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 ملخص البحث

دامات الوظيفي   للفراغات ساااااات مع الزمن وما يتبعه من تغير في االيعتبر تغير االحتياجات اإلنسااااااااني  

سي في صياغ  منظوم  التصميم العمرا سا  شهدحيث تني المستدام للمناطق العمراني . المعماري  والعمراني  عنصر ا

جاري  ال دمات ي  اليومي  الت ف وتنو  إختالف كبير بمرور الزمن كنتيج  مباشاااااار  إلختال داخل المناطق الساااااا ن

ساني   م ن رصد امستوى االجتماعي واالقتصادي لألفراد المش لين للبيئ  العمراني . حيث بإختالف الاالحتياجات اإلن

ختالف الشرائح االقتصادي  لها، ول ن إالمقدم  للمناطق الس ني  على التجاري    نشط  وال دماتألا ش ل فيالتغيرات 

س المماراليومي  االساسي شاطعلى اعتبارها الن اليومي  التجاري  ال دمات في ش ل وصياغ ختالف إلاظهر واضحا 

  .داخل شرائح اقتصادي  م تلف  من قبل الس ان

داخل المناطق  ال دمات التجاري  اليومي  في صااااااياغ  اإلختالفرصااااااد  الورق  البحثي  توعلى ذلك قدم

صااادي مط اإلقتالنر يمدى تأث  رصااد . وتمالمقدم لها هذا النو  من ال دمات اإلقتصااادي  لألنماط الساا اني  الساا ني  تبعا  

 رصاااياغ  عناصااابصاااف  عامه، مع لل دمات التجاري  اليومي   العمراني  ساااتدام اإل ابعاد ومفاهيمتطبيق  للسااا ان على

  اص  بال دمات التجاري  اليومي  تبعا  ألنماط الس ان اإلقتصادي . اللتنمي  المستدامه ا

 

 ، ال دمات التجاري  اليومي .قتصادي اإل نماط الس اني ألالتنمي  المستدام ، ا  الكلمات المفتاحية:

 

 المقدمة:

ان دراساااااا  توميع المجتمعات البشااااااري  ومدى التأثير المتباد  بينها وبين بيئاتها الطبيعي  والح ااااااري  امر  

جتماعي  الناجم  عن تفاعل اإلنسااان مع بيئته المحلي  مثل توميع الساا ان إلضااروري في صااياغ  العمران. فالصااور ا

وعلى  نماط الس اني .لألمران ح اريا صور  من صور تغير االحتياجات االنساني  بتغير المنظور الف ري وانماط الع

للمجتمعات بوصااافها ظاهر  جغرافي  تمثل رقعا من  اإلقتصااااديفدراسااا  النشااااط اإلنسااااني وملثراته والتركي   ذلك

يعتبر هام جدا في تطبيق مفاهيم االساااتدام   قتصاااادي  والبشاااري إلساااطح االره لها حدودها اإلصاااطناعي  وام اناتها ا

حتياجاتها ا والتي تهدف إلى اإليفاء باحتياجات الوقت الحاضاار دون المساااس بقدر  األجيا  المقبل  على تلبي العمراني  

ال اص   وتغيير واستغال  الموارد لتلبي  االحتياجات وتوجيه االستثمارات في ضوء التطور الت نولوجي الذي يتماشى 

 .مع االحتياجات المستقبلي  ف ال  عن االحتياجات الحالي 

 

 : البحثية المشكلة

 ل دمات التجاري  اليومي  بالمنظور الف ري لألنماطااستدام   ئمبادو ابعاد تأثر ىت من المش ل  البحثي  في مد  

ش ل  فينو  تيم ن مالحظ   ادي األنماط الس اني  اإلقتصفمع اختالف  .للس انقتصادي  إلشرائح اال بإختالف الس اني 

، وبالتالي اإلختالف في صياغ  مبادئ استدام  ال دمات التجاري  من منطق  إلى اال دمات التجاري  المقدم  له وحجم

 . تبعا للنمط اإلقتصادي آخرى

 ألنماطابإختالف في الواقع االستدام  لل دمات التجاري  اليومي   ئومن هنا يطرح البحث سلاال  هل ت تلف ابعاد ومباد

    ؟ قتصادي إلالس اني  ا
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 الهدف : 

 -:يهدف البحث إلى

 .في توميع وصياغ  ال دمات التجاري  اليومي  الم تلف  قتصادي إلا الس اننماط أللمفهوم الف ري ستقراء اإ  -1

مناطق اخل د اليومي التجاري   ال دمات ستدام إعلى صياغ  مفاهيم  رصد وتحليل تأثير األنماط الس اني  اإلقتصادي   -2

 .س ني  متنوعه

 استنباط صياغ  لمفاهيم استدام  ال دمات التجاري  اليومي  تبعا  للنمط اإلقتصادي للس ان. -3

 

 منهجية الدراسة :

 ترت ز منهجي  البحث الى اآلتى: 

 قتصادي إلا شرائح الس ان خصائصالنظريات الم تلف  لتوميع ال دمات التجاري ، و من خال المنهج االستقرائي،  -1

تدام و مي  من ال دمات التجاري الحتياحات اليووا وابعادها ومفهومها من خال  المراجع العلمي   التنمي  المساااااا

 .المتنوع 

لمساااتوى في ا مناطق سااا ني  م تلف ربع  أل ميدانيالمساااح بال تجرب  عملي إجراء  من خال المنهج التجريبي، ويتم  -2

، (نسااام  5000:3000 من عدد سااا انمتوساااط اس داخل مناطق الدراسااا  بمع توحيد المقي) اإلقتصاااادي للسااا ان

 :ويشتمل المسح الميداني على

 .على إختالف الشرائح اإلقتصادي  داخل المناطق الس ني  ال دمات التجاري  اليومي  توميع ش ا انماط وأ  -

عاد بألن الدراساا  النظري  م مسااتنبط ال) عناصاار ومبادىء اسااتدام  ال دمات التجاري  اليومي  مدي تحقق رصااد -

 .( بإختالف المستوى اإلقتصادي للس انلمناطق ال دمات اليومي  ومفاهيم اإلستدام  العمراني 

اسااااات دام وساااااائل جمع المعلومات من )المالحظ ، المقابل ، االساااااتبيان( لجمع المعلومات عن شااااا ل ال دمات  -

  -كاآلتي:  تأثرها بأبعاد ومفاهيم اإلستدام ىالتجاري  الحالي  ومد

   تحقق عناصااااار  كيفي ورصاااااد  عد  اجزاءإلى من خال  تقسااااايم منطق  ال دمات التجاري  اليومي  : المالحظ

ل داخ ، وش ل ونوعي  ال دمات المقدم (المستنبط  من الدراس  النظري العناصر ) استدام  ال دمات التجاري 

 (.1)ملحق  استمارات المالحظ 

  :  من قاطني كل منطق  من مناطق الدراساا  مع المسااتفيدين  10اء المقابالت مع عدد ن خال  إجرمتتم المقابل

مثل لصااااياغتها، والقيام ألالرضااااا عن ال دمات المقدم  لهم، والشاااا ل امن ال دم  التجاري  اليومي  عن  مدى 

لتي ال يم ن ا لتحليل بعض النقاط)يتم اللجوء إلى المقابله  تفريغها داخل جداو  التحليلوبتسااااااجيل المقابالت 

تناساااااا  بعض "، مثل إال من خال  إجراء المقابالت مع االفراد المسااااااتفيدين من ال دم  التجاري  مالحظاتها

 . ("ال دمات التجاري  مع احتياجات الس ان من الت لف 

 -ومن اهم خصائص عين  المقابل :

 .ليهم في صور  اسئل  مفتوح طرح نقاط المالحظ  واإلستبيان ع ، معوالرجا  اإلناثتنو  العين  بين   -

ت التجاري  ولديهم معرف  عام( وهم االفراد المسااتفيدين من ال دما60-45ان ي ون الفتر  السااني  للعين  بين ) -

 داخل المنطق  من العين  )مع اسااااتبعاد األفراد الغير مقيمين بتطور شاااا ل ال دمات على مدار العقد الماضااااي

 .(خال  العشر سنوات الماضي 

 اآلخذ في االعتبار ان بعض األفراد من العين  يعتبر من مت ذي القرار في شاااااا ل وصااااااياغ  ال دمات مع -

، وان االعتماد في المقابل  على مت ذي القرار والمساااااائولين ال يظهر من جهه )مناطق الطبق  الغني ( التجاري 

 .دمات من جه  اخرىمدى التغيير في ش ل ال دمات بمرور الوقت وانما يظهره المستفيدين من ال 

  فراد المساااااتفيدين من ال دمات ألفرد من ا 30اإلساااااتبيان : من خال  توميع اساااااتمارات اساااااتبيان على عدد

لدراسااااااا  ع ناطق ا كل منطق  من م خل  ي  دا ي  اليوم جار حدىالت ي   لى  قاط تحقيق التنم خذ آراءهم في ن وآ

   (.2، )ملحق (لدراس  النظري من االمستنبط  ) لمناطق ال دمات التجاري  اليومي  المستدام 

 -ومن اهم خصائص عين  اإلستبيان:

 ان ي ون ثلثي العين  من اإلناث )المعنيين بق اء ال دمات التجاري  اليومي (.  -
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عام( وهم االفراد ممن يقومون بق ااااء ال دمات التجاري  اليومي  60-25ان ي ون الفتر  الساااني  للعين  بين ) -

)قد ي ون األفراد من القانطيين داخل المنطق ، او من ينوب عنهم جراء اإلساااتبيان وفي مرحل  ساااني  تسااامح بإ

 (.في ق اء ال دم 

ال يشااترط ان ي ون األفراد المعنيين باإلسااتبيان ممن يعرفون القراء  وال تاب  ) فيم ن إجراء اإلسااتبيان من  -

 خال  عره االسئل  وتدوين اإلجابات(.

  اإلحصاء المئوى آلراء المعنيين بال دمات التجاري، والمسح الميداني نتائجخال  تحليل  منويتم ، التحليليالمنهج  -3

 والمالحظ  والمقابل . اإلستبيان استمارات خال اليومي  من 

   

 ت النظريةالدراسا -1

 وىبصاااف  عامه على مساااتالنظريات الم تلف  لتوميع ال دمات  من خال  الدراسااا  النظري  للبحث يتم التطرل إلى

  مع التطرل ألهمي بطرل م تلف  المدن وصااوال إلى انماط توميع ال دمات التجاري ، وتصاانيف ال دمات التجاري 

 والعوامل التي تلثر في توميعها. ال دمات التجاري  اليومي 

دام  تسااإكما تتناو  الدراساا  النظري  مفهوم اإلسااتدام  وابعادها ومبادئها واسااتنباط مجموع  من النقاط التي تحقق 

لثر لما لها من دور م تحليل األنماط اإلقتصااااادي  الم تلف  للساااا ان، إلى جان  التعره ل دمات التجاري  اليومي ال

 .(1، كما في ش ل )في صياغ  ال دمات التجاري  اليومي  لها وعناصر االستدام  ال اص  بها

  

   
 

 نظريات توزيع الخدمات التجارية 1-1

 انماط تخطيط المدن 1-1-1
  .(1)المخطط الشبكي 1-1-1-1

ومن اهم خصااائص هذا الت طيط تحديد المل يات وسااهول  تقساايمها  ،تشاابه المدين  في تقساايمها لوح الشااطرنج

إداريا . من خال  هذا الت طيط يم ن مالحظ  مركزي  ال دمات في مناطق م تلف  من المدين  تبعا  لمسااااااتويات 

 المدين (. –الحي  –الت طيط )المجاور  

  .شعاعيإلالمخطط ا 1-1-1-2

تنتظم المدين  التي تبنى وفق هذه ال ط  في حلقات متتابع  حو  نقط  مركزي ، ومن هذه النقط  ت رج طرل 

 شعاعي  تبدأ من القل . إ

حيث تمثل الدائر  الشااا ل الهندساااي الذي يتوافر فيه عامل المساااافات المتسااااوي  في كل الجهات بحيث تصااابح 

يم ن مالحظ  مركزي  ال دمات بأنواعها من منطق   .(2) متساااااااوي من مركز المدين اطراف النطال على بعد 

ط )م ط شعاعي  الرئيسي إلم اني  امتداد ال دمات التجاري  بصور  شريطي  على محاور الطرل اإالمركز مع 

 .للس ان( او اإلقتصادي  جتماعي دون النظر إلى األنماط اإل اشعاعي للمدين  ك ل

انماط تخطيط •
. المدن 

نظريات توزيع •
الخدمات

تصنيف الخدمات •
التجارية

نظريات 1-1
توزيع 

الخدمات 
التجارية

االبعاد النظرية لإلستدامة•

المباديء النظرية •
وجهات نظر )لإلستدامة من 

اهم المؤتمرات -الباحثين 
مبادئ جهاز -العالمية 

( شئون البيئة المصرية

1-2
اإلستدامة

االنماط السكانية 
اإلقتصادية

األنماط 1-3
السكانية

استباط مجموعة من مبادئ 

إستدامة الخدمات التجارية 

 .اليومية الخدمات

شكل وطرق 

صياغة الخدمات 

التجارية. 

 .التجارية

 طبقة عاملة. -

 طبقة متوسطة. -

 طبقة غنية. -

   النظري  للبحث م طط الدراس( 1ش ل )

 الباحثبتصرف من المصدر: 
 

 المحور الثالث المحـــــــــــــــور الثــــــــــاني المحور االول 

الخدمات التجارية اليومية داخل مناطق  يتم قياس مبادئ اإلستدامة المستنبطة من الدراسة النظرية على مناطق

 ى من هذه الدراسة.نالميداالجزء  ذات انماط إقتصادية مختلفة في
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   خطط الشريطي.  الم 1-1-1-3
تلقى هذه ال ط  قبوال  كبيرا،حيث اتبعت في ت طيط عدد 

، 1894كبير من الماادن األوروبياا  قااديمااا  )مااديناا  ماادريااد

مدين  ساااتالينجراد الساااوفيتي (. اعتبرت ال ط  في ابساااط 

 صورها شريح  طويل .

صاح  نظري   Seven Dahl"د "سفن دا  ـاااـاااـاااـاااويعتق

المدين  يتمتع ساا انها بحياه  المدين  الشااريطي  ان مثل هذه

 غاي  في السهول .

ف رته عام  Soria Matta"(2)ولقد نشااااار "ساااااوريا متى 

غاء إللم عن المدين  الشااااااريطي  على انها محاول  1882

واألخذ بأسااالوب الت طيط الشاااريطي  ،الشااا ل المركزي

  .(2)كما في ش لللصناعات واألس ان واخيرا ال دمات، 

ماط هذه األن ن   جا نات  إلى  نذ الثالثي نه م جد ا الثالث ، ن

مع ظروف الم ان ووظائف المدين . ومن ثم ظهر ما  ظهرت خطط وتعديالت جديد  لتوظيف ال طط ال ائن 

ثم  ،عرف بال ط  المرن  )وهي ال ط  التي تأخذ خطوطها الرئيسي  من واحد  أو اكثر من ال طط المشار إليها

. وتعتبر (جتماعي واإلقتصادي للمجتمعإلتبعا  للتركي  ا خطوط مبت ر ي يف إليها المهندس ما يتراءي له من 

 .تش يالت وانماط المجتمعال طط المرن  من الحلو  المثلي لت طيط المدن لما لها من قابلي  على الت يف مع 

 .توزيع الخدماتنظريات  1-1-2

خاص  على اساس ظاهرتي  قامت نظريات توميع ال دمات بصف  عام ، ونظريات توميع ال دم  التجاري  بصف 

 -:نتشار والتمركز، ويتم توضيحهم كاألتيإلا

 .(2)األنتشار 1-1-2-1

تبنى عدد كبير من المعماريين والم ططين هذا النمط من 

توميع وانتشااااار ال دمات بصااااف  عام . فقد شاااارح "لويد 

برودوين " في كتابه مستقبل المدن ال برى اساس انتشار 

ألقليم واسااااااس حل اي من مراكز الح ااااار على اره ا

ل دمات المشاااا الت ي ون من خال  انتشااااار األنشااااط  وا

وتبني "فرانااك  خاادمياا ....(. بااأنواعهااا )تجااارياا ، دينياا ،

" حلم المدين  الواسع  الممتد  واقترح توميع الصناعات والمتاجر والمساكن وال دمات بأنواعها على لويدرايت

 ،ندماج بين م تلف األنشااااط إلالف ر  لما لها من صااااف  المرون  واامتداد الطرل الرئيسااااي . اشاااااد رايت بهذه 

في اعتبار المدين  الشااريطي  الت طيط ومنتشاار  ال دمات هي المدين  المثالي   " (2)م1882وتدخل "سااوريا متى 

 . (3ش ل )، من حيث إندماج شب   الطرل مع م تلف ال دمات والمساكن في آن واحد

 التمركز. 1-1-2-2

تمد نتشار. تعإلتمركز قائم  على ع س ف ر  اف ر  ال

عالي  ال ثاف  في البناء والساااااا ان  الف ر  على مباني

. ويتميز هااذا النمط بسااااااهولاا  ال اادمياا  واألنشااااااطاا 

المواصااااالت مع قل  عامل الوقت والمساااااف . ويعي  

هذا النمط عدم الراح  وقل  ال صااوصااي . ومن امثل  

يع ال اادمااات الماادن القااائماا  على هااذا النمط في توم

 شي اغو، نيويورك، طوكيو، القاهر (.)

بوضااااع  (3)جغرافي الماني" هو ثم جاء "كريسااااتالر 

م  وهي احد نظريات 1933نظري  األماكن المركزي  

الت طيط األقليمي التي قامت على النشاااااااط التجاري 

 .(4، ش ل )المدن داخل األقليم لتوميع كأساس

نتشااااار لتوميع ال دمات بوجه عام، فإنه تبقي مشاااا ل  النمو الدائم إلز وابعد التعره لمعرف  خاصاااايتي التمرك

للمجتمعات العمراني  والتغير المستمر سواء في عدد الس ان أو متطلباتهم اإلجتماعي ، والوظيفي ، واإلقتصادي  

 حتي تتوافر المرون  في الم ططات بمستوياتها.  اخذها في اإلعتبارمحددات يتوج  

  (2) ( مدين  ستالينجراد2ش ل )

 

 (2)  ( المدين  الشريطي  لسوريا متى3ش ل )

 

 (2)مركزي  توميع ال دمات  (4ش ل )
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 .(4) وجد ان هناك ثالث  انماط رئيسي  لتوميع ال دمات التجاري  اليومي  ومن الدراسات

هذه التجمعات الصااغير  ت ون توابع  -: في هذا النمط تتجمع كل منطق  حو  مركز صااغير النمط المتمركز (أ

 طالل.إلهذا الت وين غير مرن على اول ن  ،فرص  ت ديم اف ل للمجاور  هذا النمط ، يعطيلمركز كبير

: يتميز هذا األقليم بتجمع ال دمات في محاور طولي  في موايا عمودي  مع بع ااااااها في  ط الشررررررريطيالنم (ب

 يأخذ والالمساااح  الم صااصاا  للنشاااط التجاري  فيه تزيد ،شاا ل شااريطى. اعتبر هذا الت وين غاي  في المرون 

 ش ل ال دمات مجا  تأثير ثابت.

ز هذ النمط يتمي  تواجد شب   موديولي  تنتشر عليها ال دمات. : يعتمد هذا النمط على النمط الشبكي المنتشرج( 

يعطي درج  اكبر لحرك  المشاااااه. يم ن تطبيقه على المجاورات الساااا ني  ذات ال ثاف  المرتفع  الحتياجها بأنه 

 روكبر مسافات السي يعي  هذا النمط عدم اتزان نطال الت ديم مع حجم ال دم وامتداد كبير.  متعدد  كزاإلى مر

 .لبعض ال دمات

 تصنيف الخدمات التجارية. 1-1-3

 -ما يلي:تم تصنيف ال دمات التجاري  وفقا  لي

 فترات غير محدد (. - شهري - اسبوعى - )يومي (5)حس  تردد االحتياج (أ

 تجزئ (.-  نصف جمل  - حس  نمط التداو  )تجار  جمل  (ب

 االقليم(. - ين المد – الحي – جـ( حس  مستوى ال دم  وموقعها )المجاور  الس ني 

  ال دمات التجاري) تصاااااانيف ال دمات التجاري  من حيث التردد تبعا  ل حتياجهذا البحث يتم تناو   من خال و

بعض والتجاري  اليومي   ال دمات، والتي تت اامن نساام ( 5000-3000 اليومي  على مسااتوى المجاور  الساا ني 

 االنشط  الحرفي .

 .الخدمات التجارية اليومية 1-1-4

تعتبر ال دمات التجاري  اليومي  عنصاارا اساااساايا داخل المجاور  الساا ني  وان وجدت م تلط  بمجموعه من 

هي نظري  او ف ر  ت طيطي  تهدف الى خلق بيئ  س ني  او صحي  ، المجاور  الس ني ال دمات الم مل  االخرى. ف

ثا ول نها ف ر  ظهرت مع قيام الثور  بمرافقها العام  وخدماتها ال ااااااروري . وهي ليساااااات اتجاها ت طيطا حدي

المجاور  الس ني  منذ بدايتها وخال  مراحل ف. (6)التاسع عشرالقرن  ي نهاي  القرن الثامن عشر وبداي الصناعي  ف

وارتباط اجتماعي قوي بدون اي تفاوت   محدد مساح تطورها اعتمدت نظريا على خلق بيئ  عمراني  سليم  ذات 

من العوامل التي ساااااااعدت على تحقيق اهدافها من خال   اليومي  . ويعتبر مركز ال دمات(7)ااو تمييز بين قاطنيه

ول ن مع . (8)ل دماتإلى الوصااااو  لتحديد مسااااافات السااااير  عن طريق ساااااكنينالتقوي  التفاعل االجتماعي بين 

مل  ن من اماكن العالتطور السااريع في الظروف االقتصااادي  واالجتماعي  والت نولوجي  لم تعد اهداف قرب المساا

 وتوفير ال دمات في مركز المجاور  وتحديد مساف  السير هي العناصر الحاكم  في ت طيط المناطق الس ني . 

س ني  فالمناطق ستعماالت االرهالمجاور  التي صممت على ف ر   ال ، حيث هجرت (9)حدث لها تغير كبير في ا

  ف ل الشااااااريطي الممتد ولم يعد عنصاااااار الزمن ومساااااااذات الشاااااا مراكز المجاورات واخذت ال دمات التجاري 

 .لمركباتالوصو  من العناصر الحاكم  في تحديد اماكن ال دمات بسب  ظهورا

توميعها داخل التجمعات السااااا ني  واهمي  ال دمات التجاري  اليومي   بعد ان تم التعرف على ال دمات التجاري  وطرل

ترابط إجتماعي بين السااا ان، سااايتم التطرل إلى التعرف على عناصااار سااااساااي  وخلق ألفي تلبي  احتياجات السااا ان ا

 .بين افراد البيئ  والمجتمع الواحد ستدام  والتى بدورها تحافظ على استمراري  الحياه في الحاضر والمستقبلإلا

 

 مدخل نظري – ستدامهإلا 1-2

 لىالحفاظ عو نساااانإلاهتمام  بمساااتقبل إلا  لىإعلى انها  مفهوم  ينطلق من نظري   انسااااني   تدعو   تعرف االساااتدام 

التالي تعزيز وبقتصاااادي  إلجتماعي  واإلالبيئي  وا ساااتدام إلنسااااني  بهدف  انجام ا ل ساااتمراري  إلالبيئ   التي  تعطي ا

 .احتياجاتهم في الحاضر والمستقبل سدبخرين آلالتي تسمح  ل  الحيا  بالطريق

 .تدامةلتنمية المسالنظري ل تعريفال 1-2-1 

تدام  ١٩٩٢اعتمد المجتمع الدولي في قم  األره بالبراميل عام  تلبي  على انها  (10)مصااااااطلح التنمي  المساااااا

احتياجات الجيل الحالي دون إهدار حقول األجيا  القادم  في الحيا  في مساااتوى ال يقل عن المساااتوى الذي نعي  

لبيئ  حماي  ا  ،تنمي  اجتماعي ى،نمو إقتصاااااد) على أنهاوقد حدد المجتمع الدولي م ونات التنمي  المسااااتدام   .فيه

وهذا يعنى أن ت ون هناك نظر  شااامل  عند إعداد إسااتراتيجيات التنمي  المسااتدام  ا(، ومصااادر الثرو  الطبيعي  به

  .االقتصادي(البعد االجتماعي، البعد البيئي، البعد ) تراعى فيها بدق  األبعاد الثالث 
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 .ستدامةلإلظرية النبعاد األ 1-2-2

تحقيق اهداف  يم ن لتركيزعلى معالجتهاباو بينها تتداخل فيما ،(11)ابعادا متعدد  تت اااااامن التنمي  المسااااااتدام 

 :             كاآلتي متفاعل  حاسم  ثالث  ابعادهم و ،ستدام إلا

عد البيئ يإلويهتم بتحقيق التوامن ا :يـااااااااااااالب ئ  سااااااواء الطبيع هاي ولوجي والحفاظ على البي ي وأ   من د .                                     المشاااااا

سااااااااانيااا .                                          إلنسااااااتقراريااا  لم تلف المجتمعاااات اإلجتمااااعي واإليهتم بتحقيق التم ين ا هوو :جتمااااعيإلالبعاااد ا

 .تصااااااديقإلداء اآلا وتحقيق  كفاء   نتاجيإلقتصاااااادي ومياد  اإلاوالذي يهتم بتحقيق التطور  :قتصااااااديإلالبعد ا

المصطلح  واست دام هذا، (12)يسمى ال ط الثالثي  ظهر ما ستدام  ضمن المفهوم الت املي ل بعادألهذه ا ولتحديد

حيث تم ن من خال    قتصادي مت صص في البيئ ،إ.وهو John Elkington)   اي ليجتون ") و  مر  "جونأل

بش ل   قتصاديإو أجتماعي  إو أ بيئي  استدام  تحقيق ال يم ن هاننظر التي تلكد  ال وجه  المصطلح من بلور  هذا

قتصااادي مع إلوالنمو ا لتحسااين نوعي  البيئ  عتبار في وقت واحدإلبعاد الثالث  بنظراألخذ اآ بل البد من منفصاال،

 .(31) جتماعي إلا تحقيق العدال 

 .ستدامةلإلالنظرية مبادىء ال 1-2-3

، معمن مع تغير الس ان وتطور المجتالوظيفي  للمدن والتجمعات الح ري   تتغير غالبا بمرور الز حتياجاتإلان ا

ست دام تمراعا  يج  بها خط  تنمي  بعيد  المدى  ولذلك فإن اي الحل و ،عتباراتإوما يرافقها من الفراغات غير ا

تلهلها لعالي  المرون  الالمتعدد التي تمتلك  ست دامإلذات ا الفراغاتمر يظهر من خال  التعامل مع ألمثل لهذا األا

جيا  ألحتياجات المتغير  ونظم العمران مع متطلبات ا ساااتيعاب مثل تلك المتغيرات لتحقيق التوافق المساااتمر لإل

 .التنمي  الح ري  هه  احتياجاتهم. وهذا ما تهدف اليالقادم  في مواج

درج   اتالفراغ تساااااا  تبحيث تبعا لتحليل المنظرين لها   ولقد حددت مبادىء التنمي  المسااااااتدامه بطرل م تلف

لتقبل انماط م تلف  من صااااايت االساااااتعماالت يتواك  من خاللها مع المحيط ل لق  بيئ   اعالي  من المرون  تلهله

كتفاء إلمياد  ا) وهي االسااتدام ، حدد مبادئ عندما(  Barton بورتن) وهذا ما ذه  اليه. (41) ح ااري  مسااتدام 

نظيم التصااااااميم والت، جتماعي  والبيئي إلهداف ااأليق نسااااااان وتحقإلتلبي  احتياجات االفراغات، تصااااااميم ، تيالذا

 لمشااااهشاااب   ا بينالتنظيم ، صاااالتال  وت طيط شاااب   النقل والموالح اااري  المتحور حو  الطاق  الفاع الفراغي

 .(فيما بينها اربالتق، ام اني  الوصو  لل دمات، اندماج الوظائف ،فتوح الم الفراغاتو

ل ي تتوافق مع  الح اااااري  مصااااافوف  من العناصااااارساااااتدام  الح اااااري  إلا (15)( Williams-ويليم ) حدد قدو

ي  واإلا قاف ي  والث ياجات المحل فاعالت ا فراغاتتحقيق كما يلي )جتماعي  إلحت ي  نساااااااإلح ااااااري  متعدد  للت ان

الت امل  مان،ألباتحقيق االرتباط واالحساااااس ، " ني المجاور  الساااا" لوحد  الجير  الحيوي   جتماعي  واعطاءإلوا

 شااا طرل الم بينالت امل ، قتصااادي والبيئيإلي واجتماعإلراضااي مما  ينمي العائد األاسااتعماالت انشااط  وألمع ا

  هداف االسااااااتدامتحقيق ا ،ر التمامج والت امل بين القيم والمبادئ التقليدي  واالحتياجات المعاصاااااا،  وال دمات

 (. للحيا مثلألا المستقبلي السياس  وجعلها 

 

الثابت  )بعد بيئي، بعد إجتماعي، بعد  سااتدام  الح ااري  لها مجموع  من األبعادمما ساابق يم ن التأكيد على ان اإل

وم يق نمي  العمراني  الشاااااااملهالمباديء العام  التي يم ن ان تطبق لتحقيق التمجموع  اخرى من و إقتصااااااادي(،

 . بطرل م تلف بصياغتها المنظرين 

التعرف و البعد اإلقتصادي(- البعد اإلجتماعي- )البعد البيئي ساسي إلستدام  األمن خال  الدراس  النظري  ألبعاد ا

من وجهات اغ  المبادىء العام  بطرل متعدد  صااايمثل  ،علي المبادئ العام  ل ساااتدام  من وجهات نظر م تلف 

شااااااهر أالتنمي  المسااااااتدام  التي صاااااااغتها  ئبعاد ومباداتعراه اسااااااالتعره إلى ، والمنظرينالعديد من نظر 

ومفاهيم التنمي  المساااااتدام  داخل ومار  البيئ  ئ وصاااااياغ  مباد ،في اإلساااااتدام  الح اااااري  الملتمرات العالمي 

تنباط على ال دمات التجاري  اليومي  يم ن اسااااا ياسمع الق .(1، كما في جدو  )جهام شااااائون البيئ  - المصاااااري 

من خال  و ، ستدام  الثالث  )البعد البيئي، البعد اإلجتماعي، البعد اإلقتصادي(إلابعاد اتحقق  ئمن المبادمجموع  

ق داخل المناط ئلهذه المباد م تلف  بأنماط اقتصااااادي سااااتقراء مدي تقبل الساااا ان إالجزء الميداني من هذا البحث 

ا في ، كمي  داخل مساتويات إقتصاادي  م تلف التجاراساتدام  ال دمات  ئمحاول  وضاع اإلطار العام لمبادالسا ني  

 (.5ش ل )
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  (الخدمات التجارية اليومية)النقطة البحثية  جهاز شئون البيئة  –وزارة البيئة المصرية  المؤتمرات العالمية للتنمية المستدامةاشهر 

ابعاد   المؤتمر

التنمية 

 المستدامه

 العامة  ئالمباد

 المحققة لألبعاد

 ابعاد

التنمية 

 المستدامه

االسترشادية العامة لتحقيق  ئالمباد

 اإلستدامة.

 جهاز شئون البيئة( -)وزارة البيئة 

ابعاد 

التنمية 

 المستدامه

مية التن األساسية التي يمكن ان تحقق ئمبادال

للخدمات التجارية اليومية من   المستدامه

 بعاد األساسية لإلستدامة. ألخالل ا

مااالتااامااار 

لاااااجااااانااااا  

ناااد بروتال

1987 

الحفاظ على البيئ  شرط اساسي  - يالبعد البيئ

 ل ستدام .

 الوقاي  من التلوث.مبدأ  - يالبعد البيئ

الحاااد من التلوث البيئي وتغريم مبااادأ  -

 الجهه المتسبب  بالتلوث. 

 

 

 

)ساااااامعي،  بيئااا  نظيفااا  خااااليااا  من التلوث - يالبعد البيئ

 .بصري، بيئي(

 اخل البيئ .قيق االحتياجات الجمالي  دحت -

ال اادمااات التجااارياا  دون اإلضاااااارار  وفيرت -

 بالبيئ  العمراني .

الاااااباااااعاااااد 

 اإلقتصادي

قتصاااااااااد والبيئاا  لهمااا نفس إلا -

 الم انه في التنمي  المستدام .

ستنزاف المتواصل إلال يسمح با -

 للموارد.

الاااااباااااعاااااد 

 اإلجتماعي

معياااار النمو المسااااااتااادام هو  -

لمنصاااااااف  توميع ا ل لعااادالااا ، ا ا

 بين الطبقات االجتماعي .لموارد ل

الاااااباااااعاااااد 

 اإلقتصادي

 وضع اهداف واقعي  ومرن .مبدأ  -

السااااااياساااااا  ال امل  بين القطاعات مبدأ  -

 الم تلف .

 

الاااااباااااعاااااد 

 اإلقتصادي

 المقدم . تنو  ال دمات التجاري  -

 .وجود مرون  في توفير ال دمات التجاري  -

ها بمرور الزمن مع  - يادت مات وم تطور ال د

 عد االحتياجات اإلنساني .تصا

لظروف  - ل تجااااريااا   ل ل ااادماااات ا مالئمااا  ا

 اإلقتصادي  للس ان.

 

 مااالتااامااار

 البراميااال

ريااااودي "

جاااانااياارو 

1992" 

ات اذ التدابير التي تمنع التدهور - يالبعد البيئ

 البيئي.

الاااااباااااعاااااد 

 اإلقتصادي

الق ااااااااااء على الفقر وتقليااال  -

 التفاوت في المستويات المعيشي .

ل  الحق في إسااااااتغال  ل ل دو -

مواردهاااا ول ن قاااد ال تساااااابااا  

 خرى.ألاضرار للدو  ا

الاااااباااااعاااااد 

 اإلجتماعي

 رفع الوعي.مبدأ  -

 جيا .ألالعدال  بين امبدأ  -

 ت اذ القرار.أالمشارك  في مبدأ  -

 

الاااااباااااعاااااد 

 اإلجتماعي

 مياد  اإلكتفاء الذاتي. -

 سهول  الوصو  لل دمات. -

غاااات التنظيم بين شااااااب ااا  المشااااااااااه والفرا -

 المفتوح .

 مان.ألحساس باإلرتباط واإلتحقيق ا -

الت اااماال بين النشااااااااط التجاااري اإلناادماااج و -

 خرى.ألنشط  األوا

 ام اني  الوصو  لل دمات. -

 تحقيق مبدأ المشارك  الشعبي  لألفراد.  -

 

الاااااباااااعاااااد 

 اإلجتماعي

المشاااااااارك  ال امل  للمرأه امر  -

 ري لتحقيق اإلستدام .ضرو

هتمامات إلالبشااااار هم صاااااميم ا -

 المتعلق  باإلستدام .

       

العالمي ، ومار  البيئ  المصري (( العالق  بين ابعاد اإلستدام  ومبادئها المحدد  من خال  ) اشهر الملتمرات 1جدو  )
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 السكانيةاألنماط  1-3

ال مي  للساااااا ان التي يم ن التعرف عليها من بيانات التعداد، واهم هذه ال صااااااائص : التركي  يعني ال صااااااائص 

 جتماعي .إلقتصادي، والدينى، واللغوى، والحال  اإلالعمري والنوعي، التركي  ا

قتصادي إلوا جتماعيإلف ل هذه ال صائص تعطي ملشرا لمستوى المعيش ، ومقياسا للح م على التطور الثقافي وا

نماط ألفي المسااااااتوى الثقافي بجوانبه المادي  والالمادي  )المعنوي ( له دور كبير في تشاااااا يل ا . فأي تغييرمجتمعلل

 يطرأ على اللغ  والفن والعادات والمعتقدات والمأكل والمشاارب أو وسااائل المواصااالت مثل التحو  الذيالساا اني ، 

قتصاااااادي لهم، ألن جتماعي للسااااا ان النمط اإلإلساااااتوى المومع ذلك ال يع س ا .جتماعي إلأو احد اشااااا ا  الحيا  ا

مع  ،قتصاااادي  جديد إخالت الحادث  في المجتمع المصاااري عملت على صاااياغ  شااارائح اجتماعي  وااالتغيرات والتد

   د .اقتصادي  محد جتماعي  في انماطإلبحيث ال يم ن فصل الشرائح انماط بصور  كبير  ألتداخل هذه الشرائح وا

 قتصاديةإلماط السكانية ااألن 1-3-1

لما كان التحليل الطبقى للمجتمع يثير العديد من اإلشاا اليات النظري  والمنهجي  على الصااعيدين النظرى والعملى، 

 فااإن مثاال تلااك اإلشاااااا اااليااات تت اااااااااعف إذا مااا كنااا بصاااااااادد تطبيق هااذا التحلياال على الاادو  األقاال تطورا

التعقيد والتنو  والالتجانس البنائى بفعل التطور االجتماعى  نظرا ألن تلك المجتمعات تتساااااام بدرج  بالغ  من

  .(16)المشوه فى عصور االستعمار وما بعد االستعمار وفى ظل العالقات الدولي  غير المت افئ  فى العصر الراهن

ائح، شاارلا قتصااادي  لتلكاإلباين المسااتويات االجتماعي  تجتماعي  وتشااابك األصااو  الطبقي  أو إلفتداخل الشاارائح ا

نتماء الطبقى لجان  كبير من الساا ان، يجعل من الصااعوب  بم ان رساام خريط  طبقي  واضااح  إلوعدم وضااوح ا

المعالم واألبعاد ت تص بها هذه المجتمعات، هذا على الرغم من إم اني  التعرف بسااااااهول  ويساااااار على مظاهر 

  .(71) الفجو  بينهما كبير الترف لدى الشرائح العليا ومظاهر الفقر لدى الشرائح الدنيا حيث 

الطبق  اإلجتماعي  بإنها جماع  من األشاااا اد يلدون العمل نفسااااه في إطار عملي  إنتاجي   " ماركس" وقد حدد 

ويميز . (81)ويعتقد ان وضااع اإلنسااان داخل عملي  اإلنتاج يمثل له اخطر تجارب حياته التي تحدد معتقداته وافعاله

البعد البيئي 

مبادىء االستدامة-

بيئة نظيفة خالية من التلوث-
(.سمعي، بصري، بيئي)

.تحقيق االحتياجات الجمالية-

البعد االجتماعي

مبادىء االستدامة-

يهبشقواألماناالمنتحقيق-
.(المادي-االجتماعي)

واالنشطةالخدماتتنوع-
المقدمة،االنشطةتنوع)

معوتفاعلهااالنشطةاندماج
مناالستفادةلتحقيقبعضها
.(التجاريةالخدمة

يتناسب)الخدماتحجم-
.(االحتياجاتمعطردي

المعماريالمنتجتحقيق-
بالنسبةالمالئمةلعنصر

.لإلنسان

بمرورالخدماتتطور-
.الزمن

نحقيق مبدأ المشاركة في -
.اتخاذ القرار

البعد االقتصادي

مبادىء االستدامة-

.التجاريةالخدمةنوع-

بمرورالخدماتتطور-
.الزمن

التجاريةالخدمةمناسبة-
.االقتصاديةللظروفالمقدمة

استدامة 

الخدمات 

التجارية 

 اليومية

األبعاد والمباديء التي يمكن ان تحقق استدامة 

 الخدمات التجارية اليومية

 اليومي  المستنبط  من الدراس  النظري  ال دمات التجاري ( عناصر استدام  5ش ل )
 الباحثبتصرف من المصدر: 
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التاري ي  التي اتصف كال منها بأنماط من صرا  الطبقات، ففي مرحل  تظهر  ماركس بين مجموع  من المراحل

طبقتان اسااااسااايتان يدور بينهما الصااارا  اإلجتماعي حو  مصاااادر الثرو  والسااالط ، وفي التشااا يلي  اإلقتصاااادي  

لى الفالحين إاإلجتماعي  العبودي  انقساااااام المجتمع إلى طبقتي العبيد والنبالء، وفي التشاااااا يلي  اإلقطاعي  انقساااااام 

 (81)لى العما  والفالحينإواإلقطاعيين، وفي النظام الرأساااامالي 
كما تعره كثير من علماء اإلجتما  إلى تقساااايم . 

إذ عرف الطبق  بأنها جماع  من الناس لديها فرد  مثل " ماكس فيبر"الطبقات على اساااااس العامل اإلقتصااااادى 

تتحدد من خاللها قدر  األشااا اد على إقتناء السااالع والحصاااو  على الحياه نفساااها )الدخل، المل ي ، التعليم....( و

 المرتبط بمعيار الدخل على حساا  المسااتوى االقتصااادى. وتوالى تصاانيف طبقات المجتمع (19)ال دمات الم تلف  

 -:كاآلتيإلى ثالث طبقات  ، ومن اشهر هذه التصنيفات تقسيم المجتمعونمط اإلستهالك واسلوب الحياه

ق  الال  - ي طب يا( غن ق  اجتماعي  ،)العل تألف من أغنى أفراد المجتمع هي طب وقو  بنفوذ  ، وهم أي اااااااا يتمتعونت

 .(02)لوالتي تتوارث من جيل إلى جي تت ون الطبق  الغني  من األثرياء، ويتميزون بثرو  ض م  ،سياسي 

لصع  ا حيث انه منلوسطى اتفق الباحثون على ان هناك مش ل  كبير  في تعريف الطبق  ا ،الطبق  المتوسط   -

 من تعريف الطبق  الوسااااطى في مفهوم واضااااح ومحدد: فمن ناحي  اولى عدم إنطبال المفهوم الصااااارم للطبق 

حيث توفر موقف موحد من مل ي  وساااااااائل اإلنتاج ووعي طبقي متبلور. ومن ناحي  اخرى مرون  ومطاطي  

لطبق  العامل  مثل عدم مل ي  وسااائل إنتاج وهالمي  مصااطلح الطبق  الوسااطى فهي طبق  تجسااد صاافات ت ص ا

ا انها كم ،وفي نفس الوقت تجساد صافات البرجوامي  من حيث اإلشاتراك بدرجات متفاوت  في إدار  رأس الما 

تتسااام بعدم التجانس والتباين الشاااديد فهي ت ااام فئات متنوع  جدا ذات مساااتويات إقتصاااادي  واجتماعي  وثقافي  

ساااي  داخل هذه الطبق  على كل المساااتويات )التعليم، الدخل، الم ان ، الهيب ، فرد فالتفاوت سااام  اساااام تلف . 

وفي المجتمع المصااااري يم ن مالحظ  اتسااااا  هذه الطبق  وتباينها وظهورها بصااااور  اكثر تعقيدا من الحياه ( 

 الطبق  الغني  أو الطبق  العامل .

لةا  - عام قة ال كادحة( لطب لدخل المنخفض( و ،)ال كادحين في هى افق)ذو ا مال وال ثل الع قات المجتمع وهى تم ر طب
 .مستويات متدنيه للغاية في التعليم والصحةبالمجتمع وتتمتع تلك الطبقة 

 

 ، ومع ذلك نجد ان الطبق  الوسااطيلساا ان اي مجتمع جتماعيإلالنموذج الثالثي في الهرم ا معا   فتشاا ل الثالث طبقات

الواقع يشاااااير إلى أن شااااارائح تلك الطبق  قد انتابها أمم  من نو  خاد، ف .الرؤى المتباين  يجتمع عليها مجموع  من

محن  متشاااااب   األسااااباب كان من نتيجتها تحوالت جذري  فى المواقع الطبقي  فى المجتمع المصاااارى، وخاصاااا  فى 

ى إلى ، مما أدعاد  تش يل النظام العالمى الجديدإمالمح الطبق  الوسطى التى تأثرت أكثر من غيرها برياح العولم ، و

 .(21)اتي ، تأرجحت بين الصعود والهبوطدخو  هذه الطبق  بشرائحها الم تلف  فى معارك حي

 

 الميدانيةت الدراسا -2

داخل طبقات إقتصااااااادي  م تلف   منطق  ال دمات التجاري  اليومي   تحليل ودراساااااا   على الميداني اعتمدت الدراساااااا  

 :م تلف  فيمناطق س ني   بع ألر. وتتم الدراس  استنادا على ما تم ذكره في الجزء النظري

طقتين ذات مندراس  و -تمثل الطبق  العليا منطق  اس ان ذات مستوى اقتصادي مرتفع) قتصادي للس انإلالمستوى ا -

ل الطبق  وتمث ، ومنطق  اس ان من فضتمثل الطبق  المتوسط اقتصادي متوسط " نظرا لتداخل هذه الطبق " مستوى 

 .(العامل 

 ، من فض(.، فول متوسطنوعيات االس ان )فاخر، متوسط -

 ال دمات التجاري  اليومي  من مركزي  إلى شريطي .تنو   -

 ان ستبيإلوا ،لمناطق الدراس  وتدوين ذلك من خال  استمارات مالحظ  المالحظ  إجراء تقوم الدراس  الميداني  على -

 ،كال على حدى في اسااتمارات اسااتبيان الدراساا  اطقمنداخل فراد المسااتفيدين بال دم  التجاري  ألامن فرد  30 لعدد

وإجراء المقابالت مع بعض عدد من مقدمي ال دم  التجاري . حيث يتم اسااااات دام وساااااائل جمع المعلومات الم تلف  

 ،مناطق ال دمات التجاري  اليومي داخل  المسااتنبط  في الجزء النظري سااتدام إلاتحقق نقاط ومبادىء  مديلمعرف  

 -:كاآلتي ، وهم(5)تي تم استنتاجها في ش ل وال

 يه اتحقيق األمن واالمان بالنواحي اإلجتماعي  والتعامل مع أنشااااااط  جتماعي )إل، بشااااااق العوامل التي تتعلق 

داخل الفراغات المادي  األمان األمن والمادي  التي تحقق عنصر  توافر العناصر)يتمثل في (، او المادي منظم 

 (.لمعماري  للس انسواء العمراني  او ا

  بائع متجو ، مو   ،فاترينه، محل كبيرمحل صااااااغير، ) نو  ال دمات التجاري ت مدى، نو  ال دم  التجاري

 تجاري(.
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 ن ماسااتفاد  اكبر لتحقيق  خرى ألنشااط  األالتجاري  مع غيرها من ا إندماج األنشااط من خال  ،  تنو  ال دمات

 .مناطق ال دمات

 المنطق  يتناس  تناس  طردي مع الزياد  في عدد الس ان داخل حجم ال دمات، حجم ال دمات. 

  في نطال مسااافات السااير( ال دمات بصااور  قريب  من األفراد تواجدمن خال  ، سااهول  الوصااو  إلى ال دم(، 

 .بال دم  المقدم او ام اني  وصو  ال دمات إلى المنام ، مع قياس مدي تقبل ورضا الناس 

 ثل ال دمات بها م  لبيئ  تلثر في صااااااياغاثات داخل وجود ملوعدم يتمثل في ، تلوثبيئ  نظيف  خالي  من ال

 .( سمعي - بصري -تلوث بيئي)

  ود ، ووجال اصاااا  بصااااياغ  النشاااااط التجاري اغاتبين ال تل والفر النسااااب  والتناساااا ، االحتياجات الجمالي

 .الهتمام بتصميم ممرات المشاه......()مناطق خ راء، تداخل ال تل والفراغات، ا العناصر المرئي  الجمالي 

  آداء ه بالوقت المناساا  الذي يم ن الوقت )عنصاار ، لعنصاار المالئم  بالنسااب  ل نسااان ال دم  التجاري تحقيق 

 ال دماتمدى مالئم  ) الت لف )وما يم ن توفيره من راح  عند تأدي  ال دم (، عنصر  الراح (، عنصر النشاط

 (.المادي ل م انيات اإلقتصادي  و

 بمرور الزمنالمتصاعد   حتياجات اإلنساني االتلبيه ل، تطور ال دمات بمرور الزمن. 

 لما كال دمات تقديم يار ونوعي  وطريق  تكلما مادت المشااااارك  في اخ، تحقيق مبدأ المشااااارك  في إت اذ القرار

 تحققت مبادىء االستدام .

 

 تبعا لما تم اإلشاااار  إليه مسااابقا   في م تلف  مساااتوى اقتصاااادىيتم اختيار مناطق الدراسااا   بحيث تمثل كل منطق   -

لدراسااااااا  داخل الطبق  المتوسااااااط  لما تتميز به هذه الطبق  من تداخل  الجزء النظري على ان يتم آخذ منطقتين ل

 -كاآلتي:والتأرجح بين الصعود والهبوط . فجاءت مناطق الدراس  

 . ]تمثل الطبق  العامل [ مين ( المنطق  األولى : شار  بيرم التونسي )السيد 

 م من ميدان مين العابدين حتي مح م  جنوب القاهر  اإلبتدائي .250يمتد الشار  التجاري لمساف     

تقدم ال دمات التجاري  اليومي  داخل نطال مسااافات السااير بصااور  شااريطي  لساا ان منطق  الساايد  

 مين  ومنطق  مينهم وسور مجرى العيون

 .]تمثل الطبق  المتوسط [ بو داوود الظاهري )مدين  نصر(اي  : شار  المنطق  الثان

شار  التجاري داخل شار  ابو داوود الظاهري لمساف   م من شار  م رم عبيد وحتى 300يمتد ال

 شار  حسن المأمون.

س ان ذو  شريطي  )مناطق ا شار  بصور   تقدم ال دمات التجاري  اليومي  والموسمي  على طو  ال

 لمتوسط وفول المتوسط(الدخل ا

  .]متوسط فول ال تمثل الطبق [ )بالقرب من التجمع ال امس (15بشار   المنطق  الثالث  : مركز خدمات يومي 

م (، 500شاااار  التساااعين )مسااااف  بالقرب من  بالتجمع ال امس 15بشاااار   مركز خدمات يومي 

 مات.توجد ال دمات التجاري  اليومي  في صور  مركز خد

 .]تمثل الطبق  االغني [ األو (التجمع –)كمبوند س ني( )مدين  الميراج  صغير الرابع  : تجمع س ني المنطق 

الفاهر (، تقدم ال دمات  -التجمع األو –تجمع ساااااا ني صااااااغير )كمبوند ساااااا ني( )مدين  الميراج 

 . ي اد ال يعمل الحجم صغيرالتجاري  اليومي  من خال  محل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11 

 .(السيدة زينب -شارع بيرم التونسي) منطقة الدراسة األولى 2-1  
 

ب(.
سيدة زين

ي )ال
س
ع بيرم التون

شار
 

م من ميدان مين 250يمتد الشار  التجاري لمساف   -

 العابدين حتي مح م  جنوب القاهر  اإلبتدائي .

داخل نطال مسافات  تقدم ال دمات التجاري  اليومي  -

بصااور  شااريطي  لساا ان منطق  الساايد  مين   السااير

ق  مينهم وسااور مجرى العيون )مناطق إساا ان ومنط

 ذو الدخل المن فض(.

تمتد ال دمات التجاري  اليومي  بصااااور  شااااريطي   -

على طو  شااار  بيرم التونسااي في صااور  محالت 

الرئيسي   صغير  كما ينتشر الباع  الجائلين بالشار 

، كما في الشااااااوار  المتفرع  منه ونقاط التقاطع مع

 . (6ش ل )

 

 

 

 ستدامة بالنسبةإلمعايير تحقيق ا

 للخدمات التجارية اليومية

 (السيدة زينب -شارع بيرم التونسيمنطقة الدراسة األولى )
 التحليل نتائج االستبيان والمقابلة نتائج المالحظة

ترررحرررقررريرررق 

األمرررررررررررررررن 

 واالمان

 عامل اجتماعي

الرررعررروامررررل الرررتررري ترررترررعرررلرررق )

بررررالررنررواحرري اإلجررتررمرررراعرريررررة 

 .منظمة(والتعامل مع أنشطة 

االنشااط  مسااتقر  من المقابل : 

وثااابتاا  منااذ ممن وقااد حاادث 

تغيير بع اااااااااا  منهاااا بمرور 

النشاااااااااط  الوقاات ليحاال محاال

من بعض  التجااااري اليومي

 األنشط  الحرفيه والفني .

( يتحقق العامل %93)نسب   -

من خال   )كعامل اجتماعي( األمني

ل داخ معرفه األفراد بع هم لبعض

غياب العامل و. المنطق  الس ني 

األمني بصور  كبيره )المتمثل في 

 نواتالشرط  خاص  في الس

 األخير (.

 

االمن االجتماعي اساس  -

تحقيق عنصر االمن واالمان 

في استدامة المناطق التجارية 

داخل الطبقات العاملة ذات 

االقتصادي  المستوى

 المنخفض.

يعامل ماد  

 توافر العناصر)يتمثل في  

ق عنصر المادية التي تحق

داخل األمان األمن و

الفراغات المادية سواء 

العمرانية او المعمارية 

 (.للسكان

نظرا  ل اااااايق من المالحظ : 

وتداخلها  الداخلي   الشااااااوار 

)النساااااايج المت اااااااااام( فمن 

الصعوب  تحقيق عنصر األمن 

ي   ماد )العناصاااااار بصااااااور  

 .الشرطي (

من االقتصرررررررررادي  نمطهررذا ال-

فيه تغيب  غالبا ما  سررررررركاناإل

 لتحقيق االمن.  العوامل المادية

نرررررررررررررررررروع 

الررررخرررردمررررة 

 التجارية

محل صغير، فاترينه، محل ) 

ئع متجول، مول  كبير، بررررا

 تجاري(.

 

ي   فيوجد تنوال من المقابل : 

شاااااا ل ال دم  التجاري  نظرا  

النشاااط  منذ القدم سااتمراريه إل

غير  وبعض  )محالت صااااااا

 .(الباعه الجائلين

  ( يتواجاااد انوا%80)نساااااابااا   -

المنااااساااااابااا   التجااااريااا  ال ااادماااات

حتياجات الساااااا ان من اإلم انات و

والابااااعااا   الاماحاالت الصاااااااغايار 

 .المتجولون

شررررررركرررل الخررردمرررات ونوعهرررا -

واندماجها مع بعضررررها البعض 

يررررأخررررذ الشرررررررركررررل الررطرربرريررعرري 

لإلحتياجات اإلنسرررانية للسررركان 

  تبعا للمستوى االقتصادي.

تررررررررنرررررررروع 

 الخدمات
 إندماج األنشرررررررطةمن خالل 

ع غيرهررررا من التجرررراريررررة م

لتحقيق  االنشرررررررطررة االخرى 

منرراطق من اسرررررررتفررادة اكبر 

 .الخدمات

 تنو  األنشااط  من المالحظ : 

)ترفيهيااا  ودينيااا (، مع بين 

إندماج االنشااااط  مع بع ااااها 

كجزء أساااااااسااااااي من  البعض

تلبيه االحتياجات األسااااااسااااايه 

 لدى قاطني المنطق .

وتداخل ( وجود تنو  %97نسب  ) -

  ي مع االنشطللنشاط التجاري اليوم

 األخرى .

 تواجديوافق على ( %85)نسااااب   -

وانااادمااااج الاانشااااااااااط الااتاارفاايااهااي 

وسااااااط  (ل اااافيترياااات والمقااااهي)ا

 .التجاري  اليومي منطق  ال دمات 
حرررررررررجرررررررررم 

 الخدمات
حجم الخررردمرررات يتنررراسرررررررررب 

تناسب طردي مع الزيادة في 

 المنطقة. عدد السكان داخل

تزداد ال اادمااات من المقااابلاا : 

مع الزياااد  بصااااااور  طردياا  

الساااااا ااانياا  للمنطقاا . كنتيجاا  

مباااشاااااار  لتلبياا  االحتياااجااات 

 .المتصاعد اإلنساني  

يشعر ال ( من الس ان %85)نسب  -

بنقصان اُي من ال دمات داخل 

 المنطق . 

 ون( من الساا ان يقر%70)نسااب   -

 بتزايد ال دمات باستمرار مع تزايد 

تعدي على الحجم الساااااا ان وإن تم 

 .داخل النسيج الشوار  الس ني 

 (.السيد  مين  ) شار  بيرم التونسي( 6ش ل )
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سرررررررهولررررة 

الوصرررررررول 

 إلى الخدمة

تواجرررد الخررردمرررات من خالل 

 بصرررررررورة قريبررة من األفراد

)في نطاق مسررافات السررير(، 

او امكانية وصرررررول الخدمات 

 إلى المنازل.

األفراد في هذه من المالحظ : 

 المناطق يلجأون إلى ال دمات

التجاري  اليومي  داخل نطاقات 

 لالتي توفر الجهد ويسه السير

الااوصااااااااو  إلاايااهاااا )نااظاارا  

الناااا اااافاااااه الاااامساااااااااتااااوى 

 للس ان(. اإلقتصادي

( اقرت بتف ااااايل %100)نساااااب  -

 التجااارياا  اليومياا  وجود ال اادمااات

واألف االي  ان )ساا ن البجوار محل 

 اسفل المنام (. ت ون

هررذا النمط االقتصرررررررررادي من -

السررررررركرران يفضررررررررل الخرردمررات 

التجارية على مقربة مباشرررررررة 

)داخررل اقررل  من محررل السررررررركن

 .طاقات سير(ن

 بيئة نظيفة

خرراليررة من 

 التلوث

وجود ملوثات عدم يتمثل في 

 ةلبيئة تؤثر في صياغاداخل 

تلوث الخررردمرررات بهرررا مثرررل )

 .(سمعي -بصري  -بيئي

  البيئمن المالحظ  والمقابل : 

بال دمات ط   جاري   المحي الت

تحمل ساااااامات التلوث  اليومي 

)عااادم  البصااااااريباااأنواعاااه، 

عام لل ظام الشاااااا ل ال  دم  انت

 والفراغاااات المحيطااا  بهاااا(،

)من خال  تواجااد  والساااااامعي

جائلين  باع  ال عدد كبير من ال

كتظاااظ المنطقاا  بعاادد كبير وإ

 .من الس ان(

( تعاني المنطق  من %80)نسب   -

بعض المشاكل البيئي  مثل تلوث 

الهواء نتيج  ل ميات القمام  في 

 هوائي(.)تلوث الشوار  

ين ( تنوعت آراءهم ب%20)نسب  -

 وجود تلوث سمعي، بصري.

 

 

ني الخدمات التجارية عات-

 .اليومية  من التلوث بأنواعه

لة تلوث البيئة تظهر مشك-

بصورة كبيره في المناطق 

 عالية الكثافة السكانية.

االحتياجات 

 الجمالية
ل بين الكت النسررربة والتناسرررب

والفراغات الخاصة بصياغة 

 النشاط التجاري

لمنطق  مباني امن المالحظ : 

قديم  ومتجانس  في الش ل 

رصد عدد من مع واالرتفا  

المباني الس ني  الحديث  

ى بن)المبنى المهدم يحل محله م

حديث بنس  وارتفاعات 

تلبيه االحتياجات ل م تلف 

بتوفير مساحات أكثر من 

 .(الس ن وال دمات

( تمثال االحتيااجاات %5)نساااااابا  -

الجمالي  مطل  اساااسااي لديهم، عند 

 ال دم  التجاري . تأدي  

بهذا  ون( ال يشااااعر%95 )نسااااب  -

النو  من االحتيااااجاااات، ويرون 

ا م ال دمات التجاري  اليومي  جيده،

عاادا مشاااااا لاا  القماااماا  التي تمل  

والتي تعيق في بعض  الشااااااوار 

 .رس  النشاط التجاريااالحيان مم

 

االحتياجات الجمالية ليسررررررر  -

مطلررب اسرررررررراسررررررري لسررررررركرران 

الرررمسرررررررررتررروى االقرررتصررررررررررادي 

منخفض عند تأدية الخدمات ال

 التجارية اليومية.

 قتصاديإنخفاض المستوى اإل-

 عردم يعكس منطقرةال لسررررررركران

 .الحساس بالجمالا

االحتيرراجررات الجمرراليررة زداد ت-

المسرررررررتوى اإلجتماعي  ةاديزب

 .السكنية للمنطقةواإلقتصادي 

تحقيق من خالل العنرراصرررررررر 

 .المرئية الجمالية
  غيتمن المالحظ  والمقابل : 

داخل   الجماليصراالعن

  .المنطق 
ترررحرررقررريرررق 

الررررخرررردمررررة 

 التجرررراريررررة

لررعررنصررررررررر 

الررمررالئررمررررة 

بررالنسررررررربررة 

 لإلنسان

 عنصر الوق 

)الوق  المناسرررب الذي يمكن 

 (النشاطا داءآ من خالله

ل : قاب توفير الوقت في  من الم

آداء ال دمات الم تلف  )توافر 

التجااارياا  اليومياا  ال اادمااات 

بصاااور  شاااريطي  وانتشاااارها 

 .(وار  الرئيسي  والفرعي الش

 ( تفي ال دمات%80)نسب   -

ما أن ك يوميا بما يحتاجونه التجاري 

 توافر ال دمات بصور  شريطي  

 على الشوار  الرئيسي  والفرعي 

المالئم  ل نسان من خال  يحقق 

 .والوقتالراح   يعنصر

 

إلنسان بما يتمتع به من ا-

مستوى اقصادي يشكل بيئته 

يغ العناصر كيفما يشاء ويص

 التي تالئمه دون غيره.

 عنصر الراحة

التي يمكن توفيرها )سرررهولة 

 (نشاطتأدية ال

يلدي األفراد من المقاااابلااا : 

ال ااادماااات بسااااااهولااا  نتيجااا  

 .وإنتشارها فرهاالتو
 عنصر التكلفة

الخدمات لإلمكانيات مالئمة 

 .الماديةاإلقتصادية و

تتناسااااااا  نوعي  من المقابل : 

 تياجات الس انع احمال دمات 

تررررررررطررررررررور 

الخرررردمررررات 

بررررررمرررررررور 

 الزمن

تلبيه تطور شرررررركل الخدمات ل

 حتيرررراجررررات اإلنسررررررررررانيررررةاال

 .بمرور الزمنالمتصاعدة 

عااادم وجود  من المالحظااا :

تغيير في شاااااا ااال ال ااادماااات 

 ، مااع وجااودبااماارور الاازماان

ال اادمااات  بعض إناادماااج مع

 )المقاهي...(. الترفيهي 

توافق علي تطور ( %85)نساااب   -

دماااات بمرور الزمن وميااااد  ال ااا

جاري  حتي لو امتدت  ال دمات الت

 .بصور  شريطي  اليومي 

لخرردمررات التجرراريررة اليوميررة ا-

 إال يشرريطية ما هال تهابصرور

ترطرور طربريرعري لرزيررررادة عرررردد 

السررررررركان وما تبعها من زيادة 

 في حجم الخدمات التجارية.

ترررحرررقررريرررق 

مررررررررربررررررررردأ 

المشررررراركة 

تخرررراذ  في إ

 القرار

كلمررا زادت المشرررررررراركررة في 

تيررررار ونوعيررررة وطريقررررة اخ

لمررررا  ك لخرررردمررررات  حققرررر  ا ت

 مبادىء االستدامة.

مشاااااااارك   ينعدممن المقابل : 

يجه نتك األفراد في ات اذ القرار

مباشاااااار  لتنفيذ سااااااياساااااااات 

 . عامه ح وميه

( ال يوجد اي نو  من %0نسااب  ) -

انوا  المشاااارك  الشاااعبي  في إت اذ 

 القرارات.

المشرراركة الشررعبية رفاهية ال -

يتمتع بها هذا النوع من الطبقة 

العاملة بمسرررتواها االقتصرررادي 

راد فألا تحكمولكن يالمنخفض. 

كل الخدمات في   نوعية  وشررررررر

)مع غياب الدولة في السرريطرة 

 (.المخالقين يعل
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 مدينة نصر(. -شارع ابو داوود الظاهري  )الثانية  الدراسة المنطقة 2-2
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داخل شااااااار  ابو داوود  يمتد الشااااااار  التجاري -

م من شاااااااار  م رم عبيد 300لمسااااااااف   الظاهري

 وحتى شار  حسن المأمون.

تقدم ال دمات التجاري  اليومي  والموساااااامي  على  -

طو  الشااار  بصااور  شااريطي  )مناطق اساا ان ذو 

لدخل المتوسااااااط وفول المتوسااااااط( مع اآلخذ  في ا

اإلعتبار ان الطبق  الوسااااااطى غير محدد  المالمح 

 لوجود عدد من اآلراء المتباين  حو  هذه الطبق . 

تمتد ال دمات التجاري  اليومي  بصاااور  شاااريطي   -

رغم وجود مراكز لل اادمااات التجااارياا  اليومياا  في 

يم تبعا لتقساااا مناطق متفرقه داخل المناطق الساااا ني 

اد  عدد السااا ان عن ، نتيج  لزيالمجاورات السااا ني 

الم طط الفعلى للمنطقاا  وتصاااااااااعااد االحتياااجااات 

 .  (7، كما في ش ل )اإلحتياجات اإلنساني 

 

 

ستدامة إلمعايير تحقيق ا

بالنسبة للخدمات التجارية 

 .اليومية

 .(مدينة نصر -)شارع ابو داوود الظاهري  لثانيةاالدراسة منطقة 
ستبياناإلج نتائ والمقابلة نتائج المالحظة  التحليل 

ترررحرررقررريرررق 

األمرررررررررررررررن 

 واالمان

 عامل اجتماعي

العوامرررل التي تتعلق )

برالنواحي اإلجتمراعيرة 

 خرردمرراتوالتعررامررل مع 

 .منظمة(

ل :  يتحقق األمن واألمان من المقاب

ج  كنتيبدرج  كبير  داخل المنطق  

مباشااار  التساااا  الشاااوار  ووجود 

حمالت دوريا  منتظما  لماا يتوافر 

ن خدمات حيوي  م شااااااار داخل ال

 .مثل )البنوك(

 األمن واألمان( يتحقق %70)نسب  -

  عند تأدي  ال دم .

( يرون ان المنطق  %55)نسب -

عامل األمن واألمان  يتحقق فيها

( %45، اما )نسب بصور  مادي 

اليومي   التجاري  يرون ان ال دمات

نتشارها بهذه االحجام ال بير  وإ

 واندماجها مع ال دمات التجاري 

موسمي  تسب  عدم الشعور باالمن ال

واالمان نتيج  ل ثر  عدد المترددين 

وجود مش ل   في )من خارج المنطق  

 .(تحقيق األمن األجتماعي

االعتماد على عنصر االمن -

)بصورة مادية(، نتيجة لعدم 

توافر االمن االجتماعي لعدم 

معرفة السكان بعضهم البعض 

إلرتفاع مستوى الدخل )طبقة 

 (. وفوق المتوسطة طةمتوس

يتوافر األمن بصورة مادية -

نتيجة مباشرة إلتساع 

الشوارع وسهولة الوصول 

 المناطق الخدمية.إلى 

يعامل ماد  

توافر )يتمثل في  

المادية التي  العناصر

األمن تحقق عنصر 

داخل األمان و

الفراغات المادية 

سواء العمرانية او 

 (.المعمارية للسكان

نرررررررررررررررررروع 

 الررررخرررردمررررة

 التجارية

مرررحررررل صرررررررررغررريرررر، ) 

 فرراترينرره، محررل كبير،

بررررائررع مررتررجررول، مررول 

 تجاري(.

 

ال ااادماااات  تتنو من المالحظااا : 

 تجاريمحل اليومي  بين التجاري  

 .كبيرتجاري صغير، محل 

مناسب  ال دمات ( %80)نسب  -

 نالتجاري  للس ان، على الرغم من ا

 موتقد كبير  التجاري  المحا  اغل 

 اليومي .ل دمات التجاري  ا

يمكن استنتاج ان  تنوع -

الخدمات التجارية واندماجها 

يصيغه المجتمع بطبقاته 

 المختلفة.

مفهوم االحتياجات اليومية -

للسكان يختلف بإختالف 

قتصادي لهم، إلالمستوى ا

حيث انه بإرتفاع المستوى 

قتصادي يقل االعتماد على إلا

  الخدمات اليومية .

 

تررررررررنرررررررروع 

 الخدمات
دمرررراج إنررررمررررن خررررالل 

التجارية مع  األنشرررطة

غيرها من االنشرررررررطة 

 اكبرلتحقيق  االخرى 

مناطق من اسرررررررتفادة 

 .الخدمات

وجاادت ال اادمااات من المالحظاا : 

التجااااريااا  اليوميااا  منااادمجااا  مع 

ال اادمااات التجااارياا  الموساااااامياا  

واالنشااااااطاا  ال اادمياا  والترفيهياا  

)بحياااث ال يم ن الفصااااااااال بين 

ال ااادماااات اليوميااا  وغيرهاااا من 

 خرى(.ال دمات اال

 ( يرون تنو  ال دمات%94)نسب  -

 .واندماجها

( يرون ان نوعيه %65)نسب  -

ال دمات المقدم  داخل منطق  

الدراس  ال تحتاج إلى إندماج لما لها 

 من طابع موسمي وشهري.  

حرررررررررجرررررررررم 

 الخدمات
حجم الخدمات يتناسب 

تنررراسرررررررررب طردي مع 

الررررزيررررادة فرررري عرررردد 

 المنطقة. السكان داخل

زيااد حجم ال اادمااات يمن المقااابلاا : 

جاري  أل عدد  المنطق  نالت ب  ل جاذ

كبير من الساااااا اااان من المنااااطق 

ظرا لطبيعاا  ال اادمااات المجاااور  ن

إلى جان    يساااابوعإلالموساااامي  وا

 .ال دمات اليومي 

يشعرون بعدم الرضا ( %32)نسب  -

لزياااد  حجم ال اادمااات، وذلااك إلن 

شااااااهري  ال التجاري  ال دمات طبيع 

عالو دد األكبر من موساااااامي  جعل ال

المسااااااتفياادين بااال اادماا  من خااارج 

 المنطق .

ان ظررررهررررور الررررخرررردمررررات  -

ة بجانب الخدمات الموسرررررررمي

اليوميررة يعتمررد برردرجررة كبيرة 

على نوعيررررة اإلسررررررركرررران من 

  قتصادية.الناحية اإل

 ( شار  ابو داوود الظاهري )مدين  نصر(.7ش ل )
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سرررررررهولررررة 

الوصرررررررول 

 إلى الخدمة

تررررواجررررد مررررن خررررالل 

الخرررردمررررات بصرررررررورة 

 )في قريبة من األفراد

نررررطرررراق مسررررررررررافررررات 

ية السرررررررير(، او ا مكان

وصرررررول الخدمات إلى 

 المنازل.

ال يعتمد الوصااو  إلى من المقابل : 

ال دم  على مساااااافات الساااااير ألن 

قتصادي للس ان يعتمد إلا النمطهذا 

خدمات التوصيل إلى المنام  على 

من ناحي ، واالعتماد على الحرك  

 اآللي  من ناحي  اخرى.

 ( يلدون ال دمات%90نسب  )-

حيث ان  ول بسه التجاري  اليومي 

في الوقت الراهن التجاري  ال دمات 

  .تصا  الحديثإلبوسائل ا مرتبطامر 

  

تلعب التكنولوجيا الحديثة -

دور كبير في تشكيل وصياغة 

من حيث االعتماد في  العمران

قضاء الخدمة التجارية على 

 صور غير تقليدية.

 بيئة نظيفة

خرراليررة من 

 التلوث

وجود عرردم يتمثررل في 

لبيئررة ال ملوثررات داخرر

 ةتؤثر في صررررررريرررراغرررر

الخررردمرررات بهرررا مثرررل 

 بصرررري - تلوث بيئي)

 .(سمعي -

تعتبر من المالحظااا  والمقاااابلااا : 

منطقاا  مااديناا  نصاااااار من االحياااء 

الس ني  المزدحم  التي تشهد تلوث 

دا  ج مرتفعساامعي وبصااري وبيئي 

نظرا  لل ثااافااات الساااااا نياا  العااالياا  

 ونوعيااا  ال ااادماااات المتاااداخلااا 

 مدحام المروري.إلوا

من  تعاني المنطق ( % 97 )نسااااااب -

التلوث الساااامعي والبصااااري والبيئي 

مدحاااام المنطقااا  )التلوث إلنتيجااا  

البصااااري نتيج  تعدد االسااااتعماالت 

والوظااائف في االدوار المت رر  من 

 (.العمارات الس ني 

ترررداخرررل الخررردمرررات اليوميرررة -

واالسبوعية ينتج انواع عديدة 

 من التلوث البيئي.

االحتياجات 

 ماليةالج
ين ب النسرربة والتناسررب

الرركررتررررل والررفررراغررررات 

الخاصرررررررة بصرررررررياغة 

 النشاط التجاري

تتوافر ال دمات من المالحظ : 

اسفل العمارات الس ني  التي تفتقد 

لوجود النسب  والتناس  في 

 .رتفاعات والمساحات الفراغي إلا

ب  - جات %85)نساااااا يا ( تمثل االحت

الجمالي  مطل  اساااااسااااي لديهم، عند 

 دم  التجاري . تأدي  ال 

( يشعرون بالرضا عن %15نسب  )-

 العناصر الجمالي  في البيئ  العمراني 

 ر في تنظيمصاا)الشااعور بالجما  انح

المرور والحفاظ على الرصيف ونقل 

 ام  من الشار (.القم

زيررادة االحتيرراجررات الجمرراليررة -

المرئية والنسررررربة والتناسرررررب 

بين الكتررررل والفراغررررات عنرررد 

جررراريرررة ترررأديرررة الخررردمرررات الت

اليوميررة بررإزديرراد المسرررررررتوى 

 االقتصادي للمنطقة السكنية.

عرررردم وجود قوانين منظمررررة -

 لتغيير اسرررررررتعمررراالت المبررراني

المنطقة لم تكن مخططة لهذا )

 .(النوع من الخدمات

ترررحرررقررريرررق مرررن خرررالل 

العنرررراصرررررررر المرئيررررة 

 .الجمالية

تتنافس ال دمات من المالحظ : 

لتحقيق الجذب البصري  التجاري 

ش ا   احجام وا  ألوان ومن خال

 .تجاريرواج إلحداث  الواجهات

ترررحرررقررريرررق 

الررررخرررردمررررة 

 التجرررراريررررة

لررعررنصررررررررر 

الررمررالئررمررررة 

بررالنسررررررربررة 

 لإلنسان

 عنصر الوق 

)الوق  المناسب الذي 

 (النشاطا به آداءيمكن 

المنطقااا  ال تلبي من المقاااابلااا : 

في نطاااال إحتيااااجاااات الساااااا اااان 

فات السااااااير  ألغلبي نظرا  ،مساااااااا

  .)خدم  موسمي (المقدم   اتال دم

( يلدون خدماتهم %80 )نسب -

بسهول  ويرون ان ال دمات مائد  

عن احتياجاتهم الس ني  )ويف لون 

 نوعيات اقل من ال دمات(.

عنصر الوق  من عناصر -

مالئمة الخدمات التجارية 

عنصر اساسي، ولكن تلعب 

فيه التكنولوجيا ووسائل 

 االتصال الحديثة دور كبير.

ع والسلع غالباً انواع البضائ-

ما تعتمد على المستوى 

المقدمة االقتصادي للسكان 

 م الخدمة.هل

 عنصر الراحة

التي يمكن توفيرهررررا 

)سرررررررررهرررولررررة تررررأديررررة 

 (نشاطال

بعض القد يجد من المالحظ : 

صعوب  في تأديه ال دم  نتيج  لعدم 

ن )ال ماكن إنتظار السياراتاتوافر 

المستوى االقتصادي للس ان 

ل دمات التجاري  يفره تأدي  ا

اليومي  اما من خال  الحرك  اآللي ، 

 على او توصيل الطلبات للمنام 

الرغم من وجود ال دمات داخل 

 .(نطال السير

في  ( يشعرون بالراح  %93 )نسب -

 دونتأدي  ال دم  التجاري  اليومي  )

 .ئها(جوء للذهاب لق الال

من عدم توافر ( يعانون %7 )نسب -

مثل ممرات مشاه آمنه  وسائل الراح 

ماكن اوأماكن أنتظار سيارات و

 لالستراح  أثناء أداء ال دمات.

 عنصر التكلفة

الخدمات مدى مالئمة 

لإلمكانيات اإلقتصادية 

 .الماديةو

نو  ومساااتوى ال دم  من المقابل : 

ناسااااااا  مع ال مسااااااتوى المقدم  يت

 س ان.لل االقتصادي

داء آ( تتناسااااا  ت لف  %75)نساااااب  -

)فول  النمط اإلقتصااديات مع ال دم

 (.أو مرتفعالمتوسط 

تررررررررطررررررررور 

الخرررردمررررات 

بررررررمرررررررور 

 .الزمن

تطور شررررركل الخدمات 

حتيرررراجررررات االتلبيرررره ل

المتصرراعدة  اإلنسررانية

 .بمرور الزمن

تطورت المنطقااا  من المقاااابلااا : 

واختلفت على مدار الوقت و يظهر 

ذلك واضااااااحا في نوعي  ال دمات 

وامدياااد عااددهااا وتحو  النشااااااااط 

 ني بصااااااور  سااااااريع  الى الساااااا

 إداري. -ترفيهي -خدمي -تجاري

توافق على امدياد ال (  %83 )نسب -

شااااريطي  ويرون ال دمات بصااااور  

ان هااذا النمط من توميع ال اادمااات 

يحو  المنطق  إلى العشوائي  ويسمح 

سااااااتعماااا  إباااالتجااااومات في تغيير 

 الفراغات.

الوضرررررررع الحرررالي للخررردمررات -

التجررراريرررة اليوميرررة بصرررررررورة 

يطيرررة مرررا هو إال تطور شرررررررر

طبيعي لزيررادة عرردد السررررررركران 

وما تبعها من زيادة في حجم 

 الخدمات التجارية.

ترررحرررقررريرررق 

مرررررررررربرررررررررردأ 

المشررررراركة 

تخرررراذ  في إ

 .القرار

كلما زادت المشررررراركة 

في اختيررررار ونوعيررررة 

وطريقة الخدمات كلما 

ترررحرررقرررقرررر  مررربررررادىء 

 االستدامة.

 المنطق  الي ال ت  عمن المقابل : 

ي ات اذ القرار نو  من المشااركه ف

ت ح وميه و انما هناك سااااااياسااااااا

  يقوم األفراد بتغيير األنشط تطبق و

تبعا ل حتياج العام لل دمات داخل 

 المنطق .

( ال يوجد اي نو  من %0نسب  )-

انوا  المشارك  الشعبي  في إت اذ 

اصحاب العمارات ، والقرارات

يقومون بفره  الس نيه هم من

ر   تغييمن خال النشاط على المنطق 

 .استعماالت الطابق األرضي

الفراد يتخذون قرار بصياغة ا-

شررررررركررل وحجم الخرردمررات تبعررا 

الحتيرررراجرررراتهم، وغيرررراب دور 

الدولة في المحافظة على شكل 

 ونمط العمران ثاب .
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 (.المجتمعات العمرانية الجديدة -الخامس التجمع ) الثالثة الدراسة المنطقة 2-3
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 بالتجمع ال امس 15بشااااااار   مركز خدمات يومي 

، كما في ( م500مساف  شار  التسعين )بالقرب من 

 .(8ش ل )

توجد ال دمات التجاري  اليومي  في صااور  مركز  -

خدمات يقوم ب دم  المناطق الساااااا ني  المجاور  له 

 ،)مناطق اساا ان ذو الدخل فول المتوسااط والمرتفع(

مع رصااد تواجد كثيف لل دمات التجاري  الموساامي  

 بشار  التسعين.

داخاال المركز  تقاادم ال اادمااات التجااارياا  اليومياا  -

 . من خال  المحالت ال بير  التجاري

 

 

معايير تحقيق االستدامة 

بالنسبة للخدمات التجارية 

 .اليومية

 .مرانية الجديدة(المجتمعات الع -الخامس )التجمع  نيةالدراسة الثامنطقة 

 التحليل نتائج االستبيان والمقابلة نتائج المالحظة

ترررحرررقررريرررق 

األمرررررررررررررررن 

 واالمان

 عامل اجتماعي

مل التي تتعلق ) العوا

بالنواحي اإلجتماعية 

والتعامل مع أنشرررطة 

 .منظمة(

ال اادمااات التجااارياا  من المقااابلاا : 

تقااادم بصااااااور  منتظمااا   اليوميااا 

ومسااااتمر  وال يوجد أي مشاااا الت 

)في صااااااور   ناااحياا  األمنياا من ال

 .(مركزي 

األمن ( يتحقق %88)نسب  -

  واالمان داخل المنطق .

ويرجع رضا االفراد عن العامل  -

التعامل مع انشط  األمني إلى 

 العنصر األمني توافر، ومنظم 

 في تأديه ال دمات صور  مادي (ب)

وأن بعدت ال دم   التجاري  اليومي 

 .عنهم

 

قتصادي كلما زاد المستوى اال-

للسكان كلما زاد االعتماد على 

 عنصر االمن )بصورة مادية(.

يمكن ان يتحقق االمن -

التعامل مع من خالل اإلجتماعي 

 انشطة منظمة.

يعامل ماد  

توافر )يتمثل في  

المادية التي  العناصر

األمن تحقق عنصر 

داخل األمان و

الفراغات المادية 

سواء العمرانية او 

 (.المعمارية للسكان

منياا  اهناااك رقاااباا  من المقااابلاا : 

بصااااااور  مسااااااتمر  على المنطق  

يرجع سببها إلى )اتسا  الشوار ، 

شااراف شاارطي بصااور  إووجود  

 دوري (.  

نرررررررررررررررررروع 

الررررخرررردمررررة 

 التجارية

مررحررررل صررررررررغرريررر، ) 

 فاترينه، محل كبير،

بررررائع متجول، مول 

 تجاري(.

 

 ال اادماا  التجااارياا من المالحظاا : 

ت تقااادم من خال  محال اليوميااا 

 ت، ومحال)بأعداد قليل ( صااااااغير 

 . كبير  تجاري

آداء عتماد في إل( ا%90)نسب  -

المحالت  منال دم  التجاري  

ق اء ال دم  التجاري   )ال بير ، 

 .ل للمنام (يتوصالخدم  من خال  

المحالت التجارية الكبيرة هي -

ً للسكان  المحالت األكثر جذبا

)تتناسب مع المستوى 

متوسط فوق ال قتصاديإلا

 والمرتفع(.

تررررررررنرررررررروع 

 الخدمات
إنرررردمرررراج مررن خررالل 

التجارية  األنشرررررررطة

مرررع غررريررررهررررا مرررن 

 االنشرررررررطررررة االخرى 

ادة استفاكبر لتحقيق 

 .مناطق الخدماتمن 

ج اناادمااا من المالحظاا  والمقااابلاا :

 التجااااريااا  اليوميااا  مع  ال ااادماااات

  .يط بسالترفيهي  بصور  نشط  ألا

 ( تندمج ال دمات%50)نسب  -

 . ع ال دمات االخرىالتجاري  م

( يلجئون إلى مناطق %70)نسب   -

جمعاااات والمراكز التجااااريااا  الت

 .ال بير 

يرجع قلة اندماج النشاط  -

التجاري مع األنشطة الترفيهية 

وجود خدمات ترفيهية كثيرة إلى 

بصورة مجمعة في مناطق 

قريبة من منطقة  مركزية

)مثل شارع التسعين،  الدراسة

 الكبيرة(.المراكز التجارية و

حرررررررررجرررررررررم 

 الخدمات
حررررجررررم الررررخرررردمررررات 

يتناسرررررررب تناسرررررررب 

طرردي مرع الرزيررررادة 

في عررردد السررررررركررران 

 المنطقة. داخل

حجم ال دمات يتناس  من المقابل : 

طرديااا  مع عاادد الساااااا ااان داخاال 

وإن كاااان الساااااا اااان ال  ،المنطقااا 

 يعتمااادون على منااااطق ال ااادماااات

  مراكز التجاريال ويف لون اليومي 

مالحظااا : ل تحو  باااداياااات  من ا

للمراكز التجااااريااا  اليوميااا  إلى 

الصاااور  الشاااريطي  مع مياد  عدد 

الس ان من خال  تغيير استعماالت 

الااادور االرضااااااي إلى ال ااادماااات 

 التجاري .

( تتناساااا  ال دمات %75 )نسااااب -

طرديااا  مع عاادد الساااااا ااان داخاال 

 .المنطق  

يشاااعرون بالرضاااا ( %85)نساااب  -

مع ، من حجم ال ااادماااات المقااادمااا 

ان ال اادمااات اليومياا   التااأكيااد على

تصااال إلى المنام  تليفونيا  وليساااوا 

في حااااجااا  ألن ت ون ال ااادماااات 

 نطال السير.التجاري  اليومي  في 

د المسرررتوى االقتصرررادي كلما زا-

حتياج إلى الخدمات للسكان قل اإل

اليومية واصررررررربا االعتماد على 

الخدمات التجارية االسررررررربوعية 

 والشهرية.

 

 .( شار  التسعين )التجمع ال امس(8ش ل )
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سرررررررهولررررة 

الوصرررررررول 

 مةإلى الخد

ترررواجررررد مرررن خرررالل 

الخرردمررات بصرررررررورة 

 قررريرربررررة مررن األفررراد

)في نطاق مسرررررافات 

السرررررير(، او امكانية 

وصرول الخدمات إلى 

 المنازل.

يسااااااهاال من المقااابلاا  والمالحظاا : 

  التجااارياا  اليومياا  تااأدياا  ال اادمااات

ر  ووفره أماكن إلتسااااااا  الشااااااوا

 .إنتظار السيارات

( سااهول  الوصااو  %100 )نسااب -

سااااااهول  إلتسااااااا  لل دم  وتأديتها ب

الشااااااوار  ووفره أمااااكن إنتظاااار 

ال  غالبا الساااااايارات.)تأديه ال دم 

الساااااير وإنما  مساااااافات عتمد علىي

 .على وجود السيارات(

كلما زاد المسررتوى االقتصررادي  -

للسكان قل االعتماد على مسافات 

السير داخل التجمع السكني ليحل 

 محلها الحركة اآللية.

 بيئة نظيفة

خرراليررة من 

 وثالتل

 وجودعدم يتمثل في 

خل  ئة املوثات دا لبي

 ةتؤثر في صررررررريرراغرر

الخررردمرررات بهرررا مثرررل 

ي بصر -تلوث بيئي)

 .( سمعي -

البيئاا  نظيفاا  داخاال من المقااابلاا : 

المنطق  وال توجد أي مشااااكل بيئي   

جديد  ( فالسا ان عمراني  )المنطق  

يساااعون باساااتمرار للمحافظ  عليها 

في مساااااتوى اقتصاااااادي )السااااا ان 

 .(فول المتوسطمتوسط و

( البيئ  داخل المنطق  %98 )نسااب -

 نظيف  وال توجد أي مشاكل  بيئي .

النسب  المتبقي  اشارت إلى انه في  -

بعض االحيان هناك مشااااااكل تلوث 

بيئي ناتجه عن تأخر ساايارات جمع 

 القمام .

كلما زاد المسرررتوى االقتصرررادي -

للمنطقررررة السررررررركنيررررة اصررررررربا 

المحررافظررة على البيئررة اسرررررررراس 

 مارسة النشاط التجاري. لم

االحتياجات 

 الجمالية
 النسررررربة والتناسرررررب

بين الكتل والفراغات 

الخاصررررررة بصررررررياغة 

 النشاط التجاري

من المالحظ  والمقابل : 

 راالحتياجات الجماليه للس ان تتوف

بالبعد عن العناصر ال دمي . 

ولوي  لدى الس ان هي بيئ  ألفا

نظيف   تتواجد بها األشجار 

وعناصر  ال  راءواألماكن 

 .تنسيق الموقع

( تمثل االحتياجات %75)نسااااااب  -

الجمالي  مطل  اساااسااي لديهم، عند 

 تأدي  ال دم  التجاري . 

( يشاااعرون بالرضاااا %93نساااب  )-

ئ   ي  في البي عن العناصاااااار الجمال

)االحتياااجااات الجماااليااه  العمرانياا 

ي  وتأد ،تتوفر بالبعد عن ال دمات

ر عناصااابعد تحقيق الال دمات يأتي 

 .(الجمالي 

 

تررحررقرريررق مررن خررالل 

العنررراصرررررررر المرئيرررة 

 .الجمالية

ترررحرررقررريرررق 

الررررخرررردمررررة 

 التجرررراريررررة

لررعررنصررررررررر 

الررمررالئررمررررة 

بررالنسررررررربررة 

 لإلنسان

 عنصر الوق 

)الوقرر  المنرراسررررررررب 

 برره آداءالررذي يمكن 

 (النشاطا

ال توجد مشاااااااكل من من المقابل : 

التجااارياا  اليومياا  تااأدياا  ال اادمااات 

شااط  حيث ان اغل  ال دمات واألن

 .تلدى من المنز 

ب  ) -  لديهم( ال توجد %100نساااااا

تأدي  ال دم   مشاااااا الت في وقت 

وأغل  ال دمات واألنشااااااط  تلدى 

 بوصو  الطلبات إلى المنز .

 

 عنصر الراحة

التي يمكن توفيرهرررا 

)سرررررررهولررررة تررررأديررررة 

 (نشاطال

توفر عنصاااااار الراح  من المقابل : 

  نتيج التجاري  في تأدي  ال دمات

المنطقاا  بااالساااااا ااان  لعاادم اكتظاااظ

والسيارات وتأدي  ال دمات بسهول  

)خارج نطال حتى لو كانت بعيد  

 .السير(

( توافر عناصااااار %100 )نساااااب -

يارات،  الراح  )اماكن انتظار ساااااا

 ال دمات، سهول  تأدي  ال دم  تنو 

من خال  وصو  ال دمات التجاري  

 ......(بأنواعها الم تلق  إلى المنام 

 عنصر التكلفة

مررررردى مرررررالئرررررمرررررة 

الخدمات لإلمكانيات 

 .اإلقتصادية والمادية

ل ااادماااات متوفر  امن المقاااابلااا : 

المساااااتوى بمساااااتوى يتناسااااا  مع 

 للس ان. االقتصادي

( ال دمات متوفر  %100)نساااااب  -

 تتناس  مع مستوى الدخل.بأسعار 

تررررررررطررررررررور 

الخرررردمررررات 

بررررررمرررررررور 

 .الزمن

تطور شرركل الخدمات 

حتيررراجرررات االتلبيررره ل

 تصاعدةالم اإلنسانية

 .بمرور الزمن

زداد عدد يمن المالحظ  والمقابل : 

، حيث تدريجيهال دمات بصااااااور  

حو اإلمدحاااام   ن طقااا   من ل تجاااه ا ت

ويتبعهااا تحو  النمط المركزي في 

تااوميااع الاا ااادماااات إلااى الااناامااط 

الشااريطي وخاصاا  التي تصاال بين 

 .األحياء )األو /الثالث/ال امس(

توافق على ال ( %60 نسااااااابااا )-

شااااريطي  ات بصااااور  امدياد ال دم

ويرون ان هاااذا النمط من توميع 

لى  طقااا  إ من ل حو  ا ي ل ااادماااات  ا

العشاااوائي  ويسااامح بالتجاومات في 

 التغيير الستعما  الفراغات.

تطور ان ( ترى  %40)نسااااااباا  -

متااادادهاااا بصااااااوره اال ااادماااات و

مياده مع شااااااريطي  تطور طبيعي 

الطلاا  المصاااااااااحاا  لزياااد  عاادد 

  .الس ان

لخرردمرات االمتررداد الشرررررررريطي ل -

صررررورة طبيعية مصرررراحبة لزبادة 

ياج  كان وزيادة االحت عدد السررررررر

 للخدمة التجارية.

ترررحرررقررريرررق 

مرررررررررربرررررررررردأ 

المشررررراركة 

تخرررراذ  في إ

 .القرار

كلما زادت المشاركة 

في اختيررار ونوعيررة 

وطريقرررة الخررردمرررات 

تحقق  مبادىء كلما 

 االستدامة.

ل :  وجود للمشاااااااارك   المن المقاب

ول ن في ات اااذ القرار، الشااااااعبياا  

تحد من التجاومات للمحاقظ  لدول  ا

 العام بصور  جيد . ت طيطالعلى 

( ال يوجد اي نو  من %0 )نسااااب -

انوا  المشاااارك  الشاااعبي  في إت اذ 

بشااااااأن شاااااا ل ال دمات  القرارات

 .التجاري  او اماكن تواجدها

 



 

 

 

17 

 .لقاهرة الجديدة(ا -، مدينة الميراج كمبوند سكنيالرابعة ) الدراسة المنطقة 2-4
ج
ت

ي( 
سكن
ي )كمبوند 

سكن
ع 
م

ج 
)مدينة الميرا

–
ألول(.
ع ا
جم
الت

 
 

)كمبوند س ني( )مدين  الميراج  صغير تجمع س ني

 .(9، كما في ش ل )التجمع األو (–

تجمع ساااااا ني )كمبوند ساااااا ني( لذو المسااااااتوى  -

 االقتصادي المرتفع والفاخر.

ي  من خال  محل  - جاري  اليوم قدم ال دمات الت ت

 . متوسط الحجم

  
 

ستدامة إلعايير تحقيق ام

بالنسبة للخدمات التجارية 

 اليومية

 لقاهرة الجديدة(ا -، مدينة الميراج )كمبوند سكني الرابعةالدراسة منطقة 
 التحليل نتائج االستبيان والمقابلة نتائج المالحظة

ترررحرررقررريرررق 

األمرررررررررررررررن 

 واالمان

 عامل اجتماعي

العوامل التي تتعلق )

بررررررررالررررررررنررررررررواحرررررررري 

لتعامل اإلجتماعية وا

 .مع أنشطة منظمة(

تحقيق األمن عامل من المقابل : 

التجمعات الس ني ، ساسي داخل ا

تواجدت ال دمات التجاري   ومن ثم

اليومي  بحجم صغير جدا، مع 

ها ها ألنجداوتالس ان عدم تف يل 

 .األمنعنصر تنافى مع تحقيق ت

( توافر اآلمن داخل %98)نسب  -

شركات األمن  فعلال مبوند ب

لحراس  )االمن كعامل مادي، وا

حيث ان تحقيق األمن أساس للتواجد 

 في مثل هذا النو  من االس ان(.

هم ليسوا في ( يرون ان%95)نسب  -

حاج  لل دمات التجاري  اليومي ، 

هذا النو  من  وان عدم تواجد

   .بالنسب  لهماألف ل هو ال دمات 

تحقيق االمن داخل التجمعات  -

العنصر  السكنية الصغيرة هو

 ساسي للحياه بها. األ

يعامل ماد  

توافر )يتمثل في  

المادية  العناصر

التي تحقق عنصر 

داخل األمان األمن و

الفراغات المادية 

سواء العمرانية او 

 (.المعمارية للسكان

نرررررررررررررررررروع 

الررررخرررردمررررة 

 التجارية

مررحررررل صررررررررغرريررر، ) 

 فاترينه، محل كبير،

بررررائع متجول، مول 

 تجاري(.

 

توفر  في مناطق ممن المالحظ : 

ال دمات الم صص  داخل التجمع 

 )في صور  محل صغير الس ني

د ا ال يعتمبوغال (ي اد ال يعمل اآلن

ن نهم يق وعليها س ان ال مبوند أل

ن م أو شهريا   احتياجاتهم اسبوعيا  

  بير ال مراكز التجاري ال

 المحالت ال بير . و

( اليعتمدون على %85)نسب  -

. مع عدم اليومي  التجاري  اتال دم

عتماد على هذا النمط التجاري اال

الن االعتماد االساسي في التسول 

على المراكز التجاري  والمحالت 

 ال بير .

 

وجود الخدمات يرفض السكان -

سبب في التجارية ويرون انها 

 بمنظومة االمن. الخلل

تررررررررنرررررررروع 

 الخدمات
إنرررردمرررراج مررن خررالل 

رية التجا األنشرررررررطة

مرررع غررريررررهررررا مرررن 

 خرى األنشرررررررطرررة األ

ادة استفاكبر لتحقيق 

 .مناطق الخدماتمن 

ال دمات من المالحظ  والمقابل : 

التجمع الس نى محدوده داخل 

ويرجع ذلك إلى ارتفا  مستوى 

المعيش  للس ان قاطني هذا النمط 

يعتمد ا ما بوالذي غالقتصادي إلا

سبوعي  ألل دمات اا على

ضاف  إلى هذا باإل . شهريالو

 راكزالمتوجه إلى التف يل الس ان 

مع  تتناس التي  التجاري  المحيط 

 المستوى االقتصادي.

( ال يوجد اندماج بين %100)نسب  -

ال دمات التجاري  اليومي  وغيرها 

 من ال دمات.

( نحن في حاج  إلى %75)نسب  -

نو  معين من ال دمات والتي 

نعتبرها أساسي  مثل النادي 

اما النسب  الباقي  ف ان الصحي(، 

رأيهم انهم ليسوا في حاجه إلى اي 

شيء ألن كل مس ن بداخله ما يحتاج 

إليه أفراد المنز  من إحتياجات 

 م تلف .

هناك انواع معينة من الخدمات -

ولوية عن الخدمات أللها ا

 التجارية اليومية بالنسبة للسكان.

ال تفضل هذه الشريحة السكانية -

التجارية بجوار تواجد الخدمات 

السكن، وإن وجدت تتواجد 

بصورة فردية غير مندمجة مع 

 خدمات اخرى.

حرررررررررجرررررررررم 

 الخدمات
حررررجررررم الررررخرررردمررررات 

يتناسرررررررب تناسرررررررب 

لزيررررادة  طردي مع ا

في عررردد السررررررركررران 

 المنطقة. داخل

ل :  ثابت من المقاب حجم ال دمات 

فهو  او تغييره وال يم ن مياااادتاااه

 تجمعم طط بهااذا الشاااااا اال في ال

 .الس ني

( ال يم ن ان تزيد %100ب  )نس-

 المساح  الحالي  لل دمات.

( يشعرون بالرضا من %90 )نسب -

حجم ال دمات المقدم ، ويلكدون 

انهم في حاج  الى خدمات معين  

 )نادي صحي(.

شررررررخا  األوب عن نهناك من ي-

في ترررأديرررة الخررردمرررات التجررراريرررة 

والررذي يجعررل من من هررذا النوع 

من الخدمات غير ضرررورى داخل 

 جمع السكني.الت

 ( تجمع س ني )كمبوند(، ميراج سيتي9ش ل )
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سرررررررهولررررة 

الوصرررررررول 

 إلى الخدمة

ترررواجررررد مرررن خرررالل 

الخرردمررات بصرررررررورة 

 قررريرربررررة مررن األفررراد

)في نطاق مسرررررافات 

السرررررير(، او امكانية 

وصول الخدمات إلى 

 المنازل.

   التجاري تلدى ال دممن المقابل : 

طلباااات  ل من خال  توصااااااايااال ا

لاالاامااناااام ، أو ان ياانااوب بااعااض 

االش اد)سائق مثال( عن الس ان 

 ال دمات. داءفي آ

ب  - ( يرون سااااااهول  %100)نساااااا

 الوصو  لل دمات المقدم ، 

 بيئة نظيفة

خرراليررة من 

 التلوث

 وجودعدم يتمثل في 

لبيئة املوثات داخل 

 ةتؤثر في صررررررريرراغرر

الخرردمررات بهررا مثررل 

ي بصر -تلوث بيئي)

 .( سمعي -

ال توجد من المقابل  والمالحظ : 

التجمع أي مشاكل بيئي  داخل 

يسعون  ال مبوند وإدار  الس ني

ر للمحافظ  على بيئتهم من ستمراإب

 .)مجتمعهم الصغير( التلوث

  خالي( البيئ  نظيف  %100 )نساااب -

ئي  بيوال توجد مش الت  من التلوث،

 التجاري  ناتج  عن وجود ال دمات

 داخل التجمع الس ني.

 

االحتياجات 

 الجمالية
 النسررررربة والتناسرررررب

بين الكتل والفراغات 

ياغة الخاصرررررة بصررررر

 النشاط التجاري

االحتياجات الجماليه من المقابل : 

مهم  جدا  للس ان ومنها تحقيق 

  ، حيث تم صياغالنسب  والتناس 

ال دمات على انها جزء من النسيج 

للتجمع الس ني، على الرغم العام 

  ها.لوجودرفض الس ان من 

( تمثل االحتياجات %100)نسااب  --

ند الجمالي  مطل  اسااااساااي لديهم، ع

 تأدي  ال دم  التجاري . 

يشاااعرون بالرضاااا ( %97)نساااب  -

عن العنااااصاااااار الجمااااليااا  داخااال 

مجتمعهم الصااااغير )مع ارجا  ذلك 

لتمساااا هم بالمظهر العام وعناصاااار 

تنساااايق الموقع ووجود إدار  منظم  

 .للتجمع الس ني(

للسررررررركان  ةاالحتياجات الجمالي -

 تتوفر بالبعد عن العنصر الخدمي.

على  اليومية تتقتصرررررررر الخدما-

 نادي إجتماعي(.، )نادي  صحي

تررحررقرريررق مررن خررالل 

العنرراصرررررررر المرئيررة 

 .الجمالية

 الس ان ال يهتممن المقابل :  

وإنما تنص  اهتماماتهم   ،ل دماتبا

باألماكن ال  راء والفراغات 

المعماري   المفتوحه والعناصر

 .األخرى

 

ترررحرررقررريرررق 

الررررخرررردمررررة 

 التجرررراريررررة

لررعررنصررررررررر 

الررمررالئررمررررة 

بررالنسررررررربررة 

 لإلنسان

 عنصر الوق 

)الوقرر  المنرراسررررررررب 

 برره آداءالررذي يمكن 

 (النشاطا

أغلااا  ال ااادماااات من المقاااابلااا : 

عاان طارياق واألنشاااااااطااا  تاالدى 

 .وصو  الطلبات إلى المنز 

عنصاااري مثل ي( ال%100)نساااب  -

ب   بالنساااااا ي   ح ( اهم )الوقت والرا

الن هناااك من ينوب عن للساااااا ااان 

  التجاريالس ان في ق اء ال دمات 

ناحي ماد الساااااا ان من   ، وعدم اعت

على هاااذا النو  من ال ااادماااات من 

 .ناحي  اخرى

 

قررل االعتمرراد على الخرردمررات ي -

 التجارية اليومية.

السرررررررركرررران فرري الررمسررررررررترروى  -

االقتصادي فوق المرتفع يعتمدون 

بوعيررررة  لخرررردمررررات االسررررررر علي ا

حيث يمكن اإلسرررتغناء  والشرررهرية

 .عن الخدمات اليومية
 عنصر الراحة

التي يمكن توفيرهرررا 

)سرررررررهولررررة تررررأديررررة 

 (نشاطال

تحقق يمن المقاااابلااا  والمالحظااا : 

الن  للساااااا ااان،عنصاااااار الراحاا  

م صااصااه للساا ان داخل ال دمات 

  .دون غيرهمالتجمع الس ني 
 عنصر التكلفة

الخرررردمررررات مالئمررررة 

لررررررإلمرررررركررررررانرررررريررررررات 

 .اإلقتصادية

 دمات نوعي  المن المقابل : 

 المقدم  تتناس  مع الس ان.

تررررررررطررررررررور 

الخرررردمررررات 

بررررررمرررررررور 

 الزمن

تطور شكل الخدمات 

حتيررراجرررات االتلبيررره ل

 اإلنسررررررررررررررانرررررررريررررررررة

بمرور المتصرررررراعدة 

 .الزمن

ل :  قاب قت يتم من الم مع مرور الو

 ال اادمااات التجااارياا  اليوميا تغيير 

الى نشااااااط  التجمع السااااا نيداخل 

 .خدمي ترفيهي )نادي صحي(

( اليوافقون على %100)نسب  -

ألن تطور ال دمات بمرور الوقت 

اني  بالتجمع الس ني ال ثاف  الس 

 . ثابت  ال تتغير

( تطوير ال دمات % 83)نسب  –

التجاري  بمرور الزمن يعني تحويل 

الفراغات الم صص  للنشاط 

 التجاري إلى انشط  خدمي  ترفيهي 

 .يجمع الس ان على تواجدها

 

ترررحرررقررريرررق 

مرررررررررربرررررررررردأ 

المشررررراركة 

تخرررراذ  في إ

 القرار

كلما زادت المشاركة 

في اختيررار ونوعيررة 

ة الخررردمرررات وطريقررر

تحقق  مبادىء كلما 

 االستدامة.

بلااا :  لمقاااا مم ن ان يحو  من ا

الساااااا ان اي نشاااااااط الى آخر من 

 التجمع الس نيخال  مجلس ادار  ا

الذي يت ون من عدد من المالك. و

) المشاااااااارك  الشااااااعبي  أسااااااااس 

إلساااااتمرار الحيا  داخل هذا النو  

 من اإلس ان(.

( المشاااارك  الشاااعبي  %90نساااب  )-

الحياه داخل التجمعات  هي اساااااااس

العمراني  الصااااااغير  )ال مبوند( من 

يم نهم اخاااذ القرارات  اتحااااد مالك

 التي يقرها الس ان باإلجما .

المشرراركة الشررعبية هي اسرراس  -

لتجمعات السررررررركنية الحياه داخل ا

غيرة د ، عن طريق وجوالصرررررررر

مجلس إدارة يقوم بصررررررريرررراغرررة 

 العمران تبعا لمتطلبات السررررررركان

 والحفاظ عليه.
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 جئنتـــــا -3
 دمات لمناطق ال مي  المستدام نلتل المستنبط  من المبادئ العام  نتائج البحث جاءت على قياس مجموع  من النقاط 

 .-، وجاءت كاآلتي:م تلف التجاري  اليومي  داخل انماط إقتصادي  
 مرررعررررايررريرررر

 ومررررربرررررادئ

 اإلستدامة

طق في مناإلستدامة العالقة بين معايير تحقيق ا ائجـــــــــــــــــــالنت

 والنمط اإلقتصادي للسكان.الخدمات اليومية 

ترررحرررقررريرررق 

األمرررررررررررررررن 

 .واالمان

ماان في ألمن واألجتمااعي اسااااااااس تحقيق عنصاااااار اإلمن األا -

 مسااتوىاسااتدام  المناطق التجاري  داخل الطبقات العامل  ذات ال

 )بصور من ألعتماد على عنصر ااإلقتصادي المن فض. اما اإل

 خرى. ألقتصادي  اي مناطق األنماط اإلمادي ( فيظهر ف

تحقيق عنصر األمن واألمان يتنافى مع وجود ال دمات التجاري   -

 اليومي  داخل األنماط اإلقتصادي  المرتفع .

ل - اإلقتصاااااااااادي ماد  نمطكلماااا ماد ا

األمن بالبعد عن ال دمات حتياج إلى إلا

 .اليومي 

ماد االمن  وكلما قل النمط اإلقتصااادي  -

ماعي  جاري  اإلجت مات الت ياده ال د بز

 اليومي .
وحجم نوع 

وتررررررنرررررروع 

الررررخرررردمررررة 

 .التجارية

ش ل ال دمات التجاري  اليومي ، ونوعها، واندماجها مع بع ها  -

البعض يأخذ الشا ل الطبيعي ل حتياجات اإلنسااني  للسا ان تبعا 

 .للمستوى االقتصادي لهم

 كلما ان فض النمط اإلقتصاااااادي للسااااا ان ماد إندماج ال دمات -

 .التجاري  اليومي  مع ال دمات االخرى

ولوي  عن ال دمات أللها االيومي  هناك انوا  معين  من ال دمات  -

 لس انقتصادي  المرتفع  لإلنماط األا ىإلالتجاري  اليومي  بالنسب  

اليومياا  التجااارياا  حتياااجااات إلمفهوم ا -

 المساااتوىيتناسااا  ع سااايا  مع للسااا ان 

 عف لمااا إرتف، للساااااا اااناالقتصااااااااادي 

يقل  للساااااا ان المسااااااتوى االقتصااااااادي

التجااااريااا  االعتمااااد على ال ااادماااات 

اليومي ، وي ون االعتماد على ال دمات 

 .التجاري  الشهري  واالسبوعي 
سرررررررهولررررة 

الوصرررررررول 

إلرررررررررررررررررررررى 

 .الخدمة

كلما مادت الحاج  إلى  للس ان قتصاديإل لما ان فض النمط اف -

، رالسي عتماد على مسافاتإلوا قرب ال دمات التجاري  اليومي 

وكلما ارتفع النمط اإلقتصادي للس ان كلما قل اإلعتماد على 

 0مسافات السير

هناك تناساا  ع سااي بين اإلحتياج إلى  -

سااااااهول  الوصااااااو  لل دمات التجاري  

 .اليومي  والنمط اإلقتصادي للس ان

مبررردأ بيئرررة 

 نررررظرررريررررفررررة

خرراليررة من 

 التلوث

مات ديعاني الس ان من مش الت التلوث البيئي في منطق  ال  -

التجاري  اليومي  ذات المستوى اإلقتصادي األقل، في حين تقل 

مصادر التلوث البيئي داخل المناطق التجاري  ذات األنماط 

 اإلقتصادي  المرتفع .

قتصادي للمنطق  الس ني  اصبح المحافظ  إلكلما ماد المستوى ا -

 اساس لممارس  النشاط التجاري. من التلوث على البيئ 

ث التلو مياد   سااي بينهناك تناساا  ع -

والنمط اإلقتصاااااااادي بأشاااااا اله البيئي 

 .للس ان

االحتياجات 

 الجمالية
حتياجات الجمالي  مطل  رئيسي لألنماط اإلقتصادي  األعلي  اإل -

 كشرط اساسي إلستمرار تأدي  ال دمات التجاري  اليوميه.

نماط أليتم صياغ  االحتياجات الجمالي  بما يتناس  مع ا -

لم تلف  )مع اآلخذ في اإلعتبار المستويات قتصادي  اإلا

اإلجتماعي  الم تلف  للس ان التي لها احتياجات إنساني  خاص ، 

 م(. قتصادي  لهإلنماط األوالتي ال يشترط ان ت ون متوافق  مع ا

هناك تناسااااااا  طردي بين االحتياجات  -

الجمالي  المرئي  بما تت اامنه من النسااب  

ل داخ والتناساااااا  بين ال تل والفراغات

ميااا  والنمط ال ااادماااات التجااااريااا  اليو

 قتصادي للس ان.اإل

لمالئمررررة   ا

بررالنسررررررربررة 

 لإلنسان

ي ت لف ( يعتمد عل -راح   -مات التجاري  اليومي  لعنصاااااار المالئم  بالنسااااااب  ل نسااااااان )وقت دتحقيق ال  -

، انالمرتفع  للس قتصادي  إلنماط األ. حيث ان هذه العناصر ال تمثل اهمي  داخل اهمقتصادي لإلالمستوى ا

 بينما توافرها امر هام واساسي داخل األنماط اإلقتصادي  العامل  )المن ف  (.
مررررررررربررررررررردأ 

المشررررراركة 

تخرررراذ  في إ

 القرار

الدول  وحدها هي المسئول  عن ات اذ القرار داخل التجمعات الس ني  وفقا للسياسات العام  للدول  وال طط  -

صااااااياغ  شاااااا ل وحجم إعاد  فراد يت ذون قرار بالا . ول ن المطروح  والمعدالت والمعايير الت طيطي

، او وجود غياب دور الدول  في المحافظ  على شاااااا ل ونمط العمران ثابتمع  ال دمات تبعا الحتياجاتهم

 .ت طيط مرن يستوع  التحوالت والتغيرات في االستعماالت تبعا ل حتياجات اإلنساني 

س ان داخل التجمعات العمراني  الصغير - س ني( هم اصحاب القرار في صياغ  العمران داخل ال   )كمبوند 

مجتمعهم الصغير، من خال  مجلس إدار  خاد بهم يت ذ القرارات التي يراها الس ان مناسب ،  سواء كان 

تغيير اسااااااتعماالت مناطق ال دمات التجاري  اليومي  إلى خدمات اخري ذات اهمي  يومي  اكبر داخل النمط 

 فع او االستغناء عن هذه ال دمات اليومي .االقتصادي المرت
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 التوصيات  -4
يج  ان تصاااال المبادئ العام  إلساااتدام  ال دمات التجاري  المحقق  لألبعاد األسااااساااي  لها على اسااااس النمط  -

 -بحيث : اإلقتصادي للمناطق الس ني  المقدم  لها ال دم  التجاري 

o التي تحقق اإلسااتدامه عوضااا عن ثبات النمط  يصااال ت طيط مناطق ال دمات التجاري  وفقا للمبادئ

 الت طيطي للمناطق الس ني  على اختالف انماطها اإلقتصادي .

o نماط ألالتعامل مع المجتمع على اساااااس ا ومعايير التنمي  المسااااتدام  لل دمات يتطل  ئتطبيق مباد

 .لهالم تلف  قتصادي  إلا

ط نقاط ومعايير جديد  في ضوء األبعاد تنبر  دائما واسمباديء اإلستدام  يم ن ان تصال ويعاد تش يلها  بصو -

 األساسي  لها.

لف  الم ت نماط اإلقتصااااادي ألا حتياجات اإلنساااااني  داخل إلفي معرف  اعتماد على المشااااارك  الشااااعبي  إليج  ا   -

 للمجتمع عند تطبيق معايير التنمي  المستدام .
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Demographic and Economic Patterns and their Impact on the 

Application of Sustainability Concepts for Daily Commercial Services. 
 

ABSTRACT: 

  The change in humanitarian needs over time and the consequent change in their 

activities are essential to the formulation of sustainable urban design. The daily commercial 

services in the residential areas witness major change with respect to the change in social 

financial level of residents forming the urban context. Where changes in various activities 

&services provided to different residential areas were documented constantly over time, 

however the change in commercial services was most noticed, for it is the main daily 

activity practiced by the residents despite their economic levels. 

  This research paper addressing changes in formulation of daily commercial services 

within residential areas according to the resident’s economic pattern beneficing theses 

services. The influence of economic pattern on the implementation of urban sustainability 

concepts and aspects   to the daily commercial services was generally monitored, also   
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  (1ملحق ) - مالحظةإستمارة 

 

 .المنطقة : ........................................ اليوم : ..............................................

 

     داخل منطقة الخدماتيتوافر األمن واألمان اي نوع من  -

 امن بصورة مادية )توفر العناصر الشرطية( □   لناس بعضهم لبعض(امن إجتماعي )معرفة ا □

 آخر.......................................................................................................................... □

 

  ال □  نعم □    تنوع في شكل الخدمات التجارية اليوميةوجود  -

 من الخدمات التجارية يتواجد داخل المنطقة شكل أي

 ...آخر □ مول تجاري □ بائع متجول □  محل كبير □ فاترينه  □ محل صغير □

  ال □  نعم □    الخدمات المصاحبه للنشاط التجاريتنوع في  وجود -

 للنشاط التجاري الخدمات المصاحبة  عانوا

 ........................آخر □ خدمي  □  إداري □   ديني □ ترفيهي □

  ال □  نعم □    إندماج النشاط التجاري مع األنشطة الخرى وجود -

  

  ال □  نعم □    تعاني منطقة الخدمات التجارية اليومية من التلوث -

 أي نوع من انواع التلوث

 آخر... □ بصري  □   سمعي □  بيئي □

    اليومية التجارية جمالية عند تأدية الخدماتوجود عناصر  -

 آخر... □  تناسق الفراغات مع بعضها □  وجود مسطحات خضراء □ شوارع نظيفة □

 

  حتياجاتك التجارية اليوميةالمستهلك لقضاء اال وقتال -

 اكثر من ذلك. □ إلى ساعه 1/2من  □ساعه 1/2اقل من  □  

 ال □  نعم □    عند آداء الخدمات التجاريةشعور االفراد بالراحه  -

 آخر... □  ال □  نعم □  قدمة تتناسب مع امكاناتك اإلقتصاديةنوعية الخدمات الم -
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  (2ملحق ) - إستمارة استبيان

 

 .المنطقة : ........................................ اليوم : ..............................................

 

 ال □  نعم □    هل تشعر باألمن واألمان داخل منطقة الخدمات -

 بنعم، فأي نوع من األمنكانت األجابة إذا  

 امن بصورة مادية )توفر العناصر الشرطية( □   امن إجتماعي )معرفة الناس بعضهم لبعض( □

 

  ال □  نعم □    هل هناك تنوع في شكل الخدمات التجارية اليومية -

 جد داخل المنطقةبنعم، فأي شكل من الخدمات التجارية يتواكانت األجابة إذا 

 آخر... □ مول تجاري □ بائع متجول □  محل كبير □ فاترينه  □ محل صغير □

  ال □  نعم □    الخدمات المصاحبه للنشاط التجاريهل هناك تنوع في  -

 بنعم، فأي نوع من الخدمات المصاحبةكانت األجابة إذا 

 .......آخر................. □ خدمي  □  إداري □   ديني □ ترفيهي □

  ال □  نعم □   توافق على إندماج النشاط التجاري مع األنشطة الخرىهل  -

 بنعم، فأي نوع من الخدمات تفضل وجوده ...................................................كانت األجابة إذا 

  ال □  نعم □    توافق على حجم الخدمات التجارية المقدمة لكهل  -

  ال □  نعم □  توافق على زيادة الخدمات بزيادة عدد السكان من وجهة نظرك هل -

  ال □  نعم □   تجد سهولة في الوصول إلى الخدمات التجارية اليوميةهل  -

 ال □  نعم □   هل تفضل الخدمات التجارية اليومية بجوار محل السكن مباشرة -

  

  ال □  نعم □    تعاني منطقة الخدمات التجارية اليومية من التلوث هل -

 بنعم، فأي نوع من انواع التلوثكانت األجابة إذا 

 آخر... □ بصري  □   سمعي □  بيئي □

  ال □  نعم □   هناك احتياجات جمالية تنقصك عند تأدية الخدمات اليومية هل -

 بنعم، فما هي االحتياجاتكانت األجابة إذا 

 آخر...□ عضها تناسق الفراغات مع ب □  وجود مسطحات خضراء □ شوارع نظيفة □

 

  ال □  نعم □   تقضي وقت مناسب لقضاء احتياجاتك التجارية اليومية هل -

 بال، فلماذا......................................................................................كانت األجابة إذا 

 ال □  نعم □     تشعر بالراحة عند آداء الخدمات التجارية هل -

  ال □  نعم □   نوعية الخدمات المقدمة تتناسب مع امكاناتك اإلقتصادية له -

 بال، فكيف يمكن ان تحقق الخدمة التجارية اليومية احتياجاتك..............................كانت األجابة إذا 

 

  ال □  نعم □     تشعر بتطور الخدمات بمرور الزمن هل -

 كن ان تتطور الخدمات.........................................................بنعم، فكيف يمكانت األجابة إذا 

 

  هناك اي نوع من انواع المشاركة في إتخاذ القرار في مكان أو شكل أو نوع الخدمة التجارية هل -

  ال □  نعم □         

 ..............................................................ةبال، فكيف يمكن حل هذه المشكلكانت األجابة إذا 

 


