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 التجارية تالبنيا دراسة لني  داالبحث الميتقنية           

 بالوسط الحضري
 
 *ذ.محمد حزوي 

 

 :  مقدمــــــــة

 

تعد البنيات التجارية إحدى الركائز األساسية لالقتصاد الحضري بالدول         

المتقدمة عموما والدول النامية خصوصا. فإلى جانب دورها المتمثل في تنشيط 

دينامية الدورة االقتصادية ) تنوع العالقات األفقية والعمودية بين مختلف وتحريك 

القطاعات االقتصادية (، فإنها تساهم في هيكلة المجال الحضري بما تفرزه  من أشكال 

متعددة  للتمركزات التجارية )محاور تجارية، مراكز، أسواق...الخ (. هذه األخيرة 

طب شرائح اجتماعية متنوعة وفق أهمية ومكانة تؤدي  إلى بلورة حركية يومية تستق

 هذه البنيات التجارية ضمن النسيج االقتصادي. 

و إذا كانت البنيات التجارية واضحة على مستوى التخصص الوظيفي بالبلدان        

المتقدمة، فإنها على العكس من ذلك، يشوبها بالدول النامية نوع من التداخل وعدم 

عددة. لهذا فان مفهوم البنيات التجارية لمدينة أو حي ما بهذه التمييز بين أنشطة مت

البلدان، هو مجموع المحالت التي يمارس أصحابها داخلها أنشطة تجارية أو إنتاجية  

أو خدماتية. ورغم تنوع األنشطة فإن هذه المحالت تندرج تحت مفهوم البنيات 

البلدان لم يبلغ بعد مستوى التجارية، لكون التطور االقتصادي و االجتماعي في هذه 

من التنظيم والتخصص يصبح معه من السهل الفصل بين الوظائف الثالث )التجارة، 

 التجاري ن المسؤول على تسيير المحل ج والخدمات (. إضافة إلى هذا فإواإلنتا 

 يمارس نشاطه ويدركه أوال وأخيرا كنشاط تجاري . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أستاذ باحث بمختبر الدراسات واألبحاث الجغرافية والتهيئة والكرطغرافية   *
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إن أهمية ومكانة البنيات التجارية ضمن النسيج االقتصادي تتحدد وفق مجموعة         

من العوامل أهمها تلك االجتماعية )كالعادات االستهالكية، والتردد الكمي والنوعي  

دية )كمستوى النمو االقتصادي، والدخل الفردي... الخ ( و لالستهالك...الخ( واالقتصا

الجغرافية )كموقع المدينة أو الحي ضمن المجاالت المحيطة به...الخ (. فالموقع 

الجغرافي له دور فعال في ازدهار أو ركود البنيات التجارية ) ككثافة المحالت، 

.. الخ (، لذلك نالحظ وتنوع حجمها وتجهيزاتها، وحسن تنظيمها وجودة معروضاتها .

أن أنشطة التجارة و اإلنتاج والخدمات تتمركز على طول محاور طرق المواصالت 

وتقاطع الطرق لما توفره هذه المواقع من سهولة تردد السكان وإمكانيات االتصال 

 .والتبادل

غير أن النمو المتسارع لمدن البلدان النامية  و توسع مجاالتها الحضرية بطرق       

شوائية وغير قانونية، وتعرضها لضغط ديمغرافي كثيف )التزايد الطبيعي و الهجرة ع

القروية ( وارتفاع حدة البطالة بها، كلها ظروف أدت إلى تضخم عدد المحالت و 

على المستوى  سواء  ظهور قطاعات تجارية موازية غير مهيكلة تنافس تلك القائمة

خلق نوع من األزمة االقتصادية والركود  . هذه الوضعية أدت إلىيالكمي  أو النوع 

 التجاري جعال مكونات هذه البنيات التجارية غير قارة و خاضعة لتحوالت مستمرة .

لهذه االعتبارات فإن مجموعة من األبحاث الجغرافية حاولت الخوض في       

اإلشكاليات المتعددة التي تطرحها دراسة البنيات التجارية، سواء منها ما يخص 

لتحوالت االقتصادية و دالالتها االجتماعية وامتداداتها المجالية، أو الهيكلة الحضرية  ا

 والسير الوظيفي للمدينة وما يتطلب ذلك من تخطيط وتدبير للمجال الحضري .

و قصد الوقوف على أهمية هذه العناصر، يمكن لهذه الدراسات الجغرافية أن      

 وفق  ة  على  مستوى مجموع  المدينة أو جزء  منهااريـــتتناول موضوع البنيات  التج
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 التي سيقدمها، مركبة حسب رغبة الباحث والفرضيات  مقاربة شمولية أو قطاعية أو 

وسيعمل على تأكيدها أو نفيها، وكذلك األدوات العلمية واإلمكانات المادية التي 

 سيوظفها قصد تحقيق غايته. 

تها عند دراسة البنيات التجارية بحي أو بوحدة فمن بين اإلشكاليات التي يمكن صياغ 

   : حضرية ما  يمكن التساؤل مثال

ما هي العالقة المتواجدة بين توسع مجال الدراسة و البنيات التجارية   -

المتواجدة به، وإلى أي حد تعكس هذه األخيرة التركيبة السوسيواقتصادية  

 لسكان هذا المجال ؟ 

كال التفاعالت بينها وأهم التحوالت التي  ما هي أهم القطاعات النشيطة وأش -

شهدتها ضمن البنيات التجارية العامة للمجال المدروس، وما مدى استجابتها  

 لحاجيات السكان ؟ 

ما هو موقع البنيات التجارية ضمن النسيج االقتصادي والحضري ككل   -

 ودورها في تنظيم وهيكلة هذا المجال ؟ 

عترضها مجموعة من العوائق والصعوبات لكون اإلجابة عن مختلف هذه التساؤالت ت

 البنيات التجارية تعرف تحوالت سريعة في الزمان والمكان . 

* في الزمان، نظرا للتزايد أو للتراجع الذي يمكن تسجيله على مستوى عدد         

 المحالت التجارية والخدماتية .

ى محالت التجارة * في المكان، نظرا للتحوالت التي يمكن أن تطرأ عل        

والخدمات. فمثال يمكن لعدد من نقط بيع المواد الغذائية أن تصبح مختصة في تجارة 

 محالت خدماتية والعكس صحيح .  رالمالبس أو تصي

 كذلك أو ضعف المعطيات اإلحصائية، و ومما يزيد في تعقيد هذه الوضعية، انعدام

قة على مستوى المجاالت صعوبة الحصول عليها و التعامل معها الفتقادها الد 

 الخ .الحي، أو المركز التجاري... أو الصغيرة: كالشارع
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 إلى الدراسة الميدانية التي تمكنه من: الباحث في المعطيات يلجأ  نقص أمام هذا ال       

و ذلك عن طريق  ، التعرف عن قرب على البنية العامة للقطاع التجاري و الخدماتي -

 . جرد عام لجميع نقط البيع

ن الباحث من اختيار و تحديد يمك س لتأخذ فكرة عن فروع و مكونات القطاع المدرو  -

 الدراسة.عينة 

تحديد الشكل العام لالستمارة و كذلك األسئلة التي ستتضمنها من أجل اإلجابة عن  -

 إشكالية البحث المطروحة. 

 و دقة عالية.  قيمة ذوترجمة هذا العمل الميداني األولي إلى عمل كرطغرافي نهائي  -

 : أهمها و من أجل تحقيق عمل جيد و مضبوط البد أن يمر العمل الميداني بعدة مراحل

 اإلعداد التقني:   -1

هي أول خطوة في البحث الميداني و تتطلب من الباحث أن يعد مجموعة من   

 العناصر تساعده على هذا العمل: 

لمجال الدراسة  -ابه ذلكأو ما ش -يجب أن يتوفر الباحث على تصميم أو خريطة  -

حتى يتم تحديد مجال البحث بدقة متناهية تسمح بالحصول على معطيات دقيقة و قيمة 

 و قابلة لالستعمال و المقارنة.

تمكن من اإلحاطة بها و جرد  -أصيصات  -تقسيم هذا المجال إلى جزيرات صغيرة  -

 جميع نقط البيع و الخدمات. 

أبجديا و كل نقطة بيع تحمل رقما ترتيبيا على  كل جزيرة أو أصيصة تحمل حرفا  -

 . (    1  )أنظر الشكل رقم    الخريطة
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إعداد الجذاذات الخاصة بالجرد الميداني و التي تتضمن مجموعة من المعطيات  -

حسب رغبة الباحث، مع مراعاة التقسيم األبجدي و العددي الذي تم اتباعه على 

 الخريطة. 

 هذه الجذاذة يمكن أن تكون على الشكل التالي:   
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 (Sondage ): التعداد من أجل تكوين قاعدة السبر -2

 تحديد مجموعة من المعطيات أهمها : ب سمح ولي يالعمل الميداني األ 

 لدراسة.ا  ي يتضمنه مجال ذ ال يتحديد طبيعة النشاط التجاري و الخدمات -

 تي تهم المحل التجاري مثال: التعرف على بعض المؤشرات ال -

 المساحة. *اليد العاملة  *عدد الطوابق   *طول الواجهة  * 

 تحديد موقع المحل التجاري:  -

 مركز تجاري   *شارع رئيسي  *شارع ثانوي   *زنقة   *زقاق  * 

 طابق علوي  *طابق سفلي  *أرضي  -طابق تحت  * 
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    انطالقا من شكل الواجهة التعرف على اإلطار النوعي للمحالت التجارية و ذلك  -

 (Vitrine):   * مصانة  واجهة (Entretenue) * مجددةواجهة  (Rénovée)  

 .(Moderne)عصرية * واجهة       (Ancienne) قديمةواجهة  *                  

    

 تصنيف المعطيات:  -3

طيات  بعد عملية الجرد الميداني لكل نقط البيع و الخدمات يتم تصنيف هذه المع 

 تقسيمات تكون محددة لدينا مسبقا مثال :  فقو
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 الشكل التالي:  فيفئات التجارة و الخدمات  جل  و يمكن حصر

 
 



 

9 

 

9 

 التجارية  تالبنياالتعرف على دينامية  -4

هذا العمل ال يمكن القيام به إال إذا توفرت لدينا إحصائيات تسمح بالمقارنة و   

 في هذه الحالة يمكن اإلشارة إلى: 

 ؛ التحوالت البنيوية حسب كل نقطة تجارية أو خدماتية أو إنتاجية - 

 ؛التطورات التي طرأت على الفئات و الفروع و الخانات  - 

 ؛ التغيرات النوعية التي تكون قد عرفتها بعض المحالت التجارية - 

 ؛التغيرات الكمية التي قد تتعرض لها بعض المحالت التجارية - 

ارن بين المعطيات التي حصلنا عليها أثناء دراستنا للهوامش الشمالية  فمثال يمكننا أن نق 

 و المقارنة هي كالتالي:   1998و تلك التي حصلنا سنة   1987لمدينة فاس سنة 

 

 

 أنواع من التطورات:  3بناء على هذا الشكل يمكن التمييز بين        
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نفس المكان و تمارس نفس فئة لم يطرأ عليها تغيير في الجردين معا و ظلت تستغل  -

 النشاط.

 فئة اختفت أو تغير مكانها بعد الجولة األولى بالميدان. -

فئة ظهرت خالل الجولة الثانية و لم تكن متواجدة ال في نفس المكان و ال تمارس  -

 بالميدان. نفس النشاط خالل الجولة األولى 

 ختيار العينة و تحديد شكل االستمارة إ -5

كالية البحث و القيام بالجرد الميداني لمختلف نقط البيع و  بعد تحديد إش 

الخدمات و التعرف على المكونات العامة للبنية التجارية، يقوم الباحث بتحديد عينة 

الدراسة و وضع التصميم النهائي لشكل االستمارة. و يتطلب اختيار عينة الدراسة 

دراسة ممثلة في العينة المنتقاة و حيث يجب أن تكون كل فئات الالسبر اإللمام بتقنيات 

 تقنيات:  3على العموم، هناك 

 (  Le tirage systématique )        المنهجيالسحب عينة ناتجة عن  -

            ( Le tirage aléatoireالسحب العشوائي      ) عينة ناتجة عن -

                         ( Le Quotas   )   عينة ناتجة عن طريق تحديد الحصة -

عندما يحدد الباحث العينة التي سيستجوبها، يختار تقنية المقابلة التي سيتبعها          

 في جمع المعطيات و يمكنه أن يستعمل: 

 االستمارة المهيكلة و التي تتضمن أسئلة مغلقة و أخرى مفتوحة.  -

 الحوار الحر مع استعمال دليل المقابلة. -

 في و إنجاز خريطة البحث  العمل الكرطغرا -6

يعد العمل الكرطغرافي تتويجا للعمل الميداني و على الباحث أن يختار   

حيث يعمل على  ،التجارية ات حدد بدقة مكونات البنييالرموز و األلوان المالئمة و

تغيير األرقام التي استعملها في بداية عمله الميداني على الخريطة إلى رموز تعكس 
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تمثيله، و على الباحث أن يراعي مساحة الخريطة و كثافة المحالت النشاط المراد 

 التجارية و كذلك أشكال الرموز المنتقاة. 

 هذا العمل الكرطغرافي يسمح بتحديد:  

كثافة المحالت التجارية و ذلك عن طريق قياس تمركز المؤسسات التجارية حسب  -

 ؛ م   100الطول الخطي للشارع 

 ؛منتشرة  أومتجمعة  ،ية: خطية شكل التمركزات التجار -

 .  1)انظر خريطة رقم (إبراز أهمية الوحدات التجارية انطالقا من طول الواجهة  -

 

 

 

 

 



 

12 

 

12 

 خالصة :    

تعتبر هذه هي أهم المراحل التي يمكن اتباعها من أجل القيام بدراسة ميدانية          

ال التوطين المجالي للبنيات التجارية والخدماتية وكذلك إنجاز خريطة توضح أشك

لمختلف نقط البيع والخدمات. غير أنه بإمكان أي باحث تعديل هذه التقنية، حسب 

 طبيعة الدراسة والمجال، حتى تستجيب لألهداف المطلوبة.  
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