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Abstract
Many Saudi cities have lost their commercial importance. The old
Central Business Districts (CBD's) suffer from loss in their urban identity,
social reluctance and migration of their traditional residents to new
neighborhoods. The paper aims to revitalize city centers through the views of
shoppers. Prince Bandar Bin Abdulaziz Street known as Alsoiket Street in
Alkhobar was chosen as a case study. The study adopted the descriptive
documentary survey research methods.
The study is presented in four parts. Part I is the introduction which
highlights the methodology of the study, determine the objectives, the scope
and research method. While part II is devoted to the literature review related
to revitalizing city centers, focusing on studies of residential streets in the
CBD's. Part III analyzes the views of shoppers to revitalize city centers and
bring them back to life. Part IV is devoted to conclusions and
recommendations.
The findings showed that Prince Bandar Street in its current state lacks
public services, proper maintenance and enough parking. Besides, the street
suffers from low levels of hygiene, and lack of comfortable seating areas. The
street design does not provide entertainment or social activities and interactions.
To improve the environment, the majority of respondents supported turning the
street into a pedestrian walkway only and the rehabilitation and provision of
basic services satisfying the needs of frequent visitors.
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الخالصة
فقدت كثير من المدن السعودية أهميتها التجارية وتعاني من الهجرة لألحياء الجديدة وفقدان
هويتها العمرانية .تهدف الورقة إلى إعادة إحياء مراكز المدن من خالل التعرف على آراء المتسوقين
واختير شارع األمير بندر بن عبد العزيز المعروف بشارع السويكت في مدينة الخبر كحالة دراسية.
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي الوثائقي المسحي و اشتملت على مقدمة وأربعة أجزاء رئيسة يكمل
بعضها بعضا .سلط الجزء األول الضوء على منهجية الدراسة فحدد هدفها وغاياته ونطاقها وأسلوب

جمع المعلومات .بينما خصص الجزء الثاني لمراجعة أدبيات إعادة إحياء مراكز المدن وركز على

دراسات الشوارع التجارية السكنية الواقعة في المناطق المركزية .أما الجزء الثالث فحلل آراء المتسوقين
حول سبل إعادة إحياء مراكز المدن وبعث الحياة فيها .بينما قدم الجزء الرابع الخالصة والتوصيات.
اتضح من النتائج أن شارع األمير بندر في حالته الراهنة يفتقر للخدمات العامة والصيانة ومواقف
السيارات ويعاني من تدني مستويات النظافة .فضال عن ذلك ال توجد أماكن للجلوس والراحة وتصميم
الشارع ال يتيح تقديم عروض ترفيهية أو نشاطات اجتماعية .ولتحسين بيئة التسوق أيد أغلبية
المشاركين تخصيص الشارع للمشاة فقط واعادة تأهيل الخدمات األساسية وتوفيرها والتي يتطلع لها
مرتادي الشارع.
الكلمات الدالة:
إعادة اإلحياء ،مراكز المدن ،شوارع المشاة ،تطوير المدن ،المملكة العربية السعودية ،الخبر
تعتبر مراكز المدن القلب النابض لألنشطة الحضرية حيث يتركز السكان والفعاليات االقتصادية

واالجتماعية .تعددت أسباب زيارة السكان والسائحين لهذه المراكز ،فالبضائع النادرة واألسعار المنافسة
تعد من أهم عناصر الجذب.
شهههدت كثيههر مههن المههدن السههعودية خههالل الونههة األخي هرة عههزوف المتسههوقين عههن زيههارة المنههاطق

المركزية األمر الذي أدى لظهور بوادر كساد اقتصادي حادا .يمكهن أن تعهزى ههذه الظهاهرة لعهدة اسهباب

مهن أهمههها زيهادة االختناقههات المروريهة ومهها صههحبها مهن زيههادة معهدالت تلههوث للههواء والضوضههاء .إضههافة
لذلك تنامي التلوث البصري الناتج من عدم تناسهق وجههات المبهاني ،وتهدني البيئهة العمرانيهة بشهكل عهام،

واطالق العنان لالفتات التجارية .مع زيادة معدالت النمو العمراني للمهدن وتوسهعها األفقهي سهاعدت ههذه
العوامل في فقدان مركز المدن بريقها لصالح المجمعات التجارية الكبيرة التي تزايدت في الونة األخيهرة
وانتشرت على أطراف الكتلة العمرانية.
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تتمثههل مشههكلة الد ارسههة فههي فقههدان المن هاطق المركزيههة للمههدن السههعودية أهميتههها التجاريههة والسههكنية
وعزوف السكان والمتسوقين عنها وتالشت أهميتها االقتصادية واالجتماعية.
منهجية الدراسة:
تهدف الدراسة إلى التعرف على آراء المتسوقين حول سبل إعادة إحياء مراكز المدن وبعث الحيهاة
فيههها .اختيههر شههارع األميههر بنههدر بههن عبههد العزيههز بههالخبر المعههروف بشههارع السههويكت الههذي يعتبههر نمههوذ
لشوارع التجارية السكنية في المناطق المركزية في المدن السعودية كحالة دراسية.
كان شارع األمير بندر بن عبد العزيز أحد األسواق الرئيسية في مدينة الخبر ،وذلك لتركز العديهد
من المحهالت التجاريهة التهي يصهعب االسهتنناء عنهها ،خصوصها للنسهاء ،مثهل محهالت الهذهب ،المالبهس
الج ههاهزة ،العب ههاءات واألقمش ههة .فق ههد الش ههارع بريق ههه كأح ههد الشه هوارع التجاري ههة لص ههالح المجمع ههات التجاري ههة
الحديثة المنلقة المنتشرة على أطراف المدينة.
تمتد منطقة الدراسة من تقاطع طريق الملك عبدهللا بن عبدالعزيز إلى تقاطع الشارع السادس

عشر بطول كيلو و نصف الكيلو تقريبا و يحده من جهة الشرق شارع األمير سلطان بن عبدالعزيز،
ومن جهة النرب شارع األمير مشعل بن عبدالعزيز ،الشكل (.)1-1
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النطاق المكاني للدراسة شكل 1-1
(المصدر :أمانة المنطقة الشرقية  +إعداد الباحثين2012 ،م)

يبلغ طول شارع األمير بندر من تقاطع طريق الملك عبدهللا إلى تقاطع الشارع السادس  10.5كم

تقريبا وعرضه  18مت ار ،ويتكون من رصيف من كل جانب بمجموع  4أمتار وموقف سيارات من كل
جانب بمجموع  6أمتار ومسارين بمجموع  8أمتار .كما يختلف عرض الرصيف في بعض األماكن
ليصل إلى  3أمتار كما في الشكل رقم ( .)2-1وتتراوح ارتفاعات المباني الواقعة عليه ما بين دور
واحد إلى  5أدوار وتقدر أعداد مواقف السيارات ب  700موقف تقريبا على امتداد السوق وعلى جوانب

تقاطعاته.
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شكل  2-1تفصيل عرض شارع األمير بندر بن عبدالعزيز بالخبر الحالي

يعتمد تخطيط الشوارع في منطقة الدراسة غالبا على التخطيط الشبكي ذي االتجاه الواحد في كل
شارع ،وينعكس في الشارع الذي يليه .ولهذه الطريقة إيجابيات بحيث يستطيع السائق الدوران على تلك
األراضي بسهوله .ويوضح الشكل رقم ( )3-1اتجاه حركة مرور السيارات في الشوارع التي تتقاطع مع

منطقة الدراسة.
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شكل  3-1حركة مرور السيارات في التقاطعات المحيطة بشارع األمير بندر بن عبدالعزيز

سيتحقق هدف الدراسة من خالل إنجاز األغراض التالية:

 .1مراجعه األدبيات ذات الصلة بإعادة إحياء مراكز المدن.

 .2التعرف على آراء مرتادي الشارع لنرض التسوق من خالل مسح ميداني.
 .3تحليل البيانات ومناقشة النتائج.
 .4تحديد التوصيات.
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اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي الوثائقي المسحي واشتملت على عده مهام يكمل بعضها بعض
بناء على أغراضها.
أ-

المهمة األولى :تهدف مراجعه األدبيات ذات الصلة بإعادة إحياء مراكز المدن ويركز على
أساليب إعادة تطوير الشوارع التجارية السكنية الواقعة المناطق المركزية للمدن.

ب -المهمةةة الثانيةةة :تهههدف للتعههرف علههى آراء المتسههوقين حههول سههبل إعههادة إحيههاء م اركههز المههدن مههن
خالل مسح ميداني لمرتادي شارع األمير بندر بن عبدالعزيز بالخبر لنرض التسوق.

ج -صههممت اسههتمارة االسههتبيان لتعبههأ ذاتيهها مههن المشههاركين وذلههك لصههعوبة عمههل المقههابالت الشخصههية
المباش هرة خصوصهها مههع النسههاء .إضههافة إلههى ذلههك يحقههق هههذا األسههلوب الحفههاه علههى س هرية وهويههة
المشههاركين ممهها يعههزز التعبيههر بحريههة عههن الراء واإلدالء بالبيانههات الشخصههية المطلوبههة مههن دون

أدنى حر  .كما أنه يعطي المشارك وقتا كافيا لإلجابة على األسئلة.
د -صههممت اسههتمارة االسههتبيان بعنايههة خاصههة ،حيههث أخههذت شههكل كتيهب ،دون علههى صههفحة النههالف
بعه ههض المعلومه ههات األساسه ههية عه ههن الد ارسه ههة .كمه هها خصصه ههت الصه ههفحة األوله ههى لرسه ههالة موجه ه هة

للمشاركين توضح أهمية االستبيان وضرورة تحرى الدقة واجابة جميع األسئلة .كمها ركهز علهى أن

اإلجاب ههات س ههتكون سه هرية وستس ههتخدم لن ههرض الد ارس ههة فحس ههب .وض ههعت األس ههئلة بطريق ههة س هههلة
ومباشرة وحددت خيارات لإلجابة.
عكههس محتههوى االسههتبانة هههدف الد ارسههة ،فاشههتملت علههى خمههس مجموعههات مههن األسههئلة  ،ركههزت

المجموعة االولى على األسئلة العامة ،فتضمنت أسئلة عن مكان السكن ،بعد المسكن عن شارع األمير

بندر بن عبدالعزيز ،المدة الزمنية التي تستنرق بالسيارة للقدوم الى شارع األمير بندر بن عبدالعزيز.

امهها المجموعههة الثانيههة فخصصههت الستقصههاء آراء الههزوار حههول زيههارتهم الحاليههة ،و اشههتملت علههى
أسئلة حول آخر زيارة للشارع ،السبب الرئيسي لزياره الشارع ،من صهاحب ال ازئهر فهي ههذه الزيهارة ،المهدة

التي يقضيها الزائر في الشارع ،وسيله المواصالت التي يستخدمها الزائر للقدوم الى الشارع.

وركزت المجموعة الثالثة على تقييم الوضع الحالي للشارع ،واشهتملت علهى عهدة أسهئلة حهول حالهة
الشههارع ،أمههاكن الجلههوس فههي الشههارع ،تههوفر المواقههف فههي الشههارع  ،الخههدمات المتاحههة فههي الشههارع ،ممهرات
المشههاة ،األمههاكن المظلل ههة ،المس ههاحات الخضه هراء ،تههوفر احتياط ههات الس ههالمة ،ص ههيانة الشههارع ،النظاف ههة،
األنشطة الحالية ،أماكن لعب األطفال.
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كمهها ركههزت المجموعههة الرابعههة علههى اقت ارحههات لتطههوير الشههارع ،واشههتملت علههى عههدة مسههائل ،منههها
مههثال :تههوفير مواقههف السههيارات ،توسههعه األرصههفة علههى جههانبي الشههارع ،توضههيح تقاطعههات المشههاة علههى
جانبي الشارع ،توفير أماكن مخصصة للعب األطفال  ،تهوفير دورات ميهاه عامهة ،تهوفير أمهاكن للجلهوس
في الشارع ،تخصيص الشارع للمشاة فقط ،توفير مطاعم ومقاهي عالمية بالشارع.
بينمهها خصصههت المجموعههة الخامسههة للتعههرف علههى الخصههائص الديموغرافيههة للمشههارك باالسههتبانة،
فاش ههتملت عل ههى أس ههئلة ح ههول العم ههر ،الممه ههل العلم ههي ،ال ههدخل الش هههري ،الج ههنس ،الحال ههة االجتماعي ههة،
الجنسية.
قب ههل الش ههروع ف ههي توزي ههع االس ههتبانة عل ههى ال ههزوار ت ههم تعه هريفهم بنبه هذة مختصه هرة ع ههن ه ههدف الد ارس ههة
وأهميتها .وتم التأكيد علهى الهزوار بأهميهة إعهادة االسهتبانات فهي الوقهت نفسهه بعهد إكمالهها .ووزعهت 220

اسههتمارة أعيههدت منههها  200اسههتمارة بعههد إكمالههها مههن المشههاركين بالمسههح .وبههذلك تكههون نسههبة االسههتجابة
لالستبيان .%90
ه -المهمةةةة الثالثةةةة :تركههز علههى تحليههل البيانههات ومناقشههة النتههائج آخههذة فههي الحسههبان نتههائج مراجعههه
الدراسات السابقة.
و -المهمة الرابعة :خصصت لتقديم الخالصة والتوصيات بناء على نتائج المهام السابقة.

مراجعة األدبيات
تعددت الدراسات في مجال إعادة إحياء مراكز المدن ولكنها التقت حول قواسم مشتركة وتبنت
كثي ار من السياسات المتشابهه .ركزت هذه الدراسات على التالي:
ز -الجانب االجتماعي
ذهبت الدراسات في الجانب االجتماعي إلى تنوع األنشطة الثقافية والتجارية والترفيهية لمراكز
المدن حيث يتم الجمع بين النشاطات التجارية والسكنية والمكاتب في كثير من األحيان .يخصص

الطابق األرضي للمحالت التجارية مثل محالت التجزئة العامة والمتخصصة ،والمطاعم ،واألنشطة
الترفيهية واألنشطة الثقافية و في الطوابق العليا الوحدات السكنية والمكاتب.
فضال عن ذلك تخصيص ساحات للمناسبات الثقافية ،واالحتفاالت ،والبرامج االجتماعية،
والمسابقات ،ومسرح الشارع وغيرها من الفعاليات الجاذبة لسكان المدن وزوارها .كما أكدت الدراسات
على ضرورة توفير مراكز للخدمات اإلسعاف والشرطة لتعزيز الشعور باألمان .إضافة الى ذلك كان
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للطفل نصيب كبير من االهتمام حيث اشارت الدراسات إلى أهمية الحدائق أو الساحات الترفيهية

المزودة باأللعاب المناسبة لشتى المراحل العمرية ).(City of Santa Monica: 1997
تبنت الدراسات تشجيع شوارع المشاة ومحاولة ربطها مع بعضها البعض لتكوين محيط ممتاز في

الهواء الطلق للتسوق والراحة في ٍ
آن واحد .حدد شارع المشاة األمثل لراحة المستخدمين بأنه هو الذي

يكون فيه عرض الشارع ال يتجاوز ارتفاع المباني المحيطة به وتتركز األنشطة الرئيسية والمهمة في

بداية الشارع ونهايته لكي تكون بذلك الحركة من البداية لنهاية وبالعكس ، .(Alexander: 1977

 .)Soderholm: 2008ذهبت بعض الدراسات ضرورة تخصيص ما يقارب  3أمتار من الرصيف
للجلوس في الهواء الطلق أثناء تناول الطعام أو شرب القهوة والشاي ،باإلضافة إلى توفير العديد من
المرافق العامة كدورات مياه City of Florence:2010)، .(Alexander and others: 1977

ح -الجانب البيئي
ّبينت الدراسات السابقة االهتمام بعملية التشجير بحيث كان التركيز على أن يكون حجم األشجار
متناسبا مع حجم المباني ،باإلضافة إلى الحرص على منع المركبات من دخول مراكز المدن أو تقليل
حركتها أذا تعذر ذلك تفعيل دور النقل العام والتشجيع على المشي .تشير الدراسات الى أهمية تشجير
الساحات العامة والتركيز على تلك التي تنما بشكل عامودي حتى ال تحجب الرميا .أضف الى ذلك
توفير قنوات مائية ونوافير واستخدام األلوان بشكل فاعل لتوفير أماكن محببة للمشي وكذلك للجلوس

واالستمتاع بالمناظر الجميلة والتسوق في نفس الوقت ). (Alexander, 1977

ط -الجانب التصميمي
اتفقت الدراسات على المحافظة على الطابع العمراني المحلي من خالل الحفاه على المباني
التاريخية القائمة واضفاء الطابع المحلي على المباني والفراغات الحضرية الجديدة .وأشارت الى أهمية
تأكيد المداخل ونهايات الشوارع باستخدام عالمات مميزة مثل األقواس  ،البوابات  ،والميادين .وأن

يتناسب عرض الشارع مع ارتفاعات المباني وتنيير اتجاهه وعرضه فيتسع وتضيق وذلك لخلق التنوع
واإلثارة في التصميم (الطويل.)2005 :

كما اهتمت الدراسات بإيجاد ساحات وميادين للتجمع ومزاولة النشاطات الحضرية الترفيهية
واالجتماعية في المناسبات العامة واألعياد .تلعب الساحات والميادين العامة في مركز المدينة دو ار
مهما في تخفيف االزدحام نتيجة الستيعابها لكثرة األنشطة التجارية .اقترحت الكسندر أن ال يزيد عرض
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الميدان عن  45إلى  60قدم ( مايقارب  15الى  20متر) ،وهذا ينطبق فقط على العرض في االتجاه

القصير .أما في االتجاه الطويل يمكن أن تكون بشكل أطول غير محدد ((Alexander, 1977

ومن ناحية المواد يقترح معالجة األرضيات والتنوع في عملية المعالجة (حجر  ،رخام  ،وما
شابههما) والتنوع في ألوانها وأحجامها ،والتنوع في مستويات األرضيات فترتفع عند المداخل وتنخفض
في بعض المناطق .ويوصي بتوفير مجسمات ومعالم جمالية في بعض المناطق ومقاعد لالستراحة
وأماكن للجلوس وتظليلها عن أشعه الشمس المباشرة ،وتوفير حاويات نفايات بشكل مناسب وتوفير
اللوحات اإلرشادية واالهتمام باإلضاءة وتنوعها من ناحية األشكال واأللوان واالرتفاعات (بدران
.)2001:
تأكد تمكد الدراسات على مراعاة الحدود القصوى الرتفاعات المباني وعروض الطرق سواء

خصصت للسيارات أم للمشاة .كما تشير الدراسات إلى أهمية تحديد الساحات والمناطق الخضراء،
واحترام مداخل المباني خاصة ذات البعد التاريخي ،وحماية المناظر الطبيعية والمباني المعمارية،
فضال عن ذلك احترام السالمة واألمان خصوصا للمشاة (بدران ،2001:الحمود. )2002:
 -1تحليل البيانات ومناقشة النتائج
 1-3الخصائص الديموغرافية للمشارك باالستبانة:
يوضح الجدول رقم ( )1أن الرجال والنساء من مختلف الفئات العمرية مثلوا في الدراسة .حيث كانت نسبة
المشاركين من الفئة العمرية من  25سنة إلى  34سنة بنسبه  ،%58وتلتها الفئة من  18سنة إلى  24سنة بنسبه

 ،%35أما باقي الفئات فتراوحت ما بين نسبه  1%إلى  .%5كما شكلت النسبة األكبر في الممهل العلمي للحاصلين
على البكالوريوس  % 66و تقاربت نسب الحاصلين على الثانوية والدبلوم والدراسات العليا حيث تراوحت ما بين %9

إلى  ،%13أما أقل من الثانوية فقد شكلت  % 1فقط .كما شكلت النسبة األكبر للدخل الشهري للزوار من – 10001
 20000ريال بنسبة  %29تلتها من  10000 – 5001ريال  %23من ثم اقل من  3000ريال  %22و من ثم
 5000 – 3001ريال  %17و أخي ار أكثر من  20000ريال  .% 9تم تمثيل كافة شرائح المجتمع من ناحية الدخل.
في .تقاربت نسبة وجود الذكور واإلناث في الشارع حيث شكل الذكور  %53فيما كانت نسبة اإلناث  .%47كما تقاربت

نسبة المتزوجين من غير المتزوجين من الزوار في الشارع حيث شكل وجود المتزوجين  %51وغير المتزوجين .%49

أخير شكلت نسبة السعوديين  %97فيما لم تتجاوز نسبة غير السعوديين .%3
ا
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النسبة المؤية

الخصائص
اقل من  18سنه
من  -18الى  24سنه
من  25الى  34سنه
من  35الى  44سنه
من  45الى  54سنه
من  55سنه و اكثر
أقل من الثانوية
الثانوية
دبلوم
بكالوريوس
دراسات عليا
غير ذلك
اقل من  3000لاير
من  5000 - 3001لاير
من  10000 – 5001لاير
من  20000 – 10001لاير
اكثر من  20000لاير

0.0%
34.4%
58.0%
5.1%
1.3%
1.3%
1.0%
8.8%
12.6%
66.7%
11.3%
0.0%
22.2%
17.0%
23.5%
28.8%
8.5%

ذكر

52.9%

انثى

47.1%

متزوجون

50.6%

عزاب

49.4%

أرامل ومطلقون

0.0%

سعودي

97.5%

غير سعودي
الجدول رقم ( )1الخصائص الديموغرافية للمشارك باالستبانة

2.5%

الــعــمــر

المؤهل العلمي

الدخل الشهري

الجنس

الحالة االجتماعية

الجنسية

(المصدر :إعداد الباحثين2012 ،م)

 2-3بعةةةد المسةةةامن والمةةةد الزمنيةةةة التةةةي تسةةةتارقها الرحلةةةة بالسةةةيار إلةةةى شةةةارع األميةةةر بنةةةدر بةةةن
عبدالعزيز:
شكلت النسبة األكبر من الزوار لشارع األمير بندر من مدينة الخبر بنسبة  %44يليها مباشرة مدينة الدمام بنسبة

 %31من ثم الظهران بنسبة  %15فيما كانت النسبة المتبقية ( )%10من مدن رأس تنورة والجبيل واألحساء و
الرياض.
ويوضح الجدول رقم ( )2أن ما يقارب ثلث العينة تبعد مساكنهم عن شارع األمير بندر بأكثر من  20كلم ،وما
يقارب الخمس تبعد مساكنهم ما بين  10إلى  20كم ،وحوالي الربع تبعد مساكنهم ما بين  5إلى  10كم .انخفضت

نسبة الذين يسكنون قرب الشارع لتصل  %14.4للذين يسكنون على مسافة أكثر من 2كم الى  5كم ،و  %6.7للذين

يسكنون على مسافة أكثر من  1كم إلى  2كم ،والى  %3.1للذين يسكنون على مسافة كيلو واحد أو أقل.
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بعد المسكن عن شارع األمير بندر

اإلجابة

النسبة المئوية

 1كم أو أقل
أكثر من  1كم إلى  2كم
أكثر من 2كم الى  5كم
أكثر من 5كم الى 10كم
أكثر من 10الى  20كم
أكثر من 20كم

3.1%
6.7%
14.4%
26.8%
18.0%
30.9%

الجدول رقم ( )2بعد المسكن عن شارع األمير بندر

بخصوص المدة الزمنية التي تستنرق للوصول إلى شارع األمير بندر بالسيارة من مكان سكن المشاركين في

المسح إفادة البيانات أن ما يقارب النصف ( ) %44يصلون خالل  10دقائق إلى  20دقيقة .بينما تصل زمن الرحلة

من ساعة لفئة محدودة من العينة ال تتجاوز ( %12جدول .)3

المدة الزمنية التي تستغرق
للوصول بالسيارة الى شارع
األمير بندر من مكان سكنك

اإلجابة

النسبة المئوية

من  10دقائق أو اقل
اكثر من 10دقائق إلى  20دقيقه
من  40 – 20دقيقه
اكثر من  40دقيقه الى ساعه
اكثر من ساعه

15.5%
44.3%
25.3%
3.1%
11.9%

الجدول رقم ( )3المد الزمنية للوصول بالسيار الى شارع األمير بندر من مكان سكن المشاركين بالمسح

 3-3خصائص زيار الشارع :
بالنسبة لمدى تردد المتسوقين على شارع األمير بندر أتضح من البيانات أن هناك تباين كبير بين المتسوقين.
فكانت أخر زيارة للشارع قبل شهر لما يقرب لثلث العينة .فتدنت النسبة لتصل إلى  %7.2للذين زاروا الشارع بنفس اليوم
والى  %8.7للذين زاروا الشارع قبل سنة (جدول .)4

أخر زيارهك لشارع االمير بندر

اإلجابة

النسبة المؤية

اليوم
قبل  3ايام
قبل اسبوع
قبل شهر
قبل  6شهر
قبل سنه

7.2%
13.3%
22.6%
30.3%
17.9%
8.7%

الجدول رقم ( )4اخر زياره لشارع االمير بندر
(المصدر :إعداد الباحثين2012 ،م)
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ويوضح الجدول رقم ( )5السبب الرئيسي للزيارة شارع األمير بندر فإفادة البيانات أن النالبية ( )%77يأتون

لشراء مستلزماتهم ،بينما  4.7البقية يأتون الستبدال سلع سبق أن اشتروها من الشارع أو للترفيه أو أغراض تسوقية

أخرى.

ما هو السبب الرئيسي لزيارتك الحالية لشارع
األمير بندر؟

اإلجابة

النسبة المؤية

شراء
استبدال
للترفيه
غير ذلك...حدد

76.7%
4.7%
11.9%
6.7%

الجدول رقم ( )5السبب الرئيسي للزيار الحالية لشارع األمير بندر

ويوضح الجدول رقم ( )6أن أكثر من نصف المتسوقين يأتون بصحبة أفراد عائالتهم وأن ما يقارب الخمس

يأتون مع األصدقاء ،و نسبة محدودة ( )%1.5يأتون مع آخرين مثل الساقين والخدم ،فيما يأتي ما يقارب الخمس
بمفردهم.

من صاحبك في هذه الزيارة لشارع األمير بندر ؟

اإلجابة

النسبة المؤية

بمفردك
األصدقاء
أفراد العائلة
غير ذلك....حدد

22.1%
21.0%
55.4%
1.5%

الجدول رقم ( )6بعد المسكن عن شارع األمير بندر

ويوضح الجدول رقم ( )7الوقت الذي يقضيه الزائر في الشارع في الزيارة حيث أن أكثر من النصف ()%58

يقضون في الشارع أقل من ساعة .يدل هذا على أن أغلب الزوار يأتون لقضاء حوائجهم من شراء أو استبدال وال
يمكثون كثي ار هناك .يمكن أن تعزى هذه الظاهرة إلى أن الشارع يفتقر للمرافق واألنشطة التي تشجع الزوار على قضاء

وقت أكبر.

الوقت الذي يقضيه المتسوق في الشارع

اإلجابة

النسبة المؤية

أقل من ساعه
من ساعة إلى ساعتين
من ساعتين إلى ثالث ساعات
من  3ساعات إلى  5ساعات
أكثر من ذلك

57.2%
34.0%
7.2%
0.5%
0.5%

الجدول رقم ( )7الوقت الذي تقضيه في الشارع في هذه الزيار
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ويوضح الجدول رقم ( )8وسيلة المواصالت التي تستخدم للوصول إلى شارع األمير بندر .شكلت السيارة التي

يقودها المتسوق أو أحد أفراد أسرته وسيلة المواصالت الرئيسة للوصول للشارع حيث يستخدمها ما يقرب ثالثة أرباع

المتسوقين .فيما يأتي ما يقارب الربع الخر مع سائقين خاصين ،وتتدنى نسبة الذين يأتون بالنقل العام إلى .%0.5

النسبة المؤية

اإلجابة
سيارة خاصه
سيارة مع سائق خاص
وسيلة المواصالت المستخدمة للوصول إلى شارع األمير بندر
سيارة أجره
نقل عام
على األقدام
دراجه
الجدول رقم ( )8وسيلة المواصالت التي استخدمتها للوصول إلى شارع األمير بندر في هذه الزيار

76.3%
23.2%
0.0%
0.5%
0.0%
0.0%

 4-3آراء المتسوقين حول الشارع:
يوضح الجدول رقم ( )9تقييم الوضع الحالي للشارع .قيم  %36.4من عينه الدراسة مواقف في الشارع برديء.

فيما يرى  %78.7د المساحات الخضراء معدومة في الشارع ،كما أفاد  %79.5بعدم وجود أماكن للجلوس في الشارع،

،اشار  %62.9بعدم توفر السالمة و األمان في الشارع ،ويرى  %72.7عدم وجود أي نوع من أنواع التسلية لألطفال،

وذكر  %80.5عدم وجود أي نوع من المساحات المظللة ،وأشار  %56.3إلى رداءة وسائل الترفيه .صرح %77.9
أنهم غير راضين عن مظهر الشارع ال ،ويرى  %44.8أن مستوى الشارع رديء مقارنة بالمجمعات التجارية.
تقييم الوضع الحالي للشارع
السؤال
موقع الشارع
سهوله الوصول الى الشارع
توفر المواقف للشارع
األماكن المخصصه للجلوس في الشارع
الخدمات التجارية التي يقدمها الشارع
ممرات المشاة في الشارع
المساحات الخضراء في الشارع
المساحات المظللة في الشارع
المناظر الجمالية في الشارع
توفر السالمة و األمان في الشارع
صيانة الشارع
نظافة الشارع
األنشطة الحالية في الشارع
الترفيه الحالي في الشارع
اماكن العاب االطفال في الشارع
توفر الخصوصية للعائالت في الشارع
التسوق في شارع السويكت مقارنة بالشوارع التجارية االخرى
التسوق في شارع السويكت مقارنة بالمجمعات التجارية

رديء

مقبول

جيد

ممتاز

15.9%
36.4%
36.4%
79.5%
8%
32.6%
78.7%
80.5%
77.9%
62.9%
45.5%
34.5%
33.3%
56.3%
72.7%
48.2%
17.2%
44.8%

31.8%
33%
33%
13.6%
37.5%
33.7%
15.7%
14.9%
18.6%
30.3%
42%
42.5%
42.5%
32.2%
21.6%
28.2%
33.3%
33.3%

35.2%
26.1%
6.7%
5.7%
47.7%
23.6%
5.6%
4.6%
2.3%
4.5%
11.4%
18.4%
20.7%
10.3%
4.5%
17.6%
37.9%
19.5%

17%
4.5%
0%
1.1%
6.8%
10.1%
0%
0%
1.2%
2.2%
1.1%
4.6%
3.4%
1.1%
1.1%
5.9%
11.5%
2.3%

الجدول رقم ( )9تقييم الوضع الحالي للشارع
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 5-3اقتراحات المشاركين وآراؤهم حول سبل تطوير الشارع:
يوضح الجدول رقم ( )10اقتراحات وآراء المشاركين حول سبل تطوير الشارع وبعث الحياة فيه .أشارت

 %47.5من عينة الدراسة إلى (موافق جدا) على مقترح أن يكون الشارع مخصصا للمشاة ،ونسبة  %64.1إلى وضع
أماكن للجلوس فيه ،وتوفير مطاعم بنسبة  ، %53.8و %61.7إلى توفير مقاهي .إضافة إلى ذلك يرى %75.3

تخصيص مواقع للسلع المختلفة على سبيل المثال تجميع محالت الذهب بالقرب من بعضها ،ومحالت األقمشة بالقرب
من بعضها وهكذا لباقي السلع .فضال عن ذلك اقترح  %64.2توفير سيارات كهربائية صنيرة لنقل المتسوقين على

امتداد الشارع ،واقترح  %48.1توفير أماكن للعب األطفال.

اقتراحات لتطوير الشارع
السؤال
سهوله الوصول للشارع من مكان السكن
مواقف السيارات متوفرة في الشارع
توسعه األرصفة على جانبي الشارع
سهوله التنقل بين جانبي الشارع
استطيع اختيار موقفي بالقرب من المحل المطلوب
توفر الراحة التامة للنساء أثناء التسوق
اراقب اطفالي بقلق اثناء التسوق
توفير اماكن مخصصه للعب االطفال للمساهمة في راحة المتسوق
يلزم توفير انشطه ثقافيه في الشارع
يجب توفر دورات مياه عامه
يلزم توفير اماكن للجلوس
يخصص الشارع للمشاة فقط
توفير مواقف متعددة لألدوار خلف الشارع
تجميع محالت الذهب بالقرب من بعضها و محالت األقمشة بالقرب
من بعضها و على هذا الحال لكل باقي األنشطة
توفير سيارات صغيرة كهربائية لنقل المتسوقين من امتداد الشارع
توفير مطاعم عالمية في الشارع
توفير مقاهي عالمية في الشارع

غير موافق اطالقا

غير موافق

موافق

موافق جدا

7.4%
22.2%
12.3%
5%
33.3%
17.3%
7.4%
6.2%
5%
1.2%
2.6%
12.5%
2.5%

19.8%
24.7%
25.9%
28.8%
18.5%
23.5%
9.9%
8.6%
15%
6.2%
2.6%
18.8%
7.5%

45.7%
23.5%
27.2%
38.8%
23.5%
28.4%
38.3%
37%
45%
23.5%
30.8%
21.3%
23.8%

27.2%
29.6%
34.6%
27.5%
24.7%
30.9%
44.4%
48.1%
35%
69.1%
64.1%
47.5%
66.3%

3.7%

4.9%

16%

75.3%

1.2%
10%
7.4%

12.3%
8.8%
7.4%

22.2%
27.5%
23.5%

64.2%
53.8%
61.7%

الجدول رقم ( )10اقتراحات لتطوير الشارع

 -4الخالصه والتوصيات:
يتضح من األجزاء السابقة من الدراسة أن شارع األمير بندر في حالته الراهنة يفتقر للخدمات العامة و الصيانة
ومواقف السيارات ويعاني من تدني مستويات النظافة فال توجد أماكان مخصصة لحاويات القمامة .فضال عن ذلك ال
توجد أماكن للجلوس والراحة وتصميم الشارع ال يتيح تقديم عروض ترفيهية أو نشاطات اجتماعية .ولتحسين بيئة

التسوق ،أيد أغلبية المشاركين تخصيص الشارع للمشاة فقط ومنع دخول المركبات خصوصا في فترات ما بعد العصر

والمساء حيث يزيد عدد المتسوقين ومرتادي الشارع .كما اقترح بعضهم تجميع األنشطة التجارية التي تبيع السلع نفسها

بالقرب من بعضها بعضا لكي يتمكن المتسوقون من التعرف على مختلف البضائع ومقارنة األسعار على غرار مراكز

المدن اإلسالمية التاريخية .فيخصص جزء من الشارع لمحالت الذهب وآخر لمالبس النساء وهكذا .كما أكد عدد كبير

من المتسوقين على ضرورة توفير أماكن للعب األطفال ومطاعم ومقاهي إلعطاء الشارع الشعور بالحيوية والحياة.
بناء على ما سبق توصي الدراسة بالتالي:
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 .1تخصيص الشارع للمشاة فقط ولكن ،تم اتخاذ أسلوب فتح بعض الشوارع المتقاطعة مع شارع األمير بندر لتالفي
االزدحام في المنطقة و يسهل عملية مرور السيارات.

 .2توفير مباني مواقف متعددة األدوار حول الشارع الستيعاب أعداد سيارات زوار ومستخدمين الشارع.

 .3يج أز الشارع إلى  4أجزاء رئيسية للنشاطات وهي (سوق الذهب  ،وسوق المالبس والعبايات ،وسوق الخياطين،
وسوق األواني والمستلزمات المنزلية ) .و تتخللهم جميع النشاطات الباقية حيث أن هذه النشاطات األربعة هي

األغلب في أرجاء الشارع.

 .4تخصيص ساحة لألنشطة الثقافية ووضع مسرح دائم فيها بدال عن األرض الفضاء بحيث تقوم فيه مهرجانات على
مدار السنة.

 .5توفير حديقة مركزية عامة في نهاية الشارع بدال عن محطة الوقود لكي تحافظ على التوازن البيئي في المنطقة.
 .6توفير ساحات في وسط التقاطعات المنلقة.

 .7توفير مظالت بين جانبي الشارع لحجب ح اررة أشعة الشمس القوية.

 .8توفير سيارات كهربائية صنيرة لنقل الركاب وذوي االحتياجات الخاصة بمبالغ رمزية.
 .9توفير مواقف للسيارات الكهربائية ومواقف للدراجات الهوائية في الشارع.
 .10تنسيق الالفتات التجارية .

 .11معالجة األرضيات والتنوع في عملية المعالجة ( ..حجر  ،رخام  ،وغيرهما) ،والتنوع في ألوانها وأحجامها ،والتنوع
في مستويات األرضيات فترتفع عند المداخل و تهبط في المنتصف.

 .12توفير اللوحات اإلرشادية في أرجاء الشارع موضحا عليها جميع المحالت التجارية.
 .13التناسق بين الواجهات والمحافظة على الطابع العمراني (الهوية والنمط ).

 .14توفير إنارة كافية في أرجاء الشارع تركز على ( االرتفاع  ،تنوع التصميم  ،المعالجة البصرية).
 .15تأكيد المداخل والنهايات الشوارع ( باستخدام عالمات مميزة  ،ميادين ،نقطة تجمع ،وغيرها).
 .16تناسب عرض الشارع مع ارتفاعات المباني .

 .17االهتمام بعملية التشجير وأن يكون حجم األشجار مناسب .
 .18تنوع األنشطة الثقافية والتجارية .

 .19استخدام الحواجز التي تسمح بمرور المشاة وتمنع دخول السيارات في التقاطعات الرئيسية لمراعاة السالمة المرورية.
 .20التنوع البصري والسمعي باستخدام (األلوان  ،األصوات  ،الحركة).
 .21توفر مقاعد لالستراحة وأماكن للجلوس.

 .22الجمع بين النشاطات التجارية والسكنية (التجارية في األدوار األرضية ،والسكنية في األعلى).
 .23توفير المرافق العامة مثل دورات المياه.
 .24توفير أماكن للعب األطفال.

 .25توفير أكشاك تمجر للبا ازرات.

 .26توفير مطاعم و مقاهي في أرجاء الشارع.
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