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ملخص البحث:

يقناول هذا اتبحث اتقحليل املكاين تألسواق اتيويرية األسبوعية ببليية زتينت ،واتيت تضم
ست أسواق أسبوعية تُعدي بشكل دويري على طيلة أايم األسبوع ،داخل حيود بليية
زتينت ،وخالل هذه األسواق يقم تياول اتعييي من اتسلع واملنقجات احمللية واملسقويردة
وتقباين هذه األسواق يف مساحقها ويف حجم املرتددين عليها.
ويوجي إىل جانب هذه األسواق األسبوعية أسواق أخرى ذات طبيعة خاصة ،وهى سوق
اتسيايرات اتذي يُعدي طيلة أايم األسبوع ويزداد نشاطه خالل يومي اخلميس واجلمعة من
كل أسبوع ،وكذتك سوق األعبئة اتقدلييية (سوق اتلفة) ويُعدي بشكل أسبوعي خالل
يومي األحي واخلميس.
ويقباين مدياير اتنشاط اتقجايري داخل هذه األسواق األسبوعية حسب موقعها اجلغرايف،
فاألسواق اتواقعة على خط اتطريق اتساحلي تزداد فيها حركة اتنشاط اتقجايري وكثافة
املرتددين عليها من اتباعة املقجوتني ومن املقسوقني ،كما أن نفوذ خيماهتا ميقي تيغطي
حمالت سكنية خايرج احليود اإلدايرية تبليية زتينت.

الكلمات املفتاحية :االققصاد  .اتقسوق  .اتقجايرة.
ali.alteer71@gmail.com 1

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
ISSN 2664-1682

126

التحليل املكاين لألسواق الدورية االسبوعية

2020  يونيو،15  العدد-جملة كلية اآلداب

________________________________________________________

The spatial analysis of the weekly popular markets in
the municipality of Zliten
Ali M. Alteer

Khalid H. Glilib
Moamar M. Alshuhoumi
ALasmarya Islamic Universit

Abstract
The research aims to identify the places and time of the weekly
popular markets held in the municipality of Zliten and its role in
developing commercial activity in it, by studying their geographical
spatial analysis. The field study approach was adopted as a research
method of this study which based on the direct observation to collect
research data, in addition to the statistical quantitative approach for
the purpose of analyzing the collected data.
The results of the study showed that the size and strength of the
commercial activity of the popular weekly markets is related to its
geographical location, where the strength of the commercial activity
increases in the markets which located on the main road, therefore
their commercial services scope extends to outside the borders of the
Municipality of Zliten.

 املدقدمة.1

 فاإلقليم،تعي اتقجايرة من أهم اتعالقات اتوظيفية بني امليينة وإقليمها واألقاتيم اجملاويرة
 ومن مظاهر،مييز جمال االتصال واتقفاعل بني املركز احلضري واتقجمعات اتريفية اجملاويرة ته
 األنشطة اتقجايرية خمتقل صويرها،اتقفاعل بني امليينة وإقليمها واألقاتيم اجملاويرة اها
 فاتوظيفة اتقجايرية تلميينة ال تعقمي على، خما فيها األسواق األسبوعية،ومسقوايهتا اخليمية
 وهؤالء ميثلون جزءًا من، بل على املرتددين عليها من األقاتيم اجملاويرة،اتسكان املديمني فدط
 وقي عرف (بروملي) اتسوق أبنه اجقماع يرمسي تكل من اتبائعني،وظيفقها االققصادية
.)295ص،2006،واملشرتين يف مكان معلوم (شليب
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ويدصي ابتسوق من وجهة نظر املسقهلك مكان اتطلب على سلعة ما ،وقي يقسع
مفهوم اتسوق تيقضمن اتقنظيمات واإلجراءات اتيت متكن من عدي اتصفدات بني املشرتين
واتبائعني (اتييب ،1977،ص .)333واتسوق ،كوحية اققصادية أوجغرافية ،مكان معني
يلقدي فيه اتبائعون واملشرتون تسلعة معينة يف وقت معني ،ويف ضوء هذا اتلداء يقعيد سعر
اتسلعة على أساس حجم اتقعامالت اتقجايرية (خبيت،1955،ص .)28وعن طريق
األسواق يقم توزيع كميات من املنقجات احمللية بني املسقهلكني حسب اخقالف دخلهم
وحاجقهم اهذه اتسلع ،وعن طريق هذه األسواق يقم أيضا تسويق منقجات املناطق حسب
أوجه أنشطقها املتقلفة (عبي املعطي ،2005،ص .)531وأييت االهقمام بييراسة اتسوق
ابعقبايرها ظاهرة جغرافية اها بعي مكاين وخصائص مقميزة أسهمت يف حتيييها جمموعة من
املؤثرات اجلغرافية ،وبديير ما اهذه اخلصائص من أمهية يقحيد نوع وطبيعة عالقاهتا مع
عناصر اإلقليم أو املكان ،ومن مَث دويرها يف خيمة اتبيئة اتريفية واحلضرية (عبي
املعطي ،2005،ص.)531
وتعي األسواق اتيويرية األسبوعية ظاهرة جغرافية مهمة اسرتعت االنقباه مما جعل
اتعييي من املقتصصني يف خمقل اجملاالت يدومون بييراسقها ،ومنهم اجلغرافيون اتذين يركزوا
على أسباب ظهويرها وتوزيعها اجلغرايف واملواد اتيت تباع فيها ،ابإلضافة إىل أماكن إقامة
املشرتين واتباعة اتيت حتيد جمال نفوذ هذه األسواق اتيويرية ( األجوا ،2007،ص.)71
تضم بليية زتينت -كغريها من اتبليايت األخرى -اتعييي من األسواق اتيويرية اتيت
يراتدها املقسوقون بصويرة دويرية يف أايم انعدادها ،وذتك يف أماكن مقعيدة موزعة على عيد
من احملالت اتعمرانية داخل نطاق احليود اإلدايرية تلبليية.
 1.1مشكلة البحث :
تعي األسواق األسبوعية اتيت تدام على مساحات مفقوحة أحي مظاهر اتنشاط
اتقجايري داخل بليية زتينت ،وتسهم يف خلق فرص عمل تعيد من اتسكان ،ويف اتوقت
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نفسه تسهم يف سي حاجات يروادها من سكان املنطدة واملناطق اجملاويرة وتلبية مقطلباهتم،
واتنظرة اتبحثية اهذه اتظاهرة تدودان إىل عيد من اتقساؤالت حول ميى اسهام هذه
األسواق األسبوعية يف تلبية حاجات اتسكان من اخليمة اتقجايرية ،وما أنواع اتبضائع اتيت
تباع من خالاها؟.
 2.1فرضيات البحث :
أتسيسا على اتقساؤالت اتسابدة ميكن صياغة اتفرضيات اتقاتية
أ-تسهم األسواق األسبوعية يف سي حاجات اتسكان من اخليمات اتقجايرية يف أصناف
حميدة من اتسلع اتقجايرية.
ب-يسهم اتقباين يف مواعيي انعداد األسواق األسبوعية وتعيد أماكن إقامقها يف تلبية جزء
كبريا من مقطلبات يروادها.
 3 -1أمهية البحث :
تكمن أمهية اتبحث يف اجلوانب اتقاتية
أ -اتوقوف على واقع األسواق األسبوعية اتيويرية داخل بليية زتينت ،من حيث توزيعها
وتنوع مسقوى اخليمة اتيت تديمها تروادها.
ب  -تعرف على اتيوير اإلقليمي اتذي تلعبه هذه األسواق خمنطدة زتينت ضمن إقليمها
اجملاوير.
 4-1أهداف البحث :
بناء على حتييي املشكلة وصياغة فرضياهتا فإن اتبحث يهيف إىل اآليت -
أ-تبيان ميى قييرة هذا اتنمط من اخليمة اتقجايرية على تلبية املقطلبات اتيومية تسكان
املنطدة.
https://misuratau.edu.ly/journal/arts
ISSN 2664-1682

129

جملة كلية اآلداب -العدد  ،15يونيو 2020

التحليل املكاين لألسواق الدورية االسبوعية

________________________________________________________

ب -تدييم مواقع توطن هذه اخليمة ودوير ذتك يف سهوتة وصول وحصول اترواد على
اخليمات اتيت تديمها هذه األسواق.

 .2منهجية البحث:
يعقمي اتبحث على املنهج اتقحليلي اتكمي ،من خالل حتليل بياانت اسقمايرة
اتييراسة املييانية املوزعة على عينة عشوائية من جمقمع اتييراسة.

 1 .2أسلوب الدراسة وأدواهتا
ترتكز هذه اتييراسة على أسلوب اتييراسة املييانية يف مجع اتبياانت املقعلدة خموضوع
اتبحث ،حيث مت توزيع اسقبانة على عينة عشوائية من املرتددين على األسواق األسبوعية
داخل احليود اإلدايرية تبليية زتينت خالل أايم انعدادها خالل فرتة مجع بياانت اتبحث

 2 .2جماالت البحث
أ  .اجملال املكاين ويقمثل يف احليود اإلدايرية تبليية زتينت اتواقعة يف اتشمال اتغريب من
تيبيا بني دائريت عرض




ه



ه

(  32  30و 31 55

ه

))مشاالً ،وبني خطي طول

( 14 10


ه

و

 ) 14 60شرقاً ( اتقري،2005،ص ،)21وجغرافيا تدع منطدة اتييراسة يف اجلزء اتشمايل
اتغريب من تيبيا وحييها مشاال ساحل اتبحر املقوسط ،ومن اتشرق احليود اإلدايرية تبليية
مصراتة ،ومن اجلنوب بليية بين وتيي ،ومن اتغرب بليايت كل من اخلمس ومسالتة
وترهونة ،وتديير مساحقها حبوايل 2470كم ،2وااخلريطة( )1توضح املوقع اتفلكي اجلغرايف
واحليود اإلدايرية ملنطدة اتييراسة ،وحيود حمالهتا اتعمرانية.
ب  .اجملال الزمين :يقمثل اجملال اتزمين ألي حبث يف اتفرتة اتزمنية اتيت تغطيها اتييراسة
بشكل عام ويف فرتة إجراء اتييراسة املييانية بشكل خاص ،وأتسيساً على ذتك فإن اجملال
اتزمين اهذا اتبحث هو فرتة مجع بياانت اتييراسة ،املمقية من يناير حىت هناية فرباير تسنة
2020م.
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ج .اجملال البشري  :ويقمثل هذا اجملال يف مجيع املرتددين على األسواق األسبوعية داخل
احليود اإلدايرية تبليية زتينت ،حيث مت توزيع اسقمايرة اسقبانة على عينة عشوائية مثلت %5
من جمقمع اتييراسة تقغطية اتبياانت املقعلدة خموضوع اتبحث.
خريطة( )1املوقع الفلكي واجلغرايف ملنطدقة زلينت بدولة ليبيا

املصيير ندلت بقصرف بربانمج  arc gis 10.5اعقماداً على أمانة اتلجنة اتشعبية اتعامة تلمرافق "سابدا" ،

خريطة بليية زتينت  ،عام 1984م.

 1 .3التوزيع اجلغرايف لألسواق األسبوعية يف بلدية زلينت

تقوزع أماكن األسواق اتيويرية األسبوعية ملنطدة اتييراسة تبعا تقجمعات املراكز
اتعمرانية داخل احليود اإلدايرية تلبليية.
ويوضح اجليول ( )1واتشكل ( )2اتقوزيع اتعيدي واتنوعي تألسواق األسبوعية داخل
احليود اإلدايرية ملنطدة زتينت.
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جدول ( )1التوزيع اجلغرايف لألسواق األسبوعية ببلدية زلينت خالل سنة 2020م
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يالحظ من خالل اتبياانت اتوايردة يف اجليول ( )1أن عيد األسواق اتيويرية اتيت
تعدي بشكل دويري أسبوعي داخل نطاق احليود اإلدايرية تبليية زتينت سقة أسواق أسبوعية
موزعة على مياير أايم األسبوع  ،وهو ما أاتح ميزة تعيد خيايرات أايم اتقسوق تلمرتددين
من اتبليية واملناطق اجملاويرة.
كما تظهر بياانت اخلريطة( )2أن األسواق األسبوعية تقوزع على سقة مواضع من
أيرض اتبليية ،يف حمالت عمرانية مقباينة ،وهو ما أعطى هذا اتنمط من اخليمات اتقجايرية
أمهية خاصة بفضل تعيد مواطن انعدادها ،وقييرة هذا اتنمط على تلبية حاجة اتسكان من
اخليمات اتقجايرية اتيت يديمها ،كما أن هذا اتقوزيع ساعي على اتساع وامقياد نفوذ هذه
اخليمة إىل خايرج حيود اتبليية.
أما من حيث املساحة اتيت تشغلها هذه األسواق األسبوعية ،تُظهر تنا بياانت
اجليول ( )1أن هناك تباينا يف احلجم املساحي اهذه األسواق ،وقي سجل سوق اتثالاثء
األسبوعي اتواقع على مشال خط اتطريق اتساحلي يف حملة ازدو اتشماتية أكرب حجم
مساحي تألسواق اتيويرية األسبوعية ببليية زتينت؛ حيث بلغت مساحقه حوايل
11.3هكقاير ،إذ ساعي على امقياد هذا احلجم املساحي وقوعه على أيرض فضاء تبعي عن
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األحياء اتسكنية ،إضافة إىل قربه من اتطريق اتساحلي ،وأييت يف املرتبة اتثانية سوق كعام
اتواقع مشال اتطريق اتساحلي خمحلة كعام ابتدرب من بوابة كعام األمنية خمساحة تدييرية
حوايل 2.3هكقاير ،وقي ساعي موقعه اتدريب من خط اتطريق اتساحلي وبعيه عن األحياء
اتسكنية على اتساع املساحة اتيت يشغلها هذا اتسوق ،ويقميز هذا اتسوق بقكراير انعداده
خالل يومني من األسبوع (اتسبت  -األيربعاء) ،وجاء يف املرتبة اتثاتثة سوق األحي اتواقع
يف حملة ابوجريية مكان موقع مركز تييريب عسكري سابدا خمساحة تدييرية حوايل 2.1
هكقاير ،ويقميز هذا اتسوق اتيويري بوجوده داخل سياج وبه جمموعة حمالت تبيع زيت
اتزيقون واحلبوب طيلة أايم األسبوع ،ويف املرتبة اترابعة أييت سوق اخلميس أو ما يعرف عني
بعض اتسكان(بسوق اتسبتة) اتواقع يف حملة اتبازة خمساحة تدييرية حوايل  1.1هكقاير
كما يقميز هذا اتسوق بوجود جزء منه داخل سياج ،أما يف املرتبة اخلامسة فدي جاء سوق
اجلمعة اتواقع يف حملة ماجر خمساحة تدييرية حوايل هكقاير واحي ،ويف املرتبة األخرية سوق
اإلثنني اتواقع داخل حيود حملة اتدصبة واتباتغة مساحقه حوايل يربع هكقاير.
وابإلضافة إىل هذه االسواق يوجي داخل نطاق حيود بليية زتينت أسواق دويرية
ذات طبيعة خاصة وهي سوق اتسيايرات داخل حملة أبويرقية ويعدي بشكل يومي يبيأ من
بعي صالة اتعصر حىت املغرب إال أن ازدحام هذا اتسوق ونشاط حركة املرتددين عليه من
داخل اتبليية وخايرجها يزداد يشكل واضح خالل يوم اجلمعة .وسوق بيع األعبئة وهو ما
يعرف شعبيا (بسوق اتلفة) ،ويعدي خالل اتفرتة اتصباحية من يومي األحي واخلميس
بشكل أسبوعي داخل مدر ندابة اتصناعات اتقدلييية وسط امليينة.
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خريطة ( )2التوزيع اجلغرايف لألسواق األسبوعية ببلدية زلينت 2020م.

املصيير ندلت بقصرف بربانمج  arc gis 10.5اعقماداً على أمانة اتلجنة اتشعبية اتعامة تلمرافق "سابدا" ،
خريطة بليية زتينت  ،عام 1984م.

وفيما يقعلق أبنواع اتسلع واتبضائع املقياوتة داخل األسواق األسبوعية ببليية زتينت
يوضح اجليول اتسابق أن بعض هذه األسواق (سوق كعام  -سوق اتثالاثء  -سوق
اجلمعة) تغطي مجيع اتسلع اتقجايرية املقياوتة عادة يف األسواق األسبوعية ،املقمثلة يف
اخلضراوات واتفواكه املومسية احمللية املسقويردة ،واحلبوب واألعالف أبنواعها واتبدوتيات
أبنواعها املتقلفة واتقموير وكذتك احليواانت واتيواجن واملالبس وقطع غياير اتسيايرات
وغريها من اتسلع ،أما بدية األسواق األسبوعية اتثالثة األخرى (سوق األحي -سوق اإلثنني
 -سوق اخلميس) فقدقصر على اخلضراوات واتفواكه واتقموير.
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 2.3حجم املرتددين على األسواق األسبوعية يف بلدية زلينت :
اكقظاظ األسواق اتيويرية األسبوعية بروادها من املقسوقني اتدادمني من خمقل
احملالت اتعمرانية داخل حيود اتبليية ومن خايرجها ،يعطي مؤشرا صادقا على أمهية هذه
األسواق وميى إسهامها يف تنشيط احلركة اتقجايرية داخل اتبليية ،وكذتك ميى إسهامها
يف تلبية حاجات سكان املنطدة من اخليمات اتقجايرية ،كما أن حجم املرتددين على هذه
األسواق األسبوعية يوضح تنا حجم املبيعات ومدياير اعقماد اتباعة على هذه األسواق يف
تصري بضائعهم وجناح نشاطهم اتقجايري.
وابتنظر إىل بياانت اجليول ( )2اتذي يبني اتقوزيع اتعيدي واتنوعي تألسواق األسبوعية
داخل احليود اإلدايرية ملنطدة اتييراسة ميكن إبراز اجلوانب اتقاتية
جدول ( )2حجم املرتددين على األسواق األسبوعية يف بلدية زلينت2020
اسم السوق األسبوعي

حجم المترددين على السوق
من داخل

من خارج البلدية

%

المجموع

سوق كعام

البلدية
1417

113

1530

92.6

7.4

سوق الثالثاء

2800

400

3200

87.5

12.5

سوق الجمعة

943

_

943

100

-

سوف االثنين

428

_

428

100

-

سوق األحد

1071

_

1071

100

-

سوق الخميس

1056

_

1056

100

-

املصيير _ اتييراسة املييانية يناير 2020م

أييت سوق اتثالاثء األسبوعي يف املرتبة األوىل من حيث إمجايل حجم املرتددين؛ إذ
بلغ عيد املقسوقني من داخل احليود اإلدايرية تبليية زتينت حنو  2800مقسوق بنسبة
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 ،%87.5يف حني كان عيد املقسوقني من خايرج احليود اإلدايرية تلبليية حوايل 400
مقسوقا بنسبة  %12.5من جمموع املقسوقني حسب نقائج اتييراسة املييانية.
جاء سوق كعام األسبوعي يف املرتبة اتثانية حيث بلغ إمجايل عيد املقسوقني حوايل
 1417مقسوقا ،شكل منهم املقسوقون من داخل حيود اتبليية نسبة  ،%92.6أما
املقسوقون من خايرج اتبليية فلم يقجاوز عيدهم  113مقسوقا يوم إجراء اتييراسة املييانية
بنسبة مل متثل سوى  %7.4من جمموع املقسوقنيَ .ث أييت يف املرتبة اتثاتثة كل من سوق
األيربعاء وسوق اخلميس وسوق اجلمعة بنسب مقفاوتة ،فجميع يروادها من داخل احليود
اإلدايرية تلبليية ،وأييت يف املرتبة األخرية سوق االثنني اتذين بلغ عيدهم  428مقسوقا وهو
اتعيد األقل مدايرنة ابألسواق األخرى داخل منطدة اتييراسة.

 3.3حجم الباعة داخل األسواق األسبوعية يف بلدية زلينت :
متثل األسواق األسبوعية داخل اتبليية مصيير دخل تلعييي من سكان اتبليية واملناطق
اجملاويرة اها ،وهم اتباعة املقجوتون اتذين ميقهنون نشاط اتقجايرة داخل هذه األسواق
ابإلضافة إىل اتفالحني ومريب احليواانت اتذين يسوقون منقجاهتم اتزيراعية وحيواانهتم داخل
هذه األسواق.
جدول ( ) 3الباعة حسب أصناف السلع املتداولة داخل األسواق األسبوعية يف بلدية زلينت
السلع المتداولة

داخل البلدية

خارج البلدية

خضراوات وفواكه

%81

%19

أعالف

%40

%60

أحذية ومالبس

%77

%23

قطع غيار وخرداوات

%77

%23

حيوانات

%43

%57

املصيير اتييراسة املييانية يناير 2020م
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شكل( ) 1الباعة حسب أصناف السلع املتداولة داخل األسواق األسبوعية يف بلدية زلينت
100
80
60

داخل
البلدية
خارج
البلدية

40
20
0
حيوانات قطع غيار وخرداوات مالبس

أعالف

خضراوات

املصيير اعقمادا على بياانت اجليول()3

حيث أظهرت اتييراسة املييانية أن اتباعة املرتددين على األسواق اتيويرية األسبوعية
داخل بليية زتينت معظمهم من سكان املنطدة ،إذ ترتفع نسبقهم إىل ما يزيي عن %75
من جمموع اتباعة املقجوتني داخل هذه األسواق ،ابسقثناء بعض اتسلع اتيت يقفوق فيها
عيد اتباعة من خايرج حيود اتبليية على نظرائهم من داخل بليية زتينت ،ويقمثل ذتك على
حنو اخلصوص يف جتايرة األعالف واحليواانت ،حيث أوضحت نقائج اتييراسة أن نسبة جتاير
األعالف اتدادمني من خايرج حيود اتبليية يصل إىل  %60من اجملموع اتكلي تقجاير هذه
اتسلعة ،وكذتك احلال ابتنسبة تقجاير احليواانت ،إذ تبلغ نسبة اتدادمني من خايرج حيود
اتبليية تقجايرة احليواانت حوايل  %57من جمموع جتاير احليواانت داخل األسواق األسبوعية
يف بليية زتينت.
تفاعا
سجال اير ً
واجليير ابإلشايرة هنا أن سوق اتثالاثء األسبوعي وسوق كعام األسبوعي ّ
ملحوظًا يف نسبة اتباعة اتدادمني من خايرج حيود اتبليية ،يف حني تنتفض نسبقهم بشكل
ملحوظ يف بدية األسواق األسبوعية املنعدية يف نطاق اتبليية ،كما أظهرت اتييراسة أن
معظم اتدادمني من اتباعة تسوق اتثالاثء األسبوعي هم من منطدة مصراتة ،يف حني يشكل
اتدادمون من منطدة اخلمس اتنسبة األكرب من جمموع اتباعة اتدادمني إىل سوق كعام
األسبوعي.
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 .4الوسيلة املستخدمة للندقل :
ال شك أن معرفة طبيعة هذه اخليمة ال تكقمل خمعرفة عيد املرتددين دون اتنظر يف
خصائصهم اتيت توضح األسباب اتكامنة ويراء تردد اتكثري منهم على هذه األسواق ،سواء
اتداطنني ابتدرب من أماكن انعدادها أم خايرج حيود اتبليية ،وخباصة أن معظم هذه
األسواق تعدي خالل فرتة اتيوام اترمسي تلوظائ احلكومية ،إال أن ذتك مل يشكل عائدا
أمام ايرتفاع عيد املرتددين على هذه األسواق األسبوعية ،وابتقايل فإن هذه اخلصائص
توضح تنا أمهية وجود هذا اتنمط من اخليمات اتقجايرية داخل احليود اإلدايرية تلبليية،
واجليول( )4يوضح وسيلة اتندل املسقتيمة يف يرحلة اتقسوق ترواد األسواق األسبوعية من
املقسوقني ،وكذتك وسيلة اتندل املسقتيمة من قبل اتباعة من اتفالحني واتقجاير ،وذتك من
خالل عينة ديراسة مييانية أجريت خالل أشهي يناير وفرباير تسنة 2020م.
أظهرت اتييراسة أن مجيع أفراد اتعينة من يرواد كل من سوق كعام وسوق اتثالاثء
األسبوعيني يسقتيمون وسيلة ندل يف يرحلة تسوقهم األسبوعية اهذه األسواق اتيويرية،
ومعظمهم يسقتيمون وسيلة ندل خاصة حيث مثلوا نسبة  %88من جمموع عينة عشوائية
من يرواد سوق كعام األسبوعي ،و %73من جمموع عينة ديراسة سوق اتثالاثء األسبوعي،
وقي تنوعت جهات انطالق يرحلة تسوقهم من خمقل احملالت اتعمرانية داخل اتبليية ومن
خايرجها ومثلت نسبة من يسقتيمون سيايرة أجرة حنو %12و %27من جمموع عينة
اتييراسة يف هذه األسواق على اتقوايل-

أما األسواق األخرى كما تظهر بياانت اجليول فدي سجلت وجود نسب
سريا على األقيام وهم بطبيعة احلال
مقفاوتة ألفراد يراتدون هذه األسواق األسبوعية ً
من اتسكان اتداطنني جبواير هذه األسواق من داخل بليية زتينت ،إال أهنا نسب ضئيلة
مل تقجاوز  %13من إمجايل يرواد هذه األسواق ،يف مدابل نسب مرتفعة تصل إىل
 %88فأكثر ملن يسقتيمون يف يرحلة تسوقهم وسيلة ندل سواء كانت خاصة
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(سيايراهتم أم مرافدة غريهم ) أم االعقماد على سيايرة أجرة ،وجتيير اإلشايرة هنا إىل أن
ايرتفاع نسبة من يسقتيمون وسيلة ندل يف يرحلة تسوقهم ال يرجع ابتييرجة األوىل إىل
أسباب تقعلق ببعي املسافة بني اتسكن وأماكن انعداد هذه األسواق ،وإمنا هناك
أسباب أخرى ،وهى أن اسقتيام وسيلة اتندل تساعي على محل مشرتايت املقسوق
كما أن اتكثري من املقسوقني اهم مصاحل أخرى يقم إجنازها قبل أو بعي يرحلة اتقسوق،
وهو ما يقطلب اسقتيامهم توسيلة اتندل ،كما أن هناك اتكثري من يرواد هذه األسواق
يدومون برحلة اتقسوق بعي خروجهم مباشرة من مداير عملهم يف سيايرهتم اخلاصة.
جدول ( )4وسيلة الندقل املستخدمة وفق بياانت عينة الدراسة سنة 2020م
الباعة (الفالحون والتجار)

المتسوقون

السوق

على األقدام

سوق كعام

_

%88

سوق الثالثاء

_

%73

%27

سوق الجمعة

%2

%88

%10

100

سوق ال ثنين

%9

%84

%7

100

%97

سوق األحد

%13

%83

%4

100

%92

سوق الخميس

%12

خاصة
الباعة

%82

أجرة

مجموع

خاصة

أجرة

مجموع

%12

100

%78

%22

100

100

%63

%37

100

%91

%09

100

%03

100

%08

100

%6

100

%93

%07

100

املصيير _ اتييراسة املييانية يناير 2020م.

كما أظهرت عينة اتييراسة املوزعة على اتباعة وهم اتفالحون اتذين يسوقون
منقجاهتم اتزيراعية أو احليوانية أو اتقجاير اتذين ميايرسون مهنة اتقجايرة بسلع مقنوعة
داخل هذه األسواق األسبوعية ،أن معظم هؤالء يسقتيمون وسائل ندل خاصة هبم
بنسبة ترتاوح ما بني  %63يف سوق اتثالاثء األسبوعي إىل  %97يف سوق اإلثنني
األسبوعي ،يف حني ترتاوح نسبة من يعقمي منهم على أتجري وسيلة ندل جللب
بضائعهم ما بني  %37يف سوق اتثالاثء األسبوعي إىل  %03فدط يف سوق اإلثنني،
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سريا على األقيام ،وهو أمر
ومل يرد يف عينة اتييراسة من أييت من اتباعة إىل األسواق ً
نظرا حلاجقهم توسيلة ندل حتمل بضائعهم اتيت سقعرض هبذه األسواق.
طبيعي ً
 .5جمال نفوذ األسواق األسبوعية :

تؤدي األسواق األسبوعية خيماهتا تلمحالت اتعمرانية داخل نطاق حيودها
وتلمحالت اتعمرانية اجملاويرة اها ،كما أهنا تعقمي عليها يف إميادها ابتسلع املقنوعة اتيت
تعرض هبذه األسواق(اتبحريي ،األسواق اتشعبية يف منطدة أهبا احلضرية ،ص  ،)198وميقي
نفوذ األسواق األسبوعية اتيويرية ببليية زتينت إىل اتعييي من املين اتليبية منها مين جماويرة
تلبليية وأخرى تبعي عنها ،فمن خالل ما أظهرته بياانت اتييراسة املييانية تبني أن نفوذ هذه
اتسواق يقمثل يف جانبني مها اتبضائع املويردة اهذه األسواق واملرتددون عليها .فاتبضائع
املقياوتة يف هذه األسواق يويرد جانب منها من مناطق خمقلفة حسب نوعها ،فعلى سبيل
املثال تويرد اإلبل من منطدة اتكفرة ،واألعالف اجلافة واحلبوب مصييرها منطدة سبها ،وتويرد
اخلضراوات واتفواكه جبميع أنواعها من سوق اتكرميية خمنطدة طرابلس  ،كما تويرد اهذه
األسواق اتقموير جبميع أنواعها من واحات اجلفرة  ،وأما املناطق اجملاويرة تلبليية فقأيت منها
اتكثري من اتسلع املقنوعة ،كما أظهرت بياانت اتييراسة أن أغلب املويردين اهذه اتسلع هم
جتاير من داخل بليية زتينت .أما اجلانب اتثاين من نفوذ هذه األسواق اتيويرية فيقمثل يف
املرتددين عليها من خايرج حيود بليية زتينت حيث أظهرت نقائج اتييراسة املييانية وجود
اتكثري من املرتددين على هذه األسواق من مناطق خمقلفة جماويرة تلحيود اإلدايرية تلبليية ،
وأن اتنسبة األكرب من هؤالء املرتددين متثلت يف سوقي كعام وسوق اتثالاثء وذتك التساع
فضال من موقعهما اجلغرايف .
نشاطهما اتقجايري ً
.6خصائص املرتددين على األسواق األسبوعية :
اتقباين يف خصائص املرتددين على األسواق األسبوعية داخل بليية زتينت يعطي
صويرة مليى أمهية هذا اتنمط من اخليمة اتقجايرية ،كما أنه جييب يف اتوقت نفسه عن ما إذا
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كانت هذه األسواق ختيم فئات حميدة من سكان اتبليية واملناطق اجملاويرة اها ،أم أهنا
تشمل مجيع سكان خمتقل مسقوايهتم ،وقي مت خالل هذا اتبحث اخقياير أهم هذه
اخلصائص ،وهى حجم األسرة ودخلها اتشهري ومنط اتسكن وميى قرب املرتددين على
األسواق األسبوعية من أماكن انعدادها.

 1.6حجم األسرة-:
توضح بياانت اجليول ( )5واتشكل( )2جانبا من خصائص املرتددين على
األسواق اتيويرية األسبوعية داخل اتبليية  ،حيث أظهرت اتييراسة املييانية تعينة من
املرتددين على هذه األسواق اتيويرية داخل نطاق اتبليية أن أصحاب األسر اتصغرية اتيت
تقكون من  2إىل  3أفراد ال متثل سوى  %11من جمموع عينة اتييراسة ،يف حني ترتفع
نسبة املرتددين من أصحاب األسر اتيت يرتاوح عيد أفرادها ما بني  4إىل  7أفراد إىل حنو
 %32من إمجايل أفراد عينة اتييراسة ،وكذتك احلال ترتفع بشكل واضح نسبة املقسوقني
من أصحاب األسر اتيت يرتاوح عيد أفرادها من  8إىل 10أفراد حيث حنو  %36من
جمموع اتعينة ،يف حني تنتفض نسبة املرتددين على األسواق األسبوعية من أصحاب األسر
فرد فأكثر مدايرنة أبصحاب األسر املقوسطة،
اتكبرية اتيت يقكون عيد أفرادها من ً 11
حيث سجلت نسبة  %21من إمجايل أفراد عينة اتييراسة ،والشك أن ذتك يعود إىل قلة
عيد األسرة كبرية احلجم يف جمقمع اتييراسة بشكل عام مدايرنة ابألسر ذات احلجم اتصغري
واملقوسط.
جدول ( )5حجم األسرة ومدقدار الدخل الشهري وفق عينة الدراسة2020
الدخل الشهري

%

3-2أفراد

11

أقل من500دينار

12

7-4أفراد

32

10-8أفراد

36

دينار
ً 999-500ا
1500-1000دينار

48
23

أكثر من10أفراد

21

أكثر من1500دينار

17

مجموع

100

-------

100

%

حجم االسرة
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شكل ( )2حجم األسرة وفق عينة الدراسة2020
40

36
32

30
21
20
11
10
0
اكثرمن 10افراد

10-8افراد

7-4افراد

3-2افراد

املصيير بياانت اجليول (.)5

شكل ( )3متوسط الدخل الشهري لألسرة وفق عينة الدراسة2020
60
50
40
30
48
14

23

اكثر من1500دينار 1500-1000

20
12

999-500

10
0

اقلمن500دينار

املصيير بياانت اجليول (.)5

 2.6الدخل الشهري:

وابترجوع إىل اجليول اتسابق ( )5واتشكل( )3اتذي يوضح كل منهما حجم
األسرة ومدياير اتيخل اتشهري تلمرتددين على األسواق اتيويرية األسبوعية داخل بليية
زتينت وفق عينة اتييراسة ،يقضح أن من يدل دخلهم اتشهري عن  500ديناير ال ميثلون
سوى  %12من جمموع املرتددين على األسواق األسبوعية ،وتعل ما يفسر اخنفاض نسبة
املقسوقني من هذه اتشرحية منتفضة اتيخل أن جلهم من كباير اتسن اتذين يقداضون مرتبًا
https://misuratau.edu.ly/journal/arts
ISSN 2664-1682

142

جملة كلية اآلداب -العدد  ،15يونيو 2020

التحليل املكاين لألسواق الدورية االسبوعية

________________________________________________________

تداعياي أو تضامنيا وهناك من ينوب عنهم يف اتقسوق وتلبية حاجة املنزل من املقطلبات
املتقلفة ،بينما ميثل أصحاب اتيخل اتشهري اتذي يرتاوح بني  500إىل  999دينايرا
اتنسبة األكرب من إمجايل عيد املقسوقني وفق عينة اتييراسة ،حيث شكلت نسبقهم حنو
 %48من إمجايل أفراد اتعينة ،ويليها أصحاب اتيخل اتشهري اتذي يرتاوح بني 1000
إىل  1500ديناير بنسبة  %23من إمجايل أفراد عينة اتييراسة ،ويعود اتسبب إىل اسقفادة
هذه اتشرائح من االخنفاض اتنسيب ألسعاير اتسلع املعروضة يف هذه األسواق على اخقالف
أنواعها مدايرنة أبسعايرها يف احملال اتقجايرية ،كما وتنتفض نسبة املرتددين على األسواق
األسبوعية من أصحاب اتيخل اتشهري اتذي يزيي عن  1500ديناير ،إذ شكلت نسبقهم
حنو  %17من جمموع أفراد عينة اتييراسة على املقسوقني داخل األسواق األسبوعية
ابتبليية.

 3.6منط السكن:
توحظ من خالل اجليول ( )6واتشكل( )4اتذي يوضح كل منهما منط اتسكن
واتدرب من مكان اتسوق وفق عينة اتييراسة  ،إذا إن معظم املرتددين على األسواق اتيويرية
األسبوعية هم من احملالت اتعمرانية اتريفية من داخل اتبليية أو من احملالت اتعمرانية اتريفية
اجملاويرة تلبليية حيث بلغت نسبة املرتددين على األسواق األسبوعية من احملالت اتعمرانية
اتريفية حنو  %63من جمموع أفراد عينة اتييراسة يف حني بلغت نسبة اتدادمني من احملالت
اتعمرانية اتواقعة ضمن املتطط احلضري مليينة زتينت حنو  %37من إمجايل أفراد اتعينة ،وال
شك أن هذا اتقباين بني نسبة املقسوقني من احملالت اتعمرانية اتريفية واحملالت احلضرية يعي
أمرا طبيعيا نقيجة تلعييي من االعقبايرات منها أن عيد احملالت اتسكنية اتريفية يف اتبليية
أكثر من احملالت احلضرية اتواقعة ضمن حيود املتطط احلضري وبذتك فإن نسبة سكان
اتري أكرب من سكان احلضر داخل بليية زتينت ،ابإلضافة إىل اتقوزيع اجلغرايف اهذه
األسواق اتواقع أغلبها خايرج اتنطاق احلضري ،كما أن سكان احملالت اتريفية أكثر ايرتباطا
ابألسواق األسبوعية نظرا العقمادهم على هذه األسواق اتيويرية يف بيع منقوجاهتم اتزيراعية
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واحليوانية وشراء األعالف واملسقلزمات اتزيراعية وحنوها ،ابإلضافة إىل جانب يقعلق ابملويروث
اتثدايف ففي األيرايف حيرص غاتبية اتسكان من اترجال على اتذهاب إىل األسواق
األسبوعية ومقابعة أسعاير اتسلع اترئيسة مثل احلبوب واحليواانت اتيت اها عالقة مباشرة
بنشاطهم االققصادي.
جدول ( )6منط السكن والدقرب من مكان السوق وفق عينة الدراسة
نمط السكن

%

القرب والبعد من مكان السوق

%

حضر

37

أقل من 2كم

44

ريف

63

من  10-2كم

37

----

---

أكثر من 10كم

19

املصيير _ اتييراسة املييانية يناير 2020م

شكل( )4منط السكن والدقرب من مكان السوق وفق عينة الدراسة2020
نمط السكن

القرب والبعد من السوق
اقل
من2كم;
44

حضر;
37

اكثر
من10ك
م; 19
210كم;
37

ريف;
63

املصيير _ بياانت اجليول (. )6

 4.6الدقرب من مكان السوق:

وابترجوع إىل اجليول ( )6واتشكل( )4اتلذين يوضحان منط اتسكن واتدرب من
مكان اتسوق على عينة من املرتددين على األسواق األسبوعية اتيويرية داخل اتبليية يالحظ
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أن تدرب اتسكن من مكان انعداد اتسوق أثر واضح على اترتدد على هذه األسواق
األسبوعية ،فدي أظهرت بياانت اتييراسة املييانية أن نسبة  %44من املقسوقني ال تقعيى
املسافة بني حمل سكنهم ومكان انعداد اتسوق األسبوعي مسافة  2كيلومرتات ،يف حني
شكل من يبعي حمل سكنهم عن مكان انعداد اتسوق األسبوعي مسافة ترتاوح بني  2إىل
 10كيلومرت نسبة تديير بنحو  %37من جمموع عينة اتييراسة ،وقي شكلت نسبة من
يبعي حمل سكنهم عن األسواق اتيويرية األسبوعية مسافة أكثر من  10كيلومرتات،
حوايل %19من إمجايل عينة اتييراسة.
هذا وقيا أظهرت بياانت اتييراسة املييانية وجود عالقة عكسية بني قرب حمل
اتسكن من مكان انعداد اتسوق وعيد مرات اترتدد على هذه األسواق ،فكلما كان حمل
اتسكن أقرب زاد عيد مرات اترتدد اتشهري وكان بشكل منقظم ،وعلى اتعكس من ذتك
يدل عيد مرات اترتدد ويصبح غري منقظم كلما زادت املسافة بني حمل اتسكن ومكان
انعداد األسواق اتيويرية األسبوعية.

.7النتائج والتوصيات :

توصلت هذه اتييراسة إىل جمموعة من اتنقائج اتعلمية ،واتيت على أساسها مت وضع
بعض اتقوصيات اتيت من شأهنا أن تسهم يف االيرتداء هبذا اتنمط من األنشطة اتقجايرية.

 1.7أوال :النتائج:
أ -يبلغ عيد األسواق اتيويرية األسبوعية يف بليية زتينت سقة أسواق أسبوعية ،موزعة على
 6حمالت عمرانية داخل احليود اإلدايرية تلبليية.
ب -تقنوع هذه األسواق اتيويرية األسبوعية من حيث أايم انعدادها ،وهى موزعة على مياير
أايم األسبوع ،وكذتك من حيث املساحة اتيت تشغلها هذه األسواق ،ومن حيث كثافة
ونشاط احلركة اتقجايرية داخلها ،وأصناف اتبضائع املعروضة فيها.
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ج -ميثل سوق اتثالاثء اتواقع يف حملة ازدو اتشماتية وسوق كعام اتواقع يف حملة كعام أهم
األسواق اتيويرية األسبوعية يف منطدة اتييراسة ،من حيث كثافة ونشاط احلركة اتقجايرة
املقياوتة وتنوع اتبضائع املعروضة وحجم املرتددين عليها من داخل حيود اتبليية
خايرجها.
د -أظهرت اتييراسة أن معظم اتباعة املرتددين على األسواق اتيويرية األسبوعية داخل بليية
زتينت من سكان املنطدة ،إذ تصل نسبقهم إىل ما يزيي عن  %75من جمموع اتباعة
املقجوتني داخل هذه األسواق ،وأن سوق اتثالاثء األسبوعي وسوق كعام األسبوعي مها
أكثر األسواق اتيويرية داخل اتبليية اسقدباال تلباعة من خايرج حيود بليية زتينت.
ه -أوضحت اتييراسة أن اتسيايرة اخلاصة هي اتوسيلة األكثر اسقتياما يف يرحلة اتقسوق
تلمرتددين على األسواق األسبوعية.
و -أظهرت ديراسة فيما يقعلق خبصائص املرتددين على األسواق األسبوعية اتيويرية أن حلجم
األسرة ومدياير دخلها اتشهري ومنط اتسكن وميى قربه من مكان انعدي اتسوق أثره
على عيد مرات انقظام اترتدد على األسواق األسبوعية اتيويرية.

 2.7التوصيات:
أ -االهقمام ابملظهر اجلمايل تألسواق اتيويرية األسبوعية من حيث اتقسوية األيرضية
وترصيفها وتنظيم مسايرات عرض اتسلع اتقجايرية داخلها.
ب -احملافظة على أمن وسالمة املرتددين على هذه األسواق وتنظيم حركة سري اتسيايرات
وخباصة يف األسواق اتواقعة على خط اتطريق اتساحلي مثل سوق اتثالاثء األسبوعي
وسوق كعام األسبوعي.
ج -ضرويرة مراقبة األجهزة اتصحية واألمنية ذات اتعالقة تلسلع املقياوتة يف هذه األسواق
تلحفاظ على سالمة املسقهلكني من تياول سلع غذائية منقهية اتصالحية أو منقجات
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زيراعية ملوثة أو حيواانت حية مصابة أبمراض أو تياول سلع ممنوعة أو حنوها من
املتاتفات األخرى.

د -تنظيم مياخل وخمايرج هذه األسواق وفرض يرسوم يرمزية على اتباعة من شأنه أن يسهم
يف تطوير اخليمات املديمة داخل هذه األسواق املقمثلة يف مقطلبات اتنظافة واالهقمام
ابملظهر اجلمايل اها.
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ملحق ()1
استمارة استبانة
خاصة ابملتسوقني املرتددين على األسواق األسبوعية داخل بلدية زلينت
مالحظة :

هذه اتبياانت اتيت تيون يف هذه االسقمايرة سقسقتيم فدط تغرض اتبحث اتعلمي.

بياانت شخصية :
•
•
•
•

حمل اإلقامة ( /داخل اتبليية) (خايرج اتبليية) اسم احمللة ( .) ......
عيد أفراد األسرة .) ...... ( /
مدياير اتيخل اتشهري  ...... ( /ديناير ).
نوع اتعمل  ( /وظيفة ) ( عمل حر ).

• منط اتسكن  ( /حضر ) ( يري ).

بياانت عن التسوق :
• املسافة بني اتسكن واتسوق ....... ( /كم ).
• اتوقت املسقغرق تلوصول إىل اتسوق ( ......دقيدة ).
• اتوسيلة املسقتيمة تلقسوق (/سري على األقيام )(سيايرة خاصة) (سيايرة اجرة ).
• مىت موعي اتوصول إىل اتقسوق ( /صباحا ) ( وقت اتظهرية ).
• عيد مرات اترتدد خالل اتشهر ( /مرة واحية) ( تردد مسقمر) ( غري منقظم ).
• أسباب اترتدد ( /قرب املسافة) (تنوع اتسلع) (األسعاير منافسة) ( .) ........
• نوع املشرتايت من اتسوق .) ........ ( ) ...... ( ) ..... ( /
•مالحظات تذكر عن اتسوق األسبوعي .) ............................ ( /
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ملحق ()2
استمارة استبانة
خاصة ابلبائعني املرتددين على األسواق األسبوعية داخل بلدية زلينت
مالحظة :

هذه اتبياانت اتيت تيون يف هذه االسقمايرة سقسقتيم فدط تغرض اتبحث اتعلمي.

بياانت شخصية :
•
•
•
•

حمل اإلقامة ( /داخل اتبليية) (خايرج اتبليية) اسم احمللة (.)......
اتعمر  .... ( /سنة ).
فرتة مزاوتة املهنة  .... ( /سنة ).
طبيعة اتنشاط ( /أساسي) (اثنوي).

• منط اتسكن  ( /حضر ) ( يري ).
بياانت عن التسوق :
• املسافة بني اتسكن واتسوق ....... ( /كم ).
• اتوقت املسقغرق تلوصول إىل اتسوق ( ......دقيدة ).
• نوع وسيلة ندل اتسلعة  ( /سيايرة ندل خاصة ) ( سيايرة ندل أجرة ).
• عيد مرات اترتدد خالل اتشهر  ( /تردد مسقمر) ( غري منقظم).
• نوع اتسلعة املعروضة تلبيع .) .......................... ( /
• منط بيع اتسلعة  ( /جتزئة ) ( مجلة ).
• مصيير اتسلعة  ( /إنقاج فالحي ) ( نشاط جتايري).
• مالحظات تذكر عن اتسوق األسبوعي ( .) .......................
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ملحق ( )3اتصوير اتفوتوغرافية
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