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 البحث صلخستم
 

 : لولوة االولية . ادلشرف السوق التقليدية بليمبيج تصميم الهجينال.  يبوو، عارف
 ةاسسير ادل ة االثانية: ترانيا كسوماديويو ادلشرف ةاسسير ادل، مسلوحة 

الكلمات الرئيسية: السوق اليقليدية، والفضاء العام، والفضاء العام خضراء مفيوحة، 
  واليعديل اليحديثي

اليحديث يف اآلونة األخرة، ظاىرة من السوق اليقليدية ليكون واحدة يف كل بلدة 
سدول أعمال الينمية. ومع ذلك، وحتديث األسواق اليقليدية متيل إىل أن تكون لصاحل أقل 

 السوق يف الرئيسي الفاعل باعيبارىا اليقليدية واليجارالناس ذوي الدخل ادليوسط 
ليدية ادلهمشة على حنو ميزايد، وييم اسيبدال دورىا مع اليجار أكثر قالي اليجار. اليقليدية

 .دينويو والسوق بليمبيجحداثة. مثل ىذه الظواىر اليت حتدث يف مدينة ماالنج، والسوق 
إخالء السوق اليقليدية ىو سزء من خطط الينمية مول، كجزء من اليحديث من السوق 

ز اليسوق يف ادلدينة يكون ذلا تأثر على تراسع دور اليقليدية. من ناحية أخرى، وزيادة مراك
القطاعات االقيصادية القائمة على اجمليمع ومنط احلياة االسيماعية ميكن أن يوسو اجمليمع 
االسيهالكي. باإلضافة إىل ذلك، وارتفاع اسيهالك الطاقة يف ادلباين مركز أثرت سلبا على 

  .نوعية البيئة احلضرية
نقلة نوعية من خالل تطوير األسواق اليقليدية. عرض وظائف ادلشكلة حل ييطلب 

واقيصاد السوق اليقليدية والفضاء العام، خطوة حكيمة ىو تعزيز وظيفيها وكذلك إضافة 
وظائف أخرى تدعم دور السوق اليقليدية. حتديث السوق اليقليدية عن طريق إضافة 



xx 

 

من اجلهود وتعقيد ادلشاكل اليت  وظيفة من ادلساحات ادلفيوحة اخلضراء العامة ىي واحدة
تواسو األسواق اليقليدية وادلشاكل احلضرية يف تراسع ادلساحات اخلضراء يف ادلناطق احلضرية 
واألماكن العامة تسيحق. ىذه اجلهود ىو وضع اسرتاتيجيات ليعزيز اقيصاد السوق 

ك يكون مبثابة ثقل اليقليدية، وتعزيز دورىا بوصفها الفضاء العام والفضاء االسيماعي وكذل
  .موازن للبيئة احلضرية مع وظائف إضافية كمساحة مفيوحة خضراء

هذه الورقة سوف ترفع االسرتاتيجية تطوير السوق اليقليدية يف معاجلة الفجوة اليت ف
بلدة السوق اليقليدية مع السوق احلديثة )مول(، واألسواق اليقليدية، وضعف البنية 

اكن العامة وعدم وسود مساحات مفيوحة اخلضراء يف ادلدينة. من اليحيية، وسوء نوعية األم
خالل منهج دراسة حمو األمية باسيخدام نظرية اليعديل اليحديثي، الذي ىو كيفية احياء  
كائن موسود عن طريق اليقليل من الطاقة ادلطلوبة وتأثر عن طريق القائمة ادلارقة إعادة 

ف سديدة يف غضون بصمة، وحتسني نوعية وكمية اسيخدام ادلباين القائمة، إدراج وظائ
 .ادلساحات اخلضراء، وكذلك زيادة قيمة االسيثمارات يف سسم ادلعمارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


