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 :البحث ملخص

 لهلي في أعمالدَّاخُيعد التَّصميم أحد أهم الوسائل التي تسهم في إنجاح المجمَّعات الّتجاريَّة، إذ عادًة ما يحرص المصمِّم ا
سانية على االستجابة لالشتراطات المفترضة للمشروع، و مراعاة جملة من االعتبارات التصميميَّة و األبعاد اإلن هنا

ذا همِّم في كما يسعى المص، شأنها أن تسهم في المزيد من إنجاح هذه المجمَّعات و تفعيل مردوديتهاواالجتماعّية التي من 
ة لتجارياالسياق إلى تمييز المبنى بفكرة أو بجانب جذاب من شأنه أن يحدث إضافًة أو فرًقا مع بقية مباني المجمَّعات 

ذا ه، وفي ويَّة تؤسِّس لشهرة المشروع و قدرته على المنافسةالمنافسة له؛ هادًفا بذلك إلى تحقيق خصوصية متميِّزة و ق
سة الل درايحاول الباحثون التَّعرُّف على مدى إسهام عنصر التمّيز في تحقيق شهرة المجمَّع التجاري؛ وذلك من خاإلطار 

حده أو و صميم الفريد سبب نجاح هذه المجمَّعات و قياس مدى فاعلية أن يكون مرّد هذا النجاح راجع لعنصر التّ و تحليل 
عي "البحر مجمَّ  الستيفاء االعتبارات التصميميَّة واألبعاد اإلنسانية واالجتماعّية أو لكليهما مًعا، وقد كانت الدراسة على
 م دورًا فيلّتصميلاألحمر" و"السَّالم" في مدينة جّدة في المملكة العربيَّة السُّعوديَّة، وقد اعتمدت فرضية البحث على أنَّ 

خص ل: يإنجاح المجمَّعات التجارية إذا تّم تدعيمه بعنصر فريد يميِّزه. وقد انقسمت الدراسة إلى جزءين: الجزء األوَّ 
ء ،الجز  مالحظة الباحثين بهدف تجميع المعطيات الموضوعية لدراسة المجمََّعين مع المحافظة على خصوصيَّات كلٍّ منهما

ة برؤيتهم، وتبًعا لذلك كانت عينة الدراالثاني: يخص معرفة وجهة نظر الزوَّار  ( 232سة )بهدف تجميع المعطيات الخاصَّ
ع "السَّالم". وقد ( مشاركًا لمجمَّ 106( مشاركًا بالنسبة لمجمَّع "البحر األحمر"، و) 126من زوَّار المجمََّعين، تنقسم إلى )

لت الدِّراسة إلى نفي الفرضية وطرح جملة من االستنتاجات والت بل ق  وصيات التي يجب أخذها بعين االعتبار من توصَّ
 المستثمر و المصمِّم على حدٍّ السَّواء؛ إلنجاح المجمَّع الّتجاري في ظل القدرة التنافسيَّة العالية.
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