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 :ملخص البحث

على  هنا اخلي في أعمالهالد   مالمصم  ما يحرص  إذ عادة   ،ةجاري  عات التّ هم في إنجاح المجم  أحد أهم الوسائل التي تس صميمالت  ُيعد 
التي من شأنها  جتماعّيةاالو  يةاإلنسان األبعادو  ةتصميمي  ال عتباراتاالو مراعاة جملة من  ،المفترضة للمشروع شتراطاتلالستجابة اال

 أوالمبنى بفكرة  تمييز إلىفي هذا السياق  مالمصم  كما يسعى ، عات و تفعيل مردوديتهاإنجاح هذه المجم   من مزيدالهم في أن تس
تحقيق خصوصية  إلىذلك با هادف   ؛المنافسة لهعات التجارية ا مع بقية مباني المجم  فرق   أو بجانب جذاب من شأنه أن يحدث إضافة  

عنصر  إسهامف على مدى عر  ل الباحثون الت  و ايح طاروفي هذا اإل ،س لشهرة المشروع و قدرته على المنافسةس  ة تؤ زة و قوي  تمي  م
 لية أن يكونعقياس مدى فاعات و سبب نجاح هذه المجم  تحليل وذلك من خالل دراسة و  ؛ع التجاريز في تحقيق شهرة المجم  التميّ 

 ،لكليهما مع ا أو جتماعّيةاالو  يةاإلنسان األبعادو  ةتصميمي  ال عتباراتاالالستيفاء  أوالفريد وحده  الّتصميممرّد هذا النجاح راجع لعنصر 
فرضية البحث  عتمدتا وقد ،ةعودي  الس   ةفي المملكة العربي   جّدةفي مدينة  "الم" و"الس  البحر األحمر" عيوقد كانت الدراسة على مجم  

 :لو  ن: الجزء األءيجز  إلىزه. وقد انقسمت الدراسة بعنصر فريد يمي   تّم تدعيمهذا إالتجارية  عاتفي إنجاح المجم   ا  دور  للّتصميم أن   على
الجزء ، منهما ات كل  مع المحافظة على خصوصي   ينع  المجم   يخص مالحظة الباحثين بهدف تجميع المعطيات الموضوعية لدراسة

ار من زو   (232)كانت عينة الدراسة ا لذلك تبع  و  ،ة برؤيتهمالخاص  بهدف تجميع المعطيات  ارالثاني: يخص معرفة وجهة نظر الزو  
 إلىراسة لت الد  وقد توص   ."المالس  "ع لمجم   ا  مشارك (106 )و ،"البحر األحمر"ع بالنسبة لمجم   ا  مشارك (126) إلىتنقسم  ،ينع  المجم  

 ؛واءالس   م على حد  ل المستثمر و المصم  بها بعين االعتبار من ق  تاجات والتوصيات التي يجب أخذنفي الفرضية وطرح جملة من االستن
 ة العالية.ظل القدرة التنافسي   جاري فيع التّ إلنجاح المجم  

 :ةالكلمات المفتاحي  
  .ةجتماعي  اال األبعاد، ةي  اإلنسان األبعادة، ي  صميمالت   عتباراتاال ،قسو  الت   ة،جاري  عات  التّ اخلي، المجم  الد   صميمالت   
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Abstract 

Design is one of the most fundamental factors that contribute to the success of a shopping mall. An interior 

designer usually regards a number of design considerations, human and social dimensions that could contribute 

to the further success of shopping malls and ensure more profitability. In this context, the designer may also 

seeks to specialize the building by adding an innovative or aesthetically pleasing element which increases 

value and makes the mall significantly unique from other shopping malls. This will result in the shopping mall 

establishing a strong reputation and an ability to compete with other retail outlets.  

In this context, the researchers are trying to identify the extent of the contribution of design in achieving a 

strong reputation for shopping malls. The research studies and analyses the reason behind the success of two 

shopping malls and investigates if the reason for this success can be attributed to an unique element design or 

completed design considerations, human and social dimensions, or both. The study uses "Salam" and "Red 

Sea" malls in the city of Jeddah in Saudi Arabia. The hypothesis is that design has a role in the success of these 

shopping malls.  

The study was divided into two parts: the first part related to the researchers' observations as they gathered 

data about the shopping malls. The second part investigated visitors' opinion and their perspective regarding 

the shopping malls. The sample study consists of 232 mall visitors divided into two groups, 126 participants 

for the "Red Sea" and 106 participants for the "Salam" shopping malls. The study rejected the hypothesis and 

concluded that a number of recommendations must be considered by the investor and designer to ensure the 

success of the mall in this highly competitive sector. 

Keywords 

 Interior design, shopping mall, design considerations, human dimensions, and social dimensions. 

 

 

 :مةمقد  

ت منشئآعدد من الا تدريجي   فظهر ،ةبقي  أفراده بمختلف انتماءاتهم الط   ر حاجاتبتطوّ رت ارتبطت المعامالت التجارية بالمجتمع و تطو  
على منها نذكر ل ،باختالف معايير تصميمها ت هذه المنشآتاتسمي دتتعد  وقد . عة في خدماتهامتنو  الو أنشطتها مختلفة في الالتجارية 
ضمن األسواق هذه قد اعتمدت و  ،غيرهاو  جاريةجارية و األسواق التّ و المراكز التّ  جاريةعات التّ المجم  ق و مراكز التسو   المثالسبيل 
 م لهتقد   عةمتنو   خدماتو  مختلفة أنشطةتوفير لة و التقوم على مح بها معظم حاجات المتسّوق ةالخاص   ةتصميمي  ال عتباراتاالجملة 
على  هعيتشج إلى اء ذلك تهدف هذه الخدماتر ومن و ، االستجابة لحاجته في ربح الوقتأموره و خدمته و تسهيل قصد ب اظاهري  
 -اعموم  –بما يخدم  المنتجات المعروضة الستهالك هاستقطابدعم قصد و  ،التجارية المنشأةداخل  -كبر وقت ممكنأل- المكوث

ة البلدان العربي   التجارية فيعات بالمجم  ق مة للمتسو  عة المقد  المختلفة والخدمات المتنو   النشاطات بدراسةو  ،العملية التجارية في مجملها
 (ةاإلضافي  ـ)عرف بالخدمات التي كانت تُ و  النشاطات نالحظ أن   ؛اة تحديد  عودي  ة الس  في المملكة العربي  ما في بلدان الخليج العربي و سي  وال
 ةصميمي  ت  ال عتباراتاالكالمسجد والمطاعم والمالهي والمصارف وغيرها باتت اليوم خدمات و أنشطة ضرورية تندرج ضمن  -اسابق  -

ضمن  التجارية المنشآت هذا الصنف من تعكسصورة وهي . المعاصرة التجارية الحديثة في صورتها عاتللمجم   ةالرئيس ةو الوظيفي  
 :بالمجتمع مثلمنها ما يتعلق و  ،الجماليةفعية و الفرد الن اتبحاج منها ما يتعلقاعتبارات كثيرة ف يتماشى مع مكيّ و فراغ مغلق 
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 ههتوج  عند ق لمتسو  ا يجد حيث ،قسالط   :بالبيئة مثليرتبط  ما -كذلك– عتباراتاالومن هذه ، لألفراد و المجموعات ةلوكي  السّ  ةطبيعال
 في المدن و الضواحي التجارية عاتالعديد من المجم  انتشرت على هذا األساس و  ،المرتفعة ةحرار الدرجات ا يقيه من مالذ  الداخل  إلى

  .ةجد  بمدينة  ة  خاص   نوات األخيرةخالل الس   ابصفة ملحوظة جد   عددها حيث ازداد تتكاثر و  ةعودي  الس   و المناطق
 :مشكلة البحث

ا مع فرق  أو  اب من شأنه أن يحدث إضافة  بجانب جذ   أوبفكرة  ع التجاريالمجم  ز يّ تم إسهامالحاجة إلى الدراسات التي تعتمد قياس مدى 
 ةتصميمي  الفكرة ال زتمي   عنصر إسهامف على مدى ل الباحثون التعر  و ايح طارفي هذا اإل و ،عات التجاريةة مباني المجم  بقيّ 

دورالعنصر التصميمي المميز في إضفاء أو عدم إضفاء على  البحث تقوم فرضيةو  ،جاريع الت  في تحقيق شهرة المجم  المخصوصة 
لتحقيق المزيد من فعالية المجمع التجاري  -أال وهي جلب أكثر ما يمكن من المرتادين و الزوار-القيمة المضافة المرجوة منه 

 .ونجاحه
 :أهداف البحث 

 :من خاللجاري ع التّ هم في إنجاح المجم  و التي من شأنها أن تس بالّتصميمالمرتبطة  المحّددات ليةعاق من فالتحق  
   وتفعيل أدائها. عات التجاريةنجاح المجم  إالتي تساعد على  صميمّيةت  ال عتباراتاال ف علىعر  الت 
   يمكن أن يكون في الواقع ، فريد من نوعه مخصوص و تصميمي ع التجاري بعنصرتمييزالمجم  كان  ما إذاف على عر  الت 

  .لشهرته اسبب  
 :البحث ةي  هم  أ

   األبعادة و جاري  الت  عات لمجم  ا دراسةل و اه يتنن  حيث إ ،اخلي للمنشات التجاريةالد   الّتصميمفي مجال  ة  علمي   إضافة  ل البحث يمث 
 ةقتصادياالفي العلوم  نصيمتخص   بلق  ال من ،  الداخلي الّتصميمصين في مجال متخص   بلق  من  جتماعّيةاالو  يةاإلنسان

 .جتماعّيةاال أو
  ّبالفائدة ا يعود م  م ؛ع تجاريمجم  عند تصميم وتنفيذ يسترشد به هؤالء  ،مالمصم  للمستثمر والمعماري و  دليل إثراءل البحث يمث

 .ةجتماعي  االبمختلف طبقاتهم المستخدمين  على جميع
 أسباب لهم  حو توض   ،ع التجاريمجم  لل جتماعّيةاالو  يةاإلنسان األبعادبرجال األعمال المستثمرين و ثقافة نتائج الدراسة  تدّعم

 . ارالزو  من وجهة نظر  خرآدون  تجاري عمجم  نجاح 
   بعض  قدرة األسباب التي تحول دون حتوض  عدم وجود دراسات جرد شافية ا في ظل م  ا مهراسة مرجع  تمّثل نتائج الد

  ة.نافسي  الت   القدرة عات التجارية علىالمجم  

 :منهج البحث
جوع بالر  وذلك الم" " و"الس  البحر األحمري"عمجم  البحث ل ناتا لعي  طبق  (الدراسة المقارنة و  تحليليال وصفيالمنهج الاعتمدت الدراسة على 

 ستقصائي.و المنهج اال )جتماعّيةاالو  يةاإلنسان األبعادة و يالّتصميم عتباراتاال إلى
 :حدود البحث

 .(م2016)وبداية سنة  م(2015)سنة  اخرأو  بين وقد تم تطبيق الدراسةة. عودي  ة الس  في المملكة العربي   ةجد  يقتصر البحث على مدينة 
  :نة البحثعي  
  :وهما ،ةجد  ة المعروفة في مدينة جاري  عات التّ ثنين من المجم  تم اختيار ا: نةعريف بالعي  الت  

   انوب كإحدى يضم الد   حيث ؛ة بالمدينةجاري  عات التّ أحد أكبر المجم   ُيعدّ  الذيو  ةجد  شمال بيقع  :"البحر األحمر"ع مجم
 ا منم  ا مهعدد   يضمّ  و ،العالميةالمحلية و  العالمات التجاريةعلى تشكيلة واسعة من كذلك يحتوي كما  ،ةالمتاجر الرئيس

 .م(2016،البحر األحمر) افندق   -كذلك–يشمل و  ،الترفيه للشباب و األطفالوسائل و المقاهي و المطاعم 
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أعلى متمثل في  عنصر تميزعلى إذ يحتوي  ؛في المدينة ةجاري  عات التّ " من أشهر المجم  البحر األحمرع "مجم   يكونويفترض أن  
 .ةعودي  ة الس  بالمملكة العربي   عات التجاريةاة على مستوى المجم  نافورة مغط  

   االتى تقد   ،قالوجهة الوحيدة للتسو   هعلى أن   المتفقو  جّدةجنوب بيقع  :"المالس  " عمجم من أهم العالمات التجارية  م مزيج 
 جانب إلىة المتاجر الرئيس أحد عفي هذا المجم   الدانوب ويمّثل ،ة االحتياجاتة فى المنطقة وتلبى كاف  المحلية و العالمي  

 لة باألطفامنطقة للترفيه خاص   إلىضافة ، باإلذواقاألعمار واأل تناسب جميعالتي عة من المقاهى والمطاعم مجموعة متنو  
  .م(2016الم،)الس  
ّم بالمملكة مه تميز الحتوائه على عنصروذلك  ؛بالمدينةعات التجارية من أشهر المجم   -كذلك– الم"ع "الس  مجم   يكونويفترض أن 

 اة.مغط  العاب لاأل صاالتأكبر  ىحدإيتمثل في  ةعودي  ة الس  العربي  
  :اليةللمعايير الت   راسة طبق اد  للنة الم" كمشروعي عي  " و "الس  البحر األحمرعي "تم اختيار مجم   :راسةنة الد  عي   معايير اختيار

  جاري.التّ ع المجم  ز مشروع فريدة من نوعها تميّ  ةتصميمي   عناصروجود  
   جاريع التّ المنطقة التي يوجد بها المجم  ة خصوصي. 
   المنطقة هذه انلسك   قتصادياالو  جتماعياالالمستوى و  ة التي  يخدمها في المنطقةاني  ك  الكثافة الس. 
 مةالخدمات والنشاطات المقد  و  نوعية المحالت الموجودة. 
 سنوات. (4)لفترة التقل عن  ع التجاريالمجم  متداد تجربة ا 

 
 الية:المراحل الت   عبرراسة : تم تطبيق الد  راسةطبيقي للد  المنهج الت  

 :من خالل ،راسة وجمع المعلومات الضرورية لهامرحلة التخطيط للد   .أ
  ذات االرتباط.تحديد المصادر األساسية للحصول على مستندات المشروعين و المعلومات 
  من  غيرهاو  ،الواجهات ،المخططات األفقية ،التخطيط العمراني :مثل ،ةمستندات كل مشروع على حدقراءة و تحليل

 قة التي تساعد على تحليل المشروع.المستندات المتعلّ 
 قعالوال عليها مع وتقييم مدى تطابق المستندات المتحص   ،القيام بالزيارات الميدانية و تدوين المالحظات. 
 في إدارة كل مشروعموظ  جراء المقابالت مع إ.  
 :من خالل ة المعلومات التي وقع جمعها،مرحلة تفعيل التخطيط و العمل على تحليل كاف   .ب
   تفاق عليه في التخطيطاالا لما تم وفق  ، ل عليها تجميع جملة المعطيات و تبويب جملة المعلومات المتحص. 
  ينجزء إلىوتنقسم  ،لجمع البيانات المطلوبة ستبانةاتصميم: 

ر تصوّ  كتمالبهدف اع التجاري للمجم   صميمّيةت  ال عتباراتاالتحليل ثم  تّم وصفحيث  مالحظات الباحثين،و يشمل  لو  األجزء الأ. 
 مرجعية جذبها التجاري و الترفيهي.

 كالتالي:وهي  ،اتحيثيّ  ربعأ إلىو ينقسم بدوره  ،ع التجاريالمجم   اربزو  خاص  ثانيالجزء الب. 
 (.جتماعياالالمستوى  ،جتماعّيةاالالحالة  الفئة العمرية، الجنس،)عن  ةعام  معلومات  .1
 ع(.التفضيالت في المجم   ع، االهتمامات،رتياد المجم  ق، سبب ا)مفهوم التسو   ع التجاريار المجم  ق لدى زو  تحديد مفهوم التسو   .2
  .(...خرىأ، ة، الوظيفي  ةاإلنشائي  ة، البيئي  ) اتللّتصميمار للجوانب المادية وجهة نظر الزو   .3
 ، الجودة،األسعار ،عودية المجتمع الس  خصوصي   ،ضاءةاإل، لوان)األ للّتصميمة مادي  الغير ار للجوانب وجهة نظر الزو   .4

 .(...مستوى الخدمات
 ."البحر األحمر"ع ( لمجم  126و ) "المالس  "ع ( لمجم  106) ار كان عددهممن الزو  على عينة عشوائية  ستبانةاالوقد تم توزيع 
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 :مصطلحات البحث
 ،تجارية مختلفة ب لفراغاتالمعماري على تشكيل مركّ  في هيكلها ت المعمارية التي تعتمدهي نمط من المنشآو  :التجارية المنشأة

 .الحديثة عات و المراكز و األسواق التجاريةجميع أصناف المجم   يشمل هذا المصطلحو 
 النشاطاتذات عدد كبير من المحالت المشتملة على و  ،ة أدوارمن عد   نةكو  المُ  و وتعني األسواق الكبيرة المغلقة :التجارية عاتالمجم  

 2009الخطيب، ) ( MALL)سم المـول اب و تعرف هذه المجمعات ،المطاعم، وأماكن الترفيه و المحالت التجارية :مثلالمختلفة 
 (. 2016، جّدةأمانة ;

عات المجم   بقيةيفرزه عن  ،ا من نوعها فريد  تميز   التجاري عجمالي وظيفي يضفي على المجم   روهو عنص :ي الفريدالّتصميمالعنصر 
 ا.ا مخصوص  ا تعريفي  و يمنحه طابع   التجارية المنافسة

للمشروع  تصميمّيةالفي تطبيق الفكرة  تجميعها و أخذها بعين االعتبار يجبجملة من المعطيات التي  وهي :ةيالّتصميم عتباراتاال 
 تختلف باختالف وظيفة الفراغ.هي  و ،ةفرعي  و ة إلى رئيس و تصنف هذه المعطيات ،الداخلي الّتصميمفي مجال 

في  وتكون ،للمشروع تصميمّيةالعتبار في تطبيق الفكرة ين االعخذها بي جملة من المعطيات التي يستوجب أهو  :يةاإلنسان األبعاد
 .و الجمالية الرمزيةحاجات المستخدم النفعية و و  تصميمّيةال عتباراتاال جملة رتباط معاعالقة 
 ،للمشروع تصميمّيةالعتبار في تطبيق الفكرة ين االعخذها بهي جملة من المحّددات و المعطيات التي يستوجب أو  :جتماعّيةاال األبعاد
الثقافية  البيئةو  خصوصية مجتمع المستخدمينو ، من جهة  يةاإلنسان األبعادو  تصميمّيةال عتباراتاالكل  معارتباط في عالقة  وتكون

 للمجتمع. قتصادياالرتباط بالمستوى المعيشي و ن هذه المحّددات و المعطيات ذات اكما تكو  ،من جهة أخرى للمستخدم
 :ة و األسباب المفترضة لشهرتهاجاري  عات التّ المجم   :النظري طاراإل -1

فمن جهة نالحظ  ،انجد ماقد يلفت االنتباه و يستوجب التوقف و التفكير ملي   ،جّدةبمدينة عات التجارية المجم  نتشار بالّتعمق في ظاهرة ا
تتماشى مع حاجاتهم  مالة و امز  عيها أمام المتسوقين ويسمح لهم باختيارراواب على مصبما يفتح األبعات التجارية المجم  طول قائمة 

ومن جهة أخرى نالحظ  آخر،ع معّين دون كتفاء بارتياد مجم  اال إلىبعضهم ب حيث وصل األمر ،والمعنوية حسب الظروف المادية
التجارية على المنشآت ففي ظل عدم قدرة بعض  جه في الواقع بعض أصحاب المشاريع؛توا تكالعن هذه الظاهرة من مشينتج ما 

 . جتماعيو اال قتصادياالة بالخطر في كيانها ثبات وجودها أصبحت بعضها مهّددالمنافسة وا  
في ظل القدرة  برازهاو إ ع التجاريفي نجاح المجم   لتى تسهما المحّدداتالتعرف على  إلى في إطاره النظري هذا البحثيهدف و 

سبب نجاح  على تحديد التركيزمع  ،الواقعيةاألسباب من  أو ةاألسباب المفترض ا منانطالق  ويكون ذلك  ،جّدةالتنافسية العالية بمدينة 
ت من أن مرّد هذا النجاح و التثب   ،شهرةال هذه ز في تحقيقعنصر التميّ إسهام مدى و  ،عات التجاريةنة المختارة من المجم  وشهرة العيّ 

 .؟أم الالفريد وحده  الّتصميملعنصر األساس في راجع 
ه و تنوع وحدات الترفيه و التواصل الموجودة بالوحدات التجارية  عتنوّ  على التجاري عالمجم  الصورة النموذجية لتركيبة  رتكزتاوقد 
تحديد  يتمّ  و ،األقسام ةمتعددال الكبيرةو  ةالصغير عدة أصناف من المحالت من جهة هذه التركيبة تضمن ت إذ ،رهاوفّ التي ي جتماعياال

ان الذين خصائص الموقع والسك  المرتبطة بة قتصادياالعلى مجموعة من الدراسات  ااعتماد  التجارية  هذه الوحداتنوع وحجم وعدد 
 و ،والمالهي و غيرهامن المطاعم و المقاهي  أنشطة وظيفيةعدة على  من جهة أخرىكما تحتوي هذه التركيبة  ،المنشأةخدمهم تست

التي تعتمد على  تصميمّيةال عتباراتاال و شتراطاتاالمن على مجموعة ا استناد   الترفيهية يتم تحديد نوع وحجم وعدد هذه الوحدات
ين مستهدفال األفرادمن  فئات خصوصيةا يتماشى مع مبفيه يجادها المراد إ النشاطاتو  ،التي تشمله تصميمّيةالالفكرة المبنى و  خصائص

و  تصميمّيةال عتباراتاال و تعددت التركيبات و األفكار تنوعت طارو في هذا اإل(. م1997المقرن،  ; 2011الرايسة، عبدالهادي و )
 االحتياجاتخذ بعين االعتبار تفترض األ ال معقدة تشكيلة بذلك تمثلكي  فيما بينها تتشابكالمعمارية لتتداخل و  شتراطاتاالفت تكاث

 ،ع التجاريللمجم   الجماليو في يالبعد الوظتطلعاته فيما يخص تمنياته و على  -كذلك–ترتكز  بل ،متسوق فحسبلل المعنويةو  المادية
 .عللمجم   اا مرتاد  ه متسوق  م بقدر كبير في جلبه وجعله  على سلوكه و ُيس ذلك باإليجابثر يؤ  و
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  :تصميمّيةال عتباراتاالو  التجاري عالمجم   1-1
 شتراطاتاالهذه ة. ولخاص   ة و أخرىعام   إلىقسمت انو  عات التجاريةالمعروفة بالمجم  ت منشآبالة الخاص  البناء تعددت اشتراطات 

ة كاف   ع التجاريللمجم  ي الّتصميمفي واقع المشروع  تمثل وهي، ةعام  ورة بص المستخدمينخدمة و سالمة  لضمانة م  مه معايير
التي يستوجب  تصميمّيةالالقاعدة المبدئية لالعتبارات  جوهرو  ،من ناحيةاحترامها  التي يستوجب على المستثمرالمعطيات األساسية 

لتجارية نجد أن اعات مجم  ة بالالخاص   تصميمّيةال عتباراتاالفي هنا ق لنا التعم  و اذا ما حا  و  ،من ناحية أخرى اعتمادها المصّممعلى 
 التالية:قاط حول الن   جملتها تتمحور

 المنشأةلنجاح  ةم  مهركيزة  يمثلالذي  للموقعالمحددة  شتراطاتاالالمعايير و جملة  وهي :البيئية عتباراتاال (Kramer 
et al, 2008 ) .حركة المرور و  الطرقشبكات و كذلك ، هاقع المحيطة بابالمو  المنشأةة هذه عالقو  ةمساحجانب ال إلى
 (.2014)حيدر، حولها تحتها و األرض اتارتفاعوطبيعة مسار الشمس،  و اتجاه الريح،إليها و  وسهولة الوصول

 هوية  كذلك إفرازو ( 2014)حيدر،  هاوتتمثل في دراسة مستوى معيشة سكان المنطقة وتاريخ: جتماعّيةاال عتباراتاال
 .المنطقةهذه انية بالتركيبة السك  

 ة في الفصل بين مناطق خاص   عودي التي تتمثل في أساسهاو تخص المحددات الثقافية للمجتمع الس   عتبارات الثقافية:اال
لى جانب تخصيص إ ،لمطاعم و المقاهيلصة ما في المساحات المخص  سي  نفسه، وال النشاط ضمن بالعوائل وأخرى بالشباب

 .بعض المحالت الرتياد النساء فقط
 (2016، جّدةأمانة   ;2011حيدر، )المستخدمة  نشاءمواد البناء و طرق اإلتتمثل في : و نشائيةاإل  عتباراتاال. 
 التقسيم  و ،المقاييس والشكل خالل مراعاة من كية و الحر الحسية  اإلنسانحتياجات تتمثل في او : الوظيفية عتباراتاال

المعمور،  ;2011عبدالهادي و الرايسة، ;2014حبلص، )الحركة  محاورو توزيع المساحات و  و الخدمات لألنشطة الوظيفي
 . (;Kramer et. Al, 2008 2011حيدر، ;2011

 بالنسب والتكرار  ترتبط من الناحية الجماليةبين عناصر تكوينية الضروري تكامل ال و تتمثل في: الجمالية عتباراتاال
و تؤثر هذه  ؛اإلضاءة الصناعية وتناسب الخطة اللونيةو المالمس و  الخاماتو  الموقع تنسيقمن خالل وذلك  ؛يقاعواإل
 (. 2011عبدالهادي و الرايسة، ;2013حبلص، ) لإلنسان بناء النفسيفي ال مباشرة   عتباراتاال

 و برامج إدارة الكوارث ،الطوارئ مخارج :لمستخدمي المبنى مثل من و السالمةاأل ما تخص وهي عادة   :األمنية عتباراتاال ،
 من على الروح والممتلكات. واأل (. (Kramer et al, 2008تجهيزات األمن والسالمة و ونقاط التجمع،

 العام  الّتصميموكيفية تلبية احتياجاتهم من خالل  :ةحتياجات الخاص  بذوي اال المرتبطة عتباراتاال(Nussbaumer, 
  .(1998: المقرن، 2014

 ن ترتبطأيفترض  و، ع التجاريبالمجم  ة الخاص   تصميمّيةالتطبيق الفكرة قوم عليها تالتي  المحّددات مجمل عتباراتاالجملة هذه تمثل 
ع تجعل من المجم  من شأنها أن  جتماعّيةا أبعادإنسانية و  بعادأعالقة ب ذاتعتبارات أخرى ا باا وثيق  ارتباط  في مجملها  عتباراتاالهذه 

افر مجمل . و بتضجلهمن أت ُأنشئ الذي قتصادياال األداءالنجاح وتحقيق  إلىترمي  متكاملة   ة  معماري   ة  تصميمي   نظومة  مالتجاري 
 ة.ار على جميع المستويات المرجوّ الزو   ضاو تماسكها يتم تحقيق ر  عتباراتاالهذه 

  :يةاإلنسان األبعاد ة ويالّتصميم عتباراتاالبين ع التجاري المجم   1-2
 اإلنسان من خالل إدراك يالتأو وتنتج هذه الت ،لإلنسانالداخلية  يالت الذهنيةأو تنشأ عبر التوالبيئة،  اإلنسانعالقة تفاعلية بين  توجد

 تمثلو  .(م2011 )المعموري، بما حوله اإلنسانيتاثر  إذ ؛جامدة غيرإبداعية و  ية هنا كعمليةراكدعملية اإلفتبرز ال للبيئة المحيطة به،
ع. للمجم   وحدات الفراغية المختلفةالج الروحي والمادي للمتسوق داخل والتماز ا لالندماج ا محدد  عنصر   طارهذا اإلفي  يةاإلنسان األبعاد

خدمته لإلنسان  ليةاعفو  ة لمدى نجاح المشروعر صو و  ،في المجتمع كفرد قت هذا المتسو  صورة لسلوكيامن خالل ذلك تعكس ف
 ،ع ككلو مدى توافدهم على المجم   ةالمصّمموالمجموعات داخل المنظومة  األفرادمن خالل مدى اندماج ويبرز ذلك  ،مالمستخد  
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نما يتعداها فحسب يقتصر على الخصائص المادية ال ن الفراغ فإ (المعموري) وكما ذكر حساس بحيوية اإلتعطي الهوية التي  إلىوا 
 عتباراتاالمدى تلبية جملة وفق  -اعموم  – تنبني األفراد سلوكياتجل  أنبالمالحظة هنا  وتجدر(. 2011الفراغ )المعموري،

و من نوعية كذلك  كما تنبع هذه السلوكيات .النفسية و الجسدية وراحته اإلنسان النتظارات ؛غير مباشرة أوبصفة مباشرة  تصميمّيةال
الحالية والمستقبلية  لحاجاته وتطلعاتهع التجاري المجم  استجابة  مدىمن و  ،كفرد جتماعّيةاال هئتيبو  اإلنسانة هذا خصوصيات ثقاف

من جهة  ال في تنظيم السلوكيات الفرديةدوره الفع   الداخلي و الّتصميمبشدة أهمية  ولنا جلى تتوبهذه الطريقة  ،مكمستخد   أوق كمتسو  
 .من جهة أخرى في إنجاح المشاريع التجارية الّتصميملهذا ة المجدية قتصادياال اإلسهاماتمدى و 
 و يترجم في هذا السياق ،اتا داخل الفراغا أساسي  محور   ُيعدّ  طارفي هذا اإل اإلنساننجد أن  يالّتصميمأسس الفكر  إلى بالرجوعو 
 هذه االحتياجات (ماسلو)وقد بّوب  ،رتباطو تطلعاته المختلفة ذات اال اإلنساننتظارات القيمي الالبعد  أهمية حتياجاتلال (هرم ماسلو)

التقدير،  الذات وحترام ا إلىلحاجة االنتماء، و ا إلىالحاجة و من، األ إلىالحاجة  و ،فسيولوجيةفي الحاجات الفي شكل هرمي متمّثل 
كما أسلفناها يمكن لنا أن نستشف إمكانية عات التجارية المجم   إلىالرجوع (. ومن خالل Kopec, 2012تحقيق الذات ) إلىوالحاجة 

كن الجلوس( اوالمطاعم وأم هالوظيفية من وجود دورات الميا عتباراتاالمن خالل الحاجات الفسيولوجية ) اإلنسانفاء حاجات يستا
من فر معايير األاعن طريق تو المادية  من من الناحيةباأل اإلنسانفي إحساس  المتمثلة)  مناأل إلىالحاجة  إلىبالنسبة األمر كذلك و 

نفسه ه التوج   . و فيسرقة وغيرها( منمن على النفس والممتلكات الخصوصية واأل فرابتو ومن الناحية المعنوية  ،والسالمة في المبنى
فتكون جلّية  والتقدير حتراماالا الحاجة إلى أم   ،األصدقاء أووجود أماكن لتجمع العائلة  بتوّفر االنتماء إلىالحاجة  هنايمكن أن تلّبى 

 و ،يةاإلنسانه للحاجات ومدى استيفائهوية الفراغ  عبر إبرازو  ،المبنى من مداخل ومواقف عناصرفي مختلف  تصميم عبر هنا
 عبر قيمةتحقيق الذات  إلىالحاجة نفسه  طارفي اإل كما يمكن أن تتحقق،اإلنسانلمعتقدات وعادات وتقاليد  مراعاتهحترامه و ا

 ع التجاري. ظهره المجم  الذي يُ  جتماعياالالمستوى الثقافي و 
مفهوم حاجة  عتباراهنا يتم  فإنه ممع حاجات المستخد   تصميمّيةال عتباراتاالمة و تطابق و توافق ءتوضيح مدى مالسياق في ا أم  

، النفعية، والرمزية والجمالية :وهي ،مات أساسية ومتداخلةمقو   ةفي جملتها على ثالث هذه الحاجة ترتكز حيثعام،  إطارفي  اإلنسان
القيمة النفعية  :ال  أو   ,نها بالضرورة حاجة مرّكبة تتفاعل و تتداخل فيهاأتحّدد الحاجة المفترضة للمتسوقين على  و في هذا المعنى

 القيمة الجمالية المتمثلةا: ا و أخير  ثالث  و  ،بالراحة واألمان والتميزالمرتبطة المتعلقة بالتأثيرات القيمة الرمزية  :اثاني  قة بالتسوق، و المتعل  
االستمتاع التي أسلفناها إمكانية  شتراطاتاالخاضعة للضوابط و عات الو هكذا نجد في المجم   ،التكامل بين عناصر الفراغ في

النفس  الترويح عنكذلك إمكانية سويق( و ات الت  ستراتيجي  انشطة التي تنظم للعمالء كجزء من بالوجود والترفيه )السينما، ومختلف األ
ا  روتيني  مكن أن يكون عمال  التسوق ي أنّ  عد  عندما  (زكريا)مع ما ذكره كل هذا يتوافق  و ،مرافق رياضية للياقة البدنية إلىكاللجوء 

ضح أن أو عندما  (المقرن)مع  -اأيض  –كل هذا يمكن أن يتماشى  كما( . 2001ا )زكريا، حافز   أو استرخاء   أو ة  جتماعي  ا متعة   أو
ومنهم من يرتاده  ،قطع إلضاعة الوقت فمنهم من يرتاد المجم   كلحيث هنا ،لوياتهمأو عات التجارية يتم حسب المجم   إلىذهاب الناس 

 (.1997سعاره المشجعة )المقرن، ألا نظر  للتسوق 
االعتناء بالتطابق و المالئمة على  يالّتصميمالفكر  رتكزيعات التجارية تجسيد الراحة النفسية و الجسدية لمستخدمي المجم   إطارفي و 

رجونومي الجانب األالتركيز على  يتجسد ذلك من خاللو  ،الخاصة بالفرد قدراتالو  متطلباتالمع  المنتج التصميميّ و التوافق بين 
 يمشي، ،جالس ،في مختلف الوضعيات: واقف اإلنسانقياسات متطلبات جسم  من حيثروبرومترية ثنلقاعدة بيانات أاالنضباط  و
 الجانبعلى  تركيزال عبر كذلكو  .(Nussbaumer, 2014)ة في الفراغ الّتصميم عتباراتاالما في دراسة و معالجة سي  وال

التأثيرات الحسية و في مقدمتها التأثيرات المرئية المتعلقة بالجانب الجمالي للفراغات من االعتناء بجملة  حيث يتم، السيكولوجي 
متكاملة تهدف من خالل  تصميمّيةبناء منظومة  ونومي و السيكولوجي يتمجوباكتمال الجانبين األر . (2011)عبدالهادي و الرايسة، 

وذلك عند المستخدمين  الهدف إلىوالسهولة في الوصول  األمان والراحة اإلحساس ببعث  إلىة بها الخاص  تأثيرات الحسية جملة ال
في كتابه المترجم  عن بعض هذه الحيثيات المخصوصة (المقرن)ر وقد عب  ، األلفة والوضوح جانب إلىويكون هذا بالطبع  ،اعموم  
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 (المقرن)عّبر -مثال  –لة التعرف على كيفية تحقيق راحة المستخدم النفسية و امحإطار في ف المعماري"، الّتصميمفي  يةاإلنسان عتباراتاال"
م األسئلة التي تدور في ذهن المستخد   من جملة ذكرما عندما سي  ال عتبارات إنسانية ا إلىة الّتصميم عتباراتاالكيفية ترجمة  عن

و في هذا المعنى  ستقبال فيه،اال يةوكيف ،؟بداخلهوماذا يدور ، ؟إليهكيف الدخول و  ؟منهمالفائدة  و ،و مبناه ع التجاريحول المجم  
ح مكان البوابات ومواقف أهمية وضو  عن و عّبر ،التعبيرية التي من شأنها أن تعكس اإلجابة عن هذه األسئلة الرموز (المقرن)ترجم 

 (المقرن)كما ربط  الّشاغرة.ماكن غير م من رؤية األتمّكن المستخد  فإنها تكون مفتوحة عندما هذه األخيرة  حيث بّين أنّ  السيارات،
المحالت والعالمات التجارية الموجودة ومدى شهرتها و مدى قدرة تميز ل حول مايدور بالداخل بما هو في عالقة باؤ التسعن جابة اإل

كيفية االستقبال على  حولالتساؤل عن جابة عند اإللها. في حين رّكز  المرتادين( على جذب Window Shoppingنوافذ المحالت )
جو الجميل به. كما فر الامكانية تو ع ومدى إفرة في المجم  االمتو  مكانية التمتع بالخدماتالهدف ومدى إ إلىمدى سهولة الوصول 

هي عمليات من فال وأماكن لحفظ األغراض طأماكن لالهتمام باأل و تخصيصنتظار أماكن للجلوس واال ن توفيرأ (المقرن)اعتبر 
 (.1997ا ما تذهب العائلة بأكملها للتسوق )المقرن،أنه غالب  و ما سي  ال ع رتياد المجم  ساعد أفراده على اتخدم المجتمع و شأنها أن ت

المستلزمات الخاصة بالفرد بمختلف جميع  يوفرق لتأمين تسو   عف المجم  يوظّ  ،النفعيةرضاء الحاجة و في نطاق إ في هذا المعنىو 
إرضاء  ع في نطاقالمجم   كما يوّظف .قتصادياالمع مستواه  بما يتماشى ة هذا الفردو كل متطلبات خصوصية معيش ،أنواعها

في  يرتادهالذي رعن هوية الفرد بالنسبة لآلخرين، أي أنه يوّظف ليعبّ و مقامه م في المجتمع المستخد  قيمة رعن بّ ليعالحاجة الرمزية 
 األسعارومستوى  العالمات التجاريةجملة  ذا ما أُعد تإ و ذلك ؛أن ترتادهالمفترض التي من ظل هوية الجماعات المستهدفة و 
فراز إلإرضاء الحاجة الجمالية  في نطاقع التجاري ذلك يوّظف المجم   إلىباإلضافة و  ،جتماعّيةاالالموجودة به كمرجع لتحديد الطبقية 

عوامل ا بمرتبط  مكان التسوق أصبح  الناس ختيارا أن (كومك وآخرون)ح وضّ إذ وليس هذا فقط  ،بالوجوداالستمتاع نشوة و نخوة 
 .(Kunc., et al, 2012) و األجواءع الخدمات المقدمة، وجاذبية تصميم المجم  و الجودة، و ع السلع، تنوّ ك عّدة

 في المجمل إلرضاء الحاجة القاعدية النفعية و الرمزية يستعملتوظيف المنشآت التجارية  نّ أا و إذا ما اعتبرنا تحديد   طاروفي هذا اإل
ومية و المعطيات رجوناأل المحّدداتو  شتراطاتااليمكن تحقيقه من خالل تطبيق  ا و أن هذا الحدعلم  ) كحد أدنى للمستخدمين

معطى إرضاء الحاجة  فإنّ  (للمستخدم المرجّوةتحقيق الراحة الجسدية و النفسية  إلىالسيكولوجية التي من شأنها أن تؤدي بدورها 
يرمي إليه  الهدف الذي -عادة  – ليمثّ ما  ذاو ه. للمنشأةز و تحقيق القدرة التنافسية للتميّ  اأساس  يصبح في هذا الّسياق  الجمالية
 اة فينافورة مغط   كإدراجعّدة أمثلة معّبرة في ذلك  ولنا، تصميمّيةالفي تطبيق فكرته ا تباع   المصّممتحقيقه  إلىو يسعى  ،المستثمر

جوانب عن  تعّبرهذه األمثلةحيث  ،جّدةبمدينة  "المالس  " عمجم   اة فيلعاب مغط  أكبر مدينة أأحد عتماد ا أو ،"البحر األحمر" عمجم  
 عين.لهذين المجم   والمزيد من التميزتحقيق اإلضافة ه المشاريع لار أصحاب هذيعكس اختتفريدة  تصميمّية

  :جتماعّيةاال األبعادو  تصميمّيةال عتباراتاالع التجاري بين لمجم  ا 1-3
بسبب تنوع  وذلك ؛لة لجميع أفرادهاالوجهات المفض  من بين و  -اعموم  –عات التجارية من بين األماكن المناسبة لألسرة المجم   ُتعدّ 

من ذكور  شباب والصغاره للما هو موج  ه للكبار و هو موج   و بين ما ،بين التسوق و الترفيه حو اتتر النشاطات التي توجد بها و التي 
 جيدة للتسوق فرصر يتوفب التجارية تلهذا الصنف من المنشآ -اعموم  –يسمح هو ما و  مجموعات، أوا كانوا أفراد   سواء ناثإو 

 (.1997)المقرن، داخل المجتمع األذواقاألعمار و مختلف الطبقات و  مع ناسبتي بما، للترفيه و الترويح عن النفس  متعددةوخيارات 
 قد يكون المبنى أنعلى سبيل المثال و نذكر هنا ، الّتصميممن خالل  جتماعّيةاال األبعاددراسة في هذا المعنى  وأصبح من المهمّ 
المفترضة  المحّدداتجملة  إفرازإطار في ا أمّ  .(2014)حيدر،اته يصالح كامل حيثفينبغي تعديله و إ ،ةداب العام  غير مالئم لآل

يعكس  و. هوالعالمات التجارية الموجودة ب عالمجم   موقعها أهمّ  من نّ أنجد فاألذواق جارية للطبقات و الت   عاتالمجم  مدى تناسب ل
داخل  فتح عليهانالتي يالشوراع  أهميةو  فيها ركزالتي يتم المنطقة مستوى من خالل للمنشأةالمفترضة  جتماعّيةاالالصورة هنا  الموقع

 ديتحدّ  السياقوفي هذا  .و المجموعات األفرادتأليفه داخل أذهان  سيتمالذي  رمزيالهيكل بالالصورة  هذه تتعلقو ، النسيج العمراني
حتى التي  أو المنشأةب المتوقعة فيما يخص الُمنت جات و الخدمات و النشاطات التي توجد والعالمات التجارية األسعارمستوى الجودة و 
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 عرفي التي بين تباينلتحسب المناطق تختلف و العالمات التجارية  األسعارجودة و لمعطيات ا نأا و ، علم  داخلها فراو تتأن  يفترض
 ."شعبيةالمناطق بال" يعرف عنها التيو  "راقيةالمناطق بال" عنها
العالمات  هذه -عادة  – إذ تعكس ،رهاوفّ يالتي العالمات التجارية من خالل جملة معّينة  جتماعّيةاالتجاري صورة  عالمجم   يتخذكما 

و أسعارها  متعارف على جودتها الرفيعةالعرف بالماركات العالمية المشهورة و ما يُ  خالل توفيرمن ع للمجم  مفترضة  جتماعّيةاصورة 
 .او أسعار   ألقل جودة  ا الماركات األخرىب ما يعرف أو المرتفعة
 أهممن ن نجد أ ،المجموعاتو  األفرادالتفاعالت بين  إفرازو  جتماعّيةاالفي بناء العالقات  التجاري عالمجم   تحديد دور إطاروفي 

عات التجارية المجم   ُتعد إذ ؛المساحة و النشاطاتهي  على حد سواء المصّممن تستدعي اهتمام المستثمر و التي يفترض أ الحيثيات
ة تمّهد م  مهوتمثل هذه الحيثيات المخصوصة عوامل ، جودة بهاو عة وتنوع النشاطات المت التي تعرف بمساحاتها الشاسمن أهم المنشآ

من ا د  محدّ النشاطات المقترحة كيفية توزيع نوعية و تمثل  التوّجه وفي هذا ،مجموعات أوفي شكل أفراد  ستقطاب المتسوقينا لكثرة
نعكاسات ا من افي طياته هذه األخيرة تحمل وذلك لما ،جتماعّيةاالوالتراتيب باألطر الخاصة رمزية القيمة بال المرتبطة المحّددات

و  ،والثقافي الخاص بالمجتمع جتماعياالما يسمح به السجل السلوكي  إطارفي  و المجموعات األفرادمؤقتة بين  أوعابرة  ةتفاعليّ 
 في األفرادمثل تجمع  ةوغير منظم ةكون تلقائيتلفترة عابرة من الزمن و  التفاعالت التي قد تحدث إلىفي هذا المعنى يمكن اإلشارة 

 إلى -كذلك–كما يمكن اإلشارة ، مغيرها من النشاطات التابعة لممارسات خصوصية في مكان عا أو األلعاب حول أوالمحالت 
غيرها أو فعالية  أواحتفال  أوعرض  لحضور أو ،المقاهي أوفي المطاعم  المجموعاتو  األفرادمنظمة مثل تجمع وال عابرةالتفاعالت ال

 عام. إطارمن النشاطات التابعة لممارسات عامة في 
ا ر  ا دو ا و المجمعات التجارية خصوص  عموم   ت التجاريةالخاصة بالمنشآ تصميمّيةالن لالعتبارات أبهذا المعنى يجدر التذكير و في 

 هذا الصنف من المبانيا في ا خصوصي  سلوك   -اعموم  – الفرد إذ يفرز ؛جتماعّيةاال التفاعالتو ا في بناء و تحديد نوعية العالقات م  مه
ا ألنه ا مصغر  ا سيكولوجي  فراغ   ،اآلن نفسها في ع  ا موسّ جتماعي  اا ا وفراغ  ا مصغر  ا سيكولوجي  فراغ   إليه بالنسبة التجاري المجمعيجعل 

ا ألنه يمثل له تجربة ا موسع  ا اجتماعي  فراغ  ، و الستجابة الحتياجاته المعنوية والماديةقصد ايخوضها  التي ا لتجربته الذاتيةيمثل أساس  
والمادي ضمن المجموعة  جتماعياالتكريس تموقعه في نطاق وميوالته الذوقية والثقافية المنفتحة يخوضها للتعبيرعن ذاته  جتماعّيةا

ضح أو  قدو  ،بشكل كبير في هيكلة ونحت تصرفاته مع اآلخرينزدواجية المتالزمة بين الفراغين هذه االبذلك هم وُتس ،التي تحيط به
الواقع الثقافي والتقني  ة حسب متغيراتيالّتصميم عتباراتاالأنه من المهم تحديث ومراجعة المعايير و في هذا التوجه  (المعموري)

 .(2011)المعموري، 
يعيشه الفرد بكيانه ورغباته التي تعكس ما ممازجة بين التجربة الذاتية  التجاري المجمع عدي كتأليف بين كل التحليالت التي أسلفناهاو 
التعامل مع جزء كبير  عندثقافية الو  جتماعّيةاالتواصلية و الحدود المن جملة عليه  التي تفرض جتماعّيةاال تهتجربو أهدافه و ميوالته و 

 . المنشأةت من أجلها هذه ة التي أنشئاألهداف العام   رايةتحت وغير مختار من المجتمع 
  :لمناقشةاالنتائج و  -2

 :الم" و األسباب  المفترضة لشهرتها" و "الس  البحر األحمرعي "مجم  ل: و  الجزء األ  2-1
البحر " مجم عيدراسة ل المعطيات الموضوعيةتجميع  إطاري و فة الباحثين، ة بمالحظالخاص   ستبانةل لالو  من خالل الجزء األ

 (. 1) مرفق وقع تصميم الجدولمنهما  ات كل  مع المحافظة على خصوصي  و " الم الس  "و "األحمر
 زين من خاللعين ممي  الم" مجم  " و "الس  األحمرالبحر موضوعية التي يفترض أن تجعل من "المعطيات المن ( جملة 1) المرفقيعكس 

الموجودة  تنوع األنشطة و الخدمات إلىباإلضافة  ،المنطقة و مميزاتهاو وخصوصياته،  الموقع أهمها والتي من المحّدداتجملة من 
  .عدد كبير من العالمات التجارية المشهورة ذات صيت عالمي تجميع و بها
 شتراطاتلالمنظومة متكاملة تستجيب في مجملها في كلتا الحالتين المبنيين يعكس  ي لكالالّتصميمأن الجانب  هنا الذكربو يجدر هذا 

خالل لإلو رغم تدوين الباحثين  ،ونومية و السيكولوجية المفترضةجر األ المحّدداتو جملة  ،المحددة فيما يتعلق بالموقع و المبنى
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 في ز قائمة بشدةالم" تبقى معطيات التميّ الس  ع "لمجم   يةاإلنسان األبعادوعدم االستجابة لمعطى الوضوح المتعلق ب شتراطاتاالببعض 
فريدة من  تصميمّيةمن المجمعين بعناصر  جانب تمتع كل   إلىهذا  ،و النشاطات الّتصميمهذين المشروعين من حيث الموقع و 

 مشهورة.ن تجعل منها مجمعات أنوعها يفترض 
قد  والتي "المالس  "و  "البحر األحمر"العرضية و الموسمية بمجمع  فعالياتالتعدد ما لوحظ من  الذكر في هذا السياقبهذا و يجدر 
ب ااكتس و ما يمكن التأكيد عليه هو، امغيرهو  ينالمجمع ينهذالفرق بين  حداثإلفي استقطاب المتسوقين و  هم األكبرتكون المس

 "للتسوق جّدةمهرجان "على سبيل المثال ذكر هنا و يمكن، شهرة كبيرة التي تقام به الفعاليات جملة من يمن وراء تبنّ  "البحر األحمر"
، ".. وتسوقامرح.. اربح"" تحت شعار البحر األحمرة في مجمع "حتفالية خاصّ ا( 2016)الفتتاح دورته الرابعة لسنة  سّخرتالذي 

هذا المجمع التجاري الفتتاح المهرجان ليس  ولعل اختيار ،ا بمختلف أنحاء المدينةفعاليات هذا المهرجان لمدة ثالثين يوم   تواصلوت
ال يمكن أن تزيده فتتاحية المهرجان بهذا المجمع اإقامة  و بالتالي فإنّ  ،مدينةالأحد أكبر المراكز التجارية ببالعشوائي حيث إّنه ُيعد 

 . اريف  وتع شهرة   إالّ 
بمعطيات النجاح في الواقع  المصّممالمستثمر و هو مدى تقابل محددات النجاح المفترضة من قبل  هنا لكن السؤال الذي يفرض نفسه

 .والمترجمة لوجهة نظر المرتادين؟
 :سباب  الواقعية لشهرتهاالم" و األ" و "الس  البحر األحمرعي "مجم  اني: الجزء الث   2-2

" البحر األحمر"عي ة برؤيتهم لمجم  الخاص  لمعطيات تجميع ا إطارالخاصة بوجهة نظر الزوار، و في  ستبانةلالمن خالل الجزء الثاني 
 ."المالس  "ع لمجم   (106)و ،"البحر األحمر"ع بالنسبة لمجم   ستبانةا( 126) تحليلوقع الم " و"الس  

في حين  ،من الرجال (%6.3)منهم من النساء و (% 93.7) كان "البحر األحمرـ"ب ةالخاص   ةانستباالبالنسبة لعدد المشاركين في 
 مع العلم أنه قد تم توزيع ل،من الرجا (% 3.8)مقابل %(  96.2) "المالس  ـ"ب ةالخاص   ةانستباالالمشاركات في  كانت نسبة النساء

 ي.و ابالتس ات على الرجال والنساءاناالستب
رب ومدى قُ  ،والدخل الشهري جتماعّيةاالو الجنس والجنسية و الحالة  المعلومات األساسية التي تخص العمر ستبانةاال تناولتو قد 
وعدد األشخاص المصطحبين عند الزيارة بهدف تحديد المهتمين بكل  ،اجانب معدل الزيارة له شهري   إلى ،ع عن السكنعد المجم  بُ  أو

 .(1)كما هو موضح في الجدول رقم  ، بصفة مبدئية مجمع تجاري

 "المالس  مجم ع " "البحر األحمر"ع مجم  
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   ار من الشباب و الكهولمعظم الزو. 
 (39,7%)  ( 36)و  (18) ح أعمارهم بينأو تتر

 .سنة
 (52,4%)  (55)و (36)ح أعمارهم بين أو تتر 

  .سنة
  (%76,2)ن بنسبة متزوجو. 
 (%95,2).  جنسية سعودية بنسبة ذوو   
 لاير بنسبة (10000)دخل مرتفع أكثر من  ذوو 

(41% ). 
   بنسبة "البحر األحمر"من  ايسكنون قريب 

(71,5%). 
  ا بنسبة شهري   فأكثر ةمر  "البحر األحمر"يزورون

90,4%)). 
أكثر  إلىمرات  (3) بينهم من يزورون من من

   ( %49,2). بنسبة
  (%96,9)ن بأكثر من شخص بنسبة مصحوبو 

 أون بشخص مصحوبو   (%63,5)من بينهم 
 .شخصين

   ار من الشباب و الكهولمعظم الزو. 
 (46.2%)  ( 36)و( 18)ح أعمارهم بين أو تر

 .سنة
 (50%)  سنة (55)و  (36)ح أعمارهم بين أو تتر. 
  (%76.9)ن بنسبة متزوجو. 
 (%92.3) جنسية سعودية بنسبة ذوو. 
 لاير بنسبة (10000)دخل مرتفع أكثر من  ذوو 

(30.8%). 
  (%76.9)بنسبة  "السالم"من  اقريب  يسكنون. 
  ا بنسبة مرة فأكثر شهري   "السالم"يزورون

(88.4%). 
أكثر  إلىمرات  (3) من بينهم من يزورون من

  .(%22.8)بنسبة 
  (%100)ن بأكثر من شخص بنسبة مصحوبو 

 أون بشخص مصحوبو  (%57.7)من بينهم 
 .شخصين

 
 .ة بالمشاركين: المعلومات األساسية الخاص  (1) الجدول رقم

ع التجاري, في لها تحديد مفهوم التسوق لدى مستخدمي المجم  أو  يخص  ،أساسية محاور ةثالث ستبانةاال تناولت ها الهيكليإطار وفي 
تحديد  إلىبينما يرمي المحور الثالث  ،ع التجاريحين يهتم المحور الثاني بتحديد وجهة نظرالمستخدم للجوانب المادية لتصميم المجم  

 ع التجاري.غير المادية للمجم  المستخدم للجوانب  وجهة نظر
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 .عق لدى مستخدمي المجم  يختص بتحديد رؤية التسو   :لو  المحور األ 
  دون غيره؟ عالمجم  لماذا تختار زيارة  -

 
 .ع دون غيرهختيار مجم  ح األسباب ال( يوض  1)الشكل رقم 

فر جميع اتو  يليه ،بسبب موقعه "البحر األحمر"ع مجم   نسبة من المشاركين يختارون زيارةي يتضح أن أعلى و من خالل الرسم البيان
 "المالس  "في حين يتضح لنا أن أعلى نسبة من المشاركين يتوجهون لمجمع  ،بينما تختاره أقل نسبة بسبب تصميميه ،احتياجاتهم به

بسبب تصميميه. وهو مايؤكد مدى كانت أقل نسبة  بينما ،موقعههو السبب الذي يليه أن في حين به، فر جميع احتياجاتهم اتو بسبب 
و  ،ضافة إلى أهمية درجة توفيره الحتياجات المتسوقباإل ،ة مدى قربه من مسكن المستخدمع التجاري و أهميأهمية الموقع للمجم  

 .هتمامات المستخدمينهنا عدم حوز الّتصميم على صدارة ايتبين 
الخاصة تت اإلجابات و احيث تف ؟المشارك ع عن غيره من وجهة نظرمجم  ال زسبب تميّ  :عند طرح سؤال عطياتمت هذه المعّ وقد تد

 (،% 22.2)محالت الموجودة به و نسبتهم لل أو (،%33.3) زه يرجع لموقعه و نسبتهمتميّ  نّ أبين من يرون  "البحر األحمرع "مجم  ب
النسب  واإلجابات  و اختلفت. (%17.5) قلاألو نسبتهم  ّتصميملل أو (،%20.6)م تقام به و نسبتهنشاطات و الفعاليات التي لل أو

موقعه و نسبتهم ل أو (،%42.3) علىاأل زه يرجع للمحالت الموجودة به و نسبتهمتميّ  نّ أبين من يرون  "المالس  ع "مجم  ة بالخاص  
 .(%3.8) -فقط–ونسبتهم  ّتصميملل أو (،%3.8)لنشاطات و الفعاليات التي تقام به و نسبتهم ل أو (،34.6%)

 ؟"البحر األحمر"ق داخل ما الذي يمكن أن يجذبك أكثر للتسو   -

 
 جاري.ع التّ ق داخل المجم  ق للتسو  ح األسباب التي تجذب المتسو  ( يوض  2الشكل رقم )
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مالذي عساه أن  :عند طرح سؤال (هتمامات المستخدمين)عدم حوز الّتصميم على صدارة ا فكرةمن خالل الرسم البياني تأكدت 
أّن أكثرالمشاركين تجذبهم العالمات التجارية و  "البحر األحمر"ع ة بمجم  تتضح النتائج الخاص  ف ،؟للتسوق داخل المجمع يجذب أكثر

 المعطيات" المالس  "ع ة بمجم  كما بّينت النتائج الخاص   ،العرض و المحالت بينما نسبة أقل جذبهم تصميم نوافذ ،نوع وجودة المنتجات
لمن كانت و النسبة األقل  ،إذ تأكدت النسبة األعلى للمشاركين الذين تجذبهم العالمات التجارية و نوع وجودة المنتجات نفسها؛

   .يجذبهم تصميم نوافذ العرض و المحالت
بقضاء  اساس  أ قيتعل   التسوق نّ أ "البحر األحمر"ع ستبانة مجم  امن المشاركين في  (%68.3)مفهوم التسوق يرى خص وفيما ي

من  (% 100) في حين ي ُعدّ  . اروتين   (% 12.7)ه د  عبينما ي ،األسعاره يتم حسب عروض نّ أ (%19)في حين يرى  ،حتياجاتاال
ة صدارة الجانب النفعي للتسوق لدى وهو ما يترجم عام  ، حتياجاتهماي قضاء و االتسوق يس أنّ  "المالس  "ع مجم   ستبانةاالمشاركين في 
 .المستخدمين

 23.8) مقابلفي خذون من التسوق متعة فردية يتّ  "البحر األحمر"من زوار مجمع  من المشاركين (% 58.7) نّ أتضح ا هذا وقد
و إضاعة للوقت   (% 4.8)و حافز  (% 4.8)ء سترخااالتسوق  أنّ تتقارب نسب من يرون في حين و  ،جتماعّيةايرونها متعة  (%
ون التسوق متعة فردية ( من المشاركين يعد  % 53.8) أنّ حيث اتضح  "المالس  "ع ردور مجم  تحليل ب م ذلكو قد تدع  . (% 7.9)

. (% 3.8) و إضاعة للوقت (،%3.8) سترخاءاالتسوق  أنّ نسب من يرون  تو اتسبينما  ،جتماعّيةايرونها متعة  (% 38.5) مقابل
  .لويات كل مستخدمأو  بذلكيترجم  هوو  ،ستمتاعه في القيام به على المستوى الشخصياة أهمية التسوق للفرد ومدى وهو ما يؤكد عام  

ن م   أنّ تضح من خالل إجاباتهم ا "؟البحر األحمر"ع مجم   ق داخلالتسو   ما الذي يهمهم في األساس من ن:عوعند سؤال المشاركين 
مقابل نسب أقل  (% 42.9وهي )داخل الدانوب يمثلون أعلى نسبة أو المحلية  أوالعالمية  العالمات التجاريةال فرق لديهم بين تسوق 
 .(%6.3)المحلية  بالعالمات التجارية أو (،%11.1)بالدانوب  أو (،%39.7وهم )العالمية  لعالمات التجاريةلمن يهتمون باألساس با

 تالحقها (،%46.2)العالمية  بالعالمات التجاريةاألساس لمن يهتمون في  أعلى نسبة "الملس  ا"ع لمجم  بالنسبة  كانت هذا في حين
ضئيلة لمن مقابل نسب  ،داخل الدانوبأو المحلية  أوالعالمية العالمات التجارية  من ال فرق لديهم بين تسوقل (% 42.3)نسبة 

 العالمية العالمات التجاريةتواجد أهمية وهو ما يبّين  (%3.8)المحلية  العالمات التجارية أو (%7.7)يهمهم التسوق بالدانوب 
 . المرتادينفي جلب العديد من  كبيرةبصفة  مشاركتها ويترجم مدى ،لىو بالدرجة األ

ختلفت النسب ا "،األحمرالبحر "ع مجم  هم منطقة للترفيه و الترويح عن النفس داخل أب المتعلقو فيما يخص اإلجابة على السؤال 
نسب مقابل  (،%31.7)و المطاعم و نسبتهم (، % 52.4وهي ) األعلى و نسبتهمأكثر من غيرها منطقة المقاهي  همبين من تهمّ 

ع في مجم  كانت إجابات المشاركين  نفسه هالتوج   و في. (%9.5)مناطق أخرى  أو (%6.3)من تهمهم منطقة األلعاب ضئيلة ل
مقابل نسب  (،%26.9)و المطاعم بنسبة (، % 61.5)بنسبة أكثر منطقة المقاهي  ليا لمن تهمهملت النسب العُ تمثّ  حيث "المالس  "

 أنّ  إلى هناتجدر اإلشارة هذا و  (،%0وهي )ونسبة صادمة لمن تهمهم منطقة األلعاب  (،%11.5)قليلة لمن تهمهم مناطق أخرى 
  هذه المنطقة.بن لنا من عدم اكتراث المشاركين يتبيّ  بالرغم مّما "المالس  ع "مجم  ة بة الخاص  يّ الّتصميمللفكرة ا تمثل أساس  منطقة األلعاب 

 النت؟ ق عبرسو  ل الت  هل تفض   -
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 ة.ق عبر الشبكة العنكبوتي  سو  قين للت  ح تفضيل المتسو  (  يوض  3الشكل رقم )

 
كان المشارك يفّضل التسوق عبر الشبكة  بما إذاص تلهذا المحور و الذي يخؤال األخير ح النتائج السابقة وهي نتائج الس  وتوض  

ا يؤّشر إلى أهمية األخذ وهو م (اأحيان  ـ)حيث كانت النسبة األعلى لإلجابات المعّبرة ب (،3)ح في الشكل رقم و الموض   ؟العنكبوتية
 قين.متسو  ختيارات التسوق اإللكتروني و اكتساحه مجال اعتبار منافسة البعين اال

كما  ،ساس متعة فرديةواعتباره باأل حتياجاتق على قضاء االرتكاز مفهوم التسو  اة لنا و بصفة جليّ  ضحيتّ ومن خالل هذه النتائج 
ذكر الموقع كعنصر  نّ أ دوهنا نع ،بسبب موقعه أوفر احتياجاته فيه امدى تو على  خرن آع دو ختيارالمشارك لمجم  ا رتكازايتبين لنا 

دراسة عبد الهادي )فق مع وهو ما يتّ   ،ع من منطقة سكن مشاركيهقرب كل مجم   إلىز بالنسبة للمشاركين يمكن أن يرجع تمي  
 احتياجات الفئة المستهدفةي تنوع األنشطة بما يلبّ  إلىع التجاري يرجع مجم  للسبب النجاج  في أنّ  (المقرن)وكذلك مع  (،والرايسة

ل ركيزة الموقع يمثّ  أنّ على  (نامر و آخريكر )مع كذلك توافق نتائج الدراسة ت و(. 1997; المقرن،  2011)عبدالهادي والرايسة، 
أن التسوق يمكن أن يكون  ُعد  حين  (زكريا)مع فكرة  كذلك توافقت(. كما Kramer et al, 2008ع التجاري )ة لنجاح المجم  م  مه

ضح أن ذهاب أو عندما  (المقرن)مع  نسجاماالجانب  إلى . هذا(2001)زكريا،  جتماعّية  ا و متعة  أا حافز   أو استرخاء   أوا  روتيني  عمال  
 (.1997اتهم )المقرن، لوي  أو عات التجارية يتم حسب المجم   إلىالناس 
 تنوعومدى  ،نوعية و جودة المنتجات على الذين يّكزونليس في صدارة اهتمامات المستخدمين  الّتصميما أن ضح لنا مبدئي  يت و ،هذا

 (ن)كومك وآخرو هذه الدراسة مع ما وّضحه  تّتفق في هذا السياقو ، التي تتماشى مع احتياجاتهم العالمات التجاريةفر االمحالت وتو 
وهو ما  (.Kunc., et al, 2012مة )عن ارتباط اختيار مكان التسوق للناس بعوامل عّدة كتنّوع السلع، والجودة، والخدمات المقد  

كما يتبين لنا مدى أهمية المقاهي و المطاعم كمناطق هذا  ،الشبكة العنكبوتيةللتسوق عبر  -اأحيان  –لجوء بعضهم  -اتقريب  –يفسر 
 منطقة األلعاب و المناطق األخرى. بقية المناطق كجذب للمستخدمين على حساب 

  .ع التجاريم للجوانب المادية لتصميم المجم  نظرالمستخد  معرفة وجهة ب المحورص هذا تيخ :انيالمحور الث  
 ؟جاريع الت  ز داخل المجم  مدى علم المشاركين بوجود عنصر تميّ ما  -
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 ع.ز الموجودة داخل المجم  قين بعناصر التمي  ح مدى علم المتسو  ( يوض  4الشكل رقم )

اة أعلى نافورة مغط  ليس لديهم علم بوجود  منهمالنسبة األعلى  "األحمرالبحر "ع المشاركين في مجم  ضح من الرسم البياني أن يت  
أكبر صاالت  حدأعلم  بوجود أنه ليس لديهم ب -اأيض  –كانت ردودهم  "المالس  "ع مجم   بينما المشارك في ،عالمجم  بالمملكة داخل 
و ينفي  ،مع وجهة نظر المستخدم المصّمم أو رالمستثم يؤكد اختالف وجهة نظروهو ما  ،عالمجم  اة بالمملكة داخل األلعاب المغط  
 زه.م بعنصر فريد يمي  ذا دعّ إعات  التجارية في نجاح المجم   ا  دور  للّتصميم:  نّ أة بهذه الدراسة و المتمثلة في الفرضية الخاص  

بالموافقة  "البحر األحمر"ع مجم  لمشاركي  األعلى ّدرجةكانت الو  ،عالمجم   موقع إلىسهولة الوصول ق بمدى اني فقد تعل  ؤال الث  ا الس  أم  
ليه سهولة الوصول إو ع أخرى أهمية تموقع المجم  د مرة . وهو ما يؤكّ (%61.5)بنسبة  "الملس  ا"ع لمجم  وكذلك  (،%79.4) بنسبة

 عين.لمجم  اويجعل الموقع أحد مميزات هذين 
لمشاركي  (% 47.6)بنسبة  (نعم)كانت اإلجابة باختيار قد ف، سهولة إيجاد موقف للسيارةق بمدى الث و المتعل  ا بالنسبة للسؤال الث  أم   

ع من هذا المجم   رف بهعُ يرجع ذلك باألساس لما وقد  (،احيان  أبـ) (% 27)مقابل في  وهي النسبة األعلى "البحر األحمر"ع مجم  
في ،  (%53.8)ة على سهولة إيجاد موقف للسيارة نسب "المالس  "ع مجم   هذا وقد بلغت موافقة مشاركي ،قات دون أخرىأو زحمة في 
  .(%23.1)ت و عدّ  (حسب الظروف)مين لفكرة موافقين مع المدعّ الغير ت نسبة و احين تس
 ابات؟حدى البو  هل تجد سهولة في الوصول إلى إ -

 
 ابات.جاري إلى البو  ع التّ ار المجم  ح مدى سهولة زو  ( يوض  5الشكل رقم )
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ع سهولة الوصول إلى إحدى بوابات مجم  على األعلى لإلجابات بالموافقة النسبة ( أن 5نتائج السؤال في الشكل رقم )من يتضح 
هو ما يؤيد هنا فكرة الباحثين و  "الملس  "اع ا بالنسبة لمجم  منخفضة نسبي   هالكنو األعلى اإلجابة في حين كانت  "،البحر األحمر"

ا تم طرح السؤال هذا وقد تدعمت هذه المالحظة كذلك حينم، "المالس  "الوضوح لمبنى  فيما يخص مبدأتدوينهم لمالحظات سلبية 
  (% 66.7)و تعد  ،اعالية نسبي   "البحر األحمر"ع مجم  الموافقة على سهولة الوصول إلى الهدف داخل  نسبة حيث تعد، الخامس 

 . (%27حيث كانت ) ا(أحيان  بـ)مقابل النسبة األقل ألصحاب اإلجابة في 
الهدف من خالل وجود مركزية منطقة التوزيع  إلىم هذه النسب مالحظة الباحثين فيما يخص وجود سهولة في الوصول وقد تدعّ 

مقابل النسبة  ،فقط (% 38.5)لتبلغ  "لسالما"ع م  لمجنسبة الموافقة منخفضة بالنسبة  في حين تعد، كمرجع لتحديد موقع المستخدم
 توجد سهولة في أنه الإلى  اأشارو الباحثين عندما مالحظة  روهو ما قد يفسّ  (،%46.2وهي ) (اأحيان  بـ)األعلى ألصحاب اإلجابة 

بالتالي فإّن المستعمل  وبسبب انفصال هذه المناطق الثالث،  "المالس  "خر على مستوى الدور األرضي لمبنى الحركة من بهو آل
المصاعد و كعبر وسائل االتصال الرأسي  أوة بالمالهي أخرى عبر المنطقة المركزية الخاص   إلىالمرور من منطقة  إلى يضطرّ 

 المصاعد و الساللم الكهربائية بفضلد سهولة على مستوى الحركة الرأسية و وجإلى  وقد تّمت اإلشارة في اآلن نفسه ،ةالساللم الكهربائي
كانت ف ،المبنى مدى سهولة الحركة داخلخص الذي يو  السادس السؤالة با النسب الخاص  وقد أيدت نسبي   ،وفي كل به المتواجدة

مقابل  "الملس  ا"ع لمجم  فقط بالنسبة  (% 65.4)و بلغت  "،البحر األحمر"ع مجم  في  بالموافقة (85.7)اإلجابة األعلى بنسبة 
  .أصال   لمن ال يوافقون على هذه الفكرة (% 15.4)و ،لمن يرون سهولة الحركة حسب الظروف (19.2%)

لكونه مضيعة  اسلبي   اعنصر  أو  ،لكونه يضم كل االحتياجات اجابي  إي اعنصر  ذا ما كانت المساحة الشاسعة للمجمع إ :ح سؤالر و بط
 (%61.5)و "البحر األحمر"ع مجم  لمستخدمي  (%85.5)على للجانب اإليجابي بنسبة األ درجةكانت ال ؟لوصول للهدففي اللوقت 

  ."المالس  "ع مجم  لمستخدمي 
ع لمجم  وكانت اإلجابات متقاربة بالنسبة  ،مدى وفرة المقاعد و الجلسات داخل المبنىلهذا المحور فقد كان يخص السؤال األخير  ماأ
(. %31.7) بنسبة (ان  أحيا)ي حسب الظروف أو  (،%33.3)و موافقين بنسبة  (،%34.9)بين غير موافقين بنسبة  "البحر األحمر"

لعدم وفرة المقاعد األساس يرجع في و لعل ذلك  (؛موافقلا)جانب ( أعلى من موافقال غير) جانبويتضح من خالل هذه النسب أن 
 مالحظات الباحثين.  بعمق ما يؤيد وو ه ،من ناحية أخرى ع من ازدحاميعرف عن هذا المجم  ما و  ،من ناحية

 عينالمجم   من رضا المستخدمين على الجوانب المادية لتصميم كل   :ومن خالل النتائج الخاصة بهذا المحور يتضح لنا في الغالب
، الوصول للبواباتفي و  ،للسيارةهم في إيجاد موقف كر بعض الصعوبات التي يالقيها بعضمع ضرورة ذ "المالس  "و  "البحر األحمر"

وهو ما يفسر  ،ليس في صدارة اهتمامات المستخدمين الّتصميمضح لنا مرة أخرى أن هذا كما يتالحركة داخل المبنى... وفي سهولة 
االختالف هنا مرة أخرى ليتأكد لنا . و عات التي يرتادونهازة للمجم  متمي   تصميمّية عدم دراية معظم المستخدمين بعناصر -اتقريب  –

 ينفي فرضية البحث.ا مم   المستخدم و وجهة نظر المصّمم أو وجهة نظر المستثمربين 
 .جاريع الت  للجوانب غير المادية للمجم    المستخدم يختص بتحديد وجهة نظر :الثالمحورالث  

 ة؟ احة الجسدي  ع اإلحساس بالر  ر تصميم المجم  هل يوف   -

 
 ة.احة الجسدي  ق بالر  ع إلحساس المتسو  ره المجم  ح مدى ما يوف  يوض   (6شكل رقم )ال
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 على ق التعليقتستحو ة مهم   (يعلمن ال م  )نسبة  وُتعد ،ينعمجم  ال كال لموافقة فيما يخصأن النسبة األكبر كانت ليتضح من النتائج  

ه في الفراغ باعتبار أن  على حسن تجهيزة  عام  يدّل و هو ما  ،بالفراغ اإلنسانية مدى عدم وعي المستخدم بالراحة الجسدية في عالقته
 .سيعبر بالضرورة عن ذلك المستخدم فإن، عدم وجود هذه الراحة  حالة

بالنسبة  (نعم)األعلى الختيار  الدرجة كانتو  ؟،من واألمان داخل المبنىباأل يشعر المستخدم ذا كانما إبق أما السؤال الثاني فقد تعلّ 
 .(%80.8)و تعّد  "المالس  "ع وكذلك بالنسبة لمجم   (،%79.4بـ)تقدر و  "البحر األحمر"ع لمجم  

حساس إللع ضاءة واأللوان والخامات الموجودة في المجم  توفيراإلبمدى  ةالمتعلقو الرابع و الخامس و  الثالث سئلةأما بالنسبة لأل 
 (%80) من عين تقاربلمجم  اإلضاءة و األلوان ل فيما يخص (نعمـ)النسب األعلى لمن اختاروا اإلجابة ب كانتقد ف ،بالراحة النفسية
فيما يخص الخامات مهّمة الموافقة . كذلك كانت نسب "الملس  ا"ع لمجم   (% 80)ز و اتتجو  "،البحر األحمر"ع بمجم  فيما يتعلق 

 ."الملس  ا"ع لمجم  بالنسبة  (% 65.4)و  "،البحر األحمر"ع لمجم  بالنسبة  (%72.6)ها كانت أقل لتعد أن ال  عين إللمجم  
البحر "ع مجم  فيما يخص عالية  كانتفقد ضجيج يزعج المستخدم داخل المبنى  إذا ما وجد ّماع (نعمـ)ب اإلجابة درجة اهذا وتعد نسبي  

فيما و . (% 50.8وهي ) (اأحيان  بـ)أّما النسبة األعلى فكانت للمشاركين الذين اختاروا اإلجابة  .(% 44.4بـ)قدر ت " حيثاألحمر
انت في حين ك (%53.8) تقدر حيث (اأحيان  )ى للمشاركين الذين اختارو اإلجابة األعل فقد كانت كذلك النسبة "المالس  "ع مجم  يخص 

رت المطاعم عين تصد  المجم   تحديد منطقة اإلزعاج في كالوبطلب  فقط. (%26.9) (نعمـ)اإلجابة ب نسبة المشاركين الذين اختارو
تليها منطقة األلعاب بنسبة  "،المالس  "ع مجم  فيما يخص  (%46.2)و  "،البحر األحمر"فيما يخص  (% 55.6)القائمة بنسبة 

 .المنشأةهذه زعاج في لإل مصدر يكثان (38.5%)
 اإيجابية نسبي   كانت النسبة األعلىفقد  ،ة والتكييف داخل المبنى للمستخدمة التهويءممالمدى الذي يخص من و ا بالنسبة للسؤال الثامّ أ
بنسبة  (اأحيان  بـ)تليها اإلجابة  "،الملس  ا"ع مجم  مشاركي ل  فقط (%57.7)و "،البحر األحمر"ع مجم  لمشاركي  (%66.7بـ)تقدر و 
 .المنشأةلهذه  (% 34.6)

 ؟ةصميم بصفة عام  مدى رضاك عن الت   -

 
 جاري المختارع التّ قين بوجه عام على المجم  ن مدى رضا المتسو  ( يبي  7الشكل رقم )

فيما  (ممتاز)و (دجي  )بين كانت أن اإلجابة األعلى  :ةع بصفة عام  م عن تصميم المجم  مدى رضا المستخد   يتضح من الرسم البياني
 عين.يخص المجم  

 عودي؟صميم مع حاجات المجتمع الس  هل يتماشى الت   -

 
 عودي.ع مع حاجات المجتمع الس  ح مدى تماشي تصميم المجم  ( يوض  8الشكل رقم )
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و  ،عودييتماشى مع حاجات المجتمع الس   "البحر األحمر"ع مجم  من يرون أن تصميم ل عاليةكانت النسبة يتضح من النتائج أنه 

و  ،عيني للمجم  الّتصميمالجانب  و بصفة واضحة رضا المستخدمين عن لناؤكد يوهو ما  ،"المالس  " عمجم   يخصكذلك األمر فيما 
 ة.المرجو   و الثقاقية جتماعّيةاالو  يةاإلنسان بعادبالتالي تحقيق و احتواء هذين األخيرين لأل

 ليه؟ا لمجيئك إا قوي  ن تمثل في نظرك سبب  ؟ وهل يمكن أعلوجود فعاليات داخل المجم   هل ترى أهمية   -

 
 قين.ع الجتذاب المتسو  ن مدى تأثير وجود فعاليات داخل المجم  ( يبي  9الشكل رقم )

ا المستخدم سبب   ن تمثل في نظرأإذا يمكن  ما و ،عمدى أهمية وجود فعاليات داخل المجم   :سؤالطرح  يتضح من الرسم البياني عند
في حين  متناصفة بين مؤيد وناٍف، -اتقريب  –ن النسبة كانت " أالبحر األحمر"ع لمجم  حت النتائج بالنسبة و ضّ  ؟عا لمجيئه للمجم  قوي  

 ."المالس  "ع كانت النسبة األعلى للمجيبين بالنفي فيما يخص مجم  
تقاربت  ،عداخل المجم   هم فعالياتر ما إذا كان لديهم إحساس بالكسر مع الروتين و الرتابة عند حضو  :وعندما تم سؤال المشاركين
 (% 28.6)بنسبة  (الـ)و المجيبين ب (،% 31.7)بنسبة  (اأحيان  )والمجيبين بـ (% 39.7)بنسبة  (نعمـ)نسب النتائج بين المجيبين ب

تليها نسبة  "المالس  "ع فيما يخص مجم   (%46.2)، في حين تصدرت اإلجابات بالنفي بنسبة "البحر األحمر"ع فيما يخص مجم  
 . و لعّل ذلك يرجع إلى الصخب و االزدحام الذي ينجر(% 15.4)و تعّد  (نعمـ)ثم نسبة المجيبين ب (،% 38.5) ا(أحيان  بـ)لمجيبين ا

هذا وقد كانت النسبة األعلى للموافقين على أن  ،نزعاج عند قضاء احتياجاتهمفعاليات و ما يفرزه لبعضهم من االعن إقامة هذه ال
 46.2)و  ،"البحر األحمر"فيما يخص  (%66.7)ع و ذلك بنسبة للفعاليات من شأنه أن يرفع من مستوى المجم  إقامة برامج دورية 

 (% 15.8) لتعد (ال يهمني األمربـ)ة للمجيبين ورة التركيز على نسبة ليست بقليلهذا مع ضر  ."المالس  "ع مجم  فيما يخص  (%
 ."الملس  ا"ع لمجم   (% 26.9)و "البحر األحمر"،ع مجم  ل

عين من المجم   غيرالمادية لتصميم كل   الجوانب رضا المستخدمين عنة بهذا المحور يتضح لنا في الغالب ومن خالل النتائج الخاص  
هنا ضح لنا يت و ،ةم  مهزعاج االزدحام و الضجيج كمصادر إ قد حددوا ظم هؤالء المستخدمينمع ن   أإال   "،المالس  "و  "البحر األحمر"

نسبة تمثل  إذلعرضية ليست في صدارة اهتمامات المستخدمين ان الفعاليات الموسمية و أذهانها أن يتبادر ألعلى عكس ما يمكن 
يؤكد مرة أخرى صدارة  و رما يفسّ هذا و ، على عملية التسوق اسلبي   يؤثر امم  ، و الضجيج  ا لالزدحامزعاج و سبب  إغير قليلة مصدر 

 و وجهة نظر المصّمم أو بين وجهة نظر المستثمر ااختالف  مرة أخرى  يمكن أن يمثل امم  اجات المتسوق و ثانوية الترفيه يقضاء احت
 المستخدم. 

 :االستنتاجات -3
عتبارات ا ضاف إلى هذه األخيرةبل تُ ، الموضحة أعاله  المحّدداتو  شتراطاتاالع التجاري على  يقتصر تصميم المجم  ال  أيفترض   -
الثقافية لألفراد و  جتماعّيةاالجملة من النظم والمسارات المضبوطة التي تخدم الجوانب المعنوية والمادية و  إلىتخضعها  ةم  مه

  .والمجموعات و التي هي في عالقة باإلدراك المعماري
 ع و شهرته.ا لنجاح المجم  جاري بالضرورة سبب  ع التّ المجم   زدراج عنصر فريد يميّ إاليعني  -
 .ارستقطاب الزو  ا السبب  بصفة عشوائية بالضرورة جارية ات الت  ععني إقامة الفعاليات الموسمية والعرضية في المجم  تال -
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العديد من  هذه الشبكات في استهواءوقد بدأت  ،جاريةعات الت  ة للمجم  ل منافسة حقيقي  إن التسوق عبر الشبكة العنكبوتية يمث   -
 قين.المتسو  
 :وصياتالت   -4

ال في الفع   جتماعياالإنكار دوره السيكولوجي و  أوا ال يمكن االستغناء عنه التجارية عنصر   للمنشأةدراك المعماري أن ُيعّد اإليجب  -
 سن خوض التجارب الفردية و الجماعية من عدمها.وحُ  ،تنظيم السلوكيات الفردية والجماعية

ن له أساس أعلى  التجارية عاتالمجم   ز فيدراج عنصر تصميمي متمي  كبيرة إلمن تخصيص أموال و مساحات الحذر ضرورة  -
على  رضا المستخدمينتحقيق أحد أسباب ن تكون من شأنها أ، أخرى  تصميمّيةعلى حساب اعتبارات  المنشأةنجاح إفي  ادور  

 .لمنشأةهذه المادي لاغير  أوالمستوى المادي 
بعض  نفورلزعاج و لإل ان تكون مصدر  أ من ا من أنواع النشاطات المرحة بدال  والعرضية لتمّثل نوع  تقنين الفعاليات الموسمية يجب  -

  .المستخدمين
يرة و جية قصيستراتاام بدراسات استشرافية لبناء خطط الوعي بضرورة مواكبة تطورات عصر السرعة و التكنولوجيا والقيضرورة  -

بهدف حفاظها على التميز  ؛عات التجاريةة بالمجم  تصّورالنشاطات والفعاليات الخاص   تطّورنها أن من شأ، متوسطة و طويلة المدى 
 بجانب من الجوانب الجذابة للمستخدمين و المتسوقين.

بهدف  جتماعّيةاستراتيجيات محلية اقتصادية و اي و تمكينه من االنخراط في بناء الداخل المصّممل دور يتفع البحث بضرورة يوصي -
 .فقط نجازالمشروعاقتصار دوره على تصميم وا   ضرورة تجاوزمع  ،التجارية يق القدرة التنافسية بين المنشآتتحق
من ذلك استشراف و  ،الشبكة العنكبوتيةق عبر التسو   إلىبعض منهم لجوء و  ،قينات المتسو  حاجي   رتطو   عتبارخذ بعين االاأليجب  -

 .القادمة السنواتا خالل ا فشيئ  حقيقية ستفرض نفسها شيئ   منافسةكعبر الشبكة العنكبوتية ق التسو  منافسة 
  :المراجع

 :المراجع العربية
لة المج  ك األردني، جارية الكبرى من وجهة نظر المستهل  عات الت  (، العوامل المؤثرة على اختيار المجم  2009فهد سليم ) ،الخطيب -

 . 68-46(، 1) 2، األعمالاألردنية في إدارة 
ة العراقية المجل  بات الحاجة ومثالية التنظير، العمارة بين متطل  انية العمارة العربية اإلسالمية، إنس(، 2011عبداهلل سعدون )، المعمور -

 . 239-254(22-23-24) 7، ةللهندسة المعماري  
، فهرسة الملك فهد النشر العلمي، جامعة الملك سعودعتبارات اإلنسانية في الّتصميم المعماري، (، اال1997عبدالعزيز سعد ) ،المقرن -

 الوطنية، كتاب مترجم.
ة" جاري  عات والمراكز الت  شتراطات البلدية والفنية للمجم  (، االشتراطات والضوابط "اال2016جّدة )أمانة مدينة  -

https://services.jeddah.gov.sa/Regulations/Default.aspx#4 (14/3/2016)م 
هران ع الظ  رتادي مجم  )دراسة تطبيقية لم ة،جاري  عات الت  ال بمشروعات المجم  تع(، تقييم مابعد اإلش2014د أحمد هالل )محم   ،حبلص -

 10-1(1)19 مجلة اإلمارات للبحوث الهندسية،ة(، عودي  ة الس  المملكة العربي   بمدينة الخبر،
 . سكندريةالمعارف للنشر، اإل (، الّتصميم المعماري، الطبعة الرابعة،2014فاروق ) ،حيدر -
 رسالة ماجستير منشورةة الحديثة في مدينة عمان وأثرها على نمو مدينة عمان، جاري  عات الت  (، المجم  2001د سلطان )محم   ،زكريا -

  الستكمال متطلبات درجة الماجستير في هندسة العمارة. 
العربي مكتبة المجتمع (، قواعد الّتصميم الداخلي )السكني والتجاري(، 2011د عبداهلل )محم   ،د و الدرايسةعدلي محم   ،عبدالهادي -

 . ردنزيع، عمان، األللنشر والتو 
 مhttp://alsalaammall.com/  (14/4/2016)( الصفحة الرئيسية، 2016جاري )الت   "المالس  " عمجم    -
 مhttp://www.redseamall.com/  (14/4/2016)( الصفحة الرئيسية، 2016التجاري ) "البحر األحمر"مجمع  -
 

https://services.jeddah.gov.sa/Regulations/Default.aspx#4
http://alsalaammall.com/
http://www.redseamall.com/
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 .الم"" و "الس  البحر األحمرتحليلية و مقارنة بين مجم عي ": دراسة (1)مرفق 

 اسم المجمع
 التجاري

 
 عتباراتاال

 ةالّتصميم

 
 (.2008)"البحر األحمرع "مجم  

 
 (.2012)السالم"مجم ع "

 البيئية عتباراتاال

 الموقع

 
 جّدةيقع في شمال 

 .طريق الملك عبدالعزيز
 

 جّدةيقع جنوب 
تقاطع طريق األمير ماجد وطريق  –حي السليمانية 

 .الملك عبداهلل

 .اا مربع  متر   197,326 .اا مربع  متر   242,200 المساحة

عالقة الموقع 
 بالفراغ 

 المحيط به
 

 
 .ووسطها جّدةيخدم سكان شمال وغرب 
 يقع في منطقة حيوية: 

 نجوم(.4يوجد به فندق إيالف ) -
 توجد به شركة خدمة معامالت تجارية -
 مية(.تناقتصاد، (
لل على ف) قريب من مناطق سكنية راقية -

غالء  مساحات كبرى لقطع األراضي،
 السكن(.لألراضي و األسعار 

 :)البحر األحمر( قريب من الكورنيش -
 .عامل الرطوبة مؤثر على المبنى

 

 
 .ووسطها جّدةيخدم جنوب وشرق 

 يقع في منطقة حيوية:
 .قريب من جامعة الملك عبدالعزيز -
 .عودية للطيران المدنيكاديمية الس  قريب من األ -
, (عماراتحوله مناطق سكنية متوسطة وراقية ) -

ه متوسطة لقطع األراضي الكثير منها موجمساحات 
 لالستثمار و بناء العمارات للتأجير.

 قريب من مجمع تجاري )األندلس(. -

شبكة الطرق، 
حركة المرور، 
 سهولة الوصول

 
ت ع على إحدى أهم الطرقايوجد المجم   -

 .ة للمدينةالرئيس

ة المؤدية لجامعة يوجد على إحدى الطرق الرئيس-
  .العزيزالملك عبد

ساسىة ويشكل طريق الملك عبد اهلل إحدى الطرق األ
 .للمدينة اعرضي   احيث يمثل قاطع   ،لشبكة الطرقات
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يسمح طريق الملك بالمرور السريع، و ُيعد 
بين  التي تخدم الحركةة م  مهالطرق المن 

 .الشمال بالجنوب ربطقطاعات المدينه و 
 ع تعدوجد أكثر من طريق مؤدية للمجم  ت -

كطريق األمير فيصل و طريق  فرعية   اطرق  
 ،رنيشو الك

المرونة و السهولة في  إلىوهو ما يؤدي 
 .عالمجم   إلىالوصول 

 

ة لشبكة م  مهيمثل طريق األمير ماجد إحدى الطرق ال
بين شمال و جنوب ربط الطرقات التي تسمح لل

 المدينة.

توجه المبنى، 
 المبنى، خصائص

توزيع الفراغ حسب 
 التوجه

 
تقع الواجهة على مستوى الشمال الشرقي  -

 ،بهاروهي جاذبة ألشعة الشمس ومنتجة لإل
من خالل استخدام  لكن تمت المعالجة
 .شعةخامات عاكسة لأل

تقع المخازن االستهالكية للدانوب على  -
 .مستوى الجنوب

الرياح السائدة شمالية غربية وهي خفيفة و -
 .معتدلة = رياح محببة

تحمل العواصف  ما بية عادة  الرياح الجنو -
 .الرملية = رياح غير محببة

 .نسبة الرطوبة عالية -
 .درجات الحرارة عالية في أغلب الفصول -
ل و تصميم منطقة المطاعم في الدور األ -

على الناحية الشرقية حيث أشعة  ةمطل
وحيث يتم استغالل اإلضاءة  ،الشمس

 الطبيعية.
 

غير مؤثرة بتوجه المداخل كاسرة للشمس والرياح  -
لوجودها ضمن مساحات مغطاة  داخل مواقف  ؛المبنى

 .السيارات
تقع المخازن االستهالكية للدانوب على مستوى  - 

 .الجنوب

 جتماعّيةاالعتبارا ت اال

 تاريخ المنطقة
منطقة عمرانية   جّدةمنطقة الشمال ب ُتعد

ا في التوسع ا توجه  و تمثل حالي   حديثة
 .بالمدينةالمعماري 

 
  منطقة قديمة جّدةمنطقة الجنوب ب ُتعد

ا و تعكس مؤخر   ،ا على المستوى المعماريتشهد توسع  
من و  ،حدى التوجهات في التوسع المعماري بالمدينةإ

منطقة النسيم، ا كمناطق سكنية حديثة نسبي   ذلك ظهور
 الفيحاء... الورود،
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 ان المنطقةسك  

السكان و تعرف ا في تشهد المنطقة تنوع  
و أغلب سكانها من جنسية  بالمنطقة الراقية

فلل على مساحات كبرى لقطع سعودية. 
راضي و السكن.لأل األسعاراألراضي وغالء   

 ؛ إذ توجد بها أقلياتانا في السك  تشهد المنطقة تنوع  
و ذلك بحكم  ،من جنسيات مختلفة و مختلطة الثقافات

مساحات متوسطة  عمارات,. رتها للحرم الجامعيو امج
ه لالستثمار و بناء الكثير منها موج و لقطع األراضي

 العمارات للتأجير.

 المستوى المعيشي
 

 .امرتفع جد   مرتفع،
 

 
 .متوسط فما فوق

ا في المستويات )أساتذة الجامعة، فنيين, تشهد تنوع   
 .أطباء...(

 

هوية التركيبة 
 السكانية

 

 
و الثقافية بالممازجة و التفتح على ثقاقات  جتماعّيةاالفي األغلب أصول سعودية و تتميز مرجعياتهم 

 أخرى
 .ا و بناء  يظهر ذلك من خالل نوعية البناءات و أشكالها الجمالية تصميم  

 
 

 عتبارات الثقافيةاال
 

 
 الفصل بين مناطق
 العوائل و الشباب

ألفراد و أخرى للعائالت لتم تخصيص منطقة 
في على مستوى المنطقة المفتوحة للمطاعم 

و ذلك من خالل توزيع الفتات  ،الدور الثالث
البحر تضم شعار " الفتة للنظرزرقاء 
 ."األحمر

تم تخصيص منطقة للعائالت على مستوى المنطقة 
و ذلك من خالل  ،ألولفي الدور االمفتوحة للمطاعم 

 .حمراء ملفتة للنظرتوزيع الفتات 
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على مستوى 
 المنطقة المفتوحة

 

 
 

 
  

ن مناطق بيالفصل 
األفراد والعائالت 

على مستوى 
 طاعم و المقاهيالم

 
تم تخصيص منطقة للعائالت على مستوى 

لوان بأالمقاهي و المطاعم و تم توزيع الفتات 
 :الفتة للنظر

 

 

 
المقاهي و تم تخصيص منطقة للعائالت على مستوى 
 :المطاعم و تم توزيع الفتات في المداخل
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تخصيص بعض 
المحالت الرتياد 

العائالت  ائل،العو 
 فقط

 
 :تم تخصيص محالت للعائالت من خالل إعالن ذلك على الواجهات

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 اإلنشائية عتباراتاال

 طرق اإلنشاء

 
 جامالوني(.هيكلي مع (نشائي الموجود مختلط النظام اإل

 .يحتوي على أعمدة مختلطة ذات المقطع  الدائري و المربع
.خرسانية و أخرى من حديد و معدن  

 

مواد البناء 
والخامات 
 المستخدمة

 

 
و الصوت  ارةر تم استخدام مواد بناء عازلة للح-

و الرطوبة على مستوى األرضيات و األسقف 
 )طوب مفرغ(.

 
مستوى  تم استخدام خامات متنوعة على -

في  ع نحاء المجم  أوذلك في جل  األرضية
لوان بأشكال و أ  ceramicاألغلب من السيراميك

 
وت على ارة و الصر تم استخدام مواد بناء عازلة للح -

سقف و اعتماد الجدر الثنائي على مستوى األرضيات و األ
 Duble wallمستوى الفصل بين الداخل و الخارج 

اعتماد ممرات خلفية كعوازل للصوت و  إلىباإلضافة 
 .الحرارة
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على parquet مختلفة مع استخدام الخشب
 مستوى مجمل ممرات الجسور.

 
 
 

دراج قطع الفسيفساء الصغيرة والحجر في تم إ-
 :الدور السفلي على مستوى النافورة

 

 
 

 مع السيراميك raised floorدراج إ إلىإلضافة با
الفعاليات في تركيبة غير  على مستوى منطقة

 :منتظمة
 

- تم استخدام خامات متنوعة على مستوى األرضية في 
الممرات, ك  في جل أنحاء المجم ع و األغلب من  السيرامي

مع إدراج الرخام بصفة ضئيلة على والمداخل... المطاعم, و 
.مستوى تصميم أرضية فراغات البهو  

 
 

 
 
 
 
 

سمنت منطقة المالهي حيث تم استخدام اإلتم استثناء -
مانع حيث أنه  -انسبي  -خشن  الملمس ال ذياألسود الملون 

:لالنزالق  
 

 
 

 
 

:حيث تم استخدام الخشب كما تم استثناء المقاهي  
parquet 
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م استخدام خامات متنوعة على مستوى ت -
  gypsum boardالسقف أهمها الجس 

كذلك  وaluminium والمعدن  glass الزجاج و 
ة مع التركيز على على مستوى الواجهة الرئيس

بين الشفافية بهدف التواصل  الفتحات ومبدأ
 :الداخل و الخارج

 

 
 

ع على أكبر سقف زجاجي في حتوي المجم  ي
 :عات التجاريةالمجم  

 
 

 .فتحات في الواجهة مطلة على مواقف السيارات
 :الصوت و الضجيج -

ل و منطقة المطاعم منطقة مفتوحة في الدور األ
مطلة على النافورة في الدور السفلي/ ازدحامها 

ا على مستوى الكتلة الفراغية من يحدث ضجيج  
 .األعلى إلىاألسفل 

 
 :ة الطبيعية و الصناعيةالتهوي-
ستهالكية و استثناء المخازن االبالتكيف مركزي -

ة الصناعية مناسبة في المحالت الكبرى. التهوي
المجمل رغم الحجم الكبير للمساحات الزجاجية 

 .الستخدام خامات عازلة
 ة  ة الطبيعية خاص  للتهوياستغالل فتحات جزئية -

 .على مستوى منطقة الطعام
 

 
 

داج فتحات على مستوى الممرات خراساني مع إ السقف-
والمنطقة المركزية في حين تم إدراج خيمات على مستوى 

:ةالمداخل الثالث  
Skylight 

 

 
 

الزجاجية و المعدن على مستوى سقف تم استخدام األ -
 الفتحات

Corrugated Sheets 
 gypsum board .كما تم استخدام الجس

مستوى الفتحات  تم استخدام الزجاج و المعدن على-
على مستوى الممرات والمطلة  الداخلية األمامية في الواجهة

 .على المالهي
 :الصوت و الضجيج-

 و المطاعم:مستوى منطقتي المالهي يوجد الضجيج على 
مطلة و منطقة المطاعم منطقة مفتوحة في الدور الثاني 

على منطقة المالهي المتمثلة في كتلة فراغية مركزية 
فوق و التي يسبب نشاطها و  إلىمفتوحة من تحت 
 ا.ازدحامها ضجيج  

 
 
 :ة الطبيعية و الصناعيةالتهوي -
 .ة طبيعية من خالل فتحات السقفال يوجد تهوي-
.مركزي على مستوى األسقفالتكييف -  
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ة الصناعية مناسبة في المجمل رغم الحجم الكبير التهوي-
.للكتلة المركزية الستخدام خامات عازلة  

 
 الوظيفية عتباراتاال

نشطة زيع األ تو 
 والخدمات

 يوجد به: و يستهدف جميع أفراد المجتمع-
من  (%51 )بنسبة محل تجاري  (304)-

 .مساحة المبنى
 .واسعة من الماركات العالميةتشكيلة -
مطاعم مختلفة سواء من المطاعم ذات  -

ى ذات الطبيعة المطاعم األخر أو الوجبات السريعة 
 ،..(المختلفة ) المصري، الياباني، اليمني،.

 مقاهي ) مادو "تركي"، هيف وكيف "محلي"،و 
 %4,45)وغيرها من المقاهي المتنوعة( بنسبة  

 .من مساحة المبنى( 
 (.%7)ستهالكية )الدانوب( بنسبة المخازن اال-

يختلف تقسيم المناطق و توزيع المحالت من دور 
 خر:آ إلى
 .لو تم  تركيز المطاعم و المالهي في الدور األ-
تم تركيز المقاهي و المحالت و الدانوب في  -

 .الدور األرضي
تم تركيز المطاعم و منطقة الفعاليات في الدور 

 .السفلي

 
 يوجد به:و يستهدف جميع أفراد المجتمع 

محل تجاري يضم تشكيلة واسعة من الماركات  (247)
  .المحلية والعالمية

مطاعم مختلفة سواء من المطاعم ذات الوجبات السريعة  -
 ت الطبيعة المختلفة ) باستليتا،المطاعم األخرى ذا أو
  .روبا سلطان...( ومقاهي )كوستا كوفي( رمر،و اش
  .المالهي منطقة -
  .ستهالكية )الدانوب(المخازن اال -
في المركز على   Babbel Parkتم  تركيز المالهي- 

  ة.مستوى األدوار الثالث
 ةتم تركيز المحالت على مستوى المداخل الثالث -

  .ل و الثانيو للدوراألرضي  و الدورين األ
 إلىيختلف تقسيم المناطق و توزيع المحالت من بهو -
إذ تم تركيز المحالت  ؛مستوى الدور األرضيخرعلى آ

 (.2)وهوم سنتر في البهو( 3)و (1)التجارية في البهو
 .تم تركيز المطاعم في الدور الثاني-
 

 الحركة محاور

أدوار: الدورالسفلي و الدور  (3)يحتوي على -
 .لو األرضي والدور األ

 من أهمها: ،مدخال   (18)يضم  -
الرئيسة ( بوابات على الواجهة 3) -

 (.3 و2و، 1البوابات)
( بوابات على الواجهة الخلفية 4) -

 (.8و  7و 6و 5)البوابات 
 من كل   ةواحد ( بوابتان جانبيتان2) -

 (.9و 4جهة )بوابات 
مواقف سيارات داخلية مغطاة، وأخرى خارجية  -

مداخل المركز الثمانية عشر  إلىتؤدي كلتاهما 
 بسهولة وانسيابية.

من خالل المدخل الرئيسي  يوجد مساررئيسي -
( يتقاطع مع مسار رئيسي 1في الواجهة )البوابة 

و  4عرضي يوصل البوابات الجانبية )البوابة 
9). 

ل و أدوار: الدور األرضي و الدور األ (3) يحتوي على -
 .الدور الثانيو 

 : على مستوى الدور األرضي
فراغات بهو تحتوي على المحالت التجارية و  (3) يضم -

 .منطقة مركزية مخصصة للمالهي
 :بهو بوابات بمعدل بوابتين لكل  ( 6)يضم  -

 .لو للبهو األ (2)و (1)بوابة  -
 .للبهو الثاني (4)و (3)بوابة  -
 .للبهو  الثالث (6)و (5)بوابة  -

يحتوي على مواقف سيارات داخلية مغطاة منفصلة  -
 بهو، وأخرى خارجية حول المبنى. ل  خاصة بك

 : ل و الثانيوعلى مستوى الدور األ 
( 3)و  ،يحتوي على كتلة فراغية مركزية تابعة للمالهي

التجارية )موازية ألضلع ة بالمحالت ة خاص  مسارات رئيس
  المثلث(.
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يوجد مسارات ثانوية تربط بين البوابات الثانوية  -
  .و المسار العرضي

الهدف من  إلىتوجد سهولة في الوصول  -
يد وزيع كمرجع لتحدخالل وجود مركزية منطقة الت

 .موقع المستخدم

خر على مستوى  توجد سهولة في الحركة من بهو آلال-
و  ةبسبب انفصال هذه المناطق الثالث ؛الدور األرضي

أخرى عبر المنطقة المركزية  إلىضرورة المرور من منطقة 
عبر وسائل االتصال الرأسي  أوالخاصة بالمالهي 

 ئية(.كهرباالمصاعد و الساللم ال)
توجد سهولة على مستوى الحركة الرأسية لوجود  -

 .بهو المصاعد و الساللم الكهربائية في كل  
 

 الجمالية عتباراتاال

تكامل المبنى بعضه 
 مع بعض 

 
ع داللة تميز باعتبار مدينة يحمل اسم المجم   -

 ."عروس البحراألحمر" جّدة
له تصميم حديث على شكل مركب رتكز على  -

 .واجهة شفافة مطلة على مواقف السيارات
في عالقة  تصميمّيةالتم تطبيق عناصر الفكرة  -

األشكال  من خالل الهيكلة، األشرعة... بالبحر،
 الّتصميمالخامات الشفافة وعناصر  ،تصميمّيةال

 .()النافورة/ األكواريوم...
 

 

 
 .تصميم حديث في شكل مثلث "مغلق" -

 .األلعاب ككتلة فراغيةيرتكز على مركزية منطقة 
بمبدإ  في عالقة تصميمّيةالتم تطبيق عناصر الفكرة -

مثلث  إلىالحمامة" وتجريد شكلها رمزية السالم ""السالم"، 
و الجناحين( من خالل شكل  )الرأس ةرؤوس ثالث ذي

 .الخامات المبنى، تحديد المداخل، المسارات،
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

التكامل بين عناصر 
)النسب،  الّتصميم

التكرار، اإليقاع( 
التنوع، الوحدة، 

 البساطة،

 
 تصميم مبني على:

 التوازن المحوري-
على تكرار عناصر هيكلية في إيقاع منتظم -

 .فقيو األ مستوى فراغات التواصل الرأسي
تكامل المنظومة التشكيلية على مستوى الكتلة -

 .المعمارية
حساس في قراءة كتلة الفراغ مع بعث اإل سهولة-

 .باأللفة و البساطة
 

  تصميم مبني على: 
محورالتناظر بين  - (.1)التوازن المحوري الجزئي للبهو 

.الساللم الكهربائية  
رالتناظر محو  -(.3)و  (2)التوازن المحوري الكلي للبهو 

 بين الساللم الكهربائية.
  

 
(:1)البهو  
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 الموائمة

 
 

 
 

 

(:2)البهو  

  
(:3 )البهو  
في إيقاع منتظم على مستوى كل عناصر هيكلية كرار تم ت
.عالنيةاألعمدة، اللوحات اإلرشادية، اللوحات اإل :بهو  
.الرأسي المركزي على مستوى المبنىالتواصل    

تكامل المنظومة التشكيلية على مستوى الكتلة المعمارية مع 
على مستوى الكتلة  ااعتماد تشكيلة ثالثية سببت غموض  

.اصعوبة في قراءتهكذلك الفراغية الداخلية للمبنى و   

 ونيةالخطة اللّ 

ي مجملها على التناسق بين األبيض، ترتكز ف
 الفضي وو  والسكري،

الغامق  إلىالبني بالعديد من التدرجات من الفاتح 
البرتقالي بصفة جزئية  أودراج األزرق و/ إمع 

 .على مستوى مناطق التجمعات
 

والسكري  ي مجملها على التناسق بين األبيضترتكز ف
الفضي وو   

م  دراج األسود واألحمر القاتالبني بالعديد من التدرجات مع إ
.رشاديةبصفة جزئية على مستوى اللوحات اإلعالنية و اإل  

 ضاءةاإل

 
 .استغالل الفتحات  لإلضاءة الطبعية

صفة مباشرة من ضاءة الصناعية باستعمال اإل
 spot نارة و كذلك توزيع أعمدة إ خالل
lightوبعض الثريات. 

مباشرة على الضاءة الصناعية غير اإلاستعمال 
 .اعمدة أحيان  و البروز و األ سقفاألالمستوى 

 

ة على مستوى مراكز بعياستغالل الفتحات  لإلضاءة الطب-
ة.فراغات البهو الثالث  

ل ضاءة الصناعية بصفة مباشرة من خالاستعمال اإل-
 توزيع 

.spot light  
المباشرة على المستوى ر غياستعمال اإلضاءة الصناعية  -
  .سقفاأل

المالمس الخامات، 
 من الناحية الجمالية

 
تناسق بين األلوان والخامات و المالمس مع بعث 

 .إحساس بالفخامة
 )النخالت(. إدراج عناصر من الطبيعة

 

بين األلوان والخامات و المالمس مع بعث إحساس تناسق 
.بالبساطة و الحياد  

 )نافورة بكل  بهو(. تصميمّيةدراج عناصر إ

 األمنية عتباراتاال
مخارج الطوارئ، 
طفايات الحريق، 

 ع...نقطة التجم  

 
 .لية بالمبنىأو سعافات تواجد إ-
 .مانعة لالنزالقالرضيات تشطيبات األتوجد -

 
مانعة لالنزالق على مستوى  رضيات غيرتشطيبات األ-

 .جل المناطق باستثناء منطقة المالهي
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 .حريق و رشاشات الماء توفر طفايات-
 .حادةالزوايا الحوائط و األعمدة غير توفر - 
 

 

 حتياجات الخاصةالخاصة لذوي اال عتباراتاال

 المرونة

 
مواقف السيارات لذوي االحتياجات توجد -

 .الخاصة
  .المداخلتعدد -
 .بالحاجة يممرات الحركة والمصاعد تف-
 .المنحدرات والمساحات الحركة الداخليةتوجد -
حتياجات وجد دورات مياه مخصصة لذوي االي-

 .الخاصة
 

 
سيارات لذوي االحتياجات الخاصة على توجد مواقف  -

 .مستوى كل مدخل للمبنى
 .توجد مسارات خاصة و منحدرات على مستوى البوابات -
 6حمامات في الدوراألرضي و 3) توجد حمامات خاصة -

 (.ل و الثانيو من الدور األ في كل  

 مناأل

 
 .لالنزالق األرضيات غير قابلة-
 .توجد ناقالت في الممرات-
 

 
توى جل مانعة لالنزالق على مس رضيات غيرتشطيبات األ-

 .مالهيالمناطق باستثناء منطقة ا

 سهولة الوصول
 

الطابق جزء كبير من منطقة المقاهي في 
 .رضياأل

 
 إلىتوفر المصاعد و الساللم الكهربائية و سهولة الوصول -

 .الألدوارعلى المستوى الرأسي
خر بسبب ضرورة المرور صعوبة الوصول من بهو آل-

  .األدوارأو بالمالهي 
 

نواع االرتفاع وأ
 الخامات

 
 .ةم  مهرشادية  في مراكز توفر اللوحات اإل-
 .ب االنتباهاستعمال اللون األحمر لجذ -

 

 

 
رشادية على مستوى فراغات البهو بصفة توفر اللوحات اإل

ب لجذكثيفة مع تعدد أنواعها واستعمال اللون األحمر 
 .االنتباه

 

 
 

 



لعدد الخامس ا                                                                                             مجلة العمارة والفنون    
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 اعتبارات التميز

 تصميمّيةالالعناصر 
 الفريدة

 
ة عودي  ة الس  اة بالمملكة العربي  أعلى نافورة مغط  

 ة.جاري  عات التّ على مستوى المجم  

ة عودي  ة الس  اة بالمملكة العربي  لعاب مغط  أ صاالت حد أكبرأ
 عات التجارية.على مستوى المجم  


