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 تأثير التطور التكنولوجى على المراكز التجارية

 المقدمة: -1

تعتبر المراكز التجاريه من العناصر التي تلعب دورا هاما في حياه األفراد لتوفيرها إحتياجاتهم الماديه والمعنويه 
الحديث لتصميم المراكز التجاريه التي تضم العديد من األنشطه الترفيهيه واإلجتماعيه بجانب التسوق وخاصه مع االتجاه 

 مما جعلها العامل األساسي في نجاح أو فشل المركز التجاري.

فالمركز التجاري هو المكان الذي به اكبر تركيز للنشاط التجاري من حيث حركه البضائع و المستهلكين. وقد تطور 
كز التجارى المعاصر تطور كبير من حيث اإلستعماالت والوظائف حيث لم يعد مقتصر على النشاط التجارى فقط المر

كما كان فى السابق ولكن أصبح األن يضم العديد من األنشطة الثقافية والترفيهية التى أدت على ظهور عناصر وظيفية 
 جديدة. 

دة حتى أصبحت تأخذ أنماط متعددة ومختلفة المساحات واالحجام تاثرت المراكز التجارية بأبعاد وقوى خارجية عدي
حيث تدرجت فى المساحات والعناصر الوظيفية. وبمجرد النظر فى المراكز التجارية وتطورها على مر العصور نجد 

ألبعاد الترفيهية أنها فى السابق كانت وظيفتها األنشطة التجارية البيع والشراء فقط واألن أصبحت المراكز التجارية تتسم با
 الجاذبة ألعداد كبيرة من المستخدمين وظهرت ايضا العديد من العناصر الوظيفية المستحدثة سواء داخل المبنى أو خارجه.

 ملخص البحث: -2

ال شك أن هناك تغيرات كثيرة قد حدثت في طبيعة الحياة في المدينة مصاحبة لثورة المعلومات و ثورة االتصاالت و 
مسموعة والمرئية و التي ال يمكن تجاهلها في دراسة المراكز التجارية والتي ظهرت بشكل واضح فى بدايات الوسائط ال

 القرن الحادى والعشرين. ويناقش هذا البحث تأثير األبعاد التكنولوجيا التى أثرت بشكل واضح فى المراكز التجارية.

 الإلشكالية البحثية: -3
ظهر فى مصر فى األونة األخيرة نتيجة الحداثة والتطور المعاصر تعدد فى أشكال و أنماط المراكز التجارية سواء 
فى أحجامها أو فى األنشطة الموجودة بها وكذلك فى أماكنها. ويتزامن مع ذلك التطور التكنولوجى الهائل والذى أثر بشكل 

هذا التطور إلى تغيير فى شكل ونمط المراكز التجارية المعاصرة. ويؤدى كبير على إدارة األنشطة الحياتية ككل. فأدى 
 لتوصل بشكل واضح إلى نتيجة هذا التأثير.لذلك إلى الحاجة الشديدة 

 هدف البحث: -4

التوصل إلى نتائج تأثير التطور التكنولوجى على المراكز التجارية فى األونة األخيرة. حيث أثر هذا التطور بشكل 
 وملموس على وظائف ونمط وأشكال هذه المراكز التجارية.واضح 

 المنهجية البحثية: -5

المراكز على تصميم  تأثيرات التطور التكنولوجىيعتمد البحث على المنهج اإلستقرائى وذلك من خالل إستخالص أهم 
ى تأثير التطور التكنولوجى التجارية، وذلك من خالل الدراسة النظرية ثم التحليل لبعض النماذج المعاصرة للتوصل إل

 على المراكز التجارية.

 الدراسات النظرية: -6

 تعريف المركز التجارى: -6-1

عرف جوزلين المركز التجارى بأنه مجمع تسويقى له إدارة واحدة تحقق السيطرة اإلدارية المناسبة المسئولة عن 

ة بأنها مراكز تسوق بنيت لتكرار عروض البيع بالتجزئة الموجودة يوعرف دوفى المراكز التجار .1المشروع  بالكامل
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واع المختلفة من السلع المعروضة تحت سقف واحد، مثل نبالمراكز التجارية بقلب المدينة، وهى تحقق التنوع بين األ

مصطنع الحياة  المالبس، األحذية، األثاث، باإلضافة إلى بعض الخدمات مثل )المطاعم، والسينمات(، وهى تحاكى بشكل

بالتالى تكون نتيجة المقارنة بين التطور الطبيعى لألنماط التجارية ومراكز التسوق المخططة  .2التجارية بقلب المدن

 صناعيا، متناقضة كالتناقض بين المفاهيم األصلية والمفاهيم الوهمية.

 التاريخى للمراكز التجارية:التطور  -6-2

مر المركز التجارى بمراحل عديدة من التطور ولكن على مر التاريخ يمكن تقسيم تلك 

رن قالتطورات العديدة إلى مرحلتين أساسيتين المرحلة األولى وهى المراكز التجارية قبل ال

 .التاسع عشر، أما المرحلة الثانية المراكز التجارية بعد القرن التاسع عشر

 أوال المرحلة األولى: تطور المركز التجارى قبل القرن التاسع عشر:

التاريخ منذ حضارات العالم  تنوعت وتعدد أنماط المركز التجارى فى هذه الفترة وعلى مر

الطرق الرئيسية، وظهرت القديم التى ظهرت فيها األسواق المفتوحة المتنقلة على ممرات 

أما فى العصور الوسطى فظهرت األسواق  .األسواق فى الفراغات المركزية بالمدينة أيضا

أما فى  .3الشريطية الممتدة، وكذلك الحوانيت المتنقلة، باإلضافة إلى األسواق المفتوحة

و القيساريات، فتواجدت أنماط عديدة تمثلت فى الوكالة و الخان والحوانيت  الحضارة اإلسالمية

فبشكل عام نجد أن المراكز التجارية قبل القرن التاسع عشر تمييزت  .4األسواق الممتدة

بتواجدها فى أسواق مفتوح وفراغات حضرية وحوانيت متنقلة، ولم تعرف األسواق المغلقة 

  أو البيئة المبنية للسوق.

 القرن التاسع عشر: فىثانيا المرحلة الثانية: تطور المراكز التجارية 

إلى  اليدوية التطور التكنولوجى والثورة الصناعية فى أوئل القرن التاسع عشر وظهور السيارة، وتحول الصناعةأدى 

. إلى تطورات عديدة فى طبيعية الحياة بالمجتمعات العمرانية اإلنتاج الكمى، واإلنتاج بالجملة، وظهور خطوط اإلنتاج

تقلص المحاور التجارية أو األسواق  رية على وجه الخصوص. حيث أدى إنتشار السيارة إلىفى المراكز التجاوعموما، 

 وظهرت الحاجة إلى بيئة تسوق أمانة بعيدة عن ممرات السيارات. .5الممتدة والمفتوحة التجارية

وظهور إمكانيات وطرق إنشاء جديدة عززت القدرة على عمل أشكال وتغطيات جديدة لم يكن ومع التطور التكنولوجى 

أدت هذه التطورات إلى ظهور أنماط وأنواع جديدة من األسواق لم تكن موجودة من قبل  .6من الممكن عملها فى السابق

  نوضحها فيما يلى:

المغطاة تجسيدا ألول وتعتبر تلك الشوارع التجارية  الشارع التجارى المغطى: -أ

، ويقول (.1986Michel Foucaultبيئة مبنية للتسوق والسكن وكذلك التنزه)

هى إختراع حديث من الفخامة  الشوارع التجارية المغطاة األلمانى بنيامين والتر

أسقف زجاجية تمتد خالل مجموعة كتل المبانى، مغطاه بالصناعية وهى ممرات 

المحالت األنيقة على جانبى هذه صطفاف من التى أتحد مالكيها ليكونوا إ

الممرات، التى تحصل على إضائتها من أعلى لتكون عالم مصغر داخل هذا 

 .المنشأ التجارى

إمكانية لتغطية السوق التجارى بأسقف ظهرت هذه النوعية نتيجة للتطور التكنولوجى الذى أعطى  السوق المغطى: -ب

 .7( فى باريسHalles centralesمن الزجاج والحديد ومن أمثلة هذه النوعية من المنشأت التجارية )

 األجورا اليوناينة 1 -1شكل 

 وكالة الغورى 2 -1شكل 

 ممر فيتوريو إمانويل الثانى 3 -1شكل 

 المغطى بباريس الزسوق هالز سنتر4 -1شكل 
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عرف هذا النوع على أنه أى متجر كبير يشارك بفاعلية فى تداول مدى متسع من السلع  المتاجر متعددة األقسام: -ج

 25النوع من المتاجر يضم  اتحدد تعريف الحجم فى الواليات المتحدة بإعتبار أن هذإحداها هو متجر المالبس، وقد 

التغييرات التى شهدها نظام اإلنتاج الصناعى فى  ،عامال على األقل. وساعد على ظهور المتجر المتعدد األقسام

إنتاج كميات كبيرة من  النصف الثانى من القرن التاسع عشر حيث ظهر اإلنتاج بالجملة وكذلك تمكنت المصانع من

 .8السلع ذات األسعار المختلفة

وبذلك نجد أن القرن التاسع عشر كان بمثابة بداية ظهور المراكز التجارية بشكلها المعروف حاليا، حيث أن األنماط 

 التى ظهرت فيه كانت تعتبر نقطة اإلنطالق نحو البيئة المبنية المغلقة لألسواق.

 للمراكز التجارية: الجوانب التصميمية -6-3

وفى هذا الجزء سيتم دراسة العناصر الوظيفية الخاصة بالمراكز التجارى وكذلك السلع التى تباع فى المركز بإعتبارها 

 مؤشر قوى فى العملية التصميمية.

ويشمل  هى كل ما يتم تصنيعه أو إعداده بغرض البيع والتسويق والتصدير لألفراد أو الجماعات أو الدول أوال السلع:

 ويمكن تصنيف السلع إلى سلع صناعية وسلع إستهالكية. .9ذلك المنتجات الصناعية والزراعية والخدمية

)السلع الميسرة، السلع اإلنتقائية، السلع وفقا لعادات الشراء: ، 10وتصنيف السلع اإلستهالكية إلى ثالثة تصنيفات

)اإلحتياجات وفقا لمعدل اإلحتياج: ، الغير معمرة، الخدمات( )السلع المعمرة، السلعوفقا لمعدل اإلستهالك: ، الخاصة(

 اليومية، اإلحتياجات المتباعدة، السلع الكمالية(.

تختلف المراكز التجارية عن أى فئة أخر من المبانى، وذلك لتواجد عدد كبير من الوظائف  ثانيا العناصر الوظيفية:

 الوظيفية للمراكز التجارى فيما يلى:. وتتمثل العناصر واألنشطة الموجودة بداخلها

هو فراغ معمارى يعمل على نقل اإلنسان حركيا وبصريا من الفراغ الخارجى المحيط بالمبنى إلى الفراغ الداخلى  :المدخل -أ

 للمبنى.

ة بها تتمثل فى المحالت بمختلف أنواعها وبالنسبة لمبانى المراكز التجارية نجد أن المحال الموجود األنشطة التجارية: -ب

تتميز بتنوع كبير فى نوعية البضائع المباعة فى المحل وفى أحجامها ويمكن تصنيف هذه األنواع المتعددة إلى تصنيفان 

 األول تبعا للحجم والثانى تبعا لنوع السلع التى تباع بها.

السلع األساسية، محالت )محالت ثانيا تبعا لنوع السلعة: )األكشاك، محالت صغيرة، محالت كبيرة(، أوال تبعا للحجم: 

 السلع اإلختيارية، محالت الخدمات(.

هى تلك المحال التى تتمتع بقوة جذب للعمالء وتعمل على المتاجر الجاذبة وتأثير توزيعها على تصميم المركز التجارى: 

من خالل نظرية  تحقيق أقصى قدرة تسويقية وتعطى المتاجر الصغيرة فرص متساوية للمشاركة فى العملية التجارية وذلك

الجذب حيث يمر العميل على المحال التجارية الصغيرة فى طريقة للمتاجر الجاذبة، وتعتمد الحركة داخل المراكز التجارية 

على تلك النوعية من المتاجر حيث أثناء مرور المتوسقين من متجر جاذب إلى أخر يتعرضون لمحال التجزئة والتى تقع 

 .رين الجاذبينغالبا على الممر بين المتج
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صنف ميتالند شكل الموقع العام لمراكز 

التسوق إلى أربعة أنماط أساسية والتى 

يمكن من خاللها التعرف على وضع 

المتاجر الرئيسية )الجاذبة( داخل مركز 

التسوق وتلك األنماط هى )مربع، خطى، 

 .L)11صليبى، على شكل حرف 

هى مجموعة من  األنشطة التكميلية: -ج

كانت ترفيهية، إجتماعية، ثقافية أو رياضية وظهرت تلك الوظائف نتيجة لتغيير متطلبات العناصر الغير تجارية سواء 

. العصر وبدأ التفكير فى العملية التسويقية بمنظور مختلفة، وأصبح الترفيه جزء أساسى من عملية التسوق ال ينفصل عنها

 أنشطة إجتماعية، أنشطة ثقافية، أنشطة رياضية(. وتتنوع األنشطة التكميلية فى المركز التجارى فقد تكون أنشطة ترفيهية،

داخلية وأخرى  يمكن تصنيف الفراغات العامة من حيث عالقتها بالمبنى إلى نوعين هما فراغات عامة الفراغات العامة: -د

الفراغ العام الداخلى هو حيز محاط ببعض عناصر المبنى يقع تحت سيطرته ويمكن الوصول إليه من داخل  .12خارجية

العام الخارجى هو الفراغ  المبنى سواء كان مكشوف أو مغطاه ويستخدم فى وظيفه عامة سواء كانت ترفيهية أو خدمية.

الخارج ، فى الغالب يستخدم كساحة تمهيدية أو منطقة خدمات و إنتظار سيارات،  حيز مفتوح يحيط بالمبنى أو جزء منه من

ويتحدد من خالل البيئة الطبيعية التى يخلقها المصمم 

وتقسم الفراغات العامة بالمركز التجارى  للفراغ.

إلى فراغات الحركة، فراغات التجمع، فراغات 

 وتقسم الفراغات العامة الداخلية ال الرأسى.صاإلت

)أفنية داخلية  المغطاة تبعا لتكوينها الفراغى إلى:

مغطاة ذات تكوين فراغى بسيط، أفنية داخلية مغطاة 

 ذات تكوين فراغى معقد(.

وتشمل فراغات الخدمة بالمركز  الفراغات الخدمية: -ه

 المركز.التجارى كل تلك الفراغات التى يوجد بها كل العناصر الخدمة التى قد يحتاجها العمالء داخل 

هى كل العناصر التى تعمل على ربط بين عناصر المركز المختلفة سواء كانت فى نفس المستوى )الدور(  عناصر اإلتصال: -و

 أو فى مناسيب مختلفة )ليست فى نفس الدور(.

من  لحمايةتنقسم أنظمة األمن إلى: )الحماية من الحريق، الحماية من السرقة، الحماية من اإلقتحام، ا األنظمة األمنية: -ز

 الظواهر الطبيعية(.

 تتمثل فى الخدمات األساسية والتجهيزات التى يحتاجها مركز التسوق حتى يعمل بالكفاءة المطلوبة.خدمات البنية األساسية:  -ح

 تأثير التطور التكنولوجى على المراكز التجارية: -6-4

وغير مسبوق وزادت وتيرة هذا التطور فى األونة األخيرة تطورت المراكز التجارية تطور كبير وبشكل سريع 

باألخص مع ظهور أنماط جديدة للتجارة والتسوق نتجت بشكل أساسى نتيجة للتطور الهائل فى تكنولوجيا المعلومات 

واإلتصاالت وظهور شبكة اإلنترنت فى بداية التسعينات من القرن الماضى وتطورها وإنتشارها وزيادة عدد مستخدميها 

 .مليار مستخدم أى ما يوازى ثلث سكان العالم تقريبا 2.2صل إلى ما يقرب من بشكل كبير حتى و

أتاح التطور التكنولوجى الكبير العديد من األساليب اإلنشائية الجديدة وكذلك إبتكار العديد من المواد المستخدمة فى 

ديدة الهائلة فى إنشاء وتصميم خرت هذه اإلمكانيات الجذلك على تصميم المراكز التجارية حيث س   وإنعكساإلنشاء، 

 تصنيف ميتالند للموقع العام لمراكز التسوق وعالقتة للموقع العام لمراكز التسوق وعالقتة بأماكن المتاجر الجاذبة 5 -1شكل 

 فراغات داخلية ذات تكوين فراغى معقد 6 -1شكل  فراغات داخلية ذات تكوين فراغى بسيط 6 -1شكل 



 تأثير التطور التكنولوجى على المراكز التجارية

 

5 
 

دات مختلفة و تقليص العوائق وفتح المجال نحو اإلبداع وتشكيل المبانى التجارية وغيرها بشكل جديد لم دفراغات بمح

 .يكن ممكن من قبل

هذا ما سبق بداء ظهور مفاهيم جديدة لم تكن موجودة مثل مفهوم العولمة والتجارة اإلليكترونية وهل إستمرار لونتيجة 

التطور سيؤدي إلى ظهور مفاهيم جديدة؟ ومما ال شك فيه أن هذا التطور الكبير والسريع فى مجال تكنولوجيا المعلومات 

واإلتصاالت وإستخدام هذه التكنولوجيا فى المراكز التجارية قد شارك بشكل كبير فى تطورها باألخص مع إستخدام 

وهما كانوا السبب الرئيسى فى  -Bar Code-خدام نظام الباركود وإست -Cashier-الحاسب األلى فى عملية الدفع 

ظهور السوبر ماركت وبالتالى ظهور الهايبر ماركت. أدت  كل هذا إلى تطور شكل وتصميم المركز التجارى  متأثرا 

 التطور التكنولوجى وهذا التأثير جاء على شكلين مختلفين  وهما: تأثير غير مباشر، وتأثير مباشر. ابهذ

 أوال: التأثير الغير مباشر للتطور التكنولوجى على المراكز التجارية:

أحدثت الموجات المتتالية من التطور ثورات فى مجاالت عديدة أثرت بشكل أو بأخر على مجاالت الحياة المختلفة 
لكن بشكل غير مباشر وال سيما تطور تكنولوجيا المعلومات و اإلتصاالت والتى أثرت بشكل كبير على المراكز التجارية و

عن طريق أيجاد منافس قوى للمراكز التجارية أدى إلى تطور تصميم المركز التجارى حتى يواكب العصر وحتى يستمر 
 التجارى. فى جذب العمالء الذين أصبح لديهم اإلمكانية فى قضاء إحتياجاتهم بطرق أخرى دون الذهاب إلى المركز

 واإلتصاالت:تطور تكنولوجيا المعلومات  -أ
تعتمد تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت إعتماد كليا على الحاسب األلى وبالنظر لتطور هذا النوع من األجهزة نجد 
أنه قد مر بتطورات كبيرة جعلت منه أساسا للعديد من اإلستخدامات األخرى غير الحوسبة مثل اإلتصاالت والتحكم 

 والتعليم.
إلتصال حيث  تعتبر وسيلة اإلتصال ل احول كبير فى التطور التكنولوجى ووسائويعتبر ظهور شبكة اإلنترنت ت

سنوات  10مليون مستخدم و أقل من  50سنوات للوصول على عدد4األسرع نموا فى تاريخ البشرية حيث لم تحتاج سوى
حين أحتاجات  مليار مستخدم، فى 2.2سنة للوصول إلى ما بقرب من  20مليون مستخدم، وأقل من  500للوصول إلى 

وسائل اإلتصال األخرى سنوات طويلة حتى تصل إلى عدد مستخدمين أقل بكثير من مستخدمى اإلنترنت فمثال إحتاج 
 .13سنة للوصول إلى نفس العدد 13مليون مستخدم، و إحتاج التليفزيون إلى  50سنة للحصول على  38الراديو إلى 

ينتشر بها اإلنترنت مقارنة بغيره من وسائل اإلتصال، وحاليا أصبحت  نالحظ من األعداد السابق السرعة الهائلة التى
وبالتالى وبكل سهولة   شبكة اإلنترنت عامال أساسيا فى الكثير من الشركات والحكومات بل وحياة الكثير من األفراد.

الدولى، حيث سهلت  دل اإلقتصادى والمالىاسيطرة شبكة اإلنترنت على قطاع اإلتصاالت العالمى، وغيرت معالم التب
ادت من سرعة التبادل الفكرى والعلمى بين األفراد والدول والقارات، زإنتقال المعلومات واألخبار والتحاليل والدراسات و

كما سمحت للجميع بالدخول إلى األسواق العالمية مستهلكين ومستثمرين أو مدخرين على حدا سواء، ومن نتائجها إلغاء 
 دت على إلغاء فارق األسعار داخل اإلقتصاد وفيما بين الدول بفضل سرعة إنتقال المعلومات.الوسيط، كما أنها ساع

وهذه الثورة التكنولوجية الهائلة فى عالم اإلتصاالت أنتجت لنا ظاهرة عالمية جديدة أثرت على كل جوانب الحياة 
 نية والتى كان لها كبير األثر على المراكز التجارية.اإلجتماعية والمادية واإلنسانية و اإلقتصادية أال وهى التجارة اإللكترو

 التجارة اإللكترونية: -ب
التجارة اإللكترونية ظاهرة نتجت نتيجة ثورة اإلتصاالت وإنتشار شبكة اإلنترنت حيث أنها تعتبر واحدة من أهم 

ومع تزايد اإلقبال على التعامل بنظام التجارة اإللكترونية خاصة بعد دخول  التطبيقات الناتجة عن إستخدام اإلنترنت.
شبكات التليفون المحمول فى دعم تطبيقات التجارة اإللكترونية، وجب هنا طرح سؤال هلى سيؤدى تزايد إنتشار التجارة 

جاد يراء بها ؟ وهل يجب علينا إاإللكترونية إلى اإلستغناء عن المراكز التجارية او على األقل خفض حركة البيع والش
 عناصر جذب داخل المركز التجارى تدفع المستهلكين إلى الذهاب إليها؟.
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ال يوجد تعريف موحد عالميا للتجارة اإللكترونية فعلى سبيل المثال تعرفها منظمة التجارة  تعريف التجارة اإللكترونية: •
ت وتأسيس الروابط التجارية وتوزيع وتسويق وبيع المنتجات العالمية بأنها مجموعة متكاملة من عمليات عقد الصفقا

 .14إلكترونياً. أو إنتاج المنتجات واإلعالن عنها وبيعها وتوزيعها بواسطة شبكات االتصاالت
وتعرف أيضا بأنها إستخدام وسائل إلكترونية لتمكين عمليات التبادل، بما فى ذلك بيع وشراء المنتجات والخدمات التى 

قل فى صورة رقمية أو مادية من مكان إلى أخر. ويعرفها البعض أيضا بأنها تنفيذ بعض أو كل العمليات تتطلب الن
التجارية فى السلع والخدمات عبر شبكة اإلنترنت والشبكات التجارية العالمية األخرى بإستخدام تكنولوجيا المعلومات 

ة اإللكترونية. ويمكن وضع تعريف شامل لها حيث أنها واإلتصاالت وهى وسيلة سهلة وسريعة إلبرام الصفقات التجاري
 هى جميع العمليات التجارية التبادلية والتى تتم بواسطة أى وسائل إلكترونية.

 الفرق بين التجارة التقليدية والتجارة اإللكترونية: •
تمثل هذه الفعاليات فى )التسوق، التجارة فى وجه العموم هى كافة الفعاليات المتعلقة بشراء أو بيع البضائع أو الخدمات، وت

 المبيعات، الدفع، تلبية الطلبات، خدمة الزبون(. 
والتجارة اإللكترونية مثلها فى ذلك مثل التجارة التقليدية ال تختلف عنها إال فى كيفية تنفيذ تلك الفعاليات حيث أن التجارة 
اإللكترونية أسلوب الوصول للمستهلكين والربط بينهم وبين البائعين فى كافة أنحاء العالم. وبالتالى يمكنها تحقيق عائدات 

ة نظرا إلنخفاض تكاليفها مقارنة بالتجارة التقليدية، كما أن التجارة اإللكترونية تساعد فى خفض أكبر من التجارة التقليدي
 تكلفة المعامالت التجارية ألنها تلغى دور الوسطاء بين البائع والمشترى. 

 ثانيا: التأثير المباشر للتطور التكنولوجى على المراكز التجارية:

يمكن التعرف على التأثير المباشر للتطور التكنولوجى على المراكز التجارية من خالل بعض النقاط والتى تتمثل فى 
 المرئية(.الغير، تأثير التكنولوجيا النشاط التجارى)اإلنشاء، مواد البناء، وظيفة وخدمات المبنى، 

لتى تساعد على تنفيذ أشكال معمارية جديدة، ومثال على ظهور العديد من الطرق الحديثة فى مجال اإلنشاء وا اإلنشاء:-1
ذلك إستخدام األنابيب النانوية التى تدعم كابالت الشد اإلنشائية، وكذلك نظم مراقبة صحة اإلنشاء واإلهتزازات، 

العالقات وتكنولوجيا تقييم التلف. وتؤثر تلك الطرق الحديثة على التكوين الفراغى مركز التسوق الذى يؤثر تبعيا على 
الفراغية والحركة فى الفراغ وحجم الفراغات وبالتالى أحجام مراكز التسوق ومردود ذلك على النمط العمرانى لموقع 

 .15مركز التسوق
إكتسابها وظائف إضافية وظهور المواد الذكية و تقنيات النانو التى تعمل على تحسين خواص المواد،  مواد البناء:-2

مواد ديناميكية تحل محل المواد التقليدية الساكنة، وتلك المواد الذكية يمكن أن تعزز بدورها  والتى يمكن وصفها بأنها
 .16العالقة بين تحقيق جودة البيئة الداخلية بالتوازى مع تحسين كفاءة إستهالك الطاقة من خالل العامل التقنى

وتمثل ذلك فى مرونة الفراغات الداخلية للمبانى التجارية إلستعاب التغييرات التى تطرأ على  وظيفة وخدمات المبنى:-3
وظيفة الفراغ المؤجر أو مساحته أو التغيير فى التوزيع الوظيفى للفراغات الداخلية ومن جانب أخر مفهوم إدارة الطاقة، 

 وطرق اإلستفادة و اإلعتماد على الموارد النظيفة المتجددة.
تتمثل فى التكنولوجيا التى يتعامل معاها المتسوق  مباشرة داخل المتجر أو المركز : النشاط التجارى داخل المحل -4

التجارى وتلك التكنولوجيا تتطور بإستمرار و تتيح العديد من األشكال مثل )المرايا التفاعلية، جدار التسوق، غرف القياس 
 .17الذكية، األرفف الذكية(

تعمل على تمكين المتسوقين من اإلختيار بين المنتجات المتاحة و  :(interactive mirrors)ليةالمرايا التفاع
األنماط واأللوان والمقاسات المختلفة من خالل المحاكاة اإلفتراضية. وتقوم تلك المرايا باإلحتفاظ باإلختيارات حتى تمكن 

عبر اإلنترنت للمساعدة فى المتسوق من المقارنة بين إختياراته وكذلك تتيح له إمكانية مشاركة الصور مع األصدقاء 
إختيار أحد الموديالت. بإستخدام حركة اليد يمكن للمتسوق التغيير بين األلوان المختلفة واألنماط و المقاسات كما أنها تتيح 

 للمتسوق رؤية المالبس من زوايا مختلفة.
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عبارة عن شاشات تفاعلية تعرض فيديو يعرض  :(Shopping Wall)جدار التسوق
المنتجات المتاحة، ومن خالل تلك الشاشات يمكن للمتسوق أن يختار ما يريد من المالبس، األحذية، 

 أو أى شئ أخر ليقوم الموظفين فى المتجر بتجهيز إختيارته فى غرفة القياس.
حيث يقوم بعمل مجسم لشكل  :(Intelligent Fitting Room) الذكيةغرف القياس 

الجسم وتقوم بإختيار المالبس واإلكسسوارات التى تناسب المتسوق وتتيح له إمكانية تجربتها من 
 خالل المحاكاة اإلفتراضية.

تظهر أسعار المنتجات باإلضافة إلى معلومات  :(Intelligent Shelves)األرفف الذكية
اما الخطوة التالية فهي ربط ذلك بالمتسّوقين، فعلى سبيل المثال المتسوق الذي يفضل المنتجات عنها. 

الخالية من الغلوتين ستضيء أمامه جميع خيارات المنتجات الخالية من الغلوتين بناء على طلب 
 الزبون. 

ل على إدارة تشمل تقنيات وبرامج الحاسب األلى التى تعم تأثير التكنولوجيا غير المرئية:-5

العمليات المختلفة بالمبنى، وتهدف لتحقيق التكامل بين النظم المختلفة للمبنى والتى تتمثل فى أنظمة 

تكييف الهواء الميكانيكى، التحكم فى أجهزة المراقبة بمركز التسوق، التحكم فى أجهزة الصوت 

 الداخلية.... إلخ.

 خالصة الدراسة النظرية:

 التكنولوجى على المراكز التجارىتأثير التطور 
 وصف التأثير تأثير التطور التكنولوجى

 ظهور األنشطة التكميلية لجذب العمالء نتيجة لظهور منافس قوى وهو التجارة اإللكترونية. التأثير الغير المباشر
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 لم يكن من الممكن تنفيذها من قبل.ظهور طرق إنشائية جديدة أعطت إمكانية لتنفيذ أشكال معمارية  اإلنشاء

 ظهور مواد بناء جديدة عززة قدرت النظم اإلنشائية الجديدة فى تنفيذ األشكال المعمارية المبتكرة. مواد البناء

 القدرات اإلنشائية الجديدة مرونة كبيرة فى توزيع الوظائف دالخل فراغات المبنى. وظيفة المبنى

 عملية التسوق داخل المركز التجارى مثل )جدار التسوق، األرفف الذكية، المرايا التفاعلية(. سهلأدوات تسويق جديدة تظهور  األنشطة التجارية

 التقنيات الذكية المستخدمة فى توفير بيئة مريحة للعمالء داخل المركز مثل ) التكييف، أجهزة المراقبة،.....(. تأثير الغير مرئى

 الدراسة التطبيقية:-7

وفى هذا الجزء يتطرق البحث لدراسة مجموعة من المراكز التجارية فى مصر لدراسة مدى تأثير التطور التكنولوجى 

وللوقف على ما توصل إليه الواقع المصرى فى مدى تأثير التطور التكنولوجى على تصميم المراكز فى تلك المراكز 

 .فى مصر التجارية

 :عينات الدراسة التطبيقية-7-1

 ،مول كايرو فيستيفال سيتى)يتم إختيار عينات الدراسة بحيث تكون مراكز تجارية معاصرة تم تنفيذها فى األلفية الثالثة. 

 (.مول مصر

 مركز كايرو فيستيفال سيتى مول التجارى: 7-1-1

 (Cairo Festival City Mallمول كايور فيستيفال سيتي )  

 العقارىمجموعة الفطيم إلستثمار  المالك

 2013نوفمبر  اإلفتتاح

ماكينات الصراف األلى، أماكن للصالة، تاكسى المول،غرف صالة، إسعافات أولية أماكن مجانية إلنتظار  الخدمات المتاحة
 السيارات.

المرايا التفاعلية  7 -1شكل 
المراكز وجدران التسوق فى بعض 

 التجارية
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 الوصف المعمارى للمركز: •
مركز كايرو فيستسفال سيتى التجارى مجموعة من المبانى الموزعة فى يتكون 

مبنى، يمكن تقسيمهم إلى جزئين رئيسيين، األول وهو  11موقع المشروع وعددهم 
المول وهو عبارة عن مبنى مغلق مكون من ثالثة طوابق بدرومأ أرضى ، وأول.أما 

ة من المبانى المجمعة ( وهو عبارة عن مجوعRetail Villageالجزء الثانى وهو )
 .حول فراغ حضرى يتوسطة بحيرة صناعية ومسرح مكشوف

 األنشطة التكميلية: •
تعددت وتنوعت األنشطة التكميلية الموجودة بمركز كايرو فيستيفال سيتى 

اإلجتماعية متمثلة فى الكافيتريات والمطاعم المتنوعة التجارى حيث تواجد األنشطة 
والموجودة بكثرة وتنوع فبعضها مجمع حول فود كورت واألخر موزع داخل المول 

مجمعة  (Retail Villageفى محال منفصلة كما تواجد العديد منها فى منطقة الـ)
ات وكذلك حول فراغ حضرى مفتوح. أما األنشطة الثقافية فتمثلت فى مجمع السينم

المسرح المكشوف، واألنشطة الترفيهية فظهرت فى ماجيك بالنت ومنطقة البحيرة 
 من المساحة التأجيرية. %25والنافورة الراقصة. وشغلت األنشطة التكميلية حوالى 

 

 تأثير التطور التكنولوجى على مركز كايرو فيستيفال سيتى مول التجارى  
 التأثيروصف  تأثير التطور التكنولوجى

مثل منطقة  ظهور األنشطة التكميلية لجذب العمالء التأثير الغير المباشر
Retail village  وكذلك مجمع السينمات والمطاعم

 والكافيتريات ومنطقة الفود كورت
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ظهر التطور فى طرق اإلنشاء فى األسقف الزجاجية  اإلنشاء
 .(Courtsالداخلية )الضخمة التى تغطى الفراغات 

وكذلك فى البحور اإلنشائية الكبيرة الموجودة بالكثير 
 من الفراغات.

 

إستخدام الحديد والزجاج فى تغطيات الفراغات  مواد البناء
 الداخلية. 

وظيفة وخدمات 
 المبنى

وجود فراغات ببحور إنشائية ضخمة مما أعطى 
 مرونة كبيرة فى توزيع الوظائف داخل المركز

 التجارى.

 

لم تظهر األدوات التكنولوجيا بشكل كبيرة فى األنشطة  األنشطة التجارية
 التجارية داخل المركز.

أعتمدت المركز على نظام تكييف مركز شامل للمركز  التأثير الغير مرئى
وكذلك هناك أنظمة للمراقبة، و كذلك نظام صوتى 

 داخلى،.....إلخ.

 

 فيستيفال سيتى مول التجارى:مركز كايرو  7-1-2

 (  Mall of Egyptمول مصر )

 مجموعة ماجد الفطيم المالك

 2017مارس   اإلفتتاح

ماكينات الصراف األلى، خدمة اإلنترنت )واي فاي( مجاناً، أماكن للصالة، مناطق إنتظار سيارات االجرة، أماكن  الخدمات المتاحة
 العناية باالطفال.مجانية إلنتظار السيارات، منطقة 

مسقط أفقى لمركز كايرو فيستيفال 8 -1شكل 
  سيتى

 المئوية لألنشطة التكميلية ةالنسب9 -1شكل 
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 الوصف المعمارى للمركز: •
يتكون المركز التجارى من مبنى واحد ضخم مكون من 

بمساحة تصل الى  طابقين )دور ارضى، ودور أول(. 
مع ساحة  ،متر مساحة إجمالية قابلة للتأجير 165000

سيارة ، وبالداخل ستجد سكي  6500إنتظار تكفى حتى 
 أول منحدر تزلج داخلي فى إفريقيا. -مصر

 األنشطة التكميلية: •
تعددت وتنوعت األنشطة التكميلية الموجودة بمركز مول مصر التجارى حيث 

األنشطة اإلجتماعية متمثلة فى الكافيتريات والمطاعم المتنوعة والموجودة تواجد 
بكثرة وتنوع معظمها مجمع حول فود كورت واألخر موزع داخل المول فى محال 
منفصلة. أما األنشطة الثقافية فتمثلت فى مجمع السينمات، واألنشطة الترفيهية 

 فظهرت فى مالهى ماجيك بالنيت وسكى مصر.
 

 مصرالتطور التكنولوجى على مول  تأثير  
 وصف التأثير تأثير التطور التكنولوجى

ظهور األنشطة التكميلية لجذب العمالء مثل سكى مصر  التأثير الغير المباشر
وكذلك مجمع السينمات والمطاعم والكافيتريات ومنطقة 

 الفود كورت
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األسقف الزجاجية  ظهر التطور فى طرق اإلنشاء فى اإلنشاء
وكذلك  .(Courtsالضخمة التى تغطى الفراغات الداخلية )

فى البحور اإلنشائية الكبيرة الموجودة بالكثير من 
وكذلك إمكانية عمل أشكال معمارية جديدة لم  الفراغات.

 يكن هناك إمكانية لعملها من قبل.

 

 إستخدام الحديد والزجاج فى تغطيات الفراغات الداخلية.  مواد البناء

وظيفة وخدمات 
 المبنى

وجود فراغات ببحور إنشائية ضخمة مما أعطى مرونة 
 كبيرة فى توزيع الوظائف داخل المركز التجارى.

 

لم تظهر األدوات التكنولوجيا بشكل كبيرة فى األنشطة  األنشطة التجارية
 المركز.التجارية داخل 

أعتمدت المركز على نظام تكييف مركز شامل للمركز  التأثير الغير مرئى
وكذلك هناك أنظمة للمراقبة، و كذلك نظام صوتى 

 داخلى،.....إلخ.

 

 :النتائج-8

مدى تأثير التطور التكنولوجى على تصميم المراكز التجارية توصل  ولراسات السابقة النظرية والتطبيقية حدمن خالل ال

 البحث إلى مجموعة من النتائج والتى نوضحها فيما يلى:

تغييرت الوظائف الخاصة بالمركز التجارى مع تطور تكنولولوجيا المعلومات واإلتصاالت وظهور منافس قوى  -أ

بمختلف أنواعها حتى تكون عنصر جذب للعمالء يدعم النشاط وهو التجارة اإللكترونية، فظهرت األنشطة التكميلية 

 التجارى داخل المركز ويدعم موقفها فى المنافسة مع التجارة اإللكترونية.

 أصبحت األنشطة الترفيهية عنصر أساسى فى تصميم المركز التجارى. -ب

 منظور خارجى لمول مصر10 -1شكل 

 بعض األنشطة التكميلية فى مول مصر11 -1شكل 



 تأثير التطور التكنولوجى على المراكز التجارية
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ل صاالت التزحلق على أدى تطور نظم اإلنشاء إلى دخول أنشطة جديدة لم تكن موجودة بالمركز التجارى مث -ت

 .الجليد، وغيرها من األنشطة التى تحتاج بحور إنشائية كبيرة

لم تظهر التكنولوجيا بشكل كبير فى النشاط التجارى داخل المتاجر بالمركز التجارى المصرى. قد يكون للتكلفة  -ث

 الباهظة لهذه التقنية.

من تكييف مركز وكذلك أنظمة المراقبة،  الداخليةالفراغات سيطرت التكنولوجيا بشكل كبير على أنظمة إدارة  -ج

 ......إلخ.

بالرغم من ظهور التجارة اإللكترونية كمنافس قوى إال أنها لن تحل محل المراكز التجارى، وتظل المراكز التجارية  -ح

ددة داخلها. تحظى بإهتمام كبير من العمالء. ألنها تعتبر بيئة متكاملة للترفيه والتسوق و أداء أنشطة مختلفة ومتع

 باإلضافة إلى التسوق.

 التوصيات:-9

مثل )المرايا التفاعلي،  إدخال النظم التكنولوجيا الحديثة فى النشاط التجارى بالمتاجر داخل المركز التجارى -أ

 جدار التسوق، غرف القياس الذكية، األرفف الزكية(.

الجديدة التى قد تطرأ على المركز وضع تصميم للمركز التجارى يتمييز بالمرونة فى إستيعاب الوظائف  -ب

 لمواكبة هذا التطور.
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