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 في المناطق الحضرية تجارة المفرد
 الفصل الثاني عشر من كتاب جغرافية الحضر : منظور عالمي

 ترجمة بتصرف
 أ.د. مضر خليل عمر

 

 المقدمة
من استخدامات االرض وبالمحصلة جزًءا كبيًرا المفرد )التجزئة( تشكل تجارة  

المملكة المتحدة ما يقرب من  . يوجد في من البيئة الحضرية في جميع البلدان المتقدمةالنهائية 
إلى الخدمات )مثل  منفذ مخصص 200.000منفذ بيع بالتجزئة باإلضافة إلى  350.000

. تبلغ مساحة  في مراكز التسوق في الغالبمصففي الشعر والتنظيف الجاف( الموجودة 
دم مليون ق 800األرضية المخصصة ألنشطة البيع بالتجزئة والخدمات في بريطانيا أكثر من 

تساهم مبيعات و ،مليون عامل  2قطاع التجزئة أكثر من يوظف مليون متر مربع( و 74مربع )
في الواليات المتحدة األمريكية ومن الناتج المحلي اإلجمالي البريطاني .  % 25التجزئة بنسبة 

لغ وتب من القوى العاملة الوطنية ، % 20نشاط البيع بالتجزئة والبيع بالجملة في حيث يعمل  ،
من تجارة  مليون دوالر 1.5أكثر من و ،تريليون دوالر سنويا  1.5مبيعات التجزئة أكثر من 

تمت  الدخل المتاح . بينما في االقتصاد الكندي تستوعب مبيعات التجزئة ثلث .المؤسسات 
ُينظر إلى البيع  : دراسة جغرافية تجارة التجزئة في المناطق الحضرية من منظورين رئيسيين

يتركز اهتمام و،  وسلوكيته االستهالكثقافة زئة من منظور ثقافي كشكل معين من أشكال بالتج
 . تجارة التجزئةلبيئات قتصادي على البناء المادي المنظور اال

 في هذا الفصل نستخدم كال المنظورين الثقافي واالقتصادي إللقاء الضوء على 
"التعلّق بالتسوق" نشرح . في الجزء األول  جغرافية تجارة التجزئة في المدينة المعاصرة

 . ثم يتحول التركيز إلى العالقة بين الستهالكلمختلفة المساحات الكوسيلة لالستهالك ، وتحديد 
تحديد  . ندرس آثار التحول المكاني لرأس المال بالتجزئة ، و البيع بالتجزئة والشكل الحضري

نظام البيع و ل المتغير للمناطق الحضريةاألشكال المختلفة لمناطق التجزئة الحضرية والهيك
تأثير ، ثم المدن  داخلمراكز التسوق و ،وطبيعتها الضواحي بالتجزئة. ثم يتم االهتمام بنمو 

 أيضا دور وو.  مناطق التسوق في المدن البريطانية وأمريكا الشماليةالالمركزية على  سياسة
وسط المدينة في ل حماية التقليديةلالمتحدة المصممة ل فعالية تدخالت التخطيط العام في المملكة

 . التسلسل الهرمي للبيع بالتجزئة في المناطق الحضرية
 

 التسوق
وسيلة لتلبية االحتياجات األساسية. هو في المقام األول  ،بالنسبة لمعظم الناس التسوق  

على األقل  التسوق ،يمثل المجتمعات الحضرية المعاصرة ،  منكثير في  باإلضافة إلى ذلك
. البيع  يشار إليها باسم "العالج بالتجزئة"( )في كثير من األحيان ااجتماعي اجزئيا ، نشاط

من األنشطة االستهالكية الرئيسية والثقافة ،  بالتجزئة جنًبا إلى جنب مع الطعام والترفيه والتعليم
إلى ظهور  ىأدالمستهلك نشاط في تداخل ال.  ما بعد الحداثة مرحلة ما بعد الصناعية /مدن في 

ف باسم الترفيه والتسلية والمعرو في معجم صناعة البيع بالتجزئةهجينة مفاهيم حديثة "ثالثة 
 تجارب التسوق والترفيه من ضواحي ما بعد الحرب المفهوم الحديثيربط التربوي .  ويحوالتر
 West. يعد مول فيها  يةمراكز التسوق التي أدرجت بشكل متزايد المرافق الترفيهمع 

Edmonton  متبضعونبحر الحيث ي ،التجاري عالًما للتسوق والترفيه والفضاء االجتماعي 
يندمج البيع حيث  عبر الشارع الرئيسي بعد ماركس آند سبنسر لينضموا إلى نيو أورلينز

ترفيه في تجارب ال،  الترفيه في أسواق المهرجانات حيث التسوق وتناول الطعاممع بالتجزئة 
وقوة  . تجذب مساحات االستهالك الجديدة هذه خيال العمالءتاريخية  بيئة بصرية تنبض بهالة

 .  اإلنفاق المحتملة من خالل السماح لهم باالنخراط في أشكال محاكاة وسائل الترفيه
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صخرة اصطناعية  65في سياتل ، تحتوي المعدات الترفيهية لمتاجر التجزئة على  
، منطقة تنفيس الختبار  المطر معدات الختبار رطب بالزجاجمغلق للتسلق ، كشك  قائمة بذاتها

نيكي تاون ، نيويورك ، يمكن  . في مواقد المخيم وممر خارجي لركوب الدراجات الجبلية
شاشات الفيديو العمالقة  ةشاهدم للعمالء المشاركة في مجموعة من األنشطة الرياضية كذلك

، وهذا بدوره يشجع  ""أصبح التسوق مسلًيا للغاية ا الحظ كروفورد  ،كمو.  لألحداث الرياضية
 . على المزيد من التسوق

 وفضائه أماكن االستهالك
يتم استهالك التجزئة في مجموعة متنوعة من اإلعدادات ، بما في ذلك المنزل وغير  

 . األسواق والمتاجر وشوارع التسوق والموالتمن  الرسمي
 المول

التجزئة األمريكية منذ أولها بالكامل في  ةالتسوق سمة من سمات جغرافيكانت مراكز  
يته كـ . تمت ترق1956تم افتتاح مركز تجاري مغطى في ساوثديل مينيسوتا في عام حيث  العالم

كز امعظم مشاريع المرنموذًجا أولًيا لقدم وعالم تسوق جديد ،  اليوم " الغد الرئيسي "شارع
، تم بناء ما  1980إلى عام  1960من عام  . خالل ذروة "بريد أمريكا" ، لالحقةالتجاري ا

تطوير مراكز التسوق  . هذه العملية بلغت ذروتها فيا تجاري امركز 30.000يقرب من 
. كما ركز انتشار مراكز  West Edmonton and Bloomington MNالكبرى اإلقليمية في 

الى . باإلضافة إلى أولئك الذين يأتون  اعليه ونيتردد ينالتسوق االنتباه على األشخاص الذ
"المركز الثالث" خارج بيئات وفئران مول" ، المراهقين "من   "مكاًنا للتسكع" كمراكز التسوق 

. تفتح العديد مع بعضهم البعض  حيث يمكن أن يتجمعوا ويتواصلوا المنزل والعمل / المدرسة
 ون في ممارسة أنشطتهم يرغبالاجات لتلبية احتي اصباح من مراكز التسوق في وقت مبكر

 الحفاظ على لياقتهم . المراكز التجارية الكبرى في أمريكا الشمالية والتسوق اإلقليمي لبريطانيا
، فسحات  تسويق "مفتوحة للجميع" وتوفر مجموعة من األنشطة من الشايالمراكز  حيث تكون

 كما نوقش فيو.  ن المراهقة من أجل دعم هذه الصورةاستراحة المدرسة في س عندالرقص 
مصممة  من قبل أنظمة مراقبة التجاري المركز فضاءات، ينظم االستخدام العام ل 7الفصل 

 . الستبعاد "غير المرغوب فيهم"
منذ وقت  ، على التكيف مع ظروف السوق المتغيرةقدرة مفهوم المركز التجاري ل 

جديدة ، مثل ال عمرانيةال ظاهرمالتطوير  ظاهرةتجلت ضي القرن الماثمانينيات  من متأخر
. المركز  المهرجاناتوالهياكل الضخمة في وسط المدينة وأماكن ية التخصصالمراكز 

معماري باسلوب و محدد  مجموعة "غير مثبتة" لمتاجر راقية بموضوع تجزئة التخصصي هو
قرى  مريكا الشمالية بما في ذلكوهي عرضة لـ "التقصير" مع التصاميم النموذجية في أ . معين

، معسكرات التعدين )جاك  (Atrium Court ،Newport Beach CA)البحر األبيض المتوسط 
 The Pruneyard  ،San)اإلسبانية األمريكية  haciendas( و Village  ،Oakland CA لندن

José CA.) 

يشمل  قائم بذاتهمن ناحية أخرى ، فإن الهيكل الضخم في وسط المدينة هو مجمع  
الشقق الفاخرة  وظائف البيع بالتجزئة والفنادق والمكاتب والمطاعم والترفيه والمراكز الصحية و

يمكن تلبية احتياجات السكان  ه)مثل واتر تاور بالزا ، شيكاغو إلينوي(. هذه العوالم تضمن أن
. يجمع  مغلقواحد  ءفضابالكامل داخل  األثرياء وعمال المكاتب ومندوبي المؤتمرات والسياح

الترفيه مع نسخة مثالية من المجتمع الحضري التاريخي  سوق المهرجان بين التسوق و
التي يمكن  تم تزيين السوق بشكل نموذجي بالالفتات العتيقة والدعائمي. التجاري  الشارعو

م وغالبا ما يدع . شارع الفنانين والبائعين بارو من خاللها التاريخ استحضارللمستهلك الحديث 
 South Street . باإلضافة إلى أمثلة في أمريكا الشمالية )مثل الجذابة الصورةبموظفو األزياء 

Seaport  مدينة نيويورك ؛ ،Faneuil Hall Marketplace  بوسطن ،MA فيشرمان وارف  ؛
 فضاءاتتصبح  المهرجانات، سان فرانسيسكو كاليفورنيا( ، المراكز المتخصصة وأماكن 
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ساحة األمراء في  ي مدن المملكة المتحدة )مثل كوفنت جاردن ، لندن ؛مألوفة لالستهالك ف
 غالسكو وبورصة الذرة في ليدز(.

دور الشارع كمركز اعتراف ب تطوير مراكز التسوق على شكل شوارع تقليدية 
. مسيرة المدينة العالمية في لوس أنجليس وتجربة شارع فريمونت في الس  الستهالك التجزئة

، وهي جزء من  City Walk . تهدف موللالتجاري الى امن الشارع  خلق التنوعلتسعى فيغاس 
اللتقاط اإلحساس "الحقيقي" لشارع في لوس أنجلوس ، مع  MCA"المدينة الترفيهية" التابعة لـ 
شارع ميلروز ، اللوحات اإلعالنية ثالثية األبعاد المنسوخة من ،  واجهات بوتيك مستعارة منه

.  ثة بشكل مصطنعدكاملة مع الرمال والموجات المستح ندقيةصن ست ستريب وشاطئ الب
تم الترويج لها كبديل آمن لشوارع لوس أنجلوس التي  من حياة الشارع هي منةالنسخة اآل
 . خاصة لعائلةتسوق االتقليدية ، ل

 التجاري الشارع
 فضاءاهو مكان البيع بالتجزئة األصلي في المدن ويظل التجاري كان الشارع  

سمعة ب . تتمتع بعض الشوارع أن يكون شارع التسوق وجهة و طريًقايمكن  .ا مهم ااجتماعي
وجود في مثل للكأماكن تسوق متخصصة ، وتجار التجزئة على استعداد لدفع إيجارات عالية 

من المواقع البارزة للمحالت  . لطالما كان شارع بوند في مايفير واحداً  هذه المواقع المرموقة
في منتصف التسعينات أعطت الهيمنة تأكيًدا متجدًدا كأعداد  التجارية الفاخرة في لندن ولكن

. كان مصممو المملكة المتحدة من  هناك الىانجذبت  مصممي األزياء األجانبمتاجركبيرة من 
أقل بروًزا ما هو شوارع الغالًبا ما ُينزل إلى مواقع ، و مالية أقل امكاناتالسكان األصليين مع 

 . عوامل اقتصادية وثقافيةبفسير هذا االتجاه ي.  سينجتونكين في كوفنت غاردن وجنوًبا
. إنه ليس شارع رئيسي ، وال هو  ال يوجد شيء غريب في شارع بوند عمرانيا ، 

مناطق الجذب السياحي  من  اطوله وليس قريبمناطق جذب معينة على  . ليس لديه مشاةلل
 ، نيويورك ، أصبح شارع Madison Avenue. ومع ذلك ، كما في حالة  في لندنالرئيسية 

الصفة الثقافية  العالمية التي تسعى إلى استغالل"شارًعا ذا عالمة تجارية" لبيوت األزياء  بوند 
.  تقليدية اأسواق تمثلالتجارية  أقل حصرية في الشوارع فضاءات.  التجارية لشارعا وإمكانات

 مكونات االستهالكو والثقافيةتتضمن هذه المساحات كال من البيع بالتجزئة واالجتماعية 
 االستهالك . لفضاءات بشكل خاص في األساس العرقيهذا ضح يت. التقليدية 

 يمنزلال سوقالت
بدأ التسوق المنزلي في الواليات المتحدة األمريكية في أواخر القرن التاسع عشر في  

 Sears. )في الثالثينيات من القرن الماضي ، كان كتالوج  البريدكتالوكات عبر شكل طلب 

Roebuck  وفي أوائل التسعينات ، كانت حصة السوق من  . (المنازليقوم بالتسويق خارج
.  إلى درجة توقف العديد منها عن العملالكتالوكات فهارس رفضت  التي "الوكالة" التقليدية

على  (Land'S Endالداخلين الجدد إلى هذا الفرع من قطاع البيع بالتجزئة خارج المتاجر )مثل 
ط الحياة ؛ غالًبا ما يكون الوقت انماالذي يستهدف مجموعات معينة من  شرالمبا تسويقال

.  ، مثل المهنيين أو األسر ذات الدخل المزدوج التقليدية طرق االستهالك مقارنة معمحدوًدا 
التلفزيون واإلنترنت ، تتزايد أهميتها عبر مبيعات ال، مثل  يالتسوق المنزلمن  أخرى أشكاال
. في  جارة اإللكترونية تمثل نسبة صغيرة نسبًيا من إجمالي مبيعات التجزئةال تزال التو أيًضا
مليار  4.6في الواليات المتحدة األمريكية بنحو  التجارة اإللكترونيةقدرت مبيعات  1998عام 

. وكان من المتوقع أن يرتفع هذا  في تلك السنة التجزئة مبيعات من إجمالي % 0.2دوالر أو 
. من المتوقع أن 2003بحلول عام  من إجمالي مبيعات التجزئة % 3ر أو مليار دوال 76إلى 

من إجمالي  % 2أو  مليار دوالر 48تحقق مبيعات التجارة اإللكترونية في االتحاد األوروبي 
االجتماعية التي تقدمها تجربة الصفة فقدان  مقابل قيمهايتم ت. 2002مبيعات التجزئة بحلول عام 

 .ت الموالو المفردة جراوالمتالتجاري الشارع 
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على الرغم من احتمالية اكتساب حصة سوقية متزايدة ، إال أنه من غير المرجح أن  
 . التقليدية لالستهالك عمرانيةال ظاهراستبدال المزيد من الم يحصل التسوق في األماكن غير

من  يئة المبنية، "التدمير الخالق" للب 7كما رأينا في الفصل  التبديل المكاني لرأس مال التجزئة
 . هذا "دائم عن الربح هو أحد األشياء البسيطة في المدينة الرأسماليةرأس المال  بحث خالل

لحظة معينة من الزمن  مادًيا مناسًبا لحالته الخاصة فيالنضال الذي يبني فيه رأس المال مشهًدا 
منذ ف.  تغير للبيع بالتجزئةالمشهد الم اموضح (1981 لتدميرها فقط ... في وقت الحق ")هارفي

من أنشطة البيع بالتجزئة من وسط  التحوالتواالبتكار  اتعمليومنتصف القرن العشرين ، 
داخل المدينة ، قبل العودة لتنشيط بعض قلل من بيئات البيع بالتجزئة المدينة إلى الضواحي ، 

. وقد حفزت ديناميكية  استخراج الربح ضاءاتوف المواقع المهجورة من أجل إنشاء مواقع جديدة
في  Faneuil Hall / Quincy Market، مثل  نالمدعملية اعادة تطوير مراكز الربح نفسها 

Boston MA  لتجزئة في ضواحي األثرياء الغنية مثل التسوق فيلمراكز  يجادإعادة ا ، و 
من قبل تجار التجزئة للشركات  Streetscapes. تم إعادة اكتشاف  "الشوارع الحضرية" بيئات

التي اجتذبت "متاجر السلسلة المضادة للسلسلة". هذه  Bethesda MDمثل  األمريكية في المدن
مركز تجاري  المكرر والفردية للتسوق فيغيرتلبية لألشخاص الذين يعتبرون أنفسهم  المحالت

مملوكة بشكل مستقل  ت وتشعر بها. ومن المفارقات ، بينما تبدو المحال أو متاجر كبيرة الحجم
 . ليست كذلكفهي 

 

 التجزئة الحضريةتجارة هيكل 
لبيع بالتجزئة ل الهرمي راتبيهتم جغرافيو الحضر بشكل خاص بالتنظيم المكاني وال 

أنواع مختلفة من منافذ البيع بالتجزئة  . محاولة مبكرة لفرض النظام على تعقيد داخل المدينة
 : وهيالبيع بالتجزئة  طقامن حددت ثالثة أنواع رئيسية من. ق وأشكال منطقة التسو

. تمييز بين المراكز القديمة  التي تشكل مناطق التسوق الرئيسية في المدينة يةالمركزالنويات . 1
،  (CBD)منطقة األعمال المركزية الحضرية  لمدينة ، بما في ذلكداخل اغير المخططة 

 .ا حديثومراكز الضواحي المخطط لها 
،  تطور على طول ممرات الطرق السريعة الذي شريط وحدات البيع بالتجزئة غير المخطط. 2

وأنشطة  الكبير مستخدمي الفضاءهذه ل. تتسع  وهي ميزة بارزة لمعظم المدن األمريكية
 . تشمل األنشطة النموذجية محطات البنزين ، الخدمات التابعة التي تتطلب إمكانية الوصول

 . ات ، مطاعم الوجبات السريعة ومتاجر المستلزمات المنزليةتجار السيار
تجزئة والخدمات التي تتجمع التي تشمل وظائف البيع بال مجاالت الوظائف المتخصصة. 3

. وتشمل هذه المسارح والمطاعم والحانات في  الجذب المتبادل أو االعتماد المتبادل بسبب
صف من  مع.  ليات ومتاجر المستلزمات الطبية، مع عيادات االطباء والصيد منطقة الترفيه

 . التسوقعملية من  المستفيدين والمعالجين اآلليينالسيارات كراجات 
 تبادل ، حيث توجد العديد من وظائف البيع بالتجزئة فيالهذه الفئات ليست حصرية  

المدينة.  مواقع البيع بالتجزئة في في أكثر من مكان ، لكن التصنيف يقدم وصفا عاما للتخصص
( ، 1991، بما في ذلك التي اقترحها جونز ) لالحقةللتصنيفات االنموذج المبكر أساًسا  كما وفر

حسب شكلها وموقعها وتكوينها الوظيفي وحجم السوق  والتي تميز مناطق البيع بالتجزئة
 .ونوعها

طة ، تشمل منطقة تسوق غير مخط فيسيطرت تجارة التجزئة داخل المدينة تاريخيا  
عند تقاطعات  ، ومناطق المنتجات المتخصصة ، وتجارة التجزئة منطقة االعمال المركزية

ولكنها  حداثةظاهرة اكثر  ة. تعتبر مناطق التسوق داخل المدينة المخطط الطرق الرئيسية
. في قلب ينيات السبع أمريكا الشمالية الحضرية منذ منتصفمدن أصبحت سمة مشتركة في 

ألزياء ، الذي كان في لالمدينة مول مركز :  المدينة ظهر نوعان من المراكز المخطط لها
مجمع التجزئة المساعد ، الذي أصبح االستخدام  الغالب محور مشروع تجديد حضري كبير ؛ و
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شقق في المكاتب الرئيسية أو الفنادق أو تطوير ال العادي في الطابق األرضي أو تحت األرض
 . السكنية

 : المدينة داخلكز المخطط امنذ السبعينيات ظهرت أربعة أشكال أخرى من المر 
المتاجر الكبرى أو محالت التجزئة في التقاطعات الرئيسية ومراكز التسوق ، مراكز التسوق ب

توجه سياحي وتحتل ذات  . مراكز التسوق هي ظاهرة حديثة وعادة ما تكون السوبر ماركت
هو مركز تسوق نموذجي في  infill. مركز  الواجهة المائية وتروج لمنتج مميز على امواقع

تواجه سوق  المدينة عندما كانت شركات تطوير التجزئة الكبرىداخل في  تم تطويرهالضواحي 
. تمثل  يقتصر على المناطق المهملة داخل المدينة، و الضواحي المشبعة وفرص النمو الجديدة

. يمثل التخصصية  المدن تحديًثا لتجارة التجزئة التقليدية في عقد التسوقشوارع داخل تقاطعات 
. وعادة ما  مواقع الجاذبية المهجورة سابًقا السوبر ماركت عودة سالسل المتاجر الكبرى إلى

متر مربع( ،  4600قدم مربع ) 50000بحد أدنى  تشغل وحدات البيع بالتجزئة الفردية هذه
واالعتماد على مناطق تجارية  موعة متنوعة من المنتجات ،وأسعار مخفضة للعرض ومج

 . واسعة النطاق
هرمي بشكل أساسي ، بدًءا من  اإن تصنيف مراكز التسوق في الضواحي المخطط له 

. تعكس خصائص  ومركز تسوق سوبر اإلقليمي ساحة التسوق المجاورة إلى المنطقة اإلقليمية
واع المنشآت ، المساحة اإلجمالية ، منطقة البيع ، عدد المتاجر ، أنمختلفا من  اكل منها عدد

حجم العمالء وحجم منطقة التجارة ومعدالت اإليجار وقيم منطقة المبيعات  مواقف السيارات ،
مجمع  / megamall مركز التسوق في الضواحي تشمل في. أحدث المتغيرات  لكل وحدة

مثل األسرة أو المهنيين الحضريين  ةترفيهي ومجمعات تسوق موجهة لقطاعات السوق المتميز
 . الشباب

. في الشوارع  يمكن تمييز شكل شريط البيع بالتجزئة بشكل أساسي وفًقا للموقع 
عناقيد بشكل عملت حيث  الرئيسية وتقاطعات الشريط وشوارع التسوق المجاورة ومتجر الزاوية

ت أقليات عرقية وشرائح طور ،الى ذلك  . باالضافة نفس الوظائف منذ أوائل القرن العشرينو
وظائف البيع بالتجزئة التي قد تخدم سوًقا على مستوى  تسوق مجتمعية مركزية متخصصة

. في الضواحي تعكس أشكال قطاع البيع بالتجزئة  والمطاعم ، خاصًة لسلع الموضة مدينةال
 . وتشمل مراكز التسوق غير المخطط لها في الضواحي في الخمسينات السيارات هيمنة

 لمرحلة األولى من توسع التجزئة في الضواحي .ا
هيكل يوفر على الرغم من توفر تصنيفات أخرى ألشكال البيع بالتجزئة الحضرية ،  

تعقيد بيئة التجزئة  لفهم امفيد اعام امفاهيمي اإطار البيع بالتجزئة في مدن المملكة المتحدة
كمنتجات جديدة ، وأنواع  ةجزئة الحضري. كما أنه يؤكد الطبيعة الديناميكية لهيكل الت لحضريةا

نتيجة للتفاعل المستمر بين تجار التجزئة  المتاجر ، وقطاعات السوق ومواقع البيع بالتجزئة
 . سلطات التخطيط والمستهلكين والمطورين و

 

 الهيكل المتغير للتجزئة الحضرية
 التغييرات األولى :يتأثر نمط البيع بالتجزئة في المناطق الحضرية بقوتين رئيسيتين  

. بالنسبة لمعظم ما  هي تلك التي نتجت عن قوى السوق والتي قد تكون عملية تطور "طبيعية"
 وقد اتسمت هذه الفترة بعملية الالمركزية العامة التي انعكست في بعد الحرب العالمية الثانية

ثانًيا ،  . في الضواحيالمدينة وتوسع التجارة داخل االنخفاض النسبي لمنشآت البيع بالتجزئة في 
.  بالتخطيط اكثر تأثرالتغييرات أالهي اخرى  تعزيز هذه االتجاهات أحياًنا والعمل ضدها أحياًنا

مخططات إعادة تطوير داخل المدينة وتخطيط أنواع جديدة  هذه هي األكثر وضوحا في شكل
الحضرية من وقد دفعت هذه التغييرات في هيكل التجزئة في المناطق   من التسوق في الخارج

. تشمل العوامل الرئيسية في جانب  القوى االجتماعية االقتصادية والقوى قبل مجموعة من 
 : الطلب ما يلي
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كان هيكل التجزئة  . العامل الوحيد األكثر أهمية في التغيير التغييرات في موقع السكن. 1
رغم من النمو في . على ال الضواحي انتشار السكان الىالحضري في فترة ما بعد الحرب هو

مدينة كان االتجاه العام لسكان ال ، فإن العمراني المدينة المتعلقة بالتحسينداخل بعض مناطق 
 (.4نظر الفصل ياتجاهات الالمركزية ) في

هاجر  م منألغنى واألكثر حركة في المجتمع هبشكل عام كانت العناصر األصغر وا 
وجود مرافق كان  المناطق التيجديدة وكبيرة للطلب في  اإلى الضواحي ، وخلقوا مصادر

المدينة ، حيث داخل  متم تركه . السكان األكبر سنا واألكثر فقرا وأقل حركةها قليال لتسوق فيا
هذه .  لم تكن كافية لدعم تواجد مرافق التسوق المتبقيةف انخفض مستوى قوتها الشرائية

م تعديل تجارة ث نمط السابقأكثر وضوحا في المدينة األمريكية ، حيث كان الكانت التغييرات 
انخفاض مناطق التسوق  التجزئة من خالل نمو المراكز الجديدة في الضواحي والنائية و

سعت لكبح عملية  . في المقابل ، توجد ضوابط تخطيط صارمة في المملكة المتحدة المركزية
 . التجزئةتجارة المركزية 

هذه بأنها الطلب العام لمزيد من الراحة  . يمكن وصف تغيير مواقف المستهلكين وتوقعاتهم. 2
 .للمستهلكين  بيئتها صديقةمراكز  من خالل التسوق وقفة واحدة في، في التسوق 

القوى العاملة مما كانت عليه قبل  في. حقيقة أن النساء يمثلن نسبة أعلى  نمو العمالة النسائية .3
والً ، من خالل القوة الشرائية : أ سلوك المستهلكعلى  أثران رئيسيان ، ولهذاربع قرن 

ى الل القيود الزمنية المفروضة علإضافات لدخل األسرة ؛ وثانًيا ، من خ المتزايدة التي أنشأتها
كانت الزيادة في  . نتيجة واحدة لها التسوق ، وخاصة بالنسبة للنساء العامالت بدوام كامل عملية

 . وانخفاض في وتيرة رحالت التسوقشراء كميات كبيرة ، وخاصة من المواد الغذائية ، 
شهدت معظم شرائح  . لثالثة عقود بعد الحرب العالمية الثانيةتغيير مستويات القوة الشرائية. 4

في مستويات  الزيادةلنمو في أعداد السكان ، و لفق ا. مر المجتمع زيادة في القوة الشرائية
تعكس  الالحقة في نفقات البيع بالتجزئة. االنكماشات  حفز التوسع في تجارة التجزئة االستهالك

. حافظت الشركات  البيع بالتجزئة على ةمختلف اتكان لها تأثيرالتي حالة االقتصاد الوطني 
الكبرى على صحتها االقتصادية من خالل زيادة حصتها في السوق على حساب المنافذ التقليدية 

فوائد تسوق  مع ذلكو.  عيدةجذب العمالء من أماكن ب منخفضة و امن خالل تقديم أسعار
كبيرة من األسر ذات الدخل المنخفض ،  اأعدادهناك ا تزال مأرخص متاحة لغالبية المستهلكين 

المعاشات التقاعدية المحدودة والوالد الوحيد والعاطلين عن العمل ، الذين و وال سيما كبار السن
ى المتاجر الكبيرة ومحالت السوبر ماركت ومراكز بالجملة أو للسفر إل ال يستطيعون الشراء

 . التسوق اإلقليمية
عامل رئيسي آخر في االتجاه نحو  . كان نمو ملكية السيارة والتسوق المحمولزيادة الحركة. 5

 . رحالت تسوق أقل تكراًرا ، والتي تنطوي على شراء كميات كبيرة
 : زئة الحضرية هيفي جانب العرض ، كانت أهم التطورات في تجارة التج

إلى حد والتجزئة ،  مبيعات تجارحصة . كان أبعد مدى هو توسيع العديد من التغيير الهيكلي. 1
شركات خمس شكلت أكبر  1989. بحلول عام  المستقلةكبير على حساب أصحاب المتاجر 

تجارة المائة من  % 41ع مبيعات التجزئة و من جمي % 19البيع بالتجزئة في المملكة المتحدة 
 فادة بشكل متزايد منالتجزئة المستقلين لألغذية اال . كان على تجار المواد الغذائية بالتجزئة

الصمود  أو مستودعات نقدية وتحمل من أجل (Sparأو  Mace مجموعات شراء طوعية )مثل
قد غيرت تجارة ، و ض هوامش الربح على الغذاءخفعدة وذلك بأمام المنافسة من متداولين 

تحقيق وفورات منافذ الخدمة الذاتية والسعي لانتشرت . ها ئة أيًضا استراتيجيات التشغيل فيالتجز
إلى انخفاض في العدد اإلجمالي مجتمعة . أدت هذه االتجاهات  وحدات أكبر عزز تنميةت
 الصغيرة المتاجر المستقلة. في أمريكا الشمالية أكبر انخفاض في عدد  مؤسسات البيع بالتجزئةل

 . مراكز التسوق في الضواحي ردا على انتشار محالت السوبر ماركت و خمسينياتالفي 
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إلى  1948عام  537000 انخفض العدد اإلجمالي للمؤسسات في الواليات المتحدة من 
إلى  2،313محالت السوبر ماركت من  ، بينما في نفس الفترة بلغ عدد 1963عام  319.000
 542،301من انخفض عدد المحالت التجارية  1971و  1961 في بريطانيا بينو.  14،518

 . 1980بحلول عام   354تراجع إلى في االول ثم  مع زيادة 504،781إلى 
. استخدام المحطات الطرفية للترميز الشريطي ونقاط البيع اإللكترونية التكنولوجيا الجديدة. 2
(EPOS) عملية البيع بالتجزئة  ا لكفاءةمن المزاي اعدد امتجر لديهمرتبط بأجهزة الكمبيوتر في ال

التحقق من سرعة عمل المشغلين( ،  ، بما في ذلك تسريع بيع البضائع من خالل الخروج )و
. بسبب التكاليف الرأسمالية  الحفاظ على مراقبة المخزون وتقديم إيصال مفصل للعمالء و

لكبار ، مما يزيد من لئة لتجار التجزالجديدة التكنولوجيا من  فوائدفمن المرجح تراكم المعنية ، 
جارة التجزئة في المناطق . التأثير المحتمل للتكنولوجيا الجديدة على ت ميزة تنافسيةك انتشارها
غير ما زال التسوق عن بعد  ن أن معدل اعتماد االبتكارات مثل، على الرغم م كبير الحضرية

 . واضح
االختالفات نستوعب أن  عند النظر في اآلثار التراكمية لقوى العرض والطلب يجب 

وجه الخصوص ،  . وعلى الهامة بين التجربة في أمريكا الشمالية وتلك في المملكة المتحدة
أكبر وأكثر فعالية في أمريكا الشمالية من و لبيع بالتجزئة كثيرةاالمركزية كانت الضغوط على 

السلطة ن الدولة ووغياب هيئة قوية م ، نسبيا، اقتصاد السوق الحر . على خلفية  أي مكان آخر
لضواحي لعدد كبير من التطورات التسوق فقد حجز قوانين التخطيط الحكومية ، و المحلية
مرافق التسوق في  . في الوقت نفسه ، هناك تدهور سريع في العديد من المدن األمريكية الجديدة

متحدة ، على . في المملكة ال لمنطقة الوسطىلوتآكل كبير في الوضع السابق المدينة داخل في 
حاولت حيث  على الصعيد الوطني امنسقالتخطيط األكثر صرامة وكان النقيض من ذلك ، 

 . ( الحد من اآلثار السلبية لالمركزية8نظر الفصل يالسياسات )
 ، تم التركيز على بدال من أن تكون هناك تطورات واسعة النطاق في الضواحي 

قامت أن  منذف.  التسوق داخل المدينة إعادة تطوير المنطقة المركزية وغيرها من مرافق
الحكومة في منتصف التسعينات بتقييم المقترحات المتعلقة بتطويرات التجزئة الجديدة مقابل 

 حيثما كان ذلك مناسًبا ن"اختبار متسلسل" حيث يتم منح األفضلية األولى لمواقع مراكز المد
لمركز ، وثم عن طريق مواقع خارج تتوفر مواقع أو مباني للتحويل ، متبوعة بمواقع حافة ا

وسائل النقل .  عن طريق اختيارالوصول  ةسهلالمركز في مواقع يمكن ، أو يمكن جعلها ، 
ال ينبغي أن يكون على  التطورات خارج المركز أنعالوة على ذلك ، فإن سياسة الحكومة 

ها أن تخدم المجتمع التي من شأن ننطاق من شأنه أن يقوض حيوية واستمرارية مراكز المد
متر مربع من  20000يجب إخطار عروض البيع بالتجزئة التي تزيد عن . كضمان  بشكل جيد

( ، والمقترحات التي اعترضت عليها سلطة 2م  40000من  المساحة اإلجمالية )مخفضة(
بعت وقد ات.  من خالل التطور الجديد يتم جذب قوة اإلنفاق التجزئة الكبيرة محلية أخرى

التطرف في الواليات المتحدة  بين االتطورات في بلدان أخرى من أوروبا الغربية مسار
 األمريكية والمملكة المتحدة .

 الشمالية امريكامدن نمو مراكز التسوق في 
 الحاصل في تغيير وال عملية البيع بالتجزئة الهيمنةعلىمركز التسوق المخطط له لكان  

، الذي بني في  Roland Parkإلى  أصول المركز المخطط لهتعود .  مدن أمريكا الشمالية
كونتري كلوب بالزا  في أول مركز مخطط له خارج المدينة وانشأ،  1907بالتيمور في عام 

في حقبة ما بعد الرئيسية كانت فترة النمو  . و1926على مشارف مدينة كانساس سيتي في عام 
فلسفة تنمية مختلفة ، كل واحدة منها تعكس ، . خمس مراحل تطوير  الحرب العالمية الثانية

 -:باالتي  يمكن تحديدها
تم بناء مركز تسوق بعد السكن في ي حيث باستراتيجية تنموية "تبعية" . اتسمت الخمسينات1

 مجتمع سكنييخدم راحة  . معظم الساحات كانت صغيرة وتم تطويرها بشكل مستقلمنطقة 
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منطقة االعمال الستثمارات العقارية الكبيرة في ا متاجر ، مع القسم الرئيسي، . في البداية  واحد
مركز  بناء تم،  1954. في عام  الضواحي كانت مترددة في االنتقال إلى التي المركزية

لتنافسي إلى بداية الهجوم ا ةأشار، من قبل شركة متجر هدسون  نورثالند في ضواحي ديترويت
 . الواليات المتحدة في
تم بناء ساحة  ، حيث االستراتيجية نحو التنمية "المتزامنة". شهدت الستينيات تحواًل في 2

كون محط اهتمام يل امصمم التسوق ومخزون اإلسكان في نفس الوقت ، مع المركز المخطط له
متاجر في وسط المدينة في بدأت ال عندما التسوق اإلقليمية الكبيرةازدهرت فضاءات .  المجتمع

 خالل هذه الفترة ، أصبح تطوير مركز التسوق "صناعة" مع . الضواحيلها في  اتطوير فروع
إنتاج سلسلة من بيئات التسوق  السياسات المعمول بها واإلجراءات المشتركة التي أدت إلى نهج 

 . المتجانسة
ينظر إلى المركز التجاري كان  حيث حفز"ممركز التسوق "الالسبعينيات ظهور  ت. شهد3

قليمي مبني التسوق إال. مركز  السكنياعمال البناء نمو يحفز مستقبل  محورالكبير على أنه 
.  ثالث إلى خمس سنواتيسبق التطور السكني بتقاطع طريقين رئيسيين ،  على موقع جديد في
. بحلول نهاية ة سيمناطق المركز الرئيالتنشيط التجاري قدم ثل ديترويت ، في بعض المدن ، م

وصلت قد  صناعة مراكز التسوق في أمريكا الشمالية، يبدو أن السبعينيات من القرن الماضي 
مما أدى الى أن .  من الحزام الشمسي إلى نقطة تشبع السوق ، باستثناء المدن ذات النمو المرتفع

 -: تبع المطورون عدًدا من استراتيجيات النمو البديلةي
عن  اتم تجديده كز اإلقليمية من الجيل األول التي بنيت في أوائل الستيناتعدد من المرا■ 

 .اليه المنافذ ربط طريق 
تجارية  امراكز لتكونمن المدن الصغيرة  ا، تم استهداف عدد ملئمن خالل استراتيجية ال■ 

 . إقليمية أو مجتمعية على حافة المدينة ، مما أسفر عن تراجع في مراكز وسط المدينة
 بدأ المطورون في التنافس مع مناطق التسوق غير المخطط لها من خالل بناء مراكز التسوق■ 

 . على طول الطرق الشريانية واستئجار مساحة لتجار التجزئة والخدمات منخفضة اإليجار
تكتل حيث  . األول كان مركز قوة ، . شهدت الثمانينيات ظهور شكلين جديدين للبيع بالتجزئة4

)مثل  اتموخصتقديم ال، و يستخدمون المنازل كمستودعاتئة الكبار الذين غالًبا ما بائعي التجز
من تجار التجزئة ، الذين يعملون  مي المستودعات )مثل كوستكو( وغيرهوول مارت( ، ونواد

مترو سنتر(  280مركز ) . القوة األولى في الغالب في المباني الكبيرة ذات الطراز الصناعي
 1998. بحلول عام  وسان ماتيو في كولما كاليفورنيا بين سان فرانسيسكو 1986افتتح في عام 
مليون  266من  GLA مركًزا للطاقة في الواليات المتحدة األمريكية مجتمعة 313، كان هناك 

 . شهد التطور الهام الثاني ظهور مركز التسوق الوطنيمبيعات من  % 5يمثل أكثر من  2قدم 
مليون قدم مربع  3.8األمثلة هي  ي أو جذب سياحي ، األكثر طموًحامركز تسوق كمركز ترفيه

 1985ألبرتا في عام  متر مربع( مول غرب ادمونتون الذي تم تطويره في 350،000)
 1992في عام  متر مربع( 325000مليون قدم مربع ) 3.5( والمول األمريكي 12.4)المربع 

 . كم( جنوب وسط مدينة مينيابوليس 13أميال ) 8في بلومنغتون مينيسوتا ، على بعد 
مخازن  ، بما في ذلك أربعة أقسام رئيسية امتجر 400وفر التطور األخير أكثر من  

. يمكن للتطورات  مولال هكتار( في قلب 3فدان ) 7على ثالثة مستويات للتسوق مع متنزه 
،  ايضا سط المدينةو مناطق الجذب في أي منطقة و ىتحدت اإلقليمية من هذا النطاق والتنوع أن

 .في الواليات المتحدة الحضرية الكبرى  متعدد المراكزالالهيكل  مثلوت
كان هناك أربعة عشر منطقة حضرية فيها ما  1982في وقت مبكر من عام  

ومنطقة االعمال التجزئة الرئيسية في الضواحي لتجارة  خمسة وعشرون تركيزا مجموعه
تزيد مساحتها عن  ا ،إقليميلتسوق ل امركز 1800كان هناك  1991عام  في . المركزية

كلها تقريًبا في  متر مربع( في الواليات المتحدة األمريكية ، 37000قدم مربع ) 400000
 بسبب الحجم الكبير االعديد من األسواق مشبع . خالل التسعينات ، أصبح مواقع الضواحي
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. باإلضافة إلى ذلك ،  وائل الثمانينياتكز التسوق في الستينيات والسبعينيات وأانشاط بناء مرو
. بسبب هذه الصعوبات ،  للبناء ةمكلف جديدةالتسوق الجعلت تكاليف البناء المتصاعدة مراكز 

تجديد  ىالتسوق علركزت صناعة مراكز لذا قديمة ، أصبحت مراكز التسوق  من وألن الكثير
 في % 5.2، بنسبة  سبعينياتالكل عام في  % 7.5من مراكز التسوق بنسبة  . الرقم الموجود
في النمو ،  مراكز التسوق . تستمر صناعة7 1990فقط في الفترة  % 2.3وبنسبة  1980

. وفي التسعينات ، دخل  عامفي كل من مساحة بيع التجزئة الجديدة  % 1بإضافة أكثر من 
انخفاض  ، تنعكس في مرونة جديدةمرحلة رأس مال التجزئة في الواليات المتحدة األمريكية 

مراكز تسوق أصغر وأكثر انتشاًرا مصممة لجذب مجموعة  تاج مراكز التسوق الكبيرة ، ونموإن
 . يشمل مشهد التجزئة في الواليات المتحدة اآلن مجموعة متنوعة من واسعة من المستهلكين

 تنسيقات ، تتراوح من المراكز اإلقليمية الكبرى ومراكز التسوق الكبرى ومراكز الطاقة إلى
 .منوعة  متاجر في الشوارع في بيئات ثقافية وتاريخية

 التجزئة في الواليات المتحدةتجارة المركزية 
الغرب األوسط األمريكي بين عامي  مدن فيلالمركزية  النتيجة االكثر عمومية 

المناطق الحضرية الكبرى  في ضواحي لبيع بالتجزئةلأن أكبر أثر تنافسي ،  1963و  1958
عتمد بشكل متزايد على ت تالسوق وأصبح منطقة المركزية الجزء األكبر منالتي فقدت فيها ال

. في اآلونة األخيرة وجدت غير البيض  كبار السن و المقيمين سوق "داخلية" تضم الفقراء ،
ض حجم مساحات البيع بالتجزئة في اانخف 1991و  1972بين عامي  NCدراسة شارلوت 

سدس حجمها السابق تحت تأثير ثالثة مراكز تسوق سوبر إقليمية  المنطقة المركزية إلى أقل من
 التجزئة األخرى في الضواحي .مراكزوتطوير 

 الضرورةإلى أن انخفاض تجارة التجزئة في وسط المدينة ليس بعدة تشير عوامل  
 : وذلك ألن عملية ال هوادة فيها ، 

 .المتخصص  فرص التسوقبمزايا كبيرة لتوفير  ن. تحتفظ العديد من مراكز المد1
المرافق  تركيزات العمالة المكتبية ، والمهام الحكومية ، منطقة االعمال المركزية. تستوعب 2

 . منطقةال الترفيهية والثقافية التي تجلب أعداًدا كبيرة من الناس إلى
 . . لقد طورت العديد من مراكز المدن وظيفة تجارية سياحية مهمة3
من قبل سكان الشقق  اخلق طلب لى تمركز المناطق المتدهورة سابقا و. أدى التجديد الحضري إ4
مائية الواجهات الوفرت الصناعة الداخلية للمدينة فرص تطوير . وبالمثل ،  ات الدخل المرتفعذ

 . واسواقها اتالمهرجانلمناطق 
ن م اإحياءعدد ، اجزئي، لواليات المتحدة عدد من مدن افي شهدت المراكز المتدهورة  

مركز ومثال على ذلك  المكاتب المختلطة والفنادق ومركز المؤتمرات ومجمعات التسوق ،
Renais sance مناطق البيع عن منطقة تجارية منفصلة  تميزا ، في ديترويت ، فقد أضاف

مراكز المهرجانات  ه منالتخصص أو كما تم تطويرف.  بالتجزئة التقليدية في وسط المدينة
وميدان  MAفي بوسطن  كوينسي سوق ي عدد من مراكز المدينة ، بما في ذلكفموجودة 

 غيرارديللي على الواجهة البحرية في سان فرانسيسكو كاليفورنيا .
للعديد من المدن تستعيد بعض  (CSAs)على الرغم من أن مناطق التسوق المركزية  

 ولكن، سابق النمط العودة إلى ال يعنيحصة التجارة لمراكز الضواحي ، وهذا ال  ه منفقدتا م
محالت تجارية  إلى قسمين متميزين يشمالن منطقة نمو منطقة التسوق المركزية رزيشير إلى ف

من بقايا تجارة التجزئة  ومنطقة متدهورة تتكون، متخصصة جديدة تلبي متطلبات الموضة 
ة المتدهورة من خالل مناطق وسط المدين إعادة تسويقفان ،  7. كما رأينا في الفصل  القديمة

"خصخصة األماكن العامة" ، كما هو واضح في لوس  استثمارات القطاع الخاص تعزز
أنجلوس ونيو أورلينز مع تحرك موجة الضواحي إلى الخارج ، غالًبا ما تكون الحاجة إلى إعادة 

 نفسها. أكثر إلحاحا بالنسبة لمراكز التسوق القديمة النائية في المنطقة المركزية ىالتطوير
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سط المدينة عند نقطة كم( من منطقة و 13أميال ) 8على بعد المركز التجاري  قع ي 
سكن عمال ذوي الياقات  فالت والعربات )الترام( ويحيط بهخط متصل بشبكة خطوط الحا عبور

متاجر و احتوى المركز على العديد من األقسام الرئيسية .وأحياء الطبقة الوسطى  الزرقاء
 أعلى من أيفيه كان إجمالي مبيعات التجزئة  1952. في عام  نافذ البيع األصغرومئات من م

حل األمريكيون لي. في الستينيات بدأت فترة االنتقال العرقي  من ساحات الضواحي الجديدة
انتقل المتجر ف.  بشكل حاد نشاط التجزئةفانخفض انخفض دخل األسرة واألفارقة محل البيض ، 

 . منتصف السبعينيات الرئيسي )سيرز( في
ا تزال تعيش في المنطقة التجارية للمركز ، مأسرة  45000على الرغم من أن  

 دوالر 7500من األسر تكسب أقل من  % 40دوالر ؛  10000دخل األسرة أقل من  متوسط
 Evergreen منتسوق ت. األسر التي لديها سيارات  سنة 25من السكان تحت سن  % 45و 

Plaza  يعيش  كم( 10أميال ) 6قي على بعد يستخدمه األمريكيون من أصل أفري يالذ، مول .
ومحاطة  محليا مملوكة متجر ، العديد منها 100المركز الثالث والستون وهالستد كمجموعة من 

تناقض ملحوظ مع دورة النمو التي يتمتع  . دورة االنخفاض في هجورةلممتلكات الملكثير من ابا
 . نبها شارع شمال ميشيغا

هناك تباين قوي بين تغيرات ما بعد الحرب في نمط  مقابل الالمركزية في بريطانيا 
. الفرق األساسي هو  أمريكا الشماليةفي  وتلك ةبريطانيال  البيع بالتجزئة في المناطق الحضرية

كمية تنمية الضواحي التي تم السماح بها في بريطانيا والحماية الممنوحة للمنطقة  ية محدود
تخطيط ال ضوابط عدة تفسرعوامل  وجدت.  مركزية ومناطق التسوق األخرى داخل المدينةال
 : الضواحي في بريطانيافي  التجزئة تجارةصارمة على ال
نظام البيع بالتجزئة  في . بشكل عام ، احتلت منطقة التسوق المركزية دائًما موقًعا أكثر هيمنة1

 من نظيره في أمريكا الشمالية.
 أكثر ثراء للمباني التي يجب الحفاظ عليها ، فضال عن  اتاريخي ااك أيضا إرث. كان هن2

 . مزيج أكبر من استخدامات األراضي غير المخصصة للبيع بالتجزئة
 بعد الحرب العالمية الثانية الضواحي السريعنمو . بشكل أكثر تحديدا ، خالل سنوات 3

 ، بينما ية وغيرها من التسوق الداخليأمريكا الشمالية العديد من المناطق المركز تطور
 ظلت مراكز البلدات البريطانية متضررة من القصف في زمن الحرب ، مما استلزم

 . إعادة اإلعمار واستثمارات التجزئة الجديدة
 أقل على تجارة التجزئة لالنتقال من المنطقة المركزية ا. كان هناك أيًضا ضغط4

إلى حد كبير من خالل تأثير  عادات التسوق في بريطانيا لم تتأثرومنذ أواخر الخمسينيات ، 
 . تقنيات السيارات أو البيع الشامل

عدد الفي  عبر عنهي فصاعدا ، كان الضغط المتزايد لتطوير الضواحيالسبعينيات منذ  
هايبر ماركت ومحالت السوبر ماركت ومتاجر  لبناء يمتزايد للحصول على إذن تخطيطال

. المناقشة  مواقع الحقول الخضراءفي في الغالب ،  كز التسوقالفة من مرمخت االخصم وأحجام
 : على ثالث قضايا رئيسية تفي مقابل الالمركزية ركز حول استصواب التركيز

مرافق التسوق ل طين بأن التأثير التنافسي الجديد. يجادل معظم المخطاالعتبارات االقتصادية. 1
المنطقة الوسطى ومناطق البيع بالتجزئة  نسبي في وضعفي الضواحي ستؤدي إلى االنخفاض ال

. إنهم يشيرون إلى  الواليات المتحدةمدن داخل المدينة األخرى التي تمت تجربتها في العديد من 
 االستثمار العام في خطط التجديد بعد الحرب االلتزام بمنع هذا ، ألسباب ليس أقلها الكمية الهائلة

بأن ارتفاع اإليجارات وتكاليف االزدحام في يرى مجتمع األعمال  كثيرة من ا. ضد هذا ، أقسام
ؤدي ت لبيع بالتجزئة تعني أن المخططين يدعمون ممارسات تداول غير فعالةالتقليدية لالمواقع 

 . في النهاية إلى زيادات غير ضرورية في األسعار للمستهلكين
اهم في الزحف العمراني ورفض سيالمخططون في أي تطور قد  ك. يشكاالعتبارات البيئية. 2

لتسوق تقويض الطابع الريفي للحزام األخضر. ل ةمرافق بشكل خاص السماح بضواحي جديدة
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يفترض هذا أن أرض الحزام األخضر جذابة بشكل موحد ، بينما التسوق  يجادل الخصوم ذلك
 .عمرانيةظاهر اليمكن للمنشأة على موقع مهجور أن تساهم في التحسين البصري للم الجديد

مختلفة  امعايير خططين أن الالمركزية ستخلقيعتقد العديد من الم االعتبارات االجتماعية.. 3
التطورات التي حدثت لسكان الطبقة المتوسطة الموجهة و لتسوق ، مع معظم مزايا الضواحيل

من  تعتمد على مناطق التسوق التقليدية التي الفقيرة نحو السيارات ، وترك قطاعات المجتمع
 . الحجة العامة ضد هذا هو أن المعايير المختلفة لتوفير التجزئةبمعيار ادنى  المرجح أن تعمل

موجودة بالفعل في نظام البيع بالتجزئة في المناطق الحضرية ، وأنه بينما يجب أن تكون 
 معالجة ، ال ينبغي أن يحرم األغلبية من خيار أكبر. احتياجات األقليات

 مركز المدينة مخططات التسوق في
نفس مدى بريطانيا.  لم تسعى أي دولة في أوروبا الغربية الحتواء عملية الالمركزية 

تم توجيه ضغوط  ةالثانيالحرب العالمية نتيجة لسياسة التخطيط ، الكثير من العالم ما بعد 
يمكن  1980و  1950 . ما بين الحرب من أجل نمو تجارة التجزئة في تطويرات وسط المدينة

. خالل الفترة األولى ، في مركز المدينة  مخططات التسوق تحديد مرحلتين متميزتين في تطور
مدفوًعا في البداية  ، تم تعزيز تطوير المنطقة من قبل السلطات المحلية 1965إلى  1950من 

كوفنتري وهال  بالحاجة إلى مخططات االستبدال األساسية في المدن التي دمرتها الحرب مثل
 : من خالل Towncentre مركز المدينة  ث. تم تحفيز تطوير وبليمو

 ؛ 1954. إلغاء نظام تراخيص المباني الجديدة في عام 1
 . ارتفاع الدخول الشخصية ، والتي انعكست في الطلب على مساحة جديدة للبيع بالتجزئة.2
 . . نمو حركة المركبات ، مما يؤدي إلى االزدحام المحلي في المدن3
من العقارات السكنية إلى  في االستثمارالتركيز . زيادة في رأس المال الخاص المتاح وتحول 4

.  أوائل الستينيات وينعكس آخر هذه العوامل في زيادة مشاركة القطاع الخاص من . التجارية
نتيجة للتعاون بين قسم تخطيط المدن  نطقة المركزية كانتمعظم مراكز التسوق الجديدة في الم

. حافظت سلطة التخطيط على السيطرة الشاملة على المخطط من  التطوير العقاريشركة و
برنامج  الموقع وعالقته بنمط البيع بالتجزئة الحالي وتكامله مع أجزاء أخرى من الموقع حيث

لمطورين العقاريين ، الذين ل تتخطيط المحالترك تصميم المركز والتجديد الحضري ، بينما 
أداروا أيضا منطقة كوحدة متكاملة بنفس الطريقة كما هو الحال في تطورات الضواحي المخطط 

قع ي،  بنيت مراكز التسوق 387، من  1980و  1965. بين عامي  لها في أمريكا الشمالية
 ( في مراكز المدينة .% 81) 315

 في بريطانياتجارة التجزئة المركزية 
من  إن التركيز على إعادة تطوير مناطق البيع بالتجزئة الحالية لم يزيل الضغط 

حقق نتيجة  المطورين لمراكز التسوق خارج المدينة ، على الرغم من هذا الضغط في البداية
مركز في  (2م  90.000سي لمليون قدم مربع )تم تطبيق تخطيط رئي 1964. في عام  صغيرة

Haydock  ،التأثير المحتمل على مراكز المدن  بين مانشستر وليفربول ، رفض بسبب
معارضة الحكومة في الستينيات والسبعينيات  . خالل الفترة المتبقية من الموجودة في المنطقة

تم تقديم مراكز التسوق  من القرن العشرين ، كانت هناك مقترحات قليلة للخروج من المدينة
مقدار رأس المال  قلل من  4-1973ى ذلك ، تراجع سوق العقارات في . باإلضافة إل اإلقليمية

. فقط حيث شكلت تنمية التسوق في الضواحي  المتاح لالستثمار في مراكز التسوق الجديدة
التخطيط السابق أو النمو السكاني  ، فان نقص في منطقةالجديد في  سكني مركز حيل اأساس

 .  ت التخطيط المحليةسلطاادى الى استرخاء معارضة الكبير 
متر  70،000قدم مربع ) 760،000مركز تسوق برنت كروس اإلقليمي بمساحة  

المرافق في ضواحي شمال غرب لندن في منطقة ال توجد بها  1977تم تطويره في عام  مربع(
 قدم مربع 1،065،000، وتم بناء أول مركز إقليمي مستقل قائم بذاته بمساحة  الرئيسية
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مركزية لميلتون كينز عام تجزئة تر مربع( من مساحة أرضية كمنطقة تسوق م 100،000)
1979. 

لخمسين مقترحات  شهدت الثمانينيات إحياء االهتمام بتطوير مركز التسوق ، مع 
وقد شجع هذا االتجاه  .1991و  1982قدمت بين عامي  ن ،خارج المد إقليميتسوق كز مر

. مع انتخاب حكومة  ضوابط استخدام األراضي بتغيير واضح في فلسفة الحكومة المركزية في
كان هناك افتراض عام لصالح التنمية ،  1979تاتشر في عام  المحافظين تحت مارغريت

 .  وخلق فرص العمل سة"ي"المؤس
، وفي العديد من  (EZs)داخل مناطق المؤسسة  تم تحرير الحكومة لضوابط التخطيط 

ر مربع( مت 150،000مليون قدم مربع ) 1.63في سمح ،  تطورات التجزئة الرئيسية
MetroCentre طرف الرماد لمحطة طاقة مهجورة داخل  ، بنيت على موقعGateshead EZ 

( ميدوهول ، التي حلت محل مصانع الصلب 2م  102000) مليون قدم مربع 1.1، و 
ة بتخفيف كبير لم يبشر تجار التجزئ. عمليا ، تشجيع الحكومة للمنافسة  المهجورة خارج شيفيلد

تم افتتاح أربعة 1992و  1985. بين عامي  ت الجديدةفي ضوابط التخطيط على التطورا
.  التخطيطاذونات المراكز األخرى قد تلقت  مراكز إقليمية فقط على الرغم من أن العديد من

ذن تخطيط . كل هؤالء حصلوا على إ ، تم افتتاح ستة مراكز إقليمية أخرى 2000بحلول عام 
. باإلضافة إلى ذلك ، في عام 1996سياسة تطوير التجزئة في عام  ير الحكومةتغأن قبل 

قدم مربع من مساحات  400000بواسطة  Merry Hill RSC توسيع نطاق تم رفض 1997
 . البيع بالتجزئة والترفيه 

البيع ال مركزية ة الثالثة" من أشارت هذه االتجاهات بشكل فعال إلى نهاية "الموج 
تتميز الالمركزية في المملكة  . الموجتان الرابعة والخامسة للبيع بالتجزئة في بريطانيا بالتجزئة

 1997. وبحلول عام  نع على التوالياالمصالمتحدة بارتفاع حدائق مستودعات التجزئة ومراكز 
قيد اإلنشاء( و  230مجمعات البيع بالتجزئة )مع وجود  1600 ، ُمنحت موافقة التخطيط لـ

المراكز المفتوحة أو التي من المحتمل  . قيد اإلنشاء مركًزا للمصانع )مع ثمانين مركًزا( 158
االضطرابات الرئيسية وهي في مناطق تقصير الصناعة  أن تفتح جميعها موجودة أو قريبة من

هاء من مراكز التسوق اإلقليمية خارج المدينة وقليل من المواقع االنت أو التعدين ؛ ال شيء من
 مواقع الحقول الخضراء. المقترحة في

 تأثير مراكز التسوق اإلقليمية في المملكة المتحدة
عن  هتأثيرعزل  صعوبةقليمي الجديد معقد بسبب إن تقييم تأثير مركز التسوق اإل 

. ومع ذلك ، سعت ذات العالقة  االقتصاد العالمي الوطنية أوتأثير العمليات االقتصادية العامة 
التنمية خارج المدينة على مراكز البيع بالتجزئة المحيطة  العديد من الدراسات لقياس تأثير جديد

يقع  . ى السياق المحليبشكل كبير علعتمد ي القدرة التنافسيةالتاثير على من الواضح أن  .
MetroCentre  أكبر  كم( غرب وسط مدينة نيوكاسل ، وهو واحد من 6أميال ) 4على بعد

متر مربع( من  150،000مليون قدم مربع ) 1.63مراكز التسوق المغلقة في أوروبا ، مع 
متر مربع( إضافية من مساحة  9،900قدم مربع ) 107000مساحة أرضية ،  البيع بالتجزئة

ه توج من % 12. تشير أدلة المسح إلى أن  مواقف للسيارات 10000رضية الترفيهية و األ
إلى عملية ضغط في هذا أدى .  من وسط مدينة نيوكاسل MetroCentreرحالت التسوق إلى 

مول مركزي مغلق مجدد )ميدان  على منطقة االعمال المركزيةنيوكاسل ، مع إعادة تركيز 
إعادة تطوير واسعة . بشكل عام ،  شوارع التسوق الطرفية التجزئة في الدون( وانكماش تجارة

السبعينيات في  لمنطقة البيع بالتجزئة في وسط المدينة ، مع إدخال نظام مترو في المدينة النطاق
منافسة  ، مكنت نيوكاسل من االحتفاظ بوظيفة مركزية مزدهرة للبيع بالتجزئة في مواجهة

 . خارج المدينة
كان تأثير مراكز التسوق اإلقليمية األخرى على المناطق المركزية القريبة أكثر من  

حصتها السوقية  من % 70. منطقة التسوق المركزية دودلي في غرب ميدالندز فقدت  ةشد ذلك
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ذهب بحلول عام 1986في ميري هيل مول ، مع وجود أكثر من نصف تجار التجزئة في عام 
قدم  1،240،000مباشرة إلى المنطقة اإلقليمية الجديدة البالغة مساحتها  ؛ انتقل بعضها 1992
طلب من المطورين لتوسيع  1997. في عام  مركز تسوق متر مربع( 115،000مربع )
( إضافية من المساحة اإلجمالية للبيع بالتجزئة 2م  35،000قدم مربع ) 375،000بناء المركز 

.  صالحية المراكز القائمة ستخدامات الترفيهية من أجل حماية "حيوية واال توقد رفض و
محل وسط مدينة دادلي بشكل  قد حل مركز التسوق اإلقليمي ميري هيل بحلول ذلك الوقت ،

 اأيًضا تأثير Meadowhallبطريقة مماثلة ، كان لـ .  فعال كمحور التجزئة الرئيسي للمنطقة
. منذ منتصف التسعينات ، كانت األولوية السياسية لصالح  شيفيلد في مركز التسوقعلى  اكبير

م  7000شجع مطوري "المتاجر الكبيرة جًدا" )أكثر من حيث  مراكز البيع بالتجزئة الموجودة
تحويل مساحة التخزين إلى مساحة مبيعات )عن طريق ،  ( على إعادة تطوير المتاجر الحالية2

مع تطوير البيع بالتجزئة  لربطي الوقت المناسب( أو السعي تخدام الخدمات اللوجستية فواس
 . برامج التجديد الحضري

 مستهلكون غير متساوون
  ة في هيكل تجارةأحدثت التغيرات التي طرأت بعد انتهاء الحرب العالمية الثاني 

 الراحةاالختيار وفرص من خالل زيادة  المزايا المادية لغالبية السكان التجزئة الحضرية
موقع المتاجر الكبيرة ل . من ناحية أخرى ، فإن الحجم المتزايد والالمركزي ورخص في التسوق

تجار التجزئة الذين  الت السوبر ماركت األصغر من قبلالجديدة ، وعدم االستثمار في مح
ستقلة في ساهمت المتاجر الم،  يسيطرون على سوق البقالة ، وانخفاض عدد الشركات الصغيرة

مناطق  في. تشمل هذه المجموعة الفقراء والمقيمين  المحرومين المستهلكين تشكيل فئة من
سعت  المدينة الداخلية غير المخدومة ، وفي المملكة المتحدة ، عقارات اإلسكان العام المحيطي

المستهلكين من خالل  ينبعض السلطات المحلية في المملكة المتحدة إلى معالجة مشاكل المحروم
في  Islingtonحدد المجلس البلدي  1980في عام .  جغرافية البيع بالتجزئةالسعي للتأثير على 

"مناطق نقص التسوق" التي سيتم من خاللها تشجيع استثمارات التجزئة  شمال لندن عددا من
 (. من حيث المبدأ هذا النهج8نظر الفصل يا باستخدام آلية "مكاسب التخطيط" )ربم الجديدة ،
 ، خاصة في الحاالت التي يكون فيها البيع بالتجزئة مدينةستخدم أيًضا على مستوى الييمكن أن 

لمطورون الذين يسعون للحصول على إذن تخطيط للمتاجر الكبيرة الجديدة على استعداد للعمل ل
مناطق ل . فضال عن تقديم استحقاقات العمل المحلية لمعالجة اإلقصاء االجتماعيالسلطات  معهم

يمكن أن  (VLSجًدا ) ةكبيرالجر امتالالبطالة طويلة األجل والقوى العاملة منخفضة المهارة و
ومجموعة واسعة من  توفر التطورات أيًضا للمجتمعات المحرومة منفًذا يقدم أسعاًرا منخفضة

بشكل أعم ، على الرغم  ي تكون فيها بيئة البيع بالتجزئة الحالية فقيرةالبضائع في المناطق الت
تطورات محددة ، فهي أقل  من أن السلطات المحلية يمكن أن تستخدم ضوابط التخطيط لمنع

هذا من الضروري النظر في طرق  قدرة على توجيه االستثمار إلى مناطق الحاجة. في ضوء
 الحركة.بديلة لمساعدة األسر المحرومة من 

 أحد االحتماالت هو استخدام االتصاالت السلكية والالسلكية ومرافق الكمبيوتر للربط 
تنأى  بعض المنازل الفردية أو نقاط االتصال المجتمعية إلى متجر كبير أو مركز تسوق بعض

خدمة  Gateshead. أول مخطط من هذا القبيل في المملكة المتحدة ، التسوق والمعلومات  بعيدا
(SIS)  يهدف المخطط إلى تحسين:1980، أنشئت في عام . 
لهم بالوصول إلى المتاجر  ة للمستهلكين المحرومين وتقديمها. اختيار فرص التسوق المتاح1

 التي تقدم البضائع بأسعار أرخص ؛
األحداث ،  ر المعلومات المحليةمجموعة متنوعة من مصادل. الوصول نسبًيا إلى المنزل 2

 . والرفاه ، والترفيه ، والجداول الزمنية للنقل والخدمات االجتماعية األخرى
 على عكس مخططات التسوق عن بعد التجارية مستخدم منتظم . 1000يحتوي النظام على 

 كمشروع مشترك بين المحلي Gateshead SISشائعة في الواليات المتحدة ، يتم تشغيل ال
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خدمة التسوق بدال و . ويهدف إلى توفير الغذاء والسلع المريحة لسلطة وتاجر التجزئة الرئيسيا
.  المحرومين وليس المستهلكين األثرياء من واحد للسلع الفاخرة غير الغذائية ، وموجهة إلى

والنمو العام للتجارة اإللكترونية لديه  (EHS)على الرغم من أن التسوق المنزلي اإللكتروني 
، تكلفة توفير المحطات الطرفية يعني أنه على المدى القصير  كانات كبيرة للتغلب على التنقلإم

من  سكان المدن الداخلية وعقارات المجلس المحرومة في االعتماد على التقليدية ، فإن معظم
تجارة التجزئة . التوزيع غير المتكافئ ل منافذ البيع بالتجزئة لتلبية احتياجات التسوق األساسية

من هذه التطورات ،  ، والقدرة التفاضلية للمستهلكين على االستفادة المدينةمرافق داخل  الحديثة
 .13. سيتم النظر في هذه المسألة في الفصل  النقل الحضري الفعالنظان د على أهمية التأكي


