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ABSTRACT 
       This research deals with the hybrid shopping centers which binding and accumulating the 
indoor by the outdoor in the Arabian Islamic culture and environment, hopes to get back these 
kind of building type by the inspiration of the designing, esthetics, functioning, and 
environmental aspects in the Islamic culture and Arabian environment.      
In the conclusion, the results of studying other related researches is the research problem, which 
is: (the absence  of the relationship operation between indoor and outdoor spaces, and its role in 
the enhancing of commercial buildings). 
The research aim is: (doing the integration between the indoor and the outdoor which is leading 
to enhance the commercial buildings in the Islamic and Arabian environment by dealing with 
the esthetics, environmental,  functioning, and entertaining   aspects).  
For that, the research depends on four major vocabularies gathered  from the review and 
studying of a related studies. The first one is (composing the separation boarder), it's involved to 
study how this separation boarder (between the indoor and  
the outdoor) composing. The second vocabulary (the impact of composing the separation 
boarder) 
 explores about how the impact each separation boarder kinds in the relationship between the 
indoors and outdoors spaces, and between the person themselves. 
The third vocabulary (separation boarder kinds) studies the kinds of these separation boarders. 
The last one ( the attractive outdoors) concentrates on how to attract shoppers toward the 
outdoors depending on the out itself.  
At the end, the research concluded many results, such as: the separation boarder is like a fine art 
panel border (the panel refers to the outdoors), this border may at the first seen means nothing 
but it contributes to present this panel, displays its beauty, and attract the audience.  
Keywords: attractive outdoors, separation boarder, shopper attraction, functional attraction, 
esthetical attraction, The Arabian Islamic market, Hybrid markets.   
  

 التجارية المراكز في والخارج الداخل
 تحسين ادائية المراكز التجارية

 : الخالصة
 

ركز البحث في دراسته على المراكز التجارية التي تربط بين الداخل والخارج ضمن البيئات العربية      
اعتماد الجوانب الخارج)، و -االسالمية محاوال ان يخلص الى الرجوع لنمط المراكز التجارية الهجينة (الداخل

 التصميمية والجمالية والوظيفية والبيئية المستلهمة من وعائي ثقافة االسالم والبيئة العربية.
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لذا كان من الضروري دراسة العالقة ما بين الداخل والخارج حيث جاءت المشكلة البحثية هي: غياب الربط ما    
 عملية في تحسين ادائه التجاري.تجاري وعالقة هذه الالمبنى البين الداخل والخارج ضمن 

الذي يؤدي الى تحسين ادائية المراكز التجارية من التكامل ما بين الداخل والخارج  تحقيقوهدف البحث هو:     
 خالل تحقيق الجوانب الجمالية والبيئية والوظيفية والترفيهية. 

ات، وكانت (تشكيل الحد ة دراسمستخلصة من قراءات لمجموع يتينقد اعتمد البحث على مفردتين رئيسو   
االولى الحد الموجود بين الداخل والخارج وبكل احتماالته (المادية والحسية والثقافية العقائدية) ة المفرد الفاصل)،

طبيعة العالقة بين الفضائين وعلى  فياما الثانية فهي (تأثير الحد الفاصل المشكل)، فبحثت عن مدى تأثير كل نوع 
لثة ( انواع الحد الفاصل)، فبحثت في انواع الحدود الفاصلة، (الخارج الجاذب) وهي المفردة االشخاص، والثا

 االخيرة التي تخصصت بعملية الجذب من خالل الفضاء الخارجي بنفسه.
 مفردتين في التطبيق العملي ( انواع الحد الفاصل والخارج الجاذب). تراستثم

التواصل ن الداخل والخارج امكانيات االرتباط والتعايش المستمر ووتوصل البحث الى: تحقق العالقة ما بي   
الشكلية والكتلية فضال عن الوظيفية والرمزية والتعبيرية والجمالية  ،على عدة مستويات في مقدمتها تكاملوال

 مما يساهم في تحسين أدائية المراكز التجاريةوالسيكولوجية والبيئية والترفيهية والسياحية 
الجذب ،الجذب الوظيفي ، جذب المتسوق ، الحد الموصل ، الحد الفاصل ، الخارج الجاذب :المرشدةالكلمات 
 االسواق الهجينة.   ، االسواق العربية االسالمية ، الجمالي


