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مقالۀ پژوهشی

ــۀ  ــوان حلق ــح به طــور خــاص به عن ــه تفری ــاز ب ــام و نی ــه انســان به طــور ع ــای ثانوی ــد ه| نقــش نیازه چکی
واســط بیــن معمــاری و محیــط در فضاهــای تجــاری اهمیــت غیرقابــل انــکاری دارد، به گونــه ای کــه کیفیــت 
فضاهــای تفریح-خریــد در مجتمع هــای تجــاری بــرای رفــع نیــاز بــه تفریــح کاربــران کــه از وظایــف مترتــب 
ــرار دهــد. تحقیــق  ــر ق ــزان موفقیــت یــک مجتمــع تجــاری را تحــت تأثی ــد می ــر معمــاری اســت می توان ب
پیــِش رو بــه بررســی عوامــل مؤثــر بــر موفقیــت فضاهــای مجتمع  هــای تجــاری از منظــر فضاهــای تفریــح-

خریــد و ارزیابــی روابــط آنهــا و اهمیــت نســبی هرکــدام می  پــردازد تــا از ایــن طریــق بتــوان عالوه بــر ســنجش 
میــزان موفقیــت چهــار مجتمــع تجــاری نویــن منتخــب شــهر تهــران )تیــراژه- کوروش-پاالدیــوم و تیــراژه2( 
ــه  ــه ب ــای تجــاری ک ــای مجتمع ه ــرای طراحــی فضاه ــی ب ــد، الگوهای ــای تفریح-خری در ســازماندهی فضاه
مقبولیــت فضــای معمــاری از نــگاه کاربــران کمــک کنــد را ارائــه نمایــد. بــه ایــن منظــور ســؤال اصلــی ایــن 
اســت کــه عوامــل مؤثــر بــر موفقیــت فضاهــای تفریح-خریــد کدامنــد؟ و بنــا بــر وزن نســبی هرکــدام، میــزان 
موفقیــت نســبی مجتمع هــای تجــاری مــورد بررســی کــدام اســت؟ لــذا پــس از شــناخت و اســتخراج مؤلفــه و 
عوامــل مؤثــر از آرای اندیشــمندان صاحب نظــر در حــوزۀ مــکان، از طریــق تحلیــل منطقی و اســتدالل قیاســی، 
مــدل پیشــنهادی از عوامــل مؤثــر بــر موفقیــت فضاهــای تفریح-خریــد مجتمع هــای تجــاری به دســت آمــد. 
ســپس صحــت مــدل پیشــنهادی از طریــق روش دلفــی، بــا اســتناد بــه آرای اســاتید معمــاری ســنجیده و 
غربــال شــد، روابــط میــان ایــن عوامــل سنجیده شــده و بــه کمــک فراینــد تحلیــل شــبکه ای ANP، میــزان 
اهمیــت و وزن هریــک از عوامــل مشــخص شــد. نتایــج به دســت آمــده عوامــل مؤثــر بــر کیفیــت و موفقیــت 
فضاهــای تفریح-خریــد را در ســه دســتۀ کلــی »عملکــردی«، »کالبــدی« و »ادراکــی« نشــان می دهــد کــه 
مهمتریــن مؤلفه  هــا براســاس تعــداد و شــدت زیرمؤلفه  هــای آن بــه ترتیــب مؤلفــۀ کالبــدی ســپس مؤلفــۀ 

ادراکــی و در انتهــا مؤلفــۀ عملکــردی شــناخته شــدند.
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سـنتی دیگـر پاسـخگوی نیازهـای شـهروندان نبوده و شـکل گیری 
فضاهـای تجـاری جدیـد از الزامـات شـرایط زندگی مدرن می شـود. 
در ایـن شـرایط نـوع، مصـرف و شـیوۀ زندگـی مـردم نیـز دچـار 
دگرگونـی وسـیعی می شـود )حبیبی و محمـودی و پاتـی، 1395(. 
مجتمع هـای تجـاری نویـن در بسـتر فرهنگـی و اقتصـادی جامعـه 
احداث شـده و سـبک خاصـی از زندگی و فراغت را ترویـج کرده اند. 
امـروزه فضاهـای تجـاری قدرتمندتریـن زمینه را بـرای فعالیت های 
اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگـی مهیـا کـرده و شـهروندان را بـه 
مصرف گرایـی و مدگرایـی هدایـت می  کنـد )حسـن نژاد امجـدی، 
پورمحمـدی و زالـی، 1400(. از سـویی دیگـر به دلیـل تغییـر آرام و 
پیشـروندۀ سـبک زندگی و نیـاز رو   بـه افزایش به فضاهـای عمومِی 
اجتماع پذیـر بـا قابلیـت برآورده سـازی نیـاز بـه تفریـح در جامعـه 
کـه در فضاهـای بـاز شـهری محقـق نشـده اند، گرایـش بـه سـمت 
چنیـن فضاهایـی افزایـش پیـدا کـرده   اسـت. امـروزه تبعـات حذف 
بعضـی از فضاهـای مرتبـط بـا نیازهای مـدرن جامعه ماننـد تفریح، 
گـذران اوفـات فراغـت و فعالیـت جمعی و نـگاه اقتصـادی صرف به 
ایـن مجتمع هـای تجـاری، کیفیت فضاهـای نیمه عمومی شـهری را 
تحـت تأثیـر قرار داده اسـت. ضعف فضاهـای تجاری نویـن در خلق 
ویژگی هایـی چـون: تنـوع، شـگفتی، ابهام، سـرزندگی و بسـیاری از 
مفاهیـم دیگِر کیفـِی فضا، موجب عـدم تکرار موفقیت  هـای بازار در 
قالـب بعضـی از این مجتمع های تجاری شـده اسـت. کاربـران مراکز 
خریـد و مجتمع  های تجاری طیف  های متنوعی شـامل مغـازه  داران، 
خریـداران و پرسـه  زنان هسـتند کـه هـر گروه بـه گونـه  ای متفاوت 
از یکدیگـر بـه مصـرف و تولیـد فضـا و نـه لزومـاً بهره  وری صـرف از 
خدمـات کاالیـی ایـن مراکز می پردازنـد )کاظمی و رضایـی، 1386، 
4(. مجتمع  هـای تجـاری، امروزه جمعیت را از سـطح شـهر به درون 
خـود برده  انـد و آزادی عمـل اجتماعی در داخل ایـن فضاها افزایش 
پیـدا کـرده اسـت. مفهـوم فراغـت و خریـد ادغام شـده اسـت. عماًل 
پـس از تحقیقات جانسـن )1989( در بریتانیا، خرید کردن بخشـی 
از فعالیت هـای فراغتـی و تفریحـی بـه حسـاب می آیـد. ایـن تغییر 
شـکل، هویـت انسـانی جدیدی بـروز داده اسـت. فضاهـای تفریحی 
و فراغتـی در مجتمع هـای خریـد به عنـوان فضاهای نیمه شـهری پر 
اقبـال ، نقـش مهمی در شـکل گیری یـک اجتماع فعال و مشـارکتی 
دارنـد چـرا کـه مکان هـای زندگـی در مشـارکت اجتماعـی ، نیاز به 
بازخوانـی کارکردهـای فراغتـی داشـته و لـزوم توجـه بـه فضاهـا و 
مکان هایـی کـه فرصت هـای فراغـت و تفریـح را در سـطح شـهر 
فراهـم  می کننـد و کنشـگرانی کـه در عمـل بایـد از امـکان گـذران 
اوقـات فراغـت جمعـی برخـوردار باشـند ، در مطالعـات شـهری و 
معمـاری ضـروری اسـت )فکوهـی و امیـری، 1394، 34(. احـداث 
بنـای یک مجتمـع تجاری با وجود هزینه  ها، سـختی  ها و مشـکالت 
به عنـوان مرحلـۀ ابتدایـی در ایجـاد یـک مجتمـع موفق به حسـاب 
می آیـد (Kim, 2002, 596). آنچـه یـک مجتمـع تجـاری را از دیگر 
مجتمع  هـا متمایـز می سـازد نه زیبایی و شـکوه بنا و تعـدد امکانات 

مختلـف کـه میـزان موفقیـت آن در ذهـن کاربـران اسـت. هرچنـد 
عوامـل خارجـی و داخلی متعـددی در این موفقیت دخیل هسـتند. 
میـزان موفقیـت مجتمع  هـای تجـاری در فراهم سـاختن مکان  هـای 
نفریح-خریـد در ایـن تحقیـق مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. 
مطالعـات و بررسـی نمونه هـای مـوردی ایـن مقالـه نشـان می دهد 
اولویـت دادن بـه مسـائل اقتصـادی مدنظـر صاحبـان مجتمع  هـای 
تجـاری موجـب کاهش پتانسـیل موفقیـت و عدم بـروز فعالیت های 

اختیـاری در هنـگام حضـور کاربـران در فضا می  شـود. 

مسئله و ضرورت پژوهش
مجتمع  هـای تجـاری علی رغـم اینکـه به عنوان سـمبل شـهر مدرن 
بـه  جامعـه  هدایت گـر  جامعه شناسـی  منظـر  از  می شـود،  تلقـی 
مصرف گرایـی عنـوان شـده اسـت. در دهـۀ اخیـر در شـهر تهـران 
حـدود 300 مجتمـع تجـاری احـداث شـده و یـا در حـال احـداث 
اسـت کـه در عصـر حاضر می تواند بخشـی از نیازهـای ثانویه جامعه 
را بـرآورده کنـد و در راسـتای ارتقـای روانـی جامعـه گام بـردارد. 
نیـاز بـه تفریـح و گـذران اوقـات فراغت کنشـگران مهـم جامعه در 
نظریۀ انتخاب ویلیام گالسـر مطرح شـده اسـت و در صورت مدنظر 
قرارگرفتـن مؤلفه هـای مؤثـر در کیفیـت مـکان بـا رویکـرد نیـاز به 
تفریـح در فضاهـای مجتمع  های تجـاری نوین، می  توانـد گامی مؤثر 

در جهـت کارکـرد بهینـۀ ایـن فضاها در محیط شـهری باشـد.

اهمیت پژوهش
همسـویی بـا نیازهـای جامعـه در حـوزه فضـا و مـکان، در نظـر 
داشـتن کیفیـت و مقبولیت فضـای ساخته شـده از دیـدگاه کاربراِن 
مجتمع  هـای تجـاری و اطمینان بخشـی بـه تصمیمـات و برنامه های 
طراحـی بـرای احـداث ایـن مجتمع  هـا کـه بـا هزینه هـای بسـیار 
باالیـی احـداث می شـوند، اهمیت پرداختـن به این مقولـه را نمایان 
می  کنـد. مجتمع  های تجـاری نویـن به عنوان فضاهـای نیمه عمومی 
شـهری با توجه به اقبال عمومـی و افزایش آزادی عمل اجتماعی در 
داخـل این فضاها، قابلیت بر دوش کشـیدن بخشـی از کاسـتی های 
فضاهـای شـهری در حوزۀ اجتماع پذیـری و گذران اوقـات فراغت را 
داراسـت. بنابرایـن درنظرگرفتـن مؤلفه هـای کالبـدی، عملکـردی و 
ادراکـی )کـه ماهیتـی متغیر و تعاملـی دارند( در بناهـای مجتمع  ها 
می توانـد بـه ارتقـای کارکرد آن در شـهر در راسـتای رفـع نیازهای 
معنایـی کاربـران کمـک کـرده و به عنـوان راهـکاری در طراحـی و 

برنامه ریـزی شـهری مدنظـر قـرار گیرد. 

پیشینۀ پژوهش
در بررسـی پیشـینۀ پژوهـش رویکردهـای کالبـدی، عملکـردی و 
ادراکـی در خصـوص کیفیـت فضاهای تجـاری مدنظر پژوهشـگران 
قـرار گرفته اسـت که به دلیـل بحث در حوزۀ نیازهـای معنایی و نیاز 
بـه تفریـح به طور خـاص در این پژوهـش، ارائۀ موارد زیر مناسـب تر 
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بـه نظـر می رسـد. در آمریـکا، در سـال های پایانـی دهـۀ 1920 
ایـن   1930 دهـۀ  در  یافتنـد.  افزایـش  زنجیـره  ای  فروشـگاه های 
فروشـگاه ها رونـق گرفتنـد و تبدیـل بـه سـوپرمارکت های بـزرگ 
دارای تخفیـف شـدند. جنـگ جهانـی دوم دورۀ رکـود آمریـکا بود و 
پـس از آن در دهـۀ 1950 حومه نشـینی رشـد گسـترده  ای کرد. در 
سـال 1956 و بـا تأسـیس اولیـن مـال سرپوشـیده در سـاوت لنـد 
(Sothland) توسـط ویکتـور گروئـن و ایده  هـای یوتوپیایـی او، ایـن 
مـال تبدیـل بـه مـکان تجمـع و پاتوق های مدنـی و اجتماعی شـد 
)خادمـی و علی پـور، 1396(. ایـن روند در سـال های بعـد ادامه پیدا 
کـرد و بسـیاری از مراکـز خریـد تبدیـل بـه مال  هـای سرپوشـیده 
شـدند. در دهـۀ 1970 فرهنـگ مـال در پـی افـزودن کاربری هـای 
رواج  آنهـا،  بـه  تئاتـر  و  سـینما  اغذیه فروشـی  ها،  -ماننـد  جانبـی 
بسـیاری بافـت )گوین، 1395(. تقریبـاً در همه جـای آمریکا، تعداد 
زیـادی از نوجوانـان قرارومدارهای خـود را در حوالی مال  های حومۀ 
شـهر می گذاشـتند. در پـروژۀ تحقیقاتـی کـه در قالـب مقالـه  ای در 
سـال 1985 انتشـار یافت، 63 درصـد از اسـتفاده کنندگان مال یک 
یـا دو بـار در هفتـه بـه آنجا می آیند، بیشـتر آنها یک تا پنج سـاعت 
زمـان خـود را در ایـن فضـا می  گذراننـد. آنها به نـدرت تنهـا به مال 
می  رونـد و معمـوالً بـا دوسـتان خـود بـه این فضاهـا می رونـد. تنها 
نیمـی از ایـن افـراد اظهـار کرده انـد کـه خریـد کـردن، هـدف آنها 
بـرای آمـدن بـه مال اسـت. دالیـل دیگـر، تماشـای دیگران شـامل 
جنـس مخالـف، بازی هـای کامپیوتـری، دیدن دوسـتان و تماشـای 
مـردم اسـت (Anthony,1985). همنشـینی عرصه هـای عمومـی و 
واحدهـای تجـاری در مجتمع هـای تجـاری بـر تفـوق تفریـح بر امر 
خریـد صحه گذاشـته و سـازماندهی فعالیت  ها در ایـن مجتمع  ها به 
گونـه  ای اسـت که امـکان گذران اوقـات فراغت و تفریـح ذیل عنوان 
مرکـز خریـد فراهـم آمـده و بـه نظـر می رسـد توجـه بـه نیازهـای 
ثانویـه انسـان به طـور عـام و نیـاز بـه تفریح به طـور خـاص می تواند 
به عنـوان حلقـۀ واسـط بین معمـاری و محیـط در فضاهـای تجاری 
به عنـوان یـک فضای همگانی اهمیت غیرقابل انکاری داشـته باشـد. 
از نظـر ویلیـام وایـت رفتـار مـردم در فضاهـای عمومـی شـهری 
به صورتـی عجیـب و غیرقابل پیش بینـی اسـت و آنچـه بیـش از هـر 
عامـل دیگـری مردم را به خود جـذب می کند حضور سـایر افراد در 
فضـا اسـت )کاشـانی  جو، 1389(. ِگل بـر ایـن باور اسـت فعالیت در 
جایـی رخ می دهـد کـه پیش تـر در آن رخـدادی بـه وقوع پیوسـته 
باشـد، چـرا که معمـوالً در فضایی کـه در آن فعالیتی جریـان ندارد 
فعالیتـی تـازه روی نمی  دهـد. بر این اسـاس او فعالیت هـای افراد در 
فضاهای شـهری را به سـه دسـته: فعالیت های ضروری، فعالیت های 
مـورد  در  می کنـد.  تقسـیم  اجتماعـی  فعالیت هـای  و  گزینشـی 
فعالیت هـای اجتماعـی پیـش از آنکه بتوان کیفیت محیـط را انگیزۀ 
شـکل گیری فعالیـت دانسـت؛ می تـوان آن را به مثابـۀ بسترسـازی 
بـرای انجـام آن در نظر گرفـت )گل، 1387(. با توجه به دسـته بندی 
فعالیت  ها از سـوی ِگل فعالیت های گزینشـی زمینه  سـاز فعالیت های 

اجتماعـی هسـتند و در فضایـی بـا کیفیـت پایین انجام نمی  شـوند. 
یکـی از عوامـل شناسـایی فضا به عنـوان فضایی موفق، امـکان انجام 
فعالیت هـای اجتماعـی در آن اسـت. بـه نظـر می رسـد مجتمع  های 
تجـاری در حـال دگردیسـی به فضاهـای جمعی هسـتند )خادمی و 
علی پـور، 1396(. مونتگمـری نکتـۀ کلیـدی در موفقیـت فضـای 
شـهری را در وجـود یـک مبنای »تعـادل« شناسـایی می کند. بدون 
مختلـف  الیه  هـای  و  سـطوح  در  اقتصـادی  فعالیت هـای  حضـور 
نمی تـوان فضـای موفق شـهری ایجاد کـرد و از آنجا کـه تبادل فقط 
در فعالیت هـای تجـاری خالصه نمی شـوند، فضای شـهری بایسـتی 
امـکان ایجـاد ارتباطـات اجتماعـی و فرهنگـی را نیـز فراهـم آورنـد 
 (Carr, 1990) کارمونا، هیت، تنر و تیسـدل، 1388(. همچنین کار(
عوامـل مؤثـر بر حضـور مـردم در فضاهـای شـهری را در پنج عامل 
راحتی، آسـایش، دل مشـغولی غیرفعال، دل مشـغولی فعال و کشـف 
می دانـد. راحتـی: نیـاز اولیـه و پایـه در یـک فضـا اسـت. نیـاز بـه 
خـوردن، نوشـیدن، سـرپناه و یا مکانـی برای اسـتراحت، تمامی این 
مـوارد مسـتلزم راحتـی در فضا اسـت. آسـایش: وجه تمایز آسـایش 
بـا راحتـی در دارا بـودن میـزان آزادی شـخص در فضـا تعریـف 
می شـود. به گونـه ای که می تـوان احسـاس راحتی روحـی را به مثابۀ 
پیـش نیـازی برای آسـایش در نظـر گرفـت. دل مشـغولی غیرفعال: 
محیـط پیرامـون آدمـی یـارای آن را دارد کـه به گونـه ای متفـاوت و 
بدون درگیر سـاختن مسـتقیم شـخص احسـاس آرامـش را در وی 
ایجـاد کنـد. ایـن ویژگـی در برگیرندۀ عالقـه، مشـاهده و لذت بردن 
بوده و از تماشـای صحنه ای گذرا منتج می شـود. دل مشـغولی فعال: 
ایـن کنـش، حاصـل تجربـۀ مسـتقیم مـکان و مـردم حاضـر در آن 
اسـت. ایـن تجربه گسـترۀ متنوعی را داراسـت. برخی افـراد از دیدن 
سـایرین احسـاس خشـنودی می کننـد. ایـن در حالـی اسـت کـه 
برخـی دیگـر تمایل به برقـراری ارتباط مسـتقیم  تری دارند. کشـف: 
از منظـر »کار« مفهـوم کشـف به عنـوان خلـق فضاهـا و منظره  های 
متنـوع، فعالیت هـای گوناگـون بـا هـدف تأمیـن جاذبه  هـا و تجارب 
گوناگـون و ایجـاد پویایـی در بازدیدکننده  گان فضـا تعریف و تبیین 
می شـود. مقولۀ کشـف با مفاهیم تغییـر و تنوع در پیوند اسـت. این 
مقولـه میـان مسـائل روزمـره و یکنواخـت، گسسـت ایجاد کـرده و 
حـس دور از انتظـار و ناگهانـی بـودن را در بـردارد. همچنیـن پروژه 
فضاهـای عمومـی )PPS(، چهار عنصر کلیدی )دسترسـی، راحتی و 
تصویـر ذهنـی، کاربری و فعالیـت، اجتماع پذیـری( را به مثابۀ عناصر 
کلیـدی یک مـکان موفق بـر مـی شـمارد (PPS, 2000,17). عناصر 
کالبـدی بـر میـزان دسترسـی و قابلیـت ادراک فضـا مؤثر هسـتند. 
مونتگومـری می گویـد: »این کـه چـرا یـک مـکان موفـق اسـت و 
چگونـه می تـوان ایـن موفقیـت را ایجاد کرد بسـیار دشـوار اسـت«. 
و  کالبـدی  خصوصیـات  در  ریشـه  مـکان،  معانـی  درحالی کـه 
فعالیت هـای وابسـته بـدان دارد، ولی آن خصوصیـات کالبدی مکان 
را شـکل نمی  دهنـد؛ بلکـه مقاصـد و تجربیـات انسـانی هسـتند که 
خصوصیـات مـکان را شـکل می  دهنـد. بنابراین آن چـه را که محیط 
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ارائـه می دهـد، عملکـردی اسـت کـه عمـل ارزنـدۀ خـود مـا آن را 
شـکل می دهـد )مدیـری، 1387، 76(. مونتگمـری فضـای عمومـی 
موفـق را در نـوع فعالیـت فضا می دانـد، که باید تا حـد امکان متنوع 
باشـد؛ بـه عقیـدۀ او بدون حضور یـک فعالیت پایۀ اقتصـادی، امکان 
خلـق مـکان خـوب وجـود نـدارد. مـکان بایـد زمینـۀ فعالیت هـای 
اجتماعـی و فرهنگـی را نیـز فراهم کند )همان، 77(. سـرزندگی نیز 
از جملـه عوامـل مهـم و مؤثـر مجتمع  هـای تجـاری در موفقیـت 
فضاهـای تفریـح- خریـد بـه شـمار مـی رود. یـک فضـای سـرزنده 
عبارتسـت از فضایی کـه در آن حضور تعـداد قابل توجهی از کاربران 
و تنـوع آنهـا )بـه لحاظ سـن و جنس( در گسـترۀ زمانی وسـیع که 
فعالیت هـای ایشـان عمدتـاً بـه شـکل انتخابـی یـا اجتماعـی بـروز 
می یابـد، بـه چشـم می خورد )خسـتو و سـعیدی رضوانـی، 1389(. 
بـه هـدف ایجـاد سـرزندگی در محیـط، فضـای محرک و پرشـور و 
نیازهـای عملکـردی آن  آیـد و در خصـوص  بایـد فراهـم  نشـاط 
برنامه ریـزی شـود )اخـوت، 1382، 22(. آنچـه تقریبـاً مـورد قبـول 
روانشناسـان معاصـر اسـت این اسـت کـه عوامل محیطـی در ایجاد 
سـرزندگی محیطـی مؤثـر هسـتند و کیفیـت محیـط می توانـد بـه 
وسـیلۀ فراهـم نمـودن ابزارهایی، سـرزندگی را ارتقا بخشـد که خود 
می توانـد بخشـی از فضاهـای تفریح-خریـد در مجتمع هـای تجاری 
باشـد.  به اعتقاد جین جیکوبز )1386( تنوع، سـرزندگی را به دنبال 
خواهد داشـت که شـامل تنـوع: کالبـدی، کاربری و فعالیت  هاسـت. 
کویـن لینـچ )1381( سـرزندگی را بـه چند بخش تقسـیم می کند 
کـه عبارتنـد از: بقا، ایمنی، سـازگاری، سـالمتی و ثبـات بیولوژیکی 
را  سـرزندگی  (Landry, 2000) مفهـوم  النـدری  چارلـز  اسـت. 
به گونـه ای متفـاوت بررسـی کـرده، او سـرزندگی و زیسـت پذیری را 
مجـزا تعریـف کـرده و بـا چهـار رویکـرد عمـده شـامل سـرزندگی 
اقتصـادی، اجتماعـی، محیطـی، فرهنگـی و بـه شـکل موضوعی به 
مسـئله پرداختـه اسـت. او نُـه معیـار مؤثـر را بـرای شناسـایی یـک 
شـهر سـرزنده و زیسـت پذیر برمی شـمارد: تراکم مفید افـراد، تنوع، 
دسترسـی، ایمنـی و امنیـت، هویـت و تمایـز، خالقیـت و تشـریک 
مسـاعی، ظرفیـت سـازمانی و رقابت. هرچنـد این عوامـل برای یک 
کل معرفـی شـده اند ولـی بـه نظر می رسـد بـرای تأمین سـرزندگی 
فضاهـای عمومـی و نیمه عمومـی شـهری نیـز قابـل تأمـل باشـند. 
پامیـر (Paumier, 2007) عوامـل مؤثـر بـر یک مـکان عمومی موفق 
و پرجنب وجـوش را این چنیـن معرفـی می کنـد: موقعیـت مـکان، 
انـدازه مـکان، برنامه ریـزی مـکان، طـرح مکان )خسـتو و سـعیدی 
رضوانـی، 1389(. گلـکار در پژوهشـی کـه در رابطـه بـا سـرزندگی 
شـهری بـه انجـام رسـانده، سـرزندگی شـهری را به عنـوان یکـی از 
مؤلفه هـای سـازندۀ کیفیت طراحی شـهری تعریف می کنـد )گلکار، 
1379(. اگـر محیط از وجود یک فرهنگ پیشـرفته برخوردار باشـد، 
نیـاز بـه فضایی ویـژه برای انجـام فعالیت هـای جمعـی در آن حس 
می شـود و چنیـن محیطـی فقـط بـا حضـور افـراد در فضـا معنـا 
می یابـد و این گونـه اسـت کـه فضـای مزبـور بایـد دارای کیفیـت 

سـرزندگی باشـد. از سـوی دیگـر وجود محیط سـرزنده کـه حضور 
افـراد در آن بیشـتر اسـت در برقـراری تعامـالت اجتماعـی افـراد، 
تبـادل اطالعـات نقـش مؤثـری ایفـا می کنـد. بنابرایـن وجـود یک 
فضـای سـرزنده و پویـا باعـث افزایش انگیـزه در برقـراری ارتباطات 
جمعـی شـده و تبـادل اطالعـات را تسـهیل می بخشـد و عالقـه به 
حضـور افـراد را در محیـط افزایـش می دهـد و می توانـد یکـی از 
عوامـل موفقیـت فضا قلمـداد شـود. در مطالعات خادمـی و علی پور 
)1396( آمـده اسـت: »مال هـا نمـاد مصرف گرایـی هسـتند ...کـه با 
نوعـی دگردیسـی در خواسـته های مـردم و به خصـوص جوانـان بـه 
و  شـده اند.....  بـدل  اجتماعـی  روابـط  برقـراری  بـرای  محل هایـی 
می تـوان بـا بهره گیری از این پدیـده از این فضاها در رشـد تعامالت 
اجتماعـی اسـتفاده کـرد«. در واقع نیـاز به تعامـالت اجتماعی یکی 
از بخش هـای مطرح شـده در نیازهـای معنایـی انسـان و نیـاز بـه 
تفریـح کاربـران در این پژوهش هسـتند و مؤلفه هـای دیگری نیز در 
ایـن حـوزه مدنظـر قـرار گرفته انـد. بررسـی عوامـل تأثیرگـذار در 
موفقیـت فضاهای تجـاری اعم از اجتماع پذیری، سـرزندگی، کیفیت 
محیـط و ... در مواجهـه بـا نیـاز بـه تفریـح کاربـران در سـه حـوزۀ 
اصلـی عملکـردی، کالبـدی و ادراکی به جمع بنـدی مؤلفه های مؤثر 
بـر موفقیـت و کیفیت فضاهـای تجـاری در دوران امـروز می انجامد 

که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

مبانی نظری
تفریح در خرید •

کاربـران مجتمع  هـای تجـاری بـه دالیـل مختلفـی خریـد می کنند 
کـه برخـی از ایـن دالیـل ممکن اسـت مربوط بـه نیاز بـه محصول 
یـا خدمـت نباشـد؛ بـرای مثـال مشـتریان ممکـن اسـت بـرای نیاز 
 Puccinelli, Goodstein( کننـد  خریـد  تفریـح  و  سـرگرمی  بـه 
Grewal, Price, Raghubir & Stewart, 2009(. شواهد متعددی در 
مطالعـات مربـوط بـه کیفیـت زندگی نشـان داده اسـت کـه ارتباط 
قـوی میـان تفریح و خریـد وجود دارد )حیدرزاده و حسـنی پارسـا، 
   (Neal, Uysal & Sirgy, 2007)1391(. بـرای مثال، نیل و همـکاران
نشـان دادنـد رضایـت از ابعـاد خدمـات، نقـش قابل مالحظـه  ای در 
شـکل گیری رضایـت کلـی از مرکز خرید داشـته و نقـش مهمی در 
رفـاه تفریحـات ایفا می نمایـد. میزان موفقیـت از خرید ادرا ک شـده 
در یـک مجتمـع تجـاری می تواند به واسـطۀ دسترسـی بـه امکانات 
تفریحـی، امـکان صـرف غـذا و نوشـیدنی در مجتمـع تجـاری و 
درنظرگرفتـن امکانـات تفریحـی بـرای کـودکان، جوانـان و افـراد 
بزرگسـال تحقـق پیدا کنـد. عالوه بر آن، تسـهیالت تفریحـی نه تنها 
رفـاه تفریـح را افزایـش می دهـد، بلکه موجـب افزایش رفـاه جامعه 
و رفـاه روابـط اجتماعـی نیز می شـود. افراد در مجتمـع تجاری باهم 
روبـه رو می شـوند؛ روابـط اجتماعـی ایجـاد می کننـد، جامعه پذیـر 
می شـوند، از خدمـات تفریحـی اسـتفاده می کنند )بـرای مثال فیلم 
تماشـا می کننـد(، غـذا می خورنـد، در مـورد مسـائل اجتماعـی بـا 
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یکدیگـر صحبـت می کننـد و از ایـن دسـت. انجـام ایـن فعالیت هـا 
تأثیـر مثبتـی بر زمینه  هـای اجتماعی، تفریحی و زندگـی در جامعه 
بـر جای می گذارد (Coclains, 2009). به نظر می  رسـد درآمیختگی 
مفاهیـم تفریـح، خریـد و اوقـات فراغـت در فضاهـای مجتمع هـای 
در  و عملکردهـا  کاربری هـا  تلفیـق  الهام بخـش  تجـاری می توانـد 

برنامـۀ فیزیکـی طراحـی بنـای مجتمع هـای تجاری باشـد.
عوامل مؤثر در کیفیت فضاهای تفریح-خرید تجاری •

طراحـی خـوب مراکـز خریـد کاربـران را قادر  می سـازد بـا کمترین 
تـالش و تشـویش به گردش بپردازند و همچنین بیشـترین شـانس 
مواجهـه بـا اهـداف )معطـوف بـه خرید یـا تفریح( را داشـته باشـند 
دیگـر  عبارتـی  بـه   .(Bitgood, Davey, Huang & Fung,2012) 
طراحـی معمـاری مراکز خرید نقـش مهمی در گـردش کاربران ایفا 
 می کنـد . مطالعـات تأکیـد دارنـد اگر مراکـز خرید به خوبـی با بافت 
موجـود هماهنگ شـوند ،  می توانند از بی میلی کاربـران برای گردش 
بکاهنـد (Lorch & Smith,1993)  و موجـب اسـتفادۀ لذت بخـش از 
زمـان و ادامـۀ حرکـت در فضـا بعد از خرید شـود. برخـی تحقیقات 
نشـان  می دهـد راحتـی ، تأثیـری قابل توجـه در انتخـاب کاربـران و 
 . (Hedhli, Chebat & Sirgy, 2010) افزایش آگاهی فضایی آنها دارد
چیدمـان و تنـوع فضایـی نیـز راحتـی حرکـت کاربـر را از طریـق 
محـل قرار   گیـری واحدهـای فـروش و راهروهـا تحـت تأثیـر قـرار 
گـردش  خوشـایند  تجربـۀ   . (Turly & Chebat, 2002)  می دهـد 
فضـا ،  جذابیـت  میـزان  بـا  زیـادی  مقـدار  بـه  خریـد  مراکـز  در 
دارنـد  ارتبـاط  خدماتـی  عملکردهـای  و  ویترین هـا  مغازه هـا ، 
(Oppewal & Timmermans,1999) . همچنیـن گوناگونی مغازه ها 
از نظـر ماهیت و شـکل ظاهـری در مراکز خرید تأثیر مثبت بر خرید 
داشـته و هیجان به دنبال دارد (Wakefield & Baker, 1997) . برخی 
از محققـان معتقدند حضـور جمعیت در فضاهـای عمومی در مراکز 
خریـد  می توانـد افـراد بیشـتری را بـه آن فضـا جذب کند . براسـاس 
ایـن تحقیقـات ، اجتماع گروه هـای متنوعی از مردم با جنسـیت های 
متفـاوت در مراکـز خریـد خود موجب  می شـود این فضاهای شـلوغ 
بـرای دیگـران نیـز جـذاب ، امـن و معنـادار تشـخیص داده شـوند 
(Oppewal & Timmermans, 1999) . گرچـه حضور جمعیت برای 
نوشـیدن و غـذا خـوردن ممکـن اسـت زودگـذر باشـد امـا به عنوان 
یـک عامـل حمایت گـر تعامـالت اجتماعـی بـرای گروهـی خـاص 
 می توانـد مدنظـر باشـد (Zacharias, 1993) . مبلمان و دکوراسـیون 
نیـز یـک عامـل مهـم مدنظـر محققـان قـرار گرفتـه اسـت .خوانایی 
مسـیر های داخلـی و خارجـی و عـدم وجـود موانع مزاحـم  می تواند 
بـر کیفیـت گردش کاربـران و میـزان توجه آنها بـه امکانات مجتمع 
. (Oppewal & Timmermans, 1999) تأثیـر مثبـت داشـته باشـد

روش تحقیق
هـدف ایـن تحقیق سـنجش میـزان موفقیـت مجتمع هـای تجاری 
در ایجـاد فضاهـای تفریح-خرید اسـت. این تحقیـق از لحاظ هدف، 

کاربـردی بـوده و بـه لحـاظ گـردآوری داده هـا از نـوع توصیفـی-
تحلیلی اسـت. روش تحلیـل در این پژوهش به صـورت کیفی-کمی 
اسـت. قلمـرو تحقیق شـامل نظرهای مطـرح در این زمینه اسـت. با 
بهره گیـری از روش نمونه گیـری هدفمنـد از نظـرات نظریه پـردازان 
در رابطـه بـا ایـن موضـوع، اسـتفاده شـده اسـت. ابـزار گـردآوری 
اطالعـات، نخسـت بـه کمـک فیش بـرداری مطالعـات کتابخانه ای و 
عکس بـرداری و تحلیـل فضاهـای داخلـی مجتمع هـای منتخـب و 
در مرحلـۀ بعـدی پرسشـنامه اسـت. در بخـش نخسـت ابتـدا نظـر 
اندیشـمندان در رابطـه بـا مؤلفه های شـاخص تأثیرگـذار بر کیفیت 
فضاهـای خریـد با تمرکز بر عملکرد تفریحی بـودن فضاها گردآوری 
براسـاس  منتخـب  تجـاری  مجتمع هـای  داخلـی  فضاهـای  شـد. 
تجزیه وتحلیـل  اندیشـمندان،  آرای  از  استخراج شـده  مؤلفه هـای 
گردیـد و بـا اسـتفاده از نظـرات اسـاتید آمـوزش معماری براسـاس 
روش دلفـی، در خصـوص عوامـل مؤثـر بـر افزایش میـزان موفقیت 
مجتمع هـای تجـاری، اهمیـت هر زیرمؤلفـه مورد پرسـش و ارزیابی 
قـرار گرفت. جامعـۀ آماری در این مرحله براسـاس فرمول کوکران و 
از مجموع 188 اسـتاد هیئت علمی معماری دانشـکده های معماری 
اسـتان تهـران و بـا ضریب خطـای 1/ 0 بـه تعداد 64 اسـتاد تعیین 
شـدند. در بخـش دوم وزن مؤثـر معیارهـا و میزان اهمیـت هرکدام 
براسـاس نظرات اسـاتید امتیازدهی شـده و عوامل مؤثر در موفقیت 
فضاهـای تجـاری بـر مبنای موضـوع پژوهش واکاوی می گـردد و در 
بخـش سـوم براسـاس وزن هـر زیرمؤلفـه در مجتمع هـای تجـاری 
مـورد پژوهـش بـه جمع بنـدی و انتخـاب موفق ترین فضـای تجاری 

مـورد تحلیـل قـرار گرفتـه، می انجامـد )تصویر 1(.

فرایند پژوهش
سـخن گفتـن از موفقیـت فضاهـای تجـاری در تأمیـن مکان هـای 
تفریح-خریـد، سـخن گفتـن از ارتقـا کیفیـت محیط اسـت و بدون 
تردیـد بـا ابعـاد مختلـف اجتماعـی، اقتصـادی، فرهنگـی و کالبدی 
یـک محیـط مرتبـط اسـت و آنچـه در ایـن پژوهـش مـورد هـدف 
اسـت، سـنجش میزان موفقیت فضاهای تفریح-خریـد مجتمع های 
تجـاری اسـت کـه کنشـگر مهمـی در عرصـۀ فضاهـای شـهری بـه 
شـمار مـی رود. نحـوۀ پرداختن بـه کیفیـت مـکان تفریح-خرید در 
مجتمع هـای تجـاری در ایـن پژوهـش، بـا توجـه بـه مـدل کانتـر 
(Canter, 1977) اسـت. براسـاس ایـن مـدل، کـه به مـدل »مکان« 
شـهرت دارد، محیـط به مثابـۀ یـک »مـکان« متشـکل از سـه بُعـد 
کـه  آنجـا  از  اسـت.  تصـورات  و  فعالیت هـا  کالبـد،  درهم تنیـده، 
فضاهـای یـک مجتمـع تجـاری ناگزیـر از پاسـخ دهی مناسـب بـه 
ابعـاد گوناگـون محیطـی اسـت، می تـوان مؤلفه هـای تفریح-خریـد 
را مؤلفه هایـی بـه مـوازات مؤلفه های سـازندۀ مکان تعریـف کرد. به 
عبـارت دیگـر، بـا اقتبـاس از نظریـۀ »مـکان« کانتر می تـوان گفت 
موفقیـت فضاهـای مجتمع هـای تجـاری در حوزۀ فضاهـای تفریح-

خرید عبارت اسـت از برآیند سـه مؤلفۀ »کالبدی«، که خود شـامل 



42 41 شمارۀ 62بهار  1402

سنجش میزان موفقیت مجتمع های تجاری در سازماندهی فضاهای تفریح-خرید...احمد خلیفاوی و همکاران

فیزیکـی و عناصـر فضایی-معمـاری اسـت،  اصلـی  زیرمؤلفه هـای 
مؤلفـۀ »عملکـردی«، کـه شـامل فعالیت هـا در فضاسـت و مؤلفـۀ 
»ادراکـی« کـه می تـوان مؤلفه هایـی چـون معانی زیبایی شـناختی 
و مسـائل مرتبـط بـا نیـاز به تفریح و آسـودگی و آسـایش همـراه با 
امنیـت را در ذیـل آن عنوان کـرد که هریک از آنهـا متکفل برآورده 
سـاختن یکـی از کیفیت هـای سـه گانۀ محیـط اسـت و بـا تأکید بر 
فضاهـای تفریحـی در حیـن خریـد سـازماندهی می شـود. چگونگی 
ادامـۀ رونـد تحقیـق براسـاس اسـتخراج شـاخصه های تحلیل گـر و 
بررسـی مفاهیـم و معیارهـا در مطالعۀ نمونه های مـوردی به تحلیل 

نهایـی و اسـتخراج نتایـج می انجامـد. 

و  عمومی  فضاهای  موفقیت  در  مؤثر  مؤلفه های 
نیمه عمومی شهری

مهمتریـن  از  یکـی  به عنـوان  چندمنظـوره  تجـاری  مجتمع هـای 
نیمه عمومـی هسـتند کـه در دهـۀ  و  فضاهـای شـهری عمومـی 
اخیـر مسـاحت زیـادی را در شـهرهای بـزرگ به خصـوص تهـران 
اشـغال کرد ه انـد. عوامـل و مؤلفه هـای مؤثـر در موفقیـت فضاهـای 
شـهری را می تـوان در قالـب ایـن مجتمع ها نیز بررسـی کـرد. برای 
به دسـت آوردن ایـن مؤلفه هـا بـه آرای اندیشـمندان رجـوع کـرده و 
بـا تأکیـد بر فضاهـای تفریح-خرید در جـدول 1 گردآوری شـده اند.

از میـان زیرمؤلفه هـای استخراج شـده از آرای اندیشـمندان کـه در 
جـدول 1 دسـته بندی شـده اند براسـاس تطابـق با رویکـرد پژوهش 
و امـکان بررسـی و تحلیل فضـا در مجتمع های تجاری، سـنجه های 

تدقیق شـده جهت انجام تحلیل های نهایی در جدول 2 دسـته بندی 
شـدند. بـر ایـن اسـاس در سـه حـوزۀ اصلـی عملکـردی، کالبدی و 
ادراکـی، زیرمؤلفه هایـی کـه می تـوان آنهـا را در مجتمع های تجاری 
در راسـتای ارتقـای کیفیـت فضـای تفریح-خریـد مدنظـر قـرار داد 
اسـتخراج شـدند. شـدت اثرگذاری هر کدام دو به دو تعیین شـده و 

توسـط نرم افـزار Super vision  امتیازبندی شـدند.

نمونه های مورد مطالعه
و  جنسـی  و  سـنی  مختلـف  هـای  طیـف  از  کاربـران  اسـتقبال 
پیکربنـدی فضایـی متفـاوت بـا پاسـاژها یـا مراکـز خریـد صرف و 
همچنیـن وجـود جنبه هـای تفریحی-خدماتی و سـرگرمی موجب 
مجتمع هـای  درون  در  متنـوع  رفتـاری  قرارگاه هـای  پدیدآمـدن 
تجـاری اسـت که امکان بررسـی موفقیـت آنها را براسـاس رویکرد 
تهـران  شـهر  منتخـب  تجـاری  مجتمع  هـای  می دهـد.  پژوهـش 
براسـاس شـباهت در تعـداد کاربـران و میـزان مقبولیـت آن، تنوع 
فضاهـا و کاربری  هـا در مجتمـع تجـاری مدنظـر بـوده و بـا توجـه 
موقعیـت و پراکندگـی جغرافیایـی مجتمع در شـهر و امـکان انجام 
تحلیل هـای فضایـی بـرای مطالعـۀ عمیـق؛ به عنـوان نمونه هـای 
مـوردی مدنظـر قـرار گرفته انـد، و بـر ایـن اسـاس مجتمع  هـای 
تیـراژه، کـوروش، پاالدیـوم و تیـراژه 2 انتخـاب شـدند )تصویر 2(. 
ایـن مجتمع  هـا در مناطـق مختلـف شـهر تهـران قـرار گرفته  انـد 
کـه بـه لحـاظ ترکیـب جمعیتـی و بافت فرهنگـی متفـاوت بوده و 
به صـورت فرامنطقـه ای عمـل کرده  انـد. تحلیل هـای صورت گرفته 

تصویر 1. ساختار شکلی روش شناسی تحلیل. مأخذ: نگارندگان. 
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اندیشمندان و نظریه پردازانموضوع مؤلفهمؤلفه های پژوهش

عملکردی

اجتماع پذیری
 تنوع کاربری ها

یان ِگل )1378(
Wakefield & Baker (1997)

Oppewal & Timmermans (1999)

Hedhli, Chebat & Sirgy (2010)راحتی، آسایش

Oppewal & Timmermans (1999) عملکردهای خدماتی

Bitgood, Davey, Huang & Fung (2012)طراحی خوب با امکان گردش و تفریح

Buchanan &Gillies (1990)قابلیت محیط، سازگاری فرم و فعالیت

امنیت
لینچ )1381(

Landry (2000)
Oppewal & Timmermans (1999)

قابلیت محیط
تسهیل فعالیت های جانبی )تفریحی، اجتماعی(

Wicker (2002)
Franz &Wiener (2005)

کالبدی

Van Der Ryan & Cowon (1996)سازگاری محیط با بستر

Aspinal (1980) آسایش متأثر از تعادل متغیرهای کالبدی محیط

تنوع کالبدی
کارمونا و همکاران )1388(

جیکوبز )1386(
Landry (2000)

Turly & Chebat (2002)چیدمان، تنوع فضایی، مسیرهای حرکتی

Zacharias (1993)کاربری های اجتماع پذیر، کافی شاپ ها و فودکورت ها

Oppewal & Timmermans (1999)جذابیت مبلمان و دکوراسیون، خوانایی مسیرهای داخلی

ادراکی

Kaplan (1998)ادراک روانی، ارزش های روانی-بهزیستی

Wakefield & Baker (1997)هیجان، تنوع بصری

Kellert (2005)ادراک زیباشناختی، ارزش های زیباشناختی
Appleuard (1981)

Kepes (1972)شیوۀ زندگی، هنجارها خواست ها و نیازها

Oppewal & Timmermans (1999)جذابیت فضایی

جدول 1. مؤلفه های مؤثر در موفقیت فضاهای عمومی و نیمه عمومی شهری از نگاه اندیشمندان. مأخذ: نگارندگان.

مؤلفۀ ادراکیمؤلفۀ کالبدیمؤلفۀ عملکردی

- حوزه بندی مناسب فضاهای عمومی، نیمه عمومی و 
خصوصی

- امکان پذیری تعامل کاربران
- کارایی محیط کالبدی در راستای وقوع و تسهیل 

فعالیت های تفریحی
- همسازی فعالیت های تفریحی-تجاری

- تناسب شکل فضا با فعالیت
- کیفیت فضا متناسب با فعالیت

- خوانایی فضا
- کیفیت مناسب دسترسی
- تنوع مسیرهای حرکتی

- انعطاف پذیری فضا
- فضاهای جمعی و اجتماع پذیر

- خدمات جانبی مرتبط با فضای تجاری

- شکل و اندازۀ فضا
- تنوع کاربری ها:  فودکورت ها

سینما و تئاترها،  فضاهای مختص بازی و 
سرگرمی، کافی شاپ ها

- چیدمان فضایی
- مبلمان مناسب

- متریال و مصالح بنا
- کیفیت نور در فضا )طبیعی و مصنوعی(

- وجود عناصر طبیعی در فضا
- دسترسی به فضا در یک سطح

و  سطوح مختلف
- پاکیزگی محیط
- مصالح و رنگ

- آسایش حرارتی

- آسایش روانی
- اشتیاق به اجتماع پذیری در فضا )باشندگی(
- اشتیاق به فعالیت تفریحی در فضای تجاری

- خوشایندی ناشی از زیبایی فضا
- جذابیت محیط

- منظر بصری فضای تجاری
-  غنای حسی

- شیوۀ زندگی و هنجارها، نیازهای تفریحی، 
اجتماعی و اقتصادی

- صداها و تصاویر جذاب
- امنیت
- آرامش

جدول 2. تدقیق سنجه های تحلیل گر مؤثر در موفقیت فضای تفریح-خرید مجتمع های تجاری مستخرج از آرای اندیشمندان. مأخذ: نگارندگان.
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به طـور قابل توجهـی مدنظـر طـراح ایـن مجتمـع بـوده اسـت. چـرا 
کـه در جای جـای فضاهـای حرکتـی در تمـام طبقـات، حوزه هـای 
طراحی شـده ای جهـت همسـازی فعایت تجـاری و اجتماعی در نظر 
گرفته شـده اسـت. پراکنش عناصـر ارتباطات عمـودی و به خصوص 
جلوه گـری پله هـای برقـی در فضـا کامـاًل مثبـت ارزیابـی می شـود. 
قرارگیـری پلـه برقـی در انتهـای مسـیر اصلـی بـه کاربـر امـکان 
گذرکـردن از حداکثـر فضاهـای تجاری را می دهد. تناسـبات سـطح 
اشـغال مجتمـع بـه گونـه  ای اسـت کـه درنظرگرفتـن یـک فضـای 
خدماتی-بهداشـتی در گوشـۀ پـالن کافـی بـه نظر می رسـد و هیچ 
شـکایتی از ایـن بابـت توسـط کاربران ثبت نشـده اسـت. سرسـرای 

تصویر 3. پالن شماتیک طبقۀ همکف مجتمع تیراژه. مأخذ: نگارندگان.
تصویر 2. موقعیت جغرافیایی چهار مجتمع تجاری در نقشۀ تهران. مأخذ: آرشیو 

نگارندگان.

بـر پایـۀ بررسـی فضاهـای داخلـی و خارجـی براسـاس مؤلفـه و 
زیرمؤلفه هـای تحلیلگـر )جـدول 2( انجـام شـده اسـت.

تحلیل فضایی-کالبدی نمونه های مورد مطالعه
مجتمع تجاری تیراژه •

این مرکز خرید در غرب تهران و در منطقۀ 5 شـهرداری در بزرگراه 
اشـرفی اصفهانـی قرار گرفتـه اسـت. در تصاویر 3- 5 پـالن طبقات 
این مرکز خرید نشـان داده شـده اسـت. قدیمی تریـن مجتمع مورد 
بررسـی از لحـاظ زمان سـاخت و بهره بـرداری، مجتمع تیراژه اسـت 
کـه بـا این حـال یکـی از موفق ترین نمونه  هـای این گونـه مجتمع  ها 
از نظـر توجـه به مؤلفه  هـای سـه  گانۀ تحلیلی این پژوهش به شـمار 
از گوشـۀ جنوب شـرقی در نظـر  مـی رود. ورودی اصلـی مجتمـع 
گرفتـه شـده اسـت. ورودی  هـای فرعـی از دیگـر اضـالع مجتمع در 
جبهـۀ شـرقی، غربی و جنوبی نیـز مدنظر قرار گرفته انـد. در ابتدای 
ورودی میدانچـه  ای تعریـف شـده که بیشـتر برای معرفـی فضاهای 
داخلـی مجتمـع تعبیـه شـده اسـت، بـا ارتفـاع بیـش از دوطبقـۀ 
تجـاری. زیباتریـن نمـای داخلی مجتمـع از طریق میدانچـۀ ورودی 
به سـمت سرسـرای اصلی قابل مشـاهده اسـت. سـادگی و خوانایی 
منحصربه فـرد مسـیرهای حرکتـی و در عین حال تنـوع دیواره های 
جلوه هـای  می شـود(  دیـده  پالن هـا  در  کـه  )همان طـور  تجـاری 
بصـری جذابـی دارد. شکسـتگی های مسـیر اصلـی بـا مبلمان هـای 
خاصـی ترکیب شـده اسـت. بهره  گیـری از عناصر طبیعـی در فضای 
ایـن مجتمـع در بیـن مجتمع  های مـورد بررسـی منحصربه فرد بوده 
و احسـاس زیبای همنشـینی بـا طبیعت را به مخاطـب القا می کند. 
مبلمان هایـی کـه بـرای اسـتراحت و گاهـی اوقات تجمـع در طبقۀ 
همکـف در نظـر گرفتـه شـده در هارمونـی جالبی از چوب سـاخته 
شـده اسـت. حوزه بنـدی مناسـب فضاهـای عمومـی، نیمه عمومی و 
تجمعی یا اختصاصی، کارایی محیط کالبدی را در راسـتای اشـتیاق 
بـه اجتماع پذیـری و فعالیـت در این فضای تجاری-تفریحی تشـدید 
می کنـد. در انتهـای سرسـرای ورودی میدانگاهـی قـرار گرفتـه کـه 
بـه کاربـری کافی شـاپ اختصاص پیـدا کرده اسـت. میـزان رضایت 
کاربـران از تعـداد و کیفیـت فضاهـای تعامل پذیـر در ایـن مجتمـع 

تصویر 4. پالن شماتیک طبقۀ اول مجتمع تیراژه. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 5. پالن شماتیک طبقۀ دوم مجتمع تیراژه. مأخذ: نگارندگان.
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اصلـی یـا همان راسـتۀ اصلـی این مجتمع سـقفی به ارتفـاع کل بنا 
دارد و طبقـات مجتمـع کـه به صورت پلـه  ای هم در سـطح و هم در 
ارتفـاع قـرار گرفته انـد به صـورت یـک آتریـوم عظیـم کل فضاهـای 
پیرامـون خویـش را نمایـان می سـازد. بـه لحـاظ جذابیـت محیط و 
منظـر بصـری فضای تجاری بسـیار قابل توجه اسـت. در طبقۀ باالی 
همکـف عالوه بـر آتریـوم مرکـزی سـه ُوید دیگـر نیز در نظـر گرفته 
شـده اسـت کـه، به عنـوان عاملـی بـرای نمایانـدن جنب و جـوش 
کاربـران و همچنیـن نشـان دادن جلـوه ای جـذاب از مجتمـع در 
سـطوح مختلف کاربرد داشـته و هم اینکه نوعی احسـاس امنیت را 
القـا می کنـد. مسـیرهای حرکتـی گرداگـرد ُویدها جذابیـت گردش 
در فضـا را افـزون می کنـد. همچنـان مؤلفـۀ کالبدی-فضایـی در 
ادخـال حس اشـتیاق بـه فعالیت در فضـای این مجتمع بـه کاربران 
پیشـتاز اسـت و خوشـایندی ناشـی از زیبایـی فضاهـای داخلی این 
مجتمـع بـه همـراه کیفیـت فضای متناسـب بـا فعالیـت و عملکرد، 
نیازهـای کاربـران بـرای حضـور در فضـای تجاری-تفریحـی را بـه 
منظـور گـذران اوقـات فراغـت، ارضا می کنـد. در طبقۀ سـوم همان 
اصـول در جذابیت مسـیرهای حرکت کاربران و فرم و تناسـب آن با 
فعالیت، رعایت شـده اسـت. سـقف مجتمـع در بخش راسـتۀ اصلی 
به گونـه ای اسـت که امـکان عبور نور طبیعـی را به فضاهـای داخلی 
می دهـد. بـا توجـه بـه پلکانی بـودن طبقـات می تـوان از جذابیت و 
کیفیت نور خورشـید در بخش وسـیعی از مجتمع بهره برد. کیفیتی 
کـه بـه نظـر می رسـد در طراحی های امـروزی مجتمع هـای تجاری 
به دلیـل بهره گیـری از حداکثـر بنـا بـرای فضاهـای تجـاری، مغفول 
مانـده اسـت کـه بـدون تردیـد در خوشـایندی و تعلق و دلبسـتگی 
کاربـر بـه مـکان اثرگذار اسـت. در طبقـۀ پایانی ایـن مجتمع فضای 
صرفـاً تفریحـی در نظـر گرفته شـده اسـت. ترکیبی از فضـای بازی 
بـرای سـنین مختلـف و رسـتوران های غذاهـای سـریع پایان بخش 

سـفر تجاری-تفریحـی کاربـر به ایـن مجتمع خواهـد بود. 
مجتمع تجاری کوروش •

مجموعـۀ کـوروش در منطقـۀ 5 شـهرداری تهـران، جنـب تقاطـع 
بزرگـراه سـتاری و خیابـان پیامبـر قرار گرفتـه اسـت. ورودی اصلی 
ایـن مجتمـع تجـاری چندمنظـوره در ضلـع جنوب غربـی آن قـرار 
گرفتـه کـه پـس از ورود بـه یـک فضای تقسـیم نامنظم بـه کریدور 
اصلـی مجتمـع راه پیـدا می کنـد. ورودی دیگـری در ضلـع جنوبـی 
قـرار گرفته کـه به لحاظ عملکـردی موقعیت مناسـب تری دارد زیرا 
بـه سرسـرای اصلی مجتمع متصل می شـود. ولی بـه لحاظ موقعیت 
در بلـوک شـهری، ورودی فرعی محسـوب می شـود )تصاویـر 9-6(.

دو ورودی فرعـی دیگـری در ضلـع غربـی مجتمـع بـرای ارتبـاط 
بیشـتر بـا خیابان اصلی در نظر گرفته شـده اسـت. سرسـرای اصلی 
یـا میدانـگاه مرکـزی ایـن مجموعه نقطه قـوت آن به شـمار می رود 
چراکـه بـه محـض ورود در ایـن فضـا کلیـت مجموعـه بـه شـیوۀ 
قابل توجهـی بـه نمایـش گذاشـته می شـود. اتفاقـات و کنش هـای 
کاربـران تقریبـاً در نـگاه اول بـه چشـم می آیـد، و ایـن از جملـه 

تصویر 6. پالن شماتیک طبقۀ همکف مجتمع کوروش. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 7. پالن شماتیک طبقۀ اول مجتمع کوروش. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 8. پالن شماتیک طبقۀ پنجم مجتمع کوروش. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 9. پالن شماتیک طبقۀ ششم مجتمع کوروش. مأخذ: نگارندگان.
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عواملـی اسـت که بـر جذابیـت مجتمـع از نـگاه کاربـران می افزاید. 
شـکل  آتریوم هـا  دور  کـه  قابل توجـه  تعـداد  بـا  برقـی  پله هـای 
گرفته انـد، تحـرک و جنب وجـوش بیشـتری بـه فضا می بخشـد که 
خـود از عوامـل القـای حـس امنیـت و از جذابیت هـای بصـری بـه 
شـمار مـی رود. فضـای تجـاری از دو طبقه زیـِر زمین آغاز می شـود 
و ایـن باعـث شـده ُویدهـا از یـک طبقـه زیـِر زمیـن آغـاز بـه کار 
کننـد. فرم هـای جـذاب ُویدهـا از جنبه هـای قابل توجـه بـوده و در 
نـگاه اول کاربـران را به خود جذب می کند. آسانسـورهای شیشـه ای 
در انتهـای ویـد کاربـران را دعـوت بـه دیـدن مناظـر ایـن مجتمـع 
از زوایـای دیگـری می کنـد. اتفاقاتـی کـه در طبقـات مختلـف بـه 
وقـوع می پیونـدد به طـور اجمالی در معـرض دید قرار گرفته اسـت. 
مسـیرهای حرکتـی بدون پیچیدگـی خاصی در راسـتاهای طولی و 
عرضـی قـرار گرفته انـد و و در ابتـدا و انتهـای هر راهرو، آسانسـورها 
و راه پله هـا به عنـوان عناصـر ارتباط دهنـدۀ عمـودی قـرار گرفته اند. 
شـاید بتـوان دسترسـی بـه فضـای خدماتـی را نقطـه ضعـف ایـن 
مجتمـع بـرای طبقـۀ همکـف در نظـر گرفت زیـرا به عنـوان یکی از 
عناصـر مـورد توجـه کاربـران در فضا شـمرده شـده و کمبـود آن به 
سـلب آسـایش کاربـر می انجامـد. برنامه ریـزی فیزیکـی در طبقـات 
به گونـه ای اسـت کـه عالقمنـدی کاربـران را بـه حضـور در طبقات 
باالتـر ایـن مجتمـع تقویـت می کنـد و تقریبـاً در یک نـگاه می توان 
بـه تعـداد قابل توجـه عناصـر ارتباطات عمـودی پی بـرد. طبقۀ اول 
مجتمـع ادامه دهنـدۀ همـان سیاسـت های طبقـۀ پاییـن خـود بوده 
بـا ایـن تفاوت که بـا ایجاد تغییر در سرسـرای مرکـزی و تغییر فرم 
دیـوارۀ آتریوم، باعث ایجاد تنوع بصری در این قسـمت شـده اسـت. 
فضـای تقسـیم کـه در مقابـل ورودی اصلی قـرار گرفته بـود تبدیل 
بـه یـک فضای تجـاری گردیده اسـت. حرکت در مسـیرهای نسـبتاً 
عریـض با ارتفاع مناسـب نیز به دلیل پیوسـتگی فضا تسـهیل شـده 
اسـت. در نظـر گرفته شـدن کیفیـت فضا و تناسـب آن بـا فعالیت از 
عوامـل قابل توجـه در ایـن مجتمـع به شـمار مـی رود. یکـی دیگر از 
نـکات منفـی را می تـوان درنظرنگرفتن فضاهایی بـرای امکان پذیری 
تعامـل کاربـران در طبقـات مختلـف ایـن مجتمع بر شـمرد. گرچه 
در طبقـۀ زیرزمیـن کافی شـاپی در زیر ُوید در نظر گرفته شـده ولی 
بـه غیـر آن در طبقـات، امـکان وقوع چنیـن فعالیت جمعی میسـر 
نیسـت. بـا اینکـه در طبقـات باالتـر فضاهـای تفریحـی متفاوتی در 
نظـر گرفته شـده ولی درنظرگرفتن حوزه بندی مناسـب در خصوص 
امـکان تجمـع کوتاه مـدت خانـواده و یـا جمع هـای دوسـتانه وجود 
نـدارد. طبقـات سـوم و چهـارم نیـز بـر همین اسـاس احداث شـده 
اسـت. نقطـه عطـف ایـن مجتمع کـه می توانـد نواقص عنوان شـده 
را در نظـر کاربـران مرتفـع کنـد در طبقـات باالسـت. طبقـۀ پنجم 
مجتمـع به فضاهـای تفریحی و خدماتی اختصاص پیدا کرده اسـت. 
ُویدهـای مجتمـع تـا ایـن طبقه و باالتـر امتـداد یافتـه و همان طور 
کـه پیشـتر عنوان شـد، شـمای کلـی مجتمـع را به مخاطب نشـان 
داده و ترغیـب بـه حضـور در فضاهـای تفرحـی و فرهنگـی طبقات 

همـراه  بـه  رسـتوران ها  و  فسـت فودها  می کنـد.  بـاال  بـه  پنجـم 
فضـای بـازی بـرای سـنین مختلـف در این طبقـه عماًل اشـتیاق به 
باشـندگی و فعالیت تفریحی در این مجتمع چندمنظوره را تشـدید 
می کنـد. خوشـایندی ناشـی از زیبایـی فضـا به دلیـل درنظرگرفتـن 
عوامـل متعـدد کالبدی-فضایـی همانند: نـور، دسترسـی ها، امنیت، 
پاکیزگـی همـراه بـا آسـایش حرارتـی و تعامـل مؤلفه هـای فیزیکی 
در فصـول مختلـف سـال، باعث جذب هرچه بیشـتر مخاطب شـده 
اسـت. درنظرگرفتـن هفت سـالن سـینما در طبقات ششـم و هفتم 
عالوه بـر جـذب هرچه بیشـتر مخاطب خصوصاً در حـوزۀ فرهنگی و 

هنـری بـر چندمنظـوره بـودن این مجتمـع تأکید کرده اسـت.
مجتمع تجاری پاالدیوم •

ایـن مرکـز خریـد در منطقـۀ یـک شـهرداری تهـران و در خیابـان 
مقـدس اردبیلـی قـرار گرفته اسـت. نمـای این مجتمع کـه ترکیبی 
از احجـام و فرم هـای سـیال بـه همـراه مصالـح و جزئیـات اجرایـی 
خـاص اسـت، اولیـن تأثیـر را در کاربـر ایـن مجتمع ایجـاد می کند. 
فـرم ایـن مجموعه اولین احسـاس خوشـایند ناشـی از زیبایـی را در 
بیننـده القـا می کند کـه می توانـد در ادراکات بعدی ناشـی از فضای 
داخلـی و انگیـزۀ حضـور او مؤثـر باشـد. ورودی اصلی بـه مجتمع از 
طبقـۀ همکـف و در ضلـع شـمالی آن قرار گرفته اسـت. کشـیدگی 
شـمالی-جنوبی پـالن ایـن مجتمـع در ابتـدای ورود عمـق فضـا را 
نمایـان می سـازد. در ابتـدای ورودی پیش فضـا یـا میدانـگاه اصلـی 
قـرار گرفتـه کـه در نـگاه اول کیفیـت مصالـح و جزئیـات اجرایـی 
را بـه رخ کاربـر می کشـد. مسـیر حرکتـی کاربـر بسـیار وسـیع و به 
دور از یکنواختـی به صـورت متنـوع بـا بیرون زدگی هـا و تورفتگی ها 
همراه شـده اسـت. تصاویر جذابی از تنوع مسـیر حرکتی در چشـم 
کاربـر ایجـاد کـرده و کیفیـت مناسـبی را بـا توجه به امـکان تعامل 
کاربـران ایجـاد می کنـد. در انتهـای مسـیر ورودی یـک کافـه کـه 
به عنـوان فضـای تجمـع یـا اسـتراحت و یـا یـک فضـای جمعـی 
می تـوان از آن یـاد کـرد، در زیـر ُویـد اصلـی مجتمـع بـا جزئیـات 
اجرایـی و مصالـح خـاص در نظر گرفته شـده اسـت. در همـان ابتدا 
جذابیـت محیـط و منظر بصری قابل توجه اشـتیاق کاربـران را برای 
تـداوم حضـور برمی انگیـزد. یکـی از نقـاط قـوت این مجتمـع توجه 
بـه فضاهـای خدماتـی اسـت کـه در شـش نقطـه از مجتمـع و بـا 
پراکندگـی مناسـب در کل سـطح پـالن برنامه ریـزی شـده اسـت. 
چیـزی کـه در مجتمع تجاری کـوروش به عنـوان نقطه ضعف عنوان 
شـد، در ایـن مجتمع نقطه قوت به شـمار می رود. عناصـر ارتباطات 
عمـودی به صـورت پله هـای برقـی در مسـیر اصلـی حرکتـی کاربر، 
بـرای به نمایش گذاشـتن جلوه هـای بصـری متفـاوت از شـمای کلی 
مجتمـع و تأکید بر دسترسـی مطلوب در سـطوح مختلـف به همراه 
راه پله هـا و آسانسـورها در شـش نقطـه از مجتمع تأکیـد بر اهمیت 
ارتباطـات عمـوی در سـطوح مختلـف آن اسـت. بـه نظـر می رسـد 
آسـایش حرکتـی کاربـران در طراحی ایـن مجتمع اهمیـت ویژه ای 
داشـته اسـت. در طبقـۀ اول دو ُویـد در ابتـدا و انتهـای مسـیر بـر 
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و  وسـیع  تجـاری  فضاهـای  می افزایـد.  حرکتـی  مسـیر  کیفیـت 
مسـیرهای حرکتـی همچنان بـا تمرکز بر کیفیت فضایی و تناسـب 
فـرم بـا فعالیت و همچنیـن درنظرگرفتن کارایی محیط در راسـتای 
تسـهیل فعالیت هـا در دسـتور کار قـرار گرفنـه اسـت. همان طـور 
کـه در قبـل عنـوان شـد، ُویدهـا قابلیت هـای جذابـی را بـه فضـای 
داخلـی می افزاینـد، همچنان کـه در ایـن مجتمـع گشـودگی های 
فضایـی کـه توسـط ُویـد ایجـاد شـده خـود به عنـوان یـک عنصـر 
بـرای به نمایش گذاشـتن جذابیت هـای مجتمـع از زوایـای مختلـف 
و در سـطوح مختلـف و همچنیـن ایجـاد آسـایش روانی و احسـاس 
امنیـت عمـل می کنـد. مؤلفه هـای کالبـدی در ایـن مجتمـع نیز به 
گونـۀ قابل توجهـی مدنظـر بـوده اسـت. مـواردی از قبیـل: آسـایش 
حرارتـی، مصالـح و رنگ هـا، پاکیزگـی محیـط و نـور در فضـا باعث 
جلـب مخاطـب شـده و مقبولیـت محیـط را به عنـوان یـک مقصـد 
عالوه بـر  مجتمـع  ایـن  در  می دهـد.  افزایـش  تجاری-تفریحـی 
اسـتفاده از نـور طبیعـی در فضاهـای مرتبـط با فودکـورت در طبقۀ 
سـوم، درنظرگرفتـن نـور مناسـب در فضاهـای دیگـر نیز بـه همراه 
اسـتفاده از رنگ هـای جـذاب مدنظـر قـرار گرفتـه اسـت. در طبقـۀ 
سـوم کـه به واسـطۀ نیم طبقـه از طبقـۀ پیـش جـدا می شـود، باعث 
ایجـاد سـقف بلنـد در محـدودۀ اسـتراحت و تفریـح مجتمـع شـده 
اسـت. چیدمـان فضایـی در بخـش رسـتوران های فسـت فود کـه به 
منطقـۀ فودکـورت معرفی شـده اسـت از جمله قابلیت هـای محیط 
بـه شـمار مـی رود. ایـن فضا عالوه بـر بهره گیـری از نور مسـتقیم در 
روز، به دلیـل طراحـی مناسـب مبلمـان و نوع کاربـری مترتب بر آن 
همـواره مملـو از کاربـران اسـت. درنظرگرفتـن بخشـی از ایـن فضا 
به عنـوان یـک فروشـگاه کتـاب سـؤالی اسـت کـه از دیـد کاربـران 
بـدون پاسـخ مانـده اسـت. در کل شـکل و انـدازۀ فضا و وجـود این 
فضـا به عنـوان فضـای تجمـع و همسـازی آن به عنـوان یـک فضای 
گـذران اوقـات فراغـت و تفریح در یـک مجتمـع تجاری-تفریحی با 
امـکان تعامـل کاربـران در راسـتای تسـهیل فعالیت هـای تفریحـی 
مناسـب ارزیابـی می شـود. فضایی مشـابه در طبقـۀ زیزرین مجتمع 
نیـز بـرای انـواع متفاوتـی از فضاهـای اسـتراحت و تجمع بـا عنوان 
کافـه و فروشـگاه های مرتبط در نظر گرفته شـده اسـت که به گفتۀ 
کاربـران گونـه ای تعلق و دلبسـتگی متأثـر از تجارب تفریـح در این 

فضـا شـکل گرفته اسـت )تصاویـر 12-10(.
مجتمع تجاری تیراژه 2 •

مجتمـع تجـاری تیـراژه 2 در موقعیت شـهری متفاوتی نسـبت به 
دیگـر نمونه هـای مـوردی قـرار گرفته اسـت. این مجتمع در سـال 
1392 در منطقـۀ 7 تهـران و بـا دسترسـی به اتوبان امـام علی)ع(، 
به عنـوان بزرگتریـن مرکـز خرید شـرق تهران احداث شـده اسـت؛ 
و بـا ظاهـر قابل توجهـی کـه دارد در محـدوده ای اسـت کـه بـا 
بناهـای بـا کیفیـت پایین و شـرایط اقتصـادی نسـبتاً ضعیف مردم 
احاطـه شـده اسـت. درنظرگرفتن یک مجتمـع امروزی بـا رویکرد 
روانشناسـانه مـورد بحـث در این مقاله در چنین محلـه ای می تواند 

جنبه هـای اجتماعی-اقتصـادی متفاوتی به دنبال داشـته باشـد که 
مـورد بحـث ایـن پژوهش نیسـت. هماننـد مجتمع تیـراژه، ورودی 
اصلـی بـا طراحـی یـک پیش فضـا یـا همـان میدانچـه در ابتـدای 
راسـتۀ اصلـی مجتمـع کـه مهمتریـن و اصلی تریـن نظـرگاه ایـن 
مجتمع به شـمار مـی رود، به همراه سـادگی و خوانایی مسـیرهای 
حرکتـی کانسـپت اصلـی طراحـی آن به شـمار مـی رود. در انتهای 
راسـتۀ اصلـی مجتمـع یـک کافی شـاپ قـرار گرفتـه کـه در زیـر 
آتریـوم مجتمـع بوده و اولین فضـای جمعی را بـه مخاطب معرفی 
بـه دیگـر مجتمع هـای مـورد  می کنـد. مسـاحت زمیـن نسـبت 
بررسـی در ایـن مقالـه کوچـک بـوده و نـوع طراحـی آن به گونه ای 
اسـت کـه پـس از ورود بـه راسـتۀ اصلـی مجتمع، شـمای کلی آن 
از طریـق ُویـد مرکزی نمایش داده می شـود. راهکاری بـرای ایجاد 
جذابیـت بصـری کـه در مجتمع هـای تجـاری پیشـین نیـز اعمال 
انتهـای سرسـرا قـرار گرفته انـد  شـده اسـت. پله هـای برقـی در 
و کاربـر بـرای رسـیدن بـه طبقـات بایـد تـا انتهـای ایـن مسـیر 
حرکـت کنـد. عناصـر اراتباطات عمـودی در منتهی الیه دو سـمت 
راهـروی مرکـزی بـه تعـداد قابـل قبـول قـرار گرفته انـد. در طبقۀ 
اول مجتمـع سـاختار اصلـی طبقـۀ همکـف حفـظ شـده و فضـای 
بـازی میدانچـۀ ورودی به ُوید تبدیل شـده اسـت. سـاختار کلی در 

مأخذ:  پاالدیوم.  تجاری  مجتمع  همکف  طبقۀ  شماتیک  پالن   .10 تصویر 
نگارندگان.

تصویر 11. پالن شماتیک طبقۀ اول مجتمع تجاری پاالدیوم. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 12. پالن شماتیک طبقۀ سوم مجتمع تجاری پاالدیوم. مأخذ: نگارندگان.
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طراحـی ایـن مجتمـع از مجتمع تیـراژۀ اصلی الگو گرفتـه و نکات 
مثبتـی هماننـد تـالش بـرای بهره گیـری از نـور طبیعـی و عناصر 
گیاهـی طبیعـی در طبقـات بـه چشـم می خـورد. شکسـتگی هایی 
در طـول مسـیر حرکتـی در طبقۀ اول ایجاد شـده که بـه جذابیت 
مسـیر کمکـی نکـرده اسـت. تقریبـاً در طـول مسـیرها و راهروهـا 
حوزه بنـدی مناسـبی بـرای فضاهـای نیمه عمومی و تجمـع درنظر 
گرفتـه نشـده اسـت و امـکان برقـراری تعامـل جمعـی در ایـن 
مجتمـع وجـود نـدارد و هـدف در طراحـی طبقـات تجـاری صرفاً 
حرکـت کاربـر بـوده اسـت. در طبقـۀ دوم مجتمـع دسترسـی های 
در یـک سـطح، اصـالح شـده و هماننـد طبقـات زیریـن ورود نـور 
طبیعـی از مشـخصه های طراحـی آن بـه شـمار مـی رود. پاکیزگی 
و کیفیـت مصالـح و انتخـاب رنگ هـا در نقـاط مختلـف مجتمع به 
همـراه درنظرگرفتـن مـواردی از جملـه: آسـایش روانـی، جذابیت 
محیـط، منظر بصری و همسـازی فعالیت هـای تفریحی-تجاری در 
ایـن مجتمـع آن را بـه یک بنای شـاخص در منطقۀ 7 شـهر تهران 
تبدیـل کـرده اسـت. اتفـاق متفاوت در طبقات سـوم و چهـارم این 
مجتمـع تجاری-تفرحـی می افتـد کـه بـه یکبـاره فضـای تجـاری 
بـه فضـای تجمعـی و تفریحـی بـدل می شـود. وجـود فودکـورت 
دورتـادور آتریـوم بـا درنظرگرفتـن فضـای قابل توجـه بـرای تجمع 
در مرکـز ایـن طبقـه به عـالوۀ کاربری هـای تفریحـی و فرهنگی از 
نقـاط شـاخص آن بـه شـمار مـی رود. نکته ای کـه از پرسشـنامه ها 
نیـز بـه وضـوح اسـتنباط شـد دلیل بـر مقبولیـت طبقات سـوم و 
چهـارم ایـن مجتمـع نسـبت بـه دیگـر طبقـات آن بـود )تصاویـر 

.)16-13

سنجش و غربالگری عوامل مؤثر بر موفقیت فضاهای 
تفریح-خرید در مجتمع های تجاری

در ایـن مرحلـه، به دلیـل این کـه تعداد متغیرهای شناسـایی شـده 
زیـاد اسـت و به منظـور شناسـایی متغیرهـا و کاهـش ورودی ها و 
همچنیـن تعیین اهمیت ورودی ها نسـبت به هـم، محدودیت وزنی 
در مـدل اعمال شـده اسـت. بـرای انجام ایـن کار پرسـش نامه ای با 
34 سـؤال )کـه هـر سـؤال بیانگـر یـک متغیر اسـت( طراحی شـد 
و 64 پرسشـنامه کـه بـه تعـداد پاسـخ دهندگان اسـت، در اختیـار 
آنهـا قـرار گرفـت که تمـام پرسـش نامه ها جامـع و کامل به دسـت 
آمـد. ایـن پرسـش نامه ها به صـورت کیفـی و براسـاس طیـف پنـج 
قیـد  بی اهمیـت  تـا  اهمیـت  بـا  فوق العـاده  از  لیکـرت  گزینـه ای 
شـده اسـت. بعد از پخـش و جمع آوری پرسشـنامه، جهـت تعیین 
مهمتریـن مؤلفه هـا از روش ANP اسـتفاده شـد. مؤلفه هایـی کـه 
میانگیـن غیرفـازی شـده نظـرات اسـاتید آنهـا پایین تـر از هشـت 
بـود، حذف شـدند )تصویـر 17(. بنابرایـن از 34 مؤلفـه، 13 مؤلفه 
از مـدل مفهومـی نهایـی تحقیـق حذف شـده و مدل نهایـی دارای 

21 مؤلفه شـد.

تصویر 13. پالن شماتیک طبقه همکف مجتمع تیراژه2. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 14. پالن شماتیک طبقۀ اول مجتمع تیراژه2. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 15. پالن شماتیک طبقۀ دوم مجتمع تیراژه2. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 16. پالن شماتیک طبقۀ سوم مجتمع تیراژه2. مأخذ: نگارندگان.
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بر موفقیت  اثرگذاری عوامل مؤثر  شناسایی شدت 
فضاهای تفریح-خرید در مجتمع های تجاری 

روش هـای تصمیم گیـری چندمعیـاره به خاطـر برتری شـان نسـبت 
بـه سـایر روش ها در ارزیایـی گزینه های متفـاوت از پـر کاربردترین 
همچنیـن  روش هـا  ایـن  هسـتند.  تصمیم گیـری  روش هـای 
قابلیـت ارزیابـی کّمـی و کیفـی معیارهـا را کـه بـرای روش هـای 
سـنتی امکان پذیـر نیسـت، دارنـد. ANP توسـط سـاتی ارائـه شـد 
از وابسـتگی متقابـل و  (Saaty, 1999) و هـدف آن حـل مسـائل 
بازخـورد میـان معیارهـا و گزینه هـا بـود. در ایـن مرحله بـه منظور 
شناسـایی میـزان اهمیـت و شـدت اثرگـذاری هـر معیـار از روش 
ANP اسـتفاده شـد که براسـاس نرخ سـازگاری و مقایسـۀ دودویی 
هـر زیرمؤلفه پـس از نظرسـنجی و تحلیل داده ها، میـزان اثرگذاری 
تفریح-خریـد در  بـر موفقیـت فضاهـای  از عوامـل مؤثـر  هریـک 
مجتمع هـای تجـاری مطابـق جدول 2 به دسـت آمـد. اولویت نهایی 
زیرعوامـل مؤثـر در موفقیـت فضاهای تفریح-خریـد در مجتمع های 

تجـاری در تصویـر 18 جمع بنـدی شـد. 

ارزیابی عددی زیرمؤلفه ها و سنجش موفقیت مجتمع ها
بـرای سـنجش عمومـی میـزان موفقیـت فضاهـای تفریح-خریـد 
مجتمع هـای تجـاری مـورد بررسـی، پس از به دسـت آوردن شـدت 
اثرگـذاری هـر زیرمؤلفه براسـاس تحلیل های صورت گرفتـه، عددی 
متناظـر بـا هر سـنجه براسـاس تحلیل هـای میدانی صـورت گرفته 
بـرای هـر مجتمع تجاری تعیین شـد. شـدت یا ضعف هـر زیرمؤلفه 
در مجتمع هـای تجـاری مـوارد پژوهشـی به صورت بـازه ای از خیلی 

زیـاد تـا خیلی کـم مدنظر قرار گرفـت چرا که عموماً زیـر معیارهای 
مـورد بررسـی در مجتمع ها تا حـدودی دیده می شـوند ولی با توجه 
بـه میـزان اثرگـذاری هریـک بـر موفقیت فضـا، شـدت و ضعف های 
متفاوتـی دارنـد کـه در ایـن پژوهـش بـا اختصـاص اعـداد 1 تـا 5، 
میـزان اثربخشـی آنهـا بـر موفقیـت فضـا مدنظـر قـرار گرفـت. در 
پایـان می تـوان با به دسـت آوردن مجمـوع امتیازات منتسـب به هر 
مجتمـع، بیشـترین امتیـاز را به عنـوان موفق تریـن مجتمـع از میان 
چهـار مجتمـع بررسی شـده در نظـر گرفـت. براسـاس بررسـی های 
میدانـی صورت گرفته و همچنین عکسـبرداری و حضور در فضاهای 
همچنیـن  و  مختلـف  سـاعات  و  روزهـا  در  تجـاری  مجتمع هـای 
تحلیل هـای فضایـی انجام شـده، بـرای هـر زیرمؤلفه اعـدادی از 1 تا 
5 بـرای هـر مجتمع در نظر گرفته شـد که در جدول 3 آمده اسـت. 
بـا ضـرب میزان اثرگـذاری زیرمؤلفه ها در عدد اختصاص داده شـده، 
امتیـاز هـر مؤلفـه و در انتهـا امتیاز کلـی مجتمع تجـاری در میزان 

موفقیت نسـبی آنـان به دسـت آمد )تصویـر 19(. 
براسـاس نتایـج جـدول 3 مجتمـع تجـاری کـوروش بـا توجـه بـه 
بیشـترین امتیـاز کسـب کـرده از زیرمؤلفه هـای عملکـردی اثرگـذار 
»کارایـی محیط در راسـتای وقوع و تسـهیل فعالیت های تفریحی« و 
»همسـازی فعالیت های تفریحی-تجـاری« در این مؤلفـه موفق ترین 
بـوده و پـس از آن مجتمع هـای تجـاری تیـراژه، پاالدیـوم و در آخـر 
تیـراژه 2 قـرار گرفته انـد. در مؤلفۀ کالبدی، مجتمع تجـاری تیراژه در 
زیرمؤلفه هـای بـا اثـر بخشـی باال از جملـه »وجود عناصـر طبیعی در 
فضـا« ، »کیفیـت نور طبیعی و مصنـوع در فضا« و »تنـوع کاربری ها: 
فودکـورت، سـینما و تئاتـر، فضاهـای مختـص بـازی و سـرگرمی 

تصویر 17. نمودار میانگین غیر فازی شدۀ نظرات اساتید و اختالف آنها. مأخذ: نگارندگان.
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و کافی شـاپ« و »پاکیزگـی محیـط و آسـایش حرارتـی در فضـا« 
بیشـترین امتیاز را کسـب کـرده و پـس از آن مجتمع هـای کوروش، 
پاالدیـوم و تیـراژه 2 در مراتـب بعدی قرار گرفته انـد. در مؤلفۀ ادراکی 
نیـز بیشـترین امتیـاز بـه مجتمـع تیـراژه اختصـاص یافته اسـت و با 

توجـه بـه تنـوع فضـای داخلـی آن و زیرمؤلفه هـای مؤثـر در مؤلفـۀ 
ادراکـی از جملـه »اشـتیاق بـه اجتماع پذیـری در فضا )باشـندگی(« 
و »اشـتیاق بـه فعالیـت تفریحی در فضـای تجاری« دارای بیشـترین 
امتیـاز بـوده و بـه جـز مجتمـع تیـراژه 2 دیگـر مـوارد مورد بررسـی 

تصویر 18. مؤلفه ها و زیرمؤلفه های مؤثر بر موفقیت فضاهای تفریح-خرید مجتمع های تجاری. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 19. نمودار اولویت نهایی زیرمؤلفه های اثرگذار. مأخذ: نگارندگان.
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امتیـازات نزدیکی کسـب کرده اند. در کل با بررسـی مجموع امتیازات 
مؤلفه هـا، مجتمـع تجـاری تیـراژه بـا 17/ 13 از مجمـوع 15 امتیـاز 
موفق تریـن مجتمع در خصـوص طراحی فضاهـای تفریح-خرید بوده 
و پـس از آن مجتمـع تجـاری کـوروش بـا 50/ 12 ، پاالدیـوم بـا 16/ 
12 و مجتمـع تجـاری تیـراژه 2 بـا 37/ 9 امتیـاز در رده هـای بعـدی 

می گیرند. قـرار 

بحث و نتیجه گیری
عوامـل مؤثـر بـر موفقیـت مجتمع هـای تجـاری براسـاس طراحـی 
زیرمؤلفـه   21 و  اصلـی  مؤلفـۀ  سـه  در  تفریح-خریـد  فضاهـای 
تقسـیم بندی شـده و شـدت اثرگـذاری هرکدام بـه وسـیلۀ نرم افزار 
Super-vision و بهره گیـری از روش ANP اسـتخراج شـد. با توجه 
بـه اینکـه مؤلفه هـا و زیرمؤلفه هـای مطرح شـده در ایـن پژوهـش 

شدت اثر سنجه های تدقیق شدهمؤلفه ها
در مؤلفه 

تیراژه2پاالدیومتیراژهکوروش

0/124543امکان پذیری تعامل کاربرانعملکردی
0/225343کارایی محیط در راستای وقوع و تسهیل فعالیت های تفریحی

0/155443همسازی فعالیت های تفریحی-تجاری
0/114543تناسب شکل فضا با فعالیت

0/254443فضاهای جمعی و اجتماع پذیر
0/124444کیفیت فضا متناسب با فعالیت

14/253/893/883/03جمع امتیازهای مؤلفۀ عملکردی
0/084443شکل و اندازه فضاکالبدی

تنوع کاربری ها:  فودکورت، سینما و تئاتر، فضاهای مختص بازی و 
سرگرمی و کافی شاپ

0/265432

0/093432مبلمان مناسب
0/123543کیفیت نور در فضا )طبیعی و مصنوعی(

0/22533وجود عناصر طبیعی در فضا
0/095554پاکیزگی محیط
0/064353مصالح و رنگ

0/15555آسایش حرارتی
13/844/453/642/94جمع امتیازهای مؤلفۀ کالبدی

0/115555آسایش روانیادراکی
0/234553اشتیاق به اجتماع پذیری در فضا )باشندگی(
0/174443اشتیاق به فعالیت تفریحی در فضای تجاری

0/14542خوشایندی ناشی از زیبایی فضا
0/094543جذابیت محیط

0/165553هنجارها، نیازهای تفریحی، اجتماعی و اقتصادی
0/145555امنیت

14/414/834/643/40جمع امتیازهای مؤلفۀ ادراکی

1512/5013/1712/169/37حداکثر کل امتیازهامجموع

جدول3. مقایسۀ عددی میزان موفقیت مجتمع های تجاری مورد بررسی. مأخذ: نگارندگان.
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حاصـل جمع بندی و تحلیل آرای اندیشـمندان صاحب نظر در حوزۀ 
معمـاری و شهرسـازی بـوده و نتایـج حاصـل از تحقیـق به صـورت 
مـوردی بـرای فضـای تجـاری بـه تأییـد اسـاتید معمـاری رسـیده 
ایـن پژوهـش  از جمع بنـدی  اسـت، می تـوان معیارهـای حاصلـه 
را در ارائـۀ راهکارهـای طراحـی فضاهـای مجتمع هـای تجـاری بـا 
تأکیـد بـر مقولـۀ نیاز بـه تفریـح کاربـران، راهگشـا دانسـت. به طور 
کلـی نتایـج حاصلـه نشـان می دهـد شـکل گیری فضاهـای تجـاری 
بـا تأکیـد بـر عوامـل مؤثر بـر ارضای نیـاز به تفریـح و یا بـه عبارتی 
درنظرگرفتـن فضاهـای تفریح-خرید در سـه حوزۀ اصلـی مکان که 
شـامل مؤلفه هـای عملکـردی، کالبـدی و ادراکـی اسـت، می  توانـد 
بـه موفقیـت ایـن فضاهـا و مقبولیـت هرچـه بیشـتر آن بیانجامد. با 
توجـه بـه نتایـج حاصـل از تحقیق، بـرای تدارک محیـط تجاری که 
از قابلیت هـای مناسـبی در خصـوص ارضـای نیاز به تفریـح کاربران 
و درنظرگرفتـن فضاهـای تفریح-خریـد در راسـتای برآورده کـردن 
بخشـی از نیازهـای معنایی انسـان که از وظایف مترتـب بر معماری 
اسـت می تـوان مواردی به شـرح ذیـل را به ترتیب اهمیت و شـدت 

اثرگـذاری، در طراحـی مـورد توجه قـرار داد:
- مؤلفـۀ کالبـدی بیشـترین اثرگـذاری و پـس از آن مؤلفـه ادراکی 
و عملکـردی، بـه ترتیب بیشـترین اثرگـذاری را در القـای مقبولیت 

داشـته اند. فضا 
- فراهم کـردن فضاهـای تجـاری، تفریحـی، خدماتـی بـا قابلیـت 
اجتماع پذیـری و تشـویق به فعالیت هـای جمعی بـرای ایجاد فضای 
تعامـل و امـکان وقـوع فعالیت هـای مرتبـط بـا خریـد باعـث ایجاد 
نوعـی همسـویی در فعالیت هـا شـده و بـه موفقیـت فضـای تجاری 

می انجامـد.
- درنظرگرفتـن تنـوع در کاربری های مرتبط بـا فضاهای تفریح-خرید 
کـه کاربـران را بـه حضـور طوالنی تـر در فضـا ترغیـب کـرده و باعـث 
ایجـاد مقبولیـت فضـا می شـود. از جملـه ایـن کابری هـا می تـوان بـه 
فودکورت ها، سـینماها، فضاهای بازی و تفریح و ... اشـاره کرد. کیفیت 
و تناسـب شـکل و اندازۀ فضاهای مرتبط با کابری های تفریحی-تجاری 

نیـز از عوامـل مؤثـر در موفقیت فضاهـای مجتمع های تجاری اسـت.

- بهره گیـری از عناصـر طبیعی در طراحی داخلـی فضاهای مختلف 
مجتمع هـای تجـاری از جملـه نور افتـاب در طـول روز، گل و گیاه و 

آب بـرای جذاب کـردن محیط داخلی مؤثر هسـتند.
- درنظرگرفتـن جنبه هـای کیفـی متنـوع فضـا برای القای آسـایش 
کیفیـت  و  تجـاری  مجتمع هـای  متنـوع  کابری هـای  در  روانـی 
نورپـردازی داخلـی برای باالبـردن امنیت فضاهای جمعـی و تجاری 
کـه گاهـاً دور از راسـته های اصلی و پرتـردد در نظر گرفته شـده اند.

- درنظرگرفتـن دامنـۀ مناسـب دمـا و رطوبـت در فضاهـای داخلی 
کـه در ایـن مقالـه به آسـایش حرارتی تعبیر شـده اسـت. همچنین 
مؤلفه هـای پاکیزگـی و مبلمان مناسـب کـه از عوامـل تأثیرگذار در 

موفقیـت فضا تشـخیص داده شـده اند.
- زیبایـی فضـای داخلـی و خارجی با بهره گیری از مصالح متناسـب 
بـا فعالیـت و فضا همچنین شـکل و احجـام فضاهای پـر و خالی در 
راسـتای تسـهیل فعالیت هـای تفرحی-تجاری همچنیـن بهره گیری 
از هارمونـی رنگـی و رنگ هـای متناسـب، در مقبولیـت و موفقیـت 

فضاهـای تجـاری اثرگذار تشـخیص داده شـده اند.
می تـوان نتیجـه گرفـت از طریـق مهیاکـردن شـرایط عملکـردی 
مناسـب در کنـار طراحـی روابـط فضایـی ، ابعـاد وانـدازه و شـکل 
مدنظـر  همچنیـن  و  طبیعـی  عوامـل  درنظرگرفتـن  بـا  مناسـب 
قـراردادن مؤلفـه و زیرمؤلفه هـای ادراکـی، فضاهـای اجتماع پذیـر 
در مجتمع هـای تجـاری قابـل حصول اسـت کـه می توانـد در کنار 
جنبه هـای تجـاری و اقتصـادِی آنهـا ، قابلیت هـای محیطـی الزم، 
بـرای مقبولیـت و موفقیـت فضاهـای تفریح-خریـد را فراهـم کند. 
فضاهـای نویـن جامعـه و شـهر امـروزی، فضاهـای نیمه عمومـی 
شـهری، کـه بـا هزینه هـای بسـیار گـزاف از دل شـهر سـر بـر می 
آورنـد، به دلیـل فقـدان فضاهـای اجتماع پذیـر و مرتبط بـا تفریح و 
اوقـات فراغـت در بدنـۀ شـهر، مـورد اقبال عمـوم قرار گرفتـه و بار 
ایـن کمبـود شـهر را بـر دوش می کشـند. درنظرگرفتـن نتایج این 
پژوهـش کـه هم راسـتا با نیـاز جامعـه اسـت می توانـد برنامه ریزی 
و طراحـی ایـن فضاهـا را هدفمنـد کـرده و بـه سـمت موفقیـت و 

مقبولیـت مـکان سـوق دهد.

پی نوشت ها
* این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری احمد خلیفاوی با عنوان »تبیین اثرگزاری نیاز به تفریح ) تئوری انتخاب( بر ادراک محیطی انسان ها از معماری مجتمع های 
تجاری شهر تهران« است که به راهنمایی دکتر »غزال کرامتی« و مشاورۀ دکتر »حسین سلطان زاده« و دکتر »مهرداد متین« در سال 1401 در دانشکدۀ معماری و 

شهرسازی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی انجام شده است.
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