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ارزیابی عوامل موثر در ارتقای کیفیت گردش پیاده در
داخل و خارج مرا کز خرید شهری
مطالعۀ موردی :مجتمع تجاری کردستان -سنندج
بختیار بهرامی* ،1آرش خسروی
1استادیار دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران.
 2کارشناس ارشد معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج ،سنندج ،ایران.
( تاریخ دریافت مقاله ،93/7/14 :تاریخ پذیرش نهایی مقاله)93/11/23 :
2

چکیده
این مقاله به دستهبندی میزان و مکانیسم تاثیر عواملی میپردازد که بر کیفیت و مطلوبیت تجربه گردش
پیاده و پرسهزنی در مرا کز خرید و پاساژهای شهری موثر هستند .از اینرو ،با بررسی ادبیات موضوع،
این موارد در  6عامل فضایی -اجتماعی؛ جذابیت ،راحتی و آسودگی ،احساس امنیت ،دسترسی و
نفوذپذیری ،جهتیابی و خوانایی و تعامالت اجتماعی دستهبندی میشوند .در مطالعه نمونه موردی،
دادههای مرتبط با این عوامل ،با روشهای ترکیبی گردآوری میشود و در آخر با کمک نرمافزار ،SPSS
تفسیر نتایج به صورت مستدلتر ارائه میشود .در این راستا ،بین  110نفر پرسشنامه توزیع میشود،
با برخی از آنان مصاحبه عمیق میشود و همزمان قرارگاههای رفتاری و مسیرهای حرکتی از طریق
برداشت نقشههای رفتاری ،پیگردی (ترا کینگ) و یادداشتبرداری روزانه و عکاسی مشخص میشوند.
یافتههای مقاله عنوان میکند که در چنین مرا کز خرید درون شهری ،طراحی مجموعهای همساز از
سازمان فضایی (فرم) و رویدادهای متناسب با رفتار پرسهزنها ،میتواند در ارتقای کیفیت فضایی،
ً
اجتماعپذیری و نیز کارکرد اقتصادی آنها در آینده موثر باشد و اساسا نمیتوان بدون توجه به رفتارهای
پرسهزنها به طراحی و سازماندهی فضایی به ویژه پوسته خارجی آنها پرداخت.

واژههای کلیدی
مرکز خرید شهری ،پاساژ ،پرسهزنی فعال ،گردش پیاده ،سازماندهی فضایی.
*نویسنده مسئول :تلفن ، 0873-3662965 :نمابر.E-mail: b.bahrami@uok.ac.ir ،0873-3662963 :
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که فعالیتهای اختیاری همپوشان آمیخته با گردش پیاده را تحت
تاثیر قرار میدهند .این فعالیتها از خوردن و آشامیدن تا ایستادن
و نگاه کردن و برقراری تماسهای اجتماعی متنوع است.
از ای ـنرو ،پرســش پژوهــش حــول دو مقولــه فضایی (فــرم مرکز
خریــد) و رفتاری (پرس ـهزنی و فعالیتهای مرتبــط با آن) به عنوان
یــک مقولــه همبــودی (فضایــی -رفتــاری) از این قرار اســت؛ مرا کز
خرید و پاســاژهای شــهری ،چگونه و از طریق چه مکانیسم(های)
فرمــی و ســازماندهی عناصــر کالبــدی ،میتواننــد از رفتارهــای
مرتبــط با پرس ـهزنی و گردش پیــاده کاربــران در فضاهای داخلی و
پوسته خارجی خود حمایت کنند؟

 .2مبانی نظری و پیشینۀ موضوع
 .۱ .۲از گردش برای خرید تا گردش برای گردش
بیشــتر پژوهشها در مورد تعامل جامعه و پرســهزنی به نوشــتۀ
والتــر بنجامیــن اشــاره دارنــد؛ او پرســهزن را محصــول شــهر مــدرن
میداند که از قدم زدن بدون عجله در خیابانهای شهر لذت میبرد
و تفـ�رج بدون هـ�دف باالترین آرزوی اوسـ�ت ( .)Benjamin, 2003در
این مطالعات ،گذرگاههای شهری مأوای پرسهزن بود ،اما به تدریج
با ظهور پاســاژها و مرا کز خرید ،شــیوهای نو از پرسهزنی در این فضا،
بیاعتنا به کاالها و اجناس متولد شد (کاظمی و رضایی.)14 ،1386 ،
رویکردهــای جامعهشناســانه و رفتارشناســانه از پدیده پاســاژ برای
افزودن مفاهیم مدرنی چون "پرســهزنی فعال ،گردش بدون هدف
خریــد ،هنر لذت بردن ،ســیاحت و هنر زندگــی روزمره ،لذت بردن از
مناظر زنده" به دامنه پرسـ�هزنی بهره برده اسـ�ت(;Benjamin, 2003
Smith, 2001; Fisk, 2000; Ferguson & Priscilla, 1994; Tes .);ter,1994مفاهیمی که به ندرت در دستور کار طراحان قرار گرفته
ً
است؛ چرا که دنیای معماری غالبا روی پاسخگویی به خواستههای
اقتصــادی صاحبــان ایــن مرا کــز تمرکز دارد تــا چنیــن مفاهیمی .در
راستای تبدیل محدود و مشروط مرا کز خرید به فضاهای عمومی،
پیشــنهاد میشــود از خالل و دریچه پرســهزنی و گــردش کاربران به
مقولــه مرکز خرید نگریســت؛ مفهومی کلیدی کــه در ایران به ندرت

تصویر -1سیر تحول مفهوم نظری گردش کاربران و پرسهزنی در مرا کز خرید و پاساژها.

به کار گرفته شــده اســت (کاظمی و رضایی .)2،1386 ،گرچه برخی
از نوشتهها ،پرسهزن را فردی منفعل و تحت تاثیر اقتصاد کاالیی و
جامعه مصرفی میدانند ،اما در دیدگاه مقاله ،پرس ـهزن فردی موثر
در تولیــد و مصــرف فضا و خالق تعامــات ،رویدادهــا و روابط جدید
اس��ت ( .)Fisk, 2000در دهــۀ  ،1950گریگــوری اســتون"،گردش"
در مرا کـ�ز خریـ�د را در طیفـ�ی از خریـ�د صرف تا خرید تفریحـ�ی قرار داد
( )Stone, 1954, 37و در دهۀ  1970و  ،1980چندمنظوره بودن مرا کز
خریــد و افــرادی که نه تنها برای خرید بلکه برای تفریح و پرس ـهزنی
راه��ی آنجا میش��وند ،مورد توجه ق��رار گرف��ت (Eppli & Benjamin,
 .)1994, 9در همیــن بــازۀ زمانــی ،انتقــادات بســیاری از مرا کــز خرید
آمریکایــی به دلیل تمایــل طراحان آنها به درنظــر گرفتن مرکز خرید
بــه عنــوان یک عنصر جدا نســبت بــه محیطهای شــهری و کاربران
آنهـ�ا صـ�ورت گرفـ�ت ( )Robertson, 1993, 361و تحقیقــات ،اهمیت
ورودیهــای مرا کــز خرید و لــزوم توجه به طراحی مســیرهای اصلی
ارتباط مرا کز خرید با خارج را نشـ�ان میدادند (.)Delisle, 2005, 67
یکی از گرایشهایی که در طول سالهای  1990مورد توجه بسیاری
قرار گرفت ،پیدایش ســرگرمی و وســایل تفریحــی در مرا کز خرید بود
کــه به عنــوان یک پدیــدۀ مکمل گــردش کاربران در طی ســالهای
اخیر بسـ�یار پرطرفدار شده اسـ�ت (.)Haynes & Talpade, 1996, 31
در مطالعــه  1200نفــر در  6مرکــز خرید در آمریــکا ،بازدید از مکانهای
خریــد بــدون قصــد خریــد همــراه بــا نــگاه کــردن بــه کاالهــا بــرای
هدفگذاری جهت خرید در آینده 62 ،درصد کل بازدیدها و سفرها
و گردشهـ�ا را تشـ�کیل میدادنـ�د ( .)Bloch et al., 1991در مطالعــۀ
دیگــر 40 ،درصد مصاحبه شــوندگان گفتهاند کــه هیچ پولی در مرکز
خریـ�د خرج نمیکننـ�د و آمدهاند که از مکان لذت ببرند (Houssay-
 .)Holzschuch & Teppo, 2009بــا توجه به مطالعاتی که روی رفتار
پیــاده در داخــل و خارج مکانهــای خرید تمرکز داشــتهاند ،به نظر
میرســد که ســازماندهندگان ،طراحان و برنامهریــزان مرا کز خرید
میتواننــد بــا انعطافپذیــری بیشــتر در چیدمــان فضایــی ،امــکان
قویتــری را بــرای بــروز فعالیتهــای اختیــاری (ماننــد تعامــات در
راهروهــا و تقاطعهــا) و تحقق رویدادها برای افراد پیاده و پرســه زن
در نظـ�ر بگیرنـ�د(. )Zacharias et al., 2005; Zacharias, 2001, 1993
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مقدمه
کاربــران مرا کــز خریــد و پاســاژها ،طیفهــای متنوعــی شــامل
مغــازهداران ،خریــداران و نیــز پرســهزنان 1هســتند .در میــان آنهــا،
پرســهزنان بــه گونهای متفــاوت از بقیــه ،به مصرف و تولیــد فضا نه
بهــرهوری صــرف از خدمــات کاالیی ایــن مرا کــز میپردازند (کاظمی
و رضایــی .)4 ،1386 ،رفتارهــای آنــان بــه دلیــل دوری از جریــان
ســواره و درصــورت امــکان پیــادهروی امــن و مفرح ،شــامل نوعی از
تجرب��ۀ فضای��ی میگردد ک��ه لزومأ منته��ی به خرید نمیش��ود( (�An
ning Dorson et al., 2012; Michon et al., 2008; Ahmed et
.)al., 2007; Smith, 2001; Fisk, 2000; Lorch & Smith, 1993
مطالعــات نشــان میدهد کــه افراد با هــدف خرید ،بــا طی کمترین
مس��یر ،از فضاه��ای پیاده مرا کز خرید اس��تفاده میکنن��د (Spilkova
 .)& Hochel, 2008,444ایــن درحالیســت کــه مشــاهدات نشــان
ً
میدهد برای پرســهزنها (بدون هدف صرفا خریــد) ،پیادهروی در
پاســاژهای شــهری ادامــۀ پرســه زنی و گــردش خیابانی اســت .این
افراد در میان طیف وســیع اســتفادهکنندگان از مرا کز خرید شهری،
درصـ�د قابـ�ل توجهـ�ی را بـ�ه خـ�ود اختصـ�اص میدهنـ�د (Houssay-
Holzschuch & Teppo, 2009; Haynes & talpade, 1996; Bloch et

 .)al., 1991پاساژها و مرا کزخرید درون شهری میتوانند با تدابیری
در ســازماندهی فضایــی عناصر داخلی و بیرونی خود ،پاســخگوی
رفتارهای این دسته از کاربران باشند .به عنوان مثال ،به طور کلی
وجود مسیرهای پیاده جذاب در این مرا کز میتواند در درک کاربران
از فضا به عنوان یک فضای عمومی موثر باشـ�د(�Oppewal & Tim
 .)mermans, 1999, 59همچنین به طور خاص ،وجود فعالیتهای
همپوشان اختیاری 2در مقیاس تجربۀ خیابان ،طبقه همکف و نیز
راهروها و تقاطعها ،میتواند کیفیت گردش کاربران را در این فضاها
ارتقا بخشد( .)Zacharias et al., 2005; Zacharias, 2001, 1993سایر
مطالعات و نیز بررســیهای نمونۀ موردی این مقاله نشان میدهد
که اولویت دادن صرف به موارد و ایدهآلهای صاحبان مرا کز خرید،
موجــب کاهــش پتانســیل و امــکان بــروز فعالیتهــای اختیــاری در
هنــگام گردشهــای بدون هــدف خرید در فضا میشــود .چنین به
نظــر میرســد که بــاال رفتن کیفیت گــردش با اهــداف غیرتجاری در
پاســاژها و مرا کز خرید (درکنار اهداف اقتصادی ،امنیتی و نگهداری
ایــن مرا کــز) ،میتوانــد کارکــرد ایــن فضاهــا را بــه عنــوان مکانهــای
شبهعمومی به مکانهای عمومی شهری نزدیکتر نماید.

 .1روش پژوهش

 .2. 1طرح پرسش از نگاه ضرورت پژوهش

ا یــن مقا لــه از رو شهای کیفی و کمی برای تولید دادههای
خــود بهــره میبــرد .نخســت ،مســئلۀ گــردش و پر س ـهزنی
کاربــران و مفاهیــم فضا یــی -اجتماعی متعدد و موثر بــر کیفیت
آن در فضاهــای شــبهعمومی و مرا کــز خریــد بررســی میشــود و
ســپس ،بــا دســتهبندی این عوامــل بــه معیارهای شــش گانه،
پژو هــش در مســیر مطالعــه و ارزیابــی در مــورد مطالعاتــی خــود
قــرار میگیــرد .در بررســی نمو نــۀ مــوردی بــه ترتیــب ز یــر عمــل
شده است:
 .1مشــاهده مســتقیم :برداشــت لیســت فعالیتهــای اولیــه،
یادداش ـتبرداری روزانه 3و عکاسی از رویدادها در فضا ،شناسایی
اولیــه نقــاط اجتماعپذیــر و برداشــت رفتارها ،تعقیــب اتفاقی افراد
پیاده به روش پیگردی 4در فضاها؛
 .2تحلیلهای اولیه روی دادههای میدان تحقیق درراســتای
معیارهــای شــش گانــه بــرای تنظیــم پرس ـشنامه بــر اســاس ایــن
عوامــل (جذابیــت ،جهــت یابــی ،احســاس امنیــت ،دسترســی،
امکانات راحتی و تعامالت اجتماعی)؛
 .3شناســایی دقیقتــر نقــاط اجتماعپذیر و برداشــت هدفمند
رفتارها؛
 .4تعقیب هدفمند افراد پیاده به روش پیگردی در فضاها؛
 .5دستهبندی اطالعات و استفاده از نرمافزارهای  SPSSو اتوکد؛
 .6تحلیل به روش تفسیر مستدل.

 .1عمده مرا کز خرید درون شهری یا به عبارتی پاساژها که درکنار
محورهای پیاده شــهری قرار دارند ،نه مشخصات گردشبازارهای
ً
غرب به نسخۀ آمریکایی را دارند ،نه فعال به لحاظ شرایط اقتصادی
ایــران ،میتواننــد بســتری بــرای رقابــت و خودنمایــی برندهــای
متنــوع باشــند .از ایــن رو ،ادرا ک آنهــا بــه عنوان فضاهای شــهری و
شــبهعمومی ،به تجربهای ویژه آمیخته با پرســهزنی بدل شــدهاند.
مشاهدات رفتارهای واقعی و نیز مطالعات مشابه (کاظمی و رضایی،
 ،)1386حا کی از آن است که درصد قابل توجهی از کاربران به دلیل
گذران اوقات ،پرسهزنی و گردش در این فضاها یا محوطههای جلو
آنهــا حضــور دارنــد .از ایــن رو ،نمیتوان ایــن مســئله را در طراحی و
سازماندهی فضایی این مرا کز نادیده گرفت؛
 .2بررســی ادبیات گردش و پرســهزنی در مرا کز خرید نشان از آن
دارد که گرچه در این خصوص ،به صورت محدود اما موثر بر گردش
بدون هدف پیاده تأ کید شده است ،ولی این فا کتور به عنوان عاملی
موثــر در طراحــی و ســازماندهی به شــکل عملی و گســترده تحلیل
نشــده اســت و بیشــتر مطالعات بر خوانایی فضایی و راهیابی تا کید
دارنــد .در واقع نقش نفوذپذیری جبهههــای خارجی مرا کز خرید و
امتداد و پیوستگی مسیرهای وابسته به شهر با مسیرهای داخلی و
فضاهای مســتعد دیدارهای اجتماعی ،نادیده گرفتهشده است .با
توجه به این موارد ،نمونۀ موردی هدفمند انتخاب شــده اســت .از
این رو ،تأ کید مقاله بیشتر بر روی کیفیتهایی در مرا کز خرید است
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 .۲.۲دســته بنــدی عوامــل موثر در گردش پیــاده در مرا کز خرید
درون شهری
راه رفتن به عنوان بخش طبیعی از الگوی روزانۀ فعالیت ،میتواند
شانس تجربۀ عمیقتر و لذتبخشتر فضا و رویدادها را همراه با انجام
یــک فعالیــت بدنی بــرای افــراد در فضاهای شــهری و معمــاری مهیا
نماید .یکی از راههای ساده که قابلیت پیادهروی یک فضا را مشخص
میکند ،تعداد افرادی اســت که به فعالیتهــای اختیاری در آن فضا
مشغول هستند ( .)Gehl & Svarre, 2013; Gehl & Gemzoe, 1996از
طرف دیگر ،نبود مسیر پیادهروی موثر و مناسب موجب میشود این
فعالیتها مورد توجه افراد پرســهزن قــرار نگیــرد (;Kelly et al., 2010
 .)Carmona et al., 2002; Truly & Chebat, 2002طراحی خوب مرا کز
خرید ،پیادهها را قادر میسازد با کمترین تالش و تشویش به گردش
بپردازند و همچنین بیشترین شانس مواجهه با اهداف (معطوف به
خرید یا غیر از آن) را داش��ته باش��ند ( .)Bitgood et al., 2012, 1020به
عبارتی ،طراحی شهری و معماری مسیرهای خارجی و داخلی مرا کز
خرید ،نقش مهمی در کیفیت حرکت و گردش کاربران ایفا میکنند.
مطالعــات تأ کیــد دارنــد ا گــر مرا کز خریــد به خوبــی با بافــت موجود و
سیستمتعریفشدۀخیابانهاهماهنگشوند،میتواننداز بیمیلی
کارب��ران ب��رای گردش با پاهای خود بکاهن��د (Lorch & Smith, 1993,
 )75و موجب استفادۀ لذت بخش از زمان و ادامۀ حرکت در فضا بعد
از خرید شود (.)Chetthamrongchai & Davis, 2000
برخــی از تحقیقــات نشــان میدهنــد کــه راحتــی ،تاثیــری قابــل

توج��ه در انتخ��اب کاربران و افزایش آ گاهی فضایی آنه��ا دارد (Hedhli
.)et al., 2010, Severin et al, 2001; Reimers & Clulow, 2001
استراتژیهای موجود برای راحتی فضایی شامل محدودکردن اندازۀ
یک مرکز خردهفروشــی و کنترل ورود شــرکتهای عمده تا ایجاد یک
طراحــی فیزیکــی مترا کم و خوش ـههای ســازگار از مغازهها میباشــند
( .)Reimers & Clulow, 2004, 209راحتی همچنین میتواند حاصل
رضایت کاربران از پیوســته بودن مســیرهای پیادهروی در مرکز خرید
باشد .چیدمان و تنوع طراحی نیز راحتی جریان پیاده را از طریق محل
قرارگیـ�ری واحدهای فروش و راهروها تحت تأثیـ�ر قرار میدهد (Truly
 .)& Chebat, 2002,132بسیاری از خریداران برای کشف محصوالت
جدیــد ،مدهای روز و دیدن افراد مختلف پا به مرا کز خرید میگذارند
و بیشتر از آنکه در پی خرید باشند ،به دیدزنی ویترینها و موجودی
انـ�واع مغازهها میپردازند ( .)Ahmed et al., 2007, 336در این صورت
میتوان آنها را جزء پرس ـهزنها دستهبندی نمود .برخی از مطالعات
نشــان میدهند که تجربۀ خوشایند گردش در مرا کز خرید ،به مقدار
زیــادی با میــزان جذابیت فضــا ،مغازههــا ،ویترینهــا و عملکردهای
خدمات��ی مکم��ل ارتب��اط دارن��د (Oppewal & Timmermans, 1999,
 .)48یک ترکیب خوب از واحدهای تجاری با مقیاس و کارکرد گونا گون
در کنار امکانات سرگرمی و فضاهای عمومی داخلی و خارجی ،یکی از
عواملاصلیتاثیرگذار در گردشپیادهدر داخلمرا کزتجاریمیباشد.
مرا کز تجاری ،واحدهای جذاب اصلی را به گونهای قرار میدهند که با
ارزش نهادن به ذهن ا کتشافگر کاربران ،واحدهای کوچکتر در بین

جدول -1عوامل فضایی -رفتاری (عوامل همبودی) موثر بر کیفیت گردش پیاده و پرسهزنی کاربران در مرا کز خرید و پاساژها.

عوامل اصلی

تاثیر این عوامل بر تجربه فضایی -رفتاری کاربران پرسهزن و
سایر کاربران مرا کز خرید

مکانیسمهای فضایی برای تحقق این عوامل در مرا کز خرید
و همسایگی موثر آنها

راحتی و آسودگی

از دست دادن زمان و لذت از فضا /ملموس شدن مرکز خرید در
تجربه ادرا کی کاربران /استفاده از فضاهای عمومی

محدود کردن اندازۀ مرکز خرید و رعایت مقیاس انسانی/
ایجاد طراحی فیزیکی فشرده با جانمایی واحدهای کوچک
میان واحدهای بزرگتر و توزیع مناسب فروشگاههای لنگر/
همسایگی خوشههای سازگار از واحدها /عدم وجود موانع
مزاحم /چیدمان جلوی مغازهها /مبلمان فضاهای عمومی

احساس امنیت

توزیع مناسب کاربریهای خدماتی در تناسب و سازگاری با
حضور جمعیت در فضاهای عمومی مرا کز خرید  /انجام
فعالیتهایی نظیر نوشیدن و صحبت کردن در حین پیادهروی یا مسیرها /تقاطع و فضاهای مرکزی عمومی
در فضاهای عمومی خاص در مرا کز خرید

جهتیابی و
خوانایی

فهم راحتتر اطالعات محیطی  /افزایش درجۀ آشنایی کاربر با
فضا و رویدادها /گردش راحت با کمترین تالش و تشویش

جانمایی واحدهای کوچک میان واحدهای بزرگتر /توزیع
مناسب واحدهای جذاب /مبلمان و دکوراسیون /میزان
فشردگی چیدمان در مسیرهای گردش پیاده /میزان انقطاع
جلوی مغازهها /عدم وجود موانع مزاحم

دسترسی و
نفوذپذیری

ادامه پرسهزنی از شهر /عالقه به راه رفتن در محیطهای
کوچکتر /تسریع در تصمیمگیری و انتخاب مسیرها

هماهنگی با بافت موجود و سیستم تعریف شدۀ خیابانها/
ادامۀ حرکت از شهر به مرکز خرید و سپس به شهر /جانمایی
درست ورودیها

جذابیت

وجود رویدادها و امکانات سرگرمی در فضاهای عمومی باز و
پاسخ به حس ا کتشاف حین قدم زدن در مرکز خرید /دید زنی
بسته /یک ترکیب خوب از واحدهای تجاری با مقیاس و کارکرد
افراد و کاالها /تولید احساس مثبت نسبت به فروشگاه /باال
رفتن شانس مواجهه با اهداف از پیش تعیین نشده /تجربه افراد گونا گون /توزیع مناسب واحدهای جذاب
و رویدادهای بیشتر در فضا

تعامالت
اجتماعی

تمایل به حرکت در مسیر پرجمعیت /برخوردهای ساده و
اتفاقی /تجمع در فضاهای عمومی در قسمتهای مرکزی/
حضور در اطراف مکانهای صرف غذا و نوشیدنی و بازی

توزیع مناسب کاربریهای خدماتی در تناسب و سازگاری با
مسیرها /تقاطع و فضاهای مرکزی عمومی
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آنها مورد بازدید قرار گی��رد (Ahmed et al., 2007; Christiansen et al.,
 .)1999; Brown, 1991گروهی از واحدهای سازگار باهم در مرکز خرید،
فرایند تصمیمگیری را برای کاربران از طریق عدم اتالف وقت ،تالش در
گردآوری اطالعات و ارزیابیکردن امکانات ،آسـ�انتر میکند (Reimers
 .)& Clulow, 2004, 209همچنین گونا گونی مغازهها از نظر ماهیت و
شکل ظاهری در مرا کز خرید ،تاثیر مثبت بر خرید و هیجان را به دنبال
دارد ( .)Wakefield & Baker,1998در نظــر کاربــران مــورد مطالعاتــی،
جذابیت ظاهری فضاهای گونا گون پاســاژ ،چه از نظر بصری و چه از
نظر میزان وجود ســرگرمیها ،ازموارد مهم در کیفیــت حرکت افراد در
این فضاهاســت .بعضی از محققان معتقدند که حضور جمعیت در
فضاهای عمومی در مرا کز خرید میتواند افراد بیشــتری را به آن فضا
جــذب کند .بر اســاس این تحقیقــات ،اجتماع گروههــای متنوعی از
مــردم با جنســیتهای متفــاوت ،در گوش ـهها و قســمتهای میانی
مرا کز خرید که مشغول فعالیتهایی نظیر نوشیدن و صحبت کردن
هســتند ،خود موجب میشــود این فضاهای شلوغ برای دیگران نیز
جذاب ،امن و معنادار تشـ�خیص داده شوند(�Oppewal & Timmer
 .)mans, 1999; Hass-Klau et al., 1999گرچــه حضــور جمعیــت در
اطراف محلهای غذاخوری ممکن است زودگذر باشد ،اما به عنوان
یک عامل حمایتگر تعامالت اجتماعی برای گروهی خاص میتواند
در نظر گرفته شود (.)Zacharias, 1993, 159
از موارد مهم دیگر نیز میتوان به مبلمان و دکوراسیون ،میزان
فشــردگی چیدمــان در مســیرهای گــردش پیــاده ،میــزان انقطــاع
جلـ�وی مغازههـ�ا و میـ�زان قادر بـ�ودن به پیمایش اشـ�اره کرد (�Op
 .)pewal & Timmermans, 1999, 49در واقع خوانایی مســیرهای
داخلــی و خارجــی و عدم وجــود موانع مزاحــم ،میتواند بر کیفیت
گــردش کاربران و میزان توجه آنهــا به امکانات مجتمع تأثیر مثبت
داشته باشد.

 .3مورد پژوهشی
 .۱ .۳دالیل انتخاب مورد مطالعاتی
مجتمــع تجــاری کردســتان واقــع در خیابــان پاســداران شــهر
ســنندج (اصلیترین خیابان برای گردش شهری شهروندان) ،هم
مورد اســتقبال پرسهزنهای شــهری و طیفهای مختلف کاربران
اســت و هــم بــه ســبب پیکربنــدی فضایــی متفاوتــش بــا تمامــی
پاســاژهای پیــش از خــود ،اولیــن نمونــه از گونههای جدیــد مرا کز
خرید در شــهر سنندج به شــمار میآید .گرچه به دلیل عدم وجود
برندهــای معتبــر کــه نتیجۀ نبــود اقتصــاد آزاد و رقابتی اســت و نیز
بســیاری از جنبههــای خدماتــی و ســرگرمی ،و نبود فروشــگاههای
لنگــر ،از اســتانداردهای تعریف شــدۀ مرا کز خریــد جهانی و گردش
مالهــا فاصلــه دارد (این فاصله آ گاهانه اســت) ،اما ســازماندهی
فضایی و فرم آن به گونهای اســت که قرارگاههای رفتاری متنوعی
آمیختــه بــا پرســهزنی و گــذران اوقــات درون و پیرامــون آن شــکل
میگیــرد .مشــخصات فضایــی -اجتماعــی موثــر در انتخــاب ایــن
نمونۀ موردی به شرح زیر است:
 .1اســتقرار زمیــن پــروژه و بــر طولــی آن در مجــاورت بــا خیابان
پاســداران؛ بــه گونــهای کــه طراحــی معمــاری ،اســتقرار مغازهها و
راهروهــای داخلــی و نیــز فضاهــای گــردش بیرونــی در امتــداد و به
موازات مســیر خیابان میباشــند؛ این امر خود ســبب شــده اســت
کــه نمــای جلوی پاســاژ ،مجــاور پیــادهروی شــهری ،بــه جبههای
نفوذپذیــر و اجتماعپذیــر تبدیل شــود ،در حالی که ســایر پاســاژها
چنیــن ویژگــی ندارنــد و نفــوذ عابر یــا اجتمــاع جلوی آنهــا فقط در
نقاط ورودی یا در یک طول بسیار کم امکانپذیر است (تصویر )2؛
 .2وجــود رواق بــه عنــوان فضــای بینابیــن در پوســته خارجــی
(میــان مغازههای رو به خیابان و پیادهروی شــهری) ســبب ایجاد

تصویر -2تفاوت ســاختار فضایی نمونه موردی با ســایر پاســاژها در ســنندج .پالن پایین ســمت چپ ،نمایندۀ الگوی غالب پاساژها میباشد؛ یک راهرو در وسط و تقسیم واحدهای خرد
تجاری در دو طرف آن ،سایر تصاویر ،معرف نمونۀ موردی مقاله هستند.
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قرارگاههــای رفتــاری متنوع و نیز امکان پرس ـهزنی و گــذران اوقات
فراغت بین آنها شده است؛
 .3وجود مسیرهای حرکتی پیوسته ،جذاب و خوانا در داخل؛
 .۲ .۳روشهای جمعآوری دادههای مولفههای ششگانه
در این پژوهش ،دادههای مرتبط با  4عامل "جذابیت"" ،راحتی"،
"امنیــت" و "تعامــات اجتماعــی" ،بــه وســیلۀ توزیــع پرس ـشنامه و
مصاحبــه عمیــق بــا کاربــران مجتمع تجــاری کردســتان و همچنین
اطالعــات مرتبط با  2عامل "دسترســی و نفوذپذیــری" و "جهتیابی
یگــردی
و خوانایــی" بــه وســیلۀ نقش ـههای رفتــاری 6و نقش ـههای پ 
(ترا کینــگ) کاربــران در فضــای داخلــی و خارجــی مجتمــع تجــاری
کردســتان ،گــردآوری شــده اســت .در برخــی اوقات هــم بنا به نیــاز از
عکاسی ،یادداشت روزانه و مصاحبههای عمیق استفاده شده است.
 .۳ .۳بررسی میزان تأثیر شاخصهای جذابیت ،راحتی ،امنیت
و تعامالت اجتماعی
پیــش از طــرح پرس ـشهای کیفــی ،به وســیلۀ یک پرس ـشنامه
مقدماتی ،دادههای کلی از علت مراجعه ،فواصل زمانی مراجعه ،سن
کاربران،بررسی کیفیتپیادهروونقاطاجتماعپذیردیگر گردآوریشد.
نتایج آماری نشان میدهد ،از میان  110پرسششونده77 ،درصد
از آنــان بــا انجــام رفتارهــای غیرخریــد در فضاهــای مجتمــع تجــاری
کردســتان بــه پرس ـهزنی و گــردش میپردازنــد و فقــط  23درصــد از
پرسششوندگانجهتخریدبهمجتمعآمدهبودند.از یکسو،غالب
کاربران و مصرفکنندگان فضا را جوانان و دانشجویان شامل میشوند
(فقــط  19درصــد کاربــران را افراد باالی  30ســال تشــکیل میدادند)،
ازســوی دیگر 35 ،درصد کاربران هرروز و  44درصد آنها هفتهای یک
بار به فضا رجوع میکنند ،از اینرو ،میتوان نتیجه گرفت که مجتمع
از طرف طیف زیادی از پرسهزنهای خیابان پاسداران جهت گذران
اوقات فراغت و رهایی از زندگی روزمره استفاده میشود.

در تهیۀپرسشنامۀ کیفی،مقادیربراساسطیفلیکرت 7از خیلی
زیاد تا خیلی کم (از  1تا  :5خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم ،خیلی کم)
انتخاب شدهاند .نتایج در این قسمت ،تأثیر چهار عامل (جذابیت،
راحتــی ،امنیــت ،تعامــات اجتماعی) ،را به منظور محاســبۀ ســطح
معنیداری اثر عوامل یاد شده بر کیفیت گردش پیاده نشان میدهد.
مقولــه جذابیــت با طرح پرس ـشهایی در مورد وجــود عناصر جذاب
مانند فواره و توزیع متناسب آنها ،جذاب بودن کاربریهای بیرونی،
وجود کافیشــاپها و تأثیر طراحی داخلی و محوطهســازی و فضای
ســبز ارزیابــی شــد .در واقع مقولــه جذابیت از نــوع کاربریها تــا فرم و
شکل عناصر متغیر است .مقولۀ راحتی و آسودگی نیز مرتبط با مواردی
چون عرض مناسب راهروها ،کیفیت هوای داخل مرکز خرید ،کیفیت
کفپوشها ،وجود مکانهایی برای نشستن و ساماندهی گروههای
کاالیــی اســت .ســپس عامــل امنیــت بــا مــواردی از قبیــل روشــنایی
مناسب داخل و خارج مرکز خرید ،عدم وجود کنجهای خلوت ،وجود
جمعیت و کیفیت و بافت مصالح از دیدگاه کاربران بررسی شده است.
مقوله تعامالت اجتماعی نیز با پرسشهایی درخصوص حضور سایر
طیفهای اجتماعی و جنســیتها ،امکان مشاهدۀ نزدیک کاالها و
وجود ورودی شاخص و محلهای تجمع بررسی گردید .با توجه به
طیف پاســخها که از خیلی زیاد تا خیلی کم گســترده است ،اعداد به
دســت آمده نشــان دهندۀ جایگاه مولفۀ مورد نظر از دیدگاه کاربران
نسبت به میانگین مورد انتظار میباشد .در جدول ،3نتایج میانگین
به دست آمده برای هر متغیر و همچنین انحراف از معیار آن به دست
آمــده اســت .پس از آن برای ســنجش ســطح معن ـیداری مقادیــر ،از
آزمون  tتک نمونهای استفاده شده است.
در ارائــۀ آمــاری جــدول  ،3میتــوان ســطح معنــیداری و تفــاوت
میانگینهــا را مشــاهده کرد .در قســمت مربوط به متغیــر جذابیت،
ً
سطح معنیداری تقریبا  0/00محاسبه شده است ( ،) P > 0/05که با
توجه به اینکه مقدار  tدر سطح خطای کمتر از  0/05معنیدار بود و از
آنجا که میانگین مشاهده شده بیشتر از میانگین مورد انتظار است،

جدول  -2سنجش اولیه رفتارها و نیازهای عمومی کاربران در مورد مطالعاتی.

گزینه
درصد

گزینه
درصد

گزینه
درصد

گزینه
درصد

گزینه
درصد

مراجعه شما به چه منظور
صورت میگیرد؟

خرید کردن
23

دیدن کاالهای
جدید
28

رهایی از زندگی
روزمره
22

سرگرمی و فراغت
13

دیدن دوستان
13

دلیل مناسب بودن پیاده رو
بیرونی را چه میدانید؟

عرض مناسب
24

تجمع و گفتگو
37

کاربریهای جذاب
39

سن شما در کدام محدوده قرار
دارد؟

زیر  20سال
13

بین  20تا  30سال
68

باالی 30سال
19

در چه فاصله زمانی به این مرکز
مراجعه میکنید؟

هر روز
36

 1بار در هفته
44

 1بار در ماه
16

کدام قسمت از مرکز برای تجمع
مناسب است؟

ورودی مرکزی
42

نقاط مرکزی
41

راهروهای میانی
17

وجود کدام کاربری را ضروری
میدانید؟

مکانهای بازی
24

سالن نمایش فیلم
36

محوطۀ غذاخوری
23

عنوان سوال

پاسخها

به ندرت
5

مکانهای نشستن
17
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میتوان نتیجه گرفت که از دیدگاه کاربران ،عامل جذابیت در مجتمع
تجــاری کردســتان ،عامل مهمــی در گــذران اوقات فراغــت و میل به
ماندن و پرسهزنی است .در واقع از میان تمام عوامل موجود ،عامل
جذابیــت دارای بیشــترین مقدار تفــاوت میانگین نســبت به عوامل
دیگــر بــود ( .)1/72با توجــه به نتایج پرســشنامهها و مصاحبههای
عمیــق ،وجــود مکانهــای عرضۀ مــواد خورا کــی در درجــۀ اول و بعد
از آن حضــور پرتعــداد دیگــر افراد در ســاعات پایانــی روز از دیگر عوامل
مهم در جذابیت مجتمع تجاری کردســتان است (تصویر ،6قسمت
 .)4در مورد عامل راحتی و آســودگی نیز با توجه به ســطح معنیداری
کمتر از  ،)P > 0/05( 0/05و با توجه به مثبت بودن سطح میانگین به
دست آمده ( ،)1/19میتوان این استنباط را داشت که مقوله راحتی
ً
از نظر کاربران در وضعیت نسبتا مناسبی قرار دارد .همچنین ،کاربران
اظهــار دارنــد کــه ســازگاری عملکردهــا در مجتمع مــورد رضایــت آنها
است .قرارگیری مکانهای عرضۀ مواد غذایی آماده در بدنۀ بیرونی با
استقبال مراجعهکنندگان و پرسهزنان شهری مواجه شده است ،اما از
طرف دیگر نبود مکانهای مناسب نشستن در مقابل این واحدها ،از
نظر آنها یک نقطۀ منفی محسوب میشود.
وجــود امنیــت از دیدگاه کاربــران مجتمع تجاری کردســتان در
نقاطی از آن خوب و در نقاطی ضعیف ابراز شــده است .این عامل
کمترین تفاوت میانگین را در میان دیگر عوامل دارا است (.)1/03
اســتفادهکنندگان از این مجتمع ،محدودۀ شــرقی را از نظر امنیت
در ســطح پایینی دانستهاند (تصویر  .)3و از همین منظر محدودۀ
ورودی غربــی و پیــادهرو بیرونــی مجتمــع در بهتریــن وضعیــت از

دیــدگاه کاربــران قــرار گرفتــه اســت .به نظر میرســد وجــود لکهای
در ورودی غربــی کــه آن را از چشــم پنهــان کرده اســت و همچنین
نبــود کاربریهــای جذاب در فضــای داخلی مجتمــع در محدودۀ
ایــن ورودی موجــب عــدم اســتقبال کاربــران و در نتیجــه ایجــاد
احســاس ناامنی شــده است .در مورد آخرین عامل به دلیل وجود
تعــداد زیاد مراجعهکننــدگان به مجتمع به ویژه در ســاعات پایانی
روز و امــکان برقراری تماسهای چهره به چهره ،تجمع ،نشســتن
و صحبتکــردن ،کاربــران فضــای آن را بــرای برقــراری تماسهــای
اجتماعــی مناســب دانســتهاند .اختــاف مقــدار تفــاوت میانگیــن
عامــل تعامــات اجتماعــی ( )1/15بــا مقــدار مــورد انتظــار آن (،)9
نشان از وجود رضایت نسبی کاربران از این مورد است.
 .۴ .۳بررسی میزان تأثیر شاخصهای دسترسی و جهتیابی
عوامــل دسترســی و نفوذپذیــری و جهتیابــی و خوانایــی در
محــدودۀ  4ورودی مجتمــع تجــاری کردســتان در داخــل و خارج
بررســی شــد .نتایــج برداشــتهای رفتــاری ،ترا کینــگ و مصاحبــه
کاربران حا کی از موارد زیر است:
عامل دسترســی بــا توجه به تنــوع در محل قرارگیــری ورودیها و
همچنیــن ارتبــاط آنها با مســیرهای متفاوت اطراف مجتمع بررســی
شده است .در محدودۀ هرکدام از ورودیها ،عامل جهتیابی قبل از
ورود به مجتمع و در داخل آن ،در محل تقاطعها و همچنین پلههای
منتهــی به طبقــۀ دوم مــورد ارزیابی قرار گرفته اســت .شــاخصترین
ورودی مجتمع ،ورودی اصلی است که در قسمت میانی مجتمع با

جدول  -3نتایج آنالیز دادههای حاصل از پرسشنامهها.

نتایج توصیفی
نمونهها
نتایج آزمون

متغیر

N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

جذابیت
راحتی
امنیت
تعامالت اجتماعی

334
334
334
334

1
1
1
1

5
5
5
5

13/72
16/19
13/03
10/15

2/15
2/59
2/16
1/93

متغیر

مقدار

درجه آزادی

سطح معنیداری

تفاوت میانگینها

میانگین مورد انتظار

14/633
8/41
8/71
10/93

333
333
333
333

0/000
0/000
0/000
0/000

1/72
1/19
1/03
1/15

12
15
12
9

جذابیت
راحتی
امنیت
تعامالت اجتماعی

تصویر -3محدوده و مکان ورودیهای مجتمع تجاری کردستان در پالن .
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تورفتگینیمدایرهمتمایزشدهاست(تصویر.)3اینورودیبهدلیلدر
دسترسبودنبرای کاربرانی کهاز هردوطرفبهسمتمجتمعتجاری
کردســتان پیــادهروی میکنند ،و نیــز وجود فضای ســبز و محلهای
مناسب نشســتن (تصویر  )5در روبروی خود ،عملکرد مناسبی دارد.
ورودی شــرقی مجتمــع ( ،)1بــه دلیــل نزدیکی بــه دانشــگاه آزاد و
همچنین تجمع واحدهای مربوط به خدمات دانشــجویی و نیز فرم
خوانــا و دعوتکنندۀ آن ،پس از ورودی اصلی به عنوان پرکاربردترین
ورودی شــناخته میشــود .دو ورودی دیگر که یکی در ســمت غرب و
دیگری بین ورودی اصلی و شــرقی مجتمع قرار گرفتهاند ،نســبت به
دو مورد ذکر شــده از درجۀ پایینتری از نظر میزان مراجعه و اســتفادۀ
کاربــران قــرار دارد (تصویــر  ،10قســمتهای 1و .)2ارزیابیهــا نشــان
میدهند دلیل این امر عدم شاخصبودن ،ناخوانا بودن و نیز محل
نامناسب قرارگیری آنها است .به طوریکه ،در محدوده ورودی غربی،
فرم غیرهندســی و چند الیه ورودی ســبب شــده که دید عابر به این
قســمت محدود شود (تصویر ،10قســمت  )1و محیط تاریک و ناامنی
بــه وجــود بیاید .در قســمتهای از مجتمع که کاربریهای ســازگار و
حمایتگر در مجاورت هم شکل گرفتهاند ،پرسهزنی و گردش و به تبع
آناجتماعپذیریاز کیفیتمناسبیبرخورداراست.پیوستگیفضایی
و نبود بنبســت در راهروها ســبب شده اســت که کاربران ،عمق دید

تصاویر4و -5ورودیهای مجتمع تجاری کردستان.

تصویر -6برداشت مکان رفتارهای ایستگاهی در ساعات مختلف روز.

کافی به ادامه مسیر و اطراف داشته باشند (تصویر .)10به نظر میرسد،
ایــن عامــل در تشــخیص و انتخــاب ســریعتر و راحتتــر موثــر باشــد.
خصوصیــت دیگــر مجتمــع تجــاری کردســتان اســتفادههای
گونا گــون از آن در ســاعات مختلــف روز میباشــد .در ابتــدای روز
خدمات کامپیوتری به دلیل مراجعۀ باالی دانشجویان در وضعیتی
پویا قرار دارد (تصویر ،6قســمت .)1در حالی که به ســایر قســمتها
مراجعۀ زیادی صورت نمیگیرد .با نزدیک شــدن به ســاعات پایانی
روز و به دلیل سایه در پوسته خارجی مجتمع و همچنین فعالشدن
کاربریهای عرضۀ مواد غذایی ،افراد بیشــتری در پوسته بیرونی به
فعالیت ،توقف و گردش میپردازند (تصویر ،6قسمت.)3
در ساعات پایانی روز ،مراجعۀ افراد به ویژه جوانان و اجتماعپذیری
به اوج خود میرسد .در این ساعات تجمعهای چند نفره و دیدارهای
ً
چهره به چهره کامال در جریان است .این موارد بیشتر در قسمتهای
مرکزی مجتمع در داخل و در پیادهرو مجتمع ،به ویژه در محلهای
که دارای جای نشستن میباشد ،دیده میشود (تصویر.)9
وجــود کاربریهــای ســرگرم کننــده ،مســیرهای پیوســته و
ورودیهای شــاخص و خوانا و دعوتکننده از عوامل کمککننده
در جهتیابی راحتتر اســت .در مقابل نبود پلهبرقی و آسانســور از
رغبت کاربران جهت بازدید از طبقۀ دوم کاسته است.
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تصاویر7و8و -9رفتارهای متفاوت کاربران در داخل و خارج مجتمع تابعی از شرایط اقلیمی ،حضور افراد و عملکردهای جذاب است.

تصویر -10ردگیری پیمایش افراد در محدودۀ ورودیها و فضاهای داخلی مجتمع تجاری کردستان.

نتیجه
یافتــۀ اصلــی پژوهش در این مورد اســت که در صورت جانمایی
مرا کــز خریــد و پاســاژها در امتــداد مســیرهای گــردش و پرســهزنی
ً
شهری ،عالوه بر توجه به افرادی که مشخصا قصد خرید دارند باید
به پرســهزنها و طراحی فرمهــا و عملکردهایی که حامی رفتارهای
مطلوب آنها باشــند ،توجه خاصی داشــت .یافتههــای مقاله تا کید
میکننــد که این دســته از کاربــران ،فضای مرکز خریــد و رویدادهای
آن را بــه عنــوان مکانهایــی اجتماعــی و عمومی در راســتای تجربه
پیــادهروی شــهری ،بــه نفــع خــود مصــرف میکننــد و کمتــر تحــت
تاثیــر روابــط ناشــی از منطق اقتصادی پاســاژها و روابــط کاالیی قرار
میگیرنــد .از ای ـنرو ،بــا تمرکــز روی رفتار پرس ـهزنها به عنــوان یک
فرصــت از یک ســو ،میتوان بــه ارتقای کیفیت فضایــی -اجتماعی
ایــن مرا کــز به عنــوان مکانهای شــبهعمومی کمک کرد و از ســوی
دیگــر ،با انگاشــتن آنهــا به عنــوان اهداف آینــده برای خریــد در این
پاســاژها ،میتــوان دریچهای نــو به طراحی و مدیریــت آنها بازنمود.

از نــگاه ایــن مقالــه ،بهتر اســت گونهای از سلســله مراتــب فضایی از
بیــرون بــه درون طر حریزی شــود بهگونــهای که کاربران پــس از گذر
یا توقف در یک فضای بینابینی (بین پوسته خارجی و خیابان) ،به
مجموعه وارد شوند؛ ازاینرو ،پیکربندی فضایی و هندسه عناصر و
توزیع و خوشهبندی عملکردهای جذاب سازگار و تنوع عناصر فرمی
و عملکردی در پوسته بیرونی ،از اهمیت باالیی در تبدیل این نوع
از پاســاژها به مکانهایی اجتماعپذیر و رویدادپذیر برخوردار است.
نفوذپذیــری خوانــا و مشــخص از چنــد محــدوده ورودی (نــه نقاط
ورودی) در پوسته بیرونی ،توجه به ارتباط روشن مسیرهای داخلی
و خارجی که حامی رفتارهای مطلوب افراد پرسهزن و انتخابهای
آنهــا در فضا باشــد ،همچنین پهنای مناســب مســیرها و نیز حرکت
بــدون مانــع در آنهــا و نیــز اتصــال مســیرهای داخلــی و خارجــی بــا
پیادهروهای شــهری در اطراف ســایت ،در کیفیت گردش کاربران و
استفاده آنها از فضاها موثر هستند.
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