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۹۳

که فعالیت های اختیاری همپوشان آمیخته با گردش پیاده را تحت 
تاثیر قرار می دهند. این فعالیت ها از خوردن و آشامیدن تا ایستادن 

کردن و برقراری تماس های اجتماعی متنوع است. و نگاه 
از ایــن رو، پرســش پژوهــش حــول دو مقولــه فضایی )فــرم مرکز 
خریــد( و رفتاری )پرســه زنی و فعالیت های مرتبــط با آن( به عنوان 
کز  یــک مقولــه همبــودی )فضایــی- رفتــاری( از این قرار اســت؛ مرا
خرید و پاســاژهای شــهری، چگونه و از طریق چه مکانیسم )های( 
رفتارهــای  از  می تواننــد  کالبــدی،  عناصــر  ســازمان دهی  و  فرمــی 
کاربــران در فضاهای داخلی و  گردش پیــاده  مرتبــط با پرســه زنی و 

کنند؟ پوسته خارجی خود حمایت 

2. مبانی نظری و پیشینۀ موضوع

گردش گردش برای  گردش برای خرید تا  2. 1. از 
بیشــتر پژوهش ها در مورد تعامل جامعه و پرســه زنی به نوشــتۀ 
والتــر بنجامیــن اشــاره دارنــد؛ او پرســه زن را محصــول شــهر مــدرن 
می داند که از قدم زدن بدون عجله در خیابان های شهر لذت می برد 
و تفــرج بدون هــدف باالترین آرزوی اوســت )Benjamin, 2003(. در 
این مطالعات، گذرگاه های شهری مأوای پرسه زن بود، اما به تدریج 
کز خرید، شــیوه ای نو از پرسه زنی در این فضا،  با ظهور پاســاژها و مرا
بی اعتنا به کاالها و اجناس متولد شد )کاظمی و رضایی، ۱۳86، ۱۴(. 
رویکردهــای جامعه شناســانه و رفتارشناســانه از پدیده پاســاژ برای 
گردش بدون هدف  افزودن مفاهیم مدرنی چون "پرســه زنی فعال، 
خریــد، هنر لذت بردن، ســیاحت و هنر زندگــی روزمره، لذت بردن از 
 Benjamin, 2003;(مناظر زنده" به دامنه پرســه زنی بهره برده اســت
Smith, 2001; Fisk, 2000; Ferguson & Priscilla, 1994; Tes-
گرفته  کار طراحان قرار  که به ندرت در دستور  ter,1994;(. مفاهیمی 
که دنیای معماری غالبًا روی پاسخگویی به خواسته های  است؛ چرا
کــز تمرکز دارد تــا چنیــن مفاهیمی. در  اقتصــادی صاحبــان ایــن مرا
کز خرید به فضاهای عمومی،  راستای تبدیل محدود و مشروط مرا
کاربران به  گــردش  پیشــنهاد می شــود از خالل و دریچه پرســه زنی و 
کــه در ایران به ندرت  کلیدی  مقولــه مرکز خرید نگریســت؛ مفهومی 

گرچه برخی  گرفته شــده اســت )کاظمی و رضایی، 2،۱۳86(.  کار  به 
کاالیی و  از نوشته ها، پرسه زن را فردی منفعل و تحت تاثیر اقتصاد 
جامعه مصرفی می دانند، اما در دیدگاه مقاله، پرســه زن فردی موثر 
در تولیــد و مصــرف فضا و خالق تعامــالت، رویدادهــا و روابط جدید 
اســتون،"گردش"  گریگــوری   ،۱۹50 دهــۀ  در   .)Fisk, 2000( اســت 
کــز خریــد را در طیفــی از خریــد صرف تا خرید تفریحــی قرار داد  در مرا
کز  )Stone, 1954, 37( و در دهۀ ۱۹70 و ۱۹80، چند منظوره بودن مرا
که نه تنها برای خرید بلکه برای تفریح و پرســه زنی  خریــد و افــرادی 
 Eppli & Benjamin,( گرفــت راهــی آنجا می شــوند، مورد توجه قــرار 
کــز خرید  9 ,1994(. در همیــن بــازۀ زمانــی، انتقــادات بســیاری از مرا
گرفتن مرکز خرید  آمریکایــی به دلیل تمایــل طراحان آنها به درنظــر 
کاربران  بــه عنــوان یک عنصر جدا نســبت بــه محیط های شــهری و 
گرفــت )Robertson, 1993, 361( و تحقیقــات، اهمیت  آنهــا صــورت 
کــز خرید و لــزوم توجه به طراحی مســیرهای اصلی  ورودی هــای مرا
 .)Delisle, 2005, 67( ج را نشــان می دادند کز خرید با خار ارتباط مرا
که در طول سال های ۱۹۹0 مورد توجه بسیاری  گرایش هایی  یکی از 
کز خرید بود  گرفت، پیدایش ســرگرمی و وســایل تفریحــی در مرا قرار 
کاربران در طی ســال های  گــردش  کــه به عنــوان یک پدیــدۀ مکمل 
 .)Haynes & Talpade, 1996, 31( اخیر بســیار پرطرفدار شده اســت
در مطالعــه ۱200 نفــر در 6 مرکــز خرید در آمریــکا، بازدید از مکان های 
کاالهــا بــرای  کــردن بــه  خریــد بــدون قصــد خریــد همــراه بــا نــگاه 
کل بازدیدها و سفرها  هدف گذاری جهت خرید در آینده، 62 درصد 
گردش هــا را تشــکیل می دادنــد )Bloch et al., 1991(. در مطالعــۀ  و 
کــه هیچ پولی در مرکز  گفته اند  دیگــر، ۴0 درصد مصاحبه شــوندگان 
Houssay-( که از مکان لذت ببرند خریــد خرج نمی کننــد و آمده اند 
که روی رفتار  Holzschuch & Teppo, 2009(. بــا توجه به مطالعاتی 
ج مکان هــای خرید تمرکز داشــته اند، به نظر  پیــاده در داخــل و خار
کز خرید  که ســازمان دهندگان، طراحان و برنامه ریــزان مرا می رســد 
می تواننــد بــا انعطاف پذیــری بیشــتر در چیدمــان فضایــی، امــکان 
قوی تــری را بــرای بــروز فعالیت هــای اختیــاری )ماننــد تعامــالت در 
راهروهــا و تقاطع هــا( و تحقق رویدادها برای افراد پیاده و پرســه زن 
. )Zacharias et al., 2005; Zacharias, 2001, 1993(در نظــر بگیرنــد
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کز خرید و پاساژها. کاربران و پرسه زنی در مرا گردش  تصویر1- سیر تحول مفهوم نظری 
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مقدمه

شــامل  متنوعــی  طیف هــای  پاســاژها،  و  خریــد  کــز  مرا کاربــران 
مغــازه داران، خریــداران و نیــز پرســه زنان۱ هســتند. در میــان آنهــا، 
گونه ای متفــاوت از بقیــه، به مصرف و تولیــد فضا نه  پرســه زنان بــه 
کــز می پردازند )کاظمی  کاالیی ایــن مرا بهــره وری صــرف از خدمــات 
و رضایــی، ۱۳86، ۴(. رفتارهــای آنــان بــه دلیــل دوری از جریــان 
ســواره و درصــورت امــکان پیــاده روی امــن و مفرح، شــامل نوعی از 
An-  ( کــه لزومأ منتهــی به خرید نمی شــود تجربــۀ فضایــی می گردد 
 ning Dorson et al., 2012; Michon et al., 2008; Ahmed et
 .)al., 2007; Smith, 2001; Fisk, 2000; Lorch & Smith, 1993
کمترین  کــه افراد با هــدف خرید، بــا طی  مطالعــات نشــان می دهد 
 Spilkova( کز خرید اســتفاده می کننــد مســیر، از فضاهــای پیاده مرا
کــه مشــاهدات نشــان  ایــن درحالیســت   .)& Hochel, 2008,444
می دهد برای پرســه زن ها )بدون هدف صرفًا خریــد(، پیاده روی در 
گــردش خیابانی اســت.  این  پاســاژهای شــهری ادامــۀ پرســه زنی و 
کز خرید شهری،  افراد در میان طیف وســیع اســتفاده کنندگان از مرا
Houssay-( درصــد قابــل توجهــی را بــه خــود اختصــاص می دهنــد
 Holzschuch & Teppo, 2009; Haynes & talpade, 1996; Bloch et

کزخرید درون شهری می توانند با تدابیری  al., 1991(. پاساژها و مرا
در ســازمان دهی فضایــی عناصر داخلی و بیرونی خود، پاســخگوی 
کلی  کاربران باشند. به عنوان مثال، به طور  رفتارهای این دسته از 
کز می تواند در درک کاربران  وجود مسیرهای پیاده جذاب در این مرا
Oppewal & Tim-(از فضا به عنوان یک فضای عمومی موثر باشــد
mermans, 1999, 59(. همچنین به طور خاص، وجود فعالیت های 
همپوشان اختیاری۲ در مقیاس تجربۀ خیابان، طبقه همکف و نیز 
راهروها و تقاطع ها، می تواند کیفیت گردش کاربران را در این فضاها 
ارتقا بخشد)Zacharias et al., 2005; Zacharias, 2001, 1993(. سایر 
مطالعات و نیز بررســی های نمونۀ موردی این مقاله نشان می دهد 
کز خرید،  که اولویت دادن صرف به موارد و ایده آل های صاحبان مرا
کاهــش پتانســیل و امــکان بــروز فعالیت هــای اختیــاری در  موجــب 
گردش هــای بدون هــدف خرید در فضا می شــود. چنین به  هنــگام 
گــردش با اهــداف غیرتجاری در  کیفیت  که بــاال رفتن  نظــر می رســد 
کز خرید )درکنار اهداف اقتصادی، امنیتی و نگهداری  پاســاژها و مرا
کارکــرد ایــن فضاهــا را بــه عنــوان مکان هــای  کــز(، می توانــد  ایــن مرا

شبه عمومی به مکان های عمومی شهری نزدیک تر نماید.

1. روش پژوهش

کمی برای تولید داده های  کیفی و   ایــن مقالــه از روش های 
پرســه زنی  و  گــردش  مســئلۀ  نخســت،   می بــرد.  بهــره  خــود 
کیفیت  کاربــران و مفاهیــم فضایــی- اجتماعی متعدد و موثر بــر 
کــز خریــد بررســی می شــود و  آن در فضاهــای شــبه عمومی و مرا
ســپس، بــا دســته بندی این عوامــل بــه معیارهای شــش  گانه، 
پژوهــش در مســیر مطالعــه و ارزیابــی در مــورد مطالعاتــی خــود 
قــرار می گیــرد. در بررســی نمونــۀ مــوردی بــه ترتیــب زیــر عمــل 

است: شده 
۱. مشــاهده مســتقیم: برداشــت لیســت فعالیت هــای اولیــه، 
یادداشــت برداری روزانه۳ و عکاسی از رویدادها در فضا، شناسایی 
اولیــه نقــاط اجتماع پذیــر و برداشــت رفتارها، تعقیــب اتفاقی افراد 

پیاده به روش پی گردی۴ در فضاها؛
۲. تحلیل های اولیه روی داده های میدان تحقیق درراســتای 
گانــه بــرای تنظیــم پرســش نامه بــر اســاس ایــن  معیارهــای شــش 
امنیــت، دسترســی،  احســاس  یابــی،  عوامــل )جذابیــت، جهــت 

امکانات راحتی و تعامالت اجتماعی(؛
۳. شناســایی دقیق تــر نقــاط اجتماع پذیر و برداشــت هدفمند 

رفتارها؛
۴. تعقیب هدفمند افراد پیاده به روش پی گردی در فضاها؛

5. دسته بندی اطالعات و استفاده از نرم افزارهای SPSS و اتوکد؛
6. تحلیل به روش تفسیر مستدل.

ح پرسش از نگاه ضرورت پژوهش 1 .2. طر

که درکنار  کز خرید درون شهری یا به عبارتی پاساژها  ۱. عمده مرا
گردش بازارهای5  محورهای پیاده شــهری قرار دارند، نه مشخصات 
غرب به نسخۀ آمریکایی را دارند، نه فعاًل به لحاظ شرایط اقتصادی 
برندهــای  خودنمایــی  و  رقابــت  بــرای  بســتری  می تواننــد  ایــران، 
ک آنهــا بــه عنوان فضاهای شــهری و  متنــوع باشــند. از ایــن رو، ادرا
شــبه عمومی، به تجربه ای ویژه آمیخته با پرســه زنی بدل شــده اند. 
مشاهدات رفتارهای واقعی و نیز مطالعات مشابه )کاظمی و رضایی، 
کاربران به دلیل  که درصد قابل توجهی از  کی از آن است  ۱۳86(، حا
گردش در این فضاها یا محوطه های جلو  گذران اوقات، پرسه زنی و 
آنهــا حضــور دارنــد. از ایــن رو، نمی توان ایــن مســئله را در طراحی و 

گرفت؛ کز نادیده  سازمان دهی فضایی این مرا
کز خرید نشان از آن  گردش و پرســه زنی در مرا ۲. بررســی ادبیات 
گردش  گرچه در این خصوص، به صورت محدود اما موثر بر  که  دارد 
کتور به عنوان عاملی  کید شده است، ولی این فا بدون هدف پیاده تأ
گســترده تحلیل  موثــر در طراحــی و ســازمان دهی به شــکل عملی و 
کید  نشــده اســت و بیشــتر مطالعات بر خوانایی فضایی و راه یابی تا
کز خرید و  دارنــد. در واقع نقش نفوذپذیری جبهه هــای خارجی مرا
امتداد و پیوستگی مسیرهای وابسته به شهر با مسیرهای داخلی و 
گرفته شده است. با  فضاهای مســتعد دیدارهای اجتماعی، نادیده 
توجه به این موارد، نمونۀ موردی هدفمند انتخاب شــده اســت. از 
کز خرید است  کیفیت هایی در مرا کید مقاله بیشتر بر روی  این رو، تأ
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کز خرید  گردش پیــاده در مرا 2.2. دســته بنــدی عوامــل موثر در 
درون شهری

راه رفتن به عنوان بخش طبیعی از الگوی روزانۀ فعالیت، می تواند 
شانس تجربۀ عمیق تر و لذت بخش تر فضا و رویدادها را همراه با انجام 
یــک فعالیــت بدنی بــرای افــراد در فضاهای شــهری و معمــاری مهیا 
نماید. یکی از راه های ساده که قابلیت پیاده روی یک فضا را مشخص 
که به فعالیت هــای اختیاری در آن فضا  می کند، تعداد افرادی اســت 
مشغول هستند )Gehl & Svarre, 2013; Gehl & Gemzoe, 1996(. از 
طرف دیگر، نبود مسیر پیاده روی موثر و مناسب موجب می شود این 
 Kelly et al., 2010;( فعالیت ها مورد توجه افراد پرســه زن قــرار نگیــرد
کز  Carmona et al., 2002; Truly & Chebat, 2002(. طراحی خوب مرا
گردش  کمترین تالش و تشویش به  خرید، پیاده ها را قادر می سازد با 
بپردازند و همچنین بیشترین شانس مواجهه با اهداف )معطوف به 
خرید یا غیر از آن( را داشــته باشــند )Bitgood et al., 2012, 1020(. به 
کز  عبارتی، طراحی شهری و معماری مسیرهای خارجی و داخلی مرا
کاربران ایفا می کنند.  گردش  کیفیت حرکت و  خرید، نقش مهمی در 
کز خریــد به خوبــی با بافــت موجود و  گــر مرا کیــد دارنــد ا مطالعــات تأ
سیستم تعریف شدۀ خیابان ها هماهنگ شوند، می توانند از بی میلی 
 Lorch & Smith, 1993,( کاربــران بــرای گردش با پاهای خود بکاهنــد
75( و موجب استفادۀ لذت بخش از زمان و ادامۀ حرکت در فضا بعد 

 .)Chetthamrongchai & Davis, 2000( از خرید شود
کــه راحتــی، تاثیــری قابــل  برخــی از تحقیقــات نشــان می دهنــد 

 Hedhli( گاهی فضایی آنهــا دارد کاربران و افزایش آ توجــه در انتخــاب 
 .)et al., 2010, Severin et al, 2001; Reimers & Clulow, 2001
استراتژی های موجود برای راحتی فضایی شامل محدودکردن اندازۀ 
کنترل ورود شــرکت های عمده تا ایجاد یک  یک مرکز خرده فروشــی و 
کم و خوشــه های ســازگار از مغازه ها می باشــند  طراحــی فیزیکــی مترا
)Reimers & Clulow, 2004, 209(. راحتی همچنین می تواند حاصل 
کاربران از پیوســته بودن مســیرهای پیاده روی در مرکز خرید  رضایت 
باشد. چیدمان و تنوع طراحی نیز راحتی جریان پیاده را از طریق محل 
 Truly( قرارگیــری واحدهای فروش و راهروها تحت تأثیــر قرار می دهد
کشف محصوالت  Chebat, 2002,132 &(. بسیاری از خریداران برای 
کز خرید می گذارند  جدیــد، مدهای روز و دیدن افراد مختلف پا به مرا
و بیشتر از آن که در پی خرید باشند، به دیدزنی ویترین ها و موجودی 
انــواع مغازه ها می پردازند )Ahmed et al., 2007, 336(. در این صورت 
می توان آنها را جزء پرســه زن ها دسته بندی نمود. برخی از مطالعات 
کز خرید، به مقدار  گردش در مرا که تجربۀ خوشایند  نشــان می دهند 
زیــادی با میــزان جذابیت فضــا، مغازه هــا، ویترین هــا و عملکردهای 
 Oppewal & Timmermans, 1999,( خدماتــی مکمــل ارتبــاط دارنــد
گون  48(.  یک ترکیب خوب از واحدهای تجاری با مقیاس و کارکرد گونا
کنار امکانات سرگرمی و فضاهای عمومی داخلی و خارجی، یکی از  در 
کز تجاری می باشد.  عوامل اصلی تاثیرگذار در گردش پیاده در داخل مرا
کز تجاری، واحدهای جذاب اصلی را به گونه ای قرار می دهند که با  مرا
کتشاف گر کاربران، واحدهای کوچک تر در بین  ارزش نهادن به ذهن ا

کاربران پرسه زن و عوامل اصلی تاثیر این عوامل بر تجربه فضایی- رفتاری 
کز خرید کاربران مرا سایر 

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

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

کردن اندازۀ مرکز خرید و رعایت مقیاس انسانی/  محدود 
کوچک  ایجاد طراحی فیزیکی فشرده با جانمایی واحدهای 
میان واحدهای بزرگ تر و توزیع مناسب فروشگاه های لنگر/ 

همسایگی خوشه های سازگار از واحدها/ عدم وجود موانع 
مزاحم/ چیدمان جلوی مغازه ها/ مبلمان فضاهای عمومی

کز خرید / انجام احساس امنیت حضور جمعیت در فضاهای عمومی مرا
کردن در حین پیاده روی یا  فعالیت هایی نظیر نوشیدن و صحبت 

کز خرید در فضاهای عمومی خاص در مرا

کاربری های خدماتی در تناسب و سازگاری با  توزیع مناسب 
مسیرها/ تقاطع و فضاهای مرکزی عمومی

جهت یابی و 
خوانایی

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

کوچک میان واحدهای بزرگ تر/ توزیع  جانمایی واحدهای 
مناسب واحدهای جذاب/ مبلمان و دکوراسیون/ میزان 

گردش پیاده/ میزان انقطاع  فشردگی چیدمان در مسیرهای 
جلوی مغازه ها/ عدم وجود موانع مزاحم

دسترسی و 
نفوذ پذیری

ادامه پرسه زنی از شهر/ عالقه به راه رفتن در محیط های 
کوچک تر/ تسریع در تصمیم گیری و انتخاب مسیرها 

هماهنگی با بافت موجود و سیستم تعریف شدۀ خیابان ها/ 
ادامۀ حرکت از شهر به مرکز خرید و سپس به شهر/ جانمایی 

درست ورودی ها

کتشاف حین قدم زدن در مرکز خرید/ دید زنی جذابیت پاسخ به حس ا
کاالها/ تولید احساس مثبت نسبت به فروشگاه/ باال  افراد و 

رفتن شانس مواجهه با اهداف از پیش تعیین نشده/ تجربه افراد 
و رویدادهای بیشتر در فضا 

وجود رویدادها و امکانات سرگرمی در فضاهای عمومی باز و 
کارکرد  بسته/ یک ترکیب خوب از واحدهای تجاری با مقیاس و 

گون/ توزیع مناسب واحدهای جذاب گونا

تعامالت 
اجتماعی

تمایل به حرکت در مسیر پرجمعیت/ برخوردهای ساده و 
اتفاقی/ تجمع در فضاهای عمومی در قسمت های مرکزی/ 

حضور در اطراف مکان های صرف غذا و نوشیدنی و بازی

کاربری های خدماتی در تناسب و سازگاری با  توزیع مناسب 
مسیرها/ تقاطع و فضاهای مرکزی عمومی

کز خرید و پاساژها.  کاربران در مرا گردش پیاده و پرسه زنی  کیفیت  جدول1- عوامل فضایی- رفتاری )عوامل همبودی( موثر بر 
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 Ahmed et al., 2007; Christiansen et al.,( گیــرد آنها مورد بازدید قرار 
Brown, 1991 ;1999(. گروهی از واحدهای سازگار باهم در مرکز خرید، 
فرایند تصمیم گیری را برای کاربران از طریق عدم اتالف وقت، تالش در 
 Reimers( گردآوری اطالعات و ارزیابی کردن امکانات، آســان تر می کند
گونی مغازه ها از نظر ماهیت و  Clulow, 2004, 209 &(. همچنین گونا
کز خرید، تاثیر مثبت بر خرید و هیجان را به دنبال  شکل ظاهری در مرا
کاربــران مــورد مطالعاتــی،  دارد )Wakefield & Baker,1998(. در نظــر 
گون پاســاژ، چه از نظر بصری و چه از  گونا جذابیت ظاهری فضاهای 
کیفیــت حرکت افراد در  نظر میزان وجود ســرگرمی ها، ازموارد مهم در 
که حضور جمعیت در  این فضاهاســت. بعضی از محققان معتقدند 
کز خرید می تواند افراد بیشــتری را به آن فضا  فضاهای عمومی در مرا
گروه هــای متنوعی از  جــذب کند. بر اســاس این تحقیقــات، اجتماع 
مــردم با جنســیت های متفــاوت، در گوشــه ها و قســمت های میانی 
کردن  که مشغول فعالیت هایی نظیر نوشیدن و صحبت  کز خرید  مرا
هســتند، خود موجب می شــود این فضاهای شلوغ برای دیگران نیز 
Oppewal & Timmer-(جذاب، امن و معنادار تشــخیص داده شوند

گرچــه حضــور جمعیــت در   .)mans, 1999; Hass-Klau et al., 1999
اطراف محل های غذاخوری ممکن است زودگذر باشد، اما به عنوان 
گروهی خاص می تواند  یک عامل حمایت گر تعامالت اجتماعی برای 

.)Zacharias, 1993, 159( گرفته شود در نظر 
  از موارد مهم دیگر نیز می توان به مبلمان و دکوراسیون، میزان 
گــردش پیــاده، میــزان انقطــاع  فشــردگی چیدمــان در مســیرهای 
Op-( کرد جلــوی مغازه هــا و میــزان قادر بــودن به پیمایش اشــاره 

pewal & Timmermans, 1999, 49(. در واقع خوانایی مســیرهای 
کیفیت  داخلــی و خارجــی و عدم وجــود موانع مزاحــم، می تواند بر 
کاربران و میزان توجه آنهــا به امکانات مجتمع تأثیر مثبت  گــردش 

داشته باشد.

3. مورد پژوهشی

3. 1. دالیل انتخاب مورد مطالعاتی
کردســتان واقــع در خیابــان پاســداران شــهر  مجتمــع تجــاری 
گردش شهری شهروندان(، هم  ســنندج )اصلی ترین خیابان برای 
کاربران  مورد اســتقبال پرسه زن های شــهری و طیف های مختلف 
اســت و هــم بــه ســبب پیکربنــدی فضایــی متفاوتــش بــا تمامــی 
کز  گونه های جدیــد مرا پاســاژهای پیــش از خــود، اولیــن نمونــه از 
گرچه به دلیل عدم وجود  خرید در شــهر سنندج به شــمار می آید. 
کــه نتیجۀ نبــود اقتصــاد آزاد و رقابتی اســت و نیز  برندهــای معتبــر 
بســیاری از جنبه هــای خدماتــی و ســرگرمی، و نبود فروشــگاه های 
گردش  کز خریــد جهانی و  لنگــر، از اســتانداردهای تعریف شــدۀ مرا
گاهانه اســت(، اما ســازمان دهی  مال هــا فاصلــه دارد )این فاصله آ
که قرارگاه های رفتاری متنوعی  گونه ای اســت  فضایی و فرم آن به 
گــذران اوقــات درون و پیرامــون آن شــکل  آمیختــه بــا پرســه زنی و 
می گیــرد. مشــخصات فضایــی- اجتماعــی موثــر در انتخــاب ایــن 

ح زیر است: نمونۀ موردی به شر
۱. اســتقرار زمیــن پــروژه و بــر طولــی آن در مجــاورت بــا خیابان 
کــه طراحــی معمــاری، اســتقرار مغازه ها و  گونــه ای  پاســداران؛ بــه 
گــردش بیرونــی در امتــداد و به  راهروهــای داخلــی و نیــز فضاهــای 
موازات مســیر خیابان می باشــند؛ این امر خود ســبب شــده اســت 
کــه نمــای جلوی پاســاژ، مجــاور پیــاده روی شــهری، بــه جبهه ای 
که ســایر پاســاژها  نفوذپذیــر و اجتماع پذیــر تبدیل شــود، در حالی 
گــی ندارنــد و نفــوذ عابر یــا اجتمــاع جلوی آنهــا فقط در  چنیــن ویژ
کم امکان پذیر است )تصویر 2(؛  نقاط ورودی یا در یک طول بسیار 
2. وجــود رواق بــه عنــوان فضــای بینابیــن در پوســته خارجــی 
)میــان مغازه های رو به خیابان و پیاده روی شــهری( ســبب ایجاد 

تصویر2- تفاوت ســاختار فضایی نمونه موردی با ســایر پاســاژها در ســنندج. پالن پایین ســمت چپ، نمایندۀ الگوی غالب پاساژها می باشد؛ یک راهرو در وسط و تقسیم واحدهای خرد 
تجاری در دو طرف آن، سایر تصاویر، معرف نمونۀ موردی مقاله هستند.

گردش پیاده در داخل و  کیفیت  ارزیابی عوامل موثر در ارتقای 
کز خرید شهری  ج مرا خار
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گــذران اوقات  قرارگاه هــای رفتــاری متنوع و نیز امکان پرســه زنی و 
فراغت بین آنها شده است؛

۳. وجود مسیرهای حرکتی پیوسته، جذاب و خوانا در داخل؛

3. 2. روش های جمع آوری داده های مولفه های شش گانه 
در این پژوهش، داده های مرتبط با ۴ عامل "جذابیت"، "راحتی"، 
"امنیــت" و "تعامــالت اجتماعــی"، بــه وســیلۀ توزیــع پرســش نامه و 
کردســتان و همچنین  کاربــران مجتمع تجــاری  مصاحبــه عمیــق بــا 
اطالعــات مرتبط با 2 عامل "دسترســی و نفوذپذیــری" و "جهت یابی 
و خوانایــی" بــه وســیلۀ نقشــه های رفتــاری6 و نقشــه های پی گــردی 
کاربــران در فضــای داخلــی و خارجــی مجتمــع تجــاری  کینــگ(  )ترا
گــردآوری شــده اســت. در برخــی اوقات هــم بنا به نیــاز از  کردســتان، 
عکاسی، یادداشت روزانه و مصاحبه های عمیق استفاده شده است.

3. 3. بررسی میزان تأثیر شاخص های جذابیت، راحتی، امنیت 
و تعامالت اجتماعی 

کیفــی، به وســیلۀ یک پرســش نامه  پیــش از طــرح پرســش های 
مقدماتی، داده های کلی از علت مراجعه، فواصل زمانی مراجعه، سن 
کاربران، بررسی کیفیت پیاده رو و نقاط اجتماع پذیر دیگر گردآوری شد.
نتایج آماری نشان می دهد، از میان ۱۱0 پرسش شونده، 77درصد 
از آنــان بــا انجــام رفتارهــای غیرخریــد در فضاهــای مجتمــع تجــاری 
گــردش می پردازنــد و فقــط 2۳ درصــد از  کردســتان بــه پرســه زنی و 
پرسش شوندگان جهت خرید به مجتمع آمده بودند. از یک سو، غالب 
کاربران و مصرف کنندگان فضا را جوانان و دانشجویان شامل می شوند 
کاربــران را افراد باالی ۳0 ســال تشــکیل می دادند(،  )فقــط ۱۹ درصــد 
کاربران هرروز و ۴۴ درصد آنها هفته ای یک  ازســوی دیگر، ۳5 درصد 
بار به فضا رجوع می کنند، از این رو، می توان نتیجه گرفت که مجتمع 
گذران  از طرف طیف زیادی از پرسه زن های خیابان پاسداران جهت 

اوقات فراغت و رهایی از زندگی روزمره استفاده می شود. 

در تهیۀ پرسش نامۀ کیفی، مقادیر بر اساس طیف لیکرت7 از خیلی 
کم(  کم، خیلی  کم )از ۱ تا 5: خیلی زیاد، زیاد، متوسط،  زیاد تا خیلی 
انتخاب شده اند. نتایج در این قسمت، تأثیر چهار عامل )جذابیت، 
راحتــی، امنیــت، تعامــالت اجتماعی(، را به منظور محاســبۀ ســطح 
معنی داری اثر عوامل یاد شده بر کیفیت گردش پیاده نشان می دهد. 
مقولــه جذابیــت با طرح پرســش هایی در مورد وجــود عناصر جذاب 
کاربری های بیرونی،  مانند فواره و توزیع متناسب آنها، جذاب بودن 
کافی شــاپ ها و تأثیر طراحی داخلی و محوطه ســازی و فضای  وجود 
کاربری ها تــا فرم و  ســبز ارزیابــی شــد. در واقع مقولــه جذابیت از نــوع 
شکل عناصر متغیر است. مقولۀ راحتی و آسودگی نیز مرتبط با مواردی 
چون عرض مناسب راهروها، کیفیت هوای داخل مرکز خرید، کیفیت 
گروه های  کفپوش ها، وجود مکان هایی برای نشستن و سامان دهی 
کاالیــی اســت. ســپس عامــل امنیــت بــا مــواردی از قبیــل روشــنایی 
مناسب داخل و خارج مرکز خرید، عدم وجود کنج های خلوت، وجود 
جمعیت و کیفیت و بافت مصالح از دیدگاه کاربران بررسی شده است. 
مقوله تعامالت اجتماعی نیز با پرسش هایی درخصوص حضور سایر 
کاالها و  طیف های اجتماعی و جنســیت ها، امکان مشاهدۀ نزدیک 
گردید.  با توجه به  وجود ورودی شاخص و محل های تجمع بررسی 
گســترده است، اعداد به  کم  که از خیلی زیاد تا خیلی  طیف پاســخ ها 
کاربران  دســت آمده نشــان دهندۀ جایگاه مولفۀ مورد نظر از دیدگاه 
نسبت به میانگین مورد انتظار می باشد. در جدول۳، نتایج میانگین 
به دست آمده برای هر متغیر و همچنین انحراف از معیار آن به دست 
آمــده اســت. پس از آن برای ســنجش ســطح معنــی داری مقادیــر، از 

آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است. 
در ارائــۀ آمــاری جــدول ۳، می تــوان ســطح معنــی داری و تفــاوت 
کرد. در قســمت مربوط به متغیــر جذابیت،  میانگین هــا را مشــاهده 
که با   ،) P > 0/05( سطح معنی داری تقریبًا 0/00 محاسبه شده است
کمتر از 0/05 معنی دار بود و از  توجه به اینکه مقدار t در سطح خطای 
که میانگین مشاهده شده بیشتر از میانگین مورد انتظار است،  آنجا 

عنوان سوال
گزینه

درصد
گزینه
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 ۱۳
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۱۳
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عرض مناسب
2۴
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۳۹
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۱۳
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۴۴
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۱6

به ندرت
5
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۴2
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پاسخ ها

کاربران در مورد مطالعاتی. جدول 2- سنجش اولیه رفتارها و نیازهای عمومی 
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می توان نتیجه گرفت که از دیدگاه کاربران، عامل جذابیت در مجتمع 
گــذران اوقات فراغــت و میل به  کردســتان، عامل مهمــی در  تجــاری 
ماندن و پرسه زنی است. در واقع از میان تمام عوامل موجود، عامل 
جذابیــت دارای بیشــترین مقدار تفــاوت میانگین نســبت به عوامل 
دیگــر بــود )۱/72(. با توجــه به نتایج پرســش نامه ها و مصاحبه های 
کــی در درجــۀ اول و بعد  عمیــق، وجــود مکان هــای عرضۀ مــواد خورا
از آن حضــور پرتعــداد دیگــر افراد در ســاعات پایانــی روز از دیگر  عوامل 
کردســتان است )تصویر6، قسمت  مهم در جذابیت مجتمع تجاری 
۴(. در مورد عامل راحتی و آســودگی نیز با توجه به ســطح معنی داری 
کمتر از P > 0/05( 0/05(، و با توجه به مثبت بودن سطح میانگین به 
که مقوله راحتی  دست آمده )۱/۱۹(، می توان این استنباط را داشت 
از نظر کاربران در وضعیت نسبتًا مناسبی قرار دارد. همچنین، کاربران 
کــه ســازگاری عملکردهــا در مجتمع مــورد رضایــت آنها  اظهــار دارنــد 
است. قرارگیری مکان های عرضۀ مواد غذایی آماده در بدنۀ بیرونی با 
استقبال مراجعه کنندگان و پرسه زنان شهری مواجه شده است، اما از 
طرف دیگر نبود مکان های مناسب نشستن در مقابل این واحدها، از 

نظر آنها یک نقطۀ منفی محسوب می شود.
کردســتان در  کاربــران مجتمع تجاری  وجــود امنیــت از دیدگاه 
نقاطی از آن خوب و در نقاطی ضعیف ابراز شــده است. این عامل 
کم ترین تفاوت میانگین را در میان دیگر عوامل دارا است )۱/0۳(. 
اســتفاده کنندگان از این مجتمع، محدودۀ شــرقی را از نظر امنیت 
در ســطح پایینی دانسته اند )تصویر ۳(. و از همین منظر محدودۀ 
ورودی غربــی و پیــاده رو بیرونــی مجتمــع در بهتریــن وضعیــت از 

گرفتــه اســت. به نظر می رســد وجــود لکه ای  کاربــران قــرار  دیــدگاه 
کرده اســت و همچنین  کــه آن را از چشــم پنهــان  در ورودی غربــی 
کاربری هــای جذاب در فضــای داخلی مجتمــع در محدودۀ  نبــود 
کاربــران و در نتیجــه ایجــاد  ایــن ورودی موجــب عــدم اســتقبال 
احســاس ناامنی شــده است. در مورد آخرین عامل به دلیل وجود 
تعــداد زیاد مراجعه کننــدگان به مجتمع به ویژه در ســاعات پایانی 
روز و امــکان برقراری تماس های چهره به چهره، تجمع، نشســتن 
کاربــران فضــای آن را بــرای برقــراری تماس هــای  و صحبت کــردن، 
اجتماعــی مناســب دانســته اند. اختــالف مقــدار تفــاوت میانگیــن 
عامــل تعامــالت اجتماعــی )۱/۱5( بــا مقــدار مــورد انتظــار آن )۹(، 

کاربران از این مورد است.  نشان از وجود رضایت نسبی 
 

3. 4. بررسی میزان تأثیر شاخص های دسترسی و جهت یابی
عوامــل دسترســی و نفوذپذیــری و جهت یابــی و خوانایــی در 
ج  کردســتان در داخــل و خار محــدودۀ ۴ ورودی مجتمــع تجــاری 
کینــگ و مصاحبــه  بررســی شــد. نتایــج برداشــت های رفتــاری، ترا

کی از موارد زیر است: کاربران حا
عامل دسترســی بــا توجه به تنــوع در محل قرارگیــری ورودی ها و 
همچنیــن ارتبــاط آنها با مســیرهای متفاوت اطراف مجتمع بررســی 
شده است. در محدودۀ هرکدام از ورودی ها، عامل جهت یابی قبل از 
ورود به مجتمع و در داخل آن، در محل تقاطع ها و همچنین پله های 
گرفته اســت. شــاخص ترین  منتهــی به طبقــۀ دوم مــورد ارزیابی قرار 
که در قسمت میانی مجتمع با  ورودی مجتمع، ورودی اصلی است 
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جدول 3- نتایج آنالیز داده های حاصل از پرسشنامه ها. 

کردستان در پالن . تصویر3- محدوده و مکان ورودی های مجتمع تجاری 

گردش پیاده در داخل و  کیفیت  ارزیابی عوامل موثر در ارتقای 
کز خرید شهری  ج مرا خار
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تورفتگی نیم دایره متمایز شده است )تصویر۳(. این ورودی به دلیل در 
دسترس بودن برای کاربرانی که از هر دو طرف به سمت مجتمع تجاری 
کردســتان پیــاده روی می کنند، و نیــز وجود فضای ســبز و محل های 
مناسب نشســتن )تصویر 5( در روبروی خود، عملکرد مناسبی دارد.
ورودی شــرقی مجتمــع )۱(، بــه دلیــل نزدیکی بــه دانشــگاه آزاد و 
همچنین تجمع واحد های مربوط به خدمات دانشــجویی و نیز فرم 
خوانــا و دعوت کنندۀ آن، پس از ورودی اصلی به عنوان پرکاربردترین 
ورودی شــناخته می شــود. دو ورودی دیگر که یکی در ســمت غرب و 
گرفته اند، نســبت به  دیگری بین ورودی اصلی و شــرقی مجتمع قرار 
دو مورد ذکر شــده از درجۀ پایین تری از نظر میزان مراجعه و اســتفادۀ 
کاربــران قــرار دارد )تصویــر ۱0، قســمت های ۱و2(. ارزیابی هــا نشــان 
می دهند دلیل این امر عدم شاخص بودن، ناخوانا بودن و نیز محل 
نامناسب قرارگیری آنها است. به طوری که، در محدوده ورودی غربی، 
که دید عابر به این  فرم غیرهندســی و چند الیه ورودی ســبب شــده 
قســمت محدود شود )تصویر۱0، قســمت ۱( و محیط تاریک و ناامنی 
کاربری های ســازگار و  بــه وجــود بیاید. در قســمت های از مجتمع که 
حمایتگر در مجاورت هم شکل گرفته اند، پرسه زنی و گردش و به تبع 
آن اجتماع پذیری از کیفیت مناسبی برخوردار است. پیوستگی فضایی 
کاربران، عمق دید  که  و نبود بن بســت در راهروها ســبب شده اســت 

کافی به ادامه مسیر و اطراف داشته باشند )تصویر۱0(. به نظر می رسد، 
ایــن عامــل در تشــخیص و انتخــاب ســریع تر و راحت تــر موثــر باشــد. 
کردســتان اســتفاده های    خصوصیــت دیگــر مجتمــع تجــاری 
ابتــدای روز  از آن در ســاعات مختلــف روز می باشــد. در  گــون  گونا
خدمات کامپیوتری به دلیل مراجعۀ باالی دانشجویان در وضعیتی 
که به ســایر قســمت ها  پویا قرار دارد )تصویر6، قســمت۱(. در حالی 
مراجعۀ زیادی صورت نمی گیرد. با نزدیک شــدن به ســاعات پایانی 
روز و به دلیل سایه در پوسته خارجی مجتمع و همچنین فعال شدن 
کاربری های عرضۀ مواد غذایی، افراد بیشــتری در پوسته بیرونی به 

گردش می پردازند )تصویر6، قسمت۳(.       فعالیت، توقف و 
در ساعات پایانی روز، مراجعۀ افراد به ویژه جوانان و اجتماع پذیری 
به اوج خود می رسد. در این ساعات تجمع های چند نفره و دیدارهای 
چهره به چهره کاماًل در جریان است. این موارد بیشتر در قسمت های 
مرکزی مجتمع در داخل و در پیاده رو مجتمع، به ویژه در محل های 

که دارای جای نشستن می باشد، دیده می شود )تصویر۹(. 
و  پیوســته  مســیرهای  کننــده،  ســرگرم  کاربری هــای  وجــود 
کمک کننده  ورودی های شــاخص و خوانا و دعوت کننده از عوامل 
در جهت یابی راحت تر اســت. در مقابل نبود پله برقی و آسانســور از 

کاسته است. کاربران جهت بازدید از طبقۀ دوم  رغبت 

کردستان.  تصاویر4و5- ورودی های مجتمع تجاری 

تصویر6- برداشت مکان رفتارهای ایستگاهی در ساعات مختلف روز.
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کردستان. تصویر10- ردگیری پیمایش افراد در محدودۀ ورودی ها و فضاهای داخلی مجتمع تجاری 

ج مجتمع تابعی از شرایط اقلیمی، حضور افراد و عملکردهای جذاب است. کاربران در داخل و خار تصاویر7و8و9- رفتارهای متفاوت 

که در صورت جانمایی  یافتــۀ اصلــی پژوهش در این مورد اســت 
گــردش و پرســه زنی  کــز خریــد و پاســاژها در امتــداد مســیرهای  مرا
که مشخصًا قصد خرید دارند باید  شهری، عالوه بر توجه به افرادی 
که حامی رفتارهای  به پرســه زن ها و طراحی فرم هــا و عملکردهایی 
کید  مطلوب آنها باشــند، توجه خاصی داشــت. یافته هــای مقاله تا
کاربــران، فضای مرکز خریــد و رویدادهای  که این دســته از  می کننــد 
آن را بــه عنــوان مکان هایــی اجتماعــی و عمومی در راســتای تجربه 
کمتــر تحــت  پیــاده روی شــهری، بــه نفــع خــود مصــرف می کننــد و 
کاالیی قرار  تاثیــر روابــط ناشــی از منطق اقتصادی پاســاژها و روابــط 
می گیرنــد. از ایــن رو، بــا تمرکــز روی رفتار پرســه زن ها به عنــوان یک 
کیفیت فضایــی- اجتماعی  فرصــت از یک ســو، می توان بــه ارتقای 
کرد و از ســوی  کمک  کــز به عنــوان مکان های شــبه عمومی  ایــن مرا
دیگــر، با انگاشــتن آنهــا به عنــوان اهداف آینــده برای خریــد در این 
پاســاژها، می تــوان دریچه ای نــو به طراحی و مدیریــت آنها بازنمود. 

نتیجه

گونه ای از سلســله مراتــب فضایی از  از نــگاه ایــن مقالــه، بهتر اســت 
گذر  کاربران پــس از  که  بیــرون بــه درون طرح ریزی شــود به گونــه ای 
یا توقف در یک فضای بینابینی )بین پوسته خارجی و خیابان(، به 
مجموعه وارد شوند؛ ازاین رو، پیکربندی فضایی و هندسه عناصر و 
توزیع و خوشه بندی عملکردهای جذاب سازگار و تنوع عناصر فرمی 
و عملکردی در پوسته بیرونی، از اهمیت باالیی در تبدیل این نوع 
از پاســاژها به مکان هایی اجتماع پذیر و رویدادپذیر برخوردار است. 
نفوذپذیــری خوانــا و مشــخص از چنــد محــدوده ورودی )نــه نقاط 
ورودی( در پوسته بیرونی، توجه به ارتباط روشن مسیرهای داخلی 
که حامی رفتارهای مطلوب افراد پرسه زن و انتخاب های  و خارجی 
آنهــا در فضا باشــد، همچنین پهنای مناســب مســیرها و نیز حرکت 
بــدون مانــع در آنهــا و نیــز اتصــال مســیرهای داخلــی و خارجــی بــا 
کاربران و  گردش  کیفیت  پیاده روهای شــهری در اطراف ســایت، در 

استفاده آنها از فضاها موثر هستند. 

گردش پیاده در داخل و  کیفیت  ارزیابی عوامل موثر در ارتقای 
کز خرید شهری  ج مرا خار
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