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چکـیده
معماران ،طراحان و حتی صاحبان مراکز خرید این نکته را دریافتهاند که طراحی داخلی و نمود ظاهری فضای این مراکز از
عوامل مهم در جذب مشتریان است .مشخص نمودن ،بررسی ،توجه و بهکارگیری مناسب و صحیح این عوامل باعث
افزایش تعداد مشتریان و تعداد دفعات بازدید از مرکز خرید و در واقع افزایش حس تعلق به فضا خواهد شد که این مسئله
افزایش سودآوری اقتصادی و نهایتاً موفقیت طرح معماری را در بر دارد .در این پژوهش هدف شناسایی این عوامل و
چگونگی اثرگذاریشان در ایجاد حس رضایت و تعلقخاطر در استفادهکنندگان فضا است .روش این تحقیق ،روش
پیمایشی است که از طریق پاسخگویی بازدیدکنندگان نمونهی موردی ،که مرکز خرید نجم شهر رشت است به پرسشنامه
دریافتیم که استفادهکنندگان به مؤلفههایی مانند نور و روشنایی ،رنگ ،مبلمان و چیدمان فضایی اشارهکردهاند .این عوامل
از نظر آنان بسیار چشمگیر ،مهم و ملموس میباشند .بنابراین در این پژوهش تالش شد تا جنبههای گوناگون فاکتورهای
ذکر شده توسط استفادهکنندگان فضا را بررسی کرده و چگونگی اثرگذاریشان را بر حضور طوالنیتر و پدید آمدن
احساس تعلق را تحلیل نماییم .مقولهی تزیینات ظاهری ،چیدمان فضایی ،مبلمان ،رنگ و محل تجمع بیشتر ردهی سنی
جوان و خردسال را تحت تأثیر قرار میدهد و این در حالی است که بزرگساالن اغلب مواردی از قبیل محل نشستن و
استراحت و همچنین عوامل مرتبط با حملونقل و دسترسی غرفهها و مغازهها را مد نظر قرار میدهند .این پژوهش تأکید
میکند که معماری داخلی مراکز خرید تأثیر بسیاری در ارتقای حس تعلق و تمایل بیشتر مشتریان به سپری کردن زمان
بیشتر در این مراکز را دارد .بهکارگیری صحیح فاکتورهای ایجادکنندهی حس تعلق عامل رضایت و به وجود آمدن
احساس تعلق در افراد میشود.

واژگـان کلـیدی :معماری داخلی ،مرکز خرید ،حس تعلق ،رشت

 -0کارشناس ارشد معماری داخلی Zramezani103@gmail.com
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با توجه به افزایش جمعیت شهرها و تعداد مراکز خرید طی سالهای اخیر ،بررسی تأثیر معماری داخلی بر ارتقای حس تعلق و
افزایش دفعات بازدید بسیار حائز اهمیت میباشد .مراکز خرید برای بسیاری از مردم تبدیلشدهاند به فضاهای گردهمایی اجتماعی
که اوقات فراغت خود را آنجا میگذرانند .وجود فضای تفریح در این مراکز باعث افزایش زمان خرید میشود( .آکتاس)0200 ،
عموما کاربران ،مراکز خرید را برای دیدن محصوالت ارائه شده ی جدید و معتبر و خرید مایحتاج روزانه ی زندگی و همچنین
همان گونه که پیشتر ذکر شد گاها به عنوان مکانی برای سپری کردن اوقات فراغت خود در نظر میگیرند و روشن است که طراحی
داخلی سهم بسزایی در دل انگیز بودن ،قابل تحمل بودن و استفاده بهینه از زمان برای کاربران را دارد.
هدف اصلی این تحقیق مطالعه و شناخت عوامل اثرگذار در طراحی داخلی مراکز خرید از جمله نور و روشنایی ،رنگ و ترکیبات
آن ،تهویه مطبوع و همچنین چیدمان فضایی و نحوه ی این اثرگذاری بر استفادهکنندگان است.
تحقیقات نشان داده اند که اگر لذت و شعف ناشی از چیدمان و طراحی داخلی فضای یک فروشگاه افزایش یابد میزان لذت
بخشی فروشگاه و تاثیرات مثبت بر مشتری هم افزایش میابد و بازدید مجدد را در پی دارد (لوریرو و همکاران .)0208 ،این امر به
گونه ای ایجاد خاطره ی فردی یا جمعی خوشایند را برای استفاده کننده در پی دارد و مبنای ایجاد حس تعلق خواهد بود .یک
فضای خرید باید طوری طراحی شود که مادران بتوانند فرزندان شان را همراه خود آورده و یک روز را به خرید اختصاص دهند.
تنوع زیاد در خرید باعث ترغیب کودکان خواهد شد .بنابراین پذیرایی و سرگرمی بچه ها مهم ترین اصل است .وسایلی مثل تندیس
ها ،حوض و فواره و  ...بچه ها را برای مدت طوالنی سرگرم میکنند .اجرای کارهای تشویق کننده نیز میتواند موثر باشد .دلقک
شدن ،نمایش خنده آور و  ...در غیر این صورت محیط کسل کننده خواهد بود .در مراکز خرید بزرگتر میتوان از چرخ و فلک و قطار
هم استفاده کرد .گاهی هم نیاز است مادران بتوانند فرزندانشان را ساعت ها ترک کرده و احساس کنند آنها در سالمت و ایمنی بسر
میبرند.برای بزرگساالن هم گروه موسیقی و موسسه فرهنگی میتواند مفید باشد( .کومارسن ،اشیش)0805 ،
به طور کلی این پژوهش کوشش بر بررسی تاثیرات و حایز اهمیت بودن طراحی داخلی فضاهایی مانند مراکز خرید را دارد .و
با استفاده از مطالعات و مصاحبات انجام شده بر نمونهی موردی ،مؤلفههایی شناسایی شدند که بصورت مجزا مورد مطالعه ی دقیق
قرار گرفتند.
 -2پیشینه ی تحقیق

نتایج پژوهش موحدی با عنوان "بررسی نقش علم روانشناسی محیطی در ایجاد رغبت و اشتیاق در مراجعه کنندگان به مراکز
تجاری نمونه موردی :مرکز خرید الله پارک تبریز" نشان داد که در نظر گرفتن روانشناسی محیطی در طراحی داخلی مراکز خرید
نقش عمده ای دارد و به علت نوپایی و موضاعاتی قبیل مصالح لوکس نورپردازی و پارکینگ مناسب جذابیت الزم را در جذب
مشتری و خرسندی آنها دارد( .موحدی ،ناصر)0820 ،
خسروی_ بهرامی در پژوهشی تحت عنوان " بررسی تأثیر معماری داخلی مراکز خرید بر تمایل افراد به ماندن در فضا" به این
نتیجه رسیدند که عواملی که موجب ایجاد انگیزه درکاربران مراکز خرید میشود باید در روند طراحی لحاظ شود .طراحان و معماران
با در نظر گرفتن زیبایی بصری و ایجاد فضای روان برای حرکت بر تعداد مراجعه کنندگان بیافزایند( .خسروی و بهرامی)0820 ،
پژوهش "معماری مصرفی ،تحلیل معنا شناختی بر پدیده مصرف در مراکز بزرگ خرید شهری "که توسط عسگری،
نصیرسالمی ،سلطان زاده و هاشم نژاد انجام شد بیان شده است که مراکز خرید تنها عرصه هایی برای تبادالت اقتصادی نیستند و
عرصه ی تولیدات فرهنگی و تعامالت اجتماعی نیز به شمار میروند و فضاهایی اند برای ارتباط ،معناسازی و هویت بخشی.
(عسگری و همکاران)0820 ،
مریم مجیدی ،منصوری ،صابرنژاد و براتی در پژوهشی تحت عنوان "نقش رویکرد منظرین در ارتقای رضایتمندی شهری"
اشاره کرد که سه عامل اصلی دسترسی به خدمات ،امنیت اجتماعی و هویت مکانی را به عنوان مهم ترین عوامل تأثیر گذار بر
رضایت مندی شهروندان از فضاهای عمومی شهری شناسایی کرده اند( .مجیدی و همکاران)0820 ،
براساس یافته های بیکر و ویکفیلد در پژوهش "هیجان در مراکز خرید :عوامل تعیین کننده و اثرات آنان بر واکنش های افراد
حین خرید کردن" نتیجه گیری شده است که یک مرکز خرید به طور مثبتی اثر میگذارد هم بر احساسات استفادهکنندگان و
خریداران و هم بر میل و رغبت آنان به بیشتر ماندن در آن( .ویکفیلد و بیکر)0220 ،
یافته های کنگ و هیون در پژوهش" یک سرمایه گذاری بهتر در رستوران های لوکس :نشانه ها و سرنخ های محیطی یا غیر
زیست محیطی؟" نشان میدهد که چیدمان به طور غیر مستقیم از طریق تأثیر مثبت گذاشتن بر لذت بردن مشتریان از فضا بر
رفتار آنان هم اثر بگذارد( .هیون و کنگ )0200 ،و در پژوهش " درک بازدیدکنندگان از فاکتورهای مهم طراحی دهلیز در مراکز
خرید ".که توسط ویدودو و همکاران انجام شد نتیجه گرفته شد که مؤلفه های نورپردازی ،موسیقی ،تهویه مطبوع ،روشنایی،
شفافیت و خوانایی محیط ،رنگ و متریال و وجود دهلیز یا همان آتریوم میتواند در ایجاد حس مکان و تعلق خاطر مشتری اثر گذار
باشد( .ویدودو و همکاران)0202 ،

 -3سوال تحقیق
آیا معماری داخلی مراکز خرید بر افزایش احساس تعلق افراد به آن فضا اثر میگذارد؟

 -4ضرورت تحقیق
پژوهش حاضر تالش بر این امر دارد که فرضیه های طرح شده در بخش های پیش رو را آزموده و دستاورد خود را ارائه نماید.
اینکه چگونه معماری و طراحی داخلی یک فضای عمومی میتواند عامل رضایت و خوشنودی و آسایش استفاده کننده ی موقت را
فراهم بیاورد و وی را تبدیل به یک استفاده کننده ی دائمی نماید .با افزایش این احساس تعلق به مکان موفقیت اثر معماری به
وقوع میپیوندد و سرانجام فضای مورد نظر که در اینجا مرکز خرید میباشد بازدهی و سود اقتصادی مورد نظر را برای صاحبان
مجموعه فراهم می آورد.
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پژوهش "نوجوانان و اولویت هایشان در مراکز خرید :یک رویکرد تجزیه تحلیلی مشترک برای درک تغییر نسلی به سمت
اقتصاد تجربه ای انجام شده توسط ویلهلم و ماتنر مؤلفههایی مانند مبلمان راحت ،ایجاد فضایی مانند کافه و فضای سبز و درختان
را در ایجاد احساس رضایت وتعلق خاطر نسبت به مرکز خرید موثر میشمارد .و همین طور برای رده های سنی نوجوان و توریست
ها مدرن بودن ،المان های خاص و جدید و متنوع جذاب خواهد بود( .ویلهلم و ماتنر )0225 ،همین طور عابدی و عباسی نیز در
تحقیق "بررسی مفهوم حس تعلق مکانی در خانه های ایرانی"مهم ترین شاخص ایجاد حس تعلق به یک خانه را از نظر
استفادهکنندگان عناصر کالبدی همچون شکل و اندازه عناصری مانند حیاط ،ایوان و سردر ،نورگیری و شکل پنجره ،چیدمان
فضایی و بافت و تزیینات است( .عابدی و عباسی)0820 ،
بقائی و صنیعی پور در پژوهش " تأثیر عناصر کالبد -فضایی(معماری) بر دلبستگی به مکان شهروندان در مجموعه بازار
تبریز" بیان میکند عوامل کالبدی همچون هندسه ،ریتم ،تقارن ،محور و عوامل فضایی نقش پر رنگی درایجاد وابستگی ایفا
میکنند .ویلیام و وسک در سال  0228نظریه دادند که احساس لذت و رضایت از مکان نقش تعیین کننده ای در دلبستگی به مکان
دارد .وبرخالف نظریه الو و آلتمن 0در سال  0220صرفا ریشه داشتن در یک مکان عامل دلبستگی و حس تعلق نمیباشد(.بقائی و
صنیعی پور)0825 ،
مؤلفه های نور و روشنایی ،مبلمان و چیدمان فضایی ،رنگ از نظر مشتریان مراکز خرید در به وجود آمدن یک تجربه ی خرید
موفق و رضایت بخش و نهایتا ایجاد حس مثبت و عالقه مندی افراد به فضا و نتیجتا به وجود آمدن حس تعلق خاطر به مجموعه و
بازگشت مجدد اثر دارد .در بیان جزئی تر با نگاهی به عوامل بازدارنده ی پدیدآمدن حس تعلق در بررسی نمونهی موردی میتوانیم
به عرض نامناسب راهرو ها ،کمبود محل های استراحت و عدم خوانایی و دسترسی دشوار به بخش های خدمات مشتری اشاره
کنیم.

 -5روش تحقیق
روش تحقیق به صورت پیمایشی_ مقطعی بوده است و یافته های این تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و همین طور
طرح پرسشنامه ای با محوریت بررسی مؤلفههایی مانند نور و روشنایی ،چیدمان فضایی و مبلمان ،رنگ،متریال و کیفیت خدمات و
سپس پاسخگویی  02نفر از مشتریان مرکز خرید نجم که نمونهی مطالعاتی است ،بدست آمده است .پاسخ دهندگان  %02خانم
 %02آقایان و  %02کودکان بوده اند .با توجه به اطالعات بدست آمده از طریق پرسشنامه اثرگذاری مؤلفه های نور و روشنایی،
رنگ ،مبلمان و چیدمان فضایی را بر میزان رضایت افراد از مؤلفه های مورد پرسش و متعاقب آن حس تعلق آنان در مرکز خرید
نجم بررسی و تحلیل شده است.

 -6مراکز خرید
همان گونه که لینچ 6اظهار میکند پنج عنصر یک شهر را شکل میدهند .ناحیه ها ،لبه ها و مرزها ،مسیرها ،لندمارک ها و
نشانه ها و در آخر مراکز فعالیت یا گره ها که مراکز خرید جز این دسته اند(.لینچ )0222 ،بازارها در گذشته نوعی محدوده ی مکانی
داشته اند که امروزه به تمام نقاط شهر سرایت کرده اند اغلب در حومه ی شهرهای بزرگ در غالب مجتمع های تجاری_ تفریحی
بزرگ قرار دارند .تغییر موقعیت آیین قدم زنی یا پرسه زنی از خیابان ها به درون این ساختمان های عظیم ،محصول سرایت مراکز
خرید به گستره ی شهر است(.عسگری و همکاران )0820 ،گسترش و ایجاد مراکز خرید سرپوشیده در دهه  0252در ایاالت
متحده ی امریکا آغاز شده است( .ویدودو و همکاران)0202 ،
1 Altman and low
2 lynch
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واژه ی مال یا مرکز خرید در واقع فضای سرپوشیده ی بزرگی است که چندین برابر بزرگتر از مراکز خرید معمولی اند و میتواند
شامل رستوران ،سینما ،فضای ورزشی و خورده فروشی باشد .مراکز خرید صرفا مکان هایی برای عرضه ی کاال و خدمات نیستند
بلکه به عنوان مکان هایی برای افزایش مصرف سازماندهی شده اند( .تیموتی )0225 ،تعداد مراکز خرید برای فعالیت های
معامالتی و اوقات فراغت در حال افزایش است و تعداد آنها همراه با رشد اقتصادی افزایش میابد .بیرول 0225 0میگوید مراکز خرید
میتوانند به عنوان جایگزینی برای مرکز شهر عمل و خدمت کنند( .ویدودو .)0202 ،کشورهایی مانند امارات متحده ی عربی که به
عنوان پایتخت خرید خاورمیانه در نظر گرفته شده است .زیرا این شهر مرکزخریدهای هیجان انگیز و موضوعی زیادی را ارائه
میکند و به عنوان جاذبه ی توریستی حساب میشوند( .کوکایلی)0202 ،
یک محیط خرید میتواند "حس" برای بازدید کننده به وجود بیاورد .چون نقش مشروط مرکز خرید این است که مکانی در
ذهن بازدید کننده شناسایی کند و به فعالیت خرید کردن ارزش بخشد( .بکر)0202 ،

 -1-6طراحی داخلی مراکز خرید
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طراحی داخلی مرکز خرید بسیار تعیین کننده و دشوار است که عوامل متعددی در آن دخیل هستند(.خاشعی. )0828 ،اجزای
داخلی محیط فروشگاه ها ممکن است عملکردی یا صرفا مربوط به زیبایی محیط باشند .چیدمان ،راحتی و پوشش از عوامل
عملکردی و معماری و رنگ مصالح ازعوامل زیبایی شناسانه هستند( .بکر و همکاران)0220 ،
عوامل متعددی در تحریک حس زیبایی شناسی مراجعان اثر گذارند از جمله رنگ_ نور و روشنایی_ موسیقی_ مبلمان و
چیدمان فضایی .طبق اظهارات کاتلر 0افراد میتوانند ببینند ،بشنوند و بو کنند و محیط پیرامون خود را احساس کنند( .کاتلر)0208 ،
بنابراین وی عوامل محیطی را اینگونه طبقه بندی کرد که جنبههای بصری مانند رنگ ،روشنایی و ...و جنبههای شنیداری مانند
گام ،موسیقی و ...و جنبههای بویایی مانند تهویه ،طراوت ،رایحه و ...و همین طور جنبههای لمسی مانند سختی ،نرمی ،دما و ...
هستند.س (نویسرت )0208 ،اجزای داخلی مراکز خرید فراوان هستند و به جنبههای گوناگونی بر میگردند .جنبه دیوار ها سقف کف
ها و مصالحی که آنها را میپوشانند .نحوه ی روشن شدن فضا از جمله عواملی هستند که در به وجود آمدن یک احساس مثبت
نسبت به فروشگاه نقش اساسی ایفا میکنند .بعضی از فضاهای داخلی نوعی احساس آرامش را برای مثال از طریق گلکاری یا
فضای بازی با آب ایجاد میکنند( .نیستورسکو و باربو )0220 ،تحقیقات صادقی و همکاران در سال  0820نشان داده است که
کیفیات و ویژگی های محیط کالبدی میتواند پاسخ گوی توقعات و نیازهای مردم باشد( .فرشچی و طحانی)0820 ،

 -2-6رنگ
رنگ زیبایی های هستی و شناخت ابعاد آن را از طریق تفاوت ها ،نمایان میکند( .نیری )0800 ،رنگ ها باعث پاسخ های
فیزیولوژِیکی متفاوتی در فشار خون ،ضربان قلب ،سیستم تنفسی ،گوارشی و دمای بدن میشوند و بسته به زمینه ی فرهنگی ،حس
های متفاوتی را در افراد ایجاد میکنند( .سلمانی )0820،تأثیر رنگ بر انسان از تأثیر صدا بر آن بیشتر است .رنگ به ما کمک میکند
تا به یکپارچگی جسم و روح و جان برسیم و یا میتوانند در توجه ما به احساس درون خود و در بروز احساسات موثر باشند(.فرشچی
و طحانی )0820 ،تأثیر رنگ بر روان انسان ثابت شده است .رنگ ها طی قرن ها به نمادهایی از احساسات درونی و حاالت
شخصیتی و اجتماعی تبدیل شده اند( .شامقلی و یکیتا)0822 ،
رنگ یک عنصر منعطف و موثر در طراحی است که میتوان اثر و تغییرات واضح زیادی در هر محیط بگذارد .میتواند اثرات
محتاطانه یا جسورانه ی را بر واکنش های فردی تحمیل کند( .جلیل و همکاران )0200 ،یکی از عوامل انتقال پیام محیط ،رنگ
فضاست .رنگ عنصری تفکیک ناپذیر از طبیعت و معماری است که تأثیر فراوانی بر کاربران فضا دارد( .صادقی و همکاران)0820 ،
در طراحی فروشگاها رنگ فضای داخلی به عنوان یکی از یکی از فاکتور های پیش برنده و موثر بر بازخورد های احساسی و
عاطفی مشتری شناخته شده است( .نوسیرت )0208 ،رنگ ها به صورت نا خود آگاه بر احساس ما اثر میگذارند .طبق تحقیقات
انجام شده مشتری در یک شانزدهم ثانیه به محصول نگاه میکند و از کنار قفسه ها ی فروشگاه میگذرد( .پاشا)0820،پس اگر
بتوانیم از رنگی استفاده کنیم که بیشتر جلب نظر کند به این صورت توانسته ایم مشتری را وادار به بیشتر نگاه کردن کنیم.
چشمها اصوال به سمت رنگ جذب میشوند.
فرضیه مطرح شده در این قسمت این است که به نظر میرسد که مابین احساس تعلق و رضایت مشتری و رنگ قفسه ها ،کف،
سقف و دیوارها ارتباط وجود دارد.
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 -3-6نور و روشنایی

 -4-6مبلمان و چیدمان فضایی
محیط کالبدی به روش های گوناگون و عمیق بر افراد اثر میگذارد و همان طور که محیط کالبدی نقش مهمی در رفتار انسان
بازی میکند تقریبا تمامی کارهایی که انسان میکند نیز به گونه ای عواقب محیطی دارد( .فیشر و همکاران )0200 ،ویکفیلد
 0220دریافت که چیدمان یک مرکز خرید هم بر احساس مشتری ،هم بر میل او به بیشتر ماندن تأثیر میگذارد( .ویکفیلد)0220 ،
فضاهای عمومی مراکز خرید باید فضایی را خلق کنند که مردم به سوی آنها کشیده شوند و برای خرید کردن ترغیب شوند .امروزه
فضاهای عمومی در مراکز خرید با امکاناتی مانند صندلی های نشستن ،گیاهان ،مبلمان ،غذا و سایر سرویس هایی که برای فضای
گردهمایی ضروری است مجهز شده اند( .چن)0220 ،
نیمکت ،میز ،صندلی و تمام مبلمان شهری باید طوری انتخاب شود که بهترین موضوعیت مرکز خرید را انعکاس دهند.
(هاللیان .)0800 ،مبلمان و چیدمان در مرکز خرید باید به گونه ای باشد که میل و اشتیاق کاربران را افزایش دهد و همچنین
عواملی که باعث ترغیب کاربر و ایجاد انگیزه در او میشود را در طراحی در نظر گرفت .عواملی مانند نشانه ها و آگهی ها که به
منظور جلب توجه مشتری در حین حرکت در راهرو ها و از کنار قفسه ها برای شناسایی مسیر و جلوگیری از سردرگمی و دسترسی
آسان به غرقه ی مورد نظر که در مرکز خرید نجم به خوبی از آن استفاده شده است .اما این نشانه ها و تابلو ها در محل قرار گیری
آسانسور و سرویس بهداشتی برای کاربر خوانایی الزم را ندارد و وی را دچار سردرگمی مینماید.
پاسخگویی به نیاز های سالمندان و معلولین با فراهم آوردن مکان مناسب جهت نشستن ،استراحت ،حمل و جابجایی کاالهای
خریداری شده ی آنها و نتیجتا افزایش انرژی برای ادامه ی خرید و تشویق به گذراندن زمان بیشتر برای بازدیدکنندگان خواهد شد.
کاربران مسن اغلب رغبت زیادی به مکان های نشستن نشان می دهند زیرا امکان استراحت و تعامالت اجتماعی را به آنها میدهد.
این در حالیست که برای ردهی سنی کودکان بیشتر جلوه ی ظاهری ویترین و نمایش خنده ،چشمگیر و سرگرم کننده است و به
والدین امکان این را میدهد که با اطمینان و آسودگی بیشتر خرید کنند.
فرضیه مطرح شده درباره ی چیدمان فضایی و مبلمان بیان میکند که به نظر میرسد که بین میزان سهولت دسترسی به راهرو
و غرفه ی مور نظر ،محل استراحت ،مبلمان و حس تعلق و رضایت از مراکز خرید رابطه ی مستقیم وجود دارد.
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نور یکی از اصول معماری در تامین آسایش بصری فضا میباشد که تاثیرات روانی آن بر انسان ها متفاوت است( .فرشچی و
طحانی )0820 ،روشن است که هستی و بقاء بشریت و همچنین یادگیری ،پیشرفت و ارتقاء مداوم کیفیت زندگی اکثر انسان ها در
گرو نگاه کردن و دیدن است و الزمه ی دیدن همان نور میباشد( .نائبی و همکاران )0802 ،نورپردازی همواره بخش تفکیک
ناپذیری از زندگی انسان را تشکیل میدهد و حدود  02تا  %05از تاثیرپذیری ما از جهان از طریق ارتباط بصری با محیط حاصل
میشود( .فرشچی و طحانی )0820 ،چراغ ها میتوانند مسیر حرکتی بازدید کننده را محیا کنند و ضعف بصری را که نتیجه ی
ساختار داخلی است را به حداقل برسانند برای بازدیدکننده راحتی بیشتری فراهم آورند( .ویدودو )0202 ،تحقیقات نشان میدهد که
میزان شدت ،نوع منبع ،رنگ ،جهت و نحوه ی توزیع نور در محیط های گوناگون فعالیت انسانی ممکن است تا حدود زیادی بر
رفتارها ،روحیات ،بازدهی و کارایی وی موثرباشد و اساسا در این میان نور طبیعی کاملترین و مطلوب ترین نور است .تابش نور
طبیعی و ارتباط بصری با محیط خارج در فضاهای زیستی انسان اعم از محل کار ،فراغت ،تفریح ،تحصیل و نظایرآن عالوه بر
افزایش کارایی و بازدهی فرد موجب کاهش اضطراب ،بهبود رفتار و ارتقای شخصیت و نیز حفظ و افزایش سالمتی و آسایش
میشود( .سیدجوادی )0800 ،در طراحی مراکز خرید معاصر نباید شرایط محیطی برای افراد محدود شوند .مثال ساختمان به گونه
ای طراحی شود که حداکثر استفاده از نور طبیعی روز را داشته باشد و همینطور تهویه طبیعی و هوای تازه برقرار باشد( .آکتاس،
 )0200روشنایی نیز بر رفتار مشتری اثر میگذارد( .آرنی و کیم )0220 ،نورپردازی از نور طبیعی و مصنوعی تشکیل شده است .اما
نور طبیعی بیشتر مشاهده شده است .نورهای پرجنب و جوش و پویا معموال در مراکز خرید آسیایی دیده میشوند( .تنگ)0225 ،
روشنایی مرکز خرید باید به اندازه و بسیار مالیم باشد تا فضایی آرام بخش برای کاربران ایجاد کند و آنها را تحت تأثیر قرار دهد.
در فضاهای اجتماع پذیر همانند مرکز خرید روشنایی نقش حیاتی دارد( .فدایی )0828 ،طبق فرضیه ی عنوان شده درباره ی نور و
روشنایی مراکز خرید ،به نظر میرسد بین نور و روشنایی و گستردگی و پراکندگی آن در نقاط مختلف و میزان تعلق خاطر خریداران
ارتباط وجود دارد.

 -6-6حس مکان
حس مکان در واقع احساسی است که از نظر عاطفی و شناختی در یک مکان رخ میدهد به عنوان یک تجربه ی انسانی تعبیر
میشود و میتواند منجر به احساسات متغیر بین افرادی با زمینه های مختلف فیزیکی شود( .آگوس و همکاران )0202 ،عناصر
محیط فیزیکی که فضا را تشکیل میدهند و ویژگی هایی که بر حس مکان تأثیر میگذارند عبارتند از :مقیاس ،فواصل ،تنوع ،بافت،
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تزئینات ،رنگ ،بو ،صدا ،دما و تنوع بصری و سایر تنظیمات .این عناصر فیزیکی یک مفهوم و هویت از مکان را ارائه میدهند.
(استیل )0200 ،و عالوه بر اینها خوانایی ،رضایت مندی ،نظم فیزیکی و اجتماعی بر ایجاد حس مکان موثر خواهد بود .در بطن
یک مرکز خرید حس مکان به عنوان رابطی بین شخص و مکان عمل میکند ( .آگوس )0202 ،هم عناصر فیزیکی و هم عناصر
اجتماعی بر بازدیدکنندگان تأثیر میگذارند .رابطه ی بین انسان و مراکز خرید برای ایجاد حس مکان ،رفتار بازدیدکننده را تحت
تأثیر قرار میدهند( .ماهارانی)0222،

 -7-6حس تعلق
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احساس تعلق و وابستگی به مکان ،سطح باالتری از حس مکان است که در هر موقعیت و فضا به منظور بهره مندی و تداوم
حضور انسان در مکان نقش تعیین کننده ای میابد( .فالحت )0805 ،نیاز به احساس تعلق به مکان از نیازهای آدمی است .زیرا
انسان با توجه به شناخت خود و نیازهای خود و ایجاد مکان و محملی مناسب جهت اقناع این نیازهاست که به خودشکوفایی
میرسد .تعلق مکانی رابطه هویتی فرد به محیط اجتماعی است که در آن زندگی میکند و در محیطی فرهنگی به وجود می آید.
(پیربابایی و سجادزاده )0822 ،کراس 0معتقد است که در ارتباطات با مکان و تعلق به مکان از طریق برقراری انواع پیوند هایی که
افراد با مکان تشکیل میدهند صورت میگیرد( .کراس. )0225 ،احساس تعلق به مکان و پیوند فرد با مکان منجر میشود که انسان
خود را جزئی از مکان بداند و بر اساس تجربه های خود از نشانه ها ،معانی و عملکرد ها ،نقشی را برای مکان در ذهن فرد متصور
شود.این نقش نزد او منحصر به فرد و متفاوت است .در نتیجه مکان برای او مهم و قابل احترام میشود .یک مکان به دلیل امکان
رخ داد یک رابطه ی اجتماعی و تجربه ی مشترک میان افراد ،احساس تعلق و دلبستگی را شکل میدهد( .پاکزاد و جهانشاه،
)0800
تعلق به مکان همان گونه که با طوالنی شدن مدت سکونت فرد در یک محل افرایش میابد ،وابستگی زیادی به تعامل فرد با
دیگران در آن مکان دارد( .رلف )0202 ،خاطره هیچ گاه بی واقعه در خیال نقش نمیبند و آن زمان که حادثه فرجام میپذیرد و روزها
و سالها از ان میگذرد ،آنچه که در ذهن باقی میماند ،فضایی است که واقعه در آن رخ داده است( .حبیبی)0800،
یک مکان ابعاد جسمی .اجتماعی مشخص و خاصی را دارد( .نجفی و میرا. )0200 ،هر مرکز خرید متمایز است و ویژگی های
خود را داردو هرکدام یک حس مکان را میدهند (ویدودو و همکارن )0202 ،اینکه چقدر یک مرکز خرید قابلیت داشته باشد برای
فعالیت های جنبی مانند دیدار با دوستان مخصوصا برای رده های سنی جوان و نوجوان عامل تمایزی است با سایر مراکز خرید .به
نظر میرسد در بازار های محلی به دلیل وجود کاربری های مختلف و ویژگی های خاص معماری محیطی چند حسی شکل گرفته
که بر ایجاد حس تعلق در این فضا اثر گذاشته است .حسی که امروزه در پاساژ های معاصر اثری ازآن نیست( .صمدی و همکاران،
. )0820یوری 6معتقد است فضاهای تجاری و تفریحی بر آمده از رویکردی که اماکنی اند شبیه سازی شده که برای مصرف خلق
شده اند به همین علت احساس هویت اجتماعی در افراد بر انگیخته نمیشود( .یوری )0225 ،همین طور که وارنابای و مدوی 3این
مراکز را نامکان هایی میداند که خصوصی شده اند و فاقد هویت اند( .وارنابای و مدوی)0202 ،

 -7یافته های پژوهش و تحلیل و بررسی آنها
در راستای معرفی نمونهی مورد مطالعه که مرکز خرید نجم است ،باید بیان کرد که با توجه به افزایش جمعیت شهر رشت و
تبدیل آن به یکی از کالنشهرهای ایران ،مرکز خرید نجم واقع در سبزه میدان رشت ،از شمال به خیابان بیستون و موزه ی باستان
شناسی شهر و ازغرب به خیابان الکانی و از سمت شرق به پیاده راه علم الهدی و بازار بزرگ رشت و میدان شهرداری دسترسی
دارد .افراد بسیاری حتی از شهر های اطراف به آن رجوع میکنند و نیاز مشتریان زیادی را پاسخ گو میباشد و استفادهکنندگان
بسیاری دارد .میتوانیم از آن به عنوان نمونه ای که تا حدودی در فروش محصوالت و غرفهها رضایت بخش بوده یاد کنیم که
توانسته رضایت نسبی استفادهکنندگان را به همراه داشته باشد .همانگونه که ذکر شد این مرکز خرید به علت مورد استفاده بودن
توسط شمار بسیاری ،نمونهی مناسبی جهت مطالعه ی پرسش مورد بررسی پژوهش حاضر میباشد.
این مجموعه در سه طبقه و با مساحت  220متر مربع دارای  02واحد تجاری با مساحت های  02تا  05متر مربع فضای
مناسبی را برای ارائه اصناف پوشاک ،کیف و کفش ،لوازم ورزشی و لوازم منزل،نوشت افزار و اسباب بازی ،ساعت و موبایل،
جواهرات ،صرافی ،عطر و ادکلن و صنایع دستی فراهم آورده است .در طبقه ی هم کف فروش مواد غذایی ،بهداشتی و آرایشی
انجام میشود .در طبقات بعدی فروش سایر اجناس و همین طور کافه و شهر بازی وجود دارد و نهایتا در طبقه ی آخر پارکینگ و
سرویس بهداشتی مجموعه قرار گرفته است.
رنگ :در این مرکز خرید سعی شده در غرفههای فروش مواد غذایی بیشتر از رنگ های گرم با طول موج باال همانند زرد
نارنجی و قرمز استفاده شود که انتخاب این طیف با خاصیت اشتها برانگیزی ،اثرمطلوب و مورد نظر را در مشتریان این بخش از
1 Cross
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مرکز خرید گذاشته است .استفاده از رنگهای آبی بسیار مالیم و سفید در قسمت دیوارها ستون ها کف و سقف باعث القای حس
اعتماد ،صداقت ،امنیت ،خلوص و پاکیزگی به مشتریان و همچنین القا دهنده حس آرامش است .به دلیل اینکه روشن ترین رنگ
است جزییات محصوالت و لوازم را در اثر انعکاس نور بسیار واضح نشان میدهد .قفسه ها و ویترین ها در نگاه اولیه و به محض
ورود به مرکز خرید و با توجه به اینکه محصوالت چیده شده دارای تنوع رنگی بسیار باالیی اند حس عالقه مندی و نشاط انگیزی
را به مشتری القا میکنند .طبق نتایج به دست آمده ازطریق پرسشنامه میزان خوشایندی رنگ برای خریدار را بسیار خوب نشان
داده است.

نور و روشنایی :در مرکز خرید نجم منابع روشنایی برای ایجاد زیبایی بیشتر در سقف بکار رفته است و روشنایی طبیعی مکمل
این نور پردازی های عمومی بکار رفته در سقف ،خواهد بود .تحقیقات نشان داده است  %85انرژی مصرفی یک ساختمان برای
روشنایی مصرف میشود .مصرف انرژی در ساختمان های مراکز خرید بزرگ با بازدید کننده ی زیاد میتواند با استفاده از روشنایی
طبیعی کاهش یابد( .آکتاس )0200 ،تنها در طبقه ی همکف از نور پردازی طبیعی و آن هم در قست ورودی و جداره ی اصلی و
جنوبی استفاده میشود .وجود آتریوم یا دهلیز نیز در مراکز خرید بزرگ نور طبیعی مطلوبی را به همراه دارد و ظاهر پرجنب و جوشی
به فضا میدهد( .ویدودو )0202 ،در تمام قسمت ها از جمله راهرو ها روشنایی کامال رضایت بخش جهت دیدن محصول خواندن
مشخصات روی آن و همچنین تشخیص درست رنگ از دید کاربران وجود دارد .عدم نورپردازی مناسب در فضا باعث عدم حضور
خواهد شد .طبق سواالت مطرح شده در پرسشنامه ی در راستای کیفیت نورپردازی مجموعه درصد باالیی از مردم روشنایی مرکز
خرید را قابل قبول توصیف کرده اند.
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نمودار  -1نمودارمربوط به پاسخ مشتریان از رنگ میزان رضایت از رنگ در مرکز خرید (ماخذ :نگارنده)

نمودار  -2نمودار پاسخ های مراجعه کنندگان میزان رضایت از نور و روشنایی (ماخذ :نگارنده)

مبلمان و چیدمان فضایی :در مرکز خرید نجم در طبقه ی انتهایی ،شهر بازی عالوه بر کودکان برای ردهی سنی نوجوان و
بزرگسال نیز امکان سرگرمی را فراهم آورده است .والدین در حین خرید میتوانند کودک را به فضای بازی مختص ردهی سنی اش
برده که توسط کارکنان بخش مورد مراقب قرار میگیرند و به راحتی به خرید محصوالت مورد نظرشان بپردازند .همین طور وجود
کافی شاپ در همان طبقه میتو اند برای خریداران و همین طور سایر افرادی که حتی از به بخش فروش نمیروند مورد استفاده قرار
بگیرد .در واقع بهکارگیری کاربری های متنوع میتواند میزان رضایت مندی ،تعلق خاطر را در فضا با ایجاد خاطرات جمعی یا فردی
بسیار افزایش دهند .محل های استراحت به تعداد مناسب و همانطور که انجمن مراکز خرید بریتانیا پیشنهاد میکند تا جایی که
ممکن است رو به بیرون مراکز خرید و در قسمتی که درب ورودی در آن قرار دارد طراحی شده است زیرا امکان برقراری تماس
های اجتماعی و دیدن افراد آشنا افزایش می یابد( .فدایی )0828 ،ساماندهی محصوالت و دسته بندی آنها کمک ویژه ای به
تسهیل خرید و جلوگیری از سردرگمی و افزایش حس آگاهی به محیط برای کاربر کرده است به گونه ای که نیاز به پرسنل فروش
جهت دسترسی به محصول مورد نظر وجود ندارد.
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حد فاصل قفسه های اجناس در مرکز خرید مانع از عبور و مرور راحت خریداران است و نوعی ترافیک و ازدحام را ایجاد
میکند .زیرا شخص باید زمانی حدود  82ثانیه تا  0دقیقه را صرف انتخاب یا خواندن توضیحات محصول کند و از طرفی رفت و
آمد سایرین که اغلب همراه با سبد های خرید هستند دشوار خواهد شد .روند خرید را کند کرده و باعث خستگی و اتالف وقت
میشود .مسیر های حرکت و مکث افراد عرض نامناسبی دارد و موجب ازدحام خواهد شد .نحوه ی انتخاب محصول به گونه ایست
که خود شخص و نه فروشنده میتواند اجناس را مشاهده ،لمس ،بررسی و نهایتا انتخاب کند که باعث ایجاد حس اطمینان و اعتماد
و رضایت از محصول مورد نظر است و عاملی است در ایجاد حس رغبت و اعتماد به نفس در بازدیدکنندگان فضا.
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نمودار  -3نمودار پاسخ های مراجعه کنندگان میزان رضایت از مبلمان و محل استراحت( .ماخذ :نگارنده)

حس تعلق :یکی از عواملی که باعث ایجاد حس رضایت در کاربران این مرکز خرید میشود جو مرکز خرید و آرامش حاکم بر
آن فضاست .رضایت به وجود آمده ،در نهایت حس وفاداری به مرکز خرید و همچنین منتقل کردن این حس مثبت به سایر افراد و
نتیجتا گفتمان مثبت در مورد آن شده است .با توجه به پرسش های انجام شده از کاربران مرکز خرید نجم بیش از  22درصد
جوانان از گذراندن اوقات خود در این مرکز خرید خوشنود بوده اند و حتی بعد از خرید کاالهای مورد نظرشان تمایل به بازدید بیشتر
داشته اند .بی شک طراحی داخلی ،نور مناسب  ،چیدمان صحیح قفسه ها ،رنگ آمیزی مناسب و همین طور نو و تمیز بودن و
آرامش بخش از عوامل اثر گذار بر این عالقه مندی بوده است .در گروه سنی خردسال هم برخالف معمول که تمایل چندانی به
خرید کردن در کنار والدین ندارند در این مرکز خرید بسیار راضی و خوشنود و سرگرم هستند .با در نظر گرفتن شهر بازی واقع در
طبقه انتهایی بسیاری از والدین با آرامش خیال از اینکه کودکشان در محیطی امن و مفرح سرگرم است به خرید کاالهای مورد
نیازشان میپردازند .تعداد قابل توجهی از کودکان والدین خود را تشویق به خرید از مرکز خرید نجم میکنند.

 -8نتیجه گیری
معماران و طراحان میتوانند با در نظر گرفتن نیازها و توقعات استفادهکنندگان فضا با طراحی دقیق تر ،کمک قابل توجهی به
افزایش بازدهی و همین طور سالمت روان و جسم و همین طور ارتقاء حس دل بستگی به مکان در استفادهکنندگان کنند.
با بررسی های انجام شده میتوان به این نتیجه رسید که تنها تنوع و نوع محصوالت و قیمت مناسب در یک مرکز خرید عامل
جذب مشتری نخواهد شد .بلکه مهم ترین عامل معماری داخلی مجموعه است .نحوه ی نورپردازی ،رنگ آمیزی ،چیدمان قفسه
ها ،دسترسی سهل و آسان به راهرو و غرفه ی مورد نظر نحوه ی ،سرگرم کردن کودکان و همچنین محلهای استراحت به عنوان
ملموس ترین مؤلفه های طراحی داخلی میتوانند استفاده ی آسان و راحت ،نیازهای روحی و فیزیکی استفاده کننده و نهایتا احساس
رضایت مندی و تعلق را در افراد به وجود آورند.
با توجه به پرسش های انجام شده در تحلیل نمونهی موردی رضایت مندی کامل و عالی از تعداد صندلی ها جهت استراحت
حاصل نشده است .باید بر تعداد آن ها خصوصا در نزدیکی ورودی و همچنین در داخل بعضی از فروشگاه های پربازدید افزوده شود.
همین طور مسیر های حرکتی خریداران عرض نامناسبی دارد که موجب ازدحام شده است .نشانه ها و تابلو های محل قرار گیری
آسانسور و همین طور سرویس بهداشتی برای کاربران خوانایی الزم را ندارد .با در نظر گرفتن این امر که مرکز شهر رشت تا قبل از
شروع فعالیت این مرکز خرید فاقد چنین مجموعه ای در مرکز شهر با دسترسی آسان بوده است ،تعداد زیادی از بازدیدکنندگان آن
را با جذابیت باال توصیف کرده اند واحساس رضایت مندی از مؤلفه های طراحی داخلی وجود دارد و تعلق خاطر به مجموعه نسبتا
صورت گرفته است و تمایل زیادی به بازدید مجدد وجود دارد و میتوان گفت احساس تعلق به فضا توانسته است در افراد ایجاد شود.
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