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 چکيده
مورد توجه دهه های اخیر، در  دمراکز یا مجتمع های تجاری یکی از پدیده های جدی

توسعه شهرهای بزرگ از جمله در کشور ما است. باتوجه به تاثیرات آن در سطح شهر 

و برنامه ریزی شهری، بررسی ماهیت و انواع مختلف کاربری های موجود در آن کامال 

 یبه عنوان نمونه موردخلیج فارش شیراز  یمجتمع تجار رمنظو نی. بدضروری است

 دوجو مانند ییها یژگیودارای  یمجتمع تجار نیاست. ا  دهیپژوهش انتخاب گرد نیا

را  بزرگ یتجار مراکز یها یژگیو واست  یحیتفر یفضا ی وتخصصضروری،  یکاال

هستند  یعوامل نیمهم تراز  فضا یو توال نیو تبا یوستگیپ، فضا ییخوانا. همزمان دارد

می فراوان برخوردار  تیاز اهم تجاریمراکز  مانند یعموم یخصوصا در مکان هاکه 

با گردآوری مجموعه ای از معیارهای مطرح شده در مبانی نظری، که تاکنون  باشد. 

در پژوهشهای مختلف مورد قبول واقع شده، ویژگی های این مجتمع تجاری مورد 

که مجتمع  می دهدنشان  تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بررسی این ویژگی ها

زیادی جهت جذب مراجعین با فضاهای  یها یژگی، شامل وخلیج فارس یارتج

ود وجو  دیخرصرفا  یبه جا یحیتفر یاستفاده از فضا تیاولو مختلف و به تبع آن

 .است ی جامعساختار تجاریک 

جاذبه تفریحی، مجتمع خلیج ، تعلق خاطر، مراکز تجاری :يديکل واژگان

 .فارس شهر شیراز
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 مسعود مصباحی

 .ایراناستادیار گروه عمران و معماری، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسالمی، ارسنجان، 

 
 نام نویسنده مسئول:

 مسعود مصباحی

واکاوي موفقيت مراکز تجاري از منظر مولفه هاي موثر بر ایجاد حس 

 تعلق خاطر و جاذبه هاي تفریحی

 شيراز(شهر مجتمع خليج فارس  :)مطالعه موردي 
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 مقدمه
راد که اف یشده است به گونه ا شتریهم ب یبشر یزندگ یها یدگیچیپ ،یفکر یها تیو مشغول یشهر یبا گسترش زندگ امروزه

تا  فراهم کرده است کیطراحان گراف یرا برا یفرصت مناسب  مسئله نیکنند. ا یم یاز خانه سپر رونیب یها طیاوقات خود را در مح شتریب

روز  شیفزاسازند. با ا ثررا متا دگانیننو ب ندیخلق نما ییها تیجذاب ،یروان شناس ی وجامعه شناس ،یشناس یــیبایاساس اصول زربتوانند ب

 یردحال کارب نیها و در ع نیکه از پر مخاطب تر ،یطیمح کیتحت عنوان گراف یابزار یریبه کارگو مراکز تجاری  یو عرض یافزون ابعاد طول

 .[1کمک کرد] در سطح شهر یکاربرد اماکن عمومو  یو بهبود ارتباطات اجتماع یتوان به برقراریهاست، منیتر

ناصر ع ریبا سا یارتباط تنگاتنگ ،بازار تیبا محور رانیا یدر شهرها یتجار یفضا ،یدردوران سنتاز محققان معتقدند که  یاریبس

اسالم  از شیاست که سابقة آن به دوران پ یفارس ید. بازار واژه اوش یعناصر مشاهده م انیم زین یو ارتباط متقابل یداشته و هماهنگ یشهر

کل ش ی و تولیدیبازرگان یی با کاربریدر شهرها انیدر دورة ساسان و شهری یدیتول ی،اقتصاد یکه به عنوان نهاد یطور بهگردد.  یباز م

پشت دروازه ابتدا در هسته،  نیشد. ا یم لیدروازه ها تشک نیپر جنب و جوش تر یحوال ،واقع در شهرها یاغلب بازارها ةیگرفت. هستة اول

 عناصر بازار و روند یری. شکل گافتی یگسترش م گرفت و سپس در داخل شهر یشهر شکل م دروازهبه  کیو نزد شهر و گاه در داخل شهر

 .[2و3]داشتآن  تیو جمع یرشد اقتصاد زانیم ،به شهر یتوسعه آن بستگ

و  جتماعیا رساختادر  اتتغییر ،ستا کرده تبدیل قبل یها هسد ها و  لسا با وتمتفا یفضا یک بهرا  تجاری کزامر وزرـما آنچه

 گونه(. به 1331 دری،نا فشیناست)ا یهرـش دگیـنز مختلف یها عرصهبه  وریفناو  ژیتکنولوورود  تاثیر باالخصو  شهرها نساکنا فرهنگی

 دقتصاا نشانه ی،مشتر کمو  خالیتجاری کزامر که معتقدند ستیدر بهو  نجندـسمی آن  تجاری کزامر یطاشر بارا  شهر نقو رو سالمت که ای

 جنبه بر وهعال تجاری کزامر. ستا شکوفا دقتصاا با لفعا یشهر ههندد ننشا كتحر پرو  لفعا تجاری کزامر دجوو متقابالو ضعیف  یشهر

 یها فعالیت  که یندآ می تجاری کزامر هـب قعیاوـم هرـش ناکناـ. سدوـش یـم بوـمحس زـنی اعیـجتما نشـک اییـفض رتبلو ،دیقتصاا

 رـب وهالـع می شود.ها  کینگرپا سواره روها، پیاده روها و  كتحرو  بانهـش دگیـنز بـموج دوـخ ینو ا ستا تعطیلو اداری  گانیزربا هعمد

 تلذ خریداز  فعاالنه که ستا مراجعینیروی  بر صلیا تمرکز مینهز ینا ردنند. زمی   قمر یشهر یفضارا در  جتماعیا ندگیز ای گونهآن 

 با بطهدر را ریتجا کزامراز  خرید عنو به طمربو یها هنگیزا رفتنـگ رـنظآن در  بر وهعال کنند.می ازبرا مختلف قطر بهرا  رکا ینامی برند و 

 .[4کنند] می هنگا غتافر تقااو انعنو به خرید به ننااز ز ریبسیاو  دوـش یـم بمحسو یکلید متغیریک   ،جنسیت

در این پژوهش ابتدا عوامل موثر بر موفقیت مجتمع عظیم تجاری خلیج فارس شهر شیراز، با انجام مطالعات اولیه به منظور شناخت 

گونه  اینقوت و ضعف  مراجعین، مورد بررسی قرار گرفت. بررسی هایی جهت یافتن مسائل و مشکالت جدید، نقاطدر جذب و آگاهی بیشتر 

های ممکن در مواجهه با چالش های اخیر پیش روی این گونه مراکز انجام شده است. نهایتا باتوجه دیها و تهدفرصت زیو نمراکز یا مجتمع ها 

و تقویت  موجود یدهایتهد ها وضعف به عوامل دخیل معرفی شده دراین زمینه و نظریات ارائه شده صاحب نظران، راهکارهایی جهت حذف

 ریح شده است.  و ادامه عملکرد مناسب این مجتمع تش

  

 مراکز تجاري و مشخصات آنها
ر د یشهرسـاز حوزهبه  زیاد و متفاوتی اریبسـ یهـا و عناصـر کالبد هیعلوم باعـث ورود نظر عیو رشـد سـربشری  دیجد یازهـاین

به ارث رسیده ما به گذشـته از که  فرهنگی و ملی یغنـو سرمایه  ـراثیم یفراموشـ عواملی مانند ارتباط نیشده اسـت. درادنیای امروز 

درنظرگرفتن شرایط موجود،  استفاده از نظریات کشورهای دیگر بدونو  ـدیتحوالت جد یقابل قبـول بـرا یـزیعـدم برنامه ر نیز واست 

بشر،  تسـیز طیازآنجاکه مح می شود که مربوط به فضای کشور ما نمی باشد. ینیو ع یعناصـر ذهن یـریبه کارگ درك اشتباه درمنجر به 

ـنتر س یتیسـ و مالمانند اسـتفاده  موردجدید  یواژه هـا دقت در بـا بهم وابسطه است، ،کنـد یکـه بـا ان تکلـم م یو زبانـ ساختار ادراك

 ینـینشـان دهنده طـرز تفکـر و جهان ب یبه نوعـ ه هاواژاین . از کشورهای دیگر هستند و بعضا جدید واژه هـااین کـه  میشـو یمتوجـه م

از  زیتمام ،مهم ترنـد یکـه بـه لحـاظ فرهنگـ ییها نهیزبـان در زم یاعتقـاد دارد کـه واژه هـا« وارون»باشـد. می زبـان هر مـردم 

و نحـوه  ـدهیپدآن  تلفمخ یاشـاره بـه ابعـاد و جنبه هـا یبـرا یراهـ زمینه ـکیتعـدد واژه هـا در  طرفی. از می باشد گـرید یهـانهیزم

 ـقیاز طر ،بازار یواژه فرانسودر حقیقت  .است افتهانتقال ی ـزیتمدن ها ن ریاسـت کـه بـه سا یبازار واژه ادر زبان ما نیز  است.تکامـل آن 

ی هاتـوان بـا مراجعـه بـه فرهنگ  یو م گردد یمبرباسـتان  یـو پارس یواژه بـه متون پهلو ـنیگرفته شده اسـت. ا رانیها از ا یپرتغال

بـازار در زبان  ییمعناخاص حوزه  آن مشاهده نمود. یرا برگرفته از واژه بازار و مترادف ها یاریواژگان بس یزبـان فارس یو متون ادب معتبر

توجه  یو رفتار یفیواژه ها به مسائل ک نیا غالبشـاهده کرد. م است،موجود ی که در آن متفـاوت میتـوان از تعداد واژه هـا و مفاه یرا مما 

 یصادو اقت یاجتماع ،یاسـیس ،یفرهنگـ ـتیو محور یاسـت. بـازار بـا تنـوع عملکـرد فارسیبازار های لغت  یژگـیدارند که برگرفتـه از و

 .[5است]از تجـارب  یانبوه شامل ،در زمان

http://www.racj.ir/


 93 -11، ص  1931، زمستان  11، شماره پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران 
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

 تجاریپیوسته است، جایگزین واژه بازار سنتی در قرن حاضر، مرکز  و حاضر در دنیا  به وقوع از طرفی باتوجه به آنچه در قرن گذشته

در حقیقت شامل طراحی مجموعه ای از فروشگاه های خورده فروشی، بخش هایی جهت امورخدماتی، رستوران، بانک،  تجاریاست. مرکز 

رکینگ اتوموبیل مراجعین است که همگی توسط مدیریت واحدی اداره می ای، دیگر بنگاه ها و اختصاص فضایی برای پاتاتر، دفاتر حرفه

آغاز شد. پس از آن در غرب، تعداد این مراکز که خدماتی نظیر خدمات تفریحی  1551شوند. توسعه مراکز تجاری، اولین بار در آمریکا در سال

مالزی  مراکز تجاریافزایش یافت. برای مثال،  سرعتنیز به همان و معامالتی را ارائه می کردند افزایش یافت. ایجاد مراکز تجاری در آسیا 

امکانات سرگرمی  با بخصوص دسته ای که مراکزدر تایلند، این  .شدند اقتصادی موجب رشد اقتصادی در این منطقه یک کاتالیزور عنوان به

 و هنگ کنگ، افزایش تعداد مراکز تجاری مانند بازدیدکنندگان مواجه شدند. در دیگر مناطق آسیایی شدید با استقبال همراه بودند،

 هیجان انگیز در خاورمیانه به عنوان یک مراکز تجاریدلیل  نیز به داد. دبی قرار زندگی طبقه پردرآمد را تحت تاثیر خود سبک ،گردشگری

ساخته شد و  متعددی مراکز تجاری ،د. در اندونزی به دلیل تغییر سبک زندگی مردم در شهرهای بزرگوشمیجاذبه گردشگری شناخته 

 .[1رخ داد]مشابهی رویدادهای 

. ودشجاذبه مراکز تجاری استفاده  شیبه منظور افزامی تواند جاذبه بیشتری در اماکن تجاری ایجاد نماید و  یهنر یاکارهاز طرفی  

. درواقع را نام برد یانسان-یاحساس یکیگراف یمخصوص و طرح ها یمجسمه، چراغ ها ،یوارید یاستفاده از نقاشاز این موارد، می توان 

افراد جامعه  یبرا نیمطلوب و دلنش یــیفضا جادیدر امی باشد،  بطمرت یــینایب ةبا قو یو لحظه ا عیسر اریبسباتوجه به اینکه تاثیر گرافیک 

از دور  یــیفضادر  در آرامش ود نبتوانهنگامیکه مراجعین . احساس می شود یو تجار یاقتصادکه لزوم آن در طرح های  نقش مؤثر دارد

ت لذت نبرند دق طیکه اگر از آن مح یدارند درحال سطح خدماتبه  یتوجه کمترقرار گیرند،  ندیخوشا یطیدر مح ی،روان ةناخواست یفشارها

 ةجنبا تشناسانه دارد  یــیبایز ةجنب بیشتر یطیمح کیکه گراف باید توجه داشت نیخدمات دارند. بنابرا تیفیبه سطح ک یادیو توجه ز

 یفرهنگ یاه امیپ یآسانبه د و باش عهده دار دتوان یم زین را امیارسال پ ةفیوظ یطیمح ةرسان کیعنوان به و  ستیمدنظر نکه زیاد  یغیتبل

زبان، لغت نامه و دستور  یها تیمحدود واست  یالملل نیو ب یجهان ی درحقیقتصرارتباط ب .هدعموم قرار د دیر معرض ددرا  یو اجتماع

 یگزند یسالم برا یطیمح باید درنظر داشت که متوجه می شود. یکرده ا لیآن همچون شخص تحص نیزسواد  یشخص ب کیزبان ندارد و 

 و یگزند طیکنند، که شرا یطراح یمسئوالن آن را به گونه ا و است که طراحان یلذا ضرور ،برخوردار است یفوق العاده ا تیاز اهم انسان

 .دمنطق برخوردار باش و همواره از نظم ستنیز

متمرکز بوده است و موضوع  بودجهفروش، بازاریابی و تأمین  برمورد مراکز تجاری تحقیقات انجام شده در  باتوجه به اینکه اغلب

به عنوان تجاری  مراکزموثر بر موفقیت  بررسی عواملضرورت . بنابراین کمتر مورد توجه محققین قرار گرفته استتجاری، مراکزموفقیت 

 این پدیده نسبتا جدید ازتا  ،پرداخته زمینهتاثیرگذار در این مولفه های به بررسی نیز بر همین اساس  احساس می گردد. موضوعی جدید

 .دهیم این منظر نیز موردتوجه قرار گیرد. ابتدا مقیاس و قالب های گوناگون مراکز تجاری را مورد مقایسه قرار می

تا  کوچک یتجار های. واحدردیگ یمتفاوت صورت م یمعمار یو عرصه هاها  قالب ،ها اسیدر مق یتجار مراکزانواع  یدسته بند

 یازهایبه ن جوابگویی اسیبر اساس مق یتجار برخی مراکزباشند.  یمی معمارقالب های خاص  ازمندیهمه ن ،مراکز تجاری نیبزرگـتر

 یعیباشند. طب یمحل میک  یازهاین یــیتنها در حد پاسخگو زین گرید یباشند. برخ یها م ستیتور یو حت کیکوچک و نزد مراجعین

 یکاالها ی وعملکرد یازهایمراکز به ن نیانیز باشد. از لحاظ تنوع و نوع  یممتفاوت آن ها  یدر خصوص طراح یاست که مالحظات معمار

سمت ق یدارا میعظ مراکز یتمام بای. تقرابندی یختصاص ماخاص  یــیبه فروش کاالها اتنهاز مراکز  یبرخ و شوندمی کیعرضه شده تفک

عواملی که در  می باشند. اهویهمواره مرکز جنب و جوش و هفروش  دارند، در مقابل قسمتهایبه سکوت  ازین کهباشند  یم یادار یها

و عوامل  یشوند که شامل عوامل بصر یم میتقس یدو گروه اصل فضاهای خاص و جذب مراجعین، تاثیرگذار است، به نیجاد ایافرآیند 

 شوند. یم یربصریغ

: عوامل شاملعوامل  نیا .شود یم آنانمراجعه کنندگان جذب  ه،مشاهد علت هستند که به یعوامل یعوامل بصری: عوامل بصر

د باش یساختمان م یداخل یو نمای خارجی نما ورودی، ونیشامل دکوراس خود یراحاست. عوامل موثر در ط ادهیپ کیتراف ،غاتیتبلی، طراح

باشد و  یم تیاهم حائز یداخل یفروشگاه ها و طراح ظاهرتوجه به  زین یداخل ینمادر  ی باید شامل جذابیت و حجم بوده وخارج یکه نما

از  .اشدب یم ادهیتردد پ ریاه ها در مسفروشگ یریو قرارگ ادهیپ کیفروش، باال بردن تراف شیعوامل در جهت افزا نیاز مهم تر یکی نیچنهم

 .است مراجعیندر جهت جلب  یروان یعامل یمرکز تجار کیدر  تیمشاهده ازدحام جمع گریطرف د

: املش عوامل نای. نمی باشندقابل مشاهده مراجعین دارند درحالیکه به صورت مستقیم در جذب  یاساس ریأثت ی نیزبصر ریعوامل غ

عداد به ت یجنب یفضاها جادیا ،دیدر امور مربوط به خر عیتسر ،مناسب متیعرضه کاال با ق ،مناسب فروشندگان فتارر ،ارائه خدمات مناسب

 مراجعینگردد که یباعث م هریک از آنها. عدم توجه به می باشد مناسب کاال یگذار متیپرداخت و ق یپرو، صندوق ها یالزم مانند اتاق ها

 .[1]دنمراجعه کن یگرید مکاند و به نمنصرف شو دیاز خر
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 ییشناسا یبرابسیاری از کشورها مطرح شده اند.  اکثر شهرها نوظهور و رو به رشد در یها دهیاز پد یکیبه عنوان  مراکز تجاری امروزه

 یتجار یجتمع هام ی. به طور مثال، شوراایجاد کرده اندمختلف را  یو جنبه ها ارهایمعیی با سازمان هابراساس شرایط خود،  ،آنها نییو تب

برای را  یمتفاوت یارهایمع قا،یآفر یتجار یمجتمع ها یشورا ایاست، متحده را ارائه کرده االتیاروپا و ا یبراخاصی  یدسته بند ،یالملل نیب

 یمؤثرمشخص و  یارهایابعاد و مع درحقیقت ،یتجارمراکز  نیساز ا ساخت و ندهیباوجود روند فزا ران،یکند. اما در ا یمشخص ماین قاره 

. سپس داده شده استقرار بررسی مورد  یتجار یمجتمع هامراکز یا در ارتباط با  کلی ینظر یابتدا مبانلذا . [7دیده است]نگر ییناساش

 .متفاوت صاحب نظران، برگزیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیردنظرات  انیاز م یدسته بند نیا یمناسب برا یهامعیار
 

 موثر بر موفقيت مراکز تجاري مبانی نظري 
سمت خرید به مصرفی جامعه  نیافراد در اعقیده دارد  ،جامعه ینظام مصرف یها یژگیوبا بررسی  یجامعه مصرف ( در1571بودریار )

را  شتریصرف بمافراد به  قیتشو بتواندکند تا به تبع آن  یخلق  م یفرا واقع یرا به صورت ازیمفهوم ن یشوند. جامعه مصرف یم دهیکش شتریب

 یم حیتوض مصرف یمعجزه آسا تیوضع ی و، وفور و مجموعه سازاءیاش شیمانند ستا یمیچرخه مصرف را در مفاه نیا یکند. و هیتوج

 بزرگ یاست که فروشگاه ها یساز عهشود، در ارتباط با مجمو یمربوط م یتجار یحوزه که به فضاها نیاز نکات قابل توجه در ا یکیدهد. 

 ینهمچن. می شود لیتبد یجامعه مصرف یاز نمودها یکیو انبوه به ی شده دوز یپوشاك سر ،ییغذا ،یانواع مواد مصرف عیرشد سر به همراه

رای این است. بمصرف کننده  تیهوسازنده که  استشده  لیمصرف کننده تبد یالزام برا یک عرضه انواع کاالها دراقسام مختلف به گیچگون

 نیز متاثر از چنین تیو جمع یرشد اقتصاد زانیشهر و م یکارکرد اصلهمچنین  ی اثرگذار است.ام وجوه زندگمصرف بر تممصرف کننده، 

 راکزم یریو شکل گ نخواهد بودشهروندان  یازهاین یپاسخگو گرید یسنت یبازارها ،در دوران مدرن راتییتغ وقوع اما بامصرفی خواهد بود. 

شود و  یم یعیوس یدچار دگرگون زیمردم ن یزندگ وةینوع مصرف و ش ،طیشرا نی. در ااستمدرن  یزندگ طیاز الزامات شرا دیجد یتجار

 .[3]سازد یرا دچار تحول م یو خرده فروش ینظام عمده فروش

ا، راست نی. در ارندیقرار گ یمحله تا منطقه مورد بررس اسیتواند از مق یدر شهرها م یتجار مراکز یدسته بند یو شاخص ها ارهایمع

کنند.  یخود ارائه م دگاهیرا با توجه به هدف و د مراکز نیا یدسته بند یخود برا یو شاخص ها ارهایمختلف، مع یعلوم و حرفه ها

 یتجار راکزم یشناس ونهگ پرداخته اند. یتجار مراکز یهستند که به طبقه بند ینیو جامعه شناسان از جمله متخصص ابانیبازاراقتصاددانان، 

مرتبط با  یپژوهش ها شتری، ب1571پیش از دهه رسد.  یبه نظر دشوار م یامر ،یطبقه بند یارهایمع یبرا یت فقدان توافق عمومبه عل

راکز م" د،یخر مراکزمانند  ییاز واژه ها یتجار مراکز یرو، در طبقه بند نیانجام شده  است. از ا ایم جغرافوتوسط دانشمندان عل ی،تجار مراکز

 یا گسترده راتییبا تغ یتجار مراکز ظاهری یارهایمع ر،یاخ یشد. اما در دهه ها یاستفاده م بود، یمکان تیکه مرتبط با موقع "کسب وکار

 خرده فروشان، توسعه یانتخاب، راهبردها مراجعین،توان رفتار  یاضافه شد که از آن جمله م مواردی رات،ییتغ نیروبه رو شدند. در قالب ا

 .[7را نام برد] یشهر یزیرو برنامه نیزم

 موفقیت و شکوه واقعی مراکز تجاری به عوامل متعددی بستگی دارد که عمده ترین آنها شامل این موارد است: 

های انجام پژوهش ذهن مراجعین ایجاد می کند. نقش مهمی را در فیزیکی و طراحی جذاب، محیط : کز تجاریافیزیکی مر محیط -1

شناسان . روان، موجب تولید علمی شده است که بیانگر تعامل بین رفتارهای بشری و محیط خدمت می باشدمورد روانشناسی محیطیدر شده 

 اهدافشان در محیط برای رسیدن بهتسهیل و یا ممانعت افراد  توانایی آن درمیزان نقش حیاتی محیط فیزیکی در  که این باورند محیطی بر

فیزیکی محیط، شامل عوامل جوی و طراحی، به طور گسترده مورد استفاده  جنبه های دی بیتنر با تمرکز برباشد. دسته بنمی خرید

موسیقی، رنگ، ویترین و نشانه های اجتماعی  نور، شاملمحیطی  نشانه هایپژوهش های انجام شده پس از آن  .پژوهشگران قرار گرفت

احساسی مصرف کنندگان را در محیط  کردند که حالت های مهم محیطی مطرحن عوامل ازدحام و روابط دوستانه کارکنان را به عنواشامل 

تایید  یک کل و رفتار خرید را به عنوانفیزیکی بین ارزیابی محیط  پژوهشگران ارتباط مستقیم و معنادار. دهندخرید تحت تاثیر قرار می

 نمودند. 

را تحریک می کند تا مدت  مراجعین تجاری مراکزمحیطی مطلوب در  فضای: تجاری مراکزی درسپری کردن زمان به  تمایل  -2

د باعث نفضای نامناسبی دار تجاری که مراکزمقابل،  را برای خرید اختصاص دهند. در بیشتریزمان بیشتری را در آن سپری کنند و زمان 

 و حتی اگر از روی اجبار وارد ی نامناسب سپری کننددر فضای خرید خود را با بی میلی انجام داده و اوقات خودشان را مراجعین د تانمیشو

نداشته باشند. ارتباط ایجاد  عالقه ای به استفاده از وسایل سرگرمی، خوراکی و تجاری شوند، زمان خود را تنها به خرید محدود ساخته و مرکز

داند. در  شهر مدرن می تجاری را محصول مراکز یپیاده روهاقدم زدن بدون عجله در  و در مراکز تجاری بودنوالتر بنجامین لذت بردن از 

و ماندن در  زدنشیوه ای نو از پرسه  ،و مراکز تجاری مجتمع هاظهور  زدن بود، اما به تدریج با پرسه محلی برایگذرگاه های شهری  ابتدا

  ایجاد گردید.به کاالها و اجناس  اعتنامراکزی تجاری بی
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است که مورد توجه محققان قرار بیش از دو و نیم دهه  مراجعین،بررسی نقش هیجانات در رفتار ی: تجار مراکزیجان در بروز ه -3

 ارزیابی های شناختی باتوجه به ذهنی هستند که حالت های برای هیجان می توان گفت که هیجانات، یک تعریف کلی در گرفته است.

، واکنش های ظاهری و به صورت فیزیکی همراه می باشد کهی فیزیولوژی د و غالبا با فرآیندهانمی شو ایجادتفکرات خود فرد  حوادث یا

ترین  مهماست و به عنوان یکی از  و تحریک که شامل لذت می باشداحساس مثبت  شوند. در واقع هیجان، یکحاالت چهره اظهار می

های  محیط مجموعه ای متفاوت از هیجانات به. روانشناسان محیطی بر این باورند که افراد با است مراجعینبرای  بخشهای تجربه خرید

از  تحریک حسی، به عنوان یکی . به یک محیط ترغیب می کنند مجذوب شدندهند و هیجانات افراد را به اجتناب یا پاسخ می مختلف

با  تجاری اغلب مراکز مراجعه بهبیان داشتند که  (1554)روی و آبهیک  تجاری است. به طور مشابه، مراکزدر  محرك های موثر برای حضور

گزارش شده است  مراجعینخرید  رفتارهای و مثبتی بین هیجانات و مشخص. همچنین ارتباط دارد رابطه مثبتی های تفریحی میزان محرك

 .[1کشش است]جذب و  جهت به هیجان به عنوان عاملینیازمند بیان داشته اند که تجربه خرید  و محققان این طور

کن لیاست.  عدم رضایت ةجیکمتر باشد، نت آنچه انتظار دارندشده از  افتیاز خدمات در مراجعین دركاگر میزان رضایت مراجعین:  -4

این نوع خدمات بیش از انتظار خواهد بود.  عملکرد رضایت بخشباشد،  آنهااز انتظارات  شیب یا خدمات مطابق با انتظارات درصورتیکه

ه است ک آن دیگریاست.  یاضاف یپول خرج کردن و انجام کارها شتریسخت کار کردن، ب یکی :توان ارائه داد یم قیربه دو طمراجعین را 

. تنامطلوب اساز نظر مراجعین  که شودارائه  یو خدمات کرد جادیا مراجعیندر  یبد انتظارات دیبه دقت کنترل گردد. نبا مراجعینانتظارات 

( رضایت عبارتست از احساس خوشایند یا ناخوشایند شخصی که از مقایسه عملکرد ذهنی وی درمقایسه با انتظاراتش 1335از نظرکاتلر )

ناشی می گردد. بدین ترتیب می توان رضایتمندی کل را ارزیابی کلی دانست که مراجعین پس از مصرف کاالها و خدمات انجام داده و شامل 

(، مراجعین راضی اغلب به مقصدی برمی گردند، که قبال به آن مراجعه کرده اند و آنرا 1533می گردد. طبق نظریه پیرس ) تجربه کلی آنها

به دیگران نیز توصیه می نمایند. یا اظهارات مطلوبی در مورد آن بیان می دارند. همچنین در صورت عدم رضایت، آنها شاید اظهاراتی منفی 

 .[1(]2113و به وجهه بازارش آسیب رسانند)ریزینگر و تورنر، درمورد مکان بیان کنند 

محصول یا برند نوع  بر متمرکز مراجعین،پژوهشهای انجام شده در زمینه وفاداری ایجاد حس وفاداری نسبت به مرکز خرید: اکثر -5

مراجعین به چندین تجاری، وفاداری  مرکز. برای یک گرفته استبحث قرار  کمتر مورد ،ارائه دهنده مراکز و وفاداری نسبت بهبوده است 

تمایل نشان داده شده از طریق  وفاداری ،تجاری مرکزخرید از تکرار با  مراجعینرفتار  از طریق وفاداری نشان داده شده صورت وجود دارد: 

( 1554دیک و باسو ) وفاداری است. تئوری تجاری مرکز کشش و تمایل مراجعین به حضور درترکیبی از نهایتا تجاری و  مرکزبه  مراجعین

تعداد دفعات حضور آنها در  و مراجعینمطلوب  کششوفاداری به مرکز تجاری به ترکیبی از  نیز مؤید این مطلب بوده و بیان می دارد که

به بهترین شکل مرکز تجاری مورد نظر  با اطمینان احساس کنند که مراجعینهنگامی ایجاد می شود که  اشاره دارد. وفاداری مرکز تجاری

 مراجعین پیامد اصلی موفقیت مرکز تجاری هستند، ایجاد وفاداری در وفادار مراجعین را برطرف کند. از آنجا که نیازهای آنها ممکن می تواند

 ینمراجع نشان دادند زمانی که توجه قرار گرفته است. همچنین مطالعات مفهومی است که در کسب و کارهای امروزی بیش از پیش مورد

 .[1]مرکز تجاری افزایش می یابد تجاری داشته باشند، احتمال حضور مجدد آنها در نسبت به یک مرکز تمایل و کشش بیشتری

می  انجامیده و پروسه ای آنهادر میان مستقیم مراجعین به یکدیگر به گسترش اطالعات ارتباطات مراجعین:  تبلیغات گفتاری -1

برای  ینبه سایر گفتاریتبلیغات  خاصی استفاده کرده اند، تجربیات خود را از طریق خدمت یاحصول مکه از  مراجعینیکه طی آن  باشد

اطالعات به  ، به طور معمول برای کسبرا نداشته اند تجاریمرکز که تجربه خرید از یک  مراجعینیهمین اساس  بر . دهندخرید انتقال می

 و بار مؤثرتر از تبلیغات در روزنامه هفت مستقیم گفتاری، تبلیغاتدریافتند که ( 1555)وابسته هستند. کاتز و الزارسفلد  گفتاری تبلیغات

 تبلیغاتاین بوده است. بنابراین  مراجعینبرای تأثیرگذاری بر  مجله، چهار بار مؤثرتر از فروش شخصی و دو بار مؤثرتر از تبلیغات در رادیو

 مثبت شامل تبلیغاتباشد.  منفی می تواند مثبت یا مستقیم تبلیغات .مالحظه ای دارد ، تغییر با اهمیت و قابلمراجعین رفتار نگرش و در

 منفی تبلیغات از طرف دیگرنام های تجاری می دهند،  مطلوبی است که افراد به دیگران در مورد محصوالت، خدمات یا توصیه های خوب و

خدمات و نام  ،در مورد محصوالت که افراد شامل توصیه های منفی و نامطلوبی است می باشد، مراجعینایت اشکال شک به عنوان یکی از که

 گفتاریحضور در آن مطلوب خواهد بود و تبلیغات  از مراجعینتجربه  ،چنانچه یک مرکز تجاری موفق باشد د.دهن های تجاری به هم می

 . [1]از حضور در مرکز تجاری است خوشایند آنهاارتباطات غیررسمی در خصوص تجربه  صورت مثبت به

گردشگری خرید: خرید یکی از فعالیتهای مورد عالقه گردشگران است که با رشد سریع صنعت گردشگری در جهان، به عامل  -7

گان تولیدکننداقتصادی مهمی در صنعت گردشگری و خرده فروشی تبدیل شده است. اهمیت خرید در تجربه کلی گردشگران باعث شده 

محصوالت مرتبط با گردشگری، بازاریابان، فروشندگان و محققان به این امر بیشتر توجه کنند. غالبا فعالیتهای خرید مهم ترین سهم هزینه 

را در زمان تعطیالت و مسافرت دارا است. براساس مطالعات، یک سوم هزینه های کل گردشگران صرف خرید می شود. به گفته انجمن 
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 31خرید در  2114رت ایاالت متحده، در سالهای اخیر برای گردشگران داخلی آمریکا خرید محبوبترین فعالیت بوده است. در سال مساف

  .[3و5درصد سفرهای شخصی عامل و انگیزه اصلی بوده و فعالیت اصلی مسافران آمریکایی در سفرهای داخلی به شمار می رود]

ای ارزان، نام های تجاری مشهور، مغازه های معاف از مالیات و محصوالت منحصربفرد اغلب به گردشگران برای بهرمندشده از قیمته

بر این عقیده است که قیمت مناسب یکی از عوامل موثر در ایجاد گردشگری خرید است. بدین ترتیب ( 1535)پردازند. کئون مسافرت می

 .[11مورد نظر برای گردشگران محبوبتر خواهد بود] هرچقدر قیمتها در یک مقصد مناسبتر و ارزانتر باشند، مقصد

خرید بدون برنامه ریزی: در تعریف رفتار خرید برنامه ریزی شده، خرید همراه با تشخیص نیازی از قبل شکل گرفته یا شکل گیری  -3

وجب ایجاد فهرستی انتخابی از قصد انجام خرید قبل از ورود به فروشگاه می باشد. ماهیت انتخابی خرید محصوالت از سوی مراجعین، م

ویژگیهای مطلوب محصول می شود. اگرچه مصرف کنندگان به دانش و آگاهی کافی نیاز دارند تا مراحل تصمیم گیری را قبل از اقدام به 

یل شده ر بازار تبدخرید طی کنند، اغلب این مراحل را نادیده می گیرند و ناگهانی خرید می کنند. مصرف بدون برنامه به پدیده ای فرآگیر د

(، این نوع خرید هنگامی اتفاق می افتد که فرد ناگهان و اغلب به طور جدی این احساسات 1537است. براساس تحقیقات روك و همکاران )

مل را پیدا می کند که بعد از قرار گرفتن در معرض محرك های خاص، خرید ناخواسته، غیربازتابی و فوری انجام دهد. بی برنامگی و عوا

موقعیتی مانند عوامل ظاهری مراکز تجاری درکنار عوامل مکانی، گفت و گو با فروشنده در فروشگاه، کمبود زمان برای خرید، موجب خرید 

  .[3بدون برنامه می شود]

 یدسترستوسعه امکانات زیربنایی: محققان مختلف در موفقیت مراکز تجاری عوامل مختلفی را دخیل دانسته اند. عواملی چون  -5

، آسانی یافتن راههای پیرامون محل اسکان، آسانی پارك برای وسائل نقلیه، پیاده روهای خوب و باکیفیت، کیفیت خوب محیط مسیر آسان به

زیست، تنوع مغازه ها، معماری شهر، جاذبه های فرهنگی، تنوع اماکن پذیرایی، شکل ظاهری مغازه ها و کیفیت تهویه مغازه ها در زمره این 

وامل قرار می گیرند. جانسن و ربک پیشنهادهایی برای بهبود جاذبه ناحیه خرید بیان کرده اند که شامل: خوشه ای کردن تنوع زیاد ع

استفاده از جای رو به ، دسترسی خوب و پارکینگهای مناسب، اولویت دادن پیادهی ها، محل های گذران اوقات فراغتها، غذا خورفروشگاه

اد تصوری مثبت از خرید، طراحی جذاب، در دسترس بودن در طول اوقات فراغت، ایجاد نشاط و سرزندگی همراه با انجام وسایل نقلیه، ایج

 .[3و5آور، می باشد]فعالیتهای شگفت

 یها نگفرهاستفاده از محصوالت باکیفیت سنتی متعلق به  تجربهاختصاص مکانی برای صنعتگران و صاحبان صنایع دستی:  -11

محصوالتی ارزشمند که یادآور فرهنگی خاص نیز می خرید  به تمایلو  محلی انصنعتگر تولیدکنندگان و باخریداران  تعامل طریق ، ازمحلی

 رثاآمحصوالت دستی،  زایی خواهد شد و می تواند راهی در جهت ارائهمدو درآ لشتغاا دیجااباعث  دی،قتصاا صخا منافع بر وهعال باشد،

  به عنوان یک سرمایه گرانبها باشد.سنتی و بقاء فرهنگ ملی 

ن مراجعین است. همچنی یساختار روان شناس و درنظرگرفتنمناسب  یابیمکان  مرتبط با یتجار مراکز در یسرزندگسرزندگی:  -11

 و ییتجسم فضا ی،خاطره جمع یتداعداخلی،  ونیدکوراس یریشکل گ، ن طبقاتالپ ییجانما شامل: یطیمح یاصول روان شناخت تیرعا

نشان  یکز تجارامربرخی  یو سرزنده ساز یبهساز ندیفرا یحاصل از بررس جی. نتاتاثیر زیادی در این پدیده دارد کودکان یبازفضای  تیاهم

 جینتا(. 1355مومنی و نیکنام  بان، دهیاست)د یعوامل مؤثر بر طراح نیازمهم تر تیو منظر مطلوب و هو دید ت،یتنوع، جذابکه  دهد یم

به مؤلفه های  مربوط تیرضا نیو کمتر یشناخت ییبایزی، مربوط به مؤلفه های تجرب تیرضا زانیم نیشتریبات حاکی از آنستکه مطالع دیگر

ها  تیاز اولو یشناخت ییبایزی مسئله باشد که عوامل تجرب نیتواند نشانگر ا یمطلب م نی. ا)آلتون مشهد (است یطیمح ستیعملکردی و ز

 . [11]نشده است رداختهپ زانیم نیمؤلفه ها به ا ریبوده است، تا حدی که به سا انیطراحان و کارفرما یو دغدغه های اصل

 

 نظریات و ویژگيهاي مراکز تجاري مناسب 
 یو مصرف انبوه بر زندگ یمصرف یزندگ وةیاست که در آن ش یجامعه اجامعه جدید، که ( بر این عقیده است 1333ی )کاظم جیور

 یانواع رسانه ها یها امیهمراه با پ یو خدمات رفاه عیصنای ایجاد گردیده است. مدرن شهر یزندگ دیجد راتییتغواسطه و به  حاکم است

 یحسوب مم راتییتغ نیا نینماد شانههمه جارا فراگرفته و مراکز تجاری بزرگ نکه هستند  یمجاز تیواقع به منزله یریتصو ریو غ یریتصو

 عیتوز ستمیس ازمندیانبوه ن دیتول نیانبوه در قرن نوزدهم شکل گرفتند. ا دیو تول یبه بازار صنعت ازیاساس ن رب یشوند. اساسا مراکز امروز

 عیو توز یافت یشتریب تیاهمبنابراین مراکز تجاری ایجاد و رشد آنها تا بتواند کاالها را به دست مصرف کننده برساند.  باشدمی یمناسب

ن عقیده ر ایب لریمهمچنین  داشت. یمراکز نقش اساس نیا سیو تأس جادگردید که در ای یو ناخواسته ا ینپنها یامدهایپباعث مناسب کاال 

که  تاس دیجد ینظام خرده فروش ازمندینمی باشد و تولید انبوه گران و ناکارآمد  اریکوچک بس یفروشگاه ها ینظام خرده فروشاست که 

 یبازارها یو برپا بودن دائم گرایی مصرفتشویق به  یدر راستا تر باشد. همچنینو ارزان ترکارابوده و  دیکارخانجات جد داتیتناسب با تولم

 بعد اقتصادی این مراکز در نیشوند. همچن بیبه مراکز تجاری ترغ هجومو  بیشترمصرف رای بود تا مردم ب یدیجد فیبه تعار ازیمصرف ن
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ت. اس امروزی یعنصر زندگ نیتر یقدرت اصلباتوجه به اینکه است.  ی برخوردارابل توجهآنان از اهمیت ق یفرهنگ-یاجتماع تیاهمکنار 

رای قلمرویی ب تنهاشود. مراکز تجاری  یمحسوب م داری هیسرمادر فضای مراکز تجاری  یفرهنگ یها یکننده مرزبند نییتع یعنصر نیچن

رت و قد یدولت یدئولوژیقدرت ا ،یدارهیسرما یالگو عنصر:سه  دارایبلکه همزمان  باشد،نمی یدولت یدئولوژیو اعمال قدرت ا داریسرمایه

 .[3است] یمردم عاد

 شدن آنها  به یحیو تفر یاست. فراغت یاز موضوعات مورد مطالعه در علوم اجتماع یکاز طرفی مرکز خرید سابقه ای تاریخی دارد و ی

 یامر به د،یجامعه جددرحقیقت این پدیده در بلکه  ،نمی باشد یفور یغذا یفروشگاه ها نت، میشاپ، گ یچون کاف یوجود موارد لیدل

بزرگ است که در آن  یتجار یبزرگ شامل ساختمان ها یتجار یساختمان، کاربر یمقررات مل فیاست. براساس تعرشدهتبدیل  یحیتفر

ف البرخ(. ساختمان یمقررات مل نیتر تدوکنند)دف یجتماع ما دیخر یبرا ابانیتر از سطح خ نییپا ایباالتر  ارتفاعدر  رنف 111از   شیب

تفاوت گذاشت و موجب ، دیو خر دیرفتن به خر زهیانگ ن( بی1572تابر )داند، ادوارد   یبرابر م دیخررفتن به کردن را با  دیکه خر ییها هینظر

ا اضافه بوده، بعدها ب ینالعق یابتدا موضوع یجامعه شناخت کیدر مطالعات کاس دیاز فراغت درنظر گرفته شود. خری به  عنوان شکل دیخرشد 

 .[11(]1352و جرجامی، توجه کرده اند)آهور  دیخر یفرهنگ یآمده و به جنبه ها شیگام به پ کیجامعه شناسان  ،حیشدن مفهوم فراغت و تفر

از  یبخش یشهر یافضباتوجه به لزوم هماهنگی بین مراکز تجاری و فضای شهری، بررسی فضای شهری بسیار ضروری می باشد. 

 نیشتریب ند وحضور دار یعموم یهاکه مردم در آن در عرصه ییجا یعنی یجمع یزندگ تیاز ماه ی استتبلور وشهرها  یباز و عموم یفضا

، نددار یو بصر یکیزیف یسکه مردم به آن دستر یبافت شهر یعرصه ها تمام بخش ها نیدهد. ا یرخ منیز انسان ها  نیارتباط ب و تماس

تعامات اجتماعی و برقراری  و ردیپذ یساختمان ها صورت م انیباز و در م یدر فضا. همچنین بسیاری از تعامالت اجتماعی ردیگیدربر م را

 .[11]افراد باشد نیب یارتباط و به صورت موضوعی فیزیکی، یک نگاه یا مکالمه تواندارتباط می
 

 روش تحقيق

تاکنون مجموعه عوامل مختلف تاثیرگذار بر موفقیت و شکوه یک مرکز تجاری بررسی نشده و هر پژوهش یک یا دو مورد خاص را که 

از نظر وی بیشتر مهم بوده مورد توجه قرار داده است، درحالیکه در این پژوهش سعی شده که اکثر مسائل مورد توجه محققین و صاحب 

 ، تا در بررسی یک مرکز تجاری، جمع بندی باتوجه به تاثیر بیشترین مسائل انجام شود.  نظران باهم درنظرگرفته شود

 یم یسپر یاماکن نیاوقات فراغت خود را در چنجوانان از  یاریاست و بسمراجعین  حاتیاز تفر یکی رفتن به مراکز تجاریامروزه 

هم  یتجار یکاربر جنبی در کنار یها یکاربر بیترت نیاندارند. به   دیکنند، قصد خر یمراجعه م مراکز نیکه به ا یکسان اکثر مواقعکنند. 

 ی،از امکانات فراغت یاربسی بودن دسترس در ،آرامش ،تیامن همچنین ایجاد  شده اند. لیتبد یفعال و مستقلی های اکنون خود به کاربر

احتمال وقوع اتفاقات  بودن فضایی باشد، کهدنج  جهیتواند نت یاست که م تینام وهاز وج یکی ،از آن یسن یامکان استفاده همه گروه ها

 یم ایرا مه یداخل یکامل از فضا یو ارائه منظر جهات مختلفاز  ددی امکان که همچنین فضای داخلی مناسب. تدر آن کم اس رمترقبهیغ

 .[11شود]یمداده و موجب رونق آن  ییخواناشکوه وبه آن  ،کند

 

 معرفی محدوده مطالعاتی 
 451111شیراز پرداخته شده است. این مجتمع، با زیربنایی حدود  شهرخلیج فارس  بزرگ یتجاردر این تحقیق به بررسی مجتمع 

 11میز بلیارد، بزرگترین سالن بولینگ کشور با  25مترمربع، بزرگترین سالن بلیاردکشور با  14111مترمربع، شامل هایپرمارکت با مساحت 

دستگاه ماشین، شهربازی سرپوشیده  5511مترمربع، پارکینگ سرپوشیده با ظرفیت  1111نفره با مساحت حدود  235سالن سینمای  1خط، 

واحد تجاری یکی از بزرگترین مراکز تجاری کشور می باشد که در سمت شرق شهر شیراز که پیشروی  2511مترمربع و  23311با مساحت 

 د، واقع گردیده است.شهر به این سمت می باش
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 موقعيت و محدوده مجتمع تجاري خليج فارس، شهر شيراز -1شکل 

 

 نتایج
گردید و عوامل انتخاب کم و بیش موفق  یک مرکز تجاریبه عنوان  در این تحقیق مجتمع تجاری بزرگ خلیج فارس شهر شیراز،

دخیل در این موفقیت و نیز راهکارهایی جهت بهبود عملکرد این مجتمع و مراکز عظیم تجاری مانند آن در زمان حال و آینده معرفی شده 

زرگ ب یتجار مراکز یها یژگیاست که و یحیتفر یفضا ی وتخصصضروری،  یکاال وجود مانند ییها یژگیودارای  یمجتمع تجار نیااست. 

پاسخ  یچگونگ یابیو حس تعلق و ارز یخاطره جمع اثرگذار در القا حس مکان، یمؤلفه ها . از اهداف تحقیق، بررسی تاثیرزمان داردرا هم

ز نین و ضوابط مختص مراکو فقدان قوا  باتوجه به خالء ضوابط ساخت و سازهمچنین است.  یانسان یازهایناین گونه به  این مجتمع تجاری

مراکز تجاری نظام می تواند در ایجاد  چنین مراکزی جهت ازهایناین به  گوییپاسخ در جهتبررسی و استفاده از تجربیات موجود ، تجاری

 ی،مجتمع تجار رامونیپ محیط بر دخیل ییفضا یارهایو مع راتیتأث ،حوزه کشش کمک کند. بنابراین درنظرگرفتن ،رانیا در شهرهای بزرگ

 بسزایی دارد. ریثشکل گیری آن تادر 

جذب مراجعین با استفاده از کاربری  یها یژگی، شامل وخلیج فارس ینشان داد که مجتمع تجار بررسی عوامل و ویژگی های مختلف

وجود چنینن مراکز بزرگ تجاری، موجب مطرح است.  صرف دیخرفعالیت  یبه جا یحیتفر یاستفاده از فضا تیاولو های مختلف و به تبع آن

می  یدر شهر و شهرساز ییفضا یزینقش  برنامه رفضا و افزایش به  یمهم در شکل ده عامل کیبه عنوان  تفریحی-یتجار یکاربرشدن 

در این خصوص، برخی موارد ضروری و دخیل در موفقیت مجتمع تجاری خلیج فارس را بررسی می کنیم و مورد تجزیه و تحلیل قرار  .شود

 می دهیم.

 

 
 

 پهناي مناسبمسير ورودي با  -2شکل 
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مسیر ورودی به پارکینگ مجتمع تجاری که دارای پهنای کافی برای عبور چندین اتوموبیل به صورت همزمان و همچنین ورودی های 

مختلف در ساعات شلوغ و پر ترافیک می باشد. مسیر خروجی نیز به همین صورت برای سهولت رفت وآمد و جلوگیری از اتالف وقت مراجعین 

 است.طراحی شده 

 

 

 نماي ظاهري خوشایند، جهت جلب مراجعين بيشتر -3شکل

طراحی نمای ورودی زیبا و فضای پیرامون دلپذیر مجتمع، جهت جذب مراجعین و ایجاد ظاهری با شکوه، نمودی مهم در جلوه این 

خش ساختمان است که در معرض دید قرار آید. نما درحقیقت بیانگر ذات و ماهیت مکان و اولین ب گونه اماکن و جذب مراجعین به شمار می

 گیرد که باید باتوجه به شرایط محیط ایجاد و نوعی تبلیغ باشد.می
 

 

 وجود پياده روهاي وسيع در اطراف فضاي سبز -4شکل 

پیاده روهای وسیع و باکیفیت درکنار فضای سبز که عالوه بر مسیر ورودی پارکینگ می تواند جهت تردد و نیز فضایی جهت استراحت، 

سته در فضای ب جضورتسکین و آرامش مراجعین باشد. این فضا با طراحی مناسب می تواند تداعی کننده نقش پارك ها هنگامیکه افراد از 

 گردشگرانی که با سپری کردن اوقات خود در این گونه مراکز، زمان کافی برای رفتن به محیطی  طبیعی را ندارند، باشند.اند و یا خسته شده
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 و ایجاد فضاي پرنشاط و پر ترافيکفروشگاهها نماي ظاهري مطلوب  -5شکل 

عین از طریق واکنشهای ظاهری و ایجاد نمای ظاهری جذاب فروشگاهها و ایجاد محیط فیزیکی شلوغ و پرهیجان، جهت تحریک مراج

حس مثبت و القاء آرامش در نحوه برخورد فروشندگان و نیز وجود راهروهایی که در ساعات پرترافیک انبوه مراجعین را در خود جای دهد، 

 در ایجاد هیجان خرید تاثیر بسیار دارد.

 

 

 مختلفورودي سينماهاي متعدد، جهت جذب مراجعين با سليقه هاي  -6شکل 

سینما، از دیگر مراکزی است که می تواند جهت جذب مراجعین در فضاهای غیرتجاری و عاملی برای تنوع در جلب مراجعین و پرکردن 

در حضور  وزمان  شدننوعی تبلیغ با سپری  که ، باشدزمان استراحت یا اوقات فراغت آنها یا افرادی که صرفا به قصد تفریح مراجعه کرده اند

 .استاین اماکن 
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 نورگير مناسب و زیبا جهت ارتباط حسی با فضا و زمان -7شکل 

ایجاد نماهای جذاب داخلی که امروزه باتوجه به تمایل افراد به خصوص جوانان به داشتن عکس های از مکانهای مختلف، به سادگی 

برای دوستان ارسال می شود، نوعی تبلیغ جهت این گونه مراکز  توسط گوشی های موبایل گرفته می شود و اغلب همزمان یا با کمی تاخیر

 تواند در خلق زمانی شاد و خاطراتی خوشایند موثر باشد.است و می

 

 

 شهربازي وسيع و متنوع براي اوقات تفریح مراجعين همراه با خانواده -8شکل 

ضایی شاد برای مراجعین و خانواده های آنان است که می شهر بازی از دیگر عوامل کشش غیر تجاری، با تمرکز بر ایجاد زمان و ف

تواند در اوقات استراحت پس از خرید یا مراجعینی که صرفا قصد تفریح دارند، آنها را جذب کند. وجود چنین فضاهای پرنشاطی برای کودکان 

 و جلب نظر و رضایت آنان، خود نوعی تبلیغ درپی خواهد داشت.
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 بحث و نتيجه گيري

عوامل گوناگون مانند شرایط فیزیکی، محیطی، فرهنگ و پیشرفت تکنولوژی بر رشد مراکزی تجاری تاثیرگذار است. وجود فصاهای 

ایش و افز جذبتواند هنگامیکه مراجعین از خرید خسته شده اند یا به قصد تفریح صرف به مرکز تجاری مراجعه کرده اند، موجب متنوع می

مراکز شود. همچنین نحوه صحیح مدیریت این مراکز و سیاستهای آنان در اداره و کنترل اماکن تجاری و تفریحی زمان حضور آنان در این 

تحت پوشش مراکز تجاری و فروشندگانی که در تماس مستقیم با مراجعین هستند، می تواند از عوامل اصلی در جذب و کشش افراد بومی 

مرکز تجاری و سیستم های حمل و نقل کارا و ارزان که در اختیار عموم افراد از قشرهای  و غیر بومی باشد. مسیرها، دسترس پذیری های

باشد. درکنار ضرورت خصوصیات ظاهری و گیرد، موجب توسعه و تمایل بیشتر حضور و نوعی تبلیغ جهت این مراکز میمختلف قرار می

شهربازی و فضاهایی که باعث افزایش تمایل مراجعین و خانواده های آنها زیربنایی مناسب، ایجاد مکانهای تفریحی مانند سینما، رستوران و 

و حتی گردشگران برای سپری کردن زمانهای استراحت و آرامش می باشد، باید در ساخت این مراکز مورد توجه قرار گیرند. توجه به فضاهای 

وانین و مقررات شود، در رشد فرهنگ و توسعه تجارت و اقتصاد گرافیکی خوشایند که بتواند همراه با آموزش و تبلیغ، موجب اجرای بهتر ق

تاثیرگذار است. درکنار کلیه این عوامل، می توان باتوجه به فرهنگ ملی و بومی کشور خود و با ارزش دادن به شغل ها و حرفه های سنتی، 

ن پیشه وران ایجادکرد و آنها را به ادامه این روند فضایی جهت ارائه محصوالت دستی و سنتی و به منظور احیاء فرهنگ ملی و حفظ حرفه ای

 تشویق و ترغیب نمود.

یابیم که امروزه با رشد فناوری اطالعات و به عنوان نمونه رونق چنین با نگاهی دقیقتر به مجتمع  ها و مراکز فروش تجاری، درمیمه 

اری مراکزی تج طراحی اهمیتگرفته است. توجه به این نکات، خود بازار خرید اینترنتی، سایر مراکز تجاری و فروشگاهها تحت تاثیر قرار 

ه حضور تمایل بکاربری های غیرتجاری و تفریحی، باتوجه به محیط زندگی پراسترس و فشار کار امروزی غالب افراد و  و درنظرگرفتنعظیم 

ز تجاری عظیم باید دالیل حقیقت حضور افراد در این مجتمع ها و مراککارشناسان و طراحان می شود. امروزه یادآور ، مکانهای فرح بخش در

 سانهای تجاری، به ایجاد مکانهای پرنشاط باتوجه به جنبه های دیگر نیازهای انمراکز را به دقت مورد توجه قرار دهند و در کنار کاربری

 .کنند، توجه اساسی امروزی از جمله نیازهای روحی
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