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 چكیده 
راستا شناخت انسان  نیحوزه ازدانش بوده است.درا نیموردتوجه پژوهشگران ا طیانسان ومح یقرن حاضرموضوع رابطه  رد 

 ریرا از سا یطیمح یداردوآنچه روان شناس تیدو عامل اهم نیا انیرابطه م یبرقرار یاو وچگونگ یزندگ طیمح یها یژگیوو

است.لذا توجه  یکالبد طیان انسان ومحبررو یمتک یرفتارها ارتباط یسازد،همانا بررس یمجزام یروانشناس یشاخه ها

کرده  جادیوآن ها ا یطیروان شناسان مح نیب یناگسستن یوندیشده پ یطراح یفضاها یروان شناخت یطراحان به بررس

 طیمح راتیاثروزمره اش ساخته اندتابتوانندت طیرا ملزم به پژوهش دررفتار انسان درمح زخودین یطیاست.روانشناسان مح

وجوه نقش  یپژوهش بدنبال واکاو نیراستا ا نیا نددرینما یبر رفتارانسان بررس میمستق ریاغیو میمستق یونه ارابه گ یکالبد

بررفتار  یتجار یساخته شده درمجتمع ها طیمح تیفیرکیوانسان وتاث طیمح نیب هیدو سو یورابطه  طیمح یروانشناس

تعامالت  یریشکل گ یبرا یمحل یوده وعالوه برنقش اقتصادجزو مهم شهرها ب یتجار یهافضا ربازیراازدیباشد،ز یانسان م

ورفتار  یکالبد طیمح انیتشابهات م یپاره ا د؛وجودینما یم یهیبحث بد یآنچه درابتدا نیبوده است.بنابرا زین یاجتماع

أثیرمحیط کندوبه طورمتقابل تحت ت میانسان باتوجه به نیازها،ارزش هاوهدف های خودمحیط رادگرگون  رایانسان است؛ز

راستا  نیدگرگون شده قرار می گیرد،بویژه فن آوری پیشرفته موجب می گرددتأثیرانسان برمحیط شدت وسرعت یابد.درا

در مجتمع  یطیمح تیفیک یابیتوان به باز یم طیانسان ومح انیوندمیجادپیاست که باا نیهدف ا نیبه ا لیمطرح درن هیفرض

 آمد. ائلن یتجار یها
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 مقدمه  -1
با ماهیتی میان رشته ای، تنها علمی است که به طور مشخص سعی بر آن دارد تا به کمك یافته های خود  طیمح یروانشناس

هدفمند  یانسان موجودها بپردازد. به تحلیل ارتباط میان محیط ساخته شده توسط طراحان و رفتار مصرف کنندگان آن محیط

وسعادت  یاحساس نشاط،خوشبخت ابدیخواهددست ن یکه به آنچه م یوسعادت است وتازمان یخوشبخت،(ینشاط)شادکام یایوجو

 یآرمان یبه مثابه  یوسرزندگ ینشاط شاد نیگوناگون تام لی(.امروزه به دال1388،119،یبیفشان وهزارجر نیکند.)آست ینم

از  شتریکسب سهم ب یبرا یرقابت جهان طیدر شرا زیخورد.طراحان ن یبه چشم م یطراح یهااز برنامه  یاریبس مشروع صددرصد

 یم یفضاها تلق یرا به عنوان ابزار موثر جهت ارتقاءتوان رقابت یطیمح تیفیک یالملل نیب یهااستعدادهاو توجه جامعه  هیسرما

 .ندینما

رفع  یدر شهر برا یادیدهند.روزانه افراد ز یم لیرا تشک یشهر یمهم بافت ها یااز بخش ه یکی یمراکز تجاردراین راستا،

مراکز  قیدق یابی مناسب ومکان یرسد بحث سازمانده یکنند.لذا به نظر م یمراکز مراجعه م نیبه ا داجناسیوخر یماد یازهاین

 مرکزکالبد  یوطراح یر آن بحث سازماندهباشد.عالوه ب یشهر نیمسئول یمهم برا یاز چالش ها یکی یداخل بافت شهر یتجار

را در  یکننده ا نییاست که توجه به آنها نقش تع یاز مباحث مهم یکی زیآن ن یداخل ونیرکوالسیوس یوارتباطات داخل یتجار

 یاحدهاگرددکه مشتمل بر و یاطالق م هیاز ابن یا امجموعهیبه بنا یمرکز تجار ای دیخواهد داشت. مراکز خر دکنندگانیجذب بازد

حرکت و  ،یتجار یباشد که عالوه بر مرتبط ساختن واحدها و فضاها یم ییهمراه با گذرگاه ها و راهروها یمتعدد خرده فروش

چند  یطبقه و به صورت مجموعه ها نیدر چند یامروز دیبخشدمراکز خر یم لیتسه طیرا در مح انیمشتر دیبازد نیهمچن

 هیکاربران خود، به ارا اجاتیمحصوالت متنوع در جهت برآورد احت هیکه عالوه بر ارا شوند، یاحداث م یحیتفر ،یتجار یعملکرد

مخاطبان و اجتماع  یتجمع و گپ برا یفضاها تیکودکان و در نها یو سرگرم یباز یفضاها ا،یشاپ، تر یرکافینظ یرفاه التیتسه

 ،یاقتصاد یت هایباشدکه عالوه بر فعال یشهرم كی یاتیح انیمدرن همان شر یایددنیمراکزخر گریپردازد. به عبارت د یم یعموم

 یدادوستد وتجارت همواره رکن ی( فضاها7:1386،مخود قرار داده اند.)فرزاد شا طرهیرا در س یو فرهنگ یاجتماع یحرکت ها

تلف مطرح مخ یشهرهاوقوم ها یازنمود فرهنگ یهمواره به عنوان قسمت یسنت یشهرها بوده وبازارها یدرساختار کالبد یاساس

شهر وبازار به هم گره خورده وشهرها به واسطه  اتیمشخص بوده وح یبامکان یشهر یدور،بازارعنصر نداننچ یبوده اند.درگذشته ا

روزمره شهروندان  یتنگاتنگ بازارها با زندگ وندیوپ یشگیکرده اند.جنب وجوش هم یم دایخود راپ یمنطقه ا گاهیجا شانیبازارها

بازارهانه تنها  تیدادرا دردست داشت. اهم ینبض هرآنچه درشهررخ م ودکهنم یم لیتپنده درمرکزشهرهاتبد یبعملکرد رابه قل نیا

برخورد  ،یبه تعامالت اجتماع یعملکرد درشکل ده نینقش ا لیبه دل شتریوقوع داد وستد وانجام معامالت در انها بلکه ب لیبه دل

نبوده بلکه به  یاقتصاد یآن تنها عملکرد ینترو بازار باکالبدس نیباشد،ازا یمفرهنگ شهروندان  یریگ ردرشکلیروزانه وتاث یها

 یدر معمار یسنت یبازارها تیداشته است.اهم زدرشهرین یواجتماع یاسیس ی،مذهبیفرهنگ یاش کارکردها یموازات نقش اقتصاد

بازارها  کهن یعناصر ماندگار شهرها نیمهمتر یحکومت یباشد،تا آنجا که پس از مساجد وکاخ ها یم انینما زیعملکرد ن نیوکالبد ا

دربافت  یوگستردگ كیارگان یفرم ها لیعنصرهمچون ستون فقرات شهربوده وبه دل نیزایوارتباطات ن یبوده اند.ازلحاظ سامانده

 (8ن،سازد)هما یمتصل م گریکدیرا احاطه کرده وبه  یحکومت یفضاها یها،حمام ها وحت ،مدرسهیمذهب یفضاها ی،تمامیشهر
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دهدوسپس به  یقرار م یآن را مورد بررس یکارکرد یوحوزه ها یطیمح یروان شناس تیژو هش حاضر درگام نخست ماهپ   

حاضر از  قتحقی؛است یحاضر کم  قیتحقحاکم بر یکل دگاهی.دپردازد یم یتجار یمجتمع هادر طیمح یشناس کردروانیرو یبررس

 یوارتباط یعل یفیاطالعات  توص یواز لحاظ گردآور  یدانیودر جه کنترل م تنظار زانیز نظر موا  یهدف از نوع کاربرد یجنبه 

 .است

 

 :ادبیات موضوع

 کننده استفاده مردم برای طراحی در موجود های کاستی برطرف کردن برای شناسان روان و طراحان بین همکاری به نیاز 

 دارای شناسان روان و طراحان که گردید آشکار زودی اما به رسید، می رنظ به ضروری تردید بدون شهری و معماری ازفضاهای

 که بود جا این مشکل شناسان روان نظر از. محیطی هستند مسائل حل به پرداختن چگونگی در یکدیگر از متفاوت های نگرش

 زیبایی مسائل بر بیشتری تاکید طراحی درفرآیند و بود آن شناختی زیبایی های جنبه و فرم به توجه معیارمعماران ترین اصلی

 . آن کارکردی و معماری شناسانه روان نیازهای به مربوط مسائل به پرداختن تا داشتند شده فضاهای طراحی شناختی

 می شخصی شناسی قربانی زیبایی را کنندگان استفاده روزمره و واقعی نیازهای طراحان که معتقد بودند شناسان روان رو، این از

 . اند شده نامانوس شده طراحی محیط با پیش از افراد بیش که بود این امر این جهنتی. کنند

 های دانش و معماری حرفه متفاوت ماهیت و طبیعت دلیل به گروه دو این بین آمده بوجود های نگرش اختالف رسد، می نظر به

 داده آوردن فراهم و مسئله حل اساس بر طراحان زنیا. بود طراحی با ها دانش این ارتباط و محیط و انسان تعامل در پژوهش مطرح

 روان که حالی در نماید تبدیل طراحی به را ها داده آن مستقیم ای گونه به بتوانند که بود هایی توانایی ایجاد برای های الزم

 .نبودند معماران نیاز و خواست این به گویی پاسخ به قادر صریح ای گونه به شناسان،

 برخواسته از که ها آن گرای مثبت صرفا نگرش ولی داشتند ای ارزنده سهم تجربی مطالعات و ها داده آوری عدرجم شناسان روان

 عملکردو متاثرازنگرش که محیطی طراحان و معماران تجویزی و هنجارگونه نگرش مقابل در بود، ها پدیده به ها آن علمی نگرش

 می اوج هنگامی نوین جدیدویاپارادایم الگوی به نیاز "توماس کون" نظر به ابن. برد نمی جایی به راه بود آنها پسندانه زیبایی

 . نیستند روز علمی های اندیشه و ها خواست تامین به قادر قبلی الگوهای گیردکه

 بایکدیگر برای همکاری درجهت بسیاری های انگیزه درآمریکا شصت میالدی ی دردهه محیطی زیست وپژوهشگران طراحان

 همساز محیطی ساخت برای طراحی که دریافتند تجربه به طراحان.کردند احساس مردم زندگی برای مناسب های گاه ایجادسکونت

 ایجاد ضرورت به معماران از کوچکی گروه بنابراین، است، ضروری پیچیده امری ساختی با و بزرگ جوامع در انسان های خواست با

 مانوس مردم برای پیش از بهتر بتواند که محیطی ساخت برای نو ایجاددانشی و ساخت برای تالش در و برده پی مشترک زبان این

 معماری، علوم در موجود مختلف های زمینه بر متکی را انسان واحتیاجات ها انگیزه بتواند که پارادایم یك ساخت. برآمدند باشد،

 گرفت. قرار ها آن توجه مورد باشد، داشته دانشی بین ماهیتی و برگیرد در شناسی انسان و شناسی روان اجتماعی،

 

 ماهیت روانشناسی محیط: -3-1
انسان باتوجه به نیازها،ارزش هاوهدف های خودمحیط رادگرگون می کندوبه طورمتقابل تحت تأثیرمحیط دگرگون شده قرار می "

نی سریع محیط را مخرب برخی این دگرگو.گیرد،بویژه فنآوری پیشرفته موجب می گرددتأثیرانسان برمحیط شدت وسرعت یابد

 محیط–انسان»می دانندوبراین نکته تأکیددارندکه هرنوع دگرگونی اساسی « محیط –وموجب انحالل درنظام زیست محیطی انسان

انسان وپیش بینی نتایج ایدباتوجه به تأثیربلندمدت آن برمخرب وموجب انحالل درنظام زیست محیطی وعمیق درمحیط طبیعی،ب «
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 هرروز شهر هاومحله هاوبناهای جدید.دگرگونی سریع محیط ازویژگی های بنیادی دوران اخیراست.نجام گیردمثبت ومنفی آن ا

 تحمیل می کنند؛یابرخی الگوهاوای اجتماعی نوینی رابرساکنان خوداینگونه برخی الگوهای رفتاری ونقش ه.ساخته می شود

 خالصه جهت وابعادجدیدی به رفتارتضعیف می نمایندوبه طورخی دیگررامعیارهای رفتاری راتقویت وبر«موقعیت های کالبدی»

 (2:1380مرتضوی،) " ساکنان خودمی بخشند.

طی بیست سال اخیر،رشته روانشناسی نیزمانندسایررشته های علمی،به این پدیده؛یعنی تأثیرانسان برمحیط وتأثیرمتقابل محیط "

ت یافته است.برخی عقیده دارندقدمت روانشناسی محیطی به اندازه برانسان،بی توجه نمانده وبه یافته های علمی چشمگیری دس

  .قدمت خودرشته روانشناسی است،ولی معموالًکوشش شده است برای آن تاریخچة مشخصتری بیان شود

 ابلمتق ،پژوهش هایی که به بررسی تأثیر70و 60دردهه های.گیفورد،اگونبرون سوی کوکورتلوین ازپایه گذاران این رشته می باشند

روانشناسی زیست »، «روانشناسی محیطی»اختصاص داده می شدند،به عنوان بررسی های تخصصی رشته های «محیط وانسان»

وی .ازعناوین دیگر،به بررسی تاریخ روانشناسی می پردازد1976سال  به «گرامان» منتشرشدند،«علوم محیط رفتاری» یا،«محیطی

 محیط می داند. فاقدروانشناسی محیطی رامکمل روانشناسی عمومی 

فرهنگی ،توجه کافی نشده است واین پدیده موجب پیدایش رشته  –محیطی همچنین به عقیده وی درروانشناسی سنتی به ابعاد

 (5:1380مرتضوی،) " روانشناسی محیطی شده است.

بررسی  »اودرکتاب خودروانشناسی.دازافراددیگری که دراین حیطه به ارائه ی تعاریف ونظریات پرداخته اند،میتوان گیفوردرانام بر"

تأثیرمتقابلی،فردمحیط ,وی معتقداست درچنینGifford,1997,10))" تعریف می کند.« متقابل میان فردوقرارگاه کالبدی وی

 .رادگرگون می کندوهمزمان،رفتاروتجارب وی توسط محیط دگرگون می شود

فتارانسان که درنهایت خودراملزم به بررسی محیط های معماری فرض تأثیرغیرمستقیم محیط کالبدی برر روانشناسی مدرن باپیش

وشهری می ساخت ازیکسووازسوی دیگرتوجه به طراحان محیطی درجهت برطرف ساختن نیازهای مشتریان واستفاده کنندگان 

اپارادایمی ی روانشناسی باحرفه طراحی وبرعکس آغازگرددودر نتیجه نطفةدانش نوویاهای طراحی شده باعث گردیدتاآشنایفض

 (54:1380مطلبی،:)بسته شود «روانشناسی محیطی»نام  جدیدبه

دانش روانشناسی محیطی مانندبسیاری ازرشته های علمی دیگرشامل دوبخش نظری وکاربردی یاعملی بوده ودرواقع درپی "

معماری،همان گونه -لبدیآشکارسازی ابعادی است که درروانشناسی عمومی به فراموشی سپرده شده است؛ابعادی مانندشرایط کا

( مؤثرمی 1380،6 مرتضوی،)"که اشاره شدزمینه های کاربردی این دانش،به گونه ای،فرهنگی،اجتماعی ونیزابعادنمادی محیطی

 . توانددرخدمت طراحان ومعماران قرارگیردویافته های حاصل ازآن درفرآیندطراحی معماری نقش مهمی ایفانماید

های آموزشی وپرورشی حضورروانشناسی محیطی درکیفیت بخشی به محیط داخل وخارج از جایگاه به عنوان نمونه درطراحی فضا

دهدبرخی شرایط محیطی امکان بیشتری برای  مشاهداتی که تاکنون دراین زمینه انجام شده است،نشان می.ویژه ای برخورداراست

 .ین روابط وتعامل های اجتماعی به وجودمی آورندبروزخالقیت وابتکارایجادمی کنندوبرخی دیگر،تسهیالت بیشتری ازنظرتمر

 معماری آن محیط تأثیرمی پذیردولذامی-به بیان دیگررفتاروعملکردافراددرمحیط به میزان قابل توجهی ازشرایط وعوامل کالبدی

دکه ازچنین های محیطی،رفتارهای کاربران رادرجهت نیل به اهداف موردنظر طراحان هدایت نمو توان بابهره گیری ازقابلیت

 (125:1392)قارونی،نمازیان. دردانش روانشناسی محیطی یادشده است«تامین فرصت ها»رویکردی باعنوان رویکرد

 

 (تعاریف ارائه شده از روانشناسی محیطی توسط نظریه پردازان1جدول)شماره
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 نام زمان تعریف ارایه شده از روان شناسی محیط

گونه ای که به زندگی روزمره او  مطالعه روان شناختی رفتار انسان به

 در محیط کالبدی مرتبط باشد.

 کریك 1970

 گرامان 1976 روان شناسی محیط،مکمل روان شناسی عمومی فاقد محیط است

 شاخه ای از روان شناسی است که به مطالعه و تحلیل تعامالت ،تقابالت

تجارب وکنش های انسان با جنبه های مختلف محیط اجتماعی 

 ی توجه داردوفیزیک

 کانتر 1981

حیطه ای ازروان شناسی که به فراهم کردن رابطه نظام مندبین شخص 

 ومحیط می پردازد

 راسل 1982

مناسبات مشترک بین محیط فیزیکی ورفتار  روان شناسی محیط

 وتجربه انسان را مورد بررسی قرار می دهد

 هاالهان 1982

روان شناسی محیط با تعامالت وروابط میان مردم ومحیطشان 

 سروکاردارد

 پروشانسکی 1990

 گیفورد 1997 به بررسی متقابل بین فرد وقرارگاه فیزیکی وی می پردازد

 (25:1392منبع:)امامقلی وهمكاران،
 

 رویكردهای روانشناسی محیط: -3-2
 .ونه ای فقدان تأثیرمحیط رامطرح می کندگب،انسان نداردرویکرداختیاری:محیط تأثیری روی رفتارواراده " -1

 .گرا:محیط امکانات وفقدان های مختلف رابوجودمی آوردولی درنهایت انسان درانتخاب،آزاداست رویکردامکان -2

 .رویکرداحتمال گرا:احتمال آماری رفتارهارازیادمی کند،تفاوتش باامکان گرادراین است که جنبه آماری دارد -3

 (17:1391)احدی:" .ویکردقطعیت،جبریت،تعین:تأثیرمحیط کامالًقطعی استر -4

 

 هماهنگی فضای با کیفیت وروانشناسی محیط: -3-3

فضا های با کیفیت،پویاوزیست پذیر کنارهم آمده واین گونه معنی شده است: فضابازتاب سطح  در لغت نامه سرزندگی رابرت کوان

 (Cowan,2005,442)"های مختلف استشلوغی آن دراوقات مختلف روزودر بخش 
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فضایی با کیفیت است که دردامنه ی وسیعی از روز،انواع افراد به اختیار خودونه ازروی اجباربه آنجا آمده ولحظاتی "ضمن اینکه

آن  یزیرادرفضاسپری نمایند؛به عبارت دیگریعنی فضابایدبه گونه ای باشدکه مردم بیایندوبنمایند.پویایی فضاودرمقابل،مالل انگ

 .بازتاب شماروبه خصوص نوع فعالیت ها ورویدادهایی است که درفضا صورت می پذیرد

یك فضایی که درآن حضورتعدادقابل توجهی ازافرادوتنوع آنها)به احاظ سن وجنس(در گستره ی فضای پویاوباکیفیت عبارت است از

رضوانی  )خستو،" عی بروز می یابدبه چشم می خورد.زمانی وسیعی ازروز که فعالیت هایشان عمدتابه شکل انتخابی یا اجتما

،1389) 

بنابراین یك فضای باکیفیت می تواندباعث ایجادانگیزه حضورافرادشودوارتباطات راتسهیل بخشدوتعهدات افرادرادرقبال یکدیگربه "

 می دررشدوکسب موفقیتنمایش بگذارد.ایجادمحیط زنده وخلق فضایی برای برقراری تعامالت مطلوب درمحیط می تواندسهم مه

 افرادداشته باشدواین امرمیسرنمی شودمگربافراهم نمودن شرایط محیطی که واجدکیفیت باشد.

موثر هستندومحیط می  ی با کیفیتآنچه تقریبا مورد قبول روانشناسان معاصر است،این است که عوامل محیطی درایجاد محیط

محیط انگیزه های بصری المسه،صوتی وبویایی همچنین راارتقاء بخشد. کیفیتاین نوع  تواندبه وسیله ی فراهم نمودن ابزارهایی

 رافراهم می آورد.عالوه براین،قابلیت محیط ساخته شده،ازبعضی رفتارها حمایت می کندورفتارهای دیگری رامحدود می سازد.

 (53:1386)پاکزاد،"

ل محیطی می تواند این فضایی محسوب شود.درواقع عوام بنابراین همواره محیط می تواندابزاری جهت ایجاد سرزندگی وکیفیت"

 انگیزه می کند.انگیزه ای که سبب حضوردوچندان فرد در فضاخواهد ایجاد راتسهیل بخشد.برخی ازمحیط هادرافرادنوع کیفیت 

 شد.

 و ونشاط فراهم نمایندفضا های با کیفیت درمحیط،طراحان بایدفضایی محرک راجهت حضور پر شور دراین راستا؛ برای دستیابی به 

درخصوص نیازهای عملکردی آن برنامه ریزی نمایند.ازسوی دیگربرای ایجادچنین محیط هایی ابتدابایدعوامل ومولفه های کالبدی 

 (22:1382)اخوت،" محیط وتاثیرآن ها بررفتارانسان شناخته شود.

است،باوردارندکه محیط بررفتارانسان تاثیرمی  هاقراردادهامروزه طراحان باوجود اطالعاتی که دانش روانشناسی محیط دراختیارآن 

گذاردومطالعات پایه ای انجام گرفته درحوزه ی روانشناسی محیط  می توانددرطراحی محیط مصنوع بسیارمفیدواقع شود.درجدول 

 زیر خالصه ای از عوامل موثربرکیفیت محیطی ازدیدگاه نظریه پردازان بیان شده است.

 

 عوامل موثربرکیفیت محیطی ازدیدگاه نظریه پردازان( 65جدول)شماره
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 (67:1392منبع)فروتن وهمكاران،

  

 تجاری مراکز تاریخچه -3-4
 .گردد می باز تروژان امپراطوری زمان در میالدی 111 سال وبه درایتالیا امروزی مفهوم به تجاری مرکز اولین احداث

 حجره آن ودر گردید احداث طبقه دو در مرکز این.نمود بنا رم شهر عمومی یدانم مجاور خریدی یونانی،مرکز ای برده سال این در

 .بود تهویه سیستم ودارای یافته استقرار ردیفی صورت هابه

 حرکت با دوم جهانی جنگ از بعد.گرفت شکل خاورمیانه بازارهای و بلژیك های لندن،بازارچه های خیابان بازارهای وسطی درقرون

 این که بود مشتریان بودن هادردسترس آن هدف که یافت انتقال ها مکان این به نیز تجاری شهرها،مراکز ی هدرحوم مردم واسکان

 نیز آنجا در تجاری مراکز که گردد می مشخص نیز مریکاآ در تجاری مراکز ی تاریخچه به بانگرش؛است یافته نیزادامه امروز تا تفکر
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 کردند می ایجاد را جذابی های مستقل،مجموعه واحدهای داشتندوتجمع قرار وبزرگ کوچك درمرکزشهرهای نقاط همانندسایر

 (280،1391)موحدی ،

 

 تجاری های مجتمع کنونی وجایگاه نقش -3-5
 وتغییر شهرنشین جمعیت حد از بیش افزایش.است شده تضعیف شدت به سوم جهان شهرهای در سنتی بازارهای جایگاه اما امروزه

 سنتی های دیگردرقالب آنها حیات که است جدیدانجامیده هایی شغل هاوخلق ازپیشه بسیاری رفتن زبینا دادوستدبه های درشیوه

 سنتی های بازار شهرهاودگردیسی کالن مختلف درمناطق تجاری های وازدیادمجتمع ساخت دیگر ازسویی.باشد نمی ممکن پیشین

 .است ناگزیربوده امری مدرن نیمه انواع به

 وظهور صنعتی انقالب ماحصل قلمدادنمودکه تجاری های محیط دوم موج توان می را مدرن دوران اریتج مرکزخریدوفضاهای

 که چندمنظوره های ازمجتمع شهروندان عموم استقبال.دارند سنتی وبازارهای درمراکز ریشه رحاله امابه.باشد می مدرن معماری

 خاص خریدکاالهایی برای بازارهاتنهانقاطی تا است شده موجب راندگذ غذا وصرف تفریح رابه برخرید،ساعاتی عالوه توان درآنهامی

 فضاهایی چنین وجودهرچندکه بااین.گردند تبدیل مسافران و ها توریست وبازدید خرید برای مناسب هایی محل به وبیشتر گردیده

 نیز آنها سیاسی وقدرت نموده غییرت آنها فرهنگی وجایگاه نقش اما باشند می اجتماعی وتعامالت روزانه برخوردهای محل همچنان

 می کننده مصرف کشورهایی غالبا که سوم جهان کشورهای که چند هر.است محوشده کامل طور به سنتی بابازارهای درمقایسه

  .باشند

 شعبه حافتتا به ای زنجیره های ازفروشگاه بسیاری که نحوی به.اند یافته تصوردست غیرقابل رونقی به تجاری های بازارهاومجتمع

 اما؛شوند می احداث خارجی گذاری باسرمایه منظوره چند های ازمرکزخریدومجتمع اندوبسیاری پرداخته آسیایی درشهرهای

 .شود می ختم قلمرو این در بحرانی به آرام آرام که هستند روبرو مشکلی با وآمریکا اروپا در تجاری فضاهای

 آنها وبرتعداد یافته توسعه روزبروز که است اینترنتی های وفروشگاه وفروش خریدو تجارت قلمرو به اینترنت ورود همانا چالش این

 به والکترونیك برقی های ودستگاه خانه،اتومبیل نظیر اساسی نیازهای تا گرفته وروزانه مصرفی کاالهای از اکنون.شود می افزوده

 اینترنتی عرضه فکر به کننده تولید های کمپانی زا بسیاری تا است شده موجب امر شوندواین می وفروش خرید اینترنتی صورت

 خریدوحضورفیزیکی به ازدادوستدهرگزمیل شیوه این گسترش وجود با که هرچند.باشند خود فروش های هزینه کاهش ودرحقیقت

 یدکهانجام خواهد تجاری های درمجتمع ای عمده تغییرات به رویکرد این زودی به اما رفت نخواهد بین از ها فروشگاه در

 (1389کرد.)آتشی ودیگران، خواهد اساسی تغییراتی دستخوش نیز را تجاری فضاهای طبیعتامعماری

 

 کیفیت محیطی در مجتمع های تجاری:ء ارتقا  -3-6

به طورکلی هیچ کیفیتی ازجمله کیفیت محیطی،نمی تواندمحصول یك پیشامدباشد؛ازاینروتامین این نوع کیفیت درگروجریان "

 آثار ریزی درطراحی فضا است.به بیان دیگراگرچه درمقیاس خرد؛به طورمثال نصب پرچم های رنگارنگ،استفاده از داشتن برنامه

ت هنری نظیرتندیس،توجه به جداره ونما،می تواندبه کیفیت محیط کمك کند؛امااین اقدامات خوددرچارچوب راهبردهای فردی اس

مختلف اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی قاءکیفیت محیط بدون تردیدباابعادردید؛ارتهمانطورکه عنوان گکه برای طراحی بایداعمال شوند.

 وکالبدی یك محیط مرتبط است.

(است.براساس این مدل که به مدل 1991(وپانتر)1977این مفهوم درمجتمع های تجاری باتوجه به مدل کانتر)نحوه پرداختن به 

عددرهم تنیده ی کالبد،فعالیت هاوتصورات است.ازآنجا که کیفیت مکان شهرت دارد؛محیط به مثابه ی یك مکان متشکل ازسه ب
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یك مکان ناگزیرازپاسخ دهی مناسب به ابعادگوناگون محیطی است؛می توان مولفه های سازنده ی کیفیت محیط رامولفه هایی به 

 موازات مولفه های سازنده ی مکان تعریف نمود.

توان گفت کیفیت محیطی عبارت است از:برآیندسه مولفه که هریك ازآن متکفل  کانتر می به عبارت دیگربا اقتباس ازنظریه مکان

 برآورده ساختن یکی از کیفیت های سه گانه ی کالبدی،فعالیتی وتصوری محیط است.

جذابیت وکارآیی این مدل)مدل کانتر(باعث شده است تادیگرصاحب نظران طراحی نیزباالهام یااقتباس ازآن روایت های متنوعی 

 دل مزبورارائه نمایند.ازم

(درسه 1991( وپانتر)1977مطالب عنوان شده؛نحوه ی پرداختن به مفهوم کیفیت محیط درمراکزتجاری با توجه به مدل کانتر)بنابر

 دسته ی کلی خالصه می شند:

 بررسی ویژگی های کالبدی ومعماری درمراکزتجاری -1

 بررسی فعالیت های مرتبط بااین فضادرمراکزتجاری -2

 تحلیل سطوح معناونمادین درفضاهادرمراکز تجاری -3

 دردامنه ی وسیعی ازروز؛انواع افرادبه اختیارخودونه ازروی اجباربه آنجاآمده و بنابراین فضایی دارای کیفیت محیطی است که

ری ارتباط وتعامالت لحظاتی رادرفضاسپری نمایند.به عبارت دیگریعنی فضابایدبه گونه ای باشدکه مردم بیایندوبمانندوبه برقرا

 اجتماعی کمك کنند.

 

 عوامل موثربرکیفیت محیطی در مجتمع های تجاری: -3-7

 عوامل موثر درکیفیت محیطی درجدول ذیل نشان داده شده است:

 

 (عوامل کیفیت محیطی:10-1جدول)شماره

 
 (76:1392منبع:)فروتن وهمكاران،
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 نتیجه گیری:
ن علوم رفتاری ومعماری است که از طریق ائتالف آنها متعاقب جنگ های جهانی وپس از دانش روانشناسی محیط حوزه مشترک بی

نارضایتی مردم از فضاهای مدرن،که انگیزه ونیازهای غیر مادی انسان درآن جلوه ای نداشته،پدیدآمده که هدف آن مطالعه انسان 

 .در محیط واقعی است

یازبه فضای ویژه برای انجام فعالیت های جمعی درآن حس می شودوچنین اگرمحیط ازوجودیك فرهنگ پیشرفته برخوردادباشد؛ن

یگرایجادمحیط واین گونه است که فضای مزبوربایددارای کیفیت محیطی باشد.ازسوی د محیطی فقط باحضورافراددرفضامعنامی یابد

وراحت می شود.چنین فضایی عالقه پویا،دموکرات اجتماعی مطلوب،ایجادفضایی جذاب،پر نشاط، سطح تعامالتباکیفیت سبب ارتقاء

 ی حضورافرادراافزایش می دهدومی توان بررشدوتکامل شخصیت افراددرمحیط موثرباشد.

همانطورکه عنوان گردید؛ارتقاءکیفیت محیط همواره می تواندابزاری مناسب جهت ایجاد پویایی محسوب شود.درواقع عوامل 

 محیطی می توانندپویایی محیطی راتسهیل بخشد.

 برداری بهره مرحله در وحتی فرایندطراحی درطول محیطی ازروانشناسی گیری بهره تاییدکردکه توان می پژوهش نتایج به توجه با

  در وانسانی روانشناختی عوامل به چه دیگرهر عبارت به.باشد موثر ومشتریان بازدیدکنندگان بیشتر توانددرجذب می تجاری ازمراکز

 باکیفیت راآنچه یك محیط و خواهدشد افزوده کنندگان مراجعه برای فضا وجذابیت پویایی به ودش توجه معماری فضاهای طراحی

زیبایی شناختی وکیفیت زیست محیطی به مثابه ی نیروهای شکل -فراهم می آورد،شامل سه مولفه ی کیفیت عملکردی،تجربی

ق وزیرمعیارهایی ازقبیل:)خوانایی،مناسبت فویك محیط باکیفیت توسط سه مولفه ی دهنده ی کیفیت یك محیط است وایجاد

بوجود ایمنی وامنیت،هم سازی با طبیعت،و..(. بصری،غنای حسی،رنگ تعلق،نفوذپذیری،گوناگونی،آسایش اقلیمی،انعطاف پذیری،

 د.یمی آ
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