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خر رفتار  ها  دکنندگانیبازد  دیبر    ی مجتمع 

بازشناس  یمبتن  یتجار ت  یبر    ی ها  پینقش 

  ی تجار   ی: مجتمع ها ی)نمونه مورد یتیشخص

 .284- 274(,  44)18,  یچابهار(. هنر اسالم

-است.  مجتمعمهم    ایهمقولهای معماری  ارتباط روانشناختی افراد با محیط اطرافشان، در بسیاری از سبک

های خاصی هستند. بازشناسی  های عمومی دارای طراحیعنوان یکی از پربازدیدترین مکانهای تجاری به

تواند نقش مهمی در  های تجاری میشناسی هندسی در مجتمعهای شخصیتی و ارتباط آن با زیباییتیپ

ای های آماری و کتابخانهپژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی با تکیه بر دادهرفتار خریداران داشته باشد.  

می موضوع  بررسی  به  کیفی  و  کمی  روش  جامعبه  پژوهش    ۀپردازد.  در    تمامیحاضر  موردمطالعه 

از   نام   پنجبازدیدکنندگان  ابریشم  های  مجتمع تجاری چابهار با  پردیس، فردوس، صدف و  . استصالحیار، 

آن    که  است  قسمت  چهار  شامل   هاپرسشنامه شخصیتی، تیپ   سنجش  بهدر    هایویژگی   از  ادارک  های 

نفری رسیده    50ای  درنهایت به حجم نمونه  .شد  پرداخته  خرید  رفتار  و  شناسی زیبایی  به  پاسخ   ساختمان،

شناختی  های حاصل بخش جمعیت. دادهسنجیده شدندشونده  نفر مصاحبه   ده  ،شد که تقریباً از هر مجتمع

وسیله های سؤاالت مصاحبه بهمورد تحلیل آماری قرار گرفته و دیگر تجزیه و تحلیل  SPSS  افزارتوسط نرم

 زمان  ادراکی زنان با مقایسه در قضاوتی زنان  نهایت نشان داده شداست. در دهشارائه   Smart PLSافزار نرم

  لذت  با   حسی _شمی  افراد.  د دادناختصاص می  کردن  خرید   به  بیشتری  دفعات  اما  خرید   به  تریپایین  بسیار

  زیبایی   های جنبه  بر احساسی  فکری بُعد که گرفت  قرار  تأیید  مورد خرید  رفتار  و  شناسی زیبایی تأثیر  از کلی

  صورت به  بیشتر  ، دارند  گراییبرون  شخصیت  که  آنهایی .  کند می  عمل  ترموفق  خرید  رفتار   به  تحریک  و   معماری

 . کنندمی خرید به اقدام  دلیلبی و  هیجانی

 اهداف پژوهش 

 چابهار.های تجاری زیباشناسی هندسی بر رفتار خرید بازدیدکنندگان مجتمعررسی رابطه معنادار بین ب .1

های تجاری های ساختمان بر رفتار خرید بازدیدکنندگان مجتمعادراک از ویژگی بررسی رابطه معنادار بین    .2

 چابهار. 

 االت پژوهش ؤس

مجتمع  .1 بازدیدکنندگان  خرید  رفتار  بر  هندسی  زیباشناسی  معناداری آیا  ارتباط  از  چابهار  تجاری  های 

 ؟ استبرخوردار 

های تجاری چابهار تأثیر ی ساختمان تأثیری بر رفتار خرید بازدیدکنندگان مجتمعهاآیا ادراک ویژگی .2
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 معینی زاده، آژنگ بقایی، مهدیه ندا سهراب

 مقدمه  

قابل سنجش و توصیف پذیر    ؛توان تعریف مطلقی ارائه کرد برای مفهوم زیبایی نمی زیرا کیفیت روحی فضاها دقیقاً 

نام است که مبنای اصلی حیات و روح هر انسان، بنا، شهر و در  آن نامی نهاد و همین کیفیت بی  توان برنیست و نمی

ثیر عوامل محیطی و فردی است که هریک  أهنگام حضور در یک فضا تحت تاحساس روحی افراد  .  کل طبیعت است

. انسان از زمانی که به معماری مبادرت ورزیده، به نیازهای روحی و باطنی و  استبسته به شرایط متفاوت قابل بررسی  

محیطی مطلوب   شناسی هندسی نیز توجه داشته است تا با استفاده از این امر موجبات زندگی خود را در زیبایی حس

شناسی هندسی ندارد. آنها تابع  هنرهای زیبا صرفاً منظور زیبایی  و زیبا فراهم آورد. آثار معماری برخالف آثار سایر

بنابراین برتری هنرمند در معماری    ؛ شرایط دیگری هستند که از مقوله هنر به کلی خارج و ناظر به فایده عملی هستند

شخصیت و زیبایی با  اشناسی را با اهداف عملی وفق دهد. های زیب لف بکوشد هدفهمین نکته است که با وسایل مخت

دهد که اساس  وق میارزش نسبی و ارزش مطلق س  ای دارند و این رابطه ما را به بحث ارزش و مخصوصاًیکدیگر رابطه

بهارزش می  شناسی  خود  شمار  برای  ناآگاهانه  یا  آگاهانه  انسانی  هر  آن  رود.  فراخور  به  و  دارد  آرمانی  یا  ایدئولوژی 

هایی است که در جریان  کند. شالوده ایدئولوژی هر کس اخالق اوست و اخالق مجموع ویژگیاندیشد و عمل میمی

ای خوشایند و  شود. تجربه زیباشناختی تجربهجامعه به افراد هر نسل منتقل می  ۀوسیلها، کمابیش بهرفت نسل  و  آمد

بخشد. این تجربه مبتنی بر تعمقی نشأت گرفته از درون موجود زنده است  که به زندگی ارزش و معنا میمطلوب است  

ای که در بین همه مردم و در هر زمانی مستلزم تمرکز بر برخی  شود او محیطش را بهتر درک کند؛ تجربهکه سبب می

ریزان ، طراحان و برنامهمع انسانی توجه معمارانجوا  ۀتوسعبنابراین با    ؛ های محیط اطراف و شاید درون استاز جنبه

به محیط   ابزاری در جهت شکل دادن  به عنوان  افزایش یافته و نقش طراحی  فضا و ساختار کالبدی آن  به کیفیت 

عنوان  در این مقطع تاریخی، مناطق آزاد به  . گویی به توقعات و نیازهای انسان، اهمیت بیشتری یافته استزندگی و پاسخ 

از مؤثرترین ابزارهای تقویت اقتصاد ملی و افزایش سهم اقتصاد درحال گذار به اقتصاد پیشرفته و مقاوم از اقتصاد  یکی  

بنابراین با توجه به  ؛  این مناطق در دستور کار قرار گرفته است  ۀاندرکاران ادارالمللی در این مدت از سوی دستبین

بدین منظور پژوهش حاضر درصدد تبیین مدلی است که بتواند ارتباط  ،  دارندهای تجاری چابهار  مجتمع  اهمیتی که 

زیبایی هندسی  متغیرهای  مجتمعرا  شناسی  از  بازدیدکنندگان  خرید  رفتار  چابهار  بر  تجاری  نقش  های  به  توجه  با 

 .کندبررسی   های شخصیتی گری تیپلتعدی

حال مقاالت  اینبا  تحریر درنیامده است.  ۀ پژوهش باید گفت تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشت  ۀ درخصوص پیشین

ای  ( در مقاله1397)  شناسی و محیط بر رفتار خریداران نگاشته شده است.  رمضانیمتعددی درباره تأثیر مقوله زیبایی

تأثیر عوامل محرکبا عنوان » رفتار خریدتحلیل  بر  رفاه    زای محیطی  فروشگاه  مشتریان )مطالعه موردی: مشتریان 

تأثیر محیط و ویژگی به بررسی  این پژوهش  همدان(«  ناگهانی توسط مشتریان پرداخته است. در  بر خرید  های آن 

های آماری به  لذا در پژوهش حاضر با تکیه بر داده  ؛شناسی هندسی محیط فروش نشده استای به بحث زیباییاشاره

 . پردازیممیبررسی دقیق این موضوع 

 جامعۀ آماری  .1

بر رفتار خرید  شناسی هندسی  ر ارائه مدلی جهت تبیین چگونگی تأثیر زیباییبا توجه به اینکه هدف پژوهش حاض

درک  دی تولید دانش بیشتر و  شود. هدف اصلی اجرای تحقیقات بنیاهای بنیادی محسوب میازجمله پژوهش  ،است
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زاده، آژنگ بقایی، مهدیه  ندا سهراب

 معینی 

 

ارائه نظریهدهد. سهایی است که روی می پدیده بر پایۀرانجام،  بر    بود.  نتایج تحقیق خواهد  ها  تحقیق حاضر مبتنی 

. محقق نیز این پارادایم را انتخاب  استهای آمیخته  نیز مبتنی بر روش  هاآوری دادهعملگرایی است. روش جمعرویکرد  

 مصاحبه، مراحل زیر را به انجام رسانیده است: یند آپژوهش حاضر به منظور انجام فر. کندمی

 ( مراحل فرایند مصاحبه پژوهش1جدول)

 یندها آشرح فر فرایندها 

های کلی، اهمیت عملی آنها و علت اینکه چرا روش  العۀ اساس نظری پژوهش، تعیین هدفاین مرحله با مط  تعیین هدف 

 تر و ویژه تبدیل گردید. های جزئیهدفهای کلی به نتخاب شده است، آغاز شد. سپس هدفمصاحبه ا 

هایی  و راهنمای آن تهیه شد. این کار مستلزم تبدیل اهداف تحقیق به سؤال  ه در این مرحله، ساختار مصاحب طراحی 

ها با نوشتن  است که بتواند آنچه را محقق درصدد دست یافتن به آنهاست، منعکس سازد. معموالً تهیۀ سؤال

ها )باز پاسخ یا بسته پاسخ(  د. سپس دربارۀ نوع سؤالگردتحقیق مطالعه شود، آغاز می  درباید  متغیرهایی که 

خواهد به بررسی عمیق اظهارات پاسخ دهندگان بپردازد یا  گر میحظاتی مانند اینکه مصاحبهبا توجه به مال

تحصیال پاسخنه،  که میت  انتظاراتی  پاسخدهندگان،  از  مصتوان  انگیزش  داشت، سطح  شونده،  احبهدهنده 

تواند انتظار داشته باشد با  گر میدهنده و نوع روابطی که مصاحبهگر از موقعیت پاسخه میزان آگاهی مصاحب

 شود.گیری می دهنده برقرار کند، تصمیمپاسخ

معرفی و تالش  ر خود را  گ ز شد. در شروع هر مصاحبه، مصاحبهشوندگان آغااین مرحله با انتخاب مصاحبه انجام مصاحبه 

دوستان   کردمی مصاحبههجوّ  کند.  ایجاد  دادن  ای  دخالت  از  که  داشته  خاطر  به  همواره  ها،  داوریپیشگر 

دهنده  های قبلی خود بر رفتارش جلوگیری کند. همچنین تا حد ممکن، از خارج شدن پاسخها و آگاهیدیدگاه

 از حیطه سؤال و به حاشیه رفتن او جلوگیری به عمل آمد. 

ها با وسایلی مانند  یند مصاحبه انجام شود یا پاسخآشوندگان ممکن است در طی فرهای مصاحبهثبت پاسخ نگارش 

تواند به صورت خالصه یا  ها میورت متن نوشتاری درآید. ثبت پاسخضبط صوت ضبط شود، سپس به ص

 صورت نوشتاری انجام شد. ها به  ام شود که در این پژوهش ثبت پاسخمفصل همراه با شرح جزئیات انج 

پاسخ تجزیه و تحلیل نوشتاری  متن  تهیۀ  از  مصاحبهپس  فرهای  پنهآشوندگان،  و  آشکار  محتوای  بررسی  دادهیند  های  ان 

دهندۀ یند کشف ارتباط درونی اجزا و عناصر تشکیلآها آغاز شد. هدف این فرها و نوشتهآمده از گفتهدستبه

نهایت،  ت و درها مرتبط اسمحیطی که با دادهشونده، یافتن شرایط و  عی مصاحبهها، دستیابی به قصد واقداده

 بینانه بود.  ارائۀ نتایجی واقع

های مصاحبه، باید نتایج آن را در قالب یک گزارش در اختیار دیگران قرار دهد.  پژوهشگر پس از تحلیل داده تهیۀ گزارش 

براساس دیدگاه کمّی انجام ش ختار  طرفانه و دارای ساسبک نگارش گزارش آن عینی، بیود،  اگر پژوهش 

براساس دستورالعمل براساس دیدمتعارف و  گاه کیفی انجام  های مقاالت علمی است. هنگامی که پژوهش 

ها، با سبکی خلّاقانه و هنری  آوری دادهنیز مانند سایر روش های کیفی جمعهای مصاحبه  شود، گزارش یافته

شود. در این  از تمهیدات و فنون ادبی برای روح بخشیدن به دیدگاه ها استفاده می  تهیه می شود و در آن

آنها را یادآوری می کند    ،دهد و در جاهایی که الزم استهای خود را نیز دخالت میگزارش، پژوهشگر دیدگاه

 های کیفی به تهیه گزارش مبادرت ورزیده خواهد شد. که در این پژوهش با استفاده از روش

 

، پردیس، فردوس، صدف  صالحیارهای مجتمع تجاری چابهار با نام پنج بازدیدکنندگان از  تمامی پژوهش حاضر  ۀجامع

 است:  صفحه بعد که به شرح جدول است  و ابریشم 
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 (تعداد و نوع مصاحبه شوندگان2جدول )

 کنندگان ای از پروفایل شرکتنمونه های احتمالی ویژگی بندی بخش

زیر   تحصیالت، جنسیت سن،  جعیت شناختی باالی    30گروه سنی  تا  سال،    50سال 

 دیپلم تا دکتری، جنسیت مرد و زن 

حسیدرون  _برونگرای های شخصیتیتیپ روانشناختی  شهودی،   _گرایی، 

 ادراکی  _احساسی، قضاوتی _تفکری

  های تجاری چابهار بازدیدکنندگان از مجتمع در دسترس بودن  جغرافیایی 

 فردوس، صدف و ابریشم()صالحیار، پردیس، 

مجتمع کاربر  محصوالت  کاربر  تجاری،  غیرکاربر،  های 

 گاه، کاربر مکرر کاربر گاه

نفر برای مصاحبه    ده از هر مجتمع به تعداد  

نفر مصاحبه    50انتخاب گردید و در مجموع  

 شد.

 

، فردوس، پردیس، صدف  صالحیارهای  جتمع تجاری در شهر چابهار به نامم  5واحدهای تحت بررسی در این پژوهش  

های تجاری معرفی  و در زیر هر کدام از این مجتمع  شدندشناسی هندسی بررسی  که به لحاظ زیبایی  است و ابریشم  

زم  بلکه ال  ؛کندها یا تعیین آمارها کفایت نمییافته  ۀآوری، تنظیم و ارائجمعهای آماری  در بیشتر فعالیت  .شدخواهند  

گیری صورت  هایی برای تبیین و تصمیماستنباطآوری و تنظیم شده، تجزیه و تحلیل و  عات جمع است براساس این اطال

ه دارد، آمار  ماری تکیمقدماتی آ  ۀیم نتایج حاصل از تنظیم و محاسبگیرد. این بخش از آمار که به تحلیل، تفسیر و تعم

ها  آماری را از روی نمونه  ۀ توان مشخصات جامعهای آمار استنباطی میستفاده از روششود. با ااستنباطی خوانده می

  4، اس پی اس اسهای کمی در پژوهش حاضر تحلیل دادهافزارهای مورداستفاده برای انجام تجزیه و استنباط کرد. نرم

 .است 5اسمارت پی ال اسافزار و معتدالت ساختاری و نرم های همبستگی و ضرایب تحلیل عاملیآزمون

 گیریمدل اندازهبررسی روایی   .2

 روایی.  است  شده   بررسی  واگرا  روایی  و   همگرا روایی  سازه،   روایی صوری، روایی گیریاندازه  ابزار  روایی تأیید برای

 توسط روایی این است، شده  ایجاد  موجود ادبیات و گیریاندازه هایشاخص بین سازگاری از اطمینان وسیله به صوری

  همچنین  و  96/1 از  تربزرگ موارد تمام  در  t آماره  مقدار  آمده دستهب نتایج  براساس  .شد حاصل استادان از نظرسنجی

  مناسبی  عاملی   ساختارهای   شدهانتخاب  االت سؤ  که   گرفت  نتیجه   توانمی  بنابراین  است؛  تربزرگ  4/0  از   نیز  عاملی   بار

 .  کنندمی  فراهم  تحقیق مدل در  موردبررسی ابعاد گیری اندازهبرای  را

    پژوهش مدل .3

  عاملی   بار  که  متغیری   و  دارد   مربوطه  سازه   گیری اندازه  در  بیشتری  سهم  ،باشد  داشته   تریبزرگ  عاملی  بار  که   متغیری

  عنوان   تحت   که  هستند  پنهان  و  پنهان   متغیرهای  بین  روابط  دوم  ۀدست  و  دارد  را  کمتری  سهم  باشد،  داشته  کمتری
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زاده، آژنگ بقایی، مهدیه  ندا سهراب

 معینی 

 

.  گردندمی  آزمون  t  آماره  از  استفاده   با   ضرایب  تمامی.  شوندمی  استفاده  فرضیات   آزمون  برای  و  برده  نام   مسیر   ضرایب

 .  باشد 96/1 از بیشتر آن مطلق قدر مقدار  که است معنادار  زمانی 6تی آماره این

 

 پژوهش   مدل  مسیر  ضرایب(  1)  نمودار

 

 پژوهش   مدل  مسیر  ضرایب  معناداری( 2)  نمودار
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 های تجاری چابهاررفتار خرید بازدیدکنندگان در مجتمعشناسی هندسی بر تأثیر زیبایی  .4

 .اندشده  بررسی قسمت  این  در  که است فرضیه   سه شامل  پژوهش این

  معناداری   ارتباط  از  چابهار   تجاری  های مجتمع  بازدیدکنندگان  خرید  رفتار   بر  ساختمان  هایویژگی  از  ادراک -

 .است برخوردار

  است   539/0  با  برابر  مسیر  ضریب  ،مشتریان  شدهدرک  ارزش  و  ساختمان  هایویژگی  از   ادراک  بین   ارتباط  بررسی  در

  با  نتیجه در  است؛   بیشتر  96/1  عدد   از  که   است  402/7  با  برابر  t  آماره  مطلق  قدر  مقدار  و   است  مثبت   مقداری   که

  تجاری   های مجتمع  بازدیدکنندگان  خرید   رفتار  بر  ساختمان  های ویژگی  از  ادراک  گفت  توانمی  درصد  95  اطمینان

  بررسی   پژوهش  آغاز  منظور  به.  شودمی  پذیرفته  پژوهش  دوم ۀفرضی  بنابراین  ؛است  برخوردار  معناداری  ارتباط  از  چابهار

  فرم،   براساس  تجاری  هایمجتمع  کالبدی  هایویژگی  بررسی  بازدیدکنندگان،  رفتاری  هایبردارینقشه  زمینه  در   اجمالی

  این .  پذیرفت  صورت   محقق  ۀ تجرب  و   علم  و   دیدگاه   براساس  ساخت   کیفیت   و   بصری  ثیرتأ  طراحی،   شیوه   رنگ،   مصالح، 

اب  مطالعه   از  مرحله  ترملموس  ابعادی   از   آن  های ویژگی  و  امکانات   فضا،   مجدد  مطالعه  زیرا   ؛ گرفت  انجام  دلیل   ینه 

ه  ب  مرحله   این   های بررسی  و   پیشین   نظری   کامالً   پژوهشی   های رساله  در   که   مطالعاتی مجموعه  از   همچنین   .برخوردار بود

  و   غیرهمگن واقعی،  و   غیرانتزاعی  بعدی، چند  و  دانشی میان  مفهومی  فضا   که   کرد  ادعا  اینگونه  توانمی  است،  آمده   دست

  چارچوبی  ، است مذکور هایویژگی از برخاسته که   آن هدف ترینمهم درنهایت .است گوناگون های کیفیت از  اشباع لذا

  مصداق   کامالً  هاربچا  شهر  در  تجاری  هایمجتمع  ایجاد  برای  که   آوردرا به وجود می  انسانی   زندگی   هایفعالیت  برای

  مخاطب   انسانی  بالقوه  نیروهای  ههم  هم  آن،  جامع  مفهوم  به  معماری  اثر  در   او  زندگی   و انسان  یافتن  محوریت  با.  داشت

  قرار   توجه  مورد  کالبدی  عینی   تجارب   و  ذهنی   تجارب  از  اعم   او  زندگی  به  مربوط  هایفعالیت  ه هم  هم  و   گرفته  قرار

  وجوه   همگی  و  تفکیک قابلغیر  یکدیگر  از  انسان،  عقالنی  و  نفسانی  جسمانی،  مختلف  ابعاد  کهگونههمان.  گیرندمی

  شکل   آن  با   متناسب  که  معماری  فضای   متناظرا  و  انسان  زندگی  مختلف  ابعاد  د،هستن  واحدی   کلیتدارای    مختلف،

  معماری  اثر  یک  فضای   به  نسبت  انسان  موقعیت   بارابطهدر  نیز  یکپارچه  وحدت   همین .  هستند  ناپذیرتفکیک   نیز  ،گیرد می

  موقعیت   از  او  دشومی  باعث  خود،   روند  در   انسان   ساختن  درگیر  و  زندگی  حقیقت   حضور  ۀمثاببه  معماری .  یدآمی  پیش

 .  گردد  تبدیل معماری از  بخشیبه  و  شده خارج هنری اثر ابژه بر ناظر سوژه

  از   چابهار  تجاری  هایمجتمع  بازدیدکنندگان  خرید  رفتار  بر  هندسی  زیباشناسی :  فرضیه  درخصوص  بحث -

 .است برخوردار  معناداری ارتباط 

  مقداری  که  است  322/0  با  برابر  مسیر  ضریب  ،بازدیدکنندگان   خرید  رفتار  و  هندسی  زیباشناسی  بین  ارتباط   بررسی  در

  درصد  95  اطمینان  با  نتیجهدر  است؛  بیشتر   96/1  عدد  از   که  است  924/4  با  برابر  t  آماره  مطلق  قدر  مقدار   و  است   مثبت

  برخوردار   معناداری   ارتباط   از   چابهار   تجاری   های مجتمع  بازدیدکنندگان   خرید   رفتار   بر  هندسی  زیباشناسی   گفت   توانمی

  این   تمامی  که یک مشتر های ویژگی  با  ارتباط   در   اساسی  نتیجه   سه .  شودمی  پذیرفته   پژوهش  اول   فرضیه  بنابراین  ؛است

 : آمد دست  به داشتند، را  تجاری مجتمع  5
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زاده، آژنگ بقایی، مهدیه  ندا سهراب

 معینی 

 

  شده   گرفته   نادیده  زیبایی   مراتب  سایر   و   بود  متمرکز  صوری   زیبایی   بر  تنها   تجاری،  های مجتمع  شناسی زیبایی -

  قوای  سایر  ادراک،  این  ابزار  و  انسان   حسی  ادراک  برعالوه  باید  اثر  یک   زیبایی  مراتبمجموعه  حقیقت  در.  بود

  اثر  زیبایی  باید  نیز  انسان  باطنی  و  روانی  اکاتراد  حسی،  ادراک  برعالوه  واقعدر  و  دهکر   ثرمتأ  نیز  را  او  ادراکی 

 . بود نشده پرداخته  قوی  چندان هامجتمع معماری در  موارد  این به  که  کنند  القا انسان  به را

  ساده  عبارت   به   و(  جامعه   ببنی جهان  و  فرهنگ  از   مدهبرآ)  ملی  و  بومی   بایستمی  تجاری   هایمجتمع  زیبایی -

  آن  با   و  درک   را   آن   بتواند  بهتر  جامعه   تا   باشد   هماهنگ  جامعه   هویت  با   هویتش  دیگر  تعبیر  به  ؛بود  هویت  با

  بیگانه،  الگوهای  از   تقلید   در   اشکال   ترینبزرگ.  نماید  هویت  احساس   آن   با  تماس  اثر  در   و   کرده  برقرار  ارتباط 

 .  شدمی  دیده  تجاری بناهای  هندسی  زیباشناسی  و معماری  در  بیگانگیخوداز و  هویت بحران ایجاد

  در   زیبایی  مراتب  مختلف  معیارهای  که  است  این  معماری  هندسی  زیباشناسی  ۀحوز  در  قسمت  ترینمهم -

  همچنین   و  آن  مرتبه  تعیین  و  زیبایی   ارزیابی  امکان   تا   باشند   ریزانبرنامه  و  طراحان  شناخت   مورد   و   دسترس

  های مجتمع  خصوصدر  مسئله  این  .شود  ایجاد  ، هست  ارتباط  در  زیبایی  با  که  انسان  زندگی  از  ابعادی  شناسایی

 . شدنمی احساس چابهار تجاری

 بهترین بتوانند طریق این  از  تا کندمی مختلف هایموقعیت سنجیدن  به قادر را افراد ذهنی، هایبینیپیش چنینۀ  نتیج

 با تصورات ترکیب طریق از یندآفر  این   که است ذکر شایان .  باشند داشته  را اخالقی قضاوت  و تصمیم ترینمناسب و

 هاییحیطه ؛گیردمی دربر را زندگی ۀحیط کل که است انسانی یندیآفر این  دیگر  عبارت به .شودمی انجام احساسات

  روابطی   دارای  همواره  اصلی   کارکردهای  همچنین  .هستند آنۀ  دهندتشکیل اصلی  اجزای  احساسات و تصورات که

  چون  شناسیزیبایی  عناصر  از  خود   مفاهیم  انتقال  برای  اینشانه  کارکرد  که  ترتیب  این  به.  هستند  مستقیم  و  دوسویه

  اینشانه  مفاهیم  تولید  در  گاهانهآغیر  یا  گاهانهآ  شکل  به  هم  شناسی زیبایی  عناصر  و  بردمی  بهره  جنس   و  رنگ   و  فرم

  ۀمرحل  ادامه  در  و  سنجش  این   یندآفر  از  جزئی  بازدیدکنندگان  از  رفتاری  بردارینقشه  خاطر  ینه اب  .دارند  فراوان  ثیرتأ

  نتایجی  و گرفت  انجام موردی هاینمونه هایمحدوده در مستقیم  ۀمشاهد وسیلهبه که  بردارینقشه. گرفت شکل  قبلی 

 :دادمی  نشان ،آمد دست ه ب آنها از

  چابهار  شهر  سطح  در  قوی  هایی نشانه  عنوانبه  صدف.  ابریشم  فردوس،  پردیس،  صالحیار،  تجاری  های مجتمع -

 . کنندمی عمل

  جداره  های ساختمان  طبقات   هماهنگی   عدم   و  مصالح   انتخاب   در   نظمیبی  خیابان،  جداره  در  هماهنگی  نبود -

 . است کرده  تبدیل نظمیبی بروز عوامل از ایملقمه به را  تجاری هایمجتمع روی هروب خیابان

  معضالت  ایجاد   موجب  پیاده   و   سواره  مسیر   تداخل.  است  نشده  رعایت   تجاری  هایمجتمع  رویهروب  ور حم  حریم -

  شده   مسیرها  این  در   نامناسب   عملکرد  با   فضاهایی  ایجاد   باعث  مکانی  مجاورت  به  توجه  عدم  و  شده   ترافیکی

 .است

  نیازهای   و  زیباشناسی  ذوق   به  سفانهمتأ  و  است  مشهود  هامجتمع  نمای  در  ایرانی  فرهنگ   و  هویت  به  توجه  عدم  -

 .است نشده ایتوجه عملکردی  نیازهای  کنار   در بازدیدکنندگان روحی



 1400اسفند ، 44 ۀ ، شمار18 ۀدور  281 
274  -  284  

  محور  در   موردی  ۀنمون  بنایپنج    که  شد  مشخص  یافته،اختصاص  کدهای  و  هاعکس  براساس  بعدی،   مرحلۀ  در

  انجام  برای  و  شدهانجام کارشناسی   نظر  براساس  بصری  رویکرد  از  کالبدی  تحلیل  برای.  است   شناسایی   قابل  مطالعه مورد

 . شد استفاده  پرسشنامه  از ادراکی  تحلیل

  فرم،   هاییتمآ  در  تجاری  هایمجتمع  بناهای  که   شودمی  مشخص  کالبدی  تحلیل  در  آمدهدستهب  نتایج  مقایسه   براساس

  و   نظر  از  ساخت  کیفیت  و  (قلمرو  در  سلطه  میزان  و  دید  محور  در  قرارگیری  شامل)  بصری  ثیرتأ  طراحی،  شیوه  رنگ،

  چندانی  تفاوت طراحی ۀشیو و رنگ   فرم،  هاییتمآ در شد، مالحظه که طورهمان. شدند  بررسی بازدیدکنندگان  دیدگاه

  طراحی  شیوه  در  و  هستند   روشن  رنگ   دارای  آنها  همگی  رنگ  یتمآ  در  هستند،  تاج  بدون  نهاآ  همگی  فرم  یتمآ  در.  ندارند

 . است قدیمی  و سنتی  نمای  با  ابریشم مجتمع که  است  طراحی متفاوت سبک دارای  بنا یک  فقط

 تجاری   هایمجتمع  بارابطه در  دهندگانپاسخ   کلی  نظر  میانگین(  3)جدول

 استاندارد  انحراف میانگین حداکثر  حداقل  ساختمان 

 0/94 2/18 4/17 1/33 پردیس 

 0/86 2/90 4/00 1/00 ابریشم

 1/01 2/87 4/83 1/33 صالحیار 

 0/75 2/75 4/00 1/33 صدف 

 0/53 2/43 3/00 1/33   فردوس

  مجتمع  ،18/2  پردیس  تجاری   مجتمع  هایویژگی  بارابطهدر  دهندگانپاسخ   کلی  نظر  میانگین  آمدهدستبه  نتایج  براساس

  به   مربوط  رضایت  بیشترین  گفت  توانمی  نتیجه در  ؛است  43/2  فردوس  و  75/2  صدف  ،87/2  صالحیار  ،90/2  ابریشم

 . است پردیس  تجاری مجتمع به مربوط رضایت کمترین و ابریشم  تجاری  مجتمع 

  چابهار   تجاری   های مجتمع  بازدیدکنندگان   خرید  رفتار   بر  هندسی   زیباشناسی :  سوم  فرضیه   خصوص در  بحث -

 . دارد داریمعنی ارتباط شخصیت تیپ کنندگی تعدیل نقش با

-مجتمع  بازدیدکنندگان   خرید   رفتار   بر  هندسی   زیباشناسی   بین   ۀرابط  بر  شخصیتی  تیپ  متغیر   گرتعدیل  اثر  بررسی   در

 که  است 970/3 با برابر t ۀآمار مطلق قدر  مقدار. است 284/0 با برابر شخصیتی تیپ گر تعدیل اثر میزان ، تجاری های

  خرید   رفتار   بر   هندسی   زیباشناسی   گفت   توانمی  درصد   95  اطمینان   با   نتیجه در  است؛   بیشتر  96/1  عدد   از

  بنابراین  ؛ دارد  معناداری   و   مثبت  ارتباط   شخصیتی  تیپ  کنندگیتعدیل   نقش   با   تجاری  هایمجتمع  بازدیدکنندگان

  قرار   مدنظر   خرید   رفتار  بررا    نآ  ثیرتأ  و   هندسی   شناسیزیبایی  اینکه   از  قبل .  شودمی  پذیرفته   پژوهش  سوم  فرضیه 

  از   افراد  درک  که  داد  نشان  نتایج  سنجیده شد.  چابهار  تجاری  های مجتمع  هایویژگی  از  بازدیدکنندگان  درک  ،دهیم

  مردم   نزد  فراوانی اهمیت  شهر  در  تجاری  بناهای   .دارند قرار متوسطی  سطح  در   تجاری   های مجتمع  معماری  هایویژگی

  ارکان  دارای  کهنیاز دارند    تجاری  بناهای   ساخت   به   چابهار  که   باورند   این   بر  شوندگانمصاحبه  از   %   70  از   ربیشت.  دارند

.  است  متعددی  عوامل  ثیرتأ  تحت  آنها  به  مردم   ۀ عالق   و  هاساختمان  این   زیبایی  میزان.  هستند  هندسی  شناسی زیبایی
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  است  نتوانسته   تجاری  مجتمع  ترین مدرن  عنوان به  پردیس  تجاری   مجتمع  که دهدمی   نشان  تحقیق   این  از   حاصل   نتایج 

  و   مطلوب  شهری  زیباشناسانه  منظر  خلق  راستای  در  خود   کالبدی  و  مکانی  هایظرفیت  از  است  شایسته  که  آنچنان

  میزان   دهد می   نشان   پژوهش  این   در  کنندهشرکت   هایمجتمع   از  بازدیدکنندگان   ترجیح  تحلیل .  کند  استفاده  جذاب

  سوم و دوم هایاولویت  در تجاری هایساختمان در کاررفتهبه مصالح از استفاده نوع و طراحی  در نوآوری و فرم بداعت

  بنایی   با  مواجهه   در  مردم  خوشایند   احساس  که   است   حالی  در  این   و  بوده   مردم  زیباشناختی  ادراک  میزان  بر  تاثیرگذاری 

.  دارد  آنها   زیباشناختی   ادراک  در   را  همبستگی   بیشترین   است،   نداشته   حضور  ۀ سابق   ،باید  طورکه نآ  ، شهر  در   که   مدرن 

  احساسات   به  تنها  دست  این   از  بناهایی  روایناز  ؛داردهمبستگی    بنا  این  به  مردم  ۀعالق   میزان  افزایش  با  نیز  عامل  همین

  افول   و   ذهنی  گسست   به  رویدادهایی   چنین  مکرر  وقوع  و  باخت   خواهند  رنگ  زمان   گذر   در   که  مانندمی  زودگذری

  عبور  اینکه   دیگر  اهمیت  حائز   نکته .  شد  خواهد   منتج   تجاری   های  مجتمع   به  نسبت   بازدیدکنندگان   گذاری ارزش

  از   ،دیگر  طرف  از   مکث  برای  فضاهایی  فقدان  و  طرف  یک   از  زیاد  عجله   به  گاهی   تجاری  هایمجتمع  از  بازدیدکنندگان

  مواقع   در  مردم  اجتماع  امکان  موردمطالعه  فضای  در.  است   کاسته  پیرامونشان  محیط  به  بازدیدکنندگان  توجه  میزان

  نیز  شده برداشت  رفتاری  الگوهای  شد،  ذکر  باال  در  که  نکاتی   تمامی   گرفتن   نظر  در  با.  ندارد  وجود  آنها   تفریح  و  عادی 

  نقش   رب  بیشتر   و  کاسته   تجاری  هایمجتمع  نقش  از  راهکارهایی  ارائه  با  شده   تالش  که  است  نقش  این  از  منتج  بیشتر

  الگوهای   بروز   به  درنهایت  که  دشو  کید تأ  فضا  این   در  اجتماعی  زندگی  وجود   و  شهری  فضای  یک  عنوانبه  ها مجتمع

  از  اینکه  برای مردم  که  بود  این ، دش  مشاهده پژوهش  خالل در  که   دیگری  مهم ۀ نکت. بینجامد محیط در   جدید  رفتاری 

  عوامل   به  توجه  که   باشد  داشته  وجود  موردنظر   فضای   به  آنان   جذب  برای  عواملی   باید   ، ببرند  مطلوب   استفاده  فضا   یک

 .است اهمیت  زحائ بسیار  عوامل  این از بازدیدکنندگان رضایتمندی  میزان و فضا بصری

 گیری نتیجه

بدین شرح ارائه داد. بر اساس  نتایجی را    ،های شخصیتی و رفتار خرید صورت گرفتتحلیلی که براساس تیپتجزیه و  

برونگرا، شتیپ افراد  بریگز،  مایرز  به بخشهای شخصیتی  بیشتر  تمایل  یا قضاوتی  تفریحی داخل  می  و  های غذایی 

های تجاری و اجناس  فیت معماری و مجتمعری به کی مجتمع داشتند. زنان شمی در مقایسه با زنان حسی توجه بیشت

ما دفعات بیشتری به خرید  تری به خرید اخریدشان داشتند. زنان قضاوتی در مقایسه با زنان ادراکی زمان بسیار پایین

یید قرار گرفت و نشان  شناسی و رفتار خرید مورد تأحسی با لذت کلی از تأثیر زیبایی_. افراد شمی پرداختندکردن می 

نهایی  کند. آتر عمل میهای زیبایی معماری و تحریک به رفتار خرید موفق د که بعد فکری احساسی بر جنبهه شداد

  ، کنند. با توجه به آنچه گفته شد دلیل اقدام به خرید میبیشتر به صورت هیجانی و بی  ،دارند که شخصیت برونگرایی  

زیرا    ؛یدآدست ه زیباشناسی هندسی باید از تمام مقاصد طراحی ب ۀنتیجه گرفت که تعریف جامع تجرب توان چنین می

تیب  ترتظاهر بیرونی و معمارانه ساختمان. بدین  شود نه صرفاًاین مقاصد حاصل می  ۀ رضای مجموعلذت زیبایی از ا 

  ضروری ی جاری رفتار و آسایش فیزیولوژیک  اول الگوها  کنند که ساختار آن در وهلۀمردم لذت را از محیطی کسب می

به را  تأایشان  کندخوبی  مقصد   .مین  این  به  یافتن  ارگونومیک،    ،برای دست  نیازهای  بر  منطبق  باید  ساختار محیط 

باشد. در وهلشخصیتی، اجتماعی و فرهنگی مردم در یک م  اینکه محیطی    ۀحیط جغرافیایی خاص  با فرض  بعدی 

بخش خواهد بود که با  سی لذتمین کند، آن محیط در صورتی به لحاظ زیباشناخوبی تأالگوهای جاری رفتار را به

ساختار    ،وردآبخشی را برای افراد فراهم  )فرم، عملکرد و معنا( تجربیات حسی لذت  ابزارهای محیطی   ی تمامگیری از  بهره

 د. کنادارکی دلپذیری داشته باشد و نمادهای لذت بخشی را برای ایشان تداعی 
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