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Abstract 
Trade centers in different countries have been formed according to the needs of 
the industrial market since the second half of the nineteenth century onwards, 
when mass production caused creating goods. Over time, a large area of urban 
lands was allocated to commercial uses and its physical appearance in the form 
of shops, bazaars, passages, new commercial centers and malls. In addition, these 
centers have been considered as one of the main reasons for changing and 
improving urban spaces. Therefore, with the development of urban economy, 
malls have had a significant impact on the production of new urban spaces and 
change and improvement of surrounding urban spaces. In this regard, 
commercial centers and malls like other phenomena have positive and negative 
effects. However, the negative effects of the commercial centers changes the role 
of urban consumerism. Hence, in this paper, the impacts of commercial centers 
and malls have been assessed on the consumption of Tabriz Metropolis. This 
practical research uses a descriptive-analytical approach and a quantitative 
method. The statistical populations of this study are customers of Setare Baran, 
Royal, Laleh Park, Atlas and Palladium Rushdie Malls. The sample size was 
selected based on Cochran's formula among 400 interviewee randomly. In 
addition, cultural, social, economic, physical and environmental indicators have 
been used in analyzing this issue in Stata Software. Moreover, Structural Equation 
Model (SEM) has been applied for analyzing the data and overall reliability of the 
questionnaire was obtained to be 0.754. The findings indicate that commercial 
centers and malls are effective in urban consumption, and these impacts 
encompass social, economic, physical and environmental dimensions. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
In recent decades, commercial complexes, 
malls and megamalls have been developed 
in Iran while their effects and 
consequences have not been studied as 
much. Since the late nineties, Tabriz 
Metropolis, like other urban regions, has 
changed from being the city of streets 
shops and supermarkets to commercial 
centers and malls (Toutakhane, 2018: 202). 
Hence, it is necessary to study the effects 
and consequences of commercial centers 
and properties on urban consumerism in 
the current society.  

2. Research Methodology 
Statistical population of the study includes 
the total number of 48858 customers that 
have visited these five studied commercial 
centres from 1398 Using Cochran's 
method and using a systematic random 
method, 384 people were selected as the 
sample size. To achieve more realistic 
results, the number of sample size was 
increased to 400 people. Considering that 
the number of commercial complexes 
studied in this research was 5, in 
proportion to the number of people 
referred to each centre, the sample size in 
each centre was selected and a 
questionnaire was distributed among 
them. The tool used in this research is a 
questionnaire with closed questions set in 
the form of a Five-Likert scale. The 
questionnaire data was analysed both 
qualitatively and quantitatively. Data 
analysis was performed using 
confirmatory factor analysis model, 
Pearson correlation test, Bartlett test, 
multivariate analysis of variance, 
regression method and also structural 
equations 

3. Research Findings 
Pearson correlation test was used to 
evaluate the correlation of each of the 
components affecting consumption. The 
results of research in this section show 
that economic, socio-cultural, physical 
and environmental factors with positive 
values of 0.616, 0.568, 0.239 and 0.161, have 
a significant positive correlation with the 
rate of consumption, respectively. In fact, 
it can be said that commercial centres lead 
to the consumption of the city through 
their multifaceted function. Moreover, the 
results obtained from the correlation of 
each of the components affecting 
consumption in the studied centers show 
that Laleh Park, Setareh Baran, Atlas, 
Palladium and Royal Shopping Centres 
have the highest correlation with 
consumption, respectively. The main 
reason for the high correlation coefficient 
in Laleh Park, Setareh Baran and Atlas 
Commercial Centres is due to various 
factors such as advertising, being located 
in the modern context of the city, high 
availability and especially the existence of 
prominent brands of clothing and 
cosmetics. In the continuation of the 
research, using the step-by-step linear 
regression test, the role of Tabriz 
commercial goods in the consumption of 
the city has been investigated. 

4. Conclusion 
According to the research findings, the 
following practical suggestions are 
presented: It is necessary to consider the 
design and construction of shopping 
centres in all dimensions as well as their 
social and economic status, etc. since they 
have a reciprocal relationship with 
shopping centres. Therefore, it is 
suggested to develop commercial centres 
according to socio-cultural, economic, 
physical and environmental factors and 
other potentials for having balanced urban 
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development. Also, appropriate urban 
infrastructure should be provided for the 
development of commercial centres, 
especially in the field of transportation and 
urban traffic. Furthermore, the natural 
features of the city, such as rivers, active 
faults, green space, recreational and 
tourism uses, compatibility with adjacent 
uses, the type of architecture and the 
urban texture of the region must be 
assessed. 
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 چکیده
  که  بعد  به  نوزدهم   قرن  دوم  نیمه  از  صنعتی  بازار  نیاز  اساس  بر  مختلف   کشورهای  در  تجاری  مراکز
  به   شهرها  اراضی  از  وسیعی  سطح  زمان،  گذشت  با.گرفتند  شکل  آورد،  ارمغان  به  را   کاال  انبوه  تولید،

 تجاری  های  مجتمع  پاساژ،  بازار،  مغازه،  صورت  به  آن  کالبدی  نمود  که  یافت  اختصاص   تجاری  کاربری
  بهبود   و  تغییر  اصلی  عوامل  از   یکی  عنوان  به  مراکز  این.  شدند  ظاهر  ها  مگامال  و  ها  مال  نوین،

 فضاهاي  تولید  در  مهمی  نقش  شهري،  اقتصاد  توسعه  کنار  در  که  هستند  مطرح  شهري  فضاهاي
  های  مجتمع.شوند  می  پیرامون  شهري  فضاهاي  بهبود  و   تغییر  موجب  و  کنند  می  ایفا  شهري  جدید 

  جمله  از که باشند می  منفی و مثبت آثار دارای ها، پدیده سایر  همانند ها مگامال و ها مال تجاری،
  اساس   این  بر.  باشد  می  شدن  مصرفی  سمت  به  شهرها  نقش  تغییر   در  مراکز  این  تاثیر  منفی،  آثار

  تبریز   شهر  کالن  شدن  مصرفی بر  ها  مال   و  تجاري  هايتأثیرمجتمع  ارزیابی  منظور  به  حاضر  پژوهش
  است   تحلیلی -توصیفی  ماهیت  اساس  بر  و  کاربردی  هدف  لحاظ  از  پژوهش  این.  است  گرفته  انجام 

 تجاری  های¬مجتمع  مشتریان  پژوهش  آماری  جامعه.  باشدمی  کمی  نوع  از  آن  بر  حاکم  رویکرد  که
  فرمول   اساس  بر  نمونه  حجم.  است  تبریز  رشدیه  پاالدیوم  و  اطلس  پارک،  الله  رویال،  باران،  ستاره

  تصادفی   صورت   به  تجاری  مجتمع   هر  مشتریان  تعداد  تناسب  به  و  گردید  برآورد  نفر  400  کوکران
 و  فرهنگی  شاخص  چهار  از  چارچوبی   موضوع  تحلیل  منظور  به.  گردید  توزیع  آنها  بین  سیستماتیک

 از  اطالعات  تحلیل  و  تجزیه  جهت  و   شد   گرفته  بهره  محیطی  و  کالبدی-فیزیکی  اقتصادی،  اجتماعی،
 به   754/0  پرسشنامه  کلی  پایایی.  است  شده  استفاده  STATAافزار  نرم  و  ساختاری  معادالت  روش

 دهدمی  نشان  ساختاری  معادالت  روش  از  استفاده  با  هاداده  تحلیل  از  آمده  بدست  نتایج.آمد  دست
  ابعاد  تمام شامل تاثیر این و  باشندمی موثر شهر شدن مصرفی در مطالعه  مورد تجاری هایمجتمع

 .شودمی محیطی و کالبدی-فیزیکی اقتصادی، اجتماعی، -فرهنگی

 کلیدواژه ها: 
  مصرفی تجاری، های مجتمع
 ساختاری، معادالت شدن،

 تبریز  کالنشهر

 
   یپورمحمد محمدرضا :نویسنده مسئول * 

استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز،  آدرس:
 . تبریز، ایران

 pourmohamadi@tabrizu.ac.ir ایمیل:
 09143158437تلفن: 

 

file:///C:/Users/farha/Desktop/pourmohamadi@tabrizu.ac.ir
https://www.orcid.org/0000-0002-0486-5373
https://www.orcid.org/0000-0002-0486-5373
https://www.orcid.org/0000-0003-2972-4750


 
 

74 

 . 96تا   70 صفحات .1400 زمستان .29 شماره .8 دوره

 

بررسی و تحلیل نقش مجتمع های تجاری و مال ها در تغییر نقش شهرها به سمت  . پورمحمدی، نادر زالیمسعود حسن نژاد امجدی، محمدرضا 
 مصرفی شدن )مطالعه موردی: کالن شهر تبریز( 

 مقدمه 1
ها در محيطي  اجتماعي بيشتر انسان امروزه زندگي  

دارد  دست  جريـان  شـهر  نـام  بـه  ساز 
(Swyngedouw et al, 2002: 548)  به شهرها   .

پیچیده  دست عنوان  اختراع  مطرح  ترین  بشر  ساز 
( ابعاد  Mofareh, 2016: 264هستند  تمامی  که   )

قرار می  تأثیر  تحت  را  و جمعی  فردی  دهند.  زندگی 
(. برخالف اینکه  40:  2012،  1د )بنی فاطمه و حسین نژا

همواره زندگی روستایی مبتنی بر قناعت و تولید برای  
خودمصرفی بوده است، گسترش زندگی شهرنشینی  
به دنبال ایجاد نیازهای کاذب به منظور کسب سود  

(  Warnaby & Medway, 2018: 277بیشتر است ) 
و   نماد  نیز  خرید  بزرگ  مراکز  رشد  و  توسعه  و 

از  نشانه  )مصرفی ای  است  بوده  -Calvoشدن 
Porral & Levy-Mangín, 2018: 11  شواهد  .)

ی نخـست قـرن  تجربي نشانگر اين است كـه تـا دهـه
بيـستم گـرايش غالـب در كشورهاي صنعتي ناظر بر  

مصرف انگاشتن  به مذموم  و  غيرضـروری  ویژه  های 
بوده   تجملي  و  لوكس  كاالهاي  مصرف  بـه  گـرايش 

ف  )فراهانی  قـرن  98:  2009،  2رد است  اوايل  از  اما  (؛ 
انبوه، مسائلی   توليد  بـا پديدار شدن قدرت  بيـستم 
عالئـم   و  اقـساطي  فروش  تبليغات،  بازاريابي،  مانند 

کند تجاري و ترويج اخالق مدگرا موضوعيت پيدا می 
(Jager, 2016: 189  ؛ بنابراین تاریخ تأثیر مصرف بر)

مرکز  پیدایش  تاریخ  با  شهری  ارتباط    زندگی  خرید 
طوری که  ( و همان Fink, 2015: 314تنگاتنگی دارد )

شرکت  شد  هزینهگفته  صرف  با  تولیدی  های  های 
هستند تا بازارهای فروش    زیاد به دنبال رواج مصرف 

)استیون   کنند  ایجاد  خود  محصوالت  برای  پایدار 
ی امکاناتی  (. امروزه شهرها به واسطه2013،  3مایلز

برای مصرف فراهم می شوند کتعریف می  کنند، و  ه 
این رویکرد به شهرها به مصرف انبوه و تغییر بافت  
خرید،   مراکز  گونه  قارچ  رشد  جمله  از  شهری 

است  فروشگاه  شده  منجر  فراغتی  مراکز  و  ها 
مایلز،   بی 11،  2013)استیون  و  می (  بیان  تردید  توان 

 
1 Bani fatemeh & Hossein nejad 
2 Farahani fard 

شدن   تجاری  و  شهر  مصرفی  رفتارهای  که  داشت 
ق در  شهری  پاساژها،  فضای  پیدایش  الب 

مجتمع فروشگاه  بزرگ،  مال های  تجاری،  و  های  ها 
،  2017،  4ها محقق گردیده است )مارک جینمگامال 

محصول  71 مراکز  این  اینکه  به  توجه  با  بنابراین  (؛ 
اروپایی بوده و موضوع جهانی شدن   - ی غربیتوسعه

ی آن  های اخیر بر روند توسعهسازی در دهه و جهانی 
ی این مراکز در ایران  یده است، توسعهشدت بخش
های اخیر بدون مطالعه و نیاز واقعی روی  نیز در دهه 

ای را به  داده است که این امر آثار و تبعات عدیده 
(.  Nazmfar et al., 2016: 261دنبال داشته است )

ها، دارای آثار مثبتی  این فضاها همانند سایر پدیده
ی گردشگری،  های سفر، توسعهچون کاهش هزینه

فضاي   در  تغییر  و  پویایی  تحرك،  سرمایه،  تولید 
منطقه ارزش  افزایش  پیرامون،  محدوده،  شهري  اي 

منفی  تولید هسته  آثار  و  غیره  و  هاي جدید شهري 
محدوده،   هویت  تغییر  جمعیت،  ازدحام  نظیر: 

شدن واحدهای  کاهش اشتغال، ایجاد ترافیک، بسته
مراکز این  پیرامون  در  کوچک  شدن ، مصرفی تجاری 

با این وجود، از نیمهشهر و غیره می  ی دوم  باشند. 
مال   1380ی  دهه  از  تب  کشور  مناطق  تمام  سازی 
کوچک کالن  تا  باور  شهرها  طور  به  را  شهرها  ترین 

ناپذیری فرا گرفته است و کمتر شهری را می توان  
بزرگ   شهر  باشد.  نشده  تب  این  گرفتار  که  یافت 

سایر شهرهای بزرگ کشور از شهر  تبریز نیز همچون  
های چند  ها و سوپر مارکت ها، دکان ها، مغازه خیابان

مجتمع دهه  به  گذشته  مال ی  و  تجاری  های  های 
می   90ی  دهه  نظر  به  که  است  شده  رسد تبدیل 

دهنده  باشد  نشان  شهر  مالی شدن  آشکار  وجه  ی 
(Toutakhane, 2018: 202  ؛ اما آن چه پرداختن به)

نماید، بررسی آثار و  را مهم و ضروری می این موضوع
شدن ها در مصرفی های تجاری و مال تبعات مجتمع 

جامعه در  که  شهرها  چرا  است،  کنونی  ی 
بخش مصرفی در  را  مختلف  پیامدهای  های  شدن 

به   و محیطی  اقتصادی  اجتماعی،  فرهنگی،  مختلف 
آنچه مطرح شد می  بنابر  توان  دنبال داشته است. 

3 Steven miles   
4 Mark jin 
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اص هدف  که  پاسخ  گفت  یافتن  حاضر  پژوهش  لی 
های تجاری چه  علمی به این سؤال است که مجتمع 

 ؟ تأثیری بر مصرفی شدن شهر دارد

 مبانی نظری  2
گیری و تحوالت  پیدایش، شکل  2.1

 فضاهای تجاری در جهان
از   مهمی  بخش  همواره  تجارت  و  فروش  و  خرید 

)الماسیان  بوده  بشر  ص  2015،  1زندگی  در  2،  و   )
بشر جوامع  داشته  پیشرفت  مهم  بسیار  نقشی  ی 

توان دریافت که  است. با نگاهی کوتاه به تاریخ، می 
قبل از پیدایش تمدن، احتیاجات هر فردی مبتنی بر  
می   انسانی  هر  که  بود  شکار  و  غذا  آوری  جمع 
از   پس  نماید.  رفع  را  ها  آن  تنهایی  به  توانست 
پیدایش تمدن، فضاهاي تجاري در اشکال مختلف، 

ي انسان را از طریق دادوستد مردم  نیازهاي اقتصاد
های اولیه  اند و از زمان تمدن با یکدیگر تسهیل نموده 

های عمومی که مردم به  تاکنون، فروشندگان در مکان 
داشتهآن و  ها دسترسی  اجناس  تا  نموده  تجمع  اند 

و    2خدمات خود را در معرض فروش قرار دهند )آهور 
ی تجاری از  (. سیر تحول فضاها146:  2012همکاران،  

نظر تاریخی را می توان به این صورت در نظر گرفت  
که اولین مراکز تجاری به مفهوم امروزی در ایتالیا در  
اوایل قرن دوم میالدی احداث شدند و پس از آن تا  
قرن ششم موضوع تجارت در شهرها اهمیت یافته و  

  7فضاهای تجاری با خیابان ها ترکیب شدند. از قرن  
بازار  میالدی  11تا   اروپایی  و  اسالمی  کشورهای  در   ،

شکوفایی و    11مراحل تکاملی خود را طی نمود و قرن  
های  گستردگی فعالیت های اصناف بود و در طی قرن 

ای  13و    12 چهره  مبادله،  و  تجارت  امر  گستردگی   ،
)حبیبی بخشید  شهر  به  تجاری  در  2005،  3کامالً   .)

ی رنسانس،  ره میالدی به بعد و در دو  15اروپا از قرن  
وجود بازارهای زیبا به شهرها کیفیت تازه ای داد و  
پیدایش، توسعه و افول شهرهای تجاری با دگرگونی  
هنگام   و  داشته  مستقیم  ارتباط  تجاری  الگوهای 

 
1 Almasian  
2 Ahor et al 

منطقه شهری،  اقتصاد  این  شکوفایی  در  بازار  ی 
  19و    18شهرها توسعه بیشتری می یافت. در قرن  

فضا از  ها  مغازه  و  های  بازار  محیط  به  باز  ی 
سرپوشیده انتقال یافتند و همین امر ماهیت موقتی  
بازار را تغییر داد. ابتدا این بازارها تنها به یک کاالی  
کبیر   انقالب  از  بعد  و  داشتند  اختصاص  خاص 

محل  این  و  فرانسه،  مراودات  برای  فضایی  به  ها 
جلسات اقشار مختلف تبدیل شد. به عبارت دیگر،  

رپوشیده و بازارهای طاقدار، محیطی  این فضاهای س
چندمنظوره در مرکز شهر به وجود آوردند که در آن  

می  پرداخته  نیز  اجتماعی  تعامالت  ساخت  به  شد. 
و    19های بزرگ و زنجیره ای در اواخر قرن  فروشگاه 

که همزمان   20گیری مراکز خرید در اوایل قرن شکل
انبوه و توجه به مصر  تولید  ف  با پیشرفت صنعت، 

می   تجاری  فضاهای  در  تحول  مراحل  دیگر  از  بود، 
باشد. پس از آن به دلیل افزایش استفاده از خودرو،  

ی شهری ایجاد شدند که شکوفایی  مراکز خرید حومه 
ی و رونق این مراکز از پایان جنگ جهانی دوم تا دهه 

دهه   1970 اوایل  در  داد.  نقل  1980ی  رخ  و  حمل   ،
ت تغییرات عظیمی در  عمومی، جهانی شدن و اینترن 

مال  دوران،  این  در  آورد.  وجود  به  خرید  و  مراکز  ها 
طی  مگامال  در  یافتند  توسعه  و  ایجاد  سال    30ها 

)چند   مال"  "مگامولتی  یا  مگامال  چندین  گذشته 
های بسیار بزرگ( مانند "وست ادمونتون مال" و  مال 

های دیگری  اند و مال "مال آو آمریکا" به وجود آمده
امروزه مطابق این دو مدل در کشورهای مختلف  نیز  

اند، اگر چه برخی در مقیاس کوچک تر  یافته توسعه
تر که در کنار اندازه، منحصر  و برخی در مقیاس بزرگ

ها، سرگرمی فراهم شده در  ی آن فردترین خصیصهبه
 کنار خرید است. 

 

3 Habibi 



 
 

76 

 . 96تا   70 صفحات .1400 زمستان .29 شماره .8 دوره

 

بررسی و تحلیل نقش مجتمع های تجاری و مال ها در تغییر نقش شهرها به سمت  . پورمحمدی، نادر زالیمسعود حسن نژاد امجدی، محمدرضا 
 مصرفی شدن )مطالعه موردی: کالن شهر تبریز( 

ها و  های تجاری، مال نقش مجتمع  2.2
 ی ریزی شهر ها در برنامه مگامال

اساس  مجتمع  بر  در کشورهای مختلف  تجاری  های 
ی دوم قرن نوزدهم به بعد  نیاز بازار صنعتی از نیمه

که تولید، انبوه کاال را به ارمغان آورد، شکل گرفتند.  
توزیع   سیستم  نیازمند  تولیدات  این  شک،  بی 
مناسبی بود تا بتواند کاالها را به دست مصرف کننده  

ها  اد و تاسیس این مجتمع برساند که این امر در ایج 
هاللی  )عامل  داشت  اساسی  این  1،2017:10نقش   .)

هاي شهري،  ترین کاربري مراکز به عنوان یکی از مهم 
توسعه کنار  در  در  مهمی  نقش  شهري،  اقتصاد  ی 

می  ایفا  فضاهاي جدید شهري  و  تولید  )سرور  کنند 
اصلی  2017:29،  2همکاران  عنصر  فضاهای شهری   .)

( و به عنوان  3،2003:43اشد )پارسی بساخت شهر می 
ها و رخدادهای گوناگونی از  مفاهیمی عینی که زمان
گیرند، موجودیت خود را در  زندگی بشری را در برمی 

و  بستر شهر شکل می  تغییر  آن،  به همراه  و  دهند 
عبارت دیگر، مفهوم فضاهای  کنند. بهتحول پیدا می 

در یک    شهری از دل شهر و شهرنشینی سر برآورده و
ی متقابل با آن قرار دارند. در نتیجه، پرداختن  رابطه

های مختلف فضا در شهر و تأثیرات آن بر  به جنبه
مقوله  انسان،  شود  رفتار  می  قلمداد  مهم  ای 

کاربری 12:  2018،  4)محمودی  از  یکی  مهم  (.  های 
فعالیت  که  است  تجاری  کاربری  دیگر  شهری  های 

، 5دهد )پورمحمدی ی شهری را نیز تحت تاثیر قرار م
ترین عناصر شهري  ( و به عنوان یکی از مهم54:  2006

به  تاثیر  در  همواره  و  داشته  پویایی شهر  در  سزایی 
به شهري  فضاهاي  سایر  و  کنار  ترکیب  یک  عنوان 

پیچیده، حیات   تار و پودهاي  از  تنیده  کالبد در هم 
می  وجود  به  را  شهر  یک  و  مطلوب  )سرور  آورند 

به 30:  2017همکاران،   شکافی  طوری(  کالبد  در  که 
بستر تاریخی شهرها، بازارها و مراکز خرید همواره از  
محسوب   شهرها  فضایی  و  کالبدي  اصلی  عناصر 

جایگاه  می از  همواره  نیز  نظر شهرسازي  از  و  گردد 

 
1 Amel hIlali 
2 Sarvar et al 
3 Parsi 

(.  25:  2001،  6زادهباشد )سلطانممتازي برخوردار می 
ها حتی به سبب ایجاد  های تجاری نوین و مال مجتمع 

سرمایهمکان برای  جذاب  کاالها  هایی  انواع  گذران، 
هایی که در گذشته توسط شهروندان تولید  حتی آن 

اند و جامعه را از شکل  شدند را در خود جا داده می
دهند )عامل  تولیدی به سوی شهر مصرفی سوق می 

ویژگی 2017هاللی،   با  و  موجب  (  خود  خاص  های 
در فضای   این مراکز  تغییر  پیرامون خود می شوند. 

عنوان یکی از عوامل اصلی تغییر و بهبود فضاهاي  به
همکاران،   و  )سرور  هستند  مطرح  پیرامون  شهري 

(. مروری بر وضعیت فضاهای پیرامون این  38:  2017
این   مؤید  کنون  تا  گذشته  های  در طی سال  مراکز 

ویژگی  و  شرایط  که  است  مراکز  موضوع  این  هاي 
تح شهري  موجب  فضاي  در  تغییر  و  پویایی  رك، 

 شوند.  پیرامون خود می 

می  نمونه  مکانبرای  گفت:  احداث  توان  و  یابی 
ی  پارك در منطقه در حال توسعهمجتمع تجاري الله

شهر تبریز، موجب رونق ساخت و ساز، افزایش  کالن 
منطقه محدودهارزش  ایجاد  اي  یا  و  مجتمع  این  ی 

در  هسته این منطقه که به سبب  ی جدید شهري 
های ایجاد شده و نیز ایجاد یک  تجمع انواع کاربري 

فضاي همبسته با محیط اشاره کرد که به سرزندگی  
و جذابیت این بنا براي طبقات مختلف مردم منجر  

 گردیده است. 

که شکل  همان   می   1طور  به  نشان  توجه  دهد، 
زمان،   گذر  در  منطقه  این  در  ساز  و  ساخت  روند 

پارك وجود فضاهاي خالی اطراف مجتمع الله   حاکی از 
در    1387در سال   ساز  و  هرگونه ساخت  فقدان  و 

می و  منطقه  احداث  از  پس  سال  چند  اما  باشد. 
برداري از آن، به تدریج ساخت و ساز آغاز شده  بهره 

گیرد. این روند با پایش  و روند صعودي به خود می 
ماهواره  سال تصاویر  قابل    1399الی    1387هاي  اي 

 باشد. مالحظه می

4 Mahmoudi 
5 Pour mohammadi 
6 Sultanzadeh 
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)منبع، سرور و همکاران،    1399تا    1387های  ی فضاهاي اطراف مجتمع تجاري الله پارك در طی سال روند توسعه   1  شکل 

 و نگارنده(   2017

 

تجاری   مجتمع  پیرامون  فضاهای  بررسی  همچنین 
ی تاثیر این مجتمع  اطلس شهر تبریز، نشان دهنده

فضای پیرامون خود است.    کارکرد بر نوع ساختار و  
های  که روند ساخت و ساز و نوع ساختمان طوری به

واقع در مجاورت این مجتمع با تاثیرپذیری از مجتمع  

که در تصویر  اطلس دچار دگرگونی شده و همچنان 
ساختم  2 احداث  و  تملک  است  های  ان مشخص 

فضای   تغییر  به  منجر  مرکز  این  مجاورت  در  جدید 
 شود. پیرامون آن می 

 

 
 وسازهای پیرامون مجتمع اطلس )منبع: نگارنده( ای از ساخت نمونه   2  شکل 
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ی پژوهش های  مروری بر پیشینه  2.3
 انجام یافته

ای  ی مطالعه در مورد مصرف به عنوان مقولهپیشینه
شناختی به اواخر قرن نوزدهم میالدی و آغاز  جامعه

می  باز  بیستم  برای  قرن  که  بود  دوره  این  در  گردد. 
ی نخستین بار مصرف و شیوه مصرف کردن به منزله 

خاص مورد    بینی  ای مرتبط با فرهنگ و جهانپدیده 

گرفته   قرار  وبر  ماکس  )توجه   ,Mousaviاست 
و فضاهای    مراکز (. همچنین در خصوص  104 :2013

تجاری مطالعات متعددی توسط اندیشمندان انجام  
های صورت گرفته یافته است که بخشی از پژوهش 

شماره   جدول  در  کشور  داخل  از    1در  بخشی  و 
مطالعات انجام یافته د خارج از کشور نیز در جدول  

 شود.بیان می   2شماره 

 

 مروری بر مطالعات صورت گرفته در داخل کشور 1   جدول 

 محقق  سال  عنوان  یافته های تحقیق 

فضاهای تجاري يك نوع فضاي عمومي شهري است كه در آن  
 هاي انتخابي و اختياري به وقوع مي پيوندد. فقط فعاليت
فضاهاي عمومي و افزايش تعامالت اجتماعي در اين  براي ارتقای 

 فضاها مي بايست، حس تعلق را در مخاطبان افزايش دهند. 

مجتمع تجاری با رویکرد  
 توسعه پایدار شهری 

2015 
ابیان و  

 تاالرپشتی 

دلیل اصلی سرزندگی فضاهای پشتیبان تجاری که آنها را از سایر  
دو شاخص نیمه عمومی فضاهای جمعی در شهر متمایز کرده، در 

 بودن فضا و راحتی و آسایش خالصه می شود. 

سرزندگی فضاهای پشتیبان  
 در مراکز نوین تجاری 

2017 
نهاوندی و  

 همکاران 

این مجتمع تجاری از حیث برخی شاخص های اقتصادی،  
فرهنگی، اجتماعی و محیطی موفقیت هایی را به دست آورده،  

فرهنگی، اجتماعی و محیطی ولی برخی موارد به خصوص از ابعاد 
 از لحاظ کارکرد در این مجتمع ها رعایت نمی شود. 

تحلیل نقش کاربری های 
تجاری در پویایی و ایجاد  

فضاهای جدید شهری  
 )مجتمع الله پارک تبریز(

2017 
سرور و  
 همکاران 

حضور »فقرا« و »اقلیت های فرهنگی« در مراکز اغنیا، با سبک  
ی نوع  فرد تولید شده به واسطهمنحصربهزدایی از سبک های 

کاالها، کیفیت معماری و موقعیت جغرافیایی این مراکز، نظام  
ی الگوهای سرمایه داری را متزلزل و معنایی تولید شده به واسطه

 دست خوش تغییر می کند. 

معماری مصرفی، تحلیلی  
معناشناختی بر پدیده  

مصرف در مراکز بزرگ خرید  
 شهری 

2017 
و  عسگری 
 همکاران 

تفریحی بستر و مأمنی برای برقراری روابط  -مجتمع های تجاری
اجتماعی بوده و وجود این فضاها به منظور استفاده شهروندان، 

 برای تجربه های فرهنگی و اجتماعی ضروری است.

بررسی نقش مجتمع های 
تجاری تفریحی بر جذب  
 گردشگران در شهر تبریز 

2017 
دهقان و  

 نامدار 

 مالها مروج فرهنگ مصرفی خاصی برای کاربران خود هستند. 
عنوان نوعی از فضاهای عمومی جایگزین عمل  این فضاها به

 کنند می

تحلیل و ارزیابی جایگاه مالها  
 مثابه فضای عمومی به

2018 
ایزد پناه و  

 حبیبی 

بخشی  بازارها، نقش اساسی و غیر قابل انکاری در هویت
اسالمی بر عهده  -شهرهای ایرانی  فرهنگی، ملی و بومی به

 اند.داشته
 حیات شهر در پیوند با بازار رقم میخورد. 

تاثیرات مگامال ها بر هویت  
 در شهر تهران ای محله

2019 
شیعه و  
 حاجیانی 
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 محقق  سال  عنوان  یافته های تحقیق 

ای اهالی، در ارتباط باسایر  تاثیر اطلس مال بر هویت محله
گرایی، حضور برندهای خارجی، معماری  عوامل مانند مصرف

 مدرن، ترافیک و حمل و نقل قرار دارد. 
 های تحقیق منبع: یافته

 
 مروری بر مطالعات صورت گرفته در خارج کشور 2   جدول 

 محقق  سال  عنوان  یافته های تحقیق 

مفاهیم »فراواقعیت« و »جهانی محلی شدن«، از جمله  
پسامدرن به شمار می رود که  های شناخته شده جهان ویژگی

در این کتاب روابط ذاتی شان با مصرف گرایی مورد تأکید قرار  
 گیرد.می

ی مصرفی و شهر  جامعه
 پسامدرن

 دیوید کالرک 2003

 بین »شهر مدرن« و »مصرف انبوه« تقارنی تاریخی وجود دارد. 
ریزان شهری، معماران و صاحبان قدرت از جمله نیروهای برنامه

 روند. شمار میبرنده »انقالب مصرفی« بهاصلی و پیش
 2004 شهرهای مصرفی 

استیون  
مایلز و  

 مالکوم مایز
مصرف در تقاطع قلمروهاي مختلفي بين امر خصوصي و امر  

عمومي، امر سياسي و امر فردي و امر اجتماعي و امر فردي قرار  
 گرفته است. 

 مارک جین  2006 شهرها و مصرف 

داران، فروشندگان و موقیعت مکانی این  بر سه عامل خری
مراکز به عنوان شاخص های اثر گذار در موفقیت مجتمع ها  

 تاکید شده است. 
مجتمع ها و مگامال های شهری در صورتی که بر اساس  

ضوابط و معیارهای بومی شده و مناسب هر منطقه احداث  
شده باشند، از قابلیت خوبی برای ارائه خدمات به شهروندان  

 خوردار خواهند بود.   بر 

عوامل موفقیت مراکز تجاری 
کار رفته در  و استراتژی های به

 شهر بوداپست مجارستان 
 ملیندا ریکلی  2012

احداث مناسب مگامال ها بر اساس شاخص های استاندارد و  
ضوابط مناسب، عملکرد مناسبی را از لحاظ شهری در کشور  

 مالزی ایجاد نموده است.   

مال بزرگ مقایسه دو مگا
 مالزی

2016 
اولومری  

 آکیندل 

 منبع: یافته های تحقیق 

 

که اشاره شد مطالعات متعددی در خصوص  همچنان 
کشور   از  خارج  و  داخل  در  تجاری  مراکز  و  مصرف 
صورت گرفته است، اما ارتباط این دو موضوع و تاثیر 
این فضاها بر مصرفی شدن شهرها کمتر مورد توجه  
به   حاضر  مطالعه  در  اساس  این  بر  است.  بوده 

ها در  های تجاری مدرن و مال بررسی تأثیرات مجتمع 
 شود شدن شهر تبریز پرداخته میمصرفی

 تحقیقروش  3
لحاظ   از  و  کاربردی  هدف  لحاظ  به  حاضر  پژوهش 

ها  آوری داده باشد. جمع تحلیلی می -ماهیت توصیفی 
است. در بخش  ای و میدانی بوده  به صورت کتابخانه 

کتابخانه ابعاد  مطالعات  شناسایی  به  اقدام  ای، 
مسئله، بررسی چهارچوب نظری و پیشینه تحقیق و  
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بخش   گردید.  تحقیق  متغیرهای  انتخاب  همچنین 
پرسشنامه  توزیع  بر  این تحقیق هم مبتنی  میدانی 
از   کننده  بازدید  شهروندان  بین  در  ساخته  محقق 

ه آماری پژوهش  های تجاری بوده است. جامعمجتمع 
های تجاری  شامل مشتریان بازدید کننده از مجتمع 

بازه  در  که  داده  تشکیل  زمانی  منتخب  ی 
های  از این مجتمع   30/05/1398لغایت    01/05/1398

اند  گانه مورد مطالعه در این تحقیق بازدید کرده پنج 
نفر برآورد گردید. با استفاده    48858که در مجموع  

به   و  کوکران  روش  تصادفی سیستماتیک،  از  روش 
نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید که در   384

واقعی نتایج  به  دستیابی  حجم  راستای  تعداد  تر، 
نفر افزایش پیدا کرد. با توجه به اینکه    400نمونه به  

  5های تجاری مورد مطالعه این تحقیق  تعداد مجتمع 
افراد   تعداد  تناسب  به  رو،  این  از  بوده است،  مورد 

ای حجم  مراجعه نموده به هر مجتمع به روش خوشه
تناسب   به  و  گردیده  انتخاب  مجتمع  هر  در  نمونه 

 ( 3ها پرسشنامه توزیع گردید. )جدول آن

 
 جامعه آماری و حجم نمونه انتخابی   3  جدول 

 حجم نمونه  جامعه آماری  مجتمع تجاری
 50 6474 رویال

 50 6896 پاالدیوم 
 100 10985 بارانستاره

 100 10845 اطلس
 100 13658 الله پارک

 400 48858 جمع کل
 منبع: یافته های تحقیق 

 

ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه بوده  
گزینه  پنج  طیف  قالب  در  بسته  صورت  به  ای که 

)خیلی   کم(  لیکرت  خیلی  و  کم  متوسط،  زیاد،  زیاد، 
بعد فرهنگی و    4طراحی گردید و برای تنظیم آن در  

در   فیزیکی،  بعد  و  محیطی  اقتصادی،  اجتماعی، 
متغیر کمی و کیفی انتخاب گردید )جدول    23مجموع  

و  4 متخصصان  پانل  توسط  از  پرسشنامه  روایی   .)
ریق  اساتید مورد تأیید قرار گرفته و پایایی آن نیز از ط

جامعه  25توزیع   مشابه  جامعه  در  ی  پرسشنامه 
آماری این تحقیق و تحلیل نتایج با استفاده از فرمول  

به دست آمد. همچنین پایایی    78/0کرونباخ، برابر با  
با   برابر  باران  ستاره  مجتمع  در  ،  82/0پرسشنامه 

، مجتمع  78/0، مجتمع الله پارک 0/ 74مجتمع رویال 

با   برابر  برابر    72/0اطلس  پاالدیوم  مجتمع    0/ 68و 
 محاسبه شده است. 

های پرسشنامه در دو سطح  وتحلیل داده جزیه ت
های کمی  های کیفی و کمی بوده است. تحلیل تحلیل

افزار آماری یعنی  های آماری و نرم با استفاده از آزمون 
SPSS    وSTATA  تجزیه گرفته  مورد  قرار  وتحلیل 

داده  تحلیل  و  تجزیه  با  است.  تحقیق  این  های 
تأییدی،   عاملی  تحلیل  مدل  از  آزمون  استفاده 

آنالیز   آزمون  بارتلت،  آزمون  پیرسون،  همبستگی 
همچنین   و  رگرسیون  روش  متغیره،  چند  واریانس 

 معادالت ساختاری صورت گرفته است.
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 های مورد مطالعه شاخص و گویه   4  جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع: یافته های تحقیق 

 

 ی مورد مطالعهمحدوده  3.1
به کالن  تبریز  خدماتی  شهر  و  سیاسی  مرکز  عنوان 

استان آذربایجان شرقی در شمال غرب کشور ایران و  
و    46مختصات   و    17درجه    38دقیقه طول شرقی 

دقیقه شمالی واقع شده است. براساس   05درجه و 
سال   در  مسکن  و  نفوس  سرشماری  آخرین  آمار 

ه  میلیون نفر بود  5/1دارای جمعیتی معادل با   1395
 (.3است )شکل  

 

 

 

 مطالعهگویه های مورد  شاخص های مورد مطالعه

 فرهنگی و اجتماعی 

 استفاده از فضاهای تفریحی  •
 برگزاری مراسم و جشنواره ها  •
 رفتار فروشندگان •
 نوع تبلیغات  •
 محلی برای برقراری تعامالت اجتماعی  •
 جنسیت مراجعه کنندگان  •
 طبقه اجتماعی مراجعه کنندگان •

 اقتصادی

 تنوع مشاغل و اصناف •
 تنوع کاالها  •
 تنوع برندها  •
 کاالها قیمت  •
 کیفیت کاالها  •
 ارائه تخفیفات   •

 کالبدی و فیزیکی 

 نوع معماری و طراحی  •
 نوع نورپردازی  •
 طراحی فضا و دکوراسیون داخلی  •
 تامین ایمنی، امنیت عمومی و اجتماعی  •
 امکانات آسایشی و راحتی  •

 محیطی 

 ونقل عمومی سهولت دسترسی با حمل  •
 ونقل شخصی سهولت دسترسی با حمل  •
 پارکینگ وجود  •
 موقعیت مکانی  •
 تغییر محدوده فضای پیرامون  •
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 ( 2019موقعیت جغرافیایی محل مورد مطالعه )ترسیم:نگارندگان،   3  شکل 

 

 ها و بحثیافته 4

 یافته های توصیفی  4.1
  57نامه نشان داد که  نتایج حاصل از بررسی پرسش 

اند. مردان تشکیل داده درصد را    43درصد را زنان و  
سنی   با    45الی    30گروه  دارای    37سال  درصد 

با   رابطه  در  است.  بوده  فراوانی  میزان  بیشترین 
با   لیسانس  مقطع  نیز،  سواد  مختلف    48سطوح 

درصد دارای بیشترین فراوانی بوده است. در رابطه  
  61عصر با فراوانی    9الی    6با زمان بازدید هم ساعت  

ین میزان فراوانی بوده است. در  درصد دارای بیشتر
نیز،   از حضور در مجتمع  نهایت در خصوص هدف 

با   خرید  فراوانی،    37قصد  بیشترین  دارای  درصد 
درصد در اولویت دوم و تماشای    30قصد تفریح با  

های  درصد در اولویت   28اجناس بدون قصد خرید با  
 بعدی قرار دارند. 

 یافته های استنباطی  4.2
دسته و  تعيين  نقش  براي  بر  مؤثر  عوامل  بندی 

در مصرفی مجتمع  تجاری  تحلیل  های  از  شدن شهر 
با   شده  انجام  محاسبات  شد.  استفاده  عاملی 

آزمون   از  تعيين    KMOاستفاده  جهت  بارتلت  و 
داده  دروني  بهره انسجام  براي  تکنيک  ها  از  گیری 

می  نشان  عاملی،  مقدارتحلیل  که  برابر    KMOدهد 
بارتلت    957/0 آماره  سطح  می   215/1و  و  باشد 

با   برابر  نیز  بنابراین    0/ 000معناداری  است؛  بوده 
مناسب  داده  عاملی  تحلیل  براي  موجود  های 

 (5تشخيص داده شدند. )جدول 

 

 و آزمون بارتلت   KMOمقدار    5  جدول 

 KMO Bartlet Test Sig مدل تحلیل عاملی 

 0/ 000 215/1 957/0 های تجاری در مصرفی شدننقش مجتمع

 منبع : یافته های تحقیق 
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آزمون   4.3 از  استفاده  با  نتایج  تحلیل 
 همبستگی پیرسون 

از   یک  هر  همبستگی  میزان  بررسی  منظور  به 
آزمون  مؤلفه از  شدن،  مصرفی  بر  مؤثر  های 

نتایج   است.  شده  استفاده  پیرسون  همبستگی 
های پژوهش در این بخش نشان داد که به جز  یافته

جشنواره مؤلفه و  مراسم  برگزاری  وسایل  های  ها، 
ونقل عمومی و وجود فضاهای اقامتی در داخل  حمل

وابسته   متغیر  با  متغیرها  بقیه  یا مجاورت مجتمع، 
نتایج   همچنین  داشتند.  معناداری  همبستگی 

های استفاده  های پژوهش نشان داد که مؤلفه یافته

کنندگان،  مراجعه  جنسیت  تفریحی،  فضاهای  از 
ی اجتماعی مراجعه کنندگان و تنوع کاالها در  طبقه

ی متغیرها از میزان همبستگی زیادی  مقایسه با بقیه 
یافته بررسی  همچنین  اند.  بوده  نشان  برخوردار  ها 

اجتماعیمی عوامل  اقتصادی،  عوامل  که    – دهد 
یزیکی و عوامل محیطی  ف  – فرهنگی، عوامل کالبدی

با مقادیر     0/ 161و    239/0،  568/0،  616/0به ترتیب 
دارای همبستگی مثبت و معناداری با میزان مصرفی  

می  درواقع  هستند.  مجتمع شدن  گفت  های  توان 
جانبه  چند  کارکرد  طریق  از  مصرفی  تجاری  به  ای 

 (.6شود )جدول شدن شهر منجر می 

 
 نتایج آزمون همبستگی پیرسون در خصوص همبستگی عوامل مؤثر بر مصرفی شدن   6  جدول 

 میانگین همبستگی  Sig P متغیرهای بارگذاری شده  ابعاد 

 فرهنگی و اجتماعی 

 701/0 000/0 استفاده از فضاهای تفریحی 

568/0 

 0/ 047 009/0 هابرگزاری مراسم و جشنواره 
 698/0 000/0 رفتار فروشندگان

 574/0 000/0 نوع تبلیغات 
 467/0 000/0 برای برقراری تعامالت اجتماعی 

 745/0 000/0 جنسیت مراجعه کنندگان 
 763/0 000/0 طبقه اجتماعی مراجعه کنندگان

 اقتصادی

 564/0 000/0 تنوع مشاغل و اصناف

616/0 

 741/0 000/0 تنوع کاالها 
 699/0 000/0 تنوع برندها 

 - 426/0 000/0 قیمت کاالها 
 663/0 000/0 کیفیت کاالها 

 608/0 000/0 ارائه تخفیفات 

 کالبدی و فیزیکی 

 214/0 0/ 001 نوع معماری و طراحی 

239 /0 
 198/0 0/ 001 نوع نورپردازی 

 302/0 000/0 طراحی فضا و دکوراسیون داخلی 
 142/0 0/ 001 امنیت عمومی و اجتماعی تأمین ایمنی، 

 342/0 000/0 امکانات آسایشی و راحتی 
 0/ 161 303/0 000/0 ونقل عمومی دسترسی با حمل محیطی 
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یافته  4.4 نتایج  با  تحلیل  تحقیق  های 
 استفاده از رگرسیون خطی 

در ادامه پژوهش با استفاده از آزمون رگرسیون خطی  
مال  بررسی نقش  به  گام،  به  تجاری شهر  گام  های 

است.   شده  پرداخته  شهر  شدن  مصرفی  در  تبریز 
نشان داد که براساس بتای استاندارد  ها  نتایج یافته

آمده به ترتیب عوامل اجتماعی و فرهنگی،  دست به

های  اقتصادی، فیزیکی و کالبدی و محیطی در رتبه 
اول تا چهارم قرار گرفتند و مقدار بتا نیز بیانگر این  

زمینه در  که  مال   یاست  در  نقش  تجاری  های 
مورد   عناصر  از  غیر  عناصری  شهر  شدن  مصرفی 

رسی در این تحقیق وجود دارد که در این پژوهش  بر 
بنا به ماهیت طرح مسئله صورت گرفته مورد بررسی  

 ( 7قرار نگرفته است. )جدول  

 
گام در خصوص نقش عوامل مورد مطالعه بر مصرفی شدن شهر به خالصه مدل رگرسیون خطی گام   7  جدول   

یافته های تحقیق منبع:    

 

سازی معادالت ساختاری و  مدل 4.5
 بررسي برازش و اصالح مدل

 باران مجتمع تجاری ستاره
به شکل   توجه  که مقدار  می   4با  محاسبه    χ2شود 

برابر   از  می   45/61شده  که  بزرگتر    χ2باشد  جدول 

داری مدل است. از جمله  ی معنادهندهبوده و نشان 
ب شاخص خوبی  شاخص  های  مدل،  برای  رازش 
RMSEA    برابر که  این  می   0/ 04است  )مقدار  باشد 

از   کمتر  باید  مقدار    0/ 05شاخص  همچنین  باشد(، 
از    TLIو    CFI  های شاخص باشد درصد می   90بزرگتر 

  CDکه نشان از خوبی برازش مدل فوق دارد. شاخص  

 166/0 0/ 001 ونقل شخصی دسترسی با حمل
 0/ 129 0/ 001 وجود پارکینگ 

 369/0 000/0 موقعیت مکانی 
 0/ 030 012/0 وجود فضاهای اقامتی در مجتمع

 مدل 

 عوامل 
2Rشده تعدیل 

سطح  
 Fداریمعنی

Beta t p 

اجتماعی و  
 فرهنگی 

725/0 000 /0 147/0 140/3 000 /0 

 0/ 000 300/3 241/0 0/ 000 527/0 اقتصادی 

فیزیکی و  
 کالبدی 

450/0 000 /0 252 /0 247/3 000 /0 

 0/ 000 099/3 264/0 0/ 000 263/0 محیطی 
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توضیح  قدرت  بررسی  برای  مدل  شاخصی  دهندگی 
در تحلیل    R2ه مانند آماره  معادالت ساختاری است ک

می رگرسیون نشان  شاخص  این  است.  چند  ی  دهد 
زا توسط متغیرهای  درصد از تغییرات متغیرهای درون

داده می برون  توضیح  یک  زای  رو،  الزاین  مدل  شود؛ 

گرفته   نظر  در  خوب  مدل  یک  عنوان  به  زمانی 
تا حدامکان  می آن  توضیح دهندگی  قدرت  که  شود 

اینجا   در  باشد.  برای    CDباال  آمده  دست    81/0به 
قدرت  می بودن  مناسب  و  خوب  بیانگر  که  باشد 

 ( 4توضیح دهندگی است. )شکل 

 

 

شدن در مجتمع ستاره باران )منبع : یافته های  نتایج مدل مربوط به بررسی تاثیر عوامل مختلف بر مصرفی   4  شکل 
 تحقیق( 

 

مجتمع   در  شدن  مصرفی  علّی  روابط  تحلیل  نتایج 
( ذکر شده است که  8باران در جدول )تجاری ستاره

می  فرهنگی نشان  بعد  اثر  جز  به  ی،  اجتماع  -دهد 
کالبدی اقتصادی،  ابعاد  محیطی    -بقیه  و  فیزیکی 

معنا مجتمع  تاثیر  در  شدن  مصرفی  بر  داری 

مولفهستاره همچنین  دارند.  نیز  باران  محیطی  ی 
معنی  و  مثبت  تاثیر  شدن  دارای  مصرفی  بر  داری 

است که بیانگر این است که دسترسی آسان، وجود  
عث  پارکینگ و موقعیت مجتمع تجاری ستاره باران با 

 باشد.  افزایش میزان مراجعه به این مجتمع می 

 
ّی مدل برای مجتمع ستاره باران   8  جدول   نتایج برآورد روابط عل

 سطح احتمال Zآماره  اثر مستقیم  روابط علّی 

 6/0 0/ 53 5/0 اجتماعی   -اثر ابعاد فرهنگی
 0/ 05 - 1/ 89 - 17/0 اقتصادیاثر ابعاد 

 002/0 04/3 32/0 کالبدی -اثر ابعاد فیزیکی
 003/0 00/3 30/0 اثر ابعاد محیطی 

 منبع: یافته های تحقیق 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
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 مجتمع تجاری رویال 
نشان داده شده، مقدار    5طوری که در شکل  همان 
برابر    χ2آماره   از مدل فوق  آمده    33/ 79به دست 

قبول   قابل  بیانگر  احتمال  سطح  مقدار  که  است 
معنا و  می بودن  مدل  مقدار  داری  همچنین  باشد. 

RMSEA    مقدار  03/0برابر ،CFI    و مقدار    0/ 90برابر

TLI    برازش  می   89/0برابر از  حاکی  که  باشند؛ 
محاسبه    CDمناسب مدل می باشد. همچنین مقدار  

م برابر  شده  رویال  مجتمع  برای  و    78/0دل  بوده 
شده   برازش  خوبی  به  مدل  که  است  این  بیانگر 

 ( 5است. )شکل 

 

 

 
 نتایج مدل مربوط به بررسی تاثیر عوامل مختلف بر مصرفی شدن در مجتمع رویال )منبع : یافته های تحقیق(   5  شکل 

 

با توجه به نتایج به دست آمده میان متغیرهای مدل 
گردد که در مجتمع رویال،  مالحظه می   9در جدول  

داری بر کالبدی تاثیر معنا  -ابعاد اقتصادی و فیزیکی 
طراحی   چقدر  هر  عبارتی،  به  دارند.  شدن  مصرفی 
مجتمع تجاری شیک و دکوراسیون داخلی جذاب و  

بی مجتمع  توجه  نورپردازی  جلب  باعث  باشد،  شتر 
ها می شود. از نظر بعد اقتصادی؛ تنوع کنندهمصرف

در   داری  معنی  تاثیر  کاالها،  قیمت  و  اصناف  زیاد 
از   متغیرها  سایر  دارد.  افراد  مصرف  و  خرید  میزان 

فرهنگی ابعاد  تاثیر    - جمله  محیطی  و  اجتماعی 
داری بر مصرفی شدن ندارد؛ ولی به دلیل دارا  معنا

بزرگتر از یک، وجودشان در مدل الزم و    zماره  بودن آ
 ضروری است. 
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ّی مدل برای مجتمع رویال  9  جدول   نتایج برآورد روابط عل

 سطح احتمال Zآماره  اثر مستقیم  روابط علّی 

 18/0 - 31/1 - 12/0 اجتماعی   -اثر ابعاد فرهنگی
 0/ 000 - 5/ 47 - 0/ 79 ابعاد اقتصادیاثر 

 04/0 02/2 24/0 کالبدی -اثر ابعاد فیزیکی
 14/0 1/ 45 17/0 اثر ابعاد محیطی 

 منبع : یافته های تحقیق 

 

 مجتمع تجاری الله پارک 
به دست آمده برای مدل    χ2با توجه به مقدار آماره  

گردد که مقدار این  در مجتمع الله پارک مالحظه می 
داری  ی معنادهندهاست که نشان   26/ 65آماره برابر  

شاخص مقدار  است.  و    0/ 92برابر    CFIهای  مدل 
TLI    را  می   0/ 89برابر مدل  خوب  برازش  که  باشد 

برای مدل    RMSEAدهند. همچنین مقدار  نشان می 
کمتر بوده و قابل قبول    05/0وده که از  ب  035/0برابر  

 ( 6باشد. )شکل می

 

 

 

 
 مدل مربوط به بررسی تاثیر عوامل مختلف بر مصرفی شدن در مجتمع الله پارک )منبع : یافته های تحقیق(   ج ی نتا  6  شکل 

 

مجتمع الله پارک مالحظه    مطابق با برآورد مدل برای 
مولفهمی که  معناشود  تاثیر  محیطی  بر  های  داری 

مصرفی شدن دارد. به عبارت دیگر، مکان قرار گرفتن  
مجتمع الله پارک، دسترسی آسان و داشتن پارکینگ  
این مجتمع عامل بسیار مهمی در جذب مشتریان به  

این محل،  این مجتمع می  رونق  به  توجه  با  و  باشد 
سال تغییر   طی  در  پیرامون  محدوده  بافت  های  در 

فرهنگی  ابعاد  است.  مشهود  و    -گذشته  اجتماعی 
معنی - فیزیکی تاثیر  شدن  کالبدی  مصرفی  بر  داری 

بزرگتر از یک،    zنداشته، ولی به دلیل دارا بودن آماره  
که    وجودشان در مدل الزم و ضروری است. در حالی 

تاثیر معنا اقتصادی  بر مصرفی شدن در  ابعاد  داری 
 (10این مجتمع ندارد. )جدول 
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ّی مدل برای مجتمع الله پارک  10  جدول   نتایج برآورد روابط عل

 سطح احتمال Zآماره  ثر مستقیم ا روابط علّی 
 0/ 11 - 1/ 59 - 28/0 اجتماعی   -اثر ابعاد فرهنگی

 7/0 -0/ 38 - 06/0 اثر ابعاد اقتصادی
 0/ 25 14/1 22/0 کالبدی -اثر ابعاد فیزیکی

 0/ 08 -1/ 72 - 28/0 اثر ابعاد محیطی 
 منبع: یافته های تحقیق 

 

 مجتمع تجاری اطلس
آماره برای مجتمع    χ2ی  مقدار  برآورد شده  در مدل 

ی  بوده و نشان دهنده   58/47تجاری اطلس، برابر  
تاییدکنندهمعنا و  بوده  مدل  مناسب  داری  برآورد  ی 

همچنین   است.    05/0برابر    RMSEAمقدار  مدل 
  91/0برابر   CFIباشد که قابل قبول است. مقدار  می

مقدار   برازش    90/0  برابرTLIو  از  حاکی  و  بوده 

به دست آمده برای مدل    CDمناسب مدل است.  
دهد مدل برآورد شده  بوده که نشان می   0/ 84برابر  

برای مجتمع اطلس از قدرت توضیح دهندگی خوب  
 ( 7برخوردار است. )شکل 

 

 

 

 

 مدل مربوط به بررسی تاثیر عوامل مختلف بر مصرفی شدن در مجتمع اطلس )منبع: یافته های تحقیق(   ج ی نتا  7  شکل 

 

تحلیل روابط علّی برای مجتمع تجاری اطلس نشان  
تاثیر  می اقتصادی  ابعاد  و  محیطی  ابعاد  که  دهد 

داری بر مصرفی شدن دارند. در ابعاد اقتصادی،  معنا
های ارائه شده  غل، میزان تخفیفهر چقدر تنوع مشا

و کیفیت کاالها بیشتر باشد، تمایل به مصرف افراد  
می  افزایش  مجتمع  این  محیطی،  در  ابعاد  در  یابد. 

سهولت دسترسی به این مجتمع و داشتن پارکینگ  
از جمله عواملی هستند که تاثیر زیادی در تمایل به  

ییر حضور و در نتیجه، خرید افراد دارند. همچنین تغ
ساخت  رونق  و  مجتمع  پیرامون  بافت  در  در  وساز 

اثرات محیطی مجتمع اطلس   از  این محل  مجاورت 
داری بر  کالبدی تاثیر معنی  -باشد. ابعاد فیزیکی می
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ی  مصرفی شدن نداشته، ولی به دلیل دارا بودن آماره
z    از یک، وجودشان در مدل الزم و ضروری بزرگتر 

حالی  در  فرهنگ  است.  ابعاد  تاثیر    -ی که  اجتماعی 
 ( 11داری بر مصرفی شدن ندارد. )جدول معنا

 

ّی مدل برای مجتمع اطلس  11  جدول   نتایج برآورد روابط عل

 سطح احتمال  Zآماره  اثر مستقیم  روابط علّی 
 59/0 53/0 09/0 اجتماعی  -اثر ابعاد فرهنگی

 001/0 20/3 39/0 ابعاد اقتصادی اثر 
 16/0 40/1 18/0 کالبدی -اثر ابعاد فیزیکی

 0/ 000 4/ 42 71/0 اثر ابعاد محیطی 
 منبع : یافته های تحقیق

 

 مجتمع تجاری پاالدیوم رشدیه
نشان داده شده است،    8طوری که در شکل  همان 

آماره   برابر    χ2مقدار  فوق  مدل  از  آمده  دست  به 
باشد.    76/21 می  قبولی  قابل  مقدار  که  است 

بوده و مورد تائید    04/0برابر    RMSEAمقدار  همچنین  
و مقادیر شاخص  از قبیل؛  است  برازش  های خوبی 

CFI    وTLI    و نشان  بوده    90/0و    91/0 برابربه ترتیب
می  مدل  برازش  خوبی  شاخص  از  برای    CDباشد. 

قدرت توضیح دهندگی مدل است که در این مجتمع  
برابر   آن  تا چه  است و نشان می   0/ 83مقدار  دهد 

معادله نمونه اندازه  رگرسیونی  داده ی  به  ها،  را  ها 
 ( 8کند. )شکل می  نیکویی برازش

 

 
مدل مربوط به بررسی تاثیر عوامل مختلف بر مصرفی شدن در مجتمع پاالدیوم رشدیه )منبع: یافته های    ج ی نتا  8  شکل 

 تحقیق( 

 

مجتمع   برای  آمده  دست  به  علّی  روابط  تحلیل 
ابعاد   تمامی  که  است  این  بیانگر  رشدیه  پاالدیوم 

فیزیکی  -فرهنگی  اقتصادی،  و    - اجتماعی،  کالبدی 

مع تاثیر  دارند.  محیطی  شدن  مصرفی  بر  ناداری 
 ( 12)جدول 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%B4
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ّی مدل برای مجتمع پاالدیوم رشدیه  12  جدول   نتایج برآورد روابط عل

 سطح احتمال Zآماره  اثر مستقیم  روابط علّی 
 01/0 53/2 31/0 اجتماعی    -اثر ابعاد فرهنگی

 003/0 - 00/3 - 36/0 اثر ابعاد اقتصادی 
 02/0 28/2 24/0 کالبدی   -اثر ابعاد فیزیکی

 06/0 - 85/1 - 24/0 اثر ابعاد محیطی  
 منبع: یافته های تحقیق 

 

های  در نهایت برآورد نهایی مدل در تمامی مجتمع 
تجاری مورد مطالعه با استفاده از مدل معادالت  

و جدول شماره   9ساختاری به صورت شکل شماره 
   به دست آمده است.  13

 

 

 مدل کلی تحقیق )منبع: یافته های تحقیق(   ج ی نتا :  9  شکل 

 

ّی مدل کلی تحقیق  13  جدول   نتایج برآورد روابط عل

 سطح احتمال Zآماره  اثر مستقیم  روابط علّی 
 005/0 80/2 632/0 اجتماعی   -اثر ابعاد فرهنگی

 0/ 001 - 23/3 0/ 796 اثر ابعاد اقتصادی
 0/ 000 - 39/4 215/0 کالبدی -اثر ابعاد فیزیکی

 002/0 06/3 146/0 اثر ابعاد محیطی 
 منبع: یافته های تحقیق 
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مشخص است بر اساس    15همچنان که در جدول  
نتایج به دست آمده از روابط علّی برای مجتمع های  

فرهنگی ابعاد  تمام  مطالعه،  اجتماعی،    - مورد 
کالبدی و محیطی تاثیر معنا داری  -اقتصادی، فیزیکی 

، مجتمع های  بر مصرفی شدن دارند. در بُعد فرهنگی
ویژگی  داشتن  دلیل  به  مطالعه  مورد  هایی  تجاری 

نیازهای   به  پاسخگویی  تفریحی،  فضاهای  مانند: 
مختلف، تبلیغات مناسب، برگزاری مراسم و جشنواره  

های تشویقی نقش مهمی در  های مختلف و سیاست 
افزایش تمایل به مصرف و خرید افراد دارند. در بُعد  

و وجود  دلیل  به  همچون:  اقتصادی،  هایی  یژگی 
متنوع،   برندهای  و  کاالها  متنوع،  مشاغل  و  اصناف 
برای   تخفیف  ارائه  و  محصوالت  قیمت  و  کیفیت 
محصوالت دارای تاثیر معنا دار در تمایل به مصرف  

فیزیکی  بعد  در  دارند.  های    -افراد  مجتمع  کالبدی، 
تجاری به دلیل طراحی مناسب فضا و دکوراسیون  

نورپردازی و  داخلی شیک،  محیط  امنیت  و  ایمنی   ،
آسایش و راحتی مکان باعث افزایش میزان مراجعه  

نیز سهولت  می بعد محیطی  در  نهایت،  در  و  شود 
موقعیت   و  پارکینگ  وجود  مجتمع،  به  دسترسی 

های مورد مطالعه تاثیر معنا دار در  قرارگیری مجتمع
مصرفی شدن را نشان می دهد که این امر به تغییر 

شهری، هویت شهری، بافت های    ی در نوع توسعه
های تجاری، تغییر در قیمت  شهری پیرامون مجتمع 

کاذب مسکن و زمین و تغییر در سبک زندگی منجر  
 گردد.  می

 جمع بندی و نتیجه گیری 5
که   گفت  توان  می  کلی  طور  ایجاد  به  امروزه 

راهکار  مجتمع  شهرها  در  چندمنظوره  تجاري  هاي 
هسته تولید  براي  شهري  هاي  مناسبی  جدید 

(  29، ص  2017،  1)سرور و همکاران  شود محسوب می 
هسته  این  فضای که  بر  مستقیم  تاثیر  جدید  های 

توسعه  و  احداث  دارد.  خود  های  مجتمع   یپیرامون 
می  موجب  منطقهشود  تجاری،  این  هویت  که  ای 

 
1 Sarvar et al 

سنتی   عملکرد  آن  دیگر  شدند  ایجاد  آنها  در  مراکز 
ای مدرن پیش  هخود را نداشته و به سوی فعالیت

گیری این مراکز میزان تردد  با شکل . همچنین  روندمی
ها افزایش یافته و ترافیک  های اطراف آن در خیابان 

ایجاد خواهد شد. در برخی مناطق به سبب ترافیک  
پیدا می، دسترسی البا تغییر  پیرامون هم  کنند.  های 

ایجاد   تردد  پر  خرید  مرکز  برای  دسترسی  گاها 
تجاری به سبب مشتریان    شود. همچنین می مراکز 

کنند. سفر در شهر تولید می   الیی خود حجم باالبا
داده،   تغییر  را  شهر  در  شهروندان  آمد  و  رفت 

کشانند. برخی  مسیرهای اصلی را به سوی خود می 
گیرند  ها شکل می آن   یهای اصلی در همجوار فعالیت

می  شهر  فضایی  سازمان  تغییر  سبب  با  و  گردند. 
گرفتن   مجتمعمال شکل  و  در  ها  تجاری  بزرگ  های 

های پیرامون آن تغییر پیدا  ی شهری کاربری محدوده 
مراکز در    این  گیریشکل  و در بعضی موارد  کندمی

های سکونتی  گیری فعالیتشهر سبب شکل   یحومه
و تجاری در پیرامون آن شده و شهر را به سمت خود  

 (.2017، 2)عامل هاللی  سوق داده است

و   این رشد  بر  مراکز    یتوسعه عالوه  و  این  نماد 
مصرفی کردن فضای شهری است. فضای  ای از  نشانه 

ع  مصرفی و  نمادها  بیان الیبا  امروزه  خود  خاص    م 
ها  آل ت، تفکرات و ایده ایال ی سبک زندگی، تمکننده

مثابه  کننده  به  عامبازنمایی  هویت  آن،  الی  ن 
عصر   در  است.  یافته  جدیدی  حاضر  کارکردهای 

با    شهرها  را  که    فضاهاهویت خود    ارائه و خدماتی 
. در این راستا نقش تجاری  کنند  می   معرفی،  کنندمی

شهر که یکی از نمود آن بعد مصرفی آن است، تاثیر  
فضاهای شهری، مکان ها و    یگسترده ای در توسعه

نیز شاهد آن   امروزه  حتی سبک زندگی مردم دارد. 
تک در  شهرها  اکثر  که  امکانات  هستیم  ایجاد  اپوی 

گسترش فضاهای مصرفی هستند. به عبارت دیگر،  
شهرها به واسطه امکاناتی که برای مصرف فراهم می  

می  تعریف  باعث  کنند،  انبوه  مصرف  این  که  شوند 
مراکز   گونه  قارچ  از جمله رشد  بافت شهری  تغییر 

2 Amel hilali 
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فروشگاه  است  خرید،  شده  فراغتی  مراکز  و  ها 
توان بیان  ( و بی تردید می 11:  2013،  1)استیون مایلز 

داشت که رفتارهای مصرفی شهر و تجاری شدن فضا  
فروشگاه  پاساژها،  پیدایش  قالب  بزرگ،  در  های 

ها محقق گردیده  ها و مگامال های تجاری، مال مجتمع 
جین  )مارک  اینکه  71:  2017،  2است  به  علم  با   .)

مال مجتمع  و  تجاری  و  های  اقالم  تمرکز  دلیل  به  ها 
نقش   خاص  مکان  یک  در  مردم  نیاز  مورد  وسایل 
  ، مهمی در صرفه جویی زمان، ترافیک و سایر دارند

تجاری، مال  افزایش فضای  با  و مگامال اما  در  ها  ها 
سطح شهرها پیامدهای مسئله داری را ایجاد کرده و  

شهری، هویت شهری،    یباعث تغییر در نوع توسعه
اری، تغییر بافت های شهری پیرامون مجتمع های تج

در سبک   تغییر  و  زمین  و  مسکن  کاذب  قیمت  در 
زندگی می گردد. بنابراین در این پژوهش با توجه به  

شهر تبریز  ها در کالن گستردگی مراکز تجاری و مال 
و   پرسشنامه  از  گیری  بهره  با  که  براین شده  سعی 

مجتمع  تاثیر  میزان  مشتریان،  نظر  های  سنجش 
ز بر فضای مصرفی شهر  ها در شهر تبریتجاری و مال 

تعداد   راستا  این  در  که  گیرد  قرار  بررسی    5مورد 
اطلس،   رویال،  باران،  ستاره  شامل:  تجاری  مجتمع 
الله پارک و پاالدیوم رشدیه به عنوان نمونه موردی  

اجتماعی،  -جهت بررسی تاثیر ابعاد مختلف فرهنگی 
فیزیکی و محیطی مجتمع ها در    - اقتصادی، کالبدی

شهر تبریز انتخاب  ضای مصرفی در کالن میزان خلق ف
شده اند. از طرفی، شناخت میزان تاثیر ابعاد مورد  

ارائه در  شهری    یمطالعه  مدیران  برای  راهکارهایی 
ریزی و نیز تبدیل پتانسیل های بالقوه  جهت برنامه 

انکار   غیرقابل  هویت  از  بالفعل  های  پتانسیل  به 
و مال  تجاری  استفاده دمراکز  در جهت  ر فضای  ها 

مصرفی مطلوب برای توسعه متوازن شهری از همه  
 ابعاد فراهم نماید. 

از یک    شدن   ی جهان  ند ی، فرا پس از انقالب صنعتی
و   اتومبسو  تغ  لیورود صنعت    ی کالبد  یفضا  رییو 

و   نتیجهشهر  س  رییتغ  ،در  نقل    ستمیدر  و  حمل 
ی از سوی دیگر، به تغییر در شکل و فرم مراکز  شهر

 
1 Steven miles   

منجر شده   ب  رییتغ  ن یا   کهتجاری  تحول  وجود  ه  و 
  ی به برخ   در زیرمراه داشته که  ه  را به  یج یآمده نتا

 :گرددی از آنها اشاره م

در    ی امروز  د یمراکز خر  شی از پ  شی گسترش ب  -
شهرها موثر  خصوص کالن ه  از شهرها و ب  ی رسازیتصو

 می سازد. از شهرها  یتجار ی ریبوده و تصو

فرهنگ مصرفی  های تجاری مدرن مروج مجتمع  -
باشند می  افراطی  و  سطحی  شکلی  رو،   .به    ازاین 

های مدرن بیش از اینکه مبتنی بر نیاز  مصرف توده 
اصلی    یهسته،باشد بر اساس امیال است. از این رو  

و   محیطی  کالبدی،  های  جنبه  از  بیشتر  مصرف 
 اجتماعی و فرهنگی دارد.  یاقتصادی، جنبه

در   شدن  تقو   د یخر  فضاهای سرگرم    ت ی و 
ی و به تبع آن تالقی فرهنگ اقشار مختلف  زنپرسه

های اجتماعی منجر  در این فضاها به بروز ناهنجاری
 می شود. 

و    یاجتماع ی  هاامکان  های تجاری مدرن مجتمع   -
کاال است    دیکه متفاوت از خر  کنندی م  دیتولی  فرهنگ

به ماهیت مصرفی تغییر آن، شهرها    یو به واسطه
شدن    ی مصرف   یجهیکه در نت  ی اتفاق  دهد؛ نقش می 

که نه    پول«   ی شهرها به وجود آمده، »تسلط و هژمون 
 زیرا ن  ی شهر  ی فضاها  عی بلکه توز ،شهر    ی معمارتنها  

 قرار داده است.  ریتحت تاث

مطرح    یارائه   - برندهای  انواع  با  محصوالت 
جهانی در این مراکز و تمایل مردم به خرید و مصرف  

باین  محصوالت،  داخلی  گونه  تولید  دیدن  صدمه  ه 
منجر می  می مقاومتی  اقتصاد  با  تضاد  در  که  شود 

 باشد.

یافته  کلی  نتایج  نتایج  با  پژوهش  این  های 
)یافته همکاران  و  زاده  بخشی  قوجالی  2016های   ،)

(2014( همکاران  و  افراسیابی  و  2016(،  موسوی  و   )
( همخوانی داشته است و با توجه به  2013احمدی )

ارائه    های یافته زیر  کاربردی  پیشنهادهای  پژوهش 
ی  هامجتمع گردد: ضمن اینکه طراحی و ساخت  می

2 Mark jin 
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خرید نیازمند بررسی تمامی ابعاد گفته شده است،  
خود نیز دارای اثرات مختلف است که نیازمند بررسی  

عوامل  می   درنتیجه،است،   بین  که  گفت  توان 
مجتمع  با  و...  اجتماعی  اقتصادی،  های  اجتماعی، 

رابطه یک  وجود    یخرید  برگشتی  و  رفت  متقابل 
امروزه   طرفی  از  ً دارد.  اث  کامال است  رات  مشهود 

فرهنگی مراکز خرید به قدری پررنگ است که حتی  
دهد،  گاها کارکرد یک مجتمع را تحت تأثیر قرار می 

غلبه   ،مثال   برای   خاطر  به  خرید  مراکز  از   یخیلی 
شود. از آنجایی  برندهای مطرح خارجی شناخته می

جزو  هامجتمع وجود   خرید  ناپذیر ی    جدایی 
شود  هاد می پیشنازاین رو،  شهرسازی امروز هستند،  

به    یتوسعه توجه  با  تجاری  مراکز  و  ها  مجتمع 
فرهنگی  فیزیکی   - مطالعات  اقتصادی،  - اجتماعی، 

ریزی  کالبدی و محیطی در شهرها و بر اساس برنامه

و چگونگی تبدیل پتانسیل های بالقوه به پتانسیل  
متوازن شهری    یهای بالفعل این مراکز برای توسعه
زیرساخ همچنین  پذیرد.  مناسب  صورت  های  ت 

توسعه برای  تجاری    یشهری  مراکز  و  ها  مجتمع 
در حوزه  ترافیک شهری    یبخصوص  و  نقل  و  حمل 

پیرامونی   فضاهای  نوسازی  و  توسعه  گردد.  تامین 
مجتمع ها و مراکز تجاری با در نظر گرفتن طرح جامع  

و طرح  تفصیلی  توسعهو  راهبردی  آتی شهر    یهای 
بی صحیح مجتمع ها  انجام گیرد و در نهایت مکان یا

و مراکز تجاری بر اساس شاخص های مناسب مکان  
معابر، در نظر    ییابی از جمله: دسترسی به شبکه

گرفتن عوارض طبیعی شهری از جمله رودخانه ها،  
و   تفریحی  کاربری  سبز،  فضای   ، و...  ها  گسل 

مجاورگردشگ های  کاربری  با  سازگاری  نوع  ری،   ،
 رت پذیرد. معماری و بافت شهری منطقه صو
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