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  چکیده

در عصر مدرن، بسیاری از کارکردهای اجتماعی فرهنگی بازارهای قدیمی در مراکز خرید بزرگ که نوعی فضای شهری 

 وضعییت یینعدهنیروهای پیشران کلیدی بر ی که تاثیرات در حالی که جدید هستند، بازتولید شده و پاسخ داده میشود.

کعه لعزوآ یینعده  ،، دغدغه های جدی را موجع  شعدهخواهند گذاشتجای بر  مراکز خرید بزرگتصویرذهنی ضمنی 

با استفاده  هدف این تحقیق، بررسی وضییت یینده  تصویر ذهنی ضمنی مراکز خرید بزرگ  ضروری میسازد.را  پژوهی

ایجعاد مراکعز  ناپعذیربودن اجتناببا توجه به »میپردازد که طرح این پرسش به لذا  از رویکرد سناریونویسی میباشد.

راکعز خریعد در وضییت یینده تصویرذهنی ضمنی م تغییرخرید بزرگ به عنوان یک فضای شهری نوظهور در شهرها، 

یینعده پژوهعی  ویکعرد، از راین سعوا به  پاسخگوییدر راستای  .«؟میباشد عواملبزرگ، ناشی از کداآ پیشران ها یا 

 روش زمینه یابی و ل محتوا و ابزار مطالیات اسنادی؛. در ابتدا، با روش تحلیاستفاده میگردداکتشافی؛ با روش ترکیبی 

 هعای پیشرانو در ادامه اولیه  های استخراج پیشران  NVIVO 11 و نرآ افزار ؛ نفر از خبرگان 11با ابزار مصاحبه از 

 ابعزار و پیمعایش روشدلفعی،  تکنیعک بعا، موثر کلیدی های پیشران تحلیل و شناسایی انجاآ میشود. سپس اصلی،

یافتعه به کار گرفتعه میشعود.  ،MICMACافزار نرآ با متقابل تاثیرات تحلیل تکنیک ؛خبرگان از نفر 11 از پرسشنامه

معرور  از طریعقدر سه بید زمانی، مکانی و فرهنگی اجتمعاعی،  عامل اولیه  80است که ابتدا حاکی از ین  های تحقیق

عامعل اصعلی  NVIVO 21 11با استفاده از نرآ افزار تحلیل مصعاحبه مصاحبه با خبرگان شناسایی شد، که  ادبیات و

 MICMAC 11افعزارنرآ داده ها در به کارگیری  با پرسشنامه از خبرگان وو نهایتا پس از نظرسنجی  شد. مشخص

شد  رتبه بندی،  تییین عوامل در نهایت امتیازات تاثیرات مستقیم و غیر مستقیمگردید.  ان کلیدی موثر استخراجپیشر

 .گردید ارائهوضییت یینده محتمل تصویرذهنی ضمنی مراکز خرید بزرگ  و سناریو
 

 های کلیدی، سناریو. پیشران، ضمنی تصویر ذهنی، مراکز خرید بزرگآینده پژوهی،  کلیدی: واژگان
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  مقدمه
دارد، زیررا  اهمیرتبسیار  ،شهرسازی پروژه های معماری وایجاد و بهره برداری از  در ،آن بلندمدت شناخت و آینده موضوع

در پری لذا شهرسازان به طور روز افرزون  .(Amer et. Al, 2013)ویژگی عصر حاضر میباشد ،عدم قطعیت، نوآوری و تغییر
و بیرون نمانردن  در راستای پاسخگویی به دستور کارهای توسعه پایدار اشکال مختلف رویکردهای آینده محوراستفاده از 

دستور کار توسعه پایردار  وو قرار گرفتن کیفیت های اجتماعی  2112به خصوص از سال  .از غافله توسعه و رقابت هستند
، آینده پژوهری بره عنروان یرش روم علمری در این راستا ی قابل بررسی، قرار گرفته است.اجتماعی در لیست اولویت ها

بسیاری از پیش بینی کرده و آینده را  راستای رسیدن به توسعه پایدار و مواجهه با مشکلات آینده شهرها، مطرح شده تا در
 .((United Nations,2016 :4نمایدآنها ارائه  مواجهه با و راهکار مناسب برای  دهدمشکلات را کاهش 

رابطه بین فضاهای شهری و تصویرذهنی انسان از مکان، از گذشته تا کنون، همرواره مرورد توجره متفکرران و ، همچنین
و رلف، تصویر ذهنی، رویدادها، تجربیات و خاطرات گذشته انسانها را مهمترین عامل در  متخصصان شهرسازی بوده است

انسان  تصویرذهنیدر شرایط کنونی، به عقیده بسیاری از صاحب نظران، . (Carmona,2021:98ایجاد معنای مکان میداند)
مخترل فضاهای شهری طی دهه های گذشته دچار بی هویتی شده است و فرایند ادراک معنای محیط برای شهروندان  از

 تیرفیو ک یفیک یازهایو ن رامونیپ عتیبدون توجه به طب ،یامروز یستیمدرنفضاهای شهری  (.1931است)صادقی،شده 
افراد است و از هرگونره معنرا و اصرالت، دور  یزودگذر کم یازهایو ن جانیمکان، ساخته شده اند و تنها برآورنده ه یمعنا

جدی برر روح و  آسیب های این بی هویتی و دور ماندن از اصالت، که(. 1931)حبیبی،بوده و تنها مروج نامکان ها هستند
فضاهای شهری نوظهور )مراکز خرید بزرگ( در بافت های گوناگون شرهری بره  روان شهروندان را موجب گردیده است.

صررورت بسررته ای مسررتقل از بافررت اطررراه شررکل گرفترره اسررت و گاهررا موجررب تضررعیف هویررت محلرره میشرروند 
(Moazemi,2018 .)اکز خرید برزرگ( میتواننرد منجرر بره تغییررات (، فضای شهری )مر2119ه)وبه عقیده آلشولر و لوبر

بلندمرردت و وسرری  در هویررت  شررهرها شرروند و موجبررات از بررین رفررتن هویررت و شخصرریت بافررت شررهری را فررراهم 
مراکز خرید بزرگ(، نظام و ساخت کالبدی محله از جمله هویت محله ای )عمومیفضاهای  (.192 :1931آورند)عنابستانی،

(. از جمله این پروژه ها به غلبه ارتفاعی یا حجمی بر محیط اطراه ، نمادها Ryan,2013)ازندرا دچار تغییرات جدی می س
 یگزین آنهرا مری شرود)رفیعیان و همکراران،و نشانه های ساختمانی پیشین و تصویر ذهنی شهروندان را از بین برده و جا

نادیده گرفتن معنا و حس مکران در فضراهای بحران هویت مکان های شهری ما، ناشی از کم لطفی و  (.21-23 :1931
(. و تاکید محض بر عملکردگرایی در دیدگاه های مدرنیسرتی، شرهر را از معنرا و هویرت تهری 1931شهری است)پرتوی،

(. مکان بدون معنا، در فضاها و بافت های شهری، از علت های سرگردانی انسان امروز است. 1933ساخته است)مظلومی، 
از مکان و واضح در فضاهای شهری، و در نتیجه نبود حس تعلق، موجبات بی تفاوتی نسبت به مرردم   نبود معنای روشن

 دیرمراکز خرفضراهای شرهری عمرومی) جرادیا (.1931و محیط زندگی و نهایتا پریشانی افراد را رقم خواهرد زد)صرادقی،
 یو معنا مکان تیاست که هو پدیده ایکننده نامکانها،  دیتول ،، و نامطلوب،غیر روشن یذهن ریمعنا و تصو ی، دارا(بزرگ

. لذا بحران تصرویر را دچار بحران نموده است رهیو غ ، شیرازچون تهران، مشهد یبزرگ ی( در شهرهایذهن ریمکان )تصو
ایجاد شده توسط فضاهای عمومی شهری در ذهن شهروندان، یکری از دشرواریهای فررا روی  و نامطلوب ذهنی مغشوم

ا و دغدغه متولیان و استفاده کنندگان از فضاهای شهری میباشد که موجب ایجاد مکان های بی معنا و  بی هویت شهره
که به شرکل  "مکان حس"شده و موجب کاهش حس مکان و افت کیفیت زندگی در شهرها و ناپایداری شهرها میشوند.

 برزرگ) برزرگ خرید مراکز ایجاد (.Moazemi,2018شود) یم دیناپدفضاهای شهری کند، در  یکمش م "تیهو" یریگ
 حرس) اجتمراعی های ارزم و اجتماعی پایداری گرفتن نظر در با همراه، بسیاری اروپایی کشورهای در( ها مال یا بازارها
 بخرش و دولتری بودجره برا های پروژه و سازها و ساخت در( اجتماعی های ارزم از یکی عنوان به مکان هویت و مکان

 پرروژه در آن احصرای بره توجه لزوم که است مکان حس و هویت، اجتماعی های ارزم از یکی. میشود انجام، خصوصی
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 10                                                                                                         ضمنی در مراکز خرید بزرگ یینده پژوهی تصویر ذهنی صالحی و همکاران /

 بره توجه. است گرفته قرار تاکید مورد شدت به ملل سازمان 2113 پایدار توسعه برنامه  توسط، معماری و شهرسازی های
 توجهرات و اسرت داشته زیادی نمود المللی بین مقیاس در اخیر سالهای طی در مطلوب مکان حس و مکان هویت بحث

 در نیرز ایرران در کره اسرت سراخته خرود مصرروه را آنهرا های تلام و نموده جلب خود به را شهری حوزه متخصصان
، شهری مدیریت مانند اجرایی نهادهای در، آن به توجه و اعمال جهت لازم آگاهی اما، است توجه مورد بالادست طرحهای
، ناشری از فضراهای شرهری نرامطلوب و معنای مکران تصویرذهنی ضمنیمطابق تمام موارد یاد شده،  .نمیشود مشاهده

ضرورت برنامه ریزی مناسرب نسربت که در ادامه به ذکر آنها میپردازیم، مطابق شواهد بافتی نوظهور)مراکز خرید بزرگ( 
 ، مستتر میباشد.تصویرذهنی ضمنی در مراکز خرید بزرگبه تحولات آینده 

، در اقصی نقاط شهر تهران ظاهر شده اند، بدون فضاهای شهریبه عنوان  دندان طلاها"نمودند که  بیان(، 1931حبیبی )
شریعه اسرتاد دانشرگاه علرم و صرنعت  ."در نظر گرفتن بلایی که بر سر هویت، و معنرای فضراهای شرهری مری آورنرد

در شهر تهران، نگرانی های وان فضاهای عمومی شهری( )به عن( معتقد است که با ظهور مراکز خرید بزرگ 1933تهران)
معتقرد اسرت کره  (1932جدی در مورد هویت و معنای مکان پیش آمده است. شهابی، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی)

هویت و معنای شهرها و فضاهای شهری را بلعیده اند و انسران را )به عنوان فضاهای عمومی شهری(، مراکز خرید بزرگ
شناس و استاد دانشگاه معتقد است که اتفاقی که در فضای جدید رخ داده است تغییرر خود بیگانه میکند. فاضلی، جامعهاز 

تصویر ذهنی از شهرهای بزرگ است. بسیاری از شهرها هویتشان تغییر یافته و هویت شان و معنای مکان همرین مراکرز 
ایران و سند مولفه های هویت ملی ایرانیان)کریمی ملره و  1111در سند چشم انداز  .( استعمومیخرید بزرگ )فضاهای 

( و ستادملی بازآفرینی شهری پایدار و طرح جام  و طرح تفصیلی به دنبال ارتقرا  حرس هویرت و معنرا در 1931دیگران،
 . ، فاصله زیادی دارندایجاد تصویرذهنی مطلوبفضاهای شهری هستیم. و این نشان میدهد که فضاهای شهری ما با 

انسان برای این که خود را بهتر بشناسد، نیاز به شناخت محیط اطراه خود دارد و این در صورتی است که تصویر ذهنی 
( از تصویرذهنی آرامش بخش در 1931شولتز)نوربرگ (. 13 :1931روشن و خوانایی از خود و محیطش داشته باشد)حبیبی،

علاوه بر عناصر کالبدی، شامل نمادها، سمبلها، معانی و رموزی است و مقابل عینیات زیبا نام میبرد. از نظر وی، شهر 
معنای مکان را ناشی از تجربیات و حالات روحی انسان میداند. او تصویرذهنی روشن را در گرو داشتن مکان های با معنا 

ل معنادار نمودن مکان شولتز، تمام پروسه های معماری به دنبانوربرگ (. به عقیده 19: 1931شولتز، نوربرگ میداند)
( ساخت فضاهای شهری بامعنا، از رسالت های معماران و 1932به زعم مدنی پور ) .(1931شولتز، نوربرگ هستند)

 شهرسازان است، و شایسته است مکان هایی ساخته شود که کاربران بتوانند در آن مکان ها زندگی معناداری داشته باشند
(Epstein, 2012 and Amdur) . انسانها با شناخت مکان میتوانند خود را بشناسند در حقیقت، تصویر ذهنی انسان از

 بیشتر فضاهای شهری، امکان حرکت در شهر را میسر میکند و کارهای او را بامعنا میکند. رلف معتقد است معنای مکان

اهمیت  .((Carmona,2021:98باشند طارتبا در او جسم با مستقیماً که نیازهایی تا است بشر عاطفی و ذهنی ارضای متوجه
که تصویر ذهنی انسان از فضاهای شهری، حاوی چه احساس و معنایی باشد، افراد چه احساسی نسبت به  مسئله، این

میباشد که تصویرذهنی  آن جهتمکان)مراکز خرید بزرگ(، دارند یا چه معانی را از فضاهای شهری، استنباط میکنند، از 
آینده رویکرد بنابراین، . .شخص بر قضاوت وی نسبت به محیط، و نهایتا بر رفتار و برخورد وی در محیط تاثیر میگذارد

است تا  برای بقای تمدن ضمنی، ضرورتی اجتناب ناپذیر تغییر در تصویرذهنیشناسایی پیشران های اصلی  به ،پژوهی
پایداری اجتماعی مانند  ،(112:  1931 و همکاران، ساسان پور)و مگاترندهای جهانی بتوانیم پاسخگوی سونامی تغییرات

به سرعت در در دنیایی که  آمادگی برای مواجهه شدن با آینده . و غیره  باشیمدر توسعه پایدار، ارزم های اجتماعی، 
از آنجا که آینده شامل عناصر غیرمحتمل میباشد، پس انسان ها باید . ر ملتی استحال تغییر و تحول بوده، از ملزومات ه

آینده، بر محدودیت های و با رویکرد سناریو نویسی،  و ایجاد چندین  عدم قطعیت های آینده، مهیا شوندبرای مواجهه با 
ارائه  مراکز خرید بزرگاستراتژی های متنوع برای رسیدن به مطلوبیت تصویرذهنی ضمنی فکری غلبه کرده و 

 (1931ساسان پور و همکاران،)میدهند
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یکی از پراقبال ترین فضاهای شهری امروزی، که به وفور و پرتعداد در سطح شهرهای بزرگ ظهور میکنند، مراکز خریرد 
 چرشد قرارا در شهر تهران ل هما ریدو دهه اخ یدر ط. ( .Jager,2016 Ozorhon and Ilker Fatih, 2014بزرگ هستند )

سراخته شرده  مال و مگامرال در تهرران د،یخر مرکز 111از  شیب 1931تا  1931که از سال  یطور اند. به هداشت چگونه
 شهر در خرید مراکز و مالها کمی گسترم منطقی پیامد میکند، ( اشاره1931کاظمی ) (.253 :1111، )حبیبی و ایزدپناه است

 به خیابانها و کوچه ها درون از مردم نتیجه، در و میشوند شهر عمومی فضاهای جایگزین نهایت در مالها است که این تهران

 خواهرد شرهر وجرودی و هرویتی عنصرر مهمتررین بره تبردیل را خریرد مراکرز امرر، همرین .کررد خواهنرد مالها مهاجرت

 هنروز فضاها این کارکرد و ماهیت که است شکلگیری حال در عمومی فضاهای از جدیدی نوع واق  . در(1931کاظمی،)کرد

 ارزیابی خصوص در بیشتر مطالعه ضرورت عمومی، فضای به عنوان مراکز این عملکرد به ویژه .است نشده به خوبی مطالعه

 یمعنرا ،یتیشدن در خصروص مسرائل هرو ریاز غافلگ یریجلوگ یبرامیسازد. لذا  برجسته را کاربرانش بین در جایگاه آنها
 با تهران شهر در ضرورت این بهره برد.در پژوهش های شهرسازی پژوهانه  ندهیآ قاتیاز تحق توانیم ،یرذهنیمکان و تصو

 از شرهروندان اسرتقبال میزان و یافته اند، جدید عمومی فضاهای به عنوان که آنها جایگاهی مجتم  ها، این گونه قارچ رشد

 خریرد مرکرز به رفتن هم اکنون پژوهشی، طرح یش در ارائه شده آمارهای مطابق .میشود احساس پیش بیش از فضاها این

 تهران شهروندان درصد 11 خرید(. همچنین مرکز و دوستان و اقوام منزل است )پارک، تهرانی شهروندان اولویت سه از یکی

بره  یتجاری شدن فضاها یعموم (.219:  1931 امیرابراهیمی، و میکنند)کاظمی بازدید جنسیتشان از صرفنظر مراکز این از
 دسرترس چنردمنظوره، امکران یکارکردهرا جرادیو مالها، با ا دیمدرن مانند مراکز خر یتجار یآن است که فضاها یمعن
و  ،یتجراری شردن فضراها یعمروم ن،ی. بنرابراشوندیم یعموم شیازپ شیو ب کنندیعموم فراهم م یبرا یشتریب یریپذ

 De)فضاهای عمومی نوظهرور در کلران شرهرها یافتره انرد استقبال عمومی از این مراکز خرید و جایگاهی که به عنوان

Magalhaes and Trigo,2017) . هرای مختلرف و بره خصروص در ایرن تحقیرق از نظرر  ضرورت بررسی آنها را از جنبه
هده از انجام این پژوهش، شناسایی و تحلیل اثرات متقابل پیشران های کلیردی تغییرر در  می سازد. آشکارتصویرذهنی 

با توجه به غیرقابل اجتناب بودن ایجراد تصویرذهنی ضمنی مراکز خرید بزرگ به عنوان فضاهای شهری نوظهور میباشد. 
تصرویرذهنی ضرمنی فضراهای  آینده وضعیت در تاثیرمراکز خرید بزرگ به عنوان یش فضای شهری نوظهور در شهرها، 

به بیران دیگرر، چگونره میتروان تغییررات در  شهری جدید)مراکز خرید بزرگ(،  ناشی از کدام پیشران ها یا علل میباشد؟
پیشران هرا بره چره صرورت  یو تاثیرگذار یتاثیرپذیرو تصویر ذهنی ضمنی مراکز خرید بزرگ را تحت کنترل قرار داد؟ 

 ناشری از، مراکرز خریرد برزرگ ضرمنیتصرویر ذهنری تغییرر در بر این باورند کره ح این سوالات، با طر نگارندگان؟ است
خریرد تصویرذهنی ضمنی مراکز  تغییر پیشران های اصلی اصلی شکل دهنده تصویرذهنی هستند که به عنوان متغیرهای

تصویر ذهنی ضمنی در مراکز خرید متغیرهای کلیدی ، به شناسایی و تحلیل به منظور حل این مسئله بزرگ عمل میکنند.
بتوانرد بره یم سناریو به عنروان نقشره راه، نترایی ایرن تحقیرق، تا پس از ترس با رویکرد آینده پژوهی پرداخته شده بزرگ

 کرارگیریبرا بره این پیشران ها کمش نموده تا درک و آگاهی درستی از وضعیت حال و آینده پیش رو داشته و  بازیگران
  .ایجاد نمایند مراکز خرید بزرگ تصویرذهنی ضمنیمطلوبیت ایجاد نتایی این تحقیق، بتوانند تغییرات مناسبی در راستای 

طی چند دهه گذشته در آمریکرا، اروپرا، مسئله ای است که ، فضاهای شهریانسان از  "تصویر ذهنی"مشکلات مرتبط با 
از در ایرن راسرتا آسیا تحقیقات و پژوهش های متعددی با رویکردهای بین رشته ای را بره خرود مشرغول داشرته اسرت. 

 پژوهشری ،(مراکرز خریرد برزرگو فضاهای شهری )تصویر ذهنی جام شده در خارج از کشور درباره مهمترین تحقیقات ان
و شناسایی و رتبره  به عنوان فضای عمومی به پایداری اجتماعی در مراکز خرید بزرگ منطقه ای لزوم توجه  درباره است

در  پایرداریمولفره هرای اجتمراعی  درخصروص .(Alwaer and et al, 2008) بندی شاخص ها، برا روم تحلیرل محتروا
لزوم توجه به  در موردپژوهشی دیگر  ؛(Lehetonen,2014) روم تحلیل محتوابا   به عنوان فضاهای شهری مگاپروژه ها

در بریتانیرا برا روم تحلیرل محتروا  (مگاپروژه هرافضراهای شرهری) )پیامردهای غیراقتصرادی( فرهنگری ابعاد اجتماعی
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(Flyvbjerg,2014)روم برا قراهره مصرر در مجتم  های بزرگ مسرکونی لزوم توجه به تصویر ذهنی  بارههمچنین در ؛
 مولفره نمودن لحاظ با بازار بزرگ ایجاد به اقدام، قدیم بافت یش سازی باززنده راستای درو  ؛(Shawket,2016)پیمایشی 

 معنرایلزوم توجه بره  در مورد ؛(Moazemi,2018در آنکارای ترکیه با روم پیمایش ) پیرامون بافت هویت و محلی های
 ,Raiden and et al)برا روم تحلیرل محتروا بریتانیرا فضراهای عمرومی در در راستای توسعه پایدار و تصویرذهنی مکان

برا روم  در اسرتانبول (مراکز خریرد برزرگفضاهای عمرومی)بر توجه به ارزشهای اجتماعی و هویتی در و نهایتا  ؛(2019
مطالعاتی انجام داده اند. در ادامه، از مهمترین مطالعات انجام شده در داخل کشور درمورد هویرت  ؛(Ilhan,2020پیمایش )

 هرا مال با بازارها های ویژگی برخی درمورد تلفیق ، تحقیقی استفضاهای شهری مکان، معنای مکان و تصویر ذهنی در
 اسرت )فربض کررده مطررح الگرو عنروان به را ها مال در بازارها خصوصیات از هایی جنبه ادغام امکان( ، بازارها بزرگ)

 در سنتی بازار های پتانسیل تلفیق امکان 1932 سال در آهور ایران، همچنین (25: 1933، کاظمی؛ به نقل از 1931،آبادی
 امکران( 2115)  واحرد تقیزاده و .است کرده مطرح را تبریز شهر در ها مگامال از جدید نوعی ساخت و مدرن خرید مراکز
 نیرز هرا مرال و شرود رنگ کم ها مال نامکانی که بود امیدوارو  است کرده مطرح را ها مال در محلی هویت مولفه ادغام
درباره اولویت بندی مولفه های تشکیل دهنده تصویر ذهنری ارزیابانره در دروازه قررآن شریراز برا  .کنند پیدا محلی هویت

 معنرای مولفره هرای ادراکدرمرورد  ؛(1931 ،می و امیردیان نیرانیکونرام نظرا)اسدپور،  و تحلیل محتوا روم موردپژوهی
ی و پیمرایش )فیضری و برا روم مروردپژوه و رتبه بنردی آنهرا  (هتل چمران شیرازشهروندان شیرازی از فضای شهری)

و  انیرعیرف)در مشرهد  برا روم مروردپژوهی و پیمرایش (مگاپروژه هرافضراهای شرهری) پایداریدرباره  (؛1932اسدپور،
با روم  در تهران مطلوب فضای عمومی یش از زنان ذهنی تصویر شکلگیری بر موثر معیارهای درمورد ؛(1931همکاران 

در خصوص مولفه های تصورذهنی از محیط کالبدی با روم تحلیرل محتروا  و  ؛(1931،و همکاران پدیدارشناسی)ماجدی
؛ درمورد تاثیر مگامال ها بر هویرت محلره ای در اطلرس مرال نیراوران برا روم (1933استدلال منطقی )نظیف و مطلبی،

منطقره  فضای شرهریمحیطی شهروندان در معنای درباره مولفه های ادراک (؛ 1933پیمایش و دلفی  )شیعه و حاجیانی، 
 ،(1111 ،داودپور و همکراران)با روم تحلیل محتوا و پیمایش مقطعی ایتلسون ادراک چهارگانه ابعاد اساس ، برتهران 22

؛ و  زنان یا شهروندان از فضای شرهری و تمرکز این محققان بر ابعاد و مولفه های تصویر ذهنی مطالعاتی انجام داده اند.
بوده اسرت و  پژوهشری یا تاثیر مراکز خرید بزرگ بر هویت محله ای، تاثیر ارزشهای اجتماعی بر ایجاد فضاهای شهری؛ 

تصرویرذهنی  تغییر شناسایی و تحلیل اثرات متقابل پیشران های کلیدیبه  با رویکرد آینده پژوهی یمکه به صورت مستق
پیشرران  پس میتوان متوجه شد که پژوهشی کره بتوانرد  مراکز خرید بزرگ توجه نموده باشد، در دست نیست.در ضمنی 

و  کنتررل چگرونگیو  مورد بررسری قررار دهردرا  در مراکز خرید بزرگ  تصویر ذهنی در وضعیت آینده تغییر های اصلی
  نشده است. در نظر بگیرد، انجامرا تغییرات تصویرذهنی ضمنی مراکز خرید بزرگ  مدیریت

 

 مبانی و مفاهیم نظری

 تصویرذهنی مینای مکان و 
  در تصویرذهنی ضمنی انسرانها یریتاثیرگذار بر تغ عوامل اصلیو تحلیل که دغدغه مقاله پیش رو، شناخت  با توجه به این

مررور  تصویرذهنی ضمنی در ابتدا رویکردهای نظری مرتبط با میباشد،  (مراکز خرید بزرگنوظهور)مانند فضاهای شهری 
عوامل دخیل در ایجاد معنای مکران،  تصویرذهنی، یکی از مولفه های معنای مکان میباشد. ت کهفباید گدر ابتدا ، میشود
معنرای مکران "و  "معنای مکان ناشی از فعالیت ها و  عوامل اجتمراعی"، "معنای مکان ناشی از محیط و کالبد"شامل: 
معنرای ذهنری و "(. و معنای مکان ناشری از 1931،)وحدت و همکاراناست "معنای ذهنی و تصویرذهنی شخصناشی از 

وامل موثر بر ایجاد حس مکان و هویت مکان، مورد نظر این تحقیق میباشرد، کره بره آن بکی از ع "تصویرذهنی شخص
رلف معتقد است معنای مکان غالبا و عمیقا توسط تصاویر ذهنی و خاطره های مردم ساخته میشرود و ایرن را  میپردازیم. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jv

fc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 22

https://jvfc.ir/article-1-192-fa.html


 1021(، تابستان 12فصلنامه چشم انداز شهرهای یینده، دوره سوآ، شماره دوآ، پیاپی )                                                     82

معنرای مکران در کالبرد و مهمترین عامل در شکل گیری حس مکان و هویت مکران میدانرد. لرذا ترا وقتری بره دنبرال 
عملکردهای روی داده در آن هستیم، چیزی نخواهیم یافت و باید معنای مکان را در تجربه ها و تصویرهای ذهنی انسان 
از مکان ها شامل : خاطره و نمادگرایی، خوانایی و نمایانی، تجربه های حسی و ادراک و ارتباط روانی با مکران، پیگیرری 

، داده های نمادین و تداعی کننده معنا و خاطرات گذشته را در ایجاد  2111آریل در سال  .(Carmona,2021:98-99)کنیم
، از عواملی مانند و رمزگشایی از مکانمعنا شدن میدارد که  بیان( 1933) فیعیانر .Ariel, 2010))معنای مکان موثر میداند

. (1933،و عقایرد تراثیر میپرذیرد)رفیعیان و رفیعیران و بمانیران آموخته ها،  تصورات، تصویرهای ذهنی، باورها، بینش ها 
( حاصرل ، و رمز و رموز( معتقد است که عناصر کالبدی به همراه معانی و ذهنیات )نمادها، سمبل ها1931شولتز )نوربرگ 

معتقرد اسرت  (1932)راپاپورت میشوند. های با معنا موجب ایجاد مکان، و انسانی معنوی ،از کاراکترهای طبیعی، روحانی 
(. 191 :1931که مردم به کمش ارزشها، باورها و جهان بینی شان به محیط خود معنا میدهند)کریمی مشراور و همکراران،

ادراک معنای هر محیط، تنها حاصل از تاثیر مظاهر بیرونی آن محیط بر ذهن شخص نیست بلکه تصویر ذهنی فررد نیرز 
 همکاران معتقدند که تصویرذهنی غیرعینی و ناملموس اسرت و شرامل آگراهی و ش(. پلی1935 سهمی اساسی دارد)لینچ،

  (Polic, Repovs, Natek, Klemencic, Kos, Ule, & Kucan, 2005)هرای ذهنری شرخص نسربت بره محریط اسرت
 تصرویرذهنی(. 1935)لیرنچ،  همچنین از نظر لینچ، درک تصویر ذهنی افراد از سیمای شهر، بسیار حرائز اهمیرت میباشرد

انسان از شهر، بر مبنای تاثیرات حسی، قضاوت هرای زیبرایی شناسرانه، چهرارچوب فرهنگی،ارزشرها،ایده آلهرا، آرمانهرا، 
( 1935) حبیرببره زعرم  (.1931)حبیبری، از مکان شکل مری گیردطرات و تجربیات شخصی،قومی،گروهی،اعتقادات، خا
 و جمعری قرومی، شخصری، تجربیرات زیبرایی شناسری،قضاوتهای  حسی، تأثیرات مبنای بر شهری محیط درتصویرذهنی 

 (.11 :1931،و همکاران )اسدپورمیگیرد کلنها شآرما و ها آل ایده ارزشها، و فرهنگی چارچوب گروهی،
 

 انواع تصویر ذهنی 
سطوح و فرایند ادراک تصویرذهنی در این پژوهش، بر اساس سطوح ادراک معنای اکو، لیرنچ ، گیبسرون و ایتلسرون، بره 

حسی(؛ و ادراک معانی ضمنی)ارزشی ، غیرکالبدی(  قابرل تطبیرق اسرت. در _کالبدی_صورت  ادراک معانی آنی )ابتدایی
تصرویر "ادامه،  سلسله مراتب تصویر ذهنی را میتوان در دو بخش تصویرذهنی اولیه، و تصویرذهنی ضمنی بررسی نمود. 

فرم )محیط کالبدی و فعالیت هرا  ساختار به مربوط مستقیماً ومی باشد،  عاطفی_حاصل ادراک احساسی "ذهنی آنی)اولیه(
به نقرل از ؛ 1939دارد)نسر، ذهنی فعالیت و ادراک به کمی نیاز و و عملکردهای اجتماعی که در آن محیط وجود دارد( است

سطح اولیه تصویر ذهنی میباشد. مکان زمانی معنا پیدا میکنرد کره کره درکری حسری از آن  .(19: 1933نظیف و مطلبی،
صورت گرفته و تصویری ذهنی )اولیه و ثانویه( از خود به جای گذاشته باشد. در تصاویر ذهنی اولیه مواردی همچرون برو، 

ا بخشری از وجرود خرود را بره یراد مری صدا، بنا، احساس غم، شادی، لذت،  و غیره وجود دارد و انسان برا یرادآوری آنهر
گیررد و  مری شرکل نراظر ذهرن در که )اولیه(، تصویر ذهنی آنی از هرآنچه غیر (. اما، به عقیده لینچ،11 :1931آورد)حبیبی،

اکتشرافات "شولتز در هویت مکان ،ونوربرگ  "تصویر ذهنی"(. .1939است)نسر، "صویر ذهنی ضمنیت"استنباط میشود، 
لیرنچ،   "سریمای شرهر"رلرف در معنرای مکران و  "تصویر ذهنی"، و "ترجیهات محیطی"نها در نظریه کاپلا "استنتاجی

 مصداق هایی در حوزه تصویر ذهنی ضمنی میباشند.
 

 شکل گیری تصویرذهنی ضمنی فرایندابیاد و  
مسئله مهم این تحقیق، ماهیت تغییر در تصویر ذهنی ضمنی فضاهای شهری)و به خصوص مراکز خرید بزرگ( میباشرد. 
ادموند بیکن معتقد است در فرایند ایجاد و تغییر تصویرذهنی ضمنی، کالبد محیط، فعالیت های مسرتقر در آن و مقیراس، 

 1933مقوله ای، نیاز به ساختارهای کالبدی است)نظیف و مطلبی، بسیار تاثیرگذار و دارای اهمیت میباشد. برای ادراک هر
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مرورد  نمرادگرایی و های معنایی را میتوان از نظر ویژگی (. مکانها،1935(. تا تقویت تصویرذهنی مردم میسر شود)لینچ،11:
 از ترر راحرت مردلول ابر دال عینی تر ارتباط سبب به شمایلی (. فهم نشانه های112: 1932توجه قرار داد)فیضی و اسدپور،

بعد زمانی،  (. 951: 1111،و همکاران ؛ داوودپور 111، 1932اند)فیضی و اسدپور،  درک قابل ای نمایه و نمادین نشانه های
 الگروی ایرن اینکه به زمان، توجه مورد در یابی جهت به اشاره با نیز در ایجاد و تغییر تصویرذهنی ضمنی دخیل است. لینچ

( معتقدنرد 1931(. کارمونا و تیسدل )1935 داند)لینچ، می زمانی تصویر یش را آن و مهم دانسته را گرفته شکل چطور ذهنی
 مکرانی مراجر  کالبدی تاثیرگذار است، چون بقای های محیط طراحی بر های جنبه تمام در چهارم، بعد عنوان به که زمان

گیسن در مورد تاثیر تصاویر زمانی مشترک )خاطرات جمعی( برر میکند.  القا فرد به و استمرار امنیت احساس یش خاطرات،
( در مورد تبدیل مکان ها به مراج  و لنگرگاه های مکرانی 1939(. نسر )Siew-Wai Lim,2000 معنای مکان تاکید دارد.)

جرارب و ( به تصورذهنی زمرانی )ترداعی گرر ت1933و ثبت تصاویر ذهنی زمانی انسان ها اشاره میکند. نظیف و مطلبی )
خاطرات گذشته، یا تداعی گر سابقه و قدمت مکان( به عنوان قالبی برای ثبت معنای مکان در ذهن افرراد اشراره میکنرد. 

 به، محلی جوام  عملکردهای و ارزشها است باشند لذا ضروری داشته را خود میراث "مالکیت" احساس باید محلی جوام 
 آینده در میراثی مناب  تا گیرند قرار مدیریتی های برنامه در و شوند تشویق،گیرند قرار احترام مورد، شوند درک کامل طور
بعد فرهنگی اجتماعی، به عنوان مهمترین بعد در فرایند ایجاد و تحول تصرویرذهنی ضرمنی   .(logan,2016) شوند حفظ

موجرب ادراک و ایجراد تصرویرذهنی و شدیدا تاثیرگذار خواهد بود. اندیشه هر جامعه، به عنوان پشتوانه نظری آن جامعره 
تبدیل فضا به مکان است. انسان به مدد اندیشه، به کیفیت هایی در اشیا پی میبرد که مسرتقیما قابرل تشرخیص نیسرت. 

 شناختی خود_ادراکی های زمینه پس (. افراد براساس1935اندیشه آدمی واقعیت مفهوم سازی شده را منعکس میکند)لاند،

 از هرایی برآمرده مؤلفره و قروانین عره، ها، سنت هنجارها، اجتماعی، فردی و های ارزم فرهنگ، بینی، جهان از متأثر که

(. 19: 1933پردازند)نظیف و مطلبری، می محیط از ذهنی تصاویر ثبت کند به می زندگی آن در فرد که است اجتماعی محیط
شناختی انسران و  -عقاید، سنت، قوانین و غیره، بر بعد ادراکیلذا ارزشها، انگاره ها، فرهنگ، ایده آل ها، عره، هنجارها، 

تغییرر  تصویرذهنی ضمنی مفهومی چند بعدی اسرت ومیتوان گفت که  پس چگونگی تصویر ذهنی ضمنی تاثیر میگذارد.
 ، 1ه شرمار شکلدر تصویرذهنی ضمنی مراکز خرید بزرگ، میتواند ناشی از ابعاد مکانی، زمانی و فرهنگی اجتماعی باشد. 

 تصویر ذهنی ضمنی در مراکز خرید بزرگ را نشان میدهد. ایجادمدل مفهومی 
 

 بازتولید بازار در عصر حاضر
(، کره کارکردهرای 1931بازار، در شهر سنتی، به عنوان ستون فقرات، قلب و هسته شرهر مطررح بود)ابراذری و کراظمی،

(، شرهر را مردیریت میکررد، 1931اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، تفریحی،  خدماتی، ارتباطی، حفراظتی و اقتصرادی)رحبی،
تاکید میشود. اما فضاهای اجتمراعی موجرود در دل برازار در  اگرچه در اکثر تعاریف از بازار بر جنبه اقتصادی)تجاری(  آن

( از جمله : میدان عمومی، مسجد جام ، و گذر اصلی، برر حیرات شرهر و روح و روان 1912شهرهای سنتی،به زعم پیرنیا)
ق شهروندان و کیفیت زندگی اجتماعی ایشان تاثیری غیرقابل کتمان داشته و بر الگوهای فرهنگری جامعره برومی منطبر

(. اما در اواخر دوره قاجار، تغییرات اساسی در ساختار بازار قدیمی ایجاد شرد. و خیابران هرای 1933است)شیعه و حاجیانی،
تجاری خطی، در سطح شهرها در رفابت با بازار پدید آمدند. در ادامه در زمان پهلوی، پاساژسرازی در کنرار برازار قردیمی 

فروشرگاه هرای  11سطح شهر ایجاد شدند.. بعد از انقلاب اسلامی نیز در دهه  رونق گرفت و فروشگاه های زنجیره ای در
بره  11زنجیره ای با تعداد و اسامی دیگر در گوشه گوشه شهرها شکل گرفتند. موج دوباره ای از پاساژسازی نیز در دهره 

مراکرز  31( در طری دهره 1111راه افتادکه عرضه فست فودها در آن انجام میگرفت. بنا بر پژوهش حبیبری و ایزدپنراه، )
دو دهه  یطخرید جدیدی شروع به فعالیت نمودند که شامل فضاهای فرهنگی، تفریحی، خدماتی، ورزشی و اقامتی بودند. 

(. برره زعررم 1111)حبیبی و ایزدپنرراه،سرراخته شررده اسررت مررال و مگامررال در تهررران د،یررخر مرکررز 111از  شیبرر ریرراخ
یی در خرده فروشی، با پیکربندی فضاهای مصره از طریق مراکز خریرد برزرگ ( امروزه تغییرات فضا0222ژوهانستون)
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(. در حقیقرت، برا عمرومی شردن و 1932)مگامال ها(، جغرافیای خرده فروشی جدیدی را رقم زده است)آهور و همکاران، 
ری بیشرتری را اجتماعی شدن فضاهای تجاری، مراکز حرید بزرگ با ایجاد کارکردهای چند منظوره، امکان دسترس پرذی

 ( از مالهرا، بره مثابره0222(. ارکیپ )1931:93برای عموم مردم فراهم میکنند، و عمومی تر میشوند)حبیبی و ایزدپناه، 

( معتقد 0222. ابازا )(erkip,2003)مغازه های کوچش یاد میکند خرده و خیابانها به جای جدید فراغتی و مصرفی فضاهای
 روابرط برقرراری و زنردگی سربش به دهی شکل و مصره اجتماعی، تعامل برای فضاهایی به مبدل مصر، در است که مالها

( اذعان میدارد که ایجاد 0222. جگر)(abaza,2001)نیست خرید امر ،صرفاًقاهره در مالها جذابیت عامل لذا .شده اند مدرن
(. Jäger,2016)فرهنگی شده اسرتمراکز خرید بزرگ در قزاقستان موجب ایجاد فضای شهری دارای کارکرد اجتماعی و 

(، مراکز خرید برزرگ در دبری، بره عنروان نروعی فضرای اجتمراعی امرن بررای زنران قلمرداد 0222به نظر کتیراولوو)
. لذا بسیاری از کارکردهای اجتماعی فرهنگی بازارهای قدیمی در مراکرز خریرد برزرگ کره (Kathiravelu,2016)میشوند

نوعی فضای شهری جدید هستند، بازتولید شده و پاسخ داده میشود. در نهایت دغدغه و مسئله ای که ذهن محقق را بره 
هنی ضمنی انسان هرایی اسرت کره از خود مشغول داشته است، عوامل و متغیرهای تاثیرگذار و تاثیرپذیر بر آینده تصویرذ

 فضاهای شهری جدید )مراکز خرید بزرگ( استفاده میکنند. 
 

 ضمنی تصویر ذهنی مراکز خرید بزرگ و
اولین قدم در راستای ایجاد مراکز خرید بزرگ، انجام امکان سنجی میباشد. در امکان سنجی های انجام شده برای ایجاد 

بازار و سودآوری اقتصادی، بررسی مسائل اجتماعی جمعیتی از زاویه اقتصادی و پولی و مراکز خرید بزرگ، بعد از تحلیل 
بحث کیفیت های اجتماعی غیرپولی و کیفی )توسعه پایدار اجتماعی( در عمل، در  .(krugell,2010)کمی نگاه میشود

ین المللی، صرفا بر اساس تصمیم گیری ها طفیلی هستند. الزامات و استانداردهای ایجاد بزرک بازارها در سطح ب
گانه دسترسی و موقعیت، تسهیلات، موانست، حالت محیط، پارکینگ، عرضه سرگرمی، عرضه خرده فروشی  1معیارهای 

و توجه به تصویرذهنی، معنای  ؛((Chebat,Sirgy,& Grzeskowiak؛ Gomes & Paula, 2017طبقه بندی شده است)
تصویر ذهنی مکان و حس مکان، پایداری اجتماعی در تصمیم گیریها، محلی از اعراب ندارد. این در حالی است که 

میتواند در پروسه های تصمیم سازی به عنوان نشانه های ذهنی در هنگام حضور در محیط به کار برده شوند)کتلر و 
(. راهیابی، سهولت مسیریابی و ادرس دهی، در محیط از نظر لینچ، جزو وجوه اولیه 2113ن،؛ نادیو و همکارا2112گرتنر،

(. پس تصویر ذهنی یش ساختار دانشی است که با القای مفاهیم و 1932تصویر ذهنی ناظر از محیط میباشد)راپاپورت،

 ,nadeau and et al ؛kotler and gertner,2002 )ربران در محیط شهری را هدایت میکند معانی، رفتار و فعالیت های کا

همچنین بر اساس اصول پایداری اجتماعی، هنگام ایجاد فضاهای شهری و ساخت و سازها و مراکز خرید بزرگ،  . (2008

 & Cartigny  ؛Villani, Greco, & Phillips,2017 ؛(  ارزم های اجتماعی باید در ایجاد این پروژه ها، تامین شوند

Lord,2016 ؛Hayles, graham, & fong, 2010) . است که باید در  ضمنییکی از ارزم های اجتماعی، تصویر ذهنی
ایجاد  فضاهای شهری)مراکز خرید بزرگ( نیز تامین گردد تا با ایجاد آنها، پایداری اجتماعی برای ذینفعان تامین گردد و 
نامکانی و ناپایداری را موجب نشود. ایجاد فضاهای عمومی )مراکز خرید بزرگ( در بسیاری از کشورهای اروپایی، همراه با 

ی اجتماعی )تامین ارزشهای اجتماعی( در ساخت و سازها و پروژه های با بودجه دولتی و بخش در نظر گرفتن پایدار
خصوصی، انجام میشود. یکی از ارزم های اجتماعی، حس مکان و تصویرذهنی است که لزوم توجه به احصای آن در 

به شدت مورد تاکید قرار گرفته  سازمان ملل 2112و  2113پروژه های شهرسازی و معماری، توسط  برنامه توسعه پایدار 
است. توجه به بحث حس مکان و معنای مکان در طی سالهای اخیر در مقیاس بین المللی نمود زیادی داشته است و 
 توجهات متخصصان حوزه شهری را به خود جلب نموده و تلام های آنها را مصروه خود ساخته است که در ایران نیز در

است، اما آگاهی لازم جهت اعمال و توجه به آن، در نهادهای اجرایی مانند مدیریت شهری،  طرحهای بالادست مورد توجه
که با توجه به اهمیت روز افزون ارزم های  دانست حیث این از میتوان را مشاهده نمیشود. اهمیت توجه به این مسئله
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در نظر گرفتن و وزن قائل شدن به اجتماعی فرهنگی در طی دهه گذشته بیشتر شرکت های سازنده، خود را موظف به 
این ارزم ها، در پروسه طراحی و اجرای فضاهای شهری نموده اند تا از تبعات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی آن 
در امان باشند و در درازمدت کمتر دچار زیان و تبلیغات منفی علیه شرکت خود شوند. در حقیقت تاوان عدم توجه به 

رهنگی مشترک زمینه، در ساخت و سازها، مشکلات اجتماعی اقتصادی و زیست محیطی است که ارزم های اجتماعی ف
ساکنان و خریداران را در درازمدت درگیر میکند و هزینه های زیادی بر آنها تحمیل خواهد کرد و از قافله توسعه عقب 

ر شهرها، و ناپایداری اجتماعی نتیجه چنین تفکری ایجاد فضاهای شهری بی هویت، عدم حس مکان د خواهند ماند.
 توسعه های شهری خواهد بود.

 

 یینده پژوهی و سناریوسازی

 و آمریکرا در ابتردا دوم جهانی جنگ از بعد که است جدیدی نسبتاً آینده پژوهی و پیش بینی آینده، حیطه علمی مطالعات
در  سراسرر دنیرا، در ، 1331 دهر  (.  از9:  1935، و همکاران به وجود آمد)محمدپور جابری کشورها سایر در و سپس اروپا

 آینرده پژوهری (Fernandez Guell, 2010).یافتره اسرت رونرق ، اجتماعی و غیره بره شردت اقتصادی ژئوپلتیکی، زمینه 

میبخشد.  بهبود را عقلایی تصمیم و پیش بینی خود دوراندیشی با رشته، این دارد، کار و سر تغییر با مدیریت که است قلمرویی
برنامه ریزی سناریویی و  چشم اندازسازی شهری به طور موفقیت آمیزی ، آینده نگاری، آینده نگری، آینده پژوهی امروزه

 خلاقانره و منسرجم، جرام ، کل نگر رویکرد یش طرفدار شکلی برای تقویت توسعه پایدار مورد استفاده قرار میگیرند و به
ریزی سناریو و سناریو سازی، کلیدی ترین روم شناسی آینده پژوهی است . برنامه ((Krawczyk, Ratcliffe,2006هستند

آینده هرای مختلرف ممکرن  که میتواند آینده های محتمل و رخدادهای احتمالی در آینده را مدلسازی نماید و توصیفی از
سناریو سازی ابزار با ارزشی برای آینده هرای محتمرل در شررایط عردم قطعیرت زمران و  (Marteli,2014 : 4) ارائه دهد

. سناریو سازی، به معنای ایجاد شبکه ها و آغاز همکاری و ابزار تعاملی بررای (Amer et. Al , 2013 : 2)پیچیدگی میباشد
ران از عدم قطعیت آینده بره کرار گرفتره سیاستگذاران و تصمیم سازان است. سناریو نویسی میتواند برای آگاه نمودن مدی

 -1میشرود کره عبرارت اسرت از :  تشرکیل مرحله پنی از سناریوسازی (. فرایند111:  1931شود)ساسان پور و همکاران، 
 _5ایجاد سناریو در صورت نیراز؛  -1تحلیل عوامل کلیدی؛  -9شناسایی عوامل کلیدی؛  -2شناسایی حوزه عمل سناریو؛ 

 .(15:  1935کاسوه و گابتر، انتقال سناریو)
 

 روش تحقیق
چالش اصلی مقاله حاضر، آینده پژوهی در مورد چگونگی کنترل تغییرات در تصویرذهنی ضمنی فضراهای شرهری جدیرد 
)مراکز خرید بزرگ(میباشد. در ادبیات رایی در مطالعات آینده پژوهی، پیش فرض اصلی این است کره برا توجره بره عردم 

در شرایط، با انواع آینده های محتمل، ممکن، و مطلوب رو به رو خواهیم بود. در این تحقیق، هرده، قطعیت های موجود 
شناسایی، تحلیل و پیش بینی سناریوی محتمل در مورد تصویرذهنی ضمنی مرکز خرید بزرگ میباشد. پژوهش حاضرر از 

لحاظ ماهیت، آینده پژوهی اکتشافی میباشد.  تحلیلی؛ و از_نظر هده، کاربردی؛ از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی
بدین منظور از رویکرد ترکیبی )اسنادی، زمینه یابی و پیمایشری( اسرتفاده خواهرد شرد کره در حقیقرت ترکیرب روشرها، 
رویکردها، و فنون تحقیق، در یش پژوهش می باشد و هده از آن  فائق آمدن بر سوگیری ذاتی و نقایص  موجود در هرر 

تعریف کرده « ترکیب روم شناختی در مطالعه یش پدیده»ی تحقیق است. دنزین و لینکلن آن را به عنوان یش از روشها
 & Denzin)ا ست که ، میتواند به روایی و اعتبار بیشتری نسبت به اسرتفاده از فقرط یرش روم تحقیرق ، منجرر گرردد

Lincoln, 2017.)  استفاده خواهد شد. لرذا در  "ترکیب روشها" قسم است و در این پژوهش، از 1روم تحقیق ترکیبی بر
 ، روشهای کمی و کیفی به کار گرفته خواهد شد."ترکیب روشها"جهت 
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 .1021. منبع : یافته های تحقیق،: مد  مفهومی ایجاد تصویرذهنی ضمنی در مراکز خرید بزرگ1  شکل

 

کتابخانه ای، تعدادی از پیشران های اولیه محتمل به  در گام اول،با استفاده از روم تحلیل محتوا با ابزار مطالعات اسنادی
نفر از خبرگان شهرسازی، علوم اجتماعی و  15دست می آیند. سپس با کمش روم زمینه یابی ، با ابزار مصاحبه ، نظرات 

 13) عوامرل اولیره  NVivo11جغرافیا با روم نمونه گیری هدفمند دریافت میشود و با نرم افزار تحلیل مصاحبه خبرگران
شوند. در ادامه خلاصه ای از فرایند اجرای ایرن مطالعره ارائره عامل(مشخص می 25عامل( و نهایتا عوامل موثر و کلیدی )

 ( 2 شکلشده است )
در گام دوم، برای شناسایی پیشران های کلیدی، به کمش تکنیش تحلیل تاثیرات متقابل، یش ماتریس تاثیر متقابل ایجاد 

نفر از خبرگان  15عامل اصلی( بر بقیه عوامل با روم پیمایش با تکنیش دلفی از  25میشود که تاثیر هر عامل)هر یش از 
به عنوان ابزاری جهت انجام محاسبات و تحلیل های سنگین  MICMACر و ابزار پرسشنامه مشخص میشود.. از نرم افزا

(. روم کار این نرم افزار به این صورت اسرت کره ابتردا 22-12:  2119تاثیرات متقابل، استفاده میشود)آرکد و همکاران، 
شروند و میرزان ارتبراط متغیرها و مولفه های شناسایی شده در حوزه مورد نظر در ماتریس تحلیل تاثیرات متقابرل وارد می

میان این متغیرها با  حوزه مربوط توسط  خبرگان تشخیص داده میشود. متغیرهای سطرها، تاثیرگذارند و بر متغیر سرتون 
    (.1:  1935ها  که تاثیرپذیرند، تاثیر میگذارند محمدپور جابری، و دیگران، 
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 .1021های تحقیق، . منبع : یافتهتحقیقیینده پژوهی در : روند اجرای  2شکل 

 

 : نیروهای پیشران شناسایی شده از مصاحبه و منابع مطالیه1 جدو 

روهای ی یشران ن پ  
هناشناس نبودن و شناخته شدن توسط کسب پیشرفت شهر وتوسعه    

 مطلوبیت اقتصادی آموزندگی

 شکوه و ابهت هویت فرهنگی قوی

 کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال فراگیر
ها و نمادهای فرهنگی، استفاده از نشانه 

کاری اجتماعی یا مذهبی به صورت تقلید و کپی  

 معانی و مصادیق معنوی غنای حسی

 شگفت زده کردن آزادی

 سرسبزی امنیت

 حس زمان رفاه

 حضور در لحظه اکنون عدالت

 حس تعلق احترام و منزلت

 نماد یش جریان فکری روح افزا، شادی بخش، پویا و سرزنده

 سطح تحصیلات حس غرور

  خوانایی

 .1111منب  : یافته های تحقیق،
 

 : تحلیل اولیه داده های ماتریس تاثیرات متقابل2شماره  جدو 
یپرشدگ اصفره یش ها دو ها سه ها کل  رارتعداد تک   اندازه ماتریس 

80/64% 504 185 239 80 121 3 25 
 .1111منب  : یافته های تحقیق،

 

مطلوبیت و بهینه شدگی ماتریس: درجه 6شماره  جدو   

یوابستگ  چرخش تاثیر 

93% 95 % 1 
100% 98% 2 
100% 100% 3 

 .1111منب  : یافته های تحقیق،
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به دست می آید که رتبه بندی عوامل کلیدی و پیشران ها بر اساس درجه اهمیت و عردم قطعیرت،  25*25یش ماتریس
استفاده میشود. صفر، بدون تاثیر؛ یش بره منزلره تراثیر ضرعیف؛ دو بره  9تا  1برای تعیین اهمیت پاسخ ها از طیف امتیاز 

رابطره صرفر،  121رابطه ارزیابی شده در این ماتریس،  511است...  از  منزله تاثیر متوسط؛ و نهایتا سه به منزله تاثیر زیاد
 111رابطه سه بودند. ماتریس با سه بار چرخش داده ای از مطلوبیت و بهینه شدگی  135رابطه دو .  293رابطه یش،  31

 (.  9) ( و2(، )1درصد برخوردار بود که بیانگر روایی بالای پرسشنامه و پاسخ های آن میباشد. جدول )
 

 ارزیابی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری

است یعنی برخری  شکل باشد، نشانگر پایداری سیستم  Lهمچنین در نمودار پراکنش  عوامل، اگر توزی  عوامل به صورت
متغیرهرای و سه دسته متغیر، بسیار تاثیرگذار،  متغیر مستقل و  دارای تاثیرگذاری بالا و برخی تاثیرپذاری بالا دارند.متغیرها 

چهرار  ناپایداری سیستم اسرت و اگر پراکنش عوامل حول محور قطری صورت بگیرد، گویای خروجی سیستم وجود دارد.
موقعیرت  (.53:  2111وجود دارد)نعیمری و پورمحمردی، و مستقل   تنظیمی و تاثیرپذیر تاثیرگذار، دو وجهی،  دسته متغیر

بیانگر وضعیت های مختلفی است که جایگاه هرر یرش از عوامرل را در قرارگیری عوامل در قسمت های مختلف نمودار، 
 (.9شکل ). تحلیل دسته بندی مشخص میکند

 
 10:  2226یرکد و همکاران،). وضییّت قرارگیری عوامل توسیه در محور تأثیرگذاری تأثیرپذیری 6 شکل

 
بر اسراس مطالرب عنروان شرده از وضرعیت  نشان میدهد.  (1)طبقه بندی نیروهای پیشران را بر پایه شکل ( ، 1) جدول

پراکنش متغیرهای موثر بر وضعیت آینده تصویرذهنی ضمنی مراکز خرید بزرگ، مشخص است، سیسرتم دارای وضرعیت 
بررسی  ناپایدار میباشد. به طوری که عوامل به صورت پراکنده و با تمرکز بیشتری در اطراه محور قطری توزی  شده اند. 

، هرم عوامرل دو وجهریعوامرل مسرتقر در طبقره  تاثیرپرذیری نشران میدهرد کره _یت عوامل در پلان تاثیرگذاریموقع
 پیشررفت توسعه؛  حسی غنای؛  آموزندگی؛  قوی فرهنگی عواملی مانند هویت تاثیرگذاری بالا دارند و هم تاثیرپذیری بالا.

 نشرانه از استفاده؛ امنیت؛  رفاه؛  فراگیر اشتغال ایجاد و بیکاری کاهش؛ معنوی مصادیق و معانی؛  تحصیلات سطح؛  شهر
؛ نماد جریان فکری، روح افزا و شرادی بخرش و پویرا و سررزنده ، و شرکوه و مذهبی یا اجتماعی فرهنگی نمادهای و ها

و پیشررفت  توسرعه، گی، آموزنردی حسریغنرامطلوبیت اقتصادی، آزادی، تحصیلات، رفاه، امنیت، سطح همچنین  ابهت. 
هستند و  عوامل ریسشجزو مذهبی  یا اجتماعی فرهنگی نمادهای و ها نشانه از و استفادهمعانی و مصادیق معنوی،  شهر،

شکوه و ابهت ؛ و روح افزا ،؛ شادی بخش ، پویا عوامل  ؛ همچنین،تبدیل شدن به عوامل کلیدی دارند ظرفیت بالایی برای
آنها نتایی تکامرل و  طبقه بندی شده که میزان تاثیرپذیری آنها بیش از تاثیرگذاری شان بوده عوامل هدهو سرزنده؛ جزو 

 میتوان با برنامه ریزی و اعمال تغییرات بر روی آنها به اهداه مورد نظرر سیسرتم دسرت پیردا کررد.سیستم هستند پس 
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ه عنروان بر توسط سیستم قابل کنترل نیستندو معمولا  هستند سیستمکه در خارج از حوزه تصمیم گیری  تاثیرگذارعوامل 
، عوامل تاثیرپرذیر هستند.و شامل عدالت و حس زمان  ، مطرحندسیستمعوامل دارای تاثیرگذاری بالا و تاثیرپذیری کم از 

یعنی نتیجه  که مهمترین ویژگی شان، تاثیرگذاری پایین و تاثیرپذیری بسیار بالا است و عوامل نتیجه نیز محسوب میشوند
، ، مانند حس تعلق، احترام و منزلت، حس غرروربرنامه ریزی، سیاست گذاری و تصمیم گیری های محلی و داخلی هستند

ی برر ، کره تاثیرپرذیری و تاثیرگرذاری کمرعوامل مسرتقل از میان و خوانایی.شگفت زده نمودن  حضور در لحظه اکنون،
؛ ناشناس نبودن شناخته شردن توسرط کسربهشامل  نه موجب تکامل سیستم میشوند و نه مان  آن هستند، ،دارند سیستم

بروده و تراثیر کمری برر  متغیر گسسته ،سرسبزیمانند  عواملی که در نزدیکی مبدا مختصات قرار دارندسرسبزی. هستند، 
 اهرمری ثانویرهتوسط کسبه ناشرناس نبرودن، شناخته شدن تصویرذهنی ضمنی مراکز خرید بزرگ دارند، و عواملی مانند 

اکرز خریرد تاثیرگذاری آنها بر تصرویرذهنی ضرمنی مر میتوان برو بوده، بالای خط قطری قسمت جنوب غربی قرار دارند 
عوامرل در نهایرت،  بزرگ حساب و تمرکز نمود و با تقویت سطح تاثیرگذاری آن، سطح پایداری سیستم را ارتقرا بخشرید.

نمودار قرار دارند، قابل اتکا در مرکز ثقل و معانی و مصادیق معنوی،  فراگیر، اشتغال ایجاد و بیکاری کاهشمانند  تنظیمی
متغیرهای کلیدی در نهایت،بوده و میتوان به عنوان محرک های موثر در حرکت به سوی پایداری سیستم از آنها بهره برد.

و هم بر سیستم تاثیرات قابرل قبرولی میگذارنرد،در ناحیره یرش  که هم قابلیت کنترل توسط سیستم را دارند، استراتژیش
در آن  کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال فراگیررکه متغیر از مرکز ثقل نمودار  روی خط قطری نارنجی نمودار هستند، هرچه

یرزان اهمیرت و بر م؛ متغیر رفاه و هویت، در آن قرار گرفته اند حرکت کنیمناحیه یش که قطر قرار دارد به سمت انتهای 
شرناخته شردن  ، شرامل :به زیرادکم از اهمیت پس متغیرهای کلیدی استراتژیش،  استراتژیش بودن متغیر افزوده میشود.

اسرتفاده از نشرانه هرا و ؛ معرانی و مصرادیق معنروی؛ کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال فراگیرتوسط کسبه ناشناس نبودن؛ 
و تحصیلات؛ توسعه پیشرفت شهر ؛ امنیت؛ آموزندگی؛ غنای حسری ؛ رفراه ؛ ؛ سطح نمادهای فرهنگی اجتماعی یا مذهبی

 میباشند. )استراتژیش ترین متغیر کلیدی(هویت فرهنگی قوینهایتا 

 
 .1021. منبع : یافته های تحقیق،تاثیرپذیری_پراکنش عوامل و جایگاه ینها در محور تاثیرگذاری: 0 شکل 
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تاثیرپذیری_در نمودار تاثیرگذاریجایگاه هر یک از عوامل : 0و  جد  

 عوامل
طبقه 

 بندی
 ردیف

 عدالت و حس زمان
عوامل 
 تاثیرگذار

1 

هویت فرهنگی قوی ؛ آموزندگی ؛ غنای حسی ؛ توسعه پیشرفت شهر ؛ سطح تحصیلات ؛ معانی و مصادیق معنوی؛ 
؛ نماد نمادهای فرهنگی اجتماعی یا مذهبیاستفاده از نشانه ها و ؛ رفاه ؛ امنیت؛  اری و ایجاد اشتغال فراگیرککاهش بی

 جریان فکری، روح افزا و شادی بخش و پویا و سرزنده ، شکوه و ابهت؛ 

عوامل دو 
 وجهی

2 

 شگفت زده کردن؛  حضور در لحظه اکنون؛ حس غرور ؛ خوانایی؛  احترام و منزلت؛  حس تعلق
عوامل 
 تاثیرپذیر

9 

 سرسبزی. ؛ ناشناس نبودن و شناخته شدن توسط کسبه
عوامل 
 مستقل

1 

 ؛ معانی و مصادیق معنوی. فراگیر اشتغال ایجاد و بیکاری کاهش
عوامل 
 تنظیمی

5 

 .1021منبع : یافته های تحقیق،
 

. به دسرت آمرده اسرت (5)ارزیابی میزان تاثیر گذاری و تاثیرپذیری مستقیم و غیر مستقیم متغیرها  بر یکدیگر در جدول 
به ترتیب گراه روابط مستقیم و غیرمستقیم نیروهای پیشران موثر در تغییر تصرویرذهنی ضرمنی را   (5) همچنین، شکل
 نشان میدهد.

 

میزان تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم عوامل بر یکدیگر: (1) جدو   
 میزان اثرات مستقیم میرمستقیزان اثرات غیم

 ردیف عوامل
 یرگذاریتاث یریرپذیتأث جم  یرگذاریتاث یریرپذیتأث جم 

 1 ناشناس نبودن و شناخته شدن توسط کسبه 31 26 57 2977507 2494188 5471695

 2 آموزندگی 52 51 103 4811967 4708218 9520185

 3 هویت فرهنگی قوی 59 56 115 5347867 5082274 10430141

 4 شگفت زده کردن 19 44 63 1689595 4183406 5873001

 5 غنای حسی 55 52 107 4990401 4823763 9814164

 6 آزادی 53 42 95 4974641 3995828 8970469

 7 امنیت 52 45 97 4932461 4198759 9131220

 8 رفاه 57 51 108 5186577 4617521 9804098

 9 عدالت 51 35 86 4995343 3293876 8289219

 10 احترام و منزلت 38 51 89 3755236 4745112 8500348

 11 روح افزا، شادی بخش، پویا و سرزنده 48 59 107 4375955 5316146 9692101

 12 حس غرور 33 44 77 3304409 4023241 7327650

 13 خوانایی 38 45 83 3591462 4222642 7814104

 14 توسعه  پیشرفت شهر 50 47 97 4815946 4274129 9090075

 15 مطلوبیت اقتصادی 56 44 100 5162967 4074582 9237549

 16 شکوه و ابهت 42 52 94 3802865 4710438 8513303
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 .1021منبع : یافته های تحقیق،

 
 . بین عوامل )سمت چپ(و غیر مستقیم)سمت راست(روابط مستقیم :  (0) شکل

 .1021منبع : یافته های تحقیق،

 

 پژوهشی یافته ها 

مکانی، زمانی و فرهنگری اجتمراعی از مطالعرات اسرنادی کتابخانره ای عامل کلیدی در سه بعد  13در این تحقیق، ابتدا 
نفرر از  15توسرط مصراحبه از  و تدقیق و کوچش سازی و حرذه عوامرل یکسران، گردآوری شد. که برای راستی آزمایی

برا روم دلفری و اسرتفاده از در نرم افرزار میرش مرش عامل کاهش یافت. و در تکنیش تاثیرات متقابل  25به  خبرگان، 
، گرردآوری و تحلیرل تاثیر متقابل عوامل هر سطر به ستون متناظر آنخبرگان در مورد اهمیت  نفر از  15 پرسشنامه نظر

صویرذهنی ضمنی مراکز خرید بزرگ به شرح جدول به دست پیشران موثر در تغییر ت شد. در نهایت امتیاز نهایی نیروهای
. هرچه میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری یش عامل بیشتر باشد، آن عامل در منطقه متغیرهای ریسرش و هرده قررار  آمد.

تصویرذهنی ضمنی مراکز  تغییر برعامل تاثیرگذار  25در تحلیل نهایی از میان میگیرد پس عامل کلیدی محسوب میشود. 
ستقیم انتخاب گردید معامل به عنوان عوامل کلیدی موثر بر تغییر تصویر ذهنی ضمنی از ماتریس اثرات  19خرید بزرگ، 

ماتریس تاثیرات مستقیم مقایسه گردید که حاکی از آن است که بین عوامل کلیدی در دو ماتریس،   عامل کلیدی  19و با 
، افرزا روحعامرل  دو . و تبه در هر دو ماتریس عوامل تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم تکرار شده انردبا تغییر در رعامل  11

هت؛ در ماتریس اثرات مستقیم ، با دو عامل حس زمران؛ و عردالت؛ در مراتریس سرزنده؛ و شکوه و اب، پویا، بخش شادی
نیز از  عامل غیرمشترک 2 عامل ماتریس اثرات مستقیم را مبنا قرار داده و  19اثرات مستقیم جایگزین شده اند. از این رو 

هبیاستفاده از نشانه ها و نمادهای فرهنگی، اجتماعی یا مذ 49 42 91 4438224 4077500 8515724  17 

 18 معانی و مصادیق معنوی 43 41 84 3916338 3993137 7909475

بیکاری و ایجاد اشتغال فراگیر کاهش 42 38 80 3939583 3521563 7461146  19 

 20 سرسبزی 27 14 41 2408271 1407982 3816253

 21 حس زمان 50 36 86 4724920 3497210 8222130

 22 حضور در لحظه اکنون 24 52 76 2298033 4790763 7088796

 23 حس تعلق 35 50 85 3130753 4612642 7743395

 24 نماد یش جریان فکری 61 50 111 5526656 4619881 10146537

 25 سطح تحصیلات 48 46 94 4576516 4389692 8966208
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در تغییر تصویر ذهنی ضمنی مراکرز عامل کلیدی موثر  15را بدان اضافه میکنیم و در نتیجه  ماتریس اثرات غیر مستقیم
و موثر برر وضرعیت آینرده تصرویر  نیروهای پیشران کلیدیدر نهایت امتیاز نهایی  قرار میگیرد. و ملاک مبنا خرید بزرگ،

پیشران کلیدی موثر بر تصویر ذهنی ضرمنی مراکرز  15 به دست آمد. (1) ذهنی ضمنی مراکز خرید بزرگ به شرح جدول
اقتصرادی؛  قوی؛ رفراه؛ مطلوبیرت فرهنگی فکری؛ هویت جریان یش : نماد از استاولویت عبارت خرید بزرگ، به ترتیب 

 نمادهرای و هرا نشرانه از زمران؛ اسرتفاده شرهر؛ حرس پیشررفت  ؛ امنیت؛ عدالت؛ توسعهحسی؛ آزادی؛ آموزندگی غنای
 و معنوی؛ شرکوه مصادیق و تحصیلات؛ معانی سرزنده؛ سطح و پویا، بخش شادی، افزا مذهبی؛ روح یا اجتماعی، فرهنگی

 .ابهت
 

 امتیازات نهایی نیروهای پیشران موثر بر وضییت یینده تصویرذهنی ضمنی مراکز خرید بزرگ :  (8) جدو 
 امتیازات نهایی

 ردیف متغیرها
 میزان اثرات مستقیم میزان اثرات غیرمستقیم

هرتب ریتأثیرپذی جمع  ریتاثیرگذا   
رت

 به
ریتأثیرپذی جمع ریتاثیرگذا   

 1 جریان فکری نماد یش 548 113 997 2 533 512 1045 1

 2 هویت فرهنگی قوی 530 519 1033 1 515 490 1005 2

 9 رفاه 512 153 970 9 500 465 965 9

 1 مطلوبیت اقتصادی 503 935 898 1 497 462 959 1

 5 غنای حسی 494 111 961 1 481 457 938 5

 1 آزادی 476 911 853 3 479 454 933 1

 1 آموزندگی 467 153 925 5 464 454 918 3

 3 امنیت 467 111 871 1 475 445 920 3

 3 عدالت 458 911 772 12 481 445 926 1

 11 توسعه  پیشرفت شهر 449 122 871 1 464 444 908 11

 11 حس زمان 449 929 772 12 455 423 878 11

استفاده از نشانه ها و نمادهای  440 911 817 11 428 412 840 19
 یا مذهبیفرهنگی، اجتماعی 

12 

روح افزا، شادی بخش، پویا و  431 591 961 1 422 407 829 11
 سرزنده

19 

 11 سطح تحصیلات 431 119 844 3 441 404 845 12

 15 معانی و مصادیق معنوی 386 913 754 11 377 403 780 15

 11 شکوه و ابهت 377 111 844 3 366 393 759 11

کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال  377 911 718 11 379 393 772 11
 فراگیر

11 

 13 احترام و منزلت 341 153 799 11 362 388 750 13

 13 خوانایی 341 111 745 15 346 385 731 13

 91 حس تعلق 314 113 763 19 301 385 686 23

 21 حس غرور 296 935 691 11 318 339 657 21

و شناخته شدن ناشناس نبودن  278 299 511 21 287 337 624 22
 توسط کسبه

22 
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 29 سرسبزی 242 125 367 21 232 317 549 29

 21 حضور در لحظه اکنون 215 111 682 13 221 240 461 21

 25 شگفت زده کردن 170 935 565 13 162 135 297 25

 .1021منبع : یافته های تحقیق،

 

 ی محتمل ناشی از  پیشران های کلیدیسناریو
در ادبیات رایی در مطالعات آینده پژوهی، پیش فرض اصلی این است که با توجه به عدم قطعیت های موجود در شرایط، 

و تحلیل تاثیرات با انواع آینده های محتمل، ممکن، و مطلوب رو به رو خواهیم بود. در این تحقیق، هده، شناسایی 
وضعیت های هریش از در این مرحله،  مرکز خرید بزرگ میباشدتصویرذهنی ضمنی پیشران های کلیدی تغییر در متقابل 

به پرسشی که هریش از ی است وضعیت هر پیشران پاسخدر حقیقت، مشخص میشود. محتمل نیروهای پیشران در آینده 
سناریو در نظر گرفته  در نهایت برای هر نیروی پیشران یش نیروهای پیشران از چه وضعیتی برخوردار خواهند شد.

 .(1) جدول.ودمیش
 

  وضییت عوامل کلیدی در سناریوی محتمل:  (6) جدو 

 سناریوی محتمل پیشران های کلیدی ردیف

 ایرانیزه شدهتفکر لیبرالیسم  نماد یش جریان فکری 1

 هویت فرهنگی ضعیف و التقاطی هویت فرهنگی قوی 2

 کانالیزه شدن رفاه برای اقشار خاص رفاه 9

 مطلوبیت اقتصادی بیشتر برای اغنیا مطلوبیت اقتصادی 1

 غنای حسی بیشتر غنای حسی 5

 اغتشام در سایه گمنامی آزادی 1

 آموزندگی بیشتر آموزندگی 1

 امنیت بیشتر امنیت 3

  بیشترایجاد مراکز خرید تخصصی  توسعه پیشرفت شهر 3

استفاده از نشانه ها و نمادهای  11
 فرهنگی، اجتماعی یا مذهبی

 و قدیم نشانه های جدید ترکیب

روح افزا، شادی بخش، پویا و  11
 سرزنده

 تداوم روح افزا بودن و پویایی

 بی ارزم شدن تحصیلات و علم سطح تحصیلات 12

 تداوم شکوه  شکوه و ابهت 19

 تداوم معاصرسازی حس زمان 11

 شکاه طبقانی عمیق و تعارض فقیر و غنی  عدالت 15

 .1111تحقیق،منب  : یافته های 

 

ی با در نظر گرفتن وضعیت عوامل کلیدی و نیروهای پیشران آینده تصویرذهنی ضمنی مراکز خرید بزرگ، یرش سرناریو
به صورت تداوم وضعیت کنونی و حتری  روال تغییر در تصویر ذهنی ضمنی مراکز خرید بزرگ قابل بررسی است. محتمل

با توجه به این که تفکر لیبرالیسمی ایرانیزه شده با جدیت در حال گسترم در فضراهای شرهری و  تشدید آن خواهد بود.
مطلوبیرت ؛ در کنار اغتشام در سایه گمنامی افراد؛ به همراه هویت فرهنگی ضعیف و التقاطیمراکز خرید بزرگ میباشد، 

و شکاه طبقاتی عمیق و تعارض مناف  فقیرر و  ه، اقتصادی بیشتر برای اغنیا و کانالیزه شدن رفاه برای اقشار خاص جامع
  در کنرارو بی ارزم شدن تحصیلات دانشگاهی و علم،  در کنار شکل گیری نشانه ها و نمادهای وارداتی و تقلیدی،غنی، 
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فضراهای عمرومی و  در امنیت و آموزندگی بیشرتر ،معاصرسازی ،غنای حسی بیشتر روح افزا بودن و پویایی تداوم شکوه 
آنها را از مشکلاتی را برای افراد فقیر و طبقه غیر مرفه و ضعیف جامعه ایجاد مینماید و   ،مانند مراکز خرید بزرگ() شهری

مانند مراکز خرید بزرگ ناخواسته ترد و منزوی میکند و زمینه شکل گیری عقرده هرای روحری روانری و فضاهای شهری 
 . سبب میشودرا برای افراد  و امنیتی، اجتماعی، اخلاقی،مشکلات رفتاری 

 

 گیرینتیجه 
امروزه توجه به ارزشهای اجتماعی توسعه پایدار در ساخت و سازها در کشورهای پیشرفته با اقبال مواجه گردیده اسرت. در 
این میان، آگاه سازی برنامه ریزان، تصمیم گیران، و تصمیم سازان حوزه ساخت و ساز شهرها، در ایرران، در جهرت لرزوم 

وجه به ارزشهای اجتماعی توسعه پایدار، مانند معنای مکان و به خصروص تصرویرذهنی ضرمنی در فضراهای شرهری و ت
آینرده مراکز خرید بزرگ به عنوان نوع جدیدی از فضاهای عمومی، مبنایی برای اقدام و مداخله کالبردی و غیرر کالبردی 

وضرعیت آینرده له اساسری تحقیرق حاضرر، بررسری مسرئ. در فضاهای شهری و مراکز خرید بزرگ خواهرد برودپژوهانه 
در تصویرذهنی ضمنی مراکرز خریرد برزرگ، و پری  ، و شناسایی عوامل کلیدی موثرفضاهای شهریتصویرذهنی ضمنی 

تصرویرذهنی ضرمنی فضراهای تغییررات آنها،  قی است که میتوان از طریبردن به مهمترین و تاثیرگذارترین پیشران های
نتایی این مطالعه که در شمار اندک تحقیقات آینده پژوهی در حیطره کنترل نمود. را در آینده شهری و مراکز خرید بزرگ 

تصویرذهنی ضمنی معیار اصلی دخیل در  25از میان  نشان میدهد کهشهرسازی و در زمینه تصویرذهنی در ایران میباشد، 
پیشران کلیدی در تصویرذهنی ضمنی مراکز خرید بزرگ تاثیرگذار است.که از طریق سرناریو نویسری، راهبررد و  15 فقط

سیاست نویسی در زمینه این پیشران ها، میتوان بر وضعیت آینده تصویرذهنی مراکز خرید بزرگ تاثیر گذاشته و تغییررات 
تصمیم سازان له پیش بینی ها و سناریو ها و  آگاهی بخشی به ، به وسیتصویرذهنی ضمنی مراکز خرید بزرگ را در آینده

پیشران کلیدی موثر  15بر اساس یافته های  این تحقیق،  .تا اندازه ای کنترل نمودو تصمیم گیرندگان و مدیران شهری 
فکرری؛   انجریر یرش قوی؛ نماد فرهنگی بر تصویر ذهنی ضمنی مراکز خرید بزرگ، به ترتیب اولویت عبارتند از : هویت

شرهر؛  پیشررفت اقتصادی؛ امنیرت؛ توسرعه سرزنده؛ آموزندگی؛ مطلوبیت و پویا، بخش شادی، افزا حسی؛ روح رفاه؛ غنای
 مرذهبی؛ عردالت؛ و حرس یرا اجتمراعی، فرهنگی نمادهای و ها نشانه از ابهت، استفاده و تحصیلات؛ شکوه آزادی؛ سطح

را شرامل  مطلروب شرهری فضای از زنان ذهنی تصویر گیری شکل بر مؤثر (، معیارهای1931ماجدی و همکاران) زمان.
 و شرادی، سرسربزی، وسرعت عرین در حرریم دارای، برودن دنی و آرامش، منزلت، امنیت، عدالت، آزادی مفهوم با عانیم

 ( نیز1931). رفیعیان و همکاران نددانست فرهنگی_اجتماعی وجهه، تاریخی هویت، زیبایی، جزئیات از پر و شیش، سلامت
 مشرارکت:  هرای شراخص دارای "اجتماعی ارتقائ و سیاسی مشارکت"را شامل:  انسانی مولفه از ناشی محتوایی معانی 

:  هرای شاخص را دارای  "فرهنگی سرزندگی"؛ و شهری خوب حکمروایی/ مکانی استطاعت/ اجتماعی سرمایه و مردمی
 و نظیرف در ادامره، میدانرد. فضراها مطلوبیت و تنوع/  زندگی کیفیت/  اصلی ساخت با هماهنگی و شهری هویت ارتقای
؛ اجتماعی رویدادهای و، جمعی و فردی تجربه را شامل زمانی مولفه و مکانی مولفه از ناشی محتوایی معانی(1933)مطلبی
را  ( کالبرد فررم) مکرانی مولفره از ناشی محتوایی (، معانی1111همکاران) و نهایتا داودپور معرفی کردند. هویت و ساختار
میدانند. تمام معانی محتوایی عنوان شده در چهار پژوهش فروق  بلندمرتبه ساختمان فرم از ناشی شده تداعی معانیشامل 
بعد از شناسایی پیشران های کلیردی تاثیرگرذار برر را پوشش میدهد. ذکر شده در این پژوهش معیار  25 بحشی ازالاشاره 

اسرتفاده شرد و در شررایط آینرده محتمرل سناریو نویسری تصویر ذهنی ضمنی در مراکز خرید بزرگ، از پیشران ها برای 
، میتروان در پرژوهش هرای   این پژوهش و پیشربرد علروم در راستای تداوم سناریوی وضعیت  آینده محتمل ارائه گردید.

پیشران های کلیدی موثر در تصرویر ذهنری ضرمنی مراکرز خریرد پایایی نتایی این تحقیق،  جهت راستی آزمایی درآتی، 
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