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چکیده
با توجه به رشد سریع جمعیت در شهرها و نیز گسترش بیش از پیش علم و فناوری و ارتباطات در دهه های اخیر و 
امکان رخ دادن ارتباطات انسانی در دنیای مجازی مردم کمتر از گذشته با محیط اطراف خود و ساکنین آن تعامل برقرار 
می کنند. با تأمل در دیرینه تاریخی ایران زمین، به سهولت می توان نمونه هایی از ارتباط شهروندان با یکدیگر در فضای 
شهری را در بازارهای دوره ای، به عنوان یکي از نهادهاي مهم جامعه در محله ها/ مراکز محله ای، مشاهده کرد. در این 
پژوهش، بر مبنای روش توصیفی- پیمایشی و مطالعات اسنادی میزان تأثیر بازارهای دوره ای بر تعامالت اجتماعی و رابطه 
همسایگی شهروندان در محله سکونت شان بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل ساکنین شش محله شهر 
همدان می باشد. بر همین اساس، ساکنین سه محله ای که در آن بازارهای دوره ای شنبه بازار، سه شنبه بازار و پنج شنبه 
بازار دائر می باشد، با سه محله متناظر که در آن بازار دوره ای برپا نمی شود، مقایسه و مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج 
تحقیق نشان می دهد در محله های دارای بازار دوره ای به دلیل عامل جاذب جمعیت بازار و حضور بیشتر مردم، میزان 
آشنایی همسایگان با یکدیگر و همچنین تعامالت اجتماعی، بیشتر از محله های بدون بازار دوره ای می باشد. همچنین از 
دیگر نتایج پژوهش، دست یافتن به رابطه مستقیم بین کیفیت فضاهای برگزاری بازارهای دوره ای با افزایش میزان حضور و 
تعامالت اجتماعی مردم است. تجارب موفق جهانی بررسی شده و نیز یافته های این پژوهش عواملی چون داشتن دسترسی 
مناسب، وجود فضای سبز و نزدیکی به خدمات شهری را به عنوان مهم ترین معیارهای کیفی بیان می دارد، که در صورت 
احیای بازارهای دوره ای و ساماندهی آن ها، چنانچه مبتنی بر مکان یابی هوشمندانه و نیازمحور باشد، در ترغیب و تشویق 
تعامالت و صمیمیت بین ساکنین،  افزایش  بوده و ضمن  برای حضور بیشتر در محله ها خود بسیار راهگشا  شهروندان 

به عنوان یک مؤلفه معنایی، باعث هویت بخشی محله ها و افزایش حضور ساکنین محله می شود. 
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مقدمه
بازارهاي دوره اي محلي )همچون شنبه بازارها، پنجشنبه بازارها و غیره( که دارای قدمت طوالنی می باشند، نمونه اي از 
بازارهایی هستند که در عین تأمین و ارائه کاالهاي مردم روستایي، محل تبادل کاالهاي روستایي ها با شهري ها مي باشند. 
در واقع، مکان فعالیت افراد مختلفی است که با انگیزه هایي متفاوت در بازار فعالیت مي کنند. این انگیزه ها متنوع بوده و 
شامل ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي شود. البته، از زمان پیروزی انقالب اسالمي تاکنون، بازارهاي دوره اي محلي 
 Afsar Keshmiri,( دستخوش تحوالت زیادي شده اند. برخي حذف شدند و برخي نهادهاي جدیدي در خود ایجاد کرده اند

.)1993, p. 180
کاهش تعامالت اجتماعی و بحران های هویتی ایجاد شده پیامد عدم توجه به ساختار و سازمان فضایی شهرهای کهن 
تاکنون در فضاهای شهری مناطق  از گذشته  بازارهای دوره ای   .)Behzad Far, 2008, p. 39( و هویت اصلی آن هاست 
مختلف کشور از جمله شهر همدان، برپا می شود؛ لیکن مشکالت معتنابهی بر روند برگزاری این سنخ بازارها مستولی 
شده و ضرورت بازنگری در عوامل مختلف دخیل در این امر را اجتناب ناپذیر می نماید. لذا، در این پژوهش ضمن واکاوی 
درون مایه این مشکالت، نقش ابعاد اجتماعی و کالبدی بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در مناطقی 
که بازارهای دوره ای دایر می باشد، در مقایسه با مناطق فاقد این بازارها، در افزایش میزان تعامالت اجتماعی، ایجاد زمینه 
آشنایی همسایگان با یکدیگر و همچنین شکل گیری حس تعلق بیشتر، به عنوان یک رویداد که مردم در آن حضور می یابند، 

نقش بسیار مؤثری دارند.

1. بازار، مفاهیم و تعاریف
»بازار« کلمه اي است بسیار قدیمي که ابتدا به صورت »راچار« تلفظ مي شد، سپس با گذشت زمان، به »بازار« تغییر یافته 
است. بازار عالوه بر داشتن نقش خرید و فروش، محل تفریح، قطب سیاست و مرکز اجتماع و برخورد مردم نیز بوده است 

.)Pirnia, 1991, p. 12(
 بازار مفهومي است که در تاریخ اقتصادي و اجتماعي ایران جایگاه ویژه اي داشته و ویژگي ها و کارکرد مخصوص به خود 
را دارد و بر نوعی رقابت سالم مبتنی است؛ به این معنی که عرضه کنندگان کاالها و خدمات در یک چارچوب کلی، که 
توسط ساختار عمومی نظام اقتصادی ترسیم شده است، با نظارت و کنترل دو عامل درونی و بیرونی، یعنی دولت و  وجدان 

.)Zara’ nejat, 2003, p. 6( اخالقی، به رقابت می پردازند. این رقابت با نوعی تعاون و همکاری نیز همراه است
در این نوشتار، حسب ضرورت، سعی شده است تا مطالبی کلی و در عین حال مختصر درباره بازارهای ادواری )موقت(، 

بازارهای هفتگی، به مثابه مقدمه ای برای چگونگی شناخت مراکز بازاری دوره ای به رشته تحریر درآید.

1-1- بازارهای موقت یا ادواری
بازارهای ادواری در دوسوی یک راه یا در فضای واقع در کنار یک راه پر تردد یا حتی درون یک میدان تشکیل می شوند. 
این بازارها فاقد فضای ساخته شده معمارانه می باشند. البته، از دیرباز، در بعضی موارد فضاها یا سایبان هایی با مصالح 
سبک و ارزان برپا می شدند تا کاالها از تابش آفتاب یا ریزش باران محفوظ بمانند. اگر بازار در دو سوی یک راه تشکیل 
شود، فروشندگان بساط خود را به گونه ای در کنار یکدیگر می چیدند که عابران ضمن حرکت در طول راه بتوانند آن ها 
امتداد  در  را  بساط خود  فروشندگان  تشکیل شود،  گونه  میدان  و  باز  فضای  در  بازار  که  در صورتی  کنند.  مشاهده  را 
راسته هایی کوچک موازی یکدیگر می گسترانند و در داخل بازار نیز، گاه راسته هایی عبوری پدید می آوردند و در موارد 

.)Soltanzadeh, 2013, p. 51( نادر، فروشندگان بساط خود را به صورت تقریباً پراکنده و بدون نظم قرار می دهند
از دیدگاه اجتماعی و فرهنگی حضور و فعالیت های اجتماعی افراد در بازارهای دوره ای عالوه بر تفاوت در مقیاس برگزاری 
و میزان جمعیت مردم حاضر نسبت به سایر بازارها از نظر نوع فعالیت نیز مقیاس خرد تر و محلی دارد و روابط افراد 
و  روستاییان  از  بی شماری  تعداد  اجتماعی  و  اقتصادی  برخورد  دوره ای محل  بازارهای  می باشد.  نزدیک تر  و  صمیمی تر 
شهرنشینان می باشد. در این بازارها مردان و زنان هر دو در داد و ستد شرکت می کنند و در بعضی مناطق که تولیدات 
صنعتی مهم است، غالباً خود صاحبان صنایع مثاًل بافندگان حصیر به بازارها می آیند تا کاالی خود را به فروش برساند 

.)Khosravi, 1976, p. 4(
حتي گاهي در این بازارها قرار وصلت بین دو طایفه با خانواده منعقد مي شود. در بین افرادي که به این بازارهاي سنتي 
رفت و آمد دارند، چند گروه قابل تفکیک هستند که عبارتند از: صاحبان کاالها به عنوان فروشنده، صاحبان ِحَرف مورد 
نیاز که در بازار اشتغال دارند، افراد متفرقه اي که احشام با محصوالت تولیدي را عرضه مي کنند، اشخاصي که جهت اطالع 
یافتن از قیمت کاالها و احیاناً به منظور کارگشایي از فردی که محتاج یاری است، به آنجا مراجعه مي کنند، کساني که به 
نام دالل و جوش دهنده معامالت در بازار پرسه مي زنند، سوداگران حرفه اي احشام موسوم به »چوبداران« صاحبان مشاغل 
خدماتي از قبیل راننده، قهوه چي، خوراك پز، شربت فروش و پیشه هایي نظیر این ها، مأموران اخذ عوارض )معموالً به ازاء 
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 Taghi Zadeh, 1999,( و باالخره خیل خریداران کاالها و خدمات که به آن ها نیاز دارند )هر رأس دام مبلغي را مي گیرند
.)p. 12

از نظر کالبدی نیز بازارهای دوره ای شهری و روستایی تفاوت های بسیاری با بازارهای ثابت دارند. در واقع، بازارهای موقت 
بر آن دسته از بازارها اطالق می شود که غالباَ در فضاهای باز و در ایام خاصی شکل می گیرد و هدف از آن در بسیاری از 
موارد، داد و ستد و مبادله کاالهای دوره ای نه روزانه است. بازارهای موقت متأثر از ویژگی های محیطی و منطقه ای از تنوع 
بسیاری برخوردارند. بازارهای ساالنه عشایر در مجاورت شهرها و آبادی ها یا مسیرهای کوچ عشایر، بازارهای فصلی حاشیه 
شهرها و روستاها و بازارهای هفتگی نواحی شهری و روستایی همه از انواع بازار موقت به شمار می روند که در میان اهداف 

.)Riahi, 2009, p. 52( برپایی آن ها، عالوه بر دادوستد کاال، جنبه های دیگری چون اهداف اجتماعی نیز دیده می شود
بازاهای ادواری، برحسب زمان برپایی، شعاع و دامنه کار و غیره، اغلب به دو دسته بازارهای ساالنه و بازارهای هفتگی 
تقسیم می شوند. در بعضی از جوامع و سرزمین های جهان، بازارهای موقت دو هفته یک بار، ماهانه و فصلی نیز معمول 

.)Taghi Zadeh, 1999, p. 6( می باشد

2-1- بازارهای هفتگی 
بازار هفتگی بازاری است که یک روز در هفته و در کانون شبکه ارتباطی مجموعه ای از مراکز زیستی تشکیل می شود. 
دامنه فعالیت اقتصادی این هفته بازارها، به مقدار افزوده تولید روستاییان مجموعه روستاهای حوزه جغرافیایی وابسته به 
آن ها، محدود بوده و بساط داران و مشتریان این بازارها عموماً از قشرهای روستایی می باشند. هفته بازار، یکی از پدیده های 
اقتصادی اجتماعی بسیار کهنی است که در بیشتر سرزمین های جهان پیشینه دارد. در روزگار ما نیز، به رغم توسعه شهرها 
و گسترش راه های ارتباطی و پیشرفت صنعت حمل و نقل میان روستاها و شهرها و نیز فعال شدن بازارهای ثابت و دایمی 
در شهرها، هنوز شماری از این بازارهای سنتی، به سبک و شیوه قدیم در بعضی از جوامع جهان برپا می شود. در بسیاری 
از حوزه های جغرافیایی فرهنگی ایران زمین مانند: بخارا، آذربایجان، گیالن، مازندران، گرگان و خوزستان هفته بازارهایی 
بوده که در متون جغرافیایی و تاریخی قدیم به معروف ترین آن ها اشاره شده است. این هفته بازارها معموالً به نام روزی که 

.)Ibid, 7( تشکیل می شدند، مانند: شنبه بازار، یکشنبه بازار، دوشنبه بازار و غیره معروف بوده اند
بازار هفتگی از نظر ریخت شناسی، گاه میدان وسیعی است که راهروها و تیمچه های روباز، آن را به چند شعبه تقسیم 
یا  زیارتگاه ها  اطراف  و گاه در  ارتباطی شکل می گیرند  و  اصلی  بازار شهرهای خطی در کنار جاده  می کنند، گاه چون 
 Bar( امامزاده ها تشکیل می شوند که مردم هم برای رفع نیازهای اقتصادی و هم به منظور زیارت در آن شرکت می کنند

.)Abadi, 1995, p. 108
بازارهای هفتگی بر دو نوع اند: بازارهایی که در شهر تشکیل می شوند و بازارهایی که در روستا مستقرند و عمده محصوالت 

.)Bazi and Sherafat Seyyed, 2008, p. 6( کارخانه ای نیز در این گونه بازارها مشاهده می شود
با توجه به مطالب فوق می توان گفت بازارهای ادواری دارای اهداف عمومی هستند. بازارهای عمومی، مکان های عمومی 
ایجاد می کنند. امکانی دعوت کننده، امن و سرزنده که گستره وسیعی از مردم را جذب می کند، جنبه واضح هر بازاری 
است. بازارهای ادواری مکان هایی تأثیرگذارند که مردم در آن ها با هم برخورد دارند می توانند تبدیل به قلب و روح اجتماع 
شوند )The Ford Foundation, 2003, p. 7(. کنارهم گردآوردن مردم  مهم ترین منفعت بازاراها برای اجتماع است. در 

 ..)Ibid, 24( رتبه های بعدی به  ترتیب محصوالت، قیمت، کمک به اقتصاد محلی و فرصت های شغلی قرار دارند

2. پیشینه تحقیق 
در زمینه تأثیر بازارهای هفتگی و دوره ای بر تعامالت اجتماعی در جوامع مختلف به ویژه کشورهای اروپایی و آمریکای 
شمالی مطالعات ارزشمندی صورت گرفته است از جمله این ها "فضاهای عمومی، روابط اجتماعی و رفاه در شرق لندن1"  
)2006( است که مطالعاتی در رابطه با فضاهای عمومی و نحوه روابط اجتماعی و سطح رفاه ساکنین در شرق لندن در 
محله نیوهم2 صورت گرفته است. شرق لندن شامل برخی از مناطق محروم در انگلستان می باشد اما با این حال، همواره 
جزو محله های پویا و فعال لندن بوده و از لحاظ اجتماعی و قومی متنوع است. از مهم ترین فضاهایی که در این پژوهش 
در فصلی جداگانه پرداخته می شود بازار هفتگی کوئینز3 می باشد که بازاری قدیمی و به شکل راسته خیابانی است. این 
بازار به عنوان کانونی برای پیوند اقوام مختلف و حضور گسترده مردم محسوب شده و در این پژوهش به نقش مؤثر آن در 
افزایش تعامالت اجتماعی و ارتباط با قومیت های مختلف اشاره می شود، ضمن آن که قرارگیری فضایی سبز در کنار این 
بازار پیشنهاد می شود. این مطالعه نشان می دهد که فضای سبز، می تواند به فضاهایی چون خیابان و بازار چندین کاربرد 

ویژه و جذاب بیفزاید وکیفیت محیطی را برای استفاده مردم ارتقا دهد.
فضاهای  به عنوان  بازارها  اهمیت  کشف  به  که  دیگریست  پروژه   )2006( اجتماعی4"  تعامل  سایت های  به عنوان  "بازار 
اجتماعی در شهرها و شهرستان ها در انگلستان می پردازد. در سال های اخیر با وجود برخی از تفاوت های محلی، کاهش 
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تعداد بازارهای خرده فروشی محلی در کشور انگلستان، بیش از 20 سال گذشته بوده است. دلیل عمده این مسأله بر طبق 
یافته های این پژوهش عدم حمایت کافی توسط سازمان های مربوطه و کاهش کیفیت خدمات این بازارها می باشد. این 
گزارش با هدف در نظر گرفتن نقش بازارها به عنوان فضاهای اجتماعی، به طور ویژه، به بررسی اهمیت بازار برای گروه های 

مختلف در جامعه و اشکال تعامل متقابل سیاست های تصویب شده در محل های برگزاری بازارها می پردازد.
بازارهای کشاورزی5 مطرح بوده و در بیشتر نقاط شهری ازجمله  بازارهای هفتگی و روز تحت عنوان  در کشور آمریکا 
مرکز شهر نیویورك در کنار فضای سبز میدان اتحاد منهتن، این سنخ بازارها برگزار می شود و نقش بسیار مؤثری در 
بازارهای  "ارزش  عنوان  با  پژوهشی  در  دارند.  آمریکا  کشور  فضاهای شهری  اجتماعی  تعامالت  و  مردم  افزایش حضور 
کشاورزان برای جوامع نیویورك6" )2006(، بازارهای کشاورزی 64 شهرستان ایالت نیویورك بررسی شد، طبق آمار سال 
2000، تعداد 235 بازار کشاورزی درایالت نیویورك وجود داشت و در سال 2006 این رقم به 350 بازار افزایش یافته، 
که نشان دهنده رشد 49 درصدی است. طبق این پژوهش بازارهای کشاورزان شرایط اجتماعی، فیزیکی و سالمت جامعه 
را ارتقاء می بخشند. بازارهای کشاورزان، محلی پایدار برای برگزاری رویدادهای فصلی و یا هفتگی بوده که در کنار آن 
برنامه های موسیقی، یا جشنواره های نمایشی و مکانی برای فعالیت کودکان برگزار می شود. در واقع این بازارها عالوه بر 
ارائه یک محل جهت خرید و فروش اجناس، مکانی برای تفریح و ارتباطات اجتماعی اند که افراد در آن گرد هم می آیند. 
در عصر کاهش ارتباطات اجتماعی، وجود این بازارها نشان دهنده یک روند به سمت تقویت پیوند بین مردم در یک محله 
می باشد و برای کسانی که ممکن است فرصت کمی برای ایجاد یک پیوند مثبت و معاشرت با همسایگان خود داشته 

باشند، بستر مناسبی می باشد.
گزارش طرح جامع پژوهشی تحت عنوان "بازارهای عمومی، محل تعامالت و تحرکات اجتماعی7" که در سال 2003، 
توسط گروهی از پژوهشگران آمریکایی در خصوص اماکن عمومی و بازارهای دوره ای در آمریکا انجام گرفته است، ضمن 
مرور پیشینه مطالعات در این حوزه، نمایه ای مجمل از چالش های موجود و پیش روی را به تصویر می کشد. در بخشی از 
این پژوهش که بر بنیاد نظرسنجی و مصاحبه با مدیران امور 8 بازار به عنوان نمونه تدوین یافته است، به منظور جلوگیری 
از آسیب های بیشتر به بافت شهری، پیشنهاد شده است نسبت به: 1( شناسایی فرصت ها و تهدیدها با نگاه به آینده 2(  
صیانت از فضاهای باز به عنوان ضرورت های بنیادین شهرسازی و 3( اهتمام به هر دو جنبه اقتصادی و اجتماعی بازارهای 

محلی و دوره ای؛ اقدامات مقتضی انجام شده و سیاست های راهبردی اتخاذ شود. 
با بررسی تجارب پژوهش، این مسأله واضح و مبرهن می شود که بازارهای دوره ای عالوه بر نقش اقتصادی خود، به عنوان 
کانون تجمع افراد، زمینه ساز حضور اقشار مختلف مردم و تعامالت اجتماعی و تبادالت فرهنگی بوده و بر همین اساس، 
دارای جایگاه ویژه ای در فضاهای شهری می باشد. همچنین افزایش خدمات شهری، صیانت از فضاهای برگزاری و تلفیق 
با  فضاهای سبز می تواند فرصت های انتخابی ساکنین را جهت حضور در بازارهای دوره ای افزایش داده و عالوه بر تأمین 

نیازهای ضروری شهروندان، مکانی برای گذران وقت، تفریح و استراحت باشد. 

3. روش تحقیق
با توجه به مفاهیم و مبانی نظری مطرح شده، و بحث فضاهای شهری به عنوان عرصه هایی جهت حضور مردم و تعامالت 
اجتماعی ، بازارهای دوره ای را می توان به عنوان یک رویداد اجتماعی- اقتصادی که به شکل منظمی برگزار می شود و 
و  مردم  شاهد حضور  همیشه  که  گرفت،  درنظر  نیازهای شهروندان  تأمین کننده  و  جاذب جمعیت  عامل  یک  به عنوان 
برخوردهای اجتماعی می باشند. در این تحقیق تالش شده است میزان تأثیر بازارهای دوره ای بر حضورپذیری ساکنین 

محله در فضاهای عمومی و افزایش تعامالت اجتماعی بررسی شود. 
در این تحقیق، حسب ساختار ماهوی پژوهش، از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بهره گرفته شده و در آن، شرایط و 

وضعیت بازارهای دوره ای شهر همدان به خصوص از دیدگاه اجتماعی فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته اند. 
جامعه آماری: جامعه آماری تحقیق شامل ساکنین 6 محله شهر همدان می باشد و به 2 گروه تقسیم می شوند. گروه اول 
ساکنین سه محله به نام های محله هنرستان، رسالت و شهرك فرهنگیان می باشد که در آن ها به ترتیب، پنج شنبه بازار، 
سه شنبه بازار و شنبه بازار دایر است. و گروه دوم شامل ساکنین محله های، رکنی، شهرك شهید مدرس و مهدیه می باشد 
بر مجاورت  انتخاب شده اند که عالوه  به گونه ای  بازار دوره ای  بدون  نمی باشد. محله های  دایر  بازار دوره ای  که در آن ها 
با محله های دارای بازار دوره ای، از لحاظ عوامل مختلفی چون دارا بودن فضاهای جمعی، دسترس پذیر بودن فضاهای 

عمومی، امنیت و بافت اجتماعی مشابهت زیادی وجود دارد. 
حجم نمونه: حجم نمونه در هر محله 30 نفر از ساکنین آن محل می باشند که در مجموع با توجه به این که شش محله 

مورد بررسی قرار گرفته، تعداد 180 عدد پرسش نامه توزیع، تکمیل و جمع آوری شده است.
از بین ساکنین محله ها که در منازل و یا در محله حضور داشتند  مصاحبه و توزیع پرسش نامه ها به صورت تصادفی و 
انجام گرفته و پس از استخراج داده ها، کدگزاری و طبقه بندی اطالعات و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری داده ها با استفاده 
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از نرم افزار SPSS  و تهیه جداول و نمودارها با نرم افزار Excel انجام پذیرفته است. 
سؤاالت پرسش نامه در سه بخش بعد اقتصادی، بعد اجتماعی- فرهنگی و بعد کالبدی  به ترتیب با 15، 13 و 17 سؤال 
طرح شد. برای تجزیه و تحلیل اطالعات، از دو روش آماری توصیفی و استنباطی بهره برده شده است. از آمارهای توصیفی 
در روش ها و تکنیک های خاص آن نظیر میانگین، مد یا نما و میانه استفاده شده است. از آمارهای استنباطی در روش های 

آزمون های پارامتری چون آزمون کلموگروف اسمیرنوف و p-value آزمون نرمالیتی متغیر بهره گرفته شده است.

شکل 1: موقعیت بازارهای دوره ای همدان، نقشه هوایی

4. متغیرهای پژوهش
متغیر اصلی این پژوهش، حضورپذیری ساکنین در بازارهای دوره ای و تعامالت اجتماعی می باشد، که با توجه به ماهیت 
بازار و داشتن جنبه اقتصادی، مراجعه ساکنین، جهت رفع نیازهای روزمره خود می باشد. مهم ترین شاخص حضور ساکنین 
در بازارهای دوره ای، میزان و تعداد دفعات مراجعه به این بازارها در طول یک ماه در نظر گرفته شده است، که از بخش 
اقتصادی سؤاالت پرسش نامه منتج شده است. هدف این پژوهش یافتن رابطه میان میزان مراجعه و حضور ساکنین یک 
محله به بازارهای دوره ای و افزایش تعامالت اجتماعی آنان می باشد، در این پژوهش از سؤاالت بخش اجتماعی پرسش نامه، 
شاخص های میزان تعامالت اجتماعی، حس تعلق ساکنان به محله خود )احساس مسئولیت و دوست داشتن(، آشنایی 
همسایگان و میزان همکاری با یکدیگر به عنوان متغیر تعامالت اجتماعی در نظر گرفته شد. میانگین داده های اجتماعی 
تحت عنوان متغیر تعامالت اجتماعی و میزان حضور ساکنین  به بازار به عنوان متغیر حضورپذیری در نظر گرفته می شود. 
متغیر دیگری که در انتهای پژوهش بررسی شد، کیفیت کالبدی بازارهای محلی می باشد و با استفاده از سؤاالت مربوط به 
بخش کالبدی پرسش نامه شاخصه های کیفی مؤثر در حضورپذیری از جمله وجود فضای سبز، کفسازی، نحوه دسترسی، 

نزدیکی به مراکز فرهنگی و خدماتی بازار الویت بندی می شود.
آن  به  تفضیاًل  تطویل موضوع،  از  پرهیز  به دلیل  اما  بررسی شده است  پایایی  و  روایی  میزان  نظر  از  سؤاالت پرسش نامه 
این روش در  در  است،  اندازه گیری شده  آلفای کرونباخ  از روش  پژوهش  متغیرهای  تحلیل  نشده است. جهت  پرداخته 
صورتی که ضریب داده ها بیشتر از 0/7 باشد، پرسش نامه از پایایی مطلوبی برخوردار می باشد و می توان از بابت همبستگی 
درونی سؤاالت پرسش نامه مطمئن بود. ضریب آلفای کرونباخ کلیه سؤاالت پرسش نامه برابر 0/741 و  ضریب مربوط به 
سؤاالت متغیرهای این پژوهش که شامل 18 سؤال می باشد برابر با 0/778 می باشد. هر دو ضریب منتج شده به روش 

آلفای کرونباخ بیشتر از 7/ 0 می باشد، که روایی سؤاالت پرسش نامه را تأیید می نماید.

1-4- مقایسه میزان تأثیربازارهای دوره ای بر تعامالت اجتماعی
در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش های آماری توصیفی نمودار میانگین متغیرهای اجتماعی که حاصل بررسی سؤاالت 
مربوط در پرسش نامه بود، در بین محله های دارای بازار دوره ای و بدون بازار دوره ای تنظیم شده و مورد تحلیل قرار گرفته 
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است. با توجه به نمودار میانگین متغیرهای میزان حضورپذیری و تعامالت اجتماعی، نتیجه گرفته  شد که  در محله های 
از  بیش  نیز  اجتماعی  تعامالت  بیشتر می باشد،  دوره ای  بازارهای  در  مردم  میانگین حضور  میانگین که  دوره ای  بازار  با 

محله های بدون بازار دوره ای می باشد. 

نمودار 1: میانگین متغیرهای مورد پژوهش در بین محله های با بازار دوره ای و بدون بازار دوره ای

در تحلیلی دیگر به صورت جزءتر به مسأله پرداخته شده است و در آن میانگین متغیرهای حضورپذیری مردم در بازارهای 
دوره ای و تعامالت اجتماعی در تک تک محله ها مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج حاصل از آن نشان داد که در 3 محله 
شهرك فرهنگیان، هنرستان و رسالت که بازار دوره ای در آن برگزار می شود میانگین متغیرهای حضور ساکنین در بازار 
و تعامالت اجتماعی به صورت مستقل از هر کدام از 3 محله بدون بازار دوره ای شهرك شهید مدرس، رکنی و مهدیه نیز 

بیشتر است.

نمودار 2: نمودار میانگین متغیرهای مورد پژوهش در بین محله های مختلف با بازار دوره ای و بدون بازار دوره ای

جدول 1 خالصه های آماری امتیاز متغیرهای مورد بررسی در بین محله های با بازار دوره ای را نشان مي دهد. با توجه به 
جدول، در محله هنرستان میانگین امتیاز میزان حضورپذیری )با میانگین 3/73 و انحراف معیار 0/16( و میانگین امتیاز 
میزان تعامالت اجتماعی )با میانگین 3/58 و انحراف معیار 0/13( بیش از میانگین این دو بعد در دو محله فرهنگیان و 

رسالت می باشد. 

جدول 1:  خالصه های آماری امتیاز حضورپذیری و تعامالت اجتماعی پرسش نامه در محله های با بازار دوره ای

متغیر
رسالتهنرستانفرهنگیان

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین
2/430/223/730/162/960/19حضورپذیری

3/160/133/580/133/280/18تعامالت اجتماعی
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جدول 2 خالصه های آماری امتیاز متغیرهای مورد بررسی در بین محله های بدون بازار دوره ای را نشان مي دهد. با توجه 
به جدول، میانگین امتیاز میزان حضورپذیری در محله رکنی )با میانگین 2/16 و انحراف معیار 0/20( بیش از میانگین 
میزان حضورپذیری در محله مهدیه و مدرس می باشد. میانگین امتیاز متغیر تعامالت اجتماعی )با میانگین 3/03 و انحراف 

معیار 0/20( در محله مدرس بیش از میانگین این دو متغیر در دو محله مهدیه و رکنی می باشد. 

جدول2 : خالصه های آماری امتیاز ابعاد مختلف پرسش نامه در محله های بدون بازار دوره ای

متغیر
رکنیمدرسمهدیه

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین
2/100/212/030/162/160/20حضورپذیر

2/230/173/030/202/850/19تعامالت اجتماعی

بعد  دو  نمرات  چنانچه  است،  شده  گرفته  بهره  استنباطی  آمار  روش  از  توصیفی  آمار  روش  بر  عالوه  پژوهش  این  در 
مورد مطالعه از شرط الزم و کافی توزیع نرمال تبعیت کنند برای بررسی رابطه متغیرهای مورد پژوهش از آزمون های 
پارامتری استفاده می شود. چنانچه p-value، از سطح آلفای معنی داری 0,05 کمتر باشد، فرض صفر مبني بر نرمال 
بودن متغیرها رد شده و متغیرها از توزیع نرمال پیروی نمي کنند و در این صورت برای بررسی متغیرهای پژوهش از 
آزمون های ناپارامتری استفاده می شود. در این پژوهش از آزمون های پارامتری چون آزمون کلموگروف اسمیرنوف بهره 

گرفته شده است.
تعامالت  و  متغیر حضورپذیری  نرمالیتی  آزمون   p-value و  اسمیرنوف  کلموگروف  آزمون  آمار  مقادیر  جدول 3 شامل 
اجتماعی در بین محله های بدون بازار دوره ای و با بازار دوره ای می باشد. با توجه به p-value های به دست آمده از جدول 
فرض نرمال بودن برای متغیرهای بعد اجتماعی در بین محله های با بازار دوره ای )p-value =0/351( و بعد اجتماعی در 

محله های بدون بازار دوره ای )p-value =0/104( پذیرفته می شود.

جدول 3: آزمون توزیع نرمال متغیرهای مورد بررسی در محله های بدون بازار دوره ای و با بازار دوره ای

متغیر

آزمون نرمالیتی کلموگروف اسمیرنوف

محله های با بازار دوره ایمحله های بدون بازار دوره ای
نرمالیتی

P_valueمقدار آمارهP_valueمقدار آماره

مورد تایید نیست2/030/0001/750/004حضورپذیری
مورد تایید است1/210/1040/930/351تعامالت اجتماعی

2-4- بررسی میزان تعامالت اجتماعی در بین محله های دارای بازار دوره ای و محله های بدون بازار 
دوره ای

جهت بررسی اختالف میزان تعامالت اجتماعی در بین محله های با بازار دوره ای و محله های بدون بازار دوره ای با توجه به 
نرمال بودن متغیر اجتماعی در محله های با بازارهای دوره ای و بدون بازار دوره ای از آزمون تی تست استفاده شده است. با 
توجه به جدول 4، دیده می شود که با توجه به p-value = 0/000 اختالف متغیر تعامالت اجتماعی در دو گروه محله های 

با بازار دوره ای و محله های بدون بازار دوره ای از لحاظ آماري معني داري است.

جدول 4: آزمون تی تست برای بررسی اختالف میزان تعامالت اجتماعی در بین محله های با بازار دوره ای و محله های 
بدون بازار دوره ای

انحراف میانگینمتغیر
معیار

اختالف 
میانگین 

مقدار 
آماره 

p-value

تعامالت 
اجتماعی

2/700/11محله های بدون بازار دوره  ای
-0/64-4/400/000

3/340/08محله های با بازار دوره  ای



142

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع










13
97

ن
ستا

تاب
.2
3
اره

شم


با تعامالت اجتماعی ساکنین  در  بازارهای دوره ای  به  3-4- بررسی رابطه میزان حضور و مراجعه 
محله های دارای بازار دوره ای و بدون بازار دوره ای

از آنجایی که میزان مراجعه و حضورپذیری یک متغیر کیفی در 5 سطح خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد می باشد 
با  از توزیع نرمال تبعیت می کند برای بررسی رابطه میزان حضورپذیری  این که متغیر تعامالت اجتماعی  به  با توجه  و 

تعامالت اجتماعی از آزمون آنالیزواریانس استفاده می شود. 
در جدول 5 با توجه به این که مقدارp-value = 0/560 از سطح آلفای معنی داری 0,05 بزرگتر می باشد، فرض صفر مبني 
بر معنی داری رابطه میزان حضورپذیری با تعامالت اجتماعی در محله های بدون بازار دوره ای رد شده است و می توان 
p-value = 0/001 گفت رابطه ای بین این 2 متغیر در محله های بدون بازار دوره ای وجود ندارد. با توجه به این که مقدار

از سطح آلفای معنی داری 0,05 کمتر می باشد، فرض صفر مبني بر معنی داری رابطه میزان حضورپذیری با تعامالت 
 اجتماعی در محله های با بازار دوره ای پذیرفته شده است و می توان گفت رابطه بین متغیر میزان حضورپذیری با تعامالت 

اجتماعی در محله های با بازار دوره ای از لحاظ آماری معنی دار است.

جدول 5: آنالیز واریانس جهت بررسی رابطه میزان حضورپذیری با تعامالت اجتماعی در محله های با بازار دوره ای و 
بدون بازار دوره ای

p-valueآماره fمیانگین مربعاتدرجه آزاديمجموع مربعاتمدل رگرسیونی دومگروه

محله های بدون 
بازار دور ای

رگرسیون
باقیمانده

کل

3/56
100/8
104/4

4
85
89

0/89
1/18

0/7510/560

محله های با 
بازار دوره ای

رگرسیون
باقیمانده

کل

12/9
51/3
64/3

4
85
89

3/24
0/60

5/380/001

4-4- بررسی متغیر تعامالت اجتماعی در محله های بدون بازار دوره ای
آنالیز  آزمون  از  و رکنی(  )مهدیه، مدرس  بازار دوره ای  بدون  اجتماعی در سه محله گروه  تعامالت  رابطه  بررسی  برای 
واریانس استفاده شد. در جدول 6 با توجه به این که مقدار p-value = 0/010 از سطح آلفای معنی داری 0,05 کمتر 
می باشد، فرض صفر مبني بر اختالف متغیر تعامالت اجتماعی در سه محله بدون بازار دوره ای پذیرفته شده و می توان 

گفت اختالف متغیر بعد اجتماعی در سه محله مهدیه، مدرس و رکنی از لحاظ آماری معنی دار است.

جدول 6: آنالیز واریانس جهت بررسی اختالف متغیر تعامالت اجتماعی در محله های بدون بازار دوره ای

p-valueآماره fمیانگین مربعاتدرجه آزاديمجموع مربعاتمدل رگرسیونی دومگروه

محله های بدون 
بازار دوره ای

رگرسیون
باقیمانده

کل

10/5
93/9
104/4

2
87
89

5/26
1/07

4/880/010

5-4- بررسی متغیر تعامالت اجتماعی در محله های دارای بازار دوره ای 
برای بررسی رابطه متغیر تعامالت اجتماعی در سه گروه محله های با بازار دوره ای )فرهنگیان، هنرستان و رسالت( از آزمون 

آنالیز واریانس استفاده می شود. 
در جدول 7 با توجه به این که مقدار p-value = 0/147 از سطح آلفای معنی داری 0,05 بزرگتر می باشد، فرض صفر مبني 
بر اختالف متغیر تعامالت اجتماعی در سه محله با بازار دوره ای رد شده و می توان گفت اختالف تعامالت اجتماعی در سه 

محله فرهنگیان، هنرستان و رسالت از لحاظ آماری معنی دار نیست.

جدول 7: آنالیز واریانس جهت بررسی اختالف متغیر تعامالت اجتماعی در محله های با بازار دوره ای

p-valueآماره fمیانگین مربعاتدرجه آزاديمجموع مربعاتمدل رگرسیونی دومگروه

محله های با 
بازار دوره ای

رگرسیون
باقیمانده

کل

2/77
61/5
64/3

2
87
89

1/38
0/70

1/950/147
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6-4- بررسی رابطه میزان تأثیرکیفیت برپایی بازارهای دوره ای محله ها  در میزان حضور ساکنین 
در پرسش نامه ای که در اختیار شهروندان قرار گرفت سؤاالتی در رابطه با بحث کالبدی، کیفیت و مطلوبیت مطرح شد 
که از این بین سؤاالتی که به طور مستقیم به کیفیت و مطلوبیت مکان بازار دوره ای موجود در محله شهروندان مربوط 
می شد با توجه به پیشینه تجارب موفق در قالب چگونگی کیفیت فضای سبز، دسترسی به فضاهای فرهنگی و خدماتی 
و کف سازی طرح شد که در انتها این نتیجه به دست آمد که مطلوبیت کالبدی مکان استقرار بازار با توجه به معیارهای 
مذکور در بازار دوره ای محله هنرستان بیش از میانگین این بعد در دو محله فرهنگیان و رسالت می باشد و از لحاظ کیفی 

وضعیت مطلوب تری دارد.

جدول 8: خالصه های آماری امتیاز کیفیت کالبدی در محله های با بازار دوره ای

متغیر
رسالتهنرستانفرهنگیان

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین
2/750/082/990/182/400/08مطلوبیت

میانگین مجموع داده های مربوط به پنج شنبه بازار هنرستان )میانگین 2/99 و انحراف معیار0/018( نزدیک به متوسط 
می باشد با تدقیق در نتایج به دست آمده، مشخص می شود که بیشترین مطلوبیت کیفی مربوط به دسترسی می باشد و به 
ترتیب مناسب بودن فضای سبز منتهی به بازار، دسترسی به خدمات شهری و مناسب بودن کفسازی در اولویت های بعدی 

قرار می گیرد و کمترین مطلوبیت کیفی مربوط به دور بودن از مراکز فرهنگی و هنری می باشد. 

نمودار 3: مقایسه میانگین رضایت از مناسب بودن کف سازی و فضای سبز منتهی به بازارهای محلی و نزدیکی 
مکان های فرهنگی، دسترسی به خدمات شهری و حمل و نقل عمومی پنج شنبه بازار

نمودار 4: نمودار مقایسه فراوانی رضایت از مناسب بودن کف سازی و فضای سبز منتهی به بازارهای محلی و نزدیکی 
مکان های فرهنگی، دسترسی به خدمات شهری و حمل و نقل عمومی پنج شنبه بازار هنرستان
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با توجه به نمودارهای 3 و 4 می توان گفت که مهم ترین عواملی که سبب افزایش متغیر کیفی پنج شنبه بازار هنرستان 
شده است عبارت اند از؛ دسترسی مناسب، وجود فضای سبز و دسترسی به خدمات شهری. 

7-4- بررسی رابطه بین مطلوبیت کالبدی و تعامالت اجتماعی در محله های دارای بازار دوره ای
برای بررسی رابطه بین بعد مطلوبیت و تعامالت اجتماعی در محله های دارای بازار دوره ای با توجه به کمی بودن دو متغیر 
و با توجه به عدم نرمالیتی متغیر مطلوبیت از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. همان طور که در جدول 9 
دیده می شود، با توجه به p-value به دست آمده برای رابطه بعد مطلوبیت و میزان تعامالت اجتماعی در محله های با بازار 
دوره ای )p-value = 0/987( می توان گفت رابطه ای بین بعد مطلوبیت و تعامالت اجتماعی در محله های با بازار دوره ای 

وجود ندارد.

جدول 9: آزمون ضریب همبستگي اسپیرمن براي تعیین رابطه بین بعد مطلوبیت و تعامالت اجتماعی در محله های 
بدون بازار دوره ای و با بازاردوره ای

تعامالت اجتماعیمتغیر
مطلوبیت

محله های با بازار دوره ای
Rp-value

0/0020/987

5. نتیجه گیری
با توجه به هدف، سؤاالت پژوهش و تحلیل ها و بررسی های برگرفته از داده های آماری نتایج حاصل از این پژوهش بدین 

شرح می باشد:
می توان نتیجه گرفت که عواملی چون خریدکردن و نزدیکی به بازارهای دوره ای سبب حضور بیشتر ساکنین محله ها در 
بازارهای محلی می شود؛ به طور کلی، می توان گفت وجود بازارهای دوره ای در محله خود عامل جاذب جمعیت و تشویق 
حضور ساکنین بوده و هرچه این حضور در بازارهای دوره ای بیشتر باشد، به دلیل تداوم این بازارها و ایجاد خاطره جمعی 

در ذهن ساکنین، میزان آشنایی همسایگان با یکدیگر و در نهایت تعامالت اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت. 
عامل  یک  به عنوان  دوره ای  بازارهای  گفت  می توان  جداول  این  از  حاصل  تحلیل های  و   7 و   6،  4 جداول  به  توجه  با 
محله  ساکنین  بین  در  اجتماعی  تعامالت  و  یکدیگر  با  همسایگان  آشنایی  میزان  تقویت  سبب  محله  در  حضورپذیری 

می شوند.
با استنتاج از جدول 1 که در آن بازار دوره ای محله هنرستان دارای باالترین میانگین و انحراف معیار در میزان حضورپذیری 
و تعامالت اجتماعی ساکنین با یکدیگر می باشد و جدول 8 که از لحاظ کیفیت مکان برگزاری نیز دارای باالترین میانگین 
و انحراف معیار به نسبت دو محله دارای بازار می باشد، می توان گفت که مطلوبیت کالبدی مکان بازار دوره ای این محله 
با افزایش حضور و تعامالت اجتماعی ساکنین رابطه مستقیم داشته است. اما آنچه که از جدول 9 برداشت می شود، این 
است که بازارهای دوره ای که برپا می شود، به طور کلی از کیفیت و مطلوبیت کافی برخوردار نمی باشند و در صورت بهبود 
و تقویت کیفیت کالبدی مکان استقرار براساس نتایج به دست آمده از تجارب جهانی و  عوامل مؤثر در ارتقای کیفی مکان 
این بازارها شامل؛ دسترسی به حمل ونقل عمومی، فضای سبز و خدمات شهری، در بازارهای دوره ای شاهد حضور بیشتر 
ساکنین در محله ها خواهیم بود که در نتیجه آن تعامالت و آشنایی ساکنین با یکدیگر و نیز با محل سکونت شان افزایش 

خواهد یافت.

پی نوشت
1.   Public spaces, social relations and well-being in East London
2.   . Newham
3.   Queens Market
4.   Markets as sites for social interaction
5.   Farmer markets
6.   The Value of Farmers’ Markets to New York’s Communities
7.   Public Markets as a Vehicle for Social Integration and Upward Mobility
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