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چکیده

فضاهای عمومی شهری عناصری کلیدی در ارتقاء زیست شهروندان بهحساب میآیند .از جمله چنین فضاهایی میتوان
به فضاهای تجاری اشاره نمود ،که از گذشته تاکنون جایگاه خود را در شهرها حفظ نمودهاند و همواره بهعنوان قلب
تپنده شهر بهحساب میآمدهاند .بازارهای سنتی و پیادهراههای تجاری دو نمونه متفاوت از چنین فضاهایی هستند که
امروزه در هستههای مرکزی اغلب شهرهای بزرگ در حوزههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ایفای نقش میکنند .بر
همین اساس در این پژوهش پیادهراه پانزده خرداد و بازار قدیم تهران با هدف سنجش مؤلفههای کیفیت محیطی مورد
بررسی قرار گرفتهاند .شاخصهای تبیینکننده این موضوع از طریق مروری بر متون معتبر جهانی استخراج شده و از
طریق پیمایش میدانی و تهیه پرسشنامه گردآوری شدهاند ( .)n =200روش پژوهش توصیفی -تحلیلی بوده و بهمنظور
خالصهسازی شاخصها و تعیین تأثیر هر یک از متغیرها بر عوامل تبیینکننده کیفیت محیط ،از روش تحلیل عاملی
اکتشافی استفاده شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد شش عامل «فعالیت و عملکرد»« ،قابلیت دسترسی»،
«پاسخدهندگی»« ،قابلیت پیادهمداری»« ،سیما و منظر» و «اجتماعپذیری» به ترتیب باالترین سهم را در تعریف
کیفیت این فضاها دارا میباشند .بهمنظور مقایسه کیفیت محیط در پیادهراه و بازار ،امتیازات عاملی استاندارد شده
محاسبه شدهاند که نتایج آن نشان میدهد کیفیت محیط در پیادهراه پانزده خرداد به میزان جزئی از بازار قدیم بهتر
است .همچنین نتایج تفصیلیتر بیانگر برتری پیادهراه نسبت به بازار در چهار عامل فعالیت و عملکرد ،قابلیت دسترسی،
پاسخدهندگی و وضعیت پیادهمداری است و در دو عامل اجتماعپذیری و سیما و منظر برتری با بازار بوده است .حفاظت
از بناهای ارزشمند ،جلوگیری از اغتشاش محیطی ،تأمین امکانات اقامتی ،پذیرایی و بهداشتی ،فروش صنایع دستی،
اختالط کاربریها و افزایش خردهفروشیها ،طراحی براساس مقیاس انسانی و جلب مشارکت بخش خصوصی از اصلیترین
راهکارهای پیشنهادی این پژوهش برای ارتقای کیفیت این فضاها میباشد.

واژگان کلیدی :کیفیت فضای شهری ،بازارهای سنتی ،پیادهراه تجاری ،بازار قدیم تهران ،تحلیل عاملی.
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مقدمه

امروزه فضاهای عمومی در شهرها بهسبب نقش بارزی که در حیات مدنی و ایجاد تعامل اجتماعی شهروندان دارند ،از
مهمترین شاخصههای توسعه یافتگی شهرها بهحساب میآیند .در این بین ارتقاء کیفیت و بهسازی فضاهای عمومی در
شهرها در کنار افزایش تعداد این فضاها بهسبب نقش آنها در نزدیکتر کردن انسانها به یکدیگر و ایجاد احساس لذت و
خاطره در شهروندان ،از اهمیت ویژهای برخوردار است .لیکن ،شکلدهی به فضاهای عمومی و یا بهسازی فضاهای موجود،
بهسبب گستره وسیع آثار آن در حوزههای مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و کالبدی نیازمند برنامهریزی و طراحی
سنجیده میباشد.
بازارها از دیرباز با پذیرفتن نقشهای متنوع اقتصادی و اجتماعی از سرزندهترین و با کیفیتترین مکانهای عمومی به
شمار رفتهاند ،اما به مرور با تغییر شیوه زندگی و نیازمندیهای مردم ،این فضاها جذابیت پیشین خود را از دست دادهاند؛
آنگونه که امروزه بیشتر بهعنوان عنصری اقتصادی شناخته میشوند .از سوی دیگر فضاهای جدیدی به نام پیادهراه در
شهرها در حال شکلگیری هستند که اغلب برگرفته از الگوهای خارجی و با هدف ایجاد بستری برای فعالیتهای اجتماعی
و اقتصادی مطرح میشوند.
در شهرسازی امروز ،ارتقاء کیفیت قلمرو عمومی و جلب فعالیتها و در نتیجه جذب مردم به این فضاهای عمومی ،به یکی
از اصلیترین موضوعات بدل شده است .در این فضاها بهویژه در روزهای تعطیل انواع فعالیتهای تجاری و تفریحی بر پا
میشود و شمار زیادی از مردم را به خود جلب میکند .بازارها در کشور ما نیز با سنت دیرینهای که دارند نه فقط برای
خرید و فروش ،بلکه برای مراودات اجتماعی و لذت بردن از فضای زنده و پر تنوعی که دارند مردم زیادی را به خود جذب
میکنند .در سالهای اخیر بازارهای سنتی و خیابانهای پیاده به رغم همه نارساییها با استقبال گسترده مردم روبهرو
شدهاند .حال آنکه اگر فضاهای عمومی بهویژه در مراکز شهری مناسبسازی شوند ،در روزهای تعطیل بهترین مکان برای
گذران اوقات فراغت و نیز محیطی سرزنده در روزهای غیرکاری خواهند بود .از اینرو ،ضرورت دارد نقاط ضعف و قوت
این فضاها به درستی شناسایی شوند و راهبردهایی برای ساماندهی آنها تبیین شود.
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل مؤلفههای کیفیت فضاهای عمومی به بررسی موضوع در دو نمونه از فضاهای
تجاری شهری پرداخته است .پیادهراه پانزده خرداد و بازار قدیم تهران که در هسته مرکزی شهر قرار گرفتهاند ،هر یک
نمونهای خاص از محورهای تجاری هستند .پیادهراه ،برگرفته از نظریات و نگرشهای جدید شهرسازی و بازار برآمده
از سنت شهرسازی ایرانی -اسالمی است که هر دو به موازات هم به ایفای نقشهای اقتصادی و اجتماعی میپردازند.
این پژوهش از طریق رویکرد ذهنی و با استفاده از روش تحلیل عاملی به استخراج عوامل تبیینکننده کیفیت فضاهای
عمومی شهری پرداخته است .همچنین با مقایسه دو نمونه ،میزان دستیابی به مؤلفههای کیفیت محیط ،مشخص شده و
راهبردهایی به منظور ارتقاء آنها ارائه شده است.
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پژوهش حاضر با روش توصیفی -تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و نیز مشاهده میدانی انجام شده است .مبانی نظری
پژوهش از طریق مطالعات کتابخانهای به دست آمده و شاخصهای سنجش موضوع در جدولی به صورت مستند استخراج
شده است .در مرحله بعد شاخصهای استخراجی در نمونه مورد مطالعه برداشت شده و با استفاده از روش تحلیل عاملی،
اهمیت عوامل اصلی مؤثر در کیفیت محیطی پیادهراه و بازار مشخص گردیده است .به منظور پیشبرد پژوهش در راستای
اهداف ذکر شده ،از طریق مروری بر متون معتبر جهانی در نهایت  24شاخص در ارتباط با موضوع کیفیت محیطی
فضاهای عمومی شهری استخراج شده است .به منظور عملیاتیسازی و سنجش در نمونههای موردی و با توجه به فرضیات
اولیه مبنی بر انطباق برخی از ویژگیهای پیادهراه پانزده خرداد و بازار قدیم تهران با مؤلفههای استخراجی ،این دو نمونه
برای سنجش فرضیه مذکور انتخاب شدند که در ادامه معرفی میشوند .سپس به منظور سنجش شاخصهای استخراج
شده ،اقدام به طراحی پرسشنامه شده است .در پرسشنامه برای هر یک از شاخصها سواالتی مطرح شده که همگی به
صورت ذهنی و از طریق طیف پنجگانه لیکرت مورد پرسش قرار گرفتهاند .تعداد پرسشنامهها نیز در راستای معتبر بودن
برای تحلیل در نرمافزار  SPSSبر اساس آزمون نمونهگیری نیمن به تعداد کل  200عدد در نظر گرفته شده است (تعداد
پرسشنامهها بیش از  8برابر تعداد شاخصها است) ،که از این تعداد 100عدد برای پیادهراه و  100عدد برای بازار در نظر
گرفته شده است .پس از تکمیل پرسشنامهها ،اطالعات وارد نرمافزار  SPSSشده است تا با روش تحلیل عاملی اکتشافی
به تحلیل دادهها ،استخراج عوامل اصلی و امتیازات هر نمونه پرداخته شود .شکل  1فرآیند تحقیق را نمایش میدهد.

مقایسه تطبیقی کیفیت محیطی پیادهراههای تجاری و بازارهای سنتی
شامره صفحه مقاله49-59 :

51

شکل  :1فرآیند تحقیق

 .2پیشینه تحقیق

در زمینه سنجش کیفیت محیطی فضاهای شهری مطالعات متعددی در داخل و خارج کشور صورت گرفته ،که بخشی
از این مطالعات مربوط به فضاهایی چون بازار و پیادهراه بوده است .در جدول  1به طور مختصر به برخی از این مطالعات
اشاره شده است.
جدول  :1بررسی مدلها و عوامل استفاده شده در برخی پژوهشهای پیشین
پژوهشگر

نمونه مطالعاتی

مدل مورد استفاده

عوامل مورد بررسی

Zangi Abadi et al., 2012

بازار سنتی

تحلیل سوات

حفاظت ،کاربری ،اجتماعی ،اقتصادی ،طراحی
شهری ،حمل و نقل

Fallah Manshadi et al.,
2013

پیادهراه

تحلیل کیفی

اجتماعی ،اقتصادی ،عملکردی ،دسترسی ،ترافیکی،
طراحی شهری

& Mohammadzadeh
Fallahnejad, 2009

پیادهراه و بازار
قدیم

آزمون T-test

اجتماعی ،اقتصادی ،دسترسی ،کالبدی

Rasouli & Rahimdokht
Khoeam, 2009
Abbaszadeh & Samari,
2013

پیادهراه -بازار

تحلیل کیفی

سرزندگی ،انعطاف ،ایمنی

پیادهراه

رگرسیون خطی

سرزندگی ،خوانایی ،نفوذپذیری ،ایمنی و امنیت

Ranjbar & Rais Esmaili,
2011

پیادهراه

تحلیل کیفی

تنوع ،انعطافپذیری ،دسترسی و نفوذپذیری،
آسایش و راحتی ،پاکیزگی ،خوانایی ،حفظ هویت،
کارایی ،فرم و کالبد ،تمایز و تشخیص ،سرزندگی

بازار از نظر واژهشناختی در زبان فارسی بهعنوان اسم مکان و به معنی محل خرید و فروش کاالست
 .)2001, p. 13بازار و راستههای آن با توجه به عملکردهای مختلف خود و داشتن طراحی در مقیاس انسانی بهعنوان
فصل مشترک ارتباطات فرهنگی و اجتماعی بین انسان با انسان و انسان با فضا که ملهم از فرآیند توسعه شهری در طول
ادوار گذشته بود عمل نمودند .بازار به مثابه یک سیستم منسجم عالوه بر دسترسی شهروندان ،آسایش بازدیدکنندگان
را در شرایط سخت اقلیمی به ویژه در سرمای سرد زمستان و آفتاب سوزان تابستان تأمین مینمود و آنها میتوانستند
سفرهای با هدف خرید ،آموزش ،سیاحت و غیره را به راحتی به انجام برسانند (.)Mohammadzadeh et al., 2005, p. 20
بازار به شیوه مطلوبی آمد و شد جمعیت را که برای داد و ستد ،خرید و فروش و حتی تماشا به سوی آن میآیند ،فراهم
ساخته و خواستاران هر کاال را بهصورت سلسلهمراتبی به سوی خود فرا میخواند .در طول راسته بازارها و بازارچهها،
(Soltanzadeh,
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تأسیسات مورد نیاز جمعیت مانند مسجد ،حسینیه ،گرمابه ،سقاخانه و آبانبار جایگزین شده است .هر یک از معابر به
مقتضای درجه انشعاب و اهمیت خود ،دارای پهنای متفاوتی است .شاهرگ اصلی بازار که همان راسته بازار است ،معموالً
اصلیترین و عریضترین قسمتهای این فضای سرپوشیده را تشکیل میدهد .در پیرامون بازار ،محلههای مسکونی
قرار گرفتهاند .هر چند که در بازار پیشههای ویژه و عمومی و دستهبندیشده شکل گرفته ،ولی در محل برخورد با
راههای نواحی مسکونی (گذرها) پیشههایی که استفاده از آنها برای بازار و نواحی مسکونی جنبه مشترک دارد (مانند
فروشگاههای مواد غذایی) استقرار یافته است (.)Shieh, 1998, pp. 215-217

 -3-2پیادهراه تجاری

ایجاد پیادهراه تجاری یکی از روشهای اعمال محدودیتهای ترافیک است که عموماً در محوطهای که دامنه آن از یک
خیابان تا چند بلوک در نوسان است به اجرا درمیآید و در آن محدودیت عبور و مرور برای اتومبیل شخصی در نظر
گرفته میشود .در پیادهراهها تسهیالت خاصی برای عابر پیاده در نظر گرفته میشود و در طراحی آن ،محیطی مطبوع
از نظر دیداری مدنظر قرار میگیرد ( .)Rabertson, 1993, p. 363این خیابانها به موازات فراهم نمودن احساس راحتی،
دسترسی و ایمنی مراکز خرید حومهای ،محیط پیادهروی خوشایندی نیز ایجاد میکنند که مردم پیاده را از خودروها
مجزا میسازند (.)Ibid, p. 367

 -3-3مفهوم کیفیت محیطی فضاهای عمومی

یک فضای شهری میتواند متناسب با نیازهای زمانی و مکانی افراد جامعه ،خصلت مطلوب یا نامطلوب پیدا کند .بسته به
میزان همخوانی و همنوایی کارکردی با اهداف مورد انتظار ،مقیاس و حجم روابط و تطابق و تناسب با نیازهای گروه-های
اجتماعی و همخوانی با کلیت ساختار شهر ،فضای شهری میتواند از وجوه برجستهتری از نظام مطلوب بهره گیرد.
سایت پروژههای فضاهای عمومی ( )PPSبا مطالعه بر روی بیش از هزار فضای عمومی در سراسر جهان ،موفقترین و
کارآترین فضاهای عمومی را دارای چهار عامل اساسی «کاربری و فعالیت»« ،اجتماع پذیری»« ،آسایش و تصویر ذهنی» و
«دسترسی و پیوستگی» میداند .شکل  2این چهار عامل را همراه با شاخصهای کیفی و شاخصهای کمی نشان میدهد.
شکل  :2مؤلفههای اصلی کیفیت فضاهای عمومی شهری
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()www.pps.org

 -3-4استخراج شاخصها

شاید بتوان نخستین جرقههای توجه به کیفیت محیطی در قرن حاضر را همزمان با انتشار کتاب مرگ و زندگی شهرهای
بزرگ آمریکایی اثر جیکوبز ( )1961دانست که نگاه کمی در شهرسازی را مورد نقد قرار داده است .پس از آن نیز مطالعات
متعددی از جنبههای مختلف در خصوص کیفیت فضاهای شهری صورت پذیرفت که از آن جمله میتوان به مطالعات
لینچ ،بنتلی ،اپلیارد ،گِل ،تیبالدز و کارمونا اشاره کرد .از اینرو ،در پژوهش حاضر بهمنظور بررسی ابعاد مختلف موضوع
در فضاهای مورد مطالعه ،شاخصهای ارزیابی کیفیت محیطی که در پژوهشهای پیشین استفاده شدهاند ،استخراج
شده است (شکل  3در پینوشت جدول مستندسازی شاخصها نیز آمده است) .این شاخصها در مرحله بعد برای تهیه
پرسشنامه و سنجش کیفیت محیطی پیادهراه و بازار مورد استفاده قرار میگیرند.

مقایسه تطبیقی کیفیت محیطی پیادهراههای تجاری و بازارهای سنتی
شامره صفحه مقاله49-59 :
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شکل  :3جمعبندی نهایی متغیرهای ارزیابی کیفیت محیطی فضاهای عمومی

 .4معرفی محدوده مطالعاتی

بازار تهران در بافت قدیمی و فرسوده این شهر (منطقه  12شهرداری تهران) واقع شده و تلفیقی است از سنت و تجارت
مدرن .این بازار از سوی شمال به خیابان  15خرداد ،از جنوب به خیابان مولوی ،از شرق به خیابان سیروس و از غرب به
خیابان خیام محدود میشود (شکل .)4
شکل  :4نقشه محدوده بازار قدیم و پیادهراه پانزده خرداد

()www.picestan.ir
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شکل  :5پیادهراه پانزده خرداد (راست) ،بازار قدیم تهران (چپ)

معماری و شهرسازی آرمانشهر

سنگبنای بازار تهران در دوره شاه اسماعیل صفوی گذاشته شد و میتوان از بازار سراجها ،کرجیدوزها و نعلچیها
بهعنوان قدیمیترین بخشهای بازار نام برد .بازار تهران جایی است که تنوع بسیار زیاد انواع کاالها از اسباببازی کودکان
گرفته تا البسه ،مواد خوراکی و غیره را میتوان در آن یافت .ایمن نبودن بازار در برابر زلزله ،بروز آتشسوزیهای گاه و
بیگاه در بازار و فرسوده بودن بافت آن از جمله مشکالتی است که بازار تهران با آنها دست به گریبان است .بازار تهران
یادگاری است منحصر به فرد از تهران قدیم و بهعنوان سرمایهای ملی و تاریخی که تشکیلدهنده بخشی از هویت تهران
بوده و روزانه پذیرای مراجعان بسیاری است (شکل .)5
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 .5یافتههای تحقیق

پس از استخراج اطالعات از پرسشنامهها و وارد کردن آنها در نرمافزار  SPSSاقدام به تشکیل ماتریس اولیه اطالعات شد
که در اين پژوهش ،ماتريسي متشکل از دو محدوده بازار قدیم و پیادهراه پانزده خرداد بهعنوان رديف ماتريس و 24
شاخص تبیینکننده کیفیت فضاهای عمومی بهعنوان ستونهاي ماتريس ،در ماتريس اوليه اطالعات تشكيل شد .مطابق
با انجام مدل بدست آمده ،در نمونههای مطالعاتی مقادیر عددی متغیر «پایداری محیطی» در جدول اشتراکات کمتر از
 0/4به دست آمد و در نتیجه این متغیر برای انجام تحلیل عاملی مناسب نبوده و از مجموعه متغیرها کنار گذاشته شد،
که این مورد قدرت تبیینکنندگی مدل و مقدار آماره  KMOرا افزایش میدهد .در نهایت و در  Runبعدی تحلیل با 23
شاخص انجام گرفته است .خروجی بعدی تحلیل عاملی مربوط به آزمون  KMOاست .مقدار  ،KMOهمواره بین  0و 1
است .در صورتی كه مقدار مورد نظر کمتر از  0/50باشد ،دادهها برای تحلیل عاملی مناسب نخواهند بود ،و اگر مقدار آن
بین  0/50تا  0/69باشد ،باید با احتیاط بیشتر به تحلیل عاملی پرداخت .اما در صورتی که این مقدار بیشتر از  0/7باشد،
همبستگی موجود میان دادهها برای تحلیل دادهها مناسب خواهد بود .از سوی دیگر برای اطمینان از مناسب بودن دادهها
برای تحلیل عاملی باید از آزمون بارتلت استفاده کرد .آزمون بارتلت این فرضیه را که ماتریس همبستگیهای مشاهده
شده ،متعلق به جامعهای با متغیرهای نابسته است ،میآزماید .به همین دلیل است که قبل از تحلیل عاملی باید به تشکیل
ماتریس همبستگی بین متغیرها اقدام کرد .اگر ماتريس همبستگي واحد باشد براي تحليل عاملي نامناسب است ،آزمون
بارتلت هنگامي معنادار است كه احتمال وابسته به آن كمتر از  0/05باشد .اگر آزمون بارتلت معنادار باشد اين خطر
وجود دارد كه ماتريس همبستگي ماتريسي واحد (با عناصر قطري  1و عناصر غير قطري صفر) باشد و براي تحليل بيشتر
نامناسب است .مطابق با جدول  2مقدار عددی آزمون  KMOدر این پژوهش برابر با  0/746بهدست آمد که به معنی آن
است که همبستگي موجود ميان دادهها براي تحليل دادهها مناسب خواهد بود .خروجی بعدی مربوط به آزمون بارتلت
میباشد .مطابق با جدول  2مقدار آزمون بارتلت در حد پذیرش قرار دارد (.)Sig =0/000
جدول  :2مقادیر آزمونهای کایزر مییر اوکین و بارتلت در شناسایی کیفیت فضاهای عمومی
0/746

آزمون کفایت نمونهگیری کایزر مییر

1673/244

کای اسکوئر

383

درجه آزادی

0/000

سطح معناداری

آزمون کرویت بارتلت
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بعد از كنترل و مناسبت آزمونهاي آماري مربوطه كه دادههاي خام را براي كاربست در تحليل عاملي آزمايش و سنجش
مینمايند ،به محاسبه ماتريس محاسبات مقدماتي پرداخته ميشود ،كه در آن واريانس تبيينشده بوسيله هر عامل
مشخص ميشود .به عبارت ديگر ماتريس مربوطه كه در قالب جدول واريانس تبيين شده نشان داده ميشود ،به روشني
مشخص ميكند كه برآيند تحليل عاملي در كاهش و خالصهسازي شاخصها و سنجههاي کیفیت به چند عامل نهايي
منتهي شده است و مهمتر اينكه سهم هر يك از عوامل مربوطه در تبيين کیفیت به چه ميزان بوده است.
در ارتباط با تعيين نهايي تعداد عوامل تبيينکننده کیفیت محیط بايد به لحاظ آماري سه شرط را رعايت نمود .شرط
اول توجه به اين نكته است كه مقادير ويژه مربوط به تمامي عوامل بايد باالتر از  1باشد .شرط دوم رعايت مقدار واريانس
تجمعي است كه مجموع واريانس تجمعي عوامل استخراج شده نهايي بايد باالتر از  60باشد و شرط سوم اينكه واريانس
تبيين شده هر عامل بايد به تنهايي باالتر از  10باشد ،که معموالً در مطالعات شهری شرط سوم محقق نمیشود.
مطابق با جدول  3در نهایت شش عامل بهعنوان عوامل تبیینکننده کیفیت محیطی در بازار قدیم تهران و پیادهراه
پانزده خرداد مشخص شد .مقدار ویژه کلیه این عوامل استخراجی بیشتر از  1میباشد که برای عامل اول برابر با ،14/87
برای عامل دوم برابر با  ،12/43برای عامل سوم برابر  11/81میباشد .همچنین مجموع واریانس تجمعی این شش عامل
استخراجی برابر با  68/48میباشد ،یعنی در مجموع حدود  68/48درصد از کیفیت فضاها را تبیین میکنند که آماره
قابل قبولی میباشد.

مقایسه تطبیقی کیفیت محیطی پیادهراههای تجاری و بازارهای سنتی
شامره صفحه مقاله49-59 :

55

جدول  :3مجموع واریانس تبیینشده عوامل موثر بر کیفیت محیطی پیادهراه و بازار تهران
مجموع ضرایب عامل چرخش داده شده

Factors

درصد از واریانس تجمعی

درصد از واریانس

مقدار ویژه

14/87

14/87

2/21

1

27/30

12/43

1/85

2

39/11

11/81

1/75

3

50/14

11/03

1/64

4

59/89

9/75

1/45

5

68/48

8/59

1/28

6
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در اين مرحله و بعد از تعيين واريانس هر يك از عوامل تبيينكننده کیفیت محیط ،ماتريس عاملي را دوران داده تا هر
يك از شاخصهاي مربوطه بيشترين ارتباط را با عوامل مربوطه بهدست آورند و شرايط را براي نامگذاري و شناسايي
عوامل مربوطه به مدد امتياز هر شاخص از عامل تسهيل نمايند .بعد از ایجاد ماتریس دوران یافته عوامل و با استفاده از
جایگاه شاخصهای  23گانه تبیینکننده کیفیت محیط در عوامل ششگانه ،باید عوامل را تفسیر و نامگذاری نمود .این
مرحله به نوعی مهمترین مرحله تحلیل عاملی است ،زیرا هیچ مالک مشخصی در این زمینه وجود ندارد و با یقین کامل
نمیتوان گفت که متغیرهای مرتبط با هر یک از عوامل چه چیز مشترک یا چه واقعیتی را نشان میدهند .این مرحله به
شکل زیر انجام گرفته است:
عامل اول :این عامل  14/87درصد از کل واریانس را توضیح میدهد .این عامل بیشترین نقش را در تبیین کیفیت محیط
ایفا میکند .با مالحظه ماتریس عاملی دوران یافته و با توجه به بار عاملی متغیرهای مربوط به این عامل مشاهده میشود
که این عامل با متغیرهای حس تعلق ،مبلمان شهری ،سرزندگی ،غنای حسی و انعطافپذیری فعالیتها بیشترین ارتباط
را دارا میباشد .در نتیجه این عامل را میتوان تحت عنوان «پاسخدهندگی» تفسیر و نامگذاری کرد.
عامل دوم :این عامل  12/43درصد از کل واریانس را توضیح میدهد و با توجه به نتایج با متغیرهای جذابیت بصری،
پاکیزگی ،خوانایی مسیر ،مقیاس انسانی و محافظت آب و هوایی بیشترین رابطه را دارا میباشد .این عامل را میتوان
«سیما و منظر» نام نهاد.
عامل سوم :سهم این عامل در تبیین و توضیح واریانس  11/81درصد میباشد .این عامل با متغیرهای ایمنی ،امنیت،
راحتی پیادهروی و یکپارچگی مسیر بیشترین ارتباط را دارا میباشد .این عامل را میتوان «قابلیت پیادهمداری» نامگذاری
نمود.
عامل چهارم :این عامل با متغیرهای کاربری و فعالیت ،فعالیت شبانه ،کارایی ،برپایی جشنها و مراسم ارتباط معناداری
دارد و  11/03درصد از کل واریانس را توضیح میدهد .این عامل را میتوان «فعالیت و عملکرد» تفسیر و نامگذاری کرد.
عامل پنجم :این عامل  9/75درصد از واریانس را توضیح میدهد و با متغیرهای حضور اقشار مختلف ،فعالیت جمعی و
پیوندهای بومی ارتباط تنگاتنگی را دارا میباشد .در نتیجه این عامل را میتوان «اجتماعپذیری» نامگذاری نمود.
عامل ششم :سهم این عامل در تبیین واریانس  8/59درصد میباشد .این عامل با متغیرهای دسترسی راحت و نفوذپذیری
ارتباط معناداری دارد .این عامل را میتوان «قابلیت دسترسی» نام نهاد.
پس از نامگذاری عوامل ،باید به مشخص نمودن امتیاز نمونهها از هر عامل یا به عبارتی محاسبه ماتریس امتیازات عاملی
پرداخت .در اين مرحله امتياز هر يك از عوامل ششگانه كه در مراحل پيشين شناسايي شده است ،پس از استانداردسازی
در هر نمونه مشخص میشود .در اين مرحله جهت استانداردسازي ماتريس ،درصدي از واريانس را كه هر عامل تبيين
نموده است ،در ماتريس امتيازات عاملي اعمال نموده و ماتريس استاندارد شده نهايي حاصل ميشود .به عبارت سادهتر،
امتیازات عاملی هر نمونه در درصد تبیینکنندگی واریانس آن ضرب شده و جدول  4به دست میآید.

56
جدول  :4امتیازات عاملی استاندارد شده پیادهراه پانزده خرداد و بازار قدیم تهران از هر یک از عوامل تبیینکننده
کیفیت محیط
عامل
گزینه

پاسخدهندگی

سیما و
منظر

قابلیت
پیادهمداری

فعالیت و
عملکرد

اجتماعپذیری

قابلیت
دسترسی

Final
Weight

پیادهراه
15خرداد

1/40

-1/94

0/93

2/15

-2/76

1/84

1/62

بازار قدیم

-1/40

1/94

-0/93

-2/15

2/76

-1/84

-1/62

همانطور که در ستون آخر جدول  4مشخص شده است ،امتیاز نهایی هر نمونه از مجموع عوامل کیفیت محیط ،به
دست آمده است که در آن پیادهراه پانزده خرداد برتری جزئی نسبت به بازار دارد .جهت درک بهتر تفاوت امتیاز عوامل
تبیینکنندگی کیفیت محیط در دو نمونه ،نمودار  1نیز ترسیم شده است.
نمودار  :1مقایسه امتیازات عاملی استاندارد شده پیادهراه پانزده خرداد و بازار قدیم تهران به تفکیک عوامل کیفیت
محیطی
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همانطور که در نمودار  1نیز مشاهده میشود از مجموع شش عامل بیانگر کیفیت محیط ،پیادهراه پانزده خرداد در چهار
عامل «فعالیت و عملکرد»« ،قابلیت دسترسی»« ،پاسخدهندگی» و «وضعیت پیادهمداری» نسبت به بازار قدیم برتری
دارد و در مقابل ،عوامل «اجتماعپذیری» و «سیما و منظر» در برتری با بازار قدیم است .بر همین اساس میتوان به نقاط
ضعف و قوت این دو فضا پی برد و برای ارتقاء کیفیت محیط آنها برنامهریزی نمود.

نتیجهگیری و پیشنهادات

امروزه فضاهای عمومی یکی از عناصر کلیدی در ارتقاء کیفیت زیست در شهرها بهحساب میآیند که جایگاه ویژهای در
ساختار شهری ایفا میکنند .ازجمله این فضاها میتوان به بازارها اشاره کرد که در ایران پیشینهای کهن دارند .این فضاها
در گذشته بهعنوان قلب اقتصادی ،اجتماعی و مذهبی شهر عمل میکردهاند و بخشی از سازمان فضایی شهر را شکل
میدادند ،اما به مرور و با گسترش شهرها و تشکیل هستههای جدید تجاری در نقاط مختلف شهر ،بازارهای قدیمی با
فرسودگی کالبدی و عملکردی مواجه شدند .به موازات تقلیل کیفیت در مراکز شهرهای بزرگ ،رویکرد پیادهمداری به
منظور کاهش استیالی خودروها بر مرکز شهر و باز گرداندن سرزندگی مورد توجه قرار گرفت.
در چارچوب رویکرد پیادهمداری ایجاد فضاهایی عمومی مخصوص پیادهها مطرح شدند که نمونهای از آنها به صورت
خیابانهای پیاده (پیادهراه) شکل گرفتند .پیادهراههای تجاری یکی از عمدهترین اشکال پیادهراهها در مراکز شهری هستند
که اهداف مختلف اقتصادی و اجتماعی را دنبال میکنند .آنچه بیان شد نشان میدهد دو عنصر پیادهراه تجاری و بازار
سنتی با عملکردی مشابه شکل گرفتهاند و بهعنوان فضاهای عمومی شناخته میشوند .پژوهش حاضر نیز با هدف ارزیابی
مؤلفههای کیفیت محیطی پیادهراههای تجاری و بازارهای سنتی به مقایسه شاخصهای کیفیت محیطی در پیادهراه پانزده
خرداد و بازار قدیم تهران پرداخته است .در این پژوهش اصلیترین شاخصهای کیفیت فضاهای عمومی از متون معتبر
جهانی استخراج شده و با استفاده از پرسشنامه در سطح دو نمونه برداشت شدهاند .در مرحله بعد دادههای پرسشنامهها
در نرمافزار  SPSSوارد شده و با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی زیر چتر شش عامل «فعالیت و عملکرد»« ،قابلیت
دسترسی»« ،پاسخدهندگی»« ،قابلیت پیادهمداری»« ،سیما و منظر» و «اجتماعپذیری» قرار گرفتهاند .در مرحله بعد به
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منظور مقایسه کیفیت محیطی در پیادهراه و بازار ،امتیازات عاملی استاندارد شده محاسبه شدهاند که نتایج آن نشان داد
کیفیت محیطی در پیادهراه پانزده خرداد به میزان جزئی از بازار قدیم بهتر است .همچنین نتایج تفصیلیتر بیانگر برتری
پیادهراه نسبت به بازار در چهار عامل فعالیت و عملکرد ،قابلیت دسترسی ،پاسخدهندگی و وضعیت پیادهمداری است و در
دو عامل اجتماعپذیری و سیما و منظر برتری با بازار بوده است .از نتایج این پژوهش میتوان در راستای ارائه راهبردهای
عملیاتی استفاده نمود و کیفیت این فضاها را بهبود بخشید .در جدول  5به برخی راهبردهای کلیدی منتج از یافتههای
این پژوهش اشاره شده است.
جدول  :5اولویتهای اقدام برای ارتقاء کیفیت محیطی پیادهراههای تجاری و بازارهای سنتی
اولویتهای اصلی ارتقاء کیفیت محیطی بازارهای
ردیف
سنتی

اولویتهای اصلی ارتقاء کیفیت محیطی پیادهراههای تجاری

1

اختالط کاربریها و افزایش
خردهفروشیها ،تأمین امکانات
فعالیت اقامتی ،پذیرایی و بهداشتی،
و عملکرد ساماندهی راستههای تجاری ،فروش
صنایع دستی سنتی ،احیاء مراسم
ملی و مذهبی در بازار

اجتماعپذیری

2

افزایش نفوذپذیری به بازار
ارتقاء کمی و کیفی دسترسی حمل و
نقل عمومی به بازار
قابلیت
ساماندهی و بازتعریف ورودیهای
دسترسی
بازار
تسهیالت پارکینگ اتومبیل و
دوچرخه

سیما و منظر

بهرهگیری از اصول طراحی ایرانی -اسالمی در
طراحی فضا
جلب مشارکت بخش خصوصی در حفظ و
نگهداری فضا
ایجاد فضاهای مکث و استراحت در طول مسیر
و حاشیه آن
طراحی محورهای خرید با مقیاس خرد و انسانی
حفاظت از بناهای ارزشمند
جلوگیری از اغتشاش محیطی
تشویق مردم و کسبه برای حفظ پاکیزگی فضا
توجه به شرایط محیط و عابران پیاده در شرایط
مختلف آب و هوایی
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پیوست  :1جدول مستندسازی و جمعبندی نهایی متغیرهای ارزیابی کیفیت محیطی فضاهای عمومی
منبع

مؤلفه

شاخص

)Lynch (1981

)Jacobs (1961

)Violich (1983

)Bentley et al. (1985

)Trancik (1986

)Colman (1987



مقیاس انسانی
جذابیت بصری
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امنیت

راحتی پیادهروی






 

  











 
 








   
  

 

 

 
 





دسترسی راحت











   





خوانایی مسیر







 

  

یکپارچگی مسیر

 





مبلمان شهری

 


 



نفوذپذیری

 



  



محافظت آب و هوایی







 

پاکیزگی



    



ایمنی







غنای حسی



  










 

پایداری محیطی

دسترسی
و
پیوستگی

)Jacobs & Appleyard (1987

حس تعلق

)Gehl (1987

فعالیت جمعی



 



  


پیوندهای بومی

آسایش
و تصویر
ذهنی

)Tibbalds (1990a, 1990b

حضور اقشار مختلف



)Greene (1992

سرزندگی

 






)Goodey (1993

اجتماع
پذیری



)Haughton & Hunter (1994

برپایی جشنها و
مراسم



)Nelessen (1994

کارایی

 

)Carmona et al. (2003

فعالیت شبانه

)Bonaiuto et al. (2003



 

)Southworth (2005

انعطافپذیری
فعالیتها





  

    

)Gehl & Svarre (2013

کاربری و
فعالیت

کاربری و فعالیتها
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