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  )المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا 

  1395تابستان، 49دوره جديد، سال چهاردهم، شماره 

  

  شهروندان  اشتغالي در گذران اوقات فراغت خود هايبر نقش بازارچه تحليلي

  بازارچه خوداشتغالي پارك الله تهران: مطالعه موردي

  

2و سعيد خليلي 1ليال حبيبي
  

  15/2/1395: ، تاريخ تاييد15/1/1395: تاريخ وصول

  

   چكيده

 براي ريزيبرنامه مهم هايپايه از يكي به فراغتي فضاهاي ريزيمدرن، برنامه اهميت فراغت در زندگي به توجه با

ي و بازي، مراكز ورزشي و فرهنگي در اين ميان فضاهايي مانند پاركها، مراكز سرگرم .است شده تبديل كالنشهرها

اند كه در كنار در كنار اين فضاها، فضاهايي. انداند كه مخصوصاً براي گذران اوقات فراغت طراحي شدهفضاهايي

هاي تجاري جديد، پاساژها، بازارها و اين فضاها شامل مجتمع. اندديگر كاركردها به كاركرد فراغتي نيز رسيده

 از بعد  فراغتي برآورده ساكنان شهرها را نيازهاي از بخشي توانندمي اقتصادي بعد بر عالوه كهباشند ها ميبازارچه

   در فراغتي بعد وجود ضرورت به تا است صدد در حاضر تحقيق موضوع، اين اهميت به توجه با .سازند

 با منظر اين از را تهران لهال پارك اشتغالي خود بازارچه موفقيت ميزان و داشته اشاره اشتغالي خود هايبازارچه

 اساس بر تحقيق روش. تحليلي بوده -تحقيق حاضراز نوع توصيفي .نمايد ارزيابي كنندگاناستفاده نظر از استفاده

و به  از ابزار پرسشنامه استفاده با ميداني روش و تحقيق ادبيات به مربوط مطالعات در ايكتابخانه و اسنادي روش

نتايج هم از آمار توصيفي و  تحليل براي. به انجام رسيد شهروندان نظرات ارزيابي در گيري تصادفيصورت نمونه

در . گرديد استفاده كندال همبستگي شاخص ميانگين و هم از آماره اي كه هم ازگونههم استنباطي استفاده گرديد به

 پارك اشتغالي خود بازارچه بهتجر تحقيق نتيجه .آمد متغيرهاي مورد نظر بدست بين معناداري اين راستا روابط

 با تواندمي كه است داده نشان فراغتي فضاهاي ريزيبرنامه در موفقي كنندگان نمونهبر اساس نظر استفاده را الله

   .گيرد قرار استفاده مورد شهرها و سايرمناطق براي مناسبي الگوي عنوان به آن ضعف نقاط حذف

 .شهري ، فراغت، گردشگرياشتغالي بازار، بازار خود: كليدواژگان

                                                
 )مسئول نويسنده( l.habibi@umz.ac.irعضو هيئت علمي دانشكده ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، دانشگاه مازندران 1. 

 utkhalili@gmail.com ري، دانشگاه تهرانريزي گردشگكارشناس ارشد جغرافيا و برنامه .2
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 مقدمه 

ريزي فراغت و فضاهاي مختص يكي از دغدغه هاي امروزين جوامع در كشورهاي مختلف جهان برنامه 
آن است تا فراغت براي گروههاي مختلف جامعه تبديل به فراغتي فعال، مولد و عاملي در جهت 

اهميت اين . ز شده در جامعه شكل گيردشكوفايي و تعالي انسان باشد، نه اينكه فراغتي غير مولد و هر
مقوله گذران اوقات فراغت با . شودريزي فضاهاي فراغتي بيش از پيش احساس ميموضوع در برنامه

گذار از فضاهاي سنتي . هاي زيادي شده استتوجه به تحوالت اجتماعي در ايران دچار دگرگوني
و سقاخانه و غيره به فضاهاي مدرن همچون پاركها، خانه، حمام، امامزاده گذران اوقات فراغت مانند قهوه

  هاي ويتريني، شاپ، باشگاههاي ورزشي، مراكز تجاري و مراكز خريد مانند پاساژها و خيابانكافي

راهها خود نشان دهنده تغيير سليقه و اهميت فضاهاي مدرن در تامين فضاهاي فراغتي شهروندان پياده
كننده نياز فراغتي شهروندان، فضاهاي خريد و گردش ضاهاي تامينيكي از مهمترين اين  ف. باشدمي

اي و پاساژها همراه با خدمات فروشگاههاي زنجيره) 1388مهندسين مشاور پارس بوم پايدار،( 1بازارها
باشند كه حكايت از توجه به بعد گذران اوقات فراغت و تفريح انسانهاي شهري تفريحي و فراغتي مي

امروزه بازارها عالوه بر بعد اقتصادي بخشي از نيازهاي فراغتي ساكنان كالنشهرها را  طوري كه به. است
  . سازندنيز برآورده مي

اي است كه در بسياري از كشورها اعم از تجربه 2در كنار انواع مختلف بازارها، بازارهاي خوداشتغالي
به نوع فضا، محصوالت و خدماتي كه در  اين بازارها بنا. يافته قابل مشاهده استنيافته يا توسعهتوسعه

شود انواع مختلفي دارد و در بسياري از كشورها اين نوع بازارها از ابعاد مختلف، داراي آن ارائه مي
بازارهاي خود اشتغالي عمدتاً با محور كارآفريني و اشتغال افرادي مانند زنان . اندتجارب موفقي بوده

گيرد و جدا از هاي خيرخواهانه شكل ميدر بعضي از موارد با نيت سرپرست خانوار، افراد بازنشسته و
رساني نمايد از جنبه فراغتي نيز حائز اهميت تواند به گروههاي مختلف جامعه نفعجنبه اقتصادي كه مي

هاي جمعيتي، فرهنگي و اقتصادي تقاضاي زيادي براي كالنشهر تهران نيز به دليل ويژگي. خواهد بود
يكي از اين فضاها، بازار خود اشتغالي پارك الله . تي دارد كه بايد مورد توجه قرار گيردفضاهاي فراغ

رسد با توجه به خصوصياتي كه دارد مورد اقبال شهروندان به در تهران است كه به نظر مي) گذر هنر (
ا با مروري با ذكر اين نكته، پژوهش حاضر در نظر دارد ت. عنوان يك مركز خريد محلي قرار گرفته است

                                                
1. shopping Mall 
2. self - employment 
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خصوص تامين نياز فراغتي بر ادبيات و پيشينه تحقيق اهميت اين نوع بازارها را از ابعاد مختلف به
اي از آن، نقش آن را در بعد فراغتي با استفاده از نظر مراجعه شهروندان ملموس ساخته و با معرفي نمونه

ن بازارها بخصوص در ايران نگريسته نشده با توجه به اينكه از اين منظر به اي. كنندگان ارزيابي نمايد
است، تحقيق حاضر در صدد است تا  به شناخت ظرفيتهاي فضاهايي مانند بازارهاي خود اشتغالي 

  :باشدبا توجه به مطالب ذكر شده مقاله حاضر در راستاي پاسخگويي به اين دو سوال مي. بپردازد

  زهاي فراغتي شهروندان چيست؟نقش بازارچه خود اشتغالي پارك الله در تامين نيا −

 چه متغيرهايي در ارتباط بازارچه هاي خود اشتغالي و گذران اوقات فراغت در كالنشهرها تاثيرگذار است؟  −

  

  مباني نظري 

نظريات مربوطه به . نگاه به مقوله اوقات فراغت از منظر محققان علوم شهري داراي ابعاد مختلفي است
تمايز فرهنگي به واسطه نوع فراغت مورد استفاده گرفته تا ساير نظريات  وار،جامعه مصرفي، فراغت توده

افراد متعلق به طبقات مختلف اوقات فراغت . كنندتر به نوعي به اهميت موضوع فراغت اشاره ميمتعادل
هرچند هنوز بين افراد طبقات پايين و باال در مورد . كنند هاي كمابيش يكساني پر مي خود را با مشغوليت

هايي چون تفريح و سرگرمي، ذايقه فرهنگي و روابط اجتماعي،  ويژه در زمينهاستفاده از فراغت به
 .)رفعت جاه،؟( كنند درآمد بسيار كمتر براي تفريح خود هزينه مي هايي وجود دارد و افراد قشر كم تفاوت

اوقات فراغت شده هاي گذران در اين ميان خريد و رفتن به فضاهاي تجاري تبديل به يكي از شيوه
در مورد فضاهاي خريد نيز ديدگاههاي مختلفي وجود دارد اما در ميان نظريات مختلف امر بديهي . است

حساب آورد بلكه اين امر را بايد هدف توان صرفاً فعاليتي ضروري بهاين است كه خريد را ديگر نمي
درصد از  20شان مي دهد فقط هدف اوليه همانگونه كه تحقيقات باكون در انگلستان ن. ثانويه قلمداد كرد

به دليل ماهيت تفريحي مصرف، خريد كردن چيزي بيشتر از خريد . اقتصادي است,سفرها براي خريد 
بنابراين در حال . شودداري مطرح ميهاي خاص است كه در دوران سرمايهكاالهاي خاص در مكان

ان يك فعاليت روزمره براي تهيه وسايل امرار عنوحاضر نگاه به خريد اين گونه نيست كه به خريد به
: 1388آبادي، كاظمي و حسين(معاش نگريسته شود بلكه بيشتر يك رويداد فرهنگي و اجتماعي است 

  »گردش بازارها«يا  1به عنوان مثال، يكي از مراكز نوين خريد كه بيشتر در امريكا رايج شده، مال). 175
رو نظوره و بسيار مجهز است كه به صورت سرپوشيده و پيادهاست كه نوعي مركز خريد بزرگ چندم

                                                
1. Shopping mall 
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مال عالوه بر مركز خريد انواع كاالها، مركز عرضه انواع خدمات ورزشي، تفريحي براي . اندطراحي شده
اين مراكز ويژه شهرهاي بزرگ اياالت متحده امريكاست كه داراي . فراغت نيز هستگذران اوقات
در مونترال كانادا در » ويل ماري«مركز پن در فيالدلفيا، مركز . باشندكالن ميگذاري بسيار قدرت سرمايه

بازار . اين مراكز در مناطق سردسير و گرمسير امكان مساعدتري دارند. اين خصوص شهرت جهاني دارند
هوستن آمريكا به دليل آب و هواي گرم و مرطوب اين شهر با تاسيسات تهويه مطبوع » مال«سرپوشيده 

ن فضايي ايجاد كرده كه مشتريان به خاطر هواخوري و گردش و ورزش هم كه شده از آنجا بيرون چنا
عبارتي ديگر، خريد اكنون تنها يك تجربه است كه به). 62-61: 1388هيئت تحريريه آبادي، (آيند نمي

 )177: 1388،آباديكاظمي و حسين(ماديت خود را از دست داده و تبديل به يك رويداد فرهنگي شده است 

تاثير از تغييرات قرن حاضر نبوده به عبارت ديگر، با گذشت زمان و تغيير و تحوالت مختلف، خريد بي
كننده و در جهت رفع معيشت به امري لذت بخش تبديل گرديده است به نحوي كه و از امري خسته

همچنين  (Ballenger and korgankpr , 1980 , Bacon , 1991).توان بعضي از عناصر فراغتي را در آن يافت مي
اي در فضاهاي خريد مانند پاساژ است و مصرف در بسياري از موارد يكي از رفتارهاي فرعي و حاشيه

زني، تمايز ها، مصرف تظاهري، پرسهشناختي و نمادي شده براي مصرف نشانهفضاي خريد فضايي نشانه
  ).1389احمدپور و بهمني،(جنسيتي است 

عنوان يكي از مراكز جذب افراد، از ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي قابل د اشتغالي نيز بهبازارهاي خو
در درجه اول از منظر اقتصادي به دليل خصوصيات خاص خود در كشورهاي مختلف . اهميت است

اين بازخوردها در فضاهاي مختلف همچون شهر و روستا و به صور . بازخوردهاي مختلفي داشته است
همچون تمام وقت يا پاره وقت و همچنين بسته به نوع محصول و يا خدمات ارائه دهنده مختلف 

بازارهاي . بنابراين بديهي است كه در سطوح متفاوت اقتصادي قرار داشته باشد. متفاوت است
نتايج متفاوتي داشته ) سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي( OECDخوداشتغالي در حوزه كشورهاي 

عضي از كشورها شواهدي مبني بر افزايش نرخ خوداشتغالي در جهت كاهش نرخ رشد واقعي در ب. است
خوداشتغالي در كشورهاي صنعتي با خصيصة خالق و پويا  .)Blanchflower,2000 (اقتصاد وجود دارد 

اين موضوع از اين منظر قابل مشاهده . (Fredrico and Mandelman , 2009)بودن شناخته شده است 
توان با استفاده از خصيصه خالقيت به عرضه انواع خدمات ناب و كمياب براي جذب افراد كه مياست 

عنوان يك خط مشي كاربردي در راستاي ايجاد شغل در اسپانيا ايجاد بازارهاي خوداشتغالي به. پرداخت
كنند د كار مياين امر به افزايش افرادي كه براي خو. براي افراد بيكار مورد بررسي قرار گرفته است

مشي را موفق ناميد كه افراد شاغل نه تنها در حوزه توان اين خطالبته زماني مي. انجاميده است
اند بلكه افراد ديگري را نيز در اين حيطه به خوداشتغالي براي مدت طوالني بر سر كار خود مانده
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  .(Congregado, Golpe and carmona, 2010)اند و در نهايت به افزايش اشتغال انجاميده است خدمت گرفته

و  (networking)سازي طوري كه شبكهازارهاي خود اشتغالي از منظر اجتماعي نيز حائز اهميت است به
در اقتصادي . بر بازارهاي خوداشتغالي تاثيرگذار است (social working)هاي اجتماعي يا وجود شبكه

هاي سازماني و غيررسمي فراوان است و ارتباط معنا قصمانند چين كه داراي اقتصادي وسيع همراه با ن
تواند به داري ميان شبكه هاي اجتماعي و بازارهاي خوداشتغالي وجود دارد، داشتن شبكه اجتماعي مي

توانند در هاي اجتماعي مياين شبكه. بازارهاي خوداشتغالي و عرضه خدمات كمك شاياني نموده است
در كنار اهميت اقتصادي بازارها  (Yueh, 2009).غت افراد ابزار مناسبي باشند تبليغ براي گذران اوقات فرا

هاي خوداشتغالي، اهميت اين فضاها از بعد فراغتي كه مورد تاكيد اين پژوهش است، نيز بسيار و بازارچه
 به طوري كه با كاهش ساعات كاري، اهميت بازارها براي گذران اوقات فراغت دو چندان. مهم مي باشد

) Time Goods(» كاالهايي براي وقت گذراني«همراه با با اين كاهش، افراد به سمت خريد . شده است

 كندمنظور از اين كاالها تمامي كاالها و خدماتي است كه براي آدمي فراغت توليد مي. خواهند رفت

Voss and Blackwell,1995) .(ن فراغت قابل اين خدمات در تمامي فضاها با قابليت گردشگري و گذرا
  .ارائه است

  

  پيشينه تحقيق

توان متوجه هاي انجام شده در ارتباط با كاركردهاي بازار، خريد و ماهيت آن ميبا نگاهي به پزوهش
  .هاي اخير، در اين حوزه گرديدتحوالت صورت گرفته در دهه

اين . كندد استفاده ميهاي فراغت مولد و غيرمولدر ارتباط با مفهوم فراغت از واژه) 1393(رهتنمائي 
كند كه فرد در گذران اوقات فراغت خود، بدان معني است كه فراغت در صورتي حالت مولد پيدا مي

در واقع بايد مشاهده كرد كه در فضاهايي همچون . هايي از تعالي و شكوفايي احساس نمايدجنبه
از منظري ديگر . شود يا خيرنيز توجه مي هاهاي اقتصادي به اين جنبهبازارچه ها و بازارها عالوه بر جنبه

طوري شود بهفراغت گروههاي مختلف از جمله گروههاي بازنشسته را بيشتر شامل مينيز گذران اوقات
)  (Patterson and Pegg,2009 از نظر. گيردخود ميكه در فرهنگها و كشورهاي مختلف اشكال متفاوتي به

گيرند و به روزمره در ساعات فراغت و گردشگري در پيش مي اين گروهها رفتاري متفاوت از زندگي
اين موضوع . تري دارند و بيشتر به دنبال تعامل و ارتباط كالمي با بقيه افراد هستنداصالح حالت آزادانه

  .در فضاهايي مانند بازارها با توچه به تسهيالت موجود از هميت اجتماعي بااليي برخوردار است

در بررسي اثرات فضاي باز شهري در گذران اوقات فراغت به كاركردهاي ) 1387(فالحت و كالمي 
 كار در كيفيت بهبود الزمه قوا تجديد: قوا ديتجد .الف كنند؛اشاره مي فراغت اوقات گذرانمختلف 
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 از يبخش اگرچه: خالقيت بروز .ب ؛باشد كارآفرين تواندينم نكند قوا تجديد انسان اگر است،

   صورت به كار رفتهكه رفته آنجا از اما كنديم بروز او ياجتماع كار عرصه در يآدم يخالقيتها

 و يعقالن نظام در خالقيت بروز امكان ود،شيم تعريف معين حدود با يتخصص و شده يريزبرنامه
 يوسوسمت به را خود فعاليت زمينه دهديم اجازه افراد به فراغت اوقات و رسديم حداقل به مدرن
 و بشناسند را خود از ياتازه امكانات يذوق و يفرهنگ يها حوزه در شدن درگير با و كنند دايته ديگر

 دهديم افراد به را تازه ياجتماع ارتباط يبرقرار امكان فراغت اوقات: ياجتماع ارتباط .ج ؛سازند شكوفا

 به داشتن تعلق به ادافر نياز شدن برآورده باعث و كنديم تعريف ديگران با را آنها يعاطف روابط و

 هاييويژگي و شرايط داشتن با ي باز شهريفضاها ايناز نظر آنها  .شوديم آنها به يدلبستگ و ديگران

 محيط آن در فراغتاوقات گذران مناسب رفتارهاي بروز و متناسب عملكرد جهت را زمينه خاص،

 جاديا ،اجتماعي تعامالت تسهيل و عهتوس گروه سه بهتوان مي را شرايط اين. آوردخواهد  فراهم كالبدي

  .تقسيم نمود تعلق و يتمنديرضا لذت، احساس جاديا و جسمي و رواني شيآسا و امنيت احساس

 در غتافرتقااو رانگذ انميز و شهروندان جتماعيا ـ ديقتصاا هپايگا بين) 1391(شاطريان و ديگران 

 نميا نيز وت شهروندان در بافت قديم فراغشهري كاشان در مقايسه با گذران اوقات جديد بافت
 معناداريبطه را غتافر تقااو رانگذ انميز با تتحصيال سطح و سن ،جنسيت شامل اي،مينهز يمتغيرها

مشاهده كردند و در واقع موضوع اوقات فراغت را از نظر فضايي در بافت قديم و جديد شهر كاشان 
 .مورد توجه قرار دادند

 در نناز و دانمر غتافر تقااو يلگوهاا در يابرجسته يهاوتتفا كه ستا آن از حاكي دمتعد تتحقيقا

 و دانمر به قديم از كه هستند نقشهايي در وتتفا نشانگر ،هاوتتفا ينا از يربسيا. نددار دجوو معاجو
   صليا نقش ،هاآن پايين تتحصيال سطح دار،خانه انعنوبه نناز سنتي نقش. نداهشد داده نسبت نناز

 اننوجو انخترد يجو هپنا نسبتاً يطاشر ،هاآن دوم ةرد قانوني موقعيت ،خانه درما و كدبانو انعنوبه هاآن

 دانمر غتافرتقااو رانگذ ةنحو دنبو وتمتفا در همگي ،جنسي يفعاليتها يهااردستاندا در وتتفا و

 در شركت به را دممر كه ستا ملياعو از تتحصيال كه نداهسيدر نتيجه ينا به يفاا يمؤثر نقش نناز و

در ) 1376برازنده، (همچنين ). Parker,1976:87(كند مي تشويق گساليربز در غتافر تقااو يفعاليتها
 سسترد در منابع و نماز تأثيرتحت ،غتافر تقااو انميز و نوع كه يافت ستد نتيجه ينا به دخو مطالعة

هاي خود اشتغالي توان بازارچهلف ميهاي مختبا توجه به توضيحات ذكر شده فوق، از جنبه. ستا ادفرا
فقدان محسوس مطالعات چه در خارج و چه در داخل كشور در حوزه نقش . را مورد بررسي قرار داد
هاي خود اشتغالي در تامين فضاي فراغتي بيش از پيش ضرورت تحقيق در اين فضاهايي مانند بازارچه

  .سازدحوزه را آشكار مي
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  شناسي تحقيق  روش

اي در بخش مطالعات مربوط به ادبيات و پيشينه تحقيق و پژوهش از روش اسنادي و كتابخانه در اين
استفاده ) سواالت منظم(براي ارزيابي نظرات شهروندان از روش پيمايشي با استفاده از ابزار پرسشنامه 

ز سابقه حضور شده است و در مورد تاريخچه اين بازار به دليل نبود مستندات مكتوب، با شاغليني كه ا
روايي پرسشنامه با استفاده از نظر . اند، مصاحبه انجام گرديدطوالني مدت در اين بازارچه برخوردار بوده

و )78/0(كارشناسان مورد تائيد قرار گرفت و پايايي آن نيز با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه 
ز از طريق روش پيش آزمون و محاسبه  نحوه محاسبه حجم نمونه ني. ميزان صحت آن اثبات گرديد

 مطالعه با ارتباط در معموالً نمونه اين حجم. انحراف معيار يكي از متغيرهاي مورد مطالعه انجام شد

  :باشدمي زير شرح به كه  گيردمي قرار استفاده مورد كيفي متغيرهاي

P= باشندمي مطالعه دمور صفت داراي كه افرادي درصد نسبت يعني جامعه در صفت توزيع درصد.  

q =هستند جامعه در صفت آن فاقد كه افرادي درصد.  

d =است جامعه در صفت آن وجود براي تحقيق تخمين ميزان با جامعه در صفت واقعي نسبت تفاضل 

  است 05/0 تا آن حداكثر كه

  .باشدمي 96/1) خطا احتمال درصد 5( درصد 95 معناداري سطح در t مقدار

 درصد 95،آزمون تحقيق روند پيش در تحقيق در موردنظر كيفي متغيرهاي پراكندگي تنسب كه آنجايي از

به  نفر 72 تعداد به  درصد 5 خطاي احتمال و درصد 95 اطمينان سطح با نمونه ججم بنابراين است بوده
 شده ارائه دهندگانپاسخ توسط ناقصي اطالعات كه پرسشنامه 6 حذف با نهايت در در كه دست آمد

  ذكر است كه پرسشنامه با استفاده از روش قابل .گرفت قرار بررسي مورد پرسشنامه 66 تعداد ،بود

 يفضا امكانات از افراد يتمنديرضا زانيم يابيارز يبرا .گيري تصادفي در اختيار افراد قرار گرفتنمونه
  . شد ستفادها كرتيل يانهيگز پنج فيط از و قابليت بازار براي گذراندن اوقات فراغت بازارچه

  

  هاي رضايتمندي از بازارچه پارك اللهشاخص. 1جدول

  هاشاخص  ابعاد

  انداز طبيعيچشم - فرغتي –نزديكي به ساير فضاهاي تفريحي  -دسترسي فيزيكي به بازارچه   جغرافيايي

  آبنما - هادانروي زبالهفضاهاي قابل پياده - بانها و سايهها، آالچيقنيمكت - روشنائي  مبلمان شهري

  هاي اغذيه و نوشيدنيوجود كاربري - آبخوري - سرويس بهداشتي  تجهيزات رفاهي و خدماتي

  پخش موسيقي در فضاي بازارچه كيفيت و نوع محصوالت ارائه شده در بازارچه - احساس امنيت  فرهنگي -اجتماعي

  زيباشناختي - بصري
  هادروني غرفه ها در بازارچه زيبايي فضايكيفيت بصري فضاي بيرون از غرفه

  تميز بودن فضاي بيروني بازارچه

  نگارندگان:منبع       
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 معرفي محدوه مورد مطالعه 

 - تهران واقع در خيابان كارگر شمالي در كنار مراكز فرهنگي 6بازارچه خود اشتغالي پارك الله در منطقه 
  از . گيردن قرار ميتفريحي موزه هنرهاي معاصر، پارك الله و موزه فرش مورد استفاده شهروندا

آيد كه زمين اين بازارچه در زمان قبل هاي صورت گرفته از شاغلين با سابقه در اين مركز برميمصاحبه
توسط فرهنگ و ارشاد از موزه  1368از انقالب جزء زمينهاي موزه فرش بوده و بعد از انقالب در سال 

 -سب و همجواري در كنار مراكز فرهنگيموقعيت منا. فرش جدا شده و به شهرداري واگذار شده است
گفتني است . تفريحي ذكر شده شرايط مساعدي را بري استقبال شهروندان از اين فضا فراهم نموده است

  1.متر مربع تخمين زده شده است 8800كه مساحت اين بازارچه حدود 

  

  هاي تحقيقيافته

  اي متغيرهاي زمينه

ژوهش از نوع ميداني و مبتني بر ابزار پرسشنامه بوده است لذا با توجه به اينكه روش تحقيق در اين پ
هاي متعددي از نظر جنس، سن، تاهل، وضعيت شغلي و تحصيالت افراد مورد پرسشگري داراي فراواني

 36.4(نفر 24مرد و ) درصد 63.6(نفر  42نفري كه به سواالت پرسشنامه پاسخ دادند،  66از بين . بودند
نفر  18سال،  30تا  16در گروه سني) درصد 63.6(نفر  42همچنين از نظرسني  .اندزن بوده) درصد

سال قرار  50تا 46در گروه سني) درصد 9.1(نفر  6سال و  45تا  31در گروه سني ) درصد 27.3(
از نظر . دهدبنابراين بيشتر از نيمي از افراد جامعه آماري موردنظر را گروه جوانان تشكيل مي. داشتند
نفر  18ليسانس و داراي تحصيالت ليسانس و فوق) درصد 72.8(نفر از افراد  48حصيالت، ميزان ت

گروههاي شغلي نيزشامل گروه اشتغال به . داراي تحصيالت ديپلم و زير ديپلم بوده اند) درصد 27.3(
ه درصد و گرو 9.1درصد و گروه بازنشسته با  9.1درصد و گروه كارمند با  36.3با ) دانشجو(تحصيل 

  .انددرصد مجرد بوده 45.5درصد متاهل و  54.5از نظر تاهل نيز . انددرصد بوده 45.5شغلي آزاد با 

  

  اهداف و انگيزه هاي حضور شهروندان در بازارچه 

هاي پژوهش حاضر بررسي هدف و انگيزه افراد در استفاده از بازارچه خود يكي از مهمترين قسمت
هاي آتي مربوط به اين نوع از ريزيتواند در برنامهبه اين دو نكته مي چرا كه رسيدن.اشتغالي بوده است 

                                                
1 . http://region6.tehran.ir/Default.aspx?tabid=182&language=fa-IR 
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براي رسيدن به اين مورد، يكي از سواالت به بررسي هدف از مراجعه . ها مورد استفاده قرار گيردبازارچه
دهد كه هدف از مراجعه به بازارچه خوداشتغالي نتايج تحليل نشان مي. به بازارچه اختصاص داده شد

  : است كه به اولويت نشان داده شده است 1مل اهداف ذكر شده در جدول شا

  هدف از مراجعه به بازار خود اشتغالي. 2جدول

  درصد  فراواني  هدف

  36.4  نفر 24  رسيدن به آرامش

  27.6  نفر 18  قصد خريد

  18  نفر 12 فضايي براي تفكر و گذران تنهايي

صرفا براي گذران وقت و بدون هدفي 

 خاص
  18  فرن 12

  100  66  جمع كل

  هاي تحقيق يافته: منبع        

دهنده محيط نسبتاً ترين هدف از مراجعه به بازارچه جستجوي محيطي آرام بوده و اين نشانعمده
كنندگان از اين بعد از آن هدف خريد يكي از اهداف عمده استفاده. باشدمناسب و مطلوب اين مكان مي

به صورت مساوي در » گذران وقت بدون هدفي خاص«و » يي ـ تفكرگذران تنها«فضا و دو هدف 
  با توجه به اينكه تعدادي از افراد با هدف خريد به بازارچه مراجعه . انداولويتهاي بعدي قرار گرفته

درصد براي خريد  54.6: دست آمددر مورد نوع محصوالت مورد خريداري نتايج زير به. كنندمي
  .كننددرصد براي خوراك مراجعه مي 9خريد صنايع دستي و درصد براي  36.4پوشاك،

 5درصد افراد ساعت  75اي كه گونهباشد بههمچنين زمان مراجعه به بازار نيز عمدتاً در عصر و شب مي
همچنين گروههاي شغلي مختلف در زمانهاي . عصر به بعد را براي مراجعه به بازار انتخاب نمودند

كنند كه گروه دانشجو و كارمند و شغل آزاد بيشتر در زمانهاي عصر و ه ميمختلفي به بازارچه مراجع
  .كنندگروههاي بازنشسته در زمانهاي صبح و عصر به بازارچه مراجعه مي

 
  هاي بازار براي گردشگري وگذران اوقات فراغت ميزان رضايتمندي از فضاي بازارچه در راستاي قابليت

اي ليكرت استفاده شد فراد از امكانات فضاي بازارچه از طيف پنج گزينهبراي ارزيابي ميزان رضايتمندي ا
براي ابراز رضايتمندي از معرفهاي ) زيادكم، كم، متوسط، زياد و خيليخيلي( 5تا  1اي كه امتياز گونهبه

هاي مختلفي همچون عوامل هاي بازار از شاخصبراي سنجش قابليت. موردنظر در نظر گرفته شد
مانند (ي مانند دسترسي فيزيكي به بازارچه، دسترسي فيزيكي به ساير فضاهاي تفريحي فراغتي جغرافياي

انداز فيزيكي و طبيعي بازار مانند نزديكي به فضاي ، چشم)پارك الله، موزه فرش، موزه هنرهاي معاصر
وي، آالچيق و رها و فضاي نشستن، فضاي قابل پيادههمچون روشنايي، نيمكت(سبز، مبلمان فضاي بازار 
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 يهايبرركا وجودي، آبخور، تجهيزات رفاهي و خدماتي مانند سرويس بهداشتي )هابان، زباله دانسايه
عوامل فرهنگي مانند پخش موسيقي در فضاي بازارچه، احساس امنيت در بازارچه،  ،يدنينوش و هياغذ

يت بصري فضاي داخل نوع خاص و ميزان كيفيت محصوالت ارائه شده در بازارچه و همچنين كيف
  .غرفه ها و همچنين فضاي محوطه بازارچه و تميز بودن آن استفاده گرديد

  

  هاي پژوهشميانگين پاسخگويي به معرف. 3جدول

  ميانگين  تعداد  هامعرف

  8/3  66  بازارچه به يكيزيف يدسترس

  9/3  66  يغتافر – يحيتفر يفضاها ريسا به يكينزد

  2/3  66  انداز طبيعيچشم

  3/3  66  ينائروش

  3/2  66  بانهيسا و هاقيآالچ، هامكتين

  2/3  66  يروادهيپ قابل يفضاها

  2/3  66  ها دان زباله

  3/2  66  آبنما

  2/2  66  يبهداشت سيسرو

  2/3  66  يآبخور

  7/3  66  يدنينوش و هياغذ يهايكاربر وجود

  8/3  66  تيامن احساس

  8/3  66  بازارچه يفضا در يقيموس خشپ

  1/3  66  بازارچه در شده ارائه محصوالت نوع و تيفيك

  9/2  66  بازارچه در هاغرفه از رونيب يفضا يبصر تيفيك

  9/2  66  هاغرفه يدرون يفضا ييبايز

  2/2  66  بازارچه يرونيب يفضا بودن زيتم

  11/3  66  ميانگين كلي

  يافته هاي تحقيق : منبع                        

  

طور متوسط اي است كه بهگونهوق پيداست، ميانگين اعداد معرفهاي موردنظر بهطور كه از جدول فهمان
همچنين از ميان ميانگين نظرات افراد، . ميزان رضايتمندي در سطح متوسط به بااليي قرار داشته است

ي، غتافر ي ـحيتفري فضاها ريسا به يكينزد، بازارچه به يكيزيف يدسترسهاي ميانگين مربوط به شاخص
داراي باالترين ميزان ميانگين يعني متوسط به باال  بازارچه يفضا در يقيموس خش، پتيامن ساساح
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 بودن زيتمي، بهداشت سيسرو، بانهيسا و هاقيآالچ، هامكتينهايي همچون در مقابل، شاخص. اندبوده

 . اندترين سطح ميزان رضايتمندي قرار داشتهدر پائين بازارچه يرونيب يفضا

در نهايت، با طرح يك سوال كلي با  توجه به امكانات بازارچه از افراد در مورد قابليت  همچنين
عنوان مكاني براي گردشگري درون شهري و مكاني براي گذران اوقات هاي خوداشتغالي بهبازارچه

ها را داراي اي كه درصد بسيار بااليي از افراد، اين نوع از بازارچهگونهدست آمد، بهفراغت نتايج زير به
درصد از افراد ميزان زياد و خيلي 45طوري كه دانند بهقابليت بااليي براي گردشگري درون شهري مي

همچنين در مورد تمايل افراد براي . انددرصد به ميزان متوسط به اين قابليت اعتقاد داشته 36زياد و
زياد تمايل خود را نشان داده و تنها درصد به ميزان متوسط و خيلي 82گذران اوقات فراغت در بازارچه 

  .انددرصد به ميزان كم و خيلي كم حاضر به گذران اوقات فراغت خود در اين فضا بوده 18

  

  ايارتباط با متغيرهاي زمينه

اي جنسيت بايد گفت كه رسيدن به آرامش در بررسي ارتباط ميان هدف از مراجعه به بازار و متغير زمينه
استفاده از فضاي بازارچه براي خريد . توسط مردان و هم توسط مردان ذكر گرديدبه صورت مساوي هم 

در مورد فضايي براي گذران . نيز به صورت نسبتاً مساوي توسط مردان و زنان مورد اشاره قرارگرفت
  .عنوان اولويت سوم مطرح شده است، مطلقاً توسط مردان مطرح شده استنهايي و تفكر نيز كه به

دهندگان نيز در ارتباط با جنسيت پاسخ» گذران وقت بدون قصد خاصي«در مورد هدف  اين وضعيت
اند در حالي عنوان اولويت اول انتخاب ننمودهاي كه هيچكدام از زنان اين هدف را بهگونهوجود دارد به

 . عنوان اولويت اول انتخاب نمودنددرصد مردان اين هدف را به 28كه 

دهد كه امكانات و تاسيساتي كه در بازارچه خود اشتغالي پارك الله ده نشان ميدست آمنتايج آمار به
بديهي است كه اين انگيزه كامالً در ارتباط . وجود دارد مهمترين انگيزه براي مراجعه افراد به بازار است

 باشد كه در قسمت مربوط به هدف ازمي» رسيدن به آرامش به دليل فضاي مطلوب و مساعد«با هدف 
يقيناً وجود فضاهاي مناسب براي نشستن و مصاحبت با دوستان و محيط آرام، . مراجعه مشاهده گرديد

  .آوردكند و فضاي مطلوبي فراهم ميمنظره مناسب از امكاناتي است كه افراد را جذب اين محيط مي

كه در ارتباط با طوري به. دست آمددر ارتباط اين اولويت با متغيرهاي ذكر شده نيز نتايج جالبي به
عنوان اولويت اول نفر از زنان آن را به 6نفر از مردان و تنها  30نفر،  36امكانات و تاسيسات بازارچه از 

فضايي «و » گذران وقت بدون قصد خاصي«اند كه اين نوع انتخاب نيز در ارتباط با هدف انتخاب نموده
  در مورد ارتباط گروههاي سني با . ه بودباشد كه عمدتاً توسط مردان انتخاب شدمي» براي تفكر

طرز چشمگيري امكانات و سال به 30تا  16هاي مراجعه نيز آمار حاكي از اين است كه گروه سني انگيزه
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تاسيسات ارائه شده در بازارچه را مهمترين انگيزه دانسته كه با توجه به توضيحات ذكر شده عمدتاً از 
همچنين در مورد ). اندنفر ذكر شده در اين گروه سني قرار داشته 36نفر از  24(باشد جنس مردان مي

  اند دهندگان داراي تحصيالت دانشگاهي بودهارتباط ميان تحصيالت و انگيزه اول نيز همه پاسخ

عنوان انگيزه اول از مراجعه به نفري كه امكانات و تاسيسات بازارچه را به 36طوري كه از ميان به
نفر داراي تحصيالت فوق ليسانس  12نفر داراي تحصيالت ليسانس و  24اند، مودهبازارچه انتخاب ن

ريزي اين فضاها موردنظر قرار گيرد كه داراي مخاطبان سطح اند كه اين مسئله نيز بايد در برنامهبوده
 توان علت اين موضوع را واقع شدن مجتمع خوابگاههايباشند كه البته در اين مورد ميدانشگاهي مي

  .كوي دانشگاه تهران در خيابان  اميرآباد  دانست

هايي نظير سن، جنس، تحصيالت، شغل با ميزان يكي از اهداف پژوهش بررسي ارتباط ميان مولفه
، ميزان تمايل به گذران )مانند مبلمان فضا، تاسيسات بهداشتي و غيره(رضايتمندي از امكانات بازارچه 

عنوان مكاني براي گردشگري درون شهري و قابليت بازارچه بهاوقات فراغت در بازارچه و بررسي 
دهندگان بوده است كه با استفاده از آماره ضريب همبستگي كندال گذران اوقات فراغت  از نظر پاسخ

آماره ضريب همبستگي كندال براي دو متغير . سعي شده است كه به بررسي اين ارتباط پرداخته شود
  . گيرداده قرار ميرتبه اي ـ اسمي مورد استف

و قابليت ) 0.6=.ضريب همبستگي(هاي جنسيت و ميزان رضايتمندي در مورد ميزان ارتباط مولفه
) 0.63=ضريب همبستگي (عنوان مكاني براي گردشگري شهري ارتباط معناداري مشاهده گرديد بازارچه به

وسط مردان نشان داده و اين بازارچه اين نتايج با ساير بخشهاي تحقيق كه كثرت استفاده از اين فضا را ت
دهد كه اند، كامال تطابق داشته و نشان ميعنوان محلي براي گذران وقت فراغت خود انتخاب نمودهرا به

  . رابطه معناداري ميان جنسيت و ميزان رضايتمندي آنها از اين فضا وجود دارد

و گذران اوقات   ازارچه براي گردشگريرابطه همبستگي مثبت كامل ميان متغير سن و نظر به قابليت ب
باشد كه در حاكي از تمايل باالي افراد براي ارتقاء وضعيت بازارچه خود اشتغالي مي) 1=ضريب(فراغت 

دهندگان، عمده آنها را با نگاهي به گروههاي سني پاسخ. باشدراستاي ميزان رضايتمندي باالي افراد مي
قرار داشته و با توجه به ميزان رضايتمندي باال  30 -16گروه دهند كه در گروه جواناني تشكيل مي
طوري كه اين گروه سني نظر خود را نسبت به قابليت بازارچه براي دانند بهقابليت آن را نيز باال مي

اين گروه ميزان رضايتمندي خود را نيز . اندگردشگري با انتخاب گزينه زياد و خيلي زياد مطرح نموده
  .اندزان خيلي زياد از بازارچه اذعان داشتهبا انتخاب مي

ميان متغير شغل و ميزان رضايتمندي از امكانات بازارچه نيز ضريب همبستگي نسبتاً پاييني به دست آمد 
اما بين متغير شغل و قابليت اين بازارچه به ). 0.25=ضريب(دهد كه وجود اتباط ضعيفي را نشان مي
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اين مسئله ). 0.82=ضريب (دست آمد ارتباط معنادار بااليي بهعنوان مكاني براي گردشگري شهري 
دهد كه گروه شغلي دانشجو و بازنشسته نسبت به همراه با آمارهاي مربوط به گروههاي شغلي نشان مي

اند و هاي زياد و خيلي زياد و متوسط نشان دادهقابليت اين بازار را با انتخاب گزينه) كارمند و آزاد(ساير 
بين تحصيالت . اندافراد در گروههاي كارمند و آزاد قابليت اين مكان را كم و خيلي كم دانسته بعضي از

اين ارتباط . و ميزان رضايتمندي و تمايل به گذران وقت در بازارچه ارتباط معنادار ي وجود داشته است
  ح قابل توجهي و براي تمايل به گذران وقت در سط) 0.26(= براي ميزان رضايتمندي در سطح پايين 

اي كه افراد با تحصيالت فوق ليسانس نسبت به افراد زير ديپلم، گونهبه. وجود داشته است) 0.58(= 
  .ديپلم و ليسانس  تمايل خود را براي گذران وقت در اين مكان با انتخاب گزينه خيلي زياد اعالم نمودند

  

  ايبازارچه براي گردشگري و متغيرهاي زمينههاي ضريب همبسنگي ميان ميزان رضايتمندي، قابليت. 4جدول

  آزمون آماري كندال  متغيرها  رديف

  شغل و ميزان رضايتمندي  1
  0.25=ضريب همبستگي 

  sig =(000/0(سطح معناداري

  جنسيت و ميزان رضايتمندي  2
  0.60=ضريب همبستگي 

  sig =(000/0(سطح معناداري

  شغل و قابليت بازارچه براي براي گردشگري  3
  0.82=يب همبستگي ضر

  sig =(000/0(سطح معناداري

  جنسيت و قابليت بازارچه براي براي گردشگري  4
  0.60=ضريب همبستگي 

  sig =(000/0(سطح معناداري

  جنسيت و قابليت بازارچه براي براي گردشگري  5
  0.63= ضريب همبستگي 

  sig =(000/0(سطح معناداري

  محاسبات نگارندگان: منبع     

  

  گيرينتيجه

بسياري از . سازدنتايج تحقيق ضرورت وجود ابعاد فراغتي در كنار ابعاد اقتصادي بازار را ملموس مي
شوند و اين از ريزي ميبازارهاي امروز در دنيا بر پايه گذران اوقات فراغت شهروندان و بعد فراغتي پايه

ايه اجتماعي از جمله روابط و تواند براي تقويت سرمتك كاركردي شدن بازارها جلوگيري كرده و مي
  . كنشهاي ارتباطي مثبت ميان افراد در اين فضاها ياري رسان باشد

تشخيص . كنندتوان از روي هدفي كه مردم از مراجعه به آن دنبال ميطوركلي نقش بازارچه فوق را ميبه
م بوده است كه طور كه ذكر شد اين اهداف در درجه اول در جستجوي آرامش و محيطي آراهمان. داد
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در ) مانند خريد و غيره(دهنده رغبت افراد براي استفاده از اين محيط در كنار ساير اهداف خود نشان
بعد از اولويت اول، اولويت دوم خريد بوده است كه مورد اشاره قرار گرفته است . باشددرجه بعدي مي

عنوان يك الگو تواند بهمي) خريد(صادي دهد كه دو بعد فراغتي همراه با بعد اقتو اين نتيجه نشان مي
ها را از نقش صرفاً هاي خوداشتغالي موردنظر قرار گيرد و بازارچهبراي بازارها به خصوص براي بازارچه

هاي ديگر مانند استفاده از محيط بازارچه بدون هدفي اولويت. بيرون آورد) اقتصادي(كاركردي تك
گيري فراغتي غيرمولد و اوقاتي هرز يا گ خطري براي شكلتواند زنخاص و صرفاً گذران وقت مي

در مورد عوامل جذب در بازارچه كه . تلف شده باشد كه در مباني نظري پژوهش به آن اشاره شده است
شود عامل امكانات و تاسيسات بيشترين سهم را به خود اختصاص داده موجب كشش شهروندان مي

هاي خريد كه شامل انواع پوشاك و لوازم سنتي، ارچه در كنار غرفهاين امكانات و تجهيزات در باز. است
هاي عمدتاً سنتي و وجود زيورآالت و خوراك است، شامل فضاهايي براي نشستن، پخش موسيقي

مجموعه فضاي بازارچه به دليل داشتن عناصر . باشدهايي مانند فروش حيوانات و گياهان نيز ميغرفه
گيري روابط تعاملي براي سازي و شكلسازي، هويتتيجه خاصيت خاطرهمطلوب در كنار هم و در ن

  بعضي از گروهاي سني همچون دانشجويان و بازنشستگان همانند عامل جذب و كشش عمل 

طور كه در مباني نظري نيز ذكر شد، خريد را براي بعضي از افراد در چنين فضايي كمااينكه همان. كندمي
دست آمده شاخصي همچون دسترسي فيزيكي به ر توضيح ميانگين باالي بهد. تر خواهد كردلذت بخش

ساير فضاهاي تفريحي ـ فراغتي ذكر اين نكته ضروري است كه بازارچه خوداشتغالي پارك الله در ميان 
ساير فضاهاي فراغتي و گردشگري همچون موزه فرش، پارك الله و موزه هنرهاي معاصر داراي 

  توانند به صورت يك مجموعه به تامين نيازهاي باشد كه مياستثنائي مي موقعيت نسبي جغرافيايي

هاي موجود در در مورد بعضي از نارضايتي. تفريحي بخشي از شهروندان تهراني كمك نمايند ـفراغتي 
هاي مديريتي، عدم بهسازي بعضي از امكانات توان به عواملي همچون نابسامانيمورد بازارچه نيز مي

هاي بازارچه در قسمت نند كهنگي مبلمان شهري همچون نيمكت، آالچيق و صندليبازار ما
طور كه در ادبيات تحقيق نيز مورد اشاره قرار گرفت، در همان. فروشگاههاي چاي و غذا اشاره نمود

تواند در موفقيت هايي چون جنسيت، سن، تحصيالت، شغل ميهاي خود اشتغالي مولفهارتباط با بازارچه
هاي اين فضاها توسط مسئوالن مورد توجه ريزيتواند در برنامهدم موفقيت آن تاثيرگذار باشد كه مييا ع

زني اي جنسيت با ساير نتايج تحقيق نشان از اين مسئله است كه پرسهدر ارتباط متغير زمينه. قرار گيرد
وه مردان با توجه به مفيد به طوري كه گر. در چنين فضاهايي عمدتاً در انحصار مردان قرار گرفته است

زني و در واقع تا حدودي اشغال اين فضا و تبديل آن به پاتوق خود، بودن اين مكان براي فراغت، پرسه
تصور مثبتي نيز نسبت به اين مكان براي گردشگري خواهند داشت در تكميل اين ادعا بايد گفت كه 
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اين عدم انتخاب . اندتنهايي و تفكر انتخاب ننموده عنوان فضايي براي گذرانهيچكدام از زنان، بازار را به
در ) هامانند پارك(اي باشد كه عمدتاً دراين مكانها تحت اشغال مردان تواند به دليل فضاي مردانهمي

عنوان فضايي مطلوب براي همچنين قابليت بازارچه به. كندآمده و احساس عدم امنيت به آنها القاء مي
مثل (تر  دهد گروههاي شغلي فارغاز سوي گروههاي شغلي مختلف نشان مي گذران وقت و گردشگري

نسبت به گروههاي شاغل آزاد و كارمند، زمان بيشتري براي گذران اوقات فراغت ) دانشجو و بازنشسته
اين موضوع . يابدبراي بازارچه از سوي آنان افزايش مي) گردشگري(داشته و در نتيجه تصور اين قابليت 

هنگي با ميزان تحصيالت افراد بوده است كه عمدتاً با مخاطباني دانشگاهي و با مدارك ليسانس و در هما
. دانندفوق ليسانس روبرو بوده و در نتيجه عوامل جذب اين بازارچه را امكانات خاص اين بازارچه مي

ي دانشگاه تهران از نظر نگارندگان، واقع شدن اين بازارچه در مسير كوي دانشگاه و مجتمع خوابگاهها
با توجه به اينكه گروه شغلي بازنشستگان اين . باشدتاثير نميدر جذب دانشجويان به اين بازار چه بي
  اند در نتيجه اين فضا گيري گردشگري درون شهري دانستهبازار را داراي قابليت بااليي براي شكل

  . نمايد تواند نقش ارتباطي مناسبي براي اين گروه سني جامعه بازيمي

در نهايت با نگاهي به نتايج تحقيق كه در راتباط با هدف از مراجعه به بازارچه خود اشتغالي و، انگيزه 
افراد از مراجعه و نظر آنان در راتباط با ميزان قابليت بازارچه و رضايتمندي آنان از فضاي موجود و 

ها حاكي از وجود عالئمي مثبت در احداث توان دريافت كه ارزيابيدست آمده است، ميها بهساير مولفه
هر چند . رودپيش مياين فضاها بوده است كه در جهت گذران اوقات فراغت شهروندان تهراني به

تفاوتهاي جنسيتي، شغلي، سني و غيره در نتايج تحقيق مشاهده گرديد، اما ارزيابي از آمار مربوط به 
، تمايل افراد براي استفاده از )كانات و تاسيسات بازارچهام(، انگيزه )رسيدن به آرامش(هدف از مراجعه 

  . كامالً قابل مشاهده است... و)درصد 81(، قابليت اين فضا براي گذران وقت )درصد 82(اين فضا 

باشد كه در حال حاضر اين بنابراين چنين استقبالي حاكي از وجود تقاضا براي فضاهاي فراغتي مي
اين بازارچه با . با عرضه محدودي در تهران مواجه است) خوداشتغاليطور اخص بازارچه به(فضاها 

توجه به ماهيت هنري و عرضه محصوالت سنتي خود در كنار فضاهاي ديگري همچون موزه هنرهاي 
عنوان يك الگو تواند بهمعاصر، پارك الله و موزه فرش مكاني جا افتاده و مشهور در تهران است كه مي

شكل گيري اين فضاها همت مسئوالن شهري در تشخيص . الگوبرداري قرار گيرد در ساير مناطق مورد
بديهي است چنين اقداماتي . طلبدمكانهاي مناسب و حمايت از افراد متقاضي اشتغال در اين فضاها را مي

تواند از بعد اقتصادي نيز كمك شايان توجهي به افراد جوياي ريزي فضاهاي فراغتي ميدر كنار برنامه
  .مند به حوزه خود اشتغالي نمايدار، زنان شاغل يا سرپرست خانوار و جوانان عالقهك
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