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ارزیابی هویت محلهای در شهر جهرم
محمدحسین سرایی -دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه یزد
مجتبی روستا -دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان
امیر اشنویی -دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،باشگاه پژوهشگران جوان ،دانشگاه آزاد اسالمی کاشان
پذیرش مقاله 1393/5/15 :تأیید مقاله1394/3/25 :

چکیده
هر شهر و هر محله ای هویت خود را از ویژگی های محیط طبیعی و محیط اجتماعی -فرهنگتی بتاز متی یابتد و ایتن
ویژگی ها آن را از دیگر شهرها و محله ها متمایز می کندو چنین مؤل ه هایی یک فرصت و یتک امتیتاز منح تربهفترد
برای تشخیص و حس مکان یا فضا استو در همین راستا ،این پژوهش از نوع توصی ی -تحلیلتی و بته دو صتورت
اسنادی و پیمایشی انجام گرفته استو جامعۀ آماری تحقی را همۀ ساکنان محالت 1شهر جهرم شامل  22375ن ر
تشکیل می دهندو با فرمول نمونهگیری کوکران حجم نمونه  260ن ر بهدست آمدو بدین منظور ،پرسشنامۀ سنجش
هویت شهری محالت شهر جهرم تهیه و با روشهای آماری استاندارد شدو دادهها با است اده از آزمونهای تحلیتل
عاملی T ،و همبستتگی در نترمافتزار آمتاری  Spssتحلیتل شتدو  43شتاخص اولیته بته  6عامتل شتامل کی یتت
خدمات رسانی ،شناخت هویت کالبدی محله ،امنیت ،میزان مشتارکت و هتمبستتگیهتای درونتی ستاکنان محلته،
مخاطرات زیباشناختی محله و تعهد در ح ظ کالبد محله تقلیل یافته استو بنا بر نتای تحلیل عتاملی ،اولتین عامتل
مربوط به متغیر کی یت خدماترسانی با مقدار ویژه ( )23/120است و کوچکترین عامل مربوط به متغیتر تعهتد در
ح ظ کالبد محله با مقدار ویژۀ (/974و) استو نتای آزمون تتی نشتاندهنتدۀ پتایین بتودن تعلت ختاطر در بتین
پاسخگویان نسبت به محل زندگیشان استو همچنین ،نتای آزمون همبستگی نشان میدهد بین دو متغیتر میتزان
تمایل به مشارکت و میزان تعل مکانی رابطه وجود داردو

کلیدواژهها :تعل مکانی ،شهر جهرم ،محالت ،مشارکت ،هویت محلهایو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نویسندۀ مسئول :تلفن09171922596 :
 .1منظور محالت بافت فرسوده است.

 E- mail: Mojroosta@yahoo.com
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مقدمه
هویت برگرفته از صفات و مشخصات جوهری هر شیء یا شخص یا شهر است که به واسـطۀ وجـوهی همچـون تمـایز و
تشابه ،تدوام و تحول ،وحدت و کثرت ،شخصیت پیدا می کند (شماعی و پوراحمد .)93 :1392 ،بحران هویت یـا احسـاس
بیهویتى به عنوان یکی از بحرانهای زندگی انسان امروز در بسیارى از قلمروهاى آن و غالب جوامع مشاهده میشود .از
این رو ،هویت بخشی محله ای به عنوان مقدمۀ موضوع تقسیمات کالبدی شهر و چگونگی ابعـاد و سلسـله مراتـب آن ،بـه
ضرورتی عمده در مباح برنامهریزی شهری تبدی شده است .از طرفی مفهوم محله در برنامهریزی و طراحی شـهری از
آن روی جایگاهی ویژه مییابد که با هویتبخشی به آن میتوان حس تعل به مکـان و بـه نـوعی حـس جـا و هویـت
شهروندان را تقویت کرد (جهانیدولتآباد .)192 :1392 ،هویت یکی از مهمترین و اساسیترین مسائ حوزههای معرفت
بشری است که بسیاری از اندیشمندان و متفکران طی تاریخ به آن پرداختهاند .چنین نظرگـاهی را مـیتـوان بـرای درک
مفهوم هویت مکانی -فضایی بهکار برد .به این صورت که ،هر فضا و مکانی همچون یک منبع هویت است و گروههایی
را که در آن قرار میگیرند ،هویت میبخشد (وارثی و دیگران .)22 :1389 ،هویت عبارت است از شخصیت و حقیقت هـر
شیء یا شخص یا شهر که صفات و مشخصات جوهری او را در بر میگیرد .ویژگیهـای هـر شـهر تحـت تـأثیر محـی
جغرافیایی و ساختارهای فرهنگی -تاریخی آن منطقۀ جغرافیایی شک مـیگیـرد .البتـه سـاختارهای فرهنگـی از جملـه
ایدئولوژی و سیاستهای حاکم بر هر منطقۀ جغرافیایی بهشدت در هویت شهر تأثیر میگذارد ،از این رو مـیتـوان گفـت
هویت هر شهر تجلی فرهنگ در محی است .شایان اکر است ،هویت شـهر بـا شـک شـهر تفـاوتهـایی دارد؛ امـروزه
شهرهای زیادی داریم که به ظاهر زیبا محسوب میشوند ،ولی از عناصر هویتی تهیاند .هویت و شخصیت شـهر زمـانی
معنا پیدا میکند که شاخصهای خاص شهر نمود یابند .شاخصهایی که ریشه در مکان و زمان دارند و با سنت ،عقایـد و
بهطور کلی با دانش و فرهنگ آن جامعه پیوستهاند .آنچه به شهر هویت میبخشد ،وابسته بـه برداشـتهـایی اسـت کـه
ساکنان شهر از محی اطراف خود دارند؛ بدین معنا که مفهوم هویت با کیفیت زندگی در شهر ارتبا دارد .همچنـین هـر
شهر باید شخصیت و هویت خاص و بارز خود را داشته باشد (لطفی و محمدی .)62-68 :1391 ،هویتبخشی و مشارکت
اجتماعی محلهای به عنوان یکی از زیرساختهای ساختاری -کالبدی اهمیت دارد .ادامۀ حیات شهری دلیـ بـر اهمیـت
محله در تکام اجتماعی -روانی شهرنشینان است .بنابراین محله تبلور کالبدی اجتماع و مرزهـای آن تبلـور حـریمهـا و
قلمروها است (ساسانپور و دیگران .)74 :1393 ،به همین سبب و با توجه به اهمیت مقولۀ هویت در شـهرها مـیتـوانیم
بگوییم شهر بزرگ ترین نماد تمدن بشری است و بشر آن را برای امنیت و آسایش خویش بنا کرده است .شهر تنها یـک
سکونتگاه نیست ،بلکه آبادیای است که رو اجتماع در آن دمیده شده است و از آن هویـت مـیگیـرد .هویـت شـهری،
هویت جمعی است که با تبلور عینی در فیزیک و محتوای شهر معنادار میشود و بهواسطۀ ایجاد تداعی خاطرات عمـومی
در شهروندان و تعل خاطر ،شهرنشینان را به سوی شهروند شدن هدایت میکند .پس هر چند که هویت شهر خود معلول
فرهنگ شهروندان آن است ،فرایند شهروندسازی را تحت تأثیر قرار میدهد و میتواند باع تدوین معیارهایی مرتب بـا
مشارکت و قضاوت نزد ناظران و ساکنان گردد (نوف و دیگران)57 :1388 ،؛ در صورتی که بیتوجهی به مقولۀ هویـت و
انسان در شهرها می تواند تبعات زیادی را به دنبال داشته باشد که یکی از این تبعات به نظر آنتونی گیدنز ،نبـود امنیـت و
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وجود هراس و اضطرابی است که در دوران مـدرن وجـود دارد .ایـن امـر از ایـن موضـوع نشـأت مـیگیـرد کـه تجـدد،
چارچوبهای حفاظتی جامعههای سنتی را از جا کنده و آنها را با سازمانی بزرگتر و غیرمشـخص جانشـین کـرده اسـت.
راهح این مشک در احیای یک شهرسازی کمتر نظریهای و بیشتر انسانی نهفته است؛ جایی که محی برای انسان و نه
مسل بر او برنامهریزی و طراحی شده باشد (معلمی .)47 :1387 ،با توجه به موارد مطـر شـده ،مقالـۀ حاضـر سـعی دارد
میزان هویت محلهای شهروندان شهر جهرم را بسنجد .بنابراین این پرسشهـا مطـر مـیشـود :تعلـ مکـانی سـاکنان
محالت شهر جهرم چگونه است و در چه وضعیتی قرار دارد؟ چه ارتباطی بین مشارکت ساکنان محـالت و تعلـ مکـانی
آنها وجود دارد؟ این مقاله به دنبال یافتن پاسخ علمی به این پرسشهاست.

پیشینۀ تحقی
از نتایج مقالۀ آار و حسینزادهدلیر ( ،)1387با عنوان ساماندهی و بهسازی محالت سنتی با استفاده از رویکرد شهرسازی
جدید ،نمونۀ موردی :محلۀ سرخاب تبریز میتوان به کارایی الگوهای جدید شهرسـازی در سـاماندهـی محلـۀ سـرخاب،
افزایش هویت محلهای و ...اشاره کرد .رهنما ( ،)1388در مقالهای با عنوان شناسایی نقا بـاارزش شـهری در مشـهد ،در
مرحلۀ اول مفهوم ،سلسلهمراتب و اهمیت ارزشها در هویتیابی شهری را با ارائۀ شـواهدی از عناصـر کالبـدی شـهری

جهان بیان کرد .قاسمی و نگینی ( ،)1389در تحقیقشان با عنوان بررسی تأثیر بافت محالت بر هویت اجتماعی ،با تأکیـد
بر هویت محله ای در شهر اصفهان به این نتیجه رسیدند که سطح بافت محالت بر هویت اجتماعی محلهای در هر یـک
از دو محله دارای تأثیر است .همچنین سطح متغیر نفواپذیری و سطح متغیر درهم تنیدگی بر احساس هویت محلـه ای در
هر دو محله دارای تأثیر است ،اما سطح متغیر خوانایی بر هویت محله در محلۀ عباسآباد تأثیر ندارد .در حالی که مرداویج
تأثیر متغیر خوانایی بر هویت محله ای را با شدت ضعیف نشان داده است .رهنما و رزاقیان ( ،)1390در مقاله شان با عنوان
نقش آمایش شهری در هویت یابی فضـایی -کالبـدی محـور بلـوار پیـروزی مشـهد ،سـه سـناریوی متفـاوت همـراه بـا
اولویتبندی و پیشنهادهایی برای محدودۀ تحت نظر ارائه دادهانـد .پـورجعفر و دیگـران ( ،)1390در مقالـهای بـا عنـوان
پدیدارشناسی هویت و مکان در بافتهای تاریخی به این نتیجه رسیدند که وجود ارتبا مستحکم و دوسویه میان سازمان
ادراکی و نظم و تعیین فضای شهری ،سبب افزایش خوانایی و بهبود سازمان ادارکی و تقویت هویـت فـردی و اجتمـاعی
خواهد شد .شماعی و جهانی ( ،)1390در مقالهای با عنوان بررسی اثرات توسعۀ عمودی شهر بر هویت محلهای ،بـه ایـن
نتیجه رسیدند که هویت محلهای در منطقۀ  7شهرداری تهران تحت تأثیر بلندمرتبهسازی دچـار تغییـر و تحـوالتی شـده

است .سلطانی و همکاران ( ،)1390در مقالهای با عنوان برنامهریزی شهری در جهت ارتقای هویت ایرانی– اسالمی زنان
با تأکید بر نقش محلههای شهری دریافتند که برای بهبود وضع موجود ،توجه به الگوی بـومی ایـن سـرزمین در سـاختار

شهرها بسیار ضرورت دارد .موحد و همکاران ( ،)1391در مقالهای با عنوان بازشناسی هویت کالبدی در شهرهای اسالمی
(مطالعۀ موردی :شهر ری) ،به این نتیجه رسیدند که مشخصه های کالبدی شهر اسالمی در شهر ری قاب بازشناسی اند و
شهر ری در سرزمین ایران هویت یک شهر اسالمی را از نظر عناصر کالبدی داراست و کارکردهای الزم را ارائه می دهـد.
وحیدا و نگینی ( ،)1391در مقالۀ ساخت و اعتباریابی مقیاس هویت محلهای ،به این نتیجـه رسـیدند کـه مقیـاس هویـت
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محلهای ،مقیاسی پذیرفتنی برای اندازهگیری و سنجش است .زیاری و همکاران ( ،)1392در پژوهشی با عنـوان سـنجش
هویت شهری در شهرهای جدید ایران بر اساس اصول هویت بخش مکتب اصفهان به این نتیجه رسیدند که شهر جدیـد
بهارستان از منظر سنجههای انتخابی در رتبۀ نخست قرار گرفته و شهرهای اندیشه و پردیس در مکانهـای بعـدی قـرار

دارند .جهانیدولتآباد و همکاران ( ،)1392در مقالهای با عنوان سنجش میزان هویت محلهای با تأکید بر نقش نهادهـای
مردمی در منطقۀ  7تهران ،به این نتیجه رسیدند که احساس تعل و حساسیت به محله در بین شهروندان منطقـۀ تحـت
مطالعه چندان پررنگ و پذیرفتنی نیست .یکی از مهم ترین عل این موضوع فقدان تعام سازنده بین نهادهای مردمـی و
شهروندان در این منطقه است .انتظارات شهروندان منطقه از نهادهای مردمی دربارۀ تقویت عوام هویتبخش محلـههـا
شایان توجه است.

مبانی نظری تحقی
هویت شهرها فضایی برای رشد و توسعۀ انسان است ،هویت و ایجاد هویت در شهرها از طری نمادهای طبیعی و انسانی
یکی از مباح مهم در برنامه ریزی شهری و شهرسازی به عنـوان یکـی از ضـروریات توسـعۀ پایـدار مطـر مـیگـردد.
همچنین هویت شهری وجه تمایز یک شهر از شهر دیگر بوده و موجب حس تعل مکانی شهروندان و مشارکت آنهـا در
توسعۀ شهر میشود (کیانی و دیگران .)23-22 :1389 ،پرداختن به مقولۀ هویت شهر در شهرشناسی و بهکارگیری نتـایج
آن در شهرسازی به ضرورتی مطر شد که انگارههای قبلی قادر به ح آن نبودند و بـهعـالوه باعـ شـدند طـر هـا و
برنامههای شهرسازی به نوعی یکنواختی ناشی از استانداردگرایی دچار شوند .نتایج آن نیز بهصورت نداشتن احساس تعل
و وابستگی به شهر و بیتوجهی به مسائ و مشکالت شهری و همکاری و مشـارکت نکـردن در امـور شـهری و ...بـروز
مییابد .بنابراین نظریهپردازان چند دهۀ اخیر با روی آوردن به مسئلۀ هویت در شهر ،سعی کـردهانـد بـه مسـائ شـهری
پاسخ دهند (کمیلی .)171 :1387 ،شخصیت شهرها با مؤلفههای متفاوتی تعریف و توصیف میگـردد .بـر مبنـای تفـاوت
شک  ،محتوا و عملکرد مؤلفهها ،میتوان شهرها را در گروههای مختلفی جای داد .این مؤلفـههـا کـه بـه نـوعی سـاختار
ماهوی شهر را تشکی میدهند ،از شهری به شهر دیگر متفاوتاند (وارثی و دیگران .)48 :1390 ،هویت مکانی به جنبـۀ
اهنی رابطۀ میان انسان و مکان اشاره دارد و اینکه چگونه مکان به هویت خود فرد کمک میکند (.)Payton, 2003: 8
در هویت مکانی ،مکان وسیلهای است که فرد خودش را از دیگران (افراد خار از مکـان) متمـایز مـیکنـد و نیـز حـس
همسانی خود را با افراد داخ مکان خفظ میکند ( .)Lewicka, 2008: 211تعل به مکان میتواند به عنوان یک پیونـد
متحدکننده بین افراد عم کند .شاید مدیران بتوانند این تعل متقاب را به عنوان یک زمینۀ مشـترک کـه شـهروندان را
کنار هم گرد میآورد و عملکرد اجتماعی و مدنی را تشوی میکند ،بهکار برند (زنگنه و دیگران .)120 :1393 ،همچنـین
تعل مکانی میتواند بهطور معناداری سرمایۀ اجتماعی را پیشبینـی کنـد ( .)Mihaylov, 2011: 4هویـت محلـهای را
احساس تعل به یک محلۀ مسکونی نیز تعریف میکنند ( .)Foth, 2004: 8-9بنابر نظر پروشانسکی ،بخشی از شخصیت
وجودی هر انسان که هویت فردی وی را میسازد ،مکانی است که او خود را با آن شناسایی میکند و به آن میشناسـاند.
لینچ محله را در قالب عناصر پنجگانۀ راه ،نشانه ،محله ،گره و محله چنین تعریف میکند« :محله منطقۀ وسیعی است کـه
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به دلی برخورداری از ویژگیهای مشترک و خاص ،قاب شناسایی است؛ بهگونهای که فرد بهطـور اهنـی ورود بـه آن را
حس کند (شماعی و جهانی.)75 :1390 ،
ساروخانی در دایرهالمعارف علوم اجتماعی ای واژۀ هویت چنین آورده است :کوشش فرد بـه منظـور تحقـ یکتـایی
خویشتن است ،در شرایطی که در حال شک دادن به رفتار خویش است .بدین سان به نظر گافمن ،فرد بین من در شرای
موجود و من واقعی قرار دارد .افروغ ( ،)1380هویت را مفهومی منتاقضنما تعریف میکند .او معتقد اسـت همـین مسـئله
باع میشود ما بتوانیم تعریفی جامع و مانع از هویت به دست دهیم (قاسمی و نگینـی .)118 :1389 ،در جامعـهشناسـی
مقولۀ هویت یکی از مهمترین ویژگیها و خصوصیات افراد و گروههای اجتماعی است و دیدگاهها و نظریههای مختلفـی
دربارۀ آن ارائه شده است .اولین نظریهپرداز در حیطۀ هویت اجتماعی تاجف ( )1981است .به اعتقاد وی ،هویت اجتماعی
بهوسیلۀ گروهی که به آن تعل دارد ،تعیین میشود .این هویت تابعی از ویژگیهای فرهنگی آن گروه و مبتنی بـر تغییـر
درونگروه و برونگروه است .تعاریف مربو به جنکیز ،دورکیم ،گراهام و جیدان در این مقوله دستهبندی میشود (قاسمی
و نگینی .)119 :1389 ،هر شهر و هر محلهای هویت خود را از ویژگیهای محی طبیعی و محی اجتماعی -فرهنگی باز
مییابد که آن را از دیگر شهرها و محلهها متمایز میکند .چنین مؤلفههایی یک فرصت و یک امتیاز منحصربهفـرد بـرای
تشخیص و حس مکان یا فضا است .ویژگی هایی که چه بسا شهروندان نس به نس و طی سالیان طوالنی آن را تجربـه
کرده و شیوههای زندگی خود را با آنها شک دادهاند (شماعی و جهانی .)74 :1390 ،محالت شهری در عصر جدید به تبع
افزایش جمعیت و رشد سریع شهرها ،فرصت نیافتند خود را با مقتضیات جدید زندگی شهری وف دهند و در تأمین نیازها و
خواستهای متنوع شهروندان تا حدود زیادی ناکام بودهاند و کارایی الزم را نداشتهاند که این مسائ و مشکالت موجـب
پیدایش شکاف و نبود همگنی پایدار در محلههای شهری و به تبع آن افـزایش نارضـایتی طیـف گسـتردهای از سـاکنان
شهری از محی زندگی خود شده است (نسترن و دیگران.)57 :1393 ،

روش و قلمرو تحقی
روش پژوهش در این مقاله ،با توجه به هدف آن ،از نوع کاربردی -توسعهای است .با استفاده از روش کتابخانهای مبـانی
نظری تحقی گردآوری شده و با مشاهدات میدانی و با استفاده از پرسشنامه اطالعات مورد نیاز جمعآوری گردیده است.
این پرسشنامهها پس از تدوین با استفاده از روش نمونهگیری بهصورت تصادفی تکمی شدند .برای تعیین روایی تحقی
از ضریب آلفای کرونبا استفاده شده است و میزان آلفای محاسبهشده  ./82تعیین شد .جامعۀ آماری تحقی شـام کـ
ساکنان محالت بافت فرسودۀ شهر جهرم یعنی  22375نفر است .حجم نمونه بـا اسـتفاده از فرمـول کـوکران  260نفـر
محاسبه شده است .تحلی پرسشنامه در محی نرمافزاری  Spssبـوده و در نهایـت بـا اسـتفاده از آزمـونهـای آمـاری
(همبستگی پیرسون و تی) و ضرایب استانداردشدۀ هر یک از معیارها محاسبه شده است .به منظور تحلی عوام مؤثر در
هویت محلهای ،از روش تحلی عاملی -اکتشافی استفاده شده است .بدین ترتیب که نتیجه حاص در این تحقی  ،تقلی
 43متغیر اولیه به  6عام برتر از طری چرخش واریماکس بوده است .شهر جهرم مرکز شهرستان جهرم است و در نیمـۀ
جنوبی استان فارس و در فاصلۀ  185کیلومتری شهر شیراز (مرکز استان فارس) قرار گرفته است (مهندسین مشاور نقـش
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محی  .)1385 ،این شهر به شهرستانهای شیراز ،فسا ،داراب ،فیروزآباد و الرستان محدود اسـت .جمعیـت ایـن شـهر در
سال  127159 ،1390نفر بوده است (سالنامۀ آماری شهرستان جهرم.)18 :1393 ،

شکل 1و محالت شهر جهرم
ترسیم :نگارندگان1393 ،

یافتههای تحقی
به منظور بررسی میزان تمای به مشارکت ساکنان ،از  9گویه به شر جدول  1استفاده کردیم .بیشترین میـانگین متغیـر
مشارکت مربو به گویۀ «حفظ و تقویت جامعۀ محلی وظیفۀ عموم ساکنان محله است» با میانگین  3/53است؛ در حالی
که کمترین میانگین مربو به گویۀ «میزان همکاری با ارگانهای دولتی (شورای محله ،شـهرداری و اعضـای حقـوقی)
برای ایجاد نظم در محله» با میانگین  1/93است.
جدول 1و میزان حضور و مشارکت در گروهها و مراکز فرهنگی -تجاری محله

میزان مشارکت و همبستگیهای درونی ساکنان محله
میزان شناخت از همسایگان و ارتبا با آنها
همکاری و مشارکت با همسایگان در امور محله و مجتمع
میزان همکاری با ارگانهای دولتی ( شـورای محلـه ،شـهرداری
و )...برای ایجاد نظم در محله
حفظ و تقویت جامعۀ محلی وظیفۀ عموم ساکنان محله است.
حفظ و تقویت محله بیشتر وظیفـۀ دولـت و ارگـانهـای دولتـی
محلی است.
شهروند معمولی تأثیر شایان توجهی بر محی محلۀ خود ندارد.
میزان صداقت و روراستی بین مردم محله
میزان مسئولیتپذیری و همکاری ساکنان برای ح مشک
میزان تعام مردم محله با همدیگر و میزان رواب با همسایگان
منبع :مطالعات میدانی نگارندگان1393 ،

بسیار زیاد
14
18

زیاد
63
24

متوس
84
77

کم
67
93

بسیار کم
32
48

میانگین
2/84
2/5

2

21

51

69

117

1/93

68

75

73

16

28

3/53

44

54

78

60

24

3/13

26
16
5
11

36
66
63
69

66
110
84
88

76
32
56
44

56
36
52
48

2/61
2/97
2/66
2/8
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به منظور بررسی متغیر تعل مکانی در محالت جهرم از  5گویه به شر جدول  2استفاده شد .بیشترین میانگین متغیر
تعل مکانی مربو به گویۀ «وجود امامزاده در این محله باع افتخار من به عنوان یک عضو ساکن در محله اسـت» بـا
میانگین  3/18است .در حالی که کمترین میانگین مربو به گویۀ «ساختمانهای محله برای من خاطرهانگیز اسـت» بـا
میانگین  2/81است.
جدول 2و توزیع فراوانی و میانگین میزان تعل مکانی پاسخگویان

خیلی

تعل مکانی

مخالفم
وجود امامزاده در این محله باع افتخار من بـه عنـوان یـک

مخالفم تاحدی موافقم

خیلی
موافقم

میانگین

-

75

103

40

42

3/18

8

87

89

64

12

2/94

35

84

105

20

16

2/6

ساختمانهای محله برای من خاطرهانگیز است.

98

74

68

12

8

2/06

دوست دارم مح کارم در این محله باشد.

26

63

79

72

20

2/98

عضو ساکن در محله است.
ساختمان ها و بافت محالت با دیگر محالت تفـاوت چنـدانی
ندارد.
ترجیح مـیدهـم وقـت آزادم را در محلـه و امـاکن مـذهبی-
فرهنگی و فضای سبز آن بگذرانم.

منبع :مطالعات میدانی نگارندگان1393 ،

در انجام این پژوهش با بهرهگیری از تحلی عاملی ،ابتدا باید از این مسئله اطمینان حاص شود که آیا تعداد دادههای
تحت نظر برای تحلی ِ عاملی مناسب اند یا خیر .بدین منظور از شاخص  KMOو آزمون بارتلت استفاده شد .در پـژوهش
حاضر مقدار شاخص تحت نظر  0/928بهدست آمد (جدول  )3و این نتیجه نشان میدهد تعداد دادهها برای تحلی ِ عاملی
مناسباند.
جدول 3و تستهای  KMOو Bartlett’s

./928

تست KMO

تست

کای اسکوار

57247/570

Bartlett’s

درجۀ آزادی

2080

معناداری

0/000

منبع :محاسبات نگارندگان1393 ،

نتایج آزمون  KMOبیشتر از  0/5است .همچنین سـطح معنـاداری ( )0/000بـا احتمـال بـیش از  99درصـد وجـود
همبستگی بین متغیرها را تأیید میکند.
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مجموع واریانس  6عام یاد شده 91/523 ،درصد است که بیشترین آن بـا  35/569درصـد در عامـ اول بـوده اسـت.
میزان  99/523درصد واریانس نشاندهندۀ رضایتبخش بودن نتایج تحلی عاملی بوده است .این نتایج نشان میدهد که در
این تحلی اولین عام بهتنهایی  35/569درصد از واریانس را توضیح میدهـد .عامـ دوم  ،34/518عامـ سـوم ،14/802
عام چهارم  ،6/633عام پنجم  2/357و عام ششم  1/498درصد از واریانس را محاسبه میکنند (جدول .)4
جدول 4و استخراج عاملهای نهایی تحلیل دادهها

عام

مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد واریانس تجمعی

1

23/120

35/569

35/569

2

22/437

34/518

70/088

3

9/622

14/802

84/890

4

4/312

6/633

91/523

5

1/532

2/357

93/880

6

./974

1/498

95/379

منبع :محاسبات نگارندگان1393 ،

نامگذاری عاملها
با توجه به محتوا و ماهیت شاخصهای تحت مطالعه در هر عام  ،آن عوام نـامگـذاری مـیشـوند (تقـوایی و شـفیعی،
 )67 :1388که در ای به آنها اشاره میشود.
بر طب جدول  5در عام اول که با عنوان عام کیفیت خدماترسانی نامگذاری شده 7 ،شاخص بارگذاری شده کـه
بنا بر تعداد شاخص و مقدار همبستگی بهترتیب اولویت به عنوان عام اول شناخته شده است .در این عام  ،هفت متغیـر
شام رضایتمندی خانوار از دسترسی به خ واحد شـهری ،رضـایتمندی از خـدمات امنیتـی و انتظـامی ،رضـایتمندی از
دسترسی به مدارس و مراکز آموزشی ،رضایتمندی از دسترسی به مراکز خرید ،رضایتمندی از دسترسی به مراکز بهداشتی
و درمانی ،رضایتمندی از دسترسی به مراکز تفریحی و رضایتمندی از وضعیت ارائۀ خدمات شهری (گازرسانی ،جمـعآوری
زباله و )...بارگذاری شده است که بیشترین تأثیر را در بین عوامـ شـشگانـه دارد .تجمـع ایـن متغیرهـا در یـک عامـ
نشاندهندۀ همبستگی زیاد میان آنهاست .بنابراین بر اسـاس متغیرهـای مـورد تجمـع ،مـیتـوان ایـن عامـ را کیفیـت
خدماترسانی نامید .شکاف ناگهانی و فزاینـده میـان توقعـات شـهروندان و بهـرهمنـدی آنهـا از ارائـۀ خـدمات از سـوی
سازمانهای شهری ،قطع نظر از اینکه واقعی یا واهی باشـد ،باعـ بـروز نارضـایتی و رضـایتمندی مـیگـردد (گلـوور و
همکاران .) 159 :1383 ،در این تحقی نیز از سوی شهروندان بـه همـین نکتـه توجـه شـده اسـت و رضـایت از کیفیـت
خدماترسانی به عنوان مهمترین عام در شاخصهای تحت بررسی قرار گرفته و برای بهبود وضعیت موجود شـهر بایـد
توجه ویژهای به آن شود.
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جدول 5و شاخصهای بارگذاریشده در عامل کی یت خدماترسانی

ردیف

مقدار همبستگی

شاخص

1

رضایتمندی خانوار از دسترسی به خ واحد شهری

./826

2

رضایتمندی از خدمات امنیتی و انتظامی

./818

3

رضایتمندی از دسترسی به مدارس و مراکز آموزشی

./801

4

رضایتمندی از دسترسی به مراکز خرید

./799

5

رضایتمندی از دسترسی به مراکز بهداشتی و درمانی

./786

6

رضایتمندی از دسترسی به مراکز تفریحی

./764

7

رضــایتمندی از وضــعیت ارائــۀ خــدمات شــهری (گازرســانی،
جمعآوری زباله و)...

./741

منبع :مطالعات میدانی نگارندگان1393 ،

در عام دوم 7 ،شاخص بارگذاری شده که در جدول  6نشان داده شدهاند .این شاخصها شام « :به چه میزان دربارۀ
بناهای تاریخی محله شناخت دارید؟»؛ «حدود و مرز محلۀ خود را با محالت همجوار میشناسید»؛ «مکانگزینی خدمات
(درمانگاه ،مدرسه و )...موجود در محله مناسب است»؛ «فکر میکنید محله از ارزش تاریخی برخـوردار اسـت»؛ «بـه چـه
میزان با اسامی (نامگذاری قدیم) محله آشنایید؟»؛ «محالت و بخشهای مختلف شهر بهخوبی بهوسیلۀ شبکۀ خیابانهـا
به هم متص شدهاند»؛ «فضای کافی برای پیادهروی و قدمزنی در داخ شـهر وجـود دارد» اسـت .بنـابراین بـر اسـاس
متغیرهای مورد تجمع ،میتوان این عام را شناخت هویت کالبدی محله نامید.
جدول 6و شاخصهای بارگذاریشده در عامل شناخت هویت کالبدی محله

شاخص

ردیف

مقدار همبستگی

1

به چه میزان نسبت به بناهای تاریخی محله شناخت دارید؟

./316

2

حدود و مرز محلۀ خود را با محالت همجوار میشناسید.

./447

3

مکانگزینی خـدمات (درمانگـاه ،مدرسـه و )...موجـود در محلـه
مناسب است.

./335

4

فکر میکنید محله از ارزش تاریخی برخوردار است.

./463

5

به چه میزان با اسامی (نامگذاری قدیم) محله آشنایید؟

./426

6
7

محالت و بخشهای مختلف شـهر بـهخـوبی بـهوسـیلۀ شـبکۀ
خیابانها به هم متص شدهاند.
فضای کافی برای پیادهروی و قدمزنی در داخ شهر وجود دارد.
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در عام سوم  11شاخص بارگذاری شده که در جدول  7نشان داده شدهاند .این شاخصها شام « :میـزان امنیـت و
آسودگی ساکنان محله از مسیر رفتوآمد فرزندان به مدرسه»؛ «میزان امنیت از نحوۀ تـردد ماشـینهـای مسـافرکش در
شب»؛ «میزان امنیت هنگام خرو از منزل در شب»؛ «میزان امنیت و حفاظت منزل مسکونی در برابـر دسـتبرد سـارقان
هنگام خرو از منزل»؛ «میزان احساس امنیت از قدم زدن در مسیرهای خلوت»؛ «میزان امنیت به هنگام تنها مانـدن در
منزل مسکونی»؛ «میزان اعتماد به ساکنان و اعضای محلۀ مسکونی»؛ «میزان جرم و جنایت (اعتیاد ،بزهکاری ،الکلیسـم
و )...در محله»؛ «میزان احساس امنیت در خیابان و محالت شهری»؛ «محله از پیادهروی بسیار ضـعیف و نـاامنی دارد»؛
«پیادهروها به اندازۀ کافی بزرگ و ایمناند که افراد بهراحتی بتوانند در آن قدم بزنند» است .بنابراین بر اساس متغیرهـای
مورد تجمع ،میتوان این عام را امنیت نامید.
جدول 7و شاخصهای بارگذاریشده در عامل امنیت

شاخص

ردیف

مقدار همبستگی

1

میزان امنیت و آسودگی ساکنان محله از مسیر رفتوآمد فرزندان به مدرسه

./239

2

میزان امنیت از نحوۀ تردد ماشینهای مسافرکش در شب

./259

3

میزان امنیت هنگام خرو از منزل در شب

./342

4

میزان امنیت و حفاظت منزل مسکونی در برابر دستبرد سارقان هنگام خرو از منزل

./288

5

میزان احساس امنیت از قدم زدن در مسیرهای خلوت

./268

6

میزان امنیت به هنگام تنها ماندن در منزل مسکونی

./279

7

میزان اعتماد به ساکنان و اعضای محلۀ مسکونی

./428

8

میزان جرم و جنایت (اعتیاد ،بزهکاری ،الکلیسم ،و )...در محله

./299

9

میزان احساس امنیت در خیابان و محالت شهری

./157

10

محله پیادهروی بسیار ضعیف و ناامنی اجتماعی دارد.

./325

11

پیادهروها به اندازۀ کافی بزرگ و ایمناند که افراد بهراحتی بتوانند در آن قدم بزنند.

./445

منبع :مطالعات میدانی نگارندگان1393 ،
در عام چهارم  9شاخص بارگذاریشده که در جدول  8نشان داده شدهاند .این شاخصها شـام « :میـزان شـناخت
همسایگان و ارتبا با آنها»؛ «همکاری و مشارکت با همسایگان در امور محله و مجتمع»؛ «میزان همکاری با ارگانهای
دولتی (شورای محله ،شهرداری و اعضای حقوقی) برای ایجاد نظم در محله»؛ «حفظ و تقویت جامعۀ محلی وظیفۀ عموم
ساکنان محله است»؛ «حفظ و تقویت محله بیشتر وظیفۀ دولت و ارگانهای دولتی محلی است».؛ «شهروند معمولی تأثیر
چندانی بر محی محلۀ خود ندارد»؛ «میزان صداقت و روراستی بین مردم محله»؛ «میزان مسـئولیتپـذیری و همکـاری
ساکنان برای ح مشک »؛ «میزان تعام مردم محله با همدیگر و میزان رواب با همسایگان» است .بر اساس متغیرهای
مورد تجمع ،میتوان این عام را میزان مشارکت و همبستگیهای درونی ساکنان محلته نامیـد .بنـابراین بایـد رویکـرد
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توسعه ای ورود مردم به عرصۀ تصمیم گیری و کنتـرل را مسـتلزم توجـه بـه پـیش فرض های «مشارکت مردمی» ،شام
غلبه بر موانع موجود در مسیر مشارکت مردم در توسعه ،تـرجیح راهبرد مشارکت بـر دیگـر راهبردهـای توسـعه و امکـان
سازمانیابی مردم در جهت تأمین مقاصد خـویش بدانیم.

جدول 8و شاخصهای بارگذاریشده در عامل میزان مشارکت و همبستگیهای درونی ساکنان محله

ردیف

شاخص

مقدار همبستگی

1

میزان شناخت همسایگان و ارتبا با آنها

./311

2

همکاری و مشارکت با همسایگان در امور محله و مجتمع

./169

3

میزان همکاری با ارگانهای دولتی (شـورای محلـه ،شـهرداری و اعضـای
حقوقی) برای ایجاد نظم در محله

./219

4

حفظ و تقویت جامعۀ محلی وظیفۀ عموم ساکنان محله است.

./133

5

حفظ و تقویت محله بیشتر وظیفۀ دولت و ارگانهای دولتی محلی است.

./164

6

شهروند معمولی تأثیر چندانی بر محی محلۀ خود ندارد.

./187

7

میزان صداقت و روراستی بین مردم محله

./297

8

میزان مسئولیتپذیری و همکاری ساکنان برای ح مشک

./382

9

میزان تعام مردم محله با همدیگر و میزان رواب با همسایگان

./498
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در عام پنجم  5شاخص بارگذاری شـده کـه در جـدول  9نشـان داده شـدهانـد .ایـن شـاخصهـا شـام « :وجـود
دستفروشهای متعدد در محدودۀ بازار و میدان»؛ «ابعاد ساختمانها (ساختمانهای بـدون نمـا و یکنواخـت)»؛ «وجـود
کاربریهای ناسازگار و مزاحم در بافت شهری»؛ «نبود نورپردازی و روشنایی مناسب در شب»؛ «وضعیت آشفته و نازیبای
میدان در اثر مکانگزینی نامناسب ایستگاههای اتوبوس» است .بر اساس متغیرهای مورد تجمع ،میتـوان ایـن عامـ را
مخاطرات زیباییشناختی محله نامید .امروزه آسایش بصری از مؤلفههای مهم و اساسی محی های انسانساخت بهویـژه
در فضاهای شهری به شمار میرود و محی بیرونی (شهر) نیز همانند محی زندگی انسان (خانـه) بایسـتی زیبـا و دارای
کیفیت بصری مناسب باشد .بنابراین می توانیم بگوییم که شهرهای برخوردار از محی بصری مطلوب قادرنـد بـا وسـعت
بخشیدن به تجربۀ زیبایی شناختی شهروندان ،موجبات ارتقای تصویر اهنی جامعه از خویش و تقویت غرور مدنی آنـان را
فراهم آورده و با اعتالی وجهۀ شهر در سطح ملی و بین المللی ،توان رقابتی شهر را برای جذب هر چه بیشـتر سـرمایه و
اقشار خالق تقویت کنند.
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جدول 9و شاخصهای بارگذاریشده در عامل مخاطرات زیباییشناختی محله

شاخص

ردیف

مقدار همبستگی

1

وجود دستفروشهای متعدد در محدودۀ بازار و میدان

./247

2

ابعاد ساختمانها (ساختمانهای بدون نما و یکنواخت)

./205

3

وجود کاربریهای ناسازگار و مزاحم در بافت شهری

./074

4

نبود نورپردازی و روشنایی مناسب در شب

./147

5

وضعیت آشفته و نازیبای میدان در اثر مکانگزینـی نامناسـب
ایستگاههای اتوبوس

./282
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در عام ششم  4شاخص بارگذاری شده که در جدول  10نشان داده شدهاند .این شاخصها شام « :اگـر سـرمایهای
داشتم در احیای بافت تاریخی محله هزینه میکردم»؛ «بافت سنتی و قدیمی مانع توسعۀ محلـه بـه عنـوان یـک محلـۀ
مدرن است»؛ «آپارتمانها و بر های بلند را به بافت سنتی محله ترجیح میدهم»؛ «ساختن دوبارۀ محلـه وظیفـۀ دولـت
است و ساکنان هیچ نقشی ندارند» است .بنابراین بر اساس متغیرهای مورد تجمع ،میتوان این عام را تعهتد در ح تظ

کالبد محله نامید.
جدول 10و شاخصهای بارگذاریشده در عامل تعهد در ح ظ کالبد محله

شاخص

ردیف

مقدار همبستگی

1

اگر سرمایهای داشتم در احیای بافت تاریخی محله هزینه میکردم.

./112

2

بافت سنتی و قدیمی مانع توسعۀ محله به عنوان یک محلۀ مدرن است.

./124

3

آپارتمانها و بر های بلند را به بافت سنتی محله ترجیح میدهم.

./110

4

ساختن دوبارۀ محله وظیفۀ دولت است و ساکنان هیچ نقشی ندارند.

./127
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برای مقایسۀ میانگین احساس تعل مکانی در محالت از آزمون تی استفاده شد .برای اجرای آزمون تی ،مقدار نظری
 3در نظر گرفته شده است .بر اساس نتایج این جدول مقدار میانگین واقعی ( )2/82از مقدار میانگین مفـروض ( )3کمتـر
است .بنابراین میانگین احساس تعل مکانی در محالت جهرم از میانگین نظری کمتر فرض شده است و میتـوان گفـت
فرض تحقی تأیید میشود (جدول  .)11تعل به مکان بر اینکه چقدر مردم با مکـان خاصـی حـس پیونـد دارنـد تمرکـز
می کند و تمایز خدمات و کاالهای فراهم آمده در آن مکان و رواب عاطفی و نمادین که با مکان شک می گیـرد را ثبـت
میکند) (Williams et al., 2013; 6و میتوان آن را تعل یا پیوند مثبت بین افـراد و محـی مسـکونی آنهـا دانسـت
( .)Shumaker and Taylor, 1993: 233بنابراین میتوانیم بگوییم در شهر جهرم شهروندان با محی مسکونی پیونـد
مثبت و عمیقی برقرار نکردهاند.
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جدول 11و آزمون تی برای مقایسۀ میانگین احساس تعل مکانی در محالت

عدد نظری= 3
متغیر

درجۀ

مقدار t

تعل مکانی

آزادی

11/106

259

معناداری

اختالف میانگین

میانگین

./000

-./1769

2/8231

95% Confidence Interval of
the Difference

پایین

باال

./6771

./9690
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در جامعۀ امروز نیاز بشر به همزیستی در سطح باالیی احساس می گردد و این همزیستی در قالب مشارکت شهروندان
در محالت تحق بیشتری می یابد .در میان عوام مختلفـی کـه رضـایت یـا نارضـایتی از عملکـرد سـازمانی را موجـب
میشوند ،عواملی وجود دارد که در ارتبا با احساس شهروندان نسبت به مح زندگیشان باشد .این عوام میتواند تـأثیر
مثبتی در رضایت شهروندان داشته باشد.
برای بررسی میزان مشارکت و میزان تعل مکانی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج جـدول  12نشـان
میدهد که با توجه به مقدار ضریب همبستگی ( )./925با اطمینان  0/99و سطح خطای کوچکتر از  0/01رابطۀ آمـاری
معناداری بین دو متغیر میزان مشارکت و میزان تعل مکانی وجود دارد .بدین معنی که هر چه میزان مشـارکت در محلـه
افزایش یابد ،احساس تعل مکانی نیز افزایش مییابد و برعکس؛ یعنی با کاهش تعل مکانی میزان مشارکت نیز کـاهش
مییابد.
جدول 12و آزمون همبستگی بین مشارکت ساکنان محالت و تعل مکانی

متغیر
مشارکت

مشارکت

تعل مکانی

آزمون
همبستگی پیرسون

1

(**)./925

معناداری

.

./000

260

260

(**)./925

1

معناداری

./000

.

تعداد

260

260

تعداد
تعل مکانی

همبستگی پیرسون

** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).
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نتیجهگیری
گسست موجود در ساختار فضایی محالت امروز و از بین رفتن هویت کالبدی محدوده سبب از بین رفتن ساختار اجتماعی
پیوسته میان ساکنان و کاهش ارتباطات و تعامالت میان مردم گردیده است .همچنین ایجاد شبکههای اجتماعی قـوی در
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قالب گروهها و اجتماعات محلی زمینه و بستر الزم برای برقراری ارتبا میان ساکنان در محالت شهری را ایجاد میکند.
در این مقاله هویت شهری محالت شهر جهرم سنجیده شد .بر اساس نتایج تحلی عاملی ،مهـمتـرین عامـ در تحلیـ
عاملی یعنی اولین عام با مقدار ویژۀ  23/120و واریانس  35/569نشان میدهد اهمیت عام کیفیت خدماترسـانی در
بخش هویت محلهای بیشترین اهمیت را دارد .دومین عام مهم ،متغیر شناخت هویت کالبدی محله است که بـا انـدکی
فاصله از متغیر کیفیت خدماترسانی قرار دارد .متغیرهای امنیت ،میزان مشارکت و همبستگیهای درونی ساکنان محلـه،
مخاطرات زیباییشناختی محله و تعهد در حفظ کالبد محله در مرحلۀ بعدیاند .نتایج نشان میدهند که با توجه بـه مقـدار
ضریب همبستگی پیرسون ( )./925با اطمینان  0/99و سطح خطای کوچکتر از  0/01رابطـۀ آمـاری معنـاداری بـین دو
متغیر میزان مشارکت و میزان تعل مکانی وجود دارد .بدین معنی که هر چـه میـزان مشـارکت در محلـه افـزایش یابـد،
احساس تعل مکانی نیز افزایش مییابد و بالعکس؛ یعنی با کاهش تعل مکانی میزان مشارکت نیز کاهش مییابد .بدون
تردید ،فاخرترین کارکردهـا و نمادهـای فرهنگـی ــ هنـری در جامعـۀ اسـالمی آن بخشـی اسـت کـه آفریننـدگان آن
شهروندان اند و به واسطۀ آن هویت فرهنگی خویش را نمایش می دهند و مگر حفظ و فزونی غنای هویت فرهنگی بـدون
مشارکت و حضور پیوسته و نظاممند شهروندان در طراحی و تولیـد فـرآوردههـای فرهنگـی ممکـن اسـت؟ شـاید بتـوان
مشارکت نکردن شهروندان در ح مشکالت شهری را از نتایج از بین رفتن تعل خاطر ساکنان محله ها به آنهـا دانسـت.
همین نتیجهگیری کافی است تا به مشکالت فرهنگسازی برای بسیاری از طر هایی که بـه مشـارکت شـهروندان نیـاز
دارند پی ببریم؛ طر هایی نظیر جمعآوری و تفکیک زباله ،حفظ فضای سـبز محلـی ،آمـوزشهـای ترافیکـی منطقـهای،
آمادگی برای مقابله با بحران و . ...با این اوصاف ،شاید چندان نیاز به توضیح نباشد که تا هویت محله های شهرها ،حفـظ
یا بازیابی نشود و ساکنان نسبت به محلۀ خود تعل خاطر احساس نکنند ،نمیتوان به مشارکت آنان در ایجاد شهری سالم
چندان امید داشت.
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