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چكيده
    بررسى جامعه شناختى فاصله اجتماعى بين شهروندان بومى با اقليتهاى غيربومى درشهربندرعباس 
براساس طيف بوگاردوس باحجم نمونه اى 149 نفرى در بين شهروندان بومى بندرعباس به انجام رسيده 
نگرش  با 7گويه  طيفى  است  رسيده  انجام  به  خوشه اى  گيرى  نمونه  روش  به  كه  پژوهش  دراين  است 
شهروندان را نسبت به 5 گروه اقليتى ساكن درشهر مورد بررسى قرار داده است.نتايج نشان داد كه شهروندان 
بومى نسبت به شيرازيهاى مقيم بندرعباس به نسبت سايراقليتها تمايل مثبت بيشترى داشته اندوكمترين 
ميزان تمايل نسبت به كرمانيهاى مقيم بندرعباس بوده است،ضمن آنكه نتايج تفصيلى تر نشان مى دهد كه 
92,6درصد از بوميها تمايل دارندبا غيربوميها"رابطه دوستى " داشته باشندتا رابطه خونى وهمسايگى و دراين 

رابطه بيشترين تمايل به دوستى با شيرازيها وآبادانيها وجود دارد.
كليد واژه ها: شهروندبومى، فاصله اجتماعى، نگرش

1. مقدمه
    شهربندرعباس به عنوان مركزاستان هرمزگان با توجه به مورفولوژى شهرى وتركيب فرهنگى 
ازويژگى هاى منحصر بفردى برخوردار مى باشد كه آنرا ازساير شهرهاى استان وبلكه كشورمتمايز 
مى سازد،بندرى بود و واقع شدن دوبندربزرگ تخليه وبارگيرى كشور وبهروردارى ازتمامى ناوگان 
حمل ونقل ريلى، هوايى، جاده اى و دريايى و رشد صنايع و خدمات به تبع نقش محورى اين 
شهر درترانزيت بيش از 70 درصد از واردات كشور و موقعيت استراتژيك ان به لحاظ دسترسى به 
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منابع انرژى و بازارهاى جهانى موقعيتى را ايجاد نموده است تا بندرعباس از نظر اهميت و جايگاه 
در كشور بى نظيرباشد مضاف برآنكه افق پيش روى كشور درتوسعه لزوم توجه هرچه بيشتربه     

بندرعباس را پيش روى هرتحليل گرمسائل اقتصادى واجتماعى قرارمى دهد.
بااين وصف مبرهن است جامعه شهربندرعباس متاثر از المانهاى اقتصادى وبه تناسب تغييرات رنگ 
ولعاب ديگرى بگيرد، رشد اقتصادى به تبع سرمايه گذارى هاى به انجام رسبده ازدهه 70به بعد 
دراستان زمينه رشد جمعيتى وگسترش شهر را بهمراه داشته است، بطوريكه شهربندرعباس نسبت 
به دهه 60 نزديك به 3 برابربه لحاظ فيزيكى رشدسطحى راتجربه نموده مضاف برآنكه جمعيت آن 
نيزافزايش زيادى را تجربه نموده است، افزايش جمعيت ناشى ازمهاجرت به شهربندرعباس بدنبال 
خود آسيب ها وفرصتهايى را فراهم نموده است كه يكى ازاين آسيبها ايجاد فاصله اجتماعى و روانى 
بين شهروندان وساكنين بومى وافرادغيربومى شهرمى باشدكه اين امرضمن فراهم آوردن زمينه براى 
شكل گيرى نگرشها1 دراين مقاله ازمنظرجامعه شناسى به بررسى فاصله اجتماعى و روانى بين 

شهروندان بومى باساكنين غيربومى شهر با استفاده ازطيف بوگاردوس پرداخته شده است.
    آنطوركه لوئيس ورث درمقاله «شهرگرايى به عنوان شيوه اى از زندگى» اشاره مى كند، شهرعبارتست 
ازجايگاه نسبتاً بزرگ، متراكم ودائمى سكونت افرادى كه به لحاظ اجتماعى وفرهنگى ناهمگونند.

(توسلى:1370: 86: به نقل ازحساميان )
    درحال حاضر آنچه در اين مقاله پژوهشى بدنبال آن هستيم ارائه تصويرى روشن ازبخش 
ازناهمگونى موجود فرهنگى درشهربندرعباس است كه نگرش شهروندان به يكديگر يكى از وجوه 
آن است وازآنجائيكه تركيب جمعيتى موجود در شهربندرعباس منجربه زيست اجتماعى انسانهايى 
باخرده فرهنگ هاى متعدد2 باتجربيات متمايزدر فضاهاى جغرافيايى و فرهنگى غيرازاستان هرمزگان 
وشهر بندرعباس گرديده است لذا بررسى پيامدها و آثارى كه چنين همزيستى فرهنگى بدنبال 
خواهد داشت لزوم انجام پژوهش ها و مطالعات چند رشته اى3 را درحوزه شهر بندرعباس بيش 

ازگذشته مبرهن وآشكار مى كند.

2. مطالعات پيشين
نمونه اّول

    درسال 1925 بوگاردوس4 براى اندازه گيرى نگرش ها در مورد اقوام مختلف در اياالت متحده 
مقياس  طراحى  به  اقدام  بودند  كرده  مهاجرت  كشور  آن  به  جهانى  اول  جنگ  اتمام  از  بعد  كه 
فاصله اجتماعى نمود، درواقع بوگاردوس بدنبال بررسى شيوه سنجش ميزان تمايل وياعدم تمايل 
معرف  كه  قسمتى  هفت  طيفى  طراحى  با  لذا  بود  يكديگر  به  نسبت  مختلف  واقوام  آمريكايى ها 
گروههاى  به  رانسبت  نظرخود  مى شدتا  اوخواسته  واز  بود  (انزجار)  تمايل  تاعدم  كامل  پذيرش 
منتخب اعالم نمايد براى اينكار 7 گويه5  بر اساس ارزشهاى اجتماعى آن زمان جامع آمريكا طراحى 
و از نمونه 1725 نفرى از شهروندان امريكايى خواسته شد تا نظر خود را درباره چهار اقليت قومى 
مختلف در امريكا كه حضور پررنگترى دراين كشور داشتند ارائه نمايند.اين ابزار سنجش بعدها با 



نام خودش يعنى "طيف بوگاردوس" شهرت يافت وبعنوان يكى از روش هاى سنجش درتحقيقات 
روان شناسى اجتماعى وجامعه شناسى مطرح گرديد.

    نتايج مطالعه بوگاردوس نشان داد كهآمريكايى ها بيشترين نگرش منفى را نسبت به اقليت قومى 
دارند وبيشترين  قرار  لهستانى ها (587)  آنها  از  پس  دارند و  امريكا(276)  در  ساكن  اى هاى  كره 

ارزيابى مثبت از اقليت انگليسى هاى(1440) ساكن در آمريكا و سوئدى ها(1139) بود.

نمونه دوم
    درايران اولين پژوهش دقيق ومبتنى برشيوه اى علمى درسال 1356 توسط دكترفرامرز رفيع 
پور درشهريزد به انجام رسيد،دراين پژوهش نگرش مسلمانان وزردتشتى هاى ساكن درشهر يزد 
بخش  ازدو  آمارى  جامعه  قرارگرفت.لذا  وبررسى  سنجش  مورد  بوگاردوس  ازطيف  استفاده  با 
زدتشتى ها ومسلمانان تشكيل مى شودكه تعداد نمونه آمارى زدتشتى ها از بين سه روستاى زردتشتى 
نشين با 99 نفر ومسلمانها نيز ازبين تعدادى ازبازاريان سنتى(بزازها) يزد انتخاب شدندكه تعداد آنها 

51 نفر بوده است.
    معرفهاى استفاده شده در طيف بوگاردوس براساس ارزشهاى اجتماعى موجود در براى دوجامعه 
طراحى و مورد استفاده قرارگرفته اند ضمن آنكه محقق براى حصول اطمينان ازميزان روايى سنجه ها 
اقدام به استفاده همزبان ازتصاويرمعرف هرگويه براى اطمينان از درك سنجه ها توسط پاسخگويان 

نموده است.
    نتايج نشان داد كه 80 درصد از مسلمانان با هم محل بودن با زردتشتى ها موافقند، 56 درصدشان 
دوستى با آنان را تائيد مى كنند،40 درصد خريد مسلمانان از زردتشتى ها را بدون اشكال دانسته،و 

تنها 2 درصد ازدواج دخترمسلمان بايك زردتشتى را تائيد نموده اند.

نمونه سوم
ارشد درسال 1379 دردانشگاه اصفهان به انجام رسيد.دراين پژوهش كه با روش پيمايشى بابهره اجتماعى" ازديگر پژوهش هاى بعمل آمده است كه توسط نگارنده درقالب پايان نامه كارشناسى     " بررسى نگرش شهروندان بومى بندرعباس نسبت به غيربوميها وتاثير آن بر ميزان مشاركت 
گيرى ازطيف ليكرت به انجام رسيدنگرش بومى هاى ساكن درشهربندرعباس نسبت به غير بوميها 
مورد بررسى قرار گرفت.جامعه امارى اين پژوهش شامل جمعيت بومى ساكن درشهر بندرعباس 

بود كه طبق برآوردهاى دقيق 60 درصد جمعيت شهر را در تاريخ اجراى پروژه در بر مى گرفت.
حجم نمونه با بهره گيرى ازفرمول كوكران برآوردگرديده وتعداد 380 نفر به روش نمونه گيرى 
از  گيرى  بهره  براساس  پزوهش  قرارگرفتند.اين  موردمصاحبه  درشهر  منتخب  ازمناطق  خوشه اى 
كوشيده است،محقق همچنين با استناد به نظريه زيمل به بازتعريف مفهوم غير بومى6  پرداخته است.نظريه "كنش بخردانه" فيش باين- آيزن و نظريه " ميدان اجتماعى" كورت لوين درتبيين نگرشها 
طبق يافته هاى اين پژوهش 64درصد از شهروندان بومى نسبت به شهروندان غير بومى نگرش مثبت 
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داشته اندهمچنين هرچه شهروندان برونگراتر باشندنگرش آنها نسبت به غيربوميها مثبت تر خواهد 
بود درهمين راستا فرضيه ديگرى نيز مورد آزمون قرارگرفته كه نشان مى دهدهرچه شبكه اجتماعى 
افراد گسترده تر باشد نگرش آنها به غير بوميها مثبت تر خواهد بودكه نشان ازتاثيرتعامالت اجتماعى 
برنگرش افراد مى شود.(s=-0/21 sig=0/59) دراين پژوهش همچنين بين متغيرهايى همچون سطح 
تحصيالت،طبقه اجتماعى شهروندان، وميزان رضايت از زندگى با نگرش آنهانسبت به غيربوميها 

آزمونهاى آمارى بعمل آمده است.( اخالقى پور:1379 )

روش پژوهش
    روش پژوهش بنابه ماهيت موضوع كه بررسى نگرش شهروندان بندرعباسى نسبت به غيربومى هاى 

ساكن درشهراست، روش پيمايشى7 مى باشد.
    جامعه آمارى شامل تمامى شهروندان بومى بندرعباس بوده كه درسال 1388 درشهربندرعباس 
ساكن بوده اند،ازآنجائيكه جامعه آمارى شهروندان بومى بطوردقيق درسرشماريها ثبت نگرديده است 
لذا ازمجموع جمعيت ساكن درشهربندرعباس تعدادآنها 270 هزارنفربوده است كه 40 درصدآنها 

رابوميها دربرمى گيرند.
    برآوردحجم نمونه طبق فرمول كوكران تعدادنمونه آمارى دراين پژوهش 152 نفر بوده است 
كه پس از ارزيابى نهايى پرسشنامه هاى تكميل شده 149 پرسشنامه شرايط الزم براى استخراج را 

بدست آورد.
شده  استفاده   " خوشه اى8  گيرى  نمونه  روش  از"  افرادجامعه  ناهمگونى  جهت  به  تحقيق  دراين 
است. بندرعباس داراى مناطق ومحله هاى زيادى است لذا دراين تحقيق باتوجه پراكنش جمعيت 
در دومنطقه شهرى نمونه هاى نهايى ازشهروندان بومى حاضر در محالت واقع درهريك ازمناطق 

شهرى به روش خوشه اى ودرنهايت بطورتصادفى ساده انتخاب گرديد.
دراين تحقيق از پرسشنامه كه يكى از ابزارهاى استاندارد محسوب مى شود، استفاده شده است.
پرسشنامه طراحى شده مبتنى برالگوگيرى از "طيف بوگاردوس" درقالب 7 سوال طراحى شده است 

كه گويه ها براساس ارزشهاى رايج درجامعه بومى- سازى شده اند.
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جدول شماره 1. گويه هاى مورد استفاده در طيف و گويه هاى مقياس بوگاردوس

در اين طيف تنها گويه چهارم ( همكار بودن ) درطيف حاضر" دوست بودن" بجاى آن قرار گرفته 
است. با توجه به تعدد قوميتهاى ساكن درشهربندرعباس بعنوان شهروندان غيربومى، 5 گروه قومى 
وجمعيتى كه اكثريت بيشترى را نسبت به ساير گروههاى قومى دارندانتخاب شدند كه درجدول 

ذيل آمده است.

جدول شماره2. اقليتهاى غيربومى موردسنجش

وارد   spss افزار  نرم  به  آورى  ازجمع  پس  اّطالعات 
ومورد تجزيه وتحليل قرار گرفت.براى حصول از ميزان 
روايى ابزارتحقيق از روايى صورى9 وپايانى ابزارتحقيق 
 α=81مقدار به  كرونباخ  آلفاى  ازضريب  گيرى  بابهره 

درصد مورد آزمون قرار گرفت.
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چارچوب مفهومى و نظرى
 تعريف مفاهيم:
1. شهروند بومى

     در اين پژوهش به فردى اطالق مى شودكه درشهر بندرعباس و يا يكى از شهرستانهاى استان 
متولد شده و در زمان انجام تحقيق دربندرعباس ساكن بوده است.

2. نگرش
     نوعى احساس مثبت يامنفى نسبت به چيزها، افراد وحوادث معين كه دربرگيرنده ارزيابى 

مطلوب يا نامطلوب از آنها باشد.(بركوييتز:1383 :239)

3. فاصله اجتماعى10 
     به احساسى اطالق مى شود كه شهروندان عليرغم قرابت و مجاورت مكانى وجغرافيايى ممكن 

است نسبت بهم تعلق خاطر نداشته احساس دورى نمايند.

• نظريه لوئيس ورث11 
نموداما  قلمداد  نظرى  چارچوب  بعنوان  پزوهش  دراين  را  نظريه  يك  انتخاب  نتوان  شايد       
دستاويزى علمى براى تحليل وضعيت يك پديده بر مبناى مدل تحليلى و مفهومى يك نظريه 
حداقل فايده اى كه بهمراه خواهد داشت انتظام بخشيدن به يافته هاى محقق و ارائه دركى روشن تر 
ازموضوع به خوانندگان هر اثر پژوهشى مى باشد.از اينرو انتخاب نظريه لوئيس ورث بعنوان يك 
صاحبنظر در زمينه زندگى شهرى در جامعه شناسى و بويژه تاثيراتى كه ايشان از بوگاردوس واضع 
ابزار سنجش اين پژوهش داشته است ما را برآن داشت تا بجاى بهره گيرى از دستگاه نظرى متشكل 

از نظريات مختلف از نظريه لوئيس ورث بطور خاص استفاده شود.
     استدالل اساسي ورث اين بودكه ويژگي زندگي شهري، انزوا و بي سازماني اجتماعي است، بدين 

علت كه همه شهرها، بزرگ،متراكم وناهمگون هستند (سويج،1380 :137).
سه ويژگى مذكور در نظر "ورث" خصايص اصلي شهر هستند، دو مفهوم اول(بزرگى و متراكم 
بودن) بوم شناختي ومفهوم ( ناهمگونى ) جامعه شناسي است،كه از دو مفهوم اّول استنتاج مي شود. 
بزرگي يك جامعه باعث افزايش تنوع درجمعيت مي شود.هرچه جمعيت بزرگترباشد جداييهاي 
شدن  سست  باعث  درشهر  فضايي  شد،تفكيك  بيشترخواهد  ومنزلت  نژاد،قوم  برمبناي  فضايي 
اين  شدن  برخوردارند.ضعيف  ازآن  كوچك  جوامع  مي شودكه  واحساساتي  همسايگي  پيوندهاي 

پيوندها باعث تقويت رقابت وضرورت حضورنظارت رسمي مي گردد (ممتاز:1379 :139-140).
     جرج زيمل نيز با رويكردى روانشناختى نسبت به روحيه كسانى كه در شهرهاى بزرگ زندگى 
مى كنندمعتقد استدر كالن شهرها گروههاى وسيع ومتعددى درحال فعاليت و كنش وواكنش هستند 

ليكن هدف انها سودجويى و انگيزه هاى فردى است.(توسلى:1370 :72)
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     ورث چنين بيان مي كند:
«ارقام انبوه، بيانگر ويژگيهاي مربوط به تنوع و تغييرپذيري فرد، فقدان نسبي آشنايي نزديك شخصي 
وقطعه قطعه كردن روابط انسانى است كه بسيار ناشناخته، سطحي و گذراست."تراكم"، متضمن تنوع 
وتخصص، هماهنگي برخورد فيزيكي نزديك و روابط اجتماعي دور،تضادهاي درخشان وآشكار، 
پديده هاي  درميان  شديد  برخورد  و  رسمي،  اجتماعي  نظارت  سلطه  ازتفكيك،  پيچيده  الگويي 
ديگراست. ناهمگوني دربدنه محكم و نفوذناپذير ساختهاي اجتماعي شكاف ايجاد مي كند و باعث 
تحرك، بي ثباتي، ناامني و وابستگي افراد به گروه هاي اجتماعي درهم و فرعي با تغييرات زياد و پي 
در پي اعضاء مي شود. شبكه ارتباط مادي روند جابه جايي روابط شخصي را تعقيب مي كند و نهادها 
و مؤسسات پاسخگويي به نيازهاي توده را بر فرد ترجيح مي دهند؛ بنابراين، فرد فقط با فعاليت از 

طريق گروه هاي سازمان يافته، مؤثر و كارآمد مي گردد.» (سويج، 1380 :137-138).
معني كه در گروه هاي بزرگ افراد يكديگر را به خوبي نمي شناسند يا تنها بخشي ازشخصيت يك     "بزرگي يك جامعه" پديده هاي ديگري را نيز به دنبال دارد، محدود شدن روابط خارجي؛ به اين 
فرد را مي شناسند كه با آن در تماس هستند. آشناييهاي صميمي كم مي شود و تماسهاي اجتماعي 
بريده بريده مي گردد. كنشهاي متقابل در گروه هاي بزرگ ابزاري مي شود، يعني افراد بر مبناي اهداف 
خاص با هم كنش دارند. اين خصايص شهر باعث مي شود كه روابط سطحي زودگذر و توام با 
گمنامي باشند.درحالي كه فرد دراين نوع روابط ميزاني از آزادي، از قيود روابط شخصي و عاطفي 
پيدا مي كند اما ازطرف ديگر پيمانهاي خود بخود واحساس تعلق و وابستگي و مشاركت نزديك را 
از دست مي دهد. زندگي و كار در كنار جمعيت بزرگي كه هيچ نوع پيوند احساسي و عاطفي ندارند، 
درضمن حس رقابت و استثمار متقابل را افزايش مي دهد. در عين حال باعث يك نوع ديدگاه 
نسبي گرا و متحمل مي گردد، كه مبناي پيدايش عقالنيت در جامعه شهري است. اما زندگي جداي 
افراد از يكديگر باعث احساس آنومي و بي سازماني شخصيتي مي گردد. در اينجا مي بينيم كه بزرگي 

جمعيت باعث پيدايش نگرش خاصي به روان شناسي اجتماعي شهر شده است (ممتاز، 1379: 140).
شرايط جمعيت متراكم نياز به تخصصي شدن و تمايزيافتگى بيشتر مي شود و پيچيدگي ساخت "تراكم" نيز مورد توجه ورث بوده است و از جمله خصايص منطقه شهري به حساب مي آيد. در 
در  فاصله را  بي شمار  تعداد  نزديك  تماسهاي  مي كند  پيدا  افزايش  ترتيب  همان  به  هم  اجتماعي 
روابط اجتماعي افزايش مي دهد. محيط شهري رابطه فرد را با اشياء بيشتر و با طبيعت كمتر مي كند 

(همان:140-141).
    از آنجا كه كساني كه در نواحي شهري زندگي مي كنند معموالً تحرك زيادي دارند، پيوندهاي 
نسبتاً ضعيفي بين آنها وجود دارد. مردم هر روز در فعاليتهاي و وضعيتهاي گوناگون فراواني درگير 
مي شوند «آهنگ زندگي» سريع تر از نواحي روستايي است. رقابت بر همكاري چيره است. ورث 
مي پذيرد كه تراكم زندگي اجتماعي در شهرها به تشكيل محالتي مي انجامد كه داراي ويژگيهاي 
مشخصي هستند وبعضي از آنها ممكن است ويژگيهاي اجتماعات كوچك را حفظ كنند. براي مثال، 
درنواحي مهاجرنشين انواع ارتباطات سنتي بين خانواده ها يافت مي شود وبيشتر مردم عده زيادي 
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ازمردم ديگر را برمبناي روابط شخصي مي شناسند. اما هرچه اين گونه نواحي بيشتر درالگوهاي 
وسيع تر زندگي شهري جذب مي شوند،اين ويژگيها كمترباقي مي ماند (گيدنز، 609:1381).

    انديشه هاي ورث، آن گونه كه در خور آنهاست رواج فراوان يافته اند. نمونه هاي چيرگي روابط 
غير شخصي و رسمي در شهرها و بي توجه بودن ساكنان آنها به كارهاي يكديگر فراوان است. 

    ناهمگوني در نتيجه بزرگي وتراكم جمعيت پديد مي آيد. كنشهاي متقابل درجامعه ناهمگون، 
تمايزهاي جامعه ساده را مبدل به قشربندي بسيار پيچيده مي كند و ساخت جامعه شهري از نظر 
قشربندي با جوامع ساده بسيار متفاوت است. در عين حال ميان افراد با سوابق فرهنگي گوناگون 
منتهي به تنوع و پرورش فكر و پديده جهان وطني مي گردد كه خاص جامعه شهري است و باعث 
تحرك بيشتر جغرافيايي و اجتماعي طبقاتي مي گردد و فرصتهاي بيشتر و گسترده تر پديد مي آيد 

(ممتاز، 141-142:1379).
    درعين حال درجامعه ناهمگون شهري توليدات به شكل استاندارد درمي آيند و همشكل مي شوند 
چون بايد جوابگوي نيازهاي شهروندان معمولي باشند. وسايل ارتباط جمعي هم نگرش كم وبيش 
مشابهي درميان افراد ايجاد مي كند.اما روابط اجتماعي غيرمشخص درچهارچوب هاي مشخص واز 

پيش تعيين شده واقع مي گردد. 
شهري شدن به عنوان ديدگاه تحربي از سه نقطه نظر مورد بحث قرار دارد.

1- ساخت فيزيكي كه متشكل از جمعيت، تكنولوژي و نظم بوم شناختي است.
2- نظام سازمانهاي اجتماعي كه شامل ساخت اجتماعي نهادها والگوهاي روابط اجتماعي معمول 

مي گردد.
3- مجموعه اي ازگرايشها، ايده ها وشخصيت هاي افراد، كه درفعاليت هاي جمعي شهرشركت 

مي كنند وتحت تأثير مكانيسم- هاي نظارت اجتماعي قرار مي گيرند.(ممتاز، 142-143:1379)

فاصله اجتماعي
مي گيرد،بوگاردوس جامعه شناس پيش از 1930 و درضمن مطالعه مناسبات بين اشخاص نشان " فاصله اجتماعي" كه مورد نظر ورث بود ازمطالعات صورت گرفته توسط بوگاردوس سرچشمه 
داده است كه مي توان به تعبير «فاصله اجتماعي» معني عيني بخشيد به اين معني كه تجربه نشان 
مي دهد كه در استعداد افراد براي پيوستن به يكديگر سلسله مراتبي وجود دارد كه ازخويشاوندان و 
بستگان شروع مي شود و پس ازگذشتن از دوستان و آشنايان وهمسايگان و همكاران وهمشهريان 

به بيگانگان مي رسد. (استوتزل، 1368: 298).
 

عوامل مؤثر درتضعيف پيوندهاي ساكنان نواحي شهري در نظريه ورث
است دراينجا به عواملي كه اين فرايند را تشديد مي كنند اشاره اي داشته باشيم.    از آنجا كه ورث معتقد است كه پيوندهاي نسبتاً ضعيفي بين ساكنان نواحي شهر وجود دارد الزم 

* تقسيم كارمفرط
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* افزايش جمعيت شهر
* جدايي گزيني مكانهاي شهري
* تحرك زياد (آريان پور: 286:2536)

اين حال بر راساس الگوى ورث ازشهرگرايش به تراكم بيشتر وناهمگونى روز افزون دو ويژگى هرچند نمى توان طبق ارزيابى هاى امروزى ازشهرها، " بندرعباس" را بعنوان كالن شهر درنظرگرفت،با 
عمده اى است كه شهر بندرعباس ازآن برخورداراست همچنين با توجه به ويژگى هايى كه جمعيت 
مهاجردراين شهر دارند مانند،تعدد وتنوع قومى وفرهنگى ازيكسو وتفاوت حرفه اى دركارومشاغل 
باعث گرديده است تاشاهد شكل گيرى "حصارهاى سكونتى" در شهر باشيم (كه دراين پژوهش به 
منازل سازمانى اطالق مى شود) منازل ومجتمع هايى كه عمدتا نيروهاى كارى مهاجردرآنها سكونت 
داشته و بنوعى استقالل مكانى ازسايرمحالت و جمعيت شهرى دارند وتعداد آنها بحدى است كه 
مى توان شكل گيرى آن را( به نسبت جمعيت شهر) بداليل تبعات روانى واجتماعى بعنوان يك 
شكل  منجربه  جداگذينى  نوعى  تداعى  ضمن  برشمرد.كه  درشهربندرعباس  مورفولوژيك  آسيب 
گيرى احساس استقالل روانى از ساير شهروندان و درنهايت احساس عدم تعلق اجتماعى و در 
شد.از  خواهد  غيربومى ها  با  بومى ها  بويژه  شهروندان  بين  واجتماعى  روانى  فاصله  ايجاد  نهايت 
سويى ديگرتفاوتهاى فرهنگى ما بين شهروندان بومى با افراد غير بومى ساكن در بندرعباس هرچند 
تحت تاثير مولفه هايى همچون يكسان سازى فرهنگى (كه ناشى ازتاثير پذيرى از رسانه هاى داخلى 
وخارجى وتبادل فرهنگى مى باشد) نسبت به گذشته تعديل شده است اما با اينحال اين تفاوتهاى 

فرهنگى دربطن خودتكثير كننده نگرشها وتصورات قالبى12 دربين دوگروه از شهروندان است.
لذا با بهره گيرى از مبناى نظرى لوئيس ورث و واقعيتهاى روانى ومحيطى حاكم برشهربندرعباس 
به  بنا  گويه هايى  درآن  ايم.كه  نموده  بوگاردوس  طيف  طراحى  و  ابزارسنجش  طراحى  به  اقدام 

ارزشهاى متداول و مالحظات محيطى و فرهنگى طراحى شد.

يافته هاى پژوهش
1.ويژگى هاى نمونه مورد بررسى

    پژوهش دربين 149 از شهروندان بومى ساكن درشهربندرعباس به انجام رسيده كه 60 درصد 
آنها را مردان و 40 درصدرا زنان شامل مى شوند.نمونه مورد بررسى در رده سنى 18تا 89 سال بوده 
اند و 74,5 درصداز نمونه مورد بررسى درسن 26- 46 سال قرار داشته اند كه فاصله سنى اى است 
كه انسانها راحتر وبا ثبات تر قادر به اظهارنظر وارزيابى ديگران مى باشند.به لحاظ سطح تحصيالتى 
پاسخگويان، 3,4 درصد آنها بى سواد، 22 درصد زير ديپلم و 78 درصد باالى ديپلم سواد داشته اند 

كه از اين ميزان 43,7 درصد از آنها تحصيالت عاليه داشته اند.
   باهدف بررسى اين مهم كه نمونه مورد بررسى سابقه سكونتشان درشهربندرعباس چندسال است 
نتايج نشان مى دهد كه تنها 1,8درصد از نمونه مورد بررسى سابقه سكونت زير 8 سال دارند و 98 
درصد بيش از 8 سال سابقه سكونت درشهر بندرعباس دارند كه نشان از انتخاب دقيق نمونه ها براى 
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حصول اطمينان از داشتن تجربه الزم زيست اجتماعى درشهر بندرعباس مى باشد.
    در پاسخ به اين پرسش كه درهمسايگى شما فرد غيربومى وجود دارد؟ 94 درصد پاسخ مثبت 
داده اند يا به عبارتى، نمونه مورد بررسى 94 درصدشان داراى همسايه غيربومى بوده اند لذا اين 
امرمويداين نكته است كه نمونه هاى موردمصاحبه داراى تجربه مستقيم تعامل با شهروندان غيربومى 

بوده اند، لذا درارزيابى قضاوتها مى توان تجربه مستقيم ترى را استنباط نمود.

2. نتايج 
به  نسبت  بومى  شهروندان  ارزيابى  مى دهدكه  نشان  شماره 3  درجدول  مندرج  نسبى  نتايج      
اقليت هاى غيربومى مورد بررسى، مثبت ترين ارزيابى متعلق به "شيرازيها"، ومنفى ترين ارزيابى را 

شهروندان بومى نسبت به اقليت "كرمانيها" داشته اند.

جدول شماره 3. نظرات شهروندان بومى درباره 5 اقليت قومى درشهربندرعباس( درصد)

    پنج گويه اّول در طيف بيانگرتمايل شهروندان بومى به اقليتهاى غير بومى مى باشدكه باالترين 
از  درصد   92,6 ديگر  بعبارت  است.   4 شماره  گويه  به  متعلق  گويه   5 اين  بين  از  تمايل  ميزان 
بومى دراين پژوهش مايل به دوست بودن با اقليتهاى شيرازى وآبادانى ها بوده اند.و كمترين ميزان پاسخگويان بومى تمايل دارند با غيربوميها " دوست باشند" كه در اين رابطه 100درصد شهروندان 
تمايل به برقراى نسبت فاميلى ازطريق ازدواج با آنهاست ودراين رابطه كمترين ميزان تمايل ازدواج 

با كرمانيها وبيشترين تمايل ازدواج با شيرازيها مى باشد.
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نمودارشماره 1.نوسانات نظرات شهروندان بومى نسبت به پنج اقليت مختلف

    از آنجا كه دوگويه 6و7 عدم تمايل را مى سنجند وگويه هاى 1 تا 5 گرايش مثبت را مى سنجند 
لذا براى درك بهتر از نگرش شهروندان بومى نسبت به اقليتهاى غيربومى ساكن درشهر بندرعباس 
دوگويه 6 و 7 حذف وگويه ها درجدول شماره 4 ضريب بندى شده اند وازاين طريق نمره واقعى 

هريك از اقليتها بدست آمده است.

جدول شماره4. نتيجه استخراج طيف درشهربندرعباس

*ضريب وزن دهى،حاصل ضرب،شماره گويه با درصد افرادى كه با آن گويه موافق بوده اند.
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نمودارشماره 2. نمره نهايى ميزان تمايل شهروندان به هريك ازاقليتها

پيشنهادات
    شهر بندرعباس بعنوان يكى از شهرهايى كه به سرعت در حال توسعه ساختارى مى باشدضمن 
آنكه بدنبال اين تغيير كالبدى كه منجربه تقسيم كارو شكل گيرى شريانهاى تعاملى بيشتر مى شود 
فرهنگ و نيازهاى جديدى را نيز خلق مى كند، وابستگى شديد بندرعباس بعنوان مركز استان به 
نيروى كار مهاجر تحت تاثير كاركرد بندرگاهى و نقش چند وجهى آن دركل ساختار اقتصادى 
كشور باعث گرديده تا شاهد رشد جمعيت و شكل گيرى تركيب فرهنگى و قومى منحصر بفردى 
در اين شهر باشيم كه باستثناى تهران بعنوان پاى تخت كمتر شهرى را با چنين مولفه هاى پيچيده اى 
مى توان سراغ داشت بااين وجو نمى توان ازياد برد كه«شهر نه تنها با فرهنگ ونيازهاى مربوط به 
اسكان،هويت مى يابد بلكه فرهنگ نيز ويژگى هاى مادى(تمدنى) وغيرمادى( روانى،فكرى،اخالقى 

و...) خود را از شهر مى گيرد» (ربانى: 1381: 27)
    لذا تصور شهرى بدون فرهنگ يعنى بى هويتى شهرو فقدان روح از سويى شكل گيرى " 
دنبال خور جريان هاى فرهنگى منبعث از قوميتها و جوامع را بدنبال خود خواهد آورد كه اين امر جريانهاى انسانى" به سمت شهرى همچون بندرعباس در قالب نيروهاى مهاجر(به هر عنوانى) به 
بدنبال خود باعث ارائه الگوهاى ذهنى و رفتارى متنوعى مى گردد كه ضمن پنهان نمودن و چه بسا 

به حاشيه راندن فرهنگ بومى شهرباعث شكل گيرى حيات فرهنگى جديدى گردد.
با اين وصف مهندسى فضادر شهر دركنارمهندسى خرده فرهنگها ودر نهايت شكل دادن به يك 
همزيستى فرهنگى از ملزوماتى است در شهرى همچون بندرعباس بايستى مدنظر برنامه ريزان و 
مديران شهرى قرارگيرد، امرى كه به واقع در ساليان اخير ضمن توسعه كالبدى وفضايى شهر مغفول 

مانده است.
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نتايج حاصل ازپژوهش حاضر نشان مى دهد كه نگرشها وتفكرات قالبى عليرغم توسعه ومدرن شدن 
شهرنسبت به گذشته همچنان تعيين كننده رفتارهاى شهروندان مى باشد.

در مجموع مى توان پيشنهادات ذيل را بعنوان راهكارهايى مقدماتى جهت تعديل نگرشهاى شهروندان 
بومى و غير بومى بكار برد:

1. فراهم آوردن امكان مطالعاتى منسجم درحوزه مردم شناسى شهرى باهدف شناخت دقيق وضعيت 
فرهنگى شهر بندرعباس درمرحله رشد وتوسعه سريع

2. ازآنجائيكه امكان انطباق براى يك فرد غير بومى تابع امكان شبيه سازى13 وى با نظام اجتماعى 
وفرهنگى جامعه دارد كه بدانجا وارد شده است لذا برمسئولين و به ويژه رسانه هايى همچون شبكه 
استانى است تا با تدبير در برنامه ريزى هاى خود وبا توليد برنامه هايى مدبرانه اقدام به فراهم سازى 

اين امر نمايد.
3. مسئولين فرهنگى و بخصوص مديران برنامه ريزى شهرى و طراحان شهرى الزم است تا نوع 
نگاه خود را به شهرنه بعنوان كالبدى بى روح بلكه بعنوان موجودى ذى روح كه در رگهاى آن خرده 

فرهنگها جارى وسارى هستند تغيير دهند.
4. دستگاههاى فرهنگى مى توانند با توليدمحصوالت متنوع فرهنگى و برپايى نمايشگاهها و جشنواره 
هايى همچون موسيقى، عكس و... نسبت به انتقال عناصرفرهنگى سايرمناطق كشور به شهروندان 

بومى اقدام نمايند.
5. درمهندسى فضاهاى شهرى بايستى به نحوى عمل كرد كه ضمن لحاظ عناصر زيبا شناختى 

حداكثر تعامالت اجتماعى در چنين فضاهايى ديده شود.
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پى نويس ها

1. Attitudes

2. Subculture

3. Multi- Field

4. Emery s. Bogardus

5. ITEM

6. Stranger

7. Survey

8. Cluster sampling

9. Face Validatiy

10. Social Space

11. Louise wirth

12. Stereotypes

13. Assimilation
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