عنوان :
ارزیابی پیامدهای شکل گیری بازارچه خیابان انوشه لشکر آباد شهر اهواز
چکیده مقاله :
امروزه بازار و بازارچه¬ها به عنوان قلب تپنده شهر نقش بسیار مهمی در سازماندهی به ساختارهای
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و مذهبی در شهر بر عهده دارند .از این رو ارزیابی پیامدهای شکل¬گیری آن
در شهر بسیار مهم بوده و می¬تواند گامی در جهت شناخت آثار آن در بخش-های اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی شهر باشد تا بتوان از آن در جهت توسعه بهتر شهر و محلات آن چه در بحث ایجاد رفاه اقتصادی،
همبستگی و افزایش مشارکت اجتماعی برای داشتن شهری پویا و سالم استفاده نمود .با این حال هدف تحقیق
حاضر ارزیابی پیامدهای شکل¬گیری خیابان انوشه واقع در کوی لشکرآباد کلان¬شهر اهواز به عنوان
یکی از بزرگترین سلف سرویس¬های کشور در قالب سه فرضیه تحت عنوان شناسایی مهمترین عوامل شکل¬گیری
و هویت¬یابی بازارچه با  9شاخص ،شناخت مهمترین پیامد فضایی بازارچه با  11شاخص و در نهایت جهت
تعیین میزان حس تعلق مکان با  37شاخص پرداخته شد .روش این تحقیق بر اساس هدف؛ نظری-کاربردی و از
لحاظ ماهیت و روش؛ توصیفی -تحلیلی است .در اين پژوهش ابزار و منبع گردآوری اطلاعات مطالعات
اسنادي ،انجام پيمايش با پرسشنامه و همچنین دادههای طرح جامع و تفصیلی شهر اهواز و سایر مراکز
رسمی بوده است .در تجزيه و تحليل دادهها نيز از آماره¬هاي توصيفي و آزمونهای استنباطي و همچنين
تحليل¬هایی به منظور بررسي روابط دروني متغيرهاي مستقل با همديگر و تأثير چند جانبه آنها بر نقش
بازار و بازارچه بر تغییرات محله از نرمافزارهای ) Excel، Arc GIS، SPSSو  ( LISRElاستفاده شده
است .مدل به کار رفته تحلیل سلسلهمراتب فازی) (FAHPو مهمترین متغیرهای مورد بررسی شامل متغیرهای
اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی بوده است .یافته¬ها حاکی از آن است که همبستگی اجتماعی مهم¬ترین عامل
در شکل-گیری و هویت¬یابی بازارچه و شاخص جذب گردشگر مهم¬ترین پیامد فضایی شکل¬گیری خیابان
انوشه بوده است .همچنین مشخص گردید که عامل اقتصادی،اجتماعی و کالبدی عوامل تأثیرگذار در حس تعلق
مکان در این محله میباشند و به تناسب افزایش و بهبود این شاخصها حس تعلق مکان در محدوده بازارچه
انوشه اهواز افزایش مییابد .در مجموع می¬توان گفت که شهروندان نقش بسیار مهمی در ایجاد
بازارچه¬ها داشته و به تبع آن این بازارچه¬ها نیز باعث ایجاد تأثیرات اقتصادی)کسبوکار و جذب
مشتری و گردشگر( ،تأثیرات اجتماعی و فرهنگی)ایجاد همبستگی اجتماعی و حس تعلق و افزایش آن و تغییر
دید نامطلوب شهروندان کلان¬شهر اهواز نسبت به این محله( ،تأثیرات امنیتی)نقش بازارچه و تلاش
ساکنان و کسبه در ایجاد و افزایش فضای امن برای مشتریان و گردشگران( و کالبدی)تغییر فیزیکی راسته
بازارچه و نقش آن در بازسازی بافت فرسوده( در کوی لشکرآباد شهر اهواز شده است.
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