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 مجله آمایش جغرافیایی فضا 
پژوهشی دانشگاه گلستان -فصلنامه علمی  

3131سال چهارم/ شماره مسلسل چهاردهم/ زمستان   

 

 

 موردی: محالت  مطالعه. اجتماعی در تحکیم حس مکانی ارزیابی نقش توسعه

 شهر سنندج 01ناحیه 
 

  3، کیومرث نعیمی2امیر شریفی، 1اله زیاریکرامت
 ریزی شهری دانشگاه تهران،افیا و برنامهاستاد جغر 1

 ریزی شهری دانشگاه تهران،دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه2

 ریزی شهری دانشگاه تبریزدانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه3 

 2/3/33 ؛ تاریخ پذیرش:  21/1/33تاریخ دریافت: 

 چکیده
باال بودن حس مکان در یک ف یک شهر متفاوت است. های مختلحس مکانی ناشی از سکونت در محله

 تواند برای شهر نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد.شهر بیانگر مهم بودن شهر برای ساکنان آن است که می
های شهر مطلوب بنگرند و برای نیل به لفهؤمفهوم حس مکان به عنوان یکی از مریزان شهری باید به برنامه

اجتماعی  یارتقای سطح توسعه ،های تحکیم حس مکاناستراتژی یکی از ریزی کنند.نامهآن اقدام به بر
و شهر سنندج  11 یناحیه یهـمحلچهار  اجتماعی در یسنجش سطح توسعه ،هدف از این تحقیقاست. 

 یمطالعهمبتنی بر و  تحلیلی -توصیفی ،روش تحقیق ارزیابی نقش آن در تحکیم حس مکانی است.
نفر از  دوازدهاین پژوهش ابتدا با استفاده از نظرات در فرایند است.  پیمایشی یمطالعهای و هکتابخان

 ینفر از افراد دارای تحصیالت دانشگاهی ساکن در ناحیه 22و کارشناسان شهرداری و شورای شهر سنندج 
همچون سطوح  یایمعیاره نظراز  وضعیت توسعه یافتگی اجتماعی محالت ،سنندج شهر 11 یمحالت ناحیه

 در قالب مدل هنجارهاو  هاش به ارزشگرای تعامل، یامنیت اجتماعی، انسجام اجتماعی، سطح اعتماد، دامنه

AHP نفر از  333 میاندر نامه سنجش حس مکانی بعد با توزیع پرسش ی. در مرحلهو ارزیابی شد سنجش
با استفاده از آزمون آماری سوم  یمرحلهدوم تحقیق نیز به پایان رسید. در  یمرحله ،ساکنان ناحیه

یافتگی اجتماعی محالت و حس مکانی ساکنان محالت چهارگانه ح توسعهـسط ی میـانهـرابط ،ونـپیرس
اجتماعی و حس  یتوسعه مثبت و مستقیم میان نتایج این آزمون نشان از وجود رابطهشد.  و تحلیل ارزیابی

ترین بیش ،هاجتماعی بودیافتگی سطح توسعهمیزان ترین که دارای باال یک یبر این اساس محله مکانی دارد.
 .داشته استنیز  را میزان حس مکانی

 .سنندج، حس مکان، آزمون آماری 11 ناحیه، AHPاجتماعی، مدل  یتوسعه :واژگان کلیدي

                                         
:نویسنده مسئول  amir_sharifi@ut.ac.ir  
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 و بیان مسأله مقدمه

در  نقش اساسی ،ات شهریهای حیمحالت مسکونی در شهرها به عنوان سلول ،های دوراز گذشته

 گردآمدن برای هاییمکان شهری، محالت درگذشته کهاین به توجه با. اندهداشتها زندگی ساکنان آن

 عـتجم دنبالبه اند،بوده مشترك و اجتماعی اقتصادی، مذهبی، نژادی، -قومی هایویژگی با افراد

 ایشده شناخته و خاص هویت شهر از شبخ آن محدوده، یک در مشترك هایویژگی با افراد تربیش

 ایجاد سبب محدوده آن در عامل همین. گردیدمی طرافا یا هابافت دیگر از آن تمایز سبب که داشت

کرد می متمایز اطراف هایمحدوده از نیز را آن بافت که شدمی خاص عملکردهای و کارکرد با فضاهایی

 (.111: 1323)قاسمی و نگینی، 
ی که انتظار ـدهد، تغییراتهای یک جامعه رخ میدین در ویژگیعه، تغییراتی بنیاطی فرایند توس

رود جامعه را به سوی شرایط مادی و معنوی بهتری هدایت کند و به لحاظ توان آحاد جامعه برای می

)حبیبی بدرآبادی،  تر از قبل قرار دهدایگاهی مطلوبتأمین معاش، اعتماد به نفس و آزادی، در ج

 هتأکید بر توسع دهد که تحقق این اهداف، تنها باکشورهای مختلف نشان می هتجرب (.82 :1331

ل یاهداف اقتصادی، مسا باید در کنار پایدار یهتوسعیابی به پذیر نیست، بلکه برای دستاقتصادی امکان

 یهتوسعاه با متقابلی است که همر اجتماعی،کنش یهتوسعد. مقصود از اجتماعی نیز مدّ نظر قرار گیر

عملکرد سیستم اجتماعی برای تحقق  اجتماعی بر کیفیت یهتوسعدهد. تمدّن در یک جامعه رخ می

 )کالنتری، گذاردها تأثیر میکیفیت زندگی انسان عدالت اجتماعی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی و نیز

1333: 131.) 

مان ملل متحد که در آن تأکید به ساز( WCDE)پس از گزارش کمیسیون جهانی زیست و توسعه 

محیطی و اقتصادی پایدار نیازمند توجه هماهنگ به شرایط اجتماعی، زیست یکرده بود که توسعه

زیست و . در واقع به همراه محیطاست داشته، پایداری اجتماعی اهمیت بنیادین و بسیار مهمی است

 (. Scoot et al., 2000: 434) آیندر میعنصر بنیادین پایداری به شماات اجتماعی سه ظاقتصاد، مالح

مفهـوم  درشهری  یهای بسیار مهم توسعهاجتماعی شهرها یکی از زیر بخش ینجایی که توسعهآاز 

تواند چه نتایجی یاجتماعی م باید این موضوع به روشنی مطرح شود که توسعهبنابراین  ،استکیفی آن 

نقـش  ،هـای شـهری مطـرح شـده اسـتکه امروزه در عرصهرا به همراه داشته باشد. یکی از موضوعاتی 

شـهروندان در های شهری( ویژه حس مکان در سطح محله)به حس مکانیاجتماعی در ارتقای  یتوسعه

توانـد جتمـاعی مـیا یاند که آیـا توسـعهدهکرمحققین این فرضیه را مطرح از ی خسطح شهرهاست. بر

 یمدت شـود. ایـن دسـته از محققـین نقـش توسـعهلندی شهروندان شهرهای جدید در بارماندگ سبب

اجتماعی شهرها باعث ارتقای  ای که توسعهبه گونه ؛دانندغیر مستقیم می ،اجتماعی را در این ماندگاری
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ی آنـان در ایـن شـهرها مانـدگار سبب حس تعلقشود و در نهایت این شهروندان می حس تعلق مکانی

 .  (Putnam,1993; Coleman,1990; Onyx & Bullen, 2000) شودمی

 یدامنه است،در نوع خود نو و در این پژوهش که از بعد اجتماعی به حس مکان نگریسته است 

عی اجتما یتوسعهامروزه که آیا  این پژوهش در پی آن است .دارد چهارچوب نظری بسیار محدود

)احساس  شکالت متنوعیکه م (شهرها مکانی )الرا مکانی تواند بحران حس عدم تعلق شهرهای می

 مشارکت ، منفی یهای مهاجرت، موازنهگرایی در شهرهاتخریبمنی در شهرها، افزایش جرایم شهری، انا

به پایان  ،و تضادهای فرهنگی( را در شهرها به وجود آورده است در مدیریت شهریشهروندان  نکردن

 د.پایدار تبدیل کن هاییگاههای شهری را به سکونتببرد و محیط

 

 ها و مبانی نظريمفاهیم، دیدگاه

و اجتماعی است. فرایند  اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، انسانی بعدی شامل ابعادامری چند ،توسعه

عه اجتماعی فراگیرترین بعد توسعه است که موجب بهبود مستمر کیفیت زندگی فرد و جام یتوسعه

پیوندی تنگاتنگ  ،زندگی افراد یک جامعه یاجتماعی از مفاهیمی است که با شیوه یشود. توسعهمی

تر ناظر بر باال بردن سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد شرایط مطلوب و بیش ،دارد و در ابعاد عینی

فقرزدایی، تغذیه، بهداشت، مسکن، اشتغال، آموزش و چگونگی گذران اوقات فراغت  یبهینه در زمینه

ر جامعه و همچنین مسیری است برای ارتقای مستم اجتماعی ی(. توسعه132: 1332)توسلی،  است

های و امکان رشد افراد از جنبه گیری از مواهب طبیعی، بهبود روابط اجتماعینظام اجتماعی با بهره

یابی به عدالت و وفاق های اجتماعی برای دستنقش یگوناگون انسانی و نیز نهادسازی و تقسیم دوباره

 (. 113: 1321)کالنتری و گنجی،  و افزایش ضریب امنیت اجتماعی

ها و لذت به طوری که نبود آن چالشی بزرگ برای انسان ،ها استترین نیاز انسانامنیت از اساسی

نیازی از آن محال توان گفت که تصور بیمیپس  .(David, 1955: 36)ها از زندگی است بردن آن

امنیت  و اندختلف نیز دچار تغییرات زیادی شدههای مختلف، جوامع معبور از دورهو است. با گذر زمان 

 ,Zender)های زندگی از خاص و کوچک به عام و گسترده تغییر کرده است نیز همچون سایر عرصه

-گفتهن ضدترس و به ـام .امن است یتوان گفت امنیت بر گرفته از واژهبر این اساس می (.138 :2007

ت فراغت از خطر هر گونه تهدید یا حمله و یا آمادگی حال ،امنیت در لغت .برخی نقیض آن است ی

. امنیت اجتماعی به مفهوم وجود شرایطی (11: 1323تهدید و حمله است )دهقان، برای رویارویی با هر 

است که در آن، آرامش خاطر جامعه در برابر تهدیدات نسبت به سالمت جسم و جان، مال، معیشت، 

های اجتماعی در چهارچوب قوانین ادی و معنوی افراد و گروههای مآموزش و مسکن و تمامی ارزش

 (.118: 1323پور و همکاران، ییر به طور نسبی تأمین گردد )صفاکشو
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در سطح یک گروه »اساس آن  ای است که برشناختی، انسجام و همبستگی پدیدهاز دیدگاه جامعه

گر هستند. این امر مستلزم طرد آگاهی و نفی نیازمند یکدی یا جامعه، اعضا به یکدیگر وابسته و متقابالً

ها و احساس الزام اخالقی مبتنی بر تقابل و مسئولیت نیست، بلکه دعوت به احراز و کسب این ارزش

راد جامعه، توان به احساس یکپارچگی اف(. انسجام اجتماعی را می111: 1331 ،)بیرو« متقابل است

های مشترك و اساس ارزش ای گروهی برهاجتماعی و تعامل آمیز، میزان روابطروابط دوستانه و محبت

داللت بر توافق جمعی میان اعضای  ،انسجام دیگر (. به عبارتی8: 1323د )نیازی، کرمنسجم تعریف 

ها و خرده گران، گروهمیان کنش یانسجام در کل ناظر بر میزان و الگوی رابطه»یک جامعه دارد. 

 (.111: 1332)افروغ، « های تمایز یافته استفرهنگ

تواند وحدت، سالمت و یکپارچگی گروه را تأمین کند. به نظر از نظر دورکیم انسجام اجتماعی می 

 عکس افزاید و برمیزان روابط متقابل میان آنان میبر  ،هر جا این همبستگی نیرومندتر باشد»وی 

« ان افراد جامعه کاسته خواهد شداز تنوع روابط و برخوردهای می ،تر باشدهرچه میزان همبستگی کم

سطح باالی انسجام را زمانی  ،(. پارسونز در تحلیل انسجام در سطح نظام اجتماعی133: 1331)تنهایی، 

ست که مسئولیت و هابه یک جمع باشد. در این کنش اخالقی و معطوف ،های افرادکه کنش» داند می

 (.82: 1321)نیازی، « رسدمی گران و جامعه به حد اعالی خودوفاداری در قبال دی

ظن فرد نسبت به افراد جامعه تعریف کرد که این امر موجب گسترش و اعتماد را حسن توانمی

که را ای از کسانی شود. در اینجا افراد جامعه، گسترهروابط اجتماعی فرد با سایر افراد جامعه می تسهیل

به ماهیت یا  اطمینان یا اتکاگیدنز، اعتماد را (. 21: 2111)کوهن،  گیردمی بر در ،دارند تعامل فرد با

ای توصیف کرده است. زیمل اعتماد را شکلی از ایمان و خاصیت شخص یا چیزی یا صحت گفته

کند و زتومکا، اعتماد و اعتماد کردن را نوعی ئن به یک نفر یا یک اصل تعریف میوابستگی مطم

-131: 1322داند )وثوقی و همکاران، کنترل آینده می ا شرایط نامعین وه بهاستراتژی مهم در مواج

است و بدون عنصر اعتماد و معنای  ناپذیرمی و اجتنابیتماد برای روابط انسانی حضوری دااع(. 138

اند که بدون این اعتقاد پی برده شناسان بهجامعه .نیست میسرروابط اجتماعی پایدار  مشترك، برقراری

: 1323)زتومکا،  است ممکنناپنداریم، ای که آن را مسلّم و بدیهی میوزمرهر اعتماد، زندگی اجتماعی

2.) 

گر بر رفتارهای ارد که در آن تأثیر رفتارهای کنشکنش متقابل اجتماعی اشاره به وضعیتی د

تر، در برگیرنده فرآیندی دیگری قابل تشخیص است. بنابراین کنش متقابل اجتماعی در معنی دقیق

یله آن، اعمال آشکار، قصدهای سنجیده افراد و تأثیر افراد بر دیگران پوشش داده می است که به وس

شود و بالعکس. آنچه که در کنش متقابل اجتماعی بیشتر نمود دارد، انتقال اطالعات، رسیدن به فهم 
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 از یک موضوع، دریافت بازخورد، ایجاد شبکه روابط اجتماعی، ارزیابی رفتار خودی و مقایسه مشترك

 (.Chua, 2002: 378) واردی جز آن استآن با رفتار دیگران و م

اند. همین ند که اعضای یک جامعه در آن سهیمدار هستها، احساسات ریشهگفته کوئن ارزشبه 

های نها به آرما(. ارزش33: 1331د )کوئن، کنو رفتار اعضای جامعه را تعیین میاحساسات غالباً اعمال 

شود و احساس عالقه را به دنبال دارد. در تعریف ارزش های درونی افراد مربوط میگیریعجامعه و موض

است که ارزش، میزان توانایی یک شیء )چیز، اندیشه یا شخص( در ارضای یک نیاز یا تمنای  آمده

 (.118: 1331)ساروخانی،  انسانی است

شناسان بوده ل مورد توجه جامعهاز زمان دورکیم تا به حا ،تنظیم اجتماعی یعنوان شیوههنجار به

ها به ثبت و ضبط رفتارهای خود گردد که انساناست. با این حال تاریخ مفهوم هنجار به زمانی برمی

 هنجار یهای فلسفی و اخالقی مورد توجه قرار گرفت، هرچند که واژهپرداختند و این مفهوم در تحلیل

ها و هنجارها از این بابت بر ارزش(. 31: 1328نی، رود )محسشمار میسازی، جدید بهاز نظر مفهوم

. رفتارها هستند یکنندهگذارند که تجویزکننده و در عین حال نهیهای اجتماعی اثر مینگرش

مانند هنجارها به این دلیل باقی می. دانندهای اجتماعی میهنجارهای اجتماعی را تجلی بیرونی ارزش

)سلیمی و داوری،  دهندبه نیازهای اجتماعی پاسخ میق هستند و که با نظام ارزشی جامعه در تواف

1321 :228.) 

تواند به شناخت خود نائل آن است. انسان با شناخت مکان می مکان، عنصر اصلی هویت ساکنان

تصویرهای متفاوتی در ذهن دارد. احساسات او  ،های متفاوت(. انسان از مکان33: 1323شود )حبیبی، 

. بحران مکان به تاثیرگذار باشدها ی انسانگیری تصویر ذهندراکاتش از محیط و شکلتواند بر امی

مفهوم بحران معنی اجتماعی از فضا و زمان، از بارزترین مشکالت معاصر است، بحرانی که در ایجاد 

 توان گفت بخشیمی .(12: 1322است )پرتوی،  هویت، تاریخ و ارتباط تبلور یافته بدونفضاهای شهری 

شناسد ، مکانی است که خود را با آن میسازدفردی وی را میاز شخصیت وجودی هر انسان که هویت 

 دربارههای مختلفی را دانشمندان دیدگاه(. 28: 1323 )وارثی و دیگران، کندو به دیگران معرفی می

 اند.هویت مکان و هویت مکانی بیان نموده

ای با اندازه کوچک( و مکانیکی )مربوط به جامعه همبستگیدورکیم با استفاده از دو مفهوم 

های خاص و عام هویت یدرباره ی بزرگ و پیچیده(ای با اندازهمبستگی ارگانیکی )مربوط به جامعهه

عنوان مدل حس مکان، محیط شهری به  بادر مدل جان پانتر  (.138: 1323 )زبردست، اندکردهبحث 

این  (.83: 1321کالبد، فعالیت و تصورات است )گلکار، یم تنیدهمکانی متشکل از سه بعد دره یمنزله

 )افروغ، ها روابط ساختاری این هویت استاند و دیالکتیک بین آنسه عنصر مواد خام هویت مکان

1333 :83.) 
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ن معنا سازند؛ بنابرایو عمل، هویتی تفکیک ناشدنی را میواگنر معتقد است که زمان و مکان، انسان 

 )قاسمی اصفهانی، گرفته شوند اند که در فهم هویت مکان باید در نظراصری در هم تنیدهو عمل عن

کنند. از نظر رلف، میمکانی استفاده پردازان همچون رلف از مفهوم بیاز نظریه رخیب (.328: 1328

نی شان به معبا یکی ههایی که مواجهه دارد، یعنی مکانها اشارمکانی به کیفیت یکسان مکانبی

(. به تعبیر 232 :1328 )رضازاده، هاست و تفاوتی میان اینجا و آنجا وجود نداردی آنمواجهه با همه

شود ک لنگرگاه روانی تبدیل میفرد با محیط، محیط به ی یکوپر مارکوس با گذشت زمان و ایجاد علقه

 (.31: 1328 )معلمی، گیردو احساس تعلق مکانی شکل می

 هفترسی خود در مورد سطوح مختلف احساس به مکان، این حس را در در بر (1331) شامای 

 ،تعلق مکانی ،گرایی مکانینماد ،شناخت مکانی ،رجحان مکانی ،رضایتمندی کند:بندی میسطح طبقه

بندی اساس متغیر که این تقسیم (31: 1331)فروزنده و مطلبی، تعهد به مکان، دلبستگی به مکان

 وده است.حس مکانی در این پژوهش ب

 

 روش پژوهش
است.  پیمایشی یمطالعهای و کتابخانه یمطالعهمبتنی بر و  تحلیلی -توصیفی حاضر،روش تحقیق 

نفر از کارشناسان شهرداری و شورای شهر  دوازدهاین پژوهش ابتدا با استفاده از نظرات در فرایند 

شهر  11یمحالت ناحیه  یهنفر از افراد دارای تحصیالت دانشگاهی ساکن در ناحی 22سنندج و 

همچون سطوح امنیت اجتماعی،  یمعیارهایمحالت از نظر  یافتگی اجتماعیتوسعهوضعیت  ،سنندج

 AHP  در قالب مدلهنجارها و  هاش به ارزشگرای تعامل، یانسجام اجتماعی، سطح اعتماد، دامنه

نفر از  333 حس مکانی در میان، سنجش نامهبعد با توزیع پرسش یدر مرحله سنجیده و ارزیابی شد.

به تفکیک و براساس تعداد جمعیت و ( 111: 1322نیا، )حافظاساس فرمول کوکران  ساکنان ناحیه بر

با استفاده از آزمون سوم  یدوم تحقیق نیز به پایان رسید. در مرحله یمرحله در هر یک از محالت

ی محالت و حس مکانی ساکنان محالت یافتگی اجتماعسطح توسعهی میان رابطه ،آماری پیرسون

 چهارگانه مورد سنجش و تحلیل قرار گرفت.
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 پژوهشو قلمرو محدوده 

این ناحیه در . ر سنندج )مرکز استان کردستان( استشه 11 یناحیه ،قلمرو مکانی این پژوهش

 1281182 نفر و مساحت آن 21113جمعیت این ناحیه برابر با و  این شهر قرار دارد 2 یشمال منطقه

ل، ـبه قطارچیان و وکی یک یکه محله قراردارد شهری یمحله چهار ناحیه این . دراستمترمربع 

 .ی چهار به تپه قوپال معروف استآباد و محلهبه حسن سه یبه ژاندارمری ، محله دو یمحله

 1/33، درصـد 2/83چهـار عبارتسـت از  تایک  یترتیب از محلهسطح مسکونی در محالت مزبور به

 .است شهر درحد متوسط و متناسب 1، 3، 2 در محله مسکونی یدرصد. سرانه 18درصد،  3/32درصد، 

 مترمربـع، در 8/28 مسـکونی سرانه دو، یمحله در است. مترمربع 2/23 مسکونی سرانه ،یک یمحله در

 بـودن متعـادل و  متناسـب دلیـل .اسـت مربـع متر 8/31 نیز چهار محله مترمربع و در 1/21سه  محله

 شـده، تهیـه قبـل از برنامـه و طـرح داشـتن بافت، بودن نوساز ،ناحیه این محالت در مسکونی یسرانه

 .و... است جمعیت بودن متعادل

 

 
 پژوهشی محدوده نقشه -3شکل 

 

. جمعیت این استشهر سنندج  11ناحیه محلهچهار  ،آماری در این پژوهش ساکنین یجامعه

نفر بوده است. انتخاب این افراد به صورت  21113برابر با  1331 سال اساس سرشماری ناحیه بر
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 ،آماری )جعیت شهر سنندج( یکه ابتدا بر حسب جمعیت جامعه است ای سازمان یافته بودهخوشه

در این پژوهش برای  ها تعداد نمونه تعیین شد.یک از محله حجم نمونه تعیین و آنگاه برحسب هر

های سنجش حس تعلق شده است. گویهیی کار پیمایش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده سنجش روا

 نامه دارد.وع حکایت از پایایی باالی پرسشمبودند که در مج 213/1دارای ضریب آلفای 

نامه طراحی شد تا بتوان سطوح مختلف تعلق مکانی پرسش ،هاآوری دادهدر این پژوهش برای جمع

ای روی طیف پنج درجه هایی کهاالت در قالب گویهبرای این کار، سؤ. سنجیدیکرت اساس طیف ل را بر

های به این ترتیب که برای گویه ؛ی شدگذاراحی و هر گویه از یک تا پنج نمرهطر ،اندهتنظیم شد

 یتاحدی موافقم نمره ی، گزینه1 یموافقم با نمره ی، گزینه8ی بسیار موافق با نمره یمثبت، گزینه

های گذاری شد. در مورد گویهنمره 1ی بسیار مخالفم با نمره یو گزینه 2 یمخالفم با نمره ی، گزینه3

 منفی این فرایند برعکس شد.

 

 حث اصلیب
یافتگی اجتماعی در محالت توسعهفرایند ارزیابی وضعیت در  AHP برای به کارگیری روش

 زیر انجام شد: مرحله چهارر قالب شهر سنندج، د 2 منطقه 11 یناحیه یچهارگانه

مراتبی یک ساختار سلسلهها که فرایند شناسایی عناصر و ارتباط بین آنن سلسله مراتب: تساخ

به این  شود. سلسله مراتبی بودن ساختار، ساختن سلسله مراتب نامیده میکندرا ایجاد می (2)شکل

توان در سطوح مختلف خالصه ها( را میینهو گز گیری )اهداف، معیارهادلیل است که عناصر تصمیم

 . (Bowen, 1993: 333)کرد 

                                          
 )نگارندگان(ساختار سلسله مراتبی  -2شکل 
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 برای تعیـین ضـریب اهمیـت معیارهـا و زیـر معیارهـاتعیین ضریب اهمیت معیارها و زیر معیارها: 

معیارها دو بـه  ،است. در این روش زوجی یها، مقایسهترین آنه معمولمختلفی وجود دارد ک هایروش

 شـودها نسـبت بـه دیگـری مشـخص مـیاز آن اهمیت هر یک ید و درجهشودو با یکدیگر مقایسه می
(Bowen, 1990: 135.) 

 هاماتریس مقایسات زوجی شاخص  -3جدول 

 هاشاخص
دامنه 

 تعامل

سطح 

 اعتماد

امنیت 

 اجتماعی

 انسجام

 اجتماعی

گرایش به 

 هنجارها

گرایش به 

 هاارزش

 1 2/1 3/1 2/1 2/1 8/1 هاگرایش به ارزش

 2 1 2/1 2/1 1 1/1 گرایش به هنجارها

 3 2 1 1 1 2/1 انسجام اجتماعی

 2 2 1 1 1 2/1 امنیت اجتماعی

 2 1 1 1 1 3/1 سطح اعتماد

 8 1 2 2 3 1 دامنه تعامل

 18 8/11 23/8 8 8/3 32/2 جمع

 

هنجار )نرمال( به هاها، مقادیر آنپس از تشکیل ماتریس مقایسات زوجی برای شاخص سازي:نرمال

 .شده است. برای این کار هر مقدار ماتریس بر جمع ستون آن تقسیم شده است
 

 هاهنجار شده مقایسات زوجی شاخصماتریس به -2جدول

 هاشاخص
اهمیت نسبی 

 هاشاخص

دامنه 

 تعامل

سطح 

 داعتما

امنیت 

 اجتماعی

انسجام 

 اجتماعی

به گرایش 

 هنجارها

به گرایش

 هاارزش

 1418888 1411381 1418311 1412333 1418888 1413128 14188813 هاگرایش به ارزش

 1413333 1413823 1412831 1412333 141333 1412322 14113182 گرایش به هنجارها

 142 1413113 1413112 1418888 141333 1413381 14133831 انسجام اجتماعی

 1413333 1413113 1413112 1418888 141333 1413381 1418212 امنیت اجتماعی

 1413333 1413823 1413112 1418888 141333 1411338 14138823 سطح اعتماد

 1413333 1432138 1431228 1433333 141 1438322 14382233 دامنه تعامل
 

 .شده استچهار محله انجام هر برای ها از نظر شاخصل بعد همین مراح در مرحله
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 هامقایسات زوجی محالت از نظر گرایش به ارزش يهنجار شدهماتریس به -1 جدول

 اهمیت نسبی 1محله  3محله  2محله  1محله  هاگرایش به ارزش

 1423311 1431383 143 1421 1428123 1محله

 14188213 1418181 141 1412 1482131 2محله

 1413833 14138332 141 1412 1412838 3محله

 1418113 1418328 142 1418 1413111 1محله
 

 هنجارهاهنجار شده مقایسات زوجی محالت از نظر گرایش به ماتریس به -4جدول 

 اهمیت نسبی 1محله  3محله   2محله   1محله  گرایش به هنجارها

 14188213 141 14181832 14821333 1412 1محله

 1423311 143 14313832 1428123 1421 2محله

 1418113 142 14183218 14131138 1418 3محله

 1413833 141 14138323 14128383 1412 1محله
 

 انسجام اجتماعیمقایسات زوجی محالت از نظر  هنجار شدهماتریس به -5 جدول

 اهمیت نسبی 1محله  3محله  2محله  1محله  انسجام اجتماعی

 14181232 14338 14131822 14821333 1412 1محله 

 14238383 1428 14382311 1428123 1421 2محله 

 14113881 1428 14113813 14128383 1412 3محله 

 14112888 14128 14182221 14131138 1418 1محله 
 

 اجتماعی امنیتهنجار شده مقایسات زوجی محالت از نظر ماتریس به -6 جدول

 اهمیت نسبی 1محله  3محله 2محله 1محله اجتماعی امنیت

 1423311 14313832 143 1421 1428123 1محله

 14188213 14181832 141 1412 14821333 2محله

 1413833 14138323 141 1412 14128383 3محله

 1418113 14183218 142 1418 14131138 1محله
 

 اعتماد اجتماعیی محالت از نظر مقایسات زوج يهنجار شدهماتریس به -7 جدول

 اهمیت نسبی 1محله  3محله 2محله 1محله سطح اعتماد

 14318133 14382311 1433333 1428811 1423313 1محله

 14123881 14131822 14118883 14812221 1488211 2محله

 14132822 14182221 14123333 14112881 14183383 3محله

 14128328 14113813 1418883 14122218 14133123 1محله

 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 38 زمستان /اردهمچه/شماره مسلسل چهارم /سال  آمایش جغرافیایی فضامجله                                                         38

 تعامل يدامنهمقایسات زوجی محالت از نظر  يهنجار شدهماتریس به -8 جدول

 اهمیت نسبی 1محله  3محله 2محله 1محله دامنه تعامل

 14123881 14131822 14118883 1488211 14812221 1محله

 14318133 14382311 14333333 1423313 1428811 2محله

 14132822 14182221 14123333 14183383 14112881 3محله

 14128328 14113813 14188883 14133123 14122218 1محله

 

ها از دید هر شاخص ضرب ها در ماتریس اهمیت گزینهاکنون اهمیت نسبی شاخص بندي:رتبه مرحله

 .شوندمیبندی رتبهمحالت  ،آن یو بر پایه شده

 
 ت نمودار رتبه بندي محال -2شکل 

 

 گونه خواهد شد:ها اینبندی گزینهبنابراین رتبه

 3محله  1محله  2محله  1محله 

رسد که میزان افراد رضایتمند ساکن در هر یک از محالت های داده شده به نظر میبر اساس پاسخ

درصد  81ی چهار و درصد در محله 32دو، ی درصد در محله 23ی یک، درصد در محله 32چهارگانه، 

ی خود احساس رضایت دارند. ترین افرادی را دارد که از محلهی یک، بیشی سه است. محلهدر محله

کند و از آن محله احساس رضایت دارد، به ی یک زندگی میپس روشن است که اگر فردی در محله

 د.دهتبع به سطوح بعدی حس مکانی نیز جواب مثبتی می

ی حس مکانی مربوط به تعهـد به مکان است. بر اساس آخرین سطح مورد بررسی در زمینه

درصد از  31ی یک است که ترین میزان تعهد مکانی مربوط به منطقههای انجام شده، بیشبررسی

ی سه نیز کنند، احساس رضایت دارند. محلهای که در آن زندگی میساکنان این محله، نسبت به محله

درصد( ساکنانی را داشت که نسبت به محل زندگی خود، احساس تعهد دارند. در  33مترین مقدار )ک

درصد ساکنـان آن نسبـت به  83درصد و  88ی دو و چهار بودند که به ترتیب این میان دو محله

 ای( دارند.کنند، احساس تعهد مکانی )از نوع محلهای که در آن زندگی میمحله
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 پژوهشی ياجتماعی در محدوده يوضعیت توسعه نقشه -1شکل 

 

 وضعیت درصد افرادي که نسبت به محله خود حس مکان دارند و ضریب توسعه اجتماعی -3 جدول

 2محله  1محله  1محله  3محله  عنوان سطح سطح

 23 32 32 81 مندیرضایت 1

 21 28 32 83 رجحان مکانی 2

 33 31 83 82 شناخت مکانی 3

 82 32 31 81 ایی مکانینمادگر 1

 82 88 88 82 تعلق مکانی 8

 83 82 82 18 دلبستگی به مکان 8

 88 31 83 33 تعهد به مکان 3

 1438 1411 1413 1411 ضریب توسعه اجتماعی 2

 

 گیرينتیجه
شهر سنندج از  11ناحیه  یاجتماعی محالت چهارگانه یمیزان توسعه ی میانبرای سنجش رابطه

با  شده است، انجام SPSSافراز این آزمون که در محیط نرمده است. شی پیرسون استفاده آزمون آمار
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های به شش مورد از همبستگیدر  یعنی است؛داری رابطه معنی دارای 18/1و  111/1میزان معناداری

میزان رسید. غیر از 18/1 به است و تنها در یک رابطه این میزان 11/1گرفته شده، میزان معناداری کار 

sig است که شدت  2های این برنامه ارزشدار بودن رابطه است، یکی دیگر از خروجیکه بیانگر معنی

توسعه اجتماعی با  یترین ضریب همبستگی مربوط به رابطه. در این آزمون کمرسانداین روابط را می

ی به رابطه ترین ضریب همبستگی مربوطاست و بیش 281/1دلبستگی مکانی است که این مقدار 

است. از آنجایی که میزان ضریب  281/1توسعه اجتماعی و شناخت مکانی است که این مقدار نیز 

 بودن روابط است. مستقیمبیانگر  ،مثبت است ،مورد بحث یرابطه هفتپیرسون در هر 
 

 رابطه بین توسعه اجتماعی و ابعاد حس مکانی -آزمون پیرسون -31جدول 

ی
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   م

.693** 

.000 
377 

.250** 

.000 
377 

.351* 

.049 
377 

.534** 

.000 
377 

.861** 

.000 
377 

.812** 

.000 
377 

.823** 

.000 
377 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

N 

توسعه 

 اجتماعی

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

افزوده  11 محالت مختلف ناحیه میاناجتماعی در  به این معنی که هر چه به میزان توسعه

نمادگرایی  بر میزان سطوح مختلف حس مکانی )رضایت، رجحان مکانی، شناخت مکانی، ،شودمی

ی در طرف مقابل هرچه از میزان توسعه شود.( افزوده میمکانی، دلبستگی مکانی و تعهد مکانی

ای که به گونه شود،کم میمتعاقباً از میزان حس مکانی شهروندان  ،شوداجتماعی محالت کاسته می

که نسبت به  دی را دارکمترین تعداد ساکنان 11/1اجتماعی یضریب توسعه داشتنیک با  یمحله

 ای دیگر قابل تشریح است.ی سه به گونهخود حس مکانی دارند. این وضعیت در محله یمحله

این موضـوع را به پرداخت  ،طورکلی این پژوهش با دیدگاه اجتماعی مباحث مربوط به حس مکانبه

اعی اجتمـ یبـه سـطح توسـعه س مکانی ساکنان محـالت مختلـف بایـدروشن نمود که برای تحکیم ح

ماعی بـا تمـام سـطوح حـس مکـان اجت یتوسعه ،اساس این پژوهش محالت توجهی تام داشت زیرا بر

توانـد باعـث یبخش توسـعه مـاجتماعی به عنوان یک زیر ای مستقیم داشته است. بنابراین توسعهرابطه

 ارتقای حس سکونت در محالت شهری شود.

                                         
1- Sig 
2- Value 
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