
 

١ 
 

 
 

 

  واحد مشهد ،یانشگاه آزاد اسالم، دي، دانشکده هنر و معماريه شهرسازگرو

ir.ac.mshdiau@saghatoleslami  
  

  

  

 

 
با ورود مدرنیسم در شهرسازي کشور مفهوم محله به تدریج . طوالنی در شهرنشینی ایران است يمحله داراي پیشینه ا

 .افته استیمعاصر کشور ن يشهر یو طراح يزیدر برنامه ر یبه لحاظ عملتضعیف شد و هنوز هم جایگاه مناسب خود را 

 ةان جامعیآن در م يها یژگیوحله و ن موضوع، عدم وجود توافق و اجماع نظر در مورد مفهوم میل مهم ایاز دال یکی

روان  کردیبا روتحقیق حاضر . ، و شهروندان استيت شهریری، برنامه ریزان و طراحان، دست اندرکاران امور مدیعلم

ت یریاز محله است که در مد یفیت مردم از مفهوم محله و قیاس آن با تعریدر جستجوي شناخت ذهن یطیمح یشناس

ه پایین توسط متخصصین و مد یعنیتفاوت اساسی و بنیادي بین این دو، . شود یمحاضر اعمال  يشهر ران ینگاه از باال ب

ن یک ساختار فضایی سازمان دهنده و نگاه از پایین به باال  نندیب یم ک سلول نظم دهندهیشهر و  شهر که محله را به عنوا

 .دهد یمل یق را تشکیتحق یه اصلی، فرضشناسند یمخود  یکه آن را به عنوان مکان زندگی اجتماع ها محلهتوسط ساکنین 

ه صورت تحلیلی و پیمایشی است  يمشهد در انواع بافتها يشهردار يمحله از محله بند 4 یمطالعاتنمونه . روش تحقیق ب

ن مفاهیم اجتماعی و مکانی محدوده یتعامالت بمحله که در اثر ت مردم از یذهن دهد یمنتایج نشان . باشد یم يشهر

مقاله با . دارد يماهو يها تفاوت، کنند یمآن را تعریف  ها يشهردارکه  يقرارداد يبا محله ها ردیگ یمشکل  شان یزندگ

 . ابدی یمخاتمه  ها يشهردار يشنهادیپ يه محله بندیق در تهیتحق يافته هایدر مورد کاربرد  ییها هیتوص
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شه در یاست و رایران  و جهانخچه اي طوالنی در نظام شهرنشینی اراي تارید» همحل«ن چو یش مفهومیدایپ  

م یتقس دهد یمو تاریخی نشان  یباستان شناس يها یبررس .با هم دارد ها آن یمردم و ارتباطات اجتماع یجمع یزندگ

ز شهرهاي اولیه تا عصر حاضر از زندگی شهري ا يشهرها به مناطق مسکونی از جمله محالت شهري نشانه افضایی 

 در شهرهاي تاریخی ایران، ،دهد یمبررسی تاریخ شهر نشینی ایران نشان  ).Smith,2010;Mumford,1961(ت اس

و  يبوده است و محله به عنوان واحد پایه ااجتماعی شهر بر نظام محله بندي استوار و  کالبدي - ییفضا شالوده سازمان

شهر داشته که شهرها بر اساس وجود  يریدر شکل گ يریو اجتماعی شهر، آنچنان تأث یینظم دهنده از ساختار فضا

 ،یخیتار ،ياقتصاد ،یاجتماع ،یمانند عوامل فرهنگ يعوامل متعدد). 1374،131فالمکی،( اند شده یمتعریف  ها محله

در جهت تامین نیازهاي مشترک  یانسان يش تجمع گروههایدایموجب پ توانست یم ینظام -یدفاع ،یمیاقل - ییایجغراف

 یب مفهوم محله تجلین ترتیشود و به ا ين کالبدیمرزها و حدود مع يمشخص و دارا ییدر قلمرو فضا ها آن یو زندگ

 ).48 ،1380،یبیحب؛ 1376،8،یتوسل ؛1367،122سلطان زاده،(د ابی تینیو ع يکالبد

با تحوالتی که در نظام اجتماعی و اقتصادي کشور به خصوص از اواخر دوره قاجار و اوائل دوره پهلوي اول اتفاق 

مداخالت گسترده . افتاد، نظام شهرسازي کشور دچار تغییر شد و به همراه آن مفهوم محله نیز دچار تغییر و تحول شد

کشور، باعث تغییرات گسترده در ساختار کالبدي و اجتماعی محالت  يشهرها یخیتار يان دوره در بافتهیدر ا يکالبد

:تقسیم کرد اصلی به چند دسته توان یم را ها محلهرابطه با در  مشکالت موجود. دیتاریخی گرد

 تمحالباعث تخریب فضاي کالبدي  ،آنامکان حرکت  سهولت وورود خودرو : تغییرات در ساختار کالبدي محله - 

.دیگرد دیجد يدر بافتها يف قلمرو محله ایو تضع يژه مراکز محله ایبه و تاریخی

موعه اي از الیه هاي با تغییر ساختار کالبدي و تقسیمات متمرکز محله اي به مج :محله یتغییرات در ساختار اجتماع - 

  .اجتماعی متمرکز شد يها یهمبستگط اجتماعی گذرا جایگزین اباز رو شبکه هاي مختلفی ،متمرکزغیر

ل یاز قب يتوسعه شهر يها طرحو  ها برنامه اغلبف یتعر ها محلهحهاي توسعه شهري در شکل گیري عدم کارآیی طر - 

ابان قرار ین چند خیکه ب يمحدوده او  غربی است »واحد همسایگی«همان  »محله« ةاز واژ یلیتفص و جامع يها طرح

و  يعملکرد يازهاین ،ت پذیري محدودهیو بر اساس جمع شود یمشناخته ) يقراردادمحله (ه به عنوان محل گرفته

ن یاز ایمورد ن یخدمات يهایت، کاربریکه در واقعیدر حال. شود یمشنهاد یپ مرکز فیزیکی چنین محدوده اي آن در یخدمات

.ردیگ ینمدر مکان پیش بینی شده شکل  يشهر واحد

 :امور شهري و مردم مرتبط با يها سازمان، ها يشهردارمحله بین مفهوم از  و هماهنگ حیحصعدم تعریف  - 

 شهرها يمحله بنداز جمله  و يه بندیناح ،يمنطقه بند بهم به مردو بهتر  تر مناسب یخدمات رسان يبرا ها يشهردار

 يادارات و نهادها يم بندیو تقس يتوسعه شهر يها طرح يم بندیمات با تقسین تقسیشتر موارد ایدر ب یول. پردازند یم
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که  یفیز با تعریاز محله ن ها سازمانن تعاریف نهادها و یهمچن .ستیمنطبق ن يتوسعه شهر گر دست اندر کار امورید

مشکل اخیر عامل مهمی است که باعث تشتت آراء در تعریف محله . ن از محله دارند قابل سوال و بررسی استیساکن

 کنند یم یدگکه در آن زن يط شهریود باعث گردیده مردم نسبت به محمجموع مسایل و مشکالت موج. شده است

ن یز با، خود ین از مکان زندگینداشتن درک درست ساکن ،ن موضوعین تبعات ایاز مهم تر. ندارند یت مکانیاحساس هو

ت عدم مشارک ،يریت پذیمسئولعدم  جهیو در نت يط شهری، عدم احساس تعلق به محیاجتماع یرفتن حس همبستگ

ن رفتار فضایی مردم در محیط شهري تا حدود زیادي تحت تاثیر ادراک و یهمچن .است شان یزندگط یمح در شهروندان

نیز بر  يمحله ات امکانات و خدماز استفاده ا). Downs & Stea,1973(ت از ساختار محیط اس ها آنتصاویر ذهنی 

باعث مشکالتی در استفاده  - ين شهرین و متخصصیساکن نیدر ب- تفاوت تعریف از محله .اساس این ادراک استوار است

که متفاوت از نگاه برنامه ریزان و  کنند یممردم به گونه اي در فضاهاي محله اي رفتار . از خدمات شهري خواهد گردید

 .سعی در پیاده کردن در محیط شهري دارند متفاوت است ها آنمدیران شهري است و با نظمی که 

ار یمطالعات بسن در ایرا کنند یمرا تعریف  شان محلهچگونه  ها آنناختی ساکنین از محله و اینکه در زمینه نقشه ش 

که تعریف مردم از  دهد یممطالعاتی که در کشورهاي غربی انجام شده نشان  یول به صورت عملی انجام شده یاندک

ن یابنابر (Coulton et al., 2001: 371. (دسازمانهاي مختلف شهري از محله دارن ی است کهمحله متفاوت از تعریف

 ها يشهردار يکه به صورت قرارداد يبا محله ا کنند یمکه مردم آن را ادراک  يرامون مفهوم محله ایق پیتحق ضرورت

، بررسی مفهوم محله از دیدگاه مطالعه مفهوم محله داردرویکردي که تحقیق حاضر در  .ابدی یمت ی، اهمکنند یمف یتعر

تفاوت اساسی و بنیادي بین دو نگرش، نگاه از باال به پایین توسط . و شهرسازي است 1روان شناسی محیطدو حوزه 

ک سلول یشهر و  که محله را به عنوان یک ساختار فضایی سازمان دهنده يمتخصصین و دست اندرکاران امور شهر

خود  یکه آن را به عنوان مکان زندگی اجتماع ها محلهو نگاه از پایین به باال توسط ساکنین  نندیب یمنظم دهنده 

سوال اول خصوصیات  :ر استیق به صورت زیتحق یسواالت اصل. دهد یمل یق را تشکیتحق یاصله ی، فرضشناسند یم

ن، جمعی یمشترک و جمعی ادراک ساکنین از محله چگونه است؟ تا چه حد قابلیت تصور نقشه شناختی محله بین ساکن

قشه ن(د محله اي که مردم در ذهن خود دارن یزان ارتباط و همپوشانیسوال دوم مو و داراي خصوصیات مشترک است؟ 

  چگونه است؟ ) ها يشهردار يه بندمحل( يقرارداد محله يبا مرزها) محله ين از مرزهایشناختی ساکن

  

 

دو نگرش اصلی را در تعریف محله  توان یم دهد یممحله را مورد بررسی قرار مفهوم که  یدر مطالعات تخصص

  .بیان کرد

محله تشکیل شده از عناصر  ،ییم فضاید بر مفاهین نگرش با تاکیدر ا

 يکالبدي مختلف از جمله واحدهاي مسکونی، خدماتی و شبکه ارتباطی است که سکونت و مجموعه اي از فعالیتها
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روابط و  يرا برا ينه و بستریزم تواند یممحله  ین نگرشیدرچن. افتد یممرتبط در فضاهاي مختلف محله اتفاق 

ن یبا چن ییفضا - يم کالبدید بر مفاهیبا تاک یغرب یگیمفهوم واحد همسا. دیماجاد نین این ساکنیب یاجتماع يوندهایپ

شعاع عملکرد فعالیتی این و با یک کاربري شاخص تعریف شده  تواند یمدر این نگاه محله . کند یمدا یمعنا پ ینگرش

رنامه ریزان شهري به وسیله حوزه عملکرد  ییها محلهمانند . کند یمکاربري، مرزهاي محله را مشخص  که توسط ب

یا نهادها و ارگان خدمات دهنده  ياز سازمانها ن محله بر اساس ارتباط آن با یک یا چندیهمچن.گردد یمف یمدارس تعر

ه حوزه هاي انتخاباتی، حوزه هاي ییها محلهمانند . شود یممحلی تعریف   ها، پارکپلیس،  عملکرد که به وسیل

 ها يشهردارنواحی تحت پوشش خدمات اجتماعی و فرهنگی و یا مدیریت محلی و  ،یحمل و نقل عموم يستگاههایا

).1385ا،ید نی؛ سع1382عه،یش( شود یمتعیین و تعریف  ها آنمرزهاي 

فضایی محله  - در این نگرش جنبه هاي اجتماعی و کالبدي

. دهد یماز محله را مد نظر قرار  يتر جامعمفهوم  ینگرش قبله ن نگرش نسبت بیا .وأمان در تعریف محله نقش دارندت

رتباطات و تعامالت اجتماعی تعریف یمفهوم اجتماع محله فرم اولیه سازمان . شود یم، محله به وسیله مجموعه اي از ا

کنش و تعامل متقابل در محله . باشند یمیشه و تاریخ مشترک که داراي ر گردد یماجتماعی است و افرادي را شامل 

به مفهوم محله به صورت  ینگرش اجتماع.آورد یمزمینه همکاري و صمیمیت و احساس تعلق و همکاري را به وجود 

؛ 1367؛ سلطان زاده،1353اشرف، (ران وجود داشته است یدر ا ینیشهرنشخ یدر تار يدر مفهوم محله ا يقو

در غرب توجه نشان  ینیمحالت در نظام شهرنش یز به مفهوم اجتماعین یشمندان غربیاز اند یبرخ 1376:8،یتوسل

 2محله مبنا يزیدر حال حاضر برنامه ر .Keller,1968;Lee,1968; Rapoport, 2001, Chaskin, 1995) اند داده

ر امر توسعه شهري در شهرسازي غرب بر در شهرها و جایگاه مهمی را د یمحل يو طرحها ها برنامهرا در  ینقش مهم

مشارکت مردم و هویت بخشی به محیطهاي  ،عهده دارد، به طوریکه از محالت شهري به عنوان کلید توسعه شهري

 . ;Urban Task Force,1999; Rapaport,2001 ; Rohe,2009 )Hester,1984( شود یمشهري یاد 
 

ط را به وجود یاز آن مح یا نقشه شناختی یک مدل ذهنیط یمرتبط بر گرفته از مح یذهنر یاز تصاو يمجموعه ا

نقشه . ک مکان استیاز  يمنعکس کننده ادراک فرد و طیاز مح یذهن ییارائه و بازنما ینوع ینقشه شناخت. آورد یم

عات شخصی از محیط را و ساختاري است که اطال سازد یمبرقرار  يط کالبدین فکر انسان و محیب يوندیپ یشناخت

ط را به شخص یک محیدر  یابیت جهت یقابل یذهن ينقشه هان صورت یو به ا کند یمسازمان بندي و نگهداري 

که نقشه هاي  ندیگو یممحققین ).  Cowan,2005 Chaskin,1995و  1381لنگ، ؛219: 1377بحرینی، ( دهد یم

افراد مختلف از شهرها و  یشناخت يبنابراین نقشه ها ).1381،154نگ،ل(ناختی با تجربه فردي مرتبط هستند ش

ان یوجود دارد که در م 4یجمع ین حال نقشه شناختیاز لحاظ اندازه، محتوا و دقت متفاوت است؛ در ع ها ساختمان
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اس و یدر مق تواند یماز شهر  ییا قسمتهایو مطالعه نقشه شناختی مردم از شهر  یبررس. 5از مردم مشترک است یگروه

   .انجام شود) )رمختلف در سطح ش يشهر يفضاها ای يشهرا محله یک بخش ی ای کل شهر( یسطوح مختلف

 

که ارتباطشان را با  سازند یمو نقشه هاي شناختی  کنند یمو تفسیر  نندیب یمرا  آن ن محله فضاهايیهر روز ساکن

محله  ين مرزهاییتع. کند یمو انتخابهاي حرکت و رویکردهاي تعامل اجتماعیشان را راهنمایی  محله يعملکرد يفضا

قرار  فیتعر يف کننده از هر محله است که مبنایتعر يها یژگیوات و ید بر خصوصیزان تاکیبر اساس م یدر هر مکان

از فضا که در آن  يبه عنوان یک مکان یا واحد محله -  chaskin,1995: مخصوصا چهار جهت مهم هستندو  ردیگ یم

تعریف  يمحله به مثابه واحد -  محله به عنوان یک مجموعه از ارتباطات اجتماعی -  .افتد یمعالیتهاي متفاوتی اتفاق ف

ه واحد نمادي با یک نام و هویت شناخته شده -و  ها ت سازمانیفعالشده به وسیله ارتباطاتش با    .محله به مثاب

ادراک ایشان از محله فقط بر روي یکی از اساسا ساکنین ممکن است بر یک جهت از جهات دیگر تاکید کنند و 

فضاي کالبدي و فضاي اجتماعی نقش تعیین کننده اي در  ةدیان دو عامل درهم تنین میدر ا. این جهات متمرکزشوند

ممکن است بر یکی از این دو عامل متمرکز شوند  شان ف محلهن از محالت دارد و ساکنین در تعرییساکن یتعریف ذهن

)Chaskin,1995 .(بیشتر متمایل به تشریح یک واحد  نندیب یمکه محله را به صورت ارتباطات اجتماعی  ینیساکن

. نندیب یمتعریف شده به وسیله فعالیت نهادها و سازمانها  يهستند تا آنهایی که آن را به صورت محله قرارداد تر کوچک

 گرید ين مطالعه ایهمچن ).Lee,1968(ف محله در میان ساکنین رایج نیست در تعری ها سازماناستفاده از حوزه فعالیت 

از محالت مرکز شهر  تر بزرگ، قلمرو محله را کنند یممردمی که در محالت حومه و حاشیه شهر زندگی  ،نشان داد

 & Hany(جزئی از محله ارائه دادند  به طور برابر توصیفات؛ با وجودیکه هر دو گروه پاسخ دهنده کنند یمادراک 

Knowles,1978:201 .(  

تن مراودات که در فعالیتهاي محله درگیر هستند از قبیل داش ینینشان داد اغلب ساکن گرید يا ن مطالعهیهمچن

اکنین با مدت ، سنانن زیهمچن. متمایل هستند تا محله را به گونه اي اجتماعی تعریف کنند اجتماعی با همسایگان

از طرف  ؛تعریف کنند تر کوچکاقامت باال و ساکنین با بچه هاي کوچک همچنین تمایل دارند تا محدوده محالت را 

مقدار  ،رندیک از جهات محله را در نظر گیو کدام  کنند یمدیگر این موضوع که چگونه ساکنین محالتشان را تعریف 

 Guest and) گردد یمبر  يچه کسانی هستند و موقعیت اجتماعی ایشان در جامعه شهر ها آنزیادي به اینکه 

Lee,1984:32 ) .شناختی مردم  يبه روشی براي تحلیل اطالعات نقشه هاکردند  ین سعیگر محققید يدر مطالعه ا

محله  يکردن مرزهاکه در مشخص  یعامل اصل 4به  گرید يا مطالعه در؛ و )Coulton et al.,2001(دست پیدا کنند 

، نژاد و یتماعاجه عامل طبق، محله يو قرارداد يکالبد يها یژگیو .کنند یمر گذار است اشاره یتاثن یف شده ساکنیتعر
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ک محله یسمبول يها تیهو گرید عاملا خارج از محله و یادراک شده از داخل  ییدات جنایعامل تهد، یب قومیترک

  ).Campbell et al. ,2009(است 

ک شهر خاص انجام یق در ینکه تحقیقات با توجه به ایج تحقیمطالعات انجام شده در غرب اذعان دارند که نتا اکثر

ن یو ام یکه توسط ثقه االسالم يدر مطالعه ا .است یست و مطالعات هنوز در مرحله روش شناختیم نیشده قابل تعم

 یرا مورد بررس) یلیطرح تفص( يتوسعه شهر يطرحها ين از محله قرار دادیانجام گرفته و ادراک ساکن) 1388(ه زاد

 یلیاست که طرح تفص يمتفاوت از محله ا کنند یمن ادراک یکه ساکن يمحله ا دهد یمج نشان یقرار داده است، نتا

که  ینین ساکنیب یلیطرح تفص يمحله قرار داد يها یژگیوو توافق نظر در مورد  یبوده و ادراک جمع دهد یمشنهاد یپ

ف یبه عنوان محله ادراک و تعر يار کوچکترین محدوده و قلمرو بسیوجود ندارد و از نظر ساکن کنند یم یدر آن زندگ

  . گردد یم

  .میدانی است يهاپرسشنامه و برداشت ياطالعات شامل روشها يگردآور يها روشو  روش تحقیق پیمایشی

لومتر مربع مساحت دارد و یک 300در حال حاضر شهر مشهد حدود . پیشینه تاریخی طوالنی استشهر مشهد داراي 

ت امور یریمد يمشهد برا يشهردار. باشد یمنفر ون یلیم 2,5حدود ت شهر ی، جمع1385سال  يبر اساس سرشمار

م کرده یه تقسیناح 43ه ب ن مناطق رایو همه منطق 13و ارائه خدمات مناسبتر به شهروندان، شهر مشهد را به  يشهر

شهر را به  یک از نواحیمشهد هر  ي، شهرداريافتن بحث محله محوریت ین در چند سال گذشته با اهمیهمچن. است

ل یو با تشک 6م کرده استیمحله تقس 140ب شهر مشهد را به حدود ین ترتیم کرده و به ایمحله تقس 3طور متوسط به 

و  یمردم يها تشکلو منسجم کردن  تر مناسبدر ارائه خدمات  یسع يمحالت در اکثر محالت شهر یاجتماع يشورا

  .دارد يت مفهوم محله ایتقو

، بافت )یخیتار( یبافت درون: شهر مشهد را به سه بخش یمسکون يبافتها توان یم یکل يم بندیک تقسیدر 

کدام یک محله انتخاب ق در بافت تاریخی و میانی هریتحقانجام  يبرا. نمود يم بندیتقس )جدید( یرونیو بافت ب یانیم

- انتخاب شود که نسبت به محالت دیگر در بافت تاریخی و میانی شهر ساختار کالبدي يد محله ایگرد یسع. گردید

د یهر، محله نوغان انتخاب گردش یخیدر بافت تار .فضایی و ساختار اجتماعی خود را تا حدود بیشتري حفظ کرده باشد

هکتار و  52ساحت محله م. تو بلوار کاوه محدود شده اس یمنطقه ثامن قرار گرفته است و به بلوار طبرس 2ه یکه در ناح

م انتخاب شد که در ناح یانیدر بافت م .نفر است 7879ت آن یجمع واقع شده است و  1از منطقه  1ه یشهر، محله قائ

نفر و مساحت  11555محله ت یجمع. باشد یمنا و دانشگاه و احمد آباد و کالهدوز یسناباد، ابن س يها ابانیخمحدود به 

آن دو محله انتخاب  يرین بافت و عوامل گوناگون در شکل گیل تنوع در اید به دلیاز بافت جد. هکتار است 105محله 
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. باشد یمن یزم يآماده ساز يمحالت طرحهاباشد که از  یم 10از منطقه  1ه ید در ناحیمحله شاهد از بافت جد. شد

 ی، شاهد و بزرگراه امام عليشابوریب نیاد يها ابانیخ .هکتار است 114نفر و مساحت محله  12515ت محله یمعج

از منطقه  2ه یف است که در ناحید محله شریگر در بافت جدیمحله د. کنند ین محله عبور میاز اطراف ا) ه السالمیعل(

ر وک يو بلوار معلم و ستار یقائم مقام فراهان يها ابانیخ. واقع شده است 11 . ل آباد در اطراف محله قرار دارندیو بلوا

 يمحله از محله بند 4نمونه مطالعاتی شامل ب ین ترتیبه ا. هکتار است 155نفر و مساحت محله  15274ت محله یجمع

 .دینیرا بب 2و  1شماره  يها شکل. باشند یممحله  4ن ین ایق ساکنیتحق يجامعه آمار و باشد یممشهد  يشهردار

به منظور بررسی نقشه . شده است برداشتانتخابی، کاربري زمین در وضعیت موجود  يهمچنین با توجه به محله ها

  .استفاده شده است یشناختی ساکنین از پرسشنامه و نقشه ذهن

 
 
 
  

و  ها ابانیخچاپ شد و بر روي آن  A4محله در صفحه  4مشخص براي هر  ینقشه ضمیمه پرسشنامه در مقیاس

موقعیت منزل هر پاسخ دهنده بر روي این نقشه توسط . و شناسه هاي مهم در داخل و اطراف محله نوشته شد ها دانیم

ز او خواسته  دیگرد یمپرسشگر مشخص  سواالت . مرزهاي محله خود را بر روي نقشه ترسیم نماید شد یمو سپس ا

روش نمونه گیري از هر محله به . دیم گردیتنظیو مطالعات ادراک یطالعات شخص، ادر دو بخش اصلی ها پرسشنامه

گردید و از هر بلوک نیز براي این منظور هر محله به چندین بلوک تقسیم . صورت خوشه اي چند مرحله اي بوده است

به علت آنکه . انجام شد 1389در تابستان  یدانیق میتحق. با روش نمونه گیري تصادفی چند خانوار مشخص گردید
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نه ین زمیشتاز در ایپ قین تحقیو ا ران انجام نگرفتهین در ایساکن ینقشه شناخت يبر رو یتاکنون مطالعات مشخص

سال  15ن با سن بیش از یجامعه هدف، ساکنمتمرکز شد و محالت ت بزرگسال یجمع يشتر بر رویب ها یبررس ،باشد یم

محله انتخابی تعداد  4در و به این ترتیب  7نمونه در هر محله در نظر گرفته شد 50تعداد  ينمونه آمار. هر محله بودند

ن در طبقه یت نمونه و همچنیدر جنس ها نمونهد تعداد یگرد یسع. پرسشنامه به همراه نقشه ضمیمه توزیع گردید 200

صاحبنظران  اصالحی اعتبارتحقیق با استفاده از نظرات ) 1دول شماره ج. (داالمکان به صورت برابر باش یحت یسن يها

براي . استفاده گردید پرسشنامه نیزو کارشناسان در مورد سواالت پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت و از آزمون مقدماتی 

انتخاب گردید و  يتر کوچکبه این منظور نمونه . استفاده گردید آزمون مجدد -از روش آزمون قیقتح پایایی

. بود ییضریب همبستگی باال يجوابهاي بدست آمده مانند نمونه اصلی و دارا. توزیع گردید ها آنبین  ها پرسشنامه

  .ل قرار گرفتیمورد تحل GIS ver.9.3و  SPSS 15 يهاله نرم افزاریبه وس ها پرسشنامهاطالعات حاصل از 
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  .اند ق مشارکت داشتهیتحق یکه در نظر سنج ینیساکن یاطالعات کل -1جدول 

  ریمتغ ها پرسشنامهتعداد کل  )درصد(ها پرسشنامهتعداد کل 

 مرد  109 54,5%

 زن 91 %45,5 تیجنس

 کل 200 100%

22% 44 24-15 

 سن

23% 46 34-25 

22% 44 44-35 

17,5% 35 54-45 

 به باال 55 31 15,5%

 کل 200 100%

 کلیر سیکل و زیس 71 35,5%

 التیزان تحصیم

 پلمیپلم و فوق دید 91 45,5%

 سانسیل 28 14%

 سانس ودکترایفوق ل 3 1,5%

 دانشجو 7 3,5%

 کل 200 100%

 آزاد 63 31,5%

 شغل

 کارمند 29 14,5%

 محصل 24 12%

رخانه  59 29,5%  دا

 بازنشسته 21 10,5%

 بیکار 4 2%

 کل 200 100%

 سال 5ر یز 54 27%

 مدت زمان سکونت 

29,5% 59 14-5 

21% 42 24-15 

51,25% 25 34-25 

 35 يباال 20 10%

 کل 200 100%

د شهر 161 80,5%   متول

  ر نقاطیمهاجر از سا 39 19,5%

  کل  200  100%
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افت ادراک جمعی و توافق یدارد و در ییبراي مشخص کردن اینکه در حال حاضر واژه محله براي مردم چه معنا

 یک محله زندگیدر  دیکن یما احساس یآ 1: ر در پرسشنامه مطرح شدیواالت ز، سمحله اي يها یژگیونظر در مورد 

ا یآ 5؟ مهم ترین شناسه مکانی محله شما چیست 4شما کجاست؟  مرکز محله 3نام محله شما چیست؟  2؟ دیکن یم

ر محالت شه يبرا يشهردار ين از برنامه هایاطالع ساکن 6ن در سوال یهمچن ؟دیشناس یممسجد محله خود را 

قلمرو محله  7سوال . در نظر گرفته شده بود) خیر(یا ) بله(پاسخ سوال اول و ششم به صورت ح آنکه یتوض. ده شدیپرس

ر ید و پاسخ سایمحله استفاده گرد ين از مرزهایساکن یم نقشه شناختیاز ترس 7سوال پاسخ  يشما کجاست؟ برا

  .دد شیسواالت در پرسشنامه ق

در  یسخ مثبت به احساس زندگاز افراد پا ییدرصد باال دهد یمنشان  ها نامهل اطالعات پرسش یه و تحلیتجز

ف کنند و یتعر يک قلمرو محله ایخود را در قالب  یمحل زندگ کنند یم یسع ت پاسخ دهندگانیرا داشتند و اکثرمحله 

  .درصد 90مثبت حدود  يها پاسخ تعداد .وند زنندیک مکان خاص پیب خود را به ین ترتیبه ا

که نام - به نام نوغان%) 54(ن یدر محله نوغان حدود نصف ساکن دهد یمدر مورد نام محله نشان  یج بررسینتا

%) 30(د ن مورد به احمدآبایشتریاشاره شده و ب یمختلف یدر محله قائم به اسام. اند کردهاشاره  -محله است یخیتار

ز تشتت آراء وجود دارد و یدر محله شاهد ن. است که در جنوب محله قرار گرفته است یابان مهمیاشاره شده که نام خ

و  است يک منطقه شهریو  شود یمع اطالق یوس يمحدوده ااشاره شده که به %) 54(د ن مورد به قاسم آبایشتریب

ن درصد یشتریز بیف نیدر محله شر. ستیک محله خاص نیدر آن قرار گرفته است و نام  يادیز يا محله يقلمروها

 يو تا حدود) صدف با نام(ف یاز محله شر یب جز در بخشین ترتیبه ا. اند کردهبه نام صدف اشاره %) 64(ه گفته شد

  )2شماره جدول . (تمحله نوغان، مقدار نما در محالت دیگر کم و نسبت تغییر زیاد اس

که در بیشتر محالت مقدار نما کم و نسبت تغییر زیاد و  دهد یممرکز محله نشان  یعنینتایج در مورد سوال سوم 

محالت کمتر از  یدر تمام. شود یمدیده ن ین ساکنیدر بمرکز محله  يریجه تشتت آراء در زمینه مکان قرار گیدر نت

درصد، محله قائم  32ر محله نوغان گذر نوغان با مقدار نما د. دن در مورد مکان مرکز محله توافق دارنیاز ساکن یمین

با توافق  -فیدر محله شر .باشد یمدرصد  30درصد و در محله شاهد چهارراه مخابرات با نما  26ابان قائم با نما یخ

است  یابانیابان صدف به عنوان مرکز محله اشاره شده که خیپاسخ مثبت به خ% 46با  - گریمحالت دشتر نسبت به یب

ز مقدار یمحله ن یشناسه مکاندر پاسخ به ذکر ) 2جدول شماره . (تدر اطراف آن شکل گرفته اس یمحل يهایکه کاربر

ده ین دین ساکنیمحله در ب یشناسه مکان نیتر مهمنه یو تشتت آراء در زم باشد یماد یر زیینما در محالت کم و نسبت تغ

در محله نوغان حرم مطهر با نما . باشد یم ها پاسخ% 30از محله کمتر  ین توافق در مورد شناسه مکانیشتریب. شود یم

سازمان اطالعات و  يادار يها يف کاربریدرصد، در محله شر 16درصد، در محله قائم مسجد قائم با مقدار نما  26
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 یمکان ين شناسه هایدرصد نقش مهم تر 14درصد و در محله شاهد مساجد محله با نما  22با مقدار نما  ين مرکززندا

  )2شماره  جدول. (دمحله را دارن

ش یمحالت ب یاد بود و در تمامیمثبت ز يها پاسخو شناخت مسجد محله تعداد  ییآشنا یعنی 5در پاسخ به سوال 

، قائم %80نوغان . (دژه داریو یگاهیب مساجد در اذهان مردم جاین ترتیبودند به ان جواب مثبت داده یاز نصف ساکن

رنامه ها ییزان آشنایدر سوال ششم م %)58ف ی، شر%72، شاهد 70% ده شد که یپرس يشهردار يو شناخت مردم از ب

درصد  25ر از است و در همه محالت کمت يشهردار يف مردم از برنامه هایار ضعیج نشان دهنده شناخت بسینتا

ه ایساکن  7شماره در مورد سوال . %)23ف ی، شر%22، شاهد %26، قائم %14نوغان . (اند دادهن سوال جواب مثبت ین ب

محله و مقایسه آن با مرزهاي محله  ياز نقشه شناختی ساکنین از مرزها) قیدوم تحق یسوال اصل(قلمروي محله  یعنی

از سوال شوندگان خواسته شد تا قلمروي محله اي را که در ذهن دارند بر روي نقشه . استفاده شد يقراردادي شهردار

. دار در نظر گرفته شیل اطالعات، دو معیبراي تحل .در نظر گرفته شده بود، مشخص کنند ها نامهاي که ضمیمه پرسش 

که مرزهاي آن  يراردادن شده بود نسبت به کل محله قییمحله که توسط پاسخ دهنده تع يول درصد مساحت قلمروا

  .بود محاسبه گردید سپس میانگین کلیه این سطوح محاسبه شد يشهردار يهمان مرزهاي محله قرار داد

  

   
 

 

 

ه یف، ناحیمحله شر

  11منطقه ، 2

ه یمحله شاهد، ناح

  10منطقه ، 1

ه یمحله قائم، ناح

  1، منطقه 1

ه یمحله نوغان، ناح

  ، منطقه ثامن2

 در محله  یپاسخ مثبت به احساس زندگ 92% 94% 94% 88%

 ن توافق در نام محلهیشتریب )نوغان(% 54 )احمدآباد( %30 )قاسم آباد( %54 )صدف( 64%

ابان یخ( 46%

 )صدف

چهارراه ( 30%

 )مخابرات
 محلهز ن توافق در مرکیشتریب )گذر نوغان( %32 )احمد آباد( 30%

 يزندان مرکز( 22%

 )و اطالعات
 محلهه ن توافق در نشانیشتریب )حرم( %26 )مساجد( %22 )مساجد( 14%

 پاسخ مثبت به شناخت مسجد محله 80% 70% 72% 58%

24% 22% 26% 14% 
ز برنامه ها  يپاسخ مثبت اطالع داشتن ا

 محالت  يبرا يشهردار
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ن جدول نشان یج اینتا. )3شماره جدول . (دیمحله محاسبه گرد 4ن در هر یساکن ین مساحت نقشه شناختیانگیدوم م

حدود  ين نسبت به قلمرو محله شهرداریساکن ین درصد پوشش نقشه شناختیانگیم یدر همه محالت انتخاب دهد یم

حله ک سوم مساحت میدر حدود  ین در محالت انتخابیساکن ینقشه شناختن مساحت یانگین میهمچن. ک سوم استی

 ياز آنچه در محله بند تر کوچکار ین قلمرو محله خود را بسیگر ساکنیبه عبارت د. باشد یم يشهردار يقرارداد

 یخیتار تیدمت و هود آنکه در محله نوغان به علت قبا وجو. کنند یمف شده ادراک یبه عنوان محله تعر يشهردار

ق یت تطبیقابل یدر بررس یگر وجود داشت ولینسبت به محالت د يشتریب یادراک جمع ها پرسشنامهمحله، در سواالت 

در  یعلت اصل. جاد شدیا يکمتر ین تطابقیساکن یمحله نقشه شناخت يبا مرزها يشهردار يمحله قرار داد يمرزها

ان یاست که در م ين محله قرار دادیا یمخصوصا مرز غرب يشهردار يمحله قرارداد يار نا مناسب مرزهایانتخاب بس

ن نسبت به یساکن ین درصد پوشش نقشه شناختیانگین محله میدر ا. محله در نظر گرفته شده است یبافت مسکون

  .  باشد یمدرصد % 38حدود  یلیطرح تفصر قلمرو محله د

 ییمحدوده مشترک محدوده و قلمرو. بود) Common Area(شد، محدوده مشترک  یکه بررس يگریر دین متغیهمچن

ق محدوده ین تحقیدر ا .است یجواب دهندگان مشترک و جمع یشناخت ياز نقشه ها یاست که در درصد مشخص

شان به عنوان محدوده و قلمرو مشترک  یشناخت يدرصد جواب دهندگان در نقشه ها 50که  يمحدوده ا یعنیمشترک 

 .ندا کردهاشاره  یو جمع

  

  
 

                                 

        
    

 )هکتار(د مشه يشهردار ينقشه محله بندمساحت محله در  52 105 155 114

 )هکتار(ن یساکن یمساحت نقشه شناخت) M(ن یانگیم 22,5 45,14 32 44,8

 )هکتار(ن یساکن یمساحت نقشه شناخت) S.D(ار یانحراف از مع 13,35 36,62 25,47 32,71

 )هکتار(ن یساکن یمم مساحت نقشه شناختینیم 3,96 2,44 3,2 2,91

 )هکتار(ن یساکن یمم مساحت نقشه شناختیماکز 61,24 139,79 118,42 160,28

 %38حدود  %35حدود  %18حدود  %35حدود 
نسبت به قلمرو محله در  ین درصد پوشش نقشه شناختیانگیم

 )هکتار(مشهد  يشهردار ينقشه محله بند
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در  ،گذر نوغان یرامونیهکتار و شامل محدوده پ 16,03محدوده مشترک با مساحت  ،در محله نوغان دهد یمج نشان ینتا

ف، محدوده یابان قائم و در محله شریخ یرامونیهکتار و شامل محدوده پ 13,2محله قائم، محدوده مشترک با مساحت 

ن شناخته شده یساکن یشناخت يدر نقشه ها ابان صدفیخ یرامونیشامل محدوده پهکتار و  12,4مشترک با مساحت 

ن نشان ین موضوع همچنیا. دین جواب دهندگان مشخص نگردیب یچ گونه محدوده مشترکیدر محله شاهد ه. است

   )3شماره  شکل( .ن استیساکن یشناخت يدر نقشه ها )در هر سه محله( يت مراکز محله ایدهنده اهم

  

دا کرد و یدست پ یجمع یک نقشه شناختیبه  توان ینممورد مطالعه  يقرارداد در محالت دهد یمج نشان ینتا

در  »صدف«ف با نام یاز محله شر ین در بخشیدر محله نوغان و همچن. یاست تا جمع يشتر فردین بیادراک ساکن

. شود یمده یگر دین نسبت به دو محله دیساکن يجوابها نیدر ب يشتریاشتراک و اجماع ب ها پرسشنامهسواالت  يجوابها

 ییفضا - يت کالبدیگذر نوغان محله با هو يخچه و وجود مرکز محله ایدر محله نوغان به علت وجود قدمت و تار

ا نام صدف، با مرکز محله ا یف بخشیو در محله شر شود یمف یتعر  - يت کالبدیابان صدف و با هویخ ياز محله ب

 ینه نام محله، مرکز محله، شناسه مکانیه محالت مورد مطالعه توافق در زمیدر بق. شود یمف یخاص خود تعر ییفضا

انجام شده توسط  يمرزبند دهد یمج نشان ینتان یهمچن .ن وجود نداردین ساکنیمحله ب يامحله و قلمرو و مرزه

م گردد و یگر تقسید یبه نوع يشهردار يراردادد محالت قیانجام نشده و با یمشهد در مورد محالت به درست يشهردار

  . ق شودیمحالت تدق يم گردد و مرزهایتقس تر کوچکهر محله به چند محله 
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ابعاد کالبدي و . فضایی است که هر دو این مفاهیم در تعریف آن نقش دارند - محله مفهومی اجتماعی و کالبدي

متفاوت اجتماعی شکل  يها یژگیوکالبدي محله با توجه به  يها یژگیو. اجتماعی محله رابطه پویایی با یکدیگر دارند

محله به صورت  یمفهوم اجتماع. ن از محله تاثیر گذار باشدیساکن یبر ادراک جمع تواند یمو فرم کالبدي محله  ردیگ یم

ن یب يقو یمحالت تعامل اجتماع یدر بعض. ردیگ یممشخص شکل  ین در مکانیساکن یاجتماع ارتباطات و تعامالت

ن، خاستگاه مشترک، یمانند نژاد، د یمختلف یعوامل اجتماع. وجود دارد یو اتحاد اجتماع ین به صورت همبستگیساکن

از محله  يقو یاست که مفهوم ین صورتی، و تنها در چناند یاجتماع یهمبستگ جادیت از عوامل مهم در اینوع فعال

شتر به یاست و ب تر فیضعن یساکن یتعامل اجتماع) جدیدشتر محالت مسکونی یب(محالت  یدر برخ .ردیگ یمشکل 

. ردیگ یمشکل  يت محله ایافراد با هم به خصوص در سطح مساجد محله و مراکز فعال یو آشنائ یصورت روابط اجتماع

 يبافت، مرکز محله، مرزها يها یژگیول یاز قب ياز عوامل کالبد يمحله به صورت مجموعه ا ییفضا -يمفهوم کالبد

ن از یدر ادراک ساکن یار مهمیان مرکز محله نقش بسین میدر ا. دهد یممهم محله خود را نشان  يه و شناسه هامحل

در داخل  يکه به علت گسترش شهر ییا روستایباشد  یخیمرکز و هسته تار يکه دارا يمحله ا. محله بر عهده دارد

و  يقو يمرکز يکه دارا يا محله ایشده است و  يک محله شهریجاد یه ایمحدوده شهر قرار گرفته و هسته اول

ه عملکردها منسجم از  يتر يقوتا مفهوم  شود یمباشد، سبب  یمشخص يمرزها يا دارایو  يمختلف محله ا يبه همرا

به طور نمونه مرکز محله، . است تر فیضع ییفضا - يعامل کالبد محالت یدر برخ. ردین شکل گیمحله در ادراک ساکن

ن یدر چنین حالتی ساکن .تمحله منتقل شده اس يابانهایبه اطراف خ یاس محلیمق يتهایاز فعال يبه صورت مجموعه ا

ترین  که این به نوعی ابتدائی کنند یممرکز فعالیتی و بر اساس خیابانهاي محله اي تعریف  نیتر کینزدمحله را با 

شکل ( ردیگ یمن شکل یز در ادراک ساکنیاز محله ن تر فیضع یمفهوم ین حالتیمسلما در چن. تعریف از محله است

  ). 4شماره 

با همه تغییراتی که در ساختار فضایی شهرها نسبت به گذشته انجام شده، محله نقش و جایگاه خود را در تصویر 

و رویکردي  باشد یمشکل مکان زندگیشان  نیتر مهم ،خانهکه بعد از  دانند یم یمردم محله را مکان. ذهنی مردم دارد

است  يکه محله ادراکی مردم کامال متفاوت با محالت قرارداد دهد یمنتایج تحقیق نشان . احساسی نسبت به آن دارند

ف یتعر یم اجتماعی و مکانیاست که با مفاه یمسکون ییاز نظر مردم محله قلمرو. کنند یمآن را تعریف  ها يشهردارکه 

 يدر مرزبند .گردد یمف یمشخص تعر ییاست و با مرزها ییمحله مفهومی فضا ها يشهردارکه از نظر  یدر حال شود یم
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هویت دهنده به محله شناسایی گردد و بر اساس آن نظام محله بندي  یخیمحالت باید عوامل اجتماعی، کالبدي، تار

که  شود یمدر بعضی محالت مسکونی عامل اجتماعی به صورت همبستگی اجتماعی بین ساکنین دیده . ن گرددییتع

در چنین حالتی نظام محله بندي باید بر اساس ساختار . نیز دارند یفضایی مشخص- ساختار کالبدي ین محالتیغالباٌ چن

ان افراد به صورت بالقوه وجود ندارد یوند میپ يبرا یکه عامل اجتماع یدر محالت. اجتماعی و فرهنگی محله انجام گیرد

ر مراکز فعالید با تأکیبا دارد  یگاه خاصین نقش و جایمرکز محله در ذهن ساکن. انجام گیرد ها يبندموجود، محله  یتید ب

رتباطات اجتماع يازهایاست چرا که ن شان محلهمردم از  یدر نقشه شناخت ییفضا مک عامل مهیو   یروزمره مردم و ا

با  توان یمز وجود داشته باشد ین ي، مسجد محله اين مراکزیاگر در چن. شود یمن ین مراکز تامین توسط ایان ساکنیم

اگر . ن مراکز مشخص گرددید ابتدا ایمحالت با ين در مرز بندیبنابرا. ت مسجد، قلمرو محالت را مشخص نمودیمرکز

 یتعامالت اجتماع تیگردد در جهت تقو یاحو طر يزیاس محله برنامه ریدر مق يشهر يفضاها ن مراکز به صورتیا

 .تقسیم گردد تر کوچکد به چندین محله یبا ها يشهردار یفعل يمحالت قراردادبه این ترتیب  .موثر باشد تواند یمز ین

تقویت و  يت نامتمرکز شهریریجاد مدیاه ایجاد مدیریت محله اي و واگذاردن بعضی امور محله به چنین مدیریتی ب

  . کند یمکمک  شان محلهدر  ها آنمرزهاي محله و تصویر ذهنی مردم و مشارکت 

  .میینما یمه مقاله حاضر تشکر یدر ته ییغمایاز زحمات سرکار خانم مهندس مهسا ا نجیدر ا
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3 Cognitive Map(Mental Map) 
٤ Collective Cognitive Map 

 یمتعارف و منظم يها یژگیوط ممکن است یمردم همانند هستند، مح ین روان شناختیادیبن يندهاین است که فرآیر ایل شباهت تصاویدال ٥

  ز مشابه استیک شهر نین یساکن يها تیفعالاز مجموعه  یداشته باشد و برخ
  .ت بوده استیاکثرا مساحت و جمع يشهردار يم بندیار تقسیمع 6
  .مراجعه کنید 78، ص 1383،براي تعیین حجم نمونه در تحقیقات پیمایشی به دواس 7
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