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 چکیده

و ها در حال حاضــر محالت نقش مهمی را در برنامه محله داراي پیشــینه اي طوالنی در شــهرنشــینی ایران اســت.
ت مهم در ارتباط با مفهوم یکی از موضوعاطرحهاي محلی در شهرها و جایگاه مهمی را در توسعه شهري بر عهده دارند. 

محله اي، تعیین مناســب و صــحیح از قلمرو محالت و نقش ســاکنین محله در این میان اســت. در این زمینه با وجود  
مطالعات انجام شـده در کشورهاي غربی، مطالعات بسیار کمی در داخل کشور انجام شده است. هدف تحقیق این است  

کنین از قلمرو محالت را مشخص نماید و ثانیاً چگونگی تاثیر متغیرهاي جنسیت، که اوالً میزان جمعی بودن ادراك سـا 
سن،تحصیالت، اشتغال، مدت زمان سکونت، نوع مالکیت ،نحوه اقامت و داشتن روابط همسایگی را در ادراك ساکنین از 

ــی و تحلیل نماید. ــیکمی و  روش تحقیق قلمرو محالت بررسـ ي و تحلیل اطالعات آمارهاي به همراه تحلیل پیمایشـ
ــت. به این منظور تعداد  ــمیمه در    600مکانی اس ــه ض ــنامه ترکیبی به همراه نقش ــش محله از محله بندي طرح  6پرس

ادراکی به دست آمده از هاي توزیع گردید. روش نمونه گیري خوشه اي چند مرحله اي بود. نقشه مشهدشهر تفصـیلی  
 قلمرو از ساکنین ادراكنشان می دهد آماري  هاي آزمون. نتایج قرار گرفتمورد تحلیل  GISقلمرو محله با استفاده از 

میانگین مساحت قلمرو  .دارد تآن را تعریف می کنند، تفاو طرحهاي توسـعه شـهري  قراردادي که هاي با محله تمحال
ــت. همچنین گروه مردان    ــهري با یکدیگر داراي تفاوت معنی دار اسـ و مالکین  ادراکی محلـه در بـافتهـاي مختلف شـ

ه نمایند و ساکنینی کمی دیگر ، قلمرو محله را بزرگتر ادراكهاي مسکونی به صورت معناداري نسبت به گروههاي واحد
 دیگر شـــاغلین، به طور معنا داري قلمرو محله را کوچکتر ادراكهاي خانه دار هســـتند و محصـــلین نســـبت به گروه

ه را ارائ تعیین قلمرو محالت فرآیند در به کار گیري ادراك ســـاکنینرد مقاله توصـــیه هایی در مونمایند. همچنین می
 نماید.می

 هاي کلیدي:واژه

 .، سیستم اطالعات جغرافیایی، مشهدساکنینادراك قلمرو محله،  محله،
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 مقدمه -1

داراي تاریخچه اي طوالنی "محله"پیـدایش مفهومی چون 
در نظام شــهرنشــینی جهان و ایران اســت و ریشــه در زندگی 

هاي جمعی مردم و ارتباطات اجتماعی آنها با هم دارد. بررســی
باســتان شناسی و تاریخی نشان میدهد تقسیم فضایی شهرها 

حالت شهري نشانه اي از زندگی به مناطق مسکونی از جمله م
 ;Smith, 2010( شـهري از شهرهاي اولیه تا عصر حاضر است 

Mumford, 1961 .(  بررسـی تاریخ شهر نشینی ایران نشان می
 -فضــاییدهد ، در شــهرهاي تاریخی ایران، شــالوده ســازمان 

کالبدي و  اجتماعی شهر بر نظام محله بندي استوار بوده است 
حد پایه اي و نظم دهنده از ساختار فضایی و محله به عنوان وا

و اجتماعی شــهر، آنچنان تأثیري در شــکل گیري شهر داشته 
 (فالمکی،اند تعریف می شدهها که شهرها بر اساس وجود محله

 ،عوامــل متعــددي مــاننــد عوامــل فرهنگی ). 214: 1374
ــادي، تـاریخی، جغرافیایی    -اقلیمی، دفاعی -اجتمـاعی، اقتصـ

نسـت موجب پیدایش تجمع گروههاي انسانی در  توامی نظامی
جهت تامین نیازهاي مشــترك و زندگی آنها در قلمرو فضــایی 
مشــخص و داراي مرزها و حدود معین کالبدي شــود و به این 

زاده، (ســلطان ترتیب مفهوم محله تجلی کالبدي و عینیت یابد
ــلی،  ؛1367،28  ). همچنین1380،48حبیبی، ؛8، 1376توس

ــردر  ــر عصـ نقش مهمی را در  1برنامه ریزي محله مبنا حاضـ
و طرحهاي محلی در شهرها و جایگاه مهمی را در امر ها برنامه

توسـعه شهري در شهرسازي غرب بر عهده دارد، به طوریکه از  
محالت شهري به عنوان کلید توسعه شهري، مشارکت مردم و 

 Urban Task( شودهویت بخشی به محیطهاي شهري یاد می

Force,1999; Rapaport,2001 ; Rohe,2009 (Hester,1984; . 

ــوعات مهم در ارتباط با مفهوم محله اي،  یکی از موضـ
باشد. بسیاري می تعریف مناسب و صحیح از قلمرو محالت

ــعه، ارتقاء و بهبود و طرحهایی که ها از برنـامه  براي توسـ
شود به نوعی با قلمرو محالت و تعریف آنها می محله تهیه

ــت ابعاد و مرزهاي محله  پیوند  ــت. تعریف درس خورده اس
ــت. از طرف دیگر در   اولین قـدم براي انجام این عمل اسـ

محله  ز تعریف تعریف صـــحیح و هماهنگ ا حال حاضـــر 
بین شــهرداري ها، ســازمان هاي مرتبط با امور شــهري و  

ــاکنین محالت وجود نـدارد. بـه طوریکـه محلـه     بندي سـ
ادارات و نهادهاي  نديب محلهتوســعه شــهري و هاي طرح

با تعریفی که ســاکنین از محله دارند قابل سوال محله اي 
و بررسـی اسـت. مشـکل اخیر عامل مهمی است که باعث    

ــت.    ــده اس ــتت آراء در تعریف محله ش رفتار  از طرفیتش
فضـایی مردم در محیط شهري تا حدود زیادي تحت تاثیر  
ــت   ــاختار محیط اسـ ــاویر ذهنی آنهـا از سـ  ادراك و تصـ

)Downs & Stea, 1973; Kitchin, 1994.(  ــتفاده از اسـ
ــاس این ادراك    امکـانـات و خدمات  محله اي  نیز بر اسـ

ــت. تفاوت تعریف از محله  ــتوار اس ــاکنین و  اس در بین س
باعث مشکالتی در استفاده از خدمات  -متخصصین شهري

شـهري خواهد گردید. مردم به گونه اي در فضاهاي محله  
د کـه متفـاوت از نگـاه برنـامه ریزان و     اي رفتـار می کننـ  

ــعی در پیاده   ــت و با نظمی که آنها س ــهري اس مدیران ش
به این ترتیب  کردن در محیط شهري دارند متفاوت است.

ــوعــات مهم در ارتبــاط بــا محالت، تعریف   یکی از موضـ
ا ب مناســب و صــحیح محله بر پایه ادراك ساکنین است تا

 بهتر و مناسبتر محالت استفاده از موضوع بتوان به تعریف

ــورهاي غربی بر  قراردادي اقدام نمود. مطالعاتی که در کش
دهد که می نشــان روي ابعاد و اندازه محالت انجام شــده

ــاکنین  تعریف ــت که   سـ از محلـه متفاوت از تعریفی اسـ
ــهري از محله دارند ــازمانهاي مختلف ش  Coulton et). س

al., 2001, 381) 

ایرانی از لحاظ ماهیتی با مفهوم بـا توجـه به اینکه محله   
ــیار  ــابقه بسـ محله غربی تفاوت هایی دارد و محله داراي سـ

بوده است ولی در حال  ي ایرانیطوالنی در ســاختار شــهرها
ــر  ــیار اندکی حاض انجام  در این ارتباطدر ایران مطالعات بس

دهد ادراك ساکنین می است. از جمله مطالعه اي نشان شده
طرحهاي توســـعه  قراردادي کههاي محله بااز قلمرو محالت 

ــهري تفـاوت دارد ولی در این مطالعه،   تعریف می کننـد  شـ
ــاکنین از قلمروي محله  متغیرهاي مختلفی که در ادراك سـ
تاثیر گذار هسـتند مانند جنســیت ،سن ، نوع اشتغال، مدت  
ــکونت و...  مورد تحلیل قرار  زمان  اقامت در محله، نحوه سـ

). همچنین در 1388السالمی، امین زاده، نگرفته است (ثقه ا
مطالعه اي دیگر به تعیین روشـی بر ادراك مفهومی ساکنین  
از قلمرو محلـه تـاکیـد دارد ولی نمونه عملی براي مطالعه و    
ــتـفــاده را معرفی نمی نمــایــد (برنون، براتی و    روش اسـ

شامل دو سوال سـواالت اصـلی تحقیق   ). 1395شـاهچراغی، 
 اصلی است.

خصوصیات مشترك و جمعی ادراك ساکنین از  :سوال اول
ه محل ادراك ساکنین از قلمرو تا چه میزانیمحله چگونه است؟ 

 ساکنین، جمعی و داراي خصوصیات مشترك است؟ در میان

سوال دوم: چگونه متغیرهایی مانند جنسیت، سن، میزان 
ــیالت، ــکونت،نوع مالکیت،  تحص ــتغال، مدت زمان س نوع اش

ــهر و میزان روابط  نحوه اقامت و موقع ــطح ش یت محله در س
همسـایگی در نحوه ادراك ساکنین از قلمرو محله تاثیر گذار  
است؟ در همین ارتباط  فرضیه تحقیق به این صورت مطرح 
شـــده اســـت که متغیرهایی مانند جنســـیت، ســـن، میزان 
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تحصــیالت، نوع اشــتغال، مدت زمان ســکونت و بومی یا غیر 
داشــتن روابط همســایگی در بومی بودن ســاکنین محالت و 

نحوه ادراك ساکنین از قلمرو و اندازه محالت تاثیر گذار بوده 
 گردد.و باعث تفاوت معنی داري می

 مبانی نظري -2

اصــلی را در  رویکرددر مطالعات تخصــصــی می توان دو 
عینی هاي د. در رویکرد اول از ویژگیتعریف محلـه بیـان کر  

ــتفادهمحله در تعریف محله و مشــخص نمود  ن قلمرو آن اس

 یفضای -محله به عنوان واحدي کالبدي مانند اینکه شود.می
تشکیل شده از عناصر کالبدي مختلف از جمله و  تعریف شود

واحدهاي مســـکونی، خدماتی و شـــبکه ارتباطی اســـت که 
ــکونت و مجموعه اي از فعالیتهاي مرتبط ــکونت سـ در  با سـ

 محله می ین حالتدر ا فضاهاي مختلف محله اتفاق می افتد.

ــعاع عملکرد   ــده و ش ــاخص تعریف ش تواند با یک کاربري ش
را مشخص می  قراردادي فعالیتی این کاربري، مرزهاي محله

در همین رویکرد و در  ).1385؛ سعیدنیا،1382(شـیعه،  کند.
ــی دیگر ــایی محله  -هاي اجتماعی و کالبديجنبه نگرش فض

م اولیه ســـازمان توأمان در تعریف محله نقش دارند. محله فر
، اجتماعی اسـت و افرادي را شامل می گردد که داراي ریشه 

که در محدوده مشخصی  تاریخ مشترك می باشندخاستگاه و 
در گذشـته، محالت ایرانی با چنین نگرشی   کنند.زندگی می

 ؛ توسلی،1368 زاده،؛ سلطان1353(اشرف،  گرددمی تعریف

ــمندان غربی نیز 1376 به مفهوم اجتماعی ). برخی از اندیشـ
ــینی در غرب توجه ــهرنش ــان  و تاکید محالت در نظام ش نش

ــدداده  ,Keller, 1968; Lee, 1968; Rapoport, 2001( ان

Chaskin, 1995 .( ــاکنین از در رویکرد دوم بــه ذهنیــت سـ
ــود کــه در این رویکرد، نحوه ادراك می محالت پرداختــه شـ

ــاکنین از محله در تعریف محله و تعیین قلمر  وي آن نقشس

ــته و اهمیت می ــر به آن پرداخته داش یابد که در مقاله حاض
 شود.می

  ساکنین از قلمرو محلهادراك و تصویر ذهنی  -2-1

میالدي با مطرح شدن دانش روان شناسی  1960از دهه 
ــازي، مطالعات و  ــهرس محیط و اهمیت یافتن آن در حوزه ش

ــلی ادراك  و رفتار تحقیقات مختلف در مورد فرآیندهاي اصـ
شهري انجام گرفت. در این دوره این هاي ساکنین در محیط

توان بر اساس می موضــوع مطرح گردید که محله شــهري را
تعریف ســاکنین نیز تعریف نمود و ســاکنین هر محله ادراك 

و خصـوصــیات محله شان و از جمله  ها مشـخصـی از ویژگی  
 مختلف فضــاهاي  ســاکنین محله هر روز قلمروي آن دارند.

محله را می بینند و تفسـیر می کنند و نقشـه هاي شناختی   

ــازند که ارتباط ــاکنین می س ــا س و فضــاي  ي محلهرا با فض
 اجتماعی تتعـامال و نحوه برقرار می کنـد   محلـه  عملکردي

 )Lee,1968(مطالعه ترنس لی   می کند. مشــخصشــان را ای

به  در زمینه مشــخص نمودن قلمرو محله پیشــتاز است. وي
ــی اد ــاکنین و تعریف محله اجتماعی راك مردم ازبررس  از س

 لهمح یک شخص از به این نتیجه رسید تعریفو  پرداخت آن

ــخص از حوزه کالبدي که در آن زندگی می  به نحوه دید شـ
ــتگی دارد. مردمی ک ــورت واحدي  ه محالتکند، بس را به ص

ــریح واحد   ــتر متمایل به تش اجتماعی تعریف می کنند، بیش
 زهايرا با مر که محله ساکنینینسبت به هستند  کوچکتري

 د. سازمانها و نهادها تعریف می کنن قراردادي

اي هو توافق بر نام در ارتباط با ادراك ساکنین از نام محله
ورده خ پیوند ساکنین محله به نظر می رسد به طبقه اجتماعی

مردم با تحصیالت مطالعات انجام شده نشان داده است  اسـت. 
ــتر از مردم با درآمدهاي پایین متمایل ب هايو درآمـد  اال بیشـ

ــتند که نام بیان نمایند و اجتماعات محلی را  محالتهاي هسـ
)Guest & Lee, 1983 ــاکنینی کــه در ). همچنین اغلــب سـ

کنند یک نام را براي محله شان در نزدیکی یکدیگر زندگی می
گیرند ولی به صورت مشخصی جوابهاي ایشان از اندازه می نظر
در ارتباط با تاثیر  .مروي محلـه بـا یکـدیگر متفاوت اســـت   قل

ــهر ــان داد ، مردمی که دمطالعه اي  موقعیت محله در ش ر نش
را  محله قلمرو حاشـیه شهر زندگی می کنند،  و حومهمحالت 
با وجودیکه هر  ؛مرکز شــهر ادراك می کنندمحالت  بزرگتر از

محله  ازجزئی  دو گروه پاســخ دهنده به طور برابر توصــیفات 
ــان را ارائـه   . همچنین )Hany & Knowles, 1978( دادندشـ
دهد این موضوع که ساکنین چگونه  قلمرو می تحقیقات نشان

، مقـدار زیـادي بـه اینکه آنها چه    گیرنـد  می محلـه را در نظر 
اجتماعی ایشان در جامعه  و جایگاه کسـانی هستند و موقعیت 

ــهري بر می گردد. ــاکنینی ش ر درگی محلهي که در فعالیتها س
اجتماعی با همســایگان و داشــتن مراودات هســتند از قبیل 

اي را به گونه تا محله متمایل هستند پ محلهکلو رمشارکت د
ســاکنین با مدت اقامت  زنان، ند. همچنیناجتماعی تعریف کن

ــاکنین بـا بچه هاي کوچک تمایل دارند تا محدوده    بـاال و سـ
. (Guest and Lee, 1984)را کوچکتر تعریف کننــد مـحالت 

جواب دهندگان آمریکایی  همچنین مطالعه اي دیگر نشان داد
ر متمایل بودند تا بها پوســت آفریقایی تبار بیشــتر از ســفید 

محدوده کوچکتري را به عنوان  و  جهات اجتماعی تاکید کنند
مســن،  . همچنین ســاکنینکنندن تعریف میقلمرو محله شــا

ـ   ــاکنین ب بر جهات  ا مدت اقامت زیادبیکـار، ازدواج کرده و سـ
ی گونه های موضوع، در تضاد با این .اجتماعی محله تاکید دارند
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 ،گســـترش می یابد محله از ســـاکنین که زندگی آنها فراتر از
و استخدام ها ها، تحصیل کردهپوسـت مانند افراد جوان، سـفید 

ــده ها، ابتدا  و در مرحله دوم  2صــورت قلمرویی را به محلهش
 ).Lee and Campbell, 1997گیرند (ر نظر مید 3ساختاري

در تحقیقات انجام شـده جهت تعیین روشی براي مشخص  
همکارانش در کالتون و نمودن قلمرو محله توســـط ســـاکنین، 

محله و مشـــخص هاي در تولید نقشـــه GISمطالعه اي از ابزار 
نمودن موقعیت ســاکنینی که در تحقیق مشــارکت داشــتند   

اســتفاده از همین ابزار به تحلیل اطالعات  اســتفاده نموده و با
ــان ــعاع  محدوده اي که  پرداختند. ایش ــاحت و ش میانگین مس
 به عنوان قلمرو محله مشـــخص کرده بودند راجواب دهندگان 

محـدوده مشـــترکی که جواب  نـد. همچنین  دنمومحـاســـبـه   
 در نهایت این مشخص گردید.نیز دهندگان به آن اشاره داشتند 

بر مبناي  محلـه کنـد کـه تعریف کردن یـک     تحقیق بیـان می 
ــت، چرا که به طور    ــاده نیس ــنهاد س ــاکنین یک پیش ادراك س

 ،ساکنین آشـکاري جوابها متفاوت می باشـد و شرایط اجتماعی  
تاثیر گذار اســـت  توســـط آنهاادراك شـــده  محلـه  قلمرو در
)Coulton et al.,2001.(  همچنین با استفاده از روشهاي کیفی و

در تعیین قلمرو محالت پرداخته شــده اســت. در مصــاحبه نیز 
نفر نوجوان  37مطالعه اي به منظور تعیین قلمرو محله در بین 

ــخص کردن   4نفر والدین آنها به  33و  ــلی که در مش عامل اص
مرزهاي محله تعریف شـده ساکنین تاثیر گذار است اشاره شده  

 کالبدي و اداري محله، دومینهاي اســـت. اولین عـامل ویژگی 

عـامـل طبقـه  اجتماعی، نژاد و ترکیب قومی، ســـومین عامل    
تهدیدات جنایی ادراك شــده از داخل یا خارج از محله و عامل 

سـمبولیک محله است. همچنین نتایج نشان  هاي چهارم هویت
داد که جوابهاي داده شـــده در مورد قلمرو محله بین افراد یک 

 ). Campbell et al., 2009(خانواده نیز با یکدیگر متفاوت است 

ــاکنین  به این ترتیب قلمرو محله ــیله سـ  لهمحکه به وسـ

ــود به  مشـــخص و ارتباط آنها با  محله افراد در جایگاهمی شـ
ک یدر بعضی مکانها ممکن است  جامعه بزرگتر بسـتگی دارد. 

را بازي کند و در جایی دیگر با  محلـه خیـابـان نقش مرز دو   
تفاوتهاي ، یســـتن محله وجودیکه عنصـــري کالبدي مرز دو

). Chaskin, 1995 ( را بازي کند نژادي و اقتصادي این نقش

محله  -الف مخصــوصا چهار جهت مهم هستند:در این میان 
ــا که در آن فعالیتهاي     بـه عنوان یـک مکـان یا واحد از فضـ

محلــه بــه عنوان یــک  -ب اتفــاق می افتــد. زنــدگی روزمره
واحدي ابه محله به مث -.جمجموعـه از ارتبـاطـات اجتمـاعی    

ــیلـه ارتباطاتش با یک یا    ــده بـه وسـ ــی از تعریف شـ بعضـ
ــازمانهاهاي فعالیت محله به مثابه واحد نمادي با یک  -. دسـ

اینکه یک فرد چگونه محله خود را ه. نام و هویت شناخته شد

تعریف میکنـد بـه این جهـات بر می گردد کـه چگونه محله     
ین صورت قلمرو خود را می بیند و با آن ارتباط دارد که در ا

 کالبدي محله متفاوت است.

ــده در غرب اذعان دارند که نتایج   اکثر مطـالعات انجام شـ
ــهر خاص انجام   تحقیقـات با توجه به اینکه تحقیق در یک شـ
ــده قـابل تعمیم نیســـت و مطالعات هنوز در مرحله روش   شـ

شناختی ساکنین هاي شـناختی اسـت. در زمینه بررسی نقشه  
ــهر ــیار کمی در ایران انجام از قلمرو محالت ش ي مطالعات بس

 زادهثقه االسالمی و امین در مطالعه اي که توسطگرفته است. 

ــاکنین از محله قرار دادي    )1388( انجـام گرفتـه و ادراك سـ
را مورد بررسی قرار داده است، نتایج  يطرحهاي توسـعه شـهر  

از محله  ،کنندمی دهد محله اي که ســاکنین ادراكمی نشــان
بوده و ادراك  متفاوت دهدمی طرح تفصــیلی پیشــنهادکه  اي

محلــه قرار دادي طرح  قلمروجمعی و توافق نظر در مورد 
دارد کنند وجود نمی تفصـیلی بین ساکنینی که در آن زندگی 

و از نظر سـاکنین محدوده و قلمرو بســیار کوچکتري به عنوان  
 .گرددمحله ادراك و تعریف می

در تعریف قلمرو محله از نظر اسـتفاده شده  هاي روش -2-2
 ساکنین

در سـالیان اخیر با گسـترش اسـتفاده از سیستم اطالعات    
ــهري، از این ابزار در تعیین GIS جغرافیایی( ) در مطالعات شـ

توان می قلمرو محالت اســتفاده شــده اســت. با کمک این ابزار
ــایی و اجتماعی محله را در هاي و مولفهها ویژگی مختلف فضـ

مختلف اطالعات مشـــخص نموده و در نهایت با هاي قالب الیه
هاي همگن و مشخص نمودن محدودهها روي هم اندازي نقشه

و مشـترك اقدام نمود.  مطالعات موجود نشان دهنده استفاده  
روش اصــلی در تعیین  قلمرو و مرزهاي محله با اســتفاده  4از 

باشــد.اول: مشــخص نمودن مرزهاي محله به  می GISاز ابزار 
: در این روش جامعه بزرگسال ساکن در 4سـیله جامعه محلی و

محله، مرزهاي محله را مشـخص نموده و در فرآیند مشـخصی   
گردد. می با روي هم انداختن نقشــه ها، قلمرو محله مشــخص
: در این 5دوم: مشــخص نمودن به وســیله هر شــخص ســاکن 

روش براي اشــخاص متفاوت از لحاظ ســن و جنســیت، قلمرو 
مرزهاي  ،ین شــده و ســپس از همپوشانی نقشه هامحالت تعی

ــوم) مشـــخص نمودن با  محلـه در نظر گرفتـه می   ــود. سـ شـ
ــبکه : با در نظر گرفتن زندگی روز مره و 6خیابان پیادههاي شـ

ــانی اطالعات،   حرکـت پیاده در داخل بافت محله و با همپوشـ
: در 7گردد. چهارم) طراحی حوزهمحدوده محله مشـــخص می

ات مختلف کالبدي و اجتماعی محله از لحاظ این روش اطالعـ 
جمعیت شناسی، مسکن و شرایط جغرافیایی در فرآیند تعیین 
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 ).(Coulton, 2012 :232شود می مرزهاي محله در نظر گرفته

ــاکنین از روش  هاي در تعیین قلمرو محلـه با کمک ادراك سـ
ــتفاده ــود. در روش کمی، معموالَ در می کمی و کیفی اسـ شـ

گردد. می اطالعات، با استفاده از روش پیمایش اقدامگردآوري 
خاصـی از ساکنین متمرکز  هاي تواند بر روي گروهمی پیمایش
ــود. ــه  شـ  هـایی تهیــه بـه این منظور از محالت مختلف، نقشـ

بر روي نقشه اطالعات کافی و مناسبی از محله مانند  .شودمی
شده  منعکس -مهم محلههاي نام خیابانها و عناصـر و شـناسه  

اسـت.و به وسیله ترسیم مرزهاي محله توسط ساکنین بر روي  
نقشـــه محله، نظرات ســـاکنین در ارتباط با قلمرو محله جمع 

 هاگردد. در محالت مختلف شهري باید مقیاس نقشهمی آوري

یکســان باشــد تا امکان مقایســه را فراهم آورد. در روش کیفی 
اکنین در ارتباط معموال در جمع آوري اطالعات،  مصاحبه با س

گیرد. در این ارتباط از پاســخدهندگان می با قلمرو محله انجام
کنند می شـود که مشخص نمایند تا کجا احساس می خواسـته 

از ساکنین در مورد مرزهاي  و خود هسـتند محله  در محدوده 
گردد و مرزها بر می جهت اصــلی جغرافیایی سوال 4محله در 

 ,Campbell et al., 2009 (گردد روي نقشــــه منعکس می

Ohmer et al. 2018.(  

 شناختیهاي مروري بر متغیرهاي مورد تحلیل در نقشه -2-3

 ساکنین

ــده  براي تحلیل اطالعات متغیرهاي در تحقیقات انجام شـ
زیر مورد بررسـی قرار گرفته اســت. در به دست آوردن مقادیر  

) و GISکمی متغیرها معموال از سـیستم اطالعات جغرافیایی ( 
 گردد.می استفاده ابزارهاي تحلیلی این نرم افزار

متغیر مســاحت و اندازه قلمرو محله در ادراك ســاکنین: 
یکی از موارد تحلیل، میانگین مساحت محله ادراکی ساکنین 
اســت. به این وســیله با مقایســه مســاحت محله قراردادي با 

ــاکنین  ــاحـت محله ادراکی سـ توان به حدود قلمرو می مسـ
کی ســـاکنین دســـت پیدا نمود. در همین ارتباط متغیر ادرا

دیگر، درصــد پوشــش نقشــه شــناختی ســاکنین نســبت به  
توان به این محالت قراردادي اسـت. با بررسـی این متغیر می  

نتیجه دست پیدا نمود که آیا مرزهاي محله قراردادي به نحو 
 مناسبی در نظر گرفته شده است. 

ــاکنین: محله در  8متغیر محدوده مشــترك متغیر بین س
دیگر تعیین محدوده مشترك در بین نقشه شناختی ساکنین 
ــت که در   ــترك محدوده و قلمرویی  اس ــد. محدوده مش باش

ــه  ــخصــی از نقش ــد مش ــناختی جوابهاي درص دهندگان ش
تواند می شناخت محدوده مشترك 9مشـترك و جمعی است. 

ــاکنین و در نهایت به  ــناخت مراکز محالت ادراکی سـ به شـ
 ریف بهتر محالت قراردادي کمک نماید. تع

ز امتغیر توافق بر مرزهاي مشترك محله در ادراك ساکنین: 
جملــه موارد تحلیلی، میزان انطبــاق مرزهــاي محلــه ادراکی 
ــلی    ــترك در چهار جهت اص ــد جوابهاي مش ــاکنین و درص س
جغرافیایی اســت. هر چقدر ســاکنین در جوابهایشــان به حدود 

اره نموده باشند به منزله آن است که در جغرافیایی یکسـانی اش 
ــاکنین توافق و اجماع بیشـــتري در آن جهت  محله ادراکی سـ

خالصه اي  1جغرافیایی در مرزهاي محله وجود دارد. در جدول 
شـــناختی هاي از روش و متغیرهاي به دســـت آمده از نقشـــه
 گردد.ساکنین از قلمرو محالت در تحقیقات ارائه می

 

Table 1: Methodology of defining neighborhood by residents’ perceptions and the variables considered in studies 

by Western scholars 

Time period 
Methodology and the variables considered in examination of neighborhood 

territory 
Some related studies 

The 1960s 
Urban neighborhood as a social and spatial unit 

Considering neighborhood as a subjective schemea 

Lee (1968) 

Keller (1968) 

The 1970s 

Examination of descriptive information of residents about the neighborhood using 

quantitative methods (common ideas on neighborhood name, neighborhood 

center, local signs, etc.) 

Examination and analysis of the area and size of neighborhood territory 

The impact of neighborhood location in the city on the perceived neighborhood 

size 

Lee (1973) 

Haney and Knowles 

(1978) 

The 1980s 

Investigation of individual difference variables in residents’ perceptions of 

neighborhood territory 

Influence of variables such as gender, age, level of education, neighborhood 

location in the city, and duration of residence on perceived area and size of the 

neighborhood 

Guest and  Lee (1984) 

Haeberle (1988) 

The 1990s 

Continuing previous studies by examining variables of individual differences in 

residents’ perceptions using interviews with different groups of residents 

Influence of variables such as race and social origin on residents’ perceptions 

Influence of social relationships with neighbors on the perceived size of the 

neighborhood 

Lee and  Campbell 

(1997) 
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From 2000 

onwards 

Use of GIS software to combine different layers of spatial and social information 

of the neighborhood and overlaying the maps to determine the territory of 

neighborhoods 

Analyzing the information on the perceived territory of neighborhoods 

Proposing a common area among residents 

Proposing shared boundaries among residents 

Coulton et al. (2001) 

Campbell et al. (2009) 

Lohmann and 

McMurran (2009) 

 

 انجام پژوهشروش -3

ــی  کمی و  روش تحقیق ــورت پیمـایشـ به همراه  بـه صـ
ــتهاي تحلیل هاي روش. آماري و تحلیل اطالعات مکانی اس

با استفاده از پرسشنامه ترکیبی (باز پاسخ  اطالعات گردآوري
همچنین با توجه به  .است و پاسخ بسته) و نقشه ضمیمه آن

 برداشتانتخابی، کاربري زمین در وضعیت موجود هاي محله

نقشـه ضـمیمه پرسشنامه در مقیاسی مشخص   . شـده اسـت  
ــفحـه  و براي هر محلـه   ــد و بر روي آن  A4در صـ چاپ شـ

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

توسـط پرسـشـگر مشخص می گردید و سپس از او خواسته    
می شــد مرزهاي محله خود را بر روي نقشــه ترســیم نماید. 

اطالعات شخصی و  در دو بخش اصلی،ها سـواالت پرسشنامه 
ق فرآیند تحقیتنظیم گردید.  از محله ادراکیقلمرو مطالعات 

ــد. در مرحله ا  ــلی در نظر گرفته شـ ــمت اصـ ول در دو قسـ
اطالعات توصـیفی از محله از پاسـخگویان پرسـیده شد و در    
مرحله دوم از پاسـخدهندگان خواسـته شد موقعیت مرزهاي   
محله  خود را بر روي نقشـه مشخص نمایند. نمونه مطالعاتی  

 1395بر اساس سرشماري سال  تحقیق شـهر مشـهد اسـت.   

ــهر مشــهد  باشــد (مرکز آمار می نفر  3270000جمعیت ش
سال  15جامعه هدف، ساکنین با سن بیش از ). 1395ایران،

ــتفاده از روش کوکران در تعیین حجم  هر محله بودند.  با اس
ــطح 1387نمونـه انجـام گردید (حافظ نیا،   ــاس سـ ). بر اسـ

ــد ( 99اطمینـان    560، تعداد 0,05) و خطا =2,326zدرصـ

ل به جهت تقسیم متعادگردید. می پرسشنامه بایستی توزیع
پرسشنامه در نظر گرفته  600در محالت تعداد ها پرسشنامه
از نقشه محله بندي طرح تفصیلی مشهد محالت  شد. سپس

ــامل  مورد نظر انتخاب گردید. محله از  6نمونه مطالعاتی شـ
 که امکان تحلیل .مشهد می باشدطرح تفصـیلی  محله بندي 

م جدید فراههاي را در بافت تاریخی، بافت میانی و انواع بافت
پرسشنامه به همراه نقشه  100بر این اساس تعداد  .می کند

ــمیمـه در هر یـک از محالت توزیع گردیـد.     روش نمونه ضـ
هر .  بوده است 10گیري به صـورت خوشه اي چند مرحله اي 

ــیم گردید و از هر بلوك نیز با    محلـه بـه چندین بلوك تقسـ
در  .روش نمونه گیري تصــادفی چند خانوار مشــخص گردید

در جنســیت ها العه ســعی گردید تعداد نمونهنمونه مورد مط

سنی حتی االمکان به صورت هاي نمونه و همچنین در طبقه
ــد. متعادل ــاکنین که در  2در جدول  باشـ اطالعات کلی سـ

ــت   ــارکــت کرده انــد، آمــده اسـ ــنجی تحقیق مشـ . نظرسـ

ــتفاده از نظرات ــالحی اعتبارتحقیق با اس ــاحبنظران و  اص ص
رســشــنامه مورد تایید قرار کارشــناســان در مورد ســواالت پ

اســتفاده گردید.  پرســشــنامه نیزگرفت و از آزمون مقدماتی 
تحقیق، با توجه به نوع متغیرهاي پرســشــنامه  11براي پایایی

استفاده  12آزمون مجدد -که اسـمی هسـتند، از روش آزمون  
گردیــد. بــه این منظور نمونــه کوچکتري انتخــاب گردیــد و 

گردید. جوابهاي بدســت آمده بین آنها توزیع ها پرســشــنامه
) 0,75مانند نمونه اصــلی و داراي ضریب همبستگی باالیی (

 به این ترتیب تحقیق از پایایی مناســب برخوردار اســت.بود. 

و تحلیل اطالعات  SPSSآماري توســط نرم افزار هاي تحلیل
فرآیند تحلیل انجام گرفت. در  GISمکانی توســـط نرم افزار 
ل اطالعات توصـیفی از ادراك ساکنین  اطالعات، در مرحله او

از  محله بررســی گردید و در مرحله دوم اطالعات حاصــل از 
 شناختی ساکنین مورد تحلیل قرار گرفت.هاي نقشه

 معرفی متغیرها در فرآیند تحقیق: -3-1

در فـرآیـنــد جـمع آوري اطالعــات تحقیق، در ابتــدا    
ــاکنین ــی از تفاوتهاي فردي سـ  متغیرهاي مختلفی که ناشـ

مانند جنســـیت، ســـن، شـــغل، نحوه اقامت، نوع  بود، محله
مالکیت، مدت زمان ســکونت و نحوه اقامت در شــهر، جمع  
ــاس زندگی در محله، نام  آوري گردید. ثانیاَ متغیرهاي احسـ
ــی قرار گرفت. ثالثاَ   محلـه و موقعیت مرکز محله مورد بررسـ

 ها، توسطتحلیل اطالعات قلمرو محله ادراکی حاصل از نقشه

متغیرهاي زیر مورد بررسی قرار گرفت.حداقل مساحت قلمرو 
ــاحت، انحراف   ــاحت، میانگین مس محله ادراکی، حداکثر مس
ــتراك مرزهــاي قلمرو  محلــه ادراکی بــا  معیــار و میزان اشـ

جهت جغرافیایی بود .  4مرزهـاي  قلمرو قراردادي محله در  
همچنین در متغیر دیگري، محدوده مشــترك در میان تعداد 

ــی قرار   م ــخدهندگان در محله مورد بررس ــی  از پاس ــخص ش
نام و موقعیت محالت و نقشــه ، 1در تصــویر شــماره گرفت. 

محله  6شــناختی پاســخدهندگان از قلمرو محله که شــامل 
ــت، 600مورد مطـالعه و   ــه هر محله  مورد اسـ بر روي نقشـ

 .مشخص شده است
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   محالت انتخابی معرفینمونه مطالعاتی و  -4

محالت مرزبنــدي و محلــه بنــدي طرح  جهــت انتخــاب
تفصـیلی شـهر مشهد به عنوان مبناي انتخاب محالت در نظر   

منطقه   16، شهر مشهد را به طرح تفصیلیگرفته شـده اسـت.   
ناحیه تقســیم کرده اســت. هر یک از   49و همین مناطق را به

نموده محله تقسیم  4تا  3 نواحی شـهر را به طور متوسـط به   
ــت. ــی اس ــکونی می م بندي کلیدر یک تقس توان بافتهاي مس

(تاریخی)، بافت میانی  بافت درونی: شهر مشهد را به سه بخش
براي انجام تحقیق در بافت تقســـیم بندي نمود.  جدیدو بافت 

تـاریخی و میـانی هر کـدام یک محله (با در نظر گرفتن حفظ    

ساختارهاي محله اي) انتخاب گردید. در بافت جدید و با توجه 
امل گوناگون در شــکل گیري آن، موجب شد تا محالتی به عو

معیار زیر در  4از بافت جدید انتخاب شــوند که حداقل یکی از 
ــدق کند: الف ــته تاریخی  -مورد آنها صـ محله اي با یک هسـ

ــکل گیري محله    ــکونتگـاهی از قـدیم در محل شـ (وجود سـ
تحقق کاربریهاي پیشـــنهادي طرح هاي توســـعه   -جدید).ب

عدم تحقق کاربریهاي پیشنهادي طرحهاي -ه جشهري در محل
محله اي از طرحهاي آماده سازي  -توسـعه شـهري در محله.د  

ــامل به این ترتیب  زمین. از محالت  محله 6نمونه مطالعاتی ش
 طرح تفصیلی مشهد در نظر گرفته شد.

 
Table 2: General information of residents participating in the survey 

Variable 
Number of total 

questionnaires 

Percentage of total 

questionnaires 

Gender 
Male 402 67% 

Female 198 33% 

Age 

15-19 84 14% 

20-39 276 46% 

40-59 162 27% 

More than 60 78 13% 

Level of education 

Secondary school and less 228 38% 

High school and associate 

degree 
240 40% 

Bachelors’ degree 120 20% 

Masters’ degree and PhD 12 2% 

Occupation 

Freelance jobs 200 33.33% 

Employee 82 13.33% 

Student 117 19.5% 

Housewife 111 18.5% 

Retired 76 12.66% 

Unemployed 14 2.33% 

Duration of residence 

Less than 5 years 174 29% 

6-15 216 36% 

16-25 90 15% 

More than 25 years 120 20% 

Ownership type 
Owner 486 81% 

Tenant 114 19% 

Residence type 
Native 492 82% 

Non-native 108 18% 
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Fig. 1 Cognitive map of perceived neighborhood territory in 6 selected neighborhoods 

 

 ها یافته -5

 مرحله اول -الف

در این مرحله اطالعات توصـیفی از ساکنین محله پرسیده  
سوال بود. براي مشخص کردن اینکه در حال  3شد. که شامل 

ــر واژه محله براي مردم چه معنایی دارد و دریافت ادراك  حاض
جمعی و توافق نظر در مورد ویژگی هاي محله اي که ساکنین 

 گی می کنند، سواالت زیر در پرسشنامه مطرح شد:در آن زند

نام ) 2کنید؟ می کنید در یک محله زندگیمی ) آیا احساس1
   رکز محله شما کجاست؟) م3 محله شما چیست؟

دهد که می نشانها تجزیه و تحلیل اطالعات پرســش نامه
کنند محل زندگی خود را در می پاسخ دهندگان سعی اکثریت

له اي تعریف کنند و به این ترتیب خود را قـالب یک قلمرو مح 
ــکوئر در ارتباط  به یک مکان خاص پیوند زنند. تحلیل کاي اس
ــت       ــا جـوابـهــاي ایـن مـتـغیر در محالت معنی دار اســ ب

)0,000Sig= 90درصــد تا  72). جوابهاي موافق ارائه شــده از 

 شود.  درصد جوابها را شامل می

ر نمـا جهت  و مرکز محلـه از مقـدا    در مورد نـام محلـه  
ــد (دواس،  ــتفاده ش به جز در محله  ).102: 1383تحلیل اس

در محالت دیگر کم و نسبت  13شـهرك شـهربانی، مقدار نما  
است، بنابراین تشتت آراء در زمینه نام محله در  14تغییر زیاد

ــاکنین محالت دیـده  ــود. می بین سـ ــهرك شـ در محله شـ
ه اســت که تنها محله اي اســت کدرصــد  68 ، نماشــهربانی

اشتراك و توافق جمعی در مورد نام محله در آن وجود دارد. 
ــتراك در نـام محله کمتر از     50در بقیـه محالت میزان اشـ

الزم به ذکر اســـت در محالت مورد مطالعه درصـــد اســـت. 
ــتري می افرادي که در نزدیک هم زندگی کردند، توافق بیشـ

ز کمردر مورد سوال سوم یا نتایج در نام محله شـان داشتند.  
دهد که در بیشـــتر محالت مقدار نما کم و می نشـــان همحل

یا  وجودنســبت تغییر زیاد و در نتیجه تشــتت آراء در زمینه 
مرکز محله دیده می شــود. در سه محله (محالت عدم وجود 

قاسم آباد) مقدار نما بر عدم وجود  9سـعدآباد، تورج و محله  
 شهربانی در محله شهركمرکز محله اي مشترك تاکید دارد. 

اتفاق نظر در مورد  اســت که بیشــتریندرصــد  70 مقدار نما
ي محله مرکز تجار همانوجود دارد و مرکز محله  مرکز محله

درصد و نظرات ساکنین  3در نظر گرفته شــده است. جدول 
 دهد. می را در محالت مورد مطالعه نشان
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Table 3: Percentage and opinions of residents in 6 neighborhoods of Mashhad 

Texture Neighborhood 

Positive response to 

living in the 

neighborhood 

Neighborhood name 
Neighborhood 

center 

Historical Sarshour neighborhood %82 %38 (Sarshour) 
%45 (Sarshour 

market) 

Middle 
Sa’ad Abad 

neighborhood 
%79 %18 (Sa’ad Abad) %42 (None) 

New 

Samzghand 

neighborhood 
%75 %25 (Samzghand) %22 (Samzghand) 

Touraj neighborhood 

Neighborhood 2, Area 

18, District 8 

%72 %26 (Touraj) %32 (None) 

Neighborhood 9 

Ghasim Abad 
%80 %20 (Hijab) %27 (None) 

Shahrbani Town %90 
%68 (Shahrbani 

Town) 

%70 (business 

center) 

 

 مرحله دوم -ب

در مرحله دوم از پاســخدهنگان خواســته شــد موقیت    
ــه ــمیمه   مرزهاي محله خود را بر روي نقش ــه اي که ض نقش

به پرســشــگر نشان در نظر گرفته شــده بود، ها پرسـش نامه 
دهند. تمایل به ترســیم قلمرویی که در آن منزل شخص در 

ــت. جهــت تحلیــل  مرکز آن وجود دارد نیز  قــابــل ذکر اسـ
ــتفاده گردید. اطالعات جمع  GISاطالعـات از نرم افزار   اسـ

ــخدهندگان   ــط پاسـ ــده از قلمرو محالت که توسـ آوري شـ
ــده بود در  ــورتی که هر  6مشــخص ش نمونه مطالعاتی به ص

هاي دهنده با تعریف یک چند ضـــلعی درالیهنقشـــه پاســـخ
ــخص شــــد و در مجموع براي  GISاطالعــاتی   600مشـ

 دهنده ساکنین محالت این عمل انجام گرفت.پاسخ

ــامـل حداقل      تحلیـل اطالعـات قلمرو ادراکی محلـه شـ
مسـاحت، حداکثر مساحت، میانگین مساحت، انحراف معیار،  
ــتراك مرزهاي قلمرو ادراکی محله با قلمرو محله  و میزان اش

 4جــدول جهــت جغرافیــایی بود. نتــایج در  4قراردادي در 

جوابهاي ارائه شـده در میانگین مساحت   شـود. می مشـاهده 
دهد در کلیه محالت، میانگین مساحت قلمرو می محله نشان

ــاحــت محلــه قراردادي در طرح  ادراکی محلــه کمتر از مسـ
درصــد (محله سعد 10باشــد. این رقم از حدود می تفصــیلی
درصد (محله شهرك شهربانی) در میان ساکنین  70آباد) تا 

بین مرزهاي محله ادراکی با انطباق گزارش گردیـد. در مورد  

ــهرك   ــترین انطبــاق در محلــه شـ محلـه قراردادي نیز بیشـ
شـــهربانی و کمترین انطباق در محله ســـعد آباد مشـــاهده 
ــهربانی ،  ــهرك شـ گردید. و در اکثر محالت به جز محله شـ
قلمرو محله بندي طرح تفصیلی در چهار جهت جغرافیایی با 

 وت است. بندي ادراکی ساکنین متفامحله

 مشخص نمودن محدوده مشترك در میان پاسخدهندگان

مشترك در میان پاسخدهنگان هاي در این قســمت محدوده
ــخص گردیــد. طبق تعریف  6در  محلــه مورد مطــالعــه مشـ

محدوده مشــترك محدوده اي اســت که تعداد مشــخصــی از 
ساکنین ، آن را به عنوان قلمرو محله خود در نظر گرفته اند. 

ــخص  GIS،15نموده این محدوده با کمک نرم افزار  براي مش

میزان جوابهاي مشترك قلمرو محله در میان پاسخدهندگان 
ــترین  هاي در طیف ــت. بیش ــده اس ده تایی در نظر گرفته ش

درصد)  68میزان اشـتراك قلمرو محله در شهرك شهربانی ( 
ــور (   ــرش ــهرك و محله س  51در مرکز محله و فاز تجاري ش

دوده شـمالی گذر سـرشــور که نقش   درصـد) اسـت و در مح  
محلــه دیگر میزان  4بــاشـــد. و در می مرکز محلــه را دارد

درصد  50محدوده مشـترك در میان پاسـخدهنگان کمتر از   
پاسـخدهنگان اسـت و بیشـتر در مراکز فعالیتی است که در    

موقعیت محدوده  2داخل محالت اســت. در تصــویر شــماره  
ــترك به همراه تفکیک طیفهاي ده در ــدي محدوده مشـ صـ
 شود.می مشترك در میان پاسخدهندگان مالحظه
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Table 4: Comparison of people’s views on neighborhood territory in 6 neighborhoods of Mashhad (areas are in 

hectares) 
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Fig. 2 Specifying common area among respondents in 6 neighborhoods in 10% classifications of common area 

among respondents 

 

 بحث -6

ــمت در ابتدا نرمال بودن توزیع داده مورد ها در این قسـ
ــب جهت   ــیله روش مناسـ ــی قرار گرفت تا بدین وسـ بررسـ

ــی جوابهاي متغیر هاي آزمون ــخص گردد. بررسـ آماري مشـ
ــان   ــاحـت قلمرو محلـه ادراکی نشـ دهـد که آزمون  می مسـ

و باید  ) =0,000Sig( ار استاسـمیرنوف معنی د -کالموگروف
ي آماري و تحلیل هـا  نـاپـارامتریـک در آزمون   هـاي  از روش

ــتفاده نمود.  براي مشــخص نمودن اینکه تفاوت  اطالعات اس
معنی داري بین میانگین مســاحت قلمرو محله ادراك شــده 
توسط ساکنین در بین محالت مختلف وجود دارد، از آزمون 

ــتفا  ــکال والیس اس ــیه  میانگین کروس ــد. فرض به   H0ده ش

صـورت زیر مطرح شد که بین میانگین مساحت قلمرو محله  
ادراك شـده توسـط ساکنین تفاوت معنی داري وجود ندارد.   

درصد مورد آزمون  5بررسـی این موضــوع در ســطح خطاي  
به صــورت زیر مطرح   H1به این ترتیب فرضــیه  قرار گرفت.

ده توسط شـد: بین میانگین مسـاحت قلمرو محله ادراك شــ  
ــاکنین در  محلـه تفـاوت معنی داري وجود دارد. نتایج    6سـ

میانگین مســـاحت نقشـــه شـــناختی آزمون نشـــان میدهد 
ــاکنین از قلمرو محله  بین بافتهاي قدیم، میانی و جدید  سـ

ــمارهتفاوت معنی داري وجود دارد ــترین 5. (جدول شـ )بیشـ
ــهرك   ــده در محله ش ــاحت قلمرو محله ادراك ش میزان مس

 است و کمترین آن در محله سعدآباد است.شهربانی 
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Table 5: Comparison of average perceived neighborhood area in 6 studied neighborhoods 

Texture Neighborhood 
Mean 

area 
SD 

Percentage of 

perceived territory 

to the contracted 

area of the 

neighborhood 

df 
Significance 

coefficient 

Historical 
Sarshour 

neighborhood 
16.71 11.42 21.9% 

5 0.000 

Middle 
Sa’ad Abad 

neighborhood 
3.79 5.9 13.15% 

New 

Samzghand 

neighborhood 
7.6 7.75 18% 

Touraj neighborhood 16.34 14.35 20.9% 

Neighborhood 9 

Ghasim Abad 
5.18 3.96 16.18% 

Shahrbani Town 

neighborhood 
19 9.86 67.85% 

 

 تحلیل تاثیرمتغیرهاي فردي در قلمرو محله ادراك شده

ــمــت  ــن، میزان   8در این قسـ ــیــت، سـ متغیر جنسـ
تحصـیالت،نحوه اشـتغال، مدت زمان سکونت، نوع مالکیت ،   
نحوه اقامت و میزان روابط همســایگی و چگونگی ارتباط آنها 

محله مورد بررسی و  6شده در مجموع  با اندازه محله ادراك
جهـت تحلیل متغیرهاي  گیرد. بـه این منظور  می آزمون قرار

جنســیت، نوع مالکیت و نحوه سکونت و تاثیر آنها در ادراك 
 16سـاکنین چون متغیرها اسمی هستند از آزمون من ویتنی 

بـراي وجود تفــاوت معنی دار در بین گروههــاي مختلف  
ــتفاده گردید. نتایج  ــاناس دهد که بین گروه مردان و می نش

تفاوت وجود دارد و  مردان  0,011زنان با ضریب معنی داري 
ــخص نموده انــد.بین گروه مــالکین و  قلمرو بزرگتري را مشـ

تفاوت وجود دارد و  0,05مســتاجرین با ضــریب معنی داري 
مـالکین قلمرو بزرگتر و بین نحوه اقـامت (گروه بومی و غیر   

است که نشان دهنده آن 0,157داري نیبومی) با ضـریب مع 
 )6است که تفاوت معنی داري وجود ندارد. (جدول 

ــن و   ــیالت، میزان س جهت تحلیل متغیرهاي میزان تحص
ــایگی و وجود تفاوت  ــکونت و میزان روابط همس مدت زمان س

کروســکال هاي از آزمون مقایســه میانگینها در میان میانگین
دهد که در می آماري نشــانتحلیل اســتفاده گردید. 17والیس

میان متغیرها  فقط متغیر نوع اشــتغال در اندازه قلمرو محالت 

) است. و در این =0,05Sigدار (ادراك شده داراي تفاوت معنی
خانه دار و محصـــلین محدوده کوچکتري را به هاي میان خانم

 )7گیرند. (جدول می عنوان قلمرو محله در نظر

برخی از مطالعات غربی، مانند  نتایج تحقیق حاضر، نتایج
) در اینکه خانمهاي Guest& Lee, 1984(مطالعه گست ولی 

ــلین قلمرو کوچکتري را به عنوان محله در  خانه دار و محصـ
ــاکنینی که می گیرنـد را تـایید  می نظر نماید. ولی اینکه سـ

ــایگان دارند محله را کوچکتر در نظر  روابط اجتماعی با همس

نمی کند. همچنین نتایج تحقیق، مطالعه  گیرنـد را تایید می
ــالمی و امین زاده( ) که قلمرو محالت ادراکی 1388ثقه االس

ســاکنین بســیار کوچکتر از محالت طرح تفصــیلی اســت را  
 نماید.می تایید

کند متغیرهاي تفاوت فردي می فرضیه تحقیق حاضر بیان
 جسـاکنین محله در ادراك قلمرو محله تاثیر گذار هستند. نتای 

 میزاندهد از میان متغیرهاي جنسیت، سن، می تحقیق نشان

ــکونت، تحصــیالت، ــتغال،  مدت زمان س نوع مالکیت،  نوع اش
نحوه اقامت و موقعیت محله در سطح شهر سه متغیر جنسیت، 

ــتغـال و نوع مالکیت  تاثیر گذار  در ادراك قلمرو محله نوع اشـ
ه و نحو هستند. و بقیه متغیرها شامل سن، مدت زمان سکونت

اقامت و داشــتن روابط همســایگی در ادراك ساکنین از قلمرو 
 گذار نیستند.محله تاثیر

 

Table 6: Comparison of average perceived neighborhood area in 6 studied neighborhoods 

Variable Group Mean SD Z Significance coefficient 

Gender 
Male 12.036 11.6 

-2.534 0.011 
Female 10.045 10.58 

Ownership type 
Owner 11.86 11.34 

-2.816 0.05 
Tenant 9.33 10.98 

Residence type 
Native 11.75 11.69 

-1.415 0.157 
Non-native 8.93 7.98 
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Table 7: Testing mean difference among different groups in 6 selected neighborhoods 

Variable Group Mean SD DF 
Significance 

coefficient 

Level of education 

Secondary school and less 10.87 11.04 

3 

0.379 

High school and associate 

degree 
12.02 11.36  

Bachelors’ degree 10.42 10.8 
 

Masters’ degree and PhD 18.59 18.00 

Age 

15-19 10.02 10.91 

3 

0.115 

20-39 12.04 11.04 

 40-59 11.27 12.02 

More than 60 10.75 11.03 

Occupation 

Freelance jobs 12.68 12.16 

5 

0.05 

Employee 12.31 12.22 

 

Student 9.94 9.99 

Housewife 9.54 9.89 

Retired 11.56 11.21 

Unemployed 15.75 13.72 

Duration of residence 

Less than 5 years 9.89 10.85 

3 

0.067 

6-15 11.25 10.81 

 16-25 13.86 12.38 

More than 25 years 12.01 12.76 

Neighborhood 

relations 

Completely friends 12 12.58 

3 

0.206 

Sometimes communicating 11.93 10.90 

 Just greetings 11.56 11.66 

Do not know at all 9.37 9.55 

 

 نتیجه گیري -7

با همه تغییراتی که در ســاختار فضایی شهرها نسبت به 
گذشــته انجام شــده، محله نقش و جایگاه خود را در تصــویر 

داننـد که بعد از  می ذهنی مردم دارد. مردم محلـه را مکـانی  
شد و رویکردي خانه ، مهمترین شکل مکان زندگیشان می با

نتایج تحقیق نشان می دهد که . احساسی نسبت به آن دارند
ــت که    محلـه ادراکی مردم متفـاوت با محالت قراردادي اسـ

را تعریف می کنند. از نظر مردم طرحهاي توسـعه شهري آن  
ــت که با مفاهیم اجتماعی و   ــکونی اسـ محلـه قلمرویی مسـ

ــعه طرحهاي شــود در حالی که از نظر می مکانی تعریف توس
محله مفهومی فضایی است و با مرزهایی شهري و سازمانها ، 

 گردد.می مشخص تعریف

محله مورد  6دهد که از میان می تحقیق نشانهاي یافته
ــهربانی تطابق    ــهرك ش ــر، محله ش ــی در تحقیق حاض بررس

ند با کنمی بیشتري بین قلمروي محله اي که ساکنین ادراك
ــیلی (قلمرو محله قراردادي در طرح ت )  دارد که %67,85فص

ــخص نیز وجود دارد که بر  در این محله مرکز محله اي مشـ
اسـاس طرح تفصیلی شکل گرفته است. مفهوم اجتماعی نیز  
در این محله به صورت همبستگی اجتماعی تا حدودي وجود 
ــت.    ــیار پایین اسـ دارد. در بقیـه محالت میزان انطبـاق بسـ

وده مشترك میان همچنین بیشترین درصد اشتراك در محد
 %68 پاســخدهندگان تحقیق، در محله شــهرك شــهربانی  

(گذر  %51(مرکز تجاري محله) و پس از آن در محله سرشور 
 50باشد و در بقیه محالت این میزان کمتر از می ســرشــور)

ــت. ــد اسـ طرح محالت قراردادي قلمرو به این ترتیب  درصـ
ین نتفصـیلی بسـیار بزرگ در نظر گرفته شـده و ساکنین چ   

ــته و  ــت قلمرو محالت بادراکی از قلمرو محله نداشـ هتر اسـ
 .به چندین محله کوچکتر تقسیم گردد قراردادي

دهد نحوه ادراك ساکنین از قلمرو می نتایج تحقیق نشـان 
ــهري و با توجه به ویژگی    هاي محلـه در بـافتهـاي مختلف شـ

ــد. می مختلف محلـه بـا یکـدیگر داراي تفـاوت معنی دار     باشـ
 متغیر تفاوتهاي فردي ســـاکنین نشـــان 8بررســـی همچنین 

دهد که سه متغیر جنسیت، نحوه مالکیت و نوع اشتغال در می
قلمرو ادراکی محله تاثیر گذارند. به صــورتیکه مردان و مالکین 
ــکونی، قلمرو بزرگتري را به عنوان محله ادراك  واحدهاي مسـ

 به اینتوان می نمایند. علت این موضوع در مورد مالکین رامی

صورت مطرح نمود، ساکنین مالک واحدهاي مسکونی به دلیل 
آشـنایی بیشتري که با بافت شهري پیرامون خود دارند، قلمرو  

گیرنــد و افرادي کــه می بزرگتري را بــه عنوان محلــه در نظر
ساکنین مستاجر هستند به علت آشنایی کمتر با بافت شهري، 

گیرند. همچنین می قلمرو کوچکتري را به عنوان محله در نظر
از لحاظ اشـتغال، ساکنینی که خانه دار هستند و محصلین به  

گیرنـد. در  می طور معنـا داري قلمرو محلـه را کوچکتر در نظر  
ت توان گفمی مورد ساکنین خانه دار که بیشتر خانمها هستند
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ایشــان قلمرو محله را با توجه به داشــتن ایمنی و امنیت براي 
ــان کوچکتر د  ــی پنج متغیر می ر نظرکودکـانشـ گیرند. بررسـ

میزان تحصــیالت، مدت اقامت، ســن و نحوه اقامت و داشــتن  
داري روابط همسایگی در ادراك قلمرو محله اي،  تفاوت معنی

 دهد.را نشان نمی

ــان ر دهد دمی نتایج تحقیق در ارتباط با قلمرو محله نش
فضائی هویت  -محالتی که ویژگی خاص اجتماعی و کالبدي

نده به محله وجود ندارد، در چنین حالتی به لحاظ مفهوم ده
ــورت روابط اجتماعی افراد با هم به    اجتمـاعی، محلـه به صـ

فضائی  -خصوص در سطح مساجد محله، و به لحاظ کالبدي
ر این د شــود.می به صــورت نزدیکترین مرکز فعالیتی تعریف

ــیار میان  ــاجد محله، نقش و جایگاه بسـ مراکز محلی و مسـ
ــاکنین از قلمرو محلـه دارند  مهمی با توجه به  .در ادراك سـ

اینکه مساجد و مراکز متعدد محله اي در قلمرو محالت طرح 

ــکــل گرفتــه و در برخی موارد، مرکز محلــه   ــیلی شـ تفصـ
ــت، از نظر   ــکل نگرفته اس ــیلی نیز ش ــنهادي طرح تفص پیش
ســاکنین محدوده بســیار کوچکتري از قلمرو محله قراردادي 

 شود.ه عنوان محله ادراك و تعریف میطرح تفصیلی ب

گردد می در فرآیند مشخص نمودن قلمرو محالت توصیه
در تعیین مرزهاي قلمرو محله  GISاز ابزارهـاي جدید مانند  

بهره گیري شود. در تعیین قلمرو محالت دو اقدام به موازات 
ــورت تعاملی انجام گیرد. ابتدا مولفه  عینی هاي هم و بـه صـ

ختارهاي فضایی و اجتماعی محله مشخص محله شــامل ســا
ــایی، اجتماعی در الیههـاي  گردد و مولفـه  هاي مختلف فضـ

همگن مشخص هاي مختلف اطالعاتی تنظیم شده و محدوده
گردد. در مرحله بعد، نحوه ادراك و ذهنیت ساکنین از قلمرو 

اطالعاتی تعیین گردد و در نهایت با هـاي  محلـه نیز در الیـه  
مختلف اطالعاتی نسبت به انتخاب قلمرو هاي همپوشانی الیه

 مناسب براي هر محله اقدام گردد.

 نوشتپی

1. Neighborhood Based Planning 

2. Territorial 

3. Structural 

4. Community Mapping Exercises 

5. Person- Centric Buffers 

6. Pedestrian Street Networks 

7. Automated Zone Design 

8. Common Area 

) محدوده مشترك، محدوده اي Coulton et al., 2001که در کشورهاي غربی انجام شده به طور نمونه در تحقیق کالتون و همکاران (در مطالعاتی  .9
 Campbell,2009(درصد جوابدهندگان  50درصد جواب دهندگان و در مطالعه کمپبل و همکاران این رقم حداقل  70تعریف شده است که حداقل

et al. (ناختیشان به این محدوده اشاره کرده اندشهاي در نقشه. 

10. Cluster Sampling 

11. Reliability 

12. Test-retest method 

13. Mode 

14. Variation ratio 

 /Analysis Toolsشود. از ابزار می براي انجام چنین تحلیلی ، هر یک از قلمرو محالت پاسـخدهنگان به صـورت چند ضـلعی در یک الیه ترسـیم     .15

overlay/ spatial joint شود.می راي مشخص نمودن محدوده مشترك استفادهب 

16. Man- Whitney 

17. Kruskal- Walis 
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Currently, neighborhoods play an important role in local plans and programs in cities 

and have an important status in urban development. Urban neighborhoods are referred 

to as the key to urban development, public participation, and giving identity to urban 

environments. On the other hand, in Iranian urbanization also neighborhood has a very 

long history and it has been one of the main elements in the structure of Iranian cities. 

One important issue in relation to neighborhood concept is the proper definition of the 

territory of neighborhoods. Many of the plans and programs provided for development, 

improvement, and enhancement of neighborhoods are somehow linked to the territory 

of neighborhoods and their definition. Meanwhile, the first step is to correctly define 

the dimensions and boundaries of neighborhoods and the role of neighborhood 

residents. In this regard, despite studies carried out in western countries and the 

development of methods to assess and analyze perceptions of residents of the territory, 

there have been very few studies in the country. 

The present study aims to firstly determine the extent of collectiveness of residents’ 

perceptions of neighborhoods’ territory and secondly examine and analyze how the 

eight variables (derived from individual differences among neighborhood residents) 

affect residents’ perceptions of neighborhood territory. The considered variables are 

gender, age, education, job, duration of residence, type of ownership, mode of residence 

(native, non-native), and having neighborhood relations. First, the theoretical 

foundations associated with the study are reviewed and then the methods used to define 

neighborhood territory are introduced using residents’ opinions. 

The research method is quantitative and survey along with statistical analysis and 

spatial information analysis. For this purpose, 600 combined questionnaires along with 

annex map were distributed in 6 neighborhoods of Mashhad according to the 

neighborhoods determined in Detailed Plan of the city of Mashhad (including 

neighborhoods of Sarshur, Sa’ad Abad, Samzghand, Touraj, Shahrbani Town and 

neighborhood 9 of Qasim Abad). Sampling method was multistage cluster sampling. 

The information analysis process was carried out in two stages. In the first stage, 

descriptive information of residents’ perception of the neighborhood was analyzed and 

in the second stage, the information obtained from cognitive maps of residents from the 

territory of the neighborhood was analyzed using Geographic Information System 

(GIS). 

The study results show that the majority of respondents try to define their place of 

residence in the framework of a neighborhood territory. Regarding the variables of 

neighborhood name and location of the neighborhood center, in most neighborhoods, 

there is disagreement among the residents. Meanwhile, local centers and neighborhood 

mosques play an important role in residents’ perceptions of neighborhood territory. 

Analysis of the information regarding the neighborhood’s perceived territory shows 

that in all neighborhoods, the average perceived territory area of the neighborhood is 

lower than the contracted neighborhood area in the Detailed Plan. Overlap rates in the 

studied neighborhoods were reported as ranging between 10 to 70 percent among 

residents. 
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The results of examining common points in neighborhood borders show that in most 

neighborhoods the boundaries of the contracted neighborhood territory in the Detailed 

Plan in four geographical directions are different from the neighborhood borders 

perceived by the residents. Also, in the respondents’ answers, the location of the 

common area territory in each of the neighborhoods is mostly based on the activity 

centers within the neighborhoods. 

Results of Kruskal-Wallis statistical test show that residents’ perceptions of 

neighborhoods’ territories in different urban contexts are different from the contracted 

neighborhoods defined in urban development plans. Also, the average perceived 

territory areas in different urban contexts are significantly different from each other. 

To examine the variables of individual differences of residents and how they affect the 

residents’ perceptions, the mean area index of residents’ perceptions of the 

neighborhood territory was used. Mann-Whitney statistical test was used to analyze the 

three variables of gender, type of ownership, and type of residence; and Kruskal-Wallis 

test was used to analyze the five variables of education, age, duration of residence, type 

of occupation, and the number of neighborhood relations. The results show that males 

and owners of residential units significantly perceive the neighborhood territory larger 

than the other groups, and residents who are housewives and students, compared to 

other groups of occupations, significantly perceive the neighborhood territory smaller 

than the other groups of employees. Regarding the variables of age, duration of 

residence, level of education, and the amount of neighborhood relations, there were no 

significant differences in residents’ perceptions of neighborhood territory. 

The present study provides recommendations on application of residents’ perceptions 

in the process of defining neighborhoods’ territories and determining variables in this 

regard. Also, it is recommended to use new tools such as Geographic Information 

System (GIS) and its analytical tools in the process of determining neighborhoods’ 

territories. 

Key words: 

Neighborhood, Neighborhood territory, Resident’s perceptions, Geographical 

information system (GIS), Mashhad 
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