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Abstract
High-rise construction is one of the approaches based on
new theories of urban development and the maximum
use of valuable urban land. This approach has been
adopted by urban managers and policymakers to meet
the growing needs of the growing urban population.
Mashhad is the second largest metropolis after Tehran
and has a special political-administrative function as
well as pilgrimage-tourism. In this respect, it is very
attractive for the attraction of the population and the
tourist. Therefore, high-rise construction is pursued as a
grand strategy aimed at spatial development, with
minimal land use and urban land reuse in urban
development plans and programs. Adaptation of highrise residence to the social and religious context of
Mashhad requires identifying the challenges and
weaknesses of this strategy that the present study was
designed to respond to. This research is by nature an
applied research. The research is a survey and its type of
analysis is descriptive-comparative. In order to apply the
results of the research, the proposed guidelines for
eliminating social and cultural damages of high-rise
buildings in Mashhad have been presented in the form of
integrated land management model and high-rise
construction in Mashhad.
Key words: Pathology, High-Rise Building, Integrated
Management, Land Management, Mashhad.
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چكیده
بلندمرتبه سازی یکی از رویکردهای مبتنی بر نظریههای جدید توسعه
شهری و استفاده حداکثری از اراضی ارزشمند شهرهاست و در پی
 از،پاسخگویی به نیازهای رو به تزاید جمعیت در حال افزایش شهرها
 شهر مشهد.سوی مدیران و سیاست گذاران شهری پذیرفته شده است
اداری-دومین کال نشهر کشور پ از تهران و دارای کارکرد ویهه سیاسی
 گردشگری است و ازین حیث جذابیت باالیی برای-و همچنین زیارتی
 لذا بلندمرتبه سازی به عنوان راهبردی.جذب جمعیت و گردشگر دارد
 با حداقل مصرف زمین و مصرف مجدد، با هدف توسعه فضایی،کالن
.اراضی شهری در طرحها و برنامه های توسعه شهری دنبال میشود
انطباق شیوۀ سکونت در بلندمرتبه ها با بافت اجتماعی و مذهبی شهر
مشهد نیازمند شناسایی چالش ها و نقاط ضعف اجرایی این راهبرد است که
 این پهوهش به.پهوهش حاضر برای پاسخگویی به آن تدوین شده است
 پهوهش حاضـر. در زمرۀ تحقیقات کاربردی به شمار میآید،لحاظ ماهیت
 به منظور کاربردی. توصیفی– مقایسهای است،پیمایشی و نوع تحلیل آن
 دستورالعمل پیشنهادی رفع آسیبهای اجتماعی و،نمودن نتایج پهوهش
 در قالب مدل مدیریت یکپارچه،فرهنگی بلندمرتبه سازی در شهر مشهد
.زمین و ساخت بلندمرتبههای مشهد ارائه شده است
، مـدیریت یکپارچـه، ساختمان بلندمرتبـه، آسیب شناسی:واژههای کلیدی
. مشهد،مدیریت زمین
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مقدمه
افزایش سریع جمعیت شهرها وگسترش شهرنشینی طی دهـه-
های اخیر و افزایش تقاضا برای مسکن از یکسو ،کمبود زمین و
باال بودن قیمت آن از سوی دیگر ،مـرد را بـه سـوی زنـدگی
آپارتمــانی ســوق داده اســت .آپارتمــان نشــینی را مــیتــوان از
مهمترین تحوالت در فرآیند اسکان بشر در شهرها دانست کـه
به فر غالب مسکن شهری در دوران معاصر تبدیل شده اسـت.
مجموعههای مسکونی را که زمانی قـرار بـود بـا قرارگیـری در
میان فضاهای سبز و زیبا و کم تراکم ،اجتماعات الگویی ایجـاد
کنند ،به تدریج به مجتمعهایی آپارتمانی بـا تـراکم بسـیار بـاال
تبدیل شدند .پیشرفتهای صنعتی ،افـزایش جمعیـت ،معمـاری
نوین و مفهو توسعه عمودی نیروهایی بودند کـه سـیر تحـول
این مجتمعها به اشکال امروزی را تحت تـثییر قـرار دادنـد .در
ایران نیز همگا با روند رشد شهرنشینی فزاینده ،سیاست تولید،
مسکن انبوه در قالب مجتمعهای مسکونی بـه عنـوان یکـی از
راههای پاسخ به نیاز مسکن به سرعت گسـترش یافتـه اسـت.
ایجاد کویهای مسـکونی کوتـاه و بلندمرتبـه در مقیـا هـای
کوچک و بزرگ ،از جمله اقدامات ایجاد مجتمعهـای مسـکونی
بــودهانــد(عزیزی و دیگــران .)22 :0831،امــروزه در اکثــر
کالنشهرها و شهرهای بزرگ رشـد و توسـعه سـاختمانهـای
بلندمرتبه مشهود است و ایرات مثبت و منفی زیادی را برجای
گذشته است .تثییرگسترده این ساختمانها بر کالبـد و فضـای
شهرهای امروزی غیر قابل انکار بوده ،به نحوی که باعث شده
ساختمانهای بلندمرتبه از سوی متخصصین و صاحبنظران در
حوزههای مختلف مـورد نقـد و بررسـی قـرار گیرنـد(عزیزی و
متوسلی.)30 :0830 ،
ساخت و احداث بلندمرتبههای مسکونی در بافـت شـهری
ایران ،اگرچه بیشتر با هدف تثمین سـرانه کـاربری مسـکونی و
تثمین مسکن صورت گرفته و توانسته تا حدودی بـه ایـن نیـاز
پاسخ گوید ،اما با توجه به عد تجان کارکردی با بافت سنتی
شهرها موجب بر هم زدن بافت منسجم اجتمـاعی در محـالت
شهری شده و مشکالت عدیده فرهنگی را برای سـاکنین ایـن
محالت به وجود آورده است که از آن جمله میتوان به افزایش
فاصله طبقاتی و تمایز اجتمـاعی در محـالت شـهری ،کـاهش
احسا شادی و افزایش سرخوردگی در ساکنین مجاور برجهـا
و تضعیف روابط همسایگی ،تضـعیف و از بـین رفـتن خـاطرات
جمعی و هویت شـهری ،نارضـایتی سـاکنین از مزاحمـتهـای
ناشی از عملیات برجسازی اشاره نمود .تمامی مـوارد مـذکور در
نهایت منجر به کاهش احسا امنیت و ح تعلق مکانی شده

و میتواند زمینهساز ایجاد فضاهای شهری نامنسـجم و جـر زا
شود .بلند بودن بنا موضوعی نسبی است که در شرایط زمانی و
مکانی قابل تفسیر است و شرایط پذیرش و تعریف بناهای بلند
متفاوت است .برنامهریزان و طراحان شهری غالباً ساختمانهای
ده طبقه به باال را ساختمان بلند مرتبـه اطـالق مـینماینـد .در
پهوهش حاضر با توجه به شرایط زمانی و مکـانی شـهر مشـهد
ساختمانهای  01طبقه و بیشتر کـه ارتفـاع آن از سـطع معبـر
مجاور بیش از  21متر باشد جزو بناهـای بلنـد در نظـر گرفتـه
شده اند .در واقع بلندمرتبههای شهری ،نوعی مجتمع مسـکونی
آپارتمانی هستند که اصول و معیارهای برنامهریزی خاص خـود
را دارنــد .مهمتــرین شاخصــههــای طراحــی و برنامــهریــزی
بلندمرتبهها شامل نظا حمل و نقل و دسترسی ابعـاد کالبـدی،
ابعاد مربوط به سیمای شهری ،ابعـاد زیسـت محیطی(عزیـزی،
 .)00: 0823دسترسی به خدمات ،تسهیالت و کاربریهای مهم
شهری (لینچ ،)0830،ابعاد اجتماعی و فرهنگی شـامل امنیـت و
حفاظت ،روابط همسایگی و مشارکت ساکنان در اداره ساختمان
است.
شهر مشهد به عنـوان دومـین کالنشـهر کشـور و قطـب
جاذب جمعیت نواحی شرقی کشور نیازمند توسـعه کالبـدی و
فضایی متناسب با رشد جمعیتی خود بوده و با توجه به کمبود
زمین شهری و هزینه بر بـودن توسـعه افقـی شـهر ،رویکـرد
بلندمرتبه سازی شهر از طریق احیا بافتهای فرسوده شهری و
اصالح مجدد زمـین در دسـتور کـار برنامـهریـزان کالبـدی و
اقتصادی شهر قرار گرفته است .به طوریکه بافت شـهری در
مناطق جنوبی و غربی شهر مشهد به سمت توسـعه عمـودی،
تراکم سـاختمانی و جمعیتـی بـاالتر و الگـوی مجتمـعهـای
مسکونی چهار طبقه و بیشتر و اخیرا نیز مجتمع های بلندمرتبه
سوق یافته است .بنابراین اگر چه بلندمرتبهسازی در مشهد به
عنوان الگوی توسعه جدیدی در حال گسـترش اسـت ،امـا در
عین حال باید به این نکتـه توجـه داشـت کـه هویـت شـهر
مذهبی مشهد در این اینا حفظ شود .هویت مـذهبی ،تنهـا در
شکل و شاخص های معماری بناهای شهری انعکا نمییابد،
بلکه در روح معنوی ،سبک زندگی و سـطع و نـوع ارتباطـات
اجتماعی– فرهنگی ساکنان شـهر نیـز نهفتـه اسـت .سـابقه
بلندمرتبهسازی در مشهد به حدود  052سال پـیش و اجـرای
پروژه هایی چون هتل کاوه و هتـل بانـک ملـی کـه از اولـین
پروژه های سازه بلند در شهر مشهد بوده باز میگـردد .امـا در
سال های اخیر با توجه به رشد قابل توجه جمعیت شهر مشهد
و افزایش نیاز به مسکن و سایر کاربریهای مورد نیاز ساکنان
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شهر ،شهرداری مشهد اقدامات گسـتردهای در جهـت توسـعه
ســرمایه گــذاری در پــروژه هــای شــهری ،بــه ویــهه احــداث
مجتمع های تجاری ،مسـکونی و خـدماتی انجـا داده اسـت،
بسیاری از پروژه های مـذکور بـدون در نظـر گـرفتن تمـامی
شرایط فنی الز در حال اجراست و عد تجـان عملکـردی
آنها بـا بافـت هـای مجـاور ،مشـکالت متنـوعی را در ابعـاد
کالبدی ،زیست محیطی ،اجتمـاعی و فرهنگـی ایجـاد نمـوده
است .مهمتر ازآن ،فقدان مطالعات عمیق اجتماعی و فرهنگی
بلندمرتبه سازی و برنامه ریزی فرهنگی برای ساکنان مجتمع-
های مذکور بوده است .لذا آسیب شناسی احداث ساختمانهای
بلندمرتبـه و ارائـه راهکارهـای مطلــوب بـر اسـا اصــول و
معیارهای علمی جهت بهبود شرایط کالبدی و هویتی موجود،
از ضروریات برنامه ریزی شهری و فرهنگی در شـهر مـذهبی
مشهد است .طبق مطالعات انجا شده مشاور پـارت در سـال
 0831در شهر مشهد ،مناطق شهری با توجـه بـه معیارهـای
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگـی ،زیسـت محیطـی و کالبـدی-
فضایی به منظور اجرای طرحهای بلندمرتبهسازی منطقهبندی
و اولویت بندی شده است .در این اولویت بنـدی منطقـه یـک
جزو مناطق با قابلیت مناسب ،مناطق نه و یازده جزو منـاطق
با قابلیت متوسط ،مناطق دو ،هفت ،هشت و ده جزو مناطق با
قابلیت کم و باالخره مناطق سـه ،چهـار ،پـنج و شـش جـزو
مناطق غیرقابل توصیه تعیین شدند .مسئله قابـل توجـه ایـن
است که این طرح راهکارهایی برای حل مسائل اجتماعی بعد
از اجرای آن را در نظر نگرفته و هماهنگی عملکردهای (کار،
تثمین نیازها ،اوقات فراغت و سکونت) را مورد مطالعه کامـل
قرار نداده است .زیرا در هر منطقه نسبت به افزایش تـراکم و
به دنبال افزایش جمعیت باید هماهنگی و دسترسی مناسب به
این عملکرد نیـز حـل شود(مشـاور پـارت .)0831،در تحقیـق
حاضر منطقه نه شهرداری مشهد بـه عنـوان نظـا اجتمـاعی
مورد نظر ،به صورت نمونه مورد بررسـی قـرار گرفـت .ایـن
منطقه جزو مناطق جوان و مستعد توسعه عمودی مشهد بوده
و رشد ارتفاعی قابل توجهی به ویهه در سالهای اخیر داشـته
است.
پهوهشهای انجا شده در رابطه با پیامدهای بلندمرتبههـا
چه در داخل و چه در خارج ازکشور ،طیف متعددی از متغیرها را
به عنوان پیامدهای اجتمـاعی سـکونت در بلندمرتبـههـا مـورد
بررسی قرار داده است .اما در اکثر پهوهشهای انجا شـده بـه
ویهه پهوهشهای خارجی به این نکته اشاره شده است که طول
ساختمان (بلندمرتبه) به تنهایی و بهطـور مسـتقیم در بردارنـدۀ

65

پیامدهای منفی نیست ،بلکه در تقاطع با متغیرهای دیگری کـه
به عنوان متغیرهای تعـدیلگـر و میـانجی شـناخته مـیشـوند
میتواند پیامدهای منفی برای ساکنین بلندمرتبـههـا بـه دنبـال
داشته باشد .مهمترین متغیرهایی کـه در اکثـر پـهوهشهـا بـه
عنوان ایرات منفی زندگی در بلندمرتبهها به آنهـا اشـاره شـده
است شـامل :رضـایت سـاکنین از مسـکن ،روابـط و تعـامالت
اجتماعی ساکنین در بلندمرتبهها ،احسا تر (انـواع تـر )،
احسا امنیت و ایمنی ،خودکشی ،سـالمت روحـی و روانـی و
مشارکت و همکاری ساکنین است .همانطور که قبال گفته شـد
بلندمرتبهها به تنهایی چنین ایراتی نداشته و این ایرات به دنبال
تقـاطع برخــی متغیرهــای میــانجی بــا طــول ســاختمان ایجــاد
میشوند و همین دلیل نیز سبب شده است کـه پـهوهشهـای
مورد بررسی یافتههای متناقضی را در رابطـه بـا ایـن متغیرهـا
تولید کردهاند .در موارد اندکی نیز در پهوهشهای انجا شده به
مزایای بلندمرتبهها اشاره شـده اسـت بـه طـور مثـال تحقیـق
گیفو رد تنها پهوهشـی اسـت کـه در سـوابق مـورد بررسـی بـه
محاسن زندگی در بلندمرتبههـا اشـاره کـرده اسـت ،محاسـنی
همچون ارائه چشماندازهای بزرگتـر ،امکـان اسـتفاده از هـوای
تمیزتر در طبقات باال ،تجربه سروصدای کمتری در طبقات باال
و امکان ارتقاء روابط اجتماعی در طبقات باال به دلیـل افـزایش
تراکم ساکنین در این طبقات.
ارزیابی انواع ساختمانهای بلنـدمرتبـه مسـکونی از لحـاظ
تثییر بر سیما و منظر شهری ،عنوان پهوهشی است که عزیزی
و متوسلی در سال  0830انجا دادند و نتایج حـاکی از ایـرات
مختلف نمونههای انواع ساختمانهای بلند مرتبه مسکونی بـر
سیما و منظر شهری مشهد و عد توجه به ابعاد مختلف سیما
و منظر شهری در مکانیـابی و اسـتقرار ،طراحـی و سـاخت و
نگهـداری آنهاسـت .فتحـی و همکـارانش در سـال  0831در
پهوهش خود ضـرورتهـای توجـه شهرسـازان جهـت ایجـاد
انسجا کالبدی–اجتماعی در محالت بلندمرتبه را بررسی و بـر
آن تثکید نمودند .واکاوی نقش ساختمانهـای بلنـدمرتبـه بـر
فرهنگ سکونتی شهر شیراز نیز عنوان پهوهش دیگـری اسـت
که توکلی کازرونی و همکارانش در سـال  0831انجـا شـده و
نظریاتی در خصوص تثییرات این سبک از سکونت شـهری بـر
ساکنان آن بررسی شده اسـت و بیشـتر رویکـردی نظـری بـه
موضوع دارد.
 در بررسی رضایت از زندگی در بلندمرتبهها ،تحقیقـاتبه نتایج متناقض و گاه متضادی دست یافته اند ،مرور ادبیـات
نظری حاکی از آن است که در بلندمرتبـههـا رضـایتمنـدی

65

توانگر :آسیبشناسی اجتماعی -فرهنگی و کالبدی بلندمرتبه سازی در کالن شهر مشهد

کمتری نسبت به دیگر اشکال مسکن برای بیشتر مرد وجود
دارد در حالیکه تعدادی از مطالعات تجربی رضایت زیادی را از
ساختمان های بلندمرتبه گزارش کردهانـد (کـیم  ،0332یـه و
تان  ،0325جپکات  )0320که برخی از شکگرایان این نتایج
را با توجه با اصل ناهماهنگی شناختی رد میکنند و معتقدنـد
که علت سطع باالی رضایت در میان ساکنین ،تغییر ذهنیـت
ساکنین نسبت بـه محـل زندگیشـان اسـت ،بـدین معنـا کـه
ساکنین بلندمرتبه ها با وجود نارضایتی از محل سـکونت خـود
ترجیع می دهند که ذهنیتشان را تغییر دهند تـا اینکـه مکـان
زندگیشان را جابه جا نمایند .برخـی از مطالعـات تجربـی نیـز
حاکی از سطع پایین رضـایت در بـین سـاکنین بلندمرتبـههـا
هستند که به نظر می رسد بتوان ای ن تناقض را با مراجعـه بـه
متغیرهای میانجی (عـد اعتمـاد ،عـد تجـان و ناآشـنایی
ساکنین و  )...توضیع داد.
نتایج مطالعات در رابطه با متغیـر رضـایت از بلندمرتبـههـا
نشان میدهد که اگر بلندمرتبهها شرایط مناسبی داشـته باشـند
یعنــی ســاختمانهــای پیشــرفتهای باشــند کــه از جدیــدترین
تئوریهای طراحی بهره مند شدهاند رضایت ساکنین را تـا حـد
زیادی فراهم میآورند.
 احسا تر در میان ساکنین بلندمرتبه متغیری استکه پهوهش گیفورد ( )2111و ایـوانز ( )2118بـه مطالعـه آن
پرداخته است .در این پهوهش به  1نوع ترسـی کـه سـاکنین
بلندمرتبهها ممکن ا ست آن را تجربه نمایند ،اشاره شده است:
تر از سقوط ،تـر از آتـش سـوزی ،تـر از فـروریختن
ساختمان ،تر از مورد حمله واقع شدن ،تر از غریبههـا و
تر از انتقال بیماری ها که در این میان تر از آتشسوزی
در بین ساکنین نسبت به انواع دیگر تر برجستهتـر بـوده و
در پهوهشهای دیگری (ایوانز  )2118نیز به آن اشـاره شـده
است.
 کاهش سالمت روحی و روانی یکی از پیامـدهای منفـیزندگی در بلندمرتبهها برای ساکنین آن است کـه در پـهوهش-
های بسیاری به آن پرداختـه شـده اسـت(گیفورد  ،2111ایـوانز
 ،2118فانینگ  ،0312شیلد  ،0323تیمور  ،0330ماسون 2111
و  )...اما همانطور که قبال ذکر شد بلندمرتبـههـا خـود بـهطـور
مستقیم ،سالمت روحی افراد را تحت تثییر قرار نمیدهند ،بلکه
عواملی مانند سروصدا ،تاریکی ،شرایط افسـردهکننـده ،فضـای
ناکافی ،فقـدان جـو صـمیمی ،فقـدان امنیـت (گیفـورد )2111
انزوای اجتماعی ،فقدان دسترسی به فضای باز برای کودکـان و
نوجوانان ،نگرانی درباره رخـداد حـوادث بـه عنـوان متغیرهـای

میانجی چنین پیامدی را به دنبال دارند .در عین حـال مشـاهده
شده است که یافتههای برخی از پهوهشها ،چنـین پیامـدی را
نشان نمیدهد ،به عنوان مثال نتایج تحقیق شیلد ( )0323نشان
میدهد که استفاده از داروهای آرا بخش و خـوابآور بـه طـور
قابل توجهی در میان ساکنین آپارتمان ها در مقایسه با ساکنین
مساکن منفرد پایینتر بوده است و ساکنین این دو گروه تفـاوت
معناداری در مشکالت روانی نداشتهاند.
 در رابطه با دیگر متغیرهای تحقیـق ماننـد مشـارکت وهمکاری میان ساکنین ،روابط و تعامالت اجتماعی ،امنیـت و
مسائل ایمنی نیز چنین یافته های متناقضی در پـهوهشهـای
مورد بررسی مشاهده میشود  .در رابطه بـا متغیـر تعـامالت و
روابط اجتمـاعی سـاکنین بلندمرتبـههـا یافتـههـای پـهوهش
عزیزی ( )0831نشان می دهد که کیفیت روابط همسایگی بـا
توجه به همگنی ساکنان بلندمرتبهها در حد بـاالیی اسـت در
حالیکه محمدپور ( ) 0830یکی از مشکالت آپارتماننشینی را
فاصله تعاملی بین ساکنین مـی دانـد .گیفـورد ( )2111نیـز در
پهوهش خود به این نتیجه رسیده است کـه در بلندمرتبـههـا
روابط اجتماعی غیرشخصی تر بوده و رفتار کمکی سـاکنین در
آن ها نسبت به دیگـر اشـکال مسـکن کمتـر اسـت .فانینـگ
( ) 0312نیز در پهوهش خود به این یافته دست پیدا کرده کـه
زنان در مساکن بلندمرتبه تنهـایی بیشـتر و تمـا اجتمـاعی
کمتری را با همسـایگان خـود تـا حـدودی بـه دلیـل فقـدان
نزدیکی به مکان های تجمع عمومی گزارش کردهاند .کـاهش
میزان مشارکت و روحیه جمعی نیز در برخی از پهوهشها بـه
عنوان یکی از پیامـدهای بلندمرتبـههـا بررسـی شـده اسـت.
یافته های تحقیق شماعی( ) 0831در رابطه با این متغیر نشان
می دهد که میانگین ایـن شـاخص در میـان بلندمرتبـههـا در
مقایسه با ساختمان هـای متعـارف نشـین کمتـر اسـت .تنهـا
متغیری که یافتههای پهوهش های صورت گرفته در رابطه بـا
آن تناقض چندانی را نشان نمی دهند ،متغیر خودکشی اسـت.
یافته های پهوهش (لستر  )0330نشان می دهد که با افـزایش
روند بلندمرتبه سـازی ،رونـد خودکشـی بـه وسـیله پریـدن از
ساختمان های بلندمرتبه نیز افزایش یافته است.
پهوهش حاضر تمـایزاتی را بـا تحقیقـات انجـا شـده در
داخل و خارج از کشور دارا مـی باشـد کـه شـامل مـوارد زیـر
می باشند:
 -0همانطور که قبال ذکر شد ،اکثر تحقیقات انجا شده در
داخل و خارج از کشور به خصوصی آن دسته از پـهوهشهـایی
که پیامدهای زندگی در بلندمرتبهها را مورد سـنجش قـرار داده
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اند ،تنها یک یا دو متغیر را به عنوان پیامد زندگی در بلندمرتبه-
ها در مرکز توجه خود قرار داده اند (پیامدهایی همچون رضایت
مسکونی ،امنیت ،خودکشی ،سالمت روحـی و روانـی ،حمایـت
اجتماعی ،تعامالت اجتماعی و )....در حالی که پـهوهش حاضـر
بلندمرتبهها را از حیث آسیبهای اجتماعی که به دنبال خواهند
داشت ،مورد بررسی قرار داده است .لذا این تحقیق تنها به یک
یــا دو متغیرمحــدود نمــیشــود ،بلکــه تعــدادی از فاکتورهــای
اجتماعی به عنوان آسیبهای بلندمرتبههـا مـورد بررسـی قـرار
گرفتهاند.
 -2از دیگر تمایزاتی که این پهوهش بـا اکثـر تحقیقـات
انجا شده در داخل کشور دارد ،در روش شناسی تحقیق است.
تحقیقات داخلی ،در بررسـی موضـوع پـهوهش خـود ،امکـان
مقایسه نتایج را بر اسا ارتفاع ساختمانها ایجاد نکردهاند و
متغیرهای مورد بررسی خود را تنها در مجتمع های بلندمرتبـه
اندازهگیری کردهاند ،درحـالی کـه در پـهوهش حاضـر جهـت
سنجش متغیرهای تحقیق (آسیبهای اجتماعی بلندمرتبههـا)
دو نوع سازه مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت و متغیرهـای
تحقیــق در ایــن دو گــروه انــدازهگیــری شــدهانــد .بخشــی از
اطالعات مورد نیاز پهوهش در مجتمع های مسکونی بلندمرتبه
(بــرج هــا) و بخشــی دیگــر نیــز در محــیط اطــراف آنهــا
(ساختمان های متعارف) جمع آوری شده است .این شیوه جمع-
آوری اطالعات امکان مقایسۀ متغیرها را در بین این دو گروه
از سازه ها ایجاد نموده و یافته ها متقن و قابـل اعتمـادی را در
اختیار محقق قرار میدهد.
 -8این پهوهش بر خالف بسیاری از تحقیقات انجا شـده
قبلــی در داخــل کشــور ،در بررســی آســیبهــای اجتمــاعی
بلندمرتبهها ،نقش مهم متغیرهای تعدیلگر را نیز لحـاظ نمـوده
است و در بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق ،ایـن عوامـل را
نیز در نظر گرفته است.
 -0در این پهوهش بر خالف برخی از تحقیقات انجا شده
قبلی ،اندازهگیری حجـم وسـیعی از متغیرهـا در برنامـه کـاری
تحقیق گنجانده نشـده اسـت و بررسـی تنهـا بـه انـدازهگیـری
پیامدهای اجتماعی زندگی در بلندمرتبهها محدود شده است.
وقتی از ساختمان بلندمرتبه(1برج)2صحبت میشود چنین فرض
میشود که همه افراد تصور یکسانی از آن دارند .در حـالی کـه
چنین نیست و نه تنها بین عامـه ،بلکـه در قالـب دیـدگاههـای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. High rise Building
2. Tower
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متفاوت ،بین متخصصین نیز نظرات مختلفی در ارتباط با تعریف
این ساختمانها وجود دارد .مرتفعترین ساختمانهای بلندمرتبه،
آسمان خراش نا دارند .یک آسـمان خـراش بلنـد ،سـاختمانی
است که به طور مداو قابل سکونت باشـد ،دارای بـیش از 01
طبقه و عمدتاً با کاربری اداری ،تجاری و مسکونی طراحی شده
است .اغلب تعریف آسمان خراش برای سـاختمانهـای بـاالتر
از 051متر( 032فوت) استفاده میشود .برای ساختمانهـای بـا
8
ارتفــاع بــیش از  811متــر ( 330فــوت) اصــطالح ســوپرتال
میتواند استفاده شود و اگر ارتفاع آسمان خراش فراتـر از 111
متر(  313/0فوت) باشد به عنوان مگاتال 0طبقهبندی میشود(
.(CTBUH , 2012
از نظر هندسی به طور کلی ساختمانهای منفرد مرتفع که
با فر پالن 5مربع یا دایره یا مشابه آن مانند سـتاره یـا صـلیب
باشد و از طرفی ارتفاع آن بلندتر از قطر دایـره محـاطی پـالن
باشد ،برج نامیده میشود .از دیدگاه مهندسی ساختمان ،هنگامی
میتوان بنا را بلندمرتبه نامید که ارتفاع آن باعث شود نیروهای
جانبی ناشی از زلزله و باد بـر طراحـی آن تـثییر قابـل تـوجهی
بگذارد و بر این مبنا از لحاظ ارتفاع ساختمانهـای بیشـتر از01
طبقه را ساختمان بلندمرتبه بهشمار میآورند( بمانیان .)3 :22،از
دیدگاه مهندسـی تثسیسـات ،یـک سـاختمان کوتـاه مـیتوانـد
ساختمانی توصیف شود که بهرهبـرداران آن بـرای رسـیدن بـه
طبقه مورد نظر خود نیاز به باالبر نداشته باشند ،امـا اگـر بـاالبر
وجود داشته باشد آنها به طور دائـم از آن اسـتفاده مـیکننـد.
چنین ساختمانهایی عمـدت ًا سـه تـا پـنج طبقـه هسـتند .یـک
ساختمان میانمرتبه نیز ساختمانی  3تا  01طبقـه بـا ضـرورت
استفاده بهرهبرداران از باالبر اسـت .سـاختمان بلنـدمرتبـه هـم
شامل  05تا  01طبقه است که ممکن است به وسـیلۀ بـاالبری
که به دو بخـش سـروی مـیدهـد ،مجهـز شـود .در نهایـت
ساختمانهای بسـیار بلنـد سـاختمانهـای  81تـا  01طبقـهای
2
هستند که به باالبرهای شـاتل 1کـه بـه کریـدورهای هـوایی
سروی میدهند ،تجهیز شدهاند .برنامهریزان و طراحان شهری
نیز ساختمانهای  01طبقه به باال را ساختمان بلندمرتبه اطالق
مینمایند(.امینزاده .)3: 0831،چنانچـه احمـد سـعیدنیا در جلـد
چهار کتاب سبز شهرداریهـا چنـین عنـوان مـینمایـد« :بـه
آپارتمانهای بلندمرتبه بیش از ده اشکوب اصطالحا برج گفتـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. Supertall
4. Megatal
5. SHAPE
6. Shuttle life
7. Sky lobbies
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میشود» (سعیدنیا.)32 :0832،
از نظر حریق در ایران ،طبق دستورالعمل اجرایی محافظـت
ساختمانها در برابر آتشسوزی ،حداقل تعداد طبقات سـاختمان
مرتفع  3طبقـه تعریـف شـده اسـت .از دیـد مسـائل اجتمـاعی
فاصلهای که نظارت بـر فعالیـتهـای کودکـان و نوجوانـان در
فضای باز و صدا کردن آنها به راحتی امکانپذیر است ،تعیین-
کننده ساختمان بلندمرتبه است و این مقدار حـدود  81الـی 51
متــر و حــد ارتفــاع جهــت بلنــدمرتبــه بــودن ســاختمانهــای
مسکونی 82متر است ( .بمانیان )3-3: 0822 ،اگـر چـه چنـین
تعاریفی برای ساختمانهای بلندمرتبه مطـرح شـده اسـت ،امـا
معیار خاصی برای تعریف اینگونه ساختمانها ارائه نشده اسـت.
بلندی ساختمان نسبی است و بسـتگی بـه شـرایطی همچـون
شرایط اجتماعی و تصورات فرد از محیط دارد و تا حد زیادی بـا
توجه به عرف محل تعریف میشود .به این صورت که در میان
آســمانخــراشهــای شــهرهایی چــون نیویــورگ و شــیکاگو،
ساختمانهای  51-01طبقه کوتاه به نظر میرسند ،در حالیکـه
همین بناها برای شهرهای بزرگ اروپایی جـزو سـاختمانهـای
بلندمرتبه محسوب میشوند.
چنین میتوان نتیجه گرفت که بلنـد بـودن بنـا موضـوعی
نسبی است که در شرایط زمانی و مکانی قابـل تفسـیر اسـت و
شرایط پذیرش و تعریف بناهای بلند متفاوت است .در پـهوهش
حاضر با توجه به شرایط زمانی و مکانی شهر مشهد سـاختمان-
های  01طبقه و بیشتر که ارتفاع آن از سطع معبر مجاور بـیش
از  21متر باشد جزو بناهای بلند در نظر گرفته شده اند.
در توضیع مفهـو «آسـیب شناسـی» مـیتـوان گفـت بـا
شکلگیری و رشد جامعـهشناسـی در قـرن نـوزدهم مـیالدی،
بهره گیری از علو مختلف بـرای بیـان فرآینـدهـای اجتمـاعی
معمول و در نتیجه بسیاری از اصطالحات و واژههـای رایـج در
علو دیگر مانند زیست شناسی ،علو پزشکی ،زمـین شناسـی و
مانند آن در جامعهشناسی نیز بهکار گرفته شد .از آن جمله کلمه
آسیب شناسی « 0پاتولوژی» را میتـوان نـا بـرد .ایـن واژه از
ریشه یونانی  path=pathoبه معنی رنج ،محنت ،احساسات
و غضب و  Logyبه معنای دانـش و شـناخت تشـکیل شـده
است .بنابراین «پاتولوژی» به معنای ناخوشیشناسـی ،مـرض-
شناســی ،علــم تشــخیص امــراض ،مطالعــه عــوارض و عالئــم
غیرعادی بهکار میرود.
آسیبشناسی اجتماعی مفهو جدیـدی اسـت کـه از علـو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. pathology

زیسـتی بــه عاریــه گرفتــه شــده و مبتنــی تشــابهی اســت کــه
دانشمندان بین بیماریهای عضوی و انحرافات اجتماعی قائـل
میشوند  .به عبـارت دیگرآسـیب شناسـی یعنـی شناسـایی آن
دسته از عوامل مهم و مؤیری که بهوجود آمدن و تـداو حیـات
آنها میتواند فرآینـد تحقـق اهـداف هـر نظامی(سیسـتمی) را
متوقف و یا به صـورت محسوسـی کنـد نمایـد(بنیانیان:0823 ،
.)023
آسیب شناسی(فضایی) ،بـه معنـای بررسـی دالیـل رنـج،
محنت ،کاستیها و سـتاده هـا (در فضـا) اسـت .در فضـاهای
جغرافیایی ،چنانچه روابط انسان و محیط دچار اخـتالل شـود،
نمودهای آن در عرصه هـای سیاسـی ،اجتمـاعی ،اقتصـادی و
زیست محیطی قابل مشاهده خواهد بود .آسیبشناسی فضایی
شهر ،در واقع شناخت ،بررسی و مطالعه اختاللهـا و تـثییر و
ریشهیـابی اخـتاللهـا و کـانونیـابی تخریـبهـا در فضـای
جغرافیای شهری و تـثییرات آن اسـت .آسـیبهـای شـهری،
اگرچ ه در نگاه اول ممکن است تنهـا بـه عنـوان یـک عامـل
تثییرگذار تلقی شود ،ولی در مرحله ریشهیابی مشخص خواهد
شد که عواملی مانند ایدئولوژی های حـاکم بـر ایجـاد چنـین
اختالالتی چه بـوده اسـت و هـر یـک از ایـدئولوژیهـا چـه
ابزارهایی برای درمان این اختالالت دارند .به نظر مـیرسـد،
برای درمان آسیب ها ،وجود ذهنی نظا یافته ،شناخت مبـانی
علم جغرافیا و هنر تلفیق این مبانی برای طراحی سـناریوهای
مختلف درمـان ضـروری است(سـجادیان .) 1 :0838 ،هـدف
اصلی از چنین مطالعاتی تکمیل و تثمین فرآینـدهای مناسـب
برای دفع یا رفع آفات و آسیبها است.
ایــن پــهوهش بــا هــدف ارزیــابی آســیبهــای اجتمــاعی-
فرهنگی بلندمرتبهسازی در بلندمرتبهها و محیط پیرامون آنهـا
و ارائه پیشنهادهای راهبردی مدیریت آسیبها در شـهر مشـهد
تدوین شده است .نتایج حاصل از چنین تحقیقـاتی بـه نـوعی
برنامهریزی پـهوهش محـور منتهـی شـده و منجـر بـه ارائـه
تجویزهای عملی و اقدامات اجرایی برای تصمیمگیران خواهـد
شد .پهوهش حاضر بر این فرض استوار است که بـین سـاکنین
بلندمرتبهها و سـاکنین محـیط پیرامـون آن(درمنطقـه نـه) ،در
شاخصهای اجتماعی -فرهنگی تفاوت معناداری وجود دارد که
میتواند زمینهساز آسیبهای اجتماعی -فرهنگی در این منطقه
شود .لذا فرآیند جمعآوری اطالعات بـه منظـور پاسـخ بـه ایـن
سؤال است که آیا بین ساکنین بلندمرتبههـا و سـاکنین محـیط
پیرامون آن(در منطقه نه) ،در شاخصهای اجتماعی -فرهنگـی
تفاوت معناداری وجود دارد؟
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دادهها و روش کار
تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت ،در زمرۀ تحقیقات کاربردی به شـمار
میآید .پهوهشـی پیمایشـی اسـت و نـوع تحلیـل آن ،توصـیفی –
مقایسهای است .ایـن پـهوهش بـه لحـاظ معیـار زمـان ،پهوهشـی
مقطعی است و به دلیل اینکه در سطع وسیعی اجرا شده ،پهنانگـر
است .اگر چه در بدو امر برای انجا مطالعات اکتشافی و نهایتاً تهیه
و پرسشنامه نهایی ،از مصاحبههای عمیق نیز استفاده شده است.
محدودۀ مورد مطالعه تحقیق ،منطقه نه شـهرداری مشـهد
است و اطالعات میدانی در سال  0831گـردآوری شـده اسـت.
جامعه آماری تحقیق شامل سـاکنین بلندمرتبـههـا و واحـدهای
مسکونی واقع در حریم تثییرگـذاری بلندمرتبـههـا در دو محلـه
کویر و هنرستان در منطقه نه شهرداری است کـه تعـداد آنهـا
برابر با  03322نفر است(شهرداری مشـهد .)0832،از آنجـا کـه
ایــن پــهوهش در پــی رفــع آســیبهــای اجتمــاعی فرهنگــی
بلندمرتبهسازی در شهر مشهد است ،بـا تحلیـل و دسـتهبنـدی
آسیب های مـذکور کـه بـا اسـتفاده از مطالعـات میـدانی و نیـز
مصاحبههای عمیق با کارشناسان و خبرگـان مسـائل اجتمـاعی
شهر مشهد حاصل آمده اسـت ،بـه ارائـه راهکـار در خصـوص
کنترل و مدیریت ابعاد اجتماعی و فرهنگی بلندمرتبهسازی می-
پردازد .برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از آمار آلفای کرانباخ و
برای تثمین روایی آن از آزمـون تحلیـل عـاملی اسـتفاده شـده
است .در مقطع زمانی اجرای تحقیق ،تنها سه برج مسـکونی در
منطقه نـه در حـال بهـره بـرداری و دارای شـرایط الز بـرای
نظرسنجی از ساکنان آن بود و به عنوان نمونه انتخاب شد .این
سه برج عبارتند از :برج باران  ،0آرمیتاژ هاشمیه و رز آرمیتاژ که
در ناحیه دو شهرداری منطقه نه واقع شدهاند.

شیوۀ نمونهگیری طبقهای است .هر یک از محالت کویر و
هنرستان که محدودۀ تحت تثییر برجهای نمونه است به عنوان
یک طبقه در نظر گرفته شده است و حجم نمونـه در دو محلـه
ذکر شده با توجه به حجـم هریـک از طبقـات و بـا اسـتفاده از
فرمول کوکران محاسبه شده اسـت .در هریـک از محـالت بـه
شیوۀ نمونهگیری تصادفی ساده ،تعدادی از افراد ساکن در محل
انتخاب شده و اقدا به مصاحبه با افـراد منتخـب نمونـه شـده
است.
جدول .1حجم نمونه در محالت مورد بررسی(محدوده بالفصل
بلندمرتبهها)

حجم جامعه

تعداد

حجم

نام محله

آماری

خانوار

نمونه

محله کوثر

23005

5123

811

محله هنرستان

20282

0801

853

جمع کل

03322

3325

225

جدول .2حجم نمونه در ساختمانهای بلندمرتبه مورد بررسی

نام ساختمان

تعداد

حجم جامعه

حجم

بلندمرتبه

واحدها

آماری

نمونه

باران1

83

000

33

آرمیتاژ هاشمیه

85

015

38

رز آرمیتاژ

23

32

20

برای گردآوری دادههـا از سـاکنین بلندمرتبـههـا و محـیط
پیرامون آنها ،از ابزار پرسشنامه (محقق ساخته) استفاده شد که
مشتمل بر سؤاالتی در زمینه سنجش متغیرهای تحقیق بـوده و
در شکل زیر نشان داده شده است:
نقشه .1موقعیت برجهای مسکونی نمونه در نقشه محالت منطقه 3
شهرداری مشهد
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اعتماد اجتماعی

هویت محل

سبک زندگی

زندگی
احساس

احساس

امنیت

ترس

تعامالت اجتماعی

اجتماعی
احساس

احساس

امنیت

امنیت کالبدی

کالبدی
دینداری

رضایتمندی

مناسکی

مسکونی

شکل  .1متغیرهای تحقیق

این متغیرها در قالب طیف پنج گزینهای لیکرت تدوین
شده است .در تهیه محتوای گویهها و سؤاالت عالوه بر مطالعۀ
منابع مرتبط از مصاحبه اکتشافی نیز استفاده شده ،سپ یافته-
های به دست آمده از مطالعات اکتشافی به صورت گویههایی
تدوین شده و پرسشنامه نهایی پ از سنجش روایی و پایایی
تهیه شده است .به منظور گردآوری اطالعات کارشناسی ،از
روش مصاحبه عمیق با  05نفر از صاحبنظران حوزه برنامه-
ریزی شهری و علو اجتماعی شاغل در دانشگاه فردوسی و
شهرداری مشهد استفاده شد که در گا اول به کمک روش
اسنادی فهرست آسیبها احصا ،استخراج و طبقهبندی شد و
پ از ساخت مصاحبه نامه نیمه ساخت یافته ،با جامعه هدف
مصاحبه عمیق صورت گرفت .برای تجزیه و تحلیل اطالعات
جمعآوری شده از نر افزار آماری  spssاستفاده شده است.
اطالعات در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی تدوین شد،
در بخش آمار توصیفی از جدولها و نمودارهای توزیع فراوانی و
همچنین شاخصهای میانگین ،انحراف استاندارد و  ...استفاده
شده است و در بخش آمار استنباطی نیز متناسب با نوع فرضیه

و سطع سنجش متغیرها آزمون مقایسه میانگین دو نمونه
مستقل ( )t-testمورد استفاده قرار گرفت.
شرح و تفسیر نتایج
در این بخش از پهوهش برای سنجش متغیرهای تحقیق دو
نوع سازه مورد بررسی قرار گرفته است و متغیرها در این دو
گروه اندازهگیری شدهاند ،بخشی از اطالعات مورد نیاز در
مجتمعهای مسکونی بلندمرتبه (برجها) و بخشی دیگر نیز در
محیط اطراف آنها (ساختمانهای متعارف) جمع آوری شده
است ،این شیوه جمعآوری اطالعات امکان مقایسه متغیرها را
در بین این دو گروه از سازهها ایجاد کرده است.
به منظور آسیبشناسی اجتماعی  -فرهنگی در ساختمان-
های بلندمرتبه و محیط پیرامون آنها ،در این مرحله از پهوهش
شاخصهای اجتماعی -فرهنگی در داخل بلندمرتبهها و محیط
پیرامون آنها از طریق مطالعه میدانی(تکمیل پرسشنامه) به
شرح زیر مورد سنجش قرار گرفت و نتایج زیر حاصل شد:
در محیط پیرامون بلندمرتبهها :
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• هویت محل زندگی؛ در مجموع در بازه ()1-011
برابر با  52/82است که نشان میدهد هویت محل زندگی در
محدودۀ مورد بررسی در حد متوسط است.
• مشارکت اجتماعی؛ میانگین میزان مشارکت ساکنین
پیرامون بلندمرتبهها در بازه ( )1-011برابر با  00/03است که
نشان میدهد که مشارکت آنان در امور محله در حد پایینی
است.
• اعتماد اجتماعی؛ میانگین متغیر اعتماد بین شخصی
در بازه ( )1-011برابر با  22/83است که نشان میدهد اعتماد
ساکنین پیرامون بلندمرتبهها به یکدیگر در حد پایینی است.
• سبک زندگی و رفتارهای سالم؛ میانگین سبک
زندگی پاسخگویان در بازه ( )1-011برابر با  21/53است که
نشاندهندۀ سبک زندگی مدرن آنان است.
• تعامالتاجتماعی؛ میانگین تعامالت اجتماعی
پاسخگویان در بازه ( )1-011برابر با  02/31است که نشان
میدهد تعامالت اجتماعی افراد در محیط پیرامون بلندمرتبهها
نزدیک به حد متوسط است.
• احسا امنیت؛ احسا امنیت پاسخگویان در دو
مرحله قبل و بعد از احداث برج مورد بررسی قرار گرفته است،
توزیع فراوانی گویههای مربوط به این متغیر نشان میدهد که
تفاوت چندانی در شاخصهای این متغیر قبل و بعد از احداث
برج وجود ندارد .میانگین احسا امنیت قبل از احداث برج
 58/01و بعد از احداث  58/02است ،این دو میانگین تفاوت
بسیار ناچیزی با یکدیگر دارند و در هر دو مورد احسا امنیت
پاسخگویان در محل زندگی در حد متوسط است.
• احسا امنیت کالبدی؛ میانگین متغیر احسا
امنیت کالبدی در بازه ( 51/03 )1-011است که نشان میدهد
احسا امنیت کالبدی پاسخگویان در حد متوسطی است.
• رضایتمندی مسکونی(رضایت از محل زندگی)؛
رضایتمندی مسکونی پاسخگویان در حد متوسط است.
(میانگین آن در بازه  1-011برابر با  51/23است).
• وضعیت دینداری(مناسکی)؛ میانگین متغیر دین-
داری در بازه ( 50/13 )1-011است که نشان میدهد دینداری
مناسکی پاسخگویان در حد متوسط است.
• احسا تر ؛ میانگین متغیر احسا تر در بازۀ
( )1-011برابر با  28/13است که نشان میدهد احسا تر
پاسخگویان در رابطه با محل سکونت خود در حد بسیار پایینی
است.
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در داخل بلندمرتبهها:
• هویت محل زندگی؛ در مجموع میانگین هویت
محل زندگی پاسخگویان ( )1-011برابر با  12/20است که
نشان میدهد آنان از هویت محل زندگی ،متوسط متمایل به
باالیی برخوردار هستند.
• مشارکت اجتماعی؛ میانگین مشارکت پاسخگویان در
بلندمرتبهها در بازه ( )1-011برابر با  12/22است که نشان
میدهد مشارکت آنان با یکدیگر در مدیریت بلندمرتبه باالتر از
حد متوسط است.
• اعتماد اجتماعی؛ میانگین متغیر اعتماد به همسایهها
در بازه ( )1-011برابر با  88/20است که نشان میدهد در
بلندمرتبهها اعتماد همسایهها به یکدیگر بسیار پایینتر از حد
متوسط است.
• سبک زندگی و رفتارهای سالم؛ میانگین سبک
زندگی پاسخگویان در بازه ( )1-011برابر با  38/10است که
نشان میدهد سبک زندگی آنان در مقایسه با ساکنین محدوده
پیرامون بلندمرتبهها ،مدرنتر است و ویهگیهای سبک زندگی
مدرن در ساکنین بلندمرتبهها شدت بیشتری دارد.
• تعامالت اجتماعی؛ میانگین تعامالت اجتماعی
پاسخگویان در بازه ( )1-011برابر با  53/32است که نشان
میدهد تعامالت اجتماعی آنان از حد متوسط باالتر است.
• احسا امنیت؛ شاخص احسا امنیت از دو بعد
کالبدی و اجتماعی در بلندمرتبه ها بررسی شده است .میانگین
متغیر احسا امنیت در بازه ( )1-011برابر با  23/25است
که نشان می دهد احسا امنیت ساکنین برج در حد باالیی
است.
• احسا امنیت کالبدی؛ میانگین احسا امنیت
کالبدی در بازه ( )1-011برابر با  15/02است که نشان میدهد
احسا امنیت کالبدی پاسخگویان از حد متوسط باالتر است.
• رضایتمندی مسکونی؛ میانگین رضایتمندی
پاسخگویان در بازه ( )1-011برابر با  15/03است که نشان
میدهد رضایتمندی مسکونی آنان از حد متوسط باالتر است.
• دینداری(مناسکی)؛ میانگین میزان دینداری
مناسکی پاسخگویان در بازه ( )1-011برابر با  13/08است که
نشان میدهد دینداری آنان باالتر از حد متوسط است.
• احسا تر ؛ میانگین احسا تر در بازه
( )1-011برابر با  00/21است که نشان میدهد میزان احسا
تر در پاسخگویان پایینتر از حد متوسط است.
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آزمون فرضیه تحقیق نشان میدهد ،بین ساکنین
بلندمرتبههـا و ساکنین محیـط پیرامـون آن (در منطقه نه)،

در شاخصهای اجتماعی -فرهنگی تفاوت معناداری وجود
دارد.

جدول .6مقایسه شاخصهای اجتماعی فرهنگی در بلندمرتبهها و محیط پیرامون

شاخص

محلللللل میللللانگی
سکونت

انحلللللرا

خطللللللای مقدار آماره  tسللللط

()6-166

استاندارد

پیرامون
هویت محل زندگی
برج
پیرامون
مشارکت اجتماعی
برج
پیرامون
اعتماد اجتماعی
برج
سللبز زنللدگی و رهتارهللای پیرامون
برج
سالم

52/8230
12/2835
00/0332
12/2020
22/833
88/2831
21/5301
38/1025

05/81852
00/13228
28/28022
02/01380
28/01281
02/03131
00/33215
3/18118

1/11021
2/12223
0/1222
2/52218
1/33233
2/53250
1/50315
0/02130

پیرامون
برج
پیرامون
برج
پیرامون
برج
پیرامون
برج
پیرامون
برج
پیرامون
برج

02/3125
53/3110
58/0205
23/2252
51/0322
15/0130
51/8232
15/021
50/1218
13/0233
28/1323
00/2103

03/18283
02/12022
05/01558
08/32330
02/02823
02/23822
03/11121
05/30200
22/1121
00/00012
85/20883
22/02210

1/31255
2/52010
1/15110
2/10103
1/5228
0/30000
1/30302
2/88082
0/03333

معناداری

اسلللتاندارد
میانگی

تعامالت اجتماعی
احساس امنیت
احساس امنیت کالبدی
رضایتمندی مسکونی
دینداری(مناسکی)
احساس ترس

0/52838
8/80880

-0/083

1

-3/182

1

-2/018

1/10

-2/023

1

-1/815

1

-00/500

1

-0/232

1

-5/003

1

-1/115

1

-5/280

1

منبع :یافتههای پهوهش

به منظور ایجاد فضـای مقایسـه شـاخصهـا در دو محـیط
داخل و محیط پیرامون بلندمرتبهها ،گویههـای جـامع و کـاملی
تعریف و تدوین شـد .میـانگین رضـایتمنـدی پاسـخگویان از
خدمات محل سـکونت قبـل از احـداث بـرج در بـازه ()1-011
 51/50و بعد از احداث برج  52/13است که نشاندهندۀ تفاوت
بسیار ناچیز رضایتمندی قبل و بعد از احـداث بـرج اسـت .بـر
اسا نمره میانگین رضایمتمندی ،میزان رضایت پاسخگویان
بعد از احداث برج به مقدار ناچیزی افزایش یافته است .با توجـه
به بررسـیهـای میـدانی تحقیـق ،سـاکنین محـدودۀ پیرامـون
بلندمرتبههای نمونه از تغییرات فضایی ایجاد شده در محله بعـد

از احــداث بلندمرتبــههــا رضــایت متوســطی دارند.رضــایت
پاســخگویان از تغییــرات فضــایی ایجــاد شــده بعــد از احــداث
بلندمرتبهها را نشان میدهد؛ میانگین میزان رضایت آنان از این
متغیر در بازه ( )1-011برابر با  01/32است که نشان مـیدهـد
رضایت پاسخگویان از تغییرات فضایی ایجاد شده نزدیک به حد
متوسط است.
بر اسا نتایج بررسی ،در تمامی شاخصهـای اجتمـاعی
فرهنگی مورد بررسی ،ساکنین بلندمرتبهها وضعیت متوسط بـه
باالیی دارند و میتوان چنین نتیجه گرفت کـه سـبک زنـدگی
بلندمرتبه نشینی در مقایسه با سایر سبکهای سکونت موجـود
در محدوده مورد مطالعه آسیبهای اجتماعی -فرهنگی کمتری

نشریه علمی برنامهریزی توسعه کالبدی ،سال ششم ،شماره ( 2سری جدید) ،پیاپی  ،22تابستان 0011

دارد و بر خـالف برخـی دیـدگاههـای مخـالف ،ایـن سـبک از
سـکونت نــه تنهـا موجــب تفـرق اجتمــاعی(در محـیط درونــی
بلندمرتبهها) نشده ،بلکه شرایط مطلوبتری جهت زندگی برای
ساکنان خود فـراهم نمـوده اسـت .آنچـه در فضـای اجتمـاعی
بلندمرتبهها رخ میدهـد ،احتـرا بـه حـریم خصوصـی افـراد و
خانوادهها ،به تبعیت سبک زندگی مدرن است .در واقع چنین به
نظر میرسد روابط و تعامالت اجتماعی ساکنین بلندمرتبههـا از
شکل سنتی و غیررسمی خود خارج شده و در مقابل با تشـکیل
ساختارهای جدید اجتماعی در درون خـود ،ایـن روابـط را ارتقـا
داده است.
بنابراین چنین میتوان گفت که بلندمرتبهسازی به خـودی
خود و از سوی ساکنین منطقه ،یک ضد ارزش تلقی نمیشـود،
اما با توجـه بـه تغییـرات فضـایی کالبـدی و اجتمـاعی کـه در
محالت ایجاد کرده است ،بایـد در مکـانیـابی ،رفـع مسـائل و
ایرات منفی ناشی از آن بر محله و پیوند بیشتر آنهـا بـا بافـت

اجتماعی محالت ،برنامهریزی دقیق و جامعی از سوی مسئولین
امر صورت گیرد.
در یــک جمــعبنــدی از آســیبهــای اجتمــاعی -فرهنگــی
بلندمرتبهسازی در شهر مشهد ،مطالعات میدانی پهوهش حاضـر
نشان داد که این آسیبها را میتوان در دو دسته کلی:
 .0آسیبهای درون بلندمرتبهها و ویهگیهای اجتماعی
حاصل از بلندمرتبه نشینی در داخل بلندمرتبهها که موجب
ایجاد شکاف اجتماعی بین جامعه مذکور و سایر افراد ساکن در
مناطق شهری خواهد شد.
 .2آسیبهای اجتماعی حاصل از احداث بلندمرتبهها در
مناطق شهری مشهد ،که به دلیل عد تطابق با اصول فرهنگی
و اعتقادی ساکنین مناطق پیرامون بلندمرتبهها و همچنین عد
وجود ساز و کار مشخص ،عقالیی و خردورزانه برای مکان یابی
و احداث بلندمرتبهها ،به وقوع پیوسته است .در جدول زیر انواع
آسیبهای مذکور مشخص شده است:

جدول  .6آسیبهای محیط داخلی بلندمرتبهها

نوع آسیب

شرح آسیب

آسللیبهللای نگرانی ساکنین از مشکالت زیرساختی احتمالی در آینده؛ مانند کم آبی (مشکلی که در آینده در بلندمرتبهها
پررنگ تر خواهد بود و باعث ایجاد تضادهایی در بین ساکنین خواهد شد)
روانی
احسا تر  ،ناشی از نا آشنایی و تنوع قومی ،اجتماعی و فرهنگی در بلندمرتبهها
آزاردهنده بودن نگاه حسرت آمیز ساکنین محیط پیرامون یا رهگذران برای ساکنین بلندمرتبهها
آسللیبهللای حضور گروههای مختلف ساکنین (تنوع افراد ساکن) در بلندمرتبهها که می تواند بستر ایجاد مشکل باشد.
اجتمللللاعی -مشکالت موجود در زمینه عد تمایل به مشارکت در مدیریت بلندمرتبه (مدیریت هزینهها و)...
هرهنگی
نمایش تفاخر (اختالف طبقاتی) و جدا شدن طبقاتی از جامعه از سایرین (تمایزخواهی)
تغییر رویکرد افراد به زندگی و سبک زندگی مدرن و متفاوت با فرهنگی ایرانی و اسالمی
منبع :یافتههای پهوهش
جدول  .6آسیبهای محیط پیرامون بلندمرتبهها در نتیجه بلندمرتبهسازی

نوع آسیب

شرح آسیب
ایجاد اختالل در رفت و آمد ساکنین اطراف بلندمرتبه

آسیبهای هضایی
کالبدی
( تراهیکی و حمل و
نقل ،کاربریها

56

مشخص نبودن گستره و محدوده های مناسب بلندمرتبهسازی در شهر مشهد و مکانیابی بی برنامه
بلندمرتبهها در سطع شهر
اختالل در پارگ خودرو برای محیط پیرامون
افزایش کاربریهای تجاری با مقیا عملکـردی فـرا محلـهای و تـثییر منفـی بـر اقتصـاد محلـی
(فروشگاه داخل برج)
اشراف واحدهای بلندمرتبه بر خانههای اطراف و کاهش ارزش کاربریهای مسکونی اطراف آن
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و)...

آسیبهای
اجتماعی

آسیبهای
هرهنگی

افزایش تراکم جمعیت در محیط پیرامون و جوابگو نبودن امکانات و زیرساختهای شهری موجود
تعارض بلندمرتبه سازی با هویت تاریخی -محلهای
تحت تثییر قرار گرفتن بناهای فرهنگی (حر مطهر) توسط بلندمرتبهسازی و از بـین بـردن عظمـت
این بناها
شکلگیری اغتشاش فضایی در شهر و از بین بردن ح پیوستگی و یکپارچگی در شهر
دامن زدن به احسا محرومیت در جامعه و ایجاد ح انتقا جویی در شهروندان
ایجاد احسا دوگانگی در بین ساکنین محیط پیرامون و شکلگیری نیازهای کاذب در آنان
احسا ناخوشایندی در ساکنین پیرامون به علت قرارگرفتن واحـدهای کوچـک مسـکونی در کنـار
واحدهای بزرگ
از بین رفتن احسا امنیت مسکونی ساکنین (به لحاظ مشرفیت بلندمرتبهها بر آنها)
شکلگیری تضاد پنهان بین ساکنین بلندمرتبه و مجیط پیرامون
تقویت ح نابرابری فضاها و افراد و تشدید شکاف طبقاتی
ایجاد تعارض و دوگانگی فرهنگی در محالت ناهمگن از نظر فرهنگی و اقتصادی -اجتماعی
از بین رفتن آرامش در بین افراد جامعه و شکلگیری احسا

ناکامی در بین افراد جامعه

رواج تجملگرایی و مصرفگرایی
تعارض سبک زندگی مدرن با سبک زندگی در بافتهای قـدیمی و سـنتی و تهدیـد سـبک زنـدگی
قدیمی
از بین رفتن هویت فرهنگی در مناطق و محالت قدیمی شهر مشهد
منبع :یافتههای پهوهش

بحث و نتیجهگیری
پهوهشهای انجا شده در رابطه با پیامدهای بلندمرتبهها چـه
در داخل و چه در خارج ازکشور ،طیف متعـددی از متغیرهـا را
به عنوان پیامدهای اجتماعی سـکونت در بلندمرتبـههـا مـورد
بررســی قــرار داده اســت .مهمتــرین متغیرهــایی کــه در اکثــر
پهوهشها به عنوان ایرات منفی زندگی در بلندمرتبهها بـه آن
اشاره شده است شامل رضـایت سـاکنین از مسـکن ،روابـط و
تعامالت اجتماعی سـاکنین در بلندمرتبـههـا ،احسـا تـر
(انواع تر ) ،احسـا امنیـت و ایمنـی ،خودکشـی ،سـالمت
روحی و روانی و مشارکت و همکاری ساکنین است .در مـوارد
اندکی نیز در پهوهشهای انجا شده به مزایای بلندمرتبـههـا
اشاره شده است به طور مثـال در تحقیـق گیفـورد ،محاسـنی
همچون ارائه چشماندازهای بزرگتر ،امکان اسـتفاده از هـوای
تمیزتر در طبقات باال ،تجریه سروصـدای کمتـری در طبقـات
باال و امکان ارتقا روابط اجتمـاعی در طبقـات بـاال بـه دلیـل
افزایش تراکم ساکنین در این طبقات که بـا توجـه بـه نتـایج
تحقیق حاضر و رضایتمنـدی از وضـعیت ایمنـی و امنیـت و
ح ـ تعلــق بــه مکان(هویــت محــل زنــدگی) کــه ســاکنان

بلندمرتبههای مورد بررسی داشتهاند ،با نتایج تحقیـق گیفـورد
مشابهت دارد.با توجه به آسـیبهـای شناسـایی شـده در ایـن
پهوهش در حوزۀ کالبدی و اجتماعی ،موضع انسجا کالبـدی-
اجتماعی در این جا مورد تثکید است ،تشابه زیادی با پـهوهش
فتحی و همکارانش در سال  0831دارد.
در بررسی رضایت از زندگی در بلندمرتبهها ،رضایتمندی
کمتری نسبت به دیگر اشکال مسکن برای بیشتر مرد وجـود
دارد ،در حالیکه تعدادی از مطالعات تجربی رضایت زیادی را از
ساختمانهای بلندمرتبه گزارش کردهاند (کیم  ،0332یه و تان
 ،0325جپکات  .)0320نتایج این تحقیق نیز با نتایج حاصل از
پهوهش حاضر و بـاالتر بـودن احسـا رضـایت و امنیـت در
سکونت در بلندمرتبهها ،این موضوع را تثییـد مـیکنـد .نتـایج
مطالعات در رابطـه بـا متغیـر رضـایت از بلندمرتبـههـا نشـان
میدهد که اگر بلندمرتبهها شرایط مناسبی داشته باشند یعنـی
ساختمانهای پیشرفتهای باشند که از جدیدترین تئـوریهـای
طراحی بهرهمند شدهاند رضایت ساکنین را تا حد زیادی فراهم
میآورند .که بلندمرتبههای نمونه و مورد بهرهبرداری در مقطع
زمانی انجا پهوهش این ویهگی را داشته و لذا از این حیث بـا
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نتایج تحقیقات پیشین مشابهت دارد .در این پهوهش احسـا
امنیت پاسخگویان پیرامون بـرج در دو مرحلـه قبـل و بعـد از
احداث برج مورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت ،توزیـع فراوانـی
گویههای مربوط به این متغیر نشان میدهد که تفاوت چندانی
در شاخصهای این متغیر قبل و بعد از احداث برج وجود ندارد.
میانگین احسا امنیت قبل از احـداث بـرج  58/01و بعـد از
احداث  58/02است کـه بـا پـهوهشهـای پـهوهش گیفـورد
( )2111و ایــوانز ( )2118مطابقــت دارد .همچنــین شــاخص
احسا امنیت از دو بعد کالبدی و اجتمـاعی در بلندمرتبـههـا
بررسی شده اسـت .میـانگین متغیـر احسـا امنیـت در بـازۀ
( )1-011برابر با  23/25است کـه نشـان مـیدهـد احسـا
امنیت ساکنین بـرج در حـد بـاالیی مـیباشـد .تمـایزاتی کـه
پهوهش حاضر را با تحقیقات پیشین دارد این اسـت کـه اکثـر
تحقیقات انجا شده در داخل و خارج از کشور به خصوص آن
دسته از پهوهشهایی که پیامدهای زندگی در بلندمرتبـههـا را
مورد سنجش قرار دادهاند ،تنها یک یا دو متغیـر را بـه عنـوان
پیامد زندگی در بلندمرتبهها در مرکز توجه خود قرار دادهاند .در
حالی که پهوهش حاضر بلندمرتبههـا را از حیـث آسـیبهـای
اجتماعی که به دنبال خواهند داشت ،مـورد بررسـی قـرار داده
است .لذا این تحقیق تنها به یک یا دو متغیرمحدود نمیشود و
تعــدادی از فاکتورهــای اجتمــاعی بــه عنــوان آســیبهــای
بلندمرتبهها مورد بررسی قرار گرفتهاند .این پهوهش بر خـالف
بسیاری از تحقیقـات انجـا شـده قبلـی در داخـل کشـور ،در
بررسی آسیبهای اجتماعی بلندمرتبهها ،نقش مهم متغیرهای
تعدیلگر را نیز لحاظ نموده و در بررسی روابط بین متغیرهـای

تحقیـق ،این عوامــل را نیــز در نظـر گرفتـه اسـت .از نظـر
روششناسی تحقیـق ،تحقیقـات داخلـی در بررسـی موضـوع
پــهوهش خــود امکــان مقایســه نتــایج را بــر اســا ارتفــاع
ساختمانها ایجاد نکردهاند و متغیرهای مـورد بررسـی خـود را
تنها در مجتمعهای بلندمرتبه اندازهگیری کردهاند ،درحالی کـه
در پهوهش حاضر جهت سنجش متغیرهای تحقیـق (آسـیب-
های اجتماعی بلندمرتبهها) دو نوع سـازه مـورد بررسـی قـرار
گرفته است که جنبه نوآورانه این پهوهش را نسـبت بـه سـایر
پهوهشها تقویت کرده است .هدف از این مقایسه این اسـت
که بررسی شود ،اصوالً در سـبک زنـدگی بلندمرتبـه نشـینی،
شاخصها و مؤلفههای اجتمـاعی و فرهنگـی چـه تفـاوتی بـا
ساکنین محیط پیرامون دارند و آیا ایـن نظریـه کـه برخـی از
مــدیران شــهری مشــهد بــه آن معتقدنــد کــه ســبک زنــدگی
بلندمرتبه نشینان موجب بیهویتی و عد تعلق آنها به مکان
و نیز سست شدن روابط اجتماعی و فرهنگی آنان شده اسـت،
تثیید میشود یا خیر؟ در واقع هدف مقایسه این دو نوع سـبک
زندگی نیست ،بلکه هدف درگ تفاوتهـا و پیشـنهاد اصـالح
شــرایط بــا توجــه بــه تحــوالت اجتمــاعی رخ داده در فضــای
جغرافیایی و تقویت پیوندهای اجتماعی است.
به منظور جمعبندی و تدوین چارچوبی پیشـنهادی بـرای
اصالح آسیبها ،نتایج حاصل از بررسیهای میدانی در اختیـار
کارشناسان و خبرگان حوزه مطالعات شهری و اجتماعی آشنا با
محالت موردبررسی ،قرار داده شد و در یک مصـاحبه عمیـق،
پیشنهادهای زیر برای رفع و مدیریت آسیبهای شناخته شـده
تدوین شد(جدول . )1

جدول .5راهکارهای پیشنهادی کالن اصالح و کنترل آسیبهای اجتماعی فرهنگی بلندمرتبهسازی در شهر مشهد

شرح آسیب

راهکارهای پیشنهادی

عد آگاهی از فرهنگ بلندمرتبه نشینی و عد مشارکت
ساکنان در مدیریت امور ساختمان

ارائه آگاهی هـای اولیـه و آمـوزش فرهنـگ بلندمرتبـه نشـینی بـه
ساکنین در بدو ورود و اخذ تضمین قانونی بابت پایبندی به قوانین

نگرانی ساکنین از مشکالت زیرساختی احتمالی در آینده؛
مانند کم آبی

آینده پهوهی و پیشبینی روند تثمین منابع زیرساختی و اطالع
رسانی روشن و شفاف به جامعه از طریق رسانههای ملی ،در جهت
اصالح الگوی مصرف و کاهش فشارهای روانی و کمک به
شهروندان برای انتخاب الگوی سکونت

احسا تر  ،ناشی از ناآشنایی و تنوع قومی ،اجتماعی
و فرهنگی در بلندمرتبهها
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طراحی برنامههای جمعی و مشـارکتی در فضـاهای عمـومی
بلندمرتبهها به منظـور آشـنایی و بیشـتر سـاکنین و افـزایش
تعامالت اجتماعی که میتوانـد در نهایـت بـه سـرمایههـای
اجتماعی تبدیل شود
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آزاردهنده بودن نگاه حسرت آمیز ساکنین محیط پیرامون
یا رهگذران برای ساکنین بلندمرتبهها

ارائه خدمات شهری و اجتماعی – رفاهی مشـابه در محـدودههـای
پیرامون بلندمرتبهها ،به منظور کاهش تفاوتهای فضایی و کاهش
ح تبعیض و نابرخورداری ساکنان پیرامون
برقراری و تقویت زمینههای ارتباطات و تعامالت اجتماعی ساکنان
بلندمرتبه با همسایگان محدوده پیرامون
ارتقاء آموزشهای شهروندی به منظور افزایش توان سازگاری بین
فرهنگی و تعامالت اجتماعی

نمایش تفاخر (اختالف طبقاتی) و جدا شدن طبقاتی از
جامعه (تمایزخواهی)

تعیین و طراحی محدودههای ویهه بلندمرتبهسازی در شهر

حضور گروههای مختلف ساکنین (تنوع افراد ساکن) در
بلندمرتبهها که میتواند بستر ایجاد مشکل باشد

جلوگیری از توسعه و احداث بلندمرتبهها در درون بافتهای قدیمی،
کهن و با ارزش شهری با بافت اجتماعی سنتی

انتخاب سبک زندگی مدرن و متفاوت با فرهنگ ایرانی
و اسالمی

مشکالت کالبدی و خدمات شهری ناشی از احداث
بلندمرتبهها

آموزش شهروندی شامل؛
• برگزاری دورههای آموزشـی بـرای کودکـان در جهـت
آموزش فرهنگ ایرانی اسالمی در مدار  ،خانههای فرهنگ
محله ،رسانهها
• تولید محصـوالت فرهنگـی ویـهه کودکـان سـاکن در
بلندمرتبهها و آپارتمانها با محوریت توان افزایـی سـازگاری،
تعامل و همبستگی اجتماعی و بین فردی که از ویهگـیهـای
فرهنگ غنی بومی است.
• برگــزاری دورههــای آموزشــی ویــهه زنــان ســاکن در
بلندمرتبهها به منظور آموزش فرهنگ ایرانی اسالمی
• حمایت از تثسی سازمانهای مرد نهـاد ( )NGOبـا
اهداف آموزش و ترویج فرهنـگ ایرانـی و اسـالمی(برگزاری
دوره ها ،تورهای گردشگری فرهنگـی ،برگـزاری جشـنهـا،
جشنوارهها و نمایشگاههـای ارائـه توانمنـدیهـای فرهنگـی
ایرانی -اسالمی ،با مشارکت ساکنان بلندمرتبهها)
• حمایت از ساخت فیلمهایی با محتوای تـرویج فرهنـگ
ایرانی و ارتقا بخشی و ارزش دهی به اصول فرهنگ بومی
مدیریت یکپارچه اراضی از نظر نوع مالکیت(شخصی ،آستان قـد
رضوی ،دولتی ،عمومی و )...جهت صدور مجوز احـداث بلندمرتبـه-
های شهری
یکپارچه سازی مکانی بلندمرتبهسـازی در سـطع شـهر مشـهد بـر
مبنــای عوامــل اکولوژیــک طبیعــی و انســانی(به معنــای انتخــاب
پهنههای مناسب بلندمرتبهسازی در شهر مشهد با در نظـر گـرفتن
ظرفیتهای محیطی و کالبدی و نیز موانع و محدودیتهای ساخت
اقتصادی و اجتماعی جمعیت شهری)
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مشکالت اقتصادی تحمیل شده بر ساکنان محدوده
پیرامون بلندمرتبهها

• شفاف کردن محل صـرف عـوارض دریـافتی از محـل
احداث بلندمرتبهها به شهرداری و هزینه کـرد ایـن عـوارض
برای رفـع مشـکالت ناشـی از احـداث بلندمرتبـه در محـیط
پیرامون (توزیع منافع حاصل از احداث بلندمرتبـههـا در بـین
بازندههای بلندمرتبهسازی (ساکنین و عابرین)
• اصالحات فیزیکی ،اختصاص امکانـات ،ایجـاد فضـای
سبز و پارکینگ از محل دریافت عـوارض حاصـل از احـداث
بلندمرتبهها
• ارائه امکانات بیشتر در محل احداث بلندمرتبه و کسـب
رضایت ساکنین و عابرین (بازتوزیع منافع در بین شـهروندان)
و ایجاد احسا برخورداری در سایر شهروندان
• ارائه شرایط و خدمات رفاهی از سوی شـهرداری بـرای
محیط اطراف برای کاهش تضادهای اجتماعی پنهان

مشکالت اجتماعی و فرهنگی ناشی از احداث بلندمرتبه
در سطع محالت شهری با سطع باالیی از عد تجان
اجتماعی  -اقتصادی گروههای اجتماعی ساکن

• برنامه ریزی فضایی و اولویت بندی نقاط و پهنههـای
مناسب برای بلندمرتبه سازی در سطع شهر مشهد با لحـاظ
تمــامی عوامــل اقتصــادی ،اجتمــاعی -فرهنگــی و زیســت
محیطی
• توجه به ساختار اقتصادی – اجتماعی جمعیت ساکن در
محالت شهری و همگنی اجتماعی برای بلندمرتبهسازی
• در نظر گرفتن فاصله استاندارد و حـریم محـدودههـای
فرهنگی و باارزش شهری برای ساخت بلندمرتبهها
• جلوگیری از احداث بلندمرتبهها در بافت هـای قـدیمی
شهر و حفاظت از بافتهای مذکور و احداث بلندمرتبـههـا در
لبه ها و جدارههای خیابانها و جلوگیری از نفوذ بلندمرتبـههـا
به داخل بافت
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اگرچه با توجه به نیاز امروز شهر مشهد به مدیریت زمین و
تثمین مسکن و سایر کاربریهای خـدماتی و رفـاهی در شـهر،
موضوع «بلندمرتبهسازی» امری اجتناب ناپذیر است ،اما مسئله
اساسی در فرآیند ساخت بلندمرتبههای شهری ،در شهری مانند
مشهد که از سابقه و هویت تاریخی و مذهبی خاصی برخـوردار
است ،مدیریت خرد ورزانه ،با مشارکت با تما ذینفعـان شـهری
است .لذا چنین به نظر میرسد که برنامهریزی بلندمرتبهسـازی
در شهر مشهد نیازمند طراحی یک «الگـوی مـدیریت زمـین و
ساخت و ساز یکپارچه» است .در این ساختار یکپارچـه ،تمـامی

ذینفعان بخش عمومی ،دولتی و خصوصی دارای حق مشارکت
خواهند بود و تصمیمگیری جهت توسعه بلندمرتبه سازی بر پایه
فاکتورهای اقتصادی ،عوامل اجتماعی ،فرهنگی ،زیستمحیطی
و ...صورت خواهد گرفت.
ذینفعان حوزه برنامهریـزی و مـدیریت بلندمرتبـهسـازی در
شهر مشهد به شرح تصویر ذیل معرفی شدهاند کـه هریـک بـا
توجه به شرح وظایف قانونی و سازمانی خود میتواننـد در ایـن
امر مشارکت داشته باشند.
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شهرداری
شهروندان و مالکین بخش

استانداری

خصوصی

مدیریت یکپارچه
آسیب های بلندمرتبه
سازمان های مردم نهاد

سازی

آموزش و پرورش

) (NGOها

اداره کل راه و شهرسازی

آستان قدس رضوی

استان

شکل .2عناصر ذینفع و ذیمدخل در برنامهریزی و مدیریت بلندمرتبهسازی در سطع محلی
منبع :یافتههای پهوهش

سازمانهای مذکور در دو حوزه کالن سیاستگذاری و
برنامهریزی محیطی و برنامهریزی اجتماعی به ایفای نقش
خواهند پرداخت.
در حوزه سیاستگذاری و برنامهریزی کالبدی-محیطی؛
اداره کل راه و شهرسازی استان با مشارکت سازمان ملی زمین
و مسکن و تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی ،بر اسا شرح
وظایف و دایره اختیارات خود در امر برنامهریزی و سیاست-
گذاری همکاری خواهد داشت .استانداری و شهرداری نیز به
عنوان عناصر مدیریت محلی و تحت نظارت وزارت کشور،
مشارکت خواهند نمود .با عنایت به مساله اساسی«مالکیت
زمین» و سهم ذینفعان بخش عمومی ،دولتی و خصوصی در
امر بلندمرتبهسازی در شهر مشهد ،در نظر گرفتن جایگاه
مالکان عمده زمین شهری ،از جمله آستان قد رضوی(با
سهم مالکیت  05درصدی زمین در شهر مشهد) که تثییر قابل
توجهی در نحوه مدیریت زمین ،جهت گیریهای توسعه،
تخصیص زمین به انواع کاربریها و ..شهر مشهد در افق
بلندمدت خواهد داشت ،جلب مشارکت این نهاد در ساختار
سیاستگذاری و برنامهریزی بلندمرتبهسازی موضوعی بسیار
مهم است.
در حـوزه بـرنامـهریـزی اجتمـاعی؛ بـه منظـور
پیشگیری مستقیم و رفع آسیبهای اجتمـاعـی -فـرهنـگی

بلندمرتبه سازی ،ارتقاء فرهنگ شهرنشینی ،بومیسازی
الگوهای جدید سکونت در شهر(بلندمرتبه نشینی) با توجه به
ارزش های فرهنگی و ملی نیازمند برنامه ریزی سیستماتیک و
هدفمند است .این نوع از برنامه ریزی باید مبتنی بر مشارکت
نهادهای مسئول در حیطه تعلیم و تربیت ،آموزش عمومی،
آموزش آکادمیک و آموزش شهروندی ،صورت گیرد .لذا
نهادهایی چون آموزش و پرورش ،دانشگاهها و مؤسسات
پهوهشی ،شهرداریها ،سازمانهای مرد نهاد و انجمنها
می توانند در این زمینه مشارکت نمایند.
با توجه به تحوالت سریع تعداد شهرها ،جمعیت شهری و
گرایش شهرنشینان به سبکهای نوین زندگی در شهرها که
ناشی از تثییرات جهانی شدن و حرکت به سوی افزایش
تعامالت بین فرهنگی است ،نقش نهادهای آموزشی و رسانهها
در چگونگی پیوستن به این جریان و در عین حال حفاظت از
اصول فرهنگی و ارزشی ملی حایز اهمیت بسیار باالیی است.
بدین منظور مدل مدیریت یکپارچه زمین و ساخت بلندمرتبهها
به شرح تصویر زیر پیشنهاد میشود .با توجه به ساختار متمرکز
مدیریت و برنامهریزی شهری در کشور ،ایجاد یک «نهاد
مدیریت یکپارچه زمین و ساخت بلندمرتبهها» ،که از طریق
تعیین سیاستهای کالن برنامهریزی کالبدی و اجتماعی
بلندمرتبهسازی و نظارت بر تدوین طرحهای توسعه مرتبط،

نشریه علمی برنامهریزی توسعه کالبدی ،سال ششم ،شماره ( 2سری جدید) ،پیاپی  ،22تابستان 0011

دارای اختیارات و وظایف مشخص باشد ،میتواند به ساماندهی
روند توسعه بلندمرتبهسازی در شهرهای کشور و به ویهه
کالنشهرها بیانجامد و آسیبهای ناشی از آن را تا حد امکان
کاهش دهد.
در شرایط کنونی ،به منظور کنترل و کاهش آسیبهای
اجتماعی -فرهنگی حاصل از بلندمرتبهسازی در شهر مشهد،
پیشنهاد میشود ،معاونتهای شهرداری مشهد با توجه به شرح
وظایف سازمانی خود و نیز با همکاری و هماهنگی سایر
سازمانها و نهادهای مرتبط در سطع محلی(مدیریت شهری
کالنشهر مشهد) ،به تدوین برنامههای عملیاتی به این منظور
همت گمارند.
سند چشمانداز اجتماعی -فرهنگی شهر مشهد با محوریت
شهرداری ،یکی از اسناد معتبر و کاربردی در حل و فصل
مسائل و آسیبهای ناشی از بلندمرتبهسازی در شهر مشهد
است که با همکاری و هماهنگی معاونتهای مربوط در
شهرداری ،میتوان از آن به عنوان «نقشه راه» ،جهت
برنامهریزی و اجرای برنامههای عملیاتی در این خصوص بهره
برد.
در نهایت میتوان چنین گفت که بلندمرتبهسازی در
کالنشهری چون مشهد ،راهبردی خردورزانه در پاسخ به
نیازهای جمعیت رو به افزایش شهری است ،اما چگونگی
عملیاتی کردن این راهبرد و کنترل و مدیریت بر آسیبهای
احتمالی آن نیازمند عقل جمعی و مشارکت کلیه ذینفعان ،در
سطوح گوناگون ملی ،منطقهای و محلی است .زیرا آنچه که
امروز به عنوان آسیبهای اجتماعی -فرهنگی حاصل از
بلندمرتبهسازی در شهر مشهد مورد توجه مسئولین شهری قرار
گرفته ،موضوعی فرامحلی است و عوامل متعدد سیاسی،
اقتصادی و ...در پیدایش این آسیبها دخالت داشتهاند .مسلماً
شناخت ریشههای تاریخی ایجاد آسیب های مذکور ،میتواند به
تدوین راهکارهای رفع آسیبها بیانجامد .تحقیق حاضر با
بررسی نظرات شهروندان و صاحب نظران علو اجتماعی و
شهری ،به این نتیجه رسیده است که به منظور رفع آسیبهای
اجتماعی  -فرهنگی بلندمرتبهسازی در شهر مشهد و تقویت
توازن فضایی(توزیع مناسب بلندمرتبهها در سطع مناطق
شهری) و به تبع آن توازن اجتماعی ،سیستم مدیریت بر
بلندمرتبهسازی ،نیازمند تصمیمگیری و سیاستگذاری بر مبنای
رفع تضادهای طبقاتی( اجتماعی -اقتصادی) کنونی در شهر
مشهد است.
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