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تاريخ پذيرش)90/12/3 :

چکيده
توس�عه عمودی ش�هر یا بلندمرتبه سازی در س�ال های اخیر به یکی از مهمترین راهبرد ها و برنامههای توسعة شهری
تبدیل شده است .این پدیده ضمن داشتن مزایای متعدد ،در صورت ضعف در برنامهریزی اثرات منفی بر شاخص های
کیف ّیت زندگی و بهویژه «هو ّیت مح ّله ای» میگذارد .این پژوهش با بررس�ی اثرات نوع س�کونت بر هو ّیت مح ّله ای
می کوش�د تا از این منظر ،اثرات بلند مرتبه س�ازی بر هو ّیت مح ّله ای س�اکنان منطقة  7تهران را مورد بررسی و تحلیل
قرار دهد .روش این پژوهش توصیفی -تحلیلی ،پیمایش�ی و از نوع مقایس�ه ای است .داده هاي مورد نياز با استفاده از
ابزار پرسش�نامه در ميان  384نفر از س�اكنان  20س�ال به باالی منطقه  7تهران به دس�ت آمده است .روش نمونه گیری،
خوش�ه ای چندمرحله ای اس�ت .در تحليل آماري نیز ،از آزمون تفاوت میانگین ها ( )Tاس�تفاده ش�ده است .نتایج این
تحوالتی
تحقیق نشان می دهد که هو ّیت مح ّله ای در منطقة  7شهرداری تهران تحت تأثیر بلندمرتبه سازی دچار تغییر و ّ
ش�ده اس�ت .نمرة میانگین شاخص های میزان مش�ارکت و روحیة جمعی ،حس تع ّلق ،شناخت مرز مح ّله و تعهدپذیری
در آپارتمان نش�ینی نس�بت به متعارف نش�ینی کم تر اس�ت .افت میزان چنین ش�اخص هایی به موازات آپارتمان نشینی،
تأیید کنندة تنزّل هو ّیت مح ّله ای در منطقة  7تهران خواهد بود.
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واژگانکليدي :توسعة عمودی شهر ،هو ّیت مح ّله ای ،بلندمرتبهسازی ،آپارتمان نشینی ،منطقة  7شهرداری تهران.
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مقدّ مه
پژوهش حاضر با این س��ؤال اصلی آغاز ش��ده اس��ت « :آیا توسعة
عمودی ش��هر 1ب��ر هویّت محلّهای 2ش��هروندان منطق��ة  7تهران
تأثیرگذار بوده است؟»
توس��عة عمودی ش��هر یا بلندمرتبهس��ازی ،به افزای��ش طبقات
س��اختمانهای موجود و یا س��اختمانهای مرتفع چندین طبقه در
شهرها اطالق میشود (هیراسکار .)38 :1376 ،هویّت ،حاصل روابط
فرد و پديدة مورد نظر طی زمان است و مفهومي نسبي است كه يك
سوی آن انسان و سوی ديگرش ،محيط است (قاسمی.)69 :1383 ،
هر ش��هر و ه��ر محلّ��های از ویژگیهایی در بس��تر طبیعی خود
برخوردار اس��ت که آن را از سایر ش��هرها و محلّهها متمایز میکند.
چنین مؤلّفههایی فرصت و امتیاز منحصر به فردی برای تشخیص و
متعددی
حس مکان یا فضا است .ویژگیهایی که چه بسا شهروندان
ّ
طی س��الیان طوالنی آن را تجربه کرده و شیوههای زندگی خود را با
آنها شکل دادهاند.
یکی از پدیدههایی که شهرهای امروز جهان بهویژه شهرهای بزرگ
با آن مواجه هستند ،بلندمرتبهسازی است كه تاریخچ ه شروع آن به
اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیس��تم برمیگ��ردد (صدوقیانزاده،
.)8 :1371
بلند مرتبهسازی از جمله رویکردهای مهم شهرهای بزرگ جهان
جمعیت ،کمب��ود و گرانی زمین و
اس��ت که در اثر رش��د روز افزون
ّ
مشکالت توسعة افقی شهرها رواج یافته است .این پدیده ،نخست به
توجه به اقتصاد
منظور بهرهبردارى از زمينهاى مركز ش��هر و در پى ّ
ش��هر مطرح گرديد .در واقع به دلیل محدودیتهای عرضة زمین در
این منطقه از ش��هر ،افزايش تراكم ساختمانى به عنوان راهحلى براى
افزايش سطح زيربناى مورد بهرهبردارى ،ارائه شد .استفادة فراگير از
اي��ن روش ،به تدريج افزون بر كاربریه��اى اقتصادى مانند كاربرى
صنعتى ،ادارى و تجارى دامنگير كاربریهاى مسكونى نيز گشت و
به مناطق پيرامونى شهر نيز گسترش يافت (اقبالی.)1387 ،
ب��ه طور کلی میتوان گفت توس��عة عمودی ش��هری میتواند به
بسیاری از مسائل شهری مانند کمبود زمین ،مسکن ،کاهش حمل و
نقل ،کاهش هزینة تأسیسات شهری ،جلوگیری از رشد افقی شهرها،
کاهش آس��یب وارده بر محیط زیس��ت و ...پاس��خ دهد (فرهودی و
محمدی .)1380،همانطور که در بسیاری از کشورهای مختلف دنیا
از آن ب��ه عن��وان راهکاری برای مقابله با افزایش جمعیت ش��هری و
معضالت نشأت گرفته از آن یاد میشود (دانشپور و همکاران:1388 ،
 ،)31در ایران هم با هدف صرفهجویی در مصرف زمین گران قیمت،
توجه قرار گرفته است .البته در ایران
ساختمانهای بلند مرتبه مورد ّ
هنوز تجارب کسب شده توسط دارندگان تکنولوژی بلند مرتبهسازی،
کس��ب نشده و شرایط و نظام الزم نیز فراهم نگشته است؛ به عنوان
مثال ،امکاناتی از قبیل سالنهای ورزش ،کتابخانه ،آمفی تئاتر ،مراکز
خرید اختصاصی و حتّی فضاهای عمومی مانند پارکینگ مناس��ب یا
فضای سبز کافی و مناس��ب به عنوان صرفهجویی از طرحهای اولیه
حذف شده و به واحدهای مسکونی صرف تبدیل شدهاند .در این بین
توجهی قرار
حتّ��ی بحث تداخل و تعارضهای فرهنگی نیز مورد بی ّ

تجملی ،نمادین
گرفتهاند .در ایران ،بلند مرتبهس��ازی غالباً بهصورت ّ
و بدون بومیسازی ش��کل گرفته است .به همین دلیل بررسیهای
توجهی براى
بهعمل آمده ،نش��انگر ایجاد تبعات و آثار منف��ى قابل ّ
ش��هروندان اس��ت؛ از جمله مهمترین این مس��ائل ،بحران هویّت يا
احساس بى هويتی در شهرها و بهویژه در محلّه  های شهری است که
دامنگیر قلمروهاى زندگى انس��ان معاصر شده است .به این ترتیب
کیفیت
زمینه و بس��تر مناسبی برای تضعیف پایداری شهرها و نزول ّ
زندگی شهری فراهم گشته است.
درسالهای 1328-1330نخستین ساختمانهای بلند با آسانسور
توس��ط مهندس خانشقاقی ساخت ه شد(صفوی .)1380،در سالهای
 1339 -1341نی��ز در محل تقاطع خیابان فردوس��ی و جمهوری،
س��اختمان تجاری  16طبقهای به نام س��اختمان پالسکو متعلّق به
طراحان آن اسراییلی بودند .این ساختمان
القانیان س��اخته ش��د که ّ
اولی��ن س��اختمان بلند با اس��کلت فلزی در ایران بود .دو س��ال بعد
ساختمان تجاری  13طبقة آلومینیوم نیز با اسکلت فلزی در خیابان
جمهوری با س��رمایة القانیان س��اخته ش��د .از جمله ساختمانهای
ش��اخص بلند در تهران در سالهای دهة  ،40ساختمان بانک کار در
طراحی شد.
خیابان حافظ بود که توسط فرمانفرمائیان ّ
نخس��تین مجموع��ة بلندمرتبة مس��کونی در ته��ران ،مجموعة
بهجتآباد بود که در سالهای  1343 -1349بین خیابانهای حافظ
و ولی عصر س��اخته ش��د .پس از تصویب مادة  100اصالحی قانون
مالیاتهای مستقیم (مصوب ،)1345ساخت مجتمع مسکونی سامان
در 20طبقه در ضلع شمالی بلوار کشاورز در سال  1349آغاز گردید.
در این س��اختمان برای نخستین بار از عناصر پیش ساخته استفاده
شد.
در سالهای دهه  50ساخت مجموعة مسکونی عمدتاً در شمال و
شمال غرب تهران رونق یافت .در همین دوره ،تعداد زیادی ساختمان
بلندمرتبه ب��ا کاربردی تجاری و اداری در مناطق مرکزی و ش��مال
مدتی
تهران ساخته شد .با وقوع انقالب اسالمی ،بلندمرتبهسازی به ّ
بیش از  10سال متو ّقف شد .موج جدید بلندمرتبهسازی در سالهای
پایان��ی دهة  60در پی افزایش قیم��ت زمین در تهران و آغاز فروش
تراکم از سوی ش��هرداری تهران آغاز شد و بخشهای شمال تهران،
عمدتاً مناطق  1و  2و  3ش��هرداری را درنوردیدند .رونق برجس��ازی
خصوصی ظاهرا ً سازمانها و نهادهای دولتی نظیر بنیاد مستضعفان
را هم تشویق به برجسازی نمود .به تبع این تغییرات در سیاستهای
توسعة شهری و گرایش افراد به سکونت در ساختمانهای بلندمرتبه
در چند دهة اخیر ،تغییرات اساس��ی در ساختار محلّههای مسکونی
ایجاد ش��ده است .این تغییرات باعث به وجود آمدن محلّههايي شده
اس��ت كه غير از تفاوت در اسمش��ان ،هيچ ويژگ��ي متمايز ديگري
نس��بت به هم ندارند .اين س��ير نادرست در بافتهاي جديد شهري،
ويژگي س ّنتي محلّه را از بين برده و موجب کمرنگ شدن ارزشهايي
امنیت ،حس تعلّق و وابس��تگی
همچون روابط همس��ايگي ،آرامشّ ،
ش��ده اس��ت .در بعضي از موارد ،اسمهاي جديد مانند فاز ،بلوك و ...
جاي اسم محلّه را به خود گرفته است.
در مقال��ة حاضر به منظور تبیین اثرات توس��عة عمودی ش��هر بر

هویّت محلّهای س��اکنان منطقة  7تهران ،سعی شده است تا در گام
نخست نس��بت به تعیین ش��اخص هویّت محلّهای در بین دو گروه
آپارتماننش��ین و متعارفنش��ین اقدام و در گام دوم برای نمایاندن
اثرات مثبت و منفی بلندمرتبهس��ازی (آپارتماننش��ینی) بر هویّت
محلّهای ،به بررس��ی تطبیقی میزان هویّت محلّهای در بین دو گروه
مذکور پرداخته شود
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 .1پیشینه و مبانی نظری پژوهش
موضوع بلند  مرتبه س��ازی ش��هری جایگاه خاصی در برنامه ریزی
شهری داشته و دربارة آن نظریّههای متعددی مطرح شده است.
اولین دیدگاههایی که به تش��ویق بلندمرتبه س��ازی و استفاده از
س��اختمان  های بلند برای استفاده های مس��کونی پرداخت ،مکتب
شیکاگو بود که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به موازات
توسعة عمودی بخش مرکزی شهر شیکاگو و احداث ساختمان های
بلن��د به صورت متراک��م و نزدیک به یکدیگ��ر و در کنار خیابان ها
درآن ش��کل گرفت و در روند تکاملی خود ،تش��کیل مکتب جهانی
مدرنیسم را رقم زد (پور محمدی و قربانی.)1382 ،
عملکردگرایی (نوگرایی) از دیگر جنبش های فکری است که بلند
مرتبه س��ازی را ب��ه صورت پراکنده در دل فضای س��بز و به دور از
خیابان های اصلی پیشنهاد کرد.
س��اختارگرایان ،به عنوان دیدگاهی دیگر بلند مرتبه سازی را به
صورت انبوه مس��کونی ش��امل حداقل فض��ای خصوصی و حداکثر
فضای مشترک و عمومی در کنار مراکز کار پیشنهاد دادند (شماعی
و پور احمد 1390 ،صص)158-163.
مگااستراکچرها (کالن ساختار) نیز ،بلندمرتبهسازیهای غول آسا
در ابعاد یک شهر مبتنی بر تکنولوژی پیچیده و پرهزینه است.
مکتب مدرنیسم بیش از سایر جنبش های فکری در شکل گیری
و رش��د عمودی ش��هرهای قرن بیس��تم نقش ایفا کرده است .این
تجس��می و معماری و فن اس��توار
مکت��ب بر به کارگیری هنرهای ّ
اس��ت و به ش��هر به صورت قطع با گذش��ته و تاری��خ و زمان نگاه
می کن��د (زی��اری .)12 -11 :1378 ،از بزرگان این مکتب می توان
لوکوربوزی��ه ،گروپی��وس و میس واندر روحه را نام برد .ایش��ان در
جمعیت ش��هرهای ب��زرگ و ضرورت و
توجه به رش��د
مجم��وع با ّ
ّ
اجبارهای نش��أت گرفته از آن مانند کنترل توس��عة ش��هر ،کمبود
اراضی ش��هری ،نیاز به مس��کن و وجود تقاضا در بازار و  ،...توسعة
ش��هر در ارتفاع را راه حل طبیعی و مناس��ب برای اسکان مردم در
شهرهای بزرگ می دانند (بمانیان.)102 -101 :1390 ،
با گس��ترش تجارب شهرسازی مدرنیس��م و نقد آن ها ،ضرورت
محور قرارگرفتن انس��ان و روابط اجتماعی او در فرایند برنامهریزی
توجه قرار گرفت و به ظهور نگرشی انجامید که به انسان گرایی
مورد ّ
ی��ا مکتب آمایش انس��انی معروف اس��ت (زی��اری .)16 :1379 ،از
پیشروان این مکتب می توان از مامفورد ،کوین لینچ و جین جیکوبز
ن��ام برد .به ط��ور کلی ،پرهیز از فض��ای یکنواخت و خنثای حادث
از عملکردگرای��ی ،گرایش به نظم ارگانیک در ش��هرها و محلّه های
شهری و نگریس��تن به شهر و ساخت آن به صورت بین رشته ای و

خارج س��اختن آن از تیول صرف معماران ،عمدة عقاید این دیدگاه
را تشکیل می دهد (یاراحمدی.)1378 ،
گس��ترش انتقاد از عملکرد مدرنیس��ت ها منجر به ش��کل گیری
جنبش پست مدرنیس��م در برنامه ریزی ش��هری ش��د که سعی در
کیفیت محیطی شهرها دارد.
بازنگری اصول مدرنیسم برای ارتقای
ّ
طراحی کامل آن ها،
تأکید بر س��ازمان دهی بخشی شهرها به جای ّ
اهمیت دادن به اختالط کاربریها ،تش��ویق حرکت پیاده و کنترل
ّ
نسبی خودروها در فضای شهری ،بها دادن به تداوم تاریخی فضای
ش��هری و در نهایت تأکید بر خیابان ،میدان و س��اختمان های کم
ارتف��اع ،اصول عمده این دیدگاه را تش��کیل می دهند (پورمحمدی
و قربانی.)1382 ،
بنابر آن چه گفته ش��د ،به رغم تش��ویق بلندمرتبه سازی از سوی
برخی دیدگاه ها ،برخی بر این عقیده اند که بناهای بلند بدون لحاظ
کیفیت زندگی شهری را به شکل های مختلف
جنبه های انس��انی،
ّ
پایی��ن آورده اس��ت .همین امر لزوم پرداختن ب��ه مقولة هویّت (به
کیفیت زندگی شهری) را اجتناب ناپذیر
عنوان یکی از شاخص های
ّ
ّ
می س��ازد .در مورد مفهوم هویّت و به ط��ور خاص هویّت محله ای،
بس��یاری از صاحبنظ��ران از زوای��ای مختل��ف و در قالب مفاهیم
متفاوت بدان پرداخته اند.
از آن جای��ی ک��ه «هویّت» ،مجموعهایی از صفات و مش��خّ صاتی
اس��ت که باعث «تش��خّ ص» فرد یا اجتماع از اف��راد و جوامع دیگر
ش��خصیت یافته و
می ش��ود ،محلّ��ه نیز ب��ه تبعیت از ای��ن معیار،
ّ
مس��تقل ميگردد؛ ب��ه عبارت دیگ��ر ،محلّه ،با هویّ��ت محلّه ای از
س��ایر مکان ه��ا و محلّه ها قابل تمییز و تش��خیص داده می ش��ود
( .)McMalaing, D.W,and Chavis, 1986هویّ��ت در محلّ��ه ب��ه
واس��طة ایجاد و تداعی «خاطرات عمومی» در ساکنان ،تعلّق خاطر
و وابستگی را نزد آنان فراهم کرده و آن ها را به «هم محلّه ای ها» که
گسترهای ف ّعالتر از س��اکن شدن صرف دارد ،تبدیل می کند(برک
پور .)1380،بنابر نظر پروشانسکی ،بخشی از
شخصیت وجودی هر
ّ
انس��ان که هویّت فردی وی را می س��ازد ،مکانی است که او خود را
با آن شناس��ایی می کند و به دیگران می شناس��اند (Proshansky,
 .)1978: 14لینچ محلّه را در قالب عناصر پنج گانة راه ،نشانه ،محلّه،
گره و محلّه چنین تعریف می کند »:محلّه ،منطقه وس��یعی اس��ت
ک��ه به دلیل برخ��ورداری از برخی ویژگی های مش��ترک و خاص،
قابل شناس��ایی است ،به گونه ای که فرد به طور ذهنی ورود به آن
را حس کن��د (چپ من .)190 :1384 ،وی معتقد اس��ت که محلّه
قسمت نسبتاً بزرگی اس��ت که واجد خصوصیات یکدست و مشابه
(متغير هايی
باشد (لینچ .)124 :1384 ،بهزادفر سه محیط طبیعی
ّ
(متغير هايي چون تك
چون كوه ،دش��ت ،رودّ ،تپ��ه و  ،)...مصنوعی
ّ
متغيرهايی
(ش��امل
انس��انی
بناها ،بلوك ش��هري ،محلّه ،راه و )...و
ّ
چون زبان ،دين ،آداب و رسوم ،اعتقادات محلي و  )....را مؤلّفه هاي
س��ازندة هويت ش��هر ذکر می کند (بهزاد فر .)57 :1386 ،قاسمي
ش��رايط هويتمندي محلّه را تعلّق مكاني ساكنان محلّه به محيط
زندگ��ي  ،خاطرات جمع��ی از محلّه و موضوع های��ی از قبیل حس
امنيت ،آرام��ش ،خودماني بودن ،دنج��ي ،حس تعلّق به
آس��ايشّ ،
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مكان و امكان ايجاد تعامالت اجتماعي ميان س��اكنان بر مي شمرد
(قاسمي و نگینی.)1389 ،
بر اس��اس دیدگاه ها و نظریّه های مطرح ش��ده در قالب توس��عة
عمودی ش��هر و هویّت محلّه ای و به منظور مقابله با عوارض منفی
شهرس��ازی کارکردی (احداث س��اختمان های بلن��د و گرایش به
یکسان س��ازی) ،رویکردی که به نظر می رس��د از تناسب بیش تری
3
برای بررس��ی این موضوع برخوردار باشد« ،مکتب آمایش انسانی»
یا «شهرس��ازی انسان گرا» است .رواج و کاربرد این مفهوم ،در واقع
واکنش��ی علیه توس��عة صرفاً کالبدی در مقیاس ش��هری و تالشی
در جه��ت دس��ت یابی به معیارهای انس��انی در عرص��ة معماری و
طراحی ش��هری اس��ت .بنابراین ،می توان ابراز داش��ت که براساس
ّ
رویکرد شهرسازی انسانگرا ،ساختمان های بلند به مثابه ساختاری
طراحی ش��وند ک��ه منعکس کنندة روابط
کالب��دی باید به گونه ای ّ
اجتماعی -فرهنگی (جنبة انسانی) در شهرها باشند و در عین حال
ب��ر مبنای این روابط «هویّت» یابن��د .بنابراین فرضیه اصلی و کلی
تحقیق مبتنی بر چنین رویکردی و با پذیرش چشم انداز نظری نزد
«قاسمی» در خصوص شرایط هویّت مندی محلّه ،تدوین شده است.
فرضیه کلی مورد آزمون در این پژوهش چنین اس��ت« :بین نوع
سکونت ش��هروندان (آپارتمان نشینی یا متعارف نشینی) و تک تک
امنیت ،احس��اس تعلّق،
متغیرهای اصلی تحقیق اعم از مش��ارکتّ ،
ّ
ت ّعهدپذیری ،ش��ناخت و هویّت محیط��ی در منطقة  7تهران رابطه
معنی داری وجود دارد».
 .2روش تحقیق
روش ای��ن پژوه��ش توصیف��ی -تحلیل��ی ،پیمایش��ی و از نوع
مقایس��ه ای بوده است .برای گردآوری اطالعات مورد نیاز ،دو شیوة
کتابخان��ه ای و مطالعات میدانی مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت.
جمعیت آماري تحقيق را کلیه واحدهای مس��کونی منطقه  7تهران
ّ
تش��کیل داده اند و حجم نمونه از طریق فرم��ول کوکران  384نفر
محاسبه شده اس��ت .پس از خارج کردن پرسشنامه های مخدوش،
این رقم به  357پرسشنامه تقلیل یافته و تحلیل نهایی نیز بر روی
همین تعداد پرسش��نامه انجام گرفته است .شیوه نمونه گیری مورد
استفاده در این بررسی ،نمونه گیری خوشه ای چند مرحلهای است؛
به عبارتی ،ابتدا محدودة جغرافیایی منطقة  7و نواحی پنج گانة آن
مش��خص شد و سپس هر کدام از ناحیه ها بر روی نقشه به بلوکها
یا محلّه هایی تقسیم گردید .در نهایت ،پاسخگویان نهایی در داخل
ه��ر ک��دام از بلوکها یا محلّه ها ب��ا اس��تفاده از روش نمونهگیری
سیستماتیک انتخاب ش��دند .به منظور بررسی پایایی ابزار تحقیق
از آزمون آلفای کرونباخ اس��تفاده ش��ده اس��ت .برای تعیین روایی
پرسش��نامهها ،تعداد 30پرسش��نامه که اعتبار آن ها توسط اساتید،
تأیید شده بود در منطقة مورد نظر به عنوان آزمون مقدماتی تکمیل
گردید .پس از تکمیل پرسش��نامه و وارد ک��ردن آن ها در نرم افزار
متغیر هویّ��ت محلّه ای ،که
 ، SPSSضری��ب آلفای کرونب��اخ برای ّ
متش��کل از گویه های هم ارز اس��ت ،محاسبه ش��د و ضریب پایایی
 72درصد به دس��ت آمد .با اس��تناد ب��ه نظر اوپنه��ام ،این ضریب

پایایی بیانگر روایی قابل قبول اس��ت .اعتبارسنجی پرسشنامه نیز با
بهره گیری از روش اعتبار صوری انجام ش��د و پرسشنامه در اختیار
افراد متخصص گذاشته شد تا با تأسی از نظر آنان ،اعتبار پرسشنامه
ارزیابی شود .به منظور تجزيه و تحليل داده ها و نیز برآورد پارامترها
جمعیت کل ،روابط بین
و تعمیم پذی��ری نتایج حاصل از نمونه ب��ه
ّ
متغيره و با بهره گیری از آزمون تفاوت
متغیرها به صورت روابط دو ّ
ّ
میانگین ها ( )Tمورد تحليل و تفسير قرار گرفته است.
 .3متغ ّیرها و شاخص های پژوهش
متغیر«نوع س��کونت (آپارتمان نش��ین یا
در پژوه��ش حاضر ،دو ّ
ّ
متغیرهای اصلی در
متعارف نش��ین)» و «هویّت محله ای» به عنوان ّ
متغیرها از طریق
نظر گرفته ش��ده اند .س��نجش و اندازه گیری این ّ
سنجش شاخص های تشکیل دهنده آن ها بوده است.
افراد ساکن ساختمان های مسکونی با بیش از چهار طبقه ارتفاع
در ردیف «آپارتمان نش��ین ها» و افراد س��اکن ساختمان های کم تر
از چهارطبق��ه نی��ز در ردی��ف «متعارف نش��ین ها» ،در نظر گرفته
«امنیت»« ،احساس تعلّق و
ش��دند« .مش��ارکت و روحیة جمعی»،
ّ
وابستگی»« ،ت ّعهدپذیری نسبت به جامعة محلی»« ،شناخت محلّه
و مرزه��ای آن» و «هویّت محیطی محلّه» به عنوان ش��اخص های
سنجش هویّت محلّه ای در نظر گرفته شدند.
 .4محدودة مورد مطالعه
منطق��ة  7تهران ،وس��عتي مع��ادل  1,536,800متر مربع1/2 ،
درصد مساحت كل شهر تهران است و از لحاظ وسعت مقام پانزدهم
را در بين مناطق ش��هر تهران دارد .بر اس��اس آمار س��ال ،1385
جمعیت س��اکن منطقة هفت  308,445و تراكم جمعيت 19,587
ّ
در هر كيلومتر مربع است .اين منطقه كه در قلب تهران قرار گرفته،
 5ناحيه و 16محلّه دارد .از ش��مال همجوار مناطق 3و ،4از ش��رق
ب��ا منطق��ة  ، 8از غرب با منطقة  6و از جن��وب با مناطق 12و 13
شهرداري تهران همسايه است .مرز شمالي آن بزرگراه رسالت ،مرز
شرقي ،خيابان سبالن و قس��مت جنوبي ،خيابان مجيديه ( استاد
حس��ن بنا ) ،مرز جنوبي ،خيابانهاي انقالب و دماوند و مرز غربي
آن بزرگراه مدرس و خيابان ش��هيد دكتر مفتح است (مهندسین
مشاور فرنهاد.)1386 ،
 .5داده ها و بحث
متغیر هویّت محلّهای و ش��اخصهای مربوط به آن در
از آنجا که ّ
سطح فاصلهای مورد سنجش قرار گرفتهاند ،برای بررسی رابطة میان
متغیر«نوع سکونت (آپارتمان نشینی یا متعارف نشینی)» به
آنها با ّ
متغیر اس��می دوحالت��ه ،از آزمون تفاوت میانگینها ()T
عنوان یک ّ
استفاده شده است.

بررسی اثرات توسعة عمودی شهر بر هویت محله ای

موقعیت منطقة  7تهران
نقشة شمارة  :1نقشة
ّ

رابطة «نوع سکونت» با «میزان مشارکت در امور مح ّله»
جدول شمارة  :1آمارهای توصیفی گروه های مورد مطالعه بر مبنای شاخص « میزان مشارکت»

مشارکت

گروه های مورد مطالعه

تعداد آزمودنی

میانگین

انحراف معیار

خطای انحراف معیار

آپارتمان نشین

168

15/16

5/31

0/409

متعارف نشین

189

19/48

4/79

0/348

متغیر نوع سکونت و میزان مشارکت در امور محلّه بر اساس آزمون T
جدول شماره  :2رابطه ّ

متغیر

میزان مشارکت

با فرض برابری واریانس ها
با فرض نابرابری واریانس ها

آزمون لوین برای بررسی
برابری واریانس ها
مقدار F

معنی داری

0/001

0/979

ب��ر اس��اس اطالع��ات ج��داول ف��وق ،میانگی��ن مش��ارکت
آپارتمان نشین ها ( )15/16با میانگین همین نمره برای شهروندان
س��اکن س��اختمان های متعارف ( )19/48متفاوت است .اختالف
میانگین نمره مشارکت نزد دو گروه مذکور عدد  4/3148را نشان
می دهد .س��تون مربوط به معنی داری ( )0/000نیز نش��اندهنده
این اس��ت که اختالف میانگین ،به لحاظ آماری معنی دار اس��ت.
درضمن با وجود اختالف ناچیز بین واریانس دو گروه ،این اختالف
معنی دار نیس��ت ( )0/97و نش��ان از برابری واریانس ها دارد.

آزمون  Tبرای بررسی برابری میانگین ها
مقدار T

معنی داری

اختالف میانگین

8/068

0/000

4/3148

8/019

0/000

4/3148

همان طور که مالحظه می ش��ود ،آپارتمان نشین ها در مقایسه
با گروه دیگر ،میزان مش��ارکت کم تری در امور محلّه داش��ته اند.
این امر تأثیر منفی بلندمرتبه س��ازی را بر میزان مشارکت ساکنان
منطقه به خوبی نش��ان می دهد.
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رابطة «نوع سکونت» با «میزان امن ّیت در مح ّله»
امنیت»
جدول شمارة  :3آمارهای توصیفی گروه های مورد مطالعه بر مبنای شاخص « میزان ّ

گروه های مورد مطالعه
امن ّیت

تعداد آزمودنی

میانگین

انحراف استاندارد

خطای انحراف معیار

آپارتمان نشین

168

20/83

3/95

0/305

متعارف نشین

189

21/14

5/40

0/393

امنیت در محلّه بر اساس آزمون T
متغیر نوع سکونت و میزان ّ
جدول شمارة  :4رابطه ّ

آزمون لوین برای بررسی
برابری واریانس ها

متغیر
میزان امنیت

با فرض برابری واریانس ها
با فرض نابرابری واریانس ها

مقدار F

معنی داری

32/306

0/000
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توجه به جداول شمارة  3و  4نشان میدهد که بین نوع سکونت و
امنیت در محلّه ،رابطة معنیداری وجود ندارد .میانگین میزان
میزان ّ
امنیت در محلّه برای آپارتمان نش��ینها ( ،)20/83رقمی متفاوت با
ّ
میانگین همین نمره برای افراد س��اکن در س��اختمانهای متعارف
( )21/14اس��ت .ولی با عنایت به س��تون معن��یداری ( ،)0/5به این

آزمون  Tبرای بررسی برابری میانگین ها
مقدار T

معنی داری

اختالف میانگین

0/621

0/535

0/3148

0/632

0/528

0/3148

نتیجه میرسیم که اختالف مذکور معنیدار نیست .اختالف واریانس
بین دو گروه نیز معنیدار ( )0/00و نشان از نابرابری واریانسها دارد.
بنابراین آپارتماننشینی یا متعارفنشینی در افزایش یا کاهش میزان
امنیت ساکنان منطقه تأثیری نداشته است.
ّ

رابطة «نوع سکونت» با «میزان تع ّلق نسبت به مح ّله»
جدول شمارة  :5آمارهای توصیفی گروه های مورد مطالعه بر مبنای شاخص « میزان حس تعلّق»

گروه های مورد مطالعه
حس تع ّلق

تعداد آزمودنی

میانگین

انحراف استاندارد

خطای انحراف از میانگین

آپارتمان نشین

168

20/33

4/73

0/365

متعارف نشین

189

22/74

5/81

0/422

متغیر نوع سکونت و میزان حس تعلّق نسبت به محلّه بر اساس آزمون T
جدول شمارة  :6رابطه ّ

متغیر

حس تع ّلق و وابستگی

78

با فرض برابری واریانس ها
با فرض نابرابری واریانس ها

آزمون لوین برای بررسی
برابری واریانس ها
مقدار F

معنی داری

8/748

0/003

دادهه��ای حاصل از جداول فوق نش��ان از معن��یداری رابطه نوع
سکونت و احس��اس تعلّق و وابستگی در بین س��اکنان منطقه دارد.
میانگین میزان تعلّق نسبت به محلّه مسکونی برای آپارتماننشینها
( ،)20.33در مقایس��ه با رقم مربوط به افرادی که در ساختمانهای
متعارف زندگی می کنند ( ،)22/74پایینتر اس��ت .اختالف میانگین
بین این دو گروه  2/407و رقم مربوط به معنیداری نیز عدد 0/000
اس��ت که بیانگر معن��یداری اختالف میانگینها اس��ت .رقم مربوط
به س��تون معنیداری آزمون لوین  0/003نیز نش��ان از واقعی بودن

آزمون  Tبرای بررسی برابری میانگین ها
مقدار T

معنی داری

اختالف میانگین

4/257

0/000

2/40741

4/308

0/000

2/40741

توجه به ردیف دوم با فرض
اختالف واریانس بین دو گروه دارد و لزوم ّ
نابرابری واریانسها را در این خصوص نشان میدهد.
ّ
همانط��ور که مالحظ��ه گردید ،آپارتماننش��ینها حس تعلق و
وابستگی کمتری نسبت به محلّه خود در مقایسه با متعارفنشینها
دارند .ای��ن امر نقش تضعیف کننده بلندمرتبهس��ازی بر حس تعلّق
شهروندان را نشان میدهد.

رابطة «نوع سکونت» با « ت ّعهدپذیری نسبت به جامعه محلی»
جدول شمارة  :7آمارهای توصیفی گروه های مورد مطالعه بر مبنای شاخص « میزان ت ّعهد پذیری»

گروه های مورد مطالعه
ت ّعهد پذیری

تعداد آزمودنی

میانگین

انحراف استاندارد

خطای انحراف از میانگین

آپارتمان نشین

168

16/37

3/90

0/301

متعارف نشین

189

17/55

4/36

0/317

متغیر نوع سکونت و میزان ت ّعهدپذیری نسبت به جامعه محلی بر اساس آزمون T
جدول شمارة  :8رابطة ّ

آزمون لوین برای بررسی
برابری واریانس ها

متغیر

میزان ت ّعهدپذیری

با فرض برابری واریانس ها

با فرض نابرابری واریانس ها

مقدار F

معنی داری

6/921

0/009

مقدار T

معنی داری

اختالف میانگین

2/681

0/008

1/18056

2/699

0/007

1/18056

را ب��ه نمایش میگذارد .اختالف واریانسها نیز معنیدار ( )0/009و
در نتیجه با فرض نابرابری واریانسها به محاسبه آزمون ( )Tدر این
خصوص پرداخته شده است.
بر اساس مقایسه دو گروه یاد شده میتوان عنوان کرد که افرادی
که در س��اختمانهای بلند زندگی می کنند ،تعهدپذیری کمتری در
مقایسه با گروه دیگر دارند.

رابطة  «نوع سکونت» با « میزان شناخت نسبت به مح ّله  و مرزهای آن»

بررسی اثرات توسعة عمودی شهر بر هویت محله ای

متغیر نوع س��کونت و
براس��اس ج��دول ش��ماره 7و  ،8بی��ن دو ّ
ت ّعهدپذیری شهروندان منطقه در قبال جامعة محلی رابطة معنیداری
متغیر «تعهدپذیری در قبال جامعه محلی»
وجود دارد .نمره میانگین ّ
برای آپارتمان نشینها 16/37 ،است که در مقایسه با میانگین همین
متغیر در بین شهروندان ساکن در ساختمانهای متعارف (،)17/55
ّ
کمتر و نشانگر اختالفی  1/18است که بین دو گروه مورد نظر وجود
دارد .رق��م مربوط به معن��یداری ( )0/008واقعی بودن این اختالف

آزمون  Tبرای بررسی برابری میانگین ها

جدول شمارة  :9آمارهای توصیفی گروه های مورد مطالعه بر مبنای شاخص « شناخت محلّه»

گروه های مورد مطالعه
شناخت مح ّله

تعداد آزمودنی

میانگین

انحراف استاندارد

خطای انحراف از میانگین

آپارتمان نشین

168

18/41

2/63

0/203

متعارف نشین

189

19/70

3/52

0/256

متغیر نوع سکونت و میزان شناخت محلّه و مرزهای آن بر اساس آزمون T
جدول شمارة  :10رابطة ّ

متغیر

شناخت مح ّله

با فرض برابری واریانس ها
با فرض نابرابری واریانس ها

آزمون لوین برای بررسی
برابری واریانس ها

مقدار F
28/492

بر اس��اس جداول ش��مارة  9و  ،10بین نوع س��کونت در منطقه
و میزان ش��ناخت محلّه و مرزهای آن رابط��ة معنی دار وجود دارد.
یافته ها در خصوص ش��اخص ش��ناخت محلّه ،حاکی از آن است که
نمرة میانگین آپارتمان نشین ها  18/41در مقایسه با شهروندانی که
در س��اختمان های متعارف سکونت دارند ( )19/70کم تر است .رقم
مربوط به این اختالف  1/28است که با عنایت به ستون معنی داری
( )0/000نیز مؤید این اختالف اس��ت .اختالف واریانس های بین دو

معنی داری
0/000

آزمون  Tبرای بررسی برابری میانگین ها
مقدار T

معنی داری

اختالف میانگین

3/868

0/000

1/28704

3/933

0/000

1/28704

گروه نیز معنی دار ( )0/000و در نتیجه با فرض نابرابری واریانس ها
بدان پرداخته شده است.
همان گونه که مالحظه می ش��ود آپارتمان نش��ین ها در مقایسة با
گروه دیگر ،ش��ناخت کم تری از محلّة مسکونی و مرزهای آن دارند
ای��ن عامل نقش منفی بلندمرتبه س��ازی را در این خصوص نش��ان
می دهد.
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رابطة «نوع سکونت» با «هو ّیت محیطی مح ّله»

جدول شمارة  :11آمارهای توصیفی گروه های مورد مطالعه بر مبنای شاخص « هویّت محیطی»

گروه های مورد مطالعه
هویّت محیطی

تعداد آزمودنی

میانگین

انحراف استاندارد

خطای انحراف از میانگین

آپارتمان نشین

168

5/62

2/36

0/182

متعارف نشین

189

5/81

2/75

0/200

متغیر نوع سکونت و میزان هویّت محیطی محلّه بر اساس آزمون T
جدول شمارة  :12رابطه ّ

آزمون لوین برای بررسی
برابری واریانس ها

متغیر

هویّت محیطی

با فرض برابری واریانس ها
با فرض نابرابری واریانس ها

مقدار F

معنی داری

2/457

0/118

فصلنامه علمي ـ پژوهشي

بر اس��اس جداول ش��مارة 11و  ،12بین نوع س��کونت و هویّت
محیطی محلّه درمنطقة  7تهران ،رابطه معنی دار وجود نداشته است.
نمره میانگین میزان هویّت محیطی محلّه از نگاه آپارتمان ش��ین ها
( )5/62رق��م کم ت��ری را در مقایس��ه با گروه دیگ��ر یعنی آنان که
در س��اختمان های متعارف ساکن هس��تند ( )5/81نشان می دهد.

آزمون  Tبرای بررسی برابری میانگین ها
مقدار T

معنی داری

اختالف میانگین

0/694

0/488

0/18981

0/700

0/484

0/18981

رق��م مربوط ب��ه اختالف میانگین ( )0/18و نیز س��طح معنی داری
( ،)0/4مبین این واقعیت است که میزان هویّت محیطی در نزد دو
گروه مذکور چندان تفاوتی نداش��ته است .عدم معنی داری اختالف
توجه به ردیف اول جدول ش��ماره  ،12فرض برابری
واریانس ها نیز ّ
واریانس ها را الزامی می کند.
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رابطة «نوع سکونت» با «هو ّیت مح ّله ای»

جدول شمارة  :13آمارهای توصیفی گروه های مورد مطالعه بر مبنای شاخص « هویّت محلّه ای»

گروه های مورد مطالعه
هویّت محلّه ای

تعداد آزمودنی

میانگین

انحراف استاندارد

خطای انحراف از میانگین

آپارتمان نشین

168

110/95

18/43

1/42

متعارف نشین

189

120/00

22/02

1/60

متغیر نوع سکونت و میزان هویّت محلّه ای ساکنان منطقه بر اساس آزمون T
جدول شمارة  :14رابطة ّ

متغیر

هویّت محلّه ای
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با فرض برابری واریانس ها

با فرض نابرابری واریانس ها

آزمون لوین برای بررسی
برابری واریانس ها
مقدار F

معنی داری

17/172

0/000

متغیر «هویّت
آخرین مؤلفه ای که قصد پرداختن به آن را داریمّ ،
محلّه ای» اس��ت که متشکل از مجموع مؤلفه های قبلی است .نتایج
متغی��ر هویّت محلّه ای
متغیر نوع س��کونت و ّ
حاص��ل از رابطه بین ّ
متغیرهای اصلی تحقیق ) بر اس��اس
(یافته ه��ای حاصل از مجموع ّ
آزمون  Tدر جدول شمارة  13و  14قابل مشاهده است.
ّ
یافته ها حاکی از آن اس��ت ک��ه نمرة میانگی��ن هویّت محله ای
برای آپارتمان نش��ین ها ( ،)110/95در مقایس��ه با شهروندانی که
س��اکن ساختمان های متعارف هستند ( ،)120/00اختالف فاحشی
را نش��ان می دهد .رقم مرب��وط به اختالف میانگین  9/041اس��ت
و س��تون مربوط ب��ه معنی داری ( )0/000نش��ان از معنی دار بودن
اختالف میانگین ها به لحاظ آماری دارد .رقم مربوط به ستون سطح

آزمون  Tبرای بررسی برابری میانگین ها
مقدار T

معنی داری

اختالف میانگین

4/176

0/000

9/04167

4/220

0/000

9/04167

معنی داری آزمون لوین ( )0/000نیز نش��ان از عدم برابری واریانس
دو گروه دارد.
ّ
بنابرای��ن میزان هویّ��ت محله ای در منطقة  7تهران بر حس��ب
متغیر نوع س��کونت متفاوت اس��ت .بدینگونه ک��ه هویّت محلّه ای
ّ
آپارتمان نش��ین ها ضعیف تر از ش��هروندان ساکن س��اختمان های
متعارف اس��ت .بدین معنی که از منظر مقایس��ة دو گروه یاد شده،
بلندمرتبه س��ازی ،تأثیری تضعیف کننده بر هویّت محلّه ای داش��ته
متغیر
متغیر مستقل «نوع سکونت» و ّ
است .بدین ترتیب رابطة بین ّ
وابس��ته «هویّت محلّه ای» در بررسی حاضر (فرضیة کلی تحقیق)،
معنی دار است و تأیید می شود.

پیشنهادها
ب��ه موجب محدودیّت عرضة زمین در برابر تقاضای بیش تر برای
آن ،به نظر می رس��د افزایش ساختمانهای مس��کونی در تهران و
بویژه منطقة  7تهران امری ضروری و اجتناب ناپذیر است .لیکن بر
مبنای نتایج به دست آمده از این پژوهش ،به منظور مرتفع ساختن
اثرات منفی و زیانبار بلندمرتبه سازی بر هویّت محلّه ای شهروندان
منطقه ،پیشنهادهایی به شرح ذیل ارائه می شود:
 -1از آن جایی که الگو برداری بدون بومیس��ازی همراه با تراکم
ب��االی جمعیت موج��ب پدیدة عدم شناس��ایی و هویّ��ت محلّهای
طراحی
میگ��ردد و فضا را م�لال آور و خس��ته کننده می س��ازد؛ ّ
فضای عمومی بومی به گونهای که تلفیقی از کاربری های فرهنگی،
مذهبی ،فضای س��بز ،خدماتی ،آموزشی ،تفریحی و ورزشی به ویژه
بازارچه های محله ای در مرک��ز محله ها به منظور ارتقای تعامالت
اجتماعی میان ساکنان توصیه می شود.
ّ
 -2تش��ويق ب��ه س��كونت و جذب جمعی��ت بوم��ی در محله و
جلوگيري از مهاجرت س��اكنان بومی در محلّ��ه ،زمینههای تعامل
و همبس��تگي ميان ساكنان محلّه را به منظور ارتقای حس تعلّق و
وابستگی بیش تر فراهم میآورد.
ّ
 -3افزای��ش حس مش��ارکت در افراد محل��ه در قالب گروه ها و
س��ازمان های محلی ،مانند ش��ورایاری ها ،باید در جهت انجام امور
توجه قرار گیرد .
محلّه و توسعة محلّهای ،مورد ّ
توج��ه به حفظ آثار تاریخی و بومی س��ازی آپارتمانهای هر
ّ -4
محلّه ،جلوگیری از تخریب فضاهای س��بز بوی��ژه فضاهای عمومی
بسیار ضروری است؛ از جمله کتابخانه ،سالن اجتماعات و فضاهای
اهمیت زیادی برخوردارند.
آموزشی و ورزشی از
ّ
پينوشت

بررسی اثرات توسعة عمودی شهر بر هویت محله ای

نتیجه گیری
گرایش به بلندمرتبه س��ازی در ش��هرهای بزرگ کش��ور به ویژه
تهران ،یکی از پیامدهای توس��عة ش��هری محس��وب می شود .این
توج��ه می تواند نتایج
پدی��ده ضمن اثرات مثب��ت ،در صورت عدم ّ
منف��ی و زیانب��اری را در س��اختار هویّت محلّهای ش��هر و عناصر
هویّت بخش آن به بارآورد.
بررسیهای به عمل آمده مشخص میسازد که بلندمرتبه سازی
در هویّ��ت محلّ��ه ای س��اکنان منطقة  7ته��ران ،پیامدهای ذیل را
تشدید کرده است:
 میزان مشارکت و روحیه جمعی شهروندان منطقه ،به طور قابلتوجهی تحت تأثیر بلندمرتبه س��ازی قرار داش��ته است .به موازات
ّ
آپارتمان نش��ینی ،عواملی از قبیل همکاری و مش��ارکت همسایگان
با یکدیگر در امور محلّه ،همکاری با س��ازمانهای مختلف ،شرکت
و حضور در مراسم ها و آیین های جمعی و  ...کاهش یافته است.
 احساس تعلّق و وابس��تگی به محلّه به عنوان دومین شاخصیاس��ت که بعد از ش��اخص مش��ارکت ،بیش ترین تن�� ّزل را در گروه
آپارتمان نش��ین ها در مقایس��ه با گ��روه دیگ��ر دارد .بنابراین بلند
مرتبه س��ازی بیش تری��ن تأثی��ر تضعیف کننده را بعد از ش��اخص
مش��ارکت ،بر روی احس��اس تعلّق و وابستگی ش��هروندان منطقه
داشته است.
ّ
ّ
 ش��ناخت محله و مرزهای آن سومین شاخص هویّت محله ایاس��ت که میزان آن نزد آپارتمان نش��ین ها نس��بت ب��ه گروه دیگر
کم تر بوده اس��ت .بدین معنی که به موازات توس��عة عمودی شهر
در منطقه ،میزان شناخت س��اکنان نسبت به عناصر و امور مربوط
به محلّه تنزل یافته است.
 می��زان تعهدپذی��ری ش��هروندان در انجام ام��ور محلّه نیز دربی��ن گروه آپارتمان نش��ین کم تر از گروه دیگر بوده اس��ت .از بین
متغیر
ش��اخص های هویّ��ت محلّه ای ک��ه رابطة معن��ی داری ب��ا
ّ
نوع س��کونت داش��ته اند ،این ش��اخص کم ترین تنزل را به موازات
بلندمرتبه سازی از خود نشان می دهد.
ّ
 از بی��ن کل ش��اخص های هویّ��ت محل��ه ای ،دو ش��اخصامنی��ت و هویّت محیط��ی در بین دو گروه آپارتمان نش��ین و افراد
ّ
س��اکن س��اختمان های بلند تفاوت چندانی نداش��ته اس��ت؛ یعنی
امنیت و
بلندمرتبه س��ازی در منطقه ،نقش��ی در تضعیف یا تقویت ّ
هویّت محیطی ندارد.
 در مجموع ،بلند مرتبه س��ازی ب��رای همة گروههای اجتماعی،قومی ،نژادی و به صورت ترکیبی مناسب نیست ،بویژه هرچه تعداد
خانوارهای همجوار بیش تر باش��ند ،مس��ائل و مش��کالت آن ها هم
بیش تر میشود.
ّ
ب��ه طور کلی می توان نتیجه گرفت که هویّت محله ای در منطقة
 7تهران ،تحت تأثیر بلندمرتبه سازی تغییر یافته است .پایین بودن
میانگین میزان مش��ارکت و روحیة جمعی ،حس تعلّق و وابستگی،
ت ّعهدپذی��ری در قبال جامعة محلی و ش��ناخت محلّه و مرزهای آن
نزد آپارتمان نش��ین ها در مقایس��ه با متعارف نش��ین  ها ،به راحتی

نش��انگر نقش تضعی��ف کنندة توس��عة عمودی ش��هری بر هویّت
متغیر نوع س��کونت و
محلّه ای اس��ت .بنابراین ،رابطه معنی دار بین ّ
متغیرهایی هم چون مش��ارکت ،حس تعلّق ،ت ّعهدپذیری و شناخت
ّ
محلّ
فرضیة اصلی و کل��ی تحقیق در
تأیی��د
از
نش��ان
مس��کونی
ة
ّ
متغیرها در منطقه  7شهرداری
خصوص وجود رابطه معنی دار بین ّ
تهران دارد.

1- Vertical Urban Development
2 - Neighborhood Identity
3- Anthropopolis
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فهرست منابع و مراجع
 -1استروفس��کی ،واتس�لاف ( ،)1385شهرس�ازي معاص�ر ،از
نخس�تين سرچشمهها تا منش�ور آتن ،ترجمه الدن اعتضادی،
مرکز نشر دانشگاهی ،تهران.
 -2اقبالی ،هدی (« ،)1387تاریخچه بلندمرتبه س��ازی در ایران»،
نشریه مسکن ،شماره .23
 -3ب��رك پ��ور ،ناص��ر (« ،)1380پای��داری هویّ��ت در محلّه های
مس��كونی» ،گفتگو با كامران ذكاوت ،مجله ش�هرداریها ،شماره
 ،25تهران.
 -4بمانیان ،محمد رضا ( ،)1390س�اختمان بلند و ش�هر ،چاپ
اول ،نشر شهر ،تهران.
 -5بهزادفر ،مصطف��ی ( ،)1386هویّت ش�هر؛ نگاهی به هویّت
شهر تهران ،نشر شهر ،تهران.
 -6پورمحم��دی ،محمدرض��ا و رس��ول قربان��ی (« ،)1382ابعاد و
راهبرده��ای پاردایم متراکم س��ازی فضاهای ش��هری» ،فصلنامه
مدرس ،شماره .2
 -7چ��پ من ،دیوی��د (،)1384آفرینش محلات و مکان ها در
محیط انسان ساخت ،ترجمه شهرزاد فریادی و منوچهر طبیبیان،
دانشگاه تهران ،تهران.
 -8دانش��پور ،س��ید عبداله��ادی ،مجتب��ی مهدوی نی��ا و محم��د
مه��دی غیائ��ی (« ،)1388جایگاه دانش روانشناس��ی محیطی در
ساختمان های بلندمرتبه با رویکرد معماری پایدار» ،نشریه هویّت
شهر ،سال سوم ،شماره .5
 -9زي��اری ،کرام��ت اهلل ( ،)1379برنامهريزی ش�هرهای جديد،
سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ،تهران.
 -10زیاری ،کرام��ت اهلل ( ،)1378مکتبها ،نظریهها و مدلهای
برنامه و برنامهریزی منطقهای ،انتشارات دانشگاه یزد ،یزد.
 -11شماعی  ،علی و احمد پوراحمد ( ،)1390بهسازی و نوسازی
ش�هری از دیدگاه علم جغرافیا ،چاپ چهارم  ،انتشارات دانشگاه
تهران ،تهران.
 -12صدوقیان زاده ،مینوش ( ،)1371بلندمرتبه س�ازی و فضای
شهری ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده هنرهای زیبا ،دانشگاه
تهران.
 -13صفوی ،س��ید یحیی (« ،)1380مالحظاتی بر بلندمرتبه سازی
در تهران؛ س��اختمان های بلندمرتبه در تهران» ،فصلنامه رش�د
آموزش جغرافیا ،شماره .58
 -14عزیزی ،محمد مهدی (« ،)1378ارزیابی اثرات کالبدی -فضایی
برجسازی در تهران» ،فصلنامه هنرهای زیبا ،شماره  4و . 5
 -15قاسمی اصفهانی ،مروارید (،)1383اهل کجا هستیم (هویّت
بخشی به بافت های مسکونی) ،انتشارات روزنه ،تهران.
 -16قاسمی ،وحید و
س��میه نگینی (« ،)1389بررسي تأثير بافت
ّ
ّ
مح�لات بر هويت اجتماع��ي ،با تأكيد بر هويت محله اي در ش��هر
اصفهان» ،مطالعات و پژوهش های ش�هری و منطقه ای ،س��ال
دوم ،شماره .7

 -17لینچ ،کوین ( ،)1384تئوری شکل خوب شهر ،ترجمه سید
حسین بحرینی ،انتشارات دانشگاه تهران.
 -18مهندس��ین مش��اور فرنهاد ( ،)1386خالص�ه گزارش طرح
تفضیلی منطقه  ،7وزارت مسکن و شهرسازی ،شهرداری تهران.
 -19هیراس��کار ،ج��ی ک��ی ( ،)1376در آمدی ب�ر برنامه ریزی
ش�هری ،ترجمه محمد س��لیمانی و همکاران ،انتش��ارات دانشگاه
تربیت معلم.
 -20یاراحمدی ،امیر ( ،)1378به س�وی شهرس�ازی انسانگرا،
شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری ،تهران.
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