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 چکیده
مدیریت شهري در مرکز توجه قرار داشـته و   و ریزي برنامه فرآیند در عنوان موضوعی اساسی به عدالت فضایی

بـین    ایـن  در .امـري ضـروري اسـت   هاي مربـوط بـه آن    انداز و تدوین سیاست پرداختن به مفهوم و ترسیم چشم
بـه دلیـل ارتفـاع زیـاد و تعـدد      ها که  یابی مناسب این سازه هاي بلند با مکان برقراري عدالت فضایی در ساختمان

هـا   گذارند بر کیفیت زندگی و رضایتمندي ساکنان این سـاختمان  ساکنان تأثیرات بسیاري بر عملکرد شهرها می
هاي بلندمرتبه در قالب عدالت  تحلیل و بررسی رضایتمندي ساکنان ساختمانمؤثر است؛ لذا این پژوهش باهدف 

عنوان یک راهبرد اساسی در مـدیریت شـهري مبنـاي مناسـبی بـراي       ها به شده است زیرا بلندمرتبه فضایی انجام
گـردد.   ریـزي  هاي این پژوهش، راهکاري بهینه برنامـه  سنجش عدالت فضایی بوده تا با درنظرگرفتن نتایج و یافته

متر ارتفـاع از   20طبقه یا  هاي بلندمرتبۀ موجود که بر اساس طرح جامع داراي هفت این پژوهش روي ساختمان
سطح زمین هستند در محدودة شهر گرگان انجام پذیرفت. روش تحقیق این پـژوهش، مطالعـات اسـنادي، روش    

نامۀ بین جامعه آماري متشـکل  رسشپ 322نامۀ محقق ساخته شامل نامه است. پرسشپیمایشی و توزیع پرسش
% 97واحد مسکونی توزیع و پایایی آن با روش کوکران و با استفاده از آلفاي کرونبـاخ برابـر    1900از سرپرستان 

انجام شد و نتایج مطالعـات نشـان    SPSSافزار  گردید؛ تحلیل آماري به شکل استنباطی و توصیفی در محیط نرم
هاي بلندمرتبـه رابطـۀ معنـاداري     یی و رضایتمندي شهروندان ساکن در ساختمانهاي عدالت فضا داد بین مؤلفه

دهـد کـه در پـی دسترسـی نامناسـب سـاکنان        وجود دارد. نتـایج آزمـون فـرض در هـر دو فرضـیه نشـان مـی       
شود که در پی عـدم   ها دچار کاهش می هاي بلندمرتبه و کاهش کیفیت خدمات، سطح رضایتمندي آن ساختمان

  هایی در این زمینه ارائه گردید. هاي بلندمرتبه از وضعیت موجود پیشنهاد ان ساختمانرضایت ساکن
  

  بلندمرتبه، گرگان، رضایتمندي، خدمات، دسترسی :هاي کلیدي واژه
  

  *مقدمه
تـرین و   اي گمـان، ریشـه   بـی » مفهوم وجود شـهر «
ترین گام در شـناخت شـهر اسـت و هـر اقـدام و       اصلی
این ماهیـت وجـودي   اي در شهر باید در راستاي  پدیده

، آن باشـد  بسـط دهنـده  کننده و  تتعریف شده و تقوی
 شهرنشـینی  سـریع  پیامدهاي از سازي بلندمرتبه پدیدة
در  هـا  سـاختمان گونه  این است اخیر هاي دهه در کشور

تکنولـوژي جوامـع و    اي از پیشرفت عنوان نشانه ابتدا به
عنوان نماد قدرت شـهرهاي پیشـرفته و پاسـخی بـه      به

                                                        
 g_katuoli@yahoo.com : نویسنده مسئول*

رشد شـدید جمعیـت و کمبـود زمـین جهـت احـداث       
 از بهتــر بــرداري بهــره و بودنــدواحــدهاي مســکونی 

 )2: 1375زاده،  مطرح (صـدوقیان  شهر مرکز هاي زمین
  نمـود   ضـروري  شـهرها  در را بلنـد  بناهـاي  سـاخت  و
)Gal & Lindberg, 2009:56( بنابراین انتخاب مکـان  ؛

داراي اهمیت  بلندمرتبهمناسب براي احداث ساختمان 
 عادالنـۀ  توزیـع ). 106:1382 زیرا (اسـماعیلی،  شود می

 تـرین  بـدیهی مناسب به خدمات از  و دسترسی امکانات
و  مهـم  هـاي  خصیصه از بوده شهرنشینیاصول زندگی 

تحقـق  ). 25 :1378(زیـاري،   اسـت  شهرنشینی پویاي

 مقاله کامل علمی پژوهشی



  2                                                                                                                                                        و همکاران یلیعق یفلط یدکامبیزس

ت شهروندان یدر شهرها درنهایت به رضا فضاییعدالت 
و  یاسـ یخود منجر شده و بـه ثبـات س   یوه زندگیاز ش

ع یـ خواهـد نمـود و عـدم توز    یانیکمک شا یاقتدار مل
و مشــکالت  یهــاي اجتمــاع هــا بــه بحــران عادالنــه آن

و ) 6 :1385(شـریفی،  د یـ خواهد انجام ییده فضایچیپ
عنـوان راهبـرد    امکانات بهۀ ع عادالنیمسئله مهم در توز

 ین نواحیب ها ع خدمات و توانایییتوز یچگونگ ،فضایی
دیگــر،  عبــارت بــه). 97 :1376، يهــارو( اســت يشــهر

هسـتند کـه    يازجمله عوامل مؤثر يشهر يها کاربري
 یش منفعت عمـوم ی، افزایتیاز جمعیبه ن ییبا پاسخگو

تواننـد بـا    افـراد مـی   و شایسـتگی و توجه به استحقاق 
ــرار ــه يبرق ــدالت فضــا  عادالن ــاد ع ــر، ابع ــدالت ییت ، ع
برقـرار   را در سطح شـهرها  يو عدالت اقتصاد یاجتماع

عــدالت  ). 144 :1386وارثــی و همکــاران،  نــد (ینما
ــرهییفضــا ــهروندان از  ، موجــب به ــدي مناســب ش  من

، خواهد شد يخدمات و کاهش مسائل و مشکالت شهر
ن یـ ن ایتـأم  هاي موجود در امروزه موضوع کاستی یول

 يهاي موجود در شـهرها  ترین چالش خدمات از اساسی
اسـت   توسـعه  درحال يکشورها يویژه شهرها جهان به

)Jui-fen, 2006:10) و (Rice &Smith,2001:27 (  کـه
ع مناسـب امکانـات،   یـ چـون توز  يهمراه خـود مـوارد  

 ییع منــابع، پاســخگویــگیــري عادالنــه در توز تصــمیم
ن امکانـات را  یـ مناسب به ا یدسترس ازهایسب با نمتنا

ــه همــراه دارد  ــه ازآنجــاییو ) Cuadras,2005:10(ب  ک
و امـن در   بخـش  محل سـکونت اولـین فضـاي آرامـش    

آن جهـت   انتخاب بهترین مکـان بـراي   بازندگی است 
آن  يهـا  شاخصـه  ینتـر  مهـم دسترسی بـه خـدمات از   

 مکـان مناسـب   کنـد انتخـاب   میضرورت ایجاب ؛ است
 عـدالت فضـایی   برقـراري مسکونی منجر بـه   هاي پروژه

با توجـه بـه    بلندمرتبه هاي ساختمانلذا  خواهد گردید
شـوند   یابی مکان يا گونه به بایستی مین آن تعدد ساکنا

در  رضایتمنديایجاد  منظور به خدمات به دسترسیکه 
و  مسـائل شـناخت و درك   بنـابراین  ؛اولویت قرار گیرد

بـراي دسترسـی بهتـر بـه      یابی مکانضرورت  ها چالش
نمــوده و تــا حــد زیــادي از  یــهرا توج فضــاییعــدالت 

 بلندمرتبـه  هـاي  سـاختمان مشکالت موجود بر سر راه 
راهبـرد   باهـدف  راستاي حل مسائل شـهر  و درکاسته 

ســازي  دمرتبــههــاي بلن پــروژهبــا شــهر فشــرده ایجــاد 
در  پـژوهش ایـن   ردیـ قرار گآتی ۀ تواند محور توسع می

عـدالت فضـایی    هـاي  مؤلفـه  بـر اسـاس  پی آن است تا 
را بررسی نمایـد.   ها ساختمانن این رضایتمندي ساکنا

 گـذاري  سیاسـت یک  عنوان به بلندمرتبه هاي ساختمان
 هـاي  زمـین بهتـر از   کالن در شهرسازي باعث استفادة

مناسـب باعـث افـزایش     یابی مکانداخل شهر بوده و با 
از  هـایی  نمونـه . در ذیـل بـه   گـردد  مـی کیفیت زندگی 

عدالت فضایی انجام شده اسـت   ینۀدر زمتحقیقات که 
  اشاره شده است.

پـژوهش   بـر اسـاس  ) 1395همکـاران ( و  مان پورا
به این نتیجه رسیدند که بین پراکنش جمعیـت و   خود

 که یدرصورت برقرار است یط ضعیفتوزیع خدمات ارتبا
یعد مسـافت ارتبـاط  بین توزیع خدمات و مساحت و ب 

) معتقــد 1395( رحیـدري، جهـانگی   .قـوي وجـود دارد  
در  یالت عمـوم یع نامتناسب خدمات و تسـه یتوزاست 

بـارز   ياز نمادهـا  یکـ یشـهرها   یسطح محالت و نواح
کـه برخـی    يا گونه به. شود یمقلمداد  يشهر يداریناپا

ت سـاکن نسـبت بـه    یـ عن جمیبا کمتـر  واحی شهرين
ساسـان  . ندداررا  ين خدمات شهریشتری، بیر نواحیسا

ل صورت گرفته یبر اساس تحل) 1394همکاران (پور و 
ع خـدمات  یازنظر توز در شهرها نواحی رخیبدریافتند 

و بـاال   یتـ ین بـودن تـراکم ناخـالص جمع   ییپا ه دلیلب
 نسـبتاً ت یوضـع  يدارا يخدمات شهر يها سرانهبودن 

در  )1394ملکـی و همکــاران (  خواهنـد بـود   یمتعـادل 
این نتیجـه رسـیدند عـدم تعـادل در      خود بهمطالعات 

در تضـاد بـا عـدالت    جمعیتـی   نظـر  ازتوزیع امکانـات  
نشـان   )1989مالـدنکا (  مطالعات گیرد یمقرار  ییفضا
در  کننـده  یـین تعو نژاد عامـل   یاجتماع ۀطبق دهد می
 .اسـت  يمنابع و خدمات و امکانـات شـهر   یعتوز ةنحو

ی به این نتیجه رسـید کـه   در پژوهش یز) ن1996تالن (
ــرا ــدالت فضــا  یدنرســ يب ــه ع ــدبا یی،ب ــدمات و  ی خ
 یجتمـاع ا - ياقتصـاد  ۀدر ارتباط با مشخص یالتتسه

یـر  جان رابرت گر ازنظر شوند. یعو توز یابی مکانافراد، 
ـ  یـع توز يبـرا  یکـرد رو ترینبه ) انصاف2002( ۀ عادالن

 داداش پـور و نظـرات   بـر اسـاس   .است يخدمات شهر
توزیـع خـدمات شـهري بـر     چنانچـه   )1390( یرستم
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آیـی و توزیـع جمعیـت     کـار  اساس قابلیت دسترسـی، 
 .گـردد  نمـی نگیرد عدالت فضایی محقق عادالنه صورت 

بیان کردنـد  در وضعیتی دیگر ) 1391(تیربند و همکار 
سـطح دسترسـی بـه خـدمات شـهري تفـاوت        چنانچه

بـه  شده بنا  خدمات ارائه باشدزیادي با یکدیگر نداشته 
ــو  ــت و نح ــع ةموقعی ــه    ۀتوس ــکل عادالن ــه ش ــهر ب ش

 ) بـه 1393(رضـازاده  تربتـی و  هروي شده است. تقسیم
 جبارباال سازي بلندمرتبه این نتیجه رسیدند که چنانچه

 ي داردعوارض منفی بسیار شود شهرها تحمیلۀ بر بدن
  .شود میبرهم خوردن توازن در توزیع خدمات باعث  و
  

  مبانی نظري
نیازهـاي   ةکننـد  برطـرف تنها  نهبلند  هاي ساختمان

ک یـ  يک شـاخص مهـم بـرا   یـ هستند، بلکه  يکاربرد
ک شـهر  یـ  یکیو تکنولـوژ  ياقتصـاد  ا قـدرت یـ کشور 

)Kaihi et.al., 2012: pp 474-480( یو منبع غرور مل 
هستند  يگیري از رفاه اقتصاد ، با بهرهیفرهنگ تیو هو

 يرادغـام بـا بافـت شـه     يبـرا  هـا  ساختمانن یا اگرچه
 Mahgou et( دارنـد  یشـرو پرا در  يهاي متعدد چالش

al., 2011:15-17 از زمان ظهـور   ها ساختمان) این نوع
  صــورت پیوسـته در حــال تغییـر و تکامــل هســتند    بـه 

)M. Ali et al.,2007:6182(در خلـق   ینقش مهمـ  ؛ و
 بـه  تواننـد  یمـ بناهـا   یـن نزد شهروندان دارنـد. ا  یمعان
 یـاس در مق یـت هو یشـرفت، پ ي،شهر ۀاز توسع ينماد
شـهر   یـت تمام یمعرفـ  يبرا يا نشانه یاو  یو مل یمحل
  .)Hameed, et al., 2013: 27-38( ی شوندتلق

فاصـلۀ   که گردد میمحسوب  بلندمرتبه ساختمانی
تـا تـراز    قابل تصـرف  قائم بین تراز کف باالترین طبقۀ

هـاي   دسترسـی بـراي ماشـین    تـرین سـطح قابـل    پایین
متــر بیشــتر باشــد، (ســازمان     23نشــانی از  آتــش
ــه ــه،  برنام ــتانی،  ).253-254 :1371وبودج ــد باس معاب

مثابه تک بنایی مرتفع، تسلط و  کلیساها، مساجد که به
حاکمیت مطلق بر فضاي شهري پیرامون خـود اعمـال   

 بلندمرتبـه  يهـا  سـازه ایش پید هاي ینهزماند؛  کرده می
اصول و مبانی ؛ )92 :1390(عزیزي و متوسلی،  اند بوده

سازي منبعث از مکاتبی است که  بلندمرتبه و سرچشمۀ
سـازي نیـز    و ضرورت بلندمرتبهبه وجود آمده  تدریج به

. برخـی از ایـن   اسـت به وجود آمدن این مکاتب  زمینۀ
 -1: از انـد  عبـارت  ها آننقطه نظرات  و ها سبکمکاتب، 

ــیکاگو؛  ــب ش ــم  -2 مکت ــب مدرنیس ــب  -3 ؛مکت مکت
 -5 ؛مگااستراکچرالیســممکتــب  -4؛ کانستراکتیویســم

 :1380فرهــودي و محمــدي،(مدرنیســم  مکتــب پســت
14.(  

ــهري   ــان ش ــرفمتخصص ــه دار ط ــازي  بلندمرتب س
، يشهر نیزمتصادي از بهینه و اقة چون استفاد مزایایی

هاي شهري، کاهش آلودگی  بین کاربري ۀکوتاهی فاصل
الف وقـت و  هوا، کـاهش مصـرف سـوخت، کـاهش اتـ     

پایــدار شــهري را بــراي  ۀســرانجام رســیدن بــه توســع
کنند. در مقابل مخالفان این  سازي عنوان می بلندمرتبه

نظریـه مشـکالتی ماننــد هزینـه و تکنولـوژي ســنگین     
ـ   هـا  ساختماناحداث این   ازحـد  شی، تمرکـز و تـراکم ب

عیت، تعرض به حقوق شهروندي و فعالیت در یـک  جم
محیطی، فشار بر زمـین را بـراي    نقطه، مشکالت زیست

 ؛)32: 1391عزیزي و همکـاران، (کنند  انتقاد مطرح می
باشـند کـه    مخالفان این نظریه بـر ایـن عقیـده مـی    اما 

دگی شهري به طرق بناهاي بلند سبب تنزل کیفیت زن
نظریـه میانـه اسـتفاده از     صـاحبان  و مختلف گردیـده 

پذیرنـد. ایـن گـروه     یمـ بناهاي بلند را تحت شـرایطی  
ضمن مخالفتی که با دو دیدگاه قبلی دارند، ساخت بنا 

دارنـد.   در ارتفاع زیاد را به شرایط خاصی معطـوف مـی  
ــی،  ــدمانی 56 :1380(گالبچـ ــت  ). الکـ ــد اسـ معتقـ

زمـان کـه کـار آیـی توسـعه و       بلند هـم  هاي ساختمان
توانند ازدحام و شلوغی  می کنند میرا ترغیب  فشردگی

را نیز به وجود آورند و همچنین از سوي دیگر خـدمات  
بلنـد   هاي ساختمانهاي عمومی در پیرامون  و سرویس

کــه  ممکــن اســت خیلــی ضــعیف شــود درحــالی     
بلند با افـزایش فضـاي بـاز بایـد سـطح       هاي ساختمان

 & Al-Kodmaniخدمات عمـومی را افـزایش دهنـد (   

Ali, 2013, 42.( اي پدیـده  جهـان  در سـازي  بلندمرتبه 
 خود چهرة 20 قرن اوایل در و 19 قرن اواخر از که است

ــه را ــت ب ــانده ثب ــام  و رس ــتین گ ــا نخس ــد در ه  تولی
 در 1900 تـا  1880 سـال  حـدود  از هـا  خـراش  آسـمان 
آغـاز  ). 8 :1371، زاده. (صـدوقیان شد برداشته شیکاگو

هجــري شمســی  1328ســازي در ایــران از  بلندمرتبــه
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است. اولین ساختمان بلند ایـران در شـهر تهـران و در    
ــوري در   10 ــان جمه ــه در خیاب ــالطبق ــاي س  -30 ه

ــالمی      1328 ــالب اس ــوع انق ــا وق ــد. ب ــداث گردی اح
ســال  10ســازي تقریبــاً بـه مــدت بــیش از   بلندمرتبـه 

 يهـا  سال سازي در موج جدید بلندمرتبه و شدمتوقف 
در پی افزایش قیمت زمین در تهـران و   60 پایانی دهۀ

فروش تراکم از سـوي شـهرداري تهـران آغـاز گردیـد      
 مقـررات  و ضـوابط ) 72 :1380(فرهـودي و محمـدي،   

 24/10/1369 در سـازي  بلندمرتبـه  و تـراکم  افـزایش 
 سـازي،  بلندمرتبـه  کلـی  مشـی  خـط  بر تأکید و تصویب
 سـازي،  مقتضـیات بلندمرتبـه   بـا  تفکیک الگوي تطبیق
 در را نوسـازي  منـاطق  در قطعـات  عیـ تجم بـه  تشویق

ــار دســتور ــرار ک ــت ق ــالی شــوراي( گرف ــاري و  ع معم
ــران،   ــازي ایـ ــان ). در18 :1388شهرسـ ــاد مکـ  ایجـ

 است ضروري چیز هر از پیش آنچه بلند، هاي ساختمان
 بـراي  بهینـه  مکـانی  در نظـر گـرفتن   با مطالعاتی انجام

). 20 :1392، راد رضایی( است شهر در سازي بلندمرتبه
بـه   دسترسی محلی، دسترسی شبکۀ به توجه همچنین

 هسـتند  مهـم  نیـز  کالبـدي  و اجتمـاعی  هاي زیرساخت
  ).42: 1390بمانیان، (

 هـاي  سـاختمان عامل مهمـی کـه قبـل از سـاخت     
و توزیـع   یـابی  مکـان بلندمرتبه باید به آن توجـه کـرد   

بلندمرتبـه در سـطح شـهر اسـت      هاي ساختمانبهینه 
ــروان( ــراز؛ )4-3: 1386،به ــع ی ــانی   ۀتوس ــهري زم ش

توانــد در جهــت پایــداري قــرار گیــرد کــه بتوانــد  مــی
راهکارهایی مشخص را براي تـأمین مطلـوب نیازهـاي    

نموده و عدالت فضایی را رعایـت  ارائه ن خدماتی ساکنا
ــد ــرادي مســیحی،( نمای ــرا ؛)202 :1384م ــتحل يب ل ی

الت و یتسه یمکان عیتوز ۀد بر مقایسی، باییضاعدالت ف
مختلـف   هـاي  گـروه  یع مکـان یـ بـا توز  یخدمات عموم

ــتأک یاجتمــاع ياقتصــاد ــذ يشــترید بی  ردیصــورت پ
)Talen and Anselin, 1998:598(  ریـزي،   در برنامـه

الت و خـدمات  یتسـه  یابی مکانمستلزم  هع عادالنیتوز
منفعت  ییهاي فضا تفاوتاز  ياریترتیب بس این است به

ــن  ــودها را ممک ــی و س ــد م ــتن   کنن ــی داش و دسترس
(تقوایی . کنند میها را تعیین  به آن یاجتماع هاي گروه

ـ یـ با عدم توز). 399-398: 1394و همکاران،   ۀع عادالن

ان مناطق و یدر م یعموم الت و خدماتیامکانات، تسه
، یاساسـ  يازهـا یبـر اسـاس ن   محالت مختلـف شـهرها  

ها به خطر افتاده است؛  آن در یزندگ يداریپا ت ویفیک
د یـ امکانـات و خـدمات با   عیـ ریزي و توز ن برنامهیبنابرا
ـ یـ و توز ییبر اصل عـدالت فضـا   یمبتن منـاطق   نیع ب

از مشـکالت   یاريبسـ  ).Xu, 2013: 599( باشدمختلف 
ت و خدما ۀناعادالن یعتوان در توز امروز را می يشهرها

شـــهرها دانســـت  عـــدم دسترســـی مناســـب در   
)Dadashpoor and Rostami, 2015: 172-173( ؛

تـرین عوامـل در    تـوان گفـت کـه از مهـم     بنابراین مـی 
ریزي شهري، استفاده از فضاها و توزیع مناسب و  برنامه

در راسـتاي   ؛ لـذا تر عدالت فضایی است ه عبارت کاملب
و دسـت یـافتن بـه     حل مسائل امروزي و آینـده شـهر  

هــاي  پــروژهبــا راهبــرد شــهر فشــرده عــدالت فضــایی 
قـرار  آتی شهرها  ۀتواند محور توسع سازي می ندمرتبهبل

ریزي، ابعـاد عـدالت فضـایی، عـدالت      تا با برنامه گرفته
(وارثـی و   اجتماعی و عدالت اقتصادي را برقرار نماینـد. 

ساکنان شـهر در داشـتن    ییتوانا). 95 :1386همکاران،
اســت.  دماتخــ و منــابعبــه مناســب  یک دسترســیــ

، يشـهر  یخدمات عموم مانند یخدمات مختلف عموم
و  یها، منابع مـال  محدودیت دیآن، با یجدا از بعد مکان

در سـنجش دسترسـی    آسـانی  افراد، به یکیزیف ییتوانا
  .)Kaphle, 2006:2ها قرار گیرد ( آن
  

 روش پژوهش
یــابی  هــاي بســیاري در ارتبــاط بــا مکــانپــژوهش

ــا و   ســاختمان ــا اســتفاده از معیاره ــاي بلندمرتبــه ب ه
هـاي   هاي متفاوت بـا ابعـاد مختلـف در پـژوهش     مؤلفه

شـده اسـت لـذا آنچـه در ایـن       داخلی و خارجی انجـام 
پــژوهش مــدنظر اســت بررســی عوامــل مــؤثر در      

ــاختمان   ــاکن در س ــهروندان س ــایتمندي ش ــاي  رض ه
هـاي عـدالت فضـایی     اسـتفاده از شاخصـه   بلندمرتبه با

است حال با توجه به آنچه مطرح گردیـد ایـن پرسـش    
گردد که آیا شهروندان محدودة موردمطالعـه   مطرح می

هاي بلندمرتبه رضـایت دارنـد؟    از سکونت در ساختمان
با توجه به پرسش پژوهش و با استفاده از روش تحقیق 

ـ      ا موضـوع  پیمایشی بـه بررسـی و مطالعـه در رابطـه ب
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تـوان بیـان    شده برآمدیم که می پژوهش و پرسش طرح
کرد ایـن پـژوهش در قالـب دو بخـش کلـی از منظـر       

بنـدي اسـت. بخـش نخسـت      شناسی قابل تقسیم روش
ــی  ــات و بررس ــامل مطالع ــق   ش ــنادي (تحقی ــاي اس ه

اي) و بخـش دوم شـامل مطالعـات پیمایشـی      کتابخانه
 -یفینامه) اسـت. پـژوهش از نـوع توصـ    (توزیع پرسش

آوري اطالعـات موردنیـاز از    تحلیلی اسـت بـراي جمـع   
اي شــامل مراجعــه بــه کتــب،  هــاي کتابخانــه بررســی

نشریات، مقاالت و اسناد مرتبط بـا موضـوع پـژوهش و    
هاي اینترنتی و مطالعـات میـدانی    نیز مراجعه به پایگاه

نامه از شـهروندان  شامل ابراز مشاهده و تکمیل پرسش
 1900بـر   ایـن پـژوهش بـالغ    است. جامعـۀ آمـاري در  

باشد در مرحلـه   سرپرست خانواده (واحد مسکونی) می
اول طی بررسی میدانی کلیـه واحـدهاي مسـکونی در    

هاي بلندمرتبه شناسایی گردید سـپس   قالب ساختمان
ــکونت در     ــایتمندي از س ــطح رض ــایی س ــراي شناس ب

هاي بلندمرتبه محدودة موردمطالعه، میانگین  ساختمان
تـایی)   5ها (با توجه به طیف لیکرت  اخصهر یک از ش

اي تهیه گردید. سپس با استفاده از فرمـول   نامهپرسش
نفــر از شــهروندان (سرپرســتان خــانوار)  322کــوکران 

عنوان نمونۀ آماري انتخاب شدند. پس از نظرخـواهی   به
هـا در   نامـه شده در پرسش آوري ها، اطالعات جمع از آن

صـورت جـداول ارائـه     بـه  پیـاده شـده و   spssافـزار   نرم
ــایی پرســش ــد. پای ــق پــیشگردی آزمــون  نامــه از طری

شده و نتایج حـاکی از مـورد قبـول بـودن آن بـا       انجام
هـاي   باشد. در ادامه تحلیـل داده  % می97متوسط عدد 

ــار      ــیفی و آم ــار توص ــطح آم ــژوهش در دو س ــن پ ای
استنباطی صورت گرفـت. در سـطح آمـار توصـیفی بـا      

ي آمـاري نظیـر فراوانـی، درصـد     هـا  استفاده از شاخص
هـا پرداختـه شـد و در سـطح      میانگین به تحلیـل داده 

ــنجش داده    ــطح س ــا س ــب ب ــتنباطی متناس ــا و  اس ه
اسکوئر تـک   هاي آماري از آزمون کاي مفروضات آزمون

افـزار   متغیره استفاده گردید. ابراز تحلیل، رایانـه و نـرم  
spss   ــا و ــا اســتفاده از جــداول و نموداره ــه ب اســت ک

هاي آماري موجود در آن اطالعات خام پـردازش   آزمون
  گردید.

 
  مطالعه مورد محدودة

و ) 1(شـکل   شـهر گرگـان  مطالعـۀ   مـورد محدودة 
احـداث   بلندمرتبـه  هـاي  سـاختمان مناطقی که در آن 

متشـکل از  ۀ موردمطالعـ باشـد بیشـترین    گردیده، مـی 
 3 است که در محور کمربندي (منطقۀ مجتمعتعدادي 
واحـد   1900و از مجموع حـدود   قرار دارند) يشهردار

 31/54ل استفاده در سـطح شـهر   ساخته شده و در حا
درصــد از  79/31یــک  ي منطقـۀ هــا مجتمــعو  درصـد 

و مابقی مـوارد   اند دادهرا به خود اختصاص  موردمطالعه
 انـد  شـده  سـاخته مطالعه که به شکل پراکنده و منفـرد  

. در حــال انـد  دادهدرصـد را بـه خــود اختصـاص     9/13
منفـرد در   صـورت  بـه واحـد   500حاضر تعداد تقریبی 

کـه از ایـن   اسـت  سطح شهر گرگان در دست احـداث  
یــک بــه لحــاظ  ۀدرصــد در منطقــ 96حــدود تعــداد 

  باشد. می ارزشمندتر بودن و باالتر بودن قیمت زمین
  

 
  )1395بارگاهی، (سروري و  مطالعه موردمحدودة : 1شکل 
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در حال حاضـر شـاهد رشـد و گسـترش      گرگان
در  یـن و ا اسـت خـود   چهـرة  بربلند  هاي ساختمان

شــناخت تنهــا  نــهکــه  پــذیرد مــیصــورت  یطیشـرا 
بلکه بسیاري  موضوع وجود ندارد یتاز اهم یحیصح

بـه  بلندمرت هـاي  سـاختمان از ضوابط و قواعد اجراي 
، باید در نظر داشت اهمیت شود مینیز ندیده گرفته 

هـاي بلندمرتبـه در شـهر     سـازه  یـابی  مکـان موضوع 
هـاي   که با کمبود زمین شود میگرگان ازآنجا ناشی 

گونـه   مناسب بـه لحـاظ وسـعت بـراي سـاخت ایـن      
بایستی به نحو مناسبی بـر   آن می یابی مکانها  سازه

در پـژوهش  ین اساس عدالت فضایی انجام پذیرد و ا
فضـایی   است که آیا عدالت پرسشپی پاسخ به این 

هـاي بلندمرتبـه بـر اسـاس      شهروندان سـاکن سـازه  
  مناسب و بهینه تعریف شده است؟ یابی مکان

  
  یقتحق هاي یافته

 طـور  بـه  امکانـات  و خدمات از يا گسترده مجموعه
 در شـهر  مختلـف  يهـا  سازمان و نهادها يسو از ساالنه
 گـزارش،  ایـن  از هـدف  ازآنجاکـه  .شود یم ارائه گرگان

 يهـا  سـاختمان ن سـطح رضـایتمندي سـاکنا    بررسـی 
مختلـف   هـاي  دسـتگاه با توجه بـه عملکـرد    بلندمرتبه

ــرق، آب و    ــاز، ب ــهرداري، گ ــد ش ــان مانن ــدمات رس خ
مخابرات و دسترسی به اماکن خدماتی در شهر گرگان 

 طـور  بـه خـدماتی   هـاي  دستگاه داشت توجه است باید
 يا گسـترده  هاي یتفعالساالنه  به طورداري اخص شهر

 ایـن  در. باالسـت  بسیار ها آن خدمات تنوع و داده انجام
 خدماتی از دسته عدالت فضایی آن بررسی يبرا گزارش

کمـی و کیفـی بـراي     نظـر  ازکه  اند شده  گرفته نظر در
بــا توجــه بــه عمــدتاً  باشــد کــه مشــاهده قابــلمــردم 
ــد شــده  گرفتــهکــه در نظــر  ییهــا مؤلفــه از منظــر  ان
موضـوع کیفیـت و از منظـر دسترسـی      یرسـان  خدمات

 ارائـه  زیـرا ؛ قابل لمـس هسـتند   توأماًکیفیت و کمیت 
 کیفـی  مقـادیر  کننـده  بیـان  صرفاً یا امکانات و خدمات

 وآیـد   یمـ  کـار  بـه  خدمات کیفیت مقایسه يبرا و بوده
دسترسی به خدمات کمیت بـیش از کیفیـت در    میزان

 بـه  مـردم  لـذا چنانچـه دسترسـی    شـود  یمنظر گرفته 
 کیفیت که نتیجه گرفت توان ینم باشد یکسان خدمات
 تفـاوت  دیگر يسو از است برابر ها آن يبرا هم خدمات

 منـاطق  در دسترسی تفاوت يمعنا به لزوماً مناطق بین
درمانگــاهی کــه در دســترس  مثــال عنــوان بــهت. نیســ

دسترسـی   دارد، یک منطقه قرار يها مجتمعتعدادي از 
ممکـن اسـت    امـا  شـود  یمـ  حسـاب  منطقـه  همـان 
 یعنـی  دیگر به آن دسترسی نداشته باشند يها مجتمع

قابلیـت دارد   صـورتی  خدماتی در هاي دستگاهعملکرد 
با توجـه بـه    ین؛ بنابراکه تمامی مناطق را پوشش دهد

 موجـود  بلندمرتبـه  يها ساختمانکه پراکنش  2شکل 
نتایج  بر اساسو  دهد یمدر سطح شهر گرگان را نشان 

 2و  1و نمـودار   2و  1جـدول   اسـاس بر شـده  استخراج
درصد فراوانی سن و جنس و میزان تحصیالت پرسـش  

  .گردد یمشوندگان بیان 
  

  
  موجود (منبع: نگارنده) بلندمرتبه يها ساختمان: 2شکل 
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  جنسیت و سنتوزیع فراوانی برحسب : 1 جدول
 ها مؤلفه

  رده سنی  جنسیت
  سال 60باالي   سال 60-51  سال 50-41  سال 40-31  سال 30-20  زن  مرد

  23  124  157  15  1  7  315  فراوانی
  14/7  50/38  75/48  65/4  31/0  18/2  82/97  درصد

  

  
  و جنسیت توزیع فراوانی بر حسب سن: 1نمودار 

  

 : توزیع فراوانی برحسب تحصیالت2 جدول

 ها مؤلفه
  تحصیالت

  حوزوي  زیر دیپلم  دیپلم  کاردانی  کارشناسی  لیسانس فوق  دکتري
  0  19  12  15  173  95  8  فراوانی 
  0  90/5  72/3  65/4  72/53  50/29  48/2  درصد

  

  
  : توزیع فراوانی برحسب تحصیالت2ر نمودا

 
واحد  1900 بر بالغ موجود بلندمرتبه يها ساختمان

صـورت   هـا بـه   واحد از سـاختمان  1636بوده که تعداد 
مجتمــع در ســـطح شـــهر موجــود بـــوده و مـــابقی   

صورت منفرد در منـاطق مختلـف شـهر     ها به ساختمان
مجتمـع   صورت بهکه  ییها سازهاز بین  اند شده پراکنده
 دسـت  یینپـا درصـد از آن در   15/63 انـد  شـده ساخته 

اند و  شده محور کمربندي (بلوار شهید کالنتري) احداث
یک شهرداري و در منـاطق   ها در منطقۀ قی مجتمعماب

هـاي   انـد طـی بررسـی    اي شهر احداث گردیـده  حاشیه
میدانی برخی از مناطق شهري ماننـد بلـوار صـیاد بـه     

هـا از قبیـل ارزش بـاالي     لحاظ دارا بودن برخی مؤلفـه 

الی داراي پتانسـیل الزم  هـاي خـ   زمین و وجود زمـین 
هسـتند امـا    هـاي بلندمرتبـه   بـراي سـاخت سـاختمان   

هـا بـر اسـاس     خرد بودن قطعـات سـاخت آن  واسطۀ  به
توجهی به قوانین حاکم بر اصول شهرسازي از قبیـل   بی

  عدم رعایت تراکم و سطح اشغال است.
متفـاوت   هـاي  دسـتگاه فرضیه یـک: کیفیـت خـدمات    

رضایتمندي شهروندان  امطالعاتی بموجود در محدودة 
 پرسـش  5مستقیم است که با اسـتفاده از   داراي رابطۀ

ــش  ــب از پرس ــۀمنتخ ــت.   نام ــرار گرف ــی ق موردبررس
ها  نامه و فراوانی دادهشده در پرسش هاي بررسی پرسش

  اند. شده نشان داده 3در جدول 
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 نامهشده در پرسش هاي بررسیپرسشاسکوئر مربوط به  درصد و میانگین و کاي :3جدول 

خدمات  عوامل
  رسان

  بر نفر شده  مشاهده يها داده یفراوانتعداد 
انحراف   میانگین

درجه   رکاي اسکائ  معیار
خیلی   معناداري  آزادي

خیلی   زیاد  متوسط  کم  کم
  زیاد

  00/0  4  714/83  259/1  30/2  27  31  61  94  109  شرکت گاز 
مخابرات (تلفن و  

  00/0  4  168/106  152/1  486/3  73  52  132  34  31  )ینترنتا

  00/0  4  422/135  13/2  13/2  20  31  42  107  122  شرکت برق 
آب و فاضالب  

  00/0  4  888/55  390/1  52/2  46  39  43  101  93  شهري

  00/0  4  466/78  202/1  720/2  5  58  82  91  86  شهرداري
و سطح  4درجه آزادي برابر با  932/88 اسکوئر برابر با و مقدار کاي 746/2 ، مقدار میانگیندهد میبا توجه به نظرسنجی فوق جدول ذیل نشان 

  ).4(جدول  باشد می 05/0که کوچک تراز مقدار خطا  000/0معناداري برابر با 
  

 جدول آزمون فرضیه اول :4 جدول
 معناداري درجه آزادي اسکائرکاي  انحراف معیار میانگین عوامل

 00/0 4 932/88 190/1 746/2 شهري یرسان خدمات

  
ــه  ــه ب ــحت داده  در ادام ــور ص ــوق، از   منظ ــاي ف ه

مربـوط بـه    پرسـش شونده به  هایی که هر پرسش پاسخ
خدمات شهري داده بودند، یک میانگین تهیـه گردیـد.   

آماري بـراي تمـامی    ۀبه عبارتی این روند در کل جامع
اعمال اند  نفر بوده 322شونده که به تعداد  افراد پرسش

هـاي   آمده از پاسـخ  دست میانگین به 322. سپس از شد
اسکوئر جهت  فرضیه یک، آزمون کاي پرسش مربوط به

درصــد  5درصــد ( 95در ســطح اطمینــان  آزمــون آن

) نتـایج آزمـون   5شـده اسـت. جـدول (     خطا) استفاده
  .دهد مینشان  فرضیه یک را

ــوق نشــان   ــیجــدول ف ــد م ــانگین ده ــدار می ، مق
، 931/91اسکوئر برابـر   ، مقدار کاي631/2آمده  دست به

ــا  4آزادي برابــر بــا  ۀدرجــ و ســطح معنــاداري برابــر ب
 H0فـرض،   05/0تـر از مقـدار خطـا     که کوچک 000/0

  .شود می تأیید H1معنادار نبوده بنابراین فرض 

  
  اثبات آزمون فرضیه اول: 5 جدول

 معناداري درجه آزادي اسکائرکاي  انحراف معیار میانگین عوامل
 00/0 4 931/91 5002/1 631/2 شهري یرسان خدمات

  
 این است که بین انواع خـدمات شـهري  مفهوم آن 

مطالعاتی و رضایتمندي شـهروندان جهـت   ة در محدود
معنـاداري   رابطـۀ  بلندمرتبـه  هاي ساختمانسکونت در 

کـه نتـایج آزمـون فـرض نشـان       طـوري  وجود دارد. بـه 
، کیفیت خدمات محدوده مناطق موردمطالعـه  دهد می

داشـته و درنتیجـه عـدم رضـایت      در سطح پایینی قرار

 را در پی دارد کـه درواقـع رابطـۀ    ها بلندمرتبهن ساکنا
دهد که در پـی   می مستقیم بین این دو متغیر را نشان

شـهري سـطح رضـایتمندي     کـاهش کیفیـت خـدمات   
بنابراین شـهروندان   شود میشهروندان نیز دچار کاهش 

از کیفیـت خـدمات    بلندمرتبه هاي ساختمانن و ساکنا
  شهري موجود راضی نیستند.
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 نامهشده در پرسش هاي بررسی پرسشاسکوئر مربوط به  درصد و میانگین و کاي: 6جدول 

 (دسترسی) عوامل
 مشاهده شده بر نفر يها داده یفراوانتعداد 

 میانگین
انحراف 

 معیار
 اسکائرکاي 

درجه 
 آزادي

خیلی  معناداري
 کم

 زیاد متوسط کم
خیلی 

 زیاد
مراکز فرهنگی و 

 فرهنگی
138 92 19 65 8 282/2 324/1 348/177 4 00/0 

 00/0 4 733/90 464/1 458/3 95 105 13 40 69 حمل نقل عمومی
 00/0 4 099/162 130/1 03/2 17 19 51 105 130 دولتی يها ارگان

 00/0 4 907/5 258/1 723/2 18 69 77 61 97 مراکز درمانی
 00/0 4 627/72 138/1 747/2 18 44 89 103 68 مراکز خرید

 00/0  4 509/256 272/1 205/2 17 31 34 65 175 فضاي سبز و پارك
 00/0  4 634/156 199/1 07/2 21 26 39 105 131 تاریخیاماکن 

 00/0  4 404/48 504/1 17/3 81 90 18 70 63 مراکز آموزشی
  

  آزمون فرضیه دو :7جدول 
 معناداري درجه آزادي اسکائرکاي  انحراف معیار میانگین عوامل

 00/0 4 267/120 234/1 611/2 تأسیساتدسترسی به اماکن و 
 

ــاکنان    ــی سـ ــیه دوم دسترسـ ــیه دو: فرضـ فرضـ
توانـد بـر میـزان رضـایت      یمـ هاي بلندمرتبه  ساختمان

 کـه  هـا مـؤثر باشـد    شهروندان ساکن در این ساختمان
نامـه موردبررسـی   پرسش منتخـب از پرسـش   8توسط 

نامـه و  شـده در پرسـش   هاي بررسی قرار گرفت. پرسش
  اند. شده نشان داده 6ها در جدول  وانی دادهفرا

گونه که جـدول   شده همان با توجه به نظرات مطرح
دهـد، در آزمـون فرضـیه دو کـه میـانگین       نشان می 7

درجـۀ   267/120اسـکوئر برابـر بـا     مقدار کـاي  611/2
کـه   000/0و سطح معناداري برابـر بـا    4آزادي برابر با 

  د.باش می 05/0کوچک تراز مقدار خطا 
ــه  ــه ب ــحت داده  در ادام ــور ص ــوق از   منظ ــاي ف ه

 پرسـش  8شـونده بـه    هایی که هـر فـرد پرسـش    پاسخ
مربوط به فرضـیه دو داده اسـت، یـک میـانگین تهیـه      

 ارتی ایـن رونـد محاسـبه در کـل جامعـۀ     گردید. به عب
شـونده کـه بـه تعـداد      آماري براي تمامی افراد پرسش

 322شـده اسـت. ســپس از    انـد اعمــال  نفـر بـوده   322
ــه ــانگین ب ــده از پاســخ دســت می ــه   آم ــوط ب ــاي مرب ه

اسکوئر جهت آزمون  هاي فرضیه دو، آزمون کاي پرسش
درصـد خطـا)    5درصـد (  95فرضیه در سطح اطمینان 

نتایج آزمون فرضـیه دو را   8شده است. جدول  استفاده
 دهـد  میاي که جدول فوق نشان  گونه به دهد مینشان 

، مقـدار  566/2آمـده   تدسـ  بر اساس نتایج، میانگین به
و  4آزادي برابر با  ، درجۀ157/127اسکوئر برابر با  ايک

تـر از مقـدار    که کوچک 000/0سطح معناداري برابر با 
 H1معنادار نبوده بنابراین فـرض   H0فرض،  05/0خطا 
  .شود می تأیید

  
  اثبات آزمون فرضیه دو: 8جدول 

 معناداري درجه آزادي اسکائرکاي  انحراف معیار میانگین عوامل
 00/0 4 157/127 286/1 566/2 تأسیساتدسترسی به اماکن و 

  
در  هــا دسترســیمفهــوم آن ایــن اســت کــه بــین 

مطالعاتی و رضایتمندي شهروندان سـاکن در   محدودة
معنـاداري وجـود دارد.    رابطـۀ  بلندمرتبه هاي ساختمان

، دسترسی دهد میکه نتایج آزمون فرض نشان  طوري به
در مناطق موردمطالعه در  تأسیساتمناسب به اماکن و 

داشــته و درنتیجـه عــدم رضــایت   سـطح پــایینی قـرار  



  128                                                                                                                                                        و همکاران یلیعق یفلط یدکامبیزس

 را در پی دارد کـه درواقـع رابطـۀ    ها بلندمرتبهن ساکنا
که در پـی   دهد یم مستقیم بین این دو متغیر را نشان
ــاکنا   ــب س ــی مناس ــدم دسترس ــاختمانن ع ــاي س  ه

ــاهش  هــا آنبلندمرتبــه ســطح رضــایتمندي  دچــار ک
 هـاي  سـاختمان ن بنابراین شهروندان و سـاکنا  شود می

  موجود راضی نیستند. دسترسی از سطح بلندمرتبه
  

  ها یشنهادپو  گیري نتیجه
   مرتبۀ بلند هاي پروژه یانکم عدم توجه به محدودة

ــدن آن ــائل مســکونی و دور مان ــا از مس ــاعی و  ه اجتم
ن درنهایــت منجــر بــه دور تعــامالت اجتمــاعی ســاکنا

ــدن از عــدالت  ــدفضــایی مان  مشــکالت .خواهــد گردی
 در خـدمات  ناعادالنـۀ  توزیـع  از امروزي ناشی شهرهاي

 را عـدالتی  بـی  که داشت توجه باید .است گذشته دوران
 اقتصـادي  نـابرابري  سـنجش  بـه  محدود فقط توان نمی

 ۀجامع در بنیادي و عد اساسیب یک فضا چراکه دانست؛
 برابـري  ریـزان برنامـه  رسـالت  تـرین  مهم و است انسانی
 زمینـه،  ایـن  در شـهري  ست و تالش مـدیران ها فرصت
 هـاي  گـروه  آرمـان دسترسـی   بـه  دستیابی براي تالش

 بردن بین از و عمومی خدمات به شهري ۀجامع مختلف
 همکـاران،  و پـور  داداش( ستها فرصت تأمیندر  تضاد

 عـدالتی  بـی بررسـی   با ریزانبرنامه .)198-171 :1390
 بیشـترین  وجـود  بـه  توانند می خدمات به دسترسی در

 شهري مناطق از هریک و از خدمات هریک در کمبودها
شـهري   مـدیران  موارد، این شدن مشخص با .ببرند پی 

 میـزان  از کـه  کرد خواهند عمل اي گونه به و تر آگاهانه
 تضـمین  شـهري  پایدار توسعۀ و کاسته ها نابرابري این

 عنــوان بــه يســاز بلندمرتبــهبــه همــین منظــور  .شــود
بـر   عمـدتاً از خدمات مسکن در شهر گرگـان   يا شاخه

ي مکان گزینـی انجـام   معیارهاغیر از  هاي مؤلفهاساس 
بـا جنگـل،    يجـوار  هـم ماننـد   هـایی  شاخصه گیرد یم

ـ  ، نشـین  یـان اعرودخانه و مناطق  بهنزدیکی   ینلـذا اول
کـه   بلندمرتبـه  هـاي  سـازه چالش در جانمایی مناسب 

بـه ظهـور    انـد  داده يجاافراد بسیاري را در خود  عمدتاً
و  محیطـی  زیسـت و در پـی خـود مخـاطرات     رسـد  یم

ــال   ــه دنب ــاراو  دارداجتمــاعی را ب ــاي دســتگاه ییک  ه
 مؤلفـه  ینتـر  مهـم به دلیل عدم رعایـت   یرسان خدمات

یعنی دسترسی به حداقل خواهد رسـید لـذا بـا توجـه     
و  بلندمرتبـه  هـاي  سـازه  یابی مکانو اهمیت  ضرورت به

افتادن بین اماکن و خـدمات، توزیـع خـدمات     بافاصله
 .شهري با مشکالتی روبرو خواهد شد

 يهـا  سـاختمان گرفتـه در  صـورت  هـاي  یبا بررسـ 
ن ایـن  شهر رضایتمندي عمومی ساکنا بلندمرتبۀ سطح

منابع و خدمات و امکانـات   یعتوز ةدر نحو ها ساختمان
 پـژوهش  هـاي  یافتـه . قرار داردپایینی  در سطح يشهر

از وضـعیت   هـا  سـاختمان ن ایـن  سـاکنا  دهد مینشان 
رضایتمندي ندارند اگرچه میزان رضایت  یرسان خدمات

ولی  استمختلف شهري متفاوت  مناطقاز خدمات در 
از  يمنـد  بهـره  بر اسـاس میزان رضایتمندي  درمجموع

ــایینی    ــطح پ ــهري در س ــدمات ش ــرار داردخ ــذا ق  ل
ــتگاه ــاي دس ــهر   ه ــدماتی ش ــیخ ــتی م بــراي  بایس

به شـهروندان بـا در نظـر گـرفتن کلیـه       یرسان خدمت
نمایند تا خدمات  یزير برنامهبه شکلی مناسب  ها مؤلفه

ــکلی   ــه ش ــ  ب ــار س ــترس و اختی ــه در دس ن اکناعادالن
بدیهی است  اگرچه. یردقرار گ بلندمرتبه هاي ساختمان

منجـر بـه عـدالت گـردد امـا       توانـد  ینمرعایت برابري 
از باشـد.   مثمـر ثمـر  در موضوع عدالت فضایی  تواند یم
دیـدگاه   در ایـن پـژوهش   آمـده  دسـت  بـه نتـایج   یگرد

بـر   هـا  دسترسـی  یرگـذاري تأثپاسخگویان در خصوص 
 بلندمرتبـه  هـاي  سـاختمان  نمیزان رضایتمندي ساکنا

معتقدنـد عامـل    بلندمرتبه هاي ساختمانن است ساکنا
سبب افزایش یـا   تواند یمدسترسی تا حد بسیار باالیی 

سکونت در  جهتکاهش میزان رضایتمندي شهروندان 
معتقدند  ها آنگردد همچنین  بلندمرتبه هاي ساختمان

منجر به افـزایش   تواند یممعیار مهمی به نام دسترسی 
گـردد زیـرا    بلندمرتبـه  هاي ساختماناستقبال مردم از 

باشـد   قرار داشـته در سطح پایینی  ها دسترسیچنانچه 
بـه   مکان نقلناچار به  بلندمرتبه هاي ساختمانن ساکنا
ي خـدماتی بـراي   ها دسترسیکه  گردند یم ییها مکان

بندي نتایج حاصل  لذا در یک جمع باشد؛ تر سهل ها آن
مطالعــاتی  العــات میــدانی و ارزیــابی از محــدودةز مطا

ازنظــر رضــایتمندي شــهروندان از خــدمات شــهري و  
آسایش بصري در  منظور به یدگرد یشنهادپها  دسترسی

طرحی مناسـب   بلندمرتبه يها سازهنماهاي موجود در 
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توسط سازمان سیما و منظر شهرداري تـدوین و بـراي   
راهبـردي و   يا برنامـه دستیابی به اهداف شهر فشـرده  

زیربنایی تهیه شود و با طراحی فضاهاي مشاع مناسب، 
نصب گردد  ها مجتمع شهري در محوطۀعناصر مبلمان 

در  یـابی  مکـان مهـم   يهـا  شاخصگیري کارو ضمن به
از خالقیت استفاده شـده و   ها سازهمختلف  هاي یطراح

 يانـداز  راهو  ها سازهاطراف  روهاي یادهپ يساز مناسببا 
مستمر  صورت بهسیستم اطفاء حریق و احداث پله فرار 

ضــوابط و قواعــد شهرســازي نظــارت گــردد همچنــین 

 حمـل  معابر، آسفالت ،ونقل حمل هاي ینهزمخدمات در 
معــابر، سـرانه امــاکن فرهنگــی،   یگرفتگــ آبپسـماند،  

ب و فاضــالب، خــدمات مــذهبی و درمــانی، خــدمات آ
 بهبود یابد. فضاي سبز و پارکینگ مخابرات، سرانۀ

  
  تشکر و قدردانی

اینجانـب در   به با تشکر از استاد راهنما و مشاور که
مقاله فـوق حـامی یـا تـامین       این مقاله یاري نمودند.

  اي نداشته است. کننده
  

  منابع
در فراینـــد  GIS. کـــاربرد 1382 اســـماعیلی، اکبـــر .1

ي ترافیـک،  هـا  تـازه ی، نشان آتشهاي  یستگاهامسیریابی 
 .سال چهارم، شماره نوزدهم

. ســاختمان بلنــد و شــهر؛ 1390بمانیــان، محمدرضــا.  .2
تحلیل تأثیرات فرهنگی و اجتماعی ساختمان بلنـد بـر   

 .شهرهاي بزرگ، نشر، شهر
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 .جلد چهاردهم
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ــور، مهــدي.   ــرام پ ــزان1393محمدرضــاف به  . می
ـــنظ وبــــچارچ در فضــایی عــدالت ســنجی  ریهـ
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