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بررسی نقش نمای ساختمان های مسکونی بر میزان رضایتمندی افراد 

برج  )نمونه موردی:مسکن مهر شهر جدید هشتگرد، آن ساکن در

 مخابراتی جهانشهر کرج(

 پورمحمد بهزاد

 تینا بلبلی* 

 ری،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشتدانشجوی دکترا معما -1

 ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوسکارشناسی ارشد معماریدانشجوی  -2

 

 چکیده

ترین بخش به شود. در طراحی ساختمان، نما مهمگفته می نمابه سوی بیرونی یک ساختمان ساختمان سازی  در

ادی از اهمیت زیبایی نمای بخش زی .کندرود زیرا نما چارچوب کار برای بقیه اجزای ساختمان را مشخص میشمار می

با ارضای نیازهای روانی فردی رضایت خاطر حاصل  ساختمان ها در تعیین کننده بودن ارتباط مردم با مکان می باشد،

میشود که متاثر در زندگی فردی و به دنبال آن اجتماعی می باشد.امروزه با توسعه جوامع انسانی و تغییر شیوه زندگی و 

نما از  راحان و برنامه ریزان به کیفیت فضاها افزایش یافته است در نتیجه توجه به طراحی مناسبتوجه ط سکونت مردم،

توان به این نتیجه  باشد و می بایست در اولویتها قرار بگیرد.با توجه به نتایج این پژوهش میالزامات معماری معاصر می

خابراتی جهانشهر کرج باعث رضایت بیشتر افراد رسید که توجه بیشتر طراحان به نمای مجتمع مسکونی برج های م

 . ه پروژه مسکن مهر هشتگرد شده استساکن در آن نسبت ب

 معماری ،ساختمان های مسکونی، روانشناسی محیطی، زیبایی شناسی، رضایتمندی ینما های کلیدی:واژه
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 مقدمه

ی محدود به نیمه قرن بیستم کل رتقریباً جدید است و بطو مسکونیمطالعه سیستماتیک در مورد کیفیت محیط 

اند؛ دسته اول سته تقسیم کردهشود. اف. ام. کارپ و همکارانش مطالعات انجام شده در زمینه کیفیت محیط را به دو دمی

ای هستند که بطور جنبی با موضوع کیفیت محیط مرتبطند و دسته دوم از تحقیقات انجام شده نیز مل مطالعات اولیهشا

 افراد ساکن در یک محله متمرکز شده است.روی خصوصیات 

نخست از کیفیت مسکن و رضایت از محیط سکونتی شروع  مسکونیبطور کلی تحقیقات در زمینه کیفیت محیط 

شده و بتدریج به مقیاسهای وسیعتر در سطح محالت، شهر، منطقه و کشور کشیده شده است. در بسیاری از متون نظری 

این وجود هنوز هم نبود تعریفی جامع و دقیق  نوعی از مفهوم کیفیت محیطی وجود دارد بامرتبط، تعریفات متعدد و مت

گوید: درک کیفیت یک . در جایی دیگر لینچ درباره درک کیفیت شهر چنین میشوداز مفهوم کیفیت محیط احساس می

یله تصور ذهنی و ادراک محیطی که شود و این کار تنها بوسشهر تنها از طریق دید بصری آن بوسیله شهروندان ایجاد می

  ]1[ گیرد.سکونت خود دارند، انجام میمردم از محل 

 

 روانشناسی -دیدگاه شناختی

کند و نظر بر این است که این رابطه بوسیله ویژگیهای فردی و این دیدگاه اصوالً بر رابطه انسان و محیط تاکید می

دیگر، وضعیت و شرایط محیط  سویکنند و از یست خود فعالیت میگیرد. مردم روی محیط زمحیط تحت تاثیر قرار می

گذارد. در مورد رابطه محیط و رفتار انسان، چهار موضع گیری نظری به شرح زیست نیز بر جمعیت ساکن آن تاثیر می

 زیر قابل تشخیص است:

 . رویکرد اختیاری)محیط هیچ تاثیری بر رفتار انسان ندارد(؛1

 )محیط تامین کننده رفتار انسان و کمی بیشتر از آن است(؛. رویکرد امکان گرا2

-. رویکرد احتمال گرا) به عدم قطعیت نظام وقوع رفتارهای انسان ومحیط عمل طراحان معتقد است ولی فرض می3

 که اساس رفتار انسان متغیر است( کند

 داند(.تار انسان میایی از نظریه تکامل که محیط را تعیین کننده اصلی رف. رویکرد جبری)شاخه4

مایکل پاسیون نیز معتقد است که به منظور تشریح آثار محیط شهری بر ساکنان و فهم همه جانبه رابطه انسان و 

محیط پنج رویکرد نظری شامل رویکرد اکولوژی انسانی، رویکرد خرده فرهنگی، رویکرد ظرفیت محیطی، رویکرد جبر 

باتوجه به تعاریف و آراء مطرح شده، آنچه روانشناسی محیطی را از سایر د.رفتاری و رویکرد محیط رفتاری وجود دار

سازد، بررسی ارتباط رفتارهای متکی بر روان انسان و محیط کالبدی است. لذا توجه های روانشناسی مجزا میشاخه

حی ایجاد کرده طراحان به بررسی روان شناختی فضاهای طراحی شده، پیوندی ناگسستی بین روانشناسی محیطی و طرا

نها و روانشناسان پی برده و در تالش برای ساخت و ه ضرورت ایجاد زبان مشترکی میان آاست؛ تا جائی که معماران ب

باشد، برآمدند. روانشناسی مدرن با پیش  ایجاد دانشی نو برای ساخت محیطی که بتواند بهتر از پیش برای مردم مانوس

بر رفتار انسان که در نهایت خود را ملزم به بررسی محیطهای معماری و شهری فرض تاثیر غیرمستقیم محیط کالبدی 

مشتریان و استفاده  ساخت از یکسو و از سوی دیگر توجه به طراحان محیطی در جهت برطرف ساختن نیازهایمی
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در نتیجه نطفه کنندگان فضاهای طراحی شده باعث گردید تا آشنایی روانشناسی با حرفه طراحی و برعکس آغاز گردد و 

 ]2[. بسته شود« محیطیروانشناسی » دانش نو و یا پارادایمی جدید به نام

تواند از که می انی در برخورد با فضای زندگیتبلور زیبایی در معماری ایرانی محملی است برای آشنایی با آداب ایر

پرده بردارد. ارزیابی توان زیبایی شناختی مصادیق های پنهان روح ایرانی، از توقعات و انتظارات او از فضا زیر و بم و الیه

معماری از نقطه نظر پاسخ به نیازهای حسی و عاطفی در دامنه مطالعات روانشناسی محیط تحت عنوان زیبایی شناسی 

تا تجربه شناخته شده است و سعی دارد با تاکید بر تجربه فردی به معیارهایی به لحاظ ساختاری و فرمی دست یابد که 

هنر منظر شهر به عنوان ابزاری جهت ارتقای کیفیت محیط و جذب اقشار خالق، و  .دی قابلیت تعمیم داشته باشدح

مهندسی »گیری از روشهایبا بهره یابد. در سالهای اخیرنهایتًا باالبردن توان اقتصادی شهرها مطرح گردیده و اهمیت می

 ،«اقتصادی»گیری مشخص و قاب اندازه تواند ارزش افزودهمی« خوب»ثابت گردیده است که طراحی منظر شهر« ارزش

بخش مهمی از . ]3[ برای طرحهای عمرانی و ساخت و سازهای شهری به همراه داشته باشد« محیطی»و« اجتماعی»

اند، ها و نمادها، عالوه بر آنکه در ترجیحات زیبایی شناسی واجد اهمیت خاصادراک زیبایی یعنی ادراک معنا، نشانه

باشند. هویت مکان به عنوان یکی از راههای ارتباط بین انسان و مشخص کننده خصوصیات ارتباط مردم با مکان نیز می

و ها، فرمها نشانه ،مکان از طریق فرهنگ، سابقه تاریخی، خاطرات جمعی، نوع و ماهیت فناوری ساخت، عملکردها

های زیبایی یک مکان بنابراین به لحاظ نظری با جنبه گرددو کالبدی ادراک مینمادهای شهری و ویژگیهای بصری 

است. فرد تنها محیط را در ذهن ای از هویت خویش یابد. پروشنسکی معتقد است هویت مکان زیر مجموعهارتباط می

ر ی ارتباط برقرادهد و با محیط خود از همان راههایش را در مورد آن بسط میکند بلکه احساسات و ایدهخود ثبت نمی

توان هویت مکان را به دو جنبه مختلف تقسیم نمود: ابعاد درونی و داند. بنابراین می ش آن را مهم میسازد که هویتمی

بیرونی ادراک مکان. ابعاد درونی شامل درک هویت مکان از طریق تعلق فرد به گروه یا اجتماع خاص) بعد شناخت 

)مکان انعکاسی از شخصیت خود(  شه با ارزشهای خویشتن خویاجتماعی مکان(، و ادراک هویت مکان از طریق تشاب

چگونگی تضاد با زمینه(  -بعد شخصیتی مکانن از طریق تمایز با دیگر مکانها )باشد. بعد بیرونی ادراک هویت مکامی

 ]4[. دیابگیرد و با گذر زمان عمق، گسترش و تغییر مییابد.هویت مکان از ارزشهای فردی و جمعی نشات مینمود می

 

 رضایتمندی

تواند به در لغت دهخدا، رضایتمندی به معنای خوشنودی و برآورده شدن تمایالت تعریف شده است؛ و بطور کلی می

شود. همچنین در تعریف عنوان حالتی مطرح گردد که در آن انتظارات و توقعات یک فرد در حد مطلوبی برآورده می

گردد. رضایتمندی از محل سکونت به تیاجات فردی و زیستی نیز منعکس میرضایت از سکونت، میزان برآورده شدن اح

گردد که محل سکونت انسان، باشد و زمانی حاصل میعنوان یکی اجزای مهم در فهم کیفیت عمومی زندگی افراد می

از میزان  مفهوم رضایتمندی که به عنوان تابعی.ن و زیستن در آن مکان فراهم آوردموجبات خشنودی او را از بود

های انگیزش و نیازها در شود، مفهومی برخاسته از نظریهکامروایی و ارضای نیازهای جسمی و روانی فرد تعریف می

های رضایت از زندگی، رضایت از محیط گیرد.یکی  از جنبهها و ابعاد زندگی را دربرمیروانشناسی است که همه  زمینه

امروزه با توسعه جوامع انسانی و تغییر شیوه زندگی و سکونت مردم، . ]5[اشدمسکونی و به تبع آن رضایت مسکونی می ب

توجه طراحان و برنامه ریزان به کیفیت فضاها و محیط ساخته شده به منظور تامین رضایت ساکنان افزایش یافته است. 

ری مهم در شرح کیفیت بینی کننده رفتار درنظر گرفته شده و معیادر واقع رضایت مسکونی به عنوان یک عامل پیش

زندگی ساکنان یک محیط مسکونی و عاملی موثر بر تحرک مسکونی است. آمریگو چارچوبی مفهومی ارائه کرد که در آن 
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پردازد. این رویکرد از یک مدل رضایت مسکونی است. این امر به بررسی روش تعامالت فرد با محیط مسکونی خود می

اش و تحلیل فرایندهای مختلف شناختی، عاطفی و رفتاری که در این تعامل مسکونی مطالعه تعامل پویا بین فرد و محیط

دهد. براساس این مدل، ویژگیهای عینی محیط مسکونی بوسیله فرد ارزیابی شده و به افتند، را نشان میاتفاق می

هنی بوسیله ویژگیهای ویژگیهای ذهنی تبدیل شدند و به درجه خاصی از رضایتمندی ترقی پیدا کردند، ویژگیهای ذ

جمعیتی و همچنین الگوی کیفیت  -اند. این مرحله، ویژگیهای ذهنی شخصی و اجتماعیشخصی تحت تاثیر قرار گرفته

شود. آل خود مقایسه میگیرد و عنصری اصلی است که در آن فرد با محیط مسکونی واقعی و ایدهدربرمی مسکونی را

یک حالت عاطفی مثبت است این ارزیابی از رضایت مسکونی، یک حالت عاطفی  نتیجه این ارزیابی از رضایت مسکونی،

شود که رفتار فرد در راههای کند و باعث میاش هدایت میمثبت است که تجارب شخص  را بسوی محیط مسکونی

 ]6[خاصی برای حفظ و یا افزایش تجانس با محیط زیست درنظر گرفته شود.

 

 هنیت تا عینیتاز ذرضایتمندی از مسکن و سکونت: 

در شکل گیری مفهوم رضایتمندی، عناصر زمان و مکان تاثیر بسزایی دارند؛ آنچه که رضایت خاطر انسان دیروز را 

آفرید شاید در ذهن انسان امروزی کمرنگ شده و یا حتی نقشی نداشته و معیارهای پیشین، جای خود را به می

ت افراد تا حد زیادی وابسته به هنجارهای اجتماعی آنان بوده و این ای از ارزش باشد که توقعات و تمایالمجموعه

 ]7[متفاوت خواهد بود. -ای به محله دیگراز محله -ای به جامعه دیگر و گاه حتی در مقیاس کوچکترهنجارها از جامعه

ایت از محله در دو بافت قدیم و جدید شهر استانبول درارتباط با رض 2005نتایج حاصل از پژوهشی که در سال

دهد که در مناطق جدید شهر مهمترین عامل نارضایتی مردم از زندگی خود، وجود احساس صورت گرفته، نشان می

های اجتماعی در این مناطق به افزایش کیفیت سکونت در آن پرداخت. از طرفی تنهایی است و باید با ایجاد یکپارچگی

راد و بازی کودکان که موجبات مزاحمت برای ساکنین را فراهم آورده در مناطق قدیمی شهرمحدودیت فضا برای تجمع اف

دهد که رفع آن مستلزم احیاء بافت کالبدی برای ایجاد فضاهای باز جهت است، مهمترین عوامل نارضایتی را تشکیل می

-اکن در محله میتجمع، بازی کودکان، ایجاد فضاهای سبز برای جذابیت بیشتر فضا و تحمل پذیر نمودن تراکم زیاد مس

باشد. درواقع در این نمونه بخش مهمی از نارضایتی مکردم از فضای سکونت آنها به مسائل روانی و اجتماعی که نتیجه 

این تحقیق همچنین به بررسی اثر پس از .گرددکالبد نامناسب و همچنین همبستگی ضعیف ساکنین است، باز می

ای رشد کرد و بدنبال آن مشکالت فراوانی از جمله کمبود طور فزایندهانقالب صنعتی، فرایند شهرنشینی در جهان ب

های واقعی، از نخستین مسائلی است که بشر همواره با آن  مسکن را به وجود آورد. درواقع مسکن به عنوان یکی از پدیده

آن است. از این رو در  دست به گریبان بوده و در تالش برای دگرگونی و یافتن پاسخی مناسب، معقول و اندیشیده برای

کشورهای مختلف دنیا و از جمله کشورهای درحال توسعه، سیاستهای متنوعی برای تامین مسکن به ویژه  برای اقشار 

کم درآمد ارائه شد. در کشور ما نیز باتوجه به مشکالتی که در زمینه کمبود مسکن و بویژه گرانی آن وجود داشت، طرح 

 ]8[.رین سیاست دولت جای خود را در اذهان عمومی متقاضیان مسکن پیدا نموده استتمسکن مهر به عنوان محوری

 

 مفهوم نما در معماری

ی دهخدا صورت ظاهری هر چیزی، منظر خارجی بنا و عمارت، فن روسازی ساختمان و ساخت نمای در لغتنامه

هر بدنه نامیده و معتقد است که هر نما  یعمارت، تعریف شده است. دکتر جهانشاه پاکزاد، نما را سطوح تشکیل دهنده
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ای است که دهد. نما در عمل پردههای ظاهری هر بنا یا ساختمان را تشکیل میجزئی است از بدنه که پوسته یا پوسته

ای است که درون ساختمان را از بیرون آن جدا می کند. اینکه خانه باید سیمائی مطلوب و دلپسند داشته باشد مسئله

اند؛ اما کمتر به موضوع سیمای شهر ، دست اندرکاران، هنرشناسان و خبرگان از مدتها پیش به آن توجه کردهمعماران

 .توجه شده است
 

 بررسی سیر تحول نما و منظر در فضاهای شهری جهان

ن گرا در اکثر تمدنهای نخستین، از چین و هند گرفته تا ایران، بین النهرین، مصر، یونان و روم خانه حالتی درو

داشت و بنا واجد نمای بیرونی قابل توجهی نبود. در شهرسازی قرن نوزدهم میالدی هم همچون قرون قبل، نماها پیش 

شدند. در سبکهای پیش از معماری مدرن همچون رنسانس و باروک، اجزا و عناصر بناها در از احداث بناها، ساخته می

و تشخیص آنها از بیرون ساختمان ممکن نبود. معماری مدرن سعی شدند پس نمایی پیوسته و حجمی واحد، پنهان می

، معماری را چنان که واقعًا هست، واقعاً وجود دارد، به دیده بیاورد. از دل "عریان ساختن معماری "نمود تا با طرح شعار

کارکرد گرایانه بود که  قرن بیستم در ایتالیا، آلمان و شوروی سابق جریانی شکل گرفت که کامالً نقطه مقابل دیدگاههای

نماینده چنین خواستی،  "بروتال "تری خواستار صداقت و صراحت شد. در معماریحتی به صورت بسیار تاکید شده

ای و سرویسهای خدماتی و تاسیساتی، بدون هیچگونه پنهان کاری و تظاهر و بطرزی قاطعانه ظاهر سیستمهای سازه

وزنی، پرهیز از حجم پردازی یا توجه به حجمهای ساده، ی( دخواست سبکی، بی)سبک بین الملل شدند. در معماری مدرن

رفت. در معماری مدرن خانه ها به شمار میافیت عملکردی از مهمترین خواستهتفکیک مشخص شالوده و پوسته و شف

دانست. در طول تاریخ معماری را تاریخ پنجره می "لوکوبوزیه "ای بود و شاید از این روست کهای شیشهدرواقع جعبه

در معماری مدرن موضوع نما مورد  اند، اماتاریخ معموالً نمای ابنیه به لحاظ طرح و مصالح پرکارتر از سایر عناصر بوده

ای است که با نماهای ی تاریخ باقی مانده، ابنیهی اول قرن بیستم در حافظهی نیمهتردید قرار گرفت و آنچه از نمای ابنیه

بعد از دهه هفنتاد میالدی، مقیاس و  "پست مدرنیسم  "پیرایه، با زمزمه پیدایش نگرشی تازه به نامبسیار ساده و بی

سبات انسانی، جزئیات، تزئینات، زواید و عناصری که فوراً کاربردی نداشتند بار دیگر به معماری بازگشتند و لزوم وجود تنا

شود، احساس شد معماری پست مدرن ساختمانها را که در معماری آن چیزی که باعث افزایش عمر بصری یک بنا می

 ]9[د و کاربرد رنگهای درخشان در نمای ساختمانها را تشویق نمود.مدرنیستی غالباً سفید بودند به صورت رنگی ارائه کر

 

 بررسی سیر تحول نما و منظر در فضاهای شهری ایران

ی دید تاریخ معماری ایران با زیبایی نمای بناها گره خورده است. طراحی و پرداخت نما در معماری ایرانی به زاویه

آن را در برگرفته است. امروزه اما معماری به مساله و چالش جامعه تبدیل ورودی بنا محدود نشده و کلیت کالبد بیرونی 

اند. یکی از تفاوتهای شهر مدرن با شهر کالسیک نیز در همین ای یافتهشده و تک بناهای معمارانه کار کرد موزه

 ]10[.ی شهر و خانه و فضاهای عمومی استدگرگونی هویت انسان

 

 ایجاد شهرهای جدید دالیل

می باشد الزم است مختصری به  جه به اینکه یکی از نمونه موردی های مورد بررسی ))شهر جدید هشتگرد((با تو

 دالیل ایجاد شهرهای جدید بپردازیم:
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معموال شهرهای جدید برای تمرکز زدایی کالبدی، اقتصادی و اجتماعی در ناحیه شهری شهرهای بزرگ طراحی می

بدین ترتیب جذب . جمعیت تشویق به خروج از مادر شهر شوند ،شهرهای بزرگبه شوند تا با وجود جاذبه نزدیکی 

ساماندهی فضایی مادر شهر و ناحیه شهری، بهبود وضعیت محیط کار، زندگی سالم و باعث سرریزهای جمعیتی، 

هایی ستترین سیاسیاست ایجاد شهرهای جدید پس از انقالب به یقین از بزرگترین و بااهمیتشود.میاجتماعی کامل 

طور کلی شهرنشینی کشور اتخاذ شده است اما باید دید منشا اتخاذ چنین سیاستی چه است که در زمینه شهرسازی و به

 بوده و بر اساس کدام راهبردی به این نتیجه ختم شده است. 

 

 اهداف عمده ایجاد شهرهای جدید

 ره کرد:توان به موارد زیر اشااز مهمترین اهداف ایجاد شهرهای جدید می

o شهر شدن مادرشهرها.رویه و کالنجلوگیری از توسعه بی 

o های اشتغال در شهر جدید.جذب سرریز جمعیت با ایجاد کانون 

o بازی زمین به علت توسعه نامحدود مادرشهر.جلوگیری از باال رفتن قیمت زمین در مادرشهر و بورس 

o .پاالیش مادرشهر برای سازماندهی توسعه آن به شکل منفصل  

o .احداث محل سکونت در نزدیکی محل کار 

o .ایجاد اشتغال در شهر جدید و جلوگیری از خوابگاهی شدن آنها 

o  تنزل بهای تمام شده واحدهای مسکونی به علت پایین بودن بهای زمین با توجه به نسبت هزینه ساخت و قیمت

  زمین در شهرهای بزرگ و در نتیجه امکان ارایه مسکن به مردم.

o گذاری در مسکن و صنایع و کارگاه های ای به سرمایههای واسطههای کوچک مردم از فعالیتمایهانتقال سر

 های کالن در شهرهای بزرگ.تولیدی به علت پایین بودن قیمت زمین و حذف سرقفلی

o شهر. های توسعه زیربنای مادرکاهش هزینه 

o  شهرها از جمله تهران به شکل خطرناکی جلوگیری از آلودگی محیط زیست در شهرهای بزرگ که در بعضی از

 درآمده است.

o .11[ امکان کنترل ساخت و سازها در شهر جدید طبق ضوابط مطلوب مطالعه شده[ 

اما با توجه به موارد فوق الذکر این سوال پیش می آید که،آیا در اینگونه شهرها و انبوه سازی ها توجه به کمیت از 

ه های محدود چقدر به مساله نما توجه شده است؟در اینگونه انبوه سازی ها نماهای کیفیت نکاسته است؟با توجه به بودج

ظاهر بنا تا چه افراد  بناهای مسکونی چه تاثیری بر رضایتمندی افراد دارد؟ساکنین تا چه حد از این نماها راضی هستند؟

 را برای سکونت در این ساختمان راغب می کند؟

 

 موقعیت مکانی 

است. قرار گرفته رشته کوه البرزجنوبی  ٔ  و در دامنه رود کرجغربی  ٔ  متری غرب تهران و در کرانهکیلو 36کرج در 

شهرستان ، از غرب به استان مرکزیو  شهرستان شهریاره ، از جنوب باستان مازندراناین شهرستان از شمال به 

دقیقه و  0درجه و  51شهر کرج با طول جغرافیایی .محدود است تان تهرانشهرسو از شرق به  استان قزوینو  ساوجبالغ

-جاده کرجثانیه شمالی )پل تاریخی کرج، ورودی  45دقیقه و  48درجه و  35ثانیه خاوری و عرض جغرافیایی  30

است. کیلومتری غرب شمالی تهران واقع شده 48متر از سطح دریا )ایستگاه راه آهن(، در فاصله  1297، با ارتفاع چالوس(

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B5%DB%B9_(%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B5%DB%B9_(%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86)
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کیلومتر مربع در دامنه رشته کوه البرز  178/9کیلومتر مربع و حریمی به وسعت  175/4این شهر با مساحتی معادل 

 باشد.کزی قرار دارد و مرکز شهرستان کرج میمر

 

 جهانشهر

است واز غرب محدود  آبادحاجیایران است.جهانشهر از شمال محدود به  استان البرزدر  کرجهای شهر یکی از محله 

به کوی کارمندان شمالی از جنوب محدود به محله چهارصددستگاه واز شرق نیز به بلوار طالقانی شمالی محدود است. 

آید.برجهای مخابرات واقع در جهانشهر از ترین محله کرج به حساب میپرامکانات مرکز شهرجهانشهر به دلیل نزدیکی به 

مجموعه انبوه سازی هایی هستند که با توجه موقعیت مکانی و جمعیت پذیری این محله ساخته شده اند.این مجتمع ها 

مجاور این بناها از جمله ویژگی های دارای موقعیت مکانی مناسبی هستند.دسترسی مناسب به مرکز شهر،فضاهای سبز 

  این مجتمع ها می باشد.

         
 هشتگرد

متداول ترین نوع ایجاد شهرهای جدید در ایران شهرهای جدید اقماری است. ضرورت احداث چنین شهرهایی ناشی 

تر در اطراف شهرهای بزرگ از رشد روز افزون مشکالت شهرهای بزرگ در قبل و بعد از انقالب بوده است. از این الگو بیش

به خصوص تهران استفاده شده است و نقش عمده آن ساماندهی فضایی شهر اصلی و جذب سرریزهای جمعیتی شهرهای 

مسکن مهر هشتگرد از انبوه سازی هایی است از طرف دولت با بودجه اقتصادی نه چندان زیاد شروع به  باشد.بزرگ می

ین مسکن برای اقشار کم درآمد بود.اما در این گونه انبوه سازی ها تا چه حد به زیبایی کار کرد.این مجتمع ها با هدف تام

 بصری بنا توجه شده است؟

         

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_(%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AC)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%B4%D9%87%D8%B1
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 روش تحقیق

این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از حیث روش تحقیق،توصیفی تحلیلی می باشدو با توجه به ماهیت 

حاکم بر این پژوهش از نوع پیمایشی با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه  موضوع و شاخص های مورد بررسی،رویکرد

رودررو با ساکنان طرح مسکن مهر شهر جدید هشتگرد و برج های مخابرات جهانشهر کرج است.چارچوب نظری نیز با 

تخصصین تایید و استفاده از روش اسنادی انجام شده است.روایی پرسشنامه با استفاده از نظر استاد محترم راهنما و م

اصالح گردید.جامعه آماری در این پژوهش،ساکنین مسکن مهر شهر جدید هشتگرد و برج مخابراتی جهانشهر کرج می 

پرسشنامه میزان رضایتمندی ساکنین از نماهای این دو پروژه را شامل می شود. قسمت نخست مربوط به  باشد.

هل،شغل با هدف تاثیر این متغیرها بر روی میزان رضایتمندی متغیرهای مستقل از قبیل:سن،جنس،تحصیالت،وضعیت تا

از نماهای مجتمع های مسکونی و قسمت دوم مربوط به متغیر وابسته رضایتمندی از این دو مجتمع می باشد.این 

 متغیرها شامل:روشنایی و شفافیت نما،دید و منظر،ویژگی کالبدی،حاالت روحی و... می باشد.

 

 تدوین پرسشنامه

سوال به شرح پرسشنامه انضمام شده در  10ین پژوهش برای ارزیابی رضایتمندی ساکنان از نمای این دو سایت در ا

 سایت مسکن مهر هشتگرد و برج مخابراتی جهانشهر کرج توزیع شده است.

 

 یافته های توصیفی

مرد  55وزن  45 ه در سایت مسکن مهر هشتگردیافته های تحقیق نشان می دهد که جامعه آماری مورد مطالع

درصد شاغل و  65.از نظر وضعیت اشتغال نیز بودنددرصد متاهل  81درصد مجرد و  19که از این تعداد  تشکیل شده بود

درصد زیر دیپلم بودند.در این پژوهش طبقه  63درصد دیپلم به باال و  37.از نظر سطح تحصیالت بیکار بودنددرصد  34

درصد از ساکنین از نماهای ساختمان  84بالغ بر  و بیشتر. 50،50-40،40-30،30-20های سنی عبارتست از:بندی گروه 

 53زن  و 47درصد باقی راضی بودند.در سایت برج مخابراتی کرج  16های مسکونی خویش رضایت نداشتند و 

 78ز درصد متاهل می باشند.از نظر وضعیت اشتغال نی 77درصد مجرد و  23مردتشکیل شده است که از این تعداد 

درصد زیر دیپلم  21درصد دیپلم به باال و  79از نظر سطح تحصیالت  درصد غیر شاغل می باشند. 22درصد شاغل و 

درصد افراد ساکن از نمای ساختمان ساختمان مسکونی شان رضایت خاطر داشتند و آن را متاثر 68بودند.نتایج نشان داد 

 بقیه از نما احساس نارضایتی می کردند.درصد  32بر زندگی و حاالت روحیشان میدانستند و 

 



  معمارایران سراسری انجمن های صنفی مهندسان کانون

 همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در هزاره سوم

 49ماه  تیر -تهران 

 

9 
 

 
 تحلیل سایت برج های مخابراتی

 

 
 تحلیل سایت مسکن مهر هشتگرد
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 نتیجه گیری

ده است رضایت از نماهای مسکونی یکی از موضوعاتی است که اکثرا در زمینه محیط های مسکونی مطالعه و ثابت ش

که بخشی از رضایت از زندگی می باشد.از آنجا که ویژگی های فردی در ادراک رضایتمندی و یا نارضایتی از کیفیت 

محیط سکونتی بی تاثیر نیست،در این تحقیق به منظور ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنان از مجتمع های مسکونی مهر 

ژگی های فردی را به عنوان متغیرهای مستقل با متغیر وابسته شهر جدید هشتگرد و برج مخابراتی کرج،ارتباط وی

.مطالعات و بررسی ها نشان داد که میزان توجه زنان رضایتمندی از مجتمع های مسکونی مورد ارزیابی قرار گرفته است

جه بیشتری به اما در پروژه برج های مخابراتی کرج مردان تو به تاثیرات نما در زندگی آنها نسبت به مردان بیشتر است

کیفیت نما داشتنددر پروژه مسکن مهر هشتگرد بررسی های انجام شده با توجه به نحصیالت افراد نشان داد که افرادی 

میزان رضایت کمتری نسبت به نما داشتند و در برج های مخابراتی کرج افراد دارای  که تحصیالتشان زیر دیپلم بود

تری می کردند که نشان دهنده آن است که میزان باال بودن تحصیالت در احساس رضایت بیشتحصیالت باالی دیپلم 

با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از میزان رضایتمندی افراد از راه دید بصری می  رضایتمندی افراد موثر نیست.درآخر

با توجه اقلیم،موقعیت باشد لذا میتوان به این نتیجه رسید که توجه ویژه به نمای ساختمان ها و طراحی مناسب آن 

مکانی،خصوصیات فرهنگی و اجتماعی افراد ساکن می تواند در میزان رضایت آنان و در نتیجه افزایش میزان آسایش و 

رضایت خاطر آنان موثر باشد.در برخی طراحی های معمارانه میتوان با ایجاد تغییرات و روش های هوشمندانه به دید 

 ت آسایش افراد ساکن را فراهم آورد.مطلوبتری از نما رسید و موجبا
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