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تاریخ پذیرش نهایی: 92/9/2

تأثیر کیفیت بازشوها در رضایتمندی از محرمیت در مجموعه های 
مسکونی، نمونه موردی: مجموعه مسکونی شوشتر نو

هاشم هاشم نژاد*- مصطفی مسعودی نژاد**- امین اله احدی***

چکیده
ارزیابی پس از ساخت روشی است که به دنبال شناخت چگونگی عملکرد ساختمان های ساخته شده و میزان رضایتمندی 
کاربران ساختمان و محیط های ساخته شده می باشد. در این روش بررسی میزان رضایتمندی کاربران بسیار مهم است. 
یکی از عوامل مؤثر در میزان رضایتمندی از محیط زندگی عوامل فرهنگی و اجتماعی می باشد که به اعتقادات، آداب و 
رسوم و شرایط اجتماعی ساکنان مرتبط می شود. این نوشته درصدد است تا با توجه به تأثیر اسالم بر اعتقادات و فرهنگ 
بخش گسترده ای از مردم ایران، به بررسی اصل محرمیت به عنوان یکی از عوامل مؤثر در رضایتمندی در مسائل فرهنگی و 
اجتماعی بپردازد. در این رابطه معیارهای به دست آمده در رابطه با رضایتمندی و محرمیت در مجموعه مسکونی شوشترنو، 
به عنوان یکی از نمونه های مطرح در این زمینه، به وسیله روش ارزیابی پس از ساخت مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. 
بدین منظور با استناد به یافته های علمی از منابع، مشاهدات و نظر کارشناسان ویژگی هایی تحت یک پرسشنامه استخراج 
شده است. در این فرآیند از جامعه آماری 32 نفر سؤاالتی در دو بخش معماری و اجتماعی به وسیله پرسشنامه به عمل 
آمد که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده بودند. نتایجی از این یافته ها به دست آمده است که به صورت جداولی 
در قسمت پایانی ارائه شده است. سپس داده های حاصل از پرسشنامه ها در برنامه Expert-Choice که بر مبنای روش 
AHP کار می کند، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. سپس بر پایه این تحلیل ها، نتیجه گیری صورت گرفته است. نتایج 
مطالعات تأییدکننده لزوم شناخت و تأثیر عوامل فرهنگی در مراحل طراحی می باشد. عالوه براین، مسأله محرمیت در 
طراحی مجموعه مسکونی شوشترنو کم تر موردتوجه قرار گرفته است، همچنین نقش مدیریت از زمان طراحی تا ساخت، 
سکونت و انجام تغییرات پس از سکونت بسیار بااهمیت است که در این مجموعه به نظر می رسد عدم مدیریت، بی نظمی 

و بی برنامه بودن انجام اصالحات باعث این امر شده اند.

واژگان کلیدي: ارزیابی پس از ساخت، بازشوها، رضایتمندی، محرمیت، شوشترنو.

* دانشیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
** گروه معماری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اهواز، اهواز، ایران )نویسنده مسئول(.
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مقدمه
ارزیابی پس از ساخت روشی است که دامنه وسیعی از فعالیت هایی را در بردارد که هدف آن شناخت چگونگی عملکرد 
در  شناخت  این  است.  شده  ساخته  محیط های  و  ساختمان  کاربران  رضایتمندی  میزان  و  شده  ساخته  ساختمان های 
جلوگیری از تکرار اشتباهات و نیز آزمودن ایده های نو بسیار مؤثر است )Hewitt et al., 2005(. رویکرد رضایتمندی از 
جمله رویکردهایی است که در چند دهه اخیر در ارتباط با مباحث کیفیت محیطی وارد شده است. رضایت و نارضایتی و 
انعکاس دیدگاه ساکنان در مورد وضعیت محیط زندگی آن ها نشان دهنده میزان کیفیت محیطی محل زندگی هم می باشد 
)Rafieian et al., 2009(. از طرفی امروزه فضاهای زندگی در مراکز شهرها به علت تمرکز جمعیت با مشکالت متعددی در 
 Kokabi,( عرصه اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی مواجه است که موجب کاهش کیفیت زندگی در آن ها شده است
2007(. پژوهش های بسیاری در زمینه روانشناسی سالمت نشان داده است که بین کیفیت محیط های مسکونی و آسیب 
 .)Barrett, 2000( های اجتماعی مانند خودکشی، اختالالت روانی، طالق، اعتیاد و بزهکاری رابطه مستقیمی وجود دارد
مسکن نامناسب باعث پیدایش افسردگی، اختالالت رفتاری و هیجانات عصبی می شود )Tyson et al.,2002(. باید به این 
نکته توجه کرد که رضایتمندی مفهوم گسترده ای دارد و به دامنه وسیعی از تمایالت و مطلوبیت ها جهت رفع نیازهای 
ابتدایی تا متعالی انسان داللت دارد )Gifford, 1999(. یکی از عوامل مؤثر در میزان رضایتمندی از محیط زندگی عوامل 
فرهنگی و اجتماعی می باشد که به اعتقادات، آداب و رسوم و شرایط اجتماعی ساکنان مرتبط می باشد، این نوشته درصدد 
است تا به بررسی اصل محرمیت به عنوان یکی از عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر در رضایتمندی بپردازد. محرمیت یکي 
از اصول قابل تأمل در معماری ایرانی، که مورد بحث این نوشته هم می باشد، اصل محرمیت و درونگرایی مي باشد که به 
بهترین وجه در تمامي بناها از بناهاي بزرگ تا خانه هاي مسکوني و از فضاهاي عمومي شهري تا فضاهاي نیمه عمومي و 
خصوصي به کارگرفته شده است. اصل محرمیت تأثیر بسیاری بر فرم خانه ها در دوران معماری اسالمی ایران داشته است 

.)Memarian & Sadoughi, 2011(

1. سؤاالت تحقیق
با توجه به مطالب بیان شده این نوشته درصدد است تا به این سؤاالت پاسخ دهد که: جایگاه محرمیت در فرهنگ و 
معماری ایرانی اسالمی چگونه است؟ تأثیر محرمیت در رضایتمندی ساکنان مجموعه مسکونی شوشترنو )نمونه موردی 
تأثیرگذار در محرمیت در مجموعه مسکونی شوشترنو که توجه به آن ها در ساخت  مقاله( به چه میزان است؟ عوامل 

مجموعه های جدید مفید می باشد، کدام است؟

2. روش تحقیق و جمع آوری داده ها
بررسی جایگاه محرمیت در معماری ایرانی اسالمی بخش مهمی از این نوشتار می باشد. در این زمینه با مطالعه منابع 
معتبرکتابخانه ای اطالعات مورد نیاز جمع آوری و ارائه می شود. مرحله بعد شناسایی عوامل مؤثر در محرمیت و رضایتمندی 
از طریق  این زمینه  نیاز در  این مقاله( می باشد. داده های مورد  ساکنان در مجموعه مسکونی شوشترنو )نمونه موردی 
بررسی های میدانی شامل عکس برداری، بررسی ابعاد و جزئیات معماری مجموعه و تهیه پرسش نامه از ساکنان می باشد. به 
منظور تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه ها از نرم افزار Expert Choice، که بر مبنای روش AHP کار می کند، استفاده 

شده است. بر این اساس روش تحقیق این مقاله توصیفی-تحلیلی بر پایه پژوهش موردی می باشد.
در این پژوهش، مجموعه مسکونی شوشترنو که از نظر متخصصان، از مجموعه های مسکونی مهم در عصر حاضر است، 
مورد بررسی قرار گرفت و اطالعات کمی آن که در ادامه آورده شده است، در اختیار 10 نفر از متخصصان آشنا با معماری 
منطقه قرار گرفت. با استفاده از تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه ها در برنامه Expert-Choice، شش عامل اصلی، نیاز 
برای ایجاد فضایی جدید، کاربردی نبودن بازشو، ایجاد حریم خصوصی، باال بردن احساس حفاظت، باال بردن احساس 
امنیت و تغییر در میزان بهره گیری از نور طبیعی به عنوان متغیر های تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت. گفتنی است که 
این متغیرها به عنوان دالیل احتمالی برای انجام تغییرات در کیفیات بازشوها در نظر گرفته شده است. این روش ارزیابی 
چندمعیاری، ابتدا در سال 1980 به وسیله توماس دل ساعتی1 پیشنهاد شد. اولین قدم در این فرآیند ایجاد یک ساختار 
سلسله مراتبی از موضوع مورد بررسی می  باشد که در آن اهداف، معیارها، گزینه ها و ارتباط بین آن ها نشان داده شود. 
چهار مرحله بعدی در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، محاسبه وزن )ضریب اهمیت( معیارها، محاسبه وزن گزینه ها، محاسبه 
این پژوهش شش عامل  لذا در   .)Zebardast, 2001( بررسی سازگاری منطقی قضاوت ها است  نهایی گزینه ها و  امتیاز 
فوق الذکر با توجه به جدول وزن دهی با هم دو به دو مقایسه شد )جدول1(. برای تحلیل این متغیرها، چهار عامل مهم 
که در اکثر نمونه ها، با تغییر در آن ها، کیفیت بازشوها، دگرگون شده است، به عنوان گزینه در نظر گرفته شد و اطالعات 
آن ها ارائه شد. گزینه ها شامل شکل بازشو، اندازه بازشو، محل قرارگیری بازشو و تغییر کاربری فضای پشت بازشو می باشد 
و وزن دهی بر طبق جدول زیر انجام خواهد گرفت )شکل1(. گفتنی است که جداول گزینه ها برای ایجاد تغییرات در 
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کیفیت بازشوها توسط متخصصان مذکور و جداول مربوط به دالیل انجام تغییرات براساس داده های حاصل از پرسشنامه 
عمل آمده از ساکنین شوشترنو امتیاز دهی شده اند )پیوست 2(. گفتنی است، به دلیل تغییرات گسترده ای که ساکنین در 
کیفیات بازشوها ایجاد کرده اند از میان عوامل و متغیرهای مؤثر در محرمیت تمرکز بر روی این عامل می باشد. همانطور 
تغییرات  انجام  از مقوله محرمیت سبب  بیان می دارد که عدم رضایتمندی کاربران  بیان شد، فرضیه اصلی تحقیق  که 
گسترده ای توسط ساکنین شوشترنو در کیفیت بازشوها شده است. بنابراین در این تحقیق به دنبال اولویت ها و دالیل اصلی 
انجام تغییرات یاد شده و ارتباط آن ها با مقوله محرمیت و رضایتمندی کاربران از محرمیت در این مجموعه می باشیم. الزم 
به ذکر است، خطای فرآیند فوق در بررسی مربوط به پنجره ها، 0/07 درصد می باشد که در محدوده قابل قبول قرار دارد 

)ضریب خطا کم تر از 0/1درصد قابل قبول می باشد(.

شکل 1: فضاهای مورد ارزیابی به عنوان معیار در فرآیند سلسله مراتبی

Expert Choice جدول 1: جدول وزن دهی برنامه

تعریفامتیاز )شدت ارجحیت(
ترجیح یکسان1
کمی مرجح3
ترجیح بیشتر5
ترجیح خیلی بیشتر7
کاماًل مرجح9

ترجیحات بینابین )وقتی حالت های میانه وجود دارد(2، 4، 6، 8

3. ارزیابی پس از ساخت و سنجش میزان رضایتمندی
ارزیابی پس از ساخت، عبارتی است که دامنه وسیعی از فعالیت هایی را که هدفش شناخت چگونگی عملکرد ساختمان های 
ساخته شده و میزان رضایتمندی کاربران ساختمان و محیط ساخته شده می باشد، دنبال می کند. در واقع تعریف مشخصی 
از ارزیابی پس از ساخت2 و واژه هایی که در رابطه با آن استفاده می شود: مثل بازبینی طراحی محیط، ارزیابی ساختمان های 
 Hewitt et al.,( در حال استفاده، بازبینی پس از سکونت، ارزیابی تسهیالت و ارزیابی عملکرد ساختمان ها وجود ندارد
2005(. انستیتو معماران سلطنتی بریتانیا3 ارزیابی پس از ساخت را عنوان جمع آوری سیستماتیک اطالعات ارزشمند در 
رابطه با کارایی طرح های اجرا شده می داند که اجازه می دهد طراحان برای بهبود مستمر طرح  های خود، دستورالعمل هایی 
پیدا کنند )RIBA, 1991(. رویکرد رضایتمندی از جمله رویکردهایی است که در چند دهه اخیر در ارتباط با مباحث 
انعکاس دیدگاه ساکنان در مورد وضعیت محیط زندگی آن ها،  نارضایتی و  کیفیت محیطی وارد شده است. رضایت و 
نشان دهنده میزان کیفیت محیطی محل زندگی هم می باشد )Rafieian et al., 2009(. رضایتمندی مفهوم گسترده ای 
 .)Gifford, 1999( دارد و به دامنه وسیعی از تمایالت و مطلوبیت ها جهت رفع نیازهای ابتدایی تا متعالی انسان داللت دارد
به طور  واحد همسایگی  و  واحد مسکونی  از  به رضایت  آن،  از  و میزان رضایتمندی ساکنان  کیفیت محیط های زندگی 
مستقیم و رضایت از شرایط فرهنگی و اجتماعی به طور غیرمستقیم بستگی دارد )Galster & Hesser, 1981(. میزان 
رضایتمندی از محیط زندگی در رابطه با عوامل فرهنگی و اجتماعی به اعتقادات، آداب و رسوم و شرایط اجتماعی محل 
سکونت و تطابق آن با معیارهای ساکنان مرتبط می باشد، تمرکز این پژوهش بر اصل محرمیت به عنوان یکی از عوامل 

مؤثر در رضایتمندی در زمینه مسائل فرهنگی و اجتماعی می باشد که در بخش بعد به اهمیت آن اشاره خواهد شد. 
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POE 1-3- مراحل و روش های انجام
انجام شده است.  ارزیابی پس از ساخت را نشان می دهد که اکثر آن ها به وسیله مراکز دانشگاهی  جدول 2، روش های 
 )PROBE( هرچند قاعده و تعریف جامعی در این امر وجود ندارد، بهترین روش شناخته شده در این رابطه، روش تحقیقی
انجام  در بریتانیا می باشد که در آنجا بیش از سایر نقاط کار شده است و به وسیله مرکز ساخت محیط یو سی برکلی4 
اطالعات  بازنگری   -1 می باشد:  زیر  موارد  شامل   POE از  استفاده  مزایای  و  اهداف   .)Hewitt et al., 2005( شده است 
ساختمان ها 2- آزمودن ایده های نو 3- توجیه کردن هزینه های اصلی و مهم 4- آموزش تصمیم گیرندگان مثل مالکان 
و طراحان برای جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته 5- اصالح عملکرد ساختمان ها در طول زمان به عنوان مثال: حل 
مشکالت و یا انطباق تسهیالت با تغییر نیازهای سازمانی 6- پاسخگو بودن طراحان و مالکان به عملکرد ساختمان 7- 

.)Hewitt et al., 2005( ارتباط بهتر بین طراحان،کارفرمایان، مدیران و کاربران نهایی

 POE جدول 2: روش های
زمانی که پس از 
آن می توان کار را 

شروع کرد
قالب/تمرکززمان انجام کار

منبعروشروش استفاده شده

پس از یکسال از 
یک روزسکونت

عمدتاً فرآیند بازبینی 
کاربردی و عملکردی 

را پوشش می دهد

برگزاری جلسات در 
www.architecture.comدی مونتفورتساختمان

click on client forums

در مراحل طراحی و 
اتمام ساخت

پرکردن پرسشنامه ها به 
صورت آنالین که 20-30 

دقیقه طول می کشد و 
آنالیز فوری آن ها

کاربردی بودن، 
کیفیت ساختمان و 

اثر آن
پرسشنامه

CIC DQIs
)شاخص سنجش 
کیفیت طراحی(

www.dqi.org.uk

حدود 12 ماه پس 
از سکونت

10دقیقه برای هر فرد 
ساکن ساختمان

ارزیابی سکونت 
به عنوان ابزار تشخیص 

خطا در آموزش

پرسشنامه:
– hard copy
– web based
7 point scale

 Overall روش 
Liking Scorewww.absconsulting.uk.com

هر زمانی ممکن 
است ولی معموالً 

پس از 12 ماه

کل فرآیند بین 2 روز تا 
2 ماه متفاوت است

ارزیابی کامل هر فرد 
یک ماه

رضایتمندی ساکنین/ 
ارزیابی ساکنین از 
سیستم ساخت/ 

عملکرد سیستم ها/ 
توسعه شاخص ها

پرسشنامه هایی که 
دیدگاه متخصصین انرژی 
را ارزیابی می کند مثال 

عملکرد سیستم ها

روش تحقیقی 
PROBEwww.usablebuildings.co.uk

هر زمانی ممکن 
است ولی معموالً 

پس از 12 ماه

15-10 دقیقه برای 
پرسشنامه از ساکنین با رضایتمندی کاربرانتکمیل پرسشنامه

تمرکز بر گروهی خاص

 روش ارزیابی
سکونت
BUS

www.usablebuildings.co.uk

پس از اتمام یک 
ساختمان و یا توأم 
با یک روش دیگر

ارزیابی کامل هر فرد 
یک هفته

استفاده انرژی و صرفه 
جویی

ارزیابی اطالعات مصرف 
انرژی مثل صورتحساب 

مصرف انرژی

ارزیابی انرژی 
و گزارش روش 

شناسی
www.cibse.org

می تواند قبل، در 
طول و یا پس از 

انجام پروژه استفاده 
شود

از برگزاری یک سمینار تا 
برگزاری مباحثه و یا یادگیری از تجاربارزیابی های دنباله دار

مصاحبه
یادگیری از 

تجارب

5 BUS 2-3- روش ارزیابی سکونت
روش استفاده شده در این پژوهش بر اساس دسته بندی ارائه شده در جدول 2، روش ارزیابی سکونت BUS می باشد. 
معموالً زمان این مباحثات پس از انجام سکونت افراد در بنا مي باشد. زمان انجام این نوع ارزیابی هر زمانی ممکن است 
باشد. ولی معموالً پس از 12 ماه از سکونت انجام می شود. تمرکز این روش بر روی رضایتمندی کاربران از طراحی می باشد 
که از طریق پرسشنامه از کاربران ارزیابی می شود. اطالعات گرافیکي براي درک بهتر کاربران تصاویر به کاربران متفاوت 
نشان داده مي شوند. زمان نمایش تصاویر معموالً کوتاه است که بتوان زمان ارتباط را اقتباس کرد. در همین حال اطالعات 
به دست آمده به دنبال نشان دادن چگونگي استفاده از بنا و تغییرات اعمال شده توسط کاربران و نیازهای آن ها مي باشد 

.)Hewitt et al., 2005( و مي توان اطالعات مفیدي براي تصمیم گیري هاي طراحي از آن استخراج کرد
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3-3- چارچوب انجام کار
شکل 2 مراحل انجام ارزیابی پس از ساخت را نشان می دهد.

POE شکل 2: روند

 

)Barlex, 2006(

با توجه به موضوع تحقیق و ارتباط میان انجام تغییرات در کیفیات بازشوها، با مسائل فرهنگی و مقوله محرمیت، نیاز 
به بررسی منابع در ارتباط با مقوله  محرمیت، ابعاد و مسائل مرتبط با آن که ریشه در قوانین حاکم بر معماری سنتی 

ایرانی- اسالمی دارند، می باشدکه در ادامه بیان خواهد شد.

4. اصل محرمیت و رضایتمندی از محیط مسکونی
با تأکید بسیار بر  مذهب اکثریت مردم شهر شوشتر )نمونه موردی این مقاله( اسالم و شیعه می باشد. شریعت اسالمی 
فطرت انسان به دنبال پاسخگویی به نیاز های جسمی و روحی انسان است. یکی از این نیازهای ذاتی تمایل انسان به 
حفظ حریم خصوصی خود است. در اسالم به حفظ حریم خصوصی توجه زیادی شده است و به مسلمانان در این زمینه 
توصیه شده است )Memarian et al., 2011(. توجه به این نیاز انسان، سبب به وجود آمدن اصل محرمیت در معماری 
شده است. محرم در لغت از ریشه حرم به معنای حرام قرار داده شده است و جمع آن محارم می باشد. در لغت نامه های 
 Dehkhoda( فارسی از محرم به عنوان کسی که اذن دخول به حرم و خانه شخصی را دارد و خویش و آشنا یاد شده است
Dictionary(. اما در اصطالح فقه اسالمی شامل گروهی از خویشاوندان نزدیک نسبی و رضاعی می شود که ازدواج با آن ها 
تا ابد حرام است مانند مادر و خواهر و خاله و عمه و دختر برادر و دختر خواهر، اما نگاه به آن ها جایز است. بر اساس 
احکام اسالم حجاب اسالمی )پوشش تمام بدن به غیر صورت و دستان تا مچ( در میان محارم می تواند رعایت نشود، ولی 
در حضور فرد محرم باید حجاب داشت. در قرآن کریم پیرامون مسأله محرمیت و حفظ حریم، درآیات 27، 31 و61 سوره 
مبارکه نور، همچنین آیه 23 از سوره مبارکه نساء و آیه 80 ازسوره مبارکه نحل به نحوه لباس پوشیدن، قلمرو خصوصي 
خانه و خصوصي بودن مکالمات اشاره شده است. عالوه بر این، مورد احترام قراردادن حریم دیگران و عدم تجاوز به آن 
حتي به واسطه دید مستقیم تأکید شده است )Seifeian & Mahmoudi, 2007 quoted from Hakim, 2001(. با توجه 
به تأثیر عمیق اسالم بر فرهنگ و اعتقادات مردم در جامعه ایرانی، یکی از جنبه های ایجاد رضایتمندی در محله های 
مسکونی فراهم آمدن شرایط کالبدی اجرای دستورات اسالم و از آن جمله محرمیت می باشد. هنر و معماری ایران ارتباط 
نزدیکی با فرهنگ و جهان بینی آن دارد و در این میان نقش اسالم در بخش عمده ای از آثار معماری ایران غیر قابل 
انکار است )Naghizadeh, 2002(. به منظور شناخت مفاهیم معماری ایرانی، باید به بستر فرهنگی و اجتماعی رشد این 
مفاهیم پرداخت. جامعه سنتي متأثر از فضای معنوی حاکم بر آن می باشد. به همین ترتیب ساخته های معماری، متأثر 
از جهان بینی جامعه می باشند )Seifeian & Mahmoudi, 2007(. اعتقادات مردم تأثیر بسیاری بر فرم معماری سنتی 
 .)Memareian, 1994( ایران داشته است، آنچه در معماری اسالمی ایران بسیار شاخص می باشد، درونگرایی آن می باشد
فضایي را مي توان فضاي محرم دانست که از نظر کالبدي براي استفاده کننده داراي حریم، مصونیت و امنیت بوده و کیفیت 
فضایي آن به گونه اي باشد که آرامش و آسایش فرد را تأمین نماید. در واقع هنگامي که شخصي به عنوان محرم شخص 
دیگر قرار مي گیرد، از نظر شرع اصولي میان آنان برقرار می شود و رابطه اي خاص توأم با اعتماد، اطمینان، آسایش و امنیت 
خاطر میانشان برقرار مي شود که حکایت از نزدیکی زیاد میان آنان دارد )Seifeian & Mahmoudi, 2007(. اصل محرمیت 
در معماری، اصل سلسله مراتب در نظام فضایی شهر و همچنین خانه و وجود فضاهای عمومی، نیمه عمومی، خصوصی و 
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نیمه خصوصی، درونگرایی و پیوند معماری با طبیعت از اصول تأثیرگذار در حفظ حریم خصوصی در معماری سنتی ایران 
می باشد )Seifeian & Mahmoudi, 2007(. مطالب فوق نشان دهنده اهمیت، حریم خصوصي افراد خانواده و تأثیر آن در 

رضایتمندی ساکنان خانه می باشد.

5. بررسی نمونه موردی: شوشترنو
در دهه 1970 با افزایش قیمت نفت، حجم بی شماری از فعالیت های اقتصادی در منطقه خلیج فارس و ایران شکل گرفت. 
شهر جدید شوشتر پروژه ای بود که تحت تأثیر این فرآیند و برای اسکان کارگران کارخانه کشت و صنعت کارون در نظر 
گرفته شد. پروژه به شرکت مشاورین داز واگذار شد. شهر شوشترنو، در همسایگی شهر شوشتر، با هدف بهبود وضعیت 
اقتصادی و گسترش شهر شوشتر در حدود سه دهه قبل طراحی و ساخته شد. این شرکت با ارائه مسکن ردیف های فردی، 
امکانات جمعی و خدمات زیربنایی، یک مرکز خرید و بازار، مسجد، جامعه و فرهنگی مرکز، یک مدرسه، امکانات ورزشی، 
یک ایستگاه اتوبوس و یک پل که به شهر قدیمی وصل می شد، سعی داشت امکانات مسکونی و رفاهی و خدماتی ایجاد 
نماید که صورت نگرفت )شکل 3(. شهر جدید شوشتر در مساحت 270 هکتار و با ظرفیت 31 هزار نفر طراحی و در 
پنج فاز طراحی شد. این طرح برنده جایزه آقا خان در سال 1365)1986( می باشد. دیبا )طراح( پروژه را به شکل ساخت 
و ساز افقی پرتراکم به اجرا در آورد. از ساخت آپارتمان های چند طبقه پرهیز شد و شهر هویت شهرهای افقی را گرفت 

.)Diba & Javahereian, 2005( )5شکل4و(
شکل 4: دید از باال شوشترنوشکل 3: محورهای اصلی شوشترنو

)Aga Khan Award for Architecture website(

ناآرامی های سیاسی در سال 1979 در ایران باعث توقف پروژه شد. طرح در فاز اول رها شد و شوشترنو در هنگام جنگ 
ایران و عراق تبدیل به محل اسکان مردم جنگ زده دیگر مناطق شد )Diba & Javahereian, 2005( )شکل 6(. 

شکل 5 و 6 : تصویر پشت میدان و بازارچه شوشترنو  وضع فعلی

  

6. تجزیه و تحلیل داده ها
مطالب این بخش شامل اطالعات به دست آمده از مشاهدات و پرسش نامه ها می باشد که در دو بخش ارائه می شود: 

1-6- آسیب نگاری در شوشترنو
آسیب نگاری در این مجتمع مسکونی به دو صورت اجتماعی و کالبدی می باشد )شکل 7 و 8(.



163

کیفیت بازشوها در رضایتمندی از محرمیت در مجموعه های مسکونی،  تأثیر 
نمونه موردی: مجموعه مسکونی شوشتر نو
شماره صفحه مقاله: 157-168

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

13
94

ن
ستا

زم
و
ییز

پا
. 15

اره
شم

شکل  7 و 8 : آسیب های کالبدی شوشترنو وضع فعلی

  

1-1-6- آسیب نگاری اجتماعی
با وقوع انقالب اسالمی روند ساخت فاز های آتی پروژه متوقف شد و با شروع جنگ تحمیلی، اکثر ساکنان اصلی بناها را 
ترک کرده و جنگ  زده ها و مهاجران از شهر ها و روستاهای مختلف و اطراف به این شهرک آمدند و در آن ساکن شدند. 
در واقع ساکنان اصلی این شهرک با هر سنت و فرهنگی به مدت هشت سال سکونت گزیدند و همین امر کافیست تا 
تغییرات در این پروژه شکل بگیرد. چرا که هرکس فرهنگ و آداب رسوم شهر خود را باخود به این مجتمع آورد. از طرف 

دیگر ازدحام بیش از حد آن ها باعث لطمه دیگری به این مجتمع شد.

2-1-6- آسیب نگاری کالبدی
آزاد در مجموعه 4-  زباله های  از:1- رطوبت 2- فاضالب روان در محوطه 3-  آسیب های کالبدی در مجموعه عبارتند 
به  رسیدگی  و  تعمیر  عدم   -6 زمان  مرور  به  گذرها  کفسازی های  و  دیوارها  از  بخشی  5- خراب شدن  نا به جا  الحاقیات 
خرابی های موجود 7- عدم لوله کشی )گاز، آب، برق و فاضالب( در بعضی قسمت های مجموعه 8- بستن روزنه های هوا 

و تغییر ارتفاع جان پناه بالکن )شکل9(.

شکل 9: تغییرات در کیفیات بازشوها شوشترنو وضع فعلی

  

2-6- اطالعات به دست آمده از پرسش نامه ها 
در این بخش داده هایی که از پرسشنامه ها به دست آمده اند به صورت جداول ارائه می شود. نحوه تولید داده ها و چگونگی 
بحث درباره داده ها در ادامه به صورت کامل بیان شده است. در نهایت به مقایسه نتایج به دست آمده با شاخصه های اصلی 
موضوع پرداخت شده است. سؤاالت تنظیم شده در دو بخش، مسائل معماری و اجتماعی را ارزیابی می کند. الزم به ذکر 
است، به منظور تفسیر موضوعات از سیستم ارزش گذاری استفاده شده است. به جواب ها ضرایبی به صورت زیر داده شده 
که با جمع هر دسته میزان امتیاز عوامل استخراج می شود. خیلی زیاد: 2+، زیاد: 1+، متوسط: 0، کم: 1- و خیلی کم: 2-. 
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پس از جمع بندی اطالعات به دست آمده و تحلیل داده ها به نتایجی خواهیم رسید که زمینه ساز انجام هدفمند اصالحات 
در این مجموعه می باشد.

1-2-6- اطالعات مربوط به جامعه آماری
به منظور جمع آوری اطالعات جامعه آماری شامل کاربران استفاده شده است که تعداد افراد جامعه کاربران 32 نفر می باشد 
که از لحاظ جنسیت تعداد 15 نفر زن و 17 نفر مرد مورد پرسش قرار گرفته اند که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب 

شده اند.

جدول 3: اطالعات ساکنان 

تعداد افراد 
خانواده

8-7 نفر6-5 نفر4-3 نفر2-1 نفر
1%3/121%3/1221%65/639%28/13

باالترکارشناسیکاردانیدیپلمزیر دیپلمتحصیالت

جنسیت
0%11/760%5/882%41/171%41/177%7مرد
0%13/430%6/662%13/331%66/662%10زن

میزان سکونت در 
شوشتر

30-20 سال20-15 سال15-10 سال10-5 سالزیر 5 سال
%12/5%9/27%12/5%21/87%43/75

راه امرار معاش 
ساکنین

امتیازکارگریکارمندیسرمایه داری
70/450/7%27 نفر29/5%5 نفر0%0 نفر

آمارها نشان دهنده، جمعیت باالی خانواده ها، اغلب 6-5 نفره می باشد. بررسی میزان تحصیالت نشان دهنده پایین تر بودن 
سطح سواد زنان به نسبت مردان و عمدتاً سطح سواد ساکنین بین دیپلم و زیردیپلم است. عالوه بر این مشاهدات نشان 
داد که اکثر ساکنین، بومی شهرستان شوشتر نبوده و عمدتاً مهاجران روستا به شهر می باشند. شغل اکثر افراد کارگری و 

کارمندی است که درصد باالیی به شغل کارگری اختصاص دارد )جدول3(. 

2-2-6- استفاده از نور طبیعی
78/12 درصد از افراد بر این باورند که میزان بهره گیری خانه ها از نورطبیعی، کم می باشد )جدول4(.

جدول 4: میزان استفاده از نورطبیعی در واحدها

امتیازخیلی کمکمزیادخیلی زیادمورد بررسی
0/75 -6/25%2 نفر78/125%25 نفر15/625%5 نفر0%0 نفرمیزان استفاده از نور طبیعی

3-2-6- بازشوها
افراد درمورد مناسب بودن شکل بازشوها در زمان ساخت و یا نامناسب بودن آن، نظر یکسان داشتند. با این وجود 69درصد 

افراد شکل فعلی بازشو ها را مناسب دانسته اند )جدول 5(.

جدول 5: مناسب بودن شکل بازشو در شوشترنو 

امتیازخیربلهمورد بررسی
46/8750/07%53/125%مناسب بودن شکل بازشو در تصویر قدیمی
31/250/37%68/75%شکل بازشوهای استفاده شده در حال حاضر

براساس پرسش های به عمل آمده، افراد دالیل اعمال تغییرات در مکان قرارگیری، شکل و اندازه بازشوها براساس اولویت 
به صورت زیر دسته بندی کرده اند: قرارگیری بازشو در مکان نامناسب، شکل نامناسب )جدول6(.
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جدول 6: دلیل جا به جایی بازشو و تغییر شکل بازشوها 

نور زیادمکان نامناسباندازه نامناسبشکل نامناسبمورد بررسی
6/45%83/87%32/25%51/61%دلیل جابه جایی بازشو و تغییر شکل

72درصد از افراد بر این باورند که اضافه کردن بالکن به اتاق باعث کورکردن روزنه ها شده است ) جدول7(.

جدول 7: دلیل کورکردن روزنه ها 

الحاقات و اضافات به بناتغییر کاربریشکل نامناسباضافه کردن بالکن به اتاقمورد بررسی

56/25%28/125%15/625%71/875%دلیل کورکردن روزنه ها

4-2-6- محرمیت
به دلیل نزدیکی اطالعات، با استفاده از روش امتیاز دهی مشخص شد که مردان و زنان در مطلوب بودن محرمیت خانه های 
خود اتفاق نظر داشته اند. این در حالی است که 67 درصد از زنان و 65 درصد از مردان بر این باورند که احساس کرده اند، 
دیگران از بیرون به داخل خانه های آن ها اشراف دارند. همچنین 67 درصد از زنان و 59 درصد از مردان ادعا کرده اند که 

از درون خانه خود می توانند داخل واحد های همسایه را ببینند )جدول 8 و 9(.

جدول 8: محرمیت 

امتیازضعیفمتوسطخوبخیلی خوبجنسیتمورد بررسی

محرمیت
200/26%3 نفر13/33%2 نفر53/33%8 نفر13/33%2 نفرزن
23/520/41%4 نفر17/64%3 نفر47/05%8 نفر11/76%2 نفرمرد

جدول 9: احساس محرمیت و آرامش 

امتیازخیربلهجنسیتمورد بررسی

احساس دیده شدن از بیرون خانه
33/330/33%5 نفر66/66%10 نفرزن
32/290/32%6 نفر64/76%11 نفرمرد

دیدن داخل خانه های دیگر از درون خانه
33/330/33%5 نفر66/66%10 نفرزن

41/170/17%7 نفر58/82%10 نفرمرد

7. بحث و نتایج 
همانطور که جداول نشان می دهد، نزدیک به 65 درصد از افراد احساس می کنند که افراد از بیرون خانه آن ها را می بینند و 
خود نیز از درون واحدهای خود به درون خانه های دیگر، دید دارند. به نظر می رسد که نیاز افراد به داشتن حریم خصوصی 
و محرمیت در واحدهای مسکونی برآورده  نشده است. در ادامه، دالیل انجام تغییرات از طریق تحلیل پرسشنامه ها دنبال 
خواهد شد. با کمک گرفتن از برنامه Export Choice نتایجی حاصل شد که در ادامه تحلیل شده است. همانطور که 
گفته شد، مطالعات در مقوله کیفیت بازشوها که تأثیر زیادی در ایجاد حریم خصوصی و محرمیت برای خانه دارند، و در 

شوشترنو دچار تغییرات زیادی توسط ساکنان شده اند، متمرکز می باشد.

1-7- پنجره ها
همانطور که شکل 10 و 11 نشان می دهد، مهم ترین دالیلی که باعث ایجاد تغییرات در پنجره ها توسط ساکنین شده 

 است، به ترتیب عبارتند  از:
نیاز برای ایجاد فضای جدید: که مهم ترین عامل ایجاد تغییرات در پنجره ها می باشد. به عبارتی دیگر تغییراتی . 1

که کاربران در فضای داخلی خانه خود برای پاسخگویی به نیازهای فضایی خود می زنند، باعث انجام تغییرات زیادی 
در بازشوها شده است.
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مناسب نبودن پنجره از لحاظ کاربرد: منظور استفاده از وسایل خنک کننده مانند کولرگازی، که در این منطقه . 2
به منظور ایجاد شرایط آسایش رایج می باشد، که شکل، ابعاد و تناسبات بازشو از نظر کاربران مناسب نمی باشد.

ایجاد حریم شخصی: همانطور که عنوان شد، برخی از کاربران احساس کرده اند دیگران از بیرون می توانند درون . 3
خانه های آن ها را ببینند و با تغییر در بازشو سعی در ایجاد و تقویت حریم شخصی خود کرده اند.

باال بردن احساس امنیت )امنیت به لحاظ سرقت(.. 4
باال بردن احساس حفاظت )حفاظت از افراد و اشیاء از سقوط(.. 5
میزان ورود نور طبیعی: همانطور که پیش از این آمد کاربران میزان ورود نور طبیعی به واحدها را کم دانسته اند، . 6

با این وجود این عامل از نظر کاربران کم ترین درجه اهمیت به منظور ایجاد تغییرات در پنجره ها بوده است. از جمله 
دالیل آن گرمی هوا و مالحظات اقلیمی می باشد.

عالوه بر این، به ترتیب: تغییر کاربری فضای پشت پنجره، تغییر مکان بازشو، تغییر اندازه بازشو و تغییر شکل بازشو از 
مهم ترین روش های انجام تغییرات می باشند. 

)Expert Choice شکل 10: دالیل تغییر کیفیت پنجره ها )نرم افزار

)Expert Choice شکل 11: دالیل و روش های تغییر کیفیت پنجره ها )نرم افزار

8. نتیجه گیری
مطالعات نشان داد که رضایتمندی کاربران مجموعه از مقوله محرمیت، پایین می باشد و دلیل ایجاد بسیاری از تغییرات در 
بازشوها، تغییر کاربری فضاها، عدم حس امنیت و آسایش ناشی از برآورده نشدن حس محرمیت داشتن، دانسته اند. عالوه 
بر این نیاز به فضای بیشتر برای زندگی و پاسخگویی به نیازهای اولیه سکونت، مهم ترین دلیل ایجاد تغییرات می باشد. 
بازشوها توسط ساکنین  اعمال شده توسط ساکنین، پوشاندن  عواملی چون نداشتن حیاط در برخی واحدها، تغییرات 
سبب بهره گیری کم واحدها از نور طبیعی شده که در عدم رضایتمندی ساکنین از کیفیت بازشوها مؤثر می باشد. عمده 
کاربران برای پاسخ به نیازهای اولیه سکونت دست به انجام تغییرات در مجموعه زده اند، به گونه ای که توجهی به عوامل 
فرهنگی نداشته اند. بر  این  اساس، شناخت صحیح از فرهنگ و الگوهای رفتاری کاربران نهایی تأثیر زیادی در طراحی 
خواهد داشت. در این مجموعه اکثراً مهاجرین ساکن شده اند، که در آغاز برنامه طراحی، این چنین نبوده است. اتفاقاتی 
در زمان اجرا مثل جنگ تحمیلی و روش مدیریت مسئولین باعث بسیاری از این مشکالت شد. به نظرمی رسد که مشکل 
شوشترنو بیش از این که مشکل طراحی و معماری باشد، مشکل فرهنگی است. مطالعات بیان می دارد که ضعف در ارتباط 
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بین کاربر و طراح در مراحل طراحی، سبب عدم شناخت صحیح کاربر و طراح از نیازهای متقابل خواهد شد. در طراحی 
مجموعه های مسکونی که امکان ایجاد چنین ارتباط قوی به دلیل مشخص نبودن ساکنین نهایی مجموعه، مهیا نیست. 
لزوم شناخت و بازخوانی فرهنگی، اجتماعی و الگوهای رفتاری جامعه مربوطه توسط طراح پررنگ تر می شود. عالوه بر این 
استفاده از روش های نوینی چون ارزیابی پیش از ساخت که سبب باالرفتن مشارکت ساکنین نهایی در طراحی و تقویت 

ارتباط کاربر و طراح می شود، می تواند مفید باشد. 
نظر به این که در هر حال درمجموعه های مسکونی که با روش انبوه سازی طراحی و ساخته می شوند، ساکنین با انجام 
تغییرات سعی در هماهنگ کردن معماری با شکل زندگی و نیاز های خود دارند. بنابراین نبود برنامه، قانون مدون و طرحی 
برای مدیریت و نظم دهی به این تغییرات و اصالحات می تواند باعث اغتشاش و بی نظمی در مجموعه، از بین رفتن کیفیت 
طرح و همچنین وقت و سرمایه می شود. بنابراین کار پس از اتمام ساخت مجموعه به اتمام نمی رسد، بلکه نیازمند مدیریت 
در سکنی گزیدن افراد و مدیریت و بازبینی در انجام اصالحات باید به صورت منسجم و دنباله دار وجود داشته باشد. از 
این رو نقش مدیریت از زمان طراحی تا ساخت پس از سکونت و انجام تغییرات بسیار با اهمیت است که در این مجموعه 

به نظر می رسد عدم مدیریت و بی نظمی و بی برنامه گی باعث این امر شده اند.
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