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BACKGROUND AND OBJECTIVES: Nowadays, one of the main concerns of architects 
and urban designers is environmental crises and high energy consumption in buildings, 

especially in metropolitan areas (specifically in Tehran city). According to other research 
conducted on all land uses, residential buildings have higher energy consumption than 
other building types, which indicates the importance of efficiency and management 
of energy consumption in residential buildings and shows the significance of providing 
solutions for this concern. Therefore, academic education in sustainable architecture 
strategies and principles requires a revision for implementation of these strategies by 
architects and designers. Since environmental crises are still a marginal field in academic 
architecture courses, the issue of sustainability has been included in the curriculum as a 
single course. Regarding the abovementioned issues, this study aims to investigate the 
position of university education in sustainable architecture in universities and higher 
education institutions, as well as the effectiveness of residential buildings designed in 
Tehran city based on sustainability principles.

METHODS: This research is a kind of applied research. In terms of methodology, it 
combines descriptive-analytical research and survey research methods. In this 

research, the researcher describes the real and regular objective characteristics of the 
study. This research is comprised of two main parts: qualitative and quantitative parts. In 
the first part, the qualitative part, the theoretical foundations of the research are studied. 
In order to obtain the desired results in this research, the information is collected through 
bibliographic studies. Questionnaires were given to twenty students and professors 
of architecture. In the questionnaire, the position and role of sustainable architecture 
education in universities were investigated based on three main components (quality of 
indoor environment, innovation in design, and community). Smartpls2 software was used 
to determine the validity of the questionnaire, and the Friedman test in Spss software was 
used to prioritize the data. Cronbach’s alpha coefficient was also used to determine the 
normality or abnormality of the data.

FINDINGS: The priority of the variable components regarding the position of academic 
education in sustainable architecture was reported in order of importance using the 

Friedman test. Based on the findings, the order of importance for the component variables 
is “community”, “design innovation”, and the “indoor quality” components, respectively. 
Regarding the “community” component, the items of “increasing awareness for young 
architects and graduates to implement sustainable architectural solutions” and “providing 
incentive policies by officials and superiors (providing financial facilities)” were the most 
and least important items. Then, amongst the items of “design innovation” components, 
“using heating and cooling systems with the least energy consumption” was ranked as the 
most important item. Finally, regarding the “indoor quality” component, “thermal, visual, 
psychological, and health comfort” items received the highest scores.

CONCLUSION: Based on the research results, it can be acknowledged that academic 
education in the field of sustainable architecture has been effective to some extent 

for the students. The sustainable architecture course introduces the environmental 
crises and explains the need to use sustainable architecture solutions in buildings. 
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Therefore, effective measures have been taken to use materials compatible with the 
climate and heating and cooling systems with low energy consumption in the building. 
However, residential building design and implementing active solutions to reduce energy 
consumption remain the primary concern. Relying on active solutions for reducing energy 
consumption in sustainable architecture, such as using revolving windows, photovoltaic 
panels, etc., must be accentuated. Finally, the quality of the interior environment in 
the design of residential buildings, which is one of the important criteria of sustainable 
architecture, was the least considered item in designing sustainable residential buildings. 
In order to improve the effectiveness of this criterion in residential building design, higher 
authorities can provide incentive policies and special financial facilities to architects and 
urban planners to improve the quality of the building environment based on sustainable 
architectural approaches. 

HIGHLIGHTS:
- Explaining the relationship between the position of academic education in the field of 
sustainable architecture in universities and higher education institutions at all levels and 
the way to design residential buildings in Iran, specifically in Tehran city.
- Evaluation of residential buildings in Tehran from the perspective of using sustainable 
architectural models and sustainable development.
- Presenting a questionnaire among the expert statistical community in order to prioritize 
effective indicators, explaining the effectiveness and finally evaluating the position of 
sustainable education on the design of residential buildings.
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نکات شاخص

ــی در  ــدار در دانشــگاه ها و موسســات عال ــاری پای ــوزه معم ــک در ح ــای آکادمی ــگاه آموزش ه ــان جای ــن رابطــه می - تبیی
ــه کالنشــهر تهــران. ــران از جمل تمامــی مقاطــع و نحــوه طراحــی ســاختمان های مســکونی در کشــور ای

- ارزیابی ساختمان ای مسکونی شهر تهران از منظر بکارگیری الگوهای معماری پایدار و توسعه پایدار.
- ارائــه پرسشــنامه در میــان جامعــه آمــاری متخصــص بــه منظــور اولویت بنــدی شــاخص های تاثیرگــذار، تبییــن میــزان 

ــر طراحــی ســاختمان های مســکونی. ــدار ب ــگاه آموزش هــای پای اثربخشــی و نهایتــاً بررســی جای

نحوه ارجاع به مقاله

ــوردی: ســاختمان های مســکونی  ــه م ــدار؛ نمون ــای دانشــگاهی در حــوزه معمــاری پای ــگاه آموزش ه ــی جای ــه. )1401(. ارزیاب ــا، پیمــان و کاظمــی، معصوم پیله چی ه
شــهر تهــران، نشــریه علمــی معمــاری و شهرســازی ایــران، 13)1(، 244-231.

ــای  ــه راهکاره ــاز ب ــیلی نی ــوخت های فس ــر س ــش ذخای ــت محیطی و کاه ــای زیس ــود بحران ه باوج
توســعه پایــدار و معمــاری پایــدار بــه  منظــور مدیریــت مصــرف انــرژی و کاهــش زیان هــای خطرنــاک 
ــجویان  ــی دانش ــش آگاه ــور افزای ــتا به منظ ــن راس ــود. در ای ــاس می ش ــش احس ــانی بیش ازپی انس
ــرار  ــگاهی ق ــوزه دروس دانش ــدار در ح ــاری پای ــی معم ــای تخصص ــتی آموزش ه ــان بایس و طراح
گیــرد. از آنجایی کــه ســاختمان های مســکونی بخــش مهمــی از مصــرف انــرژی را در کشــور شــامل 
ــر نحــوه طراحــی ســاختمان های مســکونی در  ــن راهــکار ب می شــوند، بایســتی میــزان اثربخشــی ای
شــهر تهــران موردبررســی قــرار گیــرد. ایــن پژوهــش از منظــر روش شناســی پیمایشــی اســت و دارای 
دو بخــش کیفــی و کمــی اســت کــه در بخــش کیفــی بــه بررســی مبانــی نظــری مربوطــه و در بخــش 
ــی  ــور بررس ــه  منظ ــاری ب ــجویان معم ــاتید و دانش ــر از اس ــار 20 نف ــنامه هایی در اختی دوم پرسش
میــزان اثربخشــی آموزش هــای معمــاری پایــدار بــر نحــوه طراحــی خانه هــای مســکونی شــهر تهــران 
ــتفاده  ــزار Smart PLS2 اس ــنامه از نرم اف ــی پرسش ــن اعتباریاب ــرای تعیی ــت و ب ــده اس ــته  ش گذاش
 شــده و بــه جهــت اولویت بنــدی داده هــا از آزمــون فریدمــن در نرم افــزار SPSS  بهــره گرفتــه شــده 
اســت. درنهایــت نتایــج حاصلــه بیانگــر آن اســت آموزش هــای معمــاری پایــدار در ســطح اجتماعــی 
)دانشــجویان، بــاال بــردن آگاهــی مــردم و درنهایــت کارفرمایــان( بیشــترین تأثیــر را داشــته و در بــاال 

بــردن کیفیــت محیــط داخلــی ســاختمان بــه نســبت اثربخشــی کمتــری دارد.
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مقدمهمقدمه
ــود  ــدرن، باوج ــاری م ــه معم ــرن تجرب ــک ق ــس از ی پ
دســــتاوردها و تحــوالت باارزش آن، مشــــکالت پیچیده ای 
ــان در  ــت جه ــد. وضعی در عرصــه محیط زیســت رخ می ده
آغــاز قــرن 21 میــالدی، بــه یــک توســعه ناپایــدار گواهــی 
جمعیــــت،  رشــد  آن  مشــخصه های  از  کــه  می دهــد 
افزایــش مصــــرف و توزیــع نامتعــادل منابــع اســت. رشــــد 
جمعیــت همانند ســــبک زندگــــی غربی تحمیــــل بزرگی 
بــر محیــــط طبیعی اســــت کــه در زمــــان ما منجر بــــه 
تغییــرات آب و هوایــی، حفــره در الیــه اوزون، زوال گونه هــا 
و سکونت گاه های طبیعــــی گردیده اســــت که نتیجــه آن 
تغییــر فرهنــــگ مصرف و تغییر رویکرد انســــان نســــبت 
بــه طبیعــت اســت. به دنبــال ایــن تغییــرات، مفهوم تــازه ای 
ــه  ــه ب ــده و درنتیج ــدار مطرح ش ــعه پای ــوان توســ ــا عن ب
دلیــل نقــش مهــم محیــط ساخته شــده در جریان توســــعه 
ــرار  ــران ق ــه صاحب نظ ــدار موردتوج ــاری پای ــدار، معم پای
براســاس   .)Gorji Mahlabani, 2010: 92( می گیــرد 
توصیه سازمان ملل، آمـوزش بـراي تـرویج توسـعه پایدار و 
بهبود ظرفیت هــای عمـومی جهـت آشـنا شـدن بـا مباحث 
محیطی و توســعه ای الزامـی اسـت. در ایـن راسـتا دست 
یافتن به آگاهی عمومی درباره منابع محیطی، اصـول اخالقی، 
ارزش هــا، رفتارها و مهارت هــا در سازگاري با اهـداف توسعه 
پایدار و مشارکت مردم در تصمیم گیری هــا از مـوارد داراي 
اهمیــــت بــوده و همــاهنگی بــین مــدیریت اجرایــی و 
 Dias( شــوراهای شــــهري کامــاًل تعییــن  کننــده اســــت
et al., 2004: 1341(. یکــی از راهکارهــای مؤثــر کــه 
می تــوان بــرای افزایــش آگاهــی عمومــی در خصــوص 
ــه  بحران هــای ذکرشــده در میــان دانشــجویان و مــردم ارائ
نمــود، افزایــش آموزش هــای دانشــگاهی در حــوزه معمــاری 
پایــدار و توســعه پایــدار اســت. در هفتادســال گذشته، 
ــوزار  ــاً بـر اســاس مکتــب ب آموزش معمـاري در ایـران غالب
آموزشی  روش هــای  و  محتوایی  ازنظــر  کـه  شــکل گرفته 
که  استادي  تا  شاگردي  سیر  سنتی  مراحل  و  اسلوب  با 
ــال حاضر  ــا در ایران مرسوم بوده متفاوت است. در ح قرن ه
معماري  پروژه هــای  و  مـسابقات  آموزش،  از  مهمی  بخش 
کشورهاي درحال توســعه را ســبک های مدرن، پسامدرن و 
ــای انتزاعی و تجریدي اواخر قـرن بیـستم تشکیل  گرایش ه

.)Hosseini, 2008: 216( می دهنــد 
زیان بــار  و  نامــوزون  دگرگونــی  از  انســان  آگاهــی 
زیســت بوم زمیــن، زمینــۀ توجــه دوبــاره بــه محیط زیســت 
و تأثیــرات آن بــر ســالمت جســمی و روانــی انســان را ایجاد 
نمــود. ارتبــاط انســان و طبیعــت، نشــان از سیســتمی 
ــزاي آن  ــاد و اج ــۀ ابع ــت هم ــه می بایس ــده دارد ک پیچی
ــان در  ــدار و بیج ــادي، جان ــادي و غیرم ــا کل، م ــزء ت از ج
ــه انســان  ــد. ازآنجاک ــرار گیرن ــا موردبررســی ق ــی پوی تعادل
به عنــوان اصلی تریــن جــز ایــن سیســتم، خــود عامــل 
اصلــی برهــم خــوردن تعــادل ایــن سیســتم بــوده، منطقــی 
ــد  ــادل جدی ــه تع ــدن سیســتم ب ــراي بازگردان اســت کــه ب
ــوان  ــی به عن ــبک زندگ ــن رو، س ــد. ازای ــروع کن ــود ش از خ
ــام  ــۀ نظ ــان در چرخ ــور انس ــی حض ــل چگونگ ــی کام تجل
ــر  ــا دیگ ــویه ب ــد س ــل چن ــاط و تعام ــد در ارتب هســتی بای

اجــزا و رویکردهــاي اقلیمــی مــورد بازاندیشــی قــرار گیــرد. 
ــی  ــه زندگ ــاره ب ــام دوب ــه اهتم ــت ک ــن اس ــر ای ــاد ب اعتق
انســانی در ارتبــاط بــا محیــط طبیعــی در غــرب، بــه دنبــال 
بحران هــای زیســت محیطی و تنــزل کیفیــت زندگــی و 
درواقــع بحــران اندیشــه پدیــد آمــد. بنــا بــر گفتــۀ پیشــین، 
پاســخ ایــن پرســش کــه چــرا ایــن بحــران هنــوز دغدغــه و 
ــراي اندیشــیدن نشــده اســت، روشــن  مســئلۀ اصلــی مــا ب
اســت. پاســخ، نرســیدن مــا بــه آســتانۀ نهایــی ایــن بحــران 
در محیط زیســت اســت. مســئله ای کــه بیش ازپیــش برخــی 
ــه  ــرعت ب ــران را به س ــون ای ــعه چ ــورهاي درحال توس کش
ــۀ گفتمــان مهندســی  ــک می ســازد، غلب ــن بحــران نزدی ای
)تکنولــوژي( بــر گفتمــان علــوم انســانی یــا اندیشــه دربــاره 
ــه  ــت؛ ب ــه اس ــف جامع ــطوح مختل ــانی در س ــی انس زندگ
عبارتــی پیــش از نگــرش سیســتمی در حــوزه ارتبــاط 
ــد؛  ــتیبانی می کن ــل از آن پش ــن فص ــه ای ــت ک ــا طبیع ب
ــد ســه گانۀ فــن )راهبردهــاي فعــال(، طراحــی معمــاري  بای
ــتگاهی  ــی، در دس ــبک زندگ ــال( و س ــاي غیرفع )راهبرده
ــای  ــت از حوزه ه ــتمی فرادس ــادل از سیس ــجم و متع منس
علــوم انســانی، تکنولــوژي و هنــر موردبررســی و دقــت نظــر 
قرار گیرند. جامعـــه جهـــانی نیازمنـــد مـــشارکت همگـــانی 
ــرژي  ــصرف انـ ــای محیطــی و مـ ــاهش آالینده ه ــراي کـ بـ
و درنتیجــه حفـــظ و حراســت از منابــع محیطــی و میــراث 
ــام  ــوزش در تم ــی آم ــن اقدامات ــه چنی ــت. الزم ــی اس جهان
ســطوح اجتمـــاعی، به طــور مـــداوم و طوالنی مــدت اســت. 
بدیهــی اســت ایــن آموزش هــا در دانـــشگاه بعــدي عمیق تــر 
 .)Hosseini, 2008: 221( ــد ــر می یاب ــکلی تخصصی ت و ش
در ســال های اخیــر تــالش فراوانــی بــرای ارتقــاء ســطح 
یادگیــری و همچنیــن بکارگیــری راهکارهای اصــول معماری 
ــری  ــا کارب ــاختمان هایی ب ــف و در س ــاد مختل ــدار در ابع پای
ــز  ــوزه حائ ــن ح ــه در ای ــت. آنچ ــده اس ــه ش ــاوت ارائ متف
اهمیــت و قابل بحــث اســت آن اســت کــه آموزش هــای 
دانشــگاهی بــرای افزایــش میــزان بهره گیــری از راهکارهــای 
ــر واقع شــده اســت. در  ــا چــه میــزان مؤث ــداری ت اصــول پای
ــای  ــگاه آموزش ه ــه جای ــر آن اســت ک ــه ســعی ب ــن مقال ای
دانشــگاه ها  در  پایــدار  معمــاری  حــوزه  در  دانشــگاهی 
و مؤسســات آمــوزش عالــی و نیــز میــزان تأثیرپذیــری 
ــر  ســاختمان های مســکونی طراحی شــده در شــهر تهــران ب

ــردد.  ــداری بررســی گ اســاس اصــول پای
ــن  ــود ای ــرح می ش ــش مط ــن پژوه ــه در ای ــؤالی ک س
اســت کــه معیارهــای حــوزه معمــاری پایــدار کــه در 
ــوه  ــر نح ــزان ب ــه می ــا چ ــوند، ت ــس می ش ــگاه ها تدری دانش
ــش  ــران اثربخ ــهر ته ــکونی ش ــاختمان های مس ــی س طراح

ــت؟  ــوده اس ب
دو فرضیــه اصلــی کــه می تــوان بــرای ایــن پژوهــش در 

نظــر گرفــت، عبارتنــد از:
1. بــا گســترش آموزش هــای دانشــگاهی در حــوزه 
ــرخ  ــزون ن ــش روزاف ــاهد افزای ــوان ش ــدار می ت ــاری پای معم
به کارگیــری از راه کارهــای فعــال کاهــش مصــرف انــرژی در 

ســاختمان ها بــود.
پایــداری  حــوزه  در  دانشــگاهی  آموزش هــای   .2



235

بهار و تابستان 1401 . دوره 13 . شماره 1/ صفحات 244-231پیمان پیله چی ها، معصومه کاظمی
ی

ــ
ــ

ـم
ـل

ع
ـه 

ــ
مـ

ـا
ـن

ـل
ـص

ف
دو 

ان
ـر

ــ
 ای

ی
از

ــ
ــ

رس
ـه

 ش
ی و

ار
ــ

مـ
مع

و معمــاری پایــدار باعــث توجــه بیشــتر معمــاران بــه 
بهره گیــری از اصــول پایــداری و همچنیــن آگاهــی مــردم در 
خصــوص بهره گیــری از راه کارهــای کاهــش مصــرف انــرژی 

می گــردد. ســاختمان  در 

مروری بر پیشینه پژوهشمروری بر پیشینه پژوهش
نظام  "ضرورت  عنــوان  بــا  مقالــه ای  در  عزیــزی 
چالش  به  پاسخگویی  راستای  در  معماری  آموزش  منعطف 
بحران هــای  بررسی  بــه  بومی"،  و  جهانی  پایداری هــای 
مدل  دو  پایدار،  معماری  سابقه  و  مفهوم  زیســت محیطی، 
ــای آموزش  ــت بررسی چالش ه در آموزش پایداری و درنهای
این  از  هدف  اســت.  پرداخته  ایران  و  جهان  در  معماری 
راستای  در  ایران  معماری  دانشــکده های  ارزیابی  مطالعه 
ــه  ــش ب ــن پژوه ــت ای آموزش معماری پایدار اســت. درنهای
ایــن نتیجــه رســیده اســت که برنامه مصوب ایستای آموزش 
آموزش  برای  مناسبی  ظرف  ایران  در  معماری  حاضر  حال 
ــد با عنایت به  ــه ای منعطف و نظام من پایداری نبوده و برنام
که سه  ارزیابی  و  برنامه ریــزی  مفید،  و  دقیق  برنامه هــای 
 .)Azizi, 2009( رکن اصلی یک نظام منــد موردنیــاز اســت
حســینی و همــکاران در مقالــه "آموزش معماري پایدار 
در ایران موانع و گرایش هــا"، بــا روش پـژوهش مـوردي 
بــه لزوم توجه به آموزش معماري پایدار در ایران و بررسی 
امکانات و موانع آن پرداخته انــد و درنهایــت بــه ایــن نتیجــه 
بـا  رســیده اند کــه دانـشجویان به طــور سطحی و نظري 
مفـاهیم معمــاری پایــدار آشـنایی داشـته و از آگـاهی عمیق 
و آموزش عملی در اصول معماري پایـدار برخـوردار نیستند 
ــدت  ــای طوالنی م ــد که با تـداوم آموزش ه و به نظر می رس
براي عموم و ایجاد آموزش هــای عملــی و کارگاهی براي 
شرایط  ساختمان،  و  معمـاري  کارشناســان  و  دانشجویان 
مناسبی براي توسعه پایدار و دســت یابی به نتایج معماري 

.)Hosseini, 2008( فراهم می شــود  پایدار 
خاتمــی و فــالح در مقالــه ای بــه بررســی چرایــی 
ــرای دســت یافتــن  ــزار آمــوزش و پژوهــش ب اســتفاده از اب
ــه  ــی رابط ــه بررس ــن ب ــداری و همچنی ــای پای ــه راهکاره ب
و  ساخت وســاز  شــیوه های  و  طراحــی  تحــوالت  بیــن 
اهــداف معمــاری پایــدار پرداخته انــد و درنهایــت بــه 
ــتیابی  ــای دس ــی از راه ه ــه یک ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ای
ــاد  ــدار ایج ــاري پای ــراي معم ــده ب ــداف تعریف ش ــه اه ب
ــا  ــزۀ مشــارکت و همــکاري بیــن متخصصــان اســت. ب انگی
ــکالت  ــردن مش ــرف ک ــن برط ــوان ضم ــت می ت ــن حرک ای
دهه هــای اخیــر، بــا حفاظــت از منابــع موجــود در طبیعــت، 
 Khatami( زمینــی پــاک بــه نســل های آینــده تحویــل داد

 .)& Falah, 2010

ــنادی و  ــات اس ــه روش مطالع ــروش ب ــت و س حق پرس
مــرور متــون، منابــع، تجــارب و تحلیــل مفاهیــم مرتبــط بــا 
معمــاری پایــدار در نظــام آمــوزش مــدارس ابتدایــی ســعی 
ــق  ــری تحقی ــی نظ ــه مبان ــی ب ــا آگاه ــه ب ــته اند ک داش
ــودک  ــتعدادهای ک ــکار و اس ــات، اف ــناخت روحی ــامل ش ش
فضــای الزم جهــت آموزش وپــرورش او بررســی شــود، 
ســپس بــا درک اصــول معمــاری پایــدار، ضــرورت آمــوزش 
ایــن معمــاری را در قالــب چنــد اصــل طراحــی معمــاری در 

ســاخت مدرســه ماننــد محیــط و کالبــد تغییرپذیــر، ایجــاد 
کارگاه هــای جنبــی در فضــای بــاز به منظــور تعامــل بیشــتر 
ــی و ... را،  ــور طبیع ــر از ن ــتفاده ی حداکث ــت، اس ــا طبیع ب

.)Haghparast & Soroush, 2018( ــدند ــر ش متذک
ــدار در  ــوزش طراحــی پای ــه آم ــل گالمیــن در مقال کامی
ــرای  ــادی رویکــرد آســان ب ــوزش معمــاری، بررســی انتق آم
طراحــی پایــدار و محیطــی )آســان( باهــدف ارزیابــی آن کــه 
آیــا اســتفاده از یــک ابــزار ارزیابــی عملکــرد پایــدار می توانــد 
بــه دانشــجویان معمــاری کمــک کنــد تــا طراحــی خــود را 
ــا  ــه ب ــا ن ــود بخشــند ی ــدار بهب ــا موضوعــات پای در رابطــه ب
ــه  ــی ب ــی و کم ــان کیف ــق هم زم ــری از روش تحقی بهره گی
ایــن نتیجــه رســیدند کــه کار فــردی به تنهایــی قانع کننــده 
ــد  ــی حاصــل ش ــن کار گروه ــت در حی ــا موفقی نیســت، ام

 .)Gaulmyn & Dupre, 2019(
جــان لجنــی در مقالــه تفکــر انتقــادی بــر نحــوه آموزش 
معمــاری پایــدار بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه معماری 
پایــدار نیــاز بــه تعــداد زیــادی از عوامــل و تأثیــرات خارجــی 
ــد  ــه به طورجــدی موضــوع نق ــن رو، الزم اســت ک دارد. ازای
ــد  ــدار بای ــاری پای ــوزش معم ــل، آم ــن دلی ــه همی ــود. ب ش
جایگزیــن روش تئــوری شــود، در ایــن روش دانــش آمــوزان 
مجبــور بــه درک عمیق تــر از موضــوع می شــوند و بــه 
ــتفاده  ــات و اس ــترده ای از اطالع ــف گس ــک طی ــاب ی انتخ
ــی  ــوان بخش ــوند. به عن ــک می ش ــی کم ــای عمل از روش ه
ــد کــه  ــه توضیــح داده ان ــن مقال از آمــوزش، نویســندگان ای
ــا  ــود ت ــح داده ش ــات را توضی ــه اصطالح ــت هم الزم اس
ــا  ــا ســایر حرفه ه ــل ب ــوزان گمــراه نشــوند. تعام ــش آم دان
ــوزان  ــش آم ــد دان و دانشــجویان ســایر دانشــکده ها می توان
ــتفاده  ــف و اس ــای مختل ــورداری از دیدگاه ه ــرای برخ را ب
ــف  ــته های مختل ــی از رش ــای متنوع ــش و رویکرده از دان

.)Legeny & spacek, 2019( ــازد ــاده س آم
ــین  ــای پیش ــه پژوهش ه ــاس مطالع ــر اس ــت ب درنهای
ــت،  ــش اس ــن پژوه ــدف ای ــئله و ه ــا مس ــط ب ــه مرتب ک
جنبــه نــوآوری ایــن پژوهــش در مقایســه بــا پژوهش هــای 
ــزوم  ــت و ل ــش جمعی ــا افزای ــه ب ــت ک ــین در آن اس پیش
ــه  ــخ ب ــت پاس ــه جه ــن ب ــای نوی ــری از فناوری ه بهره گی
نیازهــای متعــدد بشــر نیــاز بــه بهره گیــری از رویکردهــای 
معمــاری پایــدار و توســعه پایــدار در ابعــاد مختلــف اســت، 
همچنیــن مســکن یکــی از کاربری هایــی اســت کــه میــزان 
ــران  ــه ته ــت، ازآنجایی ک ــی را دارا اس ــرژی باالی ــرف ان مص
ــرانه  ــا س ــان ب ــه هم زم ــت ک ــهرهایی اس ــی از کالنش یک
رشــد جمعیــت و ساخت وســاز مســکن روبــه رو اســت، 
می بایســت بــه طراحــی آن بــر اســاس رویکردهــای معماری 
پایــدار در محیط هــای دانشــگاهی و آکادمیــک توجــه 
ــیاری از  ــر در بس ــال حاض ــه در ح ــود چراک ــری نم عمیق ت
ــه اســتفاده از  ســاختمان های مســکونی در تهــران ســعی ب
راهکارهــای موجــود در رویکــرد معمــاری پایــدار، ازجملــه 
بــام ســبز، نمــای ســبز، صفحــات خورشــیدی و غیــره دارنــد 
کــه بیشــتر جنبــه تزئینــی دارنــد تــا بــر اســاس راهکارهــای 
پایــداری. لــذا ایــن پژوهــش ســعی بــر بازنگــری در نحــوه 
ــاختمان های مســکونی  ــدار در س ــاری پای ــری معم به کارگی
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Fig. 1. Conceptual model of research

ــک  ــای آکادمی ــر آموزش ه ــن تأثی ــران و همچنی ــهر ته ش
ــران و  ــهر ته ــاختمان ها در ش ــاز س ــوه ساخت وس ــر نح ب

ــا را دارد. ــزان اثربخشــی آن ه بررســی می

چارچوب نظری پژوهشچارچوب نظری پژوهش
چارچــوب نظــری تحقیــق درواقــع نقشــه ِی راهــی 
اســت کــه بــرای ایــن پژوهــش در نظــر گرفته شــده اســت، 
بــرای یافتــن چارچــوب نظــری پژوهــش موردنظــر در ابتــدا 
منابــع مرتبــط بــا پژوهــش را مطالعــه شــده اســت تــا بتوان 
ــن  ــئله ای ــه مس ــا ک ــایر پژوهش ه ــود در س ــکاف موج ش
ــی  ــدل مفهوم ــاس آن م ــر اس ــت و ب ــت را یاف ــق اس تحقی
ــه  پژوهــش را رســم نمــود. در چارچــوب نظــری تحقیــق ب
ســؤاالت زیــر پاسخ داده شــده اســت و بعــد از مطالعــه 
منابــع مربوطــه بــا مســئله تحقیــق، مــدل مفهومــی ترســیم 

ــده اســت: گردی
1- تعییــن اینکــه چــه فاکتورهایــی می بایســت تعییــن 

شــود )یافتــن مســئله پژوهــش(.
2- استفاده از منابع مرتبط با مسئله پژوهش.

3- انتخــاب نمونــه ای مناســب بــرای پژوهــش به منظــور 
یافتــن پاســخ بــه ســؤال پژوهش.

حــال بعــد از بررســی چرایــی پژوهــش و منابــع مرتبــط 
بــا پژوهــش بایســتی بــه بررســی چیســتی در بخــش 
ــش،  ــن پژوه ــود. در ای ــه می ش ــش پرداخت ــی پژوه مفهوم
ــش  ــی پژوه ــش کیف ــری در بخ ــف مبانی نظ ــس از توصی پ
ــازی  ــان شهرس ــان متخصص ــنامه ای در می ــه پرسش ــا ارائ ب
ــدار  ــاری پای ــای معم ــی آموزش ه ــزان کارای ــاری، می و معم
ســاختمان های  طراحــی  نحــوه  بــر  دانشــجویان  بــه 
ــت؛  ــرار گرف ــی ق ــران موردبررس ــهر ته ــده در ش طراحی ش
ــه  ــرای پاســخ ب ــت در شــکل 1، مــدل مفهومــی ب و درنهای

ــد. ــی ش ــده و طراح ــش مطرح ش ــؤاالت پژوه س

 
هدف تحقیقهدف تحقیق

ــی  ــع ارزشــمند محیطــی و آگاه ــه مناب ــه ب ــزوم توج ل
نســبت بــه ایــن مهــم کــه انســان ها می تواننــد چــه اثــرات 
محیط زیســت  بــه  را  عظیمــی  و  و خطرنــاک  زیان بــار 
خــود وارد کننــد بیش ازپیــش احســاس می شــود کــه 

ــداری  ــای پای ــزوم راهکاره ــش ل ــث افزای ــئله باع ــن مس ای
و معمــاری پایــدار به منظــور کاهــش اثربخشــی اثــرات 
ــه  ــود. درنتیج ــت می ش ــر محیط زیس ــان ها ب ــرب انس مخ
ــردم در  ــجویان و م ــان دانش ــی می ــش آگاه ــاز افزای ــه نی ب
ــرای  ــای دانشــگاهی ب ــذا آموزش ه ــی اقشــار اســت. ل تمام
دانشــجویان در حــوزه معمــاری پایــدار به شــکلی کاربردی و 
عملی بایســتی در دســتور کار دانشــگاه ها و ســایر مؤسســات 
آمــوزش عالــی قــرار گیــرد. درنهایــت می تــوان اذعــان نمــود 
کــه در ایــن مقالــه هــدف نهایــی ارزیابــی و تحلیــل میــزان 
اثربخشــی آموزش هــای دانشــگاهی حــوزه معمــاری پایــدار 
ــر نحــوه طراحــی ســاختمان های مســکونی شــهر تهــران  ب
ــه ســایر  اســت، چراکــه ســاختمان های مســکونی نســبت ب
ــری را  ــب باالت ــرژی به مرات ــرف ان ــزان مص ــا می کاربری ه
ــه  ــردد ک ــی گ ــم بررس ــن مه ــتی ای ــد و بایس ــا می کن ایف
آموزش هــا در دانشــگاه ها تــا چــه میــزان کاربــردی و 
اثربخــش بــوده اســت و چــه راهکارهایــی را می تــوان بــرای 

ــه نمــود. افزایــش اثربخشــی ارائ

روش تحقیقروش تحقیق
ــاً  ــن پژوهــش پیمایشــی اســت و ماهیت روش تحقیــق ای
کاربــردی اســت. محقــق در ایــن پژوهــش بــه توصیــف عینــی 
واقعــی و منظــم خصوصیــات موضــوع می پــردازد. ایــن 
ــی اســت. در بخــش  ــی و کم ــش دارای دو بخــش کیف پژوه
ــوط  ــی نظــری مرب ــه مبان ــه مطالع اول و بخــش کیفــی آن ب
ــرای بدســت آوردن  ــه ب ــه پژوهــش پرداخته شــده اســت ک ب
ــات از  ــع آوری اطالع ــق جم ــن تحقی ــوب در ای ــج مطل نتای
طریــق روش هــای کتابخانــه ای کتــب، رســاالت، مقــاالت و نیز 
ســایت های معتبــر علمــی اســت و در بخــش کمــی پژوهــش 
ــی پرسشــنامه هایی در اختیــار 20 نفــر  از طریــق روش میدان
ــرای  ــود ب ــته می ش ــاری گذاش ــاتید معم ــجویان و اس از دانش
تعییــن اعتباریابــی پرسشــنامه از Smart PLS2 استفاده شــده 
ــن در  ــون فریدم ــا از آزم ــدی داده ه ــت اولویت بن ــه جه و ب
ــزان  ــن می ــرای تعیی ــت. ب ــده اس ــزار SPSS استفاده ش نرم اف
عــادی و یــا غیرعــادی بــودن داده هــا از ضریــب آلفــای 

ــت. ــده اس ــاخ استفاده ش کرونب

مروری بر ادبیات تحقیقمروری بر ادبیات تحقیق
آموزش معماری

ــد کــه تعریفــی  ــگاه امــکان می یاب آمــوزش معمــاری آن
کامــل، شــامل، معلــوم و مقبــول از معمــاری وجــود داشــته 
باشــد؛ کــه بتــوان آن را آمــوزش داد. آمــوزش ســنتی 
ــاوس  ــوزار و باه ــر ب ــی نظی ــوزش مکتب های ــاری و آم معم
نمونه هایــی از آمــوزش معمــاری هســتند کــه هریــک 
ــته اند و  ــر داش ــاری را مدنظ ــع از معم ــی جامع ومان تعریف
ــد  ــد. هرچن ــوزش آن می پرداخته ان ــه آم ــوان ب ــام ت ــا تم ب
میــان آمــوزش ســنتی و آمــوزش دانشــگاهی تفــاوت 
ــن از  ــی روش ــتن تعریف ــی داش ــود دارد، ول ــه ای وج ریش
معمــاری ویژگــی و نقطــه اشــتراک آمــوزش در ایــن 

.)Hojat, 2003: 64( اســت  دســتگاه ها 
آموزش های حوزه پایداری در رشته معماری

طراحــی  و  معمــاری  رشــته  در  پایــداری  آمــوزش 
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ــر  ــب مهم ت ــه ســایر رشــته ها به مرات ســاختمان ها نســبت ب
اســت چــرا کــه ســاختمان ها ازجملــه ســاختمان های 
ــرژی  ــرف ان ــی از مص ــم و قابل توجه ــهم مه ــکونی س مس
را شــامل می شــوند، لــذا امــروزه صرفه جویــی انــرژي 
ــی  ــم در طراح ــاي مه ــی از فاکتوره ــاختمان ها، یک در س
و اجــراي ســاختمان ها اســت. پــس هــر راهــکاری و 
ــر  ــه کاهــش اث ــد ب ــداری می توان ــدی در راســتای پای تمهی
ــۀ 1990  ــد. از ده ــک کن ــت محیطی کم ــای زیس بحران ه
و  بین المللــی  مقیاس هــای  در  نشســت هایی  تاکنــون، 
ــی  ــده و بیانیه های ــرفته تشکیل ش ــورهاي پیش ــی در کش مل
ــان  ــت ها متخصص ــن نشس ــت. در ای ــده اس ــم منتشرش ه
ــد  ــداري تأکی ــر پای ــر تفک ــی ب ــاري مبتن ــوزش معم ــر آم ب
ــر  ــس، 215 نف ــی نشســت تالوری ــه جهان ــد. در بیانی کرده ان
از رؤســاي دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی از 42 کشــور 
جهــان بــر لــزوم اســتقرار تفکــر پایــداري در نظــام آمــوزش 
ــد. در کنگــرۀ  ــد کرده ان ــی و رشــته های تخصصــی تأکی عال
ــرورت در  ــر ض ــیکاگو در 1993، ب ــاران در ش ــی معم جهان
ــده  ــد ش ــاري تأکی ــوزش معم ــداري در آم ــر آوردن پای نظ
اســت. از دیگــر کارهــا پــروژۀ تحقیقاتــی دانشــکدۀ معمــاري 
و برنامه ریــزی شــهري دانشــگاه میشــیگان در ســال 1998 
بــا همــکاري مرکــز ملــی مبــارزه بــا آلودگــی اســت. آموزش 
برنامــۀ آمــوزش  انــرژي به صــورت جــدي در  مســائل 
ــط  ــات مرتب ــۀ 1990 موضوع ــد و در ده ــاري وارد ش معم
ــواي  ــرژي، در محت ــر از مســائل ان ــداري، فرات ــر پای ــا تفک ب
دروس آموزشــی مــدارس امریــکا قــرار گرفــت. گویــا دربــارۀ 
ضــرورت و اهمیــت آمــوزش پایــداري در معمــاري اجماعــی 
جهانــی وجــود دارد. امــروزه در دانشــگاه های معتبــر ســعی 
ــش تولیدشــده در  ــکان دان ــا حــد ام ــه ت ــن اســت ک ــر ای ب
ایــن زمینــه در حــوزۀ تجربــه و عمــل بــه کار گرفتــه شــود 

.)Khatami, 2010: 29(
آموزش های معماری پایدار در ایران

برنامه هــای درسی آموزش عالی و به تبــع آن آمـوزش 
ایران محصول  معماری  دانشــکده های  معمـاری حال حاضر 
از  که  است  برنامه ریــزی  عالی  شورای  نهاد  عمده  فعالیت 
اواخر سال 1363 فعالیت خود را آغاز نموده است. در رشته 
معماری از سال 1373 که کارشناسـی ارشد پیوسته معماری 
برنامه سال  از  تبدیل گردید؛ کماکان  معماری  کارشناسی  به 
1363 بـا کـاهش واحـدها از 169 واحــد بــه 140 بـه واحـد 
می گــردد  استفاده  آن  محتوای  در  اندک  بسیار  تغییراتی  و 
حوزه هــای جدیـد  ایجاد  راستاي  در   .)Azizi, 2009: 47(
در آمـوزش معمـاري و ارائه روش هــای جدیـد آموزشـی بـر 
ــری انرژی هــای تجدید پذیر و توجه به شرایط  اسـاس بکارگی
"تنظیم شرایط محیطی"  اقلیمی، دروس  و طراحی  محیطی 
در دوره کارشناسی معماري و "معماري همساز با اقلـیم" در 
ــال های  ــده اند که س ــزی ش ــع کارشناسـی ارشد برنامه ری مقط
ــدند  ــورت تئوري و کارگاهی آموزش داده می ش گذشـته به ص
این  است. همه  بسنده شده  آن  تئـوري  آموزش  به  اکنون  و 
ــای عملی  ــورت تئـوري و بدون کارگاه ه ــاً به ص دروس غالب
است  طبیعی  و  می شــوند  ارائــه  تحقیقاتی  نمونه هــای  و 
بود.  نخواهد  عمیـق  چنـدان  دانـشجویان  در  آن  تأثیر  که 
دانشجویان معمــوالً از انرژي و مفاهیم مرتبط بـا آن ازجملــه 

روش هــای بازیافت، بـازخورد در طراحـی و نرم افزارهــای 
ــازی در فرایند مـصرف انـرژي و مانند آن  تحلیلی و شبیه س
اطالعی ندارند و به دلیل عـدم وجــود زمینه هــای انگیـزه، 
استفاده از این موارد در محیط کاری ای نیـز بـراي آگاهی از 

.)Hosseini, 2008: 217( نیست  آن 
ساخت وساز پایدار

ــار در ســال 1994  ــن ب ــرای اولی ــدار ب ساخت وســاز پای
در اجــالس بین المللــی تمپــا در ایاالت متحــده مطــرح 
ــالم در  ــاز س ــلوب ساخت وس ــن اس ــرای تدوی ــه ب ــد ک ش
ــناختی  ــول بوم ش ــع و اص ــدي مناب ــاي کارآم ــر پ ــط ب محی
ــن اجــالس ســه پیشــنهاد اساســی  ــود. در ای برگزارشــده ب

ــد: ــرح ش ــدار مط ــاز پای ــراي ساخت وس ب
ــتري در  ــدی بیش ــه کارآم ــاد ک ــداري در اقتص 1- پای

ــود. ــبب ش ــع را س ــتفاده از مناب اس
ــب  ــري از تخری ــرای جلوگی ــط ب ــداري در محی 2- پای

محیط زیســت.
3- پایــداری اجتماعــی بــرای پاســخگویی بــه نیازهــاي 

اســتفاده کنندگان.
در مرحلــه نخســت بــراي متخصصــان امــر چنیــن 
ــود: ــدار مطرح شــده ب ــاره ساخت وســاز پای پرســش هایی درب

ــط و ســاختمان شــامل  ــداری در ساخت وســاز محی - پای
چــه مقوالتــی اســت؟

ــه  ــه قرارگرفت ــاز موردتوج ــداری در ساخت وس ــرا پای - چ
اســت؟

- چگونه می توان پایداری را ارزیابی کرد؟
از  پایــدار شــامل طیــف گســترده ای   ساخت وســاز 
موضوعاتــی اســت همچــون مصــرف بهینــه انــرژي در مراحل 
مختلــف )طراحــی، ساخت وســاز، بهره بــرداری، تخریــب 
بنــا( و به کارگیــری مصالــح ســاختمانی کــه کمتریــن آســیب 
را بــر محیط زیســت وارد کنــد، کیفیــت ساخت وســاز را بــاال 
بــرد و اثــر مخــرب ساخت وســاز را بــر محیــط پیرامــون بنــا 

 .)Khatami, 2006: 25( ــل برســاند ــه حداق ب
در  پایــدار  ساخت وســاز  نمونه هــای  معرفــی 

تهــران شــهر  مســکونی  ســاختمان های 

بــا اســتفاده از شــیوه های نویــن معمــاری پایــدار 
و پایــداری انــرژی می تــوان در طراحــی و ساخت وســاز 
شــهر  در  بــرد.  بهــره  نیــز  مســکونی  ســاختمان های 
ــر اســاس  ــز تعــدادی ســاختمان های مســکونی ب تهــران نی
مشــخصه های رویکــرد معمــاری پایــدار ســاخته  شــده 
اســت. بــه عنــوان مثــال مجتمــع مســکونی شــهرک 
امیــد، ســاختمان آ-اس-پ، بــرج مســکونی نیــاوران و بــاغ 
بام هایــی کــه در حــال گســترش و تبدیل شــدن بــه ســلیقۀ 
عمومی انــد، از آن جملــه می باشــند. گرچــه مشــکل اصلــی 
ــاد  ــی و ایج ــران، طراح ــهر ته ــده ش ــای ذکرش در نمونه ه
فضــای ســبز بــا نقــش تزئینــی و غیــر ســاختاری آن اســت 
کــه بــر حســب تغییــر ســلیقه ممکــن اســت تغییریافتــه و 

.)Sharghi, 2006: 67( ــرود ــن ب ــی از بی حت
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مهم تریــن عامــل تأثیرگــذار بــر اجــرای بــام ســبز )کــه 
ــت(  ــدار اس ــاری پای ــود در معم ــای موج ــی از راهبرده یک
ــاران و  ــرش معم ــت محیطی، نگ ــول زیس ــا اص ــق ب منطب
ــام ســبز اســت. ایــن مهــم  شهرســازان بــر نحــوه اجــرای ب
ــازان  ــاران و شهرس ــرش معم ــه نگ ــت ک ــان از آن اس نش
ــاق  ــن انطب ــبز کمتری ــام س ــرای ب ــه اج ــران ب ــهر ته در ش
ــه  ــران دارد ک ــهر ته ــت محیطی در ش ــای زیس را رویکرده
می توانــد بــه دالیــل مختلفــی همچــون دالیــل اقتصــادی، 
نگرش هــای  حتــی  یــا  و  ســازه ای  محدودیت هــای 
قبیــل  ایــن  از  و  کارفرمایــان  از  عــده ای  ســودگراییان 
 Rezaei & Pourzargar,( نمــود  اشــاره  محدودیت هــا 
ــدار در  ــاز پای ــای ساخت وس ــه نمونه ه 194 :2020(. مطالع
ــت  ــی از آن اس ــران حاک ــهر ته ــکونی ش ــای مس مجتمع ه
کــه تــالش به منظــور آمــوزش معمــاری پایــدار بــرای 
دانشــجویان بــه شــکلی کاربــردی و اجرایــی به منظــور 
کاهــش مشــکالت زیســت محیطی، اهمیــت بــه ســزایی بــر 
ــر اســاس  کیفیــت ساخت وســاز ســاختمان های مســکونی ب

ــور دارد. ــرد مذک رویک

یافته های تحقیقیافته های تحقیق
مدل اندازه گیری قبل از اصالح

همان طــور کــه در روش مدل ســازی معــادالت ســاختاری 
مطــرح اســت ابتدا بایــد پایایــی و روایــی مقیاس هــای انتخابی 

بــرای اندازه گیــری متغیرهــای مکنون بررســی شــود. 
طبــق نتایــج حاصــل در جــدول 1، روایــی همگــرا 
ــر  ــن ه ــده بی ــتراک گذاشته ش ــه اش ــس ب ــن واریان میانگی
ســازه بــا شــاخص های خــود اســت. فورنــل و الرکــر 
)1987( مقــدار روایــی همگــرا باالیــی 0/5 قابل قبــول 
ــکاران )1996(  ــر و هم ــال مگن ــا این ح ــی ب ــتند ول دانس
 Davari( مقــدار 0/4 بــه بــاال را هــم معیــار کافــی دانســتند
ــای  ــه متغیره ــه هم Rezazadeh, 2014: 93 &(. درنتیج

ــد.  ــی دارن ــل قبول ــب قاب ــان ضری پنه

 
Fig. 2. 1&2: Niavaran residential complex, 3: The roof 
of A-S-P towers in Kurdistan Highway, 4: A building 

on Shahid Motahari Street, Kuh-e-Noor Street, whose 
waterfalls are completely covered by the Capital 

Waterfall (Sharghi, 2006: 67)

1 2 3 4

ــاخ  ــای کرونب ــدول 1، آلف ــل در ج ــج حاص ــق نتای طب
بــرای ارزیابــی پایــداری درونــی اندازه گیــری می شــود 
کــه نشــانگر میــزان همبســتگی بیــن ســازه و شــاخص های 
مربــوط بــه آن اســت. مقــدار واریانــس تبییــن شــده باالتــر 
از 0/7 نشــانگر پایایــی قابــل قبولــی اســت. ضریــب پایایــی 
ترکیبــی توســط ورتــس و همــکاران )1974( معرفــی شــد 
مقــدار پایایــی ترکیبــی یــک ســازه از یــک نســبت حاصــل 
ــک  ــس بیــن ی ــن کســر، واریان می شــود کــه در صــورت ای
ســازه بــا شــاخص هایش و در مخــرج کســر، واریانــس ســازه 
بــا شــاخص هایش به اضافــه مقــدار خطــای اندازه گیــری 
ــر 0/7  ــی باالت ــی ترکیب ــدار پایای ــه مق ــد. درصورتی ک می آی
ــدار  ــت و مق ــب اس ــی مناس ــداری درون ــان از پای ــد نش باش
ــه  ــن نکت ــر ای ــی اســت. ذک ــدم وجــود پایای ــر از 0/6 ع کمت
ضــروری اســت کــه پایایــی ترکیبــی معیــار بهتــری از آلفــا 
بــه شــمار مــی رود و درنتیجــه ضریــب همــه متغیــر پنهــان 
ــی  ــن ضــرورت دارد بارهــای عامل ــول نیســت؛ بنابرای قابل قب
تک تــک گویه هــا گــزارش شــود تــا گویه هــا نامناســب 

تعییــن و اصــالح گــردد.
پایایی متغیرهای آشکار )گویه ها(

نتایــج تحلیــل عاملــی تأییــدی و بارهــای عاملــی 
ــر،  ــورد نظ ــازه م ــا س ــاط ب ــؤال ها در ارتب ــک از س ــر ی ه
در جــدول 2، نشــان داده شــده اســت. یافته هــا نشــان 
ــاداری t در  ــتاندارد و معن ــی اس ــار عامل ــه ب ــد ک می دهن
ــر  ــک ســؤاالت ه ــرای تک ت ــان ب ســطح 95 درصــد اطمین
ــاط  ــزان ارتب ــی می ــاخص ارزیاب ــده اند. ش ــازه مشخص ش س
هــر ســؤال بــه ســازه زیربنایــی آن، نشــان از ارتبــاط معنادار 

ــؤاالت اســت. س

Variables Convergent 
validity 

Cronbach's 
alpha 

Combined 
reliability 

Environmental 
indoor quality 

0.580 0.289 0.633 

Design innovation 0.658 -0.119 0.655 
community 0.596 -0.329 0.550 

Total 0.422 0.464 0.687 
 

Convergent validity coefficient, Alpha Cronbach, The 
combined reliability of the scales before correction 

 

 

Table 1. Convergent validity coefficient, Alpha 
Cronbach, The combined reliability of the scales before 

correction

Variables Item Factor 
load 

Coefficent 
T 

Significance 

Environmental 
indoor quality 

q1 0.795 3.718 0.0001 
q2 0.899 6.346 0.0001 
q3 0.667 3.988 0.0001 
q4 -0.660 2.709 0.007 

Design 
innovation 

q5 0.793 2.600 0.010 
q6 0.873 4.875 0.0001 
q7 -0.813 2.003 0.046 
q8 0.760 4.093 0.0001 

Community q9 0.675 3.546 0.0001 
q10 0.702 3.027 0.003 
q11 0.862 3.951 0.0001 
q12 -0.834 2.955 0.003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 2. Factors and significance of questions before 
correction

ــب  ــی و ضرای ــای عامل ــزان باره ــدول 2، می ــق ج طب
ــازه، مشــخص شــده  ــر س ــن شــاخص های ه ــاداری بی معن
اســت کــه نشــان می دهــد ارتبــاط معنــاداری بیــن ســؤاالت 
ــه 4  ــه گوی ــر اســت ک ــه ذک ــا وجــود دارد. الزم ب و مؤلفه ه
ــر  ــی کمت ــار عامل ــا ب ــی، ب ــط داخل ــت محی ــه کیفی از مؤلف
ــار  ــا ب ــوآوری در طراحــی، ب از 0/66- و گویــه 7 از مؤلفــه ن
ــا  عاملــی کمتــر از 0/81- و گویــه 12 از مؤلفــه اجتمــاع، ب
بــار عاملــی 0/83- ، بــه دلیــل بــار عاملــی منفــی و تضعیــف 
ضریــب پایایــی از مــدل بــه  عنــوان گویــه معکــوس طیــف، 

ــد. ــد ش ــس خواه ــذاری برعک نمره گ
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مدل اندازه گیری بعد از اصالح

معــادالت  مدل ســازی  روش  در  کــه  همان طــور 
ســاختاری مطــرح اســت، ابتــدا بایــد پایایــی و روایــی 
متغیرهــای  اندازه گیــری  بــرای  انتخابــی  مقیاس هــای 
مکنــون بررســی شــود. طبــق نتایــج حاصــل در جــدول 3، 
مقــدار روایــی همگــرا بــاالی 0/5 قابل قبــول اســت و بــرای 
ــم  ــاال را ه ــه ب ــدار 0/4 ب ــدک مق ــؤال ان ــا س ــای ب متغیره
 Davari & Rezazadeh, 2014:( ــار کافــی دانســتند معی
93(. درنتیجــه همــه متغیرهــا ضریــب بــاالی 0/42 دارنــد، 

ــت.  ــی اس ــل قبول ــب قاب ــه ضری ک

Variables Convergent 
validity 

Cronbach's 
alpha 

Combined 
reliability 

Environmental 
indoor quality 

0.580 0.749 0.845 

Design innovation 0.658 0.831 0.885 
community 0.596 0.770 0.854 

Total 0.422 0.871 0.895 

Table 3. Convergent validity coefficient, Alpha 
Cronbach, The combined reliability of the scales after 

correction

Variables Item Factor load Coefficent T Significance 

T
he

 r
ol

e 
of

 a
ca

de
m

ic
 e

du
ca

tio
n 

in
 

su
st

ai
na

bl
e 

ar
ch
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ct
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Environmental indoor 
quality 

q1 0.795 4.063 0.0001 
q2 0.899 24.319 0.0001 
q3 0.667 4.815 0.0001 

q4x 0.660 3.331 0.001 
Design innovation q5 0.793 2.657 0.008 

q6 0.873 4.456 0.0001 
q7x 0.813 2.042 0.042 
q8 0.760 3.780 0.0001 

Community q9 0.675 4.288 0.0001 
q10 0.702 3.647 0.0001 
q11 0.862 5.571 0.0001 

q12x 0.834 4.017 0.0001 
 

Table 4. Factors and significance of questions after correcting

طبــق نتایــج حاصــل در جــدول 3، مقــدار آلفــای 
ــل  ــی قاب ــانگر پایای ــه نش ــت ک ــر از 0/7 اس ــاخ باالت کرونب
قبولــی می باشــد. البتــه مــوس و همــکاران )1998( در 
ــدار 0/6  ــدک، مق ــؤاالت ان ــداد س ــا تع ــای ب ــورد متغیره م
به عنــوان ســرحد ضریــب معرفــی کرده انــد. بنابرایــن 
بــا معکــوس نمــودن گویه هــای 4، 7 و 12 بــه ترتیــب 
از کیفیــت محیــط داخلــی، نــوآوری در طراحــی، اجتمــاع، 
ــه  ــی، ب ــی ترکیب ــاخ و پایای ــای کرونب ــی آلف ــدار پایای مق

ــید. ــاالی 0/74 رس ب

پایایی متغیرهای آشکار )گویه ها(

ــر  ــی ه ــای عامل ــدی و باره ــی تأیی ــل عامل ــج تحلی نتای
یــک از ســؤال ها در ارتبــاط بــا ســازه موردنظــر، در جــدول 4 
نشــان داده شــده اســـت. طبــق ایــن جــدول، میــزان بارهــای 
ــاداری بیــن شــاخص های هــر ســازه  ــب معن ــی و ضرای عامل
ــاداری  ــاط معن تعیین شــده اســت؛ کــه نشــان می دهــد ارتب

ــا وجــود دارد.  ــن ســؤاالت و مؤلفه ه بی
الزم بــه ذکــر اســت کــه بــا معکــوس نمــودن گویــه 4، 
7 و 12 بــه ترتیــب از کیفیــت محیــط داخلــی، نــوآوری در 
طراحــی، اجتمــاع بارهــای عاملــی ایــن ســه گویــه مطلــوب 
گردیــد. پــس از انجــام تحلیــل عاملــی تأییــدی مرتبــه اول 
و اســتخراج گویه هــا حائــز بــار عاملــی معنــادار، نســبت بــه 
ــن  ــد. در ای ــدام گردی ــا اق ــی گویه ه ــی و روای ــی پایای بررس
راســتا، بــا اســتفاده از مــدل ســاختاری روابــط بیــن ســازه ها 
ــج در  ــرد. نتای ــرار می گی ــی ق ــی موردبررس ــاظ عل ــه لح ب
ــی  ــار خوب ــدل از اعتب ــه م ــد ک شــکل 3 و 4، نشــان می ده

برخــوردار اســت.
طبــق نتایــج حاصــل در جــدول 5، میــزان همبســتگی 
بیــن شــاخص های یــک ســازه بــا آن ســازه و میــزان 
ــازه های  ــا س ــازه ب ــک س ــاخص های ی ــن ش ــتگی بی همبس
میــان  همبســتگی  مقــدار  می گــردد.  مقایســه  دیگــر 
)اعــداد  خــود  بــه  مربــوط  ســازه های  بــا  شــاخص ها 
رنگــی ماتریــس( از همبســتگی میــان آن هــا و ســایر ســازه 
بیشــتر اســت کــه ایــن مطلــب گــواه مناســب بــودن روایــی 
 Tabatabaei &( ــت ــل اس ــی متقاب ــای عامل ــرای باره واگ

.)Jahangard, 2010: 98

 

 

Fig. 3. Factor and measurement model determination coefficient after correction
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 Environmental 
indoor quality 

Design 
innovation 

Community 

q1 0.795 0.304 0.492 
q2 0.899 0.353 0.622 
q3 0.667 0.345 0.480 

q4x 0.660 0.197 0.657 
q5 0.016 0.793 0.215 
q6 0.513 0.873 0.636 

q7x 0.245 0.813 0.412 
q8 0.350 0.760 0.316 
q9 0.551 0.586 0.675 

q10 0.302 0.443 0.702 
q11 0.796 0.282 0.862 

q12x 0.571 0.343 0.834 

 

 

 

 

Fig. 4. T- Test significance coefficient and measurement model determination after correction

Table 5. Divergent validity by interacting factors

موردمطالعــه  متغیرهــای  وضعیــت  بررســی  بــرای 
بــرای  شــد.  اســتفاده  نمونــه ای  یــک   T آزمــون  از 
امتیازدهــی، میانگیــن مجمــوع نمــرات ســؤاالت هــر 
ــه  ــا توج ــد و ب ــه ش ــر گرفت ــا در نظ ــوان مبن ــه به عن مؤلف
بــه طیــف پنج درجــه ای لیکــرت، نقطــه بــرش طیــف 
ــب  ــن ترتی ــود. بدی ــد ب ــدد 2 خواه ــنامه، ع ــی پرسش میان
در پژوهــش حاضــر، میانگیــن تجربــی )1 تــا 3( در ســطح 
نامطلــوب، )3/1 تــا 5( در ســطح مطلــوب بــه عنــوان معیــار 

ــد. ــه ش ــر گرفت ــن، درنظ ــه میانگی مقایس
ــا اســتفاده از آزمــون فریدمــن اولویــت  در جــدول 6، ب
گویه هــا مؤلفــه کیفیــت محیــط داخلــی بــه ترتیــب 
ــه “آســایش  ــت گوی ــن اهمی ــزارش شــد. بنابرای ــت گ اهمی
ــش  ــه “کاه ــتی” و گوی ــی و بهداش ــری، روان ــی، بص حرارت
تولیــد آلودگــی در قــرار گرفتــن در معــرض آلودگــی” 
ــود  ــه خ ــر را ب ــت و آخ ــه نخس ــوان رتب ــب به عن ــه ترتی ب
اختصــاص دادنــد. معنــاداری ضریــب خــی دو آزمــون 

Items Average criteria   = 1/3        df = 19 Friedman test 
Experimental 

average 
difference in 

averages 
T Significance Average rating Rate 

Thermal, visual, psychological 
and health comfort 

2.90 -0.10 -0.62 0.54 3.05 1 

Reducing pollution 
production in exposure to 

pollution 

2.05 -0.95 -5.15 0.001 1.88 4 

Acoustic 2.30 -0.70 -4.27 0.001 2.23 3 
Ability to control systems 2.85 -0.15 -0.90 0.38 2.85 2 

Total 2.53 -0.48 -5.47 0.001  **12/81  *0/005 
* significance  ** chi-square 

ــطح  ــت در س ــت و اولوی ــود اهمی ــان از وج ــن نش فریدم
گویه هــا مؤلفــه کیفیــت محیــط داخلــی دارد.

ــت  ــن اولوی ــون فریدم ــا اســتفاده از آزم در جــدول 7 ب
ــت  ــب اهمی ــه ترتی ــی ب ــوآوری در طراح ــه ن ــا مؤلف گویه ه
گــزارش شــد. بنابرایــن اهمیــت گویــه ی “اســتفاده از 
ــزان  ــن می ــا کم تری ــی ب ــی و سرمایش ــامانه های گرمایش س
روش هایــی  “به کارگیــری  گویــه  و  انــرژی”  مصــرف 
ــارج  ــه خ ــل چ ــای داخ ــه در فض ــره وری آب ج ــرای به ب
ــر  ــت و آخ ــه نخس ــوان رتب ــب به عن ــه ترتی ــاختمان« ب س
ــد. معنــاداری ضریــب خــی دو  ــه خــود اختصــاص دادن را ب
ــت در  ــت و اولوی ــود اهمی ــان از وج ــن نش ــون فریدم آزم

ســطح گویه هــا مؤلفــه نــوآوری در طراحــی دارد.
ــت  ــن اولوی ــون فریدم ــتفاده از آزم ــا اس ــدول 8، ب در ج
گویه هــای مؤلفــه اجتمــاع بــه ترتیــب اهمیــت گــزارش شــد؛ 
بنابرایــن اهمیــت گویــه »توجــه روزافــزون معمــاران جــوان 
و فارغ التحصیــالن بــه پیاده ســازی راه کارهــای معمــاری 
پایــدار« و گویــه »سیاســت های تشــویقی مســئولین و 
باالدســت ها )ارائــه تســهیالت مالــی(« بــه ترتیــب به عنــوان 
رتبــه نخســت و آخــر را بــه خــود اختصــاص دادند. معنــاداری 
ضریــب خــی دو آزمــون فریدمــن نشــان از وجــود اهمیــت و 

ــاع دارد. ــه اجتم ــای مؤلف ــطح گویه ه ــت در س اولوی
ــا اســتفاده از آزمــون فریدمــن اولویــت  در جــدول 9، ب
ــاری  ــک معم ــوزش آکادمی ــگاه آم ــر جای ــای متغی مؤلفه ه
پایــدار بــه ترتیــب اهمیــت گــزارش شــد؛ بنابرایــن اهمیــت 
ــی«  ــط داخل ــت محی ــه »کیفی ــاع« و مؤلف ــه »اجتم مؤلف
ــود  ــه خ ــر را ب ــت و آخ ــه نخس ــوان رتب ــب به عن ــه ترتی ب

ــد. اختصــاص دادن

Table 6. T- Test status of indicators of indoor quality



241

بهار و تابستان 1401 . دوره 13 . شماره 1/ صفحات 244-231پیمان پیله چی ها، معصومه کاظمی
ی

ــ
ــ

ـم
ـل

ع
ـه 

ــ
مـ

ـا
ـن

ـل
ـص

ف
دو 

ان
ـر

ــ
 ای

ی
از

ــ
ــ

رس
ـه

 ش
ی و

ار
ــ

مـ
مع

Items Average criteria   = 1/3        df = 19 Friedman test 
Experimental 

average 
difference in 

averages 
T Significance Average rating Rate 

Materials with the least 
damage to the environment 

3.35 0.35 2.33 0.03 3.10 2 

Indoor / outdoor water 
efficiency methods 

2.10 -0.90 -5.11 0.001 1.58 4 

Energy efficient heating / 
cooling systems 

3.60 0.60 5.34 0.001 3.50 1 

Active solutions to reduce 
energy consumption 

2.25 -0.75 -4.68 0.001 1.83 3 

Total 2.83 -0.18 -2.10 0.05  **38/39  *0/0001 
* significance  ** chi-square 

Items Average criteria   = 1/3        df = 19 Friedman test 
Experimental 

average 
difference in 

averages 
T Significance Average rating Rate 

Upstream Incentive Policies 3.05 0.05 0.44 0.67 1.50 4 
Attention of young architects 

to sustainable architecture 
4.50 1.50 11.05 0.001 3.38 1 

Employer's passion for 
sustainable architecture 

3.25 0.25 1.31 0.20 1.85 3 

People's awareness 4.50 1.50 11.05 0.001 3.28 2 
Total 3.83 0.83 9.68 0.001  **40/07  *0/0001 

* significance  ** chi-square 

Items Average criteria   = 1/3        df = 19 Friedman test 
Experimental 

average 
difference in 

averages 
T Significance Average rating Rate 

Indoor Environmental 
Quality 

2.53 -0.48 -5.47 0.001 1.30 3 

Design Innovation 2.83 -0.18 -2.10 0.05 1.70 2 
community 3.83 0.83 9.68 0.001 3.00 1 

Total 3.06 0.06 0.93 0.37  **33/26  *0/0001 
* significance  ** chi-square 

Table 7. T- Test status of indicators of design innovation

Table 8. T- Test status of indicators of community

Table 9. T- Test status of indicators of the place of academic education in sustainable architecture

تحلیل داده  هاتحلیل داده  ها
در ایــن پژوهــش پــس از انجــام تحلیــل عاملــی تأییــدی 
مرتبــه اول و اســتخراج گویه هــای حائــز بــار عاملــی معنادار، 
نســبت بــه بررســی پایایــی و روایــی گویه هــا اقــدام گردیــد. 
ــط  ــاختاری رواب ــدل س ــتفاده از م ــا اس ــتا، ب ــن راس در ای
ــت.  ــورد بررســی قرارگرف ــی م ــه لحــاظ عل ــن ســازه ها ب بی
ــن  ــط بی ــی رواب ــج بررس ــن نتای ــر گرفت ــا در نظ ــع ب درواق
می تــوان  مربوطــه،  ضریــب  از  اســتفاده  بــا  ســازه ها 
بــه بررســی معنــی دار اثــرات بیــن ســازه های تحقیــق 
پرداخــت. بــه  منظــور بررســی معنــی داری ضرایــب مســیر از 
ــه کــه در روش  ــت 1000 نمون روش بازنمونه گیــری در حال
 Davari &( حداقــل مربعــات جزئــی توصیــه  شــده اســت

ــد.  ــتفاده ش Rezazadeh, 2014: 101(، اس

طبــق نتایــج جــدول 10، میــزان همبســتگی بیــن 
میــزان  و  دیگــر  ســازه  بــا  ســازه  یــک  شــاخص های 
ــازه های  ــا س ــازه ب ــک س ــاخص های ی ــن ش ــتگی بی همبس
ــان شــاخص ها  ــدار همبســتگی می ــر مقایســه شــد. مق دیگ
ــه خــود )اعــداد رنگــی ماتریــس( از  ــوط ب ــا ســازه های مرب ب
همبســتگی میــان آن ها و ســایر ســازه بیشــتر اســت کــه این 
مطلــب گــواه مناســب بــودن روایــی واگــرای بارهــای عاملــی 

 Environmental 
indoor quality 

Design 
innovation 

Community 

q1 0.795 0.304 0.492 
q2 0.899 0.353 0.622 
q3 0.667 0.345 0.480 

q4x 0.660 0.197 0.657 
q5 0.016 0.793 0.215 
q6 0.513 0.873 0.636 

q7x 0.245 0.813 0.412 
q8 0.350 0.760 0.316 
q9 0.551 0.586 0.675 

q10 0.302 0.443 0.702 
q11 0.796 0.282 0.862 
q12x 0.571 0.343 0.834 

Table 10. Divergent validity by cross-factor loading 
methodarchitecture

.)Tabatabaei & Jahangard, 2016: 97( ــت ــل اس متقاب
مــدل ســاختاری توســط شــاخص قــدرت پیش بینــی نیز 
محاســبه شــد، هــدف ایــن شــاخص بررســی توانایــی مــدل 
ســاختاری در پیش بینــی کــردن بــه روش چشم پوشــی 
اســت؛ کــه بــر اســاس ایــن مــالک مــدل بایــد نشــانگرهای 
ــد.  ــی کن ــی را پیش بین ــون درون زا انعکاس ــای مکن متغیره
مقادیــر مثبــت و بــاالی صفــر نشــان می دهنــد کــه مقادیــر 
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Concealed 
variables 

Modified 
explanation 
coefficient 

Predictive 
power 𝐐𝐐𝟐𝟐 

Goodness 
of fit 

Environmental 
Indoor Quality 

0.716 0.38 0.64 

Design 
Innovation 

0.535 0.32 

Community 0.823 0.43 

 

 

 

 

 

 

 Tabatabaei( بازسازی شــده اند  خــوب  مشــاهده  شــده 
مــدل  گفــت  می تــوان  و   )& Jahangard, 2016: 98
ســاختاری از کیفیــت مناســبی برخــوردار اســت. ایــن 
ــی شــد کــه  ــزر )1975( معرف ــار توســط اســتون و گی معی
ــازه های  ــه س ــوط ب ــاخص های مرب ــی ش ــدرت پیش بین ق
درون زای مــدل را مشــخص می ســازد. هنســلر و همــکاران 
ــه  ــدل، س ــی م ــدرت پیش بین ــدت ق ــورد ش )2009( در م
ــاخص  ــد. ش ــن نموده ان ــدار 0/2، 0/15 و 0/35 را تعیی مق
و  شــده  اندازه گیــری  مــدل  دو  هــر  بــرازش  نیکــوی 
ســاختاری را مدنظــر قــرار می دهــد کــه به عنــوان معیــاری 
بــرای ســنجش عملکــرد کلــی مــدل بــه کار مــی رود. ایــن 
ــت  ــدل حکای ــی م ــت کل ــت آمده، از مطلوبی ــدار به دس مق
دارد. ایــن معیــار مربــوط بــه بخــش کلــی مدل هــای 
ــرازِش  ــی ب ــس از بررس ــه پ ــت ک ــاختاری اس ــادالت س مع
ــش،  ــدل پژوه ــاختارِی م ــش س ــری و بخ ــش اندازه گی بخ
بــرازش بخــش کلــی را نیــز کنتــرل می نمایــد. ایــن معیــار 
ــه  ــده ک ــداع ش ــکاران )2004(، اب ــاوس و هم ــط تننه توس
طبــق رابطــه 1، محاســبه می شــود. آن هــا ســه مقــدار 0/1، 
0/25 و 0/36 را به عنــوان مقادیــر ضعیــف، متوســط و قــوی 

ــد. ــی نمودن معرف
Goodness of fit =√Convergent validity × Modified explanation coefficient   

 = √۰/564 × ۰/691 = ۰/64 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 11. : Structural model quality indicators

(1)

Goodness of fit =√Convergent validity × Modified explanation coefficient   

 = √۰/564 × ۰/691 = ۰/64 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goodness of fit =√Convergent validity × Modified explanation coefficient   

 = √۰/564 × ۰/691 = ۰/64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Model predictive power

بــا توجــه بــه جــدول 11، مقــدار قــدرت پیش بینــی بــه 
 دســت  آمــده از ضریــب مناســبی برخــوردار اســت. مقــدار 
ــه  دســت  آمــده نیــز از ضریــب مطلوبــی  ــرازش ب نیکــوی ب
ــر به دســت آمده، از  ــن مقادی ــام ای ــه تم برخــوردار اســت ک

مطلوبیــت کلــی مــدل حکایــت دارد )شــکل 5(.
در جــدول 6 نتایــج حاصــل از آزمــون t یــک نمونــه ای 
نشــان می دهــد کــه گویه هــای Q4 ،Q3 ،Q2 ،Q1 از مؤلفــه 

ــوب )p>0/05 و  ــطح نامطل ــی در س ــط داخل ــت محی کیفی
میانگیــن مالکــی کمتــر از 3/1( قرارگرفتــه اســت. درنهایــت 
ــوب )p>0/05 و  ــطح نامطل ــی در س ــط داخل ــت محی کیفی

ــد. ــر از 3/1( قرارگرفته ان ــی کمت ــن مالک میانگی
در جــدول 7 نتایــج حاصــل از آزمــون t یــک نمونــه ای 
ــبتاً  ــطح نس ــای Q5 و Q7 س ــه گویه ه ــد ک ــان می ده نش
ــا 3/1(  ــراز ب ــی هم ت ــن مالک ــوب )p<0/05 و میانگی مطل
ــوآوری در  ــه ن ــای Q6 و Q8 از مؤلف ــد. گویه ه قرارگرفته ان
طراحــی در ســطح نامطلــوب )p>0/05 و میانگیــن مالکــی 
کمتــر از 3/1( قرارگرفته انــد. درنهایــت مؤلفــه نــوآوری 
ــن  ــوب )p>0/05 و میانگی ــبتاً مطل ــطح نس ــی س در طراح

ــه اســت. ــر از 3/1( قرارگرفت مالکــی کمت
ــک  ــون t ی ــج حاصــل از آزم ــر در جــدول 9 نتای درآخ
 Q11 ،Q10 ،Q9 ــه ای نشــان می دهــد کــه گویه هــای نمون
ــی  ــن مالک ــوب )p<0/05 و میانگی ــطح مطل و Q12 در س
ــاع در  ــه اجتم ــت مؤلف ــد. درنهای ــر از 3/1( قرارگرفته ان باالت
ــا  ــراز ب ــی هم ت ــن مالک ــوب )p>0/05 و میانگی ســطح مطل

1/3( قرارگرفتــه اســت.

نتیجه گیرینتیجه گیری
ــی  ــزان اثربخش ــی می ــدف بررس ــر باه ــش حاض پژوه
ــز  ــایر مراک ــدار در دانشــگاه و س ــاری پای ــای معم آموزش ه
ــر طراحــی ســاختمان های مســکونی شــهر تهــران  ــی ب عال
تنظیــم گردیــد. در ایــن پژوهــش بعــد از بررســی پیشــینه و 
مبانــی نظــری مربوطــه بــه آن پرسشــنامه هایی در اختیــار 
ــزان  ــن می ــور تعیی ــاری به منظ ــجویان معم ــاتید و دانش اس
اثربخشــی، تبییــن جایــگاه آموزش هــای پایــدار و درنهایــت 
اولویت بنــدی معیارهــای تأثیرگــذار بــر نحــوه طراحــی 

ــت. ــرار گرف ــران ق ــهر ته ــکونی ش ــاختمان های مس س
 بــا توجــه بــه یافته هــای پژوهــش همچنــان اســتفاده از 
ــرژی در ســاختمان ها  راه کارهــای فعــال کاهــش مصــرف ان
ــوص  ــه اول در خص ــذا فرضی ــدارد، ل ــی ن ــت مطلوب وضعی
ــل  ــه دلی ــال ب ــای فع ــتفاده از راه کاره ــرخ اس ــش ن افزای
آموزش هــای دانشــگاهی حــوزه پایــداری رد می گــردد. 
ــای  ــس معیاره ــه تدری ــرد ک ــان ک ــتی بی ــن بایس همچنی
ــرورش دانشــجویان  ــوه پ ــر نح ــدار ب ــاری پای ــوزش معم آم
ــاال رفتــن آگاهــی  ــا و همچنیــن ب معمــاری و جــوان و پوی
ــرف  ــش مص ــور کاه ــن به منظ ــای نوی ــر رویکرده ــردم ب م
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ــد.  ــرژی و اســتفاده از ســوخت های فســیلی منجــر گردی ان
ــمگیر  ــت چش ــک فرص ــوان ی ــوان به عن ــم را می ت ــن مه ای
از رویکردهــای پایــداری  در اشــاعه فرهنــگ اســتفاده 
در طراحــی ســاختمان های مســکونی در نظــر گرفــت. 
درنتیجــه می تــوان اذعــان نمــود کــه فرضیــه دوم پژوهــش 
موردقبــول واقــع اســت؛ بنابرایــن در قــدم اول آموزش هــای 
ــه ترتیــب در میــان دانشــجویان، مــردم  ــدار ب معمــاری پای
ــدم  ــت. در ق ــده اس ــر واقع ش ــا مؤث ــت کارفرماه و درنهای
در طراحــی  نــوآوری  بــه جنبه هــای  بایســتی  بعــدی 
ســاختمان های مســکونی بــر اســاس رویکردهــای معمــاری 
ــق  ــای تحقی ــاس یافته ه ــر اس ــود، ب ــه نم ــدار را توج پای
به منظــور  رشــدی  بــه  رو  قدم هایــی  ســاختمان ها  در 
بهره گیــری از مصالــح همســاز بــا اقلیــم و همچنیــن 
ســامانه های گرمایــش و ســرمایش بــا مصــرف انــرژی 
ــه آن  ــا آنچــه بایســتی ب ــه اســت، ام کــم در صــورت گرفت
در طراحــی ســاختمان های مســکونی توجــه بیشــتری 
ــرف  ــش مص ــال کاه ــای فع ــری از راه کاره ــود بهره گی ش
انــرژی در معمــاری پایــدار ازجملــه اســتفاده از پنجره هــای 
گــردان، پانل هــای فتوولتائیــک و ... اســت. درنهایــت توجــه 
ــاختمان های  ــی س ــی در طراح ــط داخل ــت محی ــه کیفی ب
ــدار اســت  ــاری پای ــم معم ــای مه ــه از معیاره مســکونی ک
ــور  ــه اثربخشــی آموزش هــای رویکــرد مذک ــن رتب در آخری
ــه  ــکونی قرارگرفت ــاختمان های مس ــی س ــوه طراح ــر نح ب
اســت. می تــوان به منظــور ارتقــاء اثربخشــی ایــن معیــار بــر 
ــویقی  ــت های تش ــکونی سیاس ــاختمان های مس ــی س طراح
از ســوی مســئولین باالدســت و همچنیــن ارائــه تســهیالت 
مالــی ویــژه بــه معمــاران و شهرســازان در صــورت طراحــی 

ســاختمان های مســکونی بــر اســاس رویکردهــای معمــاری 
پایــدار به منظــور ارتقــاء کیفیــت محیــط داخلــی ســاختمان 

ــه نمــود. ارائ

تشکر و قدردانیتشکر و قدردانی
موردی توســط نویسندگان گزارش نشده است.

تعارض منافعتعارض منافع
نویســندگان اعــالم می دارنــد کــه در انجــام ایــن 
ــرای ایشــان وجــود  ــه تعــارض منافعــی ب پژوهــش هیچ گون

ــت. ــته اس نداش

تاییدیه های اخالقیتاییدیه های اخالقی
نویســندگان متعهــد می شــوند کــه کلیــۀ اصــول 
ــی  ــول اخالق ــاس اص ــی را براس ــر علم ــار اث ــی انتش اخالق
ــک از  ــر ی ــد و در صــورت احــراز ه ــت کرده ان COPE رعای
ــار  ــس از انتش ــی پ ــی، حت ــول اخالق ــی از اص ــوارد تخط م
ــه  ــه مجل ــه و پیگیــری مــورد را ب ــه، حــق حــذف مقال مقال

می دهنــد.

منابع مالی/ حمایت هامنابع مالی/ حمایت ها
موردی توســط نویسندگان گزارش نشده است.

مشارکت و مسئولیت نویسندگانمشارکت و مسئولیت نویسندگان
نویســندگان اعــالم می دارنــد به طــور مســتقیم در 
ــه مشــارکت فعــال  ــگارش مقال مراحــل انجــام پژوهــش و ن
ــات و  ــام محتوی ــئولیت تم ــر مس ــور براب ــه ط ــته  و ب داش

مطالــب گفته شــده در مقالــه را می پذیرنــد.
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