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ACKGROUND 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.

M

ETHODS: 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.

F

INDINGS: 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.

C

ONCLUSION: 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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باوجــود بحرانهــای زیســتمحیطی و کاهــش ذخایــر ســوختهای فســیلی نیــاز بــه راهکارهــای
توســعه پایــدار و معمــاری پایــدار بــهمنظــور مدیریــت مصــرف انــرژی و کاهــش زیانهــای خطرنــاک
انســانی بیشازپیــش احســاس میشــود .در ایــن راســتا بهمنظــور افزایــش آگاهــی دانشــجویان
و طراحــان بایســتی آموزشهــای تخصصــی معمــاری پایــدار در حــوزه دروس دانشــگاهی قــرار
گیــرد .از آنجاییکــه ســاختمانهای مســکونی بخــش مهمــی از مصــرف انــرژی را در کشــور شــامل
میشــوند ،بایســتی میــزان اثربخشــی ایــن راهــکار بــر نحــوه طراحــی ســاختمانهای مســکونی در
شــهر تهــران موردبررســی قــرار گیــرد .ایــن پژوهــش از منظــر روششناســی پیمایشــی اســت و دارای
دو بخــش کیفــی و کمــی اســت کــه در بخــش کیفــی بــه بررســی مبانــی نظــری مربوطــه و در بخــش
دوم پرسشــنامههایی در اختیــار  20نفــر از اســاتید و دانشــجویان معمــاری بــه منظــور بررســی
میــزان اثربخشــی آموزشهــای معمــاری پایــدار بــر نحــوه طراحــی خانههــای مســکونی شــهر تهــران
گذاشــتهشــده اســت و بــرای تعییــن اعتباریابــی پرسشــنامه از نرمافــزار  Smart PLS2اســتفاده
شــده و بــه جهــت اولویتبنــدی دادههــا از آزمــون فریدمــن در نرمافــزار SPSSبهــره گرفتــه شــده
اســت .درنهایــت نتایــج حاصلــه بیانگــر آن اســت آموزشهــای 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.

نکات شاخص
 تبییــن رابطــه میــان جایــگاه آموزشهــای آکادمیــک در حــوزه معمــاری پایــدار در دانشــگاهها و موسســات عالــی درتمامــی مقاطــع و نحــوه طراحــی ســاختمانهای مســکونی در کشــور ایــران از جملــه کالنشــهر تهــران.
 ارزیابی ساختمانای مسکونی شهر تهران از منظر بکارگیری الگوهای معماری پایدار و توسعه پایدار. ارائــه پرسشــنامه در میــان جامعــه آمــاری متخصــص بــه منظــور اولویتبنــدی شــاخصهای تاثیرگــذار ،تبییــن میــزاناثربخشــی و نهایت ـاً بررســی جایــگاه آموزشهــای پایــدار بــر طراحــی ســاختمانهای مســکونی.
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دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

مقدمه

پــس از يــک قــرن تجربــه معمــاری مــدرن ،باوجــود
دســــتاوردها و تحــوالت باارزش آن ،مشــــکالت پیچیدهای
در عرصــه محیطزیســت رخ میدهــد .وضعيــت جهــان در
آغــاز قــرن  21ميــادی ،بــه يــک توســعه ناپايــدار گواهــی
میدهــد کــه از مشــخصههای آن رشــد جمعيــــت،
افزاي��ش مصــرــف و توزيـ�ع نامتعــادل مناب��ع اسـ�ت .رشــــد
جمعيــت همانند ســــبک زندگــــی غربی تحميــــل بزرگی
بــر محيــــط طبيعی اســــت کــه در زمــــان ما منجر بــــه
تغييــرات آب و هوايــی ،حفــره در اليــه اوزون ،زوال گونههــا
و سکونتگاههای طبيعــــی گرديده اســــت که نتيجــه آن
تغييــر فرهنــــگ مصرف و تغيير رويکرد انســــان نســــبت
ب��ه طبيعــت اس��ت .به دنبــال ايــن تغييــرات ،مفهوم تــازهای
بــا عنــوان توســــعه پايــدار مطرحشــده و درنتیجــه بــه
دليــل نقــش مهــم محيــط ساختهشــده در جريان توســــعه
پايــدار ،معمــاری پايــدار موردتوجــه صاحبنظــران قــرار
میگیــرد ( .)Gorji Mahlabani, 2010: 92براســاس
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،آﻣـﻮزش ﺑـﺮاي ﺗـﺮوﯾﺞ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و
ﺑﻬﺒﻮد ظرفیتهــای ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺟﻬـﺖ آﺷـﻨﺎ ﺷـﺪن ﺑـﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻣﺤﯿﻄﯽ و توســعهای اﻟﺰاﻣـﯽ اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ راﺳـﺘﺎ دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺑﺎره ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،اﺻـﻮل اﺧﻼﻗﯽ،
ارزشهــا ،رﻓﺘﺎرﻫﺎ و مهارتهــا در ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ اﻫـﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در تصمیمگیریهــا از ﻣـﻮارد داراي
اﻫﻤﯿــــﺖ ﺑــﻮده و ﻫﻤــﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑــﯿﻦ ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾــﯽ و
ش��وراهای ﺷــ�ـﻬﺮي کام ً
�لا تعیی��نکنن��ده اﺳــ��ت (Dias
 .)et al., 2004: 1341یکــی از راهکارهــای مؤثــر کــه
میتــوان بــرای افزایــش آگاهــی عمومــی در خصــوص
بحرانهــای ذکرشــده در میــان دانشــجویان و مــردم ارائــه
نمــود ،افزایــش آموزشهــای دانشــگاهی در حــوزه معمــاری
پای��دار و توس��عه پایــدار اس��ت .در هفتادســال ﮔﺬﺷﺘﻪ،
آﻣﻮزش ﻣﻌﻤـﺎري در اﯾـﺮان غالب ـاً ﺑـﺮ اســاس مکتــب بــوزار
شــکلگرفته ﮐـﻪ ازنظــر ﻣﺤﺘواﯾﯽ و روشهــای آﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﺎ اﺳﻠﻮب و ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻨﺘﯽ ﺳﯿﺮ ﺷﺎﮔﺮدي ﺗﺎ اﺳﺘﺎدي ﮐﻪ
قرنهــا در اﯾﺮان ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در حــال ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از آﻣﻮزش ،ﻣـﺴﺎﺑﻘﺎت و پروژههــای ﻣﻌﻤﺎري
ﮐﺸﻮرﻫﺎي درحالتوســعه را ســبکهای ﻣﺪرن ،ﭘﺴﺎﻣﺪرن و
گرایشهــای اﻧﺘﺰاﻋﯽ و ﺗﺠﺮﯾﺪي اواﺧﺮ ﻗـﺮن ﺑﯿـﺴﺘﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ
میدهنــد (.)Hosseini, 2008: 216
آگاه��ی انسـ�ان از دگرگون��ی ناموــزون و زیانبـ�ار
زیس��تبوم زمیــن ،زمین��ۀ توجـ�ه دوباــره بـ�ه محیطزیسـ�ت
و تأثی��رات آن ب��ر س�لامت جس��می و روان��ی انس��ان را ایجاد
نم��ود .ارتب��اط انس��ان و طبیع��ت ،نش��ان از سیســتمی
پیچی��ده دارد ک��ه میبایس��ت هم��ۀ ابع��اد و اج��زاي آن
از ج��زء ت��ا کل ،مـ�ادي و غیرم��ادي ،جان��دار و بیج��ان در
تعادل��ی پوی��ا موردبررس��ی قــرار گیرن��د .ازآنجاک��ه انسـ�ان
بهعنوــان اصلیتریـ�ن جـ�ز ایـ�ن سیستــم ،خــود عامــل
اصلـ�ی برهـ�م خ�وـردن تعاــدل ایـ�ن سیســتم ب�وـده ،منطقـ�ی
اسـ�ت کـ�ه بـ�راي بازگردانــدن سیســتم بـ�ه تعاــدل جدیـ�د
از خ��ود شـ�روع کن��د .ازاینــرو ،س��بک زندگ��ی بهعنـ�وان
تجل��ی کام��ل چگونگ��ی حضـ�ور انسـ�ان در چرخ��ۀ نظــام
هســتی بایـ�د در ارتبــاط و تعامـ�ل چنـ�د سوــیه بـ�ا دیگـ�ر
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اج��زا و رویکردهـ�اي اقلیم��ی مـ�ورد بازاندیش��ی قـ�رار گی��رد.
اعتقــاد بـ�ر ایـ�ن اسـ�ت کـ�ه اهتمــام دوباــره بـ�ه زندگـ�ی
انســانی در ارتبـ�اط ب��ا محی��ط طبیع��ی در غــرب ،ب��ه دنبـ�ال
بحرانه��ای زیس��تمحیطی و تن��زل کیفی��ت زندگـ�ی و
درواق��ع بحـ�ران اندیش��ه پدی��د آم��د .بن��ا ب��ر گفتـ�ۀ پیشـ�ین،
پاس��خ ای��ن پرس��ش ک��ه چ��را ای��ن بحـ�ران هن��وز دغدغ��ه و
مســئلۀ اصلـ�ی مـ�ا برــاي اندیشیــدن نشــده اســت ،روشـ�ن
اس��ت .پاس��خ ،نرسـ�یدن م�اـ ب��ه آســتانۀ نهای��ی ای��ن بحـ�ران
در محیطزیسـ�ت اسـ�ت .مس��ئلهای کـ�ه بیشازپیـ�ش برخـ�ی
کش��ورهاي درحالتوســعه چــون ایرــان را بهسرــعت بــه
ایـ�ن بحرــان نزدیـ�ک میس�اـزد ،غلبـ�ۀ گفتمــان مهندســی
(تکنولــوژي) بـ�ر گفتم��ان عل��وم انسـ�انی ی��ا اندیش��ه دربـ�اره
زندگـ�ی انساــنی در س��طوح مختلـ�ف جامعـ�ه اســت؛ بـ�ه
عبارت��ی پی��ش از نگـ�رش سیســتمی در حـ�وزه ارتبـ�اط
ب��ا طبیع��ت ک��ه ای��ن فص��ل از آن پش��تیبانی میکنـ�د؛
بای��د س ـهگانۀ ف��ن (راهبرده��اي فعــال) ،طراح��ی معمـ�اري
(راهبرده��اي غیرفع��ال) و س��بک زندگ��ی ،در دسـ�تگاهی
منسـ�جم و متعــادل از سیســتمی فرادستــ از حوزههـ�ای
علــوم انس�اـنی ،تکنولوــژي و هنـ�ر موردبررسـ�ی و دقــت نظــر
قرار گیرند .جامعـــه جهـــانی نیازمنـــد مـــشارکت همگـــانی
بـــراي کـــاهش آالیندههــای محیطــی و مـــصرف انـــرژي
و درنتیجــه حفـــظ و حراســت از منابــع محیطــی و میــراث
جهانــی اســت .الزمــه چنیــن اقداماتــی آمــوزش در تمــام
ســطوح اجتمـــاعی ،بهطــور مـــداوم و طوالنیمــدت اســت.
بدیهــی اســت ایــن آموزشهــا در دانـــشگاه بعــدي عمیقتــر
و شــکلی تخصصیتــر مییابــد (.)Hosseini, 2008: 221
در ســالهای اخیــر تــاش فراوانــی بــرای ارتقــاء ســطح
یادگیــری و همچنیــن بکارگیــری راهکارهای اصــول معماری
پایــدار در ابعــاد مختلــف و در ســاختمانهایی بــا کاربــری
متفــاوت ارائــه شــده اســت .آنچــه در ایــن حــوزه حائــز
اهمیــت و قابلبحــث اســت آن اســت کــه آموزشهــای
دانشــگاهی بــرای افزایــش میــزان بهرهگیــری از راهکارهــای
اصــول پایــداری تــا چــه میــزان مؤثــر واقعشــده اســت .در
ایــن مقالــه ســعی بــر آن اســت کــه جایــگاه آموزشهــای
دانشــگاهی در حــوزه معمــاری پایــدار در دانشــگاهها
و مؤسســات آمــوزش عالــی و نیــز میــزان تأثیرپذیــری
ســاختمانهای مســکونی طراحیشــده در شــهر تهــران بــر
اســاس اصــول پایــداری بررســی گــردد.
ســؤالی کــه در ایــن پژوهــش مطــرح میشــود ایــن
اســت کــه معیارهــای حــوزه معمــاری پایــدار کــه در
دانشــگاهها تدریــس میشــوند ،تــا چــه میــزان بــر نحــوه
طراحــی ســاختمانهای مســکونی شــهر تهــران اثربخــش
بــوده اســت؟
دو فرضیــه اصلــی کــه میتــوان بــرای ایــن پژوهــش در
نظــر گرفــت ،عبارتنــد از:
 .1بــا گســترش آموزشهــای دانشــگاهی در حــوزه
معمــاری پایــدار میتــوان شــاهد افزایــش روزافــزون نــرخ
بهکارگیــری از راهکارهــای فعــال کاهــش مصــرف انــرژی در
ســاختمانها بــود.
 .2آموزشهــای دانشــگاهی در حــوزه پایــداری

پیمان پیلهچیها ،معصومه کاظمی

و معمــاری پایــدار باعــث توجــه بیشــتر معمــاران بــه
بهرهگیــری از اصــول پایــداری و همچنیــن آگاهــی مــردم در
خصــوص بهرهگیــری از راهکارهــای کاهــش مصــرف انــرژی
در ســاختمان میگــردد.

مروری بر پیشینه پژوهش

عزیــزی در مقالــهای بــا عنــوان "ﺿﺮورت ﻧﻈﺎم
ﻣﻨﻌﻄﻒ آﻣﻮزش ﻣﻌﻤﺎری در راﺳﺘﺎی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ
پایداریهــای ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﻮﻣﯽ" ،بــه ﺑﺮرﺳﯽ بحرانهــای
زیســتمحیطی ،ﻣﻔﻬﻮم و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺎﯾﺪار ،دو ﻣﺪل
در آﻣﻮزش ﭘﺎﯾﺪاری و درنهایــت ﺑﺮرﺳﯽ چالشهــای آﻣﻮزش
ﻣﻌﻤﺎری در ﺟﻬﺎن و اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ اســت .ﻫﺪف از اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ دانشــکدههای ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان در راﺳﺘﺎی
آﻣﻮزش ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺎﯾﺪار اســت .درنهایــت ایــن پژوهــش بــه
ایــن نتیجــه رســیده اســت ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب اﯾﺴﺘﺎی آﻣﻮزش
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﻤﺎری در اﯾﺮان ﻇﺮف ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش
ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﺒﻮده و برنامــهای ﻣﻨﻌﻄﻒ و نظاممنــد ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ
برنامههــای دﻗﯿﻖ و ﻣﻔﯿﺪ ،برنامهریــزی و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ
رﮐﻦ اﺻﻠﯽ ﯾﮏ نظاممنــد موردنیــاز اســت (.)Azizi, 2009

حقپرس��ت و سـ�روش بـ�ه روش مطالعــات اســنادی و
مــرور متــون ،منابــع ،تجــارب و تحلیــل مفاهیــم مرتبــط بــا
معمــاری پایــدار در نظــام آمــوزش مــدارس ابتدایــی ســعی
داشــتهاند کــه بــا آگاهــی بــه مبانــی نظــری تحقیــق
شــامل شــناخت روحیــات ،افــکار و اســتعدادهای کــودک
فضــای الزم جهــت آموزشوپــرورش او بررســی شــود،
ســپس بــا درک اصــول معمــاری پایــدار ،ضــرورت آمــوزش
ایــن معمــاری را در قالــب چنــد اصــل طراحــی معمــاری در

کامیــل گالمیــن در مقالــه آمــوزش طراحــی پایــدار در
آمــوزش معمــاری ،بررســی انتقــادی رویکــرد آســان بــرای
طراحـ�ی پایدــار و محیطــی (آساــن) باهــدف ارزیابــی آنکــه
آیــا اســتفاده از یــک ابــزار ارزیابــی عملکــرد پایــدار میتوانــد
بــه دانشــجویان معمــاری کمــک کنــد تــا طراحــی خــود را
در رابطــه بــا موضوعــات پایــدار بهبــود بخشــند یــا نــه بــا
بهرهگیــری از روش تحقیــق همزمــان کیفــی و کمــی بــه
ایــن نتیجــه رســیدند کــه کار فــردی بهتنهایــی قانعکننــده
نیسـ�ت ،امـ�ا موفقیـ�ت در حیـ�ن کار گروهـ�ی حاصـ�ل شـ�د
(.)Gaulmyn & Dupre, 2019
جــان لجنــی در مقالــه تفکــر انتقــادی بــر نحــوه آموزش
معم��اری پای��دار بـ�ه اینــ نتیجـ�ه رسیــده اس��ت ک��ه معماری
پایــدار نیــاز بــه تعــداد زیــادی از عوامــل و تأثیــرات خارجــی
دارد .ازایــنرو ،الزم اســت کــه بهطورجــدی موضــوع نقــد
شــود .بــه همیــن دلیــل ،آمــوزش معمــاری پایــدار بایــد
جایگزیــن روش تئــوری شــود ،در ایــن روش دانــش آمــوزان
مجبــور بــه درک عمیقتــر از موضــوع میشــوند و بــه
انتخــاب یــک طیــف گســتردهای از اطالعــات و اســتفاده
از روشهــای عملــی کمــک میشــوند .بهعنــوان بخشــی
از آمــوزش ،نویســندگان ایــن مقالــه توضیــح دادهانــد کــه
الزم اســت همــه اصطالحــات را توضیــح داده شــود تــا
دانــش آمــوزان گمــراه نشــوند .تعامــل بــا ســایر حرفههــا
و دانشــجویان ســایر دانشــکدهها میتوانــد دانــش آمــوزان
را بــرای برخــورداری از دیدگاههــای مختلــف و اســتفاده
از دانــش و رویکردهــای متنوعــی از رشــتههای مختلــف
آم��اده س��ازد (.)Legeny & spacek, 2019
درنهایــت بــر اســاس مطالعــه پژوهشهــای پیشــین
کــه مرتبــط بــا مســئله و هــدف ایــن پژوهــش اســت،
جنبــه نــوآوری ایــن پژوهــش در مقایســه بــا پژوهشهــای
پیشــین در آن اســت کــه بــا افزایــش جمعیــت و لــزوم
بهرهگیــری از فناوریهــای نویــن بــه جهــت پاســخ بــه
نیازهــای متعــدد بشــر نیــاز بــه بهرهگیــری از رویکردهــای
معمــاری پایــدار و توســعه پایــدار در ابعــاد مختلــف اســت،
همچنیــن مســکن یکــی از کاربریهایــی اســت کــه میــزان
مصــرف انــرژی باالیــی را دارا اســت ،ازآنجاییکــه تهــران
یکــی از کالنشــهرهایی اســت کــه همزمــان بــا ســرانه
رشــد جمعیــت و ساختوســاز مســکن روبــهرو اســت،
میبایســت بــه طراحــی آن بــر اســاس رویکردهــای معماری
پایــدار در محیطهــای دانشــگاهی و آکادمیــک توجــه
عمیقتــری نمــود چراکــه در حــال حاضــر در بســیاری از
ســاختمانهای مســکونی در تهــران ســعی بــه اســتفاده از
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
بهکارگیــری معمــاری پایــدار در ســاختمانهای مســکونی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

خاتمــی و فــاح در مقالــهای بــه بررســی چرایــی
اســتفاده از ابــزار آمــوزش و پژوهــش بــرای دســت یافتــن
بــه راهکارهــای پایــداری و همچنیــن بــه بررســی رابطــه
بیــن تحــوالت طراحــی و شــیوههای ساختوســاز و
اهــداف معمــاری پایــدار پرداختهانــد و درنهایــت بــه
ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه یكــی از راههــای دســتيابی
بــه اهــداف تعریفشــده بــراي معمــاري پایــدار ایجــاد
انگيــزۀ مشــارکت و همــكاري بيــن متخصصــان اســت .بــا
ایــن حرکــت میتــوان ضمــن برطــرف کــردن مشــكالت
دهههــای اخيــر ،بــا حفاظــت از منابــع موجــود در طبيعــت،
زمينــی پــاک بــه نسـلهای آینــده تحویــل داد (Khatami
.)& Falah, 2010

ســاخت مدرســه ماننــد محیــط و کالبــد تغییرپذیــر ،ایجــاد
کارگاههــای جنبــی در فضــای بــاز بهمنظــور تعامــل بیشــتر
بــا طبیعــت ،اســتفادهی حداکثــر از نــور طبیعــی و  ...را،
متذکــر شــدند (.)Haghparast & Soroush, 2018

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

حســینی و همــکاران در مقالــه "آﻣﻮزش ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺎﯾﺪار
در اﯾﺮان ﻣﻮاﻧﻊ و گرایشهــا" ،بــا روش ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣـﻮردي
بــه ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺎﯾﺪار در اﯾﺮان و ﺑﺮرﺳﯽ
اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﻮاﻧﻊ آن پرداختهانــد و درنهایــت بــه ایــن نتیجــه
رســیدهاند کــه داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن بهطــور ﺳﻄﺤﯽ و ﻧﻈﺮي ﺑـﺎ
ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ معمــاری پایــدار آﺷـﻨﺎیی داﺷـﺘﻪ و از آﮔـﺎﻫﯽ ﻋﻤﯿﻖ
و آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﯽ در اﺻﻮل ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺎﯾـﺪار ﺑﺮﺧـﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ میرســد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗـﺪاوم آموزشهــای طوالنیمــدت
ﺑﺮاي ﻋﻤﻮم و اﯾﺠﺎد آموزشهــای عملــی و ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮاي
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و کارشناســان ﻣﻌﻤـﺎري و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و دســتیابی ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻌﻤﺎري
ﭘﺎﯾﺪار ﻓﺮاﻫﻢ میشــود (.)Hosseini, 2008
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شــهر تهــران و همچنیــن تأثیــر آموزشهــای آکادمیــک
بــر نحــوه ساختوســاز ســاختمانها در شــهر تهــران و
بررســی میــزان اثربخشــی آنهــا را دارد.

چارچوب نظری پژوهش

چارچــوب نظــری تحقیــق درواقــع نقشــه ِی راهــی
اســت کــه بــرای ایــن پژوهــش در نظــر گرفتهشــده اســت،
بــرای یافتــن چارچــوب نظــری پژوهــش موردنظــر در ابتــدا
منابــع مرتبــط بــا پژوهــش را مطالعــه شــده اســت تــا بتوان
شــکاف موجــود در ســایر پژوهشهــا کــه مســئله ایــن
تحقیــق اســت را یافــت و بــر اســاس آن مــدل مفهومــی
پژوهــش را رســم نمــود .در چارچــوب نظــری تحقیــق بــه
ســؤاالت زیــر پاسخدادهشــده اســت و بعــد از مطالعــه
منابــع مربوطــه بــا مســئله تحقیــق ،مــدل مفهومــی ترســیم
گردیــده اســت:

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

 -1تعییــن اینکــه چــه فاکتورهایــی میبایســت تعییــن
شــود (یافتــن مســئله پژوهــش).
 -2استفاده از منابع مرتبط با مسئله پژوهش.
 -3انتخــاب نمونـهای مناســب بــرای پژوهــش بهمنظــور
یافتــن پاســخ بــه ســؤال پژوهش.
حــال بعــد از بررســی چرایــی پژوهــش و منابــع مرتبــط
بــا پژوهــش بایســتی بــه بررســی چیســتی در بخــش
مفهوم��ی پژوه��ش پرداختـ�ه میشـ�ود .در ایــن پژوهــش،
پــس از توصیــف مبانینظــری در بخــش کیفــی پژوهــش
بــا ارائــه پرسشــنامهای در میــان متخصصــان شهرســازی
و معمــاری ،میــزان کارایــی آموزشهــای معمــاری پایــدار
بــه دانشــجویان بــر نحــوه طراحــی ســاختمانهای
طراحیشــده در شــهر تهــران موردبررســی قــرار گرفــت؛
و درنهایــت در شــکل  ،1مــدل مفهومــی بــرای پاســخ بــه
ســؤاالت پژوهــش مطرحشــده و طراحــی شــد.

ایــن مســئله باعــث افزایــش لــزوم راهکارهــای پایــداری
و معمــاری پایــدار بهمنظــور کاهــش اثربخشــی اثــرات
مخــرب انســانها بــر محیطزیســت میشــود .درنتیجــه
بــه نیــاز افزایــش آگاهــی میــان دانشــجویان و مــردم در
تمامــی اقشــار اســت .لــذا آموزشهــای دانشــگاهی بــرای
دانشــجویان در حــوزه معمــاری پایــدار به شــکلی کاربردی و
عملی بایســتی در دســتور کار دانشــگاهها و ســایر مؤسســات
آمــوزش عالــی قــرار گیــرد .درنهایــت میتــوان اذعــان نمــود
کــه در ایــن مقالــه هــدف نهایــی ارزیابــی و تحلیــل میــزان
اثربخشــی آموزشهــای دانشــگاهی حــوزه معمــاری پایــدار
بــر نحــوه طراحــی ســاختمانهای مســکونی شــهر تهــران
اســت ،چراکــه ســاختمانهای مســکونی نســبت بــه ســایر
کاربریهــا میــزان مصــرف انــرژی بهمراتــب باالتــری را
ایفــا میکنــد و بایســتی ایــن مهــم بررســی گــردد کــه
آموزشهــا در دانشــگاهها تــا چــه میــزان کاربــردی و
اثربخــش بــوده اســت و چــه راهکارهایــی را میتــوان بــرای
افزایــش اثربخشــی ارائــه نمــود.

روش تحقیق

روش تحقیــق ایــن پژوهــش پیمایشــی اســت و ماهیت ـاً
کاربــردی اســت .محقــق در ایــن پژوهــش بــه توصیــف عینــی
واقعــی و منظــم خصوصیــات موضــوع میپــردازد .ایــن
پژوهــش دارای دو بخــش کیفــی و کمــی اســت .در بخــش
اول و بخــش کیفــی آن بــه مطالعــه مبانــی نظــری مربــوط
بــه پژوهــش پرداختهشــده اســت کــه بــرای بدســت آوردن
نتایــج مطلــوب در ایــن تحقیــق جمــعآوری اطالعــات از
طریــق روشهــای کتابخانـهای کتــب ،رســاالت ،مقــاالت و نیز
ســایتهای معتبــر علمــی اســت و در بخــش کمــی پژوهــش
از طریــق روش میدانــی پرسشــنامههایی در اختیــار  20نفــر
از دانشــجویان و اســاتید معمــاری گذاشــته میشــود بــرای
تعییــن اعتباریابــی پرسشــنامه از  Smart PLS2استفادهشــده
و بــه جهــت اولویتبنــدی دادههــا از آزمــون فریدمــن در
نرمافــزار  SPSSاستفادهشــده اســت .بــرای تعییــن میــزان
عــادی و یــا غیرعــادی بــودن دادههــا از ضریــب آلفــای
کرونبــاخ استفادهشــده اســت.

مروری بر ادبیات تحقیق
آموزش معماری

Fig. 1. Conceptual model of research

هدف تحقیق

لــزوم توجــه بــه منابــع ارزشــمند محیطــی و آگاهــی
نســبت بــه ایــن مهــم کــه انســانها میتواننــد چــه اثــرات
زیانبــار و خطرنــاک و عظیمــی را بــه محیطزیســت
خــود وارد کننــد بیشازپیــش احســاس میشــود کــه
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آمــوزش معمــاری آنــگاه امــکان مییابــد کــه تعریفــی
کامــل ،شــامل ،معلــوم و مقبــول از معمــاری وجــود داشــته
باشــد؛ کــه بتــوان آن را آمــوزش داد .آمــوزش ســنتی
معمــاری و آمــوزش مکتبهایــی نظیــر بــوزار و باهــاوس
نمونههایــی از آمــوزش معمــاری هســتند کــه هریــک
تعریفــی جامعومانــع از معمــاری را مدنظــر داشــتهاند و
بــا تمــام تــوان بــه آمــوزش آن میپرداختهانــد .هرچنــد
میــان آمــوزش ســنتی و آمــوزش دانشــگاهی تفــاوت
ریشــهای وجــود دارد ،ولــی داشــتن تعریفــی روشــن از
معمــاری ویژگــی و نقطــه اشــتراک آمــوزش در ایــن
دســتگاهها اســت (.)Hojat, 2003: 64
آموزشهای حوزه پایداری در رشته معماری

آمــوزش پایــداری در رشــته معمــاری و طراحــی

پیمان پیلهچیها ،معصومه کاظمی

برنامههــای درﺳﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و بهتبــع آن آﻣـﻮزش
ﻣﻌﻤـﺎری ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دانشــکدههای ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان ﻣﺤﺼﻮل
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻤﺪه ﻧﻬﺎد ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ برنامهریــزی اﺳﺖ ﮐﻪ از
اواﺧﺮ ﺳﺎل  1363ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .در رﺷﺘﻪ
ﻣﻌﻤﺎری از ﺳﺎل  1373ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎری
ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ؛ ﮐﻤﺎﮐﺎن از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎل
 1363ﺑـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ واﺣـﺪﻫﺎ از  169واحــد بــه  140ﺑـﻪ واﺣـﺪ
و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک در ﻣﺤﺘﻮای آن اﺳﺘﻔﺎده میگــردد
( .)Azizi, 2009: 47در راﺳﺘﺎي اﯾﺠﺎد حوزههــای ﺟﺪﯾـﺪ
در آﻣـﻮزش ﻣﻌﻤـﺎري و اراﺋﻪ روشهــای ﺟﺪﯾـﺪ آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑـﺮ
اﺳـﺎس بکارگیــری انرژیهــای ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ اﻗﻠﯿﻤﯽ ،دروس "ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ"
در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﻤﺎري و "ﻣﻌﻤﺎري ﻫﻤﺴﺎز ﺑﺎ اﻗﻠـﯿﻢ" در
ﻣقطــع ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽارﺷﺪ برنامهریــزی شــدهاند ﮐﻪ ســالهای
ﮔﺬﺷـﺘﻪ بهصــورت ﺗﺌﻮري و ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ آﻣﻮزش داده میشــدند
و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺗﺌـﻮري آن ﺑﺴﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ
دروس غالبــاً بهصــورت ﺗﺌـﻮري و ﺑﺪون کارگاههــای ﻋﻤﻠﯽ
و نمونههــای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ارائــه میشــوند و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن در داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﻨـﺪان ﻋﻤﯿـﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن معمــوالً از اﻧﺮژي و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ آن ازجملــه

ساختوساز پایدار

ساختوســاز پايــدار بــرای اوليــن بــار در ســال 1994
در اج�لاس بینالملل��ی تمپ��ا در ایاالتمتحــده مطــرح
شــد کــه بــرای تدویــن اســلوب ساختوســاز ســالم در
محيــط بــر پــاي كارآمــدي منابــع و اصــول بومشــناختی
برگزارشــده بــود .در ایــن اجــاس ســه پیشــنهاد اساســي
بــراي ساختوســاز پايــدار مطــرح شــد:
 -1پايــداري در اقتصــاد کــه كارآمــدی بيشــتري در
اســتفاده از منابــع را ســبب شــود.
 -2پايــداري در محيــط بــرای جلوگيــري از تخریــب
محیطزیســت.
 -3پايــداری اجتماعــي بــرای پاســخگويی بــه نيازهــاي
اســتفادهکنندگان.
در مرحلــه نخســت بــراي متخصصــان امــر چنیــن
پرسـ�شهایی دربـ�اره ساختوسـ�از پايـ�دار مطرحشـ�ده بـ�ود:
 پایــداری در ساختوســاز محیــط و ســاختمان شــاملچــه مقوالتــی اســت؟
 چــرا پایــداری در ساختوســاز موردتوجــه قرارگرفتــهاســت؟
 چگونه میتوان پایداری را ارزیابی کرد؟ساختوســاز پایــدار شــامل طیــف گســتردهای از
موضوعاتــي اســت همچــون مصــرف بهینــه انــرژي در مراحل
مختلــف (طراحــی ،ساختوســاز ،بهرهبــرداری ،تخریــب
بنــا) و بهکارگیــری مصالــح ســاختمانی كــه كمتريــن آســيب
را بــر محیطزیســت وارد كنــد ،كيفيــت ساختوســاز را بــاال
بــرد و اثــر مخــرب ساختوســاز را بــر محیــط پیرامــون بنــا
بــه حداقــل برســاند (.)Khatami, 2006: 25

معرفــی نمونههــای ساختوســاز پایــدار در
ســاختمانهای مســکونی شــهر تهــران

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

آموزشهای معماری پایدار در ایران

روشهــای ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ،ﺑـﺎزﺧﻮرد در ﻃﺮاﺣـﯽ و نرمافزارهــای
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و شبیهســازی در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣـﺼﺮف اﻧـﺮژي و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋـﺪم وجــود زمینههــای اﻧﮕﯿـﺰه،
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﻣﺤﯿﻂ کاریای ﻧﯿـﺰ ﺑـﺮاي آﮔﺎﻫﯽ از
آن ﻧﯿﺴﺖ (.)Hosseini, 2008: 217
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ســاختمانها نســبت بــه ســایر رشــتهها بهمراتــب مهمتــر
اســت چــرا کــه ســاختمانها ازجملــه ســاختمانهای
مســکونی ســهم مهــم و قابلتوجهــی از مصــرف انــرژی
را ش��امل میش��وند ،لذــا امــروزه صرفهجوی��ی انـ�رژي
در س��اختمانها ،یکـ�ی از فاکتورهــاي مهـ�م در طراحـ�ی
و اج��راي س�اـختمانها اســت .پــس هــر راهــکاری و
تمهیــدی در راســتای پایــداری میتوانــد بــه کاهــش اثــر
بحرانه��ای زیس�تـمحیطی کم��ک کنــد .از دهــۀ 1990
تاکنــون ،نشســتهایی در مقیاسهــای بینالمللــی و
ملــی در کشــورهاي پيشــرفته تشکیلشــده و بیانیههایــی
هــم منتشرشــده اســت .در ایــن نشســتها متخصصــان
بــر آمــوزش معمــاري مبتنــی بــر تفكــر پایــداري تأکیــد
کردهانــد .در بيانيــه جهانــی نشســت تالوریــس 215 ،نفــر
از رؤســاي دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــی از  42کشــور
جهــان بــر لــزوم اســتقرار تفكــر پایــداري در نظــام آمــوزش
عالــی و رشــتههای تخصصــی تأکیــد کردهانــد .در کنگــرۀ
جهانــی معمــاران در شــيكاگو در  ،1993بــر ضــرورت در
نظــر آوردن پایــداري در آمــوزش معمــاري تأکیــد شــده
اســت .از دیگــر کارهــا پــروژۀ تحقيقاتــی دانشــكدۀ معمــاري
و برنامهریــزی شــهري دانشــگاه ميشــيگان در ســال 1998
بــا همــكاري مرکــز ملــی مبــارزه بــا آلودگــی اســت .آموزش
مســائل انــرژي بهصــورت جــدي در برنامــۀ آمــوزش
معمــاري وارد شــد و در دهــۀ  1990موضوعــات مرتبــط
بــا تفكــر پایــداري ،فراتــر از مســائل انــرژي ،در محتــواي
دروس آموزشــی مــدارس امریــكا قــرار گرفــت .گویــا دربــارۀ
ضــرورت و اهميــت آمــوزش پایــداري در معمــاري اجماعــی
جهانــی وجــود دارد .امــروزه در دانشــگاههای معتبــر ســعی
بــر ایــن اســت کــه تــا حــد امــكان دانــش تولیدشــده در
ایــن زمينــه در حــوزۀ تجربــه و عمــل بــه کار گرفتــه شــود
(.)Khatami, 2010: 29
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بــا اســتفاده از شــیوههای نویــن معمــاری پایــدار
و پایــداری انــرژی میتــوان در طراحــی و ساختوســاز
ســاختمانهای مســکونی نیــز بهــره بــرد .در شــهر
تهــران نیــز تعــدادی ســاختمانهای مســکونی بــر اســاس
مشــخصههای رویکــرد معمــاری پایــدار ســاختهشــده
اس��ت .بـ�ه عنـ�وان مثـ�ال مجتمــع مســکونی شــهرک
امیـ�د ،ســاختمان آ-اس-پ ،بــرج مســکونی نیــاوران و بــاغ
بامهایــی کــه در حــال گســترش و تبدیلشــدن بــه ســلیقۀ
عمومیانــد ،از آن جملــه میباشــند .گرچــه مشــکل اصلــی
در نمونههــای ذکرشــده شــهر تهــران ،طراحــی و ایجــاد
فضــای ســبز بــا نقــش تزئینــی و غیــر ســاختاری آن اســت
کــه بــر حســب تغییــر ســلیقه ممکــن اســت تغییریافتــه و
حتــی از بیــن بــرود (.)Sharghi, 2006: 67
237
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معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

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

مهمتریــن عامــل تأثیرگــذار بــر اجــرای بــام ســبز (کــه
یکــی از راهبردهــای موجــود در معمــاری پایــدار اســت)
منطبــق بــا اصــول زیســتمحیطی ،نگــرش معمــاران و
شهرســازان بــر نحــوه اجــرای بــام ســبز اســت .ایــن مهــم
نشــان از آن اســت کــه نگــرش معمــاران و شهرســازان
در شــهر تهــران بــه اجــرای بــام ســبز کمتریــن انطبــاق
را رویکردهــای زیســتمحیطی در شــهر تهــران دارد کــه
میتوانــد بــه دالیــل مختلفــی همچــون دالیــل اقتصــادی،
محدودیتهــای ســازهای و یــا حتــی نگرشهــای
ســودگراییان عــدهای از کارفرمایــان و از ایــن قبیــل
محدودیتهــا اشــاره نمــود (Rezaei & Pourzargar,
 .)2020: 194مطالعـ�ه نمونههـ�ای ساختوسـ�از پایـ�دار در
مجتمعهــای مســکونی شــهر تهــران حاکــی از آن اســت
کــه تــاش بهمنظــور آمــوزش معمــاری پایــدار بــرای
دانشــجویان بــه شــکلی کاربــردی و اجرایــی بهمنظــور
کاهــش مشــکالت زیسـتمحیطی ،اهمیــت بــه ســزایی بــر
کیفیــت ساختوســاز ســاختمانهای مســکونی بــر اســاس
رویکــرد مذکــور دارد.

یافتههای تحقیق

همانطــور کــه در روش مدلســازی معــادالت ســاختاری
مطــرح اســت ابتدا بایــد پایایــی و روایــی مقیاسهــای انتخابی
بــرای اندازهگیــری متغیرهــای مکنون بررســی شــود.
طبــق نتایــج حاصــل در جــدول  ،1روایــی همگــرا
میانگیــن واریانــس بــه اشــتراک گذاشتهشــده بیــن هــر
ســازه بــا شــاخصهای خــود اســت .فورنــل و الرکــر
( )1987مقــدار روایــی همگــرا باالیــی  0/5قابلقبــول
دانســتند ولــی بــا اینحــال مگنــر و همــکاران ()1996
مقــدار  0/4ب��ه ب��اال را ه��م معی��ار کاف��ی دانس��تند (Davari
 .)& Rezazadeh, 2014: 93درنتیجــه همــه متغیرهــای
پنهــان ضریــب قابــل قبولــی دارنــد.
Table 1. Convergent validity coefficient, Alpha
Cronbach, The combined reliability of the scales before
correction
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Combined
reliability
0.633

Cronbach's
alpha
0.289

0.655
0.550
0.687

-0.119
-0.329
0.464

0.658
0.596
0.422

پایایی متغیرهای آشکار (گویهها)

نتایــج تحلیــل عاملــی تأییــدی و بارهــای عاملــی
هــر یــک از ســؤالها در ارتبــاط بــا ســازه مــورد نظــر،
در جــدول  ،2نشــان داده شــده اســت .یافتههــا نشــان
میدهنــد کــه بــار عاملــی اســتاندارد و معنــاداری  tدر
ســطح  95درصــد اطمینــان بــرای تکتــک ســؤاالت هــر
ســازه مشخصشــدهاند .شــاخص ارزیابــی میــزان ارتبــاط
هــر ســؤال بــه ســازه زیربنایــی آن ،نشــان از ارتبــاط معنادار
ســؤاالت اســت.
Table 2. Factors and significance of questions before
correction
Significance

مدل اندازهگیری قبل از اصالح

Convergent
validity
0.580

طبــق نتایــج حاصــل در جــدول  ،1آلفــای کرونبــاخ
بــرای ارزیابــی پایــداری درونــی اندازهگیــری میشــود
کــه نشــانگر میــزان همبســتگی بیــن ســازه و شــاخصهای
مربــوط بــه آن اســت .مقــدار واریانــس تبییــن شــده باالتــر
از  0/7نشــانگر پایایــی قابــل قبولــی اســت .ضریــب پایایــی
ترکیبــی توســط ورتــس و همــکاران ( )1974معرفــی شــد
مقــدار پایایــی ترکیبــی یــک ســازه از یــک نســبت حاصــل
میشــود کــه در صــورت ایــن کســر ،واریانــس بیــن یــک
ســازه بــا شــاخصهایش و در مخــرج کســر ،واریانــس ســازه
بــا شــاخصهایش بهاضافــه مقــدار خطــای اندازهگیــری
میآیــد .درصورتیکــه مقــدار پایایــی ترکیبــی باالتــر 0/7
باشــد نشــان از پایــداری درونــی مناســب اســت و مقــدار
کمتــر از  0/6عــدم وجــود پایایــی اســت .ذکــر ایــن نکتــه
ضــروری اســت کــه پایایــی ترکیبــی معیــار بهتــری از آلفــا
بــه شــمار م ـیرود و درنتیجــه ضریــب همــه متغیــر پنهــان
قابلقبــول نیســت؛ بنابرایــن ضــرورت دارد بارهــای عاملــی
تکتــک گویههــا گــزارش شــود تــا گویههــا نامناســب
تعییــن و اصــاح گــردد.

Variables
Environmental
indoor quality
Design innovation
community
Total

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

0.0001
0.0001
0.0001
0.007
0.010
0.0001
0.046
0.0001
0.0001
0.003
0.0001
0.003

Coefficent
T
3.718
6.346
3.988
2.709
2.600
4.875
2.003
4.093
3.546
3.027
3.951
2.955

Factor
load
0.795
0.899
0.667
-0.660
0.793
0.873
-0.813
0.760
0.675
0.702
0.862
-0.834

Item

Variables

q1
q2
q3
q4
q5
q6
q7
q8
q9
q10
q11
q12

Environmental
indoor quality

Design
innovation

Community

طبــق جــدول  ،2میــزان بارهــای عاملــی و ضرایــب
معنــاداری بیــن شــاخصهای هــر ســازه ،مشــخص شــده
اســت کــه نشــان میدهــد ارتبــاط معنــاداری بیــن ســؤاالت
و مؤلفههــا وجــود دارد .الزم بــه ذکــر اســت کــه گویــه 4
از مؤلفــه کیفیــت محیــط داخلــی ،بــا بــار عاملــی کمتــر
از  -0/66و گویــه  7از مؤلفــه نــوآوری در طراحــی ،بــا بــار
عاملــی کمتــر از  -0/81و گویــه  12از مؤلفــه اجتمــاع ،بــا
بــار عاملــی  ، -0/83بــه دلیــل بــار عاملــی منفــی و تضعیــف
ضریــب پایایــی از مــدل بــهعنــوان گویــه معکــوس طیــف،
نمرهگــذاری برعکــس خواهــد شــد.
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مدل اندازهگیری بعد از اصالح

پایایی متغیرهای آشکار (گویهها)

همانطــور کــه در روش مدلســازی معــادالت
ســاختاری مطــرح اســت ،ابتــدا بایــد پایایــی و روایــی
مقیاسهــای انتخابــی بــرای اندازهگیــری متغیرهــای
مکنــون بررســی شــود .طبــق نتایــج حاصــل در جــدول ،3
مقــدار روایــی همگــرا بــاالی  0/5قابلقبــول اســت و بــرای
متغیرهــای بــا ســؤال انــدک مقــدار  0/4بــه بــاال را هــم
معیــار کافــی دانســتند (Davari & Rezazadeh, 2014:
 .)93درنتیجــه همــه متغیرهــا ضریــب بــاالی  ۰/42دارنــد،
کــه ضریــب قابــل قبولــی اســت.
Table 3. Convergent validity coefficient, Alpha
Cronbach, The combined reliability of the scales after
correction
Combined
reliability
0.845

Cronbach's
alpha
0.749

Convergent
validity
0.580

0.885
0.854
0.895

0.831
0.770
0.871

0.658
0.596
0.422

Variables

Environmental
indoor quality
Design innovation
community
Total

الزم بــه ذکــر اســت کــه بــا معکــوس نمــودن گویــه ،4
 7و  12بــه ترتی��ب از کیفیــت محیــط داخلــی ،نــوآوری در
طراحیــ ،اجتمـ�اع بارهــای عاملــی ایــن ســه گویــه مطلــوب
گردیــد .پــس از انجــام تحلیــل عاملــی تأییــدی مرتبــه اول
و اســتخراج گویههــا حائــز بــار عاملــی معنــادار ،نســبت بــه
بررســی پایایــی و روایــی گویههــا اقــدام گردیــد .در ایــن
راســتا ،بــا اســتفاده از مــدل ســاختاری روابــط بیــن ســازهها
بــه لح��اظ علـ�ی موردبررس��ی ق��رار میگی��رد .نتای��ج در
شــکل  3و  ،4نشــان میدهــد کــه مــدل از اعتبــار خوبــی
برخــوردار اســت.

Table 4. Factors and significance of questions after correcting

Design innovation

Community

The role of academic education in
sustainable architecture

Significance
0.0001
0.0001
0.0001
0.001
0.008
0.0001
0.042
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001

Coefficent T
4.063
24.319
4.815
3.331
2.657
4.456
2.042
3.780
4.288
3.647
5.571
4.017

Factor load
0.795
0.899
0.667
0.660
0.793
0.873
0.813
0.760
0.675
0.702
0.862
0.834

Item
q1
q2
q3
q4x
q5
q6
q7x
q8
q9
q10
q11
q12x

Variables
Environmental indoor
quality

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

طبــق نتایــج حاصــل در جــدول  ،5میــزان همبســتگی
بیــن شــاخصهای یــک ســازه بــا آن ســازه و میــزان
همبســتگی بیــن شــاخصهای یــک ســازه بــا ســازههای
دیگــر مقایســه میگــردد .مقــدار همبســتگی میــان
شــاخصها بــا ســازههای مربــوط بــه خــود (اعــداد
رنگــی ماتریــس) از همبســتگی میــان آنهــا و ســایر ســازه
بیشــتر اســت کــه ایــن مطلــب گــواه مناســب بــودن روایــی
واگــرای بارهــای عاملــی متقابــل اســت (& Tabatabaei
.)Jahangard, 2010: 98

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

طبـ�ق نتایـ�ج حاصـ�ل در جـ�دول  ،3مقــدار آلفــای
کرونبــاخ باالتــر از  0/7اس��ت کــه نشــانگر پایایــی قابــل
قبولــی میباشــد .البتــه مــوس و همــکاران ( )1998در
مــورد متغیرهــای بــا تعــداد ســؤاالت انــدک ،مقــدار 0/6
بهعنــوان ســرحد ضریــب معرفــی کردهانــد .بنابرایــن
بــا معکــوس نمــودن گویههــای  7 ،4و  12بـ�ه ترتیـ�ب
از کیفیــت محیــط داخلــی ،نــوآوری در طراحــی ،اجتمــاع،
مقــدار پایایــی آلفــای کرونبــاخ و پایایــی ترکیبــی ،بــه
بــاالی  ۰/74رســید.

نتایــج تحلیــل عاملــی تأییــدی و بارهــای عاملــی هــر
یــک از ســؤالها در ارتبــاط بــا ســازه موردنظــر ،در جــدول 4
نشــان داده شــده اســـت .طبــق ایــن جــدول ،میــزان بارهــای
عاملــی و ضرایــب معنــاداری بیــن شــاخصهای هــر ســازه
تعیینشــده اســت؛ کــه نشــان میدهــد ارتبــاط معنــاداری
بیــن ســؤاالت و مؤلفههــا وجــود دارد.

Fig. 3. Factor and measurement model determination coefficient after correction
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Fig. 4. T- Test significance coefficient and measurement model determination after correction
Table 5. Divergent validity by interacting factors
Community

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

0.492
0.622
0.480
0.657
0.215
0.636
0.412
0.316
0.675
0.702
0.862
0.834

Design
innovation
0.304
0.353
0.345
0.197
0.793
0.873
0.813
0.760
0.586
0.443
0.282
0.343

Environmental
indoor quality
0.795
0.899
0.667
0.660
0.016
0.513
0.245
0.350
0.551
0.302
0.796
0.571

q1
q2
q3
q4x
q5
q6
q7x
q8
q9
q10
q11
q12x

بــرای بررســی وضعیــت متغیرهــای موردمطالعــه
از آزمــون  Tیــک نمونــهای اســتفاده شــد .بــرای
امتیازدهــی ،میانگیــن مجمــوع نمــرات ســؤاالت هــر
مؤلفــه بهعنــوان مبنــا در نظــر گرفتــه شــد و بــا توجــه
بــه طیــف پنجدرجــهای لیکــرت ،نقطــه بــرش طیــف
میانــی پرسشــنامه ،عــدد  2خواهــد بــود .بدیــن ترتیــب
در پژوهــش حاضــر ،میانگیــن تجربــی ( 1تــا  )3در ســطح
نامطلــوب 3/1( ،تــا  )5در ســطح مطلــوب بــه عنــوان معیــار
مقایســه میانگیــن ،درنظــر گرفتــه شــد.
در جــدول  ،6بــا اســتفاده از آزمــون فریدمــن اولویــت
گویهه�اـ مؤلفهــ کیفیتــ محیـ�ط داخلـ�ی بــه ترتیــب
اهمیــت گــزارش شــد .بنابرایــن اهمیــت گویــه “آســایش
حرارت��ی ،بص�رـی ،روان��ی و بهداشــتی” و گویــه “کاهــش
تولی��د آلودگ��ی در ق��رار گرفت��ن در مع��رض آلودگ��ی”
بــه ترتیــب بهعنــوان رتبــه نخســت و آخــر را بــه خــود
اختصــاص دادنــد .معنــاداری ضریــب خــی دو آزمــون

فریدمــن نشــان از وجــود اهمیــت و اولویــت در ســطح
گویهه�اـ مؤلف�هـ کیفیتــ محی�طـ داخل��ی دارد.
در جــدول  7بــا اســتفاده از آزمــون فریدمــن اولویــت
گویههــا مؤلفــه نــوآوری در طراحــی بــه ترتیــب اهمیــت
گ��زارش ش��د .بنابراینــ اهمی�تـ گوی��هی “اســتفاده از
ســامانههای گرمایشــی و سرمایشــی بــا کمتریــن میــزان
مص��رف انرــژی” و گویــه “بهکارگیــری روشهایــی
بــرای بهــرهوری آب جــه در فضــای داخــل چــه خــارج
ســاختمان» بــه ترتیــب بهعنــوان رتبــه نخســت و آخــر
را بــه خــود اختصــاص دادنــد .معنــاداری ضریــب خــی دو
آزمــون فریدمــن نشــان از وجــود اهمیــت و اولویــت در
ســطح گویههــا مؤلفــه نــوآوری در طراحــی دارد.
در جــدول  ،8بــا اســتفاده از آزمــون فریدمــن اولویــت
گویههــای مؤلفــه اجتمــاع بــه ترتیــب اهمیــت گــزارش شــد؛
بنابرایــن اهمیــت گویــه «توجــه روزافــزون معمــاران جــوان
و فارغالتحصیــان بــه پیادهســازی راهکارهــای معمــاری
پایــدار» و گویــه «سیاســتهای تشــویقی مســئولین و
باالدس ـتها (ارائــه تســهیالت مالــی)» بــه ترتیــب بهعنــوان
رتبــه نخســت و آخــر را بــه خــود اختصــاص دادند .معنــاداری
ضریــب خــی دو آزمــون فریدمــن نشــان از وجــود اهمیــت و
اولوی�تـ در س��طح گویهه��ای مؤلف�هـ اجتم��اع دارد.
در جــدول  ،9بــا اســتفاده از آزمــون فریدمــن اولویــت
مؤلفههــای متغیــر جایــگاه آمــوزش آکادمیــک معمــاری
پایــدار بــه ترتیــب اهمیــت گــزارش شــد؛ بنابرایــن اهمیــت
مؤلفــه «اجتمــاع» و مؤلفــه «کیفیــت محیــط داخلــی»
بــه ترتیــب بهعنــوان رتبــه نخســت و آخــر را بــه خــود
اختصــاص دادنــد.

Table 6. T- Test status of indicators of indoor quality
Friedman test
Average rating
Rate
1

3.05

Average criteria = 1/3
df = 19
T
Significance
Experimental
difference in
average
averages
2.90
-0.10
-0.62
0.54

4

1.88

0.001

-5.15

-0.95

2.05

3
2
*0/005

2.23
2.85
**12/81

0.001
0.38
0.001

-4.27
-0.90
-5.47

-0.70
-0.15
-0.48

2.30
2.85
2.53

Items

Thermal, visual, psychological
and health comfort
Reducing pollution
production in exposure to
pollution
Acoustic
Ability to control systems
Total
* significance ** chi-square
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Table 7. T- Test status of indicators of design innovation
Friedman test
Average rating
Rate
2

3.10

Average criteria = 1/3
df = 19
T
Significance
Experimental
difference in
average
averages
3.35
0.35
2.33
0.03

4

1.58

0.001

-5.11

-0.90

2.10

1

3.50

0.001

5.34

0.60

3.60

3

1.83

0.001

-4.68

-0.75

2.25

*0/0001

**38/39

0.05

-2.10

-0.18

2.83

Items

Materials with the least
damage to the environment
Indoor / outdoor water
efficiency methods
Energy efficient heating /
cooling systems
Active solutions to reduce
energy consumption
Total
* significance ** chi-square

Table 8. T- Test status of indicators of community
Friedman test
Average rating
Rate
4
1

1.50
3.38

Average criteria = 1/3
df = 19
T
Significance
Experimental
difference in
average
averages
3.05
0.05
0.44
0.67
4.50
1.50
11.05
0.001

3

1.85

0.20

1.31

0.25

3.25

2
*0/0001

3.28
**40/07

0.001
0.001

11.05
9.68

1.50
0.83

4.50
3.83

Items

Upstream Incentive Policies
Attention of young architects
to sustainable architecture
Employer's passion for
sustainable architecture
People's awareness
Total
* significance ** chi-square

Table 9. T- Test status of indicators of the place of academic education in sustainable architecture
Friedman test
Average rating
Rate

-0.18
0.83
0.06

* significance ** chi-square

تحلیل دادهها

در ایــن پژوهــش پــس از انجــام تحلیــل عاملــی تأییــدی
مرتبــه اول و اســتخراج گویههــای حائــز بــار عاملــی معنادار،
نســبت بــه بررســی پایایــی و روایــی گویههــا اقــدام گردیــد.
در ایــن راســتا ،بــا اســتفاده از مــدل ســاختاری روابــط
بیــن ســازهها بــه لحــاظ علــی مــورد بررســی قرارگرفــت.
درواقــع بــا در نظــر گرفتــن نتایــج بررســی روابــط بیــن
ســازهها بــا اســتفاده از ضریــب مربوطــه ،میتــوان
بــه بررســی معنــیدار اثــرات بیــن ســازههای تحقیــق
پرداخــت .بـه منظــور بررســی معنـیداری ضرایــب مســیر از
روش بازنمونهگیــری در حالــت  1000نمونــه کــه در روش
حداقــل مربعــات جزئــی توصیــهشــده اســت (& Davari
 ،)Rezazadeh, 2014: 101اســتفاده شــد.
طبــق نتایــج جــدول  ،10میــزان همبســتگی بیــن
شــاخصهای یــک ســازه بــا ســازه دیگــر و میــزان
همبســتگی بیــن شــاخصهای یــک ســازه بــا ســازههای
دیگــر مقایســه شــد .مقــدار همبســتگی میــان شــاخصها
بــا ســازههای مربــوط بــه خــود (اعــداد رنگــی ماتریــس) از
همبســتگی میــان آنها و ســایر ســازه بیشــتر اســت کــه این
مطلــب گــواه مناســب بــودن روایــی واگــرای بارهــای عاملــی

متقابــل اســت (.)Tabatabaei & Jahangard, 2016: 97
مــدل ســاختاری توســط شــاخص قــدرت پیشبینــی نیز
محاســبه شــد ،هــدف ایــن شــاخص بررســی توانایــی مــدل
ســاختاری در پیشبینــی کــردن بــه روش چشمپوشــی
اســت؛ کــه بــر اســاس ایــن مــاک مــدل بایــد نشــانگرهای
متغیرهــای مکنــون درونزا انعکاســی را پیشبینــی کنــد.
مقادیــر مثبــت و بــاالی صفــر نشــان میدهنــد کــه مقادیــر
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2
1
*0/0001

1.70
3.00
**33/26

0.05
0.001
0.37

-2.10
9.68
0.93

2.83
3.83
3.06

Indoor Environmental
Quality
Design Innovation
community
Total

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

3

1.30

Average criteria = 1/3
df = 19
T
Significance
Experimental
difference in
average
averages
2.53
-0.48
-5.47
0.001

Items

Table 10. Divergent validity by cross-factor loading
methodarchitecture
Community
0.492
0.622
0.480
0.657
0.215
0.636
0.412
0.316
0.675
0.702
0.862
0.834

Design
innovation
0.304
0.353
0.345
0.197
0.793
0.873
0.813
0.760
0.586
0.443
0.282
0.343

Environmental
indoor quality
0.795
0.899
0.667
0.660
0.016
0.513
0.245
0.350
0.551
0.302
0.796
0.571

q1
q2
q3
q4x
q5
q6
q7x
q8
q9
q10
q11
q12x
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مشــاهده شــده خــوب بازسازیشــدهاند (Tabatabaei
 )& Jahangard, 2016: 98و میتــوان گفــت مــدل

ســاختاری از کیفیــت مناســبی برخــوردار اســت .ایــن
معیــار توســط اســتون و گیــزر ( )1975معرفــی شــد کــه
قــدرت پیشبینــی شــاخصهای مربــوط بــه ســازههای
درونزای مــدل را مشــخص میســازد .هنســلر و همــکاران
( )2009در مــورد شــدت قــدرت پیشبینــی مــدل ،ســه
مقــدار  0/15 ،0/2و  0/35را تعییــن نمودهانــد .شــاخص
نیک��وی بـ�رازش هــر دو مــدل اندازهگیــری شــده و
ســاختاری را مدنظــر قــرار میدهــد کــه بهعنــوان معیــاری
بــرای ســنجش عملکــرد کلــی مــدل بــه کار م ـیرود .ایــن
مقــدار بهدســتآمده ،از مطلوبیــت کلــی مــدل حکایــت
دارد .ایــن معیــار مربــوط بــه بخــش کلــی مدلهــای
بــرازش
معــادالت ســاختاری اســت کــه پــس از بررســی
ِ
بخــش اندازهگیــری و بخــش ســاختاریِ مــدل پژوهــش،
بــرازش بخــش کلــی را نیــز کنتــرل مینمایــد .ایــن معیــار
توســط تننهــاوس و همــکاران ( ،)2004ابــداع شــده کــه
طبــق رابطــه  ،1محاســبه میشــود .آنهــا ســه مقــدار ،0/1
 0/25و  0/36را بهعنــوان مقادیــر ضعیــف ،متوســط و قــوی
معرفــی نمودنــد.
√

ارزیابی جایگاه آموزشهای دانشگاهی در حوزه معماری پایدار ...

کیفی��ت محی��ط داخلــی در ســطح نامطلــوب ( p>۰/05و
میانگیــن مالکــی کمتــر از  )3/1قرارگرفتــه اســت .درنهایــت
کیفیــت محیــط داخلــی در ســطح نامطلــوب ( p>۰/05و
میانگی��ن مالک��ی کمتـ�ر از  )3/1قرارگرفتهانــد.
در ج��دول  7نتای��ج حاصــل از آزمــون  tیــک نمون ـهای
نشـ�ان میدهـ�د کـ�ه گویههـ�ای  Q5و  Q7س��طح نســبتاً
مطلــوب ( p<۰/05و میانگیــن مالکــی همترــاز بــا )3/1
قرارگرفتهانـ�د .گویههـ�ای  Q6و  Q8از مؤلفهــ ن��وآوری در
طراحــی در ســطح نامطلــوب ( p>۰/05و میانگیــن مالکــی
کمتــر از  )3/1قرارگرفتهانـ�د .درنهایـ�ت مؤلفـ�ه نـ�وآوری
در طراحــی ســطح نســبتاً مطلــوب ( p>۰/05و میانگیــن
مالکــی کمتــر از  )3/1قرارگرفتــه اســت.
درآخ��ر در ج��دول  9نتای��ج حاصــل از آزمــون  tیــک
نمونـ�های نشـ�ان میدهـ�د کـ�ه گویههـ�ای Q11 ،Q10 ،Q9
و  Q12در ســطح مطلــوب ( p<۰/05و میانگیــن مالکــی
باالتــر از  )3/1قرارگرفتهانــد .درنهایــت مؤلفــه اجتمــاع در
ســطح مطلــوب ( p>۰/05و میانگیــن مالکــی همتــراز بــا
 )1/3قرارگرفتــه اســت.

نتیجهگیری
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Goodness of fit = Convergent validity × Modified explanation
coefficient
)(1
پژوهــش حاضــر باهــدف بررســی میــزان اثربخشــی
Goodness
of fitvalidity
=√Convergent
validity
× Modified
explanation coefficient
هــای معمــاری پایــدار در دانشــگاه و ســایر مراکــز
√=  of fitآموزش
Goodness
Modified
explanation
coefficient
= Convergent
=×۰/64
√۰/564 × ۰/691
عالــی بــر طراحــی ســاختمانهای مســکونی شــهر تهــران
= √۰/564
= √۰/564 × ۰/691
= ۰/64× ۰/691 = ۰/64
ـم گردیــد .در ایــن پژوهــش بعــد از بررســی پیشــینه و
تنظیـ
مبانــی نظــری مربوطــه بــه آن پرسشــنامههایی در اختیــار
Table 11. : Structural model quality indicators
اســاتید و دانشــجویان معمــاری بهمنظــور تعییــن میــزان
Concealed
Modified
Predictive
Goodness
of fit
variables
explanation
𝟐𝟐𝐐𝐐 power
اثربخشــی ،تبییــن جایــگاه آموزشهــای پایــدار و درنهایــت
coefficient
اولویتبنــدی معیارهــای تأثیرگــذار بــر نحــوه طراحــی
0.64
0.716
0.38
Environmental
Indoor Quality
ســاختمانهای مســکونی شــهر تهــران قــرار گرفــت.
0.535
0.32
0.43

0.823

Design
Innovation
Community

بــا توجــه بــه جــدول  ،11مقــدار قــدرت پیشبینــی بــه
دســتآمــده از ضریــب مناســبی برخــوردار اســت .مقــدار
نیکــوی بــرازش بــهدســتآمــده نیــز از ضریــب مطلوبــی
برخــوردار اســت کــه تمــام ایــن مقادیــر بهدســتآمده ،از
مطلوبیــت کلــی مــدل حکایــت دارد (شــکل .)5
در جــدول  6نتای��ج حاصــل از آزمــون  tیــک نمون ـهای
نشـ�ان میدهـ�د کـ�ه گویههـ�ای  Q4 ،Q3 ،Q2 ،Q1از مؤلفــه

بــا توجــه بــه یافتههــای پژوهــش همچنــان اســتفاده از
راهکارهــای فعــال کاهــش مصــرف انــرژی در ســاختمانها
وضعیــت مطلوبــی نــدارد ،لــذا فرضیــه اول در خصــوص
افزایــش نــرخ اســتفاده از راهکارهــای فعــال بــه دلیــل
آموزشهــای دانشــگاهی حــوزه پایــداری رد میگــردد.
همچنیــن بایســتی بیــان کــرد کــه تدریــس معیارهــای
آمــوزش معمــاری پایــدار بــر نحــوه پــرورش دانشــجویان
معمــاری و جــوان و پویــا و همچنیــن بــاال رفتــن آگاهــی
مــردم بــر رویکردهــای نویــن بهمنظــور کاهــش مصــرف

Fig. 5. Model predictive power
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پیمان پیلهچیها ،معصومه کاظمی

9.

10.

11.

12.
13.

14.

موردی توســط نویسندگان گزارش نشده است.

تعارض منافع

نویســندگان اعــام میدارنــد کــه در انجــام ایــن
پژوهــش هیچگونــه تعــارض منافعــی بــرای ایشــان وجــود
نداشــته اســت.

تاییدیههای اخالقی

نویســندگان متعهــد میشــوند کــه کلیــۀ اصــول
اخالقــی انتشــار اثــر علمــی را براســاس اصــول اخالقــی
 COPEرعایــت کردهانــد و در صــورت احــراز هــر یــک از
مــوارد تخطــی از اصــول اخالقــی ،حتــی پــس از انتشــار
مقالــه ،حــق حــذف مقالــه و پیگیــری مــورد را بــه مجلــه
میدهنــد.

منابع مالی /حمایتها

موردی توســط نویسندگان گزارش نشده است.

مشارکت و مسئولیت نویسندگان

نویســندگان اعــام میدارنــد بهطــور مســتقیم در
مراحــل انجــام پژوهــش و نــگارش مقالــه مشــارکت فعــال
داشــت ه و بــه طــور برابــر مســئولیت تمــام محتویــات و
مطالــب گفتهشــده در مقالــه را میپذیرنــد.
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تشکر و قدردانی

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

انــرژی و اســتفاده از ســوختهای فســیلی منجــر گردیــد.
ایــن مهــم را میتــوان بهعنــوان یــک فرصــت چشــمگیر
در اشــاعه فرهنــگ اســتفاده از رویکردهــای پایــداری
در طراحــی ســاختمانهای مســکونی در نظــر گرفــت.
درنتیجــه میتــوان اذعــان نمــود کــه فرضیــه دوم پژوهــش
موردقبــول واقــع اســت؛ بنابرایــن در قــدم اول آموزشهــای
معمــاری پایــدار بــه ترتیــب در میــان دانشــجویان ،مــردم
و درنهایــت کارفرماهــا مؤثــر واقعشــده اســت .در قــدم
بعــدی بایســتی بــه جنبههــای نــوآوری در طراحــی
ســاختمانهای مســکونی بــر اســاس رویکردهــای معمــاری
پایــدار را توجــه نمــود ،بــر اســاس یافتههــای تحقیــق
در ســاختمانها قدمهایــی رو بــه رشــدی بهمنظــور
بهرهگیــری از مصالــح همســاز بــا اقلیــم و همچنیــن
ســامانههای گرمایــش و ســرمایش بــا مصــرف انــرژی
کــم در صــورت گرفتــه اســت ،امــا آنچــه بایســتی بــه آن
در طراحــی ســاختمانهای مســکونی توجــه بیشــتری
شــود بهرهگیــری از راهکارهــای فعــال کاهــش مصــرف
انــرژی در معمــاری پایــدار ازجملــه اســتفاده از پنجرههــای
گــردان ،پانلهــای فتوولتائیــک و  ...اســت .درنهایــت توجــه
بــه کیفیــت محیــط داخلــی در طراحــی ســاختمانهای
مســکونی کــه از معیارهــای مهــم معمــاری پایــدار اســت
در آخریــن رتبــه اثربخشــی آموزشهــای رویکــرد مذکــور
بــر نحــوه طراحــی ســاختمانهای مســکونی قرارگرفتــه
اســت .میتــوان بهمنظــور ارتقــاء اثربخشــی ایــن معیــار بــر
طراحــی ســاختمانهای مســکونی سیاســتهای تشــویقی
از ســوی مســئولین باالدســت و همچنیــن ارائــه تســهیالت
مالــی ویــژه بــه معمــاران و شهرســازان در صــورت طراحــی

ســاختمانهای مســکونی بــر اســاس رویکردهــای معمــاری
پایــدار بهمنظــور ارتقــاء کیفیــت محیــط داخلــی ســاختمان
ارائــه نمــود.
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