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چكیده

مقاله حاضر به دنبال تبیین عوامل موثر بر بهبود شرایط زیستی مجموعه های مسکونی، با اتکا بر ادبیات 

جهانــی موضــوع اســت. در ایــن راه، با تجزیــه  و تحلیل مســائل و موضوعات در ادبیات موضوع و بررســی 

گردید. در  هشــت سیســتم ارزیابی عملکرد ساختمان با موضوع مرتبط، شــاخص های تحقیق استنتاج 

که با موضوع ســاختمان های  تدوین آنها در مجموعه های مســکونی، از سیســتم هایی اســتفاده شــده 

گرفته اند. سپس از مصاحبه نیمه ساختار یافته با صاحبنظران، چارچوب نظری تحقیق  مسکونی شکل 

گرفت. این چارچوب، نگارندگان را در ســنجش ارتباط متغیرهای پژوهش با شــرایط ساخت وساز  شــکل 

کشور، تدوین فرضیه ها و اعتبارسنجی چارچوب نظری رهنمون ساخت. آزمون فرضیه ها با روش تحلیل 

عاملی تاییدی و مدلســازی معادالت ســاختاری از طریق پیمایش با ابزار پرســش نامه انجام شد. نتایج 
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ایفای نقش می کند. دستاورد تحقیق، ارائه عوامل ارتقای ابعاد زیستی محیط مجموعه مسکونی است و 
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مقدمه

در سنت های معماری، حضور ذاتی آنچه امروز پایداری نامیده 
می شود، با غالب مقّومات آن وجود داشته و تنها استعمال صوری 
کالنتری  آن رایج نبوده است )ایرانمنش و خواجه پور، 1393، 84؛ 
و دیگــران، 1395، 65(. بــا ایــن حــال، عــدم وجــود یــك چارچــوب 
ســاختاریافته نظــری و در ارتباط با شــرایط زمانــی و مکانی حاضر، 
کاربــرد ایــن روش ســاختن را با چالــش مواجه نموده و بــا توجه به 
تعریــف متنــوع نیازهــا1 و پیچیدگــی عوامــل موثــر بر ایــن مفهوم در 
میان ذی نفعان،  متولیان ساخت وســاز در ارزیابی خود از عملکرد 
گون ارائــه می دهند  گونا بنــا، ارزش هــای متنوعــی را از جنبه هــای 
کرمی و دامیار،  1396، 31(؛ با این توصیف، عماًل ارزیابی شــرایط  )ا
ح لحاظ نشــده و به  زیســتی بنا به مفهوم یکپارچه آن در برنامه طر
راه حل هــای مقطعــی و بدون نــگاه همه جانبــه2 و اثربخش3 منجر 
بــر  خواهــد شــد )Bakar et al., 2015(. نظــر هورایانگــورا4 )2012( 
کارایی رویکردهای جزء نگر موجود  ح گریز5 بودن پایداری، عدم  شر
را در حــل پیچیدگی هــا و شــرایط منحصربفــرد ساخت وســاز تایید 
می کند. بررســی پیشینه پژوهش های داخلی، شاهدی بر ضرورت 
پرداختــن بــه نظامــی یکپارچــه در محیــط زیســت بناســت. تعداد 
گرایشات )جدول 1(، عدم توافق نخبگان و نبود  اندک پژوهش ها و 
گرایش به محصول به جای فرایندها  اسنادی جامع در این حوزه، 
و فقــدان مبانــی نظری منســجم )ایرانمنش و خواجه پــور، 1393، 
86(، از علــل مغفــول مانــدن یکپارچگــی مفاهیــم مرتبــط اســت.
از زمــان تبییــن مباحــث پایــداری در ســاختمان، تجربه هــای 
ادبیــات نظــری سیســتم های  را در  ارتباطــی  چنیــن چارچــوب و 
ارزیابــی عملکــرد محیط زیســتی، به جهت دغدغه هــای موضوعی 
 Shari & Soebarto,( مشــترك تاحــدود زیــادی می تــوان ســنجید
Ding, 2008, 452 ;8 ,2015(. هــدف توســعه سیســتم های ارزیابی 
ســاختمان های  ســوی  بــه  جهت دهــی  ســاختمان6،  عملکــرد 
حســاس تر بــه محیط زیســت اســت؛ بکارگیــری این سیســتم ها در 
 Ding,( تســهیل یکپارچگی پایداری و بنا نتیجه بخش بوده اســت
 2008, 452; Zuo & Zhao, 2014, 275; Shari & Soebarto, 2015,
کــه ایــن ابزارهــای ارزیابی  10(. بــا ایــن حــال، بایــد اذعان داشــت 
گرفتــه و ارزش های  براســاس تعریــف ذی نفعــان از پایــداری شــکل 

گون مجموعه بیــان می کنند؛ چنین  گونا متنوعــی را از جنبه هــای 
که هرگروه از ذی نفعان، بر جنبه ای خاص  رویه ای ســبب می شود 
از بنا تمرکز داشــته و عماًل پایداری به مفهوم یکپارچه آن در برنامه 

ح لحاظ نشود. اولیه طر
که بهره گیری یك به یك از چارچوب های  مسئله دیگر آن است 
موجود ارزیابی عملکرد بنا در تبیین اهداف محیط زیستی هر بوم 
چالش ســاز بــوده و نــگاه چک لیســت وار به مســائل، بــدون درنظر 
گرفتــن تفاوت ها و اولویت های اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی، 
ایفــا  نقــش ســازنده ای  هــر منطقــه،  زیســتی  و محیــط  ســازمانی 
کشورهای در حال توسعه،  کرد؛ این چالش ها خصوصًا در  نخواهد 
کشــورهای پیشرو تجربه شده  که در  دســتیابی به راه حل را آنگونه 
 Du Plessis, 2005,( اســت، بــا پیچیدگی های زیادی روبرو می کنــد

 .)413; Zuo & Zhao, 2014, 280; Zabihi et al., 2012, 1347
پژوهش حاضر به دنبال ایجاد پیوند حوزه های نظری موضوع 
کشور است؛ در این مسیر، با توجه  با شرایط واقعی ساخت وساز در 
به توسعه نظری و تجربی سیستم های ارزیابی عملکرد ساختمان 
و رواج بکارگیــری ایــن ابزارها در جهان و فقدان مبانی  منســجم در 
این حوزه در کشور، می توان ادبیات جهانی موضوع را مبنا قرار داد. 
امــا این موضوع  راه حل های منحصربفردی را متناســب با شــرایط 
کشور از طریق بازتعریف مسئله و جهت دهی رویکردها در تناسب با 
کمی،  کیفی و  امکانات موجود می طلبد. این تحقیق در دو سطح 
کید  با تبیین عوامل موثر بر ارزیابی محیط زیســتی ســاختمان با تا
بــر مجموعه های مســکونی، راه حل هایی را ارائــه خواهد نمود. در 
کیفی، برای اســتنتاج عوامــل شــکل دهنده ارزیابی محیط  ســطح 
زیســتی ســاختمان در مجموعه های مســکونی، به تجزیه وتحلیل 
هشــت سیســتم ارزیابی مرتبط پرداخته و سپس چارچوب نظری 
ســاختاریافته  نیمــه  مصاحبه هــای  تحلیــل  طریــق  از  را  موضــوع 
بــا صاحب نظــران شــکل داد. پــس از تبییــن عوامــل، فرضیه هــای 
گرفتــه و در ســطح  تحقیــق از روابــط درونــی ایــن چارچــوب شــکل 
کمــی، با پیمایش از دو جامعه آماری مهندســان مشــاور )متولیان 
حوزه هــای عملــی معمــاری( و پژوهشــگران دانشــگاهی )متولیــان 
گردیــد.  انجــام  فرضیه هــا  آزمــون  معمــاری(،  نظــری  حوزه هــای 

پیشینه موضوع

بهبود عملکرد محیط زیســتی ســاختمان از اهداف مهم توسعۀ 
پایــدار اســت )Du Plessis, 2005, 405(. اختــالف نظرهای بســیاری 
در انتخاب روش ها و اولویت های توســعۀ پایدار وجود دارد. شــاید، 
ورای اختالفــات، موضــوع محیط زیســت و نیازهــای انســان، ایــن 
پیچیدگی را دوچندان نموده است. این وضعیت دوگانه را می توان 

 Gan,( در مفاهیــم مربوط  به پایداری ضعیف7 دربرابــر پایداری قوی
et al., 2017, 501(  و دســتورکار قهوه ای و دســتورکار ســبز8 یافت. با 
نگاهــی به ادبیــات موضوع در ایــران، می توان راهبردهــا، اولویت ها 
کیــدات را بیشــتر بــر توســعه انســانی پایــداری متمرکــز دانســت؛  و تا
شــاید این مســئله را بتوان با تعریف دوپلسیس )2005( در دستورکار 
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مسکونی با بهره گیری از ابزارهای موجود ارزیابی عملکرد بنا

کشــورهای درحــال توســعه9 همســو  پایــدار در  از ساخت وســاز   21
دانســت: »فراینــدی جامــع بــا هــدف بازیابــی و حفــظ هماهنگــی 
که  بیــن محیط هــای طبیعــی و انسان ســاخت و ایجاد زیســتگاهی 
کرامــت انســانی و برابری اقتصــادی را تقویت می کنــد«. این تعریف، 
گور10  گهــواره تا  نیــاز به تفســیر جامعی از ســاختمان به مثابــه روند از 
)همیشگی و دائم( را شرط اصلی ساخت وساز پایدار در این کشورها 
کیفیت  کید بر حفاظت از محیط زیســت، بهبود  دانســته و ضمن تأ
زندگــی افــراد و جوامــع را از طریق پذیرش پاســخ های فنی و غیر فنی 
پایداری اجتماعی و اقتصادی هدف پایداری بنا می داند )نمودار 1(.
کامل نیا )1387( در رساله خود با عنوان معماری و الگو واره های 
طراحــی جمعی، ضمن بیان قوت ها و ضعف های معماری جمعی 
همــکاری  عمومــی،  مشــارکت  معنــادار،  مشــارکتی  روش هــای  و 
بین رشته ای، یکپارچگی موضوعات در تصمیم گیری، درک شرایط 
فرهنگــی و مذهبــی، اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژیکی و سیاســی 
را برای شناســایی راه حل ها ضروری می داند. به نظر او، ذی نفعان 
داده هــای ارزشــمندی را در شناســایی اولویت هــا ارائــه می دهند؛ 
می ســازند؛  را  پــروژه  ارزش هــای  و  می کننــد  مشــخص  را  اهــداف 
آنــان، ارزیابــی محیطــی ســاختمان را  توانمندســازی و مشــارکت 

کارآمد و اثربخش می کند )کامل نیا، 1387(.
پایــداری  اصــول  بــا عنــوان  ضرغامــی )1389( در رســاله خــود 
اجتماعی در مجتمع های مســکونی، ضمن اشاره به روند عمومی 
ح و اجرای مجتمع های مسکونی در قرن بیست ویکم،  برنامه، طر
تلقــی  مغفول شــده  عاملــی  را  ســکونت گاه ها  اجتماعــی  پایــداری 
می کنــد. ایــن پژوهــش، با بررســی جایــگاه مولفه هــای اجتماعی- 
انســانی در مسکن ســازی و توســعه پایــدار بــه دنبــال  تبیین اصول 

و معیارهــای پایــداری اجتماعــی در مجتمع های مســکونی اســت 
)ضرغامی، 1389(. 

جهانبخــش )1389( در رســاله خــود بــا عنــوان تدویــن الگــوی 
کید بر  برنامه دهــی و روش شناســی معمــاری پایــدار در ایران، بــا تا
که این موضوع،  کثــر بهره وری، اذعان می کنــد  بدســت  آوردن حدا
که به ســادگی  نمی توانــد با شناســایی و یا بررســی آثــار چند عاملی 
گرفته اند قابل دستیابی باشد. این پژوهش،  کنار هم دیگر قرار  در 
ح ها  عوامــل چالــش زا در حــوزه معمــاری پایــدار را، ناهماهنگی طر
زندگــی،  کیفیــت  فزاینــده  کاهــش  بــا شــرایط محیطــی و زمانــی، 
کارآمــدی تصمیمــات در طراحــی معمــاری، عدم توجــه به طول  نا
کم توجهــی بــه اقتضائــات بوم گرایانــه در  عمــر مفیــد ســاختمان و 
بهره گیری از فناوری ها و بویژه مصالح بوم آورد و برگشت پذیر بودن 

آنها به طبیعت می داند )جهانبخش، 1389(.
بررســی مقــاالت داخلــی، شــاهدی بــر ضــرورت پرداختــن بــه 
نظامی یکپارچه در محیط زیست بناست. تعداد اندک پژوهش ها 
گرایشــات پژوهشــی مرتبط، عــدم توافق نخبــگان درباره ماهیت  و 
گرایش  موضــوع و ضــرورت نگاه جامع به عوامل شــکل دهنده آن، 
بــه محصــول بــه جــای فرایندهــا و فقــدان مبانــی نظری منســجم 
)ایرانمنــش و خواجه پــور، 1393، 86(، از علــل مغفول ماندن این 

مفهوم در حوزه ساختمان است.

ارزیابی محیط زیستی ساختمان

زیســتی  محیــط  سیاســت گذاری های  بــه  نیــاز  بــه  توجــه  بــا 
ســاختمان ها، ابزار ارزیابی عملکرد ساختمان به مثابه استراتژی و 

کشورهای درحال توسعه.  نمودار 1- فرایند دستیابی به پایداری باتوجه به شرایط خاص 
)Du Plessis, 2005( :ماخذ

)civilica و magiran ماخذ: )برگرفته از سامانه های جستجوی

جدول 1- تعداد مقاالت مرتبط با موضوع ارزیابی محیط زیستی بنا از سال 92 تا 95. 
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ابزاری برای توسعه و ارتقای عملکرد محیط زیستی ساختمان ها، 
کــرد )Ding, 2008, 452; He, et al., 2017, 1173(. در ابتــدا  ظهــور 
بریــام11 انگلســتان و پــس از آن، ابزارهای دیگری در جهان توســعه 
پژوهشــگران،   .)Schweber and Haroglu, 2014, 302( یافــت 
تولیــد  و انتقــال  دانش محیط زیســت، همکاری میــان ذی نفعان، 
یکپارچگی12، شفافیت و مشارکت را از مزایای توسعه این سیستم  ها 
دانسته اند؛ می توان آنها را با تبیین اهداف، اولویت ها، استراتژی ها 
ح  و معیارهای عملکردی مناســب در فرآیندهای تصمیم گیری طر
و ســاخت بکار برد؛ با تدابیر صحیــح می توان انگیزه بهبود عملکرد 
ســاختمان ها را در بین ســازندگان به وجود آورده و استانداردهای 
 Wong & Abe, 2014, 504;( داد   افزایــش  را  زیســتی  محیــط 
 .)Schweber and Haroglu, 2014, 314; Zuo & Zhao, 2014, 277
توســعۀ ابزارهــای ارزیابی، بــا ایجاد تعیین معیــار13 در تجارب بدیع 
تحقیــق، طراحــی و ســاخت در بهبــود عملکــرد محیط زیســتی بنا 
موثــر اســت )He, et al., 2017, 1180; Li, et al. 2014, 333(. ایــن 
ابزارهــا بــه مثابه رســانه ای آموزشــی، تولیدکننده و انتقــال دهنده 
گاهی، بــا ایجــاد برنامه های  کــرده و ضمــن افزایــش آ دانــش عمــل 
کیفــی و توقعــات عرضــه و  رقابتــی اجبــاری یــا داوطلبانــه، ســطح 

.)Ding, 2008( می دهنــد  ارتقــا  ســاختمان  صنعــت  در  را  تقاضــا 
هاپیو و ویتانیامی، در دســته بندی این سیستم ها، پنج سطح 
انــرژی،  مدل ســازی  نرم افزارهــای  اول،  ســطح  کرده انــد.  ارائــه  را 
مانند ابزار بی ای ای اس14 )آمریکا( و تیم15 )فرانســه(؛ ســطح دوم، 
ابزارهــای ارزیابــی چرخۀ عمر ســاختمان و اجزای آنهــا مانند آتنا16 
کو افکت18 )ســوئد( و اســکایل19  کوانتــوم17 )هلنــد(، ا کــو  )کانــادا(، ا
)فرانســه(؛ ســطح ســوم، سیســتم های ســنجش عملکــرد محیــط 
زیســتی و رتبه بندی مانند بریام )انگلستان(، لید20 )آمریکا( اس بی 
گرین مارک23  گرین استار22 )استرالیا( و  تول21 )کانادا/بین المللی(، 
)ســنگاپور(؛ ســطح چهــارم، چک لیســت های طراحــی و مدیریــت 
گواهی نامه هــا  کاتالوگ هــا،  ســاختمان و ســطح پنجــم، بیانیه هــا، 
Haapio and Vii-( اســت  محصــوالت  محیطــی  برچســب های  و 
تحقیــق  مبنــای  ایــن دســته بندی،   .)taniemi, 2008, 473-480
نگارنــدگان در انتخاب همگن سیســتم ها و تجزیه  و تحلیل عوامل 
گرفــت. با توجــه به تمرکــز تحقیق بر مجموعه های مســکونی،  قــرار 
موضــوع  بــا  کــه  شــده  اســتفاده  سیســتم هایی  و  پژوهش هــا  از 
گرفته  و در موارد عدم دسترســی  ســاختمان های مســکونی شــکل 
مستقیم به سیستم، نگارندگان  به همسوسازی آن براساس سایر 

جدول 2- رویكردها در سیستم های مورد بررسی ارزیابی عملكرد ساختمان. 
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پژوهش هــای مرتبــط بــا هــر سیســتم پرداخته انــد. سســیتم های 
گرین مارک  گرین اســتار و  انتخاب شــده بریــام، لید، اس بی تــول، 
کشــورهای توســعه یافته و  در نگارش هــای مربــوط بــه مســکن از 
سیســتم های لید- ایندیا24 )هند(، اســتاندارد سنجش ساختمان 
گرین شــیپ26 )اندونــزی( در نگارش های مربوط  ســبز25 )چیــن( و  
کشورهای درحال توسعه هستند. در تجزیه  و  تحلیل  به مسکن از 
سیســتم های ارزیابــی مــورد مطالعــه، باتوجه بــه محدودیت های 
دسترســی بــه منابــع اصلــی، بخشــی از اطالعــات از منابــع ثانویــه 
گرفته شــده و ســنجه ها، از مطالعــات تطبیقــی بیش از یــک منبع، 

تأیید شده است )جدول 2(. 

روش تحقیق

مشاهده و جمع آوری داده ها در روش های کیفی و کمی تحقیق 
و مزایا و محدودیت های هریک، شیوه ای  ترکیبی را در این تحقیق 
کیفــی، پــس از بررســی ادبیــات  کارآمدتــر نمــوده اســت. در ســطح 
ارزیابــی محیــط  اجــزای سیســتم های  تجزیه وتحلیــل  و  موضــوع 

زیســتی بنــا به عنوان رویکردها و ســنجه های پژوهــش )جدول2 و 
نمــودار 2( و درك نظــام ســاختاری ایــن ابزارها )مرحلــه اول فرایند 
کیفی از مصاحبه  تحقیق(، با روش های جهت دار تحلیل محتوای 
کادمیــک، چارچوبی  نیمه ســاختار یافته بــا صاحب نظــران حوزه آ
گرفــت )نمودار 2(. با اســتناد  کیــدات موضوع شــکل  مفهومــی از تا
بــر اطالعــات به دســت آمــده از ادبیــات موضــوع، بــرای اســتنباط 
عوامــل تبیین کننده ساخت وســاز پایــدار مجمو عه های مســکونی 
گرفــت )مرحله دوم  در ایــران مصاحبــه با صاحب نظــران27 صورت 
فراینــد تحقیــق(؛ پــس از معرفــی و اهــداف پژوهــش، زمینه هــای 
بــا  ارسال شــده  بــرای مصاحبه شــوندگان  و  تهیــه  پرســش،  مــورد 
کیدات  گرایش ها و تا انجــام مصاحبه های بــاز، دامنه  موضوعــات، 
گردیــد )جــدول 3 و نمــودار 3( و در مصاحبــه  آنهــا تجزیه وتحلیــل 
دوم، بــا روش نیمه ســاختاریافته، مبنایــی بــرای تدویــن و اصــالح 
شــاخص های تحقیــق و مولفه هــا و طراحــی پرســش نامه فراهــم 
گردید. این چارچوب، نگارندگان را در ســنجش ارتباط متغیرهای 
مکنــون و آشــکار پژوهــش )نمــودار 4( و اعتبارســنجی چارچــوب 

نظری پیشنهادی رهنمون ساخت. 

نمودار 2- نگاه جزء نگر در مولفه های ارزیاب عملكرد بنا. 

گرایش ها، دامنه موضوعات مورد بحث و راه حل های مصاحبه شوندگان. کیدات،  جدول۳- تا

شناسایی عوامل موثر بر ارزیابی محیط زیستی ساختمان در مجموعه   
مسکونی با بهره گیری از ابزارهای موجود ارزیابی عملکرد بنا

 دامنه موضوعات هاگرایش تأکیدات نظرات

توسعه اجتماعی و  نگاه به طبیعت و فرهنگ، 1شماره
پذیری، ریزی، انعطافتوا، آموزش، برنامهنگری، کالبد و محکلی رنگگرا، کلیبرنامه تکنیکی

 با نیاز مشارکت و توسعه اجتماعی، تطابق بنا

انرژی به مثابه  محور اصلی، سیالیت موضوع،  2شماره
 کارایی ساختمان

فنی، متمرکز بر 
 حوزه محیط زیست

های تکنولوژیکی و تکامل تجارب، معماری بومی، انرژی، پیشرفت
 اقتصاد، آموزش، حفظ زمین و آب، کارایی ساختمان، چرخه عمر

فنی، متمرکز بر  پیچیدگی موضوع، کاهش آلودگی و مصرف  3شماره
 حوزه محیط زیست

، تکامل تجارب یا، ایجاد آگاهی و انگیزه، طبیعتدن نگاهتوجه به 
 موفق، شرایط منحصربفرد موضوع طراحی

-حلراهنگاه کالن به موضوع، توسعه اجتماعی،  4شماره
 مکان  نیازهای مبتنی بر های

رفتاری و 
بستر  -اجتماعی

 طرح

، حضورپذیری، مکان مراتب از کالن به جزءوری، سلسلهمحبرنامه
محوری، مطابقت با نیازها در طول زمان، توجه به مقیاس برنامه و 

 هابا سایر مقیاسیکپارچگی 

 5شماره
 پذیری،اقتصاد، مهندسی و تکنولوژی، انعطاف

کنش اجزا، مسئله طراحی و نگری و برهمکل
 پسماندبازخوردها، 

تکنیکی و 
 تک، سیستمی های

جزا، تفکر جامع، اقتصاد، پسماند، تطابق با اکنش کلیات و برهم
، زیست، فرایند طراحیجامعه و محیطوری، تقابل نیازها، بهره

 های بازخوردیارزیابی
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نظــر بــه اجمــاع صاحب نظــران و رویکــرد نگارنــدگان مبتنــی بر 
کل نگر بودن ارزیابی محیط زیستی بنا و برهم کنش ها  یکپارچگی و 
بررســی  از  اســتنتاجی  مولفه هــای  از  بســیاری  در  همپوشــانی  و 
نمو نه هــای مــوردی و تحلیل محتوایــی مصاحبه هــا، حوزه بندی 
کارایی تشــخیص  متعارف اقتصاد، اجتماع و محیط زیســت، فاقد 
داده شــد. این تقسیم بندی ســه گانه، مبین جزءنگری و استقالل 
شــاخص ها و معیارهــای ارزیابــی ســاخت اســت و مســیر روایــی و 
پایایی ارزیابی را با دشــواری مواجه خواهد نمود؛ تحلیل  محتوای 
کشــف عوامــل پیوســته و  مصاحبــه بــا صاحب نظــران، بــه دنبــال 
برهم کنــش دار ایــن حــوزه اســت. در بیــان نقــش ارزیابــی محیــط 
کیــد صاحب نظران را  زیســتی بنا، شــاخص های موضوعی مــورد تا
گاهــی و مشــارکت اجتماعــی، اهداف  می تــوان در قالــب 4 عامــل آ
کارآمــدی و ماندگاری  ح، محیط و بســتر طراحــی و  و نیازهــای طــر
تصمیمــات دســته بندی نمــود )نمــودار 2(. بــا بررســی نمونه هــا و 
گرفت  تحلیــل مصاحبه هــا، شــاخص های عمومــی تحقیق شــکل 
گویه ها مبنایی برای ایجاد  )مرحله سوم فرایند تحقیق(؛ و با تبیین 

چارچوب نظری ارزیابی محیط زیســتی مجموعه های مســکونی و 
تدویــن پرسشــنامه فراهــم شــد )مرحلــه چهــارم فراینــد تحقیق(. 
گرایشــات موضوعــی نگارندگان،  چارچــوب نظری تحقیق، حاصل 
کاربردی تحقیق و پارادایم های همســو در میان  پیشــینه نظری و 
عوامــل  برهم کنش هــای  و  درونــی  روابــط  اســت.  صاحب نظــران 
شــکل دهنده مــدل )روابــط احتمالــی متغیرهــا(، نگارنــدگان را بــه 
تبیین فرضیه های تحقیق و عملیاتی ســازی مولفه های آن ســوق 

داد )مرحله پنجم فرایند تحقیق(.
کمــی پژوهــش، پــس از شــکل گیری چارچــوب نظــری  در ســطح 
و  )پرسشــنامه(  پژوهــش  ابزارســازی  بــه  فرضیه هــا،  و   )3 )نمــودار 
گروه اول، 15 شــرکت  گروه پرداخته شــد.  تعیین جامعه  آماری در دو 
مهندســان مشــاور همــکار در برنامه ریــزی و طراحــی مجموعه هــای 
مســکونی در محــدوده مــورد مطالعــه28 بــا ســابقه فعالیــت  در حوزه  
مرتبط با تحقیق و گروه دوم را پژوهشگران کارشناسی ارشد یا دکتری 
با سابقه پژوهش در حوزه  تحقیق29 تشکیل می دهند. حجم نمونه، 
86 نفر از مهندســان مشــاور و 92 نفر از پژوهشــگران و مجموعًا 178 

کیفی مصاحبه با صاحب نظران. کیدات موضوعی ارزیابی محیط زیستی بنا از تحلیل  نمودار ۳- تا

نمودار ۴- چارچوب نظری ارزیابی محیط زیستی ساختمان در مجموعه های مسكونی.
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نفر اســت. با توجه به نوپایی ادبیات نظری موضوع در ایران، حجم 
گروه بنــدی جامعــه آمــاری و ماهیــت عوامل و ســنجه ها،  نمونه هــا، 
روش های تحلیل عاملی تاییدی و مدلســازی معادالت ساختاری30 
)بــا روش حداقل مربعــات جزئی31 و نرم افــزار SmarPLS 2(  به عنوان 
گرفته شــده )مرحله ششــم فرایند  ابزارهــای آزمــون فرضیه هــا، بــکار 
تحقیق( و در نهایت، میزان اهمیت و نقش هریک از عوامل ارائه شد 

)تفسیر نتایج و مرحله هفتم فرایند تحقیق(. 
یکــی از قواعــد شــناخته شــده در تعییــن حداقــل نمونــه الزم در 
روش PLS، برابــر اســت بــا بزرگتریــن مقدار حاصــل از قاعــده 10 برابر 
که دارای بیشــترین شــاخص  تعداد شــاخص های مدل اندازه گیری 
Bar-( در میــان مدل هــای اندازه گیــری مدل اصلــی پژوهش اســت
کارآمدی با 8 رابطه، بیشترین روابط  clay et al. 1995, 293(؛ متغیر 
موجــود را نشــان داده و 80 نفــر، حداقل نمونــه الزم برای تحلیل هر 
گــروه و مجموعًا 160 نفر خواهد بود. آذر و همکاران )1391(، تضمین 
کــه انــدازه  کثــر درســت نمایی در ایــن روش را زمانــی می داننــد  حدا
نمونه از تعداد معرف ها )118 گویه( بیشتر باشد؛ هردو رویکرد فوق بر 
کفایت حجم نمونه تحقیق داللت دارند )آذر و همکاران، 1391، 16(.
فرضیه هــای تحقیــق بــر وجــود رابطــه بیرونــی میــان مفاهیــم 
مــدل  در  میانجی گــر(  و  وابســته  مســتقل،  )متغیرهــای  موجــود 
لت داشته و مبنای شکل گیری آنها بر این  پیشــنهادی تحقیق دال

ح زیر است: روابط استوار است. فرضیه ها به شر
-فرضیــه اول: عامــل هم افزایــی ذی نفعــان در برنامــه ، علــت 

اصلی عامل ارتقای عملکرد محیط زیستی بناست.
بــا  برنامــه  در  ذی نفعــان  هم افزایــی  عامــل  دوم:  -فرضیــه 
کارآمدی و ماندگاری بر  میانجی گری عوامل سکونت پذیری محیط، 

عملکرد محیط زیستی بنا موثر است.
-فرضیه سوم: میان عوامل میانجی گر رابطه معنادار وجود دارد.

تجزیه وتحلیل داده های میدانی 

محتــوای تحقیــق، از ادبیات  موضوع شــکل گرفته و با پیمایش 
گردید. پس از کسب  نقطه نظرات متخصصین اصالح و جمع بندی 
اطمینــان از روایی صوری پرسشــنامه32، به منظــور افزایش روایی 
منطقــی ابــزار پژوهــش، نمونه گیــری تحقیــق از دو جامعــه آمــاری 
مهندســان مشــاور و پژوهشــگران انجام شــد. روایی ســازه ای ابزار 
اندازه گیری )پرسشــنامه(، از طریق ارزیابی ســنجه ها و مطابقت با 

گرفته اســت؛ نگارندگان با برنامه عملیاتی  انتظارات نظری صورت 
که در چارچوب روش شناسی تحقیق ذکر شد، به بررسی  منسجم 
و طبقه بنــدی اطالعــات بــا یافته هــای مــدل اندازه گیــری و مــدل 
ســاختاری )بارهــای عاملــی و تحلیل مســیر(، بــرای ارزیابی نظری 
تحقیق پرداخته اند. پس از تبیین فرضیه های تحقیق، معناداری 

گرفت. 4 رابطه میان عوامل مطابق با نمودار 5 مورد آزمون قرار 
پس از استنتاج معرف های اثرگذار و تدوین سواالت پرسشنامه 
در هریک از عوامل تبیین کننده تحقیق، مدل نظری پژوهش مورد 
گرفــت. در ایــن راه، ابتــدا متغیرهــا از نظــر اندازه گیری  بــرازش قــرار 
مــدل، پایایــی و روایــی بررســی شــد و بــا اصالحــات جزئــی مــورد 
گرفته و برای بررســی روابط اصالح شــد )جــدول 4(.  پذیــرش قــرار 
در بررسی روایی محتوای تحقیق )اعتبار معرف ها(، نگارندگان 
ضمن مشــورت با صاحب نظران، در ســه مرحله اقدام به بازنگری 
کســب اطمینــان از اندازه گیــری مفاهیــم  معرف هــا نمــوده و بــرای 
توســط ســواالت، نمونه گیری اولیه )پیش آزمون( انجــام پذیرفت. 
گروهی  کســب اطمینان از روایی ســازه، بــه دو بعد تفاوت  در روند 
)تقسیم جامعه به دو بخش پژوهشگران و طراحان( و روایی همگرا 
)همبستگی( توجه گردید. در بررسی پایایی تحقیق )ثبات اندازه ها 
کرونبــاخ، پایایی ترکیبی  در دفعــات اندازه گیــری(، دو معیــار آلفای 
گردیــد )جــدول 5(. اندازه گیــری  گرفتــه و تاییــد  مــورد بررســی قــرار 
بارهای عاملی معرف ها و عوامل )جدول 6( نگارندگان را به تبیین 
کیدات آماره و راه حل ها در یك از ابعاد رهنمون خواهد ساخت. تا
در مرحلــه تحلیــل ســاختاری و بــرازش مــدل، براســاس نتایــج 
تحلیــل مســیر مــدل طبق جــدول 7 و بررســی رابطه بیــن متغیرها 
)فرضیه هــای پژوهــش( متغیــر هم افزایــی ذی نفعــان در برنامــه بر 
عملکــرد محیــط زیســتی اثر معنــادار داشــته )رابطــه 1 در نمودار 5 
کارآمــدی و  و فرضیــه اول( و ســه عامــل ســکونت پذیری محیــط، 

جدول ۴- تعداد سواالت متناسب با هر عامل در مدل اندازه گیری.

نمودار 5- رابطه های معنادار مورد آزمون در مدل نظری پژوهش.

شناسایی عوامل موثر بر ارزیابی محیط زیستی ساختمان در مجموعه   
مسکونی با بهره گیری از ابزارهای موجود ارزیابی عملکرد بنا
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مانــدگاری بیــن هم افزایــی ذی نفعــان در برنامــه و عملکرد محیط 
زیســتی بنــا بــه عنــوان میانجی گــر، بــر متغیــر زیســت محیــط تاثیــر 

معناداری دارند )روابط 2 و 3 در نمودار 5 و فرضیه دوم(. 
بــر اســاس جــدول 8، رابطــه بیــن ســه عامــل ســکونت پذیری 
گردیــد و رابطــه مثبــت و  کارآمــدی و مانــدگاری تحلیــل  محیــط، 

معناداری را نشان داد )رابطه 4 در نمودار 5 و فرضیه سوم(.

یافته های پژوهش

در چارچوب پیشنهادی تحقیق، ارتقای عملکرد  محیط زیستی 
ســاختمان بــه عنوان هــدف اصلــی در ارزیابی محیط زیســتی بنا، 
ح، سکونت پذیری  تابعی از ابعاد هم افزایی ذی نفعان در برنامه طر
محیط )آســایش فضای داخلی، دسترسی، اجتماع پذیری فضای 

جدول 6- بار عاملی و معناداری رابطه بین متغیرهای مكنون مرتبه دوم و اول.

کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا در متغیرهای پژوهش.  جدول 5- آلفای 

جدول 7- نتایج تحلیل مسیر مدل. 

جدول 8- ضرایب همبستگی بین متغیرهای میانجی گر 
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کارآمدی بنا )راندمان ساخت، راندمان بهره برداری، بازخورد  باز(، 
کارایی( و ماندگاری )نگهداشــت بنا، ســازگاری  هزینه ها و بازخورد 
و ارتقــای محیــط پیرامونی( اســت )نمــودار 4(. یافته هــای تجربی 
کــه میــان مفاهیــم موجــود در چارچوب  پژوهــش نشــان  می دهــد 
نظــری، تاثیــر و تاّثر معنادار برقرار اســت. بنابر تاییــد مدل پژوهش 
که شــواهد تجربی، درســتی  کرد  و رابطــه مفاهیم، می توان داوری 
گرفتــه و عوامــل را تاییــد می نماینــد. توجــه بــه  چارچــوب شــکل  
بارهای عاملی هریك از معرف ها، عوامل مرتبه اول و دوم و ضرایب 
مسیر مدل، مبنای تفسیر نتایج و یافته های پژوهش بوده است.

چارچــوب نظــری پژوهش، با راه حل حضور و مشــارکت ســازنده 
تمامــی ذی نفعــان بنــا در مراحــل اولیــه فراینــد طراحــی، بــه دنبال 
کارآمــدی و اثربخشــی برنامــه و ســازگاری آن در مواجهــه  افزایــش 
گســترده نیازهــای ســکونت، محدودیت هــای زیســتی،  بــا طیــف 
رویکردهــا و تکنیک هــا بــوده اســت. هم افزایی ذی نفعــان، موجب 
ایجاد چشــم اندازی مشــترک و درک جامعی از مجموعه شده و ارائه 
راه حل هــای بهینــه را در الیه های طراحی، ســاخت و بهره برداری را 
امکان پذیر می نماید )معرف های عامل هم افزایی(. سنجش نظرات 
کــه بــا ارائه  گروه هــای آمــاری ایــن پژوهــش، مویــد مشــارکتی اســت 

راه حل های هوشــمندانه و اصالح ســاختارهای اقتصــادی پروژه به 
گام برمی دارد. ارزیابی  نفع بهبود عملکرد محیط زیســتی مجموعه 
محیــط زیســتی بنــا، جهت گیــری مناســب تصمیمــات و اقدامــات 
محیــط زیســتی را در برابــر محدودیت هــای ســرمایه ای ســاخت و 
بهره برداری و بازگشــت ســرمایه به دنبال داشــته و منجر به افزایش 
گاهــی  و ایجــاد تعهــد در ارزیابی میان رشــته ای و بهینه تصمیمات  آ
کنان و ســایر ذی نفعــان در برنامه ریزی  خواهــد شــد؛ مشــارکت ســا
کارآمدی بنا، بــا ایجاد رضایت مندی از توســعه  بنــا، ضمــن افزایــش 
و ســکونت، منجر به شــکل گیری مناســب هویت مجموعه و ارتقای 
کیفیــت زندگــی شــهری شــده )معرف هــای عامــل ســکونت پذیری 
محیــط( و ماندگاری مجموعه را در طول زمان، بهتر از قبل تضمین 
خواهــد نمود )تاثیر هم افزایی ذی نفعان بر عامل ماندگاری(. نتایج 
که ســکونت پذیری محیط با بهبــود حس تعلق  تحقیــق نشــان داد 
کنان و ایجاد فرصت های مشارکت در ارتقای محیط، موثرترین  ســا
عامل در ارتقای عملکرد زیست محیطی فضای انسان ساخت است. 
کنان و  ایــن مفهــوم، با ایجاد امــکان افزایش تعامالت اجتماعی ســا
پشــتیبانی از رفتارهای آنان موجب افزایش احســاس تعلق شــده و 
مشــارکت ها را در بهبود شرایط زیســتی مجموعه ارتقا می دهد. این 

ح، ساخت و بهره برداری. نمودار 6- پیامدهای محیط زیستی هم افزایی ذی نفعان در برنامه طر

کارآمدی بنا. نمودار 7- پیامدهای محیط زیستی 

شناسایی عوامل موثر بر ارزیابی محیط زیستی ساختمان در مجموعه   
مسکونی با بهره گیری از ابزارهای موجود ارزیابی عملکرد بنا
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کارآمــدی بنا و مانــدگاری عوامل  مفهــوم ســکونت پذیری محیط، 
توانمندساز در ارتقای این عملکرد می باشند. عالوه  براین عوامل، 
که در این  عوامل دیگری بر عملکرد محیط زیستی بنا وجود دارند 
تحقیق مورد بررسی قرار نگرفته اند. هم افزایی ذی نفعان در برنامه 
کارآمدی ارکان  مجموعه مســکونی، بیشــترین تبیین را در ارتقــای 
کنان  گاهی و مشــارکت ســا شــکل گیری بنا خواهد داشــت. بهبود آ
در مرحله بهره برداری از مجموعه نیز از اجزای مهم توانمندسازی 
گونه ای  ارتقای محیط زیستی مجموعه مسکونی شناخته شد؛ به 

گرفته اند. کید قرار  که مولفه های ناظر به آن، در پیمایش مورد تا
دســتاورد اصلــی ایــن تحقیــق، توانمندســازی متخصصــان در 
شناخت بهتر عوامل موثر بر ارتقای ابعاد محیط زیستی ساختمان 
است و در توسعه ابزارهای ارزیابی می توان از آن بهره  برد. در سطح 
تجربــی، طراحــان و برنامه ریــزان مجموعــه مســکونی می تواننــد از 
نتایــج ایــن تحقیــق در ارزیابــی و ارتقــای عملکــرد زیســت محیطی 
ح استفاده کنند؛ در سطح نظری، این پژوهش با فراهم نمودن  طر
بســتر شــکل گیری الگــوی ارزیابــی و تبییــن عوامــل، راه حل هایــی 
را بــرای توســعه الگــوی مذکــور فراهم می نمایــد. به عــالوه، الگوی 
نظــری و یافته های پژوهش می تواند بر شــکل دهی درک مشــترک 
از عوامل در میان دست اندرکاران حوزه ساختمان موثر واقع شود. 

مســکونی،  مجموعــه   در  ســاختمان  زیســتی  محیــط  ارزیابــی 
گاهی  برنامه معماری ســکونت را به سمت وسوی توسعه دانش و آ
و ایجــاد راه حل هــای خالقانــه، ارتقــای عملکــرد و توانمندســازی  
تکنولوژیــک، نهــادی و اجتماعــی در تعامل محیط انسان ســاخت 
گاهــی از ســاختار و عوامــل آن، به  و محیــط زیســت خواهــد بــرد. آ
کل نگر به اهداف و مســائل  یکپارچگــی اجــزا انجامیده و بــا نگاهی 
می تــوان بــه توانمندســازی راه حل هــا پرداخــت. عملکــرد محیــط 
زیســتی بنا، به معنای بررســی نحوه ی ارتباط بنا با محیط زیســت 
کاهش اثرات منفی توسعه است.  و افزایش نقش تعاملی آن دو در 
تبییــن  تعاملــی برنامــه طراحی و ســاخت و یکپارچگــی تصمیمات 
کلیــد حــل مســئله ارزیابــی  و توانمندســازی راه حل هــا می توانــد 
محیط زیســتی باشــد. بنابراین ارزیابی محیط زیســتی ســاختمان 
کارآمد ســاختمان در طول  را می تــوان ارزیابی ارتباط ســامانه ای و 
عمــر خود بــا محیط زیســت، ضمن ســازگاری بــا نیازهــای طراحی 
پنــج مفهــوم هم افزایــی ذی نفعــان در  زمــان دانســت.  در طــول 
کارآمدی بنا، ماندگاری و عملکرد  برنامه، ســکونت پذیری محیط، 
محیط زیســتی بنا بــه عنوان مفاهیــم تبیین کننــده ارزیابی محیط 
زیستی مجموعه مسکونی به شمار می روند. هم افزایی ذی نفعان 
در برنامــه  مجموعــه مســکونی، مهم ترین عامل ارتقادهنده و ســه 

نتیجه

کنان در بهبود  گاهی و مشــارکت ســا شــرایط را می توان به ضرورت آ
فرایندها و تصمیمات در طول عمر مجموعه مسکونی نسبت داد.

کنین  مانــدگاری را می تــوان ظرفیــت بنــا در تامین نیازهای ســا
در بازه  زمانی طوالنی تر از عمر متعارف ســاختمان دانست. در این 
کارکردی-  کالبدی و  تحقیق، مفهوم فوق در ســه حوزه فن آورانه، 
که هر ســه  فضایــی تبییــن شــده اســت. نتایــج تحقیق نشــان داد 
عامــل ســازگاری، نگهداشــت و ارتقای محیط پیرامونــی در ارتقای 
بعــد ماندگاری موثر اســت. در مفهوم مانــدگاری، نمونه ی آماری، 
عامل ارتقای محیط پیرامونی را موثرتر از سایر عوامل تبیین کننده 
ایــن مفهوم می داند. برنامه ریزی برای بهره مندی مردم منطقه از 
امکانات و خدمات شــهری مجموعه  مســکونی جدید و بهره گیری 
از امکانات بالقوه منطقه در فرایند ســاخت مجموعه ناظر بر ایجاد 
فرصــت توانمندســازی منطقــه در ارزیابــی محیــط زیســت اســت 
)معرف هــای عامل ارتقای محیط پیرامونی(. در ســایر عوامل موثر 
بــر مفهوم ماندگاری، آنهــا بر انعطاف پذیری فضاهــا و تجهیزات به 
منظــور تطابق بــا نیازهای جدید و نیز ابعــاد تکنولوژیکی نگهداری 
محیــط،  ســکونت پذیری  مفهــوم  در  داشــته اند.  نظــر  اتفــاق  بنــا 
اجتماع پذیــری فضــای بــاز، بــار عاملــی باالتــری داشــته و جامعــه 
مشــارکت های  و  حضــور  فرصت هــای  ســاختن  فراهــم  آمــاری، 
کنان از عوامــل مهــم  اجتماعــی- فرهنگــی مجموعــه را بــرای ســا
ارتقــای محیــط زیســتی مجموعه هــای مســکونی می داننــد. ایــن 
کنان در بهبود  گاهی و مشــارکت سا شــرایط را می توان به ضرورت آ

فرایندهــا و تصمیمــات در طــول عمــر مجموعــه مســکونی نســبت 
داد. طبق نتایج، این مفهوم بیشــترین ضریب مسیر را در عملکرد 

زیست محیطی بنا داشته است. 
کارآمــدی، ناظر بــر ارزیابی راندمان عوامل شــکل دهنده محیط 
ساخته شده در برابر اثرات  محیطی ناشی از آن است. این مفهوم، به 
میزان تطابق و تناسب مسائل طراحی، ساخت، بهره برداری و پس 
از آن پرداختــه و با نگاه سیســتمی در ارزیابی اقدامات و بازخوردها 
به دنبال بهینه ســازی اقدامات در همسازی با محیط زیست  بوده 
و تمامــی طــول عمــر ســاختمان را پوشــش  می دهــد )معرف هــای 
کارآمــدی ســاختمان را در دو حــوزه  کارآمــدی و نمــودار 7(؛  عامــل 
کارایی طرح و ســاخت و ســنجش آن  بکارگیــری روش های افزایش 
در بهره بــرداری و پایــان عمــر بنــا می تــوان ارزیابی نمــود. در مفهوم 
کارآمدی بنا، عامل بهره وری )راندمان( در فرایند ساخت، بیشترین 
گــروه در اهمیــت بهره وری  بــار عاملــی را دارد؛ میــان نظــرات هــردو 
در فراینــد ســاخت توافــق نظــر وجود داشــته و بــر ارائــه راه حل های 
کید می کنند؛  خالقانه و ابداعی به منظور غلبه بر ضعف های اجرا تا
عوامــل  از  اجرایــی،  ضعف هــای  و  محدودیت هــا  معتقدنــد  آنــان 
کارآمــدی ســاختمان ها در بهبــود عملکرد زیســت محیطی   مهــم نا
کارآمــدی ســاختمان بــه عنــوان یــک  آنهاســت. اهمیــت ارزیابــی 
مفهوم بین رشته ای، علیرغم بدیع بودن و فقدان چارچوب نظری 
منســجم، طبق نتایج پژوهش، مهم ترین عامل متاثر از هم افزایی 
ذی نفعــان در ارتقــای عملکــرد زیســت محیطی ســاختمان اســت.



29

پی نوشت ها

که نیازهای زمان حال  1   بر اساس تعریف، توسعه پایدار توسعه ای است 
را بــرآورده ســازد، بــدون آنکــه از توانایی هــای نســل های آینده بــرای ارضای 

نیازهای شان مایه بگذارد )مفیدی و مضطرزاده، 1393، 61(.
2  Holistic.
3  Efficient.
4  Horayangkura.
5  Elusive.
6  Building Performance Assessment Systems.
7  Weak Sustainability and Strong Sustainability.

که بیان می کند  پایداری ضعیف، ایده ای در اقتصاد محیط زیســت اســت 
»ســرمایه انســانی« را می توان جایگزین »سرمایه طبیعی« نمود. این مفهوم 
کاالهــا و خدمات  کــه خدمــات و مــواد طبیعــی می تواند بــا  بــدان معناســت 
انســانی جایگزین شــود. پایداری قــوی منکر چنین توجیهــی در بهره برداری 

از محیط زیست است.
8  Brown Agenda  and Green Agenda.

هــردو رویکــرد بر اثــرات جانبی پیچیده و ناخواســته فعالیت های انســانی 
کنون بر اقدامات فوری،  کید دارند. دستورکار قهوه ای تمرکز پایداری را در ا تا
موضعــی و بحرانی بشــر دانســته و دســتورکار ســبز بر برنامه هــای بلندمدت و 

کید دارد. کولوژیکی تا ا
9  Agenda 21 for Sustainable Construction in Developing Countries.
10  Cradle to Grave.
11  Building Research Establishment Environmental Assessment 

Method  )BREEAM(.
12  Integration.
13  Benchmarking.
14  BEES.
15  TEAM.
16  ATHENA.
17  Eco-Quantum.
18  EcoEffect.
19  ESCALE.
20  Leadership in Energy and Environmnetal Design )LEED(.
21  Sustainable Building Tool )SB Tool(.
22  Green Star.
23  Green Mark.
24   LEED-India.
25   The Green Building Evaluation Standard )GBES(.
26  Greenship.

27   مصاحبه هــا در دو مرحلــه و بــا حضــور 5 نفــر از اعضــای هیئت علمــی 
دانشــگاه های تربیــت  مــدرس تهران، دانشــگاه هنر تهران، دانشــگاه شــهید 

گردید. بهشتی و دانشگاه شیراز اجرا 
28   مناطــق مــورد مطالعه، مناطق 1، 2، 5 و 22 )شــمال و شــمال غربی( 
کوهستان، مهستان  له، بام تهران،  شــهر تهران و مجموعه های مســکونی ال
)فاز b3(، وزارت علوم، افق، دانشــگاهیان، سرمایه گذاری مسکن، سوهانک 
)نــور(، صــدف، عرفــان، تعاونــی مســکن دانشــگاه تهــران، هرمــزان، تعاونــی 

مسکن تهران پونک است.
کارشناســی ارشــد و دکتری  گروه دوم از دانشــجویان مقطع  29   پیمایش 
که موضوع رساله خود را دریکی از  معماری دانشــگاه های دولتی شــهر تهران 
کرده و مایل به همکاری بودند،  درحوزه های مرتبط با رساله حاضر انتخاب 

گردید. انجام 
30   روش مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی 
)مولفه محور(، یکی از رویکردهای نسل دوم مدل سازی معادالت ساختاری 
که 1- مدل پژوهش حاوی سازه های مرتبه دوم  است؛ این روش در مواردی 
به باالست؛ 2- حجم داده های ناشی از نمونه گیری اندک است؛ 3- توسعه 

مدل استفاده شده در تحقیق، در مراحل اولیه و پیشرو بوده و علم موضوع 
)پیشــینه( به مرحله بلوغ نرسیده باشــد، نتایج روشن تری به دست خواهد 

داد )داوری و رضازاده، 1395، 71(.
31  PLS-SEM.

32   فراینــد تدویــن و پاالیــش پرسشــنامه )ابــزار تحقیق( با نظرســنجی از 
اســاتید راهنمای تحقیق و ســه نفر از اعضای هیئت علمی دانشــگاه شــهید 
کســب  گرفتــه اســت. پرسشــنامه پــس از  بهشــتی و دانشــگاه شــیراز صــورت 

گرفته شد. اطمینان از روایی محتوایی در پیمایش بکار 
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