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 ، تهران.واحد تهران مرکز ،ی، دانشگاه آزاد اسالمیدکتر یدانشجو. 1
 ، تهران.واحد تهران مرکز ،یدانشگاه آزاد اسالم ار،یستاد. ا2

 ی، تهران.بهشت دیدانشگاه شه، استاد. 3



1چکیده

بلکه واقعیت یا  ؛نظریه نبود ،اگر کامل بودای کامل نیست و  ها نسبی هستند، هیچ نظریههمه نظریه     
، مبانی حاکم و یدارتوسعه پا .یابند در طول زمان ظهور و تکامل می هاهبا کمی اغماض حقیقت بود. نظری

 شدهشدن آن سبب های حصول آن هم تابعی از این قاعده هستند. رشد سریع علوم و تخصصی شیوه
های علمی مختلف آثار متفاوت و  رخ دهد. گاهی فعالیت «علومواگرایی »نو به نام ای  است که پدیده

توسعه های حقوقی، مدیریتی و مهندسی مرتبط با  بعضاً متضادی بر یک موضوع خاص دارند. فعالیت
. در این نیستندهای سبز متأثر و مؤثر بر یکدیگرند و از پدیده واگرایی علوم مستثنی  در ساختمان یدارپا

کیفی )مصاحبه با نخبگان با  پژوهشگیری از مطالعه منابع روز و روش  با بهره تالش شده است پژوهش
های آماری، مدل مدیریت حقوقی  ی و تحلیلهای کمّ برفی( در ترکیب با روش استفاده از روش گلوله

های اساسی سه  . بر این اساس شاخصشودهای سبز در ایران تبیین  در صنعت ساختمان یدارتوسعه پا
. نتایج شدشناسایی و ارزیابی  ،های کالن گذاری ف حقوق، مهندسی و مدیریت در کنار سیاسترشته مختل

ترین  و تعیین مهم یادشدهکمک شایانی بر انطباق برآیند نیروهای سه رشته  پژوهشحاصل از این 
 خواهد داشت. ،صنعت ساختدر  یژهو به،ای پایدار و جامع ها برای نیل به اهداف توسعه اولویت

 
.برفیروشگلوله؛ساختمانسبز؛مديريتحقوقی؛يدارتوسعهپا:هایدواژهکل
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مقدمه.1

تمامی ( Hill, 1997) شود توسعه نامیده می محور ، انسانکه  «ریو»اصل اول بیانیه  بر اساس     
و  کردهدر جهتی سوق داده شود که انسان سالم بتواند در محیط سالم رشد  بایدعملیات 

در دنیای  یدارتوسعه پا. اکنون مفهوم کندآتی را فراهم های  نسل برای های رشد و ارتقا زمینه
ای یافته است و اصطالحاتی  ها جایگاه ویژه مدیریت، اقتصاد، حقوق، مهندسی و سایر رشته

معماری »یا  «های سبز ساختمان»و  «کاالی سبز»، «اقتصاد سبز»، «جنبش سبز»همچون 
 1واهی بر این تالش است.گ ،«پایدار
برای بسط  ای پایدار های کالن کشورها در راستای اهداف توسعه شناسایی و استقرار سیاست     

امری حیاتی است. معیار اصلی برای  از جمله صنعت ساخت ها عدالت فراگیر در کلیه عرصه
توسعه های عدالت در عمق یک جامعه، استقرار و عملیاتی شدن اهداف  تشخیص نفوذ ریشه

 برایو جامع برای همگان است. در این راستا مدیریت صحیح در کنار تعیین راهکارهایی  یدارپا
ن زا بدو د، تغییرات درونآفرینان ضروری است. در این رون های کلیه نقش انطباق آثار فعالیت

توسعه (. کشورها در باب کلیات 1395ک خواهد بود )زاهدی، زا فاقد اثری محر تغییرات برون
 برد. سؤالاجماع دارند و نباید برای برخی جزئیات کلیت را زیر  یدارپا
 
 .مبانینظریوپیشینهپژوهش2

 اختصار،به هایآن.وتعیینشاخصصنعتساخترديدارتوسعهپاضرورتشناسايی
گذاری، توسعه  برداری از منابع سرمایه معنای فرآیند تغییری است که در آن بهرهبه یدارتوسعه پا
دنبال بهبود شرایط حال و آینده برای برخورد با نیازها  و تغییر نهادی، هماهنگ بوده و به فناوری

ی و چه های توسعه، چه در سطح ملّ مشی ی در خطو آرزوهای انسانی است. توجه به عامل پایدار
مختلف از این واژه، پایداری  هایو تفسیر هاتعریف رغم بهالمللی افزایش یافته است.  در سطح بین

 (.1394معنی تداوم در طول زمان است )آقاجانی، صریح و ضمنی به صورت به
که بتواند تعامل میان اهداف  هایی است بر خلق طرح یدارتوسعه پاتمرکز  ،صنعت ساختدر      

زیست و  های عملیاتی با حفظ منابع طبیعی، محیط سیستم بلندمدتپروژه و اهداف  مدت کوتاه
 چرخه عمرو در شود می. این فرآیند از زمان خلق ایده اولیه آغاز کندنیازهای بشری را تضمین 

های سبز، ایجاد محیطی سالم و کاربردی در جهت  ان. هدف از ایجاد ساختمیابدمیپروژه ادامه 
های  محور عنوان به(. در این روند استفاده بهینه از انواع منابع 1394 رفاه انسان است )مجیدی،

 گر نمایان صنعت ساخت(. پایداری در Wang, 2005گیرد ) قرار می موردتوجهگیری  اصلی تصمیم

                                                 
ا الزاماً مترادف با یکدیگر نیستند و باید به این امر واقف بود شوند، ام در یک مقام استفاده می واژه سبز و پایدار هرچند بعضاً. 1

 های اجتماعی دارد.  چالش برگیرد و تمرکز کمتری  میبرسبز دامنه کوچکتری نسبت به توسعه پایدار را درکه توسعه 
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در  صنعت ساختبه این صنعت است که مزایای فناوری نوین را با اقدامات  نگر کلنوعی رویکرد 
 (. Zhang, 2014) کندمیارتقای کارایی استفاده  برایابزاری  عنوان بهآمیزد و از طبیعت  هم می
گرایانه خواهند بود که  در صورتی کیفی و واقع یدارتوسعه پادر مورد  شده اتخاذهای  سیاست

ارزیابی در مورد وضعیت محیطی، اجتماعی، اقتصادی و دیگر یارهای قابلاطالعات کافی و مع
نشانگری است که وضعیت  ،دسترس باشند. شاخصسازند در را می یدارتوسعه پااجزایی که 

ای  سازان را بر ابعاد اساسی توسعهها توجه تصمیم دهد. شاخص عملیاتی یک سیستم را نشان می
 کند )طبرسا، ها نقش اساسی ایفا می ی از ایجاد انحراف در برنامهمتمرکز خواهد کرد و در جلوگیر

کنند  بلکه صرفاً تغییرات را ثبت می ،کنند گیری نمی را اندازه یدارتوسعه پاها خود  (. شاخص1393
های یک  ها و برنامه که خصوصیات کیفی سیاست (. تبیین و تدوین معیارهایی1392 نژاد، )بریم
ها را در قالب  زیستی و سایر حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیط در حوزه جامعه

 ینتر مهماز ، همواره یکی از مسائل اساسی و به تصویر بکشد ارزیابیو قابل های کمی داده
بر این اساس در این پژوهش  ؛و پژوهشگران بوده است سازان، ناظرانتصمیمهای  دغدغه
های کالن و از سه  با توجه به استراتژی پایدار صنعت ساختدر  ازیموردنهای اساسی  شاخص

با توجه به  درنهایت شده است.و ارزیابی  ییشناسادیدگاه مدیریتی، حقوقی و مهندسی 
های  های حقوقی و ضوابط حاکم بر ساختمان های مدیریتی، پشتوانه های کالن، شاخص سیاست

 طراحی و تبیین شده است.پایدار  صنعت ساختسبز، مدل مدیریت حقوقی 
 
 یشناسروش.3

های سبز در  که مقتضیات حقوقی، مدیریتی و فنی ساختمان شده استفرض  پژوهشدر این      
و این عامل به همراه دیگر  1کشور وجود ندارد یا حداقل در زمان حال ناقص و ناکارآمد است

 پژوهشاست. با توجه به  کردهرا تضعیف  ساختماندر  یدارتوسعه پاروند نیل به اهداف  ،موانع
های مهم شناسایی و برای کمک  امکان رد این فرضیه، تالش شده است شاخصو عدم شده انجام

 .شود تحلیل و  یهتجز، گیری یمتصمبه روند 
مهم مدیریتی،  یاتمقتضهای اصلی و  بندی شاخص شناخت و طبقه پژوهش،هدف اصلی این      

های سبز در ایران است. در این راستا تبیین یک  برای ساختمان یدارتوسعه پاحقوقی و مهندسیِ 
بسیار  گیری یمتصممدل مدیریت حقوقی و مهندسی برای دستیابی به این مهم و تسهیل روند 

های سه رشته  در راستای همگرایی آثار فعالیت ینوع  به شده یادکارآمد و مفید است. هدف 

                                                 
گذاری برای  معدود قوانین مربوط به سیاست وجز 1389مصوب  «قانون اصالح الگوی مصرف انرژی» 23 تا 18ماده . 1

 شود. پژوهشگرانهای الزم باید در مدت مشخصی تدارک  ساخت های سبز است که در آن قید شده است زیر استقرار ساختمان

 .اند ن این برنامه نیافتهشد از عملیاتیای  نشانه
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از روش  پژوهشدر این  های سبز است. هدف توسعه ساختمان امهندسی، حقوق و مدیریت ب
موضوع استفاده شده است. قسمت  مبانی نظریگیری از  ی و بهرهکیفی در ترکیب با نتایج کمّ

و عمقی با خبرگان و فعاالن حوزه مدیریتی، حقوقی و مهندسی  باز یمهنکیفی متشکل از مصاحبه 
بودن مشخص علت نابوده است. به یدارتوسعه پایا فعال در زمینه  دانشگاهیو سایر اشخاص 

به یک جامعه آماری صحیح  پژوهشگران نداشتندر کنار دسترسی شده  یینتع پیشجامعه آماری از
از  ناچار  به ،اشراف داشته باشد یدارتوسعه پاهای مدیریتی، حقوقی و مهندسی  به جنبه زمان همکه 

 استفاده شده است. 1برفی روش گلوله
حقوق  استادانبرفی با نقطه آغاز از یکی از  گلوله پژوهشروش در روند مصاحبه )     

 استاداننفر از  7( از یدارتوسعه پادر  توجه قابلبا مطالعات  «یبهشت یدشهدانشگاه »زیست  محیط
مدیریت دولتی و و مدیران با گرایش  استاداننفر از  3 ،زیست( الملل، محیط حقوق )خصوصی، بین

عمل آمد. زیست( پرسش به و محیط یریتمد، پروژه یریتمدمهندسی عمران ) استاداننفراز  7
نتایج  یتنها در. کردندهای مختلف ارائه  های متعدد و مشابهی با بیان مصاحبه پاسخ افراد مورد

تا در صورت  ارائه گردید شونده  مصاحبهبندی شد و مجدداً به افراد  آوری و طبقه مصاحبه جمع
را تأیید و یا نظر پیشین  کننده مصاحبهصحت برداشت  استادانتمایل و ضمن آگاهی از نظر سایر 

های  در روند مصاحبه در کنار شاخص شده ییشناساهای  شاخص ؛ سپسکنندخود را اصالح 
 ی قرار گرفت. ارزیابی کمّ استخراجی از منابع علمی در قالب پرسشنامه مورد



هاويافتهها.تحلیلداده4
در  .هایسبزدرساختمانيدارتوسعهپاهایمدلمديريتحقوقیوشاخصهامؤلفه

 :شودبررسی می زیراصلی به شرح  مؤلفه، چهار شده  یینتع پیشهدف از تناسب بهپژوهش حاضر 
 

 شاخص  12این رویکردها که مشتمل بر .هایکالن(رويکردکالنعملیاتی)سیاستالف(
است. با استفاده از روش  یدارتوسعه پاباز با خبرگان موضوع  ، نتایج حاصل از مصاحبه نیمههستند

)با  یدارتوسعه پاموانع پیش روی  ؛ سپسجامعه آماری خبره شناسایی شد ،برفی گلوله پژوهش
سؤال نفر از خبرگان دانشگاهی مورد 17( از پژوهشگران شده  یینتعاز پیش  های هتوجه به فرضی

های  استراتژی عنوان بهمجدداً  بودندبیشترین تکرار دارای مورد که  12 یتدرنهاقرار گرفت که 
گان  شد اجماع مصاحبهمورد هایموضوع ،مورد 12و پرسش قرار گرفت. این  یبررس موردکالن 
 . بودند

                                                 
1. Snowball researching method 
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با  بنابراین ؛است پژوهشعنصر مدیریت یکی از ارکان اساسی این  .هایمديريتیشاخصب(
های اساسی  شاخص عنوان بهشاخص  هشت ،متون مدیریتی مبانی نظریتوجه به مطالعه 

انطباق  ها مؤلفههای دیگر  های مدیریتی با شاخص است. برخی از شاخص شده یی شناسامدیریتی 
کرد و در جایگاه دیگری آورده شده است. باید اذعان  شدهبودن حذف داشته و به علت تکراری

در  یدارتوسعه پانحوی با موضوع مدیریت مقتضیات و موانع ها به و شاخص ها مؤلفههمه  که
 ارتباط تنگاتنگ هستند.

 

متون حقوقی  مبانی نظریها بر اساس مطالعه  این شاخص .هایحقوقیوقانونیشاخصج(
محض اکتفا  مبانی نظریبه مطالعه  پژوهشگرانولی  ؛حاصل شده است یدارتوسعه پامربوط به 

ای  به مجموعه آمده است دستبهالمللی  متون داخلی و بین مبانی نظرینکرده و آنچه از مطالعه 
 یدشههای  دانشگاه»زیست  الملل و محیط الملل، بین حقوق خصوصی، تجارت بین استاداناز 

نکاتی که مغفول مانده را  است و از آنان خواسته شده شدهه ارائ «تهراندانشگاه »و  «یبهشت
بیان نمایند. با توجه به  شده  افزودههای  در رابطه با اهمیت شاخصرا  استدالل خود و کننداضافه 

طراحی شاخص در  17، آمده  دست به مبانی نظریو مطالعات  استادان نظرهایآنچه از مجموع 
 پرسشنامه استفاده شده است.

 

 میانگرفته، از عمیق صورت مبانی نظریبا توجه به مطالعه .هایفنیومهندسیشاخصد(
، هیچ مرجعی موردمطالعههای سبز و سایر استانداردهای  های ارزیابی ساختمان تمام سیستم

بیان نکرده بود  «21929-1ایزو »تر از استاندارد  های یک مسکن پایدار را جامع شاخص
. قسمت اول: چارچوب توسعه یداریهای پا شاخصـ  ها در ساخت ساختمان یداریاستاندارد پا)

 .کند شاخص اصلی برای یک ساختمان پایدار معرفی می 14. این استاندارد (یها ساختمان شاخص
ارائه به جامعه  برایای  پرسشنامه شده ییشناساشاخص  51و  پژوهشاصلی  مؤلفه 4بر اساس 

در  شده ییشناساهای  ی و شاخصبردارنده مفاهیم کلّشده در. پرسشنامه تهیه شدتهیه هدف 
در  یدارتوسعه پا یها مؤلفهترین  بوده و در پی سنجش میزان اهمیت مهم مطالعه موردهای  حوزه

تایی لیکرت استفاده شده است. به سبب پنجهای سبز است. در این پرسشنامه از طیف  ساختمان
ها  گزینه ،های مهم است ها از میان پاسخ ترین پاسخ همیافتن مرده بندی و که  پژوهشماهیت 

بندی  . این طبقهشدند  یبند طبقهزیاد  العاده فوقترتیب با اهمیت کم، متوسط، زیاد، بسیار زیاد و  به
 سازان باشد.تری در اختیار تصمیم دقیق بندی یتاولو ،گیری یمتصمکند تا در روند  کمک می



پايداریاستراتژی مطمئن است.  استراتژی رویکردی برای یافتن مسیر در وضعیتی نا.های
 شده  یینتع پیشنگر برای دستیابی به اهداف ازسو ای جامع و همه تبیین استراتژی، تعیین برنامه
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گرا بود، به جنگل نگاه کرد و نه به  نگر و نظام های پایدار باید کل است. در تدوین استراتژی
های زمانی، مرزها و  ر را درباره قالبرا در رابطه با یکدیگر دید و تفک ها مؤلفه همه ؛درختان

 )زاهدی، انجام داد یدرست بهدستاوردها وسعت بخشید. کار درست را مشخص کرد و آن را 
کره زمین و تحقق  یساز سالم(. در تدوین استراتژی پایدار سه رکن سالمت انسان، 1395

 هستند. گیری یمتصممعیارهای اصلی  یسودآور
های مثبت بشری با  کند. فعالیت می یدتأکها  استراتژی پایدار بر همسویی بردارهای نیرو     

های فردی اثرپذیری و اثرگذاری الزم را  است. فعالیت یدارتوسعه پایکدیگر و در کنار هم متضمن 
ای دیگر باشد.  کننده تالش مجموعهتواند زایل می یدارتوسعه پاهای یک گروه برای  ندارد. تالش

که کلیه ذینفعان، منابع  استراتژی پایدار یک حرکت پویا است کهباید به این موضوع توجه داشت 
دارد و از اساس بر رکن آموزش  مدنظررا و منافع کالن در طول زمان و با توجه به شرایط موجود

توار است. استراتژی پایدار روابط کالن های فشار در مواقع لزوم اس در کنار اهرم یساز فرهنگو 
برد برای ها برای نیل به اهداف برد ـ  فعالیتو مستمراً بر روابط و  کندمیها را تعریف  بین سیستم

)نتایج مصاحبه به روش  گرفتههای صورتپژوهشبر اساس  نظارت و کنترل دارد. ،همه
توان در دوازده مورد زیر  را می ساخت صنعتای کالن کشور در  های توسعه برفی( استراتژی گلوله
 بندی کرد: طبقه

 ؛تدوین قوانین و مقررات مستقیم و شفاف -1

های پایدار و تعریف مجازات متناسب  های اجرایی مناسب برای ساخت ساختمان ارائه پشتوانه -2
 ؛پایدار های غیر ها و سازه برای سازندگان ساختمان

 یهمسوساز برایگذاران و مهندسان  قانونایجاد زبان مشترک و همکاری بین مدیران،  -3
 ؛های عملیاتی ها و برنامه فعالیت ،ها رویه

نفعان در حد امکان و تسهیم و یا برای کلیه ذی «سود و منفعت»رعایت موازین و اصول  -4
 های مالی برای فعاالن این عرصه، تقلیل ریسک

های  سیاست گذاری و نهادهای خصوصی )برای تدوین همکاری بخش دولتی و قانون -5
ها و اهداف سازگار با  های تکنولوژی و برآورده ساختن پروژه اقتصادی، بهبود پشتوانه

 ؛زیست( محیط

زیستی منطبق با شرایط کشور در  های ارزیابی اجتماعی، اقتصادی و محیط وجود شاخص -6
 ؛های سبز راستای طرح

رد( و کالن منف صورت بهرد )پروژه محیطی در سطح خُ زیست یعملکردهاارزیابی  -7
 ؛ها( های سبد پروژه )راهبرد
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های  المللی ساختمان شورای بین»مانند  ،المللی همکاری و عضویت در مجامع و نهادهای بین -8
 هایتجربه( و تبادل یا کسب یدارتوسعه پازیستی ) های حامی اهداف محیط و سایر سازمان «سبز

 ؛سایر کشورها

های پیشگیرانه برای دفع، تقلیل یا جبران  ن سیاستها و تدوی پروژه بلندمدت یراتتأثمطالعه  -9
 ؛محیطی پروژه اثرات مخرب زیست

همکاری یا نفعان برای جلوگیری از تعارضات و عدمکلیه ذی هاینظر قراردادن نظرمد -10
 ؛های الزم تمام طرفین های آتی و جلب حمایت و همکاری هماهنگینا

زمان و  درگذربا توجه به تغییر نیازها  یدارتوسعه پاو آموزش منطبق با اهداف  یساز فرهنگ -11
 ؛و رویکردهای جدید فناوریورود 

 .یدارتوسعه پاهای  پژوهی برای برنامه نگری و آینده آینده -12

 
 شده دگرگونهای سنتی  جهان در عصری قرار دارد که بسیاری از آموزه.مديريتپايدار)سبز(

و آثار آن در قالب  بودهمدیریت بارزتر  و در حال تغییر مستمر است. این تغییرات در حوزه
 است )طبرسا، درک قابلبهبود کیفیت زندگی بشر  راستایخالقیت، نوآوری و خلق دانش در 

و مدیریت سبز به دنیای مدیریت  یدارتوسعه پاهمچون  ،نو و پرچالشی های(. ورود موضوع1393
است. این هیجان در دنیای  کردههای مدیریتی وارد  و اندیشه ها یریگ جهتان خاصی به جهی

مدیریت سبب تغییر اساسی در الگوهای مدیریتی سنتی شده است. مدیریت سبز با فلسفه اساسی 
زیست پا به عرصه وجود نهاد. بقای انسان در گروی بقای طبیعت است.  خوانی با محیطلزوم هم

و علت اصلی ضرورت  نگرانی ینتر مهمهای بشر  کاهش توان طبیعت برای پاسخگویی به نیاز
 (.1395 زاهدی،است )مدیریت سبز 

زیادی  عواملرد و کالن زیادی دارد و در روند این نوع مدیریت مدیریت سبز یا پایدار ابعاد خُ     
موفقیت یا شکست هر سازمان مرهون  ،باشد. از دیدگاه علمای مدیریت مدنظردر کنار هم باید 

های مدیریتی در سطح کالن و با توجه به  یعنی مدیریت است. سیاست ،آن مؤلفه ینتر مهم
 بندی کرد: موضوع زیر طبقه 8توان در  را می یدارتوسعه پاهای  جنبه

توسعه های  با اهداف و استراتژی صنعت ساختاندازهای کلی  چشم خوانی بین  ایجاد هم -1
ها  ای پایدار باشد و باید برنامه ه توسعهب یابیدستباید  صنعت ساختبه عبارت بهتر رسالت  ؛یدارپا

ای حاصل از فرآیند ساخت در محدوده  ها به سمتی سوق داده شود که نتایج توسعه و سیاست
 ؛(1393 به ثمر برسد )طبرسا، شده بینی یشپای  زمانی و هزینه

 ؛ها در رسیدن به اهداف پایداری مشی ایجاد تصویر واضح و روشن از اهداف و خط -2
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های عملیاتی  برنامه .های پایدار های عملیاتی اثربخش در حوزه صنعت ساختمان ایجاد برنامه -3
ها از حیث قلمرو مکانی، زمانی و افراد  برنامه کردنجزئیات عملیات اجرایی یا اجرایی دهنده نشان

 ؛شوند های کالن منتج می دارند و از برنامه مدت کوتاهافق زمانی  که ها است اجرای برنامه مسئول
 ؛یدارتوسعه پاها بر اساس اهداف  ایجاد سیستم نظارت و کنترل بر اجرای برنامه -4
 ؛یا توسعهبرای اهداف  یازن مورد یکارهاوسازایجاد رویه و  -5
 ؛یا توسعهتشویق و تسریع نیل به اهداف  برایهای تشویقی و بازدارنده  ایجاد استراتژی -6
ها و خواستگاه  مستمر و با توجه به ویژگی صورت بهو بهبود فرایندهای مدیریتی  سازی ینهبه -7

 ؛موقعیت مکانی و زمانی هر موضوع فراخور، یدارتوسعه پاپویای 
گذر از عصر  .ی و کشورهای دیگرهای پایدار ملّ استفاده از دانش و دروس آموخته از پروژه -8

حجم دانش و اطالعات،  پرشتابهای فکری، افزایش  های مادی به سلطه سرمایه سلطه سرمایه
ها و افزایش نیاز بشر، عواملی  شدن فعالیتتر پیشین، تخصصی هایتجربهرفتن دستخطر از

ترین محرک  (. اصلی1394هستند که موجب ظهور موضوع مدیریت دانش شده است )طبرسا، 
 محسوبدانش است. امروزه دانش بزرگترین نماد رقابت و عامل دستیابی به قدرت توسعه، 

 .شود می
 

زیستی، انرژی و آب تنها قوانین الزم برای  قوانین محیطپايدار.چارچوبحقوقیبرایتوسعه
های  در هر حوزه نیازمند پشتوانه یدارتوسعه پانیستند.  یدارتوسعه پاگسترش و حمایت از اهداف 

ها، قوانین اجتماعی، ضوابط حکمرانی، قوانین  حقوقی است. قوانین مربوط به انواع مالیاتخاص 
های کالن و  های ساختمانی و توجه به استراتژی نامه مالی و اقتصادی، قوانین شهری و آیین

های پایدار  ی مواردی هستند که در شرایط مختلف مکانی و زمانی متضمن رفتارملّ بلندمدت
که از  یدارتوسعه پابشری خواهند بود. رئوس حیاتی برای یک چارچوب حقوقی منطبق بر اهداف 

دانشگاه »و  «دانشگاه تهران»حقوق  استادانحاصل و از طریق مصاحبه با  مبانی نظریمطالعه 
 :کردتوان به شرح زیر خالصه  اده شده است را میاعتالء د «یبهشت یدشه
 گیری یمتصمابزار و شاخصی برای  عنوان بهگذاری جدید و مناسب  استفاده از قانون .1
(Ashford, 2011)؛ 
منطبق بر معیارهای  یساز ساختمانکردن اهداف استفاده عملی از قانون موجود برای برآورده .2

 ؛(Dernbach, 2011پایداری )اجرای مناسب قانون( )

  قابل یک سیاست غیر عنوان بهگرفتن قانون با توجه به موقعیت و شرایط هر منطقه و نه نظردر .3
 ؛تغییر برای کل کشور
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 صنعت ساختدر  یدارتوسعه پافاقد همسویی )یا مضر( با اهداف  تصحیح یا حذف قوانینی که .4
برخی از این  دارند، ییهمسوای  عموم قوانین با اهداف توسعه هرچند. (Adler, 2010)است 

ای که خودکفایی در یک محصول  هستند. اهداف برنامه مضر یدارتوسعه پابرای  شدت بهقوانین 
به یک منبع انرژی به  یابیدستهای کالنی که در پی  کند و یا سیاست به هر قیمتی را تجویز می

 به مضرقوانین  دست ینا از ،ضررشان از منافعشان بیشتر است چندین برابر قیمت هستند و عموماً
 ؛آیند می حساب 

 ؛شدن زمین و موارد مشابه(هوایی )گرمواستفاده از قانون برای مبارزه با تغییرات آب .5

 یطیمح یستزو  اکولوژیکی یکپارچگی گرداندن باز و حفاظت استفاده از قانون برای.6
(Bosselmann, 2010  1389 مبرقعی،و)؛ 

های سبز  ربط یا شوراهای خاص برای ساختمان نقش قوه قضائیه و سایر نهادهای ذی .7
ها نیازمند نهادی  ها، سازمان نظام مهندسی، شورای ساختمان سبز(. عموم فعالیت )شهرداری

ها، نظارت و گواهی صحت  مشی خط کردنمرجعی برای مشخص عنوان بهمستقل و قوی 
زیست  زیست به عهده سازمان محیط . در ایران امور مربوط به محیطهستندها  ها و نتیجه تالش

به  ییگوپاسختوان از  قرار داده شده است. این سازمان نیز به علل مختلف در بسیاری موارد نا
 ؛(1389 انتظارات عمومی است )عبدالهی،

یکی  شده انجام هایپژوهشبه گواه  :1علت تعارض منافعاجرای قانون به کارشکنی برایعدم .8
 منافع تعارض منافع است. تعارض ،جامع کشور یدارتوسعه پاترین مشکالت پیش روی از بزرگ

عامل اصلی  درنهایتگیری فساد در حاکمیت و  قانونی، عامل اصلی شکل فساد محمل ینتر مهم
 وفصل حلشود که توان  تلقی می یافته  توسعهاست. کشوری از نظر سیاسی  سقوط جوامع

(. اصل آهنین منافع 1395 تضادهای مرتبط با منافع فردی و جمعی را داشته باشد )زاهدی،
عامدانه یا ناآگاهانه مانع از  های یشیاند کجشخصی در کنار نبود سیستم حکمرانی سالم به همراه 

ین مفید و سازنده شده است. نبود شفافیت در امور در کنار ثبات شرایط اجرا یا حتی تصویب قوان
تالش برای بقا به  بنابراین ؛است کردهآینده را برای عموم مردم گنگ و ترسناک  ،بحرانی داخلی

 های آینده ایجاد نخواهد کرد.  هر قیمتی برای جامعه فرصتی برای آرامش نسل

صحت اجرای این  ییدتأرسیدگی به جرایم ساختمانی و یا  برایها  بودن دادگاهتخصصی .9
 ؛(Medina, 2010) یدارتوسعه پاها با اهداف  ساختمان

 ؛خود هایآگاهی قضات از اثر تصمیم .10

 ؛(Craing, 2010) یدارتوسعه پابرای تضمین  صنعت ساختنیاز به قوانین شفاف و خاص در  .11

 ؛(Ross, 2010)پایدار  صنعت ساختتدوین ساختار قانونی منسجم برای  .12
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تعریف شاخص و میزان اهمیت آن برای تعیین پایداری یک ساختمان و تدوین قوانین بر  .13
 ؛(Kennedy, 2010)ها  اساس آن شاخص

 ؛محیطی و موارد مشابه( زیست یها پروتکلتوجه به قوانین نرم ) .14
 ؛کردن امکان رقابتهای قانونی برای برآورده مشوق .15

 ؛(مرتبطتدوین قوانینی تنبیهی )برای ناقضان قوانین  .16
برای قراردادهای  فرض یشپهای  نامه ها و آئین العمل تدوین بسته قانونی و یا دستور .17

 .یدارتوسعه پابرای حمایت از اهداف  یساز ساختمان
 

 پااستانداردهای ساختمانيدارتوسعه در سبز. وجود استانداردهای متعدد  رغم بههای
ای  به مفهوم امروزی آن، مقوله یدارتوسعه پامحیطی و ساختمانی، ظهور استانداردهای  زیست

است که در اوایل هزاره سوم شکل گرفته است و هر ساله به تعداد این استانداردها اضافه 
استاندارد »، 2سبزهای  ساختمان یبند رتبهسیستم  16، 1استاندارد ایزو 27شود. از میان  می

IgCC»  استاندارد »وASHRAE 189.1»ها را ملحوظ نظر  که ضوابط پایداری در ساختمان
ترین استاندارد کیفی موجود در تبیین  جامع «21929 -1ایزو »استاندارد  ،دهند قرار می
 .استپایدار  صنعت ساختمهندسی در  های فنی شاخص

اهداف و اصول کلی برای  عنوان بهدر راستای تکامل آنچه  «21929-1استاندارد ایزو »     
 یدارتوسعه پابر  مؤثرهای  آمده است، شاخص «15392استاندارد ایزو »ها در  پایداری در ساختمان

ها  از این شاخص یک هرکرده است.  بندی یمتقسگروه اصلی  14را در  صنعت ساختدر 
های  (. شاخصیدارتوسعه پاشاخص کلیدی  7اشند )ب مؤثریدارتوسعه پاجنبه از  7توانند در  می

های ساختمانی معیارهایی مناسب برای  از فعالیت ها آن پذیر یرتأثو میزان  یدارتوسعه پاکلیدی 
 .شوندمحسوب میها  ها و ساختمان ارزیابی عملکرد پایداری سازه

رکن اصلی اقتصادی، عموماً در سه  یدارتوسعه پاابعاد  که است این نکته الزم یادآوری     
بودن این استاندارد با توجه به گستردگی و کلی اما ؛محیطی تعریف شده است اجتماعی و زیست

این استاندارد را در هفت بُعد اکوسیستم، منابع  موردحفاظت، بُعدهای یدارتوسعه پا گانه سهابعاد 
های اقتصادی  طبیعی، سالمت و رفاه، عدالت اجتماعی، میراث فرهنگی، رفاه اقتصادی و سرمایه

                                                 
1. ISO 15686-3, ISO 16813, ISO 21930, ISO 15392, ISO 21931-1, ISO 26000, ISO 21929-1, ISO 20121, 

ISO/TR 21932, ISO/TR 37150, ISO/TS 12720, ISO 37120, ISO/TS 37151, ISO/TS 21929-2, ISO 13065, 
ISO 14001, ISO 14004, ISO 37101, ISO 37100, ISO/TR 37121, ISO 16745-1, ISO 16745-2, ISO 6707-3, 

ISO 14026, ISO/CD 37123, ISO/DIS 37122, ISO/WD 21678. 

2. BREEAM, Passivhaus, BEAT, SBtool, HK-BEAM, LEED U.S, Green Globes, CASBEE, BEES, 
LEED Canada, Green Star, HQE, Green Mark, DGNB, Zero Energy, Green Star SA. 
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و توجه به جزئیات بیشتر در کنار  گویی یکلخالصه کرده است. مزیت این نوع تفکیک پرهیز از 
 .(1جدول نی در یک بُعد خاص است )های ساختما فعالیت یراتتأثبودن تر فهم قابل

 
 (21929-1)ایزو  یدارتوسعه پاهای  های ساختمانی و تأثیرات هر شاخص بر جنبه . چارچوب شاخص1 جدول

 جنبه
شاخص

 کلیدی

حفاظتبُعدهایمورد

 اکو
 یستمس

منابع 
 طبیعی

سالمتی 
 و رفاه

عدالت 
 اجتماعی

میراث 
 فرهنگی

رفاه 
 اقتصادی

سرمایه 
 اقتصادی

1 

انتشار 
آالینده 
در هوا و 

 جوّ

 ظرفیت
شدن  گرم

 زمین

** -- * * -- * -- 

 ظرفیت
تخریب 
 الیه ازون

** -- * -- -- * -- 

2 
استفاده از منابع 

 تجدید یرقابلغ
* ** -- -- -- * -- 

 -- * -- * -- ** * مصرف آب تازه 3
 -- -- -- -- * ** * تولید پسماند 4
 -- -- * -- -- ** * تغییر کاربری زمین 5
 * -- -- ** * -- * دسترسی به خدمات 6

 -- -- -- ** -- -- -- قابلیت دسترسی 7
 -- * -- -- ** -- -- کیفیت هوای داخلی 8

9 
و قابلیت  پذیری یقتطب

 انعطاف
-- * * -- -- -- ** 

 ** * -- -- -- -- -- هزینه 10

 ** -- * -- -- * -- تعمیر و نگهداری 11

 * -- -- -- ** -- -- ایمنی 12

 -- ** -- -- -- -- -- پذیریسرویس 13
 -- -- ** -- -- -- -- زیبایی بصری 14

 مستقیم: * تأثیر غیر : ** مستقیم یرتأث

 
کمیتحلیل مدلو تبیین  استاداننفر از مدیران ارشد،  32، موردمطالعهدر جامعه آماری .

 انتخابهدفمند  صورت به، مطالعه موردبودن موضوع دانشگاه و مهندسان با توجه به تخصصی
 استادان جزونفر از افراد  14نفر با مدرک دکتری(.  27نفر با مدرک کارشناسی ارشد و  5) اند شده 

گرایش خود در  واسطه به بیشترهستند که  «تهراندانشگاه »و  «یبهشت یدشهدانشگاه »حقوق 
های حقوق خصوصی یا حیطه کاری خود، به  زیست، حقوق بشر و دیگر گرایش وق محیطحق

های مدیریت  نفر از مدیران ارشد با گرایش 6اشراف مناسبی دارند.  یدارتوسعه پامسائل مرتبط با 
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و  «تهران»، «عالمه طباطبایی»های  دانشگاه استاداننفر از  4اند که  دولتی و اقتصاد انتخاب شده
و  استادان جزواند که  پرسش قرار گرفتهمورد ،نفر از جامعه مهندسی 10هستند.  «یبهشت یدشه»

جورجیا »، «تی آمریکا ای ام»، «امیرکبیر»، «اسالمیآزاد »، «تهران»های  پژوهشگران دانشگاه
توسعه ای در رابطه با  گسترده هایپژوهشدو نفر دیگر  و هستند «لیون فرانسه»و  «تک آمریکا

شده است. ارائهپژوهش   مؤلفه 4ی توصیف کمّ ،4 (. در جدول3 و 2اند )جداول  داشته یدارپا
 

 نظر رشته تحصیلی از دهنده پاسخ افراد . توزیع فراوانی2 جدول

 درصدفراوانی فراوانیرشتهتحصیلی

 13/28 9 خصوصی حقوق

 62/15 5 زیست حقوق محیط

 50/12 4 مدیریت دولتی

 23/6 2 مدیریت پروژه و ساخت -مهندسی عمران

 50/12 4 زیست مهندسی محیط-مهندسی عمران

 50/12 4 مدیریت ساخت -مهندسی عمران

 13/3 1 اقتصاد کشاورزی

 13/3 1 اقتصاد

 13/3 1 پژوهی یندهآصنایع، 

 13/3 1 ژئوفیزیک

 100 32 جمع کل

 
2و سابقه فعالیت در صنعت ساختمان 1کارینظر حوزه  از دهنده پاسخ افراد . توزیع فراوانی3 جدول

 

 درصدفراوانی فراوانیسابقهفعالیت درصدفراوانی فراوانیحوزهکاری

 50/37 12 سال 5تا  1  90/11 5 مشاور

 38/34 11 سال 10تا  6  90/11 5 پیمانکار

 50/12 4 سال 20تا  11  53/9 4 کارفرما

 62/15 5 سال 20بیش از   67/66 28 دانشگاهی

 100 32 جمع کل    

 
 
 
 
 

                                                 
تفاوت معناداری در پاسخ افراد با  نبودهای پژوهش بر حسب مدرک تحصیلی از  لفهبرای مقایسه مؤ t-testنتایج آزمون  .1

 رک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری حکایت داشت.مدا
تفاوت  ،دهنده در صنعت ساختمان لفه موردبررسی بر حسب سابقه فعالیت افراد پاسخمؤ 4داد که در نشان  Fنتایج آزمون . 2

 .ندارد معناداری وجود
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 پژوهش یها مؤلفه. مقادیر توصیفی 4 جدول

 بیشینه کمینه کشیدگی چولگی مد میانه انحرافمعیار میانگین مؤلفه

 5 83/2 -328/0 309/0 83/3 83/3 567/0 93/3 رویکرد کالن عملیاتی

 5 79/2 -164/0 195/0 93/3 93/3 533/0 92/3 های فنی و مهندسیشاخص

 5 71/2 -350/0 -028/0 06/4 06/4 571/0 01/4 های حقوقی و قانونیشاخص

 5 3 -783/0 -065/0 25/4 06/4 563/0 02/4 هایمدیریتیشاخص

 

ای نمونهاسمیرنوف یکآزمون کولموگروف ـ  ازپژوهش  یها مؤلفهدن  بونرمالبرای بررسی      
اسمیرنوف ، سطح معناداری آزمون کلموگروف ـ 5 های جدولداده با توجه بهشده است.  استفاده

پژوهش  یها مؤلفهاست. در نتیجه تمامی  05/0تر از مقدار بزرگ پژوهش یها مؤلفهبرای تمامی 
 .هستنددارای توزیع نرمال 

 

 پژوهش یها مؤلفهای برای  نمونهاسمیرنوف یک . آزمون کولموگوروف ـ5 جدول

 میانگین تعداد مؤلفه
انحراف

 استاندارد

مقدارآماره
K-S 

سطح

 معناداری

نتیجه

آزمون

 نرمال 320/0 956/0 567/0 93/3 32 رویکرد کالن عملیاتی
 نرمال 859/0 604/0 533/0 92/3 32 های فنی و مهندسیشاخص

 نرمال 999/0 373/0 571/0 01/4 32 های حقوقی و قانونیشاخص

 نرمال 913/0 559/0 563/0 02/4 32 های مدیریتیشاخص
 

صنعتساختمانوارزيابیيدارتوسعهپابریرگذارتأثهایشاخصیرتأثبندیيتاولو

 یدارتوسعه پابر  یموردبررسهای شاخص یرتأث بندی یتاولو برای.مؤثرگیریعواملاندازهمدل
 ازاستفاده یابی معادالت ساختاری با و تکنیک مدل ییدیتأصنعت ساختمان از تحلیل عاملی 

کدگذاری متغیرها گیری،  قبل از ورود به تحلیل مدل اندازه استفاده شد. Smart PLS2افزار  نرم
 (.7و  6 )جدول شدند

 

 Smart PLSافزار  برای انجام تحلیل در نرم پژوهش. کدگذاری متغیرهای 6 جدول

 
 

تعداد

هاشاخص

نماداختصاری

مؤلفه
سؤالتعدادهامؤلفه

GPA1-12 GPA 
General Practical 

Approaches
 12 رویکرد کالن عملیاتی

EI1-14EIEngineering Indicators14 های فنی و مهندسی شاخص 

LI1-17LILegal Indicators17 های حقوقی و قانونی شاخص 

MI1-8MIManagement Indicators8 های مدیریتی شاخص 

---Sustainable Development in Construction 

Industry (SDCI)
 صنعت ساختمان یدارتوسعه پا
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 های تحقیق شاخص یکدگذار.7 جدول

 هاعوامل و گویه

هایحقوقیوقانونیشاخصرويکردکالنعملیاتی

 GPA1 تدوین قوانین و مقررات مستقیم و شفاف
جدید و مناسب  یگذار قانوناستفاده از 

 یریگ میتصمابزار و شاخصی برای  عنوان به
LI1 

های اجرایی مناسب برای ساخت  ارائه پشتوانه
های پایدار و تعریف مجازات متناسب  ساختمان

 پایدار های غیر ها و سازه برای سازندگان ساختمان

GPA2 

استفاده عملی از قانون موجود برای 
منطبق  یساز ساختمانکردن اهداف  برآورده

 بر معیارهای پایداری )اجرای مناسب قانون(

LI2 

ایجاد زبان مشترک و همکاری بین مدیران، 
 یهمسوساز برایگذاران و مهندسان  قانون
 های عملیاتی ها و برنامه فعالیت ،ها رویه

GPA3 

گرفتن قانون با توجه به موقعیت و نظردر
یک سیاست  عنوان بهشرایط هر منطقه و نه 

 تغییر برای کل کشور  قابل غیر

LI3 

برای  «و منفعتسود »رعایت موازین و اصول 
نفعان در حد امکان و تسهیم و یا تقلیل کلیه ذی

 های مالی برای فعاالن این عرصه ریسک

GPA4 

تصحیح یا حذف قوانینی که فاقد همسویی 
 صنعتدر  داریپا توسعه)یا مضر( با اهداف 

 است ساخت

LI4 

و نهادهای  یگذار قانونهمکاری بخش دولتی و 
 مرتبط با بخش خصوصی

GPA5 

استفاده از قانون برای مبارزه با تغییرات کیفی 
شدن کره زمین و موارد کره زمین )گرم

 مشابه(

LI5 

های ارزیابی اجتماعی، اقتصادی و  وجود شاخص
 برایزیستی منطبق با شرایط کشور  محیط
 های سبز طرح

GPA6 
استفاده از قانون برای حفاظت و بازگرداندن 

 یطیمح ستیزیکپارچگی 
LI6 

محیطی در سطح خُرد  زیست یعملکردهاارزیابی 
 و کالن

GPA7 
ربط یا  نقش قوه قضائیه و سایر نهادهای ذی

 های سبز شوراهای خاص برای ساختمان
LI7 

همکاری و عضویت در مجامع و نهادهای 
های  المللی ساختمان المللی مانند شورای بین بین

های حامی اهداف  سبز و سایر سازمان
( و تبادل یا کسب داریپا توسعهزیستی ) محیط

 تجربیات سایر کشورها

GPA8 
کارشکنی برای اجرای قانون به علت عدم

 تعارض منافع
LI8 

ها و تدوین  پروژه مدت بلند راتیتأثمطالعه 
های پیشگیرانه برای دفع، تقلیل یا جبران  سیاست

 محیطی پروژه اثرات مخرب زیست

GPA9 

صالح  ها و یا مراجع ذی بودن دادگاهتخصصی
 دییتأرسیدگی به جرایم ساختمانی و یا  برای

ها با اهداف  صحت اجرای این ساختمان
 داریپا توسعه

LI9 

نفعان برای کلیه ذی هاینظر قراردادن نظرمد
همکاری یا عدم ها،جلوگیری از تعارض

های آتی و جلب حمایت و  هماهنگینا
 طرفین های الزم تمام همکاری

GPA1

0 
 LI10 خود هایآگاهی قضات از اثر تصمیم

 توسعهو آموزش منطبق با اهداف  یساز فرهنگ
با توجه به تغییر نیازها در گذر زمان و ورود  داریپا

 و رویکردهای جدید فناوری

GPA1

1 

 صنعتنیاز به قوانین شفاف و خاص در 
 داریپا توسعهبرای تضمین  ساخت

LI11 
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 توسعههای  پژوهی برای برنامه نگری و آینده آینده
 داریپا

GPA1
2 

 صنعتتدوین ساختار قانونی منسجم برای 
 پایدار ساخت

LI12 

 هایفنیومهندسیشاخص

تعریف شاخص و میزان اهمیت آن برای 
تعیین پایداری یک ساختمان و تدوین قوانین 

 ها بر اساس آن شاخص
LI13 

شدن  به گرم توجه،یا گلخانهانتشار گازهای عدم
 زمین و تخریب الیه ازون

EI1 
 یها پروتکلتوجه به قوانین نرم )

 محیطی و موارد مشابه( زیست
LI14 

مدیریت مصرف انواع منابع تجدید ناپذیر در 
 عمر چرخه

EI2 
کردن امکان های قانونی برای برآورده مشوق
 رقابت

LI15 

 EI3 آب(میزان مصرف آب تازه )مدیریت منابع 
تدوین قوانین تنبیهی )برای ناقضان قوانین 

 (مرتبط
LI16 

مدیریت و بازیافت انواع پسماند از جمله زباله 
 (عمر چرخه)جلوگیری از انواع آلودگی در 

EI4 

و  ها دستورالعملتدوین بسته قانونی و یا 
برای قراردادهای  فرض شیپ یها نامه نیآئ

 توسعهبرای حمایت از اهداف  یساز ساختمان
 داریپا

LI17 

حفظ یا بهبود کاربری زمین )انتخاب محل پایدار، 
 (یا منطقهرعایت اولویت 

EI5 هایمديريتیشاخص

 خدماتمیزان و نحوه دسترسی به امکانات و 
و موارد  ونقل حمل) کننده مصرفالزم برای 

 مشابه(
EI6 

اندازهای کلی  چشم خوانی بین  وجود هم
های  با اهداف و استراتژی ساخت صنعت
 .داریپا توسعه

MI1 

 EI7 های ساختمان ها و راه دسترسی
وجود تصویر واضح و روشن از اهداف و 

 ها در رسیدن به اهداف پایداری مشی خط
MI2 

 EI8 کیفیت شرایط داخلی )هوای داخلی، نور، تهویه(
های عملیاتی اثربخش در حوزه  وجود برنامه

 های پایدار ساختمانصنعت 
MI3 

، قابلیت تبدیل و سازگاری با یریپذ انعطاف
 تغییرات اقلیمی

EI9 
وجود سیستم نظارت و کنترل بر اجرای 

 .داریتوسعهپاها بر اساس اهداف  برنامه
MI4 

برداری در دوره عمر  هزینه ساخت و بهره
 ساختمان )توجه به اصول هزینه و منافع(

EI10 
برای  ازین مورد یسازوکارهاوجود رویه و 

 ای اهداف توسعه
MI5 

کاهش فرایندها و نیاز به تعمیر و نگهداری در 
 دوره عمر ساختمان

EI11 های تشویقی و بازدارنده وجود استراتژی MI6 

ایمنی )ایمنی سایت پایداری در برابر زلزله و 
 دکنندهیتهدارد بارهای وارده، حریق، سرقت، مو

 سالمتی جسمی و روحی(

EI12 و بهبود فرایندهای مدیریتی یساز نهیبه MI7 

 EI13 کنندگان استفادهبه نیازهای رسانی خدمتقابلیت 
استفاده از دانش و دروس آموخته از 

 های پایدار پروژه
MI8 

کیفیت بصری و رعایت موازین زیبایی با توجه به 
 معیارهای محیطی

EI14 
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 یدارتوسعه پابر  مؤثرگیری عوامل  در خصوص مدل اندازه Smart-PLSخروجی  ،1نمودار      
ساختمان از نوع مرتبه  صنعت یدارتوسعه پابر  مؤثر. مدل عاملی عوامل استساختمان صنعت 

مؤلفه  4های پژوهش،  به این صورت که در مرتبه اول از ترکیب نشانگرها یا شاخص است؛دوم 
 4 یرتأث ،سپس در عامل مرتبه دوم هستند؛های مرتبه اول  مؤلفه عامل 4شود. این حاصل می

 است. بررسی شدهیدار مؤلفه بر توسعه صنعت ساختمان پا
 

عاملی و  ، مقادیر بارSmart-PLSو خروجی برنامه  1بر اساس نمودار  .تحلیلعاملیمرتبهاول
 یمناسبعاملی  ها دارای بار آماره تی برای نشانگرهای هر سازه مشخص شده است. تمامی گویه

 دار امعن 01/0و این بارهای عاملی در سطح  بوده( بر متغیر مکنون مربوط به خود 5/0باالتر از )
ای مربوط به خود برخوردار ه گیری سازه این نشانگرها از دقت الزم برای اندازه یجهدرنت هستند؛
 .شدندوارد تحلیل نهایی  ؛ بنابراینهستند

 
برای بررسی پایایی از دو معیار پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ استفاده شد. میزان .آزمونپايايی

گلدشتاین( و آلفای کرونباخ دلوین ـ  Pباشد. پایایی ترکیبی ) 70/0این دو معیار باید باالتر از 
است، لذا، پایایی ابزار  70/0از  یدارتوسعه پابر  مؤثرتمامی متغیرهای مربوط به شاخص عوامل 

 گیرد. قرار می ییدتأگیری مورد  اندازه
 

 مقادیر پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ .8 جدول

 آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی سازه

 907/0 886/0 (GPA) رویکرد کالن عملیاتی

 916/0 901/0 (EI) های فنی و مهندسی شاخص

 932/0 922/0 (LIهای حقوقی و قانونی ) شاخص

 907/0 882/0 (MIهای مدیریتی ) شاخص
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EI
0.782

MI
0.767

LI
0.766

GPA
0.839

GPA 1 0.730

GPA 2 0.577

GPA 3 0.561

GPA 4 0.515

GPA 5 0.740

GPA 6 0.812

GPA 7 0.813

GPA 8 0.722

GPA 9 0.819

GPA 10 0.544

GPA 11 0.523

GPA 12 0.625

MI 5 MI 6 MI 7 MI 8MI 1 MI 2 MI 3 MI 4

0.723 0.600 0.680 0.6370.821 0.862 0.797 0.795

0.737 LI 1

0.586 LI 2

0.698 LI 3

0.774 LI 4

0.697 LI 5

0.757 LI 6

0.586 LI 7

0.556 LI 8

0.739 LI 9

0.617 LI 10

0.614 LI 11

0.628 LI 12

0.715 LI 13

0.609 LI 14

0.627 LI 15

0.657 LI 16

0.725 LI 17

0.674 0.654 0.690 0.7700.661 0.713 0.556 0.556

EI 5 EI 6 EI 7 EI 8EI 1 EI 2 EI 3 EI 4

0.750 0.6910.660 0.585 0.708 0.580

EI 13 EI 14EI 9 EI 10 EI 11 EI 12

SDCI

0.916

0.876

0.884

0.875

6.011 4.759 4.515 9.8467.213 8.415 4.748 3.742 14.071 5.4736.324 4.475 6.202 4.531

8.566

4.458

3.681

3.396

8.242

14.612

15.686

7.248

11.562

3.495

3.176

5.850

6.955

4.794

8.056

9.273

5.822

8.903

4.278

3.540

9.818

5.524

5.425

4.489

6.309

3.870

7.877

5.640

8.724 7.084 3.648 7.344 5.63512.984 22.761 6.548 12.538

�       

       

       t

�                     t �                     t

�       

       

       t 
 

 های سبز پایدار با رویکرد ساختمان گیری مدیریت حقوقی توسعه آزمون مدل اندازه .1 نمودار
 

 .شدگیری از روایی همگرا و روایی واگرا استفاده  برای بررسی روایی مدل اندازه .آزمونروايی
 

شاخص  ،9  با توجه به جدول :روايیهمگراAVE  بیشتر  5/0در مورد همه متغیرها از میزان
 گیری است. است که خود دلیل بر روایی همگرای مناسب مدل اندازه

 

:تشخیصی يا گیری در  بررسی روایی تشخیصی یا واگرای مدل اندازه برای روايیواگرا
 الکر استفاده شده است.و آزمون فورنل ـ  یبار عرضافزار از دو معیار آزمون  نرم

 

های مربوط به یک سازه  رود که شاخص طبق این شاخص، انتظار می:یبارعرضالف(شاخص
 ؛های روی سازه مربوط به خود داشته باشند بیشتری نسبت به سایر شاخص یبار عاملخاص، 

گیری دیگر داشته باشند. در این پژوهش تمام  های اندازه بار عرضی کمتری بر مدل دیگر یعبارت به
با توجه به  بنابراین ؛اند بیشتری روی متغیر مکنون مربوط به خود را داشته یبار عاملها،  شاخص

 روایی تشخیصی مناسبی است. دارایگیری  این مدل اندازه ،شاخص بار عرضی
 

 ـ شاخصفورنل هر متغیر پنهان از حداکثر  شده استخراججذر میانگین واریانس  الکر:ب(
روایی تشخیصی مناسب  کننده یانبخود  که همبستگی آن متغیر با متغیرهای پنهان دیگر است

 (.10 )جدول استیموردبررسگیری  مدل اندازه
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 گیری و شاخص اشتراک افزونگی با روایی متقاطع برای مدل اندازه AVE. مقادیر 9  جدول

شاخصافزونگیيا

روايیمتقاطع

(CV Red) 

شاخصاشتراکيا

روايیمتقاطع

(CV Com) 

AVE سازه 

 (GPA) رویکرد کالن عملیاتی 556/0 455/0 376/0

 (EI) های فنی و مهندسی شاخص 541/0 441/0 333/0

 (LIهای حقوقی و قانونی ) شاخص 548/0 448/0 337/0

 (MIهای مدیریتی ) شاخص 554/0 551/0 406/0


 گیری الکر برای آزمون روایی تشخیصی مدل اندازه . نتایج شاخص فورنل ـ10  لجدو

 
GPA EI LI MI 

 746/0 (GPAرویکرد کالن عملیاتی)
   

 576/0 736/0 (EIهای فنی و مهندسی) شاخص
  

 619/0 609/0 740/0 (LIهای حقوقی و قانونی ) شاخص
 

 552/0 663/0 691/0 744/0 (MIهای مدیریتی ) شاخص



گیریآزمونکیفیتمدلاندازه ، مقادیر شاخص اشتراک با یموردبررسگیری  در مدل اندازه.
.(9  )جدول کندمی ییدتأگیری را  ل اندازهکه این خود کیفیت مد استروایی متقاطع مثبت و باال 



در  یبار عاملدهند، مقادیر  نشان می ،1و نمودار  11  جدول.مرتبهدوميیدیتأتحلیلعاملی
و  930/0ترتیب همچنین مقادیر پایایی مرکب و آلفای کرونباخ به ؛معنادار هستند 01/0سطح 

 769/0 بابرابر  AVE. مقدار استهمسانی درونی باالی متغیرها  دهندهنشانکه  است 900/0
شود. با  می ییدتأروایی همگرای مدل نیز  یجهدرنتو  استبیشتر  50/0گزارش شدهکه از میزان 

.هستندتوجیه قابل 𝑅2، مقادیر 11  توجه به جدول
. چنانچه این شد( برای کل مدل محاسبه CV Comمتقاطع )شاخص اشتراک با روایی      

ی از کیفیت الزم برخوردار است. میزان این گیر شاخص عددی مثبت را نشان دهد، مدل اندازه
توان گفت  می درواقعگزارش شد که نشان از کیفیت مطلوب مدل دارد.  769/0شاخص برابر با 

در اینجا متغیرهای مکنون سطح اول( از طریق ) یرپذ مشاهدهمتغیرهای  بینی یشپمدل توانایی 
 مقادیر متغیر پنهان متناظرشان را دارد.
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 صنعت ساختمان یدارتوسعه پابر  مؤثرمرتبه دوم برای عوامل  ییدیتأ. نتایج تحلیل عاملی 11  جدول

Rسطحمعناداری tآماره یبارعامل سازه 2
یرگذاریتأثرتبه 

 916/0 736/33 01/0 839/0 (1) (GPAرویکرد کالن عملیاتی)

 884/0 423/27 01/0 782/0 (2) (EIهای فنی و مهندسی) شاخص

 875/0 133/10 01/0 765/0 (4) (LIهای حقوقی و قانونی ) شاخص

 878/0 012/25 01/0 767/0 (3) (MIهای مدیریتی ) شاخص

AVE 769/0 

C 
930/0 

 900/0 

 
توسط شاخص افزونگی با روایی  صنعت ساختدر  یدارتوسعه پابر  مؤثرکیفیت مدل عوامل      

گیری این توانایی  معیار اندازه ینتر شده  شناختهترین و  ( محاسبه شد. معروفCV Redمتقاطع )
گایسلر است که بر اساس این مالک، مدل باید نشانگرهای متغیرهای استون ـ  𝑄2شاخص 

دهند که مقادیر صفر نشان می بیشتر از 𝑄2و مقادیر  کندبینی زا انعکاسی را پیش مکنون درون
کلیه مقادیر اگر  دیگر یعبارت به ؛بینی دارداند و مدل توانایی پیشخوب بازسازی شده شده مشاهده

زا انعکاسی شده مثبت  داشتن متغیر پنهان دروننظربا در CV Red برای شاخص آمده  دست به
مدل در مورد  بینی یشپباشد، مدل از کیفیت مناسبی برخوردار است. در مورد شدت قدرت 

مقادیر ضعیف،  عنوان بهترتیب را به 35/0و  15/0، 02/0مقدار  3 ،زامتغیرهای پنهان درون
 (.9  )جدول کردندمتوسط و قوی برای این شاخص معرفی 

 
 وپیشنهادهاگیرییجهنت.5

های مختلف علمی و صنعتی برای  های گروه کنش تالش برهمپدیده واگرایی علوم و عدم     
از مشکالت دنیای پویای امروز است.  شده یزیر برنامهرسیدن به یک هدف مشخص و از پیش 

 اجرای برایحاضر تالش شده است تا پس از شناسایی موانع، مقتضیات الزم  پژوهشدر 
از دیدگاه سه جامعه مهندسی، مدیریتی و حقوقی  صنعت ساختدر  یدارتوسعه پاهای  شاخص

بر این  مؤثرشاخص  51. با توجه به این هدف، چهار مؤلفه اصلی و شودشناسایی و ارزیابی 
برفی از اجماع  شاخص با استفاده از روش گلوله 12جنبش شناسایی شد. رویکرد کالن عملیاتی با 

. مؤلفه فنی و مهندسی شدشناسایی  یدارتوسعه پاصصان و با آشنایی باال با مفاهیم متخ هاینظر
 شده ییشناساترین استاندارد کیفی  جامع عنوان به «21929-1ایزو»شاخص از استاندارد  14با 

حقوق و قانون  مؤلفههای پایدار اقتباس شده است.  های ارزیابی ساختمان موجود در باب شاخص
در دنیای  یدارتوسعه پاو منابع موجود در رابطه با  مبانی نظریشاخص از مطالعه  17مشتمل بر 

 8 درنهایتحقوقی و دانشگاهی حاصل شده است.  استادان هایحقوق و همچنین مجموع نظر
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نظر قرار گرفت. مجموع این مدای  شاخص مدیریتی برای مؤلفه مدیریت از مطالعه کتابخانه
پرسش  یدارتوسعه پانخبه حوزه  32ای از مجموع  ر توسط پرسشنامههای متناظ و شاخص ها مؤلفه

مورد ارزیابی و سنجش  Smart-PLSو  SPSSهای  افزار های آماری و نرم و به کمک شیوه شد
 قرار گرفت. 

 صنعت ساختدر  یدارتوسعه پامنتج به تبیین مدل مدیریت حقوقی مقتضیات  پژوهشاین      
 یبار عاملهای رویکرد کالن عملیاتی با  ترتیب، مؤلفهبه ها مؤلفه. بر اساس این مدل اولویت شد

 یبار عاملو حقوقی با  878/0 یبار عامل، مدیریتی با 884/0 یبار عامل، فنی و مهندسی با 916/0
و همچنین اختالف بسیار کم ضرایب با  مؤلفهمربوط به هر  یبار عامل. وزن هستند875/0

های  یکدیگر مؤید این نظریه است که موفقیت در صنعت مهندسی پایدار تابعی از شاخص
های مهندسی است. نباید انتظار داشت بدون همکاری و  مدیریتی و حقوقی عالوه بر شاخص

به  یداروسعه پاتهای مرتبط با  های سبز و سایر تالش ها جنبش ساختمان همیاری سایر رشته
 . 1قبولی دست یابدموفقیت قابل

های پیشگیرانه  ها و تدوین سیاست پروژه مدت بلند یراتتأثآماری، مطالعه های  بر اساس داده     
های  ها در کنار تبیین شاخص محیطی پروژه برای دفع، تقلیل یا جبران اثرات مخرب زیست

رد های خُ محیطی طرح تای ارزیابی عملکرد زیستارزیابی پایداری منطبق با شرایط کشور در راس
البته  ؛اند در حیطه مؤلفه رویکردهای کالن داشته مطالعه موردبر روند را و کالن، باالترین تأثیر 

های  تأثیر تدوین قوانین و مقررات مستقیم و شفاف و همکاری انواع نهادهای مختلف در اولویت
 تی هستند.کالن عملیا مهم بعدی برنامه رویکردهای

های فنی مهندسی توجه به کیفیت شرایط داخلی )هوای داخلی، نور و  در موضوع شاخص     
های یک ساختمان  ترین شاخص از اصلی کنندگان مصرفتهویه( در کنار قابلیت پاسخ به نیازهای 

بار ترین  ها توجه به مدیریت مصرف منابع تجدید ناپذیر باال پایدار شناسایی شده است و پس از آن
توجه به اولویت انسان و نیازهای او در روند  دهندهنشانرا به خود اختصاص داده است که  یعامل
مصاحبه، انسانی که نیازهای روز دیریت موردم استاداناست. بر اساس نظر یکی از  گیری یمتصم

 . کندای ارائه  تضمینی برای تداوم اهداف توسعه تواند ینمو اولیه وی در حد استاندارد تأمین نشود، 
اند و  ها بوده در پاسخ یتوجه قابلهای متناظر با آن دارای همبستگی  شاخصمؤلفه مدیریت و      

متخصصان وجود داشته است. بر اساس نتایج  میانن اجماع باالیی در رابطه با اهمیت آ
خوانی  ها در کنار وجود هم مشی های آماری، وجود تصویر واضح از اهداف و خط تحلیل

ای بیشترین تأثیر را بر  های توسعه با اهداف و استراتژی صنعت ساختاندازهای کلی  چشم بین

                                                 
در صنعت ساخت مؤثر ای  توسعههای اقتصادی و اجتماعی نیز بر فرآیند نیل به اهداف  لفههای دیگری همانند مؤ . مؤلفه1

 دیگری باشد. پژوهشتواند موضوع  وتحلیل آن می هستند و تجزیه
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ریزی عملیاتی و  مدیریت از جمله برنامه های پایدار دارند. اصول اساسی مدیریت کارا در ساختمان
 گیرند. در جایگاه بعدی قرار می ها آنکنترل و نظارت بر اجرای 

، سه دیدگاه متفاوت وجود شده ارائه های در رابطه با موضوع حقوق و قوانین در کنار شاخص     
که قوانینی است ، اعتقاد بر این موضوع نخستدر دیدگاه  :ضروری است ها آنداشت که توجه به 

 ،های آینده باشد و ضامن حقوق نسل یدارتوسعه پامبین حمایت قانونی از اهداف  صراحتبهکه 
  را در حال سکون و غیرولی جامعیت و بلوغ الزم را ندارد. گروه دوم، قوانین موجود  ؛وجود دارند
به اصالحات اساسی که نیاز  کردندمعرفی  مضرآن را برای توسعه کشور  بسا چهو  پویا دانسته

گروه سوم، قوانین موجود را کافی  یتدرنها. کردنددارد و علت آن را در ساختار حکمرانی معرفی 
ای را در نبود یک پشتوانه قوی و اجرایی برای قوانین موجود اعالم  ولی مشکل توسعه دانند؛می

های فاحشی با  تفاوت حقوقی یها مؤلفه. با همه این تفاسیر بارهای عاملی مربوط به اندکرده
 اند. یکدیگر نداشته
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