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چكيده
مقاله حاضر درباره لزوم توجه به آموزش معماري پايدار در ايران و بررسي امكانات و موانع آن است .هدف اين آموزش دستيابي به آگاهي
علمي درباره منابع محيطي ،اصول اخالقي ،ارزشها و مهارت ها در راستاي اهداف توسعه پايدار و مشاركت مردم در تصممي گيمري هما
است .در گذار از معماري متعارف به سري معماري پايدار ،آموزش معماري نيازمند تحولي اساسي بوده و با موانع متعدد و سماختاري هم
مواجه است .مشكالت برنامه ريزي آموزشي در دروس معماري پايدار شامل استفاده از منابع محيطي ،حمل و نقمل ،مصمالس سماختماني،
جمع آوري و يكپارچه سازي سامانه هاي ساختماني و كاربري هاي چند منظوره و منطبق با ارزشهاي انسماني ميشمود .در ايمران ايمن
آموزشها در تقابل با عادات جامعه قرار دارد و نيازمند هماهنگي ساختار مديريتي است .بررسي آموزش معماري پايدار در سه دانشمگاه
ايراني نشان داده كه با وجود برخي كاستي هايي در اين آموزش نگرش دانشجويان جهت يافته و انگيزه كافي براي تغيير عملكرد ايجماد
شده است .معماري خورشيدي كه در دهه هفتاد ميالدي پس از بحران انرژي مورد توجه قرار گرفت ،در ايران با اقبال بسياري از استادان
روبرو شده است چنانكه آن را در برنامه آموزش خود قرار داده اند.

كلمات كليدي :آموزش ،معماری پایدار ،آموزش سنتی ،برنامه ریزی ،معماری خورشیدی

 -1مقدمه
آغاز آموزش معماری را شاید بتوان به زمانی نسبت داد كهه
امکان انتقال مفاهیم و تجهار انسهان بهرای تغییهر ميهی
طبیعی پیرامون بهه وجهود آمهد ،ایه مووهور را مهیتهوان
همزمان بها پیهدایش خه و زبهان دانسهت .چنهی توانهایی
همواره تيت تأثیر یافتهه ههای علمهی و فنهی بشهر ،مسهیر
تکوینی خهود را طهی نمهوده و در طهول تهاریا از تيهوت
فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی تأثیر پذیرفته اسهت.
و ای امر موجب تعدد و تنور روشهای آموزشی شده است.
مقاله در تاريخ  87/2/7دريافت و در تاريخ  87/3/27به تصويب
نهايي رسيد.
 7استاديار ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران
Hosseini@iust.ac.ir
پست ا کترونیکی:
 2استاديار ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران
 3دانشجوي دكتري ،دانشکده معماری و شهرسهازی ،دانشهگاه علهم و

آموزش معماری هماننهد سهایر روش ههای نيهری و عملهی
آموزشی علوم و حرف مختلف ،خود را با تغییرا و تيوت
هماهنه نمهوده و نيهر هنهر شناسهان و صهنعت كههاران را
متوجه خالقیت هها و ابهداعا جدیهد كهرده اسهت [ .]7در
قرون وسطی مدارس معماری ،نقاشی و مجسهمه سهازی بها
آموزه های مذهبی همراه بوده و از عصر رنسانس تا معماری
معاصهر همههواره از تيهوت سیاسههی و اجتمهاعی و مکاتههب
فلسفی و هنری تأثیر پذیرفته است .مکاتب مختلف معماری
در ایران و كشورهای عربی نیز تيت تهأثیر فرهنه ملهی و
اعتقادا مذهبی ،شرای اقلیمهی و مصها و و فنهاوریههای
بومی خود بوده و روشهای ویژهای تعلیم ارائه كردهاند.
به طور كلی آموزش ههای سهنتی ،بهر اسهاس یکپهارچگی و
هماهنگی روشهای كاربردی ،شناخت از ميی و احترام به
طبیعت ،توجه به ارزشهای معنوی و اخالقی ،نیهاز مهادی و

صنعت ایران
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زیباشناسانه انسان عصر خود را برطهرف نمهوده و آرامهش و
شکوه را به ارمغهان آورده اسهت .حضهور مکاتهب فلسهفی و

انريی فسیلی با تأخیر و تيت فشهار جامعهه جههانی ،بهرای
كههاهش مشههکال زیسههت ميیطههی اقههداماتی را بههه شههکل

سیاسی قرن هجدهم و ظهور انقال صنعتی ،در پدید آمدن
نوعی نگرش مادی به ميی زیست انسان ،تأثیر گذار بهوده
و نقطه عطفی در روند آموزش هنرها ،به ویژه معمهاری ،بهه
شمار میآید[ .]2معماری از آن پس به موازا توسعه علم و
فناوری ،در جستجوی خلق فضاها و سازه های بدیع بهوده و
در نهایت آسایش انسان را به كمک اسهتفاده از تاسیسها و
سوختهای فسیلی تهأمی نمهوده اسهت .بنهابرای آمهوزش
معماری تلفیقی از روشهای خالقانه طراحی و جنبهه ههای
كاربردی از روشهای سازه و تاسیساتی بوده است.

نمادی انجام دادهاند امها همننهان در عمهل بهه روشههای
سنتی و متداول خود ادامه میدهند .چا شهای ایجاد شهده
در ای مسیر ،گاه در مهدیریت اجرایهی و گهاه در نهادههای
جامعه بروز كرده است .در ای مقا ه ،رونهد ایه تيهوت را
5
در آمههوزش معمههاری و كیفیههت گههرایش معمههاری پایههدار
بررسی نموده و با توجه به نير سنجی ميدود از دانشجویان
كارشناسههی و كارشناسههی ارشههد آشههنا بهها ميتههوی دروس
"تنيیم شرای ميیطی" و "طراحی همسهاز بها اقلهیم" در
چند دانشهگاه ایهران ،مشهکال آمهوزش معمهاری پایهدار و
همننی تمایال و گرایش ههای دانشهجویان را در ميهی

ميیطی متعاقب آن بر بسیاری از فعا یتهای انسهانی سهایه
افکند و حوزه طراحی معماری و شهری را كه سههم زیهادی
در مصرف انريی و آ ودگیهای ميیطی داشهت بها چا شهی
سخت مواجه نمود .مووور نگهداری از كره زمی و زیسهت
بوم 7و نیاز نسلهای آینده ،مفهوم جدیدی از "پایداری" 2را
در ادبیا همهه علهوم و هنرهها وارد نمهود .سهپس مفههوم
پایههداری در توسههعه و طراحههی ميههی هههای مصههنوعی در
مقیاس خرد و كالن مورد توجه قرار گرفت .ای مفههوم كهه
بر اساس سه اصل صرفه جویی در منابع ميیطهی ،طراحهی
بر اساس چرخه زیستی و ارزشهای انسانی واقع شده است،

دانشگاهی و جامعه ،مورد پژوهش قرار دادهایم.

بيران انهريی در دههه هفتهاد مهیالدی و مشهکال زیسهت

تيوت مهمهی را در عرصهه تو یهد و مصهرف پدیهد آورد و
حههوزه معمههاری و شهرسههازی را بههه سههمت بهرهگیههری از
نیروهای ميیطهی و همهاهنگی بها اكو هويی ههدایت كهرد.
بنابرای آموزشهای متعهارف و متهداول كهه بهر اسهاس بهه
كارگیری تأسیسها در سهاختمان و عهدم توجهه بهه تهأثیر
ساخت و ساز بر ميی بود ،دچار دگرگونی شد .كشهورهای
اروپایی به علهت ميهدود بهودن انهريی و مشهکال زیسهت
ميیطی و گرمایش زمی و تغییرا اقلیمی به شهکل چنهد
سویه در شرای دشواری قرار داشتند پس به سهرعت ،رونهد
طراحی و تو ید را مورد تجدید نير قرار داده از انريی ههای
تجدید پذیر 8جایگزی بهره گرفته و بهه طهور همهه جانبهه
مسیر آموزش معماری را در راستای توسهعه پایهدار 4برنامهه
ریزی نمودند ،توسعهای كه نیازهای كنهونی بشهر را تهأمی
كند بدون آنکه تأثیر منفی بهر كیفیهت زنهدگی نسهلههای
آینده داشته باشد .در ای میهان كشهورهای صهاحب منهابع
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-2آموزش معماری پایدار
توسعه پایدار بر اساس توسعه اجتماعی ،اقتصادی و ميیطی
تعریههف مههیشههود و بخههش مهمههی از توسههعه اجتمههاعی را
آموزشهای طراحی و مهار ها تشکیل میدهند كه باید در
ارتبههاب بهها ارزشهههای اجتمههاعی و منههابع ميیطههی باشههد
(شکل .)7

شكل  1نمودار ارتباطي جنبه اجتماعي توسعه پايدار

در برنامه ریهزی ههای آموزشهی سهاختار و اههداف آمهوزش
تعیی میشود .در آموزش معماری پایهدار ،ميتهوی دروس
پل ارتباطی بی علوم ساختمانی و مهار ههای طراحهی بها
توسعه اجتماعی ،اقتصادی و ميیطی اسهت .ایه امهر بهرای
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مههدارس معمههاری اهمیههت زیههادی دارد چههرا كههه آمههوزش
معماری فرایندی اسهت كهه افهرادی را بها سهطو از آگهاهی

گسترده در تمام سطوح اجتمهاعی ارائهه شهده و مسهئو یت
پذیری جامعه نیز متقابال افزایش دههد [ .]4مههم آن اسهت

عمومی به افرادی متخصص و كارشناس تبدیل میكند كهه
ای افراد با احساس مسئو یت ،در نقش یک معمار ،ههدایت
و رهبری همه عوامهل مهؤثر در فراینهد پینیهده طراحهی و
اجراء را همه سو با اهداف پرويه و به شکلی كالن در جههت
توسعه پایدار به عهده میگیرند .در آموزش معماری پایهدار،
نيوه استفاده و نگهداری از زمی  ،آ  ،خاک و انريی از یک
سو و كار آمدی و صرفهجویی در حمهل و نقهل ،مهندسهی،
مصا و ساختمانی ،جمع آوری و یکپارچه سازی سامانه های
سههاختمانی و كههاربری هههای چنههد منيههوره و منطبههق بهها
ارزشهههای انسههانی و بههومی از سههویی دیگههر بههه شههکل

كه مردم درک مناسهبی از ميهی  ،سهاختار و فراینهد ههای
درونی آن داشته باشند تا در پایداری و زیبایی آن بکوشند.

دوراندیشانهای به دانشجویان آموزش داده میشود .مووهور
مهم در ای آموزش تعامل حوزه ها و هدفمنهدی آن جههت
آمادگی نسل آینده برای هدایت جامعهه در مسهیر مقتضهی
است [.]6

 2-1نقش جامعه در آموزش معماری پایدار

براساس توصیه سازمان ملل ،آمهوزش بهرای تهرویو توسهعه
پایدار و بهبود ظرفیت های عمهومی جههت آشهنا شهدن بها
مباحث ميیطی و توسهعه ای ا زامهی اسهت .در ایه راسهتا
دست یافت به آگاهی عمومی درباره منابع ميیطی ،اصهول
اخالقی ،ارزشها ،رفتارها و مهار ها در سازگاری با اههداف
توسعه پایدار و مشاركت مردم در تصمیم گیریها از مهوارد
دارای اهمیههت بههوده و همههاهنگی بههی مههدیریت اجرای هی و
شههوراهای شهههری كههامال تعیههی كننههده اسههت [ .]8ایهه
آموزشها در دوره های عا ی و دانشهگاهی ميتهوی دقیهق،
عمیق و ابعادی همه جانبه و كاربردی دارد ،به نيوی كه بها
تغییر شرای سنتی برنامه آموزش طراحی و ههدایت آن بهه
سمت اصول معمهاری پایهدار ،دانشهجویان فرصهت خواهنهد
داشههت تهها بههه هنگههام جههذ در بههازار و مشههاركت در
برنامهریزیهای خهرد یها كهالن ،گهرایش و دیهدگاه مثبتهی
نسبت به منابع ميیطی ،انريی و اكو ويی داشته باشند و در
ایجاد افزایش حس مسئو یت پذیری و آگاهی مردم نسهبت
به ایجاد دنیائی ایم تر همت گمارند .ای امر زمهانی میسهر
خواهد بود كه ای آموزشهها بهه شهکلی عمهومی ،مهداوم و

در حا ت كلی ،مردم به عنوان ميی اجتماعی دانشهجویان،
میتوانند نقش مهم و مؤثری را در فرایند طراحی و سیاست
گذاری ها بازی كرده اذههان دانشهجویان را بسهوی اههداف
پایدار هدایت نمایند .با ایه حهال ،در غا هب كشهورهای در
حال توسعه چنهی مفهاهیمی نامهأنوس بهوده و یها جایگهاه
فرهنگی ندارد .بایهد بهدانیم كهه معمهاری پایهدار در بخهش
مهمی از فرایند طراحی و اجراء نیازمند مشهاركت مردمهی و
تصمیمگیریهای عمومی است .از ای رو آمهوزش همگهانی
نه تنها راه را برای مشاركت مفید جامعه در برنامهریهزیهها
باز مهیكنهد بلکهه ميهی فرهنگهی و اجتمهاعی مناسهب و
هدفمندی را برای دانشهجویان ایجهاد مهیكنهد .زمهانی كهه
دانشجویان میآموزند معماری دانش و مهارتی است كهه بها
اسهکان و ميهی زیسهت انسهانی مهرتب بهوده و كهامال بهها
مقیههاس ،رن ه  ،نههور ،ميههی مصههنور و زیسههت بههوم معنهها
می یابهد ،جامعهه نیهز از ایه مفهاهیم بهه نيهوی شایسهته
استقبال میكند [ .]5با ای حال ورود تفکر معماری پایهدار
در كشورهای در حال توسعه ،كه ساختار مدیریتی اجرایهی،
اجتماعی و آموزشی هماهنگی ندارند ،بها مشهکال و موانهع
متعددی مواجه شده است .ساختار سهنتی رفتهار اجتمهاعی،
منافع سود جویانه نهادها و افراد و عدم برنامهه ریهزی بلنهد
مد و ومانتهای اجرایی ،روند و امکان تغییر و تيهول در
ای كشورها را نسبت بهه كشهورهای پیشهرفته پینیهده تهر
نموده است .چنهی جهوامعی بهدون داشهت بلهو ذهنهی و
رسیدن به اركان مدنیت و تيکیم چرخهه تو یهد و مصهرف،
تنها به شکل كا بدی و نمادی در حهال گهذار از سهنت بهه
مدرنیته هستند .بدیهی است كه بازتا ای خ و مشی بهه
صههور روش سههاخت و سههاز پرهزینههه ،اقتصههاد سههنتی،
آگاهیهای عامیانه و غیر مستند ،عاد بهه مصهرف گرایهی،
تفههرآ آراء و عههدم امکههان مشههاركت عمههومی در سیاسههت
گذاریها تياهر میكند .چنی شهرایطی راه را بهرای پیهاده
سازی اصول توسعه پایدار به طور عام و رسیدن بهه اههداف
معماری و شهر سازی پایدار ،ناهموار كرده و ميی آمهوزش
دانشگاهی را به شد تيت تأثیر خود قرار خواهد داد.
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معماری مدرن با مفاهیم معماری سنتی انجام شهده كهه بها
هزینههای گزاف و مصرف انريی فراوانی همراه بوده است.

آموزشهای سنتی در معماری ایران غا با با مفاهیم انسهانی
و گاه عرفانی نیز آمیخته بوده و از اصهول و چهارچو ههای
ميتوایی و عملکردی خاص خود بهره برده است چنانکهه در
نزد آحاد مردم شناخته شده و مهورد حمایهت كارگهاهههای
تو یدی مصا و بومی منطقه قهرار گرفتهه اسهت .ایه خهود
كفایی و اتکاء به فرآوردههای فرهنگی  ،اقلیمی و اقتصهادی
باعث شده تا در طی قرنهای متمادی فضاها بدیع و شگرف
در معماری ایران در مقاطع مختلهف تهاریخی پدیهد آیهد .از
جمله ای اصول و قواعد كهه توسه مرحهوم اسهتاد پیرنیها
درک و مههدون گردیههده مههیتههوان بههه مههردم واری ،پیمههون
داشههت  ،بههوم آورد بههودن ،درونگرایههی ،نیههارش و پرهیههز از

در هفتاد سال گذشته آموزش معمهاری در ایهران غا بها بهر
اساس مکتب بهوزار 6شهکل گرفتهه كهه از نيهر ميتهوایی و
روش های آموزشی با اسلو و مراحل سنتی سیر شهاگردی
تا استادی كه قرنها در ایران مرسوم بوده متفاو است .در
حال حاور بخش مهمی از آموزش ،مسهابقا و پهرويهههای
معماری كشورهای در حال توسعه را سبک های مدرن ،پسا
مدرن و گرایش های انتزاعی و تجریدی اواخر قهرن بیسهتم
تشکیل میدهنهد .ایه فعا یهتهها بطهور كلهی بهر اسهاس
دستاوردهای آموزش مدرنیستی مدارس معماری اروپایی یها
آمریکایی و گرایش های فرمال ،با نیم نگاهی بهه مجهال و

بیهودگی اشاره كرد [ .]1با وجود اصا ت و یکپهارچگی ایه
اصول در معمهاری سهنتی ایهران ،امهروز نقهش چنهدانی در
آموزشهای علمی و عملی معماری معاصر ایهران نداشهته و
معموت به صور پژوهشی ،مرمتی و یا به شکل نمادی تنها
در خدمت فضاهای مذهبی یا توریستی قرار گرفته است .در
حا ی كه بر اساس گفته وارگاس [ ]3تأكید بر دانش سنتی
و بههومی عامههل مهمههی در ثبهها میههرار فرهنگههی مههردم و
تضمی كننده تداوم هویت ملی یک جامعه است.
در هر صور گرایش به معمهاری سهنتی بیشهتر تزیینهی و
كمتر ميتوایی و عملکردی بوده است .بدی ترتیهب عناصهر
كا بهدی در معمههاری سههنتی ماننههد بههادگیر ،گنبههد ،حیههاب
مركزی ،شوودان ،زمهریر ،سایهبهان و ماننهد ایه كهه دارای
عملکرد ميیطی قابل توجهی بودند و نیهاز سهاختمان را تها
حد زیهادی بهه سهوخت ههای متعهارف كهم مهیكردنهد در
آموزشهای معماری كمتر مورد توجهه قهرار گرفتههانهد .در
بسیاری از كشورهای درحال توسعه نیز ای آموزشها تنهها
جایگاه توصیفی داشته و از نيوه به كارگیری و تركیب آن با
معماری مدرن و بدست آوردن نهوعی معمهاری بها عملکهرد
عهها ی كمتههر نشههانهای دیههده مههیشههود [ .]1از آنجهها كههه
جهانبینی نهفته در مفاهیم معماری سنتی ایران با معماری
مدرن از اساس متفاو است ،تالش هایی كه در دهههههای
اخیر بهرای مهدرن سهازی معمهاری سهنتی انجهام پذیرفتهه
موجب پدید آمدن نوعی معماری بها فرمهی بهدون هویهت و
فانتزی شده است .چنهی جهد و جههدی نیهز بهرای تلفیهق
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ا گوهای موجود در كتب معماری انجام میپذیرد و با توجهه
بههه اینکههه معمههوت بهههره گیههری از سههوختهههای فسههیلی و
تأسیسا متعارف جزیی جهدایی ناپهذیر از فراینهد طراحهی
قرن بیستم بوده است ،آموزش معماری و روشههای طراحهی
كمتر دارای روندی همه جانبه و بازخوردههای عملکهردی و
زیست بومی است .در ایران آموزش كلیه رشتهها ،بهه ویهژه
معماری بیشتر جنبه آموزشهی دارد تها پژوهشهی و از اینهرو
درک و اسههتنباب مفههاهیم عملکههردی و ابههدار روشهههایی
منطبهق بهها ميهی و اقلههیم و ارزشههای فرهنگههی جایگههاه
مناسبی ندارد .اگرچه در سالهای اخیهر تهالشههایی بهرای
بررسی و به كار بردن دانش سنتی و ایجهاد معمهاری پایهدار
در ایران انجهام پذیرفتهه اسهت و هی ایه گهرایشهها غا بها
شخصههی ،سههلیقه ای ،متکههی بههه ا گوهههای غربههی و فاقههد
حمایههتهههای اجتمهاعی بههوده اسههت .در كنههار ای ه  ،دروس
ميیطی كه در سالهای اخیر به برنامه آموزشی دانشجویان
اوافه شده فاقد زمینههای اجرایهی و نیهاز ههای اجتمهاعی
كافی در سطو جامعهه بهوده و ههم پهای بسهیاری از دروس
نيههری از تههأثیر گههذار نیسههت .بنههابرای غا بهها دانشههجویان
خواسته یا ناخواسته در فرآیند طراحهی و سهاخت و سهازی
وارد میشوند كهه اههداف آن را در بخهش خصوصهی بسهاز
بفروشها و در بخش دو تهی وهواب متغیهر و یها ناكارآمهد
تعیی میكنند.

مجله فناوری و آموزش ،سال دوم ،جلد  ،2شماره  ،2بهار 7831

آموزش معماری پایدار در ایران ،موانع و گرایش ها

سید باقرحسینی و همکاران

 3-1آموزش معماری پایدار در ایران

سالهای اخیر مووور بيران انريی بار دیگر توجه جههان و
ایران را معطوف اقداما متمركزتر و جدی تری كرده است.

در راستای ایجاد حوزه ههای جدیهد در آمهوزش معمهاری و
ارائه روش ههای جدیهد آموزشهی بهر اسهاس بهه كهارگیری
انريیهای تجدید پذیر و توجه به شرای ميیطی و طراحهی
اقلیمی ،دروس "تنيیم شرای ميیطی" دردوره كارشناسی
معماری و "معماری همساز با اقلهیم"در مقطهع كارشناسهی
ارشد برنامه ریزی شدهاند كه سالهای گذشهته بهه صهور
تئوری و كارگاهی آموزش داده میشدند و اكنون به آموزش
تئهوری آن بسههنده شههده اسههت .در دوره كارشناسههی ارشههد
معماری با گرایش معماری پایدار و معماری منير ،دروسهی
مانند سازه های سنتی ،انسان و ميهی  ،مبهانی اكو هويی و
توسعه پایدار ،انريیهای تجدید پذیر در معماری ،آشنایی با
مسک بومی و انطباآ ميیطی ،معماری بومی و سنتی ارائهه
میشوند كه بازتا نتیجه مراكز آموزش عا ی مهمهی ماننهد
دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشگاه تهران و دانشگاه شهید
بهشههتی بههه اهمیههت آمههوزش اصههول معمههاری پایههدار بههه
دانشجویان است .همه ای دروس غا با به صهور تئهوری و
بدون كارگاههای عملی و نمونههای تيقیقاتی ارائه میشوند
و طبیعی است كه تهأثیر آن در دانشهجویان چنهدان عمیهق
نخواهد بود .دانشجویان معموت از انريی و مفاهیم مرتب بها
آن از جمله روشهای بازیافت ،بهازخورد در طراحهی و نهرم
افزارهای تيلیلی و شبیه سازی در فراینهد مصهرف انهريی و
مانند آن اطالعی ندارند و به د یل عهدم وجهود زمینههههای
استفاده از ای موارد در ميی كهاری ،انگیهزهای نیهز بهرای
آگاهی از آن نیست .بدی ترتیب گرایش دانشجویان به ایه
رشتهها نه از روی نیاز بازار و جامعه بلکه بهر اسهاس عالئهق
شخصی است .بنابرای در زمانی كه گهرایش ههای مهادی و
ما ی تعیی كننده تمایل دانشهجویان بهه رشهته ای خهاص
باشد ،نمیتوان توقع داشت كهه دانشهجویان در رشهتههها و
گرایشههای مهورد نیهاز كشهور ،حضهور یافتهه و بها انگیهزه
مضاعفی بر جامعه تأثیر هدفمندی داشته باشند .با ای حال
نوعی حهس تنهور طلبهی و مسهئو یت پهذیری رفتهه رفتهه
دانشجویان را به سوی مباحث معماری پایهدار كهرده اسهت.
رسانه های جمعی و نهاد ههای غیهر دو تهی نیهز در جههت
فرهن سازی در مورد كاهش مصهرف انهريی و حفاظهت و
حراست از منابع ميیطی فعا یت خود را آغاز نمهودهانهد .در

مقررا ملی ساختمان نیهز چهارچو ههای خهاص خهود را
اعمههال كههرده كههه بهها تههالش مههدیریت اجرائههی شهههرها ،در
سالهای آتی مؤثر واقع خواهد شد.

 -4روش تحقيق
بهها اینکههه بههیش از دو دهههه از ورود مفههاهیم اقلیمههی و
صرفهجوئی انريی به رشته معماری در دانشهگاهههای ایهران
میگذرد اما تاكنون ارزیابی كیفی و آماری از برنامهه ریهزی
آموزشی كه مرتب با ای مفاهیم و گرایشهها باشهد انجهام
نشده است .بنابرای سؤال تيقیق بر اساس تبیی چگهونگی
تغییر و تيهول ذهنهی دانشهجویان پهس از آشهنا شهدن بها
مفاهیم بنیادی معماری پایدار شهکل مهیگیهرد و ههدف از
تيقیق آن است كه بهدانیم آیها برنامهه آموزشهی موجهود و
ميتوی دروس مطرح شده تأثیر مناسهب و انگیهزه كهافی را
در دانشجویان جهت تغییر ساختار سنتی مهدیریت اجرایهی
به سمت توسعه پایدار ایجاد میكند .جهت حصول نتیجه از
ای تيقیق ،اسهتفاده از روش "پهژوهش مهوردی" براسهاس
یک نيرسنجی ميدود مورد توجه قرار گرفت .بنابرای روند
تيقیق چنان برنامه ریزی شد كه با طرح سؤاتتی مفههومی
و هدفمند بتوان از میزان تأثیر ذهنی و انگیزه ایجاد شده در
دانشجویان آشنا با ای دروس مطلهع گشهته و نتهایو كهافی
برای تصمیمگیری و اتخاذ روشهای مناسب آموزشهی را در
حوزه معماری پایدار بدسهت آورد .ایه پهژوهش ،در پایهان
سال تيصیلی  35-36با توزیع پرسشنامهای میان جمعیهت
آماری دانشجویان سال آخر كارشناسی و كارشناسهی ارشهد
كه دروس اقلیمی و شرای ميیطی خود را در سه دانشهگاه
دو تی هنر اسالمی تبریز ،دانشگاه دو تهی بهوعلی همهدان و
دانشگاه آزاد همدان گذرانده و یا در حهال گذرانهدن بودنهد،
انجام پذیرفت .سؤات به شکل چند گزینههای و بهه نيهوی
تنيیم شده بهود كهه تنهها دانشهجویانی كهه ایه دروس را
گذرانده بودند میتوانستند به آنها پاسها گوینهد .در مسهیر
پاساگویی به گزینه ها ،میزان انگیزه و تغییرا ایجاد شهده
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در دیدگاه دانشجویان و یا آشنایی ایشان بها مفههوم خهاص،
سنجیده میشد.

پس از گرد آوری پرسشنامه ها و تيلیهل داده هها نتهایو در
سه حوزه انسان و فناوری ،زیسهت بهوم و ميهی زیسهت و

پرسشنامهها در شرای یکسهان و سهر كهالس درس ،بهدون
نیاز به ذكر نهام دانشهجویان توزیهع شهد و از پیشهنهادا و
طرح موارد مرتب دیگر نیز استقبال گردید.

مبانی معماری پایدار و انريی های تجدید پذیر دسته بنهدی
و نتایو آماری به صور نمهودار و بها اسهتفاده از نهرم افهزار
 Excelبه شکل زیر ارائه گردید (شکل8، 2و.)4

آگاهی با گرایش مثبت
آگاهی متوس
آگاهی با گرایش مخا ف
عدم آگاهی

 - 7آگاهی از تواناییهای
معماری بومی
 - 2رابطه معماری جدید و
قدیم
 - 8امکان استفاده از یادگیری
در معماری جدید
 - 4فناوری و كاهش مصرف
انريی

شكل  2بررسي آگاهي دانشجويان از رابطه انسان و فناوري

آگاهی با گرایش مثبت
آگاهی متوس و موافق
آگاهی با گرایش مخا ف
بدون آگاهی

 - 7رابطه انسان و ميی
 - 2ا هام از قوانی طبیعی در
معماری
 - 8تأثیر ساختمان در آ ودگی
ميی
 - 4رابطه عوامل ميیطی و
آسایش انسان
 - 5ارتباب معماری و زیست بوم
 - 6رابطه روشهای طراحی و
تخریب زیست بوم

شكل  3بررسي آگاهي دانشجويان از رابطه زيست بوم و محيط مصنوع
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دارای آگاهی با گرایش موافق
دارای آگاهی متوس با گرایش
موافق
دارای آگاهی با گرایش مخا ف
بدون آگاهی
بدون آگاهی

 - 7رابطه معماری و انريی
 - 2آگاهی از انريی های تجدید
پذیر
 - 8تمایل به استفاده از انريی در
دروس عملی خورشیدی
 - 4استفاده از انريی نهفته در
مصا و
 - 5رابطه استيکام ساختمان و
انريی
 - 6رابطه فضاهای چند منيوره و
مصرف انريی
 - 1امکان استفاده از انريی های
تجدید پذیر در طراحی

شكل  4بررسي ميزان آشنائي دانشجويان با مباني معماري پايدار

از بررسی نمودارها میتوان به نتایو زیر دست یافت:
 .1اكثر دانشجویان هر سه دانشهگاه بهر ارتبهاب بهی
انسان ،آ ودگی ميهی زیسهت و كهاهش مصهرف
انريی تاكید نموده اند كه نشهان از تهأثیر مطا هب
درسی و رسانههای جمعی دارد .با ای حال كمتر
دانشجویی بطور جامع از روشهای طراحی پایدار،
نیههاز آینههده بشههر ،اكو ههويی ،منههابع ميیطههی،
تواناییهای معماری بومی و رابطه آن با معمهاری
جدیهد و تههأثیر عوامههل اقتصهادی و اجتمههاعی بههر
طراحی ،آگاهی داشته است .ایه در حها ی اسهت
كههه در سهها های اخیههر مجههال معتبههر داخلههی و
خارجی در كتابخانه دانشگاهها وجهود داشهته كهه
مقات یا شهمارهههای خاصهی را بهه ایه مهوارد
اختصاص دادهاند .بنابرای میتوان نتیجهه گرفهت
كههه اكثههر دانشههجویان تنههها بههه جههزوه اسههتاد و
آگاهیهای رسانهای اتکاء داشته و بطور جزئی یها
شههنیداری از مووههور آگههاهی یافتههه و از مطا عههه
كتب و مجهال معمهاری خهودداری نمهوده و در
دروس خود نسبت به مووهور معمهاری پایهدار و
حوزه های مرتب با آن در سایت ههای اینترنتهی
جستجویی نکردهاند.

 .2همه دانشجویان با گذراندن دروس پایه از نقهش
مهم طبیعت در ا هام بخشی بهه انسهان و تهأثیر و
ارتباب آن با ميی مصنور آگاهی داشتهاند امها از
بههه كههارگیری نیههرو هههای آن در معمههاری اطههالر
چنههدانی نداشههتهاند و ههی نسههبت بههه آن گههرایش
مثبتی نشان دادهاند .دانشجویان نسبت به اهمیت
نقههش مههردم در تصههمیما حههوزههههای كههالن و
برنامهریزی توسعهای آگاهی نداشهتهاند و نسهبت
به آن هم گرایش مثبتی نشان چندانی ندادهاند.
 .3با تغییر سطو مقطع از كارشناسی به كارشناسهی
ارشههد معمههاری ،سههطو آگههاهی و عمههق آن نههزد
دانشجویان تغییر چندانی نمیكند .بها ایه حهال
دانشجویان با انگیزه بیشتر و دیهدگاه بهازتری بهه
مووور معماری پایدار و حوزه های مرتب بها آن
اندیشیدهاند .بدی ترتیهب بها عالقهه بیشهتری در
رسا ه و مطا عا خود آن را انتخا نمودهاند.
 .4دانشجویان نسبت به استفاده از انريی خورشیدی
و انههريی هههای تجدیههد پههذیر از آگههاهی مناسههبی
برخوردار بوده اند كهه نشهان از توجهه اسهتادان و
مدرسی به انريیهای نهوی و تيصهیل آنهها در
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ای حوزه و انتقال مطا ب بهه دانشهجویان داشهته
است.

-5آموزش معماری خورشيدی در ایران
رویکرد استفاده از انريی های جایگزی پس از بيهران ههای
انريی و زیست ميیطی مورد توجه برنامه ریزان ،طراحهان و
استقبال عموم در كشورهای پیشهرفته قهرار گرفهت و بهرای
آموزش روشهای طراحی ،مياسبه و اجهراء سهاختمانههای
استفاده كننده ،رشته های متعددی در ای كشهورها بهر پها
گردید .در كنار آن مراكز تيقیقهاتی و دانشهگاهی بهه طهور
كههامال جههدی و مسههتمر ،راهکارهههای متنههور و مقههرون بههه
صرفهای را به صنعت ساختمان كشور خود هدیه نمودهانهد.
با ای حال در دهههای اخیر مووور كاهش هزینه ،تركیهب
آن با معماری مدرن و افزایش كارآمهدی ایه سهاختمانهها
همننان از اهمیت فراوانی برخوردار است.
با ای كه بیشتر مناطق ایران از روزههایی آفتهابی برخهوردار
است و در سال بیش از  8111ساعت آفتا دارد و بهه طهور
میانگی دارای  21مگايول انريی تابشی در هر مترمربهع در
روز میباشد اما بهرهگیری از آن در سایه استفاده متعهارف و
متداول در سوختهای فسهیلی ،عمهال كهاربردی پژوهشهی
داشته است ،استفاده از انريی خورشیدی در دهههای اخیهر
با توجه و گرایش عدهای از استادان و پژوهشهگران بهه طهور
ميدود آغاز گردید ،با ای حال در پاسا به تهالش جههانی،
برای كاهش استفاده از سوخت های فسیلی و ایجاد گازهای
آتینده و گلخانهای ،با برپایی مراكز پژوهشی و سهمینارهای
آموزشی و كنفرانس های داخلی و بهی ا مللهی ،قهدمههای
مهؤثری در ایه مسههیر برداشههته شههده اسههت .انجمه ههها و
نهادهایی دو تی و غیردو تی مانند بخش انريی خورشهیدی
در مركههز تيقیقهها مسههک و سههاختمان ،انجمهه انههريی
خورشیدی و سازمان انريیهای نهوی ایهران تاسهیس شهده
است .برخی از معماران و استادان نیز خانه های شخصهی را
نیز بر اسهاس اصهول معمهاری خورشهیدی طراحهی و اجهرا
نمودهاند كه امکان بهره گیهری بهرای آمهوزش كارگهاهی را
نداشتهاند .با وجهههود چنی تالشهایی ،ای اقداما منجهر
به ایجاد رشتهای تخصصی بهه نهام معمهاری خورشهیدی در
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دانشگاهها نشده است .در مقهاطع كارشناسهی و كارشناسهی
ارشد معماری نیز درسی تخصصی با ای عنوان وجود نهدارد
بلکه در ميتوای برخی از دروس پایه كارشناسی و باتتر بهه
طور جزئی به آن پرداخته شده كه معموت بدون بهره گیری
از كارگاه و روش های عملی و تيلیل نمونه ههای موجهود و
در حال استفاده ارائه میگردد.
از نمونهههه های ارزنههدهای كههه در جهههت تلفیههق ارزشهههای
معماری بومی و سنتی ایران و روشهای ایستا 1در معمهاری
خورشیدی اروپا و آمریکا انجام گرفته ،ساختمان خورشیدی
دانشگاه علم و صنعت است كه توسه آقهای دكتهر رفیعهی
طراحی و بر اساس یک سازه بهاربر آجهری اجهرا شهده و در
دهه  7811به پایان رسیده است .تأسیسها و بهرگیهری از
كلکتور های آبگرم نیهز در آن توسه آقهای مهنهدس حها
سقطی انجام شده است .در ایه سهاختمان كهه بهر اسهاس
روش شوزبری طراحی شده است بادگیر ،زمهریر ،استفاده از
بهرود تبخیههری و عایقکهاری دیوارههای خههارجی ،شههرای
آسایشی را در داخل ساختمان تأمی میكند .بها ایه حهال
گزارشی از عملکرد حرارتی ای ساختمان در دست نبهوده و
در حال حاور نیز مورد استفاده قرار نمهیگیهرد (شهکل .)5
بدیهی است كه زمان چندانی تا پایان منابع فسهیلی جههان
باقی نمانده است و سیاست گذاری های آینهده نگرانهه بایهد
بسیاری از ساختار های مرتب با مصرف انريی ،نگههداری از
منابع ميیطی و زیست بوم را با آموزش همگانی و تخصصی
آمههاده تيههول بنیههادی در عرصههه سههاختمان ،معمههاری و
توسعه های شهری نماید.

شكل  5ساختمان خورشيدي دانشگاه عل و صنعت ايران
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