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Designerly Approach to Energy Efficiency in High-Performance 
Architecture Theory 

[1] Usage of indigenous architectural patterns for manufacturing industrial ... [2] Gilan
native habitat assessment body ... [3] Breathing wall modeling to absorb indoor pollutants
in a living room of a house inspired by the ... [4] Designerly ways of ... [5] Viewerphilic
nightscape based ... [6] Dilemma of green and pseudo green architecture ... [7] Analyzing the 
state of seismic consideration of architectural ... [8] Design expertise ... [9] Building
Information Modeling (BIM); a model for improving ... [10] Data mining and content analysis 
of the jury citations ... [11] High-performance architecture: search for ... [12] Discourse of
high-performance ... [13] Discourse of high-performance architecture ... [14] Subsidize-
reform plan and energy efficiency ... [15] Biomimicry kinetic facade ... [16] Multi-objective
optimisation framework for designing ... [17] Thermal and energy performance of algae ...
[18] Contribution of city prosperity to decisions ... [19] Generating synthetic space ... [20] A 
novel design-based optimization framework for ... [21] Natural ventilation performance of
ancient wind catchers, an ... [22] Porosity rendering in high-performance architecture: ...
[23] Investigation of the relationship between depth of overhang and ... [24] Effects of
windward and leeward wind ... [25] Impacts of high-rise buildings form on climatic ... [26]
Seasonal differences of subjective thermal sensation and ... [27] Optimization of window
proportions with ... [28] Determining the most efficient window... [29] Self-Shading and
highperformance architecture ...

Aims Pathology shows that conventional training methods have not been able to be successful 
in transmitting energy consumption reduction concepts. Therefore, this study uses the 
intellectual device of “high-performance architecture theory” to explain the characteristics of 
the “designerly” approach to “energy efficiency” and its effect on increasing the efficiency of 
architectural design training.
Methods Through closed-ended questionnaires, the research, with self-expression with the 
participation of 20 professors and 85 graduate students of architecture, asks how much the 
audience is familiar with the topics of “building physics” and energy efficiency and to what 
extent does the audience evaluates the relevant academic teachings practical.
Findings The results indicate that the training at the country’s top universities is based on the 
information-based model (not the design-basis) and is therefore evaluated “non-practical” by 
the audience.
Conclusion High-performance architecture theory suggests using designerly patterns in 
reduction of energy consumption in “architecture design training” and change of perspective 
to replace “emotional-formalist” super-architect training (conventional methods) with training 
an architect familiar to the use of up-to-date technology. The most important topics for the 
realization of this theory in architectural education are: move from “tacit knowledge” to “deep 
learning”, from “unique data” to “super-data”, from “conventional control and monitoring 
methods” to the internet of things, and from the old system of “building mapping” to “building 
data modeling”.
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 یمبنا به مصرف هوشمندانه انرژ  -یطراح کردیرو
  سرآمد یمعمار  هیدر نظر

  
  PhD *نژادیمحمدجواد مهدو

  رانیمدرس، تهران، ا تیدانشگاه ترب ،یدانشکده هنر و معمار 
  
  دهیچک

های متداول آموزش، دهد که روشنشان میگرفته شناسی صورتآسیب: اهداف
اند در انتقال مفاهیم کاهش مصرف انرژی موفق باشند. بنابراین در عمل نتوانسته

سرآمد"، به تبیین  معماری این پژوهش با استفاده از دستگاه فکری "نظریه
انرژی و تاثیر آن بر افزایش  هوشمندانه مصرف به مبنا -طراحی های رویکردویژگی
  پردازد. هی آموزش طراحی معماری میبازد
صورت خوداظهاری با مشارکت های بسته، بهنامهاز طریق پرسش پژوهشها: روش
کند که مخاطب آموخته کارشناسی ارشد معماری، سئوال میدانش ۸۵استاد و  ۲۰

وری در مصرف انرژی چه میزان آشنایی دارد با مباحث "فیزیک ساختمان" و بهره
  داند. های دانشگاهی مربوط را کاربردی میچه اندازه آموزشو مخاطب تا 

 یاهدانشگاه در موجود یهانامه گویای آن است که آموزشنتایج پرسش: هایافته
 در و شوندمی اجرا) مبنا -طراحی نه و( مبنا -اطالعات مدل براساس کشور برتر

   .شوندمی ارزیابی" غیرکاربردی" مخاطب توسط نتیجه
مبنا" در کاهش  -"طراحی نظریه معماری سرآمد استفاده از الگوهایگیری: نتیجه

کردن مصرف انرژی را در "آموزش طراحی معماری" و تغییر دیدگاه برای جایگزین
های متعارف)، با تربیت یک معمار فرمالیست" (روش -تربیت ابرمعمارِ "احساساتی
ترین موضوعات دهد. مهمپیشنهاد میهای روزآمد را آشنا به استفاده از فناوری

ضمنی" به  برای تحقق این نظریه در آموزش معماری عبارتند از: حرکت از "دانش
 و کنترل متعارف یها"، از "روشها"ابرداده به یکه" یهاعمیق"، از "داده "یادگیری

 سازی"مدل به ساختمان" کشیاشیا"، و از نظام قدیمی "نقشه "اینترنت به نظارت"
  ساخت". ایداده

معماری آینده، آینده معماری، نظریه معماری سرآمد، فیزیک ساختمان، ها: کلیدواژه
  مصرف هوشمندانه انرژی

  
  ۰۲/۰۱/۱۳۹۹ افت:یخ دریتار
  ۰۵/۰۱/۱۳۹۹ رش:یخ پذیتار

  mahdavinejad@modares.ac.irسنده مسئول: ینو*

  

  مقدمه 
بدون توجه به میزان های سال، معماران و طراحان معماری تا سال

مصرف انرژی ساختمان، یا حداقل توجه به آن، فرآیند طراحی 
بردند. حتی در برخی موارد توجه به معماری معماری را پیش می

همساز با اقلیم، موضوعی مربوط به "معماری سنتی" یا "معماری 
بندی، شد. به عبارت دیگر، از لحاظ دستهتاریخی" شناخته می

های کارا" همان معماری پیش از کشف سوخت "معماری انرژی
. از این رو آثار میراث معماری مدرن مملو از 1]‐[3فسیلی بود

هایی است که بدون توجه به میزان مصرف انرژی ساختمان نمونه
  اند. طراحی و اجرا شده

و مصرف  وریبهرهفاصله میان معماران و طراحان با مفاهیم عمده 
هوشمندانه انرژی دالیل دیگری هم داشت، دالیلی که ریشه در نگاه 

های تخصصی داشت. به عبارت محدود دانشی و نه اجرایی، در کتاب

ها و منابع علمی موجود نیز با رویکرد طراحانه دیگر، مقاالت، کتاب
حاکم بر جهان معماری، نیازهای کاربردی معماران و نگاه خالقانه 

ند طراحی معماری هماهنگ نبودند. از این رو منابع و به فرآی
هایی که مفاهیم اساسی اقلیم و معماری یا فیزیک ساختمان کتاب

؛ در حالی که 4]‐[6روح بودندکردند، اغلب خشک و بیرا معرفی می
 دنبال منابعی هستند که بر راهبردهایمعماران و طراحان به

  مبنا تاکید نمایند. -طراحی گوهایال و معمارانه ، رویکرد7]‐[9طراحانه
مطالعات بعدی نشان داد که مصرف انرژی و تراکم گازهای 

شدن زمین دارد؛ موضوعی که ای، تاثیر جدی بر پدیده گرمگلخانه
ا هسمی بر زندگی انسان گازهای آورزیان نتیجه آن کمتر از اثرات

ن تریعنوان یکی از قویبه ۱۹۹۷در سال  کیوتو نیست. پیمان
 شدنای را عامل اصلی گرمگلخانه گازهای المللی،بین هایپیمان
 منظورهایی قانونی را بهاخیر معرفی کرده، گام هایدهه در زمین
 ۲۰۱۵در  پاریس ای برداشت. توافقگلخانه انتشار گازهای کاهش

ها بحث و کشمکش، یک برنامه اجرایی تنظیم کرد که پس از سال
اقلیم" با  تغییر در ملل سازمان نامه"پیمان بدر چارچو ۲۰۲۰از سال 

 برای زمین، جو در ایگلخانه گازهای مقدار هدف پایدارسازی
جهان، به اجرا در  در هوایی وآب  آتی افزایش مشکالت از جلوگیری

شده در معماری و شهرسازی عنوان اصلی پذیرفتهآنچه به .آیدمی
توان بر آن تاکید کرد، نقش ویژه و ممتاز دهه سوم هزاره سوم می

معماری و شهرسازی معاصر ایران و جهان در کاهش مصرف انرژی 
  ای است. ساختمان و در نتیجه کاهش انتشار گازهای گلخانه

 از حد از بیش استفاده با الملل،بین سبک و مدرن معماری اوج
 برای محدودیتی یا پایان گویی بود، همراه فسیلی یهاسوخت
 با "نفتی "شوک نخستین که آن تا. ندارد وجود فسیلی یهاسوخت
 که شد شروع هنگامی) ۱۹۷۳ اکتبر( ۱۳۵۲ مهر در نفت بحران

 هب مشهور نفت صادرکننده کشورهای سازمان عضو عرب کشورهای
 اعالم را نفت تحریم و ممنوعیت مصر، و سوریه با اوپک، همراه

 در دالر ۱۲ به ۱۹۷۳ اکتبر در دالر ۳ از نفت بشکه هر قیمت. کردند
 کانادا، مانندکننده مداخله اصلی کشورهای و رسید ۱۹۷۴ مارس
 تیجهن. داد قرار تاثیر تحت را ایاالت متحده و انگلستان هلند، ژاپن،
ا انرژی، نفت ر  فدرال دفتر متحده ایاالت در که بود آن نفتی شوک
 اصاختص هاایالت به را خانگی نفت از معینی مقدار بندی کرد،جیره
 ادوارد. شد تبدیل عادی امری ها بهبنزین پمپ طوالنی صف و داد
 کی فقط تا نمود درخواست مردم از بریتانیا وقت وزیر نخست هث
 افرادی برای هلند و کنند گرم زمستان طی هایشانخانه در را اتاق
. گرفت نظر در زندان کردند، مصرف برق شانسهمیه از بیش که

 شکاه و وریبهره ضرورت کرد،می تاکید امر یک بر موارد این تمامی
 و ساختمان بخش در خصوصبهها عرصه تمامی در انرژی مصرف
   .مسکن

"معماری آینده" و "آینده معماری" بیش از پیش تحت تاثیر نتایج 
های فسیلی قرار حاصل از کاهش منابع طبیعی و پایان سوخت

	,10]خواهد گرفت شدن نظریاتی چون معماری و . مطرح[11
 دنبالهای فسیلی"، همه و همه بهریزی "پس از پایان سوختبرنامه
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دهی به معماری با مصرف انرژی نزدیک به صفر، یا "معماری شکل
	,12]با سرریز انرژی" هستند اختصار شده را بهیم مطرح. مفاه[13

روند فعلی جهان در مصرف  بندی نمود کهتوان این گونه جمعمی
توان آن را ادامه داد. انرژی به هیچ وجه قابل قبول نیست و نمی

صورت بنیادین در این موضوع تجدید نظر ضروری است که به
تر به سوی های عملیو در عمل حرکتی جدی و گام [15	,14]شود
  و مصرف هوشمندانه انرژی برداشته شود.  ریوبهره

اندک شرایط تحت تاثیر در معماری معاصر ایران نیز اندک
های های فعال در معماری معاصر جهان تغییر کرد. چالشجریان
های اخیر نشان محیطی و محدودیت منابع انرژی در دههزیست

حران ای و در نتیجه آن بدادند که بحران انتشار گازهای گلخانه
آلودگی هوا بسیار جدی است و معماری و شهرسازی وظایف جدی 
در قبال آن بر عهده دارند. یک معمار الزم است در مراحل نخست 

 و برودتی، روشنایی حرارتی فرآیند طراحی معماری، درباره نیازهای
گیری کند. معماران همواره انرژی ساختمان تصمیم و میزان مصرف

های اساسی درباره گیریری درگیر تصمیمدر فرآیند طراحی معما
 سئواالت کلیدی فیزیک از اند که بازتابیمسایل مهم طراحی معماری
 . فرآیند16]‐[18روشنایی است سرمایش و ساختمان، یعنی گرمایش،

شماتیک، تا جزئیات اجرایی، همه  معماران از طراحیگیری تصمیم
مصرف انرژی طور مستفیم یا غیرمستقیم بر میزان و همه به

  ساختمان تاثیرگذار است. 
برانگیز در جامعه دانشگاهی ایران، جایگاه و یکی از موضوعات بحث

ضرورت پرداختن به مفاهیم اساسی "فیزیک ساختمان" و مصرف 
توان انرژی در "فرآیند آموزش معماری" است. هنوز هم می

تی ه حهایی را از این اختالف تاریخی مشاهده نمود، کسانی کنشانه
ارتباط به مفاهیم اساسی هم "معماری" را بی ویکمبیستدر قرن 

و معتقدند که معماران و طراحان  19]‐[25دانندفیزیک ساختمان می
نیازی به آگاهی از معماری همساز با اقلیم ندارند. در این رابطه، 

شود که چرا یک معمار باید فیزیک همواره این سئوال مطرح می
 انرژی برای وریبهرهساختمان را بشناسد؟ یا چرا توجه به افزایش 

 ریوبهره ضرورت توجه به ترشدنبرجستهیک معمار ضروری است؟ 
 خصوص در صنعتها بهو مصرف هوشمندانه انرژی در تمامی زمینه

ساختمان، سئوال اصلی در محافل آکادمیک و دانشگاهی مربوط به 
آموزش معماری را به شکل دیگری نیز تغییر داد، و آن این است که 

یک معمار باید درباره میزان و چگونگی مصرف انرژی  اندازهتا چه 
 گرفتن برای معمار یک که دقیقی داند؟ اطالعاتدر ساختمان ب
در فرآیند طراحی معماری با عنایت به کاهش  قطعی تصمیمات

  میزان مصرف انرژی در ساختمان باید بداند، کدامند؟ 
	کلی هدف

عملیاتی  ایاندیشهها و دستگاه این مقاله با استفاده از چارچوب
 -بر رویکرد طراحی سرآمد"، به تبیین ضرورت تاکید معماری "نظریه
  پردازد. می انرژی هوشمندانه مصرف در حوزه کاهش مبنا

	عملیاتیاهداف 
و مصرف  وریبهرههای متداول آموزش شناسی روشآسیب

  های معماریهوشمندانه انرژی در دانشکده
دادن نقاط ضعف آنها در انتقال مفاهیم فیزیک ساختمان و نشان

  کاهش مصرف انرژی
ایی برای بهبود فرآیند آموزش مفاهیم فیزیک ارایه پیشنهاده

دهنده ساختمان و کاهش مصرف انرژی هماهنگ با دروس آموزش
  طراحی معماری

	هافرضپیش
های روزآمد و دهنده تعامل فناورینظریه معماری سرآمد توسعه

های خالقانه فرآیند طراحی پیشرفته، همراه با عنایت ژرف ساخت
ک عنوان یشود که بتواند بهبینی میمعماری است. از این رو پیش

نظریه واسط، میان مفاهیم اساسی فیزیک ساختمان و نیازهای 
عامل دوسویه ایجاد نماید. از این واقعی فرآیند طراحی معماری ت
 -نگر (هولیستیک) و کاربردی (طراحیقابلیت با عنوان رویکرد کل

	مبنا) یاد شده است. 
 رکزمتم "طراحی" مفهوم بر اغلب ساختمان، فیزیک به معمارانه نگاه
  .است
	فرضیه
های برتر کشور براساس مدل های موجود در دانشگاهآموزش
شوند و در نتیجه توسط مبنا) اجرا می -مبنا (و نه طراحی -اطالعات

  ). ۱شود (نمودار مخاطب "غیرکاربردی" ارزیابی می
  

  
 مباحث نوین معماری مانند کاربرد مصرف به مبنا -طراحی های فکری نظریه معماری سرآمد در تبیین چارچوب رویکردچارچوب مفهومی پژوهش و معرفی بنیان) ۱نمودار 

  ساختمان در انرژی هوشمندانه

 آموزش معماری

 تربیت معمار
 شخصیت منزوی -خالقیت فردی

 فرمالیست -ابرمعمارِ احساساتی

کشی نقشه
 ساختمان

کنترل و نظارت 
 متعارف

های یکه و داده
 جدا افتاده

دانش ضمنی فرِد 
 معمار

 ماشینی -های پیشامدرنساس نظریهاهای متعارف و متداول بر چارچوب

 -نقاش دسِت قوی
 آرتیست

 گراییشبکه -گروهی کار

 چندبعدی -ایبینارشته -متفکر

 ای ساختسازی دادهمدل IoTاینترنت اشیا 

ها و هوش ابرداده
 مصنوعی

یادگیری عمیق 
 ماشین یادگیری

 براساس نظریه معماری سرآمد بازتعریف معماری برای هزاره سوم

 ریاضیات فکرِ قوی
 نوین
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   ۱۳۹۹، تابستان ۲، شماره ۱۰دوره                                                                                                                                                                             پژوهشی نقش جهان -فصلنامه علمی

  هاروش و مواد
طراحی معماری ساحتی خالقانه دارد، از این روست که فرآیند 

در کتاب  کراس نایجلاند. طراحی معماری را یک "امر هنری" دانسته
 فکرت چگونگی فهم طراحی، دانستن" در بیان "تفکر طراحانه های"راه
 هر برای خالقانه فرآیند نماید که هستهطراحان" تاکید می کار و

است. توانایی طراحان در "حل مساله طراحی"  طراحی" "تفکرطراح، 
شناسی خاص پژوهش . روش[5	,4]است یک توانایی ویژه و رازآلود

نظریه معماری چارچوب مفهومی آن براساس نماید که ایجاب می
 معاصر" بخشی سرآمد بازطراحی شود. براساس این نظریه، "معماری

 لانتقا دیگر نسل به نسلی از هک آینده" است فرهنگی "میراث از
 میراثی عنوانبه گذشتگان معماری آثار هک طور همان یابد،می

 نیز معاصر معماری آثار یافته، انتقال امروز نسل به فرهنگی
 آثار دی،ر کروی چنین براساس. یابند انتقال آینده نسل به توانندمی

به  و است جهان معماری تاریخ از بخشی معاصر معماری درخشان
 و یمل میراث کی عنوانبهشدن ثبت لیاقت گذشتگان، آثار اندازه
یار مسئولیتی بس توانمی نگرشی چنین براساس .ستدارا را جهانی

معمار یک نقش . شد قائل سازی برای معمارفراتر از ساختمان
ساز" بر عهده دارد که باالترین سطح از دانش، ساز" و "آینده"تاریخ

  .دهد انتقال بعدی یهانسل دوران معاصر را بهفناوری و خالقیت 
سرآمد تفاوت بسیار مهمی را میان "معماری ارزشمند معماری نظریه 

نامد، با "معماری ارزشمند گذشته" که آن را "معماری سنتی" می
، قائل است و آن 10]‐[12نامدسرآمد" میمعماری آینده" که آن را "

ه "یادگیری عمیق" با حرکت از "دانش ضمنی" معماران سنتی ب
های گیریهای یکه" و تصمیماستفاده از هوش مصنوعی، "داده

های چندمتغیره، سازیها" و بهینهموضوعی به "ابردادهتک
نگر" سازی"، نگاه "منفرد" (اتمی) به "کلگرایی" به "آینده"آینده

، "هایبریدهای های "تحلیل خطی" به "الگوریتم(هولیستیک)، روش
اختمان" کشی ساشیا"، "نقشه ل و نظارت مستقیم" به "اینترنت"کنتر 

شود. چارچوب مفهومی ای ساخت"، را شامل میسازی دادهبه "مدل
نماید همان گونه که دانش ضمنِی معماران سنتی پژوهش تاکید می

از فرهنگ، اقلیم، بستر طرح و دیگر مفاهیم مرتبط، مبنای 
، 26]‐[29یند طراحی معماری استدهی به مولدهای اولیه در فرآشکل

استفاده از ساختارهای پیشرفته فناوری اطالعات و ارتباطات، در 
های پیشرفته ریاضی و هندسی، های روزآمد و الگوریتمکنار فناوری
روزرسانی فرآیند طراحی معماری در معماری آینده و آینده مبنای به

  معماری است. 
ایی متمرکز است که بیش از هشناسی، پژوهش بر روشاز نظر روش

"کمی" بودن، "کیفی" هستند؛ از این رو بیشتر تاکید بر "کیفیت" 
های شناسی ویژه پژوهش، گاماست تا "کمیت". براساس روش

  عملیاتی پژوهش عبارتند از: 
 فهرست منتشرشده توسط  انتخاب هفت دانشگاه برتر از

) در مقیاس ایران (ایرانداک اطالعات فناوری و علوم پژوهشگاه
  . ۲۰۲۰جهانی براساس فهرست وبومتریک 

 انرژی، فناوری  -هایی که در آنها گرایش معماریانتخاب دانشگاه

معماری، ساختمان یا به هر نحو تمرکزی بر آموزش رسمی معماری 
	و انرژی وجود دارد (از میان فهرست باال). 

 های مورد بحث در دوره کارشناسیترین سرفصلاستخراج مهم 
	های آموزشی"ارشد در قالب "فهرست سرفصل

 آموختگان دوره کارشناسی ارشد معماری پرسش از دانش
معماری) با هدف درک "میزان تسلط"  -انرژی، و معماری -(معماری

های شده در قالب "فهرست سرفصلایشان به مباحث گردآوری
آموختگان از "میزان اهمیت و ضرورت" این آموزشی" و درک دانش

  احث مب
  پرسش از اساتید فعال در آموزش طراحی معماری برای درک

نظر ایشان درباره "میزان تسلط" نسبت به موضوعات و درک "میزان 
های شده در قالب "فهرست سرفصلاهمیت و ضرورت" مفاهیم طرح

	آموزشی"
  "مقایسه توصیفی و تحلیلی متغیرهای "میزان تسلط

ضرورِت" "فهرست  شوندگان و درک "میزان اهمیت وپرسش
	شوندگانهای آموزشی" از نگاه پرسشسرفصل

 های عملیاتی در توصیف و استخراج نتایج کاربردی و توصیه
 آموزش مفاهیم مرتبط با مصرف به مبنا -طراحی تبیین رویکرد
  انرژی هوشمندانه

  
  ها یافته

 بندیهرتب نظام های برتر کشور، دربراساس آمار منتشرشده از دانشگاه
توان مشاهده نمود که چند ، می۲۰۲۰ ژانویه در "وبومتریکس"

اند و های علوم پزشکیدانشگاه در این فهرست، محدود به رشته
آموخته انرژی دانش -های مبتنی بر معماریبرخی از آنها در گرایش

ندارند، یا حداقل در این حیطه، فعالیت علمی مشهوری در سطح 
ارش نشده است. در نهایت هفت دانشگاه المللی از آنها گز ملی و بین

  ).۱معه نمونه انتخاب شدند (جدول عنوان جابه

  
کشور و رتبه جهانی آنها براساس گزارش  برتر هایهدانشگا رتبه) ١جدول 
  ۲۰۲۰ هیژانو در کسیوبومتر

  گیرینمونه	رتبه جهانی	رتبه ملی	دانشگاهنام 
		۴۳۶	۱	تهران

  -	۵۶۸	۲	علوم پزشکی تهران
  -	۷۶۸	۳	صنعتی شریف
  -	۷۹۰	۴	صنعتی امیرکبیر

  -	۷۹۳	۵	علوم پزشکی شهید بهشتی
  	۸۶۰	۶	تربیت مدرس

  	۹۵۳	۷	علم و صنعت ایران
  	۹۵۴	۸	صنعتی اصفهان
  	۹۵۶	۹	فردوسی مشهد

  	۱۱۰۶	۱۰	شیراز
    ۱۱۲۳  ۱۱  شهید بهشتی
  -  ۱۱۵۲  ۱۲	مشهدعلوم پزشکی 

  -  ۱۲۷۶  ۱۳  تبریز
  -  ۱۳۱۱  ۱۴	اصفهانعلوم پزشکی 
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گرفته توسط شده، مطالعات صورتهای انتخابدر میان دانشگاه
انرژی، -های مربوط به معماریاساتید شاخص هر دانشگاه در حوزه

انرژی تحلیل شد و براساس  -انرژی و فناوری معماری -فن ساختمان
ای تنظیم شد. مباحث بیشترین فراوانی در مطالب، فهرست اولیه

راساس حجم و غنای محتوای آموزشی گانه استخراج شده، بپانزده
. بندی شدشده توسط دانشجویان کارشناسی ارشد، رتبهگذرانده

ترین آنها در هفت دانشگاه، مورد از مهم ۱۰کردن سپس با مشخص
های سرفصل مهم با عنوان "فهرست سرفصل ۱۰یک فهرست شامل 

  ). ۲آموزشی" تهیه شد (جدول 
 ۴۰ختگان برگزار شد و تعداد آموسپس مرحله اول آزمون از دانش

های نامه برخط (آنالین) تکمیل، و براساس پاسخپرسش
محاسبه شد. تعداد کل  ۰٫۸۸۹۹آمده، آلفای کرونباخ برابر با دستبه

های مرتبط براساس هفت دانشگاه منتخب آموختگان در رشتهدانش
 بینی شده است. با استفاده از روش تعییننفر پیش ۷۰۰تا  ۵۰۰بین 

، تعداد N=۷۰۰و  d=۰۵/۰تعداد نمونه براساس فرمول کوکران و 
). از n=۴۵/۸۴نامه به دست آمد (پرسش ۸۵نامه مورد نیاز پرسش

  نامه تکمیلی اضافه شد. پرسش ۴۵این رو در گام دوم 
اند. گروه دوم افراد مورد نظر، اساتید فعال در آموزش طراحی معماری

ابیم تا چه حد با این مفاهیم آشنا در این مرحله، مهم آن است دری
هستند؛ سپس برای تعیین وضع موجود، الزم است دریابیم تا چه 

دانند. با توجه به تعداد های مربوط را "کاربردی" میآموزش اندازه
عضو خواهد داشت. با عنایت  ۱۰۰تا  ۷۰هفت دانشگاه، جامعه تعداد 

نامه پرسش ۲۰داد آمده، تعدستآزمون و آلفای کرونباخ بهبه پیش
)۳۶/۱۹=n ۴و  ۳) مورد نیاز خواهد بود (جداول .(  

های پژوهش بسیار آموزنده و قابل تامل است. نتایج حاصل از یافته
و مصرف هوشمندانه انرژی  وریبهرهدر حالی که مباحث مربوط به 

رنگ از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است، در عمل نقشی کم
به طراحی معماری دارد. موضوعات بسیار مهم های مربوط در آموزش

میزان مصرف  و مفاهیم اساسی فیزیک ساختمان اعم از اقلیم،
 یهاانواع و میزان کارآیی سامانه حرارتی، انرژی ساختمان، آسایش

ال فعال و غیرفع سرمایش و گرمایش مکانیکی، سرمایش و گرمایش
 ایت،س در ریزیبرنامه یابی ونقاب سایه، مکان اندازی،سایه یا ایستا،
 از حفاظت مصنوعی، معماری نور و نورپردازی طبیعی، روشنایی

ای، بحران آلودگی هوا و شرایط آسایش، کاهش گازهای گلخانه
صورت مستقیم یا و مصرف هوشمندانه انرژی، به وریبهره

ساختمان بر عهده دارند. در  غیرمستقیم نقشی بسیار مهم در صنعت
ه دهندها، نشاننامهو نتایج حاصل از تحلیل پرسش حالی که آمارها

  عدم اقبال به این بخش در قالب "غیرکاربردی" است. 
آموختگان به سبب آشنایی تحصیلی با مباحث در میان دانش

 شود؛ در حالیشده، توزیع مناسبی در حیطه "آشنایی" دیده میمطرح
ر بودن، بربردیها در تحلیل میزان کانامهکه نتایج حاصل از پرسش

  نماید. درستی فرضیه پژوهش تاکید می
نتایج در میان اساتید کمی با دانشجویان متفاوت است، چولیدگی 

دار است. اساتید فعال در دروس آنها، معنی جداشدندو محور و 
طراحی معماری، آشنایی خوبی با مباحث کلیدی معماری و انرژی 

  ان مربوط میزان و سطح آموختگدارند، اما در مقایسه با دانش
  ، ۳و  ۲این آشنایی در خوداظهاری کمتر است (نمودارهای 

  ).۵جدول 
شده، نتایج حاصل از داری محاسبهبا توجه به ضریب معنی

دار دانست، هر چند چون مبنای توان معنیها را مینامهپرسش
هایی در نتایج ها خوداظهاری است، ممکن است انحرافنامهپرسش

آمده نیز همراه داشته باشد. سطح آشنایی اساتید محترم دستبه
های فعال در آموزش معماری، با میزان "کاربردی" دانستن آموزش
دهد و مربوط به مباحث معماری و انرژی، "رابطه عکس" نشان می

ها این چنین توان از این دادههمبستگی آنها منفی است. می
ش طراحی معماری، رد پای برداشت نمود که اساتید فعال در آموز 

های طراحی مشاهده ها و آتلیههای مربوط را در کالسآموزش
کنند، یا در عمل قادر نیستند میان مفاهیم فیزیک ساختمان و نمی

 ای برقرار نمایندافتد، رابطهآنچه در فرآیند طراحی معماری اتفاق می
  ).۵و  ۴(نمودارهای 

  

  یآموزش یمحتوا یغنا و حجم براساسبندی موضوعات و محتوی رتبه )٢جدول 
  متوسط اولویت  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  هاشاخص  ردیف
۷۱/۴  ۳  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  مقررات ملی ساختمان ۱۹محاسبات پایه براساس مبحث   ۱  
۴۳/۴  ۴  ۵  ۵  ۴  ۴  ۴  ۵  مسکونی مطبوع منازل تهویه و ایستا گرمایش  ۲ 	
۱۴/۴  ۴  ۵  ۳  ۴  ۴  ۵  ۴  مبانی و مفاهیم پایه  ۳ 	
۸۶/۳  ۴  ۵  ۳  ۴  ۳  ۴  ۴  آسایش حرارتی  ۴ 	
۱۴/۳  ۴  ۵  ۲  ۳  ۳  ۳  ۲  نور روز و هندسه خورشیدی  ۵ 	
۰۰/۳  ۵  ۳  ۲  ۴  ۳  ۳  ۱  افزارهای محاسباتینرم  ۶ 	
۸۶/۲  ۳  ۴  ۳  ۲  ۲  ۴  ۲  خورشیدی یهاپانل و فتوولتائیک  ۷ 	
۷۱/۲  ۴  ۵  ۳  ۳  ۲  ۱  ۱  نور و نورپردازی مصنوعیمعماری   ۸ 	
۷۱/۱  ۱  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۱  هوا خروج و ورود طراحی  ۹ 	
۷۱/۱  ۳  ۲  ۱  ۱  ۲  ۱  ۲  تبخیری سرمایش ایستا و سرمایش  ۱۰ 	
۲۹/۱  ۱  ۲  ۱  ۱  ۱  ۲  ۱  بلندمرتبه هایساختمان  ۱۱ 	
۰۰/۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  پرجمعیت هایساختمان  ۱۲ 	
۰۰/۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  آموزشی هایمکان  ۱۳ 	
۰۰/۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  هاخوابگاه و هامسافرخانه ها،هتل  ۱۴ 	
۰۰/۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  پارکینگ تهویه  ۱۵ 	
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  در خصوص میزان تسلط به مطالب آموختگاندانش توسط شدهلیتکم نامهپرسش از یانمونه) ٣جدول 
  کامالً ناآشنا  ناآشنا  آشنایی  مسلط  کامالً مسلط  هاشاخص  ردیف
            ۱۹محاسبات پایه براساس مبحث   ۱
            ایستا گرمایش  ۲
            مبانی و مفاهیم پایه  ۳
            آسایش حرارتی  ۴
            نور روز و هندسه خورشیدی  ۵
            افزارهای محاسباتینرم  ۶
            خورشیدی یهاپانل و فتوولتائیک  ۷
            نور و نورپردازی مصنوعیمعماری   ۸
            مطبوع تهویه هوا و خروج و ورود طراحی  ۹
            تبخیری سرمایش ایستا و سرمایش  ۱۰

  
  در خصوص میزان اهمیت کاربردی مطالب آموختگاندانش توسط شدهلیتکم نامهپرسش از یانمونه) ٤جدول 

  کامالً غیرکاربردی  غیرکاربردی  متوسط  کاربردی  خیلی کاربردی  هاشاخص  ردیف
            ۱۹محاسبات پایه بر اساس مبحث   ۱
            ایستا گرمایش  ۲
            مبانی و مفاهیم پایه  ۳
            آسایش حرارتی  ۴
            نور روز و هندسه خورشیدی  ۵
            افزارهای محاسباتینرم  ۶
            خورشیدی یهاپانل و فتوولتائیک  ۷
            و نورپردازی مصنوعی معماری نور  ۸
            مطبوع تهویه هوا و خروج و ورود طراحی  ۹
            تبخیری سرمایش ایستا و سرمایش  ۱۰

  

	
  انرژی و معماریبودن مباحث شوندگان و همچنین نظر آنها از میزان کاربردیپرسشمقایسه تطبیقی میزان آشنایی ) ٢نمودار 

  

	
  یمعمار  و یانرژ  مباحث بودنیکاربرد زانیم ازها آن نظر نیهمچن و دیاسات ییآشنا زانیم یقیتطب سهیمقا) ٣نمودار 

۰

۱۰۰

۲۰۰

۳۰۰

۴۰۰

۱ ۲ ۳ ۴ ۵

میزان آشنایی دانشجویان با مباحث

میزان کاربردی بودن مباحث

۰

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۲۰

۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶

میزان آشنایی اساتید

میزان کاربردی بودن مباحث
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  مباحث بودنیکاربرد زانیم و شدهاعالم ییآشنا زانیم سهیمقا از آمدهدستبه جینتا یدار یمعن سطح و یهمبستگ لیتحل )٥جدول 
  آموختگاندانش  اساتید  هاآماره

	٣٢/٠	-٣٣/٠  ضریب همبستگی
	٣٦/٠	٣٥/٠  رابطه دارییمعن

  ٩٣/٠  F  ۹۷/۰مقدار 

P‐value  ۰۱۸/۰  ٠٠١/٠  

  

  
  به جایگاه فیزیک ساختمان در مراحل فرآیند طراحی معماری مبنا -متعارف و اطالعات رویکرد) ۴نمودار 

  

  
جای آن که توجه به فیزیک ساختمان به که در آن به معماری سرآمداساس دستگاه فکری نظریه وری و مصرف هوشمندانه انرژی، بر بهرهبه  مبنا -طراحی رویکرد )۵نمودار 

  گیرد.طراحی معماری مورد توجه قرار می انتهای فاز دو موکول شود، در تمامی مراحل فرآیند



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نژادیمحمدجواد مهدو ۸۲
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  گیری و نتیجه بحث

های متداول آموزش گرفته گویای آن است که روشصورتمطالعات 
مفاهیم فیزیک ساختمان و انرژی و معماری، نتوانسته است تا حد 
قابل قبولی، توجه اساتید فعال در آموزش طراحی معماری را جلب 

شده در نظام نماید. پاسخ روشن این پژوهش به چالش مطرح
بردهای طراحانه"، آموزش معماری در ایران، توجه ویژه به "راه

مبنا" به کاهش مصرف انرژی  -"طراحی "رویکرد معمارانه" و الگوهای
انداز قابل ترسیم برای معماری و ساختمان است. چشم در صنعت
سوم، یک معماری سبز و پایدار  ساختمان در دهه سوِم هزاره صنعت

 و راهبردی است؛ نوعی معماری همساز با اقلیم مبتنی بر مفاهیم
و مصرف هوشمندانه انرژی.  وریبهره در مبنا -طراحی ایالگوه

سرآمد نشان داد که معماران و معماری استفاده از چارچوب نظریه 
 -طراحان، روش خاص خود را برای دانستن دارند. مفاهیم علمی

توانند در فرآیند طراحی معماری به کار گرفته عملکردی زمانی می
احی، همچنین "شناخت شوند که با طبیعت و هوش طبیعی طر 

خالقانه" از مفاهیم علمی هماهنگ باشند. به عبارت دیگر، تاکید بر 
مبنا، بخش مهمی از تالش برای  -طراحی رویکرد معمارانه و الگوهای

ارایه مطلب قابل استفاده معماران و طراحان در فرآیند طراحی 
 یهاترین آموزهمعماری خواهد بود. براساس نتایج پژوهش، مهم

  کاربردی قابل ارایه عبارتند از:  یهاتوصیه و عملیاتی
 نماید که ای نظریه معماری سرآمد تاکید میدستگاه اندیشه

سرپناه نیست، بلکه  نیاز به حداقلی پاسخگویی تنها معماری
عنوان "میراثی برای آینده" مطرح شود. تواند به"معماری معاصر" می

 طراحانه، هایو زیبایی مفاهیم جاودانی چون "ارزش و اصالت"
 د،توانمی نیز معاصر معماری و نیستند گذشته معماری به محدود

کیفیت، هماهنگ با  باالترین دارد، آثار خود را با البته وظیفه و
	.نماید ارایه های روزآمد و متناسب با نیازهای آیندهفناوری

	

 ای محیطی، گزینههای زیستهای فسیلی و بحرانپایان سوخت
و مصرف هوشمندانه انرژی در ساختمان  وریبهرهجز حرکت به سوی 

گذارد و از این رو گرایش به کاهش مصرف انرژی ساختمان باقی نمی
و توسعه سبز بخشی از نظام فکری "معماری آینده" و "آینده 

	معماری" خواهد بود. 
 

 مل آموزش مفاهیم اساسی فیزیک ساختمان و فرآیند شرایط تعا
ن تریآموزش طراحی معماری، با شرایط مطلوب فاصله دارد و مناسب

 و مبنا" -"طراحی هایراه برای نیل به آینده مطلوب، تمرکز بر روش
سرآمد" با تاکید  معماری قالب "نظریه طراحانه، در -تدابیر معمارانه
 متداول در معماری متعارف، و حرکت )اتمی( "منفرد" بر عبور از نگاه

در شناخت و درک فرآیند  )هولیستیک( نگر"های "کلدیدگاه به
	است.  طراحی و اجرای آثار معماری

 های روزآمد و پیشرفته، تغییراتی های نوظهور و فناوریپدیده
اند. از این های حاکم بر جهان معماری ایجاد کردهجدی در پارادایم

آموزش طراحی معماری هم نیازمند بازنگری اساسی است. رو فرآیند 
عمیق" در میان  ضمنی" به "یادگیری ضرورت حرکت از "دانش

 به یکه" یهامعماران حاصل حرکت جهان معماری از "داده

 اشیا" "اینترنت به نظارت" و کنترل متعارف یها" و "روشها"ابرداده
	است.
 مانند تغییر از  طراحی، تغییر بسترها و ابزارهای ارایه مدارک

ای ساخت"، دادهسازی "مدل به ساختمان" کشینظام قدیمی "نقشه
 بسنده معمار ضمنی" به "دانش تواننمی دهنده آن است کهنشان
 "پیشرفته " و "ریاضیاتهایبریدهای "الگوریتم از است الزم و کرد
 ماریمع طراحی فرآیند در اصلی متغیرهای و طرح بستر تحلیل برای

رد تنها م -به عبارت دیگر، دوران تربیت "ابرمعمار" (یکه .شود استفاده
و احساساتی) پایان یافته و به متخصصانی آشنا به استفاده از 

شدن های روزآمد در فرآیند طراحی و اجرا، برای اجراییفناوری
	نیاز است.  های نظریه معماری سرآمدآرمان

  
  .گزارش نشده است هنویسندموردی توسط  :تشکر و قدردانی
 طالعهاین م ارسال بر مبنی خود موافقت اعالم با نویسنده :تاییدیه اخالقی

 و ینوین معمار  یهایفناور  و ینظر  مطالعات جهان، نقش نشریه به
 در نشریه برای این ارسال زمان در مقاله این که کندمی تعهد یشهرساز 
 کلیفت تا تعیین و نبوده بررسی حال در غیرایرانی یا ایرانی نشریه هیچ
 الارس غیرایرانی دیگری یا ایرانی نشریه هیچ برای نشریه این در قطعی
  .شد نخواهد

  .موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است: تعارض منافع
بوده  نویسنده عهده به مطالعه این به مربوط هایهزینه: منابع مالی

  .است
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