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Abstract 
Nowadays, the problem of energy wastage is one of the most critical 

environmental challenges. According to research, household energy 

consumption in Iran is higher than the global average. Many researchers have 

only focused on the culture of consumers in residential units, While many times, 

the physical condition of the building leads to energy wastage. The physical 

condition of the building was created by the builders, engineers, and other 

factors (construction activists) before the settlement. The approach of this 

qualitative research was carried out with the grounded theory strategy. Semi-

structured interviews have been conducted with construction activists until 

researchers reach theoretical saturation. Based on this, open, axial coding was 

done, and the core category was extracted from it. First, based on the relevant 

codes, the bases and conditions of neglecting building energy were divided into 

three parts: cognitive norms, material culture, and energy practices, along with 

their obstacles and facilitators. The research findings, focusing on the individual 

and organizational level, show that the level of knowledge and attitude of the 

activists has weakened the cognitive norms. This issue is especially noticeable 

in the lower areas of the city. Also, construction costs and customs have the 

highest effect on the type of activists' material culture. Energy procedures and 

material culture in the upper parts of Tehran have the most excellent facilitation 

in the energy culture of construction, and cognitive norms and material culture 

in the lower part of the city have less effect on the optimal energy culture of 

construction. Sanctions have led to the pressure of the trim to a medium level, 

and indifference to the energy consumption of the building has been achieved. 
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Extended Abstract 
1- Introduction 
Today, the problem of energy wastage is one of 

the most critical environmental challenges. 

According to research, household energy 

consumption in Iran is higher than the global 

average. Based on Iran's energy balance sheet 

(2018), natural gas consumption in Iran is 6.7 

times the global average per capita. According 

to the same source, Iran's final energy 

consumption per capita in the residential sector 

is 1.2 times the world average. According to the 

Environmental Performance Index (EPI) 

estimate, Iran's rank in the energy and climate 

index is 147, which is a sign of high waste of 

energy resources and environmental 

destruction. Many types of research have only 

focused on the culture of consumers in 

residential units. While many times, the 

physical condition of the building leads to 

energy wastage, which is the difference 

between this research and the previous 

research. The physical condition of the building 

was created by the builders, engineers, and 

other factors (construction activists) before the 

settlement. In this study, the researchers are 

looking for actors whose decisions and 

performance are essential in construction. 

These people affect the construction of the 

optimal building, and their actions are essential 

for the energy consumption of the following 

residents. For this reason, designers, 

supervising engineers, builders, and owners of 

residential buildings have been referred for 

interviews. In short, the current research seeks 

to investigate and answer these basic questions: 

what are the conditions and conditions of 

construction workers' inattention to energy 

wastage? Furthermore, what conditions 

strengthen or weaken this lack of attention? 

2- Methods:  
In this research, a qualitative approach and 

grounded theory were used to understand 

housing construction activists' interpretation 

and experience regarding energy culture issues. 

Grounded theory has been used in the current 

research as an analysis method to analyze 

actors' interpretations. In this study, a semi-

structured interview technique was also used to 

collect data. The participants were 26 design 

engineers, supervising engineers, executors, 

and builders in different areas of Tehran. The 

purposeful sampling method was used to select 

the interviewees. Then, theoretical sampling 

was done to collect the available data and the 

need for more data. With the help of theoretical 

sampling and based on the concepts extracted 

from the data, each category reached theoretical 

saturation separately. In the same way, 

subsequent samplings were selected based on 

filling the gaps in the categories. Sampling 

continued until it did not add new data to the 

researcher. Finally, open, central, and selective 

coding was done, and the results were validated 

with two techniques. First, validation by 

members (participants) and then validation by 

colleagues were used. 

3- Results: 
The research data was categorized based on its 

dimensions in the framework of energy 

cultures. In this framework, each of the three 

components is considered a system that 

interacts with each other. These systems are 

practical, effective, and considered endogenous 

as the model's core. Each of the dimensions of 

the framework of energy cultures was placed 

separately in three levels of open, central, and 

categorical coding. The focus is on the 

individual and the family at the level of 

cognitive norms, material culture, and energy 

procedures. Although Stephenson interprets the 

individual level concerning the macro level, 

such as laws, regulations, upstream institutions, 

etc., this model did not consider the middle 

level. In this research, construction activists are 

not directly under government institutions, but 

some intermediate institutions and 

organizations are often not the government but 

are intermediaries between the government and 

activists. As a non-governmental organization, 

the engineering system organization and the 
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municipality, which the government does not 

elect, are two critical and practical middle 

institutions in construction. These institutions 

are not governmental, but they operate under 

the supervision of the government and are in 

charge of construction management with 

particular tasks. The research findings focus on 

building activists at the individual level, but the 

government's energy policy influences these 

people. Also, construction activists are 

influential on energy governance at the macro 

level. Intermediate institutions make the 

connection between the micro level and the 

macro level. This level, shown as a dashed line 

in the model, can lead to the completion of the 

framework of energy cultures in line with this 

research and the prevailing conditions in Iran. 

4- Conclusion: 
Most of the research findings in the dimension 

of cognitive norms have been related to the 

particular field. In this dimension, the focus is 

on attitude, behavior, and values related to 

energy. Most of the findings of the interview in 

the procedures section are also related to the 

organizational field (middle) and the joint 

actions of people. According to the presented 

codes, the obstacles of cognitive norms prevail 

over their facilitators. The level of knowledge 

and attitude of the activists has weakened the 

cognitive norms, which is evident in the lower 

areas of the city. On the other hand, the 

amendment of topic 19 of the new edition's 

national regulations can lead to engineers' 

operational knowledge, which has also 

contributed to the cognitive norms of engineers. 

However, the inflationary conditions of recent 

years in Iran have led to indifference in 

knowledge and attitude among supervising 

engineers and builders. Also, construction costs 

and customs have the highest effect on the type 

of activists' material culture. Energy procedures 

and material culture in the upper parts of 

Tehran have the most excellent facilitation in 

the energy culture of construction, and 

cognitive norms and material culture in the 

lower part of the city have less effect on the 

optimal energy culture of construction. At the 

middle level, the organization of the 

engineering system and the municipality, as the 

link between the macro and micro levels, play 

a weak role in promoting the energy culture of 

construction workers. Because the issue of 

sanctions has been raised in recent years, the 

middle (organizational) and macro level 

(government) place less emphasis on 

implementing energy laws. They need to take 

stern action against construction activists. This 

lack of strictness is the pressure of the micro 

level on other levels, and it often affects the 

energy processes. The government is thinking 

of creating housing and providing it to the 

citizens and wants to retain the investors in this 

market. Also, due to livelihood problems, it 

does not increase the price of energy. 

Therefore, what is sacrificed is energy and 

indifference toward its excessive consumption. 
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 مقاله پژوهشی

 فرهنگ انرژی در بین کنشگران ساخت مسکن و ساختمان یشناختجامعهبررسی 

 4حسین اکبری، 3، صادق صالحی2حسین میرزایی ،1مجید فاطمی خصال

 .دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران ،، دانشکده ادبیات و علوم انسانییشناسجامعه. دانشجوی دکتری 1

 دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران )نویسنده مسئول( ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،یشناسجامعه. استادیار گروه 2

 .رانیمازندران، ا دانشگاه مازندران، ،یو اجتماع یدانشکده علوم انسان ،یشناسجامعهگروه  اریدانش. 3

 .رانیشهد، امشهد، م یدانشگاه فردوس ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یشناسجامعهگروه  اریدانش. 4
 

 

 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 چکیده

ها، باشد. بر اساس پژوهشهای محیط زیست میترین چالشی هدررفت انرژی، یکی از مهمامروزه مسئله

ه ب ها، صرفا  مصرف انرژی خانگی در ایران نسبت به میانگین جهانی آن باالتر است. بسیاری از پژوهش

اند؛ درحالیکه در بسیاری از اوقات شرایط مسکونی تمرکز کردهکنندگان در واحدهای فرهنگ مصرف

شود. شرایط فیزیکی ساختمان نیز قبل از سکونت توسط فیزیکی ساختمان منجر به هدررفت انرژی می

وساز( بوجود آمده است. رویکرد این پژوهش کیفی سازندگان، مهندسان و عوامل دیگر )کنشگران ساخت

-اختیافته با کنشگران سساختارصورت نیمهها بهای انجام پذیرفته است. مصاحبهو با راهبرد نظریه زمینه

که پژوهشگران به اشباع نظری برسند، انجام شده است. بر همین اساس کدگذاری باز، ساز تا جاییو

محوری انجام گردید و سپس مقوله هسته از آن استخراج گردید. ابتدا بر اساس کدهای مربوطه، بسترها 

های انرژی توجهی به انرژی ساختمان در سه بخش هنجارهای شناختی، فرهنگ مادی و رویهشرایط بی و

های پژوهش با تمرکز بر سطح فردی و بندی شدند. یافتههمراه موانع و تسهیلگرهای آنان تقسیمبه

و  است دهد که سطح دانش و نگرش کنشگران، هنجارهای شناختی را تضعیف نمودهسازمانی، نشان می

-های ساخت و رسمخورد. همچنین هزینهاین موضوع بخصوص در مناطق پایین شهر بیشتر به چشم می

ورسومات، باالترین اثر را در نوع فرهنگ مادی کنشگران دارد. بیشترین تسهیلگری در فرهنگ انرژی 

رد و نیز هنجارهای های باالی شهر تهران داهای انرژی و سپس فرهنگ مادی در قسمتوساز را رویهساخت

ا هوساز دارد. تحریمشناختی و فرهنگ مادی در پایین شهر، اثر کمتری بر فرهنگ انرژی بهینه ساخت

 منجر به فشار سطح خرد به میانه شده و بی تفاوتی به مصرف انرژی ساختمان حاصل شده است.

 

  1441مرداد  8 تاریخ دریافت:

  1441آذر  24 تاریخ پذیرش:

 1441آذر  24انتشار: تاریخ 

 
 

 

 

 

 

 

هنجارهای شناختی،  های کلیدی:واژه

های انرژی، فرهنگ فرهنگ مادی، رویه

 .وساز ساختمانانرژی، کنشگران ساخت

 

 

 یرزاییم ینحس نویسنده مسئول:* 

 دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران  ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،شناسیاستادیار گروه جامعهنشانی: 

 09152397607 تلفن:

      Hmirzaei@um.ac.irپست الکترونیکی: 

          

فرهنگ و هنر یشناسجامعه یفصلنامه علم 29-111، صفحات 1141 پاییز، سومم، شماره چهاردوره    

کنشگران ساخت مسکن و  یندر ب یفرهنگ انرژ یشناختجامعه یبررس(. 1401. )خصال و همکاران یفاطم ید،مج استناد:

 .92-111(، 3) 4،شناسی فرهنگ و هنرجامعه فصلنامه علمی، ساختمان

 

 
 

 
 
 
 



 

  

  69  کنشگران ساخت مسکن و ساختمان یندر ب یفرهنگ انرژ یشناختجامعه یبررس، خصال و همکاران یفاطم ید،مج

  

فرهنگ و هنر یجامعه شناس یفصلنامه علم 92-111، صفحات 1141 پاییز، سوم م، شمارهچهاردوره    

 و بیان مسئله مقدمه -1

باشد که منجر به آلودگی آب و هوا و از بین می زیستیطمحهای ترین چالشی حفاظت از انرژی، یکی از مهمامروزه مسئله

 بهبود بخشیدن به مصرف درصددنیز  المللیینبهای شود و سیاستهای تجدید ناپذیر و گرم شدن کره زمین میرفتن انرژی

باشد های متعدد و اثرات خطرناکی میی آن آسیب(. نتیجه2013، 1؛ برونن و همکاران1395باشند )صالحی و همکاران، انرژی می

(. گزارش 2014، 3ماالنیما؛ 104: 1393، 2آمده است )ساتن به وجوداز انرژی در دنیا  رویهیبواسطه صنعتی شدن و استفاده که به

رو به افزایش بوده و  2019دهد که مصرف انرژی اولیه در سال نشان می 4المللی انرژیکارآیی انرژی سال گذشته آژانس بین

باشد )شاخص عملکرد تغییر آب و اند. بنابراین مصرف انرژی رو به افزایش میبسیاری از کشورها از اهداف خود کوتاهی کرده

(.در این بین، مصرف انرژی خانگی در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است؛ چراکه درصد زیادی از مصرف 2202، 5هوا

، 6روزانه خود شده است )ویجایا و تزوکا هاییتفعالشود و اثرات آن بر محیط زیست منجر به نگرانی افراد در انرژی را شامل می

 7نرژی در وضعیت مناسبی قرار ندارد. بر اساس اطالعات مرکز بررسی آماری انرژی جهانشور ایران نیز از لحاظ مصرف اک (.2013

بر بزرگ گاز طبیعی در جهان بود. همچنین  کنندهمصرفایران پس از ایاالت متحده، روسیه و چین چهارمین  2019در سال 

ی در بین کشورهای خاورمیانه، ایران است. از طرفی کننده انرژ، بزرگترین مصرف1برآورد اداره اطالعات انرژی ایاالت متحده اساس

(، مصرف 1397باشد. بر مبنای ترازنامه انرژی )های فسیلی همچون گاز در بخش مسکونی میبیشترین مصرف مربوط به سوخت

ر بخش برابر متوسط سرانه جهانی است. بر اساس همان منبع، سرانه مصرف نهایی انرژی ایران د 7/6گاز طبیعی در  ایران 

باشد. بر اساس برآورد شاخص عملکرد محیط زیست، رتبه ایران در شاخص انرژی و آب و برابر متوسط جهانی می 1/2مسکونی 

باشد. همچنین بر اساس ترازنامه ای از هدر رفت باالی منابع انرژی و تخریب زیست محیطی میباشد که این نشانهمی 147هوا 

ف گاز در ایران مربوط به مصرف خانگی است و همچنین سهم زیادی از انرژی خانگی را (، بیشترین سهم مصر1397انرژی )

کنندگان ساکن در از حیث مصرف -1توان به موضوع نگریست. از دو وجه می ینجاامصرف برق به خود اختصاص داده است. در 

ع ساخت، کاالهای مصرفی، مصالح مصرف شده و از حیث نو -2شود. بردار یاد میواحدهای مسکونی است، که تحت عنوان بهره

کند.  بخش دوم که مربوط به کنشگران بخش را تعیین می کنندگانمصرفی در ساختمان است که نیاز مورد استفاده یساتتأس

 باشد، مورد نظر پژوهش حاضر هست. ساخت مسکن می

ندارد و دارای ابعاد فرهنگی و اجتماعی است. این  های فنیریشه صرفا مشکالت محیط زیستی مانند عدم حفاظت از انرژی، 

عامل انسانی مورد  غالبا باشد. در زمینه فنی و مهندسی، فرهنگ و جامعه می -2ی فنی و مهندسی و زمینه -1مسائل مربوط به 

ان فنی و نهادهای های اعالمی از سوی متخصصنامهها و شیوهگیرد و تمرکز اصلی بر مقررات ملی، بخشنامهبررسی قرار نمی

مورد  و یرغشناختی، اقتصاد و شناختی، روانی فرهنگ و جامعه، بر عوامل انسانی از حیث جامعهباشد؛ اما در زمینهمرتبط می

های کنشگرانی هست که در ها و دانستهها، رفتارها، دغدغهاجتماعی، نگرش-گیرد. مرکز ثقل رویکرد فرهنگیتأکید قرار می

 یلتحللقابی علوم انسانی هست، با مطالعاتی که در حوزه صرفا  باشند. این رویکرد های مسکونی دخیل میاختمانمصرف انرژی س

رفته زیستی قرار گهای گذشته منجر به تقابل گفتمان محیطگرایی در توسعه در دههکه در ایران افراطباشد. با توجه به اینمی

های های گذشته متخصصان نه فقط از حیث فنی و مهندسی، بلکه به لحاظ کنشه(؛ ولی از ده1399است )زائری و محمدی، 

(. در این 1993، 9دانند )برولمتأثر از فرهنگ می یقا عماند و رفتارهای انرژی را مرتبط با حوزه انرژی نیز وارد میدان مطالعه شده

باشد. چارچوب فرهنگ انرژی مبین نظر می وساز موردطور خاص فرهنگ انرژی مورد نظر کنشگران بخش ساختپژوهش به
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فرهنگ و هنر یجامعه شناس یفصلنامه علم 92-111، صفحات 1141 پاییز، سوم م، شمارهچهاردوره    

های انرژی )مثل: فرآیندها تعامالت هنجاری )مثل: باور، دانش و نگرش(، فرهنگ مادی )مثل: فن آوری، فرم ساختمان( و شیوه

 ار انرژیهای رفتار انرژی را در کنشگران مربوطه درک نمود. ثبات در رفتتوان ریشهباشد که بر اساس آن میها( میو فعالیت

همسو باشد. تغییر در هر جنبه از فرهنگ  باهمهای انرژی و تعامالت هنجاری شود که فرهنگ مادی، شیوهزمانی ممکن می

ها را تحت تأثیر قرار دهد و سایر جنبه یرمستقیمغمستقیم یا  طوربهانرژی ممکن است  هاییوهشمادی، هنجارهای شناختی یا 

 (.2010، 1غییر دهد )استفنسونکلی ت طوربهرفتار انرژی را 

رسد، میزان مصرف انرژی در بخش مسکونی تا حد زیادی مربوط به مصالح ساختمانی، میزان حرارت و برودت به نظر می

باشد. با توجه به مصرف باالی انرژی در بخش ساختمان، بر اساس مورد نیاز و در مجموع انرژی مورد نیاز در ساختمان می

یژن باشد. به نقل از بمربوط به اجرای آن می اساسا ، مشکل فقط مربوط به قوانین و مقررات نیست، بلکه 2اولیه های میدانیبررسی

 19درصد ساخت و سازها تمامی مقررات مبحث  20خطیبی عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران، در کمتر از 

توان به این . بنابراین می3کنداذعان می 19نداشتن آمار دقیقی از رعایت مبحث ؛ هرچند که او به شودیمرعایت  یسازساختمان

مقررات  19باشند، عامل اصلی عدم رعایت قوانین مربوط به مبحث نتیجه رسید که کنشگرانی که در ساخت مسکن دخیل می

های مثال از بررسی پیمانکاران، بناء باشند. برایمی یرگذارترینتأثملی هستند. در این پژوهش تمرکز بر کنشگرانی هست که 

باشند. کنشگران مورد نظر در ها تحت فرمان مهندسان و مالکان میشود، چراکه در نهایت آنمی نظرصرفساختمانی و کارگران 

ر نرژی دباشد. عمل به قوانین مربوط به ااین پژوهش، شامل سازندگان )مالکان(، مجریان ذیصالح، ، مهندسان ناظر و طراح و می

(، بین اشکال زیر 1911افتد. مطابق با نظر برونفنبرنر )اتفاق می« رو در رو»ساختمان، به طور مستقیم در ارتباط بین کنشگران 

های اجتماعی که در آن افراد به صورت رو در رو با دیگران ها، یا سیستمریز سیستم -1های اجتماعی تمایز وجود دارد: از سیستم

های اجتماعی که ها یا سیستماگزوسیستم -2(. 1995کنند )به عنوان مثال خانواده، محله( )فوهرر و همکاران، ر میارتباط برقرا

ی های کالن، یا زمینهسیستم -3های سیاسی( و های جمعی، سازماندهند )مثال  رسانهفقط به یک ارتباط واسطه اجازه می

 عنوان مثال زبان یا ملیت(. اند )به فرهنگی که افراد در آن تعبیه شده

 

 مسکناصلی ساخت کنشگران . 1شکل 

باشد و این بخش ها میطور طبیعی، بخشی ازمصرف بی رویه انرژی در واحدهای مسکونی مربوط به نوع ساخت ساختمانبه

ل در ترین عاممهمباشد. وساز مربوط میباشد، بلکه به کنشگران ساختبه کنشگران ساکن در واحدهای مسکونی مرتبط نمی

 رسد که اغلب کنشگرانباشند. بنظر میوساز میاستفاده از مصالح، کاالها و تجهیزات ساختمانی، کنشگران مربوط به ساخت

 
1. Janet Stephenson and others 

باشد، لذا به راحتی ای در طراحی و نظارت ساختمان دارد و از طرفی با همکاران بسیاری در ارتباط میههجهت که پژوهشگر، خود تجربه یک د. از آن2 

های مسئولین عضو هیأت مدیره و دیگر متخصصان باشد. گفتهمقررات ملی ساختمان، پایین می 19توان به این نتیجه رسید که اقبال به رعایت مبحث می

 کند.نیز همین موضوع را تایید می

 3 .https://iktv.ir/newsdetail :12/11/91. 41204. شناسه . 
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ند. توجه هستتوجه یا بیی انرژی کموساز به قوانین مربوط به مقررات ملی ساختمان و رفتار متناسب با مصرف بهینهساخت

باید به معنای ذهنی این کنشگران نسبت به مصرف انرژی در ساختمان پرداخت.  -1توجهی هی یا بیتوججهت کشف این کم

باید سهم عوامل مختلف در  -3ها و رفتار انرژی( در بین این کنشگران پرداخت. باید به برآورد سواد انرژی )نگرش، نگرانی -2

 چنینی نیز موردب عقالنی کنشگران، فساد احتمالی و موارد اینسطح فردی و میانی دیگر همچون فرآیندهای قانونی، انتخا

بررسی قرار بگیرد. مفهوم فرهنگ انرژی، به نوعی به موارد باال اشراف دارد و با توجه به مدلی که در این نظریه است، قابلیت 

های انرژی فرهنگ مادی و شیوهنماید. در موضوع فرهنگ انرژی به تعامالت هنجاری، الوصول میبررسی موضوع تحقیق را سهل

پرداخته شده است که ناظر به موارد اشاره شده است. مبنای بررسی موارد مربوط به فرهنگ انرژی، مبحث نوزدهم مقررات ملی 

در  مصرف انرژی که  ییجوصرفهجهت  ییهادستورالعملباشد. مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان به موضوع ساختمان می

ها در طراحی و نظارت و اجرای ساختمان مربوط است، پرداخته است. از طرفی مبحث نوزدهم مقررات ملی آنالزام رعایت 

کند. کنشران مورد مطالعه شامل سازندگان ساختمان یکی از بهترین مطالبی باشد که حساسیت نظری پژوهش را افزون می

گانه شهرداری انجام پذیرفته است.  22باشند و در مناطق می وسازواحدهای ساختمانی، مهندسان و مجریان فعال در امور ساخت

. بسزایی در مصرف انرژی دارند یرتأثها، باشد که نوع ساخت آنهای ساخت مسکن در کشور میشهر تهران دارای بیشترین پروانه

انی صادر شده است. در سال پروانه ساختم 9040، تعداد 1391های آماری از شهرداری تهران گویای این است که در سال یافته

پروانه بوده که کاهش قابل توجهی نیز داشته است. در این تعداد از ساخت و ساز شهری، کنشگران زیادی  5102، به تعداد 1400

باشند که فرهنگ انرژی این افراد، در مصرف انرژی بعد از اتمام ساختمان اثرات قابل توجهی خواهد داشت. پژوهشگران فعال می

ی باشند. به همین دلیل براها در ساخت و ساز، کلیدی میین مطالعه، به دنبال کنشگرانی هستند که تصمیم و عملکرد آندر ا

 های مسکونی مراجعه شده است. مصاحبه به مهندسان طراح و ناظر و همچنین سازندگان ساختمان

وساز واحدهای مسکونی در چارچوب فرهنگ ساختشناختی کنشگران فعال در طور خالصه در این پژوهش بررسی جامعهبه

هایی کنندگان نگیرد. با توجه به تحقیقات پیشین، تمرکز بیشتر مطالعات بر ساکنان یا مصرفانرژی، مورد مطالعه قرار می

ان نندگکبسزایی در مصرف انرژی مصرف یراتتأثوساز مسکن عوامل دخیل در ساخت کهیدرحالباشد؛ برداران( انرژی می)بهره

اند. در حقیقت سهم هدر رفت ساکنان واحدهای مسکونی در تحقیقات دارند و در بسیاری از تحقیقات از دید پژوهشگر پنهان مانده

دنبال جبران عنوان یک عامل مهم، مطمح نظر نبوده است و این تحقیق بهوساز بهزیادی سنجیده شده، اما سهم عوامل ساخت

یری گاساسی است که بستر و شرایط شکل سؤاالتحاضر به دنبال بررسی و پاسخگویی به این باشد. تحقیق این شکاف می

باشد؟ و همچنین چه شرایطی این عدم توجه را تقویت یا تضعیف وساز به هدر رفت انرژی چه میتوجهی کنشگران ساختبی

 نمایند؟ می
 

 پیشینۀ پژوهش -2
 : پیشینۀ تجربی1-2   

سطح کالن )حاکمیت(، سطح میانه )اجتماع( و سطح خرد )خانواده( و روابط سه ( در پژوهشی به 1401اکبرنیا و همکاران )

. نتایج نشان داده است که در سطح حاکمیت نظام آموزشی و رسانه، اشاره نمودندمستقیم و غیر مستقیم در یک مدل علی 

ی دولت و نهادهای مرتبط با انرژی، استاندارد شهرسازی و غیرو، در سطح اجتماع گذاری، مدیریت اجرایهای انرژی و قانونسیاست

شناختی خانوار، سبک زندگی های جمعیتفرهنگی، آگاهی عمومی و عوامل میان فردی و در سطح خانوار ویژگی-عوامل اجتماعی

و « مُسرف»دو فرهنگ عمده پژوهشی، ر ( د1400اقتصادی تاثیرگذار هستند. موالیی کرمانی و همکاران )-و پایگاه اجتماعی

گرای مناسکی، جوی ناگزیر، مصرفجوی منفعل، صرفهجوی متعهد، صرفهبا هشت خرده فرهنگ متفاوت؛ صرفه« صرفه جو»

 . نتایج بخش کمیرا نشان دادندگرای نمایشی گرایانه و مصرفگرای خاصگرای تقلیدی، مصرفگرای نامتوازن، مصرفمصرف

درصد نمونه اطالعات  2/21درصد جزو فرهنگ صرفه جو هستند.  67/40درصد نمونه جزو فرهنگ مُسرف و  33/59 نشان داد که

، عموما  در محالت توسعه یافته تمرکز اد مُسرفگرایانه افرگرایی خاصفرهنگ مصرف همچنینزیست محیطی اندکی دارند. 

انات امک یرهایو متغ یستیز طیفرهنگ مح نیب یمعنادار و مثبت یرابطهتحقیقی به ( در 1394همتی و شبیری ) .بیشتری دارند



 

  

  66  کنشگران ساخت مسکن و ساختمان یندر ب یفرهنگ انرژ یشناختجامعه یبررس، خصال و همکاران یفاطم ید،مج

  

فرهنگ و هنر یجامعه شناس یفصلنامه علم 92-111، صفحات 1141 پاییز، سوم م، شمارهچهاردوره    

و  یستیز طیفرهنگ مح نینسبت ب نی. هرچند ااشاره نمودند یستیز طیو آموزش مح ی، احساس کارآمدشدهارائهو خدمات 

به ترتیب نهاد خانواده، پژوهشی دریافتند که ( در 1393شاهدانی و همکاران ) معنادار نبود. یو هنجار اجتماع یستیز طیدانش مح

های مرجع و دوستی های مطرح اجتماعی و گروهها و چهرهنهادهای آموزشی و نهاد رسانه، نهادهای دولتی و عمومی، شخصیت

( در تحقیقی نشان دادند که دولت با توجه ویژه به ابعاد 1311اند. امینی و همکاران )بیشترین اثر را بر رفتارهای مصرفی داشته

بسزایی در کاهش مصرف انرژی داشته باشد. بهبود هنجاری، آموزش و ارتقاء فرهنگی در  یرتأثتواند نقش ی و فرهنگی میاجتماع

 در مدیریت مصرف انرژی و سیاستگذاری مربوط به آن را دارد. یتوجهقابلسبک زندگی نقش بسیار 

و  یهشت فرهنگ هنجار ،یعامل فرهنگ ماد به چهار( در پژوهشی 2021) 1های خارجی نیز عمران خاندر بین پژوهش

 أثیرتتحت  یبرق لیو وسا خواباتاقخانه، تعداد  تیمزبور نشان داد که مالک هایافتهیپرداخته شده است.  یانرژ وهیسه عامل ش

اوج  طیشرا ریعنصر در غ ترینمهمبه عنوان  یشناخت یقرار دارد. در مقابل، هنجارها پرمصرف هایسالاوج  یانرژ هایفرهنگ

زروسکی و ال متمرکز باشد. یبر فرهنگ ماد دیدر بنگالدش با یبخش مسکون یتقاضا برا تیریمد یاستراتژ همچنینشد.  افتی

ه آنان بدر اطراف تورنتو کانادا پرداختند.  داریهوشمند و پا یمسکون یفرهنگ انرژ( در پژوهش خود به بررسی 2011) 2همکاران

ند، داشت یمال زهیانگ کنندگانشرکتاگرچه های انرژی پرداختند. هنجارهای شناختی، فرهنگ مادی و رویهتسهیلگرها و موانع 

 یانرژ تیریموانع مد نیدر خانه، بزرگتر یانرژ تیریمد رپذیرقابت هایارزش نیو همچن یمربوط به سبک زندگ یاما هنجارها

 گزارش رییبه عنوان علل تغ لیمیوب و ا از طریق  داوطلبانه یو عملکردها یآگاه شیافزااز  هاافتهیهمچنین  در خانه بودند.

( به توضیح عوامل مختلف مصرف انرژی خانگی از انواع مختلف متغیرها )عوامل ساختاری، 2015) 3هابنر و همکاران. استشده 

اند. مدل مسکونی پرداخته هایانساختمشده( مصرف انرژی ساالنه در  اظهاری خودها و رفتارهای اجتماعی، نگرش -جمعیتی

، ٪24جمعیتی -از تغییر در مصرف انرژی، متغیرهای اجتماعی ٪39ها نشان داد که متغیرهای ساختاری حدود رگرسیونی آن

 کهدرحالی همچنیناند. از واریانس مصرف انرژی را به خود اختصاص داده ٪5ها و سایر رفتارها فقط و نگرش ٪14رفتار گرمایی 

بتکارات و ا سازیمقاومکند. های فیزیکی ساختمان است که مقدار مصرف را تعیین میکنند، این ویژگیمردم از انرژی استفاده می

 جوییصرفهرفتارهای »( به بررسی 2013) 4برای کاهش مصرف است. سویینی و همکاران مسئله ترینمهمتغییر رفتار همچنان 

فتارهای محدود کننده، برای بعضی از افراد هزینه کمتری نسبت به لوازم صرفه جویی در مصرف رپرداختند. در نتیجه « در انرژی

ویی جو صرفهجویی در انرژی کافی نیستند ها همیشه برای ایجاد رفتار صرفهها و ارزشکه نگرش ها نشان دادیافتهانرژی دارد. 

ارآمد های بسیار کنرژی ممکن است با قیمت مناسب دستگاهبنابراین صرفه جویی در ا .بستگی دارد کنندهمصرفبه وضعیت 

های انرژی، به این نتیجه رسیدند که در موضوع با استفاده از نظریه فرهنگ پژوهشی( در 2016) 5کاهش یابد. اسکات و همکاران

یا دفتر، حمام، توالت و اتاق شامل اتاق خواب، سالن یا اتاق نشیمن، اتاق ناهار خوری، مناطق آشپزخانه، اتاق کار فرهنگ مادی )

ها، کاهش گرما و که بخشی از آن خاموش کردن چراغهای انرژی رویهبود. در مورد  36/4نمره آن  5تا  0با مقیاس  (لباسشویی

های حومه شهر و شهر، تفاوت نیز بین گروه شناختیبعضی موارد دیگر هم از نمره باالیی برخوردار هستند. در مورد هنجارهای 

( به بررسی عوامل سبک زندگی در مصرف برق مسکونی ایاالت متحده پرداختند. 2012) 6ود دارد. سانکوییست و همکارانوج

الگوهای رفتاری و اجتماعی مرتبط با تهویه مطبوع، استفاده از لباسشویی،  دهندهنشانپنج عامل سبک زندگی را نشان داد که 

ر دهد عوامل سبک زندگی که بیانگنشان میاین تحقیق استفاده از تلویزیون است. استفاده از رایانه شخصی، منطقه اقلیمی و 

 های مصرفی بیشتر از درآمد را دارند. الگوهای اجتماعی و رفتاری هستند، تفاوت
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، 1فرهنگی آن پی برد )هارگراوزهای اجتماعی و توان به اهمیت شناخت زمینهبا مرور ادبیات مربوط به رفتارهای انرژی، می

توان به موضوع توجه نمود. (. در مورد مصرف انرژی، با رویکردهای مختلفی می2010؛ استفنسون، 2010، 2؛ نای و هارگراوز2010

 در ادبیات نظری موجود، فراوانی باالیی دارند. لوتزنهایزر یشناسجامعهروانشناسانه، اقتصادی، فنی و مهندسی و  یکردهایرو

( معتقد است که مهندسان با سطح نگرش، انگیزه و عمل کنشگران ارتباط زیادی ندارند و بیشتر بر حرکات فیزیکی و 1992)

ها به نباشند. آدارند که از این حیث شبیه به مهندسان می یدتأکوری انرژی شوند و اقتصاددانان بر بهرهحرکات بدن متمرکز می

مرکز در انرژی مت ییجوصرفههای روانشناسی نیز بر نگرش نسبت به تولید عالقه دارند. نظریههزینه انرژی به عنوان یک عامل 

ن در مصرف انرژی و پس از آ ییجوصرفهکنند با استفاده از معیارهای نگرشی ابراز شده، تصمیمات مربوط به اند و تالش میشده

گروه متمرکز است و فقط بر رویکردهای فیزیکی متمرکز نیست، بلکه فرد، به  یجابهانرژی  بینی کنند. اما نظریه فرهنگرا پیش

انرژی، فن  هاییانجرگیرد. در دیدگاه فرهنگ انرژی، امکان تجزیه و تحلیل معنای ذهنی کنشگران نیز مورد نظر قرار می

(. 1992)لوتزنهایزر،  کندیمز فراهم و فرایندهای مرتبط را نی هایدهپدمربوط به انرژی در رابطه با  گیرییمتصمهای انرژی و آوری

، اقتصادی و اجتماعی را در کنار هم در یشناختروانی رویکردهای فنی و مهندسی، همه یبا تقردر مجموع نظریه فرهنگ انرژی، 

-رهنگیباید در تئوری تغییر ف یآورفن(، انرژی و 1975) 4( و آدامز1975) 3شناسانی همچون وایتنظر جامعهگیرد. بهنظر می

(، مدل 2010اجتماعی جایگاه اصلی داشته و به عنوان یک متغیر اصلی در تکامل فرهنگی تلقی شود. بر مبنای نظر استفنسون )

ترین سطح آن به عنوان تعامل بین هنجارهای توان در اساسیرا می کنندهمصرفدهد که رفتار انرژی های انرژی نشان میفرهنگ

مثال  عنوانبهانرژی ) هاییوهش، فرم ساخت( و هایآورفن(، فرهنگ مادی )به عنوان مثال هادرکرها، شناختی )به عنوان مثال باو

درحال تکامل جوامع در  هاییتفعالآوری وابسته به انرژی بخشی از های اجتماعی، فن، فرایندها(، درک نمود. در تئوریهایتفعال

ها، (. فرهنگ مادی، به نوبه خود با نقششودیم، اثاثیه ، لباس و سایر اشیا نیز  هاساختماننظر گرفته شده است )که شامل 

کنند، عجین طبیعی زندگی می هاییطمحکه در  ییهاگروهمتعارف، قوانین و اعتقادات در رفتارهای فرهنگی  یهادرک روابط،

یک مورد بررسی قرار بگیرد. این مدل در سه (. مدل فرهنگ انرژی استفنسون بهتر است به تفک1992شده است )لوتزنهایزر، 

استفنسون فرهنگ مادی  به نظرگیرد. های انرژی مورد بررسی قرار میرویه -3فرهنگ مادی و  -2هنجارهای شناختی  -1بخش 

الت متوان به طور سیستمی درک کرد که تعاهای انرژی را میبه عنوان یک سیستم فنی در نوع خود درک کرد. رویه توانیمرا 

به عنوان یک سیستم نگرشی، ارزشی  توانیمدهد. هنجارهای شناختی را بین رفتارهای فردی، اجتماعی و نهادی را توضیح می

تار های انرژی، رفآورند. بنابراین، چارچوب فرهنگمی به وجود، اینها ترکیبی از نتایج رفتاری را یطورکلبهو اعتقادی درک کرد. 

کند )استفنسون، انرژی توصیف می یهاروشن فعل و انفعاالت بین هنجارهای شناختی، فرهنگ مادی و مصرف انرژی را به عنوا

2010.) 

و  هاروشانرژی انجام شد به بررسی نقش هنجارها،  یهافرهنگ( در پژوهشی که با چارچوب 2015استفنسون و همکاران )

 2009ال ای در ساند. این نظریه برای حمایت از تحقیقات بین رشتهرفتار انرژی در نیوزیلند پرداخته یریگشکلفرهنگ مادی در 

در نیوزیلند توسعه داده شد. محور اصلی آن، رفتار انرژی بوده است. مفهوم فرهنگ برای درک بهتر انرژی مفید است؛ چراکه 

 تواندهای انرژی میوب فرهنگاند. چارچکند که چگونه رفتارها در متن جسمی و اجتماعی زندگی روزمره قرار گرفتهمشخص می

ها و فرهنگ مادی استفاده شود. هدف از این چارچوب، بررسی روابط متقابل میان هنجارها، رویه و یرغدر مورد فرد، خانوار و 

( هنجارهای شناختی را با 2013) 5شوند. سویینی و همکارانخارجی روبرو می یراتتأثها با از آن هرکدامکه چگونه است و این
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اند. چارچوب به اختصار بیان کرده 3«انجام دادن»های انرژی را با واژه و رویه 2«داشتن»فرهنگ مادی را با واژه  ،1«فکر»واژه 

خرید  (. برای مثال2010گذارند )استفنسون، که اجزاء مدل بر یکدیگر اثر میفرهنگ انرژی یک اصل مهمی را در نظر دارد؛ این

های مصرف انرژی اثر بگذارد. در تواند بر هنجارهای شناختی و همچنین رویهتجهیزات کاهنده مصرف انرژی )فرهنگ مادی( می

(.  طیف 2013باشد )سویینی و همکاران، باشند، عادی می کنندهیتحما احتماال حالتی که این اجزاء با یکدیگر سازگار و 

مانع ه و کنندتوانند بر رفتارهای انرژی اثر بگذارند و  در این راستا باید به بعضی از عوامل حمایتای از عوامل مختلف میگسترده

 است. شدهیبررسها توجه شود. در این مقاله چگونگی استفاده از این چارچوب در طیف وسیعی از مباحث و بخش شونده

 های انرژی: ابعاد نظریه فرهنگ3-2

آگاهی از مصرف انرژی و نگرش و اثربخشی نسبت به . باشدمی باورها و هاارزش ها،نگرش از متشکل: شناختی هنجارهای-1

 در موضوعات ترینمهم از یکی(. 2022، 4رژی رابطه معنادار و مستقیمی دارد )سیارخلج و فاطمیانرژی با رفتار مصرف ان

، 5دانند )فریک و همکارانمی عاملترین رژی را از مهمها دانش انبعضی از پژوهش، هرچند باشندمی هاارزش شناختی، هنجارهای

 رو) واسطه بدون که پذیردمی انجام افرادی یا هاگروه طریق از هاارزش انتقال راه ترینبخش اثر فوهرر، پژوهش اساس بر (.2004

 6نربرونفنبر و گیردمی صورت مستقیم ارتباط طریق از که باشدمی غیرو و خانواده همکاران، هماالن، گروه شاملو  هستند( رو در

داند یم کمتر هاارزش در را کالن هایسیستم و( واسطه یک با) هااگزوسیستم یرتأثفوهرر،  مقابل در. نامدمی هاسیستم ریز را آن

 خودخواهانه ارزشی گیری جهت -1: است نموده معرفی را محیطی حوزه در ارزشی گرایش سه (. استگ1995، 7)فوهرر و همکاران

-منعکس که دوستانه،نوع ارزشی گیری جهت -2. برسانند حداکثر به را فردی منافع کنندمی سعی افراد آن در که ،(خودمحورانه)

 و غیرانسانی هایگونه منافع بر افراد که مدارانه زیست ارزشی یریگجهت -3. باشدمی هاانسان سایر رفاه برای نگرانی کننده

 با مستقیمی رابطه دوستانه نوع و مدارانهزیست هایارزش کلی حالت (. در2011، 1دارد )استگ و همکاران تمرکز کره زیست

 رفتارها، باورها، با منفی رابطه خودمحورانه هایارزش کهدرصورتی دارند، زیستیطمح حامی هاینیت و هنجارها رفتارها، باورها،

 اعتقاداتباورها و ، هاارزشها، نگرش یشناخت یهنجارها(. 2012، 9)پرکینز و براوندارند  زیستیطمح حامی هاینیت و هنجارها

؛ 2010کند )سویینی، را منعکس می ستیز طیمح یبرا یعموم ینگران ایمورد انتظار  ی، مانند راحتیانرژ یدر مورد رفتارها

 (. 2013استفنسون و همکاران، 

 هاییگروه فرهنگی رفتارهای در اعتقادات و قوانین متعارف، هایدرک روابط، ها،نقش با خود، نوبه به نیز مادی فرهنگ -2

 هایتیفعال از بخشی انرژی، به وابسته یآورفن مادی فرهنگ. است شده عجین کنند،می زندگی طبیعی خاص هایمحیط در که

( 1992، 10)لوتزنهایزر شودیم نیز اشیا سایر و لباس ، اثاثیه ، هاساختمان شامل که) است شدهگرفته نظر در جوامع تکامل درحال

 یهایژگیو و موجود یمنابع انرژ ،مصرفکم تجهیزاتموجود،  یهایفناور برای مثال بهاست،  یمحصوالت ماد انگرینماو 

 هایمحل و اقلیم در گذشته در که هاییآوری(. فن2013؛ استفنسون و همکاران، 2010شود )سویینی، اشاره می ساختمان

 ی،بوم و محیطی شرایط به توجه بدون یبا تقر که است داده ایشده استاندار تجهیزات به را خود جای شده،می استفاده خاصی

 تباطیار نیز و کرد رجوع اقتصادی و مهندسی فنی مباحث به توانمی بیشتر تحلیل از بخش این در. شودمی استفاده جا همه در

آید، به این صورت که ی دولت به میان میفرهنگ مادی نیز مداخله البته در بعد(. همان) کرد پیدا انرژی فرهنگ موضوع با
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بنابراین دولت با  (.2005، 1را برای ارتقاء فرهنگ مادی استفاده کنند )جکسون نیازهایییشپتوانند ها با منابع خود میدولت

ای قابل ههای کنترلی و تجهیزات پیشرفته و دستورالعملسیستم ها، تولید، مصالح ساختمانی، نظارت کارکردی،اقداماتی در یارانه

هایی فراهم کند که فرهنگ مادی را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین تشخیص دادن تواند مشوقاجراء در مقررات ملی ساختمان، می

 (. 2005، 2و همکارانباشد )آبراهامز و سپس مداخله جهت تغییر رفتار ضروری می کنندهمصرفمشکالت در رفتارهای 

. شودمی ساختمان انرژی زمینه در بهینه مصرف به منجر که دارد اشاره هاییسیاست و قوانین فرآیندها، به انرژی هایرویه -3

 ها و فرایندهایبه فعالیت جادر اینکند، های عملی رفتارهای انرژی را منعکس میانرژی جنبههای بر اساس تعریف دیگری، رویه

؛ بارتون و 2010، 4؛ استفنسون و همکاران2013، 3شود )سویینی و همکارانتوجه می انرژی و صرفه جویی در انرژی مصرف

های انرژی استفنسون جهت ادراک از تغییرات اجتماعی را مستلزم ( فرض اساسی چارچوب2010شاو ). (2013، 5همکاران

این این چارچوب با استفاده از نظریه عمل محور به بررسی موضوع (. بنابر2010، 6داند )شاومیآن  عملشناخت نحوه انجام 

در انرژی در  ییجوصرفه(. بر اساس نظریه عمل محور، رفتارهای 2013جویی در مصرف انرژی پرداخته است )سویینی، صرفه

ک خود از جهان اجتماعی دهد و کنشگران از توانایی یادگیری، سازگاری و انتخاب بر اساس درهای اجتماعی رخ میدرون سیستم

کنند )همان(. به روایت رکویتز، عمل شامل عناصری است که به یکدیگر مرتبط هستند. این عناصر شامل اشکال عمل می

باشد و منجر به ای در مورد ادراک، دانش، احساسات و انگیزش میهای ذهنی، دانش زمینههای بدنی، اشکال فعالیتفعالیت

است. در این بخش « انجام دادن»ی گونه که مطرح شد، عرصههای انرژی همان(. رویه2002، 7)رکویتزشود گیری عمل میشکل

شود. این مؤلفه یکی از سه مؤلفه در فرهنگ انرژی است که بر های عملی و رفتاری کنشگران در مبحث انرژی توجه میبه جنبه

خانگی و فرایندهای مربوط به مصرف انرژی  هاییتفعالانرژی شامل  هایپذیرد. رویهمی یرتأثگذارد و همچنین می یرتأثها آن

 (.2013، 1است )بارتون و همکاران

 موانع و تسهیلگرها: 4-2

باید منطبق و سازگار نیز باشند.  قاعدتا انرژی با یکدیگر ارتباط دارند و  هایطور که اشاره شد، اجزاء مدل فرهنگهمان

هستند. بعضی از عواملی که بر هنجارهای شناختی، فرهنگ  یرگذارتأثای از عوامل هم بر روی این اجزاء همچنین طیف گسترده

کننده را دارند. بعضی از عوامل نیز نقش معکوس را دارند و مانع شونده ، نقش حمایتگذارندیمهای انرژی اثر مادی و رویه

دهای مسکونی این باشد که از تجهیزات کم مصرف انرژی در واحد هستند. برای مثال اگر هنجار و فرهنگ مادی ساکنان واح

تد. فاهای مصرف انرژی در برابر این ایده باشد، بنابراین صرفه جویی در مصرف اتفاق نمیمسکونی خود استفاده کنند، اما رویه

ها ی دادهآوریار زیاد هستند و در جمعبس یلگرهاتسهدر دو بعد فردی و اجتماعی قابلیت بررسی دارند. موانع و  یلگرهاتسهموانع و 

عنوان به زیستیطمحکلی در مصرف انرژی در درجه اول به هزینه و در درجه دوم به  صورتبهها پرداخته خواهد شد؛ اما به آن

 دهد که وقتی( نشان می2013پژوهش سویینی ) (.10،2013؛ سویینی2011، 9)مارتینسون شوداشاره می ییجوصرفههای محرک

های محیط زیستی آنان پی برد. به عبارت دیگر در شرایطی که صرفه جویی توان به انگیزهکنشگران در فشار اقتصادی نباشند، می

های محیط زیستی کنشگران پی توان به نگرانیهای اقتصادی نیز وجود ندارد، میشود و محدودیتدر مصرف انرژی انجام می

 شود که یکی از سه مؤلفههای تغییر در رفتار صرفه جویانه زمانی ایجاد میمعتقدند که فرصت( 2010برد. استفنسون و همکاران )

ها ی آنکند مابقهای دیگر شده و سعی میدر چارچوب فرهنگ انرژی تغییر پیدا کرده باشد. این تغییر منجر ناسازگاری با مؤلفه
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( کم مصرف بجای CFLهای فلورسنت )ه جایگزینی استفاده از المپتوان بعنوان یک مثال جالب میراستا کند. بهرا با خود هم

و مقرون  مصرفکمهای عنوان المپبرای مصرف بهینه برق به CFLهای پر مصرف دیگر اشاره داشت. مطرح شدن فناوری المپ

فاده رغم مزایای استیعل کنندگانمصرفدهنده تغییر در فرهنگ مادی بوده است. در تحقیقات مشخص گردید که ، نشانصرفهبه

، 1کنند )وینتوننگرند و بر همین اساس از آن اجتناب میها می، با شک و تردید نسبت به این نوع از المپCFLاز فناوری 

ها در هنگام شکستن، مقادیر نگران این بودند که این المپ کنندگانمصرف(. علت اصلی این شک و تردید این بود که 2005

آمد و  به وجودطور که مشخص شد، در ابتدا ناسازگاری در بین سه مؤلفه (. همان2001، 2کنند )بوگی و وبیمضر جیوه آزاد م

آمد مدل جدید و سازگار گردید. با مداخله در عنصر ناهماهنگ )در مدل  به وجودهای دیگر باعث سپس شکل جدیدی از مؤلفه

 به تغییر فرهنگ انرژی کمک کرد.  یتا نهار داد و توان عناصر دیگر را مورد تغییر قرافرهنگ انرژی(، می

 روش پژوهش  -3
ی کنشگران ساخت و ساز مسکن از موارد مربوط به فرهنگ انرژی، از رویکرد در این پژوهش جهت شناخت تفسیر و تجربه

استفاده قرار گرفته است. عنوان روش تحلیل مورد ای در پژوهش حاضر بهای استفاده شد. نظریه زمینهی زمینهکیفی و نظریه

توان به واکاوی تفسیر کنشگران مربوطه پرداخت. ماهیت دلیل پژوهشگر برای استفاده از روش فوق این است که با این روش می

 گیری راتوانند دالیل واقعی و بسترهای شکلها )از جمله پرسشنامه( نمیدیگر روش احتماال باشد که این پژوهش طوری می

تحقیق، نیاز به مصاحبه عمیق دارد تا ابعاد آن وضوح بیشتری پیدا  سؤاالتمل مشخص نمایند. همچنین جنس برخی از طور کابه

ها استفاده شده است. ی استراوس و کوربین برای سازماندهی دادهای نظریهکند. در این بررسی، از روش کدگذاری سه مرحله

نفر  26کنندگان ی نیمه ساختاریافته استفاده شده است. تعداد مشارکتمصاحبه ها نیز از تکنیکطور برای گردآوری دادههمین

-از مهندسان طراح، مهندسان ناظر، مجریان و سازندگان ساختمان در مناطق مختلف شهر تهران بوده است. انتخاب مصاحبه

است. در بین سازندگان افرادی شوندگان بر اساس میزان تجربه، تخصص، سن، محل فعالیت در تهران و سطح تحصیالت بوده 

جهت بررسی تمایزات در بودند که هم مهندس و هم سازنده بودند، این موارد جهت غنای تحقیق نیز مناسب بود. پژوهشگران به

سازی ساختمان، افراد را از نقاط شرق، غرب، باالی شهر و پایین شهر انتخاب نمودند. میزان نگرش، دانش و رفتارهای بهینه

ای داشت که مطمح نظر قرار گرفته است. وساز، طراحی و نظارت در حوزه ساخت مسکن نیز اهمیت ویژهها در ساختت آنفعالی

 دقیقه بوده است.  100طور متوسط ها بهمدت زمان انجام هر مصاحبه

 تدا از بین مهندسانگیری هدفمند استفاده شده است. به این صورت که در ابشوندگان از روش نمونهبرای انتخاب مصاحبه

های مسکونی، افرادی انتخاب شدند که دارای شناخت و تجربه نسبت به موضوع انرژی بودند. طراح، ناظر و سازندگان ساختمان

 گیری نظری و برگیری نظری شد. با کمک نمونههای بیشتر، اقدام به نمونههای موجود و نیاز به دادهسپس جهت گردآوری داده

ی های بعدی بر مبناگیریها، هر مقوله به طور مجزا به اشباع نظری رسید و به همین ترتیب نمونهمستخرج از دادهاساس مفاهیم 

های جدیدی را به پژوهشگر اضافه ننمود گیری تا جایی ادامه پیدا کرد که دادهها انتخاب شدند. نمونههای مقولهپر کردن شکاف

یافت و به نظر ها حضور مید. جهت پیگیری بهتر مصاحبه، پژوهشگر اغلب در محل پروژهنفر اکتفا ش 26جا به تعداد و در این

جهت که پژوهشگر، خود از مهندسین طراح و ناظر نمود. ازآنها، نیاز پژوهش را بر طرف میرسید که این تعداد از مصاحبهمی

ینی مهیا الطرفنمود و اعتماد بینمصاحبه را تسهیل میی برقراری ارتباط با کنشگران جهت باشد، این موضوع نحوهساختمانی می

 شد. در جدول زیر، اطالعاتی از کنشگران ساخت و ساز به طور اختصار آورده شده است.می
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 شوندگانمصاحبهمشخصات کلی . 1جدول 

 محل ساختمان/شغل سن    شغل سطح تحصیالت شماره

 غرب تهران 41 مهندس/سازنده لیسانس 1

 شرق تهران 55 مهندس/سازنده لیسانس 2

 جنوب 56 سازنده سیکل 3

 جنوب 41 سازنده دیپلم 4

 جنوب و شرق 50 سازنده دیپلم 5

 شرق و شمال 39 سازنده/مهندس لیسانس 6

 تهران 60 مسئول انرژی در مرکز تحقیقات راه دکتری 7

 تهران 57 یمهندسنظاممسئول اسبق  لیسانس 1

 تهران 49 یمهندسنظاممسئول انرژی  سانسیلفوق 9

 نقاط مختلف تهران 31 مهندس طراح و ناظرمعماری سانسیلفوق 10

 شرق تهران 45 مهندس ناظر سازه سانسیلفوق 11

 نقاط مختلف تهران 42 مکانیکی ساتیتأسمهندس ناظر  سانسیلفوق 12

 جنوب تهران 53 سازنده دیپلم 13

 نقاط مختلف تهران 42 برقی ساتیتأسمهندس ناظر  لیسانس 14

 نقاط مختلف تهران 43 مکانیکی ساتیتأسمهندس طراح و ناظر  لیسانس 15

 نقاط مختلف تهران 31 مهندس طراح و ناظر معماری لیسانس 16

 نقاط مختلف تهران 31 مهندس طراح و ناظر سازه سانسیلفوق 17

 مختلف تهراننقاط  40 مهندس طراح و ناظر معماری لیسانس 11

 سانسیلفوق 19
 مکانیکی ساتیتأسمهندس طراح و ناظر 

 مقررات ملی 19و مدرس مبحث
 تهران 60

مکانیکی ساتیتأسمهندس ناظر  لیسانس 20  نقاط مختلف تهران 40 

مکانیکی ساتیتأسمهندس ناظر  لیسانس 21  نقاط مختلف تهران 42 

مکانیکی ساتیتأسمهندس ناظر  سانسیلفوق 22  نقاط مختلف تهران 37 

مکانیکی ساتیتأسمهندس طراح  لیسانس 23  نقاط مختلف تهران 35 

برقی ساتیتأسمهندس طراح  لیسانس 24  نقاط مختلف تهران 36 
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 سطح میانی شهر 53 سازنده دیپلم  25

 شمال تهران 63 سازنده لیسانس 26

 

کدگذاری گزینشی به انجام رسید. در بخش کدگذاری باز، ها در سه بخش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری داده

ا هها الصاق شد. هدف این قسمت، شناسایی مفهومکدگذاری به صورت سطر به سطر انجام شده است و در نهایت برچسبی به آن

ای از جموعه(. سپس در بخش دوم پس از استخراج م124: 1392ها بود )استراوس و کوربین، ها و ابعاد آنبه همراه ویژگی

 یهای محوری عمده تقلیل پیدا کردند. در مرحلههای ثابت به تعدادی از مقولهها براساس مقایسهکدهای باز و مفاهیم اولیه، آن

ی قولهعنوان مای را بههای محوری، مقولهی مقولهسوم کدگذاری گزینشی انجام شد؛ بدین منظور پژوهشگران پس از بررسی کلیه

منظور بررسی اعتبارپذیری پژوهش، از دو تکنیک اعتباریابی های پژوهش را دربرگیرد. بهی یافتهکردند تا کلیه هسته انتخاب

-توسط اعضاء و اعتباریابی توسط همکاران استفاده شد. نخست اعتباریابی توسط اعضا انجام پذیرفت؛ به این صورت که از مشارکت

( این 1915ش را ارزیابی کرده و در مورد درستی آن نظر دهند. لینکلن و گوبا )های کلی پژوهکنندگان خواسته شد تا یافته

کنندگان برای برقرار ساختن های مشارکتدانند. از این روش از دیدگاهپذیری میترین اقدام برای ایجاد انتقالتکنیک را مهم

 (. 255: 1391کنند )کرسول، ها استفاده میها و تفاسیر یافتهپذیری یافتهاطمینان

یار ها در اختی مصاحبهها و نمونهکه مقوله های موجود توسط همکاران انجام شد. به این شکلدر تکنیک دوم، اعتباریابی داده

ها، ها بر مصاحبهها و تطبیق آنها در مورد صحت و درستی مقولهدو پژوهشگر متخصص در روش کیفی قرار داده شد و از آن

طور کامل توصیف و جزئیات کامل میدان ی پژوهش بهپذیری، زمینهی هم برای برآورده کردن معیار انتقالنظرخواهی شد. از طرف

ه الزم جهت کاز آن گردیدند. سازییادهپو  شدهضبطهای صوتی منظور رسیدن به معیار قابل اطمینان بودن، مصاحبهارائه شد. به

روری شوندگان ضسازی کند، دریافت رضایت مصاحبهبرای کدگذاری پیادهبود محقق سخنان کنشگران را ضبط نموده و سپس 

گونه ممانعتی در این مورد نداشتند. بسیاری ها نیز هیچشان مطلع نمود و آنها را از ضبط صدایبود. بدین شیوه که محقق، آن

دیدند. حتی بسیاری از کنشگران، ستی میدر راستای حل مشکالت محیط زی آن راها از این پژوهش استقبال نمودند؛ چراکه از آن

-مارهها، به شحفظ محرمانگی اطالعات آن یلبه دلمشخصاتشان در تحقیق نیز مشکلی نداشتند، اما پژوهشگران  شدنمطرحبا 

 . شوندگان در جدول اکتفا نمودندگذاری مصاحبه

 هاتحلیل یافته -4
ها بر اساس کنشگران ساخت مسکن و ساختمان متنوع هستند، اما آنهای انرژی در بین های مربوط به ابعاد فرهنگداده

های انرژی ابعادی هستند که اند. هنجارهای شناختی، فرهنگ مادی و رویهبندی شدههای انرژی دستهچارچوب فرهنگ

های چارچوب فرهنگ ها بر اساسهای مربوطه در این مفاهیم هستند. در این پژوهش، یافتهدهی دادهدنبال نظمپژوهشگران به

 گیرند. که به تفکیک مورد بررسی قرار می اندشدهانرژی ساماندهی 

 

 

 
 
 



 

  

  019  کنشگران ساخت مسکن و ساختمان یندر ب یفرهنگ انرژ یشناختجامعه یبررس، خصال و همکاران یفاطم ید،مج

  

فرهنگ و هنر یجامعه شناس یفصلنامه علم 92-111، صفحات 1141 پاییز، سوم م، شمارهچهاردوره    

                                       

 های انرژی. ابعاد فرهنگ2شکل 

 : هنجارهای شناختی4-1

 : موانع هنجارهای شناختی4-1-1

های جدی در طراحی، نظارت و اجرای ساختمان انرژی و دغدغههای بهینه های تحقیق، عدم محوریت نگرشبر اساس داده

باشد. در مناطق پایین شهر تهران این ضعف بیشتر دیده شده است. دالیل مختلفی برای عدم رعایت مسائل انرژی در مشهود می

شی پوتجربه، چشم توان به دانش پایین انرژی، عدم صرفه اقتصادی، ناظران کمطور کلی میپایین شهر مطرح شده است. به

 هبوساز در این مناطق شده است. دستگاه نظارت و رویکرد طبقاتی در بخش جنوبی شهر تهران منجر به فرآیند ضعیف ساخت

رسد که در این مناطق، ناظران و سازندگان توافق بیشتری در عدم رعایت مسائل انرژی دارند؛ چراکه در این مناطق می نظر

 یشود. به گفتهعملکرد ضعیف انرژی می نهایتا هزینه است و همین منجر به یک توافق دوطرفه و ترین هدف، ساخت کم مهم

 : 1سازنده شماره

در مناطق  تریاحرفهمادی کمی دارد، ناظران  یدعوامتراژهای باالیی وجود ندارد و بنابراین  شهریینپاچون در »

 .«گیرندیمبهتر و باالتر کار 

 : 4به نقل از سازنده شماره

 یارککمنیست. و  صرفهبهدانند که مقرون . چون میکنندیم، ناظران با سازنده تعامل و گذشت شهریینپادر »

 .«شودیم

وساز قرار گرفته است. دلیلش در موضوعات ساختمانی، مباحث مختلفی مثل ایمنی ساختمان مورد توجه ویژه کنشگران ساخت

ها، خطرات و مشکالت مربوط به عدم رعایت ایمنی مشخص شده است. در مورد عدم رعایت ضوابط انرژی در هآن است که هزین

شود و محوریت پیدا نکرده ی زیادی مشاهده نمینیامده است، بنابراین در این زمینه دغدغه وجود بهساختمان چنین نیازی 

 :  11است. مهندس شماره

برایشان فقط مباحث ایمنی مهم است و اگر در مورد مسائل انرژی کار به  نظام مهندسی و شهرداری و مابقی،»

 «کنند که ناظر را قانع کنند که با مالک کنار بیاید.نظام مهندسی کشیده شود، سعی می

ن یباشد. طراحان، اولها میتواند ارتباط مستقیمی با هنجارهای شناختی داشته باشد، طراحی ساختمانیکی از مسائلی که می

باشند که طراحان چیزی می دهند. بر اساس قوانین، سازندگان و ناظران موظف به اجرای آنی اقدام به ساخت را انجام میمرحله

سازی مصرف انرژی در ساختمان داشته که طراحان چه مالحظاتی در راستای بهینهاند. اینهای ساختمان لحاظ کردهدر نقشه

 :10ساختمانی، تعداد و ظرفیت تجهیزات مرتبط با انرژی تأثیر مستقیم دارد. مهندس طراح شمارهباشند، در نوع طراحی، مصالح 
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د که کنرود بازدیدی داشته باشد که ملک بغلی، موقعیت ساختمان و گذر ملک را ببینید. سرچ میطراح نمی»

 «کند.ببیند کدام پالن از قبل طراحی شده، شبیهش هست و بعد همان را ارائه می

ی پایین نیز بشود. سطح پایین دانش و نگرش منجر تواند منجر به دغدغهدانش پایین نسبت به هدر رفت انرژی در ساختمان می

طور ویژه در بین به سواد انرژی پایین در هدر رفت انرژی در ساختمان شده است. بر اساس شواهد، دانش و نگرش پایین به

 :23ت. مهندس شمارهسازندگان ساختمان و مهندسان مشهود اس

افراد دو دسته هستند. بعضی دانش هم ندارند. بعضی که دانش دارند، انگیزه برای اجرای قوانین انرژی را ندارند »

 «کنند.طور حداقلی رعایت میو یا به

 تسهیلگرهای هنجارهای شناختی

های تحقیق، ر شده است. بر مبنای دادهقبلی کمت 19مقررات ملی اتفاق افتاده، مشکالت مبحث 19با تغییراتی که در مبحث

قبلی بسیار پیچیده و غیرقابل فهم بوده است؛ اما در مبحث جدید این موارد با جزئیات بیشتری مطرح شده و  19کتاب مبحث

 : 9باشد. رییس بخش انرژی نظام مهندسی شمارهقابل استفاده می

، یساتتأسجدید به  19قدیم که خوب نبود چون فقط به پوسته ساختمان پرداخته بود. ولی مبحث  19مبحث» 

ور در کش وسازساختنو ، تهویه طبیعی، نور طبیعی و مسائل دیگر پرداخته است و با شرایط فعلی  هاییانرژ

 « مناسب است.

های ساختمانی دارای چهار ناظر هستند که باید ف است. پروژهانرژی، نظارت مضاع رفت هدرتسهیلگر دیگر جهت جلوگیری از 

بطور مستمر به وظایف خود عمل کنند. اما سازمان نظام مهندسی هر استان هم به صورت تصادفی به نظارت دوباره بر کار 

امی فراخوانده شده پردازد. در صورت عدم اجرای مقررات از طرف ناظر، این شخص به شورای انتظمهندسان و سازندگان نیز می

نیز کارکرد مثبت در جهت اجرای مطابق با قانون  حدی تاباشد، ولی و مورد توبیخ قرار خواهد گرفت. هرچند این ابزار تنبیهی می

 :1دارد. مهندس شماره

شویقی که روش تی به شرطمضاعف نظام مهندسی است. ولی  یهاکنترلاست،  مؤثربیشترین چیزی که  به نظرم»

 «باشد.هم 
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 شناخت یهنجارها یکدگذار -2جدول

 ی محوریمقوله کدگذاری باز موانع/تسهیلگرها
ی مقوله

 هسته

موانع
 

سواد پایین سازندگان، عدم صرفه اقتصادی رعایت انرژی، عدم رعایت استانداردها، 

ت مهندسان، از رعای یپوشچشم، اجرای بسیار ضعیف، نداشتن کشش مالی سازندگان

مهندس ناظر،  تفاوتییبکاری و موارد انرژِی، تعامل مهندس ناظر با سازنده، کم

و  باال شهرکم در مناطق پایین، تفاوت عملکرد ناظر در مناطق  بادانشناظران 

 شهریینپا

فرآیندهای ضعیف 

 ساخت در مناطق پایین

ی
شناخت

ی 
جارها

هن
 

سازندگان ساختمان، عدم وجود تقاضای طراحی بهینه مدت به انرژی بین نگاه کوتاه

از طرف سازنده، رقابتی نبودن مسائل انرژی در بین سازندگان، اصرار سازندگان به 

انرژی در بین سازندگان، عدم مطالبه  برینههز، اولویت وسازساختی روال گذشته

 خریداران از سازندگان در مسائل انرژی

عدم محوریت انرژی در 

 کنشگران ساخت و ساز

محور، محأاسأأأبات غیردقیق در طراحی، بر طراحی تجربی، طراحی وظیفأه یأدتأأک

های ضأأأعیف بین مهندسأأأان طراح، عجله در طراحی سأأأاختمان، طراحی طراحی

ها، ای، کپی کاری در طراحیها، تعداد کم طراحان حرفهسأاختمان بر اساس حداقل

رویه، اثر عامل اصأألی مصأأرف بی وسأأازسأأاختمدت به طراحی، ، کیفیت نگاه کوتاه

 فهمقابلهای با انرژی نزدیک به صأأفر، های، پیچیدگی طراحی در سأأاختمانهزینه

 19نبودن مبحث

به  نگرش غیر بهینه

 طراحی ساختمان

ناآگاهی نسأبت به هدر رفت انرژی، دانش پایین انرژی، عدم اشراف به مصالح جدید، 

تکنولوژیک، عدم فهم درسأأت از انرژی در بین سأأازندگان، کار عدم داشأأتن سأأواد 

تفأاوتی به دانش فعلی در عمل، عدم فرهنگی و اطالعأاتی پأایین در مورد انرژی، بی

مناسأأأب آموزشأأأی جهت طراحی برای مهندسأأأان،  یهاکأارگأاههأا و وجود دوره

 انگیزگی بین مهندسان، دغدغه پایین مهندسان در انرژیبی

نش و سطح پایین دا

 نگرش انرژی

سهیلگرها
ت

 

 

با جزییات اجرایی  19قابل استفاده بودن مبحث ، در قانون 19اجرایی شدن مبحث 

جدید 19جدید، وضوح بیشتر مبحث 19مشخص، مزایای مبحث   

کارکرد مثبت مبحث 

19 

یادگیری کنشگران در ارتباط با یکدیگر، کنش متقابل سازندگان و ناظران در بحث 

 انرژی

متقابل فعاالن  کنش

 وسازساخت

 

 : فرهنگ مادی4-2

 : موانع فرهنگ مادی4-2-1

شود. پژوهشگران این ها میدر بعد فرهنگ مادی به مصالح و تجهیزاتی اشاره شده که منجر به هدر رفت انرژی در ساختمان

انرژی، تولیدات غیر استاندارد مصالح و  -ی هزینهمقوله را به مرسوم شدن تجهیزات مصرفی، تأخر فرهنگی در تکنولوژی، معادله

نند زبندی نمودند. در بسیاری از مواقع، کنشگران دست به خرید تجهیزاتی میتجهیزات و اصالت سود در ساخت تجهیزات تقسیم

های مختلف شهری متفاوت هست و حتی در بعضی آمده است. این مرسومات در بخش به وجودوساز که در عرف اجتماعی ساخت
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حالت نیز متفاوت هستند. برای مثال در محالتی که بین سازندگان ساختمان رقابتی وجود دارد و برای از دست ندادن بازار و م

 :23اعتبار سازنده، مجبورند مصالح یا تجهیزاتی را خریداری کنند که از یکدیگر پیشی بگیرند. به نقل از مهندس شماره
 

چیلر جذبی بردند و این راندمانش پایین است. و این مرسوم  به سمتدولتی را  هاییستمسیک زمانی آمدند »

را میخوریم چون گاز در کشور کم است و چیلر جذبی هم مصرفش باال است. در  اشضربهشد. االن هم داریم 

سعه کشورهای توخرند. پایین می یمتباقاز بانه  همآنفرهنگ مصرف اسپیلیت و  مثال بقیه موارد هم همین است. 

 «نیافته، فرهنگ مادی ضعیفی هم دارند.
رف های جدید با مصکنند. بنابراین تکنولوژیانرژی فعالیت می-ای و معادله هزینهبسیاری از سازندگان بر اساس منافع لحظه 

ن شگرادهند. هرچند که قدرت خریداران در شرایط تحریم و تورم نیز کاهش پیدا کرده است و کنپایین را در اولویت قرار نمی

یمت ی سود خود را حفظ کنند و هم با قتر استفاده کنند تا هم حاشیههای باقیمت پایینکنند که از تکنولوژیمزبور نیز سعی می

ندگان کنند. از طرفی بعضی از سازسرلوحه اقدامات خود می تأییدمورد انتظار خریدار فاصله پیدا نکنند. اکثر سازندگان این نظر را 

سود را  یتوان قیمت را باالتر برد و حاشیهباال و استفاده از تجهیزات با کیفیت، می کرد هزینهنیز بر این باورند که در صورت 

 :16مهندس شمارهحفظ نمود. 

 ه خاطرباند بلکه هستند، با دانش وارد نشده یسازساختمانبازاری پسند شده. کسانی که متولی  سازیساختمان»

 .«اندداشتن سرمایه وارد این فضا شده
 

که سطح استانداردهای ملی و استاندارد مصالح و تجهیزات ساختمانی، از مسائلی است که همیشه مورد مناقشه بوده است. این

که همین استانداردها تحلیل دیگری دارد. اما این شود، جایهایی سنجیده میمعیارهای آن چگونه است و بر اساس چه لیسانس

رسد که مصالح غیر استاندارد که با موضوع می نظر بهشوندگان بوده است. شود، موضوع مورد اشاره مصاحبهچقدر رعایت می

، هادیوارها و سقفباشند. برای مثال یکی از مصالح اساسی مورد استفاده در مصرف انرژی در ساختمان سروکار دارند، زیاد می

گان تر از استاندارد به سازندشوند و با قیمت پایینهای فاقد مجوز تولید میهای حرارتی هستند که به مقدار زیادی در کارگاهعایق

است. بسیاری از سازندگان مصالح غیر  کنندهتعیینشود. فرهنگ مادی سازندگان و ناظران برای حل این معضل، فروخته می

 : 20کنند. مهندس شمارههای دارای مجوز استاندارد استفاده میها نیز فقط شرکتکنند و تعداد کمی از آند استفاده میاستاندار

رقه برندهای متفاستاندارد استفاده کند.... یهاشرکتزیرزمینی نباشند، مالک مجبور است که از  یهاشرکتاگر »

 .«کندیمت نگاه بدون استاندارد بسیار زیاد است. مالک هم به قیم
 

 تسهیلگرهای فرهنگ مادی

اند که در دراز مدت به بهتر شدن هایی آوردهبخشنامه راه و شهرسازی رو بههای اخیر، سازمان نظام مهندسی و وزارتخانه در سال

ورت صمحصوالت بهها پنج الیه و یا ایجاد شرایطی برای استعالم استاندارد فرهنگ مادی شده است. برای مثال استفاده از لوله

وساز شده است. مهندس ها و قوانین، منجر به تغییراتی در فرهنگ مادی کنشگران ساختپیامک و غیرو. شروع این بخشنامه

 توکلی:

 یوبخهای پنج الیه یا پنجره دوجداره باید استفاده شود. خب این حرکت نظام مهندسی قانون کرده بود که لوله»

 .«کندو ناظر را هم ملزم به رعایت این قوانین می است
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 کدگذاری فرهنگ مادی -3جدول

 ی هستهمقوله ی محوریمقوله کدگذاری باز موانع/تسهیلگرها

موانع
 

مرسأأأوم شأأأدن تجهیزات در مناطق پایین، مد شأأأدن تجهیزات 

انرژی، سأایز باال گرفتن تجهیزات توسأط سازنده، کم بودن دانش 

در مصأأالح و تجهیزات، دانش پایین در مورد تجهیزات  مهندسأأان

های جدید، حساسیت نداشتن رسانی ناقص تکنولوژیجدید، اطالع

 ناظران به ظرفیت باالتر از حد تجهیزات

مرسوم شدن 

 تجهیزات

ی
گ ماد

فرهن
 

 

بر بودن تطبیق با مصرف، زمانمقاومت در برابر تکنولوژی کم

تکنولوژی جدید، تأخیر در ورود تکنولوژی جدید، عدم پذیرش 

 تکنولوژی

تأخر فرهنگی در 

 تکنولوژی  انرژی

هأای تکنولوژی جدید، اولویت هزینه سأأأاخت و بأاال بودن هزینأه

، قیمت بلنأدمدتای در برابر هزینأه انرژی و منأافع منأافع لحظأه

ت انرژی، اولوی یهاپروژهباالی مصأأالح باکیفیت، به صأأرفه نبودن 

بودن تجهیزات جأأدیأأد،  بر یانرژر دانش انرژی، تفکر بأأازاری ب

طوالنی بودن هزینأه برگشأأأت انرژی در سأأأاختمأان، تورم مانع 

 استفاده از مصالح با کیفیت

 -ی هزینهمعادله

 انرژی

 

 یهاکارگاهدر مناطق پایین،  یراستانداردغاستفاده از مصالح 

، یراستانداردغ یهاکارگاهتولید مصالح، فعالیت  یراستانداردغ

 استاندارد اسمی و نه واقعی، کاهش عمر مفید تجهیزات، 

تولیدات 

غیراستاندارد 

 ساختمانی

تسهیلگرها
 

 

نظام مهندسی جهت چک کردن استانداردها، ، یکسو  یلگریتسأه

شأأدن بیشأأتر نهادهای مرتبط با سأأاخت سأأاختمان، تجهیزات با 

 صورت خودکاربخشنامه نظام مهندسی، اجرای مسائل انرژی به

 اعمال استاندارها

رقأابأت سأأأازنأدگأان در کیفیأت، ایجأاد تمأایز در سأأأاخأت با 

های جدید، فروش بهتر سأاختمان در صورت استفاده از تکنولوژی

 تجهیزات جدید

 رقابت سازندگان 

 

 های انرژیرویه  :4-3

 های انرژی: موانع رویه4-3-1

وساز به هدر رفت انرژی توجه های موجود در ساختفراوانی انرژی ارزان در ایران، در رویه به خاطرشاید بتوان گفت که 

د. باشای نشده است. این موضوع نه فقط برای ناظران و طراحان، بلکه برای سازندگان و مجریان ساختمانی هم آشکار میویژه

و  19ناظر در ساختمان، عدم پافشاری بر مبحث فارغ از دالیلی که در بخش هنجارهای شناختی مطرح شد، حضور محدود

های معمول وجود دارد. برای مثال، بسیاری از سازندگان همچنین اختیار سازنده در خرید تجهیزات، از موانعی هستند که در رویه

نند که کالتر میهای حرارتی و برودتی هستند، اقدام به خرید تجهیزات با ظرفیت باجهت که نگران جوابگو نبودن دستگاهازآن

 :6شود. مهندس و سازنده شمارهخود منجر به افزایش مصرف انرژی می

 زنندیمبه سازنده زنگ  بعدا ها مالک معموال تبدیل کنی هزینه باالیی ندارد.  5000به  4000کولر را از  خواهییمشما  مثال »

 .«خرمیم تربزرگمشکلی ایجاد نشود،  بعدا و از ترس اینکه 
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وساز ندارند، مجریان ذیصالح اجباری شده سالیان اخیر به جهت ساماندهی به سازندگانی که زمینه تخصصی در ساختدر 

گذار، قبل از شروع به ساخت باید با یک شرکت مجری ذیصالح قرارداد بسته و شروع به فرآیند است. به این شکل که سرمایه

ا هکنند. اما این روند در بسیاری از ساختمانشود نظارت میوسط مجری انجام میوساز که تساخت نماید. ناظران هم بر امور ساخت

تواند مشکالتی در کیفیت به یک قراردادی صوری جهت رعایت ظاهری قوانین رفته است. این اقدام می صرفا نمادین گشته و 

 :14آورد. مهندس ناظر شماره به وجودانرژی را  هدر رفتساختمان و 

وری هست و کار را درست نکرده است. با هزینه پایین، مجری ص همآناند ولی را اجباری کرده مجری ذیصالح»

 «آید که کار را دست بگیردنمی

آید. مشخص نکردن جزئیات اجرایی می وجود بهرعایت مسائل انرژی در حین اجراء  مخصوصا وساز و بیشتر مشکالت در ساخت

های طراحی در حین کار و  در عین حال عدم تسلط کارگران ماهر به اجرای درست، از مشکالتی عوض شدن نقشهها، در نقشه

ن اند. ایاند و تجربی کار کردهشود. بیشتر کارگران ماهر، آموزش ندیدهبرداری میانرژی بعد از بهره رفت هدرهست که منجر به 

 های متعددی هستند. مهندس سیدی:ها در اجرای ساختمان دارای ضعفنیز مزید بر علت هست که آن

هست ولی رویه نیست ... چون کارگران ماهر نداریم.  و عایق حرارتی امکان هدر رفت بهمربوط اجرای مسائل »

اینو اجراء کنه!؟ ناظر فقط نظارت میکنه ولی صبح تا شب اونجا نیست. اوستا کار هم  خواهدیمپس چه کسی 

 «کنیم که بلد نیستیم.استفاده می هایییتکنولوژنداریم که تخصصی باشد. ما 

 های انرژیرویه یلگرهایتسه: 4-3-2

ها از طرف نظام مهندسی، رعایت استانداردها کمی بهتر شده است. یکسال پیش، با توجه به قوانین جدید و الزام به رعایت آن

شد، بلکه در شهرداری نمی تأییدمتر بودند، از مسیر نظام مهندسی  1500برقی و مکانیکی ساختمان که زیر  تأسیساتهای نقشه

ها از متراژ صفر به سازمان نظام مهندسی تمام نقشه 1400گردید. اما از سال می تأییدشد و بدون هیچ مرور کارشناسی مصوب می

؛ هرچند است پیداکردهرسد. از طرفی قدرت ناظران نیز کمی افزایش می تأییدبه  کارشناس مربوطه، تأییدشود و بعد از ارجاع می

 :1و سازنده شمارهکه در عمل قدرت سازندگان باالتر است. مهندس 

، دیگه نمیشه که هر چه مد نظرمان هست را از شودیمکنترل مضاعف های طراحی در این شرایط که نقشه»

 «طراح بخواهیم.
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 های انرژیکدگذاری رویه -4جدول

 ی هستهمقوله ی محوریمقوله کدگذاری باز موانع/تسهیلگرها
موانع
 

ها، عدم پافشاری ناظر در بر و ظرفیت دستگاهکم توجهی ناظران به تجهیزات انرژی

مورد استانداردهای انرژی، جابجایی اهم و مهم در بحث نظارت، محدودیت ناظر در 

ی ساخت، حضور کم ساختمانی، اثر ناهماهنگی ناظران در زنجیرهمورد مصالح 

 ناظران در پروژه

های نامطلوب رویه

 نظارت

رویه
ی
ی انرژ

ها
 

، لزوم داشتن مجری ذیصالح، البی مالک با هاپروژهعدم حضأور مجری ذیصالح در 

 مجری برای عدم رعایت مقررات
 مجریان صوری

های ، عوض شدن نقشهیساتتأسمشکالت بیشتر در اجرا، اجرایی نبودن معماری و 

اجرایی  منشأها، طراحی در اجراء، لزوم پذیرش مسئولیت اقدامات توسط سازنده

های مهم و غیر مهم بجای آیتم هاییتمآمشکالت ساخت و ساز، جایگزینی 

و کارگران ماهر،  ، اهمیت اوستا کارانیرمتخصصغاجرایی  هاییپاککلیدی، 

فقدان کارگران ماهر، یاحرفهاهمیت اوستاکاران   

اجرای ناکارآمد 

 ساختمان

 

عدم پیگیری عیوب پنهان در سأأأاختمان، عدم کنترل سأأأیسأأأتمی در صأأأنعت 

های اشأتباه در بررسأی کیفیت ساختمان، قابل کنترل نبودن  سأاختمان، مکانیزم

اجرایی قدرت ناظر، قدرت پایین ناظر مصأرف انرژی در ساختمان، نداشتن ضمانت 

 در عمل، نداشتن اختیار استفاده از مصالح در اجراء

ناکارآمدی 

فرآیندهای کنترلی 

 ساختمان

تسهیلگرها
 

 

باالتر رفتن قدرت ناظران و نظام مهندسی نسبت ، استانداردها از طرف ناظر تیرعا

طراح ، قدرت باالی  هایهای گذشته، امکان ایراد گرفتن ناظر به نقشهبه دهه

 ناظران در استفاده از بعضی قوانین، بازبینی طراحی از متراژ صفر

های بهبود رویه

 نظارتی

مثبت نظارت مضأأأاعف، فشأأأار کمتر به ناظر در نظارت مضأأأاعف، اثر نظارت  یرتأث

ی قوی بر اجرا، مجبور بودن به اجراء با نظارت عالیه قوی، کنترل مضأأأاعف عأالیأه

نظام مهندسأأی، عدم تطمیع ناظران عالیه نظام مهندسأأی، قدرت باالی طراحی در 

 ی نظام مهندسیناظران عالیه

اثربخشی نظارت 

 مضاعف
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 ابعاد فرهنگ انرژی با موانع و تسهیلگرها -3شکل
 

صورت یک سیستم در نظر گرفته را به گانهسهاز اجزاء  هرکدام(، 2010های انرژی )استفنسون و همکاران،در چارچوب فرهنگ

ر گرفته درونزا در نظعنوان هسته مدل، ها هم اثرگذار و هم اثرپذیر هستند که بهاست که در تعامل با یکدیگر هستند. این سیستم

های انرژی، تمرکز به فرد و خانواده است. هرچند استفنسون سطح اند. در سطح هنجارهای شناختی، فرهنگ مادی و رویهشده

ل رسد که این مدمی به نظرکند، اما فردی را در رابطه با سطح کالن همچون قوانین، مقررات و نهادهای باالدستی و... تفسیر می

طور مستقیم ذیل نهادهای دولتی قرار ندارند، به یسازساختمانرا در نظر نگرفته است. در این تحقیق، کنشگران سطح میانی 

ازمان باشند. سی بین دولت و کنشگران میدولتی نیستند، بلکه واسطه غالبا  ای وجود دارند که های میانهبلکه نهادها و سازمان

نهاد و شهرداری که منتخب دولت نیست، دو نهاد میانی بسیار مهم و اثرگذار در عنوان یک سازمان مردمنظام مهندسی به

ساز وخاصی مدیریت ساخت هاییژهباکار ووساز هستند. این نهادها دولتی نیستند، اما تحت نظارت دولت فعالیت دارند و ساخت

ذاری گسیاست یرتأثباشد، اما این افراد تحت ی میهای پژوهش با تمرکز بر فعاالن ساختمان در سطح فردعهده دارند. یافتهرا به

وساز نیز بر حکمرانی انرژی نیز در سطح کالن اثرگذار هستند. ارتباط انرژی توسط حاکمیت قرار دارند. همچنین کنشگران ساخت

نمایش داده  صورت خط چینشود. این سطح که در مدل بهی نهادهای میانی انجام میوسیلهبین سطح خرد و سطح کالن، به

 های انرژی در راستای این تحقیق و شرایط حاکم بر ایران باشد. تواند منجر به تکمیل چارچوب فرهنگشده است، می

                       

هنجارهای 

فرهنگ  شناختی

 مادی

های رویه

 انرژی

فرهنگ 

 انرژی

 موانع:

های نامطلوب رویه- 

 نظارت

 مجریان صوری  -

اجرای ناکارآمد  -

 ساختمان

 تسهیلگرها:
های نظارتیبهبود رویه -  

اثربخشی نظارت  -

 مضاعف

 موانع:

اعمال استانداردها -  

رقابت سازندگان -  

:تسهیلگرها  

مرسوم شدن تجهیزات -  

تاخر فرهنگی در تکنولوژی  -  

انرژی-معادله هزینه -  

تولیدات غیر استاندارد  -

 مصالح  

 موانع:

فرآیندهای ضعیف  - 

 ساخت در مناطق پایین

عدم محوریت انرژی  -

ساخت و کنشگران در 

 ساز

 تسهیلگرها:

کارکرد مثبت  -

  19مبحث

کنش متقابل  -

-فعاالن ساخت

 وساز
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 وساز در سطوح خرد، میانی و کالنهای انرژی در کنشگران ساختمدل فرهنگ -4شکل

 

 گیری بحث و نتیجه -5
اند. هدر دنبال واکاوی دالیل مربوطه پرداختهباالی هدر رفت انرژی در واحدهای مسأکونی، پژوهشأأگران بهبا توجه به میزان 

فتد و اتوجهی در مصرف انرژی توسط ساکنان اتفاق میدلیل بیشود. بخشی بهرفت انرژی مسکونی به دو بخش کلی مربوط می

باید بین کنشأأگران  آن راهای مسأأکونی اسأأت که منشأأأ سأأاختمانبخشأأی دیگر ناشأأی از کیفیت پایین در طراحی و اجرای 

ر های دیگر کمتوساز( پرداخته است، که در پژوهشساز بررسی نمود. این پژوهش به بررسی بخش دوم )کنشگران ساختساخت

ن نشگراتوجهی کگیری بیاصألی پژوهش، بررسی بستر و شرایط شکل سأؤالبه این مورد اشأاره شأده اسأت. بر همین اسأاس 

 باشد. و موانع آن می یلگرهاتسهوساز به هدر رفت انرژی و همچنین بررسی ساخت

ها در های غیر بهینه را در سأأه بعد هنجارهای شأأناختی، فرهنگ مادی و رویهگیری سأأاختمانپژوهشأأگران، بسأأتر شأأکل

سأطح فردی و برخی دیگر نیز در سطح  های مورد اسأتفاده دراند. بعضأی از دادهبندی کردههای انرژی دسأتهچارچوب فرهنگ

 ارد،د وجود وسازساخت کنشگران از بخشی در که خصوصیاتی از بندی شده است. در بخش فردی، یکیسازمانی و نهادی دسته

 انرژی به مربوط هایدر جهت ارزش کمک به تواندمی هستند و تماس در یکدیگر با «رو در رو» صأورتبه ها-آن که اسأت این

 مجریان و هاسازنده ناظر، مهندسان. باشد انرژی به مربوط هایارزش کردن نهادینه در ضعف نقطه کهاین یا و باشأد دهندهیاری

های موجود در پیشأأینه، این تحقیق بندیهسأأتند. بنابراین طبق برخی از دسأأته مرتبط یکدیگر با مرتب و حضأأوری صأأورتبه

ی های تحقیق در بعد هنجارهای شأأناختی، مربوط به حوزهاغلب یافته .)سأأازمانی( داردتمرکز بیشأأتری در سأأطح خرد و میانه 

های مصأأاحبه در باشأأد. اغلب یافتههای مربوط به انرژی میفردی بوده اسأأت؛ چراکه در این بعد تمرکز بر نگرش، رفتار و ارزش

، موانع شأأأدهارائهباشأأأد. بر اسأأأاس کدهای فراد میهای متقابل ای سأأأازمانی )میانه( و کنشها نیز مربوط به حوزهبخش رویه

هنجارهای شناختی بر تسهیلگرهای آن غلبه دارد. سطح دانش و نگرش کنشگران، هنجارهای شناختی را تضعیف نموده است و 

مقررات ملی در چاپ جدید  19خورد. از طرفی اصالح مبحثاین موضأوع بخصأوص در مناطق پایین شأهر بیشأتر به چشم می
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وده ب کنندهیلتسهتواند منجر به دانش عملیاتی مهندسأان شأود که این نیز به مرور بر میزان هنجارهای شناختی مهندسان می

اسأت. اما شأرایط تورم چند سأال اخیر ایران منجر به بی تفاوتی در دانش و نگرش در بین مهندسان ناظر و سازندگان نیز شده 

مادی نیز بر دو موضأأوع متمرکز اسأأت. اول اینکه رسأأم و رسأأوماتی که در بین  های پژوهشأأگران در بعد فرهنگاسأأت. یافته

ر ب غالبا  ها باشد. این رسمترین معیار برای اسأتفاده از مصالح و تجهیزات ساختمانی میوسأاز وجود دارد، مهمکنشأگران سأاخت

ی سازندگان خی از مناطق شهری، استفادهآید. برای مثال در برمی به وجودهای مختلف شهر اساس موقعیت ساختمان در بخش

های باالی شهر نیز تجهیزاتی همچون چیلر، فن باشأد و در برخی از قسأمتدر سأیسأتم گرمایش شأوفاژ و سأرمایش کولر می

میزان مصرف انرژی نیست، بلکه به دلیل فرهنگ  به خاطر الزاما مرسأوم است. این مرسومات  BMSکوئل و یا کوئل، داکتت فن

های دیگری متفاوت از شوند که سیستموساز بوجود آمده است. در فرهنگ مادی،  مواردی هم پیدا میکنشأگران سأاختمادی 

 ظربه نباشأأأد. گیرند که به دلیل ایجاد تمایز در سأأاختمان جهت فروش زودتر و با قیمت باالتر میمرسأأومات فعلی را بکار می

محدود به  صرفا  جر به عملکرد بهتر در مصرف انرژی شده است. علت آن نیز های باالی شهر منرسد فرهنگ مادی در قسمتمی

 خودبهخوددغدغه و نگرش مصرف انرژی نیست، بلکه کیفیت ساختمان و فرهنگ مادی استفاده از مصالح و تجهیزات استاندارد، 

ها از ( ندارد. آن1400و همکاران ) گیری تعارضأأی با پژوهش موالیی کرمانیشأأود و این نتیجهمنجر به هدررفت کمتر انرژی می

اند. بنابراین رسأم و رسأومات استفاده از مصالح و یافته تشأخیص دادههای انرژی، افراد مسأرف را در محالت توسأعهجهت رویه

دهد. در بعد وسأاز را شکل میتجهیزات سأاختمانی در مناطق مختلف شأهری با رویکرد بازار، فرهنگ مادی کنشأگران سأاخت

های انرژی نیز برخی از مشأکالت مربوط به ناظران، مجریان صأأوری و قوانین سأأازمانی منجر به رفتارهای اجرایی با کارایی رویه

مطرح  باشد. در کنار نقایصهای انرژی نیز مربوط به این بعد میضأعیف شده است. البته بیشترین امیدواری در تسهیلگری رویه

شده است. اول اینکه مهندسان، قابلیت استعالم  یفیتباکساختمان  به سمتجر به حرکت شأده، دو مورد از قوانین سازمانی، من

اند. دوم اینکه نظام مهندسی جهت عملکرد بهتر در مصأالح سأاختمانی اسأتاندارد را از طریق سأازمان نظام مهندسی پیدا کرده

پردازد. هرچند که در مجموع تر میخبرهها توسأأط مهندسأأان وسأأاز به بازدید تصأأادفی و مضأاعف از سأأاختمانکیفیت سأاخت

ا هشود، اما سرعت آن بسیار پایین است و این موضوع باید از طریق مشوقعملکرد سازمانی منجر به بهتر شدن کیفیت انرژی می

 مصرف بهینه حرکت کند.  به سمتها با سرعت بیشتری و تنبیه

شود که یکی از سه بعد در رفتار صرفه جویانه زمانی ایجاد می های تغییر( معتقدند که فرصت2010استفنسون و همکاران )

ابقی کند مهای دیگر شده و سعی میهای انرژی تغییر پیدا کرده باشد. این تغییر منجر ناسازگاری با مؤلفهدر چارچوب فرهنگ

گران مزبور مورد بررسی قرار دادند. ترین منشأ اثر را در بین کنشراستا کند. بر این اساس پژوهشگران مهمها را با خود همآن

ای هست که مصرف انرژی را در اولویت قرار وساز و همچنین خرید و نصب تجهیزات، به گونههای موجود تهران در ساخترویه

ساز داشته است، هرچند که هابنر و ودهد. در نتیجه بعد فرهنگ مادی اثرگذاری جزئی در فرهنگ انرژی کنشگران ساختنمی

دانند. بعد هنجارهای شناختی نیز کننده میهای فیزیکی ساختمان را در میزان مصرف انرژی تعیین( ویژگی2015) ارانهمک

تغییر چندانی در رفتار اجرایی کنشگران نداشته است، چراکه تغییرات این بخش نیز محدود بوده است و اگر تغییراتی هم در 

ر سویینی و گیری با نظابعاد دیگر قرار گرفته و بال اثر گردیده است. این نتیجه یرتأثنگرش و ارزش کنشگران مزبور بوده، تحت 

های انرژی، تأثیرات بیشتری رسد در بعد رویه( در مورد رفتارهای محدودکننده نیز همخوانی ندارد. بنظر می2013همکاران )

تر ناظران و همچنین فشار بر سازندگان شده است. قابل مشاهده است. رویکرد تنبیهی موجود در این بعد، منجر به عملکرد به

. در این ها در نظر گرفته نشده استشوندگان نیز این است که در این بعد، بیشتر تمرکز بر تنبیه بوده و مشوقانتقادات مصاحبه

ا الزام به استاندارها و های موجود بر ابعاد دیگر شده است. در حقیقت برویه یرگذاریتأثآور سازمانی، موجب زمینه وجوه الزام

کنند و سپس ناظران همچنین بازدید مضاعف از طرف سازمان نظام مهندسی، ناظران را ملزم به رعایت اصول کیفی ساختمان می

کند. مواردی زیادی هم وجود دارد که ناظران با سازندگان وارد چالش نشده و به خواست هم این فشار را بر سازندگان اعمال می

ها به شورای انتظامی و در بعضی موارد محاکم قضایی کنند ولی در صورت مشخص شدن تقصیرات ناظران، آنمکین میها تآن

های انرژی را دارای بیشترین اثر در مداخله برآورد کرده ( نیز فرهنگ مادی و رویه2016شوند. اسکات و همکاران )معرفی می

های انرژی و سپس در فرهنگ مادی باالی حاضر بیشترین اثرگذاری در بعد رویه توان ادعا کرد که در حالبودند. در نتیجه می
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راستا شهر وجود دارد که با ابعاد هنجارهای شناختی و فرهنگ مادی در پایین شهر ناسازگاری پیدا کرده است و سعی در هم

 کردن این ابعاد را دارد.

وساز مورد بررسی گرفته است که در ی با تمرکز ذینفعان ساختانرژ بندی کلی، در این پژوهش سه بعد فرهنگدر یک جمع

عنوان رابط بین سطح کالن و خرد، نقش ضعیفی باشد. در سطح میانه سازمان نظام مهندسی و شهرداری بهسطح فردی )خرد( می

ح ، سطشدهمطرحها حریمکنند. از این جهت که در سالیان اخیر موضوع توساز ایفا میدر ارتقاء فرهنگ انرژی کنشگران ساخت

نشأ گیرند. موساز سخت نمیکمتری بر اجرای قوانین انرژی دارد و بر کنشگران ساخت یدتأکمیانی )سازمانی( و کالن )دولت( 

 یگذارد. دولت در اندیشههای انرژی میرا بر رویه یرشتأث غالبا باشد و گیری فشار سطح خرد بر سطوح دیگر میاین عدم سخت

مشکالت  به خاطرگذاران این بازار را از دست بدهد. همچنین خواهد سرمایهی آن به شهروندان است و نمیمسکن و عرضهایجاد 

 باشد. آن می ینسبت به مصرف بی رویه تفاوتییبشود، انرژی و قربانی می آنچهبرد. بنابراین معیشتی، قیمت انرژی را هم باال نمی

وانع وساز بپردازد. ممود با بررسی ابعاد مختلف، به واکاوی فرهنگ انرژی کنشگران ساخت: پژوهش حاضر سعی نپیشنهادات

ری از تباشد تا بتوان به بررسی دقیقوساز میپیش روی تحقیق حاضر، نداشتن اطالعات آماری و مبسوط از کنشگران ساخت

وساز و سنجش سطح مدخل در ساختذی ذینفعان این بخش رسید. بنابراین موضوعاتی همچون بررسی پیمایشی کنشگران

ای هی پایدار محیط زیستی در ساختمانشود. همچنین با توجه به وضعیت منفی توسعهها پیشنهاد مینگرش، دانش و رفتار آن

ر، ذاگهای سیاستگرایی انرژی در نهادهای باالدستی، بررسی ارگانمسکونی و اصالح امور مربوط به انرژی، موضوعات میزان عمل

 گردد. کنندگان واحدهای ساختمانی پیشنهاد میبررسی فرهنگ انرژی در بین مصرف

 مالحظات اخالقی

 پیروی از اصول اخالق پژوهش
 ها تکمیل شد.آگاهانه توسط تمامی آزمودنی نامهرضایتهای در مطالعه حاضر فرم

 حامی مالی
 شد. تأمینهای مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله هزینه

 مشارکت نویسندگان
مجید فاطمی خصال، حسین ها: و تحلیل داده شناسیروش؛ مجید فاطمی خصال، حسین میرزایی، صادق صالحیطراحی و ایده پردازی: 

 .حسین میرزایی، صادق صالحی، حسین اکبری؛ نظارت و نگارش نهایی: میرزایی

 تعارض منافع
 بنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است. 
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