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چکیده
ی در خصوص ساختوساز پایدار و افزایش نگرانیهای محیطزیستی ،حوزهی جدیدی در مدیریت
با گسترش آگاه 

پروژه با عنوان «مدیریت پروژهی سبز» شکل گرفته است .مدیریت پروژهی سبز ،بهعنوان یک سازمانی جهانی ،از طریق
متدولوژیها و استانداردهای مدیریت پروژهی پایدار ،بهدنبال سازگارسازی پروژهها با محیطزیست در جهت ارتقای

مدیریت پروژه و با محوریت توسعهی پایدار ،به شرکتها امکان میدهد تا ضمن ادغام پایداری در فرآیندهای خود،
پروژههای خود را مدیریت کنند و از این طریق اثرات منفی زیستمحیطی را کاهش دهند .هدف اصلی این تحقیق ،شناسایی
و اولویتبندی عوامل مؤثر در ارتقای ساختوساز پایدار در صنعت ساختمان با رویکرد مدیریت پروژهی سبز از طریق

این متدولوژی بهمنظور تحقق توسعهی پایدار است .از اینرو ،در این پژوهش کاربردی ،از طریق روشهای کتابخانهای
و میدانی و راهبرد توصیفی-پیمایشی و نیز استفاده از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه ،دادههای پژوهش جمعآوری

و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .بر اساس یافتههای پژوهش ،شش عامل اصلی مؤثر در ارتقای ساختوساز پایدار

در صنعت ساختمان (تعهد و مسئولیتپذیری ،اخالق و قدرت تصمیمگیری ،یکپارچگی و شفافیت (فرآیندهای پروژه)،

توسعهی منابع (طبیعی) ،تساوی اجتماعی و محیط زیستی و رونق اقتصادی) مشخص و برای هر کدام از آنها پنج عامل
مهم شناسایی و اولویتبندی شد .در این راستا ،مهمترین عوامل مؤثر ،از بین شش عامل اصلی ،توسعهی منابع (طبیعی)
و از بین سی عامل فرعی ،کارفرما بهعنوان حامی مالی ،شناخته شد.

کلید واژگان :ساختوساز پایدار ،توسعهی پایدار ،صنعت ساختمان ،مدیریت پروژهی سبز ،پی.آر.آی.اس.ام.
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پایداری و بازآفرینی سیارات بهویژه کرهی زمین است .یکی از این متدولوژیها ،پی.آر.آی.اس.ام 1.است که با رویکرد
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 -1مقدمه
ساختمان از دیرباز در کشور بهعنوان کاالی سرمایهای تلقی شده و بخش مهمی از دارایی خانوادههای ایرانی در این بخش
سرمایهگذاری شده است ،بهگونهای که سرمایههای کالن را از بخشهای مختلف اقتصاد بهسوی خود جذب کرده است
(پرهیزکار و فیروزبخت .)1390 ،این امر موجب رونق غیراصولی ساختوساز در كشور بهویژه در صنعت ساختمان شده که
مشكالت متعددی (از جمله پایین بودن کیفیت ساختمانها ،كوتاهی عمر مفید بنا ،تولید ضایعات ساختمانی بیش از حد،
عدم امكان بازیافت مصالح ساختمانی و )...را بههمراه داشته و منجر به مصرف بیش از حد منابع طبیعی و ایجاد آسیبهای
جبرانناپذیری به محیطزیست شده است (.)Shaker, 2017
بهطور کلی ،رشد شتابان شهرنشینی ،ایجاد شهرکها و مجتمعهای مسکونی و گسترش حیرتآور کالنشهرها ،سبب
توسعهی نامتقارن در ابعاد متفاوت گردیده که نتیجهی آن عدم توجه به اصول پایداری در ساختوسازها باالخص در صنعت
ساختمان است که پیامدهای زیانباری در پی خواهد داشت (جعفرپور .)1397 ،از اینرو ،بهدلیل آثار اقتصادی ،اجتماعی و
زیستمحیطی انکارناپذیر ساختوسازها ،اتخاذ سیاستهای منجر به بهبود کیفیت ساختمانسازی و سازگارسازی با محیط
زیست در جهت اهداف توسعهی پایدار ،امری ضروری است (حشمتیان .)1397 ،بهبیاندیگر ،نهادینه کردن پایداری در
ساختوساز (ساختوساز پایدار) برای حفظ محیط زیست و ایجاد ارتباط میان انسان و طبیعت بهمنظور استفادهی بهینه و
طوالنی مدت از منابع طبیعی است (طاهرلو.)1395 ،
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با توجه به شکلگیری ساختمانهای ناکارآمد و بهتبع آن بروز مشکالت متنوع زیستی ،راهکارهای مختلفی در سطح جهانی
جهت هدایت پروژههای ساختمانی به سمت پایداری و اصول ساختوساز پایدار ارائه شده که مدیریت پروژهی سبز از جمله
جدیدترین آنها است (توکلی .)1397 ،در واقع ،مدیریت پروژهی سبز به کشورهای درحالتوسعه از جمله ایران ،بهدلیل سطح
پایین پایداری و لزوم ساختوساز در آنها ،کمک میکند تا احداث پروژههای ساختمانی بهصورت سبزتر و پایدارتر صورت
گیرد (دربان و جوادنیا)1397 ،؛ بنابراین ،این تحقیق با هدف شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر در ارتقای ساختوساز پایدار
در صنعت ساختمان با رویکرد مدیریت پروژهی سبز از طریق متدولوژی پی.آر.آی.اس.ام ، .به رشتهی تحریر درآمده است .در
واقع ،سؤال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از اینکه عوامل مؤثر در ارتقای ساختوساز پایدار در صنعت ساختمان با رویکرد
مدیریت پروژهی سبز از طریق این متدولوژی بهمنظور تحقق توسعهی پایدار کدام عوامل هستند؟ از اینرو ،در مقالهی حاضر
سعی خواهد شد در خصوص این موضوع تحقیقاتی ،مبانی نظری و چارچوب مفهومی تحقیق ،روش تحقیق ،یافتهها و بحث
و نتیجهگیری ارائه شود.
 -2مبانی نظری
 -1-2عوامل مؤثر بر ساختوساز پایدار در صنعت ساختمان
از مفهوم پایداری ،تا کنون تعاریف مختلفی ارائه شده است« :تأمین نیازهای خود بدون آنکه توانایی نسلهای آینده را برای
تأمین نیازهایشان از بین ببریم»« ،خوب زیستن در چارچوب محدودیتهای طبیعت» و.)Solaimani & Sedighi, 2020( ...
منظور از پایداری در صنعت ساختمان ،ساخت سازههایی نیست که صرف ًا در برابر تنشها مقاوم باشند بلکه به این معنی است
ط زیست را در نظر بگیرد و بر مبنای آنها در تالش برای رفع نیازهای خود باشد .این موضوع
که سازه شرایط حال محی 
را میتوان در بسیاری از سازههای قدیمی بهخصوص در مناطق کویری ایران مشاهده کرد که بسیاری از شرایط اقلیمی و
بومشناختی در آنها رعایت شده است (سلطانیپور و دماری.)1396 ،
ب نظران این مفهوم را دارای سه قلمروی عمده میدانند یعنی اقتصادی ،اجتماعی و
فارغ از تعاریف مختلف پایداری ،صاح 
زیست محیطی و معتقدند که پایداری بهجای آنکه به یکی از این سه بعد بها بدهد قصد دارد تا هر سه را بهینه کند تا اقتصاد
کشورها در درازمدت هزینههای پایدار نبودن را نپردازند ( .)Goel, Ganesh & Kaur, 2019در همین راستا ،فرآیند توسعهی
پایدار ،با راهبرد سازگار کردن منابع با نیازهای حال و آینده ،راهحلهایی را برای توسعهی الگوهای ساختاری ،اجتماعی و
اقتصادی ارائه میدهد تا از بروز مسائلی همچون نابودی منابع طبیعی ،تخریب سامانههای زیستی ،آلودگیها ،تغییرات
آب و هوایی ،افزایش بیرویهی جمعیت ،بیعدالتی و پایین آمدن کیفیت زندگی انسانهای حال و آینده جلوگیری شود
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( .)Huemann & Silvius, 2017بر این اساس ،ارزیابی پایداری ابزار مهمی است که میتواند به مدیران و سیاستگذاران
کمک کند تا در تالش برای ایجاد جامعهای پایدارتر ،تصمیم بگیرند (.)Kivila, Martinsuo & Vuorinen, 2017

در صنعت ساختمان نیز عوامل مؤثر بر ساختوساز پایدار را میتوان به سه بعد اصلی تقسیم کرد :بعد اجتماعی (ساخت یك
محیط كه بتواند نیازهای مردم را در هر شرایطی فراهم كند) ،بعد اقتصادی (ایجاد كیفیت باالی محیط كه منجر به توسعه
مكانهای مناسبی جهت اشتغال و افزایش بهرهوری شود) و بعد محیط زیستی (به حداقل رساندن ضایعات و آلودگی و نیز
حفظ و افزایش تنوع زیستی و ایجاد یك محیط سالم) ( .)Wenche, 2017در همین خصوص ،یکی از پژوهشهای قابلتأمل
داخلی با موضوع مدیریت پایداری در کارهای ساختمانی است که به بیان رابطهی بین پایداری و بحث ساختمان پرداخته و
آن را بسیار به منطقه ،فرهنگ و جایی که پروژه در آن احداث میشود وابسته میداند .چارچوب نظری معرفی شده در اینجا
بر مبنای اصول سهبعدی پایدار ،شامل شاخصهای اجرایی ،اهداف و فرآیند چرخهی عمر پروژه است که باید در فعالیتهای
یک پروژه مد نظر قرار بگیرد .در این تحقیق تبیین میشود که سیستم مدیریت پایداری در کارهای پروژه باید این مالحظات
را تمام ًا از مرحلهی طراحی تا انتهای پروژه و منافع و نتایج مورد انتظار اصول سه بعد پایداری را در چرخهی عمر اجرا در نظر
داشته باشد (ستوده بیدختی.)1393 ،
تأکید ساختوساز پایدار بر محدودیت منابع ،بهخصوص انرژی و کاهش پیچیدگی محیط در رابطه با مفاهیم طراحی است.
بهعبارتدیگر ،از عوامل مهم در ساختوساز پایدار ،عوامل فرهنگی ،سازمانی ،مدیریتی ،منابع و سایر عوامل محیطی ،همچون
قوانین و مقررات ،تجارب پیمانکاران و ابزارهای اندازهگیری عملکرد است ( .)Banihashemi, 2017در همین راستا ،بحث
نوآوری بهعنوان عامل کلیدی موفقیت در پایداری عملکرد در صنعت ساختوساز مطرح میشود .نوآوری بهعنوان عامل
کلیدی موفقیت در محیطهای پویا و رقابتی شناخته شده است .در واقع ،کسب دستاوردهایی از جمله بهبود عملکرد و دستیابی
به موفقیت بهخودی خود میسر نبوده و در بهکارگیری استراتژیهای نوآوری در صنایع و شرکتها نهفته است و صنعت
ساختمان نیز از این قاعده مستثنی نیست (.)Martens & Carvalho, 2017
واکاوی عوامل مؤثر در ارتقای ساختوساز پایدار در صنعت ساختمان با رویکرد مدیریت پروژهی سبز ...

همچنین ،معماری نیز باید بتواند در راستای اهداف توسعهی پایدار جهتگیری کند تا صنعت ساختمان حداقل آلودگی را برای
محیطزیست در پی داشته باشد ،لذا ضروری است تا دو اصل در این خصوص رعایت شود .اول اینکه معماری ،انعطافپذیر و
قابل تطبیق با شرایط محیط و نیازهای ساکنان آن باشد و بتواند توسعههای آتی را بپذیرد و تمهیداتی در آن دیده شود که در
هر زمان قابل بهروز شدن باشد و دوم باید مصالح مورد استفاده در آن ،بومی و قابل بازگشت به محیط باشد (& Martens
 .)Carvalho, 2017در همین خصوص ،طی بررسی انجام شده ،مدلسازی اطالعات ساختمان جهت دستیابی به ساختوساز
ناب از طریق تفکر ناب بهعنوان نگرش جدید مدیریتی در عرصهی صنعت ساختمان توجه شده است .نگرشی که در پی حذف و
از بین بردن فرآیندهای اضافی در ساخت است .نتیجهی این تحقیق این است که بهکارگیری مدلسازی ساختمان در هر پروژه
و در هر سطحی میتواند به اصول ساختمان ناب یاری رساند .اصولی که در پی کاهش فعالیتهای زائد ،افزایش ارزش حاصل از
فرآیندها ،کاهش انحراف و تأخیرات در ساختمان است ( .)Kivila, Martinsuo & Vuorinen, 2017در تحقیقی نیز با موضوع
اهداف توسعهی پایدار در ساختوساز ،ضرورت آموزش در خصوص مباحث ساختوساز پایدار ساختمان با هدف کم کردن اثرات
مضر ساختوساز بر محیطزیست برای رسیدن به توسعهی پایدار بهخوبی ذکر شده است .این تحقیق پیشنهاد میکند چارچوب
تحقیقی در مورد مسائل ساختوساز پایدار در ساختمان باید دربرگیرندهی مواردی چون دیدگاه سیستمی ،نگاه از دیدگاه طول
عمر پروژه ،جلوگیری از آلودگی ،مسئلهی دوام ،طراحی ،مصالح ساختمانی ،فرآیندهای ساختوساز ،ماشینآالت ،طراحی
ساختوساز ،عملیات تعمیر و نگهداری و تخریب زیستگاه باشد ( .)Jamil & Syazli Fathi, 2016در واقع ،هدر رفتن بیشاز
حد مصالح ساختمانی در کارگاه ،هدر رفتن انرژی بهدلیل فقدان عایقکاری حرارتی و هزینههای باالی نگهداری ساختمان جزء
مواردی است که باید در مشکالت زیستمحیطی و معماری پایدار در صنعت ساختمان بررسی گردد .سنجش میزان مصرف
مواد اولیه در شیوههای مختلف ساختوساز بیانگر این مطلب است که سیستم ساختوساز با فوالد بهدلیل بهکارگیری حداقل
مواد اولیه در مقایسه با سیستمهای دیگر برای اهداف توسعهی پایدار مناسبتر است ،چراکه بهحداقل رساندن مصرف مواد اولیه
ساختمانی مهمترین هدف توسعهی پایدار در صنعت ساختمان شناخته میشود .لذا ،سهولت مونتاژ و دمونتاژ قطعات ،قابلیت
تعمیر ،امکان بازیافت و استفاده مجدد از مزایای چشمگیر فوالد میباشند (.)Raheem, 2016
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بهطور کلی ،صنعت ساختوساز و مواد مصرفی این صنعت به لحاظ ماهیتی با تمام جامعه در ارتباط بوده و بازخوردهای بسیاری
را از لحاظ فرهنگی و اجتماعی از جانب ذینفعان هر پروژهی ساختمانی متوجه خود میسازد؛ بنابراین ،بهدنبال بهبود فناوری
ساخت و کاهش زیانهای محیط زیستی است که عنوان میشود برای رعایت ساختوساز پایدار در یک ساختمان ،باید در چهار
بخش طراحی ،ساخت ،نگهداری و تعمیرات و تخریب به جستجوی بخشهای مؤثر و مرتبط با آن پرداخته شود (طاهری اصل
ط زیست برای آنها
و حکیم آذری .)1394 ،بهطور مثال ،در اکثر کشورهای پیشرفته که مباحث انرژی و مباحث مربوط به محی 
دارای اهمیت است ،با وضع قوانین و استانداردهای الزم برای هر یک از شاخههای درگیر در ساختمان ،نسبت به کنترل مصرف
با طراحی مناسب ،احترام به محیط اطراف ،طراحی مطابق با اقلیم و آبوهوا ،رشد استفاده از منابع انرژی تجدیدناپذیر ،انتخاب
صحیح مصالح و چگونگی بهرهگیری صحیح از تجهیزات و سایر عوامل اقدام نمودهاند و در این مسیر با تدوین استانداردهای
الزم و الگوهای مصرف ،با ایجاد یک رقابت سالم بین سازندگان و مالکان توانستهاند رشد مصرف انرژی را کاهش داده و کنترل
کنند و همچنین نسبت به کاهش انتشار گازهای گلخانهای نیز اقدام نمایند .ایران نیز در این خصوص دارای قوانین و مقررات
داخلی است و مهمترین آن مبحث نوزده مقررات ملی ساختمان است (طاهری اصل و حکیم آذری.)1394 ،
ط زیست دارد نیست،
بهطور خالصه ،در صنعت ساختمان ،ساختوساز پایدار تنها ایجاد ساختمانی که تأثیرات کمی بر محی 
بلکه رویکرد جدیدی در بخش ساختمانسازی است که روش زندگی مردم را نیز ارتقا میبخشد (Wibowo, Elizar & Adji,
 .)2017از اهداف اصلی ساختوساز پایدار میتوان به اهمیت دادن به زندگی انسانها و حفظ و نگهداری از آن در حال و
آینده ،استفاده از مصالحی که چه در هنگام تولید و یا کاربری و حتی تخریب با محیط خود همگن و پایدار باشد ،حداقل
استفاده از انرژیهای سوختی و حداکثر استفاده از انرژیهای طبیعی ،حداقل تخریب محیطزیست ،بهبود فیزیکی و روانی
زندگی انسانها و کلیهی موجودات زنده و در نهایت کاهش آسیب بر روی محیط ،منابع انرژی و طبیعت ،اشاره کرد (Matar
 .)et al., 2017; Omar, 2018بنابراین ،جهت قرارگیری در مسیر توسعهی پایدار ،در کلیهی فرآیندها و بخشها در طول
چرخهی عمر یک پروژهی ساختمانی باید اصول ساختوساز پایدار رعایت شود (طاهری اصل و حکیم آذری.)1394 ،
 -2-2رویکرد مدیریت پروژهی سبز
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ط زیست به اواسط دههی  ۱۹۶۰باز میگردد .این جنبشها و تالشها در دهههای
نخستین تالشها برای حفاظت از محی 
بعدی چه از بعد عمومی و چه از بعد دولتی سرعت فزایندهای یافت .در حقیقت ،این رویهی مدیریتی تنها راهحلی بود که
ت محیطی قرار داشت ( .)Li, Xu & Huang, 2020مدیریت سبز،
پیشروی نهادهای گوناگون برای مبارزه با تخریبهای زیس 
بهعنوان یکی از این رویههای مدیریتی ،مفهومی مدیریتی برای همگرایی بیشتر مسئولیتهای اجتماعی ،اقتصادی و زیست
محیطی است .امروزه ،رویکرد سبز در جهان در حال گسترش است و با توجه به آلودگیهای هوا ،تغییرات اقلیم ،جنگلزدایی
و سایر موارد ،مدیریت سبز (بهویژه در حیطههای ساختمان سبز ،انرژی سبز و پسماند سبز) به کمک مشکالت آمده و تالش
میکند با ایجاد معیارها و مقرراتی در مسیر سبزتر شدن کارخانهها ،ارگانها و ...قدم بردارد .در واقع ،مدیریت سبز نوعی
بازنگری فکری در کار سازمانها و پروژههای گوناگون با احترام به محیط زیست است ( .)Koke & Moehler, 2019بهطور
مثال ،بر اساس یک گزارش ،شرکتهایی که استانداردهای محکمتری در زمینه مدیریت سبز دارند ،کارکنانشان از روحیهی
باالتری برخوردارند .از طرفی شرکتهای هوادار این مدیریت توانستهاند در هزینههایشان صرفهجویی کنند (Zhao, Hwang
 .)& Lim, 2020بهبیاندیگر ،مدیریت سبز مدیریتی است که داناییها و اندوختههای علمی را با مهارتهای تجربی بیآمیزد
و بهگونهای عمل کند که  -1قانونمندیهای طبیعت را در بطن سازمان خود از هر دو بعد ساختاری و رفتاری لحاظ کند
و عملکرد خود را با قواعد و مقررات محیطی سازگار نماید؛  -2برای کاهش اثرات منفی فعالیتها و اقدامات سازمان خود
از سیستمهای حفاظت محیطی استفاده کند؛  -3در جهت تولید و ارائهی کاالها و خدمات سالمتر ،پاکتر ،بیخطرتر و با
کیفیتتر بکوشد؛  -4میزان ضایعات و پسماند کاالها و خدمات خود را به حداقل ممکن کاهش دهد و در جهت تولید پسماند
صفر پیش برود؛  -5نتایج کارها و اقداماتش ،عالوه بر اینکه موجب تداوم بقای خود و سازمانش شود به ادامهی فعالیت
اکوسیستمهای طبیعی نیز مدد رساند؛  -6عالوه بر گزارشهای مالی ،گزارش مسئولیت اجتماعی و محیطی خود را بهطور
شفاف و منظم انتشار دهد؛  -7با پیشبینی ،تشخیص و پاسخگویی به انتظارات جامعه هدف ،ضمن کسب اطالع از روشهای
پیشرفتهای که در سایر سازمانها بهکار گرفته میشود ،برای سازمان خود درآمدزایی نماید؛  -8قبل از اینکه قوانین و مقررات

او را وادار به کاهش ریسک اقداماتش برای انسانها و سایر موجودات زنده و بهطور کلی اکوسیستمها نمایند ،خود به این
مهم بیاندیشند و فعالیتهای زیرمجموعهاش را در جهت ارتقای کیفیت زیستی کارکنان ،مشتریان و محیطزیست هدایت
نماید (.)Koke & Moehler, 2019

 -3-2روش پی.آر.آی.اس.ام.
متدولوژی پی.آر.آی.اس.ام( .روشهای پایدار ادغام پروژهها) یک روش مدیریت پروژه است که توسط سازمان جهانی مدیریت
پروژهی سبز با رویکرد به حداقل رساندن اثرات منفی محیطی پروژه تهیه شده و ازآنجاکه فراتر از پایان پروژه است ،با
روشهای سنتی متفاوت است و در کل چرخهی عمر پروژه حتی پس از تحویل پروژه یا محصول و با هدف به حداکثر رساندن
پایداری ،بهکار گرفته میشود ( .)Carboni et al., 2018; Cohen, 2019بهعبارتدیگر ،پی.آر.آی.اس.ام .یک روش مدیریت
ط زیست در فرآیندهای
پروژهی توسعهی پایدار محور است و هدف آن ،این است که شرکتها بتوانند ضمن ادغام پایداری محی 
خود ،پروژههای خود را مدیریت کنند و از این طریق اثرات منفی زیست محیطی و اجتماعی آنها را هنگام اجرای پروژه
کاهش دهند و بهعبارتی به تعادلی بین منابع محدود ،مسئولیتهای اجتماعی و نتایج پایدار برای پروژههای خود دست یابند
و لذا از این رهگذر مدیریت پروژه سازگارتر با محیطزیستشود ( .)Carboni et al., 2018; Farooq, 2017این متدولوژی
یا روششناسی که اغلب در ساختوساز و توسعهی امالک و مستغالت کاربرد دارد ،مبتنی بر شش اصل اساسی استو د ر واقع
رویکرد آن ،بر مبنای استانداردهایی مانند پی.ام.بی.اُ.كی ،ا ِی.پی.ام.بی.اُ.كی ،پی  ،5آی.اس.اُ  ،14001آی.اس.بی ،پی.آر.آی.ان.
سی.ای  2و ای.جی.آی.ال.ای جهت ارائه مناسبترین راهحلها به سازمانها ،در پاسخ به سؤال ،چگونه میتوانیم پروژهی
خودمان را سبزتر کنیم ،است ( .)Carboni et al., 2018; Cohen, 2019; Farooq, 2017در این راستا ،تعهد و مسئولیت،
حق داشتن یک محیط امن ،تمیز و سالم ،فرصتهای برابر ،پاداش عادالنه ،لوازم اخالقی و احترام به قانون را به رسمیت
میشناسد؛ اخالق و قدرت تصمیمگیری ،حمایت از اخالق سازمانی و تصمیمگیری مطابق با اصول جهانی از طریق شناسایی،
ط زیست است؛ یکپارچگی و شفافیت ،وابستگی متقابل
کاهش و جلوگیری از اثرات مضر کوتاهمدت و بلندمدت بر جامعه و محی 
ط زیست در همهی جنبههای مدیریت ،عمل و نظارت را تشویق
بین توسعهی اقتصادی ،یکپارچگی اجتماعی و حفاظت از محی 
میکند؛ توسعهی منابع ،با بهبود روش توسعه و استفاده از فناوریها و منابع ،منابع طبیعی خود را حفظ و تقویت میکند؛ تساوی
ط زیستی ،آسیبپذیری انسان در مناطق حساس به محیطزیست و مراکز جمعیت را از طریق دینامیک جمعیتی
اجتماعی و محی 

واکاوی عوامل مؤثر در ارتقای ساختوساز پایدار در صنعت ساختمان با رویکرد مدیریت پروژهی سبز ...

بهطور خالصه ،سازمانهای پروژه محور بهویژه در صنعت ساختمان ،همواره بهدنبال مدیریت مؤثر پروژهها از طریق
بهکارگیری انواع داراییها (از جمله دانش ،مهارتها ،ابزار ،تکنیکها ،تجارب و درس آموختهها ،رویهها ،رویکردها و فرآیندها،
استانداردها و متدولوژیهای تخصصی و حرفهای مدیریت پروژه) جهت رفع نیازها و انتظارات ذینفعان بودهاند (Cohen,
 .)2019; Delisle, 2019; Niknazar & Bourgault, 2017در بستر مدیریت پروژههای سازمانی ،یکی از مهمترین این
داراییها مرتبط با مفهوم پایداری است که طیف وسیعی از ارزشها و ایدهها را در سه حوزه اقتصادی (سود) ،اجتماعی (افراد)
و اکولوژیکی-زیستمحیطی (کرهی زمین) شامل میشود ( .)Martens & Carvalho, 2017در همین راستا ،روشها و
راهکارهای متنوعی جهت رسیدن به پایداری تاکنون ارائه شده است .از جمله جدیدترین آنها ،مدیریت پروژهی سبز است
که از سوی سازمان جهانی مدیریت پروژهی سبز 2معرفی شده است .این سازمان اجتماعی از سال  2009فعالیت خود را
پیرامون تکامل حرفهی مدیریت پروژه با محوریت سبز و پایداری آغاز کرده و مورد تأیید سازمانهایی چون یونسکو و
انجمن بینالمللی مدیریت پروژه قرار گرفته و همچنین دارای استاندارد پی .فایو ،3متدولوژی پی.آر.آی.اس.ام ،.گواهینامههای
بینالمللی جی.پی.ام-بی تا جی.پی.ام-ام ،مدل پی.اس.ام ،3اصولی برای پروژههای پایدار و نیز جوایزی در جهت حفظ محیط
زیست ،رونق اقتصادی و رشد اجتماعی (پروژه برتر در سال به افراد ،پژوهشگران و مشارکتکنندگان برگزیده اعطا میشود)
است ( .)Carboni et al., 2018موسسهی مدیریت پروژهی سبز بهعنوان حامی دستورالعمل جهانی سازمان ملل متحد نقش
خود را در ترویج شهروندی جهانی از طریق حمایت از پروژههای پایدار به انجام میرساند و این نقش را بهعنوان بنیادیترین
وظیفهاش در نظر میگیرد .این موسسه همچنین خود را مبدأ جنبش جهانی مدیریت پروژهی سبز میداند که شامل
روشهایی برای دستیابی به پایداری مبتنی بر اصولی است که عبارت هستند از -1 :تعهد و مسئولیتپذیری؛  -2اخالقیات
و تصمیمگیری؛  -3یکپارچهسازی و شفافیت؛  -4اتکا به اصول و ارزشها؛  -5برابری اجتماعی و اکولوژیک؛  -6شکوفایی
اقتصادی (.)Carboni et al., 2018
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ارزیابی میکند و نهایت ًا رونق اقتصادی ،راهبردها و اهداف بودجهای را تنظیم میکند بهطوریكه نیازهای ذینفعان از جمله
نیازهای فوری و همچنین اهداف نسلهای آینده متعادل شوند (.)Farooq, 2017

بهطور خالصه ،پی.آر.آی.اس.ام .یک راهحل مدیریت یکپارچه چرخهی پروژه است که از برنامهریزی ،اجرا و تکمیل پروژههای
سرمایهای برای پیشبینیهای قابلاعتماد ،کنترل هزینه و اندازهگیری عملکرد پشتیبانی میکند و از مزایای بلندمدت این
متدولوژی میتوان به :دستیابی به اهداف استراتژیک تجاری ،کاهش هزینههای تولید ،توزیع و تحویل ،کاهش وابستگی به
منابع غیرتجدیدپذیر ،بهبود مدیریت انرژی و مدیریت پسماند ،بهبود فرآیندهای کسبوکار و افزایش درآمد و ، ...اشاره کرد
(.)Dowsett et al., 2013
 -3روش پژوهش
این تحقیق کاربردی بوده و از لحاظ گردآوری دادهها و اطالعات ،توصیفی-پیمایشی محسوب میشود .در این پژوهش،
ابتدا از طریق مطالعات کتابخانهای و بررسی مبانی نظری تحقیق شش عامل (بخش) اساسی متدولوژی پی.آر.آی.اس.ام.
مشخص و روشن شد .در ادامه با استفاده از مصاحبه (نیمه ساختاریافته و نیمه عمیق) با شش نفر از خبرگان و با کمک
تحلیل کیفی-محتوایی ،عوامل (در هر بخش پنج عامل اصلی و مجموع ًا سی عامل فرعی) مؤثر بر ساختوساز پایدار در
صنعت ساختمان با استفاده از رویکرد مدیریت پروژهی سبز از طریق این متدولوژی شناسایی شد .سپس ،بر اساس آنها،
پرسشنامهای طراحی گردید .بعد از آن ،دادهها و اطالعات بهدست آمده از پرسشنامهها ،با کمک نرمافزار اس.پی.اس.اس.
مورد بررسی و تجزیه و تحلیل کمی قرار گرفت و نهایت ًا عوامل شناسایی شده رتبهبندی گردید .از اینرو ،از طریق نتایج
حاصله ،هدف اصلی تحقیق محقق شد.

فصلنامه | تابستان  | 1400شماره دو | هنر مدیریت سبز
| 80

جامعهی آماری تحقیق حاضر شامل متخصصین صنعت ساختمان ،كارفرماها ،پیمانكارها ،مهندسین مشاور ،مدیران پروژه،
سرپرستان كارگاهها و دستگاههای نظارت است .این افراد دارای تجارب كافی در حوزهی ساختمانسازی بوده و آشنایی الزم
در زمینههای ساختوساز پایدار و مدیریت پروژهی سبز را دارا هستند .در این مسیر ،برای نمونهگیری از روش نمونهگیری
تصادفی طبقهای استفاده شده و با توجه به اینکه جامعهی آماری این تحقیق نامحدود است ،برای محاسبهی حجم نمونه
از فرمول کوکران استفاده شده که بر اساس محاسبات انجام شده ،حجم نمونه  384نفر بهدست آمد که برای افزایش دقت
نتایج حاصله ،این تعداد به  400نفر افزایش پیدا کرده است .روایی پرسشنامه این پژوهش توسط بیست نفر متخصص مورد
بررسی و تأیید شد و پایایی آن نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفت و نمرهی قبولی را دریافت کرد.
شایان ذکر است که نظر به جدید بودن مفهوم و کارکردهای این متدولوژی ،در این تحقیق سعی شده در مسیر بررسی صح 
ت
و بهمنظور افزایش اعتبار و دقت پژوهش از کلیهی ویژگیها و پتانسیلهای روششناسی مرتبط و متناسب با پژوهش حاضر
بهرهگیری شود .بر این اساس ،اعتماد و اطمینان به یافتههای این پژوهش کاربردی از طریق اقدامات صورت گرفته ذیل
قابل تبیین هستند:
 واکاوی موشکافانهی مبانی نظری تحقیق؛ کاوش نظاممند اسناد و مدارک مرتبط با پژوهش؛ استفاده از رویکردتفسیرگرایی و استقرایی ،کمک گرفتن از ظرفیتهای روش تحلیل کیفی (محتوایی) و کمی (آماری)؛ بهکارگیری روش
مثلث سازی در تمام طول فرآیند تحقیق؛ بهرهگیری از شیوهی بازنگری همتا در همهی مراحل پژوهش ،تأیید و تصدیق
یافتههای نهایی تحقیق توسط صاحبنظران این عرصه.

 -4تحلیل دادهها

در این پژوهش ،ابتدا با بهرهگیری از مبانی نظری تحقیق ،شش اصل (بخش) اساسی متدولوژی پی.آر.آی.اس.ام .مشخص
شد .سپس ،با کمک انجام شش مصاحبهی نیمهی ساختاریافته با افراد متخصص در حوزهی مربوطه و در پی آن تحلیل
محتوایی کیفی (جدول  ،)1برای هر یک از این بخشها ،پنج عامل و در مجموع  30عامل شناسایی شد.
جدول  -1نمونهای از فرآیند تحلیل دادههای کیفی
مصاحبهی شمارهی سه
مفهوم برگرفته از متن مصاحبه

یافته (اصلی)

یافته (فرعی)

ساختوسازهای پایدار هیچ موقع در برآوردهای اولیه اقتصادی ،پاسخگوی
شرایط کارفرما نیست .بههمین دلیل یا حامی مالی دارند یا یک سازمان
خاصی کارفرمای کار است.

رونق اقتصادی

هزینهی اولیهی نسبت ًا باال ساختوساز پایدار در
مقایسه با ساختوساز معمولی

بهندرت کارفرماهایی پیدا میشوند که دنبال زندگی به سبک پایدار با
ساختمان پایدار باشند و این نوع کارفرما برای این کار هزینههای خوبی هم
انجام میدهند و میخواهند از هر نظر ایمن باشند.

تعهد و مسئولیتپذیری

نقش کارفرما (بهعنوان حامی مالی)

تعدادی از شرکتهای داخل کشور ،درصدد استفاده از بحث ال.ای.ای.دی
تا سال  1400در پروژههای خود میباشند.

اخالق و قدرت
تصمیمگیری

تصمیمگیری مطابق با اصول و استانداردهای
جهانی

مشکل ساختمانسازی در کشور این است که کسی که سازنده است،
بهرهبردار نیست.

تعهد و مسئولیتپذیری

نقش کارفرما (بهعنوان حامی مالی)

معمو ًال پروژههایی که پایدار تعریف میشوند مثل پروژههای نیروگاهی،
کسی که سازنده هست ،بهرهبردار هم هست که در دورهی بهرهبرداری
چندساله هزینههای انجام شده آن برمیگردد.

تعهد و مسئولیتپذیری

نقش کارفرما (بهعنوان حامی مالی)

ساختمانسازها پس از ساخت ساختمان ،آن را میفروشند و از پروژه خارج
میشوند و اگر سودی هم در بلندمدت در کار باشد ،بهرهبردار این سود را
میبرد که این تناقض باعث میشود که سازندگان رغبتی به ساختوساز
پایدار نداشته باشند.

تعهد و مسئولیتپذیری

نقش پیمانکار (بهعنوان سازنده)

کارفرماها برای ساختمان پایدار هزینه نمیکنند چون این هزینهها در
فروش ساختمان دیده نمیشود.

رونق اقتصادی

سودرسانی در بلندمدت ساختوساز پایدار در
صنعت ساختمان

بازار هدف ساختوساز پایدار کم است.

رونق اقتصادی

محدود بودن بازار هدف در بخش ساختوساز
پایدار در صنعت ساختمان

یک قانونی بهزودی تصویب میشود که ادارههای دولتی را الزام به
تولید  25درصد از توان مصرفی خود میکنند ،از طریق پنلهای انرژی
خورشیدی و...

تعهد و مسئولیتپذیری

اجبار در اجرای ساختوساز پایدار در نهادهای
دولتی و خصوصی

اگر بحث اجبار در ادارهها و سازمانها انجام شود میتوان امیدوار بود
که ساختوساز پایدار انجام شود و چون در حال حاضر اجباری وجود
ندارد ،اداره یا باید خودش به انجام این کار رغبتی داشته باشد یا یکسری
مشتریهای خاصی داشته باشد که دنبال این نوع ساختوساز باشند.

تعهد و مسئولیتپذیری

کارفرمای اکثر کارها و پروژههای بزرگ کشور که میتوان در آنها از
ساختوساز پایدار استفاده کرد دولتی است و مدیران بخش دولتی چون
نمیدانند تا چه زمانی مسئول بخش مربوطه هستند بهدنبال ساختوساز
پایدار و سودرسانی در بلندمدت نیستند و بهدنبال روشهای سودرسانی در
کوتاهمدت هستند.

اخالق و قدرت
تصمیمگیری

کوتاه بودن دورهی مدیریت مدیران ارشد در
بخشهای دولتی

معمو ًال برای انجام کارها راهی انتخاب میشود که نیاز به کمترین هزینه
داشته باشد تا سودرسانی در بلندمدت؛ و در صورتی از ساختوساز پایدار
استفاده میکنند که بازار هدف آن را هم داشته باشند.

رونق اقتصادی

سودرسانی در بلندمدت ساختوساز پایدار در
صنعت ساختمان – محدود بودن بازار هدف در
بخش ساختوساز پایدار در صنعت ساختمان

اجبار در اجرای ساختوساز پایدار در نهادهای
دولتی و خصوصی

واکاوی عوامل مؤثر در ارتقای ساختوساز پایدار در صنعت ساختمان با رویکرد مدیریت پروژهی سبز ...

ساختمانی پایدار است که نیازی به انرژی بیرونی نداشته باشد و وابستگی
آن به انرژیهای تجدیدناپذیر کمتر از بقیه ساختمانها باشد.

توسعه منابع (طبیعی)

حداقل استفاده از منابع انرژی تجدیدناپذیر و
حداکثر استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر
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در مرحلهی بعد با استفاده از عوامل شناسایی شده در مراحل قبل ،پرسشنامه تحقیق تنظیم شده و در دسترس اشخاص
مورد نظر قرار گرفت .بر اساس بررسیها و تحلیلهای کمی انجام شده ،رتبهی بخشهای اصلی پی.آر.آی.اس.ام ،.تأثیرگذار
در ارتقای ساختوساز پایدار در صنعت ساختمان و عوامل زیرمجموعهی هرکدام از آنها ،در جدول  2قابل مشاهده است.
جدول  -2عوامل مؤثر در ارتقای ساختوساز پایدار در صنعت ساختمان با رویکرد مدیریت پروژهی سبز
عامل

رتبه
در
بخش

رتبه
درکل

درصد
در
بخش

درصد
درکل

بخش اول -تعهد و مسئولیتپذیری

_

5

_

%16.40

نقش کارفرما (بهعنوان حامی مالی)

1

1

%24

%3.90

اجبار در اجرای ساختوساز پایدار در نهادهای دولتی و خصوصی

2

10

%21

%3.60

نقش دولت و ادارهها و سازمانهای دولتی

3

15

%20

%3.30

نقش نهادهای خصوصی

4

23

%19

%3.10

نقش پیمانکار (بهعنوان سازنده)

5

30

%16

%2.50

_

2

_

%16.80

کوتاه بودن دورهی مدیریت مدیران ارشد در بخشهای دولتی

3

13

%20

%3.40

استفاده از درس آموختهها

4

20

%19

%3.20

اخالق سازمانی

2

11

%21

%3.50

تصمیمگیری مطابق با اصول و استانداردهای جهانی

1

5

%22

%3.70

تأثیر چشماندازها و خطمشیهای کشور بر عملکرد نهادهای دولتی و خصوصی

5

24

%18

%3.00

_

4

_

%16.50

نهادینه کردن پایداری در استانداردهای نظاممهندسی و خدمات مشاوره

1

7

%22

%3.70

درنظرگرفتن گواهینامههای پایداری برای ساختمانها در هنگام اختتام پروژه

2

8

%22

%3.60

ایجاد راهکارهای مدیریتی در زمینهی ساختوساز پایدار نظیر مدیریت پروژهی سبز

3

19

%20

%3.20

وابستگی و ارتباط مؤثر بین ذینفعان پروژه (کارفرما ،پیمانکار ،مشاور و)...

4

22

%19

%3.10

نظارت در نهادهای دولتی و خصوصی

5

28

%17

%2.90

_

1

_

%18.20

انتخاب مصالح مناسب و قابل بازیافت با کمترین میزان ضایعات

1

2

%22

%3.90

انتخاب روش ساختوساز مناسب

3

4

%20

%3.80

ایجاد انعطافپذیری در طراحی

5

17

%18

%3.30

حداقل استفاده از منابع انرژی تجدیدناپذیر و حداکثر استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر

2

3

%21

%3.90

تخریب مهندسی شده و مدیریت و کنترل ضایعات حاصل از آن

4

16

%19

%3.30

_

6

_

%15.40

4

27

%19

%2.90

بخش دوم -اخالق و قدرت تصمیمگیری

فصلنامه | تابستان  | 1400شماره دو | هنر مدیریت سبز

بخش سوم -یکپارچگی و شفافیت (فرآیندهای پروژه)

بخش چهارم– توسعهی منابع (طبیعی)

بخش پنجم -تساوی اجتماعی و محیط زیستی
درگیر کردن مردم (بهعنوان بهرهبردار) در ساختمان از مرحله طراحی تا اتمام ساختمان
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رتبه
در
بخش

رتبه
درکل

درصد
در
بخش

درصد
درکل

فرهنگسازی در جامعه در خصوص ساختمان پایدار

1

6

%24

%3.70

شرایط اجتماعی زندگی مردم کشور و میزان رضایت آنها از زندگی

2

21

%20

%3.20

مشارکت اجتماعی مردم

3

26

%19

%2.90

سرمایهی اجتماعی (اعتماد متقابل ،هنجارهای مشترک ،ارتباطات ،هویت جمعی و)...

5

29

%18

%2.70

_

3

_

%16.70

ارزان بودن انرژی در کشور در مقایسه با سایر کشورها

5

25

%18

%3.00

هزینهی اولیهی نسبت ًا باال ساختوساز پایدار در مقایسه با ساختوساز معمولی

3

14

%20

%3.40

محدود بودن بازار هدف در بخش ساختوساز پایدار در صنعت ساختمان

4

18

%20

%3.20

سودرسانی در بلندمدت ساختوساز پایدار در صنعت ساختمان

1

9

%21

%3.60

در نظر گرفتن تسهیالت و وامهای بانکی برای ساختوساز پایدار در صنعت ساختمان

2

12

%21

%3.50

عامل

بخش ششم  -رونق اقتصادی

 -5یافتهها و بحث
مهمترین بخش مؤثر در ارتقای ساختوساز پایدار در صنعت ساختمان با رویکرد مدیریت پروژه سبز از طریق متدولوژی پی.آر.
آی.اس.ام .بخش توسعهی منابع (طبیعی) است و بخش اخالق و قدرت تصمیمگیری در رتبهی دوم ،بخش رونق اقتصادی
در رتبهی سوم ،بخش یکپارچگی و شفافیت (فرآیندهای پروژه) در رتبهی چهارم ،بخش تعهد و مسئولیتپذیری در رتبهی
پنجم و بخش تساوی اجتماعی و محیط زیستی در رتبهی ششم قرار گرفتند.
واکاوی عوامل مؤثر در ارتقای ساختوساز پایدار در صنعت ساختمان با رویکرد مدیریت پروژهی سبز ...

در همین راستا ،در بخش تعهد و مسئولیتپذیری ،مهمترین عامل کارفرما (بهعنوان حامی مالی) است و پساز آن بهترتیب عوامل
اجبار در اجرای ساختوساز پایدار در نهادهای دولتی و خصوصی ،نقش دولت و ادارهها و سازمانهای دولتی ،نقش نهادهای
خصوصی و نقش پیمانکار (بهعنوان سازنده) قرار دارند .در بخش اخالق و قدرت تصمیمگیری ،مهمترین عامل تصمیمگیری
مطابق با اصول و استانداردهای جهانی است و پساز آن بهترتیب عوامل اخالق سازمانی ،کوتاه بودن دورهی مدیریت مدیران
ارشد در بخشهای دولتی ،استفاده از درس آموختهها و تأثیر چشماندازها و خطمشیهای کشور بر عملکرد نهادهای دولتی و
خصوصی قرار دارند .در بخش یکپارچگی و شفافیت (فرآیندهای پروژه) ،مهمترین عامل نهادینه کردن پایداری در استانداردهای
نظا م مهندسی و خدمات مشاوره است و پساز آن بهترتیب عوامل در نظر گرفتن گواهینامههای پایداری برای ساختمانها در
هنگام اختتام پروژه ،ایجاد راهکارهای مدیریتی در زمینهی ساختوساز پایدار نظیر مدیریت پروژهی سبز ،وابستگی و ارتباط مؤثر
بین ذینفعان پروژه (کارفرما ،پیمانکار ،مشاور و )...و نظارت در نهادهای دولتی و خصوصی قرار دارند .در بخش توسعهی منابع
س از آن بهترتیب عوامل
(طبیعی) ،مهمترین عامل انتخاب مصالح مناسب و قابل بازیافت با کمترین میزان ضایعات است و پ 
حداقل استفاده از منابع انرژی تجدیدناپذیر و حداکثر استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر ،انتخاب روش ساختوساز مناسب ،تخریب
مهندسی شده و مدیریت و کنترل ضایعات حاصل از آن و ایجاد انعطافپذیری در طراحی قرار دارند .در بخش تساوی اجتماعی
و محیط زیستی ،مهمترین عامل فرهنگسازی در جامعه در خصوص ساختمان پایدار است و بعداز آن بهترتیب عوامل شرایط
اجتماعی زندگی مردم کشور و میزان رضایت آنها از زندگی ،مشارکت اجتماعی مردم ،در گیرکردن مردم (بهعنوان بهرهبردار)
در ساختمان از مرحلهی طراحی تا اتمام ساختمان و سرمایهی اجتماعی (اعتماد متقابل ،هنجارهای مشترک ،ارتباطات ،هویت
جمعی و )...قرار دارند .در بخش رونق اقتصادی ،مهمترین عامل سودرسانی در بلندمدت ساختوساز پایدار در صنعت ساختمان
س از آن بهترتیب عوامل در نظر گرفتن تسهیالت و وامهای بانکی برای ساختوساز پایدار در صنعت ساختمان ،هزینهی
است و پ 
ً
اولیهی نسبتا باال ساختوساز پایدار در مقایسه با ساختوساز معمولی ،محدود بودن بازار هدف در بخش ساختوساز پایدار در
صنعت ساختمان و ارزان بودن انرژی در کشور در مقایسه با سایر کشورها قرار دارند.
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در اینجا ،عامل کارفرما (بهعنوان حامی مالی) مهمترین و تأثیرگذارترین عامل در ارتقای ساختوساز پایدار در صنعت
ساختمان لقب گرفت .این عامل در بخش تعهد و مسئولیتپذیری قرار دارد و این بخش در بین شش بخش اصلی مؤثر در
ارتقای ساختوساز پایدار در صنعت ساختمان ،در رتبهی پنجم قرار گرفت و بخش توسعهی منابع (طبیعی) در جایگاه نخست
قرار گرفت .دلیل این امر این است که در بخش تعهد و مسئولیتپذیری بهجز عامل نقش کارفرما (بهعنوان حامی مالی) سایر
عوامل رتبههایی بین  10تا  30را کسب کردند؛ بهاینترتیب که عامل اجبار در اجرای ساختوساز پایدار در نهادهای دولتی
و خصوصی ،رتبهی  ،10عامل نقش دولت و ادارهها و سازمانهای دولتی ،رتبهی  ،15عامل نقش نهادهای خصوصی ،رتبهی
 23و عامل نقش پیمانکار (بهعنوان سازنده) ،رتبهی  30را به خود اختصاص دادند؛ اما در بخش توسعهی منابع (طبیعی)،
عامل انتخاب مصالح مناسب و قابل بازیافت با کمترین میزان ضایعات ،حداقل استفاده از منابع انرژی تجدیدناپذیر و حداکثر
استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و انتخاب روش ساختوساز مناسب ،بهترتیب رتبههای  3 ،2و  4را به خود اختصاص دادند.
بهبیاندیگر ،سه عامل از پنج عامل این بخش رتبه تکرقمی دارند که این اتفاق در هیچکدام از بخشهای دیگر نیافتاده است.
نهایت ًا ،در ارتقای ساختوساز پایدار در صنعت ساختمان ،عامل نقش کارفرما (بهعنوان حامی مالی) در رتبهی اول ،انتخاب مصالح
مناسب و قابل بازیافت با کمترین میزان ضایعات در رتبهی دوم ،حداقل استفاده از منابع انرژی تجدیدناپذیر و حداکثر استفاده
از منابع انرژی تجدیدپذیر در رتبهی سوم ،انتخاب روش مناسب ساختوساز در رتبهی چهارم و تصمیمگیری مطابق با اصول و
استانداردهای جهانی در رتبهی پنجم قرار گرفتند .عامل پیمانکار (بهعنوان سازنده) ،نیز بهعنوان کماهمیتترین عامل شناخته شد.
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از یافتهها اینگونه برداشت و تفسیر میشود که منابع بهویژه منابع طبیعی مهمترین نقش را در ساختوساز پایدار در صنعت
ساختمان بازی میکنند و لذا بهینهسازی مصرف منابع یکی از کلیدیترین امور در ارتباط با مدیریت پروژهی سبز جهت
تحقق توسعهی پایدار قلمداد میشود .در همین راستا ،در صنعت ساختمان بهعنوان یکی از صنایع پیشرو در توسعهی
اقتصادی کشورها ،کارفرما (حامی مالی پروژهی سازمان) همچون اصلیترین رکن در مقایسه با مشاور ،پیمانکار ،مدیر
طرح و سایر رکنها ،در کلیه ِی سیستمهای ساختوساز (تک عاملی ،دوعاملی ،سه عامل ،چهار عاملی و سایر) و در تمامی
حوزهها (ساختوساز فنی و اجرایی ،شهری ،روستایی و سایر) و در بخشهای مختلف (خصوصی ،دولتی و سایر) میتواند با
بهکارگیری ظرفیتهای رویکرد مدیریت پروژهی سبز علیالخصوص متدولوژی پی.آر.آی.اس.ام .نقش برجستهای در ارتقا
ن ذکر است که در این مسیر ،پیوستهای فرهنگی و اجتماعی
ساختوساز پایدار در صنعت ساختمان ایفا کند .در آخر ،شایا 
پایدارسازی ساختمانسازی بهویژه کنشها و واکنشهای ذینفعان پروژههای ساختمانی قابلتأمل است.
 -6نتیجهگیری
ً
ساختوساز پایدار به مفهوم حركت بر محور انسان-محیط است (عموما مفهوم پایداری انسانمدار و مفهوم سبز محیطزیست
محور و سازگاری با طبیعت است) و کل چرخهی عمر ساختمان از مرحلهی طراحی ،برنامهریزی ،اجرا ،تحویل و پس از تحویل
ساختمان را در بر میگیرد .در واقع ،در راستای مسیر توسعهی پایدار و در جهت حل مشکالت دنیای مدرن و صنعتی امروز،
مقصود از این نوع ساختوساز احداث بنا بر مبنای اصول پایداری ،طراحی اکولوژیکی و معماری سبز ،بهینهسازی مصرف
انرژی و کاهش مضرات زیستمحیطی و معضالت اجتماعی و فرهنگی است .در همین رهگذر ،با توجه بهضرورت توسعهی
اقتصادی و اهمیت در نظرگرفتن مفاهیم مرتبط با مدیریت سبز در موفقیت پروژههای جدید بهویژه در صنعت ساختمان،
حیطه نوینی به نام مدیریت پروژهی سبز مطرح گردید .از اینرو ،متدولوژی پی.آر.آی.اس.ام ،.بهعنوان یکی از نمودهای جدید
مدیریت پروژهی سبز ،با بهکارگیری حداکثری از ظرفیتهای دو قلمرو مدیریت پروژه و مدیریت سبز ،با عنایت بهتمامی
جنبهها و ابعاد گوناگون و کلیهی شرایط ،محدودیتها و جوانب مختلف در این خصوص ،میتواند مدیریت پروژه ،بهویژه
ش از پیش بر بنیان توسعهی پایدار قرار دهد و آن را سبزتر و پایدارتر کند و از این طریق به
مدیریت پروژه ساختمانی را بی 
ارتقای ساختوساز پایدار در صنعت ساختمان کمک کند.
هدف اصلی این تحقیق ،شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر در ارتقای ساختوساز پایدار در صنعت ساختمان با رویکرد
مدیریت پروژهی سبز از طریق متدولوژی پی.آر.آی.اس.ام .بهمنظور تحقق توسعهی پایدار است که برای دستیابی به این مهم،
ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانهای ،شش اصل اساسی متدولوژی پی.آر.آی.اس.ام .شناسایی شد که شامل :بخش تعهد و
مسئولیتپذیری ،بخش اخالق و قدرت تصمیمگیری ،بخش یکپارچگی و شفافیت (فرآیندهای پروژه) ،بخش توسعهی منابع

(طبیعی) ،بخش تساوی اجتماعی و محیط زیستی و بخش رونق اقتصادی ،است .سپس با بهرهگیری از مبانی نظری تحقیق
و با استفاده از مصاحبه با خبرگان و با کمک تحلیل کیفی-محتوایی ،برای هر کدام از این شش بخش ،پنج عامل فرعی (در
مجموع سی عامل) شناسایی شد .پساز آن ،با استفاده از این دادهها و اطالعات جمعآوری شده ،پرسشنامهای تنظیم و در
اختیار افراد متخصص و فعالین این حوزه قرار گرفت .بعد از آن ،اطالعات بهدست آمده از پرسشنامه ،مورد بررسی و تجزیهو
تحلیل کمی قرار گرفت و عوامل شناسایی شدهی مؤثر در ارتقای ساختوساز پایدار در صنعت ساختمان با رویکرد مدیریت
پروژهی سبز از طریق این متدولوژی بهمنظور تحقق توسعهی پایدار اولویتبندی شد.

با توجه به بررسیهای صورت گرفته و یافتههای بهدست آمده ،میتوان اینگونه نتیجه گرفت که عامل کارفرما بهعنوان حامی
مالی پروژه ،بیشترین تأثیر را در ارتقای ساختوساز پایدار در صنعت ساختمان دارد و عامل پیمانکار بهعنوان سازندهی پروژه،
کمترین تأثیر را در ارتقای ساختوساز پایدار در صنعت ساختمان دارد .همچنین ،با اختالف کمی نسبت به عامل کارفرما،
انتخاب مصالح مناسب و قابل بازیافت با کمترین میزان ضایعات ،حداقل استفاده از منابع انرژی تجدیدناپذیر و حداکثر استفاده از
منابع انرژی تجدیدپذیر ،انتخاب روش مناسب ساختوساز و تصمیمگیری مطابق با اصول و استانداردهای جهانی در جایگاههای
بعدی قرار دارند .در بین شش بخش اصلی پی.آر.آی.اس.ام ،.مهمترین بخش مؤثر در ارتقای ساختوساز پایدار در صنعت
ساختمان ،بخش توسعهی منابع (طبیعی) است و بخش اخالق و قدرت تصمیمگیری در رتبهی دوم ،بخش رونق اقتصادی در
رتبهی سوم ،بخش یکپارچگی و شفافیت (فرآیندهای پروژه) در رتبهی چهارم ،بخش تعهد و مسئولیتپذیری در رتبهی پنجم
و بخش تساوی اجتماعی و محیط زیستی در رتبهی ششم قرار گرفتند .بهصورت خالصه ،اینگونه میتوان نتیجهگیری کرد که
کارفرماها با تمرکز بر بهینهسازی مصرف منابع (طبیعی) و با کمک رویکرد مدیریت پروژ ه ِی سبز بهویژه متدولوژی روشهای
پایدار ادغام پروژهها میتوانند در دستیابی به اهداف توسعهی پایدار در حوزهی ساختمانسازی کمک شایانی کنند .درنهایت،
پیشنهادهای کلی برخاسته از این پژوهش جهت بهرهگیری در تحقیقات آتی بهشرح ذیل قابلبیان است:
 بررسی تأثیر ساختوساز پایدار در کل چرخه ِی عمر ساختمان از مرحلهی طراحی ،برنامهریزی ،اجرا تا دورانبهرهبرداری در بهبود ارتباط بین ساختمان با محیط.

 -واکاوی تأثیر روش زندگی مردم در ارتقای ساختوساز پایدار در صنعت ساختمان از طریق رویکرد مدیریت پروژه سبز.

 -ارزیابی سایر استانداردها و مدلهای مرتبط با مدیریت پروژه سبز جهت ارتقای فرآیند ساختوساز پایدار در حوزه ساختمان.
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