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چکیده
 تحقیق حاضر با هددد. مقدار زیادی از انرژی ورودی به این ساختمانها تلف میگردد،در حال حاضر به علت طراحی و استفاده نامناسب از ساختمانها
 جامعدده آمدداری ایددن پددهوه سددازندگان و.بررسی عوامل انگیزشی ترغیب کننده در ساخت و بهره برداری از ساختمانهای سد ز انجددا گرفتدده اسددت
 پهوه حاضددر بددر اسددا هددد. بودند1396  تا1392  ساله اخیر بین سالهای5 بهرهبرداران آپارتمانهای مناطق مسکونی شهریِ استان گیالن در
 ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه و، روش گردآوری اطالعات میدانی. تحقیقی توصیفی و هم ستگی است،کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطالعات
 بددا اسددتفاده روش رگرسددیون، پس از بررسی توصیفی متغیرها به منظور بررسی فرضیهها. مدلسازی معادالت ساختاری بوده است،روش تحلیل دادهها
 نتددای تحقیددق. فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفته و در مورد پذیرش یا عد پذیرش هر کدا از فرضیههای آماری اظهار نظر شددد،خطی چندگانه
نشان داد که کیفیت س ک زندگی و کیفیت و قیمت تاثیر مستقیمی بر ساخت و بهرهبرداری از ساختمانهای س ز در نزد دو گددروه مددالکین و سددازندگان
 یافتهها نشان داد که آگاهی زیست محیطی و اطالعات و دان تاثیر مستقیمی بر ساخت و بهرهبرداری از ساختمانهای سد ز در نددزد، از طرفی.داشتند
. اما در نزد گروه سازندگان تاثیری نداشتند،گروه مالکین داشتند
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Abstract
Due to the inadequate design and use of buildings, a large amount of energy is wasted on
these buildings. The purpose of this study was to investigate the motivational factors in green
building construction and operation. The statistical population of this study was the builders
and users of apartments in urban areas of Guilan province during the last 5 years between
2013 and 2017. The present study is a descriptive and correlational research based on applied
purpose and in terms of data collection. Structural equation modeling was used to collect
field data, questionnaire data collection and data analysis. After descriptive analysis of the
variables to test the hypotheses, the research hypotheses were tested by using multiple linear
regression method and comments on whether or not the statistical hypotheses were accepted.
The results showed that quality of life, quality and price had a direct impact on the
construction and operation of green buildings in both owners and developers. On the other
hand, the findings showed that environmental awareness and information and knowledge had
a direct impact on the construction and operation of green buildings in the owner group but
did not affect the builder group.
Keywords
“green buildings”, “quality of life”, “environmental awareness”, “information and
knowledge”, “quality and price”
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 .)2013در واقع منشددس سدداختمان سد ز را میتددوان فرایندددی دانسددت
سددازگار بددا محددیف زیسددت و منددابع و کارآمدددی در سراسددر سدداختمان
( .)Wang, Liu, & QI, 2014سیکل یک ساختمان س ز واقعددی
را از نقطه آغازین میتوان به طراحی ،ساخت ،بهددره بددرداری ،تعمیددر و
نگهداری ،نوسازی و تخریب نا بددرد .از حامیددان و طراحددان اصددلی
ساخت و ساز ساختمان س ز میتوان به آژانددس حفاظددت از محددیف
زیست ،سازمان استاندارد و شورای ساختمان سد ز ایدداالت متحددده
اشاره کرد .در شورای ساختمان س ز دریافت گواهی نامه س ز را به
عنوان معت رترین گواهی کارشناسان تلقی میکنند (اردبیلی.)1388 ،
مصر کنندگان محصوالت س ز را نس ت به محصوالت غیرس ز دارای
کیفیت پایین تری می دانند ،آن هم با توجه به این اصل که اینگوندده از
محصوالت باید نس ت به سایرین از کیفیت بدداالتری برخددوردار باشددند
( .)Lin & Huang, 2012با این وجود ،کیفیددت ادراز شددده هددر
محصولی ،از جمله محصوالت س ز ،تاثیر مستقیمی بر روی هد خرید
مصددر کنندگان میگددذارد ( .)Tseng, & Hung, 2013قیمددت
محصوالت س ز و هزینههای مرت ف با آن تدداثیر زید ادی در تصددمیمات
خرید مصر کنندگان میگذارد ( .)Gleim et al., 2013بددا توجدده
به مسائل مطرش شده و اهمیت موضوع و تدداثیر آن در رونددد زندددگی و
آینده انسان ها ،پرس اصلی پهوه به صورت زیر خواهددد بددود کدده
عوامل انگیزشی ترغیب کننده چه تاثیری بر ساخت و بهددره بددرداری از
ساختمانهای س ز میگذارد؟
اهدا تحقیق به شرش زیر میباشد:

 -1مقدمه
مصر س ز تالش افراد در محافظددت از خددود و محددیف اطرافشددان از
طریق تصمیمات خرید بوده و نشانگر توجه و نگرانی مصر کنندددگان
به محیف زیست به عنوان نوعی مسئولیت اجتماعی و نه الزا قانونی از
جانب دولت و اجتماع میباشد .این بین جدید منجددر بدده تغییراتددی در
انتخاب نوع محصوالت مصرفی و تولیدکنندگان ایددن ق یددل کاالهددا از
سوی مصر کنندگان شده است .سوپلیکو ( )2009بر م نای تحقیقات
خود اظهار داشته  %56/5افراد به طور نس ی به مسایل زیسددتمحیطی
آگاهی دارند که به معنای شناخت و خرید محصوالت دوست دار محیف
زیست میباشد .مساله حفظ محیف زیست باعث شده است که مصددر
کنندگان درباره محصوالتی که میخرند ،بازاندیشی کنند ( Suplico,
 .)2009هنگددامی کدده شددرکتی در تولیددد محصددوالت مالحظددات
زیستمحیطی را مد نظددر قددرار میدهددد ،شددرکتهددای دیگددر بایسددتی
استراتهیهای خود را در تولید محصوالتشان تغییر دهند و تدابیری را
در راستای س ز شدن اتخاذ کنند زیرا در غیر این صورت سهم بازارشان
را از دست خواهند داد .از این رو ،میتوان اظهار داشت توجه و ند وآوری
شرکتها در ارائه محصددوالت پدداز سددازگار بددا محددیف و پاسددخگویی
اجتماعی منجر به شددکل گیددری تصددویری م ددت در اذهددان مصددر
کنندگان خواهد شد که تصویر شکل گرفته میتواند بر شهرت شددرکت
نس ت به رق ا بیفزاید و منجددر بدده تمایددل بدده خریددد مصددر کننددده از
محصوالت شددرکت گددردد ( .)Cho, Kim, & Kim, 2013بددر
اسا اعال سازمان حفاظت از محیفزیست ،در تهددران حدددود 60
سازمان غیردولتی س ز وجود دارد و تاکنون پهوه های دانشددگاهی
درمورد نحوه رفتار مصر کننده حامی محیفزیست در داخل کشور
انجا نشده است ،در صورتی که ایددن موضددوع در جهددان هددر روز
اهمیت بیشتری پیدا میکند (نخعددی و خیددری .)1391 ،ایددن در حددالی
اسددت کدده بددا وجددود سددرمایهگذاری شددرکتهای مختلددف در تولیددد
محصوالت سد ز و بازاریددابی اینگوندده از محصددوالت ،مصددر کنندگان
آنطددور کدده انتظددار مددیرود از ایددن محصددوالت اسددتق ال نمیکننددد
( .)Polonsky, 2011سهم بددازار در فددروش محصددوالت سد ز در
سراسر دنیا کمتر از  %4تخمین زده شده و ممکن است رونددد نزولددی را
در پی داشته باشد ( .)Gleim et al., 2013درز درستی از نگرش
مصر کنندگان میتواند کمک زیادی بدده تولیدکنندددگان ،بازاریابددان و
سیاست گذاران در تروی عادات مصر کنندگان کند که ضرر کمتددری
برای محیف زیسددتشددان دارد ( .)Lin & Huang, 2012نگددرش
م ت ،کیفیت زندگی و آگاهی زیسددتمحیطی غال ددا بدده عنددوان مددوارد
مرت ف با تصمیم به خرید اینگونه از محصوالت توسف مصددر کنندگان
مطددرش شددده اسددت ( Leire & Thidell, 2005; Jacob,
& Jovic, & Brinkerhoff, 2009; Sheth, Sethia,
 .)Srinivas, 2011از طرفددی ،مزایددای روانشددناختی و تمایددل بدده
شناخته شدن به عنوان مصر کننده محصددوالت سد ز میتوانددد جن دده
مناسب تری به نس ت جن ههای عملکردی همچددون قیمددت و کیفیددت
محصوالت تلقی گردد ( .)Lin & Huang, 2012به نظر میرسددد
که فقدان دان در زمینه محصوالت س ز بزرگترین مانع برای مصددر
اینگونه از محصوالت است و تصمیم بددرای مصددر ایددن محصددوالت
میتواند تنها بر پایه جن ههای اقتصادی باشد ( Tseng, & Hung,

 .1شناسایی عوامل انگیزشی ترغیدب کنندده در سداخت و
بهرهبرداری از ساختمانهای س ز.
 .2بررسی عوامل انگیزشی در ساخت ساختمانهای س ز.
 .3بررسی قوانین و مقررات ارائه شده توسف سدازمانهای
مربوطه در زمینه ساخت و بهره برداری ساختمان س ز.
اولسن ( )2008در بررسیهای خود عنوان نمود که هرچند تعدداد
زیادی از شرکتها برخی از انواع اشکال نوآوریهای سد ز را بده
مورد اجرا گذاردهاند ،اما تعدادی اندکی از آنها اقددا بده تددوین
استراتهیهای س ز نمودهاند .او همچنین تسکید نمود که بسته بده
نوع صنعت و امکان اجرای آن ،در آینده فرهنگسدازی و اجدرای
گا به گا استراتهیهای س ز به شرکتها ،اجازه استفاده از ایدن
مزیت رقابتی را خواهد داد ( .)Olson, 2008مطالعدات بیدانگر
این امر است که مصر کنندگانی که نس ت به محیف زیست
مطلع هستند به سوی رفتدار خریدد سدازگار بدا محدیف زیسدت
تحریک خواهند شد .حسین زاده نیدز در مطالعدات خدود ادعدا
نموده که با توجه به عقاید م ت نس ت به محیف زیسدت در
بین مصر کنندگان تهرانی و هم ستگی م ت آن بدا رفتدار
خرید س ز ،اگر آنها از کیفیت کاالهای س ز اطمینان پیدا کنند
نس ت به خرید این کاالها اقدا خواهند نمود (مفیددیان ،میدری
بیدددختی .)1391 ،صددفرقندی و همکدداران در بررسددی تدداثیر ارزش،
اثربخشی و ریسک درز شده از سوی مصر کننده بر قصد خرید
محصوالت س ز در بین مصر کنندگان به این نتیجه دست یافتند که
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 .4اثددرات نامناسددب کاربردهددای انسددانی را کدداه
(.)Frazer, 2005

تاثیر متغیرهای رفتار آگاهانه ،ارزش درز شده و همچنین اثربخشی
درز شده از سوی مصر کننده بر روی قصددد خریددد سد ز م ددت
میباشد و نیز ریسک درز شده و نگرانی زیست محیطی متغیرهایی
هستند کدده تاثیرشددان بددر قصددد خریددد سد ز بسددیار پددایین میباشددد
(زفرقندی و همکاران.)1394 ،
مبانی نظری
گتزنددر و گرابنددر و کراتددر ( )2004در تحقیددق خددود جهددت تشددری
ویهگیهای جمعیت شددناختی مصددر کنندددگان عالقمنددد بدده محددیف
زیست ،نشان دادند که در کل ،سن ،سط درآمد ،وضددعیت اقتصددادی-
اجتمدداعی ،جنسددیت و سددط تحصددیالت ،در شددکل گیددری ایدددهها و
رفتارهای زیستمحیطی مصر کنندگان نق دارند ( & Getzner
 .)Grabner-Krauter, 2004تحقیقات نشان میدهند که بیشتر
عالقمندان به محیف زیست را افراد جوان تر ،دارای تحصیالت بدداالتر،
جامعۀ شهر نشین و زنان و دختران تشکیل میدهند و مردمددی کدده در
منزلهای تک خانوادهای زندگی میکنند در مقایسدده بددا افددراد سدداکن
خانههای آپارتمانی ،احتمال بیشتری میرود که نگرشهددا و رفتارهددای
زیستمحیطی را بدده نمددای بگذارنددد .همچنددین افددرادی کدده مالددک
خانههای تک خانوادهای هستند نیز در مقایسه با افراد مستسجر در ایددن
خانه ها ،احتمال بیشتری میرود که به محیف زیسددت عالقمنددد باشددند
(صفرنیا .)1390 ،بر اسا آمار موجددود در آژانددس حفاظددت محددیف
زیست آمریکا ،ساختمانها در ایاالت متحدۀ آمریکددا حدددود  40%از
مصر کل میزان انرژی و به ت ع آن سهم زیادی از انتشار گاز دی
اکسید کددربن و حدددود  13%از آب مصددرفی را بدده خددود اختصددا
میدهند ( .)EPA, 2013در کشور ما ایددران نیددز طددی سددالهای
 1390-1380حدود  25%-30%از انتشار گاز گلخانهای  CO2مربوط
به بخ خانگی ،تجاری و عمومی بوده است (شیرازیان.)1393 ،
مایکل هاگ در کتاب «شکل شهر و فرآیند ط یعی :به سوی یددک
بو شهری جدید» اصول طراحی شهری اکولوژیکی بددرای طراحددی
شهری پایدار را معرفددی میکنددد کدده ع ارتنددد از ( Townshend,
:)2007
 .1درز ارزش فرآیند و تغییر :فرآیندهای ط یعی غیر ایسددتا
هستند و تغییر اجتناب ناپذیر،
 .2مفاهیم اقتصادی و اقتصاد ابزارها :نتیجه گرفتن بی شمار
از صر تالش و انرژی کمتر،
 .3تنوع :پایه ای برای سالمت اجتماعی و محیطی،
 .4سواد محیطی :پایه ای برای درز گسترده تددر مسددائل و
م احث اکولوژیکی،
 .5ارتقاء محیف :به عنوان یک نتیجه تغییر ،ندده بدده عنددوان
محدود کردن زیان و خسارت.
واتسن نیز در مقاله «طراحی پایدار» در دستیابی به طراحی
شهری پایدار را اینگونه توصیف میکند:
 .1تنوع زیستی و یکپارچگی محیطی را حفظ میکند؛
 .2در سالم بودن هوا ،آب و خاز مشارکت میکند؛
 .3طراحی یکپارچه که در طراحی و سدداخت ،شددرایف اقلددیم
منطقه ای را انعکا میدهد؛

میدهددد

از مزایای مهم ساختمان هوشمند میتوان به موارد زیر اشاره
نمود:
 .1راحتی :ساختمان هوشمند با استفاده از اتوماسددیون و بددر
عهده گرفتن برخی کارهای تکراری ،راحتی بیشتر بددرای
ساکنین خود به ارمغان میآورد .سناریوها وظیفدده تنظددیم
دقیق محیف را به عهده میگیرند .اسددتفاده از یددک نددر
افزار کارآمد و چند زبانه برای کنترل کلیه تجهیزات مزیت
دیگری است کدده موجددب سددادگی زندددگی در سدداختمان
هوشمند میگردد.
 .2ایمنی :در شددرایف بحرانددی از جملدده آتد سد وزی ،آب
گرفتگی و سرقت ،ساختمان هوشددمند اخطارهددایی اعددال
میکند که میتواند سهم بسزایی در پیشددگیری از وقددوع
خرابی یا بیشتر شدن آن ایفا کند .استفاده از سنسور دقیق
تشخیص حضور شخص ،حسگر اثر انگشددت و همچنددین
کنترل و ض ف تصاویر دوربینهددای مدددار بسددته بصددورت
دیجیتال ایمنی را برای منازل به شکل چشددمگیری بدداال
میبرد.
 .3انعطددا پددذیری :انعطددا پددذیری در اجددرا و اسددتفاده ،از
خصوصیات شاخص تکنولوژی هوشمند است .با استفاده از
ابزاری که این تکنولوژی در اختیار قرار میدهددد ،امکددان
استفاده چند منظوره از فضاها ،ابزار و م لمان وجددود دارد.
امکانات و ابزار چند عملکددردی ،باعددث انعطددا پددذیری
محیف میشود.
 .4صددرفه جددویی در مصددر انددرژی :مدددیریت سیسددتم در
ساختمان هوشمند تاثیر بسزایی در صرفه جویی مصددر
انرژی دارد .وابسته کردن نور و سیستم تهویه به حضددور
شخص و برنامه ریزی بهیندده دمددای اتاقهددا در سدداعات
مختلف ش انه روز از مصادیق این مدیریت مصر انددرژی
میباشند .همچنین جلوگیری از تاب مستقیم نور آفتدداب
به داخل ساختمان در تابستان توسددف کنتددرل اتوماتیددک
پرده و کرکره ،سد ب صددرفه جددویی در مصددر انددرژی
الکتریکی برای دستگاههای سرمایشی میشود.
 .5نمای هنر مهندسی نوین :شاید یکی از مهمترین مزایای
ساخت فضاهای هوشمند ،عملی نمددودن ایدددههای نددوین
علمی در حوزه معماری باشد .سعی بسیاری از مهندسددین
معمار بر این بوده است که از الگوهای ط یعت در عرصه
طراحددی معمدداری اسددتفاده نماینددد .یکددی از مهمتددرین
خصوصیات موجودات زنده ط یعت ،هوشمندی اسددت .لددذا
بسیار جذاب خواهد بود که از این ویهگی موجددودات ،در
هنر مهندسی بهره جست.
در تحقیق حاضر کیفیت س ک زندگی ،آگاهی زیستمحیطی ،اطالعات
و دان و کیفیت و قیمت بدده عنددوان متغیرهد ای مسددتقل و سدداخت و
بهرهبرداری از محصوالت س ز به عنوان متغیر وابسددته در نظددر گرفتدده
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شده است .مدل تحقیق برگرفته از مدل ریتر و همکاران ( )2015مددی-
باشد که در شکل ( )1نشان داده شده است.
شکل ( .)1مدل مفهومی تحقیق (من ع)Ritter et al., 2015 :

مفهومی است که برای ترسددیم توسددعه رفدداه جامعدده بدده کددار مددیرود؛

فرضیههای این تحقیق ع ارتند از:
 .1کیفیت س ک زندگی مصر کنندگان تاثیر مستقیمی بر
ساخت و بهرهبرداری از ساختمانهای س ز میگذارد.

بنابراین ،میتوان گفت که کیفیت زندگی منعکس کننده شرایف زندگی
و رفاه افددراد اسددت (ماجدددی و لهسددایی زاده .)1385 ،مطالعدده کیفیددت
زندگی بررسی عوامل موثر در احسا

 .2آگاهی زیستمحیطی مصر کنندگان تداثیر مسدتقیمی
بر ساخت و بهرهبرداری از ساختمانهای س ز میگذارد.
 .3در دستر بودن اطالعات مربوط به محصوالت سد ز
تاثیر مستقیمی بر ساخت و بهرهبدرداری از سداختمان-
های س ز میگذارد.
 .4کیفیت محصوالت س ز و قیمت آنها تاثیر مستقیمی بد ر
ساخت و بهرهبرداری از ساختمانهای س ز میگذارد.

خوب داشتن ،مفهددو زندددگی و

شادیهای مرد میباشد .در واقع نظریددهی کیفیددت زندددگی ،تددروی و
توسعهی مفاهیم کیفیت محیف زندگی مرد است تا بهترین شددیوههای
زیستی برای آنها فراهم شود .لذا هد غایی مطالعه کیفیددت زندددگی و
کاربرد متعاقب آن برای این است که مرد قادر به داشتن یک زندددگی
باکیفیت باال باشند ،به طوری که این زندگی هم هدفمند و هددم لددذت-
بخ

باشد ( .)Parker, 1997داورینهاد مقد و همکدداران ()1395

در مطالعهای با عنوان ارزیابی تاثیر قیمددت اراضددی بددر کیفیددت زندددگی
(مطالعه موردی :محله سجاد شهر مشهد مقد ) نشد ان دادنددد کدده بددا

عوامللل مللورر بللر توسللعه سللاخت و بهرهبللرداری از

توجه به باال رفتن روزبه روز قیمت زمین و مسددکن در محدددوده هددای

ساختمانهای سبز

مطلوب شهرها و افزای

از جمله عوامل تاثیرگذار بر توسعه ساختمانهای س ز میتوان بده
موارد زیر اشاره نمود:
 -1کیفیت سبک زندگی
واژه کیفیت زندگی ،بیشدتر بدا محدیف ط یعدی و شدرایف خدارجی
زندگی افراد از ق یل آلودگی ،کیفیدت مسدکن ،جن دههای زی دایی
شناسنامه ،تراکم ترافیک ،شیوع جر و مانند اینها مرت ف است.

سط تقاضا برای باال بردن سددط تددراکم در

این محدوده ها ،شاهد بروز مسائل و مشکالتی در این
محدودهها میباشیم که این مسائل و مشکالت ناخودآگدداه بددر کیفیددت
زندگی تاثیر میگذارد.
 -2آگاهی زیست محیطی
رفتار تک تک افراد یک جامعه تحت تاثیر عوامل گوناگون و متعددددی
است که شاید در تما آنها بتوان به ویهگیهای شخصی افراد ،تجددارت
آنها ،آموزشهایی که دیده اند و سابقه زندگی فردی آنان ،اشدداره کددرد.
اگر آموزشهای فردی مطددابق بددا مالحظددات زیسد تمحیطی طراحددی
شوند ،میتوان انتظار داشت رفتار گروهی و در نهایددت رفتددار سددازمانی
افراد یک جامعه در سازمانها با الگوهای زیستمحیطی همسو شوند

این متغیرها تاثیر زیادی بر سط ارضای افراد از زندگی دارند ،امددا فقددف
جن هی محدودی از مجموعهی رضایتهایی که ممکن است در فرآینددد
زندگی ارزشمند باشد را در بر میگیرند (کوک ی .)1384 ،کیفیت زندگی
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(صنایع گلدوز .)1382 ،ضمنا نگرش فرد زمانی قابددل تغییددر اسددت کدده
دان فرد تغییر کرده باشد و این امر جز در سایه آموزش مناسب امکان
پذیر نمیباشد .اگر نگرش را آمادگی درونی و بالفعل برای انجا کارهددا
تعریف کنیم ،میتوان نق آموزش را که ریشدده اصددلی تددامین داند
برای نگرش است ،به سادگی تشخیص داد (.)Suarez, 1991
رفتارهای نابهنجار درخصو محیف زیست به علددت ناآشددنایی بددا
فرهنگ شهر و روستانشینی و نداشتن درز درست از اوضاع زیست-
محیطی حاکم بر جامعه است .مرد فرهنگ استفاده از منابع ط یعی،
امکانات زیستمحیطی و فرهنگ زیستن همراه با هددم زیسددتی بددا
محیف را نیاموخته اند یا آن را درونی نکردهاند (ادهمددی و اک ددرزاده،
 .)1390به همین دلیل داشتن آگاهی از وضددعیت محددیف زیسددت و
بررسی روند تغییرات آن به موضوع مورد توجه مجامع جهانی طددی
سالهای اخیر بدل شده اسددت و درز صددحی از وضددعیت محددیف
زیست بددرای تعیددین تغییددرات الز در نحددوهی مدددیریت و ارائددهی
برنامههای مدیریتی نقد بسددیار مهمددی دارد (سددتوده و پوراصددغر
سنگاچین.)1389 ،
 -3اطالعات و دانش
جهانی شدن رو به افزای تجارت و ظهور شرکتهای چند ملیتددی
که نق عمده ای در معادالت اقتصاد جهانی ایفا مینمایند ،اهمیت
روزافزون استفاده از اطالعات بازار را نشددان داده و بدده تحقیقهددای
زیادی در سالهای اخیر در ارت اط با این موضوع منجر شددده اسددت.
برخی تحقیقها به طور عمده بر منابع اطالعات بازار تمرکز کددرده و
برخی بر اولویتهای امکان پذیر استفاده و کدداربرد اطالعددات متمرکددز
شددده انددد ( .)Leonidou & Katsikeas, 1997تحقیقهددای
اخیرمطالعهی خود را تا حد زیادی بر کاربرد اطالعات بددازار ،نظیددر
شیوههای کسب اطالعات ،ابعاد و مقیا های کاربرد اطالعات و تسثیر
کدداربرد اطالعددات بددر عملکددرد متمرکددز نمددوده انددد
( .)Diamantopoulos et al., 2003دان مشتری بدده طددور
فزاینده ای همراه با بازاریابی به عنوان یک من ددع قابددل توجدده کدده
میتواند ما را به مدیریت حمایددت از تحقیقددات و توسددعه رهنمددون
نماید ،شناخته شده است .این دان به منظور ،دسددتیابی بدده هددد
توسعه راه حل و فرآیند مدیریت ارت اط با مشتریان و تسددهیل درز
فرصتهای بازار در حال شکوفایی اسددت (موسددی خددانی و همکدداران،
 .)1391در واقع ،دان مشتری یک دارایی نامحسو ضروری برای
هر سازمان بوده که آن سازمان را قادر میسازد تا دوباره شکل گیرد
و ارزش آفرین شود (شامی زنجانی و نجف لددو .)1390 ،نکتدده قابددل
توجه در تعریف مدیریت دان مشتری آن است که مدیریت دان
مشتری درگیر ارتقاء سه نوع از دان مشتری میباشد :دان درباره
مشتری ،دان برای مشددتری و داند از مشددتری (موسددی خددانی و
همکدداران .)1391 ،جدددول ( )1مقایسدده سدده مفهددو مدددیریت دان د ،
مدیریت ارت اط با مشتری ،مدیریت دان مشتری را نشددان داده اسددت
(عاشوری و همکاران)1393 ،

جدول ( .)1مقایسه سه مفهوم مدیریت دانش ،مدیریت ارتباط با مشتری،
مدیریت دانش مشتری
مدیریت دانش
مکان

کارمندان ،تیم،

جستجوی

شرکت ،شبکه

دانش

شرکتها

قاعده
کلی

اگر فقط
میدانستیم ،که
چه میدانیم

مدیریت ارتباط

مدیریت دانش

با مشتری

مشتری
تجربه مشتری،

پایگاه داده

خالقیت و عدم

مشتری

رضایت از
محصوالت/خدمات

حفظ کردن،

اگر فقط

ارزان تر از به

میدانستیم،

دست آوردن

مشتریان ما چه

است

میدانند

باز کردن و
یکپارچهسازی
دانش کارکنان
توضیح
اصول

استخراج دانش

به دست آوردن

در مورد

در مورد

دانش از مشتریان

مشتریان،

مشتریان از

به طور مستقیم،

فرایندهای

پایگاه دادهی

اشتراك و گسترش

شرکت

آن

فروش و
تحقیق و
توسعه
بازگشت
سرمایه ،صرفه
اهداف

جویی در هزینه

تجاری

و جلوگیری از
فرایندهای

رشد مشتری

همکاری با

مداری ،حفظ

مشتریان برای خلق

مشتریمداری

ارزش

تکراری
گیرنده

مشتری

مشتری

نقش

منفعل ،دریافت

محصول/خدمات

فعال ،شریک در

مشتری

کننهی محصول

توسط طرحهای

فرایند خلق ارزش

مشوق ها

کارکنان

مقید ،وابسته به

وفاداری
تبدیل مشتری از

تشویق کارکنان
نقش

برای اشتراك

ارتباط پایدار با

دریافت کنندهی

سازمان

دانش با

مشتری

منفعل محصول به
شریک فعال

همکارانشان

کامیابی مشتری،
منافع

رضایت مشتری

حفظ مشتری

خالقیت ،یادگیری
سازمانی
کارایی در مقابل

مقیاس

کارایی در مقابل

سنجش

بودجه

کارایی بر حسب

رقبا در خالقیت و

رضایت مشتری

رشد ،مشارکت

و وفاداری

برای کامیابی
مشتری

 -4کیفیت و قیمت
تصمیم گیری در مورد سیاست های قیمت گذاری یکی از مهمترین
عواملی است که بر سود و تصویری که مشتری از ارزش کاال دارد
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همکاران ( )2012نیز موید این مطلددب اسددت کدده رفتددار آگاهاندده
مصر کننده اثر م تی بر قصد خرید س ز دارد .نتای حاصل نشانگر
این است که در نمونه مورد ت یین که قصد خرید س ز را مورد توجه
قرار داده است میتوان انتظار داشت هر قدر رفتار آگاهاندده مصددر
کننده بیشتر باشد ،قصد وی برای خرید محصوالت س ز نیز بیشددتر
می شود .مطالعات چن در سال  2009درکشور مالزی با طرش ایددن
سوال که آیا نگرانی زیست محیطی وجود دارد یا نه به این نتیجدده
دست یافته است که نگرانی نق معناداری با رفتار زیست محیطی
ندارد (.)Chen, 2009

تسثیر میگذارد .از این رو مدیران باید نحوه تعیین قیمت شایان ذکر
است که مناسب را بدانند تا با سود کم یا عد استق ال مواجه نشوند
( .)Kotler, 2000ارائه محصوالت جدید یا بهتر نس ت به سددایر
رق ا و استفاده از گا های صحی در انتخاب استراتهی برای رسیدن
به موقعیت مطلوب ،جزء اصول مهم برای رسیدن به سددودآوری در
مدل کسب و کار میباشد؛ بنابراین یک شرکت باید قادر به قیمددت
گذاری محصوالت خود بدده گوندده ای باشددد کدده بتوانددد درآمدددهایی
متناسب با ارزش ارائه شده به مشتری بدست آورد و به این ترتیب
موقعیت را نس ت به مشتریان ،کاالهای مکمل ،رق ا و تازه واردین
بالقوه حفظ نماید .قیمت گذاری مهم ترین جزء از مدل کسب و کار
میباشد و تصمیمات در مورد آن تاثیر زیددادی بددر روی سددودآوری
بنگاه اقتصادی یا شرکت به همراه دارد (محمدپور زرندی و همکاران،
.)1393

 -2روش انجام تحقیق
پهوه حاضر بر اسا هد از نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری
اطالعات ،تحقیقی توصیفی و از نوع هم ستگی است .جامعه آماری این
پهوه سازندگان و بهرهبرداران آپارتمانهای مناطق مسکونی شهریِ
استان گیالن در  5ساله اخیر بین سالهای  1391تا  1396میباشد.
خانههای ویالیی ،منازل روستایی ،ساختمانهای صنعتی ،دولتی و
مجتمعهای اداری به دلیل قدیمی بودن آنها و مطرش ن ودن این عوامل
در فرآیند زمانی اجرای آنها از جامعه آماری حذ گردید .از طرفی،
دلیل استفاده از آپارتمانهای مناطق مسکونی شهری ،آمار باالی این
ساختمانها و سکونت درصد بسیاری باالیی از افراد جامعه و استفاده
بیشتر منابع و انرژی در این ساختمانها بوده است.
از آنجایی که در این تحقیق هر دو جامعه آماری نامحدود و مقیا
دادهها از نوع کمی بوده است ،از فرمول کوکران جامعه نامحدود برای
تعیین حجم نمونه استفاده می شود که پس از توزیع  30پرسشنامه
اولیه در بین هر دو گروه ،تعداد  164نفر در گروه مالکان و تعداد 159
نفر در گروه سازندگان به عنوان نمونه تحقیق محاس ه شدند که
پرسشنامههای مورد نظر به روش نمونهگیری غیرتصادفی در دستر
در بین آنها توزیع گردید .روایی پرسشنامههای مربوطه با نظر اساتید
مجرب مورد تایید قرار گرفت و به منظور تایید پایایی پرسشنامهها از
آلفای کرون اخ استفاده گردید که نتای بدست آمده برای متغیر
ساختمان س ز با تعداد  25سوال برابر با  ،0/915متغیر کیفیت س ک
زندگی با تعداد  3سوال برابر با  ،0/866متغیر آگاهی زیست محیطی با
تعداد  6سوال برابر با  0/876و در نهایت متغیر کیفیت و قیمت با 4
سوال برابر با  0/712محاس ه گردید .آلفای کرون اخ کل نیز 0/936
اندازهگیری شد که نشاندهنده استاندارد بودن سواالت پرسشنامه است.

پیشینه تحقیق
در زمینه ساخت و بهرهبرداری از ساختمانهای س ز مطالعات محدودی
در داخل و خارج از ایران صورت گرفته است که در ادامدده بدده بررسددی
برخی از این مطالعات پرداخته میشود .خوشفر و همکاران ( )1393در
پهوهشددی بدده «بررسددی عوامددل اجتمدداعی مددوثر بددر آگاهیهددای
زیستمحیطی روستاییان (مطالعه موردی :دهستان جدداغرق شهرسددتان
بینالود)» پرداختندکدده یافتددههددای آن حدداکی از رابطدده معنددادار ابعدداد
اجتماعی :مؤلفد ه هددای فددردی ،رفتدداری-روان شددناختی ،فرهنگددی-
اجتماعی و میزان مصر رسانهای با میددزان آگدداهی هددای زیسددت
محیطی در سط  0/99بود .شواهد حاصل از پهوه طاهری ()1393
با موضوع «معماری ،س ک زندگی و اندیشهی س ز» نشان میدهد کدده
سیستمهای فعال م تنی بر انرژیهددای فسددیلی بددرای ایجد اد آسددای
اقلیمی ،افزون بر مسائل اقتصادی ،اثرات نامطلوب زیستمحیطی داشته
اند .از سویی استفاده از انرژیهای پاز مانند خورشید نیز به رغم لددزو
توجه جدی سازمانهای مرت ف و سرمایه گذاری در ایددن زمیندده ،دارای
مشکالت یا هزینههایی است که افزون بددر آنکدده همددهی سدداختمان را
پوش نمیدهند ،تنها قابلیت تامین بخشی از انرژی را دارند .صائمیان
و زارعپور ( )1389در بررسیهای خود عنوان کردند که ت لیغات س ز در
دو دههی اخیر رشد بسیار خوبی داشته اند و در واقع محرکی در جهددت
افزای آگاهی عمومی نس ت به مسائل زیستمحیطی و نیز باال رفددتن
میزان تقاضا برای کاالهای دوستدار محیف زیست میباشددند .در مقالددۀ
«استاندارهای ساختمان س ز و گواهی نامۀ جنگل؛ مروری بر مصر
چوب در آمریکا» ،سپینوزا و همکاران ( )2012به بررسی تولید الوار
از چوبهای جنگلی در ایاالت متحده پرداختند .نتای ایددن تحقیددق
نشان دادند که صنعتگران با گواهینامۀ جنگل آشنایی بیشتری دارند
تا استانداردهای ساختمان س ز .در پاسخ به این سددؤال کدده «صددنایع
برای دستیابی به حداک ر منافع از فعالیتهای زیسددت محیطددی چدده
کاری میبایست انجا دهنددد؟»  %36از پاسددخ دهندددگان (بیشددترین
بخ از پاسخ دهندگان) پیشنهاد دادند ،آموزش و افددزای آگدداهی
عمومی از حفظ محیف زیست در حیطۀ بهره برداری از محصددوالت
جنگلددی میتوانددد بدده ایددن امددر کمددک کنددد ( Espinoza,
 .)Buehlmann, & Smith, 2012یافتههای پهوه گری و

 -3نتایج
به منظور بررسددی نرمددال بددودن متغیرهددای تحقیددق و همچنددین آمددار
توصیفی مربوط از نر افزار آماری  SPSS21اسددتفاده شددد .همچنددین
پس از مشخص شدن غیرنرمال بودن دادهها ،جهددت تجزیدده و تحلیددل
استن اطی از آزمونهایی چون ضریب هم ستگی ،تحلیل عاملی تسییدی،
آزمون برازش مدل ،مدل اندازهگیری و تحلیل مسیر به کمک نر افددزار
 Smart PLS 3.0استفاده گردیددده اسددت .نتددای آمددار توصددیفی و
استن اطی بدین شرش است:
بر اسا جدددول ( ،)2توزیددع افد راد شددرکتکننده در پددهوه از نظددر
جنسیتی بدین شرش بود که در بخ مالکین ساختمان ،تعددداد  33نفددر
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رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد کدده شددامل یددک رویکددرد دو
مرحلهای بود .ابتدا مدل اندازهگیری برای اطمینددان از روایددی و بددرازش
مناسب شاخصهای سنج مورد بررسی قرار گرفته و سپس نتای بدده
دست آمده از مدل ساختاری ارائه گردید و در نهایت نیز بددا اسددتفاده از
تحلیل مسیر صحت و سقم فرضددیههای پددهوه مددورد بررسددی قددرار
گرفت .نتای بدست آمده از جدول ( )5نشان میدهد که پایایی مرکددب
با توجه به معیارفورنل و الرز ( )1981برای هددر متغیددر بیشددتر از 0/7
بوده و لذا پایایی ابزار اندازه گیری تائید میشود .همچنین بددرای اندددازه
گیری برازش مدل سنج از میانگین اشتراز و برای برازندگی مدددل
ساختاری از  R²استفاده شده است .مقدار میانگین اشتراز نشان دهنده
درصدی از تغییرات شاخص هاست که به وسیله سازه متناظر توجیه می
شود .سط قابل ق ول برای اشتراز آماری حداقل  0/5است .همانطور
که در جدول ( )6دیده می شود اشتراز آماری کدده برازندددگی مدددل را
نشان می دهد حداقل  0/5است و مقدار  R²که نشان دهنددده توانددایی
مدل در توصیف سازه است برای متغیرهای وابسته و میانجی می باشد.
این نتای نشان دهنده آن است که مدل ارائه شده توانایی قابل ق ولی
برای تشری متغیر به ود عملکرد به عنوان متغیر وابسته نهایی دارد.

زن و  131نفر مرد و در بخ سازندگان  5نفر زن و  154نفر مددرد بدده
سواالت پرسشنامه پاسخ دادند .نحوه توزیع پاسخگویان از لحاظ سن در
جدول ( )3و همچنین نحوه توزیع افراد بر اسا سط تحصیالت نیددز
در جدول ( )4نشان داده شده است.
جدول ( .)2فراوانی پاسخگویان از لحاظ جنسیت

مالکین

سازندگان

جنسیت
زن
مرد
مجموع
زن
مرد
مجموع

فراوانی
33
131
164
5
154
159

درصد فراوانی
20/1
79/9
100
3/1
96/9
100

جدول ( .)3فراوانی پاسخگویان از لحاظ سن پاسخ دهندگان

سن پاسخ

مالکین

سازنده

دهندگان
 20تا  30سال
 30تا  40سال
 40تا  50سال
 50سال به باال
مجموع
 20تا  30سال
 30تا  40سال
 40تا  50سال
 50سال به باال
مجموع

فراوانی
49
57
25
33
164
49
57
42
11
159

درصد
فراوانی
29/9
34/8
15/2
20/1
100
30/8
35/8
26/4
6/9
100

جدول ( .)5پایایی مدل اندازه گیری تحقیق

میانگین واریانس
خروجی
()AVE2
0/657
0/736
0/567
0/599
0/682
0/530

پایایی
مرکب
0/919
0/892
0/912
0/941
0/863
0/816

آگاهی زیست محیطی
اطالعات و دان
زمینه اجتماعی
ساختمان س ز
کیفیت س ک زندگی
کیفیت و قیمت

جدول ( .)4فراوانی پاسخگویان از لحاظ سطح تحصیالت

سن پاسخ دهندگان فراوانی درصد فراوانی
17/1
28
دیپلم
9/8
16
فوق دیپلم
60/4
99
کارشنا
مالک
12/8
21
کارشناسی ارشد و باالتر
100
104
مجموع
13/8
22
دیپلم
10/1
16
فوق دیپلم
47/2
75
کارشنا
سازنده
28/9
46
کارشناسی ارشد و باالتر
100
159
مجموع
همان گونه که بیان شد در این تحقیق برای آزمون فرضیهها و تعیددین
تسثیر متغیرهای مکنون از مدل یابی معددادالت سدداختاری ( 1)SEMبددا

در نهایت ،اشکال ( )4( ،)3( ،)2و ( )5آزمددون مدددل تحقیددق (در حالددت
اعداد استاندارد و معنی داری) را برای گروه مالکین و سددازندگان نشددان
می دهند .با استفاده از این حالت می توان به معنی دار بودن ارت اط بین
متغیرهای تحقیق پی برد .در این حالت اعدادی معنی دار خواهنددد بددود

1

2

Structural Equation Modeling

جدول ( .)6روایی مدل اندازه گیری تحقیق

ضریب تعیین ()R2
------------0/387
-------------

آگاهی زیست محیطی
اطالعات و دان
ساختمان س ز
کیفیت س ک زندگی
کیفیت و قیمت

Average Variance Extracted
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که خارج از بازه ( 1/96و  )-1/96باشند .به این معنی که اگر در آزمون
 tعددی بین  1/96و  -1/96باشد ،رابطه آنها بی معنا خواهد بود.

شکل ( .)2آزمون مدل تحقیق گروه مالکین (در حالت استاندارد)

شکل ( .)3آزمون مدل تحقیق گروه مالکین (در حالت معنیداری)
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شکل ( .)4آزمون مدل تحقیق گروه سازندگان (در حالت استاندارد)

شکل ( .)5آزمون مدل تحقیق گروه سازندگان (در حالت معنیداری)
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زیستمحیطی بسیار پایین بوده است تا حدی که هیچ گونه توجهی بدده
آن ندارند .از طرفی ،امروزه مالکین ساختمانها اهمیت و نقد محددیف
زیست در زندگی خود را پررنگ احسا میکنند و از همین رو ،بی از
پی در انتخاب ساختمان موردنظر خود از لحاظ نوع مصر انددرژی و
مسائل زیستمحیطی دقت به عمل میآورند .این طرز تفکر تا حدودی
مربوط به باال رفتن اطالعات عمومی افراد و هشدارهای صورت گرفته
در خصو مشکالت زیستمحیطی موجود میباشددد کدده باعددث بدداال
رفتن آگاهی مرد در خصو عوامل آلودگی محیفزیست شده است.
در راستای این نتای  ،به سازندگان ساختمانها توصیه میگردد بددا بدداال
بردن آگاهی زیسددتمحیطی خددود ،در زمیندده سدداخت و بهرهبددرداری از
چنین ساختمانهایی اقدا کرده و همچنددین باعددث تددروی اسددتفاده از
اینگونه ساختمانها در بین عمو مددرد شددوند .از طرفددی بدده مددالکین
ساختمانها نیز پیشنهاد میگردد که به باال بردن و تروی اطالعددات و
آگاهیهای خود در خصو مسائل زیستمحیطی با آشنایان و دوستان
خود پرداخته و باعث ترغیب فرهنگ عمومی جامعدده بدده سددمت چنددین
ساختمانهایی شوند .نتای حاصل از آزمون فرضیه سو نشان میدهددد
که میزان آماره تی بین دو متغیر در دستر بودن اطالعات و ساخت و
بهرهبرداری از ساختمانهای س ز در گروه مالکین خارج از بازه ( 1/96و
 )1/96است و لذا رابطه مورد اشاره معنادار می باشد .از طرفی ،ضددریب
مسیر حاصل از این رابطه برابر با  0/233و عدد م تی مددی باشددد ،لددذا
میتوان گفت که این رابطه در گروه مالکین از نددوع مسددتقیم اسددت .از
طرفی ،نتای یافتههای تحقیق نشان میدهد که میزان آماره تی این

 -4نتیجهگیری
نتای حاصل از آزمون فرضیه اول نشان میدهد که میزان آماره تی بین
دو متغیر کیفیددت زندددگی مصددر کنندگان و سدداخت و بهرهبددرداری از
ساختمانهای س ز در دو گروه مالکین و سازندگان خارج از بددازه (1/96
و  )-1/96است و لذا رابطه مورد اشدداره معنددادار مددی باشددد .از طرفددی،
ضریب مسیر حاصل از این رابطه در هر سه گروه بدده ترتیددب برابددر بددا
 0/418و  0/627می باشد ،لذا از آنجایی که ضریب مسیر هر سه گروه
عدد م تی است ،میتوان گفت که این رابطه در هددر دو گددروه از نددوع
مستقیم میباشد .بر این اسا  ،فرضددیه اول تحقیددق در هددر دو گددروه
تایید گردیده است .نتای مطالعات صددورت گرفتدده توسددف دبددل و دیددر
( ،)2012سینگاپید ( )2000و طدداهری ( )1393نیددز همراسددتا بددا نتددای
بدست آمده از هر دو گروه آماری میباشددد .بددر اسددا ایددن مطالعددات
میتوان بیان نمود که توجه به کیفیت زندگی از سوی شهروندان منجر
بدده ترغیددب مصددر کنندددگان و سددازندگان بدد ه سددمت اسددتفاده از
ساختمانهای س ز میگردد .از طرفی ،با توجه به اینکه س ک زندگی به
روش زندگی مرد و بازتابی کامل از ارزش های اجتماعی ،طرز برخورد
و فعالیتها اشدداره دارد ،میتددوان گفددت کدده بدده دلیددل سد ک زندددگی
شددهروندان گیالنددی و نددوع نگدداه آن بدده محددیف زیسددت ،دغدغددههای
زیستمحیطی در نوع نگاه آنها بیشتر به چشم میخورد .در این زمینه و
با توجه به اینکه س ک زندددگی افددراد جامعدده متددسثر از فرهنددگ ،نددهاد،
مذهب ،وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و باورهددا میباشددد ،بدده سددازندگان
حوزه ساختمان استان گیالن پیشنهاد میشود که ضمن توجه به دیدگاه
و باورهای کلی جامعه ،توجه خود را نس ت بدده سدداخت و تاییددد چنددین
ساختمانهایی بی از پی به کار گیرنددد .از طرفددی ،بدده مددالکین نیددز
پیشنهاد میشود که با تمرکز بیشتر در زمان خرید سدداختمان و درنظددر
گرفتن موارد ضروری در ساختمانهای س ز ،به استانداردهای موجود در
این زمینه توجه ویههای کرده و با این کار هم به حفددظ سددالمتی خددود
کمک کرده و هم با همکاری یکدیگر باعث تغییر س ک زندگی خود از
فضای آلوده شهری به زندگی م تنی بر ط یعت و عناصددر دخیددل در آن
شوند .نتای حاصل از آزمون فرضیه دو نشان میدهد که میزان آمدداره
تی بین دو متغیر آگدداهی زیسددتمحیطی مصددر کنندگان و سدداخت و
بهرهبرداری از ساختمانهای س ز در گروه مالکین خارج از بازه ( 1/96و
 )1/96است و لذا رابطه مورد اشاره معنادار می باشد .از طرفی ،ضددریب
مسیر حاصل از این رابطه برابر با  0/188و عدد م تی مددی باشددد ،لددذا
میتوان گفت که این رابطه در گروه مالکین از نددوع مسددتقیم اسددت .از
طرفی ،نتای یافتههای تحقیق نشان میدهد که میزان آماره تددی ایددن
فرضیه در گروه سازندگان داخل بازه مورد نظر بوده اسددت ،لددذا رابطدده
مورد اشاره معنادار نمیباشددد .بند ابراین ،فرضددیه دو تحقیددق در گددروه
مالکین تایید ،ولی در گروه سازندگان رد شددده اسددت .نتددای مطالعددات
صورت گرفته توسف سددپینوزا و همکدداران ( ،)2012گددری و همکدداران
( ،)2012هنگکنددگ لددی ( ،)2008مسددرلیان و همکدداران ( )2005و
خوشفر و همکاران ( )1393همراستا بددا نتددای بدسددت آمددده از گددروه
مالکین میباشد .از طرفی نتای مطالعه چددن ( )2009نیددز همراسددتا بددا
نتای گروه سازندگان بوده است .با توجه به نتای بدست آمده ،میتددوان
گفت که به دلیل داشتن مشغلههای کاری و حساسددیتهای موجددود در
امر کیفیت ساخت ساختمانها ،توجه و آگاهی گروه سددازنده در مسددائل

فرضیه در گروه سازندگان داخل بازه مورد نظدر بد وده اسدت ،لدذا
رابطه مورد اشاره در این گروه معنادار نمیباشد .بنابراین ،فرضدیه
سو تحقیق در گروه مالکین تایید ،ولدی در گدروه سدازندگان رد
شدده اسدت .نتدای ایدن فرضدیه در گدروه مدالکین بدا مطالعددات
هنگکنگ لی ( ،)2008سدلیمانی ( )1389همراسدتا میباشدد .در
این زمینه ،میتدوان اظهدار داشدت کده توجده بده اطالعداتی در
خصو نحوه بهره برداری از محصدوالت ،مزایدای آنهدا ،فوایدد
طوالنی مدت و ت لیغدات موجدود پیرامدون آنهدا در بدین مدالکین
ساختمانهای سد ز بسدیار بیشدتر از گدروه سدازندگان میباشدد.
همانطور که پی از این اشاره شد ،تمرکز اصلی گروه سدازندگان
در اک ر مواقع معطو به م احث کیفی ساختمان میباشدد و ایدن
امر به حدی است که داشتن اطالعات زیست محیطدی از سدوی
آنها نیز تاثیری بر روند کاریشان نداشته باشد .به ع ارتی ،اهمیت
و اولویتبندی این گروه بدی از هدر چیدز بده م احدث کیفدی و
قیمتگذاری ساختمانهای میباشد .با توجه به نتای بدست آمده،
به مالکین ساختمانها پیشدنهاد میشدود کده ضدمن بداال بدردن
اطالعددات خددود در زمیندده اهمیددت سدداختمانهای م تنددی بددر
فعالیتهای محیف زیستی ،به تروی اهمیت اینگونه سداختمانها
در بین دوستان و آشنایان خود بپردازند .همچندین بده سدازندگان
ساختمان نیز پیشنهاد میشود که عالوه بر توجه به کیفیت ساخت
ساختمانها و به ود اطالعددات و داند خددود ،بدده تددروی خصوصددیات
ساختمانهای سد ز و بدداالبردن سددط داند مشددتریان و مددالکین در
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نس ت به هزینههای پرداختی در ق ددال چنددین سدداختمانهایی واکددن
نشان ندهند .از طرفی به سازندگان ساختمانهای س ز پیشنهاد میشود
که با توجه بیشتر به کارکرد و اهمیددت اینگوندده از سدداختمانها ،بسددتر
مناس ی را برای تروی استفاده از اینگونه مصال و سدداختمانها فددراهم
کنند .از جمله محدودیتهای تحقیق حاضر میتوان بدده ایددن موضددوع
اشاره کرد که با توجه به ایدهآل گرایی هر دو گروه از افراد شرکتکننده
در مطالعه و ن ددود اطالعددات کددافی در خصددو اهمیددت هددر یددک از
شدداخصهای متغیددر سدداختمان سد ز بددرای مددالکین ،احتمددال مشددکل
جمعآوری اطالعات صحی از افراد مطرش میباشد .همچنین با توجه به
اینکه جامعه آماری این تحقیق شهروندان استان گددیالن بددوده کدده در
زیستبو کامال متفاوتی نس ت به سایر نقاط کشددور زندددگی میکننددد،
نتای این تحقیددق قابلیددت تعمددیم قطعددی بدده سددایر اسددتانهای دیگددر
نمیباشد .در نهایت اینکه با توجه به افزای تنوع و کیفیت فناوریهای
موجود در امر ساختمان و تغییرات صددورت گرفتدده در دهددههای اخیددر،
نتای یافتههای تحقیق فقف مربوط به زمان جمعآوری دادههددا اسددت و
گذشت زمان ممکن است این نتای را تغییر دهد .از نتای تحقیق حاضر
میتوان در سازمانهای شددهرداری و ادارات سددازمان نظددا مهندسددی
کشور که دستاندر کار پروژههای اجرایددی سدداختمان هسددتند اسددتفاده
نمود.

خصو ضرورت استفاده از اینگونه سدداختمانها بپردازنددد .در نهایددت،
نتای حاصل از آزمون فرضیه چهار نشان میدهد که میزان آماره تددی
بددین دو متغیددر کیفیددت محصددوالت س د ز و قیمددت آنهددا و سدداخت و
بهرهبرداری از ساختمانهای س ز در هر دو گروه مددالکین و سددازندگان
خارج از بازه ( 1/96و  )-1/96است و لذا رابطه مورد اشاره معنادار مددی
باشد .از طرفی ،ضریب مسیر حاصل از این رابطه در هددر دو گددروه بدده
ترتیب برابر با  0/157و  0/484می باشددد ،لددذا از آنجددایی کدده ضددریب
مسیر هر دو گروه عدد م تی است ،میتوان گفت که این رابطه در هددر
دو گروه از نوع مستقیم میباشد .بر این اسا  ،فرضیه چهددار تحقیددق
در هر دو گروه تایید گردیددده اسددت .نتددای حاصددل از ایددن فرضددیه بددا
مطالعات جانگ کددیم و همکدداران ( ،)2013چددان و همکدداران (،)2009
گوپتددا و دی ندددتو ( )2007و بندددریان و همکدداران ( )1389همراسددتا
میباشد .بر این اسا  ،میتوان گفددت کدده کیفیددت محصددول و نحددوه
قیمت گذاری آن از سوی مالکین و نیز برداشت بهرهبرداران از به صرفه
بودن رفتن به سمت محصول مورد نظر از لحاظ کیفیتی و هزینه بکددار
رفته همواره به عنوان گزینددهای مهددم درنظددر گرفتدده شددده اسددت کدده
میتواند نظر هر دو گروه از افراد مورد مطالعه را تحت تاثیر قرار دهد.
در این زمینه نیز همانطور که انتظددار مددیرود ،بحددث کیفیددت و قیمددت
همواره مدنظر همه گروههای جامعه بوده است .لذا به مالکین پیشددنهاد
میگردد که با توجه به منفعت طوالنی مدت مصال زیسددت محیطددی،
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