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مقدمه
کهدرمحیططبیعی کهازساختمانداریمایجادسرپناهبرایفعالیتهاییاست اولینانتظاری
اینمنظورطراحی به نیستند.ساختمانها انجام قابل اصاًل یا نمیگیرند، بهطورمؤثرصورت
گرمامحافظت میشوندتا)1(ازافرادوتجهیزاتدربرابرعواملمختلفیمانندباد،باران،برفو
کالبدفیزیکی،وسایلومحیطآن)دما،رطوبت، که کنند؛)2(بهایجادفضایداخلیبپردازند
کهدرمحیطبستهانجاممیشوند،مناسب کیفیتهوا،مواد(برایفعالیتهایی سروصدا،نور،
باشد؛و)3(زیرساختهایالزممانندآب،برق،سیستمهایدفعزبالهواطفاءحریق-رابرای

انجامفعالیتهادرمحیطیامنفراهمسازند.

که دارند انتظار مالکان دارند. ساختمانها از بیشتری انتظارات سازمانها و افراد امروزه
کاریاماموریتهایآنانبرای کسبو کهاهداف سرمایهگذاریآنهابهساختبناییمنجرشود
و انرژی بازدهی جدید، های کارآیی برای کند؛ پشتیبانی سوددهی و کاری بهرهوری افزایش
صرفهاقتصادیدرساختوحفظبنامناسبوقابلقبولباشد؛ونیازهایمتقاضیانرارفع
کارآمد،راحتوایمنباشندوسالمتیآنهارابهخطر کهساختمانها نماید.کاربرانانتظاردارند

کاراییساختمانبهمعنایتواناییآندررفعتمامیانتظاراتاست. نیاندازند.
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ارزیابیپسسکناییPOE(1(فرآیندیبرایارزیابیکاراییساختمانپسازاشغالآناست.ایننوع
کاربرانهمراهباارزیابینظاممند کهاطالعازنیازهای گرفتهاست ارزیابیبرمبنایاینایدهشکل
کنشهایآنانبهساختمانوسایرفضاهایطراحیشده،هدفمشروعمطالعاتساختمانی وا
است.نخستینتالشهادرحوزهارزیابیپسسکناییبرتأمیننیازقشرمحرومبهمنظورساخت
کیفیتمحیطیدرمسکنسازیبایارانهدولتیتمرکزداشتهاند.ازاین مسکندرراستایبهبود
فرآیند،بعدها،درسایرساختههایدولتیمانندمسکنسازینظامی،بیمارستانها،زندانهاو
کتجاری دادگاههااستفادهشد.ارزیابیپسسکناییکارخودراباساختمانهایاداریوسایرامال
دراواسطسالهای1980آغازکردوتاامروزفعالیتخودرادرانواعمختلفساختههاادامهدادهاست.

انتظارات افزایش و گستردهترساختمانها انواع در پسسکنایی ارزیابی از استفاده با همزمان
کارایی کهمبتنیبرعالقهبهیادگیریدرمورد کلّیهفعالیتهایی نسبتبهآن،ایننوعارزیابی،در
کاربرانوچگونگیرفع ساختمانهاپسازساختآنها،ازجملهتواناییشاندررفعانتظارات
گرچهارزیابیپسسکناییهمچنانبرتعیینراحتیورضایت ایننیازهااست،ورودپیدامیکند.ا
از استفاده تسهیل برای راههایی تا تالشهستند در سازمانها اینحال با دارد، تمرکز کاربران
گاهانهتردرموردفضاوسرمایهگذاریهای اطالعاتجمعآوریشدهبرایپشتیبانیازتصمیماتآ
ساختوسازدرحینبرنامهدهی2،طراحی،ساختومراحلاجرایچرخهطولعمرپیداکنند.به
اینمنظورسازمانهابایدشاخصطراحی،پایگاههایاطالعاتیوروشهایدیگریرابرایتدوین
گرفتهتا درسآموختههاازارزیابیپسسکناییوانتشارآنهادرسراسرسازمان،ازمدیرانارشد

مدیرانسطوحمیانی،مدیرانپروژه،مشاورانومشتریان،ایجادنمایند.

دولتفدرالبزرگترینمالکساختماندرایاالتمتحدهوتقریبًاپانصدهزارساختماندرسراسر
کاربریاارائهدهندهساختههایساختمانیهستند، کهمالک، جهاناست.آژانسهایفدرال
کاراییآنهامیبرند.ادارهخدماتعمومی،مهندسانارتش سودقابلمالحظهایازبهینهسازی
ایاالتمتحده،فرماندهیمهندسیساختههایدریایی،خدماتپستیایاالتمتحده،وزارت
ارزیابیهایپس ایاالتمتحده،رهبرانتوسعهواجرای امورخارجهوادارهدولتیدادگاههای
کاطالعات سکناییهستند.آنهاوسایرآژانسهایفدرالبهدنبالیافتنراهحلیبرایاشترا
مربوطبهفرآیندهایمؤثربرایاجرایارزیابیپسسکنایی،دریافتوانتشاردرسآموختههاو
کهارزیابیپسسکناییبهفرآینددریافتساختهها3اضافهمیکند. افزایشارزشهاییهستند

1-PostOccupancyEvaluation
2-Programming
3-Facilities
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کاربریفدرالFFC(1(یکانجمنهمکاریاز21آژانسفدرالبامنافعومسئولیتهای شورای
هیئت مداوم فعالیت فدرال ساختههای شورای است. ساختمانها بیشتر در موجودی
زیرساختهاومحیطساختهشدهشورایپژوهشملیNRC(2(بهعنوانآژانسعملیاتیاصلی
فدرال ساختههای شورای ،1986 سال در است. مهندسی ملی کادمی آ و علوم ملی کادمی آ
کاراییسازمانهادر کمیتهایرابرایبررسیوپیشنهادراههاییبرایبهبود درخواستتعیین
گزارشحاصل کرد. دوبخشدولتیوخصوصیتوسطفرآیندهایارزیابیپسسکناییمطرح
باعنوان"شیوههایارزیابیپسسکناییدرفرآیندساختمانسازی:فرصتهاییبرایبهبود3"،
گستردهایرانسبتبهارزیابیپسسکنایی،ازمرحلهنهاییپروژهساختمانیتابخش دیدگاه
به مربوط اقدامات از مجموعهای کمیته این داد. پیشنهاد ساختمانی کلی فرآیند یکپارچه
دیدگاه به دستیابی برای را روشهایی و خالقانه فناوریهای و کاری فرآینِد سیاستگذاری،

کرد. وسیعترپیشنهاد

عملی شیوههای بررسی هدف با را دیگری مطالعه فدرال ساختههای شورای ،2000 سال در
و دولتی بخش در فدرال آژانسهای به شده داده آموزش برنامههای و سکنایی پس ارزیابی
بهصورت داد. ترتیب متحده ایاالت از وخارج داخل در دانشگاهی وسازمانهای خصوصی
در اطالعاتجمعآوریشده از استفاده نحوه تعیین دنبال به مالی آژانسهایحامی خاص،
برنامهدهی، مراحل در گاهانه آ تصمیمگیری تا هستند سکنایی پس ارزیابی فرآیندهای حین
بودجهبندی،طراحی،ساختوسازواجرایمالکیتساختههابهروشیمفیدوبهموقعصورت
رابهوسیله ازمقاالت برایتکمیلاینمطالعهمجموعهای بگیرد.شورایساختههایفدرال
کردوبهبررسیآژانسهایفدرالانتخابیبا کارشناسانشناختهشدهدراینزمینهراهاندازی
کادمیملیعلومبه برنامههایارزیابیپسسکناییپرداختودر13مارس2001انجمنیرادرآ

منظوررسیدگیبهاینمشکالتتشکیلداد.اینمجموعهنتیجههمینتالشهاست.

درراستایتغییراتسریعصنعتساختمانسازیوورودفناوریهاوزمینههایتخصصیجدید
کهمناسب،سالمو بهفرآیندساختمانسازیومفاهیمجدیددرطراحیبرایساختمانهایی
ارزیابیپسسکناییدستاورد پربازدههستندوسطحتقاضایباالییدرمنابعمحدوددارند،

کیفیتمحسوبمیشود. بالقوهومهّمیدرتالشبرایحفظتضمین

1-FederalFacilitiesCouncil
2-ConstructedEnvironmentoftheNationalResearchCouncil
3-Post-OccupancyEvaluationPracticesintheBuildingProcess:OpportunitiesforImprovement
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کوچکسازیسازمانهایمهندسیساختههایخانگی،افزایشبرونسپاری دردولتفدرال،
کاراییساختوسازوازدستدادننیروهایمتخصصفنی،همگیبرنیازبهظرفیت طراحیو
کید تا ازفرآیندهایپویایتحویلپروژه انتشاردرسآموختههابهعنوانبخشی ایجادو باالی

کند. کمک کتاببهسازمانهادرافزایشقابلیتهایشان کهاین دارند.امیداست

لیندا استنلی



مقدمه مترجمان 
از اصلی استفادهکنندگان نظر کردن وارد چگونگی و چرایی تبیین برای تالشی حاضر کتاب
کهازپسنگریستنازدریچهمعماریمدرن ساختمانبهچرخهفرآیندطراحیاست.دغدغهای
گزافبر"انسان"همراهبود،سربرآورد. کردنهزینههایی کهباوارد بهمحیطوآزمونوخطاهایی
کهخودملهمازتوجهبهانسانومحیط ارزیابیپسسکنایی)POE(مولودرفعایندغدغهبود
رفتار محیط- مطالعات و معماری روانشناسی محیطی، روانشناسی آنها، تعاملی روابط و
بود نتوانسته که انسان« جدید سکونت »الگوی شدن رد و مدرن معماری مرگ از پس بود.
در کاربران نظر و شد یافت اصلی مفقوده کند، محقق را شهرنشینی«1 اساسی لذت »سه
گرفته ساختمانهایساختهشده»درسآموخته«ایبرایطراحیساختمانهایبعدیدرنظر
آماری، رویکردهای بر مبتنی پژوهش نهادینهشدن اجتماعی، علوم شد.تحولدرروشهای
تجزیهوتحلیلهایباابزارهایمتنوع،توسعهنرمافزارهاوزیرساختهایفناورانههمراهبادرکی
گردید،باعثشدتاارزیابیپسسکنایی کهازتأثیرساحتانساندرساختمحیطهایبعدی
کیفیتطراحیوساخت علیرغموجودمحدودیتها،بهعنوانیکراهکارمؤثروباهدفافزایش
گردد.نوبودنموضوعوفقدانمنابعمشخصدرحوزهارزیابیپس درفرآیندهایطراحیوارد
کتابدرششفصلوششپیوستتنظیم کتابشد. سکناییدرایران،انگیزهاصلیترجمهاین
شدهاست.فصلاولبهبیانخالصهایازیافتههاواعالنبیانیههایعمومیموضوعمیپردازد.

1-آفتاب،فضاوفضایسبز
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درفصلدومسیرتکاملیمدلارزیابیپسسکناییوانواعارزیابیهایساختمانمعرفیشده
موضوعات با آن ارتباط و پسسکنایی ارزیابی مختلف جنبههای شامل سوم فصل است.
مدیریتی،مالیوفرآیندطراحیاست.فرآیندهایارزیابیپسسکناییونحوهاستفادهازاطالعات
ارتباط بررسی اساس بر پنجم فصل محتوای است. شده بررسی چهارم فصل در شده کسب
فناوری نقش به نهایتًافصلششم و نهادهشده بنا یادگیریسازمانی و ارزیابیپسسکنایی
بسیار کتاب انتهای در اهمیتششپیوست پرداختهاست. ارزیابیعملکردساختمانها در
ابزارهایآنبهویژهنمونهپرسشنامههایی و ارزیابیپسسکنایی باالست.روشهایاجرای
کهمطالعه کهآمدهاستیکیازمهمترینراهنماهایعملیاتیسازیارزیابیپسسکناییاست
آنموکداست.ترجمهواژه)POE(درحالتهایمختلفیازجملهارزیابیپسازاشغال،ارزیابی
گردید. کهنهایتًاعبارتارزیابیپسسکناییانتخاب گرفت پسازسکونتو...موردبررسیقرار
گرفت.بااینحال کتابنیزدرمراحلمتعددنیزمتنترجمهموردویرایشوبازبینیقرار متن
کتابرامطالعهمیفرمایندخواهشمنداستبهمنظورارتقاء کهاین ازمتخصصینوطراحانی

کیفیتمتن،ماراازنظراتخویشبهرهمندسازند.

رضا نقدبیشی 
گوهری  زینب 
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مقدمه
کاراییساختمانهاپسازساختواشغال ارزیابیپسسکنایی)POE(فرآیندارزیابینظاممند
که کاراییساختمانی آنهادرمدتزمانمشخصاست.ارزیابیپسسکناییباسایرارزیابیهای
کاربریوبهرهوری،راحتی برالزاماتسکونتواشغالدربناهاازجملهسالمت،ایمنی،امنیت،
به آموختهها1" "درس است. متفاوت دارند، تمرکز رضایتمندی و زیبایی کیفیت فیزیولوژیکی،
کاطالعاتمربوطبهموفقیتوشکست برنامههاییاشارهداردکهبهجمعآوری،دستیابیواشترا
عمر طول هزینه و کیفیت بهبود هدف با ساختمانی زمینههای سایر و محصوالت فرآیندها،
ساختمانهایآیندهکمکمیکنند.درحالتایدهآلاطالعاتحاصلازارزیابیهایپسسکنایی
دربرنامههایدرسآموختههابهدستآمدهاندودربرنامهریزی2،برنامهدهی3وطراحیفرآیندها

برایموفقیتساختههایجدیدوجلوگیریازتکراراشتباهاتمورداستفادهقرارمیگیرند.

بـا فـدرال آژانـس 21 از متشـکل مشـارکتی )انجمنـی فـدرال سـاختههای شـورای ،2000 سـال در
بررسـی هـدف بـا را مطالعـهای سـاختمانها( بـزرگ امـوال بـه نسـبت مسـئولیتهایی و منافـع
شـیوههایعملیازیابیهایپسسـکناییوبرنامههایآموزشدادهشـدهبهآژانسهایفدرال
کشـورترتیـبداد. دربخـشدولتـیوخصوصـیوسـازمانهایدانشـگاهیدرداخـلوخـارجاز

1-Lessonslearned
2-Planning
3-Programming
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کهباتوجه گزارشیبودتابرنامههایارزیابیپسسکنایی)آنهایی کار،ایجاد هدفاصلیاین
کاراییمناسبیدارند(وبرنامهدرسآموختههارادرآژانسهای کاربر بهتأثیر،طولعمرورضایت
کند.شناساییمواردزیرازجملهاهدافمشخص فدرالوبخشخصوصیباموفقیتشناسایی

اینبرنامهبود:

 تعریفصنعتپذیرارزیابیهایپسسکنایی؛ 

 روشهاوفناوریهایاستفادهشدهبرایجمعآوریدادهها؛ 

 هزینهپرسشنامهارزیابیهایپسسکنایی؛ 

 مزایایانجامارزیابیپسسکناییودرسآموختههایدریافتی؛ 

 موانعسازمانیبرایانجامارزیابیهایپسسکنایی؛ 

 ایجاد  و ثباتجمعآوریدادهها از اطمینان برای آن از کهمیتوان استاندارد روششناسی
کرد؛و امکانتوسعهمشارکتیمعیارهاوبهترینشیوههایعملیدرآژانسهااستفاده

 کاراییبرایبرنامههایارزیابیپسسکنایی.  اندازهگیری

گزارشازمجموعهایازمقاالتشناساییشدهتوسط شورایساختههایفدرالبرایتهیهاین
پس ارزیابی برنامههای با فدرال آژانس میانشش را پرسشنامهای کرد، استفاده کارشناسان

کادمیملیعلومدرتاریخسیزدهممارس2001تشکیلداد. سکناییتوزیعوانجمنیرادرآ

کتاب ساختار 
دربخشهایبعدیفصلیکمخالصهایازیافتههایموجوددرمقاالت،پرسشنامههاوارائههای
انجمنکهمرتبطبااهدافمطالعاتیهستند،ارائهشدهاست.ولفگانگپریزر1درفصلدوم،"تکامل
کاراییساختمانوطراحیجهانی"،مروریبرتوسعهتاریخی ارزیابیپسسکنایی:بهسویارزیابی
کاربرد،هزینههاومزایایآندارد؛چهارچوبیکپارچهایرابرای برنامههایارزیابیپسسکنایی،
کاراییساختمانشرحمیدهدونکاتبرجستهایازالگویجدیدبرایارزیابیجهانیطراحیرا
مشخصمیکند.فصلسوم،"ارزیابیپسسکنایی:ابزارچندوجهیبرایبهبودساختمان"،نوشته
کلینویسچر2،درموردسابقهتاریخیبرنامههایارزیابیپسسکناییبحثمیکند، شدهتوسطژا

1-WolfgangPreiser
2-JacquelineVischer
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ارزیابیپسسکناییودشواریهایاجرایآنراشناسایی اختالفاتموجودمیانعللانجام
میکند،اجرایبرنامههایموفقارزیابیپسسکناییرادرسیستمهایارزیابیساختمانهای
ارزیابیپسسکناییمطرح رابرایفرآیندساده درحالاستفادهشرحمیدهدوتوصیههایی
از فدرال"،خالصهای آژانس درشش پسسکنایی ارزیابی "برنامههای چهارم، فصل میکند.
کردهوشیوههایعملیفعلیونوظهورارزیابیپسسکناییدر یافتههایپرسشنامههارامطرح
اینآژانسهاراتشریحمیکند.درفصلپنجم،"ارزیابیهایپسسکناییوآموزشسازمانی"،
کردند؛نحوه کریگزیمرینگ1وتیریروسنهک2عواملالزمبرایآموزشسازمانیراشناسایی
استفادهموفق18سازمانازارزیابیپسسکناییرابرایآموزشسازمانیتشریحنمودندوبه
"نقش ششم، فصل پرداختند. سکنایی پس ارزیابی از آموختهها درس نقش مورد در بحث
کاربردیدرفرآیندهای کاپالن3،فناوریهای کاراییساختمان"،نوشتهآدری فناوریدرارزیابی
سرعت بهبود در را مجازی نظرسنجیهای توانایی میکند، شناسایی را سکنایی پس ارزیابی
کرده کاهشهزینههایجمعآوریوتحلیلدادههایارزیابیپسسکناییرابررسی پاسخدهیو
وبهبحثدرموردمالحظاتطراحیپرسشنامهازطریقوب،روشهاینمونهگیری،تبلیغات،

جمعآوریدادههاوپاسخهامیپردازد.

بیان برای ابزاری استانداردها: و "کارکرد "الف"، پیوست در دیویس5 جرالد و زیگتی4 فرانسوا
کاراییوارزیابیساختهها"بهبحثدرموردنحوهاستفادهازاستانداردهایASTMروی الزامات
کاراییامکاناتدرمقایسهباانتظارات کیفیت کاراییوسرویسدهینهاییساختماندرارزیابی
اصلیمیپردازند.پیوست"ب"،"روشامتیازدهیمتوازنبرایارزیابیپسسکنایی:استفادهاز
کارایی گن6،بهتشریحرویکرد کاربرایارزیابیساختهها"،نوشتهجودیتهیروا کسبو ابزارهای
کلفرآیندوازطریقدرس کهساختاریتحلیلیراباتوجهبهمفهوماصلیبرای محور7میپردازد
کتابشناسی آموختههافراهممیکند.پیوستهای"ج"و"و"حاویمحتوایپشتیبانیهستند.

نیزتلفیقیازمنابعذکرشدهدرمتنومنابعاضافیارائهشدهتوسطنویسندگانمیباشد.

1-CraigZimring
2-ThierryRosenheck
3-AudreyKaplan
4-FrancoiseSzigeti
5-GeraldDavis
6-JudithHeerwagen
7-performance-based
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خالصه ای از یافته ها
کهفضایزندگیبهتررامیتوانباپرسیدننیازهای ارزیابیپسسکناییمبتنیبراینایدهاست
کاناداوایاالتمتحده کرد.تالشهایارزیابیپسسکناییدرانگلستان،فرانسه، کاربرانطراحی
به دانشگاهی محققان دسترسی هدف با موردی مطالعات شامل 1970 و 1960 سالهای در
تمامی است. بوده دانشگاهها خوابگاههای و عمومی خانههای مانند ساختمانها وضعیت
کناننسبتبهساختمانازطریقپرسشنامه،مصاحبه،بازدید کنشسا اطالعاتمربوطبهوا
ازمحلومشاهدهجمعآوریشدهاند.دربرخیموارداطالعاتبهارزیابیفیزیکیساختماننیز
کدامعناصر مربوطمیشوند.درسآموختههاازاینمطالعاتممکناستبدینشرحباشند:
کاراییرادارد؟وچهعملیرانبایددر کدامیکبهترین کاراییخوبیخواهندداشت؟ طراحی

کرد؟ ساختمانهایبعدیتکرار

تالشهایارزیابیپسسکناییدرایاالتمتحدهوخارجازآندردرجهاولبرساختمانهای
از پس داشتهاند. تمرکز 1980 اوایل تا 1960 سالهای از عمومی ساختمانهای سایر و دولت
)Brilletal.,1985("1بهرهوری افزایش برای اداری ازطراحی "استفاده باعنوان گزارشی انتشار
حضور میپردازد، کارکنان بهرهوری میزان با اداری محیط شاخصههای میان ارتباط به که
کرد.همزمانبا سازمانهایبخشخصوصیایاالتمتحدهدرارزیابیپسسکناییافزایشپیدا
کارآنهاباتمرکزبرصالحیتهای کسبو کوچکشدنشرکتهاوطراحیمجددبرایفرآیندهای
ازقبیل راهبردی بهاهداف برایدستیابی راههایی به نیز ارشداجرایی اصلی،تمایلمدیران
کیفیتباالو کارکنانبا کاهشزمانفروش،افزایشخالقیت،جذبوحفظ رضایتمشتری،
کرد.برخیازسازمانهااز کاریدرساختمانهایخودافزایشپیدا گروههای افزایشبهرهوری
راهبردیدرفضای تغییرات آغازگر یا نوآوری بهبود، برای ابزاری بهعنوان ارزیابیپسسکنایی

کاریاستفادهمیکردند.

1-UsingOfficeDesigntoIncreaseProductivity
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تعریف صنعت پذیری1
همزمانباگسترشدامنهواهداف،ارزیابیپسسکناییهرفعالیتیراکهازعالقهبهیادگیریدرمورد
کاراییساختمانهاپسازساخت)ونحوهبرآوردهکردنانتظارات(وهمچنیننحوهراضینگهداشتن
کاربرانساختمانبامحیطایجادشدهنشاتمیگیرد،هدفقرارمیدهد.ارزیابیپسسکنایی
ازشیوههایمتعدددردرکشاخصهایطراحی،پیشبینیبهرهوریطرحهای بهعنوانیکی
نوظهور،بازبینیطرحهایتکمیلشده،پشتیبانیازفعالسازیساختمانومدیریتساختههاو
گرفتهمیشود.همچنینارزیابیپسسکناییدر کاراییساختماندرنظر کاربربا کنش ارتباطوا
ارزیابیفرآیندمحور2برایبرنامهدهی،برنامهریزیومدیریتاموالوسرمایهدرحالتکاملاست.

استانداری روش هیچ و سکنایی پس ارزیابی برای صنعتپذیری3 تعریف هیچ نتیجه، در
گرفته قرار بررسی تحت سکنایی پس ارزیابی اصطالح حتی ندارد. وجود آن انجام برای
ارزیابیهای مانند را عباراتجدیدی زمینه این در کاری نیروهای وسایر دانشگاهیان است.
ارزیابی استفاده6، حال در ساختمانهای ارزیابی زیستمحیطی5، ممیزی محیطی4، طراحی
کاراییساختماندرتالشبرای ساختمان7،ارزیابیساختهها8،ارزیابیپسازساخت9وارزیابی

کردهاند. برآوردهساختنبهتراهدافومفاهیمارزیابیپسسکناییپیشنهاد

روش ها و فناوری های جمع آوری داده
بهطورسنتیارزیابیپسسکناییبااستفادهازپرسشنامه،مصاحبه،بازدیدازمحلومشاهده
گذشتزمانوخاصترشدنفرآیندها،سطوحپرسشنامهها کاربرانساختمانانجاممیشود.با
کردهاند. وفناوریهایجدیددرراستایتناسببهتربااهدافوبودجهسهامدارانتوسعهپیدا
کمتراز روشهایمیانبرابداعشدهاندتاامکاندستیابیبهاطالعاتمعتبرومفیدرادرزمانی

کنند. قبلبرایمحققیاارزیابفراهم

1-Industry-Accepted
2-process-oriented
کسباعتماد کهنتیجهآن کاربرآنمیباشد با یامحصول ارائهدهندهخدمات ارتباطمیان 3-صنعتپذیرینوعی

کنندهولذتبردنازانتخابمناسباست.)مترجمان( مصرف
4-includingenvironmentaldesignevaluations
5-environmentalaudits
6-building-in-useassessments
7-buildingevaluation
8-Facilityassessment
9-post-constructionevaluation
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استفادهازاینترنتوسایرفناوریهانیزمیتواندبهطورقابلمالحظهایروشهایانجامارزیابی
تحت مجازی نظرسنجیهای تغییردهد. را دادههایجمعآوریشده تحلیل و پسسکنایی
کمتوزیعوبازگشت،تواناییبررسیخطاهاودادههایبازگشتی-از وبباتوجهبهراحتی،هزینه
جملهپاسخهایغنیازمتن-درفرمتالکترونیکیوآسودگیدردریافتبازخوردشرکتکنندگان
آژانسفدرالایاالتمتحدهدراین ابزاراصلیتحقیقتبدیلشدهاست.درحالحاضردو به
جهتدرحالفعالیتهستند.بخشخدماتساختمانهایعمومیدرادارهخدماتعمومی
کالیفرنیابهمنظورتوسعهمجموعهپرسشنامههای بامرکزمحیطساختهشدهدردانشگاهبرکلی
پرسشنامههای هستند. همکاری حال در وب فضای در انتشار برای سکنایی پس ارزیابی
کلیدیتوسطGSAبهاعضای کمکدرتعیینارضایشاخصهایمدیریتی مختلفبهمنظور
پایگاه اصالح حال در دریایی تسلیحات مهندسی فرماندهی میشوند. ابالغ متفاوت کلیدی
اطالعاتیخودبهمنظوریکپارچهسازیسیستمهایمدیریتشرکتواستفادهازپرسشنامههای
ارزیابیپسسکناییتحتوباست.پرسشنامههایارزیابیپسسکناییاطالعاتراازسیستم

کردهوبههنگامتهیهپرسشنامهبهافرادهشدارمیدهند. مدیریتدریافت

کهبهدنبالایجادارتباطمیانطراحیساختههاواهدافتجاریهستند، برایسازمانهایی
با را آن سیستمهای و ساختمان فیزیکی شرایط ارزیابی میتواند سکنایی پس ارزیابی روش
وشرایط روشنایی تهویه،سطح و داخلی کیفیتهوای مانند مواردی در کاربر راحتی ارزیابی
نتایج نماید. ادغام )آسایشحرارتی( ودمایداخلی وصدایساختمان کنتراست،سطحسر
حاصلازاقداماتذهنییاابزاریرامیتوانرویپالنطبقاتبااستفادهازسیستمهایاطالعات
کردیاتوزیعفضاییآنها گانهتحلیل کرد.سپسمیتواندادههارابهصورتجدا گرافیکیپیاده
رادرعواملمختلفنشانداد.بهعنوانمثالرتبهبندیآسایشحرارتیرامیتوانبادادههای
کنانازمحیطداخلینیزبادادههایحاصل کرد.برداشتسا دماییوموقعیتفضاییبررسی
هوشمند کارتهای امکانات از استفاده یا محلی هوایی و آب شرایط کنترل، سیستمهای از
را سکنایی پس ارزیابی جهانی2 بانک و دیزنی1 شرکت است. ارتباط در ساختمان دسترسی
به طراحی اهداف و بعدی برنامهریزیهای برای خود جغرافیایی3 اطالعات سیستمهای در

گذاشتند. ک اشترا

1-DisneyCorporation
2-WorldBank
3-GeographicInformationSystems)GIS(
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هزینه پرسشنامه های ارزیابی پس سکنایی
ارزیابیپسسکنایی پرسشنامه هزینه انجامشده، تحلیل وسطح پرسشنامه نوع به توجه با
میتواندازچندهزاردالربهازایهرساختهتا2.5دالریابیشتربهازایهرفوتمربعفضایارزیابی
که شدهمتغیرباشد.آژانسهایفدرالهزینههارااز1800دالربراییکپرسشنامهسادهاستاندارد
میتوانددریکساعتتکمیلشودتا90000دالربرایتحلیلهایعمیقترشاملمصاحبههای
کردند. گزارشمتغیراعالم گروههایچندرشتهای،بازدیدازمکانونگارش چندروزه،استفادهاز
گستردهانجامارزیابیپسسکناییبهسازمانهااینامکانرامیدهندتاروش امروزهروشهای
کنند.پرسشنامههای متناسببااهدافومنابعموجود)زمان،نیرویانسانیوبودجه(راانتخاب

کهروشیدیگرباهزینهنسبتًاپایینمحسوبمیشوند. تحتوبنیزدرحالظهورهستند

مزایای انجام ارزیابی های پس سکنایی و آموختن از تجربیات
کارکنان پیمانکاران، طراحان، عامالن، مالکان، سرمایهگذاران، شامل ساختمانها ذینفعان
کهدروس کنانمیشوند.میتوانازفرآیندارزیابیپسسکنایی کاربرانیاسا تعمیرونگهداریو
کردوازمزایایمتعددیباتوجهبه کسبمیکند،بنابهاهدافمختلفیاستفاده وتجربیاتیرا

اهدافذینفعانبرخوردارشد.اینمزایاعبارتنداز:

 آمده  برنامهریزی و طراحی راهنمای اصول در که همانطور سیاستها توسعه از پشتیبانی
کرد،بهبودهایتکاملی است.میتواناعتبارمحلاستفادهشدهدرطرحهایفعلیرابررسی
راهنماییهای و استانداردها با و کرد شناسایی را طراحی و دهی برنامه شاخصهای در

مقاالتتلفیقنمود.

 بهبود  با استفاده حال در ساختمانهای مورد در ساختمانسازی صنعت اطالعات ارائه
کنانوعواملفیزیکیمحیطی. کاراییساختمانبهوسیلهتعیینبرداشتسا اندازهگیری

 کاراییمناسبآنهادرساختمانهایاشغالشده.  بررسیمفاهیمجدیدبرایتعیین

 ایجاداطالعاتموردنیازبرایتوجیههزینههایعمدهواطالعازتصمیماتبعدی.اطالعات 
ازتکراراشتباهاتقبلیدر رامیتوانبهمنظورجلوگیری ارزیابیپسسکنایی از تولیدشده
تصمیمگیریدرمرحلهپیشطراحیپروژهجدیداستفادهنمود.همچنینمیتوانازایناطالعات
کاهش کاراییتغییراتطراحیناشیاز برایآموزشتصمیمگیرندگاندرموردمحدودیتهای
بودجهوبهبودفضایتعیینشدهتوسطذینفعانیااستانداردهایمستنداستفادهنمود.
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 برای  سکنایی پس ارزیابی از میتوان عمر. طول چرخه طریق از ساختمان کارایی بهبود
گردش کمبود کنترلنشده، شناساییواصالحمشکالتساختمانهایجدیدمانندنشت
کهمفهومسازگاری کرد.برایساختههایی کمبودذخایراستفاده هوا،عالمتدهیضعیفو
گنجانیدهشدهوبهتغییراتمداومنیازاست،اجرایمنظمارزیابیپسسکناییبه درآن

کمکمیکند. فرآیندتطبیقبنابانیازهایدرحالتغییر

 ساختمانی.  کارایی برای مالکان و حرفهای افراد پاسخگویی قابلیت با طرحهایی ایجاد
با انطباق ایجاد و طرح تناسب و کارکرد اندازهگیری برای سکنایی پس ارزیابی از میتوان
کاراییاستفادهنمود.همچنینمیتواناز کاراییصریحوجامعبیانشدهدربرنامه الزامات
کیفیتساختمانواطالعدهیبهتصمیمگیرندگان کاریبراینظارتبر آنهابهعنوانسازو
به دارد، مغایرت شده توافق استانداردهای با ساختمان کارایی زمانیکه و کرد استفاده

تصمیمگیرندگاناطالعداد.

 کاربران  کمکبهایجادارتباطمیانذینفعانیمانندطراحان،مشتریان،مدیرانساختههاو
ارتقا را سازمان کنان سا نگرش ارزیابی فرآیند در فعال مشارکت طریق از میتوان نهایی.
کاربرانساختمانپاسخمیدهند، کهبهارزشهای بخشیدومدیریتفعالساختههاییرا

تسهیلنمود.

موانع اجرای ارزیابی های پس سکنایی
دارای بزرگ مؤسسات و سازمانها از محدودی تعداد تنها شده، گفته مزایای تمام وجود با
کمیدروسبرنامههای برنامههایفعالارزیابیهایپسسکناییهستند.سازمانهاینسبتًا
چیدمان یا مشاغل تشریح ساختمانی، تحویل فرآیندهای در را سکنایی پس ارزیابیهای
گنجانیدهاند.یکیازدالیلایناستفادهیمحدود،ماهیتارزیابیپس کامل گزارشهابهطور
کارکنانیابرنامههای کهموفقیتوشکستراتعیینمیکند.اغلبسازمانهابه سکناییاست
شرایط کمی نسبتًا سازمانهای همچنین نمیدهند. پاداش کاستیها افشای بابت خود
تا رامیدهد کهبهسازماناینامکان کردهاند)مانندشرایطی رابراییادگیریایجاد مناسبی
شیوههایعملیاتیرادرشرایطمعمولبهبودببخشدودرصورتنیازپاسخسریعوموثریبه

تغییراتداشتهباشد(.
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سایرموانعدراستفادهبیشترازارزیابیپسسکناییوبرنامهدرسآموختههابهشرحزیرهستند:

 باعث  ارتباط اینعدم فیزیکی. ومحیط نتایجمثبت ارتباطعلیتیمیان برقراری دشواری
کنند کهطرفدارانارزیابیپسسکناییبهسختیبتوانندتصمیمگیرندگانرامتقاعد میشود

کهمزایایدریافتی،هزینههایزمانوپولدرارزیابیراتوجیهمیکند.

 کهممکناست  کارشناسانساختماننسبتبهمشارکتدرفرآیندهایی بیمیلیسازمانهاو
کردن)یاانحراف( کندویابهعنوانروشیبرایسرزنش مشکالتیاشکستهاییرانمایان
کهشناساییمشکالت استفادهشود.برایآژانسهایفدرال،نگرانیمدیرانارشدایناست

گرفتهشود. کنگرهیابازرسهانوعیضعفدرنظر ممکناستازسوی

 کناننسبتبهاینکهجستجوودریافتایننوعازاطالعاتممکناست  ترسازبازخوردسا
کند. سازمانرابهایجادتغییراتپرهزینهبرایخدماتخودیاساختمانشمتعهد

 است  ممکن مشارکت به تمایل عدم موارد از برخی در ساختمان. کاربران مشارکت عدم
بهصورتغیرمستقیمباعدماطمیناننسبتبهتعهدمدیرانارشدبهبرنامهدرارتباطباشد

کمبودمنابعیاتأییدقابلمشاهدهبرنامهنمودپیدامیکند. کهبا

 عدمتوزیعاطالعاتحاصلازارزیابیهایپسسکناییبهتصمیمگیرندگانوسایرذینفعان. 

 کهممکناستموانعزمانیرادرفعالیتپایدار  فشاراتمامطرحوساختوسازدرمهلتزمانی
کارکنانبایدبرپروژههایآیندهوساختوسازهای کند.بنابراین ارزیابیپسسکناییایجاد
کهارزیابیپسسکناییبرایپروژههایتکمیلشدهواشغال درحالاجراتمرکزداشتهباشند

کمتریقائلاست. شدهاولویت

 کارکناندرونسازمانیازمهارتوتخصصفنیالزمبرایهدایتومدیریتنتایجارزیابیو 
برقراریارتباطمفیدوسالمبااطالعاتبرخوردارنیستند.درصورتمحدودیتمنابعوعدم
تعهدافراددرسطحاجراییبهچنینبرنامههایی،سازمانهاممکناستتمایلیبهاستخدام
تخصیص یا دستیابی باشند. نداشته سکنایی پس ارزیابی تحلیل و انجام برای مشاوران
کارکناندرون کهمشاورانیا بودجهالزمبرایانجامارزیابیپسسکنایی،صرفنظرازآنچه

سازمانیانجاممیدهند،میتواندبرایآژانسهایفدرالدشوارباشد.

 زمانیکهمسئولیتهاییبرایمدیریتارزیابیهایپسسکناییوتوسعهپایگاهاطالعاتیدرس 
گذارمیشود،ساختارهایسازمانیممکناستباموانعیروبرو آموختههابهاداراتمختلفوا

شوند،درنتیجهنیازبههمکاریبیناداریورفعخطوطپاسخگوییایجادمیشود.
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ارزیابی پس سکنایی موفق و درس آموخته ها
علیرغمموانعذکرشدهارزیابیپسسکناییمیتواندبهعنوانشیوهایعملیبهرشدخودادامه
برنامهریزی با را ارزیابیپسسکنایی ازسازمانهامیتوانندبهطورموثریدروس دهد.برخی
کنند.نمونههایقابل کسبتاسیساتادغام راهبردیوفرآیندهایتصمیمگیریبرایتحویلو

توجهعبارتنداز:

  :1970 سالهای در متحده ایاالت ارتش مهندسی برنامه مشارکتی دهی برنامه و ارزیابی
کابریها،مانعیبرای کهافزایشعمر گرفتهپسازمطالعهنشانمیدهند تالشهایصورت
برای بهدستورالعملهایطراحی و است داوطلبانه ارتش برای وحفظسربازان استخدام

کزفیلموموسیقیتاپادگانهاوایستگاههایپلیسمنجرمیشود. کاربریهاییاعمازمرا

 شناسایی  تازه پستی خدمات ،1980 سالهای در متحده: ایاالت پستی خدمات برنامه
اطالعات جمعآوری برای سکنایی پس ارزیابی از گسترده استفاده به متحده ایاالت شده
ساختمانهاوتوسعهفروشگاههایپستیخردهفروشیبهمنظوررقابتبهترباشرکتهای
گذشتزمان،پرسشنامههابرایپشتیبانیازاهدافجدید بخشخصوصیمنجرمیشود.با

اصالحشدهاند،امابرنامهخدماتپستیهمچنانفعالباقیماندهاست.

 ارزیابیوپایگاههایاطالعاتیمربوطهبرایشناساییشرایط  ازسهبرنامه که شرکتدیزنی
برای مشتری انگیزه و تجاری کلیدی محرکهای پیشبینیکنندههای توسعه و بهینه
گستردهدرطراحیوبازسازیساختمانها بازگشتاستفادهمیکند:پایگاهاطالعاتیبهطور
ارتباطمستقیمیمیان تا رامیدهند امکان این بهشرکتدیزنی آنها که کاربرددارند،چرا
گیتهایورودیافرادوخروجیهامانندپهنایخیابان ورودیهامانندتعدادپیشنهادی

اصلیراایجادنماید.

 کهارزیابیپسسکناییرابهبرنامهدهی  عملیاتوبرنامهریزیسرمایهبخشماساچوست1
و توسعه در پسسکنایی ارزیابی میسازد: مرتبط عمومی طراحیساختمانهای از پیش
کودکان از کزمراقبت ایالتی،مرا پلیس ایستگاههای برای اولیه سنجشمفاهیمنمونههای
کاربردداردوبهصرفهجوییدرهزینهوزمان وایستگاههایتعمیرونگهداریوسایلنقلیه

برنامهدهی،طراحیوساختساختههایجدیدمنجرمیشود.

1-Massachusett
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 ارزیابیپسسکنایی  از تا کاناداِبل1وبانکجهانی:هردوسازماندرتالشهستند شرکت
کنند.هردوسازمانحجم ابزارمدیریتداراییبرایبرنامهریزیفضاییاستفاده بهعنوان
کردهونمراتپایهرابرمبنایهفتعاملراحتیدر کنانجمعآوری باالییازدادههاراازسا
کمیتوانندفضاهاییبانمراتباالتروپایینتر کارکنانامال کردند.سپس ساختمانمحاسبه
کنند.اینعواملدربودجهبندیبرایتعمیرونگهداری،برنامهریزی ازنمرهپایهراشناسایی
نیزدرتالشاست بانکجهانی گرفتهمیشوند. پیکربندیمجددفضاییدرنظر و فضایی
کامیپوتریایجادنماید،بطوریکهبتواناز تاارتباطیمیانپایگاهاطالعاتیخودوطرحهای
کیفیتدرفرایندبرنامهریزی نمراتپایهساختمانهایاطبقاتساختمانیبهعنوانشاخص

فضاییاستفادهنمود.

عناصر الزم در موفقیت ارزیابی پس سکنایی
یکیازاهدافاینمطالعهشناساییروشیاستاندارداستکهبتواندتوسطآژانسهایفدرالبرای
تضمینثباتجمعآوریدادههامورداستفادهقراربگیردوامکانتوسعهمشارکتیمعیارهاوبهترین
ارزیابیپسسکنایی از گفتهشد،میتوان باال کهدر فراهمسازد.همانطور را شیوههایعملی
ارزیابیپس گستردهایاستفادهنمودوروشهایاستفادهشدهبراینظرسنجی درزمینههای
کرد.نمیتوانگفتکهروشاستانداردارزیابی سکناییرامتناسبباهدفومنابعموجودانتخاب
کاربردیدرمعیارهابرایآژانسهایفدرالمؤثریاحتیمطلوباست.بااینحال، پسسکناییو
کهتالشهایسازمانبرایایجادیاساختاربندی باتوجهبهاطالعاتفصولبعدیواضحاست
کلیدیدرمراحلاولیهبرنامهریزی مجددبرنامههایارزیابیپسسکناییبایدبااتخاذتصمیماتی
کلیدیشرکتدربرنامههایخودصرفنظرازهدفیاروششناسیارزیابیپس وتوسعهمولفههای

سکناییهمراهباشد.اینتصمیماتومولفههادرزیرفهرستشدهاند:

 کهسازمانمیخواهدبااستفادهازارزیابیپسسکنایی  ایجادبیانیهایشفافدرموردآنچه
قابل آسانی به بوده واضح باید شده بیان الزامات و ارزیابیها میان ارتباط برسد. آن به

پیگیریباشد.

 شناساییمنابعموجودبرایانجامارزیابیپسسکنایی،تطابقجمعآوریدادههاوتحلیل 
فعالیتهابازمانوبودجهموجود.

1-BellCanada
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 کاربرانارزیابیپسسکناییوتعییننحوهارتباطآنهابایکدیگر.  شناسایینتایج

 پشتیبانیازسطوحباالیسازمانبهمنظورنشاندادناهمیتپروژهیابرنامهبرایافراددر 
کلسازمان.

 کهامکانجمعآوریمقادیرمتوسطیاز  تعییننوعمطالعهنمونهموردییاروشیاستاندارد
دادههایقابلمقایسهازساختمانهایمختلفرابرمبنایمقایسهزمانیبهافرادحرفهای

ساختمانمیدهد.

 قابل  فرمتهای در فعالیتهایی باچنین که اطالعاتی ارائه و دریافت استاندارد، روش در
کنترلمیشوند.توسعهاصطالحاتپذیرفتهشده،تعاریفاستانداردومستندسازی مقایسه

نرمالیزهبهمنظورمقایسهآسانتر.

 طراحیوتحلیلپرسشنامهپژوهشیتوسطافرادمجرب.تعیینشاخصهایانتخابیبرای 
انجاماقداماتالزم.ارزیابیایناقداماتازمنظرسودمندی،اعتبار،رواییبازدهی،توانایی
کیفیوهمچنین کّمیو کوچکوتعادل.اینمجموعهبایدتمامیاقدامات درایجادتغییرات

مستقیموغیرمستقیمراشاملشود.

 از  حاصل دادههای از استفاده مانند سکنایی پس ارزیابی روشهای گرفتن نظر در
کهازنظرخواهیمستقیم کارشناس کنترلساختمان،مشاهداتوتکمیلفرم سیستمهای
کارکنان کنانتمایلیبهمشارکتنداشتهباشندیامنابع گرسا کاربرانجلوگیریمیکنند.ا از
کافیباشند،فرآیندارزیابیبا کمکبهجمعآوریدادههایسازمانییاسایراقداماتنا برای

شکستمواجهمیشود.

 ساختمان  کنان سا دسترس در کاربر نظرسنجی دادههای آیا اینکه مورد در تصمیمگیری
گرچنیناست،تصمیمگیریدرموردمیزانجزییاتوهدفآن. هستیاخیر،وا

 کارکنانساختههادرموردهدفمشارکتآناندرارائهبازخوردونحوهاستفاده  اطالعرسانیبه
کهاطالعاتآنانمحرمانهنگهداشتهمیشوندودرصورت ازدادهها.آنهابایدمطمئنشوند
گردرطراحیبرنامههایاقدام،مشارکت کارکنانا تغییرفوریمسائلبهآنهااطالعدادهشود.
کرد. دادهشوندومزایایمشارکتخودراببینند،بهاحتمالزیاددرفرآیندمشارکتخواهند


