
International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 1 

 

 )بزرسی ًمص فزٌّگ در تَسؼِ پایدار اجتواػی(
 لفِ ّای پایداری اجتواػیفزٌّگ بز هؤثیز تأ

 
1هلیحِ پَرتَلزی

 2 هحود حسي فالح، *

 mm.pourtavallari@gmail.com دا٘ـىذٜ ٞٙش ٚ ٔعٕبسی دا٘ـٍبٜ ؿیشاص ،دا٘ـزٛی وبسؿٙبػی اسؿذ ٔعٕبسی -1

   Fallah@shirazu.ac.irدا٘ـٍبٜ ؿیشاص ساػتبدیب، ٔحٕذ حؼٗ فالح  -2

 
 

 

 

  چكیدُ
ِفٝ ٞبی تٛػعٝ پبیذاس ؿٙبختٝ ؿذٜ اػت. تحمیمبت عی ثٝ عٙٛاٖ یىی اص اػبػی تشیٗ ٔؤ، پبیذاسی ارتٕبدس ػبَ ٞبی اخیش

ارتٕبعی  أب ٔجبحج ٔتٕشوض ثٛدٜ اػتلجّی دس صٔیٙٝ پبیذاسی، ثیـتش ثش سٚی ٍ٘شا٘ی ٞبی صیؼت ٔحیغی ٚ التلبدی 

پبیذاس، ثبصیٍشاٖ اكّی ا٘ؼبٖ ٞب ٞؼتٙذ  دس تٛػعٝ دسیچٝ رذیذی سا دس سػیذٖ ثٝ تٛػعٝ پبیذاس ثشای ٔب ٌـٛدٜ اػت.

عمبیذ، اسصؽ ٞب، ػٙت ٞب،  ٚ ثٝ عٛس خبف، تٛػعٝ پبیذاس ارتٕبعی، ٘یبصٔٙذ ثشسػیپبیذاسی سػیذٖ ثٝ اٞذاف ثٙبثشایٗ ثشای 

دس ٘تیزٝ  .ػت وٝ یه ربٔعٝ ثش آٖ اػتٛاس اػتفشًٞٙ، تزّی اسصؽ ٞبیی ا ٞؼتیٓ. بآٖ ٞثبٚس ٞب ٚ دس یه وّٕٝ فشًٞٙ 

عشح ٞبی ارشای  ثشای دػتیبثی ثٝ اٞذاف خٛد وٝ ،ػیبػت ٌزاساٖ دِٚتی ٚ، ٔعٕبساٖ ؿٟشی عشاحبٖ ، ثش٘بٔٝ سیضاٖ

 ٞؼتٙذ. ص٘ذٌی فشدی ٚ رٕعیدس  اص آٖ ربٔعٝ اػت، ٘یبصٔٙذ ؿٙبخت فشًٞٙ ٚ سفتبسٞبی ثشآٔذٜ دس ٚ وبسثشدی تش تشٔٛحش

ثٝ تٛػعٝ پبیذاس ارتٕبعی ٔی ؿٛد  ٔمبِٝ ثشسػی ٘مؾ ٚ ٔیضاٖ تبحیش ٌزاسی فشًٞٙ دس فشآیٙذی وٝ ٔٙتٟیایٗ  اص ٞذف

ٞبی ٔؤِفٝ فشًٞٙ ثش  ، تبحیش ٚ ٘مؾدس ٔشحّٝ ی ثعذ٘ذٚ ٔی ؿٛ ٔشٚسثشای ایٗ ٔٙظٛس اثتذا ٔفبٞیٓ وّیذی تحمیك  .اػت

 .ثشسػی لشاس ٔی ٌیشد ثحج ٚ  ٔٛسد پبیذاسی ارتٕبعی

 

 پبیذاسی ارتٕبعی ؿبخق ٞبی، تبحیش فشًٞٙ ثش تٛػعٝ پبیذاس، پبیذاسی ارتٕبعی، اثعبد پبیذاسی ارتٕبعی، فشًٞٙ كلیدی: ّای ٍاصُ

 

  همدهِ -1
تٛػعٝ دس ایٗ دٚساٖ دس ػبَ ٞبی اثتذایی ٔغشح ؿذٖ ٔؼئّٝ تٛػعٝ، اٞذاف تٛػعٝ پبیذاس اص ا٘ؼبٖ تب حذٚد صیبدی فبكّٝ ٌشفتٝ ثٛد. 

عذ ا٘ؼب٘ی ٚ ٔشدٔی ایٗ ٔفْٟٛ ٚ ربیٍبٜ ّٔت ٞب ٚ فشًٞٙ آٖ ٞب اثضاسی ثشای دػت یبثی ٚ ثٟشٜ ٔٙذی اص تىِٙٛٛطی ٞبی پیـشفتٝ ثٛد ٚ ثٝ ثُ

ی سفبٜ، ٔتٙبػت دس تٛػعٝ تٛرٝ وٕتشی ٔی ؿذ. أب سفتٝ سفتٝ دس ػبَ ٞبی اخیش دسیبفتٝ ؿذ وٝ التلبد ثٝ تٟٙبیی ٕ٘ی تٛا٘ذ ثش٘بٔٝ ای ثشا

ثٝ ثیبٖ ثٟتش، ٞشرب  ثب ٔٙضِت ا٘ؼبٖ اسائٝ ٕ٘بیذ ٚ دس ایٗ ساػتب رٟت حفظ ٔٙضِت ا٘ؼبٖ، ٘یبص ثٝ تٛرٝ ثٝ فشًٞٙ ثبیذ دس ٔغبِعبت روش ؿٛد.

ایٗ  ].1[ذوٝ ػخٗ اص ا٘ؼبٖ أشٚصی ثٝ ٔفْٟٛ ا٘ؼبٖ ارتٕبعی دس ٔیبٖ اػت، فشًٞٙ یىی اص اسوبٖ تعییٗ وٙٙذٜ ٚ تأحیش ٌزاس ٔی ثبؿ

ٔمبِٝ ثب ثشسػی ٔعیبسٞبی پبیذاسی ارتٕبعی ٚ تبحیش فشًٞٙ دس آٖ ٞب، ػعی داسد ثٝ ایٗ پشػؾ پبػخ ثذٞذ وٝ چٍٛ٘ٝ فشًٞٙ، ٔب سا دس 

٘تبیذ حبكُ اصایٗ ثشسػی ٔی تٛا٘ذ وٕىی ثٝ ٔعٕبساٖ ٚ ؿٟشػبصاٖ ٚ ثش٘بٔٝ سیضاٖ ؿٟشی دس  .سػیذٖ ثٝ پبیذاسی ارتٕبعی یبسی ٔی دٞذ

 ٚ ٔٛحشتش ثٟتشبحیشات حیبتی فشًٞٙ ثش سفتبسٞبی فشدی ٚ  ارتٕبعی ا٘ؼبٖ ثبؿذ تب ثب تٛرٝ ثٝ آٖ ٞب، دس تلٕیٕبت خٛد رٟت ؿٙبخت ت

 عُٕ وٙٙذ.
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 1تَسؼِ پایدار هفَْم -2
ْ  ا٘ؼتب٘ی،  اسصؿتٟبی  ٚ عجیعتت  اص ٌشفتٗ فبكّٝ ص٘ذٌی، تٛاصٖ صدٖ ٞٓ ثش احش دس أشٚصی ثـش        ٝ  عتذ ٝ  تٛرت  فبوتٛسٞتبی  ثت

ٝ  دس سا ختٛد  ٚ اػتت  ؿتذٜ  ٌشفتبس عظیٓ ثحشا٘ی ثٝ عجیعت اص اثضاسی ٚ اػتفبدٜ ػّغٝ رٛیب٘ٝ سفتبس ثٛٔی، ٚ ٔحیغی  ثتب  ٔٛارٟت

ٝ  اػتت.  ؿذٜ پبیذاس تٛػعٝ ٘بْ ثٝ تذسیزی سٚیىشدی ؿىُ ٌیشی ػجت أش ایٗ .ثیٙذ ٔی خغشصا ٚ ٔجٟٓ آیٙذٜ ای  پبیتذاس  تٛػتع

 .2دٞتذ  پبػخ ٘یبصٞبیـبٖ، وشدٖ ثشعشف ثشای آیٙذٌبٖ حك ثشدٖ ثیٗ اص ثذٖٚ أشٚص ٘یبصٞبی ثٝ داسد للذ وٝ اػت ای تٛػعٝ

ُ  ثٝ تٛرٝ آٟ٘ب تٕبٔی ٔحٛس ِٚی ؿذٜ، اسائٝ پبیذاس تٛػعٝ اص صیبدی ٞبی تعشیف وٖٙٛ تب ٞشچٙذ  ٔحتیظ  آیٙتذٜ  ثعتذی،  ٞتبی  ٘ؼت

 اص ٌیتشی  ثٟتشٜ  ٌزؿتتٝ،  ثیتبت تزش ٚ ثتٛٔی  ٞتبی  ٚیظٌی فشًٞٙ، ثٝ تٛرٝ. اػت ثٛدٜ رٟب٘ی صیؼت ٔحیظ اص حفبظت ٚ صیؼت

 ثتش  (1387, ٌّضاسی حبتٕی). اػت پبیذاس تٛػعٝ اكَٛ اص ٘بپزیش تزذیذ ٞبی ا٘شطی ثىبسٌیشی اص پشٞیض ٚ پزیش تزذیذ ٞبی ا٘شطی

 آ٘ىٝ ثذٖٚ ثبؿذ، فعّی ٘یبصٞبی پبػخٍٛی وٝ ای تٛػعٝ "اص عجبستؼت پبیذاس تٛػعٝ ُّٔ ػبصٔبٖ رٟب٘ی وٕیؼیٖٛ تعشیف اػبع

ثش اػتبع دیتذٌبٜ ربٔعتٝ ؿٙبػتبٖ، ثتبصیٍشاٖ اكتّی دس       . "دٞذ لشاس تبحیش تحت سا خٛد ٘یبصٞبی تبٔیٗ دس آیٙذٜ ٞبی ُ٘ؼ تٛاٖ

ٞب ٞؼتٙذ. تزشثٝ ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ ثی تٛرٟی ثٝ عٛأُ ارتٕبعی دس خالَ فشآیٙتذ تٛػتعٝ، احتش ثخـتی      اًساىفشآیٙذ تٛػعٝ، 

ٓ   ثحخٟبی اص یىی پبیذاس، تٛػعٝ ثحج أشٚصٜ، ی ٔٛارٝ ٔی ػبصد.ثش٘بٔٝ ٞب ٚ پشٚطٜ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ سا ثب ٔخبعشٜ رذ  ٚ ثؼتیبس ٟٔت

 ٟٕٔتشیٗ اص ُّٔ ٕٞچٙیٗ  ػبصٔبٖ ٚ رٟبٖ دس صیؼت ٔحیظ عشفذاس پش ٚ ٟ٘بدٞبی ٞب ػبصٔبٖ .اػت إِّّی ثیٗ ػغح دس سایذ

ٗ  اٚد ٘مغٝ وٝ ؿذ آغبص زوٛس،ٔ ثحشاٖ پغ اص ٔٛسد، ایٗ دس وبسؿٙبػب٘ٝ ٚ رذی ثحج. أش ٞؼتٙذ ایٗ دس دخیُ اسٌبٟ٘بی  ایت

ٝ  ثشصیتُ ا٘زبٔیتذ   سیٛدٚطا٘یشٚ ؿٟش دس "صٔیٗ ارالع" ٔعشٚف ثٝ پبیذاس، تٛػعٝ رٟب٘ی وٙفشا٘غ ثٝ 1992 دس ػبَ ثحخٟب،  وت

 ؿذ كبدس رٟبٖ وـٛسٞبی تٛػعٝ پبیذاس رٟت دس ثشدٞبیی ساٜ اسائٝ ثشای ای آٖ لغعٙبٔٝ دس ٚ ؿذ ٔـٟٛس سیٛ ارالع ثٝ ثعذٞب

طٚٞب٘ؼجٛسي  ؿٟش دس دیٍشی ا٘غ ،وٙفش 2002 دس ػبَ ثعذ، ػبَ. دٜ ؿذ٘ذ لغعٙبٔٝ ایٗ اص پیشٚی ثٝ رٟبٖ ّٔضْ بیوـٛسٞ ٚ

 سیٛ وٙفشا٘غ ٔلٛثبت تبویذ ثش آٖ ٞذف ٚ ؿذ ثشٌضاس صیؼت ٔحیظ ٚ وبسؿٙبػبٖ وـٛسٞب ٚصسای ػغح دس رٙٛثی آفشیمبی دس

ٔتٛسد   ثبیتذ  صیش ثعذ ػٝ دس پبیذاس تٛػعٝ ،ربٔع ٚ ػیؼتٕی ٍ٘بٜ یه دس  د.ٛث رٟب٘ی ػغح دس ایٗ ٔلٛثبت وشدٖ تش ارشایی ٚ

 تٛرٝ لشاس ثٍیشد:

 صیؼت ٔحیغی ثب ٞذف تعبدَ اوِٛٛطیه) صٔیٗ پبن، ٔٙبثع آة ػبِٓ، ویفیت ٞٛا، ػالٔت رٟب٘ی ٚ ...(پبیذاسی  -1

ػی ثٝ اثضاس ٔعیـت، ثٟتشٜ  : تبٔیٗ ٘یبصٞبی ا٘ؼب٘ی ٚ ارتٕبعی ) ٔب٘ٙذ دػتشسی ارتٕبعی ثب ٞذف عذاِت ارتٕبعیاپبیذ -2

ٞبی اكّی، ٔـِٕٛیت فشٍٞٙی، ثشخٛسداسی اص ػالٔت، سفبٜ ٚ آٔٛصؽ، داؿتتٗ حتك ا٘تختبة،    ٔٙذی ٔىفی اص ػشٔبیٝ 

 ٔـبسوت دس تعییٗ ػش٘ٛؿت ارتٕبعی ٚ ...(

ش ثشآیٙتذ تـتخیق ثٟتتش ٔٙتبثع، ٔتذیشیت وتبسات      ) پبیذاسی التلبدی ثب ٞذف ثمبی التلبدی دس لبِت ٔٛاسدی ٕٞچٖٛ:  -3

  3(تبویذ ثش التلبد ٔحّی، ٘ظبْ عبدال٘ٝ، ثٟشٜ ٚسی ٚ ... ٔٙبثع،

 

   
  سِ اصل اساسی در تَسؼِ پایدار در هدل بْن پیَستِ -1ًوَدار                               

 ]5[ (Mak& peacock,2011,2) ٔآخز:

 

                                                 
1
 Sustainable Development 

 پبیذاسی
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 تَسؼِ پایداراجتواػی فزٌّگی  بُؼد تَجِ بِپیطیٌِ  -3
عْٕٛ دیذٌبٜ ٞبی تٛػعٝ پبیذاس ؿٟشی، ثش تٛػعٝ فیضیىی ٚ وبِجذی ؿٟشی تبویذ داس٘تذ دسحتبِی وتٝ ٚرتٝ فشٍٞٙتی ٚ          

تٛػتعٝ   یٞب اص دٚ دٞٝ اص آغبص ثحج ؾیاػت وٝ ث ٗیثش ا عٕٛٔی ذٜیعم ارتٕبعی تٛػعٝ ؿٟشی تب حذٚدی ٘بؿٙبختٝ ٔی ٕ٘بیب٘ذ.

ٔجبحتج  [4]. ثتٛدٜ اػتت   یتٛػتعٝ ٚ سؿتذ التلتبد    یغیٔٛسد غفّت لشاس ٌشفتٝ ٚ تٕشوض ثش اثعبد ٔح یذاسیپب یثُعذ ا٘ؼب٘ ذاس،یپب

تٛا٘ؼت دس دػتٛس وبس تٛػعٝ پبیذاس لشاس ٌیشد. عّت اكّی ایٗ وٓ تٛرٟی ثٝ ٔجبحج ارتٕبعی ایٗ ثتٛد   1990ارتٕبعی اص اٚاخش

ؿتىُ ٌشفتتٝ    1970دٞٝ 3٘یبصٞبی اػبػی ثب عشفذاساٖ 1960دٞٝ  2ٔحیغی -صیؼت وٝ تٛػعٝ پبیذاس اصتعبُٔ ثیٗ رٙجؾ ٞبی

ٚ دس ٟ٘بیت ٘ـؼتت اتحبدیتٝ اسٚپتب دس ٌتٛتٙجشي دس      2000ٚ اػتشاتظی ِیؼجٖٛ دس ػبَ  21ثٛد. ثب ایٗ ٚرٛد پغ اص دػتٛس وبس

ثب ایٗ حبَ، ثشای اِٚتیٗ   (.Cloantonio& Lane,2007:3)پبیذاسی ارتٕبعی ثٝ كٛست ٚیظٜ ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٌشفت. 2001ػبَ

ثتٛد وتٝ ٔجبحتج ارتٕتبعی سا رتضی رتذایی ٘بپتزیش ٔتذَ ٞتبی تٛػتعٝ پبیتذاس تعشیتف             2000اسٚپب دس ِیؼتجٖٛ   اتحبدیٝثبس دس 

 .]5[ (Samuelsson et al.2004وشد.)

ب٘ی ثتشای تٛػتعٝ   تٛكیٝ ؿذ یه دٞتٝ رٟت   آٖوٝ عی  ؿذ آغبص 4 تٛرٝ ثٝ ثعذ فشٍٞٙی تٛػعٝ، اص وٙفشا٘غ ٔىضیىٛ ػیتی      

فشٍٞٙی تحت ػشپشػتی ٔـتشن ػبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ ٚ یٛ٘ؼىٛ اعالْ ٌشدد. ثش اػبع اعالٔیتٝ ی ایتٗ وٙفتشا٘غ، اص آٖ رتب وتٝ      

فشًٞٙ ثخؾ ثٙیبدی ص٘ذٌی ٞش فشد ٚ ربٔعٝ سا تـىیُ ٔی دٞذ، تٛػعٝ پبیذاس وٝ ٞذف ٟ٘بیی اؽ ٔتٕشوض ثش ا٘ؼبٖ اػت، ثبیذ 

ایٗ اػبع ٌشچٝ فشًٞٙ عٙلشی اص تٛػعٝ اػت، أب تٟٙب یه عبُٔ دس ٔیتبٖ عٛأتُ ٘یؼتت، ثّىتٝ     ثعذ فشٍٞٙی داؿتٝ ثبؿذ. ثش 

ٞذف اص ٍ٘شؽ فشٍٞٙی ثتٝ تٛػتعٝ، ثتشآٚسدٖ ٘یبصٞتبی ٚالعتی       ٔجٙبی تٛػعٝ، ٘یشٚی ٔحشوٝ ٚ افك ٟ٘بیی آٖ ٔحؼٛة ٔی ؿٛد.

مٜٛ ٚ اؿىبَ ٔختّف ٕ٘تبیؾ فشٞٙتً ثؼتتٍی داسد    اػتعذادٞبی ثبِ ظشفیت خاللٝ ٔشدْ، اسصؿٟب،  ٔشدْ اػت ٚ دس اوخش ٔٛاسد ثٝ

وٝ ثبعج ٔی ؿٛد اص یىؼٛ ٔشدْ ٘مؾ ٔتٛحشی دس ثش٘بٔتٝ ٞتبی تٛػتعٝ ای ایفتب وٙٙتذ ٚ اص ػتٛی دیٍتش، یىوتبسچٍی تٛػتعٝ ٚ           

٘یض سٚ٘ذی ٔجٙی ثش افضٚدٖ فشٞٙتً، ثتٝ عٙتٛاٖ ثعتذ      2001دس ػبَ  ] 6[تضٕیٗ ٔی وٙذ. سا فشٍٞٙی  –ػبختبسٞبی ارتٕبعی 

پبیذاسی تٛػظ ثیب٘یٝ رٟب٘ی یٛ٘ؼىٛ آغبص ؿذ؛ وٝ تٛػظ تعذادی اص ٔحممبٖ ثٝ ثحج وـیذٜ ؿذ. ایٗ ثحج دس سٚ٘ذ وبسی چٟبسْ 

 سی:پبیذا چٟبسْ سوٗ وتبة اػتشاِیب، دس فشٍٞٙی ٞبی ػیبػت ٔفؼشاٖ ٚ ٌشاٖ تحّیُ اص ، ضٞبٚو ربٖ . ادأٝ پیذا وشد 20سیٛ 

سا تبِیف وشد ٚ دس وتبة خٛد، ٔذَ صیش سا اسائٝ داد. ایٗ ٔذَ ثیبٖ ٔتی وٙتذ وتٝ     5عٕٛٔی سیضی ثش٘بٔٝدس  فشًٞٙ ضشٚسی ٘مؾ

فشًٞٙ دس تىٛیٗ ؿٟشٞب ٚ رٛأع ػشص٘ذٜ دِخٛاٜ ثشای ص٘ذٌی ٚ وبس، ٘مؾ ٟٕٔی ایفب ٔیىٙذ ٚ ثش ػالٔت ارتٕتبعی ٚ التلتبدی   

 ]7[آٖ ٞب تبحیش ٔی ٟ٘ذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 ]Hawkes,2001 ]7ٔٙجع: : پایداری : هدل اركاى چْارگاًِ  2ًوَدار

                                                 
2
 Environmental movement 

3
 basic need 

4
 World Conference on Cultural Policies, Mexico City, 26 July - 6 August 1982 

5
 The Forth Pillar of Sustainability: Culture's Essential role in public planning. 
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 پایداری اجتواػی -4
اص اثتذای لتشٖ ثیؼتت ٚ یىتٓ، ٍ٘تبٜ تٛػتعٝ پبیتذاس كتشفب تٛرتٝ ثتٝ اثعتبد صیؼتت ٔحیغتی ٚ یتب التلتبدی ٘یؼتت، ثّىتٝ                      

ٌـتٛدٜ اػتت. پبیتذاسی ارتٕتبعی ثتٝ عٙتٛاٖ        ٔجبحج ارتٕتبعی دسیچتٝ رذیتذی سا دس سػتیذٖ ثتٝ تٛػتعٝ پبیتذاس ثتشای ٔتب         

 .]8[اٖ ٚ ػیبػت ٔذاساٖ لشاس ٌشفتٝ اػتیه رض اػبػی اص تٛػعٝ پبیذاس ٔٛسد تٛرٝ ثش٘بٔٝ سیض

اػتشاتظی ٞتبی تٛػتعٝ ارتٕتبعی ، ثٟجتٛد ویفیتت ص٘تذٌی ا٘ؼتب٘ی ثتٛدٜ ٚ پبػتخٍٛیی ثتٝ ٘یبصٞتبی ا٘ؼتب٘ی سا ٔتذ ٘ظتش                     

تشاتظی ٞتب: ٘یبصٞتبی سفتبٞی، ٘یبصٞتبی فشٍٞٙتی ٚ سٚا٘تی ، ٘یتبص ثتٝ تغجیتك پتزیشی ٚ ٘یتبص ثتٝ             لشاس ٔی دٞذ. اص ایٗ سٚ ایٗ اػت 

 سؿتتذ ٚ تشلتتی سا وتتٝ دس ٔزٕتتٛه اص عٕتتذٜ تتتشیٗ ٘یبصٞتتبی ا٘ؼتتبٖ دس ربٔعتتٝ رذیتتذ ٞؼتتتٙذ سا ٔتتٛسد تٛرتتٝ لتتشاس ٔتتی دٞتتذ.

پظٚٞـتتٍشاٖ  .]9[ٍتتبْ اػتتتٕٞ كیفیییٔفٟتتْٛ پبیتتذاسی ارتٕتتبعی عٕتتذتبا ثتتب اثعتتبد    ثٙتتبثشایٗ، . ]5[(1378:36٘ظشپتتٛس، )

ٔختّتتف ثتتٝ ؿتتىُ ٞتتبی ٔتتتتٛه ٚ اص دیتتذٌبٜ ٞتتبی ٌٛ٘تتبٌٖٛ ثتتٝ ٔٙظتتٛس تججتتیٗ ٚ آؿتتىبس ػتتبصی ٔفٟتتْٛ پبیتتذاسی ارتٕتتبعی 

تعبسیف ٔختّفی اص پبیتذاسی ارتٕتبعی اسائتٝ دادٜ ا٘تذ وتٝ دس ایٙزتب ثتشای ٘ضدیته ؿتذٖ ثتٝ اٞتذاف ٔمبِتٝ، ثتٝ تعتبسیفی وتٝ                

 ٛد.ٔٛضٛه ٞؼتٙذ اؿبسٜ ٔی ؿٔشتجظ ثب 

-  GTZ(2004)     ٗپبیذاسی ارتٕبعی تحت عٙٛاٖ ص٘ذٌی ػبِٓ ٚ ثبسٚس ٚ ٕٞبًٞٙ ثب عجیعت تعشیتف ؿتذٜ اػتت. دس ایت

تعشیف ثمب ٚ حیبت ربٔعٝ، ٍٕٞبْ ثب حفظ ویفیت ٔحیغی ٚ ٔشتجظ ثب ٘ظتبْ ٞتبی التلتبدی دس رٟتت دػتتیبثی ثتٝ       

 ]ٕٞبٖ.[ (GTZ, 2004:2).ثبالتشیٗ ػغح سضبیت اص ص٘ذٌی اػت

-  Davidson and Wilson(2009) ػیؼتتتٕی اص سٚاثتتظ فشٍٞٙتتی اػتتت وتتٝ دس آٖ    پبیتتذاسی ارتٕتتبعی ،

 رٙجٝ ٞبی ٔخجت فشًٞٙ، اسصؽ دادٜ ٚ تشٚیذ ٔی ؿٛ٘ذ.  

- Colantonio (2008)  ٔفٟتتْٛ پبیتتذاسی ارتٕتتبعی عٕتتذتب ثتتب اثعتتبد ویفتتی ٍٕٞتتبْ اػتتت ٚ دس ایتتٗ ٔیتتبٖ ثتتشای

ذ عتتذاِت ٚ ػتتالٔتی، ٔیتتتٛاٖ ٔفتتبٞیٓ رذیتتذ تتتشی اص ػتتٙزؾ پبیتتذاسی ارتٕتتبعی غیتتش اص ٔعیبسٞتتبی ػتتٙتی، ٔب٘ٙتت

 .]10[یت ص٘ذٌی سا ػٙزؾ ٚ اسصیبثی وشدرّٕٝ: ؿبدی، سفبٜ ٚ ویف

- Mckenzie (2004): Mckenzie, 2004  : اػتت وتٝ سٚ٘تذ     6پبیذاسی ارتٕبعی ٚضعیت افضایؾ ویفیت ص٘تذٌی

تٛػعٝ ای اػتت   ،یارتٕبع ذاسیتٛػعٝ پب ٙب ثٝ ٘ظش ٔىٙضیث ]11[ ؿىُ ٌیشی آٖ دس استجبط ثب ربٔعٝ ثٝ دػت ٔی آیذ.

ٔ  تیٚ فعبِ یص٘ذٌ ظیؿغُ، دسآٔذ، ؿشا آٔٛصؽ، ثٝ غزا، ػشپٙبٜ، یاػبػ بصٞبییوٝ: ٘ وٙتذ. عتذاِت ختٛاٜ     یٔت  ٗیسا تتب

ٜ  ؿتٛد.  یٔت  عیت سا ثذٞذ، وٝ ٔٙبثع تٛػعٝ وبٔال دس ػشاػش رٟبٖ ثتٝ تؼتبٚی ٚ ٔٙلتفب٘ٝ تٛص    ٙبٖیاعٕ ٗیثبؿذ ٚ ا  سفتب

ٝ  ٚ تیت . آٔٛصؽ، خالل٘جشد ٗیحذالُ اص ث بیسا استمبی دادٜ ٚ  تیرٕع یٕبعارت ،یرٞٙ ،یىیضیف سا  یتتٛاٖ ا٘ؼتب٘   تٛػتع

سا  ؼتت یص ظیٚ ٔحت  خیاستجبط ثتب تتبس   احؼبع سا حفظ وشدٜ ٚ یؼتیٚ ص یفشٍٞٙ شاثی. ٔذیٕ٘ب ذیثشای وُ ربٔعٝ تشٚ

ٌ  ظیشاؿت  وٙتذ.  ذیسا تشٚ ؿٟشٚ٘ذاٖ وٙذ. ٔشدْ ػبالسا٘ٝ ثبؿذ ٚ ٔـبسوت ٚ دخبِت تیتمٛ  ٗیسا ثٟتتش وتشدٜ ٚ ثت    یص٘تذ

ٞ   یسفتبٜ ارتٕتبع   ثتب  ؿتٟش  یؿىُ ٔحُ ٞبی عٕتٛٔ  یعشاح ٖ یوبِجتذی ٚ ؿتٛس ٚ  ػتبوٙبٖ ؿتٟش استجتبط ثشلتشاس      زتب

 .12] [(Mckenzie,2004:1)ذیٕ٘ب

- Gates&Lee(2005)    دس تجیتتیٗ پبیتتذاسی ارتٕتتبعی ثتتش تٛرتتٝ ثتتٝ ٘یبصٞتتبی اػبػتتی ٔب٘ٙتتذ ٔؼتتىٗ ٚ دسآٔتتذ :

ّتٝ فشكتت ٞتبی ؿتغّی ٔتٙتٛه ٚ أىب٘تبت ٚ ثش٘بٔتٝ ٞتبی تفشیحتی، فشٍٞٙتی ٚ اٚلتبت            ٕٚ ظشفیت ٞبی فتشدی اص ر 

ٚ ظشفیتتت ٞتتبی ارتٕتتبعی، ٕٞچتتٖٛ ٞٛیتتت، ٔـتتبسوت ٚ ٚرتتٛد ٔىتتبٖ ٞتتبیی   فشاغتتت ٔٙبػتتت ثتتب حتتذالُ ٞضیٙتتٝ

ثشای ثشٌتضاسی فعبِیتت ٞتبی ٞٙتشی ٚ ارتٕتبعی دس رٟتت تٛػتعٝ ػتبصٔبٖ ٞتبی ارتٕتبعی ٚ تمٛیتت تعتبدَ ثتیٗ              

 .]13[داسدآٖ ٞب تبویذ 

 

 

                                                 
6
 Life-enhancing 
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 كلیدی پایداری اجتواػی ضاخصِ ّای  4-1

تٛا٘ذ ثٝ عٙٛاٖ یىی اص ٟٔٓ تشیٗ ٚ وّیتذی تتشیٗ اثتضاس دس ثش٘بٔتٝ سیتضی ٞتب ٚ        ارتٕبعی، ٔی پبیذاسی ؿبخلٟبی تٛرٝ ثٝ       

ّتف،  وّیتذی پبیتذاسی ارتٕتبعی، اص دیتذٌبٜ ٞتبی ٔخت      ؿبخق ٞبیدس رذَٚ صیش، . ػیبػت ٌزاسی ٞبی ؿٟشی ٔحؼٛة ؿٛد

 ٌٙزب٘ذٜ ؿذٜ اػت.

 ]01[(Colantonio,2008) هآخذ: ،هَضَػات كلیدی كاركزدی پایداری اجتواػی -1جدٍل

 هٌبغ ی تبییي كٌٌدُضاخص ّا

 ص٘ذٌی ٚ ویفیت ص٘ذٌی لبثّیت -

 ثشاثشی -

 أٙیت -

Chambers and Conway (1992) 

 ؿَٕٛ -

 ثشاثشی -

 وبٞؾ فمش -

 لبثیّت ص٘ذٌی -

DFID (1999) 

 عبدال٘ٝتٛصیع دسآٔذ      -             دٔٛوشاػی         -

 اؿتغبَ     -ثشاثشی                           -

 ربٔعٝ ٍٕٞٗ    -حمٛق ا٘ؼب٘ی                   -

 دػتشػی ثشاثش ثٝ ٔٙبثع ٚ خذٔبت ارتٕبعی -

Sach (1999) 

 ٘یبصٞبی اِٚیٝ -

 أٙیت ارتٕبعی -

 فشكت ٞبی ثشاثش ثشای ٔـبسوت دس ربٔعٝ دٔٛوشاتیه -

 تٛإ٘ٙذ ػبصی ٘ٛآٚسی ٞبی ارتٕبعی -

Hans-Böckler-Stiftung (2001) 

 عذاِت ارتٕبعی -

 ٔـبسوت  -

 أٙیت -

 اتحبد -

Thin et al (2002) 

DIFD 

 ثشاثشی    -                       ٘یبصٞبی اِٚیٝ -

 تٛإ٘ٙذ ػبصی ٚ ٔـبسوت    -         ٘یبصٞبی ٘ؼُ ٞبی آیٙذٜ -

 تٙٛه فشٍٞٙی ارتٕبعی    -                  ػشٔبیٝ ارتٕبعی -

   ٌشفتٗ ٘یبصٞبی افشاد ٘بتٛاٖ ٚ ٔعَّٛدس ٘ظش  -

Baines and Morgan (2004) and 

(Sinner et al, 2004) 

 تعبٔالت ارتٕبعی دس ربٔعٝ -

 ٔـبسوت ٞبی ارتٕبعی -

 احؼبع تعّك ٚ حغ ٔىبٖ -

 پبیذاسی ربٔعٝ -

 أٙیت -

Bramley et al (2006) 

 

                                             

ثش خالف رٟت ٌیشی ٞبی ٔشػْٛ)ػٙتی( اص ثعذ ارتٕبعی تٛػعٝ، ٔی تٛاٖ پبیذاسی ارتٕبعی سا ثٝ ٔعٙبی استمبی ویفیت       

ص٘ذٌی، تٛػعٝ ٔٙبثع ا٘ؼب٘ی، تٙٛه فشٍٞٙی، تحشن ارتٕبعی، ٕٞجؼتٍی ارتٕبعی، ٔـبسوت ارتٕبعی، ظشفیت ػبصی ٟ٘بدی، 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 6 

پزیشی، تعّك خبعش ٔىب٘ی ٚ دس ٟ٘بیت تٛإ٘ٙذی ارتٕبعبت ٔحّی ثشای غّجٝ ثش چبِؾ ٞب ٚ ٔؼبئُ أٙیت ارتٕبعی، ٔؼئِٛیت 

دس رذَٚ صیش ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ وٝ چٍٛ٘ٝ ٔعیبسٞبی ػٙتی  .]14[دسٚ٘ی ٚ ٚاوٙؾ ثٟیٙٝ دس ثشاثش تغییشات ثیشٚ٘ی ثٝ ؿٕبس آٚسد

 یذ وٝ ثیـتش ویفی ٞؼتٙذ تب وٕی، تىٕیُ ؿٛد. ٔب٘ٙذ عذاِت ، وبٞؾ فمش ٚ ... ٔی تٛا٘ذ ثٝ ٚػیّٝ ٔعیبسٞبیی رذ

 

 ]10[ (Colantonio,2008) ٔآخز:، هؼیارّای سٌتی ٍ هؼیارّای جدید پایداری اجتواػی :2جدٍل 

 رذیذ ػٙتی

 (تحشن، ٟٔبرشت، یتغییشات رٕعیت ) ػٙ ػالٔت ٔحیظ( ٔؼىٗ ٚیبصٞبی اػبػی ا٘ؼبٖ )٘

 ا٘ؼزبْ ٚ ٕٞجؼتٍی ارتٕبعی ٟٚٔبست آٔٛصؽ

 یٍٙٚ فشٞ یٔىب٘ تعّك ٞٛیت، حغ اؿتغبَ

 تٛإ٘ٙذ ػبصی، ٔـبسوت ٚ دػتشػی ثشاثشی

 ػالٔت ٚ أٙیت ٚ رٙؼیت ا٘ؼب٘یحمٛق 

 ػشٔبیٝ ارتٕبعی فمش

 ، ٘ـبط ٚ ویفیت ص٘ذٌی سفبٜ عذاِت ارتٕبعی
 

یٗ فشآیٙذٞبی تٛػعٝ پبیذاس ٔی تٛاٖ ثٝ وٕه ایٗ ؿبخلٝ ٞب، رٙجٝ ٞبی وّیذی ٚ ٔٛحش اص ؿشایظ ربٔعٝ سا ؿٙبػبیی ٚ تعبدَ ث

ٚ اٞذاف ربٔعٝ سا اسصیبثی وٙیٓ ٚ دس ٟ٘بیت ایٗ اعالعبت سا ثشای تلٕیٓ ٌیشی ثٟتش دس اختیبس ثش٘بٔٝ سیضاٖ ٚ عشاحبٖ ؿٟشی ٚ 

 ثشای آٌبٞی افىبس عٕٛٔی ٚ ؿفبفیت، دس الذأبت ا٘زبْ ؿذٜ، دس اختیبس ٔشدْ لشاس ثذٞیٓ.

 

 ی اجتواػیضزٍرت تَجِ بِ فزٌّگ در پایدار-5
 ،فشًٞٙ ثٝ عٙٛاٖ عبُٔ تعییٗ وٙٙذٜ سفتبسی ٕٞٛاسٜ دس عشكٝ ارتٕبه ٔغشح اػت، چشا وٝ دس آٖ یته ٔزٕٛعتٝ اص عمبیتذ         

ػٙت ٞب، ثبٚسٞب، اٍِٛٞبی سفتبسی ٚ دس یه وّٕٝ ثیٙؾ ا٘ؼبٖ ٔتجّٛس ٔی ؿٛد. ایٗ فشًٞٙ اػت وٝ اِٚٛیتت ٞتبی ا٘ؼتبٖ سا دس    

ٙٛی ٚ ٔعیبس ٘یه ٚ ثذ، كحیح ٚ غّظ، صؿت ٚ صیجب سا ٔعیٗ ٔی وٙذ. فشًٞٙ، ارتٕبعبت ٚ رٛأتع  دػتیبثی ثٝ اٞذاف ٔبدی ٚ ٔع

سا اص ٞٓ ٔتٕبیض ٔی وٙذ ٚ ثٝ ا٘ؼبٖ حغ ٞٛیت ٚ تعّك خبعش، ٕٞجؼتٍی، حك ٚ تىّیف، ٚفبداسی ٚ ... ٔیجخـذ. ثٙتبثشایٗ عجتك   

لٛكب تٛػعٝ پبیذاس ارتٕبعی داسد، تٛرٝ ثٝ عبٔتُ فشٞٙتً   تٛضیحبت، اص آٖ رب وٝ فشًٞٙ ٘مؾ اسص٘ذٜ ای دس تٛػعٝ پبیذاس ٚ خ

ثٝ ٚػیّٝ فشًٞٙ، اسصؽ ٞبی یه ربٔعٝ ثتٝ تلتٛیش   ].15[ تس، اص إٞیت ٚیظٜ ای ثشخٛسداس اػٚ ثٝ ثیب٘ی ایٗ ٔٛتٛس تٛػعٝ پبیذا

٘یؼت وتٝ ثعتذ اص   فشًٞٙ: ثعذ چٟبسْ تٛػعٝ اؿبسٜ ٔی وٙذ وٝ فشًٞٙ، ؿی ی تضییٙی  "وـیذٜ ٔی ؿٛد. ربٖ ٞبٚوض دس وتبة 

 .]8[ثؼتش ربٔعٝ اػت ٚؿىُ ٌشفتٗ ربٔعٝ ثش ٔجٙبی ٘یبصٞبی اػبػی اؽ ثٝ آٖ اِحبق ؿٛد، فشًٞٙ، خٛد ٘یبصی اػبػی 

 

 هفَْم فزٌّگ -6
فشًٞٙ ٚ ٔفْٟٛ آٖ ٚ ٘ؼجت رات ثـشی ثب آٖ اص دیشثبص، یىی اص دسٌیشی ٞبی اكّی رٞٗ ثـش ثٛدٜ اػتت ٚ ایتٗ دس حتبِی    

وتٝ سایتذ تتش ٚ وتبسثشدی تتش       تعشیف دٚیبثی ثٝ اٞذاف ایٗ ٔمبِٝ، تثشای دػ وٝ تعشیف ٚ تـشیح فشًٞٙ وبس دؿٛاسی اػت.اػت 

، دا٘تؾ ٞتب  ای اػتت اص:   ، ٔزٕٛعٝ پیچیذٜسا فشًٞٙ « فشًٞٙ اثتذایی »ٔعشٚف خٛد ادٚاسد تبیّٛس دس وتبة :اػت روش ٔی ؿٛد

عبدتٟب، سفتبس ٚ ضٛاثغی اػت وٝ ا٘ؼتبٖ ثتٝ عٙتٛاٖ عضتٛ      ٛا٘یٗ، ػٙٗ ٚ ثبالخشٜ تٕبْ، ٞٙشٞب، كٙبیع، تىٙیىٟب، اخالق، لاعتمبدات

 .]16[، ٔعشفی ٔیىٙذدربٔعٝ تعٟذاتی ثٝ عٟذٜ داس یه ربٔعٝ آٖ سا اص ربٔعٝ ختٛد فتشا ٔتی ٌیتشد ٚ دس لجتبَ آٖ

ًٙ دس ٔفْٟٛ عبْ خٛد، وّیت تتبٔی اص  فشٞ  یفی ایٗ ٌٛ٘ٝ اظٟبس ٔی وٙذ وٝ:ٚاثؼتٝ ثب ػبصٔبٖ ُّٔ، دس تعبس« یٛ٘ؼىٛ »ٕٞچٙیٗ

ٚیظٌی ٞبی ٔعٙٛی، ٔبدی، فىشی ٚ احؼبػی اػت وٝ یه ٌشٜٚ ارتٕبعی سا ٔـخق ٔی وٙذ. فشًٞٙ ٘ٝ تٟٙب ٞٙتش ٚ ادثیتبت سا   
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ص٘ذٌی ٚ تعبُٔ ا٘ؼبٖ ٞب، ٘ظبْ ٞبی اسصؿی، ػٙت ٞب ٚ ثبٚسٞبػت. ایٗ ثیتبٖ  دس ثش ٔی ٌیشد، ثّىٝ ؿبُٔ آئیٗ ٞبی ص٘ذٌی، ٘حٜٛ 

ص٘ذٌی ٚ تعبُٔ ا٘ؼبٖ ٞب ثب یىذیٍش ثش ٔی ٌشدد ٚ ٞش دٚ رٙجٝ ی فتشدی ٚ رٕعتی ص٘تذٌی سا    ا٘ؼبٖ ؿٙبػب٘ٝ اص فشًٞٙ ثٝ ٘حٜٛ 

ؿیٜٛ ی ص٘ذٌی وتشدٖ یته رٕتع    » ٘مغٝ ٔـتشن اغّت تعبسیف ایٗ اػت وٝ فشًٞٙ،  .]17[ (1997) یٛ٘ؼىٛ، دس ثش ٔی ٌیشد

بی ٔبدی ٚ ٔعٙٛی رٕع، ؿىُ یبفتٝ اػت. دػتبٚسدٞبیی وٝ دس عَٛ تبسیخ ثتٝ دػتت   ؛ ؿیٜٛ ای وٝ ثش اػبع دػتبٚسدٞ «اػت.

ثش اػبع عجبسات پیؾ ٌفتٝ، دٚ٘ٛه دػتبٚسد ثٝ چـٓ ٔتی   .]18[آٔذٜ ا٘ذ، ٞٙٛص اعتجبس داس٘ذ ٚ دس ص٘ذٌی فشدی ٚ رٕع ربسی ا٘ذ

ربٔعٝ ای ثشای پیـتجشد ص٘تذٌی رٕعتی     خٛسد؛ ٔبدی ٚ ٔعٙٛی. ٔٙظٛس اص دػتبٚسدٞبی ٔبدی، وّیٝ فٖٙٛ ٚ ٔحلٛالتی اػت وٝ

خٛد تِٛیذ ٚ ٔلشف ٔی وٙذ؛ ٚ ٔٙظٛس اص دػتبٚسدٞبی ٔعٙٛی، وّیٝ اسصؽ ٞب، ٞٙزبسٞب، دا٘ؾ رٕعتی، آداة ٚ ػتٙٗ ٚ سػتٛٔی    

اػت وٝ دس عَٛ صٔبٖ دس ص٘ذٌی فشد ٚ رٕع ثٝ دػت آٔذٜ ٚ ثٝ كٛست پٟٙبٖ ٚ آؿىبس دس ٘حٜٛ ی ادسان، ؿٙبخت ٚ سفتبسٞتبی  

ثتب ایتٗ حؼتبة فشٞٙتً ثتب تٕتبٔی        ]16[ثٙبثشایٗ فشًٞٙ أشی ٔٙتضه ٚ رذا اص ص٘ذٌی ٘یؼت. فشد ٚ رٕع ربسی اػت.أشٚصیٗ 

 ارضای ربٔعٝ دس ٞٓ تٙیذٜ اػت ٚ حیغٝ ای ثغ ٌؼتشدٜ داسد.

 جٌبِ ّای فزٌّگ 6-1

 وٝ ؿبُٔ: فشًٞٙ داسای ػٝ رٙجٝ اػت      

 7اسصؽ ٞب ٚ آسٔبٖ ٞب

 8ٔب ایٗ اسصؽ ٞب ٚ آسٔبٖ ٞب سا دسیبفت، تٛػعٝ ٚ ٔٙتمُ ٔی وٙیٓ. ٖفشآیٙذ ٚ اثضاسٞبیی وٝ عی آ

 یٕ٘ٛد ّٕٔٛع ٚ غیش ّٕٔٛع ایٗ اسصؽ ٞب دس د٘یبی ٚالع
9 ]19[. 

 سا وٙؾ ٔعٙبی ٚ رٟت وٝ ٞؼتٙذ فشًٞٙ ارضای تشیٗ ٟٔٓ عٙٛاٖ ثٝ ٞب، اسصؽ وٝ وٙذ ٔی ثیبٖسا  ٔغّت ایٗ پبسػٛ٘ض      

 آٖ ٘ظش اص. داس٘ذ ٞب اسصؽ ثش خبكی تأویذ ارتٕبعی تحٛالت اص ثحج دس ٘یض دیٍش ؿٙبػبٖ عٝربٔ اص ثؼیبسی .وٙٙذ ٔی تعییٗ

 ٕٞؼٛ ٞبی ٍ٘شؽ ٚ ٞب اسصؽ ثبٚسٞب، ٚرٛد اخق، عٛس ثٝ ارتٕبعی، تٛػعة ٚ اعٓ عٛس ثٝ تٛػعٝ، عٙبكش تشیٗ ٟٔٓ اص یىی ٞب،

 تأویتذ پبسػتٛ٘ض    ٚ ِٙذ وّی ٔهٕٞچٖٛ  ارتٕبعی، ّْٛع ٘ظشاٖ كبحت اص ثؼیبسی اػت. اػبػبا ربٔعٝ دس آٖ ٔمْٛ ٚ ثب تٛػعٝ

؛ سٚؿتٝ،  1371)ٚثتش،  .داس٘تذ  تٛػعٝ تحمك دس فشٍٞٙی، ٞبی ٘ظبْ عٛس وّی، ثٝ ٚ ٞب، ٍ٘شؽ ٚ ٞب اسصؽ ثبٚسٞب، ٘مؾ ثش خبكی

 ]20[(.224-225: 1385، ثٛدٖٚ ٚ ثٛسیىٛ؛ 1376

 

 ّای پایداری اجتواػی درهؤلفِفزٌّگ  ًمص-7
فشًٞٙ دس تٛػعٝ پبیذاس ٚ ثبالخق تٛػعٝ پبیتذاس ارتٕتبعی ٔـتخق ؿتذ.      ثٝ ضشٚت تٛرٝف ٚ تٛضیحبت پیـیٗ، ثب تعبسی      

بیتذاسی  ٞتبی وتبسثشدی ٚ ٟٔتٓ پ    ؤِفٝٔفشًٞٙ، دس ثشخی  وّیذی  حبَ، ثشای سػیذٖ ثٝ اٞذاف ٔمبِٝ، ثٝ ثشسػی ٚ تٛضیح ٘مؾ

ٞبی ٔٛسد ٘ظش تعشیفی اسائتٝ ٔتی ؿتٛد ٚ     ٔؤِفٝاثتذا اص  ،ٔفبٞیٓثٝ ٔٙظٛس ؿٙبخت  ،ارتٕبعی ٔی پشداصیٓ. ثشای ٘یُ ثٝ ایٗ ٞذف

، تٕبٔی ایٗ ٔفبٞیٓ ثبٞٓ ساثغٝ ی تٍٙبتٍٙی داس٘تذ ٚ دس ثؼتیبسی اص   الصْ ثٝ روش اػت ػوغ ٘مؾ فشًٞٙ دس آٖ ثیبٖ ٔی ٌشدد.

 (.1ٚ2)ِٔٛفٝ ٞبی پبیذاسی ارتٕبعی ثش اػبع رذَٚ یب ٞٓ ٌشٜٚ ٞٓ لشاس ٔی ٌیش٘ذ. ٔزٕٛعٝٔٛاسد صیش 

 10كیفیت سًدگی 7-1

اػت وٝ دس ثشٌیش٘ذٜ ی ٟٔٓ تشیٗ عتٛأّی  « ویفیت ص٘ذٌی»  ، أشٚصٜ ؿبخق پیـشفت یه ارتٕبهدس ٔجبحج ٔشثٛط ثٝ تٛػعٝ

ثتٝ   ویفیتت ص٘تذٌی   . ٔغبِعتبت (1387:10)حؼتّٙی،  اػت وٝ ؿشایظ ص٘ذٌی دس ربٔعٝ ٚ سفبٜ ؿخلی افشاد سا تعیتیٗ ٔتی وٙذ  

ٛؿتی ٚ تٙبػتت ؿتشایظ    خٔی پشداصد وٝ ثبعج ثبال سفتٗ ػغح ٔعٙی ص٘ذٌی ٚ افضایؾ ؿبدی ٚ ثشسػی تبحیشات تٕبْ ٔٛضٛعبتی 

لبدس ػبختٗ ٔشدْ ثتٝ ص٘تذٌی وتشدٖ ٚ استمتبی ػتغح      « ویفیت ص٘ذٌی» اص دیذٌبٞی، ٞذف ٟ٘بیی .ٌشدد ٌی ؿٟشٚ٘ذاٖ ٔیص٘ذ

                                                 
7
 our values and aspirations  

8
 the processes and mediums through which we develop, receive and 

transmit these values and aspirations 
9
 the tangible and intangible manifestations of these values and aspirations in the real world. 

10
 Quality of Life 
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ایتٗ   (.192: 1383)سٕٞٙبیی، ثٟتشٜ ٔٙتذی  ٛا ثبؿذ ٚ ٞتٓ ػشؿتبس اص   ویفی ص٘ذٌی ٔی ثبؿذ. ص٘ذٌی ای وٝ ٞٓ داسای ٔعٙب ٚ ٔحت

ٔفْٟٛ تٟٙب ثعذ ٔبدی ص٘ذٌی سا دس ثش ٕ٘ی ٌیشد، ا٘ذاصٜ ٌیشی ٚ پی ثشدٖ ثٝ آٖ خٛد دس ٌشٚ عٛأُ ٔختّف فشٍٞٙی، ارتٕتبعی،  

   .التلبدی ٚ ٔحیغی، خلٛكیبت فشدی افشاد ربٔعٝ ٔی ثبؿذ

 شیف ٔی وٙذ: ثشداؿت ٚ ادساوی ؿخلی فشد اص ویفیت ص٘ذٌی سا ایٗ ٌٛ٘ٝ تع 11ػبصٔبٖ ثٟذاؿت رٟب٘ی فشًٞٙ: ٘مؾ

ص٘ذٌی ٔی وٙٙذ ٚ دس استجبط ثب اٞذاف،  آٖٔٛلعیت خٛد دس ص٘ذٌی، دس چبسچٛة فشًٞٙ ٚ ػیؼتٓ ٞبی اسصؿی وٝ دس 

ایٙىٝ افشاد ویفیت ص٘ذٌی سا چٍٛ٘ٝ تعشیف ٔی وٙٙذ، خٛد ثؼتٍی ثٝ ایتٗ داسد   .یؾا٘تظبسات، اػتب٘ذاسدٞب ٚ ٍ٘شا٘ی ٞب

 ]8[.ص٘ذٌی ٔی وٙٙذ، چٝ ٔی وٙٙذ، چٝ اسصؽ ٞبیی دس رٞٗ داس٘ذ، چٝ ٔٙـب ٘ظادی ٚ فشٍٞٙی داس٘ذ دس وزب وٝ

 اجتواع 12رفاُ 7-2

) ٚاثؼتٝ ثٝ ویفیت ص٘ذٌی( داسد تی اص خٛة ثٛدٖ ٚ سضبیت ٚ خـٙٛدی اص ص٘ذٌیٜ ثٝ ٚضعیت یب حبِ، اؿبس٘یه ثٛد یب سفبٜ       

ٌی ٕٞچٙیٗ ثشای تٛكیف ایٙىٝ سفبٜ ٚ ویفیت ص٘ذ ؿبخق ٞبی ارتٕبعی ٚ ٔعٙٛی اػت. وٝ داسای رٙجٝ ٞبی رؼٕی، سٚا٘ی،

 .21] [بیؾ سا ثشآٚسدٜ وٙذ ثٝ وبس ٔی سٚدٝ ٚ ثٝ چٝ ٔیضاٖ یه ربٔعٝ تٛا٘ؼتٝ ٘یبصٞب ٚ خٛاػتٝ ٞبی اعضچٍٛ٘
ارتٕتبعی داسای دٚ ثعتذ ٔتبدی ٚ    ت ص٘ذٌی ٚرٛد داسد. سفتبٜ  ٕٞوٛؿب٘ی لبثُ تٛرٟی ثیٗ ٔفبٞیٓ سفبٜ، سضبیت اص ص٘ذٌی ٚ ویفی

ٖ   ذ ٔبدی ثش تبٔیٗ ٘یبصٞبی اػبػی )ثع ]22[ٔعٙٛی اػت. تبویتذ داسد. ثعتذ    (خٛسان، پٛؿبن، ؿغُ ٚ ٔؼتىٗ، ثٟذاؿتت ٚ دسٔتب

فیتض پبتشیه سفبٜ ارتٕتبعی سا دس ٔعٙتبیی ثؼتیبس     ٔعٙٛی احؼبع رٞٙی سضبیت اص س٘ذٌی دس ٔیبٖ ؿٟشٚ٘ذاٖ سا ؿبُٔ ٔی ؿٛد.

ٞبی ٘ؼجی وٝ یه فشد اص ٘ظش سفبٜ خٛد ثب  ؿبدوبٔی، تأٔیٗ تشریحبت ٚ ٘یبصٞب، سٞبیی ٚ ٔمبیؼٝ »ٌیشد ٚ آٖ سا  ٚػیع دس ٘ظش ٔی

ٝ   ٞذف سفبٜ ارتٕبعی ٔتٛرٝ ا٘ؼبٟ٘بػت یعٙتی  .]23[وٙذ ، تعشیف ٔی«دیٍشاٖ داسد ٞتبی سفتبٜ ارتٕتبعی، تتأٔیٗ      غبیتت ثش٘بٔت

احؼتبع   عتی تحمیمتبت،   .]24[ربٔعٝ ا٘ؼب٘ی اػتتت  ٚ سضتبٔٙذی ثتٝ ا٘ؼب٘ی ٚ دادٖ آػبیؾ، آسأؾ، أٙیت ٘یبصٞبی ٔختّتف

، یىی اص ٍ٘شؽ ٞبیی اػت وٝ لٛی تشیٗ استجبط سا ثب ؿبخق سضبیت اص ص٘ذٌی فتشدی  دس ص٘ذٌی ٞذفٕٙذ ثٛدٖ ٚ ٔملٛد داؿتٗ

 :ست اػت اصعجب تبحیش فشًٞٙ ثش سفبٜ ارتٕبعیٚ ٘مؾدسایٗ ٔیبٖ  .]25[ٚ ارتٕبعی ٚ احؼبع خٛؿجختی داسد

  :ًٙٞییًظام هؼٌیا  یثٝ عٛس وّ بی یفشٍٞٙ یٞب، ثبٚسٞب، ٚ اٍِٛٞب عجبست اػت اص اسصؽ فشًٞٙ سفبٜٔٙظٛس اص ٘مؾ فش 

ربٔعتٝ اػتت. دس ٔجبحتج     هیت آٖ دس  یٞتب  ٚ ؿتبخق  یسفبٜ ارتٕبع هؼٌادٌّدُوٝ ٔٛرت، ِٔٛذ ٚ  ستیس َُیٍ ض

ثحتج ؿتذٜ    ـتتش یفشًٞٙ سفتبٜ ث ٔمِٛٝ ٚ فّؼفٝ،  بتیادث بت،یاِٟ ،یٙبػؿ ربٔعٝ ،یارتٕبع یؿٙبػ سٚاٖ ،یؿٙبػ ا٘ؼبٖ

 .اػت

 ٜیعتتبْ، سفتتبٜ فشٍٞٙتت یوتتشد. دس ٔعٙتتب فیتتعتتبْ ٚ ختتبف تعش یدس ٔعٙتتب تتتٛاٖ یسا ٔتت یسفتتبٜ فشٍٞٙتت :یفشٍٞٙتت سفتتب 

 ضاٖیتت٘تتبظش ثتتٝ ٔ یختتبف، سفتتبٜ فشٍٞٙتت  یاػتتت. أتتب دس ٔعٙتتب  یص٘تتذٌ تیتتفیٚ و یاص ص٘تتذٌ تی٘تتبظش ثتتٝ سضتتب 

رٞتتٗ  تٛػتتعٝٚ  تیتتوتتٝ ٔٛرجتتبت خالل یأىب٘تتبت یعٙتتی یثتتٝ ختتذٔبت ٚ أىب٘تتبت فشٍٞٙتت یدػتشػتتٚ  یثشختتٛسداس

 .اػت یٔعٙٛ یپشوشدٖ اٚلبت فشاغت ٚ آػٛدٌ یثشا

 ًٙٞوتٝ دس   یفشٍٞٙت  یٞب، ثبٚسٞتب ٚ اٍِٛٞتب   : اسصؽیسفبٞ فش ٝ ٘ظتبْ   بیت . شدیت ٌ یاص سفتبٜ ؿتىُ ٔت    یثشختٛسداس  ٘تیزت

 ]26[اػت. یٔشفٝ ص٘ذٌ ظیؿشا بیٜ سفب ٙذیوٝ حبكُ ٚ ثشآ ؼتیص ٜٛیٚ ؿ ییٔعٙب

فزٌّیگ، سیاسًدُ ی ًظیام هؼٌیایی ٍ هَلید ضیاخص ّیای رفیاُ ٍ         ثٙبثشایٗ، ٕٞبٖ عٛس وٝ ٔـتبٞذٜ ٔتی ؿتٛد،          

صٔتب٘ی وتٝ ؿتبخق ٞتبی سفتبٜ، ٔب٘ٙتذ سضتبیت اص ص٘تذٌی ٚ ویفیتت ص٘تذٌی پیـتشفت             ربٔعتٝ اػتت.   یته ص٘ذٌی دسكیفیت 

رٕعتتی ثیـتتتش ؿتذٜ وتتٝ تٕتتبٔی ایتتٗ عٛأتتُ دس وٙتتبس ٞتتٓ، تٛػتتعٝ  سفتتبٜ ٚ احؼتتبع خٛؿتتجختی فتتشدی ٚ وٙٙتذ، دس ٘تیزتتٝ  

 پبیذاسی ارتٕبعی دس ربٔعٝ سا ثبعج ٔی ؿٛد.

 

 

                                                 
11

 The World Health Organisation(WHO( 
12

 Wellbeing  
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 13اط اجتواػیًط7-3

ٝ  یسٚا٘ت  یبصٞبیاص ٘ یىیعٙٛاٖ  ثٝ یٚ ػعبدت اػت ٚ ؿبد یؿبدوبٔ یبیٞذفٕٙذ ٚ رٛ یا٘ؼبٖ ٔٛرٛد  شاتیتتأح  ُیت دِ اٚ ثت

 یحبكتُ عتٛأّ   ی٘ـبط ارتٕبع. تداؿتٝ اػ تیداسد، ٕٞٛاسٜ إٞ اؽ یٌٚ ٔزٕٛه ص٘ذ تیؿخل یشیٌ وٝ ثش ؿىُ  یا عتٕذٜ

ٝ احؼبع ؿتبدی داسای  اػت. فزٌّگ جَاهغ اص  یتفبٚت ٘بؿتت ٗیا٘ذ. ا ٔتفبٚت ٍشید یا ثٝ ربٔعٝ یا ربٔعٝ اص اػت وٝ  ٔؤِفت

ٞبی تبحیش ٌزاس ثتش سٚی ؿتبدی   ٞبیی اػت وٝ پظٚٞـٍشاٖ ٔختّفی ثش سٚی آٖ ٞب تحمیك وشدٜ ا٘ذ. اص رّٕٝ ٞبِش ٚ ٞبدِش: ِٔٛفٝ 

 ٟتت ٌیتشی ٞتب ٚ ٔـتبسوت ٞتبی ارتٕتبعی      رتحلتیّی،  ؿبُٔ: سٚاثظ  ارتٕبعی ػبِٓ ٚ صیبد، ٔٛفمیت ٞبی ؿغّی ٚ حشفٝ ای، 

ا٘حشافبت  اص اػت وٝ ی٘ـبط ارتٕبع ،ذاسیٔٛتٛس ٔحشوٝ تٛػعة پبفشٍٞٙی، ؿشایظ التلبدی، ٚضعیت سفبٜ ٚ دٔٛوشاػی ٔی ثبؿذ. 

ٍ  ذیسا سا یٚ ٘ٛآٚس خاللیتٕٞشاٜ ثب  ذیتِٛ ؼتشؽ ٔیذٞذ،سا ٌ یارتٕبع تیأٙ ىبٞذ،یٔ یارتٕبع  بدیت سا ص یارتٕتبع  یٚ ٕٞجؼتت

وتٝ اص اسوتبٖ    ا٘زبٔذ یٔ یٚ ارتٕبع یفشٍٞٙ ةشٔبیػ یٚ استمب ٓتشٔی ثٝ ٛه،ٔزٕ دس .ذٞذیثب ربٔعٝ سا وبٞؾ ٔ یٍبٍ٘یٚ ث ىٙذیٔ

 .اػت ذاسیتٛػعة پب

 :ًٙٞداس٘تذ  دخبِتت  باص عّتٟت  ٝ ایٔزٕٛع آٖ استمبی ٚ وبٞؾ دس ثّىٝ تؼی٘ یعّتته  یارتٕبع٘ـبط  ٘مؾ فش  ٝ  وت

فشٍٞٙتی   ].27[تٙذٞؼت  آٟ٘ب ٟٕٗٔتشی ربٔعٝ شفشًٞٙ حبوٓ ثی ٚ فشد ، اسصؽ ٞب ٚ ثیٙؾ تخلیؿ ،ارتٕبعی ٔحیظ

فتیٓ وتٝ  وٝ یه ؿخق دس آٖ ص٘ذٌی ٔی وٙذ لٛیب ٔی تٛا٘ذ ثش سٚی ؿبدی ٚ ویفیت ص٘ذٌی اٚ تبحیش ثٍزاسد. پیـتش ٌ

فشًٞٙ ٕ٘ٛد اسصؽ ٞب ٚ اعتمبدات ٚ آسٔبٖ ٞبی ٔبػت. اسصؽ ٞب ٘ـبٖ ٔی دٞٙذ وٝ چٝ چیضٞبیی دس ص٘ذٌی ثتشای ٔتب   

ثب إٞیت ٞؼتٙذ ٚ ثش سٚی سفتبس ٔب تبحیش ٔی ٌزاس٘ذ. ثذٖٚ ؿته ص٘تذٌی ختب٘ٛادٌی، ٔؼتئِٛیت، ایٕتبٖ ٚ اعتمتبدات،       

ٞؼتٙذ. إٞیتی وٝ ٔشدْ ثٝ اسصؽ ٞبیـبٖ ٔی دٞٙذ ٔی تٛا٘ذ ثٝ دٚػتی، سٚاثظ ٔتمبثُ، آصادی اص ٟٔٓ تشیٗ اسصؽ ٞب 

ٖ ثتٝ  ربٔعٝ رٟت ثذٞذ ٚ ثٝ احؼبػی اص سفبٜ ارتٕبعی ٔٙزش ؿٛد. اسصؽ ٞب، ٔحشن تٛػعٝ ربٔعٝ ٞؼتٙذ ٚ دس سػیذ

 .]28[ؿبدی، ربٔعٝ سا یبسی ٔی وٙٙذ

  ٖؿشوت دس ٌتشٜٚ ٞتبی    ثب افشاد ٔختّف،دس اٚلبت فشاغت ٚ تعبُٔ  فشٍٞٙی –ارتٕبعی ٔـبسوت دس فعبِیت ٞبی ٔیضا

ٞؼتتٙذ وتٝ   عتٛأّی  اص رّٕتٝ  ارتٕتبعی،   تحتشن ثٝ  احؼبع ٔفیذ ثٛدٖ ٚ پزیشفتٝ ؿذٖ، خاللیتت ٚ  ٔختّف،وٕه 

 .]29[ٟٔٓ ٚ ٔٛحش ٌضاسؽ ؿذٜ ا٘ذ ٚ ارتٕبعی ثٛدٜ ا٘ذ  استمبی ٔیضاٖ ؿبدی فشد

 14خاللیت ٍ ًَآٍری فزٌّگ، 7-4

 .ضشٚست اػتٕشاس ص٘ذٌی فعتبَ اػتت   ؿتذٖ اػتت ٚ خاللیتت ٚ ٘تٛآٚسی ٘ٛ حتبَ ٜ أشٚصی ٔب ٞش ِحظتٝ دسص٘ذٌی پیچیذ

وٕیتت ٚ ویفیتت    ٔتی تٛا٘تذ ثتٝ استمتبی     ربٔعٝافضایؾ خاللیت دس . ا٘ؼبٖ ثشای خّك ٘ـبط دس ص٘تذٌی ٘یبصٔٙتذ اثتىتبس اػتت

احؼتبع  ٟتشٜ ٚسی، ایزتتبد اٍ٘یتتضؽ ٚ    خذٔبت، وبٞؾ ٞضیٙٝ ٞب، رٌّٛیشی اص اتتالف ٔٙتبثع، افضایؾ سلبثت، افضایؾ وبسایی ٚ ث

ٗ    سضتبیت ٔفیذ ثٛدٖ ٚ  ا٘ؼتبٟ٘ب   ٔٙزش ٌشدد. اص عٛأُ ٔؤحش دس ثشٚص خاللیت دس یه ربٔعٝ، صٔیٙتٝ ػتبصی ٚ ثؼتشػتبصی دس ثتی

ثب تأحیش ثش سٚی یىذیٍش ثتٝ پیـتشفت ربٔعتٝ     رٟت ایزبد فشٍٞٙی اػت وٝ دس آٖ ٍٕٞبٖ دس تالؽ ثشای سؿذ ٕٞذیٍش ثبؿتٙذ ٚ

 .  ذوٕه وٙٙ

 ًٙٞٔـتشن وٝ ثش سفتبس ٚ ا٘ذیـٝ ٞبی اعضتب   ثبٚسٞتب ٚ اسصؿٟتبی فشًٞٙ دس لبِتت ٔزٕٛعتٝ: ٘مؾ فش ٝ ، ٔٛحشاػتت  ربٔعت

 ٚ فضبی تشٚیذ ٚ تشغیت ٘ٛآٚسی ٚ خاللیت ثبؿذ. بزای دستیابی بِ هحیطی خالق ای سزچطوِتٛا٘ذ ثٝ عٙٛاٖ  ٔی

    ٖٞتب ٚ ایتذٜ پشداصیٟتب اسصؽ     ایتذٜ  دس كٛستی وٝ فشًٞٙ حبوٓ ثتشای .یىٙذایفبی ٘مؾ ٔ بستز ًَآٍریفشًٞٙ ثٝ عٙٛا

دس ٘غفٝ خفٝ ٔی ؿٛد. ثٝ عجبست دیٍتش ٘جبیتذ تتبحیش صٔیٙتٝ      لبئُ ٘جٛدٜ ٚ ثٝ آٖ اسد ٟ٘ٙذ ٞش خاللیت ٚ ٘ٛآٚسی لجُ اص ثشٚص

 .] 30[ثشای ثشٚص خاللیت ٘بدیذٜ ٌشفت ٞبی ارتٕبعی، ػیبػی ٚ فشٍٞٙی سا

اص ثشٚص خاللیت ٘تبتٛاٖ ثبؿتذ ثتبِمٜٛ ٕٞتٝ      ٘ـبٖ ٔیذٞذ ٞیچ فشًٞٙ، ربٔعٝ ٚ ّٔتی ٘یؼت وٝ ثغٛس ٔغّتكتزشثٝ ٞبی تبسیخی 

ٔزٕٛعٝ ؿشایظ التلبدی، ارتٕتبعی ٚ ػیبػتی اػتت وتٝ دس دٚسٜ ٞتتبی       ّٔتت ٞتب ٔتؼتعذ ٚ تٛا٘تب ٞتؼتٙذ ٚ ایتٗ فشٞٙتً ٚ
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ثعضی ّٔتت   ع اص آٖ ٔی ؿتٛد ثٙتبثشایٗ ایتٗ ٌٛ٘تٝ ٘یتؼت وتٝٔیضاٖ ٔعیٙی اص خاللیت سا ٔی دٞذ یب ٔب٘ ٔختّتف ارتبصٜ ثتشٚص

اػت ٕٞتٝ ا٘ؼتبٟ٘ب اص ٔٛٞجتت ٚ تٛا٘تبیی ثتتشای       تبٞٛؽ تش٘ذ خالق تش٘ذ ایٗ عشص تّمی ٍ٘بٞی غیشعّٕی ٚ ٘ظادپشػتبٖ٘ٝٛ ثٞب چ

صٔیٙٝ ای سا ثشای ثشٚص یتب  ثشخٛسداس٘ذ ٚ ّٔت ثؼتٝ ثٝ تٕٟیذات فشٍٞٙی، ارتٕبعی  خاللیتت ٚ ٘تٛآٚسی رٟتت سفتع ٘یبصٞبیتـبٖ

 ]31[. خاللیت ٞبی فشاٞٓ ٔی وٙٙذ عتذْ ثتشٚص

 فزٌّگی 15تٌَع 7-5

فشٍٞٙتی ؿتیٜٛ ٞتبی ٔختّتف تزّتی فشٞٙتً ٘تضد ٌتشٜٚ ٞتب           تٙتٛه  اص ٔٙظتٛس تٙٛه فشٍٞٙی: ٔیشاث ٔـتشن ثـتشیت اػتت.   

ٝ  دػتت  آٟ٘تب وٝ دس ٔیبٖ ٚ رٛأع اػت   اسصؽ ٚ تٛصیتع  ِیتذ، تٛ خّتك،  ٔتٙتٛه  ٞتبی  سٚؽ عشیتك  اص ٚ ؿتٛ٘ذ  ٔتی  دػتت  ثت

ایتتٗ تعشیتتف ٔبٞیتتت ٌؼتتتشدٜ ٚ وختتشت ٌتتشا ٚ ٔتٙتتٛه فشٞٙتتً سا پٛؿتتؾ ٔتتی دٞتتذ ٚ ثتتش  .]7[ٌشد٘تتذٔتتی  ٔتزّتتی ٟ٘تتبدٖ،

چٙتذٌبٍ٘ی فشٍٞٙتی كتحٝ ٔتی ٌتزاسد ٚ دس عتیٗ حتبَ ثتٝ اثضاسٞتبی چٙتذ ثعتذی ٚ فشآیٙتذٞبی ٌٛ٘تبٌٛ٘ی ٞتٓ وتٝ ا٘تمتتبَ                

  .] 32[فشًٞٙ اص عشیك آٟ٘ب كٛست ٔی ٌیشد، تٛرٝ داسد

 .تٙٛه فشٍٞٙی، حك ا٘تخبة آصادا٘ٝ ٕٞٝ ا٘ؼبٖ ٞتب سا افتضایؾ ٔتی دٞتذ. تٙتٛه       تٌَع فزٌّگی، ػاهل تَسؼِ است

فشٍٞٙی یىی اص اكَٛ تٛػعٝ اػت وٝ ثٝ ػبدٌی ثش اػبع سؿذ التلبدی ؿٙبختٝ ٕ٘ی ؿتٛد؛ ثّىتٝ ٚػتیّٝ ای ثتشای     

 ٘ی اػت.سٚحی ٚ سٚااخاللی، تحمك الٙبه ثیـتش ٔٛرٛدیت فىشی، احؼبػی، 

 .دس رٛأع ٔب وٝ ثیؾ اص پیؾ ٔتٙٛه ٔی ؿٛ٘ذ، الصْ اػتت تتبحیش ٌتزاسی ٔتمبثتُ ٚ      تٌَع فزٌّگی، كثزت گزاست

ٕٞبٍٞٙی ٔیبٖ ٔشدْ ٚ ٌشٜٚ ٞب اص یه ػٛ ٚ ٞٛیت ٞبی وخیش، ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ پٛیب ٚ ٘یض ٔیُ ایٗ فشًٞٙ ٞب ثٝ ٕٞضیؼتتی  

ٝ ٚسٚد ٚ ٔـتبسوت ٕٞتٝ ی ؿتٟشٚ٘ذاٖ، ضتبٔٗ ا٘ؼتزبْ      ٔتمبثُ اص ػٛیی دیٍش، تضٕیٗ ؿٛد. ػیبػت ٞبی ٔشثتٛط ثت  

 ارتٕبعی، ثمبی ربٔعٝ ٔذ٘ی ٚ كّح اػت.

 .خاللیت دس ػٙت فشٍٞٙی سیـٝ داسد، أب دس تٕبع ثب ػبیش فشًٞٙ ٞبػت وٝ  تٌَع فزٌّگی، هٌطا خاللیت است

ثٝ ٔٙضِٝ ی ٔذسن ٔؼتتٙذی  ؿىٛفب ٔی ؿٛد. ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ثبیذ ٕٞٝ ی اؿىبَ ٔیشاث سا ٔشالجت وشدٜ ٚ استمبی داد ٚ 

آٖ تزشثٝ ٚ أیبَ ثـشی سا ثٝ ٘ؼُ ٞبی آیٙذٜ ػوشد ٚ ٕٞچٙیٗ ٕٞٝ ی اؿتىبَ خاللیتت سا پتشٚسؽ داد ٚ ٌفتٍتٛی     

ثٙبثشایٗ ثب تٛرٝ ثٝ تعبسیف ثبال،  تٙٛه فشٍٞٙی ثب ا٘ؼزبْ ارتٕتبعی، تٛػتعٝ    .]33[كحیح ٔیبٖ فشًٞٙ ٞب سا اِمبی وشد

 سفبٜ رٛأع ساثغٝ ٘ب ٌؼؼتٙی داسد. ا٘ؼب٘ی، ٕٞضیؼتی ٔؼبِٕت آٔیض ٚ

 ٍ اًسجام اجتواػی  هطاركت ،16سزهایِ اجتواػی  7-6

ػشٔبیٝ ارتٕبعی، دس وّی تشیٗ ػغح ثٝ ٔعٙبی ٔٛضٛعبتی اعٓ اص ؿتذت ٚ ویفیتت سٚاثتظ ٚ تعتبٔالت ثتیٗ افتشاد ٚ ٌتشٜٚ ٞتب،         

   ٛ د ٚ ثتٝ عٙتٛاٖ یته حتغ تعّتك ٚ      احؼبع تعٟذ ٚ اعتٕبد دٚرب٘جٝ ٘ؼجت ثٝ ٞٙزبسٞب ٚ اسصؽ ٞبی ٔـتشن سا ؿتبُٔ ٔتی ؿت

ثتشایٗ اػتبع ػتشٔبیٝ ارتٕتبعی ٘تبظش ثتش        .(1381:44)ثٟضاد، تٍی ارتٕبعی دس ٘ظش ٌشفتٝ ٔی ؿتٛد ٟٔٓ پیٛػٕٞجؼتٍی، پبیٝ 

بٔعٝ اػت وٝ ٕٞٝ ثیبٍ٘ش تٛرٝ دٚثبسٜ رپیٛ٘ذ ارتٕبعی ثٝ  ی ٚثبصٌـت دٚثبسٜ اخالق ٚ ٔضبٔیٙی ٔب٘ٙذ اعتٕبد، ٔـبسوت، ٕٞىبس

بد ؛ یعٙی ا٘ؼبٖ ٞب ثب ایزت «سٚاثظ ٟٔٓ اػت»  :ٜٛضٛه اػت. ٘ظشیٝ ػشٔبیٝ ارتٕبعی دس حمیمت دسیه رّٕٝ خالكٝ ؿذثٝ ایٗ ٔ

ٚ تذاْٚ آٖ، لبدس خٛاٞٙذ ثٛد ثب ٕٞذیٍش وبس وشدٜ ٚ ثتٝ اٞتذافی دػتت یبثٙتذ وتٝ اٌتش ثتٝ         حفظ استجبط ثب یىذیٍش ٚ تالؽ ثشای

ػختی ٔی سػیذ٘ذ ٚ ایٗ ثذیٗ ٔعٙی اػت وٝ ٞشچٝ ٔشدْ ثیـتشی سا ثـٙبػتیٓ  یب ٔٛفك ٕ٘ی ؿذ٘ذ یب ثٝ  تٟٙبیی وبس ٔی وشد٘ذ

ٓ   ٚ ثب آ٘بٖ دس ثیٙؾ ٚ ٍ٘بٜ ٔـتشن ثبؿیٓ، دس  (. اص ٘ظتش ٌیتذ٘ض، ػتشٔبیٝ    1385:1)فیّتذ،   ػشٔبیٝ ارتٕبعی حشٚتٕٙتذ تتش ٞؼتتی

 .  ا٘ؼزبْ ارتٕبعی ، ٔـبسوت ارتٕبعی، اعتٕبد ارتٕبعی ارتٕبعی داسای ػٝ ثعذ اػت:

ٚ ٍ٘شؽ ثٝ ٘فغ دیتٗ ة( عٛأتُ فشٍٞٙتی د(     اِف( ثعذ دیٙذ داسی عٛأُ ٔٛحش ثش ػشٔبیٝ ارتٕبعی ٘یض ثٝ ؿشح صیش اػت:      

 .  عٛأُ تبسیخی
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اػت. ٞبِیٍٙش ٞٛؽ   17دس ػشٔبیٝ ارتٕبعی ٚ سٚاثظ ا٘ؼب٘ی، ٞٛؽ ارتٕبعی اص ِٔٛفٝ ٞبی ٟٔٓ ٚ تبحیش ٌزاس دیٍش ٕٞچٙیٗ یىی

وبسٌیشی ٟٔبست ٞبی استجبعی، سٚاثظ دٚػتب٘ٝ ثب دیٍشاٖ، سفتبسٞبی ارتٕبعی ٚ ٕٞذِی ثب دیٍتشاٖ تعشیتف   ارتٕبعی سا تٛا٘بیی ثٝ 

 وبسَ آِجشت ٞٛؽ ارتٕبعی سا تٛا٘بیی تفبٞٓ ثب دیٍشاٖ ٚ تشغیت وشدٖ آٖ ٞب ثتشای ٕٞىتبسی ثتب ختٛد دا٘ؼتتٝ اػتت.      ٔی وٙذ. 

 اٖ ٚ اػتفبدٜ اص ایٗ فٟٓ دس ثشلشاسی تعبُٔ ثب دیٍتشاٖ، ٔتی دا٘تذ.   یبٔبٌیـی ٞٛؽ ارتٕبعی سا تٛا٘بیی فشد ثشای فٟٓ خٛد ٚ دیٍش

رٙجٝ ٞبی دٚسٖ فشدی ٚ ٞٓ ثیٗ فشدی ٔی ثبؿذ. ٚلتی وٝ فشد خٛد سا ؿتٙبخت ٚ   ؿبُٔثخؾ ٞبی وّیذی ٞٛؽ ارتٕبعی ٞٓ 

ٞب ٚ ٔعیبسٞبی خٛد ، دس خٛد اعتٕبد ثٝ ٘فغ خٛاٞذ یبفت، اسصؽ ٜوشد آسأؾاحؼبع  خٛد آٌبٞی(،)آٌبٞی یبفت اص آ٘چٝ ٞؼت

دس الیتٝ ٞتبی صیتشیٗ ایتٗ ٔٛضتٛه ٞتٓ استجتبط         ،ثٙبثشایٗ .[34]ایٗ ٞب سا ثٝ دیٍشاٖ ٔٙتمُ ٔی وٙذسا ٔی ؿٙبػذ ٚ ٟ٘بیتب ٕٞٝ 

ٜ عٕیمی ثب اسصؽ ٞب، عمبیذ، تٕبیالت ٚ دس یه وّٕٝ فشًٞٙ داسد. ثب تٛرٝ ثٝ تعبسیفی وٝ اص ٞٛؽ ارتٕتبعی ثیتبٖ ؿتذ، ٔـتبٞذ    

ٚ  ؼتزبْ ارتٕتبعی  اص رّٕتٝ اعتٕتبد، ٕٞىتبسی ٚ ا٘    ػشٔبیٝ ارتٕبعی تٍٙبتٍٙی ثب اثعبد دیٍش پیٛػتٍیٔی ؿٛد وٝ ایٗ ٔٛضٛه، 

ٞبی صیشثٙبی پبیذاسی ارتٕبعی ٚ فشٞٙتً استجتبط    ٔؤِفٕٝٞبٖ عٛس وٝ پیؾ تش ٘یض ٔغشح ؿذ، . سٚاثظ ٚ تعبٔالت ارتٕبعی داسد

 ی اص دیٍشی تبحیش ٔی ٌیشد یب ثشآٖ تبحیش ٔی ٌزاسد.عٕیمی ثب ٞٓ داس٘ذ ٚ ٞشوذاْ ثٝ ٘ٛع

 ٛفشٍٞٙی ٔزٕٛعٝ ای اص عٙبكش ؿٙبختی ٕ٘بدیٗ ٚ عّٕی اػت وٝ ٔیشاث ػٙتی خبف سا تـىیُ ا٘مؾ فشًٞٙ: ع ُٔ

ٔی دٞذ؛ ٔخُ آٔٛصٜ ٞب، وتبة ٞب ٚ سفتبسٞب ٚ آئیٗ ٞب، تبسیخ ا٘ذیـٝ ٞب ٚ ؿیٜٛ ٞبی ا٘ذیـٝ ٚسصی وٝ سیـٝ دس فعبِیت 

ارتٕبعی ارتٕبعبت داسد، عبدات غزا خٛسدٖ، ِجبع پٛؿیذٖ، أٛس ثٟذاؿتی ٚ ٘ظبیش آٖ ٞب وٝ ثب ٘ظبْ عشص تفىش ٞبی 

، داس٘ذثب ٞٓ دس عَٛ تبسیخ  ٞب ا٘ؼبٖ ی وٝسٚاثغٚ ]35[ٚ اعتمبدات ٔشتجظ ٞؼتٙذ، ٞٙش ٚ آٔٛصٜ ٞبی صیجبیی ؿٙبختی

 ارتٕبعی ٝػشٔبی وٝ ثشػذ ٘ظش ثٝ ؿبیذ .٘ظبیش آٖٚ سٚاثغی وٝ ثش اػبع ٞٙزبسٞب ٚ اسصؽ ٞبی ٔـتشن ؿىُ ٌشفتٝ 

ٔتمبثُ  اعتٕبد ٕٞچٖٛ آٖ، ٔختّف عٙبكش ٚ ارتٕبعی ػشٔبیة وٝ اػت ایٗ أب ٚالعیت اػت، فشٍٞٙی غیش ٔتغیش یه

 ٞبی ٚ صٔیٙٝ فشًٞٙ دس عٕیمبا ٞٛؽ ارتٕبعیٚ  ارتٕبعی استجبعبت ٚ ٔجبدالت ٚرٛد ٚ ارتٕبعی ٔـبسوت ارتٕبعی،

 چٖٛ اػبع تٕبٔی ایٗ عٙبكش سیـٝ دس فشًٞٙ ٚ عشص تفىش ٚ اسصؽ ٞبی فشدی ٚ ارتٕبعی اػت. اس٘ذد سیـٝ فشٍٞٙی

بظت، حٕبیت التلبدی ٘یض ٔیتٛاٖ ثٝ كٙعت تٛسیؼٓ اؿبسٜ وشد. ػشٔبیٝ ٌزاسی دس حف -ػشٔبیٝ ٞبی فشٍٞٙی دیٍشاص 

تٛػعٝ یبفتٝ ثٛٔی، ٘مؾ ٟٕٔی دس تشٚیذ فعبِیت ٞبی فشٍٞٙی، دا٘ؾ ػٙتی ٚ ٟٔبست ٞبی  ،فشٍٞٙی دس داسایی ٞبی

 .]36[وبٞؾ فمش ٚ پبیذاسی صیؼت ٔحیغی، التلبدی ٚ ارتٕبعی ثبصی ٔی وٙذ

 اهٌیت 7-7

اوخش . ]37[دػتیبثی ثٝ تٛػعٝ پبیذاس ٔی ثبؿذأٙیت اص رّٕٝ ٘یبصٞب ٚ پیؾ ؿشط ٞبی اػبػی ٞش ربٔعٝ ای رٟت سؿذ ٚ       

ٙی ٚ احؼبع أٙیت ٔفٟٛٔی دسٚ٘ی ٚ رٞٙی اػت. أٙیت دس ٔفْٟٛ عیٙی كبحجٙظشاٖ ثش آ٘ٙذ وٝ أٙیت ٔفٟٛٔی ثیشٚ٘ی ٚ عی

ٚ دس ٔفْٟٛ رٞٙی ثٝ فمذاٖ احؼبع تشع اص ایٙىٝ چٙیٗ اسصؽ ٞبیی ٔٛسد حّٕٝ  مذاٖ تٟذیذ عّیٝ اسصؽ ٞبٜ ٌیشی فآٖ ا٘ذاص

ی، سٚا٘ی ٚ ارتٕبعی اػت ٚ ثب دس ٚالع احؼبع أٙیت، تّفیمی اص عٛأُ فشد (.Moller, 2000:1اؿبسٜ داسد) ،لشاس خٛاٞذ ٌشفت

دس عشاحی ٔىبٖ  (.1390ثؼیبسی اص عٙبكش التلبدی، ارتٕبعی، ػیبػی ٚ فشٍٞٙی ربٔعٝ استجبط ٔی یبثذ) ٘یبصی ٚ ٕٞىبساٖ،

 :ٞبی أٗ ٘یض ثب ٔفبٞیٕی سٚثشٚ ٞؼتیٓ وٝ اص عشیك آٖ ٞب آػبیؾ سٚا٘ی ٚ أٙیت تبٔیٗ ٔی ؿٛد

 فشٍٞٙی عالئٓ تٛػظ وٝ ٌشٜٚ یب فشد خلٛكیبت ثب ٕٞبًٞٙ اػت ای ٔحذٚدٜ شٚلّٕ: دفاع لابل فضاّای ٍ پایی للوزٍ

 ٞبی ٚیظٌی ثٝ تٛرٝ ثب افشاد ٌضیٙی خّٛت  :خلَت ٚ ٕ٘بیٙذ ٔی ٔبِىیت احؼبع ٔىبٖ آٖ ثٝ ٘ؼجت افشاد ٌزاسی ٘ـب٘ٝ ٚ

 ایزبد لبثّیت خّٛت، اص ٚتیٔتفب دسربت تأٔیٗ ثب پزیش ارتٕبه فضبی یه اػت. تعشیف لبثُ ٚ ٔتفبٚت فشٍٞٙی ٚ ؿخلیتی

: 1386)ًِٙ، ؿٛد ؿبُٔ سا اصدحبْ ٚ ا٘ضٚا اص ای ٔیب٘ٝ حذ ثبیذ ٔحیظ یه دس خّٛت ٕ٘بیذ. ٔی فشاٞٓ سا ٌٛ٘بٌٛ٘ی ٞبی فعبِیت

 ٚ آٚس٘ذ ٔی ثٛرٛد ارتٕبعی سٚاثظ ثش سا وٕتشی وٙتشَ ٘یؼت، ٔـخق آٟ٘ب ثٛدٖ عٕٛٔی یب خلٛكی وٝ فضبٞبیی(. 168

 . (183: 1386)ًِٙ،  اػت ارتٕبعی سفتبسٞبی ثیـتش ٘یبص پیؾ خّٛت دٞٙذ. ٔی وبٞؾ اس ارتٕبعی تعبُٔ

                                                 
17

 Social Intelligence 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 12 

        ،٘مؾ فشًٞٙ: دٚسویٓ ٔعتمذ اػت دس ربٔعٝ ای وٝ فشًٞٙ ٔـتتشن ٚ لتٛی دس ٔتٛسد اعتمتبد عٕتٛٔی ٚرتٛد داسد

ؿٛد تب ٘ظبْ  ٕٞجؼتٍی ارتٕبعی، اػتحىبْ ٚ ٘ظٓ ارتٕبعی، عیٙیت ثیـتشی خٛاٞذ یبفت ٚ ایٗ ٟٔٓ تشیٗ عبّٔی ٔی

اخاللی ٚ ٘ظبْ ثبٚسٞب، اسصؽ ٞب ٚ ٞٙزبسٞبی ٔـتشن سا ثٝ ٔشدْ یه ربٔعٝ ٞذیٝ وٙذ وٝ دس پشتٛ آٖ ٘ظتٓ ارتٕتبعی   

اس ٌشدد) كذیمی ثشلشاس ثٕب٘ذ ٚ رشْ ٚ ٘بثٟٙزبسی ٚ ٞشد ٚ ٔشد سخت ثشثٙذد ٚ ثٝ تجع آٖ، أٙیت ٚ حجبت ارتٕبعی ثشلش

ارتٕبعی اػت وٝ كشفب ثش افشاد تحٕیُ ٕ٘ی ؿٛد ثّىتٝ   -یه فشآیٙذ سٚا٘یاحؼبع أٙیت  .] 38[(1367:149اٚسعی، 

زبد یتب اص ثتیٗ ثتشدٖ    اوخش افشاد ربٔعٝ ثش اػبع ٘یبصٞب، عالئك، خٛاػتٝ ٞب ٚ تٛإ٘ٙذی ٞبی ؿخلی ٚ سٚا٘ی خٛد دس ای

 .39] [آٖ ػٟٓ داس٘ذ

 ٍ فزٌّگیاجتواػی  18َّیت  7-8

 یخیٚ تتبس  یؼتت یص ،یفّؼتف  ،یسٚا٘ت  ،یفشٍٞٙت  ،یٚ ٔـخلبت ارتٕبع بتیاص خلٛك یا ٔزٕٛعٝ ،یٚ ٌشٚٞ یارتٕبع تیٞٛ

ثٝ عٛس ٔـتخق،   ٗ،یٔع یٚ ٔىب٘ یظشف صٔب٘ هیٚ آٖ سا دس  وٙذ یآٖ دالِت ٔ یاعضب یٕٞب٘ٙذ بی یٍبٍ٘یاػت وٝ ثش  یٕٞؼب٘

 ػبصد یٔ ضیٔتٕب ٞب ٌشٜٚ شیلبثُ لجَٛ ٚ آٌبٞب٘ٝ، اص ػب
ذ، ؿجبٞتی اػت وٝ ثبعج آٖ چٝ ثٝ یه ٌشٜٚ ا٘ؼب٘ی ٞٛیت ٔی ثخـ .]40[

تفبٚت آٖ ٞب اص ٌشٜٚ ٞبی دیٍش ٔی ؿٛد. ؿجبٞت ٚ تفبٚت، ٔعٙبٞبیی ٞؼتٙذ وٝ افشاد آٖ ٞب سا ٔی ػبص٘ذ. فشًٞٙ رٛأع ثـشی، 

ایٗ تفبٚت ٚ ؿجبٞت ٞب سا عیٙیت ٔی ثخـذ. یعٙی صثبٖ، ٔزٞت، پٛؿبن، عالیك صیجبیی ؿٙبختی، تفشیحبت ٚ ػشٌشٔی، ٚسصؽ ٚ 

ٔی وٙٙذ ٚ ثبعج ؿجبٞت دسٖٚ ٌشٚٞتی ٚ تفتبٚت    هؼٌأٛاسدی فشٍٞٙی ٞؼتٙذ وٝ ثشای ص٘ذٌی ٞش ٌشٚٞی ایزبد  تغزیٝ ٚ غیشٜ

 ثشٖٚ ٌشٚٞی ٔی ؿٛد.

  :ًٙٞثٝ  تیٞٛ شایص ؿٛد؛ یٔ ٗییتع یارتٕبع یٞب آٟ٘ب دس ٌشٜٚ تیافشاد، ثشاػبع عضٛ یارتٕبع تیٞٛ٘مؾ فش ٝ  ٚػتیّ

دس دػت ربٔعٝ ٚ فشٍٞٙٙتذ؛ وتٝ    یافشاد ٔب٘ٙذ اثضاس ٗی. ثٙبثشاؿٛد یٝ ٔػبخت یٚ ارتٕبع یفشٍٞٙ یشٚٞبی٘ بٖیسٚاثظ ٔ

دس ثش٘بٔٝ سیضی ٞبی ؿٟشی ٚ عشاحی ٔعٕبسی، ؿٙبخت ایٗ ٞٛیت  .]41[ػبص٘ذ یٔ بٖیثٝ ٚاػغٝ آٟ٘ب ٚرٛد خٛد سا ٕ٘ب

ثٝ عٙتٛاٖ عٙلتشی   اؿتٗ ثٝ ٚرٛد آٖ ٞب ٚ اػتفبدٜ اص آٖ ٞب زٞب، عشف ٞب ٚ فشًٞٙ ٞب ٚ اسصؽ ٞبی ا٘ؼب٘ی ٚ احتشاْ ٌ

 .]8[حیبت ثخؾ، ٔی تٛا٘ذثخـی اص ٔـىالت ٔعٕبسی ٚ عشاحی ؿٟشی أشٚص سا ثشعشف ٕ٘بیذ

 ربٔعٝ ثتٝ   اعضبی اصثبٚسٞب، اسصؿتٟب ٚ سػتْٛ ٚ سفتتبسی دا٘ؼتت وتٝ ی٘ظبٔ بیتٛاٖ ٔزٕٛعٝ  یٔ٘یض  سا  ٞٛیت فشٍٞٙی

ٛ  خ،یداسای تبس یٞشٌشٜٚ ارتٕبع .ٍشػبصٌبسوٙٙذیىذی ضثبیثٙذ٘ذ تب خٛد سا ثب رٟب٘ـبٖ ٚ٘ یٔ وبس  ـتتبٚ٘ذی، یضتتٛاثظ خ

 بت،یخلٛكتت  تٗیت ثبؿتذ وتتٝ ا   یٞٙشٔختق ثختٛد ٔت   ٚ بتیصثبٖ، ادث اعتمبدی، ٔٙبػته ،التلتبدی، ٔمتشسات ٜٛیؿت

 .]42[آٖ ربٔعٝ اػت یٔعشف ؿٙبػٙبٔٝ فشٍٞٙ ػبصد ٚ یضٔیٍشٔتٕبید اصرٛأع ربٔعتٝ سا تهیفشٞٙتً 

 احساس تؼلك ٍ حس هكاى  9 -7

دیٍتشاٖ، ثتٝ ایتٗ حتغ     ، اص ٘یبصٞبی اػبػی ا٘ؼبٖ اػت ٚ افشاد ػعی ٔی وٙٙذ اص عشیك تعبُٔ ثب 19 تعّك ارتٕبعی حس   

احؼبع تعّك ارتٕبعی ٔشثٛط ثٝ ػالٔت سٚا٘ی، فیضیىی ٚ ارتٕبعی افشاد اػتت ٚ ثتٝ عٙتٛاٖ یته وبتتبِیضٚس ثتشای        دػت یبثٙذ.

   .تغییشات ربٔعٝ عُٕ ٔی وٙذ

 تزشثٝ ی ٔـتشن، آسصٚٞب، اسصؽ ٞب ٚ ٞٙزبسٞبتعّك، ثش داؿتٗ حغ ٔفْٟٛ  ّك ارتٕبعی:٘مؾ فشًٞٙ دس حغ تع  ٚ

اص ٘ظش ربٔعٝ ؿٙبػی: تعّك عضٛیت دس ٌشٜٚ ٞبػت. ایٗ تعشیف ثش  .(2009)اٚست، سٚاثظ ایٕٗ ٚ ٔغٕئٗ دالِت داسد

 (. 1383)٘بعك پٛس، ٚ دسٌیشی فشد دس ٌشٜٚ دالِت داسد اثعبد سفتبسی ٔفْٟٛ حغ تعّك، اص لجیُ ٔـبسوت

ساثغٝ ی احؼبػی ٚ ٔتبفیضیىی خبكی سا ثٝ یه فشد یب یه ٔىبٖ ٘ـبٖ ٔیذٞذ. ثٙبثشایٗ ایٗ ٔفْٟٛ،  ،اص ٘ظش ٔعٙٛی ٘یض، تعّك

 .43] [ٔحّٝ ای اػت -داسای اثعبد چٙذٌب٘ٝ وبِجذی، ارتٕبعی، ارتٕبه

 ًٙٞی دس وبِجذ ٔىبٖ ٘فٛر ٔی وٙذ، دس آٖ ٚیظٌی ٞبی فشٍٞٙی ربٔعٝ ٕٞچٖٛ سٚح: دس حغ تعّك ثٝ ٔىبٖ ٘مؾ فش

ٔزٕٛعتٝ اسصؽ ٞتب،    یعٙت یفشٞٙتً   یبسٔشدْ ثٝ ی تزّی ٔی یبثذ ٚ خٛد سا دس ثؼتش ٔىب٘ی ٚ فضبیی ٕ٘بیبٖ ٔی ػبصد.
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 یٔ ُیثٝ ٔىبٖ تجذ سای ٔعٙ یث یدٞٙذ ٚ فضب یٔ یخٛد ٔعٙ ظیٔـتشن، ثٝ ٔح یٟ٘بدی ٚ ٘ظبْ ٞب یٙیثبٚسٞب، رٟب٘ج

ٚ ثب ٔغبِعٝ فشٞٙتً   اػت ا٘ؼبٖ ٞب یسٚا٘ یص٘ذٌ یاكّ یٞب ٝیاص پب یىی ٓی٘بٔؼتم یٌٛ٘ٝ ا ٝث فشًٞٙ؛ ٕٞچٙیٗ وٙٙذ

حتغ ٔىتبٖ    ].44[(Rapaport,182) ثتشد  یخٛد ػبختٝ اػت پت  ٌشداٌشد وٝ یغیتٛاٖ ثٝ ادسان ا٘ؼبٖ اص ٔح یٔ

سیـٝ دس تزشثٝ ٞبی  ی ٔحیغی اػت. ایٗ ٔفْٟٛ اص یه ػٛحبكُ استجبط دسٚ٘ی ا٘ؼبٖ، تلٛسات رٞٙی اٚ ٚ ٚیظٌی ٞب

رٞٙی ٕٞچٖٛ خبعشٜ، ػٙت، تبسیخ ، فشًٞٙ، ارتٕبه ٚ غیشٜ داسد ٚ اص ػٛی دیٍش ٔتبحش اص صٔیٙٝ ٞبی عیٙی ٚ ثیشٚ٘ی 

دس ٚالع دِجؼتٍی ثٝ ٔىبٖ، استجبط ٕ٘بدیٗ ثتب ٔىتبٖ اػتت وتٝ ثتب       ]45[دس ٔحیظ ٔب٘ٙذ عشح، ٔٙظشٜ ، ثٛ ٚ كذاػت. 

 .] 46[(Low&Altman,199ؿىُ ٔی ٌیشد.)، تٛػظ افشاد ثٝ ٔىبٖ دادٖ ٔعب٘ی عبعفی ٚ حغ ٔـتشن فشٍٞٙی

 ًتیجِ گیزی -8
عشاحی ٚ ثش٘بٔٝ  ٔعٕبسی، ٔفبٞیٕی ٔب٘ٙذ فشًٞٙ، ٔعٙب، ا٘ؼبٖ، ویفیت ص٘ذٌی، ارتٕبه، تٛػعٝ ارتٕبعی ٚ تٛػعٝ فشٍٞٙی،

ٞؼتٙذ وٝ ؿٙبػبیی ٞشیه اص آٖ ٞب  حّمٝ ٞبیی ٔتذاخُ ٚ یب ثٝ عجبستی سؿتٝ ٞبیی دس ٞٓ تٙیذٜ ٚ یىوبسچٝ سیضی ؿٟشی،

ٔؼتّضْ ؿٙبخت دیٍشی اػت. ٞیچ ٌبٜ ٕ٘ی تٛاٖ تٛػعٝ پبیذاس سا ثذٖٚ ؿٙبخت اثعبد ٚ ٚیظٌی ٞبی آٖ، پبیذاسی ارتٕبعی سا 

ٚ ا٘ؼبٖ سا ثذٖٚ ؿٙبخت فشًٞٙ، وٝ ٕٞبٖ اٍِٛٞبی سفتبسی، اسصؽ ٞب، عبدات ٚ  اسصؽ ٞبیؾٚیظٌی ٞب ٚ  ،ثذٖٚ ؿٙبخت ا٘ؼبٖ

ٚ وُ ایٗ ٔفبٞیٓ  ٔعٕبسی ٚ عشاحی ؿٟشی سا ثذٖٚ تٛرٝ ثٝ ا٘ؼبٖ ٚ فشًٞٙ ٚ خٛاػتٝ ٞبیؾ سػْٛ ٚتزشثیبت اٚػت، آداة ٚ

فشًٞٙ ٘یض ثذٖٚ آٌبٞی اص ثبسصٜ ٞبی  دس آٖ ثٝ ٚحذت ٔی سػٙذ، تعشیف وشد ٚ ثٝ ٕٞیٗ تشتیتسا ثذٖٚ تٛرٝ ثٝ صٔیٙٝ ای وٝ 

اسصؽ ٞبی فشٍٞٙی سا تجییٗ  اص اتحبد ایٗ ٔفبٞیٓ حبكُ ٔی ؿٛدٟ٘بیت ػبیش عٙبكش ٕٔىٗ ٘یؼت. ٚحذت ٚ یىوبسچٍی وٝ دس 

سا ثٛرٛد ٔی آٚسد. ثٙبثشایٗ ٕٞب٘غٛس وٝ ٔیجیٙیٓ،  عٝ ٔی وٙذ، ا٘ؼبٖ سا ٞذایت ٔی وٙذ ٚ دس ٟ٘بیت ٚحذتی ثٝ ٘بْ ّٔت ٚ ربٔ

ٚ أىبٖ تفىیه ٔٛضٛعبت ٚ تعبثیش ٞشچٝ دس آ٘بِیض ایٗ ٔٛضٛه دلیك تش ثـٛیٓ، پیٛػتٍی ٚ ٕٞجؼتٍی ثیٗ ٔعب٘ی ثیـتش ؿذٜ 

ثٝ عٛس ٔخبَ دس ثحج عشاحی ٔعٕبسی ، چٍٍٛ٘ی عشاحی فضبٞبی رٕعی وٝ حغ تعّك ٚ ٞٛیت سا دس ٔشدْ ٔـىُ خٛاٞذ ثٛد. 

ثیبٍ٘یضد، ٔـبسوت ٚ تعبٔالت ارتٕبعی سا ثیـتش وٙذ ٚ اص ایٗ عشیك دس ٘ـبط، ٕٞجؼتٍی ٚ سضبیت اص ص٘ذٌی ربٔعٝ ٔٛحش ثبؿذ، 

ؿٙبخت ا٘ؼبٖ، اسصؽ ٞب، تٕبیالت، عبدات سفتبسی، دِجؼتٍی ٞب ٚ دس حمیمت فشًٞٙ اٚػت. ٔعٕبس ثبیذ فشًٞٙ سا ٘یبصٔٙذ 

٘مؾ اسائٝ دٞذ.  ؤحشٔتب ثتٛا٘ذ عشحی  ، ٔعٙبی اٖ سا دسن وٙذ ٚ اص تبحیشاتؾ ثش سفتبسٞبی رٕعی ٚ فشدی آٌبٜ ثبؿذذثـٙبػ

حذٚد ٕ٘یـٛد، ثّىٝ فشًٞٙ ثٝ عٛس ٔٛحش ٚ دس عُٕ تٛػعٝ سا تٛإ٘تذ ٔی ثش سٚی وبغز ٔ ؿذٜفشًٞٙ تٟٙب ثٝ تئٛسی ٞبی ٔغشح 

ػبصد. دس ٚالع اػتفبدٜ اص ٔٙبثع، ٟٔبست ٞب ٚ دا٘ؾ ثٛٔی ٚ ارتٕبعی ٔٙغمٝ، ثٝ ؿٙبخت ٚیظٌی ٞب، اوٛػیتٓ ٚ ٔشدْ آٖ ٔٙغمٝ 

ٝ ٕٔىٗ ٔی ؿٛد. ٘مؾ فشًٞٙ دس سفتبسٞبی ا٘ؼب٘ی ٔغشح ؿذ، دس صیش ػعتٛ ی ٔی ٕ٘بیذ ٚ اسائٝ عشح ٞبی عّٕیوٕه ؿبیب٘

 اػتشاتظی ٞبیی ثشای تمٛیت فشًٞٙ ٚ پبیذاس ػبصی آٖ اسائٝ ٔی ؿٛد.

 پایداری فزٌّگی ًیل بِكلیدی در تَصیِ ّای 
ذاسی ٕٞب٘غٛس وٝ افشادربٔعٝ ٔؼبئُ التلبدی، ارتٕبعی ٚ صیؼت ٔحیغی پبی :20) فزٌّگ ساسی( فزٌّگ پایداری .1

پبیذاسی اؿتبسٜ ثتٝ تغییتش     ٞٓ ٘یبصٔٙذ دسن ٚ پزیشؽ اػت. فشًٞٙ فشًٞٙ دس ساٜ سػیذٖ ثٝ پبیذاسی، سا پزیشفتٝ ا٘ذ،

 . 47سفتبس ٚ ٔلشف دس ٔشدْ ٚ ػبصؽ آٌبٞب٘ٝ ٚ ٞشچٝ ثیـتش آٖ ٞب ثب ػجه ص٘ذٌی پبیذاس داسداٍِٛٞبی 

؛ ثب ایٗ دیذ وٝ ٞٛیت فشٍٞٙی، ػٙت ٞب، صثبٖ، آسٔتبٖ ٞتب ٚ   ؿذٖ ٔحبفظت ؿٛدفشًٞٙ ثبیذ اص ثبصاسی ضدى:  جْاًی .2

فشًٞٙ غبِت رٛأع اص دػت خٛاٞذ سفت. ثشای سفع ایٗ ٍ٘شا٘ی، ثحج پبیذاسی ثش سٚی تحلتیالت ٚ آٔتٛصؽ، تٛػتعٝ    

 ٞؼتٙذ ٔتٕشوض اػت. رٛأع ٚ ػیبػت ٞبی ٔحّی وٝ ٔغبثك ثب اسصؽ ٞبی فشٍٞٙی ربٔعٝ

، تىٙیته  ، سٚؽ ٞتب حفظ ٔیشاث فشٍٞٙی( 1 ضٛه ثش سٚی ػٝ حٛصٜ تٕشوض داسد:ایٗ ٔٛحفاظت اس هیزاث فزٌّگی:  .3

حفبظت اص ٔیشاث فشٍٞٙی ّٕٔٛع ٚ غیش ّٕٔٛع ٍشی فشٍٞٙی: ٌشدؿ( 2. دس ثشاثش تبحیشات خبسری)ثیشٚ٘ی( ٚ صیشػبختٟب ٞب

تضٕیٗ ٔی وٙذ وٝ تٛسیؼٓ)ٌشدؿٍشی( ٚ تٛػعٝ التلبدی ٔٙغمٝ ای دس دساص ٔذت پبیذاس خٛاٞٙذ ثٛد، ثٝ عٛسی وٝ ٘ؼتُ  
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ٝ    ( 3 ٞبی آیٙذٜ اص آٖ ثٟشٜ ٔٙذ ؿٛ٘ذ. ایتٗ   احیبی دٚثبسٜ ٚ اػتفبدٜ ٔزذد اص ثٙبٞبی تبسیخی ثتشای عّٕىشدٞتبی فشٍٞٙتی؛ ثت

 48.دِیُ وٝ ایٗ  فضبٞبی ٔٛرٛد، حغ ٔىبٖ ٚ ٞٛیت سا دس رٛأع تمٛیت ٚ ثٝ اٞذاف تٛػعٝ پبیذاس وٕه ٔی وٙٙذ

زبسة ٌزؿتٍبٖ دس خلتٛف چٍتٍٛ٘ی ٍ٘تبٜ    ٔشتجظ ثب ت ایٗ ٔٛضٛه :سٌتی َهی ٍ تجاربّای ب داًصاستفادُ اس  (1

دس ثحج ٔعٕبسی پبیذاس، ثٟشٜ ٌیشی اص دا٘تؾ ثتٛٔی ٚ   ٘ؼُ ٞبی آیٙذٜ اػت. داؿتٗ ٚ حفظ اسصؽ ٞبی فشٍٞٙی ثشای 

 49].  تزبسة ٌزؿتٍبٖ، ثٝ ٔٙظٛس دسیبفت سٚؽ ٞب ٚ اٍِٛٞبی ٔٛفك ٔٛسد اػتفبدٜ ؿبٖ، ثؼیبس ٔٛحش خٛاٞذ ثٛد

 بزای اػضای جاهؼِ فزٌّگی فزصت ّا ٍ هطاركت ّای (2

ثٝ داؿتٗ ٘مـی فعبَ دس تلٕیٓ ٌیشی ٞبی ٍٙی، ػبصٔبٖ ٞبی ٔحّی ٚ ػبوٙبٖ سا فشٞفشٍٞٙی ربٔعٝ، فعبالٖ تٛػعٝ 

تـٛیك ٔی وٙذ. فشًٞٙ ثٝ عٙٛاٖ یه اثضاس دس تٛػعٝ، ػغح ٌفتٕبٖ ٔذ٘ی  ٔب٘ٙذ ٔبِىیت ثش ٔٙبثع ربٔعٝ خٛدربٔعٝ، 

ذٜ ػبوٙبٖ ربٔعٝ سا ثب اسائٝ فشكت ٞب ٚ تزبسثی وٝ تحشیه ٚ تؼٟیُ وٌٙٙشٜٚ ٞبی فشٍٞٙی ٚ  ثیٗ ٞٙشٔٙذاٖ،

، افضایؾ ٔی دٞذ. ٕٞچٙیٗ اعضبی ربٔعٝ ثب ٔـبسوت دس عشح ٞبی ٔعٕبسی ٚ ؿٟشی، ٔی تٛا٘ٙذ دس ٌفتٕبٖ ٞؼتٙذ

 .]50[تلٕیٓ ٌیشی ثشای آیٙذٜ ؿٟش خٛد ٘مؾ داؿتٝ ثبؿٙذ

 آهَسش ٍ جَاًاىٌّزّا،  (3

ٔی  ٚ پشٚسؽ ٔذاسع دیذٜ ٖ اثضاس تٛػعٝ ٚ ٞٓ ثٝ عٙٛاٖ اثضاسی استجبعی دس ربٔعٝ ٚ ػیؼتٓ آٔٛصؽٞٓ ثٝ عٙٛا ،ٞٙش

ؿٛد. ٞٙشٞب فشكتی ثشای فعبِیت ٞبی رٕعی ٚ ٔـتشن ثشای ربٔعٝ ٚ ثخلٛف رٛا٘بٖ ایزبد ٔی وٙٙذ تب ثذیٗ عشیك 

ثش٘بٔٝ ٞبی  ت وٙٙذ ٚ حضٛس فعبَ داؿتٝ ثبؿٙذ. دسٌیش وشدٖ رٛا٘بٖ دسثیـتش دس فشآیٙذٞبی ػیبػی ٚ عٕٛٔی ؿشو

 آیٙذٜاص ٞبی خٛؿجیٙب٘ٝ تشٚ پبیذاستشی ٘ؼجت ثٝ آٔٛصؿی فشٍٞٙی، ارتٕبعی، صیؼت ٔحیغی ٚ التلبدی، چـٓ ا٘ذ

 .]43[فشاٞٓ ٔی ػبصد

 طزاحی پایدار (4

، ثب اػتفبدٜ اص ٔٛاد لبثُ ثبصیبفت ٚ ٔٛادی وٝ ثٝ ٔحیظ صیؼت آػتیت ٕ٘تی سػتب٘ٙذ،    عشاحی دٚػت داس ٔحیظ صیؼت

ىتی اص ِٔٛفتٝ ٞتبی پبیتذاسی     ٕٞچٙتیٗ ثتٝ عٙتٛاٖ ی    عشاحیایٗ تبحیش ٔخجتی ثش پبیذاسی ؿٟش، ربٔعٝ ٚ سٚػتبٞب داسد. 

سا ایزبد ٔی وٙذ وٝ ٌزؿتتٝ، ثخـتی    ٔعٙب ، ایٗٞٛیت فشٍٞٙی دس لبِت عشاحی فشٍٞٙی ٔحؼٛة ٔی ؿٛد؛ حٕبیت اص

ٔی تٛا٘ذ تجذیُ ثٝ یه ٘یشٚی فعتبَ دس تٛػتعٝ پبیتذاس،     ٔعٕبسی اص حبَ حبضش اػت ٚ ثٝ آیٙذٜ ٘یض ػٛد خٛاٞذ سػب٘ذ.

ایٗ ٔٛضٛه ٘یبصٔٙذ ؿٙبخت ٚ آٌبٞی اص فشًٞٙ ٞبی ٔحّی ٚ ثتٛٔی، اسصؽ   ؿٛد. دْا٘عىبع ٚ ٕ٘بیؾ فشًٞٙ ٔش ثشای

 .]43[ٌزاسی ٚ إٞیت دادٖ ثٝ ػٙت ٞب ٚ فِٛىّٛس ٚ دسن تبحیش ٚ ٘فٛر آٖ ٞب ثش عشاحی ٔعبكش اػت

 بزًاهِ ریشی (5

ثبیذ ثفٟٕیٓ وٝ چٍٛ٘ٝ فشًٞٙ ٔی تٛا٘ذ ثب ػبختبس ربٔعٝ ٚ ثش٘بٔٝ ٞتبی تٛػتعٝ   پبیذاس،  ثش٘بٔٝ سیضی ثشای رٛأعثشای 

اثعبد فشٍٞٙی، صیؼت ٔحیغی، التلبدی ٚ ارتٕبعی پبیذاسی ایزبد  ایٗ ادغبْ ثبیذ اص عشیك دسن ساثغٝ ثیٗ ادغبْ ؿٛد.

ثب سیتض ثیٙتی   سیضی ؿٟشی ٔبٖ ثض٘یٓ، یعٙی  ثش٘بٔٝٚ پبیذاسی فشٍٞٙی رٛأع، ثبیذ ِٙضی فشٍٞٙی ثٝ عشاحی ؿٛد. ثشای 

ش ٚ دیٍش رٙجٝ ٞبی رٛأتع  فم ٔجتٙی ثش فشًٞٙ ربٔعٝ، ٞٛیت ٔذ٘ی، غشٚس، رٛا٘بٖ، چٙذ فشٍٞٙی، ٚ تٛرٝ ثٝ رضییبت

ٔبٞیت ثیٗ سؿتٝ ای تٛػعٝ پبیتذاس، ٘یبصٔٙتذ ػیبػتت ٞتبیی ثتشای ادغتبْ       . 51 [أشٚصی ثش٘بٔٝ سیضی ٚ عشاحی وٙیٓ

 فشًٞٙ ٚ دیٍش صٔیٙٝ ٞبی ػیبػت اػت.

وتبثخب٘ٝ ای تٟیٝ ؿذٜ اػت ثتٛاتٙذ ٔفتبٞیٓ وّیتذی فشٞٙتً،     پظٚٞؾ سٚؽ أیذ اػت ٘ظشات ٔغشح ؿذٜ دس ٔمبِٝ وٝ ثٝ

ربٔعٝ ٔذ٘ی ٚ تٛػعٝ پبیذاس سا ٔعٙبیی دس خٛس ٚ ػضاٚاس ثجخـذ ٚ استجبط ٔفبٞیٓ فٛق سا ثتٝ عتٛس ٔٙغمتی تحّیتُ ٚ دس ساػتتبی      

 ٔعٕبساٖ ٚعشاحبٖ وـٛس لذٔی ثشداؿتٝ ثبؿذ. ،اٞذاف ٔذیشاٖ ٚ ثش٘بٔٝ سیضاٖ فشٍٞٙی ٚ ارتٕبعی

 لدرداًی 
دوتتش فتالح وتٝ افتختبس     آلبی  ٚ ٘ظشات ثؼیبس اسصؿٕٙذ آلبی ٟٔٙذع پٛسدیٟیٕی ٚ خب٘ٛادٜ عضیضْثب تـىش اص وٕه ٞب ٚ ٕٞذِی 

 ؿبٌشدی دس ٔىتت ایـبٖ سا داؿتٓ.
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 هزاجغ
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Australia,Magill,South Australia, 2004. 

ٚ        تغجیمی٘ٛاثخؾ، ْ ٚ دیٍشاٖ. ثشسػی  [12] ، ٘ـتشیٝ  6ؿبخق ٞبی تٛػعٝ پبیتذاس ارتٕتبعی وال٘ـتٟش تٟتشاٖ؛ ٔغبِعتٝ ٔتٛسدی ٔٙغمتٝ 

 .1392، 29تحمیمبت   وبسثشدی عّْٛ رغشافیبیی، ػبَ ػیضدٞٓ، ؿٕبسٜ 
[13] Gates R. and Lee M., Definition of Social Sustainability, Policy report social development, Vancouver, 

(2005) 

سوٗ اِذیٗ افتخبسی،ه. ا٘ذاصٜ ٌیشی ؿبخق ٞبی تٛػعٝ پبیذاس ارتٕبعی دس حٛصٜ ٞبی سٚػتبیی ثتب اػتتفبدٜ اص ػیؼتتٓ     .ْ ،ربٚداٖ  [14]

دس ثش٘بٔٝ سیضی فلتّٙبٔٝ، ػتبَ اَٚ،    GIS.RSاػتبٖ ٔشوضی(، ٔزّٝ وبسثشد -ٔٛسد: ثخؾ ػشثٙذ)ؿٟشػتبٖ ؿبص٘ذ اعالعبت رغشافیبیی؛

 .1389، 1ؿٕبسٜ 

حمیمی، ه ْ. ثشسػی ٘مؾ فشًٞٙ دستٛػعٝ پبیذاس؛ تحّیُ ٔٛسدی فشًٞٙ ایشاٖ، ٔبٞٙبٔٝ ٟٔٙذػی فشٍٞٙی، ػبَ چٟتبسْ،   [15]

 .1388، 37ٚ3ؿٕبسٜ 
یی ثب  ػبختبسٞبی ارتٕبعی فشًٞٙ ٚ ٔفبٞیٓ فشًٞٙ، ربٔعٝ ؿٙبػی فشٍٞٙی، اداسٜ وُ فشٞٙتً ٚ اسؿتبد اػتالٔی    فالحی، س. آؿٙب  [16]

 .1391ٌیالٖ، 

 .1388، 38-45، 2، ؿٕبس13ٜحذادی، ْ . ایشا٘ی أشٚص، دس ٌزس ثٝ رٟب٘ی ؿذٖ، سؿذ آٔٛصؽ عّْٛ ارتٕبعی، دٚسٜ[17]

 .1392ٕیٗ ٕٞبیؾ ٔعٕبسی ٚ ؿٟشػبصی ٚ تٛػعٝ پبیذاس، فالح، ْ. تبحیش فشًٞٙ ثش ٔعٕبسی ثٛٔی، ٞـت [18]
[19] Grogan, D & Mercer, C The Cultural Planning Handbook: An essential Australian guide,St Leonards, 

Allen & Unwin; page 12, these three aspects of culture are described as the ‘mind-set’, the ‘mediums’ and 

the ‘artefacts’, (1995). 

 .1389 ،37 ؿٕبسٜ دٞٓ، ػبَ ارتٕبعی، سفبٜ پظٚٞـی -عّٕی فلّٙبٔٝ ایشاٖ، دس ارتٕبعی تٛػعٝ ٚ فشٍٞٙی تٛػعٝ. ا فشد، ییبثبث ] [20

[21] Allen & Unwin:Eckersley, R (ed) Measuring Progress:Is life getting better? Collingwood, CSIRO 

Publishing; page 6,1998. 
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 .1381صاٞذی اكُ،ْ. ٔجب٘ی سفبٜ ارتٕبعی، تٟشاٖ، ٘ـش دا٘ـٍبٜ عالٔٝ عجبعجبیی،   [22]

 .1383، 31-35چبح دْٚ، ف ،تٟشاٖ، ٌبْ ٘ٛ پٛس، ٖٛی(، ٞشٔض ٕٞبؼت؟یچ یارتٕبع بػتیسفبٜ )ػ ٝی٘ظش ؛تٛ ه،یپتش تضیف  [23]

ٝ ارتٕبعی دس فشایٙذ تٛػعٝ، ٔزّٝ پظٚٞـی دا٘ـٍبٜ اكتفٟبٖ، رّتذ ثیؼتت ٚ    ثب٘ی ٚ دیٍشاٖ، س. ثشسػی ساثغٝ سفبٜ ارتٕبعی ثب ػشٔبی  [24]

 .1387، 1ٟ٘ٓ، ؿٕبسٜ

[25] Headey & Wearing, Understanding Happiness, quoted in Eckersley, R Quality of Life in 

Australia: An analysis of public perceptions , Lyneham, The Australia Institute; page 18, 1999. 
 

 .1381، 480-489چبح اَٚ، ف ،شیشوجیتٟشاٖ، أ شاٖ،یا تیشیفشًٞٙ، تشرٕٝ ا٘زٕٗ تٛػعٝ ٔذ تیإٞ الس٘غ، ٜ. ،ع ٍٙتٖٛ،یٞب٘ت[ 26]

، 3، ؿٕبس16ٜخٛسؿیذی، س. ٘ظشیٝ ی ٘ـبط ارتٕبعی؛ دسآٔذی ثش ثشاٜ ٞبی استمبی ٘ـبط ارتٕبعی، سؿذ آٔٛسؽ عّْٛ ارتٕبعی، دٚسٜ[ 27]

1393. 

[28] Chophel,S. Culture, Public Policy and Happiness, Journal of Bhutan Studies,Vol26,99-82,2012. 
 

[29] Ateca, v and others. How do Cultural Activities Influence Happiness? The Relation Between Self-

Reported Well-Being and Leisure,Deoartment the economia, Facultad de Ciencias Sociales,2014. 

ٔٛغّی، ه، ٔبِىی عجغ، ف. ساثغٝ فشًٞٙ ػبصٔب٘ی ٚ خاللیت دس ػبصٔبٖ ٞبی دِٚتی، پظٚٞـٟبی ٔذیشیت، ػبَ دْٚ، ؿٕبسٜ ؿـتٓ،   [30]

1388. 

دِٚتتی اػتتبٖ   ٘ٛآٚسی ػبصٔب٘ی دس ػتغح ػتبصٔبٖ ٞتبی     ثشسػی ٚتزضیٝ ٚتحّیُ احشات فشًٞٙ ػبصٔب٘ی ثشسٚی خاللیت ٚ . ثیبت، ح [31]

 .1375، ٘بٔٝ وبسؿٙبػی اسؿذ ٔذیشیت دِٚتی ص٘زبٖ، تٟشاٖ، دا٘ـٍبٜ عالٔٝ عجبعجبیی، پبیبٖ

[32]UNESCOUniversal Declaration on Cultural Diversity, Adopted by the 31st General Conference of  

NESCO,2001. 
، احش، 2001ٍی: ٔلٛة ػی ٚ یىٕیٗ ارالع وٙفشا٘غ عٕٛٔی یٛ٘ؼىٛ دس ػبَچشاغچی، ع. اعالٔیٝ رٟب٘ی یٛ٘ؼىٛ دسثبسٜ تٙٛه فشٞٙ[33] 

 .35،1381ؿٕبسٜ

 .1390، 90ثیه صادٜ، د، ػّغبٖ دادؿی، ْ، ٞٛؽ ارتٕبعی/ ٞٛؿیبسی اص رٙغ لشٖ ثیؼت ٚ یىٓ، ٔزّٝ تٛػعٝ ٔذیشیت، ؿٕبسٜ  [34]

٘عٕت اِّٟی، ص ٚ دیٍشاٖ. ثشسػی عٛأُ ٔٛحش ثش ػشٔبیٝ ارتٕبعی)اعتٕبد، ا٘ؼزبْ ٚ ٔـبسوت ارتٕبعی(  داؿٙزٛیبٖ دا٘ـٍبٜ افؼتشی   [35]

 .1392بَ ػیضدٞٓ، ، ػ50پظٚٞـی ٔذیشیت ٘ظبٔی، ؿٕبسٜ-أبْ عّی)ه(، فلّٙبٔٝ عّٕی

 .1392ثشسػی ٘مؾ فشًٞٙ دس تٛػعٝ پبیذاس) ثب تٛرٝ ثٝ ٘تیذ وٙفشا٘غ سیٛ(، أٛس تحمیك ٚ پظٚٞؾ حمٛق ثـش اػالٔی ایشاٖ،  [36]

ٔزٕٛعٝ وتبثٟبی عشاحی ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی، ٔىبٖ ٞبی أٗ: ػیؼتٓ ثش٘بٔٝ سیضی ٚ پیـٍیشی اص رشْ، تشرٕتٝ ٔحؼتٗ ٞٙتشٚس ٚ     [37]

 .1389، تٟشاٖ، ا٘تـبسات آسٔبٖ ؿٟش، أیٗ أیٙی

ٞبؿٕیبٖ فش، ه، وـبٚسص، ص ع، ثشسػی ربٔعٝ ؿٙبختی ٌؼتشٜ احؼبع أٙیت ارتٕبعی دس ؿٟش اكفٟبٖ، پظٚٞؾ ٞبی ساٞجشدی  ] [38

 .391، 39-62أٙیت ٚ ٘ظٓ ارتٕبعی، ػبَ اَٚ، ؿٕبسٜ ػْٛ، ف 

، 17ٙیت دس ص٘بٖ ؿٟش آُٔ، صٖ ٚ ٔغبِعبت خب٘ٛادٜ، ػبَ پٙزٓ، ؿٕبسٜؿبسه پٛس، ْ ٚ ٕٞىبساٖ، ثشسػی ربٔعٝ ؿٙبختی احؼبع أ ] [39

 .1391، 91-106ف 

 .1381، 5، فشاصٜیؿ ،یبساحٕذیتٛسد  ،یارتٕبع تیٞٛ چبسد؛یس ٙض،یرٙى [40]

 .1383، 94-93، چبح اَٚ، فیتٟشاٖ، پظٚٞـىذٜ ٔغبِعبت ساٞجشد ٟب،یٔشد یٔشتض ،یعّْٛ ا٘ؼب٘ یؿٙبػٓ یپبسادا ؛ة ،یف [41]

آریٗ،ا، پیشٔحٕذی، ن. ثشسػی ٘مؾ سػب٘ٝ ٞبی ٘ٛیٗ ثب تبویذ ثش ٔبٞٛاسٜ ٚ ایٙتش٘ت ثش ٞٛیت فشٍٞٙی دا٘ـزٛیبٖ) ٔغبِعٝ ٔٛسدی: [42]

 .1387دا٘ـزٛیبٖ اػتبٖ چٟبسٔحبَ ٚ ثختیبسی(، پظٚٞؾ ٘بٔٝ عّْٛ ارتٕبعی، ػبَ دْٚ، ؿٕبسٜ دْٚ، 

پظٚٞـی سفبٜ ارتٕبعی،  -ؿٟشٚ٘ذی ٚ حغ تعّك ارتٕبعی، فلّٙبٔٝ عّٕیٔجبسوی، ْ، كالحی، ع. ویفیت خذٔبت ؿٟشی، تعٟذات  ] [43

 .1391، 50ػبَ ػیضدٞٓ، ؿٕبسٜ

حیذسی، ه ٚ دیٍشاٖ، اسائٝ ٔذِی ثشای تجییٗ پبسأتشٞبی تبحیش ٌزاس دس ٔعٙبی ٔىبٖ دس ٔحیظ ٞبی آٔٛصؿی: ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسدی: ٔمبیؼتٝ   ] [44

 .1392پظٚٞـی ا٘زٕٗ عّٕی ٔعٕبسی ٚ ؿٟشػبصی ایشاٖ،  –شیٝ عّٕی ٔعٙبی ٔىبٖ دس دا٘ـىذٜ ٔعٕبسی ٚ غیش ٔعٕبسی، ٘ـ

 .89ضشاثیبٖ، ف، ٔٙعبْ، ْ. ثشسػی ٔیضاٖ ٚ عٛأُ تبحیش ٌزاس ثش حغ ٔىبٖ، ؿٟشداسیٟب، ػبَ ٟ٘ٓ، ؿٕبسٜ [ 45]
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وٙیٗ، ٔتذیشیت  كبدلی فشؿتٝ، س، ٚ دیٍشاٖ. ثشسػی عشح وبِجذی دس ٔزتٕع ٞبی ٔؼىٛ٘ی ٚ حغ دِجؼتٍی ثٝ ٔىتبٖ دس ثتیٗ ػتب    ] [46

 . 1391، 30ؿٟشی، ؿٕبسٜ

[
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