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  چکیده
سالم و خوب به  یگزند کسان،یامکانات  ت،یآن از آرامش، امن یاعضا ی که همهپایدار و توسعه یافته  یا داشتن جامعه

 رامونیکه پ یبا توجه به مطالعات. باشد یاز مردم م یهر نسل یاز اهداف و آرزوها یکیبهره ببرند،  یدور از ناهنجار

 یها تیانواع محروم ،یاجتماع یها یهمچون وقوع جرم و ناامن ییها یاست، ناهنجار شده جوامع انجام  یشناس بیآس

صورت گرفته علل  قاتیتحق . بر اساسوجود دارد شتریب یشهر نیرنشیدر مناطق فق ادیاعت و یاجتماع ،یکیولوژیزیف

از میان این کمبودها  قلمداد کرد. یطیو مح یاجتماع ،یاقتصاد یاز کمبودها یناش توان یرا م ها یناهنجار نیا یاصل

مسکن و ، بودهشار کم درآمد آنچه همواره یکی از خاموش ترین و البته ریشه ای ترین عوامل بروز و تشدید معضالت اق

 ،در دهه های اخیر این به منظور حل  از میان راهکارهای ارائه شده. این گروه از جامعه استنامناسب  یزندگ طیمح

 تقلیل و به که به میزان زیادی کمک است یکی از روش هایی داریتوسعه پا کردیبا رو یاجتماع داریپا یمنطقه ها جادیا

 ،تیمردم از جمله درآمد، هو یازهایبه قلب ن داریپا ی جامعه کی دار،یپا یاز منظر توسعه . ستا کرده معضالت نیرفع ا

 این ارتباط دارد. نیساکن ندهیحال حاضر و آ یها فرصت ،یزندگ تیفیو با ک رود یم تیمسکن و امن ح،یتفر الت،یتحص

آن در امنیت، آرامش و با امکانات یکسان زندگی ی اعضای  که همه داریجامعه پا کی یابیارز یارهایمع یبررس با پژوهش

ی اقشار آن در دستیابی  برای همه مناسب  و محیط مسکونی ی پایدار و نقش مسکن  به تشریح اجزاء یک جامعه ،کنند می

 پردازد. ی پایدار می به یک جامعه

 

 اقشار کم درآمدمسکن،  ،پایدار ی جامعهتوسعه پایدار،  کلیدي: هاي واژه

 

  دمهمق -1
است که  یتوسعه ا داریتوسعه پا .ود  ر یبه شمار م ندهیبه عنوان اصل محوری برای توسعه های آ 1دارییامروزه پا 

 ی توسعه .اندازدیبه خطر ب شیازهایبرطرف کردن ن یرا برا ندهینسل آ ییتوانا نکهینسل حاضر باشد بدون ا یها ازین  یپاسخگو

 طهیح 3 نیکند. ا دایتحقق پ کسانی تیبه صورت هماهنگ و با اهم  طهیت که در سه حاس ازیبه منظور تحقق کامل ن داریپا

و اقتصادی  یطیمح طهیدر ح یداریکه صورت گرفته پا یقاتیبر اساس تحقپایداری محیطی، اقتصادی و اجتماعی.  عبارتند از:

 یمحسوب م یاجتماع دارییبرای پا ازیین شیو اقتصادی به عنوان پ یطیمح دارییکه پا یدر حال افته،یگسترش بهتری 

انسان و  یزندگ یاست که شامل استانداردها یکیزیموضوعات ف یفراسو یداریاز گسترش برنامه پا ینگرش حاک نیا .شوند

مسکن و  افراد یک جامعه از زندگی خود، یتمندیرضا زانیدر م رگذاریتاث واملع نیتر مهمیکی از  .باشد یم زین یزندگ تیفیک

یک بر اساس تحقیقات صورت گرفته، اقشار کم در آمد جامعه به دلیل محرومیت از   .]1[است  ها آنزندگی  یطیمح طیشرا
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مشکالت اجتماعی فراوان و جبران ناپذیری از جمله  مورد هجمه ،امکانات محیط زندگی سالم با حداقل استانداردها ومسکن و 

اصول و  یسر کی رشیبه پذ یبستگ داریپا یداشتن جوامع آن رو کهاز  .هستندجرم، اعتیاد، محرومیت های اجتماعی و غیره 

گروه نیاز است تا  2و غیره دارد، برای دستیابی به پایداری اجتماعی یاجتماع تیهو ت،یامن ،یعدالت و تساواز جمله  ارزش ها

سان که مسکن مناسب نیز یکی از اقشار یک جامعه از امکانات و فرصت های زندگی یک های کم درآمد جامعه نیز در کنار دیگر

گوناگون حال حاضر و  یازهایه نهستند ک ییها ستگاهیز داریپا جوامعبنا بر این  باشد، بهره مند شوند. ادی ترین آنها مییبن

 یمناسب یباال بهره ببرند، فرصت ها تیفیبا ک یزندگ کیتا از  کنند یها کمک م کنند، به آن یرا برطرف م نشیساکن ندهیآ

بر  یو منف ندیاثرات ناخوشا نیدهد؛ همچن یارائه م یبه کمک ارتباطات خارج ای یبه صورت محل نشیساکن شرفتیپ یبرا

 یو اجتماع یفرهنگ یکه افراد در گروه ها دهد یرا م یمعن نیدر عمل ا .کنند یجامعه و اقتصاد را محدود م ست،یز طیمح

الت، کار، مسکن، یکه شامل تحص داشته باشند یاز زندگ یمراحل مختلفدر  شرفتیپ یها را برا از فرصت یعیوس فیمختلف، ط

به عنوان  ی اقشار جامعه برای همه با کیفیت یزندگ طیمسکن و مح بیترت نیبد. شود یم یریگ میبه تصم یو دسترس حیتفر

 .]2[کند یم افیا دستیابی به پایداری اجتماعیدر نقشی اساسی  ی پایدار، بخش های یک جامعه نیکی از مهم تری

معیار های پایداری اجتماعی و  کنیم. سپس موضوع را تعریف می توسعه پایدار ابتدا در این مقاله ابتدا در بخش اول 

در انتها نیز به اهمیت و نقش مسکن مناسب برای همه ی اقشار جامعه در . کنیم بررسی می دستیابی به جوامع پایدار را

 م.پردازی آفرینش جوامعی پایدار می

 

 ي پایدار  توسعه -2
 دایپ تیانجام شد اهم ریسال اخ 33 یدر ط یطیمح ستیز یحرکت ها یکه برا ییتالش ها قیعمدتا از طر یداریواژه پا

الوقوع بودن  بیدرباره قر 1793سال  لیو ورلد واچ  در اواتو گروس  تسیمی. گزارشات موسسات لدیکرد و به شهرت رس

 ر،یخ ایهشدارها درست بودند  نیا نکهیهشدار دادند. فارغ از ا ،یگکاهش منابع و آلود جهینتدر  یجهان ستمیاکوس ینابود

 1799سال  یجهان ونیباعث بوجود آمدن کمس یطیمح ستیجنبش ز نیگزارش ها کامال روشن بود. ا نیاز ا یداریپا یمعن

 .]2[شد  رویدوژان ویدر ر نیدرباره زم 1772و توسعه  و اجالس سال  ستیز طیدرباره مح

وجود داشت که مطلوب  زین یگرید دگاهیشد. اما د یم دهیدر درجه اول به عنوان موضوع استفاده از منابع د  داریپا توسعه

 یداریاز گسترش برنامه پا ینگرش حاک نیبود. ا یکیو اکولوژ یاهداف اقتصاد یآن آشت یو چالش اصل یآن تداوم رشد اقتصاد

 کیبرانتلند   ونی. کمسباشد یم زین یزندگ تیفیانسان و ک یزندگ یتانداردهاکه شامل اس است یکیزیموضوعات ف یفراسو

 گسترده مورد استفاده قرار گرفته است: یارائه داد که به شکل داریاز توسعه پا فیتعر

برطرف  یارا بر ندهینسل آ ییتوانا نکهینسل حاضر باشد بدون ا یها ازین یاست که پاسخگو یتوسعه ا داریپا توسعه»

 .«اندازدیبه خطر ب شیازهایکردن ن

 ارائه شد:  1771در سال   یجهان یگفت و گو هیاتحاد لهیبوس گریگذار د ریتاث فیتعر کی

 «کند. یم یزندگ ها ستمیاز اکوس تیحما ییبا توانا کهیانسان در حال یزندگ تیفیک ارتقاء»

 تیخود آن و قرار دادن محدود یبرا ستیز طیه حفاظت از محکه تنها ب ها فیتعر گریاول از آن رو که برخالف د فیتعر

 نیاست. بد رگذارتریپردازد، تاث یم یطیمح ستیز یها یدر کنار نگران زیانسان ن یازهایدارند، به ن  دیتوسعه تاک رامونیپ ییها

به  لیتما گریو از طرف د( یزندگ تیفیانسان دارد) ارتقاء ک یزندگ طیبهبود شرا هب لیطرف تما کیاز آنجا که از  بیترت

 شد. لیتبد زیدستورکار چالش برانگ کیبه  ،یکیاکولوژ یها هیموجود سرما ریحفاظت از ذخا

مشخص  میکن یکشورها صحبت م ایمناطق، شهرها  یداریراجع به پا یاست که وقت نیآمده ا دیبحث پد نیکه از ا آنچه

انسان،  یتهایفعال یطیمح ستیدر نظرگرفتن اثرات ز یمربوط برا ییایاول واحد جغراف کند؛ یم دایپ تیکردن سه موضوع اهم

 .یطیمح ستیز یاقتصاد، جامعه و توسعه ها نیاثرات و سوم ارتباط ب نیا تیاهم ای یژگیدوم و
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 ارکان توسعه پایدار -2-1

. کند دایپ تحقق نکسای تیاهم با و هماهنگ صورت به  طهیح سه در که است ازین کامل تحقق منظور به داریپا ی توسعه

 :از عبارتند طهیح 3 نیا

 یطیمح یداریپا -
 آن از استفاده که بگیرد صورت ای گونه به باید زمین از استفاده که است استوار اصل این بر زیست محیط پایداری اساس

 بدون بتواند که است رپایدا هنگامی تنها محیطی پایداری نظر از انسانی، های فعالیت و باشد میسر نیز آینده های نسل برای

 ظرفیت به توجه با طبیعی منابع از استفاده است الزم منظور این برای. شود اجرا طبیعی محیط تنزل یا منابع تقلیل

 تجدیدناپذیر، های انرژی و طبیعی منابع از استفاده کاهش بر زیستی محیط پایدار توسعه. باشد( برد ظرفیت) آنها تجدیدپذیری

 قابل مواد از استفاده پسماندها، بازیافت و مجدد استفاده بر تأکید و پسماندها تولید کاهش انرژی، منابع اتالف از جلوگیری

 .کند می تأکید کشاورزی و صنایع در ها آلودگی تولید کاهش و طبیعت به بازگشت

 یاقتصاد یداریپا -

 در. شوند تخریب دچار طبیعی منابع که نآ بدون است اقتصادی فعلی وضعیت ارتقای و حفظ معنای به اقتصادی پایداری

 .باشند همراه کارآیی و عدالت با و شوند جامعه رشد موجب باید اقتصادی های فعالیت راستا این

 یاجتماع یداریپا -

 جانبه همه توسعه پایدار، توسعه هدف شد گفته که گونه همان. هستند پایدار توسعه اصلی محور انسانی جوامع و انسان

 ،یاجتماع هویت نظیر اهدافی بر اجتماعی توسعه در. بود نخواهد ممکن اجتماعی توسعه بدون جانبه همه سعهتو و است

 می تأکید اجتماعی جایی جابه امکان و ها انسان توانمندسازی شهروندان، مشارکت تشکیالتی، توسعه اجتماعی، همبستگی

 .]3[ شود

 دارییپا که یحال در افته،ی بهتری گسترش اقتصادی و یطیمح هطیح در یداریپا گرفته صورت که یقاتیتحق اساس بر

ی جهان اجالس در یداریپا یاجتماع بعد. شوند یم محسوب یاجتماع دارییپا برای ازیین شیپ عنوان به اقتصادی و یطیمح

 نشان جهان به را داریپا توسعه تیاهم مجددا اجالس نیا. کرد دایپ یشتریب تیاهم داریپا توسعه رامونیپ 2332 ژوهانسبورگ

 .کرد دیتاک یطیمح ستیز یها ینگران با مقابله و فقر کردن کن شهیر نیب ارتباط به نیهمچن داد،

 نیهم به. میهست داریپا یا جامعه ازمندین داریپا ی توسعه به یابیدست یبرا که میپرداز یم موضوع نیا حیتشر به ادامه در

   انسان یزندگ طیمح و مسکن با آن ارتباط رامونیپ سپس. کرده یابیارز را آن یافاکتوره و فیتعر را داریپا ی جامعه منظور

 .شد خواهد داده حیتوض

 

 3جامعه پایدار -2-1

 یداریمطرح شده در باب پا فی. از تعارود  ر یبه شمار م ندهیبه عنوان اصل محوری برای توسعه های آ دارییامروزه پا

 ایموثر در شکست  یجامعه هستند که به شکل کیافراد  نیها هستند. ا انسان داریپا ی توسعه ییکه هدف نها افتیدر توان یم

 افتدیاتفاق ب یا و توسعه رییاگر قرار باشد تغ نیا .  بنابرکنند یم فاینقش ا ،یکشور ایهر محله، شهر  ی توسعه یها برنامه تیموفق

 یساز ادهیخود را در پ یدیها بتوانند نقش کل شود، تا آن جادیجامعه ا کیافراد  نیالزم در ب ی نهیو زم یآمادگ دیابتدا با

 ،یاعم از اقتصاد داریپا ی توسعه یها عرصه ی ها همه در آن که داریپا یرو داشتن جوامع نیکنند. از ا فایمدنظر ا یها برنامه

 در حال توسعه است. داریپا یشکل دارد که آن جامعه به نیباشند، نشان از ا گریکدیموفق با  یتعامل یدارا یو  اجتماع یطیمح

ها کمک  کنند، به آن یرا برطرف م نشیساکن ندهیگوناگون حال حاضر و آ یازهایهستند که ن ییها ستگاهیز داریپا جوامع

به کمک  ای یبه صورت محل نشیساکن شرفتیپ یبرا یمناسب یباال بهره ببرند، فرصت ها تیفیبا ک یزندگ کیتا از  کنند یم

 ]2[ کنند یجامعه و اقتصاد را محدود م ست،یز طیبر مح یو منف ندیاثرات ناخوشا نیدهد؛ همچن یارائه م یارجارتباطات خ
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 معیار هاي سنجش جوامع پایدار -2-1-1

های تحقق آن صورت  ی پایدار، مطالعات بسیاری پیرامون بحث پایداری جوامع و راه با توجه به اهمیت موضوع توسعه

که  است گرفته قرار بحث مورد جوامع یداریپا سنجش یبرا اریمع 13 ادامه دربه تحقیقات انجام شده  گرفته است. با توجه

 عبارتند از: 

   4تطبیق پذیر -1
. اتفاق بیافتد یخارج ای یداخل یروهاین اثر است بر ممکن که ،کنند یم رییتغ ها نسل نیب و زمان طول ناچاردر به جوامع

 همچنین .باشد نشیساکن ندهیآ و رضحا حال یازهاین ای دیجد یاجتماع راتییتغ با قیتطب به قادر دیبا داریپا جامعه کی

 .باشند داشته ازین 9یرهبر و 6منابع، 5فضا و ایجاد تغییرات الزم در طول زمان به شانیازهاین صیتشخ یبرا ممکن

  9دوام با -2

 دادن انجام و ها نهیگز انتخاب یمعن به نیا  .باشند بادوام ی بایداقتصاد و یاجتماع ،یکیزیف نظر از میساز یم که یجوامع

 یمدارس آوردن فراهم؛ ستین بادوام ارزان مصالح با ییها خانه ساختن. باشند داشته یدائم مثبت اثرات که است ییها تیفعال

 آماده بهتر شغل و التیتحص یبرا را کودکان خوب یمحل مدارس؛ شود یم ندهیآ در ها بچه یسالمت باعث سالم ییغذا میرژ با

ها عبارت  که از جمله آن دیآ بوجود کند یم فراهم ها خانواده شرفتیپ یبرا جامعه که ییها فرصت با است ممکن دوام. کند یم

 تنوع مختلف، یها اندازه در ها خانه انواع تا دارد وجود مختلف نیسن در افراد یبرا که یمختلف یشغل یها فرصتاست از:  

 ی.سرگرم لیوسا ای یحیرتف امکانات

   7پویا از لحاظ اقتصادی -3

 ممکن هیپا نیا از یبخش جامعه یژگیو و اندازه اساس بر. دارند شغل و درآمد دیتول هیپا بر بادوام اقتصاد کی به ازین جوامع

 است، اتیالم یعموم یها درآمد از که یعموم خدمات یها نهیهز قیطر از ممکن است نیهمچن. باشد مرزها یفراسو است

 امکانات از ییایجغراف یانزوا ای بزرگتر یاجتماع یازهاین لیدل به یا عدهکه این امکان نیز وجود دارد که  اگرچه  .شوند تیحما

 و حمل امکانات مخصوص پرداخت ستمیس ای و 11یبازساز یها برنامه ،13ینگهدار ی اموری همچون تعمیر وبرا شتریب یرفاه

 .کنند  افتیدر یعموم امکانات گرید ای التیتحص یبرا یشتریب تیحما است ممکن تر موفق معجوا. شوند مند بهره نقل

 12یمحافظت و کارآمدی طیمح لحاظ از -4

. باشد تر داریپا است ممکن ،کند محدود را یطیمح یها بیآس و کند استفاده درست یعیطب منابع از اگر جامعه کی

 به نسبت دیبا مردم. است یشهر مناطق یبرخ بلندمدت انداز چشم یبرا دیهدت کی یآلودگ و صدا ک،یتراف تراکم شیافزا

 یها تیمحدود. یالبیس یها دشت مانند ریپذ بیآس مناطق در ساز و ساخت مثال یبرا ؛باشند حساس یطیمح یها بیآس

 ]2[شود فهمانده مردم به دیبا یطیمح
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 13تحمل و یهماهنگ -5

 با یا جامعه آمدن بوجود باعث است ممکن ندهیآ در نیا که. اند شده لیتشک یجتماعا یگوناگون از یحد تا جوامع اکثر 

 که دهند یم اجازه عموما داریپا جوامع. شود مختلط یاخالق یفرهنگ یها یژگیو با یتیجمع و یزندگ متفاوت یها سبک

 ]4[ کنند یم لیتسه هماهنگ روابط نیتضم یبرا را ها سازش نیز و شوند نیگزیجا ،شوند شناخته تیرسم به ها تفاوت

 14سالمت -6
 ییتوانا ای نمانند زنده است ممکن آن یاعضا. باشد داریپا تواند ینم ستین سالم که یا جامعه که است یهیبد بایتقر

بر اساس تحقیقاتی که صورت گرفته   .باشند نداشته یرونیب یها تیحما بدون را باال تیفیک با یزندگ ای کردن یزندگ درست

 یکیولوژیب ای یروان ،یاجتماع یفاکتورها قیطر از افراد سالمت تواند بر یم نیساکن یگیهمسا ای مکان کهشده  مشخص

  ]5[ باشد رگذاریتاث

 ییها ندیفرا ای ها سیسرو به مربوط «سالمت یها ینابرابر با مقابله»  یبرا ها دولت یها شاخص و اهداف از یادیز تعداد

 ]6[و غیره  گاریس استعمال کاهش محروم، مناطق در یا جاده تصادفات کاهش مانند ؛ستا یمحل اسیمق در که شود یم
 15 ادغام -9

 ممکن یاجتماع و یاقتصاد یها فرصت با ها آن ارتباط قطع لیدل به ،اند شده جدا تر گسترده ای جامعه از که یجوامع

 یروح سالمت یرو بر یمنف طور به تر گسترده جامعه کی به نداشتن تعلق. بمانند داریپا یطوالن مدت یبرا بتوانند که ستین

 کاهش را آنها یزندگ تیفیک ،جامعه یها شرفتیپ. در نهایت این امکان وجود دارد که گذارد یم اثر آنها بودن خوب و مردم

 .دهد یم

 16بیرونی اثرات کاهش -9
 داریپا توانینم جامعه کی به. شود کم دیبا دارد بزرگتر جامعه کی ای خود یگیهمسا جامعه بر جامعه کی که یمنف اثرات

 جوامع لهیوس به تواند یم یجانب اثرات. پردازد ینم را آن خودش که کند یم لیتحم گرانید بر را ییها نهیهز کهیزمان تا گفت

 .زباله و یآلودگ سروصدا، ک،یتراف: شکل به شود دیتول تر نییپا جوامع اندازه همان به ثروتمند

 19محبوب -7
  .باشند داشته را آن در یزندگ به لیتما خود لیم با آن یها خانواده اگر ،بماند زنده تواندیم امعهج کی

 19کفا خود -13
 تجارت جوامع که البته دارد، وجود آن یداریپا احتمال شتریب کند، برآورده را خودش یازهاین جامعه کی شتریب هرچه

 یضرور یها مهارت و منابع داشتن به یبستگ نیا که. گذارند یم شتراکا به جوامع گرید با را خود یها سیسرو و کنند یم

 رابطه نیا در است ممکن جوامعکه البته . دنکن برطرف رایشان  ازهاین ندنبتوا تا اینکه دارد ها سیسرو و ابزار دادن ارتقا یبرا

 ]2[ باشند فیعض یدولت مقامات یها یریگ میتصم از شدن حذف و یمدن مشارکت یها تیمحدود لیدل به

های حمایتی این فاکتورها که به  ی پایدار به معرفی اصول و ارزش های ارزیابی یک جامعه شناسایی معیار ی اکنون در ادامه

 ایم.  بخش اصول محیطی، اجتماعی و اقتصادی آمده، پرداخته 3تر و تفکیک شده در  صورت جزئی
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 اصول و ارزش هاي حمایتی -2-1-2

مناسب داشته باشد که از  یاصول و ارزش ها یسر کی رشیبه پذ یممکن است بستگ داریپا ی امعهج کیبه  دنیرس

 3توان در  یاصول و ارزش ها را م نی. ا]2[دهد یاطالع م رد،یگ یو حکومت خود م ندهیآ ریمس یکه جامعه برا یماتیتصم

 و حکومت.  تماعاقتصاد، اج ط،یگروه در نظر گرفت: مح

 یطیاصول مح -
 نظارت و حفاظت   (1

 یتوسط دولت برا دی( بایو عموم یخیتار یساخته شده )مخصوصا ساختمان ها طیو مح یطیکه منابع مح یمعن نیبد

 شوند. ینگه دار ندهینسل آ یمردم و توسط نسل معاصر برا

   اطیاحت (2

که عواقب  یاستفاده شوند، طور اطیحتبا ا دیاست، اما با ریاجتناب ناپذ بایدر اقتصاد معاصر تقر یعیاز منابع طب استفاده

 .میمنابع را محدود کن لیتقل ایناخواسته استفاده 

  دیتجد تیقابل (3

در  کهی. تا زمانشود یکم م طیبه مح بیآس نیاستفاده شوند، بنابرا ریدپذیبه روش تجد دیآنجا که ممکن است منابع با تا

 یاقتصاد یروهاین روند، یبار مصرف شدن م کیشدن و  یمیقد به سمت شتریمدرن کاالها با سرعت هرچه ب یجامعه مصرف

به کار گرفته  افتیقابل باز ییکاالها و اجزا دیتول یتواند برا یم تیخالقحال همچنان  نی. با اکنند یاصل عمل م نیخالف ا

 شود.

 و محافظت   یریشگیپ (4

زده  بیآس طیکه ممکن است به مح ییها تیفعال یبه کار گرفته شوند تا جلو توانندیم یو محافظت رانهیشگیپ یها راه

 شود، گرفته شود.

 باال   تیفیبا ک یطراح (5

 تیکاربر پسند که باعث شود مردم در آن احساس امن یفضا کیالهام بخش باشد. فراهم کردن  تواند یخوب م یطراح

و  برد یرا باال م یزندگ تیفیخوب ک ی. طراحکنند یکند و مردم نسبت به آن فضا احساس غرور م یم جادیکنند، حس تعلق ا

 به آنها نقل مکان کنند و در آنجا بمانند. خواهند یم مردمکه  ییمکانها تیمحبوب یداریبه حفظ و پا کند یکمک م

 

  یاصول اقتصاد -
نظر آنها صرف  لیو تفص حیاز توض باشد، یپژوهش م نیا قیتحق طهیخارج از ح داریتوسعه پا یآنجا که اصول اقتصاد از

 .میده یرا به منبع مربوط ارجاع م یکرده و خوانندگان گرام

 رشد   تیفیک ای عتیطب (1

 قوا   دیو تجد یداریپا (2

   یخارج یها نهیکردن هز یداخل (3

 ها   میو تحر یمال یاستفاده از مشوق ها (4

   یو کارآمد ضیتعو (5

 

  یو اجتماع یاسیاصول س -
   یعدالت و تساو (1

نسل امروز بود. در  یازهاین یپاسخگو ندهیبدون به خطر انداختن نسل ا دیاست که با یمعن نینسل ها بد نیب عدالت

آنها  یبرا یداریکه پا یزندگ تیفیک نیجامعه از بهتر کیاست که همه افراد  نیا ینسل هادر جستجو نیضمن، عدالت ب
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 یعیوس فیمختلف، ط یو اجتماع یفرهنگ یفراد در گروه هاکه ا دهد یرا م یمعن نیبهره مند شوند. در عمل ا آورد یبوجود م

 میبه تصم یو دسترس حیکار، مسکن، تفر الت،یدارند که شامل تحص یاز زندگ یدر مراحل مختلف شرفتیپ یها را برا از فرصت

 .شود یم یریگ

  مشارکت  (2

به  دنیرس یو اداره آن برا یراحکه مشارکت جامعه درباره ط کنند یموضوع بحث م نیاز مفسران سر ا یادیز تعداد

  طیاوقات مح یاست که بعض یا از تسلط افراد حرفه یریموضوع، جلوگ نیا یروشن برا لیدل کیدارد.  یادیز تیاهم یداریپا

 یبرا نیهمچن یاند. جوامع مشارکت بوده یمحل طیتوجه به شرا یکه ب یخارج رانیمد ایاند  خلق کرده دیناخوشا یزندگ یها

 جادیجامعه و ا لهیبوس دیجد یاز توسعه ها تیو حما تیاعطا حق مالک یمختلف جامعه، برا یبخش ها یازهاین نمشخص کرد

از جمله کمبود  شوند یم ریزوجود دارد که شامل موارد  زین یراه مشکالت نی. در اکنند یو حس غرور مبارزه م یمکان یدلبستگ

تفرقه  ره،یها، مذاکرات و غ یاستراتژ ها، یزیدر برنامه ر رشدنیدرگ ی( برایجامعه ) مهارت ها، درک و فهم و سازمانده تیظرف

 ]9[اعضا گرید یها مشارکت در بخش یبرا ریجوامع و تعهدات متغ نیب یها

 قدرت   عیتوز (3

 نیتر نییدر پا یماتیمثال تصم یبرا شود یقدرت حاصل م عیبر اساس اصل توز یداریکه پا شود یمشابه گفته م یلیدال به

از آنها توسط مقامات  یندگیبه نما ایهستند  ماتیآن تصم ریتحت تاث مایگرفته شود که مستق یتوسط کسان یسطح مقتض

تر محول  نییبه سطوح پا دیکه با یماتیتصم صیدر تشخ تیعدم موفق لیلبه د نیتمر نیکردن ا ادهیپگرفته شود.  کشانینزد

گسترده تر،  یها یاستراتژ یبرا دیتهد ایبه خاطر ترس از دست دادن قدرت  یخاطر که مقامات دولت نیشود سخت است؛ به ا

 هستند.  لیم یب یو منابع مال ینظارت یها در کنترل قدرت یریگ مینسبت به محول کردن تصم شهیهم

 شمول   (4

 نی. که ایاسیو س یاقتصاد ،یاجتماع یازهایافراد جامعه باشند، اعم از ن ی همه یازهاین یدارند که پاسخگو ازین جوامع

 ستمیس کی نی. شمول همچندهد یم ندهیدر زمان حال و آ یدهنده جامعه صدا و سهم لیتشک یها گروه ی کار به همه

از دست دادن  قیمثال از طر یبرا کند، یاند فراهم م از دست داده را شانیزندگ یاز فرصت ها یکیکه  یافراد یابر یتیحما

 یها یبا بده ییها مدت، از دست دادن خانه، اخراج شدن کودکان از مدرسه، خانواده یطوالن یماریخانواده، ب یشغل، فروپاش

آنها وجود دارد که مانع  یبرا   نیگزیجا یفرصت ها ای  یمنیا یشبکه ها یرس کی ایدوره از زندان. آ کی ایتجربه جرم  ،یجد

 را فراهم آورد؟ یها شود و امکان بهبود آن یزندگ تیفیبدتر شدن استانداردها و ک

   یریادگیو  یآگاه (5

وفق  یو اقتصاد یاجتماع راتییآگاه باشند تا بتوانند خود را با تغ افتد یها م که اطراف آن یدارند از اتفاقات ازین جوامع

وجود دارد و  شرفتیپ یبرا  یا حوزه شوند یکه امور انجام م یدر راه شهی. همرندیبگ ادی گرانیها و ابداعات د دهیدهند و از ا

 است. ریپذ مطلوب و امکان یریادگیعموما  نیمواجه روبرو هستند. بنابرا یوجود دارند که با چالش ها یمعموال کسان

 نرویبرون ب (6

کم هستند  یلیدارند. خ  نینسبت به جوامع برون ب یداریبه پا دنیو رس شرفتیپ یبرا یاحتمال کمتر  نیدرون ب جوامع

ارتباطات و  نیخود باشند؛ بنا برا یافراد جامعه درون مرزها یازهاین ی همه یکه در عصر حاضر بتوانند پاسخگو یجوامع

 یریادگیفعال بودن جوامع،  ،یتواند به پر جنب و جوش یم رونینگاه به ب اب دگاهید کیهستند.  یتر ضرور گسترده یها شبکه

 یاز بررس پس شرکت کنند. گرجوامعید یها تیکمک تا بتوانند در فعال شیاعضا یها برا فرصت ییو شناسا گرانیآن ها از د

ها  فاکتور نیاز ا یو اقتصاد یاعاجتم ،یطیمح ی نهیکه در سه زم یاصول یو شناسا داریپا ی جامعه کی یابیارز یارهایمع

 ییشناسا یتیحما یها و ارزش ارهایمع نیرا که با توجه به ا داریپا ی جامعه کیاجزاء  میتوان یهم اکنون م کنند؛ یم تیحما

 . میاند، نام ببر شده
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 ي پایدار اجزاء یک جامعه -2-1-3

، مسکن و محیط آن یتیحما یها و اصول و ارزش داریپا ی جامعه کی یابیارز یارهایبا توجه به معدر ادامه می بینیم که 

 است.  داریپا ی جامعه کی مسکونی با کیفیت و طراحی مناسب یکی از مهم ترین اجزاء

 ]2[ ی پایدار عبارتند از: اجزاء یک جامعه

 یطیو مح یمسکون 

 بودن دخری قابل و تنوع – تیفیک -مسکن تیکم -

 یو دسترس تیامن یبرا یمسکون ینواح دمانیو چ یطراح -

 ها باز و پارک یفضاها  -

 منطقه یو امکانات بصر تیهو -

 آن  افتیزباله، دفع و باز دیتول -

 ها و محل کار  در خانه یانرژ ییکارا -

 اقتصاد 

 ها(  یازمندیو ن ی) بر حسب محل زندگ یافتنیدست  یشغل یها در دسترس بودن فرصت -

 و توسعه رییتغ ،یز رشد اقتصادا تیحما یو ملک برا نیزم رساخت،یز -

 شرکت سیو تاس ینیکارآفر ییتوانا -

 یو تجارت جمع یاقتصاد اجتماع -

  خدمات 

 با عملکرد خوب یمدارس محل -

 یطول زندگ یها آموزه یبه مقاطع باالتر و پرورش دادن برا لیادامه تحص -

 یو خدمات رفاه اجتماع یو مقدمات یموثر اصل یسالمت یمراقبت ها -

 یمحل یو امکانات مصرف و خرده فروش التیتسه -

 راحت یبا دسترس یاوقات فراغت و ورزش ،یفرهنگ هیامکانات اول -

 یارتباط يها حمل و نقل و راه 

 کند بیترغ یرو ادهیو پ یدوچرخه سوار یکه مردم را برا یامکانات محل -

 ها اشخاص و گروه یبرا یو خارج یداخل یاجتماع یشبکه ها -

 یو فرهنگ یاجتماع  

 یجمع یو کارآمد یو سودمند ینظم اجتماع ،یاجتماع یوستگیپ -

 یاجتماع تیهو -

 یمشارکت یو رفتارها یاجتماع هیسرما -

 یفرهنگ راتییو تغ یفرهنگ یستیهمز -

 حکومت 

 یحکومت ستمیس یراهبرد ییتوانا -

 یدولت یها تیدر فعال یمشارکت اجتماع -

 و پاسخگو  یقانون یعموم یاه  یندگیمنتخب و نما یها قدرت -
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 داریپا ي در جامعه مناسب یزندگ طیمسکن و محنقش  -3
نسل  نی. عدالت بباشد یجامعه م کیدر  یعدالت و تساو یبرقرار داریپا ی جامعه کیداشتن  یبرا یاصل یاز فاکتورها یکی

بهره مند  آورد یآنها بوجود م یبرا یردایکه پا یزندگ تیفیک نیجامعه از بهتر کیاست که همه افراد  نیا یهادر جستجو

 طیکه مسکن و مح میابی یدر م داریجوامع پا یابیارز یها اریو مع یتیحما یاصول و ارزش ها ییو شناسا یپس از بررس شوند.

 نیاز مهمتر یکیاقشار جامعه به عنوان  ی همه  یمناسب  برا یها رساختیسالم و با امکانات و ز من،یا ت،یفیبا ک یمسکون

محالت،  یو معمار یو مرتبط با طراح کند یم داریجامعه را پا کیآنچه که  ی. به صورت کلباشد یم داریپا ی جامعه کیاجزاء 

 عبات است از:  باشد یم یمسکون طیمسکن و مح

نابع را برخوردار باشد و استفاده از م یگیدر همسا هیدرست که از امکانات اول دمانیتراکم مناسب و چ اس،یاندازه، مق -

 .(1)شکلکم کند

  
 ریاند و فضا را دلپذ شده هیتعب یمحل پارک به درست ،ییسبز، روشنا يها، فضا و ساختمان ابانیخ یکپارچگی -1شکل

 [.8] (اِگبِجِر گارد، کپنهاک منطقه )کودکان )چپ( يبرا یو سرگرم يباز ياند )راست(؛ فضا کرده

 

و  باشند یمختلف م یها تیکه در انواع مختلف با مالک د،یاستاندارد  با امکانات جد ییها ادغام خوب از خانه کی -

 .ردیگ یها را در بر م از اندازه، سن و درآمد خانواده یعیوس فیط

 .(2)شکل سبز یو فضا یعموم طیخوب مح یو سالم با طراح منیا یمحل طیمح کی -

 

  
بزرگ به  يها ها و پنجره از بالکن یعال دیدروازه هستند )راست(؛ د يکوچک که دارا يها باغ رامونیپ يها آپارتمان -2شکل

 [.9] سوئد يدر مالمو 11. اُ.یب يها خانه )چپ( یهمگان يفضا

 

و استفاده از منابع را  باشد یمردم در طول زمان م یو جمع یشخص یازهاین یکه پاسخگو ییها ساختمان خانه ها و -

 .دهد یکاهش م
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بهداشت، درمان  ،یریادگی یها و فرصت التیشامل تحص نیسن ی همه یباال برا تیفیبا ک یمحل یعموم یها سیسرو -

 . (3)شکل حیتفر یمخصوصا برا یو امکانات اجتماع

 

 

 

 يریپذ تیساکنان باعث رو شتریب یها درآنها، امکان تعامل اجتماع ها و رستوران و وجود مغازه یهمگان يفضاها -3شکل

 .شود یدر آن م تیامن جادیمعبر و ا شتریب

 

 اطراف.  طیبا ارتباط خوب با مح یکان ولحس م یدارا -

 شده.  یامن و خوب طراح یعموم یها و فضاها ابانیشبکه از خ کی -

مسکن مناسب با  کند، یم فایجامعه ا یداریدر پا یافراد نقش مهم یزندگ طیمسکن و مح نکهیبا توجه به ا بیترت نیبد

امکانات و استاندارد باال، از انواع مختلف و  ت،یفیبا ک یساز  نهاست خوب ادغام شده از خا یبیترک یاجتماع یداریپا کردیرو

 ]13[مختلف  یو درآمدها نیها، سن ها در اندازه از خانواده یا گسترده ی از محدوده تیحما یمتفاوت برا یها تیمالک

 

 نتیجه گیري  -4
با مطالعه پیرامون . بوده استایدار ی پ سعه جوامع رسیدن به مسیر درست توهای اخیر یکی از دغدغه های اصلی  در دهه

ی اعضاء آن در امنیت و آرامش زندگی کنند و از   ای است که همه ی پایدار جامعه بعد اجتماعی پایداری در میابیم که جامعه

های فراوان  امکانات و فرصت های یکسان زندگی برخوردار باشند. از آن رو که اقشار کم درآمد جامعه دارای محرومیت

این  گیرند. ی پایدار اجتماعی قرار می های اصلی در مسیر توسعه اعی، اقتصادی و محیطی هستند، به عنوان یکی از گروهاجتم

ترین  یکی از مهم ها و معضالت این قشر از جامعه، عوامل متعدد تاثیر گذار بر بوجود آمدن محرومیت از میان دارد مقاله بیان می

معضالت و مشکالت اجتماعی فراوانی از جمله  بسترکه ، ستا آنهانامناسب ن و محیط زندگی گذارترین این عوامل مسک و تاثیر

کم درآمد تقلیل و رفع مشکل مسکن افراد  رسد به نظر می . به این ترتیبدباش میجرم، اعتیاد، سرخوردگی اجتماعی و غیره 

، مند شوندفیت یک مسکن مناسب بهره کیامکانات و بتوانند همچون دیگر اعضای جامعه از حداقل  آنها هم جامعه به طوری که

اصول و معیارهای  طرح این ایده و بررسیبا  در این مقالهاز این رو  .است که کمتر به آن پرداخته شده است یکیتار ی مهین

امکانات و ، ایمن، سالم و با و طراحی اصولی مسکن و محیط مسکونی با کیفیتکه نشان داده شد ارزیابی یک جامعه پایدار 

که پاسخگوی نیازهای شخصی و جمعی مردم در طول  اقشار جامعه قشر کم درآمد همچون دیگربرای  های مناسب زیرساخت

خواهد پایداری اجتماعی به  یابیدر دستای  بوده و جایگاه تعیین کننده ی پایدار اجزاء یک جامعه یکی از مهمترین زمان باشد،

 داشت.
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