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 باسخَاًی پایذاری اجتواعی در طزاحی هحیط سًذگی

 
1هسعَد حق لساى 

 ، 2یهحوذسادُ سقط یضاد، *

 ایشاى ،ایلخچی آصاداسالهی، داًطگبُ هؼوبسی،ٍاحذایلخچی، ت ػلوی،گشٍُأػضَ ّی -1

 تجشیض، ایشاىداًطگبُ آصاد اسالهی، ، ٍاحذ تجشیضگشٍُ هؼوبسی، وبسضٌبسی اسضذ هؼوبسی، آهَختِ  داًص -2

 

 

 چكیذُ
پبیذاسی اختوبػی یىی اص اثؼبد هتفبٍت ٍ ًَ دس هجبحث تَسؼِ پبیذاس هی ثبضذ وِ دس یه دِّ اخیش هَسد تَخِ عشاحبى 

دس ًظش گشفتِ است هحیظ ٍ هؼوبساى لشاس گشفتِ است. ایي ثؼذ اص پبیذاسی اص لحبػ ًمص ٍ ٍیژگی ّبیی وِ دس عشاحی 

ًسجت ثِ دٍ ثؼذ پبیذاسی یؼٌی صیست هحیغی ٍ التػبدی ووتش هَسد ثشسسی ٍ وٌىبش ػلوی لشاس گشفتِ است. ثٌبثشایي ثب 

ٍ هؼوبسی ًیبص ثِ ضٌبخت ٍ ثبصخَاًی ایي ثؼذ اص پبیذاسی  ى ایي ثؼذ پبیذاسی دس عشاحی هحیظتَخِ ثِ اّویت سٍص افضٍ

دس همبلِ حبضش اثتذا تؼبسیفوختلفپبیذاسی، ضٌبسبیی خٌجِ د. لزا دس ساستبی تحمك ایي اهش ثیطتش اص گزضتِ احسبس هی ضَ

ثبدس ًظش گشفتي ًیبصّبی اًسبًی ٍ تَخِ ثِ َّیت ٍ فشٌّگ، ثشای دستیبثی ثِ هفَْم ّب ٍ هؼیبسّبی هختلف پبیذاسی 

هختلفی اص دیذگبُ پژٍّطگشاى ثیبى ٍ سپس تؼبسیف  هحیظ صًذگی هَسد ثشسسی لشاس گشفتِ استپبیذاسی اختوبػی دس 

دسآى اص سٍش  است وِتَغیفی ـ تحلیلی هبّیتوغبلؼِ  ثِ غَست ویفی ٍ ًَع تحمیك ثِ غَست دس ایي همبلِ ضذُ اًذ.

پبیذاسی وِ پژٍّص ًطبى هی دّذ ًتبیح حبغل اص ایي  .ثشای گشدآٍسی اعالػبت استفبدُ ضذُ است وتبثخبًِ ای ٍ اسٌبدی

ّوچٌیي  ثِ ػٌَاى یه هَضَع هْن ضْشی هی تَاًذ دس استمبء تَسؼِ ضْشی هغشح گشدد.دس سغح والى اختوبػی 

 پبیذاسی اختوبػی دس سغح هیبًی ٍ خشد هی تَاًذ دس عشاحی هحیظ ٍ هؼوبسی ًمص تبثیش گزاسی سا ایفب وٌذ.

 

 تَسؼِ ضْشی.،یصًذگ ظیهح ،یاختوبػ یذاسیپب ذاس،یتَسِ پبّای کلیذی: ٍاصُ
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 هقذهِ  -1
است، پبیذاسی اختوبػی یىی اص اسوبى تَسؼِ پبیذاس هی ثبضذ وِ دس سبل ّبی اخیش ٍاسد ادثیبت ػلَم هشتجظ ثب ضْش گطتِ 

ثیي الوللی لشاس گشفتِ است. ایي دیذگبُ ًَ ثبػث پذیذ آهذى ًَػی تفىش ٍیژُ دس ػلَم ضْشی ٍ هَسد تَخِ خبظ هدبهغ ػلوی 

دس ساثغِ ثب اّویت گطتِ وِ ثیطتش هتوشوض ثش پبیِ ثشلشاسی تؼبدل دس اسوبى هختلف هحیظ، ثخػَظ هحیظ صًذگی ضذُ است. 

ش پبیذاسی وِ پبیذاسی صیست ساثغِ ثب دٍ سوي دیگایي همَلِ ٍ اّویت پژٍّص آى هی تَاى ثِ ایي ًىتِ اضبسُ ًوَد وِ دس 

ٍ پژٍّص ّبی فشاٍاًی ًسجت ثِ ثؼذ اختوبػی اًدبم ضذُ است. لزا ثِ ًظش هی سسذ ثؼذ هحیغی ٍ التػبدی هی ثبضذ هغبلؼبت 

ادػب هی سَم پبیذاسی وِ هشثَط ثِ پبیذاسی اختوبػی هی ثبضذ ووتش هَسد تَخِ پژٍّطگشاى لشاس گشفتِ است. دس اثجبت ایي 

تَاى ثِ تؼذاد گضاسش ّبیی وِ سَتیل دس تحمیك خَد ثش توشوض گضاسش ّب ػلَم پبیذاسی اسائِ دادُ اًذ، اضبسُ وشد وِ اص سبل 

 [.1]َسی پبیذاسی اختوبػی یطتش اص سبیش هَاسد هتوشوض ضذُ اًذ ئثش سٍی سیبست ّب ٍ ت 1999

ٍ حَصُ ّبی هشثَعِ هَسد ون تَخْی ثَدُ است، ٍضَح ثیطتشی  ضشٍست ایي هسئلِ ثب تَخِ ثِ ایٌىِ تبوٌَى دس سضتِ ّب

هی یبثذ. دس ایي ساستب سؤال اغلی دس پژٍّص حبضش ایي هی ثبضذ وِ چِ هؤلفِ ّبیی ثش استمبء پبیذاسی اختوبػیذس عشاحی 

یي اسوبى تَسؼِ هحیظ صًذگی هؤثشًذ؟دس ایي ثبة، ّذف اغلی ایي پژٍّص ثشسسی پبیذاسی اختوبػی ثِ ػٌَاى یىی اص هْوتش

پبیذاسی هی ثبضذ. لزا ثش ایي اسبس سٍش تحمیك اص ًَع ویفی، ثِ سٍش تَغیفی ـ تحلیلی ٍ گشدآٍسی اعالػبت ثِ غَست 

وتبثخبًِ ای ٍ اسٌبدی هی ثبضذ وِ خْت گشدآٍسی اعالػبت اص اثضاسی ّوچَى وتبة ّب، همبالت ػلوی ـ پژٍّطی استفبدُ ضذُ 

جحث پبیذاسی پشداختِ ضذُ، سپس هجبًی ٍ هؤلفِ ّبی پبیذاسی اختوبػی ٍ تؼبسیف هختلف تَسظ است. ثذیي تشتیت اثتذا ثِ ه

 پژٍّطگشاى هَسد ثشسسی لشاس هی گیشد.

 

 هزٍری بز هباًی تَسعِ پایذاری -2
وِ تَسؼِ ای »تؼشیف اسایِ ضذُ دس گضاسش ثشاًتلٌذ، ثِ ًَػی ّوِ خبًجِ توبم هفبّین تَسؼِ پبیذاس سا پَضص هی دّذ: 

هفَْم  یذاسیلزا تَسؼِ پب.[2]«ًیبصّبی اهشٍص سا ثذٍى اص دست دادى تَاًبیی پبسخگَیی ثِ ًیبصّبی ًسل آیٌذُ هوىي هی سبصد

 یفیتَسؼِ و یسا ًَػ یذاسیتَاى تَسؼِ پب یه متیضَد دس حم یاًسبى هشثَط ه یصًذگ یداسد ٍ ثِ توبم خٌجِ ّب یخبهؼ

ثٌبثشایي ثبضذ.  یه یصًذگ ظیهح تیفیو ٍ ییوبسا صیافضا ،ٌذگبىیآ یصًذگ تیفیسغح و یًوَد وِ ّذف آى استمب یهؼشف

سا هذ ًظش لشاس هی دّذ ٍ دسغذد تأهیي خذهبت  تحممْوضهبًْشسْجؼذپبیذاسی، بستمبء ویفیت هغلَة صًذگییدْتتَسؼِ پبیذاس

 (1دس اثؼبد اختوبػی، التػبدی ٍ صیست هحیغی ثشای افشاد خبهؼِ هی ثبضذ. ضىل)

 

 
 ذارییسِ ستَى تَسعِ پا: 1ضكل 

 هأخذ:ًگارًذگاى
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 تحققْوشهاًْزسْبعذپایذاری: پایذاریًی : ّذفآرها2ضكل 

 [.3]هأخذ:

 

 

 
 

در هعواری پایذاریارکاًتَسعِ :1ًوَدار   

 هأخذ:ًگارًذگاى

 

 هفاّین ٍ ًكات الگَیی :1ًظزیِ پایذاری ضْزی -3

سسوی خْت ًیل ثِ هَضَع پبیذاسی هغشح ضذُ، هَضَع پبیذاسی دس  آًچِ عی سبل ّبی اخیش دس هحبفل ػلوی ٍ ًْبدّبی

لبلت ّبی تَسؼِ پبیذاس ضْشی ٍ ضْش پبیذاس است. دس توبهی تؼبسیف هشتجظ ثب پبیذاسی هجحث استمبء ویفیت صًذگی ضوي دس 

ىبًبت ًسل ّبی ًظش گشفتي ظشفیت تحول هحیظ صیست ٍ پبسخ گَیی ثِ ًیبصّبی ًسل حبضش ثذٍى ایدبد هحذٍدیت ثشای اه

 .[4]آیٌذُ دس ساستبی تأهیي ًیبصّبیطبى هذًظش هی ثبضذ

 

 

                                                 
1
 .Urban sustainable        
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 1دستيابيبهتوسعهپايدارشهريبامالحظاتاجتماعي -4
ٍ تَسؼِ پبیذاسی تٌگبتٌگ ضشٍسی هی ثبضذ، ثِ دلیل ساثغِ  تحممْوضهبًْشسْجؼذپبیذاسیضْشی بستمبء تَسؼِ پبیذاسخْت

اص اغَل لزا یىی اًدبم گیشد.تَسؼِ دس لبلت پبیذاسی اختوبػی ٍ هؤلفِ ّبی هشثَط ثِ آى ثبیذ خبهؼْدْت تحمك ایي اهش، 

ّبی غَست گشفتِ ثِ دًجبل ایدبد فشغت  ثشًبهْشیضیَعشاحیوی ثبضذ وِ دس ایي ساستب ثبیذ ثب سبختبختوبػیسبلوی،پبیذاستَسؼِ 

ثبضذ وِ دس ایي ساثغِ ایدبد فشغت  هطبسوت هشدهیّوىبسی ٍ ، تؼلك خبعش، ػذالت اختوبػی،بستمبءهجبدالتبختوبػیّبیی خْت

ًتبیح ػولی ضذى .[5]ّبی یىسبى ثِ غَست هتؼبدل خْت استفبدُ وٌٌذگبى دس هحیظ صًذگی اص اّویت ٍیژُ ای ثشخَسداس است

ستجبط اًذ هؤلفِ ّبی اختوبػی دس هحیظ صًذگی آى است وِ اغَل پبیذاسی وِ ّوچَى ضجىِ ّبی استجبعی ثب یىذیگش دس ا

 هحمك گشدًذ ٍ دس ایي حبلت احسبس هفیذ ثَدى ٍ هؤثش ثَدى دس هشدم تمَیت هی گشدد.

 

 

 

 یاجتواع یذاریپاتَسعِ  یبز هباً یهزٍر -5
تَسؼِ پبیذاس دس ضْشّب ثِ هؼٌی تَخِ ّوضهبى ثِ هحیظ ّبی اًسبى سبص ٍ ضْشی است، ثِ ضىلی وِ ویفیت صًذگی 

هْوتشیي هؤلفِ ّبی تَسؼِ پبیذاسی اختوبػی ثِ ضوبس هی وِ ّوجستگی اختوبػی، التػبدی ٍ هحیغی، ثب تَخِ ثِ ضْشی سا 

 ضذُ است. بىیث (،1دس خذٍل ) تَسظ پژٍّطگشاى هختلف یاختوبػ یذاسیاص پب یهختلف فیتؼبسسا استمبء دّذ. سًٍذ

  

                                                 
1
 . Social features 
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 تَسط پضٍّطگزاى یاجتواع یذاریهختلفپا فیتعار: 1جذٍل      

 تعاریف پضٍّطگزاى

وِ (پبیذاسی(هطخػىشدًٌیبصّبیبختوبػیحذاللیجشایتَسؼْجلٌذ هذتبست(ّذف 1بیارت

ٍهطخػىشدًچبلطْبیؼولىشدیدبهؼْذسدساص  )ثؼضیوَالؼبصآًجْؼٌَاًسشهبیْبختوبػیجحشاًیٌبهجشدّوی ضَد

 [.6]هذت

تؼشیفدبهؼپبیذاسیبختوبػیجبیذثشاسبسبسصش  2ساش

ّبیجشاثشیَدهَوشاسیجبضذ،وْجْوؼٌبیتخػیػْوْحمَلبًسبًی،سیبسی،هذًی،التػبدی، 

ثبضذ، وِ  یٍ دهَوشاس یثشاثش یثش اسبس اسصش ّب ذیثب یاختوبػ یذاسیپب اختوبػیَفشٌّگیجْْوْوشدهویجبضذ

 یثِ ّوِ هشدم ه یٍ فشٌّگ یاختوبػ ،یالتػبد ،یهذً ،یبسیس ،یّوِ حمَق اًسبً عیتخػ یثِ هؼٌب

 [.7]ثبضذ

 ذاسیوِ ثب ثَدخِ پبهی داًٌذ ٍ هتؼبدل وٌٌذُ  یآگبّبًِ، هطبسوت ،یهىبً ٌذیفشآ هیهفَْم پبیذاسی اختوبػی سا 4ٍ کلب3چزیداهز

فشغت ٍ احتوبالت سا  یگًَِ فضب يیوٌذ ٍ ثذ یهضش سا اص خبهؼِ خبسج ه یّب یتؼبدل یطَد ٍ ثیاًدبم ه یهحل

 [.8]وٌذ یثبص ه

 یثِ فشه ثبضٌذ،ی ه یاًسبً یبصّبیاص ً یؼیٍس فیع یهشتجظ وِ پبسخگَ یاداس صیوبس داخل خبهؼِ ٍ آسا اگش 6ٌگیتیٍ ل 5بلزیگز

دس هَسد  یهؼوَل یثبلمَُ آى دس ثلٌذهذت حفبظت ضًَذ ٍ ادػبّب یّبیی ٍ تَاًب ؼتیضىل گشفتِ ثبضٌذ وِ عج

 [.9] ثِ دست آهذُ است یاختوبػ یذاسیپب ، آًگبٍُ هطبسوت پبسخ دادُ ضذُ ثبضذ یضأى اًسبً،یختوبػػذالت ا

تَسؼْىْجبسیشتىبهلدبهؼْوذًیسبصگبسثبضذٍهحیغیشاپشٍسضذّذوْجشایضًذگیوطتشوسبصگبسگشٍّْبیوختلفبختوبػی  8ٍاستزى7پلس

 [.10]ٍفشٌّگیسَدهٌذثبضذٍّوضهبًبتحبداختوبػیشاثبپیطشفتذسویفیتضًذگیْوْجخطْبیدبهؼْبستمبءدّذ

 ٍ ّوكاراى9ٍاالًس 

 

سِ سٌخ اص پبیذاسی اختوبػی اسائِ وشدُ اًذ: پبیذاسیبختوبػیتَسؼِ،پبیذاسیبختوبػیبستجبعَ  ّوىبساىٍاالًس ٍ 

 [.11]پبیذاسیبختوبػیٌگْذاضتَحفبظت

 یٌذیدس داخل خبهؼِ است ٍ فشآ یهثجت ظیضشا یاختوبػ یذاسیوٌذ: پب یه فیتؼش ٌغَسیسا ا یاختوبػ یذاسیپب 10یهك کٌش

 [.12]سا ثِ دست آٍسد ظیدس خبهؼِ وِ ثتَاًذ آى ضشا

 11دهپسی

 

افتخبسهىبًی،هطبسوتذس  / هؤلفْْبییچَى ثشاثشیبختوبػی،حستؼلك

گشٍّْبٍضجىْْبٍاهَسهختلف،تؼبهالتبختوبػی،پبیذاسی اسىبًَایوٌیَاهٌیتجْؼٌَاًؼَاهلطىلذٌّذُ 

 [.13]پبیذاسیبختوبػیوؼشفیویىٌٌذ

 12کاتْیل

 

هتمبثلویبًبثؼبداختوبػیَالتػبدیَهحیغیتَسؼِ پبیذاس،پبیذاسیبختوبػیشادسثشگیشًذّچْبس ثبتأویذثشاستجبعٌضدیىَ 

 [.13]ثشاثشیبختوبػی،هطبسوتَ دسگیشضذًذساهَسٍصیشسبختٌشهویذاًذ /سشهبیةاختوبػی،ػذالت:هؤلفِ اغلی ضبهل

 هأخذ:ًگارًذگاى

                                                 
1
 .Biart 

3
.Sachs 

3
.Dumreicher 

4
. Kolb 

5
 .Griebler 

6
 .Litting 

7
. Polese 

8
. Stern 

9
.Vallance 

10
. Mckenzie 

11
..Dempsey 

12
.Cuthill 
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 پایذاری اجتواعی  هؤلفِ ّای -6
هحیظ صًذگی هؤلفِ ّبیی خْت تحمك ایي ّذف الضاهی است وِ هْوتشیي هؤلفِ  ثشای ًیل ثِ پبیذاسی اختوبػی دس یه

 (، هَسد ثشسسی لشاس گشفتِ است.2ّبی تَسؼِ پبیذاس اختوبػی دس خذٍل )

 

 پایذاری اجتواعی  هؤلفِ ّای: 2جذٍل 
 

 ضزح هؤلفِ

 استمبء هَلؼیت ضخػی ٍ ػوَهی  ساخت اجتواعی سالن

 تؼشیف وبسثشی ّبی هختلف 

  دستشسی هٌبستتأهیي 

 ثشٍص الگَّبی هذیشیتی   هطارکت ٍ تعاهالت اجتواعی

 استفبدُ اص سٍیىشد ّوىبسی 

 هطبسوت ٍ ًمص آفشیٌی هشدم دس اختوبع 

 افضایص فشغت تؼبهالت 

 استمبء سبصهبى اختوبػی 

 تجلَس ػذالت اختوبػی ثِ ػٌَاى تفىش  عذالت اجتواعی

 ّب عجمِ ثٌذی اختوبػی یىسبى / تَصیغ هٌبست وبسثشی 

  ُدس ًظش داضتي آساهص ٍ سفب 

 خذهبت سسبًی ثِ الطبس پبییي اختوبػی 

 اهىبى تأهیي خذهبت ثشای ّوِ گشٍّْبی سٌی 

 استمبء فشٌّگ ٍ تبسیخ  َّیت ٍ فزٌّگ

 تأهیي آسبیص ٍ اهٌیت   حس اهٌیت

 افضیص اهٌیت رٌّی ٍ ػیٌی 

 استمبء تؼلك وبلجذی ٍ اختوبػی  حس تعلق اجتواعی

 هأخذ:ًگارًذگاى

 

 تعاهل اجتواعی -6-1

گیشی تؼبهالت اختوبػی حضَس اضخبظ ضشٍسی هی ثبضذ وِ هٌدش ثِ تبی تَسؼِ پبیذاسی اختوبػی ٍ ضىل دس ساس 

 لزا ثشلشاسی استجبط هستلضم ًمص پزیشی هشدم دس فضب ٍ ػشغِ ّبی اختوبػی است.  ،ٍاوٌطی هیبى آًْب هی گشدد

 

 عذالت اجتواعی  -6-2

هٌظَس اص ػذالت اختوبػی اهىبى پبیذاسی اختوبػی تأهیي ػذالت اختوبػی هی ثبضذ وِ دس ٍالغ  هَضَػبتیىی اصهْوتشیي 

است وِ هٌدش ثِ ثشخَسداسی ّوِ افشاد ثِ غَست یىسبى اص  تَصیغ ػبدالًِ فشغت ّب، خذهبت ٍ ثْشُ ٍسی ثِ غَست هتؼبدل

 خذهبت ػوَهی هی ضَد.
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 َّیت اجتواعی -6-3

ضىل گیشی َّیت اختوبػی هٌدش وِ دس ایي ساستب َّیت هی ثبضذ ثشخَسداسی اصسی اًسبى دس خبهؼِ یىی اص ًیبصّبی اسب

ٍ ثِ عَس ولی ثبػث حضَس ٍ سضذ یبفتي دس خبهؼِ ٍ هحیظ صًذگی هی  ثیي اًسبى ّب ضذُثِ آساهص ٍ ایدبد اػتوبد ثِ ًفس 

 گشدد.

 

 اهٌیت اجتواعی -6-4

ی اختوبػی دس هؼوبسی ٍ هحیظ صًذگی ٍخَد اهٌیت ٍ آسبیص خسوی ٍ سٍاًی هی یىی اص ضشایظ الصم ثشای تَسؼِ پبیذاس 

ثبضذ ثِ گًَِ ای وِ احسبس وٌتشل پزیشی ٍ ّوسبختی سفتبس ٍ هحیظ سا تأهیي وٌذ. لزا ثب احسبس اهٌیت تَسظ ضخع دس 

 یه هحیظ صًذگی، اهىبى ثشٍص فؼبلیت ّبی هثجت اًتظبس هی سٍد.

 

 حس تعلق اجتواعی  -6-5

وِ ثش پبیِ وٌص ّبی اختوبػی غَست هی هی ثبضذ  حس تؼلك اختوبػیدیگش هَضَػبت هشتجظ ثب پبیذاسی اختوبػی اص 

گیشد ٍ ثش ایي اسبس ثب تؼلك وبلجذی ثِ هىبى، تؼبهالت ٍ َّیت اختوبػی ساثغِ هستمیوی داضتِ ٍ هٌدش ثِ هطبسوت اختوبػی 

 هی گشدد.

ی هی ثبضذ ثِ گًَِ ای وِ ساثغِ ثیي اًسبى ٍ هحیظ ثش اسبس ًیبصّب ٍ فضب اص ػَاهل دیگش پبیذاسی اختوبػی هؼوبس

سفتبسّبی اًسبى تؼشیف هی ضَد. لزا ضٌبخت ویفیت فضبیی ثش اسبس ًیبصّبی اًسبًی هطخع هی گشدد وِ اگش ایي ضٌبخت ثِ 

ثٌبثشایي ساثغِ تؼشیف ضذُ عَس غحیح غَست گیشد هٌدش ثِ استجبط هٌسدن ٍ عَالًی هذت ثیي اًسبى ٍ هحیظ هی ضَد. 

سفتبسّبی اًسبًی ٍ وبلجذی ًمص ثِ سضایی دس عشاحی فضبی هؼوبسی هؤثش ثش پبیذاسی اختوبػی داسد. ثِ عَس ولی استجبط اًسبى 

 [.14]ٍ هؼوبسی هٌغجك ثب فشٌّگ ٍ سفتبسّبی اختوبػی ّستٌذ وِ هٌدش ثِ پبیذاسی اختوبػی فضبیی هی گشدًذ

َثسیبسیبصًیبصّبیبٍدسخبهؼَْدستؼبهلجبدیگشافشادتأهیي هی ضَد ٍ اص عشیك ػَاهل اختوبػی جَدّوبػیاًسبًوَخَدیبختاص عشفی 

فؼبلیتْب، سفتبسّبٍ تمَیت سٍاثظ اختوبػیبًسبًْب ّستٌذ وِ خْت دْت اًدبهفضبّبیجبصضْشیجستشی ، پستحت تأثیش لشاس هی گیشد

ذ ثَد. ٌتوبػی خَاّیجیي افشاد هستلضم پبیذاسی اخایوي ٍ آسام ثَدى هحیظ صًذگی دس ضْش ٍثشلشاسیشٍاثغبختوبػ

ثْؼجبستذیگش،اگشهحیغجٌْحَیغشاحیطَدوْجتَاًذهَخجبتحضَسافشادسادسآًتأهیي وٌذ، پبیذاسی اختوبػی سبصهبى یبفتِ ٍ گستشدُ 

 هی ضَد.

سبًی تؼبهل ثیي ًیل ثِ پبیذاسی اختوبػی فضب دس هحیظ صًذگی، ثبیذ عجك الگَّبی سفتبسی ٍ ًیبصّبی اً ثٌبثشایي خْت

 فضب، خبهؼِ ٍ سفتبسّبی اًسبًی غَست گیشد. 
 

 در جاهعِ یاجتواع یذاریپا یّااریهع -7
ضوبسُ وِ دس خذٍل  ،خبهؼِ روش وشدُ اًذ هیدس  یاختوبػ یذاسیپب یبثیاسص یثشا سا یهتٌَػ یّب بسیهؼ ،پژٍّطگشاى هختلف

 ثیبى گطتِ اًذ:(3)
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 هعیارّایارائْطذّبزایتَسعْپایذاریاجتواعیذرجاهعِ:3جذٍل
 

 ضاخص ّای ارائِ ضذُ سال پضٍّطگزاى

201 1دیَ

1 

ٍ  دبهؼِدستشسیجْتسْیالتَسبصگبسی،هیضاًفضبیضًذگی،سالهتسبوٌبى،سٍح

 .تؼبهالختوبػی،حسبیوٌی،سضبیتبصّوسبیِ

200 بزیولیَّوكاراى

9 

دستشسیجْخذهبتَفشغتْب،هغبصُ،هذسسِ،هشاوضسالهت:فشغتْبیتفشیحی، 

حولًَملؼوَهی،فشغتْبیطغلی،هسىٌمبثلپشداخت،غشٍسٍحستؼلمجِ 

ّوسبیگی،ثشّوىٌطبختوبػیویبًْوسبیِ ّب،ایوٌیَاهٌیت،ویفیتبدساویبصهحیظ 

 .فؼبلیتْبیوذًی /هحلی،سضبیتبصهسىي،ثجبت،هطبسوتذسگشٍُ ّبیدوؼی

200 اسپاگٌبزگ

4 

 ،هیضاًجیىبسیHDI2ضبخػفمشاًسبًی:ضبخػْبیبختوبػی

 .بختوبػیبلتػبدی:ثْشُ سٍیٌیشٍیبًسبًی،تَصیؼذسآهذضبخػْبی

 .هطىالتسالهتوحیغی،دستشسیجْىبالّبیؼوَهی:ضبخػْبیبختوبػیوحیغی

ذستػوین سسوی(:حمْوىبسی(اختوبػیٌْبدی

 گیشیجشایىبسگشاى،لبثلیتبعویٌبًجْتَخْجْسالهتَسیستوبهٌیتبختوبػی

201 2ٍیٌگارتٌز

1 

 سشهبیْبًسبًی،سشهبیْبختوبػیَسفبُ

UNSDC 200

1 

 . .ثشاثشیطبهلفمشٍثشاثشیدٌسیتی1

 .. سالهتیطبهلَضؼیتتغزیِ،اخاللیبت،ثْذاضت،آثأضبهیذًی،تحَیلسالهت2

 .آهَصضطبهلسغحأهَسضَثبسَادی3

 . هسىٌطبهلطشایغضًذگی4

 .اهٌیتطبهلدشم5

 .خوؼیتطبهلتغییشاتدوؼیت6

200 4ٍتسَدا3تاکاٍکا

6 

 هحیظ،التػبد،اهٌیت،سالهت،آسبیطَضبدی

DFID 199

9 

 گٌدبیص،تسبٍیحمَق،فمشٍهؼیطت

199 ساش

9 

دهىشاسی،حمَلبًسبًی،ّوگٌجَدًبختوبػی،تَصیؼتسبٍیذسآهذ،استخذام، ، ثشاثشی

 دستشسیوٌبسججْوٌبثؼَخذهبتىلیذی

200 ٌّس،باکلزٍاستیفتًَگ

1 

وبسّبییذاٍعلجبًَْپشداختطذُ،ًیبصّبیبسبسی،اهٌیتبختوبػی،فشغتجشاثشثشای 

 هطبسوتذسخبهؼْذهىشاتیه،لبدسثٌَْآٍسیبختوبػیجَدى

200 اسپاگٌبزگَاهي

2 

 آهَصش،هْبست،تدشثِ،هػشف،دسآهذ،استخذام،هطبسوت

                                                 
1
. Dave 

2
. Weingartner 

3
. Takaoka 

4
 .Tsuda 
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200 بایٌس ٍ هزگاى

4 

ًیبصّبیبسبسی،ًبتَاًیطخػی،ًیبصّبیٌسآلیٌذُ،سبهبیْبختوبػی،تسبٍیحمَق، 

 تٌَػبختوبػیَفشٌّگی،هطبسوت

200 بزیولی

6 

 تؼبهالختوبػیذسخبهؼَْضجىِ ّبیبختوبػی،هطبسوتدبهؼِ،سضبیتَحسوىبى، ثجبتدبهؼَْاهٌیت

 [.15]هأخذ: 
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 بحث ٍ ًتیجِ گیزی -8
ًظشیِ پبیذاسی هطخع هی گشدد وِ توبهی هَضَػبت هشتجظ دس صهیٌِ ّبی اختوبػی ـ التػبدی ٍ صیست  ثب ثشسسی ٍ تحلیل

ثشای ایٌىِ هؼوبسی ثتَاًذ دس  هحیغی ثبیذ ثب ًظشیِ پبیذاسی هٌغجك ثَدُ ٍ داسای ثیطتشیي هیضاى ّوسَیی ثبضٌذ. ثٌبثشایي

غجبق پزیشی ّش سِ ثؼذ پبیذاسی سػبیت گشدد ٍ لبثل تغجیك ساستبی اّذاف تَسؼِ پبیذاس خْت گیشی وٌذ ضشٍسی است اغل اً

ثب ضشایظ هحیظ صًذگی ثبضذ. ثذیي تشتیت هی تَاى چٌیي استٌجبط وشد وِ فضبی ضْشی ثشای سضذ ٍ اختوبع پزیشی خَد، 

س وِ دس ضْشًٍذاى ثب داضتي ایي احسبهی ثبضذ وِ سغح داًص افشاد ٍ ثِ وبسگیشی تَاًبیی ّبًیبصهٌذثِ تمَیت هطبسوت، 

تشی ثی تفبٍتی ّبی سفتبسی، ًظبست ثیطهحیظ صًذگی خَیص ًمطی داسًذ، ساثغِ احسبسی ثب هحیظ ثشلشاس وشدُ، ٍ ثب تضؼیف 

ٍ حبغل چٌیي سٍصی، ایدبد هٌدش ضذُ ثش هحیظ اػوبل هی ًوبیٌذ، وِ ایي ٍضؼیت ثِ تمَیت احسبس فشدی ٍ اختوبػی، 

دس اًتْب چٌیي ثشداضت هی ضَد وِ پبیذاسی ذاسی اختوبػیجشلشاس خَاّذ ضذ.هحیغی هٌسدن تش استىِ سشاًدبم دس آى پبی

ضْشی هغشح گشدد ٍ آًچِ وِ هب دس ساستبی ًیل ثِ تَسؼِ اختوبػی ثِ ػٌَاى یه هَضَع هْن ضْشی هی تَاًذ دس استمبء 

دس خْت غحیح ب هی ثبضذ وِ ثبیذتأثیش گزاس دس ایي ساستثبصثیٌی ٍ تَخِ ثِ ته ته ػَاهل تَسؼِ پبیذاسی اختوبػی ًیبصهٌذین 

 گشدد. ٍ ثب ػولىشدّبی اخشایی اًدبم

خٌجِ ّبی ثب هؤثشتش سا خْت دستیبثی ثِ پبیذاسی اختوبػی  هحیظ صًذگیتَاى هی ،دّذ وِ ًتبیح ایي تحمیك ًطبى هی

 :ثْجَد ثخطیذ هذیشیتی ریل

 خْت سبخت اختوبػی سبلناختوبػی ّبی خذهبت ٍ صیشسبخت ، 

   َّیت فشٌّگهتٌبست ثب صًذگی اختوبػی ٍ 

  هشدمٍ تؼبهالت هطبسوت 

  فضبی اًؼغبف پزیش 

 چٌبًچِ اّذاف تَسؼِ پبیذاسی اختوبػی دس وطَس ثِ اخشا دس آیذ ًتبیح هؤثش ٍ ثْتشی دس ایي صهیٌِ حبغل خَاّذ ضذ.
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