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 چكیده 

اجتماعی است که باعث بهبود سطح همکاری اعضای جامعه و کاهش شیوه زندگی اجتماعی مجموعه ای از هنجارها در نظام های 

این مسئله نقش رفتارهای اجتماعی و همچنین شهرها را به عنوان جوامع انسانی در دستیابی به توسعه  .های زندگی می گرددهزینه

نسان شهرنشین، بازیافت زباله ها  و امروزه استفاده بی رویه از انرژی و آب و پیامدهای آن در زندگی ا .پایدار برجسته می سازد

هدف اصلی از این پژوهش، رسیدن به یک   .حمایت از حیات وحش از چالش های اصلی در طراحی شهرهای پایدار محسوب می شود

می  به این ترتیب که بررسی .آن در شیوه های زندگی اجتماعی در شهرها است اثرحی شهر پایدار در راستای ارزیابی ارطالگوی برای 

این پژوهش . اقتصادی آنها توضیح داد –گردد که آیا تفوت میان رفتارهای ساکنان را می توان به وسیله تفاوت در الگوهای اجتماعی 

با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای اجزای موثر در بهبود شیوه های زندگی اجتماعی در شهرهای 

 . رزیابی قرار داده استپایدار را مورد ا

 

  

 پایدار،پایداری شهرها زندگی های پایدار،شیوه شهر: كلیدی گانواژ
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 مقدمه  - 

از طرف دیگر، در جوامعی که از شیوه های زندگی پایدار . توجه قرار گرفته است بسیار مورد طراحی شهرهای پایدار بحثسال های اخیر مدر 

محیط  .این مسئله به معنای عمده رفتارهای پایدار در تحقق توسعه پایدار شهری است .شودمکاری مطلوب بهتر انجام میسود می برند، مشارکت و ه

بنابراین در سال های اخیر با تغییر در سیاست های استراتژیک طراحی شهری، برخی از . دارداو کیفیت زندگی  ر رویانسان ارتباط مستقیمی بزیست 

عمده این طرح ها با هدف جستجوی تعادل بین عملکردهای زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی . یات پایداری ساخته شده اندطرح ها بر اساس نظر

انسان ها در مکانی به نام شهر زندگی می کنند که محل برقراری اکثر ارتباطات اجتماعی،  در حال حاضر اکثرتوجه به این که  با .طراحی می شوند

یز می باشد مسائلی از جمله بحران محیط زیست ، انرژی، آلودگی هوا،آلودگی صوتی ، ترافیک بخشی از عواملی هستند که می اقتصادی و فرهنگی ن

بهبود کیفیت زندگی انسان توجه به مقوله ی  دگرگونی قرار دهند و در این شرایط در راستای افزایش و توانند کیفیت زندگی انسان را دستخوش تغییر و

 .(،قوامی فرد) شهر مطرح می شودپایداری در 

پایداری فنی به . مطرح است "پایداری رفتاری "و  "پایداری فنی "وجه اشتراک طر ح های پایدار اینست که پایداری در قالب دو روش مجزا با عناوین  

ف پایداری می شود، اما نمی توان آنها را در وجود این مولفه ها باعث تحقق اهدا. معنای طراحی پایدار ویژگی های مادی و تکنولوژی شهری می باشد

بطور مثال کاربرد مصالح ساخت و ساز با میزان مصرف انرژی کم، منافع محیط زیستی . تاثیر بر رفتارهای ویژه استفاده کنندگان از طرح کلیدی دانست

همچنین برخی عناصر . های پایدار ساکنین مرتبط است پایداری رفتاری به فعالیت. را بدون هیچ گونه اقدام خاصی از سوی ساکنان تضمین می کند

محیط میتوانند سبب پایداری اجتماعی شوند مانند ایجاد مسیرهای دوچرخه و پیاده، سبب تشویق مردم به دوچرخه سواری و پیاده روی به جای 

 (.1931 هودسنیو  رفیعیان)استفاده از اتومبیل می شود 

سیاست توسعه ی پایدار چنان سیاستی است که در نتیجه ی اعمال  :توسعه ی پایدار را چنین تعریف کرده است 1331سازمان ملل متحد نیز در سال 

 (1931لقائی، محمدزاده،.)آن منافع مثبت حاصل ازمصرف منابع طبیعی بتواند برای زمان های قابل پیش بینی در آینده ادامه و دوام داشته باشد

 آینده نسلهای و همگان برای توسعه استمرار و پایداری بر مجموع در اما است؛ تفسیرهای گوناگون و برداشت ها به ناظر اگرچه شهری پایدار ی توسعه

فیروزبخت )دارد  تأکید شهر یا کشور یک سطح در توسعه فرآیند محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی، هی پیچید ابعاد جانبه نگری همه بر و طی  زمان

 (.1931و همکاران 

بر این اساس، توضیح نقش رفتارهای اجتماعی و . لی از این پژوهش تاکید بر پایداری رفتاری است که به وسیله محیط کالبدی متمرکز می باشدهدف اص

همچنین، پژوهش به دنبال پیدا کردن یک . دسترسی به یک الگوی برای بهره گیری از این رفتارها در راستای پایداری شهرها هدف این تحقیق است

اجزای موثر در بهبود رفتارهای اجتماعی به منظور حفاظت از انرژی در راستای پایداری شهرها کدامند؟بنابراین، با  سخ مناسب به این سوال است کهپا

ان اثرگذاری استفاده از روش توصیفی تحلیلی، و با استفاده از روش کتابخانه، اجزای موثر در بهبود رفتارهای اجتماعی شهروندان شناسایی و سپس میز

 .مثبت محیط کالبدی به رفتار پایدار بررسی گردید

 

 روش تحقیق -2

.  به طورکلّی روش تحقیق چگونگی جست وجوی حقایق یا شیوه های مشخّص برای کشف ارتباط پدیده ها و درک اصول یا قوانین آنها می باشد

. دستیابی به اهداف و حصول نتیجه ی بهتر در زمان معین انتخاب می گرددبه عبارت دیگر روش تحقیق شیوه و فرآیندی است که برای حلّ مسأله، 

روش پژوهش توصیفی  تحلیلی بوده و گردآوری اطالعات مورد نیاز پژوهش از . رویکرد حاکم برفضای پژوهش کیفی و کمی بوده و نوع آن کاربردی است

شاهده و برداشت های میدانی برای ثبت اطالعات بوده و در آن به بررسی وضعیت طریق مطالعات دقیق کتابخانه ای و استفاده از اسناد و مدارک و م

 نیهمچن. شد یابیشد در سطح خانه ها ارز عیپرسشنامه توز لهیرفتار ساکنان به وس داریپا یاز توسعه ها کیدر هر . ساختار بهره گرفته شده است

هر  یرا برا یپژوهشگران فهرست. مطرح شد یسواالت زین یسفر و استفاده از انرژ یمانند الگو یدیکل یها نهیاز زم یدر برخ یاقدامات جار یابیدرباره ارز

 .کردند لیتکم یدانیم یها شیمایو پ یمعمار یطرح ها، پالن ها لیتوسعه با تحل

 

  داریشهر پا -3

از شهرها با  یاربسی. اند¬شده یداریدر بحث پا یبه نقاط کانون لیکنندگان کاال و خدمات، تبد عیامروزه شهر به عنوان مصرف کنندگان و توز

بحث در مورد رشد " ن،یبنابرا. گذارند یم یبر جا یطیمح ستیرا نابود و اثرات نامطلوب ز ستیز طیاز حد از منابع در دسترس، مح شیاستفاده ب

 تیحما ستیز طیکه از مح یمفهوم توسعه است؛ توسعه  از دیجد میپارادا جادیبر ا یمقدمه ا ،یو جامعه انسان ستیز طیو ارتباط آنها با مح یقتصادا

دو برابر  داریاپ طیشهرها به شرا دنیرس یبرا یبرا ییها استیس جادیاساس، ضرورت ا نیبر ا. دارد دیو موارد مشابه به آن تاک یکرده و بر عدالت اجتماع

را  یجوامع شهر ندهیآ یتواند توسعه مداوم از شهرها و نسل ها یکه ماست  یاز توسعه امروز یشکل "داریپا یتوسعه شهر "راستا،  نیدر ا. شده است

 لیتبد یو علم ینظر اتیغالب در ادب دیجد میپارادا کیبه  جیدهه گذشته به تدر یو در ط شنهادیپ 1331مفهوم در دهه  نیا ن،یبنابرا. است نیتضم

 شده و

 .  است جیرا یزیو برنامه ر یحوزه توسعه شهر در
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 داریتوسعه پا"شده، مفهوم  لیتبد یشهر سانیپردازان و برنامه نو هیکه به نوبه خود به مرکز توجه نظر یمسئله ا نی، مهم تراساس نیا بر

  "مناطق است نیساکنان ا یدر جهان امروز و تداوم آن برا ینیشهرنش عیرشد سر تیواقع ،یشهر

 (. 1911 گرانیعباس زادگان و د)

 یتوسعه شهر "یتئور ن،یبنابرا. توآم گردد تیو امن شیشهروندان امروز و فردا با آسا یکند که زندگ یکمک م یشهر داریتوسعه پا ن،یبنابرا

شده و  نیاستفاده مناسب از زم قیاز طر ندهیحال و آ یموضوع حفظ منابع برا ه،ینظر نیدر ا. کمک خواهد کرد یعیاز منابع طب تیبه حما " داریپا

 . در نظر گرفته شده است دیقابل تجد ریغ یبه انرژ عاتیضا یحداقل جادیا

 :را در نظر گرفت  ریز یاهداف اصل توانیم داریتوسعه پا یبرا

 انسان امروز و فردا یاساس یازهاین نیتأم -1

 همه یو بهبود آن برا یسطح زندگ یارتقا -2

 ا من تر یا ندهیداشتن آ یبرا) ها ستمیاکوس( یستیز یحفظ و اداره سامانه ها -9

 موجودات ستگاهیتوجه به ز -4

 ( 1913 ،یرانیشم یدیمف( یو فناور یابزار و امکانات فکر نیتأم  -5

جدول )کند  یم جادیرا ا داریشهر پا کیدارد که  یو اجتماع یاقتصاد ،یطیمح ستیسه عامل ز کیبه تعامل نزد یدر شهرها، بستگ داریپا توسعه

قابل  داریبه شهرها پا یابیدست یبرا یدر مجموع، پنج هدف اصل. شود یم ریامکان پذ یر سطح محلو د یتعاون یریگ میتصم قیتوسعه از طر نیا(. 1

برابر به  یحوادث شهرها؛ حفظ سالمت بهداشت شهرها؛ ارائه دسترس تیریکاربرد مد ؛یعیحداقل استفاده از فضا و منابع طب: است از جمله ینیب شیپ

 .باشند یم یاعو اجتم یمنابع و خدمات و حفظ تنوع فرهنگ

 

 

 

 

 
 

 های مورد نیاز برای تدوین مقاالت فارسیخالصه نوع و اندازه قلم ( )جدول 

 پایدار ی اصلی توسعه های مؤلفه شاخصها

 توسعه منابع از استفاده در اقتصادی کارایی

 رقابتی فضای در فعالیت

 و منابع مالی جهانی های جریان ی شبکه در فعال حضور

 اشتغال

 زندگی کیفیت ارتقای

 اقتصاد

 توسعه ههای هزین و منافع توزیع در عدالت

 زندگی کیفیت

 فقر کاهش

 آموزش

 اجتماعی معضالت کاهش

 در نها آ مشارکت و شهروندان توانمندسازی

 گیری تصمیم

 بهداشت حفظ و سالمتی

 همه برای سکونت محل

 مختلف افراد برای برابر تهای فرص

 اجتماع

 زیست محیط تخریب از جلوگیری

 هوا آلودگی از جلوگیری

 آب آلودگی از جلوگیری

 خاک کیفیت حفظ

 زیست محیط
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 یاجتماع یرفتارها -4

 داریپا یو رفتارها لیاتومب تیمبنا، رفتار سفر و مالک -خانه داریپا یرفتارها: گردد یم یبررس یاصل نهیمطالعه رفتارها در سه زم قیتحق نیدر ا

و حفاظت از  هازباله  افتیاستفاده از آب به صورت کارآمد، باز ،یشامل کاهش مصرف انرژ یمبنا، موارد مورد بررس -خانه داریپا یدر رفتارها. یاجتماع

 یبرا یمختلف یکالبد یها یژگیاز و نیهمچن. گردد یتوجه خاص م یبه کاهش مصرف انرژ یشهر یمناطق مسکون یدر طراح. باشد یوحش م اتیح

کمتر و  یسفرها جادیمرتبط با ا یبه دنبال رفتارها ل،یاتومب تیدر بحث رفتار سفر و مالک. توان استفاده کرد یله ها مزبا افتیکاهش مصرف آب و باز

 (. 1931جونز ،  نیکول -جنکز  کیما)شود  یپرداخته م لیاتومب تیحمل و نقل کارامد از نظر مصرف سوخت و مالک یها وهیکوتاه تر با استفاده ش

که در حمل و نقل  ییبرطرف کردن موانع و تنگناها یاست و کشورها برا نیسنگ یگذار هیدر حمل ونقل مستلزم سرما یگذار هیسرما البته

است که سازمان ملل  یبه حد یو اجتماع یاقتصاد یتوسعه  یو نقش حمل و نقل برا تیاهم. باشندیم ییها نهیهز نیوجود دارد، ناچار به پرداختن چن

حمل و نقل و ارتباطات را مطرح  یدر حال توسعه، بهبود همه جانبه  ایعقب مانده و  یکشورها یاجتماع  یاقتصاد یتوسعه  به منظور بهبود زینمتحد 

 .کند¬یحمل و نقل مطرح م ستمیرا به منظور توسعه و بهبود س ییحمل و نقل ، طر حها و پروژهها یاه¬و با اعالم دهه دینمایم

 یمتعدد یها هیاز آنجا که نظر. شود یاطالق م یاجتماع یها هیو حفظ سرما جادیا یبرا یمشارکت اجتماعمربوط به  یاجتماع داریپا یرفتارها

مشارکت  تیبا توجه به اهم نیمقاله همچن نیدر ا. بَعد کرده است کیاجزا از  نیا ییدر شناسا یاز آنها سع کیارائه شده، هر  یاجتماع هیسرما نهیدر زم

 یدر راستا یاجتماع هیموثر بر سرما یاجزا یریدر بکارگ یسع جه،یدر نت. جنبه ها توجه شده است ریاز سا شتریب یماعاجت هیسرما یو جنبه اجتماع

 . میکرده ا یاجتماع یبا توجه به جنبه ها قاتیتحق

در  یکپارچگیو حفظ  جادیا است که منجر به ییاجرا سمینوع از مکان کیباورند که اعتماد  نیپردازان بر ا هیاز نظر یبرخ:   یاجتماع اعتماد

 الانتق نیبه خصوص اگر ا. است یاجتماع یها تیدر گروه ها، جوامع و فعال یتعامل اجتماع جهیدر نت یاعتماد اجتماع. شود یم یاجتماع یها ستمیس

 یندهایاز فرآ یاریدر بس یمسهم مه یاعتماد اجتماع. با ارزش در نظر گرفته شود هیسرما کیبه عنوان  یبه سطح اجتماع یاعتماد از سطح فرد

 .شود یسازمان یسودآور شیمربوطه را کاهش و بعالوه باعث افزا یها نهیاز هز یاریتواند بس یآن م شیافزا یدارد و تالش برا یسازمان

 طیمح یمحصول جانب یبه طور کل یو جوامع مدن یاجتماع یشبکه ها یاتیح یرویمعتقد است که ن یموسسات دگاهید: یاجتماع موسسات

کند، مشخصات  یمستقل برخورد م ریمتغ کیبه عنوان  یاجتماع هیو شبکه ها با سرما یعموم یاگر چه روش همبستگ. است یو نهاد یقانون ،یاسیس

 .شود یوابسته در نظر گرفته م ریمتغ کیبه عنوان  یماعاجت هیسرما ینهاد

حرمت،  یازهایبرآوردن ن ی¬زهیانگ تواندیاجتماع م نیو حضور در ب  دیمان یمناسب را طلب م یاجتماع طیباال شرا های¬رده یازهاین یارضا

 تیشده که هو یانسان یگروهها لیموجب تشک ها¬زشیبه انگ لیکنش متقابل انسا نها عالوه بر ن نیهمچن. دینما سریرا م یمنیعزت نفس، عشق و ا

 (.1911ستوده،  ( )1شکل )دارند  یخاص و مستقل

 

 ( 111 ص ، 1911 ستوده،( اجتماعی  منظا یا جامعه :1شکل
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 :و بحث یریگ جهینت -5

از  یتعداد قابل توجه شیافزا.  است افتهیمفهوم در مناطق مختلف ظهور  نیتر یبه عنوان نهاد داریپا یزندگ یها وهیدر دو دهه گذشته، مفهوم ش

دهد که  یانجام شده نشان م قاتیتحق. دهد یرا نشان م یتلف اجتماعدر طبقات مخ داریپا یزندگ یها وهیش گاهیو جا تیاهم نهیزم نیدر ا قاتیتحق

 .گردد یم یتعامالت اجتماع لیمنجر به تسه داریپا یزندگ یها وهیاز ش یوجود سطح قابل قبول

گردد که  یم هیتوص یاجتماع یباشدکه ضرورت توجه به شاخص ها یم یبه گونه ا نیزم یکاربر یزینسبت به برنامه ر داریپا ینگرش توسعه  ی نحوه

 یابیتر در مورد شناخت و ارز قیجامع تر و دق یارهایبه مع یابیدست ن،یزم یکاربر یزیدر برنامه ر یاجتماع یشاخص ها یریمهم به کارگ راتیاز تأث

 (.1933زاده، یمهد)دارد  نیزم یکاربرد یسرانه  یتر از استانداردها عیوس یاست که مفهوم و کاربرد ییفضا یازهاین

و مضطرزاده   یرانیشم یدیمف)شد  لیقا یشهر داریپا یبرا توانیرا م یمتفاوت یارهایاصول و مع ،یجهان اسیموجود در مق اتیها و تجرب هیقالب نظر رد

1939.) 

تقبل  یشتریبپُرخطر، مخارج  یدر نواح یاجتماع یکاهش خطرها یبرا دیگفت که جامعه با توانیم ،یبراساس عدالت اجتماع: دیگویم یهارو دیوید

 .کند

 :مهم است ریز لیبه دال داریپا ی¬توسعه دگاهیکه شهر از د داردیاظهار م تیوا

 .دیآیم دیدر شهرها پد شتریانسا نها ب یطیمح ستیاثرات ز  -

 .عمدتاً در شهرها متمرکز بوده و فراهم است یطیتمح سیز یکاهش اثرات منف یفرصتها -

 .در شهرها شروع شده است  یمحل یدولتها اسیاز مق شتریب یطیمح ستیبه وجود آمده در مباحث ز یها زهینقاط جهان، انگ شتریدر ب -

 یفضا -9شهر،  یکیزیعناصر ف -2 ،یموضوعات اقتصاد -1: است ریشامل موارد ز داریپا یموضوعات توسع ه سینظر دراکاک از

 .یاجتماع طیمح

راستا،  نیو در ا دهدیرا در رأس اهداف خود قرار م دنشوندهیقل رساندن مصرف منابع تجدبه حدا دار،یپا ی¬که توسعه داردیاظهار م  1339چوگول

 .دهدیبشر را منظور قرار م یازهایبه ن ییو پاسخگو یمحل یتهایجذب ظرف دشونده،یاز منابع تجد داریپا ی¬استفاده

 یزندگ وهیبر ش دیبا تآک یاجتماع یهروندان در امور جامعه از جنبه هاتعامل با ش یرا برا یشهر داریپا یطراح یاجزا قیتحق نیانجام شده در ا مطالعات

 یآب و انرژ یاه ستمیبودن س نهیو به ییکارا دار،یسوم ساکنان شهر پا کیحدود  یدهد که برا ینشان م قیتحق نیا جینتا. دهد یقرار م یمورد بررس

 .مثبت داشته است ریبر رفتار نان در مصرف منابع تاث داریدر شهر پا یکنند که زندگ یاحساس م یاریباشد و بس یدر انتخاب خانه مهم م

 نیبه نسبت عموم افراد دارند اما به طور لزوم در ا یشتریدانش ب یداریهستند که درباره موضوعات پا یشود ساکنان یکه مشاهده م یزیمجموع چ در

 .ندارند یشتریب یها نگران نهیزم
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