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 Abstract  چكیده

تاثیرات فراوانی بر موضـوعات اجتمـاعی،  ساختمان صنعتدر سال هاي اخیر 

گذاشته است، به همین جهت یکی از اهداف  اقتصـادي و زیسـت محیطـی

کنونی صنعت ساختمان کاهش تاثیرات منفی بر مولفه هاي توسعه پایدار 

با توجه به افزایش مشکالت  .از اجتماع و اقتصاد و محیط زیست، است اعـم

سامانه هاي پایدار و توسعه پایـدار از  جهان،در زمینه ي ساخت و ساز در 

کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران  ستگزاريهاي سیا جملـه اولویـت

نیازمند  است. ایران با توجه به مشکالت کنونی در در صـنعت سـاخت و سـاز

اجراي راهکارهایی براي حل مشکالت در زمینه بازسازي ساختمان هاي 

پایدار می باشد. موضوع توسعه  اسـت هـاي توسـعهمسکونی با توجه به سی

ي پایدار در زمینه ي بازسازي در جهان موضوع جدیدي نیست، امـا در 

تامل و سیاست هاي جدید در گرو استفاده گسترده  کشـور مـا نیازمنـد

توسعه ي پایدار در زمینه ي بازسازي در الحظات م . وکالن از آن می باشد

 ایران،استفاده گسترده از آن در  به دلیل ست، امـاجهان موضوع جدیدي نی

فرآیند بازسازي می تواند به . می باشدسیاست هاي جدید ایجاد  نیازمنـد

صورت یک ظرفیت تلقی شود که باعث اجراي فاکتور هاي توسعه ي پایدار 

نهایت امر یک ساختمان سنتی بر اساس فاکتور هاي توسعه پایدار  شود و در

 است روشن کافی قدر به پایدار توسعه مفهوم چند هر .داشتوجود خواهد 

 خصوص در را زیادي مباحث پایدار توسعه واقعی تعریف و تفسیر لیکن

 آورده بوجود آن، مدیریت و اجتماعی پایدار توسعه جدید پیشنهادي مدلهاي

 نوسازي و سبز ساختمانهاي ایجاد مشکالت، کاهش ولزوم نگرش این بااست. 

 مشکالت به توجه با پایدار توسعه اصول اساس بر فرسوده هاي ساختمان

در  .شود می برجسته دارد وجود که اجتماعی و اقتصادي و محیطی زیست

پایدار ، مزایا و ضرورت اهمیت آن و  این تحقیق ضمن معرفی مساله توسعه

بعد اجتماعی نوسازي به طور اجمالی بررسی می شود و در نهایت بر اساس 

ذکر شده در تحقیقات پیشین و نظر مهندسین صنعت ساختمان  فاکتورهاي

ارائه و پایداري اجتماعی  فاکتورهاي بعدستفاده از پرسشنامه ذکر شده، و با ا

 .طبقه بندي گردیده است

 

 In recent years, the construction industry has had a great 
impact on social, economic and environmental issues, so 
one of the current goals of the construction industry is to 
reduce the negative impact on the components of 
sustainable development, including social, economy and 
environmental. Due to the increasing problems in the field 
of construction in the world, sustainable systems and 
sustainable development are among the policy priorities of 
developing countries, including Iran. Due to the current 
problems in the construction industry, Iran needs to 
implement solutions to solve the problems in the field of 
reconstruction of residential buildings with regard to 
sustainable development policies. Sustainable 
development consideration in reconstruction is not a new 
issue in the world, but it need to establish new policies 
depend on its widespread use in Iran. The reconstruction 
process can be considered as a capacity in sustainable 
development factors implementation. Eventually there will 
be a traditional building based on sustainable development 
factors. Although the concept of sustainable development 
is clear enough, the actual interpretation and definition of 
sustainable development has created much debate about 
the proposed new models of social sustainable 
development and management. With this attitude, the 
need to reduce problems, create green buildings and 
renovate dilapidated buildings based on the principles of 
sustainable development is highlighted according to the 
existing environmental, economic and social problems. In 
this research, while introducing the issue of sustainable 
development, the benefits and necessity of its importance 
and the social dimension of renovation are briefly 
reviewed. The social sustainability dimension factors is 
presented and classified. 
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  مقدمه  

در سال هاي اخیر توجه به کاهش تاثیرات اجتماعی ، اقتصادي و 

کیفیت زندگی  و ساز در کنار افزایشمحیط زیست ناشی از ساخت 

از جمله چالش هاي موجود در زمینه ساخت و ساز می باشد لذا 

امروزه  .]1[پیدا می کند  ساخت وساز از منظر توسعه پایدار اهمیت

ساخت و ساز به ایجاد مشکالت زیست محیطی متهم شده است، چرا 

کند .تاثیرات زمین استفاده می  که به طور فراوان از منابع موجود در

زیست محیطی ساختمان ها و طراحی براي بازیافت مواد مورد 

در کل جهان مورد توجه قرار گرفته است  استفاده در ساخت و ساز،

بهترین راه براي ذخیره ي بهینه ي انرژي ، تخریب و بازسازي . [3و2]

ساختمان ها  ساختمان هاي حاضر می باشد ، ( استفاده دوباره از

خت و ساز باید مورد تشویق قرار بگیرد .) بنابراین دولت نسبت به سا

تخریب . [4]ند را ترویج ده ها باید به طور فعاالنه تخریب و بازسازي

چه به صورت مجموعه  -و بازسازي بر مبناي توسعه پایدار در خانه ها 

همگی برمبناي اصول کاهش مصرف  –اي باشد چه به صورت فردي 

پایدار در خانه ها بر مبناي معیارهاي امروزي  انرژي می باشد . نوسازي

داشتن خانه هاي بهتر و حفظ ظرفیت نیازهاي آینده بدون  به منظور

آینده  بوجود آوردن مشکالت زیست محیطی براي نسل هاي امروز و

براي ایجاد یک پیشرفت بر مبناي توسعه پایدار، باید  .]5[باشد  می

ریزي  ه شود و طوري برنامهنیاز هاي انسانی در طول زمان سنجید

شود که کمترین آسیب به محیط زیست وارد شود بر این اساس باید 

ابعاد توسعه پایدار توجه  تحقیقات گسترده اي صورت گیرد و به همه

 .]6[ شود

فرسودگی ساختمان هاي مسکونی و در پی آن بافت هاي شهري یکی 

ایران با آن مواجه بوده  از معضالتی است که در چند دهه اخیر کشور

وسازي و بازسازي بافت ناست. از آنجا که اقدامات گوناگونی به صورت 

صورت گرفته است، نتیجه چندانی نداشته  هاي فرسوده در کشورمان

است و روند بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري در گذشته 

ین نمایانگر آن است که اقدامات دولت و شهرداري ها در ا و حال

 زمینه ، در مقیاس محدود و بدون در نظر گرفتن ابعاد اقتصادي،

زیست محیطی و اجتماعی بوده است ،بنابراین هدف این مقاله این 

توسعه پایدار  است که مساله نوسازي و بازسازي را بر اساس اصول

بررسی کرده و چارچوبی براي ارتقاي سیاست هاي بازسازي بناهاي 

راستاي اهداف توسعه ي  بعد اجتماعی در مسکونی فرسوده از نظر

 .پایدار ارائه دهد

    پیشینه پژوهش 

   پایداري و توسعه -١-2

تالش هاي بسیاري صورت گرفته است تا مفهوم پایداري توضیح داده 

نقطه نظر هاي مختلف  شود. توسعه پایدار در هر یک از عبارات و از

طمینان از کیفیت تعریف می شود. توسعه پایدار، در مورد حصول ا

بهتر زندگی براي همه، در حال حاضر و براي نسل هاي آینده است. 

این امر مستلزم مالقات چهار هدف کلیدي در همان زمان در جهان 

 . کلیت است به عنوان یک

 پیشرفت اجتماعی که نیازهاي همه را به رسمیت می شناسد 

 حفاظت موثر از محیط زیست 

  طبیعیاستفاده عاقالنه از منابع 

 تعمیر و نگه داري سطوح باال با ثبات رشد اقتصادي و اشتغال 

ایده اصلی پایداري، تمرکز بر روي شرایط محیطی براي رسیدن به 

داخلی محیط زیست  یک محصول طراحی شده با حداکثر ویژگی هاي

است به طوري که جنبه هاي نامطلوب از این سازه را به حداقل 

  .]1[رساند 

درباره  1970در اوایل سالهاي دهه  *پایدار یا پایااصطالح توسعه 

است براي بدست  محیط و توسعه بکار رفت. توسعه پایدار فرآیندي

آوردن پایداري در هر فعالیتی که نیاز به منابع و جایگزینی سریع و 

در کنار رشد اقتصادي و توسعه  یکپارچه آن وجود دارد. توسعه پایدار

قتصاد توسعه یافته، سعی در تحصیل بشري در یک جامعه یا یک ا

 .توسعه اقتصادي دارد توسعه مستمر، وراي

 مزایاي توسعه پایدار -2-2

ساختمان هاي پایدار و نوسازي ساختمان هاي فرسوده بر اساس 

نمونه از آن ها  اصول توسعه پایدار مزایاي بسیاري دارند که به چند

 :]9[ اشاره می شود

 ی در مصرف روزمرهاستفاده از انرژي هاي طبیع 

 ثبات وضعیت محیط داخلی 

  استفاده از ضایعات و پساب در تولید آب مورد نیاز براي آبیاري

 فضاي سبز

  به کارگیري شیوه هاي مناسب براي کاهش انرژي هدر تلف شده

 و یا کنترل آن و بهینه سازي مصرف انرژي

 یر استفاده از مصالح قابل بازیافت غ توجه به خواص اقلیمی منطقه

 .شیمیایی و مصالحی که سالمت انسان را به خطر نمیاندازد

 طراحی با مصالح نزدیک به طبیعت  

 استفاده از گیاهان طبیعی به عنوان الهام دهنده طراحی زنده 

 اجتناب از صدمه رساندن به وضعیت اراضی به منظور سود بیشتر 

 رسیدن به بیشترین کیفیت زندگی در سایه اتکا به محیط زیست  

 نحوه استفاده از زمین  

 توجه به شخصیت اکولوژي منطقه . 

 

 اهداف توسعه پایدار -3-2

بر اساس یک سند نوشته شده در انگلستان  1996بالدوین در سال 

اهداف اصلی براي  که حاوي شاخص هاي توسعه پایدار می باشد،

 : ]10[ساختمان هاي پایدار را به صورت زیر ارائه می نماید

  آب و هوایی از طریق کاهش انتشار گاز  تغییراتکاهشCO2  به

کاهش انتشار  اتمسفر با توجه به مصرف انرژي در ساختمان

 .ترکیبات شیمیایی که باعث نازك شدن الیه ازن می شود

   رساندن ضایعات از طریق حداقلبه : 

o بازیافت و استفاده دوباره از مواد 

o خانگی و مع آوري و مرتب سازي زباله هاي قابل بازیافت ج

 تجاري مانند کاغذ و پالستیک

o ذف یا کاهش مواد در سایت هاي ساخت و سازح 

 حفظ زیستگاه هاي حیات وحش از طریق جلوگیري از ساخت و 

حفظ و افزایش محیط  ساز در سایت هاي ارزشمند محیط زیست و
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محیطی ارزش  زیست محلی : ساخت در مناطقی که از نظر زیست

د از ساختمان هاس موجود شاید با تغییر مجد کمی دارند و استفاده

   کاربري آن ها

 زمین، یعنی انرژي،( محدود) استفاده بهینه از منابع غیرقابل تجدید 

 .مواد معدنی و دیگرمنابع طبیعی

  استخدام منابع تجدیدپذیر مانند انرژي خورشیدي براي گرم کردن

 خانه ها ، انرژي باد و آب براي انباشتگی

 به عنوان مواد اصلی ساخت و ساز استفاده از چوب 

 

 موانع و مشكالت توسعه پایدار -2-4

از هزینه هاي سرمایه گذاري باالتر ساختمان هاي پایدار در  ترس

بینی نشده هزینه  مقایسه با ساختمان هاي سنتی و ریسک هاي پیش

ها، اغلب به عنوان مانعی براي ساختمان هاي پایدار شناخته شده 

قبلی، تست هاي اضافی و  ناآشنا، عدم تجربهاست. تکنیک هاي 

بازرسی در ساخت و ساز، عدم تولیدکننده و عرضه پشتیبانی و فقدان 

 .]11[جمله موانع ساخت و ساز پایدار هستند اطالعات عملکردي از

 یکی از چالش هاي بزرگ توسعه پایدار نیاز شدید به نوآوري ، دانش

چارچوب مناسب مدیریت  نو یادگیري جدید در سازمان هاست. فقدا

 پروژه، هزینه زیاد پروژه، کمبود دانش مربوط به توسعه ي پایدار در

موانع و مشکالت توسعه پایدار کشور از جمله  صنعت ساخت و ساز در

هاردي توسعه پایدار را به سه بخش  1997در سال  .]12[است

سال  اقتصادي اجتماعی و محیط زیست تقسیم بندي کرده است. در

 بارتن معتقد است که این سه فاکتور مانند شکل زیر بصورت  2000

 .]13[ سه حلقه با یکدیگر در تماس هستند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابعاد پایداري  ١شكل 

 اصول اساسی توسعه پایدار در ساخت وساز -5-2

مقوله توسعه پایدار از دو زوایه قابل بحث است: اول توسعه پایدار در 

توسعه پایدار از نظر  و زیست محیطی و دوم ابعاد اقتصادي، اجتماعی

سطوح بین المللی ، ملی و محلی. که در این تحقیق سعی بر آن شده 

بررسی شود و میزان تاثیر فاکتورهاي  است تا مقوله اول بصورت ریز

ساختمان هاي مسکونی  توسعه پایدار بر مساله نوسازي و بازسازي

یدار شامل سه بعد زیر اصول اساسی توسعه پا .شود فرسوده بررسی

 : است

 براي استفاده از مواد و اتخاذ اشکال طراحی :  ابعاد زیست محیطی

و ساخت و ساز از منابع موثر استفاده شود طوري که موارد زیر را 

دهد، به حداقل رساندن ضایعات و آلودگی، حفظ و افزایش  پوشش

 .تنوع زیستی و ایجاد یک محیط سالم است

 ایجاد کیفیت باال محیط که منجر به توسعه مکان :  ابعاد اقتصادي

 . ]14[ هاي مناسبی جهت اشتغال و افزایش بهره وري شود

 ساخت یک محیط که بتواند نیازهاي مردم را در :  ابعاد اجتماعی

 هر شرایطی فراهم کند. خانه هاي مقرون به صرفه و سالم، خدمات

بتوانند با دسترسی و امکانات تفریحی، به طوري که همه مردم 

 .کیفیت خوب از زندگی لذت ببرند

 

 در ساخت و ساز اجتماعی پایداري -2-6

ساختمانی میتواند هم تاثیر منفی و هم تاثیر مثبت بر روي  محیط

شامل بیماري، خستگی  کیفیت زندگی ساکنان بگذارد. تاثیرات منفی

، ناراحتی، استرس و حواسپرتی شود که ناشی از کیفیت پایین هواي 

و ویژگی هاي خاص طراحی داخلی  اخل، وضعیت گرمایشی، نورد

است. با کاهش این مشکالت حین طراحی پایدار، عملکرد و سالمت 

داخلی و افزایش  کند. بهبود کیفیت هواي فضاي بهبود پیدا می

تهویه، تاثیر مثبت  کنترل شخصی بر روي درجه حرارت و سیستم

ناراحتی هاي موجود،  ک ها ودارد. به عالوه براي کاهش ریس فراوانی

که  ساختمان ها همچنین باید شامل ویژگی ها و نسبت ها باشند

روانشناسی مثبت و تجربه هاي اجتماعی را شامل می شوند. اگرچه 

کنترل شخصی  ویژگی هاي کمتر ساختمان پایدار که شامل افزایش

بر روي وضعیت محیط داخلی ساختمان است، دسترسی به روشنی 

به محیط احتمال ایجاد حالت  ماي مناسب از بیرون، و ارتباطروز و ن

 سطح اجتماعی مثبتی از سالمتی و عملکرد مثبتی را دارد . در 

 توسعهبر مبناي از طراحی حاصل  اجتماعی از منافع هاساختمان

پایدار شامل انتقال دانش، بهبود کیفیت محیط، مساله همسایگی، و 

سالمت بهتر  ،آلودگی مرتبط با انرژي کاهش ریسک سالمتی ناشی از

 .مند می شوندبهرهبهبود راحتی، رضایت و تندرستی ساکنان ، ساکنان

ساله م بر اساس مطالعات متون گذشته ، محققان فاکتورهاي زیر را در 

 .مهم می دانند پایداري اجتماعی و بازسازي بافت هاي فرسوده
 

 محققانزیرفاکتورهاي بعد اجتماعی از نظر  ١جدول 

 فاکتورها منبع

 ،]16[ 2015سیوام، ]15[ 2007چان

 ]17[ 1393جعفري

ارائه زیرساخت هاي 

 اجتماعی 

، ]19[ 1387عباسزاده،]18[ 1380الوانی

 ]21[ 2015سیوام، ]20[ 1389قدمی
 ها NGOنقش دولت و 

 ،]21[ 1378اژدري ،]15[ 2007چان

 ]22[ 2012یونسکو
 ترویج توسعه پایدار 

 ،]23[ 1992هیرواگن ،]16[ 2015سیوام

 ]15[ 2007چان
 حفاظت از منابع طبیعی 

 ،]15[ 2007چان ،]23[ 1992هیرواگن

 ]24[ 1982راپاپورت
 حس و ذهنیت 

، ]26[ 2002اندي، ]25[ 2005لیتیج

 ]15[ 2007چان، ]27[ 2003چیو
 کیفیت زندگی 

 ]16[ 2015سیوام، ]25[ 2005لیتیج
در نظر گرفتن نیازهاي 

 بشر 

 سالمتی  ]27[ 1393، مصطفایی]27[ 2003چیو

 ،]15[ 2007چان، 2007لی

 ]16[ 2015سیوام
 دسترسی به فضاي باز 
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 ،]21[2010یونسکو کمیسیون ملی

 ]30[ 2011کاروپانا
 امنیت افراد 

 ،]32[ 1380ابراهیمآل ،]31[ 1388احمدزاده

 ]21[2010یونسکو کمیسیون ملی
 توانمند سازي و آموزش 

 ]15[ 2007چان، ]26[ 2002اندي
هماهنگی با محیط 

 اطراف 

 

 بافت هاي فرسوده در جهان و ایران -2-7

در سالهاي اخیر توجه به ثبت بافت هاي شهري در فهرست میراث 

مطرح بوده است.  جهانی به عنوان یکی از چالشهاي مدیریت شهري

بافت هاي کهن شهري به عنوان میراثی در ارتباط با گذشته تعریف 

مسئول حفاظت از آنها براي نسل  شوند که امروزه باقی مانده و ما می

هاي آینده هستیم تا نه تنها به حیات بافت ها و ارتقاء آگاهی هاي 

ویژگیهاي آنها، بلکه به تبدیل شدن آنها به عنوان عرصه  عمومی درباره

کشورهاي  هاي پویاي تعامالت بینا فرهنگی بیانجامد . این موضوع در

یافته و نیز در حال توسعه با توجه به کمک هاي مالی توسعه 

تاریخی جهان از  یا سازمان شهرهايسازمانهایی مانند یونسکو و 

 .]33[اهمیت بسزایی برخوردار است 

حفاظت و احیاي بافت با ارزش شهر هاي قدیمی و مداخله در آن به 

بدل شده است. در  یکی از موضوعات اساسی و محوري دوران حاضر

یاري از کشور ها، با تغییر روند گسترش و توسعه شهر، بافت قدیم بس

خطر فرسودگی، تخریب و انهدام  مورد بی توجهی قرار گرفته و با

کامل روبه روست. این روند به رها شدن خانه هاي قدیمی در بخش 

پایین تر درآمدي جایگزینی ساکنان اصلی آن با طبقات  درونی شهر یا

است که روند تخریب را سرعت  و اجتماعی منجر شده

 .]34[ بخشدمی

عمومی  کشورهاي مختلف در دهه هاي مختلف برخی از مکان هاي

کرده اند که چند  و محله هاي شهر هاي خود را بازسازي و نوسازي

سوناي سویک  2006در سال  . نمونه از آن ها را در اینجا ذکر میکنیم

فرسوده و تاریخی شهر  و همکاران بازسازي برخی محله از محله هاي

بررسی کرده اند. این شهر در طول تاریخ سابقه تمدن  تریزون ترکیه را

 بسیاري داشته است. او همچنین در این تحقیق اذعان داشته است

که شهرها هویت تاریخی و تداوم فرهنگی خود را دارند و نوسازي و 

 .]35[ دارد بازسازي نقش مهمی در حفظ این تداوم فرهنگی

درباره بازسازي  2005وایتاتوس مارتینیاتیز و همکاران در سال 

هاي مختلفی  ساختمان هاي فرسوده صحبت کردند که شامل هدف

از جمله کاهش مصرف انرژي، نگهداري ساختمان، افزایش امنیت و 

راحتی ساکنان می باشد.  افزایش قیمت فروش ساختمان و افزایش

سال گذشته  15ت که در طول وي در این مقاله خاطرنشان کرده اس

شرقی پیشرفت قابل توجهی در بازسازي  کشورهاي مرکزي و اروپاي

خود داشته اند و در تالش بستن شکاف بین اروپاي قدیم و جدید 

 .]36[ هستند

ایران به عنوان یکی از کشورهاي در حال توسعه در دهههاي اخیر به 

ولید، با روند رو به ت و تغییر شیوه 1341ویژه بعد از اصالحات ارضی 

گسترش شهرنشینی و مشکالت آن به خصوص در بخش مسکن 

چند دهه اخیر، یکی از  مواجه گردیده است. تأمین مسکن در

مهمترین معضالت اقشار گوناگون به ویژه خانوادههاي کم در آمد 

ازدیاد تمایل به شهرنشینی و مهاجرت  بوده است. افزایش جمعیت و

یک سو و کاربرد مصالح کم دوام، تأثیر مسائلی از روستا به شهر از 

مسکن ملکی و سن جوان متقاضیان در ورود به  نظیر جاذبه

بازارمسکن، ترکیب بهینه و نابرابریهاي منطقهاي سرمایهگذاري از 

 .]37[ دیگر، مشکل مسکن را حادتر از پیش نشان میدهد سوي

احیا و نکاهی به بافت قدیم شهر بوشهر و  1386شعیبی در سال 

شده است که  نوسازي آن داشته است. او در این مقاله خاطر نشان

بافت قدیم شهر بوشهر، که از نمونه هاي با ارزش معماري و شهر 

دارد از سیماي شهر به طور  سازي در جنوب کشور است، و به تدریج

کامل محو می شود. یکی از راهبرد هاي اساسی براي رفع این معضل، 

چرخه زندگی شهري و باز زنده سازي آن  ن بافت بهباز گرداندن ای

است. در این مورد تعریف فعالیت هاي جدید و ورود کاربري هاي 

بافت موثر است. احداث دانشکده معماري، شهر سازي و  مناسب در

 هنر هاي کاربردي در بافت قدیم با هدف باز زنده سازي منطقه در

ده همراه با کاربري هاي برنامه قرار گرفت. بی شک ورود این دانشک

دوباره بافت  ضمیمه آن به بافت قدیم سبب فعال شدن و زندگی

 .]38[د خواهد ش

بر اساس آمار و اطالعات گردآوري شده توسط سازمان عمران و 

سطح کشور،  شهر منتخب در 330بهسازي شهري در خصوص 

درصد  9.2هکتار یا هزار 60 مساحت بافت هاي فرسوده شهري بالغ بر

 .]39[ باشد ز مساحت کل شهرهاي منتخب میا

از این رو با در نظر گرفتن این موضوع و اینکه بافت فرسوده شهري 

و مشکالت  منجر به کاهش کیفیت زندگی ساکنان شده است

اجتماعی فراوانی را به همراه دارد توجه به بهسازي و نوسازي 

به مفهوم در ادامه  .ساختمان هاي مسکونی امري مهم تلقی می شود

 .بهسازي و نوسازي و عوامل و فاکتورهاي مهم را بررسی خواهیم کرد

 

 مفهوم بهسازي و نوسازي -2-8

سلسله اقداماتی است که در جهت بهبود کالبد، که در نتیجه  بهسازي

صورت می گیرد.  فرسایش فعالیت تحقق یافته است و در کوتاه مدت

رسودگی نسبی فضا از در واقع بهسازي زمانی انجام می گیرد که ف

بازآفرینی و معاصر  نوسازي .]40[ لحاظ عملکردي اتفاق افتاده باشد

سازي بافت و عناصر درونی آن با حفظ ماهیت شکلی در ابعاد کالبدي 

زندگی نوین را در ابعاد غیر کالبدي در  و معاصر سازي همنواخت با

  .]41[ دستور کار دارد

ر اساس یک شناخت کلی از در اجراي نوسازي ساختمان، باید ب

نوسازي باید با توجه  فرهنگ و قوانین آن کشور تبعیت کرد و اجراي

 به به معیارهاي اصلی و خاص مربوط به آن محسط و منظقه باشد،

باید به شرایط آب و هوایی منطقه  عنوان مثال در نوسازي ساختمان

در توجه ویژه ایی داشت چرا که به عنوان مثال نوسازي ساختمان 

کویري بسیار متفاوت تر از نوسازي در مناطق  مناطق خشک و

در بازسازي واحد هاي مسکونی می توان با  .مرطوب و بارانی است

توجه به مصالح به روز و زیباي دنیا واحد هاي مسکونی را به روز 

نمود و به هر شکل دلخواه کار فرما تغییر داد، البته بحث  رسانی

محدودیتهایی  ساخت اولیه ساختمان داراي بازسازي با توجه به نوع

 نیز می باشد که نمی توان آن را نادیده گرفت، اما به دلیل اینکه خرید

 هزینه هاي بسیار باالتر است، واحد هاي نوساز مستلزم پرداخت

 .بازسازي واحد هاي مسکونی مقرون به صرفه تر بوده و بهتر میباشد
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ي را ظاهر و عملکرد بهتر نوساز 2013بوجورن آستمارسون در سال 

وي معتقد است که  .ساختمان در مقایسه با حالت قبلی خود می داند

نیاز به نوسازي زمانی رخ می دهد که به دلیل گذر زمان و تاثیرات 

 .]42[ شروع به وخامت پیدا می کند آب و هوایی وضعیت ساختمان

که  به این نتایج رسیدند 2007کاکالسکاس و نایماویسین در سال 

صرفه جویی در  در حال حاضر، تنها سود بازسازي ساختمان ها،

مصرف انرژي است. با این حال واضح است که نه تنها باعث صرفه 

شرایط ساختمان را بهبود می  جویی در مصرف انرژي می شود بلکه

 .]43[ بخشد که به نوبه خود باعث افزایش ارزش ساختمان می شود

بازسازي  ،با توجه به محیط زیست1996گیپینگ و شریز در سال 

آن ها در این مطالعه   .را در ساختمان تجاري در نظر گرفته اند سبز

به این نتیجه رسیده اند که در واقع، بازسازي پایدار قابل درك است 

متفاوت اجرا می شود که بستگی به  و در هر کشوري به صورت

اي دولت وضعیت مسکن در حال حاضر، اقدامات قانونی، سیاست ه

اقتصادي بالقوه و ...دارد از این رو باید توجه  ،نیازهاي اجتماعی،

بیشتري به دانش مدیریت ابزار براي بازسازي، بهترین عملکرد 

کردن گروه هاي مختلف و ترکیب درك بازسازي  ،ترکیب و راضی

یک مدل چندمعیاره براي  2004آالنه در سال  .]44[پایدار داشت

 داده است که عملی ترین فعالیت بازسازي در کمک به طراحان نشان

زاواداسکاس و همکاران  .]45[ فاز مفهومی پروژه نوسازي می باشد

ادغام هاي مختلفی از مدیریت دانش حمایت  2005 در سال،

هاي متخصص براي مدیریت چرخه  ،پشتیبانی تصمیم گیري ، مدل

را انجام  عمر ساختمان و ارزیابی و بهینه سازي پروژه هاي نوسازي

به بررسی انرژي خورشیدي در  2000ووس در سال  .]46[داده است

ساختمان  تخریب و بازسازي مجدد ساختمان ها و یا مبحث نوسازي

ها پرداخته است. وي در این مطالعه بررسی کرده است اگر استفاده 

سوخت فسیلی قابل توجهی  از انرژي خورشیدي به این معنی است که

مصرف می کنند، سیستم هاي خورشیدي باید به به میزان کمتري 

موجود و همچنین ساختمان هاي جدید  آسانی با ساختمان هاي

سازگاري داشته باشند.در این مقاله ،تجزیه و تحلیل عملکرد به روز 

هاي بازسازي خورشیدي موجود، انرژي خورشیدي در  شده در پروژه

 ی می شود. بانوسازي ساختمان ها و انرژي در ساختمان ها بررس

توجه به اطالعات بدست آمده از این مطالعات، توجه به صرفه جویی 

گرفته و توسط  انرژي و پتانسیل تکثیر شناسایی مورد بررسی قرار

 پاپادوپولوس و همکاران در سال، .]47[ مطالعات شناسایی شده است

انرژي موثر بازسازي ساختمان هاي موجود را یک ابزار مهم  2002

مصرف انرژي در بخش ساختمان و بهبود آسایش حرارتی  کاهشبراي 

مناطق  داخل ساختمان و همچنین بهبود شرایط زیست محیطی در

 .]48[تشهري در نظر گرفته اس

عوامل موثر بر نوسازي و  1393رضا مختاري ملک آبادي در سال 

تقسیم بندي می کند.  بازسازي را به دو بخش عوامل بیرونی و درونی

مل داخلی شامل عالقه ساکنین براي بهسازي و نوسازي، میزان که عوا

دریافت وام براي بهسازي وسازگار نبودن  درآمد افراد و مشکالت

و عوامل خارجی شامل می شود  ساختمان ها با زندگی امروزي و ...

شرایط محیطی ، وجود مشکالت فرهنگی، عدم  تهدید ها و فرصت ها،

سید حسین بحرینی  .]49[.. می باشد اطالع رسانی عمومی مناسب و.

نوسازي را بررسی کرده است  رویکرد هاي بازسازي و1393در سال 

نوسازي را در چند بعد بررسی می کند از  وي رویکردهاي بازسازي و

، زیست محیطی، و از جمله بعدهاي اقتصادي، کالبدي، اجتماعی

 .]50[ هاي و رویدادهاي موثر می باشد جمله اندیشه

 تحقیقروش  

تحقیق در این پژوهش توصیفی و کیفی است که با استفاده از  روش

گردآوري شاخص ها و  داده هاي کتابخانه اي و شکل اسنادي به

فاکتورهاي بعد اجتماعی توسعه پایدار پرداخته شده است که توسط 

تحقیقات و کنفرانس ها ذکر شده اند و در  محققان که در مقاالت و

امه و روش دلفی استفاده شده است تا بین مرحله بعد از پرسشن

صاحبنظران به یک اجماع نظر رسیده شود. در نهایت  متخصصان و

 فاکتور زیر بیشترین راي را از نظر اهمیت بدست آوردند. پس از 5

اجتماعی توسعه پایدار از استفاده از روش دلفی و انتخاب ابعاد مهم 

سوال از ابعاد  11پرسشنامه دوم استفاده شد که در این پرسشنامه 

مهندس و متخصص در زمین  115برجسته انتخاب گردید و تعداد 

این سوال ها پاسخ دادن و  هاي عمرانی و فعالیت هاي ساختمانی به

دلفی روش  .تا بعد از گردآوري پاسخ ها ، ابعاد نیز رتبه بندي شوند

شامل فرآیندهاي بررسی اصالح شده است، که براي پاالیش اطالعات 

افراد متخصص منتخب مورد  گردآوري شده از قضاوت یک گروه

فرآیند اجراي روش دلفی در این تحقیق بدین  .استفاده قرار می گیرد

 :شرح است

این مطالعه متخصصان در حوزه توسعه پایدار انتخاب شدند در  -1

از مهندسان  نفر 15ن در این مطالعه شامل که شرکت کنندگا

متخصص می باشند. در مرحله اول متخصصان به مجموعه اي 

تحقیق ( مطالعات  از سواالت پرسشنامه بسته که از مرحله اول

کتابخانه اي ) بوده است، پاسخ دادند و افکار و پیشنهادات و 

 .دادند نظرات خود را بدون ذکر نام خود ارائه

دریافت تمامی پرسش نامه هاي شرکت کنندگان مرحله پس از  -2

مثال میانه و دامنه  براي اول، داده ها تجزیه و تحلیل می شوند(

میانه پاسخ ها بدست می آید)، سپس معیارها بر اساس رتبه 

می شوند و در قالب  هایی که بدست آوردند مجدد تنظیم

اده می پرسشنامه دیگري براي استفاده در دور دوم مطالعه آم

 . ذکر می شود شوند و نتایج پرسشنامه دور اول نیز

پس از جمع آوري پرسشنامه دور دوم و تحلیل داده ها از پاسخ  -3

چارکی است ،  دهندگانی که نظراتشان خارج از دامنه میان

خواسته می شود تا علت نظرات خود را توضیح دهند و در 

فاق نظر رسیده ات نهایت این کار آنقدر تکرار می شود تا به یک

 .شود و داده ها را رتبه بندي می کنند

 

 یافته ها -4

از مجموع زیرفاکتورهاي ذکر شده با استفاده از روش دلفی، 

زیر  همچنینمورد تایید و تاکید قرار داده و موارد زیر را  تخصصینم

فاکتور هاي امنیت و سالمتی را نیز جزیی از فاکتور کیفیت زندگی 

زیرفاکتورهاي زیر در نظر گرفته  2مطابق شکل  ندانستند، بنابرای

 ها،پرسشنامهنتایج حاصل از جمع آوري شده اند که با توجه به 

 : دادخواهیم قرار بررسی  تخصصین مورداهمیت آن ها را از نظر م

 پایدار توسعهترویج  -1
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 توانمند سازي -2

   نقش دولت و سازمان هاي غیردولتی -3

 حس و ذهنیت -4

 کیفیت زندگی -5

 

 ترویج توسعه پایدار -4-١

فرهنگ هر جامعه هویت آن جامعه را تشکیل می دهد و با انحراف 

سیاسی، صنعتی و  فرهنگ، هر چند جامعه اي در ابعاد اقتصادي،

نظامی قدرتمند و قوي باشد، آینده آن و سالمتی آن جامعه تضمین 

توسعه پایدار در جامعه با یکدیگر  نخواهد شد. به طور کلی فرهنگ و

باط مستقیم دارند به بیان دیگر ایجاد توسعه پایدار در جامعه ارت

است و این قضیه در حالت برعکس نیز صادق  نیازمند تحول فرهنگی

است یعنی اینکه توسعه پایدار در فرهنگ جامعه تاثیر گذار است. 

روشنی دریافت شده است که توسعه به معناي نابود کردن  امروزه به

جوامع  ه بر عکس، به معناي عدم نگاه بههویت فرهنگی نیست، بلک

پیشرفته و درس نگرفتن از آن ها در راستاي یک تحول فرهنگی 

آرمان هاي نوسازي نیز  نیست بلکه بایستی با حفظ هویت فرهنگی به

متمسک شد؛ چرا که این آرمان ها زمینه توسعه در جوامع سنتی را 

 .]21[ فراهم می آورند

 

 توانمند سازي -2-4

، اثر بخش ترین ساز و کار آموزش را 1388مریم احمد زاده در سال 

یعنی توسعه پایدارمی  جامعه براي مقابله با بزرگترین چالش این قرن؛

داند وي معتقد است، توسعه پایدار به انسان هاي کل نگر، داراي تفکر 

رشته اي، آگاه، خالق و مشارکت جو نیاز  سیستمی، داراي بینش فرا

لید منابع انسانی واجد شرایط فوق، نیازمند گسترش آموزش دارد. تو

راستاي توسعه پایدار بوده که این امر خود از بزرگترین  توسعه اي در

نیازمند  چالش هاي توسعه پایدار می باشد که براي تداوم حیات خود

اموزش توسعه اي در واقع با مطرح نمودن شاخصه هاي هر  .آن است

توسعه پایدار  مک شایانی به گسترش مفهومچند کوتاه و مختصر، ک

 .]31[ می نماید

 

 (NGO)نقش دولت و سازمان هاي غیردولتی  -3-4

جایی که هر فعالیت کوچک نیازمند ساز و کار و تشکیالت منظم 

سازهها و ساختارها  است فرایند عظیمی مثل توسعه قطعاً متشکلترین

اجتماعی هستند و دولت  –را میطلبد و شروط توسعه پایدار سیاسی 

؛ وري توسعه فنی با حداکثر بهره( 1) :مسئول طراحی چهار سیستم

؛ اقتصادي( بعد 4و ) بعد اجتماعی( 3؛ )تولیدي با تأکید بر محیط( 2)

کافی به منظور دستیابی به توسعه پایدار است.  با تأکید بر دانش

 ایجاد تأمین زیرساخت اقتصاد را وظیفه دولت میداند و» اندرسون«

تشکیالت و نهادهاي دولتی و رهنمود تشویق مردم به تشکیل 

رابطه با  سازمانهاي غیردولتی بخصوص در امور عامالمنفعه را در

مالحظات محیطی و زیستی کارکردي مهم میداند که فقط از عهده 

اتخاذ سیاست مناسب خارجی و ارتباط با دیگر . آید دولتها بر می

 سیترین نقشها و مأموریتهاي دولتهاست که ازملتها و دولتها، از اسا

جمله نقشهایی است که انتقال آن به بخشهاي غیردولتی امکان پذیر 

مطرح شود،  المللی نیست فلذا در امر توسعه نیز وقتی مفاهیم بین

کنند. نقشی که فقط از دولتها  دولتها حساسترین نقش را ایفا می

گر در فرایند توسعه جوامع  از جمله نهادها تسهیل .]19[ ساخته است

  در عصر جهانی شدن سازمانهاي مردم نهاد، غیر دولتی موسوم به

NGO می باشند که توانسته اند خیلی از مسایل پیشروي جهت رسیدن

سازمانهاي غیردولتی می توانند  .]20[ به توسعه فرهنگی را حل کنند

بال منبع نوآوري، تجربه کردن و آزمودن رویکردهاي نوین در ق

سازمانهاي غیردولتی می توانند نقش بسیار  .مسایل توسعه باشند

مهمی در توسعه داشته باشند که این کار از طریق بسیج منابع و 

 .خدمات اجتماعی و توسعه آنها صورت می گیرد انرژي مولد در

سازمانهاي غیردولتی در سطح عام نیروهاي مهم براي دموکراتیزه 

آیند. از آنجایی  امعه مدنی به شمار میساختن و تقویت نهادهاي ج

که بسیاري از سازمانهاي داوطلب داراي ارزشها و ایده آلهاي مشترکی 

حامیان و تسریع کنندگان مهم  در میان اعضاي خود هستند لذا

هدف اصلی از تشکیل و راه  .تغییرات اجتماعی به شمار می روند

امور فرهنگی، مقاصد خاص غیرانتفاعی مثل  اندازي سازمان براي

 .آموزش، بهداشت، محیط زیست و جز آن باشد

 

 حس و ذهنیت -4-4

مردم با توجه به ادراکاتی که محیط برایشان ایجاد می کند نسبت به 

عملکردهاي محیط،  آن واکنش نشان می دهند. یکی از مهم ترین

راپاپورت محیط مسکونی را اینگونه معرفی می  .معناي آن می باشد

سامانه هایی که در آن ها فعالیت هایی  متشکل از خرد نظامی»کند: 

این نظام باید براي تمام مصرف کنندگان، با ویژگی . «رخ می دهد

حداکثر امکانات را جهت رسیدن به امیالشان فراهم  هاي متفاوت،

مردم و محیط برروي هم اثر می گذارند. ارتباط عملکردي بین  .سازد

هافرلی در هلند،  براي مثال در منطقه فرد و شی معنا نامیده می شود.

معماران و طراحان شهري براي ساخت این منطقه از قلعه هاي قرون 

انگلیسی ایده گرفته اند. ایده  وسطایی فرانسه و عمارت هاي بزرگ

می باشد. از معماران و  «زندگی شهري در منطقه سبز»اصلی طرح 

ه در آن شده است طرحی ابداع کنند ک طراحان شهري خواسته

زندگی شهري با فضاهاي زندگی روستایی در آمیخته باشد. از ساکنان 

شد تصور خود را از هافرلی بنویسند. که طبق آن هافرلی  درخواست

آن  محیط آرام احاطه شده با فضاي سبز مناسب قلمداد شد که در

ارتباط نزدیکی با همسایگان دارند و آنان محله هاي شهري با طرح 

نشان می دهد که با  بسیار یکنواخت می دانند. این مسالهپیشرفته را 

اینکه منطقه هافرلی از نزدیکترین شهر به خود فاصله زیادي دارد 

مثبت و آرامش خاطري که در  ولی ساکنین به دلیل حس و ذهنیت

این منطقه دارند حاضر نیستند در محله هاي شهري با طرح پیشرفته 

  .زندگی کنند

 

 زندگیکیفیت  -5-4

فرانز و پاور، کیفیت زندگی را رضایتمندي یا عدم رضایتمندي فرد از 

دانستند. سل و تالسکی،  آن مواردي که در زندگی براي او مهم است

کیفیت زندگی را ارزیابی و رضایت فرد از سطح عملکرد موجودش، 

ممکن می پندارد تلقی کردند و برخی  در مقایسه با آنچه ایده آل یا

 محققان نیز این واژه را پیچیده تر از آن دانستند که بتوان آندیگر از 
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سازمان جهانی بهداشت در  .جمله و یا عبارت توصیف کرد را در یک

کیفیت « این مفهوم را به این صورت تعریف کرده است:  2000سال، 

نسبت به موقعیت خود در زندگی از نظر فرهنگ،  زندگی، درك افراد

زندگی می کنند، اهداف، انتظارات،  سیستم ارزشی که در آن

و اولویت هایشان می باشد. پس کامالً فردي بوده و توسط  استانداردها

 دیگران قابل مشاهده نیست و بر درك افراد از جنبه هاي مختلف

بدین ترتیب به منظور ارزیابی کیفیت زندگی شان استوار است. 

 پارامترهایی  زندگی، پارامترهاي مادي توسعه اقتصادي، در کنار

غیرمادي همچون کیفیت کار، سطح سواد و فرهنگ، استانداردهاي 

شرایط محیط زیست،  پزشکی و بهداشت، کیفیت فراغت و تفریح،

جوسیاسی، احساس خوشبختی انفرادي و حتی آزادي و اتحاد ملی 

 .مورد بررسی قرار می گیرند

 

 شاخص میانگین زیرفاکتورهاي اجتماعی از نظر مهندسان

 پرسشنامه دوم که شامل یازده سوال بر اساس مقیاس لیکرت است،

 پرسشنامه اول است که درباره هر کدام از زیر فاکتورهاي منتخب

نفر از بین مهندسان عمران و معماري و شهرسازي به آن پاسخ  115

می شود شاخص میانگین هریک از  دادند ، همانطور که مشاهده

طبقه بندي بر اساس فراوانی و  زیرفاکتورها بدست امد و پس از

 .بندي شد شاخص میانگین رتبه

 

 میانگین زیرفاکتورهاي اجتماعی شاخص 2جدول 

 

رتبه 

 بندي
      فاکتورها

شاخص 

 میانگین

میانگین 

 کل

   5 4 3 2 1 شرح کیفی  

 کیفیت زندگی

 4,36 58 42 14 1 - امنیت ساکنان 1

4.16 

 4,23 55 40 12 8 - مطلوب زندگی نورگیري ساختمان بر کیفیت 2

 4,19 51 43 15 4 2 گردش هواي سالم 3

 4,11 48 44 14 6 3 پنجره هاي دو جداره 4

 3,94 43 37 25 6 4 تاثیر محیط خانه برسالمتی افراد 5

 3.99  3,99  49  34  16  14  2 بر یکدیگر پایدار و فرهنگمیزان تاثیر توسعه  1 ترویج توسعه پایدار

 توانمندسازي
  4,01  49  38  15  7  6 توسعه پایدار میزان توانمندسازي دست اندرکاران 1

3.99 
  3,97  43  40  20  10  2 میزان تاثیر توسعه پایدار برآینده 2

 3.91  3,85  05  25  26  8  6  ها NGO تاثیر نقش دولت و 1 هاNGOدولت و 

 حس و ذهنیت
 4.14 35 38 19 13 10 استفاده از مواد و مصالح بومی 1

3.88 
 3.63 37 27 32 10 9 تاکید بر حفظ فرهنگ بومی 2

 

 شاخص میانگین زیرفاکتورهاي اجتماعی در توسعه پایدار ١ نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و گفتگو بحث -5

همانطور که در جدول و نمودار باال مشاهده می شود از نظر مهندسین 

زیرفاکتورهاي فاکتور  عامل کیفیت زندگی مهم ترین عامل در بین

 اجتماعی است. که در زیر فاکتور کیفیت زندگی عواملی چون تاثیر

، تاثیر پنجره هاي دو مطلوب زندگی نورگیري ساختمان بر کیفیت

جداره بر کنترل آلودگی صوتی، گردش هواي سالم و مناسب در 

اهمیت امنیت ساکنان و تاثیر محیط خانه در  ساختمان، میزان

در مساله کیفیت زندگی امنیت ساکنان  سالمتی افراد بررسی شد.

شاخص را به خود اختصاص داده است. در رده بعدي زیر  بیشترین

برقرار  توانمند سازي از اهمیت مساويفاکتور ترویج توسعه پایدار و 

هستند. این قضیه نشانگر این است که مهندسان به همان اندازه که 

همان قدر نیز نسبت  به ارتباط فرهنگ و توسعه پایدار معتقد هستند

به مساله آموزش در توسعه پایدار توجه دارند. آن ها معتقدند که طرح 

نگ هاي محلی را در نظر شرایط و فره ها و روش هاي توسعه اي که

می گیرند، احتماال به نتایج مناسب تري دست می یابند. در واقع 

برنامه ها و سیاست هاي توسعه اساسا به تاثیرگذاري  ادغام فرهنگ در

کمیسیون حقوق بشر  .بیش تر و پایداري آن ها کمک می کند

یک  بیان کرده است که امکان توسعه 1392اسالمی ایران در سال 

توسعه از بستر خود آن جامعه امکان  قه تنها از طریق آغازمنط

پذیراست و همچنین توسعه یافتگی را نمی توان از بیرون بر جامعه 

که در صورت عدم ادغام مناسب و پذیرش اجتماعی  تحمیل کرد؛ چرا

به صورت یک عامل خارجی در کوتاه مدت، علی رغم هزینه هاي 

به این موضوعات به این نتیجه  با توجه .پس زده خواهد شد بسیار

می رسیم که ترویج و رعایت تنوع فرهنگی، از درگیري هاي گروهی 

مذهبی در جوامع جلوگیري می کند و بدین ترتیب بستر  و قومی و

توان  توسعه پایدار را فراهم می سازد. در زمینه توانمند سازي نیز می

زمینه  ات درفهمید که بدون در نظر گرفتن مسائل آموزشی و اطالع

ممکن می باشد. بدین  توسعه پایدار دستیابی به این مهم تقریبا غیر

منظور برگزاري کارگاه هاي آموزشی، سمینارها و همایش ها جهت 

چهارمین زیر فاکتور مهم از  .بسزایی دارد ترویج توسعه پایدار اهمیت

نظر مهندسان، نقش دولت و سازمان هاي خصوصی در توسعه پایدار 

که بسیازي از فعالیت ها بدون حمایت دولت امکان  واضح است است.

پذیر نمی باشد و بخش خصوصی به تنهایی نمی تواند برخی خدمات 

ارائه کند. لذا دولت و خدمات آن نقش مهمی را در توسعه پایدار  را

غیردولتی یا  ایفا میکنند اما در این بین نباید نسبت به سازمان هاي
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NGOچون اطالع  . سازمان هاي غیر دولتی اهدافیها بی تفاوت بود

سرمایه، جلب مشارکت مردمی،  رسانی و آگاه سازي عمومی، جذب

تولید و مصرف را  افزایش بهره وري در استفاده از منابع، پایداري در

آخرین زیر فاکتور مهم از نظر مهندسان حس و  .دنبال می کنند

 و ذهنیت این ذهنیت موجود در محل زندگی است. منظور از حس

است که اگر انسانی نسبت به مکانی احساسی نداشته باشد و یا از نظر 

است خود را درآن  روانی نتواند با آن مکان ارتباط برقرا کند، ممکن

مکان بیگانه فرض کند.براي ایجاد حس و ذهنیت الزم است که در 

فرسوده از مواد محلی و بومی  بازسازي و نوسازي ساختمان هاي

اده شود تا حس مکانی افراد از بین نرود. حس یا روح مکان استف

است. از این نظر در نوسازي و بازسازي  ارتباط انسان با آن مکان

ذهنیت و توجه به فرهنگ ها و  ساختمان هاي فرسوده بحث حس و

افراد نیز ضروري است. در بازسازي یک ساختمان باید به  سنت هاي

 .و فرهنگ محل موجود نیز توجه شود هویت

 

 نتیجه گیري -6

مفهوم توسعه پایدار در عین سادگی پیچیدگی هاي مختص به خود 

توجه به مسائل  را دارد، بسیار از افراد مفهوم توسعه پایدار را فقط

زیست محیطی می دانند اما باید توجه کرد که بدون آگاهی جامعه 

اجتماعی تقریبا اجراي اصول  ه مسائلدر زمینه توسعه پایدار و توجه ب

 توسعه پایدار در جامعه غیرممکن است. به طور کلی بدون در نظر

توسعه پایدار در جامعه عملی نخواهد شد.  گرفتن بعد اجتماعی، عمال

توسعه در هر کشور با توجه به فرهنگ آن کشور و به کارگیري زیر 

رو باید در زمینه اجتماعی ممکن خواهد گردید. از این  فاکتورهاي

 مسائل توسعه پایدار و ابعاد اجتماعی آموزش هاي الزم انجام شود و

 از طریق وسایل ارتباط جمعی مردم را نسبت به این موضوع آشنا تر

مختلف فاکتور  کرد. با توجه به این موضوعات در این مقاله ابعاد

 تورزیرفاک 5اجتماعی در مساله توسعه پایدار بررسی گردیده است و 

؛ هاNGO نقش دولت و( 3؛ )وانمندسازي( ت2؛ )ترویج توسعه پایدار( 1)

به عنوان زیر فاکتورهاي ؛ زندگی کیفیت( 5؛ )حس و ذهنیت( 4)

 .شناخته شده است برجسته
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