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 چکیده
اي از کسی پوشیده نیست. زیرساخت اجتماعی زیرمجموعه ها در شهرها برو اهمیت زیرساختامروزه نقش 

ا در زندگی ر کیفیه سطح ت کاس هاي ملموس و غیرملموسداراییاي از تنیدهپیچیده و درهمشبکة و  هازیرساخت
با این حال در آور و پایدار دارد. اي منسجم، تابو نقش مهمی در ایجاد جامعهدهد میارتقا اي یک اجتماع محله

طیف ها، شاهد اتالف نکردن ابعاد اجتماعی پروژهو لحاظ هاهاي متناسب با نیازکمبود زیرساختدلیل کشور ما به
هاي پژوهش حاضر در پاسخ به ضرورت فوق و بنا به اهمیت زیرساخت، به این ترتیب .مهستیها وسیعی از دارایی
اجتماعی پایدار در سطح محلی  هايزیرساخت نیتأمراهکارهایی براي  ةآن ارائ اصلی و هدف شدهاجتماعی انجام 

قیق در این تح روش .استپایدار شهري  ةتوسعاهداف منظور نیل به بهپروژه  يو در راستاي مدیریت پایدار
ي مورد هاداده. استی، مسکونی و ورزشی جوانان یزد فرهنگ ة، پروژآنموردي در  ةمطالع و است پژوهش کیفی

و  افراد آگاه)مصاحبه با  ینیدامطالعات منیز و و اسنادي اي مطالعات کتابخانهبا استفاده از دو روش  نیاز پژوهش
از ها سپس براي تحلیل دادهگردآوري شده است.  (راپژوهش و اج نظر در حوزهو متخصصان صاحبفعال در پروژه 

در  ي پیشنهاديترین راهکارهامهم ،پژوهش هايدادهپس از تحلیل  استفاده شده است. روش کیفی تحلیل محتوا
اي هاجتماعی پایدار در پروژه هايزیرساخت نیتأم برايو  پروژه يهمسو با مدیریت پایدارپایدار و  ةراستاي توسع

همکاري بخش  کافی، ند از: استفاده از نیروي انسانی متخصص و تجهیزاتاعبارت که اندشدهارائه زیرساختی 
آینده و  اندازچشمبراي  يزیربرنامه، نقلویی ایمن و راحت براي حملهادرنظرگرفتن موقعیت ی،خصوصی با دولت

 جامع مورد توافق عوامل اصلی پروژه. يزیربرنامه بهینه از امکانات موجود، يبرداربهره رشد،نیازهاي روبه
 بر اتکا با فوق عوامل نیتأم از اطمینان با توانمی محلی مقیاس در ،دهدمی نشان حاضر پژوهش نتایج بنديجمع

 و پژوهشی هايجنبه از فوق مباحث تعمیم با همچنین. برداشت ساخت صنعت در مهمی گام پروژه، مدیریت اصول
 در و مشابه هايپروژه سایر براي را پایدار اجتماعی هايزیرساخت نیتأم براي الزم بستر جیتدربه وانتمی اجرایی

 .کرد مهیا کشور سطح
 

 .، شهر یزدپایداري هاي اجتماعی پایدار، مدیریتزیرساخت هاي زیرساختی،پروژه: هاي کلیديهواژ
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 مقدمه

میلیارد نفر در  7/7میلیارد نفر افزایش یابد و از  2 اننده جمعیت جهسال آی 30طی  که است کرده ینیبشیپ ملل سازمان

 United)شهرنشین خواهند بود  جمعیت نیادرصد  60 حدود که سدبر 2050میلیارد نفر در سال  7/9حال حاضر به 

Nations, 2019)؛ هستندترش ، این شهرها هم از نظر اندازه و هم از نظر تعداد در حال گسسایش بیشتر مردم. برای آ

شود در سال می بینیو پیش داشته استمیلیون نفر ساکن وجود  1شهر با بیش از  512 تعداد ،2016تا سال  کهیطوربه

 شهرنشینی به یک روند جهانی تبدیل(. از آنجا که United Nations, 2016) شهر در سطح جهانی برسد 662به  2030

اشد و بدون ست که زندگی در آن راحت بگونگی طراحی شهری ا، نگرانی اصلی در چ(Cohen, 2006) شودمی

عنصری  عنوانبه هاساختزیر ةتوسع منظوربدین ؛باشد هاانسانخدمت  ی بعد، درهاو رفاه نسل رساندن به منابعآسیب

و غیره  یراندمگذاران، دانشمندان، ان مانند سیاستاثرذی ةکند، توجه گستردمی اساسی که از عملکرد یک شهر پشتیبانی

ی بیشتر هاساختیی برای ایجاد زیرهاهدنبال رابه تنهانه توسعهدرحال، کشورهای سواز یک به خود جلب کرده است.  را

نقش داشته باشد نیز  هاساختزیر احداثتواند در می بلکه برای رشد تولید ناخالص داخلی که ،برای اسکان ساکنان هستند

ی هاساختدیگر، کشورهای پیشرفته با واقعیت نوسازی یا بازسازی زیر سوی(. از Rydin et al., 2018کنند )می تالش

از  جیتدربهی مختلف، دانشمندان هاساختزیرسریع  با ساخت بنابراین؛ (Amoah et al., 2018رو هستند )هقدیمی روب

 اندبرده یپت موضوع پایداری میاهبه  شیازپشیب جهیدرنتو آگاه شده جامعه و  زیستعوارض جانبی آن برای محیط

(Benedict et al., 2011; Rouhani et al., 2016). 

ی فاضالب، تلفن، برق و هاهآب، شبک نیتأمی هاه، شبکهاهریلی، فرودگا ونقلحملی هاهو شبک هاهامروزه بزرگرا

که زندگی شهری  یاگونهبه ؛شوندمی ناپذیر زندگی شهرها محسوباینترنت و موبایل از اجزای جداییی هاهشبک تازگیبه

شهرها و ی زیرساختی بیش از هر دستاورد مدرن دیگر دوران صنعت بر شکل هاهست. این شبکنی شدنیتصور هاآنبدون 

 ،هاساختزیر (.1394شمی و همکاران، ها)آل گذاشته است ریتأثط و طبیعت پیرامونش انسان مدرن با محی ةرابط

منفی یا  ،امعهجطیف وسیعی از افراد بر  هاآن ریتأث که هستند یانهیپرهزو بر زمان ،، عظیمیدهپیچمهندسی ی هاسیستم

را  وسازساختهای صنعت بخش نیترمهمزیرساخت پایدار اکنون یکی از  ةتوسع رونیا از؛ مثبت، مشهود و بارز است

 (.Meng et al., 2018; Meng et al., 2015)دهد شکل می

شناسان شهری، ر چند سال گذشته مورد توجه جامعهاجتماعی، مبحثی است که د یهارساختیز ،اراست نیهمدر 

دارد اشاره و امکاناتی  هاه، برنامهابه فضاها، مکان و گرفته استمدیران و فعاالن مدنی قرار ریزان، ، برنامهگذاراناستیس

 بهره هاگو، همکاری و مشارکت از آنوی تعامل، گفتا برادهد تمی در اختیار شهروندان قراررا جمعی زیستهای ه محلک

محلی  اقتصاد افزاییهمو  فرهنگی گرایی، همبستگی اجتماعیهمگیری شکل موجب هاساختزیرنوع از  اینببرند. 

 ور،یه)کوکبی و برما بازی کنندآور و پایدار منسجم، تابای هنقش مهمی در ایجاد جامعتوانند مینتیجه در و شوندمی

 (.1398توجه باشد )ایمانی جاجرمی، بتواند به آن بیهری است که ش یریزبرنامه به این ترتیب کمتر ؛(1399

مشکالت محیطی در حال رشد، فقر و نابرابری و  میانجهانی  یوندهایپآگاهی از  پایدار حاصل ةهوم توسعمف

 ةو هدفمندی است که درنظرگرفتن سه جنب مؤثری هاسالم برای بشر و نیازمند چارچوبای هآیند ةدربار هاینگران
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ی زیرساختی قابلیت هاهپروژاز این منظر، (. Kates et al., 2005کند ) یطی، اجتماعی و اقتصادی را تضمینمحزیست

انسانی  ةاقتصادی، توسع ةرشد اقتصادی، پیشرفت اقتصادی، توسعروند کلی توسعه )ی مهمی برای هاکردن فرصتفراهم

را ( جانبههمهمعقول و  ةتوسع ةراه آیند عنوانبه)پایدار  ةتوسعتحقق اهداف  و در جهت ((1379، هارتموتپایدار ) ةوسعو ت

پاسخ به و  هاو خواسته انتظاراتبرآوردن ، رفع نیازها منظوربه، توسعهدرحال یکشورهااین در حالی است که البته  ؛دارند

 ی بنیادی هستندهاساختعظیمی برای تسهیالت زیر ةهنوز نیازمند توسع ،(1392، نومحمدی و مشکینی) تقاضاها

(Snehamay Khasnabis et al., 2010 Jose Manuel Diaz-Sarachaga et al., 2016a;) بر  دیتأکبا  مثال؛ برای

ضروری است  اشاره به این نکته، و خدمات درمانی آب نیتأمحیاتی های ترین مسائل جهانی، زیرساختدو مورد از مهم

به آب سالم دسترسی ندارند و همچنین در بخش بهداشت و درمان  توسعهدرحالتعداد زیادی از شهرها در کشورهای که 

 .(Jones and Silva, 2009) طور یکسان و عادالنه توزیع نشده استخدمات به

ی بنیادی باکیفیت و هاساختزیر نیتأمنبوده و نیازمند  مستثنااز این شرایط  توسعهدرحال یکشور عنوانبهایران 

شهر یزد یکی از شهرهای  ،در این پژوهش. استی اجتماعی هاساختویژه زیری موجود بههاساختکیفی زیر ارتقای

و درصد باالیی از جمعیت جوان را به خود اختصاص  داردفرهنگی و  با ارزش تاریخی یواقع در مرکز کشور که بافت کهن

 های پیشینپژوهش است.شده شهر مطالعه فرهنگی، مسکونی و ورزشی جوانان در این  ةو پروژشده داده است، انتخاب 

)طاهریان،  استشده بررسی  ایران ها برایپایدار زیرساخت ةدل ارزیابی توسعکارگیری مسازی و بهدهد بومیمی نشان

رسد نظر میو به استی پایدار محدود اجتماع هایزیرساخت نیتأم ةشده در زمینهای انجامپژوهش ،اینوجود با . (1397

های در تناسب با اهداف و عملکرد کشورکه  هااین نوع زیرساخت نیتأمصورت کامل و جامع راهکارهایی برای به

برداری و پس از بهرهست با توجه به اینکه این پروژه در حال اجرا ،دیگر از سوی .است شدهباشد، ارائه ن توسعهدرحال

رت بالقوه صو، بهداد خواهدخود قرار  ریتأثرا تحت  های اجتماعیسنی و گروه ةاظ محدوداز لح ،سیعی از مخاطبانطیف و

بنابراین  دارد؛اجتماعی پایدار را  هایزیرساخت نیتأمپذیری اهداف توسعه پایدار از طریق قابلیت الزم برای تحقق

ل ل بررسی انطباق آن با اصوار در مقیاس محلی و از خالهای اجتماعی پایدزیرساخت نیتأمضروری است قابلیت 

اجتماعی پایدار در  هایزیرساخت نیتأمراهکارهایی برای ة ارائ اصلی این پژوهش هدف. شودمدیریت پروژه واکاوی 

لی اص سؤال است؛ بنابراینپایدار شهری  ةتوسعاهداف نیل به  منظوربه پروژه یسطح محلی و در راستای مدیریت پایدار

 یپایداردر سطح محلی و در راستای مدیریت  اجتماعی پایدار هایزیرساخت نیتأمکه راهکارهای  است نیاپژوهش 

 ند؟اکدامپایدار شهری  ةتوسعسو با اهداف همپروژه 

 

 نظري مبانی

 ي اجتماعیهاساختي شهري، زیرهاساختزیر

 رواز این ؛دارند یپررنگبر محیط نقش  یاثرگذاراز منابع و  ند که در استفادهناپذیر جوامع هستیاجزای جدای هاساختزیر

 هاساخت(. زیر1397گیرد )طاهریان، می به سمت پایداری مورد توجه قرار هاساختیافتن زیراهمیت و ضرورت سوق

یک کرد عملهستند که برای  و سایر( ، منابعهاه، جادهامانند ساختمان)ساختارهای اصلی فیزیکی، سازمانی و امکاناتی 
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 ,.O'Sullivan et al) ناپذیر استاجتنابو اجتماعی و اقتصادی محیطی در ابعاد  هاآن ةتوسع جامعه ضروری بوده و

مختلف طبیعی  یدهایتهد در برابردر طول عمر خود به منابعی مانند زمین، انرژی و آب نیاز داشته و  هاساخت(. زیر2003

 کنند؛یسک باال را فراهم ربا  امکان استفاده از این منابع توانندمی ی پایداراهتساخزیراما  ،حساس هستند غیرطبیعیو 

 ,Brundtland, 1987; Keebleدهند )می را کاهش پیامدهای منفیکنند و می نیتأمرا ی بازدهحداکثر که درحالی

1988; Kowkabi, 2021.)  ،هااز تسهیالت، مکان ایهوابستهمترکیب به ،اجتماعی هایزیرساختدر همین مسیر ،

است که استاندارد زیستن و کیفیت زندگی را در یک اجتماع محلی حفظ  ییهاه، خدمات و شبکهاه، پروژهاهفضاها، برنام

ترس بودن و در دس نیتأم ةدهندبه عبارت دیگر، این زیرساخت نشان. (1398دهد )ایمانی جاجرمی، می و بهبود کندمی

که از  است( غیره و اوقات فراغت، تحصیالت، اشتغالعنوی، سالمتی و رفاه، اجتماعی و مشامل روابط )امکاناتی 

  (.GCCC, 2007) کندمی گیری، توسعه و نگهداری کیفیت زندگی پشتیبانیشکل

که طیف  هایی استساختمان ةدربردارندتسهیالت جامعه ) :ند ازاعبارت اجتماعی هایعناصر زیرساخت نیترمهم

(، غیرهها، مراکز بهداشتی و ها، بیمارستانمانند عبادتگاه ؛کندمی نیتأما برای شهروندان خدمات و تسهیالت روسیعی از 

تری را برای شهروندان هایی که برای جامعه سودمند هستند و شرایط اجتماعی مطلوبشامل برنامه)خدمات اجتماعی 

شامل عناصر )های فیزیکی از زیرساخت هاپشتیبانی( و ی و سایرزشور ،ایکتابخانه ،آموزشی )مدرسه(مانند  کنند؛میمهیا 

ها و امکانات مانند شبکه ؛کنندمندی جامعه را فراهم میشوند و رضایتکه موجب رفاه و ارتقای سبک زندگی میشهری 

رسانی اتخدم لحاظی اجتماعی از هاساختزیر. (OUM, 2007)( غیرهسواری، امکانات خرید و پیاده، دوچرخه انعابر

مرکز بهداشت، دبیرستان،  مانند)ناحیه  (،غیره و مانند پارک محله، مهدکودک، دبستان)محلی  :هستند سطح سهشامل 

بیمارستان، دانشگاه، نمایشگاه، سالن  مانند)منطقه ( و غیره و ، خدمات اورژانس، مراکز ورزشی و تفریحیکتابخانه

 و فرهنگیو  مایشی، مراکز هنرهای نایهز تفریحات آبی، فضای باز منطقاستادیوم ورزشی سرپوشیده و مرکهمایش، 

 .(1398)ایمانی جاجرمی، ( غیره

 ،هاساختمان .1از:  اند که عبارتندهم تشکیل شدههبوابستهاز سه بعد متفاوت و  ی اجتماعیهازیرساختطورکلی، به

، آموزش یی مانند مراکز بهداشتها. خدمات و سازمان2 .اندهوابست هاآننوعی به مردم بههمة سیسات و فضاهای باز که أت

 ةیو سالم که به نام سرما توانمنداجتماعات  تبط با. مر3 .کنندمی نیتأمخود را بودجة مانند مالیات،  هاییراهکه از  و امنیت

 (.Slocock, 2018شوند )یم خوانده یاجتماع

ضروری  یپایداری اجتماعی باید عامل نابراینب ؛هستندکانات فیزیکی ی اجتماعی چیزی فراتر از تأمین امهاساختزیر

ها های مناسب دولتریزیاطمینان از وجود برنامه ،منابع سرمایه نیتأم) «نرم»زیرساخت  عنوانبهبرای عناصری باشد که 

ب، گاز و برق، زباله، تأمین خدمات اساسی مانند آ) «سخت»و زیرساخت ( هازیرساخت نیتأمگویی در و مدیریت و پاسخ

 (.Casey, 2005) شوندمی شناخته( محیطیهای اقتصادی، اجتماعی و زیستفعالیتانجام برای  غیره و ونقلحملوسایل 

خدمات اجتماعی ة هم سالمت فرد و هم رفاه جامعه را از طریق توسعای که دارند با خصوصیات ویژهنرم های زیرساخت

های های محلی، روابط و پاسخشبکهو ارتقای  های فردیها، دانش و تواناییمهارت، رشد بدسترس و مناسعادالنه، قابل

با اصطالحات  بیشترو هستند  رملموسیغکه است  اینها این ویژگیاز جمله . (Casey, 2005د )ندهافزایش می مشترک
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 راحتیها نیز بسیار دشوار است و بهدر آنگیری اندازه و شوندمیسختی درک رو بهاز این ؛دنشوذهنی و کیفی توصیف می

 .سازی نیستندقابل کمی

 

 ي اجتماعیهاساختپایداري در ارتباط با زیر

کار ی اقتصادی بههادر فعالیت باید ناظر بر این واقعیت است که مالحظات مربوط به اکولوژی «پایدار ةتوسع»مفهوم 

 ةجانبپیشبرد کیفیت همه منظوربهست که در آن ادعای توسعه این مالحظات شامل ایجاد محیط منطقی ا .گرفته شود

 ةگانداف سهحاصل تلفیق اه یدار وجود دارد کهتوسعه پا ةدر زمینتعاریف متعددی درواقع  شود.مواجه میچالش  بازندگی 

ی آینده برای هاسلرفاه انسان فعلی بدون آسیب به توانایی ن یحداکثرسازی امعن و بهزیستی اقتصادی، اجتماعی و محیط

( 1)شکل سازمان ملل متحد  داریپا ةتوسع یهاآرمان، اساس همین بر (.1388)زاهدی و نجفی،  است برآوردن نیازهایشان

یعنی  ،و با استفاده از تجربیات پیشین کرده نییتع 2030را تا سال  کشورها فیوظا کهمنسجمی است  ةشامل مجموع

عدالت، زیست، فقر، آب سالم، محیط ةنیزمدر  نیزم کرهبرای حل مشکالت  ییردهاراهب ةهزاره به ارائ ةاهداف توسع

بهتر برای همگان را حمایت از ای هراه دستیابی به آیند ةنقش این سازمان (.UNDAF, 2015) پردازدیمانرژی و آموزش 

بخشیدن به فقر، محافظت از انفراخوان جهانی برای اقدام در راستای پای هاآنداند. می پایدار ةی توسعهاآرمان

مند توانند از صلح و رفاه بهرهمی که مردم در همه جاهستند  اطمینان از اینزیست و اقلیم کره زمین و حصول محیط

شوند. نهمین آرمان از این هفده آرمان مربوط به صنعت، نوآوری و زیرساخت و یازدهمین آن مربوط به شهرها و جوامع 

 (.,UNDAF, 2015; SDGs UNHabitat, 2018; United Nations, 2017پایدار است )

 

 
  یدارپا ةتوسع يها. آرمان1شکل 

 SDGs UNHabitat, 2018منبع: 

 

اقتصادی، رشد  ییایپوتحول فناوری،  .شودمی از عوامل تهدیدای همجموعکمک پایداری حیات بشر به ،امروزه

گرفتن با اوج (.Marinella and Gentile, 2017) هستند این عوامل جمله از یعیطب طیمحی هاآسیب شتابان جمعیت و

 ةط شهری، نظریی پایداری برای حمایت از محیهاهدنبال نظریی انسانی برای کره زمین، بههانگرانی از عواقب فعالیت
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کالبدی، اجتماعی و  یی در مقابل الگوهای فانیهاحلراه ةی ارائاپایدار به معن ةتوسع .شدمطرح  پایدار شهری ةتوسع

 ةرویی زیستی، افزایش بیهاهنابودی منابع طبیعی، تخریب سامان مانندکه بتواند از بروز مسائلی  است دی توسعهاقتصا

 (.Heckert and Rosan, 2016) حال و آینده جلوگیری کند یهاآمدن کیفیت زندگی انسانعدالتی و پایینجمعیت، بی

 ةبرخوردار است. در سطح کالن توسعای هاهمیت ویژبه پایداری شهری از ی دستیابی ی سالم براهاساختزیر نیتأم

اقتصادی و اجتماعی  شدو از ر کرده کاال، خدمات و اطالعات را تسهیل بادلت ،ی زیرساخت کارآمدهاسیستم ةشهری، تهی

بلوک ساختمان  عنوانبهح محله، ویژه در سط، بههاساختزیر نیتأم، تردر یک مقیاس بومی کند.می منطقه پشتیبانی

 نیتأمبر همین اساس،  (.Chougill, 2007شود )می پایدار برای محیط زندگی انسان دیده یپرورش محیط منظوربه

که برای رفع شود را شامل میطیف وسیعی از خدمات و امکاناتی  مستلزم بررسی و ارزیابیپایدار اجتماعی  هایزیرساخت

ملموس و غیرملموس  یهاییداراکسب  سبب هاساختریزی این زیرو برنامه تعبیهو الزم است نیازهای جوامع محلی 

 (.Casey, 2005شود )میها ای دولتتوجهی برقابل

 

 1پروژهاز طریق مدیریت پایداري پایدار  يهاساختزیر نیتأم

 ،هاآنعمر  ةچرخدر طول  مدیریت عملکردبهبود سطح  ،تساخزیرهای در پروژه ی دستیابی به پایداریهاهیکی از را

مدیریت رویکرد ادغام پایداری در  واقعدر است.برداری بهرهپس از ساخت یا  ةدر دورها، از منظر مدیریت ساختهویژه به

 ;Besner et al., 2013) پایدار قرار دهد ةدر مسیر توسع وسازساختدر صنعت ویژه بهمدنظر را پروژه تواند می پروژه

Mir et al., 2014.) عنوانبهمهم در سطح جهانی است، باید  یشدن به موضوعاز آنجا که پایداری در حال تبدیل 

دانش، کاربرد منضبط ) مدیریت پروژهکارگیری هب ؛ بنابراینپروژه درنظر گرفته شودیک  ی موفقیتجدید برا یمعیار

کننده لیک تسهی عنوانبهپایدارمحور سبز و  (ای پروژههای پروژه برای تأمین نیازهمهارت، ابزار و تکنیک برای فعالیت

 Project)امری ضروری است  زیرساختیهای در پروژهویژه به موفقیتوجه از این دستیابی به مهم برای 

Management Institute, 2013.) 

در  ،وع تا اتمامروژه، از شرشده در یک پرساندن منابع استفادهحداقلبه برایرویکردی عنوان پروژه به یمدیریت پایدار

 است اساسی موضوعات از یامجموعه شامل اول ةدرج در پروژه، پایداری مدیریت(. Deland, 2009) شودنظر گرفته می

 دادنپوشش برای -فرایندها از تعدادی توسط و کنند توجه به آن پایدار روشی به هاپروژه انجام هنگام باید مهندسان که

 فهرست این در مورد هر. شوندمی پشتیبانی -(سایر و هاخواسته انتظارات، نیازها،) اثرانذی هایدهنها از ایمجموعه

 پروژه در مسائل این بررسی ةنحو بر که است پایداری مالحظات که آوردیم همراه به خود با را هادگاهید از یامجموعه

احل پروژه مر همةدر  بایداین نوع از مدیریت ، دیگر بارتبه ع (.FIDIC Sustainability pack, 2013) گذاردمی تأثیر

ت بازیافت و استفاده داشتن، قابلیدوام مانندمختلفی های جنبهبا توجه به )قبل ساخت، حین ساخت و پس از ساخت(، 

ویژه ر بهام این (.Silvius, 2017) کند پایدار عمل ةدر راستای دستیابی به اهداف توسع ،حیات ةچرخمانایی مجدد و نیز 

                                                                                                                                                                          
1. PSM (Project Sustainability Management) 
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 Martens et)اهمیت بیشتری دارد کنند، می توجهی از منابع را مصرفطورکلی مقدار قابل، که بهی عمرانیهاهدر پروژ

al., 2016.) اجتماعی و  ةاقتصادی، بلکه سرمای ةتنها سرمایمعنای مدیریت نهپروژه به ی، مدیریت پایدارنیبراعالوه

 (.Silvius et al., 2014) است محیطی نیز

 نیاز به رواینان ضروری است؛ از اثرذی ةمنافع بالقومشارکت و و احترام به یند پایدار مدیریت پروژه، توجه اردر یک ف

یک برنامه ارتباطی دقیق برای نیز ( و Garvare and Isaksson, 2001)فهم مشترک گیری و شکل ایمذاکره ةیرو

که باید  اثرانسه گروه اصلی از ذی (.Robichaud et al., 2011)ژه وجود دارد ان در طول پرواثرذیاطمینان از اطالع 

سازمانی )حامیان مالی  ،مشخص شده است: فردی )مدیر پروژه و اعضای تیم پروژه( ،گیرندبقرار  مدنظریندی ادر چنین فر

مهم در طول پروژه،  (.Garvare and Isaksson, 2001محلی و جهانی( )جهانی )جوامع  ةسهامداران( و جامع پروژه و

 (.Freeman, 2010نظر گرفته شود )شناسایی و در  گذارانسهامداران یا سرمایهتنها نه ،اناثرذی ةاست نیازهای هم

کارگیری رویکرد هویژه از منظر اجتماعی، نیازمند بهای پایدار بهساختزیر نیتأمبرای  راهکارهایی ، یافتندرمجموع

 .استاهداف توسعه پایدار  تحقق در راستای هپروژپایداری  یریتمد
 

 پژوهش یاتبر مرور ادب یهبا تک هپروژ پایداري مدیریت راستاي درار یدپا یاجتماع هايیرساختابعاد ز .1جدول 

ابعاد 
 هايیرساختز

 یاجتماع
 یدارپا

 یسندهنو
سال 
 انتشار

 شدهنکات مطرحبر  یدتأک

 هاییرساختز
 یاجتماع

Slocock 2018 
، خدمات و اجتماعات ها)ساختمان یاجتماع هاییرساختزتفاوت و وابسته از عد مسه ب

 قدرتمند(
 (یاهو منطق یاهیناح ی،محل) یاجتماع هاییرساختسطوح ز 1398 یجاجرم یمانیا

 یطبر مح یجوامع هستند که در استفاده از منابع و اثرگذار یرناپذییجدا یاجزا هایرساختز 1397 یانطاهر
 یداریبه سمت پا هایرساختز یافتنضرورت سوق. مع نقش دارندجواو 

GCCC 2007 جامعه یاعضا یزندگ یفیتبر ک یاجتماع هاییرساختز مثبت یرتأث 

OUM 2007 
و  یخدمات اجتماعة جامعه، ارائ یالتتسه ینتأممانند  یاجتماع هاییرساختز اهداف

 یزیکیف یهایرساختز زا یبانیپشت
Casey 2005 نرم و سخت یرساختمانند ز یاجتماع هاییرساختانواع ز 

O'Sullivan et 
al 

 یاجتماع یهایرساختز یهاضرورت 2003
 ، منابعهاهها، جادمانند ساختمان یو امکانات یسازمان یزیکی،ف یاصل یساختارها هایرساختز

 کشور یعملکرد اقتصاد یالزم برا
Keeble 1988 کنند.میباال را فراهم  یسکر یامکان استفاده از منابع دارا یدارپا هاییرساختز 

 کنندیم ینتأمرا  یحداکثر سود و بازده اقتصاد هاختایرسز
Brundtland 1987 یو انسان یعیمختلف طب یدهایتهدحساس به ، محیطیبه منابع  هایرساختز یازن 

در ارتباط  یداریپا
 هاییرساختبا ز

 یاجتماع

Marinella 
and Gentile 

 ةیکپارچاهداف  ینتدو ،یشهر ةتوسع یهاو طرح هاه، برنامهایاستنگرش جامع به س 2017
 یشهر ةتوسع یزیربرنامهو  یگذاریاستس رأسدر  یطیمحیستزو  یاجتماع ی،اقتصاد

رشد  ی،اقتصاد یاییپو ی،تحول فناور)از عوامل  یامجموعهکمک به یداریپا یدتهد ،یدارپا
 (یعیطب یطمح یهایبآس و یتشتابان جمع

Heckert and 
Rosan 

 هایییتوانا یدتهد یجادانسل امروز بدون  یازهایبرآوردن ن ،یدارپا ةتوسع یعموم یفتعر 2016
 خود یازهاینکردن در برآورده یندهنسل آ

UNDAF 2015 یدارپا ةتوسع یهااز آرمان یتحماشده توسط سازمان ملل متحد و ارائه یابینقشه راه دست 
هفده آرمان مربوط به صنعت،  ینآرمان از ا یننهم ،بهتر اییندههمگان به آ یدنرس یبرا

 یدارآن مربوط به شهرها و جوامع پا یازدهمین ،یرساختو ز ینوآور
Chougill 2007 و گسترش  یداریبه پا یابیدست یبرا یسالم و کاف هاییرساختز ینتأم ةیژو یتاهم

 یساختمان یهابلوکو  در سطح محله یژهوبه ،یدر سطوح شهر یدگزن یبرا یدارپا یطیمح
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ابعاد 
 هايیرساختز

 یاجتماع
 یدارپا

 یسندهنو
سال 
 انتشار

 شدهنکات مطرحبر  یدتأک

Casey 2005 ینتأم یبرا یجوامع محل یازمورد ن از خدمات و امکانات یعیوس یفط یابیارزو  یالزام بررس 
 هایرساختز یزیربرنامهو  ینتأمکمک هبتوجه دولت انداز قابلپس ،یاجتماع هاییرساختز

 یستیزیطو مح یاجتماع ی،اهداف اقتصاد یقتلف از یدارپا ةتوسعبه  یابیدست 1388 یو نجف یزاهد
 یندهآ یهانسل ییبه توانا یبن آسبدو یرفاه انسان فعل یحداکثرساز

 ینتأم
 هاییرساختز
 یقاز طر یدارپا
 یداریپا یریتمد

 پروژه

Silvius 2017 از رده خارج در مرحلهمنابع  یریتمدکمک به یداریپا 
Martens et al 2016 یساختمان یهاهپروژاحداث  یاز منابع برا یتوجهمصرف مقدار قابل 

Mir et al 2014 عمر ةچرخ و پروژه یریتبهبود سطح مد ها،یرساختز یداریبه پا یابیدست 
Silvius et al 2014 ی،اقتصاد یهسرما یریتمدتنها نه یمعناپروژه به ییدارپا یریتمد  

 یطیو مح یاعاجتم ةیسرمابلکه 
Project 

Management 
Institute 

 شامل ،یتموفق یمهم برا ةکنندیلتسه عنوانبه پروژه یریتمد یهاروش یفتعر 2013
 پروژه یازهاین ینتأمو پروژه  یهایتفعال یبرا یککاربرد منضبط دانش، مهارت، ابزار و تکن

Besner et al 2013 
 ،عمر ةچرخ ةپروژ یریتطح مدود سبهب ها،یرساختز یداریبه پا یابیدست

 ساخت ةدر پروژ یتموفق یبرا پروژه یریتمد یهادر روش یداریادغام پا
Robichaud 

et al 
 در طول پروژه اثرانیاز اطالع ذ یناناطم یبرا یقدق یارتباط ةبرناموجود  2011

Freeman 2010 (گذارانهیماسرسهامداران / تنها هن) اثرانیذة هم یازهایدرنظرگرفتن ن 
Deland 2009 پروژه ییدارپا یریتمدة پروژه الزم یکشده در به حداقل رساندن منابع استفاده 
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 تحقیق روش

مسکونی و ورزشی  فرهنگی، ةاجتماعی پایدار در پروژ هایزیرساخت نیتأمراهکارهایی برای  ةهدف اصلی پژوهش ارائ

های مورد نیاز پژوهش با استفاده از دو داده استفاده شده است. روش تحقیق کیفیجوانان یزد است. به این منظور از 

ای با روش اسنادی و که مطالعات کتابخانه یاگونهبه اند؛شدهای و مطالعات میدانی گردآوری روش مطالعات کتابخانه

صورت به هامصاحبهآماری و مطالعات میدانی از طریق برداشت )فرم برداشت و مشاهده( و مصاحبه انجام شده است. 

پژوهش و اجرا شناسایی  ةنظر در حوزبرفی، افراد آگاه و فعال در پروژه و متخصصان صاحبمند بوده و به روش گلولههدف

شونده کسانی را که در این زمینه تجربه و دانش تخصصی داشتند برای مصاحبه هر مصاحبه کهیطوربه شدند؛ه و مصاحب

اجتماعی  هایزیرساخت نیتأمصاحبه و با هدف شناسایی راهکارهای . ارتباط با این افراد طی ماست کردهبعدی معرفی 

در  یمتصدنفره از فعاالن  16ای آماری پژوهش شامل مجموعه ةجامعاست. به این ترتیب،  بوده هاآنپایدار از دیدگاه 

کارشناسان و خبرگانی  شاملها آنبخشی از  کهینحوبه ؛اجرایی بوده است نظرانصاحبن علمی و اپروژه، متخصص

ی هانظر و باتجربه در حوزهمتخصصان صاحب و بخشی نیز شاملفرهنگی، مسکونی و ورزشی جوانان یزد  ةدر پروژ فعال

مجازی و از طریق  هامصاحبهبخشی از ، 19ید وگیری کوتوجه به شرایط همهبا  .هستندپژوهشی و اجرایی مرتبط 

 دقیقه به طول انجامیده است. 90طور متوسط و هر مصاحبه به انجام شدهصورت صوتی و تصویری افزار اسکایپ بهنرم

 درصد دکتری 38درصد کارشناسی ارشد و  56رشناسی، اکمدرک درصد  6شوندگان همصاحب میاناز  ،2جدول  براساس
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روش از  هادادهسپس برای تحلیل  .است مالحظهقابلدر این جدول شوندگان هتحصیلی مصاحب ةهمچنین رشت .اندداشته

 است. استفاده شده تحلیل محتوا یفیک

 

 تحصیلی ةو رشت شوندگان براساس تحصیالتهتوزیع آماري مصاحب .2جدول 

 

 

 لعهمورد مطا ةوننم

شده در سطح محلی است که در چندعملکردی شناخته ةفرهنگی، مسکونی و ورزشی جوانان یزد، یک مجموع ةپروژ

گذار برای جوانان شهر یزد فراهم آورده است. این ریتأثفرهنگی گام برداشته و فضایی بانشاط، سالم و ارتقای ابعاد راستای 

موردنظر از  ة(. احداث پروژ2)شکل  شهر یزد واقع شده است 1 ةمنطق مترمربع در 58800مجموعه با مساحت 

 درصد 50و حدود  رسید یبرداربهرهواحد مسکونی آن به  484، 1399 سال ماهشد و تا دی آغاز 1393 سال ماهنیفرورد

به  1401سال  همردادماتا  این پروژه شودمی ینیبشیپدر ساخت فضای آموزشی )مدرسه( و مسجد پیشرفت داشته است. 

 بسیاری ازسنجی پروژه )همان( (. به نقل از گزارش امکان1392کاوش، ة شرکت طرح و ابنی ةاتمام برسد )منشور پروژ

 ةکارگاهی بر حوز-که کماکان روح صنعتی شتهدر اطراف زمین وجود دا یکارگاههای های صنعتی و فعالیتکاربری

امکاناتی مانند سالن اجتماعات، سینما، تئاتر و سالن کنسرت  با داشتن این پروژه ،اینوجود با  بالفصل حاکم است.

های مختلف و متنوع فرهنگی اجتماعی ایفای نقش کند و عالوه بر آن با ایجاد فضایی با نشاط فعالیت ةتوسعتواند در می

در قسمت ، دهدان میاسنادی نش(. مطالعات میدانی و 3)شکل  شودسطح محلی، شهر و استان  سبب معرفی مجموعه در

و خورد چشم می آن تراکم کمتری از فضاهای باز عمومی بهبه بالفصل پروژه و نزدیک  ةشمالی شهر یزد یعنی در حوز

جنوبی و مرکزی شهر یزد واقع های در بخش عمدتاًشهری،  یپالزاها ایها ها، میدانگاهمیدانفضاهای باز عمومی شامل 

 .اندشده
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 یرامونیپ هاييو کاربر یمحل پروژه، دسترس یزد،شهر  یتعموق ةنقش .2شکل 

 

های اجتماعات کوچک، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نگارخانه، کتابخانه، سالن مانند هاییمکانوجود 

ای ( در راست4شکل فرهنگی مجموعه )-اجتماعیبر تقویت عملکرد عالوه تواندیمهای فرهنگی نیز سرا و مجتمعفرهنگ

 .کندثیرگذار برای جوانان شهر یزد فراهم أو فضایی بانشاط، سالم و ت برداردگام فرهنگی  ابعاد اعتالی
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 مجاور هاييو کاربر یاصل هايیدسترس یت،سا ةمحدود ةنقش .3شکل 

 1392کاوش،  یهمنبع: طرح و ابن

 

 
 مختلف آن  يهاپروژه و قسمت یتسا ة. نقش4شکل 

 1398ش، اوک ةیمنبع: طرح و ابن

 

 پژوهش يهایافته

دارد تمرکز متن  یمحتواآوردن معنا و دستهب یبراارتباطی  ةوسیل ةمنزلروش تحلیل محتوا بر مشخصات زبان به

(Budd, 1967 تحلیل .)متنی از راه  یهادادهمحتوایی تفسیر ذهنی  یبراتوان روش پژوهشی کیفی را می یمحتوا

(. به این Hsieh, 2005شده دانست )شناخته یالگوهایا طراحی  یسازتمو  یکدبند مند،منظا یبندطبقه یندهایافر

ها هاجتماعی پایدار بعد از بررسی مصاحب هایزیرساخت نیتأمشناسایی راهکارهای  منظوربهترتیب در این پژوهش 

 متنیی از هانمونه. است هها پرداخته شدهبه نوشتار، به تحلیل هریک از مصاحب هاصورت تک به تک و تبدیل آنبه

 و اصلی از آن استخراج شده است. ی فرعیهامقوله جیتدربهسپس و  درج 3جدول در  هامصاحبه ینوشتار
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 هاهمصاحب از متن شدهاستخراج مقوالت: هایافته .3جدول 

 مصاحبه يهانمونه متن یفرع ةمقول اصلی ةمقول

استفاده از »
 یانسان یروين

متخصص و 
 «یافک یزاتتجه

 افراد دانش الزم

بخور داشته باشه و به کار ددرهب یزاتتجه .و کاربلد باشه یقو یدبا یمت هایرساختز ینا ینتأم یبرا»... 
 یول ،و دستمزدشون هم خب باالست کنندیکار م یطورینا اًبعض باال یدگر ییمانکارهاپ .مسلط باشه

 «و... هان مثل بساز و بفروشنکیکار را سمبل م یبعض و یارندرم یو خوب یزکار تم
اون  یمانکارهایداشته باشه کارگران و پ ترییعسر یشرفتشه پروژه پیکه باعث م یاز نکات یکی »...

در اون پروژه حضور داشته  یاافراد حرفه کهیطوربه ؛هستند یرکه در آن درگ یکسان ةهم .پروژه است
 «ه...انتخاب کرده باشآگاهانه افراد رو  صورتبهکارفرما  یعنی ؛باشن

 پروژه ةشهر و منطق اب ییآشنا

 وداشته باشن  یدپروژه بازد یتاز سا یدبا یزیربرنامه ةپروژه قبل از اجرا و در مرحل یمدر هر پروژه ت »...
و  یزیربرنامه اونتا براساس  نمختلف اشراف کامل داشته باش یهاساعتو  هاماهدر  یتسا یمبه اقل

 «...یرهصورت بگ یطراح
 «...کندیو حساس کمک م یچیدهپ یطبه پروژه در شرا یافراد بوم یبزرگ حضور تعداد یهاپروژهدر .. ».

و  یفدرست وظا یصتخص
 هایتمسئول

را از قبل بشناسد و براساس تخصص و  هاآنرا در کنار هم جمع کند که  یمیت یدبا هاپروژه یرمد »...
 «...انجام دهد تا از اتالف وقت کم شود یانزم یزیربرنامهها آن یهامهارت

 یرا مشخص کرده و براساس آن کارها هایتفعال ،براساس ساختار شکست کار پروژه یدبا یرانمد »...
 «...شفاف مشخص شود صورتبههر فرد در پروژه 

 آمدروز یزاتاستفاده از تجه

پروژه  یشرفتبه پ یلیخ یدجد یفناور و یزاتوجود لوازم و تجه یرساخت،مانند ز ییهاپروژهدر  »...
 «...برطرف شده یمیقد یزاتتجه یراداتا یدجد یزاتتجه ینکنه و در ایکمک م

 ؛شکل استفاده کرد ینبه بهتر هاآناز  یدتو حوزه ساخت اومده که با یدیجد یهایفناورامروزه  »...
 «...در بهبود پروژه دارند یادیز یاربس یرتأثچون 

 ارشد انریمد یتوانمند

توانند یم یخوبچون به ؛کاهدیم هاپروژهمشکالت در  یجادکارآمد و ماهر از بروز و ا یرانوجود مد »...
 «...خود ادامه دهد یربه مس یخوبکنند تا پروژه به یریتمد

فاده الزم دارند است یمربوط آگاه یافزارهاکنترل پروژه و نرم ازکه  یرانیاز مد یدبا یاپروژهدر هر  »...
 «...کرد

بخش  يهمکار»
با  یخصوص
 «یدولت

 یبرا یزیرو برنامه بینییشپ
 ینتأمو  گذاریهجذب سرما
 پروژه یمال

شن ینفع میچون هر دوتاشون ذ ؛کننکار می یکیصورت شربا دولت به یانها مشرکت یبعض »...
بگم که  ینمالبته ا ؛رندبیم یخوب یهر دو هم سودها .یرنگیپروانه ساخت و مجوزا رو م ترراحت

 یکسریکه  ،قراردادها ینکنه تو ایوگرنه ضرر م  و... هاشروش ،کار رو بلد باشه ینا یدشرکت با
 «...بلدن یاحرفه یهاشرکت

با  یدکه داره با ایینهو هز یزمان یریتمد یهاضعف ینخاطر ادولت به یرساختیز یهادر پروژه »...
 «...دو سود ببرن مشارکت کنه که هر یبخش خصوص

ها و از مکان یبرداربهره
 صورت مشترکامکانات به

از  یدادن به افراد در داخل پروژه با بعضخدمات یرتوانند به غیم یمثل سالن ورزش هایکاربر یبعض »...
 «...از پروژه هم خدمات بدهند یرونکنند تا به افراد ب یهمکار یها مانند شهردارارگان

 درنظرگرفتن»
 هایییتموقع

و راحت  یمنا
 «ونقلحمل يبرا

در دسترس قراردادن 
 یعموم ونقلحمل

در  یخدمات عموم یدبا هاخانواده ینا یبرا .کنن یقراره زندگ یادیز یهاخانوادهپروژه  ینا یتو »...
بره  یلومترمجبور نشه ده ک ،نداشت ینطرف ماش گهاکه  یاد،که طرف راحت بتونه بره و ب یرینظر بگ

 «...رف تا بتونه سوار اتوبوس بشهاون ط
 یعموم ونقلحملشهروندان بتوانند از  یشترشود تا ب یطراح یاگونهبه یدبا هایرساختزدر شهر  »...

 «...دنهم داشته باش یتامن ینهمچن .بهره ببرند
عبور  یبرا یردرنظرگرفتن مس

 معلوالن
 هاآن یدارند و برا اییژهوراد معلول توجه اف به هاشونپروژهدر  یشههم وریشپ یکشورهادر  »...

 «...در شهر امکان تردد داشته باشند یراحتتا به کنندیم یطراح یایژهامکانات و

مناسب و  یگسترش فضا
 یسواردوچرخه برای یمنا

 ؛هکن یداتونه گسترش پیم یسواردوچرخه ،یمندار یبصافه و ش هاینزم ینکهخاطر ابه یزدتو شهر  »...
 هامونیرساختتو ز یدخاطر با ینبه هم ؛تونه کمک کنهیافراد م یو شاداب یسالمت یچون برا

 ترکمهم  هایشه آلودگیکار باعث م ینا « »......بشه بینییشپاز قبل  یدوچرخه سوار یرهایمس
 «...بشه

 یارتباطات اجتماع یتتقو
و  یطراح یقاز طر یشترب

 هایرساختز یریتمد

برعکس گذشته که با هم دوست بودند و از هم  .دارند یکدیگراز  یکمتر شناخت هایههمساه امروز »...
تا  یردشکل بگ هاآن ینکرد تا تعامالت ب یریتدم یاگونهبهرا  هایرساختز ینا یدبا ...گرفتندیکمک م

 «...یایندب یکدیگردر مواقع بحران به کمک 
 یجادکنند و صحبت کنند ا یهم باز بتوانند با هابچه ینکها یبرا ییفضاها هایرساختزتوان در یم »...

 «...داد یشن در پروژه را افزااساکن یهابچه یانم یکرد تا دوست
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 مصاحبه يهانمونه متن یفرع ةمقول اصلی ةمقول

 یزيربرنامه»
انداز چشم يبرا

 یازهايو ن یندهآ
رشد و بهرو

 «یرمتغ

مدون  یزیرو برنامه یتهدا
 یآت یهاهنامبر یبرا

 یاجتماع هاییرساختز

 یچون فناور ینی؛را بب یندهسال آ 25-15 یدبا یاده،طول عمرشون ز ینکها یبرا هایرساختز »...
که مطابق اون جلو  یداشته باش یبرنامه و چارچوب مشخص یدو با ییرهو تغ یشرفتروز در حال پروزبه

 «...شهیبدون استفاده م یکاربرد یرساختوگرنه اون ز ی؛بر
بار در یکهر چند سال  یدجهت با ینبه هم ؛الزم است هایرساختساخت ز یبرا یادیزمان ز »...
 یشراستا با منطقه و شهر پمشخص هم یاشود تا براساس برنامه ینیبازب هایرساختز ینا یزیربرنامه

 «...برود

 هاییرساختز یطراح
 یرمتغ یازهاین یگوپاسخ

 جامعه

 یگهمونن و چند سال دیکه جوان نم یشههم یول ،که هستن فعالً جوان هستن یافراد شتربیاالن  »...
 یدسالمند هم با افرادچون  ن؛کرد که بعداً دچار مشکل نش یبراشون فکر یدپس با ؛شنیم یرپ
 ...« یمبراشون نذاشت یامکانات یچبرطرف بشه که فردا پس فردا ناراحت نشن که ه یازهاشونن
شهروندان در طول  یازهایبراساس ن یدبا ،دهندیخدمات م یادیمدت ز ینکها یلدلهب هاتیرساخز »...

 «ین شود...شهروندان تأم یازشود تا خدمات مورد ن یمختلف بازطراح یهازمان

 يبرداربهره»
از امکانات  ینهبه

 «موجود

از  یعیوس یفاستفاده از ط
 هاییدارا

مثالً سالن  ؛کرد یمختلف هایشون استفادهیهمون جهت کاربرشه در یم هایرساختز یکسریاز  »...
هم فوتبال  یتونیتو سالن بزرگ م ،زمان چند تا ورزش مختلف داشته باشهتونه همیبزرگ م یورزش

 «...مختلف یهادر ساعت یول یبال،هم بسکتبال هم وال ی،داشته باش
 یناز ا یدخدمات بدهند. با ها و غیرهیزادارع یم،ز به مجالس ترحاز وقت نما یرتونن غیمساجد م »...

 «یم...کارها اختصاص بده ینا یجدا برا یبنا یه یستالزم ن ،امکانات استفاده کرد

چندگانه از امکانات  یبرداربهره
 استفادهکم

مثالً  ؛شهیاستفاده م یلیکه خ هاییبدن به اون کاربر ییرشن تغیکه استفاده نم ییفضاها یکاربر »...
 «ها...ینا یهها رو برگزار کرد و شبشه جلسهیتو مسجد م

 اییگهتونه خدمات دیم ،هستند یلها تعطتابستان که بچه یا ظهربعداز ،مدرسه مثل یبخش آموزش »...
 «...ارائه بده

 «...هست جبران کنه هایرساختز یگهد یهارو که تو بخش ییتونه کمبودهایم ینهمچن »...

 یزيربرنامه»
امع مورد توافق ج

 یعوامل اصل
 «پروژه

 ییابتداة شناخت پروژه و مطالع

ها رو تو نقشه ییردرخواست تغ ...دهیم یرهاییفرما گرکا یم،رسیاز اوقات به وسط پروژه که م یلیخ »...
 «...تونست بگهیشروع اجرا م شه که قبل ازیکار م یتو ینهده که باعث اتالف وقت و هزی م

 «...دهیم یرهمصالح و غ ییردرخواست تغ ،خورده یکارفرما به مشکل مالکه ینا یا »...
کارفرما و  ینب اییقهسل یهااختالف سبب یست،قراداد سفت و سخت ن یها وقتاز پروژه یلیتو خ »...

 یشپ ینشونهم ب اییگهد یاختالفا یپروژه شده و کل ینهشدن زمان و هزیادشده که باعث ز یمانکارپ
 «یاد...م

طبق  ینهدرنظرگرفتن هز
 بودجه و سود

داشته باشه که معموالً  یخوانهم ،کار کنهین خواد وارد ایکه م یپول یزانبا م یدانتظارات کارفرما با »...
 «...دارند یادیانتظارات ز

 «یرد...صورت بگ ینههز یریتشفاف و مشخص باشد تا براساس آن مد یدسود مورد انتظار کارفرما با »...

 یبیظرگرفتن زمان تقردرن

 یزمان یدبا یره،صورت بگ هایییزیربرنامه یدبعد از ساخت با ینکهتوجه به ا با یرساختدر پروژه ز »...
 «یاد...حدودش درب یدبا ...برسه یانره به پایکه انتظار م

 یدبا ،ودبر یشپ تریعپروژه سر یمچون اگر بخواه هست؛ ینهمهم در کنار هز یهااز عامل یکیزمان  »...
 «یم...انجام بده یتریشب ینههز

مناسب  یفیتدرنظرگرفتن ک
 بودجه و سود براساس

ها در آن یهر مصالح یفیتک ،بزرگ است یارحجم پروژه بس ینکها یلدلبه یرساختز یهادر پروژه »...
 «...شود یزیرحتماً برنامه یدبا یلدل ینبه هم ؛دارد ینهدر هز یادیز یاربس یرتأث

به  یدحتماً با ...در نظر است؟ یفیتیچه نوع ک که با کارفرما هماهنگ بشه یدپروژه با یفیتک ربارهد »...
  «...برسند یبندجمع

 

های و استخراج مقولهشده حاصل از تحلیل محتوای متون مصاحبه استخراج ةگانکارهای ششبندی راهجمع 5شکل 

و دارد اشاره اجتماعی پایدار  هایزیرساخت نیتأمبه راهکارهای اصلی  گرنهای آبی. دایرهدهدیمرا نشان اصلی و فرعی 

 د.ندهراهکار اصلی نشان میمبتنی بر فرعی را  هایراهکارها چینخط
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 پروژه یداريپا یریتمد يراستا در یدارپا یاجتماع يهایرساختز ینتأم يکارها. راه5شکل 

 

 گیريهنتیجبحث و 

فرهنگی، مسکونی و ورزشی  ةهای اجتماعی پایدار در پروژزیرساخت نیتأمبرای  در این پژوهش شش عامل اصلی

هریک به تفکیک دربارة است که در ادامه  اثران فعال در این حوزه شناسایی شدهجوانان یزد از طریق مصاحبه با ذی

 است. شدهبحث 

 نیتأمراهکارهای 
اجتماعی  یهارساختیز

 پایدار
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 یکاف یزاتمتخصص و تجه یانسان یروياستفاده از ن: کار اولراه

استخدام افراد متخصص و توانمند در  ،اجتماعی در نظر گرفت هایزیرساخت نیتأمکارهایی که باید برای هیکی از را

دارند و را روز ها تخصص الزم در این حوزه و همچنین دانش استفاده از ابزارآالت و تجهیزات بهچراکه آن ؛ستهاپروژه

وقتی  .ند. اهمیت مهارت و تخصص در پروژه بسیار مهم استشووری و پیشرفت سریع پروژه میبهرهافزایش  سبب هااین

گیری از کند و با بهرهپروژه برای رسیدن به موفقیت راه هموارتری را طی می ،های الزم را داشته باشدتیم پروژه مهارت

کار همسو ن راهایشود. های پروژه میجویی در هزینهو صرفهوری بیشتر بهره سببدیده و تجهیزات مناسب افراد آموزش

( است که در پژوهش خود به کاربرد منضبط دانش، مهارت، ابزار و PMI, 2013)سسه مدیریت پروژه ؤهای مدیدگاهبا 

 نیازهای پروژه پرداخته است. نیتأمهای پروژه و تکنیک برای فعالیت

سالن اجتماعات، سینما، تئاتر، های مختلفی از جمله دلیل کاربریبه «فرهنگی، مسکونی و ورزشی جوانان یزد ةپروژ»

های اجتماعات کوچک، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نگارخانه، فرهنگسرا، ، سالنکتابخانه سالن کنسرت،

صی دارد که باید افراد متخصص و زبده با تجهیزات در شده است، پیچیدگی خا ینیبشیپسالن ورزشی و سایر که در آن 

 ر ادامه راهکارهای فرعی شرح داده شده است.آن نقش داشته باشند. د

 

 دانش الزم افراد

تری داشته توانند عملکرد بهتر و قدرتمندانهها با دانش بیشتر میعلم و دانش منبع کلیدی در پروژه و سازمان است. انسان

 نمونه برای ؛پروژه داشته باشند ای سایتشرایط زمینه رةدرباالزم  ةو تجربکافی بنابراین افراد در پروژه باید دانش  ؛باشند

ها زیرساختار ر، دانش الزم برای تعیین وضعیت جانمایی و استقبا توجه به اینکه شهر یزد در اقلیم گرم و خشک قرار دارد

، در ی محدودآببا نیاز با اقلیم گرم و خشک و سازگار  گیاهان انتخاببرای  و همچنیناقلیمی تناسب با وضعیت م و بناها

 .خواهد بود مؤثره عملکرد و کارایی پروژ بهبود

 

  پروژه ةآشنایی به شهر و منطق

ای محل عوامل اقلیمی و شرایط زمینهکار با از شروع  پیشباید  ،مشغول به کار هستندپیمانکاران و افرادی که در پروژه 

اجرای مراحل در حین  و اجرا کنند اجرای پروژه آشنایی داشته باشند تا بتوانند پروژه را براساس شرایط منطقه طراحی و

همچنان که مطالعات میدانی و گزارش مطالعات  .نظارت داشته باشندسایت پروژه  رب مرتبنیز پروژه مختلف 

های ها در قسمتو فعالیت هایکاربرکه ، درحالیدهدیم( نشان 1398کاوش،  ةطرح و ابنیپروژه )این  یسنجامکان

بالفصل این پروژه از  ةشمالی شهر یزد و در حوز یهاقسمت، هستند دارمناسبی برخور مرکزی و جنوبی شهر از توزیع

ویژه آموزش آموزشی به یهایکاربرند از: اعبارت هایکاربرضعیف و نیازمند توسعه است. این  یهایکاربرلحاظ برخی 

 اهای باز عمومی.کاربری فرهنگی، کاربری درمانی و فض ،یاحرفهو فنی  یهاآموزشدبستانی و پیش

 

  هاتخصیص درست وظایف و مسئولیت

تحویل پروژه نقش ایفا اقالم قابل ةهمگی در تهی ینوعبههای بزرگ و پیچیده که افراد زیادی مشغول هستند و در پروژه
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های لیتشود افراد از وظایف و مسئومی سببخوبی مشخص و شفاف باشد. این کار هباید نقش هر فرد یا گروه ب ،کنندمی

 خود آگاه باشند.

 

 وزراستفاده از تجهیزات به

بهتری  ةشوند و نتیجگیری از تجهیزات پیشرفته و نوین کارها با سرعت و دقت باالتری انجام میها با بهرهدر پروژه

 شوند.زیست و آلودگی کمتر هم میشود. همچنین این نوع تجهیزات موجب سازگاری بیشتر با محیطحاصل می

 

 نمندي مدیران ارشدتوا

در  ،توانمندی کارکنان و ایجاد محیطی پویا در پروژه باید شایستگی الزم را داشته باشندمدیران ارشد برای افزایش 

و  بگیرندهای الزم را ها بتوانند تصمیمهای رفتاری، فنی و مدیریتی توانمند باشند و در بروز مشکالت و پیچیدگیحوزه

 ها و مشکالت اقدام کنند.یچیدگیموقع در مواجهه با پبه

 

 یبا دولت یبخش خصوص يهمکار: راهکار دوم

بخش خصوصی با دولتی همکاری  ،اجتماعی مفید واقع شود هایزیرساخت نیتأمتواند در از جمله راهکارهایی که می

های بخش ها با همکاری شرکتشود که در این سازوکار دولتگفته می 1آن شراکت عمومی خصوصی هکه ب است

کنند. مزیت مهم این شیوه از تعامل حفظ منافع دو طرف همکاری، یعنی می نیتأمهای مورد نیاز را خصوصی، زیرساخت

برداری رهها زودتر به بهشود تا زیرساختوری میافزایش بهره سبببخش دولتی و بخش خصوصی است. این مشارکت 

برداری کنند و در سود نهایی صورت مشترک بهرهتوانند بهبخش می دو ها هربرداری نهایی زیرساختبرسند. در بهره

و  نیتأم با که معتقد است  است (Casey, 2005کیسی ) هاینتایج پژوهش ةکننددییتأراهکار دوم  شریک شوند.

ود وجبا توجه به پروژه این  در حاصل خواهد شد. هادولتتوجهی برای انداز قابلها، پسزیرساخت یزیربرنامه

که باید به بهترین شکل از این پتانسیل استفاده کرد.  وجود داردپتانسیل زیادی در همکاری با دولت ، های مختلفکاربری

 ند از:ااین راهکارهای اصلی عبارت ةراهکارهای فرعی زیرمجموع

 

 مالی پروژه نیتأمگذار و ریزي براي جذب سرمایهو برنامه ینیبشیپ

باید از فنون و است؛ برای این منظور تباری برای اجرای پروژه یکی از موضوعات کلیدی در پروژه منابع مالی و اع نیتأم

ریزی لی آگاهی داشت که با توجه به ماهیت و مشخصات پروژه بتوان برای آن برنامهلالمبین ةهای رایج در عرصروش

 کرد.

                                                                                                                                                                          
1. Public-Private Partnership 
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 ترکصورت مشامکانات به ها وبرداري از مکانبهره

برداری صورت مشترک استفاده و بهرهخدمات و امکانات به ةتوان اعم از مالکیت یا اجاره برای ارائرا می هابرخی مکان

با  توان با به اشتراک گذاشتن آنمی ،شوندبا شناخت فضاها و امکاناتی که در پروژه کمتر استفاده می . همچنینکرد

برگزاری مسابقات در سطح  برایی ورزشی در این پروژه مثال فضاها ؛ برایگرفتها بهره های دولتی از آنسازمان

فرصت  تواندمیهمچنین این پروژه  تواند به اشتراک گذاشته شود.ای میمسابقه یاستانداردهامنطقه و شهری مطابق با 

 .کندمنطقه فراهم  موجود شهر و منطقه را از طریق ایجاد مرکز محله و مرکز یبنداستخوانبخشی به انتظام

 

 ونقلحمل يو راحت برا یمنا هایییتدرنظرگرفتن موقع: هکار سومرا

 ةمانند مسیر ویژ است؛دسترسی اعم از سواره و پیاده  هایها و شبکهدرنظرگرفتن راه راهکار دیگر مربوط به

سهولت عمومی به ونقلحملشود. همچنین باید سوی ورزش و تندرستی میایجاد انگیزه افراد به سببسواری که دوچرخه

مطالعة این راهکار نیز در همسو با . راحتی استفاده کننددر اختیار افراد اعم از کودک، نوجوان و سالمندان باشد تا بتوانند به

 نیتأمزیابی طیف وسیعی از خدمات و امکانات مورد نیاز جوامع محلی برای ربه الزام بررسی و ا( Casey, 2005کیسی )

در خیابان جمهوری اسالمی تقاطع یاسمن،  اگرمورد مطالعه در این پژوهش،  ةدر نمون .دارد اجتماعی اشاره هایزیرساخت

کمک شایانی به ساکنان این پروژه خواهد کرد. در ادامه به شرح راهکارهای فرعی  ،گیردبایستگاه اتوبوس و تاکسی قرار 

 پردازیم.آن می

 

 عمومی ونقلحملدر دسترس قراردادن 

ایجاد  ونقلحملریزی است و هدف از برنامه ونقلحملسیستم  ةآیندبارة گیری دریند تصمیمافر ونقلحملریزی برنامه

 اینکهعالوه به کند.طور اقتصادی فراهم نقلی است که بتواند حرکت انسان و کاال را با ایمنی کافی و بهوسیستم حمل

در این شهر نیز مانند  که ای دارای بافت تاریخی استسفرها باید راحت، ساده و ایمن باشند. شهر یزد از جمله شهره

های مناسب برای ورود وسایل نقلیه به درون بافت آوردن دسترسیای بر فراهمویژه دیتأکهای تاریخی مشابه بیشتر بافت

نزدیک  هاست که امکان دسترسیگونه سیستماین ةعمومی طراحی بهین ونقلحملوجود دارد. کلید اساسی در استفاده از 

 ونقلحمل ة. برای توسعباشدوجود آورده ه برا عمومی برای همگان  ونقلحملهای به ایستگاهیا مقصدی  أاز هر مبد

 د.نتجهیزات و تسهیالت ایستگاهی بهبود یاب ودهی شوند ها سامانها و اتوبوسعمومی باید تاکسی

 

  درنظرگرفتن مسیر براي عبور معلوالن

. یک شهروند شوداجتماعی باید فعالیت تمامی افراد جامعه از هر قشر و با هر محدودیتی فراهم  هایزیرساخت نیتأمدر 

جانباز و معلول، از حقوق اجتماعی برابری با سایر شهروندان برخوردار است و این حق و حقوق برابر، شامل امکان 

 .استر جامعه این قش وآمدرفتدسترسی آسان به اماکن مختلف شهری و معابر مناسب برای 
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  گسترش فضاي مناسب و ایمن جهت دوچرخه سواري

 ةدر سامان یشهردرون ةابزاری برای گذراندن اوقات فراغت فعال و غیرفعال، در نقش یک وسیله نقلی عنوانبهدوچرخه 

ش دوچرخه نق ،های مختلفو افزایش آالینده ونقلحملدلیل مشکالت متعدد به ،امروزه امروزی مطرح است. ونقلحمل

است. شهر یزد، شهر  یافته دوچندانفعال و پایدار در کاهش ترافیک و آلودگی هوا اهمیتی  ونقلحملیک ابزار  عنوانبه

دلیل توپوگرافی مسطح )اختالف ارتفاع کم( و سنت دیرپای مردمان است که به ها، از جمله شهرهاییتاریخی دوچرخه

نقلیه است و با  ةترین وسیلمچنین دوچرخه از نظر مصرف انرژی، باصرفهمناسب است. هدر آن دوچرخه سواری آن، 

 ةآید. برای توسعشمار میشهری به ونقلحملهای ندارد، یکی از پایدارترین سامانه یطیمحستیزتوجه به اینکه آلودگی 

دوچرخه  ةستگاهی و اجارو همچنین تسهیالت ای شدهسواری ایجاد دوچرخه ةسواری در پروژه باید مسیرهای ویژدوچرخه

 شود تا مردم به استفاده از دوچرخه تشویق شوند. درنظر گرفته

 

  هاتقویت ارتباطات اجتماعی بیشتر از طریق طراحی و مدیریت زیرساخت

کنند و با توجه به ساختار خانواده امروزی و تعداد فرزندان کم در هر صورت اجتماعی زندگی میها بهاز آنجا که انسان

و نیازهای جمعی  کردههای سنی مختلف بتوانند ارتباطات اجتماعی برقرار ای که در آن گروهانواده، ایجاد فضاها و زمینهخ

از  توانیمفرهنگی، مسکونی و ورزشی جوانان یزد،  ةوژبه این منظور در پر کنند، ضروری است. خود را در آن برآورده

افزایش تعامالت اجتماعی  منظوربهفضاهای سبز مورد نیاز برای ایجاد بستری  نیتأم منظوربهسبز  یاشبکهفرصت ایجاد 

 .کردبهره برد و عالوه بر آن امکان ایجاد یک مرکز محله و منطقه سرزنده را فراهم 

 

 یررشد و متغبهرو یازهاينو  یندهآ اندازچشم يبرا یزيربرنامه: راهکار چهارم

های جامع است که ریزیبرنامه ،اجتماعی کمک شایانی کند هایزیرساخت نیتأمتواند برای راهکار دیگری که می

هدف و برنامه هزینه  براساسها زیرساخت نیتأمکه برای  افراد جامعه و نیازهای در حال تغییر باشد ةگوی نیاز همپاسخ

العمل ایط بهتری برای عکسوجودآمدن تغییرات، شرشود تا از اتالف هزینه و زمان جلوگیری شود و همچنین قبل از به

ید ؤراهکاری است که م «رشدنداز آینده و نیازهای روبهاریزی برای چشمبرنامه» در برابر نیازهای متغیر داشته باشیم.

در  که همگی است( Heckert and Rosan, 2016مگان هسکرت و کریستینا روسان )سایر پژوهشگران از جمله نظرات 

های آینده در پایدار یعنی برآوردن نیازهای نسل امروز بدون ایجاد تهدید توانایی نسل ةاهداف توسعبر پژوهش خود 

آن  ریتأثیا تحت  خواهند شدپروژه افراد زیادی ساکن این به اینکه در  با توجه .اندکرده دیتأکنیازهای خود کردن برآورده

آن  آیندهن فعلی و ااثرذی برایماعی آن ضرورت دارد های اجتبرای اطمینان از پایداربودن زیرساختقرار خواهند گرفت، 

 در ادامه به شرح راهکارهای فرعی پرداخته شده است. ریزی مناسب صورت بگیرد.برنامه

 

 اجتماعی هايهاي آتی زیرساختریزي مدون براي برنامههدایت و برنامه

پروژه  یهاساختماندلیل افزایش طبقات فعلی به پروژه، از میان رفتن مقیاس انسانی در بافت ةیکی از تهدیدهای بالقو
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 اندازچشمیند رسیدن به اراهم شود تا افراد بتوانند فرف یانهیزمبنابراین برای کاهش این تهدید ضروری است  است؛

 شهر ةآیندبارة دگی خود درهای جامعه و محل زنمشارکتی را به بهترین نحو و با درنظرگرفتن شرایط موجود و پتانسیل

اجتماعی منجر  هایزیرساختة مدون برای توسع یزیربرنامهکنند. چنین بستری درنهایت به ایجاد یک  گیریتصمیم

 خواهد شد.

 

 نیازهاي متغیر جامعهگوي هاي پاسخطراحی زیرساخت

با ایت است. س ةسیسات زیربنایی مناسب در محدودأت نبود ةدهندسنجی پروژه نشانمطالعات میدانی و اسناد امکان یجنتا

پذیری های انعطافر است و باید زیرساختنیازها و تقاضای افراد با سرعت در حال تغیی فناوری،توجه به رشد روزافزون 

فرهنگی، مسکونی و ورزشی جوانان  ةدر پروژ بارهدر این  گوی تغییرات تقاضای افراد باشند.بتوانند پاسخطراحی شوند تا 

ندگی و کنافزایش میزان دعوت منظوربهکننده در ورودی بناها حضورپذیر و دعوت یهافرمبه استفاده از  توانیمیزد 

 کنندگان اشاره کرد.جذابیت سایت برای استفاده

 

 از امکانات موجود ینهبه يبرداربهره: راهکار پنجم

برداری بهینه از امکانات موجود بهره ،شود کار گرفتههاجتماعی ب هایزیرساخت نیتأمتواند برای پنجمین راهکاری که می

توانند امکانات متنوعی را برای مردم فراهم کنند که باید هرکدام می ،هایی که دارندتوجه به دارایی ها بااست. زیرساخت

شود. به این صورت های پروژه میجویی در هزینهصرفه سبباین کار  وبرداری کرد ها بهرهبه بهترین شکل ممکن از آن

استفاده باشد. همچنین از قابلتغییر داد تا بتواند  ،اربری برخی فضاها را در ساعاتی از روز که بدون استفاده استکباید 

قبلی مانند های این راهکار در راستای پژوهش های مختلفی کرد.برداریتوان استفاده و بهرهامکانات یک فضا می

که در ( Deland, 2009; Martens et al., 2016; Silvius, 2017) استمارتنز و همکاران و دلند  ،سیلویوس

 :استراهکارهای فرعی شامل موارد زیر . اندکردهکمک مدیریت منابع اشاره پایداری بههای خود به پژوهش

 

 هااستفاده طیف وسیعی از دارایی

توان با برای مثال می است؛مختلفی  برداریپتانسیل بهره ، دارایکه دارد ایتوجه به کاربری ها باهر دارایی از زیرساخت

افزایش  منظوربههای ورزشی را در یک مجموعه ورزشی ساخت سالن ورزشی چندمنظوره، طیف متنوعی از فعالیت

 کارکردهای آن استفاده کرد.

 

  استفادهبرداري چندگانه از امکانات کمبهره

 ؛برداری کردها در جهتی دیگر بهرهتوان از آنمیو ستند نی استفادهقابلها یا روزهایی از سال ها در فصلبرخی کاربری

 داشته باشد. غیره راتفریحی و  تواند کاربری فرهنگی،برای مثال مدرسه در تابستان می
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 پروژه یجامع مورد توافق عوامل اصل یزيربرنامه: راهکار ششم

ای است که مورد توافق طرفین ریزی یکپارچهامهبرن ،ها درنظر گرفتزیرساخت نیتأمتوان برای آخرین راهکاری که می

وجود نیاید. قرارداد )کارفرما، طراح و پیمانکار( باشد تا از اتالف وقت و هزینه جلوگیری شود و در آینده مشکالت جدی به

که به ضرورت وجود سوست ( همGarvare and Isaksson, 2001و ایسکاسان )ره اگارو هایبا پژوهشراهکار ششم 

یند پایدار مدیریت پروژه ااثر برای فرهای ذیپذیر و دقیق بین همه گروهگیری مشترک، باز، انعطافند مذاکره و شکلرو

)کارفرما، دارد که مورد توافق طرفین پروژه نیاز پروژه به تنظیم چارچوب و روش همکاری  به این ترتیب .انداشاره کرده

 و زمان اجرا و مبلغ قراردادطرفین، موضوع قرارداد، محل پروژه، مدتکه در آن مشخصات  طراح و پیمانکار( باشد

ها باید داوری و حل اختالف ةپرداخت تعهدات هریک از طرفین قرارداد، موارد مربوط به فسخ قرارداد، نحو ةهمچنین نحو

 پردازیم.ی فرعی آن میکه در ادامه به شرح راهکارها مشخص شود

 

  اییشناخت پروژه و مطالعه ابتد

از مزایای این  .طراحی و اجرا باید شناخت کافی از پروژه وجود داشته باشد ةگیری تفکر اولیه تا مرحلاز زمان شکل

مشکالت  ینیبشیپهماهنگی خدمات طراحی و عملیات اجرایی،  مانندتوان به نکاتی مطالعات و شناخت کافی می

 جویی در وقت و هزینه اشاره کرد.احتمالی، صرفه

 

  بودجه و سود براساسنظرگرفتن هزینه در

ها را کنترل سمت خروجی موردنظر در انتهای پروژه هدایت شود، مسئول تیم پروژه باید بتواند هزینهبرای اینکه پروژه به

ها هزینه برایآل ریزی درست و ایدهشود، برنامهپروژه ایجاد می ةهایی که طی چرخکند؛ پس الزم است برای تمام هزینه

برای سوددهی پروژه امری کلیدی گیری براساس آن در هر زمان، پروژه و تصمیم ةوجود داشته باشد. درنظرگرفتن بودج

 است.

 

 درنظرگرفتن زمان احتمالی

روشنی مسیر اجرای پروژه را برای مجموعه به تا ستزمانی از شروع تا پایان الزم ا ةبرای اجرای پروژه، داشتن برنام

در طول اجرای  مؤثرها و افراد های اجرایی گروهکردن مسئولیتمشخص برایزمانی ابزاری  ةبرنامکند. این مشخص 

 پروژه است.

 

 درنظرگرفتن کیفیت مناسب طبق بودجه و سود

نیز ریزی و اجرا در برنامه ن به کیفیت موردنظر رسید.تواهای کارفرما میخواستهریزی و درک صحیح از نیازها و با برنامه

در مقیاس  ،دهدپژوهش حاضر نشان میطورکلی نتایج به شود. نیتأمتا نیازهای کارفرما  صورت بگیردد کنترل کیفیت بای

در صنعت ساخت برداشت.  پروژه، گام مهمیبا اتکای بر اصول مدیریت فوق عوامل  نیتأمتوان با اطمینان از محلی می
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های زیرساخت نیتأمبستر الزم برای  جیتدربهتوان جرایی میهای پژوهشی و اتعمیم مباحث فوق از جنبه باهمچنین 

پژوهش حاضر  باید توجه داشت که پایاندر  .کردهای مشابه و در سطح کشور مهیا اجتماعی پایدار را برای سایر پروژه

دلیل شیوع پروژه بهن مشکالت انجام مصاحبه با فعاال اند از:عبارت هاآنکه برخی از  داردهایی قرار محدودیت ریتأثتحت 

اجتماعی  هایاجرایی داخلی مرتبط با زیرساخت یهانمونهمنابع پژوهش یا فقدان یا عدم کفایت  و 19ید وبیماری کو

 .وسازساختصنعت  ةویژه در حوزپایدار به

ثیرگذاری أمیزان ت ،هستند رگذاریتأثاجتماعی پایدار  هایزیرساخت نیتأمخود در نوبة به  ی فوقکارهاراهاگرچه 

 یهاپژوهشبرای  هانهادشآمده در این پژوهش، پیدستهتایج ببا توجه به نبنابراین  ؛استمتفاوت  کارهاراههریک از این 

 کرد.مشخص را  هاآنتا بتوان اولویت  شوندارزیابی امتیازدهی و باید آتی شامل موارد زیر خواهد بود: راهکارهای فوق 

 اندازچشمریزی برای برنامه ریتأث شود.بررسی  اجتماعی پایدار هایزیرساخت نیتأمر خصوصی د-مشارکت عمومی ریتأث

بهینه  یبرداربهره ریتأثت ی پایدار پرداخته شود و درنهایاجتماع هایساختزیر نیتأمآینده واکاوی و به نیازهای متغیر در 

 .قرار بگیرد مورد پژوهشاجتماعی پایدار  هایزیرساخت نیتأماز امکانات موجود در 
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