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Introduction: In view of the importance of knowledge and attention to the nature and type of 

indicators of social and cultural sustainability of Tehran city in urban policy and planning by 

the officials and trustees, this study, based on a hybrid conceptual framework, compiles and 

prioritizes the indicators of the construct of social and cultural sustainability of Tehran city in 

view of the role of Tehran City Council and Municipality. 

Method: This research was conducted using a quantitative method (survey method with 

questionnaire and a checklist of indicators) and exploratory and confirmatory factor analysis 

and network analysis. In this method, the indicators were finalized after the initial list was 

compiled, refined, validated, and weighted by 30 relevant experts selected based on purposive, 

snowball, and key person sampling strategies. 

Findings: The priority of social sustainability indicators related to equity and justice, social 

participation, social responsibility, sustainability of local communities, recognition of social 

groups, preservation and improvement of urban nature, sustainability of population, and 

reorganization of labor. In the dimension of cultural sustainability of Tehran city, the 

indicators of cultural diversity, cultural participation, cultural equality, cultural identity, 

cultural heritage, prosperity and realization, and innovation were ranked. 

Conclusion: The results indicate that social and cultural sustainability is a totality which, on 

the one hand, is fluid, dynamic and changing due to its dialectical logic and, therefore, no static 

indicators can be given for it, and, on the other hand, its indicators cannot be derived from this 

totality. In fact, all these components are not an isolated concept and independent of other 

components, and all these components together form the totality of Tehran’s social and cultural 

sustainability. 
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های پایداری اجتماعی و فرهنگی شهر تهرران در   : با عنایت به اهمیت معرفت و توجه به ماهیت و نوع شاخصمقدمه

 مفهرومی  چارچوب بر ابتنا با حاضرو متولیان امر، مطالعة های شهری از سوی مسئوالن  ریزی ها و برنامه گذاری سیاست

به نقر  شرورای    توجه با تهران شهر فرهنگی و اجتماعی پایداریسازۀ  های شاخص بندی اولویت و تدوین به ترکیبی،

 شهر و شهرداری تهران پرداخته است.

لیسرت   امه مشرتم  برر چرپ   شناسی کمی )روش پیمای  برا تکنیرپ پرسشرن    : این پژوه  با استفاده از روشروش

 24ای انجام شده اسرت. در ایرن روش،    های تحلی  عام  اکتشافی، تأییدی و فرایند تحلی  شبکه ها( و تکنیپ شاخص

برفی و افراد مهم انتخراب شرده    های گلوله گیری هدفمند و استراتژی نظر و کارشناس مرتبط که با ابتنا بر نمونه صاحب

 دهی نهایی شدند. فهرست اولیه، پاالی ، اعتباریابی و وزنها پس از تدوین  بودند، شاخص

ترتیب مربوط به برابری و عردالت، مشرارکت اجتمراعی، مسرئولیت      های پایداری اجتماعی به : اولویت شاخصهایافته

های اجتماعی، حفظ و بهبرود ببیعرت شرهری، پایرداری جمعیرت و       اجتماعی، پایداری اجتماعات محلی، تصدیق گروه

های تنوع فرهنگی، مشرارکت فرهنگری،    دهی مجدد کار است. در بعد پایداری فرهنگی شهر تهران نیز شاخص سازمان

 ترتیب در اولویت قرار داشتند. بخشی و نوآوری به برابری فرهنگی، هویت فرهنگی، میراث فرهنگی، شکوفایی و فعلیت

است که بر مبنای منطق دیالکتیکی خود از  دهد پایداری اجتماعی و فرهنگی کلیتی : نتایج نشان میگیرینتیجه

های ایستایی برای آن شد. همچنین  توان قائ  به شاخص سیالیت، پویایی و دگرگونی برخوردار است و درنتیجه نمی
 سایر از مستق  و منتزع مفهومی ها مؤلفه اینهای آن را از این کلیت منتزع و جدا کرد؛ درواقع همة  توان شاخص نمی
 .سازند برمی را تهران شهر فرهنگی و اجتماعی پایداری کلیت یکدیگر کنار در و یستندن ها مؤلفه

   .294-271(، 3)14، شهری( _توسعة محلی )روستایی  های اجتماعی و فرهنگی شهر تهران. بندی تجربی شاخص (. صورت1441پور گتابی، کرم ) حبیب: : استناد

Doi: https://doi.org/10.22059/jrd.2022.349186.668761  
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 ریزی شهر تهران. مرکز مطالعات و برنامه
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مقدمهوطرحمسئله.1
ی ظاهر شد؛ اجتماعی و اقتصادی، طیمح ستیزتوسعه متشک  از ابعاد  دیجدمنزلة الگوی  به داریپابه بعد، مفهوم توسعة  1974از دهة 
ی و طیمح ستیزنیز بعد  1994اسط دهة و او 1974ی در دهة عن، برابر نبود. در ابتدا یشد یمابعاد داده  نیای که به وزنو  تیاهمالبته 

ی در اجتماعموضوعات  1994ی بعد و تنها از اواخر دهة ها دههی داشتند. در شتریبی وزن اقتصادبعد  1994دهة   یاواسپس در 
وابسته به  سبونیلی استراتژ(، 1993) ونسکوی 31 دستور کاربه  توان یمکه از جمله  افتندۀ خود را یژیو گاهیجای داریپادستورالعم  

ی داریپامفهوم  گذاران استیس دادهایرو نیا( اشاره کرد. پس از 3441یی در گوتنبرگ )اروپای شورا( و نشست 3444یة اروپا )اتحاد
به بعد( شاهد تعادل  31)از قرن  رو  یپو  ریاخی ها دههی بهتر است در حتقرار دارند و  تیاولوی در داریپای را در گفتمان اجتماع
 (.2: 3447، 1ویکوالنتون) میباش داریپاسه بعد توسعة  نیا تیاهم

و توسعه دانست  ستیز طیمح یمسائ  جهان از یا تازه یآگاه ةجینت توان یرا م 1974 ةدر ده یداریمفهوم پا  یدایپی، روبه هر 
در  وکیکوکویة اعالم رشد، یها تیمحدودمانند  ییها انتشار کتاب ،1964 ةده یطیمح ستیز یها جنب  مانند یعوامل ریتأث که تحت
و  ینیبحر)قرار گرفته بود  31و دستور کار  ویس راجال ،1973در سال  «و توسعه ستیز طیمح»بارۀ کنفرانس سازمان مل  در، 1974

 ثیحی جامعه از سنتو پوستة  تیوضعمعناست که  نیای، به فرهنگی و اجتماعی داریپاصحبت دربارۀ  نیبنابرا(؛ 43: 1294مکنون، 
؛ میمواجهی سنتی فرهنگی و اجتماع تیوضعنبودن داریپادیگر با  عبارتبوده است و به  ناکامی مؤثر نبوده و فرهنگی و تماعاج
ی را ادیزی ها بحرانی همة شهروندان رقم بزند و چنانکه اشاره شد، به مشکالت و برای را نسلی که نتوانسته است عدالت ا یداریپا

ی، با دو مفهوم عدالت )حق به شهر( و نس  فرهنگ ثیحی و چه از اجتماع ثیحی، چه از داریپافهوم در م نیبنابرامنجر شده است؛ 
ی و مفهومی فضاو آن را وارد  دیبخشی ا تازه تیهو داریپای، به مفهوم توسعة فرهنگی و اجتماعی داریپا. میمواجه)زمان( 

 د.از آن غفلت شده بو نیااز   یپی کرد که تا ا تازهی گذار استیس
 نیای از اریبساند،  یی یافتهها یسازگارتوسعه  ندیفرادر برخورد با  رانیای شهرهااگرچه  کهاست  نیابا این حال موضوع 

، ظاهر هیرو یبی وسازها ساختیی در معنا یبیی، فضایی ناخوانای، شهریی فضا تیهورفتن  دارد. ازدست مارگونهیبی شکل ها یسازگار
ی ها بیآسی، فقر، انواع نابرابر، گذرند یم گریکداز کنار ی اعتنا یبی که مردمی ها تودهو  هینقل  یوسا ی و وجود انبوهشهری بایناز

ی مسائلدیگر  عبارت(. به 19: 1294)معمار،  روند یمشمار  به رانیادر  داریناپای شهرهایی بارز از وجود ها نشانهی و امثال آن، اجتماع
ساختار  رفتن نیازبی، شهری مرزها، گسترش تیجمع زیسرر، تراکم و نامهاجر، ورود تیعجمیی و رشد شهرگرا، شدن یصنعتمانند 
ی متعددی در شهر تهران منجر شده ها بحرانها و  آن به چال  رینظایی و فردگرای، رشد اجتماعها، ضعف تعامالت  ی محلهاجتماع

، تنزل تیجمعی ناهمگونها،  به خدمات، کاه  فرصت نداشتن یدسترسی، شهر، نداشتن خدمات ستیز طیمح بیتخراست؛ مانند فقر، 
ی که در تیوضع واقعی رقم زده است. درفرهنگی و اجتماع ثیحی را از داریناپای و شهر زندگ تیفیک  یفرسا تینهاهوا و در تیفیک

 داریناپاشده و شهری  رییتغی دستخوش فرهنگی و اجتماعی داریپا ثیحمعناست که شهر تهران از  نیاشهر تهران رقم خورده، واجد 
ی ها پهنهی در داریناپای از عناصر اریبسمتفاوت است،  گریکدها و منابق مختلف از ی پهنه تیوضعی، داریناپا نیااست. اگرچه در 

از  1 و 2، 6، 13بق دهد، منا پژوه  نشان می پی جینتای مثال برای داد؛ تسرها را به یکدیگر  توان آن هستند و می کسانمختلف ی
 داریمنابق ناپا 14و  31، 19، 19، 17، 16منابق  ند ومنابق شهر تهران دار گرید از یتر مناسب طیشرا یاجتماع یداریاظ پالح

 (.1293ی، نینمزاده  ی و شعبانبرهانی، نیمشکهستند ) شهر تهران در کالن یاجتماع

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ  
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ی، مرور شهری ها یزیر برنامهو  ها یگذار استیسی در فرهنگی و اجتماعی داریپاحال و با وجود ضرورت توجه به مفهوم  نیابا 
ی فرهنگی و اجتماعی ها هیسرماشهر تهران با داشتن  که یدرحالموضوع نشده است؛  نیای به چندانتوجه  دهد یممنابع نشان 
یری در تحقق چشمگ  یپتانسی، کیزیفی ها هیسرمای و چه با داشتن فرهنگ راثیمی، فرهنگی و قومفرد، چه در قالب تکثر  منحصربه

 ها یگذاراستیسیة پامنزلة بستر و  مفهوم به نیااست که  نیا، انتظار بر زینة توسعة شهر تهران گان سهی ها برنامهمفهوم دارد. در  نیا
ی در گذاراستیسی اول و دوم توسعة شهر تهران، نگاه به ها برنامه. در ردیگی مدنظر قرار بفرهنگی و اجتماعی ها حوزهحداق  در 

ی شهر. همچنین فرهنگی و اجتماعی واقعی ازهاینی بر شعار بود تا مبتن شتریب امفقود بود ی ای، یفرهنگی و اجتماعی ها وزهح
 نیانشده بود. در  نیتدوو  فیتعری فرهنگی و اجتماعی داریپا رامونیپی جامع ا هینظری مبنا برشدنی  اجرا ی و اتیعملی ها برنامه
و  یذات فیفراتر از وظا اریکه بس ندبود پذیرفتهرا  ییها تیمسئول ،خود گاهیجای( در شورا و شهردار) تهران یشهر تیریمدبرنامه، 
ی ابهاماتی متناظر با آن، ها برنامه کردن یاتیعملانداز و  ی شهر در چشماجتماعی و فرهنگمسئوالن حوزۀ  نیهمچن .آن بودی قانون
شهر در ارتباط  یو اجتماع یفرهنگ ۀحوز یها شهر تهران، شاخص ةدوم توسعة اممشخص در برن ةوجود مصوب با یحتی داشتند. ادیبن

 نشد. فیتعر گاهچیه یبا شهردار
 نیتدوو  میتنظاجرا  تیقابلی شهر و ازهاینی مبنا بر ها یگذاراستیسو  ها یزیر برنامهی شده است سع شتریبدر برنامة سوم توسعه 

 نیتدوی فرهنگی و اجتماعی داریپا کردیروی در برنامة سوم توسعه با فرهنگی و جتماعای سطوح اول تا سوم حوزۀ ها شاخصشوند. 
در  گریدالزم را ندارند و از سوی  تیجامع زینی و مفهومی و نظرسو پشتوانة  پها از ی شاخص نیا رسد یمنظر  شده است، اما به

ی ها چال با ابهامات و  ها آن کردن یاتیعملت بر اجرا و ابالغ و نظار نیهمچنی و اجتماعی و فرهنگی لیتفصی جامع و زیر برنامه
 تیریمدی آن با توجه به نق  ها شاخصی و فرهنگی و اجتماعی داریپای مفهومی و نظرباید ابعاد  رو نیا ازفراوان همراه باشد؛ 

 ی و مطالعه شود.واکاوی، نیبازبی در ارتقای آن شهر

 ژهیو هبامر  انیمتولو  نمسئوالی برای در شهر تهران چندان فرهنگی و تماعاجی داریپا تیوضعمسلم است همچنان مفهوم و 
ی انجام شده است. در این میان زیر برنامهو  تیریمد کردیروگرفته نیز با  صورت مطالعات. ستینی تهران روشن شهرداری شهر و شورا
 نیابه  تیعنای است. با ضروری داشته باشد، داریپای فرهنگی و اجتماعبه امر  ژهیوی که توجه شناخت جامعه کردیروبه مطالعات با  ازین

و نوع  تیماهی شهر تهران، آنچه اهمیت دارد، معرفت به فرهنگی و اجتماعی داریپا رامونیپ قیتحقموضوعات و ضرورت 
سنج  و  یبرا یبعدمطالعات و اقدامات  ةنیزم تواند یمی که معرفتدر شهر تهران است؛  یفرهنگی و اجتماعی داریپای ها شاخص

مطالعة حاضر  رو نیا ازی شهر را موجب شود؛ فرهنگی و اجتماعی داریپاو ارتقای  میترم تینهاشهر و در نیادر بافت  ها شاخص نییتب
 ارهایرمعیز، ارهایمعها،  ی شهر تهران در مؤلفهفرهنگی و اجتماعی داریپای ها شاخص نیتر مهمی شده است که ده جهتسؤال  نیابا 
ی شهر فرهنگی و اجتماعی داریپاسازۀ   یتشکی در شتریبو وزن  تیاهمها  شاخص نیااز  پی کداماند و  ی گوناگون کدامها معرفو 

 تهران دارند.

ۀپژوهشنیشیپ.2
ی اندکزمان مطالعات  نیا. اگرچه در گردد یبرم  یپبه حدود دو دههة  رانیای در اجتماعی داریپا رامونیپشده  سابقة مطالعات انجام

ی استقبال سازمانی( صورت گرفته است، در بخ  دکتری ارشد و کارشناسی ها نامه انیپا)مانند  پیآکادمی فضادر  نهیزم نیادر 
 نیادر  ریاخکه در دو دهة  مطالعات نیاها مغفول مانده است.  حوزه در نظر سازمان نیای نشده و مطالعات داریپای از موضوع چندان
ی که در سطح شهر مطالعات، در دو دسته قرار دارند: دستة اول قیتحقاند، متناسب با موضوع  هر انجام شدهو بیشتر در سطح ش نهیزم
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مهم که در  مطالعاتی برخقسمت به  نیادر  نیبنابرااند؛  صورت گرفته گریدی شهرهاها و  در سطح استان حال  نیع درتهران و 
ی داریپا ای هستند که یمطالعاتمطالعه، همان شهر تهران است. دستة دوم،  حیرجتاند، اشاره شده است، اما  انجام شده گریدی شهرها
ی را داریپای که هر دو وجه مطالعاتاند؛ چه بسا تعداد  منزلة موضوع مطالعه انتخاب کرده وجه را به پی یفرهنگی داریپا ای یاجتماع

 نادر است. اریبسمورد توجه قرار داده باشند، 
ی اجتماعبه مشارکت  توان یمها توجه شده است،  ی به آنرانیای که در مطالعات فرهنگی و اجتماعی داریپای ها شاخصاز جمله 

ی و قاسم؛ نسترن، 1291، عایشفی و نجفپور،  ؛ جمعه1294ی، افتخار نیالد رکنی، زال و پورباهر؛ 1299ی، محمدی و النیمی صالح)
 زاده یهادی و قاسم؛ نسترن، 1296زاده،  ی و عبداهللماف؛ 1292ی، غالمی و نیسحی، مرصوصی، آباد ملپی مختار؛ 1293زرگر،  زاده یهاد

ی، افتخار نیالد رکنی، زال و پورباهر؛ 1291یی، شکوی و محمدی کاظم) تیجمع(، 1299ی، موسائی و ریظه، پور نیحس؛ 1296زرگر، 
ی، محمدی و النیمی صالحی )فرهنگی و اجتماعی افضاهی به خدمات و دسترس(، 1293ی، نینمزاده  ی و شعبانبرهانی، نیمشک؛ 1294
پور،  ی و عدالت )جمعهبرابر(، 1299؛ ارمغان، 1293ی، سییری و انور؛ 1292ی، نیحس؛ 1294ی، افتخار نیالد رکنی، زال و پورباهر؛ 1299
ی زندگ تیفیک(، 1296زاده،  بداهللی و عماف؛ 1293، انینور؛ توانا و 1293ی، نینمزاده  ی و شعبانبرهانی، نیمشک؛ 1291، عایشفی و نجف

؛ 1293زرگر،  زاده یهادی و قاسم)نسترن،  تیامن(، 1299ی، موسائی و ریظه، پور نیحس؛ 1293زرگر،  زاده یهادی و قاسم)نسترن، 
ر، ( و حس تعلق به مکان )خاکپو1292ی، نیحسی )اجتماعی و انسجام همبستگ(، 1299ی، موسائی و ریظه، پور نیحس؛ 1292ی، نیحس
 ( اشاره کرد.1299ی، موسوی و شکوهزاده، رهنما، اجزاء  ؛ عبداله1297ی، خیشاقدم و  زاده فیشر

ی، داریپامفهوم  نیتکوزمان با آغاز و  گفت هم توان یمو  میمواجهی داریپاة نیزمی از مطالعات در غنی با حجمی خارج اتیادبدر 
مشهود است، بیشتر مطالعات موجود در  زینی خارجمطالعات  نیابور که در  انآغاز شده است، اما هم زینآن  رامونیپی تجربمطالعات 

 نیایی که در ها شاخصی موجود است. ازجمله فرهنگی داریپاای دربارۀ  همطالعی محدود شده و کمتر اجتماعی داریپابه  نهیزم نیا
و  انیمیالر؛ 3449ی و همکاران، دمپسبه مشارکت ) توان یماند،  ی اشاره کردهفرهنگی و اجتماعی داریپای به موضوع خارجمطالعات 

ی دوگو و آراس، اورفال؛ 3417، نیجبارو  زنبرگیآ؛ 3413، نسکایزیب؛ 3449ی و همکاران، دمپسی )منیاو  تیامن(، 3419ی، صادق
؛ 3413، نسکایزیب؛ 3449ی و همکاران، دمپس؛ 3447، ویکوالنتونی و عدالت )برابر(، 3447، ویکوالنتونی )اجتماعیة سرما(، 3419

؛ 3419ی دوگو و آراس، اورفال؛ 3449ی و همکاران، دمپس(، حس تعلق به مکان )3419ی، صادقو  انیمیالر؛ 3417، نیجبارو  زنبرگیآ
ی فرهنگی و اجتماعی به خدمات دسترس(، 3413ی )آکسِلسون و همکاران، فرهنگی و اجتماعی ها ارزش(، 3419ی، صادقو  انیمیالر

و  بوم ستیز(، مصرف سازگار با 3413، نوت نیجی و دوکسبوری )زندگ تیفیک(، 3413، نوت نیجی و دوکسبور، 3413، ایسیتمو)بافو و 
 ( اشاره کرد.3419ی دوگو و آراس، اورفالاز فضا ) تیرضاو  طیمح( و درک از 3417، نیجبارو  زنبرگیآ) داریپای شهراشکال 
و  تیمزوجوه  نیتر مهمی دارد که ریگ جهینت نیچندی داللت بر فرهنگی و اجتماعی اردیپای دربارۀ قبلی و نقد مطالعات بند جمع
 :روند یمشمار  به زین ها آنی مطالعة حاضر از نوآور
 افتی( ظهور یدکتری ارشد و کارشناسی ها نامه انیپا)مانند  پیآکادمابتدا در حوزۀ  رانیای در فرهنگی و اجتماعی داریپا. مطالعات 1

همچنان  پیآکادمحال، حجم مطالعات  نیا؛ با افتی گسترش یشهردار ژهیو هبی دولتها و مؤسسات  سمت سازمانو سپس به 
ی و کاربردمسئله، بر وجه  نیای دارد و سازمان تیماهاساس، مطالعة حاضر  نیهمی است. بر سازماناز مطالعات  شتریب
 اند. کمتر به آن توجه داشته پیآکادم ژهیو هبی قبلداللت دارد که مطالعات  قیتحق بودن گذارانه استیس

ی از اریبساند که  ی را مدنظر قرار دادهاجتماعی داریپا ااند: ی ی دو دستهشهری فرهنگی و اجتماعی داریپاموجود، مطالعات  اتیادب. در 3
نادرند. مطالعة حاضر  اریبسدسته  نیاگرفته در  اند که مطالعات صورت ی کردهبررسی را فرهنگی داریپا ااند، ی دسته نیامطالعات در 
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کرده   یتحلها مطالعه و  ها و شاخص ی متشک  از ابعاد، مؤلفهبیترکسازۀ  پعنوان ی ی را بهداریپای فرهنگی و اجتماعهر دو وجه 
 است.

ی، ابیاعتباری ( براANP) یا شبکه  یتحل ندیفرای، استفاده از قبلی مطالعات برخمطالعه در مقایسه با  نیا زیتمااز وجوه  گریدی ک. ی2
کمتر استفاده  اریبسی قبلی است که در مطالعات فرهنگی و اجتماعی داریپای ها شاخصها و  ی ابعاد، مؤلفهده وزنی و بند تیاولو

 اند. بوده  یمایپمانند  گریدی ها روشی بر مبتنشده است و 

تأمالتنظری.3
که  میمواجهموجود  اتیادبی در ساز مفهومو  ها هینظری از تنوعبا ، ی آنامونریپی و مباحث فرهنگی و اجتماعی داریوم پابارۀ مفهدر

ی که تلیکو  تیجامعبا توجه به  زین. مطالعة حاضر روند یمشمار  به نهیزم نیای در تجربی و نظر اتیادب دیتولی براجزء منابع مرجع 
 حیتوضمتناسب با  میمفاهو  ها هینظر نیا، از مجموع ی در شهر تهران درنظر گرفته استفرهنگی و اجتماعی داریپای مفهوم برا

 ارائه داده، استفاده کرده است. ریزی که در کاملمجم  و 
ی گذار استیسندارد و هر سازمان و  گذاران استیسی سوی را از کسانوزن ی داریپااست که ابعاد مختلف توسعة  نیای بر عموماجماع 

 داریپای در توسعة اجتماعی و اقتصادی، طیمح ستیزگانة  ی از ابعاد سهکغالب هر دوره، بر یخود و گفتمان  تیفعالبا توجه به موضوع 
 ژهیو هبی آن طیمح ستیزبا بعد  داریپاتوسعة  اتیادباست که   یدلبدان  نیااست؛ البته  افتهابعاد ی گریدی بر کمترداشته و اهتمام  دیتأک
رو حجم مطالعاتی که  نیاآغاز شده است؛ از  1974در دهة « هیپای ازهاین»جنب   و هواداران 1964ی دهة طیمح ستیزة جنب  جینتدر 

( 3443) 1سلریگرو  گیتیل زعم بهی حتی است و اجتماعاز بعد  شتریبمراتب  ی وجود دارد، بهاقتصادی و طیمح ستیزدربارۀ ابعاد 
ی قرار دارند )نق  از کاری ها برنامهی و کاربردی بر درک مبتن شتریبنیستند و  ها هینظری بر مبتنهایی که اکنون وجود دارند نیز  پژوه 
 (.4: 3447، ویکوالنتون
براساس  گریدی برخکنند، اما  فیتعری را فرهنگی و اجتماعی داریپای کردند مفهوم سعنظران  ی صاحببرخموجود،  اتیادبدر 
ی داریپااند تا  ی پرداختهاجتماعی داریپانظران به موضوع  احبص نیا شتریب نکهیا  ضمنکردند.  فیتعری، آن را داریپای سازندۀ ها شاخص
شده  دهیدآن  عیوسی معنای در اجتماعی داریپای در اجتماعامر، آن است که مفهوم  نیا  یدلی از بخش رسد یمی؛ البته به نظر فرهنگ

ی صحبت اجتماعی داریپای دربارۀ وقت( 1996) 3الرن مپگروه اول،  انیمی مثال در برا؛ شود یم زینی فرهنگاست که شام  وجه 
و فقرا را  ایاغن نینه بعادال عیها توز که در آن انسان یتداوم تمدن»: سدینو یم آن فیتعردارد و در  دیتأک، بر مفهوم عدالت کند یم

 میمفاهت شهر از مصرف و حفظ منابع، نگهداشت و توسعة ساخ نیبعدالت، تعادل  میمفاه میشاهد فیتعار نیادر  نیبنابرا؛ «ندشاهد
ی ازهاینفقرا و رفع  گاهیجای توجه به ها مؤلفهرا با  داریپای به توسعة اجتماع کردیرو( 1999) 2وِنس یشاُورتون و . ندهست  یدیکل

و  4(. عمان39: 1294ی و همکاران، پورباهر) دندان یمی همسو آزادی و اجتماعبر سه عنصر تعادل، عدالت  دیتأکی عموم و اساس
ی آبرومندانه زندگ پی و حق داشتن ینسل درونی و نسل نیبی عدالت معنای به انسانی را مفهومی داریپا( 3: 3443) 3نبرگاسپانگ

 ضیتبعی )از جمله اجتماع ضیتبعو  تیمحرومی از زاریبی، اجتماعمفهوم، تعهد به انسجام  نیای اصلی از عناصر ک. یدانند یم

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ  
1. Liting & Griebler 
2. Maclaren 
3. Overton & Scheyvens 
4. Omann 
5. Spangenberg 
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ی جامعة مدرن، در ایمزای و اجتماعی ندهایفرای به ابیدستی است. عمومدان در امور مشارکت شهرون تیتقوبه  ازینی( و تیجنس
ی مشارکت فعال در جامعه خود برای شام  حق هر شهروند اجتماعی داریپامفهوم است، اما  نیایة مهم سو پبیشتر اوقات ی

 ی است.اساسعنصر  پمنزلة ی به
ی طیمحی هماهنگ و سازگار است و مدنکه با تکام  جامعة  دانند یمی ا توسعهرا ی اجتماعی داریپا( 16-13: 3444) 1پولس و اِسترن

ی و بهبود در اجتماعادغام  حال  نیع دری و فرهنگی و اجتماعی متنوع به لحاظ ها گروه زیآم مسالمتی ستیهمزکه به  دهد یمرا پرورش 
که  افتد یمی اتفاق وقتی اجتماعی داریپا( معتقدند 3443) 3. بارون و گونتلِتشود یممنجر  تیجمعی ها بخ ی همة زندگ تیفیک
 تیحمای ریپذ ستیزجوامع سالم و  جادیای برا ندهیآی ها نس  تیظرفبور فعال از  ی، ساختارها و روابط بهررسمیغی و رسمی ندهایفرا
ی خوب را فراهم زندگ تیفیکتند و هس پیدموکراتوابسته و  هم هستند، عادل و منصف، متنوع، به داریپای اجتماعکه از نظر  کنند یم
از  تیفیک پی: »... کنند یم فیتعر نیچنی را اجتماعی داریپای، شناس جامعهنظر  ( از نقطه73: 3443) سلریگرو  گیتیل دالت. کنند یم

ی ازهاینی از عیسوی مجموعة اجتماعی داریپاروابط درون جامعه دارد.  زین، با واسطة کار و جامعه-عتیببجوامع. آن داللت بر روابط 
ی، اجتماعی عدالت هنجاری ادعاهای حفظ شود و بوالنی زمانی آن در دورۀ ها تیقابلو  عتیببکه  کند یمی بربرف ا گونه بهی را انسان

و  داریپای ها مکان جادیا ندیفرای اجتماعی داریپا(، 2: 3413؛ 16: 3411) 2از نظر وودکرافت«. ی و مشارکت برآورده شوندانسانکرامت 
ی داریپا. شود یمی منجر ستیبهزدارند، به بسط  ازینها  ی خود به آنها مکانی و کار در زندگی براموفق است که با درک آنچه مردم 

ی و اجتماعی زندگاز  تیحمای برای الزم ها رساختیز؛ یعنی کند یم بیترکی اجتماعی ایدنی را با کیزیفی قلمرو براحی اجتماع
 ها. ی تکام  مردم و مکانفضاو  یمدنی و مشارکت ریدرگی برایی ها نظامی، اجتماع التیتسهی، امکانات و فرهنگ

ی سازندۀ آن ها شاخصآن، بلکه براساس  تیماهی را، نه براساس فرهنگی و اجتماعی داریپای کردند سعنظران  دستة دوم از صاحب
ی زندگ، آن را شام  سبپ داریپای توسعة اجتماعکز بر بعد ( با تمر3441) 4فتانگیاست -باکلر -هانس ادیبنی مثال براکنند؛  فیتعر

 3و مورگان نسیبا. داند یمی اجتماعی نوآوری توانمندسازی برابر و ها فرصتی، اجتماع نیتأم، نظام هیپای ازهاینی ارضای، نییخودتع
یی زدا تیمحروم، هیپای ازهایناز رفع  ددانن یممختلف آمده است، عبارت  فیتعاری را که در اجتماعی داریپاعناصر  نیتر مهم( 3444)
ها،  عادالنة فرصت عیتوزی، اجتماعیة سرمای، حفظ و توسعة اجتماعی و فرد تیمسئولی، پرورش فردی ناتوانمنظور رفع  به
ی همگنی را شام  درجة اجتماعی داریپا 6ی مشارکت. ساجسبرای مردم قدرتمندسازی، پرورش مدارا و فرهنگی تنوع شناس تیرسم هب

ی اجماعی و انسجام ریگ میتصم ندیفرای، مشارکت در اجتماعبه منابع و خدمات  کسانی یدسترسی درآمد، اشتغال، متساو عیتوزی، اجتماع
ی معرفیی ها شاخصی از ا مجموعهی را اجتماعی داریپا 3411در سال  9و مُبرگ نگتنریو(. 3446، 7و کلمنز برگیاشنادانسته است )

ی در اجتماعی، انسجام ستیبهزی، بهداشت و اجتماعیة سرمای(، محلی باز، خدمات فضای )اشتغال، دسترسند از: ا که عبارت اند کرده
ی، ارتباط و حرکت اجتماعی، آموزش، مسکن، ثبات فرهنگ راثیمی، محلعادالنة اشتغال و درآمد، مشارکت  عیتوزی، ذهنی و نیعابعاد 
ی ماهو فیتعربر  ( عالوه3413وودکرافت )ی( و حس مکان و تعلق. نسل نیبی )درون و عاجتماونق  مناسب(، عدالت  ، حم ادهیپ)عابر 

. 1: داند یمشاخص  12ی و درمجموع اصلحوزۀ  2، آن را شام  رسد یممفهوم  نیای به سنج  وقتگذشت،  تر یپی که اجتماعی داریپا

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ  
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. 3ی، محلو امکانات  التیتسهی، منیای، احساس ستیبهز، گانیهمسابا  وندیپی، محل تیهوی شام  فرهنگی و اجتماعی زندگ
به کن  و   یم. صدا و نفوذ شام  2ی، شهری، مبلمان محل، ادغام زیمتماونق ، کاراکتر  ی، حم محلی اجتماع فضاشام   ها رساختیز

 ی.اثرگذاریی نفوذ و توانا
ی نیست اصلمابعد آن، بعد مجزا و  پردازان دهیاو ی الملل نیبی مؤسسات بند صورتی و پرداز مفهومی در فرهنگی داریپای است گفتن
اند.  ی نقد کردهریناپذ تیرؤ نیای از بعد پردازان دهیای از اریبسشود، اما  ی محسوب میاجتماعی داریپای از ابعاد و عناصر کو بیشتر ی

( 196-192: 3442) 1یتراسب دیویدی آن پرداخته است، پرداز مفهومی توجه کرده و به فرهنگی داریپای که به کسان نیاولی از کی
از  بار نینخستی برای توجه کرد، فرهنگی ها دهیاسازمان مل  که به پرورش  1993فرهنگ و توسعة سال  ونیسیکماست. به اعتقاد او 
د. ی زاده شفرهنگی داریپای استفاده کرد و از آن پس مفهوم فرهنگی به منابع ابیدستی برا ندهیآی نس  ازهایناصطالح قدیمی 

ی، عدالت نسل نیبی، عدالت رمادیغی و مادی ستیبهزی است: فرهنگی داریپاة نیزمی در محوربه هفت موضوع  قائ ی تراسب
 ی متقاب .ها ستمیس شناختن تیرسم هبی و فرهنگی ها ستمیسی از نگهدار، اطیاحتی، حفظ تنوع، اص  نسل درون

در انطباق با  رییتغی رواداری و فرهنگ تیهویی حفظ توانارا در قالب  یفرهنگی داریپا( 1999) 3یداریپامؤسسة مطالعات توسعة 
و حفظ  شدن یجهانروند  راتیتأثی را شام  مقابله با اجتماعی داریپا( 24: 3443. هاوکس )کند یم فیتعری مردم فرهنگی ها ارزش
ی فرهنگخدمات  جادیابر هنر و آموزش و  دیتأکی، مذهبی و ملی و خیتار راثیمی، تحقق ابعاد حس مکان، توجه به فرهنگ، توسعة تیهو
 تیاهمی شناس تیرسم هبی، ادراک فعاالنه و توأمان فرهنگ و فرهنگی داریپا( معتقدند 29: 3446) 2یدالبی و کنز مپی، دابلد. داند یم

دهد. از نظر  و جوامع خاص رخ مییی ایجغرافی ها مکانی انجام شود، در قالب داریپابرای  دیبای که اقدامات رایزیی است؛ ایجغرافمکان 
یی متفاوت است و ایجغرافی ها مکانی در قالب فرهنگیی مناسبات ایپوی و دگیچیپمالحظة  ازمندینی، داریپاة نیزمها، گفتمان مؤثر در  آن

ی و فرهنگی و طیمحی زهایتمادهندۀ  نشان دیبای داریپاة نیزمی در ادیبنمباحث  نیبنابراها؛  آن ستیز طیمحنه توجه جداگانه به مردم و 
 (.46: 1299ی، محمدی و النیمی صالحباشد )به نق  از  ژهیوی فرهنگی با ساختار مکاندر  ستنیزفعاالنة  نیتمر

ی از ا مجموعهبا  پردازان دهیای ها دهیای از انواع بیترکی مبنا بری را فرهنگی داریپا زین( 319: 3412آکسِلسون و همکاران )
ی و فرهنگی دسترسی، فرهنگ راثیمی، فرهنگ انداز چشمی، اجتماعیة سرمای، تنوع، مشارکت و فرهنگ اتیحی سرزندگی ها شاخص
 جیرا فیتعار]در  داریپای را ستون مفقودشدۀۀ توسعة فرهنگی داریپا( 3412و همکاران  ) 4. بورفوردکنند یم فیتعری فرهنگمصرف 
ی برای را اخالقی ها ارزشو  استیسی، حکمرانی، ریپذ ستیزمانند فرهنگ، ی گریدی ها ستونو  کنند یمی تلقی[ الملل نیبمؤسسات 

ی را به فرهنگی داریپا( 319-316: 3414) 3رکلندیبی و نیسوئ(. 2: 3417ی، وانیکی و رازیش) دنکن یم شنهادیپی چندستونساختار  پی
ی آور تابیی، گرا یمحلی، رهنگفی، تنوع اقتصاد اتیحی سرزندگی، فرهنگ اتیحی رزندگی، سفرهنگ راثیمی ها شاخص

 .اند کردهی محدود فرهنگ ستیز طیمحی و تمدن طیمح ستیز

ی شهر تهران فرهنگی و اجتماعی داریپاهای  ی تدوین شاخصبرای که تلیکو  تیجامعدر مطالعة حاضر با توجه به  حالبه هر 
ها  ن و همچنین پیشینة تجربی برای تدوین این شاخصنظرا و صاحب پردازان هینظرمستخرج از  میمفاه بیترکدرنظر گرفته شده، از 
ی داریپای سازۀ مفهومی و نظری ها بحثی منتخب با مفهومی، در پژوه  حاضر چارچوب پرداز مفهوم ثیحاستفاده شده است. از 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ  
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ی و آور جمع، دیولتی پژوه  نیز براساس آن ها دادهیی و قرابت الزم را داشت. همگرابافت شهر تهران،  زینی و فرهنگی و اجتماع
 شدند.  یتحل

ی بند صورتی فرهنگی داریپای و اجتماعی داریپای شهر تهران در دو بعد مستق  و مرتبط داریپای، مفهوم قیتلف کردیرو نیادر 
 توان ینمدو بعد، کامالً متداخ  هم هستند و  نیا نیبنابراها صورت گرفت؛  ی مرتبط با آنها شاخص نیتدودو  نیاشد و براساس 

، تنها جنبة نهیزم نیاو در  قیتحق نیای در فرهنگی و اجتماعی داریپاة دوگانی بند میتقسمتصور شد. همچنین  ها آنی میان مرز
 ی دارد.لیتحلی و سنجش

ی ده سازمان، عتیبب عیترفبراساس هشت مؤلفه ) قیتحق نیای در اجتماعی داریپامنظر،  نیااز  ی:اجتماعی داریپابعد اول، 

ی اجتماع تیمسئولی، اجتماعی، مشارکت تیجمعی، حفظ تعادل اجتماعی متضاد ها گروهی شناس تیرسم بهی و عدالت، برابر مجدد کار،
 پی هریمحور نیمضامیی براساس ها شاخص پی هریبرامدنظر،  کردیروبر چهار  ابتنای شد که با بند صورتی( محلو اجتماعات 

 و احصا شد. نیتدو

 
 شهر تهران یو فرهنگ یاجتماع یداریپا ی. مدل مفهوم1 شکل

 

ی ها شاخصو  ارهایمعتبع آن  ها و به مؤلفه توان یم کردیروچهار  نیادر این بعد، براساس  ی:فرهنگی داریپابعد دوم، 

ی، فرهنگ تیهوی، فرهنگ راثیمها،  ی و تحقق انسانبخش تیفعلی را در خوانشی منسجم احصا کرد که شام  هفت مؤلفة متعدد
 یی هستند.امدگرایپی و فرهنگی، تنوع فرهنگمشارکت  ی،نوآور

یشناسروش.4
ی اجتماعی داریپای ها شاخصها،  شاخص ستیل چپپرسشنامة مشتم  بر  پیتکنو   یمایپمی، روش کی شناس روشپژوه  با  نیا
ی نظری مبانش، ابتدا براساس رو نیاکرده است. در  نیتدوی تهران شهرداری شهر و شورای شهر تهران را با توجه به نق  فرهنگو 

ی شهر تهران فرهنگی و اجتماعی داریپای ها شاخصیة اولی و اسناد فرادست، فهرست خارجی و داخل، مطالعات پیتئورو خوان  
یی شدند. حجم نمونه نها( ANPی )ا شبکه  یتحل ندیفرا پیتکنی با ده وزنی و ابیاعتبار،  یپاالها پس از  شاخص نیاو  نیتدو

 استیسی، شناس جامعهی ها رشتهی شهر تهران در فرهنگی و اجتماعی داریپاو کارشناس مرتبط با موضوع  نظر صاحب 24شام  
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ی ها روشها بودند که با استفاده از  و مانند این ایجغرافی، شهری زیر برنامهی، شهر تیریمدی، اجتماعی و رفاه زیر برنامهی، اجتماع
سو و  پی از یغنی ابالعات دارای ها گروهافراد مهم که در آن  ی انتخاب شدند. همچنینبرف ولهگلی هدفمند و راهبردهای ریگ نمونه
ی ها روشها ابتدا با  دادهانتخاب شدند.  گریدی سوی شهر تهران از فرهنگی و اجتماعی داریپای مختلف مرتبط با ابعاد ها رشتهدر 
 ندیفراها و سپس با  یی دادهربنایزی عاملی به ساختار ابیدستی و ابیباراعتمنظور  ( بهEFAی )دییتأ( و EFAی )اکتشافعام    یتحل
ی برای فرهنگی و اجتماعی داریپای ها شاخصو  ارهایمعها،  و وزن مؤلفه تیاهم بیضرا نییتع(، به ANPی )ا شبکه  یتحل
 شدند.  یتحلی بند تیاولو

هاافتهی.5
، گریدی سوی شهر تهران از فرهنگی و اجتماعی داریپاشده دربارۀ  یبررسی هامحتواسو و مضمون  پاز ی قیتحقبا توجه به سؤاالت 

 شده است. میتنظ ریزی به شرح فرعبخ   نیچندی و اصلدر سه بخ   قیتحقی ها افتهساختار ی

یشهرتهرانفرهنگیواجتماعیداریپایهاشاخصفهرست.5-1

ها  شاخص نیای شهر تهران، فرهنگی و اجتماعی داریپای آمده در ها شاخصیی بازنماصحت و دقت  زانیم فیتوصی و ابیارزپس از 
و  پیتئوری ها یبند جمعنیز براساس  تینهای شدند. دراعتبارسنج PLSافزار  ی و نرمساختاری معادالت ساز مدلبا استفاده از 

ی به شرح شهر تیریمدبر نق   دیأکتی شهر تهران با فرهنگی و اجتماعی داریپای ها شاخصی مختلف، فازهای در دانیمی ندهایفرا
 ی قرار گرفتند.اتیعملسند  نیتدوی مبنای شدند و بند تیاولوو سپس  نیتدو ریز

 یشهر تیریبر نقش مد دیشهر تهران با تأک یاجتماع یداریپا یها شاخص فهرست. 1 جدول
 ها / شاخصارهایرمعیز ارهایمع ها مؤلفه

 عتیو بهبود بب حفظ
 یشهر

 یشهر عتیبب یده سامان الف(

 شهر یآب ریشهر و حفاظت از ذخا یمنابع آب داریپا تیری. مد1

 یشهر یمتناسب با منابع آب یسبز شهر یفضا تیری. مد3

 شهر یعیبب یها ستگاهیها و ز و حفاظت از پارک ینی. بازآفر2

 یشهر یها ندهیرفع آال ب(

 (یندگیآال زانی)برحسب م یشهر ۀندیآال عیصنا تی. محدودکردن فعال1

 پسماندها نیا داریو دفع پا یکیو الکترون ییایمیش یها ندهی. کنترل آال3

 یشهر یبافت مسکون یها زباله افتیباز ندیو اصالح فرا پی. تفک2

مجدد  یدهسازمان
 کار

 در مناسبات و روابط کار در شهر رییتغ الف(

 یخ  خصوصدر نسبت با ب یشهر دیتول یها یتعاون تیو تقو تی. حما1

 کار مدت یبوالن یاز قراردادها تی. حما3

حاص   یو معنو یدر سود و منافع ماد شدن میبه لحاظ سه نفعانیذ ةهم یاز منافع جمع تی. حما2
 از کار

 یمحل یوکارها کسب تیتقو ب(
 یو محل یبوم یروهاین یو علم یعمل یها و مهارت ها تیقابل تی. تقو1

 یکوچپ و متوسط محل یوکارها اسب به کسبمن یفضا صی. تخص3

 یشیکاه  کار فرسا پ(
 کار ندیکار در فرا یروهاین اریقدرت و اخت  یاز افزا تی. حما1

 ی. محدودکردن ساعات کار اجبار3

 و عدالت یبرابر

 ةهم یاساس یازهایعدالت در رفع ن الف(
 شهروندان

 هروندان )مسکن، کار و...(ش یاساس یازهاین ةبرآوردن عادالن ی. تالش برا1

 یاساس یازهاین نیتأم یعادالنه برا یدستمزدها یاز اعطا تی. حما3

 یشهر یها رساختیامکانات و ز ،ها برابر به فرصت ی. امکان دسترس1در  یشهر یها برابر فرصت عیتوز ب(
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 ها / شاخصارهایرمعیز ارهایمع ها مؤلفه

 نان/ ناتواابانی انافراد از جمله تو ةهم یبرا یشهر یفضا ةعادالن صی. تخص3 حق به شهر یراستا

 رامونیکاه  شکاف مرکز و پ پ(
 شهر یرامونینقاط پ یمناسب برا یها رساختیز تی. تقو1

 یاز برد اجتماع یری. جلوگ3

 یها گروه قیتصد
 یاجتماع

 یاجتماع یها گروه شناختن تیرسم به
 گوناگون

 مختلف یو اجتماع یشهروندان با منافع ببقات تیاز هو تی. حما1

 و بردشده یمذهب ،یقوم یها گروه یحقوق برا یاز برابر تیحما .3

قانون در برخورد با  انیو مجر یشهر تیرینهاد مد انیممدارا و تساه  در  یةروح  ی. افزا2
 شهروندان

 یحفظ تعادل شهر تیجمع یداریپا
 فعال شهر تی. حفظ جمع1

 یشهر یها همحل رساختیدر نسبت با ز تیحفظ توازن جمع یبرا یزیر . برنامه3

 یاجتماع مشارکت
شهروندان  پیگسترش مشارکت دموکرات

 در قدرت

محور در امور  اجتماع یها ها و کانون شهروندان، سمن یاز کنشگر تیبا حما یمشارکت تیری. مد1
 یشهر

 محور اجتماع یها محله به شهروندان و کانون یها تیو مسئول ها یریگ میتصم ی. واگذار3

 یشهر ةمداخله در امور توسع یبرا یمردم یها گروه یها تیو قابل ها تیظرف ةتوسع. 2

 یاجتماع تیمسئول

 ها/ نهادها شرکت یاجتماع تیمسئول الف(
فعال در هر منطقه با توجه به نوع  یها و شرکت هاسازمان یبرا یاجتماع تیمسئول ةبرنام نی. تدو1
 یع عمومحداکثررساندن مناف به یها براآن تیفعال

 یها در اجتماع محلبه آن یاجتماع تیمسئول یواگذار یبرا یبا کنشگران فرد یشیاند . هم1 کنشگران مح  یاجتماع تیمسئول ب(

 تیرینهاد مد یاجتماع تیمسئول پ(
 یشهر

 یطیمح ستیحفاظت از منابع ز یبرا یزیر . برنامه1

 ها خترسایو ز یشهر عتیحفظ بب یها استیس قیدق ی. اجرا3

 ها پروژه و ها برنامه ها، استیروز و کارآمد س به یابیرصد و ارز  ،ی. پا2

اجتماعات  یداریپا
 یمحل

 یحفظ اجتماعات محل

 ها محور محله اجتماع یها و ارکان یاجتماعات محل تی. حفظ هو1

 ها به آن و مال یاز ورود مراکز تجار یریو جلوگ یمسکون می. نگهداشت حر3

 شهروندان ازیبرحسب ن یستیرفاه و بهز تیقو. ت2

 یشهر تیریبر نقش مد دیشهر تهران با تأک یفرهنگ یداریپا یها شاخص فهرست. 2 جدول
 ها / شاخصارهایرمعیز ارهایمع ها مؤلفه

 یبخش تیو فعل ییشکوفا
 شهروندان

 یها تیکشف قابل یبرا یساز نهیزمالف( 
 شهروندان در مح 

 یفرهنگ برا یها محله، فرهنگسراها و خانه یمانند سرا ها هات محل. استفاده از امکان1
 یابیاستعداد

 یفیو ادراک ک یپرورش تفکر انتقاد ب(
 امور

 یمانند سرا یمحل تیریدر مراکز مد یتفکر انتقاد تیبا محور یآموزش یها برنامه ی. برگزار1
 فرهنگ یها محله، فرهنگسراها و خانه

 یو فرد یتماعاج یها پرورش مهارت پ(
 شهروندان

 ها در محله یو فرد یاجتماع یها مرتبط با مهارت یها کارگاه ی. برگزار1

 یفرهنگ ثیاز موار ینگهدار یفرهنگ راثیم

 هامناسبت و هاجشنواره ادبود،ی یها برنامه ی. اجرا1

 مردمو با مشارکت خود  ها همحل ازیبراساس ن یفرهنگ اتیح دیتجد یها برنامه ی. اجرا3

 شهر یفرهنگ ثی. حفظ موار2

 یخیتار یها تی. حفظ تکثر روا4

 یفرهنگ تیهو

 یو مذهب یاسالم تیهو الف(
 در شهر ی. پاسداشت عناصر مذهب1

 یمناظر شهر یدر براح یها و عناصر فرهنگ مذهب از نمادها، المان یریگ . بهره3

 یو مل یرانیا تیهو ب(
 در شهر یخیتار و یهنی. پاسداشت عناصر م1

 یمناظر شهر یدر براح یرانیا خیاز نمادها و عناصر فرهنگ تار یریگ . بهره3
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 ها / شاخصارهایرمعیز ارهایمع ها مؤلفه

 ینوآور

همراستا با  یها یاز نوآور تیحما الف(
 یشهر طیمح

 پاک یها ی. استفاده از فناور1

و  یتکنولوژ یعق  ابزار یها نقد جنبه ب(
 آن ینظام کنترل

 ی  نقادانه در مورد استفاده از تکنولوژدان تیریمد ستمی. استفاده از س1

 یفرهنگ مشارکت
 یفضاها تیریو مد جادیا یمشارکت برا

 یفرهنگ

 یشهر و محل یدر امور فرهنگ یریگ میتصم یبرا. مشارکت با مردم 1

 یمحل یفرهنگ یها و گروه هاکانون  یاز تشک تی. حما3

 یفرهنگ تنوع
م اقوا ةو زبان هم یحفظ آداب و رسوم محل

 در شهر

و حضور اقوام در  بیاقوام ساکن در شهر تهران با توجه به ترک یمحل ینمادها یریکارگ ه. ب1
 ها محله

 اقوام زبان و شعر ،یقیمختلف موس یها جشنواره ی. برگزار3

 یابعاد فرهنگ ةدر هم یمتعدد و مختلف فرهنگ یها ها وگروه از انجمن تی. حما2

 یفرهنگ یبرابر

 یفرهنگ یةسرما عیدر توز یبربرا الف(

افراد کمتر برخوردار به منابع  ژهیو هشهروندان و ب ةبرابر هم یکردن امکان دسترس . فراهم1
 یشهر یفرهنگ یارزشمند و فضاها

 شهروندان یو سطح فرهنگ عموم یمنابع معرفت ی. ارتقا3

 شهروندان انیمکردن امکان گردش ابالعات در  . فراهم2

 یشکاف فرهنگ کاه  ب(

آن یازهایو متناسب با ن یمنابق کمتر برخوردار شهر یبرا یفرهنگ یها رساختیز جادی. ا1
 ها

بر افراد کمتر  دیبا تأک یاجتماع یها گروه ةاوقات فراغت شهروندان در هم کردن ی. غن3
 برخوردار

هایشاخصبندتیاولو.5-2

یعاجتمایداریپایهاشاخصیبندتیاولو.5-2-1

وزن  نیکمتر« ی مجدد کارده سازمان»ی و نسبوزن  نیشتریب« ی و عدالتبرابر»، مؤلفة جینتابراساس ها:  ی مؤلفهبند تیاولو. 1

 ی دارند.اجتماعی داریپای ها مؤلفهی را در میان مجموعة نسب

ی حق به راستای در شهری ها تفرصبرابر  عیتوز»ی ارهایمعی، اجتماعی داریپای ارهایمعدر میان : ارهایمعی بند تیاولو. 2

ی از شتریبی نسبهستند، وزن « یبرابرعدالت و »که هر دو متعلق به مؤلفة « رامونیپکاه  شکاف میان مرکز و »و « شهر
 دارند. گریدی ارهایمع

ی زیر است: هااریرمعیزمربوط به  ارهایرمعیز تیاهم نیشتریبشده،  یی محاسبهنهابا توجه به وزن : ارهایرمعیزی بند تیاولو. 3

، ها یریگ میتصمی واگذاری، شهرمحور در امور  ی اجتماعها کانونو  ها سمنی شهروندان، کنشگراز  تیحمای با مشارکت تیریمد
رفاه  تیتقوی، اجتماعی از برد ریجلوگی شهر، رامونیپی نقاط برای مناسب ها رساختیز تیتقوی محله به شهروندان، ها تیمسئول
و  ها تیظرفی، توسعة شهری ها رساختیز، امکانات و ها فرصتی برابر به دسترسشهروندان، امکان  ازینی برحسب ستیبهزو 
ی شهروندان اساسی ازهاینی برآوردن عادالنة برای، تالش شهری مداخله در امور توسعة برای مردمی ها گروهی ها تیقابل

ی شهرۀ ندیآال عیصنا تیفعالها، محدودکردن  محور محله ی اجتماعها ارکانی و محلاجتماعات  تیهو)مسکن، کار و...(، حفظ 
 ی شهر.آب ریذخاو حفاظت از  ی شهرآبمنابع  داریپا تیریمدی(، ندگیآال زانیم)برحسب 

 
  



 

 

 

 

 

 292های پایداری اجتماعی و فرهنگی ...    بندی تجربی شاخص پور گتابی/ صورت حبیب

 

 

 شهر تهران یاجتماع یداریپا یارهایرمعیو ز ارهایها، مع مؤلفه یبند تی. اولو3 جدول

 تیاولو یرمعیارهاز تیاولو ارهایمع یتاولو ها مؤلفه

 1 و عدالت یبرابر
 یشهر یها برابر فرصت یعتوز

 حق به شهر یدر راستا
1 

ها و  شهروندان، سمن یاز کنشگر یتبا حما یمشارکت یریتمد
 یمحور در امور شهر اجتماع یها کانون

1 

 مشارکت
 یاجتماع

3 
مرکز و  میانشکاف  کاه 

 یرامونپ
3 

ندان و محله به شهرو های یتو مسئول ها گیری یمتصم یواگذار
 محور اجتماع یها کانون

3 

 یتمسئول
 یاجتماع

2 
 یپمشارکت دموکرات گسترش

 شهروندان در قدرت
 2 شهر یرامونینقاط پ یمناسب برا های یرساختز یتتقو 2

 یداریپا
 یاجتماعات محل

4 
نهاد  یاجتماع یتمسئول
 یشهر یریتمد

 4 یاز برد اجتماع یریجلوگ 4

 یقتصد
 یها گروه

 یاجتماع
3 

 یاساس یازهایدر رفع ن تعدال
 شهروندان

 4 شهروندان یازبرحسب ن یستیرفاه و بهز یتتقو 3

و بهبود  حفظ
 یشهر یعتبب

6 
ها و  شرکت یاجتماع یتمسئول

 نهادها
3 

 های یرساختامکانات و ز ،ها برابر به فرصت یدسترس امکان
 یشهر

3 

 7 یتجمع یداریپا
کنشگران  یاجتماع یتمسئول

 یمحل
6 

مداخله در  یبرا یمردم یها گروه های یتو قابل ها تیظرف توسعة
 یشهر ةامور توسع

6 

 یدهسازمان
 مجدد کار

 7 یمحل جوامع حفظ 9
شهروندان )مسکن،  یاساس یازهاین ةبرآوردن عادالن یبرا تالش

 کار و...(
7 

 9 ها محور محله اجتماع یها و ارکان یمحل جوامع یتهو حفظ 9 یشهر های یندهآال رفع  

  
 یها گروه شناختن یترسم به

 گوناگون یاجتماع
9 

 یزان)برحسب م یشهر یندۀآال یعصنا یتفعال محدودکردن
 (یندگیآال

9 

 14 شهر یآب یرو حفاظت از ذخا یمنابع آب یدارپا یریتمد 9 یتیتعادل جمع حفظ  

 9 یشهر یعتبب یده سامان  
 یها ها و شرکت سازمان یبرا یاجتماع یتمسئول ةبرنام ینتدو

 یها براآن یتفعال در هر منطقه با توجه به نوع فعال
 یحداکثررساندن منافع عموم به

11 

  
در مناسبات و روابط کار  ییرتغ

 در شهر
 13 یاساس یازهاین ینتأم یعادالنه برا یدستمزدها یاز اعطا یتحما 9

 9 یمحل یوکارها کسب یتتقو  
جمله  افراد از ةهم یبرا یشهر یفضا ةعادالن یصتخص

 نان/ ناتوایابان توان
12 

 9 یشیکار فرسا کاه   
 ینا یدارو دفع پا یکیو الکترون یمیاییش های یندهآال کنترل

 پسماندها
14 

    
و  یاز ورود مراکز تجار یریو جلوگ یمسکون یمحر نگهداشت

 ها به آن مال
13 

    
به  یاجتماع یتمسئول یواگذار یبرا یبا کنشگران فرد یشیاند هم

 یها در اجتماع محلآن
16 

 17 و ها برنامه ها، یاستروز و کارآمد س به یابیرصد و ارز ی ،پا    
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 تیاولو یرمعیارهاز تیاولو ارهایمع یتاولو ها مؤلفه
 ها پروژه

 17 یشهر یبافت مسکون یها زباله یافتباز یندو اصالح فرا یپتفک    

    
و  یمذهب ی،قوم یها گروه ةهم یحقوق برا یاز برابر یتحما

 بردشده
19 

    
 یرساختدر نسبت با ز یتتوازن جمع حفظ یبرا یزیر برنامه

 یشهر یها محله
19 

 34 ها یرساختو ز یشهر یعتحفظ بب های یاستس یقدق یاجرا    

 31 شهر یعیبب های یستگاهها و ز و حفاظت از پارک ینیبازآفر    

    
و  یشهر یریتنهاد مد میانمدارا و تساه  در  یةروح ی افزا

 ندانقانون در برخورد با شهرو یانمجر
33 

 32 محیطی یستحفاظت از منابع ز یبرا یزیر برنامه    

 34 کار یندکار در فرا یروهاین یارقدرت و اخت ی از افزا یتحما    

 33 فعال شهر یتجمع حفظ    

 33 یشهر یمتناسب با منابع آب یسبز شهر یفضا یریتمد    

    
و  یبوم یروهاین یو علم یعمل یها و مهارت ها یتقابل یتتقو

 یمحل
36 

    
 یو اجتماع یشهروندان با منافع ببقات ةهم یتاز هو یتحما

 مختلف
37 

 39 یساعات کار اجبار محدودکردن    

    
کوچپ و متوسط  یوکارها مناسب به کسب یفضا یصتخص

 یمحل
39 

    
در سود  شدن یمبه لحاظ سه نفعانیذ همة یاز منافع جمع یتحما

 حاص  از کار یوو معن یو منافع ماد
39 

    
در نسبت با بخ   یشهر یدتول های یتعاون یتو تقو یتحما

 یخصوص
39 

 24 کار مدت یبوالن یاز قراردادها یتحما    

یفرهنگیداریپایهاشاخصیبندتیاولو.5-2-2

ی فرهنگتهران، مؤلفة تنوع  ی شهرفرهنگی داریپای اصلی ها مؤلفهی نسبوزن  نیانگیمبا توجه به ها:  ی مؤلفهبند تیاولو. 1

 ی را دارند.نسبوزن  نیکمتری نوآوری و مؤلفة نسبوزن  نیشتریب

و « ی و زبان همة اقوام در شهرمحلحفظ آداب و رسوم »ی ارهایمعی، فرهنگ داریپای ارهایمعدر میان : ارهایمعی بند تیاولو. 2

 .نددار گریدی اارهیمعی از شتریبی نسبوزن « یفرهنگی فضاها تیریمدمشارکت در »

مربوط به  تیاهم نیشتریبشده،  یی محاسبهنها، با توجه به وزن ارهایرمعیزی بند تیاولودر : ارهایرمعیزی بند تیاولو. 3

امور  ی درریگ میتصمی، مشارکت با مردم برای محلی فرهنگی ها گروهو  ها کانون  یتشکاز  تیحمای زیر است: ارهایرمعیز
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ی ها رساختیز جادیای، فرهنگی در همة ابعاد فرهنگی متعدد و مختلف ها گروهها و  از انجمن تیحمای، محلی شهر و فرهنگ
ی در رانیا خیتاری از نمادها و عناصر فرهنگ ریگ بهرهها،  ی آنازهاینی و متناسب با شهری منابق کمتر برخوردار برای فرهنگ
و  بیترکی اقوام ساکن در شهر تهران با توجه به محلی انمادهی ریکارگ هبی شهر، فرهنگ ثیمواری، حفظ شهری مناظر براح

بر افراد کمتر برخوردار، استفاده از  دیتأکی با اجتماعی ها گروهاوقات فراغت شهروندان در همة  کردن یغنها،  حضور اقوام در محله
ی برابر همة شهروندان و دسترسن کردن امکا و فراهم ی، شعر و زبان اقوامقیموسی مختلف ها جشنوارهی برگزاری پاک، ها یفناور
 ی.شهری فرهنگی فضاهاافراد کمتر برخوردار به منابع ارزشمند و  ژهیو هب

 شهر تهران یفرهنگ یداریپا یارهایرمعیو ز ارهایها، مع مؤلفه یبند تی. اولو4 جدول  
 تیاولو یرمعیارهاز تیاولو ارهایمع یتاولو ها مؤلفه

 1 یفرهنگ تنوع
 ةو زبان هم یمحلآداب و رسوم  حفظ

 اقوام در شهر
 1 یمحل یفرهنگ یها ها و گروه کانون  یاز تشک تیحما 1

 3 یفرهنگ مشارکت
 یفضاها تیریدر مد مشارکت

 یفرهنگ
 1 یشهر و محل یفرهنگ اموردر  یریگ میتصم یبرابا مردم  مشارکت 3

 2 یشکاف فرهنگ کاه  2 یفرهنگ یبرابر
ابعاد  ةدر هم یعدد و مختلف فرهنگمت یها ها و گروه از انجمن تیحما

 یفرهنگ
3 

 4 یو مل یرانیا تیهو 4 یفرهنگ تیهو
و  یمنابق کمتر برخوردار شهر یبرا یفرهنگ یها رساختیز جادیا

 هاآن یازهایمتناسب با ن
2 

 3 یفرهنگ یةسرما عیدر توز یبرابر 3 یفرهنگ راثیم
مناظر  یبراح در یرانیا خیاز نمادها و عناصر فرهنگ تار یریگ بهره

 یشهر
4 

و  ییشکوفا
 یبخش تیفعل

6 
هم یفناور یها یاز نوآور تیحما

 یشهر ستیزطیراستا با مح
 3 شهر یفرهنگ ثیموار حفظ 6

 6 یفرهنگ ثیاز موار ینگهدار 7 ینوآور
اقوام ساکن در شهر تهران با توجه به  یمحل ینمادها یریکارگ هب

 ها و حضور اقوام در محله بیترک
6 

 7 یو مذهب یاسالم تیوه  
 دیبا تأک یاجتماع یها گروه ةاوقات فراغت شهروندان در هم کردن یغن

 بر افراد کمتر برخوردار
7 

  
و  ها تیکشف قابل یبرا یساز نهیزم

 ها شهروندان در محله ییتوانا
 9 پاک یها یاز فناور استفاده 9

  
 یفیو ادراک ک یتفکر انتقاد پرورش

 امور
 9 اقوام زبان و شعر ،یقیمختلف موس یها ارهجشنو یبرگزار 9

  
 یو فرد یاجتماع یها مهارت پرورش

 شهروندان
9 

افراد کمتر  ژهیو هشهروندان و ب ةبرابر هم یامکان دسترس کردن فراهم
 یشهر یفرهنگ یبرخوردار به منابع ارزشمند و فضاها

14 

  
 یتکنولوژ یعق  ابزار یها جنبه نقد

 نآ ۀکنند و نظام کنترل
9 

ها و با  محله ازیبراساس ن یفرهنگ اتیح دیتجد یها برنامه یاجرا
 مشارکت خود مردم

11 

 13 یاستفاده از تکنولوژ ۀباردان  نقادانه در تیریمد ستمیاز س استفاده    

 12 در شهر یخیو تار یهنیعناصر م پاسداشت    

 14 شهروندان یو سطح فرهنگ عموم یمنابع معرفت یارتقا    

 14 ها در محله یو فرد یاجتماع یها مرتبط با مهارت یها کارگاه یبرگزار    

 13 یخیتار یها تیتکثر روا حفظ    
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 تیاولو یرمعیارهاز تیاولو ارهایمع یتاولو ها مؤلفه

    
 یها محله، فرهنگسراها و خانه یمانند سرا ،ها از امکانات محله استفاده

 یابیاستعداد یفرهنگ برا
16 

    
مناظر  یدر براح یها و عناصر فرهنگ مذهب مانلاز نمادها، ا یریگ بهره

 یشهر
17 

    
 تیریدر مراکز مد یتفکر انتقاد تیبا محور یآموزش یها برنامه یبرگزار

 فرهنگ یها محله، فرهنگسراها و خانه یمانند سرا یمحل
19 

 19 شهروندان انیمامکان گردش ابالعات در  کردن فراهم    

 34 ها ها و مناسبت جشنواره ادبود،ی یها برنامه یاجرا    

 31 در شهر یعناصر مذهب پاسداشت    

یشهرتهرانفرهنگیواجتماعیداریپایهاشاخصیینهافهرست.5-2-3

بخ   نیاها، در  ی شاخصساز یینهای و ابیاعتباری در داخ  و خارج از کشور، قبلی تجربی، مرور مطالعات نظرپس از خوان  
یی، به نهافهرست  نیاقب  از اشاره به  ی شهر تهران ارائه شده است، امافرهنگ ی واجتماعی داریپا  ها دربارۀ یی شاخصنهافهرست 

 چند نکته دربارۀ آن اشاره شده است:
  ،نییپای، از باال به قبلی ها بخ ی ها افتهی، براساس یفرهنگی و اجتماعی داریپای آمده در هر دو بعد ها مؤلفهدر فهرست حاضر 

 اند. ذکر شده تیاولوبرحسب 

 ی سطح اول( و ها شاخص) ارهایمعدر دو ستون مشتم  بر  اقیس نیهمی آمده در فهرست حاضر در دو سطح و به اه شاخص
 اند. شده نیتدوی سطح دوم( ها شاخص) ارهایرمعیز

   آن  نیتدودر  نیبنابراو ارائه شده است؛  نیتدوی تهران( شهرداری شهر و شورای )شهر تیریمدفهرست حاضر، با توجه به نق
 ی شهر تهران استفاده شد.فرهنگی و اجتماعی داریپای در شهر تیریمدی ناظر به نق  ها اخصشاز 

  ی، فرهنگی و اجتماعی داریپاها در هر دو بعد  تعداد و تکثر شاخص  یدل هبی است نه بسته. شنهادیپفهرست حاضر فهرستی باز و
 کند.  یتکم تواند یمی گرید، هر محقق شود یممت ارائه قس نیای را که در فهرست نیبنابرا؛ ستینها ممکن  شاخص نیا قیتدق

  کند و   یتکم، کارش را گریدی ها شاخصو با گنجاندن  ردیبگفهرست الگو  نیااز  تواند یمموضوع خود  تیماهی بنا به پژوهشهر
 ببرد.  یپ

 یشهر تیریبر نقش مد دیشهر تهران با تأک یاجتماع یداریپا یها شاخص یینها فهرست. 5 جدول

 ها مؤلفه
 ارهایمع

 سطح اول( یها )شاخص

 ارهایرمعیز

 سطح دوم( یها )شاخص

 و عدالت یبرابر

در  یشهر یها برابر فرصت عی. توز1
 حق به شهر یراستا

 یشهر یها رساختیامکانات و ز ،ها برابر به فرصت ی. امکان دسترس1

 ابانی افراد ازجمله توان ةهم یبرا یشهر یفضا ةعادالن صی. تخص3

 یاساس یازهای. عدالت در رفع ن3
 شهروندان

 شهروندان )مسکن، کار و...( یاساس یازهاین ةبرآوردن عادالن ی. تالش برا1

 یاساس یازهاین نیتأم یعادالنه برا یدستمزدها یاز اعطا تی. حما3

 رامونیمرکز و پ انیم. کاه  شکاف 2
 شهر یرامونینقاط پ یمناسب برا یها رساختیز تی. تقو1

 یاز برد اجتماع یری. جلوگ3

 ها پروژه و ها برنامه ها، استیروز و کارآمد س به یابیرصد و ارز  ،ی. پا1 یشهر تیرینهاد مد یاجتماع تی. مسئول1 یاجتماع تیمسئول
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 ها مؤلفه
 ارهایمع

 سطح اول( یها )شاخص

 ارهایرمعیز

 سطح دوم( یها )شاخص

 ها رساختیو ز یشهر عتیحفظ بب یها استیس قیدق ی. اجرا3

 یطیمح ستیحفاظت از منابع ز یبرا یزیر . برنامه2

 نهادهاها/  شرکت یاجتماع تی. مسئول3
فعال در هر منطقه با توجه به نوع  یها ها و شرکت سازمان یبرا یاجتماع تیمسئول ةبرنام نی. تدو1
 یحداکثررساندن منافع عموم به یها براآن تیفعال

 یها در اجتماع محلبه آن یاجتماع تیلمسئو یواگذار یبرا یبا کنشگران فرد یشیاند . هم1 کنشگران مح  یاجتماع تی. مسئول2

 یاجتماع مشارکت
 پی. گسترش مشارکت دموکرات1

 شهروندان در قدرت

 محور اجتماع یها محله به شهروندان و کانون یها تیو مسئول ها یریگ میتصم ی. واگذار1

در امور محور  اجتماع یها ها و کانون شهروندان، سمن یاز کنشگر تیبا حما یمشارکت تیری. مد3
 یشهر

 یشهر ةمداخله در امور توسع یبرا یمردم یها گروه یها تیو قابل ها تیظرف ة. توسع2

اجتماعات  یداریپا
 یمحل

 ی. حفظ اجتماعات محل1

 شهروندان ازیبرحسب ن یستیرفاه و بهز تی. تقو1

 ها محور محله اجتماع یها و ارکان یاجتماعات محل تی. حفظ هو3

 ها به آن و مال یاز ورود مراکز تجار یریو جلوگ یمسکون میحر. نگهداشت 2

 یها گروه قیتصد
 یاجتماع

 یاجتماع یها گروه شناختن تیرسم . به1
 گوناگون

 و بردشده یمذهب ،یقوم یها گروه ةهم یحقوق برا یاز برابر تی. حما1

انون در برخورد با ق انیو مجر یشهر تیرینهاد مد انیممدارا و تساه  در  یةروح  ی. افزا3
 شهروندان

 مختلف یو اجتماع یشهروندان با منافع ببقات تیاز هو تی. حما2

 عتیو بهبود بب حفظ
 یشهر

 یشهر یها ندهی. رفع آال1

 (یندگیآال زانی)برحسب م یشهر ۀندیآال عیصنا تی. محدودکردن فعال1

 پسماندها نیا داریو دفع پا یکیو الکترون ییایمیش یها ندهی. کنترل آال3

 یشهر یبافت مسکون یها زباله افتیباز ندیو اصالح فرا پی. تفک2

 یشهر عتیبب یده . سامان3

 شهر یآب ریشهر و حفاظت از ذخا یمنابع آب داریپا تیری. مد1

 شهر یعیبب یها ستگاهیها و ز و حفاظت از پارک ینی. بازآفر3

 یشهر یبع آبمتناسب با منا یسبز شهر یفضا تیری. مد2

 ی. حفظ تعادل شهر1 تیجمع یداریپا
 یشهر یها محله رساختیدر نسبت با ز تیحفظ توازن جمع یبرا یزیر . برنامه1

 فعال شهر تی. حفظ جمع3

مجدد  یدهسازمان
 کار

 یمحل یوکارها کسب تی. تقو1
 یو محل یبوم یروهاین یو علم یعمل یها و مهارت ها تیقابل تی. تقو1

 یکوچپ و متوسط محل یوکارها مناسب به کسب یفضا صیخص. ت3

 در مناسبات و روابط کار در شهر ریی. تغ3

 یدر نسبت با بخ  خصوص یشهر دیتول یها یتعاون تیو تقو تی. حما1

 کار مدت یبوالن یاز قراردادها تی. حما3

حاص   یو معنو یمنافع ماددر سود و  شدن میبه لحاظ سه نفعانیذ ةهم یاز منافع جمع تی. حما2
 از کار

 یشی. کاه  کار فرسا2
 کار ندیکار در فرا یروهاین اریقدرت و اخت  یاز افزا تی. حما1

 ی. محدودکردن ساعات کار اجبار3
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 یشهر تیریبر نقش مد دیشهر تهران با تأک یفرهنگ یداریپا یها شاخص یینها فهرست. 6 جدول

 ها مؤلفه
 ارهایمع

 سطح اول( یها )شاخص

 ارهایرمعیز

 سطح دوم( یها )شاخص

 یفرهنگ تنوع
 ةو زبان هم ی. حفظ آداب و رسوم محل1

 اقوام در شهر

 یابعاد فرهنگ ةدر هم یمتعدد و مختلف فرهنگ یها ها و گروه از انجمن تی. حما1

ام در و حضور اقو بیاقوام ساکن در شهر تهران با توجه به ترک یمحل ینمادها یریکارگ ه. ب3
 ها محله

 اقوام زبان و شعر ،یقیمختلف موس یها جشنواره ی. برگزار2

 یفرهنگ مشارکت
 یفضاها تیریو مد جادیا ی. مشارکت برا1

 یفرهنگ

 یشهر و محل یفرهنگ اموردر  یریگ میتصم یبرا. مشارکت با مردم 1

 یمحل یفرهنگ یها ها و گروه کانون  یاز تشک تی. حما3

 یفرهنگ یبرابر

 ی. کاه  شکاف فرهنگ1

آن یازهایو متناسب با ن یمنابق کمتر برخوردار شهر یبرا یفرهنگ یها رساختیز جادی. ا1
 ها

بر افراد کمتر  دیبا تأک یاجتماع یها گروه ةاوقات فراغت شهروندان در هم کردن ی. غن3
 برخوردار

 یفرهنگ یةسرما عیدر توز ی. برابر3

افراد کمتر برخوردار به منابع  ژهیو هشهروندان و ب ةبرابر هم یرسکردن امکان دست . فراهم1
 یشهر یفرهنگ یارزشمند و فضاها

 شهروندان یو سطح فرهنگ عموم یمنابع معرفت ی. ارتقا3

 شهروندان نیکردن امکان گردش ابالعات در ب . فراهم2

 یفرهنگ تیهو

 یو مل یرانیا تی. هو1
 یمناظر شهر یدر براح یرانیا خیناصر فرهنگ تاراز نمادها و ع یریگ . بهره1

 در شهر یخیو تار یهنی. پاسداشت عناصر م3

 یو مذهب یاسالم تی. هو3
 یمناظر شهر یدر براح یها و عناصر فرهنگ مذهب مانلاز نمادها، ا یریگ . بهره1

 در شهر ی. پاسداشت عناصر مذهب3

 یگفرهن ثیاز موار ی. نگهدار1 یفرهنگ راثیم

 شهر یفرهنگ ثی. حفظ موار1

 ها و با مشارکت خود مردم محله ازیبراساس ن یفرهنگ اتیح دیتجد یها برنامه ی. اجرا3

 یخیتار یها تی. حفظ تکثر روا2

 هامناسبت و هاجشنواره خابره، ادبود،ی یها برنامه ی. اجرا4

 یبخش تیو فعل ییشکوفا
 شهروندان

 یو فرد یماعاجت یها . پرورش مهارت1
 شهروندان

 ها در محله یو فرد یاجتماع یها مرتبط با مهارت یها کارگاه ی. برگزار1

 امور یفیو ادراک ک ی. پرورش تفکر انتقاد3
 یمانند سرا یمحل تیریدر مراکز مد یتفکر انتقاد تیبا محور یآموزش یها برنامه ی. برگزار1

 فرهنگ یها محله، فرهنگسراها و خانه

 یها تیکشف قابل یبرا یساز نهی. زم2
 شهروندان در مح 

 یفرهنگ برا یها محله، فرهنگسراها و خانه یها مانند سرا . استفاده از امکانات محله1
 یابیاستعداد

 ینوآور

 طیراستا با مح هم یها یاز نوآور تی. حما1
 یشهر

 پاک یها ی. استفاده از فناور1

و  یتکنولوژ یعق  ابزار یها . نقد جنبه3
 آن ینظام کنترل

 یاستفاده از تکنولوژ ۀباردان  نقادانه در تیریمد ستمی. استفاده از س1

یریگجهینتبحثو.6
ی در اجرای آن در جامعه سعی احترام گذاشته و نسل درونی و نسل نیبکه به عدالت  کند یمی جلوه زمانی شهر تهران اجتماعی داریپا

 تیمسئولشناخته شود و از سوی دیگر تعهد الزم به  تیرسمی در امور شهر به اجتماعکت ی و مشارمشارکت تیریمدشود. همچنین 
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ها و نهادها  شرکت زینها( و  ها و پروژه ، برنامهها استیسروز و کارآمد  ی بهابیارز، رصد و  یپااز نظر  ژهیو هبی )شهر تیریمدی اجتماع
 تیرسمی به فرهنگی متنوع باشد و تنوع فرهنگاست که از لحاظ  داریپای فرهنگی به لحاظ زمان. شهر تهران ردیگها شک  ب در محله

ی برابری محقق شود و از سوی دیگر، فرهنگی فضاها تیریمدمشارکت مردم در  ژهیو هبی فرهنگشناخته شود. همچنین مشارکت 
 .فتدیبی در شهر اتفاق فرهنگی و کاه  شکاف فرهنگیة سرما عیتوزی در برابری عنی یفرهنگ
ی شهر تهران، اجتماعی داریپا اریمعمؤلفه بود و در میان پانزده  نیتر مهم« ی و عدالتبرابر»ی شهر تهران، اجتماعی داریپابخ   در
ی اول و دوم را ها تیاولو« رامونیپکاه  شکاف میان مرکز و »و « ی حق به شهرراستای در شهری ها فرصتبرابر  عیتوز» اریمعدو 

ی سنجشی و نظرشاخص با اهتمام  نیای، اجتماعی داریپای دربارۀ تجربی و مطالعات نظری ها خوان ، فیارتعی از اریبسداشتند. در 
را بدهد  نانیابم نیاخواه باشد و  مختصات، عدالت ریساکه در کنار  داند یمی ا توسعهرا  داریپا( توسعة 1996مواجه بوده است. هانکوک )

( 1996الرن ) (. مپ23: 1291یی، شکوی و محمدی کاظم) دنشو یم عیتوزی و منصفانه تساوه که منافع توسعه کامالً در سراسر جامعه ب
 عیتوزها  ی است که در آن انسانتمدنی تداوم معنای به اجتماعی داریپاداند و معتقد است  ی میببقاتی را عدالت اجتماعی داریپا تیمحور

(. در این باره، عمان و 4: 1293ی، بصراوی حاص  آن است )نسترن و زندگ تیفیکاند و بهبود  و فقرا را شاهد بوده ایاغنعادالنه میان 
ی آبرومندانه زندگ پی و حق داشتن ینسل درونی و نسل نیبی عدالت معنای به انسانی را مفهومی اجتماعی داریپا( 3: 3443اسپانگنبرگ )

، درآمد و التیتحصها،  ة فرصتنیزمی در برابری را اجتماع یداریپاهای  ( یکی از شاخص319: 3412دانند و آکسِلسون و همکاران ) می
ی معنای، سپس به دموکراسی عدالت و اساسی ها ارزشی بر مبتنی را در درجة اول اجتماعی داریپا زینی عنوان کردند. زاکس سالمت
: 3449، ویکوالنتونکرده است ) فیتعری بر تمام مردم فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، مدنی، اسیسمؤثر همة حقوق بشر اعم از  صیتخص
ی به همگانی دسترسبه  دیبا رو نیا از؛ کند یم نیتضمی را اجتماعی داریپای جامعه، ها نهیهزعادالنة منافع و  میتقس(. از دیدگاه اوپ، 3
 (.9: 3417ی، وانیکی و رازیشو سطح درآمد افراد همت گماشت ) تیجنس، تیقومی انسان بدون درنظرگرفتن نژاد، اساسی ازهاین نیتأم

ی و ساز یاتیعملها در  شاخص نیتر مهمی از اجتماعی، عدالت خارجی و داخلدر مطالعات  زینی سنجشی و ساز یاتیعمل ثیحاز 
ی قاسم(، نسترن، 1291یی )شکوی و محمدی کاظمی نمونه برایی شده است؛ شناسای شهرها اجتماعی داریپای در سازۀ ابی وزنی حت
( به 1299ی )موسائی و ریظه، پور نیحس( و 1299(، ارمغان )1296زاده ) ی و عبداهللماف(، 1292ی )نیحس(، 1293)زرگر  زاده یهادو 
ی، از خارجی در مطالعات اجتماعی بردند. عدالت پی اجتماعی داریپای و تحقق بند صورتی در اجتماعی شاخص عدالت باال تیاهم

 زین( 3419ی )صادقو  انیمیالر( و 3417) نیجبارو  زنبرگیآ(، 3413) نسکایزیب(، 3449ی و همکاران )دمپس(، 3447) ویکوالنتونجمله 
 ی است.اجتماعی داریپای ها شاخص نیتر مهمی از کی

ی است که در ا جامعهی اجتماع ثیحاز  داریپادارد که جامعة  نیای و عدالت، داللت بر برابری بر اجتماعی داریپاتمرکز  حالبه هر 
ها و  هم درون نس  تواند یمعدالت  نیای است عیببباشد.  بلب یبرابرخواه و  ی، حق، منافع و... عدالتدسترسامکانات و  گام اول به لحاظ
یی شهروندان در جو مشارکتبه  توان یمی آن است که از جمله امدهایپتوجه به عدالت،  اتیضروری از کها مطرح شود. ی هم در میان آن

شهروندان  پیدموکراتموضوع گسترش مشارکت  ژهیو هبی اجتماعمشارکت باره،  نیهماشاره کرد. در  حس تعلق جهینتی و درشهرامور 
سوم را  تیاولوو  افتهمطالعه بدان دست ی نیای شهر تهران است که اجتماعی داریپای بند صورتها در  مؤلفه نیتر مهماز  زیندر قدرت 
ی در ا ژهیو گاهیجاموضوع از  نیا زینی اجتماعی داریپا رامونیپی تجربی و نظر اتیادبی دارد. در اجتماعی داریپای ارهایمعدر میان 
 داریپای که در چارچوب توسعة ا محله داریپاتوسعة  کردیروی مثال برامفهوم برخوردار است؛  نیای از اتیعملی و نظری بند صورت
، برد یمی موجود در محله بهره ها تیظرفی از ماعاجتو برای اهداف  داند یمی زیر برنامهی و واحد شهری، محله را سلول شهر
ی ازهاینها، انتظارات و  ید به خواستهبای شهر زانیر برنامهی کرده است که تلقتوسعه  نیاها را محور  و مشارکت فعال آن« مردم»
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 میمفاهی، در کنار اعاجتمی داریپای عناصر بند مفص ( هنگام 1996(. هانکوک )19: 1294نشان دهند )معمار،  ژهیوها توجه  آن
ساالرانه باشد و مشارکت و دخالت  که توسعه مردم شود یمی محقق زمانی اجتماعی داریپا کند یمو... اشاره  تیخیتارعدالت، رفاه، 
 (.23: 191یی، شکوی و محمدی کاظمکند ) جیتروشهروندان را 

ی ها شاخصی از کی را یمدن پیدموکراتی، جامعة عاجتمای داریپای خود از بند صورت( در 319: 3412آکسِلسون و همکاران )
 عایشفی و نجفپور،  ی در مطالعات جمعهاجتماعاند. مشارکت  ی و آن را شام  مشارکت محلی در روند توسعه دانستهداریپا نیاچهارگانة 

 ی است.اجتماعی داریپاهم در ی مها شاخصی از ک( ی1296زاده ) ی و عبداهللماف( و 1292ی و برزگر )فرهودی، فن، وساالرید(، 1291)

بخ   نیای متشکله در ها شاخصی شهر تهران و فرهنگی داریپادهد مرکز ثق   نشان می ها افتهی، یفرهنگی داریپادر بخ  
اول را در میان  تیاولوشده و  فیتعر «ی و زبان اقواممحلحفظ آداب و رسوم » تیمحوربا  قیتحق نیااست که در  «یفرهنگتنوع »

ی زمانی، فرهنگبه لحاظ  داریپاشهر  پمنزلة ی ی از شهر تهران بهتلق، افتهی نیای داشته است. وفق فرهنگی داریپا اریمع 13مجموعة 
کار گرفته شود، از  ها به و حضور اقوام در محله بیترکی اقوام ساکن در شهر با توجه به محلی نمادهای مثال، برااست که  سریم

ی در همة ابعاد فرهنگی متعدد و مختلف ها گروهها و  و از انجمن شود تیحمار و زبان اقوام ی، شعقیموسی مختلف ها جشنواره
نس   ازینی و نسل نیببر عدالت  دیتأکی، ضمن فرهنگی داریپا( در اشاره به 196-192: 3442ی )تراسبالزم گردد.  تیحمای فرهنگ

 ی کرده است.بند صورتی فرهنگی داریپای مهم ها مؤلفهز ی اکی را یفرهنگی، حفظ تنوع فرهنگی به منابع ابیدستبه  ندهیآ
همچنان مفهوم است؛  نیای بند صورتی در برابردو مؤلفة مشارکت و  تیاهمی شهر تهران، فرهنگی داریپادر بخ   گریدة افتی
اول و مشارکت  تیاولولت در ی و عدابرابرو در آن،  میبوددو مؤلفه  نیای باالی و وزن برجستگشاهد  زینی اجتماعی داریپادربارۀ  که

سوم را به خود  تیاولوی فرهنگی برابردوم و  تیاولوی فرهنگمشارکت  زینی فرهنگی داریپادر  نجایادوم بود، در  تیاولوی در اجتماع
ی شد و بند صورت قیتحق نیای بود که در اریمعی فرهنگی فضاها تیریمدی شهروندان در فرهنگاختصاص داده است. مشارکت 

در مؤلفة مشارکت  دار تیاولوی ها شاخص نیتر مهمی شهر تهران بوده است. فرهنگی داریپا اریمع 13از میان  تیاولو اریمع نیدوم
ی ها گروهها و  کانون  یتشکاز  تیحماسو و  پی شهر و محله از یفرهنگامور  ی درریگ میتصمدادن مردم برای  مشارکت زینی فرهنگ
 بود. گریدی سوی از محلی فرهنگ

یة سرماشده است.  فیتعری فرهنگی و کاه  شکاف فرهنگیة سرما عیتوزی در برابرر ایمعدر دو  قیتحق نیای در فرهنگی برابر
آن است که همة  ازمندینی شهر تهران نیز فرهنگی داریپای شهر تهران دارد. فرهنگی داریپای نق  بسزایی در ارتقا و فرهنگ

ی عمومی و سطح فرهنگ معرفتی داشته باشند، منابع شهری فرهنگی فضاهامنابع ارزشمند و  ی برابر بهدسترسشهروندان آن، امکان 
. ابدشود و گردش ی عیتوز ها آنی برابر و عادالنه در میان شکلو ابالعات به  ابدی متناسب ارتقا یها برنامهو  ها استیس قیبرها از  آن

ی نسل درونی و عدالت نسل نیبی را عدالت در دو شک  عدالت رهنگفی داریپای محوری از عناصر ک( ی196-192: 3442ی )تراسب
ی شود. ریگیپی مختلفی ها وهیشاست که ممکن است به  ندهیآی ها نس درک منافع  ازمندینی، نسل نیبعدالت  کند یمو اضافه  داند یم
ی مختلف شهر تهران است که اجتماعی ها هیالی شهروندان در ببقات و فرهنگی، کاه  شکاف فرهنگی برابر تیرعا میمستقة جینت
ها و  ی آنازهاینی و متناسب با شهری منابق کمتر برخوردار برای فرهنگی ها رساختیز جادیایی مانند ها شاخصبا  توان یم
 تلیکشاخص در  نیاتحقق  زانیمبر افراد کمتر برخوردار،  دیتأکی با اجتماعی ها گروهاوقات فراغت شهروندان در همة  کردن یغن
 ی شهر تهران را درک کرد.فرهنگی داریپا

یی و ایپو، تیالیسی خود از کیالکتیدی منطق مبنا برسو  پی است که از یتیکلی فرهنگی و اجتماعی داریپا نکهیای انیپانکتة 
ی آن را اه شاخص توان ینم گریدی سوی آن شد و از برایی ستایای ها شاخصبه  قائ  توان ینم جهینتی برخوردار است و دردگرگونگ
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 پی برآمده از هریها تیاولوی و فرهنگی و اجتماعی داریپای ها شاخصو  ارهایمع، ها مؤلفهمنتزع و جدا کرد. نگاه به  تلیک نیااز 
ی شهر فرهنگی و اجتماعی داریپاسازۀ  تیکلنیستند، بلکه  ها مؤلفه ریساها مفهومی منتزع و مستق  از  مؤلفه نیاهمة  دهد یمنشان 

 قیتحق نیاتکنیپ در  نیای استفاده از اصل  یدل( و اساساً ANPشبکه )  یتحل ندیفرامربوط به  جینتا. سازند یمبا یکدیگر تهران را 
ی، مشارکت، برابری نمونه، عدالت و برابوده است؛  ارهایرمعیزو  ارهایمعها،  یی میان مؤلفهمعنابه همین شبکة ارتباط  ردنب یپنیز، 
یی با ها مؤلفهی جملگی، فرهنگ راثیمی و فرهنگ تیهوی، اجتماعی ها گروه قیتصدی، محلی اجتماعی ردایپای، اجتماع تیمسئول
 کرد.  یتحل، منتزع و سپس پیتفک گریدها را از یک آن توان ینمهستند که  ژهیوی ها شاخص

منابع.7
ی توسعة راهبردهافصلنامة . شهرستان نور یاهاروست یگردشگر یداریدر پا یفرهنگ-یاجتماع یها شاخص یابیارز(. 1299) نیمیسارمغان، 

 https://doi.org/10.22048/rdsj.2020.169619.1776. 263-247(، 2)6، ییروستا
یی؛ مطالعة روستای در منابق اجتماعی داریپای بند تیاولوی و ابیارز(. 1294ی، عبدالرضا )افتخار نیالد رکنی، زال، ابوذر و مهدی، پورباهر
 .49-19(، 2)14، فصلنامة روستا و توسعهاستان فارس.  دیبی شهرستان خرم روستاهای: مورد
فصلنامة ی: محلة شادآباد تهران(. موردرو )مطالعة  ی در محالت پراکندهاجتماعی داریپا(. سنج  1293، فرشاد )انینوری و مصطفتوانا، 

 https://doi.org/10.22059/jhgr.2016.59455. 944-993(، 4)49، یانسانی ایجغرافی ها پژوه 

)مطالعة ی فازی با استفاده از منطق اجتماعی داریپای ابیارز(. 1291ی )مهدی و قرخلو، محمدتقیی، رهنمااهلل،  ی، رحمتفرهود، رجیای، موریت
 . 29-19(، 23)14، ایجغراففصلنامة ی: شهر تهران(. مورد

جغرافیا و فصلنامة ی تهران. شهرداری در منابق اجتماعی داریپای رابطة تراکم و بررس(. 1291) دیسع، عایشفی، غالمرضا و نجفپور، محمود،  جمعه
 .344-193، (4)32، پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان( ةریزی محیطی )مجل برنامه

مجلة . شهر تهران کالن 13های پایداری اجتماعی در محالت منطقة  ارزیابی شاخص(. 1299) ثمیمی، موسائی، هوشنگ و ریظه، بتول، پور نیحس
 https://doi.org/10.22103/JUSG.2020.2027. 327-317(، 3)7، یشهری اجتماعی ایجغراف
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 محالت شهر یفرهنگ-یاجتماع یداریدر پا یشهر تیریعملکرد مد یابیارز(. 1297ی، عبداهلل )خیشو  میابراهاقدم،  زاده فیشری، براتعلخاکپور، 
 .164-122(، 39)9، شناختی شهری فصلنامة مطالعات جامعه. (یتیجمع یها رگروهی)با توجه به ز رانشهریپ

ی شهرهای در داریپای سنج  ها شاخصی انتخاب شناس روش(. 1292اهلل و برزگر، صادق ) ی، رحمتفرهودی، زهره، فن، اسداهلل، وساالرید
 .23-17(، 16)4، یا منطقهی زیر نامهبرفصلنامة بر استان مازندران.  دیتأککوچپ با 

)مورد مطالعه:  یشهر داریپا ةتوسع کردیبا رو یاجتماع یداریپا یابیو ارز  یتحل(. 1299) میابراهی، معمری، رباب و ملکاهلل،  ی، کرامتاریز
 .143-79(، 3)14، ی خراساناجتماعی و فرهنگفصلنامة مطالعات . (یاستان خراسان شمال یها شهرستان

 https://doi.org/10.22034/fakh.2020.198708.1354 
. 99-91(، 3)2، یشهرسازی و معمارنامة ی. فرهنگی داریپای تحقق ها شاخص(. اهداف و 1299) میمری، محمدی، ساسان و النیمی صالح

https://doi.org/10.30480/aup.2011.183 

ی: منطقة پژوهی؛ موردفرهنگی داریپای با هدف تحقق گذار استیسی ها شاخص نیتدو(. 1294) میمری، محمدی، ساسان و النیمی صالح
 .39-41(، 37)9، یشهر تیریمدمجلة ی تهران. شهر کالن

 یدر شهرها یاجتماع یداریپا یها شاخص یابیارز(. 1299) رنجفیمی، موسوی، محمد و شکوه، اجزاء میمحمدرحی، رهنما، مهدزاده،  عبداله
 . 1372-1337(، 4)33، یانسانی ایجغرافی ها پژوه فصلنامة ی. غرب جانیاستان آذربا
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https://doi.org/10.22059/jhgr.2019.276093.1007878 
، ییایجغرافی ها پژوه فصلنامة ی توسعة شهر قم. اجتماعی داریپا(. سنج  1291) نیحسیی، شکوی و موسی دمهدیسی، محمدی کاظم

24(42 ،)37-41. 

-63(، 13)9، یشهری شناس بومی ها پژوه دوفصلنامة مشهد.  شهر کالنی اجتماعی داریپای ابیارز(. 1294ی )مهد، زاده عبداهللو  اله عزتی، ماف
79 .https://dorl.net/dor/20.1001.1.25383930.1396.8.15.4.5 
-یاجتماعی داریپای ها شاخصی ابیارز(. سنج  و 1292ی، محمد )غالمی و دعلیسی، نیحس، سهینفی، مرصوصی، رضا، آباد ملپی مختار

. 114-91(، 19)3، یشهری زیر برنامهفصلنامة پژوه  و (. هیعسلوی استخراجی: شهر موردی )مطالعة استخراجی شهرهای در فرهنگ
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22285229.1393.5.19.6.9 

ی )مورد مطالعه: منابق شهری اجتماعی داریپایی سنج  فضا  یتحل(. 1293ی، رضا )نینمزاده  ی، کاظم و شعبانبرهانلفض ، ی، ابوانیمشک
 .311-196(، 29)11، ایجغراففصلنامة گانة شهر تهران(. 33
 شناسان. . تهران: جامعهیا محله داریپا ةتوسع(. 1294) ایثرمعمار، 
و  داریپا ةتوسع یالملل نیکنفرانس ب نیششمی. اجتماعی داریپای درخصوص جهانی به تجارب نگاه(. 1293ی، نرگس )بصراوو  نیمهنسترن، 

 .12-1. یعمران شهر
(. ANPشبکه )  یتحل ندایفری با استفاده از اجتماعی داریپای ها شاخصی ابیارز(. 1293زرگر، صادق ) زاده یهادو  دیوحی، قاسم، نیمهنسترن، 

 https://dorl.net/dor/20.1001.1.20085745.1392.24.3.9.3. 172-133(، 2)34، یاربردکی شناس جامعهفصلنامة 
ی شهرهای: وردمی )مطالعة داریپای ها شاخصی با توجه به شهری توسعة بند تیاولو(. سنج  و 1293) میمحمدکری، سییری، محمودرضا و نور

 ارفع، دانشگاه کرمان. شانیمهراند. یشهر تیو هو یفرهنگ گردشگر یمل  یهماو بلوچستان(.  ستانیساستان 
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