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ABSTRACT 

 

Objective: Social sustainability is considered as an essential element of sustainable 

development and social issues are the integral part of urban projects. Therefore, the 

dimensions of social sustainability are one of the most important and the key tools used 

inurban planning and policy. The aim of this study is to evaluate and analyze the levels of 

social indicators in District 15 (Tehrn) and its subdistricts and the ranking of these elements in 

this area. 

Methods: The present paper is applied in terms of purpose avd descriptive- analytical in 

terms of metod .First, the data were collected using questionnaire tools for indexing and then 

was used to weight to analyze the data and to rank the district 15 and its subdistricts, the ANP 

network analysis method and the Typsis method were used, respectively. 

Results: The findings indicate that among the social sustainability, social justice with a 

weight of 0.988 is the first, satisfaction with a weight of 0.977 is ranked the second due to the 

little access to the city services, and personal confidence with a weight of 0.884 is ranked as 

the third According to Typsis method, Moshiria, Abazar and Khavarshahr subdistricts are 

ranked the first, second, and third, respectively. 

Conclusion: In this study, to achieve social sustainability, three major elements -Security, 

Participation and Quality of Life- were introduced. These three components were considered 

in the form of six criteria and fifteen sub-criteria. Among them, social justice has the highest 

weight.  

Keywords: Sustainable Development, Social Sustainability, District Sustainability, Network 

Analysis. 
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 شهر تهرانپانزده کالن ۀدر محالت منطق یاجتماع یداریپا یهاشاخص یابیارز
 

 Cی ئمیثم موسا، b 1هوشنگ ظهیری،  aپوربتول حسین
 
a تهران، ايرانشناسي، واحد تهران مركزي، دانشگاه آزاد اسالمي، گروه جامعه . 
b نويسندۀ مسئول(.  تهران، ايران شناسي، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسالمي،گروه جامعه( 
c ايران ،تهران ،دانشگاه تهران يو توسعه دانشکده علوم اجتماع يزيرگروه برنامه. 

  چکیده

 يط ر  ا ا ريذناپ  ييجزء جدا يو مباحث اجتماع دارياز توسعه پا يجزء اساس ياجتماع يداريپاتبیین موضوع: 
و  يزي ر برنام ه ردابزار  نيتر يدیو كل نياز مهمتر يکي ياجتماع يداريابعاد پا نيبنابرا ؛شود يمحسوب م يشهر
ك الن ) 15مح ال  منطه ه  يسطو  برخ وردار لیو تحل  يابي،  ارزادف شود.ياستفاده م يشهر يگذار استیس

 محال  است. يو رتبه بند  ياجتماع يشاخص اا شهر تهران(  از نظر

باشد.  حلیلي ميت –پژواش حاضر از لحاظ ادف كاربردي و از نظر روش، بنا بر ماایت موضوع توصیفي  روش:
 لیحلت  يبراراي به و سپس سازي گردآوري شدااي مورد نظر براي شاخصابتدا با استفاده از ابزار پرسشنامه داده

 سیپسيروش تا زا محال  يرتبه بندجهت استفاده گرديده است. پس از آن  ANPشبکه  لیداده اا از روش تحل
 . استفاده شد

 نيشتریب098/0 ا وزنب يعدالت اجتماع ،ياجتماع يشاخص اا نیاز آن است كه در در ب ياا حاك افتهي ها:یافته
سوم  ۀرتب 084/0زن وبا  يدوم و اعتماد فرد ۀرتب 097/0به خدما  با وزن  يدسترس يكم زانیاز م تيوزن، رضا

 م وود ۀابوذر رتب اول، ۀرتب  هيریمش سیپسيكسب كرده است. در روش تا  ياجتماع يداريپا يااشاخص نیدر ب
 سوم را كسب كردند. ۀخاورشهر  رتب

 ي( معرفيزندگ تیفیمشاركت و ك ،تیسه مولفه )امن ياجتماع يداريبه پا دنیرس يپژواش برا نيدر ا :نتایج
اول  ۀرتب يالت اجتماععدین، در اين بدر نظر گرفته شد.  اریمعريو پانزده ز اریلفه در قالب شش معؤسه م نيشدند. ا

 را كسب كرد.

 .شبکه لیمحال ، تحل يداريپا ،ياجتماع يداريپا دار،يتوسعه پا :هاکلیدواژه
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 مقدمه

دانست كه  يو فرانگ ياجتماع ياقتصاد ۀدر حوز يآرمان طيبه شرا دنیو رس يتکامل سطح زندگ توانيرا م 1توسعه
آورد.  يرا به امراه م يو فرانگ ياجتماع ،يو رشد اقتصاد يتوسعه انسان ،ياجتماع ييايعدالت، پو ،يآزاد میتحهق مفاا

و  ياقتصاد ،ياجتماع ياادهيآورند كه پد يبه شمار م ياملتک يبه حركت يابیدست يااتوسعه را كشف روش نیامچن
 يو تحهق عدالت اجتماع ياقتصاد ،ياجتماع ييايپو يرا برا نينو يطيسازد و شرا يرا متعادل و متوازان م يفرانگ

ام  هك يزیبا چ يريانطباق پذ يتوسعه نوع كند،يتازه را الها م يبه سمت يكه حركت شرفتی. بر خالف پكنديفراام م
. توسعه شوديم زيمتما شرفتیو لذا از مفهوم پ كندينامند، الها م يم تياكنون موجود است و استمرار در تحول آن را او

ناموزون  اياگر برون زا  كهيآن افزوده شود، درحال يبا استمداد از خارج بر غنا توانديدرون زاست كه م يتیماا يدارا
 (.76، 1396:يضل)فا ستیوجه توسعه ن چیباشد، به ا
 طیمهوله دوگانه اقتصاد و مح يشود در تالش است تا به فراسو يكه امروزه مشااده مآنچنان 2 يداريمفهوم پا     

 يدگااهايو د ریتفاس بیامر، رسالت دارد تا با ترك تیو درواقع ردیدر آغوش گ زیرا ن يبرسد و عناصر اجتماع ستيز
منظر، اكنون  نياا گردد. از اآن انیم وندیساز پ نهیو زم دينماتوسعه غلبه  يزيرمتفاو  بر ااداف و مهاصد متعارض برنامه

و رشد و اثر  ستيز طیبرابر فرصتها، محافظت از مح عيو توز يعدالت اجتماع میمفاا ،يداريشده است كه پا رفتهيپذ
مفهوم  (. porta&serga,2004در بر دارد ) يگريبر د يکي حیبدون ترج طور توأمان و امزمانرا به ياقتصاد يبخش

به  يداريمستمر توسعه نام گرفته است. پا يو نهداا يابياست كه پس از ارز يخيتار نديفرا کيمحصول  3 داريتوسعه پا
باشد  دهیثبا  الزم رس کينگاه شود و به  يطیمحستيو ز ياجتماع ،يمنظور است كه از امه ابعاد توسعه اقتصاد نيا

امچون گسترش رفاه،  يمیبا مفاا يداريپا نيتوسعه را جبران كرده باشد. بنابرا نديكه تمام نواقص فرا يمعن نيبه ا
به  داريگره خورده است. و توسعه پا ستيز طیو حفظ مح يآزاد ،يبرابر ،يكااش شکاف طبهات ،يزندگ تیفیعدالت، ك

 در امه ابعاد آن است. يزندگ تیفیبهبود ك يمعنا
ركت افراد را كه مشا دوندیپ يبه وقوع م يزمان يكه توسعه واقع میرس يم جهینت نيبا توجه به مطالب فوق، به ا    
 ،يعتماد اجتماعاد آوردن ه وجوبتوسعه را مستلزم  نديتوسعه، فرا يتوسعه به امراه داشته باشد و بُعد اجتماع نديدر فرا

مه اقشار وجه به ات ،يعاجتما هيسرما تيتهو ،يو اقدام جمع يامکار ترفراام آوردن بس ،يجتماعگسترش شبکه روابط ا
 .ردیگياا را در بر مآن نیب يجامعه با ار فرانگ امراه با تفاوتها

 تیمبه رس ،يتماععدالت اج يبرقرار ،يبر حفظ و گسترش شبکه روابط اجتماع يداريپا يوجه اجتماع نيبنابرا
 ،يفرانگ ياا ساختريه زب ژهياز موااب، توجه و کساني يعادالنه فرصت اا و برخوردار عيشناختن انواع فرانگها، توز

و  برابر منابع عيوزت ،يتینسج يبرافراد، برا يزندگ تیفیبه ك هافراد، توج يمردم، ارتها آگاا يتوانمندساز ،يو علم يآموزش
تلف امور مخ ار درو مشاركت امه اقش يو شهروند يحفظ حهوق مدن ،يو بهداشت يو خدما  اجتماع ال یتسه يتساو

 .شوديجامعه را شامل م
 تیاست و در حال حاضر سه چهارم جمع افتهي شيچهار برابر افزا رانيدر ا ينینسبت شهرنش ر،یقرن اخ کيدر  

شهراا، بلکه  نینه تنها ب يو نابرابر زيتما شيبا افزا رانيدر ا يكنند. روند شتابان گذار شهر يم يكشور در شهراا زندگ
 يبارز كالن شهر تهران، نابرابر يهایژگياز و يکيرو،  نيامراه بوده است. ازا يمناطق مختلف شهر نیدرون شهراا و ب
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تفاو  محسوس و  يو اجتماع يمناطق مختلف شهر تهران ازنظر سطح توسعه اقتصاد نیآن است. ب ياو منطهه ييفضا
 طقشهر استند، منا يدر جنوب و جنوب شرق شتریب افتهیو توسعه ن افتهيوجود دارد. مناطق كم تر توسعه  يمعنادار

)برخوردار( در شمال شهر  افتهيدر مركز و غرب شهر تهران قرار دارند و مناطق توسعه  افتهيمتوسط و نسبتًا توسعه 
 يمشخصه بارز كالن شهر تهران است و فضااا يوسعه ادر ابعاد مختلف ت ييفضا ينابرابر ب،یترت نيشده اند. بدواقع

و كم  افتهياز مناطق كم تر توسعه  يکي 15. منطهه شوديم محسوب يشهر داريتوسعه ناپا يدیعامل كل ينابرابر شهر
مناسب  يااشاخص ييضرور  است كه با شناسا يدارا لیدل نيپژواش به ا نيمناطق است. و انجام ا نیبرخوردار در ب

محال   سعهتو يدر راستا يشهر تيريمد يریگمیو تصم يزيربه برنامه 15محال  منطهه  يداريبه پا توانديم ياجتماع
 كند. ييكمک بسزا

نظرا  تفاده ازا اسب تیو امن يزندگ تیفیمشاركت، ك ياراایمع ياجتماع يداريپا يااشاخص يابيارز يمحهق برا
 استفاده كرده است. ينظر يمتخصصان و مبان يجمع

 پیشینۀ نظری 
بالهوه  ياا لیز پتانساند، كش يم ريرا به تصو يمحل ياايژگيو و طيمتنوع بوده، شرا داريپاور معتهد است محال  پا   
و بوم و  ساكنان  ایو روح اايژگيجامعه، و يطیساختار مح زیو ن رندیگ يخود بهره م يفیبه ااداف ك دنیرس در يمحل
از  يار. برخورددارندبه ااداف مشترک برخور دنیدررس يعموم ركتمحال  از مشا نيكشند. ا يم ريرا به تصو میاقل

 ،يوانر شيآسا و يمومعافراد از سالمت  يسالم با برخوردار يطیرونده و البته متناسب، مح شیشکوفا و پ ياقتصاد
ثر افراد انه و مؤاوطلبكارآمد و مشاركت د تيرياز مد يبرخوردار ،يگيامسا طیدر مح تیو مطبوع ييايو پو يسرزندگ
 (Pover, 2003است. )

 يصور  متهابل برابه يجتماعكار، مسکن و خدما  ا نیب ياست كه در آن تعادل ييجا داريمکان پا کيراكو،  دهیبه عه   
لف، مخت يماعاجت ياااختالط مناسب گروه کيكه با  كنديبحث م يوجود دارد. و ياقتصاد يمختلف اجتماع يااگروه

فت از ون ردر بر يو مهم ندهينهش به شد  فزا داريامصنوع، محال  پ طیبه مح يو دسترس ،يشغل ياافرصت
 يم فايا گريکديا در رقابت ب يااگوناگون در مکان يمشابه و شکل اا يااشده در زمان جاديا ياجتماع ياا تیمحروم
 (.Racuo, 2007) كنديم میتهس داريپا ریو غ داريمحال  را به دو دسته پا يكنند. و

اا و  فيعرتاعث شده كه ب برخوردار است يفوق العاده ا يدگیچیآن از پ يظاار يسادگ نیدر ع داريمفهوم توسعه پا   
 قيعال زینو  دارياعه پبودن توس يو چندوجه يآن ارائه گردد. ابهام مفهوم يبرا يدور از ذان اریگاه بس يراایتفس

نه كه تا به گو ه،ديردگ فيبودن آن است، باعث تنوع در تعار يرشته ا نیمفهوم كه مربوط به ب نيگوناگون مفسران ا
 (. Holmberg and Sandbrook, 1992ارائه شده است ) دارياز توسعه پا فيتعر 70از  شیب 1990داه  لياوا
 رهیادن ذخددون ادر انه باز رشد درآمد سر يقبولقابل زانیحفظ م يدر پ داريتوسعه پا استیترنر معتهد است كه س   

 (.Terner, 1988است ) يطیمحستيمنابع ز رهیذخ اي يمل هيسرما
واحد از مکان در طول  کي يخالص توده زنده )تعادل مثبت توده در ازا دیعنوان تداوم تولرا به داريپا ۀتوسع يوكان   

نسل حاضر را  يازاایداند كه: نيم داريرا پا يا، توسعه 1ستيز طیتوسعه مح يجهان ونیسیو كم  كنديم فيزمان( تعر
 (Conway, 1987. )شانيازاایدر برآوردن ن ندهيآ ينسل اا ييبرآورده سازد بدون كاستن از توانا
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به »است كه منجر به بهبود در  را ییاز تغ ينديفرا 1«يتوسعه اجتماع»سازمان ملل،   فيتعار نيبر اساس آخر    
و عادالنه است. توسعه  کیكه منصفانه تر و سازگارتر با اصول حکومت دموكرات شوديم «يروابط اجتماع»و  «ستنيز

به منابع، كاالاا و  داريپا يمناسب، دسترس پرورشمانند سالمت، آموزش و  يماد يشامل ام دستاورداا ياجتماع
 يو فرانگ ياجتماع يهایژگيبا و يرمادیغ يوام دستاورداا رش،يقابل پذ طیمح کيدر مناسب  يزندگ يخدما  برا

است )مؤسسه  ييمشاركت و بازنما ت،یمربوط به فعال ياسیس يو دستاورداا يو شمول اجتماع تیمانند حس كرامت، امن
 (.2016سازمان ملل،  ياجتماع سعهمطالعا  تو

و...(،  ياجتماع يااهامل گرو)مثل تع يجامعه مدن تيتهو يبه معنا ،يبهبود رفاه اجتماع يدر جستجو ياجتماع ۀتوسع   
 1995 الدر س ياعاجتم شده است. توسعه فيحل اختالف و تضاداا، تعر يجامعه برا ييو توانا ،يحهوق اجتماع تيرعا
جامعه مدرن  به يسنت امعهجگذار از  يعنبه م توانديم ياجتماع وسعهت نیصور  مبارزه با فهر مطر  شد. امچنبه يالدیم
است  ديجد ياعت اجتمساخ کيبه  ميقد يساخت اجتماع کيشدن جامعه از  زيمتما يباشد. و به معنا يجامعه صنعت اي

 (.102: 1388 ،يي)موسا
عملکرد  يابيسنجش و ارز ديجد ياامطر  شد و در روش ياجتماع يداريدر رابطه با پا ریاخ يااكه در سال يمفهوم   

سه  نيیبه كار رفته، اصطال  خط پا زی( ن2007)و امکاران  يمک الرو 2 ياجتماع يداريپا ياا، مانند روش ردپاسازمان
اصطال   نيا ي. معنافتيمطر  شد اما به سرعت گسترش  1999 الدر س نگتونیبار توسط جان الک نیگانه است كه اول

)به طور جداگانه( بدون  يطیمحستيز اي ياجتماع ،ياقتصاد يدارياز پا يبه سطح مطلوب يابیآن است كه امکان دست
(. John Elkington, 1999به طور امزمان وجود ندارد ) يدارياز ار سه شکل پا يبه حداقل سطو  اساس يابیدست

 ا یبرخوردار است اما در عمل تجرب يکسانياز ارزش  داريدانده توسعه پا لیمفهوم ار سه جزء تشک نيدر ا ارچند
 يحوزه اقتصاد امچنان حفظ شده و مخصوصاً مؤلفه اا تياا نشان داده است كه مركزاز كشوراا و سازمان ياریبس

است  ستيز طیكننده بخش اقتصاد و مح تيحما ياعتصور كه علوم اجتم نيا رايقرار دارند، ز هیدر حاش ياجتماع
 يداريپا ياصول يعدم شاخص ساز نهیزم نيدر ا ياز علل كاست يکي(. Makenzi, 2004امچنان حفظ شده است )

 ديجد يکرداايدر رو نکهياست. با ا دارياجزاء توسعه پا ريعنصر در ارتباط با سا نيا گاهيجا حیصح نییو عدم تب ياجتماع
عناصر  هیو ممزوج در كل لیدخ يبلکه عنصر گريعنصر در كنار عناصر د کيعنوان نه به ياجتماع يداريپاتالش شده 

 (. Magi & et, 2013شود ) دهيد استیو س ستيز طیشامل اقتصاد، فرانگ، مح

 عبار  است از:  ویاز نگاه كوالنتون يشهر ياا طیدر مح ياجتماع يداريچهار بعد از پا
 ،يمندوزش، سالآم ،يفرانگ يارتها ،ياجتماع يتضاداا لياجتماع، تعد يازاایبه منابع، ن يدسترس :ياجتماع بعد

و  تیذان رییغت ،يدنماجتماع / غرور  تيسالمت او ،يشاد ،يتیجنس يبرابر ،يدانش، آزاد تيريدر مد يتوانمندساز
ردم كم ورزش، م واغت فر ال یتسه ،يعدالت و برابر ،يرابر ط،یمنسجم كردن تازه واردان به مح ،يگيادراكا  امسا

 رفاه ،ييگرا يند فرانگچو  يعو جرم، توسعه مهار  اا، تنوع اجتما تیامن ،يندگز تیفیك ،ييفهرزدا ت،یجمع رییتوان، تغ
كه با  يمحل يااهشبک داوطلبانه و ياااعتماد، سازمآن ،يمشاركت و توانمندساز ،يساز تیظرف :ياجتماع ينهاد بعد

 شوند. يشناخته م زین ياجتماع هيعنوان سرما
 امکاران ،يررسمیاا / اقتصاد غ تیاشتغال، فعال ،ياقتصاد تیامن :ياقتصاد ياجتماع بعد

                                                                                                                                     
1Social development  

2Social Sustainability Footprint 
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 ياا يرابرابنمسکن، حمل و نهل،  ،يطیمحستياا، سالمت ز رساختيجامع، ز يطراح :يطیمحستيز ياجتماع بعد
 . (Dexon, 2009) يطیمحستيز /ييفضا

 يناسانجامعه ش ت كهاس ياجتماع هيسرما هينهش داشته نظر ياجتماع يداريمفهوم پا نيكه در تکو يگريد هينظر   
ست ا دهيا نيبر ا يبتنم هينظر نيد. اطبهه( آن را بسط داده ان کردي)با رو وي( و بورديانتخاب عهالن کرديمانند پاتنام )بارو

عنوان به يععد اجتماب نجا،يباشد. در ا يداريپا يثرو  در بعد اجتماع منبع کياز  يسنجش توانديم ياجتماع هيكه سرما
ل مکمل عوام يمگا يعیو طب يانسان ،يواقع ياجتماع هيو سرما شوديادراک م ياجتماع دیدر نهش تول دیولعامل ت کي

 (.Mutlak and Schwarze, 2013) دندیتول
ب ر  ي هرش  رياجتماع پذ ند،يرياجتم اع پذ ،ياجتماع داريپا ريپذ س تيز ي: فضاااياجتماع داريپ  ا ي   ريپذ ستيز    

 يه مردم ه انب ووج ه بش هر را ب ا ت کي تیو جذاب كنديم  دیآن تأك يااشاخص رياز س ا  شیفض ا ب يدعو  كنندگ 
ش ند؛ بخ يم م فه ومگذرانن د،  يو وق ت خودش ان را در آنجا م نديآ يآن گ رد ا م م  يامگان يك ه در فضاا ا

 ه طور بو  میكن  داريدچه ره ب ه چهره  مانياا يبا امش هر میاس ت ك ه بتوان ييدعو  كنن ده، فضا يش هر يفض ا
 .(1394و جمعه پور،  يری)ظه  ميبپرداز ياز راه حواس مان به تجرب ه اندوز میمس ته
اد دقرار  اریر اخترا د ستمیس کي يدیكل ياايژگيو اي تیاز وضع ياست كه نشانه ا يزیشاخص عبار  از ار چ    

 يدگیچیپ تيريدم ،يمواجه است ازجمله فهدان وضو  مفهوم يبا مشکالت ياجتماع يداريدر حوزه پا ي.شاخص ساز
و  فيعرت يمتنوع ياايژگيبا و ياجتماع يداريشده، پامطر  ينظر ياا دگاهيبودن  توجه به د يمفهوم و شائبه غرب

سبک  يب شخصمشتمل است بر انتخا ياجتماع يداريپا ياااز منابع، شاخص يشده است. در تعداد يشاخص ساز
و  کیدموكرات ر مشاركتبرابر د يااقابل اعتماد و كارا، فرصت ياجتماع تیامن ستمیس ه،یاول يازاایاز ن تيرضا ،يزندگ
 ياجتماع يداريه با پاشده است كمطر  ياقتصاد اریدو مع ن،يو انتخاب نوع شغل. عالوه برا ياجتماع تکارا اب ييتوانا

اا دوش نسل راا برعادالنه فشا عيو توز ياجتماع تیاشتغال كامل، امنو  يماد يازاایاز ن تيمرتبط است: حما
(Omann and Spangenberg, 2012.) 

ن تداوم آ هير پاو ب ردیگيشهر، در درون محله شکل م کي ياصل استوار است كه فضا نيبر ا داريپا يشهر ۀتوسع    
 يه به معنامحل اسیهمدر  دارياست. توسعه پا يامحله داريتوسعه پا ،يپاره شهر نيتركوچک داري. توسعه پاكنديم دایپ

 جاديابدون  يدقتصاو ا ياجتماع ،يفرانگ ،يطیمحستيز يو اجزا اايژگيدر آن و شامل امه و يزندگ تیفیك يارتها
 (1374غالمعباس، ياست )توسل ندهينسل آ يبرا يمانع

 پیشینۀ عملی 

 فتهاياست.  داريه پامحل کيسازد كه محله نارمک تهران  يمشخص م داريپا ي( در مهاله محله مسکون1385) يزيعز
 ریه نظمحل يداريپا ياراایداد كه اصول و مع يصور  گرفته، نشان م يدانیمطالعا  م قيكه از طر قیتحه نيا ياا
 ست.ا افتهيدر نارمک تحهق  يياالدر حد ب تیخدما  و امن نیتنوع، تام ،يدسترس ،يسرزندگ ت،ياو

نظر  و يجهان ياز معیارا ا ي تلفیه يتهران را با به ك ارگیر يمحل ه  شهر آرا ي داريپا(  1389)و امک اران  يبرات 
 يًا نامطلوبعیت نسبتر وضدش ده   نيت دو يمحله نسبت به معیاراا يداريكردند و نتیجه گرفتن د ك ه پا يابيمردم ارز

 كنن د. ينم  ي، تالش  مؤثرقرار گرفته و ساكنان در تحهق آ نچه خواستار  آنند
 جهینت نيتهران به ا يدر مناطق شهردار ياجتماع يداريرابطه تراكم و پا ي( در بررس1391) يپور و نجف جمعه

محههان و برنامه  انیدر م يزیچ الش برانگ يدر مدل ش هر مت راكم، ب ه موض وع ياجتماع يداريموضوع پا دندكهیرس
 ي داريپا يااشاخص تراكم با شاخص انیرابطه م ،يگبا استفاده از امبست قیتحه نياست در ا دهيگرد ليتبد زانير
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 شيمسأله است كه با افزا نينشان دانده ا قیتحه يااافتهيشد.  يدر مناطق مختلف شهر تهران بررس ،ياجتم اع
 ،ياست در روند متراكم ساز يضرور نيبنابرا شود،یكمتر م ياجتماع يداريگان ه ش هر تهران، پا 22 ت راكم در من اطق

و  ياقتصاد يداريپا ،ياجتماع يداري. چراكه با كااش پارندیق رار گ يش تریتوسعه مورد توج ه ب ياجتماع دابعا
 قرار خوااد گرفت. يدر مع رض خط ر ج د يش هر يداريپا ت،يو در نها يطیمحستيز

مال شزنان مناطق  ياجتماع تیو احساس امن ياعتماد اجتماع زانیرابطه م ي( در بررس1390و فرشاد فر ) يازین
هران وب شهر تان مناطق جنزن نیدر ب ياعتماد اجتماع زانیم نیانگیكه م دندیرس جهینت ني( به ا20،19( و جنوب )1،2)

ل تهران به ناطق شمام. در ساكن در مناطق جنوب دارد نوادهخا ياعضا انیدر روابط م شتریب يلت غلبه روابط عاطفبه ع
 ياجتماع و يقتصادا طيادارند. با توجه به شر يكمتر صبغه عاطف يروابط شخص يعلت غلبه روابط حسابگرانه و عهالن

كم  گريکدي عتماد بهاا و رفتارا يو اخالق يو بعد عاطف دهيگرد ياز افراد ابزار ياریبس يمناطق شمال تهران كنش اا
 نوب است.طق جاز منا شیزنان شمال تهران ب نیدر ب تیاحساس امن زانیرنگتر از مناطق جنوب شهر استند. م

 يفراام م يو محل يوادگخان يزندگ يفیباال رفتن سطح ك هيدر سا ياجتماع تیگرفت كه امن جهینت توانيم بیترتنيابه
كمتر  بهه مرفهدر ط يکاریاز ب يو نگران يدغدغه شغل انتهرمناطق شمال شهر  يمال يبه جهت فضا نیگردد. و امچن

و  يد اجتماعاعتما ریو متغد نیمعنادار ب يپژواش امبستگ يااافتهيدارند. بر اساس  يباالتر يشغل تیو امن شوديم دهيد
 است. رفتهگقرار  ديیزنان مناطق جنوب و شمال شهر تهران مورد تا نیدر ب ياجتماع تیاحساس امن زانیم

بطه با در را ياجتماع توسعه يكاربرد يااشاخص ييو شناسا يبا موضوع بررس يهی( تحه1391) يو مبارك يارمک آزاد
ساس محاسبه ابر  تيهان. در انجام دادند يدلف کیبا استفاده از تکن يو مل يالملل نیدر سطو  ب يمفهوم توسعه اجتماع

از  ياجتماع ستمیس تیفیك با عنوان   يمفهوم توسعه اجتماع ،يدلف کیتکن نديدر فرا تيو اولو تیاجتماع، اام يااشاخص
عدالت  و يجتماعافاق و و يحصول به امبستگ يبرا ياخالق توسعه اجتماع ژهيكردن اخالق توسعه به و نهينهاد قيطر

 .شترگیو تعب فيتعر ياجتماع تیامن بيضر شيو افزا يزندگ تیفیدر جهت باالبردن سطح ك ياجتماع
ه شبک لیحلت نديز فرآابا استفاده  ياجتماع يداريپا يااشاخص يابيبا موضوع ارز يهی( تحه1392) يو قاسم نسترن

(ANPانجام دادند، به دل )ابزار در  نيتريدیلكو  نيتراز مهم يکيعنوان به توانديم ياجتماع يداريآنکه ابعاد پا لی
ا و ب يماعاجت يداريپا ياانبودن وزن شاخص کساني. با فرض داستفاده شو يشهر يااياستگذاریو س يزيربرنامه

بکه ش لیل تحلز مداادف،  نيبه ا دنیرس يانجام شده است. برا ياجتماع يداريپا يااشاخص يابيادف شناخت و ارز
(ANPو روش دلف )ت. پس ازده اساستفاده ش ياجتماع يداريپا نییاز شاخصهادرجهت تب کيوزن ار  نییدر تع ي 

 ينیعد عب(، 0.136) زانیمبا  يكه عدالت اجتماع دندیرس جهینت نيشبکه به ا لیاابااستفاده ازمدل تحلشاخص يابيارز
ر را د ریتأث نيشتریب جه،یر نتدوزن و  نيشتریب ب،ی(، به ترت0.107) زانیمبا  ي( و تعامل اجتماع0.129)  زانیمبا  تیامن
 داشته است. ياجتماع يداريپا يااشاخص نیب

امه برن نديراتوسعه  در ف يردايعوامل مؤثر بر پا يابيب  ا عن  وان ارز ي( تحهیه  1393) و رختابن  اک يعب  دالله
و  ت ياو ي اعیارامدا د ك ه  يتحهی ق نش ان م   ياا افتهيدر ش هر ش یراز انج ام داده ان د.  يش هر ي زير

بر محله مورد  يمنيو ا منی تو ا يو خدما ، تنوع و سرزندگ يارتباطب ه شبکه  يدسترس  ،يو س ازگار يي ايپو ،ييخوان ا
تر از حد میان ه  نيیپا واست  4/76محل ه  يدارينشان داد كه میزان پا يمطالعه)سنگ سیاه( م ؤثر اس ت. مطالعا  كل

 در نظ ر گرفت ه شده است. 5عدد 
بهارستان تهران در توسعه  دانیم يفیتهاء كنهش طر  ار يابيبا موضوع ارز يهی( تحه1394)و جمعه پور  يریظه

  دانیم يف یمطابه ت ط ر  ارته اء ك  زانیم داد،ينش ان م  قیتحه يااافتهي يانجام دادند. بررس  يشهر داريپا
ط ر  ازلحاظ  نيب اال است. ا اریبه ش هر بس  ان هيگراو ن گاه انس ان   نينو يشهرس از يارا ایبهارس تان ب ا مع
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مش کال  در  نيرا بهبود ا يمناس ب يداده و راه حل اا صیتش خ يش هر را به خوب يمش کال  اس ته مرك ز ينظر
 ته اءنکته اس ت ك ه اقدام ا  طر  ار  نيا  رد،یمورد توج ه ق رار گ ديبا ي ينها لینظ ر گرفته اس ت. ام ا آنچه در تحل

  تیفیك ت اًيو نها يو اجتماع يفرانگ ،ياقتص اد ،يطیمح داريپا ي ريپذ س تيز يدر راس تا ديبهارس تان با دانیم يفیك
 ش هروندان منطهه ختم ش ود. يزندگ

مهاله  نيم داد. احله انجااقتصاد م داريو توسعه پا ياجتماع هيرابطه سرما يبا موضوع بررس يهی(  تحه1395) عایشف
نو  رانیشم يررسمیه غمحل يدرگروه فعاالن اقتصاد ياقتصاد داريبرتوسعه پا ياجتماع هيسرما ياثرگذار يابيباادف ارز

سعه با تو قیگروه تحه ياجتماع هيسرما يابيارز قیتحه يشده است.. ادف اصل يتهران طراح يشهردار 4واقع در منطهه 
با  ياجتماع هيرماس میرمستهیو غ میسنجش مسته يااروش ييتوانا يبررس ياست و ادف فرع يامحله ياقتصاد داريپا

سنجش  ييناتوا يعجتماا هيسرما يابينشان داد كه دو روش متفاو  ارز يآمار ياااست. داده يآمار يااتوجه به داده
 يبطه مثبت و معنرا يتصاداق ردايو توسعه پا ياجتماع هيسرما انینمود كه م ديیتأ جيباشند و نتا يمفهوم را دارا م نيا

 ياا زهیانگ بوده و ياحلهماقتصاد  يداريپا شيافزا يبرا يا لهیباال وس ياجتماع هيسرما نيبرقرار است؛ بنابرا يدار
 است. ليتبد نيا يچگونگ يبرا يعامل مؤثر قیگروه تحه ياقتصاد
محله  تيريمد کرديوبا ر يمطلوب شهر ييحکمروا يشاخصها يابيبا عنوان ارز ي( مهاله ا1397و امکاران ) يملک

 ،يقانونمند يشاخص اا شتریتوان ب انگریب زین صیتشخ لیحاصله از آزمون تحل جيمحور  در شهر امدان انجام دادند. نتا
ه منظور ب نیمچندر محال  شهر امدان است. ا يشهر ييحکمروا تیمطلوب زانیم ينیب شیدر پ يعدالت و اثربخش

بر  دیاكحور با تمحله م تيريمصوب در رابطه با مد نیقوان میمحال ، باز تنظ نيمطلوب در ا ييبه حکمروا يابیدست
ان و شهروند يه سازدر محال  به منظور آگا يعمران يپروژه اا تیو شفاف يريپذ تیو مسئول ييپاسخگو يشاخص اا
 است. يمشاركت آنها در طر  اا و پروژه اا ضرور زاستفاده ا
 لیردبشهرا يررسمیغ محال  اسکان يداريپا تیبر وضع يلیبا عنوان تحل ي( در مهاله ا1398) يزدانيو  يزارنج

 مختلف يااکیتکن يسازادهیآمده از پدستبه جيكاررفته و نتابه يااانجام و اعالم كردند كه  براساس سنجه
 ازیامت نيترا كسب كمب آبادرانيا ۀنخست و محل ۀدر رتب ادآبسلمان ۀمحل ،يامحله داريپا ياراایلحاظ معبه يریگمیتصم
 يمحله ضرور ار تيولوا  و محور متناسب با نهاط ضعف و قوّتوسعه ياايزيربرنامه نيآخر قرار گرفتند؛ بنابرا ۀدر رتب

 .رسدينظر مبه
 يفت برارا گر جهینت نيو توسعه محال  در كشور انگلستان ا ياجتماع ي( در پژواش مشاركتها 2004)  بارتون

اعتهاد  نیچناست. ام هیولامردم اصل  تيريو مد ييو محله محور، اعتماد به توانا ياجتماع يجلب مشاركت و توانمندساز
عوامل  نيترهماز م ،يلم محمختلف مرد يازاایبه نظرا  و ن جهعملکرداا با تو يرياا و انعطاف پذبه لزوم تنوع برنامه
 ت محور است .مشارك يجوامع از طرحها يموثر در بهره مند

ند، دو اانجام داده  يمحل ياجتماع يداريكه در كشور سوئد در خصوص پا يهی(  در تحه2006) و امکارانش يبرامل
 عيوزت ،يجتماعادالت عكردند. مفهوم  يجامعه معرف يداريپا يبرا يگريو د ياجتماع يداريپا يرا برا يمفهوم اصل

 يست و براا يجتماعا يردايپا يبرا يو خدما  محل سکنعادالنه به شغل، م يعادالنه منابع در جامعه و امکان دسترس
را  يجتماعا يدارياپ نیاا امچنكرد. آن دیتأك ينهاد جمع کيعنوان و عملکرد جامعه به يريپذ ستيجامعه به ز يداريپا

 .بسته استوا تیمحله ازجمله مشاركت، حس مکان، ثبا  جامعه و امن ياز جامعه و زندگ يمختلف يبر جنبه اا
از  يعاجتما ينتاز اصول س يبیترك ياجتماع يداريكرد كه پا انیكه انجام داد ب يهی( بر اساس تحه2008) ویكوالنتون

كه كمتر  يديجد میامفا و يو عدالت اجتماع ي)مسکن و بهداشت(، اشتغال، آموزش، برابر يو اساس هیاول يازااین لیقب
 .يزندگ تیفیرفاه و ك ،يشبختحس مکان، خو ت،ياستند مانند او يریقابل اندازه گ
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 يانسان يهاسازمان يچند بُعد ( نی ز ب ه مطالعه جامع ه و محل ه پرداخت ه و محل ه و جامع ه را اشکال2009) فلین ت
 اس ت. يش هر ياز سکونتگااها ينوع ،يبه بیان ايتشابه  يكه دارا داندیم

 يسترسامچون د يياااز شاخص يرا درواقع مجموعه ا ياجتماع يداري( اعالم كرد كه پا 2011 و مبرگ ) نگتزيو
( يذان و ينیمل ع)شا يانسجام اجتماع ،يستيبهداشت و بهز ،ياجتماع هي( سرمايباز، خدما  محل يبه )اشتغال، فضا

كت )عابر باط و حر، ارتآموزش، مسکن و ثبا  جامعه ،يفرانگ راثیم ،يعادالنه اشتغال و درآمد، مشاركت محل عيتوز
 .كردند ي( حس مکان و تعلق معرفينسل نی)درون و ب يحمل و نهل مناسب( عدالت اجتماع اده،یپ

، ب ا  انگلستان ا عمل دراز مفهوم ت يحركت د،يدر جوامع جد ياجتماع يداريبا عنوان پا ي(درپژواش2012) وودكرافت
رداخت ه و پ يجتم اعا ير دايمفه وم و عم ل در پا يمتون مختلف به بررس ریو تفس يو بررس ينظر ياستفاده از روشها

ش هراا را  ياجتم اع و يادخ ود در س اختار م  يمه ایتصم هیوجبه عنوان ت گرانيمفهوم توسط باز نيا يرینحوه بکارگ
 كرده است. يكالبدشکاف
و  يتعملی ا يارچوبچ   يبه طراح يشهر داريتوسعه پا ي ياجرا( در مهاله س طو  2013)بروک و امک اران  يس 
ب  ه  يتوجه طاف قابلانع مختلف با يتواند در شهراا ياق دام نم وده ان د كه م يشهر داريتوسعه پا يدر اجرا ينهاد

 اج  را گذاش  ته ش  ود 
محل ه و  در مورد ييهايئورضمن  بیان ت دار،يپا ي( در مهال ه  خ  ود ب  ا عن  وان توسعه محله اا2016)   ليچوگو

د ر، كمب وش ه   نيا يبه رشد شهرنش ین يپردازد. و يعربستان م اضيشهر ر يمحله اا يداري، به پاآن فيتعر
رست ش هر د يب را ك ه يانطباق با نهشه اص ل عدمس بز در محله اا و  يامچون مدارس و فض ااا يتسهیال  عموم

و محیط  يفن اور ،يتماعاج ،ياقتصاد يداريرا در پا داريمحله  پا کي يمعیاراا يپردازد. امچنین  و يكرده اند، م
 داريپا مع توسعهج ا طر  ،يش هر  دارينمونه از اقداما  انجام شده در خصوص  توسعه پا  نيداند. بهتر يم ستيز

یم ر، تحک  ز ش  هشهر، كااش تراكم در مرك يکيطر  با پنج فاكتور رشد فیز نياست. ا ليبرز يتابايكور يشهر
 ه اج  را در  ب 1970ه دا  از ياز برنامه اا و خدما  عم وم يا هيپا يرساختهايو ز ياقتص  اد يتوس عه فعالی  ته  ا

 آم  ده اس  ت.
با  ن،یچ يشانگها در يمسکن شهر بيتخر ياجتماع يداريپا يابيبا عنوان ارز ي(در پژواش2017) امکارانو  وي

است ك ه   افتهيدست  جهینت نيپرداخته و به ا نیچ يدر شهر شانگها ياجتماع يداريپا يبه بررس يدانیاستفاده از روش م
شده است. ل ذا   ساكنان يجتماعا ياستند كه منجر به ناتوان يابعاد نيبه قانون مهمتر يبنديو پا ياجتماع يبرابر ت،یامن

جاور كااش مساكنان  وزمرهر يبر زندگ بيتخر يداده شده تا اثرا  منف رییتغ ديبامسکن  بيتخر يكنون ياا وهیلزوماً ش
 .ابدي

 شناسی ها و روشداده

ن انواع شناخت تیرسم به ،يعدالت اجتماع يبرقرار ،يبر حفظ و گسترش شبکه روابط اجتماع يداريپا يوجه اجتماع
و  يآموزش ،يرانگف ياا رساختيبه ز ژهياز موااب، توجه و کساني يعادالنه فرصت ااوبرخوردار عيفرانگها، توز

 ير منابع و تساوبراب عيزتو ،يتیجنس يافراد، برابر يزندگ تیفیافراد، توجه به ك يمردم، ارتها آگاا يتوانمندساز ،يعلم
عه را جامختلف مور ماو مشاركت امه اقشار در  يو شهروند يحفظ حهوق مدن ،يو بهداشت يو خدما  اجتماع ال یتسه

 .شوديشامل م
مشاركت  ،ياجتماع يوستگی)پ اریمع 6( و يزندگ تیفیو ك تیمولفه )مشاركت، امن 3اا شاخص نییتع يبرا    
( ازنظر چند تن از يزندگ تیفیك ينیو بعد ع يزندگ تیفیك يبعد ذان ،ياعتماد اجتماع ،ياجتماع تیامن ،ياجتماع
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پرسشنامه از خبرگان خواسته شد كه  يگرفت ط قرار ديیاا مورد تأشاخص يوقتنظران استفاده شد. كارشناسان و صاحب
 تی= اام5 اد،يز تی= اام4متوسط،  تی= اام3كم،  تی= اام2كم،  يلیخ تی=اام1) کر یل 5تا  1 فیبر اساس ط

خبرگان  ديیاا مورد تاشاخص يتمام نيشد بنابرا 3باالتر از  ازا یامت نیانگیداند. م ازی( به ار شاخص امتاديز يلیخ
 است.
 العا  دراط يرازنظر گردآو نی. امچنردیگيم يجا يكاربرد يااپژواش طهیپژواش حاضر برحسب ادف در ح   

فراد عرف از امو  يفاست كه بر اساس انتخاب نمونه تصاد يپژواش شيمای. پردیگيقرار م يشيمایپ يااپژواش طهیح
العه به مط گريد يااروش ايو  ينظرسنج سشنامه،مجموعه پرسش با استفاده از پر کياا به جامعه پژواش و پاسخ آن

)سرمد و  پردازديم ااهیاستخراج اطالعا  درباره فرض يطوركلرفتاراا و به اا،دهیاا، عهوضع موجود اعم از نگرش
 مونهآمده از ندستالعا  بهاط هيدرک رفتار جامعه كه بر پا يبرا يتالش توان،يرا م قیتحه کي ندي(. فرآ1398 گران،يد

 است، يادين زو زما نهيمستلزم صرف از يكل جامعه آمار ياطالعا  برا يآورجمع رايز دانست، ردیگيصور  م
تخراج نمونه به اس ديو ناچار با ،رسديبه نظر م يرمنطهیاطالعا  از كل جامعه غ يآورجمع زیموارد ن يبعالوه در بعض

 13معتمد محله ) يو اعضا رانیعضو شامل دب 343پژواش حاضر  ياساس جامعه آمار ني(. بر ا1398پرداخت )سرمد، 
 يرانگف نیعاونممت، مشاوره و سال يااگاهيپا نیسالمت، مسئول يااخانه نیمحال ، مسئول راني(، مدياريعضو شورا

اداره  ركليمدكه شامل )رانته يخبرگان شهردار ،ينابیبافت فرسوده محال  اتابک و م ياداره نوساز رانيمد اا،يكالنتر
 رانيمد ،يواحنران شهردا ،يسازمان نوساز رعامليمد نیمحله، جانش تيريستاد مد ريمد ،يمعاونت اجتماع يفرانگ

پژواش در خصوص  ني( است. ا15منطهه شهردار  ،يو اجتماع يمعاون شهرساز ،ينواح يو شهرساز يادارا  اجتماع
ت جه يشهر تيريدمكار جهت ارائه به  جهیاست و نت يماعاجت يداريتوسعه محال  از منظر پا يااشاخص يابيارز

 ردد. جهتگ لیمپرسشنامه توسط افراد متخصص محال  تک ديبا لیدل نیمناسب است. به ام اریتوسعه محال  بس
 ياازن شاخصودن ونب کسانيپژواش با فرض  ني. در ادياستفاده گرد زیاختار نس مهیاا از مصاحبه نداده لیتکم
 نياستفاده شد. در ا ANPشبکه  لیاز روش مدل تحل ،ياجتماع يداريپا يابيو باادف شناخت و ارز يماعاجت يداريپا

آباد، ابوذر، ااشم اتابک، ،يمطهر ب،یط عصر،یول ،ينابیم ،يمحله )شوش، مظاار 20 يبندادف رتبه نیپژواش امچن
جر، مسگرآباد والف ه،يسعودم ،يجنوب هيافسر ،يالشم هيافسر ه،يرضو ه،يریمش ،يبروجرد ،يجنوب انشهریك ،يشمال انشهریك

 بود. ياجتماع يااو خاور شهر( ازنظر شاخص
 ياشبکه لیحلت نديتحت عنوان فرآ ياافتهي، روش گسترش1980در سال  يشبکه: ساعت لیروش تحل يمعرف    

(ANP را ارائه نمود. درواقع، او )ANP از  يمیعنوان تعمرا بهAHP از  ياریبس توانينم ،ياقعو يایارائه كرد. در دن
اا در هناصر خوشع انیمو روابط و تعامال   يرونیو ب يندرو ياايوابستگ لیرا به دل ارهیچندمع يریگمیمسائل تصم
 توانديم ریمع و فراگبا چارچوب جا ANP نيدر نظر گرفت. بنابرا يصور  ساختار سلسله مراتببه ،يریگمیسطو  تصم

 يااال. در سردیدر نظر بگ داديم ياساختار شبکه کي لیرا كه تشک يریگمیسطو  تصم انیتعامال  و روابط م يتمام
 دهیچیپحل مسائل  يچندمنظوره و برا ياايریگمیدر بحث تصم يصور  مشرو  و مبسوطبه ANPروش  ر،یاخ

كرده  نيگزيجا يارا با ساختار شبکه ي، ساختار سلسله مراتبANP يبازخورد کرديشده است. رومطر  يریگمیتصم
سب باشد. در منا دهیچیپ يااستمیدر مورد س توانديمن نيیباال به پا يبا روابط خط ياست. چراكه ساختار سلسله مراتب

ردند. مطر  گ اارایعنوان معبه تواننديم زین اانهيگز يعنيعوض شود  توانديم اراایو مع اانهيزگ ي، جاANPروش 
 ست:ا ريبه شر  شکل ز AHPو  ANP يتفاو  ساختار
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 AHPو  ANP يتفاو  ساختار -1 شکل

 

 اي میو خطوط مسته انديریگمیاا معرف سطو  تصم. خوشهداديرا نشان م ANPشبکه  کي( ساختار 2شکل )
 زیاا نلههحو  كنديرا مشخص م ياا وابستگ. جهت كماندانديرا نشان م يریگمیسطو  تصم انیاا تعامال  مكمان
 (1390 :اري)اسفند دانديعناصر ار خوشه را نشان م يدرون يوابستگ

 

 
 ANP ياساختار شبکه -2 شکل

 پژوهش قلمرو

 ميناً مساحت حردرصد مساحت شهر تهران است. ضم 5/5اکتار است كه حدود  3543/6 بربالغ 15 مساحت منطهه
 ياستحفاظ ميحت كل حردرصد مسا 14/6اکتار ) 16500بر بالغ 15منطهه  يشهر تهران در ارتباط با شهردار ياستحفاظ

و از غرب  يش شرقن و شوخاورا ابانیآانگ، خ يمتر 45 روزه،یمنطهه از شمال به پادگان قصر ف نيشهر تهران( است. ا
 يشرق يااه كوهباز شرق  و مانیسشهربانو و كارخانه  يبيآباد، كوه بدولت ابانیاسالم و از جنوب به خ انیفدائ ابانیبه خ

آن، بر  تیمعت. جع اسشهر واق ميدر حر زیاز محدوده منطهه ن ي. بخششوديم يمنته هيافسر ياراض يتهران و حد شرق
 15ه منطه يشهردار ازار خانوار است. 209141ازار نفر و  659468حدود  1395نفوس و مسکن  ياساس آمار سرشمار

اخل محدوده مصوب در د يخدما  شهر هیناح 6كرده است كه محدوده  میتهس هیناح 7 انیخود را م يمحدوده خدمات
شهر  يظاستحفا ميده حرل محدومحدوده و داخ ني( خارج از اشهرخاور هی)ناح هیناح 1طر  جامع شهر تهران و محدوده 

با محال  و  ييب آشنابرحس 15منطهه  يشهردار ،ياهیناح ما یصور  منفصل از منطهه قرار دارد. عالوه بر تهسو به
 ،يشهردار تيسااست ) شدهمیمحله تهس 20به  ياريشورا يااانجمن لیتشک يو در راستا نیساكن يتیاوضاع جمع

1395.) 
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 شهر تهران 15منطهه   ييایجغراف تیموقع -3شکل 

 
 
 

 
  قیتحه يمدل مفهوم -4شکل

ارزيابي پايداري 
اجتماعي محال  

شهر 15منطهه 
تهران

مشاركت

يپیوستگي اجتماع
حس تعلق

تعامل اجتماعي

مسئولیت پذيري

مشاركت اجتماعي

مشاركت در فعالیتهاي فرانگي

مشاركت در 
فعالیتهاي مذابي

مشاركت در 
فعالیتهاي محلي

امنیت

امنیت اجتماعي

كااش )بعد عیني 
(يا فهدان جرم

ادراک و )بعد ذاني 
(احساس عموم

اعتماد اجتماعي

اعتماد فردي

اعتماد نهادي

كیفیت زندگي

بعد ذاني كیفیت 
زندگي

ي رضايت از كیفیت دسترس
به خدما 

نشاط در زندگي

رضايت از زندگي

بعد عیني كیفیت 
زندگي

رضايت از میزان دسترسي به 
خدما 

عدالت اجتماعي

 شاخص معیار مولفه هدف
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 هایافته
 نديفرا لیحلاا از روش تنآو وزن  تیاام نییاا، جهت تعآن نیب يروابط درون نییعوامل و تع ديیو تأ ييبعد از شناسا 

 يمگشد كه ا حاسبهاركدام م ينرخ ناسازگار ،يزوج سا يمها يااسيماتر لیاستفاده شد. بعد از تکم ANP ياشبکه
 دارد. ااسيماتر نبود كه نشان از ثبا  و سازگار بود 1/0 كمتر از

 004/0با  برابر يزوج سهيمها نيا ينظرا  خبرگان نرخ ناسازگار نیانگیاز م ياصل اریمع 3 ،يزوج سا يمها جهینت   
 کیجدولدر  هسيمها نيدارد. ا يزوج سهيمها نيقبول اقابل ياست نشان از سازگار 1/0است و چون كمتر از 

 مشااده است.قابل

 (0.004: ي)نرخ ناسازگار ياصل ياراایمع يزوج سهيمها -1 جدول

 
P S QL 

P 0.343 0.471 1 مشاركت 

S 1.092 1 2.123 يزندگ كیفیت 

QL 1 0.916 2.915 امنیت 

 اریعم نیب يوجز سهيكه مها بیترتنياخود صور  گرفت به يارااینسبت به مع ياجتماع ياراایرمعيز يزوج ۀسيمها
 يبرا يزندگ تیفیك ينیو بعد ع يزندگ تیفیك يمؤلفه مشاركت، بعد ذان يبرا يو مشاركت اجتماع ياجتماع يوستگیپ

شده است همحاسب يبن نسشد و اوزا يبررس تیمؤلفه امن يبرا يو اعتماد اجتماع ياجتماع تیامن ،يزندگ تیفیمؤلفه ك
 .دارد يزوج سا يمها يگاربه دست آمد كه نشان از ساز 1/0كمتر از  ينرخ ناسازگار ،يزوج سا يمها نيا يكه در تمام

 098/0وزن  با يماععدالت اجت ،ياجتماع يااشاخص نیآمده است: در ب يشاخص اجتماع يياوزان نها (2)در جدول 
رتبه سوم در  084/0وزن  با يرتبه دوم و اعتماد فرد 097/0به خدما  با وزن  يدسترس زانیاز م تيوزن، رضا نيشتریب
 .كسب كرده است ياجتماع يداريپا يااشاخص نیب

 ياجتماع يااشاخص يياوزان نها -2جدول 

 رتبه وزن نرمال وزن حاصل از سوپر ماتريس كد نام شاخص

 SP 0.0029 0.037 12 حس تعلق

 SI 0.0064 0.082 4 ياجتماعتعامل 

 R 0.0062 0.079 6 پذيريمسئولیت

 PCE 0.0055 0.071 10 يااي فرانگدر فعالیت مشاركت

 PR 0.0021 0.027 15 يااي مذابدر فعالیت مشاركت

 PLA 0.0029 0.037 13 يااي محلدر فعالیت مشاركت

 SQS 0.0060 0.077 7 به خدما  يدسترس تیفیاز ك تيرضا

 JL 0.0064 0.082 4 يدر زندگ نشاط

 LS 0.0060 0.077 8 ياز زندگ تيرضا

 EQ 0.0076 0.097 2 به خدما  يدسترس زانیاز م تيرضا
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 SAS 0.0076 0.098 1 يعدالت اجتماع

 QS 0.0023 0.029 14 فهدان جرم اي)كااش  ينیع بعد

 SSD 0.0038 0.049 11 )ادراک و احساس عموم يذان بعد

 IC 0.0065 0.084 3 يفرد اعتماد

 CC 0.0057 0.074 9 ينهاد اي يمدن اعتماد

 
 ياجتماع يوزن و شاخص اا -5شکل

اا و نظرا  امهگرفت كه بر اساس پرسشن میمحهق تصم ANPروش  قياز طر ياجتماع يااشاخص يابيبعد از ارز
 سيماتر لیکتش سیپسيگام در روش تا نیاست. اول سیپسيروش تا قيشود كه از طر يبندرتبه زیخبرگان، محال  ن

( در ستون يشاخص اقتصاد 9اا )كه شاخص تاس يستون يسطر سيماتر کيروش  نيا میتصم سياست. ماتر میتصم
 ،فیضع ف،یعض يلی)خ ر کیل فیبا استفاده از ط میتصم سيماتر نيمحله تهران( در سطر قرار گرفت. ا 20) اانهيو گز

 نییو بعد تع شد. انجام میتصم سيدار كردن ماترو وزن يسازازآن نرمالشد. پس لیخوب( تکم يلیمتوسط، خوب و خ
 دهيشد. ا نیی( را تع-A) يف+( و منAمثبت ) يااآل دهيا اریار مع يگام، برا نيآل در ا دهيا يو منف مثبت يااآل دهيا

دار وزن سياترم اریمع ستون هيدرا نيتربرابر با كوچک يآل منف دهيو ا اریستون مع هيدرا نيترآل مثبت برابر با بزرگ
 ترکينزد ينفآل م دهيا اریعمدارد و ارقدر به  يرتبه باالتر باشد ترکيآل مثبت نزد دهيا اریاست. ارچهدر شاخص به مع

 :دست آمد محال  به يبنددر خصوص رتبه ليذ جهینت سیپسيروش تا نديفرا يدارد. بعد از ط يباشد رتبه كمتر
 يينها يبندرتبه (5) جدولمحال  و در  يبندرتبه 4جدولشد و در  يبندرتبه 15محال  منطهه  سیپسيبا روش تا    

اول را  رتبه 4 ۀیناح هيریمش ،ياجتماع يارااینشان داد كه برحسب بر اساس مع ااافتهيشده است: محال  نشان داده
رتبه محال   (4)ر جدول د رتبه سوم را كسب كرده است. 8 هیرتبه دوم و خاورشهر ناح 2 هیكسب كرده است، ابوذر ناح

 محال  آمده است. يينها يبندرتبه 5جدولو در ادامه در  سیتاپس سيبر اساس ماتر
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 سیدار تاپسنرمال وزن سيماتر -4جدول 
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 0.012 0.005 0.003 0.016 0.015 0.012 0.013 0.012 0.009 0.007 0.015 0.012 0.012 0.005 1شوش ناحیه 

 0.012 0.005 0.003 0.016 0.015 0.012 0.013 0.012 0.009 0.007 0.019 0.018 0.018 0.007 1مظاهری ناحیه 

 0.012 0.010 0.006 0.016 0.015 0.012 0.013 0.012 0.007 0.005 0.015 0.018 0.012 0.005 1ولیعصر ناحیه 

 0.019 0.010 0.006 0.023 0.023 0.018 0.020 0.018 0.009 0.007 0.015 0.018 0.018 0.007 1طیب ناحیه 

 0.012 0.005 0.003 0.008 0.008 0.012 0.013 0.012 0.007 0.005 0.015 0.012 0.018 0.005 1مینابی ناحیه 

 0.012 0.010 0.006 0.023 0.023 0.018 0.020 0.012 0.007 0.005 0.015 0.018 0.018 0.007 1مطهری ناحیه 

 0.025 0.015 0.008 0.031 0.031 0.024 0.027 0.023 0.007 0.005 0.015 0.018 0.024 0.010 2ابوذر ناحیه 

 0.012 0.010 0.006 0.023 0.023 0.018 0.020 0.018 0.009 0.005 0.015 0.023 0.018 0.007 2اتابک ناحیه 

 0.019 0.010 0.008 0.016 0.015 0.018 0.020 0.012 0.007 0.005 0.015 0.018 0.018 0.007 2آباد ناحیه هاشم

 0.019 0.015 0.008 0.023 0.023 0.018 0.020 0.018 0.009 0.007 0.015 0.018 0.018 0.010 3کیانشهر شمالی ناحیه 

 0.012 0.010 0.006 0.016 0.015 0.012 0.013 0.012 0.007 0.005 0.015 0.018 0.012 0.005 3کیانشهر جنوبی ناحیه 

 0.019 0.010 0.008 0.023 0.031 0.018 0.020 0.023 0.009 0.007 0.019 0.018 0.018 0.007 3بروجردی ناحیه 

 0.025 0.015 0.008 0.031 0.031 0.024 0.020 0.023 0.009 0.007 0.019 0.018 0.024 0.012 4مشیریه ناحیه 

 0.025 0.010 0.006 0.023 0.023 0.018 0.020 0.018 0.009 0.007 0.019 0.018 0.018 0.010 4رضویه ناحیه 

 0.019 0.010 0.006 0.023 0.023 0.018 0.020 0.023 0.007 0.005 0.015 0.018 0.018 0.007 5افسریه شمالی ناحیه 

 0.019 0.010 0.008 0.031 0.023 0.018 0.020 0.023 0.007 0.005 0.015 0.023 0.018 0.010 5افسریه جنوبی ناحیه 

 0.019 0.015 0.008 0.023 0.023 0.018 0.020 0.018 0.009 0.007 0.019 0.018 0.018 0.007 6مسعودیه ناحیه 

 0.019 0.015 0.006 0.016 0.015 0.012 0.013 0.018 0.005 0.003 0.010 0.012 0.018 0.010 6والفجر ناحیه 

 0.025 0.015 0.008 0.016 0.015 0.012 0.013 0.012 0.009 0.005 0.010 0.012 0.012 0.007 6مسگر آباد ناحیه 

 0.025 0.010 0.006 0.023 0.023 0.018 0.020 0.018 0.011 0.009 0.019 0.023 0.024 0.010 8خاور شهر ناحیه 

 
 محال  يينها يبندرتبه -5جدول 

 رتبه امتیاز نهايي فاصله تا ايده آل منفي فاصله تا ايده آل مثبت نام محله

 19 0.258 0.014 0.042 1شوش ناحیه 

 15 0.367 0.021 0.037 1مظاهری ناحیه 

 17 0.329 0.019 0.038 1ولیعصر ناحیه 

 10 0.585 0.031 0.022 1طیب ناحیه 

 20 0.176 0.010 0.047 1مینابی ناحیه 

 12 0.520 0.029 0.027 1مطهری ناحیه 

 2 0.804 0.047 0.011 2ابوذر ناحیه 

 11 0.538 0.030 0.026 2اتابک ناحیه 

 13 0.393 0.021 0.032 2آباد ناحیه هاشم
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 7 0.613 0.032 0.020 3کیانشهر شمالی ناحیه 

 18 0.286 0.016 0.039 3کیانشهر جنوبی ناحیه 

 5 0.694 0.040 0.018 3بروجردی ناحیه 

 1 0.810 0.047 0.011 4مشیريه ناحیه 

 9 0.594 0.032 0.022 4رضويه ناحیه 

 8 0.598 0.032 0.021 5افسريه شمالي ناحیه 

 4 0.698 0.040 0.017 5افسريه جنوبي ناحیه 

 6 0.620 0.033 0.020 6مسعوديه ناحیه 

 14 0.384 0.022 0.036 6ناحیه والفجر 

 16 0.337 0.021 0.041 6مسگر آباد ناحیه 

 3 0.705 0.040 0.017 8خاور شهر ناحیه 

 
 ياجتماع ياراایمحال  با در نظر گرفتن مع  يرتبه بند  -6شکل
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5افسريه شمالي ناحیه 

6مسعوديه ناحیه 

5افسريه جنوبي ناحیه 

2ابوذر ناحیه 
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 ياجتماع ياراایبر اساس مع 15محال  منطهه  يرتبه بند -7شکل 

 گیرینتیجه

ن تداوم آ هير پاو ب ردیگيشهر  در درون محله شکل م کي ياصل استوار است كه فضا نيبر ا داريپا يشهر ۀتوسع    
 يه به معنامحل اسیهمدر  دارياست. توسعه پا يامحله داريتوسعه پا ،يپاره شهر نيتركوچک داري. توسعه پاكنديم دایپ

 جاديابدون  يدقتصاو ا ياجتماع ،يفرانگ ،يطیمحستيز يو اجزا اايژگيدر آن و شامل امه و يزندگ تیفیك يارتها
ر در ابزا نيتريدیو كل نيتراز مهم يکيعنوان به توانديم ياجتماع يدارياست. ابعاد پا ندهينسل آ يبرا يمانع

 يداريپا يااو تنوع شاخص يدگیچیپ يگستردگ يمحسوب شود. از طرف يشهر ياايگذاراستیو س اايزيربرنامه
 مختلف ياااا در گروهاا برحسب نهش و عملکرد آنشاخص نيتا ا كنديم جابياا بر جامعه او نهش آن ياجتماع
 شوند. لیوتحلهيو تجز يبنددسته

 نیوزن را در ب نيشتریب098/0با وزن  ينظر كارشناسان و مسئوالن به دست آمد، عدالت اجتماع نديكه از برآ نتايجي    
امه در اد يعجتماا يداريبه پا دنیشاخص دررس نيو اثرگذارتر نيتربه خود اختصاص داد. مهم  ياجتماع يااشاخص

را  ينسانا يرویكه ن ياگونهاست به يعدالت اجتماع تيرعا تلزممس داريتوسعه پا شوديمحسوب م داريتوسعه پا قیتحه
و  يزم ملع تيتهو ،يبهاتمتضمن كااش فاصله ط داريتوسعه پا كهي. درحالسازديم دواریو ام نیبتوسعه خوش نديبه فرا
پژواش  جهیس نتاسا رت به استوسع انيجر يداريرمز بها و پا نياست. بنابرا دواریسالم و ام يانسان يرویاز ن يمندبهره

را  تیاام نيشتریب084/0با وزن   يو اعتماد فرد097/0به خدما  با وزن  يدسترس زانیاز م تيو رضا يعدالت اجتماع
 ااافتهيشد و  يبندهرتب 15محال  منطهه  سیپسيدر سطح محال  خوااد داشت. با روش تا ياجتماع يداريدر تحهق پا

رتبه دوم و  2 هیر ناحرتبه اول را كسب كرده است، ابوذ 4 هیناح هيریمش ،ياعاجتم يارااینشان داد كه برحسب مع
 رتبه سوم را كسب كرده است. 8 هیخاورشهر ناح

 دينما فايا يتوجهفرسوده نهش قابل ياابافت يدر پروژه نوساز توانديكه م ياجتماع يااشاخص نيترجمله مهم از    
سه مولفه مشاركت ،  يحاو ياجتماع يااشبکه لیتشک لیپتانس گريدعبار محله و به نیساكن ياجتماع هيسرما زانیم

 كنندهلیتسه يعنوان عاملبه توانديبافت فرسوده م ياااا در محلهشاخص نيبودن ا ياعتماد و انسجام است كه قو
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 يگذارهيمحال  سرما نيدر ا نکهي. با توجه به ادينما جاديا يآپارتمان يزندگ يرا برا ياتریمه نهیكند و زم فاينهش ا
 تی،عدم امن گذارهيعمده عدم جذب سرما لیرا جذب كند. و دل يگذارهيسرما چینتوانسته ا ينوعنشده است به يخاص

و با توجه به عدم وجود ساختمان   شوديم دهيوفور د)مخدر( به يمواد صنعت عيو توز هیمحال  ته نيمحال  است . در ا
در محله اتابک  است كه  يبه ساخت كالنتر يانتظام رویبه كمک دولت و ن ازیالزم وجود ندارد و ن تیامن يكالنتر

وجود نداشته باشد اعتماد  تیامن كهيدرصورت دنزیداد. بر اساس نظر گ پوشش( را  ينابیوار )شوش و مجمحال  ام
  زانیبا م  ينابیمحال  م ليدال نی. به امديآيبه وجود نم ياجتماع يداريپا يااو... شاخص يزندگ تیفی؛مشاركت ،ك

محال   نیرتبه ب نيترنيیدر پا ياجتماع يداريبافت فرسوده استند ازلحاظ پا يكه دارا  25/0 زانیو شوش با م 17/0
 نیكه ساكنمحال  دارند . به علت آن نیرتبه ب نيباالتر 80/0 زانی،ابوذر با م 81/0 زانیبا م  هيریدارند و محال  مش

 زانیم نیاست و امچن اديز اریدارند . تعلق به محله بس گريکديبا  يادياستند و تعامل ز يتیقوم شتریب هيریمحله مش
است . ازجمله  اديمجاور محله ز يافرا منطهه يااسبز و بوستان ياست . فضا اديز نیساكن نیجرم كمتر و اعتماد ب

شده است . محله واقع نيدر ا لومترمربعیك 27بوستان بانوان با وسعت  نيتربوستان آزادگان و توسکا ،پامچال ، بزرگ
 تیمحله ازلحاظ موقع نياست.  محله ابوذر بهتر يخوب يو ورزش يفرانگ يااسرانه   يدارا هيریمحله مش نيبنابرا
قرار دارند .  ييدر سطح باال يو اجتماع يمحله ازلحاظ سطح فرانگ نیدارا است . ساكن 15در منطهه  ييایجغراف

اا ازلحاظ و كوچه ااابانیخ يشده است . فضامحله واقع نيتئاتر در ا سيپرد نيترخاوران و بزرگ يفرانگسرا
 يگذارهيسرما زانیمحله است .م نيدر ا جیمترو بس ستگاهيخاوران و ا انهيپا نیاست و امچن اسبمن اریبس يشهرساز

 محله مناسب است. نيدر ا ياست و رونق اقتصاد اديز اریبس يوساز مسکونالبته ازلحاظ ساخت

  شنهادهایپ

 :رائه داداصوص خ نيدر ا ييشنهاداایپ توانيم يشهردار رانيپژواش و مصاحبه با مد نيا جيبا نتا متناسب

  ياجتماع هيسرما يدر محال  جهت ارتها مولفه اا ياجتماع يااطر  ياجرا -

  ينابیدر محال  شوش،مسگرآباد و م يورزش يفرانگ يااسرانه ارتهاء -

  تیمنا جاديو ا ياجتماع ياابیدر بافت فرسوده  محال  )اتابک و شوش( جهت كااش آس يكالنتر ساخت -

 . نیاكنس يو توانمند لیبا استفاده از پتانس يو مهارت ي،ورزش يفرانگ يپاتوق محله با كاربر ساخت -

  در ت درازمدسکون ب  ه قيمنظور تش  ومناسب به رساختياز شهروندان محال  كم برخوردار و آماده كردن ز تيحما -
ل ه اكنان محس انیم  يدر محال ، به وجود آمدن  تعام ل  و امبس تگ ياز مه اجر   ساكنان اصل  يریمحله، جل وگ

 انجام شود. نیدر ساكن يمنظور ارته اء ح س تعل ق و وابستگبه

 قياز طر م است تاالز نيدارد بنابرا ييبسزا تیاام ياجتماع هيسرما شيكه در افزا يشهروند يااو مهار  ييشهروندگرا -
 يفرانگ يااونو كان جوانان يجوانان برا يسازمان مل تيبا حما يردولتیغ يااتشکل ايو  يمحل يااانجمن يسازفعال

و  يررسمیغ اايمکاراو انجارمند را فراام آورد تا  يررسمیغ ا ارتباط يعموم شهروندان بتوان الگو يمساجد برا
 .ردیمشاركت فعاالنه صور  گ

  يشغل ياافرصت جاديدر ا  يو اجتم اع يجهت ارائه  خدما  عم وم يسهم بخش خصوص شيافزا -

 مردم تيريو مد ييو محله محور ،اعتماد به توانا ياجتماع يمشاركت و توانمندساز جلب -

References: 

)با استفاده از   یاعتوسعه اجتم یکاربرد یهاشاخص ییو شناسا یررسب (.1391) زاره ،يشهباز ؛يمهد ،ي؛ مباركيته ،يارمک آزاد
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