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ABSTRACT 

Objective: The development of justice in civil societies and overcoming existing inequalities 

requires the provision of philosophical foundations and the principles of the realization of the 

concept of urban justice. Efforts to achieve this goal are made by explaining the thinking course 

of various philosophers on the subject of justice and how to implement its implementation 

process. Hence, the new paradigm of urban justice is based on the three dimensions of justice 

(law, ethics, and civilization) and four basic dimensions (substantive, formal, distributive, and 

structural). Accordingly, the realization of this paradigm in Farahzad Tehran is evaluated. The 

purpose of this research is to investigate the effect of the urban justice paradigm on decreeing 

environmental inequalities. 

Methods: The present research is applied-developmental in terms of purpose and descriptive-

analytical in terms of the research method used. The method of data collection was documentary 

and field. Also, the statistical population of the study consists of residents, users, experts and 

city officials.The results were analyzed in SPSS software based on descriptive statistics 

(qualitative, average, and standard deviation items) and inferential statistics (weighting of 

Bogardus, one-sample t-test, and Pearson correlation items).  

Results: The results of the Bogardus scale data indicate a large social distance and an 

undesirable level of acceptance among the residents of Farahzad. In addition, the data of one-

sample t-test and Pearson correlation analysis in Delphi questionnaire and measuring the 

application of local paradigm of urban justice in the ratified plan of urban-oriented organizing 

of Farahzad, show the favorable status of this plan in terms of law and ethics against the 

unfavorable conditions of socialism dimension, from the viewpoint of experts. 

Conclusion: Therefore, The results of the research indicate the existence of deep gaps and 

shortcomings in the field of realization of various aspects of urban justice in Farahzad area 

compared to the surrounding areas. On this basis, the existence of a direct relationship between 

distributive justice and structural justice in the field of urban justice paradigm is shown. These 

funds will be adopted and monitored in the formal dimension of urban justice and based on 

interactive policies. 
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مطالعه موردی: ) های محیطیواکاوی تأثیر پارادایم عدالت شهری در کاهش نابرابری

 (فرحزاد تهران
 

 cالهی مسعود ،1وb انیبیطبمنوچهر ، aمهشید تاجدینی
 

a معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران. دانشجوی دکتری شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشکده 
b   ،معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران. دانشکدةاستاد شهرسازی، گروه شهرسازی 
c   ،معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران. دانشکدةاستادیار شهرسازی، گروه شهرسازی  

  چکیده

-های فلسفی و اصول تحققهای موجود، نیازمند تأویل پایهبسط عدالت در جوامع مدنی و غلبه بر نابرابریتبیین موضوع: 

ی موضوع مقصود، از طریق تبیین سیر تفکر اندیشمندان مختلف دربارهپذیری مفهوم عدالت شهری است. اهتمام به انجام این 
ی گانهپارادایم نوین عدالت شهری، بر مبنای ابعاد سهپذیرد. از این روی، یند اجرایی آن صورت میة تحقق فرآعدالت و نحو

 انجام از هدف گردد.( تدوین میو مدنیت( و چهار وجه بنیادین آن )ماهوی، صوری، توزیعی و ساختاری عدالت )قانون، اخالق
 در پارادایم این تحقق سنجیامکان. است محیطی هاینابرابری کاهش بر شهری عدالت پارادایم تأثیر بررسی پژوهش، این

 . گیردمی صورت تهران فرحزاد موضع قالب

تحلیلی است.  - یتوصیف، مورداستفادهروش تحقیق ای و از لحاظ توسعه - یپژوهش حاضر از نظر هدف، کاربرد روش:

آماری پژوهش، متشکل از ساکنین، کاربران،  ۀ، جامعهمچنیناسنادی و میدانی بوده است.  صورتبهها روش گردآوری داده
های کیفی، بر مبنای آمار توصیفی )گویهو  SPSSافزار های حاصل، در نرممتخصصین و مسئولین شهری بوده است. یافته

 بستگی پیرسون(ای و همتک نمونههای بوگاردوس، آزمون تیدهی به گویه( و آمار استنباطی )وزنمیانگین و انحراف معیار
 تحلیل شده است.

ی اجتماعی زیاد و میزان نامطلوبی از پذیرش وجود فاصله بیانگرهای مقیاس بوگاردوس، های حاصل از دادهیافته ها:یافته

ی نامهبستگی پیرسون در پرسشای و تحلیل همتک نمونههای آزمون تیداده، همچنینافراد، میان ساکنین فرحزاد است. 
مبین  «دهی محور شهری فرحزادسامان»طرح مصوب پارادایم محلی عدالت شهری در دلفی و سنجش میزان کاربست 

از دیدگاه  گراییاجتماعمداری، در برابر شرایط نامطلوب بُعد محوری و اخالقوضعیت مطلوب این طرح در ابعاد قانون
  متخصصین است.

ی فرحزاد ی تحقق وجوه مختلف عدالت شهری در محدودهنتایج پژوهش، مبین وجود شکاف و کاستی عمیق در زمینه نتایج:

ی تحقق وجود ارتباط مستقیم میان عدالت توزیعی و عدالت ساختاری را در زمینهباشد. بر این مبنا، نسبت به مناطق اطراف می
های تعاملی اتخاذ و پایش گردد. این وجوه، در بٌعد صوری عدالت شهری و بر مبنای سیاستم عدالت شهری نمایان میپارادای

 خواهند شد.

 .ی فرحزادهای محیطی، عدالت ساختاری، عدالت توزیعی، محدودهپارادایم عدالت شهری، نابرابری :هاکلیدواژه
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 مقدمه

عنوان قانون عام نظام هستی و آرمانی مقدس برای انسان، در طول تاریخ مطرح بوده است. با عدالت، همواره به ایدة
. است اندیشه بوده تعارض صاحبان محل وجود وفاق اندیشه در تبیین کلیت مفهوم، تحقق فرایند حصول عدالت، مادام

گرفته؛ در این مورد بسیار ؛ لیکن تفسیر و تأویل صورتتوان از تعاریف گوناگون، به درکی مشترک نائل شدگرچه می
چنان شود. آنگسترده است. از این روی، تعریف عدالت، وابسته به زمان، مکان و ساختارهای سیاسی و اجتماعی بیان می

اولین ارزش « 1جان راولز»ی عنوان یکی از چهار فضیلت اصلی، در دوران مدرن و به عقیدهکه عدالت از دیدگاه سنت، به

مطالبات  طرفانۀدر عصر معاصر، معادل حفظ یا اجرای امری با تعدیل بیو  (Miller, 2017: 1) نهادهای اجتماعی
رغم معنا شده است. علی (Merriam Webster dictionary, 2021)های شایسته متضاد با تعیین پاداش یا مجازات

 عادالنه در وجوه مختلف دانش حصول نتیجۀیندهای متعددی برای رآبازشناسی مفهوم کلی، تاکنون ف گرایی دروجود هم
یشروی پژوهش را، جهت ایجاد پترین چالش این رویداد، مهمارائه شده است.  -ت چون اخالق، فلسفه، حقوق و سیاسهم

 دهد.وفاق معنایی و تبیین پارادایم عدالت شهری مطابق شرایط کشور، شکل می
های اجتماعی و کالبدی، عدالت شهری و تحقق اصول اجرایی آن جهت غلبه بر نابرابری یابی بهدستاز سوی دیگر، 

مهم، احترام به حقوق فردی و تالش برای  ۀدر بُعد فردی مسئل نیازمند بسط موضوع در دو سطح فردی و اجتماعی است.
و اعتقادی در حیطۀ های نژادی، جنسیتی، فرهنگی به رسمیت شناختن حقوق شهروندی در جهت گسترش برابری

 نمایدو در روز بزرگداشت عدالت اجتماعی تأکید می 2020چنان که سازمان ملل متحد در سال ی شهری است. آنجامعه
روی افراد به دلیل جنسیت، سن، نژاد، قومیت، مذهب، فرهنگ و ناتوانی ترویج برابری جنسیتی و رفع موانع پیشکه 

از عدالت، همه مردم را بدون  در واقع، این ایده (.United Nations, 2020 ) آیدمی حساببهجسمی از اصول بنیادین 
شرایط قانونی، سیاسی و اقتصادی، مستحق دسترسی یکسان به ثروت، سالمتی، بهزیستی، عدالت، امتیازات  درنظرگرفتن

تقاضای اقتصادی و  و ایی، عرضهداند. این بُعد از عدالت، فراتر از اصول مدون حقوق مدنی و جزهای برابر میو فرصت
باشد های مختلف جامعه میهای سنتی اخالق در پی برقراری روابط عادالنه بین گروههمچنین چهارچوب

(Chappelow, 2019: 1) .تحقق عدالت در سطح کالن از مسائل  جتماعی نیز، نظارت همگانی بر نحوةدر بُعد ا
باشد. این مند و نهادی ناظر مبتنی بر نظم میساختار اجرایی قانونوابسته به وجود یک که  شوداساسی محسوب می
یک شهر برای به رسمیت شناختن بحث عدالت و احترام به برابری و آزادی، نیازمند که  گرددتر میمسئله زمانی پیچیده

ی شهر، ی ادارهر شیوهتقویت سیستم نظارت مردمی ب ةشود. از این روی، نحوهای تشویقی یا بازدارنده میتدوین سیاست
های بیان شده با شرایط های تشویقی و بازدارنده برای گسترش اصول منتج از عدالت و تناسب سیاستتدوین سیاست

 رود.  های موجود به شمار میی مدنی، از دیگر چالشجامعه
ی پوشانهمعدالت شهری، بر محوریت: الف( تأثیر نهادهای شهری در تحقق عدالت، )ب(  امروزه مطالعات در زمینۀ

 اندناقص بین عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی و )ج( تمایز میان تصور و ادراک از مفهوم عدالت اجتماعی، تمرکزیافته

.(Moroni, 2019) اساس، پژوهش حاضر، سنجش تأثیر پارادایم عدالت شهری را در ابعاد مختلف )کالبدی، براین
دو شهر  ۀدهد. این محدوده در منطقاجتماعی، اقتصادی و فرهنگی( در یک محیط نیازمند مداخله مورد بررسی قرار می

گویی سو و عدم توانایی در پاسخی ناموزون پایتخت از یکبه دلیل رشد شتابان شهرنشینی و توسعهکه  اردتهران قرار د
محیطی )کالبدی،  ةتأمین امکانات و خدمات رفاهی از سوی دیگر، با معضالت عدید ۀبه نیازهای شهروندان در زمین

های اجتماعی و و عملکردی، در کنار افزایش آسیبرو شده است. فرسودگی کالبدی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی( روبه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. John Rawls 
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فرحزاد شده  توان اجتماعی درهای محروم و کمگزینی ساکنین قدیمی بافت با گروهتنزل امنیت شهری، منجر به جای
ی اخیر، اتخاذ سازوکارهای نامناسب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین ضعف در است. افزون بر این، در دو دهه

گزینی اجتماعی این بافت دامن زده است. از ی محرومیت و جداییحمایتی دولت به این بخش از شهر، به مسئلهنگرش 
ی فرحزاد های محیطی، محدودهاین روی، پژوهش حاضر باهدف واکاوی اثرات پارادایم عدالت شهری در کاهش نابرابری

های موجود در اولویت نخست قرار دارد. ی و ساختاری چالشادهد. بازشناسی عوامل زمینهتهران را مورد بررسی قرار می
های موجود در بستر طرح، به توان در راستای غلبه بر معضالت فعلی بافت و کاهش گیری آگاهانه از فرصتتا با بهره

ین نکته ی نوآوری پژوهش، باید به ااثرات منفی ناشی از آن، راهکارهای اجرایی مناسب ارائه نمود. جهت تبیین جنبه
عدالت شهری در ایران است. به دلیل تمرکز مطالعات  ةهای مغفول ماندجنبهاین مطالعه به دنبال بررسی که  اشاره نمود

بر روی ماهیت فضایی و اجتماعی عدالت در ایران، الزام در بازخوانی سایر وجوه عدالت وجود دارد. از این روی تالش 
ی عدالت ماهوی، صوری، توزیعی و عدالت شهری در ابعاد چهارگانه در زمینۀ ت، پارادایم نوین ایرانیشود؛ نخسمی

های کارکردی این پذیری مؤلفهسپس، میزان تحقق های قانون، اخالق و مدنیت تدوین گردد.ساختاری با تأکید بر مؤلفه
های کاربردی د پارادایم تبیین واژهسازی ابعافرحزاد تهران مورد ارزیابی قرار گیرد. جهت شفاف ةپارادایم، در قالب محدود

در آن محتوا و که  گرددگرایی اطالق میدر این راستا، عدالت ماهوی به ذات، منشأ و کیفیت برابریرسد. الزم به نظر می
آمیز یا عدم وابستگی به ی اجرای عدالت بدون نگاه تبعیضمضمون اثرگذار است. عدالت صوری یا شکلی، بیانگر نحوه

های فرصتو  یاقتصاد یایمزا ، منابع،امکانات متوازن و متعادل میتقسگر باشد. عدالت توزیعی، روایتحیطی میشرایط م
پردازد. در نهایت، عدالت ساختاری را بیش از هر بُعد دیگر به بسط رفاه اجتماعی میکه  است شهروندان نیب یاجتماع

 گردد.داد و برایند عادالنه منتهی میبه برونکه  محوری دانستتوان مبین رویه و فرایند عدالتمی

 پیشینۀ نظری 
مفهوم عدالت در  یبرقرار یو نحوه یزانمتأثر از م ی،شهر یتتعادل، نظم و امن یبرقرار ی،در طول قرون متماد

 یادینِساختار بن یکعنوان مفهوم به ینا یکم،و  یستعدالت، در قرن ب یرفراگ یراتتأث یینبوده است. با تب یجوامع مدن
حصول  (. (GHaedrahmati et al 2018: 59مطرح شده است یشهردر سطح جهان یاسیو س یاخالق ی،ذهن

 ی،رو ینگوناگون است. از ا یهاینهمفهوم در زم ینمتنوع ا یمعان یرفتنعدالت وابسته به درک و پذ ةادراک جامع از واژ
شده  یکمعاصر تفک یمدرن و دوره یدوره ی،سنت فلسف یه سه بازه( در غرب، بیعدالت )شهر ینظر یکردرو یبازخوان
در  ینو نقش پررنگ د یذهن یباورها ی،اله ینیبوجود جهان یلبه دل ین،افزون بر ا (.Miller, 2017: 23) است
 یهااسالم و کاربرد آن در برنامه یدگاهموضوع عدالت از د یینتب یران،ا یو فرهنگ یاقتصاد ی،اجتماع یاسی،س یطشرا

 گردد.یم یکشور، بررس یکالن توسعه
نفس فردی، باعث  گیرد. خصیصۀفردگرایانه مورد بازخوانی قرار می از دیدگاهسنت فلسفی،  عدالت در دورة مفهوم

های ی اندیشههصورت کلی این دوره، به واسط(. به23: 1397اخوان کاظمی، ) گرددانعکاس خرد و نظم در جامعه می
گرایانه قابل بازشناسی است. این رویکرد، عدالت را انطباق با گرایانه و تناسبافالطون و ارسطو، بر مبنای رویکرد طبیعت

مدرن، با  (. در اندیشۀ282: 1395شکوری، ) شماردمندی از اعتدال برمینظم موجود )به دلیل خلقت نابرابر افراد( و بهره
عنوان قوانین عدالت، برابری و انصاف نیز، به - سنت فلسفی طرح شده در دورةم -تأکید بر اهمیت فضیلت اخالقی 

گردد. همچنین حصول عدالت و کنترل تضاد میان منافع افراد، از طریق تأسیس یک نهاد قاهر و وضع طبیعی معرفی می
« تعقل جمعی»عدالت، برگرفته از در این دوره،  (.Hoye, 2019: 4-5) شودیک قرارداد اجتماعیِ توافقی تضمین می

گذاری بر مبنای شود. تحقق قانونپذیر میاست؛ و برقراری آن در جامعه، از طریق تدوین و اجرای قوانین عادالنه امکان
 را به دنبال دارد ی بستر محیطی عاری از هرگونه فساد، آزادی اجتماعی و حمایت از حقوق شهروندانعدالت، تجربه
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(Kiersznowski, 2020: 3-4) . های آزادی، برابری و استقالل استوار میمدرن، بر مبنای مؤلفه ةدورعدالت در-

امانوئل »ی گردد. برای حصول این اهداف، باید چهارچوب کلی برای رویداد تعامالت اجتماعی تدوین شود. به عقیده
های اخالقی دهای سیاسی قرار دارد؛ تا از بروز رفتارهای جمعی بر اساس ظرفیتنها ةاین ساختاربندی بر عهد« 1کانت

در جهت تبیین و گسترش که  داندکسب مشروعیت می ۀافراد جلوگیری به عمل آید. این دیدگاه، قوانینی را شایست
سیستماتیک عدالت، ی معاصر، خوانش در دوره (Jensen, 2018: 162-164) محورهای عدالت تدوین شده باشند

در قالب چارچوب نظری منسجم و یکپارچه، توسط جان راولز مطرح شده است. که  عنوان انصاف بودهمتأثر از درک آن به
این دیدگاه، مبتنی بر عقالنیت اخالقی، وضع نخستین )به معنای تنظیم روابط اجتماعیِ افراد، به دلیل نداشتن علم نسبت 

ی افراد تأمین حق آزادیِ همه ها وهمچنین قرار داشتن در حجاب جهل(، توزیع برابر فرصت به شرایط محیطی و آینده و
سه در قالب  شهری عدالت« 2سوزان فاینشتاین»افزون بر این، از دیدگاه  (.Fanton ,2020 :3-4(است بسط یافته 

 ۀوی در زمین یابد.نمود می« عادالنه با فضایی شهرخلق »و « شناخت تنوع» ،«عقالنیت ارتباطی»رویکرد اصلی 
« 3یورگن هابرماس»فلسفه سیاسی لیبرال، توسط رویکرد مذکور در که  نمایدعقالنیت ارتباطی، به این نکته اشاره می

آزادانه  صورتبه افکارگفتمان و نشر یک نظام ارتباطی است که در آن این مفهوم شامل مورد بازخوانی قرار گرفته است. 
، «ساالریمردم»ی اصل یارهایمعمحور، را بر اساس دهد. فاینشتاین شهر عدالته تحریف روی میهرگون دورازبهو 
تأکید بر احقاق حقوق شهروندی، برانگیختن احساس تعهد  (Feinstein, 2013) .دهد بسط می« برابری»و « تنوع»

گفتمان جمعی از دیگر خصوصیات بارز های محروم ساکن در شهرها و تحقق عدالت از طریق تعامل و نسبت به گروه
از سوی دیگر، رویکرد نظری مفهوم عدالت، بر مبنای قابلیت انسانی  (Cohen, 2011) .شودمحور بیان میشهر عدالت

های مذکور، بر اساس نظریات گیرد. قابلیتو بر حسب میزان توانایی افراد در امور مختلف زندگی، مورد سنجش قرار می
زندگی، سالمت جسمی، یکپارچگی ذهنی، مفاهیم، تخیل و اندیشه، احساسات، خرد  امل ده مورد:سن و نوزبام ش

همچنین، عدالت شهری  (Nussbaum, 2011). باشدو کنترل محیط می های دیگر، تفریحکاربردی، وابستگی، گونه
 زیبایی و شارکت، مشمولیت، تعلق،ی انصاف، انتخاب، دسترسی، مالکیت، ارتباط، تنوع، مگانهاصول دهمعاصر،  ةدر دور

ها و معیارهای اجرایی، بر مبنای ارزیابی عدالت . این شاخصدهدهای اجرایی مدنظر قرار میعنوان مؤلفهرا به نوآوری
-برداری از این اصول دهبهره  (Griffin et al 2015: 29-30). اجتماعی در حیات مدنی شهروندان تدوین شده است

که  دهد. این در حالی استآوری، چهارچوب عدالت اجتماعی را شکل میو ترکیب آن با قوانین پایداری و تاب گانه
برد اهداف آن، پیش ۀنماید؛ تا به واسطتر میپررنگ را« های جوامعارزش»شرایط امروز، تمرکز بر رویکرد مبتنی بر 

  (Mock, 2018: 4).عدالت شهری تسهیل گردد
قرار  یمورد بازخوان یاسالم ینیبو جهان ینمفهوم عدالت، از منظر د ی،نظر یکردرو یبررس یِیاندر گام پا -

است؛ بلکه  یفرد ینیبجهان یکتنها نه ینعنوان نمود که د یدبا یدگاهد ینا یاز بررس یش. پیردگیم
 یرو تفس یند ینقش اجتماع ی،ن رویباشد. از ایم یقابل بازشناس یونددهندهپ یاجتماع یستمس یکعنوان به
 یاناتحاد م یجاداست که باعث ا یترجامع یهاارزش یدارا ین،، دوجودیناست. باا یتاز آن حائز اهم یندهفزا

 یردر تفاس(. Perulli, 2020: 2)مفهوم عدالت است یرگذار،تأث یهاارزش یناز ا یکیگردد. یافراد م
قرار گرفته  یارجبر و اخت یهاموضوع عدالت، در ارتباط متقابل با مؤلفه ی،اسالم ینیبگرفته از جهانصورت

عدل  یعی،عدل تشر ینی،قران به چهار قسم عدل تکو یهاعدل، بر اساس آموزه یاست. در واقع، مسئله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Immanuel Kant 
2. Susan Fainstein 
3. Jurgen Habermas 
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به چهار  یدگاهد ینعدالت از ا یینتب یینهموجود در زم یاتشده است. نظر یکتفک یو عدل اجتماع یاخالق
 است: یمقابل تقس هدست

 موزون بودن -

 تساوی و نفی هرگونه تبعیض -

 حقرعایت حقوق افراد و عطا کردن حق، به هر ذی -
 .(54-57: 1371مطهری،) ی وجودها در افاضهرعایت استحقاق -

؛ باشدعدالت اجتماعی، اصل رعایت حقوق افراد و عطا کردن حق به هر ذی حق، مورد تأیید مطهری می ۀدر زمین
گیرند. ها در اولویت قرار میین اصل مساوات در قانون، افزون بر جایگاه برابر افراد و عدم تبعیض، رعایت استحقاقبنابرا
-زعم مطهری، ایجاد امکانات اولیهشود. بهها به مساوات رفتار میاساس، افرادی که از خلقت برابر برخوردارند؛ با آنبراین

، مالکیت بر اساس ی امکانات اولیهبرابرسازرابطه، در صورت یندراسالمی است. ی مساوات برای همه، از وظایف دولت ا
  .(304 -305: 1395شکوری، ) گرددکار مطرح می

جایگاه این عینیت یافتن آن در جوامع مدنی،  ةپس از نگاه اجمالی به مفهوم عدالت شهری از بُعد ماهوی و تبیین نحو
-گانههای ششگیرد. مفهوم عدالت شهری، در طول برنامهر مورد بررسی قرار میکشو ۀهای کالن توسعمفهوم در برنامه

های کمی مانند تساوی عموم در برابر قانون، تأمین حداقل نیازهای اساسی و تأمین ی توسعه، از تمرکز بر روی مؤلفه
دی و حقِ آزادی تغییر نموده گرایی، عدالت اجتماعی، حقوق شهرونچون اخالقهای کیفی همامنیت، به تأکید بر مؤلفه

توان ناشی از ایجاد تحول در ی شهری، را میاست. این سیر تطور در تفسیر کارکردی از انعکاس مفهوم عدالت در جامعه
-شرایط محیطی و دگرگونی در نیازهای هر مقطع زمانی دانست. از این روی، اهمیت باالی بُعد عدالت توزیعی در برنامه

های پنجم و تر بر ابعاد عدالت ساختاری و عدالت صوری در برنامهسعه، جای خود را به تأکید بیشهای اول و دوم تو
محور، اهمیت تحقق عدالت جنسیتی و تنظیم سند ملی امنیت بانوان و کودکان در دهد. رویکرد پیشرفت عدالتششم می

صورت ی کشور بههای پنجم و ششم توسعهبرنامهدر که  روابط اجتماعی از دستاوردهای بنیادین این تغییر نگرش است
ی کشور( در انتهای این مرحله، تدوین اول تا ششم توسعه هایبرنامه کلی های)سیاست گردد.ها اشاره میمجزا به آن

هوی، و مدنیت( و چهار بُعد بنیادین آن )ما ی عدالت )قانون، اخالقگانهبر ابعاد سهیهباتکپارادایم نوین عدالت شهری 
مفهوم عدالت  ۀواکاوی دیدگاه اندیشمندان در زمینپذیرد. این پارادایم، برایندی از صوری، توزیعی و ساختاری( صورت می

چهارچوب علمی، درصدد تدوین الگوی باشد. این های زمانی گوناگون میشهری، از منظر وجوه مختلف دانشی و در بازه
 یانۀ شهری، در حیطۀ کشور است.  گراعدالتنظری و کارکردی جهت حصول اهداف 
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 1400، منبع: نویسندگان، گیری از اصول، ابعاد و معیارهای پژوهشمدل مفهومی با بهره -1شکل

 

 عملی  ۀپیشین
پذیری اصول عدالت شهری در نقاط مختلف ی میزان تحققهای تجربی گوناگونی در زمینهات و تحلیلتاکنون مطالع

اجرای معیارهای استخراج شده از  ةپذیرفته است. این مطالعات، به دلیل ماهیت فرایندمحور عدالت، بر نحوجهان صورت 
-گرفته؛ در این زمینه اشاره میمبانی نظری تمرکزیافته است. از این روی، در ابتدا به دو نمونه از مطالعات خارجی صورت

 شود:
به بررسی « 1شناسی: تأیید و خصومت در بیرشوایترسمبهجتماعی و عدالت ا» در مقاله ،(2009ایفتاچل و همکاران )

یی حکمروا»ریزی شهری ی متفاوت برنامهیانگر دو وجههنماهای شهری در بیرشوا پرداخته است. مطالعات سیاست
تفاوت روی استعمارگرانه و بیهای متفاوت نژادی، فرهنگی و اقتصادی است. یکدر قبال گروه« ستمگرانه و عادالنه

گیری فضاهای منجر به ایجاد تفکیک نژادی خزنده، شکلکه  های مختلفنسبت به رسمیت شناختن هویت جمعی گروه
عدالتی ی شهری، بیراندن شهر شده است. این رویکرد با گسترش انفعال و عدم مشارکت در جامعهغیررسمی و به حاشیه

های شهری در عادالنه و تأییدی فرهنگی، مبین توانایی سیاست ۀنبدهد. در مقابل، جو نابرابری طبقاتی را گسترش می
های پایین و های عادالنه به نفع دهکسیاست ةدهنداشاعهتوزیع منافع اقتصادی و اجتماعی شهری است. این رویه، 

برابری های کیفیت زندگی، بسط عدالت شهری، گسترش به بهبود شاخصکه  های دولتی استهای نیازمند حمایتگروه
« محورریزی و شهر عدالتبرنامه» در مقاله ،(2009فاینشتاین ) نماید.مندی مکان زیست افراد؛ کمک شایانی میو هویت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Beer Sheva 



                 19، پیاپی 2، شمارة .8، دورة 1400پژوهشی جغرافیای اجتماعی شهری،  -دوفصلنامۀ علمی                                                             230

 

پردازد. دلیل اصلی حمایت وی از این شهر، به سبب محور میعنوان مدلی از شهر عدالتبه بررسی شهر آمستردام به
یابی به رشد اقتصادی ریزی و دستسی، تنوع، یکپارچگی، برنامهتالش جهت برقراری مساوات اجتماعی و سیا

ی وجود برابری باعث زمینهپیشکه  ای بودهیابی به عدالت یک فرایند چرخهزعم فاینشتاین دستگرفته است. بهصورت
-نوع، زمینهمشارکت عمومی و ایجاد ت ةکنندشود. همچنین وجود بستر تسهیلایجاد احساسات همدالنه نسبت به آن می

شهری را و اقدامات عادالنه ساالرانهمردمی ی مداراگری میان شهروندان است. از این روی، رویهساز بردباری و روحیه
 .مدنی دانست ۀتحقق عدالت اجتماعی در یک جامع ۀتوان نتیجمی

به بررسی شرایط احیای « بسازند؟محور را توانند شهر عدالتآیا مردم محلی می» در مقاله ،(2009استیل و کنولی )
داری سرمایه ۀمحیطی به همراه توسعپردازد. زوال زیستمی 1درآمد برانکساراضی ناکارآمد و متروک در محالت کم

ی توسط پسماندهای کارخانه شدتبهگیری آشفتگی شهری در این مناطق شده است. این پارک صنعتی منجر به شکل
ی را جهت الزام قانونی مالکان شرکت ادیسون، اسالهششد. نهادهای اجتماعی محلی، زمان ، آلوده شده بو2کان ادیسون

عمومی و صرف  برای انجام حداقل استانداردهای اصالح آلودگی پارک صرف نمودند. اجرای این طرح، به دلیل پیگیری
ر قالب ترمیم خط ساحلی، اصالح برانکس، فاز دیگر احیای این موضع را د ۀهمچنین، اتحادی زمان طوالنی محقق شد.

ی زمانی برای اجرای این طرح جامع از روی و دوچرخه کلید زده است. بازهخاک، ایجاد تاالب، ایجاد پل و مسیرهای پیاده
میان جامعه شهری،  آوری منابع مالی برای اجرای این طرح از طریق تالشباشد. جمعمیالدی می 2022تا  2013سال 

از سوی . ی رودخانه برانکس، شهر، ایالت و نهادهای فدرال و مقامات منتخب محقق شده استادیهشرکای محلی، اتح
گرفته صورت 3پارک استارالیتمرکز هنری توسط ، 2018در سال سازی این فضاهای شهری دیگر، جهت تحقق باززنده

قع، هدف از این طرح، ترغیب بومیان در وا .نموده استهای بومی این محدوده اقدام به ترویج ارزشاست. این مرکز، 
آوری اطالعات، معماری، صنایع دستی، عکاسی، موسیقی و چون فنهای گوناگونی همبرانکس به مشارکت در زمینه

های عمومی از وجود این هنرهای نمایشی و تجسمی است. افزون بر این، وقوع این رویداد عالوه بر افزایش آگاهی
  (Torres & Axelbank, 2018). نمایدبرانکس نیز کمک شایانی میی محدودهنی پارک، به اقتصاد کارآفری

های عدالت شهری در کشور و بر مبنای پذیری مؤلفهدر گام بعدی، بررسی مطالعات داخلی با رویکرد سنجش تحقق
ترین مطالعات اجرایی در این اساس به بررسی سه نمونه از مهمگیرد. برایناصول اجرایی موردنظر، مورد بازخوانی قرار می

 شود:ی اشاره میزمینه
ایرانی در تحقق  - های عدالت اسالمیسنجی شاخصاولویت»در پژوهشی با عنوان  ،(1397موسوی و مدیری )

در پی بررسی میزان برقراری عدالت، تعادل و توازن در توزیع منابع، « ی متعادل در ایرانآمایش سرزمین و توسعه
ی راهبردهایی در جهت بهبود شرایط کنونی ای در ایران و همچنین ارائهخدمات و امکانات در مقیاس منطقهها، فعالیت

-ایرانی، تحلیل می - های عدالت بر مبنای الگوی اسالمیکشور هستند. از این روی، وضعیت موجود را با تدوین شاخص

ایرانی، بر مبنای پنج بُعد اصلی شامل عدالت  - یپذیری یا عدم آن با محوریت عدالت اسالمنمایند. میزان تحقق
گیرد. شاخص مورد بررسی قرار می 35اکولوژیکی، عدالت کالبدی، عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی و عدالت فرهنگی و 

نتایج مبین این نکته . این است کشور هایاستان بین در وجود شکاف عمیق ةدهندنشان پژوهش، این نتایج حاصل از
باشد. نبود عدالت ای دارا میهای منطقهگیری نابرابریترین نقش را در شکلشاخص عدالت اقتصادی بیشکه  است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. The Bronx river 

2. Con Edison 
3. Starlight Park 
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گیری عدالت در ابعاد مختلف کالبدی، اکولوژیکی و اقتصادی، عدم تحقق عدالت اجتماعی و متعاقب آن عدم شکل
 .فرهنگی را به دنبال داشته است

ی گرا با تعیین سطح توسعههای عدالتمیزان موفقیت سیاست سنجش»با عنوان  خود ۀدر مطالع ،(1397فر )صابری
در پی بررسی میزان تحقق معیارهای « موردی شهر مشهد( ۀپایدار )نمون ۀهای توسعمناطق شهری بر اساس شاخص

ناطق شهرداری م ۀبندی گذشتگرفته؛ منطبق بر تقسیمباشد. پژوهش صورتی پایدار در مناطق شهری مشهد، میتوسعه
-ثر بر توسعههای مبتنی بر عدالت و مؤمنطقه بوده است. در راستای انجام این تحلیل، شاخص 13مشهد و مشتمل بر 

گیرد. در مورد بررسی قرار می« اجتماعی»و « اقتصادی»، «نقلوارتباطات و حمل»یافتگی مناطق شهری، با محوریت 
که  شودای از مناطق شهری مشهد ارائه میگانهبندی سهاین پژوهش، دستههای آماری حاصل از نگاه جامع به داده

نیافته قابل تفکیک است. در همین راستا، یافتگی متوسط و توسعهیافته، توسعهاساس، مناطق به سه قسم توسعهبراین
یافتگی متوسط؛ و وسعه، هشت، هفت و ثامن جز مناطق با ت10یافته؛ مناطق ، نه و یک جز مناطق توسعه11، 12مناطق 

شده، به طور کامل بندی ارائهاند. تقسیمنیافته قرار گرفتهدر انتها مناطق دو، سه، چهار، پنج و شش جز مناطق توسعه
-ی آن نیز میی توسعهگیری شهر و نحوههای توسعه، روند شکلمنطبق بر وضعیت برخورداری مناطق شهر از شاخص

 .باشد
به « محور )عدالت فضایی در مدیریت شهری تهران(عدالت شهر»دکتری خود با عنوان  ۀرسال در ،(1394پور )بهرام

 خدمات، تأمین به کافی دسترسی تأمین مسکن، ۀمنصفان تأمین»های دنبال سنجش میزان عدالت از طریق مؤلفه

های باشند. بر اساس بررسیشهر تهران می ۀگان22در مناطق « منابع تقسیم در انصاف و همه برای فرصت() امکانات
باشد. در این محور میین شده برای شهر عدالتیهای تعگرفته؛ شهر تهران متأثر از پخشایش ناموزون مؤلفهصورت

بندی شده ی مطلوب و نامطلوب تقسیمها، شهر به دو محدودهلفهمندی از این مؤتوزیع و بهره ةپژوهش، بر مبنای نحو
تقوایی و همکاران، ) تباط مستقیم با میزان رفاه اقتصادی و اجتماعی هر منطقه قرار دارندها در ارلفهاست. این مؤ

1394). 
-های آرمانتعادل و تعامل فعال میان اندیشه عدالت شهری، مبین نیاز به برقراری ۀبررسی تجارب خارجی در زمین

محور را، عدالتریزی های این مرحله، برنامهیافتهی بسط این مفهوم است. گرایانه در زمینهگرایانه و رویکردهای عمل
-شهری عادالنه می ۀگیری توسعمنجر به شکل که داندگیری شفاف میسازی و تصمیمیند تصمیمنیازمند تدوین فرآ

گردد. این رویداد، به  تصمیمات قضایی و دولتی حمایت ۀشود. این فرایندهای قانونی، در سطوح مختلف باید به وسیل
پوشاند. عمل می شود؛ جامعهی فاینشتاین که معتقد است؛ عدالت در شهر بدون حمایت سطوح دیگرحاصل نمییشهاند

-های شهری را یادآور مینهاد در نظارت بر طرحهای مردماین امر، اهمیت مشارکت شهروندان و حضور پایدار گروه

مقابل، بررسی تجارب داخلی، بیانگر شرایط نامطلوب محیطی و اجتماعی عدالت شهری در کشور است.  ۀدر نقطگردد. 
ی کشور های توسعهیابی به عدالت پایدار، اهداف برنامهترین بُعد در جهت دستعنوان مهمبازشناسی عامل اقتصادی، به

باهدف نزدیک شدن به « ی خدماتتوزیع عادالنه»به را به سمت و سوی تمرکز بر امور اقتصادی تغییر داده است. نیاز 
« ی زیستیتأمین نیازهای پایه»را در راستای « استحقاق»و « اعتدال»، «برابری»های کارگیری مؤلفهمفهوم عدالت، به

 است. بر تمرکز بر این بٌعد از عدالت، مغفول ماندن ابعاد کالبدی، اجتماعی و اخالقی را به دنبال داشته بخشد.الزام می
میان وضع موجود تا مطلوب عدالت شهری در ایران، با  ۀشود؛ طی فرایند این پژوهش، فاصلاساس، تالش می این

 های اجرایی پارادایم عدالت شهری کاهش یابد.گیری از مؤلفهبهره

 شناسی ها و روشداده
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 - استفاده، توصیفی تحقیق موردای و از نظر ماهیت و روش توسعه - پژوهش کنونی از منظر هدف، کاربردی
 باشد. نامه( میصورت اسنادی و میدانی )مصاحبه و پرسشها در این مطالعه، بهوش گردآوری دادهتحلیلی است. ر

تدوین شده « 2روش دلفی»و « 1اجتماعی بوگاردوس ۀمقیاس فاصل»های مورداستفاده، به دو روش نامهپرسش
جمعیت آماری پژوهش، متشکل از شهروندان، ساکنین، کاربران، متخصصین و مسئولین شهری بوده است.  ۀجامع است.

ی دو تهران سایت شهرداری منطقه) گرددنفر زن می 28172نفر مرد و  30275نفر،  58447کل این ناحیه شامل 

نفر از ساکنین و کاربران  382دل ، معا3از طریق فرمول کوکراننامه به روش بوگاردوس، پرسش ۀحجم نمون .(1400
نفر  20نامه به روش دلفی، توسط تعیین شده است. از سوی دیگر، پرسش گیری تصادفیِ سادهبر اساس نمونه فرحزاد و

زیست شهرسازی، طراحی شهری، معماری، عمران، منظر و محیط ۀاز کارشناسان اجرایی و متخصصین فعال در زمین
است.  ی پیاپی مورد ارزیابی واقع شدهو در سه مرحله 4ی دلفی در طیف لیکرتنامهپرسشمتغیرهای  تکمیل شده است.

ها بر اساس ضریب نامهصوری، محتوایی و معیاری و همچنین، بررسی پایایی پرسش ةهمچنین، سنجش روایی به شیو
های بر مبنای آمار توصیفی )گویهو  SPSSافزار های حاصل، در نرمیافتهگرفته است. در نهایت، آلفای کرونباخ صورت

-ای و همتک نمونههای بوگاردوس، آزمون تیدهی به گویهکیفی، میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی )وزن

 بستگی پیرسون( تحلیل شده است.
 

 های استفاده شده در پژوهشمدل -1جدول 

 منبع فرمول مدل

اجتماعی  ۀمقیاس فاصل
 بوگاردوس

-اساس درجات گوناگونی از مالیمت، خصومت، بیسنجش بر 

و  5گاتمن گذاریارزش گیری از سیستمتفاوتی یا صمیمیت بهره
  .هاگویه 6مقیاس اعداد دودویی

(Mather et al 2017), (Shakall 

2020) 

 

 کوکران

 

 

(Al-Hemyari 2018) 

 ضریب آلفای کرونباخ

 

(Www.statisticssolutions.com 

2021) 

های گروهی از روشی برای انتخاب و تصحیح قضاوت دلفی
 متخصصان در قالب یک پنل

(Lawnik & Banasik 2020), 

(Bhasin 2019) 

 

 ایتک نمونهآزمون تی

 

(libguides.library.kent.edu, 

2020) 

 

 ضریب همبستگی پیرسون

 

(statistics.laerd.com, 2018) 

 1400منبع: نویسندگان، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bogardus Social Distance Scale 
2. Delphi Method 
3. Cochran formula 
4. Likert Scale 
5. Guttman 
6. Binary 

http://www.statisticssolutions.com/
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ه مقیاس فاصل»ای به روش نامههای اجتماعی، از پرسشمیزان وقوع نابرابریه این پژوهش، در راستای مطالع
هفت گویه اصلی این مطالعه، از طریق سنجش طیف زوجی بوگاردوس و  گیری نموده است.بهره« اجتماعی بوگاردوس

های موردنظر مورد سنجش اساس، میزان صمیمیت افراد، بر مبنای امتیازدهی کلی به گویه این آن انجام شده است. بر
ترین میزان صمیمیت، ترین میزان صمیمیت، با پذیرش خویشاوندی از طریق ازدواج یک امتیاز و کمگیرد. بیشقرار می

پذیرش باالتر یک جامعه ةدهندتر نشانباشد. از این روی امتیازات کمی هفت امتیاز مییا تمایل به اخراج از منطقه، دارا
افزار نامه، با سنجش از طریق نرمهای پرسشتحلیل و ارزیابی نهایی داده باشد.های مختلف اجتماعی مینسبت به گروه

SPSS پذیرد. هر چه زیگمای شده؛ صورت میها ارائه های آماری بر اساس گویهدهی در دادهو اعمال ضریب وزن
 باشد.تر میی آماری بیشهای مختلف اجتماعی در یک جامعهتر، میزان صمیمیت میان گروهعددی حاصل شده کم

 ی اجتماعی بوگاردوسهای مقیاس فاصلهگویه -2جدول 

 امتیاز گویه

 1 پذیرش خویشاوندی از طریق ازدواج

 2 صمیمیسفر و دوست عنوان همپذیرش به

 3 عنوان همسایهپذیرش به

 4 عنوان همکار اداریپذیرش به

 5 شهریعنوان همپذیرش به

 6 عنوان میهمان و گردشگرپذیرش به

 7 پذیرش و اخراج از منطقهعدم

 Mather et al, 2017:2: منبع

طرح مصوب »کالبدی، در های نابرابری ةاز سوی دیگر، جهت بررسی میزان توجه به رفع عوامل ایجادکنند
موردنظر بر  ۀنامدر همین راستا، پرسش گیری شده است.بهره« دلفی»از روش « دهی محور شهری فرحزادسامان

پارادایم ایرانی عدالت شهری تدوین شده است. این نظرسنجی طی بازخورد  ةدهندهای تشکیلمبنای مؤلفه
-گیری از طیف لیکرت در پنج درجهنجش دیدگاه متخصصین با بهرهیند س. همچنین، فرآگرفته استای انجاممرحلهسه

ی کامالً موافق )پنج امتیاز(، موافق )چهار امتیاز(، ممتنع )سه امتیاز(، مخالف )دو امتیاز( و کامالً مخالف )یک امتیاز( 
های نامطلوب مؤلفه ی وضعیتدهندهترین امتیاز نشانترین امتیاز بیانگر وضعیت مطلوب و کمتدوین شده است. بیش

تک، ضریب های آماری تیباشد. نتایج حاصل بر مبنای آزمونی فرحزاد میموردنظر در طرح مصوب برای محدوده
 گیرد.مورد تحلیل و بررسی قرار می SPSSافزار بستگی پیرسون و تحلیل مسیر در نرمهم

 قلمرو پژوهش
 است. این شهر قرار گرفته غرب در قسمت شمالکه  تهران استی وهواآبخوشاز محالت قدیمی و  فرحزاد، ۀمحل

ی فرحزاد از سمت جنوب به بزرگراه یادگار امام دو شهرداری تهران واقع شده است. محله ۀی نُه منطقناحیه این محله، در
آن به خیابان  رود فرحزاد و ضلع شرقیگردد. ضلع غربی محدوده به درهو از سمت شمال به ارتفاعات البرز محدود می

(. وسعت کلی این محدوده 1400 ،ی دو شهرداری تهرانسایت منطقه) گرددزاده داود منتهی میقدیم امام ةتبرک و جاد
متر، مساحت  1800رسانی شهرداری به خطوط ارتفاعی بیش از با توجه به محدودیت خدماتکه  هکتار است 136بالغ بر 

قدمت  .(1400های شورای اسالمی شهر تهران، ستاد هماهنگی شورایاری) شودهکتار محاسبه می 80خدماتی محله 
 امامزاده خیابان ۀحاشی گردد. این هسته دریبازم 1335ی اول حکومت پهلویِ دوم در سال به دوره فرحزاد ۀاولی ۀهست
های فرحزاد و باغ ۀزمانی، توسع ةدر این باز. کنونی شکل یافته است امام مسجد و فرحزاد ۀحسینی اطراف ةمحدود داود،
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بعد تا زمان انقالب  هایسال در. گردید آغاز فرحزاد اراضی دیوارکشی شهر با ی تفریحیحومه عنوانبه گیری از آنبهره
دو  ۀسایت منطق) جنوبی محدوده، بسیار بطئی و آرام بوده است ۀاز ناحی یرغ بهی فرحزاد توسعه اسالمی، رشد و

های شهر تهران، جمعیت فرحزاد بر اساس آمار سال طبق گزارش ستاد هماهنگی شورایاری .(1400 ،نشهرداری تهرا
 گزارش بر اساس، 1389جمعیت این محله در سال که  این در حالی استنفر گزارش شده است.  19000، حدود 1395

تنوع اجتماعی و که  حاکی از آن است نتایج مطالعاتنفر ثبت شده است.  10760، معادل فرحزاد نوسازی دفتر اتنوگرافی
 ها،فرحزادی ۀمحل است. های زیستی متفاوت شدهکانون با محالت منجر به ایجاد ساکنان قومیتی هایگزینیجدایی

 آن از قسمتی که مختلط اجتماعی بافت آبشار با ۀمحل و ها )توتستان(قوچانی یمحله ها )ذوالفقار(،الموتی و هاترک ۀمحل
دو شهرداری تهران  ۀسایت منطق) فرحزاد است ةهای زیستی موجود در محدودباشد؛ کانونها میفرحزادی به متعلق
1400).   

 
 

 
 1400ی فرحزاد، منبع: نویسندگان، ی دو شهر تهران و محدودهوضع موجود استان تهران، منطقه -2شکل

 

 هایافته

 ی فرحزاد تهران از دیدگاه ساکنین ی اجتماعی در محدودهارزیابی میزان فاصله

گردد. ها ارائه میهای پژوهش بر مبنای تحلیل داده، یافتهموردمطالعه ةشناسی و بررسی محدودپس از تبیین روش
های اجتماعی، این پژوهش نیازمند در گام نخست، جهت ارزیابی تأثیرات پارادایم ایرانی عدالت شهری بر کاهش نابرابری

های اجتماعی گروه ۀگرایی و میزان فاصلهای اجتماعی ساکن در محدوده، از منظر همفعلی گروهسنجش وضعیت 
برای سنجش دیدگاه « ی اجتماعی بوگاردوسمقیاس فاصله»ای به روش نامهباشد. در این راستا، پرسشمختلف می

گرفته کران( از شهروندان صورتنفر )بر اساس فرمول کو 382این نظرسنجی میان ساکنین فرحزاد تنظیم شده است. 
 69تا  20سنی  ةدهنده، در ردشوند. افراد پاسخدرصد را مردان شامل می 3/56درصد این افراد را زنان و  7/43که  است

 5/38سال و  36-50سنی  ةدرصد در رد 6/30سال،  20-35سنی  ةدرصد در رد 9/30سال قرار دارند. از بین این افراد، 
درصد از این افراد  3/62سکونت یا فعالیت در محدوده،  ۀبررسی سابق ۀسال قرار دارند. در زمین 51-69 سنی ةدرصد در رد
ی باشند. در زمینهسال در فرحزاد را دارا می 5سکونت یا فعالیت بیش از  ۀدرصد سابق 7/37سال و  5تر از کم ۀدارای سابق

درصد دارای  2/21ن افراد دارای تحصیالت ابتدایی و دیپلم، درصد از ای 3/24دهندگان، تفکیک میزان تحصیالت پاسخ
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درصد  5/10درصد دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و  1/19درصد دارای مدرک کارشناسی،  9/24مدرک کاردانی، 
درصد از  7/49بررسی نوع مالکیت واحدهای مسکونی،  ۀباشند. همچنین در زمیندارای تحصیالت دکتری و باالتر می

نمایند. همچنین، پایایی ها در واحدهای ملکی زندگی میدرصد از آن 3/50دهندگان در واحدهای استیجاری و پاسخ
و بررسی ضریب آلفای کرونباخ تحلیل شده است. بر این مبنا، آلفای کرونباخ برابر  SPSSافزار نرم ۀنامه، به وسیلپرسش

دهندگان به گردد. در ادامه، جداول تحلیل آماری پاسخارزیابی مییرهای موردنظر مناسب متغهای و پایایی داده 816/0
 گردد. نامه ارائه میپرسش

  
 نامه به روش بوگاردوسهای آمار توصیفی در پرسشتحلیل شاخص -3جدول 

 نوع مالکیت مقطع تحصیلی مدت سکونت سن 

 382 382 382 382 معتبر اعتبار

 0 0 0 0 نامعتبر

 50/0 70/1 55/4 88/44 میانگین

 501/0 308/1 044/3 090/14 انحراف معیار

 251/0 711/1 266/9 518/198 ناسازگاری

 0 0 0 20 حداقل

 1 4 20 69 حداکثر

 1400های پژوهش، منبع: یافته

ها، ساکنین فرحزاد در قالب شش قوم فارس، ترک، کرد، لر، گیلک و مهاجرین افغان بازشناسی بر مبنای بررسی
های یک تا پنج با نگرش سنجیده شده است. گویه ۀاند. نتایج حاصل از ارزیابی نظرات شهروندان در هفت گویشده

ترین تمایل و نظر بیش که گردد. این بررسی بیانگر آن استهای شش و هفت با نگاه منفی تحلیل میمثبت و گویه
ترین دیدگاه منفی نسبت به مهاجرین افغان شکل یشترین میزان تمایل و بمثبت نسبت به اقوام فارس و در مقابل کم

 91به اقوام فارس با « خویشاوندی از طریق ازدواج»ی ترین حد تمایل به گویهیافته است. در این نظرسنجی، بیش
به « خویشاوندی از طریق ازدواج»ی ترین حد تمایل به گویهی مقابل، کمگیرد. در نقطهدرصد نظر مثبت تعلق می

درصد،  25درصد، اقوام ترک  34بین، اقوام لر با کسب یابد. درایندرصد نظر موافق اختصاص می 17مهاجرین افغان با 
ترین تمایل اند. در این راستا، کمدرصد، به ترتیب در میان این طیف قرار گرفته 18درصد و اقوام گیلک  23اقوام کرد 

برای اقوام فارس و ترک بدون حتی یک درصد نظر موافق ثبت  "نطقهپذیرش و اخراج از معدم"منفی  ۀنسبت به گوی
درصد آرای موافق به ثبت رسیده  22ترین تمایل نسبت به این گویه، برای مهاجرین افغان با شده است. در مقابل، بیش

ای بعدی این هدرصد به ترتیب در رده 12درصد و کرد با  10است. همچنین، اقوام لر با کسب چهار درصد آرا، گیلک 
 اند.بازه جای گرفته

 فرحزاد از دیدگاه ساکنین ةاجتماعی در محدود ۀتحلیل میزان فاصل -4جدول 

پذیرش  هاگویه

خویشاوندی از 

 طریق ازدواج

(1) 

پذیرش 

عنوان به

دوست 

 صمیمی

(2) 

پذیرش 

عنوان به

 همسایه

(3) 

پذیرش 

عنوان به

 همکار 

(4) 

پذیرش 

عنوان به

 همشهری

(5) 

 پذیرش

عنوان به

میهمان و 

 گردشگر

(6) 

پذیرش عدم

و اخراج از 

 منطقه

 اقوام (7)

 - - - - %6 %4 %91 فارس

 - %6 %7 %17 %8 %37 %25 ترک

 %12 %6 %8 %10 %5 %36 %23 کرد

 %4 %7 %4 %13 %9 %29 %34 لر 
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 %10 %5 %16 %4 %21 %26 %18 گیلک

 %22 %12 %14 %9 %8 %18 %17 مهاجرین افغان

∑ 6%/34 25% 5%/9 6%/10 8%/9 2%/7 12% 

 1400های پژوهش منبع: یافته

 

 اجتماعی بر اساس طیف بوگاردوس ۀنتایج سنجش میزان فاصل
ترین امتیاز منفی و همچنین باالترین درصد تمایل به اخراج های موجود، بیشدهی به گویهبر اساس ضریب وزن

 117ترین امتیاز منفی به اقوام فارس با گیرد. در همین راستا، کمافغان تعلق میامتیاز به مهاجرین  409از منطقه با 
ترین میزان تمایل به اخراج از منطقه برای اقوام فارس و ترک شده است. در همین راستا، پاییندادهامتیاز اختصاص

یل شهروندان محدوده به برقراری ترین تمابدون امتیاز منفی ثبت شده است. بر مبنای نتایج حاصل از نظرسنجی، بیش
 310امتیاز، کرد با  262امتیاز، ترک با  261امتیاز، لر با  117ارتباط با اقوام ساکن در فرحزاد به ترتیب به اقوام فارس با 

غان ترین میزان تمایل به برقراری ارتباط برای مهاجرین افمقابل، کم ۀگیرد. در نقطتعلق می 329امتیاز و اقوام گیلک با 
 امتیاز ثبت شده است. 409با 

 دهی به طیف بوگاردوسامتیازات نهایی حاصل از وزن -5 جدول
شماره  مهاجرین افغان گیلک لر کرد ترک فارس

 گویه
 درصد ضریب درصد ضریب درصد ضریب درصد ضریب درصد ضریب درصد *ضریب

91 91% 25 25% 23 23% 34 34% 18 18% 17 17% 1 

8 4% 74 37% 72 36% 58 29% 52 26% 36 18% 2 

18 6% 24 8% 15 5% 27 9% 63 21% 24 8% 3 

- - 68 17% 40 10% 52 13% 16 4% 36 9% 4 

- - 35 7% 40 8% 20 4% 80 16% 70 14% 5 

- - 36 6% 36 6% 42 7% 30 5% 72 12% 6 

- - - - 84 12% 28 4% 70 10% 154 22% 7 

117 262 310 261 329 409 ∑i 

 باشند.ی گویه با درصد افرادی که با آن گویه موافق میضرب شمارهدهی: حاصلوزن 1ضریب* 

 1400های پژوهش، منبع: یافته

 

 از دیدگاه متخصصین بر مبنای پارادایم عدالت شهری «دهی محور فرحزادسامان»طرح  ارزیابی
 طرح مصوب های پارادایم ایرانی عدالت شهری، درپذیری مؤلفهاین مرحله از پژوهش، به ارزیابی میزان تحقق

نفر از متخصصین و  20اختصاص دارد. این بررسی، بر مبنای نظرسنجی میان  «فرحزاد شهری محور دهیسامان»
 ۀگرفته است. گرایش تخصصی این کارشناسان در زمینصورتبه روش دلفی  اجرایی، ۀکارشناسان فعال در زمین

 55نفر از این متخصصین را زنان ) 11زیست بوده است. شهرسازی، طراحی شهری، معماری، عمران، منظر و محیط
سال قرار  63تا  29سنی  ةدهندگان در رداند. همچنین، پاسخدرصد( تشکیل داده 45درصد( و نُه نفر دیگر را مردان )

ی درصد در رده 30سال و  36-50سنی  ةدرصد در رد 50ل، سا 29-35سنی  ةدرصد در رد 20دارند. از بین این افراد، 
-درصد از این افراد دارای سابقه 35آشنایی یا فعالیت در محدوده،  ۀبررسی سابق ۀسال قرار دارند. در زمین 51-63سنی 

تفکیک  ۀنباشند. در زمیسال در فرحزاد را دارا می 5آشنایی یا فعالیت بیش از  ۀدرصد سابق 65سال و  5تر از ی کم
 45درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و  40درصد دارای مدرک کارشناسی،  15دهندگان میزان تحصیالت پاسخ

های اجرایی متخصصین، باید به این نکته تفکیک مسئولیت ۀباشند. در زمیندرصد دارای تحصیالت دکتری و باالتر می
درصد،  5درصد، کارشناس سازمان نوسازی شهر تهران  60ی دو تهران کارشناسان شهرداری منطقه که اشاره نمود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. coefficient 
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 ۀنامه نیز، به وسیلدهند. پایایی این پرسشدرصد خبرگان را تشکیل می 20درصد و اساتید دانشگاه  15مهندسین مشاور 
 اساس، ضریب آلفای کرونباخ این و بررسی ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته است. بر SPSSافزار نرم

شده است. در  بستگی بسیار مناسب سواالت مطرحبیانگر ثبات داخلی و هم که باشدمی 902/0نامه برابر کلی پرسش
 گردد.  نامه ارائه میدهندگان به پرسشادامه، جداول تحلیل آماری پاسخ

 

 نامه به روش دلفیهای آمار توصیفی در پرسشتحلیل شاخص -6جدول 
 مسئولیت اجرایی مقطع تحصیلی فعالیت سابقۀ سن جنسیت 

 20 20 20 20 20 معتبر اعتبار

 0 0 0 0 0 نامعتبر

 86/3 30/2 10/10 40/45 10 میانگین

 740/2 450/3 865/4 180/8 - انحراف معیار

 325/2 960/2 496/12 319/28 - ناسازگاری

 1 1 1 29 1 حداقل

 4 3 18 63 2 حداکثر

 1400های پژوهش، منبع: یافته

های پارادایم عدالت شهری، در تر بیان شد؛ این سنجش جهت بررسی تأثیرات اجرایی مؤلفهگونه که پیشهمان
که  اساس است این فرض برپذیرد. پیشمتخصصین شهری صورت می دیدگاه های محیطی ازکاهش نابرابری ۀزمین

از این روی،  .الت شهری تدوین نشده استبر مبنای پارادایم محلی عد« دهی محور شهری فرحزادسامان»طرح مصوب 
چهارچوب نظری پژوهش  ۀگانبر اساس ابعاد سهگویه و  20ای مبتنی بر نامهفرض، پرسشجهت ارزیابی این پیش

های آماری از طریق روش تحقیق همچنین، تحلیل دادهطراحی شده است. گرایی( مداری و اجتماعمحوری، اخالق)قانون
بستگی پیرسون میزان گیری از روش همپذیرد. از این روی، با بهرهای صورت میتک نمونهزمون تیای و آکمی رابطه

ها ارائه شود. در ادامه، نتایج حاصل از آزمون دادهگرایی و معناداری روابط سنجیده؛ و تأیید یا رد فرضیه بررسی میهم
عدم رضایت متخصصین از »اساس دو پیش فرض گردد. پس از أخذ نظرات متخصصین در سه مرحله، تحلیل بر می

رضایت متخصصین از »و  (H0)« عدالت شهری در طرح مصوب فرحزاد ۀگانهای ابعاد سهکارکرد قابل قبول شاخص
 ایتک نمونهای و آزمون تیرابطه کمی تحقیق روشتوسط  ((H1« های اجرایی در این طرحکارکرد مطلوب شاخص

در ادامه، نتایج  .ه استشد استفاده پیرسون بستگیآزمون هم از ایرابطه تحلیل ۀزمین درپذیرد. همچنین، صورت می
 شود.نامه ارائه میهای پرسشحاصل از تجزیه و تحلیل داده

رود  پذیریزیست انطباق»(، 53/4) «فرحزاد دره رود گردشگری کارکرد به توجه»های محوری گویهدر بُعد قانون
 نیازهای تأمین به توجه »(، 07/4« )آوریتاب اصول و اکولوژیکی پایداری»(، 26/4) «کولوژیک با محیط فرحزاد یدره

« تقسیم برابر امکانات شهری »( و 65/3) «نوسازی تسهیالت دریافت برای عمومی رسانیاطالع »(، 93/3« )اساسی
 هایظرفیت ارتقای»های در مقابل، گویهباشند. ( از وضعیت مطلوبی برخوردار می3( با کسب میانگین باالتر از )04/3)

 اجرایی قابلیت»( و 52/2« )شهری امنیت فیزیکی و روانی ابعاد به توجه »(، 74/2) «زادرون ۀتوسع برای بافت اقتصادی
باشند. بر ( دارای وضعیت نامطلوبی از دیدگاه متخصصین می3تر از )( با کسب میانگین پایین16/2« )نوسازی هایطرح

شرایط مطلوب این  ةدهندکه نشان ( است43/3محوری )های مرتبط با بُعد قانوننتایج حاصل شده؛ میانگین دادهاساس 
 باشد.طرح و دیدگاه مثبت متخصصین می
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 دهی فرحزادمحوری در طرح سامانای جهت بررسی بُعد قانونتک نمونهنتایج آزمون تی -7جدول 
 95با ضریب اطمینان 

 درصد

انحراف 

 معیار

میانگین 

ها داده  

اختالف 

 میانگین

سطح 

 معناداری

 جهدر

 آزادی

 آماره

 آزمون

هاگویه  

 حداقل حداکثر

890/0  

382/0  

843/0  

695/0  

982/0  

314/0  

611/0  

972/0  

094/1  

704/0  

293/0  

290/0-  

045/0-  

298/0  

354/0  

106/0-  

291/0  

473/0  

042/0-  

173/0  

156/1  
241/1  
993/0  
350/1  
212/1  
002/1  
989/0  
457/1  
159/1  
565/0  

04/3  
74/2  
16/2  
65/3  
07/4  
52/2  
93/3  
53/4  
26/4  
43/3  

480/0  
217/0-  

648/0  

399/0  

572/0  

296/0  

374/0  

487/0  
965/0  

453/0  

000/0  

010/0  

000/0  

005/0  

000/0  

000/0  

012/0  

000/0  

000/0  

003/0  

19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 

228/2  

913/0-  

631/2-  

325/3  

895/6  

391/3-  

552/8  

185/10  

252/6  

443/3  

 تقسیم برابر امکانات شهری

 برای بافت اقتصادی هایظرفیت ارتقای

زادرون ۀتوسع  

نوسازی هایطرح اجرایی قابلیت   

 دریافت برای عمومی رسانیاطالع

نوسازی تسهیالت  

آوریتاب اصول و اکولوژیکی پایداری  

 امنیت فیزیکی و روانی ابعاد به توجه

  شهری

اساسی نیازهای تأمین به توجه  

 دره رود گردشگری کارکرد به توجه

 فرحزاد

با  فرحزاد ۀرود در پذیریزیست انطباق

 محیط اکولوژیک

محوریقانون هایگویه یندبرآ  

L1 

L2 

L3 

L4 

L5 

L6 

L7 

L8 

L9 

SL 
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 حقوق به احترام»(، 52/4) «بافت در محیطی اثرات تحدید و وریبهره ارتقای» هایمداری، گویهبُعد اخالق ۀدر زمین
های حق انتخاب و ترغیب به آزادی»( و 53/3)« اجتماعی همبستگی و انسانی هایارزش تحقق»(، 80/3) «شهروندی

-شفاف» ۀسوی دیگر، گوی باشند. از( از وضعیت مطلوبی برخوردار می3( با کسب امتیاز باالتر از )41/3) «فردی و گروهی

در . میانگین نتایج ( مبین وضعیت نامطلوب است3تر از )( با کسب امتیاز کم84/2) «شهری مدیران گوییپاسخ و سازی
 باشد.مبین شرایط مطلوب این بُعد در طرح مصوب فرحزاد از دیدگاه متخصصین میکه  ( است62/3مداری )بُعد اخالق

 دهی فرحزادمداری در طرح سامانای جهت بررسی بُعد اخالقنمونهتک نتایج آزمون تی -8جدول 
 95با ضریب اطمینان 

 درصد

انحراف 

 معیار

میانگی

ن داده

 ها

اختالف 

 میانگین

سطح 

 معناداری

 درجه

 آزادی

 آماره

 آزمون

هاگویه  

 حداقل حداکثر

104/1  

338/1  

251/1  

087/0  

173/1  

892/0  

387/0  

673/0  

354/0  

103/0-  

457/0  

357/0  

536/0  
633/0  
429/0  
730/0  
484/0  
573/0  

41/3  
53/3  
80/3  
84/2  
52/4  
62/3  

781/0  

696/0  

915/0  

079/0-  

723/0  

620/0  

032/0  

000/0  

000/0  

014/0  

000/0  

000/0  

19 
19 
19 
19 
19 
19 

426/2  

188/3  

528/7  

692/0-  

543/11  

841/4  

های فردی و حق انتخاب و ترغیب به آزادی

 گروهی

اجتماعی همبستگی و انسانی هایارزش تحقق  

شهروندی حقوق به احترام  

شهری مدیران گوییپاسخ و سازیشفاف  

 در محیطی اثرات تحدید و وریبهره ارتقای

 بافت

مداریاخالق هایگویه برایند  

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 

SE 
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 سرزندگی و محیط از ساکنین رضایت افزایش»های گویهکه  استگرایی مبین این های در بُعد اجتماعتحلیل داده
( از 3( با کسب میانگین باالتر از )11/3) «بافت محروم اقشار اجتماعی و اقتصادی توانمندسازی»( و 20/3) «شهری

 ساکنین با مشترک تعامل»های مورد پرسش، شامل باشند. سایر گویهاز وضعیت مطلوبی برخوردار می، دیدگاه متخصصین
 به توجه»(، 33/2) «اجتماعی گوناگون هایارزش و هنجارها تبلور امکان»(، 52/2« )نوسازی هایطرح تدوین در

( با 03/2) «عمومی پذیریانطباق ا و اجتماعی بخشیانسجام»( و 15/2) «جمعی خرد از گیریبهره و شهروندان مشارکت
های های مرتبط با گویهدهندگان است. میانگین دادهوبی از نظر پاسخ( دارای وضعیت نامطل3تر از )کسب میانگین پایین

 های اجرایی این طرح است.گر عدم رضایت متخصصین از شاخصنمایانکه  باشد( می55/2) گراییاجتماعبُعد 

 دهی فرحزادگرایی در طرح سامانای جهت بررسی بُعد اجتماعتک نمونهنتایج آزمون تی -9جدول 
 95اطمینان با ضریب 

 درصد

انحراف 

 معیار

میانگین 

هاداده  

اختالف 

 میانگین

سطح 

 معناداری

 درجه

 آزادی

 آماره

 آزمون

هاگویه  

 حداقل حداکثر

958/0
- 
433/0
- 
294/0
- 
131/0
- 
122/1  

019/1  
013/0  

939/1-  

994/0-  

846/1-  

558/1-  

562/0  

268/0  
914/0-  

719/0  
904/0  
077/1  
209/1  
101/1  
922/0  
986/0  

03/2  
33/2  
15/2  
52/2  
11/3  
20/3  
55/2  

230/1
- 
493/0
- 
067/1
- 
197/1
- 
408/0  

643/0  
450/0
- 

000/0  

000/0  

014/0  

000/0  

000/0  

027/0  
007/0  

19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 

065/9-  

559/3-  

107/5-  

713/1-  

071/3  

349/3  
041/2-  

عمومی پذیریانطباق ا و اجتماعی بخشیانسجام  
اجتماعی  هایارزش و هنجارها تبلور امکان

 گوناگون
 خرد از گیریبهره و شهروندان مشارکت به توجه

  جمعی
 هایطرح تدوین در ساکنین با مشترک تعامل

 نوسازی
 محروم اقشار اجتماعی و اقتصادی توانمندسازی

  بافت
 سرزندگی و محیط از ساکنین رضایت افزایش
 شهری
گراییاجتماع هایگویه برایند  

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

5 

S

6 

S

S 

 1400های پژوهش، منبع: یافته

 ای تک نمونهآزمون تی تحلیل وضعیت عدالت شهری از دیدگاه متخصصین از طریق

گردد. عدالت شهری به تفکیک هر یک از ابعاد ارائه می ۀگانای در ابعاد سهتک نمونهنتایج حاصل از آزمون تی
یند دارای اختالف آباشد. این بر( در ابعاد عدالت شهری می003/0قبول )ها، مبین سطح معناداری قابل تحلیل داده

مبتنی بر عدم تبیین  H0باشد. این عدد بیانگر، رد فرض تر از حد متوسط میانگین می( باال216/0میانگین به میزان )
باشد. در مقابل دهی محور شهری فرحزاد، از نظر متخصصین میشهری در طرح مصوب سامانهای بُعد عدالتشاخص
 گیرد. های عدالت شهری در این طرح، مورد تأیید قرار میمبتنی رضایت متخصصین از کارکرد مناسب شاخص H1فرض 

 دهی محور فرحزاد از دیدگاه متخصصیندر طرح سامان عدالت گانهای جهت بررسی ابعاد سهتک نمونهآزمون تی -10جدول 
 95با ضریب اطمینان 

 درصد

انحراف 

یارمع  

میانگین 

هاداده  

اختالف 

 میانگین

سطح 

 معناداری

ی درجه

 آزادی

ی آماره

 آزمون

هاگویه  

 حداقل حداکثر

704/0  

892/0  
013/0  
816/0  

173/0  

357/0  
914/0-  
274/0  

565/0  

573/0  

986/0  

705/0  

43/3  

62/3  

55/2  

21/3  

435/0  

620/0  
450/0-  
216/0  

003/0  

000/0  

007/0  

003/0  

19 
19 
19 
19 

443/3  

841/4  

041/2-  
215/4  

 محوریقانون هایگویه یندبرآ

 مداریهای اخالقیند گویهبرآ

 گراییهای اجتماعیند گویهبرآ

عدالت  ۀگانیند ابعاد سهبرآ

 شهری
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 پیرسونگیری از آزمون ی عدالت شهری با بهرهگانهبستگی متقابل عوامل سهتعیین میزان هم
بستگی متقابل میان ابعاد مختلف عدالت شهری، از آزمون پیرسون استفاده شده است. این جهت تعیین میزان هم

بستگی و سطح معناداری عوامل، میزان روابط متقابل هر یک از ابعاد با مفهوم اصلی و همچنین آزمون با تعیین میزان هم
گانه با مفهوم بستگی مثبت میان ابعاد سه( هم11ارائه شده در جدول ) نماید. بر اساس نتایجعوامل دیگر را مشخص می

-(، پس از آن بُعد اخالق985/0محوری )بستگی به بُعد قانونعدالت شهری برقرار است. در این میان، باالترین میزان هم

ها مبین وجود ارتباط ی دیگر، داده( تعلق دارد. از سو448/0گرایی )ترین میزان آن به بُعد اجتماع( و پایین939/0مداری )
 ابعاد با یکدیگر و همچنین با مفهوم جامع عدالت شهری است.  ۀمعنادار میان هم

 گیری از آزمون پیرسونبستگی و معناداری ابعاد مختلف عدالت شهری با بهرهتعیین میزان هم -11جدول 
-قانون موضوع عامل/ ابعاد

 محوری

 عدالت شهری گراییاجتماع مداریاخالق

 

-قانون

 محوری

 بستگیهم

سطح معناداری )دو 

 سویه(

 هاتعداد داده

1 
 
20 

951/0** 
000/0 
20 

431/0 
028/0 
20 

985/0 **
 

000/0 
20 

 

 مداریاخالق

 بستگیهم

دو ) سطح معناداری

 سویه(

 هاتعداد داده

951/0** 
000/0 
20 

1 
 
20 

403/0 
031/0 
20 

939/0 **
 

000/0 
20 

 

 گراییاجتماع

 بستگیهم

دو ) سطح معناداری

 سویه(

 هاتعداد داده

431/0 
028/0 
20 

403/0 
031/0 
20 

1 
 
20 

448/0 ** 

021/0 
20 

 

عدالت 

 شهری

 بستگیهم

دو ) سطح معناداری

 سویه(

 هاتعداد داده

985/0 **
 

000/0 
20 

448/0 **
 

021/0 
20 

939/0 ** 

000/0 
20 

1 
 
20 

 .است معنادار 01/0همبستگی در سطح  **
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 گیری نتیجه
در  های محیطیهای کارکردی عدالت شهری بر کاهش نابرابریاین پژوهش، جهت ارزیابی میزان تأثیر مؤلفه

پارادایم ایرانی عدالت شهری تبیین یافته انجام شده است. برای حصول این هدف، در گام نخست، فرحزاد تهران  ةمحدود
از طریق  ماهوی، صوری، توزیعی و ساختاری عدالت شهری و های کارکردی این پارادایم، بر اساس چهار بُعدمؤلفهاست. 

های اجرایی داخلی و خارجی تدوین شده است. در ی ایرانی و تحلیل نمونهبازخوانی پارادایم جهانی، ایجاد وفاق در اندیشه
مورد ارزیابی قرار گرفته است. از این  نامهپرسششهری، بر اساس دو عدالت  ۀگام بعد، شرایط محیطی فرحزاد در زمین

 ۀگانابعاد سهای در ابعاد گوناگون محیطی )کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی( در قالب های جداگانهروی، بررسی
زشناسی وضعیت نخست، به روش بوگاردوس، جهت با ۀنامصورت پذیرفته است. پرسشو مدنیت(  عدالت )قانون، اخالق

-اساس، بیش این های مختلف، تدوین شده است. براجتماعی میان گروه ۀگرایی و میزان فاصلکنونی فرحزاد از منظر هم

امتیاز،  261امتیاز، لر با  117ترین تمایل افراد به برقراری ارتباط با اقوام ساکن در فرحزاد به ترتیب به اقوام فارس با 
ترین میزان تمایل مقابل، کم ۀاست. در نقط تعلق گرفتهامتیاز  329امتیاز و اقوام گیلک با  310با  امتیاز، کرد 262ترک با 
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گرفته؛ های آماری و مطالعات میدانی صورتامتیاز ثبت شده است. داده 409به برقراری ارتباط برای مهاجرین افغان با 
-طلوبی از پذیرش اجتماعی اقوام در روابط اجتماعی گروهشمولی و وجود میزان ناماجتماعی زیاد، عدم همه ۀوجود فاصل

های قومی و نژادی گوناگون و دهد. این رویداد، افزایش تنش میان گروههای مختلف ساکن را در این محدوده نشان می
 منجر به تنزل شأن اجتماعی و سطح فرهنگیکه  گزینی اجتماعی میان ساکنین را به دنبال داشته استگسترش جدایی

 فرحزاد شده است.  ةدر محدود
-طرح مصوب سامان»های کارکردی پارادایم ایرانی عدالت شهری در پذیری مؤلفهدوم، میزان تحقق ۀنامدر پرسش

های تدوین شده؛ بر مبنای چهار از دیدگاه متخصصین مورد سنجش قرار گرفته است. گویه «فرحزاد شهری محور دهی
گرایی مداری و اجتماعمحوری، اخالققانون ۀگانابعاد سهعدالت و در قالب  تاریماهوی، صوری، توزیعی و ساخوجه 

های پارادایم ایرانی عدالت نامه دلفی، وضعیت مطلوب طرح را بر مبنای مؤلفههای پرسشتحلیل دادهارزیابی شده است. 
مفهوم عدالت شهری با کسب میانگین گانه، های ابعاد سهیند دادهنماید. بر اساس تحلیل کمی از برآشهری بیان می

شناخت و تحلیل مسائل مرتبط با  ۀباشد. آنچه روشن است؛ مرحل( از وضعیتی مطلوب در این طرح برخوردار می21/3)
بافت، برای تدوین طرح فرحزاد در سطح قابل قبولی انجام شده است. در واقع، انعکاس شرایط موجود و نظرات ساکنین، 

باشد. افزون از دیدگاه متخصصین پاسخگوی نیازهای این بافت میکه  نهادات اجرایی مناسب شده استپیش ۀمنجر به ارائ
معنادار میان ابعاد مختلف با مفهوم عدالت شهری است. در این میان،  ۀبر این، نتایج حاصل از آزمون پیرسون، مبین رابط

ذکر است؛ یانشاباشد. ( می448/0گرایی )( و اجتماع939/0مداری )(، اخالق985/0محوری )بستگی بُعد قانونمیزان هم
به روش دلفی و طی سه مرحله بازخورد که  باشداین نتایج برگرفته از نظریات متخصصین و کارشناسان اجرایی طرح می

اجرا و بازخوانی نیازهای  ةنحو ۀحاصل شده است. آنچه مشخص است؛ موفقیت طرح، در گرو پایش مداوم در زمین
تر، بازخورد نتایج حاصل از این طرح، از دیدگاه ساکنین نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. ین است. جهت تحلیل دقیقساکن

های شهری در ایران و زمان محدود انجام این پژوهش، متأسفانه این رویداد، به دلیل طوالنی بودن روند اجرایی طرح
 فاقد قابلیت انجام است.

عدالت در شهرهای کشور، به تبیین وجوه  ۀش با تأیید دستاوردهای تحقیقات پیشین در زمیننتایج حاصل از این پژوه
پردازد. نتایج حاصل از مطالعات در بُعد ماهوی عدالت، مبین کاستی مطالعات نظری و نقصان در متمایزی از موضوع می

 ةی بُعد صوری عدالت شهری در محدودشهری ایرانی است. بررس ۀهای توسعهای روز جهانی در طرحکارگیری یافتهبه
اجرایی شهری توسط نهادهای حقوقی و افراد حقیقی است. این امر، قوانین آمیز و نقض درگیر نگاه تبعیضمطالعاتی، 

یند تصمیمات شهری شده های فردی( در فرآها و اولویتارزش، های غیرتعاملی )بر اساس باورهاسیاستمنجر به اتخاذ 
های مختلف فرحزاد را برای گروه ةهای شهری در محدودمندی از امکانات و مزیتاستحقاق بهرهحق و که  است

گزینی و عدم ای، جداییایجاد بافت حاشیه ۀعدالتی در زمینشهروندی را تضییع نموده است. حجم وسیعی از این بی
گرایی بیان شد؛ در طرح مصوب فرحزاد ی اجتماعچنان که به تفکیک در مؤلفهمشارکت شهروندی نمود یافته است. آن

، «اجتماعی گوناگون هایارزش و هنجارها تبلور امکان»، «اجتماعی بخشیانسجام»های زیادی با محوریت نیز چالش
توزیعی عدالت شهری  بُعدوجود دارد. « نوسازی هایطرح تدوین در ساکنین با مشترک تعامل» و «شهروندان مشارکت»

-شهری و فقدان تعادل فضایی در تقسیم فرصت خدمات ۀعدم توازن همگن در ارائ ةدهنددر وضع موجود فرحزاد، نشان

ی تأمین نیازهای عدالت شهری با ایجاد معضالتی در زمینه ۀباشد. عینیت فضایی و کارکردی این وجههای توسعه می
و امنیت شهری، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت بروز یافته است. بر مبنای زیستی، اشتغال پایدار، تحقق ایمنی 

گویی به نیازهای طرح مصوب فرحزاد، به موفقیت قابل توجهی در زمینه پاسخمحوری، قانون ۀهای پژوهش در مؤلفیافته
 یهای توسعهظرفیت ارتقای»، «شهری امنیت فیزیکی و روانی بهبود ابعاد»، «تحقق نیازهای زیستی» ۀبافت در زمین
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گر یافته است. بُعد ساختاری عدالت شهری در این محدوده، روایتدست «نوسازی بافت فرسوده ۀایجاد زمین»و « زادرون
فقدان قابلیت »، «ریزیعدم شفافیت در برنامه»در قالب که  یند و سازوکار اجرایی معیوب در سیستم شهری استیک فرآ

نمودار شده است. « گویی مدیران شهریعدم پاسخ»و « نقض حقوق شهروندی»، «اقتصادی و رفاهیهای اجرایی طرح
وری ارتقای بهره»های گرایی طرح مصوب فرحزاد در چهارچوب مؤلفهمحوری و اخالقاین مسائل در ابعاد قانون

-شفاف»و « حقوق شهروندیهای انسانی و تحقق ارزش»، «های نوسازیپذیری اجرای طرحارتقای تحقق»، «محیطی

 پاسخ داده شده است.« مسئولین گوییپاسخ و سازی
شود؛ تفکر یک جامعه منجر به بالندگی یا زوال یک مدنیت می ةدگرگونی ذهنی و قو کهدر انتها، با علم بر این اصل 

گردد. این نگرش، تحقق عدالت شهری یادآور می ۀمدنی و حمایت نهادهای اجتماعی را در زمین ۀلزوم تغییر ذهنیت جامع
های مختلف اجتماعی ساکن تخصیص امکانات و منافع شهری را با ایجاد تعاملی فعال میان گروه ۀبرقراری تعادل در زمین

های رود؛ این بستر محیطی با اتخاذ ساختاری معقول و متقن در روند اجرایی طرحدر فرحزاد پیوند خواهد داد. انتظار می
این امر، های محیطی موجود به دنبال داشته باشد. برایندی عادالنه را جهت غلبه بر نابرابریشهری در فرحزاد،  ۀتوسع

سازد. در تحقق پارادایم عدالت شهری نمایان می وزیعی و عدالت ساختاری را در زمینۀوجود ارتباط مستقیم میان عدالت ت
ها )برایند عدالت شهری(، تأثیر مستقیم بر ارتقای در تقسیم منابع و فرصت« دلبرابری و تعا»های واقع، گسترش مؤلفه

اجرا و »ی مدنی، از طریق دو اهرم در جامعه« برابری و تعادل»ی عدالت توزیعی دارند. از این روی، کاربست دو مؤلفه
های تعاملی اتخاذ و پایش یاستهای اجرایی، در بٌعد صوری عدالت شهری و بر مبنای سدهد. این اهرمرخ می« کنترل

 خواهند شد.
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