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 چکیده
سعه و ا شد مروزه تو سوم،  شتابانر شورهاي جهان  سامانی به وجود آمدنو  هاتعادل موجب از بین رفتنشهرهاي بزرگ در ک  ،هاییناب

 گشتهخدمات شهري  و یسطح مسکون در مسائل مربوط به عدم تعادل عرضه و تقاضا مورددر  ویژهبه، افسارگسیخته رشد نیاز ا یناش

 یخدمات عموم  استت مطرح  خدماتامکانات و ه عادالن عیبه معناي رشتتد، بهکه به معناي توز نه توستتعه دگاهیددر جهان امروز استت   

 ریآن، تأث عیوزت عدم تعادل و تناستتب در  دهدمیرا تشتتکیل هر شتت ییفضتتا -يکالبد ی، اقتصتتادي واجتماع  یستتاختار و ماه ،يشتتهر

؛ گرددمیحالت شتهر م ی درطبقات اختالف موجب بروز یا تشتدید در نتیجهو خواهد داشت  ستاختار شتهر  و  یبر ماه ناپذیريجبران

 یعادالنه خدمات عموم عیتوز یابیارز يبرا کهازآنجایییی در توزیع خدمات شهري الزمه حیات شهر اس  و عدال  فضابنابراین ارزیابی 

س  اعتمادقابل ياریبه متر و مع ازین يشهر ضرکاربردي ، پژوهش ا صیفی حا سا هیتحهی -با روش تو شنا شاخص ارهایمع ییبه   يهاو 

ضا شهري  ییسنجش عدال  ف س  ،نظرانصاحب دگاهید مروربا در توزیع خدمات  ز طریق بررسی و ااین پژوهش در نهای    پرداخته ا

  نمایدمییی در توزیع خدمات شهري شناسایی و معرفی سنجش عدال  فضا شاخص را براي 16معیار و  4 ،تحهیل پژوهش موجود

 

 فضایی، توزیع خدمات ریزيبرنامه ،خدمات شهري، ییعدال  فضا :یدیکلمات کل

 

 

 . مقدمه1
 یعدال  اجتماع ،ییای  از نظر جغرافآیدمیبه شمار  يموضوعات در مطالعات شهر ترینمهماز  ،يعادالنه خدمات و امکانات شهر عیتوز

 شیو از اهداف آما هاس آنبرابر شهروندان به  یابیو دست يمناطق شهر نیعادالنه امکانات و منابع ب ییفضا عیشهر مترادف با توز

)مهک  دیخواهد انجام ییفضا دهیچیو مشکالت پ یاجتماع هايبحرانامکانات و منابع، به  نیعادالنه ا عیم توز  عدآیدمیبه شمار  يشهر

 ( 147: 1396 ،یهیو وک یشاه

برنامه  فهیوظ ترینمهمو فقدان عدال  دارد   یاجتماع هاينابرابريدر  شهیجوامع بشري، ر هايبحران لیدل تریناصهی، در عصر حاضر

 نیبردن تضاد در تأم نیو از ب يبه خدمات شهر يمختهف شهر هايگروه دنیرس يتالش برا نه،یزم نیدر ا يشهر رانیو مد زانیر

 س یز هايفرص برابر به  یابیو دست ياصل برابر  یهدف، رعا نیبه ا دنیرس يو     اس   برا یخدمات ،یبهداشت ،یآموزش هايفرص 

                                                                                                                                                 
در  ییفضا يزیبرنامه ر"عنوان تح   یهارون یاحمد آقاخانجناب آقاي  يشهر يزیارشد رشته برنامه ر ینامه کارشناس انیمقاله، برگرفته از پا نیا 1

 یدانشگاه آزاد اسالم رد يفرشته احمددکتر  ییبه راهنما ": شهرکرد(ی)مورد پژوه يمحهه محور کردیبا رو يعادالنه خدمات شهر عیتوز يراستا

 می باشد  واحد نجف آباد
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 یعادالنه خدمات عموم عیامروز، مسئهه توز يمسائل در شهرها ترینمهماز  یکیگف   دیبا بنابراین؛ اس  یاساس هاياولوی از  يشهر

ي شهر یعادالنه خدمات عموم عیتوز براي ارزیابی کهازآنجایی از خدمات اس   يادیز دادتع يو محهه برا هیمنطقه، ناح اسیدر مق يشهر

 يخدمات شهر عیدر توز ییسنجش عدال  فضا يهاو شاخص ارهایمع ییشناسا، پژوهش حاضر به اس  اعتمادقابلنیاز به متر و معیاري 

  پردازدمی نظرانصاحببر دیدگاه  تأکیدبا 

 

 1ییفضا ریزیبرنامه. 2
ضا يزیربرنامه ست يبرا موردنیاز يها و ابزارهاروش کردها،یاز رو يامجموعه ییف سازم یابید ضابه  ساختار ف س   به  ییان و  مطهوب ا

از  یبعد مهم عنوانبهتنها  تواندیم يامنطقه کپارچهی يزیراز مفهوم منطقه استت  و برنامه تروستتیعو  اتریمفهوم فضتتا پو يلحاظ نظر

نظارت و  يبرا یدولت هايبخشوسط گسترده ت صورتبهدارد که  هاییروشاشاره به  ییفضا ریزيبرنامهگردد   یتهق ییضاف يزیربرنامه

 ی  نیستتترزم ترخردمندانه  یریبا اعمال مد ییفضتتتا ریزيبرنامه  شتتتودمیدر فضتتتا استتتتفاده  یآت هايفعالی بر پراکنش  يرگذاریتأث

ض هايکاربري ضاها نیتوازن ب جادی، به دنبال اهاآن نیب وندیپ يو برقرار یارا سعه و حفظ  يتقا س محیطتو ست زی به اهداف  یابیو د

اس  تا از  یبخش هاياس سی ییفضا راتیتأث سازيهماهنگ يبرا یاقدامات رندهیدربرگ ییفضا ریزيبرنامهاس    یو اجتماع ياقتصاد

 ( 1394 ،يشوند )ذاکر اربرخورد يتوسعه اقتصاد ترمتعادل عیمناطق از توز قیطر نیا

و  یفرهنگ ،یاجتماع ،يصاداقت  یوم  در ارتباط با وضعکه توسط بدنه حک شودمیگفته  یبه مجموعه اقدامات ییفضا ریزيبرنامهواژه 

س  ستفاده از زم ندهیبه آ تنهانهو  گیردمیانجام  محیطیزی س فیبهکه به ط ن،یا ، گذاردمی ریتأث نیسرزم پهنهکه بر  یاز اقدامات یعیو

 ( 21: 1396 ،ي)اکبر شودمیمربوط 

 

 (90: 1389 ،یزادگان و رضو فی)شر ییفضا ریزیبرنامه تجارب. 1جدول 

 نتایج اقدامات ریزیبرنامهنوع  کشور

 مراتبی سهسهه جنوبی کره

ستقرار - شد مراکز ا کمربند  رد و پایتخ  پیرامون ر

 ؛کشور شرقی جنوب ساحهی صنعتی

 ؛شهرستانی مناطق در جمعی  پخشایش -

 ؛غربی ساحل در صنعتی مراکز گسترش -

 کوهستتتانی مناطق در توریستتتی مستتائل به توجه -

  ندارد وجود آن در امکان شهرسازي که

 موفقی  در دستیابی به اهداف

 غیرمتمرکز فرانسه

 گسیختهعنان گسترش و رشد کردن محدود -

 صدور روند اثر در ویژهبه پاریس شهري مجموعه

 ؛19۵۰ دهه صنعتی توسعه مجوزهاي

 1963 سال در بخشتعادل شهرهايکالن تعریف -

 پاریس؛ با رقاب  زمینه ایجاد براي

  1973 سال از متوسط شهرهاي تقوی  سیاس  -

 اهداف به یابیدستتت  در قبولقابل موفقیتی

 ايتوسعه

 غیرمتمرکز بریتانیا

 در زيشهرسا و مسکن قانون تصویب نخستین -

 ؛19۰9 ستال

 از بعد بندي منطقه طریق از وسازساخ  کنترل -

 ؛دوم جهانی جنگ

 مناطق در انتخابی مجالس ایجاد و تمرکززدایی -

  انگهستان( هاياستان)

 ریزيبرنامهموفق در اهداف 

 غیرمتمرکز لهستان

 ؛1994 در فضایی توسعه قانون تصویب -

 به یستیسوسیال متمرکز ریزيبرنامه از گتذار -

 غیرمتمرکز  ریزيبرنامه

 حال در کشتتور این فضتتایی ریزيبرنامه نظام

 را الزم پایداري و ثبات هم هنوز و بوده تغییر

  اس  نیافته
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 متمرکز نسبتاً ژاپن

 سال در اپنژ مهی زمین جامع توسعه تصویب قانون -

 ؛19۵۰

 ؛1962 سال در توسعه جامع برنامه نخستین تهیه -

 ظامن نسبی چرخش و دولتی هايکنترل تضعیف -

 بازار، نظام هايچهارچوب به کشور این اقتصادي

  خصوصی بخش

موفق به دستتتتیابی اهداف با تغییر رویکرد در 

 اخیر هايدهه

 متحدهایاالت

 آمریکا
 غیرمتمرکز

 ؛بندي منطقه ضوابط -

 ؛همسایگی بر واحد مبتنی ریزيبرنامه -

 نزمی کاربري سرانه استانداردهاي -

شترین  مناطق سایر در را نفوذ و اثرگذاري بی

  اندداشتهجهان 

 متمرکز ایران

 توسعه براي غربی الگوهاي سبک به برنامه تدوین -

 ؛مهی

 پنجاه دهه در ستیران جامع طرح مطالعات -

 ؛شمسی

 ؛المیاس فضایی ریزيبرنامه طرح مطالعات -

 ؛مهی کالبدي طرح تهیه -

 توسط فضایی ریزيبرنامه هايسیاس  ابالغ دوره -

 ؛نظام مصهح  تشخیص مجمع

  سرزمین آمایش برنامه تدوین به هااستان الزام -

 صورت هايبینیپیش از کدامهیچ به عمل در

  نشد عمل گرفته

 

 1ییعدالت فضا .3
ضا س ییعدال  ف ستر سه یرا د س یعموم التیبرابر به ت سا صهه زانیم همسنجش عدال   اریو مع اندکرده فیتعر یا از خدمات بوده  فا

 دیمعناس  که با نیگرفته اس ، به ا یکه از عدال  اجتماع ايایدهبر اساس  ییعدال  فضا ( 149: 1396 ،یهیو وک یاس  )مهک شاه

ساکنان در  ستم طوربه، کنندمی یکه زندگ هرجاییبا  شود )داداش پور و ر ضاعد ( 17۵: 139۰ ،یبرابر رفتار   عیتوز منزلهبه ییال  ف

 برجسته محور دو  اس  یععدال  اجتما هايرهیاف از  یکیجامعه متوازن و  کیبه  دنیرس منظوربه يعادالنه خدمات و امکانات شهر

 هافرصتت  وزیعت و فیزیکی( محیط هم و اجتماعی محیط زندگی )هم وضتتعی  ، چگونگیشتتودمی تأکید هاآن بر که فضتتایی عدال  در

 ( 116: 1396اس  )یغفوري و همکاران،  مجازي( و اجتماعی، فیزیکی هايزیرساخ  به )دسترسی

 یو بهداشت یطیتا بتوانند در جه  حل مسائل مح اس محروم  یاجتماع هايگروهبه  دنیقدرت بخش ،یینهض  عدال  فضاهدف مهم 

نهضتت   نیهستتتند  ا داراي منابع قدرت زیو ن یفرهنگ  یو ماه اتیداراي ح هامکانکنند و معتقدند که هم جوامع و هم   یخود فعال

سطحیمفاه نیدارد تا با ا یسع ضوع مهم را در مطالعات خود  نیبنگرد  ا یجهان یم در  سه مو انواع  -1: دهدیمقرار  موردتوجهتئوري 

و همکاران،  يزادی)پر ينابرابر زانیم افتنیدر مورد درک و  شتتتناختیروش میمفاه -3و  یطیمح هايظرفی  یچگونگ -2، هانابرابري

139۵ :94 ) 

 
 متخصصان دگاهیاز د ییعدالت فضا فیتعار. 2جدول 

 منبع تعریف سال محقق ردیف

1 Lefebvre 1972 
 و عدال  نتیجه در ؛ کهاستت  فضتتا و اجتماعی عدال  پیوند فضتتایی عدال 

 اس   مشاهدهقابل فضا در عدالتیبی

)طهماسبی زاده و 

خادم الحسینی، 

1397 :18) 

2 Crompton & 

Wicks 
1998 

شنهاد  3 صل بنیادي را پی قبل از هر کاري در توزیع خدمات،  -1: کنندمیا

ص باید برابري  شود،  هافر شناخته  سمی    هرگونه -2براي همه افراد به ر

افراد از این انحراف ستتود  ترینمحرومانحراف در صتتورتی حمای  شتتود که 

همواره باید یک سطح کمینه، از لحاظ کمی و کیفی، براي توزیع  -3ببرند و 

)داداش پور و رستمی، 

139۰ :176) 
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که افراد و خدمات  ايگونهبهوجود داشتتته باشتتد، خدمات و دستتتیابی افراد 

 باالتر از آن قرار گیرند 

3 Bass 1998 

ضایی صفانه رفتار بیانگر عدال  ف  به توجه مردم، بدون همه دربرگیرنده و من

قواعد  کارگیريبه و اجرا در توستتتعه، درآمد، یا مهی  منشتتتأ رنگ، قومی ،

 اس   محیطی

)پریزادي و همکاران، 

139۵ :93) 

4 Talen & Anselin 1998 

 خدمات و تسهیالت مکانی  توزیع مقایسه بر باید فضایی، عدال  براي تحهیل

کانی  توزیع با عمومی ماعی –اقتصتتتتادي مختهف هايگروهم ید اجت  تأک

 بگیرد  صورت بیشتري

، همکاران)زیاري و 

1392 :22۰) 

۵ Bowen 2۰۰1 
 نیازها، بر حستتتب مردم برابر از برخورداري استتت  عبارت فضتتتایی عدال 

 اس   جامعه تولید در تأثیرشان و و زحمات هاتالش ،هاتوانایی

)طهماسبی زاده و 

خادم الحسینی، 

1397 :18) 

6 Tsou. et al. 2۰۰۵ 

 یا بازیگران هاانستتان برابر حقوق رعای  به فراگیر کهیتی در فضتتایی عدال 

 اولیه تأمین نیازهاي ،هاآن انستتتانی کرام  از پاستتتداري و حفظ اجتماعی،

 عدال  به دستتتیابی بنابراین،؛ دارد توجه هاآن اجتماعی نفسعزت و زندگی

 اجتماعی هايهزینه عادالنه تخصیص شهري جه  خدمات توزیع در فضایی

 ریزيبرنامه مهم اهداف از یکی محیطی، هايظرفی از  استتتتفاده برابري و

 اس  شهري 

)سرور و همکاران، 

1396 :24) 

7 Kaphle 2۰۰6 
اصتتهی تحهیل عدال   هايمؤلفهمیزان نیاز بالقوه براي تهیه خدمات، یکی از 

 فضایی در توزیع و تدارک خدمات اس  

)داداش پور و رستمی، 

139۰ :178) 

8 Bromberg & et 

al. 
2۰۰7 

ضایی توزیع عدال  سئولی  و منافع دموکراتیک و عادالنه ف  اجتماعی هايم

ضا س  مختهف هايمقیاس با در ف ضایی عدال   ا  که این نکته به اذعان با ف

 به ،دهدمی اجتماعی شکل روابط به و شودمی تولید اجتماعی شکل به فضا

  پردازدمی اجتماعی عدال  مفهوم تقوی 

)الوندي پور و داداش 

 (72: 1397پور، 

9 liao et al 2۰۰9 
ضایی عدال  برخی سی فقط را ف ستر سهیالت به برابر د سی عمومی ت سا  ا

  دانندمی خدمات از فاصهه میزان هم عدال  سنجش معیار و کنندمی تعریف

)Liao et al, 2009: 

138( 

1۰ Soja 2۰۰9 

 عنوانبه  شتتود دیده روند هم و نتیجه عنوانبه تواندمیهم  فضتتایی عدال 

حدوده یایی هايم هاي از جغراف نه خودخوديبه که توزیعی الگو  /عادال

  کنندمی تولید را نتایج این که فرآیندهایی عنوانبه یا ناعادالنه هستند

)الوندي پور و داداش 

 (72: 1397پور، 

11 Martinez 2۰11 

 توزیع و( توأمان فیزیکی محیط و اجتماعی محیط) زندگی وضعی  چگونگی

 محور دو( مجازي و فیزیکی اجتماعی، هايزیرساخ  به دسترسی) هافرص 

  فضایی هستند عدال  در برجسته

)افروز و همکاران، 

1396 :۵9) 

12 Philippopoulos 2۰1۵ 
ضایی عدال  ستاورد ترینبنیادي عنوانبه تواندمی ف ضایی گردش د  قانون ف

 باشد 

)Philippopoulos, 

2015:174( 

13 
حاتمی نژاد و 

 همکاران
1387 

 این به شتتتدهگرفته اجتماعی از عدال  که ايایده طبق فضتتتایی عدال 

برابر  طوربه ،کنندمی زندگی که هرجایی در با ستتتاکنان باید که معناستتت 

  شود رفتار

)پریزادي و همکاران، 

139۵ :92) 

14 
 و پریزادي

 همکاران
139۵ 

 امکانات و خدمات توزیع عادالنه معنی به جغرافیایی عدال  و فضایی عدال 

عدال   هايرهیاف  از یکی و متوازن ايجامعهبه  رسیدن براي شهري

  اس  اجتماعی

 همکاران، و پریزادي)

139۵ :91) 

 1396 همکاران و سرور 1۵

 توجه به با عدال  توزیعی جنبه بر عمده طوربه شهر فضایی عدال 

 محیط، برخورداري و انسان مناسبات تعادل حفظ ،ايناحیه هايناهمسانی

 محوری  با مهی گستره سرزمین در امکانات و هافرص  از شهروندان همسان

  دارد تأکید فضایی تنوع مقوله

همکاران،  و )سرور

1396 :24) 

 1396 محبی 16
 و نوظهور حالدرعین و پیچیده و چندبعدي مفهومی فضایی، دال ع

 چون عهمی هايحوزه در گوناگون اشکال در که اس  ايرشتهمیان
 (113: 1396)محبی، 



  

 

۵ 

 و اس  شدهطرح     و جغرافیا شناسیجامعه معماري، شهري، ریزيبرنامه

 دارد فضایی بعد عدال ، رویکرد این مبناي بر و اس  گرفته قرار موردبررسی

 شهر در عدالتیبی تشخیص منظوربه فضایی نگرش یک از توانمی بنابراین و

  کرد استفاده

17 
زاده و  طهماسبی

 خادم الحسینی
1397 

 -شهري انسان) شهر فضاي دهندهتشکیل عنصر سه بین تعادل تناسب و عدم

 باعث( آن محیط -شهري تسهیالت و امکانات و شهري خدمات، آن منابع

 هايچالش و پیامدها و فضاي شهري در عدالتیبی و تعادل عدم گیريشکل

 اس  شده نامطهوب

 و زاده )طهماسبی

الحسینی،  خادم

1397 :18) 

 

 یشهر یخدمات عموم عیدر توز ییمفهوم عدالت فضا -1-3
ضاها و توز ریزيبرنامهعوامل در  ترینمهماز  ستفاده از ف سب و به عبارت عیشهري، ا ضاترکامل یمنا س   در ا یی، عدال  ف ستا  نیا را

و توجه به استحقاق  یمنفع  عموم شیافزا ،یتیجمع ازیبه ن ییکه با پاسخگو دندیو خدمات شهري از جمهه عوامل مؤثر و مف هاکاربري

 ی)احدنژاد روشت دیو عدال  اقتصادي را برقرار نما یعدال  اجتماع ،یی، ابعاد عدال  فضاترعادالنهبا برقراري  تواندمی ادافر یستگیو شا

 .(128: 139۵ ،همکارانو 

، روازایناستت    یارتباطات اجتماع یو محل تجه یاجتماع عیو بازتاب وقا یجوامع انستتان کنندهتعییناز ابعاد  یکیفضتتا،  دهیستتازمان

ضا و اجتماع در  نیب کنشبرهم وتحهیلتجزیه س  میتنظ یو چگونگ یاجتماع هايعدالتیبی فهمف  ایکاهش  يبرا ریزيبرنامه هايسیا

 اندکرده فیتعر یاساس یموعم التیبرابر به تسه یرا فقط دسترس ییعدال  فضا یبرخ ( Dufaux, 2008: 2) اس  يضرور هاآنحل 

س   برخ زانیم همسنجش عدال   اریو مع ساس ن عیرا توز ییهم عدال  فضا گرید یفاصهه از خدمات بوده ا  ازها،ییکسان خدمات بر ا

ستانداردها هاياولوی  ق،یسال سانیخدمات يساکنان و ا سهین  ن،یا عالوه بر ( Liao et al., 2009: 138) اندکرده فیتعر ر نالن و ال

مختهف  هايگروه یمکان عیتوز با یو خدمات عموم التیتستته یمکان عیتوز ستتهیبر مقا دیبا ،ییعدال  فضتتا لیتحه يمعتقدند که برا

صاد ضا هرحالبه(  Talen & Anselin, 1998: 598) ردیصورت پذ يشتریاجتماعی تأکید ب -ياقت ساس  ییعدال  ف که از  ايایدهبر ا

س  که با نی، به اشدهگرفته یعدال  اجتماع ساک دیمعنا شود طوربه، کنندمی یکه زندگ هرجاییان در نبا  برنامه  نیبنابرا؛ برابر رفتار 

 زانی، چه مهاآن عیتوز یو چگونگ ایجادشتتده التیخدمات و تستته یابیمکان يباشتتند که در الگو مستتئهه نیحل ا یدر پ دیبا زانیر

عادالنه امکانات در  عیتوز .(17۵-176: 139۰ ،ی)داداش پور و رستتتم اندشتتدهمحروم  شتتتریب یهایگروهبه وجود آمده و چه  ينابرابر

سبب افزا سعه پا یزندگ  یفیک شیشهر،  شاه داریشده و در بهندمدت تو ش  )مهک   .(148: 1396 ،یهیو وک یرا به همراه خواهد دا

خواهد شد  يشهر رانیشهروندان از محل سکون  خود و مد یتینارضا شیرفتن عدال  و افزا انیمناسب خدمات باعث از م عیعدم توز

اس  که  هاییشاخصبه وجود  ازیعمهکردي مناطق شهري ن اسیدر مق ییسنجش عدال  فضادر  .(114: 1396و همکاران،  يغفوری)

را در هر منطقه از شهر نشان دهند   ییعدال  فضا زانیم ایبتوانند سطح برخورداري و  ؛داشته باشند یو مکان ییبعد فضا کهاینضمن 

س ازهايیمنظور ن نیبد سا س یا سا س   شدهمطرحشهري   یریو مد ریزيبرنامهامروزه در  یکه تح  عنوان خدمات ا مبناي  تواندمیا

شهري  ریزيبرنامهاس   در  یاقتصادي و اجتماع ک،یولوژیب ازهايیمادي انسان مجموع ن یاساس ازهايی  نردیمهم قرار گ نیسنجش ا

و در واقع  باشندمیو      یو مذهب یفرهنگ ،یمسکون نگ،یپارک ،یفضاي سبز، ورزش ،یدرمان ،یبهداشت ،یآموزش هايکاربري ازها،ین نیا

 ( 18: 1397 ،ینیزاده و خادم الحس ی)طهماسب باشندمیدر فضاي شهري  یاساس ازهايین کنندهبرآوردههستند که  یخدمات

 

 ییعدالت فضا یکردهایرو -2-3
 عیتوز کیبه  یابیدست يو تالش برا یاجتماع ییفضا عیتوز ایو  ییفضا عیدرباره توز هاییپرسش هیبر پا کردیرو نیا :ییفضا عیتوز •

 یدسترس ،یشغه هايفرص  ،يبه خدمات شهر یمانند دسترس؛ اس  گرفتهشکلو خواس  شهروندان  ازهایبر اساس ن ییایبرابر جغراف

در چهار شتتکل: برابر مبنا )ارائه خدمات  تواندمیعادالنه منابع  عیتوز کرد،یرو نیدر ا    خوب و  يهوا  یفیک ،یبهداشتتت هايمراقب به 

که  ي(، تقاضتتتا مبنا )افرادکنندمی اف یدر تريبیشدارند خدمات  تريبیش ازیکه ن يمبنا )افراد ازین /یبرابر به همه افراد(، جبران

بازار )خدمات متناستتتب با نظام بازار ارائه  ستتتتمی( و ستتتکنندمی اف یدر تربیشخدمات دارند،  زا منديبهره يبرا تريبیش يتقاضتتتا

به خدمات،  یچون دستتترستت يمتعدد هايشتتاخصعادالنه از  يندهایبر برآ تأکیدبا  زیاشتتکال ن نیاز ا کیشتتود  هر  نی( تأمشتتودمی

 .گیرندمیبهره  ییعدال  فضا نییو     در تب ییکارا ،یساکنان به خدمات، منفع  عموم يازمندین



  

 

6 

صم یندهایفرآ • صم يندهایآبر فر کردیرو نیا :یساز میت ضا يبازنمودها چنینهم کردیرو نیدارد  ا تأکید يساز میت  ،یمکان ،ییف

 ینگاه ينظر انیجر نی  ايشهر يبه فضا دهیشکلدر  آمیزتبعیض يکردهای؛ مانند وجود روشودمیرا شامل  یو اعمال اجتماع یتیهو

ساختار يندیآفر شته و به دنبال   به عدال يو  ضا هايرویهدا س    ییعادالنه جه  تحقق عدال  ف شهر ا چون  ییارهای، معروازایندر 

 ییعدال  فضتتتا نییرا در تب ستتتاالريمردماستتتتحقاق و  ،یشتتترک  در منفع  عموم از،یتفاوت/تنوع، ن ،يفرصتتت  برابر/ برابر ،يآزاد

و  یاجتماع ینیگز ییکاهش فقر، جدا ض،یهدفش حذف تبع ،يانتقاد فتمانگ کی عنوانبه کردیرو نی  ادهدمیقرار  مورداستتتتفاده

 ( 72: 1397پور و داداش پور،  يسهطه اس  )الوند

 کسهیچ: درآمد گویدمیکه  ايگونهبه؛ دهدمیقرار  موردتوجهدر جامعه را  ریتنها افراد فق کردیرو نیا استاندارد حداقل: کردیرو •

  باشد نیحداقل مع کیکمتر از  دینبا

درصد  1۰ دیدرصد از افراد جامعه با 1۰مثال  يکنند؛ برا اف یدر کسانیدرآمد  دیتمام افراد با کرد،یرو نیدر ا: یکل یبرابر کردیرو •

  داشته باشند اریدرآمد را در اخت

داشته باشند  ازین يشتریبه درآمد ب ايعدهکه  شودمی رفتهیپذ یزمان يکه در آن نابرابررویکردي اس   :یستگیشا ای ازین کردیرو •

  را داشته باشند يشتریدرآمد ب یستگیدر شا ره،یبه عه  تالش، کوشش، نبوغ و غ ای

عادالنه، صورت گرفته  عیداشته باشند و توز یکسانیاس  که همه افراد، فرص   یرفتنیپذ یزمان ،ينابرابر :هافرصت یبرابر کردیرو •

 ( 139۰ ،يباشد )اکبر

  گرددمیرویکرد را معرفی نموده اس  که در جدول زیر ارائه  4نیز  ،2۰۰3در سال  چو

 
 (Cho, 2003: 113. انواع عدالت فضایی و تعاریف آن )3جدول 

 تعریف انواع عدالت فضایی

 برابري عنوانبهعدال  

  کندمیهر شخصی سهم برابري دریاف   سهم برابر

 برابر دارند  هايفرص افراد توانایی برابر به  فرص  برابر

 ي موجود اس  هانابرابريبراي متعادل کردن  شدهتوزیع هايسهم عدال  جبراتی

  شودمیخدمات متناسب با نیازها توزیع  عدال  نیاز محور

 دریاف  منفع  در ارتباط با سطح پرداختی اس   عدال  بازار

  شودمیمنافع در تناسب با سطح تقاضاي شهروندان توزیع  تقاضامحورعدال  

 

 ییسنجش عدالت فضا هایشاخصو  ارهایمع شناسایی. 4

از سه منظر سرانه  يعادالنه خدمات شهر عیعبارت اس  از توز ییفضا عادالنه عیاز توز ریتعب ترینسادهمطالعات صورت گرفته،  بنا بر

 به دس  پژوهش داخهی در حوزه عدال  فضایی 2۰ ،پیشبا توجه به آنچه از مطالعات   به خدمات یخدمات و دسترس  یفیخدمات، ک

سا هانامهپایانکتب، مقاالت، شامل  ،آمد ضاسنجش عدال  ي هاشاخصو  معیارها یرفبه مع اینجادر ، منابع معتبر ریو   موردنظر ییف

  پردازیممیپژوهش 

 

 ییسنجش عدالت فضا هایشاخصو  ارهایمع. 4جدول 

 منابع هاشاخص معیارها

 سرانه خدمات آموزشی آموزشی

 (1396 وکیهی، شاهی و )مهک

 (1394 )میرزایی و همکاران،

 (139۵ حمیدي، )احدنژاد و محمدي

 (1396، و همکاران )سرور

 (139۵، و همکاران )پریزادي

 (1396، و همکاران )یغفوري

 (1397)نصیري، 

 (1391نژاد و همکاران،  )حاتمی
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 دسترسی کودکستان شعاع

 (139۰ پور و رستمی، )داداش

 (139۵ حمیدي، )احدنژاد و محمدي

 (1392و همکاران، )زیاري 

 (1396)سرور و همکاران، 

 (1397 الحسینی، زاده و خادم )طهماسبی

 (1393پور و همکاران،  )داداش

 دسترسی دبستان شعاع

 (139۰ پور و رستمی، )داداش

 (139۵ حمیدي، )احدنژاد و محمدي

 (1392)زیاري و همکاران، 

 (1396)سرور و همکاران، 

 (1397 الحسینی، زاده و خادم )طهماسبی

 (1393پور و همکاران،  )داداش

 دسترسی دبیرستان شعاع

 (139۰ پور و رستمی، )داداش

 (139۵ حمیدي، )احدنژاد و محمدي

 (1392و همکاران،  )زیاري

 (1396)سرور و همکاران، 

 (1397 الحسینی، زاده و خادم )طهماسبی

 (1393پور و همکاران،  )داداش

 فرهنگی، ورزشی و تفریحی

 ورزشی سرانه خدمات

 (1396 وکیهی، شاهی و )مهک

 (1394 )میرزایی و همکاران،

 (1396، و همکاران )سرور

 (139۵ ،همکارانپریزادي و )

 (1396 ،یغفوري و همکاران)

 (1397 نصیري،)

 (1391نژاد و همکاران،  )حاتمی

 سرانه خدمات مذهبی

 (1396 وکیهی، شاهی و )مهک

 (1396، و همکاران )سرور

 (139۵، )پریزادي و همکاران

 (1396، )یغفوري و همکاران

 (1397)نصیري، 

 (1391نژاد و همکاران،  )حاتمی

 دسترسی به مسجد شعاع

 (1396 وکیهی، شاهی و )مهک

 (1392و همکاران،  )زیاري

 (1396، و همکاران )سرور

 (1397 الحسینی، زاده و خادم )طهماسبی

 (1393پور و همکاران،  )داداش

 سرانه خدمات فرهنگی

 (1396 وکیهی، شاهی و )مهک

 (1394 )میرزایی و همکاران،

 (1396، و همکاران )سرور

 (139۵، همکاران )پریزادي و

 (1396، )یغفوري و همکاران

 (1397)نصیري، 

 (1391نژاد و همکاران،  )حاتمی

 فضاي سبز سرانه
)Nicholls, 2001( 

 (1396 وکیهی، شاهی و )مهک
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 (1394 همکاران، و میرزایی)

 (1396، و همکاران )سرور

 (139۵، )پریزادي و همکاران

 (1396، )یغفوري و همکاران

 (1397)نصیري، 

 (1391نژاد و همکاران،  )حاتمی

 شعاع دسترسی به بوستان

)Nicholls, 2001( 

 (1392و همکاران،  )زیاري 

 (1396، و همکاران )سرور

 (1397 الحسینی، زاده و خادم )طهماسبی

 (1393ر و همکاران، پو )داداش

 بهداشتی، تأسیسات و خدمات

 بهداشتی و درمانی خدمات سرانه

 (1396 وکیهی، شاهی و )مهک

 (1394 )میرزایی و همکاران،

 (1396، و همکاران )سرور

 (139۵، )پریزادي و همکاران

 (1396، )یغفوري و همکاران

 (1397)نصیري، 

 (1391نژاد و همکاران،  )حاتمی

 به بیمارستان دسترسی شعاع

 (139۰ پور و رستمی، )داداش

 (1392و همکاران،  )زیاري

 (1396، و همکاران )سرور

 (1397 الحسینی، زاده و خادم )طهماسبی

 (1393پور و همکاران،  )داداش

 به درمانگاه دسترسی شعاع

 (139۰ پور و رستمی، )داداش

 (1392و همکاران،  )زیاري

 (1396)سرور و همکاران، 

 (1397 الحسینی، زاده و خادم )طهماسبی

 (1393پور و همکاران،  )داداش

 تجهیزات شهري خدمات سرانه

 (1396 وکیهی، شاهی و )مهک

 (1394 )میرزایی و همکاران،

 (1396، و همکاران )سرور

 (139۵، )پریزادي و همکاران

 (1396، )یغفوري و همکاران

 (1397)نصیري، 

 (1391نژاد و همکاران،  )حاتمی

 خدمات تجاري سرانه تجاري

 (1396 وکیهی، شاهی و )مهک

 (1394 )میرزایی و همکاران،

 (1396، رانو همکا )سرور

 (139۵، )پریزادي و همکاران

 (1396، )یغفوري و همکاران

 (1397)نصیري، 

 (1391نژاد و همکاران،  )حاتمی
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 شعاع عمهکرد تجاري

 (1392و همکاران،  )زیاري

 (1396)سرور و همکاران، 

 (1397 الحسینی، زاده و خادم )طهماسبی

 (1393پور و همکاران،  )داداش

 

 یریگجهینت. 5
برنامه  فهیوظ ترینمهمو فقدان عدال  دارد   یاجتماع هاينابرابريدر  شهیجوامع بشري، ر يهابحران لیدل تریناصهی ،عصر حاضردر 

س يتالش برا نه،یزم نیدر ا يشهر رانیو مد زانیر شهر هايگروه دنیر شهر يمختهف  ضاد در تأم نیو از ب يبه خدمات   نیبردن ت

 س یز هايفرص برابر به  یابیو دست ياصل برابر  یهدف، رعا نیبه ا دنیرس يو     اس   برا یخدمات، یبهداشت ،یآموزش هايفرص 

س هاياولوی از  يشهر سا س   یا ستا ا سایی معیارها و  ،در همین را شنا ضر جه   سنجش عدال   هايشاخصپژوهش حا ارزیابی و 

سی و تحهیل کیفی من شهري به برر ضاي در توزیع عادالنه خدمات  سناد ف ابع معتبر عهمی داخهی و خارجی، از جمهه کتب، مقاالت و ا

سایر محققین و  16معیار و  4پرداخ  و در نهای   ساس دیدگاه  ضایی بر ا سنجش عدال  ف  نظرانصاحبشاخص را براي ارزیابی و 
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