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 یدهچک
 هاي ينابرابراهش ک ینۀزممؤثر در  يالگوها ننشد ، ارائهیراندر ا يشهر یزير برنامهمشهود در  مشکالتاز  یکی

به  تواند یکردن آن ميدر شهر و کاربرد ییعدالت فضامفهوم  یینتب است. فضاییج عدالت یو ترو شهريموجود 

توسعه  يها طرح ياجرادر  ییعدالت فضا یبررسبه . پژوهش حاضر باشد داشته یانیکمک شا يشهر یزير برنامه

 یدانیروش ماستفاده از  بااطالعات  يگردآورو  است ياز نوع کاربرد پژوهش .پردازدمی یگاندر شهر گلپا

 دمنیو فر يا نمونه تک یبا استفاده از آزمون ت ها افتهی لیو تحل هیتجزصورت گرفته است.  ()مصاحبه و پرسشنامه

 فضایی، تنوع مساوات، و برابري مفاهیم در یهثانو یلبا استفاده از تحل ییعدالت فضا يها شاخص. است هشد انجام

 یبررس یجنتا .است هشد بررسی داشتنیتو عموم شساز تفاوت، شفافیت، مردمی، مشارکت و آزادي عام، منافع

 ییعدالت فضا يها شاخصو  قرار دارند یینیدر سطح پا ها طرح ینا ییعدالت فضا یارهايمع دهد یمنشان  ها طرح

 عادالنۀ یعتوز يراهکارها همچنین. نیستند یکدیگر به نسبت چندانی اولویت داراي یگانطرح جامع شهر گلپا در

 يمحتوا یلتحل .است نشده اشاره هاآن به نیز تصویب مراجع در و نشده  بینی یشپدر طرح جامع شهر  منافع

 يکمبودها و نهادها ییوضع موجود و شناسا شناسی یبآس یگان،شهر گلپا ۀتوسعطرح  هاي یاستسو  ها برنامه

 يسازیمتصم يها حوزهو  يشهر ۀتوسع يها طرحدر  فضاییعدالت  یگاهجا دننشبییننشانگر ت یخدمات

 .استتوسعه و عمران  يها طرحخصوص در  به

 

 . نابرابري یی،عدالت فضا شهر، طرح جامع یگان،شهر گلپا :کلیدي يها واژه
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 مقدمه

علوم  یمعرفت یها حوزهبا  ی،و کالبد یاقتصاد ی،از ابعاد اجتماع یو برخوردار آن ۀچندگانو  یچیدهپ یتبنا به ماهشهر 

بر ابعاد  یرگذاریتأث یلدل بهآن،  یذات یتدر کنار اهم ییعدالت فضا ۀمقولخورده است. توجه به  یوندمختلف پ یانسان

درخصوص مطالعات (. 243 :1393روشن، و  زادهین)ام یابد یم دوچندان یتیاهم یزشهر ن یو کالبد یاقتصاد ی،اجتماع

است  یاتیاست. نگاه اول شامل نظر طرح قابلدو نگاه عمده  ی،شهر جامع یها برنامهعدالت در  یابیه موضوع ارزمربوط ب

 یزیر برنامهدر کتاب  یدمنکه فر ییها سنتمثال  رایب ؛است یشهر جامع یها طرح یۀته ایندفربر  یشترها ب که تمرکز آن

 یلسنت تحل ی،از سنت اصالح اجتماع اند عبارتکه  کند یمطرح م یشهر یزیر برنامه یبرا یعموم ةحوزدر  یشهر

ت در سطح عدال یارتقا های یهروهستند که به  ییها سنت ،یاجتماع یجو سنت بس یاجتماع یادگیریسنت  یاست،س

اشاره  ای یهروبه صراحت به مفهوم عدالت  قدرت های یهسادر کتاب  یزن یلیره .شوند یم منجر یشهر یزیر برنامه یندافر

مطالعات  ینه،مز یندر ا یشهر یزانر برنامه. کند یجو مو جست ها برنامه یرا در محتوا ییعدالت فضا. نگاه دوم، کند یم

عدالت (. 44 :1397و همکاران،  یغالمیر)م نشده است ینتدو یمشخص یارهایمعخصوص  یندر او اند  داده انجام یاندک

و استحقاق شهروندان را بدون  یازهان ی،منافع عموم توان ینم یراز ؛باشد یصیو تخص یعیعدالت توز یرندةدربرگ یدبا

 یزیر برنامهکه در  یماتیتصم آنجا کهاز  (.118 :1396و همکاران،  یغفوری) درنظر گرفت یصیو تخص یعیتوز یارهایمع

هرگونه  ،قرار دهد الشعاع تحت غیرهو  ها یرساختز یترا با اختصاص منابع، هدا یجهنت تواند یم شود یاتخاذ م یشهر

و  ،استحقاق و یمنافع عموم یازها،ن یعبتواند هم در توز بایددر شهر باشد  یبر عدالت اجتماع یکه مبتن یشهر یزیر برنامه

 یزر برنامهاگر  ینهمچن. (Connelly & Bradley, 2004: 2; Manuel, 2016: 2باشد )ها مؤثر آن یصهم در تخص

از  یشظف هستند که پمو یشهر یزانر برنامهدانستن مفهوم عدالت است.  از یرعادالنه انجام دهد، ناگز یبخواهد اقدام

را که با  ای یهنظرمختلف،  های یهنظر یسۀمقارا بشناسند و با  یهآن نظر یفلسف ینۀزماز عدالت،  ای یهنظرطرح هر 

 ۀبرنامدر  یلدل ینبه هم(. 13: 1393، یدهنیب ی)شکوهانتخاب کنند  ،دارد یشتریب ییجامعه همسو یو هنجارها ها ارزش

 یدتأک یرشه ۀتوسعدر تمام ابعاد  ییعدالت فضا یگیریبر ضرورت پ یونسکوسازمان ملل متحد،  یشهر ۀتوسع یفعل

اقدامات از  یندهد. ا یشاز منابع را افزا یتمحروم تواند یشود که م یریجلوگ ییفضا عدالتی یبتا از هر نوع  کند یم

به  یازن یننابراب ؛یرندمردم و فضا قرار گ ینتعامالت ب ۀعرصدر  توانند یم توافقات، حال ینبااشده است.  یجادتوافق ا یقطر

عدالت  ۀتوسع در یمعاصر شهر ۀتوسع یها برنامه یاآکند  یابیدارد که ارز یازن ییها شاخص یا یریگ اندازهتوسعه به 

 .(Uwayezu, Vries, 2018: 3) یرخ یا هستند مؤثر ییفضا

داشتند.  ییفضا های ینابرابررفع  منظور به ییفضا عدالتی یب یل اصلاشکا شناسایی در سعی ریزانبرنامهاز  برخی

مانند ، «محدود یفضا یکدر  ها گروه یرارادیغ یتمحدود»را  ییفضا عدالتی یب یشکل اصل دو( 2010) سمارکو

 ییعدالت فضا(. Madanipour et al., 2021: 3) کند یم ینابرابر منابع در فضا معرف یصتخص و گتوها ایجادو  یکتفک

به عدالت  یانتقاد یاز منظر فضا دیدگاه یکبلکه  یست،عدالت ن انواع یگرد یا یاقتصاد ی،عدالت اجتماع یبرا ییگزینجا

-Himanshu & Parthasarathy, 2016: 110) مرتبط با عدالت وجود دارد ییابعاد فضا یشهمنظر، هم یناست. از ا

111). 
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در آن، با تمام  ییفضا های ینابرابردرک  و یخدر تار گیری یمتصمو  ییفضا یتفعال یعی،طب یهاساختار ییاثرات فضا

دولت  یفۀوظ ینتر مهماست.  یچیدهپ یساختار یبسه ترک ینشناخت و درک ساختارها و ارتباط ب یازمندن شهای یچیدگیپ

 & ,Tavana Mehrabani)است  یو جوامع شهر ها گروه یانم یابمنابع کم یص(، تخصیشهردار ةادار) یمحل ةادار یا

Nohegar, 2017: 14) .تواند یتحقق م منظور بهکردن آن یکاربرددر شهر و  ییاز عدالت فضا یمفهوم یینتب رو ینا از 

  .(76 :1394پور و همکاران، داداش)کند ب یرانا یدر شهرها یشهر یزیر برنامهبه  یانیکمک شا

 ینشهر ب ینا. دارد یاریبس یخیتار یها بافت واستان اصفهان است  یشهرها ینتر مهماز  یکی یگانشهر گلپا

 یعیسر یشرفتپ ینیاز نظر شهرنش یراخ یها در سالو هران، اراک و اصفهان( قرار گرفته کشور )ت یاقتصاد یها قطب

در  یعوس یابانیب ی، اراضاز آن یا عمدهدر بخش  یوجود مناطق کوهستان مانند هایی یتمحدو ،ینا بر عالوه داشته است.

بودن بست بن ی،فصل یها رودخانه یانطغ یرزمینی،ز یها آبشور در شمال، کاهش سطح  یاراضشرق،  شرق و جنوب

 .شهر دارد ینمنابع و امکانات ا یعدر توز یقدق یزیر برنامه یکبه  یازنشان از ن یرهغ غرب وشرق و  ستان از جنوبشهر

در . پرداخته شود ،سته یزپژوهش ن ینکه از اهداف مهم امسئله  ینشده به ا یسع یشهر جامع یها طرحدر  البته

است که  شده انجام یگاندر شهر گلپا یشهر جامعدر طرح  ییعدالت فضا یها شاخص یقدق یبررس حاضر پژوهش

 :دهد میپاسخ  یرسؤال ز دوپژوهش به  ینا .است پژوهش ینا یاصل یۀفرضبه  یپاسخ درواقع

 چگونه است؟ یگانگلپاشهر  جامعدر طرح  ییعدالت فضا یها شاخص یتوضع -

 هستند؟ یتاولو ینسبت به هم دارا یگانشهر گلپا جامعدر طرح  ییعدالت فضا یها شاخص آیا -

 

 ينظر یمبان

 ییعدالت فضا. 1

ن امتفکر یشترب گذشته یها دهه دربوده است.  مختلفدانشمندان علوم  ینو مطرح در ب یاساس یعدالت همواره موضوع

 خاطر تعلق یالیستیسوس یشۀاند ی، به قلمروگزیدند یبرممطالعات خود  یکه عدالت را موضوع اصل یزیر برنامه ةحوز

عادالنه به  های یزیر برنامهدر  بایددر استخدام دولت هستند،  ریزان برنامه هرچند بودمعتقد مثال کرومهلز  برای ؛داشتند

 یممتاز یلسوفانف یها تالشدر اثر  اما ،(Krumholz & Forester, 1990بپردازند ) یزمردم ن یتو اقل یرنفع اقشار فق

و  یرضوان یدیگنجانده شد )سع یبرالل یزیر برنامهو سپس  یبرالل یعدالت در قالب سنت فلسف دربارةبحث  ،رالز مانند

اصل تفاوت کنترل شود. به موجب  براساس یدجامعه با کیکاال در  یعو توز یصراولز تخص یدةعق  به .(48 :1393 یان،نور

 یبرخوردارند، در مقابل کسان یکمتر یها فرصترا که از  یافراد یزندگ یطموجبات بهبود شرا یدبا ها یاستساصل،  ینا

 .(Rawls, 1971: 75) دارند، فراهم کنند یبهتر یطکه شرا

از  که نخست دورة. است شده واقع یاسیو س یمورد بحث علم دورهدر دو  ییعدالت فضاو  فضا مقولۀتوجه به  اما

در  یکه سع بود همراه( 1968) یویسمانند د افرادیتوسط  ییفضا عدالت یممفاه ییشناسا باآغاز شد،  1960 ۀدهاواخر 

 یادیبن ییرات( تغ1970) لوفورداشتند.  شده یینتع یمناطق خدمات یازهایبا توجه به ن یمحل خدمات یعتوز یدرک چگونگ

 داری یهسرمامرتبط با  ییفضا یبستر نابرابر راشهر  (1973) یکرد و هارو یساز مفهومرا  یازمورد ن یاجتماع-یاسیس



 1400 زمستان ،4رة شما ،9 دورة ریزي شهري، ي برنامهفیااجغر يها هشپژو   984

 فضا یدفضا را نابود کرده تا مطمئن شود بازتول یتالیسممعتقد است کاپ یهارو (.Jones et al., 2020: 897) دانستشهر 

از  یمهم یها کتابانتشار  با یدجد ةهزاردر  ییعدالت فضا یاتادب ةدور ین(. دومRauhut, 2017: 2انجام خواهد شد )

 فصلی( در 2010) ینشتاینفا. داشت ها فرصتمجدد منابع و  یعدر توز سعی کهآغاز شد  فاینشتاین محور عدالت شهر هجمل

سه  محور عدالتشهر  یبرا ی. واست کرده ارائه را یزیر عدالت ۀمسئلبه  یفلسف های یافتره محور عدالتشهر کتاب از 

 (.Silva, 2012: 88-89) درنظر گرفته است یتنوع و برابر ی،شاخص دموکراس

بر  ی. واستادوارد سوجا  ،کرد یژهتوجه و یادر جغراف ییعدالت فضا اصطالحمشخص به  طور بهکه  یکس یناول اما 

و  یبه عدالت ماد یابیدست ۀمحرک یروین کهحق به شهر  یها گروهائتالف  ی،شهر یاییجغراف یدتول ایندهایفرکنترل 

شهرها و  یا منطقهمطالعات -شهرپساکالن. سوجا در کتاب کند یم یدتأک است شدهرانده یهبه حاش یها گروهاحترام به 

شش  یفکرده است و بر تعر ریزی یپ آنجلس لس یشهر یبازساز یرا بر مبنا اش ینوشتار های یتفعالاز  یبخش مناطق

ر دمتأخر  ۀتوسعاز وجوه  یبرخ ةدهندیحتوض توانند یم  نگرهشش  این. کند یم یدتأک آنجلس لس یندةآ یینتب ینگره برا

 ۀسرچشم که است ینماد مهم آنجلس لس ،نظران صاحباز  یاریبس یدگاه. از دباشند یزن یجهان یایدر جغراف شهرها کالن

 دارند یشها گرابدان یکاآمر یاست که شهرها ییهنجارها یندةنماو  رود یشمار م به متحده یاالتدر ا یشهر ییراتتغ

(Guasco, 2015: 1.) 

خانواده تا  به ،کنیم یم یکه در آن زندگ یاسچند مق یایدر جغراف یعدالت یبعدالت و »که  کند یم بیان( 2010) سوجا

 پیامدهای یدبا بلکه ،ردک یانقانون ب یقاز طر فقطرا  ییعدالت فضا ید. نبا«شده است یقتزر یناهموار اقتصاد جهان ۀتوسع

 .(Jones et al., 2020: 897) کرد یبررس یجهان و ی، ملیا منطقه ،یشهر های یاسمق در را ییفضا یعدالت بی یشافزا

 تر یینپا یاسدر مق یاییجغراف های یتموقع یابیقادر به ارز باید. یمشروع کن یجهان یاساز مق یدگسترش عدالت با یبرا

 (.Bret, 2018: 4-5) یابدسرعت و شدت ادامه  اب یسازیمحلتا  یمباش

ها آن یصو تخص یمنابع اجتماع یریتعدالت در کنار مد یشبردخوب در پ یندهایو فرا ینبر نقش قوان ییعدالت فضا

، یکردهارو یندارد. در ا یرا در پ یندهاو فرا ینقوان یجدر نتا یبرابر یادعا ییگرایجهنت. کند یم یدکاربران مختلف تأک ینب

و سه شکل  یجو نتا یندها، فراینقوان ،ییاست که به سه بعد عدالت فضا ها شاخصاز  یا مجموعهشامل  ردیچارچوب کارب

 .(Uwayezu & Vries, 2019: 3) است ربوطمجدد م یعو توز یص، تشخیهرو

 1عملگر یک فضا اینکه برای. دهند یمشود که عدالت را گسترش  یجادا ییها مجموعهتا  کند یکمک م ییفضا روابط

 عرصۀپا به  یدیجد یاجتماع یها مجموعهشود تا  یدهفهم یدفضا با درواقع. دنشو یمترس یاجتماع یها نقشه یدبا ،باشد

 یاجتماع یها مجموعه ایجادمطالبات عدالت و  اصالح با را عدالت روابط تواند می فضایی روابط رو ینا ازبگذارند.  وجود

 ینا ییعدالت فضا یدیکل یها جنبهاز  یکی بنابراین(؛ Williams, 2018: 50) آورد وجود به کنند،  یعدالت م یادعا که

فضاها و  یفتعر یبرا یدپس با .کنند یانعادالنه ب ای یندهآخود را درمورد  یدگاهد مناطق و ، شهرهاها گروهاست که افراد، 

 (.Jones, 2019: 22) درنظر گرفت یمناسب یها شاخص ،دهد یمها رخ عدالت در آن یجوو که جست هایی یاسمق

و  یحاتترج یازها،در مورد ن متناسب یعمعنا است که توز ینبه ا ییفضا یبرابر نظران، صاحب یبرخ یدگاهد مطابق

                                                                                                                                                                          
1. actant 
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 یابیآنجا که دست از .(Rafieian & Alizadeh, 2017: 106) باشد شتهاز ساکنان وجود دا یکخدمات هر  یاستانداردها

 تواند یبه خدمات م یدسترس اختالف ،است شهری ریزی برنامهاز اهداف  یکی یمنابع عموم یعبه عدالت در توز

 توزیع مقایسۀبر  دبای فضایی عدالت تحلیل برای ینبنابرا ؛کاهش دهد یا یشدرون جامعه را افزا یاجتماع های ینابرابر

 .پذیرد صورت بیشتری تأکید یاجتماع-یمختلف اقتصاد یها گروه یمکان یعبا توز یو خدمات عموم یالتتسه یمکان

 

 يشهر یبر اراض يشهر جامع يها طرح ياجرا ریتأث یبررس. 2

در  یردها در عرصۀ توسعه و عمران شهریکو رو ها یدهااز  یمجموعۀ متنوعستم، یل قرن بیاز اواخر قرن نوزدهم و اوا

دوم،  ی. پس از جنگ جهانبود یشهر یزیر برنامهها رشد و توسعۀ دانش آن نتیجۀه کا مطرح شد یکاروپا و آمر

 یندةنقشۀ آدادن نشانشکل دهد و در حال  یکالبد یها طرح یقرا از طر یرشد شهر کرد یمجامع تالش  یزیر برنامه

 شد تبدیل ییفضا یزیر برنامهاز کشورها  یاریدر بس و (Watson, 2009: 151بود ) ینزم یشهرها، تراکم و کاربر

(Todes, 2012: 158)جامع در  یها طرح یالگو ازگذشته  یها دههکه در  یرغم انتقادات متعددیعل ینبنابرا ؛

جامع  یها طرح یمی(، شکل قدDevas, 1993گرفت )توسعه صورت حالدر یکشورها یژهوبهمختلف  یکشورها

 از یکه برخینحوبه ؛(Watson, 2009) دهد یخود ادامه م یتو به فعال است یدارکشورها پا یهمچنان در بعض

 یفاا یتوسعۀ شهر یمو تنظ یتدر هدا یهمچنان نقش اساس یشهرجامع  یها طرحمعتقدند  یحوزة شهرساز یشمنداناند

به  یو عمران یطرح عموم یک یاز آنجا که اجراگفت  توان یم ینبنابرا ؛(Kaiser & Godschalk, 1995) کنند یم

از  یناش یمت،کاهش ق یا یشافزا ینا شد،خواهد منجر محدودة طرح  یرامونپ یاامالک داخل  یمتکاهش ق یا یشافزا

. اما آنچه ممکن است از شود یمآن متوجه مالکان امالک مذکور  یها خسارت یااست و منافع  ییاقدام دستگاه اجرا

به  ییاجرا یها دستگاه یرسا یا یشهردار یمپس از تصم است که معموالً ینا یردأمل قرار گرهگذر عدالت مورد توجه و ت

 یاک واقع در طرح امال یمتواقع ق جهت یبکاهش  یا یشلکان، به افزاما یافتناطالع ین،در محدودة مع یطرح یاجرا

داشته باشند و قرار باشد  یمسکون یکاربر ینمع ةمحدود یکمثال اگر امالک در  برای شود؛  یمنجر مآن  یرامونپ

و اعالن  یب، تصوباشد یم گذاری یمتقمالک  یمسکون ی، هرچند کاربرمحدوده احداث شوند یندر ا یتجار یها مجتمع

اگر  یاخواهد داد  یشامالک مذکور را افزا های یمتقاثر مثبت دارد و  یمسکونالک ام های یمتقبر  یعتاًطب یطرح ینچن

شده باشد، اطالع مالکان از وجود  یبتصو جامع شهراز شهر در طرح  ینیسبز در نقطۀ مع یطرح احداث فضا یاجرا

 یزدی،)انتظار  شود یمطرح  یۀامالک حاش یمتق یشکاهش ارزش امالک واقع در طرح و افزا موجب یطرح ینچن

1394 :109.) 

 گذارد یم یرتأث ینخود بر استفاده از زم ۀنوباست که به  ینزم ارزش یاصل ةکنندیینتع یزی،ربرنامه یاستس

(Parsons, 2017: 82ارزش زم .)و  ها یرساختدر ز یگذار یه. سرما1: شود یم یینتع یربه شرح ز یعوامل وسیلۀ به ین

بخش  یگذار یه. سرما4 ،یاقتصاد ۀو توسع یت. رشد جمع3 ،ینزم یدر مقررات کاربر ییر. تغ2 ،یخدمات اجتماع

 (.32 :1395 ،)زنوز ینزم یکل یور. بهره5 ،شود ینارزش زم یشافزا سببکه  یخصوص
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 ینارزش زم یع. توز1شکل 
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، یعموم یو نهادها یدولتن مسئوالشهرها توسط  ۀتوسعت یه در روند هداک یجذب منافع یبرا یمال سازوکارهای

 های یبترکاشکال و  درا یا مختلف ی ن مشابهید با عناوتوان یدر جوامع مختلف م ،شود می ین اراضااز مالک یب برخینص

ع منافع یتوزباز یها روش ترین یجران و یاجرا شوند. از مؤثرتر یشهر یالت ضروریخدمات و تسه ۀارائ منظور بهمتفاوت 

 با ،1اخذ عوارض توسعه یها روش، یافکح و مطالعات یصح یشهرها، در صورت اجرا ۀتوسعت یبادآورده در روند هدا

منافع و  زمانهم بودن متعادل ۀنیؤثر در زمم یها روشاز  یگرد یکی یناست. همچن یافته توسعهات جوامع یتوجه به تجرب

 یز برخین یشهر یزیر برنامه نظراز  .است 2حق توسعه انتقال سازوکار ،یگوناگون شهر یاراضن امالکخسارات 

 رفع به و است گذاری یمتق سازوکار یه اخذ عوارض توسعه نوعک اند یدهعقن یا بر (1988) 3یکنبلمانند  نظران صاحب

 (.134: 1395 ی،خان گرج عبداهلل) کند یم کمکموجود  یهاینابرابر

 

 روش پژوهشمواد و 

انجام گرفته  یو کم یلیتحل-یفیکه با روش توص ردیگ یمقرار  یکاربرد یها پژوهش ةزمرپژوهش حاضر از نظر هدف در 

با  یمنابع علم ریو استفاده از سا ییمفهوم عدالت فضا ییشناسا باشده است  یسع قیتحق نیاساس، در ا نیبر ا است.

گام نخست با استفاده  در .شود نییتع ییعدالت فضا یها شاخص ظلحا به گانیشهر گلپا جامعطرح  تیوضع، هیثانو لیتحل

 1 در جدول شده است. یینتع یشهر ریزی برنامهدر  ییعدالت فضا یارهایو مع ها شاخص ثانویۀ یلاز روش تحل

 است. مشاهدهقابل فضاییپردازان عدالت یهنظر های یهظرناز  یاستخراج یها شاخص

                                                                                                                                                                          
1. Development impact fee 

2. TDR 

3. C.E.Connebly 
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 فضاییپردازان عدالت یهنظر هاي یهنظراز  مستخرج يهاشاخص. 1 جدول

 منبع فضایی عدالت معیارهاي

 ,Forester & Krumholz ها یزیر برنامهمحروم در  یها گروهاز  حمایت

1990 
 Rawls, 1971; 1982 مدنی و اجتماعی نهادهای دست به هاو فرصت ها ثروت یعمحروم جامعه در بازتوز یها گروهبه  توجه

منابع  ۀعادالن توزیع منظور به آورد یم دست بهرا  یزیچه چ یو چه کس پردازد یمرا  ها ینههز یچه کس سؤاالتبه  پاسخ
 یعموم

Talen, 1998 

 ؛یاجتماع یها گروه راندن حاشیه به اشکال همۀ یکار، نابود یرویاستثمار ن عدم
 استحقاق-عمومی منفعت در شرکت-نیاز

Harvey, 1973-2002 

 کیفیت-ساکنانمتفاوت خدمات گوناگون بر  ثیرگذاریأت-تسهیالت منفی گذارییرتأثو شعاع  رسانی خدمات شعاع
 خدمات توزیع برای همنوع تسهیالت متفاوت

Tsou, 2005 

 Dufaux et al., 2009 عادالنه صورتبه خدمات و کاالها فضایی توزیع

 Mayer, 2009 یعتوز یو الگو یندمنابع به فرا ۀعادالن تخصیص اشارةافراد؛  ینمنصفانه منابع ب یصبر تخص یعیتوز عدالت تأکید

 Soja, 2009-2010 یمکان های یضتبعبه  توجه-شهری درآمدهای توزیع

 افزایش زایی،اشتغال قالب در را مستقیمی منافع که شود حاصل اطمینان تا شوند بررسی موشکافانه باید هارپروژهاب
 .کنندمی درآمدها عاید دستمزد، حداقل ارائۀ و عمومی رفاهی امکانات

Fainstein, 2010 

 ؛(سازی تصمیم یندهای)فرا یشهر یفضا دهیشکلدر  آمیز تبعیض یکردهایرو نبود
 بدون ریزی برنامه در افراد همۀ شناختن تیرسم به و ارتباطی عقالنیت پایۀبر  یشهر یها طرح در افراد مشارکت

 یرهغ و یتجنس فرهنگ، ،نژاد درنظرگرفتن
Fainstein, 2014 

 Malý, 2016 ینابرابر شهر های یدسترس یلبه عوامل و دال توجه

 Bret, 2018 جامعه یاعضا یاندر م آنو اعمال  یامزا یعتوز

 Williams, 2018 خالی مکان براساس شهر کدگذاری
 1394 همکاران، و پور داداش فضایی عدالت اصلی اهداف عنوان بهکاهش فقر  و ضیتبع حذف

 1395 ،الوندی و پورشاداد در شهر، توجه تفاوت و تنوع در شهر ی/برابربرابر فرصت آزادی، معیار به توجه

 1394 بیدهندی، شکوهی و عزیزی قانون اجرای در برابری طبقات، حذف و مساوات

 1379 سن، (هاانتخاب آزادی و هافرصت یافراد )برابر های یتقابل برابری

 یها طرحو ضرر مالکان در  یانز اصل توجه به ی،شهر یها طرح یدر اجرا کنندگان استفادهحق تمام افراد و  رعایت
 یاسالم یشهر

 1388 رضوانی، سعیدی

 1393 نوریان، و رضوانی سعیدی در دسترس مردم فراوان و متنوع عمومی فضاهای قرلردادن

 1397 همکاران، و میرغالمی کنندگانمشارکت بین تعامل

 

 رعایت و عام منافع»، «منابع عادالنۀ یعو توز ییفضا تنوع»، «ها فرصت برابری» یکانونچند محور  ،عدالت مفهوم در

درک است و با توجه به  قابل «داشتن  عمومیت»و « تفاوت» ،«شفافیت» ،«مشارکت» ،«آزادی» ،«مردم حقوق

و  ها یتقابل نظرگرفتندر یض،هر گونه تبع یمفهوم عدالت را توازن، تعادل، مساوات و نف توان یم گرفتهصورت های یبررس

عدالت  ،اساس همین بر. گرفت نظردر یشرفتپ یبرابر برا یها فرصت ارائۀو  حق به صاحبان حق یاستعداد افراد و اعطا

و  توازن تعادل، بهتوسعه و امکانات در شهر  فضاهای عادالنۀ یعتوز یراز است؛ یشهر عدالت جنبۀ ترینمهم ییفضا

. کند  یم یلرا تسه یو اجتماع یعدالت اقتصاد یی،به عدالت فضا یابیدست و شود یم منجربرابر به امکانات رشد  یدسترس

 .ارائه شده است 2 شکل درپژوهش  یمدل مفهوم یحات،توض ینتوجه به ا با
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 پژوهش  ی. مدل مفهوم2شکل 

 1399 نگارندگان،: منبع 

 

، طرح گانیشهر گلپا جامع یها طرح، مقاالت، هاباکت ،ینترنتی)منابع ا یا کتابخانه روشاطالعات از  یگردآور یبرا

ابعاد و وهش ابتدا ژپ نیا)مصاحبه و پرسشنامه( استفاده شده است.  یدانیم روش زین( و رهیغ و گانیگلپا یلیتفص

 دگاهیاز د ارهایمع نیا یبه بررسسپس  و کندیم مطالعه گانیشهر گلپا جامعدر طرح  را ییعدالت فضا یها شاخص

و مهندسان و کارشناسان  یشهر ةحوز اندرکاران دستو کارشناسان و  یشهر یزیر برنامهو  یشهرساز ةحوزن امتخصص

 یاعضا تعداد نبودن مشخص و یحضور ۀمصاحب طینبود شرا لیدل بهد. پردازیم یشهر جامع یها طرح ۀیتهدر  لیدخ

. شد برقرار ارتباط نمونه افراد از یتعداد با یمجاز یبرف گلوله یریگ نمونهبا استفاده از  و یرحضوریصورت غبه ،جامعه

 قیطر از نمونه از قبولحجم قابل کیبه  دنیتا رس ها پرسشنامه لیتکم یبرا شد. لیتکم ها پرسشنامهاز  یتعدادسپس 

 ،نمونه یواحدها ای یریگنمونه. دیرس نفر صدحجم نمونه به  وافراد نمونه ارتباط برقرار شد  ریسا اب نمونه در حاضر افراد

راه و  ها  اداره ،یاستاندارشامل  یو شهرساز یشهر یزیر برنامه ةحوزمتخصصان  و اندمتصل هم به رواریزنج صورت هب

با افراد  ،ها افتهی لیو استفاده در بخش تحل کسب اطالعات یبرا همچنین .هستند ها یشهردارو  ها دانشگاه ،یشهرساز

 .مصاحبه انجام شد یصورت مجازنمونه به

 یفیآمار توص یبراو  دمنیو فر یا نمونه تک یآزمون تو  Minitabو  SPSS افزار نرماز  ها افتهی لیتحل و هیتجز یبرا

 .داده شده است شیپژوهش نما یها شاخص 2 جدول دراستفاده شد.  درصدو  یفراوان
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 پژوهش يها شاخص. 2جدول 

 و مساوات یبرابر

 فضا امکاناتاستفاده از  درفرصت برابر 

 یعموم امکاناتاز  یور بهرهدر  یضعدم تبع

 ساکنان به منابع ۀهم یدسترس

 یتبرابر خدمات و جمع یعتوز

 ییتنوع فضا

 یخدمات یها یکاربر یتنوع در ابعاد کالبد

 یاقتصاد یها یکاربر یابعاد کالبدتنوع در 

 یاسیس-یادار یها یکاربر یتنوع در ابعاد کالبد

 یگفرهن-یاجتماع یها یکاربر یلبدتنوع در ابعاد کا

 منافع عام
 نیمختلف شهرنش یها گروهافراد و  یتوانمندساز

 ریفق یها گروهمنافع  نیتضم

 و استقالل یآزاد
 عموم یبرا انتخاب فرصت جادیا

 ها طرحدر اظهارنظر و مخالفت با  یآزاد

 یمشارکت مردم
 افرادمشارکت تمام  ۀنیزمکردن فراهم

 نهاد مردم یها سازمانمشارکت  ۀنیزمکردن فراهم

 یساز تیشفاف
 در دست اجرا یها طرح یبرا افرادبه  یرسان اطالع

 ها طرحدر تمام مراحل انجام  افرادمشارکت 

 تفاوت
 مختلف یها گروه طیو شرا ها یژگیودرنظرگرفتن 

 متفاوت یاقتصاد طیبا شرا یها گروه یمتفاوت برا طیشرا نکردنجادیا

 سازش
 ها طرح وران بهرهو  انیتمام مجر ۀجانب همه یهماهنگ

 ها طرح انرو بهرهعنوان به افراد تیجلب رضا

 داشتنتیعموم
 ژهیو طیبا شرا یها گروهو  یفرهنگ ،یقوم ،ینژاد یها گروهوجه به تمام ت

 یمختلف نژاد یها گروهاقوام و  ینیگز ییجدا طیشرا نکردنجادیا

 1399 نگارندگان،: منبع

 

 ییعدالت فضا یها سنجهو  ارهایمع با متناسب هیگو ستیبدر قالب  یا پرسشنامه ،ییفضا عدالت یارهایبا توجه به مع

ابزار  ییروا ،مطلع افراد از نفر چند و امر متخصصان دانشگاهی، استادان. شد لیو تکم عیتوز یصورت مجازبهو  میتنظ

 ینفر از متخصصان شهر دهپرسشنامه توسط  سپس .کردند دییتأ و بررسی را پرسشنامه نیا یمحتوا اعتبار وپژوهش 

پژوهشگر  ینیخودبازب روش ازپژوهش  نیا در. آزمودنداز متخصصان  گرید نفرصد  زیرا ن یینها ۀو پرسشنام شد آزمون

کار در  مراحل یۀکل در ها آن یلیاز نظرات تکم و ارسال تاداناس یبرا هیو طبقات اول ها یکدگذار. متن کامل شداستفاده 

ار چند تن از یار در اختکند انجام یز فرایپژوهش ن یریدپذییتأ ی. براشداستفاده  میو استخراج مفاه یجهت کدگذار

 .شودد ییانجام پژوهش تأ ةنحواران پژوهش قرار داده شد تا صحت کهم

 در که است کرونباخ آلفای ضریب روش هاآن از یکی و دارد وجود مختلفی های روش پرسشنامه پایایی تعیین برای

 و SPSS افزار نرماز  ها افتهی لیتحل و هیتجز یبرانشان شده است.  3جدول  درپرسشنامه  ییایپا .شد استفاده تحقیق این

 و درصد استفاده شد. یفراوان از یفیآمار توص یبراو  ،یا نمونه تک یآزمون ت
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 ها مؤلفه کرونباخ آلفاي مقدار. 3 جدول

 پایایی ضریب سؤاالت تعداد ها مؤلفه

 850/0 20 فضایی عدالت های سنجه

 1399 نگارندگان،: منبع

 

 پژوهش ییایقلمرو جغراف

 یتموقع یدارا و استان اصفهان یدر شمال غرب یگانمرکز شهرستان گلپا ،هکتار 2587 وسعت با یگانشهر گلپا

 یندر آخر یگانشهر گلپا یتاصفهان قرار دارد. جمع یلومتریک 200تهران و  یلومتریک 350 ۀفاصلدر  واست  ای یهکوهپا

 یها پادگانهافکنه و مخروطه یشهر رو ینا. نفر بوده است 90،086، 1395عموم و نفوس مسکن در سال  یسرشمار

 .(9-7: 1396، یگانجامع گلپا)طرح  دارد قرار ،درند و اناروار ،یگانگلپا ۀرودخان یآبرفت

 

 
 اصفهان استان در گلپایگان موقعیت. 3 شکل

 

 گلپایگان توسعۀ هايفرادست و طرح يها طرح

 یت. جمعکردند یبتصو و تهیه 1354سال  در یگمشاور ارگان مهندسان را گلپایگان شهر تفصیلی و جامع طرح اولین

مشاور شهر و خانه  مهندسینرا  عجام طرح دومین. است بوده هکتار 375 پیشنهادی مساحت و نفر 31،000آن  یشنهادیپ

 و نفر 81،504، 1390 سال در گانیگلپا شهر مصوب جامع طرح تیجمع ینیب پیش. اند کرده تصویب 1374در سال 

 1396سال  رد محیط نقش مشاور نیمهندس یزرا ن شهر جامع طرح آخرینهکتار بوده است.  2465آن  یشنهادیپ مساحت

 تصویب 1400و در سال  تهیه 1399 سال درمشار فجر توسعه  ینمهندس راشهر  یلیتفص طرح همچنین. کردند تصویب

  .کردند
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 گلپایگان شهر جمعیتی عمدة مشخصات

 نفر 40،634 یگانساکن در شهر گلپا یت، شمار جمع1375نفوس و مسکن در سال  یعموم یسرشمار یجنتا یمبنا بر

نفر بر  8353 سال ایناست. در  یدهنفر رس 48،987 به 1385سال  در ،درصد 9/1 معادل رشدی نرخ با که است بوده

 654،802 یتبه جمع نفر 5815 افزایش با 1390-1385 یها سال ینب یگانافزوده شده است. سپس شهر گلپا یتجمع

 است. یدهرس 1390در سال  ینفر

 1395تا  1365 يهاسال یط یت. تحوالت جمع4جدول 

 بعد خانوار تعداد خانوار یتتعداد جمع 

1365 35،687 8181 4/4 
1375 40،573 10،151 4 
1385 48،987 14،356 3/3 
1390 54،802 17،411 2/3 
1395 90،086  2/3 

 2/3 24،069 78،300 1410 بینی یشپ

 1396 گلپایگان، جامع طرح: منبع

 

. است یافتهکاهش  1390در سال  2/3به  1375در سال  4از  1390-1375 یها سال یط یگانخانوار شهر گلپا بعد

 کشور کل شهری مناطق به نسبت گلپایگان شهر در 1390 سال در شاخص این میزان بودن پایین ،توجه قابل نکتۀ

بار تکفل  1375در سال  و شد رو هبار تکفل با کاهش روب 1390-1375 یها سال یط یگانکل شهر گلپا در .است( 48/3)

 یتعداد ،آن بر عالوه وهستند  ها فارس یگانغالب در شهرستان گلپا قومیت .بود نفر 4/2 ،1390و در سال  1/3 ،یواقع

 .کنند یم زندگی یارینژاد لر بخت ییها بخش در همچنین محدوده وجود دارد. یندر ا یزن یننش عرب یروستا

 

 شهر ياقتصاد عمدة مشخصاتالف( 

 زمینۀمناسب، در  یمیاقل یطو خاک و شرا یمناسب از جمله آب کاف یطداشتن شرا دلیل به حاضر حالدر  یگانگلپا شهر

در  مقیاس بزرگمتوسط و  یصنعت یداشتن واحدها دلیل به شهر این یعصنا سهم. است فراوان یتوانمند یدارا کشاورزی

مرکز  عنوانبه و متوسط شهرهای سایر مانند یگانگلپا شهر ،این وجود با. استدرصد  40 حدودبخش صنعت و معدن، 

 اینبخش دارد که  یننفر شاغل در ا 7624 حدودو  است ها بخش یرنسبت به سا پررنگی ینقش خدمات یشهرستان دارا

 .دهد یم یلشهر را تشک یندرصد شاغالن ا 50 حدودتعداد، 

در بخش صنعت و معدن و خدمات  یگاناست که شهر گلپا آن بیانگر یروش تمرکز مکان ۀمحاسب یجنتا همچنین

 یها استان اصفهان و در بخش ینسبت به مناطق شهر یشهرستان، در بخش کشاورز ینسبت به مناطق شهر

 .است یرقابت یتمز یکل کشور دارا یو صنعت و معدن نسبت به مناطق شهر یکشاورز

 

 شهري کالبد و زمین عمدة مشخصاتب( 

 ی،ادار یها نقشبا  عملکردی عمدة یها کانونمراکز و  ةبرگیرنددر یگانگلپا یمهم و شاخص عملکرد های یکاربر
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 ،شهر یتیفعال یها پهنهو  ها گستره ینتر مهم .دارند یشهر یاتدر ح یاست که نقش مؤثر یتیو فعال یخدمات ی،فرهنگ

 اقتصاد تپندة قلب و یعملکرد یها هستهاز عناصر کهن و  یکی و است ینیامام خم تجاری راستۀمجاورت  در یسنت بازار

 .رودمی شماربهشهر 

 وجود. رود یم شمار به شهر این های یژگیو یگراز د ،گلپایگان محدودة پیرامون گستردة یزراع یو اراض هاباغ وجود

از  یریجلوگ منظور به .رود یم شماربه گلپایگان شهر فردبهمنحصر یها فرصتاز  ،هاآن از بهینه استفادةو  هاباغ این

 .است یافته انتقال شهر محدودةبه خارج از  هااز آن یا عمدهبخش  ،جدید طرح در هاباغ این یرقانونیغ یکتفک

و بدون کارکرد خاص  یعو وس یاسبزرگ مق یاراض از( در قسمت شمال شهر )شهرک الوند ویژه به یگانگلپا شهر

در  ریزان برنامهرسالت  شده، تعیینو اهداف  انداز چشمتحقق  منظور به یاراض یناز ا بهینه استفادة رو ینا از. استبرخوردار 

 یوست،وقوع پ به ینزم یکاربر ییراتتغ خصوصدر ،اخیر دهۀدو  در که یتحوالت ینتر مهم .است شهرسازی حوزة

 :از ندا عبارت

 یمتق یشافزا یو از طرف آبی کم اثر برشهر  یراموندر پ ویژه به هاباغ تخریب و کشاورزی اراضی سطح کاهش( 1

 ؛شهرواقع در  هایمجاور شهر و بافت باغ یها پهنهدر  یاراض

 ؛شهر بافتدر  واقع هایباغ از یبرخ خشکاندن( 2

و به  اندخود را از دست داده یکه نقش اقتصاد یالییو یها باغچهباغ و به خانه ثمرده هایاز باغ یبرخ تبدیل( 3

 .اندو گذران اوقات فراغت بدل شده یحیعملکرد تفر

 

 پژوهش يها افتهی

 شمردنبامحترم را یشهر یها مکانو  یاراض در انهکمال حقوق یخواه ارزش و ییجو رانت توان یم یحصح یزیر برنامهبا 

 یشهر رفاه وگسترش یعموم خدمات نیتأم یبرا ای یلهوس به را  آنو  نترلک یی،و تحقق عدالت فضا تیکمال حقوق

، وضع یگذار قانون یلبه اشکال مختلف از قب ،یشهر جامع یها طرح یاز اجرا یمنافع ناش یعازتوز. امروزه بکرد لیتبد

و  یتلکدخالت دولت در ما یحقوق یمبان یینالزم است با تب رو این از. پذیرد یمصورت  ییاجرا های نامه یینآمقررات و 

 جامع یها طرح یاز اجرا یمنافع ناش یعازتوزگوناگون ب یها روشو  شود شناسی یبآسنظام موجود آن،  یوةشگستره و 

 ین. ادنشو یکعدالت نزد یبه برقرار یشهر یها طرح تا شود یآن بررس ییاجرا هاییرادو ا یرانا یشهرها در یشهر

از  یریگ بهره) یروش کمع و بمنا یرساو  یگانشهر گلپا جامع طرحا استفاده از ب و یلیتحل-یفیروش توص ذمقاله با اتخا

 .پردازدمی یگاندر شهر گلپا یشهر جامع یها طرحمنافع  یعبازتوز یبه بررس (نظر کارشناسان

 

 یگانشهر گلپا جامع  طرحدر  ییابعاد عدالت فضا یبررس یجنتا

 ؛است یشهر یزندگ یداریبه خدمات، عامل مهم پا یازبراساس ن یشهر یخدمات در نواح یکاربر یعتوز یتتوجه به اهم

وجود به ی، چه مقدار نابرابرها آن یعتوز ةنحوخدمات و  یابی مکان یباشند که در الگو ینا یدر پ یدبا یزانر برنامه ینبنابرا

 شد، یبررس یگانشهر گلپا جامع  طرحکه در  یمورد یناول رو ینا از. اند شدهمحروم  یشتراز جامعه ب ییها گروهآمده و چه 
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 یگانشهر گلپا دهد یمنشان  ها طرح یبررس. بود یو فرهنگ یاجتماع یاقتصاد ی،انسان های یژگیوو  یتنوع در ابعاد کالبد

و  یات مالو خدم یصنعت ی،کشاورز یتموقع دارایموجود،  یطدر شرا شهر این است. یکالبد ۀمحل 23و  یهناح 5 یدارا

-یفرهنگ ی،مختلف اقتصاد یها بخشدر  نگری یندهآآن است که  بیانگردر شهر  جامع یها طرح یبررس .استآموزش 

با توجه به  ها بخش یندر ا ها یازسنجین ینصورت گرفته و همچن یگانحاکم در گلپا ۀگذشت یتبا توجه به وضع یاجتماع

در طرح  نمونه برای ؛نوسان بوده است یشهر دارا یندر ا یتجمع ییراتکه روند تغیدرحال ؛گیرد یمموجود صورت  یتجمع

 بینی یشپنفر  81،077، 1390طرح یعنی  سال افق در یتتعداد جمع ،شد یهته 1374شهر که در سال  اولیۀجامع مصوب 

 یها فرصتو خلق  یگانگلپااستفاده از نقاط قوت  .نفر بود 54،802شهر  یتجمع 1390در سال جمعیت واقعی ، اما شد

ن أو مناسب و در ش یاجتماع یو فرهنگ یدر ابعاد مختلف اقتصاد یاییتنوع و پو یدارا یطیبه مح یابیدست یبرا یدجد

 توجهآن  بهشهرستان  جامع یها طرحدر  یباشد که تا حدود یتمهم و حائز اهم ای ینهگز تواند یم یگانگلپا ینانشهرنش

در  یو اجتماع یفرهنگ ی،اقتصاد ی،انسان های یژگیو یکه در ارتباط با تنوع کالبد یاز نکات یگرد یکیاست.  شده

 یناست. در ا بخش صورت گرفته ینا یکه برا است هایی بینی یشپشود،  توجهآن  به یدبا یگانشهر گلپا یها طرح

 یدع جدابروز و ظهور انوو به  شده توجهموجود  یاجتماع-یفرهنگ ی،اقتصاد های یتفعالع ابه انو فقط هابینی یشپ

 یدر بعض که چرا ؛خواهد بود ساز مشکل رچندان دو نه یندةدر آمسئله  ینا .است نگرفته صورت یمذکور توجه های یتفعال

 یازمورد ن شده بینی یشپ ها طرحاز آنچه در  یشترب یی(، فضایاجتماع-یو چه فرهنگ یاقتصاد یها تیفعال)چه  ها یتفعال از

به  ،یصورت مجازبهاز خدمات  یاریبس ۀارائو  یارتباط های فناوری یعموارد با تحوالت سر یدر بعض یناست. همچن

 .است یازن ها یتفعال ینا ۀتوسع یکمتر برا ییفضا

 

 یگاندر شهر گلپا مختلف خدمات يبرا یازن ( موردهکتارمساحت ). برآورد کمبود 5جدول 

 1410افق طرح سال  1395وضع موجود سال  خدمات

 548 7/392 یمسکون
 30 3/21 یآموزش
 27 3/18 یتجار
 3 8/7 یمذهب

 34 9/23 یانتظام-یادار
 5 0/3 یگردشگر-یحیتفر

 17 6/10 یورزش
 6 5/1 یهنر-یفرهنگ

 0 2/0 یخیاماکن تار
 63 16/17 پارک
 14 4/9 یدرمان
 47 2/11 یصنعت

 4 9/17 یشهر یزاتتجه
 16 4/3 یشهر یساتتأس

 34 0/23 یو فناور یقاتآموزش تحق

 1396 ،گلپایگان جامع طرح: منبع
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مسکن و  ینۀشهر در زم یعمران یازهایو ن یفیو ک یکم مشکالتبرآورد  ،جامع یها اهداف طرح ینتر از مهم یکی

مانند  یگانشهر گلپا یشده برا ارائه یها ( است. در طرحیرهعبور و مرور، آب، برق و غ ۀ)شبک یرساختیخدمات ز یرسا

 ینهزم ینشهر در ا یندةو تحوالت آ ییراتتغ بهصورت گرفته و  یفعل یبراساس کمبودها بینی یشپ ،کشور یشهرها یرسا

 است. شدهکمتر توجه 

 

 
 گلپایگان جامع طرح پیشنهادي اراضی کاربري. 4 شکل

 

منافع در فضا،  یاستفاده از منافع ارزشمند اجتماع یبرابر برا یها فرصت یجادا ،یزیر برنامهاهداف  ینتر مهماز  یکی

 یشهر جامع یها طرح یبررس یج. نتااستشهرها و منابع موجود در  یخدمات عموم ی،شهر یها پروژهو  ها برنامه یقانون

از باال  صورت متمرکز وبهمذکور  یها طرحکه  از آنجا دهد یمنشان  ها فرصتاز  یریگ بهرهدر  یدر ارتباط با موضوع برابر

ن اساکن یبرا یچندان یریگ بهرهو امکان  پردازد میمسائل شهر  یزیکیابعاد ف یتنها به بررس ،شود یم یزیر برنامه یینبه پا

درنظرنگرفتن  یلدلبهکه  گیرد یمصورت  یزانیر برنامهسان و دبا نظر مهن یشتربدرواقع  ها طرح ین. اشود ینمشهر فراهم 

 ،(گیرند یمقرار  ها طرح ینا یجنتا یرکه تحت تأث یو کسان وران بهرههمان ) یگانشهر گلپامردم موضوع مهم مشارکت 

مردم شهر  ینبنابرا ؛همراه بوده است یتبا موفق ها برنامه یناز ا یتنها بخش و اندمانده باقیژه وعمدتاً در قالب طرح و پر

امن  یطیمح کردنفراهم ها طرحنوع  ینا یکه هدف اصلیدرحال ندارند؛ یآزاد ها طرحبا  یدر مشارکت و همراه یگانگلپا

 ینتراز مهم یکی. دنشونمرتفع و تکرار  یندهکه مشکالت موجود در آیطوربه ؛شهروندان است یبرا یشو پر از آسا

به  یطور مشخصشهر است که به فرودست قشرمسائل  شده است، توجهآن  بهشهر کمتر  جامع یها طرحکه در  یمسائل

 یاجرا و گذارد می یرتأث ینافراد مرفه شهرنش یزندگ بر یحت یفقر شهر ۀمسئلکه یدرحال است؛ شدهمهم پرداخته ن ینا
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مسائل  واشتغال به  یگانشهر گلپا جامع یها طرحدر  ینهمچنکند.  میشهر با مشکل مواجه  یبرا را یآت یها برنامه

در  ها برنامهو  است صورت نگرفته یو پردرآمد توجه درآمد کم یها گروه ۀمسئلاما به  ،پرداخته شده یاریبس یاقتصاد

 یرمانند سا یزن یگانشهر گلپا جامع یها طرحدر  ییعدالت فضا یارهایمع. درمجموع دنشویمو اجرا  ینتدو یکل یسطح

 یارهامع ینا رو این از. است اندک ها طرح ینو مشارکت شهروندان در ا ندشو یم ینصورت متمرکز تدوکشور به یشهرها

 ییدمسئله را تأ ینا است، شده ارائه)پرسشنامه و مصاحبه( که در ادامه  یدانیم های یافته یجنتا. قرار دارند یینیدر سطح پا

 .کند یم

 

 پژوهش یدانیم هاي یافته

و درصد استفاده  یفراوان ةآماراز دو  ،یمورد بررس ۀجامع های یژگیو یلو تحل یهتجز یبرا :یفیالف( آمار توص

 :است زیربه شرح  یجکه نتا شود می

 هسال 40تا  30نفر  31 و هسال 30تا  25نفر  69 ،کارشناسان در شهر تهران ینفر 100 یآمار ۀجامع ۀمجموعاز 

سن  یزانم باالترین. شوند ینم دیدهسال  60 یباال یسال و گروه سن 60تا  50سال،  50تا  40 یسن یها گروهو  هستند

 50تا  40 یسن یها گروهمقدار متعلق به  یننفر و کمتر 69 یفراوان یزانبا م 30تا  25 یمتعلق به گروه سن ،دهندگان پاسخ

را  یتاز نظر جنس یفراوان یشترینب ،پرسشنامه های یافته براساس .استسال  60 یباال یسال و گروه سن 60تا  50سال، 

درصد  یشترینب دهد یمنشان  6 جدول نتایج ینمربوط به زنان است. همچن یفراوان ینو کمتر دهند یم یلمردان تشک

درصد  43با  لیسانس فوقمدرک  دارایرا افراد  تحصیالتاز نظر سطح  یفراوان یشترینب. هستندمردان  دهندگان پاسخ

با  یانپاسخگو یفراواناست.  یدرصد فراوان 19با  یمربوط به مدرک دکتر یفراوان ینو کمتر دهند یم یلتشک یفراوان

 .است نفر 62مجموع در( یارشد و دکتر ی)کارشناس یلیتکم یالتتحص

 

 مورد پژوهش ۀجامع هاي یژگیو. 6 جدول

 یسن يها گروه )درصد( یزانم یفراوان یرمتغ )درصد( یزانم یفراوان

 مرد 63 63
 یتجنس

 سال 30تا  25 0/69 69

 سال 40تا  30 0/31 31 زن 37 37

 یسانسل 28 28

 یالتتحص

 سال 50تا  40 0 0

 سال 60تا  50 0 0 یسانسفوق ل 43 43

 یشترسال و ب 60 0 2 یدکتر  19 19

 کل 100 100 کل 100 100

 

 در شدهمطرح های یهگورها )ینام متغستون اول  در. است آمده یگانشهر گلپا یفیتوص آمار خالصۀ 7 جدول در

 در .درنظر گرفته شده است سؤال چندآن  یرمقیاسهر ز یبرا واست  یهگو بیستمتشکل از که  ذکر شده (پرسشنامه

. شده است ارائه SPSS افزارنرمدر  یآمار های یلتحل در قالب پرسشنامه در یرمتغ یک های یرمقیاسز یبعد یها ستون

هر  درازات یانس امتیوار بعدی، هایدر ستون و مورد نظر سؤالپس از حذف  سؤالازات هر ین امتیانگیدر ستون دوم م

http://www.sciencepeak.com/?page_id=6255
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 شده محاسبه جداگانه صورت بهکرونباخ  یچندگانه و آلفا یونرگرس یجۀنت ،کل ةنمربا  یتمهر آ یهمبستگ یزانم یه،گو

 .است

 توصیفی آمار خالصۀ. 7 جدول

 آلفاي

 کرونباخ

 یجۀنت

 یونرگرس

 چندگانه

 یزانم

هر  یهمبستگ

 ةنمربا  یتمآ

 کل

 واریانس

در  یاسمق

صورت حذف 

 سؤال

 یانگینم

 یازهايامت

در  یاسمق

صورت حذف 

 سؤال

 ها یهگو

 یاقتصاد های یکاربر یدر ابعاد کالبد تنوع 51/36 333/78 376/0 439/0 845/0

850/0 398/0 256/0 937/79 11/37 
  اجتماعی ارزشمند منافع از استفاده در برابر فرصت ایجاد

 فضا در

852/0 257/0 209/0 032/80 22/37 
 نتایج تأثیر تحت که کسانی عنوانبهشهروندان  مشارکت

 گیرند یمقرار  هاطرح

 یو فرهنگ یاجتماع های یکاربر یدر ابعاد کالبد تنوع 74/36 174/74 663/0 651/0 835/0

854/0 410/0 129/0 881/81 41/37 
 و  یها برنامه یشهروندان در اجرا مشارکت

 یشهر یها پروژه

855/0 377/0 143/0 937/80 05/37 
 اجتماعی و فضایی تجمعات نمایندگان مشارکت و حضور

 همسایگی واحدهای و محلی اجتماعات مانند

848/0 384/0 339/0 119/77 95/36 
  راساسب های یکاربر یدر ابعاد کالبد تنوع

 یانسان های یژگیو

852/0 382/0 212/0 320/80 27/37 
 یها برنامهو  ها پروژه زمینۀانتخاب شهروندان در  حق

 شانزندگی محیط بر یرگذارتأث

 ها پروژهو  ها برنامهشهروندان در  یقانون منافع 81/36 438/74 481/0 416/0 840/0

 شهروندان محرومیت و فقر با مقابله راهکارهای و مسائل 26/37 103/75 617/0 733/0 836/0

 شهری توسعۀ یها طرح درمورد اظهارنظر و مخالفت امکان 35/37 230/76 562/0 646/0 839/0

841/0 705/0 476/0 020/76 00/37 
  یبرا یدر منافع عموم یو برابر یضتبع عدم

 ها طرحشهروندان در 

 طور نامحدود به شهری منابع از استفاده 99/36 565/74 541/0 568/0 838/0

839/0 479/0 523/0 010/72 70/36 
 یها گروه یها خواستهو  یو نژاد یقوم گزینی جدایی عدم

 مختلف

839/0 554/0 541/0 489/75 19/37 
 به دسترسی و عمومی هایگیری تصمیم در مشارکت

 شهروندان برای اطالعات

 فقیر اجتماعات اشتغال 43/37 389/78 410/0 431/0 844/0

834/0 688/0 637/0 808/72 14/37 
 و کنشگران بر سر  نفعانذی کلیۀ یهمگان وفاق

 ها برنامهو  ها طرح

848/0 475/0 349/0 635/78 47/37 
  و منافع درخصوص شهروندان به کافی اطالعات

 طرح مضرات

834/0 607/0 683/0 758/72 10/37 
 یها گروهمتفاوت  یاقتصاد ی،فرهنگ ی،اجتماع شرایط

 شده تعیین یشهر یها محدودهو  یاجتماع

835/0 632/0 610/0 037/74 06/37 
 یطیو مح یاقتصاد ی،متفاوت اجتماع یطشرا نکردنایجاد

 درآمد کمپردرآمد و  یها گروه یبرا
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 ییعدالت فضا يها شاخصو  ارهایمع براساس گانیگلپا جامع طرح ریتفس و یابیارز

 موجود شواهد و هشد ارزیابی و تفسیر فراترکیب روش از شدهاستخراج اصول براساس گلپایگان جامع طرح مرحله این در

 است. شده یلو تحل تجزیه 8فوق در جدول  یارهایمع براساس گلپایگان جامع طرح در

 یافراد در تمام بیجای یکنترل برتر یارفع  یری،جلوگ یبرابر به معن یها فرصت: ها یدسترس و ها فرصت برابری

 خود باشند. یپنهان یها توانبروز  منظور به برابر موقعیتی دارای آن افراد همۀعادالنه است که  ینظام و ها ینهزم

 عادالنۀمتوازن و  یعبر توز ییمفهوم در عدالت فضا ینو امکانات در شهر: ا منابع عادالنۀ یعو توز ییفضا تنوع

 .کند یم تأکیددر شهر  ینزم ةافزود ارزشو  یدر خدمات و امکانات شهر ها حداقل یترعا ی،و خدمات شهر امکانات

نفع  هاآن نتایج که اقداماتی که است آن معنای به نیز فضایی عدالت مفهوم این: مردم حقوق رعایت و عام منافع

 .گیرد قرار اولویت در باید ،کند یم یجادجامعه ا یبرا یشتریب

افراد را حفظ کند و  یبتواند حقوق فرد یدطرح با یمعنا است که اجرا ینبد ییدر عدالت فضا ی: آزادآزادی

 .دنرو ینطرح از ب یدر اثر اجرا یفرد های یآزاد

فعال و مستمر شهروندان در  مشارکت ،فضایی عدالت فرایندهای از یکی عنوان به: منظور از مشارکت مشارکت

به  یزینگاه تجو یکاز  ییرتغ ،آن های یژگیونگرش است و  ینتوسط مردم آرمان ا ریزی برنامه .استفضا  یدبازتول

 یمدن ۀجامعبر ابتکارات  کیدأت با محور مسئله های یوهشبا توجه به  سازی،یتبه منابع موجود به ظرف یاز وابستگ ی،مشارکت

 .است

 اجرای درمردم  یبرا ها گزارش ۀارائمستقل  یشمانند پا سازوکارهایی یدبا ییعدالت فضا یارهای: در معشفافیت

 ازهرکدام  یاراتوجود داشته باشد و اخت یشهر یریتمد دردر تمام سطوح  یتشفاف یآزاد برا یها رسانهو  عدالت

 .واضح و مشخص باشد یدبا یریگیمتصم یندشفاف و مشخص باشد. فرا یدبا یشهر گیرتصمیم نهادهای

تفاوت  ینوجود دارد، ا یعدر توز یتفاوت اگرموضوع اشاره دارد که  ینتفاوت به ا یار: معشدنای یهحاش یو نف تفاوت

 .باشد طبقه ترینعادالنه است که به نفع محروم یزمان

 یعشامل اشتراک سر یدباشد. تعامل با داشته وجود شهری یها مراحل پروژه یدر تمام باید تعامل و سازش: سازش

 ،اند گرفته قرار ها یاستسو  ینقوان یرتأثکه تحت  یافراد همۀ یباشد. از طرف یعموم یگوهاوو گفت ها یهسرما ،اطالعات

 را داشته باشند. هایاستو س ینقوان ینا ییرمشارکت و تعامل در تغ ییتوانا یدبا

مختلف  یها گروهو  مردم همۀ یها درخواستو  نیازها درنظرگرفتن معنای به فضایی عدالت: شمولی همهو  عمومیت

 .استاز امکانات و خدمات  مندیدر بهره یضو حذف تبع ها ریزی برنامهدر  یسن ی،نژاد ی،قوم ی،اقتصاد ی،اجتماع
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 فضایی عدالت معیارهاي اساسبر یگانطرح جامع گلپا تحلیل و  تجزیه .8 جدول

 فضایی عدالت معیارهاي براساس گلپایگان جامع طرح تحلیل و  تجزیه معیارها و اصول

 و ها فرصت برابری .1
 ها دسترسی برابری

 شهر؛ مختلف های بخش با ارتباط در ازین مورد خدمات تأمین -
 ؛یعموم یفضاها به رهاشده یفضاها لیتبد و یفضاساز ،یسازکپا -
 ؛مناسب معابر و هایدسترس تأمین -
 .یگردشگر و یرو پیاده یرهایمس به دسترسی -

 و فضایی تنوع .2
 و منابع عادالنۀ توزیع

 شهر در امکانات

 ؛شهر در الزم یعموم خدمات و یشهر اناتکام ینیب پیش -
 ؛موجود بستر با یثرکحدا تطابق با گرا زمینه یطراح -
 ؛است فراهم ساکنان همگی برای خدمات و امکانات آن در که مقاوم و نوساز مسکونی بافت داشتن -
 .نامزاحم مشاغل تیهدا و یدهسامان و مزاحم مشاغل یآورجمع -

 رعایت و عام منافع .3
 مردم حقوق

 ؛طرح یاجرا یمال منابع ینسب تأمین -
 از خصوصینیمه و خصوصی فضاهای مالکیت حدود و مرز تعیین معنای به دسترسی کنترل نظیر اقداماتی مجموعه انجام -

 در جرم کاهش و جرم وقوع از پیشگیری برای غیرعمومی فضاهای از اجتماع افراد استفادة محدودکردن و عمومی فضاهای
  ؛مردم امنیت افزایش منظور به گلپایگان شهر محدودة

 ؛جرم وقوع از پیشگیری در مهمی عامل عنوان به شده ویران های ساختمان و تاریخی های محوطه و آثار احیای -
 ؛امنیت افزایش و عمومی افراد مالکیت حس افزایش برای شهر هویتی عناصر تقویت -
 .امنیت افزایش منظور به گلپایگان شهر در فضا دهیسازمان مراتبی سلسله نظام داشتن -

 آزادی .4
 ؛(ینوساز یبرا یساختمان مجوز یاعطا ۀنام شیوه نیتدو و تکیمال اسناد موضوع) سازوساخت امر در لیتسه -
 ؛معابر شبکۀ دهیسامان مسیر در موجود شدةکسب مالکیت حقوق رعایت -
 .همسایگی واحدهای محرمیت از صیانت عین در دسترسی عمق کاهش -

 ؛(طرح اجرای و تهیه در ها گلپایگانی مشارکت و نظرات اخذ) شهر این ساکنان برای گلپایگان شهر طراحی - مشارکت .5
 بخش مالی منابع از استفاده ،پروژه در وسازساخت باالی حجم و عمرانی های پروژه برای مالی منابع محدودیت به توجه -

 ؛شهری مدیریت برای منافع حداکثری حفظ جهت در مشارکت برای بهینه الگوی تعریف چارچوب در سرمایه جذب و خصوصی
 .خصوصی-عمومی مشارکت پایۀ بر نیاز مورد مالی منابع تأمین برای پیشنهادی مشارکت الگوی -

 شفافیت .6

 ؛امالک ممیزی نبود -
 ؛طرح اسناد در شدهگرفته تصمیمات شفافیت -
 ؛مقررات و قوانین بودن مشخص و شفافیت -
 (.شود می تعیین شهری مدیران نظر با هاآن اجرای اولویت) شهری مدیریت اقدامات و اهداف اتخاذ و شناسایی -

 نفی و تفاوت .7
 شدنای حاشیه

 ؛شهر محروم های بخش در خدماتی های کاربری تأمین -
 .نشینی حاشیه و غیررسمی های سکونتگاه ریزی برنامه -

 سازش .8
 گلپایگان؛ شهر تیوضع با طرح یحقوق نداشتن تعارض -
 .مناقشات حل برای مشخص فرایند نبود -

 داشتن عمومیت .9

 ؛(ساکنان اجباری مهاجرت از جلوگیری و مسکونی کیفیت ارتقای) گلپایگان یریپذسکونت حفظ -
 ؛(گلپایگان شهر بخش هویت های ویژگی و عناصر به یاندازدست عدم و حفاظت) گلپایگان اصالت و تیهو حفظ -
 ؛ینوساز به مردم بیترغ یارهاکسازو ینیب پیش نیع در گلپایگان شهر هستۀ در موجود یگذارتوده نظام حفظ -
 .اجتماعی باالی همبستگی و منسجم هویت -

 

 سؤاالتو  یهپژوهش و پاسخ به فرض های یافته یینها یلو تحل یهتجز یبخش برا ینا در: ی( آمار استنباطب

 .است رزی شرح به آن نتایج که است شده استفاده فریدمن و ای نمونهتک تی های آزمون از ،پژوهش

 انگگلپای شهر توسعۀ هاي طرح در فضایی عدالت هاي شاخص وضعیت بررسی براي T آزمون -

 است؟ چگونه انگگلپای شهر توسعۀ های طرح در فضایی عدالت های شاخص وضعیت

 .ندارند قرار پایینی سطح در گلپایگان شهر ۀتوسع های طرح در فضایی عدالت های شاخص

0  :   3H µ 
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 .دارند قرار پایینی سطح در گلپایگان شهر توسعۀ های طرح در فضایی عدالت های شاخص

 پرداخته گلپایگان شهر توسعۀ های طرح در فضایی عدالت های شاخص بررسی به T آزمون از استفاده با بخش این در

 نتایج براساس .شود نمی دییتأ صفر فرض نتیجه در .گیرد نمی قرار اطمینان بازة محدودة در 3 عدد آزمون این در. دش

 میزان( 3) مبنا حد به توجه با که است شده محاسبه کمتر میانگین فضایی عدالت های شاخص تمام برای ،پرسشنامه

 شهر توسعۀ های طرح در فضایی عدالت های شاخص نامطلوب وضعیت ةدهند نشان امر این .دهد می نشان را کمتری

 از. شدپرداخته  P-value مقدار بررسی به رواین از. نیست صحیح آماری نظر از میانگین این به اتکا ولی ،است گلپایگان

فراغت و استقالل، منافع عام، تنوع  ی،و مساوات، مشارکت مردم یبرابر یها شاخص یبرا آمدهدست به P-value که آنجا

 فتهپذیرصفر  فرض ،است 05/0 یاز سطح معنادار ترو تفاوت کوچک سازی یتشفاف داشتن،یتسازش، عموم یی،فضا

 یها شاخصدر  یگانگلپا شهر توسعۀ یها طرحدر  ییعدالت فضا یتگرفت که وضع یجهنت توان یم ینبنابرا شود؛ ینم

و  سازی یتشفاف داشتن، عمومیتسازش،  یی،فراغت و استقالل، منافع عام، تنوع فضا ی،و مساوات، مشارکت مردم یبرابر

عدالت  یها شاخص یتمطلوب عدم یاصل یلاست. از دال آمده 9 جدول در T آزمون یجمطلوب نبوده است. نتا ،تفاوت

 تمشارک نوبد و یزیر طرحو  یزیر برنامهاز باال  ها طرح ینکه ا است این یگانگلپا شهر توسعۀ یها طرحدر  ییفضا

 ها طرح شدنیاجرای و مطالعه زمان فاصلۀو  یروند طوالن دلیل به ها طرح ینا ین. همچنشوند یم ییو اجرا ینمردم تدو

 دیبا و ندستین یکاف تیمطلوب یدارا ها طرح نیاگفت  توان یم درمجموع. دهند یمخود را از دست  دیمف یرگذاریأثت تیقابل

 کشور ۀتوسع یها طرح ریمانند سا زین گانیگلپا شهر ۀتوسع یها طرح در .ردیبگ صورت یبازنگر هاآن یمطالعه و اجرا در

 یسند مکتوب باق کی صورتاز موارد تنها به یاریدر بس رهیغ و یشغل و یاقتصاد ،یآموزش-یفرهنگ یها فرصت جادیا

 گانیشهر گلپا در .رسد ینم یاتیعمل ۀمرحل به عمدتاً یول ،شودیم انیب ها طرح نیا در یمردم مشارکت. ماند یم

 یمناسب عیتوز یداراشهر  در متأسفانه کهاست  یتجار یها یکاربر اه آن نیتر ممهوجود دارد که  یمختلف یها یکاربر

 اند در سطح شهر پراکنده یخدمات یها یقرار دارند. کاربر گانیشهر گلپا یدر بخش مرکز ها یکاربر نیا ةعمد. ستین

 

 گلپایگان شهر توسعۀ يها طرحدر  ییعدالت فضا يها شاخص یبررس يبرا T آزمون یج. نتا9 جدول

 T P-value آمارة درصد 95 اطمینان بازة میانگین استاندارد خطاي معیار انحراف میانگین شاخص

 001/0 -367/3 -1930/0 -7470/0 13959/0 39529/1 53/2 ها فرصت در برابری

 00/0 -079/4 -6392/0  -2208/0 10541/0 05414/1 57/2 مردمی مشارکت

 007/0 -757/2 -5159/0  -0841/0 10881/0 08815/1 70/2 فضایی تنوع

 00/0 -897/3 -6238/0  -2029/0 10606/0 06059/1 58/2 استقالل و فراغت

 00/0 -065/4 -6771/0  -2329/0 11194/0 11938/1 54/2 عام منافع

 002/0 -192/3 -7297/0  -1703/0 14097/0 40974/1 55/2 سازش

 001/0 -502/3 -5640/0  -1560/0 10279/0 02787/1 64/2 داشتن عمومیت

 001/0 -545/3 -8110/0  -2290/0 14667/0 46667/1 48/2 سازی شفافیت

 001/0 -415/3 -6008/0  -1592/0 11126/0 11265/1 62/2 تفاوت

 1399 ،نگارندگان: منبع
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 شهر ۀتوسع یها . طرحندارند یمناسب عیتوزاند و  شهر متمرکز شده یشهر در بخش مرکز یها یاز کاربر گرید یاریو بس

 ییوران نها است. بهره شده جادیا شهر یکیزیف طیشرا و تیوضع براساس که است مکتوب طرح کی درواقع گانیگلپا

طرح  کیفقط  یها به نوع طرح نیا درواقع و ندارند طرح انجام مراحل ۀهمدر  یچندان نقش هستند، مردم کهطرح 

 .باشند داشته یموفق بازخورد و یخروج آنکه بدون ،هستند گونه یمهندس

 وضعیت بررسی برای T آزمون کلی نتایج. دش استفاده T آزمون از ،پژوهش اصلی و نهایی ۀفرضی بررسی برای

 یشترب یحتوض برای همچنین. است شده ارائه 10 جدول در گلپایگان شهر توسعۀ طرح در فضایی عدالت های شاخص

 .است آمده 5آن در شکل  هیستوگرام H0و  یانگینم یعتوز

 

 گانیگلپا شهر ۀتوسع يها طرحدر  ییعدالت فضا یبررس يبرا T آزمون جی. نتا10 جدول

 T P-value آمارة درصد 95 اطمینان بازة میانگین استاندارد خطاي معیار انحراف میانگین شاخص

 در فضایی عدالت واکاوی
 توسعه های طرح

58/2 8804/0 08800/0 2452/0-  5944/0- 770/4- 0.0 
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 گانیگلپا شهر ۀتوسع يها طرحدر  ییعدالت فضا تیوضع ستوگرامی. ه5 شکل

 

 شهر توسعۀ هاي طرح در فضایی عدالت هاي شاخص بندي اولویت براي فریدمن آزمون -

 گلپایگان

 هستند؟ اولویت دارای هم به نسبت گلپایگان شهر توسعۀ های طرح در فضایی عدالت های شاخص آیا

 :شود می ایجاد H1 و H0 آماری های فرضیه ابتدا سؤال، این آزمون برای
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H0 :اند یکسان یتاز نظر مطلوب یگانگلپا شهر توسعۀ یها طرحدر  ییعدالت فضا یها شاخص های یتاولو. 

H1 :هم با مطلوبیت نظر از گلپایگان شهر توسعۀ یها طرحدر  ییعدالت فضا یها شاخصاز  یتدو اولو کمدست 

 .ندا متفاوت

 گلپایگان شهر توسعۀ يها طرحدر  ییعدالت فضا يها شاخص یتوضع یدمنآزمون فر نتایج .11 جدول

 آزمون نتیجۀ معناداري سطح دو کاي آمارة آزادي درجۀ شاخص هر هاي داده تعداد

100 8 776/13 088/0 H1 شود یم تأیید 

 1399 ،نگارندگان: منبع

 

و  دییتأ صفر فرض بنابراین ؛است 05/0از  تر بزرگP-value (088/0 ) مقدار ،11 جدول در مندرج نتایج به توجه با

 یتاز نظر مطلوب یگانتوسعه شهر گلپا یها طرحدر  ییعدالت فضا یها شاخص وضعیت درواقع. شود یمفرض مقابل رد 

 یانگینمربوط به م یجنتا .شود می بررسی ها رتبه یانگینم یت،اولو تعیین منظور بهحال  ین. با اندارندبا هم  یتفاوت چندان

در ارتباط با  هرچند است. یشترآن شاخص ب یتباشد، اهم یشتررتبه ب یانگینآمده است. هرچه م 12در جدول  ها رتبه

 دهد یمنشان  یدمنفر آزمون یبند رتبه یجاما نتا ،ندارد وجود چندانی تفاوت یگاندر شهر گلپا ییعدالت فضا یها شاخص

تفاوت و  داشتن،یتعموم یها شاخصشده است.  شناخته کرده،را کسب  اول رتبۀکه  یشاخص عنوان به ییتنوع فضا

مساوات، -برابری سازش، ،سازی یتشفاف نظیر ییها شاخص. اند گرفتهقرار  یبعد یها رتبهدر  یزفراغت و استقالل ن

 مانند یموارد به توان یمآن  یلکه از دال اند دادهرا به خود اخصاص  ها رتبه ینآخر ترتیببه عام منافع و مشارکت

شهر  ۀتوسع یها طرح حلقۀنقش مردم در  شدنگمو  ،شهر ۀیسرما ینتر مهمو  ترین یمعظ عنوان به مردم گرفتن نادیده

 دهندة  پاسخ عنوان به ینکها جای به ؛کنندعمل  ها طرح ینعامالن فعال در ا عنوان به یدمردم با که یحالدر کرد؛ اشاره

شهرها مورد  پایدار توسعۀروند  یشبرددر پ هاو نقش آن یمردم یها مشارکت یراخ یها سالدر  هرچند. کنندعمل  منفعل

 حضور  عدمنکرده است.  یداتوسعه پ یها در طرح یعمل صورتبه را خود واقعی جایگاه هنوز اما است، شده واقعتوجه 

 

 گانیگلپا شهر ۀتوسع يها طرحدر  يعدالت فضا يها شاخص يبند تیاولو .12 جدول

 بندي اولویت رتبه میانگین معیار انحراف میانگین شاخص

 اول 62/5 08815/1 70/2 فضایی تنوع

 دوم 37/5 02787/1 64/2 داشتن عمومیت

 سوم 04/5 40974/1 62/2 تفاوت

 چهارم 00/5 06059/1 58/2 استقالل و فراغت

 پنجم 93/4 11938/1 54/2 عام منافع

 ششم 91/4 05414/1 57/2 مردمی مشارکت

 هفت 87/4 39592/1 53/2 مساوات و برابری

 هشتم 86/4 40974/1 55/2 سازش

 نهم 41/4 46667/1 48/2 سازی شفافیت
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و  ینهزم ایران، شهرهای سایر مانند نیز گلپایگان شهر در شهری توسعۀ یها طرح یاجرا مراحل همۀپررنگ مردم در 

 یدگاهد بررسی، این های یافته. کند می فراهمرا  شهری توسعۀ یها طرح در را یتموفق عدمو  ها یبستر بروز نابرابر

 .کند می تأیید یدمنآزمون فر یجبا توجه به نتا ،امر ینرا در ا کارشناسان

عدالت  یها شاخصو  یشهر ۀتوسع یها در طرح را ییعدالت فضا یریپذتحقق ینگاشت مفهوم ،12 جدول براساس

 .ترسیم کرد 6به شکل  توان می با توجه به اهداف پژوهش ییفضا

 

 
 يشهر ۀتوسع يها طرح يدر اجرا ییاهداف عدالت فضا ی. نگاشت مفهوم6 شکل

 

 يریگ جهینت

یناست. از ا یو جوامع شهر ها گروه یانم یابمنابع کم یص(، تخصیشهردار ةادار) یمحل ةادار یادولت  یفۀوظ ینتر مهم

در  یشهر یزیر برنامهبه  تواند یتحقق( م منظور بهکردن آن ) یدر شهر و کاربرد ییاز عدالت فضا یمفهوم یینرو تب

 یدارا واستان اصفهان  یشهرها ینتراز مهم یکی یگانکند. شهر گلپا یانیکمک شا یرانا یشهرها یژهو به شهرها

کشور )تهران، اراک و اصفهان( قرار گرفته  یاقتصاد یها قطب ینشهر در ب ینا یتموقع. است یاریبس یخیتار یها بافت

وجود مناطق  مانند هایی یتدمحدو ینا بر  عالوه است. داشته یعیسر یشرفتپ ینیاز نظر شهرنش یراخ یها در سالو 

شور در شمال، کاهش سطح آب یشرق، اراض در شرق و جنوب یعوس یابانیب یاز آن، اراض یا عمدهدر بخش  یکوهستان

 یکبه  یازن دهندة نشان غیرهشرق و غرب و بودن شهرستان از جنوببست بن ی،فصل یها رودخانه یانطغ یرزمینی،ز یها

 جامع یها طرحدر  .شود یعصورت عادالنه توزبه یدکه با استشهر  ینمنابع و امکانات ا یعدر توز یقدق یزیر برنامه

 .رود شمار می به یزپژوهش ن ینمسئله پرداخته شود که از اهداف مهم ا ینشده به ا یسع یشهر

 ،نظر مورد یارهایمع یبررس یبرا شد. یگردآور گانیشهر گلپا جامعطرح با استفاده از  پایه اطالعات پژوهش این در

 ۀجامع یها طرح ۀیتهدر  لیو مهندسان و کارشناسان دخ یشهر ةحوز اندرکاران دستکارشناسان و  ،نامتخصص دگاهیاز د

 صورت هب ،یبرف گلوله یریگ نمونه قیاز طر نیهمچن .دهند یم لیپژوهش را تشک یآمار ۀجامعکه استفاده شد  یشهر
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با  یصورت مجازبه ،ها افتهی لیکسب اطالعات و استفاده در بخش تحل یو برا لیتکم ها پرسشنامهاز  یتعداد یمجاز

 .گرفت صورتافراد نمونه مصاحبه 

مرتبط با  یم)مفاه توزیعی عدالت بخش دو در یهثانو یلبا استفاده از تحل ییعدالت فضا یها شاخصپژوهش  ینا در

 و سازشتفاوت،  یت،شفاف ی،)مشارکت مردم ی( و عدالت ساختاریمنافع عام، آزاد یی،و مساوات، تنوع فضا یبرابر

 .شد بررسی( داشتنعمومیت

 یها بخشدر  نگری یندهآ دهد یمنشان  گانیشهر گلپا جامع یها طرحدر  ییعدالت فضا یها شاخص یبررس جینتا

 ینهمچن. صورت گرفته است شهر اینحاکم در  ۀگذشت یتبا توجه به وضع یاجتماع-یفرهنگ ی،مختلف اقتصاد

شهر  یندر ا یتجمع ییراتکه روند تغ یدر حال شود؛ می انجامموجود  یتبا توجه به جمع ها بخش یندر ا ها یازسنجین

و  یفرهنگ ی،صاداقت ی،انسان های یژگیو یکه در ارتباط با تنوع کالبد یاز نکات یگرد یکینوسان بوده است.  یدارا

بخش صورت  ینا یکه برا است هایی بینی یشپتوجه به  شود، واقعمورد توجه  یدبا یگانشهر گلپا یها طرحدر  یاجتماع

مذکور  های یتفعال یدع جداو به بروز انو توجه شده یاجتماع-یفرهنگ ی،اقتصاد های یتفعالع ابه انو است که فقط گرفته

از  یریگ بهرهدر  یدر ارتباط با موضوع برابر یشهر جامع یها طرح یبررس یها افتهی است. ی صورت نگرفتهتوجه

تنها به  ،دنشو یم یزیر برنامه یینصورت متمرکز و از باال به پا مذکور به یها طرحکه  از آنجا دهد یمنشان  ها فرصت

مردم  ینبنابرا ؛شود ینمن شهر فراهم اساکن یبرا یچندان یریگ بهرهو امکان  دنپرداز میمسائل شهر  یزیکیابعاد ف یبررس

 . رندندا یآزاد ها طرحبا  یدر مشارکت و همراه یگانشهر گلپا

 قشر فرودستپرداختن به مسائل  شود، میتوجه آن  بهشهر کمتر  جامع یها طرحکه در  یمسائل ینتراز مهم یکی

 ۀمسئلاما به  ،پرداخته شده یاریبس یمسائل اقتصاداشتغال و به  یگانشهر گلپا جامع یها طرحدر  گفت توان می .است

. درمجموع ودش یمو اجرا  ینتدو یکل یدر سطح ها برنامهو  است صورت نگرفته یو پردرآمد توجه درآمد کم یها گروه

 های یافته یجنتا و قرار دارند یینیدر سطح پا یارهامع ینا بنابراین ؛است یینپا ها طرح یندر ا ییعدالت فضا یها شاخص

که با استفاده از  ییعدالت فضا یها شاخصدر  دهد یمنشان  یباطنآمار است یجنتا .کند یم ییدمسئله را تأ ینا یدانیم

درنتیجه  .شود یمو فرض صفر رد  است 05/0کمتر از  P-Valueمقدار  اند، شده یلتحل و  یهتجز یا نمونهتک یآزمون ت

عدالت  یها شاخصکه  است آن بیانگر یدمنآزمون فر های یافتهقرار دارند.  یینیدر سطح پا ییعدالت فضا یها شاخص

 یجندارند. نتا یکدیگربا  یچندان و تفاوت نیستند یتاولو ینسبت به هم دارا یگانشهر گلپا جامع یها طرحدر  ییفضا

 .داردقرار  یینیوع در سطح پادرمجم یگانشهر گلپا جامع یها طرحدر  ییعدالت فضا یواکاو

ا ی عهتوس یها ک هر قطعه ملک در قالب طرحیا تفکی عهتوس ةنحوم و کو ترا یاربرکر ییا تغی یواگذار که آنجا از

 تقیممس یرتأثت و ارزش آن یبر مرغوب توانند یم ینظارت یهاسازوکارگر یو د یهرسازو ش یبندپهنه وابطض طتوس

 یعموم یبه نهادهان امالکمختلف از  یهاسازوکار با یشهر ۀتوسع یها پروژهآمده از دست هالزم است منافع ب ،بگذارند

بازپرداخت شود. البته در ن مسئوالا ین عامال ط، توسنامالکگر از ید یخسارات واردآمده به برخ ین. همچنشودبازگردانده 

 است. به آن صورت نگرفته توجهیموضوع مسکوت مانده و  ینا یشهر یها طرحاغلب 
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 اهداف پژوهش ینتأم راستايدر  یشنهاديپ راهبردهاي

 :است یراهداف پژوهش به شرح ز ینتأم یدر راستا تفکیک به یشنهادیپ یراهبردها ،پژوهش چهارگانۀتوجه به اهداف  با

 :مساوات و برابري ایجاد منظور به یشنهاديپ راهبردهاي -

 ؛موجود شهر یتبا توجه به وضع مساوات و برابری ایجاددر جهت  شهریمناطق محروم  به توجه (الف

 ؛در شهر یو مال یاقتصاد ی،روان یزیکی،ف های یدسترسدر  برابری (ب

 ؛شهری فضای منصفانۀ تسهیم (پ

 ؛شهری توسعۀ یها طرح یایو مزا ها یتمسئول وظایف، یعدالت و برابر یمنابع بر مبنا یصتخص (ت

 .ها گروه همۀ ینانصاف ب وعدالت  یتمنابع با رعا و شهری یریتدر مد یفو وظا ها نقش یمتقس ث(
 

 :تعادل و توازن ایجاد جهت در پیشنهادي راهبردهاي -

 اصول براساس یشهر یریتمد یهاگذاری یاستس شهری، توسعۀ یها طرحفراوان در  یکمبودهاتوجه به وجود  با

ن یتراز مهم ی. برخکند زیعخدمات را تو یمحور براساس اصل عدالت یشهر یریتو مد گیرد صورت فضایی عدالت

 ر هستند:یشامل موارد ز گیرند، یقرار م تعادل و توازن ایجاده در چارچوب ک ییعدالت فضا یشافزا برای هایشنهادپ

 ؛یتیجمع یازهایخدمات برابر و متناسب با ن یعسازوکار توز ۀارائ (الف

 ؛غیره و ها یرساختز ،خدمات ةحوزموجود در  یها نقصکمبودها و  ییوضع موجود و شناسا یشناسیبآس( ب

 ؛شهری مدیریت در متخلفان یمۀجر یمشخص و عادالنه برا یستمس تعریف( پ

 .یشهر یریتحل مناقشات در مد یبرا یندیفرا تدوین( ت
 

 :بودن یترؤ قابلو  یتشفاف یجاددر جهت ا یشنهاديپ راهبردهاي -

 ۀتوسعت یهدا ینۀزمدر  یو اخالق ی، حقوقیمهم قانون یعنوان سندها هجامع و توسعه ب یهااد طرحیت زیل اهمیدل هب

مراحل  ینۀزماطالعات در  ارائۀو  ی،شهر ۀتوسع یهاع و انتشار مفاد طرحیر، توزیدر جهت تکث یدباامر ن مسئوالشهر، 

شتر باشد، افراد یب ها ینهزمن یدر ا ی. طبعاً هرچه آگاهداشته باشند یتالش الزم و کافها ب آنیو تصو یه، بررسیته و هیاول

ساختار توقعات و رفتار خود  تری یواقعصورت  هب توانند مدیران نیز می و ببرندمنفعت ن امر یاز ا توانند یماز جامعه  یشتریب

. شکل دهند یشهر یاراض ۀتوسع در و بروز تخلفات یرعملیو غ یرمنطقیغ هایگیری یمتصماز  یریتیمد ینۀزمرا در 

مفاد  ینۀزمبه اطالعات در  یش دسترسیافزا .شود یماسته ک یشهر ۀتوسعدر امر  یبعد یهایدگیچیپاز  درنتیجه

 .افزاید یمها ن طرحیت ایرسم بهتوسعه،  یها طرح

 :اند از عبارت بودن یتؤر قابل و شفافیت ایجاددر چارچوب  ییعدالت فضا یشافزا برای یشنهادهاپ سایر

 یتشفاف یآزاد برا یها رسانهو  عدالت اجرای درمردم  به گزارش ۀارائو مستقل  یشمانند پا سازوکارهایی تعریف( الف

 ؛یشهر یریتدر تمام سطوح مد

 یجبه نتا یابیدست گونگیچ یبرا شبهه ایجاد از جلوگیری منظور به یریگیمتصم یندهایفرا بودنمشخصواضح و ( ب

 ؛ها آن
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 .شهروندان به آن انعکاس و یشهر یریتو اتخاذ اهداف و اقدامات مد ییشناسا دروضوح ( پ

 

 :شهروندي حقوق رعایت جهت در پیشنهادي راهبردهاي -

شامل  گیرند، یقرار م وندیه در چارچوب حقوق شهرک ییعدالت فضا یشافزا برای یشنهادهاپن یتراز مهم یبرخ

 ر هستند:یموارد ز

ن یشده توسط ایینتع یهاتیو محدود ین در رابطه با ضوابط و مقررات دولتیحقوق مالک هر قطعه زم تعیین( الف

 ؛(ت و توسعهیآن ملک )حقوق مالک یاربرکاستفاده و  ةنحودر  ،ضوابط

 یاراض یاربرکاستفاده و  ةنحودر رابطه با توسعه و  یشهر یاراض اننکا سای انحقوق شهروندان مالک تعیین ب(

 ؛گریکدیبر  ین اراضیا یرگذاریتأث ةو نحو ،یمجاور و محل

م و یتنظ وشهر در سطوح گوناگون  ۀتوسعنترل کا ی یزیربرنامه برای یدولت یها  ادارهت یف مسئولیتکل تعیین پ(

 ؛یانت از حقوق شهریها در جهت صیزیر برنامهو  یشهر یها طرح، یضوابط شهرساز یاجرا

 ؛شهری توسعۀ یها طرحدر  یعموم یگوهاو و گفت ها یهسرما ،اطالعات یعتعامل شامل اشتراک سر ایجاد ت(

 ؛ینهاد و جوامع محل مردم یها از مشارکت سازمان اطمینان ث(

 ؛توسعه یها طرح درارتباط با مردم  راهکار ینتدو ج(

از مشارکت  اطمینان بنابراین ؛شهری توسعۀ یها طرح اهداف و دامنه به توجه بامرتبط  یها گروه یتمام مشارکتح( 

 ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاسیس های گوناگون طیفاز  یدبا افراد .دارد یتاهم یاربس ینهاد و جوامع محلمردم یها سازمان

 .باشند یرهو غ یمذهب

شهرها شامل ضوابط  ۀتوسعو نظارت بر  یزیر برنامه یابزارها یو اخالق ی، قانونیت حقوقینقش و وضع تعیین خ(

و  یشهر یاراض ۀتوسعم و ک، ترایاربرکنظارت بر  ینۀزمگوناگون در  یهاسازوکارها و و روش یبندپهنهو  یشهرساز

 ؛یت عمومکمشار یهاسازوکار

 یها طرح یل اجرایدل هب یت اراضیش مرغوبیا افزایاهش ارزش کبرخورد با  ةنحو یو حقوق یچارچوب قانون تعیین د(

 ؛یشهر ۀتوسعنترل کابزار  یریارگکبهتوسعه، ضوابط و مقررات و 

 یو مساوات اجتماع ی، منافع اجتماعیاز اجتماعی، نی، حق عمومیک حق فردیتفکت و ین، تثبییف، تبیتعر ذ(

 .یشهر ۀتوسعو نظارت بر  یزیر برنامه های نظام یارزش های یهپاعنوان  هب
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