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چکﯿده
یکی از مشکالت مشهود در بﺮنﺎمهریزي شهﺮي در ایﺮان ،ارائهنشدن الگوﻫﺎي مؤثﺮ در زمﯿنۀ کﺎﻫﺶ نﺎبﺮابﺮيﻫﺎي
موﺟود شهﺮي و تﺮویج عدالت ﻓضﺎیی است .تبﯿﯿن مفهوم عدالت ﻓضﺎیی در شهﺮ و کﺎربﺮديکﺮدن آن میتواند به
بﺮنﺎمهریزي شهﺮي کﻤک شﺎیﺎنی داشته بﺎشد .پژوﻫﺶ حﺎضﺮ به بﺮرسی عدالت ﻓضﺎیی در اﺟﺮاي طﺮحﻫﺎي توسعه
در شهﺮ گلپﺎیگﺎن میپﺮدازد .پژوﻫﺶ از نوع کﺎربﺮدي است و گﺮدآوري اطالعﺎت بﺎ استفﺎده از روش مﯿدانی
(مصﺎحبه و پﺮسشنﺎمه) صورت گﺮﻓته است .تجزیه و تحلﯿل یﺎﻓتهﻫﺎ بﺎ استفﺎده از آزمون تی تکنﻤونهاي و ﻓﺮیدمن
انجﺎم شده است .شﺎخصﻫﺎي عدالت ﻓضﺎیی بﺎ استفﺎده از تحلﯿل ثﺎنویه در مفﺎﻫﯿم بﺮابﺮي و مسﺎوات ،تنوع ﻓضﺎیی،
منﺎﻓع عﺎم ،آزادي و مشﺎرکت مﺮدمی ،شفﺎﻓﯿت ،تفﺎوت ،سﺎزش و عﻤومﯿتداشتن بﺮرسی شده است .نتﺎیج بﺮرسی
طﺮحﻫﺎ نشﺎن میدﻫد معﯿﺎرﻫﺎي عدالت ﻓضﺎیی این طﺮحﻫﺎ در سطح پﺎیﯿنی قﺮار دارند و شﺎخصﻫﺎي عدالت ﻓضﺎیی
در طﺮح ﺟﺎمع شهﺮ گلپﺎیگﺎن داراي اولویت چندانی نسبت به یکدیگﺮ نﯿستند .ﻫﻤچنﯿن راﻫکﺎرﻫﺎي توزیع عﺎدالنۀ
منﺎﻓع در طﺮح ﺟﺎمع شهﺮ پﯿﺶبﯿنی نشده و در مﺮاﺟع تصویب نﯿز به آنﻫﺎ اشﺎره نشده است .تحلﯿل محتواي
بﺮنﺎمهﻫﺎ و سﯿﺎستﻫﺎي طﺮح توسعۀ شهﺮ گلپﺎیگﺎن ،آسﯿبشنﺎسی وضع موﺟود و شنﺎسﺎیی کﻤبودﻫﺎ و نهﺎدﻫﺎي
خدمﺎتی نشﺎنگﺮ تبﯿﯿننشدن ﺟﺎیگﺎه عدالت ﻓضﺎیی در طﺮحﻫﺎي توسعۀ شهﺮي و حوزهﻫﺎي تصﻤﯿمسﺎزي
بهخصوص در طﺮحﻫﺎي توسعه و عﻤﺮان است.
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مقدمه
شهر بنا به ماهیت پیچیده و چندگانۀ آن و برخورداری از ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی ،با حوزههای معرفتی علوم
انسانی مختلف پیوند خورده است .توجه به مقولۀ عدالت فضایی در کنار اهمیت ذاتی آن ،بهدلیل تأثیرگذاری بر ابعاد
اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی شهر نیز اهمیتی دوچندان مییابد (امینزاده و روشن .)243 :1393 ،درخصوص مطالعات
مربوط به موضوع ارزیابی عدالت در برنامههای جامع شهری ،دو نگاه عمده قابلطرح است .نگاه اول شامل نظریاتی است

که تمرکز آنها بیشتر بر فرایند تهیۀ طرحهای جامع شهری است؛ برای مثال سنتهایی که فریدمن در کتاب برنامهریزی
شهری در حوزة عمومی برای برنامهریزی شهری مطرح میکند که عبارتاند از سنت اصالح اجتماعی ،سنت تحلیل
سیاست ،سنت یادگیری اجتماعی و سنت بسیج اجتماعی ،سنتهایی هستند که به رویههای ارتقای سطح عدالت در
فرایند برنامهریزی شهری منجر میشوند .هیلیر نیز در کتاب سایههای قدرت به صراحت به مفهوم عدالت رویهای اشاره
میکند .نگاه دوم ،عدالت فضایی را در محتوای برنامهها جستوجو میکند .برنامهریزان شهری در این زمینه ،مطالعات
اندکی انجام دادهاند و در این خصوص معیارهای مشخصی تدوین نشده است (میرغالمی و همکاران .)44 :1397 ،عدالت
باید دربرگیرندة عدالت توزیعی و تخصیصی باشد؛ زیرا نمیتوان منافع عمومی ،نیازها و استحقاق شهروندان را بدون
معیارهای توزیعی و تخصیصی درنظر گرفت (یغفوری و همکاران .)118 :1396 ،از آنجا که تصمیماتی که در برنامهریزی
شهری اتخاذ میشود میتواند نتیجه را با اختصاص منابع ،هدایت زیرساختها و غیره تحتالشعاع قرار دهد ،هرگونه
برنامهریزی شهری که مبتنی بر عدالت اجتماعی در شهر باشد باید بتواند هم در توزیع نیازها ،منافع عمومی و استحقاق ،و
هم در تخصیص آنها مؤثر باشد ( .)Connelly & Bradley, 2004: 2; Manuel, 2016: 2همچنین اگر برنامهریز
بخواهد اقدامی عادالنه انجام دهد ،ناگزیر از دانستن مفهوم عدالت است .برنامهریزان شهری موظف هستند که پیش از
طرح هر نظریهای از عدالت ،زمینۀ فلسفی آن نظریه را بشناسند و با مقایسۀ نظریههای مختلف ،نظریهای را که با
ارزشها و هنجارهای جامعه همسویی بیشتری دارد ،انتخاب کنند (شکوهی بیدهنی .)13 :1393 ،به همین دلیل در برنامۀ
فعلی توسعۀ شهری سازمان ملل متحد ،یونسکو بر ضرورت پیگیری عدالت فضایی در تمام ابعاد توسعۀ شهری تأکید
میکند تا از هر نوع بیعدالتی فضایی جلوگیری شود که میتواند محرومیت از منابع را افزایش دهد .این اقدامات از
طریق توافق ایجاد شده است .بااینحال ،توافقات میتوانند در عرصۀ تعامالت بین مردم و فضا قرار گیرند؛ بنابراین نیاز به
توسعه به اندازهگیری یا شاخصهایی نیاز دارد که ارزیابی کند آیا برنامههای توسعۀ معاصر شهری در توسعۀ عدالت
فضایی مؤثر هستند یا خیر (.)Uwayezu, Vries, 2018: 3
برخی از برنامهریزان سعی در شناسایی اشکال اصلی بیعدالتی فضایی بهمنظور رفع نابرابریهای فضایی داشتند.
مارکوس ( )2010دو شکل اصلی بیعدالتی فضایی را «محدودیت غیرارادی گروهها در یک فضای محدود» ،مانند
تفکیک و ایجاد گتوها و تخصیص نابرابر منابع در فضا معرفی میکند ( .)Madanipour et al., 2021: 3عدالت فضایی
جایگزینی برای عدالت اجتماعی ،اقتصادی یا دیگر انواع عدالت نیست ،بلکه یک دیدگاه از منظر فضای انتقادی به عدالت
است .از این منظر ،همیشه ابعاد فضایی مرتبط با عدالت وجود دارد (Himanshu & Parthasarathy, 2016: 110-

.)111
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اثرات فضایی ساختارهای طبیعی ،فعالیت فضایی و تصمیمگیری در تاریخ و درک نابرابریهای فضایی در آن ،با تمام
پیچیدگیهایش نیازمند شناخت و درک ساختارها و ارتباط بین سه ترکیب ساختاری پیچیده است .مهمترین وظیفۀ دولت
یا ادارة محلی (ادارة شهرداری) ،تخصیص منابع کمیاب میان گروهها و جوامع شهری است ( & Tavana Mehrabani,

 .)Nohegar, 2017: 14از اینرو تبیین مفهومی از عدالت فضایی در شهر و کاربردیکردن آن بهمنظور تحقق میتواند
کمک شایانی به برنامهریزی شهری در شهرهای ایران بکند (داداشپور و همکاران.)76 :1394 ،
شهر گلپایگان یکی از مهمترین شهرهای استان اصفهان است و بافتهای تاریخی بسیاری دارد .این شهر بین
قطبهای اقتصادی کشور (تهران ،اراک و اصفهان) قرار گرفته و در سالهای اخیر از نظر شهرنشینی پیشرفت سریعی
داشته است .عالوه بر این ،محدویتهایی مانند وجود مناطق کوهستانی در بخش عمدهای از آن ،اراضی بیابانی وسیع در
شرق و جنوب شرق ،اراضی شور در شمال ،کاهش سطح آبهای زیرزمینی ،طغیان رودخانههای فصلی ،بنبستبودن
شهرستان از جنوب شرق و غرب و غیره نشان از نیاز به یک برنامهریزی دقیق در توزیع منابع و امکانات این شهر دارد.
البته در طرحهای جامع شهری سعی شده به این مسئله که از اهداف مهم این پژوهش نیز هست ،پرداخته شود .در
پژوهش حاضر بررسی دقیق شاخصهای عدالت فضایی در طرح جامع شهری در شهر گلپایگان انجام شده است که
درواقع پاسخی به فرضیۀ اصلی این پژوهش است .این پژوهش به دو سؤال زیر پاسخ میدهد:
 وضعیت شاخصهای عدالت فضایی در طرح جامع شهر گلپایگان چگونه است؟ -آیا شاخصهای عدالت فضایی در طرح جامع شهر گلپایگان نسبت به هم دارای اولویت هستند؟

مبﺎنی نظﺮي
 .1عدالت ﻓضﺎیی

عدالت همواره موضوعی اساسی و مطرح در بین دانشمندان علوم مختلف بوده است .در دهههای گذشته بیشتر متفکران
حوزة برنامهریزی که عدالت را موضوع اصلی مطالعات خود برمیگزیدند ،به قلمروی اندیشۀ سوسیالیستی تعلقخاطر
داشتند؛ برای مثال کرومهلز معتقد بود هرچند برنامهریزان در استخدام دولت هستند ،باید در برنامهریزیهای عادالنه به
نفع اقشار فقیر و اقلیت مردم نیز بپردازند ( ،)Krumholz & Forester, 1990اما در اثر تالشهای فیلسوفان ممتازی
مانند رالز ،بحث دربارة عدالت در قالب سنت فلسفی لیبرال و سپس برنامهریزی لیبرال گنجانده شد (سعیدی رضوانی و
نوریان .)48 :1393 ،به عقیدة راولز تخصیص و توزیع کاال در یک جامعه باید براساس اصل تفاوت کنترل شود .به موجب
این اصل ،سیاستها باید موجبات بهبود شرایط زندگی افرادی را که از فرصتهای کمتری برخوردارند ،در مقابل کسانی
که شرایط بهتری دارند ،فراهم کنند (.)Rawls, 1971: 75
اما توجه به مقولۀ فضا و عدالت فضایی در دو دوره مورد بحث علمی و سیاسی واقع شده است .دورة نخست که از
اواخر دهۀ  1960آغاز شد ،با شناسایی مفاهیم عدالت فضایی توسط افرادی مانند دیویس ( )1968همراه بود که سعی در
درک چگونگی توزیع خدمات محلی با توجه به نیازهای مناطق خدماتی تعیینشده داشتند .لوفور ( )1970تغییرات بنیادی
سیاسی-اجتماعی مورد نیاز را مفهومسازی کرد و هاروی ( )1973شهر را بستر نابرابری فضایی مرتبط با سرمایهداری
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شهر دانست ( .)Jones et al., 2020: 897هاروی معتقد است کاپیتالیسم فضا را نابود کرده تا مطمئن شود بازتولید فضا
انجام خواهد شد ( .)Rauhut, 2017: 2دومین دورة ادبیات عدالت فضایی در هزارة جدید با انتشار کتابهای مهمی از
جمله شهر عدالتمحور فاینشتاین آغاز شد که سعی در توزیع مجدد منابع و فرصتها داشت .فاینشتاین ( )2010در فصلی
از کتاب شهر عدالتمحور رهیافتهای فلسفی به مسئلۀ عدالتریزی را ارائه کرده است .وی برای شهر عدالتمحور سه
شاخص دموکراسی ،تنوع و برابری درنظر گرفته است (.)Silva, 2012: 88-89
اما اولین کسی که بهطور مشخص به اصطالح عدالت فضایی در جغرافیا توجه ویژه کرد ،ادوارد سوجا است .وی بر
کنترل فرایندهای تولید جغرافیایی شهری ،ائتالف گروههای حق به شهر که نیروی محرکۀ دستیابی به عدالت مادی و

احترام به گروههای به حاشیه راندهشده است تأکید میکند .سوجا در کتاب پساکالنشهر-مطالعات منطقهای شهرها و
مناطق بخشی از فعالیتهای نوشتاریاش را بر مبنای بازسازی شهری لسآنجلس پیریزی کرده است و بر تعریف شش
نگره برای تبیین آیندة لسآنجلس تأکید میکند .این شش نگره میتوانند توضیحدهندة برخی از وجوه توسعۀ متأخر در
کالنشهرها در جغرافیای جهانی نیز باشند .از دیدگاه بسیاری از صاحبنظران ،لسآنجلس نماد مهمی است که سرچشمۀ
تغییرات شهری در ایاالت متحده بهشمار میرود و نمایندة هنجارهایی است که شهرهای آمریکا بدانها گرایش دارند
(.)Guasco, 2015: 1
سوجا ( )2010بیان میکند که «عدالت و بیعدالتی در جغرافیای چند مقیاس که در آن زندگی میکنیم ،به خانواده تا
توسعۀ ناهموار اقتصاد جهانی تزریق شده است» .نباید عدالت فضایی را فقط از طریق قانون بیان کرد ،بلکه باید پیامدهای
افزایش بیعدالتی فضایی را در مقیاسهای شهری ،منطقهای ،ملی و جهانی بررسی کرد (.)Jones et al., 2020: 897
برای گسترش عدالت باید از مقیاس جهانی شروع کنیم .باید قادر به ارزیابی موقعیتهای جغرافیایی در مقیاس پایینتر
باشیم تا محلیسازی با سرعت و شدت ادامه یابد (.)Bret, 2018: 4-5
عدالت فضایی بر نقش قوانین و فرایندهای خوب در پیشبرد عدالت در کنار مدیریت منابع اجتماعی و تخصیص آنها
بین کاربران مختلف تأکید میکند .نتیجهگرایی ادعای برابری در نتایج قوانین و فرایندها را در پی دارد .در این رویکردها،
چارچوب کاربردی شامل مجموعهای از شاخصها است که به سه بعد عدالت فضایی ،قوانین ،فرایندها و نتایج و سه شکل
رویه ،تشخیص و توزیع مجدد مربوط است (.)Uwayezu & Vries, 2019: 3

روابط فضایی کمک میکند تا مجموعههایی ایجاد شود که عدالت را گسترش میدهند .برای اینکه فضا یک عملگر

1

باشد ،باید نقشههای اجتماعی ترسیم شوند .درواقع فضا باید فهمیده شود تا مجموعههای اجتماعی جدیدی پا به عرصۀ
وجود بگذارند .از اینرو روابط فضایی میتواند روابط عدالت را با اصالح مطالبات عدالت و ایجاد مجموعههای اجتماعی
که ادعای عدالت میکنند ،بهوجود آورد ()Williams, 2018: 50؛ بنابراین یکی از جنبههای کلیدی عدالت فضایی این
است که افراد ،گروهها ،شهرها و مناطق دیدگاه خود را درمورد آیندهای عادالنه بیان کنند .پس باید برای تعریف فضاها و
مقیاسهایی که جستوجوی عدالت در آنها رخ میدهد ،شاخصهای مناسبی درنظر گرفت (.)Jones, 2019: 22
مطابق دیدگاه برخی صاحبنظران ،برابری فضایی به این معنا است که توزیع متناسب در مورد نیازها ،ترجیحات و
1. actant
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استانداردهای خدمات هر یک از ساکنان وجود داشته باشد ( .)Rafieian & Alizadeh, 2017: 106از آنجا که دستیابی
به عدالت در توزیع منابع عمومی یکی از اهداف برنامهریزی شهری است ،اختالف دسترسی به خدمات میتواند
نابرابریهای اجتماعی درون جامعه را افزایش یا کاهش دهد؛ بنابراین برای تحلیل عدالت فضایی باید بر مقایسۀ توزیع
مکانی تسهیالت و خدمات عمومی با توزیع مکانی گروههای مختلف اقتصادی-اجتماعی تأکید بیشتری صورت پذیرد.
 .2بﺮرسی تأثﯿﺮ اﺟﺮاي طﺮحﻫﺎي ﺟﺎمع شهﺮي بﺮ اراضی شهﺮي

از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ،مجموعۀ متنوعی از ایدهها و رویکردها در عرصۀ توسعه و عمران شهری در
اروپا و آمریکا مطرح شد که نتیجۀ آنها رشد و توسعۀ دانش برنامهریزی شهری بود .پس از جنگ جهانی دوم،
برنامهریزی جامع تالش میکرد رشد شهری را از طریق طرحهای کالبدی شکل دهد و در حال نشاندادن نقشۀ آیندة
شهرها ،تراکم و کاربری زمین بود ( )Watson, 2009: 151و در بسیاری از کشورها برنامهریزی فضایی تبدیل شد
()Todes, 2012: 158؛ بنابراین علیرغم انتقادات متعددی که در دهههای گذشته از الگوی طرحهای جامع در
کشورهای مختلف بهویژه کشورهای درحالتوسعه صورت گرفت ( ،)Devas, 1993شکل قدیمی طرحهای جامع
همچنان در بعضی کشورها پایدار است و به فعالیت خود ادامه میدهد ()Watson, 2009؛ بهنحویکه برخی از
اندیشمندان حوزة شهرسازی معتقدند طرحهای جامع شهری همچنان نقش اساسی در هدایت و تنظیم توسعۀ شهری ایفا
میکنند ()Kaiser & Godschalk, 1995؛ بنابراین میتوان گفت از آنجا که اجرای یک طرح عمومی و عمرانی به
افزایش یا کاهش قیمت امالک داخل یا پیرامون محدودة طرح منجر خواهد شد ،این افزایش یا کاهش قیمت ،ناشی از
اقدام دستگاه اجرایی است و منافع یا خسارتهای آن متوجه مالکان امالک مذکور میشود .اما آنچه ممکن است از
رهگذر عدالت مورد توجه و تأمل قرار گیرد این است که معموالً پس از تصمیم شهرداری یا سایر دستگاههای اجرایی به
اجرای طرحی در محدودة معین ،اطالعیافتن مالکان ،به افزایش یا کاهش بیجهت واقع قیمت امالک واقع در طرح یا
پیرامون آن منجر میشود؛ برای مثال اگر امالک در یک محدودة معین کاربری مسکونی داشته باشند و قرار باشد
مجتمعهای تجاری در این محدوده احداث شوند ،هرچند کاربری مسکونی مالک قیمتگذاری میباشد ،تصویب و اعالن
چنین طرحی طبیعتاً بر قیمتهای امالک مسکونی اثر مثبت دارد و قیمتهای امالک مذکور را افزایش خواهد داد یا اگر
اجرای طرح احداث فضای سبز در نقطۀ معینی از شهر در طرح جامع شهر تصویب شده باشد ،اطالع مالکان از وجود
چنین طرحی موجب کاهش ارزش امالک واقع در طرح و افزایش قیمت امالک حاشیۀ طرح میشود (انتظار یزدی،
.)109 :1394
سیاست برنامهریزی ،تعیینکنندة اصلی ارزش زمین است که به نوبۀ خود بر استفاده از زمین تأثیر میگذارد
( .)Parsons, 2017: 82ارزش زمین بهوسیلۀ عواملی به شرح زیر تعیین میشود .1 :سرمایهگذاری در زیرساختها و
خدمات اجتماعی .2 ،تغییر در مقررات کاربری زمین .3 ،رشد جمعیت و توسعۀ اقتصادی .4 ،سرمایه گذاری بخش
خصوصی که سبب افزایش ارزش زمین شود .5 ،بهرهوری کلی زمین (زنوز.)32 :1395 ،
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شکل  .1توزیع ارزش زمﯿن
منبع :زنوز32 :1395 ،

سازوکارهای مالی برای جذب منافعی که در روند هدایت توسعۀ شهرها توسط مسئوالن دولتی و نهادهای عمومی،
نصیب برخی از مالکان اراضی میشود ،در جوامع مختلف میتواند با عناوین مشابه یا مختلف یا در اشکال و ترکیبهای
متفاوت بهمنظور ارائۀ خدمات و تسهیالت ضروری شهری اجرا شوند .از مؤثرترین و رایجترین روشهای بازتوزیع منافع
بادآورده در روند هدایت توسعۀ شهرها ،در صورت اجرای صحیح و مطالعات کافی ،روشهای اخذ عوارض توسعه ،1با
توجه به تجربیات جوامع توسعهیافته است .همچنین یکی دیگر از روشهای مؤثر در زمینۀ متعادلبودن همزمان منافع و
خسارات مالکان اراضی گوناگون شهری ،سازوکار انتقال حق توسعه 2است .از نظر برنامهریزی شهری نیز برخی
صاحبنظران مانند کنبلی )1988( 3بر این عقیدهاند که اخذ عوارض توسعه نوعی سازوکار قیمتگذاری است و به رفع
نابرابریهای موجود کمک میکند (عبداهللخان گرجی.)134 :1395 ،

مواد و روش پژوﻫﺶ
پژوهش حاضر از نظر هدف در زمرة پژوهشهای کاربردی قرار میگیرد که با روش توصیفی-تحلیلی و کمی انجام گرفته
است .بر این اساس ،در این تحقیق سعی شده است با شناسایی مفهوم عدالت فضایی و استفاده از سایر منابع علمی با
تحلیل ثانویه ،وضعیت طرح جامع شهر گلپایگان بهلحاظ شاخصهای عدالت فضایی تعیین شود .در گام نخست با استفاده
از روش تحلیل ثانویۀ شاخصها و معیارهای عدالت فضایی در برنامهریزی شهری تعیین شده است .در جدول 1
شاخصهای استخراجی از نظریههای نظریهپردازان عدالت فضایی قابلمشاهده است.
1. Development impact fee
2. TDR
3. C.E.Connebly
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ﺟدول  .1شﺎخصﻫﺎي مستخﺮج از نظﺮیهﻫﺎي نظﺮیهپﺮدازان عدالت ﻓضﺎیی
معﯿﺎرﻫﺎي عدالت ﻓضﺎیی
حمایت از گروههای محروم در برنامهریزیها

منبع
Forester & Krumholz,
1990
Rawls, 1971; 1982

توجه به گروههای محروم جامعه در بازتوزیع ثروتها و فرصتها به دست نهادهای اجتماعی و مدنی
پاسخ به سؤاالت چه کسی هزینهها را میپردازد و چه کسی چه چیزی را بهدست میآورد بهمنظور توزیع عادالنۀ منابع
Talen, 1998
عمومی
عدم استثمار نیروی کار ،نابودی همۀ اشکال بهحاشیهراندن گروههای اجتماعی؛
Harvey, 1973-2002
نیاز-شرکت در منفعت عمومی-استحقاق
شعاع خدماترسانی و شعاع تأثیرگذاری منفی تسهیالت-تأثیرگذاری متفاوت خدمات گوناگون بر ساکنان-کیفیت
Tsou, 2005
متفاوت تسهیالت همنوع برای توزیع خدمات
عادالنه
توزیع فضایی کاالها و خدمات بهصورت
Dufaux et al., 2009
تأکید عدالت توزیعی بر تخصیص منصفانه منابع بین افراد؛ اشارة تخصیص عادالنۀ منابع به فرایند و الگوی توزیع
Mayer, 2009
توزیع درآمدهای شهری-توجه به تبعیضهای مکانی
Soja, 2009-2010
ابرپروژهها باید موشکافانه بررسی شوند تا اطمینان حاصل شود که منافع مستقیمی را در قالب اشتغالزایی ،افزایش
Fainstein, 2010
امکانات رفاهی عمومی و ارائۀ حداقل دستمزد ،عاید درآمدها میکنند.
نبود رویکردهای تبعیضآمیز در شکلدهی فضای شهری (فرایندهای تصمیمسازی)؛
مشارکت افراد در طرحهای شهری بر پایۀ عقالنیت ارتباطی و بهرسمیتشناختن همۀ افراد در برنامهریزی بدون
Fainstein, 2014
درنظرگرفتن نژاد ،فرهنگ ،جنسیت و غیره
توجه به عوامل و دالیل دسترسیهای نابرابر شهری
Malý, 2016
توزیع مزایا و اعمال آن در میان اعضای جامعه
Bret, 2018
کدگذاری شهر براساس مکان خالی
Williams, 2018
داداشپور و همکاران1394 ،
حذف تبعیض و کاهش فقر بهعنوان اهداف اصلی عدالت فضایی
داداشپور و الوندی1395 ،
توجه به معیار آزادی ،فرصت برابر/برابری در شهر ،توجه تفاوت و تنوع در شهر
عزیزی و شکوهی بیدهندی1394 ،
مساوات و حذف طبقات ،برابری در اجرای قانون
سن1379 ،
برابری قابلیتهای افراد (برابری فرصتها و آزادی انتخابها)
رعایت حق تمام افراد و استفادهکنندگان در اجرای طرحهای شهری ،توجه به اصل زیان و ضرر مالکان در طرحهای
سعیدی رضوانی1388 ،
شهری اسالمی
سعیدی رضوانی و نوریان1393 ،
قرلردادن فضاهای عمومی متنوع و فراوان در دسترس مردم
میرغالمی و همکاران1397 ،
تعامل بین مشارکتکنندگان

در مفهوم عدالت ،چند محور کانونی «برابری فرصتها»« ،تنوع فضایی و توزیع عادالنۀ منابع»« ،منافع عام و رعایت
حقوق مردم»« ،آزادی»« ،مشارکت»« ،شفافیت»« ،تفاوت» و «عمومیتداشتن» قابل درک است و با توجه به
بررسیهای صورتگرفته میتوان مفهوم عدالت را توازن ،تعادل ،مساوات و نفی هر گونه تبعیض ،درنظرگرفتن قابلیتها و
استعداد افراد و اعطای حق به صاحبان حق و ارائۀ فرصتهای برابر برای پیشرفت درنظر گرفت .بر همین اساس ،عدالت
فضایی مهمترین جنبۀ عدالت شهری است؛ زیرا توزیع عادالنۀ فضاهای توسعه و امکانات در شهر به تعادل ،توازن و
دسترسی برابر به امکانات رشد منجر میشود و دستیابی به عدالت فضایی ،عدالت اقتصادی و اجتماعی را تسهیل میکند.
با توجه به این توضیحات ،مدل مفهومی پژوهش در شکل  2ارائه شده است.
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شکل  .2مدل مفهومی پژوﻫﺶ
منبع :نگﺎرندگﺎن1399 ،

برای گردآوری اطالعات از روش کتابخانهای (منابع اینترنتی ،کتابها ،مقاالت ،طرحهای جامع شهر گلپایگان ،طرح
تفصیلی گلپایگان و غیره) و نیز روش میدانی (مصاحبه و پرسشنامه) استفاده شده است .این پژوهش ابتدا ابعاد و
شاخصهای عدالت فضایی را در طرح جامع شهر گلپایگان مطالعه میکند و سپس به بررسی این معیارها از دیدگاه
متخصصان حوزة شهرسازی و برنامهریزی شهری و کارشناسان و دستاندرکاران حوزة شهری و مهندسان و کارشناسان
دخیل در تهیۀ طرحهای جامع شهری میپردازد .بهدلیل نبود شرایط مصاحبۀ حضوری و مشخصنبودن تعداد اعضای
جامعه ،بهصورت غیرحضوری و با استفاده از نمونهگیری گلولهبرفی مجازی با تعدادی از افراد نمونه ارتباط برقرار شد.
سپس تعدادی از پرسشنامهها تکمیل شد .برای تکمیل پرسشنامهها تا رسیدن به یک حجم قابلقبول از نمونه از طریق
افراد حاضر در نمونه با سایر افراد نمونه ارتباط برقرار شد و حجم نمونه به صد نفر رسید .نمونهگیری یا واحدهای نمونه،
بهصورت زنجیروار به هم متصلاند و متخصصان حوزة برنامهریزی شهری و شهرسازی شامل استانداری ،ادارهها راه و
شهرسازی ،دانشگاهها و شهرداریها هستند .همچنین برای کسب اطالعات و استفاده در بخش تحلیل یافتهها ،با افراد
نمونه بهصورت مجازی مصاحبه انجام شد.
برای تجزیه و تحلیل یافتهها از نرمافزار  SPSSو  Minitabو آزمون تی تکنمونهای و فریدمن و برای آمار توصیفی
فراوانی و درصد استفاده شد .در جدول  2شاخصهای پژوهش نمایش داده شده است.
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ﺟدول  .2شﺎخصﻫﺎي پژوﻫﺶ
ﻓﺮصت بﺮابﺮ در استفﺎده از امکﺎنﺎت ﻓضﺎ
برابری و مساوات

عدم تبعیض در بهرهوری از امکانات عمومی
دسترسی همۀ ساکنان به منابع
توزیع برابر خدمات و جمعیت
تنوع در ابعاد کالبدی کاربریهای خدماتی

تنوع فضایی

تنوع در ابعاد کالبدی کاربریهای اقتصادی
تنوع در ابعاد کالبدی کاربریهای اداری-سیاسی
تنوع در ابعاد کالبدی کاربریهای اجتماعی-فرهنگی

منافع عام
آزادی و استقالل
مشارکت مردمی
شفافیتسازی
تفاوت
سازش
عمومیتداشتن

توانمندسازی افراد و گروههای مختلف شهرنشین
تضمین منافع گروههای فقیر
ایجاد فرصت انتخاب برای عموم
آزادی در اظهارنظر و مخالفت با طرحها
فراهمکردن زمینۀ مشارکت تمام افراد
فراهمکردن زمینۀ مشارکت سازمانهای مردمنهاد
اطالعرسانی به افراد برای طرحهای در دست اجرا
مشارکت افراد در تمام مراحل انجام طرحها
درنظرگرفتن ویژگیها و شرایط گروههای مختلف
ایجادنکردن شرایط متفاوت برای گروههای با شرایط اقتصادی متفاوت
هماهنگی همهجانبۀ تمام مجریان و بهرهوران طرحها
جلب رضایت افراد بهعنوان بهرهوران طرحها
توجه به تمام گروههای نژادی ،قومی ،فرهنگی و گروههای با شرایط ویژه
ایجادنکردن شرایط جداییگزینی اقوام و گروههای مختلف نژادی

منبع :نگﺎرندگﺎن1399 ،

با توجه به معیارهای عدالت فضایی ،پرسشنامهای در قالب بیست گویه متناسب با معیارها و سنجههای عدالت فضایی
تنظیم و بهصورت مجازی توزیع و تکمیل شد .استادان دانشگاهی ،متخصصان امر و چند نفر از افراد مطلع ،روایی ابزار
پژوهش و اعتبار محتوای این پرسشنامه را بررسی و تأیید کردند .سپس پرسشنامه توسط ده نفر از متخصصان شهری
آزمون شد و پرسشنامۀ نهایی را نیز صد نفر دیگر از متخصصان آزمودند .در این پژوهش از روش خودبازبینی پژوهشگر
استفاده شد .متن کامل کدگذاریها و طبقات اولیه برای استادان ارسال و از نظرات تکمیلی آنها در کلیۀ مراحل کار در
جهت کدگذاری و استخراج مفاهیم استفاده شد .برای تأییدپذیری پژوهش نیز فرایند انجام کار در اختیار چند تن از
همکاران پژوهش قرار داده شد تا صحت نحوة انجام پژوهش تأیید شود.
برای تعیین پایایی پرسشنامه روشهای مختلفی وجود دارد و یکی از آنها روش ضریب آلفای کرونباخ است که در
این تحقیق استفاده شد .پایایی پرسشنامه در جدول  3نشان شده است .برای تجزیه و تحلیل یافتهها از نرمافزار  SPSSو
آزمون تی تکنمونهای ،و برای آمار توصیفی از فراوانی و درصد استفاده شد.
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ﺟدول  .3مقدار آلفﺎي کﺮونبﺎخ مؤلفهﻫﺎ
مؤلفهﻫﺎ

تعداد سؤاالت

ضﺮیب پﺎیﺎیی

سنجههای عدالت فضایی

20

0/850

منبع :نگﺎرندگﺎن1399 ،

قلﻤﺮو ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیی پژوﻫﺶ
شهر گلپایگان با وسعت  2587هکتار ،مرکز شهرستان گلپایگان در شمال غربی استان اصفهان و دارای موقعیت
کوهپایهای است و در فاصلۀ  350کیلومتری تهران و  200کیلومتری اصفهان قرار دارد .جمعیت شهر گلپایگان در آخرین
سرشماری عموم و نفوس مسکن در سال  90،086 ،1395نفر بوده است .این شهر روی مخروطهافکنه و پادگانههای
آبرفتی رودخانۀ گلپایگان ،درند و اناروار ،قرار دارد (طرح جامع گلپایگان.)9-7 :1396 ،

شکل  .3موقعﯿت گلپﺎیگﺎن در استﺎن اصفهﺎن

طﺮحﻫﺎي ﻓﺮادست و طﺮحﻫﺎي توسعۀ گلپﺎیگﺎن

اولین طرح جامع و تفصیلی شهر گلپایگان را مهندسان مشاور ارگانیگ در سال  1354تهیه و تصویب کردند .جمعیت
پیشنهادی آن  31،000نفر و مساحت پیشنهادی  375هکتار بوده است .دومین طرح جامع را مهندسین مشاور شهر و خانه
در سال  1374تصویب کردهاند .پیشبینی جمعیت طرح جامع مصوب شهر گلپایگان در سال  81،504 ،1390نفر و
مساحت پیشنهادی آن  2465هکتار بوده است .آخرین طرح جامع شهر را نیز مهندسین مشاور نقش محیط در سال 1396
تصویب کردند .همچنین طرح تفصیلی شهر را مهندسین مشار فجر توسعه در سال  1399تهیه و در سال  1400تصویب
کردند.
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مشخصﺎت عﻤدة ﺟﻤعﯿتی شهﺮ گلپﺎیگﺎن
بر مبنای نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  ،1375شمار جمعیت ساکن در شهر گلپایگان  40،634نفر
بوده است که با نرخ رشدی معادل  1/9درصد ،در سال  1385به  48،987نفر رسیده است .در این سال  8353نفر بر
جمعیت افزوده شده است .سپس شهر گلپایگان بین سالهای  1390-1385با افزایش  5815نفر به جمعیت 654،802
نفری در سال  1390رسیده است.
ﺟدول  .4تحوالت ﺟﻤعﯿت طی سﺎلﻫﺎي  1365تﺎ 1395
1365
1375
1385
1390
1395
پیشبینی 1410

تعداد ﺟﻤعﯿت
35،687
40،573
48،987
54،802
90،086
78،300

تعداد خﺎنوار
8181
10،151
14،356
17،411
24،069

بعد خﺎنوار
4/4
4
3/3
3/2
3/2
3/2

منبع :طﺮح ﺟﺎمع گلپﺎیگﺎن1396 ،

بعد خانوار شهر گلپایگان طی سالهای  1390-1375از  4در سال  1375به  3/2در سال  1390کاهش یافتهاست.
نکتۀ قابلتوجه ،پایینبودن میزان این شاخص در سال  1390در شهر گلپایگان نسبت به مناطق شهری کل کشور
( )3/48است .در کل شهر گلپایگان طی سالهای  1390-1375بار تکفل با کاهش روبهرو شد و در سال  1375بار تکفل
واقعی 3/1 ،و در سال  2/4 ،1390نفر بود .قومیت غالب در شهرستان گلپایگان فارسها هستند و عالوه بر آن ،تعدادی
روستای عربنشین نیز در این محدوده وجود دارد .همچنین در بخشهایی نژاد لر بختیاری زندگی میکنند.
الف) مشخصﺎت عﻤدة اقتصﺎدي شهﺮ

شهر گلپایگان در حال حاضر بهدلیل داشتن شرایط مناسب از جمله آب کافی و خاک و شرایط اقلیمی مناسب ،در زمینۀ
کشاورزی دارای توانمندی فراوان است .سهم صنایع این شهر بهدلیل داشتن واحدهای صنعتی متوسط و بزرگمقیاس در
بخش صنعت و معدن ،حدود  40درصد است .با وجود این ،شهر گلپایگان مانند سایر شهرهای متوسط و بهعنوان مرکز
شهرستان دارای نقش خدماتی پررنگی نسبت به سایر بخشها است و حدود  7624نفر شاغل در این بخش دارد که این
تعداد ،حدود  50درصد شاغالن این شهر را تشکیل میدهد.
همچنین نتایج محاسبۀ روش تمرکز مکانی بیانگر آن است که شهر گلپایگان در بخش صنعت و معدن و خدمات
نسبت به مناطق شهری شهرستان ،در بخش کشاورزی نسبت به مناطق شهری استان اصفهان و در بخشهای
کشاورزی و صنعت و معدن نسبت به مناطق شهری کل کشور دارای مزیت رقابتی است.
ب) مشخصﺎت عﻤدة زمﯿن و کﺎلبد شهﺮي

کاربریهای مهم و شاخص عملکردی گلپایگان دربرگیرندة مراکز و کانونهای عمدة عملکردی با نقشهای اداری،
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فرهنگی ،خدماتی و فعالیتی است که نقش مؤثری در حیات شهری دارند .مهمترین گسترهها و پهنههای فعالیتی شهر،
بازار سنتی در مجاورت راستۀ تجاری امام خمینی است و یکی از عناصر کهن و هستههای عملکردی و قلب تپندة اقتصاد
شهر بهشمار میرود.
وجود باغها و اراضی زراعی گستردة پیرامون محدودة گلپایگان ،از دیگر ویژگیهای این شهر بهشمار میرود .وجود
این باغها و استفادة بهینه از آنها ،از فرصتهای منحصربهفرد شهر گلپایگان بهشمار میرود .بهمنظور جلوگیری از
تفکیک غیرقانونی این باغها در طرح جدید ،بخش عمدهای از آنها به خارج از محدودة شهر انتقال یافته است.
شهر گلپایگان بهویژه در قسمت شمال شهر (شهرک الوند) از اراضی بزرگ مقیاس و وسیع و بدون کارکرد خاص
برخوردار است .از اینرو استفادة بهینه از این اراضی بهمنظور تحقق چشمانداز و اهداف تعیینشده ،رسالت برنامهریزان در
حوزة شهرسازی است .مهمترین تحوالتی که در دو دهۀ اخیر ،درخصوص تغییرات کاربری زمین به وقوع پیوست،
عبارتاند از:
 )1کاهش سطح اراضی کشاورزی و تخریب باغها بهویژه در پیرامون شهر بر اثر کمآبی و از طرفی افزایش قیمت
اراضی در پهنههای مجاور شهر و بافت باغهای واقع در شهر؛
 )2خشکاندن برخی از باغهای واقع در بافت شهر؛
 )3تبدیل برخی از باغهای ثمرده به خانهباغ و باغچههای ویالیی که نقش اقتصادی خود را از دست دادهاند و به
عملکرد تفریحی و گذران اوقات فراغت بدل شدهاند.

یﺎﻓتهﻫﺎي پژوﻫﺶ
با برنامهریزی صحیح میتوان رانتجویی و ارزشخواهی حقوق مالکانه در اراضی و مکانهای شهری را بامحترمشمردن
حقوق مالکیت و تحقق عدالت فضایی ،کنترل و آن را به وسیلهای برای تأمین خدمات عمومی وگسترش رفاه شهری
تبدیل کرد .امروزه بازتوزیع منافع ناشی از اجرای طرحهای جامع شهری ،به اشکال مختلف از قبیل قانونگذاری ،وضع
مقررات و آییننامههای اجرایی صورت میپذیرد .از اینرو الزم است با تبیین مبانی حقوقی دخالت دولت در مالکیت و
گستره و شیوة آن ،نظام موجود آسیبشناسی شود و روشهای گوناگون بازتوزیع منافع ناشی از اجرای طرحهای جامع
شهری در شهرهای ایران و ایرادهای اجرایی آن بررسی شود تا طرحهای شهری به برقراری عدالت نزدیک شوند .این
مقاله با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از طرح جامع شهر گلپایگان و سایر منابع و روش کمی (بهرهگیری از
نظر کارشناسان) به بررسی بازتوزیع منافع طرحهای جامع شهری در شهر گلپایگان میپردازد.

نتﺎیج بﺮرسی ابعﺎد عدالت ﻓضﺎیی در طﺮح ﺟﺎمع شهﺮ گلپﺎیگﺎن
توجه به اهمیت توزیع کاربری خدمات در نواحی شهری براساس نیاز به خدمات ،عامل مهم پایداری زندگی شهری است؛
بنابراین برنامهریزان باید در پی این باشند که در الگوی مکانیابی خدمات و نحوة توزیع آنها ،چه مقدار نابرابری بهوجود
آمده و چه گروههایی از جامعه بیشتر محروم شدهاند .از اینرو اولین موردی که در طرح جامع شهر گلپایگان بررسی شد،
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تنوع در ابعاد کالبدی و ویژگیهای انسانی ،اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بود .بررسی طرحها نشان میدهد شهر گلپایگان
دارای  5ناحیه و  23محلۀ کالبدی است .این شهر در شرایط موجود ،دارای موقعیت کشاورزی ،صنعتی و خدمات مالی و
آموزش است .بررسی طرحهای جامع در شهر بیانگر آن است که آیندهنگری در بخشهای مختلف اقتصادی ،فرهنگی-
اجتماعی با توجه به وضعیت گذشتۀ حاکم در گلپایگان صورت گرفته و همچنین نیازسنجیها در این بخشها با توجه به
جمعیت موجود صورت میگیرد؛ درحالیکه روند تغییرات جمعیت در این شهر دارای نوسان بوده است؛ برای نمونه در طرح
جامع مصوب اولیۀ شهر که در سال  1374تهیه شد ،تعداد جمعیت در سال افق طرح یعنی  81،077 ،1390نفر پیشبینی
شد ،اما جمعیت واقعی در سال  1390جمعیت شهر  54،802نفر بود .استفاده از نقاط قوت گلپایگان و خلق فرصتهای
جدید برای دستیابی به محیطی دارای تنوع و پویایی در ابعاد مختلف اقتصادی و فرهنگی اجتماعی و مناسب و در شأن
شهرنشینان گلپایگان میتواند گزینهای مهم و حائز اهمیت باشد که تا حدودی در طرحهای جامع شهرستان به آن توجه
شده است .یکی دیگر از نکاتی که در ارتباط با تنوع کالبدی ویژگیهای انسانی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی در
طرحهای شهر گلپایگان باید به آن توجه شود ،پیشبینیهایی است که برای این بخش صورت گرفته است .در این
پیشبینیها فقط به انواع فعالیتهای اقتصادی ،فرهنگی-اجتماعی موجود توجه شده و به بروز و ظهور انواع جدید
فعالیتهای مذکور توجهی صورت نگرفته است .این مسئله در آیندة نهچندان دور مشکلساز خواهد بود؛ چرا که در بعضی
از فعالیتها (چه فعالیتهای اقتصادی و چه فرهنگی-اجتماعی) ،فضایی بیشتر از آنچه در طرحها پیشبینی شده مورد نیاز
است .همچنین در بعضی موارد با تحوالت سریع فناوریهای ارتباطی و ارائۀ بسیاری از خدمات بهصورت مجازی ،به
فضایی کمتر برای توسعۀ این فعالیتها نیاز است.
ﺟدول  .5بﺮآورد کﻤبود مسﺎحت (ﻫکتﺎر) مورد نﯿﺎز بﺮاي خدمﺎت مختلف در شهﺮ گلپﺎیگﺎن
خدمﺎت
مسکونی
آموزشی
تجاری
مذهبی
اداری-انتظامی
تفریحی-گردشگری
ورزشی
فرهنگی-هنری
اماکن تاریخی
پارک
درمانی
صنعتی
تجهیزات شهری
تأسیسات شهری
آموزش تحقیقات و فناوری
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وضع موﺟود سﺎل 1395
392/7
21/3
18/3
7/8
23/9
3/0
10/6
1/5
0/2
17/61
9/4
11/2
17/9
3/4
23/0

اﻓق طﺮح سﺎل 1410
548
30
27
3
34
5
17
6
0
63
14
47
4
16
34

994

پژوﻫﺶﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي بﺮنﺎمهریزي شهﺮي ،دورة  ،9شﻤﺎرة  ،4زمستﺎن 1400

یکی از مهمترین اهداف طرحهای جامع ،برآورد مشکالت کمی و کیفی و نیازهای عمرانی شهر در زمینۀ مسکن و
سایر خدمات زیرساختی (شبکۀ عبور و مرور ،آب ،برق و غیره) است .در طرحهای ارائهشده برای شهر گلپایگان مانند
سایر شهرهای کشور ،پیشبینی براساس کمبودهای فعلی صورت گرفته و به تغییرات و تحوالت آیندة شهر در این زمینه
کمتر توجه شده است.

شکل  .4کﺎربﺮي اراضی پﯿشنهﺎدي طﺮح ﺟﺎمع گلپﺎیگﺎن

یکی از مهمترین اهداف برنامهریزی ،ایجاد فرصتهای برابر برای استفاده از منافع ارزشمند اجتماعی در فضا ،منافع
قانونی برنامهها و پروژههای شهری ،خدمات عمومی و منابع موجود در شهرها است .نتایج بررسی طرحهای جامع شهری
در ارتباط با موضوع برابری در بهرهگیری از فرصتها نشان میدهد از آنجا که طرحهای مذکور بهصورت متمرکز و از باال
به پایین برنامهریزی میشود ،تنها به بررسی ابعاد فیزیکی مسائل شهر میپردازد و امکان بهرهگیری چندانی برای ساکنان
شهر فراهم نمیشود .این طرحها درواقع بیشتر با نظر مهندسان و برنامهریزانی صورت میگیرد که بهدلیل درنظرنگرفتن
موضوع مهم مشارکت مردم شهر گلپایگان (همان بهرهوران و کسانی که تحت تأثیر نتایج این طرحها قرار میگیرند)،
عمدتاً در قالب طرح و پروژه باقی ماندهاند و تنها بخشی از این برنامهها با موفقیت همراه بوده است؛ بنابراین مردم شهر
گلپایگان در مشارکت و همراهی با طرحها آزادی ندارند؛ درحالیکه هدف اصلی این نوع طرحها فراهمکردن محیطی امن
و پر از آسایش برای شهروندان است؛ بهطوریکه مشکالت موجود در آینده مرتفع و تکرار نشوند .یکی از مهمترین
مسائلی که در طرحهای جامع شهر کمتر به آن توجه شده است ،مسائل قشر فرودست شهر است که بهطور مشخصی به
این مهم پرداخته نشده است؛ درحالیکه مسئلۀ فقر شهری حتی بر زندگی افراد مرفه شهرنشین تأثیر میگذارد و اجرای
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برنامههای آتی را برای شهر با مشکل مواجه میکند .همچنین در طرحهای جامع شهر گلپایگان به اشتغال و مسائل
اقتصادی بسیاری پرداخته شده ،اما به مسئلۀ گروههای کمدرآمد و پردرآمد توجهی صورت نگرفته است و برنامهها در
سطحی کلی تدوین و اجرا میشوند .درمجموع معیارهای عدالت فضایی در طرحهای جامع شهر گلپایگان نیز مانند سایر
شهرهای کشور بهصورت متمرکز تدوین میشوند و مشارکت شهروندان در این طرحها اندک است .از اینرو این معیارها
در سطح پایینی قرار دارند .نتایج یافتههای میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) که در ادامه ارائه شده است ،این مسئله را تأیید
میکند.

یﺎﻓتهﻫﺎي مﯿدانی پژوﻫﺶ
الف) آمﺎر توصﯿفی :برای تجزیه و تحلیل ویژگیهای جامعۀ مورد بررسی ،از دو آمارة فراوانی و درصد استفاده
میشود که نتایج به شرح زیر است:
از مجموعۀ جامعۀ آماری  100نفری کارشناسان در شهر تهران 69 ،نفر  25تا  30ساله و  31نفر  30تا  40ساله
هستند و گروههای سنی  40تا  50سال 50 ،تا  60سال و گروه سنی باالی  60سال دیده نمیشوند .باالترین میزان سن
پاسخدهندگان ،متعلق به گروه سنی  25تا  30با میزان فراوانی  69نفر و کمترین مقدار متعلق به گروههای سنی  40تا 50
سال 50 ،تا  60سال و گروه سنی باالی  60سال است .براساس یافتههای پرسشنامه ،بیشترین فراوانی از نظر جنسیت را
مردان تشکیل میدهند و کمترین فراوانی مربوط به زنان است .همچنین نتایج جدول  6نشان میدهد بیشترین درصد
پاسخدهندگان مردان هستند .بیشترین فراوانی از نظر سطح تحصیالت را افراد دارای مدرک فوق لیسانس با  43درصد
فراوانی تشکیل میدهند و کمترین فراوانی مربوط به مدرک دکتری با  19درصد فراوانی است .فراوانی پاسخگویان با
تحصیالت تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) درمجموع  62نفر است.
ﺟدول  .6ویژگیﻫﺎي ﺟﺎمعۀ مورد پژوﻫﺶ
گﺮوهﻫﺎي سنی

مﯿزان (درصد)

ﻓﺮاوانی

 25تا  30سال

69/0

69

 30تا  40سال

31/0

31

 40تا  50سال

0

0

 50تا  60سال

0

0

 60سال و بیشتر

0

2

کل

100

100

متﻐﯿﺮ
جنسیت

تحصیالت
کل

مﯿزان (درصد)

ﻓﺮاوانی

مرد

63

63

زن

37

37

لیسانس

28

28

فوق لیسانس

43

43

دکتری

19

19

100

100

در جدول  7خالصۀ آمار توصیفی شهر گلپایگان آمده است .در ستون اول نام متغیرها (گویههای مطرحشده در
پرسشنامه) ذکر شده که متشکل از بیست گویه است و برای هر زیرمقیاس آن چند سؤال درنظر گرفته شده است .در
ستونهای بعدی زیرمقیاسهای یک متغیر در قالب پرسشنامه در تحلیلهای آماری در نرمافزار  SPSSارائه شده است.
در ستون دوم میانگین امتیازات هر سؤال پس از حذف سؤال مورد نظر و در ستونهای بعدی ،واریانس امتیازات در هر
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گویه ،میزان همبستگی هر آیتم با نمرة کل ،نتیجۀ رگرسیون چندگانه و آلفای کرونباخ بهصورت جداگانه محاسبه شده
است.
ﺟدول  .7خالصۀ آمﺎر توصﯿفی
مﯿﺎنگﯿن
امتﯿﺎزﻫﺎي
گویهﻫﺎ

مقﯿﺎس در
صورت حذف

تنوع در ابعاد کالبدی کاربریهای اقتصادی
ایجاد فرصت برابر در استفاده از منافع ارزشمند اجتماعی
در فضا
مشارکت شهروندان بهعنوان کسانی که تحت تأثیر نتایج
طرحها قرار میگیرند
تنوع در ابعاد کالبدی کاربریهای اجتماعی و فرهنگی
مشارکت شهروندان در اجرای برنامههای و
پروژههای شهری
حضور و مشارکت نمایندگان تجمعات فضایی و اجتماعی
مانند اجتماعات محلی و واحدهای همسایگی
تنوع در ابعاد کالبدی کاربریهای براساس
ویژگیهای انسانی
حق انتخاب شهروندان در زمینۀ پروژهها و برنامههای
تأثیرگذار بر محیط زندگیشان
منافع قانونی شهروندان در برنامهها و پروژهها
مسائل و راهکارهای مقابله با فقر و محرومیت شهروندان
امکان مخالفت و اظهارنظر درمورد طرحهای توسعۀ شهری
عدم تبعیض و برابری در منافع عمومی برای
شهروندان در طرحها
استفاده از منابع شهری بهطور نامحدود
عدم جداییگزینی قومی و نژادی و خواستههای گروههای
مختلف
مشارکت در تصمیم گیریهای عمومی و دسترسی به
اطالعات برای شهروندان
اشتغال اجتماعات فقیر
وفاق همگانی کلیۀ ذینفعان و کنشگران بر سر
طرحها و برنامهها
اطالعات کافی به شهروندان درخصوص منافع و
مضرات طرح
شرایط اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی متفاوت گروههای
اجتماعی و محدودههای شهری تعیینشده
ایجادنکردن شرایط متفاوت اجتماعی ،اقتصادی و محیطی
برای گروههای پردرآمد و کمدرآمد

واریﺎنس

مﯿزان

مقﯿﺎس در

ﻫﻤبستگی ﻫﺮ

صورت حذف

آیتم بﺎ نﻤﺮة

سؤال

کل

نتﯿجۀ
رگﺮسﯿون
چندگﺎنه

آلفﺎي
کﺮونبﺎخ

سؤال
36/51

78/333

0/376

0/439

0/845

37/11

79/937

0/256

0/398

0/850

37/22

80/032

0/209

0/257

0/852

36/74

74/174

0/663

0/651

0/835

37/41

81/881

0/129

0/410

0/854

37/05

80/937

0/143

0/377

0/855

36/95

77/119

0/339

0/384

0/848

37/27

80/320

0/212

0/382

0/852

36/81
37/26
37/35

74/438
75/103
76/230

0/481
0/617
0/562

0/416
0/733
0/646

0/840
0/836
0/839

37/00

76/020

0/476

0/705

0/841

36/99

74/565

0/541

0/568

0/838

36/70

72/010

0/523

0/479

0/839

37/19

75/489

0/541

0/554

0/839

37/43

78/389

0/410

0/431

0/844

37/14

72/808

0/637

0/688

0/834

37/47

78/635

0/349

0/475

0/848

37/10

72/758

0/683

0/607

0/834

37/06

74/037

0/610

0/632

0/835
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ارزیﺎبی و تفسﯿﺮ طﺮح ﺟﺎمع گلپﺎیگﺎن بﺮاسﺎس معﯿﺎرﻫﺎ و شﺎخصﻫﺎي عدالت ﻓضﺎیی
در این مرحله طرح جامع گلپایگان براساس اصول استخراجشده از روش فراترکیب تفسیر و ارزیابی شده و شواهد موجود
در طرح جامع گلپایگان براساس معیارهای فوق در جدول  8تجزیه و تحلیل شده است.
برابری فرصتها و دسترسیها :فرصتهای برابر به معنی جلوگیری ،رفع یا کنترل برتری بیجای افراد در تمامی
زمینهها و نظامی عادالنه است که همۀ افراد آن دارای موقعیتی برابر بهمنظور بروز توانهای پنهانی خود باشند.
تنوع فضایی و توزیع عادالنۀ منابع و امکانات در شهر :این مفهوم در عدالت فضایی بر توزیع متوازن و عادالنۀ
امکانات و خدمات شهری ،رعایت حداقلها در خدمات و امکانات شهری و ارزشافزودة زمین در شهر تأکید میکند.
منافع عام و رعایت حقوق مردم :این مفهوم عدالت فضایی نیز به معنای آن است که اقداماتی که نتایج آنها نفع
بیشتری برای جامعه ایجاد میکند ،باید در اولویت قرار گیرد.
آزادی :آزادی در عدالت فضایی بدین معنا است که اجرای طرح باید بتواند حقوق فردی افراد را حفظ کند و
آزادیهای فردی در اثر اجرای طرح از بین نرود.
مشارکت :منظور از مشارکت بهعنوان یکی از فرایندهای عدالت فضایی ،مشارکت فعال و مستمر شهروندان در
بازتولید فضا است .برنامهریزی توسط مردم آرمان این نگرش است و ویژگیهای آن ،تغییر از یک نگاه تجویزی به
مشارکتی ،از وابستگی به منابع موجود به ظرفیتسازی ،با توجه به شیوههای مسئلهمحور با تأکید بر ابتکارات جامعۀ مدنی
است.
شفافیت :در معیارهای عدالت فضایی باید سازوکارهایی مانند پایش مستقل ارائۀ گزارشها برای مردم در اجرای
عدالت و رسانههای آزاد برای شفافیت در تمام سطوح در مدیریت شهری وجود داشته باشد و اختیارات هرکدام از
نهادهای تصمیمگیر شهری باید شفاف و مشخص باشد .فرایند تصمیمگیری باید واضح و مشخص باشد.
تفاوت و نفی حاشیهایشدن :معیار تفاوت به این موضوع اشاره دارد که اگر تفاوتی در توزیع وجود دارد ،این تفاوت
زمانی عادالنه است که به نفع محرومترین طبقه باشد.
سازش :سازش و تعامل باید در تمامی مراحل پروژههای شهری وجود داشته باشد .تعامل باید شامل اشتراک سریع
اطالعات ،سرمایهها و گفتوگوهای عمومی باشد .از طرفی همۀ افرادی که تحت تأثیر قوانین و سیاستها قرار گرفتهاند،
باید توانایی مشارکت و تعامل در تغییر این قوانین و سیاستها را داشته باشند.
عمومیت و همهشمولی :عدالت فضایی به معنای درنظرگرفتن نیازها و درخواستهای همۀ مردم و گروههای مختلف
اجتماعی ،اقتصادی ،قومی ،نژادی ،سنی در برنامهریزیها و حذف تبعیض در بهرهمندی از امکانات و خدمات است.
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ﺟدول  .8تجزیه و تحلﯿل طﺮح ﺟﺎمع گلپﺎیگﺎن بﺮاسﺎس معﯿﺎرﻫﺎي عدالت ﻓضﺎیی

اصول و معﯿﺎرﻫﺎ
 .1برابری فرصتها و
برابری دسترسیها
 .2تنوع فضایی و
توزیع عادالنۀ منابع و
امکانات در شهر

 .3منافع عام و رعایت
حقوق مردم

 .4آزادی
 .5مشارکت

 .6شفافیت
 .7تفاوت و نفی
حاشیهایشدن
 .8سازش

 .9عمومیتداشتن

تجزیه و تحلﯿل طﺮح ﺟﺎمع گلپﺎیگﺎن بﺮاسﺎس معﯿﺎرﻫﺎي عدالت ﻓضﺎیی
 تأمین خدمات مورد نیاز در ارتباط با بخشهای مختلف شهر؛ پاکسازی ،فضاسازی و تبدیل فضاهای رهاشده به فضاهای عمومی؛ تأمین دسترسیها و معابر مناسب؛ دسترسی به مسیرهای پیادهروی و گردشگری. پیشبینی امکانات شهری و خدمات عمومی الزم در شهر؛ طراحی زمینهگرا با تطابق حداکثری با بستر موجود؛ داشتن بافت مسکونی نوساز و مقاوم که در آن امکانات و خدمات برای همگی ساکنان فراهم است؛ جمعآوری مشاغل مزاحم و ساماندهی و هدایت مشاغل نامزاحم. تأمین نسبی منابع مالی اجرای طرح؛ انجام مجموعه اقداماتی نظیر کنترل دسترسی به معنای تعیین مرز و حدود مالکیت فضاهای خصوصی و نیمهخصوصی ازفضاهای عمومی و محدودکردن استفادة افراد اجتماع از فضاهای غیرعمومی برای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش جرم در
محدودة شهر گلپایگان بهمنظور افزایش امنیت مردم؛
 احیای آثار و محوطههای تاریخی و ساختمانهای ویرانشده بهعنوان عامل مهمی در پیشگیری از وقوع جرم؛ تقویت عناصر هویتی شهر برای افزایش حس مالکیت افراد عمومی و افزایش امنیت؛ داشتن نظام سلسلهمراتبی سازماندهی فضا در شهر گلپایگان بهمنظور افزایش امنیت. تسهیل در امر ساختوساز (موضوع اسناد مالکیت و تدوین شیوهنامۀ اعطای مجوز ساختمانی برای نوسازی)؛ رعایت حقوق مالکیت کسبشدة موجود در مسیر ساماندهی شبکۀ معابر؛ کاهش عمق دسترسی در عین صیانت از محرمیت واحدهای همسایگی. طراحی شهر گلپایگان برای ساکنان این شهر (اخذ نظرات و مشارکت گلپایگانیها در تهیه و اجرای طرح)؛ توجه به محدودیت منابع مالی برای پروژههای عمرانی و حجم باالی ساختوساز در پروژه ،استفاده از منابع مالی بخشخصوصی و جذب سرمایه در چارچوب تعریف الگوی بهینه برای مشارکت در جهت حفظ حداکثری منافع برای مدیریت شهری؛
 الگوی مشارکت پیشنهادی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز بر پایۀ مشارکت عمومی-خصوصی. نبود ممیزی امالک؛ شفافیت تصمیمات گرفتهشده در اسناد طرح؛ شفافیت و مشخصبودن قوانین و مقررات؛ شناسایی و اتخاذ اهداف و اقدامات مدیریت شهری (اولویت اجرای آنها با نظر مدیران شهری تعیین میشود). تأمین کاربریهای خدماتی در بخشهای محروم شهر؛ برنامهریزی سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهنشینی. تعارضنداشتن حقوقی طرح با وضعیت شهر گلپایگان؛ نبود فرایند مشخص برای حل مناقشات. حفظ سکونتپذیری گلپایگان (ارتقای کیفیت مسکونی و جلوگیری از مهاجرت اجباری ساکنان)؛ حفظ هویت و اصالت گلپایگان (حفاظت و عدم دستاندازی به عناصر و ویژگیهای هویت بخش شهر گلپایگان)؛ حفظ نظام تودهگذاری موجود در هستۀ شهر گلپایگان در عین پیشبینی سازوکارهای ترغیب مردم به نوسازی؛ -هویت منسجم و همبستگی باالی اجتماعی.

ب) آمﺎر استنبﺎطی :در این بخش برای تجزیه و تحلیل نهایی یافتههای پژوهش و پاسخ به فرضیه و سؤاالت
پژوهش ،از آزمونهای تی تکنمونهای و فریدمن استفاده شده است که نتایج آن به شرح زیر است.
 آزمون  Tبﺮاي بﺮرسی وضعﯿت شﺎخصﻫﺎي عدالت ﻓضﺎیی در طﺮحﻫﺎي توسعۀ شهﺮ گلپﺎیگﺎنوضعیت شاخصهای عدالت فضایی در طرحهای توسعۀ شهر گلپایگان چگونه است؟
شاخصهای عدالت فضایی در طرحهای توسعۀ شهر گلپایگان در سطح پایینی قرار ندارند.
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شاخصهای عدالت فضایی در طرحهای توسعۀ شهر گلپایگان در سطح پایینی قرار دارند.
در این بخش با استفاده از آزمون  Tبه بررسی شاخصهای عدالت فضایی در طرحهای توسعۀ شهر گلپایگان پرداخته
شد .در این آزمون عدد  3در محدودة بازة اطمینان قرار نمیگیرد .در نتیجه فرض صفر تأیید نمیشود .براساس نتایج
پرسشنامه ،برای تمام شاخصهای عدالت فضایی میانگین کمتر محاسبه شده است که با توجه به حد مبنا ( )3میزان
کمتری را نشان میدهد .این امر نشاندهندة وضعیت نامطلوب شاخصهای عدالت فضایی در طرحهای توسعۀ شهر
گلپایگان است ،ولی اتکا به این میانگین از نظر آماری صحیح نیست .از اینرو به بررسی مقدار  P-valueپرداخته شد .از

H1

آنجا که  P-valueبهدستآمده برای شاخصهای برابری و مساوات ،مشارکت مردمی ،فراغت و استقالل ،منافع عام ،تنوع

فضایی ،سازش ،عمومیتداشتن ،شفافیتسازی و تفاوت کوچکتر از سطح معناداری  0/05است ،فرض صفر پذیرفته
نمیشود؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که وضعیت عدالت فضایی در طرحهای توسعۀ شهر گلپایگان در شاخصهای
برابری و مساوات ،مشارکت مردمی ،فراغت و استقالل ،منافع عام ،تنوع فضایی ،سازش ،عمومیتداشتن ،شفافیتسازی و

تفاوت ،مطلوب نبوده است .نتایج آزمون  Tدر جدول  9آمده است .از دالیل اصلی عدم مطلوبیت شاخصهای عدالت

فضایی در طرحهای توسعۀ شهر گلپایگان این است که این طرحها از باال برنامهریزی و طرحریزی و بدون مشارکت
مردم تدوین و اجرایی میشوند .همچنین این طرحها بهدلیل روند طوالنی و فاصلۀ زمان مطالعه و اجراییشدن طرحها

قابلیت تأثیرگذاری مفید خود را از دست میدهند .درمجموع میتوان گفت این طرحها دارای مطلوبیت کافی نیستند و باید

در مطالعه و اجرای آنها بازنگری صورت بگیرد .در طرحهای توسعۀ شهر گلپایگان نیز مانند سایر طرحهای توسعۀ کشور

ایجاد فرصتهای فرهنگی-آموزشی ،اقتصادی و شغلی و غیره در بسیاری از موارد تنها بهصورت یک سند مکتوب باقی
میماند .مشارکت مردمی در این طرحها بیان میشود ،ولی عمدتاً به مرحلۀ عملیاتی نمیرسد .در شهر گلپایگان

کاربریهای مختلفی وجود دارد که مهمترین آنها کاربریهای تجاری است که متأسفانه در شهر دارای توزیع مناسبی
نیست .عمدة این کاربریها در بخش مرکزی شهر گلپایگان قرار دارند .کاربریهای خدماتی در سطح شهر پراکندهاند
ﺟدول  .9نتﺎیج آزمون  Tبﺮاي بﺮرسی شﺎخصﻫﺎي عدالت ﻓضﺎیی در طﺮحﻫﺎي توسعۀ شهﺮ گلپﺎیگﺎن
خطﺎي استﺎندارد مﯿﺎنگﯿن

بﺎزة اطﻤﯿنﺎن  95درصد

آمﺎرة T

P-value

برابری در فرصتها

2/53

1/39529

0/13959

-0/1930 -0/7470

-3/367

0/001

مشارکت مردمی

2/57

1/05414

0/10541

-0/6392 -0/2208

-4/079

0/00

تنوع فضایی

2/70

1/08815

0/10881

-0/5159 -0/0841

-2/757

0/007

فراغت و استقالل

2/58

1/06059

0/10606

-0/6238 -0/2029

-3/897

0/00

منافع عام

2/54

1/11938

0/11194

-0/6771 -0/2329

-4/065

0/00

سازش

2/55

1/40974

0/14097

-0/7297 -0/1703

-3/192

0/002

عمومیتداشتن

2/64

1/02787

0/10279

-0/5640 -0/1560

-3/502

0/001

شفافیتسازی

2/48

1/46667

0/14667

-0/8110 -0/2290

-3/545

0/001

تفاوت

2/62

1/11265

0/11126

-0/6008 -0/1592

-3/415

0/001

شﺎخص
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و بسیاری دیگر از کاربریهای شهر در بخش مرکزی شهر متمرکز شدهاند و توزیع مناسبی ندارند .طرحهای توسعۀ شهر
گلپایگان درواقع یک طرح مکتوب است که براساس وضعیت و شرایط فیزیکی شهر ایجاد شده است .بهرهوران نهایی
طرح که مردم هستند ،نقش چندانی در همۀ مراحل انجام طرح ندارند و درواقع این طرحها به نوعی فقط یک طرح
مهندسیگونه هستند ،بدون آنکه خروجی و بازخورد موفقی داشته باشند.
برای بررسی فرضیۀ نهایی و اصلی پژوهش ،از آزمون  Tاستفاده شد .نتایج کلی آزمون  Tبرای بررسی وضعیت
شاخصهای عدالت فضایی در طرح توسعۀ شهر گلپایگان در جدول  10ارائه شده است .همچنین برای توضیح بیشتر
توزیع میانگین و  H0هیستوگرام آن در شکل  5آمده است.
ﺟدول  .10نتﺎیج آزمون  Tبﺮاي بﺮرسی عدالت ﻓضﺎیی در طﺮحﻫﺎي توسعۀ شهﺮ گلپﺎیگﺎن
شﺎخص

مﯿﺎنگﯿن

واکاوی عدالت فضایی در
طرحهای توسعه

2/58

انحﺮاف معﯿﺎر خطﺎي استﺎندارد مﯿﺎنگﯿن بﺎزة اطﻤﯿنﺎن  95درصد آمﺎرة T
0/8804

0/08800

-0/5944 -0/2452

-4/770

P-value
0.0
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شکل  .5ﻫﯿستوگﺮام وضعﯿت عدالت ﻓضﺎیی در طﺮحﻫﺎي توسعۀ شهﺮ گلپﺎیگﺎن

 آزمون ﻓﺮیدمن بﺮاي اولویتبندي شﺎخصﻫﺎي عدالت ﻓضﺎیی در طﺮحﻫﺎي توسعۀ شهﺮگلپﺎیگﺎن
آیا شاخصهای عدالت فضایی در طرحهای توسعۀ شهر گلپایگان نسبت به هم دارای اولویت هستند؟
برای آزمون این سؤال ،ابتدا فرضیههای آماری  H0و  H1ایجاد میشود:
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 :H0اولویتهای شاخصهای عدالت فضایی در طرحهای توسعۀ شهر گلپایگان از نظر مطلوبیت یکساناند.
 :H1دستکم دو اولویت از شاخصهای عدالت فضایی در طرحهای توسعۀ شهر گلپایگان از نظر مطلوبیت با هم
متفاوتاند.
ﺟدول  .11نتﺎیج آزمون ﻓﺮیدمن وضعﯿت شﺎخصﻫﺎي عدالت ﻓضﺎیی در طﺮحﻫﺎي توسعۀ شهﺮ گلپﺎیگﺎن
تعداد دادهﻫﺎي ﻫﺮ شﺎخص

درﺟۀ آزادي

آمﺎرة کﺎي دو

سطح معنﺎداري

نتﯿجۀ آزمون

100

8

13/776

0/088

 H1تأیید میشود
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با توجه به نتایج مندرج در جدول  ،11مقدار  )0/088( P-valueبزرگتر از  0/05است؛ بنابراین فرض صفر تأیید و
فرض مقابل رد میشود .درواقع وضعیت شاخصهای عدالت فضایی در طرحهای توسعه شهر گلپایگان از نظر مطلوبیت
تفاوت چندانی با هم ندارند .با این حال بهمنظور تعیین اولویت ،میانگین رتبهها بررسی میشود .نتایج مربوط به میانگین
رتبهها در جدول  12آمده است .هرچه میانگین رتبه بیشتر باشد ،اهمیت آن شاخص بیشتر است .هرچند در ارتباط با
شاخصهای عدالت فضایی در شهر گلپایگان تفاوت چندانی وجود ندارد ،اما نتایج رتبهبندی آزمون فریدمن نشان میدهد
تنوع فضایی بهعنوان شاخصی که رتبۀ اول را کسب کرده ،شناخته شده است .شاخصهای عمومیتداشتن ،تفاوت و
فراغت و استقالل نیز در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند .شاخصهایی نظیر شفافیتسازی ،سازش ،برابری-مساوات،
مشارکت و منافع عام بهترتیب آخرین رتبهها را به خود اخصاص دادهاند که از دالیل آن میتوان به مواردی مانند
نادیدهگرفتن مردم بهعنوان عظیمترین و مهمترین سرمایۀ شهر ،و گمشدن نقش مردم در حلقۀ طرحهای توسعۀ شهر
اشاره کرد؛ درحالیکه مردم باید بهعنوان عامالن فعال در این طرحها عمل کنند؛ بهجای اینکه بهعنوان پاسخدهندة
منفعل عمل کنند .هرچند در سالهای اخیر مشارکتهای مردمی و نقش آنها در پیشبرد روند توسعۀ پایدار شهرها مورد
توجه واقع شده است ،اما هنوز جایگاه واقعی خود را بهصورت عملی در طرحهای توسعه پیدا نکرده است .عدم حضور
ﺟدول  .12اولویتبندي شﺎخصﻫﺎي عدالت ﻓضﺎي در طﺮحﻫﺎي توسعۀ شهﺮ گلپﺎیگﺎن
شﺎخص

مﯿﺎنگﯿن

انحﺮاف معﯿﺎر

مﯿﺎنگﯿن رتبه

اولویتبندي

تنوع فضایی

2/70

1/08815

5/62

اول

عمومیتداشتن

2/64

1/02787

5/37

دوم

تفاوت

2/62

1/40974

5/04

سوم

فراغت و استقالل

2/58

1/06059

5/00

چهارم

منافع عام

2/54

1/11938

4/93

پنجم

مشارکت مردمی

2/57

1/05414

4/91

ششم

برابری و مساوات

2/53

1/39592

4/87

هفت

سازش

2/55

1/40974

4/86

هشتم

شفافیتسازی

2/48

1/46667

4/41

نهم
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پررنگ مردم در همۀ مراحل اجرای طرحهای توسعۀ شهری در شهر گلپایگان نیز مانند سایر شهرهای ایران ،زمینه و
بستر بروز نابرابریها و عدم موفقیت را در طرحهای توسعۀ شهری را فراهم میکند .یافتههای این بررسی ،دیدگاه
کارشناسان را در این امر ،با توجه به نتایج آزمون فریدمن تأیید میکند.
براساس جدول  ،12نگاشت مفهومی تحققپذیری عدالت فضایی را در طرحهای توسعۀ شهری و شاخصهای عدالت
فضایی با توجه به اهداف پژوهش میتوان به شکل  6ترسیم کرد.

شکل  .6نگﺎشت مفهومی اﻫداف عدالت ﻓضﺎیی در اﺟﺮاي طﺮحﻫﺎي توسعۀ شهﺮي

نتﯿجهگﯿﺮي
مهمترین وظیفۀ دولت یا ادارة محلی (ادارة شهرداری) ،تخصیص منابع کمیاب میان گروهها و جوامع شهری است .از این
رو تبیین مفهومی از عدالت فضایی در شهر و کاربردیکردن آن (بهمنظور تحقق) میتواند به برنامهریزی شهری در
شهرها بهویژه شهرهای ایران کمک شایانی کند .شهر گلپایگان یکی از مهمترین شهرهای استان اصفهان و دارای
بافتهای تاریخی بسیاری است .موقعیت این شهر در بین قطبهای اقتصادی کشور (تهران ،اراک و اصفهان) قرار گرفته
و در سالهای اخیر از نظر شهرنشینی پیشرفت سریعی داشته است .عالوه بر این محدودیتهایی مانند وجود مناطق
کوهستانی در بخش عمدهای از آن ،اراضی بیابانی وسیع در شرق و جنوب شرق ،اراضی شور در شمال ،کاهش سطح آب
های زیرزمینی ،طغیان رودخانههای فصلی ،بنبستبودن شهرستان از جنوب شرق و غرب وغیره نشاندهندة نیاز به یک
برنامهریزی دقیق در توزیع منابع و امکانات این شهر است که باید بهصورت عادالنه توزیع شود .در طرحهای جامع
شهری سعی شده به این مسئله پرداخته شود که از اهداف مهم این پژوهش نیز بهشمار میرود.
در این پژوهش اطالعات پایه با استفاده از طرح جامع شهر گلپایگان گردآوری شد .برای بررسی معیارهای مورد نظر،
از دیدگاه متخصصان ،کارشناسان و دستاندرکاران حوزة شهری و مهندسان و کارشناسان دخیل در تهیۀ طرحهای جامعۀ
شهری استفاده شد که جامعۀ آماری پژوهش را تشکیل میدهند .همچنین از طریق نمونهگیری گلولهبرفی ،بهصورت
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مجازی تعدادی از پرسشنامهها تکمیل و برای کسب اطالعات و استفاده در بخش تحلیل یافتهها ،بهصورت مجازی با
افراد نمونه مصاحبه صورت گرفت.
در این پژوهش شاخصهای عدالت فضایی با استفاده از تحلیل ثانویه در دو بخش عدالت توزیعی (مفاهیم مرتبط با
برابری و مساوات ،تنوع فضایی ،منافع عام ،آزادی) و عدالت ساختاری (مشارکت مردمی ،شفافیت ،تفاوت ،سازش و
عمومیتداشتن) بررسی شد.
نتایج بررسی شاخصهای عدالت فضایی در طرحهای جامع شهر گلپایگان نشان میدهد آیندهنگری در بخشهای
مختلف اقتصادی ،فرهنگی-اجتماعی با توجه به وضعیت گذشتۀ حاکم در این شهر صورت گرفته است .همچنین
نیازسنجیها در این بخشها با توجه به جمعیت موجود انجام میشود؛ در حالی که روند تغییرات جمعیت در این شهر
دارای نوسان بوده است .یکی دیگر از نکاتی که در ارتباط با تنوع کالبدی ویژگیهای انسانی ،اقتصادی ،فرهنگی و
اجتماعی در طرحهای شهر گلپایگان باید مورد توجه واقع شود ،توجه به پیشبینیهایی است که برای این بخش صورت
گرفته است که فقط به انواع فعالیتهای اقتصادی ،فرهنگی-اجتماعی توجه شده و به بروز انواع جدید فعالیتهای مذکور
توجهی صورت نگرفته است .یافتههای بررسی طرحهای جامع شهری در ارتباط با موضوع برابری در بهرهگیری از
فرصتها نشان میدهد از آنجا که طرحهای مذکور بهصورت متمرکز و از باال به پایین برنامهریزی میشوند ،تنها به
بررسی ابعاد فیزیکی مسائل شهر میپردازند و امکان بهرهگیری چندانی برای ساکنان شهر فراهم نمیشود؛ بنابراین مردم
شهر گلپایگان در مشارکت و همراهی با طرحها آزادی ندارند.
یکی از مهمترین مسائلی که در طرحهای جامع شهر کمتر به آن توجه میشود ،پرداختن به مسائل قشر فرودست
است .میتوان گفت در طرحهای جامع شهر گلپایگان به اشتغال و مسائل اقتصادی بسیاری پرداخته شده ،اما به مسئلۀ
گروههای کمدرآمد و پردرآمد توجهی صورت نگرفته است و برنامهها در سطحی کلی تدوین و اجرا میشود .درمجموع
شاخصهای عدالت فضایی در این طرحها پایین است؛ بنابراین این معیارها در سطح پایینی قرار دارند و نتایج یافتههای
میدانی این مسئله را تأیید میکند .نتایج آمار استنباطی نشان میدهد در شاخصهای عدالت فضایی که با استفاده از
آزمون تی تکنمونهای تجزیه و تحلیل شدهاند ،مقدار  P-Valueکمتر از  0/05است و فرض صفر رد میشود .درنتیجه
شاخصهای عدالت فضایی در سطح پایینی قرار دارند .یافتههای آزمون فریدمن بیانگر آن است که شاخصهای عدالت
فضایی در طرحهای جامع شهر گلپایگان نسبت به هم دارای اولویت نیستند و تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند .نتایج
واکاوی عدالت فضایی در طرحهای جامع شهر گلپایگان درمجموع در سطح پایینی قرار دارد.
از آنجا که واگذاری یا تغییر کاربری و تراکم و نحوة توسعه یا تفکیک هر قطعه ملک در قالب طرحهای توسعه یا
توسط ضوابط پهنهبندی و شهرسازی و دیگر سازوکارهای نظارتی میتوانند بر مرغوبیت و ارزش آن تأثیر مستقیم
بگذارند ،الزم است منافع بهدستآمده از پروژههای توسعۀ شهری با سازوکارهای مختلف از مالکان به نهادهای عمومی
بازگردانده شود .همچنین خسارات واردآمده به برخی دیگر از مالکان ،توسط عامالن یا مسئوالن بازپرداخت شود .البته در
اغلب طرحهای شهری این موضوع مسکوت مانده و توجهی به آن صورت نگرفته است.
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راﻫبﺮدﻫﺎي پﯿشنهﺎدي در راستﺎي تأمﯿن اﻫداف پژوﻫﺶ
با توجه به اهداف چهارگانۀ پژوهش ،راهبردهای پیشنهادی بهتفکیک در راستای تأمین اهداف پژوهش به شرح زیر است:
 راﻫبﺮدﻫﺎي پﯿشنهﺎدي بهمنظور ایجﺎد بﺮابﺮي و مسﺎوات:الف) توجه به مناطق محروم شهری در جهت ایجاد برابری و مساوات با توجه به وضعیت موجود شهر؛
ب) برابری در دسترسیهای فیزیکی ،روانی ،اقتصادی و مالی در شهر؛
پ) تسهیم منصفانۀ فضای شهری؛
ت) تخصیص منابع بر مبنای عدالت و برابری وظایف ،مسئولیتها و مزایای طرحهای توسعۀ شهری؛
ث) تقسیم نقشها و وظایف در مدیریت شهری و منابع با رعایت عدالت و انصاف بین همۀ گروهها.
 راﻫبﺮدﻫﺎي پﯿشنهﺎدي در ﺟهت ایجﺎد توازن و تعﺎدل:با توجه به وجود کمبودهای فراوان در طرحهای توسعۀ شهری ،سیاستگذاریهای مدیریت شهری براساس اصول
عدالت فضایی صورت گیرد و مدیریت شهری براساس اصل عدالتمحوری خدمات را توزیع کند .برخی از مهمترین
پیشنهادها برای افزایش عدالت فضایی که در چارچوب ایجاد توازن و تعادل قرار میگیرند ،شامل موارد زیر هستند:
الف) ارائۀ سازوکار توزیع خدمات برابر و متناسب با نیازهای جمعیتی؛
ب) آسیبشناسی وضع موجود و شناسایی کمبودها و نقصهای موجود در حوزة خدمات ،زیرساختها و غیره؛
پ) تعریف سیستم مشخص و عادالنه برای جریمۀ متخلفان در مدیریت شهری؛
ت) تدوین فرایندی برای حل مناقشات در مدیریت شهری.
 راﻫبﺮدﻫﺎي پﯿشنهﺎدي در ﺟهت ایجﺎد شفﺎﻓﯿت و قﺎبلرؤیتبودن:بهدلیل اهمیت زیاد طرحهای جامع و توسعه بهعنوان سندهای مهم قانونی ،حقوقی و اخالقی در زمینۀ هدایت توسعۀ
شهر ،مسئوالن امر باید در جهت تکثیر ،توزیع و انتشار مفاد طرحهای توسعۀ شهری ،و ارائۀ اطالعات در زمینۀ مراحل
اولیه و تهیه ،بررسی و تصویب آنها تالش الزم و کافی داشته باشند .طبعاً هرچه آگاهی در این زمینهها بیشتر باشد ،افراد
بیشتری از جامعه میتوانند از این امر منفعت ببرند و مدیران نیز میتوانند بهصورت واقعیتری ساختار توقعات و رفتار خود
را در زمینۀ مدیریتی از تصمیمگیریهای غیرمنطقی و غیرعملی و بروز تخلفات در توسعۀ اراضی شهری شکل دهند.
درنتیجه از پیچیدگیهای بعدی در امر توسعۀ شهری کاسته میشود .افزایش دسترسی به اطالعات در زمینۀ مفاد
طرحهای توسعه ،به رسمیت این طرحها میافزاید.
سایر پیشنهادها برای افزایش عدالت فضایی در چارچوب ایجاد شفافیت و قابلرؤیتبودن عبارتاند از:
الف) تعریف سازوکارهایی مانند پایش مستقل و ارائۀ گزارش به مردم در اجرای عدالت و رسانههای آزاد برای شفافیت
در تمام سطوح مدیریت شهری؛
ب) واضح و مشخصبودن فرایندهای تصمیمگیری بهمنظور جلوگیری از ایجاد شبهه برای چگونگی دستیابی به نتایج
آنها؛
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پ) وضوح در شناسایی و اتخاذ اهداف و اقدامات مدیریت شهری و انعکاس آن به شهروندان.
 راﻫبﺮدﻫﺎي پﯿشنهﺎدي در ﺟهت رعﺎیت حقوق شهﺮوندي:برخی از مهمترین پیشنهادها برای افزایش عدالت فضایی که در چارچوب حقوق شهروندی قرار میگیرند ،شامل
موارد زیر هستند:
الف) تعیین حقوق مالک هر قطعه زمین در رابطه با ضوابط و مقررات دولتی و محدودیتهای تعیینشده توسط این
ضوابط ،در نحوة استفاده و کاربری آن ملک (حقوق مالکیت و توسعه)؛
ب) تعیین حقوق شهروندان مالکان یا ساکنان اراضی شهری در رابطه با توسعه و نحوة استفاده و کاربری اراضی
مجاور و محلی ،و نحوة تأثیرگذاری این اراضی بر یکدیگر؛
پ) تعیینتکلیف مسئولیت ادارههای دولتی برای برنامهریزی یا کنترل توسعۀ شهر در سطوح گوناگون و تنظیم و
اجرای ضوابط شهرسازی ،طرحهای شهری و برنامهریزیها در جهت صیانت از حقوق شهری؛
ت) ایجاد تعامل شامل اشتراک سریع اطالعات ،سرمایهها و گفتوگوهای عمومی در طرحهای توسعۀ شهری؛
ث) اطمینان از مشارکت سازمانهای مردمنهاد و جوامع محلی؛
ج) تدوین راهکار ارتباط با مردم در طرحهای توسعه؛
ح) مشارکت تمامی گروههای مرتبط با توجه به دامنه و اهداف طرحهای توسعۀ شهری؛ بنابراین اطمینان از مشارکت
سازمانهای مردمنهاد و جوامع محلی بسیار اهمیت دارد .افراد باید از طیفهای گوناگون سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی،
مذهبی و غیره باشند.
خ) تعیین نقش و وضعیت حقوقی ،قانونی و اخالقی ابزارهای برنامهریزی و نظارت بر توسعۀ شهرها شامل ضوابط
شهرسازی و پهنهبندی و روشها و سازوکارهای گوناگون در زمینۀ نظارت بر کاربری ،تراکم و توسعۀ اراضی شهری و
سازوکارهای مشارکت عمومی؛
د) تعیین چارچوب قانونی و حقوقی نحوة برخورد با کاهش ارزش یا افزایش مرغوبیت اراضی بهدلیل اجرای طرحهای
توسعه ،ضوابط و مقررات و بهکارگیری ابزار کنترل توسعۀ شهری؛
ذ) تعریف ،تبیین ،تثبیت و تفکیک حق فردی ،حق عمومی ،نیاز اجتماعی ،منافع اجتماعی و مساوات اجتماعی
بهعنوان پایههای ارزشی نظامهای برنامهریزی و نظارت بر توسعۀ شهری.
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