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 چکیده 

و همچنین ادام  روند افزایش جمعیت و مهاجر   01پس از اصکلااا  اریی ده   گیری دیدگاه قطب رشکدشکل  با

ر ، توجهی ب  توزیع عادلان  قدبیگذاری ها ب  ویژه در شهرهای بزرگ و سرمای عد از انقلاب، تمرکز روستاییان ب  شهرها ب

هدف این پژوهش شناسایی متغیرهای ، بر این اساس. شده است تشدید کشور ر نواای شکهریدر سکای ثرو  و املانا 

ی کوتاه طی بازه زمان ماعیو روابط ااکم میان متغیرها در سیستم شهری ایران ب  منظور تحقق عدالت اجتکلیدی و اثرگذار 

-پژوهش اایر از نظر هدف، کاربردی و بر اسب رهیافت تحقیق، توصیفی ، فرآینداست. از این رو 1011مد  در افق 

ها و در دانشگاه یشهر یزیربرنام رشتة  متخصص 16مشارکت  باها ب  کمک تلنیک پویش محیطی و داده اکتشافی است.

متغیر اولی  جهت بررسی ویعیت  11، شناسایی ک  برآیند آنخبرگان گردآوری شده  پان  یعنوان اعضا ب  یمراکز پژوهش

از  هامتغیرمیان ااکم بر  و روابط  آینده عدالت اجتماعی در شکهرهای ایران اسکت. شکناسایی متغیرهای اثرگذار و اثرپذیر

آموزش »تغیر ممبین آن است،  تحقیق. نتایج استه دش استفاده متغیرها، «تحلی  ساختاری» پرکاربرد در آینده پژوهی،  روش

اد فرصت ایج»متغیرهای  ،همچنین برخوردار است.یی یار بالااثرگذاری بسثبا  و از در محیط سیستم  ،«اقوق شهروندی

 و متغیر ریسکککب  منزل   «توزیع عادلان  قدر  و ثرو »وجهی، ب  عنوان متغیرهای دو« راسککی شککهریدموک»و « برابر

تند. یری بسیاربالایی هسو اثرپذدارای اثرگذاری  ،«استحقاق»و « تخصیص عادلان  منابع و املانا »ی هدف شکام  متغیرها

ر تحقق عدالت اجتماعی دسککیسککتم جهت از ظرفیت بسککیار زیادی جهت تبدی  شککدن ب  بازیگران کلیدی  این متغیرها

 .باشندمیبرخوردار شهرهای ایران 

 .میک مک مسای  شهری ایران،، عدالت اجتماعی، عدالت پژوهی،آینده :هاکلیدواژه
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 مقدمه . 9

عدالت مقید ب  زمان و ملان و نوع روابط نظاما  و سکککاختارهای اجتماعی »در مطکالعا  عدالت اجتماعی مفهو  

، 1939نژاد و شککور، ، ( و بنابراین، مفهو  عدالت ابدی نیسککت )ااتمی171، ص.1936بوده )مشککلینی و هملاران، 

های آدمیان ب  عنوان اصکول خدش  ناپذیر زندگی در تاری  ترین فضکای  و ارزش(. یلی از بارزترین و مهم76-77ص.

(. از دیرباز تمرکز قدر  و ثرو ، همواره موجب 10، ص.1938زاده، است )رایمی و نقی« عدالت اجتماعی»بشکری، 

دالتی از یک طرف ااصکک  سککاختار قدر ، نظا  اقتصککادی، عبوجود آمدن سککتم و انحصککار در جامع  بوده اسککت. بی

اجتماعی و سککیاسککی بوده و از طرف دیگر ااصکک  شککرایط طبیعی اسککت. بنابراین، بازتولید روابط و مناسککبا  نابرابر 

، 1111، 1ع )ابوریسادب  منابی مختلف اجتماع یهانابرابر گروه یدسکترسکقدر  و ثرو  و تقسکیم بندی ناشکی از آن، 

وارد ادبیا  جغرافیایی شکککد و برای  1361مفهو  عکدالکت اجتمکاعی از ده  بک  طور کلی، زنکد. را رقم می (187ص.

(. 101، ص.1938)شککلویی، « گرددنخسککتین بار صککدای بازماندگان در جوامع انسککانی در علم جغرافیا طنین انداز می»

ر د ینابرابر یشکککناختو جامع  ییایجغراف هایبیینعدالت و ت یهنجار یمعنایِ ،ار،وب مفهومبیانگر   (1) شکککلک 

 .فضا است مفهو 

 

        

    

      

         

            
                           

             
              

           

               

                                  

           
            

     

      

                  
       
           

    

         
         
       

 
  است هیو سرما ساخت، بکر یها طیاز اشکال مح یتابع عنوانبه  یعدالت اجتماع. 9شکل 

 (7، ص. 1115)ایزرائی  و فرنل ، 

                                                           
1. Aborisade 
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و  عدالتیها بر سککر بیشککروع جدید از بح گذار پای « عدالت ب  مثاب  انصککاف»با مطرح کردن  71در ده   1راولز

در  1زمان با این اندیشککمند، دیوید هاروی( و هم68، ص.1939پور و هملاران، های جامع  شککهری بود )داداشنابرابری

اولین جغرافیدانی بود ک  مفهو  عدالت « عدالت اجتماعی و شککهر»با انتشککار اثر ارزشککمند خود با عنوان  1379سککال 

(، تخصیص 101، ص.1938ها )شککلویی، اجتماعی را در کمک ب  خیر و صکلاح همگانی، ملا  توزیع درآمد در ملان

عدالت (. بنابراین، 96، ص.1938اادنژاد و هملاران، گیرد )عکادلکانک  منکابع و رفع نیکازهای اسکککاسکککی مرد  بلار می

در جامع   منابعمنافع و  عیب  توز یب  طور سکککنت( 1، ص.1115، 9ی بک  عنوان یکک مکاهیت اخلاقی )مولندوفاجتمکاع

 (.  1، ص.1115، 8و فرنل  0)ایزرائی  اشاره دارد

 باشند: م  س  اص  کلیدی میشود، شاترین مفاهیمی ک  در عدالت اجتماعی بر آن تأکید میمحوری

 ب  این معنا ک  افراد در بهره برداری از منابع و امتیازا  دارای اقوق برابر هستند. : نیاز .9

 شام  کارآیی و معیارهای رشد اقتصادی و تحلی  آثار خارجی و جانبی است.: منفعت عمومی .2

تخصککیص منابع ایککافی ب  نواای خاص فقط در صککور  کمک ب  مصککالپ عمومی پذیرفت  اسککت  استتتحقا : .9

 (.187، ص.1939)مشلینی و هملاران، 

ها و خدما  شککهری و اسککتفاده صککحیپ از از دیدگاه جغرافیایی عدالت اجتماعی و شککهر، توزیع مناسککب کاربری

معیتی، افزایش منافع عمومی و توج  ب  اسککتحقاق و فضککاها از جمل  عوام  مرثری هسککتند ک  با اریککای نیازهای ج

تر عدالت اجتماعی، اقتصکادی و فضکایی را در نواای شهر برقرار کنند )بندرآباد توانند با برقراری عادلان لیاقت افراد می

(. تخصکککیص منکابع با توج  ب  میزان تأکید بر عدالت اجتماعی مرد  شکککهر را در سکککهولت 51، ص.1937و خلیجی، 

هد دسکترسکی ب  املانا  بهداشتی، زمان رسیدن ب  مح  کار، مسلن مناسب، والگوی مناسب تولید و توزیع یاری مید

( بنابراین، ارکت و پایداری شککهرها 17، ص.1935و ،ون میزان این قبی  منابع در شککهرها محدود اسککت )شککلویی، 

واادهای اجتماعی و فضایی شهرها مطابق با زمانی محقق خواهد شکد ک  تخصکیص و توزیع املانا  و خدما  میان 

 ارتقاءو  یتوانمندسککاز(، 190، ص.1938نیازهای جمعیتی و مسککاوا  و برابری جغرافیایی )ودایع خیری و ریککائی، 

 نیب رآمدنابرابر د عیتوزکاهش و  (195، ص.1111، 6)کوهنفرصت برابر  نیتضم، هم  یاسکیو سک یاجتماع یتشکمول

« دیوید هاروی»دانان مارکسکیستی ،ون (. جغرافی1، ص.1111، 7صکور  گیرد )ناکوجامع   کیمختلف در  یهاگروه

خود  هایداری و انباشکت سکرمای  با استفاده از فناوری، ابزار و تخصصمعتقدند، اقتصکاد سکرمای « 5مانوئ  کاسکتلز»و 

های روهزدایی و تغییر ملان گمحرومیتکشککی و عدالتی، بهرهکنند ک  نتیج  آن تشککدید بیهای فضککایی را خلق میفر 

                                                           
1. Rawls 
2. David Harvey 
3. Moellendorf. 

4. Israel 
5. Frenkel 

6. Kuhn  

7. Naku 
8. Manuel Castells 
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از « 9پیتر سککاندرز»و « 1هری بویتی»، «1هربر  گانز»های شککهری همچون درآمد اسککت. درخواسککت پوپولیسککتکم

 گرا باشککنددهنده مفهو  دموکراسککی تسککاویریزان این اسککت ک  ب  سککلایق عمومی ااترا  بگذارند و توسککع برنام 

هدف جغرافیدانان ملتب جغرافیای رادیلال، شکناسایی ،گونگی توزیع منابع  (.63ص. ،1939پور و هملاران، )داداش

کمیاب مث  زمین شککهری، توزیع درآمد میان مرد ، ثرو  کشککور و  یره اسککت. در ملتب جغرافیای فرهنگی نو، نی  

در نظا  سککرمای  داری دارد: نابرابری و نبود عدالت اجتماعی در شککهرها ااصکک  دو عام  بحران زا اظهار می 0اسککمیت

بخشی ب  قانون سوددهی داری ب  تحر  سرمای  در جهت تعادل. نیاز شدید سرمای 1. تثبیت فضکایی سکرمای  1اسکت: 

شرطی برای طلبان  پیش(. از دید اونی ، یک سکاختار اجتماعی تسککاوی165، ص.1936سکرمای  )مشکلینی و هملاران، 

، 1938کنندگان مرثر در فرآیند سیاسی است )ودایع خیری و ریائی، شکارکتدربرگیرندگی هم  شکهروندان ب  عنوان م

 ای باشکککد ک  افراد با کمترینای منابع باید ب  گون (. دیکدگاه این پژوهش بر آن اسکککت ک  تخصکککیص منطق 199ص.

های ارهگز شکلاف و اعترا  نسکبت ب  استحقاق اقوق خود مواج  باشند. از این رو، عدالت اجتماعی در شهر باید ب 

. 9های بالقوه و بالفع  در شککهر، . اسککتفاده از توان1. تخصککیص متناسککب املانا  و خدما ، 1زیر پاسککخگو باشککد: 

 (.181، ص.1936های فقر )مللشاهی و وکیلی، جلوگیری از ب  وجود آمدن زا  

فیزیلی و کالبدی و  فلت از بک  طور کلی، تمرکز توسکککع  در شکککهرها ب  ویژه در کلان شکککهرها، توج  ب  مفاهیم 

 رو کرده ومحیطی روب اقتصککادی و زیسککت-های اجتماعیاهداف اجتماعی، شککهرها را با ،رخ  نامطلوبی از نبود تعادل

ی گسککیختگای را همچون فقر، تعاریککا  فرهنگی، نزول کیفیت زندگی، شککلاف درآمدی، از همسککابق های بی،الش

عککدالتی در توزیع خککدمککا  و (، بی150، ص.1955پوری، کپور و بککاواناجتمککاعی، تضکککعیف نهککاد خککانواده )خککا

، 1935های  یررسمی پیش روی آنها نهاده است )مشلینی و تردست، های اسکاسکی شکهری و سکلونتگاهزیرسکاخت

(. با تمرکزگرایی شکهری پس از اصکلااا  اریکی و تزریق درآمدهای نفتی ب  شکهرهای بزرگ، کشور ما نیز 105ص.

های اجتماعی و ای رو ب  رو شکککده و در نتیج  شکککهرهای ایران با موجی از نابرابریده  اخیر با رشکککد فزاینده در ،ند

ریزی فضککایی نامناسکب وسککیسککتم ناتما  مدیریت زمین )کلانتری و هملاران، های برنام اقتصکادی از جمل ، سککیاسکت

یت از اقشککار یککعیف و کم درآمد جامع ، های قدر  سککیاسککی و اقتصککادی، نبود اما(، فشککار لابی19، ص.1935

( در فضکای عمومی و شکهری، دست ب  گریبان بوده است. 18، ص.1111، 8ی )سکگرزسکاختار یتیجنسک یهاینابرابر

گیری دوگانگی طبقاتی و ایجاد یک فضکای ناسکالم و متضککاد با نیازهای واقعی و ها موجب شکل تشکدید این نابرابری

های ها و تنشگیری ناآرامیتواند زمین  شککل وسککع  شککهری شککده اسککت. این امر میهای تشککرایط محلی در جریان

 (.  0، ص.1115، 6آلواردو و هملاران؛ 771، ص.1936اجتماعی و سیاسی را فراهم آورد )مشلینی و هملاران، 

                                                           
1. Herbert Gans  
2.  Harry Boyte  
3. Piter Saunders  
4. Neil Smith 
5. Seghers. 

6. Alvaredo 
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ای درباره عدالت اجتماعی ب  صکککور  منسکککجم توسکککط های خارجی و داخلی گسکککترده، پژوهشبا این وجود

ها ریعدالتی و نابراباندیشکمندان و پژوهشکگران شکهری انجا  شکده ک  در آن ب  تأثیرا  و پیامدهای منفی ناشی از بی

تحلی  فضکایی عدالت اجتماعی در شهر »( در مقال  1115شکود: قائدرامتی و دیگران )برای انسکان شکهری اشکاره می

 عیدر شککهر اصککفهان توز یملان عیتوز یهاخوشکک  ب  صککور  ناهمگن در یعدالت اجتماعدهد نشککان می« اصککفهان

عدالت: نقش عدالت  یامدهایبا پهمراه  یوسککع  شککهربازت»( در پژوهشککی با عنوان 1113و هملاران ) 1. کیمشککودیم

در پروژه  گانیهمسککا گیرد، ارتباط باسککلونتی، نتیج  می ییجابجا یهایریگمیدر تصککم یاجتماع  یو سککرما یاجتماع

ام  و نق ، عدالت »( طی پژوهش 1111) 9و هایلمن 1. کائوشکککودیکمتر م ییمنجر بک  ااتمکال جابجا یبکازسکککاز

با هدف کشککف سککطوح مختلف عدالت اجتماعی در ارتباط با جنسککیت، سککن، « ها در شککرق پلناجتماعی و قابلیت

 یتیجمع یهاا در گروههتیب  فعال یسفر و دسترس یشده برافرصکت در درآمد فردی و ماللیت ماشکین ب  بررسکی 

مرتبط با ام  و نق  عمدتاً در توسکککع   یاجتمکاع ینکابرابرتوجک  بک  پردازد. نتکایج تحقیق بیکانگر عکد می متفکاو 

های در گستره پژوهش شود.یپروژه در نظر گرفت  نم یابیدر ارز یام  و نق  است و تا اد قاب  توجه یهاسکتمیسک

واکاوی فضکایی مناطق شهری شیراز از منظر عدالت اجتماعی با تأکید »پژوهش  (، در1935داخلی، سکتاوند و دیگران )

 هایبندی مناطق شکککهری از منظر برخورداری عمومی با اسکککتفاده از مدلب  منظور تحلی  و رتب « بر خکدما  عمومی

ویکککعیت  گیردنتیج  می 0تکاپسکککیس فکازی، ویلور و روش تصکککمیم گیری ،ند معیاره ارزیابی تولید وزنی تجمعی

های المروایی خوب شکهری و زیست پذیری در کانون های جر  خیز بخش مرکزی شهر تهران نامطلوب شکاخص

سککنجش عدالت اجتماعی با رویلرد توسککع  »( در مطالع  1937و رابط  یککعیف و متوسککط دارند. بندرآباد و خلیجی )

،گونگی توزیع خدما  در مناطق شهر تبریز  ب  بررسکی و شناخت نحوه و« پایدار، نمون  موردی: مناطق شکهری تبریز

ها مبین پردازد. یافت (، میGRAگیری از مدل تحلی  خاکستری )یافتگی با بهرهو تعیین معیارهای اصکلی سکطپ توسکع 

( ب  1936آن اسککت توزیع خدما  و املانا  در مناطق شککهر تبریز متوازن و هماهنس نیسککت. مشککلینی و دیگران )

های آمار ، از روشبررسککی ارتباط میان عدالت شککهری و سککرمای  اجتماعی در محلا  شککهر فردوسککی منظور مطالع  و 

ها ب   یر از محل  محمود آباد، عدالت توصکککیفی و اسکککتنباطی بهره گرفت  ک  نتایج نشکککانگر آن اسکککت، در تما  محل 

ی در بیشترین تأثیر را بر عدالت اجتماعاجتماعی شکهری بالا و میزان سکرمای  اجتماعی پایین بوده و همچنین مشارکت، 

ای، سکککطپ های محل بیشکککتر مسکککای  کیفیت زندگی، نابرابری انجا  شکککده یهاپژوهشبنابراین، در هکا دارد. محلک 

برخورداری از خکدما  و املانا ، نقش سکککرمای  اجتماعی و نابرابری فضکککایی از منظر عدالت اجتماعی مورد توج  

پذیری عدالت اخت و قدر  تاثیرگذاری هر یک از متغیرها و روابط ااکم در امر تحققبوده اسکککت. مطکالعک  در شکککن

   شود.اجتماعی، نقط  قو  این پژوهش و ارزیابی مویوع محسوب می

                                                           
1. Kim 

2. Cao 

3. Hickman 
4. Waspas 
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نی ریزی شهری سنتی نیازمند تحول و دگرگونی در مبابرنام ، های فضکایی سکیستم شهریپیچیدگیب  دلی  امروزه 

پذیری بتواند نواقص و پذیری و انعطافتا با ارتقاء بازدهی، افزایش تحقق بودههکا و روشهکا، رویلردهکا و انکدیشککک 

شکککهری ب  مباا  نابرابری، دسکککترسکککی ب  مطالعا  توج  بیشکککتر از این رو،  کمبودهای تئوریک خود را رفع نماید.

پذیری عدالت بر تحققخکدما ، توزیع املانا  و خدما ، سکککران  کاربرهای شکککهری، شکککناخت متغیرهای اثرگذار 

 های اقتصکککادی وریزیدهی و ایجاد تعادل و توازن در برنام اجتمکاعی و روابط متقکابک  بین متغیرها ب  منظور شکککل 

 ،جهت پاسخگویی ب  این نیازاجتماعی برای تسکهی  عادلان  منابع و املانا  در شکهرهای ایران امری یکروری اسکت. 

را نسککبت ب  رویدادها،  ولانو مسککئ دید مرد  تواندمی ،ریزیدر برنام ر متأخر صککمعا هایرویلردپژوهی یلی از آینده

کاهش نارسایی ها  ،در همین راسکتا. (19 ، ص.1936ها و مخاطرا  ااتمالی باز نگاه دارد )زیاری و هملاران، فرصکت

در جهت ارکت ب  سکمت توسکع  متوازن و پایدار شکهری برای نهادین  شدن عدالت اجتماعی در شهرهای کشور، ما 

را برآن می دارد، شکککناخت متغیرهای کلیدی و اثرگذار ب  منظور تحقق پذیری عدالت اجتماعی در شکککهرهای ایران در 

 نبوه متغیرها مسأل  اصلی این نوشتار را شل  دهد.و مطالع  روابط ااکم از میان اجم ا 1011افق 

   متدولوژی. 2

 (،1، ص.1117، 1)سادندورفآماده شکدن برای رییارویی با رخدادهای ناپایدار یا نامشخص  پسکامدرن، طیدر شکرا

 ریرپذییو تغ سکککیال مثاب ب   یروابط اجتماع پیش روندگیو ( 59، ص.1930رفتن ب  آینده )خزایی و اسکککینی گللار، 

های ایجاد شده )رفتارها( توسط های متغیر و انتخابهای موقعیتبا اسکتفاده از فع  و انفعال (13، ص.1111، 1)اسکلاتر

ای برای فهم روابط متقاب  این اساس آینده نیازمند رویلرد میان رشت  بر(. 189، ص.1939آید )سکامرز، افراد بوجود می

وهی، پژتوان گفت آینده، میپژوهی و اشککاع  مبانی فلری آنندهبا ظهور تفلر آی. (118، ص.1113، 9)،اکرابارتی اسککت

)تقوی،  تاس داشتن دیدی سطپ بالا وهای انسکانی وها و اسکتعدادهای طیف متنوعی از نیرگیری از توانایینیازمند بهره

ژوهش این پ بنیادین رویلرد، الل عنایتسکککهی  ب  عنوان یلی از ابعاد تحقیقاتی  0پژوهی انتقکادیآینکده(. 5، ص.1931

  8گاه پاپرو بر اساس دید اکتشافی-توصیفی ،تحقیق رهیافتپژوهش اایکر از نظر هدف، کاربردی و بر اسب  .اسکت

تعیین عوام  و متغیرهای موجود در عدالت  ب  منظور شککناسککایی و اسککت. کمی-ها کیفیب  لحاظ سککرشککت روش

ای افراد ردپبک  کمک تلنیک پویش محیطی با روش های مرور منابع ،اپی، مقالاتی ب  قلم خبرگان، هکا اجتمکاعی، داده

در پان   .اسکککت گردآوری شکککده (117 ، ص.1939هکا و پان  خبرگان )فخرایی و کیقبادی، کلیکدی، پکایش کنفرانس

تسکککلط نظری، تجرب  عملی و  ره محورهای خبدر تلنیک 6هاز نظر گود زیرا ،گرفت  بهرهگیری هدفمند خبرگان از نمون 

                                                           
1. Suddendorf 

2. Slaughter 

3. Chakrabarti. 

4. Critical Futures Studies 

5. Popper  

6. Godet 
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. جامع  (116 ، ص.1936شککی، )نصککرتی هِ تعداد آنها ارجحیت دارد برمتخصککصککین های اطمینان از جامعیت دیدگاه

را  ی ها و مراکز پژوهشدر دانشگاه یشهر یزیربرنام  جغرافیا و رشکتة متخصکص 16مشکارکت با آماری این پژوهش 

متغیر اولی  جهت  11پان  خبرگان، شکککناسکککایی  جلسککک  0برگزاری  تلنیک پویش محیطی وگیرد کک  برآیند دربر می

مک یکم افزارروش تحلی  ساختاری با استفاده از نر  ها بادادهبررسکی ویکعیت آینده عدالت اجتماعی در شهر است. 

(MICMAC)1  د. نشومی تجزی  و تحلی 

ی سکککاختار روابط بین متغیرهای کیف ترین متغیرها وتعیین کلیدی هکدف تکأکید بردر روش تحلیک  سکککاختکاری، 

فرآیند روش تحلی  . (171، ص.1938، و هملاران است )اامدیانبینی پیچیده و  یرقاب  پیشکننده سکیسکتم توصکیف

ینده . تهی  فهرستی از عوام  و متغیرهایی ک  بر آ1شود: شکناسکی از سک  گا  اصکلی تشلی  میسکاختاری از نظر روش

. شناسایی و توصیف روابط میان متغیرها و عوام  1شود، انجا  می تأثیرگذار هسکتند و بر اساس تلنیک پویش محیطی

میان متغیرها و عوام  تأثیرگذار )ناظمی،  رابط  دی بر اسککاسمتغیرهای کلی. شککناسککایی 9شککده در گا  اول، شککناسککایی

 ردیدگستفاده مک اافزار میکاز نر ی دیکل یرهایمتغ ییشکناسکاجهت برای انجا  محاسکبا  پیچیده (. 976 ، ص.1930

پس از فهرست متغیرها توسط کارشناسان، شد  اثر هر متغیر بر متغیر دیگر و (. 919، ص.1938)جائوتسکی و سکاپیو، 

ک نمودار نتیج  ب  صککور  ی .(51، ص.1936گردد )طالبیان و هملاران، دهی تعیین میروابط میان آنان براسککاس امتیاز

 .شود( نمایش داده می1تأثیرپذیری( مطابق شل  شماره )-در یک محور مختصا  )تأثیرگذاری

 

         
     

         
         

                             

         
    

            

     
      

         
      

              

     

          

         
 

 
 های مختلف متغیرهاتأثیرپذیری گروه -. پلان تأثیرگذاری2شکل 

 (87، ص.1116)لابِدزکا، مأخذ:  

                                                           
1. Matrix Impacts Cross Multiplication Applied to Classification 
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 ها یافته. 9

دارای عنصکککر و اجزاء خاص اسکککت ک  روابط مشکککخص و نیز عمللرد ب  عنوان یک ک  پیچیده ، هر مجموعک 

از تلنیک پویش با اسککتفاده اولی   متغیر 11 د. بنابراین،ندهتشککلی  می« سککیسککتم»میان عناصککر، یک مند و معین نظا 

بررسکککی  و پان  خبرگان ،ها(مرور منکابع ،کاپی، مقکالاتی ب  قلم خبرگان، ردپای افراد کلیدی، پایش کنفرانسمحیطی )

گردآوری و با  ای و پیمایشیاطلاعا  از طریق منابع اسنادی، کتابخان  شکناسکایی شدند. ب  عبار  دیگر، پیشکین  ادبیا 

   .( ارای  شده است1ک  در جدول )متغیرهای ب  دست آمده از مصااب  با کارشناسان و متخصصان با هم تلفیق شده 

 

 9095اجتماعی اثرگذار بر شهر در افق . پایگاه متغیرهای اولیه عدالت 9جدول 

 متغیرهای اولی 
 اندازه دولت دیتحد -18 از بازنشستگان و از کارافتادگان یتی،تر اما جادیا -5 ایجاد فرصت های برابر -1

 یکاهش فساد ادار -16   یشهر رانینظارت بر عملکرد مد -1 دموکراسی شهری -1

   یشهر یها اران ی یاصلاح هدفمندساز  -11 عادلان  قدر  و ثرو  عیتوز -9
 یسلونتگاه ها یسامانده -17

 یررسمی 

 در شهرها یتیجنس ضیرفع تبع -15 به خدمات   یمناسب دسترس یفضا جادیا -99 ریفراگ یاجتماع نینظا  تام -0

 تأمین نیازهای اولی  -8
 یمشارکت شهروندان در طرح ها و برنام  ها -11

   یشهر
   یسالار ست یشا -13

تخصیص عادلان  منابع و  -6
 املانا 

 یکاهش شلاف طبقات -19
منابع و خدما  بر اساس  عیتوز -11

 ازین
 استحقاق   -11 یآموزش اقوق شهروند -10 نظا  مالیاتی کارآمد -7

 (1933، پژوهشهای یافت مأخذ: )

 

 1011ق پژوهی را در افسیستم در مطالعا  آیندهای این متغیرها ب  عنوان بخشکی از یک سکیسکتم شهری مبنای پای 

 روابط بین متغیرها توسط متخصصین و امتیازدهی و ارزیابی 11 × 11با تشلی  یک ماتریس ب  ابعاد  دهند.تشکلی  می

جهت مطلوبیت  بار 0تا  ها،رخشها با افزایش تعداد از روایی بالاییرسکککیدن ب  یکککریب  ب  منظور، در پن  خبرگان

زار میک مک افبرآیند اولی  تحلی  اجزای سیستم ب  کمک نر یی قاب  قبول رسیدند. ها ب  روای، سکطپ دادهصکددرصکد

   .( نشان داده شده است1نیز در جدول شماره )

 

 ها. برآیند نخست تحلیل ماتریس داده2جدول 

 11 اندازه ماتریس
 0 تعداد تکرار
 118 تعداد صفر
 115 تعداد یک
 51 تعداد دو
 15 تعداد سه
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 116 جمع
   10/81  پرشدگی میزان

 (1933های پژوهش، مأخذ: )یافت 

 

رابط  قاب  ارزیابی در این ماتریس،  116 است. بنابراین،درصد بوده  10/81میزان پرشکدگی ماتریس  ،اسکاساین بر 

از ارتباط نسکککبتاً رابط   51رابط  تأثیر کمی بر همدیگر داشکککت  و  115رابطک  از یلدیگر هی  تأثیری نپذیرفت  اند.  118

طوری ک  دارای تأثیرگذاری و ین آنها بسککیار زیاد بوده امتغیر نشککان می دهد ارتباط ب 15قوی برخوردار بوده اند. رابط  

 تأثیرپذیری بیشتری می باشند.

 متغیرهاجش اثرگذاری و اثرپذیری مستقیم سن .9 .9

میزان  اسککت ک  افزار میک مکتوسککط نر  متغیرها ارتباط بینتجزی  و تحلی   نتایج ااصکک  از ،(9)ه شککمارجدول 

 دهد. اثرگذاری و اثرپذیری مستقیم متغیرها بر یلدیگر نشان می

 

 اثرگذاری و اثرپذیری مستقیم متغیرهانتایج  .9جدول 

 متغیرهای اثرگذار رتبه
میزان اثرگذاری 

 به درصد
 اثرپذیرمتغیرهای 

میزان اثرپذیری 
 به درصد

 3 توزیع عادلان  قدر  و ثرو  11 ایجاد فرصت های برابر 1
 5 تخصیص عادلان  منابع و املانا  3 توزیع عادلان  قدر  و ثرو  1
 5 ایجاد فرصت های برابر 5 دموکراسی شهری 9
 7 نیازتوزیع منابع و خدما  بر اساس  5 تخصیص عادلان  منابع و املانا  0
 7 استحقاق 7 آموزش اقوق شهروندی 8
 7 کاهش شلاف طبقاتی 8 استحقاق 6
 6 تامین نیازهای اولی  8 نظا  تأمین اجتماعی فراگیر 7

5 
مشارکت شهروندان در طرح ها و برنام  های 

 شهری
 6 نظا  تأمین اجتماعی فراگیر 8

 0 کاهش شلاف طبقاتی 3
-برنام رکت شهروندان در طرح ها و مشا

 های شهری
6 

 8 دموکراسی شهری 0 توزیع منابع و خدما  بر اساس نیاز 11
 8 کاهش فساد اداری 0 اصلاح هدفمندسازی یاران  های شهری 11
 0 ساماندهی سلونتگاه های  یررسمی 0 تامین نیازهای اولی  11
 0  خدماایجاد فضای مناسب دسترسی ب   0 ایجاد فضای مناسب دسترسی ب  خدما  19
 0 اصلاح هدفمندسازی یاران  های شهری 0 نظار  بر عمللرد مدیران شهری 10

 9 ساماندهی سلونتگاه های  یررسمی 18
 ایجاد ،تر امایتی از بازنشستگان و

 از کارافتادگان 
0 

 0 رفع تبعیض جنسیتی در شهرها 9 نظا  مالیاتی کارآمد 16
 9 بر عمللرد مدیران شهرینظار   9 رفع تبعیض جنسیتی در شهرها 17
 9 شایست  سالاری 9 تحدید اندازه دولت 15
 1 آموزش اقوق شهروندی 1ایجاد ،تر امایتی از بازنشستگان و از  13
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 متغیرهای اثرگذار رتبه
میزان اثرگذاری 

 به درصد
 اثرپذیرمتغیرهای 

میزان اثرپذیری 
 به درصد

 کارافتادگان
 1 نظا  مالیاتی کارآمد 1 شایست  سالاری 11
 1 تحدید اندازه دولت 1 کاهش فساد اداری 11

 (1933های پژوهش، مأخذ: )یافت 

 

  عیناً با اختلاف جزئی در رتب در محیط سککیسککتم متغیر کلیدی اثرگذار و اثرپذیر 11تحلی  ها ااکی از آن اسککت، 

 تلرار شده اند.

 اثرگذاری و اثرپذیری مستقیم متغیرها ارزیابی گراف .2 .9

تغیرهایی ک  نا  دارند. م« سککیسککتم پایدار و ناپایدار»در تلنیک تحلی  اثرا  متقاب  دو نوع پراکندگی وجود دارد ک  

جای دارند در اکثر مواقع در ویکککعیت بینابین از اثرگذاری و اثرپذیری قرار  مختصکککا اول محور قطری صکککفحک  

(، 9) شل سازد. از این رو، طبق با مشکل  مواج  می گیرند ک  این مسکأل  شکناسکایی متغیرهای اصکلی و کلیدی رامی

بیشتر در رها متغیدهنده ویکعیت ناپایداری سکیستم است و پراکنش نشکان سکیسکتم مختصکا نحوه توزیع متغیرها در 

 ند  بودن متغیرهای کلیدی اثرگذار،دهد اک  این امر نشککان می شککودصککفح  مشککاهده می این محور قطریگرداگرد 

   .نمایدسیستم را تهدید می
 

           

         
 

 
  اری و اثرپذیری مستقیم متغیرهای عدالت اجتماعیاثرگذپراکنش  نقشه .9شکل 
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  شککناسککایی قاب با توج  ب  موقعیت آنها در سککیسککتم مختصککا  بالا افزار پنج نوع از متغیرهانر  تحلی بر اسککاس 

   باشند:می
. ارنددمتغیرهای این ناای  اثرگذاری بیشکککتر و اثرپذیری کمتری : کننده یا تأثیرگذار()متغیرهای تعییننتاییته اول  -

با توج  ب  پلان اشند. بآینده سکیسکتم بیشتر تحت تأثیر این متغیرها بوده،  یرقاب  کنترل و از ثبا  بیشتری برخوردار می

 1011ین متغیر عدالت اجتماعی در محیط شکککهری در افق ب  عنوان اثرگذارتر« آموزش اقوق شکککهروندی»پراکندگی، 

   .شودشناخت  می
اثرگذاری و اثرپذیری بالایی دهنکده متغیرهایی اسکککت ک  از نشکککان :نتاییته دو) )متغیرهای کلیدی یا دو وجهی( -

ن ایاست. ها با عد  پایداری آمیخت  ماهیت آن .اندشکرق صکفح  مختصکا  جای گرفت قسکمت شکمالبرخوردار و در 

متغیرهای کلیدی یا دو وجهی ب  دو گروه همچنین،   «.دموکراسککی شککهری»و « ایجاد فرصککت برابر»ها عبارتند از متغیر

 قاب  تقسیم است:« هدف»و « ریسک»متغیرهای 
شککرق قرار دارد و از ظرفیت بسککیار زیادی جهت این متغیر در بالای خط قطری ناای  شککمال  متغیرهای ریستتک: .9

   «.توزیع عادلان  قدر  و ثرو »مانند  ،شدن ب  بازیگران کلیدی سیستم برخوردار است تبدی 

متغیرهای  نمودن کاریشککرقی نمودار جای دارند. با دسککتاین متغیرها در زیر خط ناای  شککمالمتغیرهای هدف:  .2

نتایج از  بیش از آن ک  غیرهااین مت. دسکترسی پیدا کردنظر موردو تلام  سکیسکتم در جهت  توان ب  تغییرا هدف، می

 تخصککیص عادلان  منابع و»مانند  ،می باشککنددر سککیسککتم « اهداف مملن»نگر نشککا، دهندنمایش  را ایشککدهپیش تعیین

 .«استحقاق»و  «املانا 

ی نشانگر متغیرهایی است ک  از میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیر :پوشی(ناییه ستو) )متغیرهای مستتقل یا بابل چشم -

یری در گ. اما هر یک از این متغیرها از ویککعیت یلسککانی برخوردار نبوده و بنا ب  موقعیت جایهسککتندکمی برخوردار 

ایجاد » ،«اصلاح هدفمندسازی یاران  های شهری»سکیسکتم، شکرایط متفاوتی را تجرب  خواهند نمود. این متغیرها شکام  

، «سکاماندهی سلونتگاه های  یررسمی»، «نظار  بر عمللرد مدیران شکهری»، «فضکای مناسکب دسکترسکی ب  خدما 

 «شایست  سالاری»، «ایجاد ،تر امایتی از بازنشکسکتگان و ازکارافتادگان»، «رفع تبعیض جنسکیتی»، «نظا  مالیاتی کارآمد»

 تر شککوند از قابلیتیرهای این ناای  هر ،  ب  ناای  دو  نزدیکلاز  ب  ذکر اسککت متغ اسککت. «تحدید انداره دولت»و 

 کنترل توسط سیستم برخوردار بوده و بر اهمیت استراتژیک بودن متغیرها خواهد افزود.

ها زیاد ی آنها کم و تأثیرپذیرمتغیرهایی را ک  میزان تأثیرگذاری آن )متغیرهای تأثیرپذیر یا وابستتته(: ناییه چهار) -

یند. آشوند و جزو اهداف سیستم ب  شمار میدهند. معمولاً ب  عنوان خروجی سیستم در نظر گرفت  مینشکان میاسکت، 

و « تأمین نیازهای اولی »، «توزیع منابع و خدما  بر اسککاس نیاز»، «کاهش شککلاف طبقاتی»این متغیر عبار  اسککت از 

 «.کاهش فساد اداری»

عم   «ریسکککک ثانوی »نزدیلی مرکز ثق  نمودار جای دارند و گاهی ب  عنوان  در ناییه پنجم )متغیرهای تنظیمی(: -

غیرهای ، متغیرها قاب  ارتقاء ب  متبرنام  های عدالت اجتماعیهای دولت در زمین  ها و تصمیمد. بسکت  ب  سیاستنکنمی
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و « راگیرنظا  تأمین اجتماعی ف»  توان بباشککند. در این زمین  میتأثیرگذار، تعیین کننده یا متغیرهای ریسککک و هدف می

 اشاره کرد.  «های شهریمشارکت شهروندان در طرح ها و برنام »

مسکککتقیم متغیرهای کلیدی در عدالت اجتماعی بر یلدیگر ب   و اثرپذیری اثرگذاری نحوه (0) شکککماره در شکککل 

ط، اثرهای یعیف، اثرهای متوسترین اثرها، یعیف بر اسکبو اثرپذیری این اثرگذاری شکده اسکت.  تصکویر کشکیده

ر دامتیازدهی کارشککناسان،  بر اسکاسشکود. ترین اثرها ب  صکور  خطوط گرافیلی نمایش داده میاثرهای قوی و قوی

ص عادلان  تخصیو  توزیع عادلان  قدر  و ثرو ، ایجاد فرصت برابر»شکام  متغیرهای  روابطترین این سکیسکتم، قوی

« ارآمدنظا  مالیاتی ک»، «آموزش اقوق شهروندی»و متغیرهای  مسکتقیم گذاریرین اثراسکت ک  بیشکت« منابع و املانا 

   باشند.دارا میرا نسبت ب  سایر متغیرها  کمترین اثرپذیری مستقیم« تحدید اندازه دولت»و 

 

 
 . گراف روابط مستقیم بین متغیرها 0شکل 

 

 نجش اثرگذاری و اثرپذیری غیرمستقیم متغیرهاس .9 .9

ب  از جایگاه شککشککم در اثرپذیری مسککتقیم ب  رت« کاهش شککلاف طبقاتی»رتب  برخی متغیرها ب  ویژه  بخشدر این 

 انند جدولشککود. اما هممشککاهده میاند     سککایر متغیرها تغییراتیسککو  در اثرپذیری  یرمسککتقیم ارتقاء یافت  و در رتب

دهنده آن است، این متغیرها از توانایی تحت اند ک  نشکانداده( ده متغیر اول رتب  بالایی را ب  خود اختصکاص 9شکماره )

 باشند.تأثیر قرار دادن محیط سیستم ب  صور   یرمستقیم برخوردار می
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 مستقیم متغیرها:غیرارزیابی گراف اثرگذاری و اثرپذیری  .0 .9

هنده دنشکککان  یرمسکککتقیم و اثرپذیری درگراف اثرگذاری (، نحوه توزیع متغیرها8)پلکان پراکنکدگی شکککماره طبق 

اما یک تفاو  فااش نسبت ب  نمودار پراکنش اثرگذاری و اثرپذیری مستقیم دیده ویکعیت ناپایداری سکیسکتم است. 

پوشککی( از االت تجمع خارو و ب  در ناای  سککو  )متغیرهای مسککتق  یا قاب  ،شککممتغیرهای این نمودار، شککود. می

باشککند. بنابراین، متغیرهای در اال ارکت می( یدو وجه ای یدیکل یرهای)متغصککور  قطری ب  سککمت ناای  دو  

 اثر شده و از اثرگذاری و اثرپذیری بسیاری برخوردار« تشدید»مسکتق  هر،  ب  سکمت ناای  دو  نزدیلتر شوند باع  

 شوند.می

 

          

         
 

 
 اثرگذاری و اثرپذیری غیرمستقیم متغیرهای عدالت اجتماعی  پلان پراکندگی .0شکل 

 

ر ارای  همدیگمستقیم متغیرهای کلیدی در عدالت اجتماعی بر  یراثرگذاری و اثرپذیری  ( نحوه6) شماره در شکل 

 شده است. 
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 . گراف روابط غیرمستقیم بین متغیرها 0شکل 

 

ایجاد فرصت »ترین روابط شام  متغیرهای (، قوی0شکماره )گذاری متخصکصکین، همانند شکل  با توج  ب  ارزش

م و اسککت ک  بیشککترین اثرگذاری  یرمسککتقی« برابر، توزیع عادلان  قدر  و ثرو  و تخصککیص عادلان  منابع و املانا 

 ماز کمترین اثرپذیری  یرمسککتقی« تحدید اندازه دولت»و « نظا  مالیاتی کارآمد»، «آموزش اقوق شککهروندی»متغیرهای 

 در مقایس  با دیگر متغیرها برخوردار است.

 بحث . 0

عک  صکککور  گرفت  در اوزه عدالت اجتماعی، هر یک از پژوهشکککگران ب  یک جنب  خاص از متغیرهای بکا مطکال

. اما با اندمورد کنلاش قرار داده در جغرافیای شککهری ایران عدالت اجتماعی تمرکز نموده و یککعف و قو  های آن را

 ع این مطال ،شکهریدر محیط  متغیرهای عدالت اجتماعیگاه یاری و جادر شککناخت میزان اثرگذ بررسکی اند توج  ب  

وزن و اثرگذاری مضکککاعف هر یک از متغیرهای عدالت اجتماعی جهت شکککناخت  بر خود را تمرکز دقیق و صکککرف

 یاجتماع عدالت ندهیآ تیاثرگذار بر ویع یدیکل یرهایمتغ مطالع  نماید.معطوف میمتغیرها در محیط سکیستم شهری 

از نقش بسکککیار مرثر  کلیدی و بازیگرانمتغیر ب  عنوان  6متغیر مورد مطالع ،  11از بین دهکد، نشکککان می 1011در افق 

 .  برخوردارند سیستم شهری ایرانعدالت اجتماعی در  پذیریمهمی در تحقق
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 9095در افق  م و غیرمستقیم بر سیستم عدالت اجتماعی. مهمترین متغیرهای کلیدی اثرگذار مستقی0جدول 
 به درصد امتیاز )اثرگذاری غیرمستقیم( متغیر کلیدی امتیاز به درصد ی مستقیم(اثرگذار) متغیر کلیدی رتبه

 11 ایجاد فرصت های برابر 11 ایجاد فرصت های برابر 1

 3 عادلان  قدر  و ثرو  توزیع 3 توزیع عادلان  قدر  و ثرو  1

 5 تخصیص عادلان  منابع و املانا  5 دموکراسی شهری 9

 5 آموزش اقوق شهروندی 5 تخصیص عادلان  منابع و املانا  0

 5 دموکراسی شهری 7 آموزش اقوق شهروندی 8

 6 استحقاق 8 استحقاق 6

 (1933، های پژوهش)یافت : مأخذ

 

، «توزیع عادلان  قدر  و ثرو »، «ایجاد فرصت های برابر»متغیر کلیدی از جمل ،  6محیط سکیسکتم تحت تأثیر این 

است ک  در ناای  « استحقاق»و « آموزش اقوق شهروندی»، «تخصیص عادلان  منابع و املانا »، «دموکراسکی شکهری»

و  «آموزش اقوق شکککهروندی»یکک و دو  پلکان اثرگذاری و اثرپذیری مسکککتقیم و یرمسکککتقیم قرار دارند. متغیرهای 

سککو،  شککود، زیرا از یکها در نظر گرفت  می-ترین مرلف کننده، بحرانیب  عنوان متغیرهای تعیین« ی شککهریدموکراسکک»

  عبار  دیگر کنند. بتغییرا  سکیسکتم وابسکت  ب  آنهاست و از سوی دیگر ب  عنوان متغیرهای ورودی سیستم عم  می

توزیع عادلان  »، «های برابرایجاد فرصت»بعدی متغیرهای پایداری سکیسکتم شدیداً ب  این متغیرها وابست  است. در سطپ 

متغیرهای دووجهی معروف  ک  ب  قرار دارند« اسکککتحقاق»و « تخصکککیص عادلان  منابع و املانا »، «قکدر  و ثرو 

 باشکند. ماهیت این متغیرها با عد  پایداری آمیخت  است، زیرا هر عم  و تغییری بر روی آنها موجب واکنش و تغییرمی

رهای آنچ  در اینجا مهم است، از میان متغی گردد و همچنین بر سکیسکتم اثرگذاری قاب  قبولی دارند.بر دیگر متغیرها می

شککود، ،ون با اثرگذاری و جزو متغیرهای اسککتراتژیک محسککوب می« توزیع عادلان  قدر  و ثرو »دووجهی، متغیر 

، خسککتن توجهی ب  این متغیرهاهای کماز ریشکک  ود قرار دهد.تواند سککیسککتم را تحت تأثیر خاثرپذیری بسککیار بالا می

ک   تدر شهرهای ایران اشاره داش« نوسازیو مدرنیزاسیون »برنام  شهرنشینی تحت لوای رشکد شکتابان و بیتوان ب  می

 ،سشده است. سپدر گذشکت  گرا دی تمرکزاقتصکا-منجر ب  توسکع  ناموزون و اسکتقرار سکاختارهای سکیاسکیاین امر 

اقتصکاد نفتی و سکود ناشکی از آن موجب انباشکت و تراکم سکرمای  و ب  دنبال آن انباشکت قدر  ب  ویژه در شهرهای 

ا و هتوج  ب  پتانسکککی  باتوزیع عادلان  قدر  و ثرو  عد  های برابر و خلق فرصکککتتشکککدید عد  موجکب  ،بزرگ

و تمرکز خدما  و فعالیت های تولیدی در شکهرها شکده اسکت. این توسکع  نامتوازن باع  رشد  محیطی هایظرفیت

های اخیر، ای ک  در ده . ب  گون آن مناطق ب  دنبال دارد «قطبی شکککدن» سکککرانجا هکا و مناطق خاص و برخی بخش

 دهرقم خور از جمل  تهران، البرز، مشککهد، تبریز و... شککهرهای بزرگ طبقا  اجتماعی خاص در الگوی توسککع  ب  نفع

های انسانی، اجتماعی و اقتصادی را ب  سوی خود جذب نموده زرگ در ایران بیشکترین سرمای زیرا شکهرهای ب اسکت.

ثرو  دامن املانا  و  خدما ،محرومیت، نابرابری و عد  دسککترسککی سککایر مناطق شککهری ب   ب اسککت. این مسککئل  

یز و ن فقر شککهری ،گیری سککلونتگاه های  یررسککمی و ااشککی  نشککینی در اطراف شککهرهای بزرگ ایرانزند. شککل می
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خوابی در درون درخت خوابی، اجاره پشککت با  فقط جهت خواب و ماشککینگور خوابی، های متأخری از جمل  پدیده

بزرگ )از جمل ، شککهر تهران( از پیامدهای عد  توزیع بهین  قدر ، ثرو  و املانا  در پهن  سککرزمینی ایران  شککهرهای

و شکککوریدن برعلی  سکککاختار قدر  و  ناریکککایتی عمومی اقتصکککادی،-اسکککت. از این رو، بروز بحران های اجتماعی

اقوق  در آموزش ،سککازد. بنابراینسککیمای شککهری و عمللردی سککیسککتم شککهری را با مخاطره مواج  می ،ااکمیت

اق  ،شککهروندانهمچون اق ایا ، کیفیت زندگی، اق کرامت و برابری  مسککایلی و دموکراسککی شککهری شککهروندی

تواند تحقق عدالت اجتماعی را تحت الشعاع قرار میاق مشکارکت در تعیین سکرنوشت  و دیآزادی و امنیت شکهرون

اذف یا کاهش تبعیض بین افراد از لحاظ جنسکککیت، نژاد، سکککن، زبان، طبق  های برابر ب  دور از دهد. ایجاد فرصکککت

تواند جامع  شکککهری، نیز می های مادی و معنوی موجود برای تما  اقشکککار، ب  منظور اسکککتفاده از نعمتاجتماعی و ...

 مقا  ها و ،اداکثر منفعت محرومان را تأمین نماید و هم یککمن برقراری برابری فرصککت بر اسککاس اسککتعداد فردی

تواند از اختیارا  مدیران و پکذیر کند. توزیع عادلان  قدر  و ثرو  میهکا را برای همگکان بکاز و دسکککترسموقعیکت

شوراهای ها یا ادود و اختیارا  مقاما  و نهادهای محلی از جمل  پارلمان مسکئولان شکهری کاسکت  و موجب تقویت

همچنین، در صور   شکهری گردد تا شکهروندان را در اداره بهین  و شکایسکت  شکهر ب  مشارکت در امور تر یب نماید.

و  نمودهتر بسککامان کم درآمد را اجتماعیهای گروه ویککعیت نابسککامانتوزیع عادلان  ثرو  در سککطوح مختلف جامع  

این امر کیفیت زندگی و شکککلاف طبقاتی را بهبود خواهد بخشکککید. نحوه توزیع عادلان  منابع و املانا  بر سکککاختار و 

ماهیت شکهر و تفلیک طبقاتی نواای شکهر اثرگذار خواهد گذاشت و اداره شهر را با مشللا  جدی رو ب  رو خواهد 

و شککایسککت  املانا  اجتماعی، اقتصککادی، بهداشککتی و فرهنگی در بین مناطق  کرد. از این رو، توزیع و توازن مناسککب

شکهری از نابرابری، ایجاد شکلاف در توسکع  و توزیع نامناسکب جمعیت جلوگیری خواهد کرد. در  یر اینصور ، ب  

ام ، شککامتیازا  مشککتر  )توزیع نادرسککت های اجتماعی، اقتصککادی و مسککای  پیچیده فضککایی خواهد انجامید. بحران

 ، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی ناگواریها و مراتب اجتماعی، بهداشکت و سلامت(ثرو ، کرامت انسکانی، شکایسکتگی

مهاجر  روسکتاییان ب  شهرها و یا مهاجر  از شهرهای کو،ک و دور افتاده ب  شهرهای )مانند،  خواهد داشکتدر پی

سککیم شککهرها )ب  ویژه شککهرهای بزرگ( ب  دو بخش توزیع نامتناسککب در درون خود شککهرها نیز سککبب تق(. بزرگ

عدالتی دامن خواهد زد. علاوه بر موارد مذکور، شککود ک  این خود ب  افزایش تبعیض و بینشککین و فقیرنشککین میمرف 

بدین  شود و اعطاءب  آنها  های اجتماعی )اسکتحقاق(ب  تناسکب نیاز، وظایف و تعهد گروه منابع و املانا  شکهریباید 

ان محور انسککک» ب  نگاه ویژه در گرو ب  طور کلی، این امر د.ب از اسکککتثمار و تضکککییع اقوق افراد جلوگیری گردترتی

 هایبا توج  ب  ظرفیت شککهرهاسککطپ کلان ملی تا سککطپ خرد محلی اسککت تا  از «اصککلااا  سککاختاری»و « توسککع 

 شوند. ریزی برنام عدالت و برابری مبتنی بر محیطی 



  79...                                         با رانیا یاثرگذار بر مسائ  شهر هایشناخت عام                               سال هشتم            
 

 گیری نتیجه. 0

هایی مواج  بوده گذاری عمومی همواره با ،الشریزی و سکککیاسکککتهای اخیر در برنام شکککهرهای ایران طی ده 

اسککت. همچنین، سککازمان فضککایی آن منطبق بر کارکردهای سککیاسککی، اجتماعی، اقتصککادی و فرهنگی نیسککت و این 

 توان در فضککا و سککیمایرا  آن را میطوری ک  اثباشککند. ب سککاختارها فاقد ایدئولوژی متلی بر عدالت اجتماعی می

 بر اثرگذار شککناخت متغیرهای کلیدی و در راسککتایی پژوهشککتوان مشککاهده نمود. بدین منظور، شککهری کشککور می

ها آوری دادهدر این بررسی، با جمعو روابط میان متغیرها صکور  گرفت.  1011در افق  پذیری عدالت اجتماعیتحقق

عام  اولی  دخی  در امر عدالت  11نگکاری از جمل  تلنیک پویش محیطی و پان  خبرگان، بک  کمکک ابزارهکای آینکده

گذاری روابط بین متغیرها جهت ارزیابی و ارزش 11 × 11اجتماعی تعیین شککدند. سککپس با ایجاد یک ماتریس ب  ابعاد 

پراکنش متغیرها در پلان اسککت.  درصککد10/81توسککط کارشککناسککان و خبرگان، برآیند اولی  مبین نرگ پرشککدگی ماتریس

 ریب  علت پراکنش متغیرها در گرداگرد محور قط دهد، سکیستماثرگذاری و اثرپذیری مسکتقیم و  یرمسکتقیم نشکان می

م در ناای  اول سیست« ق شهروندیآموزش ا»متغیر  دهد،. از این رو، نتایج نشکان میبرددر ویکعیت ناپایدار بسکر می

 ایجاد فرصت های»، «دموکراسکی شککهری»ایی برخوردار اسکت و همچنین متغیرهای مختصکا  از اثرگذاری بسکیار بال

 ندگیدر ناای  دو  پلان پراک «اسککتحقاق»و « تخصککیص عادلان  منابع و املانا »، «توزیع عادلان  قدر  و ثرو »، «برابر

عادلان   توزیع»میان متغیر  از این باشکککند.اثرپذیری بسکککیاربالایی می بک  عنوان متغیرهکای دو وجهی دارای اثرگذاری و

 هروندیاقوق ش آموزشسرلوا  قرار دادن ن اساس، یبر ا. رودب  شمار میاسکتراتژیک سیستم  متغیر« قدر  و ثرو 

فارغ از جنسیت، نژاد، مذهب و طبق ، کاهش اختیارا   های برابر، ایجاد فرصتاق مشکارکت در تعیین سکرنوشکت و

توزیع و توازن شکککایسکککت  و  کم درآمد اجتماعیهای توج  ویژه ب  گروهمکدیران شکککهری و تقویکت نهادهای محلی، 

ایی های المروها و سیاستدر برنام  املانا  اجتماعی، اقتصکادی، بهداشکتی و فرهنگی در بین مناطق شکهری کشور

 در صککور  عد  توج  ب  متغیرهای، بنابراین. کنداداکثر منفعت محرومان و ذینفعان را تأمین  تواندمیملی و شککهری 

های تواند شککهرهای ایران را با بحرانهای ملی، منطق  ای و محلی میطرحها و برنام ها، کلیدی یاد شککده در سککیاسککت

اس، بر این اسکک .نمایدو مشککللا  پیچیده فضککایی مواج  نماید و از توسککع  پایدار دور  ، سککیاسککی، اقتصککادیاجتماعی

افق  در شهرهای ایران طی عدالت اجتماعی پذیری تحقق هایها و برنام برای مطلوبیت و ارتقاء سکیاست پیشکنهادهایی

 گردد:ب  شرح ذی  ارای  می 1011

 ؛ق شهروندی و دموکراسی شهریهای مدنی در راستای اقوتقویت اقوق و آزادی -

   ؛توزیع عادلان  قدر  و ثرو  ب  منظور بر اساس سند توسع  آمایش سرزمین 1ناُپتیلپان ریزی برنام  -

 ؛های برابر برای شهروندانمحور ب  منظور خلق فرصتهای شهری عدالتتدوین سیاست -

      ؛های نواای شهریظرفیتبا توج  ب  منابع و املانا  و متوازن  توزیع شایست  -

                                                           
1. Panopticon 
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 ؛انو مشارکت اجتماعی و اقتصادی شهروند عادلان های فراگیر ب  منظور تسهی  و گسترش رقابت برنام تدوین  -

 توزیع عادلان  منافع در بین طبقا  اجتماعی بر اساس نیاز، وظایف و تعهد )استحقاق(. -

 نامهکتاب

(. بررسکککی و تحلی  عدالت 1938اادنژاد رِوِشکککتی،  .، موسکککوی،  .ن.، محمدی امیدی، س.، و ویسکککیان،  . ) .1

اجتماعی در برخورداری از خدما  شککهری )موردمطالع : دسککترسککی ب  خدما  آموزشککی مقطع راهنمایی شککهر 

 .  99-81(، 0)1، مجل  جغرافیا و توسع  فضای شهریمیاندوآب(. 

روش ها و فنون کاربردی در طراای شککهری و برنام  (. 1938اامدیان، ر.، فتحعلی بیگلو،  .، و ژال  رجبی، پ. ) .1
 . تهران: انتشارا  آذرخش.ریزی شهری منطق  ای

(. سکککنجش عدالت اجتماعی با رویلرد توسکککع  پایدار )نمون  موردی: مناطق 1937بندرآباد، ع.، و خلیجی،  .ع. ) .9

 .  77-53(، 1)1، لنام  شهر پایدارفصشهری تبریز(. 

. تهران: ناشر مرسس  آموزشی پژوهی )جلد پنجم(شناسی آیندهپژوهی: روشای بر آیندهمقدم (.  1931تقوی،  . ) .0

 و تحقیقاتی صنایع دفاعی.

؛ ترجم  سککینا فقی ، نگاریهای آیندهشککناسککیها در روشآخرین پیشککرفت(. 1938جائوتسککی،  .، و سککاپیو، ب. ) .8

 مدامین فقی  و فرهاد نظری زاده، تهران: انتشارا  مرسس  آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.مح

 . مشهد: انتشارا  پاپلی.عدالت فضایی درایران(. 1937نژاد، ح.، اسینی، ح.، و جوانبخت،  . )ااتمی .6

. تهران: دیوید هاروی( شکککهر و نظری  انتقادی )با تأکید بر آراء و آثار(. 1939نژاد، ح.، و شکککور،ک ،  . )اکاتمی .7

 انتشارا  پرها  نقش.

یافتگی مناطق شککهری مشککهد. (. بررسککی و تحلی  نابرابری سککطوح توسککع 1955خاکپور، ب.، و باوان پوری، ع. ) .5

 .151-111، 17، مجل  دانش و توسع 

تحقیقا   . تهران: انتشککارا  مرکزپژوهیجسککتارهایی در باب آینده(. 1930خزایی، س.، و اسککینی گللار،  . ) .3

 سیاست علمی کشور.

 . تهران: انتشارا  آذرخش.گفتمان عدالت فضایی در شهر(. 1939داداش پور، ه.، علیزاده، ب.، و رستمی، ف. ) .11

، مجل  هویت شهر(. تجلی عدالت اجتماعی در سکاختار شکهر اسلامی)محل (، 1938رایمی، ل.، و نقی زاده،  . ) .11

1(11 ،)11-19  . 

. مشهد: انتشارا  مرکز پژوهی در مطالعا  شکهریافزارهای آیندهکاربرد نر (. 1938 . ) رهنما،  .ر.، و اسکینی، .11

 های شورای اسلامی شهر مشهد.پژوهش

ریزی با تأکید بر پژوهی: پارادایمی نوین در برنام آینده(. 1936زیاری،  .، ربانی، ط.، و سکککاعدمو،شکککی، ر. ) .19

 . تهران: انتشارا  دانشگاه تهران.ها(م، رویلردها و روشای )مبانی، مفاهیریزی شهری و منطق برنام 

 ؛ ترجم  فرنگیس الیاسی، انتشارا  دارخوین.پژوه فلر کنیدمانند یک آینده(. 1939سامرز، س. ) .10
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168. 
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