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 چکیده 

 .ستا شناخته شده مهم رويكردهای از يكی عنوان به اخیر هایسال در اجتماعی عدالت ديدگاه با شههری مطالعات انجام

ها صترين شاخكی از مهمي یشهر خدمات به دسترسی میزان كه شودمی پرداخته مختلفی هایشاخص به رويكرد اين در

ی ريزی خدمات شهههری بدون توجه به عدالت اجتماعی به معنای برابری همهبرنامه .اسههتدر بررسههی عدالت اجتماعی 

 ای است كه بهعدالتی نابرابریبی ع ی خدمات شههری برای هماان موف  نخواهد بود و در وا و تخصهیص عادلانه جامعه

 و امكانات و دسترسی به اجتماعی عدالت هایشاخص تحلیل حاضر پژوهش در همین راستا؛ هدف سهود هماان نااشهد.

دلیل اهمیت اين موضوع بی عدالتی خدمات شهری در مناط  شهری  . است كرمانشهاه شههر 1منطقه در  شههری خدمات

 از و كاربردی گذاریهدف نظر از. شهر كرمانشاه با توجه به امكانات و خدمات است 1شههر كرمانشهاه بخصهون منطقه 

از نفر  44نظرات ازبا توجه به مشخص ناودن جامعه آماری در اين پژوهش . تحلیلی اسهت -توصهیفی شهناسهیروش نظر

ري  پايايی پرسشنامه از ط یهمچنین برا .استشده استفادهدر دسترس  پژوهشی مراكز و هادانشااه اسهاتید ، نامتخصهصه

فرضیه  برای آزمون ورسشنامه پی ضريب آلفای كرونااخ و از تحلیل عاملی مرتاه اول و دوم جهت بررسی روايی محاسهاه

دست آمده از نتايج به. است شده گرفته بهره LISREL8.80 افزار نرم از استفاده با و ساختاری معادلات يابیمدل تكنیک از

( بیشترين ضريب را بین 84/4( و فرصهت برابر )44/4آزادی ) ، (19/4) تحلیل مسهیر نشهان داد  كه سهه شهاخص تفاوت

ند. اعادلانه خدمات شهری داشتهاند و بیشهترين تثییر را در تحق  عدالت اجتماعی و توزيع معیارها به خود اختصهان داده

 عادلانه توزيع شدن عملی در ایملاحظه  ابل مستقیم تثییر 84/4 مسیر ضهريب با اجتماعی عدالت مسهتقل متغیر طوركلیبه

 اب ترتیب به تفاوت و آزادی برابر، فرصههت معیارهای ، دوممرتاه  در مدل اجرای حالت در همچنین. دارد شهههری خدمات

دهد نشههان می كلینتايج  .دارند شهههری خدمات عادلانه توزيع در را مسههتقیمبیشههترين تاییر  44/4و  44/4، 41/4 ضههرايب

 در منطقه يک شهر كرمانشاه های عدالت اجتماعی در توزيع مناسب خدمات شهری تاییر مثات و معناداری داریشهاخص

 دارد. 

 .عادلات ساختاریاجتماعی، معدالت شهر كرمانشاه، خدمات شهری،  :هاکلیدواژه
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 قدمهم .0

 هر زا بیش مستمر، شهرنشینی و جمعیت رشد به توجه با توسعه،درحال كشهورهای در ويژهبه امروزی شههرهای

 اشههندبمی شهههری مختلف هایفعالیت و هاكاربری توزيع در فضههايی عدالت بر راری به توجه نیازمند دورۀ دياری

 هاینشههانه مهمترين از شهههری خدمات متعادل فضههايی توزيعكه طوریبه (.199 ، ن.1918)نصههیری هنده خاله، 

 يعنی شهر اجتماعی در عدالت(. 87، ن. 1911زاده خا انی،)عزيزی دانالو و مجتای رودمی شهماربه اجتماعی عدالت

، 1)گرای هاهزينه و درآمدها شهههری، منابع بهینه گسههترش براسههاس متفاوت اجتماعی هایگروه منافع حفظ تداوم

 تاش )هوشههیار و رمضههان اسههت شهههری نواحی ها بینتوانايی و خدمات توزيع چاونایو  .(741، ن. 4444

 شیوه از شههروندان رضهايت از يک سهو به شههرها در اجتماعی عدالت تحق  بنابراين،(. 44، ن. 1911دهارجی، 

، 1917 همكاران، و )امانپور نمود خواهد شايانی كمکها آن ملی ا تدار و سهیاسی یاات به و شهده منجر خود زندگی

 عدالت يا جغرافیايی همان عدالت فضا، در است كه عدالت فضها و مكان وجود و از سهوی ديار مسهتلزم .(67 ن.

 تعادل به طمربو اصههول رعايت اجتماعی عدالت به دسههتیابی منظورهمینبه .(94 ، ن.4441 ،4)بوون اسههت محیطی

 و یشهر ريزانبرنامه موردتوجه بیش از پیش بايد كه اسهت الزامی امری خدمات شههری، معقول پراكنش و فضهايی

 و شهر خدماتی در مراكز توزيع در فضايی تعادل زيرا؛ ( 4، ن. 1914 همكاران، و )زاهدی ياانه بایرد  رار ایمنطقه

 دوری باعث محلی و ایتوزيع منطقه در نابسامانی و آورد می فراهم را پايدار شهری توسعه مقدمات آن، به دسهتیابی

  (.84، ن. 4411 ،9)ون گرددمی اجتماعی از عدالت محلات و مناط 

توجه به خدمات شههری و دسهترسی آسان به خدمات شهری يكی از راهاردهای  توان گفت؛میدر همین راسهتا 

باشد كه برای رسیدن به تحق  و بر راری عدالت اجتماعی در شهر اسهاسهی بر راری عدالت اجتماعی در شههرها می

 ينا در جامعه گردد اجتماعی هایگروه و ا شار تمامی نفع به كه گیرد صهورت ایگونهبهبايد اين امكانات و خدمات 

 نفعتم افزايش جمعیتی، نیازهای پاسخاويی به كه و مفیدند یرؤم عوامل جمله از شهری خدمات و هاكاربری راسهتا

 ا تصادی اعی،اجتم فضايی، عدالت ابعاد تر،عادلانه با بر راری توانندمی افراد شايستای و استحقاق به توجه و عمومی

 مناط  عملكردی  مقیاس در فضههايی عدالت سههنجش منظور به .(91، ن. 1917 همكاران، و بزی) نمايند بر رار را

 رخورداریسطح ب بتوانند باشند داشته مكانی و فضايی بعد كه اين ضمنكه  است هايیشاخص وجود به نیاز شههری

 شهری ريزیبرنامه دركه  .(49، ن. 1947 محمدی پور)دهند  شهر نشان از منطقه هر در را فضايی عدالت میزان يا و

ورزشی،  ساز، فضهای درمانی، بهداشهتی، آموزشهی، هایكاربریجمله های موجود از مل همه كاربریاشه نیازها اين

 در ساسیا نیازهای كننده برآورده كه هستند وا ع خدماتی در و باشندمیغیره  و مذهای و فرهنای مسكونی، پاركینگ،

 . باشندمی فضای شهری

                                                            

1. Gray 

2. Bowen 

3. Wan 
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 مرور حاضههر پژوهش زمینه در گرفته صههورت خارجی و داخلی مطالعات مهمترين خلاصههه، طوربه ،ادامه در

 . شودمی

تاريز پرداخته  شهركلان گانهده مناط  در شههری خدمات به ارزيابی در مقاله خود (1444)همكاران  و فرمشهفقی

 در 1 منطقه و دارند شهری خدمات توزيع ازلحاظ را وضعیت بهترين 9 و 4 كه منطقه داد نشهان پژوهش كه نتايج ندا

 از نشان نتايج همچنین. اسهت داده اختصهان خود به را عمومی خدمات كمترين و دارد  رار نامسهاعدی وضهعیت

 زيعتو كه اسههت اين دهنده نشههان هايافته كلی حالت در. باشههدمی جمعیت و شهههری خدمات بین پايین هماسههتای

 .است  طای و تمركزا بیشتر و نشده انجام مناسای صورتبه خدمات

 ایهكاربری فضههايی توزيع بر تثكید با اجتماعی عدالت ( در مقاله خود به تحلیل1911نژاد و همكاران )حاتمی

 به یدسترس داد، میزان نشان پژوهش مشهد پرداخته اند كه نتايج شهر يک منطقه شهروندان رضهايت میزان و شههری

 نطقهم كل در نواحی بین متفاوتی توزيع میاناین سههطح همچنین( زياد بسههیار) 1/76 يک، منطقه در عمومی خدمات

 هب دسترسی نحوه و آموزشی و درمانی -بهداشتی خدمات ارائه از زيادی رضايت يک، ناحیه شهروندان و دارد وجود

 .دارند 1 منطقه كل به نسات ناحیه سطح در موجود خدمات انواع

، شهر به ح  رويكرد با شههری نواحی در اجتماعی عدالت پذيریتحق  در مقاله خود به تحلیل (1911)حسهینی

 دارای 471/4 با شهههر در مشههاركت به ح  پژوهش نشههان داد، شههاخصتهران پرداخته اند كه نتايج  شهههر 14 منطقه

 میاناین با 9 ناحیه همچنین. دارد  رار 444/4 وزن با سلامت امنیت، آسايش، به ح  شاخص سهپ  وزن و ترينبیش

 باشد.می تهران شهر 14 منطقه ناحیه بهترين عنوان به 98/4 نهايی

 فضههايی عدالت راسههتای در شهههری خدمات توزيع خود به بررسههی( در مقاله 1914پور و همكاران )شههیع علی

 مذهای، كاربری داد كه جزء نشهههان پژوهش پرداخته اند كه نتايج (كرمان شههههر چهارگانة مناط : موردی مطالعة)

 9 نطقةم همچنین. نیست فضايی عدالت راستای در كرمان شهر در خدمات بقیة توزيع شهری، تجهیزات و تثسیسات

 .شد نخست رتاة حائز مطالعه، مورد خدماتِ از برخورداری در مناط  بین در

 با شههههری درون امكانات و خدمات نابرابری رديابی و ( در مقاله خود به مانیتورينگ1914بزی و همكاران )

 توسعه ضريب با 4 منطقه از 4 كه ناحیه داد نشان پژوهش رداخته اند كه نتايجپ فضهايی شههر گرگان عدالت رويكرد

 را آخر رتاه( 44118/4) توسعه ضهريب با 1 منطقه از 4 ناحیه و برخوردار ناحیه عنوان به و نخسهت رتاه( 6468/4)

 ويكور ضريب با 1 منطقه از 4 ناحیه و برخوردارترين( 4) ويكور ضريب با 4 منطقه از 4 ناحیه همچنین. باشدمی دارا

 .روندمی شمار به ناحیه ترين محروم( 1)

 عدالت سههویبه حركت و مناسههب انسههانی ( در مقاله خود با عنوان جغرافیای4411) همكاران و براون مايرونگ

 رداخته اند كهمختلف به بررسی پ سطوح در فضا با سازگاری و فضايی عدالت بررسی به  پاسخاويی توان با فضايی

 شوندمی واجهم تریمتفاوت دهیپاسع با بیشتر امكانات و خدمات به دستیابی در هاانسان كه نتايج پژوهش نشان داد

 .می گیرد انجام متفاوتی هایظرفیت با بیشتر فضايی عدالت به و دستیابی
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 حقوق و اجتماعی عدالت: شهههری بازسههازی و در مقاله خود به بررسههی نوسههازی (4414) 1همكاران و لاورن 

 و یاتح تجديد رسههیدند نتیجه اين اند كه بهپرداخته «  هنگ كنگ اسههاسههی  انون داریسههرمايه به اشههاره با مالكیت

 بسزايی تثییر نآ بهینه انجام در شهروندان مشاركت بلكه نیست دولت مالكیت تحت فضهايی فق  عدالت به دسهتیابی

 دارد.

هیوزو به بررسههی  شهههروندان عمومی هاینیازمندی و خدمات برداری( در مقاله خود با عنوان بهره4417) 4دای

 همآن و نامحسوس صورتدرمانی به و بهداشتی خدمات فوق خدمات میان در كه داد نشان ه نتايجپرداخته اسهت ك

 .است داشته رشد نابرابر صورتبه كاملاً

 توزيع الاوی واجد گواناژو شهههر عمومی خدمات امكانات ( در مقاله خود به بررسههی4411) 9همكاران و جائو

 مناط  در عمومی خدمات ارائة در زيادی هایداد تفاوت نتايج پژوهش نشههان مرزی پرداخته اند كه هسههته فضههايی

 آن عتوزي و كم شهر تثسیسات عمومی سطح. نیست هماهنگ توزيع جمعیت با خدمات توزيع و دارد وجود مختلف

 وسعةت تاريخی، تجمع جغرافیايی، محی  هایويژگی شهامل توزيع بر نحوۀ تثییرگذار اصهلی عوامل. اسهمت نامتعادل

 یگیرتصمیم مكانیزم»شههری و  اكولوژی  انون تعامل نتیجة را هاسهت و آنسهیاسهت و نهادها اصهلاح و ا تصهادی

 داند.می«  ایحرفه

( در مقاله خود به بررسهی توزيع عدالت فضهايی خدمات شهری، موضوع عدالت در توزيع خدمات 4444)4گرر

يابی به فرايند و مدلی است كه با وضع استاندارد دناال دستداد او به نتايج پژوهش نشهان شههری پرداخته اسهت كه

ی خدمات شههههری را تضهههمین كرد. گرر را تحق  اين فرايند را پیشهههرفته و نظارت دائم بر آن، بتوان توزيع عادلانه

ت گان از خدماكنندهی شهر و استفادهی نمايندگان منتخب مردم، بروكراسهی شهر، هیتت مجريهفكری چهار طرفههم

 داند.ی اين استانداردها میتوسعه

 صههورت مطالعاتی اجتماعی عدالت شهههری، خدمات توزيع زمینه در كه گفت توانمی پژوهش پیشههینه بررسههی با

 ازسههاختاری  معادلات يابیمدل تكنیک  اينكه به توجه بااند. پرداخته مشههخصههی وجوه بر هركدام كه اسههت گرفته

 كاربردی بسیار شهری خدمات توزيع بحث در گفت توانمی شود؛می محسهو  بندیرتاه ماحث در جديد هایروش

 .نمود استفاده شهری مديريت زمینه در هاسیاستاذاری و هاريزیبرنامه در تكنیک اين از حاصل نتايج از توانمی و است

 توامان صورت به اجتماعی عدالت شهری، خدمات توزيع موضوع دو بر گرفته، صورت مطالعات از كدام هیچ چنینهم

مفهوم عدالت و كاربرد آن،  . است نوآوری دارای مكانی جهت به حاضر مقاله بنابراين اند؛نپرداخته در شههر كرمانشهاه

)میرزايی  اندهای خود را بازگو كردهپیشینه طولانی دارد و فیلسوفان و انديشمندان از  ديم تا كنون در مورد آن ديدگاه

 می اشاره برابر شان  و زندگی و هاتحق  فرصت به كه است مدرن مفهومی اين واژه. (141 ، ن.1914همكاران، و 

                                                            

1. Lawrence  

2. Dai 

3. Jao  

4. Greer 
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 آن ماهیتو  (.97 ، ن.1916)احدنژادروشههتی،  كنندياد می ر ابت عنوان به اجتماعی عدالت از بشههر در حقوق. كند

 :شود می مطرح معیار سه  الب در

 بهره رد تساوی. نیست مشابه نیازشهان ولی دارند، ح  مسهاوی امتیازات و منابع از برداری بهره در افراد: نیاز -1 

 در كه افرادی مسلماً: عمومی منفعت -4 شهود؛ می گر منافع جلوه نابرابر تخصهمیص در افراد، نیاز ديدگاه از برداری

 افرادی: استحقاق -9 هستند؛ بیشتری ح  مدعی سايرين نسهات به كنند می شهركت شههروندان عمومی منافع ايجاد

 ،(41 ، ن.1177، 1)رون سی مان دارند بیشتری ح  سايرين به اند نسات ارتااط در پرمشقت و سخت مشهاغل با كمه

 و نكند محروم اجتماعی اسههتحقاق از را وی فرد، هر زندگی كه مكان معناسههت بدان شهههرها در فضههايی عدالت اما

 ، ن.1941 )اطهاری، باشد داشته پی در را هماانی حیات بهاود باشهد كه موجه هناامی فق  فضهايی های نابرابری

 كهطوریبه است.مهم  جايااه عدالت اجتماعی در شهرباشند در همین راسهتا، يكی از مواردی كه خیلی مهم می .(44

است كه  یكارآيی، كیفیت محیطی و سرزندگسازی در چهار مقوله آسايش عدالت، اصول بنیادی شهرتوان گفت، می

 :ستا به بررسی مفاهیم عدالت اجتماعی در شهر پرداخته شده زير بندهای كه در ساير اصول را تحت تثییر  رار دهد

 انصاف در تسهیم و تقسیم شهری 

  تامین دسهترسهی كافی به همه خدمات و تسههیلات آموزشههی، بهداشتی، تفريحی و فرهنای برای همه

 ساكنان شهر

  )برای همه اجتماعات شهریتامین امكانات )فرصت 

 ريان، پتامین اشتغال و مسكن به طور منصفانه برای افراد و ساكنان بخش های گوناگون شهر )حسینی شه

1914 :66) 

 سه رب باشهد كهمی شههر و اجتماعی عدالت یيكی ديار از نكاتی كه بايد به آن توجه كرد اصهول مهم در بر رار

 شهههر در زمین ارزش افزوده و شهههری امكانات  خدمات در هاحدا ل ايترع شهههری، امكانات يكسههان توزيع مورد

 به توجه و عمومی منافع افزايش جمعیتی، نیازهای ارضههای با كه، (1 ، ن.4،4414بروكنر و لارگی) گرددمی تثكید

 كنند ر رارب مناط  در را فضايی و ا تصادی و عدالت اجتماعی تر،عادلانه بر راری با توانندمی افراد لیا ت و اسهتحقاق

ری با ناپذيطور تفكیکها بهتوزيع تسهیلات، خدمات و كیفیت آن كه،طوریبه (.64 ، ن.1918 همكاران، و )حكیمی

های چون نابرابری شهههروندان و آزادیای هماز موضههوعات حاشههیه ها راآن تواننمیو عدالت اجتماعی پیوند دارد. 

ی و ها از لحاظ مو عیت دسترسها و بهتری آنكرد كه حتی زيااترين مكانبايد خاطر نشهان شهخصهی تفكیک كرد.و 

توانند برای رفاه سههاكنان لذت بخش و مفید نمی ابع و امكانات مواجه باشههند،اگر با فقدات دسههترسههی به من ندگیز

، توزيع رفاه، تحت طور كه رفاه آينده از اعمال امروز ما متثیر خواهد بودهمان (.97 ، ن.4444، 9بوين وجورج)باشند

                                                            

1. Runciman 

2. Brueckner & Largey 

3. Boyne & Georg 
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 روست كهنمايد و از اينیات بدون عدالت، تاريک جلوه میحانداز چشهمطوری كه به. تثییر اعمال گذشهته  رار دارد

ضايی مورفولوژی و سازمان فییر عدالت اجتماعی و نابرابری در گذشته به تثر بیش از خیهای ادانان نیز در دههجغرافی

 (.4 ، ن.1،4414انگ)وانگ و ه شهرها توجه دارند

هدف از عدالت اجتماعی توزيع عادلانه نیازهای اساسی، امكانات، تسهیلات و خدمات شهری در میان محلات و  

ای نسات به منطقه يا محله ديار از نظر برخورداری برتری كه هیچ محله يا منطقهطوریمناط  مختلف شههر است. به

وی ها و الاگیریهای طایعی، نوع تصههمیمهای ناشههی از زيرسههاختفضههايی نداشههته باشههد. در عمل به علت تفاوت

ريزی شههاهد فضههاهای نابرابر شهههری بوده و به علاوه، نابرابری سههیمای فیزيكی محلات از نظر سههاخت، بافت، برنامه

شهاكه معابر، مسهاكن و تسههیلات آن و دسهترسی به خدمات گوناگون بر ناهماونی فضايی محلات و مناط  شهری 

ناط  يک شهههر افزايد. لذا توجه به عدالت اجتماعی در توزيع تسهههیلات و خدمات شهههری در سههطح محلات و ممی

امروزه عدم توزيع توان بیان كرد، طوری كه میبه. (44 ، ن.1914پريان، )حسههینی شهههامری اجتنا  ناپذير اسههت 

فیک، آلودگی هوا، تراكم را در پی را همچون ترا ایمناسهب خدمات شههری در نواحی مختلف شهر مشكلات عديده

ت شود و يا حتی ممكن اسای ساكنان جهت دستیابی به خدمات مختلف میدارد و باعث افزايش سفرهای میان منطقه

شههد  طور كه گفتهمنجر به برهم خوردن توزيع جمعیت شهههری میان مناط  و نواحی مختلف يک شهههر شههود. همان

 نامناسب آن باعث از بین رفتن عدالتن ساكنان مختلف يک شهر، كه توزيع عدالت يعنی توزيع مناسهب خدمات میا

های محتلف عدالت طور كه از ماانی نظری و نظريهو افزايش نارضايتی شهروندان از محل سكونت خواهد شد. همان

 يا يکصورت كامل در يک منطقه توان آن را بهتوان گفت كه عدالت موضهوعی اسههت كه نمیشهود. میدريافت می

شهر بر رار كرد؛ بلكه هدف ما بايد رسیدن به يک عدالت نسای بین نواحی و مناط  در ارتااط با هم باشند كه در اين 

ن تو بر راری عدالت همزمان با در نظر گرف میان در نظر گرفتن میزان جمعیت و همچنین تراكم آن در نواحی شهههری

، 1914)صههاد یان،  عدالت فضههايی در بین نواحی شهههری كمک كرد تواند ما را در بر راریمیزان جمعیت نواحی می

 (.44 ن.

 شهری يک منطقه دو منطقه را در نظر می گیريم:در ارتااط با پراكنش فضهايی مناسب و نامناسب خدمات شهری 

ی شههری دسترسی مناسای به خدمات منطقهاين كه تمام سهاكنان  اسهت Aدارای پراكنش مناسهب خدمات شههری 

برخوردارند. بنابراين همه سهاكنان شههر متحمل هزينه برابری برای دسههترسی خواهند شد. اما برعك  توزيع مذكور 

ها بر های دسههترسههی و ساير هزينهمحتمل عدالت توزيعی نیسهت. هزينه دو شههریدر منطقه  Aنامتناسهب خدمات 

 شود.  سمتی از مردم تحمیل می

 بردپی وانتشهر، می سطح در عدالتیبی فضايی الاوی شهناسايی و خدمات توزيع در هانابرابری میزان با بررسهی

 اين زا تا دارد، تمركز شهر یهو محل بخش چه در بیشهتر هاعدالتیبی و دارند تریمناسهب وضهعیت خدماتی چه كه

 داده شكاه را فضايی هاینابرابری اجتماعی، منافع و فضايی خدمات توزيع در آگاهانه عمل با شهری مديريت طري ،
                                                            

1. Wang & hang 
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 تلاش مینه،ز اين در شهری و مديران ريزانبرنامه رسالت مهمترين بنابراين. بخشید را ارتقا شهروندان زندگی كیفیت و

 ین بردنب از و شهری خدمات به شهری جامعة مختلف هایدسترسی گروه ، برابر هایفرصت آرمان به دستیابی برای

 های مؤلفه .(191 ، ن.1916)حیدری،  است آن مانند و خدماتی بهداشهتی، آموزشهی، هایفرصهت تثمین در تضهاد

 دباي ربراب های فرصههت -فال: از اند عاارت هریشهه خدمات در كارگیری به رایب 1راولز جان نظر از فضههايی عدالت

 عتوزي نتايج اينكه از پیش -ج .باشههد داشههته ودوج دماتخ رایب ینمع دا لح طحسهه کي -  .دباشهه روعشهه ةنقط

 (.87 ، ن.1914پور و شكیاامنش، )اسمعیلودش لحاص  تواف یصتخص دۀ اع روی بايد شود شناخته

ودوم اينكه تا كنون با اين روش در  شهر كرمانشاه به  اضهر اولاً بعد مكانی اين موضهوع استنوآوری پژوهش ح

 4وسترن و همكاران نظرهمچنین در اين پژوهش از  .استبررسهی عدالت اجتماعی و خدمات شههری پرداخته نشده

ت ای متمركز اسههكه معتقدند جايااه مفهومی و تحقیقی عدالت اجتماعی  بر دو حوزه عدالت توزيعی و عدالت رويه

 است. استفاده شده

يكی از مناط  مهم كرمانشاه است كه با وجود داشتن  1شهر كرمانشاه در مركز استان كرمانشاه  رار دارد كه منطقه 

 در هايیناهماونی موجب كه نارفته، صههورت عادلانه صههورتبه شهههری خدمات اين منطقه توزيعمراكز مهم در 

 عدالت به توجهیبی علت به شهر كرمانشاه 1 منطقه در خدمات نابرابر توزيع. است شده منطقه های مختلف سهمت

 منظوربه بنابراين. است شهروندان نیاز به پاسخاويی در شهری مديريت هایچالش از يكی حاضهر حال اجتماعی،در

 دماتخ ترچه عادلانه هر توزيع منظوربه شهری اجتماعی عدالت تحق  توسعه؛ راستای در حركت و عدالتیبی كاهش

های شهههری را جهت ريزیتمامی موارد فوق الذكر و ضههرورت مطالعه عدالت در برنامه .اسههت ضههروری امری

ذارد و گهای اجتماعی پیش پای ما میراهكارهای اجرايی مقابله با نابرابریكارگیری نتايج حاصهههله و دسهههتیابی به به

صورت موردی در شهر ی حاضهر با توجه به چنین ضهرورت مطالعه عدالت اجتماعی را در مسايل شهری و بهمقاله

جهت  رار است. منطقه يک شهر كرمانشاه به و دسهترسهی به خدمات شههری را مد نظر  رار داده 1كرمانشهاه منطقه 

ی مورد خوبی برای اين گرفتن در مركز شههر كرمانشهاه و دارا بودن امكانات و خدمات نسهات به ساير مناط  نمونه

توان در اين منطقه، تمركز امكانات، افزيش شديد  یمت زمین و مشكلات ترافیكی را كه میطوریباشهد. بهمطالعه می

 شاهد بود.

 دماتعادلانه خ توزيع مدل ارائه و تایین دناال به حاضر پژوهش موضوع، تضروربه توجه با و اسهاس همین بر 

  :است زير شرح به پژوهش اصلی سؤال بنابراين. باشدمی اجتماعی عدالت بر ماتنی شهری

 است؟ چاونه اجتماعی عدالت بر ماتنی شهری خدمات عادلانه توزيع مدل

                                                            

1. Charls Ravels 

2. Western  
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 روش شناسی  .7

 روش پژوهش .0. 7

 آنها، كاركرد به توجه با مطالعه مورد محدوده در های عدالت اجتماعی و خدمات شهریشاخص بررسی و تحلیل

الت های تثییرگذار عدمهمترين شاخص تعیین جمعیتی، تراكم به توجه با خدمات و امكانات شهری  سهازیمتناسهب

 هایروش استفاده از با است كه پژوهش اين مهم اهداف از خدمات شهری به هماانی دسترسی در راستای اجتماعی

 است. آن استفاده شده مفاهیم و تعاريف و نظری چهارچو  گردآوری در اسنادی و ایكتابخانه

 روند در. تحلیلی است -توصیفی صورت به شناسیروش نظر از و كاربردی گذاریهدف نظر از حاضهر پژوهش

نفر از  44 نظرات اسههتفاده از با شهههری، شهههر كرمانشههاهامكانات و خدمات  بر مؤیر عوامل ابتدا هاداده تولید و تهیه

 برای .است شده شناسايی روش دلفی طري  از پژوهشی مراكز و هادانشااه در كارشناسان و اسهتادان شهامل خارگان

زير شاخص عامل به عنوان عوامل تاییرگذار  وی بر توزيع عدالت  19شهاخص اصلی و  4 اطلاعات تحلیل و تجزيه

 و ( (SEM اختصار به  ساختاری معادلات يابیمدل از تكنیک اجتماعی بر امكانات و خدمات شههری، شهر كرمانشاه

 . است شده گرفته بهرهLISREL8.80 افزار  نرم از استفاده با

 پژوهش هایمتغیرها و شاخص .7. 7

 صههورتكه به شههدند شههناسههايی معیار زير 19 و معیار 4تعداد  پژوهش نظری ماانی اسههاس بر پژوهش اين در

 .شد داده پانل(  رار متخصصان )اعضای اختیار در لیكرت ایگزينه 8 مقیاس مانای بر و شدهتهیه دلفی پرسشنامة

 

 
 اجتماعی با تأکید بر خدمات شهرییابی به عدالت های دستها و زیر شاخص. شاخص0شکل 

 

  لمرو جغرافیايی پژوهش .3. 7

عرض شمالی و د یقه  11درجه و  94شههر كرمانشهاه  مركز استان  كرمانشاه در نیمه شر ی استان كرمانشاه، بین 

ستان و از بقااست. كه از نظر مو عیت جغرافیايی از شمال به ارتفاعات طد یقه طول شهر ی  رار گرفته 8درجه و  48

 رستمی و همكاران ،) گرددباشد محدود میهای زاگرس میجنو  به ارتفاعات موسهوم به كوه سفید كه از رشته كوه

عدالت اجتماعی 
و خدمات شهری

عدالت 
اجتماعی

آزادی، فرصت برابر، نیاز، شرکت در منفعت عمومی، استحقاق

خدمات 
شهری

بهداشتی، ورزشی، فضای سبز شهری، -خدمات آموزشی، درمانی
زیرساخت های شهری، دسترسی و حمل و نقل، فرهنگی، تفریحی
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منطقه است. منطقه يک شهرداری  4اين شهر دارای  1916بندی شههرداری در سال سهاس منطقهبرا(. 64 ، ن.1914

نفر بوده كه  499/449/1جمعیت اين شهر  1916باشهد. براسهاس سهرشماری سال هكتار مسهاحت می 1194دارای 

اسهت و كمترين درصهد جمعیت را نسات به  نفر را به خود اختصهان داده 88418 نیز طا  آخرين آمار منطقه يک

 .استآمده مطالعه مورد محدوده و پژوهش  لمرو 1 شكل درباشد. ساير مناط  دارا می

 

 
 استان و کشور در کرمانشاه شهرمنطقه یک  موقعیت نقشه  .7 شکل

 ها فتهیا .3

باشند. درصد زن می 44درصد مرد و  84نفر( حدود  44) دهد از كل پاسخاوياننشهان مینتايج اسهتخراج شهده 

بالاتر دكترا و  1/47درصد لیسان  و فوق لیسان  و  79درصد ديپلم،  1/1باشند. سال می 74تا  44دامنه پاسخاويان 

شههود میاناین عدالت گونه كه ملاحظه میاسههت. همان( آورده شههده1) بودند. نتايج مربوط به متغیر وابسههته در جدول

است. با توجه به در نظر گرفتن تفاوت حدا ل نمرات به دست آمده 9/1و توزيع خدمات شهری  4/18اجتماعی برابر 
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ای پاسههخاويان متوسهه  ارزيابی به خدمات شهههری و رويهو خداكثر نمرات میزان عدالت اجتماهی در دسههترسههی 

 است.شده
 

 های توصیفی عدالت اجتماعی و خدمات شهریآماره .0جدول 
 حداکثر نمرات حداقل نمرات واریانس انحراف از معیار میانگین 

 44 4 1/41 1/9 4/18 عدالت اجتماعی

 11 9 9/11 8/4 9/1 خدمات شهری

 (1444های پژوهش، مثخذ: )يافته

 

اول  مرتاه یتثيید عاملی تحلیل از عدالت اجتماعی و خدمات شهری هایمقیاس اعتاار بررسی جهتدر ادامه     

( شده استاندارد ضرايب) عاملی بار حالت در را پژوهش متغیرهای یتثيید عاملی تحلیل مدل 9 شهكل .شهد اسهتفاده

 است. آمده شده استخراج واريان  میاناین و تركیای پايايی مقادير همراه به 4 جدول در نتايج .دهدنشان می
 

 
 شده استاندارد مسیر ضرایب حالت در پژوهش نهایی مدل .3 شکل

 

 از یشترب كه اصلی متغیرهای سوالات تمامی برای آمده بدست عاملی بارهای مقدار به توجه با دهد می نشان نتايج

است(،  شده 17/1 از بزرگتر t مقادير تمامی ، p < 46/4 دارند)  رار 46/4 از كمتر داریمعنی سطح در و اسهت 44/4

 تفاوت، معیار سه 7همچنین با توجه به شكل  .شود می تثيید پژوهش متغیرهای سوالات تمامی سهازه اعتاار نتیجه در

 و اجتماعی عدالت تحق  در را تثییر با بیشترين ترتیب به84/4و  44/4، 19/4باضهريب مسهیر  برابر فرصهت و آزادی
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 با اجتماعی عدالت مستقل متغیر طوركلیبه و باشندمی دارا شههری خدمات عادلانه در توزيع تثییر غیرمسهتقیم طوربه

 .دارد شهری خدمات عادلانه توزيع شدن عملی در ای ابل ملاحظه مستقیم تثییر 84/4 مسیر ضريب

 بدسههت عدالت اجتماعی برای 41/4حداكثر   تا شهههریخدمات  متغیر برای 84/4 حدا ل از تركیای پايايی مقدار

 پايايی تثيید معنای و است 8/4 مقدار از بیشهتر متغیرها تمامی برای تركیای پايايی میزان دهدمی نشهان كه آمده اسهت

 64/4 حدا ل از سههنجد می را مقیاس هر همارای اعتاار كه شههده اسههتخراج واريان  میاناین .داردرا  تمامی متغیرها

 و مناسب مقادير كل در كه است آمده بدست خدمات شهری متغیر برای 67/4 تا حداكثر عدالت اجتماعی متغیر برای

 پرسشنامه اتسوال و متغیرها تمامی متغیر اعتاار و پايايی از نشان نتايج مجموع در .هماراسهت اعتاار برای تثيید مورد

 .دارد
 

 روایی و پایایی متغیرهابررسی  -یتأییدنتایج تحلیل عاملی  .7جدول
 یپایانی ترکیب (AVE) میانگین استخراج شده ضریب استاندارد شماره سوال متغییرها

 عدالت اجتماعی

1 19/4 

64/4 41/4 

4 44/4 

9 84/4 

4 84/4 

6 64/4 

 خدمات شهری

7 84/4 

67/4 
84/4 

8 81/4 

4 71/4 

1 44/4 

14 84/4 

11 44/4 

14 84/4 

19 84/4  

 (1444های پژوهش، مثخذ: )يافته

 

 بررسی اعتبار واگرا .0. 3

جهت بررسی اعتاار واگرا از روش فورنل و لاركر استفاده شد. در اين روش بايد جذر میاناین واريان  استخراج 

 AVE، جذر 4با سازه های ديار باشد. در جدول شماره  (يا متغیر)سازه، بیشتر از ضريب هماستای آن سازه  شده هر

نتايج بدست آمده گواه اين است كه برای  اسهت و ضهرايب هماسهتای در پايین  طر جدول آمده است. در  طر آمده

متغیرها يا سازه های ديار است كه به  بزرگتر از ضهريب هماسهتای آن متغیر با AVEتمامی متغیرهای اصهلی، جذر 

 یعدالت اجتماعاستخراج شده برای  روايی واگرای سهازه های اصلی است. مقدار جذر میاناین واريان  تثيیدمعنای 

 های ديار است.ها با سازههماستای اين سازه كه بیشتر از است 84/4مقدار  خدمات شهریبرای  و برای 84/4 رمقدا
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 های اصلیبررسی واگرای سازه .3جدول
 شهری خدمات عدالت اجتماعی متغیرها

  84/4 عدالت اجتماعی

 84/4 74/4 خدمات شهری

 (1444های پژوهش، مثخذ: )يافته

 آزمون مدل .3.7

و با استفاده از نرم افزار ( SEMبه اختصار )يابی معادلات ساختاری مدل مفهومی پژوهش با استفاده از تكنیک مدل

ه متغیرهای انداز)يابی معادلات سههاختاری اين  ابلیت را دارد كه هم مدل اندازه گیری آزمون شههد. تكنیک مدل لیزرل

سههازه های مكنون تا چه اندازه به )و هم مدل سههاختاری  (تا چه اندازه سههازه خود را تعريف می كنند گیری شههده

ست مدل مفروض استوار ا ماتريسی كه بر اساس)به طور همزمان بررسی كند. اگر دو ماتري   را (يكديار رب  دارند

يا يكديار منطا  باشند، در اين صورت مدل معادلات ساختاری (وا عی مشت  شده است و ماتريسهی كه از داده های

مدل نهايی را در حالت  4شكل  .اعتمادی برای رواب  فرض شهده در نظر گرفته شود تواند به عنوان توضهیح  ابلمی

 شاخص های برازش مدل را نشان می دهد. 4دول ضرايب استاندارد شده نشان می دهد. ج
 

 
 شده استاندارد مسیر ضرایب حالت در پژوهش نهایی مدل .0 شکل

 

 آنجا زا ديار، به عاارت. است مشهود متغیرهای و مكنون عوامل میان رواب  معناداری بیانار آمده دسهت به نتايج

همچنین با  .شودمی تثيید هاآن رواب  میان گفت توانمی است، 17/1 از بیش هامؤلفه تمامی برای معناداری مقادير كه

ییر ثبیشههترين ت 44/4و  44/4، 41/4 ضههرايب با ترتیب به تفاوت و آزادی برابر، فرصههت معیارهای 8توجه به شههكل

 نیكويی برآورد برای متعددی هایروش مدل، شدن معین از پ   .دارند شههری خدمات عادلانه توزيع در را مسهتقیم

استفاده  مورد مدل سنجش برای شاخص چندين كلی، طور به. دارد وجود شده مشهاهده هایداده با كلی مدل برازش

 برای ش،اين پژوه در بنابراين،. است كافی شاخص پنج تا سهه از اسهتفاده مدل، تثيید برای معموال ولی گیردمی  رار
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 اين از يک هر به عدد مربوطه. اسههت شههده اسههتفاده مختلفی هایشههاخص از پژوهش مدل برازش نیكويی ارزيابی

 .است ( آمده4) جدول در هاشاخص
 

 های برازندگیشاخص .0 جدول

 CFI NNFI NFI GFI AGFI / DF2Χ شاخص

 9 > 14/0> 14/0> 14/0> 14/0> 14/0> آستانه پذيرش

 14/4 11/4 19/4 44/4 44/4 14/4 مقدار

 (1444های پژوهش، مثخذ: )يافته

 

 مدل های برازندگیشههاخص اغلب گفت توانمی  اول،  ابل دامنه با آن مقايسههه ( و4) جدول نتايج به توجه با

  ابل ارمقد با اندكی آمده دست های بهشاخص از برخی اينكه وجود )با است گرفته  رار  اول  ابل دامنه در پژوهش

 هب توجه با بنابراين،. كند(می حمايت مدل پژوهش از هاسههاير شههاخص برای معنادار مقادير اما دارد، فاصههله  اول

 46/4 از بزرگتر كه Value-P مقدار به توجه با اين، بر علاوه .شههودمی تثيید مدل برازش آمده،دسههت به هایشههاخص

 . شودمی تثيید مدل برازش است،

 بحث  .0

 خدمات و امكانات شهههری  را ایرگذاری عدالت اجتماعی بر نقش تعديلاری ،پژوهش اين هایيافته كلی طور به

هر و شهه بر متفاوتی از امكانات و خدمات شهههری ایرگذاری اسههتفاده میزان كه كندمی عنوان و همچنین. كندمی تثيید

 . شودمی ساب را عدالت فضايی مناط  مختلف شهری

توزيع مناسهب خدمات شهری عدالت اجتماعی و  بین مسهتقیمی ارتااط كه دهدمی نشهان پژوهش اين هایيافته

 و براون مايرونگ ، 1914پريان شه ، حسهینی1911خانقاهی  زادهدانالو و مجتای عزيزی) پژوهش نتايج و .دارد وجود

 طور به های عدالت اجتماعی بر توزيع خدمات شهری راشاخص را بر مانای ایرگذاری(4417و دای  4411همكاران،

 خادم و زادهطهماسههایهای نامارده ازجمله پژوهش هایبا پژوهش را حاضههر پژوهشكه  آنچهوكند.می تثيید كلی

و  (4444)و گری  (4411)همكاران  و ، جائو(1914)همكاران  و پورعلی ، شههیع(1918)دور ی  ،(1918) الحسههینی

يع توز بر هااين پژوهش كه اين اسههت مطالعه نمونه موردی متفاوت بودن از فارغ كندمی متفاوت هایسههاير پژوهش

شههاخص های  تنها به نقش پژوهش در اين كه حالی در اندپرداخته كلی طوربه خدمات شهههری و عدالت فضههايی

 كه تگف نیچن توانیم تيدرنها .اسههت گرفته  رار تثكید مورد برابری و نیازبخصههون شههاخص  عدالت اجتماعی

 به آن یكل حالت در معادلات ساختاری لیزرلبا اسهتفاده از در توزيع خدمات شههری  نیاز و برابری شهاخص امروزه

 از یاريد عوامل و رهایمتغ بلكه سههت؛ین توزيع مناسههب خدمات شهههری یاحتمالی امدهایپ و ایرات گرنییتا يیتنها
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 و رهایمتغ ریتثی تحت زین عوامل نيا خود كه هسههتند رگذاریتثی زین فرصههت، آزادی و اسههتحقاقهای شههاخص جمله

  .دارند  رار لاريتعد اي و یاواسطه عوامل

 نتیجه گیری  .5

 نابسامانی. است شهری مختلف هایبخش در منابع نابرابر توزيع اخیر، هایدهه در شهرها اسهاسهی مشهكلات از

 خدمات اين از برخورداری در شهروندان اجتماعی نابرابری ساززمینه شههری فضهاهای در خدماتی مراكز توزيع نظام

 مورد خدمات و امكانات نمودن فراهم و شهری نواحی در خدماتی هایكاربری توزيع اهمیت به توجه. شهده اسهت

پژوهش حاضههر از نظر  .اسههت شهههری زندگی پايداری و اجتماعی عدالت زندگی، سههطح ارتقاء در عاملی مهم نیاز

بر  ثكیدتعدالت اجتماعی با بر  مؤیر عوامل ساختاری معادلات طراحی دناالبه زيرا شود؛می  لمداد ایتوسعه تحقیقات

 با ابتدا در منظور بدين. شههودمی  لمداد تحقیقات كاربردی جزو انجام، هدف ازنظر همچنین. اسههت خدمات شهههری

 شهری بر خدمات تثكیدعدالت اجتماعی با  بر مؤیر فرعی و های اصهلیمؤلفه پژوهش تتوری و نظری ماانی بررسهی

 پانل ضایاع وسیلةبه هاشاخص اين سپ . شد تدوين و تهیه دلفی یهپرسشنام  الب در و مشخص كرمانشاه شهر در

 مراكز و هادانشااه در شهری ريزیبرنامه رشتة متخصصان از نفر 44 شامل اعضا اين .گرفتند  رار بررسهی مورد دلفی

عامل   4و  عدالت اجتماعیعامل به عنوان عوامل تاییرگذار  وی بر  6 اطلاعات تحلیل و تجزيه برای .است پژوهشهی

 هب  سههاختاری معادلات يابیمدل از تكنیک شهههر كرمانشههاهمنطقه يک  ،عنوان عوامل تثییرگذار بر خدمات شهههریبه

 از مدل دست آمدهبه نتیجة تحلیل . دراست شده گرفته بهره LISREL8.80 افزارنرم از استفاده با و ( (SEM اختصار

 ریخدمات شه  بر معناداری تاییر های عدالت اجتماعی ،عوامل و شهاخص كلیه كرد بیان توانمی سهاختاری تفسهیر

 سه ل،او مرتاه در مدل اجرای حالت درهمچنین با توجه به نتايج  .شهد تثيید پژوهش فرضهیه همین برای. گذارندمی

 دالتع تحق  در را تثییر با بیشترين ترتیب به84/4و  44/4، 19/4باضريب مسیر  برابر فرصهت و آزادی تفاوت، معیار

 عدالت تقلمس متغیر كلی طوربه و باشندمی دارا شهری خدمات عادلانه در توزيع تثییر غیرمسهتقیم طوربه و اجتماعی

. دارد شهههری خدمات عادلانه توزيع شههدن عملی در ای ابل ملاحظه مسههتقیم تثییر 84/4 مسههیر ضههريب با اجتماعی

، 41/4 ضههرايب با ترتیب به تفاوت و آزادی برابر، فرصههت معیارهای مرتاه دوم،در  مدل اجرای حالت در همچنین

های شاخص اغلب گفت توانمی و .دارند شههری خدمات عادلانه توزيع در را بیشهترين تاییر مسهتقیم 44/4و  44/4

 دهآم دسههت های بهشههاخص از برخی اينكه وجود )با اسههت گرفته  رار  اول  ابل دامنه در پژوهش مدل برازندگی

. كند(می حمايت مدل پژوهش از هاسههاير شههاخص برای معنادار مقادير اما دارد، فاصههله  اول  ابل مقدار با اندكی

 Value-P مقدار به توجه با اين، بر علاوه .شودمی تثيید مدل برازش آمده،دست به هایشهاخص به توجه با بنابراين،

خدمات شهری و  در بهاود گونه هر گفت توانمی ،نهايت در. شهودمی تثيید مدل برازش اسهت، 46/4 از تربزرگ كه

 در آن هكنندتایین گانهمتغیرهای سیزده به توجه طري  از تواندمی شههر كرمانشاه 1بر راری عدالت اجتماعی در منطقه 

عدالت اجتماعی و توزيع مناسب  ارتقای هستند برای ایمقدمه عوامل اين ديار، عاارت به. شهود عملی وا عی دنیای
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ی برای بر رار مناسب برنامه يک اجرای از  ال رب های ذین و ارگانمستولا و باشدخدمات شهری در منطقه يک می

 تحقی  نتايج به توجه با .دنكن توجه عوامل اين به ابتدا در بايد عدالت اجتماعی و توزيع مناسههب خدمات شهههری

 :گرددمی ارائه ذيل شرح به پیشنهادهايی

 ؛شهری خدمات و شهر امور اداره در شهروندان مشاركت افزايش هایزمینه ايجاد 

 های مهم و تثییر گذار در بر راری برابر كه از شاخص فرصت و آزادی تفاوت،های توجه بیشهتر به شهاخص

 ؛باشدعدالت اجتماعی در شهر كرمانشاه می

 و شهری خدمات از آنها رضايت خصون در شههروندان ن وامتخصهصهاز مسهتمر هاینظرخواهی انجام 

 ؛شهری خدمات بهاود در شهروندان نظر بازخورد از استفاده

  توجه بیشهتر مسهتولین به اين منطقه با توجه به جمعیت و تراكم جمعیتی كمتر مردم در اين منطقه نسات به

 ؛ساير مناط 

 وضههعیت دارای شهههری خدمات مكانی توزيع لحاظ به كه منطقه يک در شهههری خدمات عادلانه توزيع 

 .هستند نامطلوبی

 نامهکتاب

 در اجتماعی عدالت تحلیل و (. بررسههی1916موسههوی،م.ن.، محمدی، ح.، و ويسههیان، م. ) احدنژادروشههتی، م.، .1

 مجلّة میاندوآ (. شهر راهنمايی مقطع آموزشی خدمات به دسترسی: مطالعه شههری )مورد خدمات از برخورداری
 .99-61(، 1)9 ،شهری فضای توسعة و جغرافیا

 شهری؛ خدمات های كاربری از برخورداری در فضايی نابرابری (. تحلیل1914پور، ن.، و شكیاامنش، م. ) اسمعیل .4

 . 81-44(، 4)1 )جغرافیا(، فضايی ريزی برنامه علمی فصلنامه يزد. شهر: موردی نمونة

 .46-99 ،14 و 1 ،شهر هفت مجلهفضا.  در عدالت(.  1941)  ك. اطهاری، .9

 رويكرد با شهههری خدمات پراكنش تحلیل و بررسههی (.1917) س. ملكی، ن.، و پريان،شههه حسههینی س.، امانپور، .4

 .66-74 (،46)8 ،ایمنطقه ريزیبرنامه فصلنامه .ادغام( تكنیک از استفاده )با اهواز كلانشهر در عدالت فضايی

 . پايانفضهايی و توسعه شهری در ارائه خدمات شهری در مناط  شهرداری تاريزتحلیل عدالت (. 1914بابايی، ا. ) .6

 نامه كارشناسی ارشد، تاريز: دانشااه تاريز.
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