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چکیده
شـهرها پدیده هـای اجتماعـی و فیزیکـی پیچیـده ای هسـتند که زیر فشـار توسـعۀ دائمـی قرار 
دارنـد و تغییـرات کمـی و کیفـی زیـادی در آنهـا بـه وقـوع می پیوندنـد. از مهمتریـن پیامدهـاي 
رشـد شـتابان شهرنشـینی و توسـعۀ کالبدي شـهرهاي کشـور در دهه هاي اخیر، از هم پاشـیدگی 
نظـام توزیـع مراکـز خدماتـی شـهر بوده کـه زمینـۀ نابرابـري اجتماعی شـهروندان در برخـورداري 
از ایـن خدمـات را فراهـم کـرده اسـت. پژوهـش حاضـر با هـدف تحلیـل عدالـت اجتماعی در 
سـاختار فضایـی و نواحـی شـهری با تأکید بـر خدمات آموزشـی و فرهنگی در شـهر ایالم انجام 
شـده اسـت کـه از نظر ماهیـت، نظری - کاربـردی و از لحـاظ روش مطالعه، توصیفـی- تحلیلی 

می باشـد.
در ایـن پژوهـش، ابتـدا بـا اسـتفاده از مدل تاپسـیس، به رتبه بندی نواحی اقدام شـد که نشـان 
داد یافتـن الگـوي واحـد توزیـع خدمـات آموزشـی و فرهنگی در شـهر ایالم، میسـر نیسـت؛ در 
نتیجـه این نواحی در سـه سـطح، بـاال، متوسـط و پایین قـرار گرفته اند. بخشـی از اطالعات مورد 
نیـاز پژوهـش بـا اسـتفاده از ابـزار پرسشـنامه جمـع آوری شـد کـه حاصـل آن بیانگر ایـن بود که 
شـهروندان ناحیـۀ پیـچ آشـوری، با میانگیـن 3/31 و شـهروندان ناحیۀ ویـژن با میانگیـن 3/12 از 
5، بیشـترین رضایـت را از کیفیـت خدمات آموزشـی و فرهنگی داشـته اند؛ اما شـهروندان نواحی 
مرکـزی و بانبـرز بـه ترتیب با میانگیـن 13/33 و 1/12 از 5 کمترین رضایـت را از خدمات مذکور 
داشـته انـد؛ لـذا نواحـی مرکـزی و بانبـرز در اولویت بیشـتری برای واگـذاری خدمات آموزشـی و 

فرهنگـی و تـالش برای بسترسـازی عدالـت فضایی قـرار دارند.
واژگان کلیدی: عدالت اجتماعی، سـاختار فضایی، خدمات آموزشـی و فرهنگی، نواحی شـهری، 

ایالم.
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maryam.azadbakt@yahoo.com                                 )2 . دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز )نویسندۀ مسئول
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1.مقدمه 
شـهرها پدیده هـای اجتماعـی و فیزیکـی پیچیـده ای هسـتند که زیر فشـار توسـعۀ 
دائمـی قـرار دارنـد و تغییـرات کمی و کیفـی زیادی در آنهـا به وقـوع می پیوندند 
)حسـینی شـه پریان، 1394: 2(. »از مهمترین پیامدهاي رشـد شـتابان شهرنشـینی و 
توسـعۀ کالبـدي شـهرهاي کشـور در دهه هـاي اخیر از هم پاشـیدگی نظـام توزیع 
مراکـز خدماتی شـهر بوده که زمینـۀ نابرابري اجتماعی شـهروندان در برخورداري 
از ایـن خدمـات را فراهم کرده اسـت« )اطهاری، 1381: 28؛ حاتمی نژاد و راسـتی، 
1385: 71(. دیویـد هـاروي )1379( عدالـت اجتماعـی و فضایـی در شـهرها را 
تخصیـص عادالنـۀ منابـع و امکانات شـهري می داند کـه بتواند به گونـه اي هدایت 
شـود کـه افـراد بـا حداقـل شـکاف و اعتـراض بـه حقـوق خـود دسـت یابنـد و 
نیازهـاي جمعیتـی آنهـا در ابعـاد مختلـف بـرآورده گـردد )کالنتری و همـکاران، 
1392: 10(. عدالـت همیشـه از مهمتریـن دغدغه هـا و از واالتریـن آرمان هـای 
انسـان بـوده اسـت و بـه لحاظ نظـری از مباحث مهم علـوم اجتماعـی و اقتصادی 
محسـوب می شـود )لشـکری، 1388: 32(. مفهـوم عدالـت از منظرهـای مختلـف 
قابـل بررسـی اسـت و مفاهیمی چـون عدالت اجتماعـی، عدالت فضایـی، عدالت 
جغرافیایـی و عدالـت محیطـی نیـز متأثـر از چندبعـدی بـودن ایـن مفهـوم اسـت 
)وارثـی و همـکاران، 1387: 142(. دیویـد هـاروی در کتاب بـا ارزش خود تحت 
عنـوان »عدالـت اجتماعـی و شـهر«، مفهـوم عدالت اجتماعـی را بـه معنای کمک 
بـه خیـر و صـالح همگانـی، توزیـع درآمـد در مکان ها، تخصیـص عادالنـۀ منابع 
و رفـع نیازهـای اساسـی مـردم بـه کار می گیـرد )شـکویی، 1999: 141(. از منظـر 
شهرسـازی نیـز عدالـت در برگیرنـدۀ مفاهیمـی چون توزیـع متناسـب عملکردها 
و خدمـات، دسترسـی مناسـب بـه مراکـز خدمات دهـی و فعالیتـی بـدون تبعیض 
و تفـاوت بیـن سـاکنان یـک شـهر یـا منطقۀ شـهری اسـت )حبیبـی و همـکاران، 
1390: 104(؛ بـه عبـارت دیگـر، نابرابـري اجتماعـی، ناظـر به وضعیتی اسـت که 
در آن، منابـع و خدمـات ارزشـمند اجتماعی به طور مسـاوي در دسـترس اعضاي 
جامعـه قـرار نگرفتـه باشـد )یوسـفی و ورشـوئی، 1390: 2(. وجـود نابرابـري در 
توزیـع خدمـات و امکانـات در محله هـاي مختلف یک شـهر، پدیـده اي جدید در 
هیـچ یـک از شـهرهاي جهـان نیسـت )محمـدزاده، 1388: 5(؛ امـا در کشـورهاي 
در حـال توسـعه بـه دلیـل فاحـش بـودن تفاوت هـاي اجتماعـی - اقتصـادي و 

تحلیلی بر عدالت اجتماعی در ساختار فضایی .....
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نابرابـري و عـدم تعادل در خدمات شـهري، تفاوت فضایی شـهرها تشـدید شـده 
اسـت )عبـدي دانشـپور، 1378: 37(؛ زیـرا سـاختار فضایی یک شـهر، متشـکل از 
اجـزا و عناصـري اسـت کـه با یکدیگـر در کنـش متقابل هسـتند و ناپایـداري هر 
کـدام از ایـن اجـزا بر کل سـاختار تأثیـر خواهد گذاشـت )سـاوج و وارد، 1380: 
90(. ایـن نابرابـري و عـدم تعـادل در شـهرها امـري طبیعـي اسـت و از بین بردن 
آن اگـر اغـراق نباشـد، غیرممکـن اسـت؛ ولـي مي تـوان آن را بـه حداقـل ممکـن 
رسـاند. نابرابـري قابـل اجتنـاب نـه تنهـا نابرابـري اسـت؛ بلکـه نوعـی بی عدالتی 
بـه شـمار مـی رود؛ زیـرا سـاختۀ دسـت بشـر اسـت و بـا دانـش کنونی قابـل رفع 
می باشـد )خدمتـی مرصع و همـکاران، 1391: 312(. در دو دهۀ گذشـته، مطالعات 
مربـوط بـه عدالـت اجتماعی و تأسـیس خدمات شـهری، بسـط و گسـترش یافته 
اسـت )تسـو و دیگـران، 2005: 425(. الگوهـاي فضایـی شـهر اغلـب برحسـب 
مقـوالت اجتماعـی متفـاوت مـورد توجه قـرار می گیرنـد؛ به طوري کـه گروه هاي 
اجتماعـی در بخش هـاي متفاوتـی از شـهر خوشـه بندي می شـوند؛ بـراي مثـال، 
افـراد ثروتمنـد، مایل نیسـتند در فضاهایی مشـابه با فقیران زندگـی کنند. در اغلب 
اشـکال، فضـاي شـهري می توانـد بـا مـرز مشـخص شـود و از طریـق الگوهـاي 
تفـاوت اجتماعـی و نابرابـري منعکـس گـردد. از دسـته عواملـي کـه در جهـت 
توجیـه و مشروع سـازي نابرابري هـا برآمـده اسـت نگـرش افراد جامعـه و ذهنیت 
آنهـا نسـبت بـه امکانـات، امتیـازات و فرصت هایي اسـت که عـده اي باید داشـته 
باشـند و عـده اي حقـي نسـبت بـه آنهـا ندارنـد )ربانی خوراسـگانی و همـکاران، 
1390: 268(. یکـی از روش هـای ارائـۀ خدمـات در عدالت اجتماعی، تقسـیم یک 
شـهر بـه عنـوان یک سیسـتم بـه مناطق مختلـف و ارائۀ خدمات شـهری متناسـب 
بـا ویژگی  هـای جمعیتی اسـت )خبـوک، 1393: 26(. در ایران رونـد تمرکزگرایی 
شـهري کـه پـس از اصالحـات ارضی دهـۀ 40 آغاز شـد، با وقوع جنـگ تحمیلی 
دو چنـدان گردیـد و باعث شـد که کمبـود امکانات و زیرسـاخت هاي شـهري، با 
افزایـش جمعیـت شـهري دو چندان گـردد و گروه هاي مختلف شـهري متناسـب 
بـا موقعیت هـاي اجتماعـی و کیفیـت زندگـی، دسترسـی هاي متفاوتـی نسـبت به 
ایـن امکانات داشـته باشـند )لطفـی و همکاران، 1392: 71(. شـهر ایـالم به عنوان 
مرکـز اسـتان ایـالم، در سـال های اخیـر رشـد شـتابان و لجام گسـیخته ایی داشـته 
و بـه علـت داشـتن رشـد طبیعـی جمعیـت، مهاجرت پذیـری، گسـترش خدمات، 

سعید ملکی -  مریم آزادبخت 
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مرکـز اسـتان بـودن و تغییـرات اجتماعـی، اقتصـادی و ...، تحـوالت جمعیتـی و 
کالبـدی زیـادی بـه خـود دیـده اسـت؛ به طـوری کـه جمعیـت آن از 116 هزار و 
428 نفـر در سـال 1370 بـه 126 هـزار و 346 نفـر در سـال 1375 و با رشـد 2/1 
درصد، جمعیت آن به 160 هزار و 355 نفر در سـال 1385 رسـیده اسـت )ملکی، 
1390: 118(؛ بنابرایـن در دهه هـای اخیـر با مشـکل بی عدالتـی در توزیع خدمات 
شـهری روبـه رو بوده اسـت؛ به طـوری که این رونـد افزایش جمعیـت بخصوص 
جمعیـت شـهری، جریـان خدمات رسـانی را نامتعـادل کـرده و مسـئلۀ عدالـت 
اجتماعـی، عدالـت فضایـی و پایـداری شـهری را مطـرح کـرده اسـت. پژوهـش 
حاضـر بـه دنبـال ارزیابـی عدالـت فضایـی در برخـورداری از خدمات آموزشـی 
و فرهنگـی شـهر ایـالم می باشـد. اهمیـت ایـن مسـئله از آنجا ناشـی می شـود که 
ایـن افزایـش سـریع جمعیـت و بـه دنبـال آن، مهاجرت هـای بی رویـۀ روسـتا – 
شـهر، ایـن شـهر را با چالش هـای عدیـده ای از جمله افزایـش حاشیه نشـینی و به 
دنبـال آن، فقـر شـهری در بعضـی از نواحی و مشـکالت برخـورداری از خدمات 
آموزشـی، فرهنگـی و سـرانه های مربـوط بـه کیفیـت زندگـی در داخـل نواحـی 
شـهری آن روبـه رو کـرده اسـت؛ چنانکه می توان این مسـئله را به طور آشـکار در 
بیـن نواحـی آن مشـاهده کرد. چنین چشـم اندازی در راسـتای دسـتیابی به عدالت 
فضایـی بـه عنوان یکـی از مفاهیم اصلی توسـعۀ پایدار شـهری، نامناسـب اسـت؛ 
بنابرایـن توجـه و پرداختـن به وضعیت نواحی شـهری ایالم از لحـاظ برخورداری 
از شـاخص خدمـات آموزشـی و فرهنگـی از منظـر عدالـت فضایـی و شناسـایی 
نقـاط ضعـف و قـوت آن می توانـد در برنامه ریزی هـا و سیاسـت گذاری های آیندۀ 

توسعۀ شـهری راهگشـا باشد.

تحلیلی بر عدالت اجتماعی در ساختار فضایی .....
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1-1.سؤال های تحقیق
- آیـا از لحـاظ شـاخص آمـوزش و فرهنگـی، بیـن نواحـی شـهر ایـالم، تفـاوت 

معنـاداری وجـود دارد؟
- آیـا شـهروندان نواحـی شـهر ایـالم از کیفیـت فضاهای آموزشـی به یـک اندازه 

رضایـت دارند؟
- از دیـدگاه شـهروندان، کـدام یـک از نواحـی شـهر ایـالم در اولویـت بیشـتری 

بـرای بسترسـازی عدالـت فضایـی قـرار دارد؟

1-2.اهداف تحقیق
اهداف اصلی

- بررسی نواحی شهر ایالم از لحاظ برخورداری از عدالت اجتماعی؛
- تحلیلـی بـر نابرابـری در سـاختار فضایـی بـا تأکیـد بـر خدمـات آموزشـی و 

فرهنگـی.

اهداف فرعی
- رتبه بنـدی نواحـی شـهر ایـالم از لحـاظ برخـورداری از خدمـات آموزشـی و 

؛ هنگی فر
- بررسـی میـزان رضایتمنـدی شـهروندان نواحـی مختلـف شـهر ایـالم از کیفیت 

فضاهـای آموزشـی و فرهنگی؛
- اولویت بنـدی نواحـی شـهر ایـالم از نظـر خدمـات آموزشـی و فرهنگـی بـرای 

بسترسـازی عدالـت فضایـی از دید شـهروندان.

1-3. فرضیه های تحقیق
- بیـن نواحـی مختلـف شـهر ایـالم از لحـاظ شـاخص های آموزشـی و فرهنگی، 

تفـاوت معناداری وجـود دارد.
- میـزان رضایـت شـهروندان نواحـی مختلف شـهر ایـالم از خدمات آموزشـی و 

فرهنگـی با هـم متفاوت اسـت.
- در شـهر ایـالم، نواحـی مرکـزی و بانبـرز در اولویت بیشـتری برای بسترسـازی 

عدالـت فضایی قـرار دارند.

سعید ملکی -  مریم آزادبخت 
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1-4. پیشینۀ تحقیق
مفهـوم عدالـت اجتماعـی همـواره در فلسـفۀ اجتماعـی از زمـان ارسـطو بـه ایـن 
طـرف مطـرح بوده اسـت و در دو قرن اخیر توسـط هیوم و روسـو مطـرح گردید 
و اصـول آن توسـط بنتهـام و میل فرمول بندی شـد؛ بـا این حال، مفهـوم و کارکرد 
عدالـت اجتماعـی از اواخـر دهـۀ 1960 بـه بعـد، وارد ادبیـات جغرافیایـی شـد و 
جغرافیـای رادیـکال و لیبـرال را بیـش از سـایر مکاتـب تحـت تأثیـر قـرار داد. از 
دهـۀ 1970بـه بعد، رویکرد مارکسیسـتی به تحلیل مسـائل شـهری در کشـورهای 
پیشـرفتۀ غربـی بـه یـک جریـان نیرومنـد تبدیـل شـد. جغرافیدانـی مثـل دیویـد 
هـاروی در انگلسـتان و ایـاالت متحـده و هانـری لفبـور در فرانسـه، بـه تکمیـل 
پرداختنـد  شـهری  موضوعـات  و  مسـائل  زمینـۀ  در  جامعه شـناختی  نظریه هـای 
)هـال، 1996: 19(. دیویـد هـاروی )1379: 12( می گویـد: »منابـع اضافـی باید در 
جهـت از میـان برداشـتن مشـکالت ویـژۀ ناشـی از محیط های اجتماعـی و طبیعی 
مصـرف گـردد. در کشـورهای جهـان سـوم در زمینـۀ توسـعۀ شـهری در دو دهۀ 
اخیـر، غیبـت برنامه هـای مدیریـت شـهری بـه عنـوان مهمتریـن نیـرو در شـکل 
دادن بـه مسـیر توسـعه در ارتباطـات بشـری بـه وضـوح مشـاهده شـده اسـت«. 
در ایـران نیـز سـابقۀ بررسـی موضوعـات توسـعۀ شـهری و عدالـت اجتماعـی به 
دو دهـۀ اخیـر برمی گـردد کـه از جملـه ایـن بررسـی ها می تـوان بـه رسـالۀ عماد 
افـروغ )1376(، مقالـۀ نفیسـه مرصوصـی )1386(، میرنجـف موسـوی )1391( و 
حسـین حاتمی نـژاد و همـکاران )1387( اشـاره نمـود. عمـاد افروغ در رسـاله اش 
بـا عنـوان »فضـا و نابرابـري اجتماعـی: مطالعـۀ جدایی گزینـی فضایـی و تمرکـز 
فقـر در محله هـاي مسـکونی تهـران«، بعـد از ارائـۀ نظریـات رایـج دربـارۀ فضا و 
نابرابری هـای اجتماعـی، با بررسـی نظری عوامـل مؤثر بـر جدایی گزینی فضایی و 
تمرکـز فقـر و آثـار آن بر شـکل گیری خـرده فرهنگ جـرم زا، به تحلیـل رابطۀ بین 
فضـا و نابرابـری اجتماعی پرداخته اسـت. در سـال های اخیر نیـز پژوهش هایی در 
ایـن رابطـه انجـام شـده که به چنـد مـورد از آنها اشـاره می کنیـم: نتایـج پژوهش 
لطفـی و همـکاران )1392( بـا عنـوان، »شـهر و عدالـت اجتماعـی: تحلیلـی بـر 
نابرابري هـاي محلـه اي )مـورد: محالت مراغـه(«، حاکی از اختـالف زیاد محالت، 
چـه در توزیـع سـرانه هاي شـهري و چه در سـطح کیفی، اسـت؛ بنابرایـن باید در 
برنامه ریزي هـاي آتـی بـه توسـعۀ همه جانبـۀ محالت هـم از لحاظ کیفـی و هم از 
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لحاظ کمی توجه بیشـتر شـود و توزیع تسـهیالت شـهري بر اسـاس نیاز محالت 
گیرد. صـورت 

     کالنتـری و همـکاران )1392( نیـز در پژوهـش خود با عنـوان، »توزیع فضایی 
امکانات و خدمات و تناسـب آن با جمعیت سـاکن در مناطق شـهر تهران«، نشـان 
دادنـد کـه مناطـق 2، 3، 6، 7 و 11 شـهر تهران از نظر داشـتن فضاهاي ورزشـی از 
سـایر مناطـق محروم تـر هسـتند و مناطـق 6، 10، 19 و 21 از نظر داشـتن فضاهاي 
سـاختمانی فرهنگـی، وضعیـت مناسـبی ندارند. مناطـق 2 و 15 نیـز کمترین تعداد 

خانۀ اسـباب بازي را نسـبت به سـایر مناطـق دارند. 
      سـرایی و همـکاران )1393( در مطالعـۀ خـود با عنوان، »بررسـی میزان انطباق 
نابرابری هـای اجتماعـی و فضایـی نواحـی هشـتگانه شـهر یـزد«، بـه رتبه بنـدی 
مناطق و نواحی شـهر یزد از لحاظ توسـعۀ اجتماعی با اسـتفاده از روش تاپسـیس 
پرداختنـد و نشـان دادنـد کـه منطقـۀ 3 و ناحیـۀ 3-2 در رتبـۀ اول و منطقـۀ 2 و 
ناحیـۀ 2-1 در ردۀ آخـر جـای گرفته انـد. مقایسـۀ میانگین قیمت زمیـن در نواحی 
مختلـف شـهر یـزد نیز بـا اسـتفاده از آزمـون ANOVA  بیانگـر این نکتـه بود که 

میـان نواحـی مختلف شـهر از این نظـر تفاوت وجـود دارد.

1-5. روش تحقیق
پژوهـش حاضـر از نظـر ماهیـت، نظری - کاربـردی و از لحـاظ روش، توصیفی- 
تحلیلی اسـت. روش گردآوری اطالعات نیز در مرحلۀ اول، کتابخانه ای و مراجعه 
بـه سـازمان ها و در مرحلـۀ دوم، اسـتفاده از ابـزار پرسشـنامه بـرای جمـع آوری 
آمـار و اطالعـات بـوده اسـت. تجزیـه و تحلیـل داده ها نیـز بـه دو روش، صورت 
گرفتـه اسـت: ابتـدا بـا اسـتفاده از مـدل تاپسـیس بـه رتبه بنـدی مناطـق پرداختـه 
شـده؛ سـپس بـر اسـاس ایـن رتبه بنـدی، میـزان برخـورداری نواحـی شـهر ایالم 
از خدمـات آموزشـی مشـخص گردیـده اسـت. جامعۀ آمـاری این تحقیق، شـامل 
 .)52881=N( نواحـی پیـچ آشـوری، ویـژن، نواحـی مرکـزی و بانبـرز می باشـد
حجـم نمونـه هـم بـا اسـتفاده از جـدول مـورگان، 284 نفـر بـرآورد شـد. جهت 
تأییـد روایـی پرسشـنامه از نظـرات اسـاتید گـروه جغرافیـا و برنامه ریزی شـهری 
دانشـگاه شـهید چمـران و بـرای تعییـن پایایـی پرسشـنامه از آلفـای کرونبـاخ در 
محیـط نرم افـزار spss اسـتفاده گردیـد که ضریـب پایایی آن، 0/84 به دسـت آمد. 
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بـرای تجزیـه و تحلیـل توصیفی و اسـتنباطی اطالعات حاصل از پرسشـنامه نیز از 
ابزار SPSS اسـتفاده شـد.

2. مبانی نظری
عدالـت همیشـه از مهمتریـن دغدغه ها و از واالترین آرمان های انسـان بوده اسـت 
و بـه لحـاظ نظـری از مباحث مهـم علوم اجتماعی و اقتصادی محسـوب می شـود 
)لشـکری، 1388: 32(. بحـث نابرابـري اجتماعی در آراي منتقدمان جامعه شناسـی 
عمدتـًا ذیـل نظریـۀ طبقـۀ اجتماعی مطرح شـده اسـت کـه از پرنفوذتریـن این آرا 
می تـوان بـه آرای مارکـس و ماکس وبر اشـاره کـرد. نزد مارکـس، دو عامل اصلی 
در تشـکیل طبقـۀ اجتماعـی دخالـت دارند: شـیوۀ تولید و مناسـبات تولیـد. همین 
عامـل دوم اسـت که الیه هاي عمدۀ مشـاغل را در سـاختار اقتصـادي جامعه ایجاد 
می کنـد )تامیـن، 1373: 7(. وبـر ایـن نظـر مارکـس را می پذیـرد کـه طبقه بـر پایۀ 
شـرایط اقتصـادي یـا مالکیـت که بـه طور واقعی تعیین شـده اسـت، بنـا می گردد؛ 
لکـن عوامـل غیراقتصـادي را نیـز در شـکل گیري طبقـه مهـم می دانـد )گیدنـز، 
1381: 244(. بـا الهـام از نظریـات قشـربندي اجتماعـی و تأکیـد صاحب نظران بر 
بنیان هـاي چندگانـۀ قشـربندي، در حـوزۀ تجربـی نیز اکثـر محققان بر ایـن باورند 
کـه نابرابـري اجتماعـی، حاصـل دسترسـی افتراقـی افـراد بـه منابع کمیاب اسـت 
کـه عمدتـًا شـامل درآمد، قـدرت، منزلـت و سـرمایه هاي فرهنگی اسـت )افروغ، 
1376: 30؛ چلبـی، 1375: 80؛ یوسـفی، 1388: 105(. در جغرافیـای انسـانی و 
جغرافیـای شـهری، نقـش اول بـه عدالـت اجتماعـی و رفـاه اجتماعـی داده شـد 
و جغرافیـای انسـانی، تنهـا در راه بهبـود بخشـیدن بـه محیـط زندگـی انسـان و 
تأمیـن رفـاه اجتماعـی او اعتبـار علمی یافـت )وارثـی و همـکاران، 1387: 142(. 
از طرفـی، بخـش مهمـی از علـم بدیع توسـعۀ پایدار بـر اهمیت برابـری اجتماعی 
یـا عدالـت اجتماعـی تأکید دارد. بـه اعتقاد آگیی مـن  و ایوانـز )1994(، در واقع، 
تمامـی تعابیـر پایـداری بـر اصـل برابـری داللـت دارنـد )بورتـون، 2001: 1(؛ از 
طرفـی دیگـر، موضـوع »عدالت اجتماعـی« یکی از مباحث بسـیار مهـم در مکتب 
انسان سـاز اسـالم می باشـد، بـه گونـه ای کـه خداونـد متعال، هـدف از بعثـت انبیا 
را اقامـۀ قسـط و عـدل توسـط مـردم بیـان می نمایـد )مرصوصـی، 1386: 107(. 
مفهـوم عدالـت اجتماعـی در اصـل، آنقـدر فراگیـر نیسـت کـه بتـوان در قالب آن 
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در مـورد رفـاه یـک اجتمـاع داوري کـرد. عدالـت را بـه طور اساسـی می تـوان به 
عنـوان اصلـی در نظـر گرفـت کـه بـراي حـل و فصـل دعـاوي متضـاد بـه وجود 
آمـده اسـت. عدالـت اجتماعـی نیـز در واقـع کاربـرد ایـن اصـول خـاص اسـت 
)هاروی، 1379: 42(. در جهت رسـیدن تمامی سـاکنان شـهرها به نیازهایشـان به 
صـورت یکسـان، مبحث عدالـت اجتماعی در فضاي شـهري به وجـود می آید که 
بی توجهـی بـه آن، تبعـات بسـیار ناگـواري، همچـون: حاشیه نشـینی و تراکم بیش 
از حـد یـک منطقـه، توسـعۀ یک جانبـۀ شـهرها، خالـی از سـکنه شـدن برخـی از 
محدوده هـاي شـهري، بورس بـازي زمیـن و... را در پـی خواهد داشـت )کالنتری 
و همـکاران، 1392: 14(. توجـه بـه عدالـت اجتماعـی تـا انـدازه اي در شـهرها 
حائـز اهمیـت اسـت که در هـر یک از شـاخص هاي تعیین کنندۀ شـهرهاي سـالم، 
بسـتر مطالعـات و نقـش کلیـدي را ایفـا می کنـد )شـیخی، 1380: 26(. نابرابري و 
قشـربندي اجتماعـی در همـۀ جوامع انسـانی وجـود دارد؛ اما شـدت و ضعف آن 
در جوامـع مختلـف، بـه کـم و کیف توسـعه یافتگی جوامع وابسـته اسـت )چلبی، 
1375: 76؛ گـرپ، 1373: 16(. نابرابـري، یکـي از جنبه هـاي عمومي و همیشـگي 
جوامع انسـاني اسـت؛ زیرا سـاختار فضایی یک شـهر، متشـکل از اجزا و عناصري 
اسـت کـه بـا یکدیگـر در کنـش متقابل هسـتند و ناپایداري هـر کـدام از این اجزا 
بر کل سـاختار تأثیر خواهد گذاشـت )سـاوج و وارد، 1380: 9(؛ بنابراین سـازمان 
فضایـی متعادل در شـهرها، نوعی از پایداري شـهري اسـت و ایـن پایداري، زمانی 
محقـق خواهـد شـد کـه هماهنگـی و سـازگاري منطقی بیـن پراکنـش جمعیت و 
توزیـع خدمات در شـهرها به وجـود آید. توزیع خدمات در شـهرها که نتیجۀ بارز 
جدایی گزینـی بوم شـناختی اسـت بر توزیـع فضایـی جمیعت در مناطـق و نواحی 
شـهري تأثیرگـذار بوده اسـت )خوارزمـی، 1387: 2(. مفهوم نابرابـري اجتماعی به 
طـور عـام، ناظـر بـه وضعیتی اسـت کـه در آن، چیزهـاي بـا ارزش اجتماعی اعم 
از ثـروت مـادي، قـدرت، منزلت و سـرمایۀ فرهنگی به  طور مسـاوي در دسـترس 
اعضـاي جامعـه قـرار نگرفته باشـد؛ بـه نحوي کـه این دسترسـی افتراقـی، پایگاه 
اجتماعـی متفاوتـی را بـراي افـراد رقـم بزنـد و اختالفـات پنهان و آشـکار زیادي 
در بیـن آنهـا به ویـژه از نظـر حقوق، فرصت هـاي زندگـی، پاداش هـا و امتیازها به 
وجـود بیایـد )راولـز، 1383: 84(. در قـرآن کریم به کّرات از واژۀ عدالت اسـتفاده 
شـده اسـت کـه نشـان دهندۀ میـزان اهمیتـی اسـت کـه خداوند بـراي امـر عدالت 
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بـه عنـوان زیربناي تعالی جامعه و تضمین کنندۀ سـعادت انسـان قائل شـده اسـت 
)شـریفی، 1385: 11(. 

2-1. دیدگاه های نابرابری اجتماعی
دیدگاه هـاي ارائه شـده در ایـن راسـتا را مي تـوان بـه طـور کلـي، بـه سـه دسـتۀ 

کارکـردي، تضـادي و تلفیقـي تقسـیم کـرد:
الـف( دیـدگاه جامعه شناسـاني چـون دورکیـم، پارسـونز، سـامنر، پارتـو، دیویس، 

مـور و... کـه بـا رویکـرد کارکردگرایـي بـه نابرابـری پرداخته اند.
مکتـب  اندیشـمندان  ورف،  دارنـد  مارکـس،  همچـون:  جامعه شناسـاني  ب( 

دارنـد. نابرابـري  بـه  تضادگرایانـه  رویکـردي  و...  فرانکفـورت 
ج( جامعه شناسـاني ماننـد ماکـس وبـر، لنسـکي، گیدنـز و... نگاهـي تلفیقـي بـه 

نابرابـري دارنـد.

2-1-1. نابرابري اجتماعي از دیدگاه کارکردگرایان
دورکیـم )1369: 60( معتقـد بـود کـه مي تـوان بـه هـدف همبسـتگي اجتماعـي 
کار  تقسـیم  اینکـه  بـر  یافـت؛ مشـروط  براسـاس اخالقیـات و عدالـت دسـت 
سـرمایه داري اصـالح شـود و از آن آنومـي و تضـاد طبقاتـي و نابرابـري اجبـاري 
رهـا گـردد. وی پیش بینـي مي کـرد که تکامـل طبیعي تقسـیم کار، مـوارد نابهنجار 
را تقلیـل خواهـد داد. بـه عقیـدۀ او، افزایـش تقسـیم کار در جوامع سـنتي فئودالي 
و کاسـتي، منجـر بـه بهبود مشـکالت مشـابهي شـده اسـت. تقسـیم کار و نیاز آن 
بـه مهارت هـاي خـاص، منجـر بـه از بیـن بـردن تعصب هایـي شـده اسـت که بر 
اسـاس آن در زمان هـاي قدیـم، افـراد فقط به دلیل داشـتن تبار اشـرافي یـا برتري 
دینـي در مقام هـاي باال نشـانده مي شـدند. به طور مشـابه اسـتعدادهاي ویژه اي که 
بـراي اشـغال پایگاه هـاي مهـم در جامعۀ سـرمایه داري ضـرورت دارد، ایـن امر را 
بـه طـور فزاینـده اي دشـوار مي سـازد کـه پایگاه ها فقـط بر اسـاس امتیـاز طبقاتي 
ارثـي اشـغال گردنـد؛ البتـه بـه طور قطـع هنوز تـوارث تـا انـدازه اي رواج دارد و 
فرصت هـاي آن عـدۀ الیـق را کـه بـا بخـت بـد زاده شـده اند، محـدود مي سـازد. 
بـا وجـود ایـن، عمـوم مردم بـه طـور فزاینـده اي معتقدنـد کـه ایـن نابرابري هاي 
برونـي بایـد ریشـه کن شـوند. مردم اعتقـاد پیـدا کرده اند کـه نابرابري نباید ناشـي 
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از نیروهـاي بیرونـي باشـد و بایـد تفـاوت، شایسـتگي هاي فـردي، اسـتعدادها و 
تالش هـاي فـرد بـراي خدمـت بـه جامعـه را منعکـس کنـد. اعتقـاد بـه برابـري 
برونـي، یعنـي آنچـه را کـه مي تـوان فرصـت برابـر نامیـد، آنقـدر رایـج اسـت که 
نمي توانـد توهمـي صـرف باشـد و بـه طـرز گیج کننـده اي جنبـه اي از واقعیـت را 
بیـان کند. پارسـونز، قشـربندي را به عنوان رده بنـدي واحدها برحسـب معیارهاي 
نظـام ارزش هاي مشـترک در یـک نظام اجتماعـي مي داند؛ لذا هر نظام قشـربندي، 
تعبیـري از ارزش هـاي اصلـي جامعـه اسـت کـه بـه نوبۀ خـود، سلسـله مراتبي از 
موقعیت هـا،  افـراد و هـر چیـز دیگـر را بـر اسـاس پایه هـاي ارزشـیابي خـاص 
خـود ایجـاد مي کنـد. قشـربندي، نتیجـۀ فـوري اجتناب ناپذیـر کنـش اجتماعـي 
اسـت. نیروهـاي اجتماعـي آفریننـده و حامي مناسـبات اجتماعي متشـکل هسـتند 
و بـه طـرزي اجتناب ناپذیـر، موجد قشـربندي هسـتند؛ بنابراین قشـربندي، شـکل 
اجتناب ناپذیـر وجـود اجتماعـي اسـت. نظریـۀ قشـربندي مثـل نظریـۀ نظام هـاي 
اجتماعـي، آنقـدر انتزاعـي و کلـي اسـت کـه بـر همـۀ جوامـع قابل اطالق اسـت 
)ادیبـي، 1354: 15(. دیویـس و مـور معتقدنـد کـه نابرابـري یـک خصیصـۀ کلـي 

جامعـه و ضرورتی سـازماني اسـت.
      بـه عقیـدۀ دیویـس، نابرابـري اجتماعي، طرح ناآگاهانه اي اسـت که به جوامع، 
تضمیـن مي دهـد کـه بهتریـن مشـاغل توسـط شایسـته ترین افـراد؛ لیکن بـه طور 
آگاهانـه اشـغال شـود. خالصـه آنکـه اهمیـت فونکسـیونلي مشـاغل در جامعـه و 
کمیابـي نسـبي افراد واجد شـرایط بـراي تصدي آنهـا، عمده ترین عواملي هسـتند 
کـه میـزان پاداش هـاي اجتماعـي را بـراي مشـاغل و بـه  عبارتـي موقعیت هـاي 
مختلـف اجتماعـي تعییـن مي کننـد. پارتـو در مطالعـات مربوط به نظام قشـربندي 
اجتماعـي، جامعـه را بـه دو بخـش تقسـیم مي کنـد: توده هـا و نخبـگان. توده هـا 
در مـدارج پایینـي از هـوش و لیاقـت قـرار دارنـد؛ ولـي توانایـي آنها در اسـتفاده 
از خشـونت و زور زیـاد اسـت؛ برعکـس، نخبـگان به دلیـل لیاقت و هـوش ذاتي 
خـود بـر دیگـران برتـري مي یابنـد )انصـاري، 1378: 70(. سـامنر، بهـا و ارزش 
اجتماعـي انسـان را مـالک تعییـن طبقـات اجتماعـي مي دانـد و معتقـد اسـت که 
هـر کـس بـه انـدازۀ اسـتعداد طبیعي خـود در ایـن رتبه بنـدي، مرتبـه اي را  احراز 
مي کنـد. او بـا الهـام از مالتـوس، معتقـد اسـت کـه هـر کوششـی بـراي کاهـش 
نابرابـري، از جملـه از طریـق ایجـاد سیسـتم تأمیـن اجتماعـي، زیانبار اسـت؛ زیرا 
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بـه غیرشایسـته ها اجـاز ه مي دهـد که با اسـتفاده از امکانات به دسـت آمـده، مانند 
خرگـوش، زاد و ولـد کننـد )ملـک، 1374: 13(.

2-1-2. برابري اجتماعي از دیدگاه رادیکال ها
روش شناسـي مارکـس در توصیـف نابرابري هـاي اجتماعـي را مي تـوان سـهل و 
ممتنـع دانسـت. از دیـد وی انسـان، آفریننـده اسـت و کار او در شـیوۀ تولید تبلور 
مي یابـد. در چارچـوب هـر شـیوۀ تولیـد، روابـط و مناسـباتي بـر مبنـاي مالکیـت 
شـکل مي گیـرد کـه متضمـن نابرابري هـاي طبقاتي اسـت و مارکـس خصلت این 
روابـط را تضـاد و کشـمکش مي دانـد کـه نتیجـۀ محتوم هر نـوع نابرابري اسـت. 
شـالودۀ اسـلوب مارکسـي، شـناخت نابرابـري کـه از دریچـۀ تضـاد و کشـمکش 
طبقاتـي بـه آن نگریسـته مي شـود، درک مبانـي و شـکل هاي مالکیـت اسـت. از 
دیـدگاه مارکـس، مالکیـت خصوصـي، عامـل اساسـي پیدایش شـکاف طبقاتي )= 
نابرابـري( بیـن مـردم اسـت و ایـن شـکاف همیشـه در طـول تاریـخ بیـن طبقـۀ 
مالـک و دارا و آنهـا که دارا و مالک نیسـتند، وجود داشـته اسـت. نگـرش طبقاتي 
مارکـس دربـارۀ تمایـزات و نابرابري هـا فقـط به پایه هـاي مادي مبتني بـر مالکیت 
خصوصـي محـدود نمي شـود. او اندیشـه، هنـر و ارزش هـاي اخالقـي را نیـز بـر 
مبنـاي همیـن تمایـز و از طریق تقسـیم مـردم به دو گـروه حاکـم و محکوم درک 
مي کنـد. از دیـدگاه او نابرابـري در جامعـۀ بشـري فرآینـدي اسـت کـه از طریـق 
تقسـیم کار محقـق شـده اسـت. اهمیـت نظریـۀ کنـش طبقاتـي مارکـس نـه فقط 
بـه خاطـر محتـواي بدیـع جامعه شـناختي آن، بلکـه به خاطـر نفوذ گسـتردۀ آن بر 
روي آرای جامعه شـناختي بعـدي در ایـن حـوزه اسـت. دارنـدورف )1371: 36( 
چنیـن می گویـد: »مـادام کـه هنجارها وجود نداشـته باشـند و تـا جایي کـه عمیقًا 
در مـردم تأثیـر نکـرده باشـند، قشـربندي اجتماعـي هـم وجـود نخواهد داشـت«. 
او قوانیـن را نیـز چکیـدۀ هنجارهـا و نشـانۀ وجـود نابرابـري در جامعـه مي دانـد 
و مي گویـد: »قانـون، شـرط الزم و کافـي نابرابـري اجتماعـي اسـت؛ بـه عبـارت 
دیگـر، نابرابـري وجـود دارد؛ زیرا قانـون وجود دارد و چون قانون هسـت، الجرم 
نابرابـري هـم در میـان افراد بشـر وجود خواهد داشـت«. بـه نظـر او، طلب کردن 
جامعـه اي کـه از هـر جهـت در آن تسـاوي برقـرار باشـد نـه تنهـا غیرواقع بینانـه؛ 

بلکـه آرمانـي منحـرف و هولناک اسـت )ملـک، 1374: 75(.
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2-1-3. نابرابري اجتماعي از دیدگاه تلفیقي ها
از نظـر ماکـس وبـر )1367(، نابرابـري اجتماعـي در رابطـۀ  اجتماعـي انعـکاس 
مي یابـد. او رابطـۀ اجتماعـي را بـراي بیـان شـرایطي بـه کار مي برد کـه دو یا چند 
نفـر در رفتـاري مشـارکت دارند کـه در چارچـوب آن هر یک از آنـان، دیگري را 
بـه طـرز معناداري به حسـاب مـي آورد و در نتیجـه، رفتار مذکور بر همین اسـاس 
جهت گیـري مي شـود. محتـواي ایـن جهت گیـري متقابـل مي توانـد متغیرتریـن 
حـاالت را شـامل شـود کـه از جملـۀ آن، مي تـوان کشـمکش، خصومـت، جاذبـۀ 
جنسـي، دوسـتي، وفـاداري یـا مبادلـۀ اقتصـادي را نام بـرد. گیدنـز نیـز مانند وبر 
و مارکـس بـه رابطـۀ نزدیک بیـن قـدرت و نابرابري معتقد اسـت. او عقیـده دارد 
کـه »جنسـیت یکـي از مهمتریـن زمینه هـاي نابرابري اسـت و نابرابري جنسـي از 
نظـر تاریخـي بسـیار ریشـه  دارتر از نظام هاي طبقاتي اسـت« )گیدنـز، 1384: 53(. 
وي در بحـث برابري خواهـي، تأکیـد عده اي بـر برابري فرصت یا شایسته سـاالري 
را مـورد انتقـاد قـرار مي دهـد و معتقـد اسـت کـه ایـن نـوع برابري خـود موجب 
نابرابري هـاي عمیـق در جامعـه خواهد شـد و بـه نوعي انسـجام اجتماعـي را نیز 
تهدیـد خواهـد کـرد. گیدنـز با طـرح این پرسـش که برابـري باید به چـه مفهومي 
در نظرگرفتـه شـود؟ سیاسـت نویـن برابـري را به عنـوان »ادغام« و نابرابـري را به 

عنـوان »طـرد« تعریـف مي کند )هـادي زنـوز، 1385: 105(

2-2. نقد دیدگاه های رایج در زمینۀ فضای شهری و نابرابری های اجتماعی
2-2-1. دیدگاه کارکردگرایی

دیـدگاه کارکردگرایـان نسـبت بـه نابرابری اجتماعی در جغرافیای شـهری، بیشـتر 
در قالـب نظریـۀ اکولوژیسـت ها مطـرح شـده اسـت. در ایـن مکتـب، در زندگـی 
اجتماعـی شـهرها، طـرح اکولـوژی گیاهـی ارنسـت هـاکل، بـه کار گرفتـه شـده 
اسـت؛ زیـرا بنیان گـذاران مکتـب شـیکاگو معتقدنـد کـه گروه هـای شـهری با هر 
پایـگاه اجتماعـی، اقتصـادی و قومـی، ماننـد گونه هـای گیاهـی، بـا حرکـت بـه 
سـوی تعـادل و تـوازن، همـۀ مراحـل اکولوژیک را در زیسـتگاه خویـش در طول 
زمـان طـی می کننـد )شـکویی، 2000: 38(. نظریه پـردازان کارکردگرایـی از وجـه 
جهانـی و همیشـگی بودن نابرابـری نتیجـه می گیرنـد کـه نابرابـری، وجـه اساسـی 
هـر سـازمان اجتماعـی و ضرورتـی کارکـردی اسـت کـه در جهـت کارکـرد مؤثر 
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جامعـه، ایفـای نقـش می کنـد. دیویـس و مـور دو مـالک عمـده را بـرای اهمیـت 
کارکـردی یـک موقعیـت ارائـه می کنند:

الف( میزان کمیابی موقعیت در مقایسه با سایر موقعیت ها
ب( میزان وابستگی سایر موقعیت ها به موقعیت مورد نظر

     از دیـدگاه آنـان، نابرابـری اجتماعـی طرحـی ناآگاهانه اسـت کـه از طریق آن، 
جوامـع مطمئـن می شـوند کـه مهمتریـن موقعیت هـا بـه طـور خـودآگاه توسـط 
شایسـته ترین افـراد اشـغال خواهـد شـد. بـه عقیـدۀ پـارک، فرآیندهـای طبیعی و 
درونـی شـهر، بـه گونـه ای بـه رقابـت بـر سـر منابـع کمیـاب برمی گـردد کـه در 
نهایـت بـه انطبـاق اکولوژیـک می انجامـد. رقابـت در اجتمـاع، برای ایجـاد تعادل 
اجتماعـی اسـت. رقابـت بیـن افـراد و گروه هـای شـغلی و طبقاتـی بـه همـکاری 
رقابت آمیـز از طریـق تمایزیافتگـی کارکـردی و توزیـع فضایـی مـوزون کارکردها 
در نواحـی مربـوط منجـر می شـود.  بـه تعبیـر پـارک، تمایزیافتگـی کارکـردی، 
بـه طـور فضایـی نیـز تبلـور پیـدا می کنـد؛ زیـرا رقابـت نـه تنهـا باعـث تقسـیم 
کار می شـود؛ بلکـه گروه هـای مختلـف اقتصـادی را در نواحـی گوناگـون شـهر 
پراکنـده می کنـد. بـه عقیـدۀ وی، فشـار بـر فضـا در مرکـز شـهر، باعـث افزایـش 
ارزش زمیـن می شـود و تفـاوت در ارزش زمیـن، مکانیزمـی اسـت که توسـط آن 
گروه هـای مختلـف کارکـردی در فضـا بـه شـیوه ای منظـم و بـدون برنامه ریـزی 

پخـش می شـوند )افـروغ، 1376: 2002 و 2003(. 

2-2-2. دیدگاه قدرت
بـه نظـر مارکـس، بر مبنـای موقعیت هـا و وظایف گوناگونـی که افراد در سـاختار 
تولیـد جامعـه دارنـد، طبقـۀ اجتماعی شـکل می گیـرد. دو عامل اصلی در تشـکیل 
طبقـۀ اجتماعـی دخیل اسـت: الف( شـیوۀ تولید، کشـاورزی، پیشـه وری، صنعتی؛ 
ب( مناسـبات تولیـد. در نـگاه مارکـس، داشـتن موقعیت هـای متفـاوت در ارتباط 
بـا وسـایل تولیـد، میـان افـراد جامعـه، تضـاد ایجـاد می کنـد ))تامیـن، 1373: 
6(. »مارکـس و انگلـس، فضـای شـهری را قلمرویـی می دیدنـد کـه فرآیندهـای 
درهم تنیـدۀ انباشـت سـرمایه و سـتیز طبقاتـی در آن تمرکـز می یابد. در شـهرهای 
بـزرگ، تجـارت، تولیـد، تمرکـز مالکیت و تمرکـز جمعیت، بـه باالترین حد خود 
می رسـد و یـک طبقـۀ غنی و یـک طبقۀ فقیـر، ظاهر می شـود. در شـهرها گرایش 

تحلیلی بر عدالت اجتماعی در ساختار فضایی .....
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سـرمایه بـه تمرکز و گرایـش طبقات اجتماعی به قطبی شـدن، عینیت و گسـترش 
می یابـد. در مجمـوع، دو نکتـه بـه طـور اخص در دیـدگاه مارکس، موجود اسـت 
کـه مبرهـن شـدن رابطـۀ فضـا و نابرابـری اجتماعـی را یـاری می دهـد: اول، نگاه 
وی به شـهر از بعد تولید، انباشـت و تمرکز سـرمایه؛ دوم، توجه به شـهر به مثابه 
زمینـه ای بـرای تمرکـز اکولوژیـک طبقـۀ کارگـر و در نتیجـه، ظهـور خودآگاهـی 
طبقاتـی بـه مثابـه عاملـی مهـم در شـکل گیری طبقـات« )افـروغ، 1998: 204 و 
205(. ماکـس وبـر برخـالف مارکـس بـر ایـن بـاور بـود کـه ارائـۀ یـک تفسـیر 
تک بعـدی از پدیـدۀ اجتماعـی پیچیـده ای چـون نابرابـری اجتماعـی از اهمیـت 
آن می کاهـد و شـاخص های اقتصـادی را در رشـد نابرابـری اجتماعـی، نادیـده 
نمی گیـرد. بـرای او نیـز ماننـد مارکـس، مالکیـت، نقـش تعیین کننـده ای در توزیع 
امکانـات عرضه شـده بـه فـرد یـا طبقـه ایفا می کنـد. با این وصـف، او بـه این بعد 
اقتصـادی، دو بعـد قـدرت و حیثیـت را اضافـه کـرد. در نـگاه او، مالکیت، قدرت 
و حیثیـت بـا وجود وابسـتگی متقابلشـان سـه بنیـان متمایزنـد که نظام قشـربندی 
در هـر جامعـه ای بـر روی آنهـا سـازمان می  یابـد )تامیـن، 1373: 9(؛ بنابرایـن از 
نظـر وبـر، رابطـۀ فضـا و نابرابـری را نبایـد از بعـد طبقاتـی آن نگریسـت؛ بلکـه 
گروه بندی هـای منزلتـی نیـز آثـار و داللت هایـی بـرای تحلیـل فضـا و نابرابری در 

محیط شـهری دارنـد )افـروغ، 1998: 205(. 

سعید ملکی -  مریم آزادبخت 
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3.محدودۀ مورد مطالعه
شـهر ایـالم مرکز اسـتان ایالم اسـت کـه از نظر موقعیـت جغرافیایـی در 46 درجه 
و 26 دقیقۀ طول شـرقی و 32 درجه و 38 دقیقۀ عرض شـمالی واقع شـده اسـت. 
از نظـر موقعیـت جغرافیایـی نیـز در غـرب و جنوب غربی کشـور قـرار دارد. این 
شـهر دارای چهـار منطقـه و 14 ناحیۀ شـهری و 38 محله می باشـد )ملکی، 1390: 

.)126

 
شکل شمارۀ )1(. نقشۀ نواحی شهر ایالم

تحلیلی بر عدالت اجتماعی در ساختار فضایی .....
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     ایـن تحقیـق بـرای رسـیدن بـه اهداف مورد نظر، شـاخص های زیر را بررسـی 
: می کند

جدول شمارۀ )1(. وضعیت و تعداد شاخص های آموزشی و فرهنگی در شهر ایالم

مأخذ: )آمارنامۀ شهر ایالم، 1392(

4. یافته های پژوهش 
از  برخـورداری  لحـاظ  از  ایـالم  شـهر  نواحـی  رتبه بنـدی  اول:  مرحلـۀ   .1-4
شـاخص های آموزشـی، فرهنگی با اسـتفاده از مـدل تاپسـیس: در پژوهش حاضر 
بـرای رتبه بنـدی نواحـی شـهر ایـالم از مدل تاپسـیس اسـتفاده شـده اسـت. مدل 
تاپسـیس توسـط هوانـگ و یـون در سـال 1981 پیشـنهاد شـد. ایـن مـدل، یکـی 

سعید ملکی -  مریم آزادبخت 

آموزشگاه کتابخانهدانشگاهموزهنواحی/ شاخص 
موسیقی

آموزشگاه 
هنرهای 
تجسمی

مدارس 
دولتی

مدارس 
مؤسساتنشریاتانتشاراتغیردولتی

13233141651036پیچ آشوری

04463121881124پشت صدا و سیما

0214411131310دانشگاه پیام نور

113201110615ویژن

0343088313مرکزی

02113253215زمین شهری

00003351212زین

00001324110بانبور

0012043208سبزی آباد

0111031107بانبرز

0020051102نوروزآباد

0000220003جانبازان

0100020000شادآباد

0000150111استانداری
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از بهتریـن مدل هـای تصمیم گیـری چندشـاخصه اسـت و از آن اسـتفادۀ زیـادی 
می شـود. اسـاس ایـن تکنیـک بـر ایـن مفهـوم، اسـتوار اسـت کـه گزینه هـای 
انتخابـی، بایـد کمتریـن فاصله را بـا راه حل ایـده آل مثبت )بهتریـن حالت ممکن( 
و بیشـترین فاصلـه را بـا راه حـل ایـده آل منفـی )بدتریـن حالـت ممکـن( داشـته 
باشـند. بـا توجـه به شـاخص های مورد مطالعـه و محاسـبۀ میزان تاپسـیس، میزان 

برخـورداری نواحـی شـهر ایـالم مطابـق بـا جـدول شـمارۀ )2( بـه دسـت آمد:

جدول شمارۀ )2(. رتبه بندی نواحی شهری ایالم از نظر برخورداری 
از شاخص های فرهنگی و آموزشی

منبع: نگارندگان

     بـر طبـق جدول شـمارۀ )2( و متغییرهای انتخابـی، ناحیۀ کانون فنی و حرفه ای 
)پیـچ آشـوری( ایـالم، از لحـاظ برخـورداری از شـاخص های عدالـت فضایی، با 

تحلیلی بر عدالت اجتماعی در ساختار فضایی .....

رتبهمیزان تاپسیسنواحیردیف
0/57631)کانون فنی  و حرفه ای )پیچ آشوری1
0/56522پشت صدا و سیما2
0/50333دانشگاه پیام نور3
0/48574ویژن4
0/41185مرکزی5
0/40127زمین شهری6
0/39918زین7
0/30996بانبور - هانیوان8
0/25129سبزی آباد9
0/155310بانبرز10
0/108511)نوروزآباد )فرودگاه11
0/091813جانبازان12
0/081212شادآباد13
0/071514استانداری14
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میانگیـن 0/57، رتبـۀ 1؛ پشـت صـدا و سـیما بـا میانگیـن 0/56، رتبه 2؛ دانشـگاه 
پیـام نـور با میانگیـن 0/50، رتبۀ 3؛ ویژن بـا میانگین 0/48، رتبـۀ 4؛ ناحیۀ مرکزی 
بـا میانگیـن 0/41، رتبـۀ 5؛ زمین شـهری با میانگیـن 0/40، رتبۀ 7؛ زیـن با میانگین 
0/39، رتبـۀ 8 ؛ بانبـور  - هانیـوان بـا میانگیـن 0/30، رتبۀ 6؛ سـبزی آباد با میانگین 
0/25، رتبـۀ 9؛ بانبـرز بـا میانگین 0/15، رتبـۀ 10؛ نوروزآباد )فـرودگاه( با میانگین 
0/10، رتبـۀ 11؛ جانبـازان بـا میانگیـن 0/09، رتبۀ 13؛ شـادآباد بـا میانگین 0/08، 
رتبـۀ 12 و در نهایـت، ناحیـۀ اسـتانداری بـا میانگیـن 0/07، رتبـۀ 14 را بـه خـود 

اختصـاص داده اند. 

جدول شمارۀ )3(. رتبه بندی و سطح بندی نهایی نواحی شهر ایالم از لحاظ 
برخورداری از شاخص های خدمات آموزشی و فرهنگی

منبع: نگارندگان

سعید ملکی -  مریم آزادبخت 

ضریب اولویت رتبهنواحی شهری
)رتبه(

میانگین ضریب 
اولویت

سطح بندی 
نواحی

10/57کانون فنی و حرفه ای )پیچ آشوری(

باال0/63

20/56پشت صدا و سیما

30/50دانشگاه پیام نور

40/48ویژن

50/41مرکزی

70/40زمین شهری

80/39زین

متوسط0/20 60/30بانبور- هانیوان

90/25سبزی آباد

100/15بانبرز

پایین0/08

110/10)نوروزآباد )فرودگاه

130/9جانبازان

120/08شادآباد

140/07استانداری
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بـر طبـق جـدول شـمارۀ )3(، بـرای شـناخت بهتـر نواحـی شـهر ایـالم از لحـاظ 
میـزان برخـورداری از خدمـات آموزشـی و فرهنگـی، بـا توجـه به شـاخص های 
عدالـت فضایـی و اسـتفاده از اولویت بنـدی کـه از نتیجـۀ مدل تاپسـیس به وجود 
آمـد، نواحـی در سـه سـطح بـاال، متوسـط و پاییـن، مـورد سـنجش قـرار گرفتند؛ 

نتایـج بـه دسـت آمـده به شـرح زیر اسـت:
- نواحی 1، 2، 3، 4، 5 و 7 با میانگین ضریب اولویت 0/63 در سطح باال و 

برخودار قرار دارند.
متوسط  سطح  در   0/20 اولویت  ضریب  میانگین  با   9 و   6  ،8 نواحی   -

)نیمه برخوردار( قرار گرفتند.
- نواحی 10، 11، 13، 12 و 14 نیز با میانگین ضریب اولویت 0/07 در سطح 
پایین )محروم از لحاظ برخورداری از شاخص های عدالت فضایی( قرار دارند.

4-2. مرحله دوم؛ یافته های توصیفی
جنسـیت: همانطـور کـه در جـدول شـمارۀ )4( مشـاهده می شـود، بـر اسـاس 
بوده انـد. زن   %45/05 و  مـرد   %54/95 توزیع شـده،  پرسشـنامۀ   284 یافته هـای 

جدول شمارۀ )4(. وضعیت جنسی پاسخگویان

منبع: محاسبات نگارندگان

گروه سنی: بر اساس جدول شمارۀ )5(، وضعیت سنی پاسخگویان در پنج گروه 
سنی، 15 تا 70 سال بوده است که بیشترین تعداد پاسخگویان را گروه سنی 35-26 
سال با فراوانی 84 نفر )27/08 درصد( و کمترین تعداد پاسخگویان را گروه سنی 

56 – 70 سال با فراوانی 25 نفر )11/72 درصد( به خود اختصاص داده بود.

تحلیلی بر عدالت اجتماعی در ساختار فضایی .....

درصدتعدادوضعیت جنسی

17354/95مرد

11145/05زن

284100کل
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جدول شمارۀ )5(. تعداد و درصد پاسخگویان

منبع: محاسبات نگارندگان

وضعیـت تحصیـالت: همانگونـه کـه در جـدول شـمارۀ )6( مشـاهده می شـود، 
سـطح تحصیالت پاسـخگویان در پنج دسـته طبقه بندی شـده اسـت که بیشـترین 
فراوانـی )98 نفـر( و درصـد )35/42( پاسـخگویان، به گروه زیـر دیپلم و کمترین 
فراوانـی )25 نفـر( و  درصـد )9/11 ( بـه گروه فـوق لیسـانس و باالتر اختصاص 

یافته اسـت. 

جدول شمارۀ )6(. وضعیت تحصیالت پاسخگویان

منبع: محاسبات نگارندگان

سعید ملکی -  مریم آزادبخت 

درصدفراوانیوضعیت گروه سنی
155319/01-25 سال
268427/08-35 سال
367825/52-45 سال
464416/67-55 سال
562511/72-70 سال

درصدفراوانیتحصیالت

9835/42زیر دیپلم

7025/52دیپلم

6119/01فوق دیپلم

3010/94لیسانس

259/11فوق لیسانس و باالتر
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4-2-1. بررسـی میـزان رضایتمنـدی شـهروندان نواحـی مختلـف شـهر ایـالم از 
کیفیـت فضاهـای آموزشـی و فرهنگـی

بررسـی کیفیـت فضا هـای آموزشـی و فرهنگـی در مناطـق مختلـف، از جملـه 
کارکردهایـی اسـت کـه از اهمیـت روزافزونـی برخـوردار اسـت و بـا توجـه بـه 
جوانـی جمعیت کشـورمان، لزوم تأسـیس مدارس جدید، افزایـش کیفیت فیزیکی 
مـدارس و مکانیابـی بهینـه و مناسـب آنهـا به طور مسـتمر بیشـتر می شـود. توزیع 
بهینـۀ مـدارس و دیگـر مراکـز آموزشـی و فرهنگی می توانـد ضمـن فراهم نمودن 
امـکان حصـول به عدالـت اجتماعی، مشـکالت اقتصـادی حاصل از بعد مسـافت 

را کاهـش دهـد و بـر کیفیـت آموزشـی و فرهنگـی بیفزاید.
      بررسـی کیفیت فضاهای آموزشـی و فرهنگی در نواحی مختلف شـهر ایالم، 
بـا توجـه بـه اینکـه از هـر 4 منطقه، یـک ناحیه مورد سـنجش قرار گرفته اسـت و 
نواحـی انتخابی شـامل پیچ آشـوری، ویـژن، مرکزی و بانبرز و فضاهای آموزشـی، 
شـامل 10 گویه )موزه، دانشـگاه، کتابخانه، آموزشـگاه موسیقی، آموزشگاه هنرهای 
تجسـمی، مـدارس دولتـی، مدارس غیردولتی، انتشـارات، نشـریات و مؤسسـات( 
بوده انـد، نشـان می دهـد کـه شـهروندان ناحیـۀ پیچ آشـوری، بـا میانگیـن 3/31 و 
شـهروندان ناحیـۀ ویـژن بـا میانگیـن 3/12 از 5، بیشـترین رضایـت را از کیفیـت 
خدمـات آموزشـی و فرهنگـی داشـته اند؛ امـا شـهروندان نواحی مرکـزی و بانبرز 
بـه ترتیـب بـا میانگیـن 13/33 و 1/12 از 5 کمترین رضایـت را از خدمات مذکور 

داشـته اند )جدول شـمارۀ7(.
جدول شمارۀ )7(. میزان رضایتمندی شهروندان نواحی مختلف شهر ایالم

 از کیفیت فضاهای آموزشی و فرهنگی

منبع: محاسبات نگارندگان

تحلیلی بر عدالت اجتماعی در ساختار فضایی .....

خیلی ضعیف ضعیف متوسط خوب بسیار خوب شرح

سنجش کیفیت خدمات آموزشی

میانگین درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد نواحی

3/12 1/62 1 25/14 9 41/62 15 29/73 11 25/14 9 ویژن

3/31 4/86 2 12/97 5 38/38 14 38/92 14 38/38 14 پیچ آشوری

1/33 57/38 35 38/03 23/20 3/61 2/20 0/66 0/40 0/33 0/20 مرکزی

1/12 58/43 30 38/43 20 3/14 2 0 0 0 0 بانبرز
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4-2-2. بستر سـازی عدالـت فضایـی خدمـات شـهری در سـطح نواحـی مختلـف 
شـهر ایـالم از دیدگاه شـهروندان

بـرای بررسـی وضعیـت شـاخص های خدمـات آموزشـی و فرهنگـی در نواحـی 
مختلـف شـهر ایـالم، از آزمـون t تسـت تک نمونـه ای اسـتفاده گردید و بـا توجه 
بـه طیـف 5 گانـۀ لیکـرت، میانگیـن فرضـی 3 در نظـر گرفته شـد؛ بنابرایـن برای 
پاسـخگویی بـه اینکه کـدام نواحـی در اولویت بیشـتری برای بسترسـازی عدالت 
فضایـی قـرار دارنـد؟ و کـدام نواحی در وضعیت مناسـبی قرار دارنـد؟ به اختالف 
میانگیـن نـگاه می کنیـم. اختـالف میانگیـِن به دسـت آمـده در جدول شـمارۀ )8( 
نشـان می دهـد که شـهروندان نواحی پیچ آشـوری و ویـژن، رضایت نسـبتًا باالیی 
 Sig از کیفیـت و کمیـت خدمـات آموزشـی و فرهنگی در این نواحی داشـته اند و
نیـز ایـن مطلـب را تأییـد می کنـد؛ همچنیـن اختـالف میانگیـن بـه دسـت آمـده، 
گویـای ایـن واقعیـت اسـت کـه شـهروندان نواحـی مرکـزی و بانبـرز، نسـبت به 
کیفیـت و کمیـت خدمـات آموزشـی و فرهنگـی، رضایـت خیلی کمـی دارند؛ لذا 
می تـوان نتیجـه گرفـت کـه در بیـن نواحـی مختلف شـهر ایـالم، نواحـی مرکزی 
و بانبـرز در اولویـت بیشـتری بـرای باالبردن کمیـت و کیفیت خدمات آموزشـی، 

فرهنگـی و بسترسـازی عدالـت فضایی قـرار دارند.

جدول شمارۀ )8(. سنجش وضعیت خدمات آموزشی و فرهنگی نواحی
 مختلف شهر ایالم از دید شهروندان

منبع: محاسبات نگارندگان

سعید ملکی -  مریم آزادبخت 

Test  Value=3
 میانگین نواحی

فرضی sig  درجه
آزادی t مقدار فراوانی  انحراف

استاندارد
 اختالف
 میانگین میانگین

3 0/040 66 0/720 67 0/366 0/045 3/12 ویزن

3 0/028 69 2/269 70 0/694 0/261 2/31 پیچ آشوری

3 0/044 67 -26/707 68 0/459 -1/415 1/33 مرکزی

3 0/000 52 -28/231 53 0/380 -1/543 1/12 بانبرز
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نتیجه گیری
اینکـه توسـعۀ پایدار، مسـتلزم برقـراري عدالت اجتماعـی و فضایی در شهرهاسـت یک 
اصـل پذیرفته شـده اسـت؛ بنابرایـن رفـع نابرابري هـاي اجتماعـی و اقتصـادي، کاهـش 
آسـیب پذیري اقشـار کم درآمـد و توزیـع بهینـۀ خدمـات و امکانـات، مسـتلزم ارزیابـی 
پراکنـش جمعیـت و توزیـع خدمات در فضاهاي شـهري اسـت که می تواند در سـنجش 
میـزان عدالـت اجتماعـی و تأمیـن نیازهاي اساسـی شـهروندان در چارچـوب طرح ها و 
برنامه هـاي عمرانـی، اجتماعـی و اقتصادي مفید واقع شـود. نیازهاي اساسـی شـهروندان 
از جملـه امـوري هسـتند که بـر اهمیت نگرش به توسـعۀ پایـدار می افزایند؛ لـذا نواحی 
14 گانـۀ شـهر ایـالم از لحـاظ میـزان برخـورداری از عدالـت اجتماعـی مـورد بررسـی 
قـرار گرفـت و از نظـر نابرابـری در سـاختار فضایـی بـا تأکیـد بـر خدمـات آموزشـی 
و فرهنگـی تحلیـل شـد. ایـن بررسـی نشـان می دهـد کـه یافتـن الگـوي واحـد توزیـع 
خدمـات آموزشـی و فرهنگـی در نواحی شـهر ایالم میسـر نیسـت. از میان 10 شـاخص  
عدالـت اجتماعـِی مـورد نظِر این پژوهـش، نواحی 10، 11، 12، 13، 14، نسـبت به دیگر 
مناطـق، ضعیف تـر هسـنند؛ امـا الگـوي محرومیـت در توزیع همـۀ خدمات آموزشـی و 
فرهنگـی در آنهـا یکسـان نیسـت. بـا توجـه به شـاخص های عدالـت فضایی و اسـتفاده 
از اولویت بنـدی کـه از نتیجـۀ مـدل تاپسـیس بـه وجـود آمد، نواحی در سـه سـطح باال، 
متوسـط و پاییـن، مـورد سـنجش قرار گرفتند؛ نتایج به دسـت آمده به شـرح زیر اسـت:
- نواحـی 1، 2، 3، 4، 5 و 7 بـا میانگیـن ضریـب اولویـت 0/63 در سـطح بـاال و 

برخـودار قـرار دارنـد.
- نواحی 8، 6 و 9 با میانگین ضریب اولویت 0/20 در سطح متوسط )نیمه برخوردار( 

قرار گرفتند.
- نواحـی 10، 11، 13، 12 و 14 نیـز بـا میانگیـن ضریـب اولویـت 0/07 در سـطح 
پاییـن )محـروم از لحـاظ برخـورداری از شـاخص های عدالـت فضایـی( قـرار دارنـد.
     بررسـی کیفیـت فضاهـای آموزشـی و فرهنگـی در نواحـی مختلـف شـهر ایـالم، بـا 
توجـه بـه اینکـه از هـر 4 منطقـه، یـک ناحیه مورد سـنجش قـرار گرفته اسـت و نواحی 
انتخابـی شـامل پیـچ آشـوری، ویژن، مرکـزی و بانبـرز و فضاهای آموزشـی، شـامل 10 
گویـه )مـوزه، دانشـگاه، کتابخانـه، آموزشـگاه موسـیقی، آموزشـگاه هنرهـای تجسـمی، 
مـدارس دولتـی، مـدارس غیردولتـی، انتشـارات، نشـریات و مؤسسـات( بوده اند، نشـان 
می دهـد کـه شـهروندان ناحیۀ پیچ آشـوری، بـا میانگیـن 3/31 و شـهروندان ناحیۀ ویژن 

تحلیلی بر عدالت اجتماعی در ساختار فضایی .....
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سعید ملکی -  مریم آزادبخت 

بـا میانگیـن 3/12 از 5، بیشـترین رضایـت را از کیفیـت خدمـات آموزشـی و فرهنگـی 
داشـته اند؛ امـا شـهروندان نواحـی مرکـزی و بانبرز به ترتیـب با میانگیـن 13/33 و 1/12 
از 5 کمتریـن رضایـت را از خدمـات مذکـور داشـته اند. مجمـوع درصدهـا و طیف های 
ضعیـف و خیلی ضعیـف نیـز بیانگـر نارضایتـی 54 درصدی شـهروندان نواحـی مختلف 

شـهر ایـالم از کیفیـت فضاهای آموزشـی و فرهنگی اسـت. 
     بـرای بررسـی وضعیـت شـاخص های خدمـات آموزشـی و فرهنگـی در نواحـی 
مختلـف شـهر ایـالم، از آزمـون t تسـت تک نمونـه ای اسـتفاده گردیـد و بـا توجـه بـه 
طیـف 5 گانـۀ لیکـرت، میانگین فرضـی 3 در نظر گرفته شـد؛ بنابراین برای پاسـخگویی 
بـه اینکـه کـدام نواحـی در اولویـت بیشـتری بـرای بسترسـازی عدالـت فضایـی قـرار 
دارنـد؟ و کـدام نواحـی در وضعیـت مناسـبی قـرار دارنـد؟ بـه اختـالف میانگیـن نـگاه 
می کنیـم. اختـالف میانگیـِن بـه دسـت آمـده در جـدول شـمارۀ )8( نشـان می دهـد کـه 
شـهروندان نواحـی پیـچ آشـوری و ویـژن، رضایـت نسـبتًا باالیـی از کیفیـت و کمیـت 
خدمـات آموزشـی و فرهنگـی در ایـن نواحـی داشـته اند و Sig نیز این مطلـب را تأیید 
می کنـد؛ همچنیـن اختـالف میانگیـن بـه دسـت آمـده، گویـای ایـن واقعیـت اسـت که 
شـهروندان نواحـی مرکـزی و بانبـرز، نسـبت بـه کیفیـت و کمیـت خدمات آموزشـی و 
فرهنگـی، رضایـت خیلـی کمـی دارنـد؛ لـذا می تـوان نتیجـه گرفت کـه در بیـن نواحی 
مختلـف شـهر ایـالم، نواحی مرکـزی و بانبرز در اولویت بیشـتری بـرای باالبردن کمیت 

و کیفیـت خدمـات آموزشـی، فرهنگـی و بسترسـازی عدالـت فضایـی قـرار دارند.

5.پیشنهادات
- حمایـت از فعالیت هـا و گروه هـای فرهنگـی و هنـری در شـهر ایـالم بخصـوص 

گروه هـای محـروم در جهـت کاسـتن از تضادهـا؛
- توجـه بـه فضاهـای آموزشـی و فرهنگی در طرح های آیندۀ شـهر بـرای تخصیص 

عادالنـۀ امکانات آموزشـی و فرهنگی برای شـهروندان؛
- احـداث فضا هـای آموزشـی و فرهنگـی در مناطـق محرومی چـون: نواحی مرکزی 

بانبرز؛ و 
- افزایـش کیفیـت فضاهای آموزشـی و فرهنگـی در نواحی ای چـون: نواحی مرکزی 

و بانبـرز کـه از کیفیـت چنین فضاهایی ناراضی هسـتند.  
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منابع و مآخذ
الف( فارسی

- آمارنامۀ شهر ایالم؛ )1392(، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی.
- ادیبـي، حسـین؛ )1354(، جامعه شناسـي طبقـات اجتماعـی، تهـران: انتشـارات 

دانشـکدۀ علـوم اجتماعـي و تعاون. 
- اطهـاري، کمـال؛ )1381(، »عدالـت در فضـا«، مجلـۀ هفـت شـهر، سـال سـوم، 

شـمارۀ نهـم و دهـم، تهـران: سـازمان عمـران و بهسـازي شـهري.
مطالعـۀ جدایی گزینـی  اجتماعـی:  نابرابـري  و  فضـا   ،)1376( عمـاد؛  افـروغ،   -
فضایـی و تمرکـز فقـر در محله هـاي مسـکونی تهـران، پایان نامـۀ دکتـري رشـتۀ 

مـدرس. تربیـت  دانشـگاه  جامعه شناسـی، 
- انصـاري، ابراهیـم؛ )1378(، نظریه هـاي قشـربندي اجتماعي و سـاختار تاریخي 

آن در ایـران، اصفهـان: غزل.
- تامیـن، ملویـن؛ )1373(، جامعه شناسـی و قشـربندي و نابرابري هـاي اجتماعی، 

ترجمـۀ عبدالحسـین نیک گهر، تهـران: توتیا.
- چلبـی، مسـعود؛ )1375(، جامعه شناسـی نظـم )تشـریح و تحلیـل نظـري نظـم 

اجتماعـی(، تهـران: نی.
- حاتمی نـژاد، حسـین و عمـران راسـتی؛ )1385(، »عدالـت اجتماعـی و عدالـت 
فضایـی، بررسـی و مقایسـۀ نظـرات جـان رالـز و دیویـد هـاروی«، اطالعـات 

سیاسـی- اقتصـادی، شـمارۀ 269 و 270. 
-____________، رحمـت اهلل فرهـودی و مرتضی محمدپور جابری؛ )1387(، 
»تحلیـل نابرابـری اجتماعـی در برخورداری از کاربری های خدمات شـهری )مورد 

مطالعه: شـهر اسـفراین(«، پژوهش های جغرافیای انسـانی، دورۀ 40، شمارۀ 65.
- حبیبـي، کیومرث، هوشـمند علیـزاده، واراز مرادي مسـیحي، سـیوان ولدبیگی و 
ساسـان وفایی؛ )1390(، »بررسـی و تحلیل وضعیت عدالت اجتماعی در سـاختار 

فضایی شـهر سـنندج«، آرمان شـهر، دورۀ 4، شـمارۀ 7، صص 112-103. 
- حسـینی شـه پریان، نبـی اهلل؛ )1394(، تحلیلـی بـر عدالـت فضایـی بـا تأکیـد بر 
خدمـات عمومـی شـهری در مناطـق شـهر اهـواز، پایان نامـۀ کارشناسـی ارشـد، 
دانشـکدۀ علـوم زمیـن و GIS، گـروه جغرافیـا و برنامه ریـزی شـهری، دانشـگاه 

شـهید چمـران اهواز. 

تحلیلی بر عدالت اجتماعی در ساختار فضایی .....
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- خبـوک، طیبـه؛ )1393(، ارزیابـی توزیـع فضایـی خدمـات شـهری بـا رویکـرد 
عدالـت اجتماعـی )مطالعـۀ مـوردی: منطقـه 3 بندرعبـاس(، پایان نامۀ کارشناسـی 
ارشـد، گـروه جغرافیا و برنامه ریزی شـهری، دانشـکدۀ علوم اجتماعـی و جغرافیا، 

دانشـگاه یزد. 
- خدمتی مرصع، اسـماعیل، محسـن اسـدی الری، آمنه سـتاره  فروزان، سـیدرضا 
قابـل  »نابرابـري   ،)1391( نبـوی؛  سـیدحمید  و  میرحیـدری  مهـدی  مجـدزاده، 
اجتنـاب اقتصـادي- اجتماعـی در توزیـع سـالمت روان در شـهر تهـران: رویکرد 
استانداردسـازي شـاخص تجمعی«، مجلۀ دانشـگاه علوم پزشـکی خراسان شمالی، 

دورۀ 4، شـمارۀ 3، 120-113. 
- خوارزمـی، شـهیندخت؛ )1387(، »کیفیـت زندگـی و الزامـات عصـر دیجیتـال 
در ایـران«، پایـگاه اطالع رسـانی علـوم ارتباطات در ایران، دورۀ ششـم، شـمارۀ 3.
- دارنـدورف، رالـف؛ )1371( »دربـارۀ منشـأ نابرابری های اجتماعـی«، ترجمۀ ح. 

قاضیـان، مجلـۀ نامۀ فرهنگ، شـمارۀ 7،  صـص 39-47.
- دورکیـم، ا؛ )1369(، تقسـیم کار اجتماعـي، ترجمۀ باقر پرهام، تهران: کتابسـراي 

بابل. 
- راولـز، جـان؛ )1383(، عدالـت بـه مثابـه انصـاف، ترجمـۀ عرفان ثابتـی، تهران: 

ققنوس. 
- ربانـي خوراسـگاني، رسـول، صمـد کالنتري و سـیدعلي هاشـمیان فر؛ )1390(، 
»بررسـي ارتبـاط بین عوامـل اجتماعي بـا نابرابري هاي اجتماعـی«، فصلنامۀ علمي 

- پژوهشـي رفاه اجتماعي، دورۀ 11، شـمارۀ 41، 305-267.
- سـاوج، مایـک و آلـن وارد؛ )1380(، جامعه شناسـی شـهري، ترجمۀ ابوالقاسـم 

پوررضـا، تهران: سـمت. 
- سـرایی، محمدحسـین، سـمانه ایرجی و فرزانه رسـتا؛ )1393(، »بررسـی میزان 
انطبـاق نابرابری هـای اجتماعـی و فضایـی نواحـی هشـتگانه شـهر یزد«، ششـمین 
کنفرانـس ملـی برنامه ریـزی و مدیریـت شـهری بـا تأکیـد بـر مؤلفه هـای شـهر 

اسـالمی، مشـهد مقدس.
-شـریفی، عبدالنبـی؛ )1385(، عدالـت اجتماعی و شـهر: تحلیلی بـر نابرابري هاي 
منطقـه اي در شـهر اهـواز، پایان نامـۀ دورۀ دکتـراي جغرافیـا، گرایـش برنامه ریزي 

تهران.  دانشـگاه  شهري، 
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- شـیخی، محمدتقـی؛ )1380(، جامعه شناسـی شـهري، تهـران: شـرکت سـهامی 
نتشار.  ا

- عبـدي دانشـپور، زهـره؛ )1378(، »تحلیل عـدم تعادل فضایی در شـهرها، مورد 
تهـران«، مجلـۀ صفـه، سـال نهـم، شـمارۀ بیسـت و نهـم، تهـران: دانشـگاه شـهید 

 . بهشتی
- کالنتـري عبدالحسـین، آرش نصـر اصفهانـی و هاشـم آرام؛ )1392(، توزیـع 
فضایـی امکانـات و خدمـات و تناسـب آن بـا جمعیـت سـاکن در مناطـق شـهر 
تهـران )گـزارش شـمارۀ 172(، تهـران: مرکز مطالعـات و برنامه ریزی شـهر تهران. 
نظریه پـردازان  اجتماعـی: دیدگاه هـاي  نابرابـري  بـی؛ )1373(،  ادوارد  - گـرپ، 
کالسـیک و معاصـر، ترجمـۀ محمـد سـیاهپوش و احمدرضـا غـروي زاده، تهران: 

. صر معا
- گیدنز، آنتونی؛ )1381(، جامعه شناسی، ترجمۀ منوچهر صبوري، تهران: نی.

- لشـکری، علیرضـا؛ )1388(، »حـق، عدالـت و جامعـه«، جسـتارهای اقتصـادی، 
دورۀ 6، شـمارۀ 12.

- لطفـی، صدیقـه، ایـوب منوچهـری میانـدوآب و حسـن آهـار؛ )1392(، »شـهر 
و عدالـت اجتماعـی: تحلیلـی بـر نابرابري هـاي محلـه اي )مـورد مطالعـه: محالت 
مراغـه(«، تحقیقـات جغرافیایـی، دورۀ 28، شـمارۀ 2 )پیاپـی109(، صص 92-69. 
- محمـدزاده، مهیـن؛ )1388(، جدایی گزینـی فضایـی در شـهر مشـهد بـا تأکید بر 
جدایی گزینـی درآمدي، پایان نامۀ کارشناسـی ارشـد رشـتۀ پژوهشـگري اجتماعی، 

دانشـگاه فردوسی مشهد.
عدالـت  تئوری هـای  از  جغرافیایـی  »تحلیلـی   ،)1386( نفیسـه؛  مرصوصـی،   -

.5 شـمارۀ   ،7 دورۀ  جغرافیایـی،  علـوم  کاربـردی  تحقیقـات  اجتماعـی«، 
- ملکی، سـعید؛ )1390(، »سـنجش توسـعۀ پایدار در نواحی شـهری با اسـتفاده از 
تکنیک هـای برنامه ریـزی )نمونـۀ موردی: شـهر ایـالم(«، مجلۀ جغرافیا و توسـعه، 

دورۀ 9، پیاپی 21، 136-117.
نابرابـري هـاي اجتماعـي،  - ملـک، حسـن؛ )1374(، جامعه شناسـي قشـرها و 

تهـران: دانشـگاه پیـام نـور.
- وارثـی، حمیدرضـا، علـی زنگی آبـادی و حسـین یغفـوری؛ )1387(، »بررسـی 
تطبیقـی توزیـع خدمـات عمومـی شـهری از منظـر عدالـت اجتماعـی: زاهـدان«، 

تحلیلی بر عدالت اجتماعی در ساختار فضایی .....
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جغرافیـا و توسـعه، دورۀ 6، شـمارۀ 11، 156-139.
- وبـر، ماکـس؛ )1367(، مفاهیـم اساسـي جامعه شناسـي، ترجمۀ احمـد صدارتي، 

تهـران: مرکز.
- هـادي زنـوز، بهـروز؛ )1385(، »فقـر و نابرابـري درآمـد در ایـران«، فصلنامـۀ 

علمـي - پژوهشـي رفـاه اجتماعـي، سـال چهـارم، شـمارۀ 17.
- هـاروي، دیویـد؛ )1379(، عدالـت اجتماعـی و شـهر، ترجمـۀ فرخ حسـامیان و 
محمدرضـا حائـري، چ دوم، تهـران: انتشـارات شـرکت پـردازش و برنامه ریـزي 

شهري. 
- یوسـفی، علـی و سـمیه ورشـوئی؛ )1390(، »نابرابـري اجتماعـی در فضـاي 
شـهري مشـهد: بـرآوردي از نابرابري هـاي درآمـدي و تحصیلی در نواحی شـهر«، 

پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی، دورۀ 4، شـمارۀ 4، 125-97. 
-________؛ )1388(، »تأملـی بـر مرزبنـدي اجتماعـی فضـاي شـهري مشـهد: 
طبقه بنـدي منزلتی نواحی شـهر«، مجلۀ علوم اجتماعی دانشـگاه فردوسـی مشـهد، 

سـال ششـم، شـمارۀ 2، صص 72-69.
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