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Aims & Backgrounds Collapse of the distribution system of service centers is of the most important 
consequences of the rapid growth of urbanization and the physical development of cities in recent 
decades, which has led to social inequality of citizens in enjoying this service. The urban public services 
shape the physical, social, and spatial nature of the city. Inequality in its distribution irreversibly 
influences the structure, the nature of the city, and the class segregation of the urban neighborhoods and 
faces urban management with serious challenges. The investigation and identification of the status of 
distribution of services and facilities in the city is one of the interventions that can be considered as the 
criterion for urban management in the distribution of income and reducing the gap created between the 
poor and the rich, especially in metropolitan areas. This study examines the spatial distribution of urban 
services in Mashhad with the aim of measuring spatial justice.
Methodology The current research is applied in terms of objective and descriptive-analytical in terms 
of type. The method of data collection was documentary and library and the fuzzy model was used. 
Statistics and research indicators are the status of distributions of service usage in 13 districts of 
Mashhad, which has been obtained from a detailed plan.
Findings The results of the analyses indicated that approximately 10,381 hectares, equivalent to 30% of 
the city area, suffers from inadequate and relatively inadequate quality in accessing a variety of services; 
in this regard, districts 1, 11, and Samen were more appropriate than other districts. Also, districts 7, 6, 
and 2 lack the minimum zones with very good access to the services.
Conclusion  Inequity in the distribution of public services is higher than the access index.
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 مراکز عیتوز نظام یدگیپاش ازهم ریاخ یها دهه در کشور یشهرها یکالبد
 از یبرخوردار  در شهروندان یاجتماع ینابرابر  ساز نهیزم که بوده شهر یخدمات
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 که است یمداخالت جمله از شهر، در امکانات و خدمات عیتوز تیوضع ییشناسا

 علل یغن و ریفق انیم شده جادیا فاصله کاهش و درآمد عیتوز باز به تواند یم
 پژوهش نیا .ردیگ قرار یشهر  تیریمد عمل مالک شهرها کالن در خصوص
 عدالت سنجش باهدف را مشهد شهر در یشهر  خدمات ییفضا عیتوز یبررس
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 کیو تکن یا کتابخانه و یاسناد صورت ها به داده یگردآور  وهیش بوده،

 عیتوز تیپژوهش وضع یها شاخص و آمار. هست یفاز  روش مورداستفاده
 از شهر مشهد بوده که گانه کالن ١٣مناطق  سطح در یخدمات یها یکاربر  فواصل
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به  ینامناسب و نسبتًا نامناسب در دسترس تیفیک یدرصد از مساحت شهر دارا
 ریتر از سا و ثامن مناسب ١١، ١مناطق  تیوضع نیب نیدرا ،هستندانواع خدمات 
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  مقدمه
 به که آید می شمار به ریزی برنامه مشکل یک فضایی تعادل عدم

 اقتصادی اجتماعی، های ویژگی بین بارز های تفاوت وجود معنای
 به نیاز که هایی تفاوت است. منطقه یک مختلف نواحی کالبدی و

 به بتواند تا دارد نواحی این در متفاوت ریزی برنامه رویکردهای

 لهایابد. مس دست یک منطقه در فضایی تعادل ایجاد هدف
 مسیر توسعه در اساسی چالشی کشورها از بسیاری در نابرابری

متعادل  توسعه حصول برای جدی تهدیدی ها، این نابرابری است.
 دشوار را ملی یکپارچگی و وحدت به دستیابی و است مناطق
 فزاینده . افزایش[Shankar & Shah, 2003] نماید می

 است داشته همراه به در جهان را بسیاری پیامدهای شهرنشینی،
 های نابرابری انواع و فقر، محرومیت آن، عمده پیامدهای از که

 بیشتر و کمتر کشورهای از شهرهای بسیاری و است فضایی
 حاصل شهری، فضای در نابرابری اند. رو شده روبه آن با یافته توسعه
 چون اجتماعی ارزشمند منابع به شهر افتراقی نواحی دسترسی
 اولیه معنای است. فرهنگی سرمایه و قدرت، منزلت مادی، ثروت
 زندگی نحوی که بین  به دارد؛ اشاره افراد تمایز بین به نابرابری
 امتیازات، و ها پاداش زندگی، های فرصت از نظر حقوق، ویژه به آنها،
 مختلفی مراتب در نابرابری ای، جامعه هر . در[Yusefi & Varshoei, 2011]باشد  داشته وجود زیادی پنهان آشکار و ختالفا

نابرابری  و قشربندی شهری، مناطق معموالً در و یابد می بروز
 مشکل یک عنوان به فضایی . همواره نابرابری[Chen & Sun, 2006:521] شود می دیده مناطق روستایی از بیش اجتماعی
 مختلف نواحی فضایی ساختار که کند می زمانی بروز ریزی، برنامه
 که هایی تفاوت باشند؛ آشکاری و بارز های دارای تفاوت شهر یک
 نواحی مورد در گوناگون ریزی برنامه های حل تدوین راه به نیاز

 یک در فضایی برابری ایجاد واالی هدف جوابگوی داشته و مختلف
مستلزم  شهری نواحی در فضایی نابرابری علل باشند، درک شهر

 گیری بر شکل اثرگذار نیروهای نقش بررسی و شهر ساختار شناخت
تواند زمینه مناسبی را  توسعه نابرابر در اشکال مختلف می. [Harvey, 1996]است  آن گوناگون نواحی ماهوی های تفاوت و فضا

های پیدایش  لفهوو م شهرهاثر در امنیت وبرای ایجاد متغیر م
مناطق حیاتی در فضاهای سیاسی یک منطقه فراهم کند. چنین 

شود و موجب ایجاد  می تعادلمنطقه و  نظامی منجر به اختالل در
د. در چنین شرایطی، شو یافته می های کمتر توسعه حاشیه
 توانند بیش از گذشته از بخش مرکزی دور شوند. در ها می حاشیه

امنیتی شوند و  -ثباتی سیاسی توانند موجب بی بری میواقع، نابرا
   .[Etaat & Mousavi, 2011]زمینه را برای ایجاد مناطق بحرانی فراهم کنند 

، بین مناطق مختلف شهرها در تحوالت توسعه شهری تعادلعدم 
افزایش نارضایتی باعث پیامدهای مضر بسیاری را به دنبال دارد. 

سازی و روند مهاجرت، افزایش  حاشیهاقتصادی، ادامه  -اجتماعی
یند گریز از مرکز در مناطق مختلف، افزایش احساس آاختالف و فر 

های  گسستن پیوندهای ذاتی بین بخش ،تبعیض و شکاف طبقاتی
جمعیت  نامتعادل، توزیع شهرمختلف اقتصادی و مناطق مختلف 

  .)١(شکل  استو غیره، 
از این رو ضرورت پرداخت به موضوع عدالت فضایی با توجه به 

ازپیش نیازمند توجه است. مطالعاتی که  فضای ایجادشده بیش
تاکنون بر روی ارزیابی عدالت فضایی در توزیع خدمات عمومی 
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یًا ثاناندک بوده  اوالً له اصورت گرفته، باوجود ضرورت اهمیت مس
اب روشی مناسب جهت فاقد یک چارچوب نظری مطلوب و انتخ

شده است و در بیشتر موارد مفهوم سرانه کاربری را  ارزیابی پرداخته
اند. در  برای دستیابی ساکنین به خدمات شهری مالک قرار داده

سنجش در  [Talen & Anselin, 1998] بین تالن و انسلین  این
شاخص یکپارچه دسترسی محور در ارتباط با عدالت فضایی در 

در یکی از شهرهای تایوان، با توجه به  یشهر ی خدمات عموم
شناختی و استفاده از تکنیک آنالیز فضایی و  های روش جنبه

سعی در ارایه شاخص یکپارچه از عدالت فضایی  GISافزار  نرم
در  [Lotfi & Koohsari, 2009] یکوهسار اند. لطفی و  داشته

ی لمحپيوهش خود با عنوان "سنجش قابلیت دسترسی به خدمات 
و عدالت  ها برابری فرصت یکردرودر شهر تهران" با درنظرگرفتن دو 

به بررسی خدمات آموزشی، تجاری و فضای سبز در  مبنانیاز 
اند  مقیاس محله با استفاده از روش مجموع حداقل فواصل پرداخته

منظور ارزیابی عدالت در توزیع خدمات محلی از رویکرد مبتنی  و به
  اند. سی استفاده نمودهبر نیاز و شاخص دستر 

  

  
 [Hafeznia & Hajat, 2016: 55] عدالتی و شکاف فضایی های بی همبستگی بین سیاست )١شکل 

  
 کند های پژوهش سعی می شاخص سنجش با حاضر پژوهش
 میزان لحاظ به مشهد را به کمک مدل فازی شهر مختلف مناطق
بندی، مورد بررسی و مقایسه  مندی از شاخص دسترسی، سطح بهره

وسیله بتوان مسیر مناسبی در راستای تعادل   قرار دهد تا بدین
  بخشی به ارکان توسعه شهر ارایه نمود. 

 عدالت و روند تکاملی آن
بار در یونان استفاده شد،  اصطالح عدالت که احتماالً برای اولین

ست و در زبان ا راه معنایبه  و (Dike)یک ادبرابر با کلمه 
. این واژه در ادبیات یونان باستان [Nazrzadh Kermani, 1997: 308]شده است  انگلیسی به عدالت و حق ترجمه

با رشد جمعیت، طوری تعریف شد که هر فرد در طبقه همراه 
دیگر، براساس شرایط  عبارت خودش بتواند به آن عمل کند؛ به

های مختلف فلسفی و  و همچنین نگرشخاص زمان و مکان 
شود  های جهانی، تعریف متفاوتی از عدالت ارایه می دیدگاه [Bakhtiari, 2000: 72]ثیر آیین زرتشت و ا. فیثاغورث، تحت ت

فرهنگ و زبان ایرانیان، در مورد قانون برتر خداوند به نام عدالت 
گوید و معتقد است که قوانین انسانی باید براساس آن  سخن می

. محققان رومی [Guthrie, 1996: 185-191]تشکیل شوند 
 های استوکی و محققان قرون ثیر اندیشها، تحت ت"سیسرو"مانند 

عنوان یک مورد  ه عدالت و قوانین طبیعی بهوسطی، معتقدند ک
 ثیر محققان مسلمان مانند فارابی و ابنابرتر یا واقعیت، تحت ت

نظر او، عدالت یک قانون طبیعی است که در  از .اند گرفته سینا قرار
ها  جا یکسان، غیرقابل تغییر و ابدی است و به همه دولت همه

 عقل نیز، رنسانس دعهطبق باور دانشمندان در . شود مربوط می
ها  حل را سازش با دیگران، توجه به عدالت و احترام به پیمان  راه
وجود برای مفهوم عدالت، علل   با این. [Hafeznia & Ghaderi Hajat, 2016: 34] داند و پیمان مفهوم عدالت است می

ها و  یبند صورتهای فکری متاخر تاکنون  خصوص جریان
ید رالز بر کاتشده است برای مثال   های مختلفی ارایه دیدگاه

یی معنا و مفهوم فردگرااهمیت عدالت، در ذیل ارزش آزادی و 
کند که  و در بیان نظریه عدالت خویش مؤکدا تصریح می یابد یم

اصل نخست که باالترین اولویت را در تعریف عدالت دارد، اصل 
طر آزادی است؛ فردریش فون هایک، اساسًا ایده عدالت را به خا

خواند.  برد و آن را سراب می امکان تحدید آزادی، زیر سئوال می
عدالت اجتماعی از دیدگاه هایک عبارت است از:   رسد، نظر می به

شدن  کنترل نظم اقتصادی و تنظیم آزادی توزیع ثروت برای چیره
یژه در مسایل و  بهنابرابری اقتصادی (پایبندی کامل به آزادی فردی 

. کارل پوپر نیز، با [Jalili et al, 2018: 179]  اقتصادی)
عنوان  یه جامعه باز، به استقبال از اصالت آزادی بهاز نظراستعانت 

پوپر، اگر قرار  یدهبه عقرود.  متغیر کانونی در هر نظریه سیاسی می
(عدالت اجتماعی) نیز  "دمکراسی اقتصادی"باشد افزون بر آزادی، 

  .تحقق آن است ابزارتنها  "آزادی صوری محض"د، همین شوایجاد 

هایحاکمیت سیاست عدم
 عدالت محور

الگوی نامتوازن قدرت  توسعه و پیشرفت نامتوازن
 توزیع فضایی

شکاف فضایی، دوقطبی شدن فضا
 فقدان وحدت

عدالتی فضاییبی افزایش نارضایتی ساکنان  
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آنچه مسلم است اندیشمندانی نظیر پوپر، راولز و هایک بیش از هر 
ازحد به  شدن مفهوم آزادی در سایه توجه بیش چیزی دغدغه قربانی

اند. به همین جهت وجه مشترک جامعه باز پوپر،  عدالت را داشته
مثابه انصاف راولز و نیز عدالت گریزی  اصول نظریه عدالت به

صالت بخشی به دموکراسی، آزادی و دادن و ا هایک، در اهمیت
اما در مقابل  .[Omranzadeh, 2015]است مشارکت 

اندیشمندانی همچون هابرماس هستند که در نظریات خود نگران 
گویی و  حقوق افراد در عرصه عمومی است و مفاهیم عقالنیت، حق

ساالری را پیش کشیده است. فرض او بر این است که از  مردم
گیری به بهترین  کنندگان در یک تصمیم کتطریق گفتمان، شر 

گرفته است و  تأنشتصمیم خواهند رسید که از بهترین استدالل 
  .[Healey, 2003]کند  به همین جهت اخالقیات گفتمان را مطرح می

 دیدگاه فوکو دغدغه تهدید حقوق توسط قدرتمندان را دارد. از
 فرد یک طتوس دیگران کنترل سادگی به که است "قدرت" فوکویی،

 خاص طور  به به نظر فوکو در واقع،. گیرد را به عهده می گروه یا
 روانکاوی لیبرال، ارزیابی با که متمایز است های روش آن از قدرت
 نیروی یک عنوان به قدرت. شود می گرفته الهام مارکسیستی یا

 رویکرد این. گذارد تاثیر می انسانی روابط تمام به ذاتی فراگیر
اجتماعی  روابط به چیز  همه در یذات قدرت که دهد می نشان
 که است بر آن دیدگاه فوکویی یک ترتیب، این   به. گردد برمی

 تقلیل اجتماعی روابط تمام که کند نمی استدالل چنین فوکو. [Lennon & Fox-Rogers, 2016: 4] دارد" وجود "قدرت، همیشه
 که دهد می نشان سادگی به او عوض، در. هستند قدرت روابط به

در چالش  مهم، نکته. ای است رابطه چنین از ذاتی کیفیت قدرت
 مهار سرکوبگر نیروی یک عنوان به صرفاً  قدرت سرکوب فرضیه

اشاره  نفوذ قدرت از تری عمیق فهم به شده است که  آزادی بیان
تر از همه لفور به مفهوم  و مشخص [Mills, 2003: 36] کند می

عنوان باالترین  دارد. برای لفور، حق به شهر، بهحق به شهر تصریح 
ای از  صورت فزاینده  ی که شهروندان بهحال در شکل حقوق است.
اند آنچه را که وی، کار عمده  شده گیری منحرف فرآیندهای تصمیم

نامد یک مبارزه خالقانه ضروری از  یا مشارکت در ایجاد شهر می
  ینا با .[Lefebvre, 2001] استدادن شهر  ها بر سر شکل تفاوت
، میلر و نیکولز مدعی هستند که دستیابی به قدرت و حقوق حال

برای  ای یلهشهروندی در شهر در مفهوم اصلی آن به معنای وس
. نکته حایز اهمیت در میان این دسته از [Miller & Nichols 2013: 453] است تر دستیابی به اهداف سیاسی گسترده

برماس، لفور و شاید فوکو)، دغدغه اصلی اندیشمندان (همچون ها
شناخت و تقابل با ساختار قدرتی است که شهروندان را از حقوق 

  .[Omranzadeh, 2015: 93]کنند  منع می انسانی و شهروندی
دهد که  نیز نشان می [Tajbakhsh, 2000; Bashirieh, 2003; Mirsepasi, 2017] یشرقهای اندیشمندان  مرور دیدگاه

عنوان نمونه  بر دو موضوع "آزادی" و "حق" تاکید دارند. بهایشان 
عالمه طباطبایی در تعریف خود در ارتباط با عدالت در جامعه 

اسالمی در بر آزادی فطری، ارتقا وضعیت فقرا، جلوگیری از اسراف 
. علی شریعتی [Lahsayi Zadeh, 2002]ورزد  اغنیا تاکید می

فی استثمار فرد از فرد و طبقه از تاکید بر نظریه برابری طبقاتی، ن
رسد ُبعد جدیدی که این متفکران  نظر می . به[Shariati, 1983]طبقه نفی تضاد و تبعیض اقتصادی، حقوقی و اجتماعی دارد 

کنند،  اندیشمندان غربی، در باب عدالت مطرح می در مقایسه با
ُبعد کرامت انسانی است. استناد اندیشمندان مسلمان به عبارت 

دهنده تاکید ایشان بر کرامت ذاتی  نشان »ّوّلّقد ّکرمنا ّبِنی آّدم«
های فطری نیز ظاهرا  هاست. اشاره عالمه طباطبایی بر آزادی انسان

از این جنس است. هر یک از این دو مکتب فکری که در تعریف 
یی" نیز پیروانی دارند. فضامشاهده شد، در تعریف "عدالت عدالت 

های نظریه پردازانی چون  اندیشه سوجا بهکسانی نظیر هاروی و 
آنکه کسانی نظیر   کنند. حال هابرماس، لفور و فوکو رجوع می

لیبرالیستی را در تعریف شهر عادالنه به کار های  ینشتاین دیدگاهف
. قدر مسلم آن است که [Omranzadeh, 2015: 94]گیرند  می

های مختلف  طور جدی مورد تاکید گروه  وم حق و آزادی بهدو مفه
عمدتا ( یشرقاما آنچه در نظریات ؛ اند شده پرداز عدالت واقع نظریه

مسلمان) فراتر از اندیشمندان غرب مورد تاکید قرار گرفته، بیش از 
 هر چیز توجه به مفهوم کرامت انسانی است.

 شهری عمومی خدمات توزیع در فضایی عدالت
 عدالت اجتماعی، عدالت قلمرو در اجتماعی و شهری ریزان برنامه

توجه  و اند داده انجام زیادی فضایی تحقیقات عدالت و سرزمینی
. اند داشته شهرها درون در خدمات و تسهیالت توزیع به بسیاری
منصفانه  و عادالنه توزیع چگونگی ارزیابی بر آنها تاکیداساس 

 طرفانه بی تخصیص عدالت، اساسًا،. است بوده شهر تسهیالت در
در واقع  و است مبهم تعریف این البته شود. می معنا خدمات
. [Cho, 2003: 29]است  مشکل بسیار عدالت، مفهومی تعریف
 بازتاب و انسانی جوامع کننده تعیین ابعاد از یکی فضا دهی سازمان
 از است. هدف اجتماعی ارتباطات تجلی محل و اجتماعی وقایع
 و تسهیالت اساسی امکانات، نیازهای عادالنه توزیع فضایی عدالت

به  است. شهر مختلف مناطق محالت و میان در خدمات عمومی
 دیگر محله یا ای منطقه به نسبت ای یا منطقه محله هیچ که  نحوی
 برابر اصل دسترسی و باشد نداشته فضایی برتری نظر برخورداری از

 به توجه با برخورداری لحاظ سرانه از عالوه به باشد؛ شده رعایت
 نداشته وجود زیادی اختالف شهر از هر منطقه در میزان جمعیت

 و تحلیل تجزیه  رو از این . [Harvey, 2003: 106]باشد 
 و اجتماعی های عدالتی فهم بی در اجتماع و فضا بین کنش برهم

 آنها حل یا کاهش برای ریزی برنامه های سیاست تنظیمنحوه 
 چندین وجودآمدن به باعث فضایی عدالت است. مفهوم ضروری
بر این اساس دیدگاه  است. اجتماعی شده علوم حوزه در دیدگاه
گیری  تصمیم فرآیندهای بر دیگری و مجدد توزیع موضوع روی اول

 درباره موضوعاتی از پرسش شامل اول یدگاه. دشود می متمرکز
 برابر جغرافیایی توزیع یک به رسیدن برای تالش و توزیع فضایی

 تمام به دسترسی همچون نیازهای جامعه و ها خواسته با متناسب
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 به حرکت که مناطقی در دیدگاه است. این خدمات و تسهیالت
 یا تبعیض فقر، از جمله زیادی مشکالت با فضایی سمت عدالت
 پیدا ای اهمیت ویژه است، شده همراه سیاسی های محدودیت

 عدالت فضایی در برجسته محور . دو[Fainstein, 2014] کند می
هر دو محیط ( یزندگ وضعیت چگونگی شود، می تاکید آنها بر که

 های زیرساخت به ها (دسترسی فرصت یزیکی) و توزیعف و اجتماعی
 . برخی[Martnez, 2009: 390]است فیزیکی)  -اجتماعی
 اساسی عمومی تسهیالت به برابر دسترسی فقط را فضایی عدالت
 از فاصله میزانهم  عدالت سنجش معیار و اند کرده تعریف
 بهداشتی یا مراکز مدرسه، به دسترسی مثل است، بوده خدمات
 توزیع را فضایی عدالت هم دیگر تحقیقات فرهنگی. برخی مراکز
 و ساکنینهای  اولویت سالیق، نیازها، براساس خدمات یکسان

و  تسهیالت از آنجا که اند. کرده تعریف رسانی خدمات استانداردهای
 که در حالی  شوند، می یابی مکان مجزا واحدهای به صورت خدمات
 هستند، پیوسته طور فضایی به  کنند می استفاده آنها از که مردمی
  به؛ شوند می موجب را شهری درون مغایر های دسترسی ناچار  به

 شوند، می یابی مکان تسهیالت که جایی از نظر دیگر صرف  عبارت 
؛ ترند آنها نزدیک به دیگران به نسبت که هستند افرادی همیشه
 الگوی در که اند بوده مساله این حل پی در ریزان برنامه بنابراین
 چه آنها، توزیعنحوه  و ایجادشده و تسهیالت خدمات یابی مکان
محروم  بیشتر هایی گروه چه و آمده وجود به نابرابری میزان
 که باشد عملی تواند می خدمات به دسترسی اختالف. اند شده

 تالن دهد. کاهش افزایش یا را جامعه درون اجتماعی های نابرابری
 بر بایستی فضایی، عدالت تحلیل برای که معتقدند انسلین و

 مکانی توزیع با عمومی خدمات و مکانی تسهیالت توزیع مقایسه
 جغرافیایی، نظر . از نقطه [Talen & Anselin, 1998: 598] پذیرد صورت بیشتری تاکید اجتماعی اقتصادی مختلف های گروه
 و امکانات عادالنه فضایی توزیع با مترادف شهر اجتماعی عدالت
 به شهروندان برابر دستیابی و شهری مختلف مناطق بین منابع
 و اجتماعی بحران به آنها ناعادالنه توزیع عدم زیرا آنهاست
 .[Hatami Njejad et al, 2008: 72] یدانجام خواهد فضایی پیچیده مشکالت

مفهوم دسترسی در سنجش و تحلیل عدالت فضایی در توزیع 
  خدمات عمومی شهری

های گوناگون گسترده است مانند  مفهوم دسترسی از جنبه
تواند وابسته به ماهیت  دسترسی فیزیکی، روانی، اقتصادی که می

توان  ونقل باشد. همچنین می کاربری اراضی شهری و شبکه حمل
آن را توانایی ساکنین شهر در برخورداری از منابع و خدمات مورد 

تواند  لی، کیفیت دسترسی مینیاز نیز تعریف نمود. در یک نگاه ک
های کیفی و کمی  براساس عوامل عینی و ذهنی با استفاده از داده

شود. ارزیابی ذهنی معموالً شامل مطالعات میدانی  سنجیده می
منظور درک تمایالت ساکنان شهر و  نامه و مصاحبه به مثل پرسش

مثل رضایت ساکنین از دسترسی به خدمات) آنها (تصور فضایی 
شود و  در ارزیابی عینی معموالً شاخص کمی استفاده می است.

رسانی و فاصله از خدمات).  مثل شعاع خدماتاست (تر  اقتصادی
ریزان باید آگاه باشند که نتایج این دو روش همواره یکسان  برنامه
 معیار ترین . لذا مهم[Lotfi & koohsari, 2009: 134] نیست
 توزیع چگونگی شهر،در  فضایی عدالت وضعیت تحلیل برای

کننده استفاده از  ریزان شروع . برنامهاست شهری عمومی خدمات
عنوان روشی برای ارزیابی قابلیت دسترسی و  سنجش دسترسی به 

مثال  عنوان بودن توزیع آنها، به کیفیت خدمات عمومی و عادالنه
ونقل و خدمات درمانی در سطح  پارک، خدمات تفریحی، حمل

نظر از مکانشان، با  د. خدمات عمومی باید صرف ان همسایگی بوده
آسانی  ها و منابع مالی یا توانایی فیزیکی افراد، به وجود محدودیت

در دسترس آنها قرار گیرد. هر چند که توزیع خدمات بیش از همه 
تابع مناسبات کاربری اراضی و قابلیت دسترسی است تا اینکه 

باشد های شهری  ناحیهبرآوردکننده نیاز و دسترسی ساکنین در  [Kaphle, 2006: 2] .  
و خدمات عمومی شهری یکی از  دسترسی ساکنین به منابع

بودن فیزیکی به  ترین عناصر کیفیت زندگی است. نزدیک مهم
و باالبردن ارزش  های در دسترس ساکنین با افزایش فرصت خدمات

های سفر ساکنین،  جویی در هزینه واقعی کاربری مسکونی و صرفه
 . در[Cho, 2003: 30]دارد توجهی در رفاه ساکنین  تاثیر قابل 
 صورت به  نیازهایشان به شهرها ساکنان تمامی رسیدن راستای
 آید یموجود  به شهری فضای در اجتماعی عدالت مبحث یکسان،

 به نیازهای خود رفع برای کنندگان مصرف تمامی آن با مطابق که
 دسترسی داشته خدمات و امکانات به برابر، نحوی به و اندازه یک
 خدمات بهینه توزیع که دریافت توان یم رهگذر این از .باشند
ارزیابی دسترسی و  .[Ezzatpanah et al, 2014: 51] رود یم شمار به اجتماعی عدالت یها نشانه ینتر مهم از شهری
طور   های اساسی هستند که به بودن توزیع، از شاخص عادالنه
برای سنجش کارکرد بهینه مدیریت شهری به کار گرفته ای  گسترده
. البته ضروری است که به [Nicholls, 2001: 207] شود می

وسیله   شده به تمایز بین دسترسی و عدالت شرح داده
ها در تخصیص خدمات اشاره شود. دسترسی  بودن فرصت منصفانه

 که تا آنجا تر صورت یکنواخت  به کارآیی توزیع خدمات شهری به
که عدالت  پذیر باشد، تاکید دارد؛ در حالی  حداکثر دسترسی امکان

مثبت و منفی توزیع منابع و خدمات عمومی بر  بیشتر به تاثیرات
ها در پی کشف ارتباط بین  . برخی از پژوهش[Cho, 2003: 30-31]توانند از آنها استفاده کنند، تاکید دارد  مردمی که می

 اند، افرادی مثل و دریافت خدمات بوده دسترسی و عدالت در توزیع
توان نام برد. در  می [Lindsey et al, 2001]  همکارانو  لیندزی

ها دسترسی به عنوان نمایشگر عدالت در توزیع  این پژوهش
؛ [Cho, 2003: 30]است خدمات مورد استفاده قرار گرفته 

دو نمايش داده شده است،  ٢ شکلطرح شماتيک همانطور که در 
ارزیابی توزیع  ،طور اساسی در دسترسی کاربرد دارند مفهومی که به 

  . [Talen, 1998: 596] هستندفضایی و الگوی فضایی خدمات عمومی 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران احمد افسری  ۵۶

   ۱۳۹۷ زمستان، ۱، شماره ۳۴دوره                                       تحقیقات جغرافیایینامه  فصل

 
  )ها برای سنجش مفهوم عدالت فضایی (مدل مفهومی تحقیق تبیین شاخص )۲شکل 

  
  شناسی  روش

در  شده  استفادههای  برای انتخاب تکنیک مناسب، انواع مدل
بررسی قرار گرفت که از جمله  منابع علمی و مقاالت مرتبط مورد

شاخص موران، ضریب جینی، توان به مدل تاپسیس،  آنها می
منحنی لورنز، شاخص ویلیامسون، مدل موریس، ضریب آنتروپی و 

گیری،  های تصمیم های فوق بیشتر مدل غیره نام برد. مدل
رفاه و کیفیت توزیع و تراکم ، بندی، سنجش سطح برخورداری رتبه

اشتباه برای سنجش عدالت اجتماعی   ی بهگاهخدمات هستند که 
اند. صرف وجود یک خدمت در  استفاده قرار گرفتهو فضایی مورد 

یک منطقه مصداق رعایت عدالت در توزیع فضایی آن خدمت 
گزینی خدمات و رعایت  تواند باشد، بلکه کیفیت توزیع و مکان نمی

ترین اصول عدالت  اصل دسترسی مناسب به آنها، جزء اساسی
فضایی هستند. با نظر به تعریف بیشینه و کمینه شعاع 

شده و  رسانی انواع خدمات در استانداردهای تخصصی ارایه دماتخ
بودن میزان دسترسی به خدمات شهری، بهترین روش در  نسبی

سنجش عدالت فضایی در توزیع خدمات براساس معیار دسترسی 
تر از آن است که بتوان  باشد. امروزه دنیای واقعی ما بسیار پیچیده
فازی که قابل قبول و یک توصیف و تعریف تقریبی یا همان 

بار توسط  پذیر باشد، معرفی شود. منطق فازی اولین تجزیه
با معرفی مفهوم "مجموعه  [Safari, 2010: 327]زاده  لطفی

های پیچیده است  یستمسو تحلیل   فازی" که اساس نظریه تجزیه
ی متغیرهای عددی برای جا بهمعرفی شد که در آن "زبان طبیعی" 

. [Zadeh, 1965]رود  کرد سیستم به کار میتشریح رفتار و عمل
 تحلیلی -نوع توصیفی از نظر و کاربردی هدف از نظر حاضر پژوهش
از  ای کتابخانه و اسنادی صورت ها به  داده گردآوری شیوه و بوده
های مختلف  حوزه و (مشاور فرنهاد) طرح جامع از استفاده جمله

مربوط پژوهش  های شاخص و آمار .طرح تفصیلی شهر مشهد است
 نیز از مناطق شهری مشهد سطح در های خدماتی کاربری سرانه به

  .است اخذ شده تفصیلی طرح

  
 ها یافته

 شهر مشهد بررسی وضعیت عدالت فضایی در کالن
گونه که در بخش گزینش تکنیک نیز عنوان شد، با نظر به  همان
بودن کیفیت دسترسی به خدمات و تعریف شعاع حداقل و  نسبی

حداکثر برای دسترسی به آنها، از مدل فازی برای ارزیابی پراکنش 
انواع خدمات شهری براساس معیار دسترسی در راستای سنجش 

ت. مطابق فرآیند وضعیت عدالت فضایی بهره گرفته شده اس
ها و  آوری داده گام در استفاده از مدل فازی، جمع پژوهش اولین

سازی مدل فازی در  اطالعات مورد نیاز مدل است. با توجه به پیاده

 خدمات زیرساختی

هادسترسی به فرصت  دسترسی به منابع قدرت دسترسی نسبی به منابع 

 تحقق کرامت انسانی تحقق حق شهروندی آزادی

 عدالت فضایی

 دسترسی همگانی به خدمات و منابع عمومی

خدمات عمومی سطح 
: معمولی٣  

خدمات عمومی سطح 
: ضروری٢  

: ١خدمات عمومی سطح 
*حیاتی  

 خدمات تفریحی خدمات فرهنگی خدمات بهداشتی خدمات آموزشی

 سرانه فاصله
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ترین اطالعات مورد نیاز در گام اول  ، اصلیArc GISافزار  قالب نرم
شدن انواع  ای خدمات است. با نظر به مشخص نقشه موقعیت نقطه

خدمات عمومی حیاتی، اضطراری و معمول در سطوح مختلف 
های دقیق برای  کالبدی شهر، مرحله بعد در دستیابی به شاخص

سنجش میزان عدالت فضایی در توزیع خدمات، تعیین متغیرهای 
گیری وضعیت فضایی آنها و  مختلف خدمات برای اندازه

های  خصنمودن امکان مقایسه بین سطوح با استفاده از شا فراهم
ست. بر این اساس آخرین اطالعات مکانی موجود اخرد و جزیی 

ها،  نشانی برای شش خدمات اساسی که شامل مساجد، آتش
شد، از مطالعات  ها و مدارس می ها، بیمارستان ها، پارک کتابخانه

مشاور فرنهاد) استخراج و در ادامه بانک مشهد (طرح جامع 
  .)١(جدول  اطالعات آن تکمیل شده است

های  سازی اطالعات، گام بعد تهیه نقشه آوری و آماده بعد از جمع
سازی آنها براساس استانداردهای  فاصله از هر فعالیت و فازی

 ٢رسانی به تفکیک هر یک از خدمات است. جدول  شعاع خدمات
  دهد. رسانی انواع خدمات را نشان می استانداردهای شعاع خدمات

  
  [Habibi & Massaeli, 2007]  بندی انواع خدمات عمومی در سطوح کالبدی شهر طبقه )١جدول 

  شهر  منطقه  ناحیه  محله  واحد مسکونی  کالسه
خدمات 
  حیاتی

  مسکن، آب سالم
آوری و  مرکز بهداشت، مسجد، سیستم جمع

  دفع زباله
  مسجد جامع، گورستان  بیمارستان عمومی  نشانی، اورژانس آتش

خدمات 
  ضروری

برق، گاز، تلفن 
  شهری

کودکستان، دبستان، راهنمایی، بوستان، 
کتابخانه محله، جایگاه سوخت، تلفن عمومی، 

  شبکه فاضالب، روشنایی معابر

دبیرستان، درمانگاه، سالن 
ورزش، کتابخانه عمومی، پارک 

  ای، راه اصلی ناحیه

سینما، هنرستان، 
  پارک، بزرگراه

دانشگاه، بیمارستان تخصصی، 
مسافرخانه، کتابخانه مرکزی، 

  مصلی، اتوبان
خدمات 
  معمول

-  
ایستگاه اتوبوس، ایستگاه مترو، ایستگاه مترو، 

  ایستگاه تاکسی، بانک، پوشش معبر
-  

پارکینگ عمومی، 
  رانی پایانه اتوبوس

فرودگاه، پایانه مسافربری، موزه، 
  ورزشگاههتل، 

  
  [Habibi & Massaeli, 2007] های خدماتی  رسانی انواع کاربری استاندارد شعاع خدمات )٢جدول 

  عنوان خدماتردیف
  (متر)رسانی  شعاع خدمات

  بیشینه  کمینه
  دبستان  ۱

 آموزشی
۴۰۰  ۸۰۰  

  ۲۰۰۰  ۱۰۰۰  راهنمایی  ۲
  ۲۰۰۰  ۱۲۰۰  دبیرستان  ۳
  ۱۵۰۰  ۱۰۰۰  درمانی  بیمارستان  ۴
  ای بوستان محله  ۵

  پارک
۵۰۰  ۱۰۰۰  

  ۳۰۰۰  ۲۰۰۰  ای بوستان ناحیه  ۶
  ۷۰۰۰  ۵۰۰۰  پارک  ای بوستان منطقه  ۷
  محلی  ۸

 کتابخانه
۵۰۰  ۱۰۰۰  

  ۱۶۰۰  ۱۰۰۰  ای ناحیه  ۹
  ۵۰۰۰  ۱۵۰۰  ای منطقه  ۱۰
  ۳۰۰۰  ۲۰۰۰  نشانی آتش  ۱۱
  ۵۰۰  ۲۰۰  مذهبی  ۱۲

  

ی فوق، استانداردهادر ادامه پس از تنظیم روابط فازی براساس 
و  ها به ترتیب نقشه فاصله از خدمات یکاربر برای هر یک از 

نمایش  ٤و  ٣های  تهیه شد که در شکل آنهااز  هرکدامشده  فازی
همچنین از آنجا که مقدار عضویت هر نقطه در  داده شده است.

بندی این  یک است، کالسشعاع مورد بررسی رقمی بین صفر و 
های فازی  انجام شده است. سپس نقشه ٣طیف به شرح جدول 

  بندی شدند. طبقه ٣آمده، براساس جدول  دست  به

شده مشهود است،  بندی های فازی و طبقه همان گونه که در نقشه
مسجد و مدارس از پراکنش  از بین خدمات مورد بررسی به ترتیب

کل مناطق شهر مشهد برخوردار و دسترسی نسبتًا مناسبی در 
در دو مقیاس ناحیه و منطقه از   و پارک هستند؛ در مقابل کتابخانه

توزیع و دسترسی مناسبی برخوردار نبوده و پهنه وسیعی از شهر 
خارج از شعاع استانداردرسانی این خدمات است. برای ارزیابی کلی 
شهر براساس کیفیت دسترسی خدمات، نیازمند تجمیع و 

های مورد بررسی هستیم. در این  بندی مجدد تمامی الیه هطبق
دهی خدمات براساس نوع خدمات از نظر حیاتی،  مرحله وزن

 .)٥(شکل  شد بودن نیز اعمال  ضروری و معمولی
شهر مشهد نشان  وضعیت دسترسی به خدمات را در کالن ۶شکل 
شود، میزان دسترسی خدمات  گونه که مالحظه می  دهد. همان می

دهنده  ها نشان در مناطق مختلف شهر ناپایدار است. بررسی
وضعیت نامطلوب شاخص دسترسی در برخی از مناطق شهر است. 
ازه بخش اعظمی از خدمات مورد بررسی، علل خصوص مناطق ت

ی شمال غربی، دسترسی مناسبی به ها حوزهیسی همچون سات
خدمات ندارند و به دلیل توسعه سریع شهر در این محدوده، 

اندازه کافی شکل نگرفته است، همچنین این الگو  خدمات به
دهنده کیفیت مناسب دسترسی در حوالی مناطق مرکزی و  نشان

مناطق غربی شهر است. نابسامانی و وضعیت نامطلوب در 
  .)۴؛ جدول ۷(شکل  رسد نظر می ای شهر نیز کامالً مشهود به حاشیه
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 های هدف و فاصله از خدمات در بین مناطق شهر مشهد   کاربریموقعیت ) ۳شکل 
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 بحث
طی سالیان گذشته، اقبال بیشتری به سئواالت مرتبط با عدالت و 

جغرافیا و مند به تحقیق درباره  ظهور آن در شهرها بین افراد عالقه
سیاست شهری به صورت انتقادی شکل گرفته است. تا حدودی 

های معاصر به دنبال تقویت سنتی بود که در تحقیقات  این بررسی
اولیه وجود داشت. گرچه این تحقیقات حاوی مطالبی درباره 

گونه که هستند، نبود ولی انواع   توصیف و تحلیل شهرها آن
تی موقعیت آنها را بهتر سازد را هایی را که بایس ها و طرح سیاست

هنوز  ) ووجوی آنها بود حداقل به دنبال جست( کرد مشخص می
های مهمی در رویکردهای مربوط به عدالت و  چنین تفاوت  هم
اند. بر  عدالتی وجود دارد که در مقایسه با گذشته پیشرفت کرده بی

های متداول در ارزیابی میزان دسترسی به  این اساس روش
اساس شیوه اتخاذشده پژوهشگر همچون بر خدمات، هر یک 

ابی، چگونگی تفسیر های اصلی ارزی محتوای نظری روش، شاخص
هایی را دارند. این در حالی  ها و محدودیت نتایج و غیره، مزیت

منظور ارزیابی عدالت  هایی که تاکنون به است که اغلب پژوهش
های نسبتا آشکار در  شده است، عالوه بر ضعف  فضایی انجام

اتکا معطوف به   مستندسازی و ارایه یک چارچوب نظری قابل
گیری دسترسی و اعمال آن روی  یک روش اندازهانتخاب یا تدوین 

یک نمونه مکانی بوده است که اغلب به دلیل گزینش یک روش 
تغییر در روش مورد  تناسب  بهنامناسب، بعضا در مکانی واحد، 

استفاده نتایج کامالً متفاوت و نامعتبر را در برداشته است که در 
های  ن با واقعیتدار آ شرایط انطباق آن با زمینه و تفاوت معنی

مکانی باعث کاهش اعتبار و عدم اطمینان به نتایج حاصل از این 
 موجود، های رویه از ها را در پی داشته است. گذار گونه بررسی

توزیع مکانی است.  تحلیل یها روشدر  مجدد بازبینی نیازمند
 تعیین پژوهش، انجام این طور که بیان شید هدف از  همان

 توزیع در فضایی عدالت ترسی) برای سنجش(دس یکپارچه شاخصی
های  داده و منابع از گیری بهره با که است عمومی شهری خدمات
 است.شده پرداخته  سنجش آن و تحلیل به مشهد، شهر از مختلف

های پژوهش در راستای احقاق  در این پژوهش با انتخاب شاخص
حقوق شهروندی به سنجش و ارزیابی میزان دسترسی خدمات 

شهر مشهد پرداخته شد. نتایج پژوهش حاضر نشان  عمومی کالن
 ۱۰۳۸۱مشهد (معادل % مساحت کل شهر ۳۰بیش از  دهد که می

هکتار) دارای کیفیت نامناسب و نسبتاً نامناسب در دسترسی به 
هایی که دارای کیفیت  انواع خدمات هستند. بیشترین میزان پهنه
به خدمات هستند به نامناسب و نسبتاً نامناسب در دسترسی 

که به ترتیب بیش  طوری  قرار دارند به  ۲و  ۶، ۷ترتیب در مناطق 
% از مساحت، در پهنه نسبتًا نامناسب و نامناسب ۳۵و  ۴۰، ۷۰از 

هایی با  قرار دارد. الزم به ذکر است که این مناطق فاقد حداقل پهنه
  خوب به خدمات هستند.  دسترسی خیلی

ها در این پژوهش عالوه بر  ندی کاربریب ترین اهمیت گروه مهم
بندی نسبتا  ضرورت تامین هر خدمت، دستیابی به یک اولویت

دقیق در سنجش توزیع خدمات است. با توجه به انتخاب مولفه 

دسترسی همگانی به خدمات و منابع عمومی برای دستیابی به 
 بندی انواع تر الزم است که به بررسی اجزا و گونه های دقیق شاخص

خدمات نیز پرداخته شود لذا در این پژوهش برای مدیریت توزیع 
این خدمات از نظر میزان ضرورت تامین پرداخت به سه دسته 

شده است.  بندی خدمات عمومی حیاتی، ضروری و معمول دسته
مسلم است که هر چه اهمیت نوع خدمات بیشتر باشد، اهمیت 

همین دلیل  شود. به سنجش عدالت در توزیع آنها بیشتر می
سنجش توزیع عادالنه خدمات حیاتی و خدمات ضروری از اهمیت 

  و اولویت باالتری برخوردار است.
 عنوان به طور کلی  به المنفعه) عام خدمات( عمومی خدمات
 عمل ابتکار در و دارند منفعت عمومی که اقتصادی های فعالیت
 این کردن فراهم برای شود. می تعریف هستند، عمومی نهادهای

 خدمات توزیع در و است الزم فیزیکی های زیرساخت خدمات وجود
 به خدمات برخی از دارند. توزیع تاثیرگذاری نقش عمومی
  به هم خدمات برخی نیست. وابسته ثابت چندان های زیرساخت
 از دیگر برخی و شوند می فراهم ای های شبکه زیرساخت وسیله
سیار  های زیرساخت به اما شوند می فراهم ثابت مکان در خدمات
  .[Cho, 2003: 39] دارند نیاز

منظور از خدمات عمومی حیاتی آن دسته از خدماتی هستند که 
شوند و تامین در  های حیاتی شهروندان می مربوط به ایفای نقش

همانند آب شرب، سرپناه و ( درجه اول اولویت و اضطرار قرار دارد
شود که بعد  اطالق میغیره)؛ خدمات عمومی ضروری به خدماتی 
های اجتماعی ضرورت  از خدمات حیاتی، تامین آنها برای رفع نیاز

همانند راه دسترسی). خدمات عمومی معمول نیز به آن ( پیدا کند
شود که وجود آنها باعث افزایش و  دسته از خدمات گفته می

همانند فضاهای سبز و ( شود ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی می
  گی).فضاهای فرهن

  

  گیری نتیجه
به شاخص دسترسی  نسبت عمومی توزیع خدمات در عدالتی بی

ریزی اساسی  لذا نیاز فوری و اضطراری به برنامه ؛استبیشتر 
بلندمدت برای ارایه خدمات در سطحی مناسب و  مدت و کوتاه

 شود. قابل قبول احساس می
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 ،اول) سندهی(نو یافسر  احمد: سندگانینو سهم
 ینیدالحسیس دمسلمیس%)؛ ۶۰( ی/نگارنده بحثپژوهشگراصل

 دانشور میمر %)؛۲۰( شناس ی/روشپژوهشگر کمک ،دوم) سندهی(نو
 %)؛۱۵( ی/تحلیلگر آماریکمک پژوهشگر ،)سوم سندهی(نو
چهارم)،  سندهی(نو یاالسالم االسالم ثقهدیعم

   %)۵(ی/نگارنده مقدمه کمکپژوهشگر 
مسئول، با  سندهینو ین مقاله برگرفته از رساله دکتر ایمنافع مالی: 
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روابط قدرت و  ندیدر فرآ ییمدل توسعه متعادل فضا نییتب"عنوان 
که به  ) استشهر مشهد : کالنینمونه موردی (شهر  رقابت درون

دانشور و  میدکتر مر ،ینیالحسدیمسلم سدیدکتر س ییراهنما
 یدر دانشگاه آزاد اسالم یاالسالم االسالم ثقهدیمشاوره دکتر عم
  شده است.  واحد مشهد انجام
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