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  چكيده:
كارهايي جهت هرچه بهتر محقق دنبال يافتن راهريزي كاربري زمين شهري در تمام عمرِ خود بهبرنامه

كاملاً بر اساس  كردنِ امرِ توزيعِ خدمات شهري بوده است. و براي تحقق اين امر از رويكرد استانداردمحور كه
شده در قالب استانداردهاي شهري استفاده نموده است. اين درحالي است بينينيازهاي يكسان و از قبل پيش

رو در اين تحقيق ريزي ناديده گرفته شده است. از همينكه تقاضاي واقعي و مشاركت ساكنان در امر برنامه
ضامحور براي ارتقاي سطح مشاركت ساكنان در امر به مقايسه و تحليل دو رويكرد استانداردمحور و تقا

 _ريزي و تحقق نيازهاي واقعي ساكنان پرداخته شده است. اين تحقيق از نوع كاربردي با روش توصيفيبرنامه
هاي شود. دو معيار سرانهتحليلي است كه با مقايسة دو اصلِ استانداردمحور و اصلِ تقاضامحور انجام مي

ريزي شهري كشور)، اع دسترسي براي اصلِ استانداردمحور (برطبق روال معمول برنامهشهري و استاندارد شع
 با روش GIS سازي نتايج آن در محيطو عيني SPSSنامه و تحليل در و نظرسنجي ساكنان توسط پرسش

IDW اين  دهندةبراي اصلِ تقاضامحور انتخاب شده است. نتايج حاصل از مقايسه اين دو اصل با يكديگر نشان
ريزي بر اساس ريزي بر اساس استانداردهاي شهري و برنامهاست كه تفاوت جدي در نوع نگاه و نتايج برنامه

هاي مذهبي، تجاري و آموزشي شناسايي ميزان نياز از طريق يك اصل نظراتِ مردم وجود دارد و براي كاربري
ها خاص نمونة فاده كرد. البته نوع اين كاربريكافي نيست و براي تحقق اين امر بايد از نظرات ساكنان نيز است

بايست رو ميدست بيايد. ازهمينهاي ديگري بهتواند كاربريموردي اين تحقيق است و براي هر تحقيق مي
  هاي شهري، از هر دو اصل استفاده كرد.براي همة پروژه

  ردمحور، تقاضامحور.توزيع خدمات شهري، مشاركت مردم، عدالت اجتماعي، استاندا كلمات كليدي:
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  مقدمه: -١
  طرح مسئله:- ١- ١

ريزي يكي از موضوعات و مشكلات مهم شهرهاي امروز در كشور ما، تقليد كوركورانه از نوع برنامه
شده براي همة شهرهاست. جامع و ارائة نسخة مشخص و يكسان بر اساس استانداردهاي اعلام

هاي كاربري اراضي و معيار سرانة لب طرححال، توزيع خدمات شهري بيشتر در قامتأسفانه تابه
ها نيز از اين قاعده ). خدمات شهري و توزيع آن١٣٧:١٣٨٥رهنما،( كاربري مطالعه شده است

مستثني نيست و توزيع و محاسبة ميزانِ نياز ساكنان يك محدوده به هركدام از خدمات شهري 
ها، شعاع مشخص شده از قبل مانند سرانه ناپذير وكاملاً نيازمحور و بر اساس استانداردهاي انعطاف

  دسترسي، استانداردهاي زمين و ... بوده است.
ها، امروزه از ها و برنامهاين در حالي است كه كشورهاي ايجادكننده و تجويزكنندة همين طرح

هاي شهري صحبت ها و برنامهتعامل و مشاركت ساكنان شهرها در روند تهيه و اجراي طرح
رساني اطلاع، مشاركت عمومي بسيار محدود بود و عموماً ريزيبرنامهنوع از اكه در آن كنند؛ چرمي

). و ١٣٩٣زادگان و شفيعي،شريف( گرفت كه از پيش اتخاذ شده بودندهايي را در بر ميتصميم
ها، و تضادهاي كالبدي و ها، موجي از نابرابريهمين موضوعِ عدم مشاركت مردم در تهية طرح

). چراكه كاركرد اساسي خدمات عمومي ١٤٠:١٣٨٧وارثي،( بار آورده استدر شهرها بهاجتماعي 
عنوان يكي از مباحث بسيار مهم در مديريت شهري و دسترسي متعادل شهروندان به آن نيز به

  ).١٣٩٦نيري و همكاران،امين( شهري و پيوند آن با مقولة عدالت اجتماعي است
كه در طي هستند  مناطقي از شهركه  وده و ناكارآمد شهري،فرس هايحال در اين بين، بافت

و  هاخيابان ي، ابنيه، مستحدثات،ياعم از تأسيسات روبنائي، زيربنا ،گذشته عناصر متشكل آن ساليان
متعدد اقتصادي، اجتماعي،  ساكنان آن از مشكلات شده و ، دچار فرسودگي و ناكارآمديهادسترسي

لطمة ، )٨١:١٣٩٤،(مجموعه قوانين و مقررات بازآفريني شهري پايدار د.برنميفرهنگي وكالبدي رنج 
اند و تر از سكنه و مهاجرين جايگزين آنها شدهروز خالياند و روزبهتري از اين موضوع خوردهجدي

بر توان علاوههاي مختلف شهرها رخ داده است كه ازجمله دلايلي كه ميچرخش جمعيتي بين بخش
يزي و غيرمشاركتي و بدون درنظرگرفتنِ نيازهاي واقعي ساكنان برشمرد، عدم توجه ريزي تجوبرنامه

به موضوع عدالت شهري يا عدالت اجتماعي در خدمات شهري است، كه هم ميزانِ خدمات را شامل 
ها پس از رسيدن به سطحي از درآمد شود و هم پراكنش و توزيع آن را. ساكنان اين بافتمي

روند و ساكنان ماندگار هم فتن خدمات بيشتر و بهتر به محلات ديگر در شهر ميمطلوبشان، درپي يا
دهند تا شان، ادامه مياي به محل زندگيهاي فراوان با ديگر محلات، بدون هيچ علقهپس از مقايسه

نوعي توزيع عادلانة است كه تناسب و تعادل يا بهدر اولين فرصت تغيير مكان دهند. اين درحالي
مند به ها شود و ساكنان را علاقهتواند يكي از نقاط مثبت اين بافتخود ميشهري به خوديِ  خدمات

  شان نمايد.محل زندگي
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رو مقالة حاضر توسطِ كنار هم قرار دادنِ ديدگاه استانداردمحوري و تقاضامحوري در از همين
ير نگرش طراحان و وجوي تغيريزي خدمات شهري با تأكيد بر عدالت اجتماعي در جستبرنامه
شوند، هايي كه صرفاً بر اساس استانداردها ارائه ميتر از آن مديران شهري، از طرحريزان و مهمبرنامه

  شود، است.هاي ساكنان را نيز شامل ميهايي كه نظر و خواستهها و برنامهبه سمت طرح
  تاريخچة موضوع تحقيق:- ١-٢

د توجه قرار گرفته است كه سعي در بررسي مفاهيم و مفهوم عدالت عمدتًا در ادبيات اخير مور
) و موضوع عدالت اجتماعي در Visser,2003:99(عملكردهاي عدالت از ديدگاه جغرافيايي دارد. 

ريزي شهري شد. و اما مفهوم مشاركت تقريباً در دهة وارد ادبيات جغرافيا و برنامه ١٩٦٠اواخر دهة 
 در ايـران، درستان و ديگر كشورهاي دموكراتيك شكل گرفت. در امريكا و پس از آن در انگل ١٩٦٠

مطـرح بـوده  به نحوي فزاينده، سخن از مشاركت شـهروندان در تمـامي امـور ،اخير هايسال
كه طوريشهرسازي ظهور يافته است، به ةمشاركت به شكلي نامعمول و نامطلوب در حوز اسـت. ايـن

است، مفهوم مشاركت درواقع  در حوزة شهرسازي كشور مطرحدر مشاركتي كه اكنون  گفت توانمي
مركزي مفهوم مشاركت، قدرت يافتن شهروندان و تأثيرگذاري  ةاست. هست قلب ماهيت شده

با عنوان مشاركتي  هاييطرحشهري است. آنچه كه در زمان حاضر در  هـايطـرحآنان بر  ترگسترده
ر اين مفهوم نيست و عمدتاً عبارت است از تأمين اعتبار ناظر ب وجههـيچ، بـه شودميدر كشور اجرا 
  )١٣٨٩زاده و همكاران،اديب( .احداثي واحـدهاي فـروشپـيشمالي طرح يـا 

  هدف از تحقيق:- ١- ٣
ريزي تقاضامحور بر اساس مشاركت ساكنان و توجه اين تحقيق با مورد تأكيد قرار دادن برنامه

يافتن الگوي مدون براي ارتقاي ميزان عدالت در هر ميزان در  هاي آنان، درپيبه نظرات و درخواست
شهري در توزيع خدمات شهري جهت استفاده در امر مديريت شهري و تغييرِ اساسِ توزيعِ خدمات 

هاي ناكارآمد شهري است. در همين جهت، هدف از اين مقاله مقايسه سطح شهر خصوصاً در بافت
ريزيِ برنامه( بر اساس استانداردهاي شهري) و تقاضامحور(نياز)محور ( ريزيِ استاندارددو نوعِ برنامه

  مشاركتي) با هدف ارتقاي عدالت اجتماعي است.
  فرضية تحقيق:- ١- ٤
ها شده و يكسان انسانرسد استانداردهاي شهري كه بر اساس نيازهاي از پيش تعييننظر ميبه  -

  عادلانة خدمات شهري باشند. ريزيتوانند معيار كاملي براي برنامههستند، نمي
رسد بتوان اصول و معيارهايي جامع و مدون براي توزيع عادلانة خدمات شهري در نظر ميبه -

  هاي شهري ارائه كرد.سطح محلات و بافت
  شناسي تحقيق:روش-٢

شود و براي هر پژوهش روش هر پژوهش متناسب با موضوعات و روابط بين آنها تعريف مي
 –توان در نظر گرفت. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف كاربردي و با روش تحليلييهاي خاصي مروش
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توصيفي انجام شده است. اطلاعات لازم براي ارزيابي و تحليل در اين مقاله، از دو طريق يافت 
اي و اسنادي جهت شناسايي محدوده و پيشينة وجو در مطالعات كتابخانهشود: گام اول جستمي

اكنون بوده، و اما گام دوم كه بسيار مهم است، شناسايي و تشخيص نيازها و شده تمطالعات انجام
  كمبودها به دوصورت است.

 شده در چارچوب نظري است كه در اصلِ اولاين دو صورت همان دو اصل ارائه
خورده،  Buffer هايها توسط استانداردهاي سرانه و شعاع دسترسي و نقشهاستانداردمحور)، تحليل(

هاي نامه كه بررسي تقاضاي ساكنان است و بعد نقشهتقاضامحور) توسط پرسش( ل دومو در اص
نامه ارائه شده است. براي تحقق اين امر، از محدودة مطالعاتي كه محلة سازي نتايج پرسشعيني

عنوان جامعه مورد بررسي قرار گرفته نفر جمعيت به ٧١٨٣آهن در جنوب شهر قزوين است و با راه
نفر انتخاب شد كه در اين  ٩٥يا معادل  ٩٤,٧اي با تعداد استفاده از فرمول كوكران نمونه است، با

  طور تصادفي در محدوده توسط ساكنان پر شد.نامه بهپرسش ١٠٠فرمول، مراحل بعدي تعداد 
  : فرمول كوكران١فرمول 

  
  

  
  
  ١,٩٦درصد برابر  ٩٥يا درصد اطمينان  Zعدد 
  ٠,١مجاز برابر يا مقدار اشتباه  d عدد

  ٠,٥برابر  Pعدد 
و توسط  SPSS افزارها در نرمنامهنامة پايايي پرسشپرسش ٣٠در مرحلة بعد و پس از پر شدن 

به دست آمد كه در محدودة  ٠,٧٦١محاسبه شد كه عدد  Cronbach's Alphaضريب آلفاي كرونباخ 
 توسط آزمون فريدمن SPSS افزارآمده در نرمدستهاي بهقابل قبول است. درنهايت پاسخ

Friedman  نامه در مورد ميزان خدمات، پراكنش دست آمد. در پرسشتحليل شد و امتيازاتي به
 -نسبتاً خوب - متوسط  - نسبتًا ضعيف - خدمات و كيفيت خدمات بر اساس طيف ليكرت (ضعيف

قابل قبول بود و  داري نيزها نتيجة آزمون معنيخوب) از ساكنان پرسش شده است. در اين آزمون
) است. اين بخش P<0.05دارد و ( قرار ٠,٠٥ سطح خطاي كمتر ازآمده در دستبه Sig مقدار

  نامه جزء اصل تقاضامحور بوده و در آخر با نتايج اصل استانداردمحور مقايسه شده است.پرسش
. به اين صورت كه اندبرروي نقشه ارائه شده GIS افزارپس از تحليل نتايج، اين امتيازات در نرم

اند و سعي بر آن بوده است طور كاملاً تصادفي در محله انتخاب شدهدهندگان كه بهابتدا مكان پاسخ
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هاي نامهموقعيت مكاني پرسش ١هاي محدودة پراكنش داشته باشد. در تصوير تا در همة بخش
  توان ملاحظه كرد.را مي AutoCadپرشده برروي نقشة 

  

  
  آهن قزوينشوندگان در سطح محلة راهموقعيت مكاني پرسش: نقشه ١تصوير 

  منبع: نگارندگان
  

يابي) (درون INTERPOLATIONو از طريق  IDW و توسط روش GISافزار و سپس در نرم
هايي براي هاي تحليلي از آن استخراج شده است. و بدين ترتيب نقشهامتيازات وارد شده و نقشه

هاي اين تهيه شده است. در آخر نيز نوبت به مقايسة نتايج تحليل GISدر  SPSS سازي نتايجعيني
صورت جداگانه بررسي شد و نتايج اين دو اصل در رسد كه در انتها هركدام از اصول بهدو اصل مي

  يك جدول و مقابل يكديگر مورد مقايسه و تحليل قرار گرفتند.
  

  ادبيات نظري تحقيق:- ٣
  پيشينة تحقيق:- ٣- ١

هدف و فرايند اين پژوهش، موضوعات مختلفي در ارتباط با اين روند هستند كه از  با توجه به
ها و ...، به توان به عدالت اجتماعي و عدالت توزيعي، به استانداردهاي شهري مانند سرانهجمله ميآن

 اي ارائهريزي اشاره كرد. براي مجموع اين مباحث پيشينهمشاركت مردمي و حضور مردم در برنامه
  شده است:

مفهوم عدالت اجتماعي در ادبيات اخير مورد توجه قرار گرفته است كه سعي در بررسي مفاهيم 
. موضوع عدالت اجتماعي در )Visser,2003:99( و عملكردهاي عدالت از ديدگاه جغرافيايي دارد
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كتاب  ديويد هاروي ٧٠ريزي شهري شد. در دهه وارد ادبيات جغرافيا و برنامه ١٩٦٠اواخر دهه 
خود را كه بر سه نكتة اساسي شامل نياز، استحقاق و منفعت عمومي در » عدالت اجتماعي و شهر«

يكي از ) Talen, 1998كند، به چاپ رسانيد. و (عدالت اجتماعي و خدمات در شهر تأكيد مي
تحقيق در شهرهاي آمريكا است. اين  توزيع خدمات شهري ةتحقيقات مهم و تأثيرگذار در زمين

توزيع خدماتي چـون پـارك محله و زمين بـازي محله  ةو در آن به بررسي نحواست جام شده ان
توزيع خدمات  ةنحو تحليل و براي استشده است. مبناي كار اين تحقيق ديدگاه نيازمحور  پرداخته

 ةاز تجارب داخلي مهم و تأثيرگذار در زمينو  كرده است شهري، از شاخص دسترسي استفاده
) ١٣٩٠ي (رستم و پورداداش ةبه مقال توانميخدمات عمومي در شهر نيز  ةو توزيع عادلان نابرابري

كه توزيع خدمات عمومي شهري بر اسـاس  دهدمي نويسندگان نشان هاييافتهكرد. نتايج  اشاره
    :١٣٩٣پور و همكاران،داداش( .دسترسي، كارايي و توزيع جمعيت، عادلانه صورت نگرفته قابليت

١٨-٥(  
در شهر  »قابليت دسترسي به خدمات محلي سـنجش«تحقيـق ) در ٢٠٠٩( لطفي و كوهسـاري

به بررسي خدمات » عدالت نيازمبنا«و »هـابرابـري فرصـت«رويكـرد  نظـر گـرفتن دو در تهـران بـا
ري شه هايبلوكيابي دست . ابتـدا ميـزاناندپرداختهو فضاي سبز در مقياس محله  آموزشي، تجاري

ساكنان را با شاخص  يابيروش فـازي ارزيـابي و سـپس ميـزان دست را با روش مينيمم فاصـله و
 هاييافته . نتـايجانـدكـردهشهري مقايسـه  هايبلوكساكنان در  اقتصـادي -محروميت اجتماعي 

چنين هم. استبوده يابي به خدمات شهر در دست هـايمحلـهاين دو، نشان از نـابرابري انـدك 
پور و داداش( اند.داشته يابي مناسبي به خدماتبا محروميت بالا هم سطح دست افـراد

  )٢٢-١: ١٣٩٠رستمي،
يابي بدان بوده است، مشاركت شهروندان در و اما مبحث مهمي كه در اين تحقيق سعي بر دست

ة ابتدا در اواخر دهدر امور مربوط به شهر و شهرسازي ريزي شهري است كه اين موضوع امر برنامه
) و سپس در حيطة ٩٧:١٣٧٧زن، (اوست هويي .امريكا شكل گرفتدر  ١٩٦٠ة و اوايل ده ١٩٥٠

ريزي شهري از يك نگاه كاملًا ميلادي، برنامه ١٩٨٠تا  ١٩٦٠طي سه دهة  ريزي،عمل برنامه
وهاي اي كه حاوي گفتگ)؛ يعني شيوه١٣٨٨گرايانه به يك مدل مشاركتي رسيد (هيلي، نخبه

براي اين تحقيق پرسش نظرات شهروندان مدنظر است) و زمينه را براي ( ارتباطي باشد
هاي دموكراسي نمايندگي و مشاركتي تر از شيوهسازي فراهم كند. اين شيوه بسيار پيشرفتهراييهم

در  )٢٠٠٥و ويكلوند،  ١٣٨٨و هيلير،  ١٣٨٨هيلي، ( هاست.گيريها و تصميمريزيموجود در برنامه
منظور ارتقاي دموكراسي مشاركتي و تغييرات مثبت اجتماعي، ريزي وكالتي، بهادامه و در برنامه

ريزي در آينده اين است كه انداز و دورنماي متصور براي برنامهديويدف معتقد است چشم
هاي سياسي و اجتماعي را به صورت علني، ارزشريزي به عملي تبديل خواهد شد كه بهبرنامه



  ٩١.....................................مقايسة رويكردهاي استانداردمحور و تقاضامحور در توزيع عادلانة خدمات شهري
 

 
 

ريزي است كه در معناي رد رهنمودي در برنامهانگيزد. پذيرش اين موقعيت بهررسي و گفتگو برميب
  )Davidoff, 1965, 331كند. (عنوان يك متخصص عمل ميتنهايي و بهريزي بهآن برنامه

هاي حلوجو نمودن راهتري از علايق و جستچنين با دخيل نمودن سطح وسيعمشاركت هم
) در كشور Wang, Wan Wart, 2007, 266بخشد. (سازي را اصلاح كرده و بهبود مييمتر، تصمعام

توان به مقالة ترين آنها ميايران مطالعات محدودي در اين زمينه انجام شده است كه يكي از مهم
شهرسازي مشاركتي؛ «عنوان ) تحت١٣٨٤(دكتر سيدمحسن حبيبي و هادي سعيدي رضواني 

اشاره كرد. حبيبي و رضواني در اين مقاله ضمن تعريف مفهوم » ط ايرانكاوشي نظري در شراي
اند چنين انواع مشاركت و سطح و ميزانِ آن پرداختههاي اين مبحث و هممشاركت، به بررسي نظريه

توسط (مرجان مطالعات، اند. از ديگر ها را باتوجه به شرايط ايران توصيف كردهو در آخر نيز نظريه
مشاركت مردمي در تهية « تحت عنوان) ١٣٨٧پور، فر و دكتر ناصر بركه رشيديشرفي و فاطم

انجام شده است كه در » گلها - نمونة موردي: محلة اميرآباد - ايدهي و توسعة محلههاي سامانطرح
زاده و حديثه رو را بيان نموده است. و (بهمن اديبهاي پيشهاي مشاركت و محدوديتآن تكنيك

مهندسي اجتماعي و نقش «اي باعنوان ) در مقاله١٣٨٩و سيد ابراهيم حسيني، عسگري تفرشي
نمونة موردي: محلة  -هاي فرسودة شهريپذيري نوسازي در بافتمشاركت مردمي در تحقق

در اين نمونة  ١٣٨٨تا  ١٣٨٦هاي به معرفي پروژة اجرايي بين سال» تهران ١٩آباد منطقة نعمت
هاي هدف، اعتمادسازي، كاهش رضايت گروه ن كه سرعت اجراي كار،موردي پرداخته و نتايج آ

  دهد.معارضان و ارتباط مستمر بين مردم و مديريت شهري را توضيح مي
  مباني نظري تحقيق: - ٣-٢

چگونگي تـوزيـع و تخصيص  ،كنندگيتعيينقـانـون كميابي منابع و  ةزايـيـد ريـزيبـرنـامـه
 آن برخورداري ةمتفاوت است و نتيج هايمحلو  هامكانميان  و در نـفـعـانذيايـن منابع ميان 
). نكتة مهم در اين (Hillier,2009 استدر مقايسه با ديگران  هامكانو  نفعانذيبيشتر برخي از 

رو در ادامه به ريزي خدمات شهري است و از همينحيطه، چگونگي ورود مبحث عدالت در برنامه
عدالت توزيعي)، و ارتباط ( هاربري زمين شهري، عدالت در توزيع كاربريريزي كاموضوعات برنامه

و درنهايت، چارچوب ريزي شهري ارتباط آن مشاركت مردم پرداخته شده عدالت توزيعي با برنامه
ريزي خدمات شهري توسط استفاده از نظرات ساكنان نظري براي ورود موضوع عدالت در روند برنامه

  ارائه شده است.
  ريزي كاربري زمين شهري:برنامه- ٣- ٢- ١

و عملكردهاي  هافعاليتدهي مكاني و فضايي براي كاربري زمين شهري، يعني سامان ريزيبرنامه
ريزي كاربري زمين، برنامه )٧:١٣٨٣سعيدنيا، نيازهاي جامعه شهري. ( و هاخواستشهري بر اساس 

هايي براي كاربري زمين، شرايط ، گزينهمند امكانات بالقوه زمين و آبعبارت است از سنجش روش
). اين F.A.O,1993اقتصادي و اجتماعي به منظور انتخاب و اتخاذ بهترين گزينه كاربري زمين. (
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هاي گوناگون در آينده، و نيز نياز حس شده به تغييرات، مند احتمالات كاربريتعريف، رويكرد روش
دنبال انتخاب ريزي كاربري زمين بهرو برنامهميناز ه گيرد.وتمايل به اجراي برنامه را دربرمي

هاي ترين نوع استفاده از منابع از طريق شناسايي مشكلات فعلي كاربري زمين، خلق گزينهبهينه
ريزي كالبدي به توزيع ). كه برنامهDent,1988( ها است.مناسب و پايدار و نظارت بر اجراي گزينه

سازي كاربري زمين ن كاربر بالقوه، با هدف عمده بهينهفضاهاي غالباً كمياب در ميان چندي
خاطر گسترش عمودي شهرها، امروزه مفهوم كاربري فضا نيز و به (van Lier,1994)پردازد. مي
  )١٨١:١٣٩٠رود. (بحريني، كار ميجاي كاربري زمين بهبه

ط ميان كلية توان روند ديگري كه از طريق ايجاد حوزة عمومي و ايجاد ارتبادرمقابل مي
 پذيردگيري مربوط به آن صورت ميمدخل يك مشكل و تصميمنفع و ذيهاي ذيگروه

ريزي بر اساس نظرات و مشاركت ساكنان همراه ) كه همان برنامه١٣٩٣زادگان و شفيعي،شريف(
  ريزي تقاضامحور است.ريزان، يا برنامهبرنامه

  ها:عدالت در توزيع كاربري- ٣-٢-٢
 & Barton) دنبال حذف محروميت است.ها بوده و بهدنبال كاهش نابرابريي بهعدالت اجتماع

Keyti, 2001)  معناست كه  كه از عدالت اجتماعي گرفته شده به اين ايايدهفضايي طبق و عدالت
از اين رو  (Tsou, 2005) .طور برابر رفتار شودبه ،كنندميبايد با ساكنان در هرجايي كه زندگي 

متنوع جامعه تأكيد  منابع در ميان افراد ةكه عدالت توزيعي بر تخصيص منصفان فتگ توانمي
پور و همكاران، داداش( داردفرايند و الگوي توزيع اشاره  منابع نيز به ةو تخصيص عادلان كندمي

١٣٩٤.(  
وان عدالتي تأكيد دارد و به عن) هاي جغرافيايي يا فضايي (بيعدالت و بي عدالتي فضايي بر جنبه

-Soja,2006:2اجتماعي است. (ها در فضاينقطة شروع، شامل توزيع منصفانه و برابر منابع و فرصت

ناپذيري با رفاه اجتماعي پيوند طور تفكيكها بهچنين توزيع تسهيلات و خدمات و كيفيت آن) هم4
دمات، ) و اين فاكتور به معني توزيع متناسب عملكردها و خBoyne Georg,2002:26دارد. (

گذاري بين ساكنان يك دهي و فعاليتي، بدون تبعيض و تفاوتدسترسي مناسب به مراكز خدمات
  شود:منطقه است. ميزان برآورده شدن اين اصل با معيارهاي زير مشخص مي

 توزيع متناسب عملكردها و خدمات؛ -

 ها براي همه ساكنان؛تأمين امكانات و فرصت -

فرهنگي براي همة  سهيلات آموزشي، بهداشتي، تفريحي وتأمين دسترسي كافي به خدمات و ت -
 )٥٤:١٣٧٨سعيدنيا، ( ساكنان.

  ريزي شهري:ارتباط عدالت توزيعي با طراحي و برنامه-٣- ٢- ٣
از آنجايي كه فضا منبعي محدود است، وظيفة اصلي طراحان شهري، توزيع مناسب و منصفانة 

محور در نظرية عدالت» يونگ) «Flusty,1994:51( كنندگان از آن است.فضا براي تمامي استفاده
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 عنوان عنصري كليدي در رسيدن به عدالت اجتماعي در شهرها باور داردخود به عامل توزيع به
)Young,1990:37 داند كه از در نظرية شهر خوب، معيار عدالت را روشي مي» كوين لينچ«). و

  )١٣٨١لينچ، ( د.شوطريق آن، هر نوع سود و زيان بين افراد توزيع مي
ريزي سازوكاري است كه از طريق عدالت توزيعي با فضاي شهري برنامه» اسميت«به گفتة 

  ريزي شهري ارتباط دارد:). عدالت توزيعي به چهار روش با برنامهSmith, 1994( كند.ارتباط پيدا مي
، خدمات بهداشتي، اند از مسكن؛ اين منابع عبارتتوزيع برابر خدمات اوليه در ميان شهروندان -

 خدمات آموزشي، خدمات اجتماعي و فضاي عمومي؛

 هاي شهري براي همة شهروندان؛دسترسي فيزيكي به فعاليت -

 توزيع مناسب درآمدهاي شهري براي تمامي شهروندان؛ -

وقت صورت پارهخصوص متخصصان بههاي شغلي مناسب براي تمامي شهروندان بهايجاد فرصت -
  )١٢١: ١٣٩٣پور، داداش ( وقت.و تمام

  چارچوب نظري تحقيق:-٣- ٣
تاكنون تحقيقاتي كه در زمينة عدالت فضايي در توزيع خدمات شهري صورت گرفته، اولاً اندك 

يابي ساكنان به خدمات شهري ملاك قرار بوده و ثانيًا بيشتر مفهوم سرانة كاربري را براي دست
، برخي معيارها نظير دسترسي افراد، بررسي جمعيت برخوردار و غيربرخوردار از رواند. از اينداده

رساني و جمعيت آستانه خدمات، يابي و توزيع خدمات بر اساس شعاع خدماتخدمات و نحوة مكان
). اين درحالي است كه براي دسترسي و ١٣٩٣پور و رستمي،داداش( مورد غفلت واقع شده است

اردهاي شعاع دسترسي نيز وجود دارد. از طرفي ديگر هر دو اين معيارها پراكنش مطلوب استاند
شده هستند كه مانند گيري(سرانه و شعاع دسترسي) جزء معيارهاي كاملًا كمّي و از پيش اندازه

كه هر كشور، هر شهر و هر محدوده كنند. درحاليها عمل مينسخة مشخص براي همة بيماري
درستي درك كند و تواند آن را بهد است كه هيچ استانداردي نميشهري داراي مشكلات خاص خو

ريزي و توزيع خدمات شهري اند. پس در روند برنامهفقط ساكنان آن محدوده هستند كه از آن مطلع
توان به ريزي و طراحي مشاركت داد؛ به نوعي ميبايست ساكنان و مردم را در فرايند برنامهمي

روز و مدرنِ مشاركتي ريزي بهوسيله به برنامهاشاره نمود و بدين» تقاضا«عنوان معياري جديد تحت
  ريزي كرد.نزديك شد و ساكنان را وارد فرايند برنامه

هاي مباني بنديرو در چارچوب نظري، دو اصل شناسايي شده كه اين دو اصل از جمعاز همين
ي و بر اساس استانداردمحورآنها اصل نوعي دستاورد اين تحقيق نيز هستند كه يكي از و به نظري
و بر اساس نظرات و تقاضاي ساكنان است.  تقاضامحورها و استانداردها است و ديگري اصل سرانه

هاي مصوب شهرسازي و استاندارد شعاع دسترسي استفاده شده براي اصل اول: از دو معيار سرانه
اند و براي شعاع دسترسي برآورد شدهها در قالب يك جدول محاسبه شده و كمبودها است. سرانه

اند. براي اصل دوم كه بررسي خورده استاندارد شعاع دسترسي تهيه شده Buffer هاينيز نقشه
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نامه در سازي نتايج پرسشهاي عينينامه و بعد نقشهتقاضاي ساكنان است، در مرحلة اول پرسش
GIS .ارائه شده است  

  
  زيع عادلانة خدمات شهريشده براي تو: اصول ارائه٢تصوير 

  منبع: نگارندگان

  
  معرفي محدودة مورد مطالعه:- ٤

هكتار و  ٧٣نفر و با مساحت  ٧١٨٣آهن، با جمعيت نمونة موردي اين تحقيق يا همان محلة راه
شهر قزوين، كه خود شامل  ٨نفر بر هكتار، در ناحية  ١٥٠تراكم جمعيتي معادل تراكم ناحيه، يعني 

هم پيوسته است، قرار دارد. در تحقيقاتي كه توسط شهرداري و در اطلس ديگر و بهدو محلة كنار يك
آهن كه ايستگاه راه –آهنشهر قزوين ارائه شده، اين ناحيه در بافت مياني شهر واقع شده و محلة راه

ن گاز قديم و اصفهاكه خيابان ايران –گازو محلة ايران –و خيابان منتهي به آن را درون خود دارد
  اند.در اين ناحيه واقع شده –جديد را درون خود دارد

وسعت زياد و جمعيت كثير  رغمعلي. اين ناحيه است ٨ ةشهر قزوين ناحي ةناحي ترينجنوبي
 ةدر زمين هاييكاستيو  استورزشي و تفريحي در وضع موجود  تحت پوشـش، فاقـد مراكـز

و باتوجه به جمعيت  هاكاستي رفع ايـن ورمنظبه. استفرهنگي درماني در آن مشهود  - آموزشي
رفع اين كمبودها ضروري به نظر نفر بر هكتار در حال حاضر،  ١٥٠و تراكم  نفري افق طرح ١٩٥٢٢

  )٣٨:١٣٩٤جلد دوم برنامة جامع شهر قزوين، ( .رسدمي
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  آهن قزوينهاي وضع موجود محلة راه: نقشة كاربري٣تصوير 

  ١٣٩٤ع شهر قزوين مصوب منبع: جديدترين برنامة جام

  
  فرايند و نحوة تحليل:-٥

آمده از محدودة مورد مطالعه حول دو اصل استانداردمحور و دستحال از اين مرحله، اطلاعات به
طور جداگانه ارائه شده است. و در آخرين بخش بندي و نتيجة هر اصل بهتقاضامحور بررسي و جمع

از اين دو اصل با يكديگر مقايسه و در قالب گزارش و گيري)، نتايج حاصل بندي و نتيجه(جمع
  است. جدول نمايش داده شده

  محور:)نياز( اصل استاندارد-٥
  محور:)نياز( ها در جهت اصل استانداردبررسي سرانه-٥- ١

هاي موجود، كمبود مساحت و ميزان نياز به هر كاربري صرفاً بر اساس در اين بخش سرانه
  ي شهري محاسبه و ارائه شده است:هااستانداردهاي سرانه

  
  محور)نياز( هاي پيشنهادي در جهت اصل استانداردبندي و ارائة سرانه: جمع١جدول 

  سرانة پيشنهادي  كمبود  مساحت پيشنهادي  سرانة موجود  مساحت موجود  كاربري
  ١/١  ٥٢٠٨  ٨٠٨٢  ٤/٠  ٢٨٧٤  آموزشي
  ٣/١  ٣٤٢٧  ٩٧٧٢  ٨/٠  ٦٣٤٥  تجاري
  ٢٥/٠  ١٣١٢  ١٨٩٤  ٠٤/٠  ٣٥٠  درماني

  ٢/٠  ٦٧٢  ١٤٣٧  ١/٠  ٧٦٥  مذهبي

  ٤/٣  ١١٠٨٥  ٢٥٠٠٠  ٩/١  ١٣٩١٥  فضاي سبز

  منبع: نگارندگان
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  :(نياز)محور بررسي شعاع دسترسي در جهت اصل استاندارد-٥-٢
دومين معيارِ تحليل از اصل استانداردمحور، بررسي ميزان دسترسي ساكنان به خدماتِ موجود 

عاع دسترسيِ موجود به خدمات و مقايسة آن با شعاع دسترسي گيري شاست و توسط اندازه
جهت بررسي ميزان مطلوبيت پراكنش خدمات است. در اين مرحله از روش بافر زدن به استاندارد به

تواند گوياي واقعي رغم اينكه اين روش نميميزان شعاع دسترسي استاندارد استفاده شده است. علي
شود و در اين ريزي در كشور انجام ميكه در حال حاضرِ برنامهدسترسي باشد، اما روشي است 

 شود.مرحله سعي بر معرفي روند است، كه در انتهاي تحقيق ميزان درستي آن مشخص مي
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  آهنگانة موجود در محلة راههاي خدماتي پنج: بررسي شعاع دسترسي كاربري٤تصوير 

  منبع: نگارندگان
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 ربري زمين محدوده مورد مطالعه مبتني بر اصل استانداردريزي كابرنامه- ٥- ٣
  ي:(نياز)محور
بندي كه در اصل استانداردمحور توسط بررسي استانداردها انجام شده است، نتايج زير در جمع

  براي هر كاربري به دست آمده و در آخر نيز نياز يا عدمِ نياِز آن كاربري مشخص شده است.
  

  (نياز)محور صل از اصل استاندارد: مقايسة نتايج حا٢جدول 

  حاضر منبع: محاسبات تحقيق

  
  اصل تقاضامحور:- ٦

علم شهرسازي ازجمله علومي است كه كاملًا مرتبط و پيوندخورده به عموم مردم است. چراكه 
ريزي براي شهر، اين مردم هستند كه از مزايا و معايب آن برنامه يا هم در طراحي و هم در برنامه

زي نيز لازم است. از طرفي ديگر در ريرو حضور مردم در روند برنامهشوند. از همينمند ميطرح بهره
ها شده است و از ها وبرنامههاي نوين علم شهرسازي تأكيد فراوان بر مشاركت مردم در طرحنظريه
  شود.ياد مي» ريزي با مردم و براي مردمبرنامه«عنوان آن به

  در جهت اصل تقاضامحور: SPSSنامه در محيط هاي پرسشتحليل سؤال- ٦- ١
ه بررسي نظرات ساكنان در مورد وضع موجود و نيازهاي ساكنان از ديدگاه در اين بخش ب

اي بر اساس سه سؤال پرداخته خواهد شد. سؤالات در مورد ميزان و نامهخودشان در قالب پرسش
پراكنش)، و كيفيت خدمات ( مقدار خدمات موجود در محله، فاصلة ساكنان تا خدمات مورد نظر

ها در نامه و پاسخاند. باتوجه به نوع و اساس پرسشا امتياز خود را داشتههبوده و هركدام از پاسخ
ابتدا جدولي كه حاوي اطلاعات توصيفي مبني بر تعداد و جنسيت و شغل و تحصيلات و سن 

  هستند، ارائه شده است.

  كاربري
كمبود بر اساس سرانه 

  (مترمربع)
  نتيجه: نياز به  تحليل شعاع دسترسي

  ٥٢٠٨كمبود فضا =   آموزشي
پراكنش مناسب و پوشش همة 

  هابخش
  افزايش مساحت

  ٣٤٢٧كمبود فضا =   تجاري
پراكنش مناسب و پوشش همة 

  هابخش
  افزايش مساحت

  ١٣١٢= كمبود فضا   درماني
پراكنش مناسب و پوشش همة 

  هابخش
  افزايش مساحت

  ٦٧٢كمبود فضا =   مذهبي
پراكنش نامناسب و عدم پوشش همة 

  هابخش
افزايش مساحت و توزيع 

  ترپراكنده

  ١١٠٨٥كمبود فضا =   پارك
پراكنش نامناسب و عدم پوشش همة 

  هابخش
افزايش مساحت و توزيع 

  ترپراكنده
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  نامهآمده از پرسشدست: آمار توصيفي به٣جدول 

  منبع: محاسبات تحقيق حاضر

  
ير آمده است، نتايج آزمون فريدمن براي هر سه سؤال بر اين اساس باتوجه به جدول كه در ز

آيد، براي سؤال اول بيشترين امتياز به كاربري تجاري و بوده است. همانطور كه از جدول برمي
دهنده كافي بودن، و كمترين امتياز به فضاي سبز و درماني و سپس مذهبي داده شده كه نشان

دهنده كمبود است. براي سؤال دو نيز همين روند استفاده شده و آموزشي داده شده است كه نشان
كاربري فضاي سبز و سپس درماني بيشترين فاصله و مكان نامناسب را از آن خود كرده و كاربري 

اند. در سؤال سوم نيز كاربري فضاي سبز و تجاري و مذهبي از پراكنش مطلوبي نيز برخوردار بوده
  اند.يفيت و كاربري مذهبي و سپس تجاري كيفيت مطلوبي داشتهدرماني و آموزشي كمترين ك

  
  نامه: نتايج و امتيازات حاصل از پرسش٤جدول 

  منبع: محاسبات تحقيق حاضر
  
  در جهت اصل تقاضامحور: GIS نامه در محيطسازي امتيازات پرسشعيني- ٦-٢

 GIS ها در محيطساكنان به كاربري شده از جانبشده، امتيازات دادههاي ارائهدر نقشه
ها بر اساس طيف ها نيز بر اين اساس بوده است كه پاسخاند. روش تهية اين نقشهتصويرسازي شده

  مرد  زن  جنسيت
٤٥  ٥٥  

  سال ٥٠بالاتر از   ٥٠تا  ٤٠  ٤٠تا  ٣٠  ٣٠ا ت ٢٠  ٢٠كمتر از   سن

٤  ١٤  ٣١  ٢٨  ٢٣  

وضعيت 
  مالكيت

  مستأجر  مالك

٤٧  ٥٣  

  دارخانه  شاغل  دانشجو  محصل  شغل

٢٩  ٥٠  ٣  ١٨  

سطح 
  تحصيلات

  فوق ليسانس و بالاتر  ليسانس  ديپلم  كمتر از ديپلم

٣  ١٣  ٤٢  ٤٢  

  سؤالات
  ها در آزمون فريدمنامتيازات كاربري

  نتيجة آزمون معناداري
  فضاي سبز  مذهبي  درماني  تجاري  آموزشي

  آزمون معنادار است  ٧٩/١  ٠١/٤  ٢٣/٢  ١٦/٤  ٨٣/٢  ميزان خدمات
پراكنش 
  خدمات

  آزمون معنادار است  ٩١/١  ٧٩/٣  ٤٤/٢  ٩٤/٣  ٩٣/٢

  آزمون معنادار است  ٩٢/١  ٢٤/٤  ٩٨/٢  ٤٠/٣  ٤٧/٢  كيفيت خدمات
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ها، ميزان و كيفيت ليكرت بوده و براي سه سؤال كه شامل پرسش در مورد مساحت و ميزان كاربري
ه بوده است، ارائه شده است. اين طيف گانپراكنش) و درنهايت، كيفيت خدمات پنج( هادسترسي

را به  ٥تا  ١شامل پنج پاسخ از ضعيف، نسبتاً ضعيف، متوسط، نسبتاً خوب و خوب بوده و امتيازات 
صورت اند. نظر هر ساكن در اين طيف براي هر پنج كاربري براي هر سؤال بهخود اختصاص داده

دهنده وارد شده است. يعني مكان هر پاسخمجموع امتيازات برآورد شده است و اين امتيازات در 
 GISدهنده بر اساس محل يا مكان سكونتش، در محدودة يك نقطه در محيط ابتدا براي هر پاسخ

 IDWها نيز از دستور ها براي آن نقطه وارد شده است. براي تهية نقشهايجاد شده و امتيازات پاسخ
  يابي) است.(درون INTERPOLATIONاي بر RASTERهاي تهية استفاده شده كه يكي از روش
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  آهنيابي امتياز ساكنان به كيفيت خدمات در سطح محلة راهسازي و درون: عيني٥تصوير 

  منبع: نگارندگان
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  ريزي كاربري زمين:نتيجة اصل تقاضامحوري در برنامه-٦- ٣
هاي تحليل نقشهو  SPSSنامه در هايي كه براي اين اصل ارائه شد و توسط پرسشدر تحليل

 GIS هايهايي كه در جدول زير براي تحليل نقشهنتايج زير به دست آمده است. بازه GISبصري در 
صورت دو رنگ متفاوت و ها كه بهشده در بخش بالاتر است. رنگهاي ارائهآمده است، بر اساس نقشه

و از آنجايي كه  SPSSزات چنين بر اساس امتيااند. همها را مشخص نمودهطيف هستند، اين بازه
دهندة حد متوسط و متعادل است. بازة نشان ٣نامه بر اساس طيف ليكرت بوده است، امتياز پرسش

دهندة نامناسب بودن است. و نيز نشان ٢تا  ١دهندة وضعيت نسبتاً نامناسب و بازة نشان ٣تا  ٢
وضعيت مناسب را نشان  ٥تا  ٤ و بازة وضعيت نسبتاً مناسب ٤تا  ٣، يعني بازة ٣طور بالاتر از همين

  دهد.مي
  : مقايسة نتايج اصل تقاضامحور٥جدول 

  منبع: محاسبات تحقيق حاضر

  
  گيري:بندي و نتيجهجمع - ٧

دهد كه در نيازسنجي در و جداول ارائه شده، نشان ميها آمده از اين تحليلدستنتايج به
در اين جدول، ( هايي وجود دارد. برطبق جدول زيرهاي شهري بين دو اصل تفاوتمحلات و محدوده

طور اند) روند تحليل بدين صورت بوده است كه هر اصل بهدست آمدهاصل مقايسه به ٢نتايج از 
و ستون انتهايي  ٢اين اصل استانداردمحور در جدول شمارة جداگانه بررسي شده است. نتايج نهايي 

دست آمده هاي استاندارد و شعاع دسترسي بهآن نتيجه نهايي اين اصل است كه بر اساس سرانه
است. حال اين ستون در جدول زير آمده است. براي اصل دوم يا تقاضامحور نيز نتيجة نهايي كه بر 

و در  ٥بوده است. در جدول شمارة  GISهاي تحليلي نقشه و SPSSها و امتيازات اساس تحليل
ستون آخر ارائه شده است؛ كه اين ستون نيز در جدول پايين آورده شده است. حال نتايج اين دو 

هاي تحليل نقشه  SPSSتحليل امتيازات   كاربري
GIS  

  نتيجه

  آموزشي
  ٨٣/٢ميزان خدمات: امتياز = 

  ٨٣/٢فاصله تا خدمات: امتياز = 
پراكنش نسبتاً 

  متعادل
  نياز كم به افزايش سطح كاربري

  تجاري
  ١٦/٤ن خدمات: امتياز = ميزا

  ٩٤/٣فاصله تا خدمات: امتياز = 
پراكنش كاملًا 

  مناسب
  عدم نياز

  درماني
  ٢٣/٢ميزان خدمات: امتياز = 

  ٤٤/٢فاصله تا خدمات: امتياز = 
  پراكنش نامناسب

نياز شديد به افزايش سطح و اصلاح 
  پراكنش كاربري

  مذهبي
  ٠١/٤ميزان خدمات: امتياز = 

  ٧٩/٣: امتياز = فاصله تا خدمات
  عدم نياز  پراكنش مطلوب

  پارك
  ٧٩/١ميزان خدمات: امتياز = 

  ٩١/١فاصله تا خدمات: امتياز = 
پراكنش نسبتاً 

  نامناسب
نياز شديد به افزايش سطح و اصلاح 

  پراكنش كاربري
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دست آمده است، براي برخي اند و نتايج نهايي تحقيق بهاصل در جدول زير باهم مقايسه شده
ق يك اصل كافي نيست و براي تحقق اين امر بايد از نظرات ها شناسايي ميزان نياز از طريكاربري

هاي تجاري در اصل نيازمحور (استاندارد)، كمبود و طور مثال در كاربريساكنان نيز استفاده كرد. به
نياز به اين كاربري احساس شده است كه در اصلِ تقاضامحور (مشاركتي) عدم نياز احساس شده 

طور كاربري مذهبي عنوان سِ زياديِ ميزانِ اين كاربري و هميناست. حتي در برخي موارد احسا
عنوان مثال در كاربري ها نيز مشاهده شده است. بهشده است. و اين تناقض در نتايج ديگر كاربري

گوي نيازهاي هر دو مذهبي، دليل اين تناقض وجود مساجد متعدد در مرز دو محله است كه پاسخ
به افزايش آن احساس نكرده و نياز خود را توسط مساجد موجود مرتفع محله بوده و ساكنان نيازي 

هاي گيريها و اندازهبنديدهندة آن است كه استانداردها و تقسيمكنند. پس اين موضوع نشانمي
جا كاربرد نداشته و گاهي نيازهاي واقعي ساكنان، با آنچه كه متخصصان مورد استفاده، همه

يابي خدمات و ها و مكانريزيرو وارد كردن مردم در روند برنامهاز همين انديشند متفاوت است.مي
  تر كردن خدمات تاثيرگذار باشد.تواند بسيار مثمرثمر بوده و در هرچه پربازدهها ميكاربري
  

  محور)مردم( نياز محور) و تقاضا( : مقايسة تحليلي نتايج دو اصل استاندارد٦جدول 
  محور)مردم( اصل تقاضا  نياز محور)( اصل استاندارد  كاربري
  كمبود غيرقابل ملاحظه  كمبود فضاي آموزشي  آموزشي
  سطح كافي و پراكنش مناسب  كمبود فضاي تجاري  تجاري
كمبود قابل ملاحظه سطح فضاي درماني و پراكنش   كمبود فضاي درماني  درماني

  نامناسب
كمبود فضاي مذهبي و پراكنش   مذهبي

  نامناسب
  پراكنش مناسب سطح كافي و

كمبود قابل ملاحظه سطح فضاي سبز و پراكنش   كمبود فضاي سبز و پراكنش نامناسب  فضاي سبز
  نامناسب

  منبع: نگارندگان

  
ريزي و طراحي يافته، تلاش بر افزايش مشاركت مردم در برنامهامروزه در اغلب كشورهاي توسعه

تواند روشي بسيار شده در اين مقاله ميتوان گفت، روش و چارچوب نظري ارائهشهري است و مي
ريزي، مردم هستند، كه اولويت و اساس برنامهيابي به اين مهم باشد. از آنجاييساده و قابل دست

خاطر به مكان پس بهتر است خوِد مردم نيز در اين روند حضور يابند و درپي آن حس غرور و تعلق
  ة بيشتر باقي بمانند و كيفيت زندگي نيز ارتقا يابد.نيز افزايش يابد و در محل زندگي خود با علاق
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