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Abstract 
While transportation decisions can potentially affect a large percentage of the 
total households living in cities and create exclusion between different social 
groups, inequity in transportation is seldom considered and the concept is not 
explicitly explained in the field of transport, and studies have considered 
transport only as a marginal example to advance broader issues. Therefore, many 
scholars continue to attempt to influence these debates using various theories. 
In this regard, employing descriptive-analytical techniques, this study seeks to 
present a model, based on a "capability approach”, that is capable of using data 
on the characteristics of inhabitants, urban habitat indexes, and transportation 
system performance and evaluates people freedom of choice to meet their basic 
needs. To this end, it sets a "capability index" by presenting a scenario for 16 
people with different characteristics residing in one block. The results of the 
model implementation show that the largest difference in the capability index for 
individuals is influenced by the variables of car ownership, income, and disability. 
Besides, the younger age group is more sensitive to these variables, so the 
decrease in these variables will lead to a greater reduction in the capability index 
for younger people than their older counterparts. As a result, this model will be 
able to measure the freedom and equity for different social groups and propose 
policymaking in an urban area. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Studies of social justice have considered 
transport only as a marginal example to 
advance broader issues, so transport 
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justice has not been explicitly applied to 
the field. Whereas transportation 
decisions can potentially affect a large 
percentage of the total households living 
in cities and create inequity between 
different social groups; especially for low-
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income groups, people with disabilities, 
and in many societies for women, which 
have led to deficiencies in supplying the 
basic needs of these groups. Studies of 
justice in transportation, despite advances 
in recent decades, are still in their infancy, 
and many researchers have been trying to 
using various theories, employ the 
applications of justice in other fields (e.g. 
economics) or just pay attention to 
particular parts of societal characteristics 
(e.g. sex discrimination). Indeed, studies of 
distributive justice in transportation are 
largely descriptive and do not provide a 
clear framework for justice. Also, the basic 
questions raised are answered irregularly, 
and some questions are left unanswered. 

2. Research Methodology 
In approach, which is presented by 
Amartya Sen, the capability is a combined 
concept that is made up of two 
components: the environment and 
individuals, and that the capability of 
individuals will make them able to 
translate their available resources into 
suitable opportunities for living. Also, 
according to the properties of the built 
environment and the socio-economic 
characteristics of the residents, they must 
meet the minimum requirements for a 
decent life. In this regard, this study seeks 
to present a model, based on the capability 
approach, which can measure the 
habitants' level of freedom (capability) by 
using data on the characteristics of an 
area's residents, urban habitat indexes and 
transportation system performance the 
extent of people capability to meet their 
basic needs. Individual characteristics 
variables include age, gender, income, 
disability, and car ownership; land use 
type and air pollution assess urban habitat 
indices, and available modes, system 
connectivity, and usability for disabled 
measure transport system quality. As a 
result, the concept of capability, instead of 
fully belonging to individuals or the built 

environment, becomes a combination that 
represents all the features of space. To this 
end, by presenting several case scenarios 
for individuals with different 
characteristics who reside in a block, it 
determines the "capability index" of 
individuals and problems that impedes 
one's freedom to meet their basic needs. 

3. Research Findings 
The results of the model implementation 
show that in line with anatomical 
reasoning and the results of previous 
studies, age, income, disability, and car 
ownership influence the capability of 
individuals; As such the lowest level of 
capability is for an elderly person with a 
low income, disability, and no car 
ownership. The following results were 
finally obtained: 

• The highest difference in capability 
index for people affected by the 
personal car ownership variable. 

• Car ownership for disabled people, 
will increase their ability to access 
opportunities. 

• The age difference makes a 
significant difference in the ability of 
individuals. 

• The highest level of capability index 
occurs when people own a car other 
than they are not disable. 

• The capability index fluctuations 
among people without a car are 
much higher than those with a 
personal car.  

This indicates that due to a lack of 
accessibility to the needed facilities at the 
optimal walking distance, owning a car 
makes a significant difference to the 
capability of individuals, as it is opposed to 
accessibility-based planning approach in 
urban areas. 

4. Conclusion 
This study shows that proposing an 
evaluation method for social justice in 
urban areas based on capability approach, 
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which considers the freedom and equity 
for individuals, can present reliable and 
realistic results which are including 
effective variables of personal and 
environment characteristics. The model 
presented in this study, in line with the 
results of previous studies, can provide an 
indicator, called the "Capability Index", 
which is able to capture the level of ease, 
freedom, and ability of individuals to 
achieve social activities. Also, the results 
show that the greatest difference in 
capability index for individuals is affected 
by personal car ownership variables and 
75% of people using public transport have 
lower than average capability. In addition, 
higher income and lower age will increase 
the level of capability due to the freedom 
to use different modes of transport and 
the ability to walk more. This could be an 
alert for policy makers to decide toward 
more transport justice which can bring 
more equity between residents, especially 
for deprived groups. 
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 : پذیرشتاریخ 
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 : تاریخ انتشار
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 چکیده
  از   زیادی   درصد  اجتماعی  محرومیت  بر  نقل  و  حمل   حوزه  در  شده  اتخاذ   هایسیاست  حالیکه   در 

  تنها   را  نقل  و  حمل  اجتماعی،  عدالت   با  مرتبط  مطالعات   است،   اثرگذار   شهرها  در   ساکن  خانوارهای
  در   عدالت  اجرای   و  اندداده   قرار  توجه  مورد  تروسیع  مباحث  پیشبرد  برای  ایحاشیه  مثالی  عنوان  به

 سعی   محققان  از  بسیاری  نتیجه،  در .  است  گرفته  قرار   توجه   مورد  صریح   صورت  به  ندرتبه   حوزه  این
 همین   در.  باشند  اثرگذار   هاسیاست  این  تبیین  در   عدالت  مختلف  نظریات  تفسیر  از  استفاده  با  دارند

  ارائه  مدلی  ،" قابلیت  رویکرد"  بر   تکیه  با  تحلیلی- توصیفی  ایشیوه  به  دارد  سعی  مطالعه  این  راستا،
  زیستگاه   هایشاخص  ساکنین،  مشخصات  به   مربوط  هایداده   از   استفاده  با  است  قادر  که   دهد

  اساسی  نیازهای  حداقل  کردن  برطرف   برای  افراد  توانایی   میزان  نقل،  و  حمل  سیستم  عملکرد  و  شهری
  یک   ارائه   با   و   دسته  هر   متغیرهای  بکارگیری  و   معرفی  با  منظور  همین  به .  کند  سازی مدل  را   خود

  مشخصات   دارای  که   فرضی  بلوک  یک   در   ساکن  شخص  ۱۶"  قابلیت  شاخص "  مفهومی،  سناریوی
 قابلیت  شاخص  تفاوت  میزان  بیشترین  دهدمی  نشان  مدل  نتایج.  شد  زده  تخمین  هستند  متفاوتی

 رده   بعالوه.  است   افراد  معلولیت  و  درآمد  میزان  شخصی،  خودروی  مالکیت  متغیر  از  متأثر  افراد،  برای
  متغیرهای   در  مطلوبیت  عدم  بطوریکه  است،   متغیرها   این   به   بیشتری  حساسیت  دارای   جوان  سنی

  رده   با  آنها  همتایان  به  نسبت  جوان  افراد  قابلیت  شاخص  میزان  در  بیشتری  کاهش  موجب  شده  یاد
  جامعه   مختلف  هایگروه  نابرابری  میزان  محاسبه  توانایی  مدل  این  نتیجه،  در.  شد  خواهد  پیر  سنی

 .داشت خواهد  را شهری  فضای یک در  گذاریسیاست برای پیشنهاد ارائه و

 کلیدواژه ها: 
 قابلیت، رویکرد عدالت،
  ریزیبرنامه  شهری، ریزیبرنامه 
 .نقل و حمل

 
 .باشد می اول نویسنده  دکتری رساله  از برگرفته مقاله ١
  یقی حق درضای فرش دکتر :نویسنده مسئول * 

  نوشیروانی صنعتی دانشگاه  ترابری،  و راه مهندسی گروه آدرس:
 . ایران بابل، بابل،

   haghighi@nit.ac.ir ایمیل:
 ۰۹۱۲۳۳۴۳۴۸۳  تلفن:
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 ریزی شهری با استفاده از "رویکرد قابلیت" مدلسازی شاخص عدالت در برنامه. محمد آزموده، دکتر فرشیدرضا حقیقی و دکتر حمید مطیعیان

 مقدمه ١
 ١توان تعریف واحد و کاملی برای عدالتهرچند نمی

و براساس   اولیه  اما به عنوان یک تعریف  ارائه داد 
می را  عدالت  مختلف،  یک  نظریات  عنوان  به  توان 

، ٢آرمان گسترده اخالقی و سیاسی درک کرد (فریزر
). به طور کلی، ۲۰۱۱،  ٤؛ یانگ۲۰۰۲،  ٣؛ کیملیکا۱۹۹۵

عدالت مربوط به سه پرسش اساسی است؛ که در  
جا  در  تسهیالت  توزیع  نحوه  (عدالت مورد  معه 

 )، عادالنه بودن روند. ٥توزیعی

گیری و توزیع تسهیالت و حقوقی که باید تصمیم
می مطرح  شود،  اجرا  و  شناخته  رسمیت  شود.  به 

همچنین، درک از عدالت با دو اصل اساسی مشخص  
شود: احترام به استقالل و برابری اخالقی افراد، می

و توج احترام  آن همه مردم مستحق  براساس  ه که 
برداشت متفکران  هستند.  از  برابر  متفاوتی  های 

های متفاوتی  استقالل و برابری اخالقی دارند و پاسخ
مورد   در  مرتبط  البته  و  اساسی  سؤال  سه  برای  را 

می ارائه  توزیعی  (عدالت  باید ۱دهند:  چیزی  چه   (
) الگوهای توزیع بهتر است براساس  ۲توزیع شود؟ ( 

ترین  ) منصفانه۳(  کدام اصول اخالقی مبتنی باشد؟
 )۲۰۱۷، ٦الگوی توزیع چیست؟ (پریرا و همکاران

گوناگون   مطالعات  اول،  پرسش  با  رابطه  در 
میشاخص آنچه  عنوان  به  را  متفاوتی  بایست های 

داده قرار  ارزیابی  مورد  شود  مهمترین  توزیع  که  اند 
آنها الگوی توزیع منابع، رفتار سفر و دسترسی بوده  

منابع   توزیع  همراه  است.  به  را  انتقاد  این  همواره 
مشخصات   به  کافی  توجه  بدون  که  است  داشته 

دغدغه کنندگان،  سفر  و  و  ساکنین  اقتصادی  های 
بوده  مکان توزیع  الگوی  اصلی  انگیزه  منابع  یابی 

-های سوداست، چنانکه این انتقادات در مورد مدل 
شده مطرح  همواره  مطالعات  هزینه  همچنین،  اند. 

 
1 Justice 
2 Fraser 
3 Kymlicka 
4 Young 
5 Distributive Justice 
6 Pereira et al. 
7 Banister 

 ً عموما شخصی  آکادمیک  نظر  یک  را  سفر  تصمیم   
توان فهمید که نابرابری در  دانند، اما همواره نمیمی

سلیقه از  ناشی  اندازه  چه  به  سفر  و رفتار  ها 
اندازه   به چه  و  داوطلبانه)  (انتخاب  افراد  ترجیحات 

محدودیت از  کنترل  ناشی  از  خارج  محیطی  های 
روزانه  سفرهای  مثال،  عنوان  به  است.  فردی 

گزینی ارزان در مناطق  تنها به دلیل مسکن  ترطوالنی
در  سکونت  ترجیح  بر  بلکه  نیست،  شهر  حاشیه 
حومه شهر نیز داللت دارد؛ در حالی که استنباط این  

های رفتار سفر موجود دشوار است  ها از دادهتفاوت
-). اما رویکردی امیدوارکننده۲۰۱۸و    ۱۹۹۴،  ٧(بانیستر

نابرابری منابع، توجه  ر از توجه به رفتارهای سفر یا  ت
به نابرابری در سطح دسترسی است. دسترسی به  

اندازهروش و  تفسیر  مختلفی  میهای  و گیری  شود 
روش و  تعاریف  با برخی  سایرین،  به  نسبت  ها، 

های اخالقی خاصی سازگارتر هستند (مارتنز و  دیدگاه
؛ ون وی و ۲۰۱۰،  ٩؛ نوتنز و همکاران۲۰۱۲،  ٨همکاران

تواند  ). از دیدگاه عدالت، دسترسی می۱۱۲۰،  ١٠گوئرز
به عنوان سهولت رسیدن افراد از مکان مشخص به  

-ها و به عنوان نتیجه تعامل ویژگیمقاصد و فرصت
زمین   کاربری  و  نقل  و  حمل  سیستم  افراد،  های 

). مطالعات قابل  ۲۰۱۰تعریف شود (نوتنز و همکاران،  
نقل    توجهی در مورد نابرابری در دسترسی به حمل و

؛  ۲۰۰۰،  ١١انجام شده (به عنوان مثال (چرچ و همکاران
)، که دسترسی  ۲۰۱۳،  ١٣؛ ولچ۲۰۱۲،  ١٢دلمله و کاساس

برای   ناکافی،  هرچند  الزم،  شرط  یک  عنوان  به  را 
فرصت برابری  ارتقاء  و  انتخاب  آزادی  های  گسترش 

اشتغال، خدمات بهداشتی، خدمات آموزشی و غیره 
؛ ون وی و ۲۰۱۲و همکاران،  گیرند (مارتنز  در نظر می

 ). ۲۰۱۱گوئرز، 

است  بهتر  توزیع  الگوهای  که  دوم،  پرسش 
براساس کدام اصول اخالقی مبتنی باشد، تا به حال 

8 Martens et al. 
9 Neutens et al. 
10 Van Wee & Geurs 
11 Church et al. 
12 Delmelle & Casas 
13 Welch 
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شده گرفته  مطالعات  نادیده  میان  در  پرسش  ترین 
از   زیادی  بخش  زیرا  است،  بوده  نقلی  و  حمل 

های موجود در  اند چرا نابرابری تحقیقات تأیید نکرده
د مطلوبیت و عدم مطلوبیت وابسته به حمل و  مور 

استدالل   همچنین  شوند.  تلقی  ناعادالنه  باید  نقل 
پیشنهاد  عادالنه  توزیع  به  نیل  راستای  در  اخالقی 
نشده است. هرچند در این بین استثناهایی در مورد 

-های پیادهبرابری اجتماعی و سیاسی برای سیاست
) و ۲۰۱۴،  ١روی و دوچرخه سواری (مولن و همکاران

توزیع دسترسی حمل و نقلی وجود دارد. در نتیجه، 
اهمیت بکارگیری نظریات عدالت اجتماعی، به عنوان  
استدالل اخالقی مناسب توزیع، بیش از پیش مورد 

 ). ۲۰۱۲توجه قرار خواهد گرفت (مارتنز و همکاران، 

منصفانه آنکه  سوم،  توزیع  پرسش  الگوی  ترین 
دیدگاه   دو  از  نیز  کفایت  برابریچیست،  و  طلبی 

-پاسخ داده شده است. اول، دیدگاه برابری  ٢طلبی
های  لبی، که بر نابرابری نسبی موجود میان گروهط

اجتماعی و مناطق جغرافیایی تمرکز دارد. از این منظر  
می  ایده فرض  سطحی  برای  شود  قبول  قابل  یا  آل 

کفایت   دیدگاه  دوم،  منظر  از  دارد.  وجود  نابرابری 
ه بر پایه محرومیت حمل و نقلی و نیازهای طلبی، ک

می استدالل  و  است  استوار  برخی  اساسی  چرا  کند 
خدمات  گروه به  کافی  دسترسی  سطح  (مناطق)  ها 

کند  )؛ و فرض می۲۰۱۶حمل و نقلی ندارند (مارتنز،  
سطح حداقلی برای حمل و نقل، خدمات و دسترسی  

فعالیت تمامی  به  برای  که  دارد  وجود  اساسی  های 
 افراد فراهم شود

تعداد مطالعات مربوط به عدالت در حمل و نقل  
های اخیر افزایش یافته  به طور چشمگیری در دهه

نشان آنها  از  زیادی  بخش  که  دهنده  است. 
در حوزه دسترسی، حتی  نابرابری توجهی  قابل  های 

ها  در جوامع توسعه یافته، بوده است. این نابرابری
لف، از جمله عدم تطابق  توان در مطالعات مخترا می

و ٣مکانی نقل  و  حمل  رابطه  به  مربوط  مطالعات   ،

 
1 Mullen et al. 
2 Sufficientarian 
3 Spatial Mismatch 

جنسیت و مطالعات جدیدتر در حوزه حمل و نقل و  
مجموع، محرومیت در  کرد.  جستجو  اجتماعی  های 

تمامی این مطالعات تأثیر عدم قابلیت کافی افراد (به  
-واسطه محرومیت) و دسترسی مناسب بر فعالیت

دهند. به  تماعی آنان را نشان می های اقتصادی و اج
نظریات   براساس  را  خود  ارزیابی  منظور،  همین 

ریزی  مختلف فلسفی در باب عدالت اجتماعی طرح
های متفاوتی  اند و بر مبنای این نظرات شاخصکرده

 اند. را برای مطالعه خود مورد محاسبه قرار داده

انجام گرفته در مورد  به طور خالصه، مطالعات 
ت توصیفی  عدالت  عمدتاً  نقل  و  حمل  در  وزیعی 

ارائه   عدالت  مورد  در  واضحی  چارچوب  و  هستند 
کنند. همچنین، به سؤاالت اساسی مطرح شده  نمی

بیپاسخ و  گوناگون  از  های  بعضی  و  داده  قاعده 
، ٤اند (بوچر و همکارانها را بی پاسخ گذاشتهپرسش 

). همچنین  ۲۰۱۷،  ٥؛ ناهمیاس بیران و همکاران۱۹۹۸
قابلیت مطالعه  از  پس  پژوهشگران  و  برخی  ها 

نتیجه  محدودیت این  به  مختلف  نظریات  های 
های شهری و حمل و نقل باید در  رسیدند سیاست

هایی (از  درجه اول دسترسی افراد به حداقل فعالیت
فروشگاه خدمات جمله  آموزش،  غذایی،  مواد  های 

های شغلی) که برای تأمین نیازهای  درمانی و فرصت
ساسی حیات ضروری هستند را تضمین کند (مارتنز،  ا

همکاران،  ۲۰۱۶ و  پریرا  از  ۲۰۱۷؛  پس  نتیجه  در   .(
ریزی بر  افزایش توجهات به سوی تغییر روش برنامه

ریزی مبتنی بر دسترسی،  مبنای جابجایی به برنامه 
شیوه بسیاری  اندازهمطالعات  مختلف  گیری  های 

هدف برای  را  مور دسترسی  متفاوت  آزمایش  های  د 
اند، اما بخش زیادی از این مطالعات بدون  قرار داده

ارائه   را  نتایج خود  عدالت،  موازین  رعایت  به  توجه 
 اند.داده

که  عدالت مختلفی  رویکردهای  دلیل،  به همین 
دهه برنامه در  حوزه  به  اخیر  وارد  های  ریزی شهری 

اند سعی در ترسیم موازین اخالقی مناسب برای  شده

4 Boucher et al. 
5 Nahmias-Biran et al. 
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های اجتماعی و پیشنهاد الگوی مناسبی  روهارزیابی گ
داشته توزیع  سودگراییبرای  مانند  نظریاتی  ، ١اند. 

شهودگرایی٢خواهیآزادی برابری٣،  رالز،  و    ٤گرایی 
که هریک برای پاسخ به سه پرسش    ٥رویکرد قابلیت

-های متفاوتی ارائه کردهاساسی مطرح شده    پاسخ 
 اند. 

با تکیه بر موازین رویکرد  این مطالعه قصد دارد  
به عدالت قابلیت،  نظریات  مهمترین  از  یکی  عنوان 

های گذشته، مدلی ارائه  اجتماعی مطرح شده در دهه
اقتصادی مشخصات   گرفتن  نظر  در  با  که  - دهد 

رفع   برای  آنها  توانایی  میزان  ساکنین،  اجتماعی 
نیازهای خود را مورد ارزیابی قرار دهد. در نتیجه با  

که عوامل تأثیرگذار در ارزیابی قابلیت از سه  فرض این
های  دیدگاه مشخصات افراد، حمل و نقل و شاخص

ارائه   به  قادر  است،  ارزیابی  قابل  شهری  زیستگاه 
شاخصی است که بیان کننده میزان عدالت اجتماعی  
حاکم بر زندگی فرد (یا افراد ساکن یک بلوک) در یک  

ا با  راستا،  همین  در  است.  شهری  رائه  فضای 
شخصی   و  محیطی  شرایط  بر  مبتنی  سناریوهای 
را   مدل  اجرای  از  حاصل  نتایج  بلوک  یک  ساکنین 

 تفسیر خواهد کرد.

 ادبیات موضوع ٢
 پیشینه تحقیق ٢٫١

به دلیل پیشینه نه چندان طوالنی استفاده از مبانی  
صورت   به  یا  مطالعات  از  بسیاری  قابلیت،  رویکرد 

مطالعات عملی (عمدتاً اند و یا نتایج  نظری ارائه شده
ارزیابی از  و حاصل  مطلوبیت  در سایه  آماری)  های 

سیاست در  رویکرد  این  بودن  اجرا  های  گذاری قابل 
اند. در نتیجه، سابقه علمی موضوع شهری ارائه شده

گرفته   قرار  بررسی  مورد  عملی  و  نظری  رده  دو  در 
 است.

 
1 Utilitarianism 
2 Libertarianism 
3 Intuitionism 
4 Rawls’ Egalitarianism 

 مطالعات نظری ٢٫١٫١
ارزی۲۰۱۱(  ٦بیازیت به  خود  تحقیق  در  عدالت  )  ابی 

اجتماعی در حمل و نقل، به بررسی رویکرد قابلیت  
و  اجتماعی  عدالت  از  تلفیقی  وی  است.  پرداخته 
برابر،   و سهم  از نظر حقوق  را  نقل  و  ادبیات حمل 

ها ارائه داده و ها و انتخابها، فرصتآزادی، قابلیت
های از رویکردهای معاصر عدالت اجتماعی و تفاوت

ستفاده کرده است. او عقیده دارد جغرافیای و افراد ا
تواند روشی برای  از لحاظ تئوری، رویکرد قابلیت می

از قبیل مردم سیستم  های  یافتن پاسخ به سؤاالتی 
کنند، انتظاراتشان  حمل و نقل را چگونه ارزیابی می

های حمل و نقل ها چیست و چگونه سیستماز آن
ارآیی خود توانند این انتظارات را برآورده کرده و کمی

 را ارتقا بخشند، باشد.

(در سال    ٧در همین راستا، لوکاس و همکارانش
) به مسئله محرومیت در حوزه حمل و نقل و  ۲۰۱۶

پرداخته آن  اجتماعی  مخرب  بخش  اثرات  آنها  اند. 
گروه متوجه  را  مشکالت  از  درآمد، زیادی  کم  های 

دانند و معتقدند وابسته  سنین باال و یا معلولین می
شاخص  به و  نظری  پایه  چه  که  مورد این  هایی 

بررسی شده   کشور  کدام  در  و  گرفته  قرار  استفاده 
بین   بالقوه  طور  به  کل    ۹۰تا    ۱۰است،  از  درصد 

های حمل و نقلی  خانوارها تحت تأثیر نوع سیاست
قرار خواهند گرفت. در ادامه این مطالعه، لوکاس و 

) تأثیرگذار۲۰۱۹همکارانش  عوامل  معرفی  به  بر    ) 
نمونه   از  بسیاری  و  پرداختند  اجتماعی  محرومیت 
ارائه  را  در کشورهای مختلف  انجام شده  مطالعات 
اقشار   برای  را  عامل  هر  اهمیت  میزان  تا  کردند 

 مختلف جامعه مورد بررسی قرار دهند. 

اند به منظور  همچنین، برخی محققان سعی کرده
د  ارزیابی عدالت  برای  اخالقی  مبنای  بهترین  ر  ارائه 

حوزه حمل و نقل، نظریات مطرح موجود در حوزه  
عدالت اجتماعی را مقایسه کرده و به تفسیر مفاهیم  
نقل   و  حمل  حوزه  به  رویکردها  این  در  جوانب 

5 Capability Approach 
6 Beyazit 
7 Lucas et al. 
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) با  ۲۰۱۷بپردازند. در همین راستا پریرا و همکارانش (
کشف  و  عدالت  سیاسی  فلسفه  با  تعامل  هدف 

مشارکت از  محدودیت برخی  و  درها  آن  ارائه   های 
گذاری حمل  دیدگاه عدالت توزیعی در مورد سیاست

تئوری نقل،  (سودگرایی،  و  عدالت  کلیدی  های 
آزادیخواهی، شهودگرایی، برابری گرایی رالز و رویکرد  
اساس   بر  است.  داده  قرار  بررسی  مورد  را  قابلیت) 
به  و مقایسه رویکردهای بررسی شده،  آنها  تفسیر 

نتیجه رسیدند که طبق نظ  و رویکرد  این  رالز  ریات 
قابلیت، مسئله عدالت توزیعی در مورد کمبودهای  
اول  درجه  در  اجتماعی،  محرومیت  و  نقلی  و  حمل 
انسانی   توانایی  یک  عنوان  به  دسترسی  بر  باید 

 متمرکز شود.  

 مطالعات عملی  ٢٫١٫٢
همکارانش و  به ۲۰۱۶(  ١رایان  را  قابلیت  رویکرد   ،(

ارزیابی برای  مفهومی  چارچوب  یک  تأثیر    عنوان 
وسایل نقلیه عمومی به عنوان یک عنصر جابجایی  
مورد  استکهلم  شهر  ساکن  جوان  قشر  بین  در 
مطالعه،   این  نتایج  اساس  بر  دادند.  قرار  استفاده 
تراکم مسکونی باالتر، مؤنث بودن و داشتن ظرفیت  
عملکردی باالتر مد از جمله منابعی بود که احتمال  

استفاده) از وسایل   در نظر گرفتن قابلیت استفاده (و
حمل و نقل عمومی را افزایش داد. همچنین، هرچه  
بیشتر   خانواده  اعضای  تعداد  به  خودروها  نسبت 
باشد، احتمال اینکه وسایل نقلیه عمومی به عنوان  
شود   گرفته  نظر  در  جابجایی  عمل  یا  قابلیت  یک 

 کمتر شد. 

) با استفاده ۲۰۱۷(  ٢از جمله، هیکمن و همکارانش
درآمد و پر درآمد در شهر محله کم  ۱۱جی در  از نظرسن 

مانیل کشور فیلیپین، با مقایسه دو مفهوم قابلیت 
می آنچه  برای  افراد  توانایی  عملکرد،  آن  و  به  توانند 

-دستیابی داشته باشند و آنگونه که واقعاً سفر می
بدست   نتایج  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  کنند 

از بررسی آماری آنها نشان   دهد محالت با  میآمده 
درآمد باال نسبت به محالت کم درآمد، از نظر عملکرد  

 
1 Ryan et al. 
2 Hickman et al. 

قابلیت باالتری  و  سطح  عملکردها)،  ویژه  به  (و  ها 
احتماالً   درآمد  دیگر، گروه های کم  عبارت  به  دارند. 

های مهم زندگی دارند و  مشارکت کمتری در فعالیت 
به احتمال زیاد محرومیت اجتماعی بیشتری را تجربه  

(مورد  ک می محله  ایمنی  میزان  تأثیر  همچنین،  نند. 
از   بیشتر  زنان  بر  نگیرند)  قرار  آزار  و  دزدی  حمله، 

 مردان است. 

) بر عدم تعادل ۲۰۱۹(  ٣همچنین، کائو و هیکمن
برنامه  و  نقل  و  حمل  منابع  توزیع  تأثیرات  ریزی  در 

اند. آنها با استفاده از رویکرد دسترسی متمرکز شده
بررسی به  قابلیت  قابلیت،  عملکردهای  تفاوت  و  ها 

اند. نتایج  یک فرد در رابطه با حمل و نقل پرداخته
از  بررسی آنان  آماری  در    ۲۳۳۶های  کننده  شرکت 

پکن)   شهر  مترو  ایستگاه  سه  (در  خود  نظرسنجی 
می آماری  نشان  تفاوتهای  درآمد  در  تفاوت  دهد 

میمعنی نشان  را  نتایج  داری  کلی،  طور  به  دهد. 
ها با توجه به  هد که عملکردها و قابلیتدنشان می

اقتصادی و موقعیت جغرافیایی  -های اجتماعیویژگی
 افراد متفاوت است.

 مبانی نظری  ٢٫٢
را  عدالت  ایده  دیرباز  از  سیاسی  فلسفه  مطالعات 

ویژه توجه  فالسفه  و  داده  قرار  بحث  به  مورد  ای 
و   مادی  کاالهای  عادالنه  توزیع  به  مربوط  سؤاالت 

کنند. درک لیبرال از  در جامعه می ٤رمادیکاالهای غی
می مشخص  اساسی  اصل  دو  با  )  ۱شود:  عدالت 
و   افراد  عمل  آزادی  و  استقالل  به  برابری  ۲احترام   (

شایسته   مردم  همه  آن  براساس  که  افراد،  اخالقی 
). از این  ۲۰۰۲احترام و توجه برابر هستند (کیملیکا،  

ج از  نقل  و  حمل  حوزه  محققین  از  برخی  مله  رو 
) مبانی این  ۲۰۱۷) و پریرا و همکارانش (۲۰۱۱بیازیت (

آزادی سودگرایی،  جمله:  از  خواهی،  نظریات، 
شهودگرایی، مساوات خواهی رالز و رویکرد قابلیت، 
را در حوزه حمل و نقل تفسیر کرده و به این نتیجه  

3 Cao and Hickman 
4 Non-Material Goods 
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رسیدند رویکرد قابلیت توانایی بیشتری در ارزیابی  
 ای مختلف افراد ارائه کند. همحرومیت اجتماعی گروه

سن را    ١آمارتیا  مفهومی  خود  نظریه  بیان  در 
ارائه      منابع  و  رفاه  مابین  مفهومی  که  داد  توسعه 

ها و ای از آزادیها مجموعه. قابلیت٢دهد: قابلیتمی
توانند انتخاب کنند و هایی است که افراد میفرصت

توانا از  ترکیبی   ..." که  کنند،  عمل  آن  به  های  یییا 
اقتصادی   و  اجتماعی  سیاسی،  فضای  و  شخصی 

(نوسبام سن۲۰۱۱،  ٣است"  رویکرد  ۱۹۷۹،  ٤؛   .(
قابلیت، با توجه به شرایط شخصی و اجتماعی خود 

دارد بر فرصت قرار  مردم  اختیار  در  که  واقعی  های 
کند. در حالی که این رویکرد به صراحت به  تأکید می

نمی مربوط  نقل  و  وسیحمل  اما  برای  لهشود،  ای 
قابلیت از  تلقی  تحقق حداقلی بخشی  های شخص 

برچمنمی  و  (هانانل  و  ۲۰۱۶،  ٥شود  اسمیت  ؛ 
 ).۲۰۱۲، ٦همکاران

رویکرد قابلیت را توسعه داد.   پس از سن، نوسبام
اساسی" "توانایی  مفهوم  می  ٧او  تعبیر  که را  کند، 

های مورد نیاز برای یک  ای از تواناییشامل مجموعه
حداقل با  است  زندگی  معقول  و  مناسب  های 

همکاران،   و  بیران  نوسبام  ۲۰۱۷(ناهمیاس   .(۱۰  
بیان می اینگونه  را  ( قابلیت اساسی  ) قابلیت ۱کند: 
) قابلیت داشتن  ۲زندگی تا پایان عمر نرمال انسانی؛ (

من (سالمتی  از  ۳اسب؛  آزادانه  جابجایی  قابلیت   (
) قابلیت استفاده از حواس،  ۴جایی به جای دیگر؛ (

) قابلیت داشتن دلبستگی  ۵تصور، فکر و استدالل؛ (
) دیگر؛  افراد  و  چیزها  از  ۶به  تصور  ایجاد  قابلیت   (

برنامه  خوبی مورد  در  انتقادی  تأمل  در  درگیر  و  ها 
) شخص؛  یک  زندگی  زندگ۷ریزی  قابلیت  با  )  ی 

های اجتماعی  دیگران و همراه دیگران، و داشتن پایه
) تحقیر؛  عدم  و  احترام  با  ۸دارای  زندگی  به  قادر   (

و طبیعت؛   گیاهان  با حیوانات،  ارتباط  در  و  دغدغه 
از  ۹( بردن  لذت  کردن،  بازی  خندیدن،  به  قادر   (

 
1 Amartya Sen 
2 Capability 
3 Nussbaum 
4 Sen 
5 Hananel & Berechman 

)  ۱۰های تفریحی و کنترل محیط شخصی و (فعالیت
های سیاسی حاکم زینهقادر به مشارکت مؤثر در گ 

بر زندگی شخص و قادر به نگه داشتن اموال. رویکرد 
قابلیت نه تنها تنوع ویژگیهای افراد (به عنوان مثال  

ارزش توانایی ترجیحات،  و  نیازها  بلکه  ها،  ها) 
بر   مؤثر  محدودیتهای  و  اجتماعی  ساختارهای 
به   فرصتها  و  منابع  تبدیل  برای  را  افراد  ظرفیتهای 

های  گیرد. این تعامل بین قابلیتنظر می  عملکرد در
داخلی و محیط خارجی همان چیزی است که نوسبام  

کند. بر  یاد می  ٨های ترکیبی"از آن به عنوان "قابلیت
این اساس، ارزیابی عدالت و شرایط زندگی اجتماعی  

ویژگی است     باید  آن  انجام  به  قادر  فرد  که  را  هایی 
دهد  ر نهایت انجام میها) از آنچه شخص د(توانایی

 ). ۲۰۱۱(عملکرد) تفاوت قائل شود (نوسبام، 

ترکیبی،   قابلیت  یک  عنوان  به  دسترسی  درک 
ابتدا نیازمند آن است که دسترسی به عنوان ترکیبی  

های شخصی و محیط اجتماعی، اقتصادی  از توانایی
تر  تر و چندبعدیو ساخته شده، که مفهومی پیچیده

ب در مطالعات حمل و نقل  از مواردی است که اغل
می قرار  استفاده  (تایلرمورد  شود  شناخته  ،  ٩گیرد، 

گذاری، مهم است که دسترسی  ). برای سیاست۲۰۰۶
به عنوان یک قابلیت ترکیبی، با توجه به دو مؤلفه  
که از لحاظ تحلیلی متفاوت اما به لحاظ مفهومی به  
مؤلفه   دو  این  شود.  تدوین  هستند،  پیوسته  هم 

 از:  عبارتند

های جابجایی  توانایی فرد برای استفاده از فناوری .أ
های حمل و نقل (وسایل نقلیه) است و سیستم

محیطی   و  شخصی  عوامل  متقابل  اثر  به  که 
بستگی دارد. عوامل شخصی مرتبط ممکن است 

مهارت روحی،  و  جسمی  آمادگی  های  شامل 
حرکتی و شناختی برای درک و تعامل با سیستم  

 به و منابع مالی کافی باشد.حمل و نقل، تجر 

6 Smith et al. 
7 Basic Capabilities 
8 Combined Capability 
9 Tyler 
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بین   .ب تعامل  اینکه  چگونگی  به  دیگر  مؤلفه 
زمین   کاربری  الگوهای  و  نقل  و  حمل  سیستم 

-دهد، توجه میهای افراد را افزایش میقابلیت
کند. با توجه به اینکه شخص قادر به استفاده 
از سیستم حمل و نقل است، آیا این سیستم در  

برای دسترس را  او  قابلیت  مکان واقع  به  و  ی  ها 
بخشد؟ حتی اگر  های مورد نظر بهبود میفرصت

شخصی قادر به دسترسی و استفاده از سیستم  
لزوماً  شخص  است  ممکن  باشد،  نقل  و  حمل 

خواهد برسد. این امر  نتواند به مقصدی که می
به عنوان یک   این دلیل است که دسترسی  به 

زمانی محدودیت  به  همچنین  ترکیبی    - توانایی 
به  مالی   مربوط  اضافی  خارجی  عوامل  و  افراد 

الگوهای کاربری زمین و شبکه حمل و نقل در  
-ها و فعالیتسطح شهر در مقابل توزیع فرصت

های مورد نظر بستگی دارد (بانسیتر و هیکمن، 
 ).۲۰۰۲، ١؛ کنیون و همکاران۲۰۰۶

ارزیابی است  ضروری  نتیجه،  بر  در  شهری  ها 
اصول درست  تطبیق  و  تفسیر  عدالت   اساس 

اجتماعی در حوزه حمل و نقل و کاربری زمین انجام  
رسد رویکرد قابلیت مبنای  گیرد. از این رو بنظر می

عدالت گرایانهواقع ارزیابی  مدل  یک  ارائه  برای  ای 
پیشنهاد داده است. اهمیت اجرای این مدل عالوه بر  
تخمین توانایی ساکنین یک منطقه برای رفع نیازهای  

-گذاریاند سهم به سزایی در سیاستتوخود، که می
بندی ساکنین یا  های شهری ایفا کند، براساس دسته

مناطق شهری براساس میزان قابلیت آنها، راهنمای  
اولویت برای  های حمل و بندی اجرای پروژهمناسبی 

ریزی کاربری زمین نیز خواهد بود. مدل  نقلی و برنامه
در منطقه    ارائه شده در این مطالعه، مفهوم قابلیت

به   بنابراین،  کرد.  خواهد  ارزیابی  را  مطالعه  مورد 
بعد تشکیل    ۳ها یا کیفیت عملکرد، از  تفکیک ارزش 

 ): ۱  شکل شده و شامل ابعاد زیر خواهد بود (

 
1 Kenyon et al. 

•   : خصوصی)  و  (عمومی  نقل  و  حمل  سیستم 
راه شبکه  و کیفیت  حمل  سیستم  کیفیت  ها، 

 نقل عمومی و ... 

کفایت  شاخص • و  وجود  شهری:  زیستگاه  های 
میزان  کاربری دسترس،  در  ضروری  های 
مطلوبیت  خدمت و  آنها  جاذبه  و  محیط  دهی 

 زندگی افراد 

در   • آنها  توانایی  موجب  که  افراد:  مشخصات 
 ها خواهد شد تبدیل منابع به فرصت

 
 شمای کلی مدل مطالعه   -   ١  شکل 

 منبع: نگارندگان 

-هر یک از نقاط نشان داده شده در این فضا می
-توانند نماینده یک شخص، بلوک و حتی در مقیاس

بزرگتر   میزان  محلههای  که  باشد  شهر  یک  های 
معرف   مختصات  محورهای  از  هریک  از  آن  فاصله 
میزان مطلوبیت و یا توانایی آن بعد خواهد بود. در 
ساکن   (افراد  بلوک  یک  در  قابلیت  مجموعه  نتیجه 

زیرساخت اساس  بر  تنها  نه  و  بلوک)  شهری  های 
حمل و نقل در دسترس آنان بلکه بر اساس توانایی  

ای استفاده از آنها مورد ارزیابی قرار خواهد  ساکنین بر 
مد   یک  از  استفاده  مطلوبیت  مثال،  برای  گرفت. 
حمل و نقلی برای افراد مسن و جوان متفاوت خواهد 
بود؛ و این تفاوت در مقدار فاصله ایستگاه از محل  
زندگی، جذابیت و راحتی استفاده از مد برای سنین  

م  به  آن  اتصال  توانایی  یا  و  یا  مختلف  دیگر  دهای 
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خواهد کاربری نمود  سنی  رده  آن  برای  جذاب  های 
 داشت.

ابعاد و متغیرهای تعریف شده از دو منظر در این  
شده گنجانده  تأثیرگذاری  مدل  میزان  ابتدا  اند. 

نتایج  و  عدالت  مفهوم  اساس  بر  که  متغیرها، 
سپس   هستند؛  بررسی  قابل  گذشته  مطالعات 

کمی  مقابلیت  که  متغیر  هر  تمامی  سازی  جموعه 
بررسی   قابل  متغیرهای  به  را  تأثیرگذار  متغیرهای 
منظور   به  اساس،  همین  بر  داد.  خواهد  تقلیل 

بندی  ساخت مدل، متغیرهای مورد نیاز و شیوه طبقه
اندازه افراد، یا  مشخصات  بعد  سه  در  آنها  گیری 
  جدول های زیستگاه شهری و حمل و نقل در  شاخص

اند. شایان ذکر است، از آنجا نمونه ارائه  ارائه شده  ۱
سناریویی   یا  مفهومی  مدلی  مطالعه  این  در  شده 
است که قصد دارد شیوه بکارگیری مبانی نظری و  

بندی برخی متغیرها  ساخت مدل را ارائه دهد، طبقه
تمامی  (مانند دهک  یا  های درآمدی در متغیر درآمد 

جزئیات  کاربری با  زمین)  کاربری  نوع  متغیر  در  ها 
 کامل بیان نشده است.

 متغیرهای تأثیرگذار در مدل پژوهش به تفکیک بعد مورد بررسی   -   ١  جدول 

 گیری بندی / اندازهشیوه طبقه متغیر  بعد 

 پیر رده سنی مشخصات افراد  ١
 جوان

 زن جنسیت 
 مرد

 پایین درآمد
 باال

 دارد  معلولیت مؤثر
 ندارد 

 دارد  مالکیت خودرو
 ندارد 

 درمانی نوع کاربری زمین  های زیستگاه شهری شاخص ٢
 پارک

 تجاری 
 آموزشی 

 ناسالم آلودگی هوا
 سالم

 مترو مدهای موجود  حمل و نقل ٣
 اتوبوس 

BRT 
 دوچرخه 

 های زمینمیزان اتصال به مدهای دیگر یا کاربری اتصال سیستم

 دارد  قابلیت استفاده توسط معلولین
 ندارد 

 نگارندگان :  منبع 



 

157 

 . ۱۶۷تا  ۱۴۶ صفحات .۱۴۰۰بهار  .۲۶ شماره .۸ دوره

شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  

Urban Structure and Function Studies (USFS) 

 ریزی شهری با استفاده از "رویکرد قابلیت" مدلسازی شاخص عدالت در برنامه. مطیعیان حمید دکترو   حقیقی  فرشیدرضا  دکتر، آزموده محمد

 شناسی تحقیقروش ٣
رویکرد  براساس آنچه تا کنون ارائه شد مفهوم کلی و  

شده   ارائه  مدل  ساخت  با  رابطه  در  مطالعه  این 
است. چارچوب معرفی شده در این پژوهش سعی  
طور   به  عموماً  که  دارد  روابطی  سازی  کمی  در 

اند، در نتیجه بدیهی است  مفهومی درک و بیان شده
می مدل  دقت  افزایش  اول،  برای  گام  در  بایست، 

تناسب   بر  عالوه  که  شوند  معرفی  با  متغیرهایی 
شاخص از  مناسبی  تخمین  پژوهش،  های  ضرورت 

مؤثر در قابلیت هر فرد را مورد محاسبه قرار دهند  
با می۱  جدول   (مطابق  بعد  گام  در  میزان  ).  بایست 

بر   او  اطراف  محیط  و  فردی  مشخصات  اندرکنش 
قرار   بررسی  مورد  شده  محاسبه  متغیرهای  مبنای 

دهی  های فراوانی برای وزنگیرد. به این منظور روش
وجود  نهایی  هدف  و  متغیرها  میان  رابطه  تبیین  و 

آنجا که هدف مط از  العه حاضر  دارد. گفتنی است 
"رویکرد  با  متناسب  مدل  کلی  چارچوب  تبیین 
قابلیت" بوده است، از طریق تعریف یک سناریو و  
محاسبه یک مثال تنها به توضیح قالب کلی این مدل  

پرداخته است. در گام نهایی، برای هد فرد شاخصی  
عددی به عنوان "شاخص قابلیت" ارائه خواهد شد  

طرف کردن نیازهای  که نمایانگر توانایی شخص در بر 
بزرگی   میزان  بررسی  بود.  خواهد  خود  اساسی 

تواند عالوه بر میزان  شاخص و مشخصات افراد می
ارائه   در  افراد،  قابلیت  در  شاخص  هر  تأثیرگذاری 

اولویت  سیاستبرنامه  اجرای  در  شهری  بندی  های 
های پیش رو به مراحل ساخت مفید باشد. در بخش

تع مدل  از  مثال  یک  اجرای  پرداخته  و  شده  ریف 
 خواهد شد. 

 ارائه سناریو ٣٫١
سازی شده از مدل  سازی یک مثال سادهبرای پیاده

در   مؤثر  متغیرهای  با  رابطه  در  باید  ابتدا  نهایی، 
گیری شود. این متغیرها باید بتوانند  ارزیابی تصمیم

ریزی عدالت محور و میزان  با توجه به الزامات برنامه
مورد مطالعه، جوانب   ها در منطقهدسترسی به داده

به   افراد  دستیابی  برای  فردی  و  محیطی  تأثیرگذار 
  ۲ شکلهای مورد نظر خود را ثبت کنند. در فعالیت 

 است.  بندی این عوامل نشان داده شدهنحوه تقسیم

 

 

 متغیرهای تأثیرگذار  - ٢  شکل 
 منبع: نگارندگان 

به شرح و تفسیر    ۳  و   ۲  جدولاکنون، با توجه به  
).  ٣  شکل سناریوی مطرح شده پرداخته خواهد شد (

نفر از ساکنین    ۴این طرح به منظور تشریح قابلیت  
 یک بلوک آماری ارائه شده است.

 

 

 

 اقتصادی افراد - مشخصات اجتماعی   -    ٢  جدول 

 ٤ ٣ ٢ ١ 
 جوان  جوان  پیر  پیر  رده سنی 
 زن  مرد  زن  مرد  جنسیت 

 باال پایین  پایین  باال درآمد
 دارد  ندارد ندارد دارد  خودرو 

 ندارد ندارد دارد  ندارد معلولیت 
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های  به مدها و کاربری توانایی اتصال هر مد    -   ٣  جدول 
 دیگر 

 اتصال  مد 
 پارک  -درمانی  –اتوبوس   مترو 

 تجاری   اتوبوس 

BRT   آموزشی  –مترو 

 پارک  -مترو   دوچرخه
 نگارندگان :  منبع 

 

 

 طرح کلی بلوک آماری در منطقه مطالعه   -   ٣  شکل 
 نگارندگان :  منبع 

 

افراد ذکر   ۳  شکل  شماتیک بلوک سرشماری که 
در   مورد   شده  منطقه  در  را  دارند  حضور  آن  در 

دهد؛ که در آن سه محدوده  مطالعه فرضی نشان می
مطلوب  دایره فاصله  حدود  دهنده  نشان  شکل  ای 
) و دسترسی  2d)، جوان (dروی برای افراد پیر ( پیاده

فاصله   با  شخصی  خودروی  همچنین،    Dبا  است. 
چپعالمت سمت  در  موجود  مدهای    های  تنوع 

خدمت کیفیت  از  (فارغ  این  موجود  در  دهی) 
نشانهمحدوده و  نوع ها  محدوده،  هر  پایین  های 
یا کاربری از تعداد، وسعت  (فارغ  های زمین موجود 

 دهد. دهی) در بخش را نمایش میکیفیت خدمت

 های مدلفرض  ٣٫١٫١
به منظور کاهش پیچیدگی برای ارائه مدل و حصول 

 کار گرفته شده است:های زیر بنتیجه، فرض

روی منطقه برای افراد غیر معلول قابلیت پیاده •
داشته و برای معلولین قابلیت رفت و آمد توسط  

 ویلچر وجود دارد.

و کاربری • مسن  افراد  برای  درمانی  و  پارک  های 
 آموزشی و تجاری برای جوانان در اولویت است.

تفاوت جنسیتی در راحتی رفت و آمد افراد (برای   •
 مثال از لحاظ ایمنی) تأثیرگذار نیست. 

و   • حمل  مدهای  مطلوبیت  درآمد  با  افراد  برای 
نقلی (از لحاظ هزینه سفر) متفاوت نیست ولی  

، مترو و BRTبرای افراد با درآمد پایین به ترتیب  
 یابد. اتوبوس مطلوبیت افزایش می

و اتوبوس برای معلولین قابل استفاده    BRTتنها   •
 هستند. 

ای معلولین قابل استفاده باشد (در  اگر مدی بر  •
مطلوبیت   با  آن  مطلوبیت  اتوبوس)  مثالً  اینجا 

 برای افراد سالم یکسان است.

مطلوبیت هر مد نسبت به رده سنی متفاوت   •
 نباشد. 

 از تأثیر آلودگی هوا صرفنظر شده است.  •

 مثال موردی  ٣٫١٫٢
های باال و به منظور ایجاد تفاوت  با توجه به فرض

به    ۶و    ۵و    ۴جدول  های  اد ضریبمیان مطلوبیت افر 
عنوان ضرایب فرضی برای اجرای مدل در نظر گرفته  

 اند: شده
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 های سنی ها برای گروه ضرایب مطلوبیت کاربری   -   ٤  جدول 

 پارک درمانی  آموزشی  تجاری  رده سنی 

 ٢ ٢ ١ ١ پیر 

 ١ ١ ٢ ٢ جوان 
 نگارندگان منبع:  

 

 ضرایب مطلوبیت مدهای جابجایی به نسبت درآمد   -   ٥  جدول 

 مترو  BRT اتوبوس  دوچرخه رویپیاده درآمد

 ٢ ٣ ٤ ٤ ٥ پایین 
 ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ باال

 منبع: نگارندگان 

 

 معلولیت ضرایب مطلوبیت هر مد برای افراد دارای    -   ٦  جدول 

 مترو  BRT اتوبوس  دوچرخه رویپیاده معلولیت 

 - ٣ ٤ - ٥ دارد 
 منبع: نگارندگان 

 

بر   مد  هر  اتصال  مطلوبیت  میزان  است  گفتنی 
میزان مطلوبیت  اساس جدول  به  و  ارائه شده  های 

هایی که مد مورد نظر دسترسی به  مدها یا کاربری
شود. برای مثال، گیری میاندازه کند  آنها را فراهم می

، مترو عالوه برای ضریب  ۵  و  ۴  و  ۳  جدولبا توجه به  
به خود،  درمانی  مطلوبیت  کاربری  به  اتصال  دلیل 

) و مد ۱و جوان:    ۲) و پارک (پیر:  ۱و جوان:    ۲(پیر:  
  ۸) به میزان  ۵و درآمد باال    ۴اتوبوس (درآمد پایین:  

 ستم داشته باشد. واحد مطلوبیت اتصال سی ۹یا 

 هاتجزیه و تحلیل یافته ٤
 تشریح نتایج ٤٫١

در این بخش، به عنوان نمونه، سناریوی اعمال شده 
در   افراد ذکر شده  برای  تشریح شده   ۲  جدول مدل 

دهنده   نشان  تلویحی  طور  به  نتایج  این  است. 
بلوک  تفاوت یک  در  ساکن  افراد  قابلیت  های 

 ). ۷  جدول مسکونی با شرایط محیطی یکسان است (
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 تفسیر سناریوی ارائه شده برای افراد حاضر در بلوک   -   ٧  جدول 

 هاشرح چگونگی استفاده از منابع و فرصت شخص 
مد پیاده، دوچرخه، اتوبوس و خودروی    ٤تواند میان  معلولیت، که میآقایی با رده سنی باال و عدم   ١

کاربری   نیازهای خود  به  برای رسیدن  این فرد  اولویت  انتخاب کند. در صورتی که  را  شخصی یکی 
درمانی باشد (اولویت دادن مقاصد درمانی یا پارک در این رده سنی فرضی معقول است) ناچار است 

روی او مرکز درمانی نیست و مد ه استفاده کند، زیرا در محدوده پیادهاز خودروی شخصی یا دوچرخ
 شود.اتوبوس نیز به مراکز درمانی متصل نمی

زنی با رده سن باال و دچار معلولیت (حرکتی)، که به دلیل درآمد پایین و عدم مالکیت خودرو برای   ٢
 استفاده از حمل و نقل عمومی خواهد بود. رسیدن به نیازهای خود (درمانی، پارک) مجبور به 

روهای منتهی به  از میان اتوبوس و دوچرخه ناچار به انتخاب اتوبوس است. در این حالت، اگر پیاده 
ایستگاه اتوبوس، و عالوه بر آن امکانات وسیله نقلیه برای عبور و جابجایی معلولین مناسب باشد، 

 کند.را برقرار می باز هم این مد تنها اتصال تا کاربری شغل
دهد از حمل و نقل عمومی استفاده مرد جوان و بدون معلولیت، که به دلیل درآمد پایین ترجیح می ٣

روی او نیست. از طرفی، هرچند تمامی  کند. در وهله اول هیچ کاربری شغلی در محدوده مطلوب پیاده
تواند او را  می  BRTاما تنها مد  مدهای حمل و نقل عمومی در محدوده پیاده روی مطلوب او هستند  

 به مقاصد شغلی برساند. 
زنی جوان و بدون معلولیت که به دلیل داشتن درآمد باال (توانایی استفاده از خودرو) از میان تمامی   ٤

تواند به شیوه دلخواه و زمان مناسب به کاربری دلخواه مدهای حمل و نقل حق انتخاب دارد و می
ها معنی است که قابلیت استفاده از تمامی منابع و دستیابی به تمام فرصت   خود برسد. این به این

 را دارا است.
 نگارندگان :  منبع 

 

مجموعه آنچه در باال به عنوان مسئله مطرح و  
موقعیت شد،  ذهنی  تفسیر  از  دور  چندان  نه  های 

بایست است که افراد جامعه با آن روبرو شده و می
هایی که در اختیار آنان  بتوانند آزادانه از میان انتخاب

قرار داده شده استفاده کنند. با توجه به مثال باال،  
می شخص  بنظر  پایینی    ۲رسد  بسیار  قابلیت  از 

شخص   حالیکه  در  باشد،  عمل    ۴برخوردار  آزادی 
باالیی در رسیدن به مقاصد خود خواهد داشت. از  

تصمیم  بطرفی  رابطه  در  اشخاص  گیری  با   ۳و    ۱ا 
توان نظر قطعی  تناقض همراه است و به راحتی نمی

داد؛ زیرا افراد با توجه به سن، دارایی، تجربه استفاده 
سیستم،   عملکرد  و  راحتی  عمومی،  نقل  و  حمل  از 

خدمت در  کیفیت  غالب  فرهنگ  مقاصد،  دهی 
 های متفاوتی خواهند داشت.اجتماع و... قابلیت

 شاخص قابلیت  ٤٫٢
تا    ۴ه به ضرایب عددی اعمال شده در جداول  با توج

شاخص   ۱۶،  ۶ حاالت  تمامی  برای  متفاوت  حالت 
بلوک   در  ساکن  افراد  ارزیابی    ۳  شکل قابلیت  قابل 

 ).۸  جدول است (
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 شاخص قابلیت افراد ساکن در بلوک   -   ٨  جدول 

 خودرو معلولیت  درآمد سن  شاخص قابلیت فرد خودرو معلولیت  درآمد سن  شاخص قابلیت فرد

 دارد  دارد  باال پیر ١٦٩ ٩ ندارد  دارد  پایین پیر ٤١ ١

 دارد  دارد  پایین جوان ١٨٠ ١٠ ندارد  دارد  باال پیر ٤٥ ٢

 دارد  ندارد  پایین جوان ١٨١ ١١ ندارد  دارد  پایین جوان ٥٦ ٣

 دارد  دارد  باال جوان ١٨٤ ١٢ ندارد  دارد  باال جوان ٦٠ ٤

 دارد  ندارد  پایین پیر ١٩٠ ١٣ ندارد  ندارد  پایین پیر ٦٦ ٥

 دارد  ندارد  باال پیر ٢٠١ ١٤ ندارد  ندارد  باال پیر ٧٧ ٦

 ندارد  ندارد  باال جوان ٢٠٣ ١٥ ندارد  ندارد  پایین جوان ١٦١ ٧

 دارد  ندارد  باال جوان ٢٢٣ ١٦ دارد  دارد  پایین پیر ١٦٥ ٨

 حاضر   تحقیق   محاسبات :  منبع 

 

دهد در شرایط برابر  نتایج جدول فوق نشان می 
- محیطی برای افراد، تفاوت در مشخصات اقتصادی

تواند بر میزان توانایی آنها  اجتماعی آنها تا چه حد می
همچنین،   باشد.  تأثیرگذار  خود  نیازهای  رفع  برای 

تعریف شده   ۴  تا ۱دهد افراد بررسی نتایج نشان می
(مطابق سناریو  مطابق  ۲  جدول   در  ترتیب  به   ،(

ردیف   دارای می۱۶و    ۷،  ۱،  ۱۴اشخاص  که  باشند 
قابلیت   در    ۲۲۳و    ۱۶۱،  ۴۱،  ۲۰۱شاخص  هستند. 

مطابق با آنچه که در تشریح نتایج سناریوی    نتیجه،
بخش   (در  شده  فرد  ۱- ۴طراحی  شد  مطرح  نیز   (

 ۴دارای کمترین میزان قابلیت، فرد شماره    ۲شماره  
بیشترین میزان و دو مورد دیگر دارای امکانات و از  

طور نسبی قادر  هایی هستند که بهطرفی محدودیت
نشان   نتایج  هستند.  خود  نیازهای  رفع  دهد  میبه 

)) و همراستا  ۱-۴مطابق با استدالل تشریحی (بخش (
هیکمن،   و  (کائو  گذشته  مطالعات  نتایج  ؛  ۲۰۱۹با 

همکاران،   و  همکاران،  ۲۰۱۷هیکمن  و  رایان  )،  ۲۰۱۶؛ 
و  معلولیت  درآمد،  میزان  سنی،  رده  متغیرهای 
تأثیرگذار   افراد  قابلیت  میزان  بر  خودرو  مالکیت 

پایین میز است، چنانکه  برای فردی  ترین  قابلیت  ان 
پایین،   درآمد  میزان  با  پیر،  سنی  رده  در  که  است 
است.  بوده  خودرو  مالکیت  عدم  و  معلولیت  دارای 

تأثیر هر متغیر در  اکنون می توان میزان و چگونگی 
 نتایج نهایی را ارزیابی کرد. 

 ارزیابی متغیرهای فردی ٤٫٣
 معلولیت ٤٫٣٫١

شاخص قابلیت افراد معلول در مقابل افراد    ۴  شکل 
غیر معلول، و با شرط ثابت بودن دیگر متغیرها، را 

نشان داده شده بر روی نقاط دهد. اعداد  نمایش می
نمودار مربوط به مقدار شاخص قابلیت هر فرد بوده 
و اعداد محور افقی در پایین و باال معرف شماره فرد 
در سناریوی بررسی شده و مطابق با مشخصات او  

است. با توجه به نمودارهای ترسیم شده    ۸  جدول در  
 نتایج زیر حاصل شده است:  ۸  جدول و با توجه به 

افراد معلول در زمان   • نقطه جهش نمودار برای 
می اتفاق  خودرو  امکا مالکیت  این  زیرا  ن  افتد، 

به   دستیابی  برای  آنها  قابلیت  افزایش  موجب 
های مورد نیاز خواهد شد. چنانکه پس از  کاربری

با  آنها  قابلیت  شاخص  فاصله  نمودار،  جهش 
همتایان خود و بدون معلولیت به کمترین میزان  

تقریباً   ۱۱و    ۱۰رسد تا حدی که برای افراد  خود می
 یکسان است. 

اخت  • سنی  تفاوت  معلولیت،  وجود  قابل  با  الف 
می ایجاد  افراد  قابلیت  میزان  در  کند.  توجهی 
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افراد    ۲و۱افراد   و  معلولیت  بدون    ۶و۵دارای 
معلولیت اختالف کمی در شاخص قابلیت نشان 

دهند و همگی آنها در رده سنی پیر هستند.  می
افراد   مقابل  افراد    ۴و۳در  با  مقایسه   ۱۵و۷در 

ی دهند تا جایتفاوت قابل توجهی را گزارش می
قابلیت   در شاخص  تفاوت  میزان  بیشترین  که 

بوده است که هر دو در رده  ۱۵و   ۴برای دو فرد 
 اند.سنی جوان بوده

 

 

 مقایسه شاخص قابلیت افراد معلول در مقابل افراد غیر معلول   -   ٤  شکل 

 حاضر   تحقیق   محاسبات :  منبع 

 

 سنیرده  ٤٫٣٫٢
مقایسه میان شاخص قابلیت افراد با دو رده   ۵  شکل 

بو ثابت  شرط  با  و  جوان،  و  پیر  دیگر  سنی  دن 
دهد. با توجه به این مقایسه  متغیرها، را نشان می

 نتایج زیر قابل استنتاج است:

از   • پیر  رده سنی  با  افراد  تمامی  مورد،  یک  بجز 
تری دارند و این همتایان جوان خود قابلیت پایین
تر بودن قابلیت امر در وهله اول به دلیل پایین

پیاده برای  مسافتآنها  در  باالترروی  و    های 
 باشد. دستیابی به تسهیالت شهری می

قابلیت فرد جوان    ۱۱و    ۱۳در یک مورد میان افراد   •
بنظر میپایین افراد  تر است.  تأثیر محیط  رسد 

تری برای  شود فرد جوان توانایی پایینموجب می
فعالیت  به  با دستیابی  دارد.  خود  اطراف  های 

نیز قابل توجیه است زیرا تعداد    ۳  شکل توجه به  

های موجود و مطلوب در فاصله رانندگی  کاربری
افراد مسن بیش  (برای  افراد جوان است  از    ۴تر 

 عدد). ۳عدد در مقابل  

-دو جهش در دو نمودار رده سنی افراد رخ می •
شاخص د از  جهش  پیر  افراد  برای  ابتدا  هد. 

است که مالکیت خودرو موجب   ۸به    ۶قابلیت  
می امر  افزایش  این  جوان  افراد  برای   ۱۰۱شود. 

فرد   دو  میان  وجود  به  ۷و    ۴واحدی  دلیل عدم 
-است و نشان می  ۷معلولیت برای فرد شماره  

جوانان  د بر  زیادی  تأثیر  معلولیت  وجود  هد 
 خواهد داشت.

به طور کلی باالترین میزان قابلیت برای افراد مسن  
افتد که عالوه بر مالکیت  و جوانان زمانی اتفاق می

 خودرو این افراد دارای معلولیت نیستند. 
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 مقایسه شاخص قابلیت افراد گروه سنی جوان و پیر   -   ٥  شکل 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 

 مالکیت خودرو ٤٫٣٫٣
برای    ۶  شکل  افراد  قابلیت  شاخص  میان  مقایسه 

استفاده از حمل و نقل خصوصی (خودروی شخصی)  
را  متغیرها،  دیگر  بودن  ثابت  شرط  با  و  عمومی،  و 

دهد. با توجه به این مقایسات نتایج زیر  نشان می
 شود:حاصل می 

ن تفاوت در شاخص قابلیت برای  بیشترین میزا  •
مالکیت خودروی شخصی   متغیر  از  متأثر  افراد 

نفر بدون مالکیت    ۸مورد از    ۶است، بطوریکه  
پایین قابلیت  شاخص  را  خودرو،  میانگین  از  تر 

 ). ۶/۱۳۷کنند (میانگین = تجربه می

تنها دو نفر از افراد بدون خودرو شاخصی باالی   •
(فرد   دارند  که  ۱۵و۷میانگین  رده سنی  )  در  دو 

قابلیت  که  هستند  معلولیت  بدون  و  جوان 
 جابجایی باالیی دارند. 

همچنین، نوسان شاخص قابلیت در میان افراد   •
بدون خودرو بسیار باالتر از افراد دارای خودروی 

). این ۵۸واحد در مقابل    ۱۶۲شخصی هستند (
دهد بدلیل کمبود در دسترسی به  امر نشان می

روی، در فاصله مطلوب پیادهتسهیالت مورد نیاز  
میزان   در  توجهی  قابل  تفاوت  خودرو  وجود 

کند که این امر در تعارض قابلیت افراد ایجاد می
برنامه فضاهای  با  در  دسترسی  براساس  ریزی 

 شهری است. 

 

 بدون خودرو مقایسه شاخص قابلیت افراد مالک خودرو در مقابل    -   ٦  شکل 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 
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 درآمد ٤٫٣٫٤
مقایسه میان شاخص قابلیت افراد با درآمد    ۷  شکل 

باال و پایین، و با شرط ثابت بودن دیگر متغیرها، را  
می تنشان  با  زیر  دهد.  نتایج  مقایسه  این  به  وجه 

 قابل استنتاج است:

کمترین میزان تفاوت در تأثیرگذاری یک متغیر   •
متعلق به میزان درآمد افراد است. یکی از دالیل 

سازی ناشی از اجرای مدل است، زیرا  مهم ساده

تنها مطلوبیت استفاده از مدهای مختلف حمل  
 و نقل عمومی به درآمد وابسته است. 

با بخش   • و  نمودار،  دو  در  چشمگیر  افزایش 
به متغیرها،  دیگر  در  ثابت  تفاوت  شرایط  دلیل 

-افتد. این امر نشان میدر رده سنی اتفاق می
به   جوان  افراد  یکسان،  درآمدی  با سطح  دهد، 
دلیل توانایی باالتر در جابجایی قابلیت باالتری  

 دارند.

 

 
 مقایسه شاخص قابلیت افراد گروه درآمدی باال و پایین   -   ٧  شکل 

 حاضر   تحقیق   محاسبات :  منبع 

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه ٥
عدالت اجتماعی مفهوم خاصی از عدالت است که از  

آرمان مهمترین      از  یکی  عنوان  به  های  گذشته 
اما   است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  این بشری  ورود 

های اخیر اتفاق  مفهوم در حوزه حمل و نقل در دهه
اند تا الگوی توزیع  افتاده است، و محققان در تالش

عادالنه منابع و اصول اخالقی مناسب برای این توزیع  
بر   مطالعات  از  بسیاری  نتیجه  در  کنند.  ارائه  را 
تفسیر مفاهیم نظریات مختلف عدالت در حمل و  

-د و به مقایسه امکانات و کاستیاننقل تمرکز داشته
اند. در این میان  های هر کدام از رویکردها پرداخته

رویکرد قابلیت، که توسط ِسن ارائه و سپس نوسبام  
توسعه یافت، یکی از مهمترین نظریاتی است که به 
دلیل تأکید بر رفع نیازهای اساسی افراد در تعامل با  

گرف قرار  توجه  مورد  بسیار  اطراف،  است.  محیط  ته 

همچنین، مطالعات زیادی به صورت نظری و عملی  
قابلیت   ارزیابی  و  اجرا  قابلیت  تفسیر،  تعریف،  به 

 اند.افراد پرداخته

در نتیجه، این مطالعه قصد دارد با تکیه بر این  
رویکرد مدلی ارائه دهد که بتواند میزان آزادی عمل  

گیری  (قابلیت) افراد برای تأمین نیازهای خود را اندازه
کند. مدل ارائه شده در مطالعه حاضر، قادر است با  
تمرکز بر تمایز مشخصات افراد و میزان توانایی آنها  
برای برقراری تعامل با محیط پیرامون خود، شاخصی  
بیانگر   که  کند  ارائه  قابلیت"  "شاخص  عنوان  به 
میزان توانایی هر فرد برای رفع نیازهای شخصی خود 

به می  توجه  با  از    باشد.  تعدادی  گذشته  مطالعات 
افراد، شاخص بعد  سه  در  تأثیرگذار  های  متغیرهای 

زیستگاه شهری و حمل و نقل تعریف شد. سپس  
برای بیان مدل مطالعه، سناریویی تعریف شد که در  
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قابلیت   میزان  فردی    ۱۶آن  مشخصات  با  شخص 
متفاوت و محیطی یکسان مورد مقایسه قرار گرفتند.  

مقایسه   این  عددی  نتایج  و  تشریحی  صورت  به 
تمامی   برای  قابلیت)  شاخص  محاسبه  (بوسیله 

 پذیر افراد مورد تحلیل قرار گرفت.حاالت امکان

دهد مدل ارائه شده، مطابق  این بررسی نشان می
با نتایج مطالعات گذشته و آنچه در این مطالعه برای  

تواند  )، می۸  جدول میزان توانایی افراد شرح داده شد (
شاخصی برای میزان سهولت، آزادی و توانایی افراد  

فعالیت به  دستیابی  همچنین  های  برای  و  اجتماعی 
"شاخص   نام  به  خود  زندگی  اساسی  نیازهای  رفع 

-قابلیت" ارائه کند.  نتایج اجرای این مدل نشان می
برای   قابلیت  شاخص  تفاوت  میزان  بیشترین  دهد 
افراد، متأثر از متغیر مالکیت خودروی شخصی است  

استفاده   ٪۷۵و   عمومی  نقل  و  از حمل  که  افرادی 
قابلیت  می دارای  میانگین  پایینکنند  حد  از  تر 

هستند. عالوه بر آن میزان درآمد باالتر و سن کمتر  
به دلیل آزادی در استفاده از مدهای مختلف حمل و  

روی بیشتر موجب افزایش  نقلی و توانایی در پیاده
هیکمن،   و  (کائو  شد  خواهد  قابلیت  ؛ ۲۰۱۹سطح 

همکاران،   و  است ۲۰۱۷هیکمن  مبرهن  همچنین   .(
معلولیت قابلیت    عدم  شاخص  افزایش  موجب 

بروز   که  است  ذکر  قابل  نکته  این  و  شد  خواهد 
معلولیت در رده سنی جوان موجب کاهش بیشتری  

 شود. در قابلیت آنها نسبت به افراد پیر می

در مجموع، مثال بیان شده الزاماتی را در جهت 
تحلیل میزان قابلیت افراد و لزوم افزایش آن نشان  

طریق  می از  که  مناسب  گذاریسیاستدهد  های 
برای احداث یا بهبود تسهیالت حمل و نقلی، تعریف  

کاربری تغییر  مطلوبیت یا  افزایش  و  شهری  های 
از   نتایج حاصل  این رو  از  محیط قابل بهبود است. 

داده از  استفاده  با  مدل  این  و  اجرای  واقعی  های 

های تحلیلی قابل اتکاء، قادر است با محور قرار  روش
مف برای  دادن  اصل  مهمترین  عنوان  به  عدالت  هوم 

اولویت تسهیالت،  توزیع  برای  الگوی  مناسبی  بندی 
سیاست این  ارائه  اجرای  شهری  منطقه  یک  در  ها 

کند. دستاورد این مطالعه ارائه چارچوبی چندوجهی  
های صرفاً اقتصادی با تالش  است که فراتر از تحلیل

رک افراد،  سازی روابطی عمدتاً وابسته به دبرای کمی
ریزان ارائه دهد. برای  نتایجی قابل تفسیر برای برنامه 

های حمل و نقلی فراتر از  مثال، توجیه اجرای پروژه
منفعت بر مبنای توانمندسازی اقشار  - رابطه هزینه

پذیر مطرح  مختلف جامعه، به خصوص قشر آسیب
طرح اجرای  کمبودهای  شد.  مسکن  خواهند  های 

های ساکنین آنها  ویژگی  شهری با شناخت مناسب از
کاربری در مناطق   و تخصیص  بهتر شناسایی شده 
مختلف شهری در تعامل با مشخصات حمل و نقل 
شناخت  ایجاد  شد.  خواهد  انجام  عادالنه  افراد،  و 

می مدل  اجرای  منطقه  از  به  مناسب  منجر  تواند 
ریزی پویا شده و گیری سیستم تحلیل و برنامه شکل 

گر شهری همواره نتایج بهینه را در تعامل با اصول دی
 گیران قرار دهد.در اختیار تصمیم

از آنجا که هدف اصلی این مطالعه ارائه مدل و 
قابلیت آن برای ارائه نتایج قابل اعتماد بوده است، 

شود در مطالعات آتی از تا حد امکان از  پیشنهاد می 
های مدل کاسته شده و با تکیه بر محاسبات  فرض

تر و اده از منابع داده واقعی نتایج دقیقدقیق و استف
گردد  با اطمینان باالتر ارائه شود. همچنین توصیه می 

میان  روش رابطه  تعیین  به  قادر  که  تحلیلی  های 
مورد   مدل  اجرای  برای  هستند  اهداف  و  متغیرها 
وابستگی   به  توجه  با  بعالوه،  گیرند.  قرار  استفاده 

ه، استفاده معیارهای عدالت به منطقه مورد مطالع
تواند در  های پرسشنامه مرتبط با منطقه میاز داده

 مقایسه نتایج تحقیق با مدل اجرا شده مفید باشد. 
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