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  نوع مقاله؛ مقاله پژوهشی  

  بررسی وضعیت دسترسی به خدمات شهري با تأکید 

  بر عدالت اجتماعی 

  )مناطق چهارگانه شهر اردبیل: مطالعه موردي(

  ***آباد رضا هاشمی معصوم    **،  چنور محمدي  *مدحسن یزدانیمح

  14/11/1399:تاریخ پذیرش    28/2/1399:تاریخ دریافت

  چکیده
امروزه در ارتباط با حل معضالت و مشکالت شهري، توزیع خدمات عمومی شهري، عدالت 

ش بررسی هدف این پژوه. گیرد اجتماعی و همچنین رفاه شهروندان مورد تأکید قرار می

هاي خدمات  وضعیت دسترسی به خدمات شهري با تأکید بر عدالت اجتماعی در شاخص

مذهبی و تأسیسات و تجهیزات شهري با هدف سنجش رفاه و  - درمانی، فرهنگی –بهداشتی 

ها و  آوري داده جمع. باشد توسعه اجتماعی شهروندان در مناطق چهارگانه شهر اردبیل می

براي . اي و میدانی صورت گرفته است هاي اسنادي، کتابخانه روش ازاطالعات با استفاده

ها و اطالعات از تکنیک آنتروپی شانون جهت تعیین ضریب اهمیت و  وتحلیل داده تجزیه

شده از آزمون همبستگی پیرسون براي استفاده ARASمنظور میزان برخورداري از مدل  به

با توجه به ارزیابی . شده است بهره گرفتهبررسی رابطه بین جمعیت و وضعیت برخورداري 

درمانی منطقه یک  –مشخص شد، در خدمات بهداشتی ARASصورت گرفته با مدل

باشد، در خدمات  برخوردار، مناطق دو و سه نیمه برخوردار و منطقه چهار محروم می

محروم مذهبی منطقه یک برخوردار، مناطق چهار و سه نیمه برخوردار و منطقه دو  - فرهنگی

منطقه یک برخوردار، مناطق سه و دو نیمه در خدمات تأسیسات و تجهیزات شهريباشد، می

هاي خدماتی منطقه یک  باشد و درمجموع شاخص برخوردار و منطقه چهار محروم می

در کل با توجه با توجه به نتایج . باشند برخوردار و مناطق چهار، سه و دو نیمه برخوردار می

شد بین مناطق چهارگانه شهر اردبیل از لحاظ برخورداري از خدمات  بدست آمده مشخص

تفاوت و نابرابري وجود دارد و بین جمعیت و وضعیت برخورداري مناطق چهارگانه شهر 
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  رفاه و توسعه اجتماعی، شهر اردبیلخدمات شهري، عدالت اجتماعی، :هاي کلیدي واژه

  

  مقدمه

هاي تغییر  ترین جنبه ن اخیر شهرها بواسطه افزایش شهرنشینی که امروزه از مهمقر در نیم

مقدمه رشد و توسعه گسترده شهري را فراهم  ).Liu et al, 2007: 597(جهانی است 

و تغییرات وسیعی نیز از مقیاس محلی تا جهانی در کاربري ) Qadeer, 2004: 1(آورده 

ترین و  یکی از مهم ).Nam and Jun Yu, 2007, 96(زمین ایجاد نموده است

ترین نیازهاي جمعیت شهرنشین، دسترسی مطلوب و مناسب به  حال اساسی درعین

ترین خصوصیات یک  خدمات و تسهیالت شهري است چرا که دسترسی یکی از مهم

در کشورهاي صنعتی، همه ). 75: 1391آبادي و کیومرثی،  زنگی(شهر خوب است 

در مقابل . هاي مناسب در دسترس ساکنان شهري است سی با هزینهتسهیالت رفاهی اسا

توسعه، بیشتر شهروندان دسترسی مناسبی به خدمات اساسی  در کشورهاي درحال

ندارند و تقاضا براي خدمات عمومی خیلی بیشتر از ظرفیت عمومی و امکانات 

  ).24: 1396تابعی و همکاران، (خصوصی وضع موجود است 

اسی نظام مدیریت شهري شهرهاي جهان کمبود خدمات شهري هاي اس از چالش

مرادپور و (و توزیع نادرست خدمات موجود در سطح شهر و نواحی شهري است 

امروزه در ارتباط با حل معضالت و مشکالت شهري، توزیع ). 20: 1394همکاران، 

رار خدمات عمومی شهري، عدالت اجتماعی و همچنین رفاه شهروندان مورد تأکید ق

ها و شناسایی  با بررسی میزان نابرابري). 172: 1390پور و رستمی،  داداش(گیرد  می

ها بیشتر در کدام  عدالتی توان پی برد که بی عدالتی در سطح شهر می الگوي فضایی بی

، )18: 1397الحسینی،  زاده و خادم طهماسب(بخش از فضاهاي شهري تمرکز یافته است 

 ,Martnez(هاي اقتصادي دانست ن فقط محدود به سنجش نابرابريتوا عدالتی را نمی بی

، امروزه بحث از عدالت اجتماعی در کانون مطالعات شهري در تمامی )31 :2005

  . هاي مرتبط قرار دارد رشته



  

  

  

  

119...     ترسی به خدمات شهري با تأکید بر بررسی وضعیت دس  

همچنین تحقق عدالت اجتماعی در شهرها در نهایت به رضایت شهروندان از 

. نماید یاسی و اقتدار ملی کمک شایانی میشیوه زندگی خود منجر شده و به ثبات س

نظر جغرافیایی، عدالت اجتماعی شهر مترادف با توزیع فضایی عادالنه امکانات و  ازنقطه

منابع بین مناطق مختلف شهر و یا نواحی مختلف یک منطقه شهري و دستیابی برابر 

هاي  بحرانها به  ها است زیرا عدم توزیع فضایی عادالنه آن شهروندان به همه آن

).1399:2وهمکاران، نژاد حاتمی(اجتماعی و مشکالت پیچیده فضایی خواهد انجامید 

زیرا . بنابراین عدالت اجتماعی باید دربرگیرندة  عدالت توزیعی و تخصیصی باشد

عمومی، نیازها و استحقاق شهروندان را بدون معیارهاي توزیعی و توان منافع  نمی

  ). 144: 1387رثی و همکاران، وا(تخصیصی در نظر گرفت 

در عدالت اجتماعی و شهر بیشتر بر سه مورد توزیع متوازن امکانات و خدمات 

افزوده زمین در شهر  ها در خدمات و امکانات شهري و ارزش شهري، رعایت حداقل

هاي عدالت اجتماعی و  گردد مطالعات نشان داده است که اجراي برنامه تأکید می

با توجه  ،)110: 1391تیربند و اذانی، (گردد  ه و پایداري آن منجر میفقرزدایی به توسع

هاي اخیر  به رشد شتابان جمعیت و توسعه فیزیکی گسترده شهر اردبیل در دهه

عنوان مرکزیت استان اردبیل و با  و انتخاب آن به 1372الخصوص از سال  علی

شهر، نظام توزیع هاي پیرامونی  هاي جدید در بخش گیري محالت و شهرك شکل

پاشیده و نابرابري در بین مناطق شهري ازلحاظ  خدمات و تسهیالت به دالیلی ازهم

یزدانی و فیروزي (یافته است  ها و تسهیالت عمومی شهري افزایش دسترسی به کاربري

شده به خاطر افزایش جمعیت و نیاز این  ، کاربري اراضی ساخته)365: 1396مجنده، 

هکتار در سال  1796022هاي مورد نیاز شهري، از  سایر کاربريجمعیت به مسکن و 

برابري  29دهنده افزایش  رسیده است که نشان 1390هکتار در سال  522504به  1363

  ). 11: 1390احد نژاد روشنی و همکاران، (باشد  سال می 27شده در این کاربري ساخته

یع خدمات شهر هدف اصلی بنابراین با توجه به اهمیت عدالت اجتماعی در توز

این پژوهش بررسی وضعیت دسترسی به خدمات شهري با تأکید بر عدالت اجتماعی 
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مذهبی و تأسیسات و تجهیزات  -درمانی، فرهنگی –هاي خدمات بهداشتی  در شاخص

شهري با هدف سنجش رفاه و توسعه اجتماعی شهروندان در مناطق چهارگانه شهر 

س این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤاالت زیر باشد بر همین اسا اردبیل می

  :باشد می

  هاي در مناطق چهارگانه شهر اردبیل تفاوت وجود دارد؟ آیا در توزیع کاربري -

آیا بین جمعیت و میزان برخورداري مناطق چهارگانه شهر اردبیل همبستگی  -

  وجود دارد؟

  ترین مناطق کدام هستند؟ برخوردارترین و محروم -

  ب نظري پژوهشچارچو

مارکسیسم و اسالم و عدالت اجتماعی، (هاي عدالت اجتماعی  در این پژوهش از نظریه

شده است به توجه به  استفاده...) لیبرالیسم و عدالت اجتماعی وعدالت اجتماعی، 

ها  موضوع پژوهش و اهمیت عدالت اجتماعی در توزیع خدمات از این نظریه

  .شده است استفاده

  

دالت اجتماعیهاي ع نظریه

اسالم و عدالت اجتماعی-

در فرهنگ اسالمی عدالت اجتماعی و تحقق آن براي جامعه بشري، از چنان  

 25ارزش و اعتباري برخوردار است، که خداوند متعال در آیات متعددي از جمله آیه 

را مطرح کردن و تحقق عدالت در همه ) ص(سوره حدید، دلیل فرستادن پیامبر 

برابري اجتماعی، . تماعی، اقتصادي، فرهنگی و امنیتی بیان فرموده استهاي اج زمینه

در اسالم تعبیر عدالت اجتماعی، . رود مشخصه اصلی و جلوه حیاتی امت به شمار می

عنوان یک نظام اجتماعی از این حقیقت  مفهومی مطلق است نه نسبی، این تعبیر به

اي یکسان آفریده است که این  ونهگ ها را به گیرد که خداوند تمام انسان نشأت می



  

  

  

  

121...     ترسی به خدمات شهري با تأکید بر بررسی وضعیت دس  

حبیبی و همکاران، (سوره حجرات آمده است  13حقیقت در کالم خداوند در آیه 

1390 :105.(  

مارکسیسم و عدالت اجتماعی-

عنوان منبع  توسط هگل با معرفی دولت به 19بنیان عدالت سوسیالیستی در قرن  

اهیت عدالت اجتماعی توزیع بر مبناي چنین دیدگاهی، م. عدالت اجتماعی ارائه شد

باشد که چنین توزیعی بر اساس میزان نیازمندي  هاي جامعه می عادالنه ثروت و دارایی

گیرد که بعدها با نظریه  افراد جامعه و تقسیم بر اساس میزان کار و تولید صورت می

 اندازه توانش و به هر کس به میزان نیازش اشاعه پیدا مارکس مبنی بر، از هر کس به

عدالتی را، زاده نظام  مارکس ریشه تمام مسائل و مشکالت جامعه بشري و بی. کرد

  ).105-106: 1390حبیبی و همکاران، (داند  داري می ویژه نظام سرمایه طبقاتی به

لیبرالیسم و عدالت اجتماعی -

ها با یاري گرفتن از مفهوم عدالت به دفاع از ایدئولوژي لیبرالیسم  لیبرال 

پرداز در این گروه جان رالز ترین نظریه برجسته. دان پرداخته
1

رغم اینکه در  به. باشد می 

طور مطلق  ها، نیاز به مفهوم عدالت، وابسته به وجود شرایط معینی بوده و به نزد لیبرال

هاي عدالت اجتماعی در طول زندگی بشر  باشد، از دیدگاه آنان زمینه مورد نیاز نمی

طور  هاي عدالت اجتماعی، عناصري هستند که به زمینه. شدهمواره یافت شده و خواهد 

در نتیجه، هرچند نیاز به مفهوم عدالت اجتماعی . باشند همیشگی قرین زندگی بشر می

حاجی حیدري، (باشد و نه مطلق، اما این نیاز، همیشگی و دائمی است  مشروط می

1387 :128-127.(  

  جان رالز

شده، دیدگاه جان رالز  ر مورد عدالت مطرحترین دیدگاهی که در فلسفه د مهم 

در . هاست او متأثر از کانت معتقد است که مسئله مهم عدالت، رفع نابرابري. است

                                                  
John Rawls1.
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منزله انصاف است؛ انصاف روش اخالقی رسیدن به اصول  اندیشه رالز، عدالت به

هاي عدالت را  سخنش درباره زمینه). 150: 1396ملکشاهی و وکیلی، (عدالت است 

ها بر زندگی  کند که زندگی اجتماعی به خاطر سودمندي آن براي انسان طور آغاز می نای

هاي  رالز اندیشه 1970از اوایل دهه ). Rawls,1999: 109(شده است  انفرادي انتخاب

رالز بر اساس تئوري . عدالت اجتماعی خود را در کتاب تئوري عدالت منتشر کرد

کند که ساختار آن مبتنی بر اصول و  تصور میاي را عادالنه  عدالت خود جامعه

ها را زیربناي جامعه  معیارهاي عادالنه باشد و عدالت اجتماعی را بر پایه دو اصل که آن

اصل آزادي : اصل اول: کند هاي گوناگون اجتماعی است مطرح می و نظام توزیع حوزه

مه افراد جامعه باید اي و اساسی است، با این مفهوم که ه هاي پایه که حاکم بر آزادي

: داشته باشند، اصل دوم) آزادي بیان، حق رأي(هاي اساسی  حقی برابر نسبت به آزادي

  . اقتصادي است -هاي اولیه اجتماعی  اصل نابرابري که حاکم بر خواسته

هاي اقتصادي و اجتماعی، باید  کند که نابرابري در تفهیم این اصل، رالز بیان می 

ثانیاً . اوالً بیشترین نفع را براي افراد محروم جامعه در پی داشته باشد اي باشد که گونه به

به این . هاي شغلی باید داراي شرایط برابر قرار گیرند همه افراد جامعه در زمینه فرصت

باید ) ها شغلی درآمد، ثروت، آموزش، فرصت(معنی که باید همه منابع اولیه اجتماعی 

بر این اساس، مفهوم عدالت اجتماعی مورد نظر رالز . ددر میان افراد جامعه توزیع شو

اي مطلوب و عادالنه را  مبتنی بر عدالت توزیعی است که نحوه تکوین ساختار جامعه

ها اداره  به نظر رالز و سایر لیبرال). 106: 1390حبیبی و همکاران، (کند  توصیف می

در . باشد اجتماعی می هاي معمولی، نیازمند مفهوم عدالت جمعی انسان زندگی دسته

گیري از مفهوم عدالت در زندگی انفرادي و نیز زندگی  مقابل، ضرورتی براي بهره

  ).130: 1387حاجی حیدر، (جمعی افراد مقدس وجود ندارد  دسته

  جغرافیاي شهري و عدالت اجتماعی-

مفهوم و کارکرد عدالت اجتماعی، وارد ادبیات جغرافیایی شد و  1960از دهه   

سرعت مورد توجه  هاي شدید، فقر، بیکاري به لی نظیر رفاه اجتماعی، نابرابريمسائ



  

  

  

  

123...     ترسی به خدمات شهري با تأکید بر بررسی وضعیت دس  

جغرافیدانان قرار گرفت و جغرافیاي رادیکال و لیبرال را بیش از سایر مکاتب دیگر 

شناسانی دیوید هاروي جغرافیدان و  از میان جغرافیدانان و جامعه. تحت تأثیر قرار داد

طور مشخص به موضوع فضا و ارتباط آن با ساختار  بهشناس که  امانوئل کاستلز جامعه

هاروي در تحلیل اصول عدالت ). 106: 1390حبیبی و همکاران، (اند  اجتماعی پرداخته

کند و معتقد است  اجتماعی سه معیار مهم نیاز، منفعت عمومی و استحقاق را مطرح می

گیرد  را نیز در برمی این سه معیار از جامعیت کاملی برخوردارند که معیارهاي دیگر

گرایانه جغرافیا در  هاي اخالق هاروي بر جنبه). 47: 1385نژاد و راستی،  حاتمی(

خصوص تأمین عدالت اجتماعی و رسالت جغرافیدانان در تأمین عدالت فضایی تأکید 

  ).Harvey, 1969:3-8(دارد

  عدالت اجتماعی و توسعه پایدار-

هاي اقتصادي،  ر شهري، توجه به شاخصمسئلۀ  مهم در برقراري توسعۀ  پایدا

، توجه )29: 1391وکیلی، (ریزي است  محیطی، سالمت اجتماعی شهرها در بستر برنامه

به عدالت اجتماعی به حدي مهم است که حتی در مفاهیم مربوط به توسعۀ  پایدار و 

گ که همایش البور طوري شود، به عدالت محیطی تأکید شدیدي به راهبرد فقرزدایی می

پذیري شهرها با توجه به  ، با معناي توسعه پایدار در تحمل1994در ماه می سال 

گسترش برابري در آینده آغاز و با ایجاد عدالت اجتماعی براي اقتصاد پایدار و 

ترین  عدالت اجتماعی و برابري زندگی از مهم. زیست پایدار، پایان یافت محیط

بهداشت عمومی : معیارهاي مهم زندگی مانند هاي پایداري است و این پایداري از جنبه

هایی  بخش، فرصت و سالمت، دسترسی به آموزش، مراقبت بهداشتی، شغل رضایت

براي پیشرفت شخصی و اجتماعی، فرهنگ، زندگی اجتماعی و تفریح، تسهیالت 

) 44: 1391نژاد و همکاران،  حاتمی(شود  هاي زیباشناختی تشکیل می محیطی و برابري

.دهد دل مفهومی پژوهش را نشان میم 1شکل 
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  مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

  

  مطالعات پیشین

ها به وجود آمده است، اصطالح  توان ادعا کرد از زمانی که نابرابري بین انسان می

اهمیت مسئله عدالت . گرفته استبرابري و تالش براي برقراري عدالت نیز شکل

. در فضاهاي انسانی چون شهرها به کار بگیرم گردد که آن را اجتماعی زمانی بیشتر می

امروزه شهرها جدا از موقعیت جغرافیایی و ساختار اقتصادي و سیاسی خود، به 

در ) 114: 1396یغفوري و همکاران،(اند  اي از تضادهاي اجتماعی بدل شده صحنه

  :تعدادي از تحقیقات که در این زمینه صورت گرفته آورده شده 1جدول 

  



  

  

  

  

125...     ترسی به خدمات شهري با تأکید بر بررسی وضعیت دس  

  پیشینۀ  پژوهش -1جدول 

نتیجه عنوان نویسنده و سال

تمایل عمومی مردم این است که 

دسترسی کمتر به خدمات عمومی را 

.گزارش دهند

بررسی مدل توزیع جمعیت و 

بررسی تغییرات در دسترسی به 

خدمات عمومی شهر در منطقه 

کاردیف ولز جنوبی

  

النگفورد و 

  1،2008همکاران

از  6ر منطقه نتایج گویاي این است که د

نظر شعاع دسترسی دانش آموزان به 

از نظر  13مدارس و در منطقه 

هاي همجوار، مدارس از  کاربري

تري نسبت به منطقه  وضعیت مطلوب

  .دیگر برخوردارند

هاي  ارزیابی تطبیقی کاربري

آموزشی در راستاي رفاه اجتماعی 

با تأکید بر عدالت اجتماعی و 

ونه نم(معیارهاي فرهنگی در شهر 

)13و  6مناطق  1نواحی : موردي

  

لطیفی و نیازخانی، 

1391

 که دهد می نشان آمده بدست نتایج

 زنجان شهري نواحی در خدمات توزیع

.باشد نمی متناسب

ارزیابی پراکنش جمعیت و توزیع 

خدمات در نواحی شهري با 

رویکرد توسعه پایدار و عدالت 

هاي  اجتماعی با استفاده از مدل

VIKOR  وTOPSIS

  

احد نژاد و 

1392همکاران، 

ها  دهد کاربري نتایج پژوهش نشان می

پراکنش فضایی مناسبی ندارند و تحلیل 

هاي ظرفیت و  ها با شاخص کاربري

عدالت اجتماعی حاکی از آشفتگی کمی 

گانه  هاي نواحی ده و کیفی در کاربري

.کاشان است

بررسی و ارزیابی کاربري اراضی 

الت اجتماعی شهري از منظر عد

  )کاشان: مورد مطالعه(

پوراحمد و 

1393همکاران، 

دهد که اکثر  هاي تحقیق نشان می یافته

دژ  هاي زمین شهري در شاهین کاربري

هاي استاندارد رایج در کشور  با سرانه

بررسی نحوه توزیع عوامل کاربري 

هاي توسعه  اراضی شهري در طرح

شهري از منظر عدالت اجتماعی، 

  

  

  

                                                  
1. Langford et al
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نتیجه عنوان نویسنده و سال

فاصله زیادي دارند و برحسب میزان 

هاي  توان به کاربري کمبود فضا می

ه اشاره فرهنگی، مذهبی، بهداشتی و غیر

ها بیانگر توزیع  چنین یافته هم. کرد

ها و خدمات  ناعادالنه تعدادي از فعالیت

شهري در بین محالت مختلف شهر 

  .باشد می

دژ شهر شاهین: مطالعه موردي پناه و  عزت

1394همکاران، 

دهد که پراکندگی  نتایج نشان می

جمعیت در نواحی شهر متعادل است، اما 

جمعیت نواحی شهر بناب از خدمات و 

. مند نیست امکانات شهري متعادل بهره

درصد از کل  20همچنین، حدود 

 80جمعیت در شرایط متعادل و تقریباً 

درصد باقیمانده در شرایط نامتعادل 

ه سر مندي از خدمات شهري ب بهره

  .برد می

تحلیل فضایی پراکنش جمعیت و 

خدمات شهري از منظر عدالت 

اجتماعی با استفاده از روش ترکیبی 

)شهر بناب: مطالعه موردي(

  

  

زاده و  اسماعیل

1395همکاران، 

دهد فضاهاي  نتایج تحقیق نشان می

عمومی واقع در مرکز و شرق محله از 

وضعیت نامناسبی به جهت برخورداري 

و . الت اجتماعی، مواجه استاز عد

ها و فضاهاي  نیازمند جانمایی کاربري

عمومی شهري بخصوص فضاهاي 

ونقل  مذهبی، درمانی، انتظامی و حمل

  .عمومی است

ارتقاي سطح کیفی فضاهاي 

عمومی شهري با رویکرد عدالت 

محله : مطالعه موردي(اجتماعی 

دزاشیب منطقه یک شهرداري 

)تهران

  

اصغرپور و 

1396ان، همکار

دهنده نارضایتی از کیفیت و  نتایج نشان

دسترسی در مناطق با جمعیت باال به 

همراه نوعی عدم پراکنش صحیح 

هاي توزیع فضایی  تحلیل نارسایی

خدمات درمانی با رویکرد عدالت 

اجتماعی و ارائه راهکارهاي بهینه 

1397شکفته زوارم، 



  

  

  

  

127...     ترسی به خدمات شهري با تأکید بر بررسی وضعیت دس  

نتیجه عنوان نویسنده و سال

خدمات بهداشتی و درمانی در شهر 

که مناطق با  طوري به. مشهد است

جمعیت باال داراي کمترین رضایت و 

دسترسی و مناطق با جمعیت پایین 

داراي بیشترین رضایت از حیث 

دسترسی و کیفیت خدمات بهداشتی و 

.درمانی دارند

  )نمونه موردي شهر مشهد(

نتایج بررسی آمارهاي استنباطی نشان 

دهد میزان دسترسی به خدمات  می

) بسیار زیاد(65،9یک،  عمومی در منطقه

) 0٫099(و نتایج آماره آزمون لون 

دهنده این امر است که سطح  نشان

میانگین توزیع متفاوتی بین نواحی در 

  .کل منطقه وجود دارد

تحلیل عدالت اجتماعی با تأکید بر 

هاي شهري و  توزیع فضایی کاربري

میزان رضایت شهروندان در منطقه 

  شهر مشهد یک کالن

نژاد و حاتمی

  1399همکاران، 

  1399مطالعات نویسندگان، : منبع

  

ها استفاده از  هاي این پژوهش نسبت به سایر پژوهش از جمله تفاوت و نوآوري

شده  استفاده ARASگیري چند معیاره یعنی مدل  هاي تصمیم یکی از جدیدترین مدل

شده، پراکنش فضایی  هاي آماري در این زمینه استفاده است، همچنین از جدیدترین داده

طور جداگانه روي نقشه در  ها را در هر یک از مناطق چهارگانه به هر یک از کاربري

GIS  نشان داده و اینکه با استفاده از آزمون پیرسون درSPSS  به بررسی رابطه بین

  .میزان برخورداري و جمعیت مناطق پرداخته است
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  روش پژوهش

جامعه آماري، مناطق چهارگانه شهر . گرفته استاین تحقیق با رویکرد کمی انجام

ها از روش  ها براي مبانی نظري و تهیه شاخص باشد و روش گردآوري داده اردبیل می

ها،  گرفته و براي گردآوري داده صورت کتابخانه و مطالعه مقاالت متعدد انجام اسنادي به

روزرسانی  ن براي بهدر ضم. شده است هاي طرح تفصیلی شهر اردبیل استفاده از داده

در . گرفته است صورت مشاهده و میدانی انجام هاي تحقیق، برداشت به هاي شاخص داده

درمانی،  –هاي خدمات بهداشتی  راستاي دستیابی به اهداف مورد نظر شاخص

وتحلیل  مذهبی و تأسیسات و تجهیزات شهري انتخاب شدن که براي تجزیه -فرهنگی

شده است  استفاده ARASبرخورداري مناطق از مدل  ها و مشخص شدن میزان شاخص

  ).2جدول (

  

  هاي پژوهش شاخص -2جدول 

منطقه 

  چهار
منطقه سه منطقه دو

منطقه 

یک

 �کل

  مناطق
کاربري هاي پژوهش شاخص

1 2 3 4 10 بیمارستان
 -خدمات بهداشتی

2درمانی 5 3 7 17
درمانگاه و 

کلینیک

49 40 13 77  179 مسجد -رهنگیخدمات ف

0مذهبی� 0 0 2 2 سینما

1 3 2 1 7 نشانی آتش
خدمات تأسیسات و 

تجهیزات شهري
7 10 3 8 28 جایگاه سوخت

1 0 2 6  9 پست

استانداري : مأخذ��������������������������������

  ���������������������اردبیل و مطالعات میدانی نویسندگان

  



  

  

  

  

129...     ترسی به خدمات شهري با تأکید بر بررسی وضعیت دس  

  محدوده مورد مطالعه پژوهش

دقیقه  17درجه و  48اردبیل از لحاظ موقعیت مطلق در مشخصات جغرافیایی  شهر

دقیقه عرض شمالی قرار دارد و مرکز استان اردبیل  15درجه و  38طول شرقی و 

هاي آذربایجان شرقی از سمت غرب، زنجان از  این استان در همسایگی استان. باشد می

شهر اردبیل بر اساس نتایج نهایی  جمعیت. باشد جنوب و استان گیالن در شرق آن می

نفر بوده  529374خورشیدي بالغ بر  1395سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 

ناحیه شهري  44بر اساس تقسیمات کالبدي، شهر اردبیل داراي چهار منطقه و . است

و  4از منطقه  7بیشترین تراکم جمعیت در بین نواحی شهر اردبیل متعلق به ناحیه . است

) 57: 1396آباد،  هاشمی معصوم(است  2از منطقه  11ن تراکم مربوط به ناحیه کمتری

  ).3و جدول  2شکل (

�

  
  )نگارندگان: ترسیم(قلمرو جغرافیایی شهر اردبیل  -2شکل 
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  .شده است ارائه 3هاي شهر اردبیل در جدول  مشخصات منطقه

  مشخصات جمعیتی شهر اردبیل -3جدول 

تعداد خانوار نجمعیت ز جمعیت مرد جمعیت به نفر مساحت به هکتار   منطقه

27685 46144 45911 92055 1205 منطقه یک

39209 62721 66582 129303 2141 منطقه دو

53707 88509 91260 179769 1680 منطقه سه

36822 60421 62353 122774 1328 منطقه چهار

  رداشت میدانی نگارندگانهاي شهري شهرداري اردبیل و ب تقسیمات محدوده: منبع

  

  ها یافته

در این روش مجموع مقادیر  به معناي ارزیابی نسبت افزایشی استARASتکنیک

دهنده شرایط یک  دار شده و نرمال شده مقادیر معیارها براي هر گزینه که نشان وزن

این . شود دار شده بهترین گزینه تقسیم می گزینه است، بر مجموع مقادیر وزن

ها،  بر اساس این درجه بهینه بودن گزینه. شود نامیده میدرجه بهینه بودننسبت، 

).154: 1396عرب و همکاران، (شوند  بندي می رتبه

  گیري ایجاد ماتریس تصمیم- 1

)با استفاده از روش خطی(سازي ماتریس تصمیم  نرمال- 2

)

محاسبه ماتریس نرمال موزون- 3

)(  

ر تابع بهینگی و درجه مطلوبیت هر گزینهتعیین مقدا- 4



  

  

  

  

131...     ترسی به خدمات شهري با تأکید بر بررسی وضعیت دس  

)

اي است که باالترین ارزش تابع را داشته باشد، و بدترین  بهترین گزینه،گزینه

اولویت گزینه بر . اي است که کمترین ارزش تابع بهینه را داشته باشد گزینه،گزینه

نه از مقایسه آن با بهترین درجه کاربرد هر گزی. شود مشخص می اساس مقدار

نام دارد در ذیل  معادله در جه کاربرد که. آید نام دارد به دست میگزینه که

ها  گزینه بر اساس مقادیر. قرار دارد) 0و  1(در بازه  تشریح شده است، مقدار

  :شوند بندي می رتبه

  
  

-75/0، نسبتًا برخوردار 75/0-00/1بیل در چهار سطح برخوردار مناطق شهر ارد

اند، با توجه به  شده بندي ، دسته00/0-25/0و محروم  25/0-50/0، نیمه برخوردار 50/0

ارزیابی صورت گرفته در مورد توزیع خدمات در مناطق چهارگانه شهر اردبیل مشخص 

ر، مناطق دو و سه نیمه درمانی منطقه یک برخوردا –شد در خدمات بهداشتی 

).5و  4، 3و شکل  4جدول (باشد  برخوردار و منطقه چهار محروم می

  

درمانی در بر  -سطح برخورداري مناطق چهارگانه شهر اردبیل در خدمات بهداشتی -4جدول 

ARASاساس مدل 

وضعیت برخورداري رتبه ARASمیزان مدل  مناطق

برخوردار 1 1 منطقه یک

نیمه برخوردار 2 421/0 منطقه دو

نیمه برخوردار 3 310/0 منطقه سه

محروم 4 منطقه چهار  201/0

  1399، سندگانینومحاسبات : منبع
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  درمانی -وضعیت برخورداري مناطق چهارگانه شهر اردبیل در خدمات بهداشتی -3شکل 

  

  
  پراکنش بیمارستان در شهر اردبیل -4شکل 

  



  

  

  

  

133...     ترسی به خدمات شهري با تأکید بر بررسی وضعیت دس  

  
ر اردبیلپراکنش درمانگاه در شه -5شکل 

  

منطقه یک برخوردار، مناطق مذهبی - در خدمات فرهنگی ARASبا توجه به نتایج مدل  

  ).8و  7، 6و شکل  5جدول (باشد  چهار و سه نیمه برخوردار و منطقه دو محروم می

  

مذهبی بر اساس  -سطح برخورداري مناطق چهارگانه شهر اردبیل در خدمات فرهنگی -5جدول 

  ARASمدل 

  

  1399محاسبات نویسندگان، : منبع

خورداريوضعیت بر رتبه ARASمیزان مدل  مناطق

برخوردار 1 1 منطقه یک

نیمه برخوردار 2 477/0 منطقه چهار

نیمه برخوردار 3 266/0 منطقه سه

محروم 4 120/0 منطقه دو
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  مذهبی -وضعیت برخورداري مناطق چهارگانه شهر اردبیل در خدمات فرهنگی -6شکل 

  

  
پراکنش مسجد در شهر اردبیل -7شکل 



  

  

  

  

135...     ترسی به خدمات شهري با تأکید بر بررسی وضعیت دس  

  
  پراکنش سینما در شهر اردبیل -8شکل 

  

در خدمات تأسیسات و تجهیزات شهري منطقه یک برخوردار، مناطق سه و دو نیمه 

  ).12و  11، 10، 9و شکل  6جدول (باشد  برخوردار و منطقه چهار محروم می

در خدمات تأسیسات و تجهیزات  سطح برخورداري مناطق چهارگانه شهر اردبیل -6جدول 

  ARASشهري بر اساس مدل 

وضعیت برخورداري رتبه ARASمیزان مدل  مناطق

برخوردار 1 1 منطقه یک

نسبتاً برخوردار 2 582/0 منطقه سه

نسبتاً برخوردار 3 509/0 منطقه دو

نیمه برخوردار 4 465/0 منطقه چهار

  1399محاسبات نویسندگان، : منبع
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  نشانی در شهر اردبیل پراکنش آتش -9شکل 

  

  
  پراکنش جایگاه سوخت در شهر اردبیل -10شکل 



  

  

  

  

137...     ترسی به خدمات شهري با تأکید بر بررسی وضعیت دس  

  
     پراکنش پست در شهر اردبیل  -11شکل 

  

  
  وضعیت برخورداري مناطق چهارگانه شهر -12شکل 

  اردبیل در خدمات تأسیسات و تجهیزات شهري 
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ه یک برخوردار، هاي خدماتی منطق درمجموع شاخص ARASبا توجه به نتایج مدل  

  ).13و شکل  7جدول (باشند  مناطق چهار، سه و دو نیمه برخوردار می

هاي خدماتی بر اساس  سطح برخورداري مناطق چهارگانه شهر اردبیل در کل شاخص -7جدول 

  ARASمدل 

وضعیت برخورداري رتبه ARASمیزان مدل  مناطق

برخوردار 1 1 منطقه یک

نیمه برخوردار 2 374/0 طقه چهارمن

نیمه برخوردار 3 334/0 منطقه سه

نیمه برخوردار 4 269/0 منطقه دو

  1399محاسبات نویسندگان، : منبع

  

  
  ها خدماتی وضعیت برخورداري مناطق چهارگانه شهر اردبیل در کل شاخص -13شکل 



  

  

  

  

139...     ترسی به خدمات شهري با تأکید بر بررسی وضعیت دس  

  

مشخص شد که در مناطق چهارگانه شهر اردبیل بین ) 8جدول (با توجه به      

ضریب همبستگی = -705/0(وضعیت برخورداري همبستگی وجود ندارد جمعیت و 

که میزان برخورداري هر منطقه با میزان جمعیت  طوري به ).سطح معناداري= 295/0و 

وجود ندارد ) همبستگی مستقیم و معکوس(ها  اي بین آن هر منطقه نشان داد هیچ رابطه

  .و میزان برخورداري تابعی از جمعیت نیست

  

بررسی ارتباط بین جمعیت با وضعیت برخورداري -8ول جد

آزمون  متغیر جمعیت برخورداري

  

  جمعیت

ضریب همبستگی 1 705/0-  

  295/0  -  سطح معناداري

  4  4  تعداد

  

  برخورداري

ضریب همبستگی 705/0-  1

  -  295/0  سطح معناداري

  4  4  تعداد

  1399محاسبات نویسندگان، : منبع

  

مبرهن است این است که بین جمعیت و وضعیت برخورداري از آنچه واضح و 

شود که نشان از ضعف در توزیع خدمات عادالنه  خدمات شهري رابطه مثبتی دیده نمی

گذاري و  باشد و این عدم تعادل باید در سیاست و یکسان به مناطق مختلف شهر می

  .دقت مورد توجه قرار گیرد ریزي آتی شهر به برنامه
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نتایج

ترین نیازهاي جمعیـت شهرنشـین، دسترسـی مطلـوب و      حال اساسی ترین و درعین کی از مهمی

ترین خصوصیات یک  مناسب به خدمات و تسهیالت شهري است چرا که دسترسی یکی از مهم

هـاي مناسـب در    در کشورهاي صنعتی، همه تسهیالت رفاهی اساسی با هزینه. شهر خوب است

توسعه، بیشتر شـهروندان دسترسـی    ابل در کشورهاي درحالدر مق. دسترس ساکنان شهري است

مناسبی به خدمات اساسی ندارند و تقاضا براي خدمات عمومی خیلی بیشتر از ظرفیت عمومی و 

امروزه در ارتباط با حل معضالت و مشـکالت شـهري،   . امکانات خصوصی وضع موجود است

ه شـهروندان مـورد تأکیـد قـرار     توزیع خدمات عمومی شهري، عدالت اجتماعی و همچنین رفـا 

عـدالتی در سـطح شـهر     ها و شناسایی الگوي فضایی بـی  بررسی میزان نابرابري. گیرد می

ها بیشتر در کدام بخش از فضاهاي شهري تمرکز یافته، بـا   عدالتی توان پی برد که بی می

هـاي و   توجه به رشد شتابان جمعیت و توسعه فیزیکی گسـترده شـهر اردبیـل در دهـه    

هـاي پیرامـونی شـهر، نظـام توزیـع       هاي جدید در بخـش  گیري محالت و شهرك لشک

خدمات و تسهیالت به دالیلی از هم پاشیده و نابرابري در بین مناطق شهري از لحـاظ  

یافته است، بنابراین بـا توجـه    ها و تسهیالت عمومی شهري افزایش دسترسی به کاربري

هـدف اصـلی ایـن پـژوهش بررسـی      اهمیت عدالت اجتماعی در توزیع خدمات شـهر  

هـاي   وضعیت دسترسی به خدمات شهري با تأکیـد بـر عـدالت اجتمـاعی در شـاخص     

مذهبی و تأسیسات و تجهیزات شهري با هدف  -درمانی، فرهنگی  –خدمات بهداشتی 

  .باشد رفاه و توسعه اجتماعی شهروندان در مناطق چهارگانه شهر اردبیل می سنجش

رت گرفته در مورد توزیع خدمات در مناطق چهارگانه شهر اردبیـل  با توجه به ارزیابی صو

درمانی منطقه یک برخوردار، مناطق دو و سه نیمه برخوردار  - مشخص شد در خدمات بهداشتی

مذهبی منطقه یک برخوردار، مناطق چهار و  - باشد، در خدمات فرهنگی و منطقه چهار محروم می

باشد، در خدمات تأسیسات و تجهیزات شهري منطقـه   یسه نیمه برخوردار و منطقه دو محروم م

در پاسخ به سؤال باشد،  یک برخوردار، مناطق سه و دو نیمه برخوردار و منطقه چهار محروم می



  

  

  

  

141...     ترسی به خدمات شهري با تأکید بر بررسی وضعیت دس  

درمجموع هاي در مناطق چهارگانه شهر اردبیل تفاوت وجود دارد؟  آیا در توزیع کاربري

ین   است  در نوسان 269/0تا  1میزان برخورداري از  هاي شاخص این نشان از تفـاوت در ـب

سـؤال برخـوردارترین و   باشد، در پاسخ به  هاي مورد نظر می مناطق در برخورداري از شاخص

و برخوردارترین و مناطق چهار، سه  منطقه یک در رتبه اول ترین مناطق کدام هستند؟  محروم

در  محروم وجود ندارد و نهایتًا هاي دوم تا چهارم و نیمه برخوردار و منطقه و دو به ترتیب در رتبه

پاسخ به سؤال آیا بین جمعیت و میـزان برخـورداري منـاطق چهارگانـه شـهر اردبیـل       

  همبستگی وجود دارد؟

ها پژوهش بین جمعیت و وضعیت برخورداري مناطق چهارگانه شهر اردبیل  با توجه به یافته

ین منـاطق      در کل با توجه با توجه به نتایج بدست.همبستگی وجود ندارد آمده مشـخص شـد ـب

نتـایج ایـن   . چهارگانه شهر اردبیل از لحاظ برخورداري از خدمات تفاوت و نابرابري وجود دارد

ارزیـابی پـراکنش    1392هایی از جمله احد نـژاد و همکـاران    پژوهش با نتایج پژوهش

جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهري با رویکرد توسعه پایدار و عدالت اجتماعی 

بررسـی و   1393، پوراحمـد و همکـاران   TOPSISو  VIKORهـاي   ا استفاده از مدلب

پناه  ، عزت)کاشان: مورد مطالعه(ارزیابی کاربري اراضی شهري از منظر عدالت اجتماعی 

هاي توسعه  بررسی نحوه توزیع عوامل کاربري اراضی شهري در طرح 1394و همکاران 

 1399نـژاد و همکـاران    دژ و حـاتمی  هینشهري از منظر عدالت اجتماعی در شـهر شـا  

هاي شهري و میـزان رضـایت    تحلیل عدالت اجتماعی با تأکید بر توزیع فضایی کاربري

دهنده ایـن اسـت کـه     باشد و نشان شهر مشهد، همسو می شهروندان در منطقه یک کالن

در پایـان  . نابرابري در برخورداري از خدمات شـهري در منـاطق مختلـف وجـود دارد    

تـوان   زیـرا نمـی  . لت اجتماعی باید دربرگیرندة  عدالت توزیعی و تخصیصی باشـد عدا

منافع عمومی، نیازها و استحقاق شهروندان را بدون معیارهاي توزیعی و تخصیصـی در  

هاي عدالت اجتماعی و فقرزدایی  نظر گرفت مطالعات نشان داده است که اجراي برنامه

  .گردد به توسعه و پایداري آن منجر می

  



  

  

  

1399، زمستان 45شماره ، سال یازدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه      142

  پیشنهادها

گـردد تـا    با توجه به نتایج و کاهش نابرابري، پیشنهادها و راهکارهایی به شرح ذیل ارائه می 

  :تبع آن توسعه پایدار شهري برداشت بتوان گامی در جهت نیل به عدالت اجتماعی و به

تمرکززدایی در توزیع خدمات در راستاي ایجاد تعادل در شهر

 راي    ریزي کوتـاه  محروم شهري در جهت برنامهتعیین و مشخص نمودن نواحی مـدت ـب

برطرف نمودن شکاف و نابرابري

ها افزایش سرانه کاربري

   ه اي کـه   گونـه  در نظر گرفتن شعاع دسترسی مناسب براي خدمات در منـاطق شـهري ـب

خدمات در کمترین زمان در دسترس باشد

برخوردار هاي شهري کامًال جلوگیري از تمرکز امکانات و جمعیت در حوزه

یابی، توزیع و تخصیص بودجه براي خدمات شهري باید بر اساس سطح نیازمنـدي   مکان

حال و آیندة  ساکنان شهر باشد

 باز توزیع خدمات و امکانات شهري بر اساس معیارهاي صحیح و اصولی همچون میزان

.جمعیت، شعاع دسترسی

  



  

  

  

  

143...     ترسی به خدمات شهري با تأکید بر بررسی وضعیت دس  

منابع

 بینی  ارزیابی و پیش«، )1390(. دیزج ، حسیناحد نژاد روشنی، محسن؛ زلفی، علی و شکرپور

اي چند زمانه و سیستم اطالعات  گسترش فیزیکی شهرها با استفاده از تصاویر ماهواره

  .35-21: 15، شماره 5، دوره فصلنامه آمایش محیط، »جغرافیایی، مطالعه موردي شهر اردبیل

ارزیابی پراکنش جمعیت و توزیع «،)1392(. احد نژاد، محسن؛ زلفی، علی و نوروزي، محمدجواد

هاي  خدمات در نواحی شهري با رویکرد توسعه پایدار و عدالت اجتماعی با استفاده از مدل

VIKOR  وTOPSISهاي نو در جغرافیاي  فصلنامه نگرش، »، مطالعه موردي شهر زنجان

  .183-169: ، سال پنجم، شماره دومانسانی

ارتقاي سطح کیفی فضاهاي عمومی «، )1396(. اهللا ري، کرامتاصغرپور، کسري؛ خانلو، نسیم و زیا

، »)محله دزاشیب منطقه یک شهرداري تهران: مطالعه موردي(شهري با رویکرد عدالت اجتماعی 

.42- 21: ،سال هشتم، شماره یکهاي اخالقی پژوهش

1395(.دل، جابر؛ افضلی، معین و افضلی، زهرا زاده، حسن؛ کرباسی، پوران؛ روي اسماعیل( ،

تحلیل فضایی پراکنش جمعیت و خدمات شهري از منظر عدالت اجتماعی با استفاده از روش «

، 4، دوره ریزي شهري هاي جغرافیاي برنامه پژوهش، »)شهر بناب: مطالعه موردي(ترکیبی 

.260-241: 2شماره 

بررسی نقش «،)1396. (تابعی، نادر؛ موحد، علی؛ توالیی، سیمین و کمانرودي کجوري، موسی

ریزي  برنامه» )تهران 6محالت منطقه : محدوده مطالعه(عدالت فضایی در مدیریت شهري 

  .36-23): 21پیاپی (، سال ششم، شماره دوم،)جغرافیا(فضایی 

اهللا؛ فرجی سبکبار، حسنعلی و وفایی، ابوذر نژاد، حسین؛ زیاري، کرامت پوراحمد، احمد؛ حاتمی.) -

:مورد مطالعه(زیابی کاربري اراضی شهري از منظر عدالت اجتماعی بررسی و ار«، )1393

  .208-179: ، دوره ششم، شماره دومآمایش سرزمین، »)کاشان

توزیع امکانات و خدمات شهري بر اساس عدالت «، )1391(. تیربند، مجید و اذانی، مهدي

: 46شماره پیاپی ، سال بیست و سوم، شناسی کاربردي جامعه، »)مورد شهر یاسوج(اجتماعی 

109-138.  

عدالت اجتماعی و عدالت فضایی؛ بررسی و مقایسه «، )1385.(نژاد، حسین و راستی ،عمران حاتمی

  .50- 38: 9، سال سوم، شماره نشریه سرزمین، »نظریات جان رالز و دیوید هاروي
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اد، حجتنژ پور، احد و حاتمی نژاد، حسین؛ منوچهري، ایوب؛ بهارلو، ایمان؛ ابراهیم حاتمی .

هاي  مطالعه موردي، محله(اي  هاي محله تحلیلی بر نابرابري: شهر و عدالت اجتماعی«، )1391(

  .63-41: 90، شماره هاي جغرافیایی انسانی فصلنامه پژوهش ،»)قدیمی شهر میاندوآب

آباد؛ علیخانی، هدي؛ ترشیزي، مهسا و باجالل، راحله نژاد، حجت؛ حسین، کالنتري خلیل حاتمی.

هاي شهري و میزان رضایت  تحلیل عدالت اجتماعی با تأکید بر توزیع فضایی کاربري«، )1399(

فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهري ، »شهر مشهد شهروندان در منطقه یک کالن

  .14-1):10پیاپی (، 1، سال سوم، شماره هاي شهري و پژوهش

،واراز؛ ولدبیگی، سیوان و وفاییه،  حبیبی، کیومرث؛ علیزاده، هوشمند؛ مرادي مسیحی

،»بررسی و تحلیل وضعیت عدالت اجتماعی در ساختار فضایی شهر سنندج«، )1390.(ساسان

  .112-103: 7، شماره 4، دوره شهر آرمان

هاي جاري در  نیاز به مفهوم عدالت اجتماعی مروري بر دیدگاه«،)1387(.حاجی حیدر، حمید

  .143-124:، سال سیزدهم، شماره دومیحکومت اسالم، »فلسفه سیاسی

بررسی و تحلیل نحوة  توزیع خدمات عمومی «، )1390(.پور، هاشم و رستمی، فرامرز داداش

، دورة  اي مجله جغرافیا و توسعه ناحیه، »)مورد، شهر یاسوج(شهري از دیدگاه عدالت فضایی 

.198-171: 16، شمارة  پیاپی 1، شمارة  9

یابی مراکز پستی با استفاده از  تحلیل فضایی و مکان«، )1391(.و کیومرثی، حسین آبادي، علی زنگی

جغرافیا و ،»)شهر اصفهان 6و  5مناطق : مطالعه موردي(سیستم اطالعات جغرافیایی

  .92- 75): 47پیاپی (3، شماره 23، دوره ریزي محیطی برنامه

تحلیل فضایی عدالت اجتماعی در مناطق «، )1397(.الحسینی، احمد زاده، فرشاد و خادم طهماسب

، سال هفتم، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، »)مطالعه موردي مناطق شهر اصفهان(شهري 

  .28-17: 26شماره 

هاي توزیع فضایی خدمات درمانی با رویکرد  ،تحلیل نارسایی)1397.(شکفته زوارم، معصومه

نامه کارشناسی  پایان،)نمونه موردي شهر مشهد(عدالت اجتماعی و ارائه راهکارهاي بهینه 

  .ریزي شهري، موسسه آموزش عالی خاوران رشتۀ برنامه ارشد

بررسی نحوه «،)1394(.پناه، بختیار؛ سبحانی، نوبخت؛ رشیدي، اصغر و حصاري، ابراهیم عزت

هاي توسعه شهري از منظر عدالت اجتماعی،  توزیع عوامل کاربري اراضی شهري در طرح



  

  

  

  

145...     ترسی به خدمات شهري با تأکید بر بررسی وضعیت دس  

سال ششم، شماره ،شناسی شهري هاي بوم دو فصلنامه پژوهش،»دژ شهر شاهین:طالعه مورديم

  .66- 49: 12، پیاپی 2

ارائه مدل «، )1396. (الدین و نصیري، عباس عرب، علیرضا؛ حسینی دهشیري، سید جالل

: مطالعه موردي(گیري چند معیاره ترکیبی سوارس و آراس  کارمندیابی مبتنی بر روش تصمیم

.170-147:، سال دوم، شماره ششمفصلنامه مهندسی تصمیم، »)شرکت مادر تخصصی توانیر

هاي آموزشی در راستاي  ارزیابی تطبیقی کاربري«،)1391(.نیازخانی، سمانهرضا و  لطیفی، غالم

نواحی :نمونه موردي(رفاه اجتماعی با تأکید بر عدالت اجتماعی و معیارهاي فرهنگی در شهر

: ، سال اول، شماره دومترویجی جامعه فرهنگ و رسانه -فصلنامه علمی ، »)13و  6مناطق 1

115-132.

تحلیل الگوي «،)1394(.مرادپور، نبی؛ محمدابراهیمی، محمد؛ آذري، مرتضی و حسینی، مهناز

فصلنامه  ،»شهرداري تهران 7منطقه : پراکنش و ساماندهی مراکز بهداشتی مطالعه موردي

  .19-4: 23، دوره هفتم، شماره انداز زاگرس ریزي شهري چشم رنامهجغرافیا و ب

 1395مرکز آمار ایران، سرشماري عمومی نفوس مسکن سال)www.amar.org.ir(.  

بررسی توزیع خدمات عمومی بر اساس عدالت «،)1396(.ملکشاهی، غالمرضا و وکیلی، صاحبه

: 25شماره ،7، دوره اي منطقه –جغرافیا و آمایش شهري ، »)مورد شناسی شهر سقز(اجتماعی 

147-170.  

بررسی تطبیقی توزیع خدمات «،)1387(.علی و یغفوري، حسین  آبادي، وارثی، حمیدرضا؛ زنگی

: 11، شماره 6، دوره جغرافیا و توسعه،»زاهدان:عمومی شهري از منظر عدالت اجتماعی مورد

139-156.  

مطالعه موردي(، بررسی توزیع خدمات عمومی بر اساس عدالت اجتماعی)1391. (کیلی، صاحبهو:

  .ریزي شهري، دانشگاه مازندران رشتۀ  جغرافیا و برنامهنامۀ  کارشناسی ارشد  پایان،)شهر سقز

اي و ارائه  هاي محله تحلیلی بر وضعیت کالبدي فضایی کانون،)1396(.رضاآباد، معصوم هاشمی

نامه  پایان،)محدوده محله پیر مادر، شهر اردبیل: پژوهش موردي(راهکارهاي مناسب 

  .ریزي شهري، دانشگاه محقق اردبیلی جغرافیا و برنامهکارشناسی ارشد رشتۀ  

هاي  بررسی توزیع فضایی کاربري«، )1396(.یزدانی، محمدحسن و فیروزي مجنده، ابراهیم

پژوهشی جغرافیا و  -نشریه علمی، »عه موردي؛ شهر اردبیلعمومی از منظر عدالت فضایی مطال

  .363-283: 61، شماره 21، سال ریزي برنامه



  

  

  

1399، زمستان 45شماره ، سال یازدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه      146

بررسـی عـدالت فضـایی در توزیـع     «،)1396(.یغفوري، حسین؛ قاسمی، سجاد و قاسمی، نرگس

فصـلنامه  ، »تهـران  19محـالت منطقـه   :خدمات، با تأکید بر مدیریت شـهري مطالعـه مـوردي   

.128-114: 129، شماره پیاپی 3، شماره 32، سال افیاییتحقیقات جغر
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