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ميزان سنجي عدالت فضايي در چارچوب نظريه شهر عدالت محور؛ 
موردپژوهي: مناطق 22 گانه شهرداري تهران

علي اكبر تقوايي -  دانشيار گروه شهرسازي دانشكده هنر و معماري دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران.
محمدرضا بمانيان - استاد گروه معماري دانشكده هنر و معماري دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران.

محمدرضا پورجعفر -  استاد گروه شهرسازي دانشكده هنر و معماري دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران.
مهدي بهرام پور* - پژوهشگر دكتري شهرسازي دانشكده هنر و معماري دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران.

چکيده
امروزه مفهوم عدالت به مثابه امري اساسي در فرآيند برنامه ريزي 
شهري و مديريت مناطق كالنشهري مورد توجه قرار گرفته است 
كه پيدايش مفاهيمي مانند شهر عدالت محور، عدالت فضايي و 
عدالت اجتماعي و موارد مشابه نشان از اين امر دارد. در هرحال، 
پرداختن به اين مفهوم و ترسيم چشم انداز و تدوين سياستها 
و تخصيص برنامه هاي اقدام در اين رابطه امري كاماًل ضروري 
بنظر مي رسد كه هدف اين تحقيق را به خود اختصاص داده 
است. روش تحقيق اين پژوهش در مرحله مباني نظري، توصيفي 
و تحليلي و در مرحله بيان يافته ها، تحليل ثانويه بوده است كه 
از ابزار گردآوري داده ها منطبق بر مجموعه گزارش ها و آمارهاي 
گانه  مناطق 22  حوزه  در  تهران  و شهرداري  ايران  آمار  مركز 
شهرداري بهره برده است. در ادامه مفهوم عدالت در 4 مولفه: 
خدمات،  به  كافی  دسترسی  تأمين  مسكن،  منصفانه  »تأمين 
تأمين امكانات )فرصت( برای همه و انصاف در تقسيم منابع«، 
مورد سنجش قرار گرفته و در پايان ضمن بيان وضعيت مناطق 
22 گانه در مقايسه با هم، راهكارهايي چند در رابطه با تحقق 

شهر عدالت محور مورد اشاره قرار گرفته است.
واژگان كليدي: شهر عدالت محور، عدالت فضايي، تامين مسكن، 

انصاف در تخصيص منابع و تسهيالت، راهكارها و پيشنهادات.

اين مقاله از رساله دكتري با عنوان »شهر عدالت محور )عدالت فضايي در مديريت شهري در تهران(« به راهنمايی دكتر علي اكبر تقوايي و دكتر محمدرضا 
بمانيان و مشاوره دكتر محمدرضا پورجعفر در گروه شهرسازی دانشگاه تربيت مدرس تهران استخراج شده است كه بدينوسيله مراتب سپاس خود را از 

اساتيد راهنما و مشاور اعالم مي دارد.
mehdi.bahrampour@gmail.com :نويسنده مسئول مكاتبات، شماره تماس: 09121447517، رايانامه *

Assessment of spatial justice theory of jus-
tice; Case: 22 districts of Tehran
Abstract
Abstract
Today, the concept of justice as essential in the process of urban 
planning and management of metropolitan areas is considered. 
The emergence of concepts such as justice, fairness and social 
justice and the environment is similar to this. However, dealing 
with the concept of perspective and allocation policies and ac-
tion plans in this regard seems to be quite necessary. This study 
of the theoretical foundations, and in the expression of analyti-
cal results, the secondary analysis;  The study includes a set of 
tools for data collection and statistical reports Statistical Center 
of Iran and Tehran Municipality has benefited in 22 districts 
of the municipality. Following the concept of justice in the 4 
components: providing fair housing, providing adequate access 
to services, the provision of facilities (opportunity) for all and 
fairness in the distribution of resources is evaluated; Finally, in 
contrast to the expression of the 22 districts, several measures 
related to the realization of justice is mentioned. 
Keywords: city justice, justice, environment, housing, fairness 
in the allocation of resources, facilities, strategies and recom-
mendations.
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مقدمه و بيان مساله
يكـي از انتقادات اساسـي بـه »برنامه ريزي سـنتي« در 
قالـب »طرحهـاي جامـع و تفصيلـي«، تأكيـد بيـش از 
حـد آنها بـر اهـداف كالبـدي- كاركردي و عـدم  توجه 
كافـي بـه اهداف و ارزشـهاي اجتماعي- اقتصـادي بوده 
اسـت )مهديـزاده، 1381،  صـص 294-291(. قبـول 
نظريـه يـا انديشـه »پارادايـم«1 در عرصـه برنامه ريـزي 
بـه ايـن معناسـت كـه تحـول در الگوهـاي برنامه ريزي 
اسـاس  ايـن  بـر  پارادايم هاسـت.  تحـول در  از  ناشـي 
بـا درنظرگرفتـن توسـعه به عنـوان پارادايـم مؤثـر در 
برنامه ريـزي، و تحـول در مفهـوم آن از »توسـعه صرف 
اقتصـادي« )تأكيـد بـر شـاخصهاي كمي مثـل افزايش 
توليـد ملـي، درآمـد ملـي، رشـد جمعيت شهرنشـين، 
»توسـعه  بـه  شـهري(  خانوارهـاي  درآمـد  و  هزينـه 
پايـدار و همه جانبـه« )تأكيـد بـر اهـداف اقتصـادي، 
اجتماعـي، فرهنگي، زيسـت محيطي باهـم و دركنارهم 
كـه تحـت تأثيـر پيدايـش مفاهيـم و ارزشـهاي جديد 
در عرصه هـاي علـوم اجتماعـي و سياسـي ماننـد: رفاه 
اجتماعـي، كيفيـت زندگـی، »ِعدالـت اجتماعـي«، 
دموكراسـي، و جامعه مدني مطرح شـده است(، روشها، 
نگرشـها، ارزشـها و اهـداف برنامه ريـزي نيز به سـرعت 
تحول و تكامل يافته و بازتاب گسـترده اي در طرحهاي 
توسـعه و عمـران شـهري و منطقه اي پيدا كرده اسـت. 
از مهم تريـن جريانهـاي فكري معاصـر در ارتباط با اين 
تحـول مي توان بـه رواج مفاهيم كيفيـت زندگي2، رفاه 
اجتماعـي3، و اهم آنهـا »ِعدالت اجتماعي«4 اشـاره كرد 
كـه نفـوذ و تأثيرگـذاري آنهـا هم چنـان روبـه افزايـش 

اسـت. عدالـت اجتماعـي و يكـي از ابعـاد وابسـته آن، 
»عدالـت فضايـي« يكـي از ايـن رويكردهـاي نويـن 
در زمينـه اصـالح و تكامـل مفهـوم توسـعه اسـت كـه 
در پرتـو نفـوذ ايـن مفهوم، رويكـردي جديـد در عرصه 
برنامه ريـزي شـهري شـكل گرفتـه اسـت كـه معتقـد 
اسـت برنامه ريـزي شـهري عـالوه بـر توجه بـه اهداف 
كالبـدي و كاركـردي، مي بايـد بـه نيازهـاي كيفـي و 
روانـي مـردم در محيـط زندگـي شـهري ماننـد هويت 
اجتماعـي، امنيـت و رفـاه اجتماعـي، اشـتغال پايـدار، 
آسـايش روانـي، احسـاس زيبايـي، همبسـتگي و تعلق 

اجتماعـي و غيـره، نيـز پاسـخ گويد.
بـر اين اسـاس در اين تحقيق به مفهوم عدالت سـنجي 
فضايـي در شـهر در رويكرد تحقق پذيري شـهر عدالت 
محـور پرداخته مي شـود. سـپس تالش شـده اسـت تا 
ميـزان مولفـه هـاي اثرگـذار بر مفهـوم عدالـت فضايي 
و مـوارد وابسـته بـه آن در مناطـق 22 گانه شـهرداري 
تهـران مـورد اشـاره قـرار گرفتـه و در پايـان سياسـتها 
و راهكارهايـي چنـد پيرامـون تحقـق بخشـي مفهـوم 

عدالـت مورد اشـاره قـرار گيرد.
مواد و روشها

چارچوب نظري تحقيق
چارچـوب  از  سـخن گفتن  امـكان  پژوهـش  ايـن  در 
نظـری وجـود نـدارد؛ چراكه مطابـق با برداشـت كيوی 
و كامپنهـود )1386( انتخـاب و ارائـه چارچـوب نظری 
از دو حـال خـارج نيسـت: يا بايـد از ميـان ديدگاههای 
موجـود يكـی را كه از همه مناسـب تر اسـت برگزيد يا 
بايـد ديدگاهـی متفـاوت از آنهايـی كـه از پيـش وجود 

اعِدلُوا ُهَو اَقَرُب لِلت قَوي »عدالت پيشه كنيد تا شما را به تقوا نزديك كند« )سوره الرحمان، آيه  7(؛ يا أَيَُّها الذيَن 
آَمُنوا ُكونُوا َقواميَن ِلِ ُشَهداَء بِالِْقْسِط َو ال يَْجِرَمنُكْم َشَنآُن َقْوٍم َعلی أاَل تَْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو أَْقَرب لِلتقوی »ای كسانی كه 
ايمان آورده ايد! همواره برای خدا قيام كنيد، و از روی عدالت، گواهی دهيد! دشمنی با جمعّيتی، شما را به گناه و 

ترك عدالت نكشاند! عدالت كنيد، كه به پرهيزگاری نزديكتر است« )سوره مائده، آيه  8(؛

Paradigm .1 اين مفهوم اولين بار توسط توماس كوهن فيزيكدان آمريكايي به كار برده شد؛ در يك نگاه اجمالي ميتوان پارادايم را به عنوان يك تصور بنيادي 
و اساسي از موضوع علم تعريف كرد.

2. Quality of Life
3. Social Welfare

4.Social Equity

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 38 بهار 94
No.38 Spring 2015 

393

داشـته انـد، سـاخت. ايـن بـدان معنا اسـت كـه محقق 
يـا }چارچـوب نظـری{ را بـه صورتـی كامـاًل نـو طرح 
می كنـد يا اين كـه آن را در جريان مطالعات اكتشـافی 
خوانـدن متون كشـف كرده اسـت و مطـرح می كند. با 
توجـه بـه اينكه در پژوهـش پيش رو، هنوز مـرور متون 
و سـوابق نظـری موضـوع به پايان نرسـيده اسـت، ارائه 
و تدويـن چارچـوب نظـری- بـا هريـك از دو رويكـرد 
فـوق-  بـه گونـه ای كـه هدايتگـر پژوهـش پيـش رو 
باشـد، ممكـن نمـی نمايـد و بايـد در مراحـل بعـدی 
پژوهـش صـورت پذيـرد. در چنيـن شـرايطی، طبيعی 
اسـت از ايـن موضـوع سـخن گفـت كـه بـا توجـه بـه 
روشـن نبـودن چارچوب نظـری مطالعه، امـكان معرفی 
متغيرهـاي مورد بررسـي در قالب يك مـدل مفهومی و 
شـرح چگونگـی بررسـی و اندازه گيـری متغيرها نيز در 

ايـن مرحلـه وجـود نخواهد داشـت.
روش تحقيق

روش انجام تحقيق حاضر عبارت است از:
1. »روش توصيفـي«: در مرحلـه »ادبيـات و مبانـي 
نظري« از روش توصيفي اسـتفاده شده است كه جايگاه 
صرفـاً تبيينـي داشـته و بـه تعريف و شناخت شناسـي 

مفاهيـم مرتبـط بـا موضوع پرداخته شـده اسـت.
2. »روش فراتحليـل«: از ايـن روش براي جمع بندي 
همه تحقيقات انجام شـده در رابطـه با موضوع »عدالت 

و شهرسـازي« در حوزه هـاي مختلف، گونه شناسـي آرا 
و نظـرات انديشـمندان و صاحبنظـران و ارائـه يك نظر 
و رويكـرد كلـي قابـل تقييـن و اسـتناد اسـتفاده شـده 

است.
3. »روش تحليـل ثانويه«: در مرحلـه تحليل و بيان 
يافتـه هـا از روش تحليـل ثانويـه اسـتفاده شـده اسـت 
كـه در حـوزه معيارهـاي »1. تأميـن منصفانه اشـتغال 
و مسـكن؛ 2. تأميـن دسترسـی كافـی بـه خدمـات؛ 3. 
تأميـن امكانـات )فرصـت( بـرای همـه و 4. انصـاف در 

تقسـيم منابـع« مورد بررسـي قـرار گرفته اسـت.
مدل تحليلی تحقيق و جامعه آماری 

جامعـه آمـاری مورد مطالعه در اين تحقيق شـهر تهران 
و مناطـق 22 گانـه آن می باشـد. در ايـن تحقيق، نحوه 

مـوارد زير مورد بررسـی قرار گرفته اسـت:
1. »تأميـن منصفانه مسـكن«: عدالت در حوزه مسـكن 
مـورد  تهـران  شـهر  گانـه  مناطـق 22  در  سـرپناه  و 
بررسـي قـرار گرفتـه اسـت كـه بـر پايـه »روش تحليل 
ثانويـه« مبتني بـر: »گزيـده گزارش هاي آمـاري مركز 
آمـار در پاييـز 1393، چكيـده گزارش هـاي سـالهاي 
در  ايـران  آمـار  مركـز  گزارش هـاي  و 1393؛   1392
گـزارش  1390؛  و   1385 سـالهاي  سرشـماري هاي 
سـنجش عدالت در كالنشـهر تهـران در مركز مطالعات 
برنامـه ريـزي شـهرداري تهـران: گزارش هـاي “عدالت 
در شـهر” شـهرداري تهـران )شـماره هـاي 1 تـا 5(، و 
آمارنامـه شـهرداري تهران در سـالهاي مختلـف« انجام 
يافتـه اسـت. در ضمـن بـه دليـل عـدم ارتبـاط مقولـه 
اشـتغال بـا حوزه تخصصـي رسـاله و مفهوم مـورد نظر 
آن در تحليـل مسـير يـا مسـير يابـي علـي متغيرهـا 
بـا مديريـت شـهري، از انجـام بررسـي در ايـن رابطـه 

)اشـتغال و عدالـت اجتماعـي( پرهيـز گرديـد.
2. »تأميـن دسترسـی كافی بـه خدمـات«: توزيع چند 
نـوع از خدمـات عمومـی شـهری )خدمـات آموزشـی، 
ورزشـی، فضای سـبز، بهداشـتی- درمانـی و فرهنگی- 
مذهبـی( كـه از روشـي كـه به تفصيـل در ادامـه آورده 
مـي شـود؛ و روش تحليـل ثانويـه بـا اسـتناد به اسـناد 

گفتـه شـده در قبـل انجـام گرفته اسـت.

نمودار 1. مولفه هاي تاثيرگذار در چارچوب نظري و 
عدالت سنجي در شهر عدالت محور؛ ماخذ: ترسيم 
نگارندگان بر اساس جمع بندي مباني نظري تحقيق.
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3. »تأميـن امكانـات )فرصـت( بـرای همـه و انصاف در 
تقسـيم منابـع«: كـه از روش تحليـل ثانويـه مبتني بر 
گـزارش هاي سـازمان بهزيسـتي و آمارنامه شـهرداري 
و فراتحليـل چنـد تحقيق دانشـگاهي بهره برده اسـت. 

مباني نظري
مفهـوم »شـهر ِعدالت محـور«، به عنـوان هـدف نهايـی 
برنامه ريـزی، بحثـی اسـت كـه در سـال های اخيـر در 
ادبيـات برنامه ريزی كشـورهای توسـعه يافتـه به وجود 
آمده اسـت. »فاينسـتان« كسـی اسـت كه »ايده شـهر 
عـادل« را در سـال 2006 مطـرح كرده اسـت. انديشـه 
دربـاره  فلسـفی  بحث هـای  تركيـب  از  عـادل  شـهر 
ِعدالـت، »انديشـه تاريخـی اتوپيـا و شـهر ايـده آل«، 
پديـدار شـده اسـت. اين ايـده از بحث ِعدالت چيسـت؛ 
اسـتارت ميل،  جـان  راولـز،  جـان  چـون:  كسـانی  از 
الهـام گرفتـه شـده  يونـگ، مارتهـا نوسـبوم  ماريـون 
اسـت. ايـن افـراد از زوايـای مختلف به ايـن مفهوم نگاه 
كـرده انـد. كاوش ايـن مفهوم در عمل شـامل مطالعات 
اوليـه از شـهرهای امريـكا و همچنين اروپـا، خاورميانه 
و امريـكای التيـن می شـود. شـهر عـادل، ِعدالـت را به 
عنـوان يـك موضـوع توزيعی مـی بيند و به سـمت فرم 
هـای مسـاوات پيـش مـی رود، ايـن در حالی اسـت كه 
منتقـدان ِعدالـت توزيعـی ايـن را الزم مـی داننـد ولی 
بـرای حركـت اصولـی برنامه ريـزی، كافی نمـی دانند و 
برای جلوگيری از شكسـت اين برنامه، شناسـايی نقش 
قدرت هـا و نيروهـای تاثيرگـذار در جامعـه را ضـروری 
می داننـد. شـهر عـادل بـر اسـاس دموكراسـی، ِعدالت، 
تنـوع رشـد و پايـداری تعريف شـده اسـت. هرچند كه 
ايـن ارزشـها، دارای نامطلوبـی هـای بالقـوه و خطراتـی 
نيـز هسـتند. مثـاًل يـك اكثريـت كوته فكـر می توانـد 
دموكراسـی را بـرای گـروه اقليـت بی اثر كنـد؛ يا اينكه 
هزينـه بـاالی بدسـت آوردن ِعدالـت از طريـق توزيـع 
مجـدد، مـورد تنفـر افـراد متضـرر قرارگيرد، يـا موجب 
به وجـود آمـدن بحـران مشـروعيت و حتـی جنگهـای 
تالفی جويانـه و مدنـی شـود؛ گوناگونـی و تنـوع مـی 
توانـد موجـب تفكيـك های اجتماعی شـود؛ و رشـد، با 
كمتـر كـردن توزيع مجدد باعث شـود منفعت، بيشـتر 

بـه افـرادی برسـد كـه دارايی بيشـتری دارنـد. پايداری 
ممكـن اسـت باعـث كاهش رشـد اقتصـادی شـود و از 
ايـن رو بيـكاری افزايـش می يابـد و افرادی هـم قربانی 
مصـرف بهينه می شـوند. مطـرح كنندگان ايـن مفهوم، 
ِعدالـت را در تمـام جنبه هـای زندگـی شـهری در نظر 
می گيرنـد، و اينكه شـهر عـادل چگونه بايد در دسـتور 
اصالحـات شـهری قـرار گيـرد تـا بتواند ديـدگاه عملی 
در حل مشـكالت سياسـت های شـهری داشـته باشـد. 
هميـن طـور آنها به دنبال پركردن شـكافی هسـتند كه 
ادراك نظـری ِعدالـت شـهری و واقعيـت برنامه ريزی و 
شـكل گيری شـهرها وجـود دارد. شـهر عـادل در واقـع 
چارچـوب قدرت دهنـده ای را بـرای بازيگـران شـهری 
فراهـم می كنـد تـا بتواننـد كيفيـت زندگی شـهری را 
بهبود ببخشند )شـيعه، 1380، ص 106(. در سال های 
اخيـر بـا توجـه بـه تاكيدی كـه بـر مفاهيـم اجتماعی، 
تنـوع جامعـه، دموكراسـی و فضـا شـده اسـت، ِعدالـت 
فضايـی بـه عنـوان مركـز ثقـل انـواع ِعدالـت در برنامه 
ريزی شـهری مورد تاكيـد قرار گرفته اسـت. ِعدالت در 
لغـت اعتدال و حد وسـط بين »عالـي و داني« و »افراط 
و تفريط« اسـت، در افراد اجتماع بشـري هم عبارتسـت 
از افـرادي كـه بخش عمده اجتماع را تشـكيل مي دهند 
و آنـان همـان افـراد متوسـط الحالنـد كـه در حقيقـت 
بـه منزلـه جوهـره اجتماعنـد و همه تركيـب اجتماعي 
روي آنـان دور مي زنـد. در فرهنـگ علوم سياسـي آمده 

است: 
»ِعدالـت اجتماعـي يعنـي بـا هريـك از افـراد جامعـه 
به گونـه اي رفتـار شـود كـه مسـتحق آن اسـت و در 
جايگاهـي قـرار گيـرد كـه سـزاوار آن اسـت. به عبـارت 
ديگـر، هـر فرد براسـاس كار، امكانات فكـري و ذهني و 
جسـمي بتواند از موقعيتهاي مناسب و نعمات برخوردار 
شـود. همچنيـن ِعدالـت اجتماعي يعني كاربـرد مفهوم 
عـدل توزيعـي نسـبت بـه ثـروت، دارايـي، امتيـازات و 

مزيتهايـي كـه در يـك جامعه انباشـته شـده اسـت«.
همچنيـن نابرابري فضايـي بازتاب فيزيكـي نابرابريهاي 
اقتصـادي- اجتماعـي اسـت. بـه بيانـي ديگـر، ظهـور 
خدمـات،  مالـي،  امـور  بـازار،  توليـد،  جهانـي  نظـام 
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ارتباطـات راه دور، فرهنگهـا و سياسـتها از نظـر فضايي 
و در درون شـبكه اي جهانـي از شـهرها پديـدار شـده 
در  سياسـي  و  فرهنگـي  اقتصـادي،  تغييـرات  اسـت. 
مقيـاس جهانـي اثـرات بنيادينـي در تجديـد سـازمان 
و بازسـاخت شـهرهاي جهـان برجـاي گـذارده اسـت. 
بيـن تحقـق ِعدالـت اجتماعي و سـطح توسـعه يافتگي 
رابطـه وجـود دارد. بنابرايـن، شـهر جهـان سـومي بـا 
و  اسـت  روبـرو  اجتماعـي  نابرابـري  گوناگـون  ابعـاد 
فراگيـر  و  يكدسـت  عينـي  ماهيـت  از  درعين حـال، 
از شـهرهاي  بااين وجـود، بسـياري  نيسـت.  برخـوردار 
كشـورهاي درحال توسـعه با مسـائل و مشكالت همانند 
و مشـابهي مواجهنـد. رشـد شـتابان جمعيـت، معضـل 
اشـتغال و كار و گسـترش بخـش غيررسـمي، مشـكل 
سـكونتگاههاي  گسـترش  و  شـكل گيري  و  مسـكن 
غيررسـمي و محله هـاي فقيرنشـين و به صـورت عـام 
فقر شـهري، ناپايـداري شـهري در زمينه هاي اجتماعي 
اقتصـادي و محيطي و مواردي از اين دسـت، مسـائل و 
مشـكالت مشـترك اكثر ايـن شـهرها بشـمار مي روند. 
مسـائلي همچون نسـبيت ارزشـهاي اخالقـي، برابري و 
نابرابـري نسـبي و درجات ِعدالـت و بي ِعدالتي اغلب در 
مفهـوم قشـربندي مسـتترند. ايـن مفهـوم همچنان كه 
و  بحثهـا  در  مي شـود،  اسـتفاده  اجتماعـي  علـوم  در 
مناقشـات سياسـي، ايدئولوژيـك و اخالقـي نيـز به طور 
گسـترده كاربرد داشـته است. بحث قشـربندي و توزيع 
برحسـب نيـاز و توزيـع برابـر از نظر اصـول زيربنايي به 
ديدگاههاي سوسياليسـتي و توزيع برحسـب شايستگي 
و انصـاف بـه ديدگاههـاي سـرمايه داري نزديك اسـت. 
برنامه ريـزي  مطالعـات  از  اندكـي  تعـداد  به طوركلـي، 
شـهري بـه روشـني به مسـئله ِعدالـت مي پردازنـد، امـا 
برخـي از گروههـاي برنامه ريـزي هدفهـاي ويـژه اي را 
در رابطـه بـا ِعدالـت در ارزشـيابي مـورد اسـتفاده قرار 
مي دهنـد. يكـي از راههـاي تحقق ِعدالـت اجتماعي در 
شـهر، گسترش مشـاركتهاي مردمي در فرايند طراحي، 
اجـرا، نظـارت و كنتـرل برنامه هـا و طرحهـاي شـهري 
اسـت. مهم تريـن اولويـت طرحهاي مشـاركت عمومي- 
خصوصي، اطمينان از اين امر اسـت كه همه بخشـهاي 

جامعـه كـه مـردم فقير و اقليتهـاي قومي را نيز شـامل 
مي شـود، بـه خدمـات پايـه دسترسـي داشـته باشـند. 
ايـن جنبـه بايـد در تمـام مراحـل طراحـي مشـاركت 
بخـش عمومـي- خصوصـي و به ويـژه در زمـان تأميـن 
مالـي سـرمايه در نظـر گرفتـه شـود. اگرچـه گروهي از 
محققـان معتقدنـد مسـكن در تحقق ِعدالـت اجتماعي 
به علـت ايجـاد اشـتغال و رفـع بيـكاري مؤثر اسـت، اما 
نبايـد فرامـوش كـرد كـه مسـكن خـود معلـول ميزان 
تحقـق ِعدالـت اجتماعي اسـت. به بياني ديگر، مسـكن 
در شـهر يكـي از شـاخصهاي عمـده سـنجش ِعدالـت 
اجتماعـي اسـت. نابرابريهاي چشـمگير در شـاخصهاي 
مسـكن )تراكـم نفـر در واحـد مسـكوني و اتاق، سـرانه 
مسـكوني، نـوع مصالـح سـاختماني، امكانـات( معـرف 
عـدم ِعدالـت اجتماعي در شـهر اسـت. در يـك جامعه 
و اقتصـاد رانتـي، توزيـع نابرابر قـدرت، ثـروت و درآمد 
مانـع اصلـي تحقـق ِعدالـت اجتماعي بشـمار مـي رود. 
به لحـاظ نظـري 3 رويكرد عمـده را مي تـوان در تعريف 

ِعدالـت اجتماعـي از يكديگـر متمايز سـاخت: 
1- رويکرد اثبات گراي حقوقي؛ 

2- رويکرد روندي؛ 
3- رويکرد غايتگرايانه.

اثبات گـراي حقوقـي«، ِعدالـت را مفهومـي  »رويكـرد 
نسـبي مي داند كه فقط در ارتباط با نظامهاي مشـخص 
حقوقـي معنـاي عينـي مي يابـد. به قـول هابـز، قوانين، 
قواعـد ِعدالتنـد. ازايـن رو، چيـزي غيرعادالنـه شـمرده 
نمي شـود، مگـر اينكـه در تضـاد بـا قانـون قـرار گرفته 
باشـد. از ايـن ديـدگاه مفاهيـم عادالنـه و غيرعادالنـه 
بيـرون از چارچـوب قانـون معنـا نخواهد داشـت. قانون 
در ايـن ديـدگاه محصـول اراده حاكم اسـت. در رويكرد 
رونـدي ِعدالـت، به جاي اينكـه وضعيتهـاي اجتماعي با 
معيـاري بيرونـي )براي مثـال صالحيت، لياقـت يا نياز( 
مـورد ارزيابـي قرار گيرد، روشـها، روندهـا و قواعد مورد 
بررسـي قـرار مي گيرنـد. در اينجا گفتن هر سـخني در 
بـاب عادالنـه يا غيرعادالنه بـودن نتايج، بي مورد اسـت. 
رويكـرد غايتگرايانه بـه ِعدالت آن را ويژگـي رفتار افراد 
نمي دانـد، بلكـه آن را خصلـت وضعيـت امور يـا نتيجه 
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فرايندهـاي اجتماعي محسـوب مي كند. از سـوي ديگر، 
نظريـات شـهر ِعدالت محـور بـه دو گروه قابل تقسـيم 

است:
ِعدالـت  نفع طلبانـه  و  قـراردادي  »نظريـه   -1
شـهري«، كه از قـرن 17م بـه بعد در غرب رايج شـد. 
 )1776-1711( »هيـوم«  و   )1679-1588( »هابـز« 
ايـن  نماينـدگان  مهم تريـن  و 18م  در سـده هاي 17 
نظريـه بودنـد. بـه نظـر »هابـز« ِعدالـت عبارتسـت از 
اجـراي تعهداتـي كـه فـرد از روي نفع طلبي بـه اجراي 
آنهـا رضايـت داده اسـت. پـس اسـاس ِعدالت، قـرارداد 
اسـت. هيـوم نيز كه متأثر از انديشـه هابـز و الهام بخش 
مكتـب اصالـت فايـده بـود ِعدالـت را در تأميـن منافـع 

متقابـل مي ديـد. 
2- »نظريـه بي طرفي ِعدالت شـهري«، كـه در آن 
اسـاس بـر ناديده گرفتـن منافع افـراد درگيـر و از نگاه 
نظـري ايده ئـال اسـت كـه در آن ميـان نفعـي نـدارد. 
ايـن برداشـت غايتگرانـه از ِعدالـت در مقابـل برداشـت 
ابزارگرايانـه هابـز و هيـوم، برداشـتي كانتـي اسـت. در 
حقيقـت نظريـه غايتگرا و اخالقي كانتـي نيازمند فرض 
وجـود وضعـي مفروض اسـت كـه در آن اصـول ِعدالت 
قـرار گرفتـن در آن وضـع مسـتلزم  يافـت مي شـود. 
محروميـت از اطالعـات دربـاره منابـع خود اسـت. تنها 
در پـس ايـن »حجـاب يـا پـرده جهـل« مي تـوان بـه 

بي طرفـي رسـيد.
در يـك تقسـيم بنـدي ديگـر و بـا رويكـردي نسـبتاً 
فلسـفي، ديدگاههـاي عمـده دربـاره ِعدالت و شـهر 

عبارتنـد از:
1- ديـدگاه آنارشيستـــي. »پيتـر كروپوتكيـن«، 
جغرافيـدان روسـي، معتقـد بـود كـه زندگـي مطلـوب 
انسـاني تنهـا بـا ِعدالـت اجتماعـي، تعـاون و مهربانـي 
ميـان مـردم امكان پذير اسـت و بدون مسـاوات، ِعدالت 
وجـود نـدارد و بـدون ِعدالـت، صلحـي وجـود نخواهـد 
داشـت. »اليـزه ركلـو« كـه »ايوالكسـت« از او به عنوان 
بزرگ تريـن جغرافيـدان فرانسـه يـاد مي كنـد، مدافـع 
خسـتگي ناپذير سـتم ديدگان و دشـمن دولـت و هـر 

نـوع قانونـي به جـز قوانيـن طبيعـي بود.

2- ديدگاه ليبراليسـتي. از معروف تريـن چهره هاي 
ديدگاه ليبراليسـتي، »جان راولز« اسـت. جوهر انديشه 
جـان راولز »ِعدالـت به مثابه انصاف« اسـت. وي در پرتو 
مفهـوم اخالقـي ِعدالـت، جامعه مطلوب خـود را بر پايه 
دو اصـل تصويـر مي كند: اصل نخسـت از آزاديهاي برابر 
و فرصتهـاي برابـر دفـاع مي كنـد و اصـل دوم ناظـر به 
ايـن نكتـه اسـت كه تحت چه شـرايطي مي تـوان گفت 

نابرابريهـاي اجتناب ناپذير موجه و عادالنه اسـت.
يكـي ديگـر از چهره هـاي ايـن مكتب، »ديويد مارشـال 
اسـميت« اسـت. از نظـر وي، فرصتهاي زندگي انسـانها 
الگوهـاي  اسـت.  شـده  توزيـع  نابرابـري  به صـورت 
جغرافيايي توسـعه يا شـاخصهاي اجتماعي اين موضوع 
را بـه وضوح آشـكار مي سـازند. درجه و ميـزان نابرابري 
كـرد.  اندازه گيـري  گوناگونـي  راههـاي  از  مي تـوان  را 
وجـود گروههـاي كامـاًل محـروم در جامعـه مسـتقيماً 
مي توانـد بـر سـاير گروههـا اثـر بگـذارد. آنهـا نيـاز بـه 
هزينه گـذاري جهـت رفـع بيـكاري و تأميـن اجتماعي 
دارنـد و هنـگام بـروز بي نظمي در جامعه ممكن اسـت، 
»سـاخت اجتماعي« را مورد تهديد قرار دهند. اسـميت 
بدون آنكه از شـيوه هاي اسـتثماري نظام سـرمايه داري 
سـخني به ميـان آورد، درخصوص »كيفيـت زندگي« و 

ِعدالـت اجتماعي مي نويسـد: 
»بحـث بـر سـر توزيـع عادالنـه منافـع جامعـه موضوع 
مباحثـات بي نتيجه دو هزار سـاله بوده اسـت. اين بحث 
بـه همـان اندازه ابهـام دارد كـه تعريف زندگـي. وي، از 
ايـن نظـر جـان راولـز جانبـداري مي كند كـه مي گفت: 
سياسـتهاي اجتماعي بايسـتي برحسـب تأثيراتشـان بر 
فقيرتريـن اعضـاي جامعـه مـورد قضـاوت قـرار گيـرد. 
به عبـارت ديگـر، بايسـتي اقداماتـي صـورت گيـرد كـه 
طـي آن سـود فقـرا بـر منافع ثروتمنـدان ترجيـح داده 
شـود. بـه راسـتي ِعدالـت به مثابـه برابـري، يـك اصـل 

جهانـي قابل بحث اسـت«.
ايـن  معـروف  نظريه پـرداز  هايـك«،  ُفـن  »فردريـش 
ديـدگاه، اسـتدالل مي كنـد كـه نابرابريهـا و ناروائيهايي 
در نظـام بـازار نهفتـه اسـت، امـا اينهـا اجتناب ناپذير و 
حتـي مفيدنـد. به ويژه آنكـه نابرابري جزئي ضـروري از 
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فراينـد متمدن شـدن اسـت. مالحظه مي شـود كه وي 
چـون نظـام بـازار را نظـام احسـن مي دانـد كـه در آن 
انتخـاب اصلـح صـورت مي گيرد، هر نـوع دخالت در آن 
را موجـب بي ِعدالتـي دانسـته و ايـن نظـام را متضمـن 

ِعدالـت روشـي و مبادلـه اي مي شـمارد.
طيـف  ديـدگاه  ايـن  راديکاليسـتي.  ديـدگاه   -3
وسـيعي از انديشـمندان چپ سـنتي و چپ نو را شامل 
مي شـود. »كارل ماركـس«،  و »فردريـش انگلـس« از 
سرشـناس ترين چهره هـاي ايـن نحله فكرينـد و ديويد 
هـاروي از چهره هـاي معاصـر ايـن ديدگاه اسـت. تأكيد 
وي بيشـتر بـر اقتصاد سياسـي اسـت. او شـهر را محل 
انباشـت ارزش اضافـي ناشـي از اسـتثمار كارگـران و 
همچنيـن محـل تجمع مـازاد توليـد مناطـق پيراموني 
مي دانـد كـه ايـن ثروتهـا به صـورت ناعادالنـه اي ميـان 
ِعدالـت  اصـل  مي شـود.  تقسـيم  شـهري  طبقـات 
»توزيـع  مفهـوم  براسـاس  هـاروي  نظـر  از  اجتماعـي 
عادالنـه از طريـق عادالنـه« قـرار دارد. درواقـع، هاروي 
كوشـيده اسـت كـه تفكـر اقليدسـي بـه فضـا را درهم 
شـكند، به جـاي سـازوكار »بـازار« ِعدالـت اجتماعـي را 
بنشـاند و زمينـه را بـراي يافتن نظمي ديگـر براي فضا 

كند. فراهـم 
»ميلتون سـانتوس« يكي از نخسـتين كسـاني است كه 
نشـان داد ايـن دوگرايـي بـا مناسـبات نزديكـي همراه 
اسـت و ميـان 2 بخـش اقتصادي ياد شـده پيوند برقرار 
مي كنـد. به طوري كـه بـدون ايـن مناسـبات، شـهرهاي 
جهان سـوم بيش از آنچه هم اكنون شـاهد آن هسـتيم 
مي توانـد در معـرض انفجـار و خطـر از هـم پاشـيدگي 
شـاهد  كشـورها،  ايـن  »در  بدين ترتيـب  گيـرد.  قـرار 
قطب بنـدي اجتماعـي هسـتيم و كاهـش درآمدهـاي 
واقعي، تنگدسـتي و درماندگي كامـاًل رواج دارد. در اين 
خصـوص، پال معتقد اسـت گروههايي كـه درآمد باال و 
تحصيـالت بهتر دارند قـادر به بهره بـرداري فعاالنه تري 
از فضـا هسـتند، حـال آنكه گروههـاي كم درآمد اسـير 
نمي آورنـد.  به دسـت  آن  بـر  تسـلطي  و  آن مي شـوند 
محيـط  پردرآمـد  گروههـاي  اسـت  معتقـد  نيـز  دال 
زيسـت فيزيكـي را يـك منبـع اسـتفاده و بهره بـرداري 

نظـر  از  كم درآمـد  گروههـاي  آنكـه  حـال  مي داننـد، 
اقتصـادي- اجتماعـي، تنهـا ناچـار بـه تحمـل محيـط 
زيسـت هسـتند.« در مجموع مي توان ديـدگاه راديكال 
را تحليلـي- انتقادي بشـمار آورد. رهيافتهاي پيشـنهاد 
شـده از سـوي آنـان در جهـت تأمين ِعدالـت اجتماعي 
فرايندهـاي  بـر  ناظـر  و  ريشـه اي  و  اساسـي  عمدتـاً 

اقتصـادي و سـاخت اجتماعي اسـت.
مفهـوم ِعدالـت اجتماعـی در توزيـع خدمـات 

عمومـی شـهری
سـاختار اساسـی جامعه، از نهادهايی تشـكيل می شود 
كـه چگونگـی و نحـوه دسـتيابی افـراد بـه منابعـی كه 
وسـيله ارضای نيازهای گوناگون آنان اسـت، به واسـطه 
ايـن نهادهـا رقـم می خـورد. اجتمـاع دارای منابعـی 
اسـت كـه وسـيله تاميـن نيازهـای افـراد اسـت. ايـن 
منابـع را شـايد تـوان در سـه گـروه دسـته بندی كـرد: 
قـدرت، منزلت و موقعيـت اجتماعی و ثـروت. از 
ايـن رو سـاختار اجتمـاع عبـارت از نهادهايی اسـت كه 
هـم چگونگـی دسـتيابی بـه اين منابـع را مشـخص، و 
هـم حقـوق و وظايف افـراد را تعيين می كنـد. به تعبير 
و  امكانـات  توزيـع  و  وظايـف  و  نظـام حقـوق  ديگـر، 
فرصت هـا و مواهب به وسـيله سـاختار اساسـی جامعه 
نهادهـای آن سـامان می يابـد و تعريـف می شـود؛  و 
تفاوتـی نمی كنـد كـه آن جامعـه بسـيط يـا پيچيـده 
نهادهـا  برخـی  باشـد.  گسـترده  مناسـبات  دارای  و 
كـه شـاكله سـاختار اجتماعـی را تشـكيل مـی دهنـد، 
عبارتنـد از قوانينی كه حقوق اساسـی، مزايا و امتيازات 
برابـر يـا نابرابر افـراد جامعه را ترسـيم می كننـد. نظام 
اقتصـادی و قوانيـن حاكم بـر توليد و توزيـع اقتصادی، 
نظـام سياسـی و نحـوه توزيع قـدرت سياسـی و ميزان 
سياسـی  كالن  تصميم گيری هـای  در  افـراد  نقـش  و 
اجتماعـی، نظـام آموزشـی و نحـوه و ميزان دسترسـی 
آحـاد جامعـه به آموزش و رشـد عليم، بهداشـت و نظام 
مالياتـی، حقـوق اجتماعـی طبقـات ضعيـف و نيازمند 
قوانينـی اسـت كـه در تمام عرصـه های پيشـين نحوه 
برخـورداری افـراد و شـيوه توزيـع مواهـب، مسـئوليت 
هـا و وظايـف افـراد و گـروه هـا را مشـخص مـی كنـد. 
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ايـن نهادهـا و موسسـه هـا سـاختار جامعه را تشـكيل 
مـی دهنـد و بحث ِعدالـت اجتماعی يا ِعدالـت توزيعی 
بـه نحـوه تكويـن سـاختار اجتماعـی اسـت.  مربـوط 
پرسـش اصلـی در مبحـث ِعدالـت اجتماعـی آن اسـت 
كـه معيارهـا و اصـول حاكـم بـر سـاختار اجتماعـی 
چـه بايـد باشـد تـا جامعـه ای عادالنه تشـكيل شـود و 
سـاختار اساسـی آن جامعـه مبتنـی بـر اصـول ِعدالت 

شـكل گيـرد )كاتوزيـان، 1379، ص 34(.
جـان راولز اسـتاد فلسـفه دانشـگاه هـاروارد، بـه خوبی 
ايـن مطلـب را مورد توجـه قـرار داده و در ابتدای كتاب 
نظريـه ِعدالـت مـی گويـد: از نظـر مـا موضـوع اصلـی 
ِعدالـت، سـاختار اساسـی جامعـه، يـا به طـور دقيق تر 
شـيوه ای اسـت كـه نهادهـای مهـم اجتماعـی، حقوق 
و وظايـف اساسـی را توزيـع نمـوده و چگونگی تقسـيم 
مزايـای حاصـل از همـكاری اجتماعـی را تعييـن مـی 
كننـد و در ادامـه گوشـزد مـی كنـد كـه محـور بـودن 
نهادهـای اجتماعـی در تعريـف او از ِعدالـت، منافاتـی 
بـا معنـای سـنتی ِعدالـت كـه در آن رفتـار شـخصی و 
اسـتحقاق های فـردی محـور قـرار مـی گيـرد، نـدارد. 
زيـرا ايـن اسـتحقاقها معمـوالً از نهادهـای اجتماعـی و 
انتظارهـای مشـروعی كـه از آن بر می خيـزد، نشـات 
می گيـرد. ِعدالـت، محكم مشـروعيت روابـط اجتماعی 
و اصـول حاكـم بـر آن و مهـم تريـن ضابطـه مطلوبيت 
نظـام های اجتماعی اسـت. به نظر راولـز، ِعدالت زمانی 
محقـق می شـود كـه توزيع صحيح سـود و مسـئوليت 
در همـكاری اجتماعـی محقـق شـود و اين امـر مربوط 
به سـاخت جامعه و نهادهای تشـكيل دهنده آن اسـت. 
زيرا نهادهای اجتماعی شـيوه دسترسـی افـراد به منابع 
را معيـن می كننـد و قواعـد تعييـن حقـوق و امتيازات 
و رسـيدن به قدرت سياسـی و انباشـت سـرمايه را دربر 
دارند1. راولز به دنبال ترسـيم وضعيتی اسـت كه در آن 
قـدرت و ثـروت به صـورت متناسـب بين افـراد جامعه 
توزيـع شـود. از نظـر اجتماعـی، يـك نظـام اجتماعـی 

پايدار بايد به توزيع برابر و تسـوی تسـهيالت و خدمات 
اجتماعی شـامل: بهداشـت، آمـوزش و پـرورش، برابری 
جنسـی، پاسـخ گويی سياسـی و مشاركت دسـت يابد. 
ادامـه رونـد نابرابـری و بی ثباتـی اجتماعی و بـه دنبال 
آن تخريـب محيطـی ممكن اسـت به مراحـل غير قابل 
بازگشـت برسـد. از داليل عمـده نابرابری در دسترسـی 
و  بـه منابـع طبيعـی، تسـهيالت و خدمـات شـهری 
روسـتايی می تـوان به مـواردی مانند عملكـرد صاحبان 
صنايع، شـهرداری ها، سـازمان های دولتـی و تجاری و 
همچنيـن سياسـت گذاری و برنامه هـای دولتی و نحوه 
اجرای آنها اشـاره كرد. ِعدالت اجتماعی در شـهر يعنی 
حفـظ منافـع گروه های مختلـف اجتماعی بـه طور عام 
و گـروه هـای هـدف بـه طـور خـاص بـه وسـيله توزيع 
بهينـه منابع شـهری، درآمدها و هزينه هـا بنابراين بايد 
هـدف اصلـی برنامه ريزان شـهری، دسـتيابی بـه توزيع 
عادالنـه منابـع عمومـی باشـد. در تخصيـص منابع بايد 
بـه اين دو سـوال مهـم به طور مسـتمر توجه كـرد كه: 
چـه كسـی هزينه هـا را مـی پـردازد؟ و چه كسـی چه 
چيـزی را در كجـا به دسـت مـی آورد؟ تا توزيـع منابع 
مسـيرهای عادالنـه و درسـت را طـی كنـد و تـا حـد 
امـكان نـه فقط همـه بلكه گـروه هـای اجتماعی هدف 
بـه منظـور رفـع تبعيـض و برقـراری تـوازن و تعـادل 
شـهری، بيشـتر مورد توجه باشـند )قطـب، 1385، ص 

.)89
معيارهای ِعدالت در توزيع خدمات شهری

ديويـد هـاروی ماهيـت ِعدالت اجتماعی برای سـنجش 
عادالنـه بـودن توزيـع منابع و خدمات، تحت سـه معيار 
زيـر عنـوان مـی كند: معيـار نياز بـه عنوان مهـم ترين 
معيـار، منفعـت عمومـی بـه عنـوان دوميـن معيـار و 

اسـتحقاق به عنـوان معيار سـوم.
در ادامه بايد گفت كه؛ 

1. »نياز مفهوم نسبی اسـت«. احتياجات و نيازهای 
انسـان ثابت نيسـتند و به موازات تحول جامعه، نياز هم 
1. تا سال 1960، عدالت اجتماعي وارد مباحث جغرافيايي نشده بود تا اينكه از اواخر دهه 1960، مفهوم و كاركرد عدالت اجتماعي وارد ادبيات جغرافيايي 
مي شود. جغرافياي راديكال و ليبرال را بيش از ساير مكتب ها تحت تاثير قرار مي دهد. مسائلي نظير رفاه اجتماعي، نابرابري شديد، فقر، شيوع امراض، 
نژاد پرستي، قوم گرايي، جرم و جنايت، اصالت زن و آلونك نشيني كه تا آن زمان در جغرافيا فراموش گشته بود به سرعت مورد توجه جغرافيدانان قرار مي 
گيرد و هر يك از اين موضوعات، جغرافياي خاص خود را مي يابد. يعني براي اولين بار صداي بازندگان در جوامع انساني، در علم جغرافيا طنين انداز مي 

شود. بدينسان از دهه 1970 به بعد، نظام ارزشي و نظام اخالقي، تفكرات جغرافيايي را به مسير هاي تازه اي كشاند. 
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تحـول می يابـد. نياز به حداقل خدمـات را چه از حيث 
كمـی و چـه بـه لحـاظ كيفـی مـی تـوان تعييـن كرد. 
ايـن حداقـل بر حسـب هنجارهـای اجتماعـی در طول 
زمـان تغييـر مـی كنـد و نيـز راه هـای متفاوتـی برای 
پاسـخ گويـی به ايـن نيازهـا می تـوان تصور كـرد. بعد 
از تعييـن اينكـه كدام يـك از مقوالت جزيـی واقعاً نياز 
بـه حسـاب می آينـد، بايـد بـه طريقی ضوابـط منطقی 
بـرای تشـيخص حداقـل آسـتانه هـر يـك از مقـوالت 
جزيـی بـه وجـود آورد. افـراد دارای حقوق مسـاوی در 
بهـره بـرداری از منابـع و امتيازات هسـتند ولـی نياز به 
همه مشـابه نيسـت. تسـاوی در بهره برداری از ديدگاه 
افـراد بـه صورت تخصيـص نابرابـر منافع جلـوه گر می 

شود. 
2. »كمـک به مصالح عمومـی«: برگردانـدن مفهوم 
كمـك به مصالـح عمومی )منفعت عمومـی( به مفاهيم 
جغرافيايـی موجـود كار نسـبتاً آسـانی اسـت. در اينجا 
مسـئله اصلـی ايـن اسـت كـه تخصيـص منابـع به يك 
منطقـه چگونه در وضع سـاير مناطق تأثيـر می گذارد. 
فنـون چنـدی بـرای حـل پـاره ای از ايـن مسـائل در 
تحليـل ضريـب فزايندگی بيـن منطقه ای، قطب رشـد 
و اثـرات خارجـی تكنولوژی وجود دارد. اثرات گسـترده 
مـی توانـد مثبت يـا منفـی باشـد. منعفـت عمومی در 
حقيقـت معنـای ديگـری كه همـان افزايـش كل توليد 
باشـد دارد كـه همان معنـای كارايی و معيارهای رشـد 
اقتصـادی و تحليـل اثـرات خارجی و تاثيـرات جانبی را 
دارد. اگـر مراد دسـت يافتـن به ِعدالت اجتماعی باشـد 
معنـای منفعـت عمومـی بايد نسـبت به نتايـج توزيعی 

جنبه ثانوی داشـته باشـد. 

3. »اسـتحقاق«: بـر اسـاس تعريف ِعدالـت اجتماعی، 
ِعدالـت اجتماعـی در اينجـا بـه معنی آن اسـت كه اگر 
تسـهيالتی مـورد نيـاز اسـت و اگـر ايـن تسـهيالت به 
نوعـی بـه مصالـح عمومـی يـاری مـی رسـاند آنـگاه و 
فقـط آنـگاه اسـت كـه مـا حـق داريـم منابع اضافـی را 
بـرای دفـاع از آن صـرف كنيـم. اسـتحقاق درچارچوب 
جبـران  بـرای  اضافـی  منابـع  تخصيـص  جغرافيايـی 
مشـكالت اجتماعـی و طبيعـی خاص هر منطقه اسـت. 
از نظـر هـاروی1 ِعدالـت اجتماعی در شـهر بايد به گونه 
ای باشـد كـه نيازهـای جمعيـت شـهری را پاسـخگو 
باشـد بـه تخصيـص منطقـه ای منابـع را بـه گونـه ای 
هدايـت كنـد كـه افـراد بـا كمتريـن شـكاف و اعتـراق 
نسـبت به اسـتحقاق حقوق خـود مواجه باشـند، از نظر 
وی مفهـوم ِعدالت اجتماعـی در نهايـت، توزيع عادالنه 

از طريـق عادالنـه معنـا می شـود. 
خدمـات  توزيـع  در  توزيعـی  ِعدالـت  مفهـوم 

شـهری
مكانيابـی  مسـتلزم  عادالنـه،  توزيـع  برنامه ريـزی،  در 
تسـهيالت و خدمـات اسـت بـه ايـن ترتيـب بسـياری 
از تفـاوت هـای فضايـی منفعـت و سـودها را ممكـن 
می كننـد و دسـتريس داشـتن گـروه هـای اجتماعـی 
بـه آنهـا را تعيين مـی كننـد. تخصيص منابـع عمومی 
زمانـی از وظايـف پنهـان دولـت )حكومـت( بـود ولـی 
بـه  مالحظـه ای  قابـل  توجـه  اخيـر  دهـه  چنـد  در 
آن مـی شـود. »كراپتـون و لـو« ايـن تغييـرات را بـه 
افزايـش  كميابـی،  از  آگاهـی  قضايـی،  درگيری هـای 
گروه های فعال شـهروندی، توسـعه فنـاوری در ارزيابی 
دريافـت  در  پافشـاری ها  افزايـش  و  هزينـه  و  سـود 

1. ديويد هاروي، اولين جغرافيداني بود كه در كتاب پر ارزش خود با عنوان )عدالت اجتماعي و شهر(، مفهوم عدالت اجتماعي را در كمك به خير و صالح 
همگاني مالك توزيع درآمد در مكانها، تخصيص عادالنه منابع و رفع نيازهاي اساسي مردم بكار مي گيرد. او اضافه مي كند كه منابع اضافي بايد در جهت 
از ميان برداشتن مشكالت ويژه، ناشي از محيط هاي اجتماعي و طبيعي، مصرف گردد. هاروي، بكار گيري عدالت اجتماعي را در تحليل هاي جغرافيايي، 
انقالب در تفكرات جغرافيايي مي داند. در واقع هاروي با طرح وابستگي ميان نابرابري هاي اجتماعي و ساختارهاي فضاي جغرافيايي، بنيانگذار جغرافياي 
انساني نو مي گردد. در سال 1993 در كنگره ساالنه انجمن جغرافيدانان آمريكا، مراسمي بمناسبت بيستمين سال انتشار كتاب )عدالت اجتماعي و شهر( 
برگزار گرديد و در آن از خدمات ديويد هاروي به علم جغرافيا، تجليل فراوان بعمل آمد. در مكتب جغرافياي ليبرال، در سال 1977، كتاب ) جغرافياي 
انساني: رهيافت رفاه ( اثر ديويد اسميت منتشر گرديد كه در آن شاخص هاي شناخت رفاه و تحليل عدالت اجتماعي بررسي شده بود. در سال 1991، 
كميته جغرافياي اجتماعي و فرهنگي موسسه جغرافيدانان انگليس، گزارشي در زمينه عدالت اجتماعي و جغرافيا، منتشر ساخت كه در آن تحليل هايي 
روي )برندگان جامعه( و )بازندگان جامعه( به عمل آمده بود. در سال 1994، اثر ارزشمند ديوديد اسميت با عنوان )جغرافيا و عدالت اجتماعي(، فصل تازه 
اي را در علم جغرافيا مي گشايد. در اين اثر چنين آمده است: جغرافيا بايد در نظريه و عمل با عدالت اجتماعي پيوند بخورد. جغرافيا بدون عدالت اجتماعي، 
فاقد آن قدرت و تواني خواهد بود كه بتواند در مطلوبيت بخشي  به زندگي انساني توفيق يابد. حتي دموكراسي واقعي زماني امكان پذير است كه با عدالت 

اجتماعي همراه باشد.
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مقـدار سـهم هزينه هـای تحميلـی، نسـبت می دهنـد. 
پيچيدگی هـای توزيـع عادالنـه منابـع عمومی نـه تنها 
فقـط شـامل روش شناسـی )چطـور مـی تـوان ِعدالت 
را سـنجيد( بلكـه شـامل طيـف وسـيعی از ارزشـيابی 
قضـاوت هـا دربـاره اينكـه چه كسـی بايـد سـود ببرد، 
ماهيـت ِعدالـت اجتماعـی و تعريـف توافقـات عمومـی 
اسـت. تحقيق هـای علمـی روی  نيـز شـده  سياسـی 
انديشـه ِعدالـت در توزيـع خدمـات عمومـی، در تعيين 
و اندازه گيـری اينكـه چه چيـزی عادالنـه اسـت و روی 
تعييـن فاكتورهـای سـببی در توزيع خدمـات متمركز 
مـی شـود. اهميـت اوليـه مطالعـات، همـواره شـامل 
ارزيابـی توزيـع جغرافيـای سـببی در توزيـع خدمـات 
متمركـز مـی شـود. اهميـت اوليـه مطالعـات، همـواره 
شـامل ارزيابـی توزيـع جغرافيايـی كمك هـای مالی يا 
خدمـات عمومی، ارزيابی برابرسـازی مالـی يا تعريفهای 
گوناگـون ِعدالـت توزيعـی، مطالعـه هنجـاری اولويـت 
هـای ِعدالـت يا تعريف رسـمی ِعدالت می شـده اسـت. 
بـا تحليـل ناسـازگاری فضايـی بيـن نيـاز بـه منابـع و 
توزيـع منابـع، برنامه ريـزان می توانند به طور آشـكار و 
سـاده بـه گزينه هـای توزيع كه مطرح می شـود درباره 
چـه كسـی چـه چيـزی را بـه دسـت آورد، پـی ببرنـد 
ولـی معمـوالً توزيع منابـع بر اسـاس اسـتانداردهای از 
پيـش تعيين شـده مثـل سـرانه تخصيص بـدون توجه 
بـه انصـاف توزيـع، اسـت نتايـج به دسـت آمده نشـان 
مـی دهـد كه تنها بـا ارائه ی سـازو كار توزيـع خدمات 
برابر و متناسـب با نيازهای جمعيتی می تان به دسـت 
آمـده نشـان مـی دهـد كـه تنها بـا ارائـه ی سـازو كار 
توزيـع خدمـات برابر و متناسـب بـا نيازهـای جمعيتی 
مـی تـوان به تعادل در سـطح شـهر رسـيد )سـعيدنيا، 
1383، ص 11(. گروهـی معتقدنـد كـه توزيـع عادالنه، 
توزيـع برابـر منابـع كمياب اسـت و ديدگاه هـای ديگر 
نيـز بـر ايـن باورنـد كـه توزيـع نابرابـر منابـع كمياب، 
عادالنـه تـر اسـت. بـه طور كلـی ِعدالـت در ايـن حوزه 

در سـه دسـته قابـل تمايز اسـت: 
1- »ِعدالت افقی«: رفتار برابر با برابری ها، 

2- »ِعدالت عمودی«: رفتار نابرابر با نابرابری ها و 

3- »ِعدالـت انتقالـی«، حـل مشـكالت بـه سـبب 
سياسـی.  تحـوالت 

يكـی از كارهـای اصلـی در مطالعـات ِعدالـت، تئـوری 
ِعدالـت جـان راولـز اسـت. راولـز ِعدالـت را بـه عنـوان 
يـك پی آمـد ِعدالـت توزيعـی مـی بينـد: چـه كسـی 
بايـد چـه مقـدار و چـه چيزی را بـه دسـت آورد. مولفه 
هـای اصلـی در نگاه ِعدالـت راولز، بـرای به كارگيری در 

خدمـات شـهری شـامل مـوارد زيـر می باشـد: 
1. فرصـت هـای برابر بايد نقطه شـروع باشـد، انحرافها 
بايـد تنهـا در صورتـی حمايـت شـوند كـه سـود آنهـا 

كمتريـن مزيت را داشـته باشـد. 
2. يـك سـطح حداقـل معين بـرای هر خدمـات وجود 

داشـته باشد. 
3. قبـل از اينكـه نتايـج توزيـع شـناخته شـود، بايد بر 
روی قاعـده تخصيـص، موافقـت صـورت گرفته باشـد. 
همچنيـن بـرای رسـيدن بـه يك توزيـع عادالنـه، راولز 
تقسـيم چهـار گانـه ای را در طـی چهـار مرحلـه در 

حكومـت پيشـنهاد مـی كنـد: 
1. اوليـن مرحلـه، مرحلـه تخصيـص اسـت كـه ضامن 
حفـظ رقابـت كامـل در بـازار و تصحيـح نارسـايی های 

آن در مواقـع لـزوم باشـد.
2.  دوميـن مرحلـه، مرحلـه تثبيـت اسـت كـه بهـره 
بـرداری و اشـتغال كامل را تضمين كند و از اسـراف در 

اسـتفاده از منابـع جلوگيـری به عمـل آورد. 
3. سـومين مرحلـه، مرحلـه انتقـال اسـت كه مسـئول 

نظـارت بـر پاسـخ گويـی بـه نيازهـای افراد اسـت و 
4. سـرانجام مرحلـه توزيـع كـه مسـئول تاميـن كاال و 
سياسـت  طريـق  )از  جلوگيـری  و  عمومـی  خدمـات 
مالياتـی( از تراكـم و تمركـز قـدرت و ثـروت اسـت. 

»ويليـام لوسـی« نويسـنده ديگـری اسـت كـه بـه طور 
ويـژه بـر روی ِعدالـت در خدمات شـهری متمركز 
شـده اسـت. او مشـاهده مـی كنـد كـه بعضـی حاميان 
تغييـرات اجتماعـی گرايـش دارنـد كـه ِعدالـت را بـه 
كاهـش نابرابـری هـا در ميـان مـردم معنـا كننـد. در 
عـوض او از اصطـالح هـم معنـی انصـاف )بـی طرفـی( 
اسـتفاده مـی كند. لوسـی همچنين بر نيـاز برای عملی 
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كـردن شـكل دهی سياسـت های عمـودی در ارتباط با 
ِعدالـت تاكيـد دارد و همچنيـن تاكيـد  دارد كـه آناليز 
چـه چيـزی عادالنـه اسـت بايـد رفتاری باشـد كـه در 
دراز مـدت در سياسـت هـای عمومـی پايـدار باشـد. 
ديـدگاه لوسـی عمدتـاً بر رفتـار برابر با برابرهـا متمركز 
شـده اسـت. برای او كاهش نابرابری هـا ضرورتی ندارد. 
ايـن تـا حـدودی ديـدگاه محافظـت كارانه يا سـنتی از 
ِعدالـت ناميده می شـود. در مقابل ديدگاه راولز بيشـتر 
بـر رفتارهـای نابرابر بـا نابرابرها كه ويژگـی آن حمايت 
از محرومـان و كاهـش نابرابـری هـا اسـت، تاكيـد دارد 

)وارثـی، 1387، ص 90(.
اصـول ارزش گـذاری توزيع فضايی بـرای توزيع 

خدمات شـهری
در نتيجـه گيـری از بحـث بـاال می توان سـه اصـل زير 
را بـه عنـوان اصولـی كـه تاميـن كننـده عادالنـه بودن 

توزيـع اسـت را نـام برد: 
1. سـازمان يابی فضايـی و الگـوی خدمات رسـانی بايـد 
به نحـوی باشـد كـه نيازهـای جمعيـت را پاسـخ گويد. 
ايـن امـر مسـتلزم يافتـن روش عادالنـه بـرای تعيين و 
سـنجش نياز اسـت. بدين ترتيـب، تفاوت ميـان نيازها 
و تخصيـص واقعـی خدمـات، بـرای ارزش يابـی ميزان 

بـی ِعدالتـی شـهری در نظام موجود اسـت. 
2. ايـن نـوع سـازمان يابـی فضايـی و الگـوی تخصيص 
منطقـه ای منابـع كـه از طريـق اثـرات اشـاعه يابنـده، 
ضرايـب فزاينـده گـی و نظيـر آن، منافـع بيشـتری بـه 
شـكل پاسـخ گويـی بـه نيازهـا )در وهلـه اول( و يـا 
افزايـش بـازده اقتصـادی )در وهلـه دوم( در مناطـق 
ديگـر فراهـم آورد، نوع بهتـری از سـازمان يابی فضايی 

و تخصيـص منابـع اسـت. 
3. ناموزونـی سـرمايه گـذاری منطقـه ای را زمانـی می 
تـوان پذيرفـت كـه هـدف آن فايـق آمدن بر مشـكالت 
محيطـی باشـد در غيـر ايـن صـورت مانعـی بر سـر بر 
آوردن نيازهـا و كمـك بـه مصالـح عمومـی خواهد بود. 

مفهوم ِعدالت فضايی در توزيع خدمات شهری
سـازمان دهی فضـا يكـی از ابعـاد تعيين كننـده جوامع 
تجلـی  محـل  و  اجتماعـی  وقايـع  بازتـاب  و  انسـانی 

ارتباطـات اجتماعـی اسـت. ِعدالـت فضايـی ارتباط 
دهنـده ِعدالت اجتماعـی و فضا اسـت. در نتيجه 
هـم ِعدالـت و هـم بی ِعدالتـی در فضـا نمايـان مـی 
شـوند. از ايـن رو تجزيـه و تحليـل  برهمكنـش بيـن 
فضـا و اجتمـاع در فهـم بـی ِعدالتی هـای اجتماعـی و 
نحـوه تنظيم سياسـت های برنامـه ريزی بـرای كاهش 
يـا حـل آنها ضـروری اسـت. ايـن در واقع پيونـد گاهی 
اسـت كـه مفهـوم ِعدالـت اجتماعی توسـعه داده شـده 
اسـت. مفهـوم ِعدالـت فضايـی باعـث بـه وجـود آمدن 
چنديـن ديـدگاه در حـوزه علوم اجتماعی شـده اسـت. 
بنابـر كاری كـه چندين فيلسـوف مشـهور ِعدالت انجام 
داده انـد، دو ديـدگاه متقابـل ِعدالت بحث هـای مربوط 

بـه ايـن موضـوع را دو قطبـی كـرده اند: 
1. يكـی بـر روی موضـوع توزيـع مجـدد متمركـز مـی 

شـود و 
2. ديگـری روی فرايندهـای تصميم گيری متمركز می 
شـود. ديدگاه اول شـامل پرسـش از موضوعاتـی درباره 
توزيعـات فضايـی و فضايـی اجتماعـی و تـالش بـرای 
رسـيدن بـه يـك توزيـع جغرافيايـی برابـر متناسـب با 
خواسـته ها و نيازهـای جامعـه همچـون فرصـت  هـای 
شـغلی، دسترسـی بـه مراقبت هـای بهداشـتی، و غيره 
اسـت. ايـن در مناطقـی كـه حركت بـه سـمت ِعدالت 
فضايـی با مشـكالت زيـادی از جملـه فقـر، تبعيض، يا 
محدوديت هـای سياسـی همراه می شـود، اهميت ويژه 
پيـدا مـی كنـد. در ديـدگاه ِعدالـت توزيعـی، تاكيـد بر 
عادالنـه بـودن يا نبودن دسترسـی به كاالهـا و خدمات 
مـادی و غيرمـادی، يـا موقعيت هـای اجتماعی اسـت. 
يكـی ديگـر از راه هـای بـه كارگيـری مفهـوم ِعدالـت، 
می شـود:  متمركـز  تصميم گيـری  فرايندهـای  بـر 
ايـن ديـدگاه موضوعاتـی چـون نمايـش فضـا، اراضـی 
يـا ديگـر هويتهـا و عـادات اجتماعـی را ترقـی خواهـد 
داد. بـرای مثـال متمركـز شـدن بـر اقليت ها )زنـان( و 
كاوش فعاليت هـای فضايـی آنهـا، همچنيـن به عوامـل 
گوناگـون كـه موجـب تجربـه و مديريت آنها می شـود 
نيز رسـيدگی می كنـد. در مجموع ِعدالـت فضايی يك 
مفهـوم يكپارچـه از علـوم اجتماعی را وضـع می كند و 
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آن برقـراری ارتبـاط بيـن چگونگـی تصميم گيری های 
سياسـی و بازتـاب آن بـر سياسـت های اجرايـی كـه 
بـه منظـور بهبـود و توسـعه توزيعهـا فضايـی گرفتـه 

)كاتوزيـان، 1387، ص 23(. می باشـد  می شـود، 
دو تـا از محورهـای برجسـته در ِعدالـت فضايـی كه بر 
آنهـا تاكيـد می شـود، چگونگـی وضعيـت زندگـی )هم 
محيـط اجتماعـی و هـم محيـط فيزيكـی( و توزيـع 
اجتماعـی،  زيرسـاخت های  بـه  )دسترسـی  فرصتهـا 
فيزيكـی و مجازی( اسـت. برخی ِعدالـت فضايی را فقط 
دسترسـی برابـر بـه تسـهيالت عمومی اساسـی تعريف 
كرده انـد، و معيـار سـنجش ِعدالـت هم، ميـزان فاصله 
از خدمـات بـوده اسـت، مثـل دسترسـی بـه مدرسـه، 
مراكز بهداشـتی و يـا رخدادهای فرهنگـی. برخی ديگر 
ِعدالـت فضايی را برابـری در نحوی انتخـاب فرصت ها، 
مثـل نحوی انتخـاب كار يـا انتخاب نهادهای آموزشـی 
قبـال دسـترس تعريـف كـرده انـد. برخـی تحقيقـات 
ديگـر هـم ِعدالـت فضايـی را توزيـع يكسـان خدمـات 
اولويت هـای سـاكنين و  نيازهـا، سـاليق،  اسـاس  بـر 
اسـتانداردهای خدمات رسـانی تعريـف كرده اند. از آنجا 
كـه تسـهيالت و خدمـات محتماًل به صـورت واحدهای 
مجـزا مكانيابی می شـوند در حاليكـه مردمی كه از آنها 
اسـتفاده مـی كننـد به طـور فضايی پيوسـته هسـتند، 
بـه ناچـار دسترسـی هـای مغايـر درون شـهر را موجب 
مـی شـوند. به عبـارت ديگـر، صرف نظـر از جايـی كـه 
تسـهيالت مكانيابی می شوند، هميشـه افرادی هستند 
كـه نسـبت بـه ديگـران بـه آنهـا نزديكترنـد. بنابرايـن 
برنامه ريـزان بايـد در پـی حـل ايـن مسـأله باشـند كه 
در الگـوی مكانيابـی خدمـات و تسـهيالت ايجاد شـده، 
و نحـوه توزيـع آنها، چه ميـزان نابرابری به وجـود آمده 
و چـه گروه هايـی بيشـتر محـروم شـده انـد. در واقـع 
ديـد گسـترده تـری از دسترسـی كـه بـا پـی آمدهای 
خارجـی فضايـی تركيـب مـی شـود كـه بايـد شـامل 
تحليـل هايی شـود كه داشـتن يـك تطابق بالقـوه بين 
توزيـع فضايی خدمات و متغيرهـای توصيفی اجتماعی 
اقتصـادی را جسـتجو كننـد )شـيعه، 1380، ص 59(. 
اختـالف دسترسـی بـه خدمات مـی تواند عملی باشـد 

كـه نابرابـری هـای اجتماعـی درون جامعـه را افزايـش 
يـا كاهـش دهـد. اما دسترسـی كـه پويايی سـاكنين را 
در نظـر مـی گيـرد در مـواردی چـون نـوع دسترسـی 
)حمـل و نقـل عمومی يـا اتومبيل شـخصی يـا پياده(، 
تراكـم،  نـوع شـبكه دسترسـی، صرفـه جويـی هـای 
وجـود سـفرهای چنـد منظوره، مـورد ابهام اسـت. تالن 
و اسـنلين معتقدنـد كـه بـرای تحليـل ِعدالـت فضايی، 
بايسـتی بر مقايسـه توزيـع مكانی تسـهيالت و خدمات 
عمومـی با توزيـع مكانی گروه های مختلـف اقتصادی- 

اجتماعـی تاكيـد بيشـتری صـورت پذيرد. 
بيان يافته هاي تحقيق

معرفي منطقه مورد مطالعه
شـهر تهـران در 51 درجـه و 2 دقيقـه تـا 51 درجـه و 
36 دقيقـه طـول شـرقي و 35 درجـه و 34 دقيقـه تـا 
35 درجـه و 50 دقيقـه عرض شـمالي قرار گرفته اسـت 
و ارتفـاع آن بيـن 1800 متـر در شـمال تـا 1200 متر 
در مركـز و 1050 متـر در جنـوب متغيـر اسـت. تهران 
در بيـن دو وادي كـوه و كويـر و در دامنه هـاي جنوبـي 
رشـته كـوه البرز گسـترده شده اسـت. شـهر تهـران در 
حـدود 730 كيلومتـر مربـع مسـاحت دارد. شـهرداري 
تهـران از ديـدگاه تأمين نيازمندي ها و اداره بهتر سـطح 
شـهر را بـه 22 منطقـه شـهرداري و 112 ناحيه بخش 
كـرده كه شـهر ري و تجريش را نيز شـامل شده اسـت.

)*( محور اول: تأمين منصفانه سرپناه و مسکن
بـراي بررسـی »وضعيـت عدالـت در حوزه مسـكن« به 
طـور خـاص از اطالعات سرشـماري در سـال 1385، و 
سرشـماري 1390 و اطلس شـهر تهران اسـتفاده شـده 
اسـت. گزارشـها و تحقيقات انجام شده در حوزه مسكن 
نيز در تدوين گزارش و اسـتخراج نتايج اسـتفاده شـده 
انـد. در ضمـن سـواالت مـورد نظر عبـارت بوده انـد از: 
وضعيـت مناطـق 22 گانـه شـهر تهـران از نظـر قيمت 
واحـد مسـكونی چگونـه اسـت؟ وضعيـت مناطـق 22 
گانـه شـهر تهـران از نظـر نـوع تصـرف واحد مسـكونی 
چگونـه اسـت؟ وضعيـت مناطـق 22 گانه شـهر تهران 
از نظـر تراكـم خانوار در واحد مسـكونی چگونه اسـت؟ 
وضعيـت مناطـق 22 گانـه شـهر تهـران از نظر سـرانه 
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فضـاي مسـكونی چگونـه اسـت؟ وضعيـت مناطـق 22 
گانه شـهر تهران از نظر كيفيت سـاخت واحد مسكونی 
چگونه اسـت؟ در تابسـتان سـال 1393، تعـداد 2339 
پروانه سـاختمانی توسـط شـهرداري تهران صادرشـده 
اسـت كه نسـبت به فصل گذشـته حدود  33/6 درصد 
و نسـبت بـه فصل مشـابه سـال گذشـته حـدود  62/1 
درصـد كاهـش داشـته اسـت. اين تعـداد پروانـه حدود 
7/8 درصـد از كل پروانه  هـاي صـادر را تشـكيل مـی 
دهـد. از كل پروانـه هـاي صـادر شـده 16 پروانـه )0/7 
درصـد( مربـوط بـه افزايش بنـا و 2322 پروانـه )99/3 
درصـد( مربـوط بـه احـداث سـاختمان بـوده اسـت كه 
پروانـه هاي صادرشـده براي احداث سـاختمان نسـبت 
بـه فصـل گذشـته حـدود 33/7 درصـد و نسـبت بـه 
فصل مشـابه سـال گذشـته حـدود 62/2 درصد كاهش 
داشـته اسـت. مجمـوع مسـاحت زيربناي تعيين شـده 
در پروانـه هـاي صادر شـده بـراي احداث سـاختمان از 
سـوي شـهرداري تهران در تابستان سـال 1393 حدود 
4224/4 هـزار مترمربع بوده اسـت كه نسـبت به فصل 
گذشـته حـدود  5/7 درصـد و نسـبت بـه فصل مشـابه 
سـال گذشـته حدود 46/6 درصد كاهش داشـته اسـت. 
و در حـدود 28/1 درصـد از مجموع كل زيربناي تعيين 
شـده در پروانه هاي صادرشـده براي احداث سـاختمان 
از سـوي شـهرداري هـاي كشـور را تشـكيل مـی دهد. 
همچنيـن متوسـط مسـاحت زيربنـاي در پروانـه هـاي 
احـداث سـاختمان حـدود 1905 مترمربـع و در پروانه 

 1493 حـدود  مسـكونی  سـاختمان  احـداث  هـاي 
مترمربـع بـوده اسـت. تعـداد واحدهاي مسـكونی پيش 
بينـی شـده در پروانـه هـاي صادرشـده بـراي احـداث 
سـاختمان از سـوي شـهرداري تهران در تابسـتان سال 
1393 بالـغ بـر 22344 واحـد بـوده اسـت كه نسـبت 
بـه فصـل گذشـته حـدود  15/7 درصـد و نسـبت بـه 
فصل مشـابه سـال گذشـته حـدود 54/7 درصد كاهش 
داشـته اسـت. اين تعـداد واحـد مسـكونی 26/1 درصد 
از واحدهـاي مسـكوني پيـش بينـي شـده در پروانـه 
هـاي احداث سـاختمان صادر شـده از شـهرداري هاي 
كشـور را تشـكيل مـی دهد. بـا توجه بـه تعـداد پروانه 
هـاي صـادر شـده بـراي احـداث سـاختمان در شـهر 
تهـران، متوسـط تعـداد واحـد مسـكونی در پروانه هاي 
احـداث سـاختمان 9/6 درصد و در پروانـه هاي احداث 
سـاختمان مسـكونی نيز  9/6 واحد بوده اسـت. مجموع 
مسـاحت زميـن پروانه هـاي صـادر شـده بـراي احداث 
سـاختمان در حـدود  895/7 هـزار متـر مربـع بـوده 
اسـت كه نسـبت به فصل گذشـته در سـال قبل 50/8 
درصـد كاهش داشـته اسـت. متوسـط مسـاحت زمين 
در پروانه هـاي احداث سـاختمان 386 متـر مربع  و در 
پروانه هاي احداث سـاختمان مسـكونی حدود 314 متر 
مربـع بوده اسـت. مي تـوان گفت گوياترين شـاخص در 
مـورد وضعيت مسـكن، قيمت خريد و اجـاره واحدهاي 
مسـكوني اسـت. ايـن شـاخص بـه خوبي نشـان دهنده 
كيفيت مسـكن و محيـط مسـكوني در مناطق مختلف 

نمودار 2. متوسط اجاره ماهيانه به عالوه سه درصد 
وديعه پرداختي بابت يک متر فضاي مسکوني در 

تابستان 139۰ )ريال(؛ منبع: مركز آمار ايران.

نمودار 3. متوسط قيمت فروش يک متر فضاي 
مسکوني در تابستان 139۰ )هزار ريال(؛ منبع: مركز 

آمار ايران.
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و نحوه توزيع منابع اسـت. در نمودار 3 متوسـط قيمت 
فـروش يك متـر فضـاي مسـكوني در تابسـتان 1390 

آمده اسـت.
  همـان طـور كـه در نمودار 2 و 3 مشـاهده مي شـود، 
بيشـترين قيمـت مربوط بـه مناطـق 1، 2 و 3 بوده كه 
مناطـق مرفه نشـين شـهر تهران به حسـاب مـي آيند. 
از سـوي ديگـر مناطـق 17، 18 و 20 در جنـوب شـهر 
تهـران ارزان قيمت ترين واحدهاي مسـكوني هسـتند. 
محاسـبات نشـان مـي دهد متوسـط قيمت مسـكن در 
منطقـه يـك تهـران 3 برابـر قيمـت مسـكن در منطقه 
18 تهـران اسـت. در نمـودار زيـر متوسـط اجـاره بهاي 
ماهيانـه در واحدهـاي مسـكوني نيـز قابـل مشـاهده 
اسـت. توزيـع متوسـط اجـاره بهـا همانند قيمـت واحد 
مسـكوني نشـان دهنـده فاصلـه قابـل توجـه مناطـق 
شـمالي تهـران بـا مناطق جنـوب و مركز تهران اسـت. 
مناطـق 1، 2، 3 و 6 داراي باالتريـن ميـزان اجـاره بهـا 
و مناطـق ،18 19  و 20 داراي كمتريـن ميـزان اجـاره 
بها هسـتند. متوسـط اجاره بها به ازاي هـر مترمربع در 
منطقـه 1 تهـران در حـدود دو برابـر منطقـه 18 تهران 
اسـت. البتـه تفسـير اجاره بهـا بـا درنظرگرفتـن سـرانه 
واحـد مسـكوني در مناطـق مختلـف تهـران، اختـالف 
ميـان مناطـق فقيرنشـين و مرفه تهران بيشـتر نشـان 

مـي دهد.
)*( تراكم خانوار در واحد مسکوني 

اكثريـت واحدهـاي مسـكونی در تصـرف يـك خانـوار 
اسـت. اگرچه نسـبت واحدهـاي در تصـرف دو خانوار و 
بيشـتر انـدك بـه نظر ميرسـد اما توجـه به اعـداد خام 
حـاوي نـكات جالبی اسـت. به عنوان مثـال در 29 هزار 
واحد مسـكونی زيـر 100 مترمربـع در تهـران، بيش از 

يـك خانـوار زندگـی ميكننـد. بر اسـاس اسـتاندارهاي 
جهانـی، تراكـم باالتر از يـك خانوار در واحد مسـكونی 
معـادل بـا شـاخص بـی خانمانـی اسـت. لـذا ايـن آمار 
نشـان دهنده وضعيـت بـی خانمانی در شـهر تهران نيز 
هسـت. نمـودار زيـر وضعيت شـاخص تراكم خانـوار در 
شـهر تهـران را به تفكيـك مناطق نشـان می دهد. اين 
شـاخص از جنوب به شـمال رو به بهبـود می گذارد؛ در 
حالـی كه محلـه هايی از مناطق جنوبی شـهر، وضعيت 
مطلوبـی ندارنـد )تاحـد 1/21 خانـوار بـه ازا 1 واحـد 
مسـكوني و يـا بـه عبارتـي 21 درصد كمبود مسـكن(، 

در شـمال تهـران، ايـن رقـم بـه عدد 1 می رسـد.
نمـودار نحـوه توزيـع و پراكندگـی شـاخص فـوق در 
مناطـق شـهر تهـران نشـان ميدهـد كـه منطقـه 8 بـا 
تعـداد 1 خانوار در واحد مسـكونی، مطلوبترين شـرايط 
را در ميـان مناطـق 22 گانـه دارا بـوده و در مناطـق  
12 واقـع در بافـت مركزي شـهر و 17 در جنوب شـهر 
بـا شـاخص 1/1 خانـوار در واحـد مسـكوني، از شـرايط 
نامطلوبـی برخـوردار اسـت. از آنجـا كه اين شـاخص به 
نوعـی بيـان كننده كمبود مسـكن اسـت، ميتوان گفت 
كـه ايـن دو منطقه به نسـبت جمعيت سـاكن با كمبود 
مسـكن مواجـه هسـتند. همچنيـن مناطـق  9، 16 و 
19 نيـز از نظـر ايـن شـاخص وضعيت مطلوبـی ندارند. 
مسـئله تراكـم بـاالي خانـوار در مناطـق جنـوب تهران 
در حالـی اسـت كه بـه گفته رييـس كميسـيون برنامه 
و بودجـه شـوراي شـهر تهـران، شـش تـا هفـت درصد 
از واحدهـاي مسـكونی در شـمال شـهر تهـران خالی از 

سـكنه است.
)*( سرانه زيربناي مسکونی

شـاخص سـرانه زيربناي مسـكونی از جمله شاخصهاي 

جدول 2. واحدهاي مسکونی معمولی بر حسب تعداد خانوار ساكن در آنها و مساحت زيربناي واحد مسکونی تهران 
بر اساس سرشماري 1385 و اصالحات سرشماري 139۰؛ ماخذ: محاسبات نگارندگان.
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مهـم در ارزيابی مسـكن از نظر كمی اسـت. بنابر قاعده 
كلـی، ايـن شـاخص در ايـران و در مقايسـه با بسـياري 
از كشـورهاي ديگر، حتی بسـياري از كشورهاي توسعه 
يافتـه باالتـر اسـت. تنها دليـل اين تفاوت محسـوس را 
مـی تـوان در نيازهـاي اجتماعی و فرهنگـی خانوارهاي 
ايرانـی جسـتجو كـرد؛ براي مثـال، اختصـاص فضاهاي 
نمـودار 4  آشـپزخانه.  و  ميهمـان  بـراي  توجـه  قابـل 
وضعيـت سـرانه زيربناي مسـكونی در مناطـق 22 گانه 

شـهر تهـران را نشـان می دهد.
در مقيـاس شـهر تهـران، سـرانه زيربنـاي مسـكونی از 
توزيـع و پراكندگـی قابـل توجهـی برخـوردار اسـت. 
ايـن امـر عمدتاً ناشـی از سـابقه تاريخی رشـد، توسـعه 
و گسـترش ايـن شـهر بـوده اسـت. مناطـق قديمـی و 
بافـت مركـز شـهر تهـران از سـرانه زيربنـاي متوسـط 
 30 زيربنـاي  سـرانه  حـدود  )بـا  هسـتند  برخـوردار 
مترمربـع(. پـس از بافت قديـم و مركزي شـهر، دوگونه 
كاماًل متفاوت از سـرانه زيربنا در شـمال و جنوب شـهر 
قابـل مشـاهده اسـت. بافتهـاي جنـوب تهـران داراي 
كمتريـن سـرانه زيربنـاي مسـكونی هسـتند كـه دليل 
آن نيز سـكونت اقشـار كم درآمـد و خانوارهـاي با توان 
مالـی پاييـن همـراه بـا بعـد خانـوار باالتر اسـت )كمتر 
از  30 مترمربع(. در مقابل، مناطق شـمال شـهر تهران 
از باالتريـن سـرانه زيربنـا برخـوردار هسـتند تـا جائـی 
كـه در بسـياري از مناطـق 1 و 3 و نيـز بخشـهايی از 
مناطـق 6 و 5 شـهرداري تهران، متوسـط سـرانه زيربنا 
حـدود 50 مترمربـع اسـت. در مناطـق جديـد تهـران 

)مناطق شـرق و غرب شـهر(، سـرانه زيربناي متوسـط 
ديـده می شـود ) 20 تـا 30 مترمربـع(. تركيـب آمـار 
مربـوط بـه سـرانه زيربناي مسـكونی با قيمت مسـكن 
بـه خوبـی نشـان دهنـده تفاوتهـا در مناطق شـمالی و 
جنوبـی تهـران اسـت. در يـك سـو مناطـق 1، 2، 3 و 
6 قـرار دارنـد كـه هـم داراي باالتريـن قيمـت مسـكن 
و هـم بيشـترين سـرانه زيربناي مسـكونی هسـتند. در 
سـوي ديگـر مناطـق  17، 18 و 19 قـرار دارنـد كـه 
هـم كمتريـن سـرانه زيربناي مسـكونی را داشـته و هم 
ارزان قيمتتريـن واحدهاي مسـكونی در شـهر تهران به 
حسـاب می آينـد. اين مسـئله بـه خوبی نشـان دهنده 
تراكـم بـاال در واحدهـاي مسـكونی مناطق فقيرنشـين 
جنـوب شـهر تهـران اسـت. در شـكل زيـر ميانگيـن 
مسـاحت در اختيـار خانوارهـا در شـهر تهران مشـاهده 
می-شـود. سـرانه زيربناي واحدهاي مسـكونی تهران از 
جهـت جنـوب بـه شـمال و بـه تبع بهبـود در شـرايط 
اقتصـادي، كالبدي و زيسـت محيطـی افزايش می يابد. 
بر اسـاس آمار منتشـره، سـاختمانهاي مسـكونی نوساز 
در مناطـق تهـران مسـاحتی بيـن 40 تـا 70 مترمربـع 
دارند. در سـال 1385 متوسـط سطح زيربناي مسكونی 
در واحدهـاي نوسـاز در تهـران 130 مترمربـع گـزارش 
شـده امـا ايـن رقـم در سـال 1387 بـه 125 مترمربـع 
كاهـش يافتـه اسـت. در عيـن حـال از نسـبت سـطح 
زيربنـاي مسـكونی 101 تـا  150 مترمربـع در جنـوب 
شـهر كاسـته و بـه سـمت شـمال شـهر بـر آن افـزوده 
می شـود. سـطح زيربنـاي مسـكونی 300 مترمربـع به 

نمودار 4. سرانه زيربناي مسکونی در مناطق 22 گانه 
تهران؛ منبع: اطلس شهر تهران. 

نمودار 5. تراكم خانوار در مناطق 22 گانه شهر تهران؛ 
منبع: اطلس شهر تهران.
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بـاال در منطقـه 1 افزايـش مييابـد كـه بـه دليـل وجود 
منـازل وياليی در منتهی اليه شـمال اين منطقه اسـت. 
آمار نشـان می دهد بيشـترين سـرانه زيربنـا در مناطق 
شـهر تهـران بـا 45 مترمربع متعلـق به منطقـه 3 بوده 
و كمتريـن آن بـه ميـزان 17 مترمربـع نيـز مربـوط به 

مناطـق 17 و 19 می باشـد.
نحوه تصرف مسکن و سرپناه

ايـن شـاخص از جملـه شـاخصهايی اسـت كه خـود به 
خـود گويـاي شـرايط مطلـوب و يـا نامطلـوب وضعيت 
مسـكن در جامعـه نيسـت. شـاخص تصـرف ملكـی در 
برخـی ازجوامع توسـعه يافته )مانند كشـورهاي سـوئد، 
سـوئيس و آلمـان(، از ميـزان بسـيار پايينـی برخوردار 
اسـت )كمتـر از 40 درصـد(. در مقابل و در همان طيف 
كشـورهاي توسـعه يافته، برخی جوامع نظير انگلسـتان 
داراي شـاخص تصـرف ملكـی بااليی هسـتند )باالتر از 
70 درصـد(. ويژگيهـا و شـرايط اجتماعـی بـه عنـوان 
مؤثرتريـن عامـل در نحـوه تصرف ملكی محسـوب می 
شـود. در كشـورهاي گروه اول، بخش عمده اي از اراضی 
و نيز واحدهاي مسـكونی شـهرها در مالكيت شهرداريها 
و شـوراهاي شـهر هسـتند و همچنين با توجه به سطح 
رفـاه و نيز وظيفه منـدي و برنامه هاي دولـت در تأمين 
مسـكن، مـردم انگيـزه كمتـري بـراي مالكيت مسـكن 
دارنـد. در ايـران و از جملـه در كالنشـهر تهـران، بـاال 
بـودن ميـزان تصرف ملكی بـه عنوان وضعيـت مطلوب 
بخـش مسـكن تلقـی مـی شـود زيـرا از يكسـو در نگاه 
خانوارهـا، مسـكن بـه عنوان محل سـكونت، سـرمايه و 
نوعـی پس انـداز براي خود و فرزندان اسـت و از سـوي 
ديگـر، سياسـتها و برنامـه هاي دولت در تأمين مسـكن 
و بـاال بـردن شـاخص تصـرف ملكی مسـكن بـه عنوان 
يـك سياسـت مثبـت تلقـی می شـود. تبديـل مسـكن 

بـه كاالي سـرمايه اي و محلـی بـراي سـرمايه گـذاري 
خانوارهـا، سـرمايه گـذاري در شـهر تهران را به شـدت 

بـه سـمت مسـكن ملكـی پيش برده اسـت.
همـان طـور كه در جدول باال مشـاهده می شـود حدود 
57 درصـد از سـاكنان شـهر تهـران، مالـك واحدهـاي 
مسـكونی خود هسـتند. در حدود 33 درصد نيز سـاكن 
مسـكن اجـاره اي هسـتند. نحـوه توزيـع تصـرف واحد 
مسـكونی در مناطـق 22 گانـه تهـران در دو نقشـه زير 

آمده اسـت.
 همـان طـور كـه در نقشـه بـاال مشـاهده ميشـود در 
مناطـق 2، 3 و 6 بيـن 61 تـا 66 درصـد از سـاكنان 
مالـك محـل زندگی خـود هسـتند. اين شـاخص براي 
مناطـق جنـوب و مركز تهران ماننـد مناطق 9، 12، 17 
و 18 بيـن 50 تـا 55 درصد اسـت. در نقشـه زير توزيع 
اجارهنشـينی در تهـران آمده اسـت. همان طـور كه در 
اين نقشـه ديـده ميشـود كمترين ميزان اجاره نشـينی 
در مناطـق مرفه شـهر تهـران يعنی 1، 3 و 6 بـوده و از 
سـوي ديگـر مناطـق 18 و 15 كـه از مناطـق محروم و 
مهاجرنشـين شـهر تهـران، بشـمار می آيند؛ بيشـترين 
نـرخ اجـاره نشـينی را يعنـی 40 تـا  47 درصـد دارند. 
اضافـه كـردن اين ارقام بـه قيمت ملك و سـرانه فضاي 
مسـكونی بـه خوبی نشـان دهنـده تمايز مناطـق مرفه 

تهران از مناطق فقيرنشـين شـهر اسـت.
كيفيت ساخت واحدهاي مسکونی

يكی از شـاخصهاي سـنجش كيفيت مسـكن، سـن بنا 
اسـت. بر اسـاس آمار موجود، عمر اكثريت ساختمانهاي 
تهران 20 سـال اسـت. اين نـوع سـاختمانها 22 درصد 
ميدهنـد.  تشـكيل  را  تهـران  شـهر  سـاختمانهاي  از 
در مناطـق 22 گانـه شـهر تهـران، درصـد واحدهـاي 
مسـكونی بـا عمـر 5 سـال و كمتـر  21 درصـد از كل 

جدول 3. خانوارهاي ساكن در واحدهاي مسکونی معمولی بر حسب نحوه تصرف محل سکونت شهري تهران در 
سرشماري 1385 و اصالحات 139۰؛ ماخذ: محاسبات نگارندگان.
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407 واحدهـاي مسـكونی شـهر تهـران می باشـد. اكثريـت 
اين سـاختمانها در مناطق  22، 1 و 5 شـهرداري تهران 
سـاخته شـده اسـت. بـه عبارتـی سـهم اين مناطـق از 
توليـد مسـكن در طـی 5 سـال اخيـر بيشـتر از سـاير 
مناطـق شـهر تهـران بـوده اسـت. مناطق جنوبی شـهر 
تهران نيز نسـبت مناسـبی را از اين سـاختمانها به خود 
اختصـاص داده انـد. بـه طـور كلـی، حركـت در زمينـه 
تخريب بافتهاي فرسـوده و مقاوم سـازي سـاختمانها به 
خصـوص در مناطـق جنوبـی شـهر تهران سـبب شـده 
تـا سـهم ايـن مناطق نيـز در اين نوع سـاخت و سـازها 

باشد. متناسـب 
آنچـه اهميـت اين شـاخص را در تهران نشـان می دهد 
ايـن اسـت كه عمـر مفيـد سـاختمانها در ايـران كمتر 
توزيـع  بـاال  نقشـه  اسـت.  جهانـی  اسـتانداردهاي  از 
واحدهـاي مسـكونی باالي 30 سـال در شـهر تهـران را 
نشـان می دهـد. همـان طور كه در نقشـه باال مشـاهده 

در  سـال   30 بـاالي  سـاختمانهاي  بيشـتر  می شـود 
مناطـق مركـزي و جنـوب شـهر تهران قـرار دارنـد. در 
مناطـق 12 و 1 بيـن 26 تـا 33 درصـد از واحدهـاي 
مسـكونی باالتـر از 30 سـال قدمـت دارنـد. عـالوه بـر 
عمر سـاختمان، شـاخص كيفيـت واحدهاي مسـكونی 
را ميتـوان بر حسـب نوع مصالح سـاختمانی و سـازه به 
كار رفتـه در آنهـا مـورد ارزيابی قرار داد. بر اسـاس اين 
شـاخص، واحدهاي مسـكونی در سـه گروه بادوام، نيمه 
بـادوام و كـم دوام قرار ميگيرند. در حـال حاضر، دو نوع 
سيسـتم سـازه و مصالـح بتـن آرمـه و اسـكلت فلـزي، 
از نـوع بـادوام ترين سيسـتمهاي سـاختمانی هسـتند. 
بـاال بـودن نسـبت ايـن دو نـوع سيسـتم در واحدهـاي 
واحدهـاي  باالتـر  كيفيـت  دهنـده  نشـان  مسـكونی، 
مسـكونی اسـت. در نقشه زير سـهم واحدهاي مسكونی 
بـا سـازه بتـن آرمـه بـه عنـوان يـك سـازه بـادوام و 
واحدهـاي مسـكونی آجـر و آهـن بـه عنوان يك سـازه 

نقشه 1. نسبت خانوارهاي داراي مسکن ملکی در مناطق 
22 گانه شهر تهران؛ منبع: اطلس شهر تهران. نقشه 

نقشه 3. واحدهاي مسکونی با بيش از 3۰ سال سن؛ 
منبع: اطلس شهر تهران. 

2. نسبت خانوارهاي اجاره نشين در مناطق 22 گانه 
شهر تهران؛ منبع: اطلس شهر تهران.

نقشه 4. سهم واحدهاي مسکونی با سازه بتن آرمه؛ 
منبع: اطلس شهر تهران.
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نيمـه بـادوام آمـده اسـت. مقايسـه هـا به خوبی نشـان 
دهنـده توزيـع مسـكن بـادوام در شـهر تهران اسـت. از 
يـك سـو بيشـترين تراكـم سـاختمانهاي بتـن آرمه در 
مناطـق شـمالی شـهر تهـران اسـت و از سـوي ديگـر 
بيشـترين سـاختمانهاي آجـر و آهـن در مناطق جنوب 
و مركـز شـهر تهـران قـرار دارند؛ بـه طور خـاص 23 تا 
36 درصد از سـاختمانها در مناطق 17 و 18 از كيفيت 
بااليـی برخـوردار نيسـتند؛ يعنـی مناطقـی كـه ارزان 
قيمتتريـن مناطق هسـتند و كمترين سـرانه مسـكونی 

هـم متعلـق به آنهاسـت.
)*( محور دوم: تأمين دسترسی كافی به خدمات

بـه  ميـزان دسترسـي  بررسـي  و  تبييـن  راسـتاي  در 
خدمات عمومي ارائه شـده بوسيله شـهرداري در سطح 
مناطـق 22 گانه شـهر تهران، اين تحقيق با اسـتفاده از 
»روش مطالعه اسـنادي و تكنيك تحليـل ثانويه« تهيه 
شـده اسـت. داده هـاي ايـن تحقيـق عمدتـاً از آمارنامه 
شـهرداري تهـران در سـال 89، آمارنامـه شـهر تهـران 
در سـال 90، گـزارش طرح سـنجش عدالـت اجتماعی 
در شـهر تهـران و اطلـس شـهر تهـران به دسـت آمده 
اسـت. ايـن آمارهـا بـر اسـاس جمعيـت مناطـق، بـه 
صـورت ارقـام سـرانه تبديـل شـده و نهايتـاً مقايسـه 
شـده اسـت. نكتـه قابـل توجـه ايـن اسـت كه اگـر چه 
آمارنامـه هـاي شـهرداري تهـران مربـوط بـه سـال 89 
هسـتند؛ امـا بخشـی از اطالعـات آن تا پايان سـال 90 
به روزرسـانی شـده انـد. در ضمـن در راسـتاي تكميل 
برخـي قسـمتها از آمـار مركـز امـار و گزارشـات سـال 
1390 بهـره گرفتـه شـده اسـت. در ايـن تحقيـق همه 
خدمـات و امكانات شـهرداري تهران مورد بررسـی قرار 
نگرفتـه و تنها آن دسـته از خدماتی لحاظ شـده اسـت 
كـه مقايسـه آن بيـن مناطـق معنادار باشـد. پـس بايد 
توجـه داشـت كه آمـار و ارقـام در مـورد ارائـه خدمات 
و يـا امكانـات صرفـاً بيـان كننـده مقادير كمی اسـت و 
نميتوانـد بـراي مقايسـه كيفيـت خدمـات بـه كار آيد؛ 
حتـی اگـر طبق آمـار دسترسـی مردم شـمال و جنوب 
شـهر تهـران بـه خانـه هـاي سـالمت يكسـان باشـد 
نميتـوان نتيجـه گرفـت كه كيفيـت خدمات هـم براي 

آنهـا برابـر اسـت؛ لـذا تفسـير يافته هـاي ايـن تحقيـق 
بايـد بـا در نظـر گرفتـن موارد بـاال و با احتيـاط صورت 
گيـرد. از سـوي ديگر تفـاوت بين مناطق در آمـار لزوماً 
بـه معنـاي تفاوت در دسترسـی مناطق نيسـت؛ زيرا به 
عنـوان مثـال، بازارچه اي كـه در مرز يـك منطقه دارد، 
در آمـار جـزء دسترسـی همـان منطقـه حسـاب مـی-

شـود اما عماًل منطقه مجاور نيز دسترسـی يكسـانی به 
آن دارد؛ لـذا بـا توجـه به همـه اين محدوديتهـا، برخی 
فعاليتهـاي شـهرداري تهـران به عنـوان نمونـه انتخاب 
شـده و در بين مناطق مقايسـه شـده اند. نكته ديگري 
كـه بـه بايـد آن توجه كـرد اين اسـت كه تفسـير ارقام 
و آمـار در شـاخصهاي مختلـف بايد با ايـن پيش فرض 
انجام شـود كه رسـالت شـهرداري تهران ارائـه خدمات 
بيشـتر بـه مناطـق فقيرنشـين اسـت. يعنـی عملكـرد 
شـهرداري تهـران در هـر مـورد در صورتـی قابـل دفاع 
اسـت كـه خدمـات و امكانـات ارائـه شـده در مناطـق 
فقيرنشـين بيشـتر از مناطـق مرفـه تهـران باشـد، زيرا 
تنهـا در ايـن صورت اسـت كـه امكان حركت به سـوي 

برقـراري عدالـت اجتماعـی محقق خواهد شـد.
)*( سرانه بودجه مصوب مناطق در سال  1391

در سـالهاي اخيـر در مجموعـه شـهرداري تهـران بـه 
كـرات در مورد رويكرد كاهش شـكاف شـمال و جنوب 
شـهر صحبـت شـده و به نوعـی تمامی مديران شـهري 
در تمامی سـطوح اين راهبرد را سـرلوحه كار خود قرار 
داده انـد. ايـن رويكـرد فعاليت مديران شـهري را جهت 
دهـی كـرده و در تعريـف و اجراي يك پـروژه راهنماي 
آنان اسـت. يكی از شـاخصهاي مناسـب براي سـنجش 
بـراي  شـهرداري  امكانـات  و  خدمـات  توزيـع  نحـوه 
كاهـش شـكاف شـمال و جنـوب شـهر تهران، بررسـی 
نحـوه تخصيـص بودجـه بـه شـهرداريهاي مناطـق 22 
گانـه اسـت. نمودار زير سـرانه بودجه مصـوب 1391 به 

تفكيـك مناطـق را نشـان می دهد.
نمـودار ديـده می شـود، سـرانه  همـان طـور كـه در 
بودجـه بـراي منطقـه 22 بـا اختـالف از سـاير مناطـق 
بيشـتر اسـت. امـا مقايسـه مناطـق مرفـه تهـران مانند 
مناطـق  1، 2 و 3 بـا مناطـق فقيرنشـين تهـران مانند 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 38 بهار 94
No.38 Spring 2015 

409

19 و 20 نشـان می دهـد سـرانه بودجه بـه نفع مناطق 
فقيرنشـين اسـت. در اين ميان مناطق 8 و 14 كمترين 
ميـزان سـرانه بودجـه را بـه خـود اختصـاص داده انـد. 
بايـد بـه اين نكتـه نيـز توجه داشـت كه سـرانه بودجه 
مناطـق 15، 16، 17 و 18 از سـرانه بودجـه منطقه يك 
تهـران كمتـر اسـت و ايـن نشـان دهنده سـهم كمتـر 
افراد فقيرنشـين نسـبت به سـاكنان منطقه يك اسـت. 
در مناطـق 14 و 15 نيـز سـرانه بودجـه بـا اختـالف از 

سـرانه بودجـه در مناطـق 1 و 2 پايينتر اسـت.
)*( فضاي سبز

مطالعـات نشـان داده اسـت كـه افزايـش جمعيـت و 
گسـترش شهرنشـينی موجـب تبديـل فضاهـاي سـبز 
شـهري به سـطوح بتنی خشـن و نفوذناپذير می شـود، 
و ايـن رونـد به ويـژه در كشـورهاي در حـال توسـعه و 

پاركهـاي شـهري كـه داراي نقش اجتماعـی، اقتصادي 
و بوم  شـناختی هسـتند، قابليت معنـاداري خاص دارد. 
در دو شـكل زيـر ميـزان مسـاحت فضـاي سـبز درون 
شـهري مناطق شـهرداري تهـران تا پايان سـال 1390 

اسـت. آمده 
 همـان طـور كـه در نمودارهـا ديـده می شـود، مناطق 
مركـزي  7، 8، 9 و 10 كمتريـن ميـزان سـرانه را در 
شـهر تهران را دارند. در بين مناطق فقيرنشـين جنوب 
شـهر تهران، مناطـق  18، 19 و 20 وضعيت  مناسـبی 
داشـته و سـرانه پـارك در ايـن مناطق از سـاير مناطق 
تهـران باالتر اسـت. تنهـا منطقه 17 تهران اسـت كه به 
لحـاظ سـرانه فضاي سـبز نسـبت بـه مناطـق همجوار 
از وضعيـت خوبـی برخوردار نيسـت. از نظـر كل فضاي 
سـبز، منطقه 19 به سـبب قرار داشـتن بوسـتان واليت 

نمودار 6. سرانه بودجه مصوب 1391 به تفکيک مناطق 
22 گانه )بر حسب يک هزار ريال(؛ منبع: آمارنامه 

شهرداري تهران، 1391.

نمودار 8. ميزان مساحت كل فضاي سبز مناطق 
شهرداري تهران به تفکيک مناطق )بر حسب متر مربع 

براي هر ده هزار نفر(؛ منبع: آمارنامه شهرداري تهران.

نمودار 7. ميزان مساحت پاركهاي درون شهري 
مناطق شهرداري تهران به تفکيک مناطق )بر حسب 

متر مربع براي هر ده هزار نفر(؛ منبع: آمارنامه 
شهرداري تهران.

نمودار 9. تعداد بيمارستانها، خانه هاي سالمت و 
درمانگاه ها به تفکيک مناطق 22 گانه
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در آن، از سـاير مناطـق وضعيـت بسـيار بهتـري دارد. 
مناطـق مركزي تهـران نيز كمترين ميزان فضاي سـبز 
را دارنـد كـه با توجه بـه بافت متراكم ايـن مناطق قابل 
فهـم اسـت. نكتـه قابـل توجـه ايـن اسـت كـه مناطق 
فقيرنشـين تهـران بـه غيـر منطقـه 17  از نظـر ميزان 
فضاي سـبز نسـبت بـه كل مناطـق تهـران در وضعيت 

مناسـبی قـرار دارند.
خدمات بهداشتی و پزشکی

يكـی از مؤلفـه هـاي مهـم عدالت در شـهر، دسترسـی 
بـه خدمات پزشـكی و بهداشـتی اسـت. در نمـودار زير 
تعـداد بيمارسـتانها، خانـه هـاي سـالمت و درمانگاه ها 
بـه تفكيـك هـر منطقـه آمـده اسـت. همـان طـور كه 
مشـاهده می شود بيشـترين بيمارسـتانها در منطقه 6، 
11، 3 و 1 هسـتند. از سـوي ديگـر، البتـه مناطـق 8، 
9، 17، 21، 22 كمتريـن بيمارسـتان را در خـود جـاي 
داده انـد. البتـه بررسـی دقيق توزيع خدمات بهداشـتی 
بهداشـتی  فضاهـاي  سـرانه  نظرگرفتـن  در  مسـتلزم 
و پزشـكی اسـت كـه در آمـار موجـود وجـود نـدارد. 
پراكندگـی خدمـات پزشـكی در شـهر تهران در شـكل 

زيـر آمده اسـت.
  در مجمـوع دسترسـی به خدمات بهداشـتی و درمانی 
در بخشـهاي مركـزي شـهر بيشـتر اسـت و بخشـهاي 
جنوبـی و جنـوب غربـی نيـز دسترسـی مناسـبی بـه 
ايـن نـوع از خدمـات دارنـد. بخشـهاي شـمالی نيـز، به 
جـز نواحـی واقـع در منطقـه 3، به لحاظ دسترسـی به 
خدمـات بهداشـتی- درمانـی وضعيـت تقريباً مناسـبی 

دارنـد امـا دسترسـی بـه خدمـات بهداشـتی- درمانـی 
در نواحـی واقـع در مناطـق غربی شـهر تهـران )منطقه  
22( چنـدان مناسـب نمی باشـد. به طور كلـی ميتوان 
گفـت كـه بهتريـن وضعيـت دسترسـی بـه خدمـات 
بهداشـتی - درمانـی متعلـق بـه مركـز و مركـز جنوبی 
شـهر تعلـق داشـته و ايـن خدمـات در مركـز و بخـش 
مركـزي جنـوب شـهر تهـران متمركز شـده انـد. يكی 
از اقدامـات شـهرداري تهـران اجراي پروژه شـهر سـالم 
در مقيـاس كوچـك محله بنـام »خانه سـالمت«  براي 
اجـراي پـروژه و هدايـت و برنامه ها زير نظر شـهرداري 
اسـت. بيشـترين تعداد خانه هاي سالمت در مناطق 3، 
5، 12 اسـت. از سـوي ديگر، مناطق 19 و 21 كمترين 
تعـداد خانـه هـاي سـالمت را در خـود جـاي داده انـد. 
يكـی از خدمات مهـم اين خانه هاي سـالمت، برگزاري 
جلسـات مشـاوره بـراي خانواده هاسـت. بررسـی نحوه 
ارائـه خدمـات در ايـن خانـه هاي سـالمت نيـز ميتواند 
شـاخصی براي بررسـی نحوه توزيع خدمـات در مناطق 
مختلـف باشـد. مطابـق نمـودار بـاال، بيشـترين تعـداد 
سـاعت ايـن جلسـات مشـاوره مربـوط به منطقـه 20، 
يكـی از مناطـق فقيرنشـين تهـران اسـت. امـا مناطـق 
فقيرنشـين ديگـر ماننـد  15،  16، 17، 18 و 19 آمـار 
مناسـبي ندارنـد. بـا توجـه بـه اينكـه خانوارهـاي كـم 
درآمـد، قـادر بـه تأميـن هزينـه خدمات فوق نيسـتند، 
ارائـه خدمـات رايـگان در ايـن مـوارد ميتوانـد بـه حل 
بسـياري از مسـائل خانوادگـی آنهـا كمك كنـد. عالوه 
بـر جلسـات مشـاوره، در ايـن مراكـز، خدمـات رايـگان 

نمودار 1۰. دسترسی به خدمات بهداشتی و پزشکی در 
مناطق 22 گانه شهر تهران

نمودار 11. ارائه خدمات رايگان پزشکی به 
شهروندان)نفر به ازاي در هر ده هزار نفر(
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پزشـكی نيـز ارائـه ميشـود. توزيـع ايـن خدمـات در 
نمـودار زيـر آمده اسـت.

بـا توجـه بـه اينكـه ضـرورت ايـن خدمـات در مناطـق 
فقيرنشـين ضروريتر از سـاير مناطق اسـت، نمـودار باال 
حاكـی از توزيـع نامناسـب اين خدمات در شـهر تهران 
اسـت. ايـن خدمـات در مناطـق 15 تـا 20 در حـدود 
نصـف ارائـه آن در منطقـه 1 تهـران اسـت؛ لـذا به نظر 
می رسـد گسـترش اين خدمات در مناطق فقيرنشـين 
و تبليغـات كافی بـراي جذب بيشـتر مراجعه كنندگان 

در ايـن مناطـق ضروري اسـت.
)*( حمل و نقل عمومی

دسترسـی بـه خدمـات حمـل و نقـل عمومـی يكـی از 
جلوه هاي عدالت اجتماعی در شـهر اسـت. اين مسـئله 
به ويـژه از ايـن جهت اهميـت دارد كه سـاكنان مناطق 
مركـزي و جنوب شـهر تهـران به دليـل ممنوعيت هاي 
تـردد خـودرو و يـا عـدم دسترسـی بـه وسـيله نقليـه 
شـخصی تـا حـد زيادي بـه نظـام حمل و نقـل عمومی 
وابسـته اند. در نمـودار 11 متوسـط زمـان انتظـار در 

ايسـتگاه اتوبـوس بـه تفكيـك مناطق آمده اسـت.
   همـان طـور كـه در نمودار مشـخص اسـت، متوسـط 
زمـان انتظـار بـراي مناطـق مركـزي ماننـد ،6 7  و 11 
پايينتـر از سـاير مناطـق اسـت. امـا ايـن زمـان بـراي 
مناطق فقيرنشـين شـهر تهران يعنی مناطق  17، 18، 
19 و 20 بسـيار باالتر از مناطق مركزي يا شـمالی شهر 
تهـران اسـت؛ لـذا به نظر ميرسـد كيفيت دسترسـی به 
سيسـتم اتوبوس رانـی در مناطـق كم درآمـد ضعيفتـر 

اسـت. نتايـج حاصـل از تحليـل اطالعـات مربـوط بـه 
دسترسـی بـه ايسـتگاههاي متـرو نشـان ميدهـد كـه 
بيشـترين ميزان دسترسـی بـه متـرو در نواحی مركزي 
شـهر، نواحی واقع در مناطـق  ،3 ،6 12 و 16 وجود دارد 
و بخشـهاي شـمالی، شـرقی و جنـوب غربـی و جنـوب 

شـرقی شـهر فاقد دسترسـی بـه مترو می باشـند.
)*( خدمات رفاهی

دسترسـی بـه مياديـن و بازارهـاي روز نقـش مهمی در 
تأميـن مايحتـاج عمومـی دارد. ايـن امـر بـا توجـه بـه 
پايينتـر بودن نسـبی قيمتهـا در اين بازارهـا در مناطق 
كـم درآمـد اهميـت بااليـی دارد. در نمـودار زيـر آمـار 
ايـن بازارهـا بر اسـاس جمعيـت هر منطقه آمده اسـت.

همـان طـور كـه در نمـودار ديـده می شـود، توزيع اين 
مياديـن در مناطق تهـران يكنواخت نيسـت. اگرچه در 
تفسـير ايـن پراكندگـی بايد بـا احتياط عمل شـود، اما 
به طـور كلـی مناطـق  3، 7، 11 و 14 داراي كمتريـن 
مسـاحت سـرانه مياديـن و بازارهـاي روز هسـتند. از 
سـويي ديگر، مناطق فقيرنشـين  17، 18 و 20 نسـبت 

بـه چهـار منطقـه ياد شـده، وضعيـت بهتـري دارند.
)*( خدمات ورزشی

بـا توجـه بـه اهميت پركـردن اوقـات فراغـت و اهميت 
مضاعـف ايـن مسـئله در مناطـق فقيرنشـين و متراكم 
شـهري، نحوه توزيع اين خدمات بسـيار مهم اسـت. در 
نمودار 13 وسـعت مراكز ورزشـی سـرباز و سرپوشـيده 
شـهرداري در مناطـق 22 گانـه بـر اسـاس جمعيت هر 
منطقـه آمـده اسـت. نمودارها نشـان می دهـد مناطق 

نمودار 11. زمان انتظار در ايستگاه اتوبوس )به دقيقه(؛ منبع: 
گزارش طرح سنجش عدالت در شهر تهران، 1388. 

نقشه 5. دسترسی به مترو در مناطق 22 گانه شهر 
تهران؛ منبع: اطلس شهر تهران.
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20 و 22 بـا فاصلـه زيـاد از سـاير مناطـق وضعيـت 
بهتـري دارنـد. بـه طـور كلی نيمه سـمت چـپ نمودار 
وضعيـت بهتري نسـبت به نيمه سـمت راسـت داشـته 
ايـن  از  فقيرنشـين  و نشـان می دهـد سـهم مناطـق 
خدمـات بيشـتر بـوده اسـت. ايسـتگاه هاي تندرسـتی 
از جملـه اقدامـات موثـر شـهرداري تهران براي توسـعه 
ورزش همگانـی اسـت كـه در پاركهـاي شـهري برگزار 
می شـود. ايـن برنامـه هاي ورزشـی، بـه ويژه از سـوي 
بانـوان بـا اسـتقبال مواجـه شـده و اقدامـات تشـويقی 
همچون برگزاري مسـابقه براي جذب مشـاركت بيشتر 
شـهروندان از سـوي شـهرداري تهران انجام شده است. 
پراكندگـی ايـن ايسـتگاهها در مناطـق مختلـف شـهر 

تهـران آمده اسـت.
خدمات فرهنگی و هنري

شـهر تهـران در مقـام پايتخـت فرهنگی كشـور، سـهم 
عمـده اي را در توليـد و عرضه كليـه محصوالت و اقالم 
فرهنگـی و هنـري در كشـور ايفـا ميكنـد. منطقـه 22 
تهـران از ايـن نظـر وضعيـت بسـيار بهتـري نسـبت به 
سـاير مناطـق دارد. در ميـان مناطـق جنوبـی، منطقـه 
20 و مناطـق  15، 16 و 17 وضعيـت نسـبتاً خـوب 
و منطقـه 18 وضعيـت خوبـی دارد. تنهـا منطقـه 19 
اسـت كه سـرانه فضاهاي سـاختمانی امـور فرهنگی در 
آن پاييـن اسـت. احـداث كتابخانـه و سـالن مطالعـه از 
جمله خدمات فرهنگی شـهرداري تهران اسـت. ارزيابی 
دقيـق توزيـع اين خدمـات با توجه به مسـاحت و تعداد 

كتـب موجـود امكانپذيـر اسـت؛ امـا بـا توجـه بـه عدم 
دسترسـی بـه ايـن آمـار، از تعـداد عضوهـاي كتابخانـه 
بـه عنـوان شـاخص نشـان دهنده توزيـع ايـن خدمات 
اسـتفاده شـده اسـت. همـان طـور كـه در نمـودار بـاال 
ديـده ميشـود، مناطـق12، 19 و 13 كمتريـن تعداد را 
بـه خود اختصاص داده اند. در ميان مناطق فقيرنشـين 
تهـران، منطقـه 18 از وضعيت مطلوبی برخوردار اسـت 
امـا مناطـق15، 16، 17، 19 و 20 وضعيـت مناسـبی 
ندارنـد. برگـزاري همايـش، جشـنواره و كارگاه از جمله 
خدمـات شـهرداري تهـران اسـت. در نمـودار 15 تعداد 
شـركت كننـدگان در همايـش، جشـنواره و كارگاه در 
سـال 89 بـه ازاي هـر ده هزار نفر جمعيت آمده اسـت.

 تعـداد مشـاركت كنندگان در همايشـها، جشـنواره ها 
و كارگاه هـا در بيـن مناطـق تهـران يكنواخت نيسـت. 
مناطق 1، 10، 15، 16 و 22 بيشترين پوشش را داشته 
انـد؛ امـا در مناطـق 18، 13 و 9 كمتريـن خدمات ارائه 
شـده اسـت؛ بـه طور كلـی نمـودار باال تمايز مشـخصی 
ميـان مناطـق مرفه و فقيرنشـين شـهر تهران را نشـان 

می دهـد.
)*( محـور سـوم: تاميـن امکانـات بـراي همه و 

انصـاف در تقسـيم منابع
ايـن تحقيق بر اسـاس يافته هـا و نتايج تحقيقات علمی 
گذشـته و، آمارهـاي مربـوط به سرشـماري جمعيت در 
دوره هـاي مختلـف تهيـه شـده اسـت. بـه طـور خاص 
داده هـاي اين تحقيق از، آمارنامه شـهر تهران در سـال 

نمودار 12. مساحت ميادين و بازارهاي روز )با لحاظ 
بازارهاي محله اي( در مناطق تهران )مترمربع به ازاي 

هر ده هزار نفر(؛ منبع: آمارنامه شهرداري تهران. 

نمودار 13. وسعت مراكز ورزشی سرباز و سرپوشيده 
شهرداري )مترمربع به ازاي هر ده هزار نفر(؛ منبع: 

آمارنامه شهرداري تهران.
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90 و تحقيـق سـازمان بهداشـت جهانی در مورد شـهر 
دوسـتدار سـالمند گردآوري شـده است.

)*( شهر عدالت محور و سالمندان
بيشـترين تعـداد سـالمندان در مناطـق ،2 ،3 ،4 5 و 8 
و كمتريـن تعـداد سـالمندان در مناطـق22، 21، 19، 
9، و 18 سـكونت داشـته انـد. در نمـودار زيـر تعـداد 
خـام سـالمندان مناطـق بـا هـم مقايسـه شـده، اما در 
نموداربعـدي، درصـد جمعيـت سـالمند نسـبت به كل 
جمعيت آن منطقه، مورد مقايسـه با سـاير مناطق قرار 
گرفتـه اسـت. مناطـق 3، 6، 7، 8، 1 و 10 بـه ترتيـب 
بيشـترين درصـد سـالمند نسـبت به جمعيت را نشـان 
مـی دهنـد و همگـی بيـش از 7 درصـد از جمعيتشـان 
باالي سـن 65 سـال بـوده اند، اما مناطـق 22، 21، 18 
و 19 كمتريـن درصد سـالمند را نشـان مـي دهند و در 

هـر 4 منطقـه كمتـر از 4 درصـد از كل جمعيـت باالي 
65 سـال بوده اسـت.

صرفنظـر از توزيع جمعيت سـالمندان در مناطق شـهر 
تهـران، نسـبت ايـن گـروه بـه كل جمعيـت منطقه نيز 
اهميـت دارد. همـان طـور كـه در نمـودار باال مشـاهده 
ميشـود مناطق 3، 6، 7، 8، 1 و 10 به ترتيب بيشـترين 
نسـبت سـالمند بـه جمعيـت را دارا هسـتند و در تمام 
ايـن مناطـق بيـش از 7 درصـد جمعيـت را سـالمندان 
 19 و   18  ،21  ،22 مناطـق  امـا  ميدهنـد،  تشـكيل 
كمتريـن نسـبت افراد سـالمند را داشـته و اين نسـبت 
بـراي آنهـا كمتـر از 4 درصـد اسـت. همـان طـور كـه 
مشـاهده می شـود مناطـق 2 و 4 در مجمـوع 17/4 
درصـد سـالمندان تهرانـی را در خـود جـاي داده انـد. 
كمتريـن سـهم نيـز مربوط بـه مناطق 21 و 22 اسـت 

نمودار 14. فضاي ساختمانی امور فرهنگی )مترمربع 
به ازاي هر ده هزار نفر(؛ منبع: آمارنامه شهرداري 

تهران. 

نمودار 16. تعداد جمعيت 65 ساله و بيشتر در هر يک 
از مناطق شهر تهران در سال  1385؛ منبع: توحيدي، 

.139۰

نمودار 15. شركت كنندگان در همايش، جشنواره 
و كارگاه )به ازاي هر ده هزار نفر جمعيت(؛ منبع: 

آمارنامه شهرداري تهران.

نمودار 17. درصدجمعيت 65 ساله و بيشتر در هر يک 
از مناطق شهر تهران در سال  1385؛ منبع: توحيدي، 

.139۰
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كـه در مجموع كمتـر از 2 درصد سـالمندان تهرانی در 
اين دو منطقه سـاكن هسـتند. ميانگين سـنی جمعيت 
شـهر تهران در سـال  1375،  27 سـال بوده و در سال 
1385 به  31 سـال رسـيده اسـت. همين روند در مورد 
ميانـه سـنی جمعيـت نيز ديـده ميشـود. ارقـام حاكی 
از آن اسـت كـه شـهر تهـران بـا سـرعت قابـل توجهی 
در حـال پشـت سـر گذاشـتن جوانـی و گرويـدن بـه 
ميانسـالی اسـت. بديهی اسـت كه در آن شـرايط تعداد 
سـالمندان جامعـه افزايـش چشـمگيري خواهـد يافت. 
هميـن مسـئله لـزوم توجـه بـه پيامدهـاي اجتماعی و 

فرهنگـی ايـن پديده ضـروري می سـازد.
)*( شهر عدالت محور و زنان

پذيـری  »تحقـق  در  اساسـی  مولفه هـای  از  يكـی 
شـهرهای عدالـت محـور«، مقولـه خدمات رسـانی بـه 
زنان در سـطوح كالن خدمات-رسـانی مديريت شهری 
خاصـه در كالنشـهر تهران اسـت كـه در اين رسـاله در 
راسـتای سـنجش ميـزان عدالـت فضايـی در خدمـات 
رسـانی به زنان شـهروند تهران بر اسـاس آمار سـازمان 
امـور بانوان شـهرداری تهـران به آن اهميت داده شـده 

اسـت كـه در ادامـه مـورد اشـاره قـرار مـی گيرد.
)*( سرانه دوره های آموزشی براي زنان

در ايـن رابطـه بـر اسـاس نمـودار زيـر بايـد گفـت كـه 
مناطـق 11، 21 و 3 بـه ترتيب بيشـترين و مناطق 19، 
20 و 8 كمتريـن ميـزان را بـه خود تخصيـص داده اند. 

در كل بايـد گفـت كـه ضريـب چولگی پـرش در ميزان 
خدمات رسـانی نشـان از آن دارد كه تعادل الزم در اين 
رابطـه در سـطوح خدمـات رسـانی بـه بانـوان در حوزه 
برگـزاری دوره هـای اموزشـی و آمـوزش بانـوان شـهر 

تهـران در مناطـق 22 گانـه ديده نمی شـود.
)*( ايجاد، تجهيز و توسعه مجموعه های بانوان

ايجـاد  ارزنـده در  بـا وجـود خدمـات  رابطـه  ايـن  در 
مجموعـه هـای فرهنگـی بـرای زنـان ليكن هيـچ گونه 
تعادلـی در انتخـاب و ارائـه خدمـات ديـده نمی شـود؛ 
چنانچـه تنهـا 9 مجموعه شـهربانو در مناطـق 1، 2، 8، 
9، 14، 15، 18، 19، 20 ايجـاد شـده اسـت كـه در 
مناطـق ديگـر ايـن موضـوع مغفـول مانـده اسـت. لـذا 
ديگـر مناطـق كـه مشـتكل بـر 13 منطقـه هسـتند از 

ايـن مجموعـه هـا محـروم مانـده اند.
)*( ايجاد، تجهيز و توسعه پارک های بانوان 

توسـعه پاركها و پرديسـهای درون شـهری بـرای بانوان 
در مناطـق كالنشـهری از زمـره مـوارد مهمی اسـت كه 
باتوجـه بـه گمبود فضاهـای تحصيص يافته بـه زنان در 
شـهر، معنادار نشـان مـی دهد. ايجـاد پارك بانـوان در 
مناطـق 3، 15، 18 تنهـا موردی بوده اسـت كه در اداره 
كل اموربانـوان مـورد توجـه بوده اسـت و ديگـر مناطق 
در ايـن رابطـه بـه داليـل متعدد مغفـول مانده انـد. لذا 
در مناطـق محـروم پايين شـهر زنان شـهروند از عدالت 
الزم در برخـورداری از فضاهـای سـبز و پاركهای درون 

نمودار 18. سرانه تعداد و سرانه نفر ساعت دوره 
های آموزشی زنان در مناطق 22 گانه شهر تهران؛ 

ماخذ: نگارنده بر اساس گزارش اداره كل امور بانوان 
شهرداری تهران، 1392. 

نمودار 19. تعداد مراكز، پاركها و كتابخانه های 
تخصصی زنان؛ ماخذ: نگارنده بر اساس گزارش اداره 

كل بانوان شهرداری تهران، 139۰.
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شـهری برخوردار نبـوده اند.
)*( تجهيز كتابخانه های تخصصی بانوان 

در رابطـه بـا كتابخانه هـا و مراكز فرهنگی بـرای بانوان 
نيـز بايـد گفت كه پراكنـش مراكز فرهنگـی و كتابخانه 
هـا بـرای زنـان نشـان از آن دارد كـه در ايـن رابطه هم 
عدالـت ديـده نمـی شـود. تنهـا تجهيـز كتابخانـه های 
مناطـق 1، 2، 3،  6، 8،  9، 14،  15، 18،  19،  20 مـورد 
توجـه بـوده اسـت و 11 منطقـه ديگر مورد توجـه قرار 
نگرفتـه انـد، هرچنـد كـه برخـی از آنهـا قبـاًل از ايـن 
مراكـز برخـوردار بـوده اند. لـذا هرچند ميـزان خدمات 
در حـوزه دوره هـای آموزشـی، ايجـاد و احـداث مراكز، 
پاركهـا و كتابخانـه هـای تحصصـی زنان وجود داشـته 
اسـت ولی عدالـت در تخصيص و ايجاد آنها در سـطوح 
مناطـق 22 گانـه ديـده نشـده و نشـان از عـدم تعـادل 
فضايـی در سـطوح خدمات رسـانی برای بانـوان مناطق 

22 كالنشـهر تهران وجـود دارد.
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات

)1( صدور پروانه هاي سـاختماني و احداث سـاختمان: 
در ايـن رابطـه نتايـج اين تحقيق نشـان مي دهد:

1. تعداد پروانه سـاختمانی صادرشـده توسط شهرداري 
تهـران نسـبت بـه فصـل گذشـته حـدود  33/6 درصد 
و نسـبت بـه فصل مشـابه سـال گذشـته حـدود 62/1 

درصـد كاهش داشـته اسـت؛
2. از كل پروانه هـاي صـادر شـده توسـط شـهرداري 
بنـا و 99/3  افزايـش  بـه  تهـران 0/7 درصـد مربـوط 
درصـد مربـوط بـه احـداث سـاختمان بـوده اسـت كـه 
پروانه هـاي صادرشـده براي احداث سـاختمان نسـبت 
به فصل گذشـته حـدود 33/7 درصد و نسـبت به فصل 
مشـابه سـال گذشـته حدود 62/2 درصد كاهش داشته 

است؛
3.مجموع مسـاحت زيربناي تعيين شـده در پروانه هاي 
صادر شـده براي احداث سـاختمان از سـوي شهرداري 
تهران در تابسـتان سـال 1393 نسبت به فصل گذشته 
حـدود  5/7 درصـد و نسـبت بـه فصـل مشـابه سـال 

گذشـته حدود 46/6 درصد كاهش داشـته اسـت؛
4. تعـداد واحدهـاي مسـكونی پيـش بينـی شـده در 

پروانه هاي صادرشـده براي احداث سـاختمان از سـوي 
شـهرداري تهـران در تابسـتان سـال 1393 نسـبت بـه 
فصـل گذشـته حـدود  15/7 درصـد و نسـبت به فصل 
مشـابه سـال گذشـته حدود 54/7 درصد كاهش داشته 

است؛ 
5. بـا توجـه بـه تعـداد پروانه هـاي صـادر شـده بـراي 
احداث سـاختمان در شـهر تهران، متوسـط تعداد واحد 
مسـكونی در پروانه هـاي احداث سـاختمان 9/6 درصد 
و در پروانـه هـاي احداث سـاختمان مسـكونی نيز  9/6 

واحـد بوده اسـت؛
6. مجمـوع مسـاحت زميـن پروانه هـاي صـادر شـده 
بـراي احـداث سـاختمان نسـبت بـه فصل گذشـته در 
سـال قبل 50/8 درصد كاهش داشـته اسـت. متوسـط 
مسـاحت زميـن در پروانه هاي احداث سـاختمان 386 
متر مربع  و در پروانه هاي احداث سـاختمان مسـكونی 

حـدود 314 متـر مربع بوده اسـت.
)2( قيمـت مسـكن و سـرپناه: در اين رابطـه نتايج اين 

تحقيق نشـان مـي دهد:
1. متوسـط قيمـت فروش هـر مترمربع زميـن يا زمين 
سـاختمان هاي مسـكونی كلنگی معامله شـده از طريق 
بنـگاه هـاي معامـالت ملكی در شـهر تهران نسـبت به 
فصـل قبـل 4/9 درصد، و نسـبت به فصل مشـابه سـال 

قبـل 1/1 درصد افزايش داشـته اسـت؛
2. همچنيـن تعـداد معامـالت فـروش زميـن يـا زمين 
سـاختمان هاي مسـكونی كلنگـی انجام شـده از طريق 
بنگاه هـاي معامـالت ملكـی در شـهر تهران نسـبت به 
فصـل قبـل  22/7 درصـد كاهـش و نسـبت بـه فصـل 

مشـابه سـال قبـل 3/5 درصـد افزايش داشـته اسـت؛
3. در ميـان مناطـق 22 گانـه شـهرداري تهـران، بيش 
تريـن متوسـط قيمـت فـروش يـك مترمربـع زمين يا 
زميـن سـاختمان هاي مسـكونی كلنگـی معامله شـده 
در منطقـه 3 و كمتريـن آن در منطقـه 20 بوده اسـت؛ 
كـه نسـبت قيمـت فـروش در گرانتريـن 6/255 برابـر 
ارزان تريـن منطقـه بـوده اسـت كـه تفـاوت اختـالف 

فاحـش و بحـث برانگيـزي را نشـان مـي دهد؛
4. تغييـرات قيمـت فـروش هر مترمربع زميـن يا زمين 
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سـاختمان هاي مسـكونی كلنگـی در معامـالت انجـام 
شـده بين حداقـل10000 هـزار ريـال در منطقه 20 و 
حداكثـر 239888 هـزار ريال در منطقه 1 بوده اسـت؛ 
كـه نشـان از ايـن مطالـب اسـت كـه تغييـرات قيمـت 
فـروش هـر مترمربـع زميـن در منطقـه 1، تقريبـا 24 
برابـر منطقـه 20 مي باشـد كـه واقعـاً قابل تامـل بوده 

است؛
5. از كل معامـالت انجـام شـده بـراي فـروش زميـن يا 
زميـن سـاختمان هاي مسـكونی كلنگـی در مناطـق 
22 گانـه شـهرداري تهـران، منطقـه 2 بـا  8/5 درصـد 
داراي بيش تريـن سـهم و منطقـه 21 بـا 0/9 درصـد 
برابـر   9/4 كـه  باشـند  مـي  سـهم  كمتريـن  داراي 
اختـالف نسـبتي ايـن دو منطقه، و درنظرگيـري ميزان 
فرسـودگي و كلنگي بودن سـاختمان، چالشـي در طرح 
مسـاله عدالـت فضايـي و فرصتهاي سـرمايه گـذاري و 

بـازار رقابتـي مسـكن در ايـن مناطـق بوده اسـت؛
زيربنـاي  مترمربـع  فـروش هـر  قيمـت  متوسـط   )3(
مسـكونی: در ايـن رابطـه نتايـج اين تحقيق نشـان مي 

دهد:
زيربنـاي  مترمربـع  هـر  فـروش  قيمـت  متوسـط   .1
مسـكونی معاملـه شـده از طريـق بنگاه هـاي معامالت 
ملكـی در شـهر تهران نسـبت به فصل قبـل 5/9 درصد 
و نسـبت به فصل مشـابه سـال قبل 6/2 درصد افزايش 

است؛ داشـته 
2. تعـداد معامـالت فـروش زيربنـاي مسـكونی انجـام 
شـده از طريـق بنگاه هـاي معامـالت ملكـی در شـهر 
تهـران نسـبت بـه فصـل قبـل 13/3 درصـد كاهـش 
و نسـبت بـه فصـل مشـابه سـال قبـل 38/4 درصـد، 

افزايـش داشـته اسـت؛
تهـران،  شـهرداري  گانـه   22 مناطـق  ميـان  در   .3
مترمربـع  يـك  فـروش  قيمـت  متوسـط  بيش تريـن 
زيربناي مسـكونی معامله شـده در منطقـه1 و كمترين 
آن در منطقه 18 بوده كه نسـبت بيشـترين به كمترين 

متوسـط قيمـت 4/2 برابـر مـي باشـد؛
زيربنـاي  مترمربـع  هـر  فـروش  قيمـت  تغييـرات   .4
مسـكونی در معامالت انجام شـده  بيـن حداقل  6486 

هـزار ريـال در منطقـه 12 و حداكثـر 239596 هـزار 
ريـال در منطقـه 2 بـوده اسـت كـه 36 برابـر نسـبت 
تغييـرات قيمتـي غيـر طبيعـي و قابـل قبول و پاشـنه 
آشـيلي در مقولـه عدالـت و تاميـن مسـكن در حـوزه 

مناطـق 22 گانـه شـهرداري تهـران مـي باشـد؛
5. همچنيـن از كل معامـالت انجام شـده بـراي فروش 
شـهرداري  گانـه   22 مناطـق  در  مسـكونی  زيربنـاي 
تهـران، منطقـه 5 با  12 درصد داراي بيش ترين سـهم 
و منطقـه 22 بـا  0/9 درصـد داراي كمترين سـهم می 
باشـند كـه نشـان از تغييـرات نسـبيتي 13/3 درصدي 

دارد.
در تحليـل تطبيقـي بـا سـالهاي قبلـي هـم بايد اشـاره 
مناطـق 1،  بـه  مربـوط  قيمـت  بيشـترين  كـه؛  كـرد 
2 و 3 بـوده كـه مناطـق مرفه نشـين شـهر تهـران بـه 
حسـاب مي آينـد. از سـوي ديگر مناطـق 17، 18 و 20 
در جنـوب شـهر تهـران ارزان قيمت تريـن واحدهـاي 
مسـكوني هسـتند. محاسـبات نشـان مي دهد متوسط 
قيمـت مسـكن در منطقـه يـك تهـران 3 برابـر قيمت 

مسـكن در منطقـه 18 تهـران اسـت.
)1( متوسـط مبلـغ اجـاره ماهانـه به عـالوه سـه درصد 
وديعـه پرداختـی بـراي اجـاره يـك مترمربـع زيربنـاي 
مسـكونی: در ايـن رابطـه نتايـج اين تحقيق نشـان مي 

دهد:
1. متوسـط وزنـي مبلـغ اجـاره ماهانـه بـه عـالوه سـه 
درصـد وديعـه پرداختـی بـراي اجـاره يـك مترمربـع 
زيربنـاي مسـكونی معاملـه شـده از طريـق بنگاه هـاي 
معامـالت ملكـی در شـهر تهـران نسـبت به فصـل 3/8 
درصـد و نسـبت بـه فصـل مشـابه سـال قبـل 10/2 

درصـد افزايـش داشـته اسـت؛
2. تعـداد معامالت اجاره زيربناي مسـكونی انجام شـده 
از طريـق بنگاه هـاي معامـالت ملكـی در شـهر تهـران 
نسـبت بـه فصـل قبـل 29/4 درصـد كاهـش و نسـبت 
بـه فصل مشـابه سـال قبـل 5/4 درصد افزايش داشـته 

است؛
تهـران،  شـهرداري  گانـه   22 مناطـق  ميـان  در   .3
بيش تريـن متوسـط مبلـغ اجـاره ماهانـه به عالوه سـه 
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درصـد وديعـه پرداختـی بـراي اجـاره يـك مترمربـع 
زيربناي مسـكونی معامله شـده، در منطقه 1 و كمترين 
آن در منطقـه 19 بوده اسـت، كه نسـبت بيشـترين در 
منطقـه 1 بـه كمتريـن در منطقـه 19 در حـدود 3/2 

برابـر بوده اسـت؛
4. تغييـرات مبلـغ اجـاره ماهانـه بـه عـالوه سـه درصد 
وديعـه پرداختـی براي هـر مترمربع زيربناي مسـكونی 
در معامـالت انجـام شـده بين حداقـل 22461 ريال در 
منطقـه 20 و حداكثـر 925926 ريال در منطقه 3 بوده 

است؛
5. از كل معامـالت اجـاره زيربناي مسـكونی در مناطق 
22 گانـه شـهرداري تهـران، منطقـه 5 بـا 14 درصـد 
داراي بيشـترين سـهم و منطقه 22 با 1/3 درصد داراي 

كمترين سـهم می باشـند.
در تحليـل تطبيقـي بـا سـالهاي قبلـي هـم بايد اشـاره 
كـرد كـه؛ توزيـع متوسـط اجـاره بهـا هماننـد قيمـت 
واحد مسـكوني نشـان دهنده فاصله قابـل توجه مناطق 
شـمالي تهـران بـا مناطق جنـوب و مركز تهران اسـت. 
مناطـق 1، 2، 3 و 6 داراي باالتريـن ميـزان اجـاره بهـا 
و مناطـق 18،  19  و 20 داراي كمتريـن ميـزان اجـاره 
بها هسـتند. متوسـط اجاره بها به ازاي هـر مترمربع در 
منطقـه 1 تهـران در حـدود دو برابـر منطقـه 18 تهران 
اسـت. البته تفسـير اجـاره بها بـا در نظر گرفتن سـرانه 
واحـد مسـكوني در مناطـق مختلـف تهـران، اختـالف 
ميـان مناطـق فقيرنشـين و مرفه تهران بيشـتر نشـان 

مي دهـد.
)2( تراكـم مسـكوني: در ايـن رابطـه نتايـج اين تحقيق 

نشـان مي دهد:
1. منطقـه 8 بـا تعـداد 1 خانـوار در واحـد مسـكونی، 
گانـه   22 مناطـق  ميـان  در  را  شـرايط  مطلوبتريـن 

داراسـت؛
2. مناطـق  12 واقـع در بافـت مركـزي شـهر و 17 در 
جنوب شـهر با شـاخص 1/1 خانوار در واحد مسـكوني، 

از شـرايط نامطلوبی برخوردار اسـت؛
3. دو منطقـه 12 و 17، بـه نسـبت جمعيـت سـاكن با 
كمبـود مسـكن مواجه هسـتند كه الزم اسـت در حوزه 

تصميـم گيـري و برنامـه ريـزي مسـكن شـهري مـورد 
توجه بيشـتري قـرار گيرند؛

4.  مناطـق  9، 16 و 19 نيـز از نظـر تراكـم مسـكوني 
وضعيـت مطلوبـی ندارنـد. مسـئله تراكم بـاالي خانوار 
در مناطـق جنـوب تهـران در حالی اسـت كـه به گفته 
رييـس كميسـيون برنامـه و بودجه وقت شـوراي شـهر 
تهـران، شـش تا هفـت درصد از واحدهاي مسـكونی در 

شـمال شـهر تهران خالی از سـكنه اسـت.
)3( سـرانه زيربنـاي مسـكوني: در اين رابطـه نتايج اين 

تحقيق نشـان مـي دهد:
1. در مقياس شـهر تهران، سـرانه زيربناي مسـكونی از 
توزيـع و پراكندگـی قابل توجهی برخوردار اسـت كه در 
حـوزه عدالـت سـنجي فضايي مـورد نظر اين رسـالهف 
كامـاًل غيـر طبيعي و مصـداق بارز ناعدالتي بشـمار مي 

رود؛
2.  مناطق شـمال شـهر تهران از باالترين سـرانه زيربنا 
برخـوردار هسـتند تـا جائی كـه در بسـياري از مناطق 
1 و 3 و نيـز بخشـهايی از مناطـق 6 و 5 شـهرداري 
تهـران، متوسـط سـرانه زيربنـا حـدود 50 مترمربـع 
اسـت. در مناطـق جديـد تهـران )مناطق شـرق و غرب 
شـهر(، سـرانه زيربنـاي متوسـط ديـده ميشـود )20 تا 
30 مترمربـع(. تركيـب آمـار مربـوط به سـرانه زيربناي 
مسـكونی بـا قيمـت مسـكن بـه خوبـی نشـان دهنـده 

تفاوتهـا در مناطـق شـمالی و جنوبـی تهران اسـت؛
3.  مناطق 1، 2، 3 و 6 داراي باالترين قيمت مسـكن و 

بيشترين سـرانه زيربناي مسكونی هستند؛
4.  مناطـق  17، 18 و 19 هـم كمترين سـرانه زيربناي 
مسـكونی را داشـته و هـم ارزان قيمتتريـن واحدهـاي 

مسـكونی در شـهر تهـران بـه حسـاب می آيند.
5. از نسـبت سـطح زيربنـاي مسـكونی 101 تـا 150 
مترمربـع در جنـوب شـهر كاسـته و بـه سـمت شـمال 

شـهر بـر آن افـزوده می شـود؛
6.  سـطح زيربنـاي مسـكونی 300 مترمربع بـه باال در 
منطقـه 1 افزايـش می يابـد كـه بـه دليل وجـود منازل 

وياليـی در منتهـی اليه شـمال اين منطقه اسـت؛
7.  آمـار نشـان می دهـد بيشـترين سـرانه زيربنـا در 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 38 بهار 94
No.38 Spring 2015 

418

مناطـق شـهر تهـران بـا 45 مترمربع متعلق بـه منطقه 
3 بـوده و كمتريـن آن بـه ميـزان 17 مترمربـع نيـز 

مربـوط بـه مناطـق 17 و 19 می باشـد.
8.  ايـن مسـئله بـه  خوبـی نشـان دهنده تراكـم باال در 
واحدهـاي مسـكونی مناطـق فقيرنشـين جنوب شـهر 
تهـران اسـت و مصداق بـارز بـي عدالتي در ايـن رابطه 

در حـوزه برنامـه ريزي مسـكن بشـمار مـي رود. 
)4( نحوه تصرف مسـكن و سـرپناه: در اين رابطه نتايج 

ايـن تحقيق نشـان مي دهد:
1. حـدود 57 درصـد از سـاكنان شـهر تهـران، مالـك 

واحدهـاي مسـكونی مـي باشـند؛
2. حـدود 33 درصـد نيـز در مسـكن اجـاره اي زندگي 

مـي كنند؛
3. در مناطق 2، 3 و 6 بين 61 تا 66 درصد از سـاكنان 
مالـك محـل زندگی خـود و در مناطق جنـوب و مركز 
تهـران ماننـد مناطـق 9، 12، 17 و 18 بيـن 50 تا 55 
درصـد اسـت كـه در منطـاق متمـول تـر شـهر تهـران 

حـدوداً 1/2 برابـر ميزان تملك ملكي بيشـتر اسـت؛
4. كمتريـن ميزان اجاره نشـينی در مناطق مرفه شـهر 

تهـران يعنـی 1، 3 و 6 بوده و 
و  محـروم  مناطـق  از  كـه   15 و   18 مناطـق   .5
مهاجرنشـين شـهر تهران، بشـمار مـی آيند بيشـترين 
نـرخ اجاره نشـينی را يعنـی 40 تـا  47 درصـد دارنـد. 
6. در پايـان بايـد گفـت كـه؛ اضافـه كـردن ايـن ارقـام 
بـه قيمـت ملـك و سـرانه فضـاي مسـكونی بـه خوبی 
نشـان دهنده تمايـز مناطـق مرفـه تهـران از مناطـق 

فقيرنشـين شـهر اسـت.
)5(كيفيـت سـاخت واحدهـاي مسـكونی: در اين رابطه 

نتايـج اين تحقيق نشـان مـي دهد:
1. در مناطـق 22 گانـه شـهر تهـران، درصـد واحدهاي 
مسـكونی بـا عمر 5 سـال و كمتـر، تقيربـاً 21 درصد از 

كل واحدهـاي مسـكونی شـهر تهران می باشـد؛
2. اكثريتواحدهـاي نوسـاز در شـهر تهـران در مناطـق 
22، 1 و 5 شـهرداري تهـران سـاخته شـده اسـت، بـه 
عبارتـی سـهم ايـن مناطـق از توليد مسـكن در طی 5 
سـال اخيـر بيشـتر از سـاير مناطـق شـهر تهـران بوده 

ست؛ ا
3.  مناطـق جنوبی شـهر تهران نيز نسـبت مناسـبی را 
از ايـن سـاختمانها به خـود اختصاص داده انـد. به طور 
كلـی، حركـت در زمينـه تخريـب بافتهـاي فرسـوده و 
مقاوم سـازي سـاختمانها به خصـوص در مناطق جنوبی 
شـهر تهـران سـبب شـده تا سـهم ايـن مناطـق نيز در 

اين نوع سـاخت و سـازها متناسـب باشـد. 
4. بيشـتر سـاختمانهاي فرسـوده در مناطـق مركزي و 
جنـوب شـهر تهران قـرار دارند؛ چنانچـه در مناطق 12 
و 1 بيـن 26 تـا 33 درصد از واحدهاي مسـكونی باالتر 

از 30 سـال قدمـت دارند؛
5. بيشـترين تراكـم سـاختمانهاي بتن آرمـه در مناطق 
شـمالی شـهر تهـران و بيشـترين سـاختمانهاي آجـر 
و آهـن در مناطـق جنـوب و مركـز شـهر تهـران قـرار 

دارند؛ 
6. بـه طـور خـاص هم بايد گفـت كه؛ 23 تـا 36 درصد 
از سـاختمانها در مناطـق 17 و 18 از كيفيـت بااليـی 
برخوردار نيسـتند؛ يعنـی مناطقی كـه ارزان قيمتترين 
مناطق هسـتند و كمترين سـرانه مسـكونی هم متعلق 
بـه آنهاسـت كـه نشـان عـدم برخـورداري از سـطوح 
عدالتـي در برنامـه ريزي مسـكن در اين مناطق و محل 

تامـل و مداقه اسـت.
)6( سـرانه بودجـه مصـوب مناطق: در ايـن رابطه نتايج 

اين تحقيق نشـان مـي دهد:
1. سـرانه بودجـه بـراي منطقـه 22 با اختالف از سـاير 

مناطق بيشـتر اسـت؛
2. مقايسـه مناطـق مرفه تهـران مانند مناطـق  1، 2 و 
3 بـا مناطـق فقيرنشـين تهـران مانند 19 و 20 نشـان 
می دهـد سـرانه بودجـه بـه نفـع مناطـق فقيرنشـين 

ست؛ ا
3. در ايـن ميـان مناطق 8 و 14 كمترين ميزان سـرانه 

بودجـه را به خود اختصـاص داده اند؛
4.  البتـه بايـد به اين نكته اشـاره كرد كه سـرانه بودجه 
مناطـق 15، 16، 17 و 18 از سـرانه بودجـه منطقه يك 
تهـران كمتـر اسـت كه ايـن نشـان دهنده سـهم كمتر 
افراد فقيرنشـين نسـبت به سـاكنان منطقه يك اسـت؛
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5. در مناطـق 14 و 15 نيز سـرانه بودجـه با اختالف از 
سـرانه بودجه در مناطق 1 و 2 پايينتر اسـت.

)7( سـرانه و تخصيص فضاي سـبز: در اين رابطه نتايج 
ايـن تحقيق نشـان مي دهد:

1. بايد اشـاره شـود كـه مناطق مركزي شـهر تهران 7، 
8، 9 و 10 كمتريـن ميـزان سـرانه را در شـهر تهران را 

دارند؛
2. در بيـن مناطـق فقيرنشـين جنـوب شـهر تهـران، 
مناطـق  18، 19 و 20 وضعيـت  مناسـبی داشـته و 
سـرانه پـارك در ايـن مناطـق از سـاير مناطـق تهـران 

باالتـر اسـت؛
3. تنهـا منطقـه 17 تهـران اسـت كـه بـه لحاظ سـرانه 
فضـاي سـبز نسـبت بـه مناطـق همجـوار از وضعيـت 
سـبز،  فضـاي  نظـر كل  از  نيسـت.  برخـوردار  خوبـی 
منطقـه 19 بـه سـبب قـرار داشـتن بوسـتان واليت در 

آن، از سـاير مناطـق وضعيـت بسـيار بهتـري دارد؛
4. مناطـق مركـزي تهـران نيـز كمترين ميـزان فضاي 
سـبز را دارنـد كه با توجـه به بافت متراكـم اين مناطق 

قابل فهم اسـت؛
5. در پايـان بايـد گفت كـه؛ نكته قابل توجه اين اسـت 
كـه مناطـق فقيرنشـين تهـران به غيـر منطقـه 17  از 
نظـر ميـزان فضاي سـبز نسـبت بـه كل مناطـق تهران 

در وضعيـت مناسـبی قـرار دارند.
)8(خدمـات بهداشـتی و پزشـكی: در ايـن رابطـه نتايج 

ايـن تحقيق نشـان مـي دهد:
1. بررسـی دقيق توزيع خدمات بهداشـتی مسـتلزم در 
نظرگرفتن سـرانه فضاهاي بهداشـتی و پزشـكی اسـت 
كـه در آمـار موجـود وجود نـدارد و لذا دقيقـاً و تحقيقاً 

قابل بررسـي دقيق نيسـت؛
2. البته بايد گفت كه بيشـترين بيمارسـتانها در منطقه 

6، 11، 3 و 1 هستند؛ 
3. مناطق 8، 9، 17، 21، 22 كمترين بيمارسـتان را در 
خـود جـاي داده انـد كه نشـان دهنـده عـدم تخصيص 
گانـه   22 سـطوح  در  بهداشـتي  خدمـات  متناسـب 

شـهرداري تهـران مي باشـد؛ 
4. بيشـترين تعداد خانه هاي سـالمت در مناطق 3، 5، 

12 اسـت و مناطـق 19 و 21 كمترين تعداد خانه هاي 
سـالمت را در خود جـاي داده اند؛

5. بيشـترين تعداد سـاعت اين جلسـات مشاوره مربوط 
بـه منطقه 20، يكی از مناطق فقيرنشـين تهران اسـت. 
امـا مناطق فقيرنشـين ديگر ماننـد  15،  16، 17، 18 و 

19 آمار مناسـبي ندارند؛
6.  در مجموع دسترسـی به خدمات بهداشتی و درمانی 
در بخشـهاي مركـزي شـهر بيشـتر اسـت و بخشـهاي 
جنوبـی و جنـوب غربـی نيـز دسترسـی مناسـبی بـه 
ايـن نـوع از خدمـات دارنـد. بخشـهاي شـمالی نيـز، به 
جـز نواحـی واقـع در منطقـه 3، به لحاظ دسترسـی به 
خدمـات بهداشـتی- درمانـی وضعيـت تقريباً مناسـبی 
دارنـد امـا دسترسـی بـه خدمـات بهداشـتی- درمانـی 
در نواحـی واقـع در مناطـق غربی شـهر تهـران )منطقه  

22( چنـدان مناسـب نمی باشـد.
)9( خدمـات بهداشـتی و پزشـكی: در ايـن رابطه نتايج 

ايـن تحقيق نشـان مـي دهد:
1. متوسـط زمـان انتظـار بـراي مناطـق مركـزي مانند 

،6 7  و 11 پايينتـر از سـاير مناطـق اسـت؛
2. متوسـط زمـان انتظار براي مناطق فقيرنشـين شـهر 
تهـران يعنـی مناطق  17، 18، 19 و 20 بسـيار باالتر از 
مناطق مركزي يا شـمالی شـهر تهران اسـت؛ لذا به نظر 
ميرسـد كيفيت دسترسـی به سيسـتم اتوبوس رانی در 
مناطـق كم درآمـد ضعيفتـر اسـت؛ اين در حالي اسـت 
كـه بيشـترين ميزان اسـتفاده از سيسـتم حمـل و نقل 
عمومـي در مناطـق فقيرنشـين بـوده كه الزم اسـت تا 
مـورد توجـه معاونت حمـل و نقل و ترافيك شـهرداري 

تهران قـرار گيرد؛
3. بيشـترين ميـزان دسترسـی بـه متـرو در نواحـی 
و   12 6، 3، مناطـق   در  واقـع  نواحـی  مركـزي شـهر، 
16 وجـود دارد و بخشـهاي شـمالی، شـرقی و جنـوب 
غربـی و جنـوب شـرقی شـهر فاقد دسترسـی بـه مترو 

می باشـند.
)10( خدمـات رفاهـی و تسـهيالتي: در اين رابطه نتايج 

ايـن تحقيق نشـان مي دهد:
1. توزيـع ايـن مياديـن در مناطـق تهـران يكنواخـت 
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محورشهزهاي عدالتپذيزي پژوهي تحققتحليل باسيگزان در راستاي سياست  

)ًْبدّبي دٍلت در سكح هلي، هٌكمِ دٍلت 
 اي ٍ هحلي(

)ضْزداري ٍ ضَراي ضْز(ثخص ػوَهي )ًْبدّبي هذًي ٍ ًْبدّبي  ثخص هزدهي 
 ثخص خػَغي(

تووووذٍیي سيبسووووتْب ٍ خووووف هطووووي    *
 فؿبیي والى وطَر ػذالت ّبي 

ّوووب ٍ اختيوووبرات ٍ  تَسیوووغ هسووو ليت * 
ٍظووووووبیف در توووووووبهي ثخطووووووْبي    

ٍ  عدددت فض ييددد     درثوووبرُ   حبوويوووت
 اجتوبػي

يوووبى  *  ّوووبي ًْوووبدي   پبیوووِ ریوووشي ٌث
 -هٌبسووووت ثووووزاي توزوشسدایووووي اداري 

 سيبسي

ایجووووبد هحوووويف لووووبًًَي، سيبسووووي     *
راّجوووز ثوووزاي فؼبليوووت ثخوووص ػووووَهي،  

در  ثووووبسار ٍ جبهؼووووِ هووووذًي هحلووووي   
 عت فض يي   راثكِ ثب 

ّوبٌّووون وٌٌوووذُ سوووكَح هختلوووف      *
ب ًظوووبرت ٍ وٌتوووزل ثوووز ػولىوووزد آًْووو   

 در چبرچَة ًمص حبوويتي دٍلت

خدددددتس س  ا اددددد      ددددد ع      *
 ي شهريز را خ ه 

پشدددد ي  ز   ز هر  هدددد ي  اددددي      *
    ددد ع  اززددد كا  و  ددد ك      پددد  ر

 ا ف نت ك(

راثكوووووِ ثوووووب  داراي اختيوووووبر ٍ التوووووذار ووووووبفي ٍ السم در   *
 ػَاهل تبثيزگذار ثز ضىلگيزي ضْزّبي ػذالت هحَر

ایجوووبد هحووويف لوووبًًَي ٍ سيبسوووي ثوووزاي هطوووبروت هوووزدم      *
 ضْزّبي ػذالت هحَرٍ ثخص خػَغي در ادارُ 

وووذّبي تػووووين گيوووزي ثوووِ حوووَسُ      اًتموووبل ًْبدّوووب  * ٍ فزاٌی
در  ّوووبي هحلووووي ٍ ًشدیىتووووزیي هحووول سووووىًَت ضووووْزًٍذاى   

 خذهبت رسبًي ٍ تسْيالت ضْزي هٌبقك
ارتجووووبـ ًشدیووووه ثووووب ثخووووص خػَغووووي ٍ سووووبسهبًْبي      *

ائوووِ سوووبسٍوبرّبي لبثوول دسوووتزس ثوووزاي هوووزدم ٍ   هحلووي ثوووب ار 
 تحقق پذيزي شهزهاي عدالت محوردر  ًْبدّب

تؼيوووويي اّووووذاف ٍ هٌووووبثغ در هميووووبس هحلووووي ٍ تَسووووف     *
 ثبسیگزاى ٍ ػبهالى هحلي

ایجووووبد ّوگزایووووي ٍ ّوىووووبري در هووووذیزیت هحلووووي ثووووِ    *
 جبي تفزق ٍ ٍاگزایي

ظوووين وٌٌوووذُ ثوووِ   هوووذیزیت تسوووْيل گوووز، * تَاًوٌوووذ سوووبس ٍ ٌت
 وٌتزل وٌٌذُ ٍؾغ هَجَد جبي

الووووذاهبت تسووووْيل وٌٌووووذُ ٍؾووووغ هكلووووَة ثووووِ جووووبي     *
ظين وٌٌذُ ٍؾغ هَجَد  الذاهبت ٍاوٌطي ٍ ٌت

تَاًوٌووووذي در تَسووووؼِ هٌووووبثغ ٍ اثشارّووووبي حبوويوووووت ٍ      *
 هذیزیت ضْزي

گوووزي ثووويي ػوووبهالى هختلوووف ٍ سوووبسگبري    ًموووص هيوووبًجي  *
 ثيي هٌبفغ گًَبگَى ٍ رفغ تؼبرؾْب

بسوووت الوووذاهبت ثوووب هسووو   * بئل ضوووْزي ٍ رًٍوووذّبي تحوووَل  ٌت
 ضْزي

 رّجزي   -

ارتجوووووبـ ٍ تؼبهووووول  :بخدددددص خ و ددددد  *
م ثخووووص خػَغووووي ثووووب ًْبدّووووبي      هووووذٍا

 ػوَهي ٍ هزدهي
ًظووووبرت ٍ وٌتووووزل ثووووز ػولىزدًْبدّووووبي    *

تحموووووك پوووووذیزي  در  دٍلتوووووي ٍ ػووووووَهي 
 ضْزّبي ػذالت هحَر

ثخوووووص خػَغوووووي آگوووووبُ، رلوووووبثتي ٍ     *
 جبهؼِدر ػوَهي  ػذالتحسبس ثِ 

در  هٌووووبثغ هووووبلي تَسووووؼِ هحلووووي تووووبهيي  *
 هٌبقك هَرد تجؼيؽ ٍ ثي ػذالتي

ضٌبسوووبیي هٌوووبفغ ػووووَهي    :  سعدددد سدددتز   *
جبهؼوووِ ثوووب تؼوووذیل هٌوووبفغ خػَغوووي افوووزاد ٍ  

 گزٍّْب ٍ تالش ثزاي تحمك آى
تسوووووْيل تؼبهووووول اجتووووووبػي ٍ سيبسوووووي   *

گزٍّْووووب ثووووزاي هطووووبروت در فؼبليتْووووبي     
 ػذالت هحَر

ارتجووووبـ ثووووب ثخووووص ػوووووَهي ٍ دٍلووووت ٍ    *
ائوووووِ اقالػوووووبت اس ًظوووووبم اجتووووووبػي در   ار

 درٍى ًْبدّبي رسوي حىَهت
سووووووبسي ًْبدّووووووبي ػوووووووَهي ٍ   پبسخگَ *

خػَغووووي در هووووَرد الووووذاهبت ٍ تػووووويوبت  
تحموووك پوووذیزي ضوووْزّبي    توووذثيز  خوووَد در 

 ػذالت هحَر
 
 

 تدوين سياستها، راهبردها و راهكارها و برنامه هاي عملي و اجرايي

تسهيل هر   تنظيم  زظ رس  ننتها   فض غيرس  ر سا
  ننته  سور ست ر     ليد اطوح 

 بخص سر س   ه ها سسؤفيض پ  ر   تو ز نت بخص ع وس  تو ز نتا  ر ا  ثربخص   پ اخگو

 تع سل ست ر ض شهري   ر ست   شهر  ي عت فض سحور

نيسـت و كامـاًل نامـوزون بنظـر مـي رسـد؛
2.  اگرچـه در تفسـير ايـن پراكندگـی بايـد بـا احتياط 
عمـل شـود، اما بـه طور كلـی مناطـق  3، 7، 11 و 14 
داراي كمترين مسـاحت سـرانه مياديـن و بازارهاي روز 

مي باشـند؛
3.  مناطـق فقيرنشـين  17، 18 و 20 نسـبت بـه چهار 
منطقـه ياد شـده، وضعيـت بهتري دارند كـه تاحدودي 

بـا توجـه بـه تمايل افـراد متمـول مناطـق باالشـهر به 
خريدهـاي غير بـازار روزي و لوكس فروشـي، معنادار و 

معقـول بنظر مي رسـد.
)11( خدمـات رفاهـی و تسـهيالتي: در اين رابطه نتايج 

ايـن تحقيق نشـان مي دهد:
1. در رابطـه بـا ارائـه خدمـات رفاهـي و تسـهيالتي، 
مناطـق  سـاير  از  زيـاد  فاصلـه  بـا  و 22  مناطـق 20 
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دارنـد؛ بهتـري  وضعيـت 
2. بـه طـور نتايـج تحقيقـات نشـان مـی دهـد سـهم 
مناطـق فقيرنشـين از ايـن خدمات بيشـتر بوده اسـت.

)12(خدمـات فرهنگـی و هنـري: در ايـن رابطـه نتايج 
ايـن تحقيـق نشـان مـي دهد:

1. در رابطـه بـا ارائه خدمات فرهنگـي و هنري، منطقه 
22 تهـران از ايـن نظـر وضعيـت بسـيار بهتري نسـبت 

به سـاير مناطـق دارد؛
2. در ميـان مناطـق جنوبی، منطقـه 20 و مناطق  15، 
16 و 17 وضعيـت نسـبتاً خـوب و منطقـه 18 وضعيت 
خوبـی دارد. تنهـا منطقه 19 اسـت كه سـرانه فضاهاي 

سـاختمانی امـور فرهنگی در آن پايين اسـت؛
3.  مناطـق12، 19 و 13 كمتريـن تعـداد را بـه خـود 
اختصـاص داده انـد. در ميان مناطق فقيرنشـين تهران، 

منطقـه 18 از وضعيـت مطلوبـی برخوردار اسـت؛
4.  همچنيـن بايـد گفت كه؛ مناطـق 15، 16، 17، 19 

و 20 وضعيت مناسـبی ندارند؛ 
5. در پايـان بايد اشـاره داشـت كه مناطـق 1، 10، 15، 
16 و 22 بيشـترين پوشـش را داشـته اند؛ اما در مناطق 

18، 13 و 9 كمترين خدمات ارائه شـده اسـت.
)13( وضعيـت سـالمندي در مناطـق 22 گانـه شـهر 

ن ا تهر
در اين رابطه نتايج اين تحقيق نشان مي دهد:

1. بيشـترين تعـداد سـالمندان در مناطـق ،2 ،3 ،4 5 و 
8 و كمتريـن تعـداد سـالمندان در مناطـق 22، 21، 
19، 9، و 18 سـكونت داشـته انـد كـه نشـان دهنـده 
تمركـز بيشـتر سـالمندان در مناطق فقيرنشـين شـهر 
تهـران بـوده و الزم اسـت در حـوزه خدمات رسـاني بـه 
اين اقشـار آسـيب پذيـر اجتماعي تصميم هـاي عاجل 
و جـدي مـورد توجـه مسـئوالن و برنامه ريزان شـهري 

قـرار گرفته شـود؛
2. مناطـق 3، 6، 7، 8، 1 و 10 بـه ترتيـب بيشـترين 
درصد سـالمند نسـبت به جمعيـت را دارا مي باشـند و 
همگـی بيش از 7 درصد از جمعيتشـان باالي سـن 65 

سـال بـوده اند؛
3.  مناطـق 22، 21، 18 و 19 كمتريـن درصد سـالمند 

را نشـان مي دهنـد و در هر 4 منطقـه كمتر از 4 درصد 
از كل جمعيت باالي 65 سـال بوده اسـت؛

4. مناطـق 2 و 4 در مجمـوع 17/4 درصـد سـالمندان 
تهرانـی را در خـود جـاي داده انـد؛

5.  كمتريـن سـهم نيـز مربـوط بـه مناطـق 21 و 22 
اسـت كـه در مجمـوع كمتـر از 2 درصـد سـالمندان 

تهرانـی در ايـن دو منطقـه سـاكن هسـتند. 
)14( وضعيت زنان در مناطق 22 گانه شهر تهران

در اين رابطه نتايج اين تحقيق نشان مي دهد:
1. سـرانه دوره هـای آموزشـی: مناطـق 11، 21 و 3 به 
ترتيب بيشـترين و مناطـق 19، 20 و 8 كمترين ميزان 
را بـه خـود تخصيـص داده انـد. در كل بايـد گفـت كه 
ضريـب چولگی پـرش در ميزان خدمات رسـانی نشـان 
از آن دارد كـه تعـادل الزم در ايـن رابطـه در سـطوح 
خدمات رسـانی بـه بانـوان در حوزه برگـزاری دوره های 
آموزشـی و آمـوزش بانـوان شـهر تهـران در مناطق 22 

گانـه ديده نمی شـود.
2. ايجـاد، تجهيـز و توسـعه مجموعه هـای بانـوان: در 
ايـن رابطه بـا وجود خدمـات ارزنده در ايجـاد مجموعه 
هـای فرهنگـی بـرای زنان ليكـن هيچ گونـه تعادلی در 
انتخـاب و ارائـه خدمات ديـده نمی شـود؛ چنانچه تنها 
9 مجموعـه شـهربانو در مناطـق 1، 2، 8، 9، 14، 15، 
18، 19، 20 ايجـاد شـده اسـت كـه در مناطـق ديگـر 
ايـن موضـوع مغفـول مانده اسـت. لذا ديگـر مناطق كه 
مشـتكل بـر 13 منطقـه هسـتند از ايـن مجموعـه هـا 

محـروم مانده انـد.
3. ايجـاد، تجهيـز و توسـعه پارك هـای بانوان: توسـعه 
در  بانـوان  بـرای  درون شـهری  پرديسـهای  و  پاركهـا 
مناطـق كالنشـهری از زمـره مـوارد مهمـی اسـت كـه 
باتوجـه بـه كمبود فضاهـای تخصيص يافته بـه زنان در 
شـهر، معنادار نشـان مـی دهد. ايجـاد پارك بانـوان در 
مناطـق 3، 15، 18 تنهـا موردی بوده اسـت كه در اداره 
كل اموربانـوان مـورد توجـه بوده اسـت و ديگـر مناطق 

در ايـن رابطـه بـه داليـل متعـدد مغفـول مانده اند.
4. تجهيـز كتابخانه هـای تخصصـی بانـوان: در رابطـه 
بـا كتابخانه هـا و مراكـز فرهنگـی بـرای بانـوان نيز بايد 
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گفـت كـه پراكنش مراكـز فرهنگی و كتابخانـه ها برای 
زنـان نشـان از آن دارد كـه در ايـن رابطـه هـم عدالـت 
ديـده نمی شـود. تنها تجهيـز كتابخانه هـای مناطق 1، 
2، 3،  6، 8،  9، 14،  15، 18،  19،  20 مـورد توجـه بـوده 
اسـت و 11 منطقـه ديگـر مـورد توجه قـرار نگرفته اند، 
هرچنـد كـه برخـی از آنها قبـاًل از اين مراكـز برخوردار 
بوده انـد. هرچنـد ميـزان خدمـات در حـوزه دوره های 
آموزشـی، ايجـاد و احـداث مراكـز، پاركهـا و كتابخانـه 
هـای تخصصـی زنـان وجود داشـته اسـت ولـی عدالت 
در تخصيـص و ايجـاد آنها در سـطوح مناطـق 22 گانه 
ديـده نشـده و نشـان از عدم تعـادل فضايی در سـطوح 
خدمـات رسـانی بـرای بانـوان مناطـق 22 كالنشـهر 

تهران وجـود دارد.
5. خدمـات رسـانی و برنامـه هـای ورزش بانـوان: در 
ايـن رابطـه تاحـدودی ميـزان برنامـه هـای اجرا شـده 
متناسـب تر بـوده اسـت. هرچنـد ميـزان برنامـه هـای 
اجـرا شـده ضريـب پراكنش پاييـن تـری دارد ولی نوع 
و محتـوای برنامـه ها نيـز تاحدودی قابل قبـول به نظر 

رسـد. می 
6. توانمندسـازی زنـان شـهروند: سـتاد توانمندسـازی 
در جهـت توان افزايـی زنان سرپرسـت خانـوار اقداماتی 
را در حـوزه اشـتغال-آفرينی، آموزشـی، مشـاوره، امـور 
رفاهـی و حمايتـی انجام داده اسـت. در رابطـه با ميزان 
سـرانه دوره هاي آموزشـي توانمندسـازي زنان، مناطق 
11، 21 و 3 بيشـترين ميـزان و مناطـق 19، 22 و 20 
كمتريـن ميـزان را در ايـن رابطـه بـه خـود اختصـاص 

اند.  داده 
در پايـان در راسـتاي سياسـت گـذاري بـراي تحقـق 
حـوزه  در  محـور  عدالـت  شـهر  در  عدالـت  پذيـري 

شـود: مـي  پيشـنهاد  تهـران  كالنشـهر 
منابع و ماخذ

فنـاوري  سـازمان   )1389( تهـران  شـهر  آمارنامـه   .1
تهـران. شـهرداري  ارتباطـات  و  اطالعـات 

فنـاوري  سـازمان   )1390( تهـران  شـهر  آمارنامـه   .2
تهـران. شـهرداري  ارتباطـات  و  اطالعـات 

فنـاوري  سـازمان   )1391( تهـران  شـهر  آمارنامـه   .3

تهـران. شـهرداري  ارتباطـات  و  اطالعـات 
فنـاوري  سـازمان   )1392( تهـران  شـهر  آمارنامـه   .4

تهـران. شـهرداري  ارتباطـات  و  اطالعـات 
فنـاوري  سـازمان   )1393( تهـران  شـهر  آمارنامـه   .5

تهـران. شـهرداري  ارتباطـات  و  اطالعـات 
برنامه ريـزي   )1379( محمدرضـا  پورمحمـدي،   .6

سـمت. انتشـارات  تهـران:  مسـكن. 
 )1385( عمـران  راسـتي،  و  حسـين  حاتمي نـژاد،   .7
»عدالـت اجتماعي و عدالت فضايي، بررسـي و مقايسـه 
نظريـات جـان راولز و ديويـد هاروي«، مجله سـرزمين. 

دانشـگاه آزاد اسـالمي، شـماره 9، بهـار 1385.
 )1388( راسـتی  عمـران  و  حسـين  حاتمی نـژاد،   .8
عدالـت اجتماعـی و عدالت فضايی )منطقه ای( بررسـی 
و مقايسـه نظريات جان راولز و ديويـد هاروی، فصلنامه 
سياسـیـ  اقتصـادی، شـماره ی 269ـ  270، صص 82 

ـ 95.
9. دانشـپور، زهـره )1382( درامدی بر پايه های نظری 
و گونـه بنـدی نظريه هـای برنامـه ريزی بـا تاكيد ويژه 
بـر برنامه ريزی شـهری، مجلـه هنرهای زيبا، دانشـگاه 

تهران، شـماره 15
10. سـعيدنيا و ديگـران )1378( مبانـي و چارچـوب 
تهـران:  شـهري.  طرحهـاي  خدمـات  شـرح  بازنگـري 
كميتـه تعاريـف، شـرح خدمـات و قراردادهـا، معاونـت 

و شهرسـازي. وزارت مسـكن  شهرسـازي 
11. سـعيدنيا، احمد )1379( كتاب سـبز شـهرداری ج 
ـ 9 )فضاهای سـبز شـهری(، انتشارات شـهرداری های 

كشـور، تهران.
12. سـعيدنيا، احمـد )1381( »شهرسـازي«، كتـاب 
سـبز شـهرداريها. جلـد اول، تهـران: مركـز مطالعـات 

.1381 شـهري،  برنامه ريـزي 
برنامه ريـزي  مبانـي   )1385( اسـماعيل  شـيعه،   .13
شـهري. چـاپ هفدهـم، تهران: دانشـگاه علـم و صنعت 

ايـران، 1385.
بافتهـاي  بحـران   )1386( اسـماعيل  شـيعه،   .14
مسـكونی جديـد در شـهرهاي بـزرگ ايـران، فصلنامـه 

شـماره 16. چهـارم،  سـال  اجتماعـی،  رفـاه 
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15. قطـب، سـيد )1358( عدالـت اجتماعی در اسـالم، 
ترجمه سـيد هادی خسروشـاهی و محمد علی گرامی، 

چاپ پانزدهـم، قم، انتشـارات دارالفكر. 
16. كاتوزيـان، ناصـر )1377( مبانـی حقـوق عمومـی، 

تهـران، نشـر دادگسـتر، اول، 1377ش. 
17. كاتوزيـان، ناصـر )1379( گامـی به سـوي عدالت، 

تهـران: دانشـگاه تهران.
18. كريمـی، مظفـر )1388( راهبردهاي تحقق عدالت 
اجتماعـی و اقتصـادي در جمهـوري اسـالمی ايـران، 
پژوهشـنامه شـماره 11، تهـران: پژوهشـكده تحقيقات 

استراتژيك.
19. مركـز آمـار ايران )1386( نتايج سرشـماري نفوس 

و مسكن  1385.
20. مركـز آمـار ايران )1387( نتايج سرشـماري نفوس 

و مسكن  1386.
21. مركـز آمـار ايران )1388( نتايج سرشـماري نفوس 

و مسكن  1387.
22. مركـز آمـار ايران )1389( نتايج سرشـماري نفوس 

و مسكن  1388.
23. مركـز آمـار ايران )1390( نتايج سرشـماري نفوس 

و مسكن  1389.
24. مركـز آمـار ايران )1391( نتايج سرشـماري نفوس 

و مسكن  1390. 
25. مركـز آمـار ايران )1391( نتايج سرشـماري نفوس 

و مسكن  1391.
آوري  جمـع  طـرح   )1391( ايـران  آمـار  مركـز   .26
اطالعـات قيمـت و اجاره مسـكن در تابسـتان 90، قابل 

آدرس: در  دسترسـی 
27. مهديـزاده، جـواد )1376( درامـدی بـر نظريـه هـا 
و روش هـای شهرسـازی، مهندسـان مشـاور فرنهـاد، 

ن ا تهر
28. مهديـزاده، جـواد )1380( بـه سـوی شهرسـازی 

دموكراتيـك، مديريـت شـهری، شـماره 5 
29. مهـدي زاده، جواد )1382( »امكانـات و كاربردهاي 
برنامه ريـزي راهبـردي در ايـران«، فصلنامـه مديريـت 
و  مطالعـات  گـروه  تهـران :   ،14 شـمارة  شـهري. 

.1382 كشـور،  وزارت  شـهري  برنامه ريـزي 
30. هـاروي، ديويـد )1376( عدالـت اجتماعي و شـهر، 
تهـران: شـركت  فـرخ حسـاميان و ديگـران،  ترجمـه 

پـردازش و برنامـه ريـزي شـهري.

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

