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 ده کیچ

 راهبرد و ترکیبی پژوهش طرح از استفاده شده است با کوشش مقاله این در
 شناسی روش یهـا مؤلفه تیوضع یشناس بیآس و یابیارز به فراروش پژوهشی
 نتایج تفسیری تلفیق و ایراندر  عدالت فضاییمرتبط با  شده انجام های پژوهش

 محوریت با یپژوهش -علمی مقاله ۴۴ مطالعه مورد جامعه. شود پرداخته ها آن
ابتدا  .بودند ،139۴ -1383 یها سال یزمـان بـازة در عدالت فضایی موضوعی
 مطالعات فراروش. اند شده تحلیل و هیتجز ،یدگذارک جداگانه صورت به ها پژوهش
 و مطالعات اغلب کیفیت بودن پایین ،شناسی روش ابهامات وجود از حاکی منتخب
 اصلی جریان ،پژوهش های یافته طبق. است پژوهش انجام از بدیهی نتایج اخذ

 ساز شاخص های روش ،یشیمایپ راهبرد با کمی های مقاله را هحوز این در مطالعاتی
 .اند داده تشکیل همبستگی تحلیل و پایه آمار توصیفی های تحلیل از گیری بهره با و
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Abstract 
In this paper, we have tried to use the combination research 

project and the research strategy to assess the pathology of 

the methodology components of research related to spatial 

justice in Iran and to interpret the results of them.The 

statistical population of the study consists of 44 research 

articles focused on the subject of spatial justice in the period 

of 2005- 2015. They were selected through a total sampling 

method and analyzed separately for coding and breakdown. 

Following the selected studies, there are some methodological 

ambiguities, low quality of most studies and obvious results 

of the research. According to the findings of this research, the 

mainstrim of study in this area includes quantitative articles 

with survey strategy, indexing methods, and using descriptive 

statistics of basic statistics and correlation analysis. 
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 مقدمه
 یها دهه در شهرها فیزیکی توسعه و شهرنشینی شتابان رشد   

هایی چون نابرابری اجتماعی، قطبی شدن  واقعیت موجب اخیر،
فضایی، فقر و نمود کالبدی این معضالت چون دسترسی نابرابر 

 رسالت ترین مهم رو، ینازاهای شهری شده است.  به سرمایه

 بین از و ها نابرابری نای کاهش شهری مندان حرفهمتخصصان و 

برای ساکنان و  شهری های سرمایه به دسترسی در تضاد بردن
عدالت در همین راستا بحث  .های مختلف اجتماعی است گروه
ری در عنوان ابزار هنجا به عدالت فضاییشود.  مطرح می فضایی

 های سیاست از بسیاری نهایی هدف تحقق عدالت در مقیاس شهری،
 عدالت فضایی .(Soja, 2009: 2)است  یفضای ریزی برنامه

های  حوزه ای است که در اشکال گوناگون در رشته مفهومی میان
ریزی شهری، علوم اجتماعی، جغرافیا،  برنامه مانند مختلف علمی
میان   ها و کاهش فاصله یع فرصتباز توز هدف با ،شناسی جامعه

ان، و همکار پور داداش) شود مطالعه میفقیر و غنی در شهر 
 مختلف یها حوزه در ی متعددیها پژوهش (.192: الف 139۴
عدالت  بر مؤثر عوامل بررسی به غیرمستقیم و مستقیم طور به

این  از منسجمی تصویر و انداز چشماما . انـد پرداختـه فضایی
 ها در دست نیست.  مطالعات در طول این سال

 داپی حیات علمی جوهر شود تا می موجب آنچهاز سوی دیگر 
 هایی شیوه ای ها پژوهش یشناس روشعمیق  کشناخت و در کند،

 یشناسروش اسـت. شده  بسته به کارپیشـرفت علـم  یکه برا است

ن آ  هگستر به توجه با ها شهری پژوهش در ژهیوبه ،علوم همه در

 راه یافتن یشناسروشث مباح طرح از هدف. دارد یاژهیوت یاهم

 هایپژوهش آن، پرتو در تااست  تیاقعو به دنیرس یبرا رت مناسب

با توجه به اهمیتی رو و  ینازا .بمانند مصون لغزش و خطا از یعلم
 های پژوهش مند نظام تحلیل، شناسی پژوهش دارد که روش
 و در مقیاس شهری عدالت فضاییدر حوزه  شده  انجام علمی
به  دتوان می ،هنتایج حاصل ها و پژوهش این شناسی روش ارزیابی
کمک های مزبور  از پژوهش اتکا قابلبندی منسجم و  جمع
 .نماید

 های فراروشی پژوهش مطالعه با تا است بر آن حاضر پژوهش
و نتایج  یشناس روش از قیدق نسبتاً یریتصو ،عدالت فضایی

 و ، نقاط قوت و ضعف آنرانیا در عدالت فضاییهای  پژوهش
 آورد تا به دستدر مقیاس شهری  حوزه نیا ینونک تیوضع

 ازجمله. ندک بینی پیش و فیتوصـ را آن یآت انداز چشمبتواند 
معرفی کاربرد راهبرد فراروش در  ،پژوهش دیگراهداف 
ارزیابی کارهای پژوهشی  زیرا .استشهری  یها پژوهش

تواند در  یافته و مرتبط ساختن نتایج پراکنده با یکدیگر می انجام
ز سوی دیگر نتایج کمک کند. ا مسئلهابعاد مختلف به حل 

شناسی  آگاهی از نقاط ضعف روش ژهیو بهها  گونه پژوهش این
و  استفاده قابلدر نظام آموزشی و پژوهشی  ها آندر  موجود
  است.کننده  تعیین

 چارچوب پرسش اصلی این پژوهش چیستی و چگونگی
 .باشد مییافته   انجام های پژوهشعلمی  دستاوردهایو  یشناس روش

ها گشوده  گونه پژوهش ینانتایج  ترین مهمکی از بدیهی است ی
 عدالت فضاییشناختی در حوزه  روش گفتگویدریچه شدن 
های  کننده بستر مطالعات به سمت حوزه یامهبتواند  باشد تا می

باشد. الزم به ذکر است که پژوهش  ایراندر  عدالت فضاییبومی 
رویکرد  است. در بخش اول بر اساس شده ارائهحاضر در دو بخش 

بنیادین ارزیابی عناصر  ها و مقالهشکافی  به کالبد شناختی روش
پژوهشی و در بخش دوم به نتایج حاصل از کاربرد این  ساختار
  است. شده پرداخته ها روش

 

 ینظر یمبان

 تمام در اصلی اهداف از عدالتی بی کاهش یا عدالت جستجو برای   
انصاف؛ محسوب  و سانیان کرامت حفظ برای نبنیادی اصلی جوامع؛

 نهایی هدف ،که عدالت روستینا از .(Soja, 2009:1) شود می

 شده یفتعر ای ریزی شهری و منطقه برنامه های سیاست از بسیاری
مبتنی بر مجموعه مطالعاتی  یعدالت شهرتفکر  در این راستا .است
 یبرا یاخالق یچارچوب تبیین عدالت و یساز مفهوم بر کهاست 
به همین . اند گماردههمت ای  ریزی شهری و منطقه برنامهدر عدالت 
ی شهر یزیر برنامه اتیدر ادب یا قابل مالحظهنظری  ءآرا دلیل
 دهنده نشاناین امر  .است گرفته شکلبر عدالت  تأکیدبا 

 های عمومی شهری است ماهیت مناقشه انگیز سیاست
(Williams, 2016:3). حاکی از« عدالت» مفهومی تنوع 

 ریزان برنامه یشرویپ سیاسی اهداف در تفاوت و حتی تضاد دوجو
  .(7: 1396، پور یالوندو  پور داداش) باشد می
 یغرب برالیل یاسیس یها فلسفهاز  عدالت شهری غالب اتیادب
 ها تیقابل کردیو رو یقرارداد اجتماع هی، نظرگرایی منفعتمانند 

سقراط،  ریظن برالیل یاسیس لسوفانیف .سرچشمه گرفته است
 آرایهر کدام  و جان راولز لی، جان استوارت مجان الک

                                                                       
1. Utilitarianism 
2. Social Contract Theory 
3. Capabilities Approach 
4. 

John Locke
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مبتنی بر تعدادی  محور  عدالت ی در ارتباط با عدالت و شهرنظر
 ،عدالتمفهوم از  صاف و برابرینبر ا تأکیدبا  یانتزاع یهنجارها

 چنین هم .(Zapata & Bates, 2015:246)اند ارائه کرده
دیگری داشت؛ کسانی که  ز معنایها نی مارکسیست برای عدالت
بودند.  اقتصادی و اجتماعی های نابرابری تمام سرکوب به دنبال

  این فرض رایج را پذیرفته عدالت، تعاریف از این هرچند تمام
 اقتصادی و و اجتماعی درباره برابری و نابرابری عدالت که بودند
 و اجتماعی نابرابری تلطیف یا و سرکوب کاهش،هدف  با
 . (Zapata & Bates, 2017:246)  صادی استاقت

که دو مفهوم  شد مشخصبا بررسی متون جهانی در ادامه 
 جان ،طرف کی ازاند.  بحث را قطبی کرده ،متقابل از عدالت

تعریف کرده که بر فرد متکی  انصاف مثابه به را ، عدالتراولز
 طلبانه مساوات عدالت راولز درباره است. هرچند که نظریه

 نظریه اوپذیرد.  فرد را می برای هر ذاتی برابری فرض اما ،نیست
کم  داند که به نفع پذیر می شرایطی توجیه در نابرابری را

کند که تعریفی  برخوردارترین افراد جامعه باشد. او ادعا می
 یرغای و  شمول از عدالت مبتنی بر فرایندهای فرضیه جهان
 دیگر، سوی از. (Rawls, 1971:266) یخی ارائه کرده استتار

که  متمرکزشدهبر جوامع  عدالت از خود در تعریف گرایان اجتماع
 . شودافراد تعریف  از قبل باید حقوقشان
 در عدالت فلسفی بازتاب ،199۰ -197۰های  طول سال دراما 
 هاروی و دیوید آریس ماریون یانگ انی چونپژوهشگر کار

 سازی مفهوم یکسان یده، ایانگ .بنیادینی گردید تغییر دستخوش
 گروه که عدالتی بی خاصی از اشکال شناسایی نفع به عدالت را
کرد. او چنین  دهند، رد قرار می یرتأث خاص را تحت اجتماعی

تنهایی برای  کند که ابعاد اقتصادی و اجتماعی به استدالل می
 سرکوب باید عادالنه های : سیاستیستندتعریف عدالت کافی ن

 دیوید .(Young, 1990:227) کنند دنبال را ظلمهرگونه 
نشان  گیری از کار یانگ، ی معروف خود با بهره مقاله در هاروی

 اعمال شهری سیاست برای تواند یم یانگ کار داد که چگونه
 فرایندی تعریف فرض بنابراین .(Harvey, 1992:589) شود

 را عدالت از مفهومی جدید ،یعدالت ساختاری جا به از عدالت
 امر این .بود ها تفاوت یدتائ و بازشناسی آن بر تأکیدکه  ل دادشک

 احقاق باهدف ریزی برنامه های سیاست گیری شکل خود منجر به
 هویتی متفاوت شد.  های گروه حقوق

 
5. John Rawls 
6. Communitarianism 
7. Iris Marion Young 
8. David Harvey 

و  توجه به شروع شهری ریزان برنامهبه بعد،  199۰از دهه 
پور،  الوندی و پور )داداش کردند عدالت موضوع به دهی آدرس
های  ذیل سنت معاصر پردازان نظریهراستا،  در این .(69: 139۵
چگونگی  فیتوصفرانسوی( به  ،بریتانیایی ،)آمریکایی ریزی برنامه
 یدر کاربردو  پرداختندو شهر  گویی پاسخ بین عدالت، ارتباط

 دندکرتوجه  ریزی شهرها ظام برنامهن نمودن این مفاهیم در قالب
(Uitermark & Nicholls, 2017: 37). سه رو ینا از 

 ریزی برنامه .1: گرفت شکل عدالت شهری مبحث به اصلی رویکرد
 ,Fainstein) عدالت شهر .3 ،عدالت فضایی .2 ،ارتباطی

2014:1; Hirt, 2016:384.) 
توسط پتسی  ارتباطی ریزی برنامه بیستم قرن دهه پایانی طول در
 با عادالنه فرایند بر ریزیبرنامه نوع این تأکید مطرح شد.هیلی
ریزی  بود. این برنامه هابرماس موردنظر فلسفی مفهوم از اقتباس
 که داشت یها ناآمر و تکنوکراتیک هایروش به اعتراض از نشان
 در. بودند داده تشکیل را شهرها نوسازی هایبرنامه اساس و پایه
 هایگروه نقش هرچه که است این بر فرض ریزی،برنامه از نوع این

 بهتر نتایج عیباز توز باشد ترقوی سیاسی یاهتصمیم در محروم

 را تری عادالنه نتایج وسیع مشورت و همکاری بنابراین. بود خواهد
 .(Uitermark & Nicholls, 2017: 43) داشت خواهند یدر پ

، (2۰1۰-2۰۰۵) سوزان فاینستاین عدالت محورشهر در ادامه 
طور خاص بر  او بهرفت. چندین نظریه فلسفی شکل گ هیبر پا

های  و نظریه قابلیت لوفور شهرِ ، حق بهنظریات عدالت راولز
 و تنوع دموکراسی،داشته و سه معیار  تأکید نوزبام انسانی
مطرح  عدالت شهری موضوع بر حاکم اصول عنوان را به برابری
 به نگرش در بنیادی تغییرات هرچندبه عقیده فاینستاین . کرد

با  توانمی اما نیست پذیرامکان محلی سطوح در یعدالت شهر
 بر سر رقابت از ،شهری هایسیاست بیان در اعمال تغییراتی

ی زندگ کیفیت افزایش موجبات ،عدالت گفتمان به عدالت مسئله
 .(Low & Iveson, 2016:13) را فراهم آورد شهروندان
به گیری از نظریات لوفور  ( نیز با بهره2۰1۰) سوجاادوارد 

و  پرداختهعدالت موضوع به  ییتفکر فضا ارائه روشی جهت

                                                                       
9. Collaborative planning 
10. Spatial Justice 
11. Just city 
12. Patsy Healey 
13. Habermas 
14  . Susan Fainstein 
15  . Rawls 
16 . Right to the city 
17. Lefebvre 
18. set of capabilities 
19. Nussbaum 
20  .  Edward Soja 
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عدالت و مطرح کرد. به عقیده سوجا را  عدالت فضاییاصطالح 
 عدالت و گرفته شکل ییایجغراف ییفضا دیتول قیاز طر یعدالت یب

است که برای سوجا  به ذکرا الزم . اماست ییایجغراف موضوعی
برابری و توزیع  ی ازتر دهگستر اریبس ییمعنا عدالت فضاییمفهوم 

را با  عدالت فضایی شهر واو عدالت در گیرد.  عادالنه را دربر می
راستا  همی حقوق مدن ،یدموکراس ،یبرابر ،یآزادمفاهیمی چون 

 عدالت فضایی دیگر یانیببه  .(Manuel, 2016:2) داند می
های اجتماعی در  توزیع عادالنه و دموکراتیک منافع و مسئولیت

با اذعان به این  عدالت فضاییهای مختلف است.  اسفضا با مقی
شود و به روابط اجتماعی  اجتماعی تولید می به شکلنکته که فضا 
 پردازد می یعدالت اجتماعیت مفهوم به تقودهد،  شکل می

(Bromberg & et al., 2007:4) . 

 اجتماعی عدالتنقطه اشتراک و اتصال دو مفهوم  عدالت فضایی
 یافتگی آن از ابعاد مهم جوامع فضا و سازمان. باشد میو فضا 

 کننده منعکسی است که ساختار اجتماعفضا یک بشری است. 
 از. باشد می یرگذارتأثحقایق اجتماعی بوده و بر روابط اجتماعی 

رفیعیان و ) یابد یمعدالتی در فضا نمود  یبرو هم عدالت و هم  ینا
 (. 29-28:139۴پور،  الوندی
از عدالت را  نظری درکتنها  نه عدالت ردمو در فضایی تفکر
 ،توجه قابل جدید های بلکه با طرح دیدگاه سازد، می تر غنی
و  عدالت به رسیدن برای مؤثرتر اقدامات را نیز به عملی دانش

الزم  .(Soja, 2009:2)دهد سوق می تر بیشمردمی مشارکت 
ا خود بر فض یخود به تأکید عدالت فضاییبه ذکر است که در 

کنند و  نیست، بلکه بر فرایندهایی است که فضا را تولید می
یدشده در فرایندهای پویای تولحال بر کاربرد این فضاهای  یندرع

)دیکسی،  شود می تأکیداجتماعی، اقتصادی و روابط سیاسی 
128:1392 .) 

عدالت  سازی یادهپ و چگونگی نحوه در این میان، بررسی
 عدالت :کند مطرح می شناختی جالبی را های روش پرسش ،فضایی
 ...( مردم خدمات،از کاال،)فضایی توزیع یا نتایج و مبنای برغالباً 
عدالت  درباره پژوهش فزاینده نیزطور  به اما شود، می ارزیابی
 فضایی .است درگیر شده ییبازنما فضای به مربوط مسائل با فضایی
 دهند می شکل را فرایند عدالت ها تجربه و ها هویت آن در که

(Dufaux & et al., 2009:1). هم عدالت فضاییدیگر،   یانب به 
 های محدوده عنوان به .شود دیدهروند  همو  نتیجهعنوان  به تواند می

ناعادالنه / عادالنه خود  یخود به که توزیعی الگوهای از جغرافیایی
 کنند می تولید را نتایج این که فرآیندهایی عنوان  به یا هستند

(Soja, 2009: 2). با دو رویکرد اصلی  فضایی عدالترو، در  ینا از
 سازی.  فرایندهای تصمیم -2 ،توزیع فضایی -1هستیم:  رو روبه

                 و  هایی درباره توزیع فضایی یه پرسشبر پا ،رویکرد اول
برابر اجتماعی و تالش برای دستیابی به یک توزیع  -توزیع فضایییا 

 .است گرفته شکلوندان جغرافیایی بر اساس نیازها و خواست شهر
های شغلی، دسترسی به  دسترسی به خدمات شهری، فرصت مانند

ن، و همکارا مارکوس)...  های بهداشتی، کیفیت هوای خوب و مراقبت
 .Dufaux & et al., 2009: 3) ؛ Soja, 2009:6؛321: 1391

 مبنا برابرتواند در چهار شکل:  در این رویکرد، توزیع عادالنه منابع می
)افرادی که نیاز  ، جبرانی/ نیاز مبنارائه خدمات برابر به همه افراد()ا

)افرادی  تقاضا مبنا ،کنند( ی دریافت میتر بیشی دارند خدمات تر بیش
دریافت  تر بیشمندی از خدمات دارند،  ی برای بهرهتر بیشکه تقاضای 

 (شود ارائه می نظام بازار)خدمات متناسب با  و سیستم بازار کنند( می
یک از  هر .(Heckerta & Rosan, 2016:265) ین شودتأم

 های از شاخصیندهای عادالنه برآبر  تأکیداین اشکال نیز با 
 خدمات، ان بهنیازمندی ساکن متعددی چون دسترسی به خدمات،

 گیرند بهره می عدالت فضایی نییدر تب...  منفعت عمومی، کارایی و

  .(176الف:  139۰و رستمی،  پور داداش)
دارد. این  تأکیدسازی  بر فرایندهای تصمیم ،رویکرد دوم

بازنمودهای فضایی، مکانی، هویتی و اعمال  نیچن همرویکرد 
آمیز  یضتبعمانند وجود رویکردهای ؛ شود اجتماعی را شامل می

 (Fainstein, 2014: 14 ; دهی به فضای شهری در شکل
(Dufaux & et al., 2009: 1; Soja, 2009: 3)ین . ا

جریان نظری نگاهی فرایندی و ساختاری به عدالت داشته و به 
در شهر  عدالت فضاییهای عادالنه جهت تحقق  دنبال رویه
برابری، / برابر رو، معیارهایی چون آزادی، فرصت ینا ازاست. 
  عمومی، استحقاق و مردم منفعت در تنوع، نیاز، شرکت/تفاوت

 دهد قرار می استفاده مورد عدالت فضاییساالری را در تبیین 

 الزم به ذکر است که هر .(76: 139۵پور،  و الوندی پور داداش)
چند مباحث مرتبط با عدالت توزیعی و دسترسی به خدمات و 
منافع عمومی از اهمیت بسزایی در مطالعات شهری برخوردار 

ان شهری بیش از پژوهشگرهای اخیر توجه  بوده اما در سال
معطوف های نابرابر شهری  ل دسترسیگذشته به عوامل و دالی

 . (Malý, 2016: 3-5) شده است
عدالت  که رویکرد دوم از روست نیا ازاهمیت این مطالب 

 ،تبعیض حذف هدفش، یانتقاد گفتمـان یـک عنوان به فضایی
 نیچن نیا .اسـت سـلطه و اجتمـاعی ینیگز ییجدا فقر، کاهش
 بـازیگران شـناخت ازمندنی شهر، در عدالت فضایی از یساز مفهوم
 و سیاسـیاجتماعی،  اجتمـاعی، مختلف یها عرصه در قـدرت
 است یریز برنامه یآینـدهافر و سـاختارها قـدرت، روابـط تحلیـل

 . (139۴ همکاران، و پور داداش)
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 فضایی عدالتی بی از هایی و طرح نمونه کشف است که به ذکرالزم 
 فرآیندهای درک و شناسایی اما است، آساننسبتاً توزیعی  صورت به

 است تر سخت بسیار ناعادالنه جغرافیایی مناطق تولید اساسی

(Soja, 2009:2; de Jeude & et al., 2016:65). 1 شکل ،
 دهد. مدل مفهومی عدالت فضایی را نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 روش پژوهش

است.  گرفته شکل پژوهش ترکیبی طرحی بر مبنااین پژوهش 

ی هـا  در حـوزه  دانـش  یـد تولهای اخیر با رشد پژوهش و  سالدر 
جامعـه علمـی بـا انفجـار اطالعـات،       شدن و مواجهمختلف علوم 

اطالع و تسلط  که اند یدهرسگران در عمل به این نتیجه  پژوهش
 تا حـدود روز بودن در این زمینه،  بر تمامی ابعاد یک موضوع و به

هـای   از روش پـژوهش  گیری پذیر نیست، پس بهره زیادی امکان
دریک موضوع خـاص   شده انجامهای  ترکیبی که عصاره پژوهش

دهند،  یمگران قرار  دار و علمی فراروی پژوهش ی نظاما گونه بهرا 
 13: 139۰)سـهرابی و همکـاران،    گسترش روزافزون یافته است
 (. 138۵به نقل از: ازکیا و توکلی، 

ح در این پـژوهش،  های مطر منظور پاسخ به هدف و پرسش به   
. (2) شـکل  راهبرد پژوهش استفاده شد عنوان به فراروشاز طرح 
  سعی در آن که است ثانویه مطالعهاز  متفاوتی نوع ،راهبرداین 
 
 

                                                                       
21. 

Mixed Method 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (Zhao, 1991: 382).باشد داشته نیز ها آن فرایندهای
وم ی برای انجام یک فراروش مرسا گانه هفتی، مراحل طورکل به

پژوهش است.  سؤالاست: در مرحله اول انتخاب موضوع و تنظیم 
 و اهدافترین اقدام در این مرحله مشخص نمودن حدود  مهم

هدف پژوهش،شناسایی،  بر اساسپژوهش است. در مرحله دوم 
یتاً نهادر این بخش  گیرد. می ها انجام پژوهشیص و تلخگردآوری 

گردد. در  یمهش انتخاب توجه به هدف پژو معتبر باتعدادی منبع 
برداری و فیلترسازی محتویات منابع همراه  یشفمرحله سوم که با 

شود. در مرحله چهارم با  ها ختم می داده مند نظام مرور بهاست، 
ها صورت  ی پیشین، استخراج داده های مرحله استفاده از یافته

 وتحلیل نتایج اختصاص دارد و در یهتجزگیرد. مرحله پنجم به  می
ها، زمینه  کیفیت آن دوباره و کنترلیب نتایج با ترکمرحله ششم 
: 1389، محمد پورشود ) ها در مرحله هفتم فراهم می نگارش یافته

 .(1۴6: 1389؛ قاضی طباطبایی و ودادهیر، 72-73
 از از روش اسنادی، یعنی پژوهش های داده آوریگرد برای

  بر تعمقی و تأمل ،یقبل ها پژوهش جینتا سنتز بر عالوه شود یم ین. اشد استفاده هگذشت مدارک و اسناد نام به ثانویه های داده
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 نامه، رساله، پایان )ی موجودها پژوهشانواع  شامل مدارک و اسناد
، است بوده فضایی ینۀ عدالت زم درطرح پژوهشی، مقاله( 

 مطالعه از قبل اطالعات آوری جمع در بیشتر دقت منظور به
مطالعه  هنگامه ب فهرست. این شد تهیه فهرستی ،ها پژوهش
داشته و بسترساز  بر عهدهطالعات را ها، نقش صافی ا پژوهش

یل است و تحل قابلی ها مقولهتجزیه یک پژوهش به تعدادی 
ها  وتحلیل پژوهش یهتجزکیفیت امکان  باال بردنهدف از آن 

 بهفرم  این ،فهرست روایی از اطمینان برایچنین  است؛ هم
 با و شده یعتوز کارشناسان از نفر 1۰ میان پژوهش، اهداف همراه
فرم  صوری روایی نهایی، بازنگری و اسیکارشن نظرات لاعما
 های مقولهالزم به ذکر است که  .گرفت قرار تائید مورد جامع
 «شناسی روش» یل دو محور اصلی شاملدر ذ فـرم این در توجه مورد
 ،1در قالب جدول تعریف شدند که « ی پژوهشدست آوردها»و 

 .اند آورده شده
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 ها مقاله اطالعات استخراج و صیتلخ جامع فرمچارچوب تحلیلی در  .1جدول 
 التومق محورها

 تحلیل فنون ،تقلیل فنون ،اطالعات یآور جمع فنون ،راهبرد ،هدف ،نوع ،رویکرد ،فلسفیی مبان شناسی روش
 تکمیلی های پژوهش پیشنهاد ،پژوهش راهکارهای ،پژوهش آوردهای دست ها یافته

 

 

 ها روش تقلیل داده
ـ  یاطالعـات  یها گاهیپا در ینترنتیا یجستجو با ابتدا در  یداخلـ
 پایگـاه اطالعـات علمـی جهـاد     انسـانی،  معلو جامع پرتال یرنظ

 و نورمگز، سـیویلیکا  ،ایران مگ اینترنتی های یگاهپا اهی،دانشگ
 موتــور  ـزین و (کشور های نامه یانپا اطالعات بانک) داک ایران

ـ لک لمـات ک از اسـتفاده  بـا  گوگل یجستجو عـدالت  »چـون  یدی
، فضای عدالت اجتماعی ،ییفضا ینابرابر ،عدالت شهری ،فضایی

 تمــام  یورآ جمـع  بـه  نسـبت « شهری نابرابر، جـدایی فضـایی  

 شد.  اقـدام یداخل معتبر های پژوهش

 عمناب در انتخاب ها اعتمادبخشی به داده و باراعت تقویت جهت
 در کـه  یـن ا اول اسـت؛  شـده  لحـا   اولویـت  چنـد  شده، استفاده

 انتخـاب  از و محـدودیت زمـانی لحـا  شـد     ها انتخاب پژوهش

 اباجتن ،بوده 1383 از قبل یها سال به طمربو که هایی پژوهش

 در کـه  گرفت قرار مورداستفاده هایی پژوهش که ینا مدو. شد

                                                                       
 بوده است. و معدودوط به آن دوره تقریباً پراکنده مرب منابع رایز . 

 یها پژوهشاز  نیز و گردیده چاپ پژوهشی -علمی یها مجله

در مرحلـه بعـد بـا     برده شد. بهره توأمان صورت به کیفی و کمی
تـر   کـم  ی کـه های ، مقالهپژوهش هدف باها  تحلیل نزدیکی مقاله

از فراینـد   ،داشـتند  عـدالت اجتمـاعی  موضـوع   بـا  ارتباط خـاص 
 پژوهش حذف شدند.

یافته)گزینش  انجامهای  پس از بررسی کیفی پژوهش چنین هم
 نتـایج  و شناسـانه  روش قواعد رعایت معیار اساس ها بر پژوهش

 پـژوهش  یآمـار  ی هجامعیت نها در( پژوهش و اهداف ها آزمون

 عدالت فضـایی با محوریت موضوعی  شده چاپ همقال ۴۴ روشیپ

 ی هحوز در یپژوهش -میعل یها نامه فصل در س شهریدر مقیا
انتخـاب   139۴-1383 یزمــان  بــازة  در شـهری  یهـا  پژوهش

 .شد

                                                                       
ها در  نامه وهشی و پایانهای پژ که دسترسی به محتوای طرح ییآنجا از . 

 است. رو روبهبرای پژوهشگر با محدودیت  موارد بسیار

 مقاله آورده شده است. یدر انتهاهای منتخب  شناسی پژوهش . کتاب 
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 این پژوهشکه  آن ؛شود می داده تذکر جا این در کـه ای نکته

 یها مقاله آن طبق که دهد انجام نمی یآمار یگیر نمونه بحث
 هکبل بگیرد، نظردر  یآمار جامعه از نمونه یک را پژوهشی -علمی
 خود در را جامعه یها ویژگی تمام که است یا نماینده از حبتص

 قرار کامل پیمایش مورد نماینده این که  یصورت در پس د.دار

های  طرحی به دسترس یدشوارچون ) یدالیل تناداس به گیرد،
 این وها  غالب طرح یمحتوا بازنشر نامه، شی و پایانپژوه

، یکسان نبودن وزن یپژوهش -میعل یها نامه فصل در ها نامه یانپا
 با ها( پژوهشی و سایر مقاله -ای علمیه ارزش علمی مقاله و

 ینیـاز و داد نسـبت جامعه کل به را نتایج توان می کامل اطمینان
 یگیـر نمونه زمان به مربوط که استنباطی یآمارها از استفاده به

 .(3) شکل نیست شود، می جامعه از تصـادفی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یل اطالعات نیز متناسب با در تحل استفاده موردهای  روش
هایی چون  است که از شیوه شده انتخابراهبرد پژوهش متن پایه 

کدگذاری به روش مدل مارشال و راسمن و  مند مرور نظام

 ،جامـعکالن،  مطالعه بـهمند  است. مرور نظام شده استفاده باز

 خاص موضـوع یـک بـه کـه پـردازد می متونـی تحلیل و یرتفس

 کـردن خالصـه به علت هاین نوع پژوهشا. هسـتند مرتبـط

 بـه بخشـیدن معنا موضـوع، یـک مـورد در دسـترس در متـون
 نیـاز بی و موجود متـون از تحلیل ائهار ،اطالعات از انبوهـی
ائه ار مربوطه، اسناد تک تک  عهمطال از خواننـدگان سـاختن
 های کشـف به یافتـن تدسـو  عموضـو از کامـل ـریتصوی
یان، منصورییان و وفا) ندبرخـوردار فراوانـی اهمیـتز ا نویـن
1393 :86.)  
 

 
 
 
 

                                                                       
25. Systematic Review 
26. Open Coding 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آمـدن  یـد پد بـه  کمـک  ف،هـد  جـا  ایـن  در. اسـت  موضـوع  یک
 متداول و مسلط مضامین به توجه طریق از پژوهش های یافته
 رجـوع   با پژوهشگر که ستا معنا بدان امر این .ستا ها داده در
 تا کند می خالصه را ها آن یجتدر به مطالعه، مورد های داده به
 موضـوع  بـا  مرتبط مضامین و مفاهیم ترین اصلی به یتنها در

(. ایـن نـوع   123: 1393)تبریـزی،  کنـد   پیـدا  دسـت  پـژوهش 
هـای   ها در پـژوهش  اول کدگذاری داده با مرحلهیقاً دقکدگذاری 

مشابه است. در ایـن شـیوه کدگـذاری،    نظری برخاسته از داده

شـود )کدگـذاری مرتبـه اول( و     مـی  استخراجمقاله  از متنکدها 
کدگـذاری   مجـدداً  شـده  اسـتخراج سپس بـر روی ایـن کـدهای    

)کدگـذاری   دهـد تـا مفـاهیم را شـکل     ؛گیرد دیگری صورت می
دیگری صورت ی مفاهیم نیز کدگذاری بر رومرتبه دوم(. باالخره 

 ضرورت زمانی تر بیش ها حاصل شود. این روش گیرد تا مقوله می

 و نـدارد  وجـود  پدیـده  یـک  دربـاره  کـافی  اطالعـات  که یابد می
 خصـوص  ایـن  در را الزم ای زمینـه  دانـش  خواهـد  می پژوهشگر
 .کند فراهم
 

                                                                       
27. Grounded Theory 

مرور های مورد نظر که حاصل  یی پژوهشاز شناساپس      
 های ترین شیوه از معروفز یکی منابع موجود است، ا مند نظام

 اینبا عنوان کدگذاری باز بهره گرفته شد. های متنی  تحلیل داده
 رامونیپ دقیق توصیفی ارائه و اطالعات تقلیل دنبال به تر بیش شیوه

  یک

 
 ها ماتریس جستجوی مقاله .3شکل 

 

 این وها  غالب طرح محتوای بازنشرنامه،  پژوهشی و پایان
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 هایافته

 های مطالعه شده شناسی مقاله روش
و تحلیـل عناصـر    ها پژوهشمنظور کالبدشکافی  خش بهدر این ب
ــادین  ــا آنشناســی  روش ســاختاربنی ــاز ، ه ــدل اقتباســی پی از م
. ایـن مـدل در   (۴) شـکل  اسـتفاده شـد   اثـر سـاندرز  28پژوهش

دهد.  شناختی انجام پژوهش را نشان می حقیقت فرایندهای روش
 تشـکیل  مختلفـی  هـای  الیه از پژوهش یک مدل این اساس بر

 اسـت  بـاالتر  ی یـه ال از ثرمتـأ  الیـه  هـر  آن در کـه  شـود  مـی 
(Saunders & et al., 2009:106). 

یافته،  های انجام در این راستا نتایج حاصل از فراروش پژوهش
گـران بـه    هـا، پـژوهش   یک از پژوهش یچدر هدهد که  نشان می

. انـد  نکـرده خود، اشاره  موردنظرمبانی فلسفی و رویکرد پژوهش 
از  عنـوان یچ ه بهشناسی  یه روشدوالرود که این  این احتمال می

انجـام   غالبـاً گران محسـوب نشـده و    ی روشی پژوهشها دغدغه
هـا و بـدون توجـه بـه      ی مسـتقیم داده آور جمـع یک پژوهش با 

گیـری از   بـا بهـره   در ادامـه اسـت.   آغازشـده هـای پیشـین    الیه
ــه  ــتن مقال ــذاری م ــه  کدگ ــد ک ــخص ش ــا مش ــد از  7۵ ه درص

انـد.   ه قیاسی محقق گشـته یافته با رویکرد شب انجامهای  پژوهش
نکرده بودنـد.   را دنبالها رویکرد مشخصی  پژوهش درصد از 2۵
 پس کـاوی چنین سایر رویکردهای پژوهش شامل استقرایی،  هم

 . اند قرار نگرفته مورد توجهو استفهامی نیز 
مـورد( از   33درصـد )  7۵ها، بیش از  در ارتباط با نوع پژوهش

بـه   ، بـا رویکـرد کمـی   بررسـی مورد  پژوهشی -های علمی مقاله
هـای   انـد. در مقابـل مقالـه    شده یمتنظپژوهش و در میدان عمل 

ــدودی  ــی مع ــدفکیف ــق باه ــ عم ــه بخش ــانی ب ــر یمب ی و نظ
ی عدالت فضایی طراحی گردیده است. در مجمـوع  شناس شاخص
گیری  با بهره مورد بررسیهای  مورد( از مقاله 11) درصد 2۵تنها 
ــرد کاز  ــی طراحــی و راهب ــراایف ــد شــده ج ــمان ــین خــ   . ه چن

یشـبرد  پهـای آن در   های ترکیبی نیز با توجه به قابلیـت  پژوهش
ی، احسـاس  بررسـ  مـورد هـای   اهداف عدالت فضایی در پژوهش

کمی در  ظاهر بههای  شود. الزم به ذکر است که اکثر پژوهش می
اصـول و منطـق پـارادایمی آن را دنبـال      تنهـا  نـه این مقاله نیـز  

هـای کمـی و آمـاری     کلیشـه  در قالـب  عمـدتاً کـه  انـد، بل  نکرده
ها، تکـراری   ها و آماره ها، نظریه ها، روش . موضوعاند شده خالصه

بوده که نتایج بدیهی عامیانه را به همراه داشـته اسـت. از میـان    
 درصد از 3۰ تنها حدودبا رویکرد کمی،  یافته انجامهای  پژوهش

                                                                       
28. The research Onion 

29. Saunders 

هـای کمـی بـا طـرح      شها با توجه به موضوع پارادایمی رو مقاله
ایـن   ازجملهاند.  نموده آغازسازی، پژوهش خود را  و فرضیه سؤال

(؛ 1393) های: پوراحمـد و همکـاران   توان به مقاله یم ها پژوهش
(، 1389همکـاران )  ( و طبیبیان وب 139۰و رستمی ) پور داداش

هـای حـوزه    درصد از پژوهش 7۰یقت بیش از در حقاشاره نمود. 
و فرضـیه جهـت دهنـده بـه      سـؤال ون بیـان  عدالت فضایی بـد 

رغم ادعای برخـورداری   یعل، ها سؤالصرف به  اتکاپژوهش و یا 
اند. در ارتباط  قیاسی، به بررسی موضوع پرداخته -از رویکرد کمی

هـا بـدون طـرح     های کیفی نیز حدود نیمی از پژوهش با پژوهش
 .انـد  آغازشـده بـا طـرح فرضـیه     اشتباه بهی بعضپژوهش و  سؤال

، شـده  انجـام ها کیفـی   همین عوامل باعث شده است که پژوهش
ی مناسبی برخوردار باشـند. ایـن شـرایط در    سطح نظرنتوانند از 

تـرین   هـای پـژوهش از مهـم    و فرضـیه  سـؤاالت که  است یحال
هـای کیفـی و کمـی محسـوب      دهنـده پـژوهش   عناصر تشـکیل 

 داردقـرار  الیه اول، مبانی فلسـفی پـژوهش   در  شوند. در واقع می
مطالعه و نوع درگیـری او   موردگر به پدیده  که نوع نگاه پژوهش

 و فلسـفه  بنـابراین  گذارد. ی را به نمایش میبررس موردبا سوژه 
 دهـد.  یم شکل را پژوهش اساس و پایه گر، پژوهش ینیب جهان

 پژوهش رویکرد انتخاب از پژوهش بعدی مراحل از یک هر زیرا

 نگـرش  و ینـی ب جهـان  اسـاس  بـر  داده تحلیـل  و آوری جمع تا

 و فـرد  ییدانـا ؛ 1۰: 1392)محمـدپور،  گیرد می صورت گر پژوهش
رویکــرد  بــانواندر الیــه دوم  .(1۵-1۰الــف:  1389همکــاران، 

یـه  در الگر با انتخاب هر یک از مبانی فلسفی  پژوهش، پژوهش
قیاسی،اسـتقرایی، اسـتفهامی و پـس    » قبل، چهار رویکرد اصلی

ی به رفتار پدیـده و یـا فهـم و درک آن    هنظم درا برای « کاوی
گیرد. رویکرد پژوهش در حقیقت منطق پایه از  رفتار در پیش می

گـر نـوع    پـژوهش  در ادامـه نماینـد.   یمـ انجام پژوهش را تبیین 
الیـه سـوم مشـخص     در یفـی کی یا کمپژوهش خود را از حیث 

ی علمـی از سـه   هـا  پژوهشکند. رویکردهای غالب در انجام  می
ی ترکیبــی هــا پــژوهشیــی و گرا یفــیکگرایــی،   ســنت کمــی

 سـنت مبتنـی بـر    عمدتاًاند. کمی گرایی در پژوهش  شده یلتشک
عنـوان   باشـد و بـه   گرایی و رویکرد استقرایی و قیاسی مـی  اثبات

فنون مرتبط با گردآوری، تحلیل، تفسیر و ارائه اطالعات عـددی  
فلسـفی  شود. کیفی گرایی در پژوهش از نظر  ی تعریف میو آمار

گرا و معنـاگرا و منطـق    ، نسبیگرا یذهنو فکری بر رویکردهای 
هـای   استدالل استفهامی و پـس کـاوی اسـتوار اسـت. پـژوهش     

بـر   یسـم پراگماتفلسفی و فکری بـه پـارادایم    اتکاترکیبی نیز با 
مراحـل   در همـه شناسی کمی و کیفی پـژوهش   ترکیب دو روش

کیفی  -شناختی کمی داشته و از تقابل سنتی روش تأکیدپژوهش 
 (.2۰الـف:  1389محمـدپور،   و 3:139۰)ایمـان،   کنـد  اجتناب می
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ــرای پاســخ ــن   ب ــه ای ــویی ب ــؤاالتگ ــن  تائو  س ــا رد ای ــد ی ی
. (۴۰: 1393)بلیکـی،   شـود  هاست که پژوهش انجام مـی  فرضیه

گر به  حصول چنین نتایجی خود حاکی از نپرداختن طرح پژوهش
 هش نیز هست.های فلسفی و رویکردهای پژو یانبن

یعنـی  ؛ گیـری پـژوهش اختصـاص دارد    الیه چهارم به جهـت 
که آیا پژوهش از نوع بنیادی یا نظـری اسـت و یـا پـژوهش      این

: 1393)بلیکی، یی است اجراهای  کاربردی و معطوف به سیاست
دهد که متناسب  های مطالعاتی نشان می . نتایج بررسی مقاله(73

نـوع کـاربردی و در جهـت    های کمی از  با نوع پژوهش، پژوهش
هـای   و پـژوهش  انـد  شـده  بکار گرفتهیی اجراهای  تعدیل سیاست

 کیفی از نوع بنیادی هستند. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
شوند. نتایج  در الیه پنجم نیز اهداف نهایی پژوهش مشخص می

دهـد از   ، نشان می2جدول  بر اساسحاصل از بررسی این مقوله 
ر انجام یک پژوهش علمـی در حـوزه   های ذکرشده د میان هدف

عدالت فضایی و در مقیاس شهری تنها از چهار هـدف توصـیف،   
های  است و پژوهش شده گرفتهاکتشاف، تبیین و برآورد اثر بهره 

بینـی و   یافته نسبت بـه سـایر اهـداف؛ فهـم تغییـر ، پـیش       انجام
هـای توصـیفی    اند. در این میـان، مقالـه   توجه بوده یبیابی  ارزش
انـد. ایـن    ( را به خـود اختصـاص داده  درصد 87ترین سهم ) بیش
هـای مفهـومی عـدالت     توصیف و بیان ویژگـی  به دنبالها  مقاله

عـدالتی فضـایی موجـود در     گیری و گزارش بی فضایی و یا اندازه
 های توصیفی  است که مقاله به ذکراند. الزم  یاس شهری بودهمق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یه و متن پایه به توصیف این پدیـده پرداختـه   ار پاآمدر دو شکل 
همکاران  و پور داداشها:  مقاله درصد از 1۰بودند. در ادامه حدود 

ــزیب 139۴) ــکوهی و (، عزی ــدیدب ش ــان139۴ی )هن  و (،نوری
(، 1388نوریـان )  و رضـوانی  (، سـعیدی 1392رضـوانی )  سعیدی

کشـف و   نیز تالش کرده بودند تا بـه ، (1387عبداللهی ) و جوان

یابنـد کـه در دسـته    دسـت  فهم اولیه از پدیـده عـدالت فضـایی    
  در ایـن میـان تنهـا یـک    گیرنـد.   یمی اکتشافی قرار ها پژوهش

ــه، طبیبیــان ــرآورد  باهــدف، (1389همکــاران ) و مقال ــأثب  یر وت

ی شهری در جهـت  ها اقدامشناسایی پیامدهای محتمل  منظور به
   های در ادامه نیز روش بود. شده  یفتعرفضایی  عدالتبرقراری 

 
 مدل اقتباسی پیاز پژوهش. 4شکل 

 Saunders & et al., 2009:107؛1۰:1389و همکاران،  فرد دانایی؛ 1393بلیکی،  مأخذ:

 
 مورد بررسیهای  پژوهشی مقاله های چارچوب .2 جدول

 درصد تعداد کدها درصد تعداد کدها ها مقوله

 نوع
 پژوهش

 (۴۴ 
 مورد(

 7۵ 33 کمی

 3۰ 1۰ محور سؤال

 21 7 محور فرضیه
 فرضیه و سؤال

 محور
۴ 12 

 و سؤالفاقد 
 فرضیه

12 36 

 2۵ 11 کیفی

 ۴۵ ۵ محور سؤال

 9 1 محور فرضیه

 ۴۵ ۵ سؤالفاقد 

 هدف
 پژوهش

 مورد( ۴۴)

 73 32 توصیف آمار پایه
 2 1 اجتماعی ریتأث برآورد

 1۴ 6 توصیف متن پایه
 11 ۵ اکتشاف

 
 
 

 است. شده مشخصها  ی داده، تقلیل و تحلیل دادهآور جمع
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اغلــب بــین راهبــرد پــژوهش و  مــورد بررســیهــای  در پــژوهش
هـا تمـایز مشخصـی     ی، تقلیـل و تحلیـل داده  آور جمـع های  روش

گـران   اند. پژوهش صورت نگرفته و حتی گاهی یکسان فرض شده
هـا،   اند تا از طریق کدگذاری مـتن مقالـه   در این مقاله تالش کرده

برای این بخش را به تفکیک مشـخص   ادهمورداستفروش و فنون 
دهـد کـه در ذیـل     ، نشان مـی 3نتایج جدول  ارتباطین ا درنمایند. 

ترین  درصدی، بیش 7۵مقوله راهبرد پژوهش، روش پیمایش سهم 
های عدالت فضایی در مقیـاس شـهری    کاربرد را در انجام پژوهش

 16نیز روش توصیفی )محض( بـا سـهمی حـدود     آن از پسدارد. 
تــر در  اســت. ایــن روش بــیش قرارگرفتــهد در جایگــاه دوم درصــ
یـداکرده  پای کـاربرد   های توسـعه  گیری های کیفی و با جهت مقاله
 مـورد مقالـه   ۴۴از مجمـوع   مقالـه  چهـار در این میان، تنها  است.
های دیگر شامل تحلیل محتوا، تحلیـل منطقـی و    ی از روشبررس
 (،ب 139۴)همکـاران  و پـور  داداش: انـد  بهـره گرفتـه   یپژوهاقدام 
ــعز ــ و یزی ــدی  یوهکش ــد هن ــعیدی (،139۴)بی ــوانی س  و رض

هـر  ها  این روش .(1388)انینور و یرضوان یدیسع (،1393)نوریان
گیرند و از راهبردهای اصـلی   های کیفی قرار می ذیل پژوهش ،سه

هـای   پژوهش کیفی در جهت ارتقاء دانش و توسعه نظری در زمینه
 شوند.  بومی محسوب می

هـا در   درصد مقالـه  9۰آوری اطالعات بیش از  روش جمع  ینهزم رد
های کیفی از بررسی اسـناد   ی کمی و هم پژوهشها پژوهشگروه 

اند و تنهـا   آوری اطالعات اقدام کرده های میدانی به جمع و مشاهده
 همکاران، و ییروسـتا: است شده استفاده نامه پرسشدر دو مورد از 

در سایر فنون رایـج   جمله از. (1389)ارانهمک و طبیبیان ( و1393)
یافته  ساخت یمهنیافته،  توان به انواع مشاهده )ساخت بخش می این

کانونی و ژرف( اشـاره   یافته، نیافته(، انواع مصاحبه )ساخت ساختو 
انـد. در ادامـه در بخـش     ها کاربرد نیافته پژوهش در اینداشت که 

بـر روی مـتن    شـده  امانجـ ها با کمک کدگـذاری   روش تقلیل داده
هـایی چـون    های کمـی از روش  ها مشخص شد که مقاله پژوهش

هـای   ای و مقالـه  و تحلیـل خوشـه   یسـاز  یاسمق، یشاخص ساز
سـتفاده  شناسـی ا  سـنخ کیفی از کدگذاری، پرورانـدن مضـامین و   

 یسـاز  شـاخص مربوط بـه  ین سهم تر بیشاند. در این میان  کرده
اسـت.   شـده  استفادهپیمایش ر راهب در تر یشباست که  درصد( 66)

 پرورانـدن مضـامین   از روش هـا  درصد مقاله 2۰حدود  نیز بعدازآن
های تحلیـل شناسـایی شـدند. در     انتها نیز روش . دراند بهره گرفته

هـا از روش توصـیف کمـی     درصد از مقالـه  ۵۰این پژوهش حدود 
 کاررفتـه  بهیرها متغ برحسبهای جمعیت  برای گزارش دادن توزیع

درصـد   2۵حـدود   توصیفی/ پیوستگی های نیز روش بعدازآن است.
 نشـان دادن های پیوستگی برای  سنجه .اند برگرفته را درها  از مقاله

 با توجه چنین هم .روند یم به کارمیزان تغییرات هماهنگ دو متغیر 
فـی  از روش توصیف کی ؛ها درصد مقاله18حدود ، 3به نتایج جدول 
بهــره  یمقولــه ســازاز روش ، الــه(مق 3درصــد ) 7و تنهــا حــدود 

میان مهم اسـت، توجـه بسـیار ضـعیف بـه       در این آنچه. اند گرفته
یک از راهبردهای پژوهش انتخابی است.  های متناسب با هر روش

هـای کیفـی در    های گردآوری تقلیل و تحلیـل داده  اقبال به روش
هـای کیفـی و    داده تـر  بـیش هـا بسـیار پـایین اسـت.      ژوهشاین پ
انـد   بوده های کیفی در این پژوهش از نوع مروری و توصیفی مقاله
اسـتقرای   ،نگـر  دادهیـه  نظرهای پرقدرت علمی چون  سایر روش و

 اند. استقبال قرار نگرفته و توجه موردتحلیلی و... 

 مورد بررسیهای  مقاله پژوهشجزییات روش  .3 جدول
 درصد تعداد کدها ها مقوله

 مورد( ۴۴) راهبرد پژوهش

 7۵ 33 ایشپیم
 16 7 توصیفی محض
 ۵ 2 تحلیل محتوا
 2 1 تحلیل منطقی

 2 1 یپژوهاقدام 

 مورد( ۴۴اطالعات) آوری روش جمع
 8۴ 37 اسنادی

 11 ۵ میدانی -اسنادی
 ۵ 2 نامه پرسش

 مورد( ۴۴) روش تقلیل

 ۵ 2 کمی - ای تحلیل خوشه
 66 29 کمی - سازی شاخص

 ۵ 2 کمی - سازی اسیمق
 ۵ 2 کیفی - کدگذاری

 18 8 کیفی - مضامین پروراندن
 2 1 کیفی -یشناس سنخ 

 مورد( ۴۴) روش تحلیل

 ۵۰ 22 کمی -توصیفی
 2۵ 11 کمی -توصیفی/پیوستگی

 18 8 کیفی -توصیفی
 7 3 کیفی -یساز مقوله
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هـا و   دهبـه نـوع دا   با توجه تحلیل، های روشگیری از  در بهره
 ای نیز از فنون تحلیل گسترده یفیو ککمی  نظراز منوع پژوهش 

 ،گرفـت. در ادامـه کوشـش شـد تـا بـه تفکیـک       توان بهـره   یم
ی، فنـون تحلیـل هریـک    بررسد مور های کمی و کیفی پژوهش
های آتی قرار گیرد. در  ی شود تا راهنمایی برای پژوهشآور جمع

تحلیلـی   فـن  تـرین  مهمهای کیفی مرور منابع  ژوهشارتباط با پ
از سـایر   اسـتفاده بود. به شکل محدود نیـز ادعـای    رداستفادهمو

و  یگونـه شناسـ   ،هــا  داده یهم سـنج فنون تحلیل کیفی چون 
 بـه ذکـر  الزم  آنچـه امـا   .شد ها دیده می در مقاله ،تحلیلی محتوا
در  .اسـت یری اصـولی از ایـن فنـون تحلیـل     کـارگ  بهاست عدم 

اغلب بر  د پژوهشراهبرکه  به این با توجهی کمی نیز ها پژوهش
ساز به شکلی گسترده  شاخصهای  از مدل ،بود شده بناپیمایش 

 .(۴) جدول استفاده شد
توجـه   پژوهش و مختلف های الیهی گذار بر همدر مجموع از 

های عدالت فضایی در ایران  ها، پژوهش متقابل بین آن ارتباطبه 
یـف  تعر قابـل شناسی کمـی و کیفـی    یان اصلی روشدو جرذیل 
تــرین ســهم  شناســی کمــی، بــیش ند. در ایــن میــان روشهســت

مطالعات را به خود اختصاص داده است. در نمودار زیـر کوشـش   
هـا   شد تا هریک از این دو جریان پژوهش و نتایج حاصـل از آن 

 (.۵نشان داده شود)شکل 
 

 های کمی و کیفی فنون تحلیل مورداستفاده در پژوهش .4 جدول

 تعداد مقاالت ون کیفیفن تعداد مقاالت فنون کمی

 7 یمراتب سلسله تحلیل

 7 مرور

 11 آنتروپی مدل
 1 (RN) گییهمسا ترین نزدیک

 ۴ ویکور مدل
 1 لند کیپ مدل
 6 تاپسیس مدل
 1 مکانی ضریب مدل

 2 هـا داده سنجی هم

 ۵ استانداردشده امتیاز مدل
 ۴ یندگکپرا بیضر
 ۵ ویلیامسون مدل
 1 ییکوک لیدتب مدل

 1 موریس مدل
 ۴ یعدد یسونومکتا مدل

 2 شناسی گونه

 ۴ یژگیو بیضر مـدل
 Z-score 1 ضریب
 2 راتییتغ بیضر
 T 1 معناداری آزمون

 2 جاذبه مدل
 ۴ یدسترس هکشب لیتحل

 2 محتوا لیتحل

 1 لکتر مدل
 1 کاندرست مدل
 1 سیوال الکروسک آزمون

 1 فازی مدل
 2 ونیرگرس تحلیل

 6 پیرسون یهمبستگ تحلیل
 3 اسپیرمن همبستگی تحلیل

 PESTEL 1 مـدل

 G 1 عمومی آماره
 3 جینی ضرایب
 ۵ موران ضریب
 1 گری ضریب
 2 پراکندگی میزان

 2 معیار انحراف
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  مورد بررسیهای  ورد استفاده در مقالههای م شناسی روش جریان .5شکل 

 شده بررسیهای  دستاوردهای پژوهشی مقاله
دهـد   ها نشان مـی  های محتوایی پژوهش مروری بر نتایج و یافته

 مورد بررسـی های  از مقالهمقاله( 27) درصد 6۰که سهمی حدود 
 خدمات توزیع در عدالت فضاییبه نتایجی چون سطوح نامناسب 

انطبـاق   خدماتی وهای  ای کاربری کنش خوشهالگوی پرا ،شهری
ساکنان و محرومیـت در   اجتماعی -اقتصادیهای  بین محرومیت

ــه  ــدمات در نمون ــورداری از خ ــای  برخ ــی ه ــورد بررس ــود  م خ
هـا حـاکی از پیـدایش سـطوح      این پـژوهش نتایج  .اند کرده اشاره

از  ایــران یدر شــهرهایی هــای فضــا  نــابرابری متفــاوتی از
شـهرهای میـانی چـون     مشهد تـا  چون تهران و ییشهرها کالن
خـدمات  ارتباط با توزیع  این راستا و در در .است و سنندجارومیه 
 ،(1393روشـن )  و زاده ی، با توجه به نتـایج پـژوهش امـین   شهر

 عـدالت،  سنجش برای موردنظر روش زینشمشخص شد که گ

 هـر  از پیشاینکه  و بوده اثرگذار سنجش این یجهنت در شدت به

مـورد   موضـوع  با متناسب کاربردی روش شناسایی به اقدام ،چیز
. گـردد  واقـع  مـؤثر  آمده دست به نتایج صحت بر تواند می بررسی

پژوهشـی   یدسـتاوردها دیگر از فراروش  توجه قابلنتایج  جملهاز
 اجتماعی -توان به ناهماهنگی فضایی می ،شده های بررسی مقاله
صـادی کـه منجـر بـه     قتاجتمـاعی و ا  ینیگز ییجداآن  تبع بهو 

 موجـود در ایـن  مقالـه   ۵ . ازداشـت  ، اشـاره گسست فضایی شده
تهـران   شـهر  کـالن  یـافتگی در  به بررسی توسعه ،مقاله 3دسته، 
هـای زمـانی متفـاوت وجـود      در بـازه  در انتها هر سهکه  پرداخته

 را ازبین مناطق شـهر تهـران    اجتماعی -های فضایی ناهمگونی
. انـد  اثبـات کـرده   هـای توسـعه،   شـاخص توزیع جغرافیایی منظر 
تهـران   شـهر  کالنها  بر مبنای نتایج این پژوهش دیگر، عبارت به
وحدت کالبدی بوده و ناهمگونی فضایی بین شمال و جنوب  فاقد

تهران بـدل شـده    شهر کالنآن به ویژگی اصلی ساختار فضایی 
 ،ی؛ مرصوصـ 1391 شـالی،  و ؛ رفیعیـان 1392 خیرالـدین، ) است
عدالت  موضوعمقاله نیز با توجه به نوع بررسی خود از  6. (1383
عدالت تعیین چیستی  باهدفو نگاه ساختاری به موضوع  فضایی
مفهـوم   مـورد  کلـی در  بخش به ارائه توضیحاتی ، در اینفضایی

: اند بسنده کرده عدالت فضاییارهای معرفی معی و عدالت فضایی
ــور داداش  (،ب 139۴) یرضــوان یســعید (،139۴) همکــاران و پ
 و نوریـان  (،1393) شـکوهی  ،(1393) نوریان و رضوانی سعیدی
های توسـعه   . در ارتباط با ارزیابی برنامه(1388) رضوانی یسعید

 سـاختار نظـام   کهها حاکی از آن است  شهری نیز، نتایج پژوهش
 ماننـد های توسعه شـهری   در بخش برنامه چه یرانا ریزی برنامه
ماننـد تملـک اراضـی     مورداجراو مقررات جامع و یا قوانین  طرح

ـ عز: نیسـتند  عـدالت محـور  ، هـای توسـعه   واقع در برنامه  و یزی
 (،139۴) همکــاران و پــور داداش (،139۴)بیــد هنــدی  یوهکشــ

 .(1388) انینور و یرضوان یدیسع (،1389) همکاران و طبیبیان
یص دسـتاوردهای پژوهشـی   فرا تلختکمیل  منظور بهدر ادامه 

بنـدی مشخصـی از    کوشش شد تا دسته ؛مطالعه مورد های مقاله
در قالـب  شـده   یـل تحلهای بـاز   در پژوهش شده ارائهراهکارهای 

 ۴۴مقالـه از   1۰الزم به ذکر است که  . البتهآورده شود ۵جدول 
بـا   . در ارتبـاط انـد  فاقد راهکار پژوهشی بوده ،مورد بررسیمقاله 

برخـی از راهکارهـا   اسـت کـه    به ذکرالزم  شده ارائه یراهکارها
هـای   جبـران عـدم برابـری    درسعی  بوده و محصول گرا تر بیش

راستای رویکـرد تـوزیعی بـه     وضع موجود شهرها در خدماتی در
نیاز  عدالت جبرانی وها،  پژوهش تر بیش .اند داشته عدالت فضایی

در عـدالتی فضـایی    کـاری در پاسـخ بـه بـی    راه عنوان بهمبنا را 
 (،ج 139۴)همکـاران  و پور داداش: اند ر دادهقرا مورد توجهشهرها 
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ــوکلی ــا ت  (،1393)همکــاران و پوراحمــد (،139۴) همکــاران و نی
 حاتمی (،1393)یاحمد و یعلو (،1393) همکاران و یپورمحمد

 موحد (،1393)همکاران و چیانه یحیدر(، 1393) همکاران و نژاد
 و روسـتایی  (،1393) همکـاران  و فـر  نظـم  (،1393) همکاران و

 و الممالکی مستوفی (،1392) همکاران و یاریز(، 1392)همکاران
 و یبسـتاو  انیمیرک (،1391) شالی و رفیعیان (،1392) همکاران
 ذبیحــی و رهنمــا(، 1391) یموســو (،1391) نیهشــج ییمــوال

 رسـتمی  و پـور  داداش (،الف 139۰)رستمی و پور داداش(، 139۰)
 و یبسـتان  انیـ میرک(، 139۰)همکـاران  و این متکح (،ب 139۰)

 یموسـو  و یضـراب (، 1389) همکاران و انیرکذا(، 139۰) یاقبال
راهکارهـا   از یگـر دای  دسته .(1386) همکاران و یوارث (،1389)

هـای زیـرین    در الیه را در شهرهاموجود  های عدالتی یبنیز علل 
راهکارهـایی   ،رو یـن ا . ازانـد  جسـتجو کـرده   و قدرتریزی  برنامه

خـود   مدنظر را هرهاعدالتی موجود در ش با بی باطدر ارتساختاری 
 همکاران و پور داداش(، 139۴) همکاران و پور داداش: اند قرار داده

 و الممالکی مستوفی (،1393) و همکاران آبادی کرکه(، ب 139۴)
 (،1391) شـالی  و رفیعیـان  (،1392) خیرالدین (،1392) همکاران

ــمیرک ــوال و یبســتاو انی ــور داداش (،1391) نیهشــج ییم  و پ
 انیـ میرک (،ب 139۰) رسـتمی  و پور داداش (،الف 139۰)رستمی
 و طبیبیان (،1389) همکاران و انیرکذا (،139۰) یاقبال و یبستان

ـ نور و یرضـوان  یدیسع (،1389) همکاران  و جـوان  (،1388) انی

 آن ازتر گفتـه شـد    طور که پیش هرچند همان .(1387) یللهاعبد
 ،غنـی نیسـت   ایراندر  عدالت فضاییلعات که اندوخته مطا ییجا
برخـی مـوارد فراینـدهای     در نیـز  های موجـود  پژوهش چنین هم

در انباشـتگی علمـی الزم    و انـد  نکردهطی  یدرست بهپژوهشی را 
رسـد کـه    مـی  به نظرطور  این پس ،این حوزه محقق نشده است

و دقـت الزم برخـوردار    از عمـق ی پژوهشی پیشنهادی راهکارها
 نیستند.

 ۴۴ از یـز نتکمیلـی   هـای  پـژوهش  پیشنهاد در ارتباط با مقوله
 (،ب139۰) رسـتمی  و پور داداش: مقاله 2تنها  مورد بررسیمقاله 
منظـــر جدیـــدی را بـــر روی  ،(1389) همکـــاران و یبیـــانطب

از ایـن بخـش    هـا  مقالـه های آتی گشوده بودند و سـایر   پژوهش
 هـا  مقالـه هـای پیشـنهادی ایـن     کرده بودند. پـژوهش  نظر صرف
 بـر  مبتنـی  ییفضـا  عدالت پارچهیک سـنجش .1: بودند ازعبارت 

 یازهــا ین خــدمات،  از افــراد  یمنـد  تیرضــا  چون ییارهایمع
 ،یعمــوم ونقـل   حمل تیوضـع ،اننکسـا یاقتصـاد -یاجتمـاع
 عیــتوز ی نحـــوه بــر یتــأمل. 2بودجـــه؛  تخصــیص یچگـــونگ
 ارتبـاط  و هرشـ  سطح در یتیجمع اتکحر و نیزم متیق خدمات،
 هـای  طـرح  در عدالت فضـایی  ارزیابی .3؛ عدالت فضایی با آنان
 جامعـه  ای، حرفـه  جامعـه  گـذاران،  سـرمایه  از نظر شهری توسعه

 ها. رسانه ،گذار یاستس جامعه ییاجرا دستگاه نخبگان،

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 گیری نتیجهبحث و 
ی هـای علمـ   وش مقالـه ربود که بـا فـرا   بر آنپژوهش حاضر    

 ،در مقیـاس شـهری   عـدالت فضـایی  موجود در قلمرو موضوعی 
شناسـی   چیستی و چگونگی ساختار روش دقیق از نسبتاًتصویری 
 به دسـت  ایرانیافته در  انجامآوردهای پژوهشی مطالعات  و دست
 آتی آن را تصویر نماید. انداز چشمدهد و 

های مقالـه   یافته ،پژوهش یشناس روشدر این راستا در بخش 
در  عدالت فضـایی یافته در حوزه  های انجام ان داد که پژوهشنش

مقیاس شهری توجهی به مبانی فلسفی و رویکردهـای پـژوهش   
هـای   ین نوع پژوهش به پژوهشتر بیشمیان،  در ایناند.  نداشته
ین میزان توجه را تر کم انگر پژوهشبود و  یافته اختصاصکمی 

هـای   در پـژوهش هـای کیفـی و ترکیبـی     از پـژوهش به استفاده 

 
 مورد بررسیهای  جی از مقالهها و راهکارهای پژوهشی استخرا شناسی یافته جریان .6 شکل
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هـای   های این امـر، سیاسـت   داشتند. یکی از علت عدالت فضایی
های کمی محـور اسـت.    های مخاطب در پذیرش مقاله نامه فصل

های کیفی و ترکیبی امروزه در دنیای علمـی   که پژوهش حال آن
ای با خصوصـیات   توجه بسیاری را به خود جلب نموده و در حوزه

ــوزه  ــدالت فضــاییح ــژو ع ــی از   هشانجــام پ ــی یک ــای کیف ه
شود تا از این طریق  محسوب می انگر پژوهشهای اصلی  دغدغه

 عدالت فضـایی در  مؤثرهای  به توسعه مفاهیم، معیارها و شاخص
 .یابنددست 

ــنمطــرح دیگــر از نکــات  ــژوهش در ای ــا،  پ ــیشه ــر ب ــه  ت ب
توجه  ،های بنیادی پایین پژوهش های کاربردی و کیفیت پژوهش
 هـا بـا   درصـد پـژوهش   7۰سـتا، بـیش از   را یندر هم. شده است

انـد و راهبـرد    شـکل یافتـه   یآمار کمـ اهداف توصیفی مبتنی بر 
 . ازراهبـرد پیمایشـی اسـت    ،پژوهش یشبردپپژوهش اتخاذی در 

آوری، تقلیـل و تحلیـل    های جمع که در بخش روش است ور ینا
 یلـی و تحل یشـاخص سـاز  های کمـی چـون    روش از ها نیز داده

 یاجـزا اسـت.   شـده  گرفتـه ی و همبسـتگی بهـره   توصیفی آمار
 (6شـکل  )بـاال در نمـودار   مـورد بررسـی  های  شناسی مقاله روش

این امر است کـه توجـه    ج گویایاین نتای است. شده دادهنمایش 
 تـر  بـیش در مقیـاس شـهری    عدالت فضاییه حوز انگر پژوهش
 شاخص سـاز های  در قالب مدل عدالت فضایی به کاربردمعطوف 
عـدالتی   از منظر عدالت و بـی  شهرها ایش وضع موجودجهت پیم

ز منظر عدالت توزیعی به پیمـایش  ا تر بیشها  پژوهش. این است
از نگـاه   و انـد  ی متفاوت شهری پرداختـه ها مقیاس سنجش در و

 یهـا  مقالـه انـد. تعـداد انـدک     چشم پوشیده عدالت،ساختاری به 
های استداللی  منطقهای کیفی وعدم توجه به  یافته باروش انجام

از محدودیت این گـرایش  ناشی  پس کاویاستفهامی و  همچون
سـد  ر مـی  به نظـر یافته است.  انجامدر مطالعات  عدالت فضاییاز 

اهدافی چون  ترکیبی و های کیفی و به پژوهش تر بیشکه توجه 
، یرتـأث  بـرآورد  و یـابی  ارزش ،تغییـر  ،بینـی  پـیش ،  فهم، اکتشاف

بـا تعمیـق    در ارتباطهای کنونی  ژوهشپ موجود در خ  تواند می
مرتبط با زمینه پژوهش را مرتفع سازد.  ینظر یمبان و ها پژوهش

 یـز تماست، عدم  مهمشناسی  موضوع دیگری که در بخش روش
هـای گـردآوری، تقلیـل و تحلیـل      روشراهبرد پژوهش از  دادن
هـا و   ابهام بسیار پررنگ بین فنون تحلیل داده چنین همها و  داده
های تحلیل و حتی یکسان فرض کردن این دو است. ایـن   وشر

هـا و اخـذ    امر خود دلیل بنیادی در پایین آمدن کیفیـت پـژوهش  
 شود. نتایج بدیهی از انجام پژوهش محسوب می

موجـود   ینا عدالتبه  ، اشارهنیز دستاوردهای پژوهشاز منظر 
 هـا  پـژوهش نتـایج ایـن    تـرین  مهمی از بررس موردهای  در نمونه

شود که برای مقابلـه بـا آن بـه راهکارهـایی چـون       محسوب می

شـهر   خدمات فضایی توزیع رسانی، تحلیل خدمات شعاع به توجه
ارتباط بـین   یجادو اشهری  خدمات به ین دسترسی ساکنانتأمو 

از تعـدادی   . البتـه اسـت  شـده  اشاره انتراکم جمعیتی و نیاز ساکن
عـدالتی   یبکاهش  منظور هبدر ارائه راهکار  توان را می ها پژوهش

راهکارهـای سـاختاری در نظـام     ،بـه کاربسـت  فضایی در شـهر  
 یهـا  سیاسـت  از گـرفتن  چون فاصـله  ایرانشهری  یریز برنامه
 یجویانـه، بـازنگر   مشارکت یها سیاست یسو به حرکت و آمرانه
بـه   یقـدرت دهـ   و هـا  یگیـر  تصـمیم  و هـا  یساز تصمیمدرروند 
ـ  بــه  محلی، توجـه مدیریت  کنــار  در ریــزی  برنامـه  ـوایمحت
 اند.  آن و... اشاره داشته فرآینـد

اگر توصیف، تفسیر و تبیین سه حلقه کلیـدی در یـک فراینـد    
ی تـا  بررسـ  موردهای  اغلب پژوهش صورت در آنمرتبط باشند، 

 ،ها پژوهش ینا یگرد، ضعف رو ینا. ازاند تر نرفته تفسیر پیش مرز
هـا   آن یجو نتـا هـای پـژوهش    از پرسشهای عمیق  فقدان تبیین

در تبیـین نتـایج بازگشـتی بـه      پژوهشـگر  مـوارد  در اکثـر . است
از دل نتـایج هـیچ مـدل    پـس  چارچوب نظری و تحلیلی اسـت؛  

بسـتر   ی که نتـایج پـژوهش نتواننـد   زمان آید و ظری بیرون نمین
ن از دانـش بـومی   سـخن گفـت   مناسب نظری را موجب گردنـد، 

 ،شـده  کسـب نتـایج   در تأمـل  بـا ی طـورکل  . بهممکن نخواهد بود
در  عدالت فضـایی یافت که مطالعات  وقوفتوان به این نکته  می
بوده و توجه  عدالت فضاییدنبال چیستی پدیده  به تر بیش ایران

در فضـاهای   ینـابرابر گیـری   کافی به چرایی و چگونگی شـکل 
ــذول نداشــته شــهری ــد. حــال  مب ــه آنان بســیاری از  از نظــر ک
رویکـرد   یکارکردهـا  تـرین  مهـم یکی از  ،هاین حوز انمتخصص

عـدالتی   بـی  گیـری  دالیـل شـکل   کشف عوامل و عدالت فضایی
  .باشد ها می آنفضایی و تالش جهت رفع 



 راهکارها
عـدالت   در حـوزه  یعلم یها پژوهش انجامت اهمی توجه به با   

 در ایندانش موجود  یشو افزاجهت تسهیل در پژوهش  ،فضایی
مـوارد زیـر پیشـنهاد     ،عدالت فضاییهای  ژوهشپ و ارتقاءزمینه 

 :شود یم
 اصـالح   و عدالت اجتمـاعی های در حوزه  وهشساماندهی پژ

هـای   گـرفتن چـارچوب   در نظـر  بـا  هـا  آنساختارهای علمی 
 ؛نظری

 در پژوهشـی   یکردهـای و روبه مبـانی فلسـفی    اساسی توجه
افـزایش اعتبـار و    منظـور  بـه  ،روش و راهبرد پـژوهش  یینتع
  ؛شدهانجام  پژوهشبه اعتماد ت قابلی

 

 
 پژوهش های فرضیهیا  ها پرسش، اهداف یاصولو  دقیق تدوین 
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 ؛گر پژوهشانتخابی متناسب با رویکرد  
 گیـری   شـکل توجـه کـافی بـه چرایـی و چگـونگی       منظور به

  ؛در فضاهای شهری ینابرابر
  بینی  پیش تغییر، فهم،»تالش برای انجام مطالعاتی با اهداف
 ؛عدالت فضاییدر حوزه  «یابی ارزش و
 ـ  وجـه ت نـوآوری و  بـر  تـر  یشب یدتأک  از اسـتفاده  بـه  تـر  شیب

  ؛ترکیبی و یفکی تر املک و دتریجد پژوهش یها روش
  خش تحلیـلِ بعناصر  واجزاء به منطق چیدمان  تر بیشتوجه 

 همـوار کننـده   ،ایـن عناصـر   که هریک از یا گونه بهپژوهش 
ای  دستیابی به نتیجه تا باشد عنصر بعدی پژوهشمسیر برای 

  ها فراهم شود؛ همخوانی و ها یهمسازاین  یتبا رعامتقن 
 تقلیـل و  ی،آور جمـع  انتخاب فنـون  ی در نحوه اساسی دقت 

ابزارهـا بـا    ن وایـن فنـو   تناسب هریک از تحلیل اطالعات و
  ؛پژوهشبر  راهبرد و روش حاکم

 

 تقدیر و تشکر
پور در  یالوند نایخانم ن یمقاله برگرفته از رساله دکتر نیا   

دکتر هاشم  ییراهنمابه  که باشد ، میعدالت فضایی حوزه

در  ،مدرس تهران تیدانشگاه ترب یدر گروه شهرساز پورداداش

 انجام است. حال

صـندوق حمایـت از   »این مقاله با برخورداری از حمایت مـالی   -
به شماره گرنـت  (« ایران)بنیاد علم و فناوران کشور انگر پژوهش

گان و نویسـند ر ایـن  انجـام شـده اسـت. از    96۰۰1۴68وهشی پژ
 دارند.  می مزبور اعالمق مسئوالن صندو را از تقدیر و سپاس خود

و  یسـنج  نکتـه  از داننـد  یمـ فـرض   بر خـود نویسندگان مقاله  -
و  داوران محتـرم ناشـناخته،که بـه بهبـود     و ظریف بینی سردبیر

 اعالم نمایند.  را مراتب سپاس خود مقاله کمک کردند، ارتقاء
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معیت و توزیـع خـدمات   تحلیلی بر پراکنش ج (،139۴)سارا
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 نامه فصل ،یژگیب ویو مدل ضر یعدد یسونومکها، تاداده

 .179-16۵ :77، شماره یانسان یایجغراف یهاپژوهش
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 .شــهر تهــرانگانـه کــالن  112 تعـادل فضــایی در نــواحی 
 .۵8-۴3 ،1های معماری اسالمی، شماره پژوهش نامه فصل
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شناسـی   گونـه ، (1396)پور، نینا  اشم و الوندیه، داداش پور .04
ریـزی شـهری در    هـای برنامـه   مفهومی عدالت درنظـر یـه  
نامـه مطالعـات    فصـل . ای رشـته   چهارچوب رویکردی میان

 .28-1(: 2، )9، دوره انسانی علوم ای در  رشته  میان

 در عدالت فضایی ،(139۵)پور، نینا   اشم و الوندیه، پور داداش .05

   .8۰-67 :(3)، 21دوره هنرهای زیبا،  .ایران در شهری مقیاس
 139۴) رسـتمی، فرامـرز   ،علیزاده، بهـرام  ،، هاشمپور داداش .06

 تهران: آذرخش. در شهر. عدالت فضاییگفتمان  الف(،
 139۴) رسـتمی، فرامـرز   ،، هاشم، علیزاده، بهـرام پور داداش .07

ریزی در برنامه عدالت فضاییتبیین چارچوب مفهومی  ب(،
ــا محوریــت مفهــوم عــدالت در مکتــب اســالم   ،شــهری ب

 .8۴-7۵ :1شماره  ،نقش جهان نامه فصل
 139۴) علیـزاده، بهـرام   ،رستمی، فرامـرز  ،، هاشمپور داداش .08

بررسی و تحلیل توزیع عادالنه خدمات شهری و الگوی  ج(،
مطالعـات   نامـه  فصل، در شهر همدان ها آنپراکنش فضایی 

 .18-۵ :12شهری کردستان، شماره 
بررسـی و   الـف(،  139۰) رستمی، فرامرز ،، هاشمپور داداش .09

ی توزیع خـدمات عمـومی شـهری از دیـدگاه     تحلیل نحوه
ای، شـماره  جغرافیا و توسعه ناحیـه  نامه فصل ، فضایی عدالت

16: 171-198. 
سنجش عـدالت   ب(، 139۰) رستمی، فرامرز ،، هاشمپور داداش .21

ـ اسـاس توز  بـر  یشـهر  یپارچه خـدمات عمـوم  یک ییفضا ع ی
 نامـه  فصـل  ،اسوجی شهر در ییاراکو  یت دسترسیقابل ،تیجمع

 :،(1۰) ،3، دوره یاو منطقـه  یشـهر  یهـا پژوهش مطالعات و

1-22. 
 1389) آذر، عـادل  ،الوانی، سـید مهـدی   ،دانایی فرد، حسن .20

مـی در مـدیریت: رویکـردی    کشناسی پژوهش  روش ،الف(
 اشراقی. -تهران: انتشارات صفار جامع.

محور؛ در جستجوی شهر عدالت (،1392) سی، مصطفیدیک .22
ــه شــهرینظــر  درهــایی بحــث ویراســتاران: ) یــه و تجرب

اولیـوو،   ،نـووی، جوهـانس   ،کنـولی، جیمـز   ،مارکوس، پیتر
اسـتیل، جاسـتین. متـرجم: سـعیدی      ،پـاتر، سـوز   ،اینگیرید

 تهران: نشر شهر. .کشمیری، محبوبه( ،رضوانی، هادی
 ، علییولکشک یباقر ،، میرنجفیموسو ،ان، ملیحهیرکذا .23

ع خـدمات در  یـ ت و توزیـ نش جمعکبر پرا یلیتحل (،1389)
ـ بـد از منظـر توسـعه پا   یم یمحالت شهر  نامـه  فصـل ، داری

 .8۴-61 :(2) ،1، دوره یشهر یزیرپژوهش و برنامه

پـژوهش در   عیـار  تحلیل محتوا، (،1389)ا... رضوانی، روح  .24
 .1۵6-137 :3 علوم انسانی، شماره

مفهوم پردازی  (،139۴) و الوندی پور، نینا ،رفیعیان، مجتبی .25
مجلـه   ،اندیشه حق به شهر؛ در جستجوی مـدلی مفهـومی  

 .۴7-2۵ :(2)وره شانزدهم، ، دایرانشناسی  جامعه
تحلیـل فضـایی سـطح     (،1391)شالی، محمد ،رفیعیان، مجتبی .26

 نامـه  فصـل  ،منـاطق شـهری   یافتگی تهران به تفکیـک توسعه
 :(۴)،16آمـایش فضـا، دوره   ریزی و برنامه -مدرس علوم انسانی

2۵-۴9.   

تحلیـل توزیـع    ،(139۰) ذبیحی، جـواد  ،، محمدرحیم رهنما .27
با مدل  عدالت فضاییتسهیالت عمومی شهری در راستای 

توسـعه،  اویجغراف نامـه  فصـل  ،چه دسترسـی در مشـهد  یکپار
  .26-۵ :23شماره 

 حسینی، معصـومه  ،ـا، نعیمهینمنکتـر ،، شهریورییروسـتا .28

 یهـا در شـاخص  ییعدالت فضـا  یقیتطب یبررس ،(1393)
 یهاپژوهش مطالعات و نامه فصل ،یشهر یهاکپار یمنیا

  .126-1۰9 :(22)، 6، دوره یاو منطقه یشهر

، یمهـد  ،، معصـومه یریـ ان بهنمیمهد ،ا... رامت ک، یاریز .29

از  یمندبهره ییو سنجش عدالت فضا یبررس (،1392)علی
ـ توز براساس یشهر یخدمات عموم ـ قابل ت ویـ ع جمعی ت ی

علوم  یتحقیقات کاربرد نامه فصل، بابلسر رشهر د یدسترس
  .2۴1-217 :(28)، 13جغرافیایی، دوره 

 درعادالنه  بر شهر یگذر (،139۴) رضوانی، هادی یسعید .31

شهر  نامه فصل، اسالمی یهاآموزه و یهای شهرساز یهنظر

  .163-13۵ :(1)، 1وره ، دپایدار
ــان، فرشــاد  ،ســعیدی رضــوانی، هــادی   .30  (،1393) نوری

 ؛ رهیـــافتی پیشـــرو در«محـــور _عـــدالت شهرســـازی»
مطالعات شـهری کردسـتان،    نامه فصل .شهریریزی برنامه
  .۵8-۴7 ،12شماره 

 یبـازخوان  (،1388) ان، فرشـاد ینور ،، هادییرضوان یدیسع .32
دان یـ شـور نمونـه م  ک یشـهر  یهاطرح یاجراءعدالت در 

، یانسـان  یایـ جغراف یهاپژوهش نامه فصل ،شهدا در مشهد

  .1۰2-8۵ :68شماره 
(. 139۰) یزدانـی، حمیدرضـا   ،اعظمی، امیر ،سهرابی، بابک .33

زمینـۀ مـدیریت    شـده در  های انجـام  شناسی پژوهش آسیب
انـداز مـدیریت دولتـی،     چشم ،اسالمی با رویکرد فراترکیب

 .2۴-9 :6شماره 
تحـوالت مفهوم عدالـت در  (،1393) شکوهی، محمدصالح .34

ن هـنر و تـمد نامه فصل، فضـایـی آننمود  و جامـعه هنـد
 .۴1-3۰ :(6)،2وره ، دشـرق
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ـ تحل (،1389) ، میرنجفیموسو ،، اصغریضراب .35  ییل فضـا ی
 ،زدیـ  یشـهر  یع خـدمات در نـواح  یت و توزینش جمعکپرا

  .۴6-27 :97، شماره ییایقات جغرافیتحق نامه فصل
 ،، محمدصـالح بیدهنـدی شـکوهی   ،بیان، منوچهرطبی -36 .36

طـرح   در عـدالت اجتمـاعی  رزیـابی  ا، (1389) ارباب، پارسـا 
شـهر،  آرمـان  نامـه  فصـل  ،منظر شهری محله خوب بخـت 

  .122-111 :۵شماره 
 ، محمدصالحبیدهندی یوهکش ،، محمدمهدییزیعز -37 .37

 یمفهوم عدالت اجتماع یخیر تحول تاریل سیتحل (،139۴)
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