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 چکیده

عدالت توزیعی بر تخصیص منصفانه منابع در میان افراد جامعه تأکید 

مندی درنهایت بر رضایت دارد. شیوه توزیع خدمات و امکانات

عدالت  با رابطه در. از منظر نظریه جان رالز گذاردیمشهروندان تأثیر 

درآمد که به نفع اقشار کمتوزیعی، هیچ نابرابری مجاز نیست مگر این

مندی شهروندان باشد. هدف این پژوهش بررسی میزان رضایت

های شهری از منظر عدالت منطقه شش شهرداری مشهد از پارک

توزیعی و روش گردآوری اطالعات اسنادی و پیامیشی است. در 

در قالب هفت شاخص و  نامهپرسشمرحله میدانی، پس از طراحی 

تأیید شد. سپس  0.735 گویه، پایایی آن با رضیب آلفای کرونباخ 38

نفر از شهروندان منطقه شش  384با استفاده از فرمول کوکران تعداد 

 SPSSافزار مشهد مورد پرسش قرار گرفتند و نتایج با استفاده از نرم

ای دسرتسی، هدهد، شاخصتحلیل شده است. نتایج نشان می

های شاخصو  بهداشت، امنیت، خدمات و مدیریت، کمرتین

مبلامن و کیفیت فضای سبز، بیشرتین میزان رضایت شهروندان 

دهندگان از منطقه را به خود اختصاص داده است. اکرثیت پاسخ

ها رضایت ندارند. از منظر نظریه عدالت رالز ی پارکابیمکانتعداد و 

هروندان که نشان از توزیع، دسرتسی و پایین ش توان رضایتمی

را ناعادالنه نیز تعبیر کرد و منطقه شش  ها داردکیفیت نامناسب پارک

یکی از مناطق محروم این شهر، از این نظر از عدالت  عنوانبهمشهد 

 کمرتی برخوردار است. 

ی شهری، عدالت توزیعی، جان هاپارکرضایتمندی، واژگان کلیدی: 

 مشهدرالز، منطقه شش 

Abstract 

Distributive justice emphasizes the equitable 

allocation of resources among members of society. 

The way services and facilities are distributed 

ultimately affects citizens' satisfaction. From John 

Rawls' theory of distributive justice, no inequality is 

permissible unless it benefits the low-income class. 

The aim of this study is to investigate the level of 

satisfaction of citizens of District 6 of Mashhad 

Municipality with urban parks from the perspective of 

distributive justice. The method of data collection is 

documentary and survey. In the field stage, after 

designing a questionnaire in the form of seven 

indicators and 38 items, its reliability was confirmed 

by Cronbach's alpha coefficient of 0.735. Then, using 

Cochran's formula, 384 citizens of the district 6 of 

Mashhad Municipality were interviewed and the 

results were analyzed using SPSS software. The 

results show that the indicators of access, health, 

security, services and management have the lowest, 

and the indicators of furniture and quality of green 

space have the highest, the level of satisfaction of the 

citizens of the district. The majority of respondents 

are dissatisfied with the number and location of parks. 

From the point of view of Rawls' theory of distributive 

justice, the low satisfaction of citizens, which 

indicates the distribution, access and poor quality of 

parks, can also be interpreted as unfair, and the 

district 6 of Mashhad, as one of the deprived areas of 

the city, has less justice in this regard.  

Keywords: Satisfaction, urban parks, distributive 

justice, John Rawls, District 6 of Mashhad 
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 مقدمه

افزایش جمعیت و رشد شتابان شهرنشینی در اثر مهاجرت 

روستاییان، توسعه فیزیکی شهرها را به دنبال داشته است. 

رسعت این توسعه بیشرتِ کشورها را با مشکالت متعدد 

ی نظام توزیع مراکز خدمات شهری و دگیپاشازهمهمچون 

مندی از این درنتیجه نابرابری اجتامعی شهروندان در بهره

: 1393داداش پور و همکاران،) خدمات مواجه منوده است

و توزیع مکانی عملکردها  هافرصتتضمین مساوی بودن  .(6

و دسرتسی مناسب به مراکز خدماتی و فعالیتی که منود 

ی هارسانهو  هایکاربر در  توانیمعینی و کالبدی آن را 

مختلف شهری دید، از مباحثی است که در بحث عدالت و 

زیاری و ) واقع شده است موردتوجهات شهری، مطالع

و  زانیربرنامه خصوص نیا در(. 220: 1392همکاران، 

عدالت در  گرفنت نظر درموظف هستند با  گذاراناستیس

ی مندبهرهنحوه توزیع خدمات، به شناسایی مناطقی که 

محدود و نامناسبی از خدمات شهری دارند بپردازند و با 

نات در آینده در جهت رفع این تخصیص منابع و امکا

 (. 56: 1396)نیری و همکاران،  بردارندگام  هاضیتبع

در شهرها، در سالمت  رگذاریتأثعنرصی  عنوانبه هاپارک

اهمیت  ستیزطیمحوانی مردم و نیز زیباسازی ر -جسمی

که نحوه توزیع (. ازآنجایی134: 1391قبادی، ) بسزایی دارند

ها یکی از فاکتورهای مهم در پارکو دسرتسی شهروندان به 

: 1392ی، علو احمدی) زمینه ارزیابی خدمات عمومی است

جزئی  عنوانبهها (. بنابراین برابری در دسرتسی به پارک70

ی توسعه ندهایفراترین مهم در خدمات شهری و از اساسی

، حالنیباا .باشدیم محورعدالتی ز یربرنامهشهری جهت 

ا دسرتسی به لحاظ محلی متفاوت در بسیاری از شهره

ی که بعضی محالت از دسرتسی نامطلوب اگونه؛ بهاست

از و باوجود جمعیت بسیار  برندیمرنج  هاپارکنسبت به 

آژانس . باشندیمنبه میزان کافی برخوردار  و پارکی سبز فضا

 کندیماشاره  خصوص نیا ( درEEA) 1اروپا ستیزطیمح

ندان از دسرتسی مطلوبی گفت شهرو  توانیمزمانی 

ی به فضای سبز رو ادهیپدقیقه  15در فاصله  کهبرخوردارند 

ی افاصلهی این دسرتسی و براشهری دسرتسی داشته باشند 

                                                           
1. European Environment Agency 

 توانیممرت را طی منایند به این شکل  1000تا  900معادل 

و جعفری ) گفت دسرتسی شهروندان مناسب است

 (. 45: 1398، همکاران

ی به ارائه منافع اگسرتدهطور ی شهری بههاپارکعالوه بر این، 

، اما اندشدهمحیطی چندگانه شناخته اجتامعی و زیست

ی اقتصادی، اجتامعی و قومی هاگروهاغلب در بین 

برای روشن شدن این . شوندیمناعادالنه توزیع  صورتبه

یکی از مناطق  عنوانبهموضوع منطقه شش شهرداری مشهد 

آن انتخاب گردیده  گانهزدهیساز میان مناطق  هافتیتوسعهکمرت 

در جنوب رشقی شهر مشهد قرار گرفته که این منطقه . است

هشتمین منطقه به ، هکتار 1869برابر ی با مساحتاست 

و  شودمناطق شهرداری محسوب می انیدر ملحاظ وسعت 

 ،دادهیجاهزار نفر را در خود  234بر جمعیتی بالغ کهییازآنجا

یکی از مناطق پرجمعیت شهر مشهد به شامر  انعنو به

آید. این منطقه به لحاظ شاخص درآمدی از وضعیت می

موقعیت جغرافیایی  به با توجهو  باشدیمنمطلوبی برخوردار 

 (.URL 1) مشهد است نینشهیحاشی از مناطق کیآن

ی مختلف شهری برای هارساختیزکه دسرتسی به ازآنجایی

و  عادالنه و برابر رضوری است صورتبهمتامی شهروندان 

مشاهدات میدانی و مطالعات اولیه نشان از عدم توزیع 

های شهری در این منطقه داشته است. مناسب پارک

بنابراین پژوهش حارض تالش دارد تا به تحلیل دسرتسی 

های شهری در منطقه شش شهرداری شهروندان به پارک

کید بر نظریه عدالت با تأ) یعیتوزمشهد از منظر عدالت 

که در این راستا ادراک شهروندان از  ( بپردازد2جان رالز

ها و رضایتمندی آنان های دسرتسی و کیفیت پارکشاخص

های ها و فرضیهرو، پرسشگیرد. از اینموردبررسی قرار می

پژوهش عبارت است از میزان رضایتمندی شهروندان منطقه 

ی هاپارکفیت دسرتسی و کی شش شهرداری مشهد از

که وضعیت موجوِد منطقه شش به چه میزان است؟ و این

توزیع و دسرتسی به پارک و میزان رضایت شهروندان با 

شود؟ استفاده از نظریه عدالت توزیعی رالز چگونه تحلیل می

طرح شده است: میزان  هیفرضنخست این  سؤالبرای 

رضایتمندی شهروندان منطقه شش از دسرتسی و کیفیت 

2. John Rawls 
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ی منطقه شش در سطح پایینی قرار دارد. پرسش دوم هاپارک

 .گرددیمنظریه رالز تحلیل  به توجه بانیز 

 پیشینه پژوهش

 ارکمنوط به درک فرد از پ یپارک عموم کیبه  یدسرتس

 ,Mahmud) است یکیزیف طیمح یهایژگیهمراه با و

2018: viii). همکاران در پژوهشی با  اله فصیحی وحبیب

های شهری با رویکرد تحلیل دسرتسی به بوستانعنوان 

های آمار با استفاده از شیوه عدالت فضایی در شهر ایالم

ی در سیستم فیو ککمی  صورتبهتوصیفی و تکنیک بافری 

ی هابوستانعدالت فضایی   GIS اطالعات جغرافیایی

با تأکید بر  هادادند آنشهری را در شهر ایالم موردبررسی قرار 

ی عدالت هاشاخصی در میان ر یپذسرتسدشاخص 

های شهری در که بوستان فضایی به این نتیجه دست یافتند

شده از توزیع متوازنی یفتعری استانداردها به با توجهایالم 

ها در نیمه مترکز این بوستان کهیطور بهبرخوردار نیست، 

مراتب بیشرت از جنوب و مرکز شهر بوده است، شاملی شهر به

سوم از جمعیت شهر در قسمت جنوبی که یکدرحالی

ها برخوردار ساکن و از دسرتسی نامطلوبی نسبت به بوستان

تحلیل هستند. فیروز جعفری و همکاران در پژوهشی با عنوان 

رویکرد عدالت فضایی در شهر  های شهری باتوزیع پارک

ی و با استفاده از سیستم اطالعات فیو ککمی  صورتبه بناب

های شهری را از منظر عدالت (، پارکGISجغرافیایی )

فضایی موردبررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش بیانگر آن بود 

ای بوده که بیانگر ها در این شهر به شکل خوشهکه توزیع پارک

ها در مناطق مرکزی و شامل رشقی  مناسب پارکتوزیع نسبتا  

های شهری است. شهر و نامناسب بودن آن در سایر بخش

تحلیل نژاد و همکاران در پژوهشی با عنوان حسین حامتی

شهری آمل با رویکرد های درونفضایی پارک-توزیع مکانی

ی و با استفاده از دو فیو کصورت کمی به عدالت اجتامعی

به این نتیجه دست یافتند که  ARC GISو SPSSافزار نرم

های موجود در سطح شهر موجب عدم توزیع مناسب پارک

ها شده است، کاهش رضایت و مراجعات مردمی به پارک

ضمن آنکه الگوی پراکنش فضای سبز شهری نیز مناسب 

                                                           
1. Maniruzzaman 

2. Liu 

نیست. ملیحه هرمزی و همکاران در پژوهشی با عنوان 

ضای سبز شهری در ها و فرضایت شهروندان از پارک

نامه و تحلیل و با استفاده از پرسش صورت کمیبه بندرعباس

به این نتیجه دست یافتند که نبود  SPSSافزار آن در نرم

دار، مناسب نبودن فضای بازی فضاهای رسپوشیده و سایه

کودکان، کافی نبودن فضای سبز، نبود پارکینگ مناسب و 

که باعث کاهش مواردی دیگر ازجمله عواملی هستند 

های ها و عدم رضایت شهروندان از پارککیفیت پارک

همکاران در پژوهشی با  و 1شهری شده است. منیرالزمان

های های پارکوتحلیل رضایت ساکنان از ویژگیتجزیهعنوان 

روشی کمی و از  با شهری در شهر دمام عربستان سعودی

ماری در های آ وتحلیل آن به روشیهو تجزنامه طریق پرسش

های رضایت شهروندان را در خصوص پارک SPSSافزار نرم

شهری موردسنجش قرار دادند. نتایج پژوهش آنان نشان 

های شهری منتخب از نظر شاخص دهد که پارکمی

بهداشت، امنیت و دسرتسی از وضعیت مطلوبی برخوردار 

نیست و این موضوع موجب عدم رضایت شهروندان از این 

در پژوهش  3وکاترین شیائو 2است.جوزف لیوها شده پارک

های عوامل مؤثر بر رضایت کاربران از پارکخود با عنوان 

یفی و کبا استفاده از روشی کمی  شهری در شن ژن چین

بررسی منودند. نتایج  هاپارکنظرات مردم را در خصوص 

آن در  لیوتحلهیو تجز نامهپرسش لهیوسبه آمدهدستبه

عالوه بر دسرتسی آسان  بود کهبیانگر آن   SPSSافزار نرم

ی مهم در میزان رضایتمندی هاشاخصیکی از  عنوانبه

شهروندان، اندازه پارک، پوشش گیاهی، امکانات تفریحی، 

انداز، نگهداری از امکانات و گیاهان و جلوه برصی چشم

ای از عوامل اصلی هستند که متیزی محیط، مجموعه

ی شهری توسط هاپارکدر رضایت از  را ریتأثبیشرتین میزان 

 و 4تالل. میشل دهدیمشهروندان به خود اختصاص 

دسرتسی بازدیدکنندگان از همکاران در پژوهش خود با عنوان 

به شکل کمی و کیفی و با  پورتلند و اورگانهای شهری پارک

میدانی، اطالعات را  و مشاهدهشیوه مصاحبه از شهروندان 

ی منودند. نتایج حاصل از پژوهش آنان بیانگر آن بود آور جمع

ها را مورد انتقاد درصد از شهروندان دسرتسی به پارک 79که 

3. Xiao 

4 .Talal 
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ها موافق به ایجاد قرار داده و برای بهبود دسرتسی به پارک

های موردنظر بودند. سیکانیا تغییر و تحوالتی در مسیر پارک

برداشت و همکاران در پژوهش خود با عنوان  1باسیو

های شهری در هند بازدیدکنندگان پارک از دسرتسی به پارک

بر های کمی و کیفی و با تکیهبا استفاده از روش و مزایای آن

طور تصادفی انتخاب مصاحبه از شهروندان چهار پارک را به

های بزرگ با پوشش منودند. نتایج بیانگر آن بود که پارک

های و پرنده به دلیل هزینه های درختگیاهی باال و انواع گونه

شود و ورودی باال تنها بازدیدکنندگان ثرومتند را شامل می

های همسایگی کوچک استفاده درآمد تنها از پارکافراد کم

بر آن نتایج نشان داد که مردان بیش از زنان  منایند. عالوهمی

کردند و زنان چالش عدم امنیت و ایمنی ها بازدید میاز پارک

و همکاران در  2لیل این موضوع شمردند. تیم ویلیامزرا د

مطالعه تطبیقی دسرتسی به فضای پژوهش خود با عنوان 

و ی کمی با روش ی در پنج شهر ایالت متحدهو نابرابر سبز 

شعاع  3OSMو  ARC GISافزار نرمی و با استفاده از فیک

عملکردی هر پارک را در قالب نقشه مشخص کرده و 

در برخی از شهرهای  هاپارکابری در دسرتسی به دریافتند نابر 

 هاینابرابر ی که این اگونهبه افتهیگسرتشبسیار  ایالت متحده

بیشرت  درآمدکمی هاو گروهی و قومی نژادی هاتیاقلدر بین 

های مختلف باشد. نابرابری بین گروهمی هابخشاز سایر 

لت در ایا اقتصادی و اجتامعی برای دسرتسی به پارک

ی اگونهبهتوجهی تبدیل گشته است، متحده به موضوع قابل

های نژادی و قومی و در بین اقلیت هاینابرابر که این 

و  4در حال تشدید است. ونجه ویو درآمدکمهای گروه

ی دسرتسی و انهیزماثرات همکاران در پژوهش خود با نام 

و صورت کمی به استفاده از پارک بر رضایتمندی شهروندان

محله در شهر پکن  صد و پانزدهی نظرات شهروندان را در فیک

 آمدهدستبهتصادفی موردبررسی قرار دادند نتایج  صورتبه

دهد که نشان می ARC GISو SPSSافزار نرماز تحلیل با دو 

دسرتسی به پارک بستگی به امکانات محلی و خصوصیات 

که از وضعیت نامطلوبی  گروه از محالتی و آنآن محله دارد 

                                                           
1. Basu 

2. Williams 

3. Open Street Map 

4. Wu 

برخوردارند دسرتسی نامطلوبی داشته و نارضایتی مردم را نیز 

ی با در پژوهشو همکاران  5. نو رازلین بیکراندداشتهبه دنبال 

با  شهری درآمدکمدر محالت  هاپارکدسرتسی به عنوان 

به سنجش نظرات  نامهپرسشرویکردی کمی و با استفاده از 

. در این پژوهش ابزار ارزیابی نظرات شهروندان پرداختند

بوده  QNPCی محله هاپارککیفیت  در خصوصشهروندان 

و رشایط اقتصادی  دهدیمکه نتایج حاصل از آن نشان 

رابطه تنگاتنگی داشته  هاپارکی جوامع با دسرتسی به اجتامع

از دسرتسی مناسبی  درآمدترکمدر محالت  و شهروندان

و همکاران در پژوهش خود با  6.وینگ ونباشندیمنبرخوردار 

و فضای سبز  هاپارکبررسی اختالف فضایی در توزیع  عنوان

 افزارنرمی و با استفاده فیو ک با روشی کمی در ایالت متحده

ARC GIS  دریافتند که مناطق شهری با نرخ باالی فقر و نژاد

دسرتسی مطلوبی  هاپارکبه  زبانییایاسپانو  پوستاهیس

تند، اما از فضای سبز بسیار محدودی برخوردار بودند، داش

مناطق روستایی با فقر بسیار به فضای سبز  کهیدرحال

محروم  هاپارکبسیاری دسرتسی داشته ولی از دسرتسی به 

باید  هااستیسحاکی از آن است که  هاافته. این یباشندیم

 نیرنشیفقفضای سبز موجود در مناطق  نیتأمدر جهت 

 پارک برای مناطق روستانشین باشد. نیتأمشهری و 

 یروان ذهنی و با مترکز بر ابعادنیز  قاتیاز تحق بخشی

 در تحقیق خود،به پارک انجام شده است. پارک  یدسرتس

 موردتوجه را 7مؤثر بر استفاده از پارک یادراک هایهمؤلف

 یشناختروانذهنی و  دهندهلیعوامل تشک. او قرارداد

مرور  قیرا از طر یر یگاندازه یهابه پارک و روش یدسرتس

 34 لیوتحلهیاو با تجز .کندیم یبررس کیستامتیس اتیادب

کرد که اطالعات مربوط به  جادیرا ا یسیاثر منتخب، ماتر

 یهاروش ،یبررس یهاروش ق،یمترکز تحق ت،یمکان سا

پارک را  تیفیشده کادراک یهاها و شاخصداده یآور جمع

به پارک،  یکیمطالعه نشان داد که نزد نی. ادهدیارائه م

 یز یو مت ینگهدار  ت،یجذاب ،یمنیا ،یاجتامع طیمح

 یر یگاندازه یطور گسرتده براهستند که به ییهاشاخص

5. Bakar 

6. Wen 

7. Park 
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نشان داد که  او. شوندیدرک شده استفاده م یِ دسرتس

 طیبا درک مح ،یکالبدمحیط  یجااز پارک به یبردار بهره

ادراکی و  یدسرتس همچنین، .داردتری ارتباط مستقیم

 طیپارک و مح تیفیک فاصله، کادر ابه پارک از  یشناختروان

 یفیک ای یصورت کمبه تواندیکه م شودیم یمحله ناش

را با هدف  یگر یمطالعه د 1یو دال اریمهد شود. یر یگاندازه

به  ینوجوانان در درک دسرتس یبرا یاتیعوامل ح ییشناسا

را  یفیک کردیمطالعه رو نیدر ا سندگانیپارک انجام دادند. نو

 هیمدل جامع ته کیگرفتند، مصاحبه انجام دادند و  شیدر پ

 راکمطالعه، اد نیدر ا شدهییعوامل شناسا نیترکردند. مهم

 ،یسفر، زمان سفر، راحت طریقه ینهیهز یدر رابطه با اثربخش

در  محمود .درک شده است یمنیسفر و ا ریمس تیجذاب

ی در شهر عموم یهاآموزان به پارکدانش یدسرتساز  یابیارز

 یهاموقعیت کنددر ایالت آیووا آمریکا تالش می 2ایمز

مهم مؤثر بر  یهافاقد خدمات پارک، شاخص ییفضا

 ییفرد با پارک را شناسا هیجانیبه پارک و ارتباط  یدسرتس

 ،به خدمات پارک ازین ینمناطق مسکو  ییشناساپس از  کند.

و  یفراوان عیمختلف مانند توز یآمار  یهالیو تحل هیتجز

به  یدسرتس درعوامل مهم  یبررس یچندگانه برا ونیرگرس

 دهدیم تحقیق وی نشان نشان جیشود. نتایم انجام پارک

ارتباط »و  «منیو ا یافتهبهبود مسیر تیفیک» ،«یکینزد»که 

 ینیبشیپ یبرا اصلیسه شاخص « 3با پارک یشخص

مجموعه مطالعات  به پارک هستند. یکل یدسرتس

ی مختلف هاجنبه، درباره دهدیمنشان  شدهیبررس

در داخل و خارج از کشور  هاپارکدسرتسی و رضایتمندی از 

گرفنت بعد عینی و  در نظربا رویکردهای کمی و کیفی و نیز با 

ی هانبهج حالبااینذهنی، مطالعاتی انجام شده است، 

ی تمندیرضاتحلیل  ژهیوبهمرتبط با عدالت توزیعی و 

شهروندان از امکانات و خدمات شهری از منظر نظریه جان 

رالز، جنبه متفاوتی است که این پژوهش تالش دارد با مترکز 

 .ها به آن بپردازدبه رضایتمندی از پارک

 مبانی نظری

                                                           
1. Mahdiar & Dali 

2. Ames 

 به معنای کافی و  Satis کلمه دورضایت از رضایتمندی: 

Factor یا ساخنت مشتق شده است،  دادنانجامبه معنای

درنتیجه رضایت به معنای طلب کردن چیزی است که به 

 طور کامل به دست آوریمکه آن را بهدنبال آن هستیم تا وقتی

( یکی از موضوعات مهم در زندگی 15: 1391رسوستانی،)

ساکن  هر شخص رضایتمندی از محلی است که در آن

توان گفت رضایتمندی از محل سکونت است. بنابراین می

به عوامل متعددی اعم از خدمات تفریحی و رفاهی، امنیت، 

وجود فضا و مکانی برای تعامالت اجتامعی و غیره بستگی 

 یمسکون تیضا( ر 21: 1390، و همکارانپوراحمد ) دارد

 هاییگژ یآل فرد و ودهیا طیمح نیعنوان تطابق بتواند بهیم

جزء مرتبط  نیا .شود فیاو تعر یواقع طیمح یو ذهن ینیع

شود )هوانگ و همکاران، یمدر نظر گرفته  یزندگ تیفیبا ک

در بررسی فضای سبز شهری، میزان  (.76: 2015

ی هاپارکرضایتمندی شهروندان از وضعیت فضای سبز و 

ی مهم هاجنبهشهری حائز اهمیت است؛ زیرا یکی از 

نحوه تعامل  شانیزندگسنجش رضایت مردم از محیط 

انسان و محیط است. احساس رضایت شهروندان از محیط 

، شودیمشهر و خدمات شهری که توسط شهرداری ارائه 

بخشی به شهروندان برای مشارکت در عامل مهمی در انگیزه

توسعه شهری و بهبود کیفیت محل سکونت آنان است. 

و فضاهای سبز عامل مهمی در ترویج  هاپارکنزدیکی به 

 شودیمی اجتامعی برای جامعه شهری محسوب هاتیفعال

و سبب ایجاد روابط اجتامعی قوی در درون جامعه شهری 

ضمن آنکه احساس ناامنی و افرسدگی را نیز از  گرددیم

، ساکنان نواحی شهری نی؛ بنابراکندیمشهروندان دور 

خود را با مناطق شهری که  گرایش دارند تا محل سکونت

ی شهری در داخل و اطراف هاپارکفضاهای سبز عمومی و 

( 35 :1393علوی و همکاران، ) وجود دارد تطبیق دهند هاآن

ی سبز و فضاها هاپارکبا توجه به آنچه در خصوص اهمیت 

رضایتمندی شهروندان از این فضاها مطرح  زانیو مشهری 

گفت میزان رضایتمندی شهروندان از این  توانیمشد 

است که  سنجشقابلی مختلفی هاشاخصفضاها با 

ی به و دسرتسبه شاخص کیفیت  توانیم هاآنازجمله 

3. Personal connection to park 
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ی سبز شهری اشاره منود که ادراک و فضاها هاپارک

ها دارد، شهروندان از این دو نقش مهمی در میزان رضایت آن

 شود.رداخته میدر ادامه به این ابعاد بیشرت پ

: کیفیت به معنای چیزی است ها و فضای سبزکیفیت پارک

و خاص  و موجبفکر داشته  ایو شیء ، که یک شخص

( در این 25: 1391رسوستانی، ) گرددیمشدن آن  جالب

ی و فضاها هاپارککیفیت ، بخش منظور از مفهوم کیفیت

ی مهم شهری است. هارساختیزیکی از  عنوانبهسبز 

یکی از  عنوانبهی سبز شهری و فضاها هاپارک کهییازآنجا

و فضاهای مهم جمعی در شهرها برای گذران اوقات فراغت 

 هاآن، توجه به کیفیت شوندیماجتامعی محسوب  تعامالت

: 1395، و همکارانشیخی است )از اهمیت زیادی برخوردار 

 عنوانبهی سبز شهر ی و فضاها هاپارک(. همچنین کیفیت 3

ی شهروندان شناخته تمندیدر رضایکی از عوامل مهم 

ی بسیاری برای سنجش میزان کیفیت ها. شاخصشوندیم

 هاآنی سبز شهری وجود دارد که از میان و فضاها هاپارک

وجود ، دارهیسافضاهای رسپوشیده  به وجود توانیم

 قبولقابلفضاهای کافی برای بازی کودکان، میزان سطح 

و وجود پارکینگ مناسب  هاپارکدر  کاررفتهبهسبز  فضای

، فراهم بودن امنیت اجتامعی، برای وسایط نقلیه شخصی

و مبلامن کافی  و درنهایتی محیط زگیو پاکبهداشت 

؛ 9: 1393، و همکاراناشاره منود )هرمزی  مناسب

: 1395، و همکاران؛ شیخی 2: 2021، و همکارانمنیرالزمان 

 (52: 1395ی، و محمد؛ نارص 144

دسرتسی اصطالح ی مربوط به آن: رهایو متغسرتسی د

از  زمان متداولی است که توسط افراد مختلف در هر مکان و

و به معنای سهولت دستیابی به مقصدهای  شدهتجربهروز 

میزان فرصت نسبی برای  توانیممطلوب است و آن را 

 تعامل و متاس با یک پدیده معین مانند پارک نیز تعریف کرد

(. دسرتسی در لغت معنای 44: 1395، و همکارانایزدی )

توان آن را ی که میاگونهبه. ردیگیبرموسیع و متنوعی را در 

مانی نسبت به محل کار و یا استفاده از ز -نزدیکی مکانی

نیز  شودیمخدماتی ارائه  تمؤسساخدماتی که توسط 

(. اگر بخواهیم واژه 280: 1376هاروی، ) تعریف منود

                                                           
1. Lau and Chiu 

توانیم آن را دسرتسی را در شهر مورد بررسی قرار دهیم می

ای بشامریم که با بسیاری از اجزا و معنای ویژه دربردارنده

آن را  توانیمنعنارص شهری در ارتباط است. ضمن آنکه، 

. قرارداد کندوکاور عنارص دخیل مورد سای گرفنت نظر دربدون 

دسرتسی مطلوب در شهر دسرتسی است که همه منافع 

کند.  نیتأمفردی و جمعی شهرنشینان را در چارچوب معینی 

، شودیمدسرتسی عالوه بر اینکه برای افراد نیاز محسوب 

درواقع امکان این را برای شهروندان به همراه دارد که بتوانند 

به آن  هاابانیخبا استفاده از شبکه ارتباطی ازجمله بزرگراه و 

گفت  توانیم نی؛ بنابرا(20: 1393آبرکار، ) دست پیدا کنند

دسرتسی عامل مهمی در زندگی شهروندان محسوب شده و 

و ایزدی ) قه استرسمایه مکانی برای یک منط نیترمهم

سعی بر این  هایز یربرنامه(. بنابراین در 44: 1395، همکاران

است تا در فرایند تعیین انواع کاربری اراضی، خدمات و غیره 

ی هابخشی استقرار یابند تا دسرتسی ساکنین همه اگونهبه

: 1393آبرکار، ) طور یکسان و مناسب صورت گیردشهر به

گفت دسرتسی به فضاهای  باید خصوص نیا در(. 21

ی که با محیط اطراف و برص ارتباط فیزیکی  وسیلهبهعمومی 

فضای عمومی موفق . شودیمکند، شناسایی یمخود برقرار 

راحتی بهبازگشنت از آن و باشد که رفنت به آن آن فضایی می

آن  و پراکنشعالوه بر نزدیکی به فضای عمومی  انجام شود.

 تیفیو ک تیو کم هاابانیخ تارو ساخنوع ، در سطح شهر

ی به و دسرتسعاملی مهم در تعامل اجتامعی  روهاادهیپ

 ,Pasaogullari and Doratli) فضاهای عمومی است

 ونقلحملضمن آنکه قابلیت دستیابی به  .(227 :2004

یره و یا داشنت اتومبیل غ و مرتو عمومی مانند اتوبوس،

شخصی نیز یکی دیگر از عوامل مهم در افزایش دسرتسی به 

: 2003،:1الو وچیو) شودیمفضاهای عمومی محسوب 

فضاهای  عیو توزچگونگی پراکنش  اساس نیا بر(. 201

 تیفیو ککمیت ها، آنی مناسب ابیو مکانعمومی 

غیره از  عمومی و ونقلحمل، قابلیت دستیابی به روهاادهیپ

بر دسرتسی به فضاهای عمومی  مؤثرعوامل  نیترمهم

این  کهازآنجایی(. 45: 1395، همکاران وایزدی ) باشدیم

طور عادالنه در مناطق مختلف موردتوجه قرار عوامل به
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گفت موضوع نحوه دسرتسی به خدمات  توانیماند، نگرفته

شهری و درنتیجه میزان رضایت شهروندان از توزیع خدمات 

 .است خوردهگرهبا بحثی اساسی به نام عدالت توزیعی 

های تخصیص و توزیع سیاست کهازآنجاییعدالت توزیعی: 

ریزان شهری صورت منابع در شهرها، توسط مدیران و برنامه

جمله مجریان اصلی اجرای عدالت گیرد، این گروه، از می

ریزی شهری را برنامه 1اجتامعی در شهرها هستند. اسمیت

داند که از طریق عدالت توزیعی با فضای سازوکاری می

در نظریه عدالت  2کند. اریون یونگشهری ارتباط پیدا می

اجتامعی خود، به عامل توزیع برابر خدمات و منابع شهری در 

عی در شهرها اشاره کرده است. رسیدن به عدالت اجتام

توان گفت که حلقه اتصال اطالعات مکانی شهری و می

مفیدی، عدالت اجتامعی، عدالت توزیعی است )املاسی

عدالت توزیعی، بر تخصیص منصفانه منابع در  (.83: 1398

منابع  میان افراد جامعه تأکید دارد. تخصیص عادالنه

گیرد. اصول زیع را در برمیتوزیع و الگوی تو  ندیفراشده، یعتوز

عدالت توزیعی همچون برابری، نیاز، شایستگی رفاه، 

نشان  هایبررس. باشدیمی درک توزیع عادالنه هاراه عنوانبه

ی معروف و جامع درباره عدالت هاهینظرکه بیشرت  دهدیم

های خاصی را برای م مطرح و فرمول1960توزیعی در دهه 

چگونگی توزیع عادالنه و معیارهای سنجش توزیع، نسبت 

م این 1970. رسانجام در دهه انددادهورودی به خروجی ارائه 

 )فراهم کردن تفکر با مباحث و اصولی چون عدالت، برابری

نتایج بیشرت برای کسانی  )فراهم کردن زنتایج برای همه( و نیا

(. 83هامن: ) که نیاز بیشرتی دارند( پیوند خورده است

ی اقتصادی، سیاسی و اجتامعی که هر جامعه هاچارچوب

و غیره منجر به توزیع  هااستیسدارد قوانین، نهادها، 

در بین اعضای جامعه  هاتیمسئولمتفاوت منافع و 

جه فرایندهای سیاسی انسانی ها نتی. این چارچوبشودیم

طور مداوم هم در بین جوامع و هم در درون هستند و به

 هاچارچوب. ساختار این کنندیمجوامع در طول زمان تغییر 

ها ی ناشی از آنهاتیمسئولمهم است زیرا توزیع منافع و 

 Stanford) گذاردیماساسا  بر زندگی مردم تأثیر 

                                                           
1. Smith 

2. Aron Yong 

3. Libertarian 

Philosophical Encyclopedia, 2017 چند نظریه .)

های درباره عدالت توزیعی وجود دارد که درواقع روش

است که درآمد، ثروت  سؤالمتفاوت برای پاسخ گفنت به این 

یزهای ارزشمند زندگی چگونه باید توزیع چهمهو فرصت و 

 (.1شود؟ )شکل 

که معتقدند سیستم عادالنه توزیع، هامن  3نظریه لیربال:

نی اقتصاد بازار آزاد است. همه افراد، سیستم مبادله آزاد یع

با هم برابرند. بدین معنی که  قانونا  شان، مستقل از پیشینه

ها باید برای همه وجود داشته باشد. امکان همه کارها و حرفه

داوطلبانه است  دادوستدتوزیع عادالنه حاصِل مبادله آزاد و 

(Sandel, 2016 .)ی، خواهیآزاداصول  طرفداران

توزیعی که مستلزم پیگیری الگوهای  آلدهیای از هر طورکلبه

خاص، مانند حداکرثسازی یا برابری رفاه یا کاالهای مادی 

که پیگیری  کنندیمها استدالل . آنکنندیماست، انتقاد 

ی اخالقی آزادی یا هاخواسته نیترمهمچنین الگوهایی با 

 Stanford Philosophicalمالکیت شخصی در تعارض )

Encyclopedia, 2017). 

ها است که مشهورترین آن 5ییگرادهیفا: 4اصول مبتنی بر رفاه

معتقد نیستند که دغدغه اصلی توزیعی باید کاالها و 

که کاالها و  کنندیمها استدالل خدمات مادی باشد. آن

خدمات مادی ارزش ذاتی ندارند اما تنها تا آنجا که رفاه را 

ها استدالل ، آنرونیازا، ارزشمند هستند. دهندیمافزایش 

ها بر رفاه، تأثیر آن به با توجهکه اصول توزیعی باید  کنندیم

 .(Ibidیا توزیع، طراحی و ارزیابی شوند ) اعم از حداکرثسازی

بیشرتین خوشی برای  آوردنفراهمیی در این میان بر گرادهیفا

 بیشرتین افراد جامعه تأکید دارد.

ها و مدعِی برابرِی عادالنه فرصت: 6یساالر ستهیشانظریه 

فرصت برابر برای افراد جامعه است تا هر کس  آوردنفراهم

 دهدیمبر اساس تالش و میزان شایستگی که از خود نشان 

 بتواند از منابع بهره گیرد.

4. Welfare-based Principles 

5. Utilitarianism 

6. Meritocratic 
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 رابطه درکه  کندیمبه فرایندی تأکید  :1خواهانهنظریه برابری

تر است و جان رالز آن را بر عدالت توزیعی برابرخواهانه با

و آن دسته از  تعریف کرده است 2اساس اصل تفاوت

که به نفع  داندیمی اجتامعی و اقتصادی را مجاز هاینابرابر 

باشد. در حقیقت منطق رالز این است که  درآمدکماقشار 

کمک  ددرآمکمیی که به سودرسانی به اقشار هاینابرابر تنها 

در ادامه به دلیل  (.Sandel, 2016) کند، عادالنه است

اهمیت نظریه جان رالز درباره عدالت توزیعی و تأکید این 

 شود.تر نظریه وی بررسی میطور تفصیلیمقاله بر آن، به

فالسفه سیاسی سده بیستم  نیترمهم: یکی از نظریه جان رالز

ت که به نسلی از اندیشمندان سیاسی الهام بخشیده و اس

برانگیز است. ازلحاظ  تفکر یاربسآثارش پیچیده، عمیق و 

کانت بوده و کوشیده است  ریتأثسنت فلسفی، رالز تحت 

ترین مسائل فلسفه از آن دیدگاه به حل یکی از پیچیده

سیاسی یعنی مسئله عدالت بپردازد. جوهر اندیشه او 

که با تأکیدات مختلف  باشدیم« انصاف عنوانبهعدالت »

در آثار او آمده است. رالز معتقد است انصاف به روش 

اخالقی رسیدن به اصول عدالت و عدالت به نتایج حاصل 

. از نظر او اصول شودیمگیری منصفانه مربوط از تصمیم

عدالت اصولی است که از وضع انتخاب منصفانه برخیزد. 

طرفانه، او معتقد است افراد تضمین انتخاب بی منظوربه

ی خود هایژگیوحارض در جامعه نباید اطالعی از وضع و 

داشته باشند. در این وضع که افراد اطالعی از منافع خود 

ندارند، دارای روابط اقتصادی با یکدیگر نیستند و نیز با هم 

ی در چنین وضعی اعضاء جامعه طورکلبه. کنندیمنرقابت 

اصولی را برای زندگی اجتامعی تحت  هاآنا منایندگان ی

انگاری عوامل تصادفی طرفی یعنی نادیدهرشایط بی

متضمن حجاب جهلی  گریدعبارتبهگزینند. این رشایط یبرم

به انواعی از  موردنظراست که مانع از دسرتسی افراد 

ی آسیب طرفیبها به که داشنت آن شودیماطالعات 

او معتقد است در چنین وضعی آنان  نیابرا؛ بنرساندمی

طبیعی، اجتامعی،  واحوالاوضاعچیزی درباره امتیازات و 

بشیریه، ) دانندیمنتربیتی، شغلی، درآمدی و ارثی خود 

(. به همین جهت رالز معتقد است آنچه که این 37: 1375

افراد با این رشایط در این وضعیت اولیه بر روی آن توافق 

یک قانون اساسی شکل بگیرد، بیانگر عدالت کنند تا می

این است که این دسته از افراد اصول  توجهقابلاست. نکته 

بلکه تنها آنان را از میان  کنندیمنواقعی عدالت را استنتاج 

( 149: 1389، چی)قل کنندیمی ممکن انتخاب هالیبدسایر 

ه این افراد بر رس دو اصل توافق خواهند کرد: اصل اول که ب

ی هایآزادی برابر اشاره دارد و معتقد است هایآزادتوزیع 

ی باشد که همه افراد در باالترین حد از اگونهبهاساسی باید 

ی برابر برخوردار باشند و این آزادی منافاتی با ر یگبهره

های دیگر نداشته باشد. درواقع این اصل معنای عام آزادی

است. اصل  اانصافبشود که مرتادف از عدالت شناخته می

ی اقتصادی و اجتامعی هاینابرابر دوم به این معناست که 

مگر اینکه دو رشط وجود داشته باشد،  شودیمنتحمل 

باید مختص به مناصب و  هاینابرابر نخست آنکه این 

ها مشاغلی باشد که تحت رشایط برابری عادالنه کلیه فرصت

برای همه گشوده شده است. دوم آنکه منافعی به حال 

 سطح جامعه که فقرا باشند داشته باشد نیترنییپا

شکل اصل  نیترسادهافراد در  نیترو محروم (84: 1383رالز،)

ی اساسی برابر و اهیآزادی هستند که در ، کسانتفاوت

ولی  باشندیمی منصفانه با دیگر شهروندان سهیم هافرصت

کمرتین درآمد و ثروت را دارا هستند. نظر رالز در مورد عدالت 

توزیعی به ساخت جامعه و نهادهای درون آن معطوف 

 کنندیماست. نهادهای اجتامعی شیوه توزیع منابع را معین 

. بردارندباشت رسمایه را در و قواعد تعیین حقوق، مزایا و ان

به رفاه فردی انسان  رصفا  درنهایت او معتقد است عدالت 

احساس (. از سوی دیگر 149: 1389، چیقلاست ) خوردهگره

شده از عدالت توزیعی از سوی مردم با انصاف ادراک

منزله یک عامل بالقوه با پیامدها رس و کار دارد و به

ختلف سازمان و جامعه در نظر های مکاربردهای مهم در زمینه

.(44: 1390، شود )هزارجریبیگرفته می

 

                                                           
1. Egalitarian 2. Difference Principle 
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: مدل تحلیلی تحقیق1شکل

که در جامعه، قدرت، ثروت،  دهدیمنشان  1شکل 

ای مناسب خدمات و امکانات بایستی به شیوهها و فرصت

ها بحث عدالت توزیعی را توزیع شوند و چگونگی توزیع این

که چگونه این ی نظری پیرامون اینهابحثکند. در مطرح می

های مختلفی مطرح شده است. در منابع توزیع شوند تئوری

در این مقاله توزیع ) این میان، شیوه توزیع خدمات و امکانات

مندی شهروندان ها و فضای سبز( درنهایت بر رضایتارکپ

که این رضایت در حقیقت رضایت از  گذاردیمتأثیر 

دسرتسی و نیز رضایت از کیفیت خدمات و امکانات 

باشد. حال بحث رضایتمندی ازاینجا با تئوری می

خورد که نظریه وی های جان رالز گره میگرایانه و اندیشهبرابری

دارد.  درآمدکمو اقشار  های محرومی به گروهاتوجه ویژه

منطقه شش شهرداری مشهد از این جنبه یکی از مناطق 

در حقیقت رالز هم در نظریه خود . باشدیممحروم این شهر 

هایی . گروهمنافع است گروه کم ندگانیمنا ییبه دنبال شناسا

 شود.صورت منصفانه در جامعه تأمین منیها بهکه منافع آن

 یشناسوشر 

و  موردمطالعهتحقیق حارض به دلیل برخورد مستقیم با منونه 

تحلیل نحوه دسرتسی به یکی از انواع خدمات در شهر مشهد 

پژوهشی کاربردی است و ازلحاظ ماهیت در زمره تحقیقات 

                                                           
1. Skewness 

. روش گردآوری اطالعات در ردیگیمحلیلی قرار ت - توصیفی

پیامیشی است، به این صورت که در -این مقاله اسنادی

تکمیل مبانی نظری و ادبیات تحقیق از منابع علمی و 

 شدهاستفادهو مقاالت علمی  نامهانیپاپژوهشی نظیر کتاب، 

است. سپس با  آمدهدستبهی پژوهش نیز هاشاخصو 

است اطالعات  و تکمیل آن تالش شده نامهپرسشطراحی 

به دست آید. جامعه آماری این پژوهش شهروندان  ازیموردن

ی از خدمات نوعبهکه  باشدیم شهر مشهد 6منطقه 

جمعیت این  به توجه با. کنندیمشهرداری مشهد استفاده 

( نفر بوده است 234.012)ش برابر با 1395منطقه که در 

ی ر یگمنونهش نفر بر مبنای معادله کوکران و با رو  384تعداد 

. در این مقاله از روش گردیدمنونه انتخاب  عنوانبهتصادفی 

آلفای کرونباخ برای سنجش قابلیت اعتامد استفاده شده 

مقدار رضیب آلفا برای  SPSS افزارنرماست. با استفاده از 

است که  آمدهدستبه( 0.735نامه )پرسشتایی  384منونه 

توان گفت پرسشنامه رو، میباشد. از این( می0.7بیش از )

بخشی از اطالعات باشد. موردنظر از پایایی الزم برخوردار می

های موردنیاز مانند آمارها و نقشه نیز با مراجعه به سازمان

در مرحله تحلیل اطالعات، از  مرتبط به دست آمده است.

جهت سنجش نرمال بودن  2وکشیدگی 1آزمون چولگی

2. Kurtosis 
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ای و های تی تست تک منونهی پژوهش و از آزمونهاداده

استفاده شده است. برای  SPSSافزار آزمون فریدمن در نرم

شناخت میزان رضایتمندی شهروندان از دسرتسی و کیفیت 

گویه استفاده شده است.  38شاخص در قالب  7ها از پارک

دهد.ها و متغیرهای پژوهش را نشان میشاخص 1جدول 

 و متغیرهای پژوهش هاصشاخ: 1جدول 

 متغیرها شاخص

 دسرتسی

 به با توجهعمومی، سهولت دسرتسی  ونقلحملروها، سهولت دسرتسی از طریق وسایل روها، کمیت پیادهکیفیت پیاده

معلولین، مناسب بودن برای  وآمدرفتها، سهولت ی مناسب پارکابیمکانمحل سکونت ساکنین، جامنایی درست و 

 ها با جمعیت منطقهساملندان و کودکان، تناسب تعداد پارک

 مبلامن
بندی رنگو  مناسب پوشکفهای روشنایی، پایه تعداد در پارک، کاررفتهبه فرشسنگ ،هامکتینمحل قرارگیری 

 در مبلامن کاررفتهبه

 بهداشت
و فضای اطراف  هایآبخور ی زباله، نظافت پارک، تعداد هاسطلی بهداشتی برای معلولین، تعداد هاسیرسوتعداد 

 آبخوری

 ساتیتأس، وجود نگهبان و ایمنی روزشبانهاستحکام فضای بازی کودکان، امنیت زنان، حضور در هر ساعت از  امنیت

 خدمات
ی بودن مقیاس کاف مناسب برای مطالعه، استاندارد بودن ، مکانتعداد آنی بوفه و ر یقرارگتعداد وسایل ورزشی، محل 

 ی کودکانباز نیزم

 یکار چمن، فضای هادر پارک کاررفتهبهی هاگلتعداد کافی درختان، ترکیب و نوع  کیفیت فضای سبز

 نقش شهرداری در بهبود وضعیت، نظرخواهی از شهروندان، تعداد کافی نیروهای کار مدیریت

(144: 1395یخی و همکاران،ش ؛ 52: 1395ی،و محمد نارص ؛46؛ 1395؛ ایزدی و همکاران،   Maniruzzaman,et al,2021: 2؛Liu 

&xiao،: 2021:199؛Basu et al,2021: 4)

 هایافته

ی منونه شناختتیجمعی هایژگیودر این قسمت ابتدا 

آماری پژوهش بررسی شده است. در بخش اطالعات 

در ارتباط با  دهندگانپاسخی، اطالعات کلی شناختتیجمع

 زمانمدت، تأهلیی مثل سن، جنس، وضعیت هامؤلفه

گردد و در بخش دوم به اقامت و میزان تحصیالت ارائه می

پرداخته  های پژوهشاطالعات مرتبط با پرسش لیوتحلهیتجز

جهت  یدگیکشو  از آزمون چولگی . در این بخششودیم

ی ر یکارگبهآن  تبعبههای پژوهش و سنجش نرمال بودن داده

 افزارنرمای و آزمون فریدمن در های تی تست تک منونهآزمون

SPSS .استفاده شده است 

 ی توصیفیهاافتهی

سال  64سال و حداکرث سن  20، دهندگانپاسخحداقل سن 

 30-40سال،  20-30) ه چهار گروه سنیبوده است که ب

سال به باال( تقسیم گردیده است.  50و  سال 40-50سال، 

درصد  56.8سال با  30تا  20بیشرت پاسخگویان را گروه سنی 

درصد تشکیل  24.1سال با  40تا  30و سپس سنین 

را مردان و  دهندگانپاسخدرصد  50.5. همچنین دهندیم

و  متأهلدرصد  58.7که  انددادهدرصد را زنان تشکیل  49.5

 گرفتهصورتی هایبررس. در اندبودهدرصد آنان مجرد  41.3

بیش از پانزده  دهندگانپاسخدرصد از  66.1مشخص شد که 

. از نظر میزان اندداشتهسکونت  موردنظرسال را در منطقه 

 18.8درصد آنان دارای مدرک ابتدائی،  15.5تحصیالت 

دارای مدرک دیپلم،  30ک سیکل، درصد آنان دارای مدر 

درصد با  7.6درصد آنان مدرک لیسانس و درنهایت  28.1

 نامهپرسشبه  انیگوپاسخمدرک کارشناسی ارشد مجموع 

 .دهندیمرا تشکیل  موردنظر

 ی تحلیلیهاافتهی

 هادادهزمون نرمال بودن توزیع آ 

ی پژوهش هادادهشناسایی نرمال و یا غیرنرمال بودن  منظوربه

استفاده شده SPSS  افزارنرمدر  یدگیو کش از آزمون چولگی

و  -2است. چنانچه مقادیر دو ستون چولگی و کشیدگی بین 

فرض نرمال بودن برقرار خواهد بود. با یشپ+ قرار گیرند، 2

در  هاشاخصمقدار چولگی و کشیدگی  2توجه به جدول 

استاندارد( قرار گرفته است، بنابراین ) شدهیفتعرمحدوده 

توان پذیرفت.را می هادادهنرمال بودن توزیع 
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 هادادهزمون نرمال بودن توزیع آ  :2جدول 

 مدیریت فضای سبز خدمات امنیت بهداشت مبلامن دسرتسی شاخص

 -1.062 0.451 0.440 0.319 -0.048 -0.396 -0.325 چولگی

 1.015 -0.890 0.152 0.018 0.403 -0.231 -0.719 کشیدگی

 هاپارک میزان رضایتمندی شهروندان منطقه شش از

برای شناخت میزان رضایتمندی شهروندان از دسرتسی و 

گویه استفاده شده  38از هفت شاخص و  هاپارککیفیت 

آید. است که نتایج آن با استفاده از آزمون تی در ادامه می

که در شاخص دسرتسی،  شودیممالحظه  3جدول طبق 

و درجه آزادی نیز برابر  2/72- است با  برابر t مقدار آماره

باشد. می 0.007و مقدار سطح معناداری نیز  383است با 

میانگین  (p<0.05نکه در سطح معناداری )با توجه به ای

بوده که به علت کمرت بودن این مقدار  2.85شاخص موردنظر 

توان نتیجه گرفت می tو منفی بودن آماره  3از میانگین نظری 

ها و دسرتسی شهروندان با توجه به وضعیت توزیع پارک

ها در منطقه شش شهرداری مشهد از وضعیت بوستان

که نقشه پراکندگی عالوه اینباشد. بهمنیمطلوبی برخوردار 

( نیز نشان از پراکنش نامناسب 2های منطقه )شکل پارک

برابر است با  tها دارد. در شاخص مبلامن، مقدار آماره پارک

 0.00و مقدار سطح معناداری نیز 383، درجه آزادی 4.29

 (p<0.05) یمعنادار باشد. با توجه به اینکه در سطح می

بوده که به علت بیشرت بودن  3.29 شاخص موردنظرمیانگین 

این شاخص از  tو مثبت بودن آماره  3این مقدار از عدد 

باشد. در شاخص امنیت وضعیت مطلوبی برخوردار می

و  -9.240برابر است با  tشود که مقدار آماره مالحظه می

 یزنو مقدار سطح معناداری  383درجه آزادی نیز برابراست با 

 یمعنادار باشد با توجه به اینکه در سطح می 0.00

(p<0.05)  بوده و به علت  2.56موردنظر میانگین شاخص

این  tو منفی بودن آماره  3کمرت بودن این مقدار از عدد 

باشد.شاخص از وضعیت مطلوبی برخوردار منی

 یامنونهتک  Tی دسرتسی، مبلامن و امنیت با استفاده از آزمون هاشاخص: وضعیت 3جدول 

 هاگویه ی توصیفیهاشاخص یامنونهتک آزمون تی 

 

ص
خ
شا

ها
 

سطح  

 معناداری

درجه 

 آزادی

انحراف  آماره تی

 معیار

 تعداد میانگین

 

رو برای دسرتسی به پارک و بوستان به میزان پیاده 384 3.089 1.508 1.029 383 0.304

 .کافی طراحی شده است
ی
س
رت
س
د

 
و  مرتو اتوبوس،) یعموم ونقلحملبا وسیله  384 3.250 1.389 3.143 383 0.002

 .توان دسرتسی یافتراحتی به پارک میغیره( به

روها از کیفیت مطلوبی برای ساکنین پیاده 384 3.195 1.513 2.240 383 0.026

 .برخوردار است

 یزندگها از محل دسرتسی به پارک و بوستان 384 3.0396 1.444 0.477 383 0.633

پذیر سادگی امکانمسکن( برای ساکنان به)

 .است

ی سبز در منطقه و فضا هاپارکجامنایی  384 2.8020 1.491 -2.311 383 0.022

 .درستی صورت گرفته استبه

 کامال   صورتبهی موجود در منطقه هاپارک 384 2.6799 1.458 -3.822 383 0.000

 .اندشدهی پخش و منطقاستاندارد 
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جهت استفاده  دارچرخامکان عبور صندلی  384 2.4818 1.437 -6.276 383 0.000

ی فراهم خوببهمعلولین برای رفنت به پارک 

 .است

 و افرادبرای استفاده کودکان  هاو بوستانها پارک 384 2.7063 1.457 -3.510 383 0001

 .مسن مناسب است

ی منطقه با توجه به جمعیت آن هاپارکتعداد  384 2.4290 1.447 -6.869 383 0.000

 .مناسب است

 منره کل 384 2.853 0.940 -2.729 383 0.007.

از  هاآن و تعدادها یمکتنیری قرارگمحل  384 3.274 1.207 3.949 383 0.000

 استاندارد کافی برخوردار است.

امن
بل
م

 

از  هاو بوستانها در پارک کاررفتهبه فرشسنگ 384 3.139 1.386 1.741 383 0.083

 زیبایی کافی برخوردار است.

ی هامکانها در های روشنایی در پارکیهپا 384 3.218 1.339 2.831 383 0.005

 مناسبی واقع شده است.

برخوردار مناسب  پوشکفبازی کودکان از ینزم 384 3.333 1.361 4.264 383 0.000

 .است

ی متنوع بندرنگها از در پارک کاررفتهبهمبلامن  384 3.086 1.312 1.139 383 0.256

 با محیط برخوردار است. و متناسب

 منره کل 384 3.299 0.850 4.299 383 0.000

از  و استحکامفضای بازی کودکان ازلحاظ ایمنی  384 2.594 1.482 -4.769 383 0.000

 وضعیت خوبی برخوردار است.
ت
نی
ام

 
ی منطقه از امنیت هاپارکزنان در استفاده از  384 1.973 1.312 -13.618 383 0.000

 کافی برخوردارند.

در هر ساعت از  هابوستاناستفاده از پارک و  384 1.848 1.272 -15.756 383 0.000

 ریپذامکانبدون اسرتس و مزاحمتی  روزشبانه

 است.

 .برخوردارندی منطقه از نگهبان هاپارک 384 3.195 1.509 2.246 383 0.025

از ایمنی کافی  در پارکیسات موجود تأس 384 3.020 1.460 0.236 383 0.814

 برخوردار هستند.

  منره کل 384 2.526 0.893 -9.240 383 0.000

در بخش غربی  هاپارکدهد که مترکز یمنیز نشان  2شکل 

منطقه شش بیشرت بوده و در بخش رشقی، مرکزی و شاملی 

نتایج میدانی  آن بر عالوهبسیار محدود است.  هاپارکتعداد 

اکرثیت  دهدیمها نشان پژوهش نیز در خصوص تعداد پارک

 با توجهی موجود در منطقه هاپارکاز تعداد  دهندگانپاسخ

ی این ابیمکانتی نداشته و جمعیت ساکن در آن رضای به

اندرا نیز نامناسب دانسته هاپارک
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های شهری در منطقه شش )مأخذ: نگارندگان(: پراکنش پارک2شکل 

برابر  t، در شاخص بهداشت، مقدار آماره 4مطابق جدول 

 0.00و سطح معناداری نیز  383 ، درجه آزادی-4.03است با 

 (p<0.05) یمعنادار اینکه در سطح  به با توجه. باشدیم

است که به علت کمرت بودن  2.80میانگین شاخص موردنظر 

این شاخص از  tو منفی بودن آماره  3این مقدار از عدد 

باشد. در شاخص خدمات وضعیت مطلوبی برخوردار منی

و درجه  -005برابر است با  tشود که مقدار آماره مالحظه می

 یزنو مقدار سطح معناداری  383آزادی نیز برابر است با 

 یمعنادار باشد. با توجه به اینکه در سطح می 0.00

(p<0.05) بوده که به  2.548 میانگین شاخص موردنظر

این  tو منفی بودن آماره  3این مقدار از عدد  کمرت بودنعلت 

، بهداشت و امنیت شاخص نیز همچون شاخص دسرتسی

باشد. در از نظر شهروندان از وضعیت مطلوبی برخوردار منی

شود که مقدار آماره مالحظه میشاخص کیفیت فضای سبز 

t  383درجه آزادی نیز برابر است با  و 16.970برابر است با 

باشد. با توجه به اینکه می 0.00 یزنو مقدار سطح معناداری 

 میانگین شاخص موردنظر (p<0.05) یمعنادار در سطح 

و  3بوده که به علت بیشرت بودن این مقدار از عدد  3.85

این شاخص از وضعیت مطلوبی از نظر  tمثبت بودن آماره 

مالحظه شهروندان برخوردار است و در شاخص مدیریت نیز 

و درجه آزادی  -8.278برابر است با  tشود که مقدار آماره می

باشد. می 0.00ح معناداری نیز و سط 383نیز برابر است با 

( میانگین p<0.05) یمعنادار با توجه به اینکه در سطح 

بوده که به علت کمرت بودن این مقدار  2.43 شاخص موردنظر

این شاخص از وضعیت  tو منفی بودن آماره  3از عدد 

شود که باشد. درمجموع مالحظه مینامطلوبی برخوردار می

های مبلامن و کیفیت فضای سبز توانسته است شاخص

رضایت شهروندان را جلب منایند و بنابراین از نظر آنان در 

وضعیت نسبتا  مطلوبی قرار دارند.

 یامنونهتک  Tو مدیریت با استفاده از آزمون ی بهداشت، خدمات، کیفیت فضای سبز هاشاخص: وضعیت 4جدول 

 ی توصیفیهاشاخص یامنونهتک آزمون تی 

 هاگویه

ص
خ
شا

ها
 

سطح  

 معناداری

درجه 

 آزادی
 تعداد میانگین انحراف معیار آماره تی

0.000 383 10.075- 1.31145 2.2409 384 

در پارک منطقه رسویس بهداشتی به 

فراهم تعداد کافی برای معلولین 

 است.

ت
ش
دا
به

 

0.000 383 4.126- 1.36453 2.6766 384 
های زباله به تعداد کافی در سطل

 شده است.یعتوزها ها و بوستانپارک
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0.000 383 5.226- 1.40709 2.5776 384 
از تعداد کافی  و بوستانها پارک

 رسویس بهداشتی برخوردار است.

0.019 383 2.361- 1.33845 2.8185 384 
 هاآن و ارتفاعها یخور آبفضای کنار 

 درستی طراحی شده است.به

0.000 383 6.494 1.30930 3.4884 384 
طور ی داخل پارک بههامحدوده

 گیرند.مستمر مورد نظافت قرار می

0.548 383 0.601 1.43312 3.0495 384 
ها به خوری موجود در پارکتعداد آب

 میزان کافی فراهم است.

 منره کل 384 2.8086 0.82503 -4.039 383 0.000

0.001 383 3.314- 1.36949 2.7393 384 

تعداد وسایل ورزشی موجود در پارک 

متناسب با جمعیت منطقه 

 باشد.می

ت
ما
د
خ

 

0.000 383 6.007- 1.33882 2.5380 384 

ی خوراکی در هابوفهیری قرارگمحل 

و درستی طراحی پارک به

 شده است.یابی یتموقع

0.000 383 10.794- 1.32522 2.1782 384 
های منطقه از محیط مناسبی پارک

 برای مطالعه برخوردار است.

0.000 383 4.803- 1.37546 2.6205 384 

های بازی در پارک ینزمطراحی 

صورت استاندارد صورت گرفته به

 است.

0.083 383 1.737- 1.42227 2.8581 384 
پارکینگ خودرو برای پارک منطقه 

 شده است.یف تعر

0.000 383 8.783- 1.35391 2.3168 384 
ی منطقه از بوفه هاو بوستانها پارک

 به تعداد کافی برخوردار است.

0.000 383 5.381- 1.32382 2.5908 384 

ی هاو بوستانها درمجموع پارک

منطقه شش از وضعیت مطلوبی 

 برخوردار است.

 منره کل 384 2.5488 0.87216 -9.005 383 0.000

0.000 383 11.210 1.17356 3.7558 384 

فضای  و درختان هاگل و نوعترکیب 

بخش یتو رضاسبز منطقه متنوع 

 است.

بز
س
ی 
ضا
 ف
ت
فی
کی

 

0.000 383 14.706 1.14462 3.9670 384 

درختان موجود در  و تراکمتوزیع 

درستی صورت ها بهها و بوستانپارک

 گرفته است.

0.000 383 13.171 1.10350 3.8350 384 

کافی از  اندازهبهها ها و بوستانپارک

ی شده برخوردار کار چمنفضای 

 هستند.

 منره کل 384 3.8526 0.85473 16.970 383 0.000

0.000 383 7.856- 1.41864 2.3597 384 

 و ارتقاءشهرداری منطقه در بهبود 

های منطقه کوشش کیفیت پارک

 مناسبی دارد.

ت
ری
دی
م
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و ها وضعیت پارک در بهبود

ی منطقه ارائه نظر و ایفای هابوستان

نقش ساکنان موردتوجه شهردار 

 منطقه بوده است.

0.001 383 3.437- 1.53758 2.6964 384 
ها کافی برای پارک اندازهبهنیروی کار 

 در نظر گرفته شده است.

 منره کل 384 2.4334 1.19135 -8.278 383 0.000

یر در میزان رضایتمندی تأثهای دارای بیشرتین شاخص

 شهروندان

ی مربوط به رضایتمندی هاشاخصبندی وضعیت برای رتبه

ی منطقه از آزمون فریدمن استفاده شده هاپارکشهروندان از 

مقدار آمار کای دو و سطح معناداری در  به با توجهاست. 

با معناست و شهروندان  هاشاخصی بین بندرتبه، 5جدول 

دارند. هاپارکی متفاوتی درباره رضایت از بندرتبه

 هت بررسی آزمون فریدمن: نتایج آماره آزمون ج5جدول 

 384 حجم منونه

 396.884 آماره کای دو

 6 درجه آزادی

 0.000 سطح معناداری

. دهدیممیانگین رتبه هر شاخص را منایش  6شامره جدول 

بر اساس این جدول باالترین رتبه مربوط به متغیر کیفیت 

. شاخص بهداشت، باشدیمفضای سبز و پس از آن مبلامن 

ی بعدی هامرتبهدسرتسی، امنیت، خدمات و مدیریت در 

 گیرد.قرار می

 ی تحقیقرهایمتغ: آزمون فریدمن برای 6جدول 

 میانگین رتبه شاخص رتبه

 5.80 کیفیت فضای سبز 1

 4.72 مبلامن 2

 4.02 بهداشت 3

 4.00 دسرتسی 4

 3.25 امنیت 5

 3.11 خدمات 6

 3.10 مدیریت 7

 بحث

نیز به آن اشاره گردید عدالت توزیعی بر  ترشیپطور که هامن

تخصیص منصفانه منابع در میان افراد متنوع جامعه تأکید 

آن متامی منابع موجود در جامعه  درگرودارد. عدالتی که 

مشهود باشد.  کامال شده و اصل برابری در آن یعتوزی درستبه

« انصاف» مثابهبهدر این راستا جان رالز نیز که عدالت را 

. از کندیمی برابر دفاع هافرصتو از آزادی برابر و  شامردیم

عدالت توزیعی،  با رابطه درمنظر نظریه برابری خواهانۀ رالز 

 درآمدکمع اقشار که به نفهیچ نابرابری مجاز نیست مگر این

سطح جامعه که فقرا باشند  نیترنییپاباشد و منافعی به حال 

آنچه از نظریه جان رالز استنباط  به با توجهداشته باشد. 

پژوهش حارض نیز که عدالت توزیعی را در و  شودیم

قرار داده است، در  مدنظری شهری هاپارکخصوص 

 گونهنیاتوان پژوهش می موردمطالعهخصوص محدوده 
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 232012استدالل منود که منطقه شش با جمعیتی معادل 

یکی از  عنوانبهنفر یعنی هفت درصد از جمعیت مشهد، 

شود و از حیث این شهر شناخته می نینشهیحاشمناطق 

منطقه شهرداری  13رسانه درآمدی رتبه یازدهم را در میان 

ی و ز یربرنامهمعاونت ) مشهد به خود اختصاص داده است

، منطقه شش از نظر نی؛ بنابرا(1400وسعه رسمایه انسانی، ت

. رسانه دیآیمدرآمدی یکی از مناطق محروم مشهد به شامر 

بوده  مرتمربع 5.85ش برابر با 1398فضای سبز این منطقه در 

 17.29رسانه فضای سبز در مشهد  کهیدرحالاست، 

این تفاوت زیاد، نشان از وضعیت و  باشدیم مرتمربع

 رابطه دردارد.  خصوص نیا درنامناسب منطقه محروِم شش 

ی منطقه نیز طبق نتایج حاصل هاپارکدسرتسی و کیفیت  با

دسرتسی  هاپارکدریافت این  توانیماز آزمون تی تست 

مناسبی ندارند و از نظر بهداشتی، خدماتی، امنیتی و 

. باشندیمنی برخوردار مدیریتی از وضعیت مناسب

 درمجموع، اگر از منظر نظریه رالز به وضعیت توزیع، دسرتسی

و در کل، میزان رضایتمندی شهروندان  هاپارککیفیت و 

بیان داشت ضعف  توانیممنطقه شش نگریسته شود، 

شدیدی در زمینه عدالت توزیعی وجود دارد. هنگامی 

( هاپارکاین پژوهش توان عادالنه بودن توزیع امکانات )در می

و  نیترفیضعبه  هایبرخوردار را پذیرفت که بیشرتین 

منطقه شش و  بخش جامعه اختصاص یابد نیترمحروم

یکی از مناطق محروم این شهر، از این نظر از  عنوانبهمشهد 

عدالت کمرتی برخوردار بوده است. در حقیقت اگر 

النه وضعیتی ناعاد  سانبهوضعیت کنونی عدالت توزیعی 

یی برداشت تا با هاگامو بایستی  توانیمتوصیف شود، 

تر گام ی وضعیتی عادالنهسو به، هانیترمحرومارتقای رضایت 

 برداشت.

( 1399همکاران ) های فصیحی ونتایج این پژوهش با پژوهش

و  هاپارک( که عدم توزیع متوازن 1398) و فیروز و همکاران

یالم و بناب را نتیجه نیز دسرتسی نامطلوب شهروندان ا

( که به 1394) ؛ و نیز پژوهش حامتی نژاد و همکاراناندگرفته

ی شهر آمل نامناسب توزیع هاپارکاین نتیجه رسیدند که 

نامناسب بودن الگوی پراکنش فضای سبز شهری و و  شدند

را باعث  هاپارکنیز کاهش رضایت و مراجعات مردمی به 

( که عدم 1393) شده است؛ و همچنین هرمزی و همکاران

ی شهر بندرعباس و عدم رضایت هاپارکرضایت از کیفیت 

. در بین باشدیم راستاهم، اندگرفتهشهروندان را نتیجه 

ی هاپژوهشی خارجی نیز نتایج این مقاله با هاپژوهش

نامطلوب وضعیت  با رابطه در( 2021منیرالزمان و همکاران )

های شهری در دمام عربستان از نظر شاخص بهداشت، پارک

امنیت و دسرتسی و درنتیجه عدم رضایت شهروندان 

 تالل و همکارانباشد. همچنین پژوهش می راستاهم

ی هاپارک( در عدم رضایت از دسرتسی شهروندان به 2021)

( 2020) پورتلند و اورگان؛ پژوهش ویلیامز و همکارانشهری 

ی مختلف اقتصادی و هاگروهخصوص نابرابری بین در 

ی امن در ایالت متحده هاپارکاجتامعی برای دسرتسی به 

های نژادی و قومی و در بین اقلیت هاینابرابر که این 

در حال تشدید است؛ پژوهش ویو و  درآمدکمهای گروه

( که به این نتیجه رسیدند که دسرتسی بیشرت 2020) همکاران

ا رضایتمندی مردم محله همراه است؛ پژوهش بیکر به پارک ب

با وضعیت  هاپارک( که نتیجه گرفتند 2016) و همکاران

اقتصادی و اجتامعی جوامع رابطه تنگاتنگی داشته و محالت 

باشد. می نظرهم، برندیمشهری از این موضوع رنج  درآمدکم

( که در پژوهش 2013) با پژوهش نای و همکاران حالنیا با

خود به این نتیجه رسیدند که مناطق شهری با نرخ باالی فقر 

دسرتسی  هاپارکبه  زبانییایاسپانو  پوستاهیسو نژاد 

مطلوبی داشتند، اما از فضای سبز بسیار محدودی برخوردار 

شهروندان منطقه شش از  اتفاقا  بودند، مغایرت دارد و 

، گرچه عدم رضایت خود اندبودهکیفیت فضای سبز راضی 

را از نظر دسرتسی اعالم منودند. درواقع، دسرتسی مناسب 

برای شهروندان این منطقه نسبت به  هاپارکبه فضای سبز و 

 کیفیت فضای سبز در اولویت قرار داشته است.

 گیرییجهنت

بررسی میزان رضایتمندی شهروندان  هدف باپژوهش حارض 

ی شهری از منظر هاکپار منطقه شش شهرداری مشهد از 

پاسخگویی به  منظوربهعدالت توزیعی انجام شده است. 

شاخص  7پژوهش، رضایتمندی شهروندان در قالب  سؤاالت

گویه، در دو بعد )دسرتسی و کیفیت( موردسنجش قرار  38و 

با  هاشاخصگرفته است. نتایج حاصل از آزمون هر یک از 

ست. نتایج نشان تحلیل شده ا SPSS افزارنرماستفاده از 

، شاخص مبلامن و کیفیت فضای سبز، بیشرتین دهدیم
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ی دسرتسی، بهداشت، امنیت، هاو شاخص میزان رضایت

خدمات و مدیریت کمرتین میزان رضایت شهروندان منطقه 

نتایج  به توجه با نیبنابرا شش را به خود اختصاص داده است.

ا این بخش فرضیه مرتبط ب توانیمی، امنونهآزمون تی تک 

مبنی بر پایین بودن میزان رضایتمندی شهروندان منطقه از 

 توجه بارا پذیرفت. از سوی دیگر  هاپارکدسرتسی و کیفیت 

آنچه از منظر نظریه عدالت توزیعی رالز درباره موضوع  به

ی منطقه شش گفته شد، هاپارکرضایتمندی شهروندان از 

اسب بودن وضعیت و نامن هاپارکتوان توزیع نامناسب می

در دو بعد دسرتسی و کیفیت که خود را در رضایتمندی پایین 

 چراکهرا ناعادالنه نیز تعبیر کرد.  دهدیمشهروندان نشان 

عادالنه بودن توزیع امکانات )در این پژوهش  توانیموقتی 

 نیترفیضعبه  هایبرخوردار را پذیرفت که بیشرتین  (هاپارک

منطقه شش و  بخش جامعه اختصاص یابد نیترمحرومو 

یکی از مناطق محروم این شهر، از این نظر از  عنوانبهمشهد 

، شهروندان رونیازاعدالت کمرتی برخوردار بوده است. 

یکی از مناطق محروم شهر مشهد،  عنوانبهمنطقه شش نیز 

 ژهیوبهی برابر همگام با دیگر مناطق شهر هافرصتبایستی 

یک نکته اساسی  هرحالبهدارتر داشته باشند. مناطق برخور 

در نظریه رالز این است که نهادها هستند که شیوه توزیع 

، بنابراین شهرداری بایستی کنندیممنابع و امکانات را تعیین 

نسبت به توزیع مناسب همه امکانات و خدمات در شهر 

شود که پیشنهاد می سانهامنحساس و کوشاتر باشد، به 

ی به بخشتیفیکتوزیع و نیز  با رابطه درسیت این حسا

ی مندتیرضادر منطقه شش نیز دنبال شود تا میزان  هاپارک

 ساکنان این منطقه افزایش یابد.
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