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 چکیده

سنجش عدالت مبتنی بر نظر  گیری وها و معیارهای مناسب برای اندازهدر این مقاله سعی شده است تا ضمن استخراج شاخص

، وضعیت عدالت) اقتصادی، اجرایی هایمراکز آماری و سازمانتوسط  منتشرشدهو آمارهای  های خامخبرگان، با استفاده از داده

گانه استان قزوین مورد های ششآموزشی، بهداشتی، جنسیتی و اجتماعی( در مناطق شهری و روستایی و همچنین در سطح شهرستان

های مختلف عدالت اقتصادی حاکی از آن است که مناطق های تحقیق در حوزه شاخصوتحلیل قرار گیرد. یافتهمحاسبه و تجزیه

تری نسبت به مناطق فقر در وضعیت ضعیف های مختلفلف توزیع درآمد و شاخصهای مختتایی استان قزوین از منظر شاخصروس

هایی که سطح دسترسی به امکانات نظام آموزشی از قبیل شهری قرار دارند. همچنین مناطق روستایی استان قزوین از منظر شاخص

تری نسبت به مناطق شهری قرار دارند. دهند در وضعیت مناسبس آموزشی را نشان میسرانه معلم، سرانه آموزشگاه و سرانه کال

برخورداری نسبت  دهندهنشانتر از مناطق شهری بوده و از این منظر شاخص نرخ باسوادی در مناطق روستایی استان قزوین پایین

های مختلف با مقایسه مقدار شاخص باشد.نظام آموزشی میشهری از استان در مقایسه با مناطق  وستاییتری از جمعیت مناطق رپایین

شود که در برخی از ، مشخص می1397در مقایسه با میانگین ده سال گذشته منتهی به سال  1397عدالت بهداشتی در سال 

ح کل استان نسبت بخشی و کادر پزشکی بهبود نسبی در سطها از جمله وضعیت دسترسی به  داروخانه، آزمایشگاه، مراکز توانشاخص

ترین های گذشته حاصل شده است. اما چنین امری در سرانه دسترسی به بیمارستان و تخت بیمارستانی به عنوان یکی از مهمبه سال

های محاسبه شده در شاخص، بر اساس اغلب در حوزه اجتماعی و فرهنگی همچنین های مؤثر بر عدالت بهداشتی صادق نیست.شاخص

 های اخیر  در سطح استان بهبود یافته است.های اجتماعی و فناورانه طی سالیت برخورداری از امکانات  و زیرساخت، وضعاین حوزه

 آموزشی، عدالت بهداشتی، عدالت جنسیتی عدالت عدالت اقتصادی، :های کلیدیواژه
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 مقدمه

 ترینضروریاز  ای، سلیم الفطره و رعایت آن از دیدگاه هر انسان گرددمیمحسوب  در قاموس تمدن بشری، هاواژه ترینمهمعدالت؛ از 

در قرآن  عدالت .دهدنمیاین موضوع را مورد انکار قرار  (باشد خود، ستمکار هرچند)که هیچ انسانی  به طوری .آیدمی امور به شمار

 بارهدراین .کندمیاشاره  هاانسانمیان  ری عدل درقرآن با صراحت به برقرا قلمداد شده است. اصلی بعثت انبیاء هایهدفکریم یکی از 

همه افراد  کهاینیعنی قوانین و مقررات عادالنه، برای  میزان ،نآدر قر .«فرستادگان خود را با دالیل روشن فرستادیم ما» : فرمایدمی

 (.42: 1390، زارجریبیمیان بشر برقرار گردد )لیقوم الناس بالقسط()ه بشر به عدالت رفتار کنند و اصل عدالت در

نیاز طبیعی اساسی منتج  . عالقه افراد به عدالت، از یكاندنمودهبحث عدالت  توجه زیادی به هم فالسفه و هم دانشمندان اجتماعی،

 نیازهایاین نیازها طیفی از  .شودمینحو، ارضا  متفاوتی دارند که از طریق تعامل با دیگران به بهترین : افراد، نیازهای فردیشودمی

. گیردمیاحترام شخصی را در بر  احساسی نسبتاً انتزاعی از قبیل توجه و -اجتماعی اقتصادی از قبیل پول و امکانات مادی تا نیازهای

هستند برآورده  اجتماعی که اغلب پیچیده هایمحیطاین نیازها در  تا قضاوت نمایند که آیا دهدمیارائه  استانداردهایی عدالت به افراد

 (.189: 1991)استیون، گردد یم

گیری و سنجش عدالت نیز در زمره مواردی است که مختلف در حوزه عدالت، موضوع اندازه هایدیدگاهنظریات و  با توجه به وجود

به عنوان یکی از مسائل مناقشه برانگیز و جدلی  حالدرعینو رویکردهای متعددی در حوزه آن مطرح شده و  هاروش، هاسنجه

ی متعددی دارد هاشاخصحکایت از  گیری عدالتاندازه . از همین روست که مرور مطالعات و تحقیقات تجربی پیرامونشودمیمحسوب 

 دو به توانمی را اقتصاد جرای ادبیات در موجود عدالت یهاشاخص. اندگرفتهمورد استفاده قرار  گیری و سنجش عدالته برای اندازهک

 و گیرندمی جای نابرابری و فقر یهاشاخص دسته دو در طور عمده به که توزیعی عدالت یهاشاخص: کرد تفکیك کلی دسته

 .کنندمی اشاره طبیعی منابع در نسلی بین عدالت یا مالیاتی عدالت مانند خاص هایبخش به که بخشی عدالت یهاشاخص

یك شاخص قادر به تبیین تمامی زوایای آن نیست، امروزه میزان  صرفاًابعاد و زوایای مختلف بوده و  دربردارندهبا توجه به اینکه عدالت 

گیری عدالت و اهمیت سنجش آن که در حوزه اندازه تریاهمیتامروزه موضوع بسیار با  شده است. بیشتری ترکیبی هاشاخصاقبال به 

است که بین عدالت و توسعه ی عدالت نقش داشته باشد، نسبتی هاشاخصانتخاب و محاسبه  دهیجهتد در توانمی مطرح شده است و

 عدالت نوعی را پایدار توسعه ،1994سال  انسانی توسعه گزارش در (UNDPمتحد) ملل سازمان عمران برنامهبرقرار شده است.  پایدار

 سوی آن از بودن فراگیر و سو، یك از آینده و کنونی هاینسل بین توسعه هایفرصت عادالنه تقسیم بر آن در که کندمی توزیعی معرفی

( و اهداف توسعه MDGتوسط سازمان ملل متحد در اهداف توسعه هزاره) همچنین این موضوع به طور شفاف .کندمی تأکید دیگر

 قرار گرفته است.  تأکید( مورد SDGپایدار)

در اهداف توسعه  موردتوافق و معیارهای هاشاخصالزم است وضعیت توسعه کشورها بر مبنای  امروزه طرفیكبا توجه به اینکه از 

در  توجهیقابلتا اندازه  های عدالتگیریجهتمعیارها و  ها،شاخصو از طرف دیگر  سنجیده و مورد مقایسه قرار گیرد (SDGپایدار )

ی هاشاخصو  هاگیریجهت روازاین، اندشدهگیری توسعه پایدار معرفی فته و برای اندازهقرار گر تأکیدسند اهداف توسعه پایدار مورد 



 

 

ی مرتبط با عدالت محسوب هاشاخصو احصا  ریزیطرحد به عنوان یك راهنمای پایه و اصولی در توانمیمصرح در اهداف توسعه پایدار 

 گردد.

گیری بین کشورها بوده و در داخل رج در اهداف توسعه پایدار قابل اندازهو معیارهای مند هاشاخصالزم به ذکر است که برخی از 

قابلیت سنجش در  شدهمعرفیو معیارهای  هاشاخصکشورها و مناطق مختلف داخل کشورها کاربرد چندانی ندارد. اما مواردی از 

وضعیت عدالت در یك استان در مقایسه با سایر  ایمقایسهد برای ارزیابی توانمیمختلف یك کشور داشته و  هایاستانمناطق و 

مطالعات پایه  دادن قراردر این تحقیق تالش بر آن است تا در پرتو اسناد باالدستی و با مبنا  های کشور مورد استفاده قرار گیرد.استان

( سازمان ملل متحد و SDGار)( و اهداف توسعه پایدMDGاز جمله اهداف توسعه هزاره) المللیبینو نهادهای معتبر  هایسازمان

الت وضعیت عد کنندهتبیینی هاشاخصزمینه، معیارها و  این درهمچنین با توسعه و گسترش معیارها در پرتو مطالعات متعدد موجود 

حقیق . لذا مسأله اصلی این تت عدالت در سطح استان اقدام گرددگیری وضعیو از طریق آن به اندازه در استان قزوین شناسایی گشته

تا از این رهگذر تصویری از وضعیت عدالت در استان قزوین  باشدمیی عدالت در استان قزوین هاشاخصوضعیت  تردقیقگیری اندازه

 ترسیم گردد.

 مبانی نظری

های متفاوت و فراوانی در ، مفهومی کلی است که برداشتی و فرانسهدر انگلیس Ustitia از ریشه التین Justiceمعادل واژه  ،عدالت

معنای این خصوص آن وجود دارد. اندیشمندان علوم اجتماعی و انسانی از دوران یونان باستان تا به امروز مطالب فراوانی در خصوص 

 (.107: 1395کیاساالر و غالمی، اند )کلمه ارائه نموده

مترداف با آن و گاهی با مفهومی  شوند که گاهیانصاف و مساوات نیز مطرح می ون برابری،مفاهیمی چ در ارتباط با مفهوم عدالت،

مشروعیت حاکمیت و مبنای توجیه ضرورت وجود دولت تلقی  هیپاسنگتحقق عدالت،  درواقع اند.گرفته شده متفاوت با آن به کار

عدالت به مثابه  شمرد.و نیکو می شر، آن را مستحسناست که عقل جمعی همه افراد ب در حقیقت، عدالت از مفاهیمی شود.می

عدالت، به  مشغول داشته است تا جایی که مباحثه درباره چیستی انتزاع بسیار باال، از دیر باز ذهن بشر را به خود مفهومی، با سطح

 (.85: 1380 پورعزت،)سیاسی، همچنان استمرار دارد  ترین سؤاالت فلسفهمثابه یکی از محوری

اما از نحوه  و ملموسی است، درکقابلعنصر برابری است که خود مفهوم  اجتماعی، دهندة مفهوم عدالت از عناصر کلیدی تشکیلیکی 

عدالت  مثال تعریفی ازعنوانبه اجتماعی دست پیدا کنیم. های مختلفی از مفهوم عدالتتوانیم به تعریفمی ترکیب آن با دیگر عناصر

گیرد با تعریف تك عنصری شکل می هاو قابلیت هایستگیشاها و پذیرش برابری در فرصت ترکیبی از دو عنصراجتماعی که بر مبنای 

موارد متضادی را  اجتماعیِ کامالً متفاوت و در بسیاری از هایسیاست امکانات و امتیازات، کامالً متفاوت و متمایز است و برابری در همه

 (.42: 1390هزار جریبی، ) در پی دارد



 

 

 کتاب در ارسطو به سنتی به طور که 1تناسب بر مبتنی اند: یکی دیدگاهکرده تفسیر صورت دو به را عدالت مفهوم سنتی به طور

 تناسب است. اصل کرده تدوین را آن 3گرگیاس رساله در افالطون که  2برابری خواه است. دیگری دیدگاه شده داده نسبت وی اخالق

 هاآن درونداد با افراد برونداد که است موقعیتی از عبارت منصفانه موقعیت یك اینکه مانند رودمی کار بهتوزیعی  عدالت توصیف برای

 و نیاز مؤلفه دو شامل خواهبرابری رویکرد .است انصاف و اقتصادی مؤلفه دو تناسب شامل بر مبتنی رویکرد اینباشد.  داشته تناسب

 هایفرهنگ و خواهیبرابری بر چین مثل گراجمعهای فرهنگ .دارد وجود تفاوت اجتماعی عدالت نظر از هافرهنگ بین. است تساوی

 .(6: 1374)بشیریه،  کنندمی تأکید تناسب بر مبتنی هایدیدگاه و اقتصادی فردگرایی بر آمریکا مثل فردگرا

ادامهضرورتکوچك،هاینابرابریگویدمیوداردتوجهتربیتوایمان، عشقازحاصلمشترکمنافعبهعدالتتبییندرروسو

سازند. درمیدوربرابریواز آزادیراهاانسانکرده،تبدیلاجتماعیهاینابرابریبهراهاآناجتماعیاست ولی نهادهایزندگی

از قراردادناشیراعدالتگرچه(. کانت34: 1354)روسو، استغیرطبیعیعوامل نابرابریترینمهمازخصوصیمالکیتاودیدگاه

عمومیمالکیتداشت. اوباورنفسبامبارزهوطریق تعقلازکشف آنلزوموطبیعیحقوقبهایگونهبهامادانست؛میاجتماعی

 .(185)همان:  دانستمیطبیعیحقوقمظاهرازراموروثیحذف امتیازهایوقوازمین، تقسیم

های سیاسی و در همه نظریه گیرمبنایی سیاست و اخالق است که با اهمیتی عالم اصطالحاتمعتقد است که عدالت، یکی از  کمپیل

به  یابیهای کاربردی انجامیده که دستها و طرحتحلیل دارد. اعتبار جهانی آن به توسعه مجموعه متنوعی از اجتماعی، نقش محوری

عدالت و مصادیق اعمال عادالنه و  و، عدم توافق بسیاری درباره معنایراست؛ ازاین تعریف واضح و دقیق درباره آن را دشوارتر ساخته

 (.86) همان:  آمده است ناعادالنه به وجود

پس اساس عدالت، قرارداد  .ها رضایت داده استکه فرد از سر نفع طلبی به آن به نظر هابز، عدالت عبارت است از عمل به تعهداتی

 دید. مسأله عدالت،منافع متقابل می در تأمین عدالت را بخش مکتب اصالت فایده بود،هابز و الهاماست. هیوم نیز که متأثر از اندیشه 

عادالنه به توافق وضع قرارداد  توانند، درباره عملدر کار باشد. از همین رو مردم می هاآید که منافع و اختالف آناصالً در جایی پدید می

 .شود فردی، عادالنه تلقی به نفعقراردادی باید، با توجه  برسند؛ چنین

عدالت در جامعه کمونیستی.  (عدالت در جامعه سوسیالیستی و ب( کند: الفمارکس دو نوع عدالت را برای دو نوع جامعه ترسیم می

توزیع  داری و استثمار از بین رفته است. یعنینظریه مارکس برای جامعه سوسیالیستی به این صورت است که در آن مالکیت، سرمایه

ها در این نظام همچنان وجود ه است که هر فردی به اندازه سهم کارش در تولید دریافت کند. هر چند برخی از نابرابریالنزمانی عاد

داری دارای اهمیت است. از نظر ی عدالتی در توزیع قدرت در نظام سرمایهقاتی و بم نیز مسئله مبارزه طبیز نظر دورکا .خواهند داشت

داری با هم برخورد کنند و از تعهدات خود در مقابل یکدیگر و کل جامعه آگاه قی است که افراد با خویشتنالکار هنگامی اخ او تقسیم

                                                           
1 Proportionality 

2 Egalitarianism 

3 Gorgias 



 

 

)قاسمی و  های اجتماعی برخوردار باشندهای برابر، برای دستیابی به پایگاهه است که افراد از فرصتالنباشند. تقسیم کنار هنگامی عاد

 .(117: 1389همکاران، 

قراردادی به صورت پایه و اساس  بر توافق های اخیر است،اجتماعی غربی در دهه عدالت هنظریترین عدالت رالز که شاخص هنظری

توافق  دارد و محتوای اصول عدالت را بهعدالت عرضه نمی پیشینی از کند. او هیچ تلقّی و تصورکیه میعدالت ت تشخیص اصول

کند، اندیشة نظریه عدالت تصریح می طور که خودش در مقدمة کتابکند. همانموکول می »نخستینوضع » میان افراد در شدهحاصل

شده است و او در صدد  کانت پی گرفته و متفکّرانی نظیر جان الک، روسو محکمی با سنّت قرارداد اجتماعی دارد که به وسیلة او ارتباط

 ای درباره عدالتاما آنچه در کتاب نظریه مصون باشد. که از مشکالت تقریرهای قبلیرویکرد است  این از تر و پیشرفتهارائه مدلی کامل

برداشت او از عدالت به مثابه انصاف  دارد کهاست. رالز درباره عدالت ابراز می "انصاف عدالت به مثابه"مورد توجه رالز است، رسیدن به

مبنای  ریزی اینبنابراین در این کتاب رالز در پی پایه دهد.می یلمبنای اخالقی را برای یك جامعه دموکراتیك تشک ترینمناسب

اخالقی هستند.  کند که کامالًاصول عدالت رالز از ابزاری استفاده می برای رسیدن به. دهدنمی اخالقی است؛ اگر چه او این ایده را بسط

 و نهادهای سیاسی نظیر دولت و قوانین آن از یك جتماعاتتوان در یك جمله بیان کرد: ااجتماعی را می مدعای اصلی در سنت قرارداد

 (.50-49: 1390هزار جریبی، ) همین نهادها نیز هست کنندههیتوجگیرند که توافق نخستین میان افراد، شکل می

رانفسعزتثروت،درآمد،ها،فرصتها،آزادیحقوق، شاملاولیهامکاناتتوزیعبرعدالتدر مسئلهجدیدمتونتأکیدآمارتیاسن

 برایو دستاوردهاعملکردهاترکیبشقوق مختلفمیانانتخابآزادیبهاولیهامکاناتتبدیلکه آنجا ازگویدولی میشودمیمتذکر

 درافرادسویی قابلیتباشد. ازهمراهجدیهاینابرابریباممکن استاولیهامکاناتدر داشتنبرابریاستمتفاوتمختلفافراد

مقابل درکهفردیواستبرخوردارکمتریقابلیتازبیشتراولیهوجود امکاناتبامعلولفرداست. یكمتفاوتامکاناتازاستفاده

 اقتصادزمینهدرامرشود. اینمیکمتری برخوردارسالمتیبهتر ازوبیشترغذاییموادبودندارارغمعلیاست،پذیرترها آسیببیماری

 دستاوردهای متفاوتیاستیکسان ممکناهدافحتیویکسانهایقابلیتبافرددودارد. همچنینمصداقنیزمختلفکشورهای 

 اشخاص دانست. ازهایقابلیتعللحتیورفاهبرعوامل تأثیرگذارواولیهامکاناتازرا فراترعدالتباید،سندیدگاهاز باشند.داشته

 امکاناتارزیابیدرعادالنهقضاوتنیست. اوولی کامالً کافیداردجنبه محوریعدالتبهبرای توجهگرچهها،قابلیتاندازچشماو،نظر

تواند نمیاستمتفاوتنیازهاکهزمانیاولیه،امکاناتبرابریسن،دیدگاهشمارد. درمیالزمنیزرابه عدالتیابیدستجهتو نتایج

 جمعیرفاهکردنحداکثرتواننمیداد،افرادبه رفاهبرابریوزنتواننمیاینکهعلتبهسازد. همچنینبرآوردهیکسانبه طوررانیازها

 انجامدمیو اهدافارتقاافزایش انگیزهبهیاکاراییافزایشبهکهدرصورتیرانابرابریازدفاعبرابری دانست. ویمقتضیاتازیکیرا

 مثالیدربود.همگان خواهدنفعبهشوددادهحکومتادارهبیشتری درهایقابلیتتواناتربه افراداگرکهاستمعتقدوکندمیمطرح

 تقارنبا عدمجمعیبه اهدافنیلخاطربهتواندمیاست،همراهاقتصادیهایناپذیری فرصتتقسیمباکهکه فناوریگویدمیدیگر

فرد هرکهشرطیبهنیستغیرعادالنهماهرترافرادبهبیشترامکاناتکه اعطایپذیردمیرارالزحرفاینباشد. اوهمراهفوقعملیاتی

 (.294: 1384)رستمی، باشدداشتهبرابرفرصتیبرای رقابت



 

 

 این باشد.های متعدد ارائه شده است که هر کدام ناظر بر رویکرد و دیدگاهی خاص نسبت به موضوع عدالت میدر حوزه عدالت نظریه

 دریی هاگونه ارائه به ملزم را دانشمندان که دانست حوزه این در متناقض شاید یا مختلف و بسیار نظریات ظهور از ناشی توانمی را امر

گرفته لف ارائه شده است، مورد بحث قرار ذیالً نظریات متعددی که در خصوص عدالت از منظر رویکردهای مخت .است نموده زمینه این

 است.

 های عدالت از منظر معیار نیاز و کارآمدی نظریه

کلی از  یبندمیمحور اصلی نیاز، کارآمدی، مسئولیت فردی و زمینه یك تقس 4با بررسی نظریات عدالت توانسته بر اساس  (2003) کونو

هایی است که اول نظریات با معیار برابری و نیاز، شامل نظریه ةپژوهی را ارائه دهد. دست در حوزه عدالت هادگاهیمجموعه تعاریف و د

ها از سوی دیگر از معیار نیاز که به دنبال ارضای برابر نیازهای ترین اقشار جامعه است. این نظریهتوجه به رفاه پایین هاویژگی اصلی آن

کونو در دسته دوم سیسم در زمره این طبقه بندی قرار دارند. تساوی گرایی، قرارداد اجتماعی رالز و مارکاند. اولیه است، الهام گرفته

دهنده این مطلب هستند که مردم که بسیاری از شواهد نشان کندیتصریح مرا بر مبنای معیار کارا مدی بنا کرده و  بندی خودطبقه

اند مبتنی بر تسهیم دارایی است شده کنند. نظریاتی که در این بخش مطرحبیشتر به پیامدها در سطح اجتماعی و نه فردی توجه می

کند. همچنین باید اشاره کرد که نظریات این بخش با را منعکس می هاییکه توجه به نتایج کلی تخصیص یا تمهیدات دارا یاگونهبه

فه و اقتصاد که بر گرا یا سنتی در فلس توان منشعب از اخالق نتیجهها را میو اقتصاد رفاه است که همه آن ییگراتیمحوریت مطلوب

 .دارد دانست تأکیدنتیجه و عاقبت 

است که با یکدیگر معیار انصاف را که بر اساس تناسب و مسئولیت فردی استوار  یدسته سوم با معیار مسئولیت فردی بیانگر نظریات

تناسب و  یتصورها، کونو. از نگاه دهند. خط اصلی این دسته وابستگی مفروض تخصیص منصفانه بر اعمال فردی استاست شکل می

نظریه  و شوند فرزندان فکری دو سنت فلسفی هستند: نظریه عدالت توزیعی ارسطواستحقاق که شالوده اصلی این طبقه شمرده می

که کانون اصلی مباحث آنان  رندیگیمعیار موقعیت و زمینه نظریاتی را در برم دسته چهارم نیز با  .قانون شایستگی طبیعی جان الک

اصلی اصول و  کنندگاننییاجتماعی هر جامعه به مثابه تع یهانهیدر باب عدالت و توجه به زم شمولجهان یاهیوجودی نظر نفی

تعریف  یریکارگمرجع مختلف در ارزیابی و به یهاوجود گروه لیها این چندگانگی در تعاریف به دلمعیارهای عدالت است. از منظر آن

)کونو،  ها و نتایج مختلفی را داشته باشندها در شرایط خاص زمانی و مکانی قضاوتشود هر یك از آن گروهاز عدالت است که باعث می

2003.) 

 های عدالت از منظر مبانی فلسفینظریه

از جمله لیبرالیسم، سوسیالیسم،  غرب سیاسی فلسفه مهم مکتب 6 است، شده ارائه استربا.پی جیمز توسط که شناسی گونه نیا در

 به توجه بدون عدالت خصوص در یاهینظر ارائهاست.  گرفته قرار موردبررسی لیبرال دموکراسی، اجتماع گرایی، فمینیسم و فرانوگرایی

 و اجرا در نظریه از استنباط دیگر، سوی از .شد خواهد هاآن در تناقضاتی ظهور یا و نظریات در انحراف موجب فلسفی، مبانی تبیین



 

 

 نظریه ماهیت با معارض هاییشاخص یا هاروش استخراج به است ممکن فلسفی، مبانی گرفتن نظر در بدون آن، اقتضائات شناخت

  .ننماید نیتأم آن را هدف و گردد منجر

 نگاه این .آوردیم فراهم منطقی صورت به را نظریه مغفول یهاجنبه طرح امکان که است این فلسفی مبانی شناسی گونه دیگر مزیت

 فارغ را نظریات فلسفی و دقیق مقایسه فضای دید، زاویه این دیگر طرف از .داد خواهد ارائه نظریه فلسفی جوانب همه از جامعی تحلیل

 را امکان این همچنین کندمی تبیین خوبی به را نظریات همگونی عدم یا همگونی و نموده ایجاد ظاهری یا کاربردی ذهنی فیلترهای از

 این دیگرعبارتبه .نمود تحلیل آن را نظریات، سایر کنار در راحتی به بتوان جدید یاهینظر شدنمطرح صورت در که آوردیم فراهم

 .پردازدمی هاآن به نظریات، موجود وضعیت از فارغ و است شده طراحی قیاسی صورت به شناسی گونه

 یشناسارزش بعد و یشناسانسان بعد ،یشناسمعرفت عدز: با اندعبارت منظر مبانی فلسفیهای عدالت از هنظری شناسی گونه ابعاد

 مستقل و منظم طور به را یشناسمعرفت مسائل که کسانی نخستین .ندیگویم نیز معرفت نظریه را یشناسمعرفت (.1388)واعظی، 

 یهامعرفت درباره که است علمی یشناسمعرفت(. 15 ، 1385 زاده، حسین) هستند نیتس الیب و الک جان دادند، قرار بحث مورد

 اشاره نکته این به ،دارندیم بیان را عدالت به یشناختمعرفت رویکردى که ییهافرضشیپ .کندمی بحث هاآن انواع ارزشیابی و انسان

 یشناسمعرفت در (.99: 1382 نوروزی،) کرد منتقل دانش صورت به را آن نتیجه و پرداخت عدالت درک به توانیم چگونه که دارند

 هاآن ترینمهم که مرجعیت و دینی تجربه مکاشفه، و شهود الهام، و وحی حس، عقل، :اندکرده ذکر عدالت درک برای مختلفی ابزارهای

 حقیقتی آن برای و پنداشته عینی را عدالت برخیی شناختمعرفت(. از منظر 107-109: 1385 زاده، حسین) باشندمی حس و عقل

 قرارداد رالز، .است کرده وضع خود، مطلوب به رسیدن برای که دانندیم بشر ذهن ساختها ر آن هم برخی مقابل در هستند قائل

 به قائل رالز همانند یپردازانهینظر(. 75: 1382 خزاعی،) داندمی عدالت به رسیدن و شناخت در یشناختمعرفت مبنای را اجتماعی

 نهادهای نقش که دانسته کانتکسی یامقوله را عدالت والتزر، نظیر دیگری شمندانیو اند هستند تاریخ سراسر در عدالت ثابت اصول

 .است رنگ پر آن در ... و قوانین عرف، جمله از اجتماعی

 و ارزش چیستی قبیل از ییهاپرسش حوزه، این در نمایدمی مطالعه را هاارزش که است فلسفه نظری مباحث از قلمروی یشناسارزش

 .گیردمی قرار بحث مورد هاارزش مراتبسلسله و هاارزش در تغییر و ثبات (هاارزش در عینیت و ذهنیت) هاتیواقع با ارزش رابطه

 مهم ابعاد از یکی بنابراین .است بوده مطرح اجتماعی و اخالقی ارزش برترین حتی و اجتماعی و اخالقی ارزشی منزله به همواره عدالت

 باید، بد، خوب، مانند ارزشی مفاهیم و اخالقی محموالت تحلیل به یشناسارزش مبانی .بود خواهد آن شناختی ارزش بعد عدالت مسأله

 سؤال این .است مطلوب آرمان و هدف یك انسان برای عدالت چرا اینکه(. 43: 1388 واعظی،) پردازندیم نادرست و درست نباید،

 اولیه نظم یك وجود لیبرال، اندیشمندان د.سازیم روشن را عدالت مطلوبیت حقیقت در و داردی شناسانسان مبانی به تنگاتنگی نسبت

 اجتماعی ریو خ فضیلت یك عدالت فالسفه، قدمای نظریه در .دانندیم عدالت معقولیت دلیل را افراد تعدی از جلوگیری برای جامعه در

 رابطه(. 35: 1388 واعظی،) شودنمی محسوب اجتماعی خیر و بوده ارزش فاقد عدالت غرب، فالسفه نیمتأخر در اما است شده دانسته

 نگاه در .است متفاوت بسیار عدالت، پردازان نظریه و اندیشمندان نگاه در اجتماعی یهاارزش سایر با ارزش یك عنوان به عدالت



 

 

 را آزادی در دخالت معنای به عدالت نوع هر و داندیم عدالت عین را آزادی که هایك همانند است آزادی همان عدالت اساساً ،هابرالیل

 (.361) همان:  داندمی معنایب را آزادی نافی عدالت وی ،دیگرعبارتبه .کندیم نفی

 محوریِ نقش لحاظ به که است انسان وجود واقعیت درباره مدلل تبیینی -توصیفی یهاگزاره از دسته آن ،یشناختانسان مبانی از مراد

 باید البته .است عدالت حقیقی چیستی از تجویزی و تبیین هرگونه بنای سنگ عدالت، نظریه هر در انسان سیمای ترسیم و تبیین

 به ناظر کالن مسائل مجموعه آن را قلمرو  و است نگرکل یشناسانسان فلسفی، مباحث در یشناسانسان از منظور که داشت توجه

 اهمیت حائز بسیار عدالت نظریات فلسفی بررسی و یپردازهینظر در انسان شناخت .نگریجزئ یشناسانسان نه و دهدیم تشکیل انسان

 این بدون .نمود ارضا درستی به را نیازها و شکوفا را استعدادها و را شناخت او نیازهای و استعدادها تواننمی انسان شناخت بدون .است

 را نبایدهایش و بایدها نیز و وظایف تکالیف ،توانینم هرگز تیدرنها و کرد تربیتی یزیربرنامه نوع هیچ انسان برای تواننمی شناخت،

 (.5: 1387 واعظی،) نمود تعیین

 نظریات عدالت از منظر بیرونی یا درونی

 هنمایند دو نظری دیدگاه که است عدالت نظریات بین در یبندمیتقس نوعی منشأ نی،ودر یا بیرونی امری مثابه به عدالت به نگاه

 که عدالت از بیرونی برداشت مقابل در افالطون. دهدمی نشان ترشفاف را یبندمیتقس این راولز و افالطون یعنی جریانات، این شاخص

 و دارد توجه  ...و جوامع وضعیت ،هاانسان ،هاگروه و افراد مکان و جا یا وضعیت جایگاه به و است منطبق 1منطق وضعیت بر

درونی را برداشت داخلی/  اند،شده واقع آن در که وضعیتی چگونگی توجه به با هاآن دعوی و سخن و کنش و رفتار باب در ،طورنیهم

 عدالت افالطون، و سقراط نظر از .گیرد قرار بحث محور باید انسان نفس نام به درونی یامقوله اساس، این بر دهد.از عدالت ارائه می

 افالطون اساس، این بر .نشود جمعی و فردی تفسیر قربانی و یابد تحقق باید کمال این ،درهرصورت و است نفس درونی و ذاتی کمال

 وجود نیز نمودها داندمی که آن گو. است عدالت واقعیات ها هست ینمودها عالئم و نشانه صرفاً نه و «بود» سرچشمه و علت دنبال به

 .دارند

 حضور آن در گرانتخاب و آزاد و عاقل یافراد که دارد اشاره قراردادی و متناسب و اولیه وضعی به خود بنیاد در راولز نظر از عدالت اما

 یا فرضی تحقق به اشاره اساسی طور به عدالت بنابراین .رسندیم توافق به عدالت اصول جمله آن از و اولیه اصول خصوص در و دارند

 و تیهویب یتیوضع بیرونی قالب این که گفت باید البته .کندمی عمل قالب و بستر مثابه به که دارد بیرونی واقعیتی یفرض ریغ

 افراد و اشخاص از بسیاری یعنی هست؛ نیز توافقی حالنیدرع اما است؛ منصفانه تعبیری، به و خاص و مناسب بلکه نیست؛ شکلیب

  .(1385)یونسی،  دارند نقش آن یریگشکل در گرانتخاب و آزاد

 پیشینه و ادبیات تجربی 

است که هر کدام بر بعدی خاص از  افتهی انجامدر داخل و خارج کشور  طورکلی مطالعات متعددیدالت و ابعاد مختلف آن بهدر حوزه ع

 مطالعاتیبندی نمود. دسته اول توان در سه دسته کلی تقسیمدر حوزه عدالت را می افتهیانجام. عموماً مطالعات اندداشتهعدالت نظر 

                                                           
1 logic of situation 



 

 

بر عدالت مورد بحث قرار  مؤثردارند. در دسته دیگری از مطالعات عوامل و فاکتورهای  تأکیدگیری عدالت هستند که بر سنجش و اندازه

ه توجهی در دستتا اندازه قابل . مطالعه حاضراندپرداختهاند و دسته سوم از مطالعات نیز به بررسی اثرات و نتایج عدالت در جامعه گرفته

روزترین مطالعات ترین و بهدر این قسمت به نتایج مرتبط رونیازا گیرد.تحقیق در دسته دوم قرار میاول و همچنین با توجه به اهداف 

 در این دو حوزه اشاره شده است. افتهیانجام

 مطالعات داخلی

فضایی توزیع خدمات شهری با رویکرد عدالت فضایی با استفاده از مدل  یهایتحلیل نابرابر "ای با عنوان ( در مطالعه1397) نصیری

ارتباط بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات و دسترسی  ،با توجه به مفهوم عدالت فضایی "( )مطالعه موردی شهر قزوین ویکور

در  داریبیانگر تفاوت معن یجنتا .است را بررسی نموده گانه شهر قزوین از خدمات عمومی شهری 19مناسب ساکنین نواحی 

ها و دسترسی به خدمات شهری است. بنابراین توزیع خدمات شهری رضایتمندی شهروندان در زمینه متفاوت بودن توزیع فرصت

 .باشددر نواحی شهری مورداستفاده شهروندان نمی شدهعیتوز یهایو کاربر باشدمناسب با نیازهای نواحی نمی

-1377هایمقایسه وضعیت عدالت در مناطق روستایی و شهری استان قزوین در سال"تحقیقی با عنوان ( در 1385) پیله فروش

ها، خط مطلق فقر و ها، نسبت هزینه دهكهای نابرابری دهكی، هرفیندال، شاخصنهای ضریب جیاستفاده از شاخص با "1380

 1380-1377های روستایی و شهری استان قزوین در سال شده به مقایسه وضعیت عدالت اقتصادی در مناطقشاخص ترکیبی ساخته

  باشد.که وضعیت عدالت اقتصادی در مناطق شهری استان قزوین بهتر از مناطق شهری کل کشور می ه استنشان داد و پرداخته 

نمونه )های اجتماعی سنجش عدالت فضایی به منظور دسترسی برابر به فرصت" ای با عنوان( در مطالعه1396) افروز و همکاران

که میزان عدالت در دسترسی به نیازهای اولیه تا حدی مطلوب بوده ولی پایین بودن  انددادهشان ن "(مطالعه: بافت قدیم شهر قزوین

تا حدودی از میزان عدالت فضایی در  های حق حضور در شهر و حق متفاوت بودن،های اجتماعی در شاخصدسترسی به فرصت

 .محدوده موردمطالعه کاسته است

مطالعه ) ی فضایی مناطق شهری از منظر عدالت اجتماعیهاینابرابرسنجش "ای تحت عنوان ( در مطالعه1396) نظم فر و همکاران

از این لحاظ فاقد حداقل برخورداری  8و  6طق کامالً برخوردار و منا 10و  1مناطق اند که ، نشان داده"تبریز( گانهدهموردی مناطق 

عنوان مناطق نیمه برخوردار شناخته شدند. نیز به 5و  3، 2، 7عنوان منطقه برخوردار و مناطق به 4باشند. بر این اساس منطقه می

ت فضایی را نشان ترین سطح عدالهای حاصل از این پژوهش، عدم انطباق توزیع خدمات عمومی در سطح مناطق، حتی با کمیافته

 .های خدمات عمومی استدهد. بنابراین مدیریت شهری ما در شهر تبریز، نیازمند توجه به مناطق محروم از شاخصمی

راحی الگوی به ط "طراحی الگوی سنجش عدالت فضایی، مطالعه موردی: ایران" ( در تحقیقی با عنوان1394) حافظ نیا و همکاران

گانه که با در نظر گرفتن نقش مثبت و منفی عوامل هشت است دادهنشان  هاافته. یاندکشور پرداخته درعملیاتی سنجش عدالت فضایی 

 .توان به سنجش مستمر عدالت فضایی در کشور دست یافتافزار کامپیوتری میها در قالب یك نرمهای مربوط به آنو شاخص



 

 

ز میان تعاریف متعدد عدالت، ا "نظری سنجش عدالت اقتصادی در اسالم مبنای"( در تحقیقی با عنوان 1391) سید نورانی و خاندوزی

اند از: عبارتکه  اندنمودهبرگزیده و چهار زیرمجموعه برای مفهوم عدالت اقتصادی معرفی  را  تربا تکیه بر منابع اسالمی، تعریف جامع

 .ی هر یك از اجزا نیز ارائه شده استحقوق مبادالتی، حقوق بازتوزیعی، حقوق تولیدی و حقوق مصرفی. شواهد قرآن

، عمومی شهری بر اساس توزیع جمعیت سنجش عدالت فضایی یکپارچه خدمات"در تحقیقی با عنوان  (1390اش پور و رستمی )داد

شاخصی یکپارچه برای سنجش عدالت فضایی در توزیع خدمات عمومی شهری به تعیین  "یت دسترسی و کارایی در شهر یاسوجقابل

ها از بررسی ضریب جینی، بیانگر نابرابری توزیع در میزان دستیابی ساکنین به خدمات شهری و ضریب موران، نتایج یافته .اندتهپرداخ

های که میزان سنجش عدالت فضایی محلهطوریهای شهری است. بهها در میان بلوکعدالتیبیانگر معناداری الگوی توزیع این بی

 کهینوعی، نسبت به جمعیت خود برخورداری بیشتری از خدمات داشته درحال باالتر از میانگین بوده که بهشرقی شهر، و جنوب مرکزی

این محالت نسبت به غرب شهر، کمتر از میانگین بوده که بیانگر برخورداری کمتر  های غرب، شمال شرق و شمالاین نسبت در محله

 یاسوج است.در « دوگانگی شهری»، که نشان از هاستجمعیت آن

 المللی،با مرور منابع ملی و بین "های عدالت در سالمت در ایرانارزیابی شاخص" ( در تحقیقی با عنوان1391) ترکمن نژاد و همکاران

ر . سپس با استفاده از ابزااندنموده معتبر خبرگان نظرات های عدالت در سالمت، ابزار جدیدی تولید و با استفاده ازجهت ارزیابی شاخص

که  ه استهای عدالت در سالمت نشان دادارزیابی شاخص .انددادهمورد ارزیابی قرار  را گانه عدالت در سالمت 52های مذکور، شاخص

. شاخص امتیاز الزم برای اینکه به عنوان شاخص ملی عدالت در سالمت مورد استفاده قرار بگیرند، کسب نکردند 6شاخص،  52از بین 

تواند به این های ضروری مانند پوشش واکسیناسیون وضعیت مسکن میتعدادی از شاخص شده است کهپیشنهاد  هاافتهمبتنی بر ی

 .ها اضافه شودشاخص

های شهری معیارهای تدوین چارچوبی برای ارزیابی عدالت اجتماعی در طرحای به منظور ( در مطالعه1389) طبیبیان و شکوهی

جان راولز و دیوید هاروی را به عنوان چارچوب نظری خود برای سنجش عدالت  یهاشهیبر اندمنبعث از دو دستگاه تحلیلی مبتنی 

شهرداری تهران  15و بر اساس آن، به ارزیابی عدالت اجتماعی در طرح منظر شهری محله خوب بخت منطقه  انددهیاجتماعی برگز

 .عدالت اجتماعی باشد نیسته است به طور کامل متضمن تأمدهد که این طرح نتواناین تحقیق، نشان می یهاافتهی .اندپرداخته

 مطالعات خارجی

ی و ست.ا داده ارائه اجتماعی عدالت از ترکیبی شاخصی "عدالت اجتماعی در اروپا" عنوان با ایمطالعه در (2017) تیچلر اسچراد

 سالمت تبعیض عدم، اجتماعی انسجام ر،کا بازار به دسترسینه، عادال آموزشمعیار   شش از متشکل یشاخص برای سنجش عدالت از

 بهره برده است. نسلی بین عدالت و

 ترکیبی شاخصی محاسبه به "OECDسازی و عدالت اجتماعی در کشورهای جهانی" عنوان با یامقاله در (2015) پودرافك و کادر

 ،کار بازار در مشارکت ،آموزش به عادالنه دسترسی ،فقر از پیشگیری شاخص ریز  پنج بر مبتنی که اندپرداخته اجتماعی عدالت برای

 .است  نسلی بین و عدالتو برابری  اجتماعی انسجام



 

 

 ارائه عدالتگیری و اندازه محاسبه برای ترکیبی شاخصی "المللیی عدالت بینباندهید"در تحقیقی با عنوان  (2013) ویس انسته

  نسلی بین و عدالت ایرویه عدالت ،درآمد برابری ،برابر هایفرصت ،عملکرد عدالت ،توزیعی عدالتمشتمل بر شش بعد  که اندداده

 استفاده نموده است.

 غیر رویکرد و تجمیعی رویکرد ،مورد به مورد رویکرد سه از یریگبهره با زامبیا کشور در یچندبعدنابرابری  بررسی ( به2010نیلسون )

زمین استفاده شده  و سالمت آموزش، مخارج، در چهار مشخصه زامبیا کشور یخانوارها هایداده از مطالعه، این در .پرداخت تجمیعی

، این بر عالوه .هستند مخارج نابرابری با تقابل در پولی غیر یهاینابرابر تغییرات و سطح که داده است نشان آمدهدستبه است. نتایج

 .کنندمی تقویت و نابرابری جبران به توجه با را یکدیگر بهزیستی ابعاد که داده است نشان را شواهدی ی،چندبعد شاخص یك ارزیابی

 در روسیه برای را بهزیستی نابرابری ،1 همبستگی به جینی حساس ضریب یچندبعد تعمیم یك از استفاده با( 2009) لوگو و دیکانس

 .کردند استخراج شاخص نابرابری دو ها،آن اصولی اجتماعی ارزیابی توابع کمك به و گرفتند اندازه آموزش و سالمت مخارج، بعد سه

 و کاهش مداوم طور به مالی، بحران از بعد و یابدمی درصد افزایش 15 حدود ابتدا درآمدی، نابرابری که داد نشان آمدهدستبه نتایج

نابرابری  کهدرحالی یابد؛می افزایش دوره طول در بهداشتی نابرابری مقابل، در و کند؛می افزایش پیدا 2003 سال در سپس مجدداً

 .است مانده باقی پایدار نسبتاً آموزشی

 روستایی -شهری مناطق کشور اندونزی اثر1331  خانوارهای ماهانه مصرفی مخارج هایاز داده استفاده با (2008میاتا ) و اکیتا

 شهری بخش که داده است نشان هانتایج آن .اندداده قرار موردبررسی هزینه نابرابری اصلی عنوان عوامل به را تحصیالت و )شهرنشینی(

 .است داشته کل نابرابری در را معناداری سهم ،باالتر سطح سواد با

 هایروش و کردهایرو آزمون و بحث به آن، در و داد ارائه هنجاری رویکرد یك ،یچندبعد نابرابری گیریاندازه برای( 2004وی مارک )

 اجتماعی ارزیابی از که متغیره تك نابرابری هایشاخص ساختن برای استفاده مورد هایروش متغیره چند یهامیتعم .پرداخت موجود

 .داد قرار بحث مورد را افتهیمیتعم جینی شاخص و پوالک-کلم اتکینسون، متغیره چند موضوعه اصول اند،شده توصیف ترتیبات

 .کرد بررسی جهان کشور 7 دانشجویان میان در را تئوری این راولز جهانی عدالت تئوری آزمون عنوان با تحقیقی در (2001) پاهاکا

 حقوق حاکمیت فرض تحقیق، این .بود هاآن هشد پذیرفته نیقوان و حقوق و کشور هر فرهنگ تنگاتنگ ارتباط ،قتحقی این نتایج

 .بردیم سؤال زیر را یالمللنیبه عرص در قراردادگرایی اصل بر اساس آن پذیرش و لیبرال

 شناسیروش

این تحقیق از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از نظر روش تحقیق نیز این تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی و پیمایشی 

ی بودن موضوع عدالت، انتخاب سنجه و معیارهای مناسب که بتواند تصویر چندبعدبا عنایت به پیچیده بودن و شود. محسوب می

ی مناسب مراحل هاشاخصراین تحقیق برای انتخاب د ی از آن را نشان دهد از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.ترملموسو  تریواقع

 زیر طی شده است:



 

 

و در نظر گرفتن آرا و  گیری عدالتهای اندازهلت و شاخصعدا منابع و مستندات موجود در حوزه مندنظاممرحله اول: بررسی  -

 ر عمق بخشیدن به نگاه تیم تحقیق.به منظو های مختلف مطرح در حوزه عدالت،دیدگاه

تحت عنوان فهرست یا  های و ابعاد مختلف عدالتدر حوزهها و معیارها احصا و شناسایی دامنه وسیعی از شاخص مرحله دوم: -

 عدالت.و تحقیقاتی مرتبط با سنجش ها بر اساس مرور تجارب اجرایی لیست اولیه شاخص

ها با هماهنگی و همفکری ها و معیارهای عملیاتی و اجرایی از میان فهرست اولیه شاخصسوم: انتخاب شاخصمرحله  -

 نگری،های توسعه و آیندهمرکز آموزش و پژوهشریزی، )سازمان مدیریت و برنامه اجرایی هایدستگاهمتخصصین و مسئولین 

 المللی امام خمینی)ره( و دانشگاه آزاد اسالمی قزوین(.بینپژوهشی دانشگاه ژوهشکده آیندهپ

 ا با استفاده از ابزار پرسشنامه.هی از متولیان و خبرگان در خصوص اهمیت وزن شاخصنظرسنجمرحله چهارم:  -

نظر  هایی که ازها بر اساس نظر خبرگان و متولیان امر و غربال و انتخاب شاخصتعیین وزن و اهمیت شاخص مرحله پنجم: -

 خبرگان از اهمیت باالتر از حد متوسط قرار دارند.

 ها و ابعاد مختلف.گیری عدالت در حوزهها و معیارهای منتخب برای اندازهمرحله ششم: تهیه و تدوین شناسنامه شاخص -

ختلف اجرایی با نهادهای م)اقتصادی، آموزشی، بهداشتی و جنسیتی( و ارتباط  در نظر گرفته شده برای عدالتمتفاوت با توجه به ابعاد 

طرف دیگر، برای انتخاب نمونه به  و به منظور در نظر گرفتن نظرات تخصصی نهادهای مختلف از طرف كی ازهر یك از این ابعاد 

گاه کل آموزش و پرورش استان، دانشریزی استان، سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، اداره نهادهایی چون سازمان مدیریت و برنامه

نفر از  20است. در این راستا از  المللی امام خمینی)ره( و دانشگاه آزاد اسالمی قزوین مراجعه شدهعلوم پزشکی استان، دانشگاه بین

های عدالت مدنظر قرار الیش و تعیین وزن شاخصالذکر به عنوان حجم نمونه در پانل خبرگان مرتبط با پاافراد دارای شرایط فوق

شاخص  23شاخش در حوزه عدالت اقتصادی،  15شاخص مشتمل بر  122ها منجر به شناسایی پاالیش و غربال شاخصنتیجه  گرفتند.

شاخص در حوزه عدالت  29شاخص در حوزه عدالت جنسیتی،  10شاخص در حوزه عدالت بهداشتی،  20در حوزه عدالت آموزشی، 

ی هستند که بر اساس نظر خبرگان و های، شاخصمذکورهای خصالبته شاشاخص در حوزه عدالت قضائی شده است.  25اجتماعی و 

ای که میزان وزن و گونه، بهباشندمتولیان استان از تناسب و شرایط الزم برای بررسی وضعیت عدالت در استان قزوین برخوردار می

محدودیت در دسترسی به ن به دلیل اند. باوجودایها توسط خبرگان مد نظر باالتر از حد متوسط ارزیابی شدهاهمیت تمامی شاخص

ها و آمارهای موجود فراهم ها با در نظر گرفتن دادههای مذکور، امکان محاسبه آنبرای محاسبه بعضی از شاخص ازیموردنهای داده

اسب با حاضر متن ها فراهم آید. در تحقیقبرای محاسبه آن ازیموردنهای الزم است زمینه و بستر آماری الزم برای تولید داده نیست و

د، آموزش، بهداشت و ... اقدام به های مختلف اقتصاها و نهادهای مربوطه در حوزهتوسط سازمان منتشرشدههای موجود و آمارها و داده

ها در این خصوص در که اهم یافته های عدالت گشته و بر اساس آن وضعیت عدالت در سطح استان بررسی شده استمحاسبه شاخص

 اند.مورد اشاره قرار گرفتهبند بعد 

 



 

 

 های پژوهشیافته

ی عدالت در مناطق شهری و روستایی استان مورد هاشاخصاین پژوهش در دو قسمت مجزا ارائه شده است. در بخش اول  هاییافته

 گانهشش هایشهرستان، وضعیت عدالت در های محاسبه شدهشاخصمقایسه و تحلیل قرار گرفته است و در بخش دوم نیز بر اساس 

 استان قزوین مورد محاسبه قرار گرفته است.

 های عدالت در مناطق شهری و روستایی استان قزوینشاخص بررسی و مقایسه

های اقتصادی، آموزشی، بهداشتی، جنسیتی و اجتماعی در استان قزوین در قالب های عدالت به تفکیك در حوزهدر این بخش شاخص

های نتایج محاسبه شاخص( 1های مورد محاسبه و تحلیل قرار گرفته است. در جدول)روزترین آمار و دادهاساس بهجداول جداگانه بر 

 عدالت اقتصادی منعکس شده است.

 (قیتحق یهاافتهیمنبع: ) های عدالت اقتصادی در مناطق شهری و روستایی استان قزوینوضعیت شاخص -1جدول

 شاخص ابعاد
 1398سال 

های سالمیانگین 

 98تا  90

 شهری روستایی  شهری روستایی 

 عدالت اقتصادی

 0.1021 0.1493 0.0879 0.1449 درصد میانه درآمد 50نسبت افراد زیر 

 0.3024 0.3257 0.2683 0.2930 ضریب جینی

 0.1021 0.1493 0.0879 0.1449 درصد میانه درآمد 50نسبت افراد فقیر بر مبنای خط فقر معادل 

 0.1805 0.1913 0.1401 0.1867 درصد میانه درآمد 60نسبت افراد فقیر بر مبنای خط فقر معادل 

 0.1306 0.1858 0.1259 0.1955 درصد میانگین درآمد 50نسبت افراد فقیر بر مبنای خط فقر معادل 

 0.2185 0.2571 0.2090 0.2705 درصد میانگین درآمد 60نسبت افراد فقیر بر مبنای خط فقر معادل 

 0.4324 0.4677 0.3926 0.3414 درصد میانه درآمد 50نسبت شکاف درآمدی بر مبنای خط فقر معادل 

 0.3941 0.4607 0.3399 0.3696 درصد میانه درآمد 60نسبت شکاف درآمدی بر مبنای خط فقر معادل 

 0.4138 0.4633 0.3394 0.3723 درصد میانگین درآمد 50نسبت شکاف درآمدی بر مبنای خط فقر معادل 

 0.3419 0.4287 0.3005 0.3688 درصد میانگین درآمد 60نسبت شکاف درآمدی بر مبنای خط فقر معادل 

 0.1090 0.1735 0.1022 0.1729 درصد میانه درآمد 50شاخص فقر سن  بر مبنای خط فقر معادل 

 0.1577 0.2230 0.1649 0.2212 درآمددرصد میانه  60شاخص فقر سن  بر مبنای خط فقر معادل 

 0.1368 0.2164 0.1482 0.2315 درصد میانگین درآمد 50شاخص فقر سن  بر مبنای خط فقر معادل 

 0.2298 0.3021 0.2482 0.3205 درصد میانگین درآمد 60شاخص فقر سن  بر مبنای خط فقر معادل 

 0.3502 0.5014 0.4204 0.5393 تر از خط فقر ملینسبت جمعیت دارای درآمد پایین

المللی بر اساس خط فقر تر از خط فقر بیننسبت جمعیت دارای درآمد پایین

 دالر 1.9روزانه 
0.0960 0.0499 0.0682 0.0261 

المللی بر اساس خط فقر تر از خط فقر بیننسبت جمعیت دارای درآمد پایین

 دالر 3.2روزانه 
0.2199 0.1306 0.1310 0.0575 

المللی بر اساس خط فقر تر از خط فقر بیننسبت جمعیت دارای درآمد پایین

 دالر 5.5روزانه 
0.5934 0.4822 0.2862 0.1705 



 

 

 شاخص ابعاد
 1398سال 

های سالمیانگین 

 98تا  90

 شهری روستایی  شهری روستایی 

 7.0163 8.2310 7.6445 8.6812 سهم هزینه یك دهك باالی جمعیت به یك دهك پایین

 4.4629 5.312 4.7667 5.5755 سهم هزینه دو دهك باالی جمعیت به دو دهك پایین

 2.6235 3.1299 2.9123 3.2583 سهم هزینه چهار دهك باالی جمعیت به چهار دهك پایین

 0.2839 0.3897 0.2896 0.3998 های خانوارهای خوراکی از کل هزینهسهم هزینه

اقتصادی حاکی از آن های مختلف عدالت مقایسه وضعیت عدالت اقتصادی در مناطق شهری و روستایی استان قزوین بر اساس شاخص

تری فقر در وضعیت ضعیف های مختلفلف توزیع درآمد و شاخصهای مختاست که مناطق روستایی استان قزوین از منظر شاخص

دیگر توزیع درآمد در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری نابرابرتر بوده و همچنین عبارتنسبت به مناطق شهری قرار دارند. به

 مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری استان شدیدتر است. وضعیت فقر در 

های عدالت آموزشی جهت مقایسه وضعیت عدالت در سطح  مناطق شهری و روستایی استان قزوین در همچنین نتایج محاسبه شاخص

 ( منعکس شده است.2جدول )

 های منتخب عدالتاساس شاخصهای عدالت آموزشی در مناطق شهری و روستایی استان بر وضعیت شاخص -2جدول

 (قیتحق یهاافتهیمنبع: )

 کل استان مناطق روستایی مناطق شهری شاخص

 88.6 80.6 91.4 (1395سال ) نرخ باسوادی

 138.45 56.14 215.97 (1398) آموزشگاه سرانه دسترسی به

 24.28 17.90 26.59 (1398) کالس درس سرانه دسترسی به

 25.88 16.58 30.00 (1398) آموز به معلمنسبت دانش

 61.78 67.02 60.62 (1398) سرانه مدیریت و کیفیت بخشی

 0.15 0.14 0.15 (1398) نرخ اتمام تحصیل در دوره ابتدایی

 0.48 0.48 0.49 (1398) در دوره ابتدایی  آموزاننامی به تعداد کل دانشنسبت تعداد دختران ثبت

 0.486 0.489 0.485 (1398) در دوره متوسطه  آموزانتعداد کل دانشنامی به نسبت تعداد دختران ثبت

 118818 - - (1397) ایسرانه  مراکز ثابت آموزش فنی و حرفه

 13758 - - (1397) ایسرانه  مربیان مراکز ثابت آموزش فنی و حرفه

 0.0111 - - (1397) ایهای آموزشی فنی و حرفهمند شده از دورهنسبت جمعیت بهره

های مختلف عدالت آموزشی ای وضعیت عدالت آموزشی در مناطق شهری و روستایی استان قزوین بر اساس شاخصبررسی مقایسه

هایی که سطح دسترسی به امکانات نظام آموزشی از قبیل سرانه معلم، دهد که مناطق روستایی استان قزوین از منظر شاخصنشان می

تری نسبت به مناطق شهری قرار دارند. البته این تحلیل دهند در وضعیت مناسبس آموزشی را نشان میسرانه آموزشگاه و سرانه کال

دهد، صورت پذیرفته است. بدیهی است که در هایی که وجه کمی امکانات نظام آموزشی را مد نظر قرار میفقط بر اساس شاخص



 

 

تری حاصل خواهد شد. شاخص نرخ باسوادی در مناطق متفاوتها، نتایج صورت لحاظ شدن کیفیت امکانات آموزشی در تحلیل

تری از جمعیت مناطق ایینبرخورداری نسبت پ دهندهنشانتر از مناطق شهری بوده و از این منظر روستایی استان قزوین پایین

 باشد.استان در مقایسه با مناطق شهری از نظام آموزشی می روستایی

 1397ها در سال و با مقایسه مقدار این شاخص ( منعکس شده است3در جدول )که های مختلف عدالت بهداشتی با مالحظه شاخص

ها از جمله وضعیت دسترسی به  شود که در برخی از شاخص، مشخص می1397در مقایسه با میانگین ده سال گذشته منتهی به سال 

 های گذشته حاصل شده است.شی و کادر پزشکی بهبود نسبی در سطح کل استان نسبت به سالبخداروخانه، آزمایشگاه، مراکز توان

 (قیتحق یهاافتهیمنبع: ) های منتخب عدالتهای عدالت بهداشتی  در استان قزوین بر اساس شاخصوضعیت شاخص -3جدول

 1397سال  عنوان شاخص

میانگین 

 1388های سال

 1397تا 

 87358 87133 جمعیت به تعداد بیمارستان(سرانه بیمارستان )نسبت 

 0.9931 1.0785 نسبت سرانه بیمارستان در استان به سرانه کل کشور

 608 686 نسبت جمعیت به تعداد تخت  بیمارستانی() سرانه تخت بیمارستانی

 1.0678 1.3927 نسبت سرانه تخت بیمارستانی در استان به سرانه کل کشور

 9002 8487 ()نسبت جمعیت به داروخانه سرانه داروخانه

 16152 13904 )نسبت جمعیت به آزمایشگاه( آزمایشگاه سرانه

 17699 10892 بخشیمراکز جامع توان  سرانه

 2010 1742 جمعیت به پزشك نسبت

 430 297 جمعیت به پیراپزشك نسبت

 784 640 جمعیت به کادر اداری و پشتیبانی حوزه درمان و بهداشت نسبت

های مؤثر بر عدالت بهداشتی ترین شاخصاما چنین امری در سرانه دسترسی به بیمارستان و تخت بیمارستانی به عنوان یکی از مهم

سال قبل منتهی به  10صادق نیست؛ چراکه شاخص سرانه دسترسی به بیمارستان و تخت بیمارستانی هم در مقایسه با میانگین 

نظر  دالیل و توجیهات اقتصادی و عالوه بر این، صرف ها تضعیف شده است.نگین کشوری این شاخصو هم در مقایسه با میا 1397

اجتماعی متعددی که وجود دارد، بخش عمده امکانات استان در حوزه بهداشت و درمان در مناطق شهری تمرکز یافته و از این منظر 

 ضعیت نابرابرتری نسبت به مناطق شهری قرار دارند.و مراکز درمانی در و طق روستایی در دسترسی به امکاناتمنا

ویژه در حوزه بهبود وضعیت عدالت جنسیتی بهاز  منعکس شده است، (4در جدول ) که های عدالت جنسیتینتایج محاسبه شاخص

 های قبل حکایت دارد.در مقایسه با میانگین سال 1397آموزش در سال 

 (قیتحق یهاافتهیمنبع: ) های منتخب عدالتاستان قزوین بر اساس شاخص های عدالت جنسیتی دروضعیت شاخص -4جدول

 میانگین دوره 1397سال  عنوان شاخص

 * 0.0455 0.25 دوره است( 11در مجلس)میانگین  زنان اختیار در هایکرسی تعداد نسبت



 

 

 **0.9237 0.9255 نسبت دختران به پسران در تمامی سطوح تحصیلی

 ** 0.9336 0.9347 پسران در  مقطع ابتدایینسبت دختران به 

 **0.9121 0.9121 نسبت دختران به پسران در  مقطع  متوسطه اول

 ** 0.9118 0.9119 نسبت دختران به پسران در  مقطع  متوسطه دوم

 ** 0.909 0.9250 نسبت زنان باسواد به مردان باسواد

 دوره  مجلس شورای اسالمی  11*  میانگین 

 1397تا  1389های سال** میانگین 

ه ادوار نسبت ب های اخیرورای اسالمی در دو دورههای در اختیار زنان در مجلس شنسبت کرسی همچنین با توجه به بهبود شاخص

 ، وضعیت عدالت جنسیتی در حوزه مشارکت سیاسی و اجتماعی نیز تقویت شده است.گذشته مجلس شورای اسالمی

 ( منعکس شده است.5اجتماعی در جدول ) های عدالتنتایج محاسبه شاخص

 (قیتحق یهاافتهیمنبع: ) های منتخب عدالتهای عدالت اجتماعی  در استان قزوین بر اساس شاخصوضعیت شاخص -5جدول

 1397سال  عنوان شاخص
های میانگین سال

 1397تا  1385

 27793 20422 های عمومینسبت جمعیت به تعداد کتابخانه

 0.70615 0.7413 های موجود به تعداد جمعیتکتابنسبت تعداد 

 84825 58682 نسبت جمعیت به تعداد مراکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 553023 430333   نسبت جمعیت به تعداد سینما 

 1520 1571 نسبت جمعیت به تعداد سالن سینما

 2.5858 2.7400 های رادیوییسرانه تولید برنامه

 0.9567 1.2200 های تلویزیونیسرانه تولید برنامه

 0.6945 0.821 نسبت جمعیت برخوردار از تلفن همراه

 0.9815 0.989 نسبت خانوارهای برخوردار از تلفن ثابت

 0.37525 0.524 کننده از رایانهنسبت جمعیت استفاده

 0.5065 0.689 کننده از رایانهنسبت خانوارهای استفاده

 0.484 0.645 نسبت جمعیت کاربر اینترنت

 0.45375 0.767 نسبت  خانوارهای  با دسترسی به اینترنت در محل سکونت

 223 231 نسبت جمعیت به وسایل نقلیه عمومی() شهریونقل عمومی درونسرانه دسترسی به حمل

 0.75246 0.7932 ها در مناطق روستاییهای آسفالته به کل جادهنسبت جاده

 5959 5835 سرانه دسترسی به تأسیسات و مراکز ورزشی

های ها، دسترسی به کتاب و سایر محصوالت فرهنگی از جمله برنامههایی چون دسترسی به کتابخانهشاخص ردر نظر گرفتن مقدابا 

شاخص دسترسی به خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات از جمله تلفن همراه، تلفن  یزیونی، دسترسی به مراکز فرهنگی،رادیویی و تلو

و  1397در سال  دسترسی به تأسیسات و مراکز ورزشیونقل و ثابت، رایانه و اینترنت، دسترسی به امکانات زیرساختی در حوزه حمل

، بر اساس اغلب که در حوزه اجتماعی و فرهنگی افتتوان دریمی 1397سال قبل منتهی به سال  10 ها با میانگینمقایسه آن



 

 

در  های اخیرماعی و فناورانه طی سالهای اجتو زیرساخت های محاسبه شده در این حوزه، وضعیت برخورداری از امکاناتشاخص

ناطق شهری و ها مختلف بوده و در سطح مسطح استان بهبود یافته است. البته میزان و شدت این بهبود در خصوص هر یك از شاخص

 هایی برخوردار است.روستایی نیز از تفاوت

 گانه استانهای ششهای عدالت در استان قزوین به تفکیک شهرستانشاخص

های مختلف ارائه و بر اساس طی سال گانهشش هایشهرستانهای عدالت به تفکیك در بخش قبل نتیجه محاسبات مربوط به شاخص

ای از نتیجه محاسبه ن بخش گزیدهیو بررسی قرار گرفته است. در ا موردبحث گانهشش هایشهرستانآن وضعیت عدالت در سطح 

 ( ارائه گشته است.6استان قزوین در جدول ) گانهشش هایشهرستانهای عدالت به تفکیك شاخص

 گانه استان قزوینهای ششهای عدالت در شهرستانوضعیت شاخص -6جدول

ابعاد 

 عدالت
 قزوین تاکستان زهرابوئین البرز آوج آبیک عدالت های شاخص

ی
زش

مو
ت آ

دال
ع

 

 89.8 84.6 84.3 92.5 78.4 89.1 (1395)سال  نرخ باسوادی

 128.11 86.77 73.17 163.62 39.10 88.72 (1398) آموزشگاه سرانه دسترسی به

 23.65 21.24 20.01 26.39 14.73 21.15 (1398) کالس درس سرانه دسترسی به

 28.67 31.19 26.95 23.88 43.99 23.33 (1398) آموز به معلمنسبت دانش

 63.61 65.67 67.73 64.54 72.77 52.02 (1398) سرانه مدیریت و کیفیت بخشی

 0.983 0.868 1.254 0.944 1.009 0.946 (1398) نام در دوره ابتدایینرخ ثبت

 0.15 0.174 0.123 0.148 0.143 0.146 (1398) نرخ اتمام تحصیل در دوره ابتدایی

 آموزان دوره ابتدایینامی به کل دانشنسبت دختران ثبت

(1398) 
0.48 0.473 0.488 0.488 0.486 0.483 

 دوره متوسطه آموزاننامی به کل دانشنسبت دختران ثبت

(1398) 
0.491 0.448 0.496 0.49 0.48 0.483 

 298466 86318 61497 80955 43797 94536 (1397) ایمراکز ثابت آموزش فنی و حرفه سرانه

 59693 17264 10250 10119 43797 18907 (1397) ایمربیان مراکز ثابت آموزش فنی و حرفهسرانه 

 ایهای آموزشی فنی و حرفهمند از دورهنسبت جمعیت بهره

(1397) 
0.0043 0.0042 0.0094 0.0063 0.0061 0.0021 

 قزوین تاکستان زهرابوئین البرز آوج آبیک  

ت
الم

 س
ت و

اش
هد

ر ب
 د

ت
دال

ع
 

 59693 86318 122994 242865 - 94536 سرانه بیمارستان )نسبت جمعیت به تعداد بیمارستان(

)نسبت جمعیت به تعداد تخت   سرانه تخت بیمارستانی

 بیمارستانی(
1477 - 2429 1464 659 333 

 6707 11509 10250 11565 43797 11817 )نسبت جمعیت به داروخانه( سرانه داروخانه

 14213 12331 11181 24287 43797 13505 )نسبت جمعیت به آزمایشگاه( آزمایشگاه سرانه

 6861 17264 40998 22079 - 31512 بخشیمراکز بهداشت جامع توان سرانه

 11705 15694 17571 11565 21899 13505 تعداد پایگاه بهداشت سرانه

 5740 2926 2674 34695 1217 3781 سرانه خانه بهداشت



 

 

 1122 2577 2562 7834 2305 3151 جمعیت به پزشك نسبت

 207 345 439 1364 429 652 جمعیت به پیراپزشك نسبت

جمعیت به کادر اداری و پشتیبانی حوزه درمان و  نسبت

 بهداشت
652 429 1364 439 345 207 

 قزوین تاکستان زهرابوئین البرز آوج آبیک  

ی
یت

نس
 ج

ت
دال

ع
 

 0.9223 0.9263 0.9326 0.9605 0.8273 0.9134 نسبت دختران به پسران در تمامی سطوح تحصیلی

 0.9299 0.9424 0.9515 0.9374 0.8671 0.9217 مقطع ابتدایی  نسبت دختران به پسران در

 0.9188 0.9155 0.9031 0.9021 0.9182 0.8856 دوره متوسطه اول درنسبت دختران به پسران 

 0.9176 0.8704 0.8736 1.0249 0.6253 0.8394 دوره متوسطه دوم نسبت دختران به پسران در

 0.9343 0.8894 0.9007 0.9453 0.8619 0.9293 نسبت زنان باسواد به مردان باسواد

 قزوین تاکستان زهرابوئین البرز آوج آبیک  

ی
ماع

جت
ت ا

دال
ع

 

 18561 17714 10517 15575 11235 12125 های عمومینسبت جمعیت به تعداد کتابخانه

 0.906 0.991 1.083 5.018 1.31 0.944 های موجود به تعداد جمعیتنسبت تعداد کتاب

 122502 88571 63102 124601 44940 48502  های وابسته به اداره ارشادنسبت جمعیت به تعداد سالن

 461 332 674 449 277 598   های وابسته به اداره ارشادگنجایش سالن نسبت جمعیت به

 0.666 0.937 0.832 0.872 0.937 0.862 ها در مناطق روستاییهای آسفالته به کل جادهنسبت جاده

دهد که در حوزه عدالت در حوزه استان قزوین نشان می گانهشش هایشهرستانهای مختلف عدالت در بین مقایسه وضعیت شاخص

ها داراست. بر اساس ترین وضعیت را در مقایسه با سایر شهرستانسالمت و بهداشت و همچنین عدالت جنسیتی شهرستان آوج ضعیف

ها ا سایر شهرستانتری در مقایسه ب، شهرستان آوج در وضعیت نامناسبربوط به عدالت جنسیتی محاسبه شدههای متمامی شاخص

، سرانه تخت بیمارستانی، سرانه تان نیز از جمله سرانه بیمارستانهای عدالت بهداشتی این شهرسدارد. همچنین عمده شاخص

 دیگر قرار دارد. هایشهرستانتری نسبت به دسترسی به مراکز درمانی، سرانه دسترسی به پزشك و ... در وضعیت نامناسب

دهد، میانگین گانه نشان میشش هایشهرستانهای عدالت آموزشی گونه که مقایسه شاخص، هماناز منظر عدالت آموزشی

دهد که ها بوده و نشان میتر از سایر شهرستانقزوین و تاکستان پایین هایشهرستانعدالت آموزشی مربوط به  های مختلفشاخص

هایی که ا، کادر آموزشی و ... ، به لحاظ کمی و بر اساس شاخصهنظر از سطح کیفی امکانات آموزشی از جمله مدارس، کالسصرف

گیری ابعاد کمی توزیع امکانات آموزشی هستند، این دو شهرستان نیازمند تقویت کمی امکانات آموزشی متناسب با بیشتر قادر به اندازه

 جمعیت و نیازهای آموزشی هستند.

 بندی و پیشنهادهاجمع

های زندگی افراد جامعه در ارتباط های عدالت با تمامی حوزهه عدالت و با توجه به اینکه ابعاد و مؤلفهبا در نظر گرفتن وجه پیچید

ها و تواند طیف متنوعی از برنامههای مختلف عدالت نیز میبرای ارتقای عدالت و همچنین تقویت حوزه ارائهقابلاست، راهکارهای 

های مختلف در خصوص وضعیت ابعاد و مؤلفه آمدهدستبههای متناسب با یافته برگیرد. وح خرد، میانی و کالن درها را در سطسیاست



 

 

استان، راهکارهای ذیل به تفکیك  گانهشش هایشهرستاناحساس عدالت در سطح مناطق شهری و روستایی استان قزوین و همچنین 

 است. ارائهقابلابعاد عدالت 

 الت در حوزه اقتصادیراهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت عد

تر مناطق های عدالت اقتصادی در مناطق روستایی و شهری از وضعیت نامناسبای شاخصهای مقایسهبا عنایت به اینکه تحلیل

تواند نقش ها و اقدامات زیر میروستایی در مقایسه با مناطق شهری حکایت دارد، توجه بیشتر به مناطق روستایی از طریق برنامه

 داشته باشد:د وضعیت عدالت در مناطق روستایی ارتقا و بهبو مؤثری در

شاورزی به عنوان های تولیدی و کهای الزم در حوزهجهت ایجاد زیرساخت عتبارات عمرانی به مناطق روستاییتقویت تخصیص ا -

 مبنایی برای خلق و افزایش درآمد برای روستائیان

روستا و اجرای های خاص هر های مزیت دار در مناطق روستایی با توجه به پتانسیلشناسایی زنجیره ارزش محصوالت و رشته -

 امه توسعه پایدار روستاهای استانراستا با برنای و همهای مزیت دار منطقهبرای روستاها بر مبنای رشتههای توسعه برنامه

ا هها به منظور تحت پوشش قرار دادن آنپذیر روستایی و رصد دقیق شرایط اقتصادی آنتوجه بیشتر بر شناسایی اقشار آسیب -

 برای ارائه خدمات حمایتی بیشتر

های طرف و افزایش میزان حمایت یك تر بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی برای گسترش پوشش حمایتی ازجدیآفرینی نقش -

 افراد واجد شرایط مناطق روستایی اقتصادی از

زی و  صنایع تبدیلی مرتبط با های کشاورهای مزیت دار از جمله بخشزا و درآمدزا در زمینههای اشتغالحمایت از اجرای برنامه -

 آن

 راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت عدالت در حوزه آموزش

ترسی به آموزشگاه و کالس درس به های سرانه دسزهرا، آبیك و قزوین از منظر شاخصبوئین هایشهرستانبا توجه به اینکه  -

ها قرار دارند، تخصیص اعتبارات مرتبط با توسعه و تقویت های نابرابرتر و نامساعدتری نسبت به سایر شهرستانترتیب در وضعیت

درس الذکر صورت پذیرد تا سرانه آموزشگاه و کالس فوق هایشهرستانهای درسی با در نظر گرفتن اولویت ها و کالسآموزشگاه

 در کل استان به سمت برابری و تناسب بیشتری حرکت نماید.

ها و سرانه معلم مربوط به دو شهرستان البرز و قزوین و به طور ویژه شهرستان البرز در مقایسه با سرانه معلم سایر شهرستان -

ازمند تخصیص بیشتر معلم و کادر بیشتر نی ای باال بوده و حصول به برابریهمالحظهمچنین میانگین سرانه استان به طور قابل

 آموزان و نیاز آموزشی این دو شهرستان است.آموزشی به این دو شهرستان متناسب با تعداد دانش

های مهارت محور و با هدف برنامه عموماً با محوریت ای استانهای آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفهبا عنایت به اینکه برنامه -

تواند نقش های آموزشی میپذیرد و تمهید شرایط استفاده شهروندان از این برنامهکارآفرینی انجام میهای فنی و تقویت مهارت

مؤثرتری در رشد و توسعه کارآفرینی و اشتغال و درنتیجه درآمدزایی و کمك به عدالت اقتصادی ایفا نماید، الزم است با توجه به 



 

 

های مند شده از دورهو درصد افراد بهره ها و سرانه مربیانسی به آموزشگاهی سرانه دسترهاآمده در خصوص شاخصدستنتایج به

قزوین، و آبیك  هایشهرستانهای جدی برای توسعه کمی مراکز و مربیان مختلف، اقدامات و برنامه هایشهرستانبرگزارشده در 

ورت پذیرد تا مقدمات ارتقا سطح کیفی و کمی زهرا، البرز و تاکستان صآوج، بوئین هایشهرستانو همچنین توسعه کیفی مراکز 

 ها فراهم گردد.دان از این آموزشبرخورداری متناسب شهرون

مناطق شهری محاسبه  رخ باسوادیتر از نبا توجه به اینکه بر اساس نتایج حاصله نرخ باسوادی در مناطق روستایی  استان پایین -

ابرابرتر جمعیت مناطق روستایی از سیستم آموزشی در قیاس با مناطق شده است و این امر به نوعی حکایت از برخورداری ن

ساالن در بر توسعه برنامه آموزشی بزرگ تأکیدشهری است، تقویت عدالت از این منظر مستلزم توجه بیشتر به مناطق روستایی و 

 وپرورش است.موزشی اداره کل آموزشهای آچارچوب برنامه

ویژه در مناطق روستایی، کمك به های متوسطه بهنام و همچنین نرخ اتمام تحصیل در دورهثبت تر بودن نرخبا توجه به پایین -

ها در ساختارهای موردپذیرش مناطق روستایی از آموزان از طریق فراهم نمودن امکان تحصیل آنشرایط اتمام تحصیل دانش

ازی والدین در خصوص شرایط و آثار مترتب بر تداوم سو آگاه سازیو همچنین فرهنگ روزی و ...قبیل تقویت مدارس شبانه

مندی متناسب و عادالنه تواند شرایط موردنیاز برای افزایش نرخ اتمام تحصیل تسهیل نموده و زمینه بهرهتحصیل فرزندانشان می

 نظام آموزشی فراهم نماید. دانش آموزان را از

 بهداشت و سالمتراهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت عدالت در حوزه 

ترین دهد که شهرستان آوج از منظر شاخص دسترسی به بیمارستان و امکانات بیمارستانی در ضعیفیافته تحقیق نشان می -

های مختلف استان هایشهرستانها قرار دارد. تقویت متناسب شرایط دسترسی شهروندان وضعیت نسبت به سایر شهرستان

 بسیار باال به این شهرستان است. یتو با اولو استان مستلزم توجه جدی

زهرا از منظر شاخص سرانه بیمارستان و تخت بیمارستانی دارای البرز، آبیك و بوئین هایی چونه بر این وضعیت شهرستانعالو -

 و تقویت مراکز بیمارستانی در این باشد. در این راستا توسعههای قزوین و تاکستان میشهرستاندار با های معنیتفاوت

شگاه ها الزم است در دستور کار متولیان امر از جمله دانها متناسب با جمعیت و نیازهای بهداشتی و درمانی این استانشهرستان

 علوم پزشکی استان قرار گیرد.

ها به سایر شهرستان توجه نسبتزشك دارای اختالف قابلبا توجه به اینکه وضعیت شهرستان البرز از منظر سرانه پزشك و پیراپ -

توسط متولیان امر برای تقویت کمی و کیفی برخورداری شهروندان این  ین استانی است، تمهید شرایط الزمو همچنین میانگ

های بهبود عدالت بهداشتی از منظر برخورداری از شرطشهرستان متناسب با تعداد جمعیت و نیازهای بهداشتی یکی از پیش

رستان، شهرستان آبیك نیز با اندکی تعدیل نیازمند توجه بیشتر جهت ارتقا شاخص شود. بعدازاین شهکادر درمان محسوب می

 درمان )پزشك و پیراپزشك( است. برخورداری از کادر



 

 

های تشخیص پزشکی در سطح ها و همچنین آزمایشگاهتوجه به نتیجه حاصل شده در خصوص سرانه دسترسی به داروخانه با -

تاکستان  آوج، آبیك، البرز و هایشهرستانها با اولویت ها و آزمایشگاههای توسعه داروخانههتوجه به برنام های استان،شهرستان

 تقویت عدالت در حوزه درمان و بهداشت کمك نماید. تواند به تحقق شرایطمی

با توجه به شاخص آوج، البرز و آبیك  هایشهرستانبا اولویت  های بهداشتهای بهداشت و خانهاهبر توسعه و تقویت پایگ تأکید -

تواند به توسعه ، میهای دیگرشهرستانهای بهداشت در مقایسه با ها و خانهها به پایگاهتر این شهرستانسرانه دسترسی نامطلوب

 نماید.استان کمك می هایشهرستان شهروندان برابرتر امکانات بهداشتی در بین

تر آوج، البرز و آبیك با توجه به شاخص سرانه دسترسی نامطلوب هایتانشهرسبخشی با اولویت توسعه و تقویت مراکز جامع توان -

مکانات بهداشتی در بین تواند به توسعه برابرتر ا، میهای دیگرشهرستانبخشی در مقایسه با ها به مراکز جامع تواناین شهرستان

 نماید.استان کمك می هایشهرستان شهروندان

 وضعیت عدالت جنسیتیراهکارهای پیشنهادی برای بهبود 

تر است، توجه خاص به ویژه در مناطق روستایی پایینبا عنابت به اینکه نرخ باسوادی زنان در مقایسه با نرخ باسوادی مردان به -

تواند نقش مؤثری در ارتقا عدالت سازی جهت ترغیب زنان  و دختران برای تحصیل در جوامع روستایی میآموزش زنان و فرهنگ

تواند زمینه را برای بهبود شود میکه منجر به تقویت توانمندی زنان می آنجا از امر آموزش داشته باشد. این امر نسیتی درج

 تر نماید.ی فراهمهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسعدالت جنسیتی در سایر حوزه

زنان به منظور فراهم شدن زمینه شناسایی  های فنی، مدیریتی، اجرایی، اقتصادی و اجتماعی تهیه بانك اطالعاتی از توانمندی -

تواند از طریق متولیان امر  از جمله دفتر امور زنان و ها در عرصه اجتماعی، میهای زنان و تسهیل شرایط مشارکت آنقابلیت

 ری قزوین در دستور کار قرار گیرد.خانواده استاندا

های ویژه برای به کارآفرینی زنان و اجرای برنامه اجتماعی استانار، تعاون و تأمین توجه خاص متولیان امر از جمله اداره ک -

 توسعه اجتماعی و اقتصادی جامعههای خالقانه و کارآفرینانه زنان جهت مشارکت در فرایند حمایت از ایده

ان در نآفرینی آو نقش عی و ایجاد شرایط الزم برای حضورکارگیری زنان در مشاغل اجتماتسهیل شرایط استخدام و به -

 های مختلف اجتماعیموقعیت

فراهم نمودن شرایط فرهنگی و همچنین سیاسی الزم برای تشویق زنان برای شرکت در انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا  -

 گیریریزی و تصمیمهای برنامهزهو همچنین انتخابات مجلس شورای اسالمی به منظور تقویت نقش زنان در حو

 برای بهبود وضعیت عدالت در حوزه اجتماعی، کالبدی و زیرساختی راهکارهای پیشنهادی

زوین، تاکستان، البرز، ق هایشهرستانها به ترتیب به های تحقیق، باالترین نسبت جمعیت به کتابخانهکه متناسب با یافته آنجا از -

های موجود در استان، زهرا تعلق دارد، حرکت به سمت برابری بیشتر شهروندان در دسترسی به کتابخانه، آوج و بوئینآبیك

قزوین، تاکستان، البرز،  هایشهرستانها با اولویت توجه به بیشتر به ترتیب به مستلزم توجه بیشتر به توسعه کمی این کتابخانه



 

 

گردد. البته  اقدام به ایجاد و توسعه کتابخانه هایشهرستانزم است متناسب با جمعیت و نیاز زهرا بوده و ال، آوج و بوئینآبیك

 هایی است که باید در نظر گرفته شود.ها نیز یکی دیگر از دغدغههمچنین کیفی کتابخانه

های قزوین، شهرستانتیب به ( به تر)سرانه دسترسی به کتاب ها به جمعیتهای موجود در کتابخانهترین نسبت تعداد کتابپایین -

، آوج و البرز تعلق دارد. به منظور تقویت برابری و عدالت در دسترسی به کتاب در استان قزوین، الزم زهراآبیك، تاکستان، بوئین

، های قزوین، آبیكشهرستانهای موجود با اولویت توجه بیشتر به ها از طریق تقویت تعداد کتاباست برنامه تجهیز کتابخانه

 زهرا، آوج و البرز به اجرا درآید.تاکستان، بوئین

های های آسفالته در مناطق روستایی به کل راههای روستایی، کمترین نسبت راهتحقیق حاضر نشان داده است که در حوزه راه -

شهرستان قزوین  ای که این نسبت برایگونهاختصاص دارد. به زهرا و آبیكه سه شهرستان  قزوین، بوئینمناطق روستایی ب
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