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قدردانی 

ح،  مرکز آموزش و پژوهش های توســعه و آینده نگری اســتان قزوین، به عنوان ناظر اجرایی این طر
ح های پژوهشــی اســتان، آقایان  کمیته بررســی طر الزم می دانــد مراتــب قدردانی خود را از اعضای 
ابوالفضــل طارمــی )مدیــرکل دفتــر برنامه ریزی، نوســازی و تحول اداری اســتانداری قزوین(، ســید 
مهــدی میرهاشــمی )نماینده وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی(، کریــم تفضلی )نماینده 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری(، علــی رحمانــی )معــاون هماهنگــی برنامــه و بودجــه ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی اســتان قزوین(، منوچهر حیاتی )معاون آمار و اطالعات ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان قزوین( و فرزین بهنامی فر )مدیرکل محترم امور اقتصاد و دارایی استان قزوین( 

اعالم نماید.



قدردانی 

ح پژوهشی فراهم شد. اجرای اثربخش  که با یاری او توفیق اجرای این طر خداوند بزرگ را سپاس 
گستره وسیعی از موضوعات مرتبط با عدالت را  که هم به لحاظ موضوعی  پژوهش حاضر ازآن جهت 
شامل شده و هم از منظر قلمرو جغرافیایی، کل پیکره استان قزوین ) مشتمل بر شش شهرستان 
گسترده ای از فعالیت های تحقیقی را به خود اختصاص داده  استان( را در برگرفته و ازاین رو حجم 
کــه به لطف  اســت،  مســتلزم  پشــتیبانی ها  و حمایت هــای مالــی، معنــوی و اطالعاتــی مؤثری بود 
همکاری و مســاعدت  متولیان و مســئوالن  امر شــامل حال تیم پژوهش شد و زمینه را برای انجام 

آن فراهم ساخت.
در اینجــا شایســته اســت بــه قاعده »من لم یشــکر المخلوق لم یشــکر الخالق« از تمامــی بزرگواران و 
فرهیختــگان،  جنــاب آقــای دکتــر یاری) ریاســت محترم ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی اســتان(، 
کل امور اقتصــادی و دارایی اســتان(، جناب آقای  جنــاب آقــای بهنامی فــر) مدیرکل محتــرم اداره 
دکتــر رحمانــی) معــاون هماهنگی برنامه وبودجه ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی اســتان(، جناب 
آقــای دقیقــی) مدیــر محتــرم مرکــز آمــوزش و پژوهش هــای توســعه و آینده نگــری (، جنــاب آقــای 
دکتــر رضایی)ناظــر محتــرم پــروژه و عضــو هیئت علمی دانشــگاه آزاد اســالمی قزوین(، ســرکار خانم 
کل امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان(، جنــاب آقــای دکتــر مراحمی)  لزگی)معــاون اقتصــادی اداره 
کل امور اقتصادی و دارایی اســتان(، جناب آقای حیاتی)معاون  معاون توســعه نظارت مالی اداره 
گروه  محتــرم آمار ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان(، جنــاب آقای دکتــر محمدهادی)رئیس 
پژوهــش و آینده نگــری مرکــز آمــوزش و پژوهش های توســعه و آینده نگری( ،  جنــاب آقای حقیقت 
کل امور اقتصــادی و دارایی  گــروه مطالعــه و تحلیــل وضعیت بخش هــای اقتصــادی اداره  ) رئیــس 
کــه به طرق مختلــف تیم تحقیــق را در انجام شایســته ایــن تحقیق یاری  اســتان( و ســایر عزیزانــی 

نمودند سپاسگزاری و قدردانی می نمایم.

حمید عزیزمحمدلو
مجری پروژه و عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی)ه(





پیشگفتار

یکــی از مفیدترین رویکردها، در مســیر حرکت به ســمت توســعه و پیشــرفت، بهره گیــری از نظریات 
نخبــگان جامعــه اســت. از این منظــر، اتکا بــه پژوهش به عنــوان قالبی هدفمند جهت دســتیابی 
گون  گونا گســترده در حوزه های  بــه اطالعــات متقن ضروری می نمایــد. در حقیقت، پژوهش های 
کنند و بــا تاباندن نور بــر معضالت و  می تواننــد در حکــم پایــه ای دقیــق برای سیاســتگذاری عمــل 
کشــور ایران به عنوان  که  کشــف دالیل آن ها، یاری رســان سیاســتگذاران باشــند. بنابراین، از آنجا 
که با مدنظر قرار دادن پژوهش به عنوان یکی  کشوری در حال توسعه شناخته می شود، نیاز است 

کند. کارآمد، آینده ای مترقی را برای خود تضمین  از مبانی اصلی تصمیم سازی 

برقــراری عدالــت در جامعه، همواره از مهم ترین دغدغه های حکومت های مردمی بوده اســت. در 
که این موضوع هم از منظر دینی و هم از منظر مردم ساالری مورد  جمهوری اسالمی ایران، از آنجا 
گرفته، اهمیت پرداختن بــه این حوزه دوچندان می باشــد. بنابراین، پژوهش هایی با  کیــد قــرار  تا
موضوع سنجش وضعیت عدالت، ضمن ارائه درک صحیح به سیاستگذاران، این امکان را فراهم 
کار قرار دهنــد. همچنین، با  کــه اقدامــات هدفمندی را جهت ارتقای وضعیت در دســتور  می کنــد 
که پژوهش های این حوزه به طور  گستردگی شاخص های سنجش عدالت، ضرورت دارد  توجه به 
کنار هم قــرار دادن این قطعات  مســتمر و از نقطــه نظر شــاخص های مختلــف صورت پذیرند تا بــا 
ح پژوهشــی انجام  پازل، در نهایت بهینه ترین سیاســت ها اتخاذ شــوند. در این مجلد، حاصل طر



گیری وضعیت عدالت در اســتان قزوین«  شــده توســط دکتــر حمید عزیزمحمدلو با عنــوان »اندازه 
گــردآوری شــده اســت. این پژوهــش در ســال 1۳98 از محل اعتبارات پژوهشــی مــاده )56( قانون 
الحاق )2( و با نظارت اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین به انجام رسید. هدف 
کتــاب، بررســی وضعیــت عدالت در بخش هــای مختلف اســتان قزویــن و حرکت به  از انتشــار ایــن 
ســمت اصالح نواقص و تحقق جامعه عدالت محور می باشــد. امید اســت به یاری خداوند متعال، 
کتــاب بتوانــد جهــت ترویــج فرهنــگ پژوهــش در میــان ســازمان ها و تصمیم گیــری دقیــق و  ایــن 

تخصصی در هر حوزه، مفید واقع شود.

ابولفضل یاری
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین



مقدمه
گــون معــارف بشــری به صورت مســئله ای اساســی موردتوجه  گونا عدالــت، همــواره در حوزه هــای 
بوده است. در سده های اخیر، سمت گیری به سوی رشـــد شـــتابان اقتـــصادی و اندازه گیری آن بـــا 
کامــل فیزیکی ازجمله تولید ناخالص مّلی و یا درآمـــد ســـرانه، بـــدون توجه  شــاخص هایی به طــور 
گون درآمدی ســبب شـــد در ادبیات توســعه، از  گونا به چگونگی توزیع بین طبقه ها یا دهک های 
که آرمان های رشــد اقتصادى با  کاســته شــود و حتی در مواقعی این باور پدید آمد  توجه به عدالت 
گر می خواهیم به رشد پرشتاب دست یابیم، باید از توزیع عادالنه چشم  عدالت سازگاری ندارند و ا
گذاشته  کشورهاى درحال توسعه اثـر  بپوشیم. این جریان فکرى حتی بر رهبران و سیاست گذاران 
که به ظاهر از معتقـــدان جـــدی عـــدالت اجتمـــاعی ـ اقتصــادى بود،  بــود. حتــی جواهــر لعل نهرو، 
که نابرابرى در اقتصاد در  گرایش به ســمت نابرابرى پیش رونده را در هند، این گونه توجیه می کرد 

حال رشد تا حدودی اجتناب ناپذیر است )فراهانی فرد، 1۳86: 126(.

بعد از مدتی نزاع تمام نشدنی بـــین طرفـــداران رشـــد اقتـــصادی و عـــدالت تـــوزیعی و آشکار شدن 
اثــرات سیاســت های مبتنــی بــر رشــد بی عدالتــی )فقــر شــدید و بیــکاری( ســـبب شـــد تعـــدادی از 
کشــورهای درحال توســعه در راهبردهـــای رشــد محــور بــا دیده  اقتـــصاددانان توســـعه، به ویــژه در 
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فصل1:  کلیــــــــــات
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تردید نگریســته و به فکر جـــایگزینی روش های جدید باشـــند. راهبـــرد نیازهای اساســی و در ادامه 
کنار رشــد،  کید بر شــاخص های توســعه انســانی از اثرات این تحول ها بود. این راهبردها، در  آن تا
توجــه بــه شــاخص های آموزش و ســـالمت عمـــومی را نیز موردتوجه قــرار داده و به نوعــی به دنبال 
تحّقق نمودهای عدالت در جامعه بودند. به دنبال آن شاخص های توسعه انـسانی تعدیل شده، 
کردنــد  بعـــدهای دیگـــری از عـــدالت ازجملــه عـــدالت توزیعــی، عدالــت جنســیتی و ... را دنبــال 

)همان:128(.

ح در ادبیات اقتصــادی به ویژه  لــذا امــروزه عدالت بــه یکی از مهم تریــن موضوعات و مباحث مطــر
گــذران و برنامه ریزان در ســطح جهانی  کانــون توجه سیاســت  گشــته و در  اقتصــاد توســعه مبــدل 
قرارگرفته اســت و درعین حال بســیاری از نهادهای توســعه ای بین المللی از جمله ســازمان ملل بر 
کیــد نموده انــد. در راســتای چنیــن توجهی بــه مفهوم عدالــت و به منظور حرکت هم راســتا و  آن تا
همســو با اهداف تعیین شــده در ســطح ملی و بین المللی، برنامه ریزان و متولیان حوزه عدالت در 
استان قزوین نیز طی سال های اخیر بر رصد و پایش این موضوع توجه نشان داده اند. در راستای 
ح مطالعاتی با عنــوان »اندازه گیری  چنیــن توجــه و تمرکــزی از طرف برنامه ریــزان و متولیان امر طر
گزارش  که  گشته است  وضعیت عدالت در استان قزوین« در راستای چنین توجه و تمرکزی تعریف 
کلیات  ح مطالعاتی مختصری در خصوص  ح است. در این فصل از طر حاضر نتیجه انجام این طر
ح( مربوط  ح و روش اجرای طر ح، سواالت و اهداف طر )بیان مسئله، اهمیت و ضرورت اجرای طر

ح مطالعاتی اندازه گیری عدالت در استان قزوین ارائه شده است. به طر

تبیین مسئله
عدالــت؛ از مهم تریــن واژه هــا در قامــوس تمدن بشـــری، محســوب می گــردد و رعایــت آن از دیدگاه 
هـــر انســـان ســــلیم الفطــــره ای، از ضروری ترین امــــور بــــه شــــمار می آید. به طوری که هیچ انسانی 
کریم یکی  )هرچند خود، ســـتمکار باشد( این موضوع را مورد انکار قرار نمی دهد. عـــدالت در قرآن 
از هدف های اصـــلی بعثـــت انبیاء قلمداد شــده اســت. قــرآن با صراحت به برقــراری عدل در میان 
انســان ها اشاره می کند. دراین باره می فرماید »مـــا فرســتادگان خود را با دالیل روشن فرستادیم«. 
کنند و  در قـران میزان، یعنی قوانین و مقررات عادالنه، بـرای این که همه افراد بشر به عدالت رفتار 

گردد )لیقوم الناس بالقسط( )هزار جریبی، 1۳90: 42(. اصل عـدالت در میان بشر برقرار 
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هــم فالســفه و هم دانشــمندان اجتماعی، توجه زیادی بـــه بحــث عدالت نموده اند. عالقــه افراد به 
که از طریق  عـدالت، از یک نیاز طبیعی اساسی منتج می شود: افراد، نیازهای فـردی متفاوتی دارند 
تعامل با دیگر آن به بهتـرین نحـو، ارضـا می شود. این نیازهـا طیفـی از نیازهـای اقتصادی از قبیل پـول 
و امکانـات مـادی تـا نیازهـای اجتماعی- احساسی نسبتا انتزاعـی از قبیل توجـه و احترام شخصی را 
که آیا این نیازها در  در برمی گیرد. عـــدالت بـــه افـــراد استانداردهایی ارائه می دهد تا قضاوت نمایند 

که اغلـب پیچیده هستند برآورده می گردد )استیون1، 1991: 189(. محیط های اجتماعی 

بــا توجه به وجــود نظریات و دیدگاه های مختلف در حوزه عدالت، موضوع اندازه گیری و ســنجش 
ح  که سنجه ها، روش ها و رویکردهای متعددی در حوزه آن مطر عدالت نیز در زمره مواردی است 
شــده و درعین حال به عنوان یکی از مســائل مناقشــه برانگیز و جدلی محسوب می شود. از همین 
که مرور مطالعات و تحقیقات تجربی پیرامون اندازه گیری عدالت حکایت از شــاخص های  روســت 
گرفته اند. شــاخص های  که برای اندازه گیری و ســنجش عدالت مورد اســتفاده قرار  متعددی دارد 
کرد: شــاخص های  کلی تفکیک  عدالــت موجــود در ادبیــات رایــج اقتصاد را می تــوان به دو دســته 
کــه بــه طــور عمــده در دو دســته شــاخص های فقــر و نابرابــری جــای می گیرنــد و  عدالــت توزیعــی 
که به بخش های خاص مانند عدالت مالیاتی یا عدالت بین نسلی در  شاخص های عدالت بخشی 

منابع طبیعی اشاره می کنند.

بــا توجــه به اینکه عدالت دربردارنده ابعاد و زوایای مختلف بوده و صرفا یک شــاخص قادر به تبیین 
تمامی زوایای آن نیست، امروزه میزان اقبال به شاخص های ترکیبی با اقبال بیشتری مواجه شده اند. 
امروزه موضوع بسیار با اهمیت تری که در حوزه اندازه گیری عدالت و اهمیت سنجش آن مطرح شده 
است و می تواند در جهت دهی انتخاب و محاسبه شاخص های عدالت نقش داشته باشد، نسبتی 
 )UNDP (  که بین عدالت و توســعه پایدار برقرار شده است. برنامه عمران سازمان ملل متحد اســت 
که در آن  گزارش توســعه انســانی سال 1994، توســعه پایدار را نوعی عدالت توزیعی معرفی می کند  در 
گیر بودن آن از  کنونی و آینده از یک ســو و فرا بر تقســیم عادالنه فرصت های توســعه بین نســل های 
کید می کند. همچنین این موضوع به طور شفاف توسط سازمان ملل متحد در اهداف  سوی دیگر تا

گرفته است. کید قرار  توسعه هزاره )MDG( و اهداف توسعه پایدار )SDG( مورد تا

کشــورها بر مبنای شــاخص ها و  بــا توجــه بــه اینکــه از یک طرف امروزه الزم اســت وضعیت توســعه 
گیــرد و از  معیارهــای موردتوافــق در اهــداف توســعه پایــدار )SDG( ســنجیده و مــورد مقایســه قرار 

1- Steven
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طــرف دیگر شــاخص ها، معیارهــا و جهت گیری های عدالت تــا اندازه قابل توجهی در ســند اهداف 
گرفته و بــرای اندازه گیری توســعه پایــدار معرفی شــده اند، ازاین رو  کیــد قــرار  توســعه پایــدار مــورد تا
ح در اهداف توسعه پایدار می تواند به عنوان یک راهنمای پایه  جهت گیری ها و شاخص های مصر

گردد. ح ریزی و احصا شاخص های مرتبط با عدالت محسوب  و اصولی در طر

ج در اهداف توسعه پایدار قابل اندازه گیری  که برخی از شاخص ها و معیارهای مندر الزم به ذکر است 
کاربرد چندانــی ندارد؛ اما  کشــورها  کشــورها و مناطق مختلف داخل  کشــورها بــوده و در داخل  بیــن 
مواردی از شاخص ها و معیارهای معرفی شده قابلیت سنجش در مناطق و استان های مختلف یک 
کشــور داشــته و می تواند برای ارزیابی مقایســه ای وضعیت عدالت در یک اســتان در مقایسه با سایر 
استان های کشور مورد استفاده قرار گیرد. در این تحقیق تالش بر آن است تا در پرتو اسناد باالدستی 
و با مبنا قرار دادن مطالعات پایه ســازمان های و نهادهای معتبر بین المللی از جمله اهداف توســعه 
گســترش  هزاره )MDG( و اهداف توســعه پایدار )SDG( ســازمان ملل متحد و همچنین با توســعه و 
معیارها در پرتو مطالعات متعدد موجود در این زمینه، معیارها و شاخص های تبیین کننده وضعیت 
گشــته و از طریــق آن بــه اندازه گیری وضعیت عدالت در ســطح  عدالــت در اســتان قزوین شناســایی 
گردد. لذا مســأله اصلی این تحقیق اندازه گیری دقیق تر وضعیت شاخص های عدالت  اســتان اقدام 

گردد. در استان قزوین است تا از این رهگذر تصویری از وضعیت عدالت در استان قزوین ترسیم 

1-2-اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق
بدون شک یکی از پیش نیازهای ضروری و حیاتی برای تقویت و بهبود وضعیت عدالت در حوزه های 
مختلف استان قزوین به عنوان یکی از اهداف اساسی سیاست گذاران و برنامه ریزان استانی، بررسی 

و مطالعه وضعیت دقیق شاخص های و معیارهای تبیین کننده عدالت محسوب می شود.

این امر از دو جهت حائز اهمیت اســت. نخســت آنکه مروری بر جایگاه عدالت در اســناد و قوانین 
کــه موضــوع عدالــت و بهبــود آن بــه عنــوان یکــی از اساســی ترین و  کــی از آن اســت  باالدســتی حا
که پرداختن به آن در زمره مســائل با اولویت مورد توجه  کلیدی تریــن موضوعــات به شــمار می رود 
گام دوم انقالب،  برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی و اجتماعی معرفی شده است. در بیانه 
کید قرار  گام دوم انقالب مــورد تا کــه در  رهبــری معظــم انقــالب یک مــورد از هفت مــورد توصیه ای 
داده اند، عدالت و مبارزه با فساد است. در سند چشم اندازه بیست ساله جمهوری اسالمی ایران، 
ح شــده  گی ایران اســالمی در افق چشــم انداز مطر که در رابطه با ویژ در دو مورد از هشــت موردی 
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کید شــده اســت. همچنین در 9 ماده )مواد 4، 26، 27، ۳0، ۳9، 78، 95، 101 و  اســت، بر عدالت تا
کشور به طور مستقیم بر بحث  11۳( از 122 ماده برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
کید شده و برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی به حرکت و برنامه ریزی در مسیر بهبود و ارتقا  عدالت تا
عدالت توصیه، ترغیب و مکلف شده اند؛ بنابراین پرداختن به اصل موضوع عدالت و ارتقای آن یکی 
از ضروریات قانونی و اجتماعی در سطح ملی و به تبع آن در سطح استانی به شمار می رود. پیش نیاز 
که  اصلی در این راســتا شناســایی و به دست آوردن تصویری روشن از وضعیت موجود عدالت است 
بر اساس آن بتوان نسبت به پی ریزی و طراحی برنامه های مناسب برای بهبود عدالت اقدام نمود. 
که در خصوص وضعیت عدالت در استان قزوین انجام یافته اند )که  کنده ای  دوم آنکه مطالعات پرا
به برخی از آن ها در بخش پیشــینه موضوع اشــاره شــده اســت(، حکایت از فاصله داشــتن وضعیت 

موجود و مطلوب شاخص های موردبررسی عدالت در سطح قزوین دارد.

1-3-اهداف تحقیق
شناسایی و ارائه شاخص ها و معیارهای مناسب برای اندازه گیری عدالت در استان قزوین.- 1

 سنجش و اندازه گیری شاخص های عدالت در مناطق شهری و روستایی استان قزوین- 2
 ارائه راهکارهای الزم برای ارتقاء و بهبود وضعیت عدالت در استان قزوین- ۳

1-4-سواالت تحقیق
کدم اند؟- 1 معیارها و شاخص های مناسب برای اندازه گیری و سنجش عدالت 

عدالــت در اســتان قزویــن از منظــر شــاخص ها و مولفه هــای منتخــب در مناطــق شــهری و - 2
روستایی از چه وضعیتی برخوردار است؟

کدم اند؟- ۳ راهکارهای ارتقاء و بهبود وضعیت عدالت در استان قزوین 

1-5-روش انجام تحقیق
که نتایــج آن می تواند  کاربردی به شــمار مــی رود چرا ایــن تحقیــق از نظــر هــدف در زمره تحقیقات 
در حــوزه ارتقــا وضعیت عدالت در ســطح اســتان قزوین توســط مســئوالن و برنامه ریــزان فرهنگی 
کاربــرد داشــته باشــد. از نظــر روش تحقیق نیز ایــن تحقیق در زمــره تحقیقات  و اجتماعــی اســتان 

توصیفی و پیمایشی محسوب می شود.
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 قلمــرو موضوعــی تحقیــق حاضــر عبــارت اســت از شناســایی و اندازه گیــری شــاخص های مختلف 
کتورهای مؤثر بر آن ها. همچنین قلمرو مکانی تحقیق بر استان قزوین  عدالت و بررسی عوامل و فا

گشته است. محدود 

برای اجرای این تحقیق به دو دسته از داده ها و اطالعات نیاز است. دسته اول داده های ثانویه اند. در 
این خصوص برای تنظیم مطالب مرتبط با مبانی نظری، ادبیات و روش های اندازه گیری و سنجش 
گزارش های  کتب، مقاالت، طرح های تحقیقاتی، پایان نامه ها و  عدالت و بررسی عوامل مؤثر بر آن از 
علمی و تخصصی مرتبط استفاده خواهد شد که قابل دسترس از طریق منابع کتابخانه ای و اینترنتی 
هستند. همچنین برای محاسبه شاخص های عدالت از داده ها و گزارش های آماری موجود استفاده 
خواهد شد. دسته دوم نیز داده های اولیه را شامل می شوند. در این رابطه داده ها و آمارهای مورد 
که از طریق پیمایش و نظرسنجی  اســتفاده برای محاســبه و اندازه گیری احســاس عدالت اجتماعی 
کلیه شــهروندان  گردآوری خواهد شــد.  از شــهروندان اســتان قزوین و با اســتفاده از ابزار پرسشــنامه 
که شرایط پاسخگویی به سواالت  کن در مناطق شهری و روستایی استان قزوین  18 ســال باالتر ســا
پرسشــنامه مورد اســتفاده در این را تحقیق دارند، جامعه آماری این تحقیق را تشــکیل می دهد. از 
جامعه آماری مدنظر با استفاده از روش های نمونه گیری تصادفی و با استفاده از فرمول های تعیین 

حجم نمونه نسبت به تعیین حجم نمونه اقدام خواهد شد.

برای بررســی توصیفی وضعیت شــاخص ها و مولفه های مختلف عدالت از شــاخص های مناســب 
کندگــی( و همچنیــن نمودارهــای مختلف برای مقایســه شــاخص های  آمارتوصیفــی )مرکــزی و پرا
گرفتــه خواهد شــد. بــه منظــور انجــام آزمون هــای آمــاری و پرداختن به  مختلــف بــا یکدیگــر بهــره 
گرفته خواهد شــد. در این راســتا برای  حوزه هــای اســتنباطی، از آزمون هــای آمــاری مختلف بهره 
کرونباخ اســتفاده خواهد شــد. بررســی نرمال بودن  گــردآوری از آزمــون آلفای  بررســی پایایــی ابــزار 
کولموگــروف – اســمیرونف بهــره انجــام خواهــد شــد. بــرای  توزیــع متغیرهــا بــا اســتفاده از آزمــون 
آزمــون معنی داری وضعیت شــاخص ها، با توجــه به وضعیت نرمال بودن توزیــع متغیرها از آزمون 
t یــا معــادل ناپارامتــری آن در حالت غیر نرمال بودن، اســتفاده خواهد شــد. برای بررســی و آزمون 
گروه های مختلف ســنی، جنسیتی، تحصیلی و ... از تحلیل  وضعیت احســاس عدالت به تفکیک 
واریانــس اســتفاده خواهــد شــد. همچنیــن شــاخص ها و مولفه هــای عدالت در چارچــوب اهداف 
توســعه پایــدار )SDG( بــه تفکیــک مناطــق روســتایی و شــهری، 50 درصد بــاال و 50 درصــد پایین 
کمتر از 50 درصد از متوســط درامد( بر اســاس سن و جنسیت  متوســط درآمد )نســبت افراد دارای 
و ســایر شــاخص ها و تقسیم بندی ها در چارچوب )SDG( تا حد ممکن و فراخور داده های موجود 

تجزیه وتحلیل خواهد شد.
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1-6-فرایند اجرایی تحقیق
که این فرایند در چارچوب شکل )1-1(  اجرای این تحقیق در قالب فرآیندی صورت پذیرفته است 

نشان داده شده است.

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

مطالعه و بررسی رویکردها و نظریه های مرتبط با عدالت به منظور اتخاذ رویکرد مناسب برای سنجش عدالت 
در استان قزوین

بررسی تطبیقی مطالعات و تحقیقات  تجربی انجام یافته در خصوص عدالت به منظور استخراج روش ها، 
معیارها و سنجه های موردنیاز برای اندازه گیری عدالت در استان قزوین

شناسایی و احصاء شاخص ها و معیارهای عدالت در سند )MDG( و )SDG(سازمان ملل متحد و انجام 
اقدامات الزم به منظور توسعه، تعمیق و انتخاب شاخص های مناسب

انجام مطالعات و اقدامات  الزم برای حصول  توافق بر روی شاخص و معیارهای مختلف به منظور انتخاب 
کاربردی برای اندازه گیری و سنجش عدالت شاخص های مناسب و 

گویه ها و مؤلفه های مناسب برای تنظیم پرسشنامه  انجام مطالعات و اقدامات الزم به منظور شناسایی 
ک و احساس عدالت موردنیاز برای اندازه گیری ادرا

تهیه و تنظیم شناسنامه شاخص های استخراج شده  مشتمل بر ضرورت محاسبه شاخص، روابط و معادالت 
مرتبط برای محاسبه شاخص

جمع آوری داده ها و اطالعات موردنیاز برای محاسبه شاخص ها و معیارهای عدالت در استان قزوین با 
استفاده از منابع اطالعاتی مرتبط
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محاسبه شاخص و معیارهای عدالت در استان قزوین با استفاده از داده های جمع آوری شده و روابط حاصله 
در ارتباط با شیوه محاسبه شاخص ها،  برای سال های مختلف 

تحلیل و بررسی وضعیت شاخص ها و مؤلفه های  محاسبه شده  و همچنین بررسی روند تغییرات شاخص ها 
گذشته بر اساس  آمار و داده های موجود طی سال های 

ارائه راهکارهای الزم برای بهبود وضعیت عدالت در استان قزوین در حوزه های مختلف عدالت

شکل 1-1: فرآیند اجرای تحقیق

ح 1-7-ساختار طر
کلیات  گشــته اســت. در فصــل اول  ح تحقیقاتــی حاضــر در هفــت فصــل تهیه و تدوین  گــزارش طــر
ح، روش  ح، ســواالت طر ح مشــتمل بــر تعریف و تبیین مســأله، اهمیت و ضــرورت، اهداف طر طــر
ح ارائه شــده اســت. در فصل دوم مبانی نظــری و عملی پیرامون  ح و فراینــد اجرای طر اجــرای طــر
گشته است. مفاهیم ارائه شده در خصوص عدالت از دیدگاه اندیشمندان مختلف،  عدالت تبیین 
گونــه شناســی عدالت، نظریه ها و تئوری های مختلــف مطروحه در حوزه عدالت و  تقســیم بندی و 
که  همچنیــن مطالعــات داخلی و خارجی انجام یافته در خصوص عدالت در زمره مواردی هســتند 
گزارش، روش اجرای تحقیق به تفصیل  در این فصل بدان ها پرداخته شــده اســت. در فصل سوم 
گرفتــه اســت. مــواردی همچون نــوع تحقیــق، قلمرو تحقیــق، شــیوه و ابزارهای  موردبررســی قــرار 
گــردآوری داده هــا و اطالعــات، جامعه و نمونه موردبررســی، روش و شــیوه تجزیه وتحلیل داده ها و 
گرفته انــد. در فصل چهارم بر  که در این فصل مورد اشــاره قرار  اطالعــات از جملــه مواردی هســتند 
ح شده در فصل دوم، شاخص ها و معیارهای اندازه گیری  پایه مبانی نظری و همچنین عملی مطر
عدالــت در حوزه هــای مختلــف و از منظــر دیدگاه های مختلف بررســی و ارائه شــده اند تا مقدمات 
الزم برای تلخیص و انتخاب شاخص های مدنظر برای سنجش وضعیت عدالت در استان قزوین 
فراهــم آیــد. در فصل پنجم، مبتنی بر نظرســنجی از خبرگان و متولیان امــر، اقدام به اولویت بندی 
شــاخص های عدالت و انتخاب شــاخص های اولویت دار شــده و شناسنامه شاخص های منتخب 
گشــته اســت. در فصل ششــم بر پایه آمار و اطالعات موجود، ســعی شــده است تا وضعیت  تدوین 
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کشور مورد  کلی عدالت در اســتان قزوین در یک تحلیل مقایســه ای در قیاس با ســایر اســتان های 
کشــوری و همچنین  گرفتــه و جایــگاه اســتان قزویــن در قیاس بــا میانگین  ارزیابــی و مقایســه قــرار 
گرفته است. در فصل هفتم نتیجه محاسبه شاخص های  ســایر اســتان ها مورد تجزیه وتحلیل قرار 
عدالت در استان قزوین به تفکیک انواع شاخص ها و همچنین به تفکیک شهری و روستایی )اما 
بدون تفکیک شهرستانی( ارائه و بر اساس آن وضعیت عدالت در سطح استان قزوین موردبررسی 

گرفته است. قرار 

گشــته اســت. فصول اول تا  ح تحقیقاتــی حاضر در ســه بخش و 11 فصل تهیه و تدوین  گــزارش طــر
ح مشــتمل بر تعریف و  کلیات طر گزارش را تشــکیل داده اند. در فصل اول  گزارش بخش اول  ســوم 
ح و فرایند اجرای  ح، روش اجرای طر ح، ســواالت طر تبیین مســأله، اهمیت و ضرورت، اهداف طر
گشــته اســت.  ح ارائــه شــده اســت. در فصل دوم مبانــی نظری و عملی پیرامون عدالت تبیین  طــر
گونه  مفاهیــم ارائــه شــده در خصــوص عدالــت از دیــدگاه اندیشــمندان مختلــف، تقســیم بندی و 
شناســی عدالــت، نظریه ها و تئوری های مختلــف مطروحه در حوزه عدالــت و همچنین مطالعات 
که در این فصل بدان ها  داخلی و خارجی انجام یافته در خصوص عدالت در زمره مواردی هستند 
گرفته  گزارش، روش اجرای تحقیق به تفصیل موردبررسی قرار  پرداخته شده است. در فصل سوم 
گردآوری داده ها و اطالعات،  است. مواردی همچون نوع تحقیق، قلمرو تحقیق، شیوه و ابزارهای 
جامعــه و نمونــه موردبررســی، روش و شــیوه تجزیه وتحلیــل داده هــا و اطالعــات از جملــه مواردی 

گرفته اند. که در این فصل مورد اشاره قرار  هستند 

بخــش دوم بــا عنــوان »شــاخص ها و معیارهــای اندازه گیری عدالت«، مشــتمل بر فصــول چهارم و 
ح شــده در فصل دوم،  پنجــم اســت. در فصــل چهارم بر پایــه مبانی نظری و همچنیــن عملی مطر
شــاخص ها و معیارهــای اندازه گیری عدالــت در حوزه های مختلف و از منظــر دیدگاه های مختلف 
بررسی و ارائه شده اند تا مقدمات الزم برای تلخیص و انتخاب شاخص های مدنظر برای سنجش 

وضعیت عدالت در استان قزوین فراهم آید.

در فصل پنجم، مبتنی بر نظرسنجی از خبرگان و متولیان امر، اقدام به اولویت بندی شاخص های 
گشته  عدالت و انتخاب شــاخص های اولویت دار شــده و شناســنامه شاخص های منتخب تدوین 

است.

بخــش ســوم دربردارنــده یافته هــای اصلــی پژوهــش بــوده و مشــتمل بــر فصول ششــم تــا یازدهم 
کلی عدالت  اســت. در فصــل ششــم بــر پایه آمار و اطالعات موجود، ســعی شــده اســت تا وضعیــت 



کشــور مــورد ارزیابی و  در اســتان قزویــن در یــک تحلیل مقایســه ای در قیاس با ســایر اســتان های 
کشوری و همچنین سایر استان ها  گرفته و جایگاه استان قزوین در قیاس با میانگین  مقایسه قرار 
گرفتــه اســت. در فصل هفتــم نتیجه محاســبه شــاخص های عدالت در  مــورد تجزیه وتحلیــل قــرار 
اســتان قزویــن بــه تفکیک انــواع شــاخص ها و همچنین به تفکیک شــهری و روســتایی )اما بدون 
تفکیک شهرســتانی( ارائه و بر اســاس آن وضعیت عدالت در ســطح اســتان قزوین موردبررسی قرار 
گرفتــه اســت. در فصل هشــتم نتایج محاســبات و تحلیل هــای مربوط به شــاخص های عدالت به 
طور مقایســه ای برای شــش شهرســتان اســتان قزوین ارائه شــده اســت تا تصویری از وضعیت هر 
گردد. در فصول نهم و دهم وضعیت احساس  شهرســتان در مقایســه با ســایر شهرســتان ها فراهم 
که در فصل نهم وضعیت احساس  گرفته است. به گونه ای  عدالت در استان قزوین موردبررسی قرار 
عدالت به تفکیک مناطق شــهری و روســتایی اســتان ارائه شده اســت. در فصل دهم نیز وضعیت 
عدالت به تفکیک در ســطح شهرســتان های شــش گانه اســتان قزوین موردبررســی و مقایســه قرار 
کاربردی  گرفتــه اســت. در فصل یازدهم نیز ضمــن جمع بندی یافته های پژوهش، پیشــنهادهای 

گشته است. در خصوص تقویت عدالت در استان قزوین ارائه 



مقدمه
کوتاه مــدت، میان مــدت و  عدالــت، شــرط ضــروری موفقیــت در هرگونــه برنامه ریــزی اجتماعــی 
بلندمدت است، زیرا همه برنامه ریزی ها، ابتکارها و تالش ها برای این است که با توجه به موقعیت 
گیرد. بر اســاس معیارهــای تحلیل  تاریخــی و زمانــی و مکانــی اشــیا، هــر چیــزی در جای خود قــرار 
گر  کــه همه اجزای مجموعه هــا به گونه ای در ارتباط متقابل بــا یکدیگر قرار دارند ا سیســتمی ازآنجا
جزء یا اجزایی از یک نظام در جای خود قرار نگیرد، این نظام به تناســب اهمیت این نابجایی، از 
کلی، عدالت شرط وجود، استمرار و پایداری  که در مقیاس  گفت  عدالت دور می شود. لذا می توان 

هر مجموعه برنامه ریزی شده و ساخته دست بشر است( متفکر آزاد و همکاران، 1۳98: 278(.

که  گونی  گونا عدالت اساســی ترین مفهوم در فلســفه اخالق، سیاست و حقوق است. پرسش های 
دربــاره عمــل و رفتــار و شــیوه زندگی درســت در ســطح فــردی، جمعی و سیاســی و درســتی اعمال 
کارگــزاران عمومی و نیز درباره حقوق و تکالیــف و تعهدات فرد و ماهیت  افــراد حقوقــی و مقامــات و 
کلی عدالت قرار  ح می شود همگی در ذیل مفهوم  سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت ها طر
می گیرند. همچنین ایجاد تعادل میان غایات و اهداف مختلف زندگی انسان مانند شادی، رفاه، 
فضیلت، معرفت و غیره و نیز ایجاد تعادل میان خواست ها و غایات خصوصی و عمومی و باالخره 

2
مبانی نظری و ادبیات 
مرتبط با عدالت

فصل2:  مبانی نظری و ادبیات مرتبط 
با عدالت
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بهره برداری متعادل از ثروت و شــیوه توزیع آن جزئی از بحث عدالت به شــمار می روند. بااین حال 
مبحــث عدالت صرفا نظری نیســت، بلکه اساســا معطوف به عمل اســت و بــه عبارتی از این حیث 
که بر طبق آن اعمال آدمیان در سطوح و  کی است  موضوع اصلی آن تصمیم گیری برای تعیین مال

گون در رابطه با هم مورد داوری قرار می گیرد )بشیریه، 1۳79( گونا حوزه های 

ســاختار این فصل در دو بخش تنظیم شــده اســت. در بخش اول سعی شده است تا به منظور ارائه 
تصویری از ابعاد پیچیده عدالت، مفهوم و تعاریف آن ازنقطه نظر صاحب نظران و اندیشمندان حوزه 
کــه از منظر رویکردهای مختلف در  گیــرد و عالوه بر آن تئوری های مختلفی  عدالــت موردبررســی قرار 
گیرد. همچنین در بخش دوم این فصل ســعی شــده  حوزه عدالت ارائه شــده اســت مورد بحث قرار 

گیرد. است تا مطالعات تجربی داخلی و خارجی انجام یافته در زمینه عدالت موردبررسی قرار 

2-1- مبانی نظری
در ایــن بخــش ابتــدا تعاریــف و مفاهیــم مرتبــط بــا عدالــت مبتنــی بــر رویکردهــا و اندیشــه های 
ح شــده در  گشــته و به دنبال آن مهم ترین نظریه ها و تئوری های مطر صاحب نظران مختلف ارائه 

گرفته است. حوزه عدالت ارائه شده و موردبررسی قرار 

2-1-1- تعاریف و مفاهیم مرتبط با عدالت
که  کلی است  عدالت معادل واژه )Justice( از ریشه التین )Ustitia( در انگلیسی و فرانسه، مفهومی 
برداشت های متفاوت و فراوانی در خصوص آن وجود دارد. اندیشمندان علوم اجتماعی و انسانی 
کلمــه ارائه نموده اند  از دوران یونــان باســتان تــا به امــروز مطالب فراوانی در خصــوص معنای این 

)کیاساالر و غالمی، 1۳95: 107(.

که  ح می شوند  در ارتباط بـــا مفهـــوم عـــدالت، مفاهیمی چـون برابـــری، انصاف و مساوات نیز مطـر
گرفته شده اند. درواقع تحقـق عـدالت،  کار  گاهی با مفهومی متفاوت با آن به  گـاهی مترداف با آن و 
کمیت و مبنای توجیه ضـرورت وجـود دولت تلقی می شود. در حقیقـت،  سنگ پایه مشروعیت حا
کــه عقل جمعــی همه افراد بشـــر، آن را مستحســـن و نیکو می شــمرد.  عـــدالت از مفـــاهیمی اســت 
عدالت بـــه مثابـــه مفهـــومی، بـــا ســـطح انتزاع بسیار بـاال، از دیر بـــاز ذهـن بشـر را بـــه خـود مشغول 
که مباحثه درباره چیســـتی عدالت، به مثابه یکی از محوری ترین ســواالت  داشــته اســت تا جایی 

فلسـفه سیاسی، همچنان استمرار دارد )پورعزت، 1۳80: 85(.
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که خود مفهوم  کلیدی تشـکیل دهنده مفهـوم عـدالت اجتماعی، عنصر برابری است  یکی از عناصر 
قابل درک و ملموسی است، اما از نحوه ترکیب آن با دیگر عناصر می توانیم به تعریف های مختلفـی از 
که بـر مبنـای  کنـیم. به عنوان مثال تعریفـی از عدالت اجتماعی  مفهـوم عـدالت اجتماعی دست پیدا 
ترکیبـــی از دو عنصـــر برابری در فرصت ها و پذیرش شایستگی ها و قابلیت ها شکل می گیرد با تعریف 
کاماًل متفـــاوت و متمـــایز اســـت و سیاست های  تک عنصری برابـــری در همـــه امکانات و امتیازات، 

کاماًل متفـاوت و در بسـیاری از موارد متضادی را در پی دارد )هزار جریبی، 1۳90: 42(. اجتماعِی 

که بـه هـر شـخص اجـازه می دهد  کردن ترتیبات نهادی ای اسـت  هدف عدالت اجتمـاعی، مشـخص 
کمـک نماید. به نظر هایک دست یافتن به عـدالت اجتماعی،  کامل بـه سـالمت اجتمـاعی  تا به طور 
که در جامعه تولید  که بتوان آنچه را  که آحاد جامعه به گونه ای سازمان دهی شـوند  مسـتلزم آن است 
می شود به سهم های خاصی میان افراد یا گروه ها تقسـیم نمـود. به عبارت دیگر جامعه باید به سازمان 

هدفمند تبـدیل گردد تا بتوان آرمان عدالت اجتماعی را تحقق بخشـید )غنی نژاد، 1۳81: 45(.

که بر اســاس شــرایط خــاص زمان و مــکان و نیــز نگرش های مختلف فلســفی و  الزم بــه ذکــر اســت 
جهان بینــی تعاریــف مختلفــی از عدالــت ارائه شــده اســت. در آیین زرتشــتی، اهورا مــزدا، جهان را 
کــه به قانون  گاتهــا )متن مذهبی این آیین( اســت  کمتــر بندی از  کرده و  بــر اســاس عدالــت ایجــاد 
اشــا )عدالت( اشاره نکرده باش. در ســنگ نوشته های ایران باستان به ویژه دوران هخامنشی و از 

ح شده است )بوریس، 1۳75: 172(. کتیبه های داریوش، عدالت بارها مطر جمله در 

که به  کرده اند: یکی دیدگاه مبتنی بر تناســب1  به طور ســنتی مفهوم عدالت را به دو صورت تفســیر 
که  کتاب اخالق وی نسبت داده شده است. دیگری دیدگاه برابری خواه2  طور سنتی به ارسطو در 
کرده است. اصل تناسب برای توصیف عدالت توزیعی به  گرگیاس۳ آن را تدوین  افالطون در رساله 
که برونداد افراد با درونداد  کار می رود مانند اینکه یک موقعیت منصفانه عبارت از موقعیتی است 
آن ها تناسب داشته باشد. این رویکرد مبتنی بر تناسب شامل دو مولفه اقتصادی و انصاف است. 
رویکرد برابری خواه شــامل دو مولفه نیاز و تســاوی اســت. بین فرهنگ ها از نظر عدالت اجتماعی 
تفــاوت وجــود دارد. فرهنگ های جمع گرا مثــل چین بر برابری خواهــی و فرهنگ های فردگرا مثل 

کید می کنند )بشیریه، 1۳74: 6(. آمریکا بر فردگرایی اقتصادی و دیدگاه های مبتنی بر تناسب تا

1- Proportionality
2- Egalitarianism
3- Gorgias



سنجش وضعيت عدالت در استان قزوين 6ف

گون، نظـرات متفــاوتی درباره مفهوم عدالت، ابراز شده است. فیثاغورث  گونــا در میان اندیشـمندان 
که قوانین بشری باید بر  متاثر از زرتشت و پارسیان از قانون الهی برتری به نامه عدالت سخن می گوید 
گیرند. در نگرش وی افراد مطابق استعداد طبیعی شان درجات مختلفی می یابند  اساس آن شکل 
که قابلیت آن ها را دارند و می توانند  کســانی قرار می گیرد  و حکمت و قدرت و ثروت بیشــتر در اختیار 

گیرند )کاتری، 1۳75: 92(. کار  آن ها را در جهت مصالح عالیه خویش و جامعه به 

سقراط نیز متاثر از فیثاغورث منشأ عدالت را تعادل قوای روحی دانسته است و بزرگ ترین تالش در 
گرد سقراط عدالت  زندگی را مبارزه با عوامل ناهماهنگ کننده نفس آدمی می شــمرد. افالطون شــا
کارها بر اســاس  را اعتدال قوای روحی تحت فرمان عقل )غلبه عقل بر خشــم و شــهوت(، تقســیم 
کارایی در انجام وظایف می دانســت. از  کثر  کثر مطلوبیــت اجتماعی و حدا اســتعداد طبیعــی، حدا
که  کاری  کار داشــته باشــد، یعنــی  کــه هر فــرد در جامعه خویش تنها یک  نظــر او عدالــت آن اســت 
مطابق با طبیعت خود برای آن استعداد ویژه ای را دارا باشد. افالطون عدالت را مکنون در فطرت 

ک خوبی قانون را هماهنگی با آن می دانست )رستمی، 1۳85: 290(. هر انسان و مال

کرده  کلـــی بـــرای جامعـــه مطلوب یا مدینه فاضله از عدالت بحث  افالطـــون، ضـــمن ارائـــه تصـــویر 
که مدینه فاضـله، چهـار صـفت عـدالت، حکمت، شجاعت و خویشتن داری  است. او معتقد است 
کــه برجســته ترین آن هــا عدالــت اســت و ایــن صفــت، بقیــه را بــه وجود مــی آورد و  را در خـــود دارد 
هماهنگ کننده آن ها، هم در اجتماع و هم در وجود فردی اســت. به زعم افالطـــون، عـــدالت این 
که در اجتمـاع دارد، خشـنود باشـند و آن را  که هـــر یک از افـراد جامعـه بـه وضـــع و موقعیتی  اســـت 
کمـال انجام دهند )جمشیدی، 1۳58: 62(. ارسطو،  کنند وظایف مربـــوط بـــه آن را بـــه حـد  قبول 
گرد افالطون نیز، سعادت راستین آدمی را در فضیلت می داند و فضـــیلت نیز در بـــاالترین وجـــه  شا

خود در عدالت متجلی می گردد )عالم، 1۳76: ۳1(.

کــم بــر خلقــت وظیفه حکومــت را تضمیــن آن می دانــد. وی می گوید در  ک قانــون طبیعــی را حا ال
کار، ثروت های طبیعی مشــترک به مالکیت در می آید؛ امــا این حق طبیعی دارای حدومرز  نتیجــه 
کار دیگر آن همراه شود )جمشیدی، ١٣٨٠:٧٦(. است و نباید با اسراف یا دست اندازی به حاصل 

روســو در تبییــن عدالــت به منافع مشــترک حاصــل از ایمان، عشــق و تربیت توجــه دارد و می گوید 
کوچک، ضرورت ادامه زندگی است ولی نهادهای اجتماعی آن ها را به نابرابری های  نابرابری های 
کرده، انسان ها را از آزادی و برابری دور می سازند. در دیدگاه او مالکیت خصوصی  اجتماعی تبدیل 
گرچه عدالت را ناشــی از  کانت  از مهم تریــن عوامل نابرابری غیرطبیعی اســت )روســو،1۳54: ۳4(. 
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کشــف آن از طریق تعقل و  قــرارداد اجتماعــی می دانســت؛ اما به گونــه ای به حقوق طبیعــی و لزوم 
مبــارزه با نفس باور داشــت. او مالکیت عمومی زمین، تقســیم قوا و حــذف امتیازهای موروثی را از 

مظاهر حقوق طبیعی می دانست )همان: 185(

که با اهمیتی  که عـدالت، یکی از اصـطالحات مبنایی سیاست و اخالق است  کمپیل معتقد است 
عالم گیر در همه نظریه های سیاسی و اجتماعی، نقـــش محـــوری دارد. اعتبار جهانی آن به توسعه 
که دســت یابی بــه تعریف واضح و  کاربردی انجامیده  ح های  مجموعـــه متنـــوعی از تحلیل هــا و طر
دقیق درباره آن را دشوارتر ســـاخته است؛ ازاین رو، عدم توافـــق بســـیاری دربـــاره معنـــای عدالت و 

مصادیق اعمال عادالنه و ناعادالنه به وجـود آمده است )همان: 86(.

که فرد از ســر نفع طلبی به آن ها رضـــایت داده  به نظر هابز، عدالت عبارت اســت از عمل به تعهداتی 
کــه متاثر از اندیشــه هابــز و الهام بخش مکتب  اســـت. پــس اســاس عدالــت، قرارداد اســت. هیوم نیز 
اصـــالت فایــده بـــود، عدالت را در تامین منافع متقابل می دید. مســأله عدالت، اصــال در جایی پدید 
کار باشد. از همین رو مردم می توانند، درباره عمـــل عادالنــــه بــه  که منافع و اختالف آن ها در  می آید 

توافــق وضــع قــرارداد برســند؛ چنــین قراردادی باید، با توجه به نفـع فـردی، عادالنـه تلقـی شود.

مارکس دو نوع عدالت را برای دو نوع جامعه ترسیم می کند: الف( عدالت در جامعه سوسیالیستی 
کمونیستی. نظریه مارکس برای جامعه سوسیالیستی به این صورت است  و ب( عدالت در جامعه 
کــه در آن مالکیــت، ســرمایه داری و اســتثمار از بیــن رفته اســت. یعنــی توزیع زمانی عادالنه اســت 
کند. هر چنــد برخــی از نابرابری هــا در این  کارش در تولید دریافــت  کــه هــر فــردی بــه انــدازه ســهم 
نظــام همچنان وجود خواهند داشــت. از نظر دورکیم نیز مســئله مبارزه طبقاتــی و بنی عدالتی در 
کار هنگامی اخالقی است  توزیع قدرت در نظام سرمایه داری دارای اهمیت است. از نظر او تقسیم 
کل جامعه  کننــد و از تعهدات خــود در مقابل یکدیگــر و  کــه افــراد بــا خویشــتن داری با هــم برخورد 
که افــراد از فرصت های برابر، برای دســتیابی به  کنــار هنگامی عادالنه اســت  گاه باشــند. تقســیم  آ

پایگاه های اجتماعی برخوردار باشند. )قاسمی و همکاران، 1۳89: 117(.

کــه شــاخص ترین نظری عدالــت اجتماعــی غربــی در دهه های اخیر اســت، بر   نظــری عدالــت رالــز 
توافــق قــراردادی بــه صــورت پایه و اســاس تشــخیص اصول عدالــت تکیــه می کند. او هیــچ تلّقی و 
تصوری پیشــینی از عدالت عرضه نمی دارد و محتوای اصول عدالت را به توافق حاصل شــده میان 
کتــاب نظریه عدالت  که خودش در مقدمه  افــراد در »وضــع نخســتین» موکول می کنــد. همان طور 
که به وســیله متفّکرانی  تصریح می کند، اندیشــه او ارتباط محکمی با ســّنت قرارداد اجتماعی دارد 
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کامل تر و پیشــرفته  گرفته شــده اســت و او در صدد ارائــه مدلی  کانــت پی  ک، روســو  نظیــر جــان ال
کتاب نظریه ای درباره  که از مشکالت تقریرهای قبلی مصون باشد؛ اما آنچه در  ازاین رویکرد است 
عدالت مورد توجه رالز اســت، رســیدن به »عدالت به مثابه انصاف« اســت. رالز درباره عدالت ابراز 
که برداشــت او از عدالت به مثابه انصاف مناســب ترین مبنای اخالقی را برای یک جامعه  می دارد 
کتاب رالز در پی پایه ریزی این مبنای اخالقی است؛  دموکراتیک تشکیل می دهد؛ بنابراین در این 
گر چه او این ایده را بســط نمی دهد. برای رســیدن به اصول عدالت رالز از ابزاری اســتفاده می کند  ا
کاماًل اخالقی هســتند. مدعای اصلی در ســنت قرارداد اجتماعی را می توان در یک جمله بیان  که 
کــرد: اجتماعــات و نهادهــای سیاســی نظیر دولت و قوانیــن آن از یک توافق نخســتین میان افراد، 

که توجیه کننده همین نهادها نیز هست )هزار جریبی، 1۳90: 50-49(. شکل می گیرند 

کید متون جدید در مســئله عدالت بر توزیع امکانات اولیه شــامل حقوق، آزادی ها،  آمارتیاســن تأ
که تبدیــل امکانات  فرصت هــا، درآمــد، ثــروت، عــزت نفــس را متذکر می شــود ولــی می گویــد ازآنجا
اولیــه بــه آزادی انتخاب میان شــقوق مختلف ترکیب عملکردها و دســتاوردها بــرای افراد مختلف 
متفاوت اســت برابری در داشــتن امکانات اولیه ممکن اســت با نابرابری های جدی همراه باشــد. 
از ســویی قابلیــت افــراد در اســتفاده از امکانات متفاوت اســت. یک فــرد معلول با وجــود امکانات 
که در مقابل بیماری ها آسیب پذیرتر است،  کمتری برخوردار اســت و فردی  اولیه بیشــتر از قابلیت 
کمتری برخوردار می شــود. ایــن امر در  علی رغــم دارا بــودن مــواد غذایــی بیشــتر و بهتــر از ســالمتی 
کشورهای مختلف نیز مصداق دارد. همچنین دو فرد با قابلیت های یکسان و حتی  زمینه اقتصاد 
اهداف یکســان ممکن اســت دســتاوردهای متفاوتی داشــته باشند. از دیدگاه ســن باید عدالت را 
فراتــر از امکانــات اولیه و عوامل تاثیرگذار بر رفاه و حتی علل قابلیت های اشــخاص دانســت. از نظر 
کافی نیســت.  کامال  گرچه برای توجه به عدالت جنبه محوری دارد ولی  او، چشــم انداز قابلیت ها، 
او قضــاوت عادالنــه در ارزیابی امکانات و نتایج جهت دســت یابی به عدالت را نیز الزم می شــمارد. 
که نیازها متفاوت اســت نمی توانــد نیازها را به طور  در دیــدگاه ســن، برابــری امکانات اولیه، زمانی 
یکســان بــرآورده ســازد. همچنین به علت اینکه نمی تــوان وزن برابری به رفاه افــراد داد، نمی توان 
کردن رفاه جمعی را یکی از مقتضیات برابری دانســت. وی دفاع از نابرابری را درصورتی که  کثر  حدا
که  ح می کند و معتقد اســت  کارایــی یا به افزایش انگیزه ارتقــا و اهداف می انجامد مطر بــه افزایــش 
گــر به افراد تواناتر قابلیت های بیشــتری در اداره حکومت داده شــود به نفــع همگان خواهد بود.  ا
کــه بــا تقســیم ناپذیری فرصت هــای اقتصادی همراه اســت،  کــه فناوری  در مثالــی دیگــر می گویــد 
می تواند به خاطر نیل به اهداف جمعی با عدم تقارن عملیاتی فوق همراه باشد. او این حرف رالز 
که هر فرد برای  که اعطای امکانات بیشتر به افراد ماهرتر غیرعادالنه نیست به شرطی  را می پذیرد 

رقابت فرصتی برابر داشته باشد )رستمی،1۳84: 294(.
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کمــال می دانــد و تفــاوت در توانمندی ها را تنهــا موضوع  ابوعلــی ســینا جامعــه را بســتر حرکت بــه 
کــه بــر مبنــای مشــارکت و هم زیســتی  کار و تقســیم مســئولیت های اجتماعــی می شــمارد  تقســیم 
می تواند جامعه ای متعادل )فاقد ســلطه، تبعیض و فاصله طبقاتی شــدید( ایجاد نماید. او جمع 
که حد وسط اوصاف انسانی هستند را عدالت نام می نهد  ســه فضیلت عفت، شــجاعت و حکمت 

)ابن سینا،1404 ق: ۳۳5(.

که مورد  کتاب عــدل الهی اشــاره می کنــد  اســتاد مطهــری در مجمــوع بــه چهــار تعریــف از عــدل در 
چهــارم بــه تعریــف عــدل الهــی اختصاص دارد و ســه مــورد دیگــر عبارت انــد از: الف مــوزون بودن و 
که اجــزاء مختلفــی دارد و هــدف خاصی را  تعــادل تناســب و تعــادل در اجتمــاع، یعنــی جامعــه ای 
گرفته شــود و متناســب  که میزان احتیاجش در نظر  دنبال می کند، برای تعادل آن ضروری اســت 
گــردد. در چنیــن تعریفی پــای مصلحت به میــان می آید،  بــا آن احتیاجــات بودجــه و نیــرو مصرف 
گرفته  کل منظور است در نظر  که از  کل و هدف هایی  که در آن بقاء و دوام  کل مصلحتی  مصلحت 
می شــود. ب( مســاوات و نفی هرگونه تبعیض: این امر به ظاهر مفهوم زیبایی است، استاد در این 
مورد نیز با نگاه نقاد خود به دقت معانی مختلف مســاوات را از هم جدا و موشــکافی می کنند. ج ( 
کردن  کردن به حق هر ذی حق را: در مقابل، ظلم عبارت است از پایمال  رعایت حقوق افراد و عطا 
حقــوق و تجــاوز و تصرف در حقوق دیگــر آن معنی حقیقی عدالت اجتماعی بشــری، یعنی عدالتی 
که در قانون بشری باید رعایت شود و افراد بشر باید آن را محترم بشمارند همین معنی است )هزار 

جریبی، 1۳90: 50-51(.

عالمه طباطبایی، در یک تعریف مشهور در المیزان عدالت را چنین توصیف می کند: »و هی اعطاُء 
ُه وَضُعُه فی موضع الــذی َینبغی َلُه و الجانبان فیهــا الظلم و االنظالم« 

َ
ُکل ذی حــق ِمــن القــوّیِ َحّق

کنی و دو  که حق هر قوه ای را به او بدهی و هر قوه ای را در جای خودش مصرف  عدالت آن اســت 
طرف افراط و تفریط عدالت عبارت می شود از ظلم و انظالم.

مرحــوم شــهید صــدر، عدالــت را یکی از ســه اصل سیســتم اقتصادی اســالمی برمی شــمارد و آن را 
کــه توزیع در  شــامل دو اصــل فرعــی تکافــل عمومی و تــوازن اجتماعــی می داند و بر این باور اســت 
کردن عدالت اســت. توازن افراد جامعه از حیث معیشــت اســت نه  جامعه اســالمی قادر به محقق 
درآمــد. تکافــل به معنای اهتمام به مصالح جامعه و همفکــری و همیاری در جهت تحقق عدالت 

اجتماعی، شکوفایی استعدادها و بهره وری است )صدر، 1۳9۳: ۳47(.



سنجش وضعيت عدالت در استان قزوين 0ف

از دیدگاه امام خمینی )ره(، انســان عصاره همه موجودات و فشــرده تمام عالم است. رسالت انبیا 
که این عصاره بالقوه را بالفعل ســازند. تالش همه انبیا ایجاد عدالت اجتماعی و باطنی  این اســت 
کمال الهی اســت. در عرصه عمل، حدود  در انســان اســت. عدالت صراط مســتقیم سیر انســان تا 
کثر بهره وری و رشــد و  مالکیــت و میــزان مصــرف می بایــد بر اســاس حق و عدالــت و در جهــت حدا

تامین عدالت اجتماعی باشد )رستمی، 1۳82: 292(.

کل قابل دسته بندی به سه  که در  گسترده و متفاوتی از عدالت شده است  به لحاظ فلسفی تعاریف 
که عدالت را قرار دادن هر چیز سر جای خود  دسته اصلی هستند؛ دسته اول شامل تعاریفی هستند 
یا بهره بردن بر اســاس اســتحقاق می دانند. این دسته از عدالت به نوعی می تواند منطبق با عدالت 
کــه عدالت را بــه نوعی به معنــای برابری  تخصیصــی در اقتصــاد باشــد؛ دســته دوم تعاریفی هســتند 
کارایی قرار می گیرد همیــن تعریف برابری  که در اقتصاد مقابــل  می گیرنــد. درواقــع تعریفــی از عدالت 
که بیشتر مبتنی  است. این تعریف از عدالت منطبق با عدالت توزیعی در اقتصاد است؛ دسته سوم 
بــر تعریف رالزی از عدالت اســت، عدالت را به مثابه انصــاف می داند. در این مفهوم حالتی عادالنه تر 
که پایین ترین طبقه جامعه بیشترین رفاه را داشته باشد. درواقع در این حالت سطح عدالت  است 

کری و همکاران، 1۳98: 12(. فقط تابع رفاه پایین ترین سطح جامعه است )شا

کریم 2-1-2- عدالت در قرآن 
کلمت  کتب است. آیه شریفه »و تمت  از منظر قرآن عدل اساس خلقت و هدف ارسال رسل و انزال 
که تمامی  لــت دارد  کم بر خلقت اطالق می شــود و دال ربــک صدقــًا و عــداًل« بر مجموعــه قوانین حا
گرفته اســت. از دیــدگاه قرآن تمامــی عناصر ریز و درشــت نظام های  خلقــت بر اســاس عدل شــکل 
گیرد تــا منظومه انســانی به یــک تعادل  مختلــف زندگــی انســان می بایــد بــر اســاس عدالت شــکل 
کلــی برســد و بتواند مســیر تکاملــی خویش را بپیمایــد. رعایت عــدل در تنظیــم قراردادهای فردی 
کمال  کــه نظــام اجتماعی را شــکل می دهد الزم اســت و صــرف رضایت طرفیــن نقطه  و اجتماعــی 
یک عقد نیســت؛ بلکه جهت گیری قراردادها باید به ســمت عدالت باشــد. رعایت عدل در هر نوع 
حکم و داوری، رأی، سیاســت گذاری، ارزیابی و ارزش گذاری واجب اســت. اصالح هر اختالفی باید 
کرد تا  کرد می باید با آن قتال  گروه دیگر ســتم  گروه از مســلمانان بر  گر یک  بر اســاس عدل باشــد و ا

به امر خدا برگردد.
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که بارها در قرآن اســتفاده شــده، واژه قســط اســت. در دیدگاه قرآن،  از واژه های مترادف با عدالت 
ج نمی شود و نظام تشریع  خدا خود قیام کننده به قسط است. یعنی نظام تکوین او از تعادل خار
او نیز می تواند حیات بشری را به تعادل بکشاند. قسط فلسفه ارسال رسل است و مردم باید قوام 
بــه قســط باشــند؛ یعنــی آن را در همــه حال و در همــه امور برپا دارند و حتی تا ســرحد شــهادت به 
آن امر نمایند؛ زیرا امر به قســط تقیه بردار و قابل محافظه کاری نیســت. قســط مبنای قضاوت ها، 
شــهادت ها، اصالح اختالفات و هرگونه اقدامی اســت. بیرون روندگان از مســیر قســط و عدل هیزم 
جهنــم هســتند. تمامــی ســنجش ها، ارزیابی هــا، قیمت گذاری هــا، تعیین مــزد و... باید بر اســاس 

گیرند. قسط باشد. بازارها نیز باید بر اساس قسط شکل 

که  عالمــه طباطبایــی در ذیــل آیــه 58 از ســوره هــود می فرمایــد اوفــوا از ایفــا و به معنای آن اســت 
کامــل بپردازیم و بخس بــه معنای نقص اســت. جامعه مدنی اساســش بر  حــق هرکــس را بــه طــور 
گــر در معاملــه بــه فرد خیانت شــود، تدبیــر او در زندگــی تباه و نظام معیشــت او  دادوســتد اســت. ا
که چه میزان تالش بــه عمل آورد؟ اما  مختــل می شــود؛ زیــرا او بر اســاس نیازهای خود می ســنجد 
گمان می کند سنجش او از نیاز و تالش نادرست بوده است؛  کنون احتیاجش برآورده نمی شود و  ا
کند و دچار خبط و ســرگیجه می شــود. شــیوع  در نتیجــه نمی توانــد بــه حســِن تدبیر خــود اعتماد 
ایــن امــر در جامعه آســیب های جدی به آن وارد می ســازد. خداوند در ادامه آیــه برای آنکه منطق 
کنتم مؤمنین«  سودپرســتی و ظلــم در قراردادهــا را باطل ســازد می فرماید: »بقیه اهلل خیرلکــم آن 
که جامعه  باقیمانده الهی برای شما بهتر است. مراد از بقیه، سود اندک و متناسب با تالش است 
که خداوند به آن ســود  لت دارد  کلمه بقیه اهلل دال بــه مقتضــای فطرتش به دادن آن راضی اســت. 
که سود اندِک مشروع  که تنها بقیه اهلل  اندک بقاء و دوام می بخشد. آیه ١٧ سوره رعد نیز می فرماید 

کِف سیل، نابود شونده است. و مطابق فطرت است برای مردم نفع دارد و غیر از آن همچون 

گرفته اســت. خداوند بــرای تحقق  کــه در قران مورد اشــاره قــرار  میــزان نیــز یکــی از واژهایی اســت 
که با آن حق و باطل را بســنجد. میزان  عدالت ترازویی با نام میزان در اختیار انســان نهاده اســت 
که با آن اشــیا را اندازه می گیرند و میزاِن هر چیزی )دما، طول،...( به حســب خود آن  ابزاری اســت 
که با آن حق از باطل، راست از دروغ، عدل از ظلم و  چیز است. به عبارت دیگر میزان چیزی است 
کتب آسمانی میزانی به مردم می دهند  فضیلت از رذیلت تمیز داده می شــود. مجموعه رســوالن و 

که می توانند عدالت را بشناسند و اقامه نمایند.
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که در قران ذکر شــده اســت بــه تعبیر امام خمینــی، مالصدرا و دیگر  همچنیــن صراط مســتقیم نیز 
آن همــان طریق عدالت اســت )جمشــیدی، 1۳80: 454(. صراط مســیری بــرای حرکت، پویش و 
گرفتن و ایســتایی است. مستقیم از ریشه قوام )پایداری( و قیمت )ارزش( و از باب  تحول، ســکون 
کمالی  کــه معنی طلب در بــردارد؛ یعنی در هر نقطه آن امکان طلــب و ره یافتن به  اســتفعال اســت 

باالتر و قوامی برتر و ارزشی بیشتر وجود دارد.

گرفته است. جامعه  که به معنای اعتدال و میانه روی اســت. در قرآن مورد اشــاره قرار  واژه وســط نیز 
که متعادل  اسالمی در آیه ١٤٣ سوره بقره با عنوان »امه وسطا« نام برده شده است؛ یعنی جامعه ای 
و معتدل اســت و می باید در تعادل و توازن، الگو اســوه دیگر جوامع باشــد. واژه قصد ریشــه اقتصاد و 
که  که در قرآن آمده است. آیه شریفه ١٩ سوره لقمان امر می کند  به معنای راه راست و عدالت است 
که به طور  تمامی رفتارهای نظام زندگی باید بر اساس عدالت و اعتدال باشد. همچنین واژه حق نیز 
که از  مکرر در قرآن اســتعمال شــده اســت با عدالت ارتباط تنگاتنگ دارد. عدل یک نوع توازن اســت 
بی ثباتی ها، نوسان ها، نابسامانی ها و رکود جلوگیری می کند و مجموعه حقوق، مبنای نظام عادالنه 
را تشکیل می دهند. قوام آسمان و زمین به عدل است و عدل اعطاء حق است. قوام حیات انسان 
نیــز بــه اعطــای حقوق افراد اســت. حق بر امــور ثابت اطالق می شــود و امر ثابت قابل اعتبار نیســت؛ 
کشــف حقوق از ســوی  کرد. حق از حقیقت انســان و خلقت انتزاع می شــود.  کشــف  بلکه باید آن را 
که انســان، طبیعت و جامعه را بشناسند. این شــناخت بدون استمداد از  کســانی امکان پذیر اســت 
کامل نیست. مجموعه هستی یک حقیقت مرتبط است و انسان ها نسبت به نسل ها و حتی  وحی 

موجودات دیگر حقوق و تکالیفی دارند )رستمی، 1۳84: ۳00-۳04(.

ک عدالت 2-1-3- احساس و ادرا
دانســتن و پذیرفتــن اصول عدالت توســط مــردم و باور عموم بــه رعایت این اصول از شــرایط جامعه 
بسامان است )رالز، 1۳87(. وجود عدالت به مثابه ارزش اجتماعی همیشه با قضاوت ها و نگرش های 
که این برداشت ها مفاهیم احساس بی عدالتی یا احساس عدالت  مختلف افراد جامعه مواجه است 
را در آن ها شــکل می دهد )میکوال1، 2001(. احســاس عدالت، در حقیقت برآیندی از ذهنیت )نظر( و 
کاملی با نظریه های  عینیت )عمل( اســت. در حوزه عدالت اســت. در جامعه، مردم قاعدتًا آشــنایی 
کســب می کند، در ذهن  که در زندگی  عدالــت ندارنــد؛ لیکــن هر فرد بر اســاس آموزه هــا و تجربه هایی 

1- Mikula
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خــود بــه نتیجه گیری خاصی درباره عادالنه یا ناعادالنه بودن ابعاد مختلف جامعه می رســد. دوگی، 
که انسان در مقابل  از متفکران مشهور در زمینه حقوق عمومی، معتقد است عدالت مفهومی است 
پدیده های اجتماعی، آن را در ضمیر خود احساس می کند. این تعریف دو نتیجه همراه دارد؛ اول این 
کنند به این ترتیب،  که درباره آن باید داوری  که مردم اند  که عدالت پدیده اجتماعی است و دوم این 
که عدالت برآمده از ســاخت جامعه و زندگی اجتماعی اســت و عامل به وجود  گرفت  می توان نتیجه 
آمدن حس عدالت در باور مردم می شود و متقاباًل باور مردم ممکن است به تحقق عدالت بینجامد 

و پایه بسط عدالت در جامعه باشد )نوایی لواسانی، 1۳92: 160(.

ک آن به طورجــدی توجــه شــده اســت.  در آثــار نســبتا جدیــد جامعه شناســی بــه عدالــت و ادرا
کار می کنند، در این بحث پایه گــذار مطالعات جدیدی درباره  که در ســطح ُخــرد  جامعه شناســانی 
گرفته اســت )میرسندســی،  کانون توجه روان شناســان اجتماعی نیز قرار  که  درک عدالت بوده اند 
1۳87(. از منظــر جامعه شناســی می تــوان بــه دو رویکــرد نظریه مبادلــه و نظریه محرومیت نســبی 
کــه می تــوان در پرتــو آن تصویــر روشــن تری از مفهــوم احســاس عدالــت یــا احســاس  اشــاره نمــود 

گرفته اند. بی عدالتی ارائه داد. ذیال این دو رویکرد به طور مختصر مورد اشاره قرار 

نظریه مبادله برای تبیین احساس عدالت
نظریه مبادله در ارتباط بنا ارزیابی ها و احساس عدالت، دارای جایگاه ممتازی در بین نظریه های 
گرایــش جدیــدی در مطالعــه ارزیابی هایــی از  جامعه شناســی اســت، به عــالوه آن هــا ایجادکننــده 
عدالت در روان شناســی اجتماعی شــده اند. به طورکلی، رویکردهای مبادله اصواًل به یک »قاعده 
توزیــع منفــرد« یعنــی »اصل انصــاف« و آزمون »پیامد تخلــف از آن« معطوف می شــوند. همچنین 
که چرا انصاف، قطع نظر از اســتحقاق، هنجار  رویکردهــای مرتبــط بــا این نظریه توضیح می دهنــد 

کم بر مبادله است. عادالنه حا

کار می روند.  که برای توضیح الگوهای سازمان اجتماعی به  هومنر پنج اصل بدیهی را برمی شمارد 
چهــار اصــل اول مربــوط بــه تکــرار فعالیت، پــاداش و ارزش فعالیت در قالب اندیشــه نظــری هومنز 
هســتند و اصل پنجم به بیان عدالت توزیعی می پردازد. طبق این اصل انســان ها ارزیابی می کنند 
کــه آیــا پاداش هــای دریافــت شــده از یک موقعیــت با هزینه صرف شــده بــرای آن و ســرمایه گذاری 
کنشــگر فرضــی A و B را در  انجام شــده، متناســب اســت یــا خیــر؟ بــه طور مثــال در ایــن نظریــه دو 
کــه در یک رابطه مبادله بین فردی برای ارزیابی ســود حاصل آماده ســرمایه گذاری  نظــر می گیریــم 
گر یکی ســود حاصله اش متناسب با ســرمایه گذاری اش باشد آن را عادالنه خواهد یافت  هســتند. ا
کرد  گر ســود اصله متناســب با ســرمایه گذاریش نباشــد، آن موقعیت را ناعادالنه ارزیابی خواهد  و ا
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کنش هایی برای  کنش هایی از قبیل خشــم و عصبانیت خواهد شــد و دســت بــه وا کــه منجــر به وا
دستیابی به عدالت خواهد زد )استولت1، 1987: 774(.

گرفته اســت نظریه برابری یا انصاف آدامز  که در قالب نظریه مبادله مورد بحث قرار  رویکرد دیگری 
که انســان ها  کید می شــود. این نظریه بر این اصل اســتوار اســت  اســت. در این نظریه بر مبادله تا
که دریافت می کنند متناســب با میزان ســرمایه گذاری آن ها در مبادله  تمایل دارند پاداش هایی را 
گی های بــا اهمیت قواعد عدالت، فرایندهای نمود احســاس بی عدالتی و  باشــد. آدامــز با تهیه ویژ
کار هومنز ترتیب داد. وی اظهار داشت  کنش های افراد عالقه مند به جبران بی عدالتی را بر اساس 
که: فرد A برابری را بین نســبت ســتانده ها )O( به  کــه انصــاف برای یک شــخص وقتی وجــود دارد 

کند. یعنی: داده هایش )I( و نسبت ستانده ها به داده های فرد B درک 

که نســبت دروندادهای او به ســتانده هایش در  کند  ک  بنا به نظر آدامز )1965( هرگاه شــخص ادرا
مقایســه با نســبت دروندادهای دیگری به ســتانده هایش نابرابر اســت برایش احساس بی عدالتی 

پدید می آید.

نظریه محرومیت نسبی برای تبیین مفهوم احساس عدالت
کنون در ســطوح مختلف و متعدد در جهت بررســی مســائل اجتماعی و از  که تا یکی از نظریه هایی 
جمله موضوع عدالت مورد استفاده قرار گرفته است نظریه محرومیت نسبی است که اندیشمندان 
گر و دیویس بــکار برده اند. توجه نظریه محرومیت نســبی به مقایســه در  متعــددی چــون مرتــون، 
گــروه به عنــوان یک جزء مهــم تشــکیل دهنده تعیین ارزیابی های پاداش اســت. اســتوفر و  ســطح 
که از نظر عینی در وضعیت بهتری  که چرا افرادی  همکارانش در پنی پاســخ به این ســوال برآمدند 
نســبت به دیگر آن قرار دارند هنوز هم احســاس محرومیت می کنند؟ او برای پاســخ به این ســوال 
که مقایســه پاداش ها با پاداش های  که چنین احســاس هایی وقتی پدید می آیند  متذکر می شــنود 
گروه مقایسه شوند )کوک2، 1995: 267(. در پی مقایسه با دیگر آن نیازها به وجود  دیگر آن در یک 
گروه های مرجع می توانند خواســته های جدیدی  می آیند، به خصوص در شــرایط رقابت، افراد یا 
که به نوبه خود شــاید خواســته های حقیقی فرد نباشــند  کنند خواســته هایی  را در انســان ایجاد 
امــا در مقایســه بــا دیگــر آن در فــرد احســاس نیاز بــه وجــود می آورند. این احســاس نیاز، بــا عنوان 

1- Stolte
2- Cook
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کانون نظریه محرومیت نسبی قرار  کمبود نسبی یا بی عدالتی نسبی معرفی می شود و در  احساس 
می گیرد. احســاس محرومیت نســبی یا احســاس بی عدالتی وقتی در یک شــخص به وجود می آید 
که او ندارد و مایل است آن را داشته باشد. شدت  کند شخص دیگری چیزی دارد  که او مشاهده 
ک ذهنی مردم از فاصله بین: انتظارات و  و عمق احســاس محرومیت نســبی بســتگی دارد به ادرا
که فاصله بین انتظارات یا احساس نیاز و امکانات ارضای نیاز بیشتر  امکانات ارضای نیاز، هرچند 

باشد، احساس محرومیت و بی عدالتی بیشتر می شود )رفیع پور، 1۳70: 6-45(.

که  گــر عوامل مختلفی می توانند احســاس بی عدالتی و محرومیت نســبی را بــه وجود آورند  از نظــر 
عبارت اند از:

 هر چند ارزش های اقتصادی و مادی در یک جامعه بیشــتر باشــد احســاس محرومیت نسبی - 1
بیشتر می شود.

گروه هــای مرجــع دیگر بیشــتر باشــد، انتظارات - 2 هــر چــه امکانــات پیشــرفت و ارتقــا در افــراد و 
که خودشــان آن امکانات را ندارند، محرومیت  کنند  گر احساس  انســان ها بیشــتر می شــود و ا

نسبی افزایش می یابد.
هــر چــه وزن ارزش های مورد هدف و آرزوها بیشــتر شــود اهمیت آن ارزش ها برای فرد بیشــتر - ۳

کوشــش فــراوان نمی تواند به هــدف موردنظر برســد،  که بــا  کنــد  گــر احســاس  خواهــد شــد و ا
محرومیت نسبی او افزایش می یابد.

کمتر باشــند، احســاس - 4 هــر چــه امکان دســتیابی بــه ارزش های موردنظــر یا ارتقای اجتماعی 
محرومیت نسبی بیشتر است )گر، 1۳79(. 

که فرد در مقایسه  کمبودی اســت  از نظر مرتون احســاس محرومیت حالتی اســت روانی و احســاس 
که بــرای او الگوی مرجــع دارد، بــروز می کنند. چنانچه افراد خودشــان را بــا افراد یا  گــروه یــا فردی  بــا 
که شخص دوست دارد شرایط مشابهی با وی داشته باشد مقایسه نموده و به این پنداشت  گروهی 
کــه شــرایط وی نســبت به مرجــع مقایســه ناهمانند اســت، دچار احســاس  و ارزیابــی ذهنــی برســد 
محرومیت نســبی شــده و در صورت تداوم و تعمیم، این احســاس به نارضایتی و شورش می انجامد 
کمبود نســبی یــا بی عدالتی نســبی وقتی پدید  )مارویــن، 1۳85: 12۳(. از نظــر رانســی من احســاس 
که افراد دیگر آن وسیله را  کند؛ 2( ببیند  ک  که انسان: 1( یک مسئله ارضای نیاز را ببیند و ادرا می آید 
کند و 4( اما امکان به دست آوردن آن را نداشته باشد.  در اختیار دارند؛ ۳( او نیز میل به داشتن آن 
که از طریق مقایســه صورت می پذیرد، به وجــود می آید. در پی  بنابرایــن، احســاس طــی یک فرآیند 
گروه های مرجع  مقایســه با دیگر آن نیازها به وجود می آیند و به خصوص در شــرایط رقابت، افراد یا 
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که به  کنند ( رفیع پور، 1۳70:19(. خواســته هایی  می توانند خواســته های جدیدی در انســان ایجاد 
نوبه خود شــاید خواســته های حقیقی فرد نباشــند، اما در مقایسه با دیگر آن در فرد احساس نیاز به 
وجود می آورند. این احساس نیاز با عنوان احساس کمبود نسبی یا بی عدالتی نسبی معرفی می شود 

کانون نظریه محرومیت نسبی قرار می گیرد )قاسمی و همکاران، 1۳89: 12۳(. و در 

گونه شناسی عدالت 2-1-4- تقسیم بندی و 
که به واســطه ماهیت و ابعاد پیچیده آن از یک طرف و  عدالت در زمره مفاهیم و موضوعاتی اســت 
ح شدن آن در حوزه های علمی مختلف از طرف دیگر، انواع و اقسام متنوعی برای آن ذکر شده  مطر
کتاب »اخالق نیکوماخوس« عدالت را به دو بخش تقسیم می کند:  است. به عنوان مثال ارسطو در 
کیفری2. عدالت توزیعی به مســأله توزیع و تقســیم دارایی ها و  عدالــت توزیعــی1 و عدالت تادیبی یا 
ثــروت و حقــوق و مزایــا و امتیازات اجتماعی در بین افــراد جامعه مربوط می شــود، عدالت تادیبی 
که مجازات  بیان نظریه مجازات عادالنه اســت. این نوع از عدالت به این پرســش پاســخ می دهد 
مناســب افــراد خاطــی چگونــه بایــد باشــد، بنابراین عدالــت تادیبی به عمــل خطا و قانون شــکنی 
مربــوط اســت. برخی از متفکران قســم ســومی به آن افزوده انــد. عدالت تعویضی یــا مبادله ای۳ به 
عنوان شــق ســوم به توصیف احکام و شــرایط مبادله منصفانه در قراردادها می پردازد. ارســطو در 
تقســیم بندی دیگری، عدالت را به عام و خاص تقســیم می کند. عدالت فردی و اخالقی در حیطه 
که هرکس حق و ســهم  که در جامعه چنان عمل شــود  که به معنی آن اســت  عدالت خاص اســت 
گی ها بــا افراد برابر به طور برابر و با افراد نابرابر به  کند و ضمن رعایت تناســب ها ویژ خــود را دریافت 
طور نابرابر رفتار شود. تقسیم عدالت به توزیعی و تادیبی در محدوده عدالت خاص است. عدالت 

که ارسطو آن را به حاصل جمع همه فضایل یاد می کند )واعظی، 1۳84:87(. عام همان است 

طبقه بندی هایی از مفهوم عدالت از آغاز پیدایش ایده عدالت همواره این مفهوم در دسته بندی ها 
گرفته اســت. در حالتی مانند طبقه بندی عدالت به  گون و مقابل هم قرار  گونا و طبقه بندی های 
وضعــی و طبیعــی، ایــن دو طبقه در مقابل هم قرار دارند ولی در طبقه بندی صوری و محتوایی در 
کنار یکدیگــر تکمیل کننده و  که در  بحــث عدالــت حقوقی در واقــع دو جنبه مختلف از امر هســتند 
ســامان بخش ســاختار هســتند. در تفکیک عدالت به مراوده ای، رویه ای، توزیعی در ســازمان نیز 

که هر بخش نظم دهنده بخشی از امور است. این امر دیده می شود 

1- Distributive justice
2- Retributive justice
3- Commutative justice  
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 در تفکیــک دیگــری عدالــت بــه طبیعی وضعــی تفکیک می شــود. عدالت طبیعــی قدیمی ترین نوع 
تقســیم و نام گذاری اســت و دارای قدمت بیشتری نسبت به عدالت وضعی است. عدالت طبیعی را 
کالســیکی چون افالطون و ارســطو ســپس در دوره معاصر نیز در افکار  می توان در آثار صاحب نظران 
کسانی چون هایک مشاهده نمود. عدالت طبیعی به نحوی نتیجه ای از تشخیص فرد عادل است، 
کجاآباد نمایانده می شــود.  کم نا که در اندیشــه افالطون به صورت فیلســوف حا در واقع فرد عادلی 
عدالــت طبیعــی دارای اصول ثابت و الیتغیری اســت و جنبه تک گویی و اســتبدادی دارد. در مقابل 
که با  عدالت وضعی، امری است اخالقی، انسانی، عقالنی و سیال. در این حالت عدالت امری است 
توجه به شــرایط و مقتضیات و ذهنیات و بر اســاس عقل جمعی و بر اساس ضروریات زمان، تعریف، 
ارزیابــی و بازتعریــف می شــود و برخــالف عدالــت طبیعــی، امری ناشــی از توافق عمومــی اعضای یک 
جامعه و بنابراین قابل تغییر است و مانند عدالت طبیعی ثابت و الیتغیر نیست )اشتراوس، 1۳7۳: 
267(. از منظر دیگری عدالت به دو دســته مقایســه ای و غیر مقایســه ای تقسیم شده است. عدالت 
که تعریف عدالت و تشــخیص عادالنه بودن امر به مقایســه  مقایســه ای به شــرایطی اطالق می گردد 
که بتوان  وضعیت و شــرایط امر با ســایر امور مرتبط باشد. به این ترتیب امری برای فرد عادالنه است 
کار برد. در این حال می توان  در مقایسه وضعیت و شرایط فرد با سایر افراد برای او لقب عادالنه را به 
که توزیع سهم  عدالت توزیعی را از این دسته محسوب نمود. عدالت غیر مقایسه ای شرایطی است 
به شرایط دیگران بستگی ندارد، بلکه مستقل از در نظر گرفتن، استحقاق، شرایط وضعیت دیگران و 
به صرف وضعیت فرد سنجیده می شود و نیازی به مقایسه و سنجش شرایط فرد با شرایط سایر افراد 
که در عدالت قضایی  کیفردهی را از این دسته محسوب نمود. چرا نیست. می توان عدالت در قضا و 
بــدون توجه به مقایســه با دیگــران و عادالنه بودن یا نبودن شــرایط قضا برای دیگــران، باید عدالت 

گردد )جعفری لنگرودی، 1۳72(. برای هر فرد به تنهایی و مستقل، اجرا 

در دیدگاه حقوق می توان عدالت را به صورت عدالت رویه ای یا صوری و عدالت محتوایی بررســی 
که قانون و عدالت رابطه متقابل با یکدیگر دارند. از ســویی قانون  نمود. این تفکیک ازآن روســت 
مشروعیت و موجه بودن خود را از عادالنه بودن استمداد می کند و از سوی دیگر قوانین و چگونگی 
ک و معیار  که به عنوان مال کیفیات آن خصوصا از ســوی مجریان قانون اســت  اجرای آن و محتوا و 
گرفته می شــود. ازایــن رو در این رابطه دوســویه عدالت صــوری و محتوایی  عادالنــه بــودن در نظــر 
ح می گردد. عدالت رویه ای یا صوری به حقوق مربوط می شود. مشغله حقوقدانان و قضاوت  مطر
وکالی حقوقــی، درک و تطبیــق و معرفــی و بحــث از قوانینی معتبر و رســمی و جــاری در آن جامعه 
اســت؛ اما بحث در عدالت محتوایی و تشــخیص اینکه چه قوانینی عادالنه و چه قوانینی نا به جا 
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و ناعادالنه اســت، به حوزه اخالق و فلســفه سیاســی مربوط می شود. بر اساس این تلقی از عدالت 
کار فیلســوفان و  صــوری و محتوایــی، بحــث از عادالنه بــودن یا نبودن قوانیــن )عدالت محتوایی( 
کشــور با یک نهاد حقوقی  متفکران اخالقی اســت و بحث در چیســتی قوانین معتبر و رســمی یک 

)عدالت صوری( وظیفه حقوقدان و نظریه پردازی های حقوقی است )واعظی، 1۳84: 91(.

گونه  گیرد.   در این بخش ســعی شــده اســت تا انواع عدالت از منظرهای مختلف موردبررســی قرار 
کــه می توانــد جهت گیــری  شناســی عدالــت و بررســی انــواع آن از ایــن منظــر دارای اهمیــت اســت 

شاخص ها و شیوه های سنجش عدالت را روشن سازد.

2-1-4-1- انواع عدالت از منظر فرآیندی و سازمانی
گرینبرگ در ســال ١٩٨٧ استفاده شد، ولـــی  اصطالح عدالت ســازمانی برای نخســتین بار از ســوی 
گسترده ای از اوایل نیمـــه دوم قـــرن بیسـتم آغـاز شـده بـــود )ساندرز1، 2006:  دراین باره مطالعـــات 
1911(. بیوگــر2 )1998(، عدالــت ســازمانی را چنیــن تعریــف می کنــد: »عدالــت ســازمانی بــه عدالــت 
ک شده در مبادالت اقتصادی و اجتماعی اشاره دارد؛ مبادالتی شامل روابط افراد با مدیران،  ادرا
کارکنــان، هم ردیفــان و ســازمان بــه عنوان یک سیســتم اجتماعی. عدالت ســازمانی بر ســه قســم 
که در این بخش در خصوص  عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای تقســیم می شــود 

هر یک از این موارد توضیح داده شده است.

الف( عدالت توزیعی
عدالت توزیعی ناظر به تکالیف دولت در برابر مردم است و چگونگی توزیع مشاغل، مناصب و اموال 
ک شــده از  عمومــی را معیــن می کند؛ در واقع احســاس عدالت توزیعی از ســوی مردم با انصاف ادرا
کاربردهای مهم در زمینه های مختلف سازمان  پیامدها سروکار دارد و به منزله یک عامل بالقوه با 
گرفته می شود. میزان زیادی از تحقیقات در مورد عدالت به طور تاریخی بر توزیع  و جامعه در نظر 
که از تئوری برابری منتج شــده اســت.  کار تمرکــز می نماید  پرداخت هــا و یــا پاداش هــای مرتبــط با 
که پیامدها مناســب، درســت و اخالقی هســتند،  هنگامی کــه افــراد یــک ســازمان در مــورد میزانی 
قضــاوت می کننــد در واقــع میــزان رعایت عدالت توزیعــی در ســازمان را مورد داوری قــرار می دهند 
که عمــل تخصیص را  )پورعــزت، 1۳82: ۳1(. لونــدال )1976( عدالــت توزیعــی را از دیــدگاه افــرادی 

1- Saunders
2- Beugré
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انجام می دهند مورد بحث قرار داده اســت. مدل قضاوت عادالنه لوندال، یک نگرش فعاالنه تری 
که افراد در مورد  را نســبت بــه تئــوری برابری در نظر می گیــرد. در این تئوری، لوندال بیان مــی دارد 
میــزان استحقاقشــان بــا اســتفاده از چندین قانــون عدالت مختلــف، قضاوت می نماینــد. او بیان 
کمک؛ ب(  کــه عبارت اند از: الف(قانــون  که اساســا ســه قانون عدالت توزیعــی وجود دارد  مــی دارد 

قانون تساوی، ج(قانون نیازها )مومنی، 1۳85: 18(.

که فــرد طــی آن عدالــت پیامدهــا را ارزیابی  مــدل قضــاوت عادالنــه یــک توالــی چهــار مرحلــه ای را 
که: می کند، در نظر می گیرد. بدین صورت 

کند و چگونه به آن وزن بدهد؛ کدام یک از قوانین عدالت را استفاده  که  1( فرد تصمیم می گیرد 

که  گرفته اســت در مــورد میــزان و انــواع پیامدهایی  کــه در نظــر  2( فــرد بــر مبنــای قانــون عدالتــی 
استحقاق آن را دارد، تخمین می زند؛

که مســتحق آن بوده اســت، با توجه به قانون موردنظر، درون یک تخمین  ۳( فرد، پیامدهایی را 
نهایی ترکیب می کند؛

4( فرد انصاف رعایت شده در پیامدهای واقعی دریافت شده را در مقایسه با آنچه واقعًا استحقاق 
آن را داشته، ارزیابی می کند.

که قضاوت های فرد در مورد انصاف، فقط بر مبنای  بنابراین، مدل قضاوت عادالنه فرض می کند 
کمک هایــش نیســت بلکه قانــون برابری و قانــون نیازها نیز نقش مهمــی در این قضاوت ها  قانــون 
ایفــا می کنــد. بــر طبــق این مــدل، افــراد رویه هــای اســتفاده شــده توســط تصمیم گیرنــدگان برای 
انجــام تخصیــص را بــر مبنــای موقعیت، مــورد قضــاوت قــرار داده و هنجارهای عدالــت متفاوتی از 
کار می گیرنــد. مفهــوم اصلی مدل قضــاوت عادالنــه، در این  قبیــل برابــری، نیازهــا و تســاوی را بــه 
که در  کار می گیرد؛ بدین معنی  کــه یــک فرد، قوانین عدالت توزیعی را به صورت انتخابی بــه  اســت 
گونی را دنبال می کند، بنابراین معیار اساسی فرد ممکن است در  گونا زمان های متفاوت، قوانین 
کند. بــه دلیل فقدان اســتانداردهای عینــی، تصمیم گیری در باب  موقعیت هــای متفــاوت، تغییر 
که ممکن است در وهله اول به نظر آید و  میزان رعایت عدالت توزیعی، دشوارتر از آن چیزی است 
به همین دلیل برای قضاوت در این مورد، افراد باید یک الگو یا چارچوب مرجع را در نظر بگیرند. 
به واقــع، میــزان رعایــت عدالت توزیعی در مقایســه با ایــن چارچوب های مرجع مــورد قضاوت قرار 
می گیــرد. آنچــه یــک فرد دریافــت می کند بدون مقایســه با بعضــی از چارچوب های مرجــع، میزان 
گر  کــه پیامدهای مشــابهی را دریافــت نموده اند ا عدالــت رعایــت شــده را نشــان نمی دهد. دو فرد 
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کنند.  ک  از یــک چارچوب مرجع اســتفاده ننماید، ممکن اســت ســطوح متفاوتی از عدالــت را ادرا
کمتر  که افراد هنگامی  که عدم تســاوی به نفع آن ها باشــد،  توجه به این نکته حائز اهمیت اســت 
کمتر  که پاداش هایی  که افراد هنگامی  احســاس نارضایتی می نمایند. از ســوی دیگر احتمال دارد 
کنش نشــان دهنــد. عدالــت توزیعی در  از افــراد مــورد مقایســه دریافــت می کننــد، به طــور منفی وا
اصــل بــر مبنای اصــل مبادله قرار می گیــرد. افراد به آنچه با خود به ســازمان یا جامعــه آورده اند به 
کــه عدالت توزیعی  کرده اند، می نگرند. باید توجه داشــت  منزلــه مبادلــه ای در قبــال آنچه دریافت 
گســترده ای از پیامدها از قبیل  فقط محدود به عادالنه بودن پرداخت ها نمی گردد بلکه مجموعه 

کاری، مزایا و ارزیابی های عملکرد را در برمی گیرد. ارتقاها، پاداش ها، تنبیه ها، برنامه های 

ب( عدالت رویه ای
کید صرف بر نتایج تخصیص پاداش ها  به موازات اینکه روند تحقیق در روان شناسی اجتماعی از تا
کم بر این تخصیص هــا، تغییر نمود در مطالعه عدالت  گردهای حا کید بر فرا )عدالــت توزیعــی( به تا
گشــت. پیش ازاین، میــزان رعایــت عدالــت در توزیــع پیامدها تنها  نیــز، تغییــرات مشــابهی ایجــاد 
گرفته می شد؛ اما به موجب تغییرات ایجادشده، عدالت درک شده از  تعیین کننده عدالت در نظر 
گردید و در بســیاری  که به موجب آن ها پیامدها تخصیص می یابند، نیز مهم ارزیابی  گردهایی  فرا

گرفته شد. ک عدالت در نظر  از موارد به مثابه مهم ترین تعیین کننده ادرا

کاری  که بحث عدالت رویه ای را برای محیط های  گرین برگ )1985( اولین محققانی بودند  فولگر و 
کردند. از آن زمان، جریان مداومی از تحقیق، پیرامون عدالت رویه ای وجود دارد. لیند  اســتفاده 
که توســط آن ها، پیامدها  گردهایی  و تیلــر )1988( عدالــت رویه ای را به منزله رعایت عدالت در فرا
که دانشــمندان دو جنبه برای  گرین برگ معتقدند  تخصیــص می یابنــد، تعریف می کنند. بــارون و 

گرفته اند: عدالت رویه ای در نظر 

که  الف( جنبه ساختاری عدالت رویه ای: این جنبه از عدالت رویه ای به بررسی این امر می پردازد 
گردد تا منصفانه به نظر برسد. توجه به این نکته حائز اهمیت است  تصمیمات چگونه باید اتخاذ 
که این جنبه به بررســی اینکه تصمیمات چه باشــند، نمی پردازد بلکه این امر را بررســی می نماید 

گردند. که تصمیمات چگونه اتخاذ 

گرچــه جنبه ســاختاری عدالت  که  گرین بــرگ اعتقــاد دارد  ب( جنبــه اجتماعــی عدالــت رویــه ای: 
رویــه ای، اهمیــت شــایانی دارد امــا همــه مباحــث در زمینــه عدالــت رویــه ای را در برنمی گیــرد؛ 
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به عبارت دیگر هنگام قضاوت در مورد میزان رعایت عدالت در رویه های سازمانی، کیفیت رفتار بین 
گرفته می شــود.  کلیدی در نظر  کتور  کارکنان ســازمان به منزله یک فا شــخصی تصمیم گیرندگان با 
کتور اصلی را تعیین کننده عدالت  برگ این بعد عدالت رویه ای را عدالت مراوده ای می نامد و دو فا

در رفتارهای بین افراد می داند )مومنی،1۳85 21(.

که بــه افراد در مورد یــک تصمیم داده  عدالــت اطالعاتــی: ایــن نــوع از عدالت به درســتی اطالعاتی 
که به چه میــزان در مورد  می شــود، می پــردازد. ایــن جنبــه از عدالت به بررســی این امر می پــردازد 
اینکــه چــرا رویه هــا بــه طریقــی خــاص اســتفاده شــده و یا چــرا پیامدهــا به شــیوه ای خــاص توزیع 

شده اند، به افراد اطالعات داده می شود.

که هنگام ارائه یک پیامد نامطلوب  حساسیت اجتماعی: بیان کننده میزان احترام و منزلتی است 
کــه پیامدهــای نامطلــوب بــه درســتی و بــه صــورت آموزنــده و بــا  نشــان داده می شــود. هنگامــی 
گردد، پاســخ افراد به ایــن پیامدها مطلوب تــر از زمانی  میــزان زیــادی حساســیت بین فردی ارائــه 
کمتر و در یک شــیوه غیــر آموزنده تر ارائه شــود. دو منبع اصلی وجود  که با حساســیت  خواهــد بود 
کــه ارزیابی هــا در مــورد میــزان رعایت عدالــت رویه ای از آن ها مشــتق می گردد: یکــی رویه ها و  دارد 
کــه از آن هــا تحــت عنــوان مبناهــای رســمی عدالــت رویــه ای نــام برده  دســتورالعمل های رســمی 
گروه را بر  که وظیفه اداره  گروه  می شــود و دیگری تجارب افراد با اشــخاص خاص صاحب اختیار در 
که این جنبه را مبناهای غیررسمی عدالت رویه ای می نامند. مبناهای رسمی ماهیتًا  عهده دارند 

ساختاری هستند و احتمال دارد

گون و در میان افراد متفاوت، ثبات خود را حفظ کنند. از سوی  که در طی زمان ها و موقعیت های گونا
ک کننده،  دیگر، مبناهای غیررسمی، پویا و منحصربه فرد هستند و احتمال تغییر آن ها بسته به ادرا

که بین آن ها ایجاد شده است، وجود دارد )همان: 22-24(. عامل تغییر و هم چنین رابطه خاصی 

که عبارت اند  گی های شش گانه ای باشد  به نظر لونتال یک رویه برای عادالنه بودن باید دارای ویژ
گردد(، دوری  از: ثبات و پایداری )برای تمام افراد و در تمام شرایط به طور یکسان و مشابه اعمال 
گروه های خاص قائل نباشد(، درستی  از تعصب و پیش داوری )هیچ استثنایی برای برخی افراد یا 
گرفته باشــد(، قابلیــت اصالح )در صورت  و صحــت )رویه ها بر پایه اطالعات درســت و معتبر شــکل 
اشتباه بودن قابلیت تصحیح و تجدیدنظر را داشته باشد(، معرف همه نظرات )تمام نظرات افراد 

ذی نفع را لحاظ نماید( و متکی بر موازین اخالقی باشد )کاراش و اسپکتور1، 2001: 280(.
1- Charash  & Spector
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عدالت مراوده ای
عدالت مراوده ای از سوی بایس و مـوگ1  )١٩٨6( مطـرح شـده است. عدالت مراوده ای، جنبه هایی 
از فراینــد ارتباطــات از قبیــل ادب، صداقت و احترام میان منبع و دریافت کننــده را در بردارد )کوهن2 
که از عدالت توزیعی  ،2001: 281(. بایس و موگ، عدالت مراوده ای را به عنوان سومین نوع از عدالت 
کرده اند. آنــان عدالت مراوده ای را نگرانی هــای مردم درباره  و رویه ای متفاوت اســت، مفهوم ســازی 

کرده اند. که از تصویب رویه های سازمانی دریافت می کنند، تعریف  کیفیـت رفتار بین شخصی 

مباحــث فراوانــی در خصــوص عدالــت مــراوده ای وجــود دارد. برخــی عدالــت مــراوده ای را جزئــی از 
عدالــت رویــه ای می داننــد و برخی دیگــر آن را عامل مســتقلی از عدالت رویه ای ذکــر می کنند )امبروز 
گرینبــرگ )199۳( عدالــت مــراوده ای را بــه دو عامــل مجــرای عدالــت بیــن فــردی4  و   .)804 :2002 ،۳

عدالت اطالعاتی5  تقســیم بندی می کند. عدالت بین فردی رفتار توام با احترام، مهریانی و به دور از 
سیاســی کاری صاحبان قدرت اســت. درحالی که عدالت اطالعاتی به اتخاذ تصمیمات روشــن و ارائه 
که توضیحات روشــن درباره  کافی درباره آن ها اشــاره دارد. محققــان معتقدند  توضیحــات و دالیــل 
ک عدالت در افراد می شود.  رویه هایی که از طریق آن ها پیامدها تخصیص می یابند باعث ارتقای ادرا
توضیحــات بایــد دارای اطالعات موردنیاز بــرای ارزیابی جنبه ســاختاری فرایندهای تصمیم گیری و 
چگونگی اتخاذ آن ها باشد. این توضیحات باید صادقانه و بدون هیچ قصد و انگیزه دیگری بر مبنای 
ک  کافی برخوردار باشــد تا باعث تقویت ادرا دالیل و اطالعات مرتبط و منطقی بوده و از مشــروعیت 

گردد )نباتچی6 ، 2007: 151(. عدالت در افراد 

کات افــراد در رفتارهای بین شــخصی، حین اجــرای رویه هــا تمرکز دارد.  عدالــت مــراوده ای بــر ادرا
ک عدالــت مــراوده ای نقش اساســی را بر عهــده دارند. اول اینکه آیــا دالیل اصلی  دو عامــل در ادرا
کافی برای اشخاصی  تصمیم های مربوط به تخصیص منابع به طور واضح، با صداقت و به میـزان 
کــه تحــت تاثیــر آن ها قــرار می گیرنــد، توضیــح داده می شــوند. دوم آنکه آیــا رفتار مســئوالن اجرای 
تصمیم ها، با افـرادی کـه تحـت تاثیر تصمیم ها قـرار می گیرند محترمانه است )جواهر7 ، 2006:81۳(. 

1- Bies & moag
2- Cohen
3- Ambrose
4- Interpersonal Justice
5- Informational Justice
6- Nabatchi
7- Jawahar
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که نشــان از ارتباطات عادالنه دارند عبارت اند از صداقت، با احترام  از نظر شــاپیرو چهار مشــخصه 
کردن، پرسش های مؤدبانه و داشتن توجیه برای رفتارها )شاپیرو: 2008: 69(. برخورد 

2-1-4-2- انواع عدالت از منظر توسعه پایدار
گــون معارف بشــری به صورت مســأله ای اساســی مــورد توجه  گونا عدالــت همــواره در حوزه هــای 
بوده اســت. در ادبیات توســعه اقتصادی نیز این مقوله اهمیت داشــته و داســتان ســازگاری و نیز 
ناهمخوانــی آن بــا توســعه اقتصادی بخش قابل توجهی از ادبیات توســعه را در ســده اخیر به خود 
کرده و مســأله عدالت از درون  اختصاص داده اســت. این وضعیت به نســل های دیگر نیز ســرایت 
کشــیده شــده اســت. لذا امروزه از این منظر عدالت به دو قســم  یک نســل به عدالت بین نســل ها 

گرفته اند. که ذیال موردبررسی قرار  عدالت درون نسلی و عدالت بین نسلی قابل تقسیم است 

الف( عدالت درون نسلی
عدالت در چارچوب درون نســلی به مراحل تولید اقتصادی مربوط می شــود. مرحله قبل از تولید، 

مرحله تولید و مرحله بعد از تولید.

کتسابی  گی های ا گی های ذاتی، نظام اجتماعی، ویژ نخست، مرحله قبل از فرایند تولید شامل ویژ
که  گفت  )بروز اســتعدادها( و توزیع منابع طبیعی )نهاده های تولید( اســت. بدین ترتیب می توان 
بحث در مورد عدالت قبل از فرایند تولید، اشاره ای به وجود عدالت در قابلیت های افراد و جوامع 
مختلــف دارد و بایــد توزیــع منصفانــه منابــع، فرصت ها و امکانات بر اســاس شایســتگی ها مد نظر 
قــرار بگیرد. شــهید مطهری با بیان فــرق بین تبعیض و تفاوت، به تســاوی در فرصت ها و امکانات 
که در نظــام تکوینی جهــان تفاوت  اشــاره می کنــد: فــرق اســت میــان تبعیض و تفــاوت، همچنــان 
که بــه جهان، زیبایی، تنوع، پیشــروی و تکامل بخشــیده اســت؛ اما  هســت و ایــن تفاوت هاســت 
تبعیض نیســت. مدینه فاضله اســالمی مدینه ضد تبعیض اســت نه ضد تفاوت. جامعه اســالمی 
جامعه تســاوی ها و برابری ها و برادری هاســت؛ اما نه تســاوی منفی؛ بلکه تســاوی مثبت. تساوی 
کتسابی آن ها برای برقراری  منفی یعنی به شمار نیاوردن امتیازات طبیعی افراد و سلب امتیازات ا
برابــری؛ تســاوی مثبــت یعنــی ایجــاد امکانــات مســاوی برای عمــوم و تعلق مکتســبات هــر فرد به 

خودش و سلب امتیازات موهوم و ظالمانه )مطهری،1۳90، ج ٢: ١١(.
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کرد: نخســتین منظر بحث در مورد  دوم، عدالــت در مرحلــه تولیــد را می توان از چند منظر بررســی 
کلی این رویکرد  نحوه استفاده از عوامل در فرایند تولید است. در اندیشه اسالمی می توان خطوط 
از عدالــت را در آموزه های اســالمی به دســت آورد؛ به عنوان مثال برداشــت اولیــه اقتصادی از آیه 5 
کرد  ســوره نســا لزوم بهره برداری بهینه از اموال اســت؛ یعنی باید از اموال به بهترین نحو اســتفاده 
که از آن ها اســتفاده صحیح و بهینــه نمی کنند؛ به دیگر  کســانی قرار داد  و نبایــد آن هــا را در اختیــار 
که موجــب قوام اقتصــاد جامعه اســت ممنوع  ســخن، اســتفاده غیرعاقالنــه و غیــر بهینــه از امــوال 
است. برای عادالنه بودن فرایند تولید باید حق منابع و عوامل تولید رعایت شود و حق آن ها این 
کــه از موضــع اصلی خویش منحرف نشــود تا آثار مفیــد آن ها قابل اســتحصال و بهره برداری  اســت 
کار، سرمایه، انرژی و...( به صورت بهینه  کامل باشد. برای این منظور باید از عوامل تولید )نیروی 

کرد؛ یعنی باید بهره وری عوامل تولید را افزایش داد. استفاده 

ســوم، مرحلــه پــس از فراینــد تولیــد اســت. در این مرحله ســه مطلب بســیار مهم بررســی می شــود؛ 
نخســت، توزیــع عادالنــه درآمد؛ دوم مصرف عادالنه و ســوم ســطح رفاه جامعه. در ایــن زمینه آیات 
که نیازمنــدان جامعه در امــوال ثروتمندان حق دارنــد بنابراین یکی از  و روایــات فراوانــی وجــود دارد 
مولفه های برقراری عدالت، ســهم بری عوامل تولید بر اســاس اســتحقاق ها و میزان مشارکت است. 
جامعه اسالمی جامعه طبیعی است نه جامعه تبعیضی و نه جامعه تساوی منفی، ازاین رو انسان ها 
که دارند، مستحق دریافت هستند. مولفه دیگر  که انجام می دهند و نیز نیازهایی  به میزان فعالیتی 
که بر اســاس آن،  باز توزیع درآمد و ثروت اســت. مقصود از باز توزیع درآمد و ثروت، سیاســتی اســت 
دولت پس از انجام تالش های اقتصادی توســط افراد جامعه و تولید ثروت توســط آن ها، بخشــی از 
درآمد و ثروت ثروتمندان را از آنان بگیرد و بین نیازمندان توزیع می کند. مولفه سوم توجه به بهبود 
کنــار هــم و از نیازمندی های همه  وضعیــت رفــاه جامعه اســت. در تعالیم اســالمی عدالــت و رفاه در 

مردمان به شمار می رود و نتیجۀ عدالت، جامعه همراه با رفاه معرفی می شود.

ب( عدالت بین نسلی
برای ایجاد شاخص ترکیبی جامع بیان کننده عدالت اقتصادی، باید حقوق نسل های آینده نیز در 
گزاره موهبت های طبیعی  که تبلور آن در نحوه استفاده از منابع طبیعی است و با  گرفته شود  نظر 
که افراد  به همه نسل ها تعلق دارد مورد توجه قرار می گیرد. مبتنی بر عدالت بین نسلی همان طور 
گــون در درون یک نســل هیــچ ترجیحی بر یکدیگر ندارند و توزیع ثروت بر اســاس عدالت بوده  گونا
گون نیز در این مســئله از فرصت های یکســان برخوردارند و سبقت و یا تأخر  گونا و افراد نســل های 
نســلی بر نســل دیگر ســبب بهره مندی بیشــتر و یا محرومیت آن ندارند. در چارچوب عدالت بین 
نســلی اســتفاده از منابع طبیعی در جریان تولید، مشــروط به حفظ محیط زیست و رعایت حقوق 

کری و همکاران، 1۳98: 18-20(. نسل های آینده است )شا
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هوفه درباره عدالت بین نسلی وضعیت فعلی جهـان در موقعیت فعلی می گوید: طبیعت از دیدگاه 
اصولــی و بــه خاطــر ماهیــت وجودی اش بــه تمام انســان ها و به تمام نســل ها به یک انــدازه تعلق 
که باید هـــر نـــسلی بـــدون دســت درازی بـــه اصـــل ســرمایه از آن برخوردار  دارد. ســرمایه ای اســت 
که از ســرمایه های عمومی استفاده ای می برد وظیفـــه دارد، دست کم همان مقدار  شــود. هرکســی 
که پـــدر و مـــادر بـــرای فرزنـــدان خود ارث باقی می گذارند، هر نسلی  سرمایه را برگرداند. همان گونه 
گذاری میراث های ارزشـــمند و از آن جمله طبیعت سالم و زمین پربار برای نسل  هم موظف به وا
کنون در موقعیت وارونه ای به سر می بریم:  که ما ا بعدی خویش اســت. ... اما حقیقت این اســت 
ج و هزینه های نظـــام درمـــانی، بیمـــه بازنشـــستگی، وام ها و بدهی های مّلـــی مرتـــب ســـیر  مخـــار
فزاینده ای را نـــشان می دهند. از ســرمایه گذاری در بخش های آینده ساز آموزش وپرورش و صنایع 
کامل غیرمسئوالنه و ناعادالنـه  کاسـته می شود. چنین وضعی درباره نسل های آینده طور  پایه ای 

عمـل می کند )فراهانی فرد، 1۳86: 1۳1(.

بیشــتر محققین مســأله عدالت بین نســلی را مهم ترین عامل در تحّقق توســعه پایدار دانســته اند. 
کشورهای با یک توزیع درآمد برابرتر،  که در ســـطح جهان،  توراس و بویس )1998( نشان داده اند 
کیفیــت باالتری از  آزادی هــای مدنــی و حقــوق اجتماعی بیشــتر و ســطح ســواد بیشــتر، تمایل بــه 
محیط زیست دارند. به طـور مـشابه بـویس و دیگر آن )1999( در یک بررسی از 50 ایالت امریکا یافتند 
کمتر، فشار  که دولت های بـا نـابرابری در توزیع قدرت بیشتر، سیاست های زیست محیطی با دقت 
گهانی دارند. همچنین به وسیله  کودکان و فوت نا خ باالتری از مرگ ومیر  زیست محیطی بیشتر و نر
کالیفرنیا، نشان داده شد  مورلـو ـ فـراچ )1997( در یک مطالعه بیش از سطح محلـی از منـاطقی در 
که در ســطح باالتری از تبعـــیض در وضـــعیت درآمـــد، طبقـــه و نژاد هستند، دارای  کشــورهایی  که 

سطح باالتری از خطر آلودگی هوا هـستند )همان: 128(.

کارکردی- ساختاری 2-1-4-3- انواع عدالت از منظر 

الف( عدالت اقتصادی
کم در اقتصاد اسالمی است. عدالت اقتصادی  عدالت اقتصادی یکی از پایه های اساسی و اصول حا
دادن حــق هــر صاحــب حقی در عرصه اقتصــاد و توزیع منصفانــه منابع امکانــات و فرصت ها با در 
گرفتــن اســتحقاق های عوامل اقتصــادی قبل از تولیــد، در فرایند تولید و پس از تولید، اســت  نظــر 

کری و همکاران، 1۳98: 1۳(. )شا
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عدالت اقتصادی به عدالت تولیدی و عدالت توزیعی تقسیم می شود؛ عـــدالت تولیدی را می توان 
که بـرای همه افراد فرصت های برابر  یک نگاه سرمایه دارانه به حوزه اقتصاد دانست، به این معنا 
اقتصادی ایجاد شــود تا در پرتو آن تولید توســعه یابـــد و فقـــر ریشه کن شــود و این همان برابری در 
تولید است. برابری توزیعی یک نگاه سوسیالیستی به مقوله اقتصاد دارد و معتقد است ثروت های 
جامعه باید به شکل برابر بین همه افـراد توزیع شود، باید از ثروتمندان و صـاحبان درآمـد مالیات 
کار و تولید ندارند، توزیع شـود. بنـابراین، عـدالت  که قدرت  گرفتـــه شـــود و بـین فقـــرا و مستمندان 
کــه با ایجــاد فرصت برابــر و تولید بیشــتر بــه دنبال رفع  تولیــدی یــک دیــدگاه ســرمایه دارانه اســت 
که با توزیع برابـــر بـــین افـــراد جامعـــه،  فقر اســت و عدالت توزیعی یک دیدگاه سوسیالیســتی است 
که معتقد به جمع این دو عـدالت در حوزه  دنبال زدودن فقر است؛ اما نگاه سومی نیز وجود دارد 
کرده اند و آن را مطـــابق بـــا دیدگاه اســالمی  دانســته اند  گیر یاد  که از آن به عدالت فرا اقتصاد اســت 
گــر هــر یک از افراد بــه حق خود از ثــروت و درآمدهای  )جمــال زاده، 1۳87: 12(. در حــوزه اقتصــاد ا

جامعه دست یابند، آن جامعه به هدف عدالت اقتصادی دست یافته است.

بــر اســاس طبقه بندی ســیلور1  )1989( قواعد و نظریه های عدالت اقتصــادی را می توان به طورکلی 
به ســه دســته تقســیم نمود: 1- قواعــد و نظریه های منابع محــور2 ، 2- قواعــد و نظریه های فرایند 
محــور  ۳و ۳( قواعــد و نظریه هــای نتیجــه محور4 . از منظــر قواعد و نظریه های منابــع محور بیش از 
گــی برابــری همگانی در بهره برداری یــا بهره مندی از منابع و مواهــب عمومی و همگانی و  همــه ویژ
فراهــم بــودن امکانــات و فرصت های برابر بــرای همه و برخورداری یکســان از مزیت ها و نا مزیت ها 
ک  گردیده اســت. از جمله نظریه پردازان این حوزه از قواعد عدالت اقتصادی می توان به ال کید  تا
)1689(، نوزیــک )1974(، داورکیــن5  )1989(، رومر6  )1982(، فلربای7  )1995( و رالز )1986( اشــاره 
کرد. مهم ترین موارد بحث از نظر این نظریه پردازان عبارت اند از سهم بری یکسان از منابع طبیعی 
ک(، امــکان جبران برابر بر اســاس توافــق همگانی )نوزیک(، برابــری در بهره برداری  غیرانســانی )ال
از منابــع تولیــدی و ســرمایه اجتماعی )داورکین( و حتی برابری در بهره برداری از منابع غیرانســانی 

1- Silver
2- means oriented rulesS
3- process oriented rules
4- end oriented rules
5- Dowerkin
6- Roemer
7- Fleurbaey
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که نوع  کاالهــای اولیــه )رالــز( و باالخــره نظریــه برابری فرصت هــا  )رومــر(، برابــری در بهره بــرداری از 
ح شــده اســت. وی به نظریه برابری افراد در موارد و  کامل تر آن توســط فلربای مطر تعدیل شــده و 

که فرد در برابر آن مسئولیت مستقیم ندارد )عیوض لو، 1۳79: 92-94(. موضوعاتی اعتقاد دارد 

کار  که افراد برای ســلطه بــه اموال خــود به  در دیــدگاه فراینــد محــور توجــه عمــده به روشــی اســت 
کس به  کار و فعالیت هــر  کــه محصــول  گرفته انــد و لــذا معیــار عدالــت به کارگیــری این قاعده اســت 
کس به خود او تعلــق دارد و افراد  خــود او تعلــق دارد و افــراد برای فعالیــت اقتصــادی از آزادی برابر 
برای فعالیت اقتصادی از آزادی برابر به نظر ســیلور توزیع ســلطه بر اشــیای تولیدشــده میان افراد 
جامعــه چنانچــه بــا حقــوق مالکیت مناســبت داشــته باشــد عادالنــه اســت )ســیلور، 1989: ۳4(. 
کیــد بر قاعده  گردیده اســت. وی با تا ح  کلــم1  )1996( مطر بحث هــای تکمیلــی دراین بــاره توســط 
کامل آزادی« در حوزه تولید معتقد است محصول تولیدشده به تولیدکننده آن باید تعلق  »فرآیند 
که به وسیله طبیعت برای او فراهم  شده است و طبیعت  کس سزاوار ظرفیت خود است  گیرد و هر 
گیرد )کلــم، 1996: 55(. هایک2  )1960( با طرفداری از  که به خود فرد تعلق  یــک ظرفیــت آن اســت 
که بر اساس آن مردم سزاوار و  دیدگاه آزادیخواهی، شایستگی را مبنای عدالت توزیعی می شناسد 
که به وسیله دست نامرئی بازار آزاد به آنان تعلق می گیرد  مستحق سود یا ضرر )محصولی ( هستند 
کرده اند و متحمل شــده اند بســتگی دارد. وی مبنای ارزیابی شایســتگی را  و این به آنچه انتخاب 
نه ارزش گذاری شخصی و نه شأنیت انسانی، بلکه حاصل ارزش بازاری فعالیت او برشمرده است. 
کرده اند. نکته مهم و  ایــن دســته از نظریه هــا بیش از همه به اســتحقاق افراد و توانایی آنان توجــه 
زیربنایــی در ایــن نظریه هــا اصالت دادن بــه انتخاب افراد جامعه اســت. این مبنــا در واقع مبنای 

مکتب لیبرالیسم را تشکیل می دهد.

گرا، در بررســی مســأله عدالت بیش از همه به بررســی نتایج حاصله و ســهم بری   در دیدگاه نتیجه 
افــراد پرداخته انــد و لذا به دنبال تعیین معیارهایی برای توزیــع محصوالت و درآمدهای حاصل از 
فعالیت هــای اقتصــادی بوده انــد و یا به تبیین مســؤولیت های اجتماعی افراد یــا وظایف دولت در 
کمک های دولت پرداخته اند.  زمینه ایجاد تعادل درآمدی و یا جبران دریافت های افراد از طریق 
در این راســتا می توان به نظرات بن ته ام و جان اســتوارت میل در تبیین نظریه مطلوبیت گرایی و 
کل جامعه را افزایش دهد - و نظرات  که ثروت  که توزیعی را عادالنه می داند  نظریه ریچارد پاسنر - 
کــه خالی از رشــک و حســادت  کــه وضعیتــی را عادالنــه دانســته اند  بامــول )1982( واریــان )1974( 

1- Kolm
2- Hayek
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که هیچ فردی ترجیح ندهد سبد اشیای دیگری مال او باشد و اسکاتلر )1985(  باشد، به این معنا 
کرده اســت؛ اشــاره نمود  که بهترین وضعیت عادالنه را وضعیت تخصیص خالی از ســرزنش تعریف 

)عیوض لو، 1۳79: 101-107(.

ب( عدالت اجتماعی 
کنیم بــه مفهوم عدالــت اجتماعی  چنانچــه مفاهیــم و معانــی عدالــت را در ســطح جامعــه تعریــف 
کس و دادن حق  دســت می یابیم. عدالت در ســطح جامعه به معنی دادن جایگاه شایســته به هر 
که شایســتگی  کســانی  به هر فرد ذی حق اســت. به عبارت دیگر، جامعه باید رفتار یکســانی با تمام 
کس در جامعه بتواند به پاداش متناسب با شایستگی خود برسد؛  یکسانی دارند داشته باشد و هر 
که جامعــه چگونه می تواند شایســتگی افراد را تشــخیص دهد  امــا مســئله مهــم در اینجا آن اســت 

)عیوض لو، 1۳89:11(.

کــه متکــی  عدالــت اجتماعــی به طورکلــی ایجــاد یــک جامعــه عادالنــه یــا نهــادی تعریــف می شــود 
بــر اصــول برابــری و همبســتگی اســت و بــرای درک ارزش هــای حقوق بشــر تالش می کند و شــأن و 
منزلت هر انســان را به رســمیت می شناســد )عبداهلل زاده و شــریف زاده، 1۳92: 45(. از زاویه دیگر 
عدالــت اجتماعــی چنین تعریف می شــود: توجه نســبتا برابر به تمامی حوزه هــای زندگی اجتماعی 
)اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی( و ارزش هــای محــوری آن هــا )ثروت، قــدرت، تعهد و 
دانش( به لحاظ آزادی فعالیت ها، برابری فرصت ها و نابرابری مشوری در تولید و توزیع ارزش های 

محوری )رضایی، 1۳9۳: ۳6(.

کامل  ســید قطــب پایه های عدالت اجتماعی را بر ســه محــور آزادی همه جانبه وجدان، مســاوات 
کرده است بدین ترتیب عدالت اجتماعی دو رکن  انسانیت و تکامل همکاری محکم اجتماعی بنا 

که عبارت اند از )سید قطب، 1۳82(. اساسی دارد 

کفیل یکدیگر شــدن و در برابر یکدیگر مســئول و متعهد بودن و  که به معنای  الف( تکافل عمومی؛ 
گذشتن از منافع صرف فردی و اندیشیدن به مصالح همگانی است؛ همین طور 

کــه بیانگر ایجاد برابری و تعــادل در تمام ابعاد زندگانــی اجتماعی برای تمام  ب: تــوازن اجتماعــی؛ 
افراد و اقشار جامعه است، یعنی قدرت، ثروت، امکانات و زمینه های به کارگیری و تولید و توزیع و 
که تمامی افراد بتوانند از مزایا و امکانات موجود به صورتی  مصرف آن ها در جامعه به گونه ای باشد 

متعادل، متوازن و متناسب با مقتضیات و شرایط و نیازها برخوردار شوند.
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در اندیشــه لیبرالیســتی غــرب معاصــر، عدالــت ناظــر بــه حفــظ و صیانــت از حقوق اساســی فردی 
گرفته می شــود. در نگرش  اســت و صفــت عادالنــه و اومانیســتی، تقریبًا معادل و متــرادف هم بکار 
سوسیالیســتی نیــز عدالــت اجتماعی به معنای عدالــت توزیعی و در توزیع محصــوالت، امکانات و 
کــدام دارای نقض و نارســایی هســتند امــا ابعاد عدالــت اجتماعی در  کــه البتــه هر  فرآورده هاســت 

گی های زیر است: اسالم دارای ویژ

برابری در تعیین سرنوشت و تحّقق مسئولیت خالفت عمومی انسان در زمین؛- 1
 برابری دسترسی در اداره جامعه، نظارت بر حکومت و آزادی سیاسی؛- 2
برابری دسترسی در مقابل قانون، مقّررات عمومی و امتیازات اجتماعی؛- ۳
عدالت توزیعی در بعد ثروت و منابع اقتصادی جامعه؛- 4
عدالت توزیعی در بعد قدرت و منابع سیاسی جامعه؛- 5
برابری در دسترسی به معیشت و سطح زندگانی؛- 6
 اعتدال در سلوک و معاشرت اجتماعی- 7
برابری در آموزش وپرورش؛- 8
برابری در قضاوت و دادرسی؛- 9

تــوازن اجتماعــی و تامیــن عمومــی و تکامــل همیــاری اجتماعــی )جمشــیدی، 1۳80: - 10
.)581

که باید حقوق افراد در آن با توجه  عدالــت اجتماعــی به اجرای عدالت در اجتماع مربوط می شــود 
بــه مصالــح عمومــی تامین شــود. باید رفتار نهادهــا، مردم و حکومت، بر اســاس قانــون و به دور از 
تبعیض باشد و با افراد دارای شرایط یکسان، برابر برخورد شود و در صورت تفاوت شرایط، با افراد 
به نســبت توانایی ها، اســتحقاق و نیازهای آن ها رفتاری متناسب با آن انجام پذیرد؛ بنابراین، در 
کمان و برنامه ریزان حکومتــی مورد توجه قرار می گیرد و هم  تحقــق عدالــت اجتماعی هم رفتار حا
رفتــار شــهروندان بــا یکدیگر لحاظ می شــود. عدالت اجتماعــی هم با مفاهیم سیاســی و اجتماعی 
ماننــد برابــری، آزادی، مشــروعیت ســروکار دارد و هم با نهادهــای عینی اجتماعی و سیاســی نظیر 
گروه های اجتماعی، توزیع قدرت و مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم در ارتباط  دولت، حکومت، 

است )جمال زاده، 1۳87: 11-12(.
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ج( عدالت آموزشی
گرفت و  در اوایــل قــرن حاضــر، تامین آموزش بر اســاس اســتعدادها، مــورد توجه متخصصان قــرار 
ح شــد، اما در  از نیمــه دوم قــرن حاضر، شــعار عدالت آموزشــی و برابری فرصت های تحصیلی مطر
هر برهه ای از زمان سیاســت ها و روش های خاصی را متناســب با اهداف موردنظر اتخاذ نمودند، 
کانون توجه متخصصان تعلیم و تربیت بوده است، این عدالت  عدالت آموزشی در سال های اخیر، 
شــامل، عدالــت در منابــع )درونــداد( عدالت در فرآیند و عدالــت در پیامد فعالیت هــای یاددهی - 
که از طریق درون دادها و فرآیندهای جاری  یادگیری است. عدالت آموزشی زمانی محقق می گردد 
گوو  در محیط آموزشی، یادگیرندگان قادر باشند به پیامدها یا همان هدف غایی دست یابند )ثنا

همکاران، 1۳90(.

که به تبع شرایط اجتماعی، اقتصادی،  مفهوم برابری فرصت های آموزشــی مفهومی اســت نســبی 
گرفته است:  کنون ســه شکل مشــخص به خود  سیاســی، فرهنگی جامعه در حال تغییر اســت و تا
برابــری فرصت هــای آموزشــی بــه معنــی درونــداد مســاوی، برابری فرصت های آموزشــی بــه معنی 
فرآینــد مســاوی و برابــری فرصت های آموزشــی بــه معنی برونداد مســاوی )جــوادی، 1۳87: 27(. 
کــه از نابرابــری یــا برابــری فرصت صحبت می شــود منظــور نابرابری فرصت بیــن دختران  هنگامــی 
و پســران در برخــورداری از آمــوزش، نابرابــری بین اقلیت هــای مذهبی یا نابرابری در دسترســی به 

کشور است )گروه مشاوران یونسکو، 1۳74: 74(. امکانات آموزشی در بین مناطق مختلف 

کــرد. آن را می توان به  برابــری فرصت ها و عدالت آموزشــی را می توان از دو دیدگاه متفاوت بررســی 
عنوان هدف یا به عنوان وســیله ای در جهت تحقق هدف بلندمدت برابری اجتماعی مورد توجه 
کالســیک، برابــری یعنــی همه افــراد بدون توجــه به نژاد، رنگ، منشــأ  قــرار داد. در مفهــوم لیبــرال 
که  اجتماعی و ملی، در حقوق برابر و آزادند. در این مفهوم، برابری در آموزش به این معنی اســت 
کاری و آمــوزش برابر باشــند. در یک نگرش سوسیالیســتی، آموزش به  افــراد بایــد در شــروع زندگی 
عنوان وســیله اصلی برابرســازی تفاوت های اجتماعی دیده می شــود. برابری فرصت های آموزشی 
که همه افــراد در دســت یابی به آموزش برابر باشــند. این هــدف امروزه در  زمانــی محقــق می گــردد 
کاماًل تحقق نیافته است )بابادی عکاشه و همکاران،1۳89،  ســطح بین المللی پذیرفته شــده، اما 

به نقل از لینونن1 ،2000(.

یکی از مؤثرترین راه های تحقق عدالت آموزشــی، تامین فرصت های یکســان برای دسترســی عموم 

1- Leinonen
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افــراد جامعــه بــه آموزش وپــرورش اســت و همه آحاد انســانی حــق دارنــد از آموزش وپرورش یکســان 
کنونــی یکــی از شــاخص های پیشــرفت اجتماعــی، آموزش وپــرورش و  گردنــد. در جهــان  برخــوردار 
چگونگی بهره مندی از آن است. بر همین مبنا کشورها به خصوص کشورهای درحال توسعه درصدد 

ایجاد فرصت های برابر دسترسی همگان به آموزش وپرورش هستند )عبدوس،1۳81: 1۳8(.

در واقع عدالت آموزشی به مهیاسازی فرصت های برابر، متناسب با نیازهای ویژه هر فرد اشاره دارد؛ 
زیرا افراد در دانش، مهارت، توانایی، انواع یادگیری و پیشــینه فرهنگی و نیازهای آموزشی شــان با 
کاهش تبعیض بین  هم متفاوت اند )دهقانی، ۳:1۳84(. منظور از فرصت برابر جلوگیری، حذف یا 

افراد از لحاظ جنسیت، نژاد، وضعیت جسمانی، سنی، زبانی، طبقه اجتماعی است.

گرایانه و عدالت خواهانه  کالن نوعی نگاه انسان  به زعم بنت و یدل )2001( برابری فرصت ها در بعد 
گرفته می شود؛  که غالبًا به عنوان یک شاخص جامعه توسعه یافته در نظر  را با خود به همراه دارد 
که موجب شکوفا شدن  اما در بعد خرد برابری فرصت ها و عدالت آموزشــی ابزار و ســازوکاری اســت 
اندیشــه های خــالق شــده و امــکان پــرورش قابلیــت را بــرای همــه به طور مســاوی تامیــن می کند 
که از پایگاه ثروت و یا عضویت  که در آن حتی افرادی  فرصت مســاوی به موقعیتی اطالق می شــود 
کــه از امکانــات و امتیازات ویژه برخوردار نیســتند، امکان تحــرک اجتماعی از طریق  گروه هایــی  در 

آموزش و تحصیل را دارا باشند )محمدی و دهقان، 1۳8۳(.

د( عدالت جنسیتی
که از اواسط دهه  کامی جریان عمومی توسعه در ایجاد دنیایی عادالنه تر برای زنان، موجب شد  نا
1980 و در راستای تحقق عدالت جنسیتی، رویکردهای زن محور وارد مطالعات مربوط به توسعه 
شــوند و در جهت گیری های مختلف از برابری فرصت برای زن و مرد، اشــتغال زنان و افزایش رفاه 

کنند. آن ها دفاع 

عدالت جنســیتی را می توان تعدیل عدالت اجتماعی در حوزه جنســیت دانســت. به عبارت دیگر، 
کــه بــر اســاس آن، منابــع و امکانــات بــه صــورت غیــر  عدالــت جنســیتی اشــاره بــه مبنایــی دارد 
تبعیض آمیز میان زنان و مردان تقســیم می شــوند. پیش از بررســی مفهوم عدالت جنســیتی، فهم 
واژه »جنســیت« ضــروری اســت. جنســیت بــه لحاظ لغــوی و مفهومــی، متفاوت از جنس اســت. 
جنس، اشاره به تفاوت های زیست شناختی میان مردان و زنان دارد، اما جنسیت، به نقش های 
گفته می شــود. جنســیت بیش از آنکه از تفاوت های زیستی  اجتماعی متفاوت میان مردان و زنان 
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ناشی شود، ریشه در فرهنگ، تاریخ، مذهب و به طورکلی هنجارها و سنت ها دارد. به عبارت دیگر، 
جنســیت یک امر برســاخته و مصنوع اســت، اما جنس امری طبیعی و بیولوژیک است. جنسیت، 
که بدون آنکه توجهی به فردیت زنان داشته باشد، آن ها را در جایگاهی  اشاره به سنت هایی دارد 

نابرابر نسبت به مردان قرار می دهد )سفیری، 1۳88: 19(.

بــا توجــه بــه ایــن تعریــف از جنســیت می تــوان عدالــت جنســیتی را رفــع موانــع فرهنگــی، ســنتی، 
که بیش از آنکه در واقعیت های وجودی و بیولوژیک زنان  اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دانست 
ریشــه داشــته باشــند، ســاخته تاریخ و اجتماع هســتند و تصویری فرودســت از زن ارائه می کنند. 
بــا ایــن تعریف ها، عدالت جنســیتی بر مبنای برابری جنســیتی اســتوار می شــود و می تــوان برابری 
کرد. نابرابری  جنســیتی را اصــل اولیه عدالت جنســیتی و نقطه مقابل نابرابری جنســیتی قلمــداد 
که بر اساس جنسیت بر زنان روا داشته می شود و  جنســیتی، برخورد یا عمل تبعیض آمیزی اســت 
کلیشه بندی آنان می انجامد. ریتزر معتقد است، نابرابری  به توزیع نابرابر امکانات، تحقیر، طرد و 
جنســی چهار مضمون اساســی دارد:1- زنــان و مردان در موقعیت های اجتماعــی نابرابر قرار دارند 
کمتری برخوردارند؛ 2 - نابرابری از  و از مزایــا و منابــع اجتماعی، قدرت و فرصت های تحقق نفــس 
ســاختار جامعه سرچشــمه می گیرد، نه تفاوت های زیست شــناختی زن و مرد؛ ۳- با وجود تفاوت 
که میان دو جنس  قابلیت ها و اســتعدادهای انســانی، نمی توان یک الگوی تفاوت طبیعی یافت 
مذکر و مؤنث برقرار باشــد؛4- تبعیض جنســیتی میان زنان و مردان تغییرپذیر است و با قرار دادن 

زن و مرد درون ساختارهای برابر، می توان آن را از میان برداشت )ریتزر1، 1۳76: 474(.

به طورکلی نابرابری جنســیتی اشــاره به بی عدالتی در حق نیمی از اعضای جامعه بشــری به دلیل 
جنســیت و زن بودن آن ها دارد و در مقابل این وضعیت، عدالت جنســیتی بر برابری جنســیتی به 
که بودن زنان را نه  کید می کند. محوریت عدالت برای زنان این اســت  عنوان اصل اساســی خود تا
دیگران، بلکه خود آن ها رقم بزنند و جامعه نیز بر اساس ارزش های منتهی به عدالت، شرایط این 

کند. امر را برای زنان فراهم 

گرفته شــده اســت، اما ایــن دو مفهوم  عدالــت جنســیتی، اغلــب معــادل برابــری جنســیتی در نظر 
که  از یکدیگــر متمایزنــد. برابــری جنســیتی بــه فرصت هــای برابر زندگــی زنان و مــردان اشــاره دارد 
دربرگیرنــدۀ توانایــی مشــارکت در حــوزۀ عمومی اســت. برابری جنســیتی، بــر مشــارکت عادالنه در 
کار، خدمات بهداشــتی و سیاســت متمرکز است. اصالحات حقوقی، یکی از ابزارهای  آموزش، بازار 
کلیــدی و مهــم در مبــارزه برای برابری اســت. برابری جنســیتی لزومــًا نیازی به اطمینــان از برابری 

1- Ritzer
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که موانع مشــارکت حذف می شــوند، یک زمین بازی یکســان  نتایج ندارد؛ زیرا فرض می کند وقتی 
که ممکن است زنان  گرفته نمی شود  برای هردو جنس وجود خواهد داشت و این موضوع در نظر 
و مردان واقعیت ها و تجارب متفاوت با یکدیگر داشــته باشــند. ازاین رو، مفهوم عدالت جنســیتی 
ح می شــود. عدالــت جنســیتی بــه عدالــت در نتایــج زندگــی بــرای زنان و مــردان اشــاره دارد.  مطــر
درنتیجــه، بــه فراتر از برابری فرصت ها می اندیشــد، نیاز به تغییــر در نگرش ها را یادآوری می کند، بر 
کید دارد و نیاز به باز توزیع قدرت و منابع را  عالیق، ترجیحات و نیازهای متفاوت زنان و مردان تا

اساسی می داند )ریوزو بادن ،2000: 10(.

 به بیان دیگر، برابری جنسیتی وضعیتی مبتنی بر قانون ضد تبعیض و خواستار رفتار یکسان جامعه 
که زنان می توانند از وجود  بــا مردان و زنان اســت، اما چنین قوانینی خودبه خود تضمین نمی کننــد 
که به عنوان مانع سر  این قوانین بهره مند شــوند؛ زیرا در اینجا مســئلۀ ساخت اجتماعی و اقداماتی 
که مفهومی  برمی آورند، همچنان باقی هســتند؛ بنابراین، مفهوم عدالت جنســیتی مطرح می شود 
وابسته به عدالت توزیعی است. عدالت جنسیتی زمانی تحقق می یابد که شرایط اجتماعی مهار شود 
و دســترس پذیری و تســلط زن و مرد را بر منابع، امکان پذیر ســازد؛ برای مثال، ممکن اســت تعصب 
کلیشۀ ذهنی جامعه  آشــکار نســبت به اســتخدام زنان در حکومت وجود نداشته باشد. بااین همه، 
که جامعه، مردان را در اســتخدام بر زنان  دربارۀ نقش زنان و مردان، اثر خود را بگذارد و ســبب شــود 
که تمامی  ترجیح دهد )تورس و روزاریو، 1۳75: 116(. ازاین رو، عدالت جنســیتی مســتلزم آن اســت 
مداخــالت و سیاســت های توســعه ای بــرای تاثیرشــان بر روابط جنســیتی تحلیل شــوند. همچنین 
عدالت جنسیتی نیازمند بازنگری در سیاست ها و برنامه های توسعه است تا به نحو مناسبی عالیق 

گرفته شوند )ریویز و بادن1، 2000: 10(. واقعیت های متفاوت مردان و زنان در نظر 

به طورکلــی در مباحــث شــهروندی و توجــه بــه عدالــت جنســیتی، لیســتر2  )1999( ســه رهیافــت 
کــه عبارت انــد از »تفــاوت جنســیتی«،  متفــاوت در رابطــه بــا عدالــت جنســیتی را بیــان می نمایــد 
که بیشــتر در  »بی طرفــی جنســیتی«و »تعــدد جنســیتی«. رهیافــت بی طرفــی یــا برابری جنســیتی 
که جنســیت هیچ  دیدگاه های فمینیســت های لیبرال به چشــم می خورد به این امر معتقد اســت 
ارتباطــی بــا تخصیص و اعمــال حقوق وظایف ندارد. از زمان انقالب فرانســه تا به امروز بســیاری از 
کلیه انســان ها  حامیــان حقــوق زنــان بــه این اصل اســتناد می کنند و حقــوق وظایــف را متعلق به 
بــدون درنظرگرفتــن جنســیت می داننــد؛ اما انتقــادی همیشــگی در پیش روی این دیــدگاه وجود 
که بهتر اســت زنــان فطرت خاص خــود را در الگوی شــهروندی  کیــد می کند  کــه بــر ایــن امــر تا دارد 

1- Reeves  and Baden
2- Lister
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که توسط مردان تأسیس و  که خواهان برابری در الگویی از شهروندی باشند  گسترش دهند تا این 
گردیده است یا به بیان دیگر زنان مستحق داشتن حقوق، وظایف و مسئولیت های خاص  تنظیم 

خودشان هستند )جونز1، 1988: 20(.

که چون در ماهیت زنان و مردان تفاوت هایی وجود  در رویکرد تفاوت جنسیتی اعتقاد بر این است 
دارد، باید در زمینه حقوق وظایف شهروندی نیز این تفاوت ها اعمال شود؛ و از سیاست مساعد زنان 
سخن به میان می آید. سیاست مساعد زنان تضمین کننده عالیق زنان است و از نوعی دموکراسی که 
که بر این  بر اساس تجربه زنان تغییر شکل داده است، نشأت می گیرد )جونز، 1988: 811(. انتقادی 
که این رهیافت، مفهوم فردگرایی را جنسیتی بیان می نماید  کی از آن است  دیدگاه نیز وارد است حا
که باعث به وجود آمدن نوعی  و تعریف بســیار خاصی از شــهروندی را در ارتباط با زنان ارائه می دهد 
تضاد و تقابل در عرصه اجتماع در میان زنان و مردان می گردد؛ بنابراین، مناســب تر به نظر می رســد 
که در  گردد  کردن تفاوت های جنســیتی، مفهوم جدیدی از عدالت جنســیتی ارائه  به جای پررنگ تر 

تمایزات جنسیتی تاثیر ناشایست نداشته باشد )موفه2 ، 199۳: ۳76(.

دیــدگاه تعدد جنســیتی به گونه ای حد واســط دو دیدگاه قبلی اســت و بــا درنظرگرفتن تفاوت های 
که زنــان به عنوان  جنســیتی، بــه ایجــاد موقعیــت برابــر در بین جنســیت ها نظر دارد، به ایــن معنا 
کالن اجتماعی را داشته باشند؛  گروه اجتماعی توانایی تاثیرگذاری بر سیاست ها و تصمیمات  یک 
کــه به تفســیر موفــه، منازعه و درگیری فمینیســت ها برای تســاوی زنان، منازعــه ای برای حل  چرا
گردد.  که با هویتی عمومی و تشخیص خاص زنان جمع  مســأله برابری تعریف پذیر تجربی نیســت 
بــر ایــن اســاس، رهیافت تعدد جنســیتی منازعه ای بر علیه ســاختار فرمان برداری بــه نفع زنان به 
گروهــی اجتماعــی، در مقابل ســاختارهای  کــه به عنــوان  راه می انــدازد و بــه زنــان اجــازه می دهــد 
که  کنند. همچنین شــایان ذکر اســت، این رهیافت به ما اجازه می دهد  نظام مردســاالر ایســتادگی 
گفتمان های مختلف ساخته می شود و چگونه موقعیت شخص  دریابیم شــخص چگونه در میان 
کالس، طبقه، نژاد و جنســیت، مســتحیل می گردد )موفه، 199۳: ۳82(.  در وضعیتی منفرد مثل 
گونی  گونا که مفاهیم و ارزش های  اساســا هر فردی در اجتماع، تحت تاثیر نیروهای زیادی اســت 
کلی گــرا این امکان  را بــه او القــاء می کننــد و به او شــکل می دهند؛ بنابراین، فقط نوعی دموکراســی 
کــه هویت شــهروندی خــود را در سیاســتی جمعی عملــی نماینــد )فیلیپس و  را بــه افــراد می دهــد 
یورگنسون۳ ، 2002: 74(. بر این رهیافت نیز به مانند دو رهیافت پیشین، انتقاداتی وارد است، از 
کن و منجمد شــدن هویت ها در عرصه اجتماع شــده و موجب  جمله آن که این رهیافت باعث ســا
به وجود آمدن مقاومت در مقابل انســجام و حس مشــارکت افراد جامعه می گردد؛ اما درهرصورت 

1- Jones
2- Mouffe
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کردن تصمیمات سیاســی بر  به نظرمی رســد رهیافت تعدد جنســیتی بهترین رهیافت برای مرتب 
که، شــهروندی جنسیتی  اســاس جنســیت در شــکل دادن به شــهروندی زنان و مردان است؛ چرا
در نظــر دارد بــه بررســی تفاوت های زنان و مــردان در حقوق وظایف و مســئولیت های اجتماعی و 

سیاسی بپردازد و دالیل به وجود آمدن این تفاوت ها را مورد بازبینی قرار دهد )همان:74(.

ه( عدالت سیاسی
به باور اندیشمندانی چون کلمن )1990( عناصر اصلی در عدالت سیاسی، برابری عناصر و لوازم توسعه 
گرا و هنجارهای  کلیت  که دارای ســه مولفه اساســی شــهروندی ملی، نظم حقوقی  سیاســی اســت 
موفقیت هســتند. این مولفه ها، به طورکلی در یکی از چهار مولفه )برابری سیاســی(، برابری توزیعی، 

گل پرور، 1۳84:155(. فرصتی، قانونی و مشارکتی نمود خود را بجا می گذارند )عریضی سامانی و 

گفت همه فالسفه  از مهم ترین مباحث موجود در فلسفه سیاسی، اصل عدالت است. شاید بتوان 
گســتره زمانی این بحث به درازای اندیشــه های  سیاســی بــه نحوی به بحــث عدالت پرداخته اند. 
کنون اســت. درواقــع موضــوع عدالت، به منزلــه قدیمی تریــن مفهوم  کالســیک تا سیاســی از عصــر 
ح اســت. در نتیجه، به تبــع تاریخ  فلســفه سیاســی، تقریبــًا در تمامــی تاریخ فلســفه سیاســی مطــر
که فلســفه سیاســی به طور  فلســفه سیاســی، تاریخ عدالت نیز قابل بررســی اســت؛ یعنی همچنان 
عام به دو دوره قدیم و جدید تقســیم می شــود، در همین چارچوب می توان تاریخ بحث عدالت را 

کرد. از دیدگاه فلسفه سیاسی، عدالت، صفت نهادهای اجتماعی است نه افراد. نیز بررسی 

حرکــت جامعه سیاســی به ســمت پیشــرفت عدالت محور، مبتنی بر شــکل گیری جامعــه ای عادالنه 
که در همه ابعــاد زندگی فــردی و اجتماعی  گروهــی از انســان های عادل اســت  کــه متشــکل از  اســت 
خویــش، عدالــت را ســرلوحه فعالیت های خویش قــرار داده اند. رفتارهای انســان  ناشــی از باورهای 
کله شــخصیتی وی را تشــکیل می دهد؛ هنگامی که این  که شــا وی به اصول اعتقادی خاصی اســت 
گرایش های انسان  اعتقادات منجر به نوعی قضاوت و داوری انسان در مواجهه با امور خارجی شود، 
گرایش ها انجام می شود؛ ازاین رو،  کنش فردی و اجتماعی افراد بر اساس این  شکل می گیرد و فعل و 
که کنش و رفتار انسان  بررسی شاخص های عدالت باید در این سه حوزه بررسی شود. طبیعی است 
گاهی  کنش فرد در حوزه فردی و در ارتباط فرد با جامعه اســت و  گاهی  در دو ســطح تحقق می یابد؛ 
که در این صورت،  کنش ها در حوزه ســاختار و درون ســاختارهای سیاسی و اجتماعی است  نیز این 
این ســاختارها به صورت مجازی و عارضی متصف به عدالت می شوند. بر این اساس، شاخص های 

کنش ساختاری ارزیابی می شوند. کنش رفتاری و  گرایش،  عدالت  در چهار حوزه بینش، 
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کاوش قــرار می گیرد، می توان بــه بحث عدالت،  که در فلســفه سیاســی مورد  از مهم تریــن مســائلی 
کمــان، توزیع یا تمرکز قــدرت و ثروت و  کیفیت عمل حا فهــم پدیــده دولــت، ارتباط فرد و جامعــه، 
مبانی مشــروعیت اشــاره نمود. تحقق عدالت سیاسی در جامعه، به معنای شکل گیری عدالت در 

همه ارکان نظام سیاسی است. 

کمان  عدالــت سیاســی بــه حــوزه قــدرت و سیاســت و مشــارکت مــردم مربــوط می شــود. اینکــه حا
مشــروعیت خــود را چگونه به دســت می آورنــد و در نزد مردم مشــروعیت دارند یا خیــر، می تواند با 
کم سیاســـی شایستگی احراز این مقام  گـــر حـــا عدالت سیاســـی مـــرتبط باشـــد. از دیدگاه مـــردم، ا
گر بــا زور و اجبار قــدرت را تصاحب  را داشــته باشــد، حکومــت عادالنه اســت؛ در غیر این صـــورت، ا
کرده باشد، آن حکومت ظالم است و فرمان برداری از آن جایز نیست. همچنـــین، در مقـــام اجـــرا 
که بـــا رفـــع محدودیت هــا امکان مشــارکت برابــر و آزاد را بــرای مردم در  نیــز حکومتی عـــادل اســـت 
کنـــد و قدرت و مناصب سیاســی را برحسب استعداد و شایستگی افراد  زمینه های سیاســی فراهم 

کند )جمال زاده، 1۳87: 12(. تقسیم 

ســه شــاخصه مهم عدالت سیاســی بر اســاس الگوی راولز عبارت اســت از: مشــارکت سیاسی برابر، 
گزینــش سیاســی برابر و امنیت سیاســی برای همگان. اولین شــاخصه عدالت سیاســی، مشــارکت 
سیاســی برابر اســت. یکی از آزادی های سیاســی، مشــارکت سیاســی برابــر و آزادی انتقــاد و نظارت 
گر مشارکت سیاسی را به معنای عام، درگیر شدن افراد در سطوح مختلف فعالیت در نظام  است. ا
کردن، انتقاد و نظارت مردم، پاسخگویی مسئوالن  سیاسی در نظر بگیریم، می توان حق انتخاب 
کردن مردم از روش های مختلف  کرد. در واقع حق انتخاب  ح  و آزادی احزاب را در این مبحث مطر
ازجمله شــرکت در تشــکل ها و احزاب تحقق می یابد تا بتوانند فرد دلخواه خود را بر منصب قدرت 
که در  گزینش سیاسی برابر، حق برابر شهروندان در دست یابی به مناصب سیاسی است  بنشانند. 
کردن، باالترین سطح  واقع حق انتخاب شــدن نامیده می شــود. انتخاب شــدن برخالف انتخاب 
مشــارکت سیاســی به شــمار می رود و نیازمند بیشــترین تعهد است. انتخاب شــدن پس از مرحله 
کردن آغاز می شــود، ازاین رو ســطح مشــارکت نیز همــواره در آن محدود بــوده و با موانع و  انتخــاب 
محدودیت هــای بی شــماری همراه اســت. مشــارکت و تالش برای دســت یابی به مقام سیاســی از 
طریــق انتخــاب، در ســطح محدودی از افراد وجــود دارد. فراهم آوردن امنیت سیاســی در جامعه 
که شــهروندان در پرتو آن ها می تواننــد به گونه ای مؤثر  دادگــر، از طریــق ضوابط و معیارهایی اســت 
از آزادی ها و فرصت های پدید آمده برای رســیدن به اهداف خویش بهره مند شــوند. البته بدیهی 
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کــه در صورت نقض این شــرایط، افــراد برای تغییر قانون بــه مخالفت بــا آن برمی خیزند. به  اســت 
تعبیری دیگر، امنیت سیاسی برای همگان در سایه برابری در مقابل قانون است؛ حال چه از نظر 

وضع قانون و چه از حیث اجرای آن.

و( عدالت قضایی
که خــود جزئــی از عدالــت قوانین به شــمار می رود.  ایــن عدالــت بــه معنــای عدالت اجرایی اســت 
که بر اســاس قانون و  کســی اســت  که قاضی عادل  گفته می شــود  در مورد عدالت قضایی معمواًل 

کند؛ اما نکته مهم، عادالنه بودن خود قوانین است. )آشوری، 1۳8۳: 5۳( بی طرفانه عمل 

گرفته و شــامل وجوه فراوانی  دادرســی عادالنــه و تحقــق عدالت قضایی ســاحات مختلفــی را در بر 
که تک تــک این امور  اســت. در حقیقــت محقــق ســاختن عدالت قضایی وابســته به اموری اســت 
کرد.  بــه عنــوان علــت ناقصــه و مجموعه آن ها بــه عنوان علــت تامه هدف مذکــور را ایجــاد خواهد 
که  که نخســتین مرحلــه و شــرط ابتدایی تحقق هــدف مذکــور وجود قوانینی اســت  روشــن اســت 
گر قانون  از سرچشــمه عدالت آبشــخور شــده و به منظور عدالتی همه جانبه تدوین یافته باشــد. ا
که باشد، یکی از ساحات مؤثر در تحقق  عادالنه نباشد قطعًا دادرسی به بهترین صورت ممکن هم 
که باید از این  عدالت قضایی پس از فراغت از وجود قانون عادالنه، تفسیر و تبیین صحیحی است 
که مبتنی بر اصول پذیرفته شــده و عقالیی نبوده باشــد هرگز  گردد. تفســیر و تبیینی  قوانیــن ارائــه 
که با قانون عادالنه در پی تحقق عدالت قضایی بوده اســت، یاری نخواهد  کشــف مراد مقننی  در 
کرد و نتیجه قهری این نکته عدم تحقق عدالت قضایی است. تفسیر نظام مند و چارچوب پذیر از 

قوانین بی تردید یکی از پایه های عدالت قضایی است )بهرامیان و همکاران، 1۳97: 12(.

عدالت قضایی به معنای عدالت رعایت عدالت و بی طرفی در همه مراحل دادرسی از محوری ترین 
که دوام و زوال حکومت اســالمی  پایه های عدالت اجتماعی در اســالم به شــمار می رود به گونه ای 
کارآمدی نظام نیز تا حد زیادی بدان بستگی دارد. تحقق عدالت قضایی مبتنی بر  درگرو آن بوده و 
که تضمین کننده آن باشد، اصول تضمینی عدالت قضایی، مبتنی بر دو مولفه عمده  اصولی است 
اســت: 1- اصــول مربــوط بــه - صفــات دادرس، یعنــی عوامل تاثیرگذار شــخصی و درونــی دادرس، 
از قبیــل اســتقالل و بی طرفــی قاضــی و 2- اصــول مرتبــط بــا طبیعــت دادرســی، به معنــای رعایت 

جنبه های قانونی و عوامل تاثیرگذار بیرونی )جوادی آملی، 1۳90، 152(.
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ح( عدالت در سالمت
طبق تعریف سازمانی جهانی بهداشت نابرابری در سالمت عبارت است از تفاوت در وضعیت سالمت 
که این نابرابری ها  گروه های مختلف اجتماعــی و زمانی  یــا توزیع تعیین کننده هــای اجتماعی آن در 
قابل اجتنــاب و غیرعادالنــه باشــد بی عدالتــی نامیــده می شــود. بی عدالتی بیــن جمعیت ها نتیجه 
تعامالت پیچیده بین عوامل بیولوژیک، سبک زندگی، محیط و عوامل اقتصادی اجتماعی است که 
به تعیین کننده های اجتماعی ســالمت معروف هســتند. به عبارت دیگر تعیین کننده های اجتماعی 
که مردم بــا آن ها به دنیــا می آیند، رشــد می کنند، زندگی  ســالمت عبارت انــد از همــه وضعیت هایــی 
کار می کننــد و پیر می شــوند. این شــرایط تحت تأثیــر نیروهای قویی تری ماننــد عوامل اقتصادی،  و 

سیاست های اجتماعی و مسائل سیاسی قرار می گیرند )سازمان بهداشت جهانی1 ، 201۳(.

ط( عدالت فضایی یا محیطی
کمتر مورداســتفاده بود و یا در صورت اســتفاده  گذشــته  اصطــالح »عدالــت فضایــی« تا چند ســال 
جــذب مفاهیم مرتبطی چــون عدالت ســرزمینی، عدالت محیطی، بی عدالتی های شهرنشــینی و 

کاهش بی عدالتی های منطقه ای می شد )سانجو2 ، 2006: 1(.

گســترده ای بر شــرایط فقرا  عدالت فضایی یا محیطی۳  در چارچوب های علوم اجتماعی به صورت 
که موجد رفتار منصفانه به نفع فقرا باشــد  کــرده اســت. هدف آن تقاضای مداخالتی اســت  تمرکــز 
)دیکســون و راماتســیندل4 ، 2006: 129(. در واقع عدالت محیطی یا فضایی بیانگر رفتار منصفانه 
و دربرگیرندگــی همــه مــردم، بــدون توجه به قومیت، رنگ، منشــأ ملیت یا درآمد، در توســعه، اجرا 
کــه از عدالت  و به کارگیــری قواعــد محیطــی اســت )بــاس ، 1998(. عدالــت فضایــی طبــق ایــده ای 
که زندگی می کنند،  کنین در هرجایی  که باید با ســا گرفته شــده اســت به این معناســت  اجتماعی 

به طور برابر رفتار شود )تسو  و همکاران، 2005: 425(.

توجه به ارتباط متقابل فضا و عدالت که از دهه 70 میالدی و در آثار جغرافیدانان رادیکالی مثل دیوید 
هاروی و سوجا پدید آمد، راه تازه ای گشود که بر اساس آن می شد دیدگاه های مختلف و متنوع نظری 
در مورد عدالت اجتماعی را با محور قرار دادن فضا به هم نزدیک کرد. دیدگاه عدالت فضایی یا دیدگاه 

1- World Health Organization
2- Sanjo
3- Spatial Justice
4- Dixon and Ramutsindela



49لصففـ  منانی ن تا ب ادبیاف مرینا ما عدالت

انتقادی فضایی نه تنها فهم نظری ما را در مورد مفاهیم مثل عدالت، دموکراسی، حق به شهر و حقوق 
شهروندی غنی و گسترده می کند بلکه ما را مجهز به بینش هایی می کند که ما را در دستیابی به دانش 
کاربــردی برای دســت زدن به کنش های سیاســی و اجتماعــی یاری می دهد. بــدون در نظر  عملــی و 
گان فضایی و عدالت، طیفی از امکانات جدید را  گرفتن فضا، عدالت قابل دسترس نیست. ترکیب واژ
گر نظریه ی اجتماعی و تحلیل تجربی باهم  که ا برای عمل سیاسی و اجتماعی می گشاید. همان طور 

به کاربرده شوند، می توانند به واقعیت پدیده های بیرونی بیشتر پی ببرند.

عدالــت فضایــی، جایگزیــن یا بدیــل عدالت در ابعــاد دیگر )عدالــت اجتماعی، عدالــت اقتصادی، 
عدالت قومیتی، عدالت جنســیتی، عدالت حقوقی و …( نیســت، بلکه راهی اســت برای نگریســتن 
بــه عدالــت از دیــدگاه فضایی. واژه  عدالت فضایــی تا همین اواخر چندان رایــج نبود و حتی امروزه 
کاربــرد صریــح صفــت فضایی در مــورد عدالت و دموکراســی  بعضــی جغرافیدانــان و برنامه ریــزان از 
گان مرتبــط دیگــر ماننــد نابرابــری  گاهــی مفهــوم عدالــت فضایــی در واژ اجتنــاب می کننــد. البتــه 
که  کار می رود؛ اما واقعیت آن اســت  منطقه ای، عدالت محیطی، شــهری شــدن بی عدالتی و… به 
کید صریح بر فضائیت عدالت/بی عدالتی نه فقط در شــهر بلکه در همه ی ابعاد جغرافیایی، چه  تا

کاربرد بسیار مهم است. در نظریه و چه در 

2-1-5- نظریه های مربوط به عدالت
کدام ناظر بر رویکرد و دیدگاهی خاص  که هر  در حوزه عدالت نظریه های متعدد ارائه شــده اســت 
نسبت به موضوع عدالت است. این امر را می توان ناشی از ظهور نظریات بسیار و مختلف یا شاید 
گونه هایی در ایــن زمینه نموده  که دانشــمندان را ملزم بــه ارائــه  متناقــض در ایــن حــوزه دانســت 
که در خصوص عدالت از منظر رویکردهای مختلف ارائه شده است،  است. ذیال نظریات متعددی 

گرفته است. مورد بحث قرار 

کارآمدی 2-1-5-1- نظریه های عدالت از منظر معیار نیاز و 
کارآمدی، مسئولیت  کونو1  )200۳( با بررسی نظریات عدالت توانسـته بـر اسـاس 4 محور اصلی نیاز،   
کلـــی از مجموعـــه تعاریــف و دیدگاه ها در حــوزه عدالت پژوهی را  فــردی و زمینه یک تقســیم بندی 

کلی از این طبقه بندی در جدول )2-1( نمایش داده شده است. ارائه دهد. شمای 

1- Konow
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جدول 2-1: تقسیم بندی نظریه های عدالت از منظر معیارهای مختلف

نظریه هامعیارها

نیاز

تساوی طلبی

قرارداد اجتماعی رالز

مارکسیسم

کارآمدی

مطلوبیت گرایی

پارتو

کثر سازی ثروت حدا

وضعیت خالی از حسادت

مسئولیت فردی

شایستگی و استحقاق

انصاف

نوزیک

زمینه

والزر

عدالت محلی

وضعیت خالی از سرزنش

کانمان، نستیچ و تیلر

)200۳( Konow :منبع

گـی اصـلی آن ها توجه به  که ویژ دستۀ اول نظریات با معیار برابری و نیاز، شامل نظریه هایی است 
کـــه به دنبال ارضای  رفاه پایین ترین اقشــار جامعه اســت. این نظریه ها از ســوی دیگر از معیار نیاز 
که  کونو در دســته دوم طبقه بندی خود تصریح می کند  گرفته اند.  برابر نیازهای اولیه اســت، الهام 
که مردم بیشتر به پیامدها در سطح اجتماعی  بسیاری از شواهد نشان دهنده این مطلب هستند 
ح شده اند مبتنی بر تسهیم دارایی است  که در این بخش مطر و نه فردی توجه می کنند. نظریاتی 
کلـی تخصـیص یـا تمهیدات دارایی ها را منعکس می کند. همچنین  کـه توجـه بـه نتـایج  به گونه ای 
کـــه همـــه  که نظریات این بخش بـــا محوریت مطلوبیت گرایی و اقتصاد رفاه اســت  کرد  باید اشــاره 
که بــر نتیجه و عاقبت  گرا یا ســنتی در فلســفه و اقتصاد  آن هــا را می توان منشـــعب از اخالق نتیجه 

کید دارد دانسـت. تا
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که بر  کـــه بـــا یکـــدیگر معیـــار انصاف را  دسته سوم با معیار مسئولیت فردی بیانگر نظریـــاتی اســـت 
اساس تناسب و مسئولیت فردی استوار اســـت شـــکل می دهند. خـــط اصلی این دسته وابستگی 
که  کونو تصورهای تناسب و استحقاق  مفروض تخصیص منصفانه بر اعمـال فـردی اسـت. از نگـاه 
شالوده اصلی این طبقه شمرده می شوند فرزندان فکری دو سنت فلسفی هستند: نظریه عدالت 
ک. دسته چهارم نیز بـــا معیـار موقعیـت و  توزیعی ارسطو نظریه قـــانون شایســـتگی طبیعی جان ال
کانون اصلی مباحث آنان نفی وجـودی نظریه ای جهان شمول  که  زمینـه نظریاتی را در برمی گیرند 
در بــاب عدالــت و توجه به زمینه های اجتماعی هر جامعه به مثابــه تعیین کنندگان اصلی اصول و 
گروه های مرجع  معیارهــای عدالت اســت. از منظر آن ها این چندگانگــی در تعاریف به دلیل وجود 
گروه ها در  که باعث می شــود هر یــک از آن  مختلــف در ارزیابــی و به کارگیری تعریف از عدالت اســت 

شرایط خاص زمانی و مکانی قضاوت ها و نتایج مختلفی را داشته باشند )کونو، 200۳(.

2-1-5-2- نظریه های عدالت از منظر مبانی فلسفی
که توســط جیمز پی.اســتربا ارائه شده اســت، 6 مکتب مهم فلسفه سیاسی   در این  گونه شناســی 
گی های این مکاتب در قالب جدول )2-2( منعکس شده  که ویژ گرفته است  غرب موردبررسی قرار 
اســت. ارائــه نظریــه ای در خصوص عدالت بــدون توجه به تبییــن مبانی فلســفی، موجب انحراف 
در نظریــات و یــا ظهــور تناقضاتی در آن ها خواهد شــد. از ســوی دیگر، اســتنباط از نظریه در اجرا و 
گرفتن مبانی فلســفی، ممکن اســت به اســتخراج روش ها یا  شــناخت اقتضائات آن، بدون در نظر 

گردد و هدف آن را تامین ننماید. شاخص هایی معارض با ماهیت نظریه منجر 
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جدول 2-2: مکاتب فلسفی در خصوص عدالت

ح جنبه های مغفول نظریه را به  که امکان طر گونه شناســی مبانی فلســفی این اســت  مزیت دیگر 
صورت منطقی فراهم می آورد. این نگاه تحلیل جامعی از همه جوانب فلسفی نظریه ارائه خواهد 
غ از فیلترهای  داد. از طــرف دیگــر ایــن زاویــه دید، فضای مقایســه دقیق و فلســفی نظریــات را فــار
کاربــردی یــا ظاهری ایجــاد نموده و همگونــی یا عدم همگونــی نظریات را بــه خوبی تبیین  ذهنــی 
ح شــدن نظریه ای جدید بتوان به  که در صورت مطر می کند همچنین این امکان را فراهم می آورد 
گونه شناسی به صورت قیاسی  کنار سایر نظریات، آن را تحلیل نمود. به عبارت دیگر این  راحتی در 

غ از وضعیت موجود نظریات، به آن ها می پردازد. طراحی شده است و فار
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گونه شناســی نظریه های عدالــت از منظر مبانی فلســفی عبارت اند از: بعد معرفت شناســی،  ابعــاد 
بعــد انسان شناســی و بعــد ارزش شناســی )واعظــی، 1۳88(. معرفت شناســی را نظریــه معرفــت نیز 
کــه مســائل معرفت شناســی را بــه طور منظم و مســتقل مــورد بحث  کســانی  می گوینــد. نخســتین 
ک و الیب نیتس هســتند )حســین زاده، 1۳85، 15(. معرفت شناســی علمی  قــرار دادنــد، جــان ال
که  کــه دربــاره معرفت های انســان و ارزشــیابی انــواع آن ها بحــث می کنــد. پیش فرض هایی  اســت 
که چگونه می توان  رویکردى معرفت شناختی به عدالت را بیان می دارند، به این نکته اشاره دارند 
کــرد )نــوروزی، 1۳82: 99(. در  بــه درک عدالــت پرداخــت و نتیجــه آن را بــه صــورت دانــش منتقل 
کرده اند: عقــل، حس، وحــی و الهام،  معرفت شناســی ابزارهــای مختلفــی بــرای درک عدالــت ذکــر 
که مهم ترین آن ها عقل و حس هســتند )حسین زاده،  شــهود و مکاشــفه، تجربه دینی و مرجعیت 
1۳85: 109-107(. از منظــر معرفت شــناختی برخــی عدالــت را عینــی پنداشــته و بــرای آن حقیقتی 
که برای رســیدن به مطلوب  قائــل هســتند در مقابــل برخی هم آن را ســاخته ذهن بشــر می دانند 
کرده اســت. رالز، قرارداد اجتماعی را مبنای معرفت شــناختی در شناخت و رسیدن به  خود، وضع 
عدالــت می دانــد )خزاعــی، 1۳82: 75(. نظریه پردازانی همانند رالز قائل به اصــول ثابت عدالت در 
که  کانتکسی دانسته  سراســر تاریخ هستند و اندیشــمندان دیگری نظیر والتزر، عدالت را مقوله ای 

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

که ارزش ها را مطالعه می نماید در این حوزه،  ارزش شناســی قلمروی از مباحث نظری فلســفه است 
پرسش هایی از قبیل چیستی ارزش و رابطه ارزش با واقعیت ها )ذهنیت و عینیت در ارزش ها( ثبات 
و تغییر در ارزش ها و سلســله مراتب ارزش ها مورد بحث قرار می گیرد. عدالت همواره به منزله ارزشــی 
اخالقی و اجتماعی و حتی برترین ارزش اخالقی و اجتماعی مطرح بوده است؛ بنابراین یکی از ابعاد 
مهم مســأله عدالت بعد ارزش شــناختی آن خواهد بود. مبانی ارزش شناســی به تحلیل محموالت 
اخالقی و مفاهیم ارزشی مانند خوب، بد، باید، نباید، درست و نادرست می پردازند )واعظی، 1۳88: 
4۳(. اینکه چرا عدالت برای انسان یک هدف و آرمان مطلوب است. این سوال نسبت تنگاتنگی به 
مبانی انسان شناســی دارد و در حقیقت مطلوبیت عدالت را روشــن می ســازد. اندیشمندان لیبرال، 
وجــود یــک نظم اولیــه در جامعه برای جلوگیری از تعــدی افراد را دلیل معقولیــت عدالت می دانند. 
در نظریه قدمای فالســفه، عدالت یک فضیلت و خیر اجتماعی دانســته شــده است اما در متأخرین 
فالســفه غــرب، عدالت فاقد ارزش بوده و خیر اجتماعی محســوب نمی شــود )واعظــی، 1۳88:۳5(. 
رابطــه عدالــت بــه عنــوان یــک ارزش بــا ســایر ارزش هــای اجتماعــی در نــگاه اندیشــمندان و نظریــه 
پردازان عدالت، بســیار متفاوت اســت. در نگاه لیبرال ها، اساســا عدالت همان آزادی اســت همانند 
کــه آزادی را عیــن عدالت می داند و هر نوع عدالت به معنای دخالت در آزادی را نفی می کند.  هایــک 

به عبارت دیگر وی عدالت نافی آزادی را بی معنا می داند )همان: ۳61(.
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گزاره هــای توصیفــی- تبیینــی مدلــل دربــاره واقعیت  مــراد از مبانــی انسان شــناختی، آن دســته از 
که به لحاظ نقش محورِی تبیین و ترسیم سیمای انسان در هر نظریه عدالت،  وجود انسان است 
که  ســنگ بنای هرگونه تبیین و تجویزی از چیســتی حقیقی عدالت است. البته باید توجه داشت 
کل نگر اســت و قلمرو آن را مجموعه  منظور از انسان شناســی در مباحث فلســفی، انسان شناســی 
کالن ناظر به انســان تشــکیل می دهد و نه انسان شناســی جزئی نگر. شــناخت انســان در  مســائل 
نظریه پردازی و بررســی فلســفی نظریات عدالت بســیار حائز اهمیت اســت. بدون شــناخت انسان 
نمی تــوان اســتعدادها و نیازهــای او را شــناخت و اســتعدادها را شــکوفا و نیازهــا را به درســتی ارضا 
کرد و درنهایت هرگز  نمود. بدون این شناخت، نمی توان برای انسان هیچ نوع برنامه ریزی تربیتی 

نمی توان، تکالیف وظایف ونیز بایدها و نبایدهایش را تعیین نمود )واعظی، 1۳87:5(.

2-1-5-3 نظریات عدالت از منظر بیرونی یا درونی
نگاه به عدالت به مثابه امری بیرونی یا درونی، منشــأ نوعی تقســیم بندی در بین نظریات عدالت 
که دیدگاه نظری دو نماینده شاخص این جریانات، یعنی افالطون و راولز این تقسیم بندی  است 
که بــر منطق وضعیت1  را شــفاف تر نشــان می دهــد. افالطــون در مقابل برداشــت بیرونــی از عدالت 
گروه ها، انســان ها وضعیــت جوامع و ...  منطبــق اســت و بــه جایگاه وضعیت یــا جا و مکان افراد و 
کنش و سخن و دعوی آن ها با توجه به چگونگی وضعیتی  توجه دارد و همین طور، در باب رفتار و 
که در آن واقع شده اند، برداشت داخلی/ درونی را از عدالت ارائه می دهد. بر این اساس، مقوله ای 
کمال ذاتی  گیرد. از نظر سقراط و افالطون، عدالت  درونی به نام نفس انسان باید محور بحث قرار 
کمــال باید تحقــق یابد و قربانی تفســیر فــردی و جمعی  و درونــی نفــس اســت و درهرصــورت، این 
نشود بر این اساس، افالطون به دنبال علت و سرچشمه »بود« و نه صرفا نشانه و عالئم نمودهای 

که می داند نمودها نیز وجود دارند. گو آن  هست ها واقعیات عدالت است. 

که افرادی عاقل  اما عدالت از نظر راولز در بنیاد خود به وضعی اولیه و متناسب و قراردادی اشاره دارد 
و آزاد و انتخاب گــر در آن حضــور دارنــد و در خصوص اصول اولیه و از آن جمله اصول عدالت به توافق 
می رسند؛ بنابراین عدالت به طور اساسی اشاره به تحقق فرضی یا غیر فرضی واقعیتی بیرونی دارد که 
به مثابه بستر و قالب عمل می کند. البته باید گفت که این قالب بیرونی وضعیتی بی هویت و بی شکل 
نیست؛ بلکه مناسب و خاص و به تعبیری، منصفانه است؛ اما درعین حال توافقی نیز هست؛ یعنی 

بسیاری از اشخاص و افراد آزاد و انتخاب گر در شکل گیری آن نقش دارند )یونسی، 1۳85(

1- logic of situation
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. 2-1-5-4- نظریه عدالت آزادی محور هایک
گوست فون هایک مبتنی است. عقیده هایک  نظریه عدالت آزادی محور بر دیدگاه های فردریش آ
در خصوص عدالت از نظر فالسفه لیبرل فراتر است. به نحوی که او را در زمره لیبرتارین ها )اختیارگرا(
گرچه می توان  کالســیک اســت. ا که شــعبه ای افراطی و ضد دولتی از ایده آزادی خواهی  می دانند 
ج ،دولت و آرمان شــهر را به عنوان مبنای  بررســی این رویکرد  ج ومر کتــاب روبــرت نوزیک با نــام هر
که تمــام ایده های نوزیک به نحو فلســفی تری ریشــه در آرای هایک  قــرارداد امــا واقعیت آن اســت 
که نوزیک درباره بی معنایی عدالت توزیعی، رد هرگونه الگوی پیش نوشــته از  دارد. تمام مســائلی 
کتابش بیان می کند به طور  عدالت و نفی قواعد مبتنی بر یک وضع نهایی مفروض در فصل هفتم 

کامل تری در اندیشه  هایک یافت می شود )نوزیک1، 1976:150(.

که هایک به تبیین جایگاه عدالت می پردازد عبارت اســت از: الف( نگاه به جامعه به مثابه   بســتری 
که بر اســاس برنامــه ای از قبل  یــک نظــم متکی بــر اراده های متکثر و متفاوت یا نظمی خودجوشــی 
گر عمل نمی کند وب( آزادی و اختیار انســان ها، ارزش  طراحی شــده اســت و تحت یک اراده تحمیل 
که دریــک جامعــه آزاد غیرعمومی  محــوری بــه شــمار مــی رود. وی از قــول دیوید هیوم نقــل می کند 
گمنام و ناشــناخته دارند )هایــک2 ، 1976: 1(. او  که افــراد  عبــارت اســت از تســهیل پیگیری اهدافی 
گروه اندکی  کیــد بــر اهداف جمعی و عمومی به نمایندگی دولت اســت زیرا اجــازه می دهد  مخالــف تا
کنند. به نظر وی دولت متولی تامین  تقریبا درباره تمام مسائل مداخله یا قانون و محدودیت وضع 
کس را می داند و نه می تواند آن را به  رفاه عمومی و نیازهای افراد جامعه نیست زیرا نه رفاه و نیاز هر 
گروه های اجتماعی بتوانند رفاه خود را  انجام رساند. دولت صرفا مسئول زمینه سازی است تا افراد و 
کنند. بدین ترتیب هایک ایده جامعه بزرگ آزاد را مطرح می کند. از منظر وی نتیجه  راحت تر تامین 
وضعیت حاصل از توافقات آزادانه هر چه باشد عادالنه است. )خاندوزی، 1۳90: 112(. نکته برجسته 
که عادالنه بودن تنها وصف رفتار انســانی است. یک وضعیت اجتماعی را  در نظریه  هایک آن اســت 
نمی توان عدل یا ظلم دانســت. بر همین اســاس قواعد رفتار عادالنه ناظر بر قواعد مســتقل از وضع 
کمکی برای ایجاد نظم خودجوش اجتماعی است و پایه حقوق خصوصی و جامعه  که  نهایی است 
کــه نمی توان درباره یک پدیــده ذاتًا اجتماعی مانند  آزاد بــه شــمار مــی رود. به نظر هایک همان طور 
کرد، درباره نحوه توزیع مالکیت ها  گفتار یا پوشش مردمان جامعه قضاوت عادالنه یا ناعادالنه  نحوه 
که  گفت زیرا نتیجه انتخاب های آزاد و تاریخی میلیون ها انســان اســت  نیز نمی توان چنین ســخنی 

بدون نقشه قبلی یا بدون تحمیل، چنین وضعی پیدا نموده است.

1- Nozik
2- Hayek
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گر وضعیت یا شــرایط اجتماعی ای را عادالنه یا ناعادالنــه می خوانیم معنای آن  بــه اعتقــاد هایک ا
کــه یک فرد یــا برخی افراد خاص را مســئول آن شــرایط یا مجــاز برای تغییــر آن بدانیم.  ایــن اســت 
یــک موقعیــت اقتصــادی یا سیاســی می تواند از نظر مــا خوب یا بد باشــد اما نمی توانــد متصف به 
کنترل انســان اســت ناعادالنه  ج از اراده یــا  کــه خــار کاری را  عــدل شــود. به عبارت دیگــر نمی تــوان 
که ناشــی از انجام یک وظیفه اخالقی اســت ظالمانه می دانیم در واقع  گاه شــرایطی را  گر  خواند و ا
عمــل انســانی موجــب آن را ناعادالنه می شــماریم نــه آن موقعیــت خارجی را. به نظــر هایک حتی 
می توانیــم رفتارهــای جمعی از مردم یا ســازمانی مانند دولــت را ناعادالنه بخوانیــم اما نمی توانیم 
درباره جامعه این گونه ســخن بگوییم. پس در اندیشــه  هایک عدالت اجتماعی به عدالت در رفتار 
عامــالن اجتماعــی تقلیل می یابد. هدف قانون ایجاد زمینه و انگیزه برای رفتارهای عادالنه اســت 
گرچــه قانــون می تواند درســت یا غلط وضع شــود، اما حتــی قانون نیز خود عادالنــه یا ناعادالنه  و ا
نیســت. بــه همیــن ترتیب نتایــج حاصل از یــک موقعیــت اقتصــادی و اجتماعی ماننــد فقر برخی 
گروه هــا نیــز نمی تواند ناعادالنه تلقی شــود. در ایــن نظریه عدالت، عدالت توزیعــی در جامعه هیچ 

معنایی ندارد.

بــا عنایــت بــه اینکه ازنظر هایک رفتار عادالنه فقط در حوزه رفتارهــای اثرگذار بر دیگران معنا دارد، 
پرســش عدالــت اجتماعــی در اندیشــه وی عبــارت اســت از قواعــد رفتــار فــردی عادالنــه در حریــم 
عمومی چیســت. وی قواعد رفتار عادالنه را به دو بخش تقســیم می کند: حقوق خصوصی )شامل 
گزاره ای بیانگر عدالت نیســت  کیفری. در این میان هیچ تک  آزادی و مالکیت شــخصی( و حقوق 
کســب و انتقال دارایی ها، عقد  که بیانگر شــرایط  کل قواعد، نظام را شــکل می دهند. اصولی  بلکه 
کســب و خلع از حقوق اجتماعی یا قدرت سیاســی اند همگی در خدمت وضع قوانین  قراردادها یا 
کنند. هایک با استناد به اصل وضع قانون برای افراد  قرار می گیرد تا از قواعد رفتار عادالنه حمایت 
و موقعیت های ناشــناخته، نکته بدیع دیگری را در نظریه عدالت وارد می کند و آن ماهیت ســلبی 
گرفتن نتیجــه نهایی یا موقعیت  که قواعد رفتار عادالنــه بدون در نظر  اصــول عدالــت اســت. ازآنجا
مطلوب وضع می شود، تمام این قواعد ماهیت سلبی دارند یعنی رفتار و هدف خاصی را توصیه و 
ترغیــب نمی کننــد بلکه افراد را از نوعی تعامــل و رفتار باز می دارند. در نتیجه عدالت یعنی قواعدی 

کنیم. کیفری(  که نشان می دهد با دیگری چگونه مبادله )حقوق خصوصی( و مراوده )حقوق 

از نظر هایک بهترین نقش برای عدالت، حفاظت از حوزه آزادی فردی و نفی غایات جمعی است. 
عدالــت هیــچ ربطی بــه وضعیت نهایی افراد یــا تحقق یک هدف اقتصادی ویژه نــدارد بلکه هدف 
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عدالت در یک نظم خودجوش پرهیز از نزاع و تســهیل همکاری داوطلبانه از طریق حذف عوامل 
کنید طرف مقابل چگونه  کمک می کند تا پیش بینی  کمیت عدالت  نااطمینانی است. ازاین رو حا
با شما مبادله یا مراوده خواهد داشت و چه حدومرزی را مراعات می کند. از نظر هایک نیز همانند 
دیــدگاه دیویــد هیوم، اصول رفتار فردی عادالنه عبارت اســت از احترام بــه مالکیت، انتقال توام با 
رضایت و پایبندی به پیمان ها. هایک عدالت توزیعی را رد نموده و آن را بستری برای القای نگاه 
غ  سوسیالیســتی می شــمارد. در ایــن تلقی هایک، روابــط داوطلبانه بازاری و رقابــت اقتصادی فار
کــه هدایتگر عامالن  از نتیجــه آن بهترین ســازوکار تحقق عدالت انــد؛ بنابراین منطق بازی اقتصاد 

اقتصاد است باید عادالنه باشد و نتیجه بازی ارتباطی با عدالت ندارد )خاندوزی، 1۳90: 115(.

2-1-5-5- نظریه عدالت قراردادگرای رالز
که جان رالز در نیمه دوم قرن بیستم پرچم دار آن است ریشه در آرای امانوئل  گرایی  رویکرد قرارداد 
خ بندد  گر عدالــت از جامعه ر که ا کانت همین بــس  کانــت دارد. در ارزشــمندی آرمــان عدالــت نزد 
کانت تکالیف انســان  هیچ ارزش در جهان برای زندگی انســان باقی نمی ماند )کانت، 1۳88:192(. 
که ریشه در بحث عدالت دارد )کانت،  گروه عمده تقسیم می کند  نسبت به دیگر انسان ها را به دو 
که بدون مســئولیت و الزام اســت و ریشــه اش  1۳80: 260(. الــف( تکالیــف مربــوط بــه خیرخواهــی 
که با مســئولیت، الزام و بازخواســت همراه  تمایالت انسان هاســت و ب( تکالیف مربوط به عدالت 
گونه اســت: 1-حــق طبیعی )مبتنــی بر اصول  اســت و ریشــه اش حقــوق دیگران اســت. حــق بر دو 
که  که متناظر تحقق آن عدل طبیعی اســت و 2- حق وضعی )ناشــی از ارائه قانون گذار(  پیشــینی( 

متناظر تحقق آن عدل وضعی و یا قراردادی است.

عدل طبیعی یعنی به رســمیت شــناختن حق آزادی و مالکیت انســان ها )کانت، 1۳88:74(. این 
کانون فلســفه سیاســی تبدیل شــد هرچند آن هــا از دیگر  مفهــوم توســط اندیشــمندان لیبــرال بــه 
کردند. وی ســپس به روشــی متفاوت از فالسفه پیشین به بررسی  کانت چشم پوشــی  ابعاد نظریه 
کانت یک اصل ماقبل سیاسی  تفصیلی منشأ و شیوه انواع مالکیت ها، عقود و ایقاعات می پردازد. 
که وقتی تنظیمات و ترتیبات مدنی عادالنه اند  به نام اصل عام عدالت را بنا می گذارد به این ترتیب 
کثر آزادی یکســانی را برای همگان ممکن ســازند )سالیوان، 1۳80:40(. این آزادی به دلیل  که حدا
گراست و دولت لیبرال باید همه را دارای منزلت اخالقی واحد بداند  انتساب آن به انسان مساوات 

و هیچ گونه امتیاز خاص، محرومیت خاص یا استثنایی قائل نشود )خاندوزی، 1۳90: 118(.
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گرایــی بــه عدالت اجتماعــی در قرن اخیر توســط جــان رالز انجام شــد. در  احیــای رویکــرد قــرارداد 
کــه در دیــدگاه رالــز دارد، برخــوردار  هیچ یــک از نظریــات قــرن بیســتم، عدالــت از چنــان جایگاهــی 
کرده نــه به عنوان  که به طور مســتقل برای عدالــت نظریه پرداری  نیســت. رالــز تنهــا لیبرالی اســت 
طفیلــی آزادی. قرائــت او از عدالــت بر مبنای ایده آزادی های اساســی و تکثر فردگرایانه اســت. وی 
که عدالت نخســتین فضیلت نهادهای اجتماعی اســت و هــر قانون یا نهادی  بــر این عقیده اســت 
گذاشــته  کنار  گر ناعادالنه باشــد بایــد اصالح یا  کارآمد و ســامان یافته باشــد، ا غ از آنکــه چقــدر  فــار
که به مــا اجازه می دهد  شــود. عدالــت ماننــد صدق، قابل معاملــه و مصالحه نیســت. تنها چیزی 

کنیم، پرهیز از بی عدالتی بزرگ تر است )رالز،1۳87: ۳2(. بی عدالتی را تحمل 

رالــز عدالــت را از خاســتگاه اخالقــی بررســی نمی کند بلکــه آن را به عنوان مســئله نظــم اجتماعی و 
که نظریــه عدالت به نظریــه تمایالت  فلســفه سیاســی مــد نظــر قرار می دهــد. هرچنــد وی می داند 
که هدفش طراحی نظــام عادالنه  اخالقی وابســته اســت )همــان: 97(. رالــز بعدها تصریح می کنــد 
که مبتنی بر لیبرالیســم سیاســی اســت؛  نبوده بلکه راهکار او فقط برای جامعه دموکراتیک اســت 
کــه اواًل تکثر اهداف زندگی افراد را به رســمیت می شناســد و ثانیًا قدرت سیاســی  یعنــی جامعــه ای 
را در دســت شــهروندان آزاد و برابــر قــرار می دهــد )همــان:81-79(. از نظــر رالز وجود یک برداشــت 
گی  گون تشــکیل شــده، ســازنده ویژ گونا کــه از افــرادی با اهداف  عمومــی از عدالــت در جامعــه ای 

بنیادین یک اجتماع انسانی سامانمند است )رالز، 1۳87: ۳4(.

منظور رالز از عدالت در واقع »عدالت اجتماعی« است؛ یعنی رالز به دنبال فضیلت اشخاص نیست 
کــه در اجتماع به  کند تا تضــاد منافع افرادی  بلکــه در تــالش اســت، اصولی را بــرای عدالت تنظیم 
کردن ســهم خــود از توزیع خیرات اجتماعی هســتند را به طــور منصفانه حل وفصل  دنبال بیشــتر 

نماید )ملکیان، 1۳76: 81(.

که بــه توزیــع صحیــح ســود و مســئولیت در همکاری  بــه نظــر رالــز عدالــت زمانــی محقــق می شــود 
اجتماعــی برســیم و ایــن امــر مربوط به ســاخت جامعــه و نهادهای تشــکیل دهنده آن اســت؛ زیرا 
»نهادهــای اجتماعــی« شــیوه دسترســی افراد بــه منابع را معیــن می کنند و قواعــد تعیین حقوق و 

امتیازات و رسیدن به قدرت سیاسی و انباشت سرمایه را در بردارند )بشیریه،1۳96: 117(.

که طی آن نهادهای  رالز می گوید، موضوع اصلی عدالت، ساختار اساسی جامعه و سازوکاری است 
اجتماعی، حقوق وظایف اساسی در توزیع و چگونگی تقسیم مزایای حاصل از همکاری اجتماعی 
را تعیین می کنند، بنابراین عدالت همان حذف امتیازات بی دلیل و ایجاد تعادلی واقعی در میان 

که در ساختار یک نهاد اجتماعی پیش بینی  شده است. خواسته های متعارض انسان ها است 
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که افراد در جامعه دارای منافع مشــترک و متضاد هســتند؛ اشــخاص نســبت به  رالز معتقد اســت 
کــه از طریق همــکاری جمعی آنان به دســت می آید،  که منافع و ســودهای بیشــتری  ایــن مســئله 
چگونه توزیع می شــود، بی اعتنا نیســتند و هر یک از آنان برای تعقیب اهدافشان ترجیح می دهند 
که توزیع درست سود  کم تر. ازاین رو عدالت زمانی حاصل می شود  کنند نه  سهم بیشتری دریافت 
که این عدالت چگونه  گیرد. حال ســوال رالز این اســت  و مســئولیت در همیاری اجتماعی صورت 
حاصل می شــود و چگونه افراد خواهند توانســت به ســود بیشتر دســت یابند و جامعه هم عادالنه 

باشد )ایچ، 1۳78: ۳65(.

کمک می گیــرد؛ زیرا او در  ح نظریــه اش از »قرارداد اجتماعــی«  وی بــرای پاســخ به این ســوال و طــر
کانــت قــرار دارد؛ بنابرایــن معرفــت ارزش هــا و حقایق بــه ذات را نمی پذیــرد و هیچ  ســنت فلســفی 
مرجع بیرونی برای تعیین درستی یا نادرستی رفتار انسان نمی شناسد و می گوید اخالق، محصول 
ســازندگی ذهن انســان ها اســت و لذا انســان ها تنها از طریق »گفتگو« می توانند به توافق برســند و 
اصولــی را بــرای زندگی اجتماعی خود تعیین نمایند. در راســتای اعتقاد بــه »گفتگو«، رالز می گوید، 
بایــد افــراد در شــرایط آزاد و برابــر قــرار بگیرنــد تــا بتوانند بــا توجه به حقــوق طبیعــی و تخلف ناپذیر 
کننــد و این »توافــق« و »گفتگو« تنهــا از طریق احیای نظریــه قرارداد  گزینــش  انســان ها، اصولــی را 

اجتماعی قابل تصور است.

این فیلســوف قرن بیســتمی، نظریه قرارداد اجتماعی را برای حل مســئله عدالت در ســطح نظری 
بســیار مناســب می دانــد؛ چــون مشــکل عدالت از عدم توافق افراد نســبت به ســهم خــود از منافع 
اجتماعــی ناشــی می شــود. بــه نظر رالــز در جامعه هــم تفاهم و همــکاری وجــود دارد و هم تعارض 
منافع، انســان ها نه می توانند بدون هم زندگی مطلوبی داشــته باشــند و نه می توانند به تصاحب 
که شــرایط زندگــی عقالنی را  فرصت هــا توســط دیگــران بی تفــاوت باشــند؛ بنابراین تــدارک اصولی 

فراهم نماید الزم است )همان: ۳99- ۳6۳(.

به نظر او مشــکل عدالت در جامعه، »تضاد منافع« اســت؛ ازاین رو الزم است به شیوه ای مناسب، 
کنیم. شــیوه مناســب جهت این تبدیل همــان »قرارداد  ایــن »عــدم توافــق« را به »توافق« تبدیل 
که میان افراد ذی نفع در جامعه درباره نحوه صحیح توزیع منافع و مسئولیت ها  اجتماعی« است 

منعقد می گردد.

گفتگو توافق افراد بر اســاس روندی  البته رالز، شــرایطی خاص برای قرارداد اجتماعی ذکر می کند تا 
گردد. »بی طرفانه« و »منصفانه« انجام 
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که انســان ها برابر و  گرفتن وضعیتی اســت  مهم تریــن شــرِط تحقــق بی طرفی برای قــرارداد، در نظر 
که در نظریه طرفداران قرارداد اجتماعی به  آزاد باشــند. این وضع همان »وضعیت آرمانی« اســت 
»وضــع طبیعــی« معــروف اســت. رالز با انــدک تغییری در مســأله وضع طبیعی، شــرایط بی طرفی و 

که زیربنای عدالت است را محقق می سازد. منصفانه 

وضــع اولیــه، مهم ترین بخــش نظریه عدالت رالز را تشــکیل می دهــد. منظور او از وضع نخســتین، 
گزینش می شود )بشیریه، 1۳82: ۳۳(. در این  که در آن اصول عدالت  وضعی فرضی و ایدئال است 
که افراد جامعه در آن شرایط، بدون اطالع از موقعیت آینده خود، اصول  وضع شرایطی وجود دارد 
گزینش می کنند. در این وضعیت، افراد در مورد یک جامعه عادالنه و منصفانه  زندگی اجتماعی را 
تصمیم گیری می نمایند. بنا به نظر رالز جهت تحقق شرایط منصفانه و برابر الزم است انسان ها در 

گی های ذیل باشند: وضع اولیه دارای ویژ

که افراد  گی انســاِن رالز در وضع نخســتین، آزاد بودن اســت. بدین معنا  الف( آزاد بودن: اولین ویژ
گفتگــو می پردازند و بــرای توافــق و تصمیم گیری نه اجبار سیاســی  بــدون هیــچ فشــار و مانعــی، به 

وجود دارد و نه اجبار اخالقی )کاظمی، 1۳82: 6(.

که افــراد در وضع نخســتین عاقل هســتند. البتــه عقالنیت به  ب( عاقــل بــودن: رالــز معتقد اســت 
معنــای عقالنیت ابزاری اســت؛ یعنــی آن ها رابطه بین هدف وســیله را درک می کنند و برای تامین 
که در وضع نخســتین می گیرند،  اهدافشــان از بهترین وســیله اســتفاده می کنند و لــذا تصمیماتی 

کامال عاقالنه است

گزینش  گی ســوم انســان رالز در وضع اولیه، ســودجو بودن اوســت؛ یعنی در  ج( ســودجو بودن: ویژ
که بیشــترین نفع او را تامیــن نمایند و اساســا هدف او از  اصــول عدالــت اصولــی را انتخــاب می کند 
گفتگو توافق آن را به دست خواهد  که با  شــرکت در قراردادهای اجتماعی، تامین ســود خود است 

آورد )برایان مگی، 1۳74: 2۳8- 2۳5(.

کلیدی فلســفه سیاســی رالز اســت. از  د( در »حجــاب جهــل« قــرار داشــتن: پــرده جهل از مفاهیم 
که آن ها را  که افراِد طرف قرارداد از هر خصوصیتی  گی های انسان در وضع نخستین این است  ویژ

کند بی خبر هستند. از دیگر افراد شرکت کننده در قرارداد متمایز 
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که افراد بر اســاس  کــرد به این نتیجه رســید  که بــرای افراد در وضع نخســتین ذکر  رالــز بــا شــرایطی 
گزینــش اصــول عدالت اقدام می کننــد. چون افراد در پشــت حجاب جهل قــرار دارند و  »عقــل« بــه 
از موقعیــت آینــده خــود اطالعــی ندارنــد و از طرف دیگر می خواهند بیشــترین ســود و منفعت را در 
گزینش  کثر ـ حداقل، به  جامعه خود داشــته باشــند، لذا به مقتضای عقل و بر اســاس قاعده حدا

اصول عدالت اقدام می کنند.

که بدترین  کرد  مطابــق ایــن قاعده افراد در میان اصول متعــدد عدالت، اصولی را انتخاب خواهند 
گر فرض شود فردی قصد  پیامد آن اصول، از بدترین پیامد اصول دیگر، بهتر باشد. به طور مثال ا
سرمایه گذاری مقدار پول معینی دارد و سه مورد برای سرمایه گذاری وجود داشته باشد و این فرد 
کدام از این سه مورد صد درصد موفق خواهد بود، طبق این قاعده او باید از میان این  که در  نداند 
که بدترین ضرر آن از بدترین ضرر موارد دیگر بهتر باشــد. رالز می گوید  کند  ســه، موردی را انتخاب 
انسان در وضع نخستین حاضر نیست هیچ خطری را بپذیرد؛ ازاین رو سعی می کند بهترین حالت 
کند. به  که در دنیای واقعی ممکن اســت داشــته باشــد انتخــاب  را بــرای خــود در بدتریــن حالتــی 
که انسان از آزادی محروم باشد  عقیده رالز، بدترین حالت در دنیای واقعی برای انسان این است 

و دوم اینکه جزء طبقه فقیر جامعه باشد. 

کارکــرد مهــم دارنــد. اول تعیین شــیوه تخصیص حقــوق و تکالیف در  از نظــر رالــز اصــول عدالــت دو 
نهادهــای اساســی جامعــه و دوم تعییــن شــیوه مناســب توزیــع منافــع و هزینه هــای همــکاری 
اجتماعی. ازاین رو اصول عدالت بخشــی از ایده آل اجتماعی اســت زیر ا می توان مســائل بنیادین 
گرفت  که جزئی از عدالت نیســتند، در نظر  کارآمــدی و ثبات را  اجتماعــی دیگــری ماننــد همکاری، 

)رالز، 1۳87: ۳6(.

که افراد آزاد و برابر بر ســر آن  تعیین اصول عدالت توســط رالز، مفهومی از عدالت را مجســم می کند 
توافق می کنند. بر این اساس هم حق آزادی و هم حق برابری ادا می شود.

البتــه رالــز، برابری مطلق در توزیع خیرها را نمی پذیــرد؛ زیرا به نظر او، برابری مطلق نه تنها ممکن 
کاهش ثروت  نیســت بلکــه درنهایــت موجب رکود اقتصــادی، از بین رفتــن انگیزه فعالیت و باعــث 
عمومــی می شــود. پــس به اعتقــاد رالز حدی از نابرابری الزم اســت ولــی حد این نابرابــری تا جایی 
که افــراد در وضع  کــه بــه نفــع پایین ترین طبقات باشــد و این تنهــا وجهی از نابرابری اســت  اســت 

نخستین می پذیرند )بشیریه، 1۳82: ۳5(.
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که به ســطح معقولی از ثروت رســیده باشــد، چنین ســطحی از ثروت  جامعه رالز، جامعه ای اســت 
مســأله عدالــت را به نحو دیگــری می طلبد؛ یعنــی در جامعه عادی، عدالت بــه مجموعه خیرهای 
بنیادین تعریف می شــود؛ اما در جامعه رالز با ســطح ثروتی معقول، عدالت معنای دیگری می یابد 
و در ایــن جامعــه برخــی خیرها مثــل »آزادی های بنیادین« اهمیت بیشــتری می یابنــد و بر هر امر 
دیگــر اولویــت پیدا می کنند؛ بنابراین عدالت رالز مبتنی بر حصول و تحقق دو اصل مهم »آزادی« و 

»برابری« است )ایچ، 1۳78: ۳78(.

ج می نهد و آن را شــرط مهم انصاف می داند؛  کثرت گرایان لیبرال، اصل آزادی را ار رالــز ابتــدا ماننــد 
کثرت گرایان  بنابراین آزادی به عنوان اصل اول رالز محسوب می شود. آنچه وجه تمایز رالز از سایر 
که اصل دوم رالز به شمار می آید. حال با توجه  لیبرال اســت اصل »نابرابری های اجتماعی« اســت 

گونه معنا می کند: گفته شد رالز عدالت را این  به آنچه 

عدالــت عبــارت از حــذف امتیازات بی وجه و ایجــاد تعادلی واقعی در میان خواســته های متعارض 
انسان ها در ساختار یک نهاد و اجتماع )فریمن1 ، 199۳:47(:

بنابراین رالز برای مفهوم خاص عدالت، دو اصل را بیان می کند:

که  کلی آزادی های اساسی  گسترده ترین نظام  اصل اول: »هر شخصی باید از حقی برابر نسبت به 
گردد«. با نظام آزادی برای همه سازگار باشد، برخوردار 

که: گردند  اصل دوم: نابرابری های اجتماعی و اقتصادی باید به گونه ای تنظیم 

کــه بــا اصل پس  کــم بهره مندتریــن اشــخاص برســانند، به گونــه ای  الــف( بیشــترین منفعــت را بــه 
اندازهای عادالنه سازگار باشد.

ب( مشــاغل و مناصب تحت شــرایط حاصله از برابری فرصت ها، به روی همه باز باشــد )بهشــتی، 
)190-195 :1۳78

ح می کند. در واقع جامعه  رالز این دو اصل را به مثابه اصول اخالقی اولیه لیبرال ـ دموکراســی مطر
لیبرال ـ دموکراسی بر اساس اصوِل عدالتِ  مطلوب و موردنظر جان رالز، استقرار یافته است. اصل 
کس به قدر ممکن باید حق برابری برای آزادی هر  که بر طبق آن هر  اول، اصل اولویت آزادی است 

چه بیشتر داشته باشد، به شرط اینکه این حق، دیگران را از داشتن همان گونه آزادی باز ندارد.

1- Freeman
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کــه در زیر حجاب  بــه نظــر رالز، حــق آزادی برابر در وضع نخســتین، به این دلیل انتخاب می شــود 
که در آن جامعه از آزادی محروم اســت.  جهــل هیچ کــس مایل نیســت خود را در جامعــه ای ببیند 
کــه در جهان واقعی، محروم از آزادی باشــند، لذا ابتدا ســعی  افــراد بیــش از همه از این می ترســند 

کنند. می کنند این حقوق را برای همه انسان ها به طور مساوی تثبیت 

که به نفع همگان باشــد و لذا  که نابرابــری تنها در صورتی بر برابــری ترجیح دارد  رالــز معتقــد اســت 
کنترل نماید. اصل دوم را به گونه ای تنظیم می کند تا نابرابری های اجتماعی را 

کــه توزیع درآمــد و ثــروت و طراحی  پــس اصــل دوم بــه جنبــه ای از ســاختار اجتماعــی ناظــر اســت 
که اقتدار و مسئولیت را در جامعه به عهده دارند مربوط به آن هاست )ایچ، 1۳78:  سازمان هایی 
۳79 ـ ۳78(؛ بنابراین طراحی ســازمان های اجتماعی بر اســاس »بخش اول از اصل دوم« و توزیع 

درآمد بر اساس »بخش دوم از اصل دوم« خواهد بود.

یعنی رالز بر اساس اهمیت اخالقی، این دو اصل را مرتب می کند. بدین صورت که در اصل اول »آزادی 
برابری« را برقرار می کند و پس ازآن اصل دوم »نابرابری های اجتماعی و اقتصادی« را تنظیم می کند.

بنابراین اصل اول باید پیش از اصل دوم باشد و همچنین در اصل دوم، ایجاد فرصت های برابر بر 
افزایش سود محرومان جامعه مقدم است )بهشتی، 1۳78: 197(.

که در مرحله خیلی آغازین رشد  رالز در تقدم بر آزادی تنها یک استثناء را می پذیرد و آن زمانی است 
که مردم بســیار فقیرند، ممکن اســت آزادی را به طور موقت محدود  و توســعه اجتماعی هنگامی 
کیفیت تمدن بــاال رود به طوری که همــه به موقــع از آزادی های برابر  کــه  یــا تعطیــل نمود تــا زمانی 
کــه تخصیص مناصب  بهــره ببرنــد. رالز تحــت عنوان برابری منصفانه فرصت ها به دنبال آن اســت 
قــدرت بر پایه توانایی افراد باشــد نه بر پایه رابطه های فــردی، این برابری متضمن نوعی »تبعیض 
کامل برخوردار  که به واسطه به دنیا آمدن در طبقه های پایین از آموزش  مثبت« است؛ یعنی آنان 
کاملی داشــته و دارای این  که آموزش  که دارای ضعفی هســتند در رقابت با آنان  نبوده اند یا آن ها 
ضعف ها نیســتند باید به نحوی توســط دولت حمایت شــوند تا با آنان در ســطحی برابر در رقابت 
که در پشت حجاب  گیرند. چنین تبعیضی به واســطه خواســت افراد در وضع نخســتین است  قرار 
کثر در پی حمایت از منافع پایین ترین طبقات هستند. مقصود  جهل بر طبق قاعده حداقل ـ حدا
که وجود چنین اصلی را  رالز از تعیین اصل توزیع سود اجتماعی در پشت حجاب جهل این است 
در لیبرالیسم موردنظر او اجتناب ناپذیر می داند. رالز به دنبال اصلی است تا ناممکن بودن برابری 
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کاهش دهد. رالز قباًل حدی از نابرابری را پذیرفته  کند و درعین حال آثار آن را  در بین افراد را تصدیق 
که عالوه بر سودمندی، اجتناب ناپذیر هم بود؛ زیرا نابرابری تااندازه ای موجب تالش و درنهایت  بود 
گر  کــه در نتیجه به نفع همه خواهــد بود. ولی ایــن نابرابری ا موجــب شــکوفایی اقتصادی می شــود 
که خالف عدالت خواهد بود. پس حد  بیش ازحد باشــد موجب ســلطه عده ای بر عده دیگر می شود 
که  که موجب بهتر شدن وضعیت پایین ترین طبقات شود و اینجاست  نهایی نابرابری جایی است 
نابرابــری بــر برابــری ترجیح دارد. رالــز ادعا می کند در صورت مبنــا قرار دادن ایــن دو اصل در جامعه، 
عدالت محقق خواهد شد و ما جامعه ای عادالنه خواهیم داشت که جامعه ای انسانی تر خواهد بود.

گرای پازنر 2-1-5-6- نظریه عدالت رفاه 
گرا نزدیک اســت. ســنتی  گرایان بیش از همه به ســنت فکری فالســفه مطلوبیت  نظریه عدالت رفاه 
کــه هــم در فلســفه اخالق و سیاســت و هم در اقتصــاد در زمره مؤثرتریــن جریان ها به شــمار می رود. 
مطلوبیت گرایــی بــه معنــای مدرن آن به صاحب نظرانــی چون هیوم، بنتام و جان اســتورات میل بر 
می گــردد )البــی1، 2002(. البته مطلوبیت گرایی آن ها تفاوت هایی با هــم دارد اما به هرحال مهم ترین 
گرا آن  گرایان( اســت. عصاره تلقی رویکرد مطلوبیت  گرایان اخالقی )در مقابل وظیفه  شــاخه نتیجه 
که بیشتر خواست ها و خوشایندهای انسان را ارضا  که اواًل از جهت فردی، عملی صحیح است  است 
کمتری به دنبال داشــته باشــد. ثانیًا از نظر اجتماعی سیاســت و تصمیمی درســت اســت  کند و رنج 
گرا  که مردم در عمل خودخواه و ســود  کــه لــذت و رضایــت افراد متاثر از آن را بیشــتر نماید. ثالثًا ازآنجا
هســتند و رفاه بیشــتر برای تعداد زیادتری از افراد ســوق داده شــود. به بیان دیگر مشروعیت حقوق، 
سیاست ها و قوانین اقتصادی منوط به همسویی کارکرد این ها با کارایی و ثروت عمومی بیشتر است 

)توسلی، 1۳75: 266(.

گرایان )که  رویکرد سنتی مطلوبیت گرایی در قرن بیستم نماینده ای در نظریه عدالت ندارد اما رفاه 
ک دارند( با موضعــی نزدیک حرف های زیادی  گرایان اشــترا گرایــی اخالقی با مطلوبیت  در نتیجــه 
گرچه بعضی  گرا، پازنر نظریــه ای درباره عدالت دارد.  گفتن دارند. از میان اندیشــمندان رفاه  بــرای 
از اقتصاددانــان همچــون میلتون فریدمن نیز در این نظریه شــریک اند. ریچارد پازنر به عنوان یک 
حقوق دان و صاحب نظریه بی شک از اثرگذارترین چهرهای حوزه اخالق و اقتصاد در قرن اخیر به 
کردن  کم  گام دیگری در مســیر حا کتــاب علم اقتصاد عدالت در ســال 1981  شــمار مــی رود. وی در 

نگرش و ابزار تحلیل اقتصادی در دیگر حوزه های زندگی اجتماعی از جمله حقوق برداشت.

1- Albee
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کردن رضایتمندی مادی  کثر   به عقیده پازنر فرض اصلی علم اقتصاد، رفتار عقالیی مردم یعنی حدا
که مهم ترین قواعد اقتصادی با اتکا به این فرض اســتخراج می شــود؛ اما این فرض  شــخصی اســت 
منحصــر به تصمیمات بازاری و روابط صرفا اقتصادی نیســت. بلکــه عموم مردم در دیگر حوزه ها نیز 
عقالیی رفتار می کنند. وی معتقد اســت بســیاری از انتخاب ها مانند نوع تخلف یک مجرم و میزان 
جریمــه، زمــان ازدواج، انتخــاب تعــداد فرزنــدان، مدرســه محــل تحصیل و رشــته انتخابــی و ...، بر 
اســاس همان فرض رفتار عقالیی قابل توجیه، پیش بینی و در نتیجه سیاســت گذاری اســت )پازنر1، 
1981:2(، او خــود را در ایــن نگــرش پیرو بنتام می داند. پازنر به دنبال نگرشــی درباره عدالت اســت تا 
که احترام  کانت  که مورد هجوم شدیدترین نقدهای اخالقی است، با سنت  مطلوبیت گرایی بنتام را 
کثر ســازی ثروت جامعــه را به عنــوان معیار  کنــد. پازنــر حدا بــه آزادی و حقــوق انسان هاســت جمــع 
که به دلیل امکان انتخاب های بیشــتر انسان ها )آزادی( و تعریف وسیع  عدالت برمی شــمارد، اصلی 
ثروت های غیر بازاری و غیر پولی )اخالق( به لحاظ فلسفه اخالق بیشتر قابل دفاع است. نظریه پازنر 
او از جهــت تلقــی عدالت به عنوان ســاختار بنیادیــن جامعه و نظام توزیع حقــوق وظایف، با رویکرد 
رالز سازگاری دارد. به قول پازنر هر انتقادی از جهت عدالت به بازار آزاد وارد باشد حتی اقتصاددانان 

کارایی و افزایش ثروت بیشتر منجر می رود. که این نظام به  مارکسیست نیز قبول دارند 

گرایان است. وی به بهانه تولید بیشتر  کمتر از مطلوبیت  کاستی نظریه اش بسیار  پازنر معتقد است 
ثروت، افراد را به نقض حقوق مالکیت و مبادله داوطلبانه مجاز نمی داند. اقتصاددانان در شرایط 
پایین بودن هزینه های مبادله جامعه را به وضع حقوق تشویق می کنند زیرا در شرایط مبادله آزاد 
گر هزینه های مبادله  که برای آن ها بیشترین ارزش را دارد اما ا کسانی می شود  این حقوق نصیب 
کارآمد نیســت. به نظــر پازنر حقــوق را فقــط دســتور الزامی مقام  مانــع شــود وضــع حقوق چنــدان 
رســمی جامعه تعیین نمی کند بلکه حقوق ســازوکار تغییر انگیزه های و تنظیم رفتارهای اجتماعی 
کــه با حفظ حقــوق انســانی، جهت گیری تمــام قوانین به  اســت. ایــن حقــوق وقتی عادالنه اســت 

کردن ثروت جامعه باشد )همان: 5-7(. کثر  سوی انگیزه بخشی برای حدا

2-1-5-7- نظریه عدالت زمینه محوری والزر
کرده اســت  والزر2 به نحو مناســبی مفهوم زمینه را در معانی عدالت در هر جامعه و دوره ای تبیین 
کانتکســتی عدالت می شناســند. به نظر والزر عدالت توزیعی  که ایده وی را به نام نظریه  به گونه ای 
کــه مرز محدودی  کــه این ســرآغاز اختــالف نظریه او ال دیگر مکاتبی اســت  گســترده دارد  مفهومــی 

1- Posner
2- Walzer 
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برای آن تعریف می کنند. به اعتقاد والزر جامعه بشری یک اجتماعی مبتنی بر توزیع است هرچند 
توزیــع همه ماجرا نیســت اما بخش بســیار مهمی اســت )والــزر، 1۳89: 2۳(. بدیــن ترتیب او نحوه 
کار، حیثیت و شــهرت، پاداش و  کس از قدرت و منصب، امنیت، ثروت و  تقســیم و برخورداری هر 
که بــا تکثر در رویه ها،  مجــازات و ... را از موضوعــات عدالــت اجتماعــی می داند، مواهب متعددی 

کارگزاران و معیارهای توزیع تناسب دارد )همان: 24(.

کلی، معیار  و شــاخصی برای توزیع عادالنه  که می توان با یک یا چند اصل عام و  والزر با این تصور 
همــه خیــرات و مواهــب اجتماعی برای همــه جوامع در اختیار نهاد به شــدت مخالف اســت. والزر 
که بر اســاس آن هر خیر اجتماعی شــاخص و معیار  از نــگاه تکثرگرایانــه بــه عدالــت حمایــت می کند 
توزیع عادالنه خاص خود را دارد؛ بنابراین نه تنها چیزی به نام اصل عام و بنیادین عدالت وجود 
نــدارد، بلکــه عدالــت بــه وجهــی آفریده جامعه سیاســی خاص در زمــان و عصر خاص اســت؛ یعنی 
تصــور از عدالــت در هــر جامعه سیاســی متاثر از تفســیر آن جامعه از هر ســاحت از خیرات اجتماعی 
است و اصول و معیارهای توزیع عادالنه آن خیرات با تفسیر آن جامعه از هر یک از آن خیرات ربط 

ح است: مستقیم دارد. اهم مطالب دیدگاه والزر راجع به عدالت به این شر

گرچه نحوه توزیع خیرات مهم است، مهم تر  هویت جمعی، تفســیری و ســیال خیرات اجتماعی - 
کــه مردم هــر جامعــه از خیرات دارنــد و بر اســاس آن به  کــردن تلقــی و تصــوری اســت  از آن روشــن 
گزاره های  برداشــت و معنایــی همگانــی از خیرات رســیده اند. والزر نظریــه خیرات1 خویش را بنــا بر 
ذیــل صورت بنــدی می کنــد: 1- فقــط خیــرات اجتماعــی موضوع بحــث عدالت اجتماعــی و توزیع 
کامــال انفــرادی موضــوع عدالــت توزیعی  عادالنه انــد و خیــرات فــردی و ارزش هــای غیراجتماعــی و 
کنیــم افراد بدون داشــتن تصور  گــر تصور  کامال نادرســت اســت ا نیســتند و نمی تواننــد باشــند. 2- 
و معنایــی از خیــرات اجتماعــی به توزیع خیــرات و تبادل و اعطای خیــرات اجتماعی بپردازند. ۳- 
که تصدیق شــده همه  هیچ مجموعه مشــخص واحدی از خیرات به منزله خیرات اساســی و اولیه 
گون انســانی( باشــد وجــود نــدارد. 4- معانــی اجتماعی  گونا جهان هــای اخــالق و عینــی )جوامــع 
گذر زمان متغیر  خصلت تاریخی دارند؛ بنابراین توزیع ها و توزیع های عادالنه و ناعادالنه برحسب 

گذر زمان تغییر می کند. می شوند؛ زیر تلقی اجتماعی از خیرات در 

رابطه ذاتی میان معنای خیر اجتماعی و معیار توزیع آن خیر-  یکی از مناقشه ترانگیزترین دعاوی 
که نوع برداشــت و تفســیر هر جامعه از خیر تعیین می کند  مایکل والزر اصرار وی بر این نکته اســت 

1- theory of goods
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کردیم جامعه ای چه تصور اجتماعی و چه تفسیری  که درک  آن خیر چگونه باید توزیع شود. زمانی 
کســانی و به چه دلیل هایــی باید آن را توزیع  از یــک خیــر دارد، آنــگاه می فهمیم چگونه و برای چه 
گر  که ا کنیــم. این پیوند ذاتی دو تفســیر می تواند داشــته باشــد. یکــی پیوند مفهومی به ایــن معنا 
کند یک خیر اجتماعی بر اساس معیار و اصول دیگری توزیع شود به معنای دقیق  کسی پیشنهاد 
کلمه آن خیر اجتماعی را نفهمیده است و تفسیر دیگر بر وجود تناسب میان منطق توزیع یک خیر 
که از آن خیر وجود دارد اصرار می ورزد. نظیر اینکه درمان و مراقبت پزشکی باید  و تفسیر و معنایی 

متناسب با بیماری و نه متناسب با میزان ثروت افراد توزیع شود.

تکثرگرایی در اصول عدالت به دلیل اینکه خیرات اجتماعی در جامعه متکثر و متنوع هستند و این 
امر به معنای تفاوت معنای اجتماعی هر خیر اســت و همچنین اختالف جوامع مختلف در تفســیر 
یک خیر خاص، نظریه عدالت والزر به تکثرگرایی در اصول عدالت گرایش پیدا می کند. او معتقد است 
که یگانه اصل عدالت تلقی شود. هیچ یک از سه معیار شایستگی، نیاز و تبادل آزاد صالحیت ندارند 

برابــری پیچیــده بــه جــای نظام توزیع بســیط به اعتقــاد والزر تاریخ ایــن حقیقت را آشــکار می کند 
که نه خیر خاصی به طور طبیعی خیر غالب و مســلط اســت و نه اساســا خیر غالب یگانه ای وجود 
دارد؛ بلکه قدرت سیاســی، ســلطه نظامی، منصب و موقعیت مذهبی از زمره خیرات اجتماعی اند 
که  کــه می تواننــد بــه خیر غالب بدل شــوند. از ســوی دیگــر خیر غالب همــواره در معرض آن اســت 
بــه انحصــار افــراد و طبقــه ای خاص درآیــد و توازن موجــود در توزیع خیــر غالب بر هم خــورد. برای 
گــر ثروت  خیــر غالب باشــد و زمینــه انحصارگرایی فقط متوجه آن باشــد نه خیــر اجتماعی  نمونــه ا
کــه اواًل در این جامعــه همه چیز در  گــر برابــری بســیط اجرا شــود، بــه این معنــا خواهد بــود  دیگــر، ا
معــرض خریدوفــروش اســت و ثانیًا افراد به میــزان برابر و یکســان از ثروت برخوردارنــد؛ بنابراین در 
این رژیم اجتماعی و سامانه توزیع خیر اجتماعی برابری برقرار می شود و چون موضوع این برابری 
برخورداری از خیر واحد و خاصی اســت، از آن به برابری ســاده و بســیط1 یاد می شــود. در نگاه والزر 
ایــن نظــام توزیع برابــر دوام چندانی ندارد؛ زیرا نه تنها به زودی در ســایه مبــادالت، انحصارگرایی 
پدیــد خواهــد آمد بلکه خیرات اجتماعی دیگری ظهور می کنند و خیر غالب بودن ثروت را تضعیف 
خ می نمایند. والزر  می کننــد و بــا به میدان آمدن خیرات اجتماعی جدید، نابرابری های جدیدی ر
که به جای هدم انحصار باید به شکستن سلطه یک خیر اجتماعی خاص اندیشید  کید می کند  تا
گر این غلبه  که خیــرات اجتماعی متکثر مجال توزیع داشــته باشــند. ا و بایــد اوضاعــی فراهــم آورد 

1- simple equality
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گون خیر اجتماعی به رســمیت شــناخته شــود،  گونا شکســته شــود و اســتقالل توزیعی حوزه های 
که شــامل برابری پیچیده1 اســت. وی برابــری پیچیده را  نظــام توزیعی پیچیده ای شــکل می گیرد 
که هیچ شــهروندی درباره یک ســاحت  چنیــن تعریــف می کنــد: معنــای برابــری پیچیده آن اســت 
که در قبال خیر اجتماعی دیگر  اجتماعی یا خیر موجود در آن ساحت اجتماعی به علت وضعیتی 
یا ساحت اجتماعی دیگر دارد پس زده نمی شود؛ بنابراین ممکن است شهروند x در مورد منصب 
سیاســی موقعیــت بهتــری در مقایســه بــا شــهروند y داشــته باشــد و در نتیجــه این دو در ســاحت 
که این دو به طورکلی و در همه ســاحت های  سیاســت نابرابر باشــند اما این امر موجب آن نیســت 

اجتماع نابرابر باشند. )والزر، 1۳89: 19(.

کار وی  تحلیــل عدالــت اجتماعــی برحســب اجــزای آن به لحاظ روش شــناختی حجــم وســیعی از 
معطــوف بــه اجــزای عدالــت اجتماعــی اســت. مــراد وی از اجــزای عدالــت توزیعــی، یکــی خیــرات 
که بــه این نکته توجه  اجتماعــی و دیگــری عرصه های توزیع اســت. همت والزر مصروف آن اســت 
که آنچه آحاد جامعه از عدالت در ذهن دارند، مهم و حیاتی است و توزیع عادالنه و ناعادالنه  دهد 
با این تصور ذهنی در آمیخته است، پس طبعًا بحث در عدالت اجتماعی و توزیعی به عرصه اجرای 
که اواًل هر جامعه چه اموری را  کشــانده خواهد شــد؛ یعنی این نکته مهم می شــود  عدالت توزیعی 

خیر اجتماعی می داند و چه تفسیری از آن دارد و ثانیًا عرصه و نحوه توزیع آن را چه می داند؟

کالسیک و صوری از عدالت توزیعی، مبنی بر اعطای  که تعریف  والزر خاطرنشان می کند همان طور 
حــق هــر صاحــب حق، در ظاهــر تعریفی غیر نســبی از عدالت اســت، تعریــف قالبی و صــوری وی از 
کردن خیرات بر اســاس دالیل درونی« به نظر غیر نســبی می رســد اما  عدالت نیز به صورت »توزیع 
که به آن ها خصلت نسبی بودن می بخشد. صفت عدالت  هردو تعریف نیازمند تکمیل تاریخی اند 
کند زیرا به لحــاظ محتوایی تعداد  نمی توانــد محتــوای زندگــی اجتماعی جوامع را معین و ترســیم 
که بنا بر تعداد نامحدودی از فرهنگ ها،  گونه زندگی اجتماعی قابل تصور وقوع اســت  بی شــماری 
مذاهــب، ترتیبــات سیاســی و اوضــاع جغرافیایی و مانند آن شــکل می گیرد. لذا عدالت، برحســب 
معانــی اجتماعــی خیــرات، نســبی می شــود و عدالت بماهــو عدالت اقتضــای مناســبات اجتماعی 
خاصی را ندارد؛ بلکه همه چیز وابسته به درک و تفسیر آحاد هر جامعه از خیرات اجتماعی است و 
گذاشتن وفادار بودن مقوله توزیع خیرات و تنظیم محتوای حیات اجتماعی  عدالت یعنی احترام 

به این درک ها و معانی اجتماعی خیرات.

1- complex equality
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کرامت و عزت نفس اعضای  والزر به اصل برابری شهروندی در نظریه عدالت خویش تصریح دارد. او 
جامعه سیاسی تکثرگرا را به رسمیت می شناسد و حق برابر آنان در تفسیر خیرات اجتماعی و شکل 
دادن به معنای اجتماعی خیرات و درنتیجه سهیم شدن آنان در تعیین اصول توزیع عادالنه آن ها 
کید دارد. از نگاه وی، شهروندی و عضویت در جامعه ای سیاسی، نه تنها یکی از خیرات بلکه از  تا
که والزر به آن می پردازد عضویت در جامعه سیاسی است  خیرات اولیه است. اولین خیر اجتماعی 
که از نظر وی مهم ترین خیر همه ســاحت های اجتماعی به شــمار می آید.والزر می نویســد: »توزیع 
عضویــت بــه طور نافــذ موضوع الزامات عدالت نیســت. دولت هــا در عرض طیف درخــور توجهی از 
ج از جامعه سیاسی خود  گرفته شــده اند، به ســادگی آزادند غریبه ها را داخل یا خار که  تصمیماتی 
قرار دهند. تکثر دعاوی در توزیع عضویت و شــهروندی )نظیر اغراض اقتصادی، فرهنگی، نژادی، 
که نتوان اصل خاصــی را معیار توزیع عادالنــه این خیر مهم و  اخالقــی و ارزشــی( موجــب آن اســت 

کرد. اساسی اجتماعی معرفی 

 دومیــن خیــر اجتماعی جوامع دموکرات معاصر، از نظر والزر، امنیت و رفاه اســت. از نظر وی عنصر 
نیاز می تواند اصل و معیار مناســبی برای توزیع عادالنه این خیر اجتماعی شــناخته شــود. با توجه 
کنار خیرات اجتماعی دیگر قرار می گیرند و می توانند حوزه های عدالت  به اینکه پول و دارایی ها در 
کمک اصل مبادالت  گردند، ضرورت دارد به  کنند و به خیر غالب و مسلط بدل  توزیعی را مخدوش 
مســدود شــده )ممنوعیت خریدوفــروش مواردی نظیر قدرت سیاســی، نفــوذ و آزادی های مدنی( 

دایره نفوذ این خیر اجتماعی به حوزه های خیرات اجتماعی دیگر مهار شود.

که معیار توزیع، صالحیت بیشــتر داشتن است.  درباره ســاحت منصب اجتماعی والزر بر آن اســت 
توزیع اوقات فراغت باید بر اســاس اصل برابری میان شــهروندان توزیع شود. عرصه آموزش زمانی 
که همه شــهروندان جامعه از آموزش باارزش برابر برخوردار شــوند.  به طور ایدئال توزیع می شــود 
خویشــاوندی و عشــق باید برحســب احساســات و خویشتن شناسی افراد توزیع شــود ارزشمندی 
گی های خاص فرد  که اعضای جامعه ظرفیت ها ویژ یک فرد در جامعه نتیجه و محصول آن است 
را به رســمیت بشناســند لذا به جهت وابســتگی آن به قضاوت افراد جامعه، قابل توزیع نیست؛ اما 
کلی درباره شــأن و منزلت اجتماعی انسان ها و افراد  کرامت فردی  تابع پذیرش معیار و اســتاندارد 
که همه افراد از حقوق  جامعه است و زمانی در یک جامعه سیاسی به طور عادالنه توزیع می شود 
شــهروندی برابر برخوردار شــده باشــند. آخرین خیر اجتماعی در نظر والزر قدرت سیاســی اســت. 
که بایــد به گونه ای  ک تریــن ســاحت های خیــر اجتماعی اســت  از نــگاه وی قــدرت سیاســی خطرنا
کنــد )واعظی،  نهادینه شــده توزیــع شــود تا اســتقالل عرصه هــای دیگر عدالــت اجتماعــی را حفظ 

.)1۳88
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2-1-5-8- نظریه عدالت قابلیت مدار سن
کافی برای ارائه شاخص سیاست عادالنه  که تعریف جامع از عدالت شرط الزم و  سن معتقد است 
نیســت. این نکته به ظاهر عجیب تا حدی ریشــه در شــناخت اجمالی همگان از مصادیق عدل و 
ظلم دارد. ســن تالش اشــخاصی مانند رالز برای ترسیم زوایای یک جامعه عادالنه را رویکرد تعالی 
کامال عادالنه است. وی در مقابل به طرفداری  که هدفش معرفی ترتیبات اجتماعی  گرا می خواند 
که تمرکز آن بر رتبه بندی ترتیبات اجتماعی اســت )ســن1، 2009: 15(.  از رویکرد تطبیقی می پردازد 
کنــت ارو نظریه انتخــاب اجتماعی الهــام می گیرد.  ســن در رویکــرد تطبیقــی تــا حد زیــادی از روش 

که به دنبال بیان ترجیحات اجتماعی از دید مردم جامعه است )همان: 95(. نظریه 

ک عدالت یا بی عدالتی در جامعه برحسب میزان  در دیدگاه و نگرش قابلیت - محور آمارتیا سن مال
کید بر  قابلیــت انســان در امــور مختلف زندگی را ارزیابی می کند )ســن، 1۳92: 164(؛ امــا او ضمن تا
اهمیــت نهادها و تشــکیالت اجتماعی، بــر زندگی بالفعل مردم، بر نقش خــرد و خردورزی جمعی، 
تکثرگرایی، تساهل و بردباری در وضعیت اجتماعی و بیشتر بر عدالت متکی بر قابلیت های انسانی 
کلیدی در تئوری اندیشــه عدالت آمارتیا سن  کید دارد )ســن، 1۳91: 10(. قابلیت انســانی مفهوم  تا

است.

که تعیین چیســتی عدالت بســتگی به اطالعات اولیه از شــرایط موجود بســتگی  ســن عقیده دارد 
دارد. او ســوال می کند آیا فقر به خاطر فقدان درآمد افراد جامعه ایجاد شــده اســت )این نظر جان 
که فاقد قابلیت است و به واسطه  کسی است  که انســان فقیر  روالزاســت( و آمارتیا ســن عقیده دارد 
که عدالت  گرفتار اســت فقیر مانده اســت. آمارتیا ســن می گوید  که در آن  ناتوانی از تغییر شــرایطی 
که مفهومــی از برابری در آن وجود  کارایی دارد  را هــر چــه در نظــر بگیریم، زمانــی آن درک از عدالت 
کرد باید به چه  که آن چیز )برابرتر( باشــد. در اینجا باید سوال  داشــته باشــد و باید به چیزی برســد 
کانونــی در بحث عدالت چیســت؟ درحالی که  چیــزی رســید تــا برابرتر شــود و در این صــورت متغیر 
کاهش نابرابری ها و یا به حداقل رســاندن آن را دفــاع از برنامه عدالت خود می داند و  جــان رالــز به 

ح عدالت می داند )همان: 86(. نه رسیدن به برابری را رسیدن به طر

کرد رویکرد متفاوتی را درباره عدالت اجتماعی  کتابی را به یاد رالز منتشر و تالش  سن در سال 2009 
کرد. وی  ح  کتــاب مطر کنــد. او جدی تریــن نقدهای خود بــه عدالت رالزی را در همان  پایه گــذاری 
کتــاب ایــده عدالت میان دو ســنت فکــری قراردادگرایی و مقایســه ای )تطبیقــی( فرق می گذارد  در 
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کانت  که به طور مشــخص با اندیشــیدن  و نظریــه عدالــت خــود را درون ســنت دوم معرفی می کند 
دربــاره عدالــت و نظریــه رالــز متفــاوت اســت. او مرزهای روشــنی نیز بــا تلقی های احســاس گرایانه، 
کانتی این  روان شناســانه و شــهودی از عدالــت دارد. به بیان دیگــر وجــه مشــابهت ســن بــا نگــرش 
کــه در عرصه عمومی  کــه توجیــه عادالنه بــودن را به عقل و خــرد بازمی گرداند آن هم خردی  اســت 
که بر تعریف  که برخالف عمده نظریات مدرن عدالت  گفتگو تفاهم دارد. وی تصریح می کند  امکان 
کتاب او بر اساس مقایسه های مبتنی بر بهبود واقعی عدالت تنظیم  جامعه عادالنه تمرکز می کنند 
کانت نزدیک باشد، با  ک، روسو  شده است. ازاین رو رویکرد سن به عدالت بیش از آنکه به شیوه ال
که رویکرد متفاوتی به عینیت  رویکرد اسمیت، بنتام، مارکس و میل قرابت دارد. وی بیان می دارد 
گــروه دوم شــباهت بیشــتری دارد و برخالف رالز به یک دســته اصول قطعی برای  کــه بــا روش  دارد 

کامل عدالت در جوامع منجر نمی شود )همان: 46(. تعریف 

2-2-پیشینه و ادبیات تجربی مرتبط با عدالت
کشــور انجام  ج  در حــوزه عدالــت و ابعاد مختلــف آن به طورکلی مطالعات متعددی در داخل و خار
کدام بر بعدی خاص از عدالت نظر داشــته اند. عمومــا مطالعات انجام یافته در  که هر   یافتــه اســت 
که  کلی تقســیم بندی نمود. دســته اول مطالعاتی هســتند  حوزه عدالت را می توان در ســه دســته 
کتورهای  کید دارند. در دســته دیگری از مطالعــات عوامل و فا بــر ســنجش و اندازه گیــری عدالت تا
گرفته اند و دســته ســوم از مطالعات نیز به بررســی اثــرات و نتایج  مؤثــر بــر عدالــت مــورد بحث قــرار 
عدالــت در جامعــه پرداخته انــد. مطالعــه حاضر تا انــدازه قابل توجهی در دســته اول و همچنین با 
توجه به اهداف تحقیق در دسته دوم قرار می گیرد. ازاین رو در این قسمت به نتایج مرتبط ترین و 

به روزترین مطالعات انجام یافته در این دو حوزه اشاره شده است.

2-2-1- مطالعات داخلی
نصیری )1۳97( در مطالعه ای با عنوان »تحلیل نابرابری های فضایی توزیع خدمات شهری با رویکرد 
عدالــت فضایــی با اســتفاده از مــدل ویکور)مطالعه موردی شــهر قزوین(« با توجه بــه مفهوم عدالت 
گانه  کنین نواحی 19  کنش جمعیت و توزیع خدمات و دسترسی مناسب سا فضایی، ارتباط بین پرا
کنش جمعیت در  که پرا شــهر قزوین از خدمات عمومی شــهری را بررســی نموده و نشــان داده است 
که  نواحی شــهری قزوین به صورت متناســبی صورت نگرفته اســت. به طوری که نواحی 15، 16 و 19 
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بیش   ترین درصد جمعیت را به خود اختصاص داده اند از حداقل امکانات شهری برخوردار هستند. 
کمتریــن برخــورداری از امکانــات و ناحیــه 12 و 1۳ بیشــترین برخــورداری را دارا  ناحیــه 8 و ناحیــه 17 
هســتند. نتایــج بیانگــر تفاوت معنــی دار در رضایتمندی شــهروندان در زمینه متفــاوت بودن توزیع 
فرصت ها و دسترســی به خدمات شــهری اســت؛ بنابراین توزیع خدمات شهری مناسب با نیازهای 

کاربری های توزیع شده در نواحی شهری مورداستفاده شهروندان ناست. نواحی ناست و 

پیله فروش )1۳85( در تحقیقی با عنوان »مقایســه وضعیت عدالت در مناطق روســتایی و شهری 
اســتان قزوین در ســال های 1۳77-1۳80« با اســتفاده از شــاخص های ضریب جیبی، هرفیندال، 
شــاخص های نابرابــری دهک هــا، نســبت هزینــه دهک هــا، خــط مطلــق فقــر و شــاخص ترکیبــی 
ساخته شــده به مقایســه وضعیت عدالت اقتصادی در مناطق روســتایی و شــهری اســتان قزوین 
که وضعیت عدالت اقتصادی در مناطق  در ســال های 1۳77-1۳80 پرداخته و نشــان داده اســت 

کشور است. کل  شهری استان قزوین بهتر از مناطق شهری 

افروز و همکاران )1۳96( در مطالعه ای با عنوان »سنجش عدالت فضایی به منظور دسترسی برابر 
که میزان عدالت  به فرصت های اجتماعی )نمونه مطالعه: بافت قدیم شهر قزوین(« نشان داده اند 
در دسترســی بــه نیازهــای اولیه تا حدی مطلوب بــوده ولی پایین بودن دسترســی به فرصت های 
اجتماعــی در شــاخص های حــق حضور در شــهر و حق متفــاوت بودن تا حــدودی از میزان عدالت 

کاسته است. فضایی در محدوده موردمطالعه 

نظــم فــر و همــکاران )1۳96( در مطالعــه ای تحــت عنوان »ســنجش نابرابری هــای فضایی مناطق 
که مناطق  شهری از منظر عدالت اجتماعی) مطالعه موردی مناطق ده گانه تبریز(«، نشان داده اند 
کامال برخوردار و مناطق 6 و 8 از این لحاظ فاقد حداقل برخورداری می   باشند. بر این اساس  1 و 10 
منطقــه 4 به عنــوان منطقــه برخــوردار و مناطــق 7، 2، ۳ و 5 نیــز به عنــوان مناطق نیمــه برخوردار 
شــناخته شــدند. یافته های حاصل از این پژوهش، عدم انطباق توزیع خدمات عمومی در سطح 
کمترین ســطح عدالت فضایی را نشــان می   دهد؛ بنابراین مدیریت شــهری ما در  مناطق، حتی با 

شهر تبریز، نیازمند توجه به مناطق محروم از شاخص های خدمات عمومی است.

حافــظ نیــا و همــکاران )1۳94( در تحقیقــی بــا عنــوان »طراحــی الگوی ســنجش عدالــت فضایی، 
کشــور پرداخته اند.  مطالعه موردی: ایران« به طراحی الگوی عملیاتی ســنجش عدالت فضایی در 
گرفتن نقش مثبت و منفی عوامل هشت گانه و شاخص های  که با در نظر  یافته ها نشان داده است 
کامپیوتری می توان به ســنجش مســتمر عدالت فضایی در  مربــوط بــه آن ها در قالب یــک نرم افزار 

کشور دست یافت.
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ســید نورانــی و خانــدوزی )1۳91( در تحقیقی با عنوان »مبنای نظری ســنجش عدالت اقتصادی در 
اســالم« از میــان تعاریــف متعــدد عدالت، با تکیه بر منابع اســالمی، تعریف جامع تــر را برگزیده و چهار 
زیرمجموعه برای مفهوم عدالت اقتصادی معرفی نموده اند که عبارت اند از: حقوق مبادالتی، حقوق 

باز توزیعی، حقوق تولیدی و حقوق مصرفی. شواهد قرآنی هر یک از اجزا نیز ارائه شده است.

دادش پــور و رســتمی )1۳90( در تحقیقــی بــا عنــوان »ســنجش عدالــت فضایی یکپارچــه خدمات 
کارایی در شــهر یاســوج« به تعیین  عمومی شــهری بر اســاس توزیع جمعیت، قابلیت دسترســی و 
شــاخصی یکپارچه برای ســنجش عدالت فضایــی در توزیع خدمات عمومی شــهری پرداخته اند. 
کنین به  نتایــج یافته   هــا از بررســی ضریــب جینــی، بیانگــر نابرابــری توزیــع در میزان دســتیابی ســا
خدمــات شــهری و ضریــب مــوران، بیانگــر معنــاداری الگــوی توزیــع ایــن بی   عدالتی   هــا در میــان 
بلوک های شــهری است. به طوری که میزان ســنجش عدالت فضایی محله   های مرکزی    و جنوب-
که به نوعی، نســبت به جمعیت خود برخورداری بیشــتری از    شــرقی شــهر، باالتر از میانگین بوده 
کمتر  خدمات داشــته درحالی که این نســبت در محله   های غرب، شمال شرق و شمال    غرب شهر، 
که نشــان  کمتر این محالت نســبت به جمعیت آن هاســت  که بیانگر برخورداری  از میانگیــن بــوده 
کل، توزیع خدمات عمومی شــهری بر اســاس قابلیت  از »دوگانگی شــهری« در یاســوج اســت. در 
کارایــی و توزیــع جمعیــت، عادالنه صــورت نگرفته و نســبت برخــورداری از خدمات در  دسترســی، 

کمتر از نسبت جمعیتی آن است. بخش قابل توجهی از شهر )66 درصد(، 

ترکمــن نــژاد و همــکاران )1۳91( در تحقیقــی بــا عنــوان »ارزیابــی شــاخص های عدالت در ســالمت 
در ایــران« بــا مــرور منابع ملــی و بین المللــی، جهت ارزیابی شــاخص های عدالت در ســالمت، ابزار 
جدیــدی تولیــد و با اســتفاده از نظرات خبرگان معتبر نموده اند. ســپس با اســتفاده از ابزار مذکور، 
گانه عدالت در سالمت را مورد ارزیابی قرار داده اند. ارزیابی شاخص های عدالت  شاخص های 52 
که از بین 52 شــاخص، 6 شــاخص امتیاز الزم برای اینکه به عنوان  در ســالمت نشــان داد ه اســت 
کســب نکردنــد. مبتنی بــر یافته ها  شــاخص ملــی عدالــت در ســالمت مــورد اســتفاده قــرار بگیرند، 
کسیناسیون وضعیت  که تعدادی از شــاخص های ضروری مانند پوشــش وا پیشــنهاد شــده است 

مسکن می تواند به این شاخص ها اضافه شود.

طبیبیــان و شــکوهی )1۳89( در مطالعــه ای بــه منظــور بــه منظور تدویــن چارچوبی بــرای ارزیابی 
ح هــای شــهری معیارهــای منبعــث از دو دســتگاه تحلیلــی مبتنــی بــر  عدالــت اجتماعــی در طر
اندیشــه های جــان راولــز و دیوید هــاروی را به عنوان چارچــوب نظری خود برای ســنجش عدالت 
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ح منظر شهری محله خوب  اجتماعی برگزیده اند و بر اساس آن، به ارزیابی عدالت اجتماعی در طر
که این  بخــت منطقــه 15 شــهرداری تهــران پرداخته انــد. یافته های این تحقیق، نشــان می دهــد 

کامل متضمن تامین عدالت اجتماعی باشد. ح نتوانسته است به طور  طر

کانــت بــه عنــوان دو نظریــه مهــم مــدرن  شــریف زادگان )1۳86( در تحقیقــی اندیشــه های هابــز و 
کالسیک را مورد بررسی قرار داده، سپس اندیشه رالز را در مورد عدالت و مخالفان او همانند هایک 
کــه با مرور  کتابخانه ای بوده و در آن تالش شــده اســت  بررســی نمــوده اســت. ایــن مطالعه از نــوع 
منابــع عمــده و تحلیل نظرات، جمع بندی روشــنی از راهبردهای ارائه شــده و متناســب با جامعه 
ایران ارائه شــود. بر اســاس یافته ها با توجه به مباحث مرتبط یا دولت رفاه و دیدگاه های اصالحی 
آن و نهایتًا رویکردهای اقتصادی رشد و باز توزیع درآمد سه راهبرد »تقدم رشد نسبت با باز توزیع 
درآمد«، راهبر »تقدم باز توزیع درآمد نسبت به رشد« و راهبرد »رشد توام با باز توزیع درآمد« مورد 

گرفته اند. در بررسی و بازبینی قرار 

مجموع راهبرد رشــد توام با توزیع درآمد برای حل مســائل رشــد و عدالت اجتماعی بهتر می تواند 
رشــد و عدالت را به همراه داشــته باشــد. ســه عامل عدالت رالزی، جامعه رفاهی و جامعه ریســکی 
و راهبرد رشــد توام با باز توزیع درآمد در یک راســتا می توانند راهبرد رشــد توام با باز توزیع درآمد را 

توضیح دهند.

گل پرور )1۳84( تحقیقی تحت عنوان رابطه بین رویکردهای عدالت اجتماعی  عریضی ســامانی و 
که عدالت اجتماعی و سیاســی از زمره  بــا مولفه هــای برابری سیاســی انجام داده انــد و در آن آمده 
کالن هر جامعه ای  مباحث و موضوعات محوری در مشــارکت افراد جامعه در سیاســت های خرد و 
اســت . بنــا بــر نظر فالســفه سیاســی، دو عامــل اصلــی درگیــر، در داوری های افــراد جامعــه در برابر 
عدالت خواهی سیاســی، عدالت توزیعی و رویه ای اســت. این دو رویکرد اصلی به عدالت اجتماعی 
به اشــکال متعدد در تصمیم گیری های افراد جامعه نســبت به مفید بودن یا نبودن سیاست های 
حکومت هــا در راســتای جلــب مشــارکت مــردم بــرای همراهــی و همــکاری در اجــرای برنامه هــا، 
کنونی بــه عدالت اجتماعــی توزیعی  کــرده و می کنــد. رویکردهای  همــواره نقــش بــا اهمیتــی را ایفا 
)یاز برابری، انصاف، اقتصادگرایی فردی( در ســطح بســیاری از جوامع توســط محققان حوزه های 
گرفته و درعین حال بر پایه این تحقیقات مشخص  جامعه شناســی و روانشناســی مورد بررسی قرار 
که بی توجهی به تصورات افراد هر جامعه ای نسبت به عدالت اجتماعی، می تواند تبدیل به   شده 

معضالت جدی سیاسی و اجتماعی شود.
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عریضی )1۳8۳( در تحقیقی با عنوان رویکردهای عدالت اجتماعی در بین معلمان شهر اصفهان به 
بررسی مولفه های مرتبط با عدالت پرداخته است. در این تحقیق آمده است که شکاف فزاینده بین 
مفهــوم عدالــت اجتماعی به عنوان یک مفهوم مجرد واقعیت های فقدان عدالت در زندگی در چهار 
کار به زندگی اجتماعی، نشان دهنده  رویکرد به عدالت اجتماعی ظاهر می شود. جهت گیری اخالق 
دیدگاه تناسب است که از طریق دو دیدگاه فردگرائی اقتصادی و انصاف بیان می شود. دیدگاه برابری 
خواهی شــامل رویکردهای دیگر یعنی انصاف و نیاز اســت. تناســب نشــان دهنده تمایل به پاداش 
که در پیشــرفت جامعه ســهم دارند و دریغ داشــتن این پاداش از  دادن به افرادی در جامعه اســت 
که مســاعدتی به پیشــرفت جامعه ندارند. برابری خواهی نشان دهنده دسترسی برابر  افرادی اســت 
بــه خدمــات اساســی و رفتار یکســان با همه افــراد جامعه و توزیع مجــدد ثروت اســت. در این بحث 
درباره رویکردهای مختلف و رابطه آن ها با جهت گیری اجتماعی، انگیزش پیشرفت و عدالت توزیعی 
و ارزش ها در بین 150 معلم دبیرســتانی در اصفهان نشــان دهنده الگوی معنی داری از روابط اســت. 
اعتبــار تمیــزی چهار مقیــاس عدالت اجتماعی را می توان با توجه به همبســتگی های متوســط بین 
ارزش ها و دیدگاه های تناسب در عدالت اجتماعی یعنی فردگرایی اقتصادی و انصاف و یا دیدگاه های 

کرد. برابری خواهی شامل برابری و نیاز مشاهده 

2-2-2- مطالعات خارجی
اســچراد تیچلــر1 )٢٠١٧( در مطالعــه ای بــا عنــوان »عدالــت اجتماعــی در اروپــا« شــاخصی ترکیبی از 
عدالت اجتماعی ارائه داده  اســت. وی برای ســنجش عدالت از شــاخصی متشــکل از شــش معیار 
کار، انســجام اجتماعی، عــدم تبعیض ســالمت و عدالت بین  آمــوزش عادالنــه، دسترســی به بــازار 

نسلی بهره برده است.

کشــورهای  کادر و پودرافــک2 )٢٠١5( در مقالــه ای بــا عنــوان جهانی ســازی و عدالــت اجتماعــی در 
کــه مبتنی بــر پنج زیر  OECD بــه محاســبه شــاخصی ترکیبــی برای عدالــت اجتماعــی پرداخته اند 
کار، انسجام اجتماعی و  شــاخص پیشــگیری از فقر، دسترسی عادالنه به آموزش، مشارکت در بازار 

برابری و عدالت بین نسلی است

انســته ویــس۳ )٢٠١٣( در تحقیقــی با عنــوان »دیده بانی عدالــت بین المللی« شــاخصی ترکیبی برای 
که مشتمل بر شش بعد عدالت توزیعی، عدالت عملکرد،  محاسبه و اندازه گیری عدالت ارائه داده اند 

فرصت های برابر، برابری درآمد، عدالت رویه ای و عدالت بین نسلی استفاده نموده است.

1- Schraad-Tischler
2- Kauder & Potrafke
3- Enste & Wies
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کشــور زامبیا با بهره گیری از ســه رویکرد مورد به  نیلســون1 )2010( به بررســی نابرابری چندبعدی در 
مــورد، رویکــرد تجمیعی و رویکــرد غیر تجمیعی پرداخت .در این مطالعــه، از داده های خانوارهای 
ج، آمــوزش، ســالمت و زمیــن اســتفاده شــده اســت. نتایج  کشــور زامبیــادر چهــار مشــخصه مخــار
که ســطح و تغییرات نابرابری های غیر پولی در تقابل با نابرابری  به دســت آمده نشــان داده اســت 
که  ج هســتند. عالوه بر این ارزیابی یک شــاخص چندبعدی، شــواهدی را نشــان داده است  مخار

ابعاد بهزیستی یکدیگر را با توجه به نابرابری جبران و تقویت می کنند.

دیکانس و لوگو2 )2009( با اســتفاده از یک تعمیم چندبعدی ضریب جینی حســاس به همبستگی 
کمک  گرفتند و به  ج، سالمت و آموزش اندازه  1، نابرابری بهزیستی را برای روسیه در سه بعد مخار
کردند. نتایج به دســت آمده  توابــع ارزیابی اجتماعی اصولی آن ها، دو شــاخص نابرابری اســتخراج 
که نابرابری درآمدی، ابتدا حدود 15 درصد افزایش می یابد و بعد از بحران مالی، به طور  نشان داد 
کاهش و سپس مجددا در سال 255۳ افزایش پیدا می کند؛ و در مقابل، نابرابری بهداشتی  مداوم 

در طول دوره افزایش می یابد؛ درحالی که نابرابری آموزشی نسبتا پایدار باقی مانده است.

کشــور  ج مصرفــی ماهانــه خانوارهــای 1۳۳1  کیتــا و میاتــا۳)2008( بــا اســتفاده از داده هــای مخــار ا
اندونــزی اثــر مناطــق شــهری- روســتایی  )شهرنشــینی )و تحصیــالت را بــه عنــوان عوامــل اصلــی 
که بخش شهری با سطح  نابرابری هزینه موردبررســی قرار داده اند. نتایج آن ها نشــان داده اســت 

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

وی مارک4)2004( برای اندازه گیری نابرابری چندبعدی، یک رویکرد هنجاری ارائه داد و در آن، به 
بحــث و آزمــون رویکردها و روش های موجــود پرداخت. تعمیم های چند متغیــره روش های مورد 
که از ارزیابی اجتماعی ترتیبات توصیف  اســتفاده برای ســاختن شاخص های نابرابری تک متغیره 
ک و شــاخص جینــی تعمیم یافته را  کلم-پوال شــده اند، اصــول موضوعه چند متغیره اتکینســون، 

مورد بحث قرار داد.

کا5 )2001( در تحقیقــی بــا عنــوان آزمــون تئــوری عدالــت جهانــی راولــز ایــن تئــوری را در میان  پاهــا
کشــور و  کرد. نتایج این تحقیق، ارتباط تنگاتنگ فرهنگ هر  کشــور جهان بررســی  دانشــجویان 7 
کمیت حقوق لیبرال و پذیرش آن  حقوق و قوانین پذیرفته شــده آن ها بود. این تحقیق، فرض حا

گرایی در عرصه بین المللی را زیر سوال می برد. بر اساس اصل قرارداد 

1- Nilsson
2- Decancq & Lugo
3- Akita & Miyata
4- Weymark
5- Puhakka



مقدمه
علمای معاصر معتقدند که توسعه و پیشرفت علوم در نیمه دوم قرن بیستم به مراتب بیشتر و جامع تر 
کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرن بیستم داشته است. تصور  که  از پیشرفتی است 
اینکه در چنین مدت زمان کوتاهی علوم بشری تا به این حد پیشرفت کرده باشد باعث تعجب است، 
که استفاده از روش صحیح تحقیق علمی نیز قدمتش بیش از یک ربع قرن نیست  گر توجه شود  اما ا
که این توســعه و پیشــرفت ســریع علمی صرفا مرهون و  کرد  این حقیقت را می توان به ســادگی قبول 

کار بردن روش های دقیق و صحیح تحقیق علمی بوده است )طاهری، 1۳77(. مدیون به 

پایه هر علمی روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین علمی به روش شناختی مبتنی است 
که هدفش حقیقت یابی اســت،  گی های مطالعــه علمی  کار مــی رود. ازجمله ویژ کــه در آن علــم بــه 
که به  کنون پژوهش در علوم انسانی روش علمی است  اســتفاده از روش تحقیقی مناســب است. ا
بســیاری از مســائل و رویدادها به دیده تردید می نگرد و آن ها را با روش های مخصوص و از ابعاد و 
گون بررســی می کند تا به علت آن ها پی ببرد و راهکار یا الگوی جدید جهت بهبود  گونا جنبه های 
شــرایط ارائه نماید. انتخاب روش پژوهش مناســب به هدف ها، ماهیت و موضوع مؤید پژوهش و 
امکانات اجرایی بستگی دارد. روش پژوهش به عنوان یک فرایند نظام مند برای یافتن پاسخ یک 

پرسش یا حل یک مسئله است )مرادی، 1۳90(.

3

روش تحقيق

فصل3:  روش تحقیق
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تحقیــق، فرآینــدی پویا برای حل مســائل و دســتیابی به راه حل مشــکالت اســت. پایــه هر تحقیق 
بررســی  بــه  کــه  اســت  مبحثــی  روش شناســی  اســت.  تحقیــق    روش  یــا  شــناخت  روش   
روش های شــناخت در علوم می پردازد. روش تحقیق، مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر 
کشــف مجهوالت و دســتیابی بــه راه حل  )قابل اطمینــان( و نظام یافتــه بــرای بررســی واقعیت هــا، 
کم بــر این تحقیق مشــتمل بر نــوع تحقیق،  مشــکالت اســت. در ایــن فصــل در خصــوص روش حا
گردآوری داده ها و اطالعات، روش های تجزیه وتحلیل  قلمرو تحقیق، جامعه آماری، شیوه ها و ابزار 

کم بر اجرای تحقیق توضیحات الزم ارائه شده است. داده ها و اطالعات و فرایند حا

 در این فصل سعی بر آن است تا روش مورد استفاده برای اجرای این تحقیق در راستای دستیابی 
گردد. در  بــه شــاخص ها و معیارهــای ارزیابــی و ســنجش عدالــت و همچنین محاســبه آن ها ارائــه 
ایــن راســتا نوع تحقیق، قلمرو تحقیــق، جامعه و نمونه آماری، داده ها و اطالعات مورد اســتفاده، 
گــردآوری داده ها و همچنیــن روش تجزیه وتحلیل داده هــا در این فصل مورد  روش هــا و ابزارهــای 

گرفته است. اشاره قرار 

3-1- نوع تحقیق
که  کــه نظریه هــا، قانونمندی ها، اصــول و فنونی  کاربردی اســت. چرا ایــن تحقیــق از حیــث هدف 
در تحقیقات پایه معطوف به عدالت تدوین شــده اند را برای ســنجش و اندازه گیری شــاخص های 
کار می گیرد.  عدالت جهت حل مسائل اجرایی واقعی مربوط به عدالت و شیوه های ارتقای آن به 
که عمدتا با استفاده از تکنیک های آمار  همچنین از حیث روش تحقیق از نوع توصیفی است. چرا

توصیفی به تحلیل شاخص ها و معیارهای عدالت پرداخته می شود.

3-2- قلمرو تحقیق
قلمــرو مکانــی پژوهش حاضر اســتان قزویــن و قلمرو زمانــی آن از حیث زمان اجــرای تحقیق نیمه 
اول ســال 1۳99 و از حیث دامنه شــمول داده های مورد اســتفاده برای تحلیل، سال های 1۳80 تا 
1۳97 اســت. اندازه گیری و ســنجش شــاخص ها و معیارهــای عدالت نیز قلمــرو موضوعی پژوهش 

حاضر شکل می دهد.
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3-3- جامعه و نمونه آماری
که برای انجام این تحقیق  برای اشاره به جامعه و نمونه آماری این تحقیق ابتدا به نوع داده هایی 
که  نیاز اســت اشــاره می شــود تا بر اساس آن ابعاد جامعه و نمونه شــفاف تر شود. الزم به ذکر است 
برای انجام این تحقیق از دو دسته از داده ها استفاده می شود. یک دسته از داده ها از آمارنامه ها، 
گردآوری  گزارش های آماری دستگاه ها و سازمان های آماری در سطح ملی و استانی قابل  منابع و 
که از آن برای محاســبه بسیاری از شــاخص های و معیارهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی  اســت 
و بهداشــتی عدالــت اســتفاده می شــود. دســته دوم از داده هــا از طریق پیمایش و نظرســنجی و با 
گروه اســت:  کــه این دســته از داده ها خود مشــتمل بر دو  ابــزار پرسشــنامه قابــل جمع آوری اســت 
که بر اســاس مطالعه و  اول( داده های موردنیاز برای تعیین وزن و اهمیت شــاخص های مختلفی 
گستردگی  گردآوری شده اند و با عنایت به  بررسی ادبیات نظری و عملی عدالت توسط تیم تحقیق 
کید و تمرکــز متولیان امر بر انتخاب شــاخص های مهم تر از طرف دیگر،  شــاخص ها ازیک طــرف و تا
الزم اســت از میــان شــاخص های مختلــف عدالــت، شــاخص های بــا وزن و اهمیت باالتــر انتخاب 
که برای محاسبه احساس عدالت مورد استفاده قرار می گیرند و این موارد  شوند. دوم( داده هایی 
در منابع و مستندات آماری موجود نبوده و الزم است از طریق پیمایش و نظرسنجی از شهروندان 
گردآوری شــود... با توجه به دو دسته از داده های مورد استفاده در این تحقیق، جامعه و  اســتان 

ح زیر است: نمونه آماری به شر

گزارش های آمــاری، واحــد نمونه عبارت  در ارتبــاط بــا داده هــای قابــل جمــع آوری از آمارنامه هــا و 
اســت از داده های ســالیانه مرتبط با عدالت و متناسب با داده های قابل دسترس سال های 1۳80 

تا 1۳97 نیز نمونه آماری را تشکیل می دهند.

که بر اســاس  در خصــوص داده هــای موردنیــاز بــرای تعییــن وزن و اهمیــت شــاخص های مختلفــی 
گردآوری شــده اند، واحد نمونه،  مطالعه و بررســی ادبیات نظری و عملی عدالت توســط تیم تحقیق 
متولی یا خبره پاســخگو به پرسشــنامه طراحی شــده بدین منظور بوده و ازاین رو جامعه آماری این 
کاری تخصصی و  بخش، متولیان و خبرگان مرتبط با عدالت در ســطح اســتان قزوین اســت. ارتباط 
تعلق ســازمانی افراد به یکی از نهادهای مرتبط با ســازمان متولی و مرتبط با موضوع پروژه، داشــتن 
تحصیالت عالی مرتبط با موضوع، داشتن سابقه فعالیت بیش از 5 سال، در زمره شرایطی هستند که 
برای انتخاب افراد در پانل خبرگان مد نظر قرار گرفته اند. برای تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری 
در چارچــوب نمونه گیــری غیر تصادفی هدفمند یا قضاوتی عمل شــده اســت. توضیح اینکه با توجه 
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گرفته شــده د برای عدالت )اقتصادی، آموزشــی، بهداشــتی و جنســیتی( و  به ابعاد متفاوت در نظر 
گرفتن نظرات  ارتباط نهادهای مختلف اجرایی با هر یک از این ابعاد ازیک طرف و به منظور در نظر 
تخصصی نهادهای مختلف از طرف دیگر، برای انتخاب نمونه به نهادهایی چون سازمان مدیریت 
کل آموزش وپرورش اســتان،  و برنامه ریــزی اســتان، ســازمان امــور اقتصــادی و دارایی اســتان، اداره 
دانشــگاه علوم پزشــکی استان، دانشــگاه بین المللی امام خمینی )ره( و دانشگاه آزاد اسالمی قزوین 
مراجعه شــده اســت. در این راســتا از 20 نفر از افراد دارای شــرایط فوق الذکر به عنوان حجم نمونه در 

گرفتند. پانل خبرگان مرتبط با پاالیش و تعیین وزن شاخص های عدالت مد نظر قرار 

در ارتبــاط بــا داده های قابل جمع آوری از شــهروندان به منظور ســنجش احســاس عدالت، واحد 
کل جامعه آماری این بخش عبارت  نمونه، فرد یا شــهروند پاســخگو به پرسشــنامه بوده و ازاین رو 
که شــرایط  خواهد بود از تمامی شــهروندان شــهری و روســتایی باالی 18 ســال در اســتان قزوین 

پاسخگویی به سواالت پرسشنامه را دارند.

گرفته است ازیک طرف و امکان انتخاب  کل استان را در بر  که  گستردگی جامعه آماری  با توجه به 
نمونــه از تمامــی مناطق و شهرســتان های اســتان قزوین از طرف دیگر و بــا عنایت به اینکه ممکن 
است وضعیت احساس عدالت در شهرستان های مختلف با همدیگر متفاوت باشد، هر شهرستان 
گرفته شــده و بر این اســاس اقدام به  اســتان قزویــن بــه عنوان یک جامعه مســتقل و مجزا در نظر 
نمونه گیری می شود. جمعیت تفکیکی شش شهرستان استان قزوین بر اساس آخرین سرشماری 
که در ســال 1۳95 انجام یافته اســت، به تفکیک در جدول ۳-1 نشان داده شده است1.  جمعیتی 
گرفتــن جمعیت باالی 18 ســال هر شهرســتان به عنوان تعــداد جامعه موردبررســی و با  بــا در نظــر 
فــرض اینکــه همــه این افراد امکان پاســخ به ســواالت پرسشــنامه را دارنــد، تعداد نمونــه آماری بر 

کوکران در حالت مشخص بودن از طریق رابطه زیر تعیین می گردد. اساس فرمول 

p و تعداد نمونه آماری برای هر یک از   ، گرفتن  بــا در نظــر 
شهرستان های شش گانه استان قزوین محاسبه شده و نتیجه آن در جدول )۳-1( منعکس شده 

است.

کنون تغییراتی را تجربه نموده اســت ولــی با اعمال این تغییــرات در تعداد  1- البتــه تعــداد جمعیــت اســتان از ســال 1۳95 تا
جامعه آماری نیز، حجم نمونه چندان دستخوش تغییر نخواهد شد.
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جدول ۳-1: تعداد جامعه و نمونه در شهرستان های استان قزوین

کوکران حجم نمونه بر اساس فرمول  جمعیت باالی 18 سال کل جمعیت شهرستان

۳82 67121 945۳6 آبیک

۳79 ۳1096 4۳797 آوج

۳8۳ 1724۳4 242865 البرز

۳82 87۳26 122994 بوئین زهرا

۳8۳ 122572 1726۳6 کستان تا

۳84 42۳821 5969۳1 قزوین

229۳ 904۳70 127۳759 کل استان

با توجه به اینکه الزم اســت نمونه گیری از مناطق شــهری و روســتایی شهرستان ها صورت پذیرد، 
گام بعد تعداد نمونه هر شهرســتان برحســب نســبت جمعیت شهری و روستایی آن شهرستان  در 
بین مناطق شــهری و مناطق روســتایی تسهیم شده است. نتیجه این امر در قالب جدول )2-۳( 

ارائه شده است.

جدول ۳-2: تعداد جامعه و نمونه در شهرســتان های اســتان قزوین به تفکیک مناطق شــهری و روســتایی مبتنی بر 
کوکران فرمول 

مناطق روستایی مناطق شهری

حجم نمونه برای شهرستان
مناطق روستایی

درصد جمعیت 
روستایی

حجم نمونه برای 
مناطق شهری

درصد جمعیت 
شهری

126 0.۳۳ 256 0.67 آبیک

280 0.74 99 0.26 آوج

۳2 0.08 ۳51 0.92 البرز

208 0.54 174 0.46 بوئین زهرا

1۳2 0.۳4 251 0.66 کستان تا

72 0.19 ۳12 0.81 قزوین

579 0.25 1714 0.75 کل استان
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که با  کوکران وجود دارد این اســت  کــه در تعییــن حجم نمونه بر اســاس فرمول  یکــی از مالحظاتــی 
کوکــران برای جامعه های بــا حجم باال  عنایــت بــه اینکــه حساســیت تعداد نمونه مبتنــی بر فرمول 
کم اســت ازاین رو حجم نمونه حاصله برای شهرســتان های شش گانه تفاوت چندانی باهم ندارند 
که تعداد جمعیت شهرستان ها تفاوت چشمگیری با هم دارند. به عنوان مثال  این در حالی است 
که  جمعیت شهرســتان قزوین بیش از 1۳ برابر جمعیت شهرســتان آوج اســت این در حالی اســت 
تعداد نمونه حاصله برای شهرستان قزوین تنها در حدود 5 نفر بیش از تعداد نمونه شهرستان آوج 
حاصل شــده اســت. به عبارت دیگر نســبت تعداد نمونه های حاصله برای شهرستان های مختلف 
کل جمعیت شهرستان های شش گانه ندارد. ازاین رو  همخوانی و تناسب چندانی با نسبت تعداد 
الزم است تعدیالت الزم در تعداد نمونه های شهرستان های مختلف به عمل آید. بدین منظور در 
چارچوب استانداردهای موردپذیرش معاونت آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین و 
که  گشت  با اعمال پیشــنهادی اصالحی آنان حجم نهایی نمونه به تفکیک شهرســتانی مشــخص 

نتیجه حاصله در جدول زیر منعکس شده است.

جدول ۳-۳. تعداد نمونه در شهرستان های استان قزوین به تفکیک مناطق شهری و روستایی

حجم نمونه برای مناطق 
روستایی

حجم نمونه برای مناطق 
شهری

کل  حجم نمونه برای 
شهرستان شهرستان

120 165 285 آبیک

120 76 196 آوج

92 ۳15 407 البرز

164 149 ۳1۳ بوئین زهرا

164 224 ۳88 کستان تا

226 478 704 قزوین

886 1407 229۳ کل استان

بعد از تعیین حجم نمونه برای مناطق شهری و روستایی هر شهرستان، روش نمونه گیری یا نحوه 
انتخاب نمونه از شهرستان ها مشخص شده است. به طور مشخص در این پژوهش برای انتخاب 
کل افراد  نمونه از روش خوشــه ای چندمرحله ای اســتفاده شده اســت. بدین منظور و برای اینکه 
در شهرســتان های موردبررســی شانس برابر انتخاب شدن را داشته باشند، برای مناطق شهری و 

روستایی به شکل زیر عمل شده است.
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برای مناطق شهری: برای نمونه گیری از مناطق شهری هر شهرستان، دو شهر از هر شهرستان در 
گرفته شده است. شهر اول شهر مرکز استان )به دلیل اهمیت شهر( و شهر دوم نیز به تصادف  نظر 
کل حجم نمونه به شــهر مرکز استان  گشته اســت )تا  از بین ســایر شهرســتان های اســتان انتخاب 
محدود نگردد(. نتیجه این عمل و شهرســتان های انتخاب شــده به عنوان نمونه به همراه تعداد 

نمونه از هر شهر در جدول )۳-4( نشان داده شده است.

جدول ۳-4 شهرهای منتخب برای نمونه گیری و جمع آوری داده ها

شهر انتخاب شده به روش تصادفی شهر مرکز شهرستان
شهرستان

سهم از نمونه شهر سهم از نمونه شهر

8 کعلی خا 157 آبیک آبیک

42 آبگرم ۳4 آوج آوج

154 محمدیه 161 الوند البرز

29 ارداق 120 بوئین زهرا بوئین زهرا

14 نرجه 210 کستان تا کستان تا

25 محمودآباد نمونه 45۳ قزوین قزوین

بعــد از انتخــاب شــهرهای موردنظــر بــرای انجــام نمونه گیــری، در هر شــهر، نمونه موردنظــر از بین 
بلوک هــای شــهری در حوزه هــای مختلف شــهری بــه روش تصادفی سیســتماتیک انتخاب شــده 
اســت. توضیــح اینکــه بــرای انتخاب بلوک ها ابتــدا حجم بهینه نمونــه در هر بلــوک از طریق رابطه 

)۳-1( محاسبه شده است.

                                                         )1-۳(   

 در رابطــه فــوق     تعــداد بهینــه نمونــه در هر بلوک یا خوشــه،    هزینه مراجعــه به بلوک های 
منتخــب،  هزینــه آمارگیــری از هــر عضو داخل بلوک و  نیز ضریب همبســتگی داخل خوشــه را 
نشان می دهد. در تحقیق حاضر نسبت هزینه مراجعه به بلوک های منتخب به هزینه آمارگیری از 
هر عضو داخل بلوک معادل 2 محاسبه شده است. همچنین بر اساس تجارب قبلی مقدار ضریب 
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گرفته شده است. با قرار دادن مفروضات ذکرشده در  همبستگی داخل خوشه معادل 0.02 در نظر 
رابطه )۳-1( اندازه بهینه تعداد نمونه در هر بلوک معادل 10 به دست آمده است.

کــد حوزه ها و بلوک های شــهری از  گام بعــد اطالعــات بلوک بندی 12 شــهر منتخب مشــتمل بر  در 
معاونت آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین اخذ شد. با مشخص شدن اندازه بهینه 
نمونــه در هــر بلــوک ازیک طرف و با در دســت داشــتن اطالعــات بلوک بندی و همچنین بــا در نظر 
که باید انتخاب  کل تعداد نمونه در هر شهر و حوزه شهری از طرف دیگر، تعداد بلوک هایی  گرفتن 
شــوند، با روش تصادفی سیســتماتیک انتخاب شدند. نواحی و بلوک های منتخب به تفکیک 12 

شهر در جداول )۳-5( تا )۳-10( ارائه شده است.

جدول ۳-5: حوزه ها و بلوک های شهری منتخب در شهرستان بوئین زهرا

ف
ردی

شهر ارداقشهر بوئین زهرا

کد حوزه های منتخب کد بلوک های منتخب در  
کد حوزه های منتخبهر حوزه کد بلوک های منتخب در  

هر حوزه

116/1416۳

2۳۳/1926

365/15۳2

491/547

5126/1555

61510/۳1

کستان جدول ۳-6: حوزه ها و بلوک های شهری منتخب در شهرستان تا

ف
ردی

کستان شهر نرجهشهر تا

کد حوزه های منتخب کد بلوک های منتخب در  
کد حوزه های منتخبهر حوزه کد بلوک های منتخب در  

هر حوزه

1۳1/9/1714

29۳/ 7/12211

318۳/6/9۳49

4274/8/1248

5۳61/5/951
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ف

ردی

کستان شهر نرجهشهر تا

کد حوزه های منتخب کد بلوک های منتخب در  
کد حوزه های منتخبهر حوزه کد بلوک های منتخب در  

هر حوزه

6452/6/10

7541/4/7

جدول ۳-7: حوزه ها و بلوک های شهری منتخب در شهرستان آبیک

ف
ردی

کعلیشهر آبیک شهر خا

کد حوزه های منتخب کد بلوک های منتخب در  
کد حوزه های منتخبهر حوزه کد بلوک های منتخب در  

هر حوزه

12۳/6/91۳

2112/5/8229

3201/ 4/ 7۳۳8

4294/8/12

5۳81/2/4

6474

جدول ۳-8: حوزه ها و بلوک های شهری منتخب در شهرستان البرز

ف
ردی

شهر محمدیهشهر الوند

کد حوزه های منتخب کد بلوک های منتخب در  
کد حوزه های منتخبهر حوزه کد بلوک های منتخب در  

هر حوزه

111/2/۳54/ 10/ 16

21۳2/4/7165/ 12/ 19

3271/2/427۳/5/7

440۳/6/9۳81/5/9

55۳1/۳/5492/5/9

666460۳
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جدول ۳-9: حوزه ها و بلوک های شهری منتخب در شهرستان آوج

ف
ردی

شهر آبگرمشهر آوج

کد حوزه های منتخب کد بلوک های منتخب در  
کد حوزه های منتخبهر حوزه کد بلوک های منتخب در  

هر حوزه

11201۳

224215

3۳6۳21

449440

5518518

662652

جدول ۳-10: حوزه ها و بلوک های شهری منتخب در شهرستان قزوین

ف
ردی

شهر محمودآباد نمونهشهر قزوین

کد حوزه های   
منتخب

کد بلوک های منتخب در 
هر حوزه

کد حوزه های   
منتخب

کد بلوک های منتخب در 
هر حوزه

1

قزوین 1

44/8/1245

2281/4/71024

35۳1/۳/516۳

4761/2/۳

5

قزوین 2

112/5/8

6۳51/۳/5

7602/4/6

8

قزوین 3

144/10/16

9401/۳/5

10642/11/18

1188۳/8
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ف

ردی

شهر محمودآباد نمونهشهر قزوین

کد حوزه های   
منتخب

کد بلوک های منتخب در 
هر حوزه

کد حوزه های   
منتخب

کد بلوک های منتخب در 
هر حوزه

12

قزوین 4

7۳/6/9

13268/18/۳0

14452/9/1۳

15641/4/7

168۳9/14

در مناطــق روســتایی: بــرای نمونه گیــری از مناطــق روســتایی هــر شهرســتان نیــز دو روســتا از هــر 
گرفته شــده اســت. هر دو روســتا به روش تصادفی انتخاب شده است. توضیح  شهرســتان در نظر 
که امــکان و احتمال انتخاب نمونــه از بین تمامی  اینکــه بــرای انتخاب روســتای نمونــه به گونه ای 
مناطق روســتایی شهرســتان ها فراهم آید،  ســه مرحله طی شده است. در مرحله اول دو بخش از 
هر شهرستان به تصادف انتخاب شده است. در مرحله دوم از هر بخش یک دهستان به تصادف 

انتخاب شده است. نتیجه این امر در قالب جدول )۳-11( ارائه شده است.

جدول۳-11: دهستان های منتخب برای نمونه گیری و جمع آوری داده ها

سهم از نمونه متناسب با جمعیت دهستان های منتخب بر اساس نمونه گیری تصادفی شهرستان

85 بشاریات غربی
آبیک

۳5 کوهپایه غربی

78 حصار ولیعصر
آوج

42 آبگرم

58 حصار حروان
البرز

۳5 نصرت آباد

7۳ ابراهیم آباد
بوئین زهرا

91 سگزآباد
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سهم از نمونه متناسب با جمعیت دهستان های منتخب بر اساس نمونه گیری تصادفی شهرستان

148 قاقازان غربی
کستان تا

16 نرجه

156 رودبار محمد زمانی
قزوین

70 نیارک

886 جمع

گر  در مرحله سوم نیز از هر دهستان یک روستا به عنوان نمونه انتخاب شده است. توضیح اینکه ا
کیفیت و اســتقبال افراد نسبت به مشــارکت در پاسخگویی به  جمعیت روســتای انتخاب شــده یا 
که امکان تکمیل پرسشــنامه به تعداد موردنظر از آن  روســتا فراهم شــود،  ســواالت به گونه ای نبود 

برای تکمیل تعداد باقیمانده پرسشنامه به نزدیک ترین روستای مجاور مراجعه شده است.

گردآوری داده ها 3-4- روش 
در این پژوهش داده ها و اطالعات موردنیاز از دو روش جمع آوری شده است:

کتابخانــه ای: در ایــن روش بــرای جمــع آوری اطالعــات مربوط بــه ادبیــات و مبانی نظری و  روش 
کتاب هــا، پایان نامه ها،  تجربــی مرتبــط بــا عدالــت و همچنیــن شــاخص ها و معیارهــای عدالــت از 

مقاالت داخلی و خارجی و پایگاه های اطالعاتی و سایت های معتبر علمی استفاده شده است.

روش میدانی: در این روش برای نظرسنجی از خبرگان در خصوص اهمیت شاخص ها و معیارهای 
کن در استان  اندازه گیری عدالت و همچنین برای نظرســنجی از شــهروندان شهری و روستایی سا
گرفته است. قزوین در خصوص احساس آن ها در مورد عدالت، ابزار پرسشنامه مورد استفاده قرار 

گردآوری داده ها 3-5- ابزار 
کــه ذکر شــد، در این تحقیق برای نظرســنجی از متولیان و خبــرگان در خصوص اهمیت  همچنــان 
شــاخص ها و معیارهــای اندازه گیــری عدالــت و همچنین برای نظرســنجی از شــهروندان شــهری و 
کن در استان قزوین در خصوص احساس آن ها در مورد عدالت، ابزار پرسشنامه مورد  روستایی سا
که ذیال ساختار آن ها  استفاده قرار می گیرد. لذا دو نوع پرسشنامه مورد استفاده این تحقیق است 

تشریح شده است.
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3-5-1- پرسشنامه مربوط به شناسایی و تعیین وزن و اهمیت شاخص های عدالت
بــا توجــه بــه اینکه در این تحقیــق برای انتخــاب شــاخص های اندازه گیری عدالــت و تعیین درجه 
اهمیــت آن هــا مبتنــی بــر نظرســنجی از خبــرگان و متولیــان امــر در چارچــوب روش دلفــی و در دو 
مرحله عمل شــده اســت، پرسشــنامه مورد اســتفاده برای تعیین وزن و اهمیت شــاخص ها نیز در 
گشــته اســت. برای تنظیم فرمت اولیه پرسشــنامه به عنوان پرسشــنامه دور  دو دور تهیه و تنظیم 
کــه در خصوص  گویه هــای آن، بــا رجــوع بــه منابع و مســتندات مختلفی  اول و مشــخص ســاختن 
اندازه گیری و ســنجش عدالت انجام یافته اند، لیســت مبســوطی از شاخص های عدالت استخراج 
گشــته و ضمن پاالیش لیســت اولیه مبتنی بر ســه معیار 1- تکرار و فراوانی اســتفاده از شــاخص ها 
کارکرد و قابلیت اندازه گیری شــاخص ها در ســطح اســتان و ۳- همســویی  در مطالعــات قبلــی، 2- 
کید متولی نظارتی پروژه، شاخص های قابل  شاخص ها با اهداف توسعه پایدار )SDG( مبتنی بر تا

انعکاس در پرسشنامه مشخص شد.

پرسشــنامه دور اول بــرای تعییــن درجــه اهمیــت شــاخص های عدالت )کــه نمونه آن در پیوســت 
گزارش ارائه شده است( مشتمل بر شش بخش است. در بخش اول پرسشنامه سواالت جمعیت 
شــناختی ارائه شــده اســت. در بخش دوم اهمیت ابعاد مختلف عدالت، در بخش ســوم اهمیت 
شاخص های عدالت اقتصادی، در بخش چهارم اهمیت شاخص های عدالت آموزشی، در بخش 
پنجم اهمیت شــاخص های عدالت بهداشــتی و در بخش ششــم نیز اهمیت شاخص های عدالت 
گرفته اســت. در جدول )۳-12( مشــخصات  جنســیتی از منظر متولیان و خبرگان مورد ســوال قرار 

ساختاری پرسشنامه دوره اول منعکس شده است.

جدول ۳-12: سواالت و ساختار پرسشنامه دور اول برای شناسایی و تعیین وزن و اهمیت شاخص های عدالت

حوزه سواالتبخش های پرسشنامه

مشخصات جمعیت شناختیاول

ابعاد عدالتدوم

شاخص های عدالت اقتصادیسوم

شاخص های عدالت آموزشیچهارم

شاخص های عدالت در سالمتپنجم

شاخص های عدالت جنسیتیششم
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در پرسشنامه تعیین درجه اهمیت شاخص ها، نظر متولیان و خبرگان در خصوص میزان اهمیت 
گرفته است.  گزینه ای زیر   مورد سوال قرار  هر یک از شاخص ها در طیف 10 

بسیار بی اهمیت  بسیار بااهمیت

12۳45678910

 هر اندازه نظر خبره در خصوص شــاخصی به ســمت عدد 1 متمایل باشــد از نظر وی آن شــاخص 
کمتــری اســت و هــر اندازه به عــدد 10 نزدیک تر باشــد از نظر وی آن شــاخص دارای  دارای اهمیــت 

اهمیت باالتری است.

با توجه به اینکه خبرگان تکمیل کننده پرسشنامه دور اول عالوه بر تعیین اهمیت هر یک از معیارها 
گویه ها  که در پرسشنامه از آن ها شده بود  ج در پرسشنامه، متناسب با درخواستی  گویه ها مندر و 
که در آن  گشــت  ح نمودند، اقدام به تنظیم پرسشــنامه دور دوم  و ابعاد جدیدی از عدالت را مطر
که در پرسشنامه دور اول ارائه شده  عالوه بر چهار بعد )اقتصادی، آموزشی، بهداشتی و جنسیتی( 
بود، دو بعد عدالت اجتماعی و عدالت قضایی نیز به همراه مولفه های آن به پرسشنامه دوره دوم 

اضافه شد. در جدول )۳-1۳( مشخصات ساختاری پرسشنامه دوره دوم منعکس شده است.

جدول ۳-1۳: سواالت و ساختار پرسشنامه دور اول برای شناسایی و تعیین وزن و اهمیت شاخص های عدالت

حوزه سواالتبخش های پرسشنامه

مشخصات جمعیت شناختیاول

ابعاد عدالتدوم

شاخص های عدالت اقتصادیسوم

شاخص های عدالت آموزشیچهارم

شاخص های عدالت در سالمتپنجم

شاخص های عدالت جنسیتیششم

شاخص های عدالت اجتماعیهفتم

شاخص های عدالت قضاییهشتم
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پرسشــنامه دور دوم بــرای تعییــن درجــه اهمیــت شــاخص های عدالت )کــه نمونه آن در پیوســت 
گزارش ارائه شده است( مشتمل بر هشت بخش است. در بخش اول پرسشنامه سواالت جمعیت 
شــناختی ارائه شــده اســت. در بخش دوم اهمیت ابعاد مختلف عدالت، در بخش ســوم اهمیت 
شاخص های عدالت اقتصادی، در بخش چهارم اهمیت شاخص های عدالت آموزشی، در بخش 
پنجــم اهمیــت شــاخص های عدالــت بهداشــتی، در بخــش ششــم اهمیــت شــاخص های عدالت 
جنســیتی، در بخش هفتم اهمیت شــاخص های عدالت اجتماعی و در بخش هشــتم نیز اهمیت 

گرفته است. شاخص های عدالت قضایی، از منظر متولیان و خبرگان مورد سوال قرار 

3-5-2- پرسشنامه مربوط به اندازه گیری احساس عدالت

3-5-2-1- ساختار پرسشنامه اندازه گیری احساس عدالت
در ایــن تحقیــق برای جمــع آوری داده هــا و اطالعات میدانی به منظور ســنجش احســاس عدالت 
ح شــده در حوزه  اجتماعــی، اقــدام به طراحی پرسشــنامه ای مبتنی بر تلفیق نظریات متعدد مطر
ک عدالت اجتماعی شــده اســت. نظریــه مبادله اجتماعی هومنــز، نظریه برابری یا  احســاس و ادرا
که بــرای طراحی  گــر و دیویس از جملــه نظریاتی  انصــاف آدامــز و نظریــه محرومیت نســبی مرتون، 
ســواالت پرسشــنامه بر اســاس آن ها عمل شــده اســت. در چارچوب نظریات فوق ســه رویکرد در 
 )SDG( جهت دهی سواالت پرسشنامه نقش داشته اند. رویکرد اول اشاره به اهداف توسعه پایدار
کید در اهداف  ک و احســاس عدالت بر مبنای موضوعات مــورد تا کــه بــه منظور ســنجش ادرا دارد 
که احســاس  گرفته شــده اســت. رویکرد دوم رویکرد عدالت ســازمانی اســت  توســعه پایدار در نظر 
شــهروندان را در خصــوص عادالنــه بــودن رویه هــا و نتایــج توزیــع امکانــات جامعه مورد ســنجش 
ح در این زمینــه نظریه عدالت ســازمانی آدامز )1965( اســت.  قــرار می دهــد. یکــی از نظریــات مطــر
در چارچوب نظریه عدالت ســازمانی برای ســنجش عدالت، دو نوع عدالت توزیعی )مدل قضاوت 
گریــن بــرگ،1985( مبنای طراحی ســواالت  عادالنــه لونــدوال، 1976( و عدالــت رویــه ای )فولگــر و 
گرفته انــد. این رویکــرد در مطالعه هزارجریبی )1۳90( و محمدی و همــکاران )1۳95( نیز برای  قــرار 
گرفته اســت. رویکرد ســوم رویکردهــای آزادی های  ســنجش احســاس عدالــت مورد اســتفاده قرار 
کــه برای ســنجش احســاس شــهروندان از آزادی های اساســی موجود در  اساســی جــان رالز اســت 
کــه قابلیت  کار مــی رود. ترکیــب رویکردهــای فــوق منجر به تدوین پرسشــنامه ای شــد  جامعــه بــه 
کید در ســند اهداف توســعه  اندازه گیری و ســنجش احســاس عدالت را از منظر مولفه های مورد تا

پایدار، عدالت توزیعی و رویه ای و عدالت در آزادی های اساسی فراهم می آورد.
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گی های جمعیت شــناختی، مشــتمل بر ۳0 ســوال  این پرسشــنامه عالوه بر 10 ســوال مرتبط با ویژ
که مشــخصات آن ها در جــدول )۳-14( مورد  بــرای اندازه گیــری احســاس عدالت اجتماعی اســت 

گرفته است. اشاره قرار 

جدول ۳-14: سواالت و ساختار پرسشنامه نهایی سنجش احساس عدالت

شماره سواالت در ابعاد
مستند سواالتپرسشنامه

آرمان دهم ۳SDG-1احساس عدالت اقتصادی

آرمان چهارم 5SDG-4احساس عدالت آموزشی

آرمان ششم 7SDG-6احساس عدالت در سالمت

آرمان پنجم 9SDG-8احساس عدالت جنسیتی

15-10احساس عدالت رویه ای
نظریه عدالت سازمانی آدامز )1965(، هزار جریبی )1۳90( و 

محمدی و همکاران )1۳95(

20-16احساس عدالت توزیعی

نظریه عدالت سازمانی آدامز )1965(، مدل قضاوت عادالنه 
لوندوال )1976(، هزار جریبی )1۳90( و محمدی و همکاران 

)1۳95(

جان رالز )1971(، فون هایک )1976(۳0-21آزادی های اساسی

ک و احســاس شــهروندان در خصوص هر یک از ابعاد عدالت  در پرسشــنامه احســاس عدالت، ادرا
گزینه ای لیکرت )کامال  گویه ها و پرسشنامه های مشخصی ارائه شده است، در طیف 5  که در قالب 

گرفته است. کامال مخالف( مورد نظرسنجی قرار  موافق، موافق تا حدودی، مخالف و 

3-5-2-2- روایی و پایایی پرسشنامه اندازه گیری احساس عدالت
پیــش از اطمینــان نهایــی بــه ابزارهــای اندازه گیری و به کارگیــری آن ها در مرحلــه اصلی جمع آوری 
کــه پژوهشــگر از طریــق علمــی، اطمینان نســبی الزم را نســبت بــه روا و پایا  داده هــا، ضــرورت دارد 
گویه های  کند. بدیــن منظور بعــد از اینکه  بــودن به کارگیــری ابــزار موردنظــر و معتبر بــودن آن پیدا 
مربــوط بــه ابعــاد مختلف احســاس عدالــت از طریق رجوع و اســتناد به متون و منابع پیشــین )که 
گرفته اســت( و استفاده از نظر متخصصین استخراج شد و فرمت  در جدول ۳-1۳ مورد اشــاره قرار 
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گشــت، روایی1 و پایایی2 پرسشنامه سنجش احساس عدالت با استفاده  اولیه پرسشــنامه طراحی 
که آیــا ابزار اندازه گیری  گرفت. مقصود از روایی آن اســت  از روش هــای علمی رایج موردبررســی قرار 
کند یا خیر؟ موضوع  که ابزار برای آن طراحی شــده اســت را اندازه گیــری  گی  می توانــد خصیصه ویژ
کافی می تواند هر پژوهش علمی  که اندازه گیری های نامناســب و نا روایــی ازآن جهــت اهمیت دارد 
که از طریق  کــی، 1۳79(. توضیح اینکه فرمت اولیه ای پرسشــنامه ای  را بــی ارزش و ناروا ســازد )خا
که مشخصات  رجوع و اســتناد به متون و منابع پیشــین تهیه شــد مشــتمل بر ابعاد و سواالتی بود 

آن در جدول )۳-15( منعکس شده است.

جدول ۳-15: سواالت و ساختار پرسشنامه اولیه سنجش احساس عدالت قبل از بررسی روایی

شماره سواالتتعداد سواالتابعاد

۳-۳1احساس عدالت اقتصادی

6-۳4احساس عدالت آموزشی

10-47احساس عدالت در سالمت

12-210احساس عدالت جنسیتی

18-61۳احساس عدالت رویه ای

24-619احساس عدالت توزیعی

۳7-1۳25آزادی های اساسی

37جمع

بررسی روایی پرسشنامه سنجش احساس عدالت
به منظور سنجش روایی پرسشنامه روش ها مختلفی وجود دارد. این روش ها عبارت اند از روایـی 
کی6 )که خود مشتمل بر دو نوع روایی پیشـــبین  صوری۳، روایی محتوا4، روایی سازه5 و روایی مال
7و همزمان8 است(. از میان روش های مختلف بررسی روایی، پرسشنامه تهیه شده در این تحقیق 

گرفته است. از طریق روش روایی صوری و روایی محتوا موردبررسی قرار 

1- Yalidity
2- Reliability
3-  Face Validity
4- Content Validity
5- Construct Validity
6- Criterian Validity
7- Predictive Validity
8- Concurrent Validity
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الف( روایی صوری پرسشنامه سنجش عدالت
کیفـی روایـی  کمی استفاده شـــده است. در بررســـی  کیفی و  بـــرای تعیـــین روایی صوری از دو روش 
صـوری، با 6 نفر از افراد پرسشگر و 15 نفـر از شهروندان1 پیرامون پرسشنامه اولیه احساس عدالت 
)مشتمل بر ۳7 سوال( مصاحبه شد و از طریق آن سطح دشواری، میزان تناسب و ابهـام سواالت 
کاهش  گرفــت و اصالحــات موردنیاز بر اســـاس نظر افراد در راســتای  پرسشـــنامه موردبررســی قــرار 
کمی جهت  ابهامات و روان ســازی ســواالت در پرسشــنامه اعمال شــد. برای تعیین روایی صوری 
که ابتدا برای هـر  گویه ها، از روش تاثیر آیتم2 استفاده شد. بدین صورت  تعیین اهمیت هـــر یـــک از 
یک از سواالت پرسشنامه، طیف لیکرت 5 قسمتی )کامال مهم است، مهم است، به طور متوسط 
گرفته شــد. ســپس پرسشــنامه جهت  مهــم اســت، اندکــی مهم اســت و اصال مهم نیســت( در نظر 
گرفت. توضیح اینکه  گروه مرحله قبل( قرار  تعیین روایـی در اختیار 16 نفر از شهروندان )متفاوت با 
کامال مهم، مهم،  گزینه های  کمی سازی طیف لیکرت امتیازهای 5، 4، ۳، 2 و 1 به ترتیب به  برای 
به طور متوســط مهم، اندکی مهم و اصال مهم نیســت، اختصاص داده شــد و با اســتفاده از رابطه 

)۳-2( امتیاز تاثیر آیتم برای سواالت پرسشنامه محاسبه شد.

                                                                                           )2-۳(   

که به آیتم پاســخ  در رابطــه فــوق   مبیــن امتیــاز تاثیــر آیتم،   مبین درصد شــرکت کنندگانی 
کل پاســخ دهندگان  است نتیجه محاسبه  داده اند و  مبین متوســط امتیاز حاصل از پاســخ 

امتیاز تاثیر آیتم  در جدول )۳-16( منعکس شده است.

جدول ۳-16: امتیاز تاثیر آیتم برای سواالت پرسشنامه

تصمیم امتیاز تاثیر آیتمسوالابعاد

احساس عدالت اقتصادی

حفظ سوال در پرسشنامه1۳/9۳75

حفظ سوال در پرسشنامه2۳/8125

حفظ سوال در پرسشنامه۳۳/1875

احساس عدالت آموزشی

حفظ سوال در پرسشنامه4۳/4۳75

حذف سوال  از پرسشنامه51/4۳75

حفظ سوال در پرسشنامه62/4۳75

کیفی روایی صوری هم از نظر  1-  با توجه به اینکه  انجام نظرسنجی توسط یک تیم پرسشگر انجام می پذیرد، برای بررسی 
که مخاطب این پرسشنامه هستند.   پرسشگران استفاده شده است و هم از نظر شهروندانی 

2-  Item Impct
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تصمیم امتیاز تاثیر آیتمسوالابعاد

احساس عدالت در سالمت

حفظ سوال در پرسشنامه72/5625
حفظ سوال در پرسشنامه8۳/4۳75
حذف سوال  از پرسشنامه91/۳125
حفظ سوال در پرسشنامه102/6875

احساس عدالت جنسیتی
حفظ سوال در پرسشنامه112/5625
حفظ سوال در پرسشنامه12۳/0625

احساس عدالت رویه ای

حفظ سوال در پرسشنامه1۳2/4۳75
حفظ سوال در پرسشنامه14۳/0625
حفظ سوال در پرسشنامه154/0625
حفظ سوال در پرسشنامه16۳/8125
حفظ سوال در پرسشنامه17۳/0625
حفظ سوال در پرسشنامه18۳/۳125

احساس عدالت توزیعی

حفظ سوال در پرسشنامه194/1875
حفظ سوال در پرسشنامه20۳/9۳75
حفظ سوال در پرسشنامه21۳/4۳75
حفظ سوال در پرسشنامه224/۳125
حفظ سوال در پرسشنامه2۳۳/9۳75
حفظ سوال در پرسشنامه24۳/5625

آزادی های اساسی

حفظ سوال در پرسشنامه25۳/6875
حفظ سوال در پرسشنامه264/4۳75
حذف سوال  از پرسشنامه271/۳125
حفظ سوال در پرسشنامه28۳/4۳75
حفظ سوال در پرسشنامه29۳/9۳75
حفظ سوال در پرسشنامه۳04/0625
حفظ سوال در پرسشنامه۳1۳/5625
حذف سوال  از پرسشنامه۳21/1875
حفظ سوال در پرسشنامه۳۳4/0625
حفظ سوال در پرسشنامه۳4۳/1875
حفظ سوال در پرسشنامه۳5۳/8125
حذف سوال  از پرسشنامه۳61/1875
حفظ سوال در پرسشنامه۳7۳/9۳75
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برای حفظ ســوال در پرسشــنامه الزم است امتیاز تاثیر آیتم هر سوال حداقل 1/5 باشد. همچنان 
که مالحظه می شــود، 5 ســوال مشــتمل بر سواالت شــماره 5، 9، 27، ۳2 و ۳6 حداقل امتیاز الزم 
کسب نکرده و بدین ترتیب از پرسشنامه حذف شدند. با اعمال نتایج حاصل از روایی صوری،  را 
کســب ننمودند،  که حداقل امتیاز تاثیر آیتم را  انجام اصالحات الزم در ســواالت و حذف ســواالتی 

که در جدول )۳-17( نشان داده شده است، تغییر یافت. ساختار پرسشنامه به صورتی 

جدول ۳-17 سواالت و ساختار پرسشنامه بعد از اعمال اصالحات منبعث از روایی صوری

شماره سواالتتعداد سواالتابعاد

۳-۳1احساس عدالت اقتصادی

5-24احساس عدالت آموزشی

8-۳6احساس عدالت در سالمت

10-29احساس عدالت جنسیتی

16-611احساس عدالت رویه ای

22-617احساس عدالت توزیعی

۳2-102۳آزادی های اساسی

32جمع

ب( روایی محتوای پرسشنامه سنجش عدالت
پرسشنامه ای که روایی صوری آن بررسی شد )به گونه ای که ساختار آن در جدول ۳-16 نشان داده 
شــده اســت( وارد مرحله بررسی روایی محتوا شــد. به منظور سنجش روایی محتوای پرسشنامه، 
کیفـی روایـی  کمی و بـــر اســـاس مـدل الوشـــه1 اســـتفاده شده است. در بررسـی  کیفـــی و  از دو روش 
محتـــوا بـــا 11 نفـــر از متخصصین مصاحبه شد و دیدگاه های اصالحی آن ها از منظر خصیصه هایی 
کلمات مناســب، اهمیت ســواالت، قرارگیـــری ســواالت در  چون رعایت دســتور زبـــان، اســتفاده از 
کمی روایـــی محتـــوا از دو معیار نسبت روایی  جای مناســب خود، اخذ و اعمال شــد. برای بررســی 
محتوا )CVR(2 و شــاخص روایی محتوا )CVI(۳ اســتفاده شــد. برای اطمینان از اینکه مهم ترین و 
صحیح ترین ســوال برای اندازه گیری عدالت انتخاب شــده اســت از شاخص نسبت روایی محتوا و 

1-  Lawshe CH. A quantitative approach to content validity1. Personnel psychology: 1975,28)4(:563- 75.
2-  Content validity Ratio
3-  Content validity Index
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برای اطمینـــان از اینکه سواالت به بهترین نحـــو برای اندازه گیری عدالت طراحی شده از شاخص 
که در  روایی استفاده شد. برای محاسبه نسبت روایـی محتوا، پرسشنامه در اختیار 11 متخصصی 
که در خصوص  گرفـت و از آنان درخواست شد  کیفی محتوا مشارکت داشتند قرار  امر بررسی روایی 
گزینه »ضروری است«،  »مفید است اما ضروری نیست«  هر یک از سواالت نظر خود را در قالب سه 
و »ضروری نیســت«، پاســخ دهند. بر اســاس پاســخ های ارائه شــده توســط متخصصین، شاخص 

نسبت روایی محتوا برای سواالت با استفاده از رابطه )۳-۳( محاسبه شد.

                                                                                             )۳-۳(   

گزینــه ضــروری را انتخاب نموده انــد و   نیز  که  در رابطــه فــوق مبیــن تعداد پاســخ دهندگانی اســت 
کل پاســخگویان اســت. نتیجــه محاســبات نســبت روایــی محتــوا بر اســاس  نشــان دهنده تعــداد 

پاسخ های دریافت شده در جدول )۳-18( منعکس شده است.

جدول ۳-18: نسبت روایی محتوی برای سواالت پرسشنامه در مرحله سنجش روایی محتوا

تصمیمنسبت روایی محتواسوالابعاد

احساس عدالت اقتصادی

حفظ سوال در پرسشنامه10/6۳64

حفظ سوال در پرسشنامه20/6۳64

حفظ سوال در پرسشنامه۳0/8182

احساس عدالت آموزشی
حفظ سوال در پرسشنامه41/0000

حفظ سوال در پرسشنامه50/8182

احساس عدالت در سالمت

حفظ سوال در پرسشنامه60/6۳64

 حذف  سوال از پرسشنامه70/4545

حفظ سوال در پرسشنامه80/6۳64

احساس عدالت جنسیتی
حفظ سوال در پرسشنامه90/8182

حفظ سوال در پرسشنامه101/0000
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تصمیمنسبت روایی محتواسوالابعاد

احساس عدالت رویه ای

حفظ سوال در پرسشنامه111/0000

حفظ سوال در پرسشنامه121/0000

حفظ سوال در پرسشنامه1۳0/8182

حفظ سوال در پرسشنامه140/8182

حفظ سوال در پرسشنامه150/8182

حفظ سوال در پرسشنامه160/6۳64

احساس عدالت توزیعی

حفظ سوال در پرسشنامه170/6۳64

حفظ سوال در پرسشنامه180/8182

حفظ سوال در پرسشنامه190/6۳64

حفظ سوال در پرسشنامه200/8182

حفظ سوال در پرسشنامه211/0000

حفظ سوال در پرسشنامه220/6۳64

آزادی های اساسی

حفظ سوال در پرسشنامه2۳0/8182

حفظ سوال در پرسشنامه241/0000

حفظ سوال در پرسشنامه250/8182

حفظ سوال در پرسشنامه260/6۳64

حفظ سوال در پرسشنامه270/6۳64

حفظ سوال در پرسشنامه280/6۳64

حفظ سوال در پرسشنامه290/8182

حفظ سوال در پرسشنامه۳00/8182

حفظ سوال در پرسشنامه۳10/6۳64

حفظ سوال در پرسشنامه۳20/8182

با توجه به اینکه تعداد پاسخگویان برابر 11 نفر است و بر اساس جدول الوشه متناظر با 11 پاسخگو 
که نســبت روایی محتوای آن ها  الزم اســت حداقل نســبت روایی محتوی 0/59 باشــد، ســواالتی 
که مالحظه می شــود نســبت روایی  کمتر از 0/59 اســت از پرسشــنامه حذف می گردند. همان گونه 
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کمتر از 0/59 به دست آمده است و ازاین رو این سوال از پرسشنامه حذف  محتوی برای سوال 7 
شــده اســت. با اعمال نتیجه سنجش نســبت روایی محتوی ۳1 سوال در پرسشنامه باقی مانده و 

ح جدول )۳-19( تغییر یافت. ساختار پرسشنامه به شر

جدول ۳-19: سواالت و ساختار پرسشنامه بعد از اعمال اصالحات منبعث از نسبت روایی صوری

شماره سواالتتعداد سواالتابعاد

۳-۳1احساس عدالت اقتصادی

5-24احساس عدالت آموزشی

7-26احساس عدالت در سالمت

9-28احساس عدالت جنسیتی

15-610احساس عدالت رویه ای

21-616احساس عدالت توزیعی

۳1-1022آزادی های اساسی

31جمع

گام بعــد، بــه منظــور محاســبه شــاخص روایــی محتــوا، پرسشــنامه ۳1 ســوالی )که ســاختار آن  در 
گرفــت و از آن هــا  در جــدول ۳-18 نشــان داده شــده اســت( مجــددا در اختیــار متخصصیــن قــرار 
خواســته شــد، نظر خود را در خصوص میزان مرتبط بودن هر یک از ســواالت پرسشــنامه در طیف 
چهارقســمتی »کامــال مرتبــط«، »مرتبــط امــا نیــاز بــه بازبینــی«، »نیاز بــه بازبینــی اساســی« و »غیر 
مرتبط« اعالم نمایند. با اســتفاده از رابطه )۳-4( شــاخص روایی محتوا برای ســواالت پرسشنامه 

محاسبه شده است.

                                                                                 )4-۳(   

گزینه های »کامال مرتبط«، »مرتبط اما نیاز  که  در رابطه فوق    مبین تعداد پاسخ دهندگانی است 
کل پاســخگویان اســت. طبق روش  بــه بازبینــی« را انتخاب نموده اند و  نیز نشــان دهنده تعداد 
گویه های دارای نمـــره باالتر از 0/79 مناســـب و بـــین 0/70 تـا 0/79  پیشنهادی والـــتس و باســـل1 
که در جدول  کمتـر از 0/70 غیـرقابـل قبـول هستند. نتیجه محاسبات  نیـاز بـه اصـالح و بـازنگری و 

1-  Waltz CF, Bausell RB. Nursing research:Design, statistics and computer analysis.Philadelphia: FA Davis 
Company; 1983.
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که تنها میزان شــاخص روایی محتوای مربوط به  )۳-19( منعکس شــده اســت نشــان داده اســت 
کمتر از 0/70 درصد اســت و بدین ترتیب از پرسشــنامه حذف شــده  ســوال شــماره 17 پرسشــنامه 
اســت. همچنین با توجه به اینکه امتیاز ســواالت 2، 9، 18، 19، 26 و ۳0 بین 0/70 تا 0/79 درصد 
قــرار داشــت با اصــالح و بازنگری ســواالت مربوطه، نظرســنجی مجدد از متخصصیــن در خصوص 

گرفت. سواالت اصالح شده، امتیاز آن ها در محاسبه مجدد باالتر از 0/79 قرار 

جدول ۳-20. نسبت روایی محتوی برای سواالت پرسشنامه در مرحله سنجش روایی محتوا

که شاخص روایی محتواسوالابعاد تی  شاخص روایی محتوای بعد از اصالح سواال
نیازمند اصالح بودند

احساس عدالت اقتصادی

10/8182

20/727۳0.909091

۳0/8182

احساس عدالت آموزشی
40/727۳

50/8182

احساس عدالت در 
سالمت

60/9091

70/9091

احساس عدالت جنسیتی
80/8182

90/81820.818182

احساس عدالت رویه ای

100/8182

110/727۳

120/8182

1۳0/8182

140/9091

151/0000
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که شاخص روایی محتواسوالابعاد تی  شاخص روایی محتوای بعد از اصالح سواال
نیازمند اصالح بودند

احساس عدالت توزیعی

160/9091

170/9091

180/81820.909091

190/54550.909091

200/727۳

210/727۳

آزادی های اساسی

220/8182

2۳0/8182

240/9091

250/9091

260/81820.818182

270/9091

280/727۳

290/8182

۳00/90910.909091

۳10/727۳

با اعمال اصالحات منبعث از روایی صوری و محتوایی، پرسشنامه ای متشکل از ۳0 سوال طراحی 
که ساختار آن در جدول) ۳-21( نشان داده شده است. شد 
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 جدول ۳-21:   سواالت و ساختار پرسشنامه بعد از  اعمال اصالحات منبعث از روایی صوری و روایی محتوا

شماره سواالتتعداد سواالتابعاد

۳-۳1احساس عدالت اقتصادی

5-24احساس عدالت آموزشی

7-26احساس عدالت در سالمت

9-28احساس عدالت جنسیتی

15-610احساس عدالت رویه ای

20-516احساس عدالت توزیعی

۳0-1021آزادی های اساسی

30جمع

بررسی پایایی پرسشنامه سنجش احساس عدالت
گر ســنجش، تحت شــرایط مشــابه مجددا تکرار  که ا منظور از پایایی ابزار اندازه گیری نیز این اســت 
که دارای  شــود، نتایج حاصل تا چه حد، مشــابه و قابل اعتماد اســت؟ ابزار سنجشــی معتبر است 
گی هــای ســازگاری و بــاز پدیدآوری باشــد؛ یعنی بتــوان آن را در موارد متعدد بــکار برد و در همه  ویژ
مــوارد نتیجه یکســانی تولیــد نماید. به عبارتی پایایــی قابلیت تکرار روش یا ابزار اندازه گیری اســت 
)جهان بیــن، 1۳9۳(. در ایــن تحقیق برای بررســی پایایی پرسشــنامه از دو روش تعیین هماهنگی 

درونی و ثبات استفاده شده است.

الف( هماهنگی درونی پرسشنامه سنجش عدالت
جهـــت محاســـبه هماهنگی درونی روش های متفاوتی وجـــود دارد از جملـــه روش تصـــنیف یا دو 
کودر- ریچاردسون. در ایـن تحقیق به منظور تعیـین  کرونبـاخ و روش  کردن و ضـــریب آلفـــای  نیمه 
کرونباخ اســتفاده شـــد. این روش برای محاســبه هماهنگی  پایـــایی پرسشـــنامه از ضـــریب آلفای 
کار می رود. ضریب آلفای  که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند به  درونی ابزار اندازه گیری 

کرونباخ با استفاده از رابطه )۳-5( قابل محاسبه است:
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2 مبین واریانس 
jS در رابطه فوق  مبین تعداد زیرمجموعه های سوال های پرسشنامه یا آزمون، 

گر مقدار آلفا  کل پرسشــنامه یا آزمون اســت. در این آزمــون ا   مبین واریانس 
2S زیــر آزمــونj ام و 

بزرگ تر یا مساوی 0/7 باشد می توان نتیجه گرفت که سواالت پرسشنامه از اعتبار الزم برخوردارند. 
کرونباخ برای ســازه های پرسشــنامه ســنجش احساس  نتیجه محاســبات مربوط به ضریب آلفای 

عدالت در جدول )۳-22( زیر منعکس شده است.

جدول )۳-22( آزمون پایایی پرسشنامه

شماره سواالت در مولفه ها 
کرونباخپرسشنامه آماره آلفای 

۳0/849-1احساس عدالت اقتصادی

50/775-4احساس عدالت آموزشی

70/807-6احساس عدالت در سالمت

90/711-8احساس عدالت جنسیتی

150/88۳-10احساس عدالت رویه ای

200/884-16احساس عدالت توزیعی

۳00/9۳0-21آزادی های اساسی

کرونباخ بزرگ تــر از عدد 0/7  که مالحظه می شــود، در مــورد تمام مولفه ها، آمــاره آلفای  همچنــان 
کــه ســواالت پرسشــنامه از اعتبــار الزم برای  بــرآورد شــده اســت و ایــن امــر نشــان دهنده آن اســت 

سنجش احساس عدالت برخوردارند.
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الف( هماهنگی بیرونی )ثبات( پرسشنامه سنجش احساس عدالت
بــرای ســنجش و ارزیابــی هماهنگــی بیرونی پرسشــنامه یــا ثبات پرسشــنامه روش هایــی مختلفی 
چــون روش اجـــرای دوبــاره )بــاز آزمایــی( و روش موازی یــا همتا وجــود دارد. در ایــن تحقیق برای 
بررســی پایایی بیرونی پرسشــنامه از روش اجرای دوباره اســتفاده شــده اســت. برای اجرای روش 
کرونباخ آن بــاالی 70 درصد به دســت آمد، بعــد از دو هفته1  کــه آلفــای  بــاز آزمایــی پرسشــنامه ای 
که قباًل پرسشنامه را تکمیل نموده بودند، جهت تکمیل دوباره  مجددا در اختیار ۳0 نفر از افرادی 
گرفــت. پــس از جمع آوری پرسشــنامه ها، ضریب همبســتگی نمرات ســواالت دو مرحله مورد  قــرار 

که نتیجه آن در جدول )۳-2۳( ارائه شده است. گرفت  محاسبه قرار 

 جدول )۳-2۳( نتایج آزمون ثبات با روش باز آزمون

ضریب همبستگی بین نمرات در دو سوالابعاد
سطح معنی داری ضریب همبستگیمرحله

احساس عدالت 
اقتصادی

10/4940/006
20/7450/000
۳0/5۳00/00۳

احساس عدالت 
آموزشی

40/4110/024
50/7780/000

احساس عدالت در 
سالمت

60/4480/01۳
70/7400/000

احساس عدالت 
جنسیتی

80/6890/000
90/65۳0/000

احساس عدالت 
رویه ای

100/7460/000
110/5440/002
120/40۳0/027
1۳0/4۳10/018
140/۳670/046
150/4610/010

که فاصله زمانی بین  کس) 1982( معتقد است  1-  یکی از نکات مهم در روش باز آزمون، فاصله زمانی بین دو آزمون است. فا
گویه های ابزار اتفاق بیفتد و از طرف دیگر تغییری در پدیده مورد انداز ه  که از طرفی فراموشی  دو آزمون باید تا حدی باشد 

کرد ه اند. گراو)200۳( این فاصله زمانی را دو هفته تا یک ماه پیشنهاد  خ ندهد. برنز و  گیری ر
Fox DJ. Fundamentals of Nursing Research. 4th Edition. USA: Appleton-Century-Crofts;1982.
Burns N, Grove SK. Understanding nursing research. 2nd ed. Philadelphia: WB-Saunders;2003.
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ضریب همبستگی بین نمرات در دو سوالابعاد
سطح معنی داری ضریب همبستگیمرحله

احساس عدالت 
توزیعی

160/6050/000
170/50۳0/005
180/66۳0/000
190/۳820/0۳7
200/8070/000

آزادی های اساسی

210/۳6۳0/049
220/48۳0/007
2۳0/5200/00۳
240/62۳0/000
250/51۳0/004
260/۳810/0۳8
270/۳990/029
280/4۳60/016
290/69۳0/000
۳00/7150/000

کــه مالحظــه می شــود ضریب همبســتگی دو آزمــون  مربوط بــه تمامی ســواالت از نظر  همان گونــه 
که بین ابعاد و ســواالت پرسشــنامه بین دو مرحله  آماری معنی دار اســت و این امر نشــان می دهد 
آزمون همبستگی الزم وجود داشته و ازاین رو ثبات و پایایی بیرونی پرسشنامه قابل تأیید است.

3-6-فرآیند و روش آزمون و تجزیه وتحلیل داده ها
گروه از  گروه از داده ها اســتفاده می شــود، برای تحلیل  هر  در این تحقیق با عنایت به اینکه از ســه 
که ذیال به اجمال در مورد آن ها توضیح  داده ها از روش ها و آزمون های مرتبط استفاده شده است 

داده شده است.

3-6-1- فرآیند و روش استخراج و انتخاب شاخص های عدالت
کــه بــرای اســتخراج، پاالیــش و تعیین اهمیت شــاخص های عدالــت به منظــور انتخاب  فرآینــدی 

که در شکل)۳-1( منعکس شده است. شاخص ها طی شده است به شرحی است 
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بررسی  مبانی نظری عدالت به منظور دستیابی به پشتوانه نظری شاخص ها

بررسی مطالعات تجربی عدالت به منظور استخراج شاخص ها 

استخراج فهرست اولیه شاخص های مختلف عدالت از منابع و مستندات 

انتخاب اولیه شاخص ها بر مبنای معیارهای سه گانه 

تنظیم پرسشنامه برای تعیین اهمیت شاخص های عدالت و نظرسنجی از خبرگان

تعیین درجه  اهمیت شاخص های عدالت

انتخاب شاخص های بااهمیت برای محاسبه عدالت

تهیه شناسنامه شاخص های اندازه گیری عدالت

شکل۳-1: فرآیند استخراج، پاالیش و تعیین وزن و اهمیت شاخص های عدالت

کمترین  که عدد 1 نماینده  گزینه ای لیکرت  برای وزن دهی شاخص های عدالت بر اساس طیف 10 
که با در نظر  اهمیت و عدد نشــان دهنده بیشــترین اهمیت است ، عمل شده است. بدین صورت 
که به پرسشنامه ها پاسخ داده اند، میانگین عدد به دست آمده در خصوص  گرفتن تعداد افرادی 

درجه اهمیت هر شاخص محاسبه می شود.

3-6-2- فرآیند و روش آزمون و تحلیل داده های آرشــیوی و اســنادی برای محاسبه 
عدالت

که برای تحلیل داده های آرشیوی برای محاسبه شاخص های عدالت طی شده است به  فرآیندی 
که در شکل)۳-2( منعکس شده است. شرحی است 
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ح های آماری  گزارش های و طر بررسی و جمع آوری منابع ، 

انتخاب و استخراج داده های مناسب و موردنیاز از منابع و اسناد مربوطه  

گردآوری شده محاسبه شاخص های مختلف عدالت با استفاده از داده های 

تحلیل روندی و مقایسه ای شاخص های محاسبه شده

شکل۳-2: فرآیند تحلیل داده های آرشیوی و اسنادی برای محاسبه عدالت

گام اول  بــرای تحلیــل داده هــای آرشــیوی به منظور محاســبه شــاخص های مختلــف عدالــت، در 
داده هــای مربوطــه متناســب بــا فرمــول اندازه گیــری هــر شــاخص، تلخیــص شــده و با اســتفاده از 
گام بعد  آن هــا شــاخص های مختلــف عدالــت برای ســال های مختلــف محاســبه خواهد شــد. در 
شــاخص های محاســبه شده با اســتفاده از نمودارهای مناسب از جمله نمودار روند طی سال ها و 

دوره های مختلف تحلیل می گردد.

ج از پرسشنامه احساس  3-6-3- فرآیند و  روش آزمون و تحلیل داده های مستخر
عدالت برای محاسبه احساس عدالت

ج از پرسشــنامه احســاس عدالت طی شــده اســت به  که برای تحلیل داده های مســتخر فرآیندی 
که در شکل)۳-۳( منعکس شده است. شرحی است 
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SPSS استخراج داده ها از پرسشنامه و ورود آن به نرم افزار

بررسی و بازبینی اولیه داده ها در نرم افزار و انجام محاسبات مرتبط با آمار توصیفی متغیرها

انجام آزمون نرمالیتی برای متغیرها برای انتخاب نوع آزمون ها

گویه های مربوط به احساس عدالت با عدد میانگین  انجام آزمون برابری 

)ANOVA(انجام تحلیل واریانس

گویه ها و معیارهای عدالت  انجام آزمون فریدمن برای اولویت بندی 

تحلیل نتایج

ج از پرسشنامه احساس عدالت شکل۳-۳: فرآیند تحلیل داده های مستخر

ج از پرسشــنامه از  تکنیک هــای مناســب  توضیــح اینکــه بــه منظــور تحلیــل داده هــای مســتخر
گرفته می شــود. توضیحات مرتبط با تکنیک هــا و آزمون های آماری  تحلیل هــای اســتنباطی بهره 

مورد استفاده برای تحلیل داده های این تحقیق ذیال ارائه شده است.

3-6-3-1- آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها
که مشــخص شــود توزیــع داده های  آزمــون نرمــال بــودن داده ها روشــی برای تشــخیص آن اســت 
که بــا فرض نرمال  گردآوری شــده از توزیــع طبیعــی یا نرمال برخوردار اســت. قبــل از هرگونه آزمونی 
گیرد. برای ایــن منظور روش های  بــودن داده هــا صــورت می گیرد باید آزمــون نرمال بودن صــورت 
متعــددی وجــود دارد. در آمــار استنباطی شــرط اصلــی بــرای انــواع آزمون های آمــار پارامتریــک 
گــر توزیــع داده هــا نرمــال باشــد در ایــن صــورت از  و ناپارامتریک بــه توزیــع داده هــا بســتگی دارد. ا
گر نرمال نباشــد نباید از روش های پارامتریک اســتفاده  روش های پارامتریک اســتفاده می شــود و ا
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کشــیدگی داده ها،  شــود. برخــی از آزمون هــای بررســی نرمال بــودن داده ها عبارت انــد از چولگی و 
کولموگروف-اسمیرنوف و آزمون شاپیرو-ویلک. رسیم نمودار هیستوگرام، آزمون 

کولوموگروف – اســمیرونف ، آزمون دقیقی برای برازش  از میــان  روش هــا و آزمون هــای فوق آزمون  
کــردن داده هاســت، زیــر بــا مقایســه ی تابع توزیــع تجمعی تجربــی مشــاهده ها )Fn( با تابــع توزیع 
که آیا مشــاهده ها یــا داده های مــا تابــع توزیع خاصی  تجمعــی فرضــی داده هــا)F( بررســی می کنــد 
کمتــر می توان بــه نتایج قابل  دارنــد یــا خیــر؟ بــه همین منظــور در این آزمــون حتی بــا نمونه های 
گروه  قبولی دســت.  این آزمون بدون داشــتن هیــچ  پیش فرضی، صورت می گیــرد و به این ترتیب از 

روش های ناپارامتری محسوب می شود.

که از طریق رابطه زیر  برای انجام آزمون کولموگروف-اسمیرنف به تابع توزیع تجربی داده ها  است 
محاسبه می شود. این تابع بر اساس مشاهدات و نتایج آزمایش های تصادفی محاسبه می شود. 
گر بخواهیم  از این تابع به عنوان برآوردگر »تابع توزیع احتمال تجمعی)CDF(« استفاده می شود. ا
کنیم، از  مقــدار تابع توزیــع تجربی را در نقطه x  برای مقادیر مختلف متغیر تصادفی Xi  محاســبه 

رابطه زیر استفاده می شود.

کووموگروف- اســمیرونف به صورت زیر  بــا توجه به تعریف ذکرشــده بــرای تابع توزیع تجربی، آماره 
تعریف می شود.

کــران بــاال بــرای فاصلــه تجربی و توزیــع واقعــی روز همه مقدارهاســت.  کــردن  منظــور از sup پیــدا 
گر مشــاهدات از توزیع )F)x باشــند ، مقــدار  با افزایش مقدار n به ســمت  کــه ا می تــوان نشــان داد 
گر قدر مطلق  آماره  صفر میل می کند. فرض صفر در این آزمون نرمال بودن توزیع داده ها اســت. ا
کولوموگروف- اسمیرونف از آماره بحرانی بزرگ تر باشد، فرض صفر مبنی بر نرمال بودن  محاسباتی 

توزیع داده ها رد خواهد شد.

3-6-3-2- آزمون t تک نمونه ای
که یک نمونه از جامعه داریم و می خواهیم  آزمون t تک نمونه ای زمانی مورد استفاده قرار می گیرد 
میانگیــن آن را بــا یــک حالــت معمــول و رایــج، اســتاندارد و یا حتی یک عــدد فرضی و مــورد انتظار 
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که نمونه ای به حجم n و میانگین m از  کنیم. به عبارتی در این آزمون، فرض بر این است  مقایسه 
که آیا می توان این نمونه را یک نمونه تصادفی از  کرده ایم و می خواهیم بدانیم  یک جامعه انتخاب 
که میانگین آن μ است ، دانست؟ پیش فرض ها  استفاده از این آزمون عبارت است از:  جامعه ای 
کمی و در سطح سنجش فاصله ای و نسبی باشد.2. توزیع داده ها  1. مقیاس متغیر موردنظر باید 
بایــد بــه صورت نرمال باشــد )البته در صــورت نرمال نبــودن توزیع داده ها می تــوان از معادل های 
گرفتن مقــدار مفروض و نظــری الزم و ضروری  ناپارامتــری ایــن آزمــون اســتفاده نمــود(و ۳. در نظر 
گتابــی و صفری شــالی، 1۳88(. به دلیل اینکه در پژوهــش حاضر از یک نمونه  اســت.)حبیب پــور 
کمی مقداردهی می شــود، لذا روش t تک  برای مطالعه اســتفاده می شــود و داده ها نیز به صورت 
نمونه ای یکی از مناســب ترین و بهترین روش ها برای انجام این پژوهش محســوب می گردد. الزم 
که در صورت نرمال نبودن توزیع داده های تحقیق از معادل ناپارامتریک این آزمون  به ذکر اســت 

یعنی آزمون دوجمله ای استفاده می شود.

 3-6-3-3- آزمون فریدمن
که به آزمون تحلیل واریانس دوطرفه معروف است، همانند آزمون F  است و زمانی  آزمون فریدمن 
که مقیاس اندازه گیری حداقل در ســطح ســنجش ترتیبی باشــد. ایــن آزمون  برای  کار مــی رود  بــه 
گروه ها  که آیا این  گروه از نظر میانگیــن رتبه های آن ها بکار می رود و معلوم می کنــد  مقایســه چنــد 
می تواننــد از یــک جامعه باشــند یا نه؟ پس آزمــون فریدمن برای تجزیه واریانــس دوطرفه از طریق 
کار می رود. در پژوهش  گروه های مختلف بــه  رتبه بنــدی و همچنین مقایســه میانگین رتبه بندی 
حاضر از روش فریدمن جهت رتبه بندی و اولویت بندی  مولفه های نشان دهنده احساس عدالت 

اجتماعی در بین شهروندان استان قزوین استفاده خواهد شد.

)ANOVA(3-6-3-4- آنالیز واریانس
که قادرند  تحلیــل واریانــس و روش هــای تجزیــه واریانس،  دســته ای از آزمون های آماری هســتند 
کنند. این روش توســط  فیشر1  بیولوژیست و آمارشناس  گروه ها یا دســته ها را بررســی  اختالف بین 

مشهور، ابداع شده است.

گروه  کمــی در بین بیش از دو  تحلیــل واریانــس یک طرفه برای آزمون مقایســه میانگین یک متغیر 
مســتقل اســتفاده می شــود. در حقیقت این آزمون تعمیم یافته همان آزمون t   دو نمونه مســتقل 

1-  Fisher
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کمی  کــه میانگیــن متغیرهای  اســت و دارای همــان پیش فرض هــا اســت و تنهــا تفاوت این اســت 
گــروه مســتقل بــا هــم مقایســه می شــوند)مرادی، 1۳95(. ایــن تحلیــل مبتنــی بــر  در بیــش از دو 

که عبارت اند از :  پیش فرض هایی است 

کمی باشد)یعنی - 1 گروه مســتقل مقایســه می شــود باید  که میانگین آن در چند  متغیری 
مقیاس آن فاصله ای یا نسبی باشد(

ســطح - 2 در  و  کیفــی  بایــد  می شــود  انجــام  مقایســه  آن  در  کــه  متغیــری  مقیــاس 
اسمی)چندوجهی(  باشد.

کــه در آن مقایســه میانگیــن انجام می شــود باید مســتقل و از چنــد جمعیت - ۳ متغیــری 
متفاوت باشند.

گروه هــای  ک عدالــت در  در ایــن تحقیــق از تحلیــل واریانــس بــرای بررســی تفــاوت احســاس و ادرا
مختلف پاسخ دهندگان استفاده می شود. 





بخش دوم

شاخص ها و معيارهای 
اندازه گيری عدالت



      



مقدمه
یــک از مهم تریــن پیش نیازهــای بهبــود و ارتقــا عدالــت ، ســنجش و اندازه گیــری صحیــح وضعیت 
موجــود عدالــت از ابعــاد مختلــف اســت. ایــن مهــم نیــز بــه نوبــه خود مســتلزم در دســت داشــتن 
که هم امکان ســنجش و محاسبه آن با توجه به  شــاخص ها و ســنجه های مناســب و موثقی است 
داده هــای در دســترس وجود داشــته باشــد و هم بتواند تصویــر صحیح ، جامع و قابــل قبولی را  از 

وضعیت عدالت ارائه نماید.

به بیان دیگــر برنامه ریــزی برای تحقق عدالت مســتلزم در اختیار داشــتن ابزارهایی برای ســنجش 
گســترده و متنوعی از شاخص ها توسط مراجع  کشــورهای مختلف دنیا طیف  آن اســت. امروزه در 
آماری و علمی رأی سنجش نابرابری تهیه می شود. با تعریف شاخص های عدالت بر اساس مبانی 
علمــی و به کارگیــری آن هــا می توان وضعیت عدالــت را در جامعه مورد ارزیابی قــرار داده و راهبردها 
و راهکارهــای الزم را بــرای بهبــود وضعیــت عدالــت ارائــه داد. در این فصل تالش بر این اســت تا با 
که به طور مبســوط در فصــل دوم مورد بحث  اتــکا بــه رویکردهــا و نظریه هــای معطوف به عدالــت 
کید و تمرکز مبــادی اجرایــی و تصمیم گیری از طرف دیگر شــاخص ها و  گرفــت ازیک طــرف و تا قــرار 

گردد.  معیارهای موردنظر برای سنجش عدالت بررسی و معرفی 

4
مروری بر معيارها و شاخص های 
سنجش عدالت

فصل4:  مروری بر معیارها و شاخص های سنجش عدالت
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4-1- شاخص های عدالت  اقتصادی
تفکیــک  کلــی  بــه دو دســته  را می تــوان  اقتصــاد  رایــج  ادبیــات  شــاخص های عدالــت موجــود در 
که به طور عمده در دو دســته شــاخص های فقــر  و نابرابری  جای  کرد:شــاخص های عدالــت توزیعــی 
که به بخش های خاص مانند عدالت مالیاتی یا عدالت بین  می گیرند و شاخص های عدالت بخشی 
نسلی در منابع طبیعی اشاره می کنند.در جدول)4-1( به اختصار به برخی از معیارها و شاخص های 
مورد اســتفاده توســط برخی از مطالعات برای ســنجش عدالت اشــاره شــده اســت.الزم به ذکر اســت 
باوجودآنکه در ادبیات مربوط به عدالت، شاخص ها و معیارهای متعددی  معرفی شده اند اما صرفا به 
دلیل محدودیت های آماری، برخی از این شاخص ها در مطالعات تجربی مورد استفاده قرار گرفته اند.

جدول1-2:  شاخص های مورد استفاده در مطالعات تجربی برای سنجش عدالت

کری و همکاران)1۳98( منبع: شا
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که دو رویکرد برای سنجش  که در جدول)4-1( نشان داده شده است، به نظر می رسد  همان گونه 
عدالــت در بیــن محققــان رایــج اســت. یــک رویکــرد اســتفاده از ســنجه یــا شــاخصی خــاص بــرای 

اندازه گیری عدالت است. رویکرد دیگر ساخت شاخص های ترکیبی برای سنجش عدالت است.

4-1-1- معیارهای سنجش عدالت با رویکرد تک شاخصی
یــک رویکــرد بــرای اندازه گیــری و ســنجش عدالــت اســتفاده از ســنجه یــا شــاخصی خــاص بــرای 
کــه عمدتا بر  اندازه گیــری عدالت اســت به عنوان مثال اســتفاده از شــاخص یا شــاخص های برابری 
چگونگــی توزیــع درآمــد بین افراد جامعــه تمرکز دارند مورد اســتفاده محققانی ازجمله اتکینســون 
که مورد اســتفاده محققانی از  گرفته اســت. همچنین شــاخص فقر  ، لچتفیلد ،  بروکمن و ... قرار 
گرفته در زمــره این رویکرد قرار دارنــد. ذیال در خصوص هر  کایامــا، توریــک و ...  قرار  جملــه ســن، تا
یک از این شــاخص ها و معیارها و نحوه محاســبه آن ها توضیحات الزم ارائه شــده اســت. توضیح 
کلی تقسیم می شوند. یک دسته  که شاخص های نابرابری خود به دو دسته  این نکته الزم است 
که در آن ها مستقیم و  از شــاخص های نابرابری در زمره شــاخص های اثباتی) عینی(1 قرار می گیرند 
صریح از تابع رفاه اجتماعی و قضاوت های ارزشی مبتنی بر آن ها استفاده نمی شود از قبیل ضریب 
تغییرات، انحراف از میانگین نســبی،  ضریب جینی، شــاخص تایل . دســته دیگر از شــاخص های 
کثر رفاه  که بر اســاس مقایســه حدا نابرابری در زمره شــاخص های اخالقی)قیاســی(2 قرار می گیرند 
اجتماعی) ناشی از توزیع برابر درامدها بر مبنای ترجیحات جامعه( و میزان از دست دادن بخشی 
از این رفاه اجتماعی ) ناشی از توزیع نابرابر درامدها ( تعریف می شود. از قبیل شاخص اتکینسون 

و شاخص دالتون. 

ضریب تغییرات
کرد.  بــرای بــرآورد میــزان نابرابــری در یــک توزیــع درآمد می تــوان از واریانــس)(  آن توزیع اســتفاده 

بنابراین واریانس توزیع درآمد در یک جامعه برابر است با.

    )1(

درصورتی که متغیر پیوسته باشد می توان نوشت:

                 )2(

1-  Positive measures 
2-  normative measures
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اندازه این شــاخص همیشــه مثبت اســت.  واریانس دارای واحد معین نبوده و به مقدار میانگین 
کاســتی ها شــاخص ضریب تغییرات معرفی شده  در جامعه حســاس نیســت. برای اجتناب از این 

که به صورت رابطه زیر قابل تعریف است. است 

                                                                                            )۳(

کامــل، میــزان درآمــد هر یک از افــراد جامعه برابــر میانگین درامد جامعه اســت.  در حالــت برابــری 
بنابراین:

                 )4(   

کل درامــد جامعه )( به یــک فرد اختصاص یافته و ســایر افراد جامعه  کامــل،   و در حالــت نابرابــری 
)n-1( نفر هیچ گونه درآمدی ندارند. ازاین رو:

                      )5(

بنابراین دامنه این شــاخص بین صفر و   قرار دارد.  هرگاه تعداد افراد جامعه بیش از دو 
که n بسیار بزرگ باشد  نفر باشد، اندازه ضریب تغییرات از یک بیشتر خواهد شد و در حالت خاصی 

اندازه شاخص به سمت بی نهایت میل می کند.

انحراف از میانگین نسبی
انحــراف از میانگیــن نســبی1 یکی از معیارهای  بررســی نابرابــری درامد در تمام دامنــه توزیع درامد 
مقایســه درامــد هر یک از افراد جامعه موردبررســی با میانگین درامد جامعــه و برآورد میانگین قدر 

مطلق این انحراف است. این شاخص از طریق رابطه زیر قابل محاسبه است:

                                                                                   )6(

چــون تین شــاخص به صــورت تابع قدر مطلق انحراف های درامد افراد جامعه اســت، اســتفاده از 
برای اندازه گیری میزان نابرابری با محدودیت همراه است. در بررسی های توزیع درامد از شاخص 
انحراف از میانگین نبی به ترتیب نسبت به میانگین و میانه استفاده می شود. شاخص انحراف از  

میانگین به صورت زیر تعریف می شود:

1-  Relative Mean Deviation
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                                         )7(

 شاخص انحراف از میانگین نسبی   نسبت به انتقال درامدها، حساس نیست. همچنین 
دامنه شــاخص بین صفر و   اســت. در حالت برابر مطلق اندازه این شــاخص برابر با صفر و در 

حالت نابرابری مطلق اندازه این شاخص برابر    خواهد بود.

منحنی لورنز
منحنی لورنز ابزار مناســبی را برای تحلیل های مرتبط با توزیع درآمد فراهم می آورد و بر اســاس آن 
می تــوان بــه ارزیابــی سیاســت های مالی و مقایســه توزیع درآمــد بین جوامــع و زمان های مختلف 
کس اتو لورنز1 در سال 1905  که توســط ما پرداخت. این منحنی یک منحنی فراوانی تجمعی اســت 
ح شــد. وی بــا به کارگیــری دو محــور مختصــات و یــک خــط 45 درجــه به گونه ای از شــاخص  مطــر
گــر روی محور طول ها مقــدار جمعیت را بــه صورت تجمعــی و روی محور  نابرابــری دســت یافــت. ا
که محور طول ها از صفرتا 100  کنیم به گونه ای  عرض ها مقدار درآمد را به صورت تجمعی مشــخص 
و محــور عرض هــا نیــز از صفرتــا 100 تقســیم شــود، و ســپس محــل تقاطــع هــر یــک از جمعیت هــا با 

کنیم منحنی لورنتس به دست می آید. ) شکل 1-4(. درآمدشان را به یکدیگر متصل 

شکل 4-1: منحنی لورنز

1-  Max O. Lorenz
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هرگاه تمام واحدهای درآمد، درآمدی یکســان داشــته باشند آنگاه منحنی لورنتس به خطی راست 
کامل  که همان قطر مربع واحد اســت. قطر مربع لورنتس )مربع واحد( خط برابری  تبدیل می شــود 
کمتری  کم باشد یعنی   تغییرات  کندگی درآمدها  گاهی خط تعادل نیز می نامند. هرگاه پرا که  است 
بیــن درآمدهــا وجــود داشــته باشــد منحنــی لورنتــس به خــط تعــادل نزدیک می شــود و هــرگاه این 
کندگی افزایش یابد منحنی لورنتس خمیدگی بیشتری می یابد. این منحنی را می توان به تحلیل  پرا

پدیده هایی غیر از توزیع درآمد و ثروت مانند اقتصاد، آمار اجتماعی، زیست و فیزیک تعمیم داد.

که به تابع لرنز معروف اســت.  منحنــی لورنــز را در قالــب رابطه ریاضی یا تابع نیز می توان نشــان داد 
کوچک  درصورتی کــه درآمــد n فــرد از جامعه یا نمونه را با  xn،…،x2، x1   نشــان دهیم و درآمدها را از 
کوچک به بزرگ با xn:n ،...،x2:n ،x1:n   نشــان دهیم. تابع  کنیم و مرتب شــده آن را از  به بزرگ مرتب 

کاتز1، 200۳(. کلیبر و  لرنز به صورت زیر قابل تعریف است) 

                                                              )8(

( را برای  گر زوج نقــاط) کــه دران L)0(=0 و  xi:n درآمــد مرتــب شــده i امین فرد اســت. ا
که به آن منحنی  کنیم نمودار محدبی به دست می آید  مقادیر مختلف k در دستگاه محورها رسم 

گفته می شود.  لورنز 

رابطــه )1( تابــع لورنز را به  ازای مقادیر   مشــخص می کند اما تابع لورنتس   را 
برای هر p در فاصله   می توان با استفاده از تعریف زیر محاسبه نمود:

                  )9(

کوچک تــر مســاوی   را نشــان می دهــد. تعریــف دیگــری از  کــه  بزرگ تریــن عــدد صحیــح 
گتس ویرس)1971( ارائه شد.  که نخستین بار توسط  منحنی لورنز در حالت پیوسته تعریفی است 
گشــتاوری به  گشــتاور مرتبه نخســت معرفی نمود. توزیع های  وی منحنی لورنز را بر حســب توزیع 

صورت زیر تعریف می شوند.

      )10(

1-  Kleiber, C. & S. Kotz
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گــر بــرای درامــد یــک متغیــر تصادفی x بــا تابــع چگالی  کــه   اســت. ا  بــا ایــن شــرط 

احتمــال)f)x در نظــر بگیریــم و همچنیــن   تابــع توزیع 

تجمعی،  تابع چندکی و   موجود 
، متناهی و نامنفی باشد، آنگاه)L)u یا منحنی لورنز به صورت زیر تعریف می شود.

                )11(

گــر دو منحنــی لورنتــس یکدیگــر را قطــع نکننــد، درواقــع منحنی پایین تر )نســبت به خــط برابری  ا
نابرابرتر اســت یا تغییرپذیری بیشــتری دارد. معیاری اســتاندارد به نام معیار تسلط لورنتس مرتبه 
کار می رود؛ شاخص تسلط لورنتس به  اول به منظور مقایسه منحنی های لورنتس غیر متقاطع به 
صورت شفاف، توزیع ها را مطابق با تمام مفاهیم نابرابری مرتبط با اصل انتقال رتبه بندی می کند 

)اتکینسون1، 1970(

ضریب جینی
ضریب جینی2 مشــهورترین شــاخص نابرابری توزیع درآمد و متداول ترین آن ها از نظر اســتفاده در 
کوارادو جینــی)1912( برای اندازه گیری میــزان نابرابری  که توســط  بررســی های توزیع درآمد اســت 
معرفــی شــد. اصــواًل ضریــب جینــی به عنوان یک شــاخص نســبی به صــورت اندازه نســبت میزان 
کثر اندازۀ ممکــن نابرابری در یک الگــوی توزیع درآمد  نابرابــری درآمــد در جامعــۀ مفروض بــه حدا
کامــال ناعادالنــه تعریف شــده اســت. از لحاظ آمــاری، ضریب جینی، نســبت انــدازه نابرابری توزیع 
کامال ناعادالنه  کثر انــدازه نابرابری درآمدی ممکــن در یک توزیع درآمــد  درآمــد در جامعــه بــه حدا
است. بر پایه این تعریف، اندازه ضریب جینی معادل دو برابر مساحت محدودۀ بین منحنی لورنز 

کامل توزیع درآمد است.  توزیع درآمد جامعه مفروض و خط برابری 

درصورتی که فرض شود درآمد n فرد از جامعه یا نمونه را با   نشان دهیم و درآمدها 
کنیم به طوری که     بــرای     ، عبارت زیر  کوچــک بــه بــزرگ مرتــب  را از 

معرف ضریب جینی است.

                                      )12( 

1-  Atkinson
2-  Gini Index
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 n در صورت دسترســی به مقادیر خام هزینه و درآمد خانوار،  ها بیانگر هزینه ســرانه خانوارها و
گــر متغیر تصادفــی x دارای تابع لورنز   بیانگــر تعداد خانوارهای موردمطالعه اســت) ســن، 1974(. ا

باشد، ضریب جینی آن عبارت خواهد بود از:
 

                        )1۳(

کــه به واحــد اندازه گیری داده ها بســتگی ندارد. ضریــب جینی این  ضریــب جینی شــاخصی اســت 
کــه دیگر  گرفتــه شــود. ایــن در حالی اســت  کار  کــه بــرای درآمدهــای منفــی نیــز بــه  قابلیــت را دارد 
که تغییر سیاســت گذاری  گی زمانی  ابزارهای ســنجش نابرابری فاقد این قابلیت هســتند. این ویژ
کــه درآمد برخــی خانوارها می تواند منفی شــود.  ح می شــود اهمیت می یابد، چرا بــر نابرابــری مطــر
کل جامعه  کــه به طور تصادفــی از  ضریــب جینــی تفــاوت مورد انتظــار درآمد بین 2 فــرد یا 2 خانوار 
گر درآمد  که ا انتخاب می شوند را بیان می کند. به عنوان مثال، ضریب جینی 0/6اشاره به این دارد 
که به طور تصادفی  سرانه جامعه ١٠٠٠ تومان باشد تفاوت مورد انتظار بین درآمد 2 فرد یا 2 خانوار 

انتخاب شده اند 6٠٠ تومان است. 

ضریب جینی به تغییر تمام درآمدها به یک اندازه مشخص حساسیت نشان می دهد، به این ترتیب 
کاهش یا  کم شدن از آن اندازه شاخص جینی  که با افزوده شدن مقدار معینی به تمام درآمدها یا 
که  که ضریب جینی نسبت به تبدیالت مکانی پایا نیست، اما ازآنجا افزایش می یابد. به این دلیل 
نســبت به تبدیالت مقیاســی پایاســت ضرب تمام درآمدها در یک مقدار ثابت و مثبت بر اندازه آن 
کثر  که مقداری بین صفر )حداقل نابرابری (و یک )حدا کمیتی اســت  تاثیری ندارد.  ضریب جینی 
گر افراد درآمدهایشان  که ا نابرابری(  داشته مستقل از میانگین بوده و متقارن است )به این معنا 
کننــد تغییــری در ضریب جینی حاصل نمی شــود() نــژاد عبــداهلل و همکاران،  را دوبــه دو معاوضــه 

 .)54-55 :1۳92

معیار نابرابری تایل 
تایل1)1967 با استفاده از مفهوم آنتروپی  در نظریه اطالع )اطالع پیرامون بی نظمی و عدم شباهت 
کاربرد نظریه اطالع  هر سیستم( روشی را برای ارزیابی نابرابری در توزیع درآمد ابداع نمود. تایل در 
که  در بحث توزیع درآمد ب هجای مفهوم احتمال حوادث از ســهم درآمد اســتفاده نمود. زمانی 
کامال یا تقریبا مســاوی باشــد در این صورت درآمد تمام افراد مشــخص خواهد بود، اما  درآمد افراد 

1-  Theil
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که به طور تصادفی انتخاب شده  گر درآمد نامســاوی توزیع شــده باشد پیش بینی درآمد یک فرد  ا
کار ســاده ای نخواهــد بــود و هــر چیــزی در مورد آن فــرد حاوی اطالعــات مفید خواهد بود. شــکل 

عمومی معیارهای آنتروپی تعمیم یافته را می توان به صورت زیر ارائه نمود:

                )14(

کــه در آن n تعــداد افــراد درون جامعــه موردبررســی،   درامــد فــردi  ام  و     میانگیــن حســابی 
کامال  که مقــدار صفر بیانگــر توزیع  درآمدهاســت. مقــدار GE در دامنــه صفــر تا بی نهایت قــرار دارد 
برابر اســت و با افزایش GE ســطح نابرابری نیز افزایش می یابد. مقدار α  هر مقدار حقیقی می تواند 
کوچــک α رابطــه  GE بــه  تغییرات درآمــدی در قســمت پایین توزیــع درامد  باشــد. بــرای مقادیــر 
حســاس تر می شــود و بــرای مقادیــر بزرگ تــر α  رابطه  GE به  تغییــرات درآمدی در قســمت باالیی 

که   α=1 باشد ، GE نشان دهنده شاخص تایل است.  توزیع درامد حساس تر می شود. زمانی 

            )15(

معیار نابرابری اتکینسون 
آتکینســون) 1987 و 198۳( رفــاه اجتماعــی را از حاصــل جمــع مطلوبیت هــای تمــام افــراد جامعه 
بــه دســت مــی آورد وی معیــار خــود را معیــار معــادل توزیع برابــر  برای مقایســه هر توزیــع می نامد. 
گریــز جامعــه از نابرابری  اتکینســون معتقــد اســت مطلوبیــت افــراد به دو عامــل درآمد اشــخاص و 
گریز از نابرابری بیشــتر باشــد نابرابری محاســبه  بســتگی دارد. در این صورت هرچه درجه پرهیز و 

شده برای هر توزیع درآمد مشخص نیز بیشتر است.

که معیارهای نابرابری به طور ضمنی متاثر از قضاوت های ارزشــی  اتکینســون ) 1970( متوجه شــد 
هستند. به عقیده وی این قضاوت های ارزشی می بایست به طور صریح در شاخص های نابرابری 
کــه در تابع رفــاه اجتماعــی منعکس می شــوند میــزان بیزاری  لحــاظ شــوند. قضاوت هــای ارزشــی 
جامعه از نابرابری را مشــخص ســازند، بنابراین باید به ترتیبی در شــاخص نابرابری لحاظ شــوند. 
کارایی و برابری توجه می کند و معتقد است شاخص نابرابری می بایست  اتکینسون به رابطه بین 
کاهش نابرابری به یک  که جامعه برای  کمک آن بتوان تشخیص داد  که به  به نحوی طراحی شود 
گروه  میزان معین حاضر است چه مقدار از درآمد و تولید جاری چشم پوشی نماید. فرمول عمومی 

اتکینسون در رابطه زیر نمایان است:
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                        )16(

و

                                      )17(

گروه معیارهای  هر چه مقدار ε  باالتر باشد جامعه نسبت به نابرابری نگرانی بیشتری دارد. دامنه 
  A= 0 که کامل اســت زمانی  که صفر نشــا ن دهنده برابری  آتکینســون از صفر تا یک اســت، جایی 
کامل  که A=1 باشــد نابرابری به صورت  گر  کامل وجود دارد، درحالی که ا اســت، برابری به صورت 

وجود خواهد داشت، بنابراین هر چهA بیشتر باشد درجه نابرابری بیشتر می شود. 

شاخص نابرابری دالتون
دالتون)1920( اولین بار اندازه گیری میزان نابرابری درآمدی به وســیله شــاخص های اثباتی را مورد 
انتقاد قرارداد. او پیشــنهاد نمود تا شــاخص نابرابری مستقیمًا از طریق یک تابع رفاه اجتماعی به 
دســت آورده شــود. بنابراین او پیشگام در معرفی شــاخص های ارزشی محسوب می شود. دالتون 
کــه اواًل رفــاه اجتماعی جامعه عبــارت از حاصل  کرد  بــرای تعریــف و تبییــن شــاخص اخالقی فرض 
جمع مطلوبیت های فردی افراد آن جامعه است، ثانیًا مطلوبیت های فردی افراد جامعه تابعی از 
میزان درآمد آن هاست. ثانیًا تابع مطلوبیت فردی همه افراد جامعه یکسان و مشابه است و رابعًا 
کامال مقعر اســت و در  نتیجــه مطلوبیت نهایی حاصل از درآمد نزولی  تابــع مطلوبیت فردی تابعی 
کل درامد جامعه به طور یکســان و  کــه  کثــر رفــاه اجتماعــی در صورتی تامین می شــود  بــوده و حدا
که شتاب  مساوی بین افراد آن توزیع شود. به این ترتیب تابع رفاه فردی فزاینده فرض شده است 
کاهش پیدا می کند. این فرض ها موجب می شــوند تا متوســط حاصل  افزایش آن با افزایش درامد 
کوچک تر از  کلیــه درآمدهای   در یک توزیع نابرابــر درآمدها  جمــع مطلوبیت هــای فردی حاصل از 

مطلوبیت حاصل از میانگین درامد جامعه باشد . به عبارت دیگر: 

                                                        )18(

گر تابع مطلوبیت فردی درآمدهای جامعه دارای توزیع  که در آن U  تابع مطلوبیت فردی اســت. ا
پیوسته باشد، می توان نوشت:
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                                                        )19(

شــاخص دالتون )D(  عبارت اســت از حاصل تقســیم میزان تفاوت رفاه اجتماعی حاصل از توزیع 
کثر اندازه این تفاوت اســت) یعنی تفاوت رفاه  کامال برابر، بر حدا درآمد موردبررســی با توزیع درامد 
کامال برابر درامد جامعه با حداقــل رفاه اجتماعی در یک جامعه بدون  اجتماعــی حاصــل از توزیع  
کل جامعه در  کاهش نسبی رفاه  که مساوی صفر است(. به عبارت دیگر این شاخص میزان  درامد 
کثر رفاه اجتماعی ممکن را به مثابه میــزان نابرابری درآمدی در نظر می گیرد. پس  مقایســه بــا حدا

می توان نوشت:

                                            )20(

و در صورت پیوسته بودن تابع مطلوبیت فردی افراد جامعه ، خواهیم داشت:

                                       )21(

کامل توزیع درامد مســاوی صفر اســت ولی ممکن اســت در  اندازه شــاخص دالتون در حالت برابری 
کامل توزیع درامد مساوی یک نباشد. برای اینکه دامنه تغییرات این شاخص بین  حالت نابرابری 
کوانی شاخص تعدیل شده دالتون )*D( را به صورت زیر پیشنهاد نمود. کا صفر و یک محدود شود، 

                          )22(

گریزی جامعه )ε( باشــد(  میزان  دالتــون شــاخص نابرابــری خود را ) با فــرض اینکه پارامتر نابرابری 
فاصلــه میانگین واقعــی مطلوبیت اجتماعی از میانگین بالقوه مطلوبیت اجتماعی)در زمان توزیع 

گرفته است. برابر درآمد( در نظر 

                                         )2۳(

کلیه  کاهــش  شــاخص دالتــون مســتقل از واحــد اندازه گیــری درامــد نبــوده و در نتیجــه افزایــش یا 
کاهش یا افزایش اندازه این شاخص می شود.  درامدها، به ترتیب، موجب 
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شاخص نابرابری  بورگیگنون
بورگیگنون1  شــاخص نابرابری را بر اســاس یک تابع عددی  فردی نشــان دهندۀ ترجیحات ترتیبی 

کیدًا یکنواخت و مقعر است با فرم: تعبیه شده، در سال 1۳12 بنیان نهاد. این یک تابع ا

                                                                   )24(

که در رابطه فوق، α درجه انزجار جامعه با توجه به نابرابری اســت و درجه جانشــینی به طورمعمول 
مجموعــه   اســت.   مجموعــه ویژگی هــا  و    مجموعــه افــراد) خانوارهــا، 
اســتان ها و غیــره ( بــا   اســت. معیار نابرابری چندبعدی مربوط پیشــنهاد شــده یک تعمیم 

بدهی از مقیاس دالتون است)لوگو2، 2005(.

                                                    )25(

کــه به هر  کامل حاصل شــده اســت  کثــر رفــاه اجتماعــی (مجمــوع رفاه هــای فــردی)  با برابری  حدا
گر برابر با صفر باشــد، یک خانواده از شاخص های  گی می دهد. ا شــخص مقدار متوســطی از هر ویژ
کــه شــامل ســنجه های تســویی هــم می شــود، بــه دســت می آید. انــواع این  نابرابــری چندبعــدی 

شاخص ها بدین ترتیب خواهند بود:

شاخص نسبت افراد فقیر
شاخص نسبت افراد فقیر۳ ساده ترین و ابتدایی ترین روش اندازه گیری شدت فقر، شاخص نسبت 
کل جامعه تعریف شده است.  افراد فقیر است . این شاخص به صورت نسبت تعداد افراد فقیر به 

به این ترتیب:

                             )26(

که چه  کل افراد جامعه اســت. این شــاخص نشــان می دهد  که در آن q تعداد افراد فقیر و n تعداد 
که هیچ تغییری  نسبتی از افراد زیر خط فقر زندگی می کنند . اندازه این شاخص بین صفر )حالتی 

1-  Bourguignon
2-  Lugo
3- Head- Count Ratio
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کلیــه افراد در جامعه فقیر باشــند یعنی درآمد  که  د ر جامعــه وجــود نداشــته باشــد ( و یک) حالتی 
کمتر از درآمد متناظر با خط فقر باشد ( تغییر می کند. اشکال عمده این شاخص  کلیه افراد جامعه 
کاهش میزان درآمــد افراد فقیر و غیر فقیر جامعه مشــروط بر آنکه موجب  کــه افزایش یا  ایــن اســت 
جابجایی افراد حول خط فقر نشــود . هیچ گونه تأثیری در اندازه شــاخص نسبت افراد فقیر ندارد . 
که نسبت به انتقال درآمد بین فقیرها و حتی بین فقیرها و  در واقع اشــکال این شــاخص آن اســت 
کاهش درآمد فقرا نیز حساس ناست.  غیر فقیرها حساس ناست و عالوه بر این شاخص نسبت به 

کاربرد این شاخص را محدود می نماید. اشکاالت فوق، 

شاخص نسبت شکاف درآمدی
این شــاخص به صورت نســبت میانگین شــکاف درآمدی افراد فقیر به خط فقر تعریف شــده است 

به این ترتیب: 

                  )27(

که در آن I ، شــاخص نســبت شــکاف درآمدی،  متوســط درآمد افراد فقیر،  خط فقر و  شــکاف فقر   
را نشــان می دهد. این شــاخص برخالف نســبت افراد فقیر تحت شــرایطی نســبت به انتقال درآمد 
از یک فرد فقیر به فرد فقیر دیگر حســاس ناســت. چنانچه دو شــاخص مذکور با همدیگر بکار برده 

شوند می توانند تصویر نسبتا بهتری از فقر را ارائه می دهد. 

شاخص سن
که بر پایه مفهوم رتبه ای رفاه قرار داشــت . شــاخص  ســن در ســال 1976 شــاخص فقری ارائه داد 
محرومیت نســبی افراد فقیر را در مقابل ســایر افراد جامعه در نظر می گیرد . وی اولین بار شــاخص 

کرد: فقر را به صورت زیر ارائه 

                                                      )28(

که به  که در آن  وزن شــکاف فقر) (i  امین فرد فقیر و A جزء ثابت نرمال شــده اســت 
کرد:  ،  و   بستگی دارد. وی سپس دو اصل موضوعه زیر را پیشنهاد 

اصل موضوعه R:  محرومیت نسبی رتبه بندی شده، وزن  در شاخص p ممکن است به عنوان   
گرفته شود. رتبه درآمد فرد بین افراد فقیر در نظر 
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                                                     )29(

کلیه افراد فقیر درآمد یکســان   را داشــته  گر  اصل موضوعه A: محرومیت مطلق نرمال شــده، ا
باشند پس:

                                                                              )۳0(

که دو اصل R و A را تأیید می کند توســط رابطه زیر تعیین  بر اســاس دیدگاه ســن، تنها معیار فقری 
می شود.

                                                   )۳1(

گــر ضریــب جینــی درآمدهــای  ایــن شــاخص را بــه شــکل دیگــری نیــز مــی تــو آن بــه دســت آورد . ا
 افراد فقیر به شکل زیر نوشته شود:

                          )۳2(

در این صورت خواهیم داشت

                                              )۳۳(

کافی زیاد باشد در این صورت   و بنابراین می توان نوشت: گر مقدار  به اندازه  ا

                                                               )۳4(

گر به جای I مقدار   را جایگزین  این شــاخص فقر به هر ســه معیارH، I و G وابســته اســت.ا
کنیم شکل دیگری از شاخص P  به دست خواهد آمد:

                                                       )۳5(
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که فرد فقیر در جامعه  که اندازه آن بین صفر)یعنی در حالتی  گی های شاخص سن آن است  از ویژ
کلیه افراد جامعه مساوی صفر باشد(  تغییر می کند . که درآمد  نداشته باشد( و یک)در حالتی 

کایاما شاخص تا
که دارای این  کند  کرد شــاخص فقری ارائه  گرفت و ســعی  کایاما به شــاخص فقر ســن دو اشــکال  تا

اشکاالت نباشد. این دو اشکال عبارت اند از: 

در شــاخص ســن ضرایــب وزنــی اختصــاص یافته به شــکاف فقر هــر یک از افــراد جامعه - 1
بــر اســاس رتبه بنــدی درآمد وی  در” توزیع درآمد بریده1” شــده اســت وجــود افراد غیر 
کل جامعه اســت . زیرا  گرفته می شــود درحالی که فقر مشــکل  فقیــر در جامعــه نادیــده  
درصورتی کــه فقــر را یــک مفهــوم نســبی از تفــاوت درآمدهــا در نظــر بگیریم هر فــرد فقیر 
جامعــه درآمــد خود را تنها با درآمد افراد فقیر جامعه نمی ســنجد بلکــه درآمد افراد غیر 

فقیر را نیز در این ارزیابی در نظر می گیرد.
در شاخص سن چنانچه میانگین درآمد جامعه را جایگزین درآمد متناظر با خط فقر و - 2

کل افراد جامعه را جایگزین افراد فقیر نمائی ام، شاخص تقریبا به ضریب جینی تبدیل 
کــه درآمد همه  می شــود . شــاخص نابرابــری درآمد حاصل از ایــن جایگزینی در حالتی 

افراد جامعه مساوی باشد برابر با صفر می شود.

که شاخص فقر ارائه شده توسط وی  کایاما مجموعه ای از اصل ها را در نظر می گیرد  به این ترتیب تا
کلی زیر فرض می کند. کنند. وی شاخص نابرابر توزیع درآمد را به صورت  را تأیید 

                                                         )۳6(

کــه در آن  شــاخص نابرابــری،   و    پارامترهــای رابطه و  ضرایب وزنی غیرمنفی هســتند .   
که رابطه فوق نشان می دهد انداز ه نابرابری و درآمدی یک توزیع عبارت است از اندازه  همان طور 

کل شکاف درآمدی مربوط به همه افراد جامعه. موزون 

که شــاخص نابرابری  همان ضریب جینی اســت و بر این اســاس شــاخص  کایاما اثبات می کند  تا
که اعتقاد  فقــر خــود را بــر پایه مفهوم “توزیع درآمد منقطع شــده2” ارائه می کند . وی بــا وجود این 

1-  Truncated Distribution
2- Censored Income Distribution 
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کند ولی درعین حال  دارد  تغییرات درآمد افراد غیر فقیر نباید در اندازه شاخص فقر تغییری ایجاد 
گرفت . وی بردار  که در تعیین شاخص فقر نمی توان وجود افراد غیر فقیر را نادیده  بر این باور است 

درآمدی منقطع را به صورت زیر تعریف می کند.

                                       )۳7(

که از طریق آن می توان  کلیدی اســت  کایامــا، توزیــع درآمد منقطع یک مفهوم بنیادین و  از نظــر تا
کایاما  کرد . بر این اساس تا از شاخص های نابرابری درآمدی برای اندازه گیری شدت فقر استفاده 

شاخص فقر خود را به صورت زیر ارائه می دهد:

                                           )۳8(

کل افراد جامعه و   و   پارامترهای رابطه هستند. که در آن  میانگین درآمد 

گریر و  توربک شاخص فاستر، 
کرده است توسط فاستر  کاربرد زیادی پیدا  که در سال های اخیر   دسته دیگری از شاخص های فقر 
گریر و توربک1)1984( پیشــنهاد شــده اند . این ســه محقق روش خود را برای ارائه شــاخص فقر بر 
گروه  گی های مهم یک شاخص فقر مطلوب است . این  که تجربه پذیری از ویژ این باور می گذارند 
کــه میزان فقــر حاصل از بررســی زیرگروه های مختلــف جمعیت را  از شــاخص ها بیانگــر آن هســتند 
کل جمعیت دست یافت. فاستر و همکاران وی  کرد و به میزان واحدی از فقر  می توان با هم جمع 

شاخص فقر خود را بصورت زیر ارائه می دهند

                                                          )۳9(

این شاخص میزان فقر در جامعه را به صورت مجموع موزون)و نرمال شده( شکاف فقر افراد فقیر 
که ضریب وزنی هر شکاف فقر همان شکاف فقر است . در نتیجه میزان محرومیت  در نظر می گیرد 

هر فرد فقیر تابعی از میزان شکاف فقر او است.

1-  Foster, Greer  and Thorbecke
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کتورهای مختلفی به غیر درآمد، در تعیین فقر اســتفاده شــده  برای محاســبه شــاخص فاســتر از فا
اســت. این شــاخص مکمل اندازه گیری فقر بر پایه درآمد است زیرا مالحظات مبتنی بر محرومیت 
شــدید در ابعــاد آموزش، ســالمت و اســتانداردهای زندگی را شــامل شــده و به طورکلــی مولفه های 
ســازنده آن نماینده وجود رفاه در خانوار محســوب می شــوند. تمرکز جنبه های مختلف توســعه بر 
کشــورهای درحال توســعه  کامی برنامه های فقرزدایی در  رویکــرد پولــی و درآمــد، ازجمله دالیــل نا
کمبود یا نبود درآمد نیست بلکه دلیل آن نبود  عنوان می شود. بر همین اساس، علت اصلی فقر، 
قابلیــت الزم در افــراد فقیر برای خروج از وضعیت فقر اســت. شــاخص فقر چندبعدی به محاســبه 

این قابلیت های الزم در زندگی افراد می پردازد.

که در فقــر زندگی می کننــد، ارائه دهد.  کاملــی از افرادی  شــاخص فقــر چندبعــدی می توانــد تصویر 
کشــورها و مناطــق مختلــف  عــالوه بــر ایــن روش محاســبه آن اجــازه می دهــد تــا مقایســه ای بیــن 
کشــوری بین اقوام مختلف،  گیرد و همچنین می توان مقایســه ای درون  جهان از لحاظ فقر شــکل 
که شــاخص  گی ها ســبب شــده  کن مناطق روســتایی یا شــهری انجام داد. این ویژ خانوارهای ســا
فقر چندبعدی به ابزاری تحلیلی برای شناســایی افراد آســیب پذیر تبدیل شــود. به عالوه شاخص 
که سیاست گذاران را قادر  کشــورها و در طول زمان است  فقر چندبعدی آشــکارکننده الگوی فقر در 
می ســازد تــا به طــور مؤثــر منابع را هــدف قرار داده و سیاســت های مؤثرتــری برای رفــع فقر طراحی 

کنند) فاستر و همکاران، 1984(

4-1-1- معیارهای سنجش عدالت با رویکرد شاخص ترکیبی
کتفا به یک شاخص خاص از مجموعه ای از شاخص ها  در رویکرد دوم  سعی شده است تا به جای ا
گردد. در این رویکرد از شاخص های ترکیبی به منظور  و معیارها برای اندازه گیری عدالت استفاده 
گرفته شــده اســت. به عنوان مثال  ارائــه تصویری جامع تر وســیع تر نســبت بــه موضوع عدالت بهره 
کمیت پایدار” ضمن  مــرکل و جیبلــر1)2009( در مقاله ای با عنوان “ســنجش عدالت اجتماعــی و حا
کاالهای اولیه” و “فرصت های برابر در توســعه توانایی ها” برای  بیان دو اصل اساســی “توزیع برابر 

که عبارت اند از: عدالت هفت بعد را برمی شمارند 

پیشگیری از فقر، - 1
آموزش وپرورش،- 2

1-  Merkel&  Giebler
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کار،- ۳  
 جبران عمومی،- 4
 توزیع درآمد،- 5
 عدالت بین نسلی - 6
 تبعیض - 7

به عقیده مرکل و جیبلر برای محاسبه  و اندازه گیری شاخص عدالت باید به این هفت مورد توجه 
کرد )مرکل و جیبلر، 2009: 87(.

همچنیــن انســته ویــس1) ٢٠١٣( در تحقیقــی بــا عنــوان “دیده بانی عدالــت بین المللی” شــاخصی 
ح زیر است: که مشتمل بر شش بعد به شر ترکیبی برای محاسبه و اندازه گیری عدالت ارائه داده اند 

عدالت توزیعی- 1
 عدالت عملکرد- 2
 فرصت های برابر- ۳
 برابری درآمد- 4
عدالت رویه ای- 5
عدالت بین نسلی - 6

کشــورهای  کادر و پودرافــک2 ) ٢٠١5( در مقالــه ای بــا عنــوان جهانی ســازی و عدالــت اجتماعــی در 
کــه مبتنــی بــر پنج   OECD” بــه محاســبه شــاخصی ترکیبــی بــرای عدالــت اجتماعــی پرداخته انــد 

ح زیر است: زیرشاخص به شر

 پیشگیری از فقر- 1
 دسترسی عادالنه به آموزش- 2
کار- ۳  مشارکت در بازار 
 انسجام اجتماعی و برابری- 4
عدالت بین نسلی - 5

1-  Enste & Wies
2-  Kauder & Potrafke
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همچنیــن  اســچراد تیچلــر1 ) ٢٠١٧ ( در مطالعه ای  بــا عنوان” عدالت اجتماعی در اروپا” شــاخصی 
ح زیر است. ترکیبی از عدالت اجتماعی ارائه داده اند. این شاخص متشکل از شش شاخص به شر

شاخص پیشگیری از فقر- 1
 آموزش عادالنه- 2
کار- ۳  دسترسی به بازار 
انسجام اجتماعی- 4
عدم تبعیض- 5
سالمت و عدالت بین نسلی- 6

ســید نورانــی و خانــدوزی)1۳95( در چارچــوب نظری اقتصاد اســالمی تالش نموده اند تا شــاخص 
ترکیبــی از عدالــت اقتصادی را ارائه نمایند. با اعتقاد آن ها قضــاوت درباره مطلوب بودن و عادالنه 
بــودن یــک اقتصــاد بر مبنای چهار مکانیســم اصلی یعنی، تولید، مبادله ، بــاز توزیع و مصرف بهتر 
کل نگــر و نظــام واره  امکان پذیــر اســت. تفکیــک اقتصــاد بــه اجــزای آن موجــب می شــود ارزیابــی 
امکان پذیــر نباشــد. ایــن چهــار مکانیســم اصلی در تمــام بازارهــا، مناطق و بخش هــای اقتصادی 

تنیده شده اند) شکل 1-4(.

شکل4-1: عدالت اقتصادی و مکانیسم های چهارگانه اقتصاد

1-  Schraad-Tischler
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گرفتن  مکانیســم های چهارگانه  مورداشــاره در شــکل)4-1( اقدام به ارائه   این محققین با در نظر 
گرها و سنجه های  که شاخص ترکیبی معرفی شده توسط آن ها از نما یک شاخص ترکیبی نموده اند 

زیر برای اندازه گیری عدالت اقتصادی استفاده نموده است.

کاله برداری، تصرف - 1 حق مالکیت مشــروع: ) نقض مالکیت( تعداد پرونده های ســرقت، 
عدوانی و جرائم مشابه.

گر نســبت چک های - 2 حــق مبادلــه مشــروع:) عدم تعهــد بــه قراردادهای مبادالتــی( نما
بالمحل به جمعیت فعال.

کار- ۳ گر نسبت دستمزد سرانه به بهره وری نیروی  حق سهم بری  عادالنه از تولید: نما
گــر درصــد جمعیــت زیــر خــط فقر - 4 حــق نیازمنــدان در امــوال عمومــی و خصوصــی : نما

مطلق.
گــر اختــالف بودجــه عمرانــی ســرانه در - 5 حــق دسترســی عمــوم بــه منابــع عمومــی: نما

استان ها.
گر ســهم صــادرات خام فروشــی معادن و - 6 حــق نســل های آتــی از منابع بین نســلی: نما

منابع طبیعی از صادرات.
کلی عوامل تولید.- 7 گر سطح بهره وری  حق استفاده بهینه از اموال: نما

توتونچیــان و عیوض لو)1۳79( برای ارائه یک شــاخص ترکیبــی در خصوص  عدالت اقتصادی از 4 
معیار  زیر استفاده نموده اند:

سهم بری بر اساس میزان مشارکت در فرآیند تولید- 1
حق برخورداری برابر- 2
توازن نسبی ثروت و درآمد - ۳
گرفتن اموال در موضع قوامی آن.- 4 قرار 

کری و همکاران) 1۳98( با تقســیم به مراحل تولید به ســه مرحله پیش از تولید، حین تولید و  شــا
که  پس از تولید، نســبت به ارائه و تدوین یک شــاخص ترکیبی از عدالت اقتصادی اقدام نموده اند 

مولفه ها و زیر شاخص ها در هر یک از مراحل به تفکیک در جدول)4-1( نشان داده شده است.
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جدول4-1: مولفه ها و شاخص های توضیح دهنده شاخص ترکیبی عدالت.

با توجه به اینکه عدالت دربردارنده ابعاد و زوایای مختلف بوده و صرفا یک شاخص قادر به تبیین 
تمامــی زوایــای آن نیســت، امروزه میــزان اقبال به شــاخص های ترکیبــی با اقبال بیشــتری مواجه 

شده اند. 

4-2- شاخص های عدالت  در سالمت
یکی از راه های تولید شــواهد الزم جهت ســنجش بی عدالتی ها، ایجاد ابزاری جهت اندازه گیری و 
نشــان دادن نابرابری هــا اســت.  این ابزار می تواند مجموعه ای از شــاخص ها بــا معیارهای خاصی 
کشــیدن نابرابری هــای ســالمت بــه تفکیــک متغیرهــای اجتماعــی  کــه قابلیــت بــه تصویــر  باشــد 
ایجادکننده آن را داشــته باشــد. یکی از ابزارهای مهم برای تعیین نابرابری های ســالمت “ارزیابی 
که به واسطة آن پتانسیل های بروز تفاوت ها و نابرابری ها در سالمت جوامع  پیامد سالمت” است 

و افراد مورد ارزیابی قرار می گیرد) هریس1 و همکاران، 2011(.

ارزیابــی  جهــت  ابزارهایــی  ارائــه  و  تدویــن  بــه  اقــدام  کشــورها  از  بســیاری  اخیــر  ســال های  در 
تعیین کننده های اجتماعی و عدالت در ســالمت نموده اند.  در شــیلی، سیســتم پایش عدالت در 
مراقبت هــای ســالمت در ســطح مناطق و  شــهرداری ها از طریــق جمع آوری داده هــای جمعیتی، 
آمار  حیاتی، اقتصادی و اجتماعی، تحصیلی، ناخوشی و مرگ ومیر از منابع مختلف استقرار یافته 
اســت) وگا2، 2011( در برزیل،مارکز و پاردو در ســال 2005 پس از انجام بررسی های الزم،27 شاخص 

1-  Harris
2-  Vega
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مرتبط با وضعیت سالمت جمعیت و  52 شاخص مربوط به تعیین کننده های اجتماعی سالمت را 
کمسیون سالمت برزیل2006،1( اتحادیه اروپا نیز در سال2001 بیش  کردند)  کشور برزیل معرفی  در 
کرده ولی در ســال های2002 تا 2005 این شاخص ها به 90   از400 شــاخص را در این  زمینه فهرســت 
گوفر2، 201۳(. اولین ابزار جهانی سنجش عدالت در سالمت توسط مرکز  شاخص تقلیل پیدا کرد) دا
که می تواند نمونة خوبی  گردیده است  کشورها پیشــنهاد  کوبه ژاپن تهیه و به  توســعه ســالمت در 
کاهش نابرابری در نواحی شــهری باشــد) ســازمان بهداشــت جهانی۳،  در زمینة تالش در راســتای 
کانادا در ســال2010  201۳(. از دیگر ابزارها می توان به ابزار ارزیابی پیامدهای عدالت در ســالمت در 
کشور سندی با عنوان  کانادا4، 2012(. هم چنین در همان سال در این  کرد)وزارت بهداشت  اشاره 
سنجه های نابرابری در سالمت منتشر شده و در آن از 47 شاخص برای ارزیابی وضعیت نابرابری 
کانادا5، 2012(.. در نیوزلند در سال2008  در ســالمت اســتفاده شده است)شــبکه ســالمت عمومی 
گردید)ســیگنال6 و همکاران، 2008(.   ابزاری تحت عنوان”ابزار ارزیابی عدالت در ســالمت” تدوین 
کاهش نابرابری هــا” ،راهنمای عمل  کشــور ولــز راهنمایی با نام”ارتقاء ســالمت و  در ســال2004 در 
برای ارزیابی پیامدهای سالمت” تولید و منتشر شد)واحد ارزیابی تاثیر سالمت ولش7، 2004(. در 
کفلر ســندی با عنوان عدالت ســنج تدوین  ســال200۳ در افریقــای جنوبــی با حمایت مالی بنیاد را

گردید)پیمان برابری جهانی8، 201۳(.

گروه  در ایــران در ســال 1۳89 بــه منظــور ارزیابــی مقولــه عدالت در ســالمت در ایــران، با مشــارکت 
بزرگی از خبرگان حوزه ســالمت و برگزاری جلســات بین بخشی متعدد،تعداد 52 شاخص به عنوان 
خ 1۳89/10/12 بنا به پیشــنهاد شــماره  شــاخص های عدالت در ســالمت، معرفی و در جلســه مور
خ 1۳89/8/15 وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه تصویب هیئت  100/۳05821 مــور

وزیران  رسید. 

1-  Brazil’s Commission on Social Determinants of Health
2-  Daghofer
3-  World Health Organization
4-  Ontario Ministry of Health and Long-Term Care
5-  Pan Canadian Public Health Network
6-  Signal
7-  Welsh Health Impact Assessment Support Unit
8- The Global Equity Gauge Alliance 
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بــر اســاس ایــن مصوبه، میــزان مرگ ومیــر اطفال زیر یک ســال، میــزان مرگ ومیــر نــوزادان، میزان 
کــودکان زیــر 5 ســال، میــزان مرگ ومیر مــادران، میزان مرگ ومیــر ناشــی از بیماری های  مرگ ومیــر 
کرونــر، امیــد زندگی در بــدو تولد، بروز دیابت، بروز ســل، بــروز حوادث ترافیکی )داخل شــهر  عــروق 
ج شــهر(، بروز حوادث غیر ترافیکی، بروز تمام ســرطان ها، شــیوع اســنوپروز در زنان 45 تا 65  ، خار
کل و  کا ســال، بــروز اختــالالت خفیــف روانــی، بروز بیماری شــدید روانــی، بروز اقــدام به خودکشــی 
کامل، میانگین DMFT در جمعیت 12 ســال، دسترســی به خدمات عمومی سالمت، دسترسی  نا
بــه خدمات تخصصی ســالمت، بهره منــدی از مراقبت های اولیه ســالمتی، بهره مندی از خدمات 
درمان اعتیاد، دسترســی به شــبکه عمومی آب آشامیدنی از جمله این شاخص هاست. در جدول 

) 4-2( فهرست تفصیلی این شاخص ها ارائه شده است.

گانه عدالت در سالمت در ایران جدول 4-2: فهرست شاخص های52 

شاخصردیف

میزان مرگ و میز اطفال زیر یک سال1

میزان مرگ و میز نوزادان2

کودکان زیر 5 سال3 میزان مرگ ومیر 

میزان مرگ ومیر مادران4

کرونر5 میزان مرگ ومیر ناشی از بیماری های عروق 

امید به زندگی در بدو تولد6

بروز دیابت7

بروز سل8

ج شهر(9 بروز حوادث ترافیکی) داخل شهر- خار

بروز حوادث غیر ترافیکی10

بروز تمام سرطان ها11

شیوع استوپروزدر زنان 45 تا 65 سال12

بروز اختالالت خفیف روانی13

بروز بیماری شدید روانی14
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شاخصردیف

کامل15 کامل و نا بروز اقدام به خودکشی 

میانگین DMFT در جمعیت 12 سال16

دسترسی به خدمات تخصصی عمومی سالمت17

دسترسی به خدمات تخصصی سالمت18

بهره مندی از مراقبت های اولیه سالمتی19

بهره مندی از خدمات درمان اعتیاد20

دسترسی به شبکه عمومی آب آشامیدنی21

کتریولوژیک22 درصد موارد مطلوب نمونه های آب آشامیدنی  از نظر با

که در داخل خانوار دارای توالت بهداشتی طبق تعریق هستند23 درصد خانوارهایی 

که از سیستم دفع فاضالب  و فضوالت صحیح برخوردارند24 درصد خانوارهایی 

کشنده25 کشنده و غیر  کار به تفکیک  بروز آسیب های مرتبط با 

سرانه فضای سبز موجود26

ک دارند27 که طبق تعریف هوای پا درصد روزهای سال 

کودکان زیر 5 سال28 کم وزنی در  شیوع 

شیوع اضافه وزن و یا چاقی در سنین 15 64 سال طبق تعریف29

کودکان تا 6 ماهگی30 تغذیه انحصاری با شیر مادر در 

میزان باروری اختصاصی سنی زیر 18 سال و باالی ۳5 سال31

کم هنگام تولید32 شیوع تولد نوزادان با وزن 

گروه سنی 15 تا 49 سال33 خ باسوادی در  نر

خ خالص ثبت نام آموزش ابتدایی) 6 سال تمام(34 نر

کودکان 5 سال تمام در آموزشی پیش دبستانی35 خ خالص ثبت نام  نر

خ ماندگاری تا پایان دوره دبستان36 نر

فعالیت فیزیکی37

سرانه فضای اصلی ورزشی38

بروز معلولیت به تفکیک متوسط و شدید39
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شاخصردیف

دسترسی معلولین متوسط و شدید به خدمات توان بخشی40

که از حمایت های اجتماعی برخوردارند41 درصد زنان سرپرست خانوار 

کو حداقل یک بار در روز در جمعیت 1۳ سال و باالتر42 شیوع مصرف فراورده های تنبا

بروز سوءمصرف مواد43

تعداد مساجد، تکایا و حسینیه های موجود44

خط فقر مطلق45

خط فقر شدید46

درصد بیکاری47

کی خانوار48 سهم هزینه های سالمت در هزینه های غیرخورا

ضریب نفوذ بیمه پایه49

ضریب نفوذ بیمه مکمل50

درصد شرکت در انتخابات مجلس51

کز 52 کز بهداشتی درمانی شهری به تعداد رابطین بهداشت این مرا ثبت خانوارهای تحت پوشش مرا
که در سال بررسی شاخص حداقل 6 فعالیت داشته اند.

منبع: مصوبه 1۳89/10/12 هیئت وزیران

4-3- شاخص های عدالت  جنسیتی
عدالت جنســیتی را می توان تعدیل عدالت اجتماعی در حوزه جنســیت دانســت. به عبارت دیگر، 
که بر اساس آن، منابع و امکانات به صورت غیر تبعیض آمیز  عدالت جنسیتی اشاره به مبنایی دارد 
میان زنان و مردان تقســیم می شــوند. عدالت جنســیتی را رفع موانع فرهنگی، سنتی، اجتماعی، 
کــه بیــش از آنکــه در واقعیت هــای وجــودی و بیولوژیک زنان ریشــه  اقتصــادی و سیاســی دانســت 

داشته باشند، ساخته تاریخ و اجتماع هستند و تصویری فرودست از زن ارائه می کنند. 

عدالت جنســیتی بر مبنای برابری جنســیتی اســتوار می شــود و می توان برابری جنســیتی را اصل 
کرد. نابرابری جنســیتی، برخورد  اولیه عدالت جنســیتی و نقطه مقابل نابرابری جنســیتی قلمداد 
که بر اســاس جنســیت بر زنان روا داشــته می شــود و به توزیــع نابرابر  یــا عمل تبعیض آمیزی اســت 
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کلیشــه بندی آنان می انجامد. ریتزر معتقد اســت، نابرابری جنســی چهار  امکانات، تحقیر، طرد و 
مضمــون اساســی دارد: 1- زنــان و مــردان در موقعیت هــای اجتماعــی نابرابر قــرار دارنــد و از مزایا و 
کمتری برخوردارنــد؛ 2- نابرابری از ســاختار  منابــع اجتماعــی، قــدرت و فرصت هــای تحقق نفــس 
جامعه سرچشــمه می گیرد نه تفاوت های زیست شــناختی زن و مرد؛ ۳- با وجود تفاوت قابلیت ها 
کــه میان دو جنــس مذکر و  و اســتعدادهای انســانی، نمی تــوان یــک الگــوی تفــاوت طبیعی یافت 
مؤنــث برقرار باشــد؛4- تبعیض جنســیتی میان زنان و مردان تغییرپذیر اســت و بــا قرار دادن زن و 

مرد درون ساختارهای برابر، می توان آن را از میان برداشت)ریتزر1، 1۳76: 474(.

ح شده در حوزه عدالت  شــاخص های  مرتبط با عدالت جنســیتی، با بســیاری از شاخص های مطر
اقتصادی، بهداشــتی و ... همپوشــانی دارد. به بیان دیگر  شــاخص های عدالت جنسیتی با هدف 
احصا و اندازه گیری شاخص های عدالت در حوزه های مختلف به تفکیک  جنسیت ارائه شده اند. 
کشــورها و جوامــع مختلــف و بــا توجــه به وجــود دیدگاه هــای مختلــف،  ســنجه ها و معیارهای  در 

متعددی برای اندازه گیری عدالت جنسیتی ارائه شده اند.

کادمیــک و اجرایی برای تدوین  در ایــران نیــز طی ســال های اخیر تالش های متعددی در ســطح آ
که دبیرخانه  شاخص های عدالت جنسیتی انجام پذیرفته است. بارزترین این موارد، تالشی است 
ســتاد ملــی زن و خانــواده  در چارچوب ماده 101 قانون برنامه ششــم توســعه اقتصادی، اجتماعی 
کــه نتیجــه آن بــه تدویــن شــاخص های عدالت  و فرهنگــی جمهــوری اســالمی ایــران انجــام داده  
جنســیتی در ایــران منجــر شــده و در تاریــخ 27 شــهریورماه 1۳97 بــه تأیید هیئت وزیران رســیده 
اســت. این شــاخص ها جهت اندازه گیری و ســنجش عدالت جنسیتی در دســتگاه های اجرایی در 
خرداد 1۳98 از طریق معاونت امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری جهت اجرا به دســتگاه های 
اجرایی ابالغ شــده اســت. در جدول)4-۳( محورها و مولفه های عدالت جنســیتی منعکس شــده 

است.

1-  Ritzer
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جدول) 4-۳( محورها و مولفه های عدالت جنسیتی در ایران

مولفه محورها

آموزش و  پژوهش

دسترسی به آموزش

کالبدی سرانه فضای 

دسترسی و برخورداری آموزشی در مقطع تحصیالت دانشگاهی

مقدار منابع نظام آموزشی و پژوهشی در مقطع تحصیالت دانشگاهی

برونداد نظام آموزشی و پژوهشی مقطع تحصیالت دانشگاهی

سالمت و 
تندرستی

خ امید زندگی نر

کودکان و مادران مرگ ومیر 

بهره مندی از خدمات  بهداشتی

فعالیت های ورزشی

حقوق و امنیت

برخورداری از حقوق عادالنه در خانواده و اجتماع

برخورداری از امنیت قضایی، دسترسی به ضابطین دادگستری و حق تظلم خواهی در صورت 
بزه دیدگی

کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی،  بهره مندی از حقوق قضایی در مراحل مختلف 
دادرسی و اجرای حکم

تصدی مشاغل حقوقی و قضایی

جمعیت و 
خانواده

خ باروری ازدواج و نر

انحالل نکاح) فسخ و طالق(

بهره مندی از خدمات آموزشی و مشاوره ای

کار و اقتصاد

مشارکت  اقتصادی

وضع فعالیت ) شاغل، بیکار و غیرفعال)

اشتغال ناقص

حمایت های 
پوشش خدمات بیمه ای و حمایتیاجتماعی

مشارکت سیاسی 
و تصمیم سازی

مشارکت زنان در تصمیم گیری و مدیریت

مشارکت زنان در انتخابات

فرهنگ و اجتماع

فعالیت های مدنی

فعالیت های فرهنگی و هنری

فعالیت های رسانه ای



سنجش وضعيت عدالت در استان قزوين ف4ف

که مالحظه می شــود شــاخص های معطوف به عدالت جنسیتی در ایران ذیل 8 محور  همان گونه 
کار و  اصلــی آمــوز ش و  پژوهــش ، ســالمت و تندرســتی ، حقــوق و امنیــت ، جمعیــت و خانــواده ، 
اقتصــاد،  حمایت هــای اجتماعــی ، مشــارکت سیاســی و تصمیم ســازی و فرهنــگ و اجتماع مورد 

گرفته است.   کید قرار  تا

)MDG(4-4- شاخص های عدالت  از منظر اهداف توسعه هزاره
ح  که در حوزه اندازه گیری عدالت و اهمیت ســنجش آن مطر  امروزه موضوع بســیار بااهمیت تری 
شــده اســت و می توانــد در جهت دهــی انتخــاب و محاســبه شــاخص های عدالــت نقــش داشــته 
که بین عدالت و توســعه پایدار  برقرار شده است. برنامه عمران سازمان ملل  باشــد، نســبتی است 
گزارش توسعه انسانی سال 1994، توسعه پایدار را نوعی عدالت توزیعی معرفی  متحد)UNDP ( در 
کنونی و آینده از یک سو، و  که در آن بر تقســیم عادالنه فرصت های توســعه بین نســل های  می کند 
کید می کند. همچنین این موضوع به طور شــفاف توســط سازمان  گیر بودن آن از ســوی دیگر تا فرا
گرفته  کید قرار  ملــل متحد در اهداف توســعه هزاره)MDG( و اهداف توســعه پایدار)SDG( مــورد تا

است. 

که از بین آن ها  کالن و  48 شاخص توسعه است  اهداف توسعه هزاره)MDG( مشتمل بر 8 آرمان 
۳ آرمان اول تا ســوم و همچنین  شــاخص های ذیل آن به طور مســتقیم یا غیرمستقیم به موضوع 
عدالــت و برابــری مربــوط می شــوند. در جــدول )4-4( آرمــان اول تا ســوم و مشــخصات مربوط  به 

اهداف جزئی و شاخص موردنیاز برای اندازه گیری آن نشان داده شده است. 



43فلصف4ـ  متبوا بر مشیارها ب عاخصباا ونم  عدالت

جدول4-4 آرمان ها و اهداف جزئی و شاخص های اهداف توسعه هزاره

کشــور، اصــول، مبانــی، اهــداف و شــاخص های  منبــع: sustainabledevelopment.un.org و ســازمان برنامه وبودجــه 
)SDG( )1۳96( توسعه پایدار

کید در آرمان اول(، عدالت آموزشی)مورد  همان گونه که مالحظه می شود، عدالت اقتصادی) مورد تا
کید در آرمان ســوم( به عنوان شــاخص های مهم  کید در آرمان دوم( و عدالت جنســیتی)مورد تا تا

ح شده بودند.  تحقق توسعه پایدار در اهداف توسعه هزاره مطر

)SDG(4-5- شاخص های عدالت  از منظر اهداف توسعه پایدار
گشته و مشتمل  که از سال 2015 جایگزین اهداف توسعه هزاره  در اهداف توسعه پایدار)SDG( نیز 
بــر 17 آرمــان و 169 شــاخص اســت، در اغلــب آرمان هــا و بــه طــور خــاص در آرمان دهم بــر موضوع 

عدالت و برابری تصریح شده است) جدول 5-4(. 
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جدول 4-5: جایگاه عدالت در آرمان های  اهداف توسعه پایدار

کشــور، اصــول، مبانــی، اهــداف و شــاخص های  منبــع: sustainabledevelopment.un.org و ســازمان برنامه وبودجــه 
)SDG( )1۳96( توسعه پایدار

کشــورها بر مبنای شــاخص ها و  بــا توجــه بــه اینکــه ازیک طرف امــروزه الزم اســت وضعیت توســعه 
گیرد  و از  معیارهــای موردتوافــق در اهــداف توســعه پایــدار )SDG(  ســنجیده و  مورد مقایســه قــرار 
طــرف دیگر شــاخص ها،  معیارهــا و جهت گیری های عدالت  تا اندازه قابل توجهی در ســند اهداف 
گرفته و بــرای اندازه گیری توســعه پایــدار معرفی شــده اند، ازاین رو  کیــد قــرار  توســعه پایــدار مــورد تا
ح در اهــداف توســعه پایــدار می تواند به عنوان یــک راهنمای  جهت گیری هــا و شــاخص های مصــر
گــردد. در آرمان اول  ح ریزی و احصا شــاخص های مرتبط با عدالت محســوب  پایــه و اصولــی در طر
اهداف توســعه پایدار)SDG( شــاخص های زیر برای رفع فقر در تمامی اشکال آن و در هر نقطه ای) 

به عنوان یکی از نمودهای عدالت( معرفی شده است.
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نســبت جمعیت زیر خط بین المللی فقر بر اســاس جنســیت، سن، وضعیت اشتغال و موقعیت   
جغرافیایی )شهری یا روستایی(،

نسبت جمعیت زیر خط ملی فقر بر اساس جنسیت و سن ،  
که در فقر زندگی می کنند در  تمامی سنین و در تمامی ابعاد آن    کودکانی  نسبت مردان، زنان و 

و بر اساس تعاریف ملی،
نســبت جمعیت تحت پوشــش نظام ها و ســازمان های حمایت اجتماعی بر اســاس جنسیت،   

کودکان، افراد فاقد شــغل، ســالمندان، معلوالن، زنان باردار، نوزادان،  ضمن متمایز ســاختن 
قربانیان صدمات شغلی، فقرا و افراد آسیب پذیر،

 نسبت جمعیت خانوارها بر اساس دسترسی آن ها به خدمات اولیه   
که حق آن ها    کل جمعیت بزرگ ســال دارای حق مسلم تملک بر اراضی با اسناد رسمی  نســبت 

نسبت به اراضی محفوظ است، بر اساس جنسیت افراد ،
کاهش فقر   نسبت منابع مستقیم تخصیص یافته از سوی دولت در برنامه های 
ج دولت ها در خدمات ضروری (آموزش، سالمت و حمایت اجتماعی)،   نسبت مجموع مخار
گروه های    کــه زنان، فقــرا و  نســبت هزینه هــای ســرمایه ای و پرداختــی دولت هــا در بخش هایی 

آسیب پذیر به طرز نابرابری از آن ها سود می برند.

گیر و با  ح نمودن فراهم سازی آموزش فرا اهداف توسعه پایدار)SDG(در هدف چهارم  خود با مطر
کید نموده و در  کیفیــت و ترویــج فرصت های آموزشــی برای همگان،  بر موضوع عدالت آموزشــی تا

ح زیر را برای اندازه گیری آن پیشنهاد داد است.  این راستا شاخص هایی به شر

کالس های دوم و ســوم؛ ب) پس    کودکان و جوانان بر اســاس جنســیت آن ها و در الف(  نســبت 
کســب حداقل ســطح تســلط در  از اتمــام دوره ابتدایــی و ج) پــس از اتمــام دوره راهنمایــی و با 

خواندن و ریاضی،
که از نظر ســالمت روان، تندرســتی و یادگیری در حال رشد هستند    کودکان زیر 5 ســال  نســبت 

بر اساس جنسیت،
خ  مشــارکت در یادگیری سازماندهی شــده بر اســاس جنســیت (یک ســا پیش از ســن رسمی    نر

حضور در مدارس ابتدایی(،
خ مشــارکت جوانان و بزرگ ســاالن در دوره های آموزشــی و تعلیمی رســمی و غیررســمی در12     نر
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گذشته بر اساس جنسیت آن ها، ماه 
نســبت جوانان و بزرگ ســاالن مطلــع و دارای مهارت در فناوری  ارتباطــات و اطالعات)ICT (بر   

اساس نوع مهارت آن ها،
شــاخص های برابری)پنجــک رفــاه زنــان مردان، شــهر روســتا،  بــاال پایین و ســایر مــوارد مانند   

وضعیــت معلولیــت، افــراد بومــی و درگیر مناقشــات، به صــورت داده قابل دســترس( در تمامی 
که قابل تفکیک هستند، شاخص های آموزشی 

کم به ســطح  معینی از مهارت در (الف) سواد و    که دســت  گروه ســنی خاص  درصد افراد در یک 
کاربردی رسیده باشند بر اساس جنسیت آن ها، )ب( مهارت های حساب 

 نســبت مدارس بر اســاس دسترســی آن ها به برق، اینترنت با اهداف آموزشــی،  رایانه با اهداف   
آموزشــی،  زیرســاخت ها و ابزارهای مناســب  و آب نوشــیدنی، امکانات بهداشــتی اولیه جهت 

جنسیت های مختلف و امکانات اولیه جهت شستن دست ها،
کــه حداقــل دوره های    نســبت معلمــان در  پیش دبســتانی، ابتدایــی، راهنمایــی و  دبیرســتان 

کشــور مربوطــه  تربیت معلــم ضــروری پیــش از خدمــت یــا حیــن خدمــت را بــرای تدریــس در 
گذرانده اند.

همچنین در هدف پنجم اهداف توســعه پایدار)SDG(  بر برابری جنســیتی) به عنوان یکی دیگر از 
کید شده است و برای اندازه گیری آن  شاخص های ازجمله موارد زیر معرفی شده  ابعاد عدالت( تا

است.

گرفتن وجود یا عدم وجود چارچوب های صنفی    نظارت بر برابری و عدم تبعیض بدون در نظر 
بر اساس جنسیت،

نســبت زنان و دختران 15 ســال و باالتر دارای زندگی مشترک و  موضوع خشونت های جسمی،   
گذشــته بر اســاس شکل  جنســی یا روانی از ســوی شــریک زندگی فعلی یا ســابق آن ها در 11 ماه 

خشونت و سن آن ها،
گذشته از سوی افرادی غیر از شرکای زندگی    که در 11 ماه  نسبت زنان و دختران 15 سال و باالتر 

گرفته اند بر اساس سن آن ها و محل وقوع خشونت، خود مورد آزاد و اذیت جنسی قرار 
که پیش از 15 ســالگی ازدواج نموده  یا پیش از 19 سالگی با دیگر آن    نســبت زنان 19 تا 14 ســال 

ارتباط داشته اند،
کارهای منــزل و اقدامــات مراقبتی  بــدون دریافت    نســبت میــزان زمــان سپری شــده در انجــام 
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دستمزد بر اساس جنسیت، سن و موقعیت افراد،
کرسی های در اختیار زنان مجالس ملی و دولت های محلی،   نسبت تعداد 
نسبت زنان در مناصب مدیریتی  
نسبت افراد دارای تلفن همراه بر اساس جنسیت آن ها  

که در اهداف توســعه پایــدار)SDG( مــورد توجه قرار  عدالــت بهداشــتی نیــز در زمــره مواردی اســت 
کالن ششــم اهداف توسعه پایدار شاخص ها و معیارهایی  گرفته اســت. به ســور مشخص در هدف 

که عبارت اند از: برای اندازه گیری عدالت بهداشتی ارائه شده است 

نسبت جمعیت استفاده کننده از خدمات آب نوشیدنی سالم و  مدیریت شده،  
نســبت جمعیت اســتفاده کننده از خدمات بهداشــتی سالم و مدیریت شــده، از جمله امکانات   

شستشوی دست ها با استفاده از آب و صابون،
نسبت فاضالب تصفیه شده  
کیفیت   نسبت پهنه های آبی دارای آب با 
ح هزینه های هماهنگ    میزان کمک های رسمی مرتبط با آب و بهداشت به عنوان بخشی از طر

شده با دولت،
نســبت واحدهای اجرایی محلی دارای رویه ها و سیاســت های اجرایی رســمی و عملیاتی برای   

جذب مشارکت جوامع محلی در مدیریت آب و بهداشت،

همچنیــن در اهــداف هفتــم  و نهم اهداف توســعه پایــدار)SDG( بر ایجاد دسترســی به انرژی های 
کالبدی اشاره  شده  پرداخت پذیر و همچنین زیرساخت های موردنیاز به عنوان مصادیق عدالت 

و شاخص های زیر برای اندازه گیری آن معرفی  شده است.

که به برق دسترسی دارند،   نسبت جمعیتی 
ک،   نسبت جمعیت بر اساس اتکای عمده بر سوخت و فناوری پا
کیلومتری جاده های چهارفصل   کن در 1  نسبت جمعیت روستایی سا
حجم مسافر و باربر اساس نوع حمل ونقل،  
کل ارزش افزوده بخش صنعت،   کوچک در  نسبت صنایع 
کوچک دارای وام یا خط اعتباری،   نسبت صنایع 
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کل ارزش افزوده،   نسبت ارزش افزوده صنایع دارای فناوری باال و متوسط به 
نسبت جمعیت تحت پوشش شبکه تلفن همراه بر اساس فناوری،  

کاهــش نابرابری   و باالخــره در هــدف دهــم اهداف توســعه پایدار)SDG( به طور مشــخص موضوع 
گرفته اســت. شــاخص ها و  کید قرار  بــه عنــوان یکــی از بارزتریــن مصادیــق و  ابعــاد عدالــت مــورد تا

معیارهای مدنظر برای اندازه گیری این هدف عبارت اند از:

کل جمعیت،   خ رشد سرانه هزینه ها یا درآمد خانوار در میان 49 % پایین  جمعیت و  نر
که زیر   50 %  میانه درآمد زندگی می کنند.    نسبت افرادی  
گذشــته اعمال تبعیض یا آزاد و اذیت علیه خود را مطابق با موارد    که در 11 ماه   نســبت افرادی 

گزارش نموده اند، ممنوعه تبعیض موجود در قانون بین الملل حقوق بشر 
کار از تولید ناخالص داخلی، شامل پرداخت های دستمزد  و حمایت اجتماعی،   سهم 

4-6- شاخص های  احساس عدالت
ح شــده در بخش هــای قبــل و بــا اســتفاده از داده ها و  باوجودآنکــه بــر اســاس شــاخص های مطــر
کز آمــاری تصویری از وضعیــت عدالت قابل ارائه اســت،  آمارهای مســتند منتشــر شــده توســط مرا
ک افراد جامعه از عدالت نباشــد.  کامال منعکس کننده احســاس و ادرا اما این تصویر ممکن اســت 
به بیان دیگــر احســاس عدالــت ممکــن اســت با آنچــه آمارها و ســنجه های متــداول عدالت نشــان 
که وضعیت  می دهند، متفاوت باشــد. به عنوان مثال بر اســاس شــاخص های عدالت ممکن است 
که افــراد جامعه چنین حســی از عدالت را  عدالــت چندان نامناســب به نظر نرســد امــا امکان دارد 
کــه میــزان واقعی امنیــت در جامعه  نداشــته نباشــند. ایــن موضــوع مشــابه موضوع امنیت اســت 
ممکن است در یک سطحی باشد اما ممکن است افراد احساس امنیت پایینی را داشته باشند.   

گــردد و  بــرای ســنجش احســاس عدالــت در جامعــه، الزم اســت بــه نظــر و آرا افــراد جامعــه رجــوع 
ک آن هــا در خصــوص میــزان عدالــت موجــود شناســایی و بررســی شــود. ازایــن رو  احســاس و ادرا
گردآوری داده ها و اطالعات معطوف به احساس و  پرسشنامه و مصاحبه به عنوان مهم ترین ابزار 
کنون مطالعات متعددی در خصوص  ک افــراد جامعه در خصوص عدالت به شــمار مــی رود. تا ادرا
بررســی احســاس عدالــت انجــام یافته اســت و برای بررســی احســاس عدالــت در ایــن مطالعات از 

گرفته شده است. پرسشنامه های مختلفی نیز بهره 
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که بر اســاس آن می توان احســاس  عدالت را در جامعه موردبررســی قرار داد،  یکــی از رویکردهایــی 
بررســی عدالــت در دو بعــد عدالــت  رویــه ای و  عدالــت توزیعــی اســت. به عنوان مثال هــزار جریبی)  
گویه  ها و ســواالتی  1۳90( ازاین رویکــرد بهــره جســته و برای اندازه گیری احســاس عدالت رویه ای از 

که در جدول )4-6( منعکس شده است. بهره برده است 

گویه های مربوط به اندازه گیری وضعیت احساس عدالت  رویه ای جدول6-4: 

گویه هاردیف

میزان ثبات قوانین در ادارات  و روشن بودن تکلیف مردم1

کارمندان با مردم در ادارات متناسب با مقررات2 نحوه برخورد 

برابری همه افراد در برابر قانون3

ارتباط نام و اعتبار با شایستگی افراد4

کاری در جامعه 5 مشخص بودن برنامه هر 

که استحقاق آن را دارند.6 امکان رسیدن مردم به آن چیزی 

منبع: هزارجریبی)1۳90(

گویه ها و ســواالتی بهره برده  همچنیــن ایــن محقــق بــرای اندازه گیری احســاس عدالت توزیعــی  از 
که در جدول )4-7( منعکس شده است. است 

گویه های مربوط به اندازه گیری وضعیت احساس عدالت   توزیعی جدول7-4: 

گویه هاردیف

دسترسی همه مردم به حداقل درآمد برای زندگی آبرومند1

رعایت شدن حق وحقوق قومیت ها در جامعه2

پایمال نشدن حق وحقوق مردم توسط افراد بانفوذ3

که پارتی و پول دارند از دست قانون4 کارانی  عدم امکان فرار خطا

گذاری شغل ها به افراد متناسب با شایستگی و قابلیت آن ها 5 وا

اجرای یکسان قانون برای همه افراد.6

منبع: هزارجریبی )1۳90(
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کــه در خصــوص هــر یــک از محورهــای مورداشــاره در جــداول )4-6( و )7-4(  الزم بــه ذکــر اســت 
کامال مخالف پرســیده  کامال موافق تا  گزینه ای از  ک افراد جامعه در یک طیف پنج  احســاس و ادرا
کامال مخالف، مخالف، نظری  گزینه های  می شــود و با تخصیص امتیاز 1، 2، ۳، 4 و 5 به ترتیب به 
گویه محاســبه می شــود. با محاســبه میانگین  کامال موافق، میانگین امتیازات هر  نــدارم، موافــق، 
ج در جدول )4-6( تصویری از احســاس عدالت رویه ای به دســت می آید.  گویه هــای مندر تمامــی 
ج در جــدول )4-7( تصویری از احســاس  گویه هــای مندر همچنیــن با محاســبه میانگیــن تمامی 
عدالت توزیعی به دست می آید. امتیاز محاسبه شده برای هر یک از انواع عدالت توزیعی و رویه ای 
گرفت. هر اندازه به عدد یک نزدیک تر باشــد، احســاس عدالت  در بــازه عــدد یــک تا 5 قرار خواهــد 

پایین تر و هر اندازه به عدد 5 نزدیک تر باشد احساس عدالت در جامعه باالتر خواهد بود.

 رویکــرد دیگــر بــرای ســنجش احســاس عدالت ریشــه در دیدگاه رالز دارد. برای ســنجش احســاس 
عدالت بر اساس نظریه رالز، اصول عدالت او مبنای تعریف است و اصل نخست، یعنی آزادی های 
اساسی برابر است. طبق اصل دوم، قرار است نابرابری اجتماعی و اقتصادی به گونه ای ساماندهی 
گی داشــته باشــند: الف( به نحو معقول انتظار می رود به سود همگان باشد و ب(  که دو ویژ شــوند 
که دسترســی به آن ها برای همگان امکان پذیر اســت )رالز،  وابســته به مشــاغل و مناصبی باشــند 

ح تعریف می شود: 1۳87(. بر این اساس ابعاد احساس عدالت به این شر

الــف( آزادی هــای اساســی: آزادی هــای سیاســی دارای چهــار بعــد آزادی وجدان، آزادی اندیشــه، 
آزادی سیاســی و آزادی شــخص بــوده و بــرای ســنجش آن از مولفه هــای منعکس شــده در جدول 

گرفته می شود. )4-8( بهره 

جدول 4-8: ابعاد و مولفه های برابری در آزادی های اساسی

گویه هاردیف

آزادی وجدان

آزادی عقیده

آزادی تعقل و استدالل

آزادی اراده

آزادی اندیشه

رسانه ها

استقالل فکری

آموزش
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گویه هاردیف

آزادی سیاسی

مشارکت عمومی

مشارکت احزاب و انجمن ها

آزادی اجتماعات

آزادی شخصی

صیانت از حقوق انسانی

آزادی شغلی

محافظت از حیثیت، جان، مال و مسکن مردم

آزادی قضایی

ب( فرصت هــای اجتماعــی: ســنجش فرصت هــای اجتماعــی بــا اســتفاده از نظریــات رالــز )1۳87( و 
آمارتیاسن و جان رویمر) 1۳82( با استفاده از ابعاد سه گانه دستیابی به »فرصت های آموزشی برابر«، 

»خدمات بهداشتی و درمانی برابر« و »مناصب و مشاغل برابر« قابل انجام است )جدول 9-4(.

جدول4-9: ابعاد  عدالت در دستیابی به فرصت های اجتماعی 

ابعادردیف

فرصت های آموزشی برابر1

خدمات بهداشتی و درمانی برابر2

مناصب و مشاغل برابر3

در این رویکرد نیز در خصوص هر یک از محورهای مورداشاره در جداول )4-8( و )4-9( احساس 
کامال مخالف پرســیده می شــود  کامال موافق تا  گزینه ای از  ک افــراد جامعــه در یک طیف پنج  و ادرا
کامال مخالــف، مخالف، نظری ندارم،  گزینه های  و بــا تخصیــص امتیــاز 1، 2، ۳، 4 و 5 بــه ترتیب به 
گویه محاســبه می شــود. با محاســبه میانگین تمامی  کامــال موافق، میانگین امتیازات هر  موافــق، 
ج در جدول )4-8( تصویری از احســاس عدالت و برابری در آزادی های اساســی به  گویه های مندر
ج در جدول )4-9( تصویری  گویه های مندر دســت می آید. همچنین با محاســبه میانگین تمامی 
از احساس در دستیابی به فرصت های اجتماعی به دست می آید. امتیاز محاسبه شده در بازه ای 
گرفت. هر اندازه به عدد یک نزدیک تر باشــد، احســاس عدالت پایین تر و  عدد یک تا 5 قرار خواهد 

هر اندازه به عدد 5 نزدیک تر باشد احساس عدالت در جامعه باالتر خواهد بود.





مقدمه
کــه در آن  گام هــا در فرآینــد تدویــن شــاخص، ایجاد شناســنامه شــاخص اســت  یکــی از مهم تریــن 
مشــخصات و مختصات تفصیلی شــاخص از جمله مفهوم شــاخص، نحوه ســنجش و اندازه گیری 
کاربرد شاخص، داده های موردنیاز برای محاسبه شاخص، منابع و بانک های اطالعاتی  شاخص، 
بــرای جمــع آوری داده هــای مربــوط بــه شــاخص، تواتــر و زمان محاســبه شــاخص، دســتگاه های 
اجرایی و مسئول برای محاسبه شاخص و ... به طور شفاف منعکس می شود. این امر یک الگوی 
اســتانداری را فراهــم می نمایــد تــا به واســطه آن نحوه اســتفاده از شــاخص تــا انــدازه قابل توجهی 
گــردد و عــالوه بــر ایــن می توانــد زمینــه را بــرای ایجــاد ســامانه یا سیســتم هوشــمند برای  تســهیل 

محاسبه و اندازه گیری مداوم شاخص ها فراهم نماید.

در این راســتا در این فصل متناســب با مطالب مطروحه در خصوص مبانی نظری مربوط به عدالت 
ازیک طرف )موضوع فصل دوم( و همچنین متدولوژی مطرح شده در خصوص شاخص و معیارهای 
کلی بــر فرایند  ســنجش عدالــت )موضوع فصول ســوم و چهارم( ســعی شــده اســت تا ضمــن مروری 
طی شــده برای انتخاب شــاخص های منتخب برای ســنجش عدالت در اســتان قزوین، به تفکیک 
گردد تا زمینه و شرایط الزم برای اندازه گیری  شناسنامه مربوط به هر شاخص در ابعاد مختلف ارائه 

گردد. و سنجش ابعاد مختلف عدالت در استان قزوین مبتنی بر این شاخص های منتخب فراهم 

5 شناسنامه شاخص های 
منتخب اندازه گيری عدالت 
در استان قزوين

فصل5:  شناسنامه شاخص های 
منتخب اندازه گیری عدالت در استان 
قزوین
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که شــاخص های معرفی شــده در این فصــل از طریق همفکری و هم اندیشــی با  الزم بــه ذکر اســت 
نهادها و دســتگاه های اســتانی مرتبط از جمله سازمان برنامه وبودجه استان قزوین، مرکز آموزش 
کل امور اقتصادی و دارایی اســتان قزوین، اداره  و پژوهش های توســعه و آینده نگری قزوین، اداره 
کل آموزش وپرورش استان قزوین، دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین و منتخبی از متخصصین و 
اساتید دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(، پژوهشکده آینده پژوهشی دانشگاه بین المللی امام 

خمینی )ره( و دانشگاه آزاد اسالمی قزوین تهیه و تدوین شده است.

5-1- مــروری بــر چگونگــی و فراینــد انتخــاب شــاخص های منتخــب بــرای 
اندازه گیری وضعیت عدالت در استان قزوین

کــه مرور پیشــینه موضوع در فصل دوم و بررســی های انجام یافته در فصل ســوم نشــان  همچنــان 
که امکان احصا و  داد، شاخص ها و معیارهای متفاوتی برای سنجش عدالت وجود دارد به گونه ای 
محاسبه همه آن ها برای اندازه گیری عدالت یا غیرممکن و یا بسیار دشوار است. ازاین رو بسته به 
دیدگاه ها و رویکردهای متفاوت در هر مطالعه ای ازیک طرف و شرایط و محدودیت ها و اقتضائات 

گرفته اند. از طرف دیگر، طیفی از آن ها برای سنجش و اندازه گیری عدالت مورد استفاده قرار 

در ایــن میــان بــا عنایت به پیچیــده بــودن و چندبعدی بودن موضــوع عدالت، انتخاب ســنجه و 
کــه بتواند تصویــر واقعی تر و ملموس تری از آن را نشــان دهد از اهمیت بســیار  معیارهــای مناســب 
باالیی برخوردار اســت. لذا الزم اســت تا حد امکان ســعی شود تا شــاخص ها و معیارهای مناسبی 
برای اندازه گیری عدالت طراحی و انتخاب شود. شاخص خوب و مناسب برای اندازه گیری عدالت 
گی باشــد: اول اینکه شــاخص باید معتبر باشــد، یعنی بتوانــد موضوع عدالت  بایــد دارای چنــد ویژ
گمراه کننــده ایجاد ننماید. شــاخص  کنــد و داده هــا و نتایج  را درســت و قابــل اعتمــاد اندازه گیــری 
کثر استنباط از موضوع و مقوله عدالت را فراهم نماید. شاخص  که حدا می بایست به گونه ای باشد 
می بایســت ثابت  بوده و در تقابل هر متغیر جزئی، حســاس نباشــد.  همچنین الزم اســت شــاخص 
که باید  گی دیگر یک شــاخص مطلوب آن است  از منظر نحوه محاســبه و تحلیل ســاده باشــد. ویژ
امــکان مقایســه را فراهــم آورد. عالوه بر موارد فوق  شــاخص خوب و مناســب باید قابلیت تفســیر و 

که از آن می شود، داشته  باشد. تحلیل داشته باشد و باید معنائی ورای تعریف ریاضی 

گی های یک شــاخص مطلوب به  که از ویژ یکــی از پیش نیازهــای حصول به شــاخص های عدالــت 
ح فــوق برخوردار باشــد، اتخــاذ یک ســاختار و فراینــد نظام مند بــرای تهیه، تدویــن و انتخاب  شــر
گام ها و فرایند منعکس شــده در شــکل )5-1( برای  شاخص هاســت. بدین منظور در این مطالعه 

تدوین و انتخاب شاخص های عدالت طی شده است.
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بررسی  مبانی نظری عدالت به منظور دستیابی به پشتوانه نظری شاخص ها 

بررسی مطالعات تجربی عدالت به منظور استخراج شاخص ها 

استخراج فهرست اولیه شاخص های مختلف عدالت از منابع و مستندات 

انتخاب اولیه شاخص ها بر مبنای معیارهای سه گانه 

تنظیم پرسشنامه برای تعیین اهمیت شاخص های عدالت و نظرسنجی از خبرگان

تعیین اهمیت شاخص های عدالت

انتخاب شاخص های بااهمیت برای محاسبه عدالت

تهیه شناسنامه شاخص های اندازه گیری عدالت

گام ها و مراحل انتخاب شاخص های عدالت شکل )1-5( 

مرحله اول: بررســی نظام مند منابع و مســتندات موجود در حوزه عدالت و شاخص های   
ح در حوزه عدالت، به  گرفتن آرا و دیدگاه های مختلف مطر اندازه گیــری عدالــت و در نظر 

منظور عمق بخشیدن به نگاه تیم تحقیق.
مرحلــه دوم:  احصــا و شناســایی دامنه وســیعی از شــاخص ها و معیارهــا در حوزه های و   

ابعــاد مختلــف عدالــت تحــت عنوان فهرســت یا لیســت اولیه شــاخص ها بر اســاس مرور 
تجارب اجرایی و تحقیقاتی مرتبط با سنجش عدالت.

مرحله ســوم: انتخاب شــاخص ها و معیارهای عملیاتی و اجرایی از میان فهرســت اولیه   
شــاخص ها بــا هماهنگــی و همفکــری متخصصیــن و مســئولین دســتگاه های اجرایــی 



سنجش وضعيت عدالت در استان قزوين 56ف

)ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی، مرکــز آمــوزش و پژوهش هــای توســعه و آینده نگــری، 
پژوهشــکده آینده پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( و دانشگاه آزاد اسالمی 

قزوین(.
مرحلــه چهارم: نظرســنجی از متولیــان و خبرگان در خصوص اهمیت وزن شــاخص ها با   

استفاده از ابزار پرسشنامه،
مرحلــه پنجــم: تعییــن وزن و اهمیت شــاخص ها بر اســاس نظــر خبرگان و متولیــان امر و   

کــه از نظــر خبــرگان از اهمیــت باالتر از حد متوســط قرار  غربــال و انتخــاب شــاخص هایی 
دارند.

مرحله ششم: تهیه و تدوین شناسنامه شاخص ها و معیارهای منتخب برای اندازه گیری   
عدالت در حوزه ها و ابعاد مختلف.

5-2- شــاخص های منتخــب بــرای اندازه گیــری وضعیت عدالت در اســتان 
قزوین

در چارچوب فرایند ذکر شــده در بند )5-1( و با طی مراحل اســتاندارد تدوین شــاخص و از طریق 
همفکــری و هم اندیشــی بــا نهادهــا و دســتگاه های اســتانی مرتبــط از جملــه ســازمان مدیریــت و 
کل آموزش وپــرورش اســتان قزویــن، دانشــگاه علــوم پزشــکی  برنامه ریــزی اســتان قزویــن، اداره 
کل امور اقتصادی  اســتان قزویــن، مرکز آموزش و پژوهش های توســعه و آینده نگری قزویــن، اداره 
و دارایی اســتان قزوین و منتخبی از متخصصین و اســاتید دانشــگاه بین المللی امام خمینی )ره(، 
پژوهشــکده آینده پژوهشــی دانشــگاه بین المللی امام خمینی )ره( و دانشگاه آزاد اسالمی قزوین و 
با نظرســنجی از خبرگان و متولیان امر، شــاخص های منتخب مورد استفاده برای سنجش عدالت 
گرفته اســت، مورد توافق و اجماع  که در بندهای بعد مورد اشــاره قرار  در اســتان قزوین به شــرحی 
گرفتن چند  که انتخاب فهرســت اولیه شاخص ها و معیارها با در نظر  گرفت. الزم به ذکر اســت  قرار 

نکته اساسی صورت پذیرفته است:

نکته اول اینکه محوریت اصلی در جهت دهی و انتخاب شــاخص ها بر پایه ســند اهداف   
کید متولیان و مسئولین امر  گرفته اســت. این امر با توجه به تا توســعه پایدار )SDG( قرار 
و بــا عنایــت بــه جامعیت نگرش اهداف توســعه پایدار )SDG( نســبت به مقولــه برابری و 

عدالت صورت پذیرفته است.
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   ،)SDG( نکتــه دوم اینکــه برخی از شــاخص های منعکس شــده در اهداف توســعه پایدار
کشــورها را داشته و از این نظر امکان محاسبه آن  کاربرد برای مقایســه بین  صرفا قابلیت 
که  گرفته و انتخاب شده اند  در سطح استانی وجود ندارد. لذا شاخص هایی مدنظر قرار 

کاربرد و محاسبه آن در سطح استان وجود داشته باشد. امکان 
کید شده است که ضمن جامعیت و تناسب    از میان شاخص ها، بیشتر بر شاخص هایی تا

شــاخص، امکان محاســبه و اندازه گیری شــاخص با توجه به داده هــا و اطالعات موجود 
وجود داشــته باشــد. توضیح اینکه در ســطح اســتان با توجه به محدودیت دسترســی یا 
فقدان برخی از داده ها و اطالعات امکان محاســبه و اندازه گیری آن ها یا فراهم نیســت یا 

ح آمارگیری وسیع و پرهزینه خواهد بود. اینکه نیازمند انجام یک پیمایش و یا یک طر

گرفتن نکات و محدودیت های فوق در فرایند انتخاب شاخص ها و همچنین با عنایت به  با در نظر 
نظر متولیان و خبرگان در خصوص اهمیت هر یک از شــاخص ها، فهرســتی از شاخص ها استخراج 
که ذیال به تفکیک در حوزه های مختلف اقتصادی، آموزشــی، جنسیتی و سالمت، اجتماعی  شــد 

گرفته است. و قضایی مورد اشاره قرار 

5-2-1- شاخص های منتخب برای اندازه گیری عدالت اقتصادی
ح شده و مورد استفاده در ادبیات عدالت اقتصادی، با عنایت به  از بین شاخص های متعدد مطر
تمرکز ســند SDG و با توجه به نظرســنجی از خبرگان و متولیان امر در اســتان قزوین، شاخص های 

ح جدول )5-1( ارائه شده است. منتخب برای سنجش عدالت در استان قزوین به شر

جدول 5-1: شاخص های منتخب برای سنجش عدالت اقتصادی

نام شاخصکد شاخص

ECJ01نسبت افراد زیر 50 درصد میانه درآمد

ECJ02ضریب جینی

ECJ03کل جمعیت ج خانوار یا درآمد سرانه در بین 40 درصد پایین جمعیت و  خ رشد مخار نر

ECJ04شاخص فقر چندبعدی

ECJ05نسبت جمعیت دارای درآمد پایین تر از خط فقر بین المللی
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نام شاخصکد شاخص

ECJ06نسبت جمعیت دارای درآمد پایین تر از خط فقر ملی

ECJ07کار از تولید ناخالص داخلی سهم نیروی 

ECJ08سهم استان از سرمایه گذاری مستقیم خارجی

ECJ09سهم هزینه یک دهک باالی جمعیت به یک دهک پایین

ECJ10سهم هزینه دو دهک باالی جمعیت به دو دهک پایین

ECJ11سهم هزینه چهار دهک باالی جمعیت به چهار دهک پایین

ECJ12سهم هزینه ناخالص سرانه هر دهک

ECJ13کل هزینه های خانوار سهم هزینه های مسکن از 

ECJ14کل هزینه های خانوار کی از  سهم هزینه های خورا

ECJ15درصد افراد یا جمعیت صاحب خانه

5-2-2- شاخص های منتخب برای اندازه گیری عدالت آموزشی
ح  شــاخص های منتخب مورد اســتفاده برای ســنجش عدالت آموزشی در اســتان قزوین ب به شر

جدول )5-2( ارائه شده است.

جدول 5-2: شاخص های منتخب برای سنجش عدالت آموزشی

نام شاخصکد شاخص

EDJ01خ باسوادی نر

EDJ02خ ثبت نام در مدارس ابتدایی نر

EDJ03خ ثبت نام در دوره متوسطه نر

EDJ04)سرانه دسترسی به آموزشگاه )مدرسه

EDJ05کالس درس سرانه دسترسی به 

EDJ06)سرانه معلم )نسبت دانش آموز به معلم

EDJ07)کیفیت بخشی گروه مدیریت و  کیفیت بخشی )نسبت دانش آموز به مشاغل  سرانه مدیریت و 
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نام شاخصکد شاخص

EDJ08)سرانه آموزشی )بودجه آموزش وپرورش به تعداد دانش آموز

EDJ09)دسترسی مدارس به زیرساخت های آموزشی )اینترنت، رایانه و فناوری های آموزشی

EDJ10دسترسی مدارس به آب نوشیدنی و امکانات بهداشتی اولیه

EDJ11 که به حداقل استانداردهای مهارت در خواندن و ریاضیات در پایان دوره کودکان  درصدی از 
ابتدایی و متوسطه دست یافته اند.

EDJ12خ اتمام تحصیل در دوره ابتدایی نر

EDJ13خ اتمام تحصیل در دوره متوسطه نر

EDJ14 12 خ مشارکت زنان جوان و بزرگ سال در دوره های آموزشی و تعلیمی رسمی و غیررسمی در نر
گذشته ماه 

EDJ15 12 خ مشارکت مردان جوان و بزرگ سال در دوره های آموزشی و تعلیمی رسمی و غیررسمی در نر
گذشته ماه 

EDJ16 بر اساس نوع )ICT( نسبت جوانان و بزرگ ساالن دارای مهارت در فناوری ارتباطات و اطالعات
مهارت آن ها،

EDJ17 که حداقل دوره های تربیت نسبت معلمان در پیش دبستانی، ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان 
گذرانده اند. کشور مربوطه  معلم ضروری پیش از خدمت یا حین خدمت را برای تدریس در 

EDJ18کل دانش آموزان در دوره ابتدایی نسبت تعداد دختران ثبت نامی به تعداد 

EDJ19کل دانش آموزان در دوره متوسطه نسبت تعداد دختران ثبت نامی به تعداد 

EDJ20کل دانش آموزان نسبت تعداد دانش آموزان فنی حرفه ای به 

EDJ21کز ثابت آموزش فنی و حرفه ای سرانه مرا

EDJ22کز ثابت آموزش فنی و حرفه ای سرانه مربیان مرا

EDJ23نسبت جمعیت بهره مند شده از دوره های آموزشی فنی و حرفه ای

5-2-3- شاخص های منتخب برای اندازه گیری عدالت در سالمت
ح جدول )۳-5(  شاخص های منتخب مورد استفاده برای سنجش عدالت در استان قزوین به شر

استخراج و ارائه شده است.
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جدول 5-۳: شاخص های منتخب برای اندازه گیری عدالت در سالمت

نام شاخصکد شاخص

HEJ01)سرانه بیمارستان )نسبت جمعیت به تعداد بیمارستان

HEJ02کشور کل  نسبت سرانه بیمارستان در استان به سرانه 

HEJ03)سرانه تخت بیمارستانی )نسبت جمعیت به تعداد تخت بیمارستانی

HEJ04کشور کل  نسبت سرانه تخت بیمارستانی در استان به سرانه 

HEJ05)سرانه درمانگاه )نسبت جمعیت به درمانگاه

HEJ06)سرانه داروخانه )نسبت جمعیت به داروخانه

HEJ07)سرانه آزمایشگاه )نسبت جمعیت به آزمایشگاه

HEJ08)سرانه مرکز بهداشت )نسبت جمعیت به مرکز بهداشت

HEJ09نسبت جمعیت به پزشک

HEJ10نسبت جمعیت به پیراپزشک

HEJ11کادر اداری و پشتیبانی حوزه درمان و بهداشت نسبت جمعیت به 

HEJ12،نسبت جمعیت استفاده کننده از خدمات آب نوشیدنی سالم و مدیریت شده

HEJ13دسترسی به شبکه عمومی فاضالب

HEJ14)سرانه فضاهای ورزشی )سالن های ورزشی، استخرها

HEJ15سرانه پارک ها و فضای سبز شهری

HEJ16کل هزینه های خانوار سهم هزینه های سالمت در 

HEJ17)ضریب نفوذ بیمه )پایه و مکمل

HEJ18میزان مرگ و میز نوزادان

HEJ19کودکان میزان مرگ و میز 

HEJ20شاخص امید به زندگی

5-2-4- شاخص های منتخب برای اندازه گیری عدالت جنسیتی
در جدول )5-4( شــاخص های منتخب مورد اســتفاده برای ســنجش عدالت جنسیتی در استان 

قزوین نشان داده شده است.
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جدول 5-4: شاخص های منتخب برای سنجش عدالت جنسیتی

نام شاخصکد شاخص

GEJ01کرسی های در اختیار زنان در مجلس نسبت تعداد 

GEJ02کرسی های در اختیار زنان در شوراهای اسالمی شهر و روستا نسبت تعداد 

GEJ03نسبت زنان در مناصب مدیریتی استان

GEJ04نسبت زنان دارای تلفن همراه به مردان دارای تلفن همراه

GEJ05نسبت دختران به پسران در مقطع ابتدایی

GEJ06نسبت دختران به پسران در مقطع متوسطه

GEJ07نسبت زنان باسواد به مردان باسواد

GEJ08نسبت زنان شاغل به مردان شاغل

GEJ09که پیش از 15 سالگی ازدواج نموده نسبت زنان 14 تا 19 سال 

GEJ10
نسبت زنان و دختران 15 سال و باالتر دارای زندگی مشترک و موضوع خشونت های جسمی، 

گذشته بر اساس شکل  جنسی یا روانی از سوی شریک زندگی فعلی یا سابق آن ها در 11 ماه 
خشونت و سن آن ها،

5-2-5- شاخص های منتخب برای اندازه گیری عدالت اجتماعی
هــر چنــد ایــن بعد از عدالــت می تواند به گونه ای دربردارنده ابعاد آموزشــی، بهداشــتی و جنســیتی 
که به  کالبــدی( وجود دارنــد  نیــز باشــد، امــا پــاره ای از مــوارد )در حوزه هــای فرهنگــی، اجتماعی و 
طور دقیق قابل تقسیم بندی ذیل آن ابعاد نیست. لذا این موارد ذیل بعد عدالت اجتماعی ارائه 
شده اند. در جدول )5-5( شاخص های منتخب مورد استفاده برای سنجش عدالت اجتماعی در 

استان قزوین نشان داده شده است.

جدول 5-5: شاخص های منتخب برای سنجش عدالت اجتماعی

نام شاخصکد شاخص

SEJ01کتابخانه های عمومی نسبت جمعیت به تعداد 

SEJ02کتاب های موجود نسبت جمعیت به تعداد 

SEJ03کل جمعیت کتابخانه های عمومی به  نسبت اعضای 
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نام شاخصکد شاخص

SEJ04کتاب های منتشرشده نسبت جمعیت به تعداد 

SEJ05کودکان و نوجوانان کانون پرورش فکری  کز فرهنگی و هنری  نسبت جمعیت به تعداد مرا

SEJ06کودکان و نوجوانان به جمعیت کانون پرورش فکری  کز فرهنگی و هنری  نسبت اعضای مرا

SEJ07)کز مذهبی )سرانه فضاهای مذهبی نسبت جمعیت به مرا

SEJ08نسبت جمعیت به تعداد سازمان های مردم نهاد

SEJ09نسبت جمعیت به تعداد سینما

SEJ10نسبت جمعیت به تعداد سالن سینما

SEJ11نسبت جمعیت به تعداد صندلی های سینما

SEJ12سرانه تولید برنامه های رادیویی

SEJ13سرانه تولید برنامه های تلویزیونی

SEJ14نسبت جمعیت برخوردار از تلفن همراه

SEJ15نسبت خانوارهای برخوردار از تلفن ثابت

SEJ16نسبت جمعیت استفاده کننده از رایانه

SEJ17نسبت خانوارهای استفاده کننده از رایانه

SEJ18کاربر اینترنت نسبت جمعیت 

SEJ19نسبت خانوارهای با دسترسی به اینترنت در محل سکونت

SEJ20نسبت جمعیت به واحدهای پستی

SEJ21)سرانه دسترسی به حمل ونقل عمومی درون شهری )نسبت جمعیت به وسایل نقلیه عمومی

SEJ22کل راه های بین شهری نسبت مجموع آزادراه، بزرگراه و راه اصلی به 

SEJ23کل جاده ها در مناطق روستایی نسبت جاده های آسفالته به 

SEJ25گاز طبیعی ضریب نفوذ 

SEJ25سهم هزینه تفریحات در سبد هزینه خانوار

SEJ26کز تحت پوشش معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی نسبت جمعیت به تعداد مرا

SEJ27کز تحت پوشش معاونت توان بخشی سازمان بهزیستی نسبت جمعیت به تعداد مرا

SEJ28کز تحت پوشش معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی نسبت جمعیت به تعداد مرا

SEJ29)کمیته امداد امام خمینی )ره نسبت جمعیت به تعداد واحدهای خدمت رسان 
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5-2-6- شاخص های منتخب برای اندازه گیری عدالت قضایی
در جــدول )5-6( شــاخص های منتخــب مورد اســتفاده برای ســنجش عدالت قضایی در اســتان 

قزوین نشان داده شده است.

جدول 5-6: شاخص های منتخب برای سنجش عدالت قضایی

نام شاخصکد شاخص
JEJ01نسبت جمعیت به تعداد دادگاه
JEJ02نسبت جمعیت به تعداد دادسرا
JEJ03نسبت جمعیت به تعداد شعبه اجرای احکام
JEJ04نسبت جمعیت به تعداد قضات
JEJ05کارکنان دستگاه قضا نسبت جمعیت به تعداد 
JEJ06نسبت جمعیت به تعداد  وکالی دادگستری
JEJ07نسبت تعداد پرونده های قضایی به تعداد دادگاه
JEJ08نسبت تعداد پرونده های قضایی به تعداد دادسرا
JEJ09نسبت تعداد پرونده های قضایی به تعداد شعبه اجرای احکام
JEJ10نسبت ج تعداد پرونده های قضایی به تعداد قضات
JEJ11کارکنان دستگاه قضا نسبت تعداد پرونده های قضایی به تعداد  
JEJ12نسبت تعداد پرونده های قضایی به تعداد  وکالی دادگستری
JEJ13کل پرونده ها نسبت تعداد پرونده های منجر به نتیجه به 
JEJ14زمان متوسط رسیدگی به پرونده ها
JEJ15کل دادگاه های برگزارشده درصد دادگاه های برگزارشده علنی به 
JEJ16کل دادگاه های برگزارشده درصد دادگاه های برگزارشده دارای هیئت منصفه به 
JEJ17کیفری - حقوقی درصد رضایت  شهروندان از فرآیند دادرسی 
JEJ18کیفری - حقوقی درصد رضایت قضات از فرآیند دادرسی 
JEJ19کیفری - حقوقی درصد رضایت وکال از فرآیند دادرسی 
JEJ20زمان اطاله دادرسی
JEJ21میزان شفافیت و پاسخگویی دستگاه قضا
JEJ22میزان احترام به مالکیت خصوصی افراد
JEJ23میزان احترام به آزادی و حقوق قانونی افراد
JEJ25میزان موفقیت دستگاه قضایی در حل مشکالت فساد مالی و ارتشا
JEJ25میزان احساس امنیت در بین افراد
JEJ26میزان جلوگیری از قانون گریزی
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5-2-7- شاخص های منتخب برای اندازه گیری احساس عدالت
ح  شــاخص های منتخب مورد اســتفاده برای ســنجش احســاس عدالت در اســتان قزوین به شــر

گرفته اند. جدول )5-7( مد نظر قرار 

جدول 5-7: شاخص های منتخب برای سنجش احساس عدالت

مستنداتنام شاخصکد شاخص

PEJ01احساس عدالت در حوزه اقتصادی

PEJ02احساس عدالت  در حوزه آموزشی

PEJ03احساس عدالت در حوزه سالمت و بهداشت

PEJ04احساس عدالت جنسیتی

PEJ05لوندال )1976( و هزارجریبی )1۳90(عدالت در توزیع

PEJ06گرین برگ )1985( و هزار جریبی )1۳90(عدالت در رویه فولگر و 

PEJ07رالز )1۳87(عدالت در آزادی

5-3- شناســنامه شــاخص های منتخب برای اندازه گیــری وضعیت عدالت 
در استان قزوین

در چارچوب فرایند ذکر شــده در بند )5-1( و با طی مراحل اســتاندارد تدوین شــاخص و از طریق 
همفکــری و هم اندیشــی بــا نهادهــا و دســتگاه های اســتانی مرتبــط از جملــه ســازمان مدیریــت و 
کل امــور  برنامه ریــزی اســتان قزویــن، مرکــز آمــوزش و پژوهش هــای توســعه و آینده نگــری، اداره 
اقتصــادی و دارایــی اســتان قزویــن و منتخبــی از متخصصیــن و اســاتید دانشــگاه بین المللی امام 
خمینــی )ره(، پژوهشــکده آینده پژوهشــی دانشــگاه بین المللــی امام خمینــی )ره( و دانشــگاه آزاد 
اســالمی قزوین، شــاخص های منتخب مورد اســتفاده برای ســنجش عدالت در اســتان قزوین به 

گرفت. ح زیر مورد توافق و اجماع قرار  شر
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5-3-1- شناسنامه شاخص های منتخب برای اندازه گیری عدالت اقتصادی
باوجوداینکــه در ادبیــات اقتصــادی و همچنیــن تجــارب مرتبــط بــا ســنجش عدالــت اقتصــادی، 
گرفته است، اما این شاخص ها  شاخص ها و معیارهای متعددی معرفی شده و مورد استفاده قرار 
عمدتــا بر دو حوزه شــاخص های برابری یــا نابرابری توزیع درآمد و ثروت و همچنین شــاخص های 
فقر تمرکز یافته اند. از بین شــاخص های مختلف، با عنایت به داده ها و شــرایط موجود ازیک طرف 
ح شــده از طــرف متولیــان امــر در خصوص محوریــت شــاخص های مطروحه در  و مالحظــات مطــر
اهــداف توســعه پایــدار، 8 شــاخص به عنوان شــاخص های منتخب مورد اســتفاده برای ســنجش 

ح زیر مورد معرفی شده است. عدالت در استان قزوین به شر

که زیر 50 درصد میانه درآمد زندگی می کنند 5-3-1-1- شاخص نسبت افرادی 

جدول 5-8: شناسنامه شاخص نسبت افراد زیر 50 درصد میانه درآمد

که زیر 50 درصد میانه درآمد زندگی می کنندنام شاخص نسبت افرادی 

ECJ01کد شاخص

مفهوم شاخص

که در  این شاخص نشان دهنده درصدی از افرادی جامعه موردبررسی است 
زیر 50 درصد  میانه درآمد جامعه قرار دارند. هر اندازه این نسبت باالتر باشد 

کی از شکاف درآمدی بیشتر و نابرابری بیشتر در توزیع درامد بین افراد  حا
جامعه است.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای مورد 
استفاده برای محاسبه

که زیر 50 درصد میانه درآمد    : تعداد افراد یا خانوارهایی است 
جامعه موردبررسی زندگی می کنند، 

کل افراد یا خانوارهای جامعه موردبررسی.   :تعداد 

گردآوری داده برای  منبع 
ح آمارگیری از  درآمد و هزینه خانوارهامحاسبه داده های خام طر

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

سازمان برنامه وبودجه استان، سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، دستگاه و نهاد متولی مرتبط
استانداری

کمک به سیاست گذاری و برنامه ریزی در امر توزیع عادالنه درآمدکاربرد شاخص
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5-3-1-2- ضریب جینی

جدول5-9:  شناسنامه شاخص جینی

ضریب جینینام شاخص

ECJ02کد شاخص

مفهوم شاخص

این شاخص نشان دهنده میزان نابرابری در توزیع درآمد بین افراد جامعه 
است. اندازه شاخص بین صفر تا یک قرار دارد. هر اندازه به عدد یک نزدیک تر 
کی از برابری  کی از نابرابری بیشتر و هر اندازه به صفر نزدیک تر باشد حا باشد حا

بیشتر است.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای 
موردنیازبرای محاسبه

  : مبین تعداد خانوارها،

 : مبین هزینه یا درامد سرانه خانوارها

گردآوری داده برای  منبع 
ح آمارگیری از  درآمد و هزینه خانوارهامحاسبه داده های خام طر

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

سازمان برنامه وبودجه استان، سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، دستگاه و نهاد متولی مرتبط
استانداری

کمک به سیاست گذاری و برنامه ریزی در امر توزیع عادالنه درآمدکاربرد شاخص

ج خانوار یا درآمد سرانه در بین 40 درصد پایین جمعیت خ رشد مخار 5-3-1-3- نر

کل جمعیت ج در بین 40 درصد پایین جمعیت یا  خ رشد مخار جدول 5-10: شناسنامه شاخص نر

ج خانوار یا درآمد سرانه در بین 40 درصد پایین جمعیتنام شاخص خ رشد مخار نر

ECJ03کد شاخص

ج یا درآمد سرانه مفهوم شاخص خ رشد و یا تغییرات مخار این شاخص نشان دهنده نر
خانوارها را نشان می دهد.

فرمول اندازه گیری شاخص
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ج خانوار یا درآمد سرانه در بین 40 درصد پایین جمعیتنام شاخص خ رشد مخار نر

داده ها و متغیرهای 
موردنیازبرای محاسبه

 :مبین هزینه یا درامد سرانه خانوارها در سال موردبررسی است.

 : مبین هزینه یا درامد سرانه خانوارها  در سال ماقبل سال  
موردبررسی است

گردآوری داده برای  منبع 
ح آمارگیری از  درآمد و هزینه خانوارهامحاسبه داده های خام طر

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

سازمان برنامه وبودجه استان، سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، دستگاه و نهاد متولی مرتبط
استانداری

کمک به سیاست گذاری و برنامه ریزی در امر توزیع عادالنه درآمدکاربرد شاخص

5-3-1-4- شاخص فقر

جدول 5-11: شناسنامه شاخص فقر چندبعدی

شاخص فقر چندبعدینام شاخص

ECJ04کد شاخص

مفهوم شاخص

شاخص فقر چندبعدی یک اندازه گیری بین المللی از فقر حاد است. این 
شاخص شامل سه بعد آموزش، سالمت و استانداردهای زندگی است و 

مکمل اندازه گیری فقر بر پایه درآمد است زیرا مالحظات مبتنی بر محرومیت 
شدید در ابعاد آموزش، سالمت و استانداردهای زندگی را شامل شده و 
به طورکلی مولفه های سازنده آن نماینده وجود رفاه در خانوار محسوب 

که در فقر  کاملی از افرادی  می شوند. شاخص فقر چندبعدی می تواند تصویر 
زندگی می کنند

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای 
موردنیازبرای محاسبه

  مبین درآمد i امین فرد فقیر

 مبین خط فقر 
کل افراد N مبین تعداد 



سنجش وضعيت عدالت در استان قزوين 68ف

شاخص فقر چندبعدینام شاخص

گردآوری داده ها ح آمارگیری از  درآمد و هزینه خانوارهامنبع  داده های خام طر

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

سازمان برنامه وبودجه استان، سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، دستگاه و نهاد متولی مرتبط
استانداری

کاهش فقرکاربرد شاخص کمک به سیاست گذاری و برنامه ریزی برای 

5-3-1-5- شاخص نسبت جمعیت دارای درآمد پایین تر از خط فقر بین المللی

جدول5-12:  شناسنامه شاخص نسبت جمعیت دارای درآمد پایین تر از خط فقر بین المللی

نسبت جمعیت دارای درآمد پایین تر از خط فقر بین المللینام شاخص

ECJ05کد شاخص

که در مفهوم شاخص این شاخص نشان دهنده درصدی از افرادی جامعه موردبررسی است 
زیر خط فقر بین المللی زندگی می کنند.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای مورد 
استفاده برای محاسبه

 :  تعداد افراد یا خانوارهایی دارای درآمد پایین تر از خط فقر 
بین المللی

کل افراد یا خانوارهای جامعه موردبررسی.  :  تعداد 

گردآوری داده برای  منبع 
محاسبه

ح آمارگیری از  درآمد و هزینه خانوارها  و داده های  داده های خام طر
بین المللی

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

سازمان برنامه وبودجه استان، سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، دستگاه و نهاد متولی مرتبط
استانداری

کاهش فقرکاربرد شاخص کمک به سیاست گذاری و برنامه ریزی برای 
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5-3-1-6- شاخص نسبت  جمعیت دارای درآمد پایین تر از خط فقر ملی

جدول5-1۳:  شناسنامه شاخص نسبت جمعیت دارای درآمد پایین تر از خط فقر ملی

نسبت جمعیت دارای درآمد پایین تر از خط فقر ملینام شاخص

ECJ06کد شاخص

که در مفهوم شاخص این شاخص نشان دهنده درصدی از افرادی جامعه موردبررسی است 
زیر خط فقر ملی زندگی می کنند.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  تعداد افراد یا خانوارهایی دارای درآمد پایین تر از خط فقر 
ملی

کل افراد یا خانوارهای جامعه موردبررسی.  :  تعداد 

گردآوری داده برای  منبع 
ح آمارگیری از  درآمد و هزینه خانوارها  محاسبه داده های خام طر

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

سازمان برنامه وبودجه استان، سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، دستگاه و نهاد متولی مرتبط
استانداری

کاهش فقرکاربرد شاخص کمک به سیاست گذاری و برنامه ریزی برای 

کار از تولید ناخالص داخلی 5-3-1-7- شاخص سهم نیروی 

کار از تولید ناخالص داخلی جدول5-14:  شناسنامه شاخص سهم نیروی 

کار از تولید ناخالص داخلینام شاخص سهم نیروی 

ECJ07کد شاخص

کل تولید مفهوم شاخص کار استان از  که نیروی  این شاخص نشان دهنده سهمی است 
ناخالص داخلی استان به دست می آورد.

فرمول اندازه گیری شاخص
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کار از تولید ناخالص داخلینام شاخص سهم نیروی 

داده ها و متغیرهای 
مورداستفاده برای محاسبه

کار از محل تولید در استان،  : درآمد نیروی 

 :  تولید ناخالص داخلی استان

گردآوری داده برای  منبع 
حساب های منطقه ای و استانیمحاسبه

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

سازمان برنامه وبودجه استان، سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، دستگاه و نهاد متولی مرتبط
استانداری

کار از تولیدکاربرد شاخص سیاست گذاری برای بهبود سهم نیروی 

کشور 5-3-1-8- شاخص سهم استان از سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده به 

جدول5-15:  شناسنامه شاخص سهم استان از سرمایه گذاری مستقیم خارجی

سهم استان از سرمایه گذاری مستقیم خارجینام شاخص

ECJ08کد شاخص

کل مفهوم شاخص که استان چه میزان و سهمی از  این شاخص نشان دهنده آن است 
کشور را به خود اختصاص داده است. سرمایه گذاری خارجی جذب شده در 

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده 
در استان

کل   :  میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده در 
کشور

گردآوری داده برای  منبع 
سازمان سرمایه گذاری و همکاری های فنی و اقتصادی ایرانمحاسبه

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

سازمان برنامه وبودجه استان، سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، دستگاه و نهاد متولی مرتبط
استانداری

سیاست گذاری در حوزه جذب متناسب سرمایه گذاری خارجی کاربرد شاخص
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5-3-1-9- شاخص سهم هزینه یک دهک باالی جمعیت به یک دهک پایین جمعیت

جدول5-16:  شناسنامه شاخص سهم هزینه یک دهک باالی جمعیت به یک  دهک پایین جمعیت

سهم هزینه یک دهک باالی جمعیت به یک دهک پاییننام شاخص

ECJ09کد شاخص

مفهوم شاخص
که سهم هزینه های یک دهک  باالی جمعیت چند  این شاخص نشان می دهد 
برابر سهم هزینه های یک دهک  پایین  جمعیت است.  هر اندازه این شاخص 

کی از نابرابری بیشتر درآمد در جامعه است. باالتر باشد حا

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

کل خانوارها  : تعداد 

 : هزینه خانوار iام

 : تعداد خانوارهای واقع دریک دهک باالی جمعیت 

 : تعداد خانوارهای واقع دریک دهک پایین جمعیت 

گردآوری داده برای  منبع 
ح آمارگیری از  درآمد و هزینه خانوارها  محاسبه داده های خام طر

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

سازمان برنامه وبودجه استان، سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، دستگاه و نهاد متولی مرتبط
استانداری

سیاست گذاری در حوزه توزیع عادالنه درآمدکاربرد شاخص

5-3-1-10- شاخص سهم هزینه دو دهک باالی جمعیت به دو دهک پایین جمعیت

جدول5-17:  شناسنامه شاخص سهم هزینه دو دهک باالی جمعیت به دو  دهک پایین جمعیت

سهم هزینه دو دهک باالی جمعیت به دو دهک پاییننام شاخص

ECJ10کد شاخص

مفهوم شاخص
که سهم هزینه های دو دهک  باالی جمعیت چند  این شاخص نشان می دهد 
برابر سهم هزینه های دو دهک  پایین  جمعیت است.  هر اندازه این شاخص 

کی از نابرابری بیشتر درآمد در جامعه است. باالتر باشد حا
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سهم هزینه دو دهک باالی جمعیت به دو دهک پاییننام شاخص

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

کل خانوارها  : تعداد 

 : هزینه خانوار iام

 : تعداد خانوارهای واقع در دو دهک باالی جمعیت 

 : تعداد خانوارهای واقع در دو دهک پایین جمعیت 

گردآوری داده برای  منبع 
ح آمارگیری از  درآمد و هزینه خانوارها  محاسبه داده های خام طر

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

سازمان برنامه وبودجه استان، سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، دستگاه و نهاد متولی مرتبط
استانداری

سیاست گذاری در حوزه توزیع عادالنه درآمدکاربرد شاخص

5-3-1-11- شــاخص ســهم هزینــه چهــار دهــک بــاالی جمعیــت بــه چهــار دهــک پایین 
جمعیت

جدول5-18:  شناسنامه شاخص سهم هزینه چهار دهک باالی جمعیت به چهار  دهک پایین جمعیت

سهم هزینه چهار دهک باالی جمعیت به  چهار دهک پاییننام شاخص

ECJ11کد شاخص

مفهوم شاخص
که سهم هزینه های چهار دهک  باالی جمعیت  این شاخص نشان می دهد 
چند برابر سهم هزینه های  چهار دهک  پایین  جمعیت است.  هر اندازه این 

کی از نابرابری بیشتر درآمد در جامعه است. شاخص باالتر باشد حا

فرمول اندازه گیری شاخص
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سهم هزینه چهار دهک باالی جمعیت به  چهار دهک پاییننام شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

کل خانوارها  : تعداد 

 : هزینه خانوار iام

 : تعداد خانوارهای واقع در چهار دهک باالی جمعیت 

 : تعداد خانوارهای واقع در چهار دهک پایین جمعیت 

گردآوری داده برای  منبع 
ح آمارگیری از  درآمد و هزینه خانوارها  محاسبه داده های خام طر

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

سازمان برنامه وبودجه استان، سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، دستگاه و نهاد متولی مرتبط
استانداری

سیاست گذاری در حوزه توزیع عادالنه درآمدکاربرد شاخص

5-3-1-12- شاخص سهم هزینه ناخالص سرانه هر دهک

جدول5-19:  شناسنامه شاخص سهم هزینه ناخالص سرانه هر دهک

سهم هزینه چهار دهک باالی جمعیت به  چهار دهک پاییننام شاخص

ECJ12کد شاخص

مفهوم شاخص

کل هزینه  که  هر دهک درآمدی چه سهمی از  این شاخص نشان می دهد 
خانوارهای تمام جامعه را به خود اختصاص داده است.  هر اندازه  تفاوت بین 

سهم دهک های مختلف بیشتر باشد، این امر نشان دهنده نابرابری بیشتر 
درامدی بین دهک های مختلف جامعه است.    

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

کل خانوارها  : تعداد 

 : هزینه خانوار iام

که   : تعداد خانوارهای واقع در دهک   است به گونه ای 
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سهم هزینه چهار دهک باالی جمعیت به  چهار دهک پاییننام شاخص

گردآوری داده برای  منبع 
ح آمارگیری از  درآمد و هزینه خانوارها  محاسبه داده های خام طر

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

سازمان برنامه وبودجه استان، سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، دستگاه و نهاد متولی مرتبط
استانداری

سیاست گذاری در حوزه توزیع عادالنه درآمدکاربرد شاخص

کل هزینه های خانوار 5-3-1-13- شاخص سهم هزینه های مسکن از 

کل هزینه های خانوار جدول5-20: شناسنامه شاخص سهم هزینه های مسکن از 

کل هزینه های خانوارنام شاخص سهم هزینه های مسکن از 

ECJ13کد شاخص

که  خانوارها چه بخشی از درآمد خود را صرف مفهوم شاخص این شاخص نشان می دهد 
هزینه های مسکن می نمایند. 

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

کل خانوارها  : تعداد 

کل هزینه خانوار iام  : 

 : هزینه مسکن خانوار iام  

گردآوری داده برای  منبع 
ح آمارگیری از  درآمد و هزینه خانوارها  محاسبه داده های خام طر

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

سازمان برنامه وبودجه استان، سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، دستگاه و نهاد متولی مرتبط
استانداری

سیاست گذاری در حوزه توزیع عادالنه درآمد  و امکانات مسکنکاربرد شاخص
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کل هزینه های خانوار کی از  5-3-1-14- شاخص سهم هزینه های خورا

کل هزینه های خانوار کی از  جدول 5-21: شناسنامه شاخص سهم هزینه های خورا

کل هزینه های خانوارنام شاخص کی از  سهم هزینه های خورا

ECJ14کد شاخص

که  خانوارها چه بخشی از درآمد خود را صرف مفهوم شاخص این شاخص نشان می دهد 
کی می نمایند.  هزینه های خورا

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای مورد 
استفاده برای محاسبه

کل خانوارها  : تعداد 

کل هزینه خانوار iام  : 

کی خانوار iام    : هزینه های خورا

گردآوری داده برای  منبع 
ح آمارگیری از  درآمد و هزینه خانوارها  محاسبه داده های خام طر

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

سازمان برنامه وبودجه استان، سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، دستگاه و نهاد متولی مرتبط
استانداری

سیاست گذاری در حوزه توزیع عادالنه درآمد  و فقرکاربرد شاخص

5-3-1-15- شاخص درصد افراد صاحب خانه

جدول 5-22: شناسنامه درصد افراد صاحب خانه

درصد افراد صاحب خانهنام شاخص

ECJ15کد شاخص

که  خانوارها چه بخشی از درآمد خود را صرف مفهوم شاخص این شاخص نشان می دهد 
کی می نمایند.  هزینه های خورا

فرمول اندازه گیری شاخص
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درصد افراد صاحب خانهنام شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

کل خانوارها  : تعداد 
 : تعداد خانوارهایی صاحب خانه هستند

گردآوری داده برای  منبع 
سرشماری نفوس و مسکن . وزارت راه و شهرسازیمحاسبه

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

سازمان راه و شهرسازی، استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزیدستگاه و نهاد متولی مرتبط

سیاست گذاری در حوزه مسکنکاربرد شاخص

5-3-2- شناسنامه شاخص های منتخب برای اندازه گیری عدالت آموزشی
کشــور ما  که در  کید شــد، یکی از جنبه های بســیار با اهمیت عدالت  که در فصول قبل تا همچنان 
کشور  نیز بســیار بر آن پافشــاری می شود، عدالت آموزشی است. بند دوم اصل سوم قانون اساسی 
مقرر می دارد: دولت موظف است همه امکانات خود را در مورد آموزش وپرورش رایگان برای همه 
کاربرد؛ همچنین اصل ســی ام قانون اساســی  در تمــام ســطوح و تســهیل و تعلیــم آموزش عالی به 

گوید:  ایران می 

»دولــت موظــف اســت وســایل آموزش وپــرورش رایگان را بــرای همه ملــت تا پایان دوره متوســطه 
گسترش دهد.   کشور به صورت رایگان  کفایی  فراهم سازد وسایل تحصیالت عالی را تا سرحد خود 
دســتگاهها و نهادهای مســئول از جمله وزارت آموزشی و پرورش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

کرده اند«. راهبردهای متعددی جهت نیل به آن تدوین 

که عدالت آموزشــی در قانون اساســی به خود اختصاص داده است و  در راســتای چنین جایگاهی 
کشــور برای بهبود عدالت آموزشــی، همواره ســنجش  کادمیک و اجرایی  کید فضای آ با توجه به تا
گشــته اســت. در این میــان تدوین و  و اندازه گیــری عدالــت آموزشــی از اهمیــت مضاعفی برخوردار 
که بتواند ابعاد واقعی عدالت آموزشــی را در جامعه با توجه  تهیه شــاخص ها و معیارهای مناســب 
گی هــا و اقتضائــات خاص جامعه نمایان ســازد، یکی از دغدغه های جدی سیاســت گذاران  بــه ویژ
حوزه ارتقا عدالت در حوزه آموزش به شمار می رود. در این قسمت سعی بر آن است تا شناسنامه 
که در بخش قبل فهرســت آن ها مورد اشــاره قرار  شــاخص های منتخب در حوزه عدالت آموزشــی 

گردد. گرفت، ارائه 
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خ باسوادی 5-3-2-1- شاخص نر

خ باسوادی جدول 5-2۳: شناسنامه شاخص نر

خ باسوادینام شاخص نر

EDJ01کد شاخص

مفهوم شاخص

که چند درصد از افراد جامعه باسواد هستند. بر  این شاخص نشان می دهد 
که  اساس تعریف ارائه شده در سالنامه آماری سال 1۳97 باسواد فردی است  

می تواند به زبان فارسی یا هر زبان دیگر، متن ساده ای را بخواند و بنویسد، 
خواه مدرک رسمی داشته باشد یا نداشته باشد. هر اندازه این شاخص نزدیک 

که بخش بیشتری از جمعیت باسواد بوده و لذا  به یک باشد نشان می دهد 
گیری آموزش و در نتیجه دسترسی مناسب تر به سیستم  این امر حکایت از فرا

و امکانات آموزشی است.  

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  تعداد جمعیت باسواد 

کل جمعیت  :  تعداد 

گردآوری داده برای  منبع 
سرشماری نفوس و مسکن، سالنامه آماری استان، سالنامه آموزشی استانمحاسبه

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

اداره آموزش وپرورش استان،  سازمان مدیریت و برنامه ریزیدستگاه و نهاد متولی مرتبط

کمک به سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه آموزشکاربرد شاخص

خ ثبت نام ناخالص)پوشش ظاهری تحصیلی( در مدارس ابتدایی  5-3-2-2- شاخص نر

خ ثبت نام ناخالص در مدارس ابتدایی جدول 5-24: شناسنامه شاخص نر

خ ثبت نام ناخالص در مدارس ابتدایینام شاخص نر

EDJ02کد شاخص

مفهوم شاخص

کودکان واجد شرایط) الزم  که چند درصد از  این شاخص نشان می دهد 
کرده اند. هر اندازه این شاخص نزدیک  التعلیم( ، در مدارس ابتدایی ثبت نام 
کودکان واجد شرایط در مدارس ابتدایی  که غالب  به یک باشد نشان می دهد 

کرده و از دسترسی به مدارس برخوردارند. ثبت نام 
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خ ثبت نام ناخالص در مدارس ابتدایینام شاخص نر

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

کودکان واجد شرایط ) الزم التعلیم( در مقطع ابتدایی  :  تعداد 

کرده در مقطع ابتدایی  :  تعداد  دانش آموزان  ثبت نام 

گردآوری داده برای  منبع 
سالنامه آماری استان، سالنامه آموزشی استانمحاسبه

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

اداره آموزش وپرورش استان،  سازمان مدیریت و برنامه ریزیدستگاه و نهاد متولی مرتبط

کمک به سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه آموزشکاربرد شاخص

خ ثبت نــام ناخالــص) پوشــش ظاهــری تحصیلــی( در مــدارس  5-3-2-3- شــاخص نــر
متوسطه

خ ثبت نام ناخالص در مدارس متوسطه جدول 5-25: شناسنامه نر

خ ثبت نام ناخالص در مدارس متوسطهنام شاخص نر

EDJ03کد شاخص

که چند درصد از  افراد  واجد شرایط و الزم التعلیم مفهوم شاخص این شاخص نشان می دهد 
کرده اند. در مدارس متوسطه ثبت نام 

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  تعداد  افراد واجد شرایط و الزم التعلیم  در مقطع متوسطه

کرده در مقطع  متوسطه  :  تعداد   دانش آموزان ثبت نام 

گردآوری داده برای  منبع 
سالنامه آماری استان، سالنامه آموزشی استانمحاسبه

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

اداره آموزش وپرورش استان،  سازمان مدیریت و برنامه ریزیدستگاه و نهاد متولی مرتبط

کمک به سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه آموزش کاربرد شاخص
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5-3-2-4- شاخص سرانه دسترسی به آموزشگاه) مدرسه(

جدول5 -26: شناسنامه شاخص سرانه دسترسی به آموزشگاه

سرانه دسترسی به آموزشگاه) مدرسه(نام شاخص

EDJ04کد شاخص

که به ازای هر چند دانش آموز یک آموزشگاه یا مفهوم شاخص این شاخص نشان می دهد 
مدرسه در جامعه موردبررسی وجود دارد. 

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  تعداد  دانش آموز

 :  تعداد آموزشگاه

گردآوری داده برای  منبع 
سالنامه آماری استان، سالنامه آموزشی استانمحاسبه

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

اداره آموزش وپرورش استان،  سازمان مدیریت و برنامه ریزیدستگاه و نهاد متولی مرتبط

کمک به سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه آموزش و توزیع متناسب امکانات کاربرد شاخص
آموزشی

کالس درس 5-3-2-5- شاخص سرانه دسترسی به 

کالس درس جدول 5-27: شناسنامه شاخص سرانه دسترسی به 

کالسنام شاخص  سرانه دسترسی به 

EDJ05کد شاخص

کالس در مفهوم شاخص که به ازای هر چند دانش آموز یک  این شاخص نشان می دهد 
جامعه موردبررسی وجود دارد. 

فرمول اندازه گیری شاخص

 داده ها و متغیرهای موردنیاز
برای محاسبه

 :  تعداد  دانش آموز

کالس  :  تعداد 
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کالسنام شاخص  سرانه دسترسی به 

گردآوری داده برای  منبع 
سالنامه آماری استان، سالنامه آموزشی استانمحاسبه

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

اداره آموزش وپرورش استان،  سازمان مدیریت و برنامه ریزیدستگاه و نهاد متولی مرتبط

 کمک به سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه آموزش و توزیع متناسبکاربرد شاخص
امکانات آموزشی

5-3-2-6- شاخص سرانه معلم

جدول 5-28: شناسنامه شاخص سرانه معلم

سرانه معلم نام شاخص

EDJ06کد شاخص

که به ازای هر چند دانش آموز یک معلم در جامعه مفهوم شاخص این شاخص نشان می دهد 
موردبررسی وجود دارد. 

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  تعداد  دانش آموز

 :  تعداد معلم

گردآوری داده برای  منبع 
سالنامه آماری استان، سالنامه آموزشی استانمحاسبه

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

اداره آموزش وپرورش استان،  سازمان مدیریت و برنامه ریزیدستگاه و نهاد متولی مرتبط

کادر کاربرد شاخص کمک به سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه آموزش  و توزیع متناسب 
آموزشی
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گروه  کیفیت بخشی) نسبت دانش آموز به مشاغل  5-3-2-7- شاخص سرانه مدیریت و 
کیفیت بخشی( مدیریت و 

کیفیت بخشی جدول 5-29: شناسنامه شاخص سرانه مدیریت و 

کیفیت بخشی نام شاخص سرانه مدیریت و 

EDJ07کد شاخص

مفهوم شاخص

که به ازای هر چند دانش آموز یک پرسنل مدیریت  این شاخص نشان می دهد 
کیفیت بخشی در جامعه موردبررسی وجود دارد. )مدیریت شامل مدیر،  و 

معاون پرورشی، معاون فناوری، معاون اجرایی،معاون امور عمومی و معاون 
کیفیت بخشی شامل مشاور، مربی امور تربیتی پرورشی، مراقب  آموزشی است. 
سالمت، سرپرست بخش، سرپرست آموزش، سرپرست شبانه روزی، مسئول 

سوادآموزی مجتمع، مسئول توان بخشی و متصدی سایت رایانه ( 

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  تعداد  دانش آموز

کیفیت بخشی کارکنان مشاغل مدیریتی و   :  تعداد 

گردآوری داده برای  منبع 
سالنامه آماری استان، سالنامه آموزشی استانمحاسبه

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

اداره آموزش وپرورش استان،  سازمان مدیریت و برنامه ریزیدستگاه و نهاد متولی مرتبط

کادر کاربرد شاخص کمک به سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه آموزش  و توزیع متناسب 
آموزشی
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5-3-2-8- شاخص سرانه آموزشی

جدول 5-۳0:  شناسنامه شاخص سرانه آموزشی

سرانه آموزشینام شاخص

EDJ08کد شاخص

که به ازای هر دانش آموز چه میزان بودجه دولتی در مفهوم شاخص این شاخص نشان می دهد 
جامعه موردبررسی پرداخت شده است. 

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  تعداد  دانش آموز

کل بودجه آموزشی پرداخت شده  :  میزان 

گردآوری داده برای  منبع 
سالنامه آماری استان، سالنامه آموزشی استانمحاسبه

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

اداره آموزش وپرورش استان،  سازمان مدیریت و برنامه ریزیدستگاه و نهاد متولی مرتبط

کمک به سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه آموزش  کاربرد شاخص

5-3-2-9- شــاخص دسترســی مــدارس بــه زیرســاخت های آموزشــی) اینترنــت ، رایانه و 
فناوری های آموزشی( 

جدول 5-۳1: شناسنامه شاخص دسترسی مدارس به زیرساخت های آموزشی

دسترسی مدارس به زیرساخت های آموزشینام شاخص

EDJ09کد شاخص

که چند درصد از مدارس از زیرساخت هایی مفهوم شاخص این شاخص نشان می دهد 
ازجمله اینترنت، رایانه و فناوری های آموزشی برخوردارند.

فرمول اندازه گیری شاخص
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دسترسی مدارس به زیرساخت های آموزشینام شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

که از زیرساختهای آموزشی)اینترنت،   :  تعداد مدارس و آموزشگاههایی 
رایانه و فناوری های آموزشی( برخوردارند

کل مدارس و آموزشگاه ها  :  تعداد 

گردآوری داده برای  منبع 
سالنامه آماری استان، سالنامه آموزشی استانمحاسبه

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

اداره آموزش وپرورش استان،  سازمان مدیریت و برنامه ریزیدستگاه و نهاد متولی مرتبط

کیفیت آموزشی  کاربرد شاخص کمک به سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه 

5-3-2-10- شاخص دسترسی مدارس به آب آشامیدنی و امکانات بهداشتی اولیه

جدول 5-۳2: شناسنامه شاخص دسترسی مدارس به آب آشامیدنی و امکانات بهداشتی اولیه

دسترسی مدارس به آب آشامیدنی و امکانات بهداشتی اولیهنام شاخص

EDJ10کد شاخص

که چند درصد از مدارس از امکاناتی چون آب مفهوم شاخص این شاخص نشان می دهد 
آشامیدنی  و امکانات بهداشتی اولیه برخوردارند.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

که از آب آشامیدنی  و امکانات   :  تعداد مدارس و آموزشگاههایی 
بهداشتی برخوردارند

کل مدارس و آموزشگاه ها  :  تعداد 

گردآوری داده برای  منبع 
محاسبه

سالنامه آماری استان، سالنامه آموزشی استان

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

اداره آموزش وپرورش استان،  سازمان مدیریت و برنامه ریزیدستگاه و نهاد متولی مرتبط

کمک به سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه بهداشت آموزشگاه هاکاربرد شاخص
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که به حداقل استانداردهای مهارت در خواندن  کودکان  5-3-2-11- شاخص درصدی از 
و ریاضیات در پایان دوره ابتدایی و متوسطه دست یافته اند.

که به حداقل استانداردهای مهارت در خواندن و ریاضیات در  کودکان  جدول 5-۳۳: شناسنامه شاخص درصدی از 
پایان دوره ابتدایی و متوسطه دست یافته اند.

که به حداقل استانداردهای مهارت در خواندن و نام شاخص کودکان  درصدی از 
ریاضیات در پایان دوره ابتدایی و متوسطه دست یافته اند.

EDJ11کد شاخص

مفهوم شاخص
کودکان به حداقل  که چند درصد از  این شاخص نشان می دهد 

استانداردهای مهارت در خواندن و ریاضیات در پایان دوره ابتدایی و 
متوسطه دست یافته اند.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

که دوره ابتدایی و متوسطه را به پایان برده اند   :  تعداد دانش آموزانی 
و به حداقل استاندارهای مهارت در خواندن و ریاضیات دست یافته اند.   

که دوره ابتدایی و متوسطه را به پایان  کل دانش آموزانی    :  تعداد 
برده اند

گردآوری داده برای  منبع 
سالنامه آماری استان، سالنامه آموزشی استانمحاسبه

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

اداره آموزش وپرورش استان،  سازمان مدیریت و برنامه ریزیدستگاه و نهاد متولی مرتبط

کمک به سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه توسعه و تقویت آموزش و کاربرد شاخص
مهارتهای آموزشی

خ اتمام تحصیل در دوره ابتدایی 5-3-2-12- شاخص نر

خ اتمام تحصیل در دوره ابتدایی جدول 5-۳4: شناسنامه شاخص نر

خ اتمام تحصیل در دوره ابتدایینام شاخص نر

EDJ12کد شاخص

که در دوره مفهوم شاخص که چند درصد از دانش آموزانی  این شاخص نشان می دهد 
کرده اند این دوره را با موفقیت به اتمام رسانده اند. ابتدایی ثبت نام 



85فلصف5ـ  عناونام  عاخع هاا منناد انداته  یتا عدالت در اونا  :زبین

خ اتمام تحصیل در دوره ابتدایینام شاخص نر

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

که دوره ابتدایی را به اتمام رسانده اند.    :  تعداد دانش آموزانی 

کرده اند که در دوره ابتدایی ثبت نام  کل دانش آموزانی   :  تعداد 

گردآوری داده برای  منبع 
سالنامه آماری استان، سالنامه آموزشی استانمحاسبه

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

اداره آموزش وپرورش استان،  سازمان مدیریت و برنامه ریزیدستگاه و نهاد متولی مرتبط

کمک به سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه آموزشکاربرد شاخص

خ اتمام تحصیل در دوره متوسطه 5-3-2-13- شاخص نر

خ اتمام تحصیل در دوره متوسطه جدول 5-۳5: شناسنامه شاخص نر

خ اتمام تحصیل در دوره متوسطهنام شاخص نر

EDJ13کد شاخص

که در دوره مفهوم شاخص که چند درصد از دانش آموزانی  این شاخص نشان می دهد 
کرده اند این دوره را با موفقیت به اتمام رسانده اند. متوسطه ثبت نام 

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

که دوره متوسطه را به اتمام رسانده اند.    :  تعداد دانش آموزانی 

کرده اند که در دور متوسطه ثبت نام  کل دانش آموزانی   :  تعداد 

گردآوری داده برای  منبع 
سالنامه آماری استان، سالنامه آموزشی استانمحاسبه

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

اداره آموزش وپرورش استان،  سازمان مدیریت و برنامه ریزیدستگاه و نهاد متولی مرتبط

کمک به سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه آموزشکاربرد شاخص
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خ مشــارکت زنــان جــوان و بزرگ ســال در دوره هــای آموزشــی و  5-3-2-14- شــاخص نــر
گذشته  تعلیمی رسمی و غیررسمی در12  ماه 

خ مشــارکت زنان جوانان و بزرگ ساالن در دوره های آموزشی و تعلیمی رسمی و  جدول 5-۳6: شناســنامه شــاخص نر
گذشته  غیررسمی در12  ماه 

خ مشارکت زنان جوان و بزرگ سال در دوره های آموزشی و تعلیمی نام شاخص نر
گذشته  رسمی و غیررسمی در12  ماه 

EDJ014کد شاخص

که چند درصد از زنان در دوره آموزشی و تعلیمی مفهوم شاخص این شاخص نشان می دهد 
گذشته شرکت داشته اند. رسمی و غیررسمی در12  ماه 

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

که در دوره آموزشی و تعلیمی رسمی و غیررسمی در12  ماه    : تعداد زنانی 
گذشته شرکت داشته اند.

کل زنان   :  تعداد 

گردآوری داده برای  منبع 
سالنامه آموزشی استانمحاسبه

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

اداره آموزش وپرورش استان دستگاه و نهاد متولی مرتبط

کمک به سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه آموزشکاربرد شاخص

خ مشــارکت مردان جــوان و بزرگ ســال در دوره های آموزشــی و  5-3-2-15- شــاخص نــر
گذشته  تعلیمی رسمی و غیررسمی در12  ماه 

خ مشارکت مردان جوانان و بزرگ ساالن در دوره های آموزشی و تعلیمی رسمی  جدول 5-۳7: شناســنامه شــاخص نر
گذشته  و غیررسمی در12  ماه 

خ مشارکت مردان جوانان و بزرگ ساالن در دوره های آموزشی و تعلیمی نام شاخص نر
گذشته بر اساس جنسیت آن ها، رسمی و غیررسمی در12  ماه 

EDJ015کد شاخص

که چند درصد از مردان در دوره آموزشی و تعلیمی مفهوم شاخص این شاخص نشان می دهد 
گذشته شرکت داشته اند. رسمی و غیررسمی در12  ماه 
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خ مشارکت مردان جوانان و بزرگ ساالن در دوره های آموزشی و تعلیمی نام شاخص نر
گذشته بر اساس جنسیت آن ها، رسمی و غیررسمی در12  ماه 

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

که در دوره آموزشی و تعلیمی رسمی و غیررسمی در12     : تعداد مردانی 
گذشته شرکت داشته اند. ماه 

کل مردان   :  تعداد 

گردآوری داده برای  منبع 
سالنامه آموزشی استانمحاسبه

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

اداره آموزش وپرورش استان دستگاه و نهاد متولی مرتبط

کمک به سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه آموزشکاربرد شاخص

5-3-2-16- شــاخص نســبت جوانــان و بزرگ ســاالن مطلــع و دارای مهــارت در فنــاوری  
ارتباطات و اطالعات)ICT (بر اساس نوع مهارت آن ها،

جــدول 5-۳8: شناســنامه شــاخص نســبت جوانــان و بزرگ ســاالن مطلــع و دارای مهــارت در فنــاوری  ارتباطــات و 
اطالعات)ICT(بر اساس نوع مهارت آن ها،

نسبت جوانان و بزرگ ساالن مطلع و دارای مهارت در فناوری  ارتباطات و نام شاخص
اطالعات)ICT (بر اساس نوع مهارت آن ها،

EDJ16کد شاخص

که چه بخشی و درصدی از جوانان و بزرگ ساالن مفهوم شاخص این شاخص نشان می دهد 
از مهارت در فناوری ارتباطات و اطالعات برخوردارند.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

  :  تعداد جوانان و بزرگ ساالن دارای مهارت در فناوری اطالعات و 
ارتباطات

کل جوانان و بزرگ ساالن  :  تعداد 
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نسبت جوانان و بزرگ ساالن مطلع و دارای مهارت در فناوری  ارتباطات و نام شاخص
اطالعات)ICT (بر اساس نوع مهارت آن ها،

گردآوری داده برای  منبع 
محاسبه

گزارشات آماری اداره آموزش وپرورش استان- سازمان آموزش فنی و  منابع و 
حرفه ای استان

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

اداره آموزش وپرورش استان- سازمان آموزش فنی و حرفه ای استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط

کمک به سیاست گذاری در حوزه بسط و ارتقا عادالنه  مهارت های مرتبط با کاربرد شاخص
فناوری ارتباطات و اطالعات 

کــه  5-3-2-17- نســبت معلمــان در  پیش دبســتانی، ابتدایــی، راهنمایــی و  دبیرســتان 
حداقل دوره های تربیت معلم ضروری پیش از خدمت یا حین خدمت را برای تدریس در 

گذرانده اند. کشور مربوطه 

که حداقل دوره های تربیت معلم  جدول5 -۳9: نسبت معلمان در  پیش دبستانی، ابتدایی، راهنمایی و  دبیرستان 
گذرانده اند. کشور مربوطه  ضروری پیش از خدمت یا حین خدمت را برای تدریس در 

نام شاخص
که  نسبت معلمان در  پیش دبستانی، ابتدایی، راهنمایی و  دبیرستان 

حداقل دوره های تربیت معلم ضروری پیش از خدمت یا حین خدمت را 
گذرانده اند. کشور مربوطه  برای تدریس در 

EDJ17کد شاخص

مفهوم شاخص

که چه بخشی و درصدی از معلمان مقاطع  این شاخص نشان می دهد 
پیش دبستانی، ابتدایی، راهنمایی و  دبیرستان  حداقل دوره های تربیت 

کشور مربوطه  معلم ضروری پیش از خدمت یا حین خدمت را برای تدریس در 
گذرانده اند.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

  :  تعداد معلمان مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی، راهنمایی و  
دبیرستان  حداقل دوره های تربیت معلم ضروری پیش از خدمت یا حین 

گذرانده اند. کشور مربوطه  خدمت را برای تدریس در 

کل معلمان مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی، راهنمایی   :  تعداد 
و  دبیرستان
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نام شاخص
که  نسبت معلمان در  پیش دبستانی، ابتدایی، راهنمایی و  دبیرستان 

حداقل دوره های تربیت معلم ضروری پیش از خدمت یا حین خدمت را 
گذرانده اند. کشور مربوطه  برای تدریس در 

گردآوری داده برای  منبع 
محاسبه

گزارشات آماری اداره آموزش وپرورش استان منابع و 

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

اداره آموزش وپرورش استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط

کمک به سیاست گذاری در حوزه عدالت آموزشیکاربرد شاخص

کل دانش آموزان در دوره ابتدایی 5-3-2-18- نسبت  تعداد دختران ثبت نامی به تعداد 

کل دانش آموزان در دوره ابتدایی جدول 5-40: نسبت تعداد دختران ثبت نامی به تعداد 

کل دانش آموزان  در دوره ابتدایینام شاخص نسبت تعداد دختران ثبت نامی به تعداد 

EDJ18کد شاخص

مفهوم شاخص
که چه بخشی و درصدی از دانش آموزان ثبت نام  این شاخص نشان می دهد 
شده در دوره ابتدایی را دختران تشکیل می دهند. این شاخص مبین عدالت 

جنسیتی در حوزه آموزش است. 

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

  :  تعداد دانش آموزان دختر ثبت نامی در دوره ابتدایی

کل  دانش آموزان ثبت نامی در دوره ابتدایی   :  تعداد 

گردآوری داده برای  منبع 
گزارشات آماری اداره آموزش وپرورش استانمحاسبه منابع و 

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

اداره آموزش وپرورش استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط

کمک به سیاست گذاری در حوزه عدالت آموزشیکاربرد شاخص



سنجش وضعيت عدالت در استان قزوين 90ف

کل دانش آموزان در دوره متوسطه 5-3-2-19- نسبت  تعداد دختران ثبت نامی به تعداد 

کل دانش آموزان در دوره متوسطه جدول 5-41: نسبت تعداد دختران ثبت نامی به تعداد 

نام شاخص
کل دانش آموزان  در دوره  نسبت تعداد دختران ثبت نامی به تعداد 

متوسطه

EDJ19کد شاخص

مفهوم شاخص
که چه بخشی و درصدی از دانش آموزان ثبت نام  این شاخص نشان می دهد 

شده  در دوره متوسطه را دختران تشکیل می دهند. این شاخص مبین 
عدالت جنسیتی در حوزه آموزش است.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

  :  تعداد دانش آموزان دختر ثبت نامی در دوره متوسطه

کل  دانش آموزان ثبت نامی در دوره متوسطه   :  تعداد 

گردآوری داده برای  منبع 
گزارشات آماری اداره آموزش وپرورش استانمحاسبه منابع و 

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

اداره آموزش وپرورش استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط

کمک به سیاست گذاری در حوزه عدالت آموزشیکاربرد شاخص

کل دانش آموزان 5-3-2-20- نسبت  تعداد دانش آموزان فنی و حرفه ای به 

کل دانش آموزان  جدول 5-42: نسبت تعداد دانش آموزان فنی و حرفه ای به 

کل دانش آموزاننام شاخص نسبت تعداد دانش آموزان فنی و حرفه ای به 

EDJ20کد شاخص

کل دانش آموزان  را مفهوم شاخص که چه بخشی و درصدی از   این شاخص نشان می دهد 
دانش آموزان فنی و حرفه ای تشکیل می دهند. 

فرمول اندازه گیری شاخص
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کل دانش آموزاننام شاخص نسبت تعداد دانش آموزان فنی و حرفه ای به 

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

  :  تعداد دانش آموزان فنی و حرفه ای 

کل  دانش آموزان   :  تعداد 

گردآوری داده برای  منبع 
گزارشات آماری اداره آموزش وپرورش استانمحاسبه منابع و 

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

اداره آموزش وپرورش استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط

کمک به سیاست گذاری در حوزه عدالت آموزشیکاربرد شاخص

کز ثابت آموزش فنی و حرفه ای 5-3-2-21- سرانه مرا

کز ثابت آموزش فنی و حرفه ای  جدول 5-4۳:  سرانه مرا

کز ثابت فنی و حرفه اینام شاخص سرانه مرا

EDJ21کد شاخص

مفهوم شاخص

که به ازای هر چند نفر یک مرکز ثابت آموزش و  این شاخص نشان می دهد 
فنی حرفه ای در سطح استان و مناطق مختلف آن وجود دارد. به عبارت دیگر 

کز ثابت آموزش فنی و  این شاخص سطح و میزان دسترسی جمعیت به مرا
حرفه ای را نشان می دهد.  

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

کل جمعیت    :  تعداد 

کز ثابت آموزش فنی و حرفه ای   :  تعداد مرا

گردآوری داده برای  منبع 
محاسبه

گزارش های آماری سازمان آموزش فنی و حرفه ای سالنامه آماری استان و 

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان.دستگاه و نهاد متولی مرتبط

کمک به سیاست گذاری در حوزه عدالت آموزشیکاربرد شاخص
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کز ثابت آموزش فنی و حرفه ای 5-3-2-22- سرانه مربیان مرا

کز ثابت آموزش فنی و حرفه ای  جدول 5-44:  سرانه مرا

کز ثابت آموزش فنی و حرفه ای نام شاخص نسبت  مربیان مرا

EDJ22کد شاخص

مفهوم شاخص

که به ازای هر چند نفر یک مربی در سطح استان  این شاخص نشان می دهد 
و مناطق مختلف آن وجود دارد. به عبارت دیگر این شاخص سطح و میزان 

کز ثابت آموزش فنی و حرفه ای را نشان  دسترسی جمعیت به مربیان مرا
می دهد.  

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

کل جمعیت    :  تعداد 

کز ثابت آموزش فنی و حرفه ای   :  تعداد مربیان مرا

گردآوری داده برای  منبع 
گزارش های آماری سازمان آموزش فنی و حرفه ایمحاسبه سالنامه آماری استان و 

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان.دستگاه و نهاد متولی مرتبط

کمک به سیاست گذاری در حوزه عدالت آموزشیکاربرد شاخص

5-3-2-23- نسبت جمعیت بهره مند شده از دوره های آموزشی فنی و حرفه ای

جدول5 -45: نسبت جمعیت بهره مند شده از دوره های آموزشی فنی و حرفه ای 

نسبت  جمعیت بهره مند شده از دوره های آموزشی فنی و حرفه ای نام شاخص

EDJ23کد شاخص

مفهوم شاخص
که چه درصدی از جمعیت در دوره های آموزشی  این شاخص نشان می دهد 

کز ثابت آموزش فنی و حرفه ای شرکت نموده و از آن  برگزارشده توسط مرا
برخوردار شده اند. 

فرمول اندازه گیری شاخص
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نسبت  جمعیت بهره مند شده از دوره های آموزشی فنی و حرفه ای نام شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

کل جمعیت  :  تعداد    

 :  تعداد افراد شرکت کننده در دوره آموزشی

گردآوری داده برای  منبع 
گزارش های آماری سازمان آموزش فنی و حرفه ایمحاسبه سالنامه آماری استان و 

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان.دستگاه و نهاد متولی مرتبط

کمک به سیاست گذاری در حوزه عدالت آموزشیکاربرد شاخص

5-3-3- شناسنامه شاخص های منتخب برای اندازه گیری عدالت در سالمت
برای اندازه گیری وضعیت عدالت در حوزه سالمت و بهداشت در مطالعات تجربی پیشین معیارها 
و شاخص های متنوع و متعددی بر اساس دیدگاه ها و رویکردهای مختلف معرفی و مورد استفاده 
که بــه برخــی از ابعــاد آن در فصــل دوم و همچنین فصــل چهــارم تحقیق حاضر  گرفتــه اســت  قــرار 
گرفت، بر اســاس  که در بند )5-2-۳( مورد اشــاره قرار  اشــاره شــده اســت. با وجود این، همچنان 
فرآیند طی شده برای انتخاب شاخص های مورد نیاز برای سنجش عدالت بهداشتی یا عدالت در 
گرفتن اولویت ها و مالحظات متولیان امر و هم راستا با اهداف  سالمت در استان قزوین، با در نظر 

توسعه پایدار، 5 شاخص از میان شاخص های مختلف انتخاب شده است.

در این قســمت تالش بر این اســت تا جهت روشن شدن ابعاد و مختصات شاخص ها و معیارهای 
گردد. عدالت در سالمت، شناسنامه تفکیکی هر یک از این شاخص های پنج گانه ارائه 

5-3-3-1- شاخص سرانه بیمارستان

جدول 5-46: شناسنامه شاخص سرانه بیمارستان

سرانه بیمارستاننام شاخص

HEJ01کد شاخص

که به ازای هر چند نفر یک بیمارستان در مفهوم شاخص این شاخص نشان دهنده آن است 
جامعه موردبررسی وجود دارد.
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سرانه بیمارستاننام شاخص

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

کل جمعیت.  :  تعداد 

 :  تعداد بیمارستان

گردآوری داده برای  منبع 
گزارش های آماری دانشگاه علوم پزشکی استان.محاسبه سالنامه آماری استان- 

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

دانشگاه علوم پزشکی استان در سطح استان- وزارت بهداشت در سطح ملی دستگاه و نهاد متولی مرتبط

سیاست گذاری در امر توسعه عدالت در سالمتکاربرد شاخص

کشور کل  5-3-3-2- شاخص سرانه بیمارستان در استان به سرانه 

کشور کل  جدول 5-47: شناسنامه شاخص نسبت سرانه بیمارستان در استان به سرانه 

کشورنام شاخص کل  نسبت سرانه بیمارستان در استان به سرانه 

HEJ02کد شاخص

مفهوم شاخص

که سرانه بیمارستان در استان در مقایسه  این شاخص نشان دهنده آن است 
گر این شاخص برابر یک  کشوری از چه وضعیتی برخوردار است. ا با سرانه 

که سرانه بیمارستان در سطح استان مشابه سرانه  باشد به معنی این است 
کوچک تر بودن این شاخص از عدد یک، نتیجه  کشوری است. در صورت 
کشوری، در سطح استان وضعیت  که نسبت به میانگین  گرفته می شود 

دسترسی به بیمارستان نامطلوب تر است.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

کل جمعیت استان  :  تعداد 

 :  تعداد بیمارستان در استان

کشور کل جمعیت   :  تعداد 

کشور  :  تعداد بیمارستان در 
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کشورنام شاخص کل  نسبت سرانه بیمارستان در استان به سرانه 

گردآوری داده برای  منبع 
کشور محاسبه سالنامه آماری استان- سالنامه آماری 

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

دانشگاه علوم پزشکی استان در سطح استان- وزارت بهداشت در سطح ملی دستگاه و نهاد متولی مرتبط

سیاست گذاری در امر توسعه عدالت در سالمتکاربرد شاخص

5-3-3-3- شاخص سرانه تخت بیمارستان

جدول 5-48: شناسنامه شاخص سرانه تخت  بیمارستان

سرانه تخت بیمارستاننام شاخص

HEJ03کد شاخص

که به ازای هر چند نفر یک تخت مفهوم شاخص این شاخص نشان دهنده آن است 
بیمارستانی در جامعه موردبررسی وجود دارد.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

کل جمعیت.  :  تعداد 

 :  تعداد تخت بیمارستان

گردآوری داده برای  منبع 
گزارش های آماری دانشگاه علوم پزشکی استان.محاسبه سالنامه آماری استان- 

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

دانشگاه علوم پزشکی استان در سطح استان- وزارت بهداشت در سطح ملی دستگاه و نهاد متولی مرتبط

سیاست گذاری در امر توسعه عدالت در سالمتکاربرد شاخص
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کشور کل  5-3-3-4- شاخص سرانه تخت بیمارستان در استان به سرانه 

کشور کل  جدول5 -49: شناسنامه شاخص نسبت سرانه تخت بیمارستان در استان به سرانه 

کشورنام شاخص کل  نسبت سرانه تخت بیمارستان در استان به سرانه 

HEJ04کد شاخص

مفهوم شاخص

که سرانه تخت بیمارستان در استان در  این شاخص نشان دهنده آن است 
گر این شاخص برابر  کشوری از چه وضعیتی برخوردار است. ا مقایسه با سرانه 

که سرانه تخت بیمارستان در سطح استان  یک باشد به معنی این است 
کوچک تر بودن این شاخص از عدد  کشوری است. در صورت  مشابه سرانه 

کشوری، در سطح استان  که نسبت به میانگین  گرفته می شود  یک ، نتیجه 
وضعیت دسترسی به تخت بیمارستان نامطلوب تر است.  

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

کل جمعیت استان.  :  تعداد 

 :  تعداد  تخت بیمارستان در استان

کشور کل جمعیت   :  تعداد 

کشور  :  تعداد تخت بیمارستان در 

گردآوری داده برای  منبع 
کشور محاسبه سالنامه آماری استان- سالنامه آماری 

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

دانشگاه علوم پزشکی استان در سطح استان- وزارت بهداشت در سطح ملی دستگاه و نهاد متولی مرتبط

سیاست گذاری در امر توسعه عدالت در سالمتکاربرد شاخص
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5-3-3-5- شاخص سرانه درمانگاه

جدول 5-50: شناسنامه شاخص سرانه درمانگاه

سرانه درمانگاهنام شاخص

HEJ05کد شاخص

که به ازای هر چند نفر یک درمانگاه در مفهوم شاخص این شاخص نشان دهنده آن است 
جامعه موردبررسی) استان/شهرستان( وجود دارد.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

کل جمعیت.  :  تعداد 

 :  تعداد درمانگاه

گردآوری داده برای  منبع 
گزارش های آماری دانشگاه علوم پزشکی استان.محاسبه سالنامه آماری استان- 

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

دانشگاه علوم پزشکی استان در سطح استان- وزارت بهداشت در سطح ملی دستگاه و نهاد متولی مرتبط

سیاست گذاری در امر توسعه عدالت در سالمتکاربرد شاخص

5-3-3-6- شاخص سرانه داروخانه

جدول 5-51: شناسنامه شاخص سرانه داروخانه

سرانه داروخانهنام شاخص

HEJ06کد شاخص

که به ازای هر چند نفر یک داروخانه در مفهوم شاخص این شاخص نشان دهنده آن است 
جامعه موردبررسی) استان/شهرستان( وجود دارد.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

کل جمعیت.  :  تعداد 

 :  تعداد داروخانه
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سرانه داروخانهنام شاخص

گردآوری داده برای  منبع 
گزارش های آماری دانشگاه علوم پزشکی استان.محاسبه سالنامه آماری استان- 

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

دانشگاه علوم پزشکی استان در سطح استان- وزارت بهداشت در سطح ملی دستگاه و نهاد متولی مرتبط

سیاست گذاری در امر توسعه عدالت در سالمتکاربرد شاخص

5-3-3-7- شاخص سرانه آزمایشگاه

جدول5 -52: شناسنامه شاخص سرانه آزمایشگاه

سرانه آزمایشگاهنام شاخص

HEJ07کد شاخص

که به ازای هر چند نفر یک آزمایشگاه در مفهوم شاخص این شاخص نشان دهنده آن است 
جامعه موردبررسی) استان/شهرستان( وجود دارد.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

کل جمعیت.  :  تعداد 

 :  تعداد آزمایشگاه

گردآوری داده برای  منبع 
گزارش های آماری دانشگاه علوم پزشکی استان.محاسبه سالنامه آماری استان- 

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

دانشگاه علوم پزشکی استان در سطح استان- وزارت بهداشت در سطح ملی دستگاه و نهاد متولی مرتبط

سیاست گذاری در امر توسعه عدالت در سالمتکاربرد شاخص
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5-3-3-8- شاخص سرانه مرکز بهداشت

جدول 5-5۳: شناسنامه شاخص سرانه مرکز بهداشت

سرانه مرکز بهداشتنام شاخص

HEJ08کد شاخص

که به ازای هر چند نفر یک مرکز بهداشت مفهوم شاخص این شاخص نشان دهنده آن است 
در جامعه موردبررسی) استان/شهرستان( وجود دارد.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  تعداد جمعیت.

 :  تعداد مرکز بهداشت

گردآوری داده برای  منبع 
گزارش های آماری دانشگاه علوم پزشکی استان.محاسبه سالنامه آماری استان- 

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

دانشگاه علوم پزشکی استان در سطح استان- وزارت بهداشت در سطح ملی دستگاه و نهاد متولی مرتبط

سیاست گذاری در امر توسعه عدالت در سالمتکاربرد شاخص

5-3-3-9- شاخص سرانه پزشک

جدول 5-54:  شناسنامه شاخص سرانه پزشک

سرانه پزشکنام شاخص

HEJ09کد شاخص

که به ازای هر چند نفر یک  پزشک در مفهوم شاخص این شاخص نشان دهنده آن است 
جامعه موردبررسی) استان/شهرستان( وجود دارد.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  تعداد جمعیت.

 :  تعداد پزشک
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سرانه پزشکنام شاخص

گردآوری داده برای  منبع 
گزارش های آماری دانشگاه علوم پزشکی استان.محاسبه سالنامه آماری استان- 

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

دانشگاه علوم پزشکی استان در سطح استان- وزارت بهداشت در سطح ملی دستگاه و نهاد متولی مرتبط

سیاست گذاری در امر توسعه عدالت در سالمتکاربرد شاخص

5-3-3-10- شاخص سرانه پیراپزشک

جدول 5-55: شناسنامه شاخص سرانه پیراپزشک

سرانه پیراپزشکنام شاخص

HEJ010کد شاخص

که به ازای هر چند نفر یک پیراپزشک در مفهوم شاخص این شاخص نشان دهنده آن است 
جامعه موردبررسی) استان/شهرستان( وجود دارد.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  تعداد جمعیت.

 :  تعداد پیراپزشک

گردآوری داده برای  منبع 
گزارش های آماری دانشگاه علوم پزشکی استان.محاسبه سالنامه آماری استان- 

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

دانشگاه علوم پزشکی استان در سطح استان- وزارت بهداشت در سطح ملی دستگاه و نهاد متولی مرتبط

سیاست گذاری در امر توسعه عدالت در سالمتکاربرد شاخص
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کادر اداری و پشتیبانی حوزه بهداشت و درمان 5-3-3-11- شاخص نسبت جمعیت به 

کادر اداری و پشتیبانی حوزه بهداشت و درمان جدول 5-56: شناسنامه شاخص نسبت جمعیت به 

کادر اداری و پشتیبانی حوزه بهداشت و درماننام شاخص نسبت جمعیت به 

HEJ011کد شاخص

مفهوم شاخص
کارکن  که به ازای هر چند نفر یک  این شاخص نشان دهنده آن است 

پشتیبانی و خدماتی در حوزه درمان و بهداشت در جامعه موردبررسی) 
استان/شهرستان( وجود دارد.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  تعداد جمعیت.

کارکنان اداری و پشتیبانی حوزه بهداشت و درمان  :  تعداد 

گردآوری داده برای  منبع 
گزارش های آماری دانشگاه علوم پزشکی استان.محاسبه سالنامه آماری استان- 

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

دانشگاه علوم پزشکی استان در سطح استان- وزارت بهداشت در سطح ملی دستگاه و نهاد متولی مرتبط

سیاست گذاری در امر توسعه عدالت در سالمتکاربرد شاخص

کننــده از خدمــات بهداشــتی ســالم و  5-3-3-12- شــاخص نســبت جمعیــت اســتفاده 
مدیریت شده

کننده از خدمات بهداشتی سالم و مدیریت شده جدول 5-57: شناسنامه شاخص نسبت جمعیت استفاده 

کننده از خدمات بهداشتی سالم و مدیریت شدهنام شاخص نسبت جمعیت استفاده 

HEJ12کد شاخص

که چه بخشی از جمعیت با خانوارها از مفهوم شاخص این شاخص نشان دهنده آن است 
خدمات بهداشتی سالم و مدیریت شده بهره مند شده اند.

فرمول اندازه گیری شاخص
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کننده از خدمات بهداشتی سالم و مدیریت شدهنام شاخص نسبت جمعیت استفاده 

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

که از خدمات بهداشتی سالم و مدیریت   :  تعداد افراد یا خانوارهایی 
شده استفاده می کنند. 

کل افراد یا خانوارهای جامعه موردبررسی.  :  تعداد 

گردآوری داده برای  منبع 
محاسبه

ح آمارگیری از   گزارش های آماری دانشگاه علوم پزشکی استان- داده های خام طر
درآمد و هزینه خانوارها- سالنامه آماری استان بخش بهداشت.

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

دانشگاه علوم پزشکی استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط

سیاست گذاری در امر توسعه عدالت در سالمتکاربرد شاخص

5-3-3-13- شاخص دسترسی به شبکه عمومی فاضالب

جدول 5-58: شناسنامه شاخص دسترسی به شبکه عمومی فاضالب

دسترسی به شبکه عمومی فاضالبنام شاخص

HEJ13کد شاخص

که چه بخشی خانوارها به شبکه عمومی مفهوم شاخص این شاخص نشان دهنده آن است 
فاضالب متصل هستند .

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

که به شبکه عمومی فاضالب متصل هستند  :  تعداد خانوارهایی 

کل خانوارهای جامعه موردبررسی.  :  تعداد 

گردآوری داده برای  منبع 
محاسبه

ح  گزارش های آماری دانشگاه علوم پزشکی استان- داده های خام طر
آمارگیری از  درآمد و هزینه خانوارها- سالنامه آماری استان بخش بهداشت.

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

دانشگاه علوم پزشکی استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط

سیاست گذاری در امر توسعه عدالت در سالمتکاربرد شاخص
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5-3-3-14- شاخص سرانه فضاهای ورزشی) سالن های ورزشی و استخرها(

جدول 5-59: شناسنامه شاخص سرانه فضاهای ورزشی

سرانه فضاهای ورزشینام شاخص

HEJ14کد شاخص

مفهوم شاخص
که به ازای هر چند نفر ، یک فضای  این شاخص نشان دهنده آن است 

ورزشی)سالن ورزشی  و استخر( در جامعه موردبررسی) استان/ شهرستان( 
وجود دارد.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  تعداد فضای ورزشی) سالن ورزشی/ و استخر(

کل خانوارهای جامعه موردبررسی.  :  تعداد 

گردآوری داده برای  منبع 
کل ورزش و جوانان استان- سالنامه آماری استان محاسبه اداره 

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

سازمان ورزش و جوانان استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط

سیاست گذاری در امر توسعه عدالت در سالمتکاربرد شاخص

5-3-3-15- شاخص سرانه پارک ها و فضای سبز شهری

جدول 5-60:  شناسنامه شاخص سرانه پارک ها و فضای سبز شهری

سرانه پارکها و فضای سبز شهرینام شاخص

HEJ15کد شاخص

که هزینه های صرف شده در امور  سالمت مفهوم شاخص این شاخص نشان دهنده آن است 
کل هزینه های خانوار را شکل می دهد چه بخشی و سهمی از 

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  هزینه های سالمت 

 :  تعداد جمعیت
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سرانه پارکها و فضای سبز شهرینام شاخص

گردآوری داده برای  منبع 
کل ورزش و جوانان استان- سالنامه آماری استان محاسبه شهرداری - اداره 

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

شهرداری- سازمان ورزش و جوانان استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط

سیاست گذاری در امر توسعه عدالت در سالمتکاربرد شاخص

کل هزینه های خانوار 5-3-3-16- سهم هزینه های سالمت در 

کل هزینه های خانوار جدول 5-61: شناسنامه سهم هزینه های سالمت در 

کل هزینه های خانوارنام شاخص سهم هزینه های سالمت در 

HEJ16کد شاخص

که به ازای هر نفر ، چه میزان پارک یا مفهوم شاخص این شاخص نشان دهنده آن است 
فضای سبز شهری در جامعه موردبررسی) استان/ شهرستان( وجود دارد.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

کل خانوارها  : تعداد 

کل هزینه خانوار iام  : 

 : هزینه سالمت خانوار iام  

گردآوری داده برای  منبع 
ح آمارگیری از  درآمد و هزینه خانوارها  محاسبه داده های خام طر

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

سازمان برنامه وبودجه استان، سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، دستگاه و نهاد متولی مرتبط
استانداری

سیاست گذاری در حوزه عدالت در سالمت و بهداشتکاربرد شاخص
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5-3-3-17- ضریب نفوذ بیمه 

جدول 5-62: شناسنامه شاخص ضریب نفوذ بیمه

ضریب نفوذ بیمهنام شاخص

HEJ17کد شاخص

مفهوم شاخص

کل اقتصاد استان از شاخص  برای مقایسه وضعیت صنعت بیمه استان با 
ضریب نفوذ بیمه استفاده می شود. این شاخص حاصل تقسیم حق بیمه 
تولیدی به تولید ناخالص داخلی است و بیانگر حرکت سریع تر)آهسته تر( 

کشور است. صنعت بیمه در مقایسه با مجموعه اقتصاد 

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 : حق بیمه

 : تولید ناخالص داخلی استان

گردآوری داده برای  منبع 
حساب های منطقه ای  محاسبه

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کشوری، سازمان دستگاه و نهاد متولی مرتبط سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی 
برنامه وبودجه استان، سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، استانداری

سیاست گذاری در حوزه عدالت در سالمت و بهداشتکاربرد شاخص

5-3-3-18- میزان مرگ ومیر نوزادان 

جدول5 -6۳: شناسنامه شاخص میزان مرگ ومیر نوزادان

میزان مرگ ومیر نوزاداننام شاخص

HEJ18کد شاخص

مفهوم شاخص

که از تقسیم  این شاخص یک شاخص بهداشتی است 
تعداد مرگ ومیر نوزادان کمتر از یک ماه )28 روز( در طول یک سال به نوزادان 

زنده متولد شده در همان سال به دست می آید و حاصل آن در 1000 ضرب 
که در ازای هر 1000 بچه زنده متولد شده  می شود. این شاخص نشان می دهد 

در یک سال چند نفر از آن ها پیش از یک ماهگی می میرند

فرمول اندازه گیری شاخص
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میزان مرگ ومیر نوزاداننام شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 : تعداد مرگ ومیر نوزادان در یک دوره

 : تعداد نوزادان زنده متولد شده  در یک دوره

گردآوری داده برای  منبع 
کل ثبت احوال استان محاسبه گزارش های دانشگاه علوم پزشکی - اداره 

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

دانشگاه علوم پزشکیدستگاه و نهاد متولی مرتبط

سیاست گذاری در حوزه عدالت در سالمت و بهداشتکاربرد شاخص

کودکان 5-3-3-19- میزان مرگ ومیر 

کودکان جدول 5-64: شناسنامه شاخص میزان مرگ ومیر 

کودکاننام شاخص میزان مرگ ومیر 

HEJ19کد شاخص

مفهوم شاخص
کودکان یک شاخص بهداشتی و مرتبط با توسعه  شاخص مرگ ومیر 

کمتر از 5 سال را نسبت به 1000  که تعداد مرگ افراد  اقتصادی و اجتماعی است 
کمتر از 5 سال نشان می دهد. کودک 

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

کمتر از 5 سال در یک دوره کودکان   : تعداد مرگ ومیر 

کمتر از 5 سال  در یک دوره کودکان  کل   : تعداد 

گردآوری داده برای  منبع 
کل ثبت احوال استان محاسبه گزارش های دانشگاه علوم پزشکی - اداره 

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

دانشگاه علوم پزشکیدستگاه و نهاد متولی مرتبط

سیاست گذاری در حوزه عدالت در سالمت و بهداشتکاربرد شاخص
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5-3-3-20- شاخص امید به زندگی

جدول 5-65: شناسنامه شاخص امید به زندگی

امید به زندگینام شاخص

HEJ20کد شاخص

مفهوم شاخص

که نشان می دهد  امید به زندگی یا متوسط طول عمر یک شاخص آماری است 
اعضای یک جامعه به طور میانگین چقدر عمر می کنند، یا به عبارت دیگر، 
کنند. هر چه شاخص های بهداشتی و همچنین  انتظار می رود چقدر عمر 
درمانی بهبود یابد امید زندگی افزایش خواهد یافت و ازاین رو این شاخص 

یکی از شاخص های سنجش پیشرفت و عقب ماندگی است. 

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
 : متوسط امید به زندگی در جامعه موردبررسیبرای محاسبه

گردآوری داده برای  منبع 
کل ثبت احوال استان محاسبه گزارش های دانشگاه علوم پزشکی - اداره 

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

دانشگاه علوم پزشکیدستگاه و نهاد متولی مرتبط

سیاست گذاری در حوزه عدالت در سالمت و بهداشتکاربرد شاخص

5-3-4- شناسنامه شاخص های منتخب برای اندازه گیری عدالت جنسیتی
در این قســمت تالش بر این اســت تا جهت روشن شدن ابعاد و مختصات شاخص ها و معیارهای 

گردد. عدالت جنسیتی منتخب، شناسنامه تفکیکی هر یک از این شاخص ها ارائه 
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کرسی های در اختیار زنان در مجلس 5-3-4-1- شاخص نسبت تعداد 

کرسی های در اختیار زنان در مجلس جدول 5- 66: شناسنامه شاخص نسبت تعداد 

کرسی های در اختیار زنان در مجلسنام شاخص نسبت تعداد 

GEJ01کد شاخص

که زنان از چه سهم و جایگاهی در ساختار مفهوم شاخص این شاخص نشان می دهد 
قانون گذاری برخوردارند. 

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  تعداد نمایندگان زن استان در مجلس در هر دوره 

کل نمایندگان استان در مجلس  :  تعداد 

گردآوری داده برای  منبع 
گزارش های مجلس شورای اسالمیمحاسبه گزارش های آماری استانداری- 

دوره های چهار ساله نمایندگی مجلس شورای اسالمیتواتر و زمان محاسبه شاخص

استانداری دستگاه و نهاد متولی مرتبط

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت جنسیتی و ارتقا کاربرد شاخص
سهم زنان در ساختار قانون گذاری

کرســی های در اختیار زنان در شــورای اسالمی شهر/ 5-3-4-2- شــاخص نســبت تعداد 
روستا

کرسی های در اختیار زنان در شورای اسالمی شهر/روستا جدول 5- 67: شناسنامه شاخص نسبت تعداد 

کرسی های در اختیار زنان در شورای اسالمی شهر/روستانام شاخص نسبت تعداد 

GEJ02کد شاخص

که زنان از چه سهم و جایگاهی در شوراهای مفهوم شاخص این شاخص نشان می دهد 
اسالمی شهر یا روستاها برخوردارند. 

فرمول اندازه گیری شاخص
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کرسی های در اختیار زنان در شورای اسالمی شهر/روستانام شاخص نسبت تعداد 

داده ها و متغیرهای مورد 
استفاده برای محاسبه

 :  تعداد اعضای زن  شورای اسالمی شهر/ روستا در هر دوره 

کل اعضای شورای اسالمی شهر/روستا در هر دوره  :  تعداد 

گردآوری داده برای  منبع 
گزارش های آماری استانداری و فرمانداری شهرستان هامحاسبه

دوره های چهار ساله شوراهای شهر و روستاتواتر و زمان محاسبه شاخص

استانداری و فرمانداری هادستگاه و نهاد متولی مرتبط

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت جنسیتی و ارتقا کاربرد شاخص
سهم زنان در ساختار قانون گذاری

5-3-4-3- شاخص نسبت زنان در مناصب مدیریتی استان

جدول 5-68: شناسنامه شاخص نسبت زنان در مناصب مدیریتی استان

نسبت زنان در مناصب مدیریتی استاننام شاخص

GEJ03کد شاخص

که زنان از چه سهم و جایگاهی در مناصب مفهوم شاخص این شاخص نشان می دهد 
مدیریتی استان برخوردارند

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  تعداد مدیران زن استان در سال موردنظر 

کل مناصب مدیریتی استان در سال موردنظر  :  تعداد 

گردآوری داده برای  منبع 
محاسبه

کار،  گزارش های آماری استانداری- سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اداره 
تعاون و تامین اجتماعی، سازمان های مرتبط

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کار، تعاون و تامین دستگاه و نهاد متولی مرتبط استانداری- سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اداره 
اجتماعی، سازمان های مرتبط

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت جنسیتی و ارتقا کاربرد شاخص
گذاری سهم زنان در ساختار قانون 
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5-3-4-4- شاخص نسبت زنان دارای تلفن همراه به مردان دارای تلفن همراه

جدول 5-69: شناسنامه  شاخص نسبت زنان دارای تلفن همراه به مردان دارای تلفن همراه

نسبت زنان دارای تلفن همراه به مردان دارای تلفن همراهنام شاخص

GEJ04کد شاخص

این شاخص نشان دهنده میزان برخورداری زنان از خدمات تلفن همراه در مفهوم شاخص
سطح جامعه موردبررسی است.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  تعداد زنان دارای تلفن همراه 

کل مشترکین تلفن همراه   :  تعداد 

گردآوری داده برای  منبع 
گزارش های آماری شرکت مخابرات استان قزوینمحاسبه

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

شرکت مخابرات استان قزوین دستگاه و نهاد متولی مرتبط

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت جنسیتی و کاربرد شاخص
برخورداری متناسب زنان از خدمات تلفن همراه. 

5-3-4-5- شاخص درصد دانش آموزان دختر در مقطع ابتدایی

جدول 5-70: شناسنامه  شاخص درصد دانش آموزان دختر در مقطع ابتدایی

درصد دانش آموزان دختر در مقطع ابتدایینام شاخص

GEJ05کد شاخص

که در مقطع ابتدایی دانش آموزان دختر مفهوم شاخص این شاخص نشان دهنده این است 
کشور را تشکیل می دهد.  کل دانش آموزان  چه بخشی از 

فرمول اندازه گیری شاخص
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درصد دانش آموزان دختر در مقطع ابتدایینام شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  تعداد  دانش آموزان دختر در مقطع ابتدایی در سال مد نظر

کل دانش آموزان در مقطه ابتدایی در سال مد نظر   :  تعداد 

گردآوری داده برای  منبع 
کل آموزش وپرورش استانمحاسبه گزارش های آماری اداره 

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل آموزش وپرورش استان دستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  جنسیتی در کاربرد شاخص
بخش آموزش 

5-3-4-6- شاخص درصد دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه

جدول5 -71: شناسنامه  شاخص درصد دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه

درصد دانش آموزان دختر در مقطع  متوسطهنام شاخص

GEJ06کد شاخص

که در مقطع متوسطه دانش آموزان دختر مفهوم شاخص این شاخص نشان دهنده این است 
کشور را تشکیل می دهد.  کل دانش آموزان  چه بخشی از 

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  تعداد  دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه در سال مد نظر

کل دانش آموزان در مقطع متوسطه در سال مد نظر   :  تعداد 

گردآوری داده برای  منبع 
کل آموزش وپرورش استانمحاسبه گزارش های آماری اداره 

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل آموزش وپرورش استان دستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  جنسیتی در کاربرد شاخص
بخش آموزش 
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خ باسوادی مردان خ باسوادی زنان به نر 5-3-4-7- شاخص نسبت نر

خ باسوادی مردان خ باسوادی زنان به نر جدول5 -72: شناسنامه  شاخص نر

خ باسوادی مرداننام شاخص خ باسوادی زنان به نر نسبت نر

GEJ07کد شاخص

مفهوم شاخص

خ باسوادی زنان در مقایسه با  که  نر این شاخص نشان دهنده این است 
که این شاخص نزدیک به  مردان از چه وضعیتی برخوردار است . در صورتی 
یک باشد حکایت از وجود برابری و عدالت جنسیتی در امر آموزش است. هر 

کوچک تر باشد نشان دهنده عدم وجود عدالت  اندازه این شاخص از عدد یک 
جنسیتی در امر آموزش است.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

خ باسوادی زنان در سال مد نظر  : نر

خ باسوادی مردان در سال مد نظر   :  نر

گردآوری داده برای  منبع 
محاسبه

کل آموزش وپرورش استان، سالنامه آماری استان)  گزارش های آماری اداره 
بخش آموزش( 

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل آموزش وپرورش استان دستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  جنسیتی در کاربرد شاخص
بخش آموزش 

کل شاغلین 5-3-4-8- شاخص نسبت زنان شاغل به 

کل شاغلین جدول 5-7۳: شناسنامه  شاخص نسبت زنان شاغل به 

کل اشتغالنام شاخص نسبت زنان شاغل به 

GEJ08کد شاخص

کل اشتغال جامعه مفهوم شاخص که  زنان چه سهمی از  این شاخص نشان دهنده این است 
موردنظر)استان یا شهرستان( را به خود اختصاص داده اند.

فرمول اندازه گیری شاخص



3ففلصف5ـ  عناونام  عاخع هاا منناد انداته  یتا عدالت در اونا  :زبین

کل اشتغالنام شاخص نسبت زنان شاغل به 

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 : تعداد اشتغال زنان در استان در سال مد نظر

کل اشتغال استان در سال مد نظر   :  تعداد 

گردآوری داده برای  منبع 
سالنامه آماری استان محاسبه

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کار، تعاون و تامین اجتماعیدستگاه و نهاد متولی مرتبط کل  اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  جنسیتی در  امر کاربرد شاخص
اشتغال و مشارکت اقتصادی

که پیش از 15 سالگی ازدواج نموده 5-3-4-9- شاخص نسبت زنان14 تا 19 سال 

که پیش از 15 سالگی ازدواج نموده اند جدول5 -74: شناسنامه شاخص نسبت زنان14 تا 19 سال 

که پیش از 15 سالگی ازدواج نموده اندنام شاخص نسبت زنان 14 تا 19 سال 

GEJ09کد شاخص

کوچک تر از 19 مفهوم شاخص که چه بخشی از زنان در سنین  این شاخص نشان می دهد 
سال ازدواج نموده اند. 

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

که در سنین 14 تا 19 سال در دوره موردنظر ازدواج   :  تعداد زنانی 
کرده اند

کرده اند که در دوره موردنظر ازدواج  کل زنانی   :  تعداد 

گردآوری داده برای  منبع 
کل ثبت احوال استان.محاسبه گزارش های آماری اداره 

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل ثبت احوال استان.دستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  جنسیتی و کاربرد شاخص
صیانت از حقوق زنان
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تــر دارای زندگــی مشــترک و   5-3-4-10- شــاخص نســبت زنــان و دختــران 15 ســال و باال
موضوع خشــونت های جســمی، جنســی یا روانی از ســوی شــریک زندگی فعلی یا ســابق 

گذشته بر اساس شکل خشونت وسن آن ها، آن ها در 11 ماه 

جدول 5-75: شناسنامه شاخص نسبت زنان و دختران 15 سال و باالتر دارای زندگی مشترک و موضوع خشونت های 
گذشته بر اساس شکل خشونت وسن  جســمی، جنســی یا روانی از ســوی شریک زندگی فعلی یا ســابق آن ها در 11 ماه 

آن ها

نام شاخص
تر دارای زندگی مشترک و  موضوع  نسبت زنان و دختران 15 سال و باال
خشونت های جسمی، جنسی یا روانی از سوی شریک زندگی فعلی یا 

گذشته بر اساس شکل خشونت وسن آن ها، سابق آن ها در 11 ماه 

GEJ10کد شاخص

مفهوم شاخص
که چه بخشی از زنان  و دختران  15 سال به باال از  این شاخص نشان می دهد 
سوی شریک زندگی خود موضوع خشونت های جسمی، جنسی یا روانی قرار 

گرفته اند. 

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

گدشته از سوی شریک زندگی خود  که طی 11 ماه   :  تعداد زنانی 
گرفته اند. موضوع خشونت های جسمی، جنسی یا روانی قرار 

گذشته کل زنانی متاهل طی 11 ماه   :  تعداد 

گردآوری داده برای  منبع 
محاسبه

گزارش های آماری قوه  کل پزشکی قانونی استان،  گزارش های آماری اداره 
قضاییه

سالیانهتواتر و زمان محاسبه شاخص

گزارش های آماری قوه قضاییهدستگاه و نهاد متولی مرتبط کل پزشکی قانونی استان،  کل اداره  اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  جنسیتی و کاربرد شاخص
صیانت از حقوق زنان

5-3-5- شناسنامه شاخص های منتخب برای اندازه گیری عدالت اجتماعی
در این قســمت تالش بر این اســت تا جهت روشن شدن ابعاد و مختصات شاخص ها و معیارهای 

گردد. عدالت اجتماعی منتخب ، شناسنامه تفکیکی هر یک از این شاخص ها ارائه 
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کتابخانه های عمومی 5-3-5-1- شاخص نسبت جمعیت به تعداد 

کتابخانه های عمومی جدول 5- 76: شناسنامه شاخص نسبت جمعیت به تعداد 

کتابخانه های عمومینام شاخص نسبت جمعیت به تعداد 

SJ01کد شاخص

مفهوم شاخص
کتابخانه ها را نشان داده و مبین آن  این شاخص سطح دسترسی جمعیت به 
کتابخانه  در سطح استان/ شهرستان وجود  که   درازای هر چند نفر یک  است 

دارد.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

کتابخانه ها   :  تعداد 

 :  تعداد  جمعیت

گردآوری داده برای  منبع 
گردشگریمحاسبه کشور- بخش فرهنگ و  سالنامه آماری 

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل  فرهنگ و ارشاد اسالمی استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  اجتماعی و کاربرد شاخص
فرهنگی

کتابخانه ها به  تعداد جمعیت  کتاب های موجود در  5-3-5-2- شاخص نسبت تعداد 

کتابخانه ها به جمعیت  کتاب های موجود در  جدول 5- 77: شناسنامه شاخص نسبت تعداد 

کتابخانه ها  به جمعیت نام شاخص کتاب های موجود در  نسبت تعداد 

SJ02کد شاخص

مفهوم شاخص
کتاب های موجود در  این شاخص میزان و چگونگی دسترسی جمعیت به 

که   در ازای هر چند نفر  کتابخانه های عمومی  را نشان داده و مبین آن است 
کتابخانه های عمومی استان/ شهرستان وجود دارد. کتاب در  یک 

فرمول اندازه گیری شاخص
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کتابخانه ها  به جمعیت نام شاخص کتاب های موجود در  نسبت تعداد 

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

کتابخانه ها  کتاب های موجود در    :  تعداد 
 :  تعداد  جمعیت

گردآوری داده برای  منبع 
محاسبه

گردشگری کشور- بخش فرهنگ و  سالنامه آماری 

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل  فرهنگ و ارشاد اسالمی استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 

کاربرد شاخص
مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  اجتماعی و 

فرهنگی

کل جمعیت کتابخانه های عمومی به  5-3-5-3- شاخص نسبت اعضای 

کل جمعیت کتابخانه های عمومی به  جدول 5- 78: شناسنامه شاخص نسبت اعضای 

کل جمعیتنام شاخص کتابخانه های عمومی به  نسبت اعضای 

SJ03کد شاخص

کتابخانه های عمومی مفهوم شاخص که چند درصد از جمعیت عضو  این شاخص نشان می دهد 
بوده و از آن استفاده می نمایند. 

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

کتابخانه ها   :  تعداد اعضای 

 :  تعداد  جمعیت

گردآوری داده برای  منبع 
گردشگریمحاسبه کشور- بخش فرهنگ و  سالنامه آماری 

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل  فرهنگ و ارشاد اسالمی استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  اجتماعی و کاربرد شاخص
فرهنگی
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کتاب های منتشر شده به تعداد جمعیت  5-3-5-4- شاخص نسبت تعداد 

کتاب های منتشر شده به جمعیت  جدول 5- 79: شناسنامه شاخص نسبت تعداد 

کتاب های منتشر شده به  جمعیت نام شاخص نسبت تعداد 

SJ04کد شاخص

مفهوم شاخص
کتاب های منتشر شده  این شاخص میزان و چگونگی دسترسی جمعیت به 
که   در ازای هر چند نفر یک  در سطح استان را نشان داده و مبین آن است 

کتاب منتشر شده است.  

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

کتاب های منتشر شده   :  تعداد 

 :  تعداد  جمعیت

گردآوری داده برای  منبع 
گردشگریمحاسبه کشور- بخش فرهنگ و  سالنامه آماری 

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل  فرهنگ و ارشاد اسالمی استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  اجتماعی و کاربرد شاخص
فرهنگی

کانون پرورش فکری  کز فرهنگی و هنری  5-3-5-5- شاخص نسبت جمعیت به تعداد مرا
کودکان و نوجوانان

کودکان  کانون پرورش فکری  کز فرهنگی و هنری  جدول 5- 80: شناسنامه شاخص نسبت جمعیت به تعداد مرا

کانوننام شاخص کز فرهنگی و هنری  نسبت جمعیت به تعداد مرا

SJ05کد شاخص

کانون مفهوم شاخص کز فرهنگی و هنری  این شاخص میزان و چگونگی دسترسی جمعیت به مرا
کودکان و نوجوانان در استان را نشان می دهد.  پرورش فکری 

فرمول اندازه گیری شاخص
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کانوننام شاخص کز فرهنگی و هنری  نسبت جمعیت به تعداد مرا

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

کودکان و نوجوانان  کانون پرورش فکری  کز فرهنگی و هنری   :  تعداد مرا

 :  تعداد  جمعیت

گردآوری داده برای  منبع 
گردشگریمحاسبه کشور- بخش فرهنگ و  سالنامه آماری 

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کودکان و نوجواناندستگاه و نهاد متولی مرتبط کانون پرورش فکری 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  اجتماعی و کاربرد شاخص
فرهنگی

کودکان  کانون پرورش فکری  کز فرهنگی و هنری  5-3-5-6- شــاخص نســبت اعضای مرا
و نوجوانان به جمعیت

کــودکان و نوجوانان  کانون پرورش فکری  کز فرهنگی و هنــری  جدول 5- 81: شناســنامه شــاخص نســبت اعضــای مرا
به جمعیت

کودکان و نام شاخص کانون پرورش فکری  کز فرهنگی و هنری  نسبت اعضای مرا
نوجوانان به جمعیت

SJ06کد شاخص

کز فرهنگی و مفهوم شاخص که چه بخشی از جمعیت در مرا این شاخص نشان می دهد 
کودکان و نوجوانان عضو هستند کانون پرورش فکری  هنری 

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

کودکان  کانون پرورش فکری  کز فرهنگی و هنری   :  تعداد اعضای مرا
و نوجوانان 

 :  تعداد  جمعیت

گردآوری داده برای  منبع 
گردشگریمحاسبه کشور- بخش فرهنگ و  سالنامه آماری 

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کودکان و نوجواناندستگاه و نهاد متولی مرتبط کانون پرورش فکری 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  اجتماعی و فرهنگیکاربرد شاخص
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کز مذهبی) سرانه فضاهای مذهبی( 5-3-5-7- شاخص نسبت جمعیت به مرا

کز مذهبی) سرانه فضاهای مذهبی( جدول 5- 82: شناسنامه شاخص نسبت جمعیت به مرا

کز مذهبی) سرانه فضاهای مذهبی(نام شاخص نسبت جمعیت به مرا

SJ07کد شاخص

کز مذهبی در استان را مفهوم شاخص این شاخص میزان و چگونگی دسترسی جمعیت به مرا
نشان می دهد.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

کز مذهبی  :  تعداد مرا

 :  تعداد  جمعیت

گردآوری داده برای  منبع 
گزارش های آماری سازمان اوقاف و امور خیریهمحاسبه

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

سازمان اوقاف و امور خیریهدستگاه و نهاد متولی مرتبط

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  اجتماعی و کاربرد شاخص
فرهنگی

5-3-5-8- شاخص نسبت جمعیت به تعداد سازمان های مردم نهاد

جدول 5- 8۳: شناسنامه شاخص نسبت جمعیت به تعداد سازمان های مردم نهاد

نسبت جمعیت به تعداد سازمان های مردم نهادنام شاخص

SJ08کد شاخص

این شاخص میزان و چگونگی دسترسی جمعیت به سازمان های مردم نهاد در مفهوم شاخص
استان را نشان می دهد.

فرمول اندازه گیری شاخص
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نسبت جمعیت به تعداد سازمان های مردم نهادنام شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  تعداد سازمان های مردم نهاد

 :  تعداد  جمعیت

گردآوری داده برای  منبع 
گزارش های آماری استانداریمحاسبه

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

استانداری دستگاه و نهاد متولی مرتبط

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  اجتماعی و کاربرد شاخص
فرهنگی

5-3-5-9- شاخص نسبت جمعیت به تعداد سینما  

جدول 5- 84: شناسنامه شاخص نسبت جمعیت به تعداد سینما  

نسبت جمعیت به تعداد سینما  نام شاخص

SJ09کد شاخص

این شاخص میزان و چگونگی دسترسی جمعیت به  سینماها در استان را نشان مفهوم شاخص
می دهد.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  تعداد سینما

 :  تعداد  جمعیت

گردآوری داده برای  منبع 
سالنامه آماری استان- بخش فرهنگمحاسبه

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل  فرهنگ و ارشاد اسالمی استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  اجتماعی و کاربرد شاخص
فرهنگی
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5-3-5-10- شاخص نسبت جمعیت به تعداد سالن سینما  

جدول 5- 85: شناسنامه شاخص نسبت جمعیت به تعداد سالن سینما  

نسبت جمعیت به تعداد سالن سینما  نام شاخص

SJ10کد شاخص

این شاخص میزان و چگونگی دسترسی جمعیت به سالن سینماها در استان را مفهوم شاخص
نشان می دهد.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  تعداد سالن سینما

 :  تعداد جمعیت

گردآوری داده برای  منبع 
سالنامه آماری استان- بخش فرهنگمحاسبه

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل  فرهنگ و ارشاد اسالمی استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  اجتماعی و کاربرد شاخص
فرهنگی

5-3-5-11- شاخص نسبت جمعیت به تعداد صندلی های سینما  

جدول5 - 86: شناسنامه شاخص نسبت جمعیت به تعداد صندلی های سینما  

نسبت جمعیت به تعداد صندلی های سینما  نام شاخص

SJ11کد شاخص

این شاخص میزان و چگونگی دسترسی جمعیت به صندلی های سینماها در مفهوم شاخص
استان را نشان می دهد.

فرمول اندازه گیری شاخص
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نسبت جمعیت به تعداد صندلی های سینما  نام شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  تعداد صندلی های سینما

 :  تعداد جمعیت

گردآوری داده برای  منبع 
سالنامه آماری استان- بخش فرهنگمحاسبه

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل  فرهنگ و ارشاد اسالمی استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  اجتماعی و کاربرد شاخص
فرهنگی

5-3-5-12- شاخص سرانه تولید برنامه های رادیویی  

جدول 5- 87: شناسنامه شاخص سرانه تولید برنامه های رادیویی

سرانه تولید برنامه های رادیویینام شاخص

SJ12کد شاخص

این شاخص میزان و چگونگی دسترسی جمعیت به برنامه های رادیویی در مفهوم شاخص
استان را نشان می دهد.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

:  تعداد برنامه های رادیویی  

 :  تعداد جمعیت

گردآوری داده برای  منبع 
سالنامه آماری استان- بخش فرهنگمحاسبه

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

سازمان صدا و سیمای استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  اجتماعی و کاربرد شاخص
فرهنگی
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5-3-5-13- شاخص سرانه تولید برنامه های تلویزیونی  

جدول 5- 88: شناسنامه شاخص سرانه تولید برنامه های تلویزیونی

سرانه تولید برنامه های تلویزیونینام شاخص

SJ13کد شاخص

این شاخص میزان و چگونگی دسترسی جمعیت به برنامه های تلویزیونی در مفهوم شاخص
استان را نشان می دهد.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  تعداد برنامه های تلویزیونی

 :  تعداد جمعیت

گردآوری داده برای  منبع 
سالنامه آماری استان- بخش فرهنگمحاسبه

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

سازمان صداوسیمای استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  اجتماعی و کاربرد شاخص
فرهنگی

5-3-5-14- شاخص نسبت جمعیت برخوردار از تلفن همراه

جدول 5- 89: شناسنامه شاخص نسبت جمعیت برخوردار از تلفن همراه

نسبت جمعیت برخوردار از تلفن همراهنام شاخص

SJ14کد شاخص

این شاخص نشان می دهد چه بخش از  جمعیت جامعه از  تلفن همراه برخوردار مفهوم شاخص
بوده و از آن استفاده می کنند

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  تعداد مشترکین تلفن همراه

 :  تعداد جمعیت
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نسبت جمعیت برخوردار از تلفن همراهنام شاخص

گردآوری داده برای  منبع 
سالنامه آماری استان- بخش ارتباطاتمحاسبه

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل ارتباطات و فناوری اطالعات استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  اجتماعی و کاربرد شاخص
فرهنگی

5-3-5-15- شاخص نسبت خانوارهای برخوردار از تلفن ثابت

جدول 5- 90: شناسنامه شاخص نسبت خانوارهای برخوردار از تلفن ثابت

نسبت خانوارهای برخوردار از تلفن ثابتنام شاخص

SJ15کد شاخص

این شاخص نشان می دهد چه بخشی از  خانوارها  از خط تلفن ثابت برخوردار مفهوم شاخص
بوده و از آن استفاده می کنند

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  تعداد مشترکین تلفن ثابت

 :  تعداد جمعیت

گردآوری داده برای  منبع 
سالنامه آماری استان- بخش ارتباطاتمحاسبه

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل ارتباطات و فناوری اطالعات استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 

کاربرد شاخص
مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  اجتماعی و 

فرهنگی
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کننده از رایانه 5-3-5-16- شاخص نسبت جمعیت استفاده 

کننده از رایانه جدول5- 91:  شناسنامه شاخص نسبت جمعیت استفاده 

کننده از رایانهنام شاخص نسبت جمعیت استفاده 

SJ16کد شاخص

این شاخص نشان می دهد چه بخش از  جمعیت جامعه از رایانه برخوردار بوده و مفهوم شاخص
از آن استفاده می کنند.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  تعداد افراد بهره مند از رایانه

 :  تعداد جمعیت

گردآوری داده برای  منبع 
سالنامه آماری استان- بخش ارتباطاتمحاسبه 

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل ارتباطات و فناوری اطالعات استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  اجتماعی و کاربرد شاخص
فرهنگی

کننده از رایانه 5-3-5-17- شاخص نسبت خانوارهای استفاده 

کننده از رایانه جدول 5- 92: شناسنامه شاخص نسبت خانوارهای استفاده 

کننده از رایانهنام شاخص نسبت خانوارهای استفاده 

SJ17کد شاخص

این شاخص نشان می دهد چه بخش از خانوارها از رایانه برخوردار بوده و از آن مفهوم شاخص
استفاده می کنند. 

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

کننده از رایانه  :  تعداد خانوارهای استفاده 

کل خانوارها  :  تعداد 
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کننده از رایانهنام شاخص نسبت خانوارهای استفاده 

گردآوری داده برای  منبع 
سالنامه آماری استان- بخش ارتباطاتمحاسبه

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل ارتباطات و فناوری اطالعات استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  اجتماعی و کاربرد شاخص
فرهنگی

کاربر اینترنت 5-3-5-18- شاخص نسبت جمعیت 

کاربر اینترنت جدول 5- 9۳: شناسنامه شاخص نسبت جمعیت 

کاربر اینترنتنام شاخص نسبت جمعیت 

SJ18کد شاخص

این شاخص نشان می دهد چه بخش از جمعیت از اینترنت برخوردار بوده و از آن مفهوم شاخص
استفاده می کنند.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

کاربر اینترنت  :  تعداد جمعیت 

 :  تعداد جمعیت

گردآوری داده برای  منبع 
سالنامه آماری استان- بخش ارتباطاتمحاسبه

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل ارتباطات و فناوری اطالعات استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 

کاربرد شاخص
مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  اجتماعی و 

فرهنگی
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5-3-5-19- شاخص نسبت  خانوارهای  با دسترسی به اینترنت در محل سکونت

جدول 5- 94: شناسنامه شاخص نسبت  خانوارهای  با دسترسی به اینترنت در محل سکونت

نسبت  خانوارهای  با دسترسی به اینترنت در محل سکونتنام شاخص

SJ19کد شاخص

این شاخص میزان و چگونگی دسترسی جمعیت به صندلی های سینماها در مفهوم شاخص
استان را نشان می دهد.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  تعداد خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت در محل سکونت

کل خانوارها  :  تعداد 

گردآوری داده برای  منبع 
سالنامه آماری استان- بخش ارتباطاتمحاسبه

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل ارتباطات و فناوری اطالعات استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  اجتماعی و کاربرد شاخص
فرهنگی

5-3-5-20- شاخص نسبت جمعیت به واحدهای پستی

جدول 5- 95: شناسنامه شاخص نسبت جمعیت به واحدهای پستی

نسبت جمعیت به واحدهای پستینام شاخص

SJ120کد شاخص

این شاخص میزان و چگونگی دسترسی جمعیت به واحدهای پستی در استان مفهوم شاخص
را نشان می دهد.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  تعداد واحدهای پستی

 :  تعداد جمعیت
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نسبت جمعیت به واحدهای پستینام شاخص

گردآوری داده برای  منبع 
سالنامه آماری استان- بخش ارتباطاتمحاسبه

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل ارتباطات و فناوری اطالعات استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  اجتماعی و کاربرد شاخص
فرهنگی

5-3-5-21- شــاخص ســرانه دسترســی بــه حمل ونقــل عمومــی درون شــهری) نســبت 
جمعیت به وسایل نقلیه عمومی(

جدول 5- 96: شناســنامه شــاخص ســرانه دسترسی به حمل ونقل عمومی درون شــهری) نسبت جمعیت به وسایل 
نقلیه عمومی(

سرانه دسترسی به حمل ونقل عمومی درون شهری) نسبت جمعیت به نام شاخص
وسایل نقلیه عمومی(

SJ21کد شاخص

این شاخص میزان و چگونگی دسترسی جمعیت به حمل ونقل عمومی در مفهوم شاخص
استان را نشان می دهد.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  تعداد وسایل نقلیه عمومی

 :  تعداد جمعیت

گردآوری داده برای  منبع 
سالنامه آماری استان- بخش ارتباطاتمحاسبه

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل راه و شهرسازی استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان، اداره  اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  اجتماعی کاربرد شاخص
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کل راههای بین شهری 5-3-5-22- شاخص نسبت مجموع آزادراه، بزرگراه و راه اصلی به 

کل راههای بین شهری جدول 5- 97: شناسنامه شاخص نسبت مجموع آزادراه، بزرگراه و راه اصلی به 

کل راههای بین شهرینام شاخص نسبت مجموع آزادراه، بزرگراه و راه اصلی به 

SJ22کد شاخص

این شاخص میزان دسترسی و سطح  برخورداری  جمعیت از آزادراه، بزرگراه و راه مفهوم شاخص
اصلی استان را نشان می دهد.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  مجموع آزادراه، بزرگراه و راه اصلی استان)کیلومتر(

کل راههای بین شهری  استان)کیلومتر(   : 

گردآوری داده برای  منبع 
سالنامه آماری استان- بخش ارتباطاتمحاسبه

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل راه و شهرسازی استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  اجتماعی کاربرد شاخص

کل جاده ها در مناطق روستایی 5-۳-5-2۳- شاخص نسبت جاده های آسفالته به 

کل جاده ها در مناطق روستایی جدول 5- 98: شناسنامه شاخص نسبت جاده های آسفالته به 

کل جاده ها در مناطق روستایینام شاخص نسبت جاده های آسفالته به 

SJ23کد شاخص

این شاخص میزان دسترسی و سطح  برخورداری  جمعیت مناطق روستایی را به مفهوم شاخص
جاده های آسفالته را نشان می دهد.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  جاده های آسفالته  مناطق روستایی

کل جاده ها در مناطق روستایی   : 

گردآوری داده برای  منبع 
سالنامه آماری استان- بخش ارتباطاتمحاسبه
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کل جاده ها در مناطق روستایینام شاخص نسبت جاده های آسفالته به 

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل راه و شهرسازی استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  اجتماعی کاربرد شاخص

گاز طبیعی 5-3-5-24- شاخص ضریب نفوذ 

گاز رسانی جدول5 - 99: شناسنامه شاخص ضریب نفوذ 

گازرسانینام شاخص ضریب نفوذ 

SJ24کد شاخص

گاز طبیعی  مفهوم شاخص این شاخص میزان دسترسی و سطح  برخورداری  خانوارها را به 
نشان می دهد.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

گازرسانی شده اند که   :  تعداد خانوارهایی 

کل  خانوارها  :  تعداد 

گردآوری داده برای  منبع 
گاز و نفتمحاسبه سالنامه آماری استان- بخش 

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

گاز استان دستگاه و نهاد متولی مرتبط شرکت 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  اجتماعی کاربرد شاخص

5-3-5-25- شاخص سهم هزینه تفریحات در سبد هزینه خانوار

جدول 5- 100: شناسنامه شاخص سهم هزینه تفریحات در سبد هزینه خانوار

سهم هزینه تفریحات در سبد هزینه خانوارنام شاخص

SJ25کد شاخص

که خانوارها چه بخشی از درآمد خود را صرف مفهوم شاخص این شاخص  نشان می دهد 
تفریحات و سرگرمی می نمایند. 
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سهم هزینه تفریحات در سبد هزینه خانوارنام شاخص

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  هزینه تفریحات خانوار

کل هزینه های خانوار   : 

گردآوری داده برای  منبع 
سالنامه آماری استان- بخش بودجه خانوارمحاسبه

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  اجتماعی و کاربرد شاخص
فرهنگی

کز تحت پوشــش  معاونت اجتماعی  5-3-5-26- شــاخص نســبت جمعیت به تعــداد مرا
سازمان بهزیستی

کز تحت پوشش  معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی جدول 5- 101: شناسنامه شاخص نسبت جمعیت به تعداد مرا

کز تحت پوشش  معاونت اجتماعی سازمان نام شاخص نسبت جمعیت به تعداد مرا
بهزیستی

SJ26کد شاخص

کز تحت پوشش  مفهوم شاخص این شاخص میزان دسترسی و سطح  برخورداری جمعیت را مرا
معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی نشان می دهد.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

کز تحت پوشش  معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی  :  تعداد  مرا

 :  تعداد جمعیت

گردآوری داده برای  منبع 
سالنامه آماری استان- بخش بهزیستی و تامین اجتماعیمحاسبه

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

سازمان بهزیستی  استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  اجتماعی کاربرد شاخص
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کز تحت پوشش  معاونت توان بخشی  5-3-5-27- شاخص نسبت جمعیت به تعداد مرا
سازمان بهزیستی

کز تحت پوشــش  معاونت توان بخشــی ســازمان  جــدول 5- 102: شناســنامه شــاخص نســبت جمعیــت بــه تعــداد مرا
بهزیستی

کز تحت پوشش  معاونت توان بخشی سازمان نام شاخص نسبت جمعیت به تعداد مرا
بهزیستی

SJ27کد شاخص

کز تحت پوشش  مفهوم شاخص این شاخص میزان دسترسی و سطح  برخورداری جمعیت را مرا
معاونت توان بخشی سازمان بهزیستی نشان می دهد.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

کز تحت پوشش  معاونت توان بخشی سازمان بهزیستی  :  تعداد مرا

 :  تعداد جمعیت

گردآوری داده برای  منبع 
سالنامه آماری استان- بخش بهزیستی و تامین اجتماعیمحاسبه

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

سازمان بهزیستی  استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  اجتماعی کاربرد شاخص

کز تحت پوشــش  معاونت پیشگیری  5-3-5-28- شــاخص نســبت جمعیت به تعداد مرا
سازمان بهزیستی

کــز تحت پوشــش  معاونت پیشــگیری ســازمان   جــدول 5- 10۳: شناســنامه شــاخص نســبت جمعیــت بــه تعــداد مرا
بهزیستی

کز تحت پوشش  معاونت پیشگیری سازمان نام شاخص نسبت جمعیت به تعداد مرا
بهزیستی

SJ28کد شاخص

کز تحت پوشش  مفهوم شاخص این شاخص میزان دسترسی و سطح  برخورداری جمعیت را مرا
معاونت  پیشگیری سازمان بهزیستی نشان می دهد.
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کز تحت پوشش  معاونت پیشگیری سازمان نام شاخص نسبت جمعیت به تعداد مرا
بهزیستی

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

کز تحت پوشش  معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی :  تعداد مرا

 :  تعداد جمعیت

گردآوری داده برای  منبع 
سالنامه آماری استان- بخش بهزیستی و تامین اجتماعیمحاسبه

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

سازمان بهزیستی  استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  اجتماعی کاربرد شاخص

کمیته امداد  5-3-5-29- شــاخص نســبت جمعیــت به  تعــداد واحدهای خدمت رســان 
امام خمینی )ره(

کمیته امداد امام خمینی )ره( جدول 5- 104: شناسنامه شاخص نسبت جمعیت به  تعداد واحدهای خدمت رسان 

کمیته امداد امام خمینی نام شاخص نسبت جمعیت به  تعداد واحدهای خدمت رسان 
)ره(

SJ29کد شاخص

کز تحت پوشش  مفهوم شاخص این شاخص میزان دسترسی و سطح  برخورداری جمعیت را مرا
کمیته امداد امام خمینی نشان می دهد.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

کمیته امداد امام خمینی )ره(  :  تعداد واحدهای خدمت رسان 

 :  تعداد جمعیت

گردآوری داده برای  منبع 
سالنامه آماری استان- بخش بهزیستی و تامین اجتماعیمحاسبه

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کمیته امداد امام خمینی)ره(دستگاه و نهاد متولی مرتبط

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  اجتماعی کاربرد شاخص
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5-3-6-  شناسنامه شاخص های منتخب برای اندازه گیری عدالت  قضایی
در این قســمت تالش بر این اســت تا جهت روشن شدن ابعاد و مختصات شاخص ها و معیارهای 

گردد. عدالت قضایی منتخب ، شناسنامه تفکیکی هر یک از این شاخص ها ارائه 

5-3-6-1- شاخص نسبت جمعیت به تعداد دادگاه

جدول 5- 105: شناسنامه شاخص نسبت جمعیت به تعداد دادگاه

نسبت جمعیت به تعداد دادگاهنام شاخص

JJ01کد شاخص

این شاخص سطح دسترسی جمعیت به دادگاه ها را نشان داده و مبین آن است مفهوم شاخص
که   درازای هر چند نفر یک  دادگاه  در سطح استان/ شهرستان وجود دارد.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  تعداد دادگاه

 :  تعداد  جمعیت

گردآوری داده برای  منبع 
کشور- بخش امور قضاییمحاسبه  سالنامه آماری 

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل  دادگستری استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  قضاییکاربرد شاخص

5-3-6-2- شاخص نسبت جمعیت به تعداد دادسرا

جدول 5- 106: شناسنامه شاخص نسبت جمعیت به تعداد دادسرا

نسبت جمعیت به تعداد دادسرانام شاخص

JJ02کد شاخص

این شاخص سطح دسترسی جمعیت به دادسراها را نشان داده و مبین آن است مفهوم شاخص
که   درازای هر چند نفر یک دادسرا  در سطح استان/ شهرستان وجود دارد.
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نسبت جمعیت به تعداد دادسرانام شاخص

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  تعداد  دادسرا
 :  تعداد  جمعیت

گردآوری داده برای  منبع 
کل  دادگستری استانمحاسبه گزارش های آماری اداره   

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل  دادگستری استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  قضاییکاربرد شاخص

5-3-6-3- شاخص نسبت جمعیت به تعداد شعبه اجرای احکام

جدول 5- 107: شناسنامه شاخص نسبت جمعیت به تعداد شعبه اجرای احکام

نسبت جمعیت به تعداد شعبه اجرای احکامنام شاخص

JJ03کد شاخص

مفهوم شاخص

کتابخانه ها را نشان داده و مبین آن  این شاخص سطح دسترسی جمعیت به 
کتابخانه  در سطح استان/ شهرستان وجود  که   درازای هر چند نفر یک  است 

دارد.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  تعداد شعبه اجرای احکام 

 :  تعداد  جمعیت

گردآوری داده برای  منبع 
کل  دادگستری استانمحاسبه گزارش های آماری اداره 

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل  دادگستری استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  قضاییکاربرد شاخص
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5-3-6-4- شاخص نسبت جمعیت به تعداد قضات

جدول 5- 108: شناسنامه شاخص نسبت جمعیت به تعداد قضات

نسبت جمعیت به تعداد قضاتنام شاخص

JJ04کد شاخص

این شاخص سطح دسترسی جمعیت به قضات را نشان داده و مبین آن است مفهوم شاخص
که   درازای هر چند نفر یک قاضی در سطح استان/ شهرستان وجود دارد.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  تعداد قضات 

 :  تعداد  جمعیت

گردآوری داده برای  منبع 
کل  دادگستری استانمحاسبه گزارش های آماری اداره 

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل  دادگستری استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  قضاییکاربرد شاخص

کارکنان دستگاه قضا 5-3-6-5- شاخص نسبت جمعیت به تعداد  

کارکنان دستگاه قضا جدول 5- 109: شناسنامه شاخص نسبت جمعیت به تعداد  

کارکنان دستگاه قضانام شاخص نسبت جمعیت به تعداد  

JJ05کد شاخص

مفهوم شاخص
کارکنان دستگاه قضا را نشان داده و  این شاخص سطح دسترسی جمعیت به 
کارکن در حوزه دستگاه قضایی در  که   درازای هر چند نفر یک  مبین آن است 

سطح استان/ شهرستان وجود دارد.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

کارکنان دستگاه قضا  :  تعداد 

 :  تعداد  جمعیت
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کارکنان دستگاه قضانام شاخص نسبت جمعیت به تعداد  

گردآوری داده برای  منبع 
کل  دادگستری استانمحاسبه گزارش های آماری اداره 

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل  دادگستری استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  قضاییکاربرد شاخص

5-3-6-6- شاخص نسبت جمعیت به تعداد  وکالی دادگستری

جدول 5-110: شناسنامه شاخص جمعیت به تعداد وکالی دادگستری 

نسبت جمعیت به تعداد  وکالی دادگسترینام شاخص

JJ06کد شاخص

مفهوم شاخص
این شاخص سطح دسترسی جمعیت به تعداد  وکالی دادگستری را نشان داده 
که  درازای هر چند نفر یک  وکیل دادگستری در سطح استان/  و مبین آن است 

شهرستان وجود دارد.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  تعداد وکالی دادگستری

 :  تعداد  جمعیت

گردآوری داده برای  منبع 
کانون وکالی دادگستری استانمحاسبه کل  دادگستری استان و  گزارش های آماری اداره 

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کانون وکالی دادگستری استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط کل  دادگستری استان،  اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  قضاییکاربرد شاخص
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5-3-6-7- شاخص نسبت تعداد پرونده های قضایی به تعداد دادگاه 

جدول 5- 111: شناسنامه شاخص نسبت تعداد پرونده های قضایی به تعداد دادگاه

نسبت تعداد پرونده های قضایی به تعداد دادگاهنام شاخص

JJ07کد شاخص

که  درازای هر چند پرونده قضایی یک دادگاه در مفهوم شاخص این شاخص نشان می دهد 
سطح استان/ شهرستان وجود دارد.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  تعداد پرونده های قضایی

 :  تعداد  دادگاه

گردآوری داده برای  منبع 
کل  دادگستری استانمحاسبه گزارش های آماری اداره 

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل دادگستری استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  قضاییکاربرد شاخص

5-3-6-8- شاخص نسبت تعداد پرونده های قضایی به تعداد دادسرا

جدول5 - 112: شناسنامه شاخص نسبت تعداد پرونده های قضایی به تعداد دادسرا

نسبت تعداد پرونده های قضایی به تعداد دادسرانام شاخص

JJ08کد شاخص

که  درازای هر چند پرونده قضایی یک دادسرا در مفهوم شاخص این شاخص نشان می دهد 
سطح استان/ شهرستان وجود دارد.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  تعداد پرونده های قضایی

 :  تعداد دادسرا
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نسبت تعداد پرونده های قضایی به تعداد دادسرانام شاخص

گردآوری داده برای  منبع 
کل  دادگستری استانمحاسبه گزارش های آماری اداره 

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل دادگستری استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  قضاییکاربرد شاخص

5-3-6-9- شاخص نسبت تعداد پرونده های قضایی به تعداد شعبه اجرای احکام

جدول5 - 11۳: شناسنامه شاخص نسبت تعداد پرونده های قضایی به تعداد شعبه اجرای احکام

نسبت تعداد پرونده های قضایی به تعداد شعبه اجرای احکامنام شاخص

JJ09کد شاخص

که درازای هر چند پرونده قضایی یک شعبه اجرای مفهوم شاخص این شاخص نشان می دهد 
احکام در سطح استان/ شهرستان وجود دارد.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  تعداد پرونده های قضایی

 :  تعداد  شعبه اجرای احکام

گردآوری داده برای  منبع 
کل  دادگستری استانمحاسبه گزارش های آماری اداره 

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل دادگستری استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  قضاییکاربرد شاخص
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5-3-6-10- شاخص نسبت تعداد پرونده های قضایی به تعداد قضات

جدول 5- 114: شناسنامه شاخص نسبت تعداد پرونده های قضایی به تعداد قضات

نسبت تعداد پرونده های قضایی به تعداد قضاتنام شاخص

JJ10کد شاخص

که درازای هر چند پرونده قضایی یک قاضی در مفهوم شاخص این شاخص نشان می دهد 
سطح استان/ شهرستان وجود دارد.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  تعداد پرونده های قضایی

 :  تعداد قضات

گردآوری داده برای  منبع 
کل  دادگستری استانمحاسبه گزارش های آماری اداره 

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل دادگستری استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  قضاییکاربرد شاخص

کارکنان دستگاه قضا 5-3-6-11- شاخص نسبت تعداد پرونده های قضایی به تعداد  

کارکنان دستگاه قضا جدول5 - 115: شناسنامه شاخص نسبت تعداد پرونده های قضایی به تعداد  

کارکنان دستگاه قضانام شاخص نسبت تعداد پرونده های قضایی به تعداد  

JJ11کد شاخص

کارکن در مفهوم شاخص که درازای هر چند پرونده قضایی یک  این شاخص نشان می دهد 
حوزه دستگاه قضایی  در سطح استان/ شهرستان وجود دارد.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  تعداد پرونده های قضایی

کارکنان دستگاه قضا  :  تعداد 
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کارکنان دستگاه قضانام شاخص نسبت تعداد پرونده های قضایی به تعداد  

گردآوری داده برای  منبع 
کل  دادگستری استانمحاسبه گزارش های آماری اداره 

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل دادگستری استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  قضاییکاربرد شاخص

5-3-6-12- شاخص نسبت تعداد پرونده های قضایی به تعداد  وکالی دادگستری

جدول 5- 116: شناسنامه شاخص نسبت تعداد پرونده های قضایی به تعداد  وکالی دادگستری

نسبت تعداد پرونده های قضایی به تعداد  وکالی دادگسترینام شاخص

JJ12کد شاخص

که درازای هر چند پرونده قضایی یک وکیل مفهوم شاخص این شاخص نشان می دهد 
دادگستری در حوزه دستگاه قضایی  در سطح استان/ شهرستان وجود دارد.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  تعداد پرونده های قضایی

 :  تعداد  وکالی دادگستری

گردآوری داده برای  منبع 
محاسبه

کانون وکالی دادگستری  کل  دادگستری استان و  گزارش های آماری اداره 
استان

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کانون وکالی دادگستری استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط کل دادگستری استان و  اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  قضاییکاربرد شاخص
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کل پرونده ها 5-3-6-13- شاخص نسبت تعداد پرونده های منجر به نتیجه به 

کل پرونده ها جدول 5- 117:  شناسنامه شاخص نسبت تعداد پرونده های منجر به نتیجه به 

کل پرونده هانام شاخص نسبت تعداد پرونده های منجر به نتیجه به 

JJ13کد شاخص

مفهوم شاخص
که چند درصد از پرونده های قضایی موردبررسی به  این شاخص مبین آن است 

نتیجه رسیده اند 

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  تعداد پرونده های منجر به نتیجه

کل پرونده ها   : 

گردآوری داده برای  منبع 
کل  دادگستری استانمحاسبه گزارش های آماری اداره 

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل دادگستری استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  قضاییکاربرد شاخص

5-3-6-14- شاخص  مدت زمان رسیدگی به پرونده ها )زمان اطاله دادرسی(

جدول5 - 118: شناسنامه شاخص زمان متوسط رسیدگی به پرونده ها

زمان متوسط رسیدگی به پرونده هانام شاخص

JJ14کد شاخص

مفهوم شاخص
که به طور متوسط برای بررسی هر پرونده قضایی  این شاخص نشان می دهد 

که  چه میزان زمان صرف می شود. بر اساس این  شاخص مشخص می شود 
فرآیند بررسی هر پرونده به طور متوسط چند روز زمان می برد

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  تعداد پرونده های مانده در انتهای دوره

 :  تعداد پرونده های مختومه در یک دوره



43فلصف5ـ  عناونام  عاخع هاا منناد انداته  یتا عدالت در اونا  :زبین

زمان متوسط رسیدگی به پرونده هانام شاخص

گردآوری داده برای  منبع 
کل  دادگستری استانمحاسبه گزارش های آماری اداره 

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل دادگستری استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  قضاییکاربرد شاخص

کل دادگاه های برگزارشده 5-3-6-15- شاخص درصد دادگاه های برگزارشده علنی به 

کل دادگاه های برگزارشده جدول5 - 119: شناسنامه شاخص درصد دادگاه های برگزارشده علنی به 

کل دادگاه های برگزارشدهنام شاخص درصد دادگاه های برگزارشده علنی به 

JJ15کد شاخص

کل دادگاه های برگزارشده به طور مفهوم شاخص که چند درصد از  این شاخص نشان می دهد 
علنی برگزارشده اند.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

که به طور علنی برگزارشده اند  :  تعداد دادگاه هایی 

کل دادگاه های برگزارشده  :  تعداد 

گردآوری داده برای  منبع 
کل  دادگستری استانمحاسبه گزارش های آماری اداره 

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل دادگستری استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  قضاییکاربرد شاخص
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5-3-6-16- شاخص درصد دادگاه های برگزارشده دارای هیئت منصفه به کل دادگاه های 
برگزارشده

کل دادگاه های برگزارشده جدول 5- 120: شناسنامه شاخص درصد دادگاه های برگزارشده دارای هیئت منصفه به 

کل دادگاه های نام شاخص درصد دادگاه های برگزارشده دارای هیئت منصفه به 
برگزارشده

JJ16کد شاخص

کل دادگاه های برگزارشده دارای مفهوم شاخص که چند درصد از  این شاخص نشان می دهد 
هیأت منصفه بوده اند

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

 :  تعداد دادگاه های برگزارشده دارای هیئت منصفه

کل دادگاه های برگزارشده :  تعداد 

گردآوری داده برای  منبع 
کل  دادگستری استانمحاسبه گزارش های آماری اداره 

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل دادگستری استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  قضاییکاربرد شاخص

کیفری - حقوقی 5-3-6-17- شاخص میزان رضایت  شهروندان از فرآیند دادرسی 

کیفری - حقوقی جدول 5- 121: شناسنامه شاخص میزان رضایت  شهروندان از فرآیند دادرسی 

کیفری - حقوقینام شاخص میزان رضایت  شهروندان از فرآیند دادرسی 

JJ17کد شاخص

که شهروندان تا چه اندازه از فرایند دادرسی مفهوم شاخص این شاخص نشان می دهند 
کیفری و حقوقی رضایت دارند.

فرمول اندازه گیری شاخص
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کیفری - حقوقینام شاخص میزان رضایت  شهروندان از فرآیند دادرسی 

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

کامال راضی، راضی،  که در طیف )   :  میزان رضایت شهروند iام 
کامال راضی،  گزینه های   کامال ناراضی( قرار می گیرد و  بی تفاوت، ناراضی و 

کامال ناراضی به ترتیب با اعداد 5، 4، ۳، 2 و 1   راضی، بی تفاوت، ناراضی و 
کمی شده و در فرمول مربوطه قرار می گیرد.

:  تعداد شهروندان شرکت کننده در نظرسنجی 

گردآوری داده برای  منبع 
نیازمند نظرسنجی و پیمایش از شهروندانمحاسبه

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل دادگستری استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  قضاییکاربرد شاخص

کیفری - حقوقی 5-3-6-18- شاخص میزان رضایت قضات از فرآیند دادرسی 

کیفری - حقوقی جدول 5- 122: شناسنامه شاخص میزان رضایت قضات از فرآیند دادرسی 

کیفری - حقوقینام شاخص میزان رضایت قضات از فرآیند دادرسی 
JJ18کد شاخص

کیفری و مفهوم شاخص که قضات تا چه اندازه از فرایند دادرسی  این شاخص نشان می دهند 
حقوقی رضایت دارند.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

کامال راضی، راضی، بی تفاوت،  که در طیف )  :  میزان رضایت قاضی iام   
کامال راضی، راضی، بی تفاوت،  گزینه های   کامال ناراضی( قرار می گیرد و  ناراضی و 

کمی شده و در فرمول  کامال ناراضی به ترتیب با اعداد 5، 4، 3، 2 و 1   ناراضی و 
مربوطه قرار می گیرد.

:  تعداد  قضات شرکت کننده در نظرسنجی 
گردآوری داده برای  منبع 

نیازمند نظرسنجی و پیمایش از شهروندانمحاسبه

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص
کل دادگستری استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  قضاییکاربرد شاخص
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کیفری - حقوقی 5-3-6-19- شاخص میزان رضایت وکال از فرآیند دادرسی 

کیفری - حقوقی جدول 5- 12۳: شناسنامه شاخص میزان رضایت وکال از فرآیند دادرسی 

کیفری - حقوقینام شاخص میزان رضایت وکال از فرآیند دادرسی 

JJ19کد شاخص

که  وکالی دادگستری تا چه اندازه از فرایند مفهوم شاخص این شاخص نشان می دهند 
کیفری و حقوقی رضایت دارند. دادرسی 

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

کامال راضی، راضی،  که در طیف )  :  میزان رضایت وکیل iام   
کامال راضی،  گزینه های   کامال ناراضی( قرار می گیرد و  بی تفاوت، ناراضی و 

کامال ناراضی به ترتیب با اعداد 5، 4، ۳، 2 و 1   راضی، بی تفاوت، ناراضی و 
کمی شده و در فرمول مربوطه قرار می گیرد.

:  تعداد  وکالی شرکت کننده در نظرسنجی 

گردآوری داده برای  منبع 
نیازمند نظرسنجی و پیمایش از شهروندانمحاسبه

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل دادگستری استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  قضاییکاربرد شاخص

5-3-6-20- شاخص میزان شفافیت و پاسخگویی دستگاه قضا

جدول 5- 124: شناسنامه شاخص میزان شفافیت و پاسخگویی دستگاه قضا

میزان شفافیت و پاسخگویی دستگاه قضانام شاخص

JJ20کد شاخص

که از نظر شهروندان  میزان شفافیت و پاسخگویی مفهوم شاخص این شاخص نشان می دهد 
دستگاه قضات به چه میزان است. 

فرمول اندازه گیری شاخص
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میزان شفافیت و پاسخگویی دستگاه قضانام شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

که شهروند iام در طیف ) بسیار زیاد، زیاد، متوسط،   :  میزان امتیازی 
کم(  به میزان شفافیت و پاسخگویی دستگاه قضا می دهد.  کم و خیلی 

کم به ترتیب با اعداد 5، 4،  کم و خیلی  گزینه های  بسیار زیاد، زیاد، متوسط، 
کمی شده و در فرمول مربوطه قرار می گیرد. ۳، 2 و 1  

:  تعداد شهروندان شرکت کننده در نظرسنجی 

گردآوری داده برای  منبع 
نیازمند نظرسنجی و پیمایش از شهروندانمحاسبه

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل دادگستری استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  قضاییکاربرد شاخص

5-3-6-21- شاخص میزان احترام به مالکیت خصوصی افراد

جدول 5- 125: شناسنامه شاخص میزان احترام به مالکیت خصوصی افراد

میزان احترام به مالکیت خصوصی افرادنام شاخص

JJ21کد شاخص

که از نظر شهروندان  میزان احترام به مالکیت مفهوم شاخص این شاخص نشان می دهد 
خصوصی افراد به چه میزان است. 

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

که شهروند iام در طیف ) بسیار زیاد، زیاد، متوسط،   :  میزان امتیازی 
کم(  به میزان  احترام به مالکیت خصوصی در جامعه می دهد.  کم و خیلی 

کم به ترتیب با اعداد 5، 4،  کم و خیلی  گزینه های  بسیار زیاد، زیاد، متوسط، 
کمی شده و در فرمول مربوطه قرار می گیرد. ۳، 2 و 1  

:  تعداد شهروندان شرکت کننده در نظرسنجی 

گردآوری داده برای  منبع 
نیازمند نظرسنجی و پیمایش از شهروندانمحاسبه

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل دادگستری استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 
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میزان احترام به مالکیت خصوصی افرادنام شاخص

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  قضاییکاربرد شاخص

5-3-6-22- شاخص میزان احترام به آزادی و حقوق قانونی افراد

جدول 5- 126:  شناسنامه شاخص میزان احترام به آزادی و حقوق قانونی افراد

میزان احترام به آزادی و حقوق قانونی افرادنام شاخص

JJ22کد شاخص

که از نظر شهروندان  میزان احترام به آزادی  و مفهوم شاخص این شاخص نشان می دهد 
حقوق قانونی افراد به چه میزان است. 

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

که شهروند iام در طیف ) بسیار زیاد، زیاد،   :  میزان امتیازی 
کم(  به احترام به آزادی  و حقوق قانونی افراد در جامعه  کم و خیلی  متوسط، 

کم به ترتیب با  کم و خیلی  گزینه های  بسیار زیاد، زیاد، متوسط،  می دهد. 
کمی شده و در فرمول مربوطه قرار می گیرد. اعداد 5، 4، ۳، 2 و 1  

:  تعداد شهروندان شرکت کننده در نظرسنجی 

گردآوری داده برای  منبع 
نیازمند نظرسنجی و پیمایش از شهروندانمحاسبه

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل دادگستری استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  قضاییکاربرد شاخص

5-3-6-23- شــاخص میزان موفقیت دســتگاه قضایی در حل مشــکالت فســاد مالی و 
ارتشا

جدول 5- 127: شناسنامه شاخص میزان موفقیت دستگاه قضایی در حل مشکالت فساد مالی و ارتشا

میزان موفقیت دستگاه قضایی در حل مشکالت فساد مالی و ارتشانام شاخص

JJ23کد شاخص
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میزان موفقیت دستگاه قضایی در حل مشکالت فساد مالی و ارتشانام شاخص

مفهوم شاخص
که فعالیت های دستگاه قضا در جامعه تا چه  این شاخص نشان می دهد 
اندازه در حل مسائل و مشکالت معطوف به فساد مالی و ارتشا مؤثر واقع 

می شود.

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
پرونده های تشکیل شده با موضوع فساد مالیبرای محاسبه

گردآوری داده برای  منبع 
کل دادگستری استانمحاسبه گزارش های آماری اداره   

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل دادگستری استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  قضاییکاربرد شاخص

5-3-6-24- شاخص میزان احساس امنیت در بین افراد

جدول 5- 128: شناسنامه شاخص میزان احساس امنیت در بین افراد

میزان احساس امنیت در بین افرادنام شاخص

JJ24کد شاخص

که شهروندان تا چه اندازه در جامعه  احساس مفهوم شاخص این شاخص نشان می دهد 
امنیت می کنند.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

که شهروند iام در طیف ) بسیار زیاد، زیاد، متوسط،   :  میزان امتیازی 
گزینه های  بسیار زیاد،  کم(  به احساس امنیت در جامعه می دهد.  کم و خیلی 
کمی شده و در  کم به ترتیب با اعداد 5، 4، 3، 2 و 1   کم و خیلی  زیاد، متوسط، 

فرمول مربوطه قرار می گیرد.

:  تعداد شهروندان شرکت کننده در نظرسنجی 

گردآوری داده برای  منبع 
نیازمند نظرسنجی و پیمایش از شهروندانمحاسبه

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل دادگستری استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  قضاییکاربرد شاخص



5-3-6-25- شاخص میزان جلوگیری از قانون گریزی

جدول 5- 129: شناسنامه شاخص میزان جلوگیری از قانون گریزی

میزان جلوگیری از قانون گریزینام شاخص

JJ25کد شاخص

که فعالیت های دستگاه قضا در جامعه تا چه مفهوم شاخص این شاخص نشان می دهد 
اندازه مانع از قانون گریزی می شود.

فرمول اندازه گیری شاخص

داده ها و متغیرهای موردنیاز 
برای محاسبه

که شهروند iام در طیف ) بسیار زیاد، زیاد، متوسط،   :  میزان امتیازی 
کم(  به میزان باز دارندگی فعالیت های دستگاه قضا  تز قانون گریزی  کم و خیلی 

کم به  کم و خیلی  گزینه های  بسیار زیاد، زیاد، متوسط،  در جامعه می دهد. 
کمی شده و در فرمول مربوطه قرار می گیرد. ترتیب با اعداد 5، 4، 3، 2 و 1  

:  تعداد شهروندان شرکت کننده در نظرسنجی 

گردآوری داده برای  منبع 
کل دادگستری استانمحاسبه گزارش های آماری اداره 

ساالنهتواتر و زمان محاسبه شاخص

کل دادگستری استاندستگاه و نهاد متولی مرتبط اداره 

مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه عدالت  قضاییکاربرد شاخص



بخش سوم

تحليل وضعيت عدالت 
در استان قزوين 



      



مقدمه
یکی از شرایطی که وضعیت عدالت را در درون یک منطقه یا استان متاثر می سازد، سطح برخورداری 
کشــور در حوزه هــای مختلف اقتصادی، زیرســاختی،  کلــی آن منطقــه یا اســتان از منابــع و امکانات 
که دارد،  اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی است. هر اندازه استانی متناسب با جمعیت و نقش آفرینی 
کشوری از سطح برخورداری باالتری برخوردار باشد، این امر می تواند زمینه  کل  نسبت به میانگین 
برخورداری مناسب تر مناطق و اقشار درون استان از امکانات جامعه را رقم بزند. لذا بررسی و تحلیل 
کلی شــرایط اســتان از منظر سطح و چگونگی برخورداری از امکانات و منابع جامعه به عنوان یکی از 
پیش شــرط ها و پیش نیازهای الزم برای بررســی دقیق تر نوع و چگونگی برخورداری اقشــار و طبقات 

مختلف آن استان و به تبع آن بررسی وضعیت عدالت در آن به شمار می رود.

در این راســتا در این فصل ســعی شــده اســت تا به منظور ارائه یک تصویر مقایســه ای از وضعیت 
کشــور )در حوزه های مختلــف اقتصادی، زیرســاختی، فرهنگی،  توزیــع عادالنــه منابــع و امکانــات 
کشــوری، بر اســاس داده های  آموزشــی، بهداشــتی و...( در مقایســه با ســایر اســتان ها و میانگین 
موجود اقدام به تحلیل و بررسی جایگاه و رتبه استان قزوین از منظر سطح برخورداری از امکانات 

گردد. کشور  و زیرساخت های 

6 مروری مقایسه ای بر وضعيت 
برخورداری استان قزوين از منابع 
و امکانات کشور در مقایسه با 
ميانگين کشوری

فصل6: مروری مقایسه ای بر وضعیت برخورداری 
استان قزوین از منابع و امکانات کشور در مقایسه با 
میانگین کشوری
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کلی چگونگی توزیع  که در یک رویکرد  که قبل از آغاز تحلیل های الزم به ذکر است، آن است  نکته ای 
کل  امکانات و منابع در یک اســتان و ارزیابی میزان عادالنه بودن برخورداری آن اســتان از امکانات 
که در ارتباط با بعضی از شاخص ها از  جامعه را می توان از سه منظر موردبحث قرار داد. اولین منظر 
جمله ضریب جینی، نرخ بیکاری، نرخ مشارکت و... کاربرد دارد مقایسه شاخص استان با متوسط یا 
میانگین کشوری است. درصورتی که وضعیت استان از میانگین کشوری در هریک از این شاخص ها 
گرفتن نیاز آن استان است  گرفت. منظر دوم در نظر  ضعیف تر باشد، استنباط نابرابری قوت خواهد 
و یکی از معیارهای راهنما در این خصوص میزان جمعیت آن اســتان و ســهم جمعیت آن اســتان از 
که استان ها متناسب با سهمی  کشور است. از این منظر، توزیع عادالنه ایجاب می کند  کل جمعیت 
کشــور دارند از منابع و امکانــات در حوزه های مختلف با همین نســبت برخوردار  کل  کــه از جمعیــت 
کشور  کشور را دارد باید از سهم باالتری از امکانات  که سهم باالتری از جمعیت  شوند؛ یعنی استانی 
نیز بهره مند شود. منظر سومی که می توان در چارچوب آن میزان عادالنه بودن برخورداری استان ها 
که هر  کل جامعه را ارزیابی نمود، توزیع امکانات و منابع بر اســاس نقش و ســهمی اســت  از امکانات 
که می تواند  کشور معیاری است  استان در اقتصاد ملی دارد. سهم استان در تولید ناخالص داخلی 
میــزان نقش آفرینــی هر اســتان را در اقتصاد ملی منعکس نماید. از این منظــر، توزیع عادالنه ایجاب 
که هر اســتان در اقتصاد ملی دارند،  که منابع و امکانات جامعه متناســب با ســهم و نقشــی  می کند 
که ســهم باالتری در تولید ناخالص داخلی دارد و نقش آفرینی  بین آن ها توزیع شــود؛ یعنی اســتانی 

گردد. بیشتری دارد باید از امکانات و منابع بیشتری نیز برخوردار 

کشــور،  کشــور و ســهم اســتان در تولید ناخالص داخلی  کل  گر دو معیار ســهم اســتان در جمعیت  ا
همســو بــوده و تقریبا معادل هم باشــند، هیــچ تناقضی بین دو منظر فوق الذکــر حاصل نمی گردد. 
در خصــوص اســتان قزویــن نیــز ایــن دو معیــار تقریبا معــادل هم هســتند. ازنظر جمعیتی اســتان 
کشــور را تشــکیل داده اســت. همین طور  کل جمعیت  قزویــن در حــدود 1/5 درصــد یا 1/6 درصد 
طی دوره های زمانی موردمطالعه )که نتیجه آن در بخش های بعد ارائه شــده اســت( سهم استان 
قزویــن در تولیــد ناخالــص داخلــی بیــن 1/۳ درصــد تــا 1/7 درصــد در نوســان بوده اســت )به طور 
که اتخاذ شود، توزیع  کشــور(. متناســب با هر رویکردی  میانگین 1/5 درصد تولید ناخالص داخلی 
کل منابع و  که اســتان قزوین به طور میانگین حداقل باید از 1/5 درصد از  عادالنه ایجاب می کند 
امکانات جامعه در حوزه های مختلف اقتصادی، زیرســاختی، آموزشــی، بهداشــتی و ... بهره مند 
شــود. در ایــن فصــل در چارچــوب ایــن رویکردهــا اقدام بــه تحلیل مقایســه ای ســطح برخورداری 

کشور شده است. استان از منابع 
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6-1- وضعیت توزیع منابع و امکانات اقتصادی اســتان قزوین در مقایسه 
کشور کل  با 

کشــور در استان قزوین  به منظور بررســی وضعیت توزیع توام با عدالت منابع و امکانات اقتصادی 
در مقایســه بــا ســایر اســتان ها، با توجــه به داده هــا و اطالعات در دســترس می توان از شــاخص ها 
و ســنجه های مختلــف بهــره بــرد. ذیال در قالب ســنجه و معیارهــای مختلف تحلیل مقایســه ای از 

کشور صورت پذیرفته است. کل  وضعیت استان در مقایسه با 

6-1- 1- ضریب جینی
که در فصل قبل نیز در خصوص آن به تفصیل بحث شد ضریب جینی است  یکی از شاخص هایی 
کــه میــزان برابــری توزیــع درآمد بین افراد جامعه را نشــان می دهــد. در شــکل )6-1( روند تغییرات 
کشــور طی دوره زمانی 1۳84 تا 1۳97  کل  ضریب جینی اســتان قزوین در مقایســه با ضریب جینی 

کشیده شده است. به تصویر 

کشور، منبع: محاسبه بر اساس داده های  کل  نمودار )6-1( روند تغییرات ضریب جینی در استان قزوین در مقایسه با 
ج از بانک داده های اقتصادی و مالی، دفتر آینده پژوهی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مستخر

بر اســاس اطالعات منعکس شــده در نمودار )6-1( دو نکته در خصوص روند تغییرات توزیع درآمد 
کل  بر اســاس ضریب جینی در اســتان قزوین طی سال های اخیر مشــهود است. نکته اول آنکه در 
کشــور پایین تر اســت و این  کل  کل اســتان قزوین از ضریب جینی  دوره موردبررســی ضریب جینی 
کشــور وضعیت توزیع درآمد در اســتان قزوین به نســبت  کل  که در مقایســه با  امر نشــان می دهد 
که طــی دوره موردبررســی رونــد تغییرات ضریــب جینی در  عادالنه تــر اســت. نکتــه دوم این اســت 
که طی این دوره اندازه نابرابری  کاهشی داشته است و این بدان مفهوم است  اســتان قزوین ســیر 

کاهش یافته است. بر اساس این ضریب 
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کشور 6-1-2- سهم استان قزوین از بودجه های عمرانی 
کشــور، ســهم اســتان از تملک  بــرای ارائــه تصویــری از ســهم اســتان قزویــن از بودجه های عمرانی 
کشــور محاســبه شــده و نتیجــه آن در قالــب نمــودار )6-2( طــی دوره  کل  دارایی هــای ســرمایه ای 

کشیده شده است. زمانی 1۳86 تا 1۳95 به تصویر 

نمودار )6-2( روند تغییرات ســهم اســتان قزوین از تملک دارایی های ســرمایه ای.منبع: محاسبه بر اساس داده های 
ج از بانک داده های اقتصادی و مالی، دفتر آینده پژوهی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مستخر

کــه در نمــودار )6-2( نشــان داده شــده اســت ســهم اســتان قزویــن از تملــک دارایــی  همان گونــه 
کشــور طی دوره موردبررســی بین 1/4 درصد تا 1/8 درصد در نوســان بوده اســت.  کل  ســرمایه ای 
کمترین آن در سال 1۳90  بیشــترین ســهم استان از تملک دارایی های ســرمایه ای در سال 1۳91 و 
محقــق شــده اســت. با توجه به اینکه اســتان قزوین از نظر جمعیتی ســهم تقریبــا 1/5 درصدی از 
کشــور  کل  کشــور را داراســت، معادل این نســبت نیز از تملک دارایی های ســرمایه ای  کل جمعیت 
برخــوردار شــده اســت؛ بنابرایــن از منظــر تناســب توزیــع تملــک دارایی هــای ســرمایه ای بــا ســهم 

جمعیتی استان ها وضعیت استان قزوین نسبتا مطلوب به نظر می رسد.

کشور کل  6-1-3- سهم استان از تجارت خارجی 
ارزش صــادرات به دســت آمده در اســتان می توانــد تصویری از وضعیت اســتان بــرای بهره مندی از 
درآمدهــای صادراتــی و ارزی بــه شــمار رود. برای ارائه تصویری از ســهم اســتان قزویــن از صادرات 
کشــور طــی دوره زمانــی 1۳89 تــا 1۳95 در قالب نمودار  کل  کشــور، ســهم اســتان از ارزش صادرات 

)6-۳( نشان داده شده است.
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ج از  کشــور. منبع: محاســبه بر اســاس داده های مســتخر نمودار )6-۳( روند تغییرات ســهم اســتان قزوین از صادرات 
بانک داده های اقتصادی و مالی، دفتر آینده پژوهی، وزارت امور اقتصادی و دارایی

کشــور طــی دوره موردبررســی در حدود 1  بیشــترین میــزان ســهم اســتان قزویــن از ارزش صادرات 
که متعلق به ســال 1۳92 اســت. با توجه به اینکه استان قزوین از نظر جمعیتی  درصد بوده اســت 
کشور را داراست، به نظر می رسد این استان متناسب با  کل جمعیت  سهم تقریبا 1/5 درصدی از 
کشــور نقش آفرین باشد و به تبع  ظرفیت جمعیتی خود نتوانســته اســت در صادرات انجام یافته از 
آن نیز از درآمدهای حاصل از صادرات بهره متناسبی نصیب استان نشده است. البته با توجه به 
گرفتن بسیاری از واحدهای صنعتی صادراتی در این استان،  قوی بودن بنیه صنعتی استان و قرار 
که منجر به بروز چنین تناقضی شــده  این ســهم چندان منطقی به نظر نمی رســد. یکی از مواردی 
گمرک استان ها در محاسبات  که آمارهای مربوط به صادرات بر اساس داده های  است این است 
گمرکات  کاالهای صادراتی اســتان قزویــن از  لحــاظ می شــود. در ایــن میان ممکن اســت بخش از 
گمرک  کل  که بر اســاس آمار اداره  گشــته و بدین ترتیب آمار صادرات اســتان  ســایر اســتان ها صادر 
کمتر از میزان واقعی باشد؛ بنابراین در تفسیر این ضریب الزم است  استان قزوین اظهار می شود، 

این مالحظه را در نظر داشت.

کشور کل  خ مشارکت اقتصادی استان در مقایسه با  6-1-4- نر
که می تواند میزان برخورداری یک منطقه یا اســتان را از منابع و امکانات  یکــی دیگــر از معیارهایی 
خ باال باشــد  خ مشــارکت اقتصادی اســت. هر انــدازه این نر کشــور منعکــس نمایــد و نــر اقتصــادی 
کمتر  می توانــد مؤیــد برخورداری بیشــتر و هر اندازه پایین باشــد نشــان دهنده ســطح برخــورداری 
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مــردم آن منطقــه یــا اســتان از امکانات و منابع اقتصادی باشــد. برای ارائه تصویری مقایســه ای از 
خ مشارکت طی دوره  کشور، روند تغییرات نر کل  خ مشارکت اقتصادی استان قزوین در قیاس با  نر

زمانی 1۳89 تا 1۳98 در قالب نمودار )6-4( نشان داده شده است.

کشور. منبع: محاسبه بر اساس داده های  کل  خ مشــارکت اســتان قزوین در مقایســه با  نمودار )6-4( روند تغییرات نر
ج از بانک داده های اقتصادی و مالی، دفتر آینده پژوهی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مستخر

که مالحظه می شــود، طی دوره زمانی 1۳89 تا 1۳98 به اســتثنای ســال 1۳9۳ در سایر  همان گونه 
کشور پایین تر بوده است.  خ مشارکت اقتصادی در استان قزوین در مقایسه با میانگین  سال ها نر
کشور خصوصا در بعضی  خ مشارکت اقتصادی  خ مشارکت اقتصادی استان و نر این شکاف بین نر
خ مشارکت  که در این سال نر از سال ها از جمله سال 1۳96 بسیار قابل توجه بوده است. به گونه ای 
کشور در حدود 44/9 درصد بوده  کل  خ مشارکت  استان قزوین ۳9 درصد بوده است درحالی که نر
که خود می تواند بر  است؛ بنابراین از منظر این شاخص، میزان مشارکت مردم در عرصه اقتصادی 
کشوری  سطح و میزان برخورداری مردم را از امکانات اقتصادی و اجتماعی اثرگذارد، زیر میانگین 

قرار داشته و لذا وضعیت استان قزوین چندان مطلوب به نظر نمی رسد.

کشور کل  خ بیکاری استان در مقایسه با  6-1-5- نر
که می تواند از زوایایی اطالعاتی را در  خ بیکاری نیز یکی دیگر از ســنجه ها و شــاخص هایی اســت  نر
خ بیکاری  خصــوص ســطح برخــورداری افراد یــک منطقه ارائــه نماید. به طــور بدیهی هر اندازه نــر
کاهش سطح درآمدها شرایط برای برخورداری از امکانات  منطقه ای یا استانی باالتر باشد به دلیل 
کشور طی  خ بیکاری  خ بیکاری استان قزوین در مقایسه با نر تضعیف می گردد. در نمودار )6-5( نر

کشیده شده است. دوره زمانی 1۳89 تا 1۳98 به تصویر 
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کشــور. منبع: محاســبه بر اســاس داده های  کل  خ بیکاری اســتان قزوین در مقایســه با  نمودار )6-5( روند تغییرات نر
ج از بانک داده های اقتصادی و مالی، دفتر آینده پژوهی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مستخر

کشور برابر بوده است.  خ بیکاری  خ بیکاری استان قزوین تقریبا با نر از ســال 1۳90 تا ســال 1۳92 نر
گرفته است و از  کشــوری فزونی  خ بیکاری اســتان قزوین از میانگین  در ســال های 1۳9۳ و 1۳94 نر
خ بیکاری  کشوری ازنقطه نظر نر ســال 1۳95 به بعد وضعیت اســتان قزوین در مقایســه با میانگین 
کرده است؛ لذا از منظر این شاخص وضعیت استان قزوین تقریبا متناسب با میانگین  بهبود پیدا 

کشوری تغییر یافته و خصوصا در سال های اخیر بهتر نیز شده است.

6-2- وضعیــت توزیع منابــع و امکانات صنعتی و معدنی در اســتان قزوین 
کشور کل  در مقایسه با 

کشور  برای بررسی وضعیت استان قزوین از منظر بهره مندی از امکانات و منابع صنعتی و معدنی 
از شــاخص ها و ســنجه های متعددی می توان بهره جست. شاخص های چون پروانه بهره برداری 
صادرشــده در بخــش صنعــت و معــدن، میــزان اشــتغال صنعتــی و معدنــی، میزان ســرمایه گذاری 
که توزیع  صنعتی و معدنی، تعداد شــهرک ها و نواحی صنعتی و ... در زمره شــاخص هایی هســتند 
امکانات صنعتی را می توانند منعکس ســازند. در این قســمت بر اساس شاخص های مذکور اقدام 

کشور شده است. به تحلیل وضعیت استان قزوین از منظر برخورداری از پتانسیل های صنعتی 
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6-2-1- سهم استان قزوین از پروانه های بهره برداری صادرشده در بخش صنعت
کلی  برای ارائه تصویری از وضعیت پروانه های بهره برداری صادرشده در استان قزوین، ابتدا روند 
کشور طی دوره زمانی 1۳89 تا 1۳97 در قالب نمودار )6-6(  پروانه های بهره برداری صادرشده در 

نشان داده شده است.

ج  کشور. منبع: محاسبه بر اساس داده های مستخر کل  نمودار 6-6: تعداد پروانه های بهره برداری صنعتی صادره در 
از بانک داده های اقتصادی و مالی، دفتر آینده پژوهی، وزارت امور اقتصادی و دارایی

همین طــور در شــکل )6-7( رونــد پروانه هــای صنعتــی صادرشــده در اســتان قزویــن طــی دوره 
موردبررسی نشان داده شده است.

نمودار 6-7: تعداد پروانه های بهره برداری صنعتی صادره در استان قزوین
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به منظور مقایسه چگونگی برخورداری استان قزوین از واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده، 
کشور محاسبه شده و درنتیجه آن در  کل پروانه های بهره برداری صادره در  سهم استان قزوین از 

قالب نمودار )6-8( نشان داده شده است.

کشــور. منبــع: محاســبه بر اســاس  نمــودار 6-8: ســهم اســتان قزویــن از پروانه هــای بهره بــرداری صنعتــی صــادره در 
ج از بانک داده های اقتصادی و مالی، دفتر آینده پژوهی، وزارت امور اقتصادی و دارایی داده های مستخر

بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی ویــژه اســتان قزویــن و نزدیکــی آن بــه پایتخــت و پتانســیل ها و 
زیرساخت های شکل گرفته، هر ساله سهم قابل توجهی از پروانه های صادرشده در کشور به استان 
کل جمعیت  قزویــن اختصاص می یابد. باوجودآنکه جمعیت اســتان قزوین حــدودًا 1/5 درصد از 
کشور در  کشــور را شــکل می دهد ولی ســاالنه به طور متوســط بین 4 تا 5 درصد واحدهای صنعتی 
اســتان قزوین مســتقر می شــود. این امر با عنایت به اینکه زمینه اشــتغال صنعتی را برای اســتان 
فراهم می نماید، می تواند نشــان دهنده ســطح برخورداری مناســب اســتان از منظر پتانسیل های 

صنعتی باشد.

6-2-2- سهم استان قزوین از سرمایه گذاری صنعتی
به منظور بررسی روند و سهم سرمایه گذاری صنعتی در استان قزوین، ابتدا روند کلی سرمایه گذاری 
کشــور طی دوره زمانــی 1۳89 تا 1۳97 در  صنعتــی بــر مبنای پروانه های بهره برداری صادرشــده در 

قالب نمودار )6-9( نشان داده شده است.
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کشــور. منبع: محاســبه بر اســاس  کل  نمــودار 6-9: میــزان ســرمایه گذاری پروانه هــای بهره بــرداری صنعتی صادره در 
ج از بانک داده های اقتصادی و مالی، دفتر آینده پژوهی، وزارت امور اقتصادی و دارایی داده های مستخر

 در شکل )6-10( روند سرمایه گذاری انجام یافته بر مبنای پروانه های صنعتی صادرشده در استان 
قزوین طی دوره موردبررسی نشان داده شده است.

نمودار 6-10: میزان سرمایه گذاری بر اساس پروانه های بهره برداری صنعتی صادره در استان قزوین. منبع: محاسبه 
ج از بانک داده های اقتصادی و مالی، دفتر آینده پژوهی، وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس داده های مستخر

بــه منظــور مقایســه چگونگــی برخــورداری اســتان قزویــن از ســرمایه گذاری انجام یافتــه در بخــش 
کشور محاسبه  کل  صنعت، سهم استان قزوین از سرمایه گذاری پروانه های بهره برداری صادره در 

شده و نتیجه آن در قالب نمودار )6-11( نشان داده شده است.
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کشــور. منبع: محاســبه  نمودار 6-11: ســهم اســتان قزوین از ســرمایه گذاری پروانه های بهره برداری صنعتی صادره در 
ج از بانک داده های اقتصادی و مالی، دفتر آینده پژوهی، وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس داده های مستخر

کل دوره موردبررســی ســهمی  باوجودآنکــه از نظــر تعــداد پروانه هــای صــادره، اســتان قزویــن در 
کشــور را داشــته اســت، اما در خصوص ســهم  کل پروانه های صادره در  معــادل 4 تــا 5 درصــدی از 
کــه در بعضی مواقــع همچون  ســرمایه گذاری چنیــن رونــد باثباتــی مالحظــه نمی گــردد. به گونه ای 
کاهش داشــته اســت. باالترین  ســال 1۳91 ســهم اســتان به زیر 1/5 درصد یعنی 1/4 یک در صد 
کل ســرمایه گذاری های مربوط به  که در آن 4/6 درصد از  ســهم مربوط به ســال 1۳9۳ بوده اســت 
کشور در استان قزوین محقق شده است. البته این تغییر و نوسان در درصد  پروانه های صادره در 
و ســهم اســتان ازیک طرف به شــرایط و مالحظات محیطی و اقتصادی مربوط می شــود و از طرف 
کاربری یا  که به دلیل درجات متفاوت  کســب وکارهایی اســت  دیگر به دلیل تغییر در نوع صنایع و 

سرمایه بری باعث تغییر سهم استان شده است.

 6-2-3- سهم استان قزوین از اشتغال پروانه های صادره در بخش صنعت
کلی اشــتغال صنعتی بر  بــرای بررســی رونــد و ســهم اشــتغال صنعتی در اســتان قزوین، ابتــدا روند 
کشور طی دوره زمانی 1۳89 تا 1۳97 در قالب نمودار  مبنای پروانه های بهره برداری صادرشده در 

)6-12( نشان داده شده است.
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کشور. منبع: محاسبه بر اساس داده های  کل  نمودار 6-12: میزان اشتغال پروانه های بهره برداری صنعتی صادره در 
ج از بانک داده های اقتصادی و مالی، دفتر آینده پژوهی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مستخر

دوره  طــی  قزویــن  اســتان  در  صادرشــده  صنعتــی  پروانه هــای  اشــتغال  رونــد   )1۳-6( شــکل  در 
موردبررسی نشان داده شده است.

نمــودار 6-1۳: میزان اشــتغال بر اســاس پروانه هــای بهره برداری صنعتی صادره در اســتان قزوین. منبع: محاســبه بر 
ج از بانک داده های اقتصادی و مالی، دفتر آینده پژوهی، وزارت امور اقتصادی و دارایی اساس داده های مستخر

بــرای مقایســه چگونگــی برخــورداری اســتان قزوین از اشــتغال پروانه هــای بهره بــرداری در بخش 
کشور محاسبه شده  کل  صنعت، سهم استان قزوین از اشتغال پروانه های بهره برداری صادره در 

و نتیجه آن در قالب نمودار )6-14( نشان داده شده است.
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کشــور. منبع: محاســبه بر  نمــودار 6-14: ســهم اســتان قزویــن از اشــتغال پروانه هــای بهره بــرداری صنعتــی صادره در 
ج از بانک داده های اقتصادی و مالی، دفتر آینده پژوهی، وزارت امور اقتصادی و دارایی اساس داده های مستخر

هماننــد ســهم اســتان از تعــداد پروانه های صــادره، از نظــر اشــتغال پروانه های صادره نیز اســتان 
که ذکر شــد بــا توجه به موقعیت جغرافیایی  قزویــن بــا روند باثبات و قابل قبولی را دارد. همچنان 
ویژه اســتان قزوین و نزدیکی آن به پایتخت و پتانســیل ها و زیرساخت های شکل گرفته، به واسطه 
شــکل گیری واحدهای صنعتی زمینه برای ایجاد اشــتغال تسهیل می شــود. باوجودآنکه جمعیت 
کشور را شکل می دهد ولی ساالنه به طور متوسط  کل جمعیت  استان قزوین حدودًا 1/5 درصد از 
کشــور در اســتان قزوین محقق  بیــن 4/5 تــا 6 درصد اشــتغال مربــوط به پروانه هــای بهره برداری 
شــده اســت. این امر با عنایت به اینکه زمینه توزیع درآمدها و عایدات مربوط به تولیدات صنعتی 
برای اســتان فراهم می نماید، می تواند نشــان دهنده ســطح برخورداری مناســب استان از عواید و 

درآمدهای بخش صنعت باشد.

آموزشــی در اســتان قزویــن در  امکانــات  توزیــع منابــع و  6-3- وضعیــت 
کشور کل  مقایسه با 

توزیــع متوازن و عادالنه امکانات و منابع آموزشــی متناســب با داده هــا و آمارهای موجود از طریق 
کارکنان آموزشی، سرانه آموزشگاه، سرانه  خ باسوادی در استان، سرانه معلم و  معیارهایی چون نر
کز آموزش فنی و حرفه ای، ســرانه مربیان  کالس، ســرانه هیئت علمی دانشــگاه ها، دسترســی به مرا
کز آموزش فنی و  کز آموزش فنی و حرفه ای، ســرانه آموزشی های برگزارشده توسط مرا شــاغل در مرا
حرفه ای و ...قابل بررســی و ارزیابی اســت. ذیال در چارچوب این معیارها وضعیت اســتان قزوین از 

منظر دسترسی به امکانات و منابع آموزشی موردبررسی قرارگرفته است.
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کشور خ باسوادی در قزوین در مقایسه با  6-3-1- وضعیت نر
کشور بر  کل  خ باسوادی  خ باسوادی در استان قزوین در مقایسه با نر در نمودار )6-15( وضعیت نر

اساس سرشماری انجام یافته طی سال های 1۳85، 1۳90 و 1۳95 نشان داده شده است.

کشــور. منبع: محاسبه و اســتخراج بر اساس داده های مرکز  خ باســوادی اســتان قزوین در مقایســه با  نمودار 6-15: نر
کشور و استان قزوین آمار ایران. سالنامه آماری 

خ باســوادی در اســتان قزویــن 85.7 درصــد بــوده اســت از  بــر اســاس سرشــماری ســال 1۳85 نــر
خ  که بر اســاس سرشــماری ســال 1۳90 نر کشــوری باالتر بوده اســت. این در حالی اســت  میانگین 
کشــوری قرار  کرده اســت و پایین تــر از میانگین  کاهــش پیدا  باســوادی در اســتان قزویــن بــه 84.1 
خ باســوادی در استان قزوین به باالی  گرفته اســت؛ اما بر اســاس سرشماری سال 1۳95 مجددا نر

کشوری و به عدد 88.6 ارتقا یافته است. میانگین 

خ باسوادی را بدون تفکیک مناطق شهری و روستایی نشان می دهد.  نمودار فوق روند تغییرات نر
خ باسوادی مناطق شهری و روستایی می تواند متفاوت از هم باشد و از منظر  با عنایت به اینکه نر
خ باســوادی به  عدالت آموزشــی تفکیک این موضوع بســیار دارای اهمیت اســت. ذیال وضعیت نر
خ  گرفته اســت. در نمودار )6-16( وضعیت نر تفکیک مناطق شــهری و روســتایی موردبررســی قرار 
کشور بر  کل  خ باسوادی مناطق شهری  باسوادی مناطق شهری در استان قزوین در مقایسه با نر

اساس سرشماری انجام یافته طی سال های 1۳85، 1۳90 و 1۳95 نشان داده شده است.
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کشــور. منبع: محاســبه و اســتخراج بر  کل  خ باســوادی مناطق شــهری اســتان قزوین در مقایســه با  نمــودار 6-16: نــر
کشور و استان قزوین اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

خ باسوادی  که در نمودار نشــان داده شــده اســت، بر اســاس سرشــماری ســال 1۳85 نر همچنان 
کشــوری باالتر بوده اســت.  مناطق شــهری در اســتان قزوین89.6 درصد بوده اســت و از میانگین 
خ باسوادی شــهری در استان قزوین به  که بر اســاس سرشــماری سال 1۳90 نر این در حالی اســت 
گرفته اســت اما بر اســاس  کشــوری قرار  کرده اســت و پایین تر از میانگین  کاهش پیدا  86.7 درصد 
کشوری و  خ باسوادی شهری در استان قزوین به باالی میانگین  سرشماری سال 1۳95 مجددا نر

به عدد 91.4 ارتقا یافته است.

خ باسوادی مناطق روستایی در استان قزوین در مقایسه  همین طور در نمودار )6-17( وضعیت نر
کشور بر اساس سرشماری انجام یافته طی سال های 1۳85،  کل  خ باسوادی مناطق روستایی  با نر

1۳90 و 1۳95 نشان داده شده است.

کشــور. منبع: محاســبه و استخراج بر  کل  خ باســوادی مناطق روســتایی اســتان قزوین در مقایســه با  نمودار 6-17: نر
کشور و استان قزوین اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 



سنجش وضعيت عدالت در استان قزوين 68ف

خ رشد  خ باسوادی مناطق روستایی کل کشور نر همان گونه که در نمودار نشان داده شده است، نر
یکنواخــت و ثابتــی را طی ســال های 1۳85، 1۳90 و 1۳95 نشــان می دهد اما در مناطق روســتایی 
کرده است. بر  کاهش و بعدازآن افزایش را تجربه  استان قزوین در سال 1۳90 نسبت به سال 1۳85 
خ باسوادی مناطق روستایی در استان قزوین 77.2 درصد بوده  اساس سرشماری سال 1۳85 نر
خ باسوادی مناطق  کشوری باالتر بوده است. بر اساس سرشماری سال 1۳90 نر است و از میانگین 
کشــوری  کرده اســت و پایین تر از میانگین  کاهش پیدا  روســتایی در اســتان قزوین به 75.1 درصد 
خ باســوادی مناطق روستایی در  گرفته اســت؛ اما بر اســاس سرشــماری ســال 1۳95 مجددا نر قرار 

کشوری افزایش  یافته و به عدد 80.6 رسیده است. استان قزوین به باالی میانگین 

کادر آموزشی در مقایسه با کل کشور 6-3-2- وضعیت برخورداری استان قزوین از 
کادر آموزشــی از دو شــاخص نســبت دانش آموز  برای بررســی وضعیت برخورداری اســتان قزوین از 
کادر اداری حوزه آموزش اســتفاده شــده اســت. شــاخص نســبت  به معلم و نســبت دانش آموز به 
کشــور طی ســال های مختلف  کل  دانش آمــوز بــه معلــم به طور مقایســه ای بــرای اســتان قزوین و 

محاسبه شده و نتیجه آن در قالب جدول )6-1( نشان داده شده است.

کشور کل  جدول 6-1: نسبت دانش آموز به معلم در استان قزوین و 

کشورسال کل  نسبت دانش آموز به معلم در استان قزویننسبت دانش آموز به معلم در 
138822/7622/52
13892۳/882۳/99
139024/8425/51
139121/6724/59
139221/1421/80
139320/1720/72
139419/7120/۳4
139520/8121/62
139622/۳12۳/1۳
13972۳/۳۳24/40
139824/5126/21
139926/2۳28/15

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 
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 برای تحلیل مقایســه ای روند تغییرات حاصل شــده در شاخص نســبت دانش آموز به معلم نتایج 
ج در جــدول فوق در قالب نمودار )6-18( برای ســال های 1۳86 تا 1۳97 نشــان داده شــده  منــدر

است.

کشور. منبع: محاسبه و استخراج بر اساس  نمودار 6-18: روند تغییرات نسبت دانش آموز به معلم در استان قزوین و 
کشور و استان قزوین داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

که مالحظه می شود طی دوره 1۳86 تا 1۳97 روند تغییرات شاخص نسبت دانش آموز  همان گونه 
که  کشور طی نموده است. به گونه ای  کل  به معلم در استان قزوین روندی مشابه این شاخص در 
کاهش و بعدازآن ســال نیز مجددا افزایش  از ســال 1۳86 تا 1۳88 افزایش و از ســال 1۳88 تا 1۳92 
یافتــه اســت. به طورکلــی به غیــراز ســال 1۳86 در ســایر ســال ها میزان شــاخص نســبت دانش آموز 
که این امر نشــان دهنده  کشــور باالتر بوده اســت  کل  بــه معلــم در اســتان قزویــن از این نســبت در 
کشوری از منظر میزان برخورداری  وضعیت نسبتا نامطلوب تر استان قزوین در مقایسه با میانگین 

کادر آموزشی است. از 

کادر اداری حوزه آموزشی نیز در ارائه  کنار شاخص برخورداری از معلم، برخورداری از  همچنین در 
کیفیت آموزشــی از اهمیت فراوانی برخوردار اســت. ازاین رو ذیال وضعیت برخورداری  برنامه های با 
گرفته اســت.  کشــور موردبررســی قرار  کل  کادر اداری حوزه آموزش در مقایســه با  اســتان قزوین از 
کل  کارکنان دفتری و اداری به طور مقایسه ای برای استان قزوین و  شاخص نسبت دانش آموز به 
کشــور طی ســال های مختلف محاســبه شــده و نتیجه آن در قالب جدول )6-2( نشان داده شده 

است.
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کشور کل  کارکنان اداری و دفتری در استان قزوین و  جدول 6-2: نسبت دانش آموز به 

کارکنان اداری و دفتری درسال  نسبت دانش آموز به 
کشور کل 

کارکنان اداری و دفتری در  نسبت دانش آموز به 
استان قزوین

138856/8260/19

138959/1۳61/98

139052/2954/0۳

139147/7046/2۳

1392۳8/۳4۳7/05

139341/78۳6/۳7

1394۳6/00۳2/1۳

139556/2۳54/21

139656/7854/۳6

139758/5455/02

139860/0255/50

139966/5۳60/45

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

کارکنان   بــرای تحلیــل مقایســه ای رونــد تغییــرات حاصل شــده در شــاخص نســبت دانش آموز بــه 
ج در جــدول فــوق در قالــب نمــودار )6-19( برای ســال های 1۳86 تا  اداری و دفتــری نتایــج منــدر

1۳97 نشان داده شده است.

کشــور. منبع: محاســبه و  کادر اداری و دفتری در اســتان قزوین و  نمــودار 6-19: رونــد تغییــرات نســبت دانش آمــوز به 
کشور و استان قزوین استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 
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که مالحظه می شود طی دوره 1۳86 تا 1۳97 روند تغییرات شاخص نسبت دانش آموز  همان گونه 
کشــور طــی نموده  کل  کادر اداری و دفتــری در اســتان قزویــن روندی مشــابه این شــاخص در  بــه 
کادر اداری در استان قزوین  است. البته از سال 1۳86 تا سال 1۳89 شاخص نسبت دانش آموز به 
کشور بوده است؛ اما از سال 1۳89 به بعد شاخص نسبت دانش آموز  کل  باالتر از این شاخص برای 

گرفته است. کشور قرار  کل  کادر اداری در استان قزوین پایین تر از این شاخص برای  به 

کل  6-3-3- وضعیت برخورداری اســتان قزوین از امکانات آموزشــی در مقایسه با 
کشور

برای بررسی وضعیت برخورداری استان قزوین از امکانات آموزشی از دو شاخص نسبت دانش آموز 
کالس اســتفاده شــده اســت. شــاخص نســبت دانش آموز به  به آموزشــگاه و نســبت دانش آموز به 
کشور طی سال های مختلف محاسبه شده  کل  آموزشگاه به طور مقایسه ای برای استان قزوین و 

و نتیجه آن در قالب جدول )6-۳( نشان داده شده است.

کشور کل  جدول 6-۳: نسبت دانش آموز به آموزشگاه در استان قزوین و 

کشورسال کل  نسبت دانش آموز به آموزشگاه در استان قزویننسبت دانش آموز به آموزشگاه در 

138898/19102/22

138998/96102/11

1390104/62106/54

1391105/65108/68

139298/40105/۳0

139398/0495/۳7

139496/9797/82

139591/5095/81

139692/0495/07

139790/7895/02

139890/099۳/17

139994/9۳95/19

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 
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 برای تحلیل مقایســه ای روند تغییرات حاصل شــده در شــاخص نســبت دانش آموز به آموزشــگاه 
ج در جدول فوق در قالب نمودار )6-20( برای ســال های 1۳86 تا 1۳97 نشــان داده  نتایــج منــدر

شده است.

کشــور. منبع: محاســبه و اســتخراج بر  نمودار 6-20: روند تغییرات نســبت دانش آموز به آموزشــگاه در اســتان قزوین و 
کشور و استان قزوین اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

که مالحظه می شود طی دوره 1۳86 تا 1۳97 روند تغییرات شاخص نسبت دانش آموز  همان گونه 
کشــور طــی نمــوده اســت.  کل  بــه آموزشــگاه در اســتان قزویــن رونــدی مشــابه ایــن شــاخص در 
به طورکلی به غیر از ســال 1۳91 در ســایر ســال ها میزان شاخص نســبت دانش آموز به آموزشگاه در 
که این امر نشان دهنده وضعیت نسبتا  کشور باالتر بوده است  کل  اســتان قزوین از این نســبت در 
کشــوری از منظــر میزان برخــورداری از امکانات  نامطلوب تــر اســتان قزوین در مقایســه با میانگین 

آموزشی )آموزشگاه( است.

کالس نیــز در ارائه برنامه های  کنــار شــاخص برخورداری از آموزشــگاه ، برخورداری از  همچنیــن در 
کیفیت آموزشــی از اهمیت قابل مالحظه ای برخوردار اســت؛ بنابراین ذیــال وضعیت برخورداری  بــا 
گرفته اســت. شــاخص  کشــور موردبررســی قرار  کل  کالس آموزشــی در مقایســه با  اســتان قزوین از 
کشــور طی ســال های  کل  کالس بــه طــور مقایســه ای برای اســتان قزوین و  نســبت دانش آمــوز بــه 

مختلف محاسبه شده و نتیجه آن در قالب جدول )6-4( نشان داده شده است.
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کشور کل  کالس در استان قزوین و  جدول 6-4: نسبت دانش آموز به 

کشورسال کل  کالس در  کالس در استان قزویننسبت دانش آموز به  نسبت دانش آموز به 

138821/972۳/60

138922/242۳/68

139022/472۳/56

139122/082۳/55

13922۳/۳724/59

139320/5720/۳۳

139419/9820/00

139519/8۳20/15

139619/9420/4۳

139719/9820/15

139819/5419/74

139919/0۳19/۳8

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

کارکنان   بــرای تحلیــل مقایســه ای رونــد تغییــرات حاصل شــده در شــاخص نســبت دانش آموز بــه 
ج در جــدول فــوق در قالــب نمــودار )6-21( برای ســال های 1۳86 تا  اداری و دفتــری نتایــج منــدر

1۳97 نشان داده شده است.

کشور. منبع: محاسبه و استخراج بر اساس  کالس در استان قزوین و  نمودار 6-21: روند تغییرات نسبت دانش آموز به 
کشور و استان قزوین داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 
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که مالحظه می شود طی دوره 1۳86 تا 1۳97 روند تغییرات شاخص نسبت دانش آموز  همان گونه 
کشور طی نموده است. در مورد این  کل  کالس در استان قزوین روندی مشابه این شاخص در  به 
شــاخص نیز همانند شــاخص نســبت دانش آموز به آموزشگاه، به غیر از سال 1۳91 در سایر سال ها 
کشور باالتر بوده  کل  کالس در استان قزوین از این نسبت در  میزان شاخص نسبت دانش آموز به 
که این امر نشــان دهنده وضعیت نســبتا نامطلوب تر اســتان قزوین در مقایســه با میانگین  اســت 

کشوری از منظر میزان برخورداری از امکانات آموزشی )کالس آموزشی( است.

6-3-4- وضعیــت برخورداری اســتان قزویــن از آموزش های مهارتی در مقایســه با 
کشور کل 

که سطح و نوع برخورداری  کنار آموزش های پایه، یکی از مواردی است  آموزش های مهارتی نیز در 
گیرد. در این قســمت برای بررســی وضعیت  از آن می توانــد از منظــر عدالــت آموزشــی مــد نظر قــرار 
کز آموزش  برخورداری اســتان قزوین از آموزش های مهارتی از ســه شــاخص نســبت جمعیت به مرا
کــز آمــوزش فنــی و حرفه ای و نســبت  فنــی و حرفــه ای، نســبت جمعیــت بــه مربیــان شــاغل در مرا

کل جمعیت استفاده شده است. جمعیت برخوردار شده از آموزش های مهارتی به 

کــز ثابت آمــوزش فنی و حرفــه ای به طور مقایســه ای برای  شــاخص نســبت جمعیــت بــه تعداد مرا
کشور طی سال های مختلف محاسبه شده و نتیجه آن در قالب جدول )5-6(  کل  استان قزوین و 

نشان داده شده است.

کشور کل  کز آموزش فنی و حرفه ای در استان قزوین و  جدول 6-5: نسبت جمعیت به مرا

کشورسال کل  کز در  کز در استان قزویننسبت جمعیت به مرا نسبت جمعیت به مرا

1388127245/2104971/8

1389125۳4۳116628

1390127۳60/4107086/4

1391126810/699142/5

13921286۳8/11001۳0/8

139312199۳/7101۳۳۳/۳
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کشورسال کل  کز در  کز در استان قزویننسبت جمعیت به مرا نسبت جمعیت به مرا

1394116505/294615/۳8

1395110۳81/195692/۳1

1396115091/796846/15

13971۳877۳/5127۳76

1398146865/9129100

1399128860/۳118818/2

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

کز   بــرای تحلیل مقایســه ای روند تغییرات حاصل شــده در شــاخص نســبت جمعیت بــه تعداد مرا
ج در جــدول فوق در قالب نمودار )6-22( برای  ثابــت ســازمان آموزش فنی و حرفه ای نتایج مندر

سال های 1۳86 تا 1۳97 نشان داده شده است.

کشــور. منبع:  کز ثابت آموزش فنی و حرفه ای در اســتان قزوین و  نمودار 6-22: روند تغییرات نســبت جمعیت به مرا
کشور و استان قزوین محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

کــز ثابت آمــوزش فنی و  طــی دوره 1۳86 تــا 1۳97 رونــد تغییــرات شــاخص نســبت جمعیــت به مرا
کشــور طــی نموده اســت. البته در  کل  حرفــه ای در اســتان قزویــن روندی مشــابه این شــاخص در 
کــز ثابــت آمــوزش فنی و  کل ســال های دوره موردبررســی میــزان شــاخص نســبت جمعیــت بــه مرا
که این امر نشان دهنده  کشــور پایین تر بوده است  کل  حرفه ای در اســتان قزوین از این نســبت در 
کشوری از منظر میزان برخورداری  وضعیت نســبتا مطلوب تر اســتان قزوین در مقایسه با میانگین 
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کشــوری، در استان  از امکانات آموزشــی )آموزشــگاه( اســت. به عبارت دیگر در مقایســه با میانگین 
کز ثابت ســازمان آموزش فنی و حرفه ای جهت  قزوین شــهروندان از دسترســی مطلوب تری به مرا

بهره مندی از دوره آموزشی مهارتی برخوردارند.

کز ثابت ســازمان آموزش فنی و حرفــه ای، برخورداری  عالوه بر شــاخص دسترســی جمعیــت به مرا
از مربیــان نیــز از اهمیت قابل مالحظه ای برخوردار اســت. ذیال وضعیت برخورداری اســتان قزوین 
کشور موردبررسی قرار  کل  کز ســازمان آموزش فنی و حرفه ای در مقایســه با  از مربیان شــاغل در مرا
کشور  کل  گرفته است. شاخص نسبت جمعیت به مربیان به طور مقایسه ای برای استان قزوین و 
طی سال های مختلف محاسبه شده و نتیجه آن در قالب جدول )6-6( نشان داده شده است.

کشور کل  کز سازمان آموزش فنی و حرفه ای در استان قزوین و  جدول 6-6: نسبت جمعیت به مربیان مرا

کشورسال کل  نسبت جمعیت به مربیان در استان قزویننسبت جمعیت به مربیان در 

13884۳0424٨١١٢

1389409684665١

13904۳241560٩٣

1391۳۳95۳4406۳

1392٣٨6٣٧50065

1393٣٩٩٩٣5٧٩05

1394٣6٢505١٢50

1395٣٨4٧05١٨٣٣

1396٣٧٧٣٣5٧٢٢٧

1397١٩٢5٢٢44٩5

1398١٨٩٣٣٢04٩٢

1399١٣٣٣6١٣٧5٨

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 
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 برای تحلیل مقایســه ای روند تغییرات حاصل شــده در شاخص نســبت جمعیت به تعداد مربیان 
ج در جدول فوق در قالب نمودار  کز ثابت سازمان آموزش فنی و حرفه ای نتایج مندر شاغل در مرا

)6-2۳( برای سال های 1۳86 تا 1۳97 نشان داده شده است.

کشور.  کز آموزش فنی و حرفه ای در اســتان قزوین و  نمودار 6-2۳: روند تغییرات نســبت جمعیت به تعداد مربیان مرا
کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

کز  طــی دوره 1۳86 تــا 1۳97 روند تغییرات شــاخص نســبت جمعیــت به تعداد مربیان شــاغل در مرا
کشور طی  کل  ثابت سازمان آموزش فنی و حرفه ای در استان قزوین روندی مشابه این شاخص در 
نموده است. در تمامی سال های دوره موردبررسی میزان شاخص نسبت جمعیت به تعداد مربیان 
کز ثابت سازمان آموزش فنی و حرفه ای در استان قزوین از این نسبت در کل کشور باالتر  شاغل در مرا
که این امر نشان دهنده وضعیت نسبتا نامطلوب تر استان قزوین در مقایسه با میانگین  بوده است 

کشوری از منظر میزان برخورداری از آموزش های مهارتی )دسترسی به مربیان آموزشی( است.

کز ثابت ســازمان آمــوزش فنی و  میــزان شــرکت افــراد در دوره هــای آموزشــی برگزارشــده توســط مرا
حرفه ای نیز می تواند تااندازه ای سطح برخورداری جمعیت را از آموزش های مهارتی روشن سازد؛ 
کالس نیز در ارائه برنامه های با  کنار شــاخص برخورداری از آموزشــگاه، برخورداری از  همچنین در 
کیفیت آموزشی از اهمیت قابل مالحظه ای برخوردار است. ذیال وضعیت برخورداری استان قزوین 
گرفته اســت. شــاخص  کشــور موردبررســی قرار  کل  از دوره های آموزشــی برگزارشــده در مقایســه با 
کل جمعیت به طور مقایســه ای برای اســتان  نســبت افراد شــرکت کننده در دوره های آموزشــی به 
کشور طی سال های مختلف محاسبه شده و نتیجه آن در قالب جدول )6-7( نشان  کل  قزوین و 

داده شده است.
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کشور کل  جدول 6-7: نسبت تعداد آموزش دیدگان به تعداد جمعیت در استان قزوین و 

 نسبت تعداد آموزش دیدگان به تعدادسال
کشور کل  جمعیت در 

 نسبت تعداد آموزش دیدگان به تعداد جمعیت
در استان قزوین

13880/012۳0/02۳4

13890/00440/00۳6

13900/00460/0054

13910/00640/0084

13920/00580/0050

13930/00720/0061

13940/00990/0125

13950/00410/0042

13960/00470/0041

13970/01010/0115

13980/01190/0115

13990/01220/0111

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

 بــرای تحلیــل مقایســه ای رونــد تغییــرات حاصل شــده در شــاخص نســبت افــراد شــرکت کننده در 
ج در جــدول فوق در قالب نمــودار )6-24( برای  کل جمعیت، نتایج مندر دوره هــای آموزشــی بــه 

سال های 1۳86 تا 1۳97 نشان داده شده است.

کشــور. منبع: محاســبه و  کل جمعیت در اســتان قزوین و  نمــودار 6-24: رونــد تغییــرات نســبت افراد آموزش دیده به 
کشور و استان قزوین استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 
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کل جمعیت طی دوره  روند تغییرات شــاخص نســبت افراد شــرکت کننده در دوره های آموزشــی به 
کشور طی نموده است. کل  1۳86 تا 1۳97 در استان قزوین روندی نسبتا مشابه این شاخص در 

6-4- وضعیــت توزیــع منابــع و امکانــات بهداشــتی در اســتان قزویــن در 
کشور کل  مقایسه با 

برای بررسی چگونگی توزیع منابع و امکانات حوزه درمان و بهداشت در سطح جامعه شاخص ها و 
سنجه های متعددی قابل استفاده هستند. سرانه پزشک، سرانه پیراپزشک، سرانه بیمارستان، 
ســرانه تخت بیمارســتانی، میزان دسترســی به آزمایشگاه ها، میزان دسترســی به داروخانه ها و ... 
در زمره این موارد هســتند. ذیال در چارچوب این شــاخص ها وضعیت دسترســی اســتان قزوین به 

گرفته است. کشور موردبررسی و تجزیه وتحلیل قرار  کل  امکانات بهداشتی در مقایسه با 

کشور کل  کادر پزشکی در مقایسه با  6-4-1- وضعیت برخورداری استان قزوین از 
کادر پزشــکی از ســه شــاخص  در ایــن قســمت بــرای بررســی وضعیت برخورداری اســتان قزوین از 
کارکنان درمانی  نســبت جمعیت به پزشــک، نســبت جمعیت به پیراپزشک و نســبت جمعیت به 

استفاده شده است.

کشــور طی  کل  شــاخص نســبت جمعیــت بــه پزشــک بــه طــور مقایســه ای بــرای اســتان قزویــن و 
سال های مختلف محاسبه شده و نتیجه آن در قالب جدول )6-8( نشان داده شده است.

کشور کل  جدول 6-8: نسبت جمعیت به پزشک در استان قزوین و 

کشورسال کل  نسبت جمعیت به پزشک در استان قزویننسبت جمعیت به پزشک در 

13882556/982265/29

13892494/202509/94

13902۳55/572297/46

1391226۳/8۳1862/17

13922091/442154/12

13931884/771262/94
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کشورسال کل  نسبت جمعیت به پزشک در استان قزویننسبت جمعیت به پزشک در 

13941894/9824۳0/50

139517۳5/711752/08

13961677/4۳1820/87

13971681/841742/67

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

برای تحلیل مقایســه ای روند تغییرات حاصل شــده در شاخص نسبت جمعیت به تعداد پزشکان 
ج در جدول فوق در قالب نمودار )6-25( برای ســال های 1۳88 تا 1۳97 نشــان داده  نتایج مندر

شده است.

کشور. منبع: محاسبه و استخراج  نمودار 6-25: روند تغییرات نســبت جمعیت به تعداد پزشــکان در اســتان قزوین و 
کشور و استان قزوین بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

طی دوره 1۳88 تا 1۳97 روند تغییرات شاخص نسبت جمعیت به تعداد پزشکان در استان قزوین 
کاهشــی یکنواخت داشــته، نوساناتی را تجربه نموده است. به طورکلی  که روند  کشــور  کل  برخالف 
طــی دوره موردبررســی، در ســال های 1۳88، 1۳90، 1۳91، 1۳9۳ شــاخص نســبت جمعیــت بــه 
کشــور بوده است. به عبارت دیگر طی این  کل  پزشــک در اســتان قزوین پایین تر از این شــاخص در 
ســال ها اســتان قزویــن از منظــر دسترســی به پزشــک وضعیت مناســبت تری نســبت بــه میانگین 
کشوری داشته است؛ اما در سال های 1۳89، 1۳92، 1۳94، 1۳95، 1۳96 و 1۳97 شاخص نسبت 
کشور بوده است؛ لذا طی این  کل  جمعیت به پزشــک در اســتان قزوین باالتر تر از این شــاخص در 
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ســال ها اســتان قزوین از منظر دسترســی به پزشــک وضعیت نامناســبت تری نســبت به میانگین 
که طی ســال های اخیر اســتان قزوین از این منظر در  کشــوری داشــته اســت. نکته مهم آن اســت 

کشوری عملکردی پایین تری داشته است. مقایسه با میانگین 

دسترسی و برخورداری از خدمات پیراپزشکان و پرستاران نیز نقش به سزایی در ارتقا حوزه سالمت 
دارد. شاخص نسبت جمعیت به پیراپزشکان به طور مقایسه ای برای استان قزوین و کل کشور طی 

سال های مختلف محاسبه شده و نتیجه آن در قالب جدول )6-9( نشان داده شده است.

کشور کل  جدول 6-9: نسبت جمعیت به پیراپزشکان در استان قزوین و 

کشورسال کل  نسبت جمعیت به پیراپزشکان در استان قزویننسبت جمعیت به پیراپزشکان در 

138842۳/05616/7۳

1389400/08601/47

1390۳54/4۳4۳9/49

1391۳79/75452/72

1392۳60/۳۳522/07

1393۳۳9/64427/9۳

1394۳۳6/۳1۳22/90

1395۳09/۳9۳11/1۳

1396295/۳2۳04/41

1397290/89296/51

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

 به منظور بررســی و تحلیل مقایســه ای روند تغییرات حاصل شــده در شــاخص نسبت جمعیت به 
ج در جدول فوق در قالب نمودار )6-26( برای ســال های 1۳88 تا  تعداد پیراپزشــکان نتایج مندر

1۳97 نشان داده شده است.
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کشور. منبع: محاسبه  نمودار 6-26: روند تغییرات نســبت جمعیت به تعداد مربیان پیراپزشــکان در اســتان قزوین و 
کشور و استان قزوین و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

کــه مالحظــه می شــود از ســال 1۳88 تــا 1۳94 شــاخص نســبت جمعیــت بــه تعــداد  همان گونــه 
کشوری این شاخص بوده است. به عبارت دیگر طی  پیراپزشکان در استان قزوین باالتر از میانگین 
این سال ها وضعیت استان قزوین از نظر دسترسی به خدمات پیراپزشکی و پرستاری در وضعیت 
کشــوری قرار داشــته اســت؛ اما از ســال 1۳94 به بعد شــاخص  نامناســب تری نســبت به میانگین 
کشوری این شاخص نزدیک  نســبت جمعیت به تعداد پیراپزشــکان در اســتان قزوین به میانگین 
کل  شده است. به طورکلی طی دوره موردبررسی شاخص نسبت جمعیت به تعداد پیراپزشکان در 
که وضعیت دسترسی  که این امر نشان دهنده آن است  کاهشــی تجربه نموده است  کشــوری روند 
جامعه به خدمات پیراپزشــکی طی ســال های اخیر بهبود یافته اســت. در خصوص استان قزوین 
نیز به استثنای سال های 1۳91 و 1۳92 روند این شاخص نزولی بوده و حکایت از بهبود دسترسی 

شهروندان استان به خدمات پیراپزشکی دارد.

کارکنان اداری و پشــتیبانی شــاغل در حوزه درمان و بهداشــت  به غیر از پزشــکان و پیراپزشــکان، 
کیفیت درمانی و بهداشــتی دارنــد. ازاین رو در این  نیــز نقــش مؤثــری در ارائه خدمات مناســب و با
کارکنــان اداری و پشــتیبانی حوزه درمان و بهداشــت  قســمت شــاخص نســبت جمعیت بــه تعداد 
کشــور در جدول )10-6(  کل  گرفته و نتایج آن به تفکیک برای اســتان قزوین و  مورد محاســبه قرار 

نشان داده شده است.
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کارکنان اداری و پشــتیبانی بخش درمان و بهداشــت در اســتان قزوین  جدول 6-10: نســبت تعداد جمعیت به تعداد 
کشور کل  و 

کارکنان اداری وسال  نسبت تعداد جمعیت به 
کشور کل  پشتیبانی در 

کارکنان اداری و پشتیبانی  نسبت تعداد جمعیت به 
در استان قزوین

1388928/421۳01/60

1389905/501149/48

1390676/249۳1/45

1391690/54757/6۳

1392600/49590/49

1393576/046۳2/76

1394644/49555/85

1395651/54610/04

1396625/8۳675/21

1397687/006۳6/94

1398928/421۳01/60

1399905/501149/48

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

کارکنان   برای تحلیل مقایســه ای روند تغییرات حاصل شــده در شاخص نسبت جمعیت به تعداد 
ج در جدول فوق در قالب نمودار )27-6(  اداری و پشتیبانی حوزه درمان و بهداشت، نتایج مندر

برای سال های 1۳88 تا 1۳97 نشان داده شده است.

کارکنان اداری و پشتیبانی حوزه درمان و بهداشت در استان قزوین و  نمودار 6-28: روند تغییرات نسبت جمعیت به 
کشور و استان قزوین کشور. منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 
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کارکنان اداری و پشتیبانی حوزه درمان  از ســال 1۳88 تا 1۳92 شــاخص نســبت جمعیت به تعداد 
کاهشی  که این روند  کاهشی داشته اســت  کشــور روند  کل  و بهداشــت هم در اســتان قزوین و هم 
برای اســتان قزوین محســوس تر بوده اســت. البته طی این دوره زمانی شــاخص نســبت جمعیت 
کارکنان اداری و پشــتیبانی حوزه درمان و بهداشــت در اســتان قزوین باالتــر از میانگین  بــه تعــداد 
کاهشی بودن این شاخص در استان  که با وجود  کشوری قرار داشته است. این امر نشان می دهد 
کشــوری قرار داشــته اســت. در ســال 1۳94 شــاخص  قزویــن همچنــان میزان آن باالتر از میانگین 
کارکنان اداری و پشــتیبانی حوزه درمان و بهداشت استان قزوین 1۳94  نســبت جمعیت به تعداد 
کشــوری این شــاخص نزدیک شده اســت و از سال 1۳94 به بعد، هم در سطح استان  به میانگین 

کشور، این شاخص روند باثباتی در تجربه نموده است. کل  قزوین و هم در سطح 

6-4-2- وضعیــت برخــورداری اســتان قزویــن از امکانــات درمانــی و بهداشــتی در 
کشور کل  مقایسه با 

بــه منظــور بررســی و تحلیل وضعیــت برخورداری اســتان قزویــن از امکانات درمانی و بهداشــتی از 
شاخص های نسبت جمعیت به تعداد بیمارستان، نسبت جمعیت به تخت بیمارستانی، نسبت 
کز جامع توان بخشی و  جمعیت به تعداد آزمایشگاه های تشخیص پزشکی، نسبت جمعیت به مرا

نسبت جمعیت به تعداد داروخانه ها استفاده شده است.

کشور  کل  شــاخص نســبت جمعیت به تعداد بیمارســتان به طور مقایســه ای برای استان قزوین و 
طی سال های مختلف محاسبه شده و نتیجه آن در قالب جدول )6-11( نشان داده شده است.

کشور کل  جدول 6-11: نسبت جمعیت به تعداد بیمارستان در استان قزوین و 

کشورسال کل   نسبت جمعیت به تعداد بیمارستان در استاننسبت جمعیت به بیمارستان در 
قزوین

138888۳2۳/۳090611/54

138989۳۳7/0191516/15

139095080/۳685826/4۳

1391911۳6/4786857/14

139289506/8587857/14
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کشورسال کل   نسبت جمعیت به تعداد بیمارستان در استاننسبت جمعیت به بیمارستان در 
قزوین

139388674/8688857/14

139489۳59/298۳9۳۳/۳۳

139585242/4184917/۳۳

13968۳750/0086066/67

139780791/۳4871۳۳/۳۳

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

 بــرای تحلیــل مقایســه ای رونــد تغییــرات حاصل شــده در شــاخص نســبت جمعیــت بــه تعــداد 
ج در جدول فوق در قالب نمودار )6-29( برای ســال های 1۳88 تا 1۳97  بیمارســتان نتایج مندر

نشان داده شده است.

کشور. منبع: محاسبه و استخراج  نمودار 6-29: روند تغییرات نسبت جمعیت به تعداد بیمارستان در استان قزوین و 
کشور و استان قزوین بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

طــی دوره موردبررســی، در ســال های 1۳88، 1۳89، 1۳96 و 1۳97 شــاخص نســبت جمعیــت بــه 
کشــور بوده اســت. به عبارت دیگر  کل  تعداد بیمارســتان در اســتان قزوین باالتر از این شــاخص در 
کــز بیمارســتانی وضعیت  طــی این ســال ها اســتان قزویــن از منظر دسترســی بــه بیمارســتان و مرا
کشــوری داشــته اســت؛ اما در ســال های 1۳90، 1۳91، 1۳92،  نامناســبت تری نســبت به میانگین 
1۳9۳، 1۳94 و 1۳95 شــاخص نســبت جمعیــت بــه بیمارســتان در اســتان قزویــن پایین تــر از این 
کز  کشــور بوده اســت. لذا طی این ســال ها اســتان قزوین از منظر دسترســی به مرا کل  شــاخص در 
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بیمارســتانی وضعیت مناسبت تری نســبت به میانگین کشوری داشته است. مشاهده نمودار فوق 
که متأســفانه شاخص نسبت جمعیت به تعداد بیمارستان در استان قزوین از سال  نشــان می دهد 
که نشــان دهنده نامطلوب تر شدن وضعیت دسترسی شهروندان  1۳94 در حال افزایش بوده اســت 
کــز بیمارســتانی طی ســال های اخیــر در اســتان قزوین اســت. درصورتی کــه در طی ایــن دوره  بــه مرا
کاهش بوده و  چهارســاله، روند شــاخص نسبت جمعیت به تعداد بیمارســتان در کل کشور در حال 

کشور بوده است. کل  کز بیمارستانی در  مؤید بهبود وضعیت برخورداری شهروندان از مرا

شــاخص نســبت جمعیت به تعــداد تخت بیمارســتانی )مصوب( به طور مقایســه ای برای اســتان 
کشور طی سال های مختلف محاسبه شده و نتیجه آن در قالب جدول )6-12( نشان  کل  قزوین و 

داده شده است.

کشور کل  جدول 6-12: نسبت جمعیت به تعداد تخت بیمارستانی در استان قزوین و 

کلسال  نسبت جمعیت به تخت بیمارستانی در 
کشور

 نسبت جمعیت به تخت بیمارستانی در استان
قزوین

1388651/81818/02

1389595/8458۳/48

1390740/48612/11

1391590/71570/09

1392566/02571/۳0

1393547/71577/80

1394542/67547/15

1395516/9755۳/57

1396502/82561/06

1397492/87686/45

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

 بــرای تحلیــل مقایســه ای رونــد تغییــرات حاصل شــده در شــاخص نســبت جمعیــت بــه تعــداد 
ج در جدول فوق در قالب نمودار )6-۳0( برای ســال های 1۳88 تا 1۳97  بیمارســتان نتایج مندر

نشان داده شده است.
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کشــور. منبع: محاســبه و  نمودار 6-۳0: روند تغییرات نســبت جمعیت به تعداد تخت بیمارســتان در اســتان قزوین و 
کشور و استان قزوین استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

طی دوره موردبررسی، در سال های 1۳88، 1۳9۳، 1۳95، 1۳96 و 1۳97 شاخص نسبت جمعیت 
کشــور بــوده اســت.  کل  بــه تعــداد تخــت بیمارســتان در اســتان قزویــن باالتــر از ایــن شــاخص در 
به عبارت دیگــر طــی ایــن ســال ها اســتان قزویــن از منظر دسترســی به تخــت بیمارســتان وضعیت 
کشــوری داشــته اســت. به عبارت دیگــر وضعیت ســرانه تخت  نامناســبت تری نســبت بــه میانگین 
کشــور نامطلوب تر بوده اســت؛ اما در  کل  بیمارســتانی اســتان قزویــن از ســرانه تخت بیمارســتانی 
ســال های 1۳89، 1۳90، 1۳91 و 1۳92 شــاخص نســبت جمعیت به تخت بیمارســتانی در اســتان 
کشــور بوده است. لذا طی این سال ها استان قزوین از منظر  کل  قزوین پایین تر از این شــاخص در 
کشوری داشته است.  دسترســی به تخت بیمارســتانی وضعیت مناسبت تری نســبت به میانگین 
که مالحظه می شــود شــاخص نســبت جمعیت به تعداد تخت بیمارســتانی در اســتان  همان گونه 
کــه نشــان دهنده نامطلوب تــر شــدن وضعیت  قزویــن از ســال 1۳94 در حــال افزایــش بــوده اســت 
دسترســی شــهروندان به فضاها و تخت بیمارســتانی طی ســال های اخیر در اســتان قزوین است. 
که طی این دوره چهارساله، روند شاخص نسبت جمعیت به تعداد بیمارستان  این در حالی است 
کاهش بوده و مؤید بهبود وضعیت برخورداری شهروندان از امکانات و تخت  کشور در حال  کل  در 

کشور بوده است. کل  بیمارستانی در 

شــاخص نســبت جمعیت به تعداد آزمایشگاه های تشخیص پزشــکی و ژنتیک به طور مقایسه ای 
کشــور طی سال های مختلف محاسبه شده و نتیجه آن در قالب جدول  کل  برای اســتان قزوین و 

)6-1۳( نشان داده شده است.
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کشور کل  جدول 6-1۳: نسبت جمعیت به تعداد آزمایشگاه های تشخیص پزشکی و ژنتیک در استان قزوین و 

کلسال  نسبت جمعیت به تعداد آزمایشگاه ها در 
کشور

کز آزمایشگاه ها در استان  نسبت جمعیت به مرا
قزوین

138814816/9915499/۳4

138915998/9614871/۳8

139015781/۳822251/۳0

139114877/2814650/60

139214785/5921578/95

139314479/8414298/85

139414246/1414471/26

139512274/9114985/41

139614422/7015011/6۳

139715۳17/041۳904/26

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

 بــرای تحلیــل مقایســه ای رونــد تغییــرات حاصل شــده در شــاخص نســبت جمعیــت بــه تعــداد 
ج در جدول فوق در قالب نمودار )۳1-6(  آزمایشــگاه های تشــخیص پزشکی و ژنتیک، نتایج مندر

برای سال های 1۳88 تا 1۳97 نشان داده شده است.

نمودار 6-۳1: روند تغییرات شــاخص نســبت جمعیت به تعداد آزمایشــگاه های تشــخیص پزشکی و ژنتیک در استان 
کشور و استان قزوین کشور. منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری  قزوین و 
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بر اساس نمودار فوق، طی دوره موردبررسی، در سال های 1۳90 و 1۳92 شاخص نسبت جمعیت 
به تعداد آزمایشگاه های تشخیص پزشکی و ژنتیک در استان قزوین تفاوت محسوسی با شاخص 
کشور داشته و باالتر  کل  نســبت جمعیت به تعداد آزمایشــگاه های تشــخیص پزشــکی و ژنتیک در 
کشــوری روند  کشــور بــوده اما در ســایر ســال ها هم نوا و همــگام با میانگین  کل  از ایــن شــاخص در 
کاهشــی را تجربه نموده اســت. بهترین وضعیت این شــاخص برای اســتان قزوین در  نامحســوس 

کشوری سال 1۳97 بوده است. مقایسه با میانگین 

که می توان بر اســاس آن وضعیت دسترســی به شــهروندان را به امکانات  یکــی دیگــر از معیارهایی 
کز جامع توان بخشی پزشکی است. شاخص  کیفیت دسترسی آن ها به مرا بهداشتی ارزیابی نمود، 
کز جامع توان بخشــی پزشــکی به طور مقایسه ای برای استان قزوین  نســبت جمعیت به تعداد مرا
کشور طی سال های مختلف محاسبه شده و نتیجه آن در قالب جدول )6-14( نشان داده  کل  و 

شده است.

کشور کل  کز توان بخشی پزشکی در استان قزوین و  جدول 6-14: نسبت جمعیت به تعداد مرا

کز توان بخشیسال  نسبت جمعیت به تعداد مرا
کشور کل  پزشکی در 

کز توان بخشی پزشکی  نسبت جمعیت به تعداد مرا
در استان قزوین

138815705/642۳097/06

138916۳1۳/2114871/۳8

139016926/0721846/7۳

139114514/9022109/09

139214147/9622777/78

139312665/8220۳9۳/44

139411474/6518791/04

139510917/071117۳/۳۳

13969996/۳0110۳4/19

1397868۳/۳810891/67

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 
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کز   بــرای تحلیل مقایســه ای روند تغییرات حاصل شــده در شــاخص نســبت جمعیت بــه تعداد مرا
ج در جدول فوق در قالب نمودار )6-۳2( برای سال های  جامع توان بخشــی پزشــکی، نتایج مندر

1۳88 تا 1۳97 نشان داده شده است.

کز جامع توان بخشــی پزشــکی در اســتان قزوین و  نمودار 6-۳2: روند تغییرات شــاخص نســبت جمعیت به تعداد مرا
کشور و استان قزوین کشور. منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

بــر اســاس نمــودار فوق، طــی دوره موردبررســی، وضعیت دسترســی شــهروندان اســتان قزوین به 
کز جامع توان بخشی پزشکی طی دوره موردبررسی به استثنای سال 1۳89 پایین تر از میانگین  مرا
که نمودار مربوطه نشان می دهد طی سال های اخیر خصوصا  کشوری قرار داشته است. همچنان 
کشور روند  کل  کز جامع توان بخشی در  از ســال 1۳90 به بعد شــاخص نسبت جمعیت به تعداد مرا
که  کز است. هرچند  که مبین بهبود وضعیت دسترسی شهروندان به این مرا کاهشی داشته است 
کشوری  کاهشــی است اما این شاخص باالتر از میانگین  روند این شــاخص برای اســتان قزوین نیز 
کشور  کل  اســت. از منظر این شــاخص اســتان قزوین وضعیت نســبتا نامطلوب تری در مقایســه با 

کشوری( دارد. )میانگین 

که می توان بر اســاس آن وضعیت دسترســی به شــهروندان را به امکانات  یکــی دیگــر از معیارهایی 
کیفیت دسترسی آن ها به داروخانه ها است. شاخص نسبت جمعیت به  بهداشتی ارزیابی نمود، 
کشور طی سال های مختلف محاسبه شده  کل  داروخانه به طور مقایسه ای برای استان قزوین و 

و نتیجه آن در قالب جدول )6-15( نشان داده شده است.
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کشور کل  جدول 6-15: نسبت جمعیت به تعداد داروخانه در استان قزوین و 

کشورسال کل   نسبت جمعیت به تعداد داروخانه در استاننسبت جمعیت به تعداد داروخانه در 
قزوین

13889561/009655/۳۳

13899077/489594/44

13909021/659242/85

1391815۳/469806/45

13928146/299۳18/18

13937882/018462/59

13947887/488506/76

139574۳5/4۳8724/۳8

13967۳45/968222/9۳

13977294/418487/01

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

 برای تحلیل مقایسه ای روند تغییرات حاصل شده در شاخص نسبت جمعیت به تعداد داروخانه، 
ج در جدول فوق در قالب نمودار )6-۳۳( برای ســال های 1۳88 تا 1۳97 نشــان داده  نتایج مندر

شده است.

کشور. منبع: محاسبه و  نمودار 6-۳۳: روند تغییرات شــاخص نســبت جمعیت به تعداد داروخانه در اســتان قزوین و 
کشور و استان قزوین استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 
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که مالحظه می شــود بر اســاس نمودار فوق، شاخص نسبت جمعیت به تعداد داروخانه  همچنان 
کشوری قرار داشته  برای اســتان قزوین در تمامی ســال های دوره موردبررســی پایین تر از میانگین 
کــه وضعیت دسترســی شــهروندان اســتان قزوین بــه داروخانه  کــه ایــن امر نشــان می دهد  اســت 
کشــور از وضعیت پایین تــری قرار دارد. نکتــه دیگر اینکه  کلی آن در ســطح  در مقایســه بــا وضعیــت 
کاهشــی مداومی را تجربه نموده  کشــور طی ســال های اخیر روند  کل  باوجودآنکه این شــاخص در 
کاهشــی مداومی مشاهده نمی شود و به عنوان مثال در  اســت ولی در اســتان قزوین چنین روندی 

سال های 1۳95 و 1۳97 مقدار این شاخص نسبت به سال قبل از آن افزایش نشان داده است.

قزویــن در  اســتان  امکانــات فرهنگــی در  و  منابــع  توزیــع  6-5- وضعیــت 
کشور کل  مقایسه با 

توزیع مناسب و عادالنه منابع و امکانات فرهنگی در بین شهروندان نیز در زمره یکی دیگر از ابعاد 
کلی عدالت در جامعه بعد فرهنگی  که الزم است به منظور ترسیم وضعیت  عدالت به شمار می آید 
گیرد. در این راستا در این بخش سعی شده است تا وضعیت دسترسی  عدالت نیز موردبررسی قرار 
کشور به منابع و امکانات فرهنگی و  کل  و ســطح برخورداری شــهروندان استان قزوین در قیاس با 
کز فرهنگی و هنری و  کتابخانه ها، مرا اطالعاتــی جامعه از جملــه برنامه های تلویزیونی و رادیویی، 

همچنین سینماها تحلیل شده است.

یکی از شــاخص های مورداســتفاده در این زمینه شاخص نسبت برنامه های رادیویی تولیدشده به 
کشــور طی  کل  که به طور مقایســه ای برای اســتان قزوین و  کل جمعیــت )برحســب هــزار نفر( اســت 
سال های 1۳85 تا 1۳97 محاسبه شده و نتیجه آن در قالب جدول )6-16( نشان داده شده است.

کل جمعیت )برحســب هزار نفر( در اســتان  جــدول 6-16: نســبت تعــداد ســاعات برنامه هــای رادیویی تولیدشــده به 
کشور کل  قزوین و 

 نسبت تعداد ساعات برنامه رادیوییسال
کشور کل  تولیدشده به جمعیت در 

 نسبت تعداد ساعات برنامه رادیویی تولیدشده به
جمعیت در استان قزوین

13851/512/05

13861/472/00

13871/542/22
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 نسبت تعداد ساعات برنامه رادیوییسال
کشور کل  تولیدشده به جمعیت در 

 نسبت تعداد ساعات برنامه رادیویی تولیدشده به
جمعیت در استان قزوین

13881/592/50

13891/582/57

13901/522/78

13911/922/86

13921/722/89

13931/612/7۳

13952/992/87

13962/982/82

13972/772/74

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

 بــرای تحلیــل مقایســه ای رونــد تغییــرات حاصل شــده در شــاخص نســبت برنامه هــای رادیویــی 
ج در جدول فــوق در قالب نمودار )6- کل جمعیت )برحســب هــزار نفر( نتایج مندر تولیدشــده به 

۳4( برای سال های 1۳85 تا 1۳97 نشان داده شده است.

نمودار 6-۳4: روند تغییرات نسبت تعداد ساعات برنامه رادیویی تولیدشده به جمعیت )هزار نفر( در استان قزوین و 
کشور و استان قزوین کشور. منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 
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کل جمعیت  بــر اســاس نمــودار فــوق، روند شــاخص نســبت برنامه هــای رادیویــی تولیدشــده بــه 
)برحســب هــزار نفــر( در اغلب ســال های دوره موردبررســی )1۳95 تا 1۳97( در اســتان قزوین روند 
صعــودی داشــته اســت و حکایــت از رونــد فزاینــده تولیــد برنامه هــای رادیویــی و فرهنگی توســط 
ســازمان صداوســیمای اســتان قزویــن داشــته اســت. عــالوه بــر ایــن شــاخص نســبت برنامه های 
کشــوری  کل جمعیت )برحســب هزار نفر( تا ســال 1۳9۳ باالتر از میانگین  رادیویــی تولیدشــده بــه 
قرار داشــته اســت اما طی ســال های 1۳95 تا 1۳97 هم روند این شــاخص در استان قزوین حالت 

گرفته است. کشوری این شاخص قرار  کرده است و هم پایین تر از میانگین  کاهشی پیدا 

کل  یکی دیگر از شــاخص های مورداســتفاده، شــاخص نســبت برنامه های تلویزیونی تولیدشــده به 
جمعیت )برحسب هزار نفر( است که به طور مقایسه ای برای استان قزوین و کل کشور طی سال های 

1۳85 تا 1۳97 محاسبه شده و نتیجه آن در قالب جدول )6-17( نشان داده شده است.

کشور کل  کل جمعیت )برحسب هزار نفر( در استان قزوین و  جدول 6-17: نسبت برنامه های تلویزیونی تولیدشده به 

 نسبت تعداد ساعات برنامه تلویزیونیسال
کشور کل  تولیدشده به جمعیت در 

 نسبت تعداد ساعات برنامه تلویزیونی
تولیدشده به جمعیت در استان قزوین

13850/440/74

13860/440/76

13870/460/78

13880/480/82

13890/490/75

13900/6۳0/77

13910/660/98

13920/651/19

13930/591/10

13950/611/21

13960/9۳1/16

13970/9۳1/22

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 
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 بــرای تحلیــل مقایســه ای رونــد تغییرات حاصل شــده در شــاخص نســبت برنامه هــای تلویزیونی 
ج در جدول فــوق در قالب نمودار )6- کل جمعیت )برحســب هــزار نفر( نتایج مندر تولیدشــده به 

۳5( برای سال های 1۳85 تا 1۳97 نشان داده شده است.

نمودار 6-۳5: روند تغییرات نسبت تعداد ساعات برنامه تلویزیونی تولیدشده به جمعیت )هزار نفر( در استان قزوین 
کشور و استان قزوین کشور. منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری  و 

کل دوره موردبررسی باوجوداینکه شاخص نسبت برنامه های  که مالحظه می شود طی  همچنان 
کل جمعیت )برحســب هــزار نفر( در اســتان قزوین روند نوســانی را تجربه  رادیویــی تولیدشــده بــه 
کشــور قرار داشــته اســت. این امــر حامی از  کل  نمــوده اســت امــا باالتــر از مقدار این شــاخص برای 
مناســب تر بودن تولید محصوالت فرهنگی در حوزه برنامه های تلویزیونی در ســطح استان قزوین 

کشوری است. نسبت به میانگین 

شاخص نسبت جمعیت به تعداد سینما نیز یکی دیگر از معیارهایی است که می تواند نشان دهنده 
میزان دسترســی شــهروندان به محصوالت فرهنگی باشــد. این شــاخص به طور مقایســه ای برای 
کشور طی سال های 1۳85 تا 1۳97 محاسبه شده و نتیجه آن در قالب جدول  کل  استان قزوین و 

)6-18( نشان داده شده است.



سنجش وضعيت عدالت در استان قزوين 96ف

کشور کل  جدول 6-18: نسبت تعداد جمعیت به تعداد سینما در استان قزوین و 

کلسال  نسبت تعداد جمعیت به تعداد سینما در 
کشور

 نسبت تعداد جمعیت به تعداد سینما در استان
قزوین

1385۳15266571600

1386۳19229577۳45

1387۳0709058۳140

1388۳16242588975

1389۳1۳606594855

1390۳111۳7600785

1391۳22775608000

1392۳69849615000

1393419915622000

1395۳2۳927419666

1396291474424586

13972۳6۳554۳0۳۳۳

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

 برای  تحلیل مقایســه ای روند تغییرات حاصل شــده در شــاخص نسبت جمعیت به تعداد سینما 
ج در جدول فوق در قالب نمودار )6-۳6( برای ســال های 1۳85 تا 1۳97 نشــان داده  نتایج مندر

شده است.

کشور. منبع: محاسبه و استخراج بر  نمودار 6-۳6: روند تغییرات نسبت جمعیت به تعداد سینما در استان قزوین و 
کشور و استان قزوین اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 
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کی از آن است که طی کل دوره موردبررسی شاخص نسبت جمعیت به تعداد سینما  نمودار فوق حا
کشور قرارگرفته است. به عبارت دیگر وضعیت  کل  در استان قزوین باالتر از مقدار این شاخص برای 
کشور در شرایط نامساعدتری قرار  کل  دسترســی شــهروندان استان قزوین به ســینما در مقایسه با 
کشــور از سال 1۳94 روند روبه افزایشی داشته  کل  دارد. از طرف دیگر باوجودآنکه این شــاخص در 

کاهشی بوده است. است اما در مورد استان قزوین این روند 

کــه می تواند  در زمینــه دسترســی بــه محصــوالت فرهنگی قابل ارائه در ســینماها شــاخص دیگری 
تصویری از چگونگی دسترسی شهروندان به این امکانات را منعکس سازد، معیار نسبت جمعیت 
به تعداد صندلی های ســینما )گنجایش ســینما( است. شاخص نسبت جمعیت به تعداد صندلی 
کشــور طی سال های 1۳85 تا 1۳97 محاسبه  کل  ســینما به طور مقایســه ای برای استان قزوین و 

شده و نتیجه آن در قالب جدول )6-19( نشان داده شده است.

کشور کل  جدول 6-19: نسبت تعداد جمعیت به تعداد صندلی های سینما در استان قزوین و 

 نسبت تعداد جمعیت به تعداد صندلی سینماسال
کشور کل  در 

 نسبت تعداد جمعیت به تعداد صندلی سینما در
استان قزوین

1385606114۳

13866591155

1387654972

13886781۳86

1389749991

13906941202

13917262211

13926۳11۳82

1393751۳110

13956۳۳1574

13966۳11550

13975271571

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 
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 برای تحلیل مقایســه ای روند تغییرات حاصل شــده در شاخص نسبت جمعیت به تعداد صندلی 
ج در جدول فوق در قالب نمودار )6-۳7( برای سال های 1۳85 تا 1۳97 نشان  سینما نتایج مندر

داده شده است.

کشــور. منبع: محاســبه و  نمــودار 6-۳7: رونــد تغییرات نســبت جمعیت به تعداد صندلی ســینما در اســتان قزوین و 
کشور و استان قزوین استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

همانند شــاخص نســبت جمعیت به تعداد سینما، در خصوص شاخص نسبت جمعیت به تعداد 
کل  صندلی های ســینما در ســطح اســتان قزوین نیز وضعیت در شــرایط نامســاعدتری نســبت به 
کل دوره موردبررســی شــاخص نســبت  کــه طــی  کــی از آ ن اســت  کشــور قــرار دارد. نمــودار فــوق حا
کشور قرار  کل  جمعیت به تعداد صندلی ســینما در اســتان قزوین باالتر از مقدار این شاخص برای 
کی از آن  گرفته اســت. به عبارت دیگر شــاخص نسبت جمعیت به تعداد صندلی های سینما نیز حا
کشور در شرایط  کل  که وضعیت دسترســی شهروندان استان قزوین به سینما در مقایسه با  اســت 

نامطلوب تری قرار دارد.

کیفیت  که می توانــد  کتابخانه هــا نیــز در زمره یکــی دیگــر از معیارهایی اســت  ســطح دسترســی بــه 
برخورداری افراد جامعه از محصوالت فرهنگی را منعکس ســازد. ازاین رو شاخص نسبت جمعیت 
کشــور طی سال های  کل  کتابخانه های عمومی به طور مقایســه ای برای اســتان قزوین و  به تعداد 

1۳85 تا 1۳97 محاسبه شده و نتیجه آن در قالب جدول )6-20( نشان داده شده است.
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کشور کل  کتابخانه های عمومی در استان قزوین و  جدول 6-20: نسبت تعداد جمعیت به تعداد 

کتابخانه هایسال  نسبت تعداد جمعیت به 
کشور کل  عمومی در 

کتابخانه های  نسبت تعداد جمعیت به تعداد 
عمومی در استان قزوین

13854157442۳41

13864140246188

1387۳9۳29۳8876

1388۳600۳287۳0

138929125264۳8

13902729724522

1391268612۳84۳

13922497125625

1393247942۳92۳

139524507206۳9

139624۳041990۳

13972۳66۳19862

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

 بــرای تحلیــل مقایســه ای رونــد تغییــرات حاصل شــده در شــاخص نســبت جمعیــت بــه تعــداد 
ج در جدول فوق در قالب نمودار )6-۳8( برای سال های 1۳85  کتابخانه های عمومی نتایج مندر

تا 1۳97 نشان داده شده است.

کتابخانه های عمومی در استان قزوین و کشور. منبع: محاسبه  نمودار 6-۳8: روند تغییرات نسبت جمعیت به تعداد 
کشور و استان قزوین و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 
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کتابخانه های عمومی  که نمودار فوق نشــان می دهد شاخص نسبت جمعیت به تعداد  همچنان 
در سطح استان قزوین به استثنای دو سال 1۳86 و 1۳92 در سایر سال های دوره 1۳85 تا 1۳97 
که این امر مؤید حرکت روبه جلو مثبت در سطح دسترسی شهروندان  کاهشــی داشــته اســت  روند 
کتابخانه ای بوده اســت؛ همچنین در اغلب ســال ها مقدار  کتابخانه ها و منابــع  اســتان قزویــن بــه 
که طی این سال ها  کمتر بوده اســت  کشــور  کل  این شــاخص برای اســتان قزوین از مقدار آن برای 

کشوری منعکس می سازد. وضعیت مناسب تر استان قزوین را در مقایسه با میانگین 

کیفیت عدالت در حوزه فرهنگ را می تواند نشان دهد، سطح دسترسی به  یکی دیگر از معیارهایی 
کز فرهنگی و هنری  کز فرهنگی و هنری است. در این راستا شاخص نسبت جمعیت به تعداد مرا مرا
کشــور طی  کــودکان و نوجوانــان به طور مقایســه ای برای اســتان قزوین و کل  کانــون پــرورش فکــری 
سال های 1۳85 تا 1۳97 محاسبه شده و نتیجه آن در قالب جدول )6-21( نشان داده شده است.

کــودکان و نوجوانان در  کانون پــرورش فکری  کز فرهنگــی و هنری  جــدول 6-21: نســبت تعــداد جمعیــت به تعــداد مرا
کشور کل  استان قزوین و 

کز فرهنگیسال  نسبت تعداد جمعیت به تعداد مرا
کشور کل  و هنری در 

کز فرهنگی و  نسبت تعداد جمعیت به تعداد مرا
هنری در استان قزوین

138510181471450

1386119908144۳۳6

138711049789714

138810646790612

138910797091516

1390107۳4992428

1391874۳۳64000

13921041271۳6667

1393868۳262200

1395104۳۳0۳1475

1397812۳258682

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 
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کز   بــرای تحلیل مقایســه ای روند تغییرات حاصل شــده در شــاخص نســبت جمعیت بــه تعداد مرا
ج در جدول فــوق در قالب نمودار )6-۳9( برای ســال های 1۳85 تا  فرهنگــی و هنــری نتایــج مندر

1۳97 نشان داده شده است.

کودکان و نوجوانان  کانون پرورش فکری  کز فرهنگی و هنری  نمودار 6-۳9: روند تغییرات نسبت جمعیت به تعداد مرا
کشور و استان  کشور. منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری  در استان قزوین و 

قزوین

کز فرهنگی و هنری  که نمودار فوق نشان می دهد شاخص نسبت جمعیت به تعداد مرا همچنان 
در ســطح اســتان قزوین به اســتثنای دو سال 1۳86، 1۳92 و 1۳97 در سایر سال های دوره 1۳85 
کاهشی داشته است. عالوه بر این به غیر از سال های 1۳86، 1۳92 و 1۳97 در سایر  تا 1۳97 روند 
کز فرهنگی و هنری برای  ســال های دوره موردبررســی مقدار شاخص نســبت جمعیت به تعداد مرا
که طی این سال ها وضعیت مناسب تر  کمتر بوده اســت  کشــور  کل  اســتان قزوین از مقدار آن برای 
کز فرهنگی و هنری  کشوری از منظر سطح دسترسی به مرا اســتان قزوین را در مقایســه با میانگین 

منعکس می سازد.





مقدمه
سنجش و اندازه گیری عدالت با توجه به ابعاد متنوع و متعددی که بر آن مترتب است، امری است که 
گرفتن رویکردهای نظری، شاخص ها و سنجه های مناسب  نیازمند توجه و بررسی دقیق تر و در نظر 
ازیک طرف و استفاده از داده های معتبر و مورد اعتماد از طرف دیگر است. هر اندازه این دو پیش شرط 
بهتر تامین گردد، نتایج به دست آمده در خصوص شاخص های عدالت نیز از اعتبار، صحت و کارآمدی 
بیشــتری برخــوردار خواهــد بــود و قــادر خواهد بود تصویــر واقعی تــری از وضعیت عدالــت ارائه نماید. 
ازاین رو در فصول قبل ســعی شــده است مقدمات تحقق چنین پیش شــرط هایی فراهم آید و ضمن 

اتخاذ رویکردهای نظری مناسب، شاخص ها و معیارهای مناسب تهیه و تنظیم گردد.

کشور از  کل  کیفیت برخورداری استان قزوین در مقایسه با  کلی  در فصل قبل تصویری از وضعیت 
امکانات و منابع جامعه در حوزه های مختلف اقتصادی، آموزشــی، ســالمت و اجتماعی ارائه شد. 
که فهرســت و شناســنامه آن هــا در فصل پنجم  در ایــن فصــل در چارچوب شــاخص های منتخب 
ارائه شده است و با استفاده از داده های آرشیوی اقدام به محاسبه شاخص های مختلف عدالت 
گشته و بر اساس شاخص های مختلف وضعیت  در ســطح اســتان قزوین و طی سال های مختلف 
عدالــت در ســطح مناطــق شــهری و روســتایی اســتان قزویــن در حوزه هــای مختلــف اقتصــادی، 

اجتماعی، آموزشی و بهداشتی تجزیه وتحلیل شده است.

7
اندازه گيری وضعيت عدالت 
در استان قزوين به تفکيک 
مناطق شهری و روستايی

فصل7:  اندازه گیری وضعیت عدالت 
در استان قزوین به تفکیک مناطق 
شهری و روستایی
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7-1- وضعیــت عدالــت اقتصــادی در مناطــق شــهری و روســتایی اســتان 
قزوین

که در فصل  برای تحلیل وضعیت بعد اقتصادی عدالت در استان قزوین از شاخص های منتخب 
گرفته شده اســت. این شاخص ها عبارت اند از: شاخص نسبت افراد  پنجم ارائه شــده اســت، بهره 
زیــر 50 درصــد میانــه درآمد، ضریب جینی، ســهم هزینه دهک ها، ســهم ثروتمندترین دهک ها به 
فقیرتریــن دهک ها، شــاخص فقر، نســبت جمعیــت دارای درآمد پایین تر از خط فقر ملی، نســبت 
کل هزینه های  کی از  جمعیــت دارای درآمــد پایین تر از خط فقر بین المللی، ســهم هزینه های خورا
کل هزینه های خانوار و سهم استان از سرمایه گذاری خارجی.  خانوار، ســهم هزینه های مســکن از 
که ذیاًل به آن اشــاره می شود. برای محاسبه تمامی  نتایج محاســبات و تحلیل ها به شــرحی است 
ح آمارگیری  شــاخص ها به جز شــاخص سهم استان از ســرمایه گذاری خارجی از داده های خام طر
از درآمد و هزینه خانوارهای اســتان قزوین طی ســال های مختلف استفاده شده است. همچنین 
برای محاسبه شاخص سهم استان از سرمایه گذاری خارجی از داده های سازمان سرمایه گذاری و 

گرفته شده است. کمک های فنی و اعتباری ایران بهره 

7-1-1-وضعیت توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی استان قزوین بر اساس 
شاخص نسبت افراد زیر 50 درصد میانه درآمد

کید در ســند اهداف  شــاخص نســبت افراد زیر 50 درصد میانه درآمد، یکی از شــاخص های مورد تا
توســعه پایدار محســوب می شــود و یکی از شــاخص های اصلی مورداســتفاده در این تحقیق برای 
کمتر  بررسی وضعیت توزیع درآمد در استان قزوین است. این شاخص از تقسیم تعداد افراد دارای 

کل افراد حاصل می شود. به عبارت دیگر: از 50 درصد میانه درآمد به 

شــاخص مذکور به تفکیک برای مناطق شــهری و روستایی استان و برای سال های 1۳90 تا 1۳98 
گرفته اســت تا امکان مقایسه وضعیت عدالت در مناطق شهری و روستایی در  مورد محاســبه قرار 
گذشــته فراهم آید. داده هــای موردنیاز برای محاســبه شــاخص از بانک اطالعاتی  طــی ســال های 
گشــته و در قالب جــدول )7-1( ارائه  ح آمارگیــری از درآمد و هزینه خانوار اســتخراج  مربــوط بــه طــر

شده است.
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جدول 7-1: نتیجه محاســبه شــاخص نســبت افراد زیر 50 درصد میانه درآمد در مناطق شــهری و روســتایی اســتان 
قزوین

 نسبت جمعیت زیر 50 درصد میانه درآمد درسال
مناطق روستایی استان

 نسبت جمعیت زیر 50 درصد میانه درآمد در
مناطق شهری استان

13900/18450/1021

13910/15400/0974

13920/16190/090۳

13930/17490/0760

13940/14070/109۳

13950/14900/109۳

13960/12440/1021

13970/10920/071۳

13980/14490/0879

0/149۳0/1021میانگین دوره

ح آمارگیری از درآمد و هزینه خانوار در سال های مختلف منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های خام طر

که مربوط  مبتنی بر آخرین داده ها و اطالعات موجود در دسترس در خصوص هزینه و درآمد خانوار 
به سال 1۳98 است، شاخص نسبت افراد زیر 50 درصد میانه درآمد برای مناطق روستایی معادل 
14/49 درصد محاســبه شــده اســت. درحالی که مقدار این شــاخص برای مناطق شــهری معادل 
که در مناطق روستایی نسبت به مناطق  گشته است. این امر نشان می دهد  8/79 درصد برآورد 
شهری استان قزوین درصد باالتری از جمعیت زیر 50 درصد میانه درآمد قرار دارند. نتیجه مذکور 

کی از نابرابری بیشتر درآمد در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری استان است. حا

کثر میزان نسبت افراد زیر 50 درصد   در مناطق روستایی استان قزوین طی دوره موردبررسی، حدا
میانــه درآمــد معــادل 18/45 درصد و مربوط به ســال 1۳90 بوده اســت. همچنیــن حداقل میزان 
نســبت افراد زیر 50 درصد میانه درآمد معادل 12/44 درصد و مربوط به ســال 1۳96 بوده اســت. 

کل دوره موردبررسی معادل 14/9۳ درصد حاصل شده است. میانگین این شاخص طی 
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کثر میزان نســبت افراد زیر 50 درصد  در مناطق شــهری اســتان قزوین طی دوره موردبررســی، حدا
میانــه درآمــد معــادل 10/9۳ درصد و مربوط به ســال 1۳95 بوده اســت. همچنیــن حداقل میزان 
نســبت افــراد زیــر 50 درصد میانــه درآمد معادل 7/60 درصد و مربوط به ســال 1۳9۳ بوده اســت. 

کل دوره موردبررسی در معادل.10/21 درصد حاصل شده است. میانگین این شاخص طی 

برای تحلیل روند تغییرات شــاخص نســبت افراد زیر 50 درصد میانه درآمد طی سال های مختلف 
و همچنین تحلیل مقایسه ای این شاخص برای مناطق شهری و روستایی استان قزوین، نمودار 
مربــوط بــه شــاخص نســبت افراد زیــر 50 درصد میانــه جمعیت بــه تفکیک برای مناطق شــهری و 

روستایی استان قزوین طی دوره زمانی موردمطالعه در شکل )7-1( نشان داده شده است. 

نمــودار 7-1: رونــد تغییرات شــاخص نســبت افراد زیر 50 درصد میانه جمعیت در مناطق شــهری و روســتایی اســتان 
ح آمارگیــری از درامد و هزینه خانوار طی ســال های  قزویــن. منبــع: محاســبه و اســتخراج بر اســاس داده های خام طــر

مختلف

مالحظه روند تغییرات شاخص نسبت افراد زیر 50 درصد میانه درآمد در مناطق شهری و روستایی 
که طی تمامی سال های دوره زمانی موردمطالعه، میزان شاخص  کی از آن است  استان قزوین حا
نســبت افراد زیر 50 درصد میانه درآمد در مناطق روســتایی اســتان قزوین باالتر از شاخص نسبت 
افــراد زیــر 50 درصــد میانــه درآمد مناطق شــهری بــوده و طی این ســال ها توزیع درآمــد در مناطق 

روستایی استان قزوین نسبت به مناطق شهری استان نابرابرتر بوده است.

شــاخص نســبت افراد زیر 50 درصد میانه درآمد در مناطق روســتایی اســتان قزوین در ســال های 
کــی از  کــه ایــن امــر حا کاهشــی داشــته اســت  1۳91، 1۳94، 1۳96 و 1۳97 دوره موردبررســی رونــد 
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حرکــت توزیــع درآمد به ســمت برابری بیشــتر در مناطق روســتایی طی این ســال ها حکایت دارد. 
که در سایر سال های دوره موردبررسی شاخص نسبت افراد زیر 50 درصد میانه  این در حالی است 
که این امر نشان دهنده  درآمد برای مناطق روســتایی اســتان قزوین روند افزایشــی داشــته اســت 

حرکت توزیع درآمد به سمت نابرابری بیشتر طی این سال هاست.

همچنین شــاخص نســبت افراد زیر 50 درصد میانه درآمد در مناطق شــهری اســتان قزوین به غیر 
که این  کاهشی داشته است  از ســال های 1۳94 و 1۳98 در ســایر ســال های دوره موردبررسی روند 
کی از حرکت توزیع درآمد به سمت برابری بیشتر در مناطق شهری طی این سال ها حکایت  امر حا
دارد؛ اما در ســال های 1۳94 و 1۳98 شــاخص نســبت افراد زیر 50 درصد میانه درآمد برای مناطق 
که این امر نشــان دهنده حرکت توزیع درآمد به  شــهری اســتان قزوین روند افزایش داشــته اســت 

سمت نابرابری بیشتر طی این سال هاست.

7-1-2- وضعیت توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی استان قزوین بر اساس 
ضریب جینی

 ضریــب جینــی به عنوان یکی از شــاخص های متــداول و پرکاربرد در بررســی چگونگی توزیع درآمد 
در جامعه محســوب می شــود. ضریب جینی به عنوان یک شــاخص نسبی به صورت اندازه نسبت 
کثر انــدازۀ ممکن نابرابری در یــک الگوی توزیع  میــزان نابرابــری درآمــد در جامعۀ مفــروض به حدا
کامــال ناعادالنه تعریف شــده اســت. ازلحــاظ آماری، ضریب جینی، نســبت انــدازه نابرابری  درآمــد 
کامال  کثــر انــدازه نابرابــری درآمــدی ممکــن در یــک توزیع درآمــد  توزیــع درآمــد در جامعــه بــه حدا
ناعادالنه اســت. درصورتی که فرض شــود درآمد n فرد از جامعه یا نمونه را با   نشان 
کنیم به طوری که    برای      کوچک به بزرگ مرتب  دهیم و درآمدها را از 

، عبارت زیر معرف ضریب جینی است.

در صورت دسترسی به مقادیر خام هزینه و درآمد خانوار، ها بیانگر هزینه سرانه خانوارها و n بیانگر 
تعداد خانوارهای موردمطالعه اســت. شــاخص مذکور به تفکیک برای مناطق شــهری و روستایی 
اســتان و برای ســال های 1۳84 تا 1۳97 در قالب جدول )7-2( ارائه شــده اســت تا امکان مقایسه 

وضعیت عدالت در مناطق شهری و روستایی فراهم آید.
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جدول 7-2: ضریب جینی در مناطق شهری و روستایی استان قزوین

 ضریب جینی برای مناطق روستایی استانسال
قزوین

 ضریب جینی برای مناطق شهری استان
قزوین

13840/۳۳660/۳606

13850/۳6470/۳624

13860/۳6740/۳248

13870/۳6۳00/۳۳۳6

13880/۳4600/2969

13890/۳4550/۳125

13900/۳2۳80/274۳

13910/۳2080/2847

13920/۳2710/2877

13930/29910/2826

13940/29100/2886

13950/29560/296۳

13960/۳۳970/2705

13970/27۳40/29۳۳

13980/29۳0/268۳

0/۳2570/۳024میانگین دوره

ح آمارگیری از درآمد و هزینه خانوار در سال های مختلف منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های خام طر

که در جدول فوق نشــان داده شــده اســت، بر اســاس آخرین داده ها و اطالعات موجود  همچنان 
که مربوط به ســال 1۳98 اســت، شــاخص ضریب  در دســترس در خصــوص هزینــه و درآمــد خانوار 
جینی برای مناطق روســتایی اســتان قزوین معادل 0.29۳ محاسبه شده است. درحالی که مقدار 
گشته است؛ بنابراین بر اساس  شــاخص ضریب جینی برای مناطق شــهری معادل 0.۳024 برآورد 
این شاخص و مبتنی بر آخرین داده ها و اطالعات موجود توزیع درآمد در مناطق روستایی نسبت 

به مناطق شهری استان قزوین نابرابرتر است.
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کثــر میزان ضریــب جینی معادل  در مناطــق روســتایی اســتان قزویــن طی دوره موردبررســی، حدا
0.۳674 و مربــوط بــه ســال 1۳86 بــوده اســت. همچنیــن حداقــل میــزان ضریــب جینــی معــادل 
0.27۳4 درصــد و مربــوط به ســال 1۳97 بوده اســت. میانگین شــاخص ضریب جینــی در مناطق 

کل دوره موردبررسی معادل 0.۳257 درصد حاصل شده است. روستایی استان قزوین طی 

کثــر میــزان ضریــب جینــی معادل  در مناطــق شــهری اســتان قزویــن طــی دوره موردبررســی، حدا
0.۳248 و مربــوط بــه ســال 1۳85 بــوده اســت. همچنیــن حداقــل میــزان ضریــب جینــی معــادل 
کل دوره موردبررســی در  0.268۳ و مربوط به ســال 1۳98 بوده اســت. میانگین این شــاخص طی 

معادل 0.۳024 حاصل شده است.

بــرای تحلیــل روند تغییرات ضریــب جینی طی ســال های مختلف و همچنین تحلیل مقایســه ای 
این شــاخص برای مناطق شــهری و روســتایی اســتان قزوین، نمــودار مربوط بــه ضریب جینی به 
تفکیک برای مناطق شــهری و روســتایی استان قزوین طی دوره زمانی موردمطالعه در شکل )7-

2( نشان داده شده است.

نمودار 7-2: روند تغییرات ضریب جینی در مناطق شــهری و روســتایی اســتان قزوین. منبع: محاســبه و استخراج بر 
ح آمارگیری از درامد و هزینه خانوار طی سال های مختلف اساس داده های خام طر

کی از آن است  مالحظه روند تغییرات ضریب جینی در مناطق شهری و روستایی استان قزوین حا
که طی سال های 1۳85 تا 1۳96 و همچنین سال 1۳98 از دوره زمانی موردمطالعه، میزان ضریب 
جینــی در مناطــق روســتایی اســتان قزوین باالتــر از ضریب جینی مناطق شــهری بــوده و طی این 
ســال ها توزیــع درآمد در مناطق روســتایی اســتان قزوین نســبت بــه مناطق شــهری نابرابرتر بوده 



سنجش وضعيت عدالت در استان قزوين 0ف3

اســت. درحالی کــه طــی ســال های 1۳84 و 1۳97 بــا توجه بــه پایین تر بــودن میــزان ضریب جینی 
مناطق روســتایی از ضریب جینی مناطق شــهری، توزیع درآمد در مناطق روستایی استان قزوین 

نسبت به مناطق شهری برابرتر بوده است.

شاخص ضریب جینی در مناطق روستایی استان قزوین طی سال های 1۳86 تا 1۳95 و همچنین 
کی از حرکت توزیع درآمد  که این امر حا کاهشی داشته است  ســال 1۳97 از دوره موردبررســی روند 
بــه ســمت برابری بیشــتر در مناطق روســتایی طی این ســال ها حکایــت دارد. این در حالی اســت 
که در ســال های 1۳85، 1۳96 و 1۳98 طی دوره موردبررســی شــاخص ضریب جینی برای مناطق 
که این امر نشان دهنده حرکت توزیع درآمد به  روســتایی اســتان قزوین روند افزایش داشته است 

سمت نابرابری بیشتر طی این سال هاست.

همچنیــن شــاخص ضریــب جینی در مناطق شــهری اســتان قزوین طی ســال های 1۳85 تا 1۳90 
کــی از حرکت توزیــع درآمد به ســمت برابری بیشــتر در  که این امــر حا کاهشــی داشــته اســت  رونــد 
که در سال های 1۳94، 1۳95 و  مناطق شــهری طی این ســال ها حکایت دارد. این در حالی اســت 
که این  1۳97 شــاخص ضریب جینی برای مناطق شــهری استان قزوین روند افزایش داشته است 

امر نشان دهنده حرکت توزیع درآمد به سمت نابرابری بیشتر طی این سال هاست.

7-1-3- وضعیــت توزیــع درآمــد در مناطــق شــهری و روســتایی اســتان قزویــن بــر 
اساس شاخص سهم هزینه دهک ها

کل هزینه خانوارهای تمــام جامعه را به  که هر دهک چه ســهمی از   ایــن شــاخص نشــان می دهد 
خود اختصاص داده اســت. هر اندازه تفاوت بین ســهم دهک های مختلف بیشــتر باشــد، این امر 
نشــان دهنده نابرابری بیشــتر بین دهک های مختلف جامعه است. برای محاسبه این شاخص از 

فرمول زیر استفاده شده است.

کل خانوارها،  نشان دهنده  هزینه خانوار i ام و   مبین تعداد خانوارهای  که در آن   تعداد   
که  .  واقع در دهک   است به گونه ای 

شــاخص مذکــور به تفکیــک برای دهک های دهگانه مناطق شــهری و روســتایی اســتان قزوین و 
برای سال های 1۳90 تا 1۳98 محاسبه شده و نتیجه محاسبات در جدول )7-۳( ارائه شده است 
تا امکان مقایسه وضعیت عدالت در مناطق شهری و روستایی طی سال های مختلف فراهم آید.
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جدول 7-۳: سهم هزینه دهک های مختلف در مناطق شهری و روستایی استان قزوین

سال
 دهک

اول
 دهک

دوم
 دهک
سوم

 دهک
چهارم

 دهک
پنجم

 دهک
ششم

 دهک
هفتم

 دهک
هشتم

 دهک
نهم

 دهک
دهم

ن
ی استان قزوی

ق روستای
مناط

13900/0۳420/04760/05640/06640/07540/08550/099۳0/11640/14890/2698

13910/0۳460/04700/05880/06770/07490/08510/09770/116۳0/15040/2676

13920/0۳670/04960/05980/06880/07620/08570/098۳0/11640/14820/2611

13930/0۳200/04610/05770/06740/07620/08600/09880/11700/14940/2691

13940/0۳۳10/04670/05780/06790/076۳0/08620/09890/11670/14860/2677

13950/0۳۳40/04710/05810/06780/07600/085۳0/098۳0/11690/14960/2672

13960/0۳190/04450/05550/065۳0/07۳۳0/08290/09580/11520/15010/2851

13970/0۳120/044۳0/05490/064۳0/07270/08280/09640/11470/14970/288۳

13980/0۳280/04500/05550/06480/07۳20/08۳00/09680/11510/14890/2846

 میانگین
دوره

0/03330/04640/05720/06670/07490/08470/09780/11610/14930/2734

ن
ی استان قزوی

ق شهر
مناط

13900/0۳770/05450/06410/07190/08120/09190/10۳20/12190/14590/2277

13910/0۳۳00/05100/062۳0/07۳20/08250/09510/10550/12020/1۳6۳0/2۳09

13920/0۳720/05450/06420/07240/08150/09۳10/10۳60/12000/14070/2288

13930/0۳480/05280/06۳20/07190/08010/09170/10270/12040/14190/2۳۳8

13940/0۳500/05210/06150/07020/07940/09050/10120/11900/14190/2401

13950/0۳۳70/05090/06110/06960/07850/090۳0/10160/119۳0/14190/2425

13960/0۳270/04950/05960/06890/07790/08940/10160/11990/14۳50/2448

13970/0۳180/04810/05760/06580/07490/08680/09970/11920/14۳70/2559

13980/0۳270/04940/059۳0/068۳0/077۳0/08900/10050/11890/14140/2498

 میانگین
دوره

0/03430/05140/06140/07030/07930/09090/10220/11990/14190/2394

ح آمارگیری از درآمد و هزینه خانوار در سال های مختلف منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های خام طر
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که در جدول فوق نشــان داده شــده اســت، بر اســاس آخرین داده ها و اطالعات موجود  همچنان 
که مربوط به ســال 1۳98 اســت، شــاخص ســهم  در دســترس در خصــوص هزینــه و درآمــد خانــوار 
کل هزینه های خانوار برای مناطق روســتایی اســتان قزوین به  هزینه هــای دهــک اول تا دهــم در 
 ،0.1151  ،0.0968  ،0.08۳0  ،0.07۳2  ،0.0648  ،0.0555  ،0.0450  ،0.0۳28 معــادل  برابــر  ترتیــب 
0.1489 و0.2846 محاســبه شــده اســت. درحالی که مقدار شــاخص ســهم هزینه های دهک اول 
کل هزینه هــای خانوار برای مناطق شــهری اســتان قزویــن معــادل 0.0۳27، 0.0494،  تــا دهــم در 
گشــته اســت؛  بــرآورد  0.059۳، 0.068۳، 0.077۳، 0.0890، 0.1005، 0.1189، 0.1414 و 0.2498  
بنابرایــن بــر اســاس ایــن شــاخص و مبتنی بــر آخریــن داده هــا و اطالعات موجــود توزیــع درآمد در 

مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری استان قزوین نابرابرتر است.

کثر میزان شاخص سهم هزینه های  در مناطق روستایی استان قزوین طی دوره موردبررسی، حدا
کل هزینه هــای خانوار معــادل 0.۳67 و مربوط به ســال 1۳92  دهــک اول )پایین تریــن دهــک( در 
بوده اســت. همچنین حداقل میزان این شــاخص معادل 0.0۳12 درصد و مربوط به ســال 1۳97 
کل دوره موردبررســی  بوده اســت. میانگین این شــاخص در مناطق روســتایی اســتان قزوین طی 
کثر میزان شــاخص ســهم هزینه های  معــادل 0.۳۳۳ درصد حاصل شــده اســت. عالوه بر این حدا
کل هزینه های خانــوار معادل 0.288۳ و مربوط به ســال 1۳97  دهــک دهــم )باالترین دهــک( در 
بــوده اســت. همچنین حداقل میزان این شــاخص طی دوره موردبررســی معــادل 0.2611 درصد و 
کل دوره موردبررســی معادل  مربوط به ســال 1۳92 بوده اســت. البته میانگین این شــاخص طی 

0.27۳4  درصد حاصل شده است.

کثر میزان شــاخص سهم هزینه های  در مناطق شــهری اســتان قزوین طی دوره موردبررســی، حدا
کل هزینه هــای خانــوار معــادل 0.۳77 و مربوط به ســال 1۳90  دهــک اول )پایین تریــن دهــک( در 
بوده اســت. همچنین حداقل میزان این شــاخص معادل 0.0۳18 درصد و مربوط به ســال 1۳97 
کل دوره موردبررســی  بــوده اســت. میانگیــن این شــاخص در مناطق شــهری اســتان قزوین طــی 
کثر میزان شــاخص ســهم هزینه های  معــادل0.۳4۳ درصد حاصل شــده اســت. عالوه بــر این حدا
کل هزینه های خانوار معــادل 0.2559 و مربوط به ســال 1۳97  دهــک دهــم )باالتریــن دهــک( در 
بــوده اســت. همچنین حداقل میزان این شــاخص طی دوره موردبررســی معــادل 0.2277 درصد 
کل دوره موردبررســی  و مربــوط بــه ســال 1۳90 بــوده اســت؛ همچنین میانگین این شــاخص طــی 

معادل0.2۳94 درصد حاصل شده است.
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کل هزینه های خانوار طی سال های  برای تحلیل روند تغییرات سهم هزینه دهک های مختلف از 
مختلــف و همچنیــن تحلیــل مقایســه ای ایــن شــاخص بــرای مناطق شــهری و روســتایی اســتان 
قزویــن، نمــودار مربــوط به ســهم هر یــک از دهک ها بــه تفکیک برای مناطق شــهری و روســتایی 
استان قزوین طی دوره زمانی موردمطالعه در شکل های )7-۳( تا )7-12( نشان داده شده است. 
ج خانــوار به تفکیک برای مناطق شــهری و روســتایی  در نمــودار )7-۳( ســهم دهــک اول از مخــار

استان قزوین نشان داده شده است.

نمــودار 7-۳: رونــد تغییــرات ســهم هزینه دهک اول در مناطق شــهری و روســتایی اســتان قزوین. منبع: محاســبه و 
ح آمارگیری از درامد و هزینه خانوار طی سال های مختلف استخراج بر اساس داده های خام طر

ج خانــوار در مناطــق شــهری و  کل مخــار بررســی مقایســه ای شــاخص ســهم هزینــه دهــک اول از 
که به اســتثنای ســال های 1۳91 و  روســتایی طــی دوره زمانــی 1۳90 تــا 1۳97 بیانگر این امر اســت 
کوچک تر از میزان آن در مناطق  1۳98 در ســایر ســال ها، میزان این شاخص در مناطق روســتایی 
ج خانوار به تفکیک برای  شــهری اســتان قزوین اســت. در نمودار )7-4( ســهم دهک دوم از مخار

مناطق شهری و روستایی استان قزوین نشان داده شده است.

نمــودار 7-4: رونــد تغییرات ســهم هزینه دهک دوم در مناطق شــهری و روســتایی اســتان قزوین. منبع: محاســبه و 
ح آمارگیری از درامد و هزینه خانوار طی سال های مختلف استخراج بر اساس داده های خام طر
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ج خانــوار در مناطــق شــهری و روســتایی  کل مخــار مقایســه شــاخص ســهم هزینــه دهــک دوم از 
کل ســال های دوره موردبررســی، میزان این  که در  طی دوره زمانی 1۳90 تا 1۳97 نشــان می دهد 
کوچک تر از میزان آن در مناطق شهری استان است. در نمودار )7- شاخص در مناطق روستایی 
ج خانوار به تفکیک برای مناطق شــهری و روســتایی اســتان قزوین  5( ســهم دهک ســوم از مخار

نشان داده شده است.

نمودار 7-5: روند تغییرات ســهم هزینه دهک ســوم در مناطق شــهری و روســتایی اســتان قزوین. منبع: محاســبه و 
ح آمارگیری از درامد و هزینه خانوار طی سال های مختلف استخراج بر اساس داده های خام طر

ج خانوار در مناطق شــهری و  کل مخار بررســی روند تغییرات شــاخص ســهم هزینه دهک ســوم از 
کل ســال های دوره موردبررســی،  که در  روســتایی طــی دوره زمانــی 1۳90 تا 1۳97 نشــان می دهد 
کوچک تر از میزان آن در مناطق شــهری اســتان اســت.  میزان این شــاخص در مناطق روســتایی 
ج خانوار به تفکیک برای مناطق شــهری و روســتایی  در نمودار )7-6( ســهم دهک چهارم از مخار

استان قزوین نشان داده شده است.

نمودار 7-6: روند تغییرات ســهم هزینه دهک چهارم در مناطق شــهری و روســتایی اســتان قزوین. منبع: محاسبه و 
ح آمارگیری از درامد و هزینه خانوار طی سال های مختلف استخراج بر اساس داده های خام طر

ج خانوار در مناطق شهری  کل مخار مقایســه روند تغییرات شــاخص ســهم هزینه دهک چهارم از 
کل ســال های دوره موردبررســی،  که در  و روســتایی طی دوره زمانی 1۳90 تا 1۳97 نشــان می دهد 
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کوچک تر از میزان آن در مناطق شــهری اســتان اســت.  میزان این شــاخص در مناطق روســتایی 
ج خانوار به تفکیک برای مناطق شــهری و روســتایی  در نمودار )7-7( ســهم دهک پنجم از مخار

استان قزوین نشان داده شده است.

نمودار 7-7: روند تغییرات ســهم هزینه دهک پنجم در مناطق شــهری و روســتایی اســتان قزوین. منبع: محاســبه و 
ح آمارگیری از درامد و هزینه خانوار طی سال های مختلف استخراج بر اساس داده های خام طر

ج خانوار در مناطق شهری و روستایی  کل مخار روند تغییرات شاخص سهم هزینه دهک پنجم از 
کل ســال های دوره موردبررســی، میزان این  که در  طی دوره زمانی 1۳90 تا 1۳97 نشــان می دهد 
کوچک تر از میزان آن در مناطق شهری استان است. در نمودار )7- شاخص در مناطق روستایی 
ج خانوار به تفکیک برای مناطق شــهری و روســتایی استان قزوین  8( ســهم دهک ششــم از مخار

نشان داده شده است.

نمودار 7-8: روند تغییرات ســهم هزینه دهک ششــم در مناطق شــهری و روســتایی اســتان قزوین. منبع: محاسبه و 
ح آمارگیری از درامد و هزینه خانوار طی سال های مختلف استخراج بر اساس داده های خام طر

ج خانوار در مناطق شهری و روستایی طی دوره زمانی  شاخص سهم هزینه دهک ششم از کل مخار
که در کل ســال های دوره موردبررســی، میزان این شاخص در مناطق  1۳90 تا 1۳97 نشــان می دهد 
کوچک تر از میزان آن در مناطق شهری استان است. در نمودار )7-9( سهم دهک هفتم  روستایی 

ج خانوار به تفکیک برای مناطق شهری و روستایی استان قزوین نشان داده شده است. از مخار
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نمودار 7-9: روند تغییرات ســهم هزینه دهک هفتم در مناطق شــهری و روســتایی اســتان قزوین. منبع: محاســبه و 
ح آمارگیری از درامد و هزینه خانوار طی سال های مختلف استخراج بر اساس داده های خام طر

ج خانــوار در مناطق شــهری و روســتایی طی دوره  کل مخــار بررســی ســهم هزینــه دهــک هفتــم از 
کل ســال های دوره موردبررسی، میزان این شاخص در  که در  زمانی 1۳90 تا 1۳97 نشــان می دهد 
کوچک تر از میزان آن در مناطق شــهری اســتان اســت. در نمودار )7-10( ســهم  مناطق روســتایی 
ج خانوار به تفکیک برای مناطق شــهری و روســتایی اســتان قزوین نشــان  دهک هشــتم از مخار

داده شده است.

نمودار 7-10: روند تغییرات ســهم هزینه دهک هشــتم در مناطق شــهری و روستایی استان قزوین. منبع: محاسبه و 
ح آمارگیری از درامد و هزینه خانوار طی سال های مختلف استخراج بر اساس داده های خام طر

ج خانوار در مناطق شــهری و روســتایی  کل مخــار مقایســه تطبیقــی ســهم هزینه دهک هشــتم از 
کل ســال های دوره موردبررســی، میزان این  که در  طی دوره زمانی 1۳90 تا 1۳97 نشــان می دهد 
کوچک تــر از میــزان آن در مناطق شــهری اســتان اســت. در نمودار  شــاخص در مناطــق روســتایی 
ج خانوار به تفکیک برای مناطق شهری و روستایی استان قزوین  )7-11( سهم دهک نهم از مخار

نشان داده شده است.
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نمودار 7-11: روند تغییرات ســهم هزینه دهک نهم در مناطق شــهری و روســتایی اســتان قزوین. منبع: محاســبه و 
ح آمارگیری از درامد و هزینه خانوار طی سال های مختلف استخراج بر اساس داده های خام طر

ج خانوار در مناطق شهری و روستایی طی دوره زمانی  با مالحظه سهم هزینه دهک نهم از کل مخار
کل سال های دوره موردبررسی، میزان این شاخص در مناطق  که در  1۳90 تا 1۳97 روشــن می شــود 
کوچک تر از میزان آن در مناطق شهری استان است. در نمودار )7-12( سهم دهک دهم  روستایی 

ج خانوار به تفکیک برای مناطق شهری و روستایی استان قزوین نشان داده شده است. از مخار

نمودار 7-12: روند تغییرات ســهم هزینه دهک دهم در مناطق شــهری و روســتایی اســتان قزوین. منبع: محاســبه و 
ح آمارگیری از درامد و هزینه خانوار طی سال های مختلف استخراج بر اساس داده های خام طر

ج خانوار در مناطق شهری و روستایی طی دوره زمانی  کل مخار بررسی سهم هزینه دهک دهم از 
کــه در تمــام ســال های دوره موردبررســی، میزان این شــاخص در  1۳90 تــا 1۳97 روشــن می ســازد 

کوچک تر از میزان آن در مناطق شهری استان است. مناطق روستایی 

ح آمارگیری از  به منظور مقایســه ســهم دهک های مختلف بر اساس آخرین اطالعات موجود از طر
هزینه و درامد خانوار، ســهم دهک های مختلف در مناطق شــهری و روستایی استان قزوین برای 

سال 1۳98 در نمودار )7-1۳( نشان داده شده است.



سنجش وضعيت عدالت در استان قزوين 8ف3

نمــودار 7-1۳: ســهم هزینــه دهک هــای اول تــا دهم در مناطق شــهری و روســتایی اســتان قزوین. منبع: محاســبه و 
ح آمارگیری از درامد و هزینه خانوار طی سال های مختلف استخراج بر اساس داده های خام طر

کــه در نمــودار )7-1۳( نشــان داده شــده اســت هــم برای مناطق شــهری و هــم مناطق  همچنــان 
روســتایی اختالف چشــمگیری بین ســهم دهــک اول )پایین ترین دهک( و دهــک دهم )باالترین 
کی از اختالف و شــکاف درآمدی و توزیع نابرابر درآمد بین اقشــار مختلف  که حا دهک( وجود دارد 

استان قزوین است.

7-1-4- وضعیت توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی استان قزوین بر اساس 
شاخص سهم هزینه یک دهک باالی جمعیت به یک دهک پایین جمعیت

که سهم هزینه یک دهک باالی جمعیت چند برابر سهم هزینه های  این شــاخص نشــان می دهد 
کی از نابرابری بیشتر درآمد  یک دهک پایین جمعیت است. هر اندازه این شاخص باالتر باشد حا

در جامعه است.

 

کل خانوارهــا،   هزینــه خانــوارi ام،   : تعــداد خانوارهای واقع دریک  کــه در آن    تعــداد 
دهــک بــاالی جمعیــت و   : تعــداد خانوارهــای واقــع دریک دهــک پایین جمعیت را نشــان 

می دهد. 

شــاخص مذکور به تفکیک برای مناطق شــهری و روستایی استان و برای سال های 1۳90 تا 1۳97 
گشــته و در قالــب جــدول )7-4( ارائه شــده اســت تا امکان مقایســه وضعیــت عدالت در  محاســبه 

مناطق شهری و روستایی فراهم آید. 
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جدول 7-4: سهم هزینه یک دهک باالی جمعیت به یک دهک پایین جمعیت در مناطق شهری و روستایی استان 
قزوین

مناطق شهری استان قزوینمناطق روستایی استان قزوینسال

13907/888896/0۳9788

13917/7۳416/99697

13927/1099۳6/156741

13938/۳98146/715871

13948/097۳76/86074۳

13957/99217/201929

13968/947677/477۳01

13979/2۳018/05۳679

13988/68127/644518

8/2۳1067/016۳9۳میانگین دوره

ح آمارگیری از درآمد و هزینه خانوار در سال های مختلف منبع: استخراج از داده های خام طر

که در جدول فوق نشان داده شده است، بر اساس آخرین داده ها و اطالعات موجود در  همچنان 
که مربوط به ســال 1۳98 اســت، شــاخص سهم هزینه  دســترس در خصوص هزینه و درآمد خانوار 
یــک دهــک بــاالی جمعیــت به یک دهــک پایین جمعیــت برای مناطق روســتایی اســتان قزوین 
ج دهک باالی جمعیت  معادل 8.6812 محاســبه شــده است. به عبارت دیگر در سال 1۳98 مخار
ج دهــک پایین جمعیت اســت. درحالی کــه مقدار این  در مناطــق روســتایی بیــش از 8 برابــر مخار
گشته است؛ بنابراین بر اساس این شاخص  شــاخص برای مناطق شــهری معادل 7.6445 برآورد 
و مبتنی بر آخرین داده ها و اطالعات موجود توزیع درآمد در مناطق روســتایی نســبت به مناطق 

شهری استان قزوین نابرابرتر است.

کثر میزان سهم هزینه یک دهک باالی  در مناطق روستایی استان قزوین طی دوره موردبررسی، حدا
جمعیت به یک دهک پایین جمعیت معادل 9.2۳01 و مربوط به سال 1۳97 بوده است. همچنین 
حداقل میزان این شاخص معادل 7.1099 و مربوط به سال 1۳92 بوده است. میانگین این شاخص 

کل دوره موردبررسی معادل 8.2۳1 حاصل شده است. در مناطق روستایی استان قزوین طی 
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کثر میزان ســهم هزینــه یک دهک  در مناطــق شــهری اســتان قزوین طــی دوره موردبررســی، حدا
بــاالی جمعیــت به یک دهک پایین جمعیت معادل 8.05۳ و مربوط به ســال 1۳97 بوده اســت. 
همچنین حداقل میزان ضریب جینی معادل 6.0۳9 و مربوط به سال 1۳90 بوده است. میانگین 
کل دوره موردبررســی در معــادل7.016۳ حاصل شــده اســت. بــرای تحلیــل  ایــن شــاخص طــی 
رونــد تغییــرات میــزان ســهم هزینه یک دهــک  باالی جمعیت بــه یک دهک پاییــن جمعیت طی 
ســال های مختلف، و همچنین تحلیل مقایســه ای این شــاخص برای مناطق شــهری و روستایی 
اســتان قزوین،  نمودار مربوط به این شــاخص به تفکیک برای مناطق شــهری و روستایی استان  

قزوین طی دوره زمانی موردمطالعه در شکل)7-14( نشان داده شده است.

نمــودار 7-14: رونــد تغییــرات ســهم یــک دهــک بــاالی جمعیــت به یــک دهــک پایین جمعیــت در مناطق شــهری و 
ح آمارگیری از درآمد و هزینه خانوار  روســتایی اســتان قزوین. منبع: محاســبه و اســتخراج بر اســاس داده های خام طر

طی سال های مختلف

مالحظــه رونــد تغییرات ســهم هزینه یــک دهک باالی جمعیــت به یک دهک پاییــن جمعیت در 
کل سال های دوره مورد میزان  که در  کی از آن اســت  مناطق شــهری و روســتایی استان قزوین حا
این شــاخص در مناطق روســتایی اســتان قزوین باالتر از میزان این شــاخص برای مناطق شهری 
که طــی این ســال ها توزیع درآمد در مناطق روســتایی اســتان  کــی از آن اســت  بــوده و ایــن امــر حا

قزوین نسبت به مناطق شهری نابرابرتر بوده است.

شاخص سهم هزینه یک دهک باالی جمعیت به یک دهک پایین جمعیت در مناطق روستایی 
کــه این امر  اســتان قزویــن طــی دوره موردبررســی برخالف نوســاناتی روند صعودی داشــته اســت 

کی از حرکت توزیع درآمد به سمت نابرابری بیشتر در مناطق روستایی حکایت دارد. حا
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همچنین شاخص سهم هزینه یک دهک باالی جمعیت به یک دهک پایین جمعیت در مناطق 
که این  شــهری اســتان قزوین نیز در اغلب ســال های دوره موردبررسی روند افزایشــی داشته است 
امر از حرکت توزیع درآمد به سمت نابرابری بیشتر در مناطق شهری طی این سال ها حکایت دارد.

7-1-5- وضعیــت توزیــع درآمــد در مناطــق شــهری و روســتایی اســتان قزویــن بــر 
اساس شاخص سهم هزینه دو دهک باالی جمعیت به دو دهک پایین جمعیت

کــه ســهم هزینه هــای دو دهــک بــاالی جمعیــت چنــد برابــر ســهم  ایــن شــاخص نشــان می دهــد 
کــی از نابرابری  هزینه هــای دو دهک پایین جمعیت اســت. هر اندازه این شــاخص باالتر باشــد حا

بیشتر درآمد در جامعه است.

 

کل خانوارها،   هزینه خانوارi ام،   : تعداد خانوارهای واقع در دو دهک  که در آن   تعداد 
باالی جمعیت و   تعداد خانوارهای واقع در دو دهک پایین جمعیت را نشان می دهد. 

شــاخص مذکور به تفکیک برای مناطق شــهری و روستایی استان و برای سال های 1۳90 تا 1۳97 
گشــته و در قالــب جــدول )7-5( ارائه شــده اســت تا امکان مقایســه وضعیــت عدالت در  محاســبه 

مناطق شهری و روستایی فراهم آید.

کل استان جدول 7-5: سهم هزینه دو دهک باالی جمعیت به دو دهک پایین جمعیت در 

مناطق شهری استان قزوینمناطق روستایی استان قزوینسال

13905/118584/052061

13915/122554/۳71429

13924/742۳4/0۳1516

13935/۳58۳24/28799۳

13945/216964/۳86294

13955/17۳244/545172

13965.701664.720۳42

13975.798785.005271
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مناطق شهری استان قزوینمناطق روستایی استان قزوینسال

13985.575594.766728

5.۳124.462978میانگین دوره

ح آمارگیری از درآمد و هزینه خانوار در سال های مختلف منبع: استخراج از داده های خام طر

که در جدول فوق نشان داده شده است، بر اساس آخرین داده ها و اطالعات موجود در  همچنان 
که مربوط به ســال 1۳98 اســت، شــاخص سهم هزینه  دســترس در خصوص هزینه و درآمد خانوار 
دو دهک باالی جمعیت به دو دهک پایین جمعیت برای مناطق روستایی استان قزوین معادل 
ج دو دهک باالی جمعیت در  5.5755 محاســبه شــده است. به عبارت دیگر در ســال 1۳98 مخار
ج دو دهــک پایین جمعیت اســت. درحالی کــه مقدار این  مناطــق روســتایی بیــش از 5 برابــر مخار
گشته است؛ بنابراین بر اساس این شاخص  شــاخص برای مناطق شــهری معادل 4.7667 برآورد 
و مبتنی بر آخرین داده ها و اطالعات موجود توزیع درآمد در مناطق روســتایی نســبت به مناطق 

شهری استان قزوین نابرابرتر است.

کثر میزان ســهم هزینه دو دهک  در مناطــق روســتایی اســتان قزوین طــی دوره موردبررســی، حدا
باالی جمعیت به دو دهک پایین جمعیت معادل 5.7987 و مربوط به ســال 1۳97 بوده اســت. 
همچنیــن حداقــل میــزان ایــن شــاخص معــادل 4.742۳ و مربــوط بــه ســال 1۳92 بــوده اســت. 
کل دوره موردبررسی معادل 5.۳12  میانگین این شاخص در مناطق روستایی استان قزوین طی 

حاصل شده است.

کثر میزان سهم هزینه دو دهک باالی  در مناطق شهری استان قزوین طی دوره موردبررسی، حدا
جمعیت به دو دهک پایین جمعیت معادل 5.002 و مربوط به سال 1۳97 بوده است. همچنین 
حداقــل میــزان ایــن شــاخص معــادل 4.0۳15 و مربوط به ســال 1۳92 بــوده اســت. میانگین این 

کل دوره موردبررسی در معادل 4.4629 حاصل شده است.  شاخص طی 

بــرای تحلیــل رونــد تغییــرات میــزان ســهم هزینــه دو دهــک بــاالی جمعیــت بــه دو دهــک پایین 
جمعیت طی سال های مختلف و همچنین تحلیل مقایسه ای این شاخص برای مناطق شهری و 
روستایی استان قزوین، نمودار مربوط به این شاخص به تفکیک برای مناطق شهری و روستایی 

استان قزوین طی دوره زمانی موردمطالعه در شکل )7-15( نشان داده شده است.
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نمودار 7-15: روند تغییرات سهم دو دهک باالی جمعیت به دو دهک پایین جمعیت در مناطق شهری و روستایی 
ح آمارگیــری از درآمــد و هزینه خانــوار طی  اســتان قزویــن. منبــع: محاســبه و اســتخراج بــر اســاس داده هــای خام طــر

سال های مختلف

مالحظــه رونــد تغییــرات ســهم هزینــه دو دهــک بــاالی جمعیت بــه دو دهــک پاییــن جمعیت در 
کل سال های دوره مورد میزان  که در  کی از آن اســت  مناطق شــهری و روســتایی استان قزوین حا
این شاخص در مناطق روستایی استان قزوین باالتر از میزان آن در مناطق شهری بوده و این امر 
که طی این ســال ها توزیع درآمد در مناطق روســتایی اســتان قزوین نســبت به  کی از آن اســت  حا

مناطق شهری نابرابرتر بوده است.

شــاخص ســهم هزینــه دو دهک باالی جمعیت بــه دو دهک پایین جمعیت در مناطق روســتایی 
کل روند صعودی تجربه  که داشته است در  استان قزوین طی دوره موردبررسی علیرغم نوساناتی 
کی از حرکت توزیع درآمد به سمت نابرابری بیشتر در مناطق روستایی  که این امر حا نموده است 

حکایت دارد.

همچنین شــاخص ســهم هزینه دو دهک بــاالی جمعیت به دو دهک پاییــن جمعیت در مناطق 
که این امر  شهری استان قزوین نیز در اغلب سال های دوره موردبررسی روند افزایشی داشته است 
نشان دهنده حرکت توزیع درآمد به سمت نابرابری بیشتر در مناطق شهری طی این سال هاست.
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7-1-6- وضعیت توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی استان قزوین بر اساس 
شاخص سهم هزینه چهار دهک باالی جمعیت به چهار دهک پایین جمعیت

که ســهم هزینه هــای چهار دهک بــاالی جمعیــت چند برابر ســهم  ایــن شــاخص نشــان می دهــد 
کی از نابرابری  هزینه های چهار دهک پایین جمعیت است. هر اندازه این شاخص باالتر باشد حا

بیشتر درآمد در جامعه است.

 

که در آن   تعداد کل خانوارها،  هزینه خانوارi ام،   تعداد خانوارهای واقع در  چهار دهک 
باالی جمعیت و   تعداد خانوارهای واقع در چهار دهک پایین جمعیت را نشان می دهد. 

شــاخص مذکور به تفکیک برای مناطق شــهری و روستایی استان و برای سال های 1۳90 تا 1۳97 
گشــته و در قالــب جــدول )7-6( ارائه شــده اســت تا امکان مقایســه وضعیــت عدالت در  محاســبه 

مناطق شهری و روستایی فراهم آید. 

جــدول 7-6: ســهم هزینــه چهار دهک بــاالی جمعیت به چهار دهک پایین جمعیت در مناطق شــهری و روســتایی 
استان

مناطق شهری استان قزوینمناطق روستایی استان قزوینسال

1390۳/100682/62۳576

1391۳/0۳72/7011۳9

13922/9044۳2/597507

1393۳/122062/68897۳

1394۳/07562/751666

1395۳/060۳72/811258

1396۳/278242/89412

1397۳/۳۳۳0۳۳/04۳879

1398۳/258۳۳2/912۳1

۳/129972/62۳576میانگین دوره

ح آمارگیری از درآمد و هزینه خانوار در سال های مختلف منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های خام طر
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که در جدول فوق نشان داده شده است، بر اساس آخرین داده ها و اطالعات موجود در  همچنان 
که مربوط به ســال 1۳98 اســت، شــاخص سهم هزینه  دســترس در خصوص هزینه و درآمد خانوار 
چهــار دهــک باالی جمعیت به چهار دهک پایین جمعیت برای مناطق روســتایی اســتان قزوین  
ج چهــار دهک باالی  معــادل ۳.258۳ محاســبه شــده اســت. به عبارت دیگر در ســال 1۳98 مخار
ج  چهار دهک پایین جمعیت است.  درحالی که  جمعیت در مناطق روستایی بیش از ۳ برابر مخار
گشته است. بنابراین بر اساس این  مقدار این شاخص برای مناطق شهری معادل 2.912۳ برآورد 
شــاخص و مبتنی بر آخرین داده ها و اطالعات موجود توزیع درآمد در مناطق روســتایی نسبت به 

مناطق شهری استان قزوین نابرابرتر است.

کثــر میــزان ســهم هزینــه چهــار  در مناطــق روســتایی اســتان قزویــن طــی دوره موردبررســی ، حدا
دهــک بــاالی جمعیــت بــه چهار دهــک پاییــن جمعیــت معــادل ۳.۳۳۳ و مربوط به ســال 1۳97 
بــوده اســت. همچنین حداقل میزان این شــاخص معــادل 2.9044 و مربوط به ســال 1۳92 بوده 
کل دوره موردبررسی معادل  اســت. میانگین این شــاخص در مناطق روستایی استان قزوین طی 

۳.1299 حاصل شده است.

کثر میزان ســهم هزینــه چهار دهک  در مناطــق شــهری اســتان قزوین طی دوره موردبررســی، حدا
بــاالی جمعیــت بــه چهار دهــک پاییــن جمعیــت معــادل ۳.04۳8 و مربوط بــه ســال 1۳97 بوده 
اســت. همچنین حداقل میزان این شــاخص معادل 2.5975 و مربوط به سال 1۳92 بوده است. 

کل دوره موردبررسی در معادل 2.62۳5 حاصل شده است. میانگین این شاخص طی 

بــرای تحلیــل روند تغییرات میزان ســهم هزینه چهــار دهک باالی جمعیت بــه چهار دهک پایین 
جمعیت طی سال های مختلف و همچنین تحلیل مقایسه ای این شاخص برای مناطق شهری و 
روستایی استان قزوین، نمودار مربوط به این شاخص به تفکیک برای مناطق شهری و روستایی 

استان قزوین طی دوره زمانی موردمطالعه در شکل )7-16( نشان داده شده است.
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نمــودار 7-16: رونــد تغییــرات ســهم چهــار دهک باالی جمعیــت به چهار دهــک پایین جمعیت در مناطق شــهری و 
ح آمارگیری از درآمد و هزینه خانوار  روســتایی اســتان قزوین. منبع: محاســبه و اســتخراج بر اســاس داده های خام طر

طی سال های مختلف

مالحظــه روند تغییرات ســهم هزینه چهار دهــک باالی جمعیت به چهار دهک پایین جمعیت در 
کل سال های دوره مورد میزان  که در  کی از آن اســت  مناطق شــهری و روســتایی استان قزوین حا
این شاخص در مناطق روستایی استان قزوین باالتر از میزان آن در مناطق شهری بوده و این امر 
که طی این ســال ها توزیع درآمد در مناطق روســتایی اســتان قزوین نســبت به  کی از آن اســت  حا

مناطق شهری نابرابرتر بوده است.

شــاخص ســهم هزینــه چهــار دهــک بــاالی جمعیــت بــه چهــار دهــک پاییــن جمعیــت در مناطق 
کل، روند صعودی  که داشته در  روســتایی اســتان قزوین طی دوره موردبررســی با وجود نوساناتی 
که این امر به معنای حرکت توزیع درآمد به سمت نابرابری بیشتر در مناطق  را تجربه نموده است 

روستایی حکایت دارد.

همچنیــن شــاخص ســهم هزینــه چهار دهک بــاالی جمعیت بــه چهار دهــک پاییــن جمعیت در 
مناطق شــهری اســتان قزوین نیز در بیشتر ســال های دوره موردبررسی روند افزایشی داشته است 
که این امر نشــان دهنده حرکت توزیع درآمد به ســمت نابرابری بیشــتر در مناطق شــهری طی این 

سال هاست.
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7-1-7- وضعیــت توزیــع درآمــد در مناطــق شــهری و روســتایی اســتان قزویــن بــر 
کل هزینه های خانوار کی از  اساس شاخص سهم هزینه های خورا

کی  کــه خانوارها چه بخشــی از درآمد خــود را صرف هزینه هــای خورا ایــن شــاخص نشــان می دهد 
می نمایند. برای محاسبه این شاخص از رابطه زیر استفاده شده است.

کــی خانوارi ام  را  کل هزینــه خانــوارi ام و  هزینه های خورا کل خانوارهــا،   کــه در   تعــداد 
نشان می دهد. 

شــاخص مذکور به تفکیک برای مناطق شــهری و روستایی استان و برای سال های 1۳90 تا 1۳97 
گشــته و در قالــب جدول )7-7( ارائه شــده اســت تا امکان مقایســه وضعیــت عدالت در  محاســبه 

مناطق شهری و روستایی فراهم آید.

کل هزینه های خانوار در مناطق شهری و روستایی استان قزوین کی از  جدول 7-7: سهم هزینه های خورا

مناطق شهری استان قزوینمناطق روستایی استان قزوینسال

13900/۳5760/265۳

13910/۳9150/285۳

13920/40520/27۳۳

13930/۳9080/2814

13940/۳8710/2670

13950/۳9940/۳051

13960/40260/۳072

13970/۳7۳50/2808

13980/۳9980/2896

0/۳8970/28۳9میانگین دوره

ح آمارگیری از درآمد و هزینه خانوار در سال های مختلف منبع: استخراج از داده های خام طر
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که در جدول فوق نشــان داده شــده اســت، بر اســاس آخرین داده ها و اطالعات موجود  همچنان 
که مربوط به ســال 1۳98 اســت، شــاخص ســهم  در دســترس در خصــوص هزینــه و درآمــد خانــوار 
کل هزینه های خانوار برای مناطق روستایی استان قزوین معادل 0.۳897  کی از  هزینه های خورا
کل هزینه های خانوار  کی از  محاســبه شــده است. درحالی که مقدار شاخص سهم هزینه های خورا
گشــته اســت؛ بنابراین بر اساس این شاخص و مبتنی  برای مناطق شــهری معادل 0.28۳9 برآورد 
بــر آخریــن داده هــا و اطالعات موجود خانوارهای روســتایی درصــد باالتری از درامــد خود را صرف 

کی می نمایند. هزینه های خورا

کی  کثر میزان سهم هزینه های خورا در مناطق روستایی استان قزوین طی دوره موردبررسی، حدا
کل هزینه هــای خانــوار معــادل 0.4052 و مربــوط بــه ســال 1۳92 بوده اســت. همچنین حداقل  از 
کل هزینه های خانوار معادل 0.۳576 درصد و مربوط به ســال  کی از  میزان ســهم هزینه های خورا
کل هزینه های خانوار در مناطق  کی از  1۳90 بوده اســت. میانگین شــاخص ســهم هزینه های خورا

کل دوره موردبررسی معادل0.۳897 درصد حاصل شده است. روستایی استان قزوین طی 

کی  کثر میزان ســهم هزینه های خورا در مناطق شــهری اســتان قزوین طی دوره موردبررســی، حدا
کل هزینه هــای خانــوار معــادل 0.۳072 و مربــوط بــه ســال 1۳96 بوده اســت. همچنین حداقل  از 
کل هزینه های خانوار معادل 0.265۳ و مربوط به ســال 1۳91  کی از  میــزان ســهم هزینه هــای خورا
کل دوره موردبررسی در معادل0.28۳9 حاصل شده است. بوده است. میانگین این شاخص طی 

کی از کل هزینه های خانوار طی سال های مختلف  برای تحلیل روند تغییرات سهم هزینه های خورا
و همچنین تحلیل مقایسه ای این شاخص برای مناطق شهری و روستایی استان قزوین، نمودار 
کل هزینه هــای خانوار بــه تفکیک برای مناطق شــهری و  کــی از  مربــوط بــه ســهم هزینه های خورا

روستایی استان قزوین طی دوره زمانی موردمطالعه در شکل )7-17( نشان داده شده است.
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کل هزینه های خانوار در مناطق شــهری و روســتایی اســتان  کی از  نمودار 7-17: روند تغییرات ســهم هزینه های خورا
ح آمارگیــری از درامد و هزینه خانوار طی ســال های  قزویــن. منبــع: محاســبه و اســتخراج بر اســاس داده های خام طــر

مختلف

کل هزینه های خانــوار در مناطق شــهری و  کــی از  مالحظــه رونــد تغییــرات ســهم هزینه هــای خورا
کل سال های دوره موردبررسی، سهم هزینه های  که در  کی از آن است  روستایی استان قزوین حا
کل هزینه های خانوار در مناطق روســتایی اســتان قزوین باالتر از مناطق شــهری بوده  کی از  خورا

است.

کل هزینه هــای خانــوار در مناطق روســتایی اســتان قزویــن در دوره  کــی از  ســهم هزینه هــای خورا
موردبررسی طی سال های 1۳91، 1۳92، 1۳95، 1۳9 و 1۳98 روند افزایشی و در سایر سال ها روند 

کاهشی را تجربه نموده است.

کل هزینه های خانوار در مناطق شــهری استان قزوین طی  کی از  همچنین ســهم هزینه های خورا
کاهشی داشته است. سال های 1۳91، 1۳9۳، 1۳95 و 1۳98 روند افزایشی و در سایر سال ها روند 

7-1-8- وضعیت فقر در مناطق شهری و روستایی استان قزوین بر اساس شاخص 
نسبت افراد فقیر

گرفته اســت،  کــه در فصــل چهــارم بــه تفصیــل موردبحــث قــرار  بــرای اندازه گیــری فقــر، همچنــان 
کــه در ایــن تحقیــق بــه منظــور افزایــش قابلیــت اتکا شــاخص  شــاخص های مختلفــی وجــود دارد 
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محاســبه شــده، ســعی شــده اســت تا صرفــا اتــکا به یک شــاخص صــورت نگیــرد و مجموعــه ای از 
شــاخص ها از جمله شــاخص نســبت افراد فقیر، شــاخص نســبت شــکاف درآمدی و شاخص سن 

گرفته است. مبنای محاسبه قرار 

شــاخص نسبت افراد فقیر ساده ترین و ابتدایی ترین روش اندازه گیری شدت فقر، شاخص نسبت 
کل جامعه تعریف شده است.  افراد فقیر اســت. این شــاخص به  صورت نسبت تعداد افراد فقیر به 

به این ترتیب:

که چه  کل افراد جامعه اســت. این شــاخص نشــان می دهد  که در آن q تعداد افراد فقیر و n تعداد 
که هیچ فقیری  نســبتی از افراد زیر خط فقر زندگی می کنند. اندازه این شــاخص بین صفر )حالتی 
کلیه  کلیه افراد در جامعه فقیر باشند یعنی درآمد  که  در جامعه وجود نداشته باشد( و یک )حالتی 

کمتر از درآمد متناظر با خط فقر باشد( تغییر می کند. افراد جامعه 

شدت فقر بر اساس شاخص نسبت افراد فقیر بر مبنای چهار معیار اندازه گیری خط فقر )50 درصد 
میانــه درآمــد، 60 درصــد میانــه درآمد، 50 درصــد میانگین درآمــد و 60 درصد میانگیــن درآمد( به 
تفکیک برای مناطق شــهری و روســتایی اســتان و برای ســال های 1۳90 تا 1۳98 محاســبه شده و 
نتیجه در قالب جدول )7-8( ارائه شده است تا امکان مقایسه وضعیت عدالت در مناطق شهری 

و روستایی فراهم آید.
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جدول 7-8: شدت فقر در مناطق شهری و روستایی استان قزوین بر اساس شاخص نسبت افراد فقیر

سال

مناطق شهری استان قزوینمناطق روستایی استان قزوین

 بر مبنای
 خط فقر

 معادل 50
 درصد میانه

درآمد

 بر مبنای
 خط فقر

 معادل 60
 درصد میانه

درآمد

 بر مبنای
 خط فقر
 معادل

 50 درصد
 میانگین

درآمد

 بر مبنای
 خط فقر
 معادل

 60 درصد
 میانگین

درآمد

 بر مبنای
 خط فقر

 معادل 50
 درصد میانه

درآمد

 بر مبنای
 خط فقر

 معادل 60
 درصد میانه

درآمد

 بر مبنای
 خط فقر
 معادل

 50 درصد
 میانگین

درآمد

 بر مبنای
 خط فقر
 معادل

 60 درصد
 میانگین

درآمد

13900/18450/22240/20590/25700/10210/18050/1۳060/2185

13910/15400/19870/18710/25500/09740/166۳0/1۳060/2280

13920/16190/21040/19870/25040/090۳0/11880/109۳0/1924

13930/17490/20200/200۳0/26990/07600/11160/11160/1805

13940/14070/18810/18140/26780/109۳0/1۳060/12۳50/17۳4

13950/14900/18150/17120/25510/109۳0/1۳780/11880/185۳

13960/12440/17550/17550/25720/10210/128۳0/11160/1829

13970/10920/15670/15670/2۳060/071۳0/09740/09500/17۳4

13980/14490/18670/19550/27050/08790/14010/12590/2090

 میانگین
0/149۳0/191۳0/18580/25710/10210/18050/1۳060/2185دوره

ح آمارگیری از درآمد و هزینه خانوار در سال های مختلف منبع: استخراج از داده های خام طر

الف( تحلیل شاخص نسبت افراد فقیر بر مبنای خط فقر معادل 50 درصد میانه درآمد

که در جدول )7-8( نشان داده شده است، بر اساس آخرین داده ها و اطالعات موجود  همچنان 
که مربوط به سال 1۳98 است، شاخص نسبت افراد  در دسترس در خصوص هزینه و درآمد خانوار 
فقیر بر مبنای خط فقر معادل 50 درصد میانه درآمد برای مناطق روستایی استان قزوین معادل 
0.1449 محاســبه شده اســت. درحالی که مقدار شــاخص فقر برای مناطق شهری معادل 0.0879 
گشــته اســت؛ بنابراین بر اساس این شــاخص و مبتنی بر آخرین داده ها و اطالعات موجود،  برآورد 

میزان و شدت فقر در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری استان قزوین بیشتر است.
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کثر میزان شــاخص نســبت افراد  در مناطــق روســتایی اســتان قزویــن طی دوره موردبررســی، حدا
فقیر بر مبنای خط فقر معادل 50 درصد میانه درآمد معادل 0.1845 و مربوط به ســال 1۳90 بوده 
اســت. همچنیــن حداقــل میزان شــاخص فقر معادل 0.1092 و مربوط به ســال 1۳97 بوده اســت. 
کل دوره موردبررسی معادل 0.149۳  میانگین شاخص فقر در مناطق روستایی استان قزوین طی 

حاصل شده است.

کثر میزان شــاخص نسبت افراد فقیر  در مناطق شــهری اســتان قزوین طی دوره موردبررســی، حدا
بــر مبنــای خــط فقــر معادل 50 درصــد میانه درآمــد معــادل 0.109۳ و مربوط به ســال های 1۳94 و 
1۳95 بــوده اســت. همچنیــن حداقل میزان شــاخص فقر معــادل 0.0760 و مربوط به ســال 1۳9۳ 
کل دوره موردبررسی در معادل 0.1021 حاصل شده است. بوده است. میانگین این شاخص طی 

بــرای تحلیــل روند تغییرات شــاخص نســبت افراد فقیر بــر مبنای خط فقر معــادل 50 درصد میانه 
درآمد طی ســال های مختلف و همچنین تحلیل مقایســه ای این شــاخص برای مناطق شــهری و 
روســتایی اســتان قزوین، روند این شاخص فقر به تفکیک برای مناطق شهری و روستایی استان 

قزوین طی دوره زمانی موردمطالعه در نمودار )7-18( نشان داده شده است.

نمودار 7-18: روند تغییرات شــاخص فقر در مناطق شــهری و روســتایی اســتان قزوین بر مبنای شاخص نسبت افراد 
ح آمارگیری از  فقیر و خط فقر معادل 50 درصد میانه درآمد. منبع: محاســبه و اســتخراج بر اســاس داده های خام طر

درامد و هزینه خانوار طی سال های مختلف

مالحظــه رونــد تغییــرات شــاخص نســبت افراد فقیــر بر مبنــای خط فقــر 50 درصد میانــه درآمد در 
که طی تمامی ســال های دوره زمانی  کی از آن اســت  مناطق شــهری و روســتایی اســتان قزوین حا
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موردمطالعه، میزان شــاخص نســبت افراد زیر 50 درصد میانه درآمد در مناطق روســتایی اســتان 
قزویــن باالتــر از شــاخص نســبت افــراد زیــر 50 درصد میانــه درآمد مناطق شــهری بــوده و طی این 
ســال ها توزیع درآمد در مناطق روســتایی اســتان قزوین نسبت به مناطق شــهری استان نابرابرتر 

بوده است.

شــاخص نســبت افــراد فقیر بــر مبنای خط فقر معــادل 50 درصد میانه درآمد در مناطق روســتایی 
کاهشــی داشــته  اســتان قزویــن در ســال های 1۳91، 1۳94، 1۳96 و 1۳97 دوره موردبررســی رونــد 
کی از حرکت توزیع درآمد به سمت برابری بیشتر در مناطق روستایی طی این  که این امر حا است 
که در ســایر ســال های دوره موردبررسی شاخص نسبت  ســال ها حکایت دارد. این در حالی اســت 
افــراد فقیــر بــر مبنای خط فقر معادل 50 درصد میانه درآمد برای مناطق روســتایی اســتان قزوین 
که این امر نشــان دهنده حرکت توزیع درآمد به سمت نابرابری بیشتر  روند افزایشــی داشــته اســت 

طی این سال هاست.

همچنیــن شــاخص نســبت افراد فقیر بر مبنای خــط فقر معادل 50 درصد میانــه درآمد در مناطق 
شــهری اســتان قزوین به غیر از ســال های 1۳94 و 1۳98 در سایر ســال های دوره موردبررسی روند 
کی از حرکت توزیع درآمد به ســمت برابری بیشــتر در مناطق  که این امر حا کاهشــی داشــته اســت 
شــهری طی این ســال ها حکایت دارد؛ اما در ســال های 1۳94 و 1۳98 شــاخص نســبت افراد فقیر 
بــر مبنــای خط فقر معادل 50 درصد میانه درآمد برای مناطق شــهری اســتان قزوین روند افزایش 
که این امر نشان دهنده حرکت توزیع درآمد به سمت نابرابری بیشتر درآمد طی این  داشته است 

سال هاست.

ب( تحلیل شاخص نسبت افراد فقیر بر مبنای خط فقر معادل 60 درصد میانه درآمد

که در جدول )7-8( نشان داده شده است، بر اساس آخرین داده ها و اطالعات موجود  همچنان 
که مربوط به سال 1۳98 است، شاخص نسبت افراد  در دسترس در خصوص هزینه و درآمد خانوار 
فقیر بر مبنای خط فقر معادل 60 درصد میانه درآمد برای مناطق روستایی استان قزوین معادل 
0.1867 محاســبه شــده اســت. درحالی که مقدار شــاخص فقر برای مناطق شــهری معادل 0.1401 
گشــته اســت؛ بنابراین بر اساس این شــاخص و مبتنی بر آخرین داده ها و اطالعات موجود،  برآورد 

میزان و شدت فقر در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری استان قزوین بیشتر است.

کثر میزان شاخص نسبت افراد فقیر  در مناطق روستایی استان قزوین طی دوره موردبررسی، حدا
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بــر مبنــای خــط فقــر معــادل 60 درصد میانــه درآمد معــادل 0.2224 و مربــوط به ســال 1۳90 بوده 
اســت. همچنین حداقل میزان شــاخص فقر معادل 0.1567 و مربوط به ســال 1۳97 بوده اســت. 
کل دوره موردبررسی معادل 0.191۳  میانگین شاخص فقر در مناطق روستایی استان قزوین طی 

حاصل شده است.

کثر میزان شاخص نسبت افراد فقیر بر  در مناطق شهری استان قزوین طی دوره موردبررسی، حدا
مبنای خط فقر معادل 60 درصد میانه درآمد معادل 0.1805 و مربوط به ســال 1۳90 بوده اســت. 
همچنین حداقل میزان شاخص فقر معادل 0.0974 و مربوط به سال 1۳97 بوده است. میانگین 

کل دوره موردبررسی در معادل 0.1805 حاصل شده است. این شاخص طی 

همچنین برای تحلیل روند تغییرات شاخص نسبت افراد فقیر بر مبنای خط فقر معادل 60 درصد 
میانــه درآمــد طــی ســال های مختلــف و همچنین تحلیل مقایســه ای این شــاخص بــرای مناطق 
شهری و روستایی استان قزوین، روند این شاخص فقر به تفکیک برای مناطق شهری و روستایی 

استان قزوین طی دوره زمانی موردمطالعه در نمودار )7-19( نشان داده شده است.

نمودار 7-19: روند تغییرات شــاخص فقر در مناطق شــهری و روســتایی اســتان قزوین بر مبنای شاخص نسبت افراد 
ح آمارگیری از  فقیر و خط فقر معادل 60 درصد میانه درآمد. منبع: محاســبه و اســتخراج بر اســاس داده های خام طر

درامد و هزینه خانوار طی سال های مختلف

مالحظــه رونــد تغییــرات شــاخص نســبت افراد فقیــر بر مبنــای خط فقــر 60 درصد میانــه درآمد در 
که طی تمامی ســال های دوره زمانی  کی از آن اســت  مناطق شــهری و روســتایی اســتان قزوین حا
موردمطالعه، میزان شــاخص نســبت افراد زیر 60 درصد میانه درآمد در مناطق روســتایی اســتان 
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قزویــن باالتــر از شــاخص نســبت افــراد زیــر 60 درصد میانــه درآمد مناطق شــهری بــوده و طی این 
ســال ها توزیع درآمد در مناطق روســتایی اســتان قزوین نسبت به مناطق شــهری استان نابرابرتر 

بوده است.

شــاخص نســبت افــراد فقیر بر مبنــای خط فقر معــادل 60 درصد میانه درآمد در مناطق روســتایی 
اســتان قزویــن بــه اســتثنای ســال های 1۳92 و 1۳98 در ســایر ســال های دوره موردبررســی رونــد 
کی از حرکت توزیع درآمد به ســمت برابری بیشــتر در مناطق  که این امر حا کاهشــی داشــته اســت 
روســتایی طــی ایــن ســال ها حکایــت دارد؛ امــا در ســال های 1۳92 و 1۳98 شــاخص نســبت افراد 
فقیــر بــر مبنای خــط فقر معادل 60 درصد میانه درآمد برای مناطق روســتایی اســتان قزوین روند 
که این امر نشــان دهنده حرکت توزیع درآمد به ســمت نابرابری بیشتر طی  افزایشــی داشــته است 

این سال هاست.

همچنین شــاخص نســبت افــراد فقیر بر مبنای خط فقــر معادل 60 درصد میانــه درآمد در مناطق 
شهری استان قزوین به غیر از سال های 1۳94، 1۳95 و 1۳98 در سایر سال های دوره موردبررسی 
کــی از حرکت توزیــع درآمد به ســمت برابری بیشــتر در  که این امــر حا کاهشــی داشــته اســت  رونــد 
مناطــق شــهری طــی این ســال ها حکایــت دارد؛ امــا در ســال های 1۳94، 1۳95 و 1۳98 شــاخص 
نســبت افــراد فقیــر بــر مبنای خط فقــر معادل 60 درصــد میانه درآمد برای مناطق شــهری اســتان 
که این امر نشــان دهنده حرکت توزیع درآمد به ســمت نابرابری  قزوین روند افزایش داشــته اســت 

بیشتر درآمد طی این سال هاست.

ج( تحلیل شاخص نسبت افراد فقیر بر مبنای خط فقر معادل 50 درصد میانگین درآمد

که در جدول )7-8( نشان داده شده است، بر اساس آخرین داده ها و اطالعات موجود  همچنان 
که مربوط به ســال 1۳98 اســت، شــاخص نســبت  در دســترس در خصــوص هزینــه و درآمد خانوار 
افراد فقیر بر مبنای خط فقر معادل 50 درصد میانگین درآمد برای مناطق روستایی استان قزوین 
معادل 0.1955 محاســبه شــده اســت. درحالی که مقدار شــاخص فقر برای مناطق شــهری معادل 
گشــته اســت؛ بنابراین بر اســاس این شــاخص و مبتنی بر آخرین داده ها و اطالعات  0.1259 برآورد 
موجود، میزان و شــدت فقر در مناطق روســتایی نســبت به مناطق شــهری اســتان قزوین بیشــتر 

است.
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کثر میزان شاخص نسبت افراد فقیر  در مناطق روستایی استان قزوین طی دوره موردبررسی، حدا
بــر مبنــای خط فقــر معادل 50 درصد میانگیــن درآمد معادل 0.2059 و مربوط به ســال 1۳90 بوده 
اســت. همچنین حداقل میزان شــاخص فقر معادل 0.1567 و مربوط به ســال 1۳97 بوده اســت. 
کل دوره موردبررسی معادل 0.1858  میانگین شاخص فقر در مناطق روستایی استان قزوین طی 

حاصل شده است.

کثر میزان شــاخص نسبت افراد فقیر  در مناطق شــهری اســتان قزوین طی دوره موردبررســی، حدا
بــر مبنــای خــط فقر معادل 50 درصــد میانگین درآمد معــادل 0.1۳06 و مربوط به ســال های 1۳90 
و 1۳91 بوده اســت. همچنین حداقل میزان شــاخص فقر معادل 0.0950 و مربوط به ســال 1۳97 
کل دوره موردبررسی در معادل 0.1۳06 حاصل شده است. بوده است. میانگین این شاخص طی 

برای تحلیل روند تغییرات شاخص نسبت افراد فقیر بر مبنای خط فقر معادل 50 درصد میانگین 
درآمــد طــی ســال های مختلف و همچنین تحلیل مقایســه ای این شــاخص برای مناطق شــهری 
و روســتایی اســتان قزوین، روند این شــاخص به تفکیک برای مناطق شــهری و روســتایی استان 

قزوین طی دوره زمانی موردمطالعه در نمودار )7-20( نشان داده شده است.

نمودار 7-20: روند تغییرات شــاخص فقر در مناطق شــهری و روســتایی اســتان قزوین بر مبنای شاخص نسبت افراد 
ح آمارگیری  فقیر و خط فقر معادل 50 درصد میانگین درآمد. منبع: محاســبه و اســتخراج بر اســاس داده های خام طر

از درامد و هزینه خانوار طی سال های مختلف

مالحظــه روند تغییرات شــاخص نســبت افراد فقیر بر مبنای خط فقــر 50 درصد میانگین درآمد در 
که طی تمامی ســال های دوره زمانی  کی از آن اســت  مناطق شــهری و روســتایی اســتان قزوین حا
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موردمطالعه، میزان شاخص نسبت افراد زیر 50 درصد میانگین درآمد در مناطق روستایی استان 
قزویــن باالتــر از شــاخص نســبت افــراد زیــر 50 درصد میانــه درآمد مناطق شــهری بــوده و طی این 
ســال ها توزیع درآمد در مناطق روســتایی اســتان قزوین نسبت به مناطق شــهری استان نابرابرتر 

بوده است.

شاخص نسبت افراد فقیر بر مبنای خط فقر معادل 50 درصد میانگین درآمد در مناطق روستایی 
کاهشــی داشــته  اســتان قزویــن در ســال های 1۳91، 1۳94، 1۳95 و 1۳97 دوره موردبررســی رونــد 
کی از حرکت توزیع درآمد به سمت برابری بیشتر در مناطق روستایی طی این  که این امر حا است 
که در ســایر ســال های دوره موردبررسی شاخص نسبت  ســال ها حکایت دارد. این در حالی اســت 
افراد فقیر بر مبنای خط فقر معادل 50 درصد میانگین درآمد برای مناطق روستایی استان قزوین 
که این امر نشــان دهنده حرکت توزیع درآمد به سمت نابرابری بیشتر  روند افزایشــی داشــته اســت 

طی این سال هاست.

همچنین شاخص نسبت افراد فقیر بر مبنای خط فقر معادل 50 درصد میانگین درآمد در مناطق 
شــهری اســتان قزویــن بــه غیــر از ســال های 1۳91، 1۳9۳، 1۳94 و 1۳98 در ســایر ســال های دوره 
کی از حرکت توزیع درآمد به ســمت برابری  که این امر حا کاهشــی داشــته اســت  موردبررســی روند 
بیشــتر در مناطــق شــهری طی این ســال ها حکایــت دارد؛ امــا در ســال های 1۳91، 1۳9۳، 1۳94 و 
1۳98 شــاخص نســبت افراد فقیر بر مبنای خط فقر معادل 50 درصد میانگین درآمد برای مناطق 
که این امر نشــان دهنده حرکت توزیع درآمد به  شــهری اســتان قزوین روند افزایش داشــته اســت 

سمت نابرابری بیشتر درآمد طی این سال هاست.

د( تحلیل شاخص نسبت افراد فقیر بر مبنای خط فقر معادل 60 درصد میانگین درآمد

که در جدول )7-8( نشان داده شده است، بر اساس آخرین داده ها و اطالعات موجود  همچنان 
که مربوط به ســال 1۳98 اســت، شــاخص نســبت  در دســترس در خصــوص هزینــه و درآمد خانوار 
افراد فقیر بر مبنای خط فقر معادل 60 درصد میانگین درآمد برای مناطق روستایی استان قزوین 
معادل 0.2705 محاســبه شــده اســت. درحالی که مقدار شــاخص فقر برای مناطق شــهری معادل 
گشــته اســت؛ بنابراین بر اســاس این شــاخص و مبتنی بر آخرین داده ها و اطالعات  0.2090 برآورد 
موجود، میزان و شــدت فقر در مناطق روســتایی نســبت به مناطق شــهری اســتان قزوین بیشــتر 

است.
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کثر میزان شاخص نسبت افراد فقیر  در مناطق روستایی استان قزوین طی دوره موردبررسی، حدا
بــر مبنــای خط فقر معادل 60 درصد میانگین درآمد معادل 05 0.27 و مربوط به ســال 1۳98 بوده 
اســت. همچنین حداقل میزان شــاخص فقر معادل 0.2۳06 و مربوط به ســال 1۳97 بوده اســت. 
کل دوره موردبررسی معادل 0.2571  میانگین شاخص فقر در مناطق روستایی استان قزوین طی 

حاصل شده است.

کثر میزان شــاخص نسبت افراد فقیر  در مناطق شــهری اســتان قزوین طی دوره موردبررســی، حدا
بــر مبنــای خــط فقر معادل 60 درصد میانگیــن درآمد معادل 0.2280 و مربوط به ســال 1۳91 بوده 
اســت. همچنین حداقل میزان شــاخص فقر معادل 0.17۳4 و مربوط به ســال های 1۳94 و 1۳97 
کل دوره موردبررسی در معادل 0.2185 حاصل شده است. بوده است. میانگین این شاخص طی 

همچنین برای تحلیل روند تغییرات شاخص نسبت افراد فقیر بر مبنای خط فقر معادل 60 درصد 
میانگین درآمد طی ســال های مختلف و همچنین تحلیل مقایســه ای این شــاخص برای مناطق 
شهری و روستایی استان قزوین، روند این شاخص فقر به تفکیک برای مناطق شهری و روستایی 

استان قزوین طی دوره زمانی موردمطالعه در نمودار )7-21( نشان داده شده است.

نمودار 7-21: روند تغییرات شــاخص فقر در مناطق شــهری و روســتایی اســتان قزوین بر مبنای شاخص نسبت افراد 
ح آمارگیری از  فقیر و خط فقر معادل 60 درصد میانه درآمد. منبع: محاســبه و اســتخراج بر اســاس داده های خام طر

درامد و هزینه خانوار طی سال های مختلف

مالحظــه رونــد تغییــرات شــاخص نســبت افراد فقیــر بر مبنــای خط فقــر 60 درصد میانــه درآمد در 
که طی تمامی ســال های دوره زمانی  کی از آن اســت  مناطق شــهری و روســتایی اســتان قزوین حا
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موردمطالعــه، میزان شــاخص نســبت افــراد زیر 60 درصــد میانه درآمد در مناطق روســتایی اســتان 
قزوین باالتر از شاخص نسبت افراد زیر 60 درصد میانه درآمد مناطق شهری بوده و طی این سال ها 

توزیع درآمد در مناطق روستایی استان قزوین نسبت به مناطق شهری استان نابرابرتر بوده است.

شــاخص نســبت افــراد فقیر بر مبنــای خط فقر معــادل 60 درصد میانه درآمد در مناطق روســتایی 
اســتان قزوین به اســتثنای ســال های 1۳9۳، 1۳96 و 1۳98 در ســایر ســال های دوره موردبررســی 
کــی از حرکت توزیــع درآمد به ســمت برابری بیشــتر در  که این امــر حا کاهشــی داشــته اســت  رونــد 
مناطق روســتایی طی این ســال ها حکایت دارد؛ اما در ســال های 1۳9۳، 1۳96 و 1۳98 شــاخص 
نســبت افراد فقیر بر مبنای خط فقر معادل 60 درصد میانه درآمد برای مناطق روســتایی اســتان 
که این امر نشــان دهنده حرکت توزیع درآمد به سمت نابرابری  قزوین روند افزایشــی داشــته است 

بیشتر طی این سال هاست.

همچنین شــاخص نســبت افــراد فقیر بر مبنای خط فقــر معادل 60 درصد میانــه درآمد در مناطق 
شهری استان قزوین به غیر از سال های 1۳91، 1۳95 و 1۳98 در سایر سال های دوره موردبررسی 
کــی از حرکت توزیــع درآمد به ســمت برابری بیشــتر در  که این امــر حا کاهشــی داشــته اســت  رونــد 
مناطــق شــهری طــی ایــن ســال ها حکایــت دارد؛ امــا در ســال های 1۳91، 1۳95 و 1۳98 شــاخص 
نســبت افــراد فقیــر بــر مبنای خط فقــر معادل 60 درصــد میانه درآمد برای مناطق شــهری اســتان 
که این امر نشــان دهنده حرکت توزیع درآمد به ســمت نابرابری  قزوین روند افزایش داشــته اســت 

بیشتر درآمد طی این سال هاست.

7-1-9- وضعیت فقر در مناطق شهری و روستایی استان قزوین بر اساس شاخص 
نسبت شکاف درآمدی

محاســبه شــدت فقر بر اســاس شاخص نســبت شــکاف درآمدی نیز یکی از شــاخص های متداول 
در امــر بررســی وضعیــت فقر محســوب می شــود. این شــاخص به صورت نســبت میانگین شــکاف 

درآمدی افراد فقیر به خط فقر تعریف شده است و به عبارت دیگر:

کــه در آن I، شــاخص نســبت شــکاف درآمــدی،   متوســط درآمــد افــراد فقیــر،   خــط فقــر و   
  شــکاف فقر را نشــان می دهد. چنانچه این شاخص  همراه  شاخص نسبت افراد فقیر 

بکار برده شوند می تواند تصویر نسبتا بهتری از فقر را ارائه می دهد.
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شدت فقر بر اساس شاخص نسبت شکاف درآمدی بر مبنای چهار معیار اندازه گیری خط فقر )50 
درصد میانه درآمد، 60 درصد میانه درآمد، 50 درصد میانگین درآمد و 60 درصد میانگین درآمد( 
به تفکیک برای مناطق شهری و روستایی استان و برای سال های 1۳90 تا 1۳98 محاسبه شده و 
نتیجه در قالب جدول )7-9( ارائه شده است تا امکان مقایسه وضعیت عدالت در مناطق شهری 

و روستایی فراهم آید.

جدول 7-9: شدت فقر در مناطق شهری و روستایی استان قزوین بر اساس شاخص نسبت شکاف درآمدی

سال

مناطق شهری استان قزوینمناطق روستایی استان قزوین

 بر مبنای
 خط فقر

 معادل 50
 درصد میانه

درآمد

 بر مبنای
 خط فقر

 معادل 60
 درصد میانه

درآمد

 بر مبنای
 خط فقر
 معادل

 50 درصد
 میانگین

درآمد

 بر مبنای
 خط فقر
 معادل

 60 درصد
 میانگین

درآمد

 بر مبنای
 خط فقر

 معادل 50
 درصد میانه

درآمد

 بر مبنای
 خط فقر

 معادل 60
 درصد میانه

درآمد

 بر مبنای
 خط فقر
 معادل

 50 درصد
 میانگین

درآمد

 بر مبنای
 خط فقر
 معادل

 60 درصد
 میانگین

درآمد

13900/46480/47080/46910/44090/4۳280/۳2900/۳8270/۳228

13910/47470/46720/478۳0/44600/46250/۳4720/40650/۳254

13920/47460/46020/46710/46600/48610/45090/47810/۳57۳

13930/54080/55980/54500/49750/50680/42۳80/42480/۳48۳

13940/495۳0/47570/47970/4۳170/47۳90/48۳50/47۳70/4166

13950/600۳0/58190/59810/50160/44580/44110/46770/۳8۳5

13960/4۳050/۳9590/۳9640/۳6۳00/۳67۳0/۳8770/40900/۳409

13970/۳8660/۳6460/۳6۳80/۳4270/۳2۳۳0/۳4۳70/۳4240/2819

13980/۳4140/۳6960/۳72۳0/۳6880/۳9260/۳۳990/۳۳940/۳005

 میانگین
0/46770/46070/46۳۳0/42870/4۳240/۳9410/41۳80/۳419دوره

ح آمارگیری از درآمد و هزینه خانوار در سال های مختلف منبع: استخراج از داده های خام طر
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الف( تحلیل شاخص نسبت شکاف درآمدی بر مبنای خط فقر معادل 50 درصد میانه درآمد

که در جدول )7-9( نشان داده شده است، بر اساس آخرین داده ها و اطالعات موجود  همچنان 
که مربوط به ســال 1۳98 اســت، شــاخص نســبت  در دســترس در خصــوص هزینــه و درآمد خانوار 
شــکاف درآمــدی بــر مبنای خط فقــر معادل 50 درصد میانه درآمد برای مناطق روســتایی اســتان 
قزوین معادل 0.۳414 محاســبه شــده اســت. درحالی که مقدار شــاخص فقر برای مناطق شــهری 
گشــته اســت؛ بنابراین بر اســاس این شــاخص و مبتنی بر آخرین داده ها و  معادل 0.۳926 برآورد 
اطالعات موجود، شــکاف درآمدی در مناطق شــهری نســبت به مناطق روســتایی اســتان قزوین 

بیشتر است.

کثر میزان شــاخص نسبت شکاف  در مناطق روســتایی اســتان قزوین طی دوره موردبررســی، حدا
درآمــدی بــر مبنــای خط فقر معادل 50 درصد میانه درآمد معادل 0.600۳ و مربوط به ســال 1۳95 
بــوده اســت. همچنیــن حداقل میزان این شــاخص معــادل 0.۳414 و مربوط به ســال 1۳98 بوده 
کل دوره موردبررسی معادل  اســت. میانگین این شــاخص در مناطق روستایی استان قزوین طی 

0.4677 حاصل شده است.

کثر میزان شــاخص نســبت شــکاف  در مناطق شــهری اســتان قزوین طی دوره موردبررســی، حدا
درآمدی بر مبنای خط فقر معادل 50 درصد میانه درآمد معادل 0.5068 و مربوط به ســال 1۳9۳ 
بــوده اســت. همچنین حداقل میزان شــاخص فقر معــادل 0.۳2۳۳ و مربوط به ســال 1۳97 بوده 

کل دوره موردبررسی در معادل 0.4۳24 حاصل شده است. است. میانگین این شاخص طی 

برای تحلیل روند تغییرات شــاخص نســبت شــکاف درآمــدی بر مبنای خط فقــر معادل 50 درصد 
میانــه درآمــد طــی ســال های مختلــف و همچنین تحلیل مقایســه ای این شــاخص بــرای مناطق 
شــهری و روســتایی اســتان قزوین، روند این شــاخص به تفکیک برای مناطق شــهری و روستایی 

استان قزوین طی دوره زمانی موردمطالعه در نمودار )7-22( نشان داده شده است.
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نمودار 7-22: روند تغییرات شاخص فقر در مناطق شهری و روستایی استان قزوین بر مبنای شاخص نسبت شکاف 
ح آمارگیری  درآمدی و خط فقر معادل 50 درصد میانه درآمد. منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های خام طر

از درامد و هزینه خانوار طی سال های مختلف

مالحظه روند تغییرات شــاخص نســبت شــکاف درآمدی بر مبنای خط فقر 50 درصد میانه درآمد 
که به غیر از سال های 1۳92 و 1۳98  کی از آن است  در مناطق شهری و روستایی استان قزوین حا
در سایر سال های دوره زمانی موردمطالعه، میزان این شاخص در مناطق روستایی استان قزوین 
باالتــر از شــاخص نســبت افــراد زیــر 50 درصد میانــه درآمد مناطق شــهری بوده و طی این ســال ها 

شدت فقر در مناطق روستایی استان قزوین نسبت به مناطق شهری استان بیشتر بوده است.

شــاخص نســبت شــکاف درآمــدی بــر مبنای خــط فقر معــادل 50 درصــد میانــه درآمــد در مناطق 
کاهشی  روســتایی اســتان قزوین در سال های 1۳94، 1۳96، 1۳97 و 1۳98 دوره موردبررسی روند 
کاهش شــدت فقر در مناطق روستایی طی این سال ها حکایت  کی از  که این امر حا داشــته اســت 
که در سایر سال های دوره موردبررسی شاخص نسبت شکاف درآمدی بر  دارد. این در حالی است 
مبنای خط فقر معادل 50 درصد میانه درآمد برای مناطق روســتایی اســتان قزوین روند افزایشــی 
کــه ایــن امــر نشــان دهنده حرکــت توزیع درآمــد به ســمت نابرابــری بیشــتر طی این  داشــته اســت 

سال هاست.

همچنین شــاخص نســبت شــکاف درآمــدی بر مبنای خــط فقر معــادل 50 درصد میانــه درآمد در 
مناطق شــهری اســتان قزوین به غیر از ســال های 1۳94، 1۳95، 1۳96 و 1۳97 در ســایر سال های 
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کی از حرکــت توزیع درآمد به ســمت  که این امــر حا کاهشــی داشــته اســت  دوره موردبررســی رونــد 
برابــری بیشــتر در مناطــق شــهری طــی ایــن ســال ها حکایــت دارد؛ امــا در ســایر ســال های دوره 
موردبررسی شاخص نسبت شکاف درآمدی بر مبنای خط فقر معادل 50 درصد میانه درآمد برای 
که این امــر نشــان دهنده حرکت توزیع  مناطــق شــهری اســتان قزویــن روند افزایش داشــته اســت 

درآمد به سمت نابرابری بیشتر درآمد طی این سال هاست.

ب( تحلیل شاخص نسبت شکاف درآمدی بر مبنای خط فقر معادل 60 درصد میانه درآمد

که در جدول )7-9( نشان داده شده است، بر اساس آخرین داده ها و اطالعات موجود  همچنان 
که مربوط به ســال 1۳98 اســت، شــاخص نســبت  در دســترس در خصــوص هزینــه و درآمد خانوار 
شــکاف درآمــدی بــر مبنای خط فقــر معادل 60 درصد میانه درآمد برای مناطق روســتایی اســتان 
قزوین معادل 0.۳696 محاســبه شــده اســت. درحالی که مقدار این شــاخص برای مناطق شهری 
گشــته اســت؛ بنابراین بر اســاس این شــاخص و مبتنی بر آخرین داده ها و  معادل 0.۳۳99 برآورد 
اطالعات موجود، میزان و شــدت فقر در مناطق روســتایی نسبت به مناطق شهری استان قزوین 

بیشتر است.

کثر میزان شــاخص نسبت شکاف  در مناطق روســتایی اســتان قزوین طی دوره موردبررســی، حدا
درآمــدی بــر مبنای خط فقر معادل 60 درصد میانه درآمد معادل 0.5719 و مربوط به ســال 1۳95 
بــوده اســت. همچنین حداقل میزان شــاخص فقر معــادل 0.۳646 و مربوط به ســال 1۳97 بوده 
کل دوره موردبررسی معادل  اســت. میانگین شــاخص فقر در مناطق روستایی اســتان قزوین طی 

0.4607 حاصل شده است.

کثر میزان شــاخص نســبت شــکاف  در مناطق شــهری اســتان قزوین طی دوره موردبررســی، حدا
درآمدی بر مبنای خط فقر معادل 60 درصد میانه درآمد معادل 0.48۳5 و مربوط به ســال 1۳94 
بــوده اســت. همچنیــن حداقــل میزان شــاخص فقــر معــادل 0.۳290 و مربوط به ســال 1۳90 بوده 

کل دوره موردبررسی در معادل 0.۳941 حاصل شده است. است. میانگین این شاخص طی 

همچنیــن برای تحلیل روند تغییرات شــاخص نســبت شــکاف درآمدی بر مبنــای خط فقر معادل 
60 درصــد میانــه درآمد طی ســال های مختلف و همچنین تحلیل مقایســه ای این شــاخص برای 
مناطــق شــهری و روســتایی اســتان قزویــن، روند این شــاخص بــه تفکیک برای مناطق شــهری و 

روستایی استان قزوین طی دوره زمانی موردمطالعه در نمودار )7-2۳( نشان داده شده است.
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نمودار 7-2۳: روند تغییرات شاخص فقر در مناطق شهری و روستایی استان قزوین بر مبنای شاخص نسبت شکاف 
ح آمارگیری  درآمدی و خط فقر معادل 60 درصد میانه درآمد. منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های خام طر

از درامد و هزینه خانوار طی سال های مختلف

مالحظه روند تغییرات شــاخص نســبت شــکاف درآمدی بر مبنای خط فقر 60 درصد میانه درآمد 
که به استثنای سال 1۳94 در سایر  کی از آن است  در مناطق شــهری و روســتایی استان قزوین حا
ســال های موردمطالعه، میزان این شــاخص در مناطق روســتایی اســتان قزوین باالتر از شــاخص 
نســبت افــراد زیــر 60 درصــد میانــه درآمد مناطق شــهری بــوده و طی این ســال ها توزیــع درآمد در 

مناطق روستایی استان قزوین نسبت به مناطق شهری استان نابرابرتر بوده است.

شــاخص نســبت شــکاف درآمــدی بــر مبنای خــط فقر معــادل 60 درصــد میانــه درآمــد در مناطق 
که این امر  کاهشی داشته است  روســتایی اســتان قزوین در ســال های 1۳94، 1۳96 و 1۳97 روند 
کی از حرکت توزیع درآمد به ســمت برابری بیشــتر در مناطق روستایی طی این سال ها حکایت  حا
دارد؛ اما در ســال های 1۳9۳ و 58 شــاخص نســبت شــکاف درآمدی بر مبنای خط فقر معادل 60 
که این امر  درصد میانه درآمد برای مناطق روســتایی اســتان قزوین روند افزایشــی داشــته اســت 

نشان دهنده حرکت توزیع درآمد به سمت نابرابری بیشتر طی این سال هاست.

همچنین شــاخص نســبت شــکاف درآمــدی بر مبنای خــط فقر معــادل 60 درصد میانــه درآمد در 
مناطــق شــهری اســتان قزویــن به غیــر از ســال های 1۳91، 1۳92 و 1۳94 در ســایر ســال های دوره 
کی از حرکت توزیع درآمد به ســمت برابری  که این امر حا کاهشــی داشــته اســت  موردبررســی روند 
بیشــتر در مناطق شــهری طی این ســال ها حکایت دارد؛ اما در ســایر ســال های دوره موردبررســی 
شــاخص نســبت شــکاف درآمدی بــر مبنای خط فقــر معادل 60 درصــد میانه درآمد بــرای مناطق 
که این امر نشــان دهنده حرکت توزیع درآمد به  شــهری اســتان قزوین روند افزایشــی داشته اســت 

سمت نابرابری بیشتر درآمد طی این سال هاست.
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ج( تحلیل شاخص نسبت شکاف درآمدی بر مبنای خط فقر معادل 50 درصد میانگین درآمد

که در جدول )7-9( نشان داده شده است، بر اساس آخرین داده ها و اطالعات موجود در  همچنان 
که مربوط به ســال 1۳98 اســت، شاخص نسبت شکاف  دســترس در خصوص هزینه و درآمد خانوار 
درآمــدی بــر مبنای خط فقر معادل 50 درصد میانگین درآمد برای مناطق روســتایی اســتان قزوین 
معادل 0.۳72۳ محاســبه شــده اســت. درحالی که مقدار شــاخص فقر برای مناطق شــهری معادل 
گشــته اســت؛ بنابراین بر اســاس این شــاخص و مبتنی بر آخرین داده ها و اطالعات  0.۳۳94 برآورد 
موجود، میزان و شدت فقر در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری استان قزوین بیشتر است.

کثر میزان شــاخص نسبت شکاف  در مناطق روســتایی اســتان قزوین طی دوره موردبررســی، حدا
درآمــدی بــر مبنــای خــط فقر معــادل 50 درصد میانگیــن درآمد معــادل 0.5981 و مربوط به ســال 
1۳95 بوده اســت. همچنین حداقل میزان شــاخص فقر معادل 0.۳6۳7 و مربوط به ســال 1۳97 
کل دوره موردبررســی  بوده اســت. میانگین شــاخص فقر در مناطق روســتایی اســتان قزوین طی 

معادل 0.46۳۳ حاصل شده است.

کثر میزان شــاخص نســبت شــکاف  در مناطق شــهری اســتان قزوین طی دوره موردبررســی، حدا
درآمــدی بــر مبنــای خط فقر معــادل 50 درصــد میانگین درآمد معــادل 0.4781 و مربوط به ســال 
1۳92 بوده اســت. همچنین حداقل میزان شــاخص فقر معادل 0.۳۳94 و مربوط به ســال 1۳98 
کل دوره موردبررسی در معادل 0.41۳8 حاصل شده است. بوده است. میانگین این شاخص طی 

برای تحلیل روند تغییرات شــاخص نســبت شــکاف درآمــدی بر مبنای خط فقــر معادل 50 درصد 
میانگین درآمد طی ســال های مختلف و همچنین تحلیل مقایســه ای این شــاخص برای مناطق 
شــهری و روســتایی اســتان قزوین، روند این شــاخص به تفکیک برای مناطق شــهری و روستایی 

استان قزوین طی دوره زمانی موردمطالعه در نمودار )7-24( نشان داده شده است.

نمــودار 7-24: رونــد تغییــرات شــاخص فقــر در مناطــق شــهری و روســتایی اســتان قزوین بر مبنای شــاخص نســبت 
شــکاف درآمــدی و خــط فقر معــادل 50 درصــد میانگین درآمد. منبع: محاســبه و اســتخراج بر اســاس داده های خام 

ح آمارگیری از درامد و هزینه خانوار طی سال های مختلف طر
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مالحظــه رونــد تغییرات شــاخص نســبت شــکاف درآمدی بــر مبنای خــط فقر 50 درصــد میانگین 
که به غیر از سال های 1۳92  کی از آن است  درآمد در مناطق شــهری و روســتایی اســتان قزوین حا
و 1۳96 در ســایر ســال های دوره زمانــی موردمطالعــه، میــزان شــاخص نســبت افراد زیــر 50 درصد 
میانگین درآمد در مناطق روستایی استان قزوین باالتر از شاخص نسبت افراد زیر 50 درصد میانه 
درآمــد مناطــق شــهری بوده و طــی این ســال ها توزیع درآمــد در مناطق روســتایی اســتان قزوین 

نسبت به مناطق شهری استان نابرابرتر بوده است.

شــاخص نســبت شــکاف درآمدی بــر مبنای خط فقر معــادل 50 درصد میانگیــن درآمد در مناطق 
کاهشی  روســتایی اســتان قزوین در سال های 1۳92، 1۳94، 1۳96 و 1۳97 دوره موردبررسی روند 
کی از حرکت توزیع درآمد به ســمت برابری بیشتر در مناطق روستایی  که این امر حا داشــته اســت 
که در سایر سال های دوره موردبررسی شاخص  طی این سال ها حکایت دارد. این در حالی است 
نسبت شکاف درآمدی بر مبنای خط فقر معادل 50 درصد میانگین درآمد برای مناطق روستایی 
که این امر نشــان دهنده حرکت توزیع درآمد به سمت  اســتان قزوین روند افزایشــی داشــته اســت 

نابرابری بیشتر طی این سال هاست.

همچنین شــاخص نســبت شــکاف درآمدی بر مبنای خط فقــر معادل 50 درصد میانگیــن درآمد در 
مناطق شهری استان قزوین در سال های 1۳9۳، 1۳95، 1۳96 و 1۳97 روند کاهشی داشته است که 
کی از حرکت توزیع درآمد به سمت برابری بیشتر در مناطق شهری طی این سال ها حکایت  این امر حا
دارد؛ اما در سال های 1۳91، 1۳92، 1۳94 و 1۳98 شاخص نسبت شکاف درآمدی بر مبنای خط فقر 
معادل 50 درصد میانگین درآمد برای مناطق شهری استان قزوین روند افزایش داشته است که این 

امر نشان دهنده حرکت توزیع درآمد به سمت نابرابری بیشتر درآمد طی این سال هاست.

د( تحلیل شاخص نسبت شکاف درآمدی بر مبنای خط فقر معادل 60 درصد میانگین درآمد

که در جدول )7-9( نشان داده شده است، بر اساس آخرین داده ها و اطالعات موجود  همچنان 
که مربوط به ســال 1۳98 اســت، شــاخص نســبت  در دســترس در خصــوص هزینــه و درآمد خانوار 
شکاف درآمدی بر مبنای خط فقر معادل 60 درصد میانگین درآمد برای مناطق روستایی استان 
قزوین معادل 0.۳686 محاســبه شــده اســت. درحالی که مقدار شــاخص فقر برای مناطق شهری 
گشــته اســت؛ بنابراین بر اســاس این شــاخص و مبتنی بر آخریــن داده ها و  معــادل 0.۳005 بــرآورد 
اطالعات موجود، میزان و شــدت فقر در مناطق روســتایی نسبت به مناطق شهری استان قزوین 

بیشتر است.
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کثر میزان شــاخص نسبت شکاف  در مناطق روســتایی اســتان قزوین طی دوره موردبررســی، حدا
درآمــدی بــر مبنــای خط فقــر معادل 60 درصــد میانگین درآمد معــادل 0.4975 و مربوط به ســال 
1۳9۳ بوده اســت. همچنین حداقل میزان شــاخص فقر معادل 0.۳427 و مربوط به ســال 1۳97 
کل دوره موردبررســی  بوده اســت. میانگین شــاخص فقر در مناطق روســتایی اســتان قزوین طی 

معادل 0.4287 حاصل شده است.

کثر میزان شــاخص شــکاف درآمدی  در مناطق شــهری اســتان قزوین طی دوره موردبررســی، حدا
فقیــر بــر مبنای خط فقر معادل 60 درصــد میانگین درآمد معادل 0.4166 و مربوط به ســال 1۳94 
بــوده اســت. همچنیــن حداقل میزان شــاخص فقــر معــادل 0.2819 و مربوط به ســال 1۳97 بوده 

کل دوره موردبررسی در معادل 0.۳419 حاصل شده است. است. میانگین این شاخص طی 

همچنیــن برای تحلیل روند تغییرات شــاخص نســبت شــکاف درآمدی بر مبنــای خط فقر معادل 
60 درصد میانگین درآمد طی سال های مختلف و همچنین تحلیل مقایسه ای این شاخص برای 
مناطق شــهری و روســتایی استان قزوین، روند این شاخص فقر به تفکیک برای مناطق شهری و 

روستایی استان قزوین طی دوره زمانی موردمطالعه در نمودار )7-25( نشان داده شده است.

نمودار 7-25: روند تغییرات شاخص فقر در مناطق شهری و روستایی استان قزوین بر مبنای شاخص نسبت شکاف 
ح آمارگیری  درآمدی و خط فقر معادل 60 درصد میانه درآمد. منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های خام طر

از درامد و هزینه خانوار طی سال های مختلف

مالحظه روند تغییرات شــاخص نســبت شــکاف درآمدی بر مبنای خط فقر 60 درصد میانه درآمد 
که طی تمامی سال های دوره زمانی  کی از آن است  در مناطق شهری و روستایی استان قزوین حا
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موردمطالعه، میزان این شــاخص در مناطق روســتایی استان قزوین باالتر از شاخص نسبت افراد 
زیر 60 درصد میانه درآمد مناطق شهری بوده و طی این سال ها توزیع درآمد در مناطق روستایی 

استان قزوین نسبت به مناطق شهری استان نابرابرتر بوده است.

شــاخص نســبت شــکاف درآمــدی بــر مبنای خــط فقر معــادل 60 درصــد میانــه درآمــد در مناطق 
که این امر  کاهشی داشته است  روســتایی اســتان قزوین در ســال های 1۳94، 1۳96 و 1۳97 روند 
کی از حرکت توزیع درآمد به ســمت برابری بیشــتر در مناطق روستایی طی این سال ها حکایت  حا
دارد؛ اما در سایر سال های موردمطالعه شاخص نسبت شکاف درآمدی بر مبنای خط فقر معادل 
که این امر  60 درصد میانه درآمد برای مناطق روســتایی اســتان قزوین روند افزایشی داشته است 

نشان دهنده حرکت توزیع درآمد به سمت نابرابری بیشتر طی این سال هاست.

همچنین شاخص نسبت شکاف درآمدی بر مبنای خط فقر معادل 60 درصد میانه درآمد در مناطق 
که این  کاهشی داشته است  شــهری اســتان قزوین طی سال های 1۳9۳، 1۳95،1۳96 و 1۳98 روند 
کی از حرکت توزیع درآمد به ســمت برابری بیشــتر در مناطق شــهری طی این سال ها حکایت  امر حا
دارد؛ اما در ســایر ســال های دوره موردمطالعه شــاخص نســبت شــکاف درآمدی بر مبنای خط فقر 
که این  معادل 60 درصد میانه درآمد برای مناطق شــهری اســتان قزوین روند افزایشی داشته است 

امر نشان دهنده حرکت توزیع درآمد به سمت نابرابری بیشتر درآمد طی این سال هاست.

7-1-10- وضعیت فقر در مناطق شهری و روستایی استان قزوین بر اساس شاخص 
سن

یکی دیگر از شــاخص های رایج در بررســی شــدت فقر، شاخص فقر ســن است. سن در سال ١٩٧٦ 
که بر پایه مفهوم رتبه ای رفاه قرار داشــت. فرم عملیاتی شــاخص فقر سن  شــاخص فقری ارائه داد 

را می توان به صورت زیر نوشت.

شاخص فقر سن،  به هر سه معیار  H)نسبت افراد فقیر(، I )شکاف فقر( و G )ضریب جینی( وابسته 
اســت. در خصوص نحوه محاســبه این موارد در بندهای قبلی و همچنین در فصل چهارم اشــاره 
که فرد فقیر در جامعه  گرفته اســت. اندازه شــاخص سن بین صفر )یعنی در حالتی  مفصلی صورت 

کلیه افراد جامعه مساوی صفر باشد( تغییر می کند. که درآمد  نداشته باشد( و یک( در حالتی 
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شــدت فقر بر اســاس شــاخص فقر ســن بر مبنای چهار معیار اندازه گیری خط فقر )50 درصد میانه 
درآمــد، 60 درصــد میانه درآمــد، 50 درصد میانگین درآمد و 60 درصــد میانگین درآمد( به تفکیک 
برای مناطق شــهری و روســتایی اســتان و برای ســال های 1۳90 تا 1۳98 محاســبه شــده و نتیجه 
در قالــب جــدول )7-10( ارائه شــده اســت تا امکان مقایســه وضعیــت عدالت در مناطق شــهری و 

روستایی فراهم آید.

جدول 7-10: شدت فقر در مناطق شهری و روستایی استان قزوین بر اساس شاخص فقر سن

سال

مناطق شهری استان قزوینمناطق روستایی استان قزوین

 بر مبنای
 خط فقر

 معادل 50
 درصد میانه

درآمد

 بر مبنای
 خط فقر

 معادل 60
 درصد میانه

درآمد

 بر مبنای
 خط فقر
 معادل

 50 درصد
 میانگین

درآمد

 بر مبنای
 خط فقر
 معادل

 60 درصد
 میانگین

درآمد

 بر مبنای
 خط فقر

 معادل 50
 درصد میانه

درآمد

 بر مبنای
 خط فقر

 معادل 60
 درصد میانه

درآمد

 بر مبنای
 خط فقر
 معادل

 50 درصد
 میانگین

درآمد

 بر مبنای
 خط فقر
 معادل

 60 درصد
 میانگین

درآمد

13900/21650/26050/241۳0/۳0۳50/11800/21۳70/15270/2591

13910/18000/2۳270/21840/۳00۳0/112۳0/19720/15270/2718

13920/18970/24750/2۳۳۳0/29410/10۳70/1۳760/12570/2280

13930/19890/22860/22760/۳1050/08660/12980/12970/21۳7

13940/16140/21680/20890/۳1210/12590/15010/142۳0/2026

13950/16660/20۳90/19150/29270/12720/16060/1۳750/2191

13960/14850/21150/21150/۳1290/11960/14960/12940/2155

13970/12750/18۳90/18400/27200/08550/11610/11۳۳0/2099

13980/17290/22120/2۳150/۳2050/10220/16490/14820/2482

 میانگین
0/17۳50/22۳00/21640/۳0210/10900/15770/1۳680/2298دوره

ح آمارگیری از درآمد و هزینه خانوار در سال های مختلف منبع: استخراج از داده های خام طر
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الف( تحلیل شاخص فقر سن بر مبنای خط فقر معادل 50 درصد میانه درآمد

که در جدول )7-10( نشان داده شده است، بر اساس آخرین داده ها و اطالعات موجود  همچنان 
که مربوط به سال 1۳98 است، شاخص فقر سن بر  در دسترس در خصوص هزینه و درآمد خانوار 
مبنای خط فقر معادل 50 درصد میانه درآمد برای مناطق روستایی استان قزوین معادل 0.1729 
محاســبه شــده اســت. درحالی که مقدار این شــاخص بــرای مناطق شــهری معــادل 0.1090 برآورد 
گشــته اســت؛ بنابراین بر اساس این شاخص و مبتنی بر آخرین داده ها و اطالعات موجود، شکاف 

درآمدی در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی استان قزوین بیشتر است.

کثــر میــزان شــاخص فقر ســن بر  در مناطــق روســتایی اســتان قزویــن طــی دوره موردبررســی، حدا
مبنای خط فقر معادل 50 درصد میانه درآمد معادل 0.2165 و مربوط به ســال 1۳90 بوده اســت. 
همچنین حداقل میزان این شاخص معادل 0.1275 و مربوط به سال 1۳97 بوده است. میانگین 
کل دوره موردبررســی معــادل 0.17۳5  ایــن شــاخص در مناطــق روســتایی اســتان قزویــن طــی 

حاصل شده است.

کثر میزان شاخص فقر سن بر مبنای  در مناطق شــهری اســتان قزوین طی دوره موردبررســی، حدا
خــط فقــر معــادل 50 درصــد میانــه درآمــد معــادل 0.1272 و مربــوط بــه ســال 1۳95 بــوده اســت. 
همچنین حداقل میزان شاخص فقر معادل 0.0855 و مربوط به سال 1۳97 بوده است. میانگین 

کل دوره موردبررسی در معادل 0.1090 حاصل شده است. این شاخص طی 

برای تحلیل روند تغییرات شــاخص فقر ســن بر مبنای خط فقر معادل 50 درصد میانه درآمد طی 
ســال های مختلف و همچنین تحلیل مقایســه ای این شــاخص برای مناطق شــهری و روســتایی 
اســتان قزوین، روند این شــاخص به تفکیک برای مناطق شــهری و روســتایی اســتان قزوین طی 

دوره زمانی موردمطالعه در نمودار )7-26( نشان داده شده است.
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نمودار 7-26: روند تغییرات شــاخص فقر در مناطق شــهری و روســتایی اســتان قزوین بر مبنای شــاخص فقر ســن و 
ح آمارگیری از درامد و  خط فقر معادل 50 درصد میانه درآمد. منبع: محاســبه و اســتخراج بر اســاس داده های خام طر

هزینه خانوار طی سال های مختلف

مالحظه روند تغییرات شاخص فقر سن بر مبنای خط فقر 50 درصد میانه درآمد در مناطق شهری 
که در تمامی سال های دوره زمانی موردمطالعه، میزان  کی از آن است  و روستایی استان قزوین حا
این شــاخص در مناطق روســتایی اســتان قزوین باالتر از شاخص نســبت افراد زیر 50 درصد میانه 
درآمد مناطق شهری بوده و طی این سال ها شدت فقر در مناطق روستایی استان قزوین نسبت 

به مناطق شهری استان بیشتر بوده است.

شــاخص فقــر ســن بر مبنــای خط فقر معــادل 50 درصــد میانه درآمد در مناطق روســتایی اســتان 
که  کاهشــی داشــته است  قزوین در ســال های 1۳91، 1۳94، 1۳96 و 1۳97 دوره موردبررســی روند 
کاهش شــدت فقــر در مناطق روســتایی طی این ســال ها حکایــت دارد. این در  کــی از  ایــن امــر حا
که در ســایر ســال های دوره موردبررســی شــاخص فقر ســن بر مبنای خط فقر معادل  حالی اســت 
که این امر  50 درصد میانه درآمد برای مناطق روســتایی اســتان قزوین روند افزایشی داشته است 

نشان دهنده حرکت توزیع درآمد به سمت نابرابری بیشتر طی این سال هاست.

همچنیــن شــاخص فقر ســن بــر مبنای خط فقر معــادل 50 درصــد میانه درآمد در مناطق شــهری 
کاهشی  اســتان قزوین به غیر از ســال های 1۳94 و 1۳98 در سایر سال های دوره موردبررسی روند 
کی از حرکت توزیع درآمد به ســمت برابری بیشــتر در مناطق شــهری  که این امر حا داشــته اســت 
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طی این ســال ها حکایت دارد؛ اما در ســال های 1۳94 و 1۳98 شــاخص فقر سن بر مبنای خط فقر 
که این  معادل 50 درصد میانه درآمد برای مناطق شهری استان قزوین روند افزایش داشته است 

امر نشان دهنده حرکت توزیع درآمد به سمت نابرابری بیشتر درآمد طی این سال هاست.

ب( تحلیل شاخص فقر سن بر مبنای خط فقر معادل 60 درصد میانه درآمد

که در جدول )7-10( نشان داده شده است، بر اساس آخرین داده ها و اطالعات موجود  همچنان 
که مربوط به سال 1۳98 است، شاخص فقر سن بر  در دسترس در خصوص هزینه و درآمد خانوار 
مبنای خط فقر معادل 60 درصد میانه درآمد برای مناطق روستایی استان قزوین معادل 0.2212 
محاســبه شــده اســت. درحالی که مقدار این شــاخص برای مناطق شــهری معادل 0.1649 برآورد 
گشته است؛ بنابراین بر اساس این شاخص و مبتنی بر آخرین داده ها و اطالعات موجود، میزان و 

شدت فقر در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری استان قزوین بیشتر است.

کثــر میــزان شــاخص فقر ســن بر  در مناطــق روســتایی اســتان قزویــن طــی دوره موردبررســی، حدا
مبنــای خــط فقــر معــادل 60 درصــد میانــه درآمــد معــادل 0.2605 و مربــوط بــه ســال 1۳90 بــوده 
اســت. همچنین حداقل میزان این شــاخص معادل 0.18۳9 و مربوط به ســال 1۳97 بوده است. 
کل دوره موردبررسی معادل 0.22۳0  میانگین شاخص فقر در مناطق روستایی استان قزوین طی 

حاصل شده است.

کثر میزان شاخص فقر سن بر مبنای  در مناطق شــهری اســتان قزوین طی دوره موردبررســی، حدا
خــط فقــر معــادل 60 درصــد میانــه درآمــد معــادل 0.21۳7 و مربــوط بــه ســال 1۳90 بــوده اســت. 
همچنین حداقل میزان این شــاخص معادل 0.1161 و مربوط به ســال 1۳97 بوده است. میانگین 

کل دوره موردبررسی در معادل 0.1577 حاصل شده است. این شاخص طی 

همچنیــن برای تحلیل روند تغییرات شــاخص فقر ســن بر مبنای خط فقــر معادل 60 درصد میانه 
درآمــد طــی ســال های مختلف و همچنین تحلیل مقایســه ای این شــاخص برای مناطق شــهری 
و روســتایی اســتان قزوین، روند این شــاخص به تفکیک برای مناطق شــهری و روســتایی استان 

قزوین طی دوره زمانی موردمطالعه در نمودار )7-27( نشان داده شده است.
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نمودار 7-27: روند تغییرات شــاخص فقر در مناطق شــهری و روســتایی اســتان قزوین بر مبنای شــاخص فقر ســن و 
ح آمارگیری از درامد و  خط فقر معادل 60 درصد میانه درآمد. منبع: محاســبه و اســتخراج بر اســاس داده های خام طر

هزینه خانوار طی سال های مختلف

مالحظه روند تغییرات شاخص فقر سن بر مبنای خط فقر 60 درصد میانه درآمد در مناطق شهری 
که در تمامی سال های دوره زمانی موردمطالعه، میزان  کی از آن است  و روستایی استان قزوین حا
این شــاخص در مناطق روســتایی اســتان قزوین باالتر از شاخص نســبت افراد زیر 60 درصد میانه 
درآمد مناطق شهری بوده و طی این سال ها شدت فقر در مناطق روستایی استان قزوین نسبت 

به مناطق شهری استان بیشتر بوده است.

شــاخص فقــر ســن بر مبنــای خط فقر معــادل 60 درصــد میانه درآمد در مناطق روســتایی اســتان 
کاهشــی داشــته  قزویــن در ســال های 1۳91، 1۳9۳، 1۳94، 1۳95 و 1۳97 دوره موردبررســی رونــد 
کاهش شــدت فقر در مناطق روســتایی طی این ســال ها حکایت دارد.  کی از  که این امر حا اســت 
که در ســایر ســال های دوره موردبررســی شــاخص فقر ســن بر مبنای خط فقر  این در حالی اســت 
که  معادل 60 درصد میانه درآمد برای مناطق روســتایی اســتان قزوین روند افزایشی داشته است 

این امر نشان دهنده حرکت توزیع درآمد به سمت نابرابری بیشتر طی این سال هاست.

همچنیــن شــاخص فقر ســن بــر مبنای خط فقر معــادل 60 درصــد میانه درآمد در مناطق شــهری 
اســتان قزوین به غیر از ســال های 1۳94، 1۳95 و 1۳98 در ســایر ســال های دوره موردبررسی روند 
کی از حرکت توزیع درآمد به ســمت برابری بیشــتر در مناطق  که این امر حا کاهشــی داشــته اســت 
شــهری طی این ســال ها حکایت دارد؛ اما در ســال های 1۳94، 1۳95 و 1۳98 شــاخص فقر سن بر 
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مبنــای خــط فقر معــادل 60 درصد میانه درآمد برای مناطق شــهری اســتان قزوین روند افزایشــی 
که این امر نشان دهنده حرکت توزیع درآمد به سمت نابرابری بیشتر درآمد طی این  داشته است 

سال هاست.

ج( تحلیل شاخص فقر سن بر مبنای خط فقر معادل 50 درصد میانگین درآمد

که در جدول )7-10( نشان داده شده است، بر اساس آخرین داده ها و اطالعات موجود  همچنان 
که مربوط به ســال 1۳98 اســت، شــاخص فقر ســن  در دســترس در خصوص هزینه و درآمد خانوار 
بــر مبنــای خط فقر معادل 50 درصد میانگین درآمد برای مناطق روســتایی اســتان قزوین معادل 
0.2۳15 محاســبه شده اســت. درحالی که مقدار این شاخص برای مناطق شهری معادل 0.1482 
گشــته اســت؛ بنابراین بر اساس این شــاخص و مبتنی بر آخرین داده ها و اطالعات موجود،  برآورد 

میزان و شدت فقر در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری استان قزوین بیشتر است.

کثــر میــزان شــاخص فقر ســن بر  در مناطــق روســتایی اســتان قزویــن طــی دوره موردبررســی، حدا
مبنــای خــط فقــر معــادل 50 درصــد میانگین درآمــد معــادل 0.241۳ و مربوط به ســال 1۳90 بوده 
اســت. همچنین حداقل میزان شــاخص فقر معادل 0.1840 و مربوط به ســال 1۳97 بوده اســت. 
کل دوره موردبررسی معادل 0.2164  میانگین شاخص فقر در مناطق روستایی استان قزوین طی 

حاصل شده است.

کثر میزان شاخص فقر سن بر مبنای  در مناطق شــهری اســتان قزوین طی دوره موردبررســی، حدا
خط فقر معادل 50 درصد میانگین درآمد معادل 0.1527 و مربوط به سال های 1۳90 و 1۳91 بوده 
اســت. همچنین حداقل میزان شــاخص فقر معادل 0.11۳۳ و مربوط به ســال 1۳97 بوده اســت. 

کل دوره موردبررسی معادل 0.1۳68 حاصل شده است. میانگین این شاخص طی 

بــرای تحلیــل روند تغییرات شــاخص فقر ســن بر مبنای خط فقر معادل 50 درصــد میانگین درآمد 
طی سال های مختلف و همچنین تحلیل مقایسه ای این شاخص برای مناطق شهری و روستایی 
اســتان قزوین، روند این شــاخص به تفکیک برای مناطق شــهری و روســتایی اســتان قزوین طی 

دوره زمانی موردمطالعه در نمودار )7-28( نشان داده شده است.
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نمودار 7-28: روند تغییرات شاخص فقر در مناطق شهری و روستایی استان قزوین بر مبنای شاخص فقر سن و خط 
ح آمارگیری از درامد و  فقر معادل 50 درصد میانگین درآمد. منبع: محاســبه و اســتخراج بر اســاس داده های خام طر

هزینه خانوار طی سال های مختلف

مالحظــه روند تغییرات شــاخص فقر ســن بر مبنای خــط فقر 50 درصد میانگیــن درآمد در مناطق 
کی از آن اســت در تمامی سال های دوره زمانی موردمطالعه،  شــهری و روســتایی استان قزوین حا
میزان شــاخص نســبت افراد زیر 50 درصد میانگین درآمد در مناطق روستایی استان قزوین باالتر 
از شــاخص نســبت افــراد زیــر 50 درصد میانــه درآمد مناطق شــهری بوده و طی این ســال ها توزیع 

درآمد در مناطق روستایی استان قزوین نسبت به مناطق شهری استان نابرابرتر بوده است.

شــاخص فقر ســن بر مبنای خط فقر معادل 50 درصد میانگین درآمد در مناطق روســتایی استان 
کاهشــی  قزویــن بــه غیــر از ســال های 1۳92، 1۳96 و 1۳98 در ســایر ســال های موردمطالعــه رونــد 
کی از حرکت توزیع درآمد به ســمت برابری بیشتر در مناطق روستایی  که این امر حا داشــته اســت 
که در ســال های 1۳92، 1۳96 و 1۳98 شاخص  طی این ســال ها حکایت دارد. این در حالی اســت 
فقر ســن بر مبنای خط فقر معادل 50 درصد میانگین درآمد برای مناطق روســتایی استان قزوین 
که این امر نشــان دهنده حرکت توزیع درآمد به سمت نابرابری بیشتر  روند افزایشــی داشــته اســت 

طی این سال هاست.

همچنین شــاخص فقر ســن بر مبنای خط فقر معادل 50 درصد میانگین درآمد در مناطق شهری 
اســتان قزوین به غیر از ســال های 1۳9۳, 1۳94 و 1۳98 در ســایر سال های دوره موردمطالعه روند 
کی از حرکت توزیع درآمد به ســمت برابری بیشــتر در مناطق  که این امر حا کاهشــی داشــته اســت 
شــهری طی این ســال ها حکایت دارد؛ اما در ســال های 1۳9۳, 1۳94 و 1۳98 شــاخص فقر سن بر 
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مبنای خط فقر معادل 50 درصد میانگین درآمد برای مناطق شهری استان قزوین روند افزایشی 
که این امر نشان دهنده حرکت توزیع درآمد به سمت نابرابری بیشتر درآمد طی این  داشته است 

سال هاست.

د( تحلیل شاخص فقر سن بر مبنای خط فقر معادل 60 درصد میانگین درآمد

که در جدول )7-10( نشان داده شده است، بر اساس آخرین داده ها و اطالعات موجود  همچنان 
که مربوط به ســال 1۳98 اســت، شــاخص فقر ســن  در دســترس در خصوص هزینه و درآمد خانوار 
بــر مبنــای خط فقر معادل 60 درصد میانگین درآمد برای مناطق روســتایی اســتان قزوین معادل 
0.۳205 محاســبه شده است. درحالی که مقدار این شاخص برای مناطق شهری معادل 0.2482 
گشــته اســت؛ بنابراین بر اساس این شــاخص و مبتنی بر آخرین داده ها و اطالعات موجود،  برآورد 

میزان و شدت فقر در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری استان قزوین بیشتر است.

کثــر میــزان شــاخص فقر ســن بر  در مناطــق روســتایی اســتان قزویــن طــی دوره موردبررســی، حدا
مبنــای خــط فقــر معــادل 60 درصد میانگیــن درآمد معــادل 0.۳205 و مربوط به ســال 1۳98 بوده 
اســت. همچنین حداقل میزان شــاخص فقر معادل 0.2720 و مربوط به ســال 1۳97 بوده اســت. 
کل دوره موردبررسی معادل 0.۳021  میانگین شاخص فقر در مناطق روستایی استان قزوین طی 

حاصل شده است.

کثر میزان شاخص فقر سن بر مبنای  در مناطق شــهری اســتان قزوین طی دوره موردبررســی، حدا
خــط فقــر معــادل 60 درصــد میانگیــن درآمــد معــادل 0.2718 و مربوط به ســال 1۳91 بوده اســت. 
همچنین حداقل میزان این شاخص معادل 0.2026 و مربوط به سال 1۳94 بوده است. میانگین 

کل دوره موردبررسی در معادل 0.2298 حاصل شده است. این شاخص طی 

بــرای تحلیل روند تغییرات شــاخص فقر ســن بــر مبنای خط فقر معادل 60 درصــد میانگین درآمد 
طی سال های مختلف و همچنین تحلیل مقایسه ای این شاخص برای مناطق شهری و روستایی 
استان قزوین، روند این شاخص فقر به تفکیک برای مناطق شهری و روستایی استان قزوین طی 

دوره زمانی موردمطالعه در نمودار )7-29( نشان داده شده است.
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نمودار 7-29: روند تغییرات شــاخص فقر در مناطق شــهری و روســتایی اســتان قزوین بر مبنای شــاخص فقر ســن و 
ح آمارگیری از درامد و  خط فقر معادل 60 درصد میانه درآمد. منبع: محاســبه و اســتخراج بر اســاس داده های خام طر

هزینه خانوار طی سال های مختلف

مالحظه روند تغییرات شاخص فقر سن بر مبنای خط فقر 60 درصد میانه درآمد در مناطق شهری 
که طی تمامی ســال های دوره زمانــی موردمطالعه،  کی از آن اســت  و روســتایی اســتان قزویــن حا
میزان این شــاخص در مناطق روســتایی اســتان قزوین باالتر از شاخص نسبت افراد زیر 60 درصد 
میانه درآمد مناطق شهری بوده و طی این سال ها توزیع درآمد در مناطق روستایی استان قزوین 

نسبت به مناطق شهری استان نابرابرتر بوده است.

شــاخص فقــر ســن بر مبنــای خط فقر معــادل 60 درصــد میانه درآمد در مناطق روســتایی اســتان 
کی از حرکت  که این امر حا کاهشــی داشــته اســت  قزوین در ســال های 1۳92، 1۳95 و 1۳97 روند 
توزیع درآمد به سمت برابری بیشتر در مناطق روستایی طی این سال ها حکایت دارد؛ اما در سایر 
ســال های موردمطالعــه شــاخص فقر ســن بر مبنــای خط فقر معــادل 60 درصد میانــه درآمد برای 
که این امر نشان دهنده حرکت توزیع  مناطق روســتایی اســتان قزوین روند افزایشی داشته اســت 

درآمد به سمت نابرابری بیشتر طی این سال هاست.

همچنیــن شــاخص فقر ســن بــر مبنای خط فقر معــادل 60 درصــد میانه درآمد در مناطق شــهری 
که  کاهشــی داشــته اســت  اســتان قزوین طی ســال های 1۳92، 1۳9۳، 1۳94، 1۳96 و 1۳97 روند 
کی از حرکت توزیع درآمد به ســمت برابری بیشــتر در مناطق شــهری طی این ســال ها  ایــن امــر حا
حکایت دارد؛ اما در ســایر ســال های دوره موردمطالعه شاخص فقر سن بر مبنای خط فقر معادل 
که این امر  60 درصد میانه درآمد برای مناطق شــهری اســتان قزوین روند افزایشــی داشــته اســت 

نشان دهنده حرکت توزیع درآمد به سمت نابرابری بیشتر درآمد طی این سال هاست.
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7-1-11- وضعیت فقر در مناطق شهری و روستایی استان قزوین بر مبنای شاخص 
نسبت جمعیت دارای درآمد پایین تر از خط فقر ملی

کید در ســند اهداف توســعه پایدار به شمار می آید.  این شــاخص نیز در زمره شــاخص های مورد تا
کل افراد حاصل می شــود.  کمتــر از خط فقر ملی بــه  ایــن شــاخص از تقســیم تعــداد افراد بــا درآمد 

به عبارت دیگر:

کل استان و هم به تفکیک برای مناطق شهری و روستایی استان و برای  شاخص مذکور هم برای 
گرفته اســت تا امکان مقایســه وضعیت عدالــت در مناطق  ســال های مختلــف مورد محاســبه قرار 

شهری و روستایی فراهم آید. نتایج محاسبات در قالب جدول )7-11( ارائه شده است.

جدول 7-11: شاخص نسبت جمعیت دارای درامد پایین تر از خط فقر ملی در استان قزوین

 نسبت جمعیت دارای درامد پایین از خط فقرسال
ملی در مناطق روستایی استان قزوین

 نسبت جمعیت دارای درآمد پایین از خط فقر
ملی در مناطق شهری استان قزوین

13900/41850/2280

13910/4۳050/2542

13920/44910/۳207

13930/58910/4299

13940/51۳60/4228

13950/54790/۳۳25

13960/46000/۳468

13970/56510/۳967

13980/5۳9۳0/4204

0/50140/۳502میانگین

ح آمارگیری از درامد و هزینه خانوار در سال های مختلف منبع: استخراج از داده های خام طر
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که  بــر اســاس آخریــن داده هــا و اطالعــات موجــود در دســترس در خصوص هزینــه و درآمــد خانوار 
مربوط به ســال 1۳98 اســت، شــاخص نســبت جمعیت دارای درآمد پایین تر از خط فقر ملی برای 
مناطق روســتایی اســتان قزوین معادل0.5۳9۳ محاســبه شده اســت. درحالی که مقدار شاخص 
نســبت جمعیت دارای درآمد پایین تر از خط فقر ملی برای مناطق شــهری معادل 0.۳502 برآورد 
گشــته اســت؛ بنابراین بر اســاس این شــاخص و مبتنی بر آخرین داده ها و اطالعات موجود شدت 

فقر در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری استان قزوین باالتر است.

کثر میزان نســبت جمعیت دارای  در مناطق روســتایی اســتان قزوین طی دوره موردبررســی، حدا
درآمد پایین تر از خط فقر ملی معادل 58.91 درصد و مربوط به سال 1۳9۳ بوده است. همچنین 
حداقل میزان نسبت جمعیت دارای درآمد پایین تر از خط فقر ملی معادل 41.85 درصد و مربوط 
به ســال 1۳90 بوده اســت. میانگین شاخص نسبت جمعیت دارای درآمد پایین تر از خط فقر ملی 

کل دوره موردبررسی در معادل 50.14 درصد حاصل شده است. طی 

کثر میزان نســبت جمعیــت دارای  در مناطــق شــهری اســتان قزویــن طــی دوره موردبررســی، حدا
درآمد پایین تر از خط فقر ملی معادل 42.99 درصد و مربوط به سال 1۳9۳ بوده است. همچنین 
حداقل میزان نسبت جمعیت دارای درآمد پایین تر از خط فقر ملی معادل 22.80 درصد و مربوط 
کل دوره موردبررسی در معادل ۳5.02 درصد  به سال 1۳90 بوده است. میانگین این شاخص طی 

حاصل شده است.

بــرای تحلیــل روند تغییرات نســبت جمعیت دارای درآمــد پایین تر از خط فقر ملی طی ســال های 
مختلــف و همچنیــن تحلیــل مقایســه ای ایــن شــاخص بــرای مناطق شــهری و روســتایی اســتان 
قزویــن، نمــودار مربوط به نســبت جمعیت دارای درآمــد پایین تر از خط فقر ملی بــه تفکیک برای 
مناطــق شــهری و روســتایی اســتان قزوین طــی دوره زمانی موردمطالعه در شــکل )7-۳1( نشــان 

داده شده است.
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نمــودار 7-۳1: رونــد تغییرات شــاخص نســبت جمعیــت دارای درآمد زیر خط فقر ملی در مناطق شــهری و روســتایی 
ح آمارگیــری از درامــد و هزینه خانــوار طی  اســتان قزویــن. منبــع: محاســبه و اســتخراج بــر اســاس داده هــای خام طــر

سال های مختلف

مالحظه روند تغییرات نســبت جمعیت دارای درآمد پایین تر از خط فقر ملی در مناطق شــهری و 
که در تمامی سال های دوره زمانی موردمطالعه، نسبت  کی از آن است  روستایی استان قزوین حا
جمعیت دارای درآمد پایین تر از خط فقر ملی در مناطق روســتایی اســتان قزوین باالتر از نســبت 
جمعیت دارای درآمد پایین تر از خط فقر ملی مناطق شهری بوده و طی این سال ها شدت فقر در 

مناطق روستایی استان قزوین نسبت به مناطق شهری بیشتر بوده است.

شــاخص نســبت جمعیت دارای درآمد پایین تر از خط فقر ملی در مناطق روســتایی استان قزوین 
کاهش شــدت فقر در  که این امر از  کاهشــی داشــته اســت  در ســال های 1۳94، 1۳96 و 1۳98 روند 
که در ســایر ســال های دوره  مناطق روســتایی طی این ســال ها حکایت دارد. این در حالی اســت 
موردبررســی شــاخص نسبت جمعیت دارای درآمد پایین تر از خط فقر ملی برای مناطق روستایی 
که این امر نشان دهنده افزایش شدت فقر و حرکت توزیع  استان قزوین روند افزایش داشته است 

درآمد به سمت نابرابری بیشتر طی این سال هاست.

همچنیــن شــاخص نســبت جمعیــت دارای درآمــد پایین تــر از خــط فقــر ملــی در مناطــق شــهری 
کی از حرکت  که این امر حا کاهشــی داشــته اســت  اســتان قزوین در ســال های 1۳94 و 1۳95 روند 
توزیع درآمد به ســمت برابری بیشــتر در مناطق شهری طی این ســال ها حکایت دارد؛ اما در سایر 
ســال های دوره موردبررســی شــاخص نســبت جمعیت دارای درآمد پایین تر از خط فقر ملی برای 
که این امر نشــان دهنده افزایش شدت  مناطق شــهری اســتان قزوین روند افزایشــی داشته است 

فقر و حرکت توزیع درآمد به سمت نابرابری بیشتر طی این سال هاست.
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7-1-12- وضعیت فقر در مناطق شهری و روستایی استان قزوین بر اساس شاخص 
نسبت جمعیت دارای درآمد پایین تر از خط فقر بین المللی

کل افراد حاصل می شود.  کمتر از خط فقر بین المللی به  این شاخص از تقسیم تعداد افراد با درآمد 
به عبارت دیگر:

گرفتن ســه  شــاخص مذکــور بــه تفکیک برای مناطق شــهری و روســتایی اســتان قزوین )با در نظر 
مبنــای خــط فقــر بین المللــی یعنــی درآمــد روزانــه 1.9 دالر، ۳.2 دالر و 5.5 دالر( بــرای ســال های 
گرفته اســت تا امکان مقایســه وضعیــت عدالت در مناطق شــهری و  مختلــف مــورد محاســبه قــرار 

روستایی فراهم آید. نتایج محاسبات در قالب جدول )7-12( ارائه شده است.

جدول 7-12 شاخص نسبت جمعیت دارای درآمد پایین تر از خط فقر بین المللی در استان قزوین

سال

 نسبت جمعیت دارای درامد پایین از خط فقر
بین المللی در مناطق روستایی استان قزوین

 نسبت جمعیت دارای درآمد پایین از خط فقر
بین المللی در مناطق شهری استان قزوین

 بر اساس خط
 فقر روزانه 1.9

دالر

 بر اساس خط
 فقر روزانه 3.2

دالر

 بر اساس خط
 فقر روزانه 5.5

دالر

 بر اساس خط
 فقر روزانه 1.9

دالر

 بر اساس خط
 فقر روزانه 3.2

دالر

 بر اساس خط
 فقر روزانه 5.5

دالر

13900/0۳1۳0/06920/148۳0/02140/02850/0428

13910/06460/104۳0/210۳0/0۳090/04040/08۳1

13920/06510/12690/2۳870/02610/05460/0974

13930/09۳40/15450/24110/02۳80/04510/0784

13940/06440/09۳20/16780/0۳090/04990/090۳

13950/09590/14۳80/19860/01660/04040/0855

13960/02040/06980/12610/00480/0۳560/0760

13970/08270/19720/65140/0۳090/09260/4988

13980/09600/21990/59۳40/04990/1۳060/4822

0/06820/1۳100/28620/02610/05750/1705میانگین

ح آمارگیری از درآمد و هزینه خانوار در سال های مختلف منبع: استخراج از داده های خام طر
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الف( تحلیل شــاخص نســبت جمعیــت دارای درآمد پایین تر از خط فقــر بین المللی بر مبنای خط 
فقر روزانه 1.9 دالر.

کــه در جــدول )7-12( نشــان داده شــده اســت، بــر اســاس آخریــن داده هــا و اطالعات   همچنــان 
که مربوط به ســال 1۳98 اســت، شــاخص  موجــود در دســترس در خصــوص هزینه و درآمد خانوار 
نســبت جمعیت با درآمد پایین تر از خط فقر روزانه 1.9 دالر برای مناطق روســتایی اســتان قزوین 
معادل 0.096 محاســبه شــده اســت. درحالی کــه مقدار این شــاخص برای مناطق شــهری معادل 
گشــته اســت؛ بنابراین بر اســاس این شــاخص و مبتنی بر آخرین داده ها و اطالعات  0.0499 برآورد 
موجود، شــدت فقر و شــکاف درآمدی در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی استان قزوین 

بیشتر است.

کثــر میــزان شــاخص نســبت  در مناطــق روســتایی اســتان قزویــن طــی دوره موردبررســی، حدا
جمعیــت بــا درآمــد پایین تر از خط فقــر روزانه 1.9 دالر معــادل 0.096 و مربوط به ســال 1۳98 بوده 
اســت. همچنین حداقل میزان این شــاخص معادل 0.0204 و مربوط به ســال 1۳96 بوده اســت. 
کل دوره موردبررسی معادل 0.0682  میانگین این شاخص در مناطق روستایی استان قزوین طی 

حاصل شده است.

کثر میزان شــاخص نســبت جمعیت  در مناطق شــهری اســتان قزوین طی دوره موردبررســی، حدا
بــا درآمــد پایین تــر از خــط فقــر روزانه 1.9 دالر معــادل 0.0499 و مربوط به ســال 1۳98 بوده اســت. 
همچنین حداقل میزان شاخص فقر معادل 0.0048 و مربوط به سال 1۳96 بوده است. میانگین 

کل دوره موردبررسی در معادل 0.0261 حاصل شده است. این شاخص طی 

برای تحلیل روند تغییرات شاخص نسبت جمعیت با درآمد پایین تر از خط فقر روزانه 1.9 دالر طی 
ســال های مختلف و همچنین تحلیل مقایســه ای این شــاخص برای مناطق شــهری و روســتایی 
اســتان قزوین، روند این شــاخص به تفکیک برای مناطق شــهری و روســتایی اســتان قزوین طی 

دوره زمانی موردمطالعه در نمودار )7-۳2( نشان داده شده است.
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نمــودار 7-۳2: رونــد تغییــرات شــاخص نســبت افراد زیر خــط فقر بین المللــی بر مبنای درآمــد روزانــه 1.9 دالر. منبع: 
ح آمارگیری از درامد و هزینه خانوار طی سال های مختلف محاسبه و استخراج بر اساس داده های خام طر

مالحظــه رونــد تغییــرات شــاخص نســبت جمعیت با درآمــد پایین تر از خــط فقر روزانــه 1.9 دالر در 
کــه در تمامی ســال های دوره زمانی  کی از آن اســت  مناطــق شــهری و روســتایی اســتان قزوین حا
موردمطالعه، میزان این شــاخص در مناطق روســتایی اســتان قزوین باالتر از مناطق شهری بوده 
و طی این ســال ها شــدت فقر در مناطق روســتایی استان قزوین نســبت به مناطق شهری استان 

بیشتر بوده است.

شــاخص نســبت جمعیت با درآمد پایین تر از خط فقر روزانه 1.9 دالر در مناطق روســتایی اســتان 
کاهش شــدت  کی از  که این امر حا کاهشــی داشــته اســت  قزوین در ســال های 1۳94 و 1۳96 روند 
که در ســایر سال های  فقر در مناطق روســتایی طی این ســال ها حکایت دارد. این در حالی اســت 
دوره موردبررسی شاخص نسبت جمعیت با درآمد پایین تر از خط فقر روزانه 1.9 دالر برای مناطق 
که این امر نشان دهنده حرکت توزیع درآمد به  روستایی استان قزوین روند افزایشی داشته است 

سمت نابرابری بیشتر طی این سال هاست.

شــاخص نســبت جمعیــت با درآمــد پایین تــر از خط فقــر روزانه 1.9 دالر در مناطق شــهری اســتان 
کی از  که این امر حا کاهشــی داشــته اســت  قزوین در ســال های 1۳92، 1۳9۳، 1۳95 و 1۳96 روند 
حرکت توزیع درآمد به سمت برابری بیشتر در مناطق شهری طی این سال ها حکایت دارد؛ اما در 
ســایر سال های دوره موردمطالعه شــاخص نسبت جمعیت با درآمد پایین تر از خط فقر روزانه 1.9 
که این امر نشان دهنده حرکت  دالر برای مناطق شــهری اســتان قزوین روند افزایش داشــته است 

توزیع درآمد به سمت نابرابری بیشتر درآمد طی این سال هاست.
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ب( تحلیل شــاخص نســبت جمعیت دارای درآمد پایین از خط فقر بین المللی بر مبنای خط فقر 
روزانه ۳.2 دالر

که در جدول )7-12( نشان داده شده است، بر اساس آخرین داده ها و اطالعات موجود  همچنان 
که مربوط به ســال 1۳98 اســت، شــاخص نســبت  در دســترس در خصــوص هزینــه و درآمد خانوار 
جمعیت با درآمد پایین تر از خط فقر روزانه ۳.2 دالر برای مناطق روســتایی اســتان قزوین معادل 
0.2199 محاســبه شــده اســت. درحالی که مقدار این شــاخص برای مناطق شهری معادل 0.1۳06 
گشــته اســت؛ بنابراین بر اساس این شــاخص و مبتنی بر آخرین داده ها و اطالعات موجود،  برآورد 

میزان و شدت فقر در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری استان قزوین بیشتر است.

کثر میزان شاخص نسبت جمعیت  در مناطق روستایی استان قزوین طی دوره موردبررسی، حدا
بــا درآمــد پایین تــر از خــط فقر روزانــه ۳.2 دالر معادل 0.2199 و مربوط به ســال 1۳98 بوده اســت. 
همچنیــن حداقــل میــزان ایــن شــاخص معــادل 0.0692 و مربــوط بــه ســال 1۳90 بــوده اســت. 
کل دوره موردبررسی معادل 0.1۳1  میانگین این شــاخص در مناطق روســتایی اســتان قزوین طی 

حاصل شده است.

کثر میزان شــاخص نســبت جمعیت  در مناطق شــهری اســتان قزوین طی دوره موردبررســی، حدا
بــا درآمــد پایین تــر از خــط فقر روزانــه ۳.2 دالر معادل 0.1۳06 و مربوط به ســال 1۳98 بوده اســت. 
همچنین حداقل میزان این شاخص معادل 0.0285 و مربوط به سال 1۳90 بوده است. میانگین 

کل دوره موردبررسی در معادل 0.0575 حاصل شده است. این شاخص طی 

همچنیــن برای تحلیل روند تغییرات نســبت جمعیت با درآمــد پایین تر از خط فقر روزانه ۳.2 دالر 
طی سال های مختلف و همچنین تحلیل مقایسه ای این شاخص برای مناطق شهری و روستایی 
اســتان قزوین، روند این شــاخص به تفکیک برای مناطق شــهری و روســتایی اســتان قزوین طی 

دوره زمانی موردمطالعه در نمودار )7-۳۳( نشان داده شده است.
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نمودار 7-۳۳: روند تغییرات شاخص نسبت جمعیت با درآمد پایین تر از خط فقر بین المللی معادل روزانه ۳.۳ دالر. 
ح آمارگیری از درامد و هزینه خانوار طی سال های مختلف منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های خام طر

مالحظــه رونــد تغییــرات نســبت جمعیت بــا درآمــد پایین تر از خط فقــر روزانــه ۳.2 دالر در مناطق 
کی از آن است که در تمامی سال های دوره زمانی موردمطالعه،  شهری و روستایی استان قزوین حا
میــزان ایــن شــاخص در مناطق روســتایی اســتان قزویــن باالتر از مناطق شــهری بــوده و طی این 
ســال ها شــدت فقر در مناطق روستایی استان قزوین نسبت به مناطق شهری استان بیشتر بوده 

است.

شــاخص نســبت جمعیت با درآمد پایین تر از خط فقر روزانه ۳.2 دالر در مناطق روســتایی اســتان 
کاهش شدت فقر  کی از  که این امر حا کاهشی داشته است  قزوین در سال های 1۳94 و 1۳96 روند 
که در سایر سال های دوره  در مناطق روستایی طی این سال ها حکایت دارد. این در حالی است 
موردبررســی نســبت جمعیت با درآمــد پایین تر از خط فقــر روزانه ۳.2 دالر برای مناطق روســتایی 
که این امر نشــان دهنده حرکت توزیع درآمد به سمت  اســتان قزوین روند افزایشــی داشــته اســت 

نابرابری بیشتر طی این سال هاست.

همچنین شــاخص نســبت جمعیت با درآمد پایین تر از خط فقر روزانه ۳.2 دالر در مناطق شــهری 
اســتان قزوین به غیر از ســال های 1۳9۳، 1۳95 و 1۳96 در ســایر ســال های دوره موردبررسی روند 
کی از حرکت توزیع درآمد به ســمت برابری بیشــتر در مناطق  که این امر حا کاهشــی داشــته اســت 
شهری طی این سال ها حکایت دارد؛ اما در سایر سال ها شاخص نسبت جمعیت با درآمد پایین تر 
که این امر  از خط فقر روزانه ۳.2 دالر برای مناطق شهری استان قزوین روند افزایشی داشته است 

نشان دهنده حرکت توزیع درآمد به سمت نابرابری بیشتر درآمد طی این سال هاست.
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ج( تحلیل شــاخص نســبت جمعیــت دارای درآمد پایین از خط فقــر بین المللی بر مبنای خط فقر 
روزانه 5.5 دالر

که در جدول )7-12( نشان داده شده است، بر اساس آخرین داده ها و اطالعات موجود  همچنان 
که مربوط به ســال 1۳98 اســت، شــاخص نســبت  در دســترس در خصــوص هزینــه و درآمد خانوار 
جمعیت با درآمد پایین تر از خط فقر روزانه 5.5 دالر برای مناطق روســتایی اســتان قزوین معادل 
0.59۳4 محاسبه شده است. درحالی که مقدار این شاخص برای مناطق شهری معادل 0.4822 
گشــته اســت؛ بنابراین بر اساس این شــاخص و مبتنی بر آخرین داده ها و اطالعات موجود،  برآورد 

میزان و شدت فقر در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری استان قزوین بیشتر است.

کثر میزان نسبت جمعیت با درآمد  در مناطق روســتایی اســتان قزوین طی دوره موردبررسی، حدا
پایین تر از خط فقر روزانه 5.5 دالر معادل 0.59۳4 و مربوط به ســال 1۳98 بوده اســت. همچنین 
حداقــل میــزان ایــن شــاخص معــادل 0.148۳ و مربــوط به ســال 1۳90 بــوده اســت. میانگین این 
کل دوره موردبررسی معادل 0.2862 حاصل شده  شاخص در مناطق روستایی استان قزوین طی 

است.

کثر میزان شــاخص نســبت جمعیت  در مناطق شــهری اســتان قزوین طی دوره موردبررســی، حدا
بــا درآمــد پایین تــر از خط فقر روزانه 5.5 دالر معادل 0.4822 و مربوط به ســال 1۳98 بوده اســت. 
همچنین حداقل میزان این شاخص معادل 0.0428 و مربوط به سال 1۳90 بوده است. میانگین 

کل دوره موردبررسی معادل 0.1705 حاصل شده است. این شاخص طی 

بــرای تحلیل روند تغییرات شــاخص نســبت جمعیت بــا درآمد پایین تر از خط فقــر روزانه 5.5 دالر 
طی سال های مختلف و همچنین تحلیل مقایسه ای این شاخص برای مناطق شهری و روستایی 
اســتان قزوین، روند این شــاخص به تفکیک برای مناطق شــهری و روســتایی اســتان قزوین طی 

دوره زمانی موردمطالعه در نمودار )7-۳4( نشان داده شده است.
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نمودار 7-۳4: روند تغییرات شاخص نسبت جمعیت با درآمد پایین تر از خط فقر بین المللی معادل روزانه 5.5 دالر. 
ح آمارگیری از درامد و هزینه خانوار طی سال های مختلف منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های خام طر

مالحظه روند تغییرات نسبت جمعیت با درآمد پایین تر از خط فقر روزانه 5.5 دالر در مناطق شهری 
کــی از آن اســت در تمامی ســال های دوره زمانــی موردمطالعه، میزان  و روســتایی اســتان قزویــن حا
شــاخص نســبت جمعیت بــا درآمد پایین تر از خــط فقر روزانه 5.5 دالر در مناطق روســتایی اســتان 
قزوین باالتر از شاخص نسبت افراد زیر 50 درصد میانه درآمد مناطق شهری بوده و طی این سال ها 

توزیع درآمد در مناطق روستایی استان قزوین نسبت به مناطق شهری استان نابرابرتر بوده است.

شــاخص نســبت جمعیت با درآمد پایین تر از خط فقر روزانه 5.5 دالر در مناطق روســتایی اســتان 
کی از حرکت  که این امر حا کاهشــی داشــته اســت  قزوین در ســال های 1۳94، 1۳96 و 1۳98 روند 
توزیــع درآمد به ســمت برابری بیشــتر در مناطق روســتایی طی این ســال ها حکایــت دارد. این در 
که در ســایر ســال های دوره موردبررسی شــاخص نســبت جمعیت با درآمد پایین تر از  حالی اســت 
که این  خط فقر روزانه 5.5 دالر برای مناطق روســتایی اســتان قزوین روند افزایشــی داشــته است 

امر نشان دهنده حرکت توزیع درآمد به سمت نابرابری بیشتر طی این سال هاست.

همچنین شــاخص نســبت جمعیت با درآمد پایین تر از خط فقر روزانه 5.5 دالر در مناطق شــهری 
کاهشی  استان قزوین در سال های 1۳9۳, 1۳95 و 1۳96 در سایر سال های دوره موردمطالعه روند 
کی از حرکت توزیع درآمد به ســمت برابری بیشــتر در مناطق شــهری  که این امر حا داشــته اســت 
طــی این ســال ها حکایت دارد؛ اما در ســایر ســال ها شــاخص نســبت جمعیت با درآمــد پایین تر از 
که این امر  خط فقر روزانه 5.5 دالر برای مناطق شــهری اســتان قزوین روند افزایشــی داشته است 

نشان دهنده حرکت توزیع درآمد به سمت نابرابری بیشتر درآمد طی این سال هاست.
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7-1-14- سهم استان قزوین از سرمایه گذاری خارجی
کل میزان  این شــاخص از تقســیم میزان ســرمایه گذاری خارجی جذب شــده در اســتان قزوین به 

کشور حاصل می شود. به عبارت دیگر: سرمایه گذاری خارجی جذب شده در 

شــاخص ســهم اســتان قزویــن از ســرمایه گذاری خارجی با توجه بــه داده ها و اطالعــات موجود )بر 
کمک های فنی و اعتباری  گزارش های آماری ســال های مختلف سازمان ســرمایه گذاری و  اســاس 
گرفتــه و نتایــج  ایــران( بــرای اســتان قزویــن بــرای ســال های 1۳89 تــا 1۳95 مــورد محاســبه قــرار 

محاسبات در قالب جدول )7-14( ارائه شده است.

جدول 7-14: شاخص سهم سرمایه گذاری خارجی استان قزوین

 سرمایه گذاری خارجی صورتسال
کشور )هزار دالر کل  )گرفته در 

 سرمایه گذاری خارجی
 انجام یافته در استان قزوین

))هزار دالر

 سهم سرمایه گذاری خارجی
استان قزوین

1389۳77۳76۳4۳08.790.0011

13904۳79688۳24610.0074

139146۳5101.721010.980.0002

1392۳۳20974.22612.50.0002

13931721701.2879016.480.0459

139495116500.0000

13958181412۳955210.048۳

کمک های فنی و اعتباری ایران گزارش های آماری سازمان سرمایه گذاری و  منبع: استخراج از 

بــر اســاس آخریــن داده هــا و اطالعــات موجــود در دســترس در خصــوص ســرمایه گذاری خارجــی 
که مربوط به ســال 1۳95 است، اســتان قزوین با جذب میزان سرمایه گذاری به ارزش  جذب شــده 
کشور )معادل 8181412 هزار دالر( در حدود  کل سرمایه گذاری جذب شده در  ۳95521 هزار دالر از 

کشور را به خود اختصاص داده است. کل سرمایه گذاری خارجی جذب شده در  4/8۳ درصد از 
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بــرای تحلیــل روند تغییرات ســهم ســرمایه گذاری خارجی در اســتان قزوین طی ســال های مختل 
نمودار مربوط به این شاخص در شکل )7-۳۳( نشان داده شده است.

نمودار 7-۳۳: روند تغییرات شــاخص ســهم اســتان قزوین از ســرمایه گذاری خارجی. منبع: محاســبه و اســتخراج بر 
کمک های فنی و اعتباری ایران گزارش های آماری سازمان سرمایه گذاری و  اساس استخراج از 

که  کی از آن است  مالحظه روند تغییرات شــاخص ســهم استان قزوین از سرمایه گذاری خارجی حا
طی دوره زمانی 1۳89 تا 1۳95. به خصوص در فاصله ســال های 1۳9۳ تا 1۳95 روند نوســانی و پر 
کرده اســت. از ســال 1۳89 تا سال 1۳92 سهم استان قزوین از سرمایه گذاری  افت وخیزی را تجربه 
کثر از 0/007 تجاوز نکرده اســت؛ اما  که طی این ســال ها حدا خارجی بســیار پایین بوده به گونه ای 
در سال 1۳9۳ سهم استان با یک رشد مطلوب به عدد 4/58 درصد رسیده است. در سال 1۳95 
میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در استان صفر بوده است اما مجددا در سال 1۳95 این سهم 
بــه عــدد 4/8۳ درصد رســیده اســت؛ بنابراین طی دو ســال 1۳9۳ و 1۳95 اســتان قزویــن از منظر 
کشور تجربه نموده است اما در  برخورداری از ســرمایه گذاری خارجی وضعیت نســبتا مطلوبی را در 

سایر سال ها چنین نبوده است.

7-2- وضعیت عدالت آموزشی در استان قزوین
در ایــن بخــش بــه منظور بررســی وضعیت عدالت آموزشــی در مناطق شــهری و روســتایی اســتان 
گرفته شده  گرفت، بهره  که در فصل پنج مورداشــاره قرار  قزوین از معیارها و شــاخص های منتخب 
خ باسوادی، 2- نسبت دانش آموز به معلم، ۳- نسبت دانش آموز  است. شاخص هایی چون 1- نر
کادر اداری و پشــتیبانی حــوزه آمــوزش، نســبت دانش آموز به آموزشــگاه، نســبت دانش آموز به  بــه 
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گرفته و مبتنــی بر آن ها  کــه مــورد محاســبه قــرار  کالس درس و... از جملــه شــاخص هایی هســتند 
وضعیت عدالت آموزشی در استان قزوین تحلیل شده است. نتیجه این تحلیل ها ذیال مورداشاره 

گرفته است. قرار 

خ باسوادی 7-2-1- نر
این شــاخص یکی از مهم ترین شــاخص های نشــان دهنده ســطح بهره مندی افراد جامعه از نظام 
کل جمعیت حاصل می شــود.  آموزشــی محســوب می شــود و از تقســیم تعداد جمعیت باســواد به 

برای محاسبه این شاخص از رابطه زیر استفاده شده است:

کل استان و هم به تفکیک برای مناطق شهری و روستایی استان و برای  شاخص مذکور هم برای 
گرفته اســت تا امکان مقایســه وضعیت عدالــت در مناطق  ســال های مختلــف مورد محاســبه قرار 

شهری و روستایی فراهم آید. نتایج محاسبات در قالب جدول )7-15( ارائه شده است.

خ باسوادی در استان قزوین جدول 7-15: شاخص نر

کل استانسال خ باسوادی در   نر
قزوین

خ باسوادی در مناطق  نر
روستایی استان قزوین

خ باسوادی در مناطق شهری  نر
استان قزوین

135541.2--

13656۳.7--

137581.4--

138585.777.289.6

139084.175.186.7

139588.680.691.4

منبع: استخراج از داده های سالنامه های آماری استان قزوین
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خ باسوادی در استان قزوین بر اساس سرشماری انجام یافته  در نمودار )7-۳4( وضعیت و روند نر
طی سال های 1۳85، 1۳90 و 1۳95 نشان داده شده است.

کل اســتان قزوین. منبع: محاســبه و اســتخراج بر اســاس داده های مرکز آمار ایران.  خ باســوادی در  نمودار 7-۳4: نر
کشور و استان قزوین سالنامه آماری 

خ باسوادی در اســتان قزوین 85.7 درصد بوده است این در  بر اســاس سرشــماری ســال 1۳85 نر
کاهش  خ باســوادی در اســتان قزوین به 84.1  که بر اســاس سرشــماری ســال 1۳90 نر حالی اســت 
خ باسوادی در استان قزوین به عدد  کرده است اما بر اساس سرشماری سال 1۳95 مجددا نر پیدا 

88.6 ارتقا یافته است.

خ باســوادی را بــدون تفکیــک مناطــق شــهری و روســتایی نشــان  نمــودار فــوق رونــد تغییــرات نــر
خ باســوادی مناطق شــهری و روســتایی می تواند متفــاوت از هم  می دهــد. بــا عنایــت به اینکه نــر
خ  باشد و از منظر عدالت آموزشی تفکیک این موضوع بسیار دارای اهمیت است. ذیال وضعیت نر
گرفته است. در نمودار )۳5-7(  باســوادی به تفکیک مناطق شــهری و روستایی موردبررســی قرار 
خ باســوادی مناطق شــهری و مناطق روســتایی در اســتان قزوین به طور مقایسه ای بر  وضعیت نر

اساس سرشماری انجام یافته طی سال های 1۳85، 1۳90 و 1۳95 نشان داده شده است.
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خ باسوادی مناطق شهری و روستایی استان قزوین. منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های  نمودار 7-۳5: نر
کشور و استان قزوین مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

خ باسوادی  که در نمودار نشــان داده شــده اســت، بر اســاس سرشــماری ســال 1۳85 نر همچنان 
کــه بــر اســاس  مناطــق شــهری در اســتان قزویــن 89.6 درصــد بــوده اســت. ایــن در حالــی اســت 
کرده  کاهش پیدا  خ باســوادی شــهری در اســتان قزوین به 86.7 درصد  سرشــماری ســال 1۳90 نر
خ باسوادی شهری در استان قزوین به عدد  اســت و اما بر اســاس سرشماری سال 1۳95 مجددا نر

91.4 ارتقا یافته است.

کاهش  خ باســوادی در مناطــق روســتایی اســتان قزوین در ســال 1۳90 نســبت به ســال 1۳85  نــر
خ باســوادی مناطق  کرده اســت. بر اســاس سرشــماری ســال 1۳85 نر و بعــدازآن افزایــش را تجربه 
خ باسوادی  روستایی در استان قزوین 77.2 درصد بوده است. بر اساس سرشماری سال 1۳90 نر
کرده است؛ اما بر اساس سرشماری  کاهش پیدا  مناطق روستایی در استان قزوین به 75.1 درصد 

خ باسوادی مناطق روستایی در استان قزوین به عدد 80.6 رسیده است. سال 1۳95 مجددا نر

7-2-2- نسبت دانش آموز به معلم
این شاخص از تقسیم تعداد دانش آموزان به تعداد معلمان حاصل می شود و به نوعی نشان دهنده 
که به ازای هر چند دانش آموز یک معلم وجود دارد. این شــاخص با اســتفاده از رابطه  این اســت 

زیر قابل محاسبه است.
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کل اســتان و همچنیــن مناطق شــهری و  شــاخص نســبت دانش آمــوز بــه معلــم بــه تفکیک بــرای 
گرفته و در جــدول )16-7(  مناطق روســتایی اســتان قزوین برای ســال 1۳98 مورد محاســبه قــرار 

منعکس شده است.

جدول 7-16: نسبت دانش آموز به معلم در مناطق شهری و روستایی استان قزوین در سال 1۳98

کل استان قزوینمناطق روستایی استانمناطق شهری استان

۳0/0016/5825/88

کل آموزش وپرورش استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های اخذشده از اداره 

که نســبت دانش آموز به  کی از آن اســت  نتیجه محاســبه شــاخص نســبت دانش آموز به معلم، حا
معلم در مناطق شهری باالتر از مناطق روستایی استان است و این امر به طور ضمنی نشان دهنده 
برخورداری مناســب تر دانش آموزان مناطق روســتایی به معلمان نســبت به دانش آموزان مناطق 

شهری است.

کل اســتان قزوین طی ســال های مختلف محاسبه شده و نتیجه آن  همچنین این شــاخص برای 
در قالب جدول )7-17( نشان داده شده است.

جدول 7-17: نسبت دانش آموز به معلم در استان قزوین

کل استان قزوینسال

138622/76

13872۳/88

138824/84

138921/67

139021/14

139120/17

139219/71

139320/81

139422.۳1
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کل استان قزوینسال

13952۳.۳۳

139624.51

139726.2۳

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

 برای تحلیل روند تغییرات حاصل شــده در شــاخص نســبت دانش آموز به معلم در اســتان قزوین 
ج در جدول فوق در قالب نمودار )7-۳6( برای ســال های 1۳86 تا 1۳97 نشــان داده  نتایج مندر

شده است.

کل اســتان قزوین. منبع: محاســبه و اســتخراج بر اســاس  نمودار 7-۳6: روند تغییرات نســبت دانش آموز به معلم در 
کشور و استان قزوین داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

همان گونه که مالحظه می شود شاخص نسبت دانش آموز به معلم در کل استان قزوین از سال 1۳86 
کاهش و بعد از آن سال نیز مجددا افزایش یافته است. تا 1۳88 افزایش و از سال 1۳88 تا 1۳92 

کادر اداری حوزه آموزش 7-2-3- نسبت دانش آموز به 
کیفیت آموزشــی از اهمیت قابل  کادر اداری حوزه آموزشــی نیز در ارائه برنامه های با  برخورداری از 
کادر   مالحظه ای برخوردار است. به منظور بررسی این امر می توان از شاخص نسبت دانش آموز به 

اداری حوزه آموزش بهره برد. این شاخص از طریق رابطه زیر محاسبه می شود:



375لصف7ـ  انداته  یتا ب شیت عدالت در اونا  :زبین م  ی دیع منارف عبتا ب وبونایف

کل اســتان و همچنین مناطق شــهری  کادر اداری به تفکیک برای  شــاخص نســبت دانش آموز به 
گرفته و در جدول )18-7(  و مناطق روســتایی اســتان قزوین برای ســال 1۳98 مورد محاســبه قرار 

منعکس شده است.

کادر اداری در مناطق شهری و روستایی استان قزوین در سال 1۳98 جدول 7-18: نسبت دانش آموز به 

کل استان قزوینمناطق روستایی استانمناطق شهری استان

60/6267/0261/78

کل آموزش وپرورش استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های اخذشده از اداره 

که نسبت دانش آموز  کی از آن است  کادر اداری، حا نتیجه محاسبه شاخص نسبت دانش آموز به 
کادر اداری در مناطــق شــهری پایین تــر از مناطــق روســتایی اســتان اســت و ایــن امــر بــه طــور  بــه 
کادر اداری نسبت به  ضمنی نشــان دهنده برخورداری ضعیف تر دانش آموزان مناطق روســتایی از 

دانش آموزان مناطق شهری است.

کل اســتان قزوین طی  کارکنــان دفتری و اداری برای  عــالوه بر این، شــاخص نســبت دانش آموز به 
سال های مختلف محاسبه شده و نتیجه آن در قالب جدول )7-19( نشان داده شده است.

کارکنان اداری و دفتری در استان قزوین جدول 7-19: نسبت دانش آموز به 

کل استان قزوینسال

138660/19

138761/98

138854/0۳

138946/2۳

1390۳7/05

1391۳6/۳7

1392۳2/1۳

139354/21

139454/۳6

139555/02
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کل استان قزوینسال

139655/50

139760/45

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

کارکنان اداری و دفتری   برای تحلیل روند تغییرات حاصل شــده در شــاخص نســبت دانش آموز به 
ج در جدول فوق در قالب نمودار )7-۳7( برای ســال های 1۳86 تا 1۳97 نشــان داده  نتایج مندر

شده است.

کل اســتان قزویــن. منبــع: محاســبه و  کادر اداری و دفتــری در  نمــودار 7-۳7: رونــد تغییــرات نســبت دانش آمــوز بــه 
کشور و استان قزوین استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

کادر اداری  که مالحظه می شود طی دوره 1۳86 تا 1۳92 شاخص نسبت دانش آموز به  همان گونه 
کــه حکایت از مناســب تر شــدن وضعیت  و دفتــری در اســتان قزویــن رونــدی نزولی داشــته اســت 
برخورداری دانش آموزان دارد؛ اما از سال 1۳92 به بعد شاخص مذکور در حال افزایش بوده است.

7-2-4- نسبت دانش آموز به آموزشگاه
کــن آموزشــی را نشــان  نســبت دانش آمــوز بــه آموزشــگاه میــزان دسترســی افــراد بــه امکانــات و اما

می دهد. برای محاسبه این شاخص از رابطه زیر استفاده می شود.



377لصف7ـ  انداته  یتا ب شیت عدالت در اونا  :زبین م  ی دیع منارف عبتا ب وبونایف

کل اســتان و همچنین مناطق شــهری  شــاخص نســبت دانش آموز به آموزشــگاه به تفکیک برای 
گرفته و در جدول )18-7(  و مناطق روســتایی اســتان قزوین برای ســال 1۳98 مورد محاســبه قرار 

منعکس شده است.

جدول 7-20: نسبت دانش آموز به آموزشگاه در مناطق شهری و روستایی استان قزوین در سال 1۳98

کل استان قزوینمناطق روستایی استانمناطق شهری استان

215/9756/141۳8/45

کل آموزش وپرورش استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های اخذشده از اداره 

که نسبت دانش آموز  کی از آن است  نتیجه محاســبه شــاخص نسبت دانش آموز به آموزشــگاه، حا
بــه آموزشــگاه در مناطق شــهری باالتر از مناطق روســتایی اســتان اســت و این امر بــه طور ضمنی 
نشــان دهنده برخــورداری مناســب تر دانش آمــوزان مناطــق روســتایی از آموزشــگاه ها نســبت بــه 

دانش آموزان مناطق شهری است.

همچنیــن شــاخص نســبت دانش آمــوز به آموزشــگاه برای اســتان قزویــن طی ســال های مختلف 
محاسبه شده و نتیجه آن در قالب جدول )7-21( نشان داده شده است.

جدول 7-21: نسبت دانش آموز به آموزشگاه در استان قزوین

کل استان قزوینسال نسبت دانش آموز به آموزشگاه در 

1386102/22

1387102/11

1388106/54

1389108/68

1390105/۳0

139195/۳7

139297/82

139395/81

139495/07
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کل استان قزوینسال نسبت دانش آموز به آموزشگاه در 

139595/02

13969۳/17

139795/19

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

 برای تحلیل مقایســه ای روند تغییرات حاصل شــده در شــاخص نســبت دانش آموز به آموزشــگاه 
ج در جدول فوق در قالب نمودار )7-۳8( برای ســال های 1۳86 تا 1۳97 نشــان داده  نتایج مندر

شده است.

نمودار 7-۳8: روند تغییرات نســبت دانش آموز به آموزشــگاه در اســتان قزوین. منبع: محاســبه و اســتخراج بر اساس 
کشور و استان قزوین داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

که مالحظه می شــود میزان شــاخص نسبت دانش آموز به آموزشگاه در استان قزوین از  همان گونه 
طی ســال های 1۳86 تا ســال 1۳89 روند افزایش داشــته و بعد از ماهش محسوســی از خود نشان 
که حکایت از بهتر شدن روند برخورداری دانش آموزان از آموزشگاه ها و مدارس استان  داده است 

دارد.



379لصف7ـ  انداته  یتا ب شیت عدالت در اونا  :زبین م  ی دیع منارف عبتا ب وبونایف

کالس درس کالس درس: نسبت دانش آموز به  7-2-5- شاخص دسترسی به 
کیفیت آموزشــی از اهمیت قابل  مالحظه ای  کالس نیــز در ارائه برنامه های با  میــزان برخــورداری از 
کالس درس استفاده  برخوردار است. برای بررسی این امر می توان از شاخص نسبت دانش آموز به 

نمود. برای محاسبه این شاخص از رابطه زیر استفاده می شود.

کل استان و همچنین مناطق شهری  کالس درس به تفکیک برای  شــاخص نســبت دانش آموز به 
گرفته و در جدول )22-7(  و مناطق روســتایی اســتان قزوین برای ســال 1۳98 مورد محاســبه قرار 

منعکس شده است.

کالس درس در مناطق شهری و روستایی استان قزوین در سال 1۳98 جدول 7-22: نسبت دانش آموز به 

کل استان قزوینمناطق روستایی استانمناطق شهری استان

26/5917/9024/28

کل آموزش وپرورش استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های اخذشده از اداره 

که نسبت دانش آموز  کی از آن است  کالس درس، حا نتیجه محاسبه شاخص نسبت دانش آموز به 
کالس درس در مناطق شــهری باالتر از مناطق روســتایی اســتان است و این امر به طور ضمنی  به 
کالس درس نســبت بــه  نشــان دهنده برخــورداری مناســب تر دانش آمــوزان مناطــق روســتایی از 

دانش آموزان مناطق شهری است.

کالس آموزشی مورد محاسبه و نتیجه آن در قالب جدول  ذیال وضعیت برخورداری استان قزوین از 
)7-2۳( نشان داده شده است.
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کالس در استان قزوین جدول 7-2۳: نسبت دانش آموز به 

کل استان قزوینسال کالس در  نسبت دانش آموز به 

13862۳/60

13872۳/68

13882۳/56

13892۳/55

139024/59

139120/۳۳

139220/00

139320/15

139420/4۳

139520/15

139619/74

139719/۳8

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

کارکنان اداری و دفتری   برای تحلیل روند تغییرات حاصل شــده در شــاخص نســبت دانش آموز به 
ج در جدول فوق در قالب نمودار )7-۳9( برای ســال های 1۳86 تا 1۳97 نشــان داده  نتایج مندر

شده است.

کشــور. منبع: محاســبه و اســتخراج بر  کالس در اســتان قزوین و  نمــودار 7-۳9: رونــد تغییــرات نســبت دانش آمــوز بــه 
کشور و استان قزوین اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 



ف38لصف7ـ  انداته  یتا ب شیت عدالت در اونا  :زبین م  ی دیع منارف عبتا ب وبونایف

کالس  کــه مالحظه می شــود طــی دوره 1۳86 تا 1۳97 شــاخص نســبت دانش آمــوز به  همان گونــه 
در اســتان قزویــن رونــدی نســبتا یکنواخت را طی نموده اســت. البته مالحظه نمودار فوق نشــان 
کی از  که حا کاهش نامحسوســی را تجربه نموده اســت  که بعد از ســال 1۳90 این شــاخص  می دهد 

کالس درس است. بهبود نسبی سطح برخورداری دانش آموزان از 

خ ثبت نام ناخالص در مقطع ابتدایی 7-2-6- شاخص نر
کودکان واجد شــرایط و الزم التعلیم بــه عنوان یکی از شــاخص های ارزیابی  امــکان تحصیــل بــرای 
خ ثبت نام ناخالص در  عدالت آموزشــی به شــمار می آید. برای بررسی این امر می توان از شاخص نر

مقطع ابتدایی استفاده نمود. برای محاسبه این شاخص از رابطه زیر استفاده می شود.

کل اســتان و همچنین مناطق  خ ثبت نــام ناخالص در مقطع ابتدایی به تفکیک برای  شــاخص نــر
گرفته و در جدول  شــهری و مناطق روســتایی اســتان قزوین برای ســال 1۳98 مورد محاســبه قرار 

)7-24( منعکس شده است.

خ ثبت نام ناخالص در مقطع ابتدایی در مناطق شهری و روستایی استان قزوین در سال 1۳98 جدول 7-24: نر

کل استان قزوینمناطق روستایی استانمناطق شهری استان

0/96-0/98

کل آموزش وپرورش استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های اخذشده از اداره 

خ اتمام تحصیل در مقطع ابتدایی 7-2-7- شاخص نر
کودکان نیز به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی  امکان و شــرایط به پایان رســاندن تحصیل برای 
خ اتمــام تحصیل در  عدالــت آموزشــی به شــمار می آید. برای بررســی این امر می توان از شــاخص نر

مقطع ابتدایی استفاده نمود. برای محاسبه این شاخص از رابطه زیر استفاده می شود.
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کل اســتان و همچنین مناطق  خ اتمــام تحصیل در مقطــع ابتدایی بــه تفکیک بــرای  شــاخص نــر
گرفته و در جدول  شــهری و مناطق روســتایی اســتان قزوین برای ســال 1۳98 مورد محاســبه قرار 

)7-25( منعکس شده است.

خ ثبت نام ناخالص در مقطع ابتدایی در مناطق شهری و روستایی استان قزوین در سال 1۳98 جدول 7-25: نر

کل استان قزوینمناطق روستایی استانمناطق شهری استان

0/150/140/15

کل آموزش وپرورش استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های اخذشده از اداره 

خ در  که این نر کی از آن اســت  خ اتمام تحصیل در مقطع ابتدایی، حا نتیجه محاســبه شــاخص نر
مناطق شهری باالتر از مناطق روستایی استان قزوین است.

کل دانش آموزان در  7-2-8- شــاخص نســبت تعــداد دختــران ثبت نامی بــه تعــداد 
دوره ابتدایی

اینکه چه نسبتی از دانش آموزان ثبت نامی در دوره ابتدایی را دختران تشکیل می دهند می تواند 
بــه عنــوان یکــی از شــاخص های ارزیابــی عدالــت جنســیتی در حــوزه آمــوزش بــه شــمار آیــد. برای 

محاسبه این شاخص از رابطه زیر استفاده می شود.

کل دانش آمــوزان در دوره ابتدایی به تفکیک  شــاخص نســبت تعداد دختران ثبت نامی بــه تعداد 
کل اســتان و همچنین مناطق شــهری و مناطق روســتایی اســتان قزوین برای ســال 1۳98  برای 

گرفته و در جدول )7-26( منعکس شده است. مورد محاسبه قرار 

کل دانش آمــوزان در دوره ابتدایــی در مناطــق شــهری و  جــدول 7-26: نســبت تعــداد دختــران ثبت نامــی بــه تعــداد 
روستایی استان قزوین در سال 1۳98

کل استان قزوینمناطق روستایی استانمناطق شهری استان

0/490/480/48
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کل آموزش وپرورش استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های اخذشده از اداره 

کل دانش آمــوزان در دوره  نتیجــه محاســبه شــاخص نســبت تعــداد دختــران ثبت نامی بــه تعــداد 
خ در مناطق شهری باالتر از مناطق روستایی استان است. که این نر کی از آن است  ابتدایی، حا

کل دانش آموزان در  7-2-9- شــاخص نســبت تعــداد دختــران ثبت نامی بــه تعــداد 
دوره متوسطه

اینکه چه نسبتی از دانش آموزان ثبت نامی در دوره متوسطه را دختران تشکیل می دهند می تواند 
به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عدالت جنسیتی در حوزه آموزش به شمار آید. برای محاسبه 

این شاخص از رابطه زیر استفاده می شود.

کل دانش آموزان در دوره متوســطه به تفکیک  شــاخص نســبت تعداد دختران ثبت نامی به تعداد 
کل اســتان و همچنین مناطق شــهری و مناطق روســتایی اســتان قزوین برای ســال 1۳98  برای 

گرفته و در جدول )7-27( منعکس شده است. مورد محاسبه قرار 

کل دانش آمــوزان در دوره متوســطه در مناطق شــهری و  جــدول 7-27: نســبت تعــداد دختــران ثبت نامــی به تعــداد 
روستایی استان قزوین در سال 1۳98

کل استان قزوینمناطق روستایی استانمناطق شهری استان

0/4850/4890/486

کل آموزش وپرورش استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های اخذشده از اداره 

کل دانش آمــوزان در دوره  نتیجــه محاســبه شــاخص نســبت تعــداد دختــران ثبت نامی بــه تعــداد 
خ در مناطق شهری باالتر از مناطق روستایی استان است. که این نر کی از آن است  متوسطه، حا
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کز فنی  کز فنی و حرفه ای: نسبت جمعیت به مرا 7-2-10- شــاخص دسترســی به مرا
و حرفه ای

که سطح و نوع برخورداری  کنار آموزش های پایه، یکی از مواردی است  آموزش های مهارتی نیز در 
کز آموزش فنی و  گیرد. نســبت جمعیت بــه مرا از آن می توانــد از منظــر عدالت آموزشــی مد نظر قرار 
که می توان در این خصوص از آن بهره برد. برای محاسبه این  حرفه ای یکی از شاخص هایی است 

شاخص از رابطه زیر استفاده می شود.

کــز ثابت آموزش فنــی و حرفه ای بــرای اســتان قزوین طی  شــاخص نســبت جمعیــت به تعــداد مرا
سال های مختلف محاسبه شده و نتیجه آن در قالب جدول )7-28( نشان داده شده است.

کز آموزش فنی و حرفه ای در استان قزوین جدول 7-28: نسبت جمعیت به مرا

کز در استان قزوینسال نسبت جمعیت به مرا

1386104971/8

1387116628

1388107086/4

138999142/5

13901001۳0/8

1391101۳۳۳/۳

139294615/۳8

139395692/۳1

139496846/15

1395127۳76

1396129100

1397118818/2

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 
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کز   بــرای تحلیل مقایســه ای روند تغییرات حاصل شــده در شــاخص نســبت جمعیت بــه تعداد مرا
ج در جدول فــوق در قالب نمودار )7-40( برای  ثابــت ســازمان آمــوزش فنی و حرفه ای نتایج مندر

سال های 1۳86 تا 1۳97 نشان داده شده است.

کز ثابت آموزش فنی و حرفه ای در اســتان قزوین. منبع: محاســبه  نمودار 7-40: روند تغییرات نســبت جمعیت به مرا
کشور و استان قزوین و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

کز ثابــت آموزش فنی و حرفه ای در اســتان قزوین طی ســال های  شــاخص نســبت جمعیــت به مرا
1۳87 تا 1۳94 نوســان چندانی نداشــته وضعیت باثباتی را تجربه نموده اســت؛ اما در ســال 1۳94 
که در نمودار فوق نشــان داده شــده اســت افزایش محسوســی در این شاخص مشاهده  همچنان 

می شود.

کز فنی و حرفه ای 7-2-11- نسبت جمعیت به مربیان مرا
کز آموزش فنــی و حرفه ای نیــز از اهمیت قابل   میــزان و ســطح برخــورداری از مربیــان شــاغل در مرا
مالحظه ای در تامین عدالت آموزشی دارد. این شاخص از تقسیم تعداد جمعیت به تعداد مربیان 

کز سازمان آموزش فنی و حرفه ای و با استفاده از رابطه زیر قابل محاسبه است. مرا

شــاخص نســبت جمعیت به مربیان برای اســتان قزوین طی ســال های مختلف محاســبه شده و 
نتیجه آن در قالب جدول )7-29( نشان داده شده است.
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کز سازمان آموزش فنی و حرفه ای در استان قزوین جدول 7-29: نسبت جمعیت به مربیان مرا

نسبت جمعیت به مربیان در استان قزوینسال

13864٨١١٢

13874665١

1388560٩٣

13894406٣

139050065

13915٧٩05

13925١٢50

13935١٨٣٣

13945٧٢٢٧

1395٢4485

1396٢04٩٢

1397١٣٧5٨

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

 برای تحلیل مقایســه ای روند تغییرات حاصل شــده در شاخص نســبت جمعیت به تعداد مربیان 
ج در جدول فوق در قالب نمودار  کز ثابت سازمان آموزش فنی و حرفه ای نتایج مندر شاغل در مرا

)7-41( برای سال های 1۳86 تا 1۳97 نشان داده شده است.

کز آموزش فنی و حرفه ای در اســتان قزوین. منبع:  نمــودار 7-41: روند تغییرات نســبت جمعیــت به تعداد مربیان مرا
کشور و استان قزوین محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 
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که در نمودار فوق نشــان داده شــده اســت، از ســال 1۳86 تا ســال 1۳94 شاخص نسبت  همان گونه 
کز ثابت ســازمان آموزش فنــی و حرفه ای در اســتان قزوین  جمعیــت بــه تعــداد مربیان شــاغل در مرا
کاهش محسوس و معنی داری را تجربه  کرده اما در سال 1۳95 این شاخص  روندی یکنواخت را طی 

کز است. کی مناسب تر شدن شرایط برخورداری جمعیت استان از مربیان مرا که حا نموده است 

کل جمعیت 7-2-12- نسبت تعداد آموزش دیدگان در دوره های مهارتی به 
کز  ایــن شــاخص از تقســیم تعــداد افــراد آموزش دیــده در دوره هــای مهارتــی برگزارشــده توســط مرا

کل جمعیت و از طریق رابطه زیر قابل محاسبه است. آموزش فنی و حرفه ای به 

شــاخص نســبت جمعیت به مربیان برای اســتان قزوین طی ســال های مختلف محاســبه شده و 
نتیجه آن در قالب جدول )7-۳0( نشان داده شده است.

جدول 7-۳0: نسبت تعداد آموزش دیدگان به تعداد جمعیت در استان قزوین

نسبت تعداد آموزش دیدگان به تعداد جمعیت در استان قزوینسال

13860/02۳4

13870/00۳6

13880/0054

13890/0084

13900/0050

13910/0061

13920/0125

13930/0042

13940/0041

13950/0115

13960/0115

13970/0111

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 
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 بــرای تحلیــل مقایســه ای رونــد تغییــرات حاصل شــده در شــاخص نســبت افــراد شــرکت کننده در 
ج در جدول فوق در قالب نمــودار )7-42( برای  کل جمعیت، نتایج منــدر دوره هــای آموزشــی بــه 

سال های 1۳86 تا 1۳97 نشان داده شده است.

کل جمعیت در استان قزوین. منبع: محاسبه و استخراج بر  نمودار 7-42: روند تغییرات نسبت افراد آموزش دیده به 
کشور و استان قزوین اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

کل جمعیت طی دوره  روند تغییرات شــاخص نســبت افراد شــرکت کننده در دوره های آموزشــی به 
1۳86 تا 1۳97 در اســتان قزوین روندی نوســانی را طی نموده اســت؛ اما به طور مشــخص از ســال 

گشته است. 1۳95 به بعد این شاخص از یک روند ثابتی برخوردار 

7-3- وضعیــت شــاخص های عدالــت در حــوزه ســالمت و بهداشــت در 
استان قزوین

ســرانه پزشــک، سرانه پیراپزشک، سرانه بیمارستان، ســرانه تخت بیمارستانی، میزان دسترسی به 
که در این قسمت  آزمایشگاه ها، میزان دسترسی به داروخانه ها و ... در زمره شاخص هایی هستند 

با استفاده از آن ها به بررسی و اندازه گیری عدالت بهداشتی در استان قزوین پرداخته شده است.

7-3-1- شاخص نسبت جمعیت به پزشک
این شاخص نشان دهنده چگونگی و میزان دسترسی افراد جامعه به پزشکان را نشان می دهد و 
که در جامعه موردبررسی به ازای هر چند نفر یک پزشک وجود دارد.  منعکس کننده این امر است 

این شاخص با استفاده از رابطه زیر محاسبه شده است.
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شــاخص نســبت جمعیت به پزشــک برای اســتان قزوین طی ســال های مختلف محاسبه شده و 
نتیجه آن در قالب جدول )7-۳1( نشان داده شده است.

جدول 7-۳1: نسبت جمعیت به پزشک در استان قزوین

نسبت جمعیت به پزشک در استان قزوینسال

13882265/29

13892509/94

13902297/46

13911862/17

13922154/12

13931262/94

139424۳0/50

13951752/08

13961820/87

13971742/67

2010میانگین دوره

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

 برای تحلیل مقایسه ای روند تغییرات حاصل شده در شاخص نسبت جمعیت به تعداد پزشکان 
ج در جدول فوق در قالب نمودار )7-4۳( برای ســال های 1۳88 تا 1۳97 نشــان داده  نتایج مندر

شده است.
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نمودار 7-4۳: روند تغییرات نسبت جمعیت به تعداد پزشکان در استان قزوین. منبع: محاسبه و استخراج بر اساس 
کشور و استان قزوین داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

طــی دوره 1۳88 تــا 1۳97 رونــد تغییــرات شــاخص نســبت جمعیــت به تعداد پزشــکان در اســتان 
قزوین نوساناتی را تجربه نموده است.

7-3-2- شاخص نسبت جمعیت به پیراپزشک
این شاخص نشان دهنده چگونگی و میزان دسترسی افراد جامعه به پیراپزشکان را نشان می دهد 
که در جامعه موردبررسی به ازای هر چند نفر یک پیراپزشک وجود  و منعکس کننده این امر است 
دارد. درواقــع دسترســی و برخــورداری از خدمات پیراپزشــکان و پرســتاران نیز نقش به ســزایی در 

ارتقا حوزه سالمت دارد. این شاخص با استفاده از رابطه زیر محاسبه شده است.

شاخص نسبت جمعیت به پیراپزشکان برای استان قزوین طی سال های مختلف محاسبه شده 
و نتیجه آن در قالب جدول )7-۳2( نشان داده شده است.
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جدول 7-۳2: نسبت جمعیت به پیراپزشکان در استان قزوین

نسبت جمعیت به پیراپزشکان در استان قزوینسال

1388616/7۳

1389601/47

13904۳9/49

1391452/72

1392522/07

1393427/9۳

1394۳22/90

1395۳11/1۳

1396۳04/41

1397296/51

4۳0میانگین دوره

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

 به منظور بررســی و تحلیل مقایســه ای روند تغییرات حاصل شــده در شــاخص نسبت جمعیت به 
ج در جدول فوق در قالب نمودار )7-44( برای ســال های 1۳88 تا  تعداد پیراپزشــکان نتایج مندر

1۳97 نشان داده شده است.

نمودار 7-44: روند تغییرات نســبت جمعیت به تعداد پیراپزشــکان در اســتان قزوین. منبع: محاســبه و اســتخراج بر 
کشور و استان قزوین اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 
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بــه اســتثنای ســال های 1۳91 و 1۳92 روند این شــاخص نزولــی بوده و حکایت از بهبود دسترســی 
شهروندان استان به خدمات پیراپزشکی دارد.

کارکنان اداری و پشتیبانی حوزه درمان  7-3-3- شاخص نسبت جمعیت به تعداد 
و بهداشت

کارکنــان اداری و پشــتیبانی شــاغل در حــوزه درمان و بهداشــت نیــز نقش مؤثــری در ارائه خدمات 
کیفیــت درمانــی و بهداشــتی دارنــد. برای بررســی این امر می توان از شــاخص نســبت  مناســب و با
کارکنان اداری و پشتیبانی حوزه درمان و بهداشت استفاده نمود. این شاخص  جمعیت به تعداد 

با استفاده از رابطه زیر محاسبه شده است.

کارکنــان اداری و پشــتیبانی حــوزه درمــان و  در ایــن قســمت شــاخص نســبت جمعیــت بــه تعــداد 
گرفته و نتایج آن در جدول )7-۳۳( نشان داده شده است. بهداشت مورد محاسبه قرار 

کارکنان اداری و پشتیبانی بخش درمان و بهداشت در استان قزوین جدول 7-۳۳: نسبت تعداد جمعیت به تعداد 

کارکنان اداری و پشتیبانی در استان قزوینسال نسبت تعداد جمعیت به 

13881۳01/60

13891149/48

13909۳1/45

1391757/6۳

1392590/49

13936۳2/76

1394555/85

1395610/04

1396675/21

13976۳6/94

784میانگین دوره

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 
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کارکنان   برای تحلیل مقایســه ای روند تغییرات حاصل شــده در شاخص نسبت جمعیت به تعداد 
ج در جدول فوق در قالب نمودار )45-7(  اداری و پشتیبانی حوزه درمان و بهداشت، نتایج مندر

برای سال های 1۳88 تا 1۳97 نشان داده شده است.

کارکنان اداری و پشتیبانی حوزه درمان و بهداشت در استان قزوین.  نمودار 7-45: روند تغییرات نسبت جمعیت به 
کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

کارکنان اداری و پشتیبانی حوزه درمان و  از سال 1۳88 تا 1۳92 شاخص نسبت جمعیت به تعداد 
کاهشی داشته است. از سال 1۳94 به بعد این شاخص روند  بهداشــت هم در اســتان قزوین روند 

باثباتی در تجربه نموده است.

7-3-4- شاخص نسبت جمعیت به تعداد بیمارستان
شــاخص نســبت جمعیــت به تعــداد بیمارســتان نشــان دهنده میــزان و چگونگی دسترســی افراد 
کز درمانی و بیمارستان هاســت. این شــاخص با اســتفاده از رابطه زیر محاســبه شده  جامعه به مرا

است.

شاخص نسبت جمعیت به تعداد بیمارستان برای استان قزوین طی سال های مختلف محاسبه 
شده و نتیجه آن در قالب جدول )7-۳4( نشان داده شده است.
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جدول 7-۳4: نسبت جمعیت به تعداد بیمارستان در مناطق استان قزوین

نسبت جمعیت به تعداد بیمارستان در استان قزوینسال

138890611/54

138991516/15

139085826/4۳

139186857/14

139287857/14

139388857/14

13948۳9۳۳/۳۳

139584917/۳۳

139686066/67

1397871۳۳/۳۳

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

 بــرای تحلیــل مقایســه ای رونــد تغییــرات حاصل شــده در شــاخص نســبت جمعیــت بــه تعــداد 
ج در جدول فوق در قالب نمودار )7-46( برای ســال های 1۳88 تا 1۳97  بیمارســتان نتایج مندر

نشان داده شده است.

نمودار 7-46: روند تغییرات نســبت جمعیت به تعداد بیمارســتان در اســتان قزوین. منبع: محاســبه و اســتخراج بر 
کشور و استان قزوین اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 
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که متأسفانه شاخص نســبت جمعیت به تعداد بیمارستان  مشــاهده نمودار فوق نشــان می دهد 
که نشــان دهنده نامطلوب تر شــدن  در اســتان قزویــن از ســال 1۳94 در حــال افزایــش بوده اســت 

کز بیمارستانی طی سال های اخیر در استان قزوین است. وضعیت دسترسی شهروندان به مرا

7-3-5- شاخص نسبت جمعیت به تعداد تخت بیمارستانی
که  شــاخص نســبت جمعیــت بــه تعــداد تخــت بیمارســتانی نیز یکــی دیگر از شــاخص هایی اســت 
می تواند نشــان دهنده چگونگی بهره مندی افراد جامعه از امکانات درمانی باشــد. این شاخص با 

استفاده از رابطه زیر محاسبه شده است.

کشور طی  کل  شاخص نسبت جمعیت به تعداد تخت بیمارستانی )مصوب( برای استان قزوین و 
سال های مختلف محاسبه شده و نتیجه آن در قالب جدول )7-۳5( نشان داده شده است.

جدول 7-۳5: نسبت جمعیت به تعداد تخت بیمارستانی در استان قزوین

نسبت جمعیت به تخت بیمارستانی در استان قزوینسال

1388818/02

138958۳/48

1390612/11

1391570/09

1392571/۳0

1393577/80

1394547/15

139555۳/57

1396561/06

1397686/45

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 
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 بــرای تحلیــل مقایســه ای رونــد تغییــرات حاصل شــده در شــاخص نســبت جمعیــت بــه تعــداد 
ج در جدول فوق در قالب نمودار )7-47( برای ســال های 1۳88 تا 1۳97  بیمارســتان نتایج مندر

نشان داده شده است.

نمودار 7-47: روند تغییرات نسبت جمعیت به تعداد تخت بیمارستان در استان قزوین. منبع: محاسبه و استخراج 
کشور و استان قزوین بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

که مالحظه می شــود شــاخص نســبت جمعیت به تعداد تخت بیمارســتانی در اســتان  همان گونه 
کــه نشــان دهنده نامطلوب تــر شــدن وضعیت  قزویــن از ســال 1۳94 در حــال افزایــش بــوده اســت 

دسترسی شهروندان به فضاها و تخت بیمارستانی طی سال های اخیر در استان قزوین است.

7-3-6- شــاخص نســبت جمعیت به تعداد آزمایشــگاه های تشــخیص پزشــکی و 
ژنتیک

ایــن شــاخص چگونگــی و میــزان بهره مندی شــهروندان را از آزمایشــگاه های تشــخیص پزشــکی و 
ژنتیک نشان می دهد و از طریق رابطه زیر محاسبه شده است.

شــاخص نســبت جمعیت به تعداد آزمایشگاه های تشخیص پزشــکی و ژنتیک برای استان قزوین 
طی سال های مختلف محاسبه شده و نتیجه آن در قالب جدول )7-۳6( نشان داده شده است.
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جدول 7-۳6: نسبت جمعیت به تعداد آزمایشگاه های تشخیص پزشکی و ژنتیک در استان قزوین

کز آزمایشگاه ها در استان قزوینسال نسبت جمعیت به مرا

138815499/۳4

138914871/۳8

139022251/۳0

139114650/60

139221578/95

139314298/85

139414471/26

139514985/41

139615011/6۳

13971۳904/26

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

 بــرای تحلیــل مقایســه ای رونــد تغییــرات حاصل شــده در شــاخص نســبت جمعیــت بــه تعــداد 
ج در جدول فوق در قالب نمودار )48-7(  آزمایشگاه های تشخیص پزشکی و ژنتیک، نتایج مندر

برای سال های 1۳88 تا 1۳97 نشان داده شده است.

نمودار 7-48: روند تغییرات شــاخص نســبت جمعیت به تعداد آزمایشــگاه های تشخیص پزشکی و ژنتیک در استان 
کشور و استان قزوین قزوین. منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 
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بر اساس نمودار فوق، طی دوره موردبررسی، در سال های 1۳90 و 1۳92 شاخص نسبت جمعیت 
به تعداد آزمایشــگاه های تشــخیص پزشــکی و ژنتیک در اســتان قزوین باالتر از ســایر سال ها بوده 
کاهشــی را تجربه نموده اســت. بهترین وضعیت این  اســت. در ســایر ســال ها نیز روند نامحسوس 

شاخص برای استان قزوین در سال 1۳97 بوده است.

کز جامع توان بخشی پزشکی 7-3-7- شاخص نسبت جمعیت به تعداد مرا
که می توان بر اســاس آن وضعیت دسترســی به شــهروندان را به امکانات  یکــی دیگــر از معیارهایی 
کز جامع توان بخشــی پزشــکی اســت. این  کیفیت دسترســی آن ها به مرا بهداشــتی ارزیابی نمود، 
کز جامع توان بخشی پزشکی  امر از طریق محاسبه و ارزیابی شاخص نسبت جمعیت به تعداد مرا

قابل بررسی است. این شاخص از طریق رابطه زیر محاسبه شده است.

کــز جامــع توان بخشــی پزشــکی بــرای اســتان قزوین طی  شــاخص نســبت جمعیــت بــه تعــداد مرا
سال های مختلف محاسبه شده و نتیجه آن در قالب جدول )7-۳7( نشان داده شده است.

کز توان بخشی پزشکی در استان قزوین جدول 7-۳7: نسبت جمعیت به تعداد مرا

کز توان بخشی پزشکی در استان قزوینسال نسبت جمعیت به تعداد مرا
13882۳097/06
138914871/۳8
139021846/7۳
139122109/09
139222777/78
139320۳9۳/44
139418791/04
13951117۳/۳۳
1396110۳4/19
139710891/67

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 
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کز   بــرای تحلیل مقایســه ای روند تغییرات حاصل شــده در شــاخص نســبت جمعیت بــه تعداد مرا
ج در جدول فوق در قالب نمودار )7-49( برای سال های  جامع توان بخشــی پزشــکی، نتایج مندر

1۳88 تا 1۳97 نشان داده شده است.

کز جامع توان بخشــی پزشــکی در اســتان قزوین.  نمودار 7-49: روند تغییرات شــاخص نســبت جمعیت به تعداد مرا
کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

کــه نمــودار مربوطــه نشــان می دهد طــی ســال های اخیر خصوصــا از ســال 1۳90 به بعد  همچنــان 
کاهشــی  کل اســتان قزوین روند  کــز جامع توان بخشــی در  شــاخص نســبت جمعیــت بــه تعداد مرا

کز است. که مبین بهبود وضعیت دسترسی شهروندان به این مرا داشته است 

7-3-8- شاخص نسبت جمعیت به تعداد داروخانه ها
که می توان بر اســاس آن وضعیت دسترســی به شــهروندان را به امکانات  یکــی دیگــر از معیارهایی 
بهداشتی ارزیابی نمود، شاخص نسبت جمعیت به تعداد داروخانه هاست. این شاخص از طریق 

رابطه زیر محاسبه شده است.

شــاخص نســبت جمعیت به داروخانه برای استان قزوین طی سال های مختلف محاسبه شده و 
نتیجه آن در قالب جدول )7-۳8( نشان داده شده است.
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جدول 7-۳8: نسبت جمعیت به تعداد داروخانه در استان قزوین

نسبت جمعیت به تعداد داروخانه در استان قزوینسال

13889655/۳۳

13899594/44

13909242/85

13919806/45

13929۳18/18

13938462/59

13948506/76

13958724/۳8

13968222/9۳

13978487/01

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

 برای تحلیل مقایسه ای روند تغییرات حاصل شده در شاخص نسبت جمعیت به تعداد داروخانه، 
ج در جدول فوق در قالب نمودار )7-50( برای ســال های 1۳88 تا 1۳97 نشــان داده  نتایــج منــدر

شده است.

کشــور. منبع: محاسبه و  نمودار 7-50: روند تغییرات شــاخص نســبت جمعیت به تعداد داروخانه در اســتان قزوین و 
کشور و استان قزوین استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 
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که مالحظه می شــود بر اســاس نمودار فوق، شاخص نسبت جمعیت به تعداد داروخانه  همچنان 
کاهش محسوسی را تجربه نموده و بعد از آن تغییر  برای استان قزوین از سال 1۳91 تا سال 1۳9۳ 

چندانی را تجربه نکرده است.

7-4- وضعیت شاخص های عدالت جنسیتی در استان قزوین
در این قسمت برای بررسی و ارزیابی عدالت جنسیتی از شاخص ها و معیارهایی مختلفی از قبیل 
کرسی های در اختیار زنان در مجلس شورای اسالمی، نسبت زنان باسواد به مردان  نسبت تعداد 

باسواد، نسبت دختران به پسران در سطوح مختلف تحصیلی و ... استفاده شده است.

کرسی های در اختیار زنان در مجلس 7-4-1- نسبت تعداد 
که زنان با چه نسبت و اندازه ای در حوزه قانون گذاری فعال هستند.  این شاخص نشان می دهد 

برای محاسبه این شاخص از رابطه زیر استفاده شده است.

کرســی های در اختیار زنان در مجلس شــورای اســالمی طی ادوار مختلف  شــاخص نســبت تعداد 
مجلس شورای اسالمی محاسبه و نتیجه آن در جدول )7-۳9( نشان داده شده است.

کل نماینده های استان قزوین جدول 7-۳9: نسبت تعداد نمایندگان زن به 

 تعداد نماینده های زن استانسال
قزوین در مجلس

کل نماینده های  تعداد 
استان قزوین در مجلس

کل  نسبت نماینده های زن به 
نماینده های استان

020دور اول

020دور دوم

020دور سوم

020دور چهارم

010دور پنجم

040دور ششم
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 تعداد نماینده های زن استانسال
قزوین در مجلس

کل نماینده های  تعداد 
استان قزوین در مجلس

کل  نسبت نماینده های زن به 
نماینده های استان

040دور هفتم

040دور هشتم

040دور نهم

140/25دور دهم

140/25دور یازدهم

منبع: مجلس شورای اسالمی

کرسی های در اختیار   برای تحلیل مقایسه ای روند تغییرات حاصل شده در شاخص نسبت تعداد 
ج در  زنــان در مجلــس شــورای اســالمی طــی ادوار مختلــف مجلس شــورای اســالمی، نتایج منــدر

جدول فوق در قالب نمودار )7-51( برای دوره های مختلف نشان داده شده است.

کل نمایندگان اســتان قزوین در مجلس شورای  نمودار 7-51: روند تغییرات شــاخص نســبت تعداد نمایندگان زن به 
اسالمی. منبع: مجلس شورای اسالمی

کرسی های مجلس  که مالحظه می شود، طی دوره های اول تا نهم زنان هیچ سهمی در  همچنان 
شــورای اســالمی نداشــته اند؛ اما در دوره های دهم و یازدهم یک نفر از 4 نماینده اســتان قزوین را 
زنان تشــکیل داده اســت. به عبارت دیگر طی دو دوره اخیر 25 درصد از نمایندگان منتخب استان 

قزوین را زنان تشکیل داده اند.
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7-4-2- نسبت زنان باسواد به مردان باسواد
کــه تا چه میزان برابــری و عدالت بین جنســیت زنان در  این شــاخص نشــان دهنده این امر اســت 
مقایسه با جنسیت مردان از منظر بهره مندی از آموزش و سیستم آموزشی در جامعه وجود دارد. 
برای محاســبه این شــاخص می توان تعداد زنان باســواد را بر تعداد مردان باســواد تقســیم نمود. 
خ باسوادی  خ باســوادی زنان به نر روش مؤثرتر برای محاســبه این شــاخص  اســتفاده از نسبت نر

مردان است. برای محاسبه این شاخص از رابطه زیر استفاده شده است:

هر اندازه این شــاخص به عدد یک نزدیک باشــد حکایت از برابری بیشــتر جنسیتی در برخورداری 
کــی از نابرابری در دسترســی بــه فرصت های  کمتــر از یــک بودن این شــاخص حا از آمــوزش اســت. 
کل اســتان و هم به تفکیک برای مناطق  آموزشــی برای زنان اســت. این شــاخص مذکور هم برای 
گرفته اســت تــا امکان  شــهری و روســتایی اســتان و بــرای ســال های مختلــف مــورد محاســبه قرار 
مقایســه وضعیــت عدالــت در مناطــق شــهری و روســتایی فراهــم آیــد. نتایــج محاســبات در قالب 

جدول )7-40( ارائه شده است.

خ باسوادی زنان به مردان در استان قزوین جدول 7-40: شاخص نر

سال
خ خ باسوادی زنان به نر  نر

کل استان  باسوادی مردان در 
قزوین

خ خ باسوادی زنان به نر  نر
 باسوادی مردان در مناطق

روستایی

خ خ باسوادی زنان به نر  نر
 باسوادی مردان در مناطق

شهری

13750/8846--

13850/90960/86960/9247

13900/91680/87100/9۳20

13950/92500/87190/9۳95

منبع: استخراج از داده های سالنامه های آماری استان قزوین

خ باسوادی مردان در استان قزوین بر  خ باسوادی زنان به نر در نمودار )7-52( وضعیت و روند نر
اساس سرشماری انجام یافته طی سال های 1۳75، 1۳85، 1۳90 و 1۳95 نشان داده شده است.
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کل استان قزوین. منبع: محاسبه و استخراج بر اساس  خ باسوادی مردان در  خ باسوادی زنان به نر نمودار 7-52: نر
کشور و استان قزوین داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

خ باســوادی مردان معادل 88  خ باســوادی زنان به نر بر اســاس سرشــماری ســال 1۳75 نسبت نر
درصد محاســبه شــده است. این نسبت طی سرشماری های بعدی افزایش یافته است به گونه ای 
که بر اساس سرشماری سال 1۳95 به عدد 92.5 درصد بالغ شده است. به عبارت دیگر این نسبت 
که شکاف بین  کی از آن است  گذشته به عدد یک نزدیک تر شده است و این امر حا طی سال های 

کرده است. کاهش پیدا  گذشته در استان قزوین  بی سوادی زنان و مردان طی سال های 

خ باســوادی را بــدون تفکیــک مناطــق شــهری و روســتایی نشــان  نمــودار فــوق رونــد تغییــرات نــر
خ باســوادی مناطق شــهری و روســتایی می تواند متفــاوت از هم  می دهــد. بــا عنایــت به اینکه نــر
خ  باشد و از منظر عدالت آموزشی تفکیک این موضوع بسیار دارای اهمیت است. ذیال وضعیت نر
گرفته است. در نمودار )5۳-7(  باســوادی به تفکیک مناطق شــهری و روستایی موردبررســی قرار 
خ باســوادی مناطق شــهری و مناطق روســتایی در اســتان قزوین به طور مقایسه ای بر  وضعیت نر

اساس سرشماری انجام یافته طی سال های 1۳85، 1۳90 و 1۳95 نشان داده شده است.
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خ باسوادی مردان مناطق شهری و روستایی استان قزوین. منبع: محاسبه و  خ باسوادی زنان به نر نمودار7-5۳: نر
کشور و استان قزوین استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

بــر اســاس رونــد منعکــس شــده در نمــودار )7-5۳(، بر اســاس هر ســه دوره سرشــماری مربوط به 
خ باســوادی مــردان در مناطق  خ باســوادی زنان به نر ســال های 1۳85، 1۳90 و 1۳95، نســبت نــر
کی از برابری بیشــتری عدالت  شــهری نســبت به مناطق روســتایی اســتان قزوین باالتر اســت و حا

آموزشی در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی استان است.

خ  کــه در نمــودار نشــان داده شــده اســت، بر اســاس سرشــماری ســال 1۳85 نســبت نر همچنــان 
خ باســوادی مردان در مناطق شــهری در اســتان قزویــن 92.47 درصد بوده  باســوادی زنــان به نر
خ باســوادی شــهری در اســتان  که بر اســاس سرشــماری ســال 1۳90 نر اســت. این در حالی اســت 
کرده است. قزوین به 9۳.2 درصد و بر اساس سرشماری سال 1۳95 به عدد 9۳.95 افزایش پیدا 

خ باسوادی مناطق روســتایی در استان قزوین 86.96 درصد  بر اســاس سرشــماری سال 1۳85 نر
که بر اساس سرشماری سال  بوده است. در دوره های بعد این نسبت روبه افزایش بوده به گونه ای 
خ باسوادی مناطق روستایی در استان قزوین به 87.1 درصد و بر اساس سرشماری سال  1۳90 نر

خ باسوادی مناطق روستایی در استان قزوین به عدد 87.19 رسیده است. 1۳95 نر

به عبارت دیگــر باوجوداینکــه وضعیــت مناطق روســتایی اســتان قزوین نســبت به مناطق شــهری 
خ باســوادی زنان بــه مردان وضعیــت نامطلوب تــری دارد، باوجوداین  از منظر شــاخص نســبت نر
هر هم در مناطق شــهری و هم در مناطق روســتایی روند حرکت این شــاخص به ســمت وضعیت 

مطلوب تر بوده است.
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7-4-3- نسبت دانش آموزان دختر به پسر در تمام سطوح تحصیلی
برای محاسبه این شاخص از رابطه زیر استفاده شده است:

هر اندازه این شــاخص به عدد یک نزدیک باشــد حکایت از برابری بیشــتر جنسیتی در برخورداری 
کــی از نابرابری در دسترســی بــه فرصت های  کمتــر از یــک بودن این شــاخص حا از آمــوزش اســت. 
آموزشــی برای زنان اســت. این شاخص برای استان قزوین برای سال های مختلف مورد محاسبه 
گرفتــه اســت تا امکان بررســی روند تغییرات عدالت طی ســال های مختلف فراهــم آید. نتایج  قــرار 

محاسبات در قالب جدول )7-41( ارائه شده است.

جدول 7-41: شاخص نسبت دانش آموزان دختر به پسر در تمامی سطوح تحصیلی در استان قزوین

نسبت دانش آموزان دختر به پسر در تمامی سطوح تحصیلیسال

13890/9۳14

13900/9۳15

13910/9250

13920/9248

13930/92۳2

13940/9276

13950/92۳0

13960/9195

13970/92۳7

0/9255میانگین

منبع: استخراج از داده های سالنامه های آماری استان قزوین

در نمــودار )7-54( وضعیــت و رونــد شــاخص نســبت دانش آموزان پســر به دانش آمــوزان دختر در 
استان قزوین طی سال های مختلف نشان داده شده است.
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کل استان قزوین. منبع:  نمودار 7-54: نسبت دانش آموزان دختر به دانش آموزان پسر در تمامی مقاطع تحصیلی در 
کشور و استان قزوین محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

کــه در جــدول و نمــودار فــوق نشــان داده شــده اســت، طــی دوره زمانی موردبررســی،  همان گونــه 
حداقل شــاخص نســبت دانش آموزان دختر به دانش آموزان پســر با عددی معادل 0.9115 مربوط 
کثــر آن با عــددی معادل 0.9۳15 مربوط به ســال 1۳90 اســت. میانگین این  بــه ســال 1۳96 و حدا

کل دوره موردبررسی 0.9255 حاصل شده است. شاخص برای 

طــی دوره موردبررســی ایــن شــاخص طــی ســال های 1۳91، 1۳92، 1۳9۳، 1۳95 و 1۳96 رونــد 
کی از برابرتر شدن فرصت های آموزشی از منظر جنسیتی است؛ اما در  که حا کاهشــی داشــته است 
که نشان  سایر سال های دوره موردبررسی )1۳90، 1۳94 و 1۳90( این شاخص افزایش یافته است 
که طی این سال ها نابرابری در برخورداری زنان و مردان از فرصت های آموزشی در استان  می دهد 

قزوین تشدید شده است.

7-4-4- نسبت دانش آموزان دختر به پسر در دوره ابتدایی
برای محاسبه این شاخص از رابطه زیر استفاده شده است:

هر اندازه این شــاخص به عدد یک نزدیک باشــد حکایت از برابری بیشــتر جنسیتی در برخورداری 
کــی از نابرابری در دسترســی بــه فرصت های  کمتــر از یــک بودن این شــاخص حا از آمــوزش اســت. 
کل استان و برای ســال های مختلف مورد محاسبه  آموزشــی برای زنان اســت. این شــاخص برای 

گرفته است و نتایج محاسبات در قالب جدول )7-42( ارائه شده است. قرار 
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جدول 7-42: شاخص نسبت دانش آموزان دختر به پسر در دوره ابتدایی در استان قزوین

نسبت دانش آموزان دختر به پسر در دوره ابتداییسال

13890/9۳12

13900/9۳71

13910/9۳40

13920/9۳68

13930/9۳86

13940/9۳64

13950/9۳۳1

13960/9۳1۳

13970/9۳۳6

0/9۳47میانگین

منبع: استخراج از داده های سالنامه های آماری استان قزوین

در نمودار )7-55( وضعیت و روند شــاخص نســبت دانش آموزان پســر به دانش آموزان دختر دوره 
ابتدایی در استان قزوین طی سال های مختلف نشان داده شده است.

کل استان قزوین. منبع: محاسبه و استخراج بر  نمودار 7-55: نسبت دانش آموزان دختر به پسر در دوره ابتدایی در 
کشور و استان قزوین اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 
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کــه در جــدول و نمــودار فــوق نشــان داده شــده اســت، طــی دوره زمانی موردبررســی،  همان گونــه 
حداقــل شــاخص نســبت دانش آمــوزان دختــر بــه دانش آموزان پســر در مقطــع ابتدایی بــا عددی 
کثر آن با عددی معادل 0.9۳86 مربوط به سال 1۳9۳  معادل 0.9۳1۳ مربوط به سال 1۳89 و حدا

کل دوره موردبررسی 0.9۳47 حاصل شده است. است. میانگین این شاخص برای 

کاهشــی  طــی دوره موردبررســی ایــن شــاخص طــی ســال های 1۳91، 1۳94، 1۳95 و 1۳96 رونــد 
کودکان در دوره ابتدایی از منظر  کی از برابرتر شدن فرصت های آموزشی برای  که حا داشــته اســت 
که نشان  جنسیتی است؛ اما در سایر سال های دوره موردبررسی این شاخص افزایش یافته است 
کودکان از فرصت های آموزشــی در اســتان  کــه طی این ســال ها نابرابــری در برخــورداری  می دهــد 

قزوین تشدید شده است.

7-4-5- نسبت دانش آموزان دختر به پسر در دوره متوسطه اول
برای محاسبه این شاخص از رابطه زیر استفاده شده است:

هر اندازه این شــاخص  به عدد یک نزدیک باشــد حکایت از برابری بیشتر جنسیتی در برخورداری 
کــی از نابرابری در دسترســی بــه فرصت های  کمتــر از یــک بودن این شــاخص حا از آمــوزش اســت. 
کل استان و برای ســال های مختلف مورد محاسبه  آموزشــی برای زنان اســت. این شــاخص برای 
گرفتــه اســت تــا امــکان مقایســه وضعیــت عدالت طــی ســال های مختلــف فراهم آیــد. نتایج  قــرار 

محاسبات در قالب جدول )7-4۳( ارائه شده است.

جدول 7-4۳: شاخص نسبت دانش آموزان دختر به پسر در متوسطه اول در استان قزوین

نسبت دانش آموزان دختر به پسر در دوره متوسطه اولسال

13890/9079

13900/9175

13910/8949

13920/9028
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نسبت دانش آموزان دختر به پسر در دوره متوسطه اولسال

13930/9120

13940/9095

13950/91۳7

13960/9216

13970/9269

0/9119میانگین

منبع: استخراج از داده های سالنامه های آماری استان قزوین

در نمودار )7-56( وضعیت و روند شــاخص نســبت دانش آموزان پســر به دانش آموزان دختر دوره 
متوسطه اول در استان قزوین طی سال های مختلف نشان داده شده است.

کل اســتان قزویــن. منبــع: محاســبه و  نمــودار 7-56: نســبت دانش آمــوزان دختــر بــه پســر در دوره متوســطه اول در 
کشور و استان قزوین استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

که در جدول و نمودار فوق نشان داده شده است، طی دوره زمانی موردبررسی، حداقل  همچنان 
شــاخص نســبت دانش آموزان دختر به دانش آموزان پسر در مقطع متوسطه اول با عددی معادل 
کثر آن با عددی معادل 0.9269 مربوط به سال 1۳97 است.  0.8249 مربوط به سال 1۳91 و حدا

کل دوره موردبررسی 0.9119 حاصل شده است. میانگین این شاخص برای 
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که  کاهشــی داشــته اســت  طی دوره موردبررســی این شــاخص طی ســال های 1۳91 و 1۳94 روند 
کودکان در دوره متوســطه اول از منظر جنســیتی  کی از برابرتر شــدن فرصت های آموزشــی برای  حا
که نشان می دهد  اســت؛ اما در ســایر سال های دوره موردبررســی این شاخص افزایش یافته است 
که طی این ســال ها نابرابری در برخورداری دانش آموزان از فرصت های آموزشــی از منظر جنسیتی 

در استان قزوین تشدید شده است.

7-4-6- نسبت دانش آموزان دختر به پسر در دوره متوسطه دوم
برای محاسبه این شاخص از رابطه زیر استفاده شده است:

هر اندازه این شــاخص به عدد یک نزدیک باشــد حکایت از برابری بیشــتر جنسیتی در برخورداری 
کــی از نابرابری در دسترســی بــه فرصت های  کمتــر از یــک بودن این شــاخص حا از آمــوزش اســت. 
کل استان و برای ســال های مختلف مورد محاسبه  آموزشــی برای زنان اســت. این شــاخص برای 

گرفته و نتایج محاسبات در قالب جدول )7-44( ارائه شده است. قرار 

جدول 7-44: شاخص نسبت دانش آموزان دختر به پسر در متوسطه دوم در استان قزوین

نسبت دانش آموزان دختر به پسر در دوره متوسطه دومسال

13890/88۳9

13900/8859

13910/8824

13920/86۳7

13930/9224

13940/9496

13950/9509

13960/9564

13970/91۳7

0/9121میانگین

منبع: استخراج از داده های سالنامه های آماری استان قزوین
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در نمودار )7-57( وضعیت و روند شــاخص نســبت دانش آموزان پســر به دانش آموزان دختر دوره 
متوسطه دوم در استان قزوین طی سال های مختلف نشان داده شده است.

کل اســتان قزویــن. منبع: محاســبه و  نمــودار 7-57: نســبت دانش آمــوزان دختــر بــه پســر در دوره متوســطه دوم در 
کشور و استان قزوین استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

که در جدول و نمودار فوق نشان داده شده است، طی دوره زمانی موردبررسی، حداقل  همچنان 
شــاخص نســبت دانش آموزان دختر به دانش آموزان پسر در مقطع متوسطه دوم با عددی معادل 
کثر آن با عددی معادل 0.9564 مربوط به سال 1۳96 است.  0.86۳7 مربوط به سال 1۳92 و حدا

کل دوره موردبررسی 0.9121 حاصل شده است. میانگین این شاخص برای 

کاهشــی داشــته  طــی دوره موردبررســی ایــن شــاخص طــی ســال های 1۳91، 1۳92 و 1۳97 رونــد 
کودکان در دوره متوســطه دوم از منظر  کی از برابرتر شــدن فرصت های آموزشــی برای  که حا اســت 
که نشان  جنسیتی است؛ اما در سایر سال های دوره موردبررسی این شاخص افزایش یافته است 
که طی این ســال ها نابرابری در برخورداری دانش آموزان از فرصت های آموزشــی از منظر  می دهد 

جنسیتی در استان قزوین تشدید شده است.

7-5- وضعیت عدالت اجتماعی در استان قزوین
در این قسمت برای بررسی و ارزیابی عدالت اجتماعی از شاخص ها و معیارهایی مختلفی از قبیل 
کاالهای  کتابخانه ها و ســینماها، ســرانه دسترســی به  کز فرهنگی از قبیل  ســرانه دسترســی به مرا
کتــاب، برنامه هــای رادیویــی و تلویزیونــی، دسترســی بــه فنــاوری اطالعــات و  فرهنگــی از جملــه 
ارتباطات از قبیل تلفن ثابت، تلفن همراه، رایانه و اینترنت، دسترســی به حمایت های ســازمان و 

نهادهای ارائه دهنده خدمات اجتماعی و ... استفاده شده است.
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کتابخانه( کتابخانه )سرانه دسترسی به  7-5-1- نسبت جمعیت به 
کیفیت برخورداری  که می تواند  کتابخانه ها در زمره یکی از معیارهایی اســت  ســطح دسترســی به 
کز فرهنگی را منعکس ســازد. برای محاســبه این شــاخص از رابطه زیر اســتفاده  افراد جامعه از مرا

شده است.

کتابخانه های عمومی برای استان قزوین طی سال های 1۳85  شاخص نسبت جمعیت به تعداد 
تا 1۳97 محاسبه شده و نتیجه آن در قالب جدول )7-45( نشان داده شده است.

کشور کل  کتابخانه های عمومی در استان قزوین و  جدول 7-45: نسبت تعداد جمعیت به تعداد 

کتابخانه های عمومی در استان قزوینسال نسبت تعداد جمعیت به تعداد 

138542۳41

138646188

1387۳8876

1388287۳0

1389264۳8

139024522

13912۳84۳

139225625

13932۳92۳

1394206۳9

13951990۳

139619862

139720422

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 
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 بــرای تحلیــل مقایســه ای رونــد تغییــرات حاصل شــده در شــاخص نســبت جمعیــت بــه تعــداد 
ج در جدول فوق در قالب نمودار )7-57( برای سال های 1۳85  کتابخانه های عمومی نتایج مندر

تا 1۳97 نشان داده شده است.

کتابخانه های عمومی در اســتان قزوین. منبع: محاســبه و  نمــودار 7-57: رونــد تغییــرات نســبت جمعیــت به تعــداد 
کشور و استان قزوین استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

کتابخانه های عمومی  که نمودار فوق نشــان می دهد شاخص نسبت جمعیت به تعداد  همچنان 
در سطح استان قزوین به استثنای دو سال 1۳86 و 1۳92 در سایر سال های دوره 1۳85 تا 1۳97 
که این امر مؤید حرکت روبه جلو مثبت در سطح دسترسی شهروندان  کاهشــی داشــته اســت  روند 

کتابخانه ای بوده است. کتابخانه ها و منابع  استان قزوین به 

کتاب( کتاب به جمعیت )سرانه دسترسی به  7-5-2- نسبت 
کیفیت  که می تواند  کتاب نیز در زمره یکی از معیارهایی است  سطح و میزان سهولت دسترسی به 
برخورداری افراد جامعه از محصوالت فرهنگی را نشــان دهد. برای محاســبه این شاخص از رابطه 

زیر استفاده شده است.

کتاب به جمعیت برای استان قزوین طی سال های 1۳8۳ تا 1۳97 محاسبه شده  شاخص نسبت 
و نتیجه آن در قالب جدول )7-46( نشان داده شده است.
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کتابخانه های عمومی به تعداد جمعیت به در استان قزوین کتاب های موجود در  جدول 7-46: نسبت تعداد 

کتابخانه های عمومی به تعداد جمعیت در استان قزوینسال کتاب های موجود در  نسبت تعداد 

13930/6487

13950/6990

13960/7۳56

13970/741۳

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

 بــرای تحلیــل مقایســه ای رونــد تغییــرات حاصل شــده در شــاخص نســبت جمعیــت بــه تعــداد 
ج در جدول فوق در قالب نمودار )7-58( برای سال های 1۳8۳  کتابخانه های عمومی نتایج مندر

تا 1۳97 نشان داده شده است.

کتابخانه ها در اســتان قزوین. منبع:  کتاب های موجــود در  نمــودار 7-58: رونــد تغییــرات نســبت جمعیت به تعــداد 
کشور و استان قزوین محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

کتابخانه های  کتاب های موجود در  که نمودار فوق نشان می دهد شاخص نسبت تعداد  همچنان 
که ایــن امر مؤید  اســتان بــه جمعیــت ســال های دوره 1۳9۳ تا 1۳97 روند افزایشــی داشــته اســت 
کتابخانــه ای و  حرکــت روبه جلــو مثبــت در ســطح دسترســی شــهروندان اســتان قزویــن به منابــع 

محصوالت فرهنگی بوده است.
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کودکان و  کانون پرورش  کز فرهنگــی و هنری  7-5-3- نســبت جمعیــت به تعداد مرا
نوجوانان

کیفیت عدالت در حوزه فرهنگ را می تواند نشــان دهد، ســطح دسترســی  یکی دیگر از معیارهایی 
کز فرهنگی و هنری است. برای محاسبه این شاخص از رابطه زیر استفاده شده است. به مرا

کز فرهنگی برای استان قزوین طی سال های 1۳8۳ تا 1۳97  شاخص نسبت جمعیت به تعداد مرا
محاسبه شده و نتیجه آن در قالب جدول )7-47( نشان داده شده است.

کــودکان و نوجوانان در  کانون پرورش فکری  کز فرهنگی و هنــری  جــدول 7-47: نســبت تعــداد جمعیت به تعــداد مرا
استان قزوین

کز فرهنگی و هنری در استان قزوینسال نسبت تعداد جمعیت به تعداد مرا

138571450

1386144۳۳6

138789714

138890612

138991516

139092428

139164000

13921۳6667

139362200

1395۳1475

139758682

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 
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کز   بــرای تحلیل مقایســه ای روند تغییرات حاصل شــده در شــاخص نســبت جمعیت بــه تعداد مرا
ج در جــدول فوق در قالب نمودار )7-58( برای ســال های 1۳85 تا  فرهنگــی و هنــری نتایج مندر

1۳97 نشان داده شده است.

کودکان و نوجوانان  کانون پرورش فکری  کز فرهنگی و هنری  نمودار 7-58: روند تغییرات نسبت جمعیت به تعداد مرا
کشور و استان قزوین کشور. منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری  در 

کز فرهنگی و هنری  که نمودار فوق نشان می دهد شاخص نسبت جمعیت به تعداد مرا همچنان 
در سطح استان قزوین به استثنای دو سال 1۳86، 1۳92 و 1۳97 در سایر سال های دوره 1۳85 تا 
کز فرهنگی  کاهشی داشته است. این امر از بهبود وضعیت دسترسی شهروندان به مرا 1۳97 روند 

کودکان و نوجوانان طی سال های مذکور حکایت دارد. کانون پرورش فکری  و هنری 

کل جمعیت 7-5-4- نسبت برنامه های رادیویی تولیدشده به 
کیفیت عدالت در حوزه فرهنگ را می تواند نشان دهد، سطح و میزان  که  یکی دیگر از معیارهایی 
برخورداری جمعیت از برنامه های رادیویی تولیدشــده در ســطح استان است. برای محاسبه این 

شاخص از رابطه زیر استفاده شده است.

کل جمعیت )برحســب هزار نفر( برای اســتان  شــاخص نســبت برنامه های رادیویی تولیدشــده به 
قزوین طی ســال های 1۳85 تا 1۳97 محاســبه شــده و نتیجه آن در قالب جدول )7-48( نشــان 

داده شده است.
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کل جمعیت )برحســب هزار نفر( در اســتان  جدول 7-48: نســبت تعداد ســاعات برنامه های رادیویی تولیدشــده به 
قزوین

نسبت تعداد ساعات برنامه رادیویی تولیدشده به جمعیت در استان قزوینسال

13852/05

13862/00

13872/22

13882/50

13892/57

13902/78

13912/86

13922/89

13932/7۳

13952/87

13962/82

13972/74

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

 بــرای تحلیــل مقایســه ای رونــد تغییــرات حاصل شــده در شــاخص نســبت برنامه هــای رادیویــی 
ج در جدول فــوق در قالب نمودار )7- کل جمعیت )برحســب هــزار نفر( نتایج مندر تولیدشــده به 

59( برای سال های 1۳85 تا 1۳97 نشان داده شده است.

نمودار 7-59: روند تغییرات نسبت تعداد ساعات برنامه رادیویی تولیدشده به جمعیت )هزار نفر( در استان قزوین. 
کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 
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کل جمعیت  بــر اســاس نمــودار فــوق، روند شــاخص نســبت برنامه هــای رادیویــی تولیدشــده بــه 
)برحســب هــزار نفــر( در اغلب ســال های دوره موردبررســی )1۳95 تا 1۳97( در اســتان قزوین روند 
صعــودی داشــته اســت و حکایــت از رونــد فزاینــده تولیــد برنامه هــای رادیویــی و فرهنگی توســط 

سازمان صداوسیمای استان قزوین داشته است.

کل جمعیت 7-5-5- نسبت برنامه های تلویزیونی تولیدشده به 
که عدالت در حوزه فرهنگ را می تواند نشان دهد، سطح و میزان برخورداری  از معیارهای دیگری 
جمعیت از برنامه های تلویزیونی تولیدشــده در ســطح استان است. برای محاسبه این شاخص از 

رابطه زیر استفاده شده است.

کل جمعیت )برحسب هزار نفر( برای استان  شــاخص نســبت برنامه های تلویزیونی تولیدشــده به 
قزویــن طی ســال های 1۳85 تا 1۳97 محاســبه شــده و نتیجــه آن در قالب جدول )7-49( نشــان 

داده شده است.

کل جمعیت )برحسب هزار نفر( در استان قزوین جدول 7-49: نسبت برنامه های تلویزیونی تولیدشده به 

نسبت تعداد ساعات برنامه تلویزیونی تولیدشده به جمعیت در استان قزوینسال

13850/74

13860/76

13870/78

13880/82

13890/75

13900/77

13910/98

13921/19

13931/10

13951/21

13961/16

13971/22

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 
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 بــرای تحلیــل مقایســه ای رونــد تغییرات حاصل شــده در شــاخص نســبت برنامه هــای تلویزیونی 
ج در جدول فــوق در قالب نمودار )7- کل جمعیت )برحســب هــزار نفر( نتایج مندر تولیدشــده به 

60( برای سال های 1۳85 تا 1۳97 نشان داده شده است.

نمودار 7-60: روند تغییرات نسبت تعداد ساعات برنامه تلویزیونی تولیدشده به جمعیت )هزار نفر( در استان قزوین. 
کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

کل دوره موردبررســی شــاخص نســبت برنامه هــای رادیویی  کــه مالحظه می شــود طی  همچنــان 
کل جمعیــت )برحســب هــزار نفر( در اســتان قزوین روند نوســانی را تجربــه نموده و  تولیدشــده بــه 
درعین حال این شــاخص روند صعودی را تجربه نموده اســت. این امر نشــان دهنده بهبود سطح 

برخورداری شهروندان استان از برنامه تلویزیونی تولیدشده سطح استان است.

7-5-6- نسبت جمعیت به تعداد سینما
شاخص نسبت جمعیت به تعداد سینما نیز یکی دیگر از معیارهایی است که می تواند نشان دهنده 
میزان دسترســی شــهروندان به محصوالت فرهنگی باشد. برای محاسبه این شاخص از رابطه زیر 

استفاده شده است.

این شــاخص به طور مقایســه ای برای اســتان قزوین ســال های 1۳85 تا 1۳97 محاســبه شــده و 
نتیجه آن در قالب جدول )7-50( نشان داده شده است.
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جدول 7-50: نسبت تعداد جمعیت به تعداد سینما در استان قزوین

نسبت تعداد جمعیت به تعداد سینما در استان قزوینسال

1385571600

1386577۳45

138758۳140

1388588975

1389594855

1390600785

1391608000

1392615000

1393622000

1395419666

1396424586

13974۳0۳۳۳

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

 برای تحلیل مقایســه ای روند تغییرات حاصل شــده در شــاخص نســبت جمعیت به تعداد سینما 
ج در جدول فوق در قالب نمودار )7-61( برای ســال های 1۳85 تا 1۳97 نشــان داده  نتایــج منــدر

شده است.

نمودار 7-61: روند تغییرات نســبت جمعیت به تعداد ســینما در اســتان قزوین. منبع: محاســبه و استخراج بر اساس 
کشور و استان قزوین داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 
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کل دوره موردبررســی شــاخص نســبت جمعیــت به تعداد  که طی  کی از آن اســت  نمــودار فــوق حا
ســینما در اســتان قزوین از ســال 1۳85 تا 1۳9۳ با توجه به ثابت بودن تعداد ســینما ازیک طرف و 
رشــد تدریجی جمعیت از طرف دیگر افزایش نامحسوســی را تجربه نموده اســت. از ســال 1۳9۳ به 

بعد به دلیل افزایش تعداد سینما، سطح دسترسی شهروندان به سینما بهبود یافته است.

کل جمعیت 7-5-7- نسبت تعداد صندلی های سینما به 
کــه می تواند  در زمینــه دسترســی بــه محصــوالت فرهنگی قابل ارائه در ســینماها شــاخص دیگری 
تصویری از چگونگی دسترسی شهروندان به این امکانات را منعکس سازد، معیار نسبت جمعیت 
بــه تعداد صندلی های ســینما )گنجایش ســینما( اســت. برای محاســبه این شــاخص از رابطه زیر 

استفاده شده است.

شــاخص نســبت جمعیــت بــه تعــداد صندلــی ســینما به طــور مقایســه ای بــرای اســتان قزوین طی 
سال های 1۳85 تا 1۳97 محاسبه شده و نتیجه آن در قالب جدول )7-51( نشان داده شده است.

جدول 7-51: نسبت تعداد جمعیت به تعداد صندلی های سینما در استان قزوین

نسبت تعداد جمعیت به تعداد صندلی سینما در استان قزوینسال
1385114۳
13861155
1387972
13881۳86
1389991
13901202
13912211
13921۳82
1393۳110
13951574
13961550
13971571

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 
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 برای تحلیل مقایســه ای روند تغییرات حاصل شــده در شاخص نسبت جمعیت به تعداد صندلی 
ج در جدول فوق در قالب نمودار )7-62( برای سال های 1۳85 تا 1۳97 نشان  سینما نتایج مندر

داده شده است.

نمودار 7-62: روند تغییرات نسبت جمعیت به تعداد صندلی سینما در استان قزوین. منبع: محاسبه و استخراج بر 
کشور و استان قزوین اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

کل دوره موردبررســی شــاخص نســبت جمعیــت به تعداد  که طی  کی از آ ن اســت  نمــودار فــوق حا
صندلی سینما در استان قزوین روند نوسانی را طی نموده است.

7-5-8- نسبت جمعیت برخوردار از تلفن همراه
کــه می تواند میزان  ســطح و میــزان برخــورداری جمعیــت از تلفــن همراه یکــی از معیارهایی اســت 
عدالــت در برخــورداری از خدمــات فنــاوری ارتباطات و اطالعات را منعکس ســازد. برای محاســبه 

این شاخص از رابطه زیر استفاده شده است.

کل جمعیت به طور مقایسه ای برای استان  شاخص نسبت تعداد جمعیت دارای تلفن همراه به 
قزوین طی سال های مختلف محاسبه شده و نتیجه آن در قالب جدول )7-52( نشان داده شده 

است.
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جدول 7-52: نسبت تعداد جمعیت برخوردار از تلفن همراه در استان قزوین

نسبت تعداد جمعیت برخوردار از تلفن همراه در استان قزوینسال

13890/5۳9

13920/682

13940/7۳6

13960/821

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

 برای تحلیل مقایســه ای روند تغییرات حاصل شــده در شاخص تعداد جمعیت دارای تلفن همراه 
ج در جدول فــوق در قالب نمــودار )7-6۳( برای ســال های مختلف  کل جمعیــت نتایــج مندر بــه 

نشان داده شده است.

کل جمعیت در اســتان قزوین. منبع: محاســبه و  نمودار 7-6۳: روند تغییرات نســبت جمعیت دارای تلفن همراه به 
کشور و استان قزوین استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

کی از آن است که طی سال های دوره موردبررسی تعداد جمعیت دارای تلفن همراه  نمودار فوق حا
کل جمعیت در اســتان قزوین طی ســال های اخیر روند روبه رشدی را تجربه نموده است. این  به 
که وضعیت دسترســی شــهروندان در اســتان قزوین به خدمات مرتبط با تلفن  امر نشــان می دهد 

همراه طی سال های اخیر بهبود یافته است.
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7-5-9- نسبت خانوارهای دارای تلفن ثابت
که می تواند میزان  ســطح و میــزان برخــورداری خانوارها از تلفــن ثابت نیز یکی از معیارهایی اســت 
عدالــت در برخــورداری از خدمــات فنــاوری ارتباطات و اطالعات را منعکس ســازد. برای محاســبه 

این شاخص از رابطه زیر استفاده شده است.

کل خانوارها به طــور مقایســه ای برای  شــاخص نســبت تعــداد خانوارهــای دارای تلفــن ثابــت بــه 
اســتان قزوین طی ســال های مختلف محاســبه شــده و نتیجه آن در قالب جدول )7-5۳( نشــان 

داده شده است.

جدول 7-5۳: نسبت تعداد خانوارهای دارای تلفن ثابت در استان قزوین

نسبت تعداد خانوارهای دارای تلفن ثابت در استان قزوینسال

13890/969

13920/979

13940/989

13960/989

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

 برای تحلیل مقایسه ای روند تغییرات حاصل شده در شاخص تعداد خانوارهای دارای تلفن ثابت 
ج در جدول فــوق در قالب نمــودار )7-64( برای ســال های مختلف  کل خانوارهــا نتایــج منــدر بــه 

نشان داده شده است.
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کل جمعیت در اســتان قزوین. منبع:  نمــودار 7-64: رونــد تغییــرات نســبت تعــداد خانوارهای دارای تلفــن ثابت بــه 
کشور و استان قزوین محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

که طی ســال های دوره موردبررســی تعداد خانوارهای دارای تلفن  کی از آن اســت  نمودار فوق حا
کل خانوارها در اســتان قزوین طی ســال های اخیر روند صعودی را تجربه نموده اســت.  ثابــت بــه 
که وضعیت دسترســی شــهروندان در اســتان قزوین به خدمــات مرتبط با  ایــن امر نشــان می دهد 

تلفن ثابت طی سال های اخیر بهبود یافته است.

7-5-10- نسبت جمعیت استفاده کننده از رایانه
که می تواند میزان عدالت در  ســطح و میزان برخورداری جمعیت از رایانه یکی از معیارهایی اســت 
برخورداری از خدمات فناوری ارتباطات و اطالعات را منعکس ســازد. برای محاســبه این شاخص 

از رابطه زیر استفاده شده است.

کل جمعیت به طور مقایســه ای برای  شــاخص نســبت تعداد جمعیت اســتفاده کننده از رایانه به 
اســتان قزوین طی ســال های مختلف محاســبه شــده و نتیجه آن در قالب جدول )7-54( نشــان 

داده شده است.
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جدول 7-54: نسبت تعداد جمعیت استفاده کننده از رایانه در استان قزوین

نسبت تعداد جمعیت استفاده کننده از رایانه در استان قزوینسال

13890.278

13920.۳۳2

13940.۳67

13960.524

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

 بــرای تحلیــل مقایســه ای روند تغییرات حاصل شــده در شــاخص تعــداد جمعیت اســتفاده کننده 
ج در جدول فــوق در قالب نمــودار )7-65( برای ســال های  کل جمعیــت نتایــج مندر از رایانــه بــه 

مختلف نشان داده شده است.

کل جمعیت در اســتان قزوین. منبع:  نمودار 7-65: روند تغییرات نســبت جمعیت دارای اســتفاده کننده از رایانه به 
کشور و استان قزوین محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

که طی ســال های دوره موردبررســی تعداد جمعیت استفاده کننده  کی از آن اســت  نمودار فوق حا
کل جمعیــت در اســتان قزوین طی ســال های اخیر رونــد روبه رشــدی را تجربه نموده  از رایانــه بــه 
که وضعیت دسترسی شهروندان در استان قزوین به رایانه و فناوری  است. این امر نشان می دهد 

اطالعات طی سال های اخیر بهبود یافته است.
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7-5-11- نسبت خانوارهای استفاده کننده از رایانه
که می تواند میزان عدالت  سطح و میزان برخورداری خانوارها از رایانه نیز یکی از معیارهایی است 
در برخــورداری از خدمــات فنــاوری ارتباطــات و اطالعــات را منعکــس ســازد. بــرای محاســبه ایــن 

شاخص از رابطه زیر استفاده شده است.

کل خانوارها به طور مقایسه ای برای استان  شاخص نسبت تعداد خانوارهای برخوردار از رایانه به 
قزویــن طی ســال های مختلف محاســبه شــده و نتیجــه آن در قالب جــدول )7-55( نشــان داده 

شده است.

جدول 7-55: نسبت تعداد خانوارهای برخوردار از رایانه در استان قزوین

نسبت تعداد خانوارهای استفاده کننده از رایانه در استان قزوینسال

13890/۳54

13920/425

13940/558

13960/689

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

 برای تحلیل مقایسه ای روند تغییرات حاصل شده در شاخص تعداد خانوارهای برخوردار از رایانه 
ج در جدول فــوق در قالب نمــودار )7-66( برای ســال های مختلف  کل جمعیــت نتایج منــدر بــه 

نشان داده شده است.



9ف4لصف7ـ  انداته  یتا ب شیت عدالت در اونا  :زبین م  ی دیع منارف عبتا ب وبونایف

کل خانوارها در اســتان قزوین. منبع: محاسبه و  نمودار 7-66: روند تغییرات نســبت خانوارهای برخوردار از رایانه به 
کشور و استان قزوین استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

که طی ســال های دوره موردبررســی تعــداد خانوارهــای برخوردار  کــی از آن اســت  نمــودار فــوق حا
کل خانوارهــا در اســتان قزوین طی ســال های اخیر رونــد روبه رشــدی را تجربه نموده  از رایانــه بــه 
که وضعیت دسترســی خانوارها در استان قزوین به رایانه و فناوری  اســت. این امر نشــان می دهد 

اطالعات طی سال های اخیر بهبود یافته است.

کاربر اینترنت 7-5-12- نسبت جمعیت 
که می توانــد میزان  ســطح و میــزان برخــورداری جمعیــت از اینترنــت نیز یکــی از معیارهایی اســت 
عدالــت در برخــورداری از خدمــات فنــاوری ارتباطات و اطالعات را منعکس ســازد. برای محاســبه 

این شاخص از رابطه زیر استفاده شده است.

کل جمعیت به طور مقایسه ای برای  شــاخص نســبت تعداد جمعیت استفاده کننده از اینترنت به 
اســتان قزوین طی ســال های مختلف محاســبه شــده و نتیجه آن در قالب جدول )7-56( نشــان 

داده شده است.
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جدول 7-56: نسبت تعداد جمعیت استفاده کننده از اینترنت در استان قزوین

نسبت تعداد جمعیت استفاده کننده از اینترنت در استان قزوینسال

13890/15۳

13920/269

13940/۳77

13960/645

منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه استان قزوین

 برای تحلیل مقایســه ای روند تغییرات حاصل شــده در شــاخص تعداد جمعیت اســتفاده کننده از 
ج در جدول فوق در قالــب نمودار )7-67( برای ســال های  کل جمعیــت نتایج منــدر اینترنــت بــه 

مختلف نشان داده شده است.

کل جمعیت در استان قزوین. منبع:  نمودار 7-67: روند تغییرات نسبت جمعیت دارای استفاده کننده از اینترنت به 
کشور و استان قزوین محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

که طی ســال های دوره موردبررســی تعداد جمعیت استفاده کننده  کی از آن اســت  نمودار فوق حا
کل جمعیت در اســتان قزوین طی ســال های اخیر روند روبه رشــدی را تجربه نموده  از اینترنت به 
که وضعیت دسترســی شهروندان در اســتان قزوین به اینترنت طی  اســت. این امر نشــان می دهد 

سال های اخیر بهبود یافته است.



ف43لصف7ـ  انداته  یتا ب شیت عدالت در اونا  :زبین م  ی دیع منارف عبتا ب وبونایف

7-5-13- نسبت خانوارهای با دسترسی به اینترنت در محل سکونت
که  ســطح و میزان برخورداری خانوارها به اینترنت در محل ســکونت نیز یکی از معیارهایی اســت 
می توانــد میــزان عدالت در برخــورداری از خدمات فناوری ارتباطات و اطالعات را منعکس ســازد. 

برای محاسبه این شاخص از رابطه زیر استفاده شده است.

کل خانوارها به طور  شاخص نسبت تعداد خانوارهای با دسترسی به اینترنت در محل سکونت به 
مقایســه ای برای اســتان قزوین طی ســال های مختلف محاسبه شده و نتیجه آن در قالب جدول 

)7-57( نشان داده شده است.

جدول 7-57: نسبت تعداد خانوارهای با دسترسی به اینترنت در محل سکونت در استان قزوین

نسبت تعداد جمعیت استفاده کننده از اینترنت در استان قزوینسال

13890.215

13920.۳19

13940.514

13960.767

منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه استان قزوین

 برای تحلیل مقایســه ای روند تغییرات حاصل شــده در شــاخص تعداد خانوارهای با دسترسی به 
ج در جــدول فوق در قالب نمودار )68-7(  کل خانوارها نتایج مندر اینترنــت در محل ســکونت به 

برای سال های مختلف نشان داده شده است.
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کل خانوارها در  نمــودار 7-68: رونــد تغییرات نســبت تعداد خانوارهای با دسترســی به اینترنت در محل ســکونت بــه 
کشور و استان قزوین استان قزوین. منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

کی از آن است که طی سال های دوره موردبررسی شاخص نسبت تعداد خانوارهای  نمودار فوق حا
کل خانوارها در اســتان قزوین طی ســال های اخیر  بــا دسترســی بــه اینترنت در محل ســکونت بــه 
که وضعیت دسترسی خانوارها در  روند روبه رشــدی را تجربه نموده اســت. این امر نشان می دهد 

استان قزوین به اینترنت در محل سکونت طی سال های اخیر بهبود یافته است.

7-5-14- سرانه دسترسی به حمل ونقل عمومی درون شهری )نسبت جمعیت به 
وسایل نقلیه عمومی(

از خدمــات شــهری، فراهــم نمــودن شــرایط و  ابعــاد عدالــت در اســتفاده و بهره منــدی  از  یکــی 
مقدمات الزم برای دسترســی شــهروندان به ناوگان حمل ونقل شهری است و استفاده از خدمات 
حمل ونقل عمومی اســت. یکی از بســترهای الزم برای تقویت دسترســی جمعیت برای اســتفاده 
از حمل ونقــل عمومی شــهری، تجهیز شــهرها به نــاوگان حمل ونقل عمومی و وســایل حمل ونقل 
عمومی درون شــهری متناســب با نیاز جمعیت اســت. شــاخص دسترســی به حمل ونقل عمومی 
درون شــهری یکی از معیارهای ارزیابی این موضوع اســت. برای محاسبه این شاخص از رابطه زیر 

استفاده شده است.



433لصف7ـ  انداته  یتا ب شیت عدالت در اونا  :زبین م  ی دیع منارف عبتا ب وبونایف

شــاخص نســبت تعداد جمعیت به تعداد وســایل نقلیه عمومی درون شــهری به طور مقایســه ای 
بــرای اســتان قزوین طی ســال های مختلف محاســبه شــده و نتیجه آن در قالب جــدول )58-7( 

نشان داده شده است.

جدول 7-58: نسبت تعداد جمعیت به تعداد وسایل نقلیه عمومی درون شهری در استان قزوین

نسبت تعداد جمعیت به تعداد وسایل نقلیه عمومی درون شهری در استان قزوینسال

1393214

1394221

1395225

1396227

13972۳1

منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین

 برای تحلیل مقایســه ای روند تغییرات حاصل شــده در شــاخص نســبت تعداد جمعیت به تعداد 
ج در جدول فــوق در قالب نمــودار )7-69( برای  وســایل نقلیــه عمومی درون شــهری نتایج منــدر

سال های مختلف نشان داده شده است.

نمــودار 7-68: رونــد تغییرات نســبت تعداد جمعیت به تعداد وســایل نقلیه عمومی درون شــهری در اســتان قزوین. 
منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین
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که طی ســال های دوره موردبررسی شاخص نسبت تعداد جمعیت  کی از آن اســت  نمودار فوق حا
به تعداد وســایل نقلیه عمومی درون شــهری در اســتان قزوین طی سال های اخیر روند افزایشی را 
که تعداد وسایل نقلیه عمومی درون شهری متناسب  تجربه نموده اســت. این امر نشــان می دهد 
خ رشــد جمعیت افزایش نیافته اســت و لذا وضعیت دسترســی به وســایل حمل ونقل عمومی  با نر

طی سال های اخیر تضعیف  شده است.

کل راه ها در مناطق روستایی 7-5-15- نسبت راه های آسفالته به 
دسترســی مناســب روســتائیان بــه راه های آســفالته نقش مؤثــری در برخــورداری عادالنــه آن ها از 
کل راه های مناطق روستایی  سیستم حمل ونقل جاده ای استان دارد. نسبت راه های آسفالته به 
که می تواند این خصیصه را تا حدودی اندازه گیری نماید. برای محاســبه  یک از معیارهایی اســت 

این شاخص از رابطه زیر استفاده شده است.

کل راههای روستایی به طور مقایســه ای برای استان قزوین  شــاخص نســبت راههای آســفالته به 
طی سال های مختلف محاسبه شده و نتیجه آن در قالب جدول )7-59( نشان داده شده است.

کل راه های روستایی در استان قزوین جدول 7-59: نسبت راه های آسفالته به 

کل راه های روستاییسال نسبت راه های آسفالته به 

13930.7205

13940.7019

13950.7710

13960.7757

13970.79۳2

منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین



435لصف7ـ  انداته  یتا ب شیت عدالت در اونا  :زبین م  ی دیع منارف عبتا ب وبونایف

کل   بــرای تحلیــل مقایســه ای روند تغییرات حاصل شــده در شــاخص نســبت راه های آســفالته به 
ج در جــدول فوق در قالب نمودار )7-70( برای ســال های مختلف  راه هــای روســتایی نتایج مندر

نشان داده شده است.

کل راه های مناطق روستایی در استان قزوین. منبع: محاسبه  نمودار 7-70: روند تغییرات نسبت راه های آسفالته به 
و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین

کــه بــه غیــر از ســال 1۳94، در ســایر ســال های دوره موردبررســی  کــی از آن اســت  نمــودار فــوق حا
کل راه های روســتایی در اســتان قزوین طی ســال های اخیر  شــاخص نســبت راه های آســفالته به 
که وضعیت دسترسی به روستائیان به  روند افزایشی را تجربه نموده است. این امر نشان می دهد 

جاده های آسفالته طی سال های اخیر بهبود یافته است.

7-5-16- سرانه دسترسی به تأسیسات و مکان های ورزشی
که می تواند دربردارنده آثار  ســطح دسترســی به مکان ها و تأسیسات ورزشــی یکی از مواردی است 
مثبــت در حــوزه ســالمت باشــد و هــم متضمــن آثار اجتماعــی و حتی فرهنگــی باشــد. از این منظر 
دسترســی بــه امکانان ورزشــی هم در زمره عدالت بهداشــتی و ســالمت قرار می گیــرد و هم با توجه 
بــه ابعــاد اجتماعــی و فرهنگی آن می توانــد بعد عدالت اجتماعی و فرهنگی را نیز متاثر ســازد. بدن 
گرفته است.  منظور در این قسمت سرانه دسترسی به تأسیسات و مکان های ورزشی مد نظر قرار 

برای محاسبه این شاخص از رابطه زیر استفاده شده است.
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شــاخص نســبت تعداد جمعیت به تعداد تأسیسات و مکان های ورزشــی به طور مقایسه ای برای 
اســتان قزوین طی ســال های مختلف محاســبه شــده و نتیجه آن در قالب جدول )7-60( نشــان 

داده شده است.

جدول 7-60: نسبت تعداد جمعیت به تعداد تأسیسات و مکان های ورزشی در استان قزوین

نسبت تعداد جمعیت به تعداد تأسیسات و مکان های ورزشی در استان قزوینسال

13936010

13945967

13956008

13965977

139758۳5

منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین

 برای تحلیل مقایســه ای روند تغییرات حاصل شــده در شــاخص نســبت تعداد جمعیت به تعداد 
ج در جــدول فــوق در قالــب نمــودار )7-71( بــرای  تأسیســات و مکان هــای ورزشــی نتایــج منــدر

سال های مختلف نشان داده شده است.

نمودار 7-71: روند تغییرات نسبت تعداد جمعیت به تعداد تأسیسات و مکان های در استان قزوین. منبع: محاسبه 
و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین



437لصف7ـ  انداته  یتا ب شیت عدالت در اونا  :زبین م  ی دیع منارف عبتا ب وبونایف

که طی ســال های دوره موردبررسی شاخص نسبت تعداد جمعیت  کی از آن اســت  نمودار فوق حا
کاهشی را تجربه  به تعداد تأسیسات و مکان های ورزشی در استان قزوین طی سال های اخیر روند 
که وضعیت دسترسی به تأسیسات و مکان های ورزشی طی  نموده اســت. این امر نشــان می دهد 

سال های اخیر بهبود یافته است.

 





مقدمه
که فهرســت و شناســنامه آن هــا در فصل پنجم  در فصــل قبــل در چارچوب شــاخص های منتخب 
ارائه شده است و با استفاده از داده های آرشیوی اقدام به محاسبه شاخص های مختلف عدالت 
در ســطح اســتان قزوین شده و بر اساس شاخص های مختلف، وضعیت عدالت در سطح مناطق 
شهری و روستایی استان قزوین در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و بهداشتی 
گرفــت. در ایــن فصــل ســعی بــر آن اســت تــا در چارچوب شــاخص های  مــورد تجزیه وتحلیــل قــرار 
منتخب اقدام به محاســبه شاخص های عدالت در سطح شهرستان های شش گانه استان قزوین 
گردد تا از این مسیر امکان مقایسه وضعیت عدالت بین شش شهرستان استان قزوین فراهم آید.

8 بررسی و مقایسه وضعيت 
عدالت در سطح شهرستان های 
استان قزوين

فصل8:  بررسی و مقایسه وضعیت 
عدالت در سطح شهرستان های 
استان قزوین
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کشوری شکل 8-1: شهرستان های استان قزوین بر اساس تقسیمات 

که در شکل )8-1( نشان داده شده است،  کشوری، همچنان  بر اساس آخرین وضعیت تقسیمات 
کســتان، بوئین زهرا، آبیک، البرز و آوج( 25 شهر  اســتان قزوین دارای شــش شهرســتان )قزوین، تا
کستان، اسفرورین، ضیاءآباد، خرمدشت،  )قزوین، اقبالیه، محمدیه، الوند، محمودآباد نمونه، تا
کوهین، بیدستان، ارداق،  کالیه، آبگرم، آبیک،  آوج، شال، دانسفهان، بوئین زهرا، رازمیان، معلم 

کعلی، نرجه، سگزآباد و سیردان( و 19 بخش، 46 دهستان، 1150 آبادی است. خا

الزم بــه ذکــر اســت بــا توجــه بــه عــدم اینکــه بســیاری از داده هــا و اطالعــات موردنیــاز برای محاســبه 
شــاخص های عدالــت در ســطح شهرســتان و بــه تفکیک شهرســتان های اســتان وجــود نــدارد1 و در 
گزارش های آماری نیز، داده های تفکیکی از این موارد در دســت نیســت، برای محاســبه  آمارنامه ها و 
برخی از شــاخص ها و به طور خاص شــاخص های عدالت اقتصادی از جمله شــاخص های نابرابری و 
شاخص های فقر محدودیت جدی وجود دارد. لذا در این فصل امکان محاسبه برخی از شاخص های 

گرفت، وجود ندارد. که در فصل قبل مورد محاسبه و بررسی قرار  اقتصادی عدالت به گونه ای 

کشــور از چنیــن محدودیتی  1-  البتــه چنیــن مشــکل و محدودیتــی صرفــًا برای اســتان قزوین نیســت و تمامی اســتان های 
کشــور، بســیاری از داده ها و اطالعات به تفکیک شهرستان ها  برخوردارند و به طورکلی بر اســاس نظام آماری تعریف شــده در 
کم  تولید و منتشــر نمی شــوند. از این لحاظ محاســبه بخش قابل توجهی از شــاخص های عدالت با توجه به شرایط فعلی حا

گرفتن داده ها و اطالعات موجود و منتشرشده ، میسر نیست. کشور و با در نظر  بر نظام آماری 
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8-1- وضعیت عدالت آموزشــی در سطح شهرستان های شش گانه استان 
قزوین

در این بخش به منظور بررسی وضعیت عدالت آموزشی در سطح شهرستان های استان قزوین از 
گرفته شــده اســت.  گرفت، بهره  که در فصل پنج مورد اشــاره قرار  معیارها و شــاخص های منتخب 
خ باســوادی، 2- نســبت دانش آمــوز به معلم، ۳- نســبت دانش آموز به  شــاخص هایی چــون 1- نر
کالس  کادر اداری و پشــتیبانی حوزه آموزش، نســبت دانش آموز به آموزشگاه، نسبت دانش آموز به 
گرفته و مبتنی بر آن ها وضعیت  که مورد محاســبه قرار  درس و... از جمله شــاخص هایی هســتند 
عدالــت آموزشــی در اســتان قزوین تحلیل شــده اســت. نتیجه ایــن تحلیل ها ذیال مورد اشــاره قرار 

گرفته است.

خ باسوادی 8-1-1- نر
این شــاخص یکی از مهم ترین شــاخص های نشــان دهنده ســطح بهره مندی افراد جامعه از نظام 
کل جمعیت حاصل می شــود.  آموزشــی محســوب می شــود و از تقســیم تعداد جمعیت باســواد به 

برای محاسبه این شاخص از رابطه زیر استفاده شده است:

کل استان و هم به تفکیک برای مناطق شهری و روستایی استان و برای  شاخص مذکور هم برای 
گرفته اســت تا امکان مقایســه وضعیت عدالــت در مناطق  ســال های مختلــف مورد محاســبه قرار 

شهری و روستایی فراهم آید. نتایج محاسبات در قالب جدول )8-1( ارائه شده است.

خ باسوادی در استان قزوین جدول 8-1: شاخص نر

سال
 کل استان

قزوین
 شهرستان

آبیک
 شهرستان

آوج
 شهرستان

البرز
 شهرستان
بوئین زهرا

 شهرستان
کستان تا

 شهرستان
قزوین

138585/785/8-89/478/579/888/۳

139084/185/8-8777/480/485/8

139588/689/178/492/584/۳84/689/8

منبع: استخراج از داده های سالنامه های آماری استان قزوین
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خ باســوادی در شهرســتان های اســتان قزوین به طور مقایســه ای بر  در نمــودار )8-1( وضعیــت نر
اساس سرشماری انجام یافته طی سال های 1۳85، 1۳90 و 1۳95 نشان داده شده است.

خ باســوادی شهرســتان های اســتان قزوین. محاســبه و اســتخراج بر اســاس داده های مرکز آمار ایران.  نمودار 8-1: نر
کشور و استان قزوین سالنامه آماری 

کــه در نمــودار نشــان داده شــده اســت، بر اســاس نتایــج هر ســه سرشــماری مربوط به  همچنــان 
خ باسوادی استان مربوط به شهرستان البرز است و به  سال های 1۳85، 1۳90 و 1۳95 باالترین نر
خ باسوادی در وضعیت مناسب تری نسبت به 5 شهرستان دیگر  عبارتی شهرستان البرز از منظر نر
خ باســوادی با فاصله اندکی به شهرســتان قزوین تعلق دارد.  اســتان قرار دارد. رتبه دوم از منظر نر
بر اساس سرشماری سال 1۳95 شهرستان آوج نسبت به سایر شهرستان ها ضعیف ترین وضعیت 

خ باسوادی دارا است. را از منظر نر

خ باسوادی هر شش شهرستان استان قزوین  به طورکلی بر اساس نتایج سرشماری سال 1۳95، نر
نسبت به دوره سرشماری قبلی یعنی سال 1۳90 بهبود یافته است.

8-1-2- نسبت دانش آموز به معلم
این شاخص از تقسیم تعداد دانش آموزان به تعداد معلمان حاصل می شود و به نوعی نشان دهنده 
که به ازای هرچند دانش آموز یک معلم وجود دارد. این شاخص با استفاده از رابطه زیر  این است 

قابل محاسبه است.
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شــاخص نسبت دانش آموز به معلم به تفکیک برای شهرستان های استان قزوین برای سال های 
گرفته و در جدول )8-2( منعکس شده است. مختلف مورد محاسبه قرار 

جدول 8-2: نسبت دانش آموز به معلم در شهرستان های استان قزوین در سال 1۳98

 کل استانسال
قزوین

 شهرستان
آبیک

 شهرستان
آوج

 شهرستان
البرز

 شهرستان
بوئین زهرا

 شهرستان
کستان تا

 شهرستان
قزوین

139121/2915/7025/9917/8119/۳924/1621/29

139220/۳521/1626/4۳17/9619/582۳/4920/۳5

139321/0017/2۳28/7419/2520/9۳24/4721/00

139421/5117/1829/7518/5620/5۳24/2521/51

13952۳/9021/70۳۳/6921/052۳/6726/472۳/90

139625/5821/4۳۳6/7221/6524/8028/1925/58

139728/672۳/۳۳4۳/992۳/8826/95۳1/1928/67

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

 بــرای تحلیــل رونــد تغییــرات حاصل شــده در شــاخص نســبت دانش آمــوز بــه معلــم در ســطح 
ج در جدول فوق در قالب نمودار )8-2( برای سال های  شهرستان های استان قزوین نتایج مندر

1۳91 تا 1۳97 نشان داده شده است.

نمودار 8-2: روند تغییرات نسبت دانش آموز به معلم در شهرستان های استان قزوین. منبع: محاسبه و استخراج بر 
کشور و استان قزوین اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 
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کی از آن  مقایســه شــاخص نســبت دانش آموز به معلم در ســطح شهرستان های اســتان قزوین حا
که طی ســال های مختلف دوره موردبررسی، این شــاخص در سطح شهرستان البرز از سایر  اســت 
که وضعیــت برخــورداری دانش آموزان  شهرســتان ها باالتــر بــوده و این امر نشــان دهنده آن اســت 
کادر آموزشــی و معلمان در شــرایط نامناســب تری نسبت به ســایر شهرستان ها  شهرســتان البرز از 
که نســبت دانش آموز به معلم در آن  قرار دارد. بعد از شهرســتان البرز، شهرســتان قزوین قرار دارد 
کم باالی دانش آموز در این دو  باالتر از ســایر شهرســتان ها قرار دارد. یکی از دالیل چنین امری ترا
شهرســتان اســت. دو شهرســتان آوج و بوئین زهرا از منظر شــاخص نســبت دانش آموز به معلم در 

شرایط نسبتا مناسب تری نسبت به دیگر شهرستان ها برخوردارند.

کادر اداری حوزه آموزش 8-1-3- نسبت دانش آموز به 
کیفیــت آموزشــی از اهمیــت  کادر اداری حــوزه آموزشــی نیــز در ارائــه برنامه هــای بــا  برخــورداری از 
قابل مالحظه ای برخوردار است. به منظور بررسی این امر می توان از شاخص نسبت دانش آموز به 

کادر اداری حوزه آموزش بهره برد. این شاخص از طریق رابطه زیر محاسبه می شود:

کادر اداری به تفکیک برای شهرستان های شش گانه استان قزوین  شــاخص نسبت دانش آموز به 
گرفته و نتایج آن در جدول )8-۳( منعکس  کل طی دوره زمانی 1۳91 تا 1۳97 مورد محاســبه قرار 

شده است.

کارکنان اداری و دفتری در شهرستان های استان قزوین جدول 8-۳: نسبت دانش آموز به 

 کل استانسال
قزوین

 شهرستان
آبیک

 شهرستان
آوج

 شهرستان
البرز

 شهرستان
بوئین زهرا

 شهرستان
کستان تا

 شهرستان
قزوین

139140/7828/0645/90۳5/8۳۳5/49۳9/7740/78

1392۳8/5721/7947/77۳4/07۳5/25۳8/80۳8/57

139340/6428/8148/56۳5/85۳6/0940/0740/64

139442/0628/0۳49/40۳8/56۳9/7241/7242/06
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 کل استانسال
قزوین

 شهرستان
آبیک

 شهرستان
آوج

 شهرستان
البرز

 شهرستان
بوئین زهرا

 شهرستان
کستان تا

 شهرستان
قزوین

139559/884۳/9565/9959/7255/4959/0659/88

13966۳/2046/2465/4560/4058/4560/216۳/20

13976۳/6152/0272/7764/5467/7۳65/676۳/61

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

کارکنان اداری و دفتری   برای تحلیل روند تغییرات حاصل شــده در شــاخص نســبت دانش آموز به 
ج در جــدول فــوق در قالب نمــودار )8-۳( برای ســال های 1۳91 تا 1۳97 نشــان داده  نتایــج منــدر

شده است.

کادر اداری و دفتــری در  شهرســتان های اســتان قزویــن . منبــع:  نمــودار 8-۳: رونــد تغییــرات نســبت دانش آمــوز بــه 
کشور و استان قزوین محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

کادر اداری  همانند شــاخص نســبت دانش آموز به معلم، مقایســه شــاخص نســبت دانش آموز به 
که طی ســال های مختلف  کــی از آن اســت  و دفتــری در ســطح شهرســتان های اســتان قزویــن حا
دوره موردبررسی، این شاخص در سطح شهرستان البرز از سایر شهرستان ها باالتر بوده و این امر 
کادر اداری و دفتری  که وضعیت برخورداری دانش آموزان شهرستان البرز از  نشان دهنده آن است 
در شــرایط نامناســب تری نسبت به سایر شهرستان ها قرار دارد. بعد از شهرستان البرز، شهرستان 
کادر اداری و دفتری در آن باالتر از ســایر شهرســتان ها  کــه نســبت دانش آمــوز بــه  قزویــن قــرار دارد 
کادر اداری و دفتری با  قرار دارد. همچنین شهرســتان آوج از منظر شــاخص نســبت دانش آموز به 

اختالف معنی دار در شرایط مناسب تری نسبت به دیگر شهرستان ها برخوردار است.
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8-1-4- نسبت دانش آموز به آموزشگاه
کــن آموزشــی را نشــان  نســبت دانش آمــوز بــه آموزشــگاه میــزان دسترســی افــراد بــه امکانــات و اما

می دهد. برای محاسبه این شاخص از رابطه زیر استفاده می شود.

شــاخص نســبت دانش آموز به آموزشــگاه به تفکیک برای شهرستان های اســتان طی دوره زمانی 
گرفته و در جدول )8-4( منعکس شده است. 1۳91 تا 1۳97 مورد محاسبه قرار 

جدول 8-4: نسبت دانش آموز به آموزشگاه در شهرستان های استان قزوین در سال 1۳98

 کل استانسال
قزوین

 شهرستان
آبیک

 شهرستان
آوج

 شهرستان
البرز

 شهرستان
بوئین زهرا

 شهرستان
کستان تا

 شهرستان
قزوین

139198/4184/81۳9/67156/۳864/9882/85115/05

139287/0277/14۳5/461۳9/0055/5970/9710۳/2۳

1393126/2295/69۳9/8416۳/6769/5۳88/54126/۳2

1394104/8297/14۳5/58157/9271/5786/49122/55

1395104/84104/09۳6/۳2152/4772/9584/۳8122/60

1396105/1489/۳2۳4/68159/617۳/1885/52124/60

1397107/8688/72۳9/1016۳/627۳/1786/77128/11

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

 برای تحلیل مقایســه ای روند تغییرات حاصل شــده در شــاخص نســبت دانش آموز به آموزشــگاه 
ج در جــدول فــوق در قالب نمــودار )8-4( برای ســال های 1۳91 تا 1۳97 نشــان داده  نتایــج منــدر

شده است.
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نمــودار 8-4: رونــد تغییــرات نســبت دانش آمــوز بــه آموزشــگاه در شهرســتان های اســتان قزویــن. منبــع: محاســبه و 
کشور و استان قزوین استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

کی از  مقایســه شاخص نســبت دانش آموز به آموزشگاه در سطح شهرســتان های استان قزوین حا
که طی ســال های مختلف دوره موردبررســی، این شــاخص در ســطح شهرســتان البرز از  آن اســت 
که وضعیت برخورداری دانش آموزان  سایر شهرستان ها باالتر بوده و این امر نشان دهنده آن است 
شهرســتان البرز از آموزشــگاه در شرایط نامناسب تری نسبت به سایر شهرستان ها قرار دارد. بعد از 
که نســبت دانش آموز به آموزشگاه در آن باالتر از سایر  شهرســتان البرز، شهرســتان قزوین قرار دارد 
شهرستان ها قرار دارد. همچنین شهرستان آوج از منظر شاخص نسبت دانش آموز به آموزشگاه با 

اختالف معنی دار در شرایط مناسب تری نسبت به دیگر شهرستان ها برخوردار است.

کالس درس کالس درس: نسبت دانش آموز به  8-1-5- شاخص دسترسی به 
کیفیت آموزشــی از اهمیت قابل مالحظه ای  کالس نیز در ارائــه برنامه های با  میــزان برخــورداری از 
کالس درس استفاده  برخوردار است. برای بررسی این امر می توان از شاخص نسبت دانش آموز به 

نمود. برای محاسبه این شاخص از رابطه زیر استفاده می شود.

کالس درس به تفکیک برای شهرستان های استان طی دوره زمانی  شاخص نسبت دانش آموز به 
گرفته و در جدول )8-5( منعکس شده است. 1۳91 تا 1۳97 مورد محاسبه قرار 
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کالس درس در شهرستان های استان قزوین در سال 1۳98 جدول 8-5: نسبت دانش آموز به 

 کل استانسال
قزوین

 شهرستان
آبیک

 شهرستان
آوج

 شهرستان
البرز

 شهرستان
بوئین زهرا

 شهرستان
کستان تا

 شهرستان
قزوین

139122/0220/5915/5625/2118/6221/2522/92

13922۳/2021/6616/2226/2420/1821/9024/26

13932۳/۳921/۳516/1426/5120/2922/2624/۳1

13942۳/1421/6915/4425/8119/7221/9224/۳7

13952۳/2022/2214/9925/5619/8922/2424/۳7

13962۳/0221/871۳/8۳26/2020/0۳21/6824/05

139722/8221/1514/7۳26/۳920/0121/242۳/65

کشور و استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 

کالس درس   برای تحلیل مقایســه ای روند تغییرات حاصل شــده در شاخص نسبت دانش آموز به 
ج در جــدول فــوق در قالب نمــودار )8-5( برای ســال های 1۳91 تا 1۳97 نشــان داده  نتایــج منــدر

شده است.

کالس درس در شهرســتان های اســتان قزوین. منبع: محاســبه و  نمــودار 8-5: رونــد تغییــرات نســبت دانش آموز بــه 
کشور و استان قزوین استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 
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کی  کالس درس در سطح شهرستان های استان قزوین حا مقایســه شاخص نســبت دانش آموز به 
که طی ســال های مختلف دوره موردبررســی، این شــاخص در سطح شهرستان البرز از  از آن اســت 
که وضعیت برخورداری دانش آموزان  سایر شهرستان ها باالتر بوده و این امر نشان دهنده آن است 
کالس درس در شرایط نامناسب تری نسبت به سایر شهرستان ها قرار دارد. بعد  شهرستان البرز از 
کالس درس در آن باالتر از  که نســبت دانش آموز به  از شهرســتان البرز، شهرســتان قزوین قرار دارد 
کالس  کستان از منظر ســرانه دسترسی به  ســایر شهرســتان ها قرار دارد. شهرســتان های آبیک و تا
درس در وضعیــت نســبتا مشــابهی قــرار دارند؛ همچنین شهرســتان آوج از منظر شــاخص نســبت 
کالس درس با اختالف معنی دار در شرایط مناسب تری نسبت به دیگر شهرستان ها  دانش آموز به 

برخوردار است.

خ ثبت نام ناخالص در مقطع ابتدایی 8-1-6- شاخص نر
کودکان واجد شــرایط و الزم التعلیم بــه عنوان یکی از شــاخص های ارزیابی  امــکان تحصیــل بــرای 
خ ثبت نام ناخالص در  عدالت آموزشــی به شــمار می آید. برای بررسی این امر می توان از شاخص نر

مقطع ابتدایی استفاده نمود. برای محاسبه این شاخص از رابطه زیر استفاده می شود.

خ ثبت نــام ناخالــص در مقطــع ابتدایــی بــه تفکیــک بــرای مناطــق شــهری و مناطــق  شــاخص نــر
گرفتــه و در جدول  روســتایی شهرســتان های اســتان قزویــن برای ســال 1۳98 مورد محاســبه قرار 

)8-6( منعکس شده است.
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خ ثبت نام ناخالص در مقطع ابتدایی در شهرستان های استان قزوین در سال 1۳98 جدول 8-6: نر

مناطق روستاییمناطق شهریکلشهرستان

0/9460/9500/9۳۳شهرستان آبیک

1/0091/0550/986شهرستان آوج

0/9440/9۳71/064شهرستان البرز

1/2541/40۳1/1۳0شهرستان بوئین زهرا

کستان 0/8680/8400/928شهرستان تا

0/98۳0/9711/0۳۳شهرستان قزوین

کل آموزش وپرورش استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های اخذشده از اداره 

خ ثبت نام ناخالص در مقطع ابتدایی مربوط به شهرستان های  برای تحلیل مقایسه ای شاخص نر
ج در جدول فوق در قالب نمودار )8-6( نشان داده شده است. مختلف استان نتایج مندر

خ ثبت نــام ناخالص در مقطع ابتدایی در شهرســتان های اســتان قزوین. منبع: محاســبه و  نمــودار 8-6: مقایســه نــر
کل آموزش وپرورش استان قزوین استخراج بر اساس داده های اخذشده از اداره 

کی از  خ ثبت نام ناخالص در ســطح شهرستان های شش گانه استان قزوین حا مقایســه شاخص نر
خ ثبت نام در مناطق شهری و روستایی مربوط به شهرستان  کمترین نر که در سال 1۳98  آن است 
خ ثبت نام هم در مناطق شــهری و هم در مناطق  کســتان بوده اســت. درصورتی که بیشــترین نر تا

روستایی طی سال مورد بررسی در شهرستان بوئین زهرا تحقق یافته است.



ف45لصف8ـ  بتروی ب ملاا  ب شیت عدالت در ویع عبرونا  هاا اونا  :زبین

خ اتمام تحصیل در مقطع ابتدایی 8-1-7- شاخص نر
کودکان نیز به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی  امکان و شــرایط به پایان رســاندن تحصیل برای 
خ اتمــام تحصیل در  عدالــت آموزشــی به شــمار می آید. برای بررســی این امر می توان از شــاخص نر

مقطع ابتدایی استفاده نمود. برای محاسبه این شاخص از رابطه زیر استفاده می شود.

خ اتمام تحصیل در مقطع ابتدایی به تفکیک برای مناطق شــهری و مناطق روستایی  شــاخص نر
گرفتــه و در جــدول )7-8(  شهرســتان های اســتان قزویــن بــرای ســال 1۳98 مــورد محاســبه قــرار 

منعکس شده است.

خ اتمام تحصیل در مقطع ابتدایی در شهرستان های استان قزوین در سال 1۳98 جدول 8-7: نر

مناطق روستاییمناطق شهریکلشهرستان

0/1460/1510/1۳2شهرستان آبیک

0/14۳0/1760/125شهرستان آوج

0/1480/1470/155شهرستان البرز

0/12۳0/1۳۳0/11۳شهرستان بوئین زهرا

کستان 0/1740/1820/159شهرستان تا

0/1500/15۳0/140شهرستان قزوین

کل آموزش وپرورش استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های اخذشده از اداره 

خ اتمام تحصیل در مقطع ابتدایی مربوط به شهرســتان های  برای تحلیل مقایســه ای شــاخص نر
ج در جدول فوق در قالب نمودار )8-7( نشان داده شده است. مختلف استان نتایج مندر
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خ اتمــام تحصیــل در مقطــع ابتدایــی در شهرســتان های اســتان قزویــن. منبع: محاســبه و  نمــودار 8-7: مقایســه نــر
کل آموزش وپرورش استان قزوین استخراج بر اساس داده های اخذشده از اداره 

خ اتمام تحصیل در مقطع ابتدایی در سطح شهرستان های شش گانه استان  مقایســه شــاخص نر
خ اتمــام تحصیــل در مقطــع ابتدایی در  کمتریــن نــر کــه در ســال 1۳98  کــی از آن اســت  قزویــن حا
خ اتمام  مناطــق روســتایی مربوط به شهرســتان بوئین زهــرا بوده اســت. درصورتی که بیشــترین نر
کســتان تحقق یافته است. به طورکلی نیز  تحصیل در مقطع ابتدایی مناطق شــهری شهرســتان تا
شهرستان قزوین بدون تفکیک مناطق شهری و روستایی، نسبت به سایر شهرستان ها باالترین 

خ اتمام تحصیل را به خود اختصاص داده است. نر

کل دانش آموزان در   8-1-8- شــاخص نســبت تعــداد دختــران ثبت نامی بــه تعــداد 
دوره ابتدایی

اینکه چه نسبتی از دانش آموزان ثبت نامی در دوره ابتدایی را دختران تشکیل می دهند می تواند 
بــه عنــوان یکــی از شــاخص های ارزیابــی عدالــت جنســیتی در حــوزه آمــوزش بــه شــمار آیــد. برای 

محاسبه این شاخص از رابطه زیر استفاده می شود.
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کل دانش آمــوزان در دوره ابتدایی به تفکیک  شــاخص نســبت تعداد دختران ثبت نامی بــه تعداد 
بــرای مناطــق شــهری و مناطــق روســتایی شهرســتان های اســتان قزوین بــرای ســال 1۳98 مورد 

گرفته و در جدول )8-8( منعکس شده است. محاسبه قرار 

کل دانش آمــوزان در دوره ابتدایی در شهرســتان های  جــدول 8-8 نســبت تعــداد دانش آمــوزان دختــر ثبت نامــی بــه 
استان قزوین در سال 1۳98

مناطق روستاییمناطق شهریکلشهرستان

0/4800/5000/416شهرستان آبیک

0/47۳0/4770/472شهرستان آوج

0/4880/4890/479شهرستان البرز

0/4880/4910/485شهرستان بوئین زهرا

کستان 0/4860/4850/490شهرستان تا

0/48۳0/4850/474شهرستان قزوین

کل آموزش وپرورش استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های اخذشده از اداره 

کل دانش آموزان در  برای تحلیل مقایســه ای شــاخص نســبت تعداد دختــران ثبت نامی به تعــداد 
ج در جدول فــوق در قالب  دوره ابتدایــی مربــوط بــه شهرســتان های مختلف اســتان نتایج منــدر

نمودار )8-8( نشان داده شده است.

کل دانش آموزان در مقطع ابتدایی در شهرستان های  نمودار 8-8: مقایسه نسبت تعداد دختران ثبت نامی به تعداد 
کل آموزش وپرورش استان قزوین استان قزوین. منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های اخذشده از اداره 
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کل دانش آموزان در دوره ابتدایی در  مقایســه شــاخص نســبت تعداد دختران ثبت نامی به تعداد 
کمترین نسبت  که در سال 1۳98  کی از آن است  سطح شهرستان های شش گانه استان قزوین حا
کل دانش آموزان در دوره ابتدایی در مناطق روســتایی مربوط  تعــداد دختــران ثبت نامی به تعداد 
به شهرســتان آبیک بوده اســت. درصورتی که بیشــترین نســبت تعداد دختران ثبت نامی به تعداد 
کل دانش آموزان در دوره ابتدایی در مناطق شــهری این شهرســتان تحقق یافته اســت. مقایســه 
که  کی از آن اســت  این نســبت بین شهرســتان های مختلف بدون تفکیک شــهری و روســتایی حا
تفاوت محسوسی بین شهرستان های شش گانه از منظر نسبت تعداد دختران ثبت نامی به تعداد 

کل دانش آموزان در دوره ابتدایی وجود ندارد.

کل دانش آمــوزان در  8-1-9- شــاخص نســبت تعــداد دختــران ثبت نامــی به تعــداد 
دوره متوسطه

اینکه چه نسبتی از دانش آموزان ثبت نامی در دوره متوسطه را دختران تشکیل می دهند می تواند 
به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عدالت جنسیتی در حوزه آموزش به شمار آید. برای محاسبه 

این شاخص از رابطه زیر استفاده می شود.

کل دانش آموزان در دوره متوســطه به تفکیک  شــاخص نســبت تعداد دختران ثبت نامی به تعداد 
بــرای مناطــق شــهری و مناطــق روســتایی شهرســتان های اســتان قزوین بــرای ســال 1۳98 مورد 

گرفته و در جدول )8-9( منعکس شده است. محاسبه قرار 

کل دانش آموزان دوره متوسطه در شهرستان های استان قزوین  جدول 8-9. تعداد دانش آموزان دختر ثبت نامی به 
در سال 1۳98

مناطق روستاییمناطق شهریکلشهرستان

0/4910/4950/465شهرستان آبیک

0/4480/4540/4۳7شهرستان آوج

0/4960/4940/551شهرستان البرز

0/4900/4770/515شهرستان بوئین زهرا
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مناطق روستاییمناطق شهریکلشهرستان

کستان 0/4800/4840/470شهرستان تا

0/48۳0/4820/489شهرستان قزوین

کل آموزش وپرورش استان قزوین منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های اخذشده از اداره 

کل دانش آموزان در  برای تحلیل مقایســه ای شــاخص نســبت تعداد دختــران ثبت نامی به تعــداد 
ج در جدول فوق در  دوره متوســطه مربوط به شهرســتان های مختلف اســتان قزوین نتایج مندر

کشیده شده است. قالب نمودار )8-9( به تصویر 

کل دانش آموزان در مقطع متوسطه در شهرستان های  نمودار 8-9: مقایسه نسبت تعداد دختران ثبت نامی به تعداد 
کل آموزش وپرورش استان قزوین استان قزوین. منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های اخذشده از اداره 

کل دانش آموزان در دوره متوســطه  مقایســه شــاخص نســبت تعداد دختران ثبت نامــی به تعــداد 
کمترین  که در ســال 1۳98  کی از آن اســت  در ســطح شهرســتان های شــش گانه اســتان قزوین حا
کل دانش آموزان در دوره متوسطه در مناطق روستایی  نســبت تعداد دختران ثبت نامی به تعداد 
مربوط به شهرســتان آبیک بوده اســت. درصورتی که بیشــترین نسبت تعداد دختران ثبت نامی به 
کل دانش آموزان در دوره متوســطه در مناطق روســتایی شهرستان البرز تحقق یافته است.  تعداد 
کی از آن  مقایســه این نســبت بین شهرســتان های مختلف بدون تفکیک شــهری و روســتایی حا
که تفاوت محسوسی بین شهرستان های شش گانه از منظر نسبت تعداد دختران ثبت نامی  است 

کل دانش آموزان در دوره متوسطه وجود ندارد. به تعداد 
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کز فنی  کز فنی و حرفه ای: نسبت جمعیت به مرا 8-1-10- شــاخص دسترســی به مرا
و حرفه ای

که سطح و نوع برخورداری  کنار آموزش های پایه، یکی از مواردی است  آموزش های مهارتی نیز در 
کز آموزش فنی و  گیرد. نســبت جمعیت بــه مرا از آن می توانــد از منظــر عدالت آموزشــی مد نظر قرار 
که می توان در این خصوص از آن بهره برد. برای محاسبه این  حرفه ای یکی از شاخص هایی است 

شاخص از رابطه زیر استفاده می شود.

کز آموزش فنی و حرفه ای به تفکیک برای شهرســتان های اســتان قزوین بر  نســبت جمعیت به مرا
که در سال 1۳95 انجام شده است، مورد محاسبه قرار  اســاس نتایج آخرین سرشــماری جمعیتی 

گرفته و در جدول )8-10( منعکس شده است.

کز آموزش فنی و حرفه ای در شهرستان های استان قزوین در سال 1۳95 جدول 8-10. نسبت جمعیت به مرا

کز ثابت آموزش فنی و حرفه ایشهرستان نسبت جمعیت به تعداد مرا

945۳6شهرستان آبیک

4۳797شهرستان آوج

80955شهرستان البرز

61497شهرستان بوئین زهرا

کستان 86۳18شهرستان تا

298466شهرستان قزوین

منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین

کز آمــوزش فنــی و حرفــه ای مربوط به  بــرای تحلیــل مقایســه ای شــاخص نســبت جمعیــت بــه مرا
ج در جدول فــوق در قالب نمــودار )8-10( به  شهرســتان های مختلــف اســتان قزوین نتایج منــدر

کشیده شده است. تصویر 
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کــز آموزش فنــی و حرفه ای در شهرســتان های اســتان قزوین در ســال  نمــودار 8-10: مقایســه نســبت جمعیــت بــه مرا
1۳95. منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین

کــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای در ســطح شهرســتان های  مقایســه شــاخص نســبت جمعیــت بــه مرا
کز  که در ســال 1۳95 باالترین نســبت جمعیــت به مرا کی از آن اســت  شــش گانه اســتان قزویــن حا
که امکان و شــرایط  آموزش فنی و حرفه ای مربوط به شهرســتان قزوین بوده و به این معنی اســت 
کز ثابت آموزش فنی و حرفه ای محدودتر از  کن در شهرســتان قزوین به مرا دسترســی جمعیت ســا
سایر شهرستان هاست. به عبارت دیگر در ازای هر 298 هزار نفر در شهرستان قزوین یک مرکز ثابت 
کستان، البرز  آموزش فنی و حرفه ای وجود دارد. بعد از شهرستان قزوین، شهرستان های آبیک، تا
کز آموزش فنی و حرفه ای  و بوئین زهرا در رتبه های بعدی از منظر شــاخص نســبت جمعیت به مرا
کز ثابت آمــوزش فنی و  کمــی بهترین وضعیت دسترســی به مرا گرفته انــد. ازنقطه نظــر تحلیل  قــرار 
کمی بوده و  حرفــه ای نیــز به شهرســتان آوج اختصــاص دارد. البته تحلیــل فوق صرفا یک تحلیــل 
کز ثابت آموزش فنی و حرفه ای در این تحلیل مد نظر قرار نگرفته اســت. به عبارت دیگر  کیفیت مرا
کز مســتقر در شهرســتان های قزویــن و البرز به مراتب بهتر از ســطح  کیفی مرا ممکــن اســت ســطح 

کز ثابت آموزش فنی و حرفه ای مستقر در شهرستان آوج باشد. کیفی مرا
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کز فنی و حرفه ای 8-1-11- نسبت جمعیت به مربیان مرا
کــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای نیــز از اهمیــت  میــزان و ســطح برخــورداری از مربیــان شــاغل در مرا
قابل مالحظه ای در تامین عدالت آموزشــی دارد. این شــاخص از تقســیم تعداد جمعیت به تعداد 

کز سازمان آموزش فنی و حرفه ای و با استفاده از رابطه زیر قابل محاسبه است. مربیان مرا

کز آموزش فنی و حرفه ای به تفکیک برای شهرســتان های اســتان  نســبت جمعیــت بــه مربیان مرا
که در ســال 1۳95 انجام شــده اســت، مورد  قزویــن بــر اســاس نتایج آخریــن سرشــماری جمعیتی 

گرفته و در جدول )8-11( منعکس شده است. محاسبه قرار 

کز آموزش فنی و حرفه ای در شهرستان های استان قزوین در سال 1۳95 جدول 8-11. نسبت جمعیت به مربیان مرا

کز ثابت آموزش فنی و حرفه ایشهرستان نسبت جمعیت به تعداد مربیان مرا

18907شهرستان آبیک

4۳797شهرستان آوج

10119شهرستان البرز

10250شهرستان بوئین زهرا

کستان 17264شهرستان تا

5969۳شهرستان قزوین

منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین

کز آموزش فنی و حرفه ای مربوط  برای تحلیل مقایســه ای شــاخص نســبت جمعیت به مربیان مرا
ج در جدول فوق در قالب نمودار )8-11( به  به شهرســتان های مختلف اســتان قزوین نتایج مندر

کشیده شده است. تصویر 
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کز آموزش فنی و حرفه ای در شهرســتان های اســتان قزوین در  نمــودار 8-11: مقایســه نســبت جمعیــت به مربیــان مرا
سال 1۳95. منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین

کز آموزش فنی و حرفه ای در سطح شهرستان های  مقایسه شاخص نسبت جمعیت به مربیان مرا
که در ســال 1۳95 باالترین نســبت جمعیت به مربیان  کی از آن اســت  شــش گانه اســتان قزوین حا
که امکان  کــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای مربــوط به شهرســتان قزوین بوده و بــه این معنی اســت  مرا
کــز ثابت آمــوزش فنی و  کن در شهرســتان قزویــن بــه مربیــان مرا و شــرایط دسترســی جمعیــت ســا
حرفــه ای محدودتــر از ســایر شهرستان هاســت. بعــد از شهرســتان قزویــن، شهرســتان های آوج، 
کز  کستان و بوئین زهرا در رتبه های بعدی از منظر شاخص نسبت جمعیت به مربیان مرا آبیک، تا
کــز ثابت آموزش  گرفته انــد. بهترین وضعیت دسترســی به مربیان مرا آمــوزش فنــی و حرفــه ای قرار 

فنی و حرفه ای نیز به شهرستان البرز اختصاص دارد.

کل جمعیت 8-1-12- نسبت تعداد آموزش دیدگان در دوره های مهارتی به 
کز  ایــن شــاخص از تقســیم تعــداد افــراد آموزش دیــده در دوره هــای مهارتــی برگزارشــده توســط مرا

کل جمعیت و از طریق رابطه زیر قابل محاسبه است. آموزش فنی و حرفه ای به 
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کل جمعیــت به تفکیک  کز آموزش فنــی و حرفه ای به  شــاخص نســبت تعــداد آموزش دیــدگان مرا
که در سال 1۳95  برای شهرســتان های اســتان قزوین بر اساس نتایج آخرین سرشماری جمعیتی 

گرفته و در جدول )8-12( منعکس شده است. انجام شده است، مورد محاسبه قرار 

کل جمعیت در شهرســتان های اســتان قزوین  کز فنی و حرفه ای به  جــدول 8-12. نســبت تعــداد آمــوزش دیدگان مرا
در سال 1۳95

کل جمعیتشهرستان کز فنی و حرفه ای به  نسبت تعداد آموزش دیدگان مرا

0/004۳شهرستان آبیک

0/0042شهرستان آوج

0/0094شهرستان البرز

0/006۳شهرستان بوئین زهرا

کستان 0/0061شهرستان تا

0/0021شهرستان قزوین

منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین

کز آموزش فنی و حرفه ای  به منظور تحلیل مقایســه ای شــاخص نســبت تعداد آموزش دیدگان مرا
ج در جدول فوق در  کل جمعیت مربوط به شهرســتان های مختلف اســتان قزوین نتایج مندر به 

کشیده شده است. قالب نمودار )8-12( به تصویر 

کز فنی و حرفه ای به جمعیت در شهرستان های استان قزوین در  نمودار 8-12: مقایسه نسبت افراد آموزش دیده مرا
سال 1۳95. منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین
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کل جمعیت در  کز آمــوزش فنی و حرفه ای بــه  مقایســه شــاخص نســبت تعداد آمــوزش دیدگان مرا
که در سال 1۳95 باالترین نسبت  کی از آن است  سطح شهرستان های شش گانه استان قزوین حا
کل جمعیت مربوط به شهرستان البرز بوده  کز آموزش فنی و حرفه ای به  تعداد آموزش دیدگان مرا
اســت و این شهرســتان وضعیت به مراتب بهتری از این منظر نســبت به سایر شهرستان ها داشته 
کســتان به وضعیت تقریبا مشابه به ترتیب در رتبه های دوم  اســت. شهرستان های بوئین زهرا و تا
کل جمعیت مربوط  گرفته اند. ضعیف ترین وضعیت از منظر نسبت آموزش دیدگان به  و سوم قرار 

به شهرستان قزوین بوده است.

8-2- وضعیــت شــاخص های عدالــت در حــوزه ســالمت و بهداشــت در 
استان قزوین

گرفت، برای اندازه گیری و ســنجش وضعیت عدالت  که در فصل پنجم مورد اشــاره قــرار  همچنــان 
در حوزه ســالمت شــاخص ها و معیارهای متعددی وجود دارد. در این بخش با توجه به داده ها و 
اطالعات در دسترس، شاخص هایی از جمله سرانه پزشک، سرانه پیراپزشک، سرانه بیمارستان، 
ســرانه تخت بیمارســتانی، میزان دسترســی به آزمایشگاه ها، میزان دسترســی به داروخانه ها و ... 
گرفته و با توجه به نتیجه شــاخص های محاســبه شــده، وضعیــت عدالت در  مــورد محاســبه قــرار 

گرفته است. سالمت در سطح شهرستان های استان قزوین مورد بررسی و مقایسه قرار 

8-2-1- شاخص نسبت جمعیت به پزشک
این شاخص نشان دهنده چگونگی و میزان دسترسی افراد جامعه به پزشکان را نشان می دهد و 
که در جامعه مورد بررسی به ازای هرچند نفر یک پزشک وجود دارد.  منعکس کننده این امر است 

این شاخص با استفاده از رابطه زیر محاسبه شده است.

شــاخص نســبت تعداد جمعیت به تعداد پزشک به تفکیک برای شهرستان های استان قزوین بر 
که در سال 1۳95 انجام شده است، مورد محاسبه قرار  اســاس نتایج آخرین سرشــماری جمعیتی 

گرفته و در جدول )8-1۳( منعکس شده است.
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جدول 8-1۳. نسبت تعداد جمعیت به تعداد پزشک در شهرستان های استان قزوین در سال 1۳95

نسبت تعداد جمعیت به پزشک

1752کل استان

۳151شهرستان آبیک

2۳05شهرستان آوج

78۳4شهرستان البرز

2562شهرستان بوئین زهرا

کستان 2577شهرستان تا

1122شهرستان قزوین

منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین

به منظور تحلیل مقایســه ای شــاخص نســبت تعداد جمعیت به تعداد پزشــک در شهرستان های 
کشــیده  ج در جدول فــوق در قالب نمــودار )8-1۳( به تصویر  مختلــف اســتان قزویــن نتایج منــدر

شده است.

نمودار 8-1۳: مقایسه نسبت تعداد جمعیت به تعداد پزشک در شهرستان های استان قزوین در سال 1۳95. منبع: 
محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین

مقایســه شــاخص نســبت تعــداد جمعیــت به تعداد پزشــک در ســطح شهرســتان های شــش گانه 
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کــه در ســال 1۳95 باالتریــن نســبت تعــداد جمعیــت بــه تعــداد  کــی از آن اســت  اســتان قزویــن حا
کن  که این جمعیت ســا پزشــک مربوط به شهرســتان البرز بوده اســت. این امر بدین معنی اســت 
در این شهرستان از منظر دسترسی به پزشک در وضعیت نامساعدتری نسبت به شهرستان های 
کســتان و آوج به ترتیــب در رتبه های بعدی  دیگــر قــرار دارد. شهرســتان های آبیــک، بوئین زهرا، تا
گرفته اند. شهرســتان قزوین نیز در مقایســه با ســایر شهرســتان ها پایین ترین شــاخص نسبت  قرار 
جمعیت به پزشــک را داشــته اســت و از این منظر بهترین وضعیت را نســبت به سایر شهرستان ها 

به خود اختصاص داده است.

8-2-2- شاخص نسبت جمعیت به پیراپزشک
این شاخص نشان دهنده چگونگی و میزان دسترسی افراد جامعه به پیراپزشکان را نشان می دهد 
که در جامعه مورد بررسی به ازای هرچند نفر یک پیراپزشک وجود  و منعکس کننده این امر است 
دارد. درواقــع دسترســی و برخــورداری از خدمات پیراپزشــکان و پرســتاران نیز نقش به ســزایی در 

ارتقا حوزه سالمت دارد. این شاخص با استفاده از رابطه زیر محاسبه شده است.

شاخص نسبت تعداد جمعیت به تعداد پیراپزشک به تفکیک برای شهرستان های استان قزوین 
که در ســال 1۳95 انجام شــده اســت، مورد محاسبه  بر اســاس نتایج آخرین سرشــماری جمعیتی 

گرفته و در جدول )8-14( منعکس شده است. قرار 

جدول 8-14. نسبت تعداد جمعیت به تعداد پیراپزشک در شهرستان های استان قزوین در سال 1۳95

نسبت تعداد جمعیت به پیراپزشک

۳11کل استان

652شهرستان آبیک

429شهرستان آوج

1۳64شهرستان البرز

4۳9شهرستان بوئین زهرا

کستان ۳45شهرستان تا
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نسبت تعداد جمعیت به پیراپزشک

207شهرستان قزوین

منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین

به منظور تحلیل مقایسه ای شاخص نسبت تعداد جمعیت به تعداد پیراپزشک در شهرستان های 
کشیده شده  ج در جدول فوق در قالب نمودار )8-14( به تصویر  مختلف استان قزوین نتایج مندر

است.

نمودار 8-14: مقایســه نســبت تعداد جمعیت به تعداد پیراپزشــک در شهرســتان های اســتان قزوین در سال 1۳95. 
منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین

مقایســه شــاخص نســبت تعداد جمعیت به تعداد پیراپزشک در ســطح شهرستان های شش گانه 
کــه در ســال 1۳95 باالتریــن نســبت تعــداد جمعیــت بــه تعــداد  کــی از آن اســت  اســتان قزویــن حا
که ایــن جمعیت  پیراپزشــک مربــوط بــه شهرســتان البــرز بوده اســت. این امــر بدین معنی اســت 
کن در ایــن شهرســتان از منظــر دسترســی به پیراپزشــک در وضعیت نامســاعدتری نســبت به  ســا
کســتان بــه ترتیب در  شهرســتان های دیگــر قــرار دارد. شهرســتان های آبیــک، بوئین زهرا، آوج و تا
گرفته اند. شهرســتان قزوین نیز در مقایســه با ســایر شهرســتان ها پایین ترین  رتبه های بعدی قرار 
شــاخص نســبت جمعیت به پیراپزشک را داشته است و از این منظر بهترین وضعیت را نسبت به 

سایر شهرستان ها به خود اختصاص داده است.
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کارکنان اداری و پشتیبانی حوزه درمان  8-2-3- شاخص نسبت جمعیت به تعداد 
و بهداشت

کارکنــان اداری و پشــتیبانی شــاغل در حــوزه درمان و بهداشــت نیــز نقش مؤثــری در ارائه خدمات 
کیفیــت درمانــی و بهداشــتی دارنــد. برای بررســی این امر می توان از شــاخص نســبت  مناســب و با
کارکنان اداری و پشتیبانی حوزه درمان و بهداشت استفاده نمود. این شاخص  جمعیت به تعداد 

با استفاده از رابطه زیر محاسبه شده است.

کارکنان اداری و پشــتیبانی حوزه درمان  در این قســمت شــاخص نســبت تعداد جمعیت به تعداد 
و بهداشــت بــه تفکیــک بــرای شهرســتان های اســتان قزوین بر اســاس نتایــج آخرین سرشــماری 
گرفتــه و در جــدول )15-8(  کــه در ســال 1۳95 انجــام شــده اســت، مورد محاســبه قــرار  جمعیتــی 

منعکس شده است.

کارکنان اداری و پشــتیبانی حوزه درمان و بهداشت در شهرستان های  جدول 8-15. نســبت تعداد جمعیت به تعداد 
استان قزوین در سال 1۳95

کارکنان اداری و پشتیبانی حوزه درمان و بهداشت نسبت تعداد جمعیت به 

۳11کل استان

652شهرستان آبیک

429شهرستان آوج

1۳64شهرستان البرز

4۳9شهرستان بوئین زهرا

کستان ۳45شهرستان تا

207شهرستان قزوین

منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین

کارکنان اداری و پشتیبانی  به منظور تحلیل مقایســه ای شــاخص نســبت تعداد جمعیت به تعداد 
ج در جدول فوق در  حوزه درمان و بهداشت در شهرستان های مختلف استان قزوین نتایج مندر

کشیده شده است. قالب نمودار )8-15( به تصویر 
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کارکنــان اداری و پشــتیبانی حــوزه درمــان و بهداشــت در  نمــودار 8-15: مقایســه نســبت تعــداد جمعیــت بــه تعــداد 
شهرســتان های اســتان قزوین در سال 1۳95. منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه 

آماری استان قزوین

کارکنان اداری و پشتیبانی حوزه درمان و بهداشت  مقایسه شاخص نسبت تعداد جمعیت به تعداد 
کی از آن است که در سال 1۳95 باالترین نسبت  در سطح شهرستان های شش گانه استان قزوین حا
کارکنان اداری و پشــتیبانی حوزه درمان و بهداشــت مربوط به شهرســتان  تعــداد جمعیــت به تعداد 
کن در این شهرستان از منظر دسترسی به  البرز بوده است. این امر بدین معنی است که جمعیت سا
کارکنان اداری و پشتیبانی حوزه درمان و بهداشت در وضعیت نامساعدتری نسبت به شهرستان های 
کســتان، آوج و بوئین زهرا به ترتیب در رتبه های بعدی قرار  دیگر قرار دارد. شهرســتان های آبیک، تا
گرفته اند. شهرستان قزوین نیز در مقایسه با سایر شهرستان ها پایین ترین شاخص نسبت جمعیت 
کارکنان اداری و پشتیبانی حوزه درمان و بهداشت را داشته است و از این منظر بهترین وضعیت  به 

را نسبت به سایر شهرستان ها به خود اختصاص داده است.

8-2-4- شاخص نسبت جمعیت به تعداد بیمارستان
شــاخص نســبت جمعیــت به تعــداد بیمارســتان نشــان دهنده میــزان و چگونگی دسترســی افراد 
کز درمانی و بیمارستان هاســت. این شــاخص با اســتفاده از رابطه زیر محاســبه شده  جامعه به مرا

است.
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شاخص نسبت تعداد جمعیت به تعداد بیمارستان به تفکیک برای شهرستان های استان قزوین 
که در ســال 1۳95 انجام شــده اســت، مورد محاسبه  بر اســاس نتایج آخرین سرشــماری جمعیتی 

گرفته و در جدول )8-16( منعکس شده است. قرار 

جدول 8-16. نسبت تعداد جمعیت به تعداد بیمارستان در شهرستان های استان قزوین در سال 1۳95

نسبت تعداد جمعیت به تعداد بیمارستان

84917کل استان

945۳6شهرستان آبیک

-شهرستان آوج

242865شهرستان البرز

122994شهرستان بوئین زهرا

کستان 86۳18شهرستان تا

5969۳شهرستان قزوین

منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین

به منظور تحلیل مقایسه ای شاخص نسبت تعداد جمعیت به تعداد بیمارستان در شهرستان های 
کشیده شده  ج در جدول فوق در قالب نمودار )8-16( به تصویر  مختلف استان قزوین نتایج مندر

است.

نمودار 8-16: مقایســه نســبت تعداد جمعیت به تعداد بیمارســتان در شهرســتان های اســتان قزوین در سال 1۳95. 
منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین
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با توجه به اینکه در 1۳95 شهرســتان آوج فاقد بیمارســتان بوده اســت، امکان محاســبه شــاخص 
نسبت جمعیت به تعداد بیمارستان وجود ندارد. با توجه به اینکه این شهرستان فاقد بیمارستان 
بوده اســت، بدترین وضعیت را در مقایســه با ســایر شهرســتان ها از منظر میزان و سطح دسترسی 
جمعیت به بیمارســتان داراســت. مقایسه شاخص نسبت تعداد جمعیت به تعداد بیمارستان در 
که بعد از شهرستان آوج، باالترین  کی از آن است  سطح شهرستان های شش گانه استان قزوین حا
نســبت تعداد جمعیت به تعداد بیمارستان مربوط به شهرستان البرز بوده است. شهرستان های 
گرفته اند. شهرســتان قزوین نیز در  کســتان و بوئین زهرا به ترتیب در رتبه های بعدی قرار  آبیک، تا
مقایســه با ســایر شهرســتان ها پایین ترین شاخص نســبت جمعیت به تعداد بیمارستان را داشته 
است و از این منظر بهترین وضعیت را نسبت به سایر شهرستان ها به خود اختصاص داده است.

8-2-5- شاخص نسبت جمعیت به تعداد تخت ثابت بیمارستانی
که  شاخص نسبت جمعیت به تعداد تخت ثابت بیمارستانی نیز یکی دیگر از شاخص هایی است 
می تواند نشــان دهنده چگونگی بهره مندی افراد جامعه از امکانات درمانی باشــد. این شاخص با 

استفاده از رابطه زیر محاسبه شده است.

شــاخص نســبت تعداد جمعیت به تعداد تخت ثابت بیمارستانی به تفکیک برای شهرستان های 
که در ســال 1۳95 انجام شــده اســت،  اســتان قزوین بر اســاس نتایج آخرین سرشــماری جمعیتی 

گرفته و در جدول )8-17( منعکس شده است. مورد محاسبه قرار 

جدول 8-17. نسبت تعداد جمعیت به تعداد تخت ثابت بیمارستانی در شهرستان های استان قزوین در سال 1۳95

نسبت تعداد جمعیت به تعداد تخت ثابت بیمارستانی

554کل استان

1477شهرستان آبیک

شهرستان آوج

2429شهرستان البرز

1464شهرستان بوئین زهرا
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نسبت تعداد جمعیت به تعداد تخت ثابت بیمارستانی

کستان 659شهرستان تا

۳۳۳شهرستان قزوین

منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین

به منظور تحلیل مقایســه ای شــاخص نســبت تعداد جمعیت به تعداد تخت ثابت بیمارستانی در 
ج در جــدول فوق در قالب نمــودار )8-17( به  شهرســتان های مختلف اســتان قزویــن نتایج مندر

کشیده شده است. تصویر 

نمودار 8-17: مقایســه نســبت تعداد جمعیت به تعداد تخت ثابت بیمارســتانی در شهرســتان های اســتان قزوین در 
سال 1۳95. منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین

با توجه به اینکه در 1۳95 شهرستان آوج فاقد بیمارستان و فاقد تخت بیمارستانی بوده است، امکان 
محاسبه شاخص نسبت جمعیت به تعداد تخت ثابت بیمارستانی وجود ندارد. با عنایت به اینکه 
این شهرســتان فاقد بیمارســتان و تخت بیمارســتانی بوده اســت، بدترین وضعیت را در مقایســه با 
سایر شهرستان ها از منظر میزان و سطح دسترسی جمعیت به تخت بیمارستانی داراست. مقایسه 
شاخص نسبت جمعیت به تعداد تخت ثابت بیمارستانی در سطح شهرستان های شش گانه استان 
که بعد از شهرســتان آوج، باالترین نســبت جمعیت به تعــداد تخت ثابت  کــی از آن اســت  قزویــن حا
کســتان  بیمارســتانی مربــوط به شهرســتان البرز بوده اســت. شهرســتان های آبیــک، بوئین زهرا و تا
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گرفته اند. شهرســتان قزوین نیز در مقایســه با ســایر شهرســتان ها  به ترتیب در رتبه های بعدی قرار 
پایین ترین شــاخص نســبت جمعیت به تعداد تخت ثابت بیمارستانی را داشته است و از این منظر 

بهترین وضعیت را نسبت به سایر شهرستان ها به خود اختصاص داده است.

8-2-6- شــاخص نســبت ســرانه تخــت بیمارســتانی شهرســتان بــه ســرانه تخــت 
بیمارستانی استان

شــاخص نســبت سرانه تخت بیمارســتانی شهرستان به ســرانه تخت بیمارستانی اســتان نیز یکی 
که می تواند نشان دهنده چگونگی بهره مندی افراد جامعه از امکانات  دیگر از شاخص هایی است 

درمانی باشد. این شاخص با استفاده از رابطه زیر محاسبه شده است.

شاخص نسبت سرانه تخت بیمارستانی شهرستان به سرانه تخت بیمارستانی استان به تفکیک 
که در سال 1۳95  برای شهرســتان های اســتان قزوین بر اساس نتایج آخرین سرشماری جمعیتی 

گرفته و در جدول )8-18( منعکس شده است. انجام شده است، مورد محاسبه قرار 

جدول 8-18. نسبت سرانه تخت بیمارستانی شهرستان به استان در سال 1۳95

نسبت سرانه تخت بیمارستانی شهرستان به سرانه تخت بیمارستانی استان

2/67شهرستان آبیک

-شهرستان آوج

4/۳8شهرستان البرز

2/64شهرستان بوئین زهرا

کستان 1/19شهرستان تا

0/60شهرستان قزوین

منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین
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به منظور تحلیل مقایســه ای شــاخص نســبت سرانه تخت بیمارستانی شهرســتان به سرانه تخت 
ج در جــدول فوق در  بیمارســتانی اســتان در شهرســتان های مختلــف اســتان قزویــن نتایــج مندر

کشیده شده است. قالب نمودار )8-18( به تصویر 

نمودار 8-18: مقایســه نســبت تعداد جمعیت به تعداد تخت فعال بیمارســتانی در شهرســتان های اســتان قزوین در 
سال 1۳95. منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین

با توجه به اینکه در 1۳95 شهرســتان آوج فاقد بیمارســتان و فاقد تخت بیمارســتانی بوده اســت، 
امکان محاســبه شــاخص نسبت ســرانه تخت بیمارستانی شهرستان به ســرانه تخت بیمارستانی 
اســتان وجود ندارد. با عنایت به اینکه این شهرســتان فاقد بیمارســتان و تخت بیمارســتانی بوده 
است، بدترین وضعیت را در مقایسه با سایر شهرستان ها از منظر میزان و سطح دسترسی جمعیت 
به تخت بیمارســتانی داراســت. مقایســه شــاخص نسبت ســرانه تخت بیمارســتانی شهرستان به 
که بعد  کی از آن است  ســرانه تخت بیمارســتانی استان در سطح شهرســتان های استان قزوین حا
از شهرســتان البرز باالترین نســبت سرانه تخت بیمارستانی شهرستان به سرانه تخت بیمارستانی 
کستان به ترتیب در  اســتان مربوط به شهرســتان آبیک بوده است. شهرســتان های بوئین زهرا و تا
گرفته اند. شهرســتان قزوین نیز در مقایســه با ســایر شهرســتان ها پایین ترین  رتبه های بعدی قرار 
شــاخص نســبت سرانه تخت بیمارســتانی شهرستان به سرانه تخت بیمارســتانی استان را داشته 
است و از این منظر بهترین وضعیت را نسبت به سایر شهرستان ها به خود اختصاص داده است.
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8-2-7- شــاخص نســبت جمعیــت به تعداد آزمایشــگاه های تشــخیص پزشــکی و 
ژنتیک

ایــن شــاخص چگونگــی و میــزان بهره مندی شــهروندان را از آزمایشــگاه های تشــخیص پزشــکی و 
ژنتیک نشان می دهد و از طریق رابطه زیر محاسبه شده است.

شــاخص نســبت جمعیــت به تعداد آزمایشــگاه های تشــخیص پزشــکی و ژنتیک بــه تفکیک برای 
که در سال 1۳95 انجام  شهرستان های استان قزوین بر اساس نتایج آخرین سرشماری جمعیتی 

گرفته و در جدول )8-19( منعکس شده است. شده است، مورد محاسبه قرار 

جدول 8-19. نســبت تعداد جمعیت به تعداد آزمایشــگاه های تشخیص پزشــکی در شهرستان های استان قزوین در 
سال 1۳95

نسبت تعداد جمعیت به تعداد آزمایشگاه های تشخیص پزشکی

14985کل استان

1۳505شهرستان آبیک

4۳797شهرستان آوج

24287شهرستان البرز

11181شهرستان بوئین زهرا

کستان 12۳۳1شهرستان تا

1421۳شهرستان قزوین

منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین

به منظور تحلیل مقایســه ای شاخص نســبت جمعیت به تعداد آزمایشگاه های تشخیص پزشکی 
ج در جدول فــوق در قالب نمودار  و ژنتیــک در شهرســتان های مختلف اســتان قزوین نتایج مندر

کشیده شده است. )8-19( به تصویر 
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نمودار 8-19: مقایســه نســبت تعداد جمعیت به تعداد آزمایشــگاه های تشــخیص پزشــکی در شهرســتان های استان 
قزوین در سال 1۳95. منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین

مقایســه شــاخص نســبت جمعیت به تعداد آزمایشــگاه های تشخیص پزشــکی و ژنتیک در سطح 
کــه باالتریــن نســبت جمعیــت بــه  کــی از آن اســت  شهرســتان های شــش گانه اســتان قزویــن حا
تعداد آزمایشــگاه های تشــخیص پزشــکی و ژنتیک مربوط به شهرســتان آوج بوده اســت؛ بنابراین 
شهرســتان آوج نســبت به سایر شهرستان ها از شرایط نامناسب تری از منظر دسترسی به خدمات 
کستان به ترتیب در رتبه های  آزمایشگاهی برخوردار است. شهرستان های البرز، قزوین، آبیک و تا
گرفته اند. شهرستان بوئین زهرا نیز در مقایسه با سایر شهرستان ها پایین ترین شاخص  بعدی قرار 
نســبت جمعیت به تعداد آزمایشــگاه های تشخیص پزشکی و ژنتیک را داشته است و از این منظر 

وضعیت بهتری را نسبت به سایر شهرستان ها به خود اختصاص داده است.

کز جامع توان بخشی پزشکی 8-2-8- شاخص نسبت جمعیت به تعداد مرا
که می توان بر اســاس آن وضعیت دسترســی به شــهروندان را به امکانات  یکــی دیگــر از معیارهایی 
کز جامع توان بخشــی پزشــکی اســت. این  کیفیت دسترســی آن ها به مرا بهداشــتی ارزیابی نمود، 
کز جامع توان بخشی پزشکی  امر از طریق محاسبه و ارزیابی شاخص نسبت جمعیت به تعداد مرا

قابل بررسی است. این شاخص از طریق رابطه زیر محاسبه شده است.
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کــز جامــع توان بخشــی پزشــکی بــه تفکیــک بــرای  شــاخص نســبت تعــداد جمعیــت بــه تعــداد مرا
که در سال 1۳95 انجام  شهرستان های استان قزوین بر اساس نتایج آخرین سرشماری جمعیتی 

گرفته و در جدول )8-20( منعکس شده است. شده است، مورد محاسبه قرار 

کز جامع توان بخشــی پزشــکی در شهرســتان های اســتان قزوین در  جدول 8-20. نســبت تعداد جمعیت به تعداد مرا
سال 1۳95

کز توان بخشی نسبت تعداد جمعیت به تعداد مرا

1117۳کل استان

۳1512شهرستان آبیک

-شهرستان آوج

22079شهرستان البرز

40998شهرستان بوئین زهرا

کستان 17264شهرستان تا

6861شهرستان قزوین

منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین

کز جامع توان بخشــی  به منظور تحلیل مقایســه ای شــاخص نســبت تعــداد جمعیت به تعــداد مرا
ج در جدول فــوق در قالب نمودار  پزشــکی در شهرســتان های مختلــف اســتان قزوین نتایج منــدر

کشیده شده است. )8-20( به تصویر 
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کز جامع توان بخشــی پزشــکی در شهرســتان های اســتان  نمودار 8-20. مقایســه نســبت تعداد جمعیت به تعداد مرا
قزوین در سال 1۳95. منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین

کز جامع توان بخشی پزشکی بوده است، امکان  با توجه به اینکه در 1۳95 شهرستان آوج فاقد مرا
کز جامع توان بخشی پزشکی وجود ندارد. با عنایت  محاسبه شاخص نسبت جمعیت به تعداد مرا
کز جامع توان بخشــی پزشــکی بوده اســت، بدترین وضعیت را در  به اینکه این شهرســتان فاقد مرا
کز جامع توان بخشی  مقایسه با سایر شهرستان ها از منظر میزان و سطح دسترسی جمعیت به مرا
کز جامع توان بخشــی پزشــکی  پزشــکی داراســت. مقایســه شــاخص نســبت جمعیت به تعداد مرا
کــه بعد از شهرســتان آوج،  کی از آن اســت  در ســطح شهرســتان های شــش گانه اســتان قزویــن حا
کز جامع توان بخشی پزشکی مربوط به شهرستان بوئین زهرا  باالترین نسبت جمعیت به تعداد مرا
گرفته اند.  کســتان به ترتیــب در رتبه های بعدی قــرار  بــوده اســت. شهرســتان های آبیک، البرز و تا
شهرســتان قزویــن نیــز در مقایســه با ســایر شهرســتان ها پایین ترین شــاخص نســبت جمعیت به 
کز جامع توان بخشــی پزشــکی را داشته اســت و از این منظر بهترین وضعیت را نسبت به  تعداد مرا

سایر شهرستان ها به خود اختصاص داده است.
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8-2-9- شاخص نسبت جمعیت به تعداد داروخانه ها
که می توان بر اســاس آن وضعیت دسترســی به شــهروندان را به امکانات  یکــی دیگــر از معیارهایی 
بهداشتی ارزیابی نمود، شاخص نسبت جمعیت به تعداد داروخانه هاست. این شاخص از طریق 

رابطه زیر محاسبه شده است.

شــاخص نســبت جمعیــت به تعــداد داروخانه بــه تفکیک بــرای شهرســتان های اســتان قزوین بر 
که در سال 1۳95 انجام شده است، مورد محاسبه قرار  اســاس نتایج آخرین سرشــماری جمعیتی 

گرفته و در جدول )8-21( منعکس شده است.

جدول 8-21. نسبت تعداد جمعیت به تعداد داروخانه در شهرستان های استان قزوین در سال 1۳95

نسبت تعداد جمعیت به تعداد داروخانه

8724کل استان

11817شهرستان آبیک

4۳797شهرستان آوج

11565شهرستان البرز

10250شهرستان بوئین زهرا

کستان 11509شهرستان تا

6707شهرستان قزوین

منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین

بــه منظــور تحلیــل مقایســه ای شــاخص نســبت جمعیــت به تعــداد داروخانــه در شهرســتان های 
کشــیده  ج در جدول فــوق در قالب نمــودار )8-21( به تصویر  مختلــف اســتان قزویــن نتایج منــدر

شده است.
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نمــودار 8-21: مقایســه نســبت تعــداد جمعیــت به تعداد داروخانه در شهرســتان های اســتان قزوین در ســال 1۳95. 
منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین

مقایســه شــاخص نســبت جمعیت به تعداد داروخانه در ســطح شهرستان های شــش گانه استان 
کــه باالترین نســبت جمعیت بــه تعــداد داروخانه مربوط به شهرســتان  کــی از آن اســت  قزویــن حا
آوج بوده اســت؛ بنابراین شهرســتان آوج نســبت به ســایر شهرســتان ها از شــرایط نامناسب تری از 
کســتان و بوئین زهرا  منظر دسترســی به داروخانه برخوردار اســت. شهرســتان های آبیک، البرز، تا
گرفته اند. شهرســتان قزوین نیز در مقایســه با ســایر شهرستان ها  به ترتیب در رتبه های بعدی قرار 
پایین تریــن شــاخص نســبت جمعیــت بــه تعداد داروخانه را داشــته اســت و از ایــن منظر وضعیت 

بهتری را نسبت به سایر شهرستان ها به خود اختصاص داده است.

 8-2-10- شاخص نسبت جمعیت به تعداد پایگاه بهداشت
که می توان بر اســاس آن وضعیت دسترســی به شــهروندان را به امکانات  یکــی دیگــر از معیارهایی 
بهداشــتی ارزیابی نمود، شاخص نســبت جمعیت به تعداد پایگاه بهداشت است. این شاخص از 

طریق رابطه زیر محاسبه شده است.
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شــاخص نســبت جمعیت به تعداد پایگاه بهداشت به تفکیک برای شهرستان های استان قزوین 
که در ســال 1۳95 انجام شــده اســت، مورد محاسبه  بر اســاس نتایج آخرین سرشــماری جمعیتی 

گرفته و در جدول )8-22( منعکس شده است. قرار 

جدول 8-22. نسبت تعداد جمعیت به تعداد پایگاه بهداشت در شهرستان های استان قزوین در سال 1۳95

نسبت تعداد جمعیت به تعداد پایگاه بهداشت

12866کل استان

1۳505شهرستان آبیک

21899شهرستان آوج

11565شهرستان البرز

17571شهرستان بوئین زهرا

کستان 15694شهرستان تا

11705شهرستان قزوین

منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین

به منظور تحلیل مقایسه ای شاخص نسبت جمعیت به تعداد پایگاه بهداشت در شهرستان های 
کشــیده  ج در جدول فــوق در قالب نمــودار )8-22( به تصویر  مختلــف اســتان قزویــن نتایــج مندر

شده است.

نمــودار 8-22: مقایســه نســبت تعــداد جمعیت به تعداد پایگاه بهداشــت در شهرســتان های اســتان قزوین در ســال 
1۳95. منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین



479لصف8ـ  بتروی ب ملاا  ب شیت عدالت در ویع عبرونا  هاا اونا  :زبین

مقایســه شــاخص نســبت جمعیت به تعداد پایگاه بهداشــت در ســطح شهرســتان های شش گانه 
کــه باالترین نســبت جمعیت به تعــداد پایگاه بهداشــت مربوط  کــی از آن اســت  اســتان قزویــن حا
بــه شهرســتان آوج بــوده اســت؛ بنابرایــن شهرســتان آوج نســبت به ســایر شهرســتان ها از شــرایط 
نامناســب تری از منظر دسترســی به پایگاه بهداشــت برخوردار اســت. شهرســتان های بوئین زهرا، 
گرفته اند. شهرستان البرز نیز در مقایسه  کستان، آبیک و قزوین به ترتیب در رتبه های بعدی قرار  تا
با سایر شهرستان ها پایین ترین شاخص نسبت جمعیت به تعداد پایگاه بهداشت را داشته است 

و از این منظر وضعیت بهتری را نسبت به سایر شهرستان ها به خود اختصاص داده است.

 8-2-11- شاخص نسبت جمعیت به تعداد خانه بهداشت
کــه می تــوان بــر اســاس آن وضعیــت دسترســی بــه شــهروندان را بــه امکانــات  از دیگــر معیارهایــی 
بهداشــتی ارزیابی نمود، شــاخص نســبت جمعیت به تعداد خانه بهداشــت است. این شاخص از 

طریق رابطه زیر محاسبه شده است.

شاخص نسبت جمعیت به تعداد خانه بهداشت به تفکیک برای شهرستان های استان قزوین بر 
که در سال 1۳95 انجام شده است، مورد محاسبه قرار  اســاس نتایج آخرین سرشــماری جمعیتی 

گرفته و در جدول )8-2۳( منعکس شده است.

جدول 8-2۳. نسبت تعداد جمعیت به تعداد خانه بهداشت در شهرستان های استان قزوین در سال 1۳95

نسبت تعداد جمعیت به تعداد خانه بهداشت

4598کل استان

۳781شهرستان آبیک

1217شهرستان آوج

۳4695شهرستان البرز

2674شهرستان بوئین زهرا

کستان 2926شهرستان تا

5740شهرستان قزوین

منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین
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به منظور تحلیل مقایســه ای شــاخص نسبت جمعیت به تعداد خانه بهداشت در شهرستان های 
کشــیده  ج در جــدول فوق در قالب نمــودار )8-2۳( به تصویر  مختلــف اســتان قزویــن نتایج مندر

شده است.

نمــودار 8-2۳: مقایســه نســبت تعــداد جمعیــت به تعداد خانه بهداشــت در شهرســتان های اســتان قزوین در ســال 
1۳95. منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین

مقایســه شــاخص نســبت جمعیت به تعداد خانه بهداشــت در ســطح شهرســتان های شــش گانه 
کــه باالترین نســبت جمعیــت به تعــداد خانه بهداشــت مربوط  کــی از آن اســت  اســتان قزویــن حا
به شهرســتان البرز بوده اســت؛ بنابراین شهرســتان البرز نســبت به ســایر شهرســتان ها از شــرایط 
نامناســب تری از منظر دسترسی به خانه بهداشت برخوردار است. شهرستان های قزوین، آبیک، 
گرفته اند. شهرســتان آوج نیز در مقایسه با  کســتان به ترتیب در رتبه های بعدی قرار  بوئین زهرا و تا
سایر شهرستان ها پایین ترین شاخص نسبت جمعیت به تعداد خانه بهداشت را داشته است و از 

این منظر وضعیت بهتری را نسبت به سایر شهرستان ها به خود اختصاص داده است.

  8-2-12- شــاخص نســبت جمعیــت بــه تعــداد موسســات تشــخیصی - درمانــی 
هسته ای

از دیگر معیارهایی که می توان بر اساس آن وضعیت دسترسی به شهروندان را به امکانات بهداشتی 
ارزیابی نمود، شــاخص نســبت جمعیت به تعداد موسســات تشخیصی - درمانی هسته ای است. 

این شاخص از طریق رابطه زیر محاسبه شده است.



ف48لصف8ـ  بتروی ب ملاا  ب شیت عدالت در ویع عبرونا  هاا اونا  :زبین

شــاخص نســبت جمعیــت بــه تعــداد موسســات تشــخیصی - درمانی هســته ای به تفکیــک برای 
که در سال 1۳95 انجام  شهرستان های استان قزوین بر اساس نتایج آخرین سرشماری جمعیتی 

گرفته و در جدول )8-24( منعکس شده است. شده است، مورد محاسبه قرار 

جدول 8-24. نســبت تعداد جمعیت به تعداد موسســات تشــخیصی- درمانی هســته ای در شهرســتان های اســتان 
قزوین در سال 1۳95

نسبت تعداد جمعیت به تعداد موسسات تشخیصی- درمانی هسته ای

20881کل استان

945۳6شهرستان آبیک

4۳797شهرستان آوج

۳4695شهرستان البرز

122994شهرستان بوئین زهرا

کستان 2877۳شهرستان تا

1۳265شهرستان قزوین

منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین

به منظور تحلیل مقایســه ای شــاخص نســبت جمعیت به تعداد موسســات تشــخیصی - درمانی 
ج در جدول فوق در قالب نمودار  هســته ای در شهرســتان های مختلف اســتان قزوین نتایج مندر

کشیده شده است. )8-24( به تصویر 
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نمودار 8-24: مقایســه نســبت تعداد جمعیت به تعداد موسســات تشخیصی - درمانی هسته ای 
در شهرستان های استان قزوین در سال 1۳95

منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین

مقایســه شــاخص نســبت جمعیت به تعداد موسســات تشــخیصی - درمانی هســته ای در ســطح 
که باالترین نســبت جمعیت به تعداد  کی از آن است  شهرســتان های شــش گانه اســتان قزوین حا
موسســات تشــخیصی - درمانــی هســته ای مربوط به شهرســتان بوئین زهــرا بوده اســت؛ بنابراین 
شهرســتان بوئین زهرا نســبت به ســایر شهرستان ها از شــرایط نامناســب تری از منظر دسترسی به 
کستان  موسســات تشــخیصی - درمانی هســته ای برخوردار اســت. شهرســتان های آبیک، آوج، تا
گرفته انــد. شهرســتان قزویــن نیــز در مقایســه بــا ســایر  و البــرز بــه ترتیــب در رتبه هــای بعــدی قــرار 
شهرســتان ها پایین ترین شــاخص نسبت جمعیت به موسسات تشــخیصی - درمانی هسته ای را 
داشته است و از این منظر وضعیت بهتری را نسبت به سایر شهرستان ها به خود اختصاص داده 

است.

کز بهداشت  8-2-13- شاخص نسبت جمعیت به تعداد مرا
کــه می تــوان بــر اســاس آن وضعیــت دسترســی بــه شــهروندان را بــه امکانــات  از دیگــر معیارهایــی 
کز بهداشــت است. این شاخص از  بهداشــتی ارزیابی نمود، شــاخص نســبت جمعیت به تعداد مرا

طریق رابطه زیر محاسبه شده است.



483لصف8ـ  بتروی ب ملاا  ب شیت عدالت در ویع عبرونا  هاا اونا  :زبین

کز بهداشت به تفکیک برای شهرستان های استان قزوین بر  شاخص نسبت جمعیت به تعداد مرا
که در سال 1۳95 انجام شده است، مورد محاسبه قرار  اســاس نتایج آخرین سرشــماری جمعیتی 

گرفته و در جدول )8-25( منعکس شده است.

کز بهداشت در شهرستان های استان قزوین در سال 1۳95 جدول 8-25. نسبت تعداد جمعیت به تعداد مرا

مناطق روستاییمناطق شهریکل شهرستان

14475747921159کل استان

11817625621085شهرستان آبیک

54755۳8757۳9شهرستان آوج

22079670۳27845شهرستان البرز

111811115211216شهرستان بوئین زهرا

کستان 11509661618848شهرستان تا

1705579602۳118شهرستان قزوین

منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین

کز بهداشت در شهرستان های  به منظور تحلیل مقایســه ای شاخص نسبت جمعیت به تعداد مرا
کشــیده  ج در جــدول فوق در قالب نمــودار )8-25( به تصویر  مختلــف اســتان قزویــن نتایــج مندر

شده است.
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کز بهداشــت در شهرســتان های اســتان قزوین در ســال  نمــودار 8-25: مقایســه نســبت تعــداد جمعیــت به تعداد مرا
1۳95. منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین

کز بهداشــت در ســطح شهرســتان های شــش گانه  مقایســه شــاخص نســبت جمعیــت به تعــداد مرا
کز بهداشــت مربوط به  که باالترین نســبت جمعیت به تعــداد مرا کــی از آن اســت  اســتان قزویــن حا
مناطق شــهری شهرســتان البرز بوده است؛ بنابراین مناطق شــهری شهرستان البرز نسبت به سایر 
کز بهداشت برخوردار است. پایین ترین  شهرستان ها از شرایط نامناسب تری از منظر دسترسی به مرا
کز بهداشت مناطق شهری و روستایی نیز به شهرستان آوج اختصاص داشته  نسبت جمعیت به مرا

است و از این منظر وضعیت بهتری را نسبت به سایر شهرستان ها به خود اختصاص داده است.

8-3- وضعیت شاخص های عدالت جنسیتی در استان قزوین
برای بررســی و ارزیابی عدالت جنســیتی از شــاخص ها و معیارهایی مختلفی از قبیل نسبت تعداد 
کرســی های در اختیــار زنــان در مجلس شــورای اســالمی، نســبت زنــان باســواد به مردان باســواد، 
نســبت دختــران بــه پســران در ســطوح مختلــف تحصیلــی و ... می تــوان اســتفاده نمود. بــا توجه 
بــه اینکــه برخــی از شــاخص ها بــه دالیلی همچون عــدم وجود آمــار و داده های تفکیکی در ســطح 
شهرســتان قابل محاســبه نبوده در این قســمت متناســب با آمارها و داده های در دسترس اقدام 
به محاسبه برخی از شاخص های عدالت جنسیتی در سطح شهرستان های استان قزوین شده و 

وضعیت عدالت جنسیتی بر اساس آن ها تحلیل شده است.



485لصف8ـ  بتروی ب ملاا  ب شیت عدالت در ویع عبرونا  هاا اونا  :زبین

8-3-1- نسبت زنان باسواد به مردان باسواد
کــه تا چه میزان برابــری و عدالت بین جنســیت زنان در  این شــاخص نشــان دهنده این امر اســت 
مقایسه با جنسیت مردان از منظر بهره مندی از آموزش و سیستم آموزشی در جامعه وجود دارد. 
برای محاســبه این شــاخص می توان تعداد زنان باســواد را بر تعداد مردان باســواد تقســیم نمود. 
خ باسوادی  خ باســوادی زنان به نر روش مؤثرتر برای محاســبه این شــاخص اســتفاده از نســبت نر

مردان است. برای محاسبه این شاخص از رابطه زیر استفاده شده است:

هر اندازه این شاخص به عدد یک نزدیک باشد حکایت از برابری بیشتر جنسیتی در برخورداری از 
کی از نابرابری در دسترسی به فرصت های آموزشی  آموزش است. کمتر از یک بودن این شاخص حا
برای زنان اســت. این شــاخص مذکور به تفکیک برای مناطق شــهری و روســتایی شهرستان های 
گرفته است.  ح سرشماری از نفوس و مسکن مورد محاسبه قرار  استان و بر اساس نتایج آخرین طر

نتایج محاسبات در قالب جدول )8-26( ارائه شده است.

خ باسوادی زنان به مردان در شهرستان های استان قزوین بر اساس سرشماری 1۳95 جدول 8-26. شاخص نر

سال
خ خ باسوادی زنان به نر  نر

کل  باسوادی مردان در 
شهرستان

خ خ باسوادی زنان به نر  نر
 باسوادی مردان در مناطق

شهری

خ خ باسوادی زنان به نر  نر
 باسوادی مردان در مناطق

روستایی

0/929۳0/94120/8902شهرستان آبیک

0/86190/89870/8452شهرستان آوج

0/945۳0/94550/9267شهرستان البرز

0/90070/91770/8854شهرستان بوئین زهرا

کستان 0/88940/90840/8466شهرستان تا

0/9۳4۳0/94600/8716شهرستان قزوین

منبع: استخراج از داده های سالنامه های آماری استان قزوین

خ باسوادی مردان در استان قزوین بر اساس  خ باسوادی زنان به نر در نمودار )8-26( وضعیت نر
سرشماری سال 1۳95 نشان داده شده است.
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خ باســوادی مــردان در شهرســتان های اســتان قزویــن. منبع: محاســبه و  خ باســوادی زنــان بــه نــر نمــودار 7-26: نــر
استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین

مطابق با نتایج منعکس شــده در نمودار فوق، بدون تفکیک مناطق شــهری و روســتایی، باالترین 
نســبت نــرخ باســوادی زنــان بــه مــردان مربــوط به شهرســتان البــرز اســت. بعــد از شهرســتان البرز، 
کســتان در رتبه هــای بعدی قــرار دارنــد. پایین ترین  شهرســتان های قزویــن، آبیــک، بوئین زهــرا و تا
کی از نابرابری بیشتری  که حا نسبت نرخ باسوادی زنان به مردان نیز مربوط به شهرستان آوج است 
جنسیتی در این شهرستان در برخورداری از آموزش دارد. با در نظر گرفتن تفکیک شهری و روستایی، 
باالترین نرخ باسوادی زنان به مردان در سال 1۳95 در مناطق شهری شهرستان قزوین تحقق یافته 
که شــکاف موجود بین نرخ باســوادی زنان به مردان در مناطق شــهری  اســت و بدین معنی اســت 
که  کشور پایین تر است. این در حالی است  شهرستان قزوین نسبت به سایر نقاط و شهرستان های 
کی از  پایین ترین نرخ باسوادی زنان به مردان مربوط به مناطق روستایی شهرستان آوج است و حا

شکاف بیشتر بین نرخ باسوادی زنان و مردان در این شهرستان است.

8-3-2- نسبت دانش آموزان دختر به پسر در تمام سطوح تحصیلی
برای محاسبه این شاخص از رابطه زیر استفاده شده است:
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هر اندازه این شــاخص به عدد یک نزدیک باشــد حکایت از برابری بیشــتر جنسیتی در برخورداری 
کــی از نابرابری در دسترســی بــه فرصت های  کمتــر از یــک بودن این شــاخص حا از آمــوزش اســت. 
آموزشی برای زنان است. این شاخص برای شهرستان های استان قزوین برای سال های مختلف 
گرفته است تا امکان بررسی روند تغییرات عدالت طی سال های مختلف فراهم  مورد محاسبه قرار 

آید. نتایج محاسبات در قالب جدول )7-27( ارائه شده است.

جدول 7-27: شاخص نسبت دانش آموزان دختر به پسر در تمامی سطوح تحصیلی در شهرستان های استان قزوین

 کل استانسال
قزوین

 شهرستان
آبیک

 شهرستان
آوج

 شهرستان
البرز

 شهرستان
بوئین زهرا

 شهرستان
کستان تا

 شهرستان
قزوین

13910/92890/949۳0/81180/96890/9۳110/90510/9255

13920/92580/92760/79660/96540/9۳750/904۳0/9225

13930/928۳0/9۳970/78750/97100/9۳6۳0/90۳70/92۳5

13940/92680/92700/81120/94910/9۳210/91580/9258

13950/92870/928۳0/82420/95680/9۳250/91560/9256

13960/9۳2۳0/92180/81۳80/96540/9۳580/92060/9284

13970/92890/91۳40/827۳0/96050/9۳260/926۳0/922۳

منبع: استخراج از داده های سالنامه های آماری استان قزوین

در نمــودار )7-27( وضعیــت و رونــد شــاخص نســبت دانش آموزان پســر به دانش آمــوزان دختر در 
تمامی ســطوح تحصیلی در شهرستان های شــش گانه استان قزوین طی سال های مختلف نشان 

داده شده است.
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نمودار 7-27: نســبت دانش آموزان دختر به دانش آموزان پســر در تمامی مقاطع تحصیلی در شهرســتان های اســتان 
قزوین. منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین

کــه در جــدول و نمودار فوق نشــان داده شــده اســت، طــی دوره زمانــی 1۳91 تا 1۳97  همان گونــه 
باالترین نســبت دانش آموزان دختر به دانش آموزان پســر در تمامی سطوح تحصیلی در شهرستان 
کــه پایین تریــن نســبت دانش آمــوزان دختــر بــه  البــرز تحقــق یافتــه اســت. ایــن در حالــی اســت 
دانش آموزان پسر در تمامی سطوح تحصیلی طی دوره زمانی مذکور مربوط به شهرستان آوج است 
کی از شــکاف بیشــتر بین برخورداری زنان و مردان در برخورداری از آموزش در این شهرستان  و حا
کستان،  که در نمودار فوق نشان داده شده است بین چهار شهرستان قزوین، تا است. همچنان 
بوئین زهرا و آبیک تفاوت محسوســی در نســبت دانش آموزان دختر به دانش آموزان پسر در تمامی 
ســطوح تحصیلــی طــی دوره زمانــی 1۳91 تــا 1۳97 مشــاهده نمی شــود. لــذا تفاوت محسوســی در 

عدالت جنسیتی بین این شهرستان ها از منظر برخورداری از آموزش وجود ندارد.

8-3-3- نسبت دانش آموزان دختر به پسر در دوره ابتدایی
برای محاسبه این شاخص از رابطه زیر استفاده شده است:



489لصف8ـ  بتروی ب ملاا  ب شیت عدالت در ویع عبرونا  هاا اونا  :زبین

هر اندازه این شــاخص به عدد یک نزدیک باشــد حکایت از برابری بیشــتر جنسیتی در برخورداری 
کــی از نابرابری در دسترســی بــه فرصت های  کمتــر از یــک بودن این شــاخص حا از آمــوزش اســت. 
آموزشی برای زنان است. این شاخص برای شهرستان های استان قزوین برای سال های مختلف 
گرفته است تا امکان بررسی روند تغییرات عدالت طی سال های مختلف فراهم  مورد محاسبه قرار 

آید. نتایج محاسبات در قالب جدول )8-28( ارائه شده است.

جدول 8-28: شاخص نسبت دانش آموزان دختر به پسر در مقطع ابتدایی در شهرستان های استان قزوین

سال
 کل استان

قزوین
 شهرستان

آبیک
 شهرستان

آوج
 شهرستان

البرز
 شهرستان
بوئین زهرا

 شهرستان
کستان تا

 شهرستان
قزوین

13910/9۳400/92۳10/89420/9۳640/9۳۳60/94570/9۳۳۳

13920/9۳680/9۳710/88660/94120/9۳240/9۳990/9۳82

13930/9۳860/957۳0/90۳50/94۳70/94480/9۳۳80/9۳5۳

13940/9۳640/95160/86540/9۳420/95540/92۳۳0/9۳92

13950/9۳۳10/94060/87120/925۳0/94820/9۳260/9۳57

13960/9۳1۳0/9۳270/89۳10/92640/94250/94400/9284

13970/9۳۳60/92170/86710/9۳740/95150/94240/9299

منبع: استخراج از داده های سالنامه های آماری استان قزوین

در نمــودار )8-28( وضعیــت و رونــد شــاخص نســبت دانش آموزان پســر به دانش آمــوزان دختر در 
مقطع ابتدایی در شهرستان های استان قزوین طی سال های مختلف نشان داده شده است.
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نمودار 8-28: نســبت دانش آموزان دختر به دانش آموزان پســر در مقطع ابتدایی در شهرســتان های اســتان قزوین . 
منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین

کــه در جــدول و نمودار فوق نشــان داده شــده اســت، طــی دوره زمانــی 1۳91 تا 1۳97   همان گونــه 
نســبت دانش آمــوزان دختــر بــه دانش آمــوزان پســر در مقطــع ابتدایی در پنــج شهرســتان قزوین، 
کستان، البرز، آبیک و بوئین زهرا تفاوت محسوسی با یکدیگر نداشته و روند این شاخص نیز طی  تا
سال های دوره مورد بررسی تقریبا از ثبات برخوردار بوده است؛ اما پایین ترین نسبت دانش آموزان 
دختر به دانش آموزان پسر در مقطع ابتدایی طی دوره زمانی مذکور مربوط به شهرستان آوج است 
کی از شــکاف بیشــتر بین برخورداری زنان و مردان در برخورداری از آموزش در این شهرستان  و حا

نسبت به شهرستان های دیگر است.

8-3-4- نسبت دانش آموزان دختر به پسر در دوره متوسطه اول
برای محاسبه این شاخص از رابطه زیر استفاده شده است:

هر اندازه این شــاخص به عدد یک نزدیک باشــد حکایت از برابری بیشــتر جنسیتی در برخورداری 
کــی از نابرابری در دسترســی بــه فرصت های  کمتــر از یــک بودن این شــاخص حا از آمــوزش اســت. 
آموزشی برای زنان است. این شاخص برای شهرستان های استان قزوین برای سال های مختلف 
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گرفته است تا امکان بررسی روند تغییرات عدالت طی سال های مختلف فراهم  مورد محاسبه قرار 
آید. نتایج محاسبات در قالب جدول )8-29( ارائه شده است.

جدول 8-29: شاخص نسبت دانش آموزان دختر به پسر در دوره متوسطه اول در شهرستان های استان قزوین

 کل استانسال
قزوین

 شهرستان
آبیک

 شهرستان
آوج

 شهرستان
البرز

 شهرستان
بوئین زهرا

 شهرستان
کستان تا

 شهرستان
قزوین

13910/89490/90280/91200/90950/91۳70/92160/9269
13920/86990/85460/84470/88700/95110/98110/9686
13930/80۳۳0/72۳50/64090/70680/7۳640/74250/8077
13940/95۳00/95590/94۳00/96۳70/96820/96850/9641
13950/92۳۳0/97180/9۳۳90/90990/898۳0/91600/9451
13960/878۳0/90440/92410/90970/89940/88۳۳0/8867
13970/88۳00/88560/91820/90210/90۳10/91550/9188

منبع: استخراج از داده های سالنامه های آماری استان قزوین

در نمودار )8-29( وضعیت و روند شاخص نسبت دانش آموزان پسر به دانش آموزان دختر در دوره 
متوسطه اول در شهرستان های استان قزوین طی سال های مختلف نشان داده شده است.

نمودار 8-29: نسبت دانش آموزان دختر به دانش آموزان پسر در دوره متوسطه اول در شهرستان های استان قزوین. 
منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین
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کــه در جــدول و نمودار فوق نشــان داده شــده اســت، طــی دوره زمانــی 1۳91 تا 1۳97  همان گونــه 
نســبت دانش آموزان دختر به دانش آموزان پســر در دوره متوســطه اول در پنج شهرســتان قزوین، 
کستان، البرز، آبیک و بوئین زهرا تفاوت محسوسی با یکدیگر نداشته و روند این شاخص نیز طی  تا
سال های دوره مورد بررسی تقریبا از ثبات برخوردار بوده است؛ اما پایین ترین نسبت دانش آموزان 
دختر به دانش آموزان پســر در دوره متوســطه اول طی دوره زمانی مذکور مربوط به شهرســتان آوج 
کــی از شــکاف بیشــتر بیــن برخــورداری زنــان و مــردان در برخــورداری از آمــوزش در این  اســت و حا

شهرستان نسبت به شهرستان های دیگر است.

8-3-5- نسبت دانش آموزان دختر به پسر در دوره متوسطه دوم
برای محاسبه این شاخص از رابطه زیر استفاده شده است:

هر اندازه این شــاخص به عدد یک نزدیک باشــد حکایت از برابری بیشــتر جنسیتی در برخورداری 
کــی از نابرابری در دسترســی بــه فرصت های  کمتــر از یــک بودن این شــاخص حا از آمــوزش اســت. 
آموزشی برای زنان است. این شاخص برای شهرستان های استان قزوین برای سال های مختلف 
گرفته است تا امکان بررسی روند تغییرات عدالت طی سال های مختلف فراهم  مورد محاسبه قرار 

آید. نتایج محاسبات در قالب جدول )8-۳0( ارائه شده است.

جدول 8-۳0: شاخص نسبت دانش آموزان دختر به پسر در دوره متوسطه دوم در شهرستان های استان قزوین

 کل استانسال
قزوین

 شهرستان
آبیک

 شهرستان
آوج

 شهرستان
البرز

 شهرستان
بوئین زهرا

 شهرستان
کستان تا

 شهرستان
قزوین

13910/88240/96110/61771/02740/86690/78050/8760

13920/86۳70/88060/61671/01070/87200/77650/8527

13930/92240/96240/62521/07620/92450/82200/9119

13940/94960/90۳90/7۳801/09090/92990/87810/94۳1

13950/95090/86700/686۳1/12960/96590/87420/9۳60

13960/95640/81680/6۳451/10710/97۳10/92680/947۳

13970/91۳70/8۳940/625۳1/02490/87۳60/87040/9176
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منبع: استخراج از داده های سالنامه های آماری استان قزوین

در نمودار )8-۳0( وضعیت و روند شاخص نسبت دانش آموزان پسر به دانش آموزان دختر در دوره 
متوسطه دوم در شهرستان های استان قزوین طی سال های مختلف نشان داده شده است.

نمودار 8-۳0: نسبت دانش آموزان دختر به دانش آموزان پسر در دوره متوسطه روم در شهرستان های استان قزوین. 
منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین

کــه در جــدول و نمودار فوق نشــان داده شــده اســت، طــی دوره زمانــی 1۳91 تا 1۳97  همان گونــه 
باالترین نســبت دانش آموزان دختر به دانش آموزان پســر در دوره متوسطه اول در شهرستان البرز 
که پایین ترین نســبت دانش آموزان دختر به دانش آموزان  تحقق یافته اســت. این در حالی اســت 
پســر در دوره متوســطه اول طی دوره زمانی مذکور مربوط به شهرســتان آوج اختصاص یافته است 
کی از شــکاف بیشــتر بین برخورداری زنان و مردان در برخورداری از آموزش در این شهرستان  و حا
کستان،  که در نمودار فوق نشان داده شده است بین چهار شهرستان قزوین، تا است. همچنان 
بوئین زهــرا و آبیــک تفاوت محسوســی در نســبت دانش آموزان دختر به دانش آموزان پســر در دوره 
متوســطه اول طی دوره زمانی 1۳91 تا 1۳97 مشــاهده نمی شــود. لذا تفاوت محسوسی در عدالت 

جنسیتی بین این شهرستان ها از منظر برخورداری از آموزش در دوره مذکور وجود ندارد.
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8-4- وضعیت عدالت اجتماعی در سطح شهرستان های استان قزوین
در این قسمت برای بررسی و ارزیابی عدالت اجتماعی از شاخص ها و معیارهایی مختلفی از قبیل 
کتابخانه ها و ســالن های فرهنگی، ســرانه دسترسی به  کز فرهنگی از قبیل  ســرانه دسترســی به مرا

کتاب و ... استفاده شده است. کاالهای فرهنگی از جمله 

کتابخانه( کتابخانه )سرانه دسترسی به  8-4-1- نسبت جمعیت به 
کیفیت برخورداری  که می تواند  کتابخانه ها در زمره یکی از معیارهایی اســت  ســطح دسترســی به 
کز فرهنگی را منعکس ســازد. برای محاســبه این شــاخص از رابطه زیر اســتفاده  افراد جامعه از مرا

شده است.

کتابخانه های  کتابخانه هــای عمومی،  کتابخانه ها )اعم از  کل  شــاخص نســبت جمعیت به تعــداد 
کتابخانه ها( برای شهرســتان های استان  کودکان و نوجوانان و ســایر  کانون پرورش فکری و هنری 
قزوین برای سال 1۳97 محاسبه شده و نتیجه آن در قالب جدول )8-۳1( نشان داده شده است.

کتابخانه های شهرستان های استان قزوین کل  جدول 8-۳1: نسبت تعداد جمعیت به تعداد 

کتابخانه های در شهرستان های استان کل   نسبت تعداد جمعیت به تعداد 
قزوین

15747کل استان

12125شهرستان آبیک

112۳5شهرستان آوج

15575شهرستان البرز

10517شهرستان بوئین زهرا

کستان 17714شهرستان تا

18561شهرستان قزوین

منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین



495لصف8ـ  بتروی ب ملاا  ب شیت عدالت در ویع عبرونا  هاا اونا  :زبین

کتابخانه هــای موجــود در  کل  تعــداد  بــه  بــرای تحلیــل مقایســه ای شــاخص نســبت جمعیــت   
ج در جدول فــوق در قالب نمودار )8-۳1( ترســیم  شهرســتان های شــش گانه اســتان، نتایــج مندر

شده است.

کتابخانه های شهرســتان های اســتان قزوین. منبع: محاسبه و  کل  نمودار 8-۳1: مقایســه نســبت جمعیت به تعداد 
استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین

کل  که نمودار فوق نشــان می دهد بیشــترین میزان شــاخص نســبت جمعیت به تعداد  همچنان 
کم جمعیت  کتابخانه های موجود شهرستان قزوین تعلق دارد. به عبارت دیگر در این شهرستان ترا
کتابخانه های موجود در شهرســتان از ســایر شهرستان ها باالتر بوده و این امر می تواند از  به تعداد 
که در این قسمت در خصوص  کتابخانه باشد. هرچند  کمی مؤید محدودیت در دسترسی به  نظر 
کتــب موجــود تحلیلــی صــورت نپذیرفته اســت. بعــد از شهرســتان قزوین،  کتابخانه هــا و  کیفیــت 
کســتان، البــرز، آبیک و آوج به ترتیــب در رتبه های بعدی قرار دارند. شهرســتان  شهرســتان های تا
که  کتابخانه های موجود را داراســت  کل  کمترین شــاخص نســبت جمعیت بــه تعــداد  بوئین زهــرا 

کتابخانه است. کی از وضعیت مناسب تر این شهرستان در دسترسی به  حا



سنجش وضعيت عدالت در استان قزوين 496

کتاب( کتاب به جمعیت )سرانه دسترسی به  8-4-2- نسبت 
کیفیت  که می تواند  کتاب نیز در زمره یکی از معیارهایی است  سطح و میزان سهولت دسترسی به 
برخورداری افراد جامعه از محصوالت فرهنگی را نشــان دهد. برای محاســبه این شاخص از رابطه 

زیر استفاده شده است.

کتاب به جمعیت برای شهرستان های اســتان قزوین برای سال 1۳97 محاسبه  شــاخص نســبت 
شده و نتیجه آن در قالب جدول )8-۳2( نشان داده شده است.

کتابخانه ها به تعداد جمعیت در شهرستان های استان قزوین کل  کتاب های موجود در  جدول 8-۳2: نسبت تعداد 

کتابخانه های عمومی به تعداد جمعیت در کتاب های موجود در   نسبت تعداد 
استان قزوین

0/91۳کل استان

0/944شهرستان آبیک

1/۳10شهرستان آوج

5/018شهرستان البرز

1/08۳شهرستان بوئین زهرا

کستان 0/991شهرستان تا

0/906شهرستان قزوین

منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین

کتابخانه ها به تعداد جمعیت در  کتاب های موجود در   برای تحلیل مقایســه ای شــاخص نســبت 
ج در جدول فــوق در قالب نمــودار )۳2-8(  ســطح شهرســتان های شــش گانه اســتان نتایج منــدر

نشان داده شده است.



497لصف8ـ  بتروی ب ملاا  ب شیت عدالت در ویع عبرونا  هاا اونا  :زبین

کتابخانه ها در شهرســتان های اســتان  کتاب های موجود در  نمــودار 8-۳2: رونــد تغییرات نســبت جمعیت به تعداد 
قزوین. منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین

کتاب های موجود  که نمودار فوق نشان می دهد بیشترین میزان شاخص نسبت تعداد  همچنان 
کمی  کتابخانــه بــه جمعیــت بــه شهرســتان البــرز اختصــاص دارد. ایــن امــر می توانــد از نظر  کل  در 
کتاب باشــد. بعد از شهرستان البرز،  مؤید شــرایط بهتر شــهروندان این شهرســتان در دسترسی به 
کتاب های  کســتان و آبیــک بــه ترتیب باالترین نســبت تعــداد  شهرســتان های آوج، بوئین زهــرا، تا
کمترین شاخص نسبت  کتابخانه به جمعیت را دارا هســتند. شهرســتان قزوین نیز  کل  موجود در 
کی از وضعیت نامناســب تر  که حا کتابخانه به جمعیت را داراســت  کل  کتاب های موجود در  تعداد 

کمی(. کتاب است )البته از نظر  این شهرستان نسبت به سایر شهرستان ها در دسترسی به 
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8-4-3- نســبت جمعیــت بــه تعداد ســالن های وابســته بــه اداره فرهنگ و ارشــاد 
کل جمعیت اسالمی به 

شــاخص نســبت جمعیت به تعداد ســالن های وابســته به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی یکی دیگر 
کز فرهنگی باشد.  که می تواند نشــان دهنده میزان دسترسی شهروندان به مرا از معیارهایی اســت 

برای محاسبه این شاخص از رابطه زیر استفاده شده است.

این شــاخص به طور مقایســه ای برای شهرســتان های اســتان قزوین برای ســال 1۳97 محاســبه 
شده و نتیجه آن در قالب جدول )8-۳۳( نشان داده شده است.

جدول 8-۳۳: نسبت تعداد جمعیت به تعداد سالن های وابسته به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی در شهرستان های 
استان قزوین

 نسبت تعداد جمعیت به تعداد سالن های وابسته به اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی در استان قزوین در شهرستان های استان قزوین

9۳۳57کل استان

48502شهرستان آبیک

44940شهرستان آوج

124601شهرستان البرز

6۳102شهرستان بوئین زهرا

کستان 88571شهرستان تا

122502شهرستان قزوین

منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین

 برای تحلیل مقایســه ای شــاخص نســبت جمعیت به تعداد ســالن های وابسته به اداره فرهنگ و 
ج در جدول فوق در  ارشــاد اســالمی در سطح شهرســتان های شش گانه اســتان قزوین نتایج مندر

قالب نمودار )8-۳۳( نشان داده شده است.



499لصف8ـ  بتروی ب ملاا  ب شیت عدالت در ویع عبرونا  هاا اونا  :زبین

نمودار 7-۳۳: مقایســه نســبت جمعیت به ســالن های وابســته به اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی در شهرســتان های 
استان قزوین. منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین

کــه نمــودار فــوق نشــان می دهــد بیشــترین میــزان شــاخص نســبت جمعیت بــه تعداد  همچنــان 
سالن های وابسته به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی مربوط به شهرستان البرز است. به عبارت دیگر 
کم جمعیت به تعداد ســالن های وابســته به اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی  در این شهرســتان ترا
کمــی مؤیــد  موجــود در شهرســتان از ســایر شهرســتان ها باالتــر بــوده و ایــن امــر می توانــد از نظــر 
محدودیت در دسترســی به این ســالن های باشد. بعد از شهرســتان البرز، شهرستان های قزوین، 
کمترین  کســتان، بوئین زهرا و آبیک به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. شهرســتان آوج نیز  تا
شــاخص نســبت جمعیت به تعداد سالن های وابســته به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی را داراست 

کی از وضعیت مناسب تر این شهرستان در دسترسی به این امکانات است. که حا

گنجایش ســالن های وابسته به اداره فرهنگ و ارشاد  8-4-4- نســبت جمعیت به 
اسالمی

که  در زمینــه دسترســی به محصــوالت فرهنگی قابل ارائه در ســالن های فرهنگی شــاخص دیگری 
می تواند تصویری از چگونگی دسترسی شهروندان به این امکانات را منعکس سازد، معیار نسبت 
گنجایش ســالن های وابســته به اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســت. برای محاســبه  جمعیت به 

این شاخص از رابطه زیر استفاده شده است.



سنجش وضعيت عدالت در استان قزوين 500

گنجایش سالن های وابســته به اداره ارشاد به طور مقایسه ای  شــاخص نســبت جمعیت به تعداد 
برای شهرستان های شش گانه استان قزوین برای سال 1۳97 محاسبه شده و نتیجه آن در قالب 

جدول )7-۳4( نشان داده شده است.

گنجایش سالن های وابسته به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی در استان  جدول 7-۳4: نسبت تعداد جمعیت به تعداد 
قزوین

گنجایش سالن های وابسته به اداره فرهنگ و ارشاد  نسبت تعداد جمعیت به 
اسالمی در استان قزوین در شهرستان های استان قزوین

598کل استان

277شهرستان آبیک

449شهرستان آوج

674شهرستان البرز

۳۳2شهرستان بوئین زهرا

کستان 461شهرستان تا

1021شهرستان قزوین

منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین

گنجایش ســالن های وابســته بــه اداره   بــرای تحلیل مقایســه ای شــاخص نســبت جمعیت به تعداد 
فرهنگ و ارشاد اسالمی نتایج مندرج در جدول فوق در قالب نمودار )8-۳4( نشان داده شده است.

گنجایش ســالن های وابســته به اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی در  نمــودار 8-۳4: رونــد تغییــرات نســبت جمعیت به 
استان قزوین. منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین



ف50لصف8ـ  بتروی ب ملاا  ب شیت عدالت در ویع عبرونا  هاا اونا  :زبین

کــه نمــودار فــوق نشــان می دهــد بیشــترین میــزان شــاخص نســبت جمعیت بــه تعداد  همچنــان 
گنجایش ســالن های وابســته به اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی مربوط به شهرستان قزوین است. 
کتابخانه های موجود در شهرســتان از  کم جمعیت به تعــداد  به عبارت دیگــر در ایــن شهرســتان ترا
کمی مؤید محدودیت در دسترسی به این  ســایر شهرســتان ها باالتر بوده و این امر می تواند از نظر 
کیفیت ســالن ها تحلیلی صورت نپذیرفته  که در این قســمت در خصوص  امکانات باشــد. هرچند 
کســتان، آوج، بوئین زهــرا بــه ترتیب در  اســت. بعــد از شهرســتان قزویــن، شهرســتان های البــرز، تا
گنجایش  کمترین شاخص نسبت جمعیت به تعداد  رتبه های بعدی قرار دارند. شهرســتان آبیک 
کی از وضعیت مناسب تر این  که حا سالن های وابسته به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی را داراست 

کتابخانه است. شهرستان در دسترسی به 

کل راه ها در مناطق روستایی 8-4-5- نسبت راه های آسفالته به 
دسترســی مناســب روســتائیان بــه راه های آســفالته نقش مؤثــری در برخــورداری عادالنــه آن ها از 
کل راه های مناطق روستایی  سیستم حمل ونقل جاده ای استان دارد. نسبت راه های آسفالته به 
که می تواند این خصیصه را تا حدودی اندازه گیری نماید. برای محاســبه  یک از معیارهایی اســت 

این شاخص از رابطه زیر استفاده شده است.

کل راه های روستایی به طور مقایسه ای برای شهرستان های  شــاخص نسبت راه های آسفالته به 
اســتان قزوین طی ســال های مختلف محاســبه شــده و نتیجه آن در قالب جدول )8-۳5( نشــان 

داده شده است.

کل راه های روستایی در استان قزوین جدول 8-۳5: نسبت راه های آسفالته به 

کل راه های روستایی در شهرستان های استان  نسبت راه های آسفالته به 
قزوین

0/79۳کل استان

0/862شهرستان آبیک

0/9۳7شهرستان آوج



کل راه های روستایی در شهرستان های استان  نسبت راه های آسفالته به 
قزوین

0/872شهرستان البرز

0/8۳2شهرستان بوئین زهرا

کستان 0/9۳7شهرستان تا

0/666شهرستان قزوین

منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین

 برای تحلیل مقایسه ای شاخص نسبت راه های آسفالته به کل راه های روستایی در شهرستان های 
ج در جدول فوق در قالب نمودار )8-۳5( نشان داده شده است. استان قزوین نتایج مندر

کل راه های مناطق روســتایی در شهرســتان های اســتان قزوین.  نمودار 8-۳5: مقایســه نســبت راه های آســفالته به 
منبع: محاسبه و استخراج بر اساس داده های مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان قزوین

کــه نمــودار فــوق نشــان می دهــد بیشــترین میــزان شــاخص نســبت راه هــای آســفالته  همچنــان 
کســتان و آوج اختصــاص دارد.  کل راه هــای روســتایی بــه ترتیــب مربوط بــه شهرســتان های تا بــه 
شهرستان های البرز، آبیک و بوئین زهرا به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. شهرستان قزوین 
در مقایســه با ســایر شهرستان های استان از ضعیف ترین وضعیت از منظر نسبت راه های آسفالته 

کل راه های روستایی قرار دارد. به 



مقدمه
در ایــن فصــل نتیجــه یافته هــای حاصــل از نظرســنجی از شــهروندان اســتان قزویــن در خصــوص 
احساس عدالت به تفکیک مناطق شهری و روستایی )برش شهری و روستایی( ارائه شده و مورد 
گرفته اســت. مطالب این فصل به طورکلی در دو بخش تنظیم شــده اســت. در  تجزیه وتحلیل قرار 
بخش اول بر پایه تحلیل های آمار توصیفی مشخصات پاسخگویان به پرسشنامه سنجش احساس 
عدالــت و مشــخصات آمــار توصیفــی متغیرها ارائه شــده اســت. در بخــش دوم بر پایــه تحلیل های 
ک  آمار اســتنباطی، بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها، تحلیل استنباطی وضعیت احساس و ادرا
ک  ک شــهروندان اســتان قزویــن از وضعیــت عدالــت اقتصــادی، تحلیــل ادرا عدالــت، تحلیــل ادرا
ک شــهروندان اســتان قزوین از  شــهروندان اســتان قزوین از وضعیت عدالت آموزشــی، تحلیل ادرا
ک شــهروندان استان قزوین از وضعیت عدالت جنسیتی،  وضعیت عدالت بهداشــتی، تحلیل ادرا
ک  ک شهروندان استان قزوین از وضعیت عدالت رویه ای در استان قزوین، تحلیل ادرا تحلیل ادرا
ک شــهروندان اســتان قزوین از  شــهروندان اســتان قزوین از وضعیت عدالت توزیعی و تحلیل ادرا

وضعیت آزادی های اساسی ارائه شده است.

9 بررسی احساس عدالت در 
استان قزوين
) برش شهری و روستايی(

فصل9:  بررسی احساس عدالت در 
استان قزوین
) برش شهری و روستایی(
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9-1- تحلیل های مبتنی بر آمار توصیفی

9-1-1-توصیف مشخصات پاسخگویان
گی هــای جمعیت شــناختی پاســخگویان ازجمله محل ســکونت، ترکیب ســنی،  مشــخصات و ویژ
ترکیب جنســیتی، ســطح تحصیالت، وضعیت تاهل و وضعیت اشــتغال و مذهب پاســخگویان در 

این بخش مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد.

9-1-1-1-ترکیب سنی پاسخگویان
تنــوع پاســخگویان از منظــر شــرایط ســنی و در برگرفتــن رده هــای مختلــف ســنی، یکــی از مواردی 
کیفیت پاســخ های ارائه شــده تاثیرگذار باشد. ازاین رو مشخصات  که می تواند بر جامعیت و  اســت 
پاســخگویان ازنقطه نظــر ترکیــب ســنی آن ها بررســی شــده و نتایج آن در جــدول )9-1( ارائه شــده 

است.

جدول 9-1: ترکیب سنی پاسخگویان

محدوده سنی
مناطق روستاییمناطق شهریکل استان قزوین

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

1874۳۳2/2446۳1/7297۳۳/1 تا 29 سال

30127455/۳79656/54785۳/۳ تا 54 سال

26611/515110/711512/8باالی 55 سال

228۳99/01۳9۳98/989099/2جمع پاسخ های سالم

221/0151/170/8اظهارنشده

2۳05100/01408100/0897100/0جمع

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

همچنیــن در شــکل )9-1( نیــز مشــخصات پاســخگویان ازنقطه نظــر ترکیــب ســنی آن هــا بــه طــور 
شماتیک نشان داده شده است.
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ج از نظرســنجی انجام یافتــه در فرایند اجرای  شــکل 9-1: نمــودار ترکیــب ســنی پاســخگویان )درصد(. منبــع: مســتخر
پژوهش

کل اســتان قزویــن ۳2.2 درصد از پاســخگویان در  کــه در  کــی از آن اســت  نتایــج به دســت آمده حا
دامنه سنی 18 تا 29 سال، 55.۳ درصد از پاسخگویان در دامنه سنی ۳0 تا 54 سال و 11.5 درصد 

از پاسخگویان در دامنه سنی باالی 55 سال قرار دارند.

همچنین در مناطق روســتایی اســتان قزوین ۳1.7 درصد از پاســخگویان در دامنه ســنی زیر 18 تا 
29 سال، 56.5 درصد از پاسخگویان در دامنه سنی ۳0 تا 54 سال و 10.7 درصد از پاسخگویان در 

دامنه سنی باالی 55 سال قرار دارند.

در مناطق شــهری اســتان قزوین نیز ۳۳.1 درصد از پاســخگویان در دامنه سنی زیر 18 تا 29 سال، 
5۳.۳ درصد از پاســخگویان در دامنه ســنی ۳0 تا 54 ســال و 12.8 درصد از پاســخگویان در دامنه 

سنی باالی 55 سال قرار دارند.

9-1- 1-2- ترکیب جنسیتی پاسخگویان
کیفیت پاســخ های ارائه شــده تاثیرگذار باشــد، تنوع  که می تواند بر جامعیت و  یکی دیگر از مواردی 
پاســخگویان از منظر ترکیب جنســیتی اســت. ازاین رو مشــخصات پاســخگویان ازنقطه نظر ترکیب 

جنسیتی آن ها بررسی شده و نتایج آن در جدول و شکل )9-2( ارائه شده است.
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جدول 9-2: ترکیب جنسیتی پاسخگویان

جنسیت
مناطق روستاییمناطق شهریکل استان قزوین

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

1۳۳457/981157/652۳58/۳مرد

97142/159742/4۳7441/7زن

2۳051001408100897100جمع

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

همچنیــن در شــکل )9-2( نیز مشــخصات پاســخگویان ازنقطه نظر ترکیب جنســیتی آن ها به طور 
شماتیک نشان داده شده است.

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش شکل 9-2: نمودار ترکیب جنسیتی پاسخگویان. منبع: مستخر

کل اســتان قزویــن 57.8 درصــد از پاســخگویان را مردان و  کــه هــم در  کــی از آن اســت  یافته هــا حا
42.1 درصد از پاســخگویان را زنان تشــکیل داده اند و همچنین در مناطق روســتایی 57.6 درصد 
از پاســخگویان را مردان و 42.4 درصد از پاســخگویان را زنان تشــکیل داده اند و در مناطق شهری 
استان قزوین نیز 58.۳ درصد از پاسخگویان را مردان و 41.7 درصد از پاسخگویان را زنان تشکیل 

داده اند.
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که می تواند از جامعیت الزم از منظر   بنابراین ترکیب پاسخگویان به پرسشنامه ها به گونه ای است 
دارا بودن ترکیب مردان و زنان برخوردار باشد.

9-1-1-3- میزان تحصیالت پاسخگویان
میزان و ســطح تحصیالت پاســخگویان نیز با توجه به اینکه بر میزان و سطح شناخت پاسخگویان 
کیفیت پاســخ های ارائه شــده تأثیر قابل توجهی داشــته باشــد. ازاین رو  اثرگذار اســت، می تواند در 
مشــخصات پاســخگویان ازنقطه نظر ســطح تحصیالت آن ها بررســی شــده و نتایج آن در جدول و 

شکل )9-۳( ارائه شده است.

جدول 9-۳: ترکیب تحصیلی پاسخگویان

سطح تحصیالت
مناطق روستاییمناطق شهریکل استان قزوین

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

552/4292/1262/9بی سواد

1094/7۳72/6728/0خواندن و نوشتن

2119/2775/51۳414/9ابتدایی

۳8616/720714/717920/0متوسطه

71۳۳0/9470۳۳/424۳27/1دیپلم

797۳4/656940/422825/4تحصیالت عالی

227198/51۳8998/788298/۳جمع پاسخ های سالم

۳41/5191/۳151/7اظهارنشده

2۳051001408100/0897100/0جمع

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

همچنین در شــکل )9-۳( نیز مشــخصات پاســخگویان ازنقطه نظر ســطح تحصیالت آن ها به طور 
شماتیک نشان داده شده است.
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ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش شکل 9-۳: نمودار میزان تحصیالت پاسخگویان. منبع: مستخر

کل استان قزوین 2.4 درصد از پاسخگویان بی سواد،  که در  کی از آن است  نتایج به دست آمده حا
4.7 درصد از پاسخگویان دارای سواد خواندن و نوشتن، 9.2 درصد از پاسخگویان ابتدایی، 16.7 
درصد از پاســخگویان متوســطه،۳0.9 درصد از پاســخگویان دیپلم و ۳4.6 درصد از پاســخگویان 

دارای تحصیالت عالی هستند.

همچنیــن در مناطــق روســتایی اســتان قزوین 2.1 درصــد از پاســخگویان بی ســواد، 2.6 درصد از 
پاســخگویان دارای ســواد خوانــدن و نوشــتن، 5.5 درصد از پاســخگویان ابتدایــی، 14.7 درصد از 
پاســخگویان متوســطه،۳۳.4 درصــد از پاســخگویان دیپلــم و 40.4 درصــد از پاســخگویان دارای 

تحصیالت عالی هستند.

. در مناطق شــهری اســتان قزوین نیز 2.9 درصد از پاســخگویان بی سواد، 8 درصد از پاسخگویان 
دارای ســواد خوانــدن و نوشــتن، 14.9 درصــد از پاســخگویان ابتدایــی، 20 درصــد از پاســخگویان 
متوســطه،27.1 درصد از پاســخگویان دیپلم و 25.4 درصد از پاســخگویان دارای تحصیالت عالی 

هستند.

تعداد باالی پاسخگویان دارای تحصیالت دیپلم به باالتر می تواند به دقت و تناسب نتایج تحقیق 
که به خوبی معنی  که با توجه به سطح تحصیالت پاسخگویان می توان انتظار داشت  بیفزاید. چرا

کرده اند. سواالت را درک نموده و به احتمال زیاد پاسخ های مناسبی ارائه 
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9-1-1-4-وضعیت تاهل پاسخگویان
که می تواند  وضعیــت تاهــل پاســخگویان )مجرد بودن بــا متاهل بودن( نیــز یکی از مواردی اســت 
ک فــرد از عدالــت اثــر داشــته باشــد ازایــن رو مشــخصات پاســخگویان  بــر چگونگــی احســاس و ادرا
ازنقطه نظر وضعیت تاهل آن ها بررسی شده و نتایج آن در جدول و شکل )9-4( ارائه شده است.

جدول 9-4: وضعیت تاهل پاسخگویان

کار محل 
مناطق روستاییمناطق شهریکل استان قزوین

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

1۳7659/784059/75۳659/8متاهل

74۳۳2/24۳9۳1/2۳04۳۳/9مجرد

کرده( 161711۳8485/4سایر )مطلقه / همسر فوت 

228098/91۳9298/988899جمع پاسخ های سالم

251/1161/191اظهارنشده

2۳051001408100897100جمع

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

همچنین در شــکل )9-4( نیز مشــخصات پاسخگویان ازنقطه نظر وضعیت تاهل به طور شماتیک 
نشان داده شده است.

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش شکل 9-4. وضعیت تاهل پاسخگویان. منبع: مستخر
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کل استان قزوین 59.7 درصد  که در جدول و نمودار مربوطه نشان داده شده است در  همچنان 
از پاســخگویان را افراد متاهل و ۳2.2 درصد از پاســخگویان را افراد مجرد و 7 درصد از پاسخگویان 
کرده تشــکیل داده اند. همچنین در مناطق روســتایی استان قزوین  را افراد مطلقه یا همســر فوت 
59.7 درصد از پاســخگویان را افراد متاهل و ۳1.2 درصد از پاســخگویان را افراد مجرد و 8 درصد از 
کرده تشــکیل داده اند. در مناطق شهری استان قزوین  پاســخگویان را افراد مطلقه یا همســر فوت 
نیــز 59.8 درصــد از پاســخگویان را افراد متاهل و ۳۳.9 درصد از پاســخگویان را افــراد مجرد و 5.4 

کرده تشکیل داده اند. درصد از پاسخگویان را افراد مطلقه یا همسر فوت 

9-1-1-5- وضعیت منزل محل سکونت پاسخگویان
که به نظر می رســد در نگرش و احســاس پاســخگویان نسبت به مقوله عدالت  یکی دیگر از مواردی 
اثرگــذار باشــد، وضعیــت منــزل مســکونی از منظــر اســتیجاری بــودن یــا تحــت تملک بــودن منزل 
مســکونی است. ازاین رو مشخصات پاســخگویان ازنقطه نظر وضعیت منزل مسکونی آن ها بررسی 

شده و نتایج آن در جدول )9-5( ارائه شده است.

جدول 9-5. وضعیت منزل محل سکونت پاسخگویان

وضعیت محل سکونت
مناطق روستاییمناطق شهریکل استان قزوین

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

167072.4579756.687۳97.۳2مسکن شخصی

62026.9059642.۳242.68استیجاری

228199.001۳9۳98.988899جمع پاسخ های سالم

241.00151.191اظهارنشده

2۳05100.001408100897100جمع

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

همچنین در شــکل )9-5( نیز مشخصات پاســخگویان ازنقطه نظر وضعیت منزل مسکونی به طور 
شماتیک نشان داده شده است.
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ج از نظرســنجی انجام یافته در فرایند اجرای  شــکل 9-5. وضعیت منزل محل ســکونت پاســخگویان. منبع: مســتخر
پژوهش

کل اســتان قزویــن 72.45  کــه در جــدول و نمــودار مربوطه نشــان داده شــده اســت در  همچنــان 
درصد از پاسخگویان در منزل مسکونی شخصی و 26.9 درصد از پاسخگویان در منزل استیجاری 
سکونت دارند. همچنین در مناطق روستایی استان قزوین 97.۳2 درصد از پاسخگویان در منزل 
مســکونی شــخصی و 2.67 درصد از پاســخگویان در منزل اســتیجاری ســکونت دارند. در مناطق 
شــهری اســتان قزوین نیز 56.6 درصد از پاســخگویان در منزل مسکونی شخصی و 42.۳ درصد از 

پاسخگویان در منزل استیجاری سکونت دارند.

9-1-1-6- وضعیت اشتغال پاسخگویان
شــاغل بــودن یــا بیــکار بــودن و همچنین محــل اشــتغال افــراد می توانــد تــا انــدازه قابل توجهی بر 
چگونگــی درک و احســاس آن هــا نســبت به عدالــت مؤثر باشــد. ازاین رو مشــخصات پاســخگویان 

ازنقطه نظر وضعیت اشتغال بررسی شده و نتایج آن در جدول )9-6( ارائه شده است.
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جدول 9-6: وضعیت اشتغال پاسخگویان

وضعیت اشتغال
مناطق روستاییمناطق شهریکل استان قزوین

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

7۳9۳2.144۳۳1.5296۳۳شاغل بخش خصوصی

۳6415.821515.۳14916.6شاغل بخش دولتی

۳4114.821915.61221۳.6بیکار

42618.526418.816218.1خانه دار

2۳710.۳14210.19510.6محصل/دانشجو

1657.210۳7.۳626.9بازنشسته

227298.61۳8698.488698.8جمع پاسخ های سالم

۳۳1.4221.6111.2اظهارنشده

2۳051001408100897100جمع

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

همچنیــن در شــکل )9-6( نیــز مشــخصات پاســخگویان ازنقطه نظــر وضعیــت اشــتغال بــه طــور 
شماتیک نشان داده شده است.

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش شکل 9-6. وضعیت اشتغال پاسخگویان. منبع: مستخر
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کل استان قزوین ۳2.1 درصد از پاسخگویان شاغل در  که در  کی از آن است  نتایج به دست آمده حا
بخش خصوصی، 15.8 درصد از پاســخگویان شــاغل در بخش دولتی، 14.8 درصد از پاسخگویان 
بیــکار، 18.5 درصــد از پاســخگویان خانه دار،10.۳ درصد از پاســخگویان محصل یا دانشــجو و 7.2 
درصد از پاسخگویان بازنشسته هستند؛ همچنین در مناطق روستایی استان قزوین ۳1.5 درصد 
از پاســخگویان شــاغل در بخــش خصوصــی، 15.۳ درصــد از پاســخگویان شــاغل در بخش دولتی، 
15.6 درصد از پاســخگویان بیکار، 18.8 درصد از پاســخگویان خانه دار، 10.1 درصد از پاســخگویان 
محصل یا دانشجو و 7.۳ درصد از پاسخگویان بازنشسته هستند. در مناطق شهری استان قزوین 
نیــز ۳۳ درصــد از پاســخگویان شــاغل در بخــش خصوصــی، 16.6 درصد از پاســخگویان شــاغل در 
بخش دولتی، 1۳.6 درصد از پاسخگویان بیکار، 18.1 درصد از پاسخگویان خانه دار،10.6 درصد از 

پاسخگویان محصل یا دانشجو و 6.9 درصد از پاسخگویان بازنشسته هستند.

کــه تمامی اقشــار جامعــه را از   بــا توجــه بــه مــوارد فــوق نمونــه منتخــب از منظــر دامنه شــمول آن 
کنــد، وضعیــت مطلوبــی را دارد و ایــن امــر می توانــد بــه قابلیت  نظــر وضعیــت اشــتغال نمایندگــی 

کمک نماید. تعمیم پذیری تحلیل های حاصله از نظرات افراد 

9-1-1-7-محل سکونت پاسخگویان
محل ســکونت افراد از منظر شــهری یا روســتایی بودن می تواند بر چگونگی درک افراد از عدالت اثر 
داشــته باشــد و پاســخ های آن ها را متاثر نماید. ازاین رو مشخصات پاســخگویان ازنقطه نظر محل 

سکونت آن ها بررسی شده و نتایج آن در جدول )9-7( ارائه شده است.

جدول 9-7. محل سکونت پاسخگویان

درصدفراوانیمحل سکونت

140861.1شهر

897۳8.9روستا

2۳05100جمع

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

همچنین در شــکل )9-7( نیز مشــخصات پاسخگویان ازنقطه نظر محل سکونت به طور شماتیک 
نشان داده شده است.
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ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش شکل 9-7. محل سکونت پاسخگویان. منبع: مستخر

کل اســتان قزویــن 61 درصد از پاســخگویان در مناطق شــهری و ۳9 درصد از  بــر اســاس نتایج، در 
پاسخگویان در مناطق روستایی سکونت دارند.

9-1-1-8-دین/مذهب پاسخگویان
که می توانــد بر چگونگــی درک افــراد از عدالت اثر  دیــن یــا مذهــب افــراد نیــز در زمره مواردی اســت 
داشــته باشــد و پاســخ های آن ها را متاثر نماید. ازاین رو مشخصات پاسخگویان ازنقطه نظر دین یا 

مذهب آن ها بررسی شده و نتایج آن در جدول )9-8( ارائه شده است.

جدول 9-8. دین/ مذهب پاسخگویان

دین / مذهب
مناطق روستاییمناطق شهریکل استان قزوین

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی
224597/41۳669787998شیعه
271/2201/470/8سنی

90/460/4۳0/۳اقلیت های دینی
2281991۳9298/988999/1جمع پاسخ های سالم

241161/180/9اظهارنشده
2۳051001408100897100جمع

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر
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همچنین در شــکل )9-8( نیز مشــخصات پاسخگویان ازنقطه نظر زمینه فعالیت اقتصادی به طور 
شماتیک نشان داده شده است.

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش شکل 9-8. دین/ مذهب پاسخگویان. منبع: مستخر

کل اســتان قزوین 97.4 درصد از پاسخگویان دارای مذهب شیعه،1.2 درصد  بر اســاس نتایج، در 
از پاســخگویان دارای مذهــب ســنی و 0.4 درصــد از پاســخگویان نیــز مربــوط بــه اقلیت های دینی 
هســتند. همچنیــن در مناطق روســتایی اســتان قزویــن 97 درصــد از پاســخگویان دارای مذهب 
شــیعه، 1.4 درصــد از پاســخگویان دارای مذهــب ســنی و 0.4 درصد از پاســخگویان نیــز مربوط به 
اقلیت هــای دینــی هســتند. در مناطق شــهری اســتان قزوین نیــز 98 درصد از پاســخگویان دارای 
مذهــب شــیعه، 0 و 8 درصــد از پاســخگویان دارای مذهــب ســنی و 0.۳ درصــد از پاســخگویان نیــز 

مربوط به اقلیت های دینی هستند.

که تمامی اقشــار جامعه را از نظر   بــا توجــه بــه موارد فوق نمونــه منتخب از منظر دامنه شــمول آن 
کنــد، وضعیت مطلوبــی را دارد و این امر می توانــد به قابلیت  زمینــه فعالیــت اقتصــادی نمایندگی 

کمک نماید. تعمیم پذیری تحلیل های حاصله از نظرات افراد 
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9-1-2- بررسی توصیفی پاسخ های ارائه شده به سواالت پرسشنامه
ک و پنداشت مردم از میزان عدالت در ابعاد مختلف  در این قسمت به منظور ارائه تصویری از ادرا
در اســتان قزوین به تفکیک مناطق روســتایی و شــهری، توزیع درصدی پاســخ های ارائه شده به 
گرفته است. در این پژوهش نظر پاسخگویان در مورد سواالت  سواالت مورد محاسبه و بررسی قرار 
کامال مخالف( اخذ  پرسشــنامه در طیف لیکرت )کامال موافق، موافق تا حدودی موافق، مخالف و 
کیفــی پاســخگویان امتیازهــای 5، 4، ۳، 2 و 1 به ترتیب  کمــی نمودن نظــرات  شــده اســت و بــرای 
کامــال مخالف اختصــاص یافته  کامــال موافق، موافق تــا حدودی موافــق، مخالف و  گزینه هــای  بــه 
که در این قسمت عالوه بر محاسبه توزیع درصدی پاسخ های ارائه شده،  است. الزم به ذکر است 
که این  شــاخص دیگری تحت عنوان نســبت ارزیابی مثبت به ارزیابی منفی محاســبه شــده است 
نسبت تلخیصی است از وضعیت ارزیابی مردم را از هر سنجه نشان می دهد. این نسبت از طریق 

رابطه زیر محاسبه شده است.

 C ،)زیاد( درصد پاسخ های موافق B ،)کامال موافق )خیلی زیاد در رابطه فوق، A درصد پاسخ های 
کم( و E درصد  کامال مخالف )خیلی  درصد پاســخ های تا حدودی )متوســط(، D درصد پاسخ های 

پاسخ های مخالف )کم( را نشان می دهد.

ک مردم از عدالت اقتصادی 9-1-2-1- احساس و ادرا
در جــدول )9-9( توزیــع درصدی متناســب با محاســبات انجام یافته در خصوص پاســخ های ارائه 

شده به سواالت مرتبط با عدالت اقتصادی ارائه شده است.
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ک و احساس مردم از عدالت اقتصادی در استان قزوین جدول 9-9. توزیع درصدی ادرا

گویه ها )متغیر(

خیلی 
کم

)کامال 
مخالف(

کم
)مخالف(

متوسط
)تا 

حدودی(

زیاد
)موافق(

خیلی 
زیاد

)کامال 
موافق(

 نسبت
 ارزیابی
 مثبت

به منفی

به
رت

ان
ست

ل ا
ک

 توزیع درآمد متناسب با
22.7۳29.2828.7211.6۳7.640.9461نیازهای افراد

 توزیع درامد متناسب با
22.69۳2.۳627.201۳.674.080.481۳توانمندی و نقش آفرینی افراد

 دسترسی افراد به حداقل
22.65۳0.20۳0.۳۳11.025.810.6622درآمد الزم برای معیشت

ی
هر

 ش
ق

اط
من

 توزیع درآمد متناسب با
29.26۳5.0125.787.5۳2.410.2472نیازهای افراد

 توزیع درامد متناسب با
29.55۳6.792۳.798.171.700.21۳۳توانمندی و نقش آفرینی افراد

 دسترسی افراد به حداقل
26.85۳4.5227.498.۳82.770.2921درآمد الزم برای معیشت

ی
تای

وس
ق ر

اط
من

 توزیع درآمد متناسب با
12.4920.29۳۳.۳۳18.0615.8۳4.6071نیازهای افراد

 توزیع درامد متناسب با
11.9۳25.42۳2.5522.۳07.801.517۳توانمندی و نقش آفرینی افراد

 دسترسی افراد به حداقل
16.052۳.41۳4.7815.1610.591.9852درآمد الزم برای معیشت

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

متناســب با محاســبات انجام یافته در خصوص توزیع درصدی پاســخ های ارائه شــده به ســواالت 
کل اســتان باالترین نســبت ارزیابی  که در ســطح  مرتبــط بــا عدالــت اقتصــادی، مالحظه می شــود 
گزینه های »توزیع درآمد متناسب با نیازهای افراد«، »افراد به حداقل  مثبت به منفی به ترتیب به 
درآمد الزم برای معیشــت« و »توزیع درامد متناســب با توانمندی و نقش آفرینی افراد« اختصاص 

دارد.



سنجش وضعيت عدالت در استان قزوين 8ف5

گزینه های  در سطح مناطق شهری استان نیز باالترین نسبت ارزیابی مثبت به منفی به ترتیب به 
»توزیع درامد متناســب با توانمندی و نقش آفرینی افراد«، »دسترســی افراد به حداقل درآمد الزم 

برای معیشت« و »توزیع درآمد متناسب با نیازهای افراد« اختصاص دارد.

که در سطح مناطق روستایی استان باالترین نسبت ارزیابی مثبت به منفی به   این در حالی است 
گزینه های »توزیع درآمد متناســب با نیازهای افراد«، »دسترســی افراد به حداقل درآمد  ترتیب به 

الزم برای معیشت« و »توزیع درآمد متناسب با توانمندی و نقش آفرینی افراد« اختصاص دارد.

ک مردم از عدالت آموزشی 9-1-2-2- احساس و ادرا
در جدول )9-10( توزیع درصدی متناســب با محاســبات انجام یافته در خصوص پاســخ های ارائه 

شده به سواالت مرتبط با عدالت آموزشی ارائه شده است.

ک و احساس مردم از عدالت آموزشی در استان قزوین جدول 9-10. توزیع درصدی ادرا

گویه ها )متغیر(
کم خیلی 

)کامال 
مخالف(

کم
)مخالف(

متوسط
)تا 

حدودی(

زیاد
)موافق(

خیلی زیاد
)کامال 
موافق(

 نسبت
 ارزیابی

 مثبت به
منفی

به
رت

ان
ست

ل ا
 میزان باسوادی و توزیع عادالنهک

1۳/4124/51۳9/۳117/8۳4/950/87۳1امکانات آموزشی

 دسترسی مناسب و برابر به
14/9725/68۳7/6616/2۳5/470/8722امکانات و سیستم آموزشی

ی
هر

 ش
ق

اط
 میزان باسوادی و توزیع عادالنهمن

15/9828/05۳8/5714/992/410/5061امکانات آموزشی

 دسترسی مناسب و برابر به
17/۳۳29/55۳6/9۳1۳/642/560/4672امکانات و سیستم آموزشی

ی
تای

وس
ق ر

اط
 میزان باسوادی و توزیع عادالنهمن

9/۳618/9540/4722/۳08/922/1082امکانات آموزشی

 دسترسی مناسب و برابر به
11/2619/62۳8/8020/2910/0۳2/2811امکانات و سیستم آموزشی

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر
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متناســب با محاســبات انجام یافته در خصوص توزیع درصدی پاســخ های ارائه شــده به ســواالت 
کل استان باالترین نسبت ارزیابی مثبت  که در سطح  مرتبط با عدالت آموزشی، مالحظه می شود 
گزینه های »میزان باسوادی و توزیع عادالنه امکانات آموزشی« و »دسترسی  به منفی به ترتیب به 

مناسب و برابر به امکانات و سیستم آموزشی« اختصاص دارد.

که در ســطح مناطق شــهری استان نیز باالترین نسبت ارزیابی مثبت به منفی  این در حالی اســت 
گزینه های »میزان باسوادی و توزیع عادالنه امکانات آموزشی« و »دسترسی مناسب  به ترتیب به 

و برابر به امکانات و سیستم آموزشی« اختصاص دارد.

گزینه  در ســطح مناطــق روســتایی اســتان باالتریــن نســبت ارزیابی مثبــت به منفــی به ترتیب بــه 
»دسترســی مناســب و برابــر به امکانات و سیســتم آموزشــی« و »میزان باســوادی و توزیــع عادالنه 

امکانات آموزشی« اختصاص دارد.

ک مردم از عدالت در سالمت و بهداشت 9-1-2-3- احساس و ادرا
در جدول )9-11( توزیع درصدی متناســب با محاســبات انجام یافته در خصوص پاســخ های ارائه 

شده به سواالت مرتبط با عدالت در بهداشت و سالمت ارائه شده است.

ک و احساس مردم از عدالت در بهداشت و سالمت در استان قزوین جدول 9-11. توزیع درصدی ادرا

گویه ها )متغیر(
کم خیلی 

)کامال 
مخالف(

کم
)مخالف(

متوسط
)تا 

حدودی(

زیاد
)موافق(

خیلی زیاد
)کامال 
موافق(

 نسبت
 ارزیابی

 مثبت به
منفی

به
رت

ان
ست

ل ا
 توزیع امکانات بهداشتیک

15/7526/77۳5/6615/975/860/8952متناسب با نیازهای جمعیت

 قابلیت و توان دسترسی
14/4924/۳0۳6/2717/017/941/۳751شهروندان به امکانات بهداشتی

ی
هر

 ش
ق

اط
 توزیع امکانات بهداشتیمن

20/0۳28/48۳5/5812/64۳/270/4762متناسب با نیازهای جمعیت

 قابلیت و توان دسترسی
شهروندان به امکانات بهداشتی

17/4027/20۳6/7914/۳54/260/6۳۳1
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گویه ها )متغیر(
کم خیلی 

)کامال 
مخالف(

کم
)مخالف(

متوسط
)تا 

حدودی(

زیاد
)موافق(

خیلی زیاد
)کامال 
موافق(

 نسبت
 ارزیابی

 مثبت به
منفی

به
رت

ی
تای

وس
ق ر

اط
 توزیع امکانات بهداشتیمن

9/0۳24/08۳5/7921/189/922/2912متناسب با نیازهای جمعیت

 قابلیت و توان دسترسی
9/9219/7۳۳5/4521/181۳/71۳/9601شهروندان به امکانات بهداشتی

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

متناســب با محاســبات انجام یافته در خصوص توزیع درصدی پاســخ های ارائه شــده به ســواالت 
کل استان باالترین نسبت  که در سطح  مرتبط با عدالت در بهداشت و سالمت، مالحظه می شود 
گزینه های »قابلیت و توان دسترســی شــهروندان به امکانات  ارزیابــی مثبــت به منفی به ترتیب به 

بهداشتی« و »توزیع امکانات بهداشتی متناسب با نیازهای جمعیت« اختصاص دارد.

گزینه های  در سطح مناطق شهری استان نیز باالترین نسبت ارزیابی مثبت به منفی به ترتیب به 
»قابلیت و توان دسترسی شهروندان به امکانات بهداشتی« و »توزیع امکانات بهداشتی متناسب 

با نیازهای جمعیت« اختصاص دارد.

گزینه  در ســطح مناطــق روســتایی اســتان باالتریــن نســبت ارزیابی مثبــت به منفــی به ترتیب بــه 
»قابلیت و توان دسترسی شهروندان به امکانات بهداشتی« و »توزیع امکانات بهداشتی متناسب 

با نیازهای جمعیت« اختصاص دارد.

ک مردم از عدالت جنسیتی 9-1-2-4- احساس و ادرا
در جدول )9-12( توزیع درصدی متناســب با محاســبات انجام یافته در خصوص پاســخ های ارائه 

شده به سواالت مرتبط با عدالت جنسیتی ارائه شده است.
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ک و احساس مردم از عدالت جنسیتی در استان قزوین جدول 9-12. توزیع درصدی ادرا

گویه ها )متغیر(
کم خیلی 

)کامال 
مخالف(

کم
)مخالف(

متوسط
)تا 

حدودی(

زیاد
)موافق(

خیلی زیاد
)کامال 
موافق(

 نسبت
 ارزیابی

 مثبت به
منفی

رتبه

ان
ست

ل ا
ک

 دسترسی عادالنه زنان به
 مناصب، مشاغل و فعالیت های

اجتماعی
14/7525/12۳1/0621/267/811/۳941

 عدم تبعیض و محدودیت در
 دسترسی زنان به خدمات و

 امکانات اجتماعی، آموزشی و
بهداشتی

16/8825/86۳1/۳718/667/251/15۳2

ی
هر

 ش
ق

اط
من

 دسترسی عادالنه زنان به
 مناصب، مشاغل و فعالیت های

اجتماعی
18/0429/4028/6918/685/180/7501

 عدم تبعیض و محدودیت در
 دسترسی زنان به خدمات و

 امکانات اجتماعی، آموزشی و
بهداشتی

21/66۳0/4727/9115/844/120/5۳۳2

ی
تای

وس
ق ر

اط
من

 دسترسی عادالنه زنان به
 مناصب، مشاغل و فعالیت های

اجتماعی
9/5918/۳9۳4/7825/۳111/9۳۳/۳662

 عدم تبعیض و محدودیت در
 دسترسی زنان به خدمات و

 امکانات اجتماعی، آموزشی و
بهداشتی

9/۳618/62۳6/792۳/0812/15۳/۳9۳1

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

متناســب با محاســبات انجام یافته در خصوص توزیع درصدی پاســخ های ارائه شــده به ســواالت 
کل اســتان باالترین نســبت ارزیابی  که در ســطح  مرتبــط بــا عدالــت جنســیتی، مالحظه می شــود 
گزینه های »دسترسی عادالنه زنان به مناصب، مشاغل و فعالیت های  مثبت به منفی به ترتیب به 
اجتماعــی« و »عــدم تبعیــض و محدودیــت در دسترســی زنــان بــه خدمــات و امکانــات اجتماعی، 

آموزشی و بهداشتی« اختصاص دارد.
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گزینه های  در ســطح مناطق شــهری استان نیز باالترین نســبت ارزیابی مثبت به منفی به ترتیب به 
»دسترسی عادالنه زنان به مناصب، مشاغل و فعالیت های اجتماعی« و »عدم تبعیض و محدودیت 

در دسترسی زنان به خدمات و امکانات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی« اختصاص دارد.

گزینه »عدم  در سطح مناطق روستایی استان باالترین نسبت ارزیابی مثبت به منفی به ترتیب به 
تبعیض و محدودیت در دسترســی زنان به خدمات و امکانات اجتماعی، آموزشــی و بهداشــتی« و 

»دسترسی عادالنه زنان به مناصب، مشاغل و فعالیت های اجتماعی« اختصاص دارد.

ک مردم از عدالت رویه ای 9-1-2-5- احساس و ادرا

در جدول )9-1۳( توزیع درصدی متناســب با محاســبات انجام یافته در خصوص پاســخ های ارائه 
شده به سواالت مرتبط با عدالت رویه ای ارائه شده است.

ک و احساس مردم از عدالت رویه ای در استان قزوین جدول 9-1۳. توزیع درصدی ادرا

گویه ها )متغیر(
کم خیلی 

)کامال 
مخالف(

کم
)مخالف(

متوسط
)تا 

حدودی(

زیاد
)موافق(

خیلی 
زیاد

)کامال 
موافق(

 نسبت
 ارزیابی

 مثبت به
منفی

به
رت

ان
ست

ل ا
ک

میزان ثبات قوانین در ادارات و 
16/8۳29/9۳۳2/1915/۳15/7۳0/8064روشن بودن تکلیف مردم

کارمندان با مردم در  نحوه برخورد 
20/۳024/86۳1/9۳14/977/941/1541ادارات متناسب با مقررات

20/4828/5928/5914/847/511/019۳برابری همه افراد در برابر قانون

ارتباط نام و اعتبار با شایستگی 
18/۳929/7626/۳۳18/007/511/0982افراد

کاری در  مشخص بودن برنامه هر 
15/2726/77۳6/5۳16/754/690/7545جامعه

که  امکان رسیدن مردم به آن چیزی 
22/99۳2/9726/1211/806/120/6776استحقاق آن را دارند.
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گویه ها )متغیر(
کم خیلی 

)کامال 
مخالف(

کم
)مخالف(

متوسط
)تا 

حدودی(

زیاد
)موافق(

خیلی 
زیاد

)کامال 
موافق(

 نسبت
 ارزیابی

 مثبت به
منفی

به
رت

ی
هر

 ش
ق

اط
من

میزان ثبات قوانین در ادارات و 
21/66۳4/2۳۳0/0411/082/980/۳784روشن بودن تکلیف مردم

کارمندان با مردم در  نحوه برخورد 
25/4۳27/84۳0/7511/514/470/4991ادارات متناسب با مقررات

26/07۳4/2۳25/0711/22۳/410/۳585برابری همه افراد در برابر قانون

ارتباط نام و اعتبار با شایستگی 
24/50۳۳/662۳/2215/1۳۳/480/4122افراد

کاری در  مشخص بودن برنامه هر 
19/82۳0/97۳۳/8812/9۳2/410/408۳جامعه

که  امکان رسیدن مردم به آن چیزی 
29/90۳8/9219/968/522/700/2۳76استحقاق آن را دارند.

ی
تای

وس
ق ر

اط
من

میزان ثبات قوانین در ادارات و 
9/252۳/19۳5/5621/9610/0۳2/۳615روشن بودن تکلیف مردم

کارمندان با مردم در  نحوه برخورد 
12/2620/18۳۳/7820/401۳/۳8۳/511۳ادارات متناسب با مقررات

11/7119/7۳۳4/1120/511۳/94۳/8502برابری همه افراد در برابر قانون

ارتباط نام و اعتبار با شایستگی 
8/812۳/6۳۳1/2222/521۳/824/0۳21افراد

کاری در  مشخص بودن برنامه هر 
8/1420/1840/6922/748/251/9576جامعه

که  امکان رسیدن مردم به آن چیزی 
12/152۳/6۳۳5/7916/9511/482/5۳24استحقاق آن را دارند.

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

متناســب با محاســبات انجام یافته در خصوص توزیع درصدی پاســخ های ارائه شــده به ســواالت 
کل استان باالترین نسبت ارزیابی مثبت  که در سطح  مرتبط با عدالت رویه ای، مالحظه می شود 
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کارمندان با مردم در ادارات متناسب با مقررات«،  گزینه های »نحوه برخورد  به منفی به ترتیب به 
»ارتبــاط نام و اعتبار با شایســتگی افراد«، »برابــری همه افراد در برابر قانون«، »میزان ثبات قوانین 
که اســتحقاق آن را  در ادارات و روشــن بــودن تکلیــف مردم«، »امکان رســیدن مــردم به آن چیزی 

کاری در جامعه« اختصاص دارد. دارند« و »مشخص بودن برنامه هر 

گزینه های  در سطح مناطق شهری استان نیز باالترین نسبت ارزیابی مثبت به منفی به ترتیب به 
کارمندان با مردم در ادارات متناسب با مقررات«، »ارتباط نام و اعتبار با شایستگی  »نحوه برخورد 
کاری در جامعــه«، »میــزان ثبات قوانیــن در ادارات و روشــن  افــراد«، »مشــخص بــودن برنامــه هــر 
که  بــودن تکلیــف مــردم«، »برابری همه افراد در برابر قانون« و »امکان رســیدن مردم به آن چیزی 

استحقاق آن را دارند« اختصاص دارد.

گزینه  در ســطح مناطــق روســتایی اســتان باالتریــن نســبت ارزیابی مثبــت به منفــی به ترتیب بــه 
»ارتبــاط نــام و اعتبــار بــا شایســتگی افــراد«، »برابــری همــه افــراد در برابــر قانــون«، »نحــوه برخورد 
که استحقاق  کارمندان با مردم در ادارات متناسب با مقررات«، »امکان رسیدن مردم به آن چیزی 
آن را دارند«، »میزان ثبات قوانین در ادارات و روشن بودن تکلیف مردم« و »مشخص بودن برنامه 

کاری در جامعه« اختصاص دارد. هر 

ک مردم از عدالت توزیعی 9-1-2-6- احساس و ادرا
در جدول )9-14( توزیع درصدی متناســب با محاســبات انجام یافته در خصوص پاســخ های ارائه 

شده به سواالت مرتبط با عدالت جنسیتی ارائه شده است.
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ک و احساس مردم از عدالت توزیعی در استان قزوین جدول 9-14. توزیع درصدی ادرا

گویه ها )متغیر(
کم خیلی 

)کامال 
مخالف(

کم
)مخالف(

متوسط
)تا 

حدودی(

زیاد
)موافق(

خیلی زیاد
)کامال 
موافق(

 نسبت
 ارزیابی

 مثبت به
منفی

رتبه

ان
ست

ل ا
ک

رعایت شدن حق وحقوق 
19/4828/07۳۳/191۳/585/680/747۳قومیت ها در جامعه

پایمال نشدن حق وحقوق مردم 
27/46۳0/4119/4414/198/501/0122توسط افراد بانفوذ

که  کارانی  عدم امکان فرار خطا
25/86۳0/6721/2111/5810/671/46۳1پارتی و پول دارند از دست قانون

گذاری شغل ها به افراد  وا
متناسب با شایستگی و قابلیت 

آن ها
24/16۳1/5029/0211/114/210/4595

اجرای یکسان قانون برای همه 
25/21۳0/1127/9012/2۳4/560/4974افراد.

ی
هر

 ش
ق

اط
من

رعایت شدن حق وحقوق 
24/79۳2/0۳29/۳۳11/152/700/۳44۳قومیت ها در جامعه

پایمال نشدن حق وحقوق مردم 
۳5/44۳2/9514/8411/725/040/4012توسط افراد بانفوذ

که  کارانی  عدم امکان فرار خطا
۳2/81۳۳/1718/897/677/460/6721پارتی و پول دارند از دست قانون

گذاری شغل ها به افراد  وا
متناسب با شایستگی و قابلیت 

آن ها 
۳1/75۳۳/5224/298/0۳2/410/2۳85

اجرای یکسان قانون برای همه 
۳2/60۳2/812۳/448/۳12/840/2564افراد.
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گویه ها )متغیر(
کم خیلی 

)کامال 
مخالف(

کم
)مخالف(

متوسط
)تا 

حدودی(

زیاد
)موافق(

خیلی زیاد
)کامال 
موافق(

 نسبت
 ارزیابی

 مثبت به
منفی

رتبه

ی
تای

وس
ق ر

اط
من

رعایت شدن حق وحقوق 
11/1521/85۳9/2417/۳910/۳72/266۳قومیت ها در جامعه

پایمال نشدن حق وحقوق مردم 
14/9426/4226/6418/061۳/94۳/2402توسط افراد بانفوذ

که  کارانی  عدم امکان فرار خطا
14/9426/7624/8617/7۳15/724/0141پارتی و پول دارند از دست قانون

گذاری شغل ها به افراد  وا
متناسب با شایستگی و قابلیت 

آن ها 
12/2628/۳2۳6/4515/947/021/1755

اجرای یکسان قانون برای همه 
1۳/6025/86۳4/8918/۳97/251/25۳4افراد

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

متناســب با محاســبات انجام یافته در خصوص توزیع درصدی پاســخ های ارائه شــده به ســواالت 
کل استان باالترین نسبت ارزیابی مثبت  که در ســطح  مرتبط با عدالت توزیعی، مالحظه می شــود 
کــه پارتی و پول دارند از دســت  کارانی  گزینه های   »عدم امــکان فــرار خطا بــه منفــی بــه ترتیــب بــه 
قانــون«، »پایمــال نشــدن حق وحقــوق مــردم توســط افــراد بانفــوذ«، »رعایــت شــدن حق وحقوق 
گذاری شــغل ها بــه افراد  قومیت هــا در جامعــه«، »اجــرای یکســان قانــون بــرای همــه افــراد« و »وا

متناسب با شایستگی و قابلیت آن ها« اختصاص دارد. 

گزینه های  در سطح مناطق شهری استان نیز باالترین نسبت ارزیابی مثبت به منفی به ترتیب به 
که پارتی و پول دارند از دســت قانون«، »پایمال نشــدن حق وحقوق  کارانی  »عدم امکان فرار خطا
مــردم توســط افــراد بانفوذ«، »رعایت شــدن حق وحقــوق قومیت هــا در جامعه«، »اجرای یکســان 
گــذاری شــغل ها بــه افراد متناســب بــا شایســتگی و قابلیــت آن ها«  قانــون بــرای همــه افــراد« و »وا

اختصاص دارد. 
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گزینه »عدم  در ســطح مناطق روســتایی استان باالترین نسبت ارزیابی مثبت به منفی به ترتیب به 
کــه پارتی و پول دارند از دســت قانــون«، »پایمال نشــدن حق وحقوق مردم  کارانــی  امــکان فــرار خطا
توسط افراد بانفوذ«، »رعایت شدن حق وحقوق قومیت ها در جامعه«، »اجرای یکسان قانون برای 

گذاری شغل ها به افراد متناسب با شایستگی و قابلیت آن ها« اختصاص دارد.  همه افراد« و »وا

ک مردم از آزادی های اساسی 9-1-2-7-  احساس و ادرا
در جدول)9-15( توزیع درصدی متناســب با محاســبات انجام یافته در خصوص پاســخ های ارائه 

شده به سواالت مرتبط با آزادی های اساسی ارائه شده است.

ک و احساس مردم از آزادی های اساسی در استان قزوین جدول 9-15.  توزیع درصدی ادرا

گویه ها )متغیر(
کم خیلی 

)کامال 
مخالف(

کم
)مخالف(

متوسط
)تا 

حدودی(

زیاد
)موافق(

خیلی زیاد
)کامال 
موافق(

 نسبت
 ارزیابی

 مثبت به
منفی

رتبه

ان
ست

ل ا
ک

24/2527/1128/6۳14/145/860/6989آزادی ابراز عقیده

آزادی در عمل بر اساس اراده و خواست 
19/6528/59۳1/5014/455/810/7658خود

20/7829/80۳0/۳71۳/715/۳40/66۳10دسترسی آزاد و برابر به رسانه ها

19/0929/2429/9۳15/885/860/7916استقالل فکری در ارائه نظرات

امکان مشارکت عمومی در تعیین 
20/2626/72۳2/5814/625/810/7757سرنوشت

عضویت آزاد در احزاب و انجمن ها و 
18/7025/81۳2/۳616/926/200/9024تشکل ها

آزادی و عدم محدودیت در انتخاب 
21/2628/1628/5515/796/250/81۳5شغل موردعالقه

توانایی مردم برای محافظت از حیثیت، 
19/5220/04۳0/2818/2211/9۳2/۳671جان، مال و مسکن

دسترسی عادالنه و برابر به سیستم 
17/222۳/12۳1/8917/7410/021/824۳قضایی

رسیدگی عادالنه به دعاوی و شکایت 
22/9521/2128/5514/6612/622/۳142مردم
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گویه ها )متغیر(
کم خیلی 

)کامال 
مخالف(

کم
)مخالف(

متوسط
)تا 

حدودی(

زیاد
)موافق(

خیلی زیاد
)کامال 
موافق(

 نسبت
 ارزیابی

 مثبت به
منفی

رتبه

ی
هر

 ش
ق

اط
من

۳0/68۳1/682۳/1511/۳6۳/1۳0/۳1۳9آزادی ابراز عقیده
آزادی در عمل بر اساس اراده و خواست 

25/78۳2/0۳27/7010/51۳/980/4125خود

27/77۳۳/1026/859/592/700/29710دسترسی آزاد و برابر به رسانه ها
24/72۳2/8826/9912/572/840/۳566استقالل فکری در ارائه نظرات

امکان مشارکت عمومی در تعیین 
26/6۳۳0/4729/979/942/980/۳4۳7سرنوشت

عضویت آزاد در احزاب و انجمن ها و 
24/2228/6229/191۳/854/120/4954تشکل ها

آزادی و عدم محدودیت در انتخاب 
28/41۳2/462۳/8612/292/980/۳278شغل موردعالقه

توانایی مردم برای محافظت از حیثیت، 
24/572۳/7929/6915/1۳6/820/8712جان، مال و مسکن

دسترسی عادالنه و برابر به سیستم 
22/5926/6۳29/7614/846/180/78۳۳قضایی

رسیدگی عادالنه به دعاوی و شکایت 
29/472۳/5126/5612/867/600/8761مردم

ی
تای

وس
ق ر

اط
من

14/1619/96۳7/2418/5110/142/0948آزادی ابراز عقیده

آزادی در عمل بر اساس اراده و خواست 
10/0۳2۳/19۳7/4620/628/701/85510خود

9/8124/64۳5/9020/189/482/0569دسترسی آزاد و برابر به رسانه ها
10/262۳/52۳4/5621/0710/592/4555استقالل فکری در ارائه نظرات

امکان مشارکت عمومی در تعیین 
10/2620/85۳6/6821/9610/262/4۳76سرنوشت

عضویت آزاد در احزاب و انجمن ها و 
10/0۳21/40۳7/۳521/749/482/1657تشکل ها

آزادی و عدم محدودیت در انتخاب 
10/0۳21/40۳5/9021/2911/۳72/8۳74شغل موردعالقه

توانایی مردم برای محافظت از حیثیت، 
11/5914/16۳1/222۳/0819/968/2511جان، مال و مسکن

دسترسی عادالنه و برابر به سیستم 
8/8117/61۳5/2۳22/۳016/055/6۳2۳قضایی

رسیدگی عادالنه به دعاوی و شکایت 
12/7117/61۳1/6617/5020/517/7152مردم

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر
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متناســب با محاســبات انجام یافته در خصوص توزیع درصدی پاســخ های ارائه شــده به ســواالت 
کل اســتان باالترین نســبت ارزیابی  که در ســطح  مرتبط با آزادی های اساســی، مالحظه می شــود 
گزینه هــای »توانایی مردم بــرای محافظت از حیثیــت، جان، مال و  مثبــت بــه منفی بــه ترتیب به 
مســکن«، »رســیدگی عادالنه به دعاوی و شــکایت مردم«، »دسترســی عادالنه و برابر به سیســتم 
قضایی«، »عضویت آزاد در احزاب و انجمن ها و تشــکل ها«، »آزادی و عدم محدودیت در انتخاب 
شــغل موردعالقــه«، »اســتقالل فکــری در ارائــه نظــرات«، »امــکان مشــارکت عمومــی در تعییــن 
سرنوشــت«، »آزادی در عمل بر اســاس اراده و خواســت خود«، »آزادی ابراز عقیده« و »دسترســی 

آزاد و برابر به رسانه ها« اختصاص دارد.

گزینه های  در سطح مناطق شهری استان نیز باالترین نسبت ارزیابی مثبت به منفی به ترتیب به 
»رســیدگی عادالنــه به دعاوی و شــکایت مردم«، »توانایی مردم بــرای محافظت از حیثیت، جان، 
مــال و مســکن«، »دسترســی عادالنــه و برابــر بــه سیســتم قضایــی«، »عضویــت آزاد در احــزاب و 
انجمن ها و تشکل ها«، »آزادی در عمل بر اساس اراده و خواست خود«، »استقالل فکری در ارائه 
نظــرات«، »امــکان مشــارکت عمومی در تعیین سرنوشــت«، »آزادی و عــدم محدودیت در انتخاب 

شغل موردعالقه«، »آزادی ابراز عقیده« و »دسترسی آزاد و برابر به رسانه ها« اختصاص دارد.

که در ســطح مناطق روســتایی اســتان باالترین نســبت ارزیابی مثبت به منفی  این در حالی اســت 
گزینه های »توانایی مردم برای محافظت از حیثیت، جان، مال و مســکن«، »رســیدگی  به ترتیب به 
عادالنه به دعاوی و شــکایت مردم« »دسترســی عادالنه و برابر به سیســتم قضایی«، »آزادی و عدم 
محدودیــت در انتخــاب شــغل موردعالقــه«، »اســتقالل فکــری در ارائــه نظــرات«، »امکان مشــارکت 
عمومی در تعیین سرنوشت«، »عضویت آزاد در احزاب و انجمن ها و تشکل ها«، »آزادی ابراز عقیده«، 
»دسترسی آزاد و برابر به رسانه ها« و »آزادی در عمل بر اساس اراده و خواست خود« اختصاص دارد.

9-1-3- بررسی توصیفی شاخص های احساس عدالت در استان قزوین
در این پژوهش نظر پاسخگویان در مورد سواالت پرسشنامه در طیف لیکرت )کامال موافق، موافق 
کیفی  کمی نمودن نظــرات  کامال مخالف( اخذ شــده اســت و بــرای  تــا حــدودی موافــق، مخالف و 
کامال موافق، موافــق تا حدودی  گزینه هــای  پاســخگویان امتیازهــای 5، 4، ۳، 2 و 1 بــه ترتیــب بــه 
گویه هــای پرسشــنامه جهت  کامــال مخالــف اختصــاص یافتــه اســت. میانگین  موافــق، مخالــف و 
توصیف وضعیت عدالت در استان قزوین و همچنین مناطق شهری و روستایی استان در جدول 

)9-16( ارائه شده است.
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همچنین در ادامه این بخش به منظور نرمال ســازی شــاخص های احســاس عدالت با اســتفاده از 
رابطه زیر اقدام به محاســبه شــاخص استاندار شده احســاس عدالت در هر یک از حوزه های شده 

است.

گزینه انتخاب شده توسط پاسخگویان یکی  گویه )که برحسب  در رابطه فوق، x امتیاز مربوط به هر 
از مــوارد 1، 2، ۳، 4 و 5 را اختیــار می کنــد(، min نشــان دهنده حداقل امتیازات طیف و max مبین 

کثر امتیازات طیف است. حدا

جدول 9-16. میانگین امتیازات مربوط به احساس عدالت و ابعاد آن

ادردیف
کل استانگویه )متغیر(ابع

 مناطق
 شهری
استان

 مناطق
 روستایی

استان

1

ت
دال

د ع
 بع

ی
اد

ص
اقت

2/52152/1882۳/0446توزیع درآمد متناسب با نیازهای افراد

2/44082/15702/886۳توزیع درامد متناسب با توانمندی و نقش آفرینی افراد2

2/47162/25712/8082دسترسی افراد به حداقل درآمد الزم برای معیشت3

گویه های عدالت اقتصادی 2/47792/20082/91۳0معدل 

4
ت

دال
د ع

 بع
ی

زش
مو

2/76402/5980۳/0245میزان باسوادی و توزیع عادالنه امکانات آموزشیآ

2/71542/54552/9822دسترسی مناسب و برابر به امکانات و سیستم آموزشی5

گویه های عدالت آموزشی 2/7۳972/5717۳/00۳۳معدل 

6

ت
دال

د ع
 بع

ی
شت

دا
2/69412/50642/9889توزیع امکانات بهداشتی متناسب با نیازهای جمعیتبه

2/79612/6087۳/090۳قابلیت و توان دسترسی شهروندان به امکانات بهداشتی7

گویه های عدالت بهداشتی 2/74512/5575۳/0۳96معدل 

8

ی
سیت

جن
ت 

دال
2/82262/6۳57۳/1159دسترسی عادالنه زنان به مناصب، مشاغل و فعالیت های اجتماعیع

9
عدم تبعیض و محدودیت در دسترسی زنان به خدمات و امکانات 

2/7۳542/5028۳/100۳اجتماعی

گویه های عدالت جنسیتی 2/77902/5692۳/1081معدل 
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ادردیف
کل استانگویه )متغیر(ابع

 مناطق
 شهری
استان

 مناطق
 روستایی

استان

10

ی
ه ا

روی
ت 

دال
د ع

بع

2/6۳172/۳949۳/00۳۳میزان ثبات قوانین در ادارات و روشن بودن تکلیف مردم

کارمندان با مردم در ادارات متناسب با مقررات11 2/65۳82/4176۳/0245نحوه برخورد 

2/60۳02/۳168۳/0524برابری همه افراد در برابر قانون12

2/66462/۳942۳/0892ارتباط نام و اعتبار با شایستگی افراد13

کاری در جامعه14 2/68812/4716۳/0279مشخص بودن برنامه هر 

که استحقاق آن را دارند/15 2/45082/15202/9197امکان رسیدن مردم به آن چیزی 

گویه های عدالت رویه ای 2/615۳2/۳578۳/0195معدل 

16

ی
زیع

 تو
ت

دال
د ع

بع

2/57922/۳4942/9۳98رعایت شدن حق وحقوق قومیت ها در جامعه

2/45862/17972/896۳پایمال نشدن حق وحقوق مردم توسط افراد بانفوذ17

که پارتی و پول دارند از دست قانون18 کارانی  2/50542/2۳792/925۳عدم امکان فرار خطا

گذاری شغل ها به افراد متناسب با شایستگی و قابلیت آن ها19 2/۳9702/15842/7715وا

2/40822/15982/7982اجرای یکسان قانون برای همه افراد/20

گویه های عدالت توزیعی 2/46972/21702/8662معدل 

21
ی

اس
اس

ی 
ها

ی 
زاد

د آ
بع

2/50242/24572/9052آزادی ابراز عقیده

2/58182/۳4872/9476آزادی در عمل بر اساس اراده و خواست خود22

2/5۳022/26۳52/9487دسترسی آزاد و برابر به رسانه ها23

2/60172/۳5942/9822استقالل فکری در ارائه نظرات24

2/59002/۳217۳/0111امکان مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت25

2/66122/450۳2/9922عضویت آزاد در احزاب و انجمن ها و تشکل ها26

2/57612/2898۳/0256آزادی و عدم محدودیت در انتخاب شغل موردعالقه27

2/82992/5582۳/2564توانایی مردم برای محافظت از حیثیت، جان، مال و مسکن28

2/80222/5540۳/1918دسترسی عادالنه و برابر به سیستم قضایی29

2/72802/4560۳/1550رسیدگی عادالنه  به دعاوی و شکایت مردم30

گویه  های آزادی های اساسی 2/640۳2/۳847۳/0416معدل 

گویه هاکل ابعاد 2/6۳822/40842/9988معدل تمام 

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر
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ک عدالت در  با اســتفاده از داده های منعکس شــده در جدول فوق، ذیال وضعیت احســاس و ادرا
گرفته است. مناطق شهری و روستایی استان قزوین مورد بررسی و مقایسه قرار 

کلی احساس عدالت 9-1-3-1- وضعیت شاخص 
کلــی احســاس عدالــت بــا اســتفاده از داده هــای به دســت آمده از  امتیــازات مربــوط بــه شــاخص 

گرفته و نتایج آن در جدول )9-17( منعکس شده است. نظرسنجی مورد محاسبه قرار 

جدول 9-17. امتیازات مربوط به احساس عدالت

ف
 میانگین شاخص احساسشهرستانردی

عدالت
 شاخص احساس عدالت نرمال شده

برحسب صفر تا 100 درصد

2/6۳8240/95۳8کل استان1

2/4084۳5/210۳مناطق شهری استان2

2/998849/969۳مناطق روستایی استان3

ج از نظرسنجی انجام یافته در سطح استان در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

به منظور فراهم شــدن امکان مقایســه مطلوب تر احســاس عدالت در مناطق شــهری و روســتایی 
کشــیده  اســتان، داده هــای منعکس شــده در جــدول فوق در قالب نمودار شــکل )9-9( به تصویر 

شده است.

ج از نظرسنجی انجام یافته  شــکل 9-9. احســاس عدالت در مناطق شــهری و روستایی استان قزوین. منبع: مســتخر
در فرایند اجرای پژوهش
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کلی  گویه هــا به عنوان شــاخص وضعیت  کــه مالحظه می شــود، میانگیــن معدل تمام  همان گونــه 
کــه پایین تــر از عدد ۳ به  احســاس عدالــت در اســتان قزویــن معادل 2.4779 حاصل شــده اســت 
عنوان حد وسط نظرات افراد )تا حدودی( قرار دارد. مقایسه شاخص احساس عدالت نرمال شده 
که  برحســب صفر تا 100 برای مناطق شــهری و روســتایی اســتان قزوین نشان دهنده این امر است 

وضعیت احساس عدالت در مناطق شهری استان قزوین نامناسب تر از مناطق روستایی است.

9-1-3-2- وضعیت شاخص احساس عدالت اقتصادی
امتیــازات مربوط به شــاخص احســاس عدالت اقتصادی با اســتفاده از داده های به دســت آمده از 

گرفته و نتایج آن در جدول )9-18( منعکس شده است. نظرسنجی مورد محاسبه قرار 

جدول 9-18. امتیازات مربوط به احساس عدالت اقتصادی

ف
 میانگین شاخص احساسشهرستانردی

عدالت اقتصادی
 شاخص احساس عدالت اقتصادی

نرمال شده برحسب صفر تا 100 درصد

2/4779۳6/9487کل استان1

2/2008۳0/0189مناطق شهری استان2

2/91۳047/8261مناطق روستایی استان3

ج از نظرسنجی انجام یافته در سطح استان در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

به منظور فراهم شــد ن امکان مقایســه مطلوب تر احســاس عدالت اقتصادی در مناطق شــهری و 
روســتایی اســتان، داده های منعکس شده در جدول فوق در قالب نمودار شکل )9-10( به تصویر 

کشیده شده است.



سنجش وضعيت عدالت در استان قزوين 534

ج از نظرسنجی  شــکل 9-10. احســاس عدالت اقتصادی در مناطق شــهری و روســتایی استان قزوین. منبع: مســتخر
انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش

گویه ها به عنوان شــاخص احساس عدالت  که مالحظه می شــود، میانگین معدل تمام  همان گونه 
که پایین تر از عدد ۳ به عنوان حد  اقتصادی در اســتان قزوین معادل 2.7451 حاصل شــده است 
وســط نظرات افراد )تا حدودی( قرار دارد. مقایســه شــاخص احساس عدالت نرمال شده برحسب 
که وضعیت  صفر تا 100 برای مناطق شــهری و روســتایی اســتان قزوین نشــان دهنده این امر است 
احساس عدالت اقتصادی در مناطق شهری استان قزوین نامناسب تر از مناطق روستایی است.

9-1-3-3- وضعیت شاخص احساس عدالت آموزشی
امتیــازات مربــوط به شــاخص احســاس عدالت آموزشــی بــا اســتفاده از داده های به دســت آمده از 

گرفته و نتایج آن در جدول )9-19( منعکس شده است. نظرسنجی مورد محاسبه قرار 

جدول 9-19. امتیازات مربوط به احساس عدالت آموزشی

ف
 میانگین شاخص احساس عدالتشهرستانردی

آموزشی
 شاخص احساس عدالت آموزشی

نرمال شده برحسب صفر تا 100 درصد

2/7۳974۳/4924کل استان1

2/5717۳9/29۳۳مناطق شهری استان2

۳/00۳۳50/08۳6مناطق روستایی استان3

ج از نظرسنجی انجام یافته در سطح استان در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر
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بــه منظــور فراهم شــدن امکان مقایســه مطلوب تر احســاس عدالت آموزشــی در مناطق شــهری و 
روســتایی اســتان، داده های منعکس شده در جدول فوق در قالب نمودار شکل )9-11( به تصویر 

کشیده شده است.

ج از نظرسنجی  شــکل 9-11. احســاس عدالت آموزشــی در مناطق شــهری و روســتایی اســتان قزوین. منبع: مســتخر
انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش

کــه مالحظــه می شــود، شــاخص احســاس عدالــت آموزشــی در اســتان قزویــن معادل  همان گونــه 
کــه پایین تــر از عــدد ۳ بــه عنوان حد وســط نظــرات افراد قــرار دارد.  2.7۳97 حاصــل شــده اســت 
همچنین مقایســه شــاخص احساس عدالت نرمال شده برحســب صفر تا 100 برای مناطق شهری 
که وضعیت احســاس عدالت آموزشــی در  و روســتایی اســتان قزویــن نشــان دهنده ایــن امر اســت 

مناطق شهری استان قزوین نامناسب تر از مناطق روستایی است.

9-1-3-4- وضعیت شاخص احساس عدالت بهداشتی
امتیازات مربوط به شــاخص احســاس عدالت بهداشــتی با اســتفاده از داده های به دســت آمده از 

گرفته و نتایج آن در جدول )9-20( منعکس شده است. نظرسنجی مورد محاسبه قرار 
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جدول 9-20. امتیازات مربوط به احساس عدالت بهداشتی

 میانگین شاخص احساسشهرستانردیف
عدالت بهداشتی

 شاخص احساس عدالت بهداشتی
نرمال شده برحسب صفر تا 100 درصد

2/74514۳/6280کل استان1

2/5575۳8/9۳82مناطق شهری استان2

۳/0۳9650/9894مناطق روستایی استان3

ج از نظرسنجی انجام یافته در سطح استان در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

به منظور فراهم شــدن امکان مقایســه مطلوب تر احســاس عدالت بهداشــتی در مناطق شــهری و 
روســتایی اســتان، داده های منعکس شده در جدول فوق در قالب نمودار شکل )9-12( به تصویر 

کشیده شده است.

ج از نظرسنجی  شــکل 9-12. احســاس عدالت بهداشــتی در مناطق شهری و روستایی اســتان قزوین. منبع: مستخر
انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش

کــه مالحظه می شــود، شــاخص احســاس عدالت بهداشــتی در اســتان قزویــن معادل  همان گونــه 
که پایین تر از عدد ۳ به عنوان حد وسط نظرات افراد قرار دارد. مقایسه  2.745 حاصل شده است 
شــاخص احســاس عدالت نرمال شده برحســب صفر تا 100 برای مناطق شهری و روستایی استان 
که وضعیت احساس عدالت بهداشتی در مناطق شهری استان  قزوین نشان دهنده این امر است 

قزوین نامناسب تر از مناطق روستایی است.
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9-1-3-5- وضعیت شاخص احساس عدالت جنسیتی
امتیازات مربوط به شــاخص احســاس عدالت جنســیتی با اســتفاده از داده های به دســت آمده از 

گرفته و نتایج آن در جدول )9-21( منعکس شده است. نظرسنجی مورد محاسبه قرار 

جدول 9-21. امتیازات مربوط به احساس عدالت جنسیتی

 میانگین شاخص احساسشهرستانردیف
عدالت جنسیتی

 شاخص احساس عدالت جنسیتی نرمال شده
برحسب صفر تا 100 درصد

2/779044/4740کل استان1

2/5692۳9/2۳12مناطق شهری استان2

۳/108152/70۳5مناطق روستایی استان3

ج از نظرسنجی انجام یافته در سطح استان در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

به منظور فراهم شــدن امکان مقایســه مطلوب تر احســاس عدالت جنســیتی در مناطق شــهری و 
روستایی استان، داده های منعکس شده در جدول فوق در قالب نمودار شکل )9-1۳( به تصویر 

کشیده شده است.

ج از نظرسنجی  شــکل 9-1۳. احســاس عدالت جنسیتی در مناطق شــهری و روستایی اســتان قزوین. منبع: مستخر
انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش

کــه مالحظه می شــود، شــاخص احســاس عدالت جنســیتی در اســتان قزویــن معادل  همان گونــه 
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که پایین تر از عدد ۳ به عنوان حد وسط نظرات افراد قرار دارد. مقایسه  2.779 حاصل شده است 
شاخص احساس عدالت جنسیتی نرمال شده برحسب صفر تا 100 برای مناطق شهری و روستایی 
که وضعیت احساس عدالت جنسیتی در مناطق شهری  استان قزوین نشان دهنده این امر است 

استان قزوین نامناسب تر از مناطق روستایی است.

9-1-3-6- وضعیت عدالت رویه ای
امتیــازات مربوط به شــاخص عدالت رویه ای با اســتفاده از داده های به دســت آمده از نظرســنجی 

گرفته و نتایج آن در جدول )9-22( منعکس شده است. مورد محاسبه قرار 

جدول 9-22. امتیازات مربوط به احساس عدالت رویه ای

 میانگین شاخص عدالتشهرستانردیف
رویه ای

 شاخص احساس عدالت رویه ای نرمال
شده برحسب صفر تا 100 درصد

2/615۳40/۳8۳2کل استان1

2/۳578۳۳/9459مناطق شهری استان2

۳/019550/4877مناطق روستایی استان3

ج از نظرسنجی انجام یافته در سطح استان در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

بــه منظــور فراهم شــدن امــکان مقایســه مطلوب تر احســاس عدالت رویــه ای در مناطق شــهری و 
روستایی استان، داده های منعکس شده در جدول فوق در قالب نمودار شکل )9-14( به تصویر 

کشیده شده است.



539لصف9ـ  بتروی احاا عدالت در اونا  :زبین

ج از نظرســنجی  شــکل 9-14: احســاس عدالت رویه ای در مناطق شــهری و روســتایی اســتان قزوین. منبع: مســتخر
انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش

که مالحظه می شود، شاخص احساس عدالت رویه ای در استان قزوین معادل 2.615  همان گونه 
کــه پایین تر از عــدد ۳ به عنــوان حد وســط نظرات افــراد قــرار دارد. همچنین  حاصــل شــده اســت 
مقایســه شــاخص احســاس عدالت رویه ای نرمال شده برحســب صفر تا 100 برای مناطق شهری و 
که وضعیت احساس عدالت رویه ای در مناطق  روستایی استان قزوین نشان دهنده این امر است 

شهری استان قزوین نامناسب تر از مناطق روستایی است.

9-1-3-7- وضعیت عدالت توزیعی
امتیــازات مربــوط به شــاخص عدالت توزیعی با اســتفاده از داده های به دســت آمده از نظرســنجی 

گرفته و نتایج آن در جدول )9-2۳( منعکس شده است. مورد محاسبه قرار 

جدول 9-2۳. امتیازات مربوط به احساس عدالت توزیعی

 میانگین شاخص عدالتشهرستانردیف
توزیعی

 شاخص احساس عدالت توزیعی نرمال شده
برحسب صفر تا 100 درصد

2/4697۳6/7419کل استان1

2/2170۳0/4261مناطق شهری استان2

2/866246/6555مناطق روستایی استان3

ج از نظرسنجی انجام یافته در سطح استان در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر
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بــه منظــور فراهــم شــدن امــکان مقایســه مطلوب تر احســاس عدالت توزیعــی در مناطق شــهری و 
روستایی استان، داده های منعکس شده در جدول فوق در قالب نمودار شکل )9-15( به تصویر 

کشیده شده است.

ج از نظرســنجی  شــکل 9-15: احســاس عدالت توزیعی در مناطق شــهری و روســتایی اســتان قزوین. منبع: مســتخر
انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش

کــه مالحظــه می شــود، شــاخص احســاس عدالــت توزیعــی در اســتان قزویــن معــادل  همان گونــه 
کــه پایین تــر از عــدد ۳ بــه عنوان حد وســط نظــرات افراد قــرار دارد.  2.4697 حاصــل شــده اســت 
همچنین مقایســه شــاخص احساس عدالت توزیعی نرمال شــده برحسب صفر تا 100 برای مناطق 
که وضعیت احساس عدالت توزیعی  شــهری و روســتایی استان قزوین نشــان دهنده این امر است 

در مناطق شهری استان قزوین نامناسب تر از مناطق روستایی است.

9-1-3-8- وضعیت آزادی های اساسی
امتیازات مربوط به شاخص آزادی های اساسی با استفاده از داده های به دست آمده از نظرسنجی 

گرفته و نتایج آن در جدول )9-24( منعکس شده است. مورد محاسبه قرار 
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جدول 9-24. امتیازات مربوط به آزادی های اساسی

شهرستانردیف
 میانگین شاخص

آزادی های اساسی
 شاخص آزادی های اساسی عدالت توزیعی

نرمال شده برحسب صفر تا 100 درصد

2/640۳41/0087کل استان1

2/۳847۳4/618۳مناطق شهری استان2

۳/041651/0۳96مناطق روستایی استان3

ج از نظرسنجی انجام یافته در سطح استان در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

به منظور فراهم شــدن امکان مقایســه مطلوب تر آزادی های اساسی در مناطق شهری و روستایی 
کشــیده  اســتان، داده های منعکس شــده در جدول فوق در قالب نمودار شــکل )9-16( به تصویر 

شده است.

ج از نظرسنجی انجام یافته  شکل 9-16: آزادی های اساسی در مناطق شهری و روستایی استان قزوین. منبع: مستخر
در فرایند اجرای پژوهش

کــه مالحظــه می شــود، شــاخص آزادی هــای اساســی در اســتان قزوین معــادل 2.64  همان گونــه 
کــه پایین تر از عــدد ۳ به عنــوان حد وســط نظرات افــراد قــرار دارد؛ همچنین  حاصــل شــده اســت 
مقایســه شــاخص آزادی هــای اساســی نرمــال شــده برحســب صفــر تــا 100 بــرای مناطــق شــهری و 
که وضعیت احســاس آزادی های اساسی در  روســتایی اســتان قزوین نشــان دهنده این امر اســت 

مناطق شهری استان قزوین نامناسب تر از مناطق روستایی است.
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9-2-تحلیل های مبتنی بر آمار استنباطی
گرفته در بخش قبل صرفا از منظر آمار توصیفی و مبتنی بر داده های  تحلیل های توصیفی صورت 
کل جامعــه آمــاری صورت پذیرفته اســت. به منظور بررســی  جمع آوری شــده از نمونــه منتخــب از 
کل جامعه آماری الزم  درجــه و امکان تعمیم پذیری نتایج به دســت آمده از نمونه مورد بررســی بــه 
اســت تا در قالب اســتنباط و اســتنتاج آماری و در چارچوب آزمون فرض بررســی های الزم صورت 
گرفته اســت تا بر اســاس آن  پذیــرد. در ایــن بخــش ابتــدا نرمال بــودن متغیرهای مــورد آزمون قرار 
در خصــوص اســتفاده از آزمون هــای پارامتریــک یــا ناپارامتریــک تصمیم گیــری شــود. همچنیــن 
گویه های مرتبط با احساس عدالت با توجه به نوع توزیع هر  معنی داری آماری هر یک از متغیرها و 
گرفته است.  متغیر با اســتفاده از آماره های آزمون t مســتقل یا آزمون دوجمله ای مورد بررسی قرار 
عــالوه بــر ایــن، با اســتفاده از تحلیل واریانــس تفاوت در احســاس عدالت پاســخگویان به توجه به 
گرفته اســت. برای اولویت بندی عوامل  گی های شــخصیتی و اجتماعی آن ها مورد بررســی قرار  ویژ
و ابعاد احســاس عدالت نیز از آزمون فریدمن1 اســتفاده  شــده و برای نشــان دادن وضعیت آن ها از 

گرفته شده است. نمودار تار عنکبوتی بهره 

9-2-1- بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها
کولوموگروف- اسمیرونف2  به منظور بررسی نرمال بودن متغیرهای مدنظر در این تحقیق از آزمون 
استفاده شده است. نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرها با استفاده از این آزمون در جدول )25-9( 

ارائه شده است.

1-  Frierdman
2-  Kolmogrov- Smirnov )KS test(
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جدول 9-25. بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق

 شماره سوال درابعاد
پرسشنامه

 مناطق روستایی استانکل استان قزوین
مناطق شهری استان قزوینقزوین

 آماره
آزمون

 سطح
معنی داری

 نتیجه
 آمارهآزمون

آزمون
 سطح

معنی داری

 نتیجه
 آمارهآزمون

آزمون
 سطح

معنی داری

 نتیجه
آزمون

ی
اد

ص
اقت

ت 
دال

غ0/1760/000غ0/2160/000غ10/1910/000ع

غ0/1670/000غ0/2260/000غ20/2060/000

غ0/1780/000غ0/2120/000غ30/1900/000

 میانگین عدالت
غ0/0810/000غ0/1600/000غ0/1۳50/000اقتصادی

ی
زش

مو
ت آ

دال
غ0/2080/000غ0/2150/000غ40/2100/000ع

غ0/1980/000غ0/2050/000غ50/1980/000

 میانگین عدالت
غ0/1260/000غ0/1410/000غ0/1۳۳0/000آموزشی

ی
شت

دا
به

ت 
دال

غ0/1850/000غ0/1960/000غ60/1850/000ع

غ0/1820/000غ0/1980/000غ70/1840/000

 میانگین عدالت
غ0/10۳0/000غ0/1290/000غ0/11۳0/000بهداشتی

ی
سیت

جن
ت 

دال
غ0/1790/000غ0/1870/000غ80/1620/000ع

غ0/1850/000غ0/1950/000غ90/1650/000

 میانگین عدالت
غ0/1۳20/000غ0/1470/000غ0/1410/000جنسیتی

ی
ه ا

روی
ت 

دال
ع

غ0/1810/000غ0/2070/000غ100/1840/000

غ0/1700/000غ0/1780/000غ110/16۳0/000

غ0/17۳0/000غ0/2180/000غ120/1860/000

غ0/1670/000غ0/2200/000غ130/1940/000

غ0/2060/000غ0/1890/000غ140/1950/000

غ0/1880/000غ0/2470/000غ150/21۳0/000

 میانگین عدالت
غ0/0590/000غ0/1010/000غ0/0800/000رویه ای
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 شماره سوال درابعاد
پرسشنامه

 مناطق روستایی استانکل استان قزوین
مناطق شهری استان قزوینقزوین

 آماره
آزمون

 سطح
معنی داری

 نتیجه
 آمارهآزمون

آزمون
 سطح

معنی داری

 نتیجه
 آمارهآزمون

آزمون
 سطح

معنی داری

 نتیجه
آزمون

ی
زیع

 تو
ت

دال
ع

غ0/2010/000غ0/1980/000غ160/1740/000

غ0/1750/000غ0/2440/000غ170/2210/000

غ0/1800/000غ0/2۳80/000غ180/2190/000

غ0/1860/000غ0/21۳0/000غ190/1980/000

غ0/1770/000غ0/2140/000غ200/1950/000

 میانگین عدالت
غ0/0800/000غ0/1410/000غ0/0960/000توزیعی

ی
اس

اس
ی 

ها
ی 

زاد
آ

غ0/1910/000غ0/2120/000غ210/1800/000

غ0/1880/000غ0/20۳0/000غ220/1790/000

غ0/1850/000غ0/2080/000غ230/1880/000

غ0/1770/000غ0/2070/000غ240/1850/000

غ0/1850/000غ0/1900/000غ250/1710/000

غ0/1880/000غ0/1840/000غ260/1710/000

غ0/1820/000غ0/21۳0/000غ270/18۳0/000

غ0/1610/000غ0/1620/000غ280/1580/000

غ0/1820/000غ0/1740/000غ290/1620/000

غ0/1680/000غ0/1740/000غ300/15۳0/000

 میانگین
 آزادی های

اساسی
غ0/04۳0/001غ0/1040/000غ0/0640/000

کلی  میانگین 
غ0/0۳90/00۳غ0/0460/000غ0/0290/000شاخص

حرف »غ« نشان دهنده غیر نرمال بودن توزیع متغیراست

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر
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کولوموگروف- اســمیرونف مربوط بــه متغیرها، فرض صفر  بــا توجــه به معنی دار بــودن آماره آزمون 
کل اســتان هم به تفکیک در ســطح مناطق  مبنی بر نرمال بودن توزیع این متغیرها هم در ســطح 
که متغیرهــای مذکــور از توزیع نرمال  شــهری و روســتایی رد می گــردد. ازاین رو اســتنباط می شــود 
برخــوردار نبــوده و بــرای انجــام آزمون های آمــاری مرتبط با ایــن متغیرها الزم اســت از آزمون های 

ناپارامتریک استفاده نمود.

ک عدالت در استان قزوین 9-2-2- تحلیل وضعیت احساس و ادرا
کلی ســعی شــده اســت تا وضعیت هر یک از ابعاد احساس عدالت بدون  در این بخش در یک دید 

گیرد. پرداختن به زیر مولفه های این شاخص ها، مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار 

9-2-2-1- آزمون معنی داری آماری ابعاد مختلف احساس عدالت
بــرای بررســی و تحلیــل میزان اهمیــت و معنی داری هر یــک از متغیرها و ابعاد عدالــت،  با توجه به 
گرفته شده است. نتیجه آزمون آماری  غیر نرمال بودن توزیع متغیرها، از آزمون دوجمله  ای1 بهره 
مربوط به میزان اهمیت و معنی داری هر یک از ابعاد و همچنین میانگین آن ها در جدول )26-9( 

ارائه شده است.

جدول 9-26. آزمون اهمیت و معنی داری ابعاد احساس عدالت

ابعاد

 مناطق شهری استانکل استان قزوین
قزوین

 مناطق روستایی استان
قزوین

ط
وس

 مت
ی

ها
خ 

اس
ت پ

سب
 ن

ها
خ 

اس
ل پ

ه ک
ن ب

ایی
ه پ

ب

ی
دار

ی 
معن

ح 
سط

ون
آزم

ه 
یج

نت

ط
وس

 مت
ی

ها
خ 

اس
ت پ

سب
 ن

ها
خ 

اس
ل پ

ه ک
ن ب

ایی
ه پ

ب

ی
دار

ی 
معن

ح 
سط

ون
آزم

ه 
یج

نت

ط
وس

 مت
ی

ها
خ 

اس
ت پ

سب
 ن

ها
خ 

اس
ل پ

ه ک
ن ب

ایی
ه پ

ب

ی
دار

ی 
معن

ح 
سط

ون
آزم

ه 
یج

نت

*0/600/000*0/860/000*0/760/000بعد اقتصادی

*0/610/000*0/790/000*0/720/000بعد آموزشی

1-  Binomial
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ابعاد

 مناطق شهری استانکل استان قزوین
قزوین

 مناطق روستایی استان
قزوین

ط
وس

 مت
ی

ها
خ 

اس
ت پ

سب
 ن

ها
خ 

اس
ل پ

ه ک
ن ب

ایی
ه پ

ب

ی
دار

ی 
معن

ح 
سط

ون
آزم

ه 
یج

نت

ط
وس

 مت
ی

ها
خ 

اس
ت پ

سب
 ن

ها
خ 

اس
ل پ

ه ک
ن ب

ایی
ه پ

ب

ی
دار

ی 
معن

ح 
سط

ون
آزم

ه 
یج

نت

ط
وس

 مت
ی

ها
خ 

اس
ت پ

سب
 ن

ها
خ 

اس
ل پ

ه ک
ن ب

ایی
ه پ

ب

ی
دار

ی 
معن

ح 
سط

ون
آزم

ه 
یج

نت

*0/590/000*0/790/000*0/710/000بعد سالمت و بهداشت

*0/560/001*0/790/000*0/700/000بعد جنسیتی

*0/540/016*0/780/000*0/690/000بعد عدالت رویه ای

*0/600/000*0/800/000*0/7۳0/000بعد عدالت توزیعی

0/520/229*0/750/000*0/660/000بعد آزادی های اساسی

0/510/46۳*0/780/000*0/680/000کل ابعاد

که با ستاره مشخص شده اند از نظر آماری در سطح 5 درصد معنی دار هستند * مواردی 

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

کل ابعاد ) کــه میانگین  کــه مالحظــه می شــود، آزمون دوجملــه ای مربوط بــه میانگین  همان گونــه 
هفــت بعــد عدالــت اقتصــادی، عدالــت آموزشــی، عدالــت بهداشــتی، عدالــت جنســیتی، عدالــت 
کل استان  توزیعی، عدالت رویه ای و احســاس آزادی های اساســی را نشــان می دهد( هم در سطح 
که میانگین ابعاد احســاس  قزویــن و مناطــق شــهری از نظــر آماری معنی دار بوده و مؤید آن اســت 
کمتر بــودن میانگین  عدالــت تفــاوت معنــی داری با عدد ۳ )حد وســط نظــرات( دارد و بــا توجه به 
کل استان  کلی احساس عدالت در  که شاخص  ابعاد احساس عدالت از عدد ۳، استنباط می شود 
قزوین و مناطق شــهری اســتان از حد متوســط مورد انتظار پایین تر اســت. باوجوداین در ســطح 
مناطق روســتایی اســتان آزمون دوجمله ای مربوطه از نظر آماری معنی دار بوده و مؤید آن اســت 
کــه میانگیــن ابعــاد احســاس عدالت تفــاوت معنی داری بــا عدد ۳ )حد وســط نظرات( نــدارد و لذا 

کلی احساس عدالت در مناطق روستایی استان در حد متوسط قرار دارد. شاخص 
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 تحلیــل تفکیکــی هــر یــک از ابعــاد احســاس عدالــت تصویــر دقیق تــری از وضعیــت عدالــت را ارائه 
کل اســتان و همچنین مناطق  می دهــد. آزمــون دوجملــه ای مربوط بــه بعد عدالت اقتصــادی در 
شــهری و مناطــق روســتایی از نظــر آمــاری معنــی دار بــوده و ازایــن رو میانگیــن احســاس عدالــت 
کمتر بودن میانگین  اقتصــادی تفاوت معنی داری با عدد ۳ )حد وســط نظــرات( دارد و با توجه به 
که شاخص احســاس عدالت اقتصادی در  احســاس عدالت آموزشــی از عدد ۳، اســتنباط می شود 

مناطق شهری و روستایی استان قزوین از حد متوسط مورد انتظار پایین تر است.

کل اســتان و هــم به تفکیک  آزمــون دوجملــه ای مربــوط به بعد عدالت آموزشــی نیز هم در ســطح 
مناطق شــهری و روستایی اســتان از نظر آماری معنی دار بوده و ازاین رو میانگین احساس عدالت 
کمتــر بودن میانگین  آموزشــی تفــاوت معنــی داری با عدد ۳ )حد وســط نظــرات( دارد و با توجه به 
که شــاخص احســاس عدالت آموزشی در  احســاس عدالت آموزشــی از عدد ۳، اســتنباط می شــود 

مناطق شهری و روستایی ستان قزوین از حد متوسط مورد انتظار پایین تر است.

همچنین آزمون دوجمله ای مربوط به بعد عدالت بهداشتی در مناطق شهری و روستایی استان 
قزوین از نظر آماری معنی دار بوده و ازاین رو میانگین احساس عدالت بهداشتی تفاوت معنی داری 
کمتر بودن میانگین احســاس عدالت بهداشــتی از  با عدد ۳ )حد وســط نظرات( دارد و با توجه به 
که شــاخص احســاس عدالت بهداشتی در مناطق شــهری و روستایی  عدد ۳، اســتنباط می شــود 

استان قزوین از حد متوسط مورد انتظار پایین تر است.

کل اســتان و به تفکیک مناطق شــهری و  آزمــون دوجملــه ای مربــوط به بعد عدالت جنســیتی در 
روســتایی اســتان از نظر آماری معنی دار بوده و ازاین رو میانگین احساس عدالت جنسیتی تفاوت 
کمتر بودن میانگین احســاس عدالت  معنــی داری با عدد ۳ )حد وســط نظــرات( دارد و با توجه به 
که شاخص احساس عدالت جنســتی در مناطق شهری و  جنســیتی از عدد ۳، اســتنباط می شــود 

روستایی استان قزوین از حد متوسط مورد انتظار پایین تر است.

کل اســتان و هــم به تفکیک  آزمــون دوجملــه ای مربــوط بــه بعــد عدالت رویه ای نیز هم در ســطح 
مناطق شــهری و روستایی اســتان از نظر آماری معنی دار بوده و ازاین رو میانگین احساس عدالت 
کمتر بــودن میانگین  رویــه ای تفــاوت معنــی داری بــا عدد ۳ )حد وســط نظــرات( دارد و با توجه به 
که شــاخص احســاس عدالت رویــه ای در  احســاس عدالــت توزیعــی از عــدد ۳، اســتنباط می شــود 

مناطق شهری و روستایی استان قزوین از حد متوسط مورد انتظار پایین تر است.
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همچنیــن در خصوص احســاس عدالت توزیعــی نیز آزمون دوجمله ای مربوطه در مناطق شــهری 
و روســتایی و به طورکلی در اســتان قزوین از نظر آماری معنی دار بوده و ازاین رو میانگین احســاس 
کمتــر بودن  عدالــت توزیعــی تفــاوت معنــی داری بــا عــدد ۳ )حد وســط نظــرات( دارد و بــا توجه به 
که شاخص احساس عدالت توزیعی  میانگین احساس عدالت توزیعی از عدد ۳، استنباط می شود 

در مناطق شهری و روستایی استان قزوین از حد متوسط مورد انتظار پایین تر است.

کل اســتان و در ســطح مناطق  آزمــون دوجملــه ای مربــوط بــه بعــد آزادی های اساســی در ســطح 
شــهری اســتان قزوین از نظر آماری معنی دار بوده و ازاین رو میانگین شــاخص آزادی های اساســی 
کمتر بودن میانگین شــاخص  تفــاوت معنــی داری با عدد ۳ )حد وســط نظــرات( دارد و با توجه به 
که شاخص آزادی های اساسی در مناطق شهری  آزادی های اساسی از عدد ۳، استنباط می شود 
اســتان قزوین از حد متوســط مورد انتظار پایین تر اســت. باوجوداین در مناطق روســتایی استان 
قزوین، آزمون دوجمله ای مربوط به بعد آزادی های اساسی از نظر آماری معنی دار بوده و ازاین رو 
میانگیــن شــاخص آزادی هــای اساســی تفــاوت معنی داری بــا عدد ۳ )حد وســط نظــرات( ندارد و 
که شــاخص آزادی های اساســی در مناطق روستایی اســتان قزوین در حد  لذا اســتنباط می شــود 

متوسط قرار دارد.

9-2-2-2- بررســی تفــاوت در احســاس عدالــت بــا توجــه به مشــخصات پاســخگویان از 
)ANOVA( طریق تحلیل واریانس

گی های شخصیتی پاسخگویان بر پاسخ های داده شده به سواالت  با توجه به احتمال اثرگذاری ویژ
گی ها و مشخصات شخصیتی پاسخ دهندگان  پرسشــنامه، در این قســمت تاثیر متفاوت بودن ویژ
گرفته  بر نوع پاسخ به سواالت با استفاده از تحلیل واریانس )ANOVA( مورد بررسی و تحلیل قرار 

است.

9-2-2-2-1- تاثیــر شهرســتان محــل ســکونت پاســخگویان بــر شــاخص های احســاس 
عدالت در استان قزوین

از طریق آنالیز واریانس تفاوت میانگین شاخص های احساس عدالت با توجه به شهرستان محل 
که نتایج آن در جدول )9-27( منعکس شــده  ســکونت پاســخگویان بررســی و آزمون شــده اســت 

است.
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جــدول 9-27. آنالیــز واریانــس شــاخص های احســاس عدالــت با توجه به شهرســتان محل ســکونت پاســخگویان در 
استان قزوین

ان
ست

هر
ابعاد مختلف احساس عدالتش

کلآزادیتوزیعیرویه ایجنسیتیبهداشتیآموزشیاقتصادی

ان
ست

ل ا
12/81۳14/0791۳/50126/0902۳/۳1۳24/564۳6/67028/919آماره Fک

sig0/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/000

********نتیجه آزمون

ی
هر

 ش
ق

اط
51/۳9026/610۳5/020۳8/8076۳/74۳60/۳۳۳69/81671/961آماره Fمن

sig0/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/000

********نتیجه آزمون

ق
اط

 من
ی

تای
وس

16/2976/1۳519/2969/49926/67927/7۳0۳1/28627/024آماره Fر

sig0/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/000

********نتیجه آزمون

که با ستاره مشخص شده اند از نظر آماری در سطح 5 درصد معنی دار هستند * مواردی 

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

کل اســتان قزوین و بدون تفکیک پاســخگویان به  گرفتن  که مالحظه می شــود با در نظر  همچنان 
مناطق شهری و روستایی، سطح معنی داری آماری متناظر با آماره F تمامی مولفه های احساس 
کمتــر از 5 درصــد بوده و ازاین رو فرض صفــر مبنی بر برابری میانگین این شــاخص ها برای  عدالــت 
کن در شهرســتان های مختلــف اســتان رد می شــود؛ بنابرایــن تفاوت »شهرســتان محل  افــراد ســا
ســکونت« منجــر بــه متفــاوت بــودن احســاس پاســخگویان در خصــوص تمامــی مولفه هــا و ابعــاد 

احساس عدالت شده است.

در مناطق شــهری اســتان قزوین نیز ســطح معنی داری آماری متناظر با آماره F تمامی مولفه های 
کمتر از 5 درصد بوده و ازاین رو فرض صفر مبنی بر برابری میانگین این شاخص ها  احساس عدالت 
کن در شهرســتان های مختلــف اســتان رد می شــود؛ بنابرایــن تفاوت »شهرســتان  بــرای افــراد ســا
محل ســکونت« منجر به متفاوت بودن احســاس پاسخگویان در خصوص تمامی مولفه ها و ابعاد 

احساس عدالت شده است.
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 F همچنیــن در بــه مناطــق روســتایی اســتان قزوین نیز ســطح معنی داری آمــاری متناظر بــا آماره
کمتــر از 5 درصد بــوده و ازاین رو فــرض صفر مبنی بــر برابری  تمامــی مولفه هــای احســاس عدالــت 
کن در شهرستان های مختلف استان رد می شود؛ بنابراین  میانگین این شاخص ها برای افراد سا
تفــاوت »شهرســتان محل ســکونت« منجــر به متفــاوت بودن احســاس پاســخگویان در خصوص 

تمامی مولفه ها و ابعاد احساس عدالت شده است.

9-2-2-2-2- تاثیــر جنســیت پاســخگویان بــر شــاخص های احســاس عدالت در اســتان 
قزوین

از طریــق آنالیــز واریانــس تفــاوت میانگیــن شــاخص های احســاس عدالــت بــا توجــه بــه جنســیت 
که نتایج آن در جدول )9-28( منعکس شده است. پاسخگویان بررسی و آزمون شده است 

جدول 9-28. آنالیز واریانس شاخص های احساس عدالت با توجه به جنسیت پاسخگویان در استان قزوین

ان
ست

هر
ابعاد مختلف احساس عدالتش

کلآزادیتوزیعیرویه ایجنسیتیبهداشتیآموزشیاقتصادی

ان
ست

ل ا
0/722۳/۳671/0۳41/9522/860۳/4551/۳172/911آماره Fک

sig0/۳960/0670/۳090/16۳0/0910/06۳0/2510/088

نتیجه آزمون
ی

هر
 ش

ق
اط

2/4871/2260/۳550/2002/8541/9051/9041/962آماره Fمن

sig0/1150/2680/5510/6550/0910/1680/1680/162

نتیجه آزمون

ق
اط

 من
ی

تای
وس

0/29۳2/21۳0/6۳62/6400/۳091/5۳90/0080/9۳2آماره Fر

sig0/5890/1۳70/4250/1050/5780/2150/9270/۳۳5

نتیجه آزمون

که با ستاره مشخص شده اند از نظر آماری در سطح 5 درصد معنی دار هستند * مواردی 

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر
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کل اســتان قزوین و بدون تفکیک پاســخگویان به  گرفتن  که مالحظه می شــود با در نظر  همچنان 
مناطق شهری و روستایی، سطح معنی داری آماری متناظر با آماره F تمامی مولفه های احساس 
عدالت بیشــتر از 5 درصد بوده و ازاین رو فرض صفر مبنی بر برابری میانگین این شــاخص ها برای 
پاسخگویان مرد و پاسخگویان مرد رد نمی شود؛ بنابراین تفاوت »جنسیت پاسخگویان« منجر به 
متفاوت بودن احســاس پاســخگویان در خصوص تمامی مولفه ها و ابعاد احســاس عدالت نشــده 

است.

در مناطق شــهری اســتان قزوین نیز ســطح معنی داری آماری متناظر با آماره F تمامی مولفه های 
احساس عدالت بیشتر از 5 درصد بوده و ازاین رو فرض صفر مبنی بر برابری میانگین این شاخص ها 
برای پاســخگویان مرد و پاســخگویان مرد رد نمی شــود؛ بنابراین تفاوت »جنســیت پاســخگویان« 
منجر به متفاوت بودن احساس پاسخگویان در خصوص تمامی مولفه ها و ابعاد احساس عدالت 

نشده است.

 F همچنیــن در بــه مناطــق روســتایی اســتان قزوین نیز ســطح معنی داری آمــاری متناظر بــا آماره
تمامــی مولفه هــای احســاس عدالــت بیشــتر از 5 درصد بوده و ازایــن رو فرض صفر مبنــی بر برابری 
میانگیــن این شــاخص ها برای پاســخگویان مرد و پاســخگویان مرد رد نمی شــود؛ بنابراین تفاوت 
»جنسیت پاسخگویان« منجر به متفاوت بودن احساس پاسخگویان در خصوص تمامی مولفه ها 

و ابعاد احساس عدالت نشده است.

9-2-2-2-3- تاثیر وضعیت تاهل پاســخگویان بر شــاخص های احســاس عدالت استان 
قزوین

از طریــق آنالیز واریانس تفاوت میانگین شــاخص های احســاس عدالت بــا توجه به وضعیت تاهل 
که نتایج آن در جدول )9-29( منعکس شده است. پاسخگویان بررسی و آزمون شده است 
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جدول 9-29: آنالیز واریانس شاخص های احساس عدالت با توجه به وضعیت تاهل پاسخگویان در استان قزوین

ان
ست

هر
ابعاد مختلف احساس عدالتش

کلآزادیتوزیعیرویه ایجنسیتیبهداشتیآموزشیاقتصادی

ان
ست

ل ا
0/6494/8695/۳881۳/5126/6727/68912/2099/475آماره Fک

sig0/52۳0/0080/0050/0000/0010/0000/0000/000

*******نتیجه آزمون

ی
هر

 ش
ق

اط
0/1274/596۳/2۳99/0124/2815/۳707/7705/788آماره Fمن

sig0/8810/0100/0۳90/0000/0140/0050/0000/00۳

*******نتیجه آزمون

ق
اط

 من
ی

تای
وس

1/49۳0/2۳01/2574/0421/6712/7۳12/7452/601آماره Fر

sig0/2250/7950/2850/0180/1890/0660/0650/075

*نتیجه آزمون

که با ستاره مشخص شده اند از نظر آماری در سطح 5 درصد معنی دار هستند * مواردی 

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

کل اســتان قزوین و بدون تفکیک پاســخگویان به  گرفتن  که مالحظه می شــود با در نظر  همچنان 
مناطق شهری و روستایی، سطح معنی داری آماری متناظر با آماره F مولفه های عدالت آموزشی، 
عدالــت بهداشــتی، عدالــت جنســیتی، عدالــت رویــه ای، عدالــت توزیعــی، آزادی هــای اساســی و 
کمتر از 5 درصد بوده و ازاین رو فرض صفر مبنی بر برابری میانگین  کلی احســاس عدالت  شــاخص 
این مولفه ها برای پاسخگویان متاهل و پاسخگویان مجرد رد می شود؛ بنابراین تفاوت »وضعیت 
تاهل« منجر به متفاوت بودن احســاس پاســخگویان در خصوص مولفه های مذکور شــده اســت؛ 
امــا ســطح معنــی داری آمــاری متناظر با آمــاره F مولفه عدالت اقتصــادی بیشــتر از 5 درصد بوده و 
ازایــن رو فــرض صفــر مبنی بــر برابری میانگین ایــن مولفه برای پاســخگویان متاهل و پاســخگویان 
مجرد رد نمی شود؛ بنابراین تفاوت »وضعیت تاهل« منجر به متفاوت بودن احساس پاسخگویان 

در خصوص مولفه مذکور شده است.

در مناطــق شــهری اســتان قزویــن ســطح معنی داری آمــاری متناظر با آمــاره F مولفه هــای عدالت 
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آموزشی، عدالت بهداشتی، عدالت جنسیتی، عدالت رویه ای، عدالت توزیعی، آزادی های اساسی 
کمتر از 5 درصد بوده و ازاین رو فرض صفر مبنی بر برابری میانگین  کلی احساس عدالت  و شاخص 
این مولفه ها برای پاسخگویان متاهل و پاسخگویان مجرد رد می شود؛ بنابراین تفاوت »وضعیت 
تاهل« منجر به متفاوت بودن احســاس پاســخگویان در خصوص مولفه های مذکور شــده اســت؛ 
امــا ســطح معنــی داری آمــاری متناظر با آمــاره F مولفه عدالت اقتصــادی بیشــتر از 5 درصد بوده و 
ازایــن رو فــرض صفــر مبنی بــر برابری میانگین ایــن مولفه برای پاســخگویان متاهل و پاســخگویان 
مجرد رد نمی شود؛ بنابراین تفاوت »وضعیت تاهل« منجر به متفاوت بودن احساس پاسخگویان 

در خصوص مولفه مذکور نشده است.

اما در مناطق روستایی استان قزوین تنها سطح معنی داری آماری متناظر با آماره F مولفه عدالت 
کمتــر از 5 درصــد بــوده و ازایــن رو فرض صفر مبنــی بر برابــری میانگین ایــن مولفه برای  جنســیتی 
پاســخگویان مرد و پاسخگویان مرد رد می شــود؛ بنابراین تفاوت »جنسیت پاسخگویان« منجر به 
متفاوت بودن احساس پاسخگویان در خصوص این مولفه نشده است. در خصوص سایر مولفه ها 
از جمله مولفه های عدالت اقتصادی، عدالت آموزشی، عدالت بهداشتی، عدالت رویه ای، عدالت 
کلی احســاس عدالت ســطح معنی داری آمــاری متناظر با  توزیعــی، آزادی های اساســی و شــاخص 
آمــاره F بیشــتر از 5 درصــد بــوده و ازاین رو فــرض صفر مبنی بر برابــری میانگین ایــن مولفه ها برای 
پاســخگویان متاهل و پاســخگویان مجرد رد نمی شــود؛ بنابراین تفاوت »وضعیت تاهل« منجر به 

متفاوت بودن احساس پاسخگویان در خصوص این مولفه ها نشده است.

9-2-2-2-4- تاثیر وضعیت تملک منزل مسکونی پاسخگویان بر شاخص های احساس 
عدالت در استان قزوین

از طریق آنالیز واریانس تفاوت میانگین شــاخص های احســاس عدالت با توجه به وضعیت تملک 
که نتایج آن در جدول )9-۳0( منعکس  منزل مســکونی پاســخگویان بررســی و آزمون شــده اســت 

شده است.
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جدول 9-۳0. آنالیز واریانس شــاخص های احســاس عدالت با توجه به وضعیت تملک منزل مســکونی پاســخگویان 
در استان قزوین

ان
ست

هر
ابعاد مختلف احساس عدالتش

کلآزادیتوزیعیرویه ایجنسیتیبهداشتیآموزشیاقتصادی

ان
ست

ل ا
14/7۳711/8949/49045/642۳1/9022۳/562۳7/685۳4/460آماره Fک

sig0/0000/0010/0020/0000/0000/0000/0000/000
********نتیجه آزمون

ق
اط

 من
ی

هر
1/۳912/1141/82722/7407/2552/5864/7986/98۳آماره Fش

sig0/2۳90/1460/1770/0000/0070/1080/0290/008
****نتیجه آزمون

ق
اط

 من
ی

تای
وس

1/0010/0020/5010/14۳0/0580/2572/90۳0/002آماره Fر
sig0/۳170/96۳0/4790/7050/8100/6120/0890/962

نتیجه آزمون
که با ستاره مشخص شده اند از نظر آماری در سطح 5 درصد معنی دار هستند * مواردی 

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

کل اســتان قزویــن و بدون تفکیک پاســخگویان  گرفتن  بــر اســاس نتایج به دســت آمده، بــا در نظر 
بــه مناطق شــهری و روســتایی، ســطح معنی داری آمــاری متناظر بــا آماره F تمامی شــاخص های 
عدالت اقتصادی، عدالت آموزشــی، عدالت بهداشــتی، عدالت جنسیتی، عدالت رویه ای، عدالت 
کمتر از 5 درصد بوده و ازاین رو فرض  کلی احساس عدالت  توزیعی، آزادی های اساســی و شــاخص 
صفر مبنی بر برابری میانگین این مولفه ها برای پاســخگویان دارای ملک مســکونی و پاسخگویان 
مســتاجر رد می شــود؛ بنابرایــن تفــاوت »وضعیت تملک منزل مســکونی« منجر بــه متفاوت بودن 

احساس پاسخگویان در خصوص مولفه های مذکور شده است.

در مناطــق شــهری اســتان قزویــن ســطح معنی داری آمــاری متناظر با آمــاره F مولفه هــای عدالت 
کمتر از 5 درصد  کلی احســاس عدالت  جنســیتی، عدالت رویه ای، آزادی های اساســی و شــاخص 
بــوده و ازایــن رو فــرض صفر مبنــی بر برابــری میانگین این مولفه هــا برای پاســخگویان دارای ملک 
مســکونی و پاســخگویان مســتاجر رد می شــود؛ بنابراین تفاوت »وضعیت تملک منزل مســکونی« 
منجــر بــه متفــاوت بــودن احســاس پاســخگویان در خصــوص مولفه هــای مذکــور شــده اســت؛ اما 
ســطح معنی داری آماری متناظر با آماره F مولفه های عدالت اقتصادی، عدالت آموزشــی، عدالت 
بهداشــتی و عدالــت توزیعــی بیشــتر از 5 درصد بوده و ازایــن رو فرض صفر مبنی بــر برابری میانگین 
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این مولفه ها برای پاسخگویان دارای ملک مسکونی و پاسخگویان مستاجر رد نمی شود؛ بنابراین 
تفاوت »وضعیت تملک منزل مسکونی« منجر به متفاوت بودن احساس پاسخگویان در خصوص 

مولفه های مذکور نشده است.

امــا در مناطــق روســتایی اســتان قزوین ســطح معنــی داری آمــاری متناظر بــا آمــاره F در خصوص 
تمامــی شــاخص های احســاس عدالــت بیشــتر از 5 درصــد بــوده و ازایــن رو فــرض صفــر مبنــی بــر 
برابــری میانگیــن تمامی شــاخص های احســاس عدالت برای پاســخگویان دارای ملک مســکونی 
و پاســخگویان مســتاجر رد نمی شــود؛ بنابراین تفاوت »وضعیت تملک منزل مســکونی« منجر به 
متفاوت بودن احســاس پاســخگویان در خصوص این مولفه نشــده اســت. البته با توجه به اینکه 
عمده پاســخگویان مناطق روســتایی دارای ملک شخص بوده و سهم پاسخگویان مستاجر بسیار 
ناچیــز بــوده، لــذا نتایــج به دســت آمده در خصــوص اثرگــذاری وضعیــت تملــک منزل مســکونی بر 

شاخص های احساس عدالت، باید با احتیاط بیشتر تفسیر شود.

9-2-2-2-5- تاثیر سن پاسخگویان بر شاخص های احساس عدالت در استان قزوین
از طریق آنالیز واریانس تفاوت میانگین شاخص های احساس عدالت با توجه به سن پاسخگویان 

که نتایج آن در جدول )9-۳1( منعکس شده است. بررسی و آزمون شده است 

جدول 9-۳1. آنالیز واریانس شاخص های احساس عدالت با توجه به سن پاسخگویان در استان قزوین

ان
ست

هر
ابعاد مختلف احساس عدالتش

کلآزادیتوزیعیرویه ایجنسیتیبهداشتیآموزشیاقتصادی
ان

ست
ل ا

1/0641/8261/844۳/1910/6050/962/8221/967آماره Fک
sig0/۳450/1610/1580/0410/5460/۳8۳0/060/14

نتیجه آزمون

ق
اط

 من
ی

هر
1/0051/8521/9591/7281/24۳2/6441/9471/47آماره Fش

sig0/۳660/1570/1410/1780/2890/0710/14۳0/2۳
نتیجه آزمون

ق
اط

 من
ی

تای
وس

۳/2282/588۳/062۳/081۳/9584/1962/8555/449آماره Fر
sig0/040/0760/0470/0460/0190/0150/0580/004

******نتیجه آزمون
که با ستاره مشخص شده اند از نظر آماری در سطح 5 درصد معنی دار هستند * مواردی 

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر
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کل اســتان قزوین و بدون تفکیک پاســخگویان به  گرفتن  که مالحظه می شــود با در نظر  همچنان 
مناطق شهری و روستایی، سطح معنی داری آماری متناظر با آماره F تمامی مولفه های احساس 
عدالت بیشــتر از 5 درصد بوده و ازاین رو فرض صفر مبنی بر برابری میانگین این شــاخص ها برای 
گروه های مختلف ســنی رد نمی شــود؛ بنابراین تفاوت »ســن پاســخگویان« منجر  پاســخگویان در 
به متفاوت بودن احســاس پاســخگویان در خصوص هیچ یک از مولفه ها و ابعاد احســاس عدالت 

نشده است.

در مناطق شــهری اســتان قزوین نیز ســطح معنی داری آماری متناظر با آماره F تمامی مولفه های 
احساس عدالت بیشتر از 5 درصد بوده و ازاین رو فرض صفر مبنی بر برابری میانگین این شاخص ها 
گروه های مختلف ســنی نمی شود؛ بنابراین تفاوت »سن پاسخگویان« منجر  برای پاســخگویان در 
بــه متفاوت بودن احســاس پاســخگویان در خصوص هیچیــم از مولفه ها و ابعاد احســاس عدالت 

نشده است.

اما بر اســاس نتایج به دســت آمده برای مناطق روستایی، سطح معنی داری آماری متناظر با آماره 
F مولفه های عدالت اقتصادی، عدالت بهداشــتی، عدالت جنســیتی، عدالت رویه ای، آزادی های 
کمتر از 5 درصد بوده و ازاین رو فرض صفر مبنی بر برابری  کلی احساس عدالت  اساسی و شاخص 
گروه های مختلف ســنی رد می شــود؛ بنابراین تفاوت  میانگین این مولفه ها برای پاســخگویان در 
»ســن پاســخگویان« منجر به متفاوت بودن احســاس پاســخگویان در خصوص مولفه های مذکور 
شــده اســت؛ اما ســطح معنــی داری آماری متناظــر با آمــاره F مولفه های عدالت آموزشــی و عدالت 
توزیعــی بیشــتر از 5 درصــد بــوده و ازاین رو فــرض صفر مبنی بر برابــری میانگین ایــن مولفه ها برای 
گروه های مختلف سنی رد نمی شود؛ بنابراین تفاوت »سن پاسخگویان« منجر به  پاسخگویان در 

متفاوت بودن احساس پاسخگویان در خصوص عدالت آموزشی و عدالت توزیعی نشده است.

9-2-2-2-6- تاثیــر میــزان تحصیــالت پاســخگویان بر شــاخص های احســاس عدالت در 
استان قزوین

از طریق آنالیز واریانس تفاوت میانگین شاخص های احساس عدالت با توجه به میزان تحصیالت 
که نتایج آن در جدول )9-۳2( منعکس شده است. پاسخگویان بررسی و آزمون شده است 
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جدول 9-۳2. آنالیز واریانس شاخص های احساس عدالت با توجه به میزان تحصیالت پاسخگویان در استان قزوین

ان
ست

هر
ابعاد مختلف احساس عدالتش

کلآزادیتوزیعیرویه ایجنسیتیبهداشتیآموزشیاقتصادی

ان
ست

ل ا
2۳/5415/56812/29۳11/20۳26/18۳27/04527/20826/129آماره Fک

sig0/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/000

********نتیجه آزمون

ی
هر

 ش
ق

اط
11/7292/2675/159۳/4569/22110/99010/2089/757آماره Fمن

sig0/0000/0460/0000/0040/0000/0000/0000/000

********نتیجه آزمون

ق
اط

 من
ی

تای
وس

2/60۳0/6071/9721/9944/۳174/۳294/804۳/808آماره Fر

sig0/0240/6940/0800/0770/0010/0010/0000/002

*****نتیجه آزمون

که با ستاره مشخص شده اند از نظر آماری در سطح 5 درصد معنی دار هستند * مواردی 

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

کل اســتان قزوین و بدون تفکیک پاســخگویان  گرفتن  متناســب با نتایج آنالیز واریانس، با در نظر 
بــه مناطق شــهری و روســتایی، ســطح معنی داری آمــاری متناظر بــا آماره F تمامی شــاخص های 
عدالت اقتصادی، عدالت آموزشــی، عدالت بهداشــتی، عدالت جنسیتی، عدالت رویه ای، عدالت 
کمتر از 5 درصد بوده و ازاین رو فرض  کلی احساس عدالت  توزیعی، آزادی های اساســی و شــاخص 
صفــر مبنــی بــر برابــری میانگین ایــن مولفه ها برای پاســخگویان دارای ســطوح مختلــف تحصیلی 
رد می شــود؛ بنابرایــن تفــاوت »ســطح تحصیالت پاســخگویان« منجــر به متفاوت بودن احســاس 

پاسخگویان در خصوص تمامی شاخص های احساس عدالت شده است.

در مناطق شــهری اســتان قزوین، ســطح معنی داری آماری متناظر با آماره F تمامی شاخص های 
عدالت اقتصادی، عدالت آموزشــی، عدالت بهداشــتی، عدالت جنسیتی، عدالت رویه ای، عدالت 
کمتر از 5 درصد بوده و ازاین رو فرض  کلی احساس عدالت  توزیعی، آزادی های اساســی و شــاخص 
صفــر مبنــی بــر برابــری میانگین ایــن مولفه ها برای پاســخگویان دارای ســطوح مختلــف تحصیلی 
رد می شــود؛ بنابرایــن تفــاوت »ســطح تحصیالت پاســخگویان« منجــر به متفاوت بودن احســاس 

پاسخگویان در خصوص تمامی شاخص های احساس عدالت در مناطق شهری شده است.
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بــر اســاس نتایج به دســت آمده برای مناطق روســتایی، ســطح معنــی داری آماری متناظــر با آماره 
F مولفه هــای عدالــت اقتصادی، عدالت بهداشــتی، عدالــت رویه ای، عدالت توزیعــی، آزادی های 
کمتر از 5 درصد بوده و ازاین رو فرض صفر مبنی بر برابری  کلی احساس عدالت  اساسی و شاخص 
میانگیــن ایــن مولفه هــا برای پاســخگویان دارای ســطوح مختلــف تحصیلی رد می شــود؛ بنابراین 
تفاوت »ســطح تحصیالت پاسخگویان« منجر به متفاوت بودن احساس پاسخگویان در خصوص 
مولفه هــای مذکور شــده اســت؛ اما ســطح معنی داری آماری متناظــر با آمــاره F مولفه های عدالت 
آموزشــی، عدالت بهداشــتی و عدالت جنســیتی بیشــتر از 5 درصد بوده و ازاین رو فرض صفر مبنی 
بــر برابری میانگین این مولفه ها برای پاســخگویان دارای ســطوح مختلف تحصیلی رد نمی شــود؛ 
بنابراین تفاوت »ســطح تحصیالت پاســخگویان« منجر به متفاوت بودن احساس پاسخگویان در 

خصوص عدالت آموزشی، عدالت بهداشتی و عدالت جنسیتی در مناطق روستایی نشده است.

9-2-2-2-7- تاثیــر وضعیــت اشــتغال پاســخگویان بر شــاخص های احســاس عدالت در 
استان قزوین

از طریق آنالیز واریانس تفاوت میانگین شاخص های احساس عدالت با توجه به وضعیت اشتغال 
که نتایج آن در جدول )9-۳۳( منعکس شده است. پاسخگویان بررسی و آزمون شده است 

جدول 9-۳۳. آنالیز واریانس شاخص های احساس عدالت با توجه به اشتغال پاسخگویان در استان قزوین

ان
ست

هر
ابعاد مختلف احساس عدالتش

کلآزادیتوزیعیرویه ایجنسیتیبهداشتیآموزشیاقتصادی

ان
ست

ل ا
4/1241/9521/1650/89۳۳/79۳2/7۳22/1412/۳68آماره Fک

sig0/0010/08۳0/۳240/4850/0020/0180/0580/0۳7
****نتیجه آزمون

ق
اط

 من
ی

هر
1/4۳61/۳6۳0/9640/7۳42/0861/6001/1421/055آماره Fش

sig0/2080/2۳60/4۳90/5980/0650/1570/۳۳60/۳84
نتیجه آزمون

ق
اط

 من
ی

تای
وس

6/07۳1/4912/5081/1574/8224/49۳۳/156۳/910آماره Fر
sig0/0000/1900/0290/۳290/0000/0000/0080/002

******نتیجه آزمون
که با ستاره مشخص شده اند از نظر آماری در سطح 5 درصد معنی دار هستند * مواردی 

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر
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کل استان قزوین و بدون تفکیک پاسخگویان به مناطق شهری و روستایی، سطح  گرفتن  با در نظر 
معنــی داری آماری متناظر با آماره F مولفه هــای عدالت اقتصادی، عدالت رویه ای، عدالت توزیعی و 
شاخص کلی احساس عدالت کمتر از 5 درصد بوده و ازاین رو فرض صفر مبنی بر برابری میانگین این 
مولفه ها برای پاسخگویان دارای وضعیت متفاوت اشتغال رد می شود؛ بنابراین تفاوت در »وضعیت 
اشــتغال پاســخگویان« منجر به متفاوت بودن احساس پاسخگویان در خصوص مولفه های عدالت 
کلی احســاس عدالت شــده اســت؛ اما ســطح  اقتصادی، عدالت رویه ای، عدالت توزیعی و شــاخص 
معنی داری آماری متناظر با آماره F مولفه های عدالت آموزشی، عدالت بهداشتی، عدالت جنسیتی 
آزادی های اساسی بیشتر از 5 درصد بوده و ازاین رو فرض صفر مبنی بر برابری میانگین این مولفه ها 
برای پاســخگویان دارای وضعیت متفاوت اشــتغال رد نمی شــود؛ بنابراین تفاوت »ســطح وضعیت 
اشــتغال پاســخگویان« منجر به متفاوت بودن احســاس پاســخگویان در خصوص عدالت آموزشی، 

عدالت بهداشتی، عدالت جنسیتی آزادی های اساسی نشده است؛

همچنیــن در مناطــق شــهری اســتان قزویــن، ســطح معنــی داری آمــاری متناظــر بــا آمــاره F همه 
مولفه هــای احســاس عدالت بیشــتر از 5 درصد بوده و ازاین رو فرض صفــر مبنی بر برابری میانگین 
ایــن مولفه هــا بــرای پاســخگویان دارای وضعیــت متفاوت اشــتغال رد نمی شــود؛ بنابرایــن تفاوت 
»وضعیــت اشــتغال پاســخگویان« منجــر بــه متفــاوت بــودن احســاس پاســخگویان در خصــوص 

مولفه های مختلف احساس عدالت در مناطق شهری نشده است.

در مناطق روســتایی اســتان قزوین، ســطح معنی داری آماری متناظر با آماره F مولفه های عدالت 
کلی  اقتصادی، عدالت بهداشــتی، عدالت رویه ای، عدالت توزیعی، آزادی های اساســی و شاخص 
کمتر از 5 درصد بوده و ازاین رو فرض صفر مبنی بر برابری میانگین این مولفه ها  احســاس عدالت 
بــرای پاســخگویان دارای وضعیــت متفــاوت اشــتغال رد می شــود؛ بنابرایــن تفــاوت در »وضعیــت 
اشتغال پاسخگویان« منجر به متفاوت بودن احساس پاسخگویان در خصوص مولفه های عدالت 
کلی  اقتصادی، عدالت بهداشــتی، عدالت رویه ای، عدالت توزیعی، آزادی های اساســی و شاخص 
احســاس عدالت شــده اســت. باوجوداین، ســطح معنی داری آماری متناظر با آماره F مولفه های 
عدالــت آموزشــی و عدالت جنســیتی بیشــتر از 5 درصــد بوده و ازایــن رو فرض صفر مبنــی بر برابری 
میانگیــن ایــن مولفه ها برای پاســخگویان دارای وضعیت متفاوت اشــتغال رد نمی شــود؛ بنابراین 
تفاوت »وضعیت اشــتغال پاســخگویان« منجر به متفاوت بودن احساس پاسخگویان در خصوص 

عدالت آموزشی و عدالت جنسیتی نشده است.
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9-2-2-2-8- تاثیر نوع مذهب پاســخگویان بر شــاخص های احساس عدالت در استان 
قزوین

از طریــق آنالیــز واریانــس تفــاوت میانگین شــاخص های احســاس عدالــت با توجه به نــوع مذهب 
که نتایج آن در جدول )-۳4( منعکس شده است. پاسخگویان بررسی و آزمون شده است 

جدول 9-۳4. آنالیز واریانس شاخص های احساس عدالت با توجه به نوع مذهب پاسخگویان در استان قزوین

ان
ست

هر
ابعاد مختلف احساس عدالتش

کلآزادیتوزیعیرویه ایجنسیتیبهداشتیآموزشیاقتصادی

ان
ست

ل ا
0/0۳۳1/۳871/2981/0550/6450/4020/07۳0/17۳آماره Fک

sig0/9670/250/27۳0/۳480/5250/6690/9۳0/841

نتیجه آزمون

ی
هر

 ش
ق

اط
2/2060/0590/6990/0522/8591/98۳0/6521/075آماره Fمن

sig0/1110/94۳0/4970/9490/0580/1۳80/5210/۳42

نتیجه آزمون

ق
اط

 من
ی

تای
وس

1/577۳/6164/622۳/4210/2470/2۳61/541۳/21آماره Fر

sig0/2070/0270/010/0۳۳0/7810/790/2150/041

*****نتیجه آزمون

که با ستاره مشخص شده اند از نظر آماری در سطح 5 درصد معنی دار هستند * مواردی 

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

کل اســتان قزوین و بدون تفکیک پاســخگویان به مناطق شــهری و روســتایی،  گرفتــن  بــا در نظــر 
ســطح معنــی داری آمــاری متناظــر با آمــاره F همــه مولفه های احســاس عدالت بیشــتر از 5 درصد 
بــوده و ازایــن رو فرض صفر مبنــی بر برابری میانگین این مولفه ها برای پاســخگویان دارای مذهب 
متفــاوت رد نمی شــود؛ بنابرایــن تفــاوت »مذهــب یــا دین پاســخگویان« منجــر به متفــاوت بودن 
احســاس پاســخگویان در خصوص مولفه های مختلف احســاس عدالت در مناطق شــهری نشده 

است.
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در خصــوص مناطــق شــهری اســتان قزویــن نیز ســطح معنــی داری آماری متناظــر با آمــاره F همه 
مولفه هــای احســاس عدالت بیشــتر از 5 درصد بوده و ازاین رو فرض صفــر مبنی بر برابری میانگین 
ایــن مولفه هــا برای پاســخگویان دارای مذهب متفاوت رد نمی شــود؛ بنابراین تفــاوت »مذهب یا 
دین پاســخگویان« منجر به متفاوت بودن احســاس پاسخگویان در خصوص مولفه های مختلف 

احساس عدالت در مناطق شهری نشده است.

در مناطق روســتایی اســتان قزوین، ســطح معنی داری آماری متناظر با آماره F مولفه های عدالت 
کمتر از 5 درصد  آموزشــی، عدالت بهداشــتی، عدالت رویه ای، عدالت توزیعی و آزادی های اساسی 
بــوده و ازایــن رو فرض صفر مبنــی بر برابری میانگین این مولفه ها برای پاســخگویان دارای مذهب 
متفــاوت رد می شــود؛ بنابرایــن تفــاوت در »مذهــب یا دین پاســخگویان« منجر بــه متفاوت بودن 
احساس پاسخگویان در خصوص مولفه های عدالت آموزشی، عدالت بهداشتی، عدالت رویه ای، 
 F عدالــت توزیعی و آزادی های اساســی شــده اســت؛ اما ســطح معنــی داری آماری متناظر بــا آماره
کلی احساس عدالت بیشتر از 5 درصد  مولفه های عدالت اقتصادی، عدالت جنســیتی و شــاخص 
بــوده و ازایــن رو فرض صفر مبنــی بر برابری میانگین این مولفه ها برای پاســخگویان دارای مذهب 
متفــاوت رد نمی شــود؛ بنابرایــن تفاوت در »مذهب یا دین پاســخگویان« منجر بــه متفاوت بودن 
کلی احســاس  احســاس پاســخگویان در خصوص عدالت اقتصادی، عدالت جنســیتی و شــاخص 

عدالت نشده است.

9-2-2-3- رتبه بندی ابعاد احساس عدالت
 بــرای بررســی دقیق تر و مقایســه میزان اهمیــت و در نتیجه اولویت بندی هر یــک از ابعاد مرتبط با 
احســاس عدالت از آزمون فریدمن اســتفاده شده است. در جدول )9-۳5( نتایج حاصل از آزمون 

فریدمن برای اولویت بندی ابعاد احساس عدالت ارائه شده است.

جدول 9-۳5. رتبه بندی ابعاد احساس عدالت در استان قزوین بر اساس آزمون فریدمن

ابعاد
مناطق شهری استانمناطق روستایی استانکل استان قزوین

Mean RankاولویتMean RankاولویتMean Rankاولویت

۳/917۳/7774/1۳6عدالت اقتصادی

4/88۳5/0814/575عدالت آموزشی
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ابعاد
مناطق شهری استانمناطق روستایی استانکل استان قزوین

Mean RankاولویتMean RankاولویتMean Rankاولویت

4/8925/0424/671عدالت بهداشتی

4/9815/01۳4/944عدالت جنسیتی

4/4454/۳۳54/62۳عدالت رویه ای

۳/796۳/696۳/957عدالت توزیعی

 احساس آزادی های
4/5444/4644/662اساسی

574/067545/268109/809آماره خی دو

0/0000/0000/000:سطح معنی داری

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

کل اســتان و بــدون تفکیک پاســخگویان به مناطق شــهری  بــر اســاس نتایــج آزمــون فریدمن، در 
کمتــر از 5  و روســتایی، بــا توجــه اینکــه ســطح معنــی داری آمــاری مرتبــط بــا آمــاره آزمــون خــی دو 
درصــد اســت، فرض صفر مبنی بر عدم تفــاوت در میانگین رتبه های مربوط بــه ابعاد و مولفه های 
مختلف احســاس عدالت رد می شــود و لذا از دیدگاه پاســخگویان، ابعاد مختلف عدالت از اهمیت 
یکســانی برخوردار نیســتند. با توجه به معنی دار بودن تفاوت بین میانگین رتبه ها، ابعاد »عدالت 
جنســیتی«، »عدالت بهداشــتی«، »عدالت آموزشــی«، »آزادی های اساســی«، »عدالت رویه ای«، 
»عدالــت توزیعــی« و »عدالــت اقتصادی«، به ترتیــب از باالترین اولویت برخوردار بــوده و در نتیجه 
که بعد »عدالت اقتصادی«، با دارا بودن حداقل  از وضعیت بهتری برخوردارند. الزم به ذکر اســت 

میانگین رتبه، بدترین وضعیت را در قیاس با سایر ابعاد احساس عدالت داراست.

کمتر از  در مناطق شــهری نیز با توجه اینکه ســطح معنی داری آماری مرتبط با آماره آزمون خی دو 
5 درصد است، فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت در میانگین رتبه های مربوط به ابعاد و مولفه های 
مختلف احســاس عدالت رد می شــود و لذا از دیدگاه پاســخگویان، ابعاد مختلف عدالت از اهمیت 
یکســانی برخوردار نیســتند. با توجه به معنی دار بودن تفاوت بین میانگین رتبه ها، ابعاد »عدالت 
آموزشــی«، »عدالت بهداشــتی«، »عدالت جنســیتی«، »آزادی های اساســی«، »عدالت رویه ای«، 
»عدالــت توزیعــی« و »عدالــت اقتصادی«، به ترتیــب از باالترین اولویت برخوردار بــوده و در نتیجه 



563لصف9ـ  بتروی احاا عدالت در اونا  :زبین

که بعد »عدالت اقتصادی«، با دارا بودن حداقل  از وضعیت بهتری برخوردارند. الزم به ذکر اســت 
میانگین رتبه، بدترین وضعیت را در قیاس با سایر ابعاد احساس عدالت داراست.

در مناطق روستایی استان قزوین نیز با توجه اینکه سطح معنی داری آماری مرتبط با آماره آزمون 
کمتــر از 5 درصد اســت، فرض صفــر مبنی بر عدم تفــاوت در میانگین رتبه هــای مربوط به  خــی دو 
ابعاد و مولفه های مختلف احســاس عدالت رد می شــود و لذا از دیدگاه پاسخگویان، ابعاد مختلف 
عدالــت از اهمیــت یکســانی برخــوردار نیســتند. بــا توجه بــه معنی دار بــودن تفاوت بیــن میانگین 
رتبه ها، ابعاد »عدالت بهداشتی«، »آزادی های اساسی«، »عدالت رویه ای«، »عدالت جنسیتی«، 
»عدالــت آموزشــی«، »عدالت اقتصادی« و »عدالت توزیعی« بــه ترتیب از باالترین اولویت برخوردار 
که بعد »عدالت توزیعی«، با دارا  بوده و در نتیجه از وضعیت بهتری برخوردارند. الزم به ذکر اســت 
بودن حداقل میانگین رتبه، بدترین وضعیت را در قیاس با سایر ابعاد احساس عدالت داراست.

9-2-2-4- تحلیل نموداری میزان اهمیت ابعاد احساس عدالت در استان قزوین
در نمودارهای )9-17( تا )9-22( میزان بزرگی و اهمیت هر یک از ابعاد احساس عدالت در استان 
کشیده شده  قزوین و همچنین مناطق شــهری و روســتایی در قالب نمودار تار عنکبوتی به تصویر 
اســت. به عبارت دیگــر در ایــن نمودارهــا میــزان شــکاف و فاصلــه وضعیت موجــود هر یــک از ابعاد 
احســاس عدالت نســبت به وضعیت مطلوب نشان داده شده است. توضیح اینکه در ارتباط با هر 
یک از ابعاد احســاس عدالت، درصورتی که عدد مربوط به آن بعد بیشــتر باشــد، آن بعد در مقایسه 
کمتر بودن عدد هر بعد، وضعیت  با دیگر ابعاد از وضعیت مناسب تری برخوردار است و در صورت 

آن بعد نامناسب تر خواهد شد.

کل اســتان قزوین در  در شــکل )9-17( میــزان بزرگــی و اهمیت هر یک از ابعاد احســاس عدالت در 
کشیده شده است تا فاصله بین وضع  کثر امتیاز شاخص ها )1 تا 5( به تصویر  فاصله حداقل و حدا

موجود شاخص ها در قیاس یا وضع مطلوب )عدد 5( نشان داده شود.
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کل اســتان قزویــن. منبع:  شــکل 9-17. شــکاف بیــن وضعیــت موجود ابعاد احســاس عدالت بــا وضعیت مطلوب در 
ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش مستخر

همچنیــن بــه منظــور روشــن تر شــدن وضع موجود هــر یک از شــاخص ها در قیــاس بــا یکدیگر، در 
نمــودار )9-18( میــزان بزرگــی و اهمیت هر یک از ابعاد احســاس عدالت در اســتان قزوین در طیف 

کشیده شده است. 2.۳ تا 2.8 به تصویر 

ج از نظرسنجی انجام یافته  کل استان قزوین. منبع: مستخر شــکل 9-18. مقایســه ابعاد مختلف احســاس عدالت در 
در فرایند اجرای پژوهش
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متناسب با آنچه در نمودارهای )9-17( و )9-18( نشان داده شده است، بعد »عدالت اقتصادی« 
کل اســتان قزوین در مقایســه با ســایر ابعاد از وضعیت نامناســب تری برخوردار اســت. درواقع  در 
فاصلــه بیــن وضعیــت مطلوب و وضعیــت موجود این بعد در مقایســه بــا ابعاد دیگر بیشــتر بوده و 

ازاین جهت نیازمند توجه بیشتر است.

کل مناطق شــهری  در نمــودار )9-19( میــزان بزرگــی و اهمیــت هر یک از ابعاد احســاس عدالت در 
کشیده شده است تا  کثر امتیاز شاخص ها )1 تا 5( به تصویر  استان قزوین در فاصله حداقل و حدا

فاصله بین وضع موجود شاخص ها در قیاس یا وضع مطلوب )عدد 5( نشان داده شود.

شــکل 9-19. شــکاف بین وضعیت موجود ابعاد احساس عدالت با وضعیت مطلوب در مناطق شهری استان قزوین. 
ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

همچنین به منظور روشن تر شدن وضع موجود هر یک از شاخص ها در قیاس با یکدیگر، در نمودار 
کل مناطق شهری استان قزوین  )10-20( میزان بزرگی و اهمیت هر یک از ابعاد احساس عدالت در 

کشیده شده است. در طیف 2 تا 2.6 به تصویر 
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ج از نظرسنجی  شــکل 9-20. مقایســه ابعاد مختلف احساس عدالت در مناطق شهری اســتان قزوین. منبع: مستخر
انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش

متناسب با آنچه در نمودارهای )9-19( و )9-20( نشان داده شده است، بعد »عدالت اقتصادی« 
در مناطق شهری استان در مقایسه با سایر ابعاد از وضعیت نامناسب تری برخوردار است. درواقع 
فاصلــه بیــن وضعیــت مطلوب و وضعیــت موجود این بعد در مقایســه بــا ابعاد دیگر بیشــتر بوده و 

ازاین جهت نیازمند توجه بیشتر است.

در نمــودار )9-21( میــزان بزرگــی و اهمیــت هــر یــک از ابعــاد احســاس عدالت در مناطق روســتایی 
کشیده شده است تا  کثر امتیاز شاخص ها )1 تا 5( به تصویر  استان قزوین در فاصله حداقل و حدا

فاصله بین وضع موجود شاخص ها در قیاس یا وضع مطلوب )عدد 5( نشان داده شود.
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شــکل 9-21. شــکاف بیــن وضعیــت موجــود ابعاد احســاس عدالــت با وضعیــت مطلوب در مناطق روســتایی اســتان 
ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش قزوین. منبع: مستخر

همچنیــن بــه منظــور روشــن تر شــدن وضع موجود هــر یک از شــاخص ها در قیــاس بــا یکدیگر، در 
نمودار )9-22( میزان بزرگی و اهمیت هر یک از ابعاد احساس عدالت در مناطق روستایی استان 

کشیده شده است. در طیف 2.65 تا ۳.15 به تصویر 

ج از نظرسنجی  شــکل 9-22. مقایســه ابعاد مختلف احســاس عدالت در مناطق شهری استان قزوین. منبع: مستخر
انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش
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متناســب با آنچه در نمودارهای )10-21( و )10-22( نشــان داده شده است، بعد »عدالت توزیعی« 
در مناطــق روســتایی اســتان قزوین در مقایســه با ســایر ابعــاد از وضعیت نامناســب تری برخوردار 
اســت. درواقــع فاصلــه بین وضعیت مطلــوب و وضعیت موجود این بعد در مقایســه بــا ابعاد دیگر 

بیشتر بوده و ازاین جهت نیازمند توجه بیشتر است.

ک شــهروندان اســتان قزوین از وضعیت عدالت اقتصادی در  9-2-3- تحلیل ادرا
استان قزوین

ک شهروندان استان قزوین در خصوص عدالت  در این قسمت تالش بر این است تا احساس و ادرا
گردد. اقتصادی در سطح استان تجزیه وتحلیل 

9-2-3-1- تحلیل معنی داری آماری مولفه های عدالت اقتصادی در استان قزوین
نتیجــه آزمون آمــاری مربوط به میزان اهمیت و معنی داری هر یک از مولفه های احســاس عدالت 

اقتصادی در جدول )9-۳6( ارائه شده است.

جدول 9-۳6. آزمون اهمیت و معنی داری مولفه های احساس عدالت اقتصادی در استان قزوین

مولفه ها 

مناطق روستایی استانمناطق شهری استانکل استان قزوین
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*0/660/000*0/900/000*0/810/000توزیع درآمد متناسب با نیازهای افراد

 توزیع درامد متناسب با توانمندی و
نقش آفرینی افراد

0/820/000*0/900/000*0/700/000*

 دسترسی افراد به حداقل درآمد الزم
*0/740/000*0/890/000*0/8۳0/000برای معیشت

که با ستاره مشخص شده اند از نظر آماری در سطح 5 درصد معنی دار هستند * مواردی 

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر
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کل اســتان قزوین  آزمــون دوجملــه ای مربــوط بــه تمامی زیر مولفه هــای عدالت اقتصــادی هم در 
)بــدون تفکیــک بــه مناطــق شــهری و روســتایی( و هــم بــه تفکیــک در مناطــق شــهری و مناطــق 
که میانگین این مولفه ها تفاوت معنی داری  روستایی از نظر آماری معنی دار بوده و مؤید آن است 
کمتر از حد متوســط به  بــا عــدد ۳ )حد وســط نظــرات( دارد. بــا توجه به اینکه نســبت پاســخ های 
کل پاســخ ها باالتر از 50 درصد اســت و این نســبت به بر اســاس آماره آزمون دوجمله ای در ســطح 
کــه مولفه های مذکــور در تمامی در  5 درصــد از نظــر آماری معنی دار اســت، لذا اســتنباط می شــود 

مناطق شهری و روستایی استان قزوین از حد متوسط مورد انتظار پایین تر است.

9-2-3-2- رتبه بندی مولفه های احساس عدالت اقتصادی در استان قزوین
 در جدول )9-۳7( نتایج حاصل از آزمون فریدمن برای اولویت بندی مولفه های احساس عدالت 

اقتصادی ارائه شده است.

جدول 9-۳7. رتبه بندی مولفه های احساس عدالت اقتصادی بر اساس آزمون فریدمن

ابعاد
 مناطق روستاییمناطق شهری استانکل استان قزوین

استان

Mean 
RankاولویتMean 

RankاولویتMean 
Rankاولویت

2/0712/0212/141توزیع درآمد متناسب با نیازهای افراد

 توزیع درامد متناسب با توانمندی و
1/9721/96۳1/982نقش آفرینی افراد

 دسترسی افراد به حداقل درآمد الزم برای
1/96۳2/0221/88۳معیشت

۳0/۳۳17/00050/7۳1آماره خی دو

0/0000/0۳00/000سطح معنی داری:

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

کل اســتان قزویــن و هــم به تفکیــک در مناطق شــهری و  متناســب بــا نتیجــه رتبه بنــدی، هــم در 
روســتایی اســتان، تفــاوت رتبه هــای مربوط بــه زیــر مولفه های احســاس عدالت اقتصــادی از نظر 

آماری معنی دار است.
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کمتــر از  کل اســتان بــا توجــه اینکــه ســطح معنــی داری آمــاری مرتبــط بــا آمــاره آزمــون خــی دو  در 
5 درصــد اســت، فــرض صفــر مبنــی بر عــدم تفــاوت در میانگیــن رتبه هــای مربــوط بــه مولفه های 
احســاس عدالــت اقتصادی رد می شــود و لــذا از دیدگاه پاســخگویان، مولفه هــای مختلف عدالت 
اقتصــادی از میــزان و اهمیــت یکســانی برخوردار نیســتند. با توجــه به معنی دار بــودن تفاوت بین 
میانگین رتبه ها، مولفه های »توزیع درآمد متناســب با نیازهای افراد«، »توزیع درآمد متناســب با 
توانمندی و نقش آفرینی افراد« و »دسترسی افراد به حداقل درآمد الزم برای معیشت«، به ترتیب 
کــه مولفه »دسترســی افراد بــه حداقل  در اولویت هــای اول تــا ســوم قــرار دارنــد. الزم به ذکر اســت 
درآمد الزم برای معیشت«، با دارا بودن حداقل میانگین رتبه، بدترین وضعیت را در قیاس با سایر 

مولفه های احساس عدالت اقتصادی داراست.

در مناطــق شــهری اســتان قزویــن بــا توجه اینکه ســطح معنــی داری آمــاری مرتبط با آمــاره آزمون 
کمتــر از 5 درصد اســت، فرض صفــر مبنی بر عدم تفــاوت در میانگین رتبه هــای مربوط به  خــی دو 
مولفه های احساس عدالت اقتصادی رد می شود و لذا از دیدگاه پاسخگویان، مولفه های مختلف 
عدالت اقتصادی از میزان و اهمیت یکســانی برخوردار نیســتند. با توجه به معنی دار بودن تفاوت 
بیــن میانگیــن رتبه ها، مولفه های »توزیع درآمد متناســب بــا نیازهای افراد«، »دسترســی افراد به 
حداقل درآمد الزم برای معیشــت« و »توزیع درآمد متناســب با توانمندی و نقش آفرینی افراد« به 
که مولفه »توزیع درآمد متناسب با  ترتیب در اولویت های اول تا سوم قرار دارند. الزم به ذکر است 
توانمندی و نقش آفرینی افراد«، با دارا بودن حداقل میانگین رتبه، بدترین وضعیت را در قیاس با 

سایر مولفه های احساس عدالت اقتصادی داراست.

در مناطــق روســتایی اســتان قزوین با توجه اینکه ســطح معنی داری آماری مرتبط بــا آماره آزمون 
کمتــر از 5 درصد اســت، فرض صفــر مبنی بر عدم تفــاوت در میانگین رتبه هــای مربوط به  خــی دو 
مولفه های احساس عدالت اقتصادی رد می شود و لذا از دیدگاه پاسخگویان، مولفه های مختلف 
عدالت اقتصادی از میزان و اهمیت یکســانی برخوردار نیســتند. با توجه به معنی دار بودن تفاوت 
بین میانگین رتبه ها، مولفه های »توزیع درآمد متناسب با نیازهای افراد«، »توزیع درآمد متناسب 
با توانمندی و نقش آفرینی افراد« و »دسترسی افراد به حداقل درآمد الزم برای معیشت« به ترتیب 
که مولفه« »دسترســی افــراد به حداقل  در اولویت هــای اول تــا ســوم قــرار دارند. الزم به ذکر اســت 
درآمد الزم برای معیشت« با دارا بودن حداقل میانگین رتبه، بدترین وضعیت را در قیاس با سایر 

مولفه های احساس عدالت اقتصادی داراست.
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ک شــهروندان اســتان قزویــن از وضعیت عدالت آموزشــی در  9-2-4- تحلیــل ادرا
استان قزوین

ک شهروندان استان قزوین در خصوص عدالت  در این قسمت تالش بر این است تا احساس و ادرا
گردد. آموزشی در سطح استان تجزیه وتحلیل 

9-2-4-1- تحلیل معنی داری آماری مولفه های عدالت آموزشی در استان قزوین
نتیجــه آزمون آمــاری مربوط به میزان اهمیت و معنی داری هر یک از مولفه های احســاس عدالت 

آموزشی در جدول )9-۳8( ارائه شده است.

جدول 9-۳8. آزمون اهمیت و معنی داری مولفه های احساس عدالت آموزشی در استان قزوین

مولفه ها 

مناطق شهری استانکل استان قزوین
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 میزان باسوادی و توزیع عادالنه امکانات
*0/690/000*0/8۳0/000*0/770/000آموزشی

 دسترسی مناسب و برابر به امکانات و
*0/700/000*0/840/000*0/780/000سیستم آموزشی

که با ستاره مشخص شده اند از نظر آماری در سطح 5 درصد معنی دار هستند * مواردی 

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

کل استان قزوین )بدون  آزمون دوجمله ای مربوط به تمامی زیر مولفه های عدالت آموزشی هم در 
تفکیک به مناطق شــهری و روســتایی( و هم به تفکیک در مناطق شــهری و مناطق روســتایی از 
که میانگین این مولفه ها تفــاوت معنی داری با عدد ۳  نظــر آمــاری معنی دار بوده و مؤید آن اســت 
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کل پاسخ ها  کمتر از حد متوسط به  )حد وســط نظرات( دارد. با توجه به اینکه نســبت پاســخ های 
باالتر از 50 درصد است و این نسبت به بر اساس آماره آزمون دوجمله ای در سطح 5 درصد از نظر 
که مولفه های مذکور در تمامی در مناطق شــهری و  آماری معنی دار اســت، لذا اســتنباط می شــود 

روستایی استان قزوین از حد متوسط مورد انتظار پایین تر است.

9-2-4-2- رتبه بندی مولفه های احساس عدالت آموزشی در استان قزوین
 در جدول )9-۳9( نتایج حاصل از آزمون فریدمن برای اولویت بندی مولفه های احساس عدالت 

آموزشی ارائه شده است.

جدول 9-۳9. رتبه بندی مولفه های احساس عدالت آموزشی بر اساس آزمون فریدمن

ابعاد

 مناطق روستاییمناطق شهری استانکل استان قزوین
استان

Mean 
RankاولویتMean 

RankاولویتMean 
Rankاولویت

 میزان باسوادی و توزیع عادالنه امکانات
-1/51-1/51-1/51آموزشی

 دسترسی مناسب و برابر به امکانات و
-1/49-1/49-1/49سیستم آموزشی

2/5812/2420/527آماره خی دو

0/1080/1۳40/468سطح معنی داری

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

کل اســتان قزویــن و هــم به تفکیــک در مناطق شــهری و  متناســب بــا نتیجــه رتبه بنــدی، هــم در 
روستایی استان، احتمال متناظر با آماره فریدمن باالتر از 5 درصد بوده و ازاین رو فرض صفر مبنی 
بر عدم تفاوت در میانگین رتبه های مربوط به مولفه های احســاس عدالت آموزشــی رد نمی شــود 
و لــذا از دیــدگاه پاســخگویان، مولفه هــای مختلــف عدالــت آموزشــی از میــزان و اهمیــت یکســانی 

برخوردارند.
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ک شــهروندان اســتان قزوین از وضعیت عدالت بهداشــتی در  9-2-5- تحلیل ادرا
استان قزوین

ک شهروندان استان قزوین در خصوص عدالت  در این قسمت تالش بر این است تا احساس و ادرا
گردد. بهداشتی در سطح استان تجزیه وتحلیل 

9-2-5-1- تحلیل معنی داری آماری مولفه های عدالت بهداشتی در استان قزوین
نتیجــه آزمون آمــاری مربوط به میزان اهمیت و معنی داری هر یک از مولفه های احســاس عدالت 

بهداشتی در جدول )9-40( ارائه شده است.

جدول 9-40. آزمون اهمیت و معنی داری مولفه های احساس عدالت بهداشتی در استان قزوین

ها مولفه
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 توزیع امکانات بهداشتی متناسب با
*0/690/000*0/840/000*0/780/000نیازهای جمعیت

 قابلیت و توان دسترسی شهروندان به
*0/650/000*0/810/000*0/750/000امکانات بهداشتی

که با ستاره مشخص شده اند از نظر آماری در سطح 5 درصد معنی دار هستند * مواردی 

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

کل اســتان قزوین  آزمــون دوجملــه ای مربــوط به تمامــی زیر مولفه هــای عدالت بهداشــتی هم در 
)بــدون تفکیــک بــه مناطــق شــهری و روســتایی( و هــم بــه تفکیــک در مناطــق شــهری و مناطــق 
که میانگین این مولفه ها تفاوت معنی داری  روستایی از نظر آماری معنی دار بوده و مؤید آن است 
کمتر از حد متوســط به  بــا عــدد ۳ )حد وســط نظــرات( دارد. بــا توجه به اینکه نســبت پاســخ های 
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کل پاســخ ها باالتر از 50 درصد اســت و این نســبت به بر اســاس آماره آزمون دوجمله ای در ســطح 
کــه مولفه های مذکــور در تمامی در  5 درصــد از نظــر آماری معنی دار اســت، لذا اســتنباط می شــود 

مناطق شهری و روستایی استان قزوین از حد متوسط مورد انتظار پایین تر است.

9-2-5-2- رتبه بندی مولفه های احساس عدالت بهداشتی در استان قزوین
 در جدول )9-41( نتایج حاصل از آزمون فریدمن برای اولویت بندی مولفه های احســاس عدالت 

بهداشتی ارائه شده است.

جدول 9-41. رتبه بندی مولفه های احساس عدالت بهداشتی بر اساس آزمون فریدمن

ابعاد

 مناطق روستاییمناطق شهری استانکل استان قزوین
استان

Mean 
RankاولویتMean 

RankاولویتMean 
Rankاولویت

 توزیع امکانات بهداشتی متناسب با
1/4621/4621/452نیازهای جمعیت

 قابلیت و توان دسترسی شهروندان به
1/5411/5411/551امکانات بهداشتی

۳8/10121/46116/661آماره خی دو

0/0000/0000/000سطح معنی داری

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

کل اســتان قزویــن و هــم به تفکیــک در مناطق شــهری و  متناســب بــا نتیجــه رتبه بنــدی، هــم در 
روســتایی اســتان، تفــاوت رتبه هــای مربوط بــه زیــر مولفه های احســاس عدالت بهداشــتی از نظر 

آماری معنی دار است.

کل اســتان با توجه اینکه ســطح معنی داری آماری مرتبط بــا آماره آزمون خی دو  توضیــح اینکه در 
کمتر از 5 درصد است، فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت در میانگین رتبه های مربوط به مولفه های 
احســاس عدالــت بهداشــتی رد می شــود و لــذا از دیدگاه پاســخگویان، مولفه هــای مختلف عدالت 
بهداشــتی از میــزان و اهمیــت یکســانی برخوردار نیســتند. با توجــه به معنی دار بــودن تفاوت بین 
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میانگین رتبه ها، مولفه های »قابلیت و توان دسترسی شهروندان به امکانات بهداشتی« و »توزیع 
امکانات بهداشــتی متناســب با نیازهای جمعیت« به ترتیب در اولویت های اول و دوم قرار دارند. 
که مولفه »توزیع امکانات بهداشتی متناسب با نیازهای جمعیت«، با دارا بودن  الزم به ذکر است 
حداقل میانگین رتبه، بدترین وضعیت را در قیاس با ســایر مولفه های احســاس عدالت بهداشتی 

داراست.

همچنین در مناطق شــهری اســتان قزوین با توجه اینکه ســطح معنی داری آماری مرتبط با آماره 
کمتر از 5 درصد است، فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت در میانگین رتبه های مربوط  آزمون خی دو 
بــه مولفه هــای احســاس عدالــت بهداشــتی رد می شــود و لــذا از دیــدگاه پاســخگویان، مولفه های 
مختلــف عدالــت بهداشــتی از میــزان و اهمیــت یکســانی برخوردار نیســتند. بــا توجه بــه معنی دار 
بــودن تفــاوت بین میانگین رتبه ها، مولفه های »قابلیت و توان دسترســی شــهروندان به امکانات 
بهداشــتی« و »توزیع امکانات بهداشــتی متناســب با نیازهای جمعیت« به ترتیب در اولویت های 
که مولفه »توزیع امکانات بهداشــتی متناســب با نیازهای  اول و دوم قرار دارند. الزم به ذکر اســت 
جمعیــت«، بــا دارا بــودن حداقل میانگین رتبــه، بدترین وضعیــت را در قیاس با ســایر مولفه های 

احساس عدالت بهداشتی داراست.

در مناطق روستایی استان قزوین نیز با توجه اینکه سطح معنی داری آماری مرتبط با آماره آزمون 
کمتــر از 5 درصد اســت، فرض صفــر مبنی بر عدم تفــاوت در میانگین رتبه هــای مربوط به  خــی دو 
مولفه های احساس عدالت بهداشتی رد می شود و لذا از دیدگاه پاسخگویان، مولفه های مختلف 
عدالت بهداشــتی از میزان و اهمیت یکســانی برخوردار نیستند. با توجه به معنی دار بودن تفاوت 
بین میانگین رتبه ها، مولفه های »قابلیت و توان دسترســی شــهروندان به امکانات بهداشــتی« و 
»توزیع امکانات بهداشتی متناسب با نیازهای جمعیت« به ترتیب در اولویت های اول و دوم قرار 
که مولفه »توزیع امکانات بهداشــتی متناســب با نیازهــای جمعیت«، با  دارنــد. الزم بــه ذکر اســت 
دارا بودن حداقل میانگین رتبه، بدترین وضعیت را در قیاس با ســایر مولفه های احســاس عدالت 

بهداشتی داراست.
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ک شــهروندان اســتان قزوین از وضعیت عدالت جنســیتی در  9-2-6- تحلیل ادرا
استان قزوین

ک شهروندان استان قزوین در خصوص عدالت  در این قسمت تالش بر این است تا احساس و ادرا
گردد. جنسیتی در سطح استان تجزیه وتحلیل 

9-2-6-1- تحلیل معنی داری آماری مولفه های عدالت جنسیتی در استان قزوین
نتیجــه آزمون آمــاری مربوط به میزان اهمیت و معنی داری هر یک از مولفه های احســاس عدالت 

جنسیتی در جدول )9-42( ارائه شده است.

جدول 9-42. آزمون اهمیت و معنی داری مولفه های احساس عدالت جنسیتی در استان قزوین

ها مولفه
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 دسترسی عادالنه زنان به مناصب،
*0/6۳0/000*0/760/000*0/710/000مشاغل و فعالیت های اجتماعی

 عدم تبعیض و محدودیت در دسترسی
*0/650/000*0/800/000*0/740/000زنان به خدمات

که با ستاره مشخص شده اند از نظر آماری در سطح 5 درصد معنی دار هستند * مواردی 

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

کل اســتان قزوین  آزمــون دوجملــه ای مربــوط به تمامــی زیر مولفه هــای عدالت جنســیتی هم در 
)بــدون تفکیــک بــه مناطــق شــهری و روســتایی( و هــم بــه تفکیــک در مناطــق شــهری و مناطــق 
که میانگین این مولفه ها تفاوت معنی داری  روستایی از نظر آماری معنی دار بوده و مؤید آن است 
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کمتر از حد متوســط به  بــا عــدد ۳ )حد وســط نظــرات( دارد. بــا توجه به اینکه نســبت پاســخ های 
کل پاســخ ها باالتر از 50 درصد اســت و این نســبت به بر اســاس آماره آزمون دوجمله ای در ســطح 
کــه مولفه های مذکــور در تمامی در  5 درصــد از نظــر آماری معنی دار اســت، لذا اســتنباط می شــود 

مناطق شهری و روستایی استان قزوین از حد متوسط مورد انتظار پایین تر است.

9-2-6-2- رتبه بندی مولفه های احساس عدالت جنسیتی در استان قزوین
 در جدول )9-4۳( نتایج حاصل از آزمون فریدمن برای اولویت بندی مولفه های احساس عدالت 

جنسیتی ارائه شده است.

جدول 9-4۳. رتبه بندی مولفه های احساس عدالت جنسیتی بر اساس آزمون فریدمن

ابعاد

 مناطق روستاییمناطق شهری استانکل استان قزوین
استان

Mean 
RankاولویتMean 

RankاولویتMean 
Rankاولویت

 دسترسی عادالنه زنان به مناصب،
-1/5211/5۳11/51مشاغل و فعالیت های اجتماعی

 عدم تبعیض و محدودیت در دسترسی
 زنان به خدمات و امکانات اجتماعی،

آموزشی و بهداشتی
1/4821/4721/49-

9/2649/9541/00آماره خی دو

0/0020/0020/۳17سطح معنی داری

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

کل اســتان قزوین و در مناطق شــهری اســتان، تفاوت رتبه های  متناســب با نتیجه رتبه بندی در 
مربوط به زیر مولفه های احساس عدالت جنسیتی از نظر آماری معنی دار اما در مناطق روستایی 
اســتان قزویــن تفــاوت رتبه های مربوط به زیر مولفه های احســاس عدالت جنســیتی از نظر آماری 

معنی دار نیست.
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کل اســتان بــا توجــه اینکه ســطح معنــی داری آماری مرتبــط با آمــاره آزمون خی  توضیــح اینکــه در 
کمتــر از 5 درصــد اســت، فــرض صفــر مبنــی بــر عــدم تفــاوت در میانگیــن رتبه هــای مربــوط بــه  دو 
مولفه های احساس عدالت جنسیتی رد می شود و لذا از دیدگاه پاسخگویان، مولفه های مختلف 
عدالت جنســیتی از میزان و اهمیت یکســانی برخوردار نیســتند. با توجه به معنی دار بودن تفاوت 
بیــن میانگیــن رتبه هــا، مولفه هــای »دسترســی عادالنه زنان بــه مناصب ، مشــاغل و فعالیت های 
اجتماعــی «و » عــدم تبعیــض و محدودیــت در دسترســی زنــان به خدمــات و امکانــات اجتماعی، 
که  مولفه »  آموزشی و بهداشتی « به ترتیب در اولویت های اول و دوم قرار دارند. الزم به ذکر است 
عدم تبعیض و محدودیت در دسترسی زنان به خدمات و امکانات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی 
«، بــا دارا بــودن حداقــل میانگین رتبه،  بدترین وضعیت را در قیاس با ســایر مولفه های  احســاس 

عدالت  جنسیتی داراست.

همچنیــن در مناطــق شــهری اســتان قزوین نیز بــا توجه اینکه ســطح معنی داری آمــاری مرتبط با 
کمتر از 5 درصد اســت، فرض صفر مبنی بر عــدم تفاوت در میانگین رتبه های  آمــاره آزمــون خی دو 
مربوط به مولفه های احساس عدالت جنسیتی رد می شود و لذا از دیدگاه پاسخگویان، مولفه های 
مختلــف عدالــت جنســیتی از میــزان و اهمیــت یکســانی برخــوردار نیســتند. بــا توجه بــه معنی دار 
بــودن تفــاوت بیــن میانگین رتبه هــا، مولفه های »دسترســی عادالنــه زنان به مناصب، مشــاغل و 
فعالیت هــای اجتماعــی« و »عــدم تبعیــض و محدودیت در دسترســی زنان به خدمــات و امکانات 
اجتماعی، آموزشــی و بهداشــتی« به ترتیب در اولویت های اول و دوم قرار دارند. الزم به ذکر اســت 
که مولفه »عدم تبعیض و محدودیت در دسترسی زنان به خدمات و امکانات اجتماعی، آموزشی 
و بهداشــتی«، با دارا بودن حداقل میانگین رتبه، بدترین وضعیت را در قیاس با ســایر مولفه های 

احساس عدالت جنسیتی داراست.

اما در مناطق روستایی استان قزوین با توجه اینکه سطح معنی داری آماری مرتبط با آماره آزمون 
خــی دو بیشــتر از 5 درصد اســت، فرض صفــر مبنی بر عدم تفاوت در میانگیــن رتبه های مربوط به 
مولفه های احساس عدالت جنسیتی رد نمی شود و لذا از دیدگاه پاسخگویان، مولفه های مختلف 

عدالت جنسیتی از میزان و اهمیت یکسانی برخوردارند.
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ک شــهروندان اســتان قزویــن از وضعیــت عدالــت رویه ای در  9-2-7- تحلیــل ادرا
استان قزوین

ک شهروندان استان قزوین در خصوص عدالت  در این قسمت تالش بر این است تا احساس و ادرا
گیرد. روبه ای مورد بررسی و تحلیل قرار 

9-2-7-1- تحلیل معنی داری آماری مولفه های عدالت رویه ای در استان قزوین
نتیجــه آزمون آمــاری مربوط به میزان اهمیت و معنی داری هر یک از مولفه های احســاس عدالت 

رویه ای در جدول )9-44( ارائه شده است.

جدول 9-44. آزمون اهمیت و معنی داری مولفه های احساس عدالت رویه ای در استان قزوین

ها مولفه

 مناطق روستاییمناطق شهری استانکل استان قزوین
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ط
وس

 مت
ی

ها
خ 

اس
ت پ

سب
 ن

ها
خ 

اس
ل پ

ه ک
ن ب

ایی
ه پ

ب

ی
دار

ی 
معن

ح 
سط

ون
آزم

ه 
یج

نت

ط
وس

 مت
ی

ها
خ 

اس
ت پ

سب
 ن

ها
خ 

اس
ل پ

ه ک
ن ب

ایی
ه پ

ب

ی
دار

ی 
معن

ح 
سط

ون
آزم

ه 
یج

نت

ط
وس

 مت
ی

ها
خ 

اس
ت پ

سب
 ن

ها
خ 

اس
ل پ

ه ک
ن ب

ایی
ه پ

ب

ی
دار

ی 
معن

ح 
سط

ون
آزم

ه 
یج

نت

میزان ثبات قوانین در ادارات و روشن 
*0/680/000*0/860/000*0/790/000بودن تکلیف مردم

کارمندان با مردم در ادارات  نحوه برخورد 
*0/660/000*0/840/000*0/770/000متناسب با مقررات

*0/660/000*0/850/000*0/780/000برابری همه افراد در برابر قانون
*0/640/000*0/810/000*0/740/000ارتباط نام و اعتبار با شایستگی افراد

کاری در جامعه *0/690/000*0/850/000*0/790/000مشخص بودن برنامه هر 
که  امکان رسیدن مردم به آن چیزی 

*0/720/000*0/890/000*0/820/000استحقاق آن را دارند.

که با ستاره مشخص شده اند از نظر آماری در سطح 5 درصد معنی دار هستند * مواردی 

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

کل استان قزوین )بدون   آزمون دوجمله ای مربوط به تمامی زیر مولفه های عدالت رویه ای هم در 
تفکیک به مناطق شــهری و روســتایی( و هم به تفکیک در مناطق شــهری و مناطق روســتایی از 
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که میانگین این مولفه ها تفــاوت معنی داری با عدد ۳  نظــر آمــاری معنی دار بوده و مؤید آن اســت 
کل پاسخ ها  کمتر از حد متوسط به  )حد وســط نظرات( دارد. با توجه به اینکه نســبت پاســخ های 
باالتر از 50 درصد است و این نسبت به بر اساس آماره آزمون دوجمله ای در سطح 5 درصد از نظر 
که مولفه های مذکور در تمامی در مناطق شــهری و  آماری معنی دار اســت، لذا اســتنباط می شــود 

روستایی استان قزوین از حد متوسط مورد انتظار پایین تر است.

 9-2-7-2- رتبه بندی مولفه های احساس عدالت رویه ای در استان قزوین
 در جدول )9-45( نتایج حاصل از آزمون فریدمن برای اولویت بندی مولفه های احساس عدالت 

رویه ای ارائه شده است.

جدول 9-45. رتبه بندی مولفه های احساس عدالت رویه ای بر اساس آزمون فریدمن

ابعاد
 مناطق روستاییمناطق شهری استانکل استان قزوین

استان
Mean 
RankاولویتMean 

RankاولویتMean 
Rankاولویت

میزان ثبات قوانین در ادارات و روشن 
۳/554۳/6۳۳/475بودن تکلیف مردم

کارمندان با مردم در  نحوه برخورد 
۳/611۳/652۳/552ادارات متناسب با مقررات

۳/465۳/445۳/51۳برابری همه افراد در برابر قانون
۳/57۳۳/524۳/651ارتباط نام و اعتبار با شایستگی افراد

کاری در جامعه ۳/652۳/741۳/514مشخص بودن برنامه هر 
که  امکان رسیدن مردم به آن چیزی 

۳/156۳/056۳/۳26استحقاق آن را دارند.

159/148188/08920/602آماره خی دو
0/0000/0000/001سطح معنی داری

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

متناسب با نتیجه رتبه بندی در کل استان قزوین و همچنین در مناطق شهری و مناطق روستایی 
استان، تفاوت رتبه های مربوط به زیر مولفه های عدالت رویه ای از نظر آماری معنی دار است.

کمتر از 5 درصد  کل استان با توجه اینکه سطح معنی داری آماری مرتبط با آماره آزمون خی دو  در 
است، فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت در میانگین رتبه های مربوط به مولفه های احساس عدالت 
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رویــه ای رد می شــود و لــذا از دیــدگاه پاســخگویان، مولفه هــای مختلــف عدالت رویــه ای از میزان و 
اهمیــت یکســانی برخــوردار نیســتند. بــا توجــه بــه معنــی دار بودن تفــاوت بیــن میانگیــن رتبه ها، 
کارمنــدان با مــردم در ادارات متناســب با مقررات«، »مشــخص بودن  مولفه هــای »نحــوه برخــورد 
کاری در جامعــه«، »ارتبــاط نــام و اعتبار با شایســتگی افــراد«، »میزان ثبــات قوانین در  برنامــه هــر 
ادارات و روشن بودن تکلیف مردم«، »برابری همه افراد در برابر قانون« و »امکان رسیدن مردم به 
که اســتحقاق آن را دارند« به ترتیب در اولویت های اول تا ششــم قرار دارند. الزم به ذکر  آن چیزی 
که استحقاق آن را دارند«، با دارا بودن حداقل  که مولفه »امکان رسیدن مردم به آن چیزی  است 

میانگین رتبه، بدترین وضعیت را در قیاس با سایر مولفه های احساس عدالت رویه ای داراست.

در مناطق شهری استان قزوین با توجه اینکه سطح معنی داری آماری مرتبط با آماره آزمون خی دو 
کمتــر از 5 درصــد اســت، فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت در میانگیــن رتبه های مربوط به مولفه های 
احساس عدالت رویه ای رد می شود و لذا از دیدگاه پاسخگویان، مولفه های مختلف عدالت رویه ای 
از میزان و اهمیت یکسانی برخوردار نیستند. با توجه به معنی دار بودن تفاوت بین میانگین رتبه ها، 
کارمندان با مردم در ادارات  کاری در جامعه «، »نحوه برخورد  مولفه های »مشخص بودن برنامه هر 
متناسب با مقررات «، » میزان ثبات قوانین در ادارات  و روشن بودن تکلیف مردم «، » ارتباط نام و 
اعتبار با شایستگی افراد «، » برابری همه افراد در برابر قانون «، و»امکان رسیدن مردم به آن چیزی 
که استحقاق آن را دارند«  به ترتیب در اولویت های اول تا ششم قرار دارند. الزم به ذکر است که  مولفه 
که اســتحقاق آن را دارند «، با دارا بودن حداقل میانگین رتبه،   » امکان رســیدن مردم به آن چیزی 

بدترین وضعیت را در قیاس با سایر مولفه های  احساس عدالت  رویه ای داراست.

همچنین در مناطق روســتایی اســتان قزوین نیز با توجه اینکه ســطح معنی داری آماری مرتبط با 
کمتر از 5 درصد اســت، فرض صفر مبنی بر عــدم تفاوت در میانگین رتبه های  آمــاره آزمــون خی دو 
مربوط به مولفه های احســاس عدالت رویه ای رد می شــود و لذا از دیدگاه پاسخگویان، مولفه های 
مختلــف عدالت رویه ای از میزان و اهمیت یکســانی برخوردار نیســتند. بــا توجه به معنی دار بودن 
تفــاوت بیــن میانگین رتبه هــا، مولفه های »ارتباط نام و اعتبار با شایســتگی افراد«، »نحوه برخورد 
کارمنــدان بــا مردم در ادارات متناســب با مقررات«، »برابری همه افراد در برابر قانون«، »مشــخص 
کاری در جامعه«، »میزان ثبات قوانین در ادارات و روشــن بــودن تکلیف مردم«  بــودن برنامــه هــر 
که اســتحقاق آن را دارند« به ترتیــب در اولویت های اول تا  و »امــکان رســیدن مــردم به آن چیــزی 
که اســتحقاق  که مولفه »امکان رســیدن مــردم به آن چیزی  ششــم قــرار دارنــد. الزم به ذکر اســت 
آن را دارنــد«، بــا دارا بــودن حداقل میانگین رتبه، بدترین وضعیت را در قیاس با ســایر مولفه های 

احساس عدالت رویه ای داراست.
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ک شــهروندان از وضعیت احســاس عدالت توزیعی در اســتان  9-2-8- تحلیل ادرا
قزوین

ک شهروندان استان قزوین در خصوص عدالت  در این قسمت تالش بر این است تا احساس و ادرا
گیرد. توزیعی مورد بررسی و تحلیل قرار 

9-2-8-1- تحلیل معنی داری آماری مولفه های احساس عدالت توزیعی در استان قزوین
نتیجــه آزمون آمــاری مربوط به میزان اهمیت و معنی داری هر یک از مولفه های احســاس عدالت 

توزیعی در جدول )9-46( ارائه شده است.

جدول 9-46. آزمون اهمیت و معنی داری مولفه های احساس عدالت توزیعی در استان قزوین

 مولفه ها

 مناطق روستاییمناطق شهری استانکل استان قزوین
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 میزان ثبات قوانین در ادارات و روشن بودن
*0/720/000*0/860/000*0/810/000تکلیف مردم

کارمندان با مردم در ادارات  نحوه برخورد 
*0/680/000*0/8۳0/000*0/770/000متناسب با مقررات

*0/670/000*0/850/000*0/780/000برابری همه افراد در برابر قانون
*0/770/000*0/900/000*0/850/000ارتباط نام و اعتبار با شایستگی افراد

کاری در جامعه *0/740/000*0/890/000*0/8۳0/000مشخص بودن برنامه هر 
که با ستاره مشخص شده اند از نظر آماری در سطح 5 درصد معنی دار هستند * مواردی 

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

کل استان قزوین )بدون  آزمون دوجمله ای مربوط به تمامی زیر مولفه های عدالت توزیعی هم در 
تفکیک به مناطق شــهری و روســتایی( و هم به تفکیک در مناطق شــهری و مناطق روســتایی از 
که میانگین این مولفه ها تفــاوت معنی داری با عدد ۳  نظــر آمــاری معنی دار بوده و مؤید آن اســت 
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کل پاسخ ها  کمتر از حد متوسط به  )حد وســط نظرات( دارد. با توجه به اینکه نســبت پاســخ های 
باالتر از 50 درصد است و این نسبت به بر اساس آماره آزمون دوجمله ای در سطح 5 درصد از نظر 
که مولفه های مذکور در تمامی در مناطق شــهری و  آماری معنی دار اســت، لذا اســتنباط می شــود 

روستایی استان قزوین از حد متوسط مورد انتظار پایین تر است.

  9-2-8-2- رتبه بندی مولفه های احساس عدالت توزیعی در استان قزوین
 در جدول )9-47( نتایج حاصل از آزمون فریدمن برای اولویت بندی مولفه های احساس عدالت 

توزیعی ارائه شده است.

جدول 9-47. رتبه بندی مولفه های احساس عدالت توزیعی بر اساس آزمون فریدمن

ابعاد
 مناطق روستاییمناطق شهری استانکل استان قزوین

استان
Mean 
RankاولویتMean 

RankاولویتMean 
Rankاولویت

 رعایت شدن حق وحقوق قومیت ها در
۳/191۳/2۳1۳/121جامعه

 پایمال نشدن حق وحقوق مردم توسط
2/98۳2/9۳۳۳/05۳افراد بانفوذ

که پارتی و پول کارانی   عدم امکان فرار خطا
۳/042۳/022۳/082دارند از دست قانون

گذاری شغل ها به افراد متناسب با  وا
2/8952/9142/865شایستگی و قابلیت آن ها

2/942/952/94اجرای یکسان قانون برای همه افراد
89/2۳277/28227/272آماره خی دو

0/0000/0000/000سطح معنی داری

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

کل استان قزوین و همچنین در مناطق شهری و مناطق روستایی  مبتنی بر نتیجه رتبه بندی، در 
استان، تفاوت رتبه های مربوط به زیر مولفه های عدالت توزیعی از نظر آماری معنی دار است.

کمتر از 5 درصد  کل استان با توجه اینکه سطح معنی داری آماری مرتبط با آماره آزمون خی دو  در 
است، فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت در میانگین رتبه های مربوط به مولفه های احساس عدالت 
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توزیعی رد می شود و لذا از دیدگاه پاسخگویان، مولفه های مختلف عدالت توزیعی از میزان و اهمیت 
یکســانی برخــوردار نیســتند. با توجه به معنــی دار بودن تفــاوت بین میانگین رتبه هــا، مولفه های 
کــه پارتی و پول  کارانی  »رعایــت شــدن حق وحقوق قومیت هــا در جامعه«، »عدم امــکان فرار خطا
دارند از دســت قانون«، »پایمال نشــدن حق وحقوق مردم توســط افراد بانفوذ«، »اجرای یکســان 
گذاری شــغل ها به افراد متناســب با شایســتگی و قابلیــت آن ها« به  قانــون بــرای همــه افراد« و »وا
گذاری شــغل ها به  که مولفه »وا ترتیــب در اولویت هــای اول تــا پنجــم قرار دارند. الزم به ذکر اســت 
افراد متناســب با شایســتگی و قابلیت آن ها«، با دارا بودن حداقل میانگین رتبه، بدترین وضعیت 

را در قیاس با سایر مولفه های احساس عدالت توزیعی داراست.

در مناطــق شــهری اســتان قزوین، بــا توجه اینکه ســطح معنی داری آمــاری مرتبط با آمــاره آزمون 
کمتــر از 5 درصد اســت، فرض صفــر مبنی بر عدم تفــاوت در میانگین رتبه هــای مربوط به  خــی دو 
مولفه هــای احســاس عدالت توزیعی رد می شــود و لــذا از دیدگاه پاســخگویان، مولفه های مختلف 
عدالــت توزیعــی از میزان و اهمیت یکســانی برخوردار نیســتند. بــا توجه به معنــی دار بودن تفاوت 
بیــن میانگین رتبه ها، مولفه های »رعایت شــدن حق وحقوق قومیت ها در جامعه«، »عدم امکان 
که پارتی و پول دارند از دســت قانون«، »پایمال نشــدن حق وحقوق مردم توســط  کارانی  فرار خطا
گذاری شغل ها به افراد متناسب با شایستگی و قابلیت آن ها« و »اجرای یکسان  افراد بانفوذ«، »وا
که مولفه  قانون برای همه افراد« به ترتیب در اولویت های اول تا پنجم قرار دارند. الزم به ذکر است 
»اجرای یکســان قانون برای همه افراد« با دارا بودن حداقل میانگین رتبه، بدترین وضعیت را در 

قیاس با سایر مولفه های احساس عدالت توزیعی داراست.

در مناطق روستایی استان قزوین نیز با توجه اینکه سطح معنی داری آماری مرتبط با آماره آزمون 
کمتــر از 5 درصد اســت، فرض صفــر مبنی بر عدم تفــاوت در میانگین رتبه هــای مربوط به  خــی دو 
مولفه هــای احســاس عدالت توزیعی رد می شــود و لــذا از دیدگاه پاســخگویان، مولفه های مختلف 
عدالــت توزیعــی از میزان و اهمیت یکســانی برخوردار نیســتند. بــا توجه به معنــی دار بودن تفاوت 
بیــن میانگین رتبه ها، مولفه های »رعایت شــدن حق وحقوق قومیت ها در جامعه«، »عدم امکان 
که پارتی و پول دارند از دســت قانون«، »پایمال نشــدن حق وحقوق مردم توســط  کارانی  فرار خطا
گذاری شــغل ها به افراد متناســب با  افــراد بانفــوذ«، »اجرای یکســان قانون بــرای همه افراد« و »وا
که  شایســتگی و قابلیت آن ها« به ترتیب در اولویت های اول تا پنجم قرار دارند. الزم به ذکر اســت 
گــذاری شــغل ها به افراد متناســب با شایســتگی و قابلیــت آن ها«، با دارا بــودن حداقل  مولفــه »وا

میانگین رتبه، بدترین وضعیت را در قیاس با سایر مولفه های احساس عدالت توزیعی داراست.
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ک شهروندان از وضعیت آزادی های اساسی در استان قزوین 9-2-9- تحلیل ادرا
ک شــهروندان اســتان قزویــن در خصوص  در ایــن قســمت تــالش بــر این اســت تــا احســاس و ادرا

گیرد. وضعیت آزادی های اساسی مورد بررسی و تحلیل قرار 

9-2-9-1- تحلیل معنی داری آماری مولفه های آزادی های اساسی در استان قزوین
نتیجه آزمون آماری مربوط به میزان اهمیت و معنی داری هر یک از مولفه های آزادی های اساسی 

در جدول )9-48( ارائه شده است.

جدول 9-48. آزمون اهمیت و معنی داری مولفه های آزادی های اساسی در استان قزوین

 مولفه ها
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*0/710/000*0/860/000*0/800/000آزادی ابراز عقیده
 آزادی در عمل بر اساس اراده و خواست

*0/710/000*0/860/000*0/800/000خود

*0/700/000*0/880/000*0/810/000دسترسی آزاد و برابر به رسانه ها
*0/680/000*0/850/000*0/780/000استقالل فکری در ارائه نظرات

 امکان مشارکت عمومی در تعیین
*0/680/000*0/870/000*0/800/000سرنوشت

 عضویت آزاد در احزاب و انجمن ها و
*0/690/000*0/820/000*0/770/000تشکل ها

 آزادی و عدم محدودیت در انتخاب شغل
*0/670/000*0/850/000*0/780/000موردعالقه

توانایی مردم برای محافظت از حیثیت، 
*0/570/000*0/780/000*0/700/000جان، مال و مسکن

*0/620/000*0/790/000*0/720/000دسترسی عادالنه و برابر به سیستم قضایی
*0/620/000*0/800/000*0/7۳0/000رسیدگی عادالنه به دعاوی و شکایت مردم

که با ستاره مشخص شده اند از نظر آماری در سطح 5 درصد معنی دار هستند * مواردی 

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر
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کل اســتان قزوین  آزمــون دوجملــه ای مربوط به تمامی زیر مولفه های آزادی های اساســی هم در 
)بــدون تفکیــک بــه مناطــق شــهری و روســتایی( و هــم بــه تفکیــک در مناطــق شــهری و مناطــق 
که میانگین این مولفه ها تفاوت معنی داری  روستایی از نظر آماری معنی دار بوده و مؤید آن است 
کمتر از حد متوســط به  بــا عــدد ۳ )حد وســط نظــرات( دارد. بــا توجه به اینکه نســبت پاســخ های 
کل پاســخ ها باالتر از 50 درصد اســت و این نســبت به بر اســاس آماره آزمون دوجمله ای در ســطح 
کــه مولفه های مذکــور در تمامی در  5 درصــد از نظــر آماری معنی دار اســت، لذا اســتنباط می شــود 

مناطق شهری و روستایی استان قزوین از حد متوسط مورد انتظار پایین تر است.

9-2-9-2- رتبه بندی مولفه های آزادی های اساسی در استان قزوین
در جــدول )9-49( نتایــج حاصــل از آزمون فریدمن بــرای اولویت بندی مولفه های آزادی اساســی 

ارائه شده است.

جدول 9-49. رتبه بندی مولفه های آزادی های اساسی در استان قزوین بر اساس آزمون فریدمن

ابعاد
 مناطق روستاییکل استان قزوین

استان
 مناطق شهری

استان
Mean 
RankاولویتMean 

RankاولویتMean 
Rankاولویت

5/04105/01105/0810آزادی ابراز عقیده
5/2975/۳665/198آزادی در عمل بر اساس اراده و خواست خود

5/1495/1495/1۳9دسترسی آزاد و برابر به رسانه ها
5/۳555/۳955/297استقالل فکری در ارائه نظرات

5/۳165/2875/۳75امکان مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت
5/5645/6945/۳56عضویت آزاد در احزاب و انجمن ها و تشکل ها

5/2685/1585/4۳4آزادی و عدم محدودیت در انتخاب شغل موردعالقه
 توانایی مردم برای محافظت از حیثیت، جان، مال و

6/1816/1۳16/251مسکن

6/0726/126/022دسترسی عادالنه و برابر به سیستم قضایی
5/8۳5/75۳5/89۳رسیدگی عادالنه به دعاوی و شکایت مردم

506/68۳۳46/924188/606آماره خی دو
0/0000/0000/000سطح معنی داری

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر
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کل استان قزوین و همچنین در مناطق شهری و مناطق روستایی  مبتنی بر نتیجه رتبه بندی، در 
استان، تفاوت رتبه های مربوط به زیر مولفه های آزادی های اساسی از نظر آماری معنی دار است.

کل اســتان قزویــن )بــدون تفکیــک بــه مناطــق شــهری و روســتایی(، بــا توجــه اینکــه ســطح  در 
کمتر از 5 درصد اســت، فرض صفــر مبنی بر عدم  معنــی داری آمــاری مرتبــط بــا آماره آزمون خی دو 
تفــاوت در میانگیــن رتبه های مربوط به مولفه های آزادی های اساســی رد می شــود و لذا از دیدگاه 
پاسخگویان، مولفه های مختلف آزادی های اساسی از میزان و اهمیت یکسانی برخوردار نیستند. 
با توجه به معنی دار بودن تفاوت بین میانگین رتبه ها، مولفه های »توانایی مردم برای محافظت 
از حیثیــت، جــان، مــال و مســکن«، »دسترســی عادالنــه و برابــر بــه سیســتم قضایی«، »رســیدگی 
عادالنه به دعاوی و شــکایت مردم«، »عضویت آزاد در احزاب و انجمن ها و تشــکل ها«، »اســتقالل 
فکری در ارائه نظرات«، »امکان مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت«، »آزادی در عمل بر اساس 
اراده و خواســت خود«، »آزادی و عدم محدودیت در انتخاب شــغل موردعالقه«، »دسترســی آزاد 
و برابر به رســانه ها« و »آزادی ابراز عقیده« به ترتیب در اولویت های اول تا دهم قرار دارند. الزم به 
که مولفه »آزادی ابراز عقیده« با دارا بودن حداقل میانگین رتبه، بدترین وضعیت را در  ذکر اســت 

قیاس با سایر مولفه های آزادی های اساسی دارا است.

در مناطــق شــهری اســتان قزویــن بــا توجه اینکه ســطح معنــی داری آمــاری مرتبط با آمــاره آزمون 
کمتــر از 5 درصــد اســت، فــرض صفــر مبنی بر عــدم تفــاوت در میانگیــن رتبه هــای مربوط  خــی دو 
بــه مولفه هــای آزادی هــای اساســی رد می شــود و لــذا از دیدگاه پاســخگویان، مولفه هــای مختلف 
آزادی های اساسی از میزان و اهمیت یکسانی برخوردار نیستند. با توجه به معنی دار بودن تفاوت 
بین میانگین رتبه ها، مولفه های »توانایی مردم برای محافظت از حیثیت، جان، مال و مسکن«، 
»دسترســی عادالنــه و برابــر به سیســتم قضایی«، »رســیدگی عادالنه به دعاوی و شــکایت مردم«، 
»عضویــت آزاد در احــزاب و انجمن هــا و تشــکل ها«، »اســتقالل فکری در ارائه نظــرات«، »آزادی در 
عمل بر اســاس اراده و خواســت خود«، »امکان مشــارکت عمومی در تعیین سرنوشــت«، »آزادی و 
عدم محدودیت در انتخاب شــغل موردعالقه«، »دسترســی آزاد و برابر به رســانه ها« و »آزادی ابراز 
که مولفــه »آزادی  عقیــده« بــه ترتیــب در اولویت هــای اول تــا دهم قرار دارنــد... الزم به ذکر اســت 
ابــراز عقیــده« بــا دارا بودن حداقل میانگیــن رتبه، بدترین وضعیت را در قیاس با ســایر مولفه های 

آزادی های اساسی داراست.



همچنین در مناطق روستایی استان قزوین با توجه اینکه سطح معنی داری آماری مرتبط با آماره 
کمتر از 5 درصد است، فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت در میانگین رتبه های مربوط  آزمون خی دو 
بــه مولفه هــای آزادی هــای اساســی رد می شــود و لــذا از دیدگاه پاســخگویان، مولفه هــای مختلف 
آزادی های اساسی از میزان و اهمیت یکسانی برخوردار نیستند. با توجه به معنی دار بودن تفاوت 
بین میانگین رتبه ها، مولفه های »توانایی مردم برای محافظت از حیثیت، جان، مال و مسکن«، 
»دسترســی عادالنــه و برابــر به سیســتم قضایی«، »رســیدگی عادالنه به دعاوی و شــکایت مردم«، 
»آزادی و عــدم محدودیــت در انتخــاب شــغل موردعالقــه«، »امــکان مشــارکت عمومــی در تعییــن 
سرنوشــت«، »عضویت آزاد در احزاب و انجمن ها و تشــکل ها«، »اســتقالل فکری در ارائه نظرات«، 
»آزادی در عمــل بــر اســاس اراده و خواســت خــود«، »دسترســی آزاد و برابــر به رســانه ها« و »آزادی 
که مولفه »آزادی  ابــراز عقیــده« بــه ترتیب در اولویت های اول تــا دهم قرار دارند. الزم به ذکر اســت 
ابــراز عقیــده« بــا دارا بودن حداقل میانگیــن رتبه، بدترین وضعیت را در قیاس با ســایر مولفه های 

آزادی های اساسی داراست.



مقدمه
در فصــل قبــل نتیجــه یافته هــای حاصــل از نظرســنجی از شــهروندان اســتان قزویــن در خصوص 
مــورد  روســتایی(  و  شــهری  )بــرش  روســتایی  و  شــهری  مناطــق  تفکیــک  بــه  عدالــت  احســاس 
گرفت. در این فصل نتیجه یافته های حاصل از نظرسنجی از شهروندان استان  تجزیه وتحلیل قرار 
قزوین در خصوص احســاس عدالت به تفکیک شهرســتان های شش گانه استان قزوین ارائه شده 
گرفته اســت. مطالب این فصل نیــز همانند فصل قبل به طورکلی در دو  و مــورد تجزیه وتحلیل قرار 
بخش تنظیم شــده اســت. در بخش اول بر پایه تحلیل های آمار توصیفی مشــخصات پاسخگویان 
بــه پرسشــنامه ســنجش احســاس عدالــت و مشــخصات آمــار توصیفی متغیرها ارائه شــده اســت. 
در بخــش دوم بــر پایــه تحلیل هــای آمار اســتنباطی، بررســی نرمال بــودن توزیع متغیرهــا، تحلیل 
ک شهروندان استان قزوین از وضعیت  ک عدالت، تحلیل ادرا اســتنباطی وضعیت احســاس و ادرا
ک شــهروندان اســتان قزویــن از وضعیت عدالت آموزشــی، تحلیل  عدالــت اقتصــادی، تحلیل ادرا
ک شــهروندان اســتان  ک شــهروندان اســتان قزوین از وضعیت عدالت بهداشــتی، تحلیل ادرا ادرا
ک شــهروندان اســتان قزویــن از وضعیت عدالت  قزویــن از وضعیت عدالت جنســیتی، تحلیل ادرا
ک شــهروندان اســتان قزویــن از وضعیت عدالــت توزیعی و  رویــه ای در اســتان قزویــن، تحلیل ادرا

ک شهروندان استان قزوین از وضعیت آزادی های اساسی ارائه شده است. تحلیل ادرا

10
بررسی احساس عدالت در 
استان قزوين
)برش شهرستانی(

فصل10:  بررسی احساس عدالت در 
استان قزوین
)برش شهرستانی(
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10-1- تحلیل های مبتنی بر آمار توصیفی

10-1-1-توصیف مشخصات پاسخگویان
گی هــای جمعیت شــناختی پاســخگویان ازجمله محل ســکونت، ترکیب ســنی،  مشــخصات و ویژ
ترکیب جنســیتی، ســطح تحصیالت، وضعیت تاهل و وضعیت اشــتغال و مذهب پاســخگویان در 

این بخش مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد.

10-1-1-1-ترکیب سنی پاسخگویان
که  تنوع پاسخگویان از منظر شرایط سنی و در برگرفتن رده های مختلف سنی، یکی از مواردی است 
کیفیت پاسخ های ارائه شده تاثیرگذار باشد. ازاین رو مشخصات پاسخگویان  می تواند بر جامعیت و 

ازنقطه نظر ترکیب سنی آن ها بررسی شده و نتایج آن در جدول )10-1( ارائه شده است.

جدول 10-1: ترکیب سنی پاسخگویان

فراوانی نسبیفراوانی مطلقطیف سنیشهرستان

آبیک

187124/9 تا 29 سال

۳017962/8 تا 54 سال

۳411/9باالی 55 سال

28499/6جمع پاسخ های سالم

10/4اظهار نشده

285100/0جمع

آوج

1867۳4/2 تا 29 سال

۳010۳52/6 تا 54 سال

2۳11/7باالی 55 سال

19۳98/5جمع پاسخ های سالم

۳1/5اظهار نشده

196100/0جمع
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فراوانی نسبیفراوانی مطلقطیف سنیشهرستان

البرز

18125۳0/7 تا 29 سال

۳02۳056/5 تا 54 سال

4811/8باالی 55 سال

40۳99/0جمع پاسخ های سالم

41/0اظهار نشده

407100/0جمع

بوئین زهرا

18112۳5/7 تا 29 سال

۳01685۳/5 تا 54 سال

۳09/6باالی 55 سال

۳1098/7جمع پاسخ های سالم

41/۳اظهار نشده

۳14100/0جمع

کستان تا

18155۳9/5 تا 29 سال

۳020652/6 تا 54 سال

۳07/7باالی 55 سال

۳9199/7جمع پاسخ های سالم

1/۳اظهار نشده

۳92100/0جمع

قزوین

1821۳۳0/0 تا 29 سال

۳0۳8854/6 تا 54 سال

10114/2باالی 55 سال

70298/7جمع پاسخ های سالم

91/۳اظهار نشده

711100/0جمع

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر
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همچنیــن در شــکل )10-1( نیــز مشــخصات پاســخگویان ازنقطه نظــر ترکیــب ســنی آن هــا بــه طــور 
شماتیک نشان داده شده است.

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش شکل 10-1: نمودار ترکیب سنی پاسخگویان. منبع: مستخر

که در شهرستان آبیک 24.9 درصد از پاسخگویان در دامنه  کی از آن است  نتایج به دست آمده حا
ســنی زیر 18 تا 29 ســال، 62.8 درصد از پاســخگویان در دامنه ســنی ۳0 تا 54 ســال و 11.9 درصد 
از پاســخگویان در دامنه ســنی ۳5 باالی تا 55 ســال قرار دارند. در شهرســتان آوج ۳4.2 درصد از 
پاسخگویان در دامنه سنی زیر 18 تا 29 سال، 52.6 درصد از پاسخگویان در دامنه سنی ۳0 تا 54 
ســال و 11.7 درصد از پاســخگویان در دامنه ســنی ۳5 باالی تا 55 ســال قرار دارند. در شهرســتان 
البرز ۳0.7 درصد از پاســخگویان در دامنه ســنی زیر 18 تا 29 ســال، 56.5 درصد از پاسخگویان در 
دامنه ســنی ۳0 تا 54 ســال و 11.8 درصد از پاســخگویان در دامنه ســنی ۳5 باالی تا 55 ســال قرار 
دارنــد. در شهرســتان بوئین زهــرا ۳5.7 درصــد از پاســخگویان در دامنــه ســنی زیر 18 تا 29 ســال، 
5۳.5 درصــد از پاســخگویان در دامنــه ســنی ۳0 تا 54 ســال و 9.6 درصد از پاســخگویان در دامنه 
کستان ۳9.5 درصد از پاسخگویان در دامنه  سنی ۳5 باالی تا 55 سال قرار دارند. در شهرستان تا
ســنی زیر 18 تا 29 ســال، 52.6 درصد از پاســخگویان در دامنه ســنی ۳0 تا 54 ســال و 7.7 درصد 
از پاســخگویان در دامنه ســنی ۳5 باالی تا 55 ســال قرار دارند. در شهرســتان قزوین ۳0 درصد از 
پاسخگویان در دامنه سنی زیر 18 تا 29 سال، 55.6 درصد از پاسخگویان در دامنه سنی ۳0 تا 54 

سال و 14.2 درصد از پاسخگویان در دامنه سنی ۳5 باالی تا 55 سال قرار دارند.
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10-1- 1-2- ترکیب جنسیتی پاسخگویان
کیفیت پاســخ های ارائه شــده تاثیرگذار باشــد، تنوع  که می تواند بر جامعیت و  یکی دیگر از مواردی 
پاســخگویان از منظر ترکیب جنســیتی اســت. ازاین رو مشــخصات پاســخگویان ازنقطه نظر ترکیب 

جنسیتی آن ها بررسی شده و نتایج آن در جدول و شکل )10-2( ارائه شده است.

جدول 10-2: ترکیب جنسیتی پاسخگویان

درصدفراوانیجنسیتشهرستان

آبیک

1۳848/4مرد

14751/6زن

285100/0جمع

آوج

12۳62/8مرد

7۳۳7/2زن

196100/0جمع

البرز

26665/4مرد

141۳4/6زن

407100/0جمع

بوئین زهرا

18558/9مرد

12941/1زن

۳14100/0جمع

کستان تا

20151/۳مرد

19148/7زن

۳92100/0جمع

قزوین

42159/2مرد

29040/8زن

711100/0جمع

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر
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همچنین در شــکل )10-2( نیز مشــخصات پاســخگویان ازنقطه نظر ترکیب جنســیتی آن ها به طور 
شماتیک نشان داده شده است.

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش شکل 10-2: نمودار ترکیب جنسیتی پاسخگویان. منبع: مستخر

کی از آن است که در شهرستان آبیک 57.۳ درصد از پاسخگویان را مردان و 42.7 درصد  یافته ها حا
از پاســخگویان را زنان تشــکیل داده اند. در شهرســتان آوج 62.8 درصد از پاســخگویان را مردان و 
۳8.2 درصد از پاســخگویان را زنان تشــکیل داده اند. شهرســتان البرز 65.4 درصد از پاســخگویان 
را مردان و ۳4.6 درصد از پاسخگویان را زنان تشکیل داده اند. شهرستان بوئین زهرا 58.9 درصد 
کستان  از پاســخگویان را مردان و 41.1 درصد از پاســخگویان را زنان تشکیل داده اند. شهرستان تا
51.۳ درصــد از پاســخگویان را مــردان و 48.7 درصــد از پاســخگویان را زنــان تشــکیل داده انــد. 
شهرستان قزوین 59.2 درصد از پاسخگویان را مردان و 40.8 درصد از پاسخگویان را زنان تشکیل 
کــه می تواند از جامعیت  گونه ای اســت  داده انــد؛ بنابراین ترکیب پاســخگویان به پرسشــنامه ها به 

الزم از منظر دارا بودن ترکیب مردان وزنان برخوردار باشد.

10-1-1-3- میزان تحصیالت پاسخگویان
میزان و ســطح تحصیالت پاســخگویان نیز با توجه به اینکه بر میزان و سطح شناخت پاسخگویان 
کیفیت پاســخ های ارائه شــده تأثیر قابل توجهی داشــته باشــد. ازاین رو  اثرگذار اســت، می تواند در 
مشــخصات پاســخگویان ازنقطه نظر ســطح تحصیالت آن ها بررســی شــده و نتایج آن در جدول و 

شکل )10-۳( ارائه شده است.
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جدول 10-۳: ترکیب تحصیلی پاسخگویان

فراوانی نسبیفراوانی مطلقترکیب تحصیلیشهرستان

آبیک

62/1بی سواد

227/7خواندن و نوشتن

217/4ابتدایی

4114/4متوسطه

7526/۳دیپلم

11941/8تحصیالت عالی

28499/6جمع پاسخ های سالم

1/4اظهار نشده

285100/0جمع

آوج

42/0بی سواد

126/1خواندن و نوشتن

2010/2ابتدایی

4۳21/9متوسطه

452۳/0دیپلم

66۳۳/7تحصیالت عالی

19096/9جمع پاسخ های سالم

6۳/1اظهار نشده

196100/0جمع

البرز

122/9بی سواد

297/1خواندن و نوشتن

6115/0ابتدایی

551۳/5متوسطه

125۳0/7دیپلم

122۳0/0تحصیالت عالی

40499/۳جمع پاسخ های سالم

۳/7اظهار نشده

407100/0جمع
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فراوانی نسبیفراوانی مطلقترکیب تحصیلیشهرستان

بوئین زهرا

11۳/5بی سواد

12۳/8خواندن و نوشتن

288/9ابتدایی

7624/2متوسطه

7824/8دیپلم

104۳۳/1تحصیالت عالی

۳0998/4جمع پاسخ های سالم

51/6اظهار نشده

۳14100/0جمع

کستان تا

51/۳بی سواد

112/8خواندن و نوشتن

۳58/9ابتدایی

6۳16/1متوسطه

147۳7/5دیپلم

1۳0۳۳/2تحصیالت عالی

۳9199/7جمع پاسخ های سالم

1/۳اظهار نشده

۳92100/0جمع

قزوین

172/4بی سواد

2۳۳/2خواندن و نوشتن

466/5ابتدایی

10815/2متوسطه

24۳۳4/2دیپلم

256۳6/0تحصیالت عالی

69۳97/5جمع پاسخ های سالم

182/5اظهار نشده

711100/0جمع

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر
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همچنین در شــکل )10-۳( نیز مشــخصات پاسخگویان ازنقطه نظر ســطح تحصیالت آن ها به طور 
شماتیک نشان داده شده است.

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش شکل 10-۳: نمودار میزان تحصیالت پاسخگویان. منبع: مستخر

که در شهرســتان آبیک 2.1 درصد از پاسخگویان بی سواد،  کی از آن اســت  نتایج به دســت آمده حا
7.7 درصــد از پاســخگویان دارای ســواد خوانــدن و نوشــتن، 7.4 درصــد از پاســخگویان ابتدایی، 
از  درصــد   41.8 و  دیپلــم  پاســخگویان  از  درصــد  متوســطه،26.۳  پاســخگویان  از  درصــد   14.4
پاســخگویان دارای تحصیالت عالی هســتند. در شهرســتان آوج 2 درصد از پاســخگویان بی سواد، 
6.1 درصد از پاسخگویان دارای سواد خواندن و نوشتن، 10.2 درصد از پاسخگویان ابتدایی، 21.9 
درصــد از پاســخگویان متوســطه، 2۳ درصــد از پاســخگویان دیپلــم و ۳۳.7 درصد از پاســخگویان 
دارای تحصیالت عالی هســتند. در شهرســتان البرز 2.9 درصد از پاسخگویان بی سواد، 7.1 درصد 
از پاســخگویان دارای ســواد خوانــدن و نوشــتن، 15 درصــد از پاســخگویان ابتدایــی، 1۳.5 درصــد 
از پاســخگویان متوســطه، ۳0.7 درصــد از پاســخگویان دیپلــم و ۳0 درصــد از پاســخگویان دارای 

تحصیالت عالی هستند.

در شهرســتان بوئین زهــرا ۳.5 درصــد از پاســخگویان بی ســواد، ۳.8 درصــد از پاســخگویان دارای 
پاســخگویان  از  درصــد   24.2 ابتدایــی،  پاســخگویان  از  درصــد   8.9 نوشــتن،  و  خوانــدن  ســواد 
متوســطه، 24.8 درصد از پاســخگویان دیپلم و ۳۳.1 درصد از پاسخگویان دارای تحصیالت عالی 
کســتان 1.۳ درصد از پاســخگویان بی ســواد، 2.8 درصد از پاســخگویان  هســتند. در شهرســتان تا
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دارای ســواد خوانــدن و نوشــتن، 8.9 درصــد از پاســخگویان ابتدایــی، 16.1 درصد از پاســخگویان 
متوسطه، ۳7.5 درصد از پاسخگویان دیپلم و ۳۳.2 درصد از پاسخگویان دارای تحصیالت عالی 
هستند. در شهرستان قزوین 2.4 درصد از پاسخگویان بی سواد، ۳.2 درصد از پاسخگویان دارای 
سواد خواندن و نوشتن، 6.5 درصد از پاسخگویان ابتدایی، 15.2 درصد از پاسخگویان متوسطه، 

۳4.2 درصد از پاسخگویان دیپلم و ۳6 درصد از پاسخگویان دارای تحصیالت عالی هستند.

10-1-1-4-وضعیت تاهل پاسخگویان
که می تواند  وضعیــت تاهــل پاســخگویان )مجرد بودن بــا متاهل بودن( نیــز یکی از مواردی اســت 
ک فــرد از عدالــت اثــر داشــته باشــد ازایــن رو مشــخصات پاســخگویان  بــر چگونگــی احســاس و ادرا
ازنقطه نظر وضعیت تاهل آن ها بررسی شده و نتایج آن در جدول و شکل )10-4( ارائه شده است.

جدول 10-4: وضعیت تاهل پاسخگویان

فراوانی نسبیفراوانی مطلقوضعیت تاهلشهرستان

آبیک

2087۳/0متاهل

6121/4مجرد

کرده 155/۳)سایر )مطلقه / همسر فوت 

28499/6جمع پاسخ های سالم

10/4اظهار نشده

285100/0جمع

آوج

11860/2متاهل

5729/1مجرد

کرده 189/2)سایر )مطلقه / همسر فوت 

19۳98/5جمع پاسخ های سالم

۳1/5اظهار نشده

196100/0جمع
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فراوانی نسبیفراوانی مطلقوضعیت تاهلشهرستان

البرز

24560/2متاهل

1۳0۳1/9مجرد

کرده 286/9)سایر )مطلقه / همسر فوت 

40۳99/0جمع پاسخ های سالم

41/0اظهار نشده

407100/0جمع

بوئین زهرا

20665/6متاهل

9028/7مجرد

کرده 1۳4/1)سایر )مطلقه / همسر فوت 

۳0998/4جمع پاسخ های سالم

51/6اظهار نشده

۳14100/0جمع

کستان تا

17945/7متاهل

17845/4مجرد

کرده ۳۳8/4)سایر )مطلقه / همسر فوت 

۳9099/5جمع پاسخ های سالم

20/5اظهار نشده

۳92100/0جمع

قزوین

42059/1متاهل

227۳1/9مجرد

کرده 547/6)سایر )مطلقه / همسر فوت 

70198/6جمع پاسخ های سالم

101/4اظهار نشده

711100/0جمع

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر
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همچنین در شکل )10-4( نیز مشخصات پاسخگویان ازنقطه نظر وضعیت تاهل به طور شماتیک 
نشان داده شده است.

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش شکل 10-4. وضعیت تاهل پاسخگویان. منبع: مستخر

که در جدول و نمودار مربوطه نشــان داده شــده اســت در شهرســتان آبیک 7۳ درصد از  همچنان 
پاســخگویان را افراد متاهل و 21.4 درصد از پاســخگویان را افراد مجرد و 5.۳ درصد از پاسخگویان 
کرده تشــکیل داده اند. در شهرستان آوج 60.2 درصد از پاسخگویان  را افراد مطلقه یا همســر فوت 
را افراد متاهل و 29.1 درصد از پاسخگویان را افراد مجرد و 9.2 درصد از پاسخگویان را افراد مطلقه 
کرده تشکیل داده اند. در شهرستان البرز 60.2 درصد از پاسخگویان را افراد متاهل  یا همسر فوت 
و ۳1.9 درصــد از پاســخگویان را افــراد مجــرد و 6.9 درصــد از پاســخگویان را افــراد مطلقه یا همســر 
کرده تشــکیل داده اند. در شهرســتان بوئین زهرا 65.6 درصد از پاسخگویان را افراد متاهل و  فوت 
28.7 درصد از پاســخگویان را افراد مجرد و 4.1 درصد از پاســخگویان را افراد مطلقه یا همسر فوت 
کســتان 45.7 درصد از پاسخگویان را افراد متاهل و 45.4  کرده تشــکیل داده اند. در شهرســتان تا
کرده  درصد از پاســخگویان را افراد مجرد و 8.4 درصد از پاســخگویان را افراد مطلقه یا همســر فوت 
تشــکیل داده اند. در شهرســتان قزوین 59.1 درصد از پاســخگویان را افراد متاهل و ۳1.9 درصد از 
کرده تشکیل  پاســخگویان را افراد مجرد و 7.6 درصد از پاســخگویان را افراد مطلقه یا همســر فوت 

داده اند.
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10-1-1-5- وضعیت منزل محل سکونت پاسخگویان
که به نظر می رســد در نگرش و احســاس پاســخگویان نسبت به مقوله عدالت  یکی دیگر از مواردی 
اثرگــذار باشــد، وضعیــت منــزل مســکونی از منظــر اســتیجاری بــودن یــا تحــت تملک بــودن منزل 
مســکونی است. ازاین رو مشخصات پاســخگویان ازنقطه نظر وضعیت منزل مسکونی آن ها بررسی 

شده و نتایج آن در جدول )10-5( ارائه شده است.

جدول 10-5. وضعیت منزل محل سکونت پاسخگویان

درصدفراوانیوضعیت منزل مسکونیشهرستان

آبیک

19668/8مسکن شخصی

88۳0/9استیجاری

28499/6جمع پاسخ های سالم

10/4اظهار نشده

285100/0جمع

آوج

15679/6مسکن شخصی

۳718/9استیجاری

19۳98/5جمع پاسخ های سالم

۳1/5اظهار نشده

196100/0جمع

البرز

2۳۳57/2مسکن شخصی

17142/0استیجاری

40499/۳جمع پاسخ های سالم

۳0/7اظهار نشده

407100/0جمع

بوئین زهرا

2۳875/8مسکن شخصی

7122/6استیجاری

۳0998/4جمع پاسخ های سالم

51/6اظهار نشده

۳14100/0جمع
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درصدفراوانیوضعیت منزل مسکونیشهرستان

کستان تا

27169/1مسکن شخصی

119۳0/4استیجاری

۳9099/5جمع پاسخ های سالم

20/5اظهار نشده

۳92100/0جمع

قزوین

۳9755/8مسکن شخصی

۳0442/8استیجاری

70198/6جمع پاسخ های سالم

101/4اظهار نشده

711100/0جمع

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

همچنین در شــکل )10-5( نیز مشــخصات پاسخگویان ازنقطه نظر وضعیت منزل مسکونی به طور 
شماتیک نشان داده شده است.

 

ج از نظرســنجی انجام یافته در فرایند اجرای  شــکل 10-5. وضعیت منزل محل ســکونت پاســخگویان. منبع: مســتخر
پژوهش



603لصف0فـ  بتروی احاا عدالت در اونا  :زبین

که در جدول و نمودار مربوطه نشان داده شده است در شهرستان آبیک 68.8 درصد از  همچنان 
پاسخگویان در منزل مسکونی شخصی و ۳0.9 درصد از پاسخگویان در منزل استیجاری سکونت 
دارند. در شهرســتان آوج 79.6 درصد از پاســخگویان در منزل مســکونی شــخصی و 18.9 درصد از 

پاسخگویان در منزل استیجاری سکونت دارند.

در شهرستان البرز 57.2 درصد از پاسخگویان در منزل مسکونی شخصی و 42 درصد از پاسخگویان 
در منزل اســتیجاری ســکونت دارند. در شهرستان بوئین زهرا 75.8 درصد از پاسخگویان در منزل 
مســکونی شــخصی و 22.6 درصد از پاسخگویان در منزل استیجاری سکونت دارند. در شهرستان 
کســتان 69.1 درصــد از پاســخگویان در منــزل مســکونی شــخصی و ۳0.4 درصــد از پاســخگویان  تا
در منــزل اســتیجاری ســکونت دارنــد. در شهرســتان قزوین 55.8 درصــد از پاســخگویان در منزل 

مسکونی شخصی و 42.8 درصد از پاسخگویان در منزل استیجاری سکونت دارند.

10-1-1-6- وضعیت اشتغال پاسخگویان
شــاغل بــودن یــا بیــکار بــودن و همچنین محــل اشــتغال افــراد می توانــد تــا انــدازه قابل توجهی بر 
چگونگــی درک و احســاس آن هــا نســبت به عدالــت مؤثر باشــد. ازاین رو مشــخصات پاســخگویان 

ازنقطه نظر وضعیت اشتغال بررسی شده و نتایج آن در جدول )10-6( ارائه شده است.

جدول 10-6: وضعیت اشتغال پاسخگویان

فراوانی نسبیفراوانی مطلقوضعیت اشتغالشهرستان

آبیک

6۳22/1شاغل بخش خصوصی

7526/۳شاغل بخش دولتی

269/1بیکار

6924/2خانه دار

279/5محصل/دانشجو

248/4بازنشسته

28499/6جمع پاسخ های سالم

10/4اظهار نشده

285100/0جمع
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فراوانی نسبیفراوانی مطلقوضعیت اشتغالشهرستان

آوج

75۳8/۳شاغل بخش خصوصی

۳115/8شاغل بخش دولتی

94/6بیکار

۳618/4خانه دار

2914/8محصل/دانشجو

126/1بازنشسته

19298/0جمع پاسخ های سالم

42/0اظهار نشده

196100/0جمع

البرز

1764۳/2شاغل بخش خصوصی

4110/1شاغل بخش دولتی

551۳/5بیکار

541۳/۳خانه دار

۳79/1محصل/دانشجو

۳68/8بازنشسته

۳9998/0جمع پاسخ های سالم

82/0اظهار نشده

407100/0جمع

بوئین زهرا

6922/0شاغل بخش خصوصی

5۳16/9شاغل بخش دولتی

6۳20/1بیکار

7022/۳خانه دار

۳511/1محصل/دانشجو

206/4بازنشسته

۳1098/7جمع پاسخ های سالم

41/۳اظهار نشده

۳14100/0جمع
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فراوانی نسبیفراوانی مطلقوضعیت اشتغالشهرستان

کستان تا

142۳6/2شاغل بخش خصوصی

۳99/9شاغل بخش دولتی

922۳/5بیکار

7519/1خانه دار

۳28/2محصل/دانشجو

112/8بازنشسته

۳9199/7جمع پاسخ های سالم

10/۳اظهار نشده

۳92100/0جمع

قزوین

214۳0/1شاغل بخش خصوصی

12517/6شاغل بخش دولتی

961۳/5بیکار

12217/2خانه دار

7710/8محصل/دانشجو

628/7بازنشسته

69697/9جمع پاسخ های سالم

152/1اظهار نشده

711100/0جمع

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

همچنیــن در شــکل )10-6( نیــز مشــخصات پاســخگویان ازنقطه نظــر وضعیــت اشــتغال بــه طــور 
شماتیک نشان داده شده است.
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ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش شکل 10-6. وضعیت اشتغال پاسخگویان. منبع: مستخر

که در شهرستان آبیک 22.1 درصد از پاسخگویان شاغل در  کی از آن است  نتایج به دست آمده حا
بخــش خصوصی، 26.۳ درصد از پاســخگویان شــاغل در بخش دولتی، 9.1 درصد از پاســخگویان 
بیــکار، 24.2 درصــد از پاســخگویان خانه دار،9.5 درصد از پاســخگویان محصل یا دانشــجو و 8.4 
درصد از پاســخگویان بازنشسته هســتند. در شهرستان آوج ۳8.۳ درصد از پاسخگویان شاغل در 
بخش خصوصی، 15.8 درصد از پاســخگویان شــاغل در بخش دولتی، 4.6 درصد از پاســخگویان 
بیکار، 18.8 درصد از پاســخگویان خانه دار، 14.8 درصد از پاســخگویان محصل یا دانشــجو و 6.1 
درصد از پاســخگویان بازنشســته هستند. در شهرستان البرز 4۳.2 درصد از پاسخگویان شاغل در 
بخش خصوصی، 10.1 درصد از پاســخگویان شــاغل در بخش دولتی، 1۳.5 درصد از پاســخگویان 
بیــکار، 1۳.۳ درصــد از پاســخگویان خانــه دار،9.1 درصــد از پاســخگویان محصل یا دانشــجو و 8.8 
درصد از پاســخگویان بازنشســته هستند. در شهرستان بوئین زهرا 22 درصد از پاسخگویان شاغل 
در بخش خصوصی، 16.9 درصد از پاسخگویان شاغل در بخش دولتی، 20.1 درصد از پاسخگویان 
بیــکار، 22.۳ درصــد از پاســخگویان خانــه دار،11.1 درصد از پاســخگویان محصل یا دانشــجو و 6.4 
کستان ۳6.2 درصد از پاسخگویان شاغل  درصد از پاسخگویان بازنشسته هستند. در شهرستان تا
در بخش خصوصی، 9.9 درصد از پاسخگویان شاغل در بخش دولتی، 2۳.5 درصد از پاسخگویان 
بیــکار، 19.1 درصــد از پاســخگویان خانــه دار، 8.2 درصــد از پاســخگویان محصل یا دانشــجو و 2.8 
درصد از پاسخگویان بازنشسته هستند. در شهرستان قزوین ۳0.1 درصد از پاسخگویان شاغل در 
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بخش خصوصی، 17.6 درصد از پاســخگویان شــاغل در بخش دولتی، 1۳.5 درصد از پاسخگویان 
بیــکار، 17.2 درصــد از پاســخگویان خانه دار،10.8 درصد از پاســخگویان محصل یا دانشــجو و 8.7 

درصد از پاسخگویان بازنشسته هستند.

 10-1-1-7-محل سکونت پاسخگویان
محل ســکونت افراد از منظر شــهری یا روســتایی بودن می تواند بر چگونگی درک افراد از عدالت اثر 
داشــته باشــد و پاســخ های آن ها را متاثر نماید. ازاین رو مشخصات پاســخگویان ازنقطه نظر محل 

سکونت آن ها بررسی شده و نتایج آن در جدول )10-7( ارائه شده است.

جدول 10-7. محل سکونت پاسخگویان

درصدفراوانیمحل سکونتشهرستان

آبیک

16557/9شهر

12042/1روستا

285100/0جمع

آوج

76۳8/8شهر

12061/2روستا

196100/0جمع

البرز

۳1577/4شهر

9222/6روستا

407100/0جمع

بوئین زهرا

14947/5شهر

16552/5روستا

۳14100/0جمع

کستان تا

22457/1شهر

16842/9روستا

۳92100/0جمع



سنجش وضعيت عدالت در استان قزوين 608

درصدفراوانیمحل سکونتشهرستان

قزوین

47967/4شهر

2۳2۳2/6روستا

711100/0جمع

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

همچنین در شکل )10-7( نیز مشخصات پاسخگویان ازنقطه نظر محل سکونت به طور شماتیک 
نشان داده شده است.

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش شکل 10-7. محل سکونت پاسخگویان. منبع: مستخر

بر اساس نتایج، در شهرستان آبیک 57.9 درصد از پاسخگویان در مناطق شهری و 42.1 درصد از 
پاسخگویان در مناطق روستایی سکونت دارند. در شهرستان آوج ۳8.8 درصد از پاسخگویان در 
مناطق شهری و 61.2 درصد از پاسخگویان در مناطق روستایی سکونت دارند. در شهرستان البرز 
77.4 درصد از پاســخگویان در مناطق شــهری و 22.6 درصد از پاســخگویان در مناطق روســتایی 
ســکونت دارنــد. در شهرســتان بوئین زهــرا 47.5 درصد از پاســخگویان در مناطق شــهری و 52.5 
کســتان 57.1 درصد از  درصد از پاســخگویان در مناطق روســتایی ســکونت دارند. در شهرستان تا
پاســخگویان در مناطق شــهری و 42.9 درصد از پاســخگویان در مناطق روستایی سکونت دارند. 
در شهرســتان قزوین 67.4 درصد از پاســخگویان در مناطق شــهری و ۳2.6 درصد از پاسخگویان 

در مناطق روستایی سکونت دارند.
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10-1-1-8-دین/مذهب پاسخگویان
که می توانــد بر چگونگــی درک افــراد از عدالت اثر  دیــن یــا مذهــب افــراد نیــز در زمره مواردی اســت 
داشــته باشــد و پاســخ های آن ها را متاثر نماید. ازاین رو مشخصات پاسخگویان ازنقطه نظر دین یا 

مذهب آن ها بررسی شده و نتایج آن در جدول )10-8( ارائه شده است.

جدول 10-8. دین/ مذهب پاسخگویان

فراوانی نسبیفراوانی مطلقدینشهرستان

آبیک

27696/8شیعه
62/1سنی

20/7اقلیت های دینی
28499/6جمع پاسخ های سالم

10/4اظهار نشده
285100/0جمع

آوج

19۳98/5شیعه
00سنی

00اقلیت های دینی
19۳98/5جمع پاسخ های سالم

۳1/5اظهار نشده
196100/0جمع

البرز

۳8594/6شیعه
14۳/4سنی

41/0اقلیت های دینی
40۳99/0جمع پاسخ های سالم

41/0اظهار نشده
407100/0جمع

بوئین زهرا

۳0797/8شیعه
۳1/0سنی

00اقلیت های دینی
۳1098/7جمع پاسخ های سالم

41/۳اظهار نشده
۳14100/0جمع
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فراوانی نسبیفراوانی مطلقدینشهرستان

کستان تا

۳8899/0شیعه
10/۳سنی

20/5اقلیت های دینی
۳9199/7جمع پاسخ های سالم

10/۳اظهار نشده
۳92100/0جمع

قزوین

69697/9شیعه
۳0/4سنی

10/1اقلیت های دینی
70098/5جمع پاسخ های سالم

111/5اظهار نشده
711100/0جمع

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

همچنین در شکل )10-8( نیز مشخصات پاسخگویان ازنقطه نظر زمینه فعالیت اقتصادی به طور 
شماتیک نشان داده شده است.

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش شکل 10-8. دین/ مذهب پاسخگویان. منبع: مستخر
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بر اساس نتایج، در شهرستان آبیک 96.8 درصد از پاسخگویان دارای مذهب شیعه،2.1 درصد از 
پاسخگویان دارای مذهب سنی و 0.7 درصد از پاسخگویان نیز مربوط به اقلیت های دینی هستند. 
همچنین در شهرســتان آوج 98.5 درصد از پاســخگویان دارای مذهب شــیعه هســتند. همچنین 
در شهرســتان البــرز 94.6 درصــد از پاســخگویان دارای مذهــب شــیعه،۳.4 درصد از پاســخگویان 
دارای مذهــب ســنی و 1 درصد از پاســخگویان نیز مربــوط به اقلیت های دینی هســتند. همچنین 
در شهرســتان بوئین زهرا 97.8 درصد از پاســخگویان دارای مذهب شــیعه،1 درصد از پاسخگویان 
کســتان 99 درصد از پاســخگویان دارای  دارای مذهــب ســنی هســتند. همچنین در شهرســتان تا
مذهب شیعه،0.۳ درصد از پاسخگویان دارای مذهب سنی و 0.5 درصد از پاسخگویان نیز مربوط 
بــه اقلیت هــای دینی هســتند. همچنین در شهرســتان قزویــن 97.9 درصد از پاســخگویان دارای 
مذهب شیعه،0.4 درصد از پاسخگویان دارای مذهب سنی و 0.1 درصد از پاسخگویان نیز مربوط 

به اقلیت های دینی هستند.

که تمامی اقشــار جامعه را از نظر   بــا توجــه بــه موارد فوق نمونــه منتخب از منظر دامنه شــمول آن 
کنــد، وضعیت مطلوبــی را دارد و این امر می توانــد به قابلیت  زمینــه فعالیــت اقتصــادی نمایندگی 

کمک نماید. تعمیم پذیری تحلیل های حاصله از نظرات افراد 

10-1-2- بررسی توصیفی پاسخ های ارائه شده به سواالت پرسشنامه
ک و پنداشت مردم از میزان عدالت در ابعاد مختلف  در این قسمت به منظور ارائه تصویری از ادرا
در شهرستان های شش گانه استان قزوین، توزیع درصدی پاسخ های ارائه شده به سواالت مورد 
گرفته است. در این پژوهش نظر پاســخگویان در مورد سواالت پرسشنامه  محاســبه و بررســی قرار 
کامال مخالف( اخذ شــده اســت  در طیف لیکرت )کامال موافق، موافق تا حدودی موافق، مخالف و 
گزینه های  کیفی پاســخگویان امتیازهــای 5، 4، ۳، 2 و 1 به ترتیب به  کمــی نمودن نظرات  و بــرای 
کامال مخالف اختصــاص یافته اســت. الزم به  کامــال موافــق، موافــق تــا حدودی موافــق، مخالــف و 
که در این قســمت عــالوه بر محاســبه توزیع درصدی پاســخ های ارائه شــده، شــاخص  ذکــر اســت 
که این نســبت  دیگری تحت عنوان نســبت ارزیابی مثبت به ارزیابی منفی محاســبه شــده اســت 
تلخیصی اســت از وضعیت ارزیابی مردم را از هر ســنجه نشــان می دهد. این نسبت از طریق رابطه 

زیر محاسبه شده است.
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 C ،)زیاد( درصد پاسخ های موافق B ،)کامال موافق )خیلی زیاد در رابطه فوق، A درصد پاسخ های 
کم( و E درصد  کامال مخالف )خیلی  درصد پاســخ های تا حدودی )متوســط(، D درصد پاسخ های 

پاسخ های مخالف )کم( را نشان می دهد.

ک مردم از عدالت اقتصادی 10-1-2-1- احساس و ادرا
در جدول )10-9( توزیع درصدی متناســب با محاســبات انجام یافته در خصوص پاســخ های ارائه 

شده به سواالت مرتبط با عدالت اقتصادی ارائه شده است.

ک و احساس مردم از عدالت اقتصادی در شهرستان های استان قزوین جدول 10-9. توزیع درصدی ادرا

گویه ها )متغیر(

خیلی 
کم

)کامال 
مخالف(

کم
)مخالف(

متوسط
)تا 

حدودی(

زیاد
)موافق(

خیلی 
زیاد

)کامال 
موافق(

 نسبت
 ارزیابی

 مثبت به
منفی

رتبه

ک
آبی

۳8/9525/262۳/1610/5۳2/110/2294۳توزیع درآمد متناسب با نیازهای افراد

 توزیع درامد متناسب با توانمندی و
۳۳/۳۳29/8224/5610/182/110/24522نقش آفرینی افراد

 دسترسی افراد به حداقل درآمد الزم برای
۳5/0926/۳220/۳515/09۳/160/29611معیشت

وج
آ

11/7۳۳5/2024/4916/8411/7۳0/74101توزیع درآمد متناسب با نیازهای افراد

 توزیع درامد متناسب با توانمندی و
12/24۳1/6۳۳1/1214/8010/200/70822نقش آفرینی افراد

 دسترسی افراد به حداقل درآمد الزم برای
21/9428/06۳1/1216/۳۳2/550/4227۳معیشت

برز
ال

2۳/8۳26/04۳5/۳812/5۳2/210/۳790۳توزیع درآمد متناسب با نیازهای افراد

 توزیع درامد متناسب با توانمندی و
19/90۳۳/1728/7515/482/700/40۳72نقش آفرینی افراد

 دسترسی افراد به حداقل درآمد الزم برای
19/9028/5028/2612/5۳10/810/58571معیشت
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گویه ها )متغیر(

خیلی 
کم

)کامال 
مخالف(

کم
)مخالف(

متوسط
)تا 

حدودی(

زیاد
)موافق(

خیلی 
زیاد

)کامال 
موافق(

 نسبت
 ارزیابی

 مثبت به
منفی

رتبه

هرا
ن ز

وئی
ب

17/5222/29۳5/9916/887/۳20/65751توزیع درآمد متناسب با نیازهای افراد

 توزیع درامد متناسب با توانمندی و
15/9227/07۳2/1720/704/140/6008۳نقش آفرینی افراد

 دسترسی افراد به حداقل درآمد الزم برای
17/522۳/57۳6/۳114/018/600/64۳22معیشت

ان
ست

اک
ت

19/64۳0/1026/7912/2411/220/58091توزیع درآمد متناسب با نیازهای افراد

 توزیع درامد متناسب با توانمندی و
19/1۳۳8/2729/089/184/۳40/۳557۳نقش آفرینی افراد

 دسترسی افراد به حداقل درآمد الزم برای
15/05۳6/99۳5/468/9۳۳/570/۳9852معیشت

ن
وی

قز

22/64۳۳/7626/167/459/990/4۳97۳توزیع درآمد متناسب با نیازهای افراد

 توزیع درامد متناسب با توانمندی و
27/85۳2/212۳/071۳/08۳/800/۳2۳92نقش آفرینی افراد

 دسترسی افراد به حداقل درآمد الزم برای
25/88۳2/4929/826/894/920/۳1911معیشت

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

متناســب با محاســبات انجام یافته در خصوص توزیع درصدی پاســخ های ارائه شــده به ســواالت 
که در شهرســتان آبیک نســبت ارزیابــی مثبت به  مرتبــط بــا عدالــت اقتصــادی، مالحظه می شــود 
گزینه های »توزیع درآمد متناســب با نیازهای افراد«، »توزیع درامد متناسب با توانمندی و  منفی 
نقش آفرینی افراد« و »دسترسی افراد به حداقل درآمد الزم برای معیشت« به ترتیب اولویت سوم، 

دوم و اول را دارا هستند.

گزینه هــای »توزیع درآمد متناســب با نیازهای  در شهرســتان آوج نســبت ارزیابــی مثبت بــه منفی 
افــراد«، »توزیــع درامد متناســب بــا توانمنــدی و نقش آفرینی افراد« و »دسترســی افــراد به حداقل 

درآمد الزم برای معیشت« به ترتیب اولویت اول، دوم و سوم را دارا هستند.
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گزینه هــای »توزیع درآمد متناســب با نیازهای  در شهرســتان البرز نســبت ارزیابــی مثبت به منفی 
افــراد«، »توزیــع درامد متناســب بــا توانمنــدی و نقش آفرینی افراد« و »دسترســی افــراد به حداقل 

درآمد الزم برای معیشت« به ترتیب اولویت سوم، دوم و اول را دارا هستند.

گزینه هــای »توزیــع درآمد متناســب با  در شهرســتان بوئین زهــرا نســبت ارزیابــی مثبــت بــه منفــی 
نیازهــای افــراد«، »توزیــع درامد متناســب با توانمنــدی و نقش آفرینی افراد« و »دسترســی افراد به 

حداقل درآمد الزم برای معیشت« به ترتیب اولویت اول، سوم و دوم را دارا هستند.

گزینه های »توزیع درآمد متناسب با نیازهای افراد«،  در شهرســتان نسبت ارزیابی مثبت به منفی 
»توزیع درامد متناســب با توانمندی و نقش آفرینی افراد« و »دسترســی افراد به حداقل درآمد الزم 

برای معیشت« به ترتیب اولویت اول، سوم و دوم را دارا هستند.

گزینه های »توزیع درآمد متناسب با نیازهای  در شهرســتان قزوین نســبت ارزیابی مثبت به منفی 
افــراد«، »توزیــع درامد متناســب بــا توانمنــدی و نقش آفرینی افراد« و »دسترســی افــراد به حداقل 

درآمد الزم برای معیشت« به ترتیب اولویت سوم، دوم و اول را دارا هستند.

ک مردم از عدالت آموزشی 10-1-2-2- احساس و ادرا
در جدول )10-10( توزیع درصدی متناســب با محاســبات انجام یافته در خصوص پاســخ های ارائه 

شده به سواالت مرتبط با عدالت آموزشی ارائه شده است.

ک و احساس مردم از عدالت آموزشی در شهرستان های استان قزوین جدول 10-10. توزیع درصدی ادرا

گویه ها )متغیر(

خیلی 
کم

)کامال 
مخالف(

کم
)مخالف(

متوسط
)تا 

حدودی(

زیاد
)موافق(

خیلی 
زیاد

)کامال 
موافق(

 نسبت
 ارزیابی

 مثبت به
منفی

رتبه

ک
آبی

 میزان باسوادی و توزیع عادالنه امکانات
آموزشی

18/90۳1/6028/8016/80۳/900/472

 دسترسی مناسب و برابر به امکانات و
20/7026/۳0۳1/2018/902/800/481سیستم آموزشی



5ف6لصف0فـ  بتروی احاا عدالت در اونا  :زبین

گویه ها )متغیر(

خیلی 
کم

)کامال 
مخالف(

کم
)مخالف(

متوسط
)تا 

حدودی(

زیاد
)موافق(

خیلی 
زیاد

)کامال 
موافق(

 نسبت
 ارزیابی

 مثبت به
منفی

رتبه

وج
آ

 میزان باسوادی و توزیع عادالنه امکانات
6/1016/805۳/1022/401/500/942آموزشی

 دسترسی مناسب و برابر به امکانات و
10/202۳/004۳/9018/904/100/751سیستم آموزشی

برز
ال

 میزان باسوادی و توزیع عادالنه امکانات
11/۳02۳/1041/8017/706/100/762آموزشی

 دسترسی مناسب و برابر به امکانات و
9/8021/90۳8/1021/408/800/961سیستم آموزشی

هرا
ن ز

وئی
 میزان باسوادی و توزیع عادالنه امکاناتب

7/6017/8045/2022/۳07/001/061آموزشی

 دسترسی مناسب و برابر به امکانات و
12/1020/4040/1019/707/600/852سیستم آموزشی

ان
ست

اک
 میزان باسوادی و توزیع عادالنه امکاناتت
9/7028/80۳8/0019/90۳/600/691آموزشی

 دسترسی مناسب و برابر به امکانات و
8/40۳۳/204۳/4010/704/۳00/572سیستم آموزشی

ن
وی

قز

 میزان باسوادی و توزیع عادالنه امکانات
19/0025/20۳6/401۳/905/500/5۳1آموزشی

 دسترسی مناسب و برابر به امکانات و
21/8026/60۳4/0012/904/600/452سیستم آموزشی

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

متناســب با محاســبات انجام یافته در خصوص توزیع درصدی پاســخ های ارائه شــده به ســواالت 
که در شهرستان آبیک نسبت ارزیابی مثبت به منفی  مرتبط با عدالت آموزشی، مالحظه می شود 
گزینه های »میزان باســوادی و توزیع عادالنه امکانات آموزشــی« و »دسترســی مناســب و  مرتبط با 

برابر به امکانات و سیستم آموزشی« به ترتیب در اولویت دوم و اول قرار دارد.
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گزینه های »میزان باسوادی و توزیع    در شهرستان آوج نسبت ارزیابی مثبت به منفی مرتبط با 
عادالنــه امکانــات آموزشــی« و »دسترســی مناســب و برابر بــه امکانات و سیســتم آموزشــی« به 

ترتیب در اولویت دوم و اول قرار دارد.
گزینه های »میزان باسوادی و توزیع    در شهرستان البرز نسبت ارزیابی مثبت به منفی مرتبط با 

عادالنــه امکانــات آموزشــی« و »دسترســی مناســب و برابر بــه امکانات و سیســتم آموزشــی« به 
ترتیب در اولویت دوم و اول قرار دارد.

گزینه های »میزان باســوادی    در شهرســتان بوئین زهرا نســبت ارزیابی مثبت به منفی مرتبط با 
و توزیع عادالنه امکانات آموزشی« و »دسترسی مناسب و برابر به امکانات و سیستم آموزشی« 

به ترتیب در اولویت اول و دوم قرار دارد.
گزینه های »میزان باسوادی و    کستان نســبت ارزیابی مثبت به منفی مرتبط با  در شهرســتان تا

توزیع عادالنه امکانات آموزشــی« و »دسترســی مناســب و برابر به امکانات و سیستم آموزشی« 
به ترتیب در اولویت اول و دوم قرار دارد.

گزینه های »میزان باســوادی و    در شهرســتان قزویــن نســبت ارزیابی مثبــت به منفی مرتبط بــا 
توزیع عادالنه امکانات آموزشــی« و »دسترســی مناســب و برابر به امکانات و سیستم آموزشی« 

به ترتیب در اولویت اول و دوم قرار دارد.

ک مردم از عدالت در سالمت و بهداشت 10-1-2-3- احساس و ادرا
در جدول )10-11( توزیع درصدی متناســب با محاســبات انجام یافته در خصوص پاســخ های ارائه 

شده به سواالت مرتبط با عدالت در بهداشت و سالمت ارائه شده است.

ک و احساس مردم از عدالت در بهداشت و سالمت در شهرستان های استان قزوین جدول 10-11. توزیع درصدی ادرا

گویه ها )متغیر(

خیلی 
کم

)کامال 
مخالف(

کم
)مخالف(

متوسط
)تا 

حدودی(

زیاد
)موافق(

خیلی 
زیاد

)کامال 
موافق(

نسبت 
ارزیابی 

مثبت به 
منفی

رتبه

ک
آبی

 توزیع امکانات بهداشتی متناسب با
20/7027/7027/4020/40۳/900/512نیازهای جمعیت

 قابلیت و توان دسترسی شهروندان به
22/1026/0028/401۳/۳010/200/571امکانات بهداشتی
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گویه ها )متغیر(

خیلی 
کم

)کامال 
مخالف(

کم
)مخالف(

متوسط
)تا 

حدودی(

زیاد
)موافق(

خیلی 
زیاد

)کامال 
موافق(

نسبت 
ارزیابی 

مثبت به 
منفی

رتبه

وج
آ

 توزیع امکانات بهداشتی متناسب با
12/8022/404۳/9017/۳0۳/600/661نیازهای جمعیت

 قابلیت و توان دسترسی شهروندان به
1۳/8019/9048/5015/۳02/600/622امکانات بهداشتی

برز
ال

 توزیع امکانات بهداشتی متناسب با
11/1022/10۳8/۳017/7010/800/922نیازهای جمعیت

 قابلیت و توان دسترسی شهروندان به
10/6019/70۳7/8016/7015/201/101امکانات بهداشتی

هرا
ن ز

وئی
 توزیع امکانات بهداشتی متناسب باب

9/9026/80۳5/0021/007/۳00/8۳2نیازهای جمعیت

 قابلیت و توان دسترسی شهروندان به
10/2020/70۳5/002۳/2010/801/061امکانات بهداشتی

ان
ست

اک
 توزیع امکانات بهداشتی متناسب بات

14/00۳0/60۳9/8012/00۳/600/502نیازهای جمعیت

 قابلیت و توان دسترسی شهروندان به
8/4026/8048/0014/002/800/641امکانات بهداشتی

ن
وی

قز

 توزیع امکانات بهداشتی متناسب با
20/8028/10۳۳/2012/805/100/462نیازهای جمعیت

 قابلیت و توان دسترسی شهروندان به
19/1027/7029/۳018/005/900/551امکانات بهداشتی

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

متناســب با محاســبات انجام یافته در خصوص توزیع درصدی پاســخ های ارائه شــده به ســواالت 
که در شهرســتان آبیک نسبت ارزیابی  مرتبط با عدالت در بهداشــت و ســالمت، مالحظه می شــود 
گزینه های »توزیع امکانات بهداشــتی متناســب با نیازهای جمعیت« و  مثبت به منفی مربوط به 
»قابلیت و توان دسترســی شــهروندان به امکانات بهداشــتی« به ترتیب در اولویت های دوم و اول 

قرار دارد.
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گزینه های »توزیع امکانات بهداشتی    در شهرستان آوج نسبت ارزیابی مثبت به منفی مربوط به 
متناســب با نیازهای جمعیت« و »قابلیت و توان دسترســی شــهروندان به امکانات بهداشتی« 

به ترتیب در اولویت های اول و دوم قرار دارد.
گزینه هــای »توزیــع امکانــات    در شهرســتان البــرز نســبت ارزیابــی مثبــت بــه منفــی مربــوط بــه 

بهداشــتی متناســب با نیازهای جمعیت« و »قابلیت و توان دسترســی شــهروندان به امکانات 
بهداشتی« به ترتیب در اولویت های دوم و اول قرار دارد.

گزینه هــای »توزیع امکانات    در شهرســتان بوئین زهــرا نســبت ارزیابی مثبت به منفی مربوط به 
بهداشــتی متناســب با نیازهای جمعیت« و »قابلیت و توان دسترســی شــهروندان به امکانات 

بهداشتی« به ترتیب در اولویت های دوم و اول قرار دارد.
گزینه هــای »توزیع امکانات    کســتان نســبت ارزیابی مثبت به منفــی مربوط به  در شهرســتان تا

بهداشــتی متناســب با نیازهای جمعیت« و »قابلیت و توان دسترســی شــهروندان به امکانات 
بهداشتی« به ترتیب در اولویت های دوم و اول قرار دارد.

گزینه هــای »توزیــع امکانات    در شهرســتان قزویــن نســبت ارزیابــی مثبــت بــه منفی مربــوط به 
بهداشــتی متناســب با نیازهای جمعیت« و »قابلیت و توان دسترســی شــهروندان به امکانات 

بهداشتی«  به ترتیب در اولویت های دوم و اول قرار دارد.

ک مردم از عدالت جنسیتی 10-1-2-4- احساس و ادرا
در جدول )10-12( توزیع درصدی متناســب با محاســبات انجام یافته در خصوص پاسخ های ارائه 

شده به سواالت مرتبط با عدالت جنسیتی ارائه شده است.

ک و احساس مردم از عدالت جنسیتی در شهرستان های استان قزوین جدول 10-12. توزیع درصدی ادرا

گویه ها )متغیر(

خیلی 
کم

)کامال 
مخالف(

کم
)مخالف(

متوسط
)تا 

حدودی(

زیاد
)موافق(

خیلی 
زیاد

)کامال 
موافق(

نسبت 
ارزیابی 

مثبت به 
منفی

رتبه

ک
آبی

 دسترسی عادالنه زنان به مناصب،
17/5027/7026/702۳/904/200/601مشاغل و فعالیت های اجتماعی

 عدم تبعیض و محدودیت در دسترسی
 زنان به خدمات و امکانات اجتماعی،

آموزشی و بهداشتی
2۳/902۳/2028/1016/108/800/562



9ف6لصف0فـ  بتروی احاا عدالت در اونا  :زبین

گویه ها )متغیر(

خیلی 
کم

)کامال 
مخالف(

کم
)مخالف(

متوسط
)تا 

حدودی(

زیاد
)موافق(

خیلی 
زیاد

)کامال 
موافق(

نسبت 
ارزیابی 

مثبت به 
منفی

رتبه

وج
آ

 دسترسی عادالنه زنان به مناصب،
9/7016/804۳/9027/002/600/9۳2مشاغل و فعالیت های اجتماعی

 عدم تبعیض و محدودیت در دسترسی
 زنان به خدمات و امکانات اجتماعی،

آموزشی و بهداشتی
10/2016/۳04۳/9024/005/600/971

برز
ال

 دسترسی عادالنه زنان به مناصب،
11/802۳/60۳1/7018/2014/701/011مشاغل و فعالیت های اجتماعی

 عدم تبعیض و محدودیت در دسترسی
 زنان به خدمات و امکانات اجتماعی،

آموزشی و بهداشتی
11/1026/00۳1/4018/7012/800/942

هرا
ن ز

وئی
ب

 دسترسی عادالنه زنان به مناصب،
9/6019/40۳0/60۳0/609/901/222مشاغل و فعالیت های اجتماعی

 عدم تبعیض و محدودیت در دسترسی
 زنان به خدمات و امکانات اجتماعی،

آموزشی و بهداشتی
6/7020/10۳1/50۳۳/808/001/۳۳1

ان
ست

اک
ت

 دسترسی عادالنه زنان به مناصب،
7/40۳1/6029/802۳/707/400/871مشاغل و فعالیت های اجتماعی

 عدم تبعیض و محدودیت در دسترسی
 زنان به خدمات و امکانات اجتماعی،

آموزشی و بهداشتی
14/50۳6/70۳1/101۳/۳04/۳00/462

ن
وی

قز

 دسترسی عادالنه زنان به مناصب،
2۳/1026/2029/8014/906/000/481مشاغل و فعالیت های اجتماعی

 عدم تبعیض و محدودیت در دسترسی
 زنان به خدمات و امکانات اجتماعی،

آموزشی و بهداشتی
25/0026/0029/۳014/505/200/442

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

متناســب با محاســبات انجام یافته در خصوص توزیع درصدی پاســخ های ارائه شــده به ســواالت 
که در شهرستان آبیک شاخص نسبت ارزیابی مثبت  مرتبط با عدالت جنسیتی، مالحظه می شود 
گزینه های »دسترســی عادالنه زنان به مناصب، مشــاغل و فعالیت های اجتماعی«  به منفی برای 
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و »عــدم تبعیــض و محدودیــت در دسترســی زنــان بــه خدمــات و امکانــات اجتماعــی، آموزشــی و 
بهداشتی« به ترتیب در اولویت اول و دوم قرار دارد.

گزینه های »دسترسی عادالنه     در شهرســتان آوج شاخص نســبت ارزیابی مثبت به منفی برای 
زنان به مناصب، مشاغل و فعالیت های اجتماعی« و »عدم تبعیض و محدودیت در دسترسی 
زنــان بــه خدمــات و امکانات اجتماعی، آموزشــی و بهداشــتی« به ترتیب در اولویــت دوم و اول 

قرار دارد.
گزینه های »دسترسی عادالنه    در شهرســتان البرز شاخص نســبت ارزیابی مثبت به منفی برای 

زنان به مناصب، مشاغل و فعالیت های اجتماعی« و »عدم تبعیض و محدودیت در دسترسی 
زنــان بــه خدمــات و امکانات اجتماعی، آموزشــی و بهداشــتی« به ترتیب در اولویــت اول و دوم 

قرار دارد.
گزینه های »دسترســی    در شهرســتان بوئین زهرا شــاخص نســبت ارزیابی مثبت بــه منفی برای 

عادالنــه زنــان به مناصب، مشــاغل و فعالیت های اجتماعی« و »عــدم تبعیض و محدودیت در 
دسترسی زنان به خدمات و امکانات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی« به ترتیب در اولویت دوم 

و اول قرار دارد.
گزینه های »دسترســی    کســتان شــاخص نســبت ارزیابــی مثبت به منفی بــرای  در شهرســتان تا

عادالنــه زنــان به مناصب، مشــاغل و فعالیت های اجتماعی« و »عــدم تبعیض و محدودیت در 
دسترسی زنان به خدمات و امکانات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی« به ترتیب در اولویت اول 

و دوم قرار دارد.
گزینه هــای »دسترســی    در شهرســتان قزویــن شــاخص نســبت ارزیابــی مثبــت بــه منفــی بــرای 

عادالنــه زنــان به مناصب، مشــاغل و فعالیت های اجتماعی« و »عــدم تبعیض و محدودیت در 
دسترسی زنان به خدمات و امکانات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی« به ترتیب در اولویت اول 

و دوم قرار دارد.

ک مردم از عدالت رویه ای 10-1-2-5- احساس و ادرا
در جدول )10-1۳( توزیع درصدی متناســب با محاســبات انجام یافته در خصوص پاسخ های ارائه 

شده به سواالت مرتبط با عدالت رویه ای ارائه شده است.
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ک و احساس مردم از عدالت رویه ای در شهرستان های استان  جدول 10-1۳. توزیع درصدی ادرا
قزوین

گویه ها )متغیر(

خیلی 
کم

)کامال 
مخالف(

کم
)مخالف(

متوسط
)تا 

حدودی(

زیاد
)موافق(

خیلی 
زیاد

)کامال 
موافق(

نسبت 
ارزیابی 

مثبت به 
منفی

رتبه

ک
آبی

 میزان ثبات قوانین در ادارات و روشن
19/6529/8226/۳216/148/070/552بودن تکلیف مردم

کارمندان با مردم در ادارات  نحوه برخورد 
22/8126/۳222/8118/959/120/581متناسب با مقررات

28/7724/9128/0711/2۳7/020/415برابری همه افراد در برابر قانون

24/9126/6728/4214/045/960/444ارتباط نام و اعتبار با شایستگی افراد

کاری در جامعه 21/0526/67۳1/5816/494/210/48۳مشخص بودن برنامه هر 

که  امکان رسیدن مردم به آن چیزی 
28/77۳0/8824/561۳/۳۳2/460/۳06.استحقاق آن را دارند

وج
آ

 میزان ثبات قوانین در ادارات و روشن
9/18۳6/22۳8/271۳/27۳/060/525بودن تکلیف مردم

کارمندان با مردم در ادارات  نحوه برخورد 
8/1622/9646/4۳18/۳74/080/801متناسب با مقررات

1۳/27۳2/1426/5۳21/4۳6/6۳0/67۳برابری همه افراد در برابر قانون

10/20۳0/61۳2/6518/887/650/752ارتباط نام و اعتبار با شایستگی افراد

کاری در جامعه 9/6928/5744/9015/۳11/5۳0/584مشخص بودن برنامه هر 

که  امکان رسیدن مردم به آن چیزی 
12/76۳4/69۳8/789/694/080/476.استحقاق آن را دارند

برز
ال

 میزان ثبات قوانین در ادارات و روشن
16/222۳/8۳۳4/6418/4۳6/880/674بودن تکلیف مردم

کارمندان با مردم در ادارات  نحوه برخورد 
18/1825/۳1۳1/9414/749/8۳0/655متناسب با مقررات
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گویه ها )متغیر(

خیلی 
کم

)کامال 
مخالف(

کم
)مخالف(

متوسط
)تا 

حدودی(

زیاد
)موافق(

خیلی 
زیاد

)کامال 
موافق(

نسبت 
ارزیابی 

مثبت به 
منفی

رتبه

برز
ال

22/6021/۳8۳2/6819/66۳/690/526برابری همه افراد در برابر قانون

14/5022/6025/۳12۳/1014/501/011ارتباط نام و اعتبار با شایستگی افراد

کاری در جامعه 1۳/2719/9045/2119/162/460/682مشخص بودن برنامه هر 

که  امکان رسیدن مردم به آن چیزی 
18/18۳0/962۳/۳414/501۳/020/66۳.استحقاق آن را دارند

هرا
ن ز

وئی
ب

 میزان ثبات قوانین در ادارات و روشن
8/2821/02۳5/0۳26/758/921/1۳۳بودن تکلیف مردم

کارمندان با مردم در ادارات  نحوه برخورد 
11/1516/24۳1/5۳26/1114/971/۳21متناسب با مقررات

1۳/062۳/89۳5/0۳21/۳46/690/775برابری همه افراد در برابر قانون

1۳/6922/9۳26/75۳1/215/410/874ارتباط نام و اعتبار با شایستگی افراد

کاری در جامعه 7/9616/564۳/۳12۳/578/601/152مشخص بودن برنامه هر 

که  امکان رسیدن مردم به آن چیزی 
14/652۳/89۳4/7118/797/960/746.استحقاق آن را دارند

ان
ست

اک
ت

 میزان ثبات قوانین در ادارات و روشن
11/7۳۳۳/16۳8/7812/50۳/8۳0/52۳بودن تکلیف مردم

کارمندان با مردم در ادارات  نحوه برخورد 
متناسب با مقررات

15/۳1۳1/12۳9/0۳10/204/۳40/474

14/29۳۳/67۳1/۳811/998/670/581برابری همه افراد در برابر قانون

15/56۳4/95۳1/8912/505/100/475ارتباط نام و اعتبار با شایستگی افراد

کاری در جامعه 14/80۳1/۳8۳5/7112/765/۳60/522مشخص بودن برنامه هر 

که  امکان رسیدن مردم به آن چیزی 
20/1540/۳125/2611/482/810/۳26.استحقاق آن را دارند
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گویه ها )متغیر(

خیلی 
کم

)کامال 
مخالف(

کم
)مخالف(

متوسط
)تا 

حدودی(

زیاد
)موافق(

خیلی 
زیاد

)کامال 
موافق(

نسبت 
ارزیابی 

مثبت به 
منفی

رتبه

ن
وی

قز

 میزان ثبات قوانین در ادارات و روشن
24/75۳۳/9026/5810/274/500/۳45بودن تکلیف مردم

کارمندان با مردم در ادارات  نحوه برخورد 
۳0/6624/8927/8510/276/۳۳0/۳74متناسب با مقررات

24/61۳2/4922/6410/419/850/452برابری همه افراد در برابر قانون

2۳/91۳5/0221/101۳/646/۳۳0/۳9۳ارتباط نام و اعتبار با شایستگی افراد

کاری در جامعه 19/1۳۳2/2128/6915/054/920/461مشخص بودن برنامه هر 

که  امکان رسیدن مردم به آن چیزی 
۳1/50۳4/4621/527/۳15/200/266.استحقاق آن را دارند

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

متناســب با محاســبات انجام یافته در خصوص توزیع درصدی پاســخ های ارائه شــده به ســواالت 
که در شهرســتان آبیک شاخص نسبت ارزیابی مثبت  مرتبط با عدالت رویه ای، مالحظه می شــود 
گزینه های »میزان ثبات قوانین در ادارات و روشن بودن تکلیف مردم«، »نحوه  به منفی مرتبط با 
کارمنــدان بــا مــردم در ادارات متناســب با مقــررات«، »برابری همــه افراد در برابــر قانون«،  برخــورد 
کاری در جامعه« و »امکان  »ارتبــاط نــام و اعتبار با شایســتگی افراد«، »مشــخص بــودن برنامه هــر 
کــه اســتحقاق آن را دارنــد« بــه ترتیــب در اولویــت دوم، اول، پنجم،  رســیدن مــردم بــه آن چیــزی 

چهارم، سوم و ششم قرار دارد.

گزینه هــای »میزان ثبات    در شهرســتان آوج شــاخص نســبت ارزیابــی مثبت به منفــی مرتبط با 
کارمندان با مــردم در ادارات  قوانیــن در ادارات و روشــن بــودن تکلیــف مردم«، »نحوه برخــورد 
متناســب بــا مقــررات«، »برابری همــه افراد در برابــر قانون«، »ارتبــاط نام و اعتبار با شایســتگی 
که  کاری در جامعه« و »امکان رســیدن مــردم به آن چیزی  افــراد«، »مشــخص بــودن برنامه هر 

استحقاق آن را دارند« به ترتیب در اولویت پنجم، اول، سوم، دوم، چهارم و ششم قرار دارد.
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گزینه هــای »میزان ثبات    در شهرســتان البرز شــاخص نســبت ارزیابی مثبت بــه منفی مرتبط با 
کارمندان با مــردم در ادارات  قوانیــن در ادارات و روشــن بــودن تکلیــف مردم«، »نحوه برخــورد 
متناســب بــا مقــررات«، »برابری همــه افراد در برابــر قانون«، »ارتبــاط نام و اعتبار با شایســتگی 
که  کاری در جامعه« و »امکان رســیدن مــردم به آن چیزی  افــراد«، »مشــخص بــودن برنامه هر 

استحقاق آن را دارند« به ترتیب در اولویت چهارم، پنجم، ششم، اول، دوم و سوم قرار دارد.
گزینه های »میزان    در شهرســتان بوئین زهرا شــاخص نســبت ارزیابی مثبــت به منفی مرتبط بــا 

کارمنــدان بــا مــردم  ثبــات قوانیــن در ادارات و روشــن بــودن تکلیــف مــردم«، »نحــوه برخــورد 
در ادارات متناســب بــا مقــررات«، »برابــری همــه افــراد در برابر قانــون«، »ارتباط نــام و اعتبار با 
کاری در جامعه« و »امکان رســیدن مردم به آن  شایســتگی افراد«، »مشــخص بودن برنامه هر 
که اســتحقاق آن را دارند« به ترتیب در اولویت ســوم، اول، پنجم چهارم، دوم و ششــم  چیزی 

قرار دارد.
گزینه هــای »میزان    کســتان شــاخص نســبت ارزیابی مثبت به منفــی مرتبط با  در شهرســتان تا

کارمنــدان بــا مــردم  ثبــات قوانیــن در ادارات و روشــن بــودن تکلیــف مــردم«، »نحــوه برخــورد 
در ادارات متناســب بــا مقــررات«، »برابــری همــه افــراد در برابر قانــون«، »ارتباط نــام و اعتبار با 
کاری در جامعه« و »امکان رســیدن مردم به آن  شایســتگی افراد«، »مشــخص بودن برنامه هر 
که اســتحقاق آن را دارند« به ترتیب در اولویت ســوم، چهارم، اول، پنجم، دوم و ششــم  چیزی 

قرار دارد.
گزینه های »میزان ثبات    در شهرســتان قزوین شــاخص نسبت ارزیابی مثبت به منفی مرتبط با 

کارمندان با مــردم در ادارات  قوانیــن در ادارات و روشــن بــودن تکلیــف مردم«، »نحوه برخــورد 
متناســب بــا مقــررات«، »برابری همــه افراد در برابــر قانون«، »ارتبــاط نام و اعتبار با شایســتگی 
که  کاری در جامعه« و »امکان رســیدن مــردم به آن چیزی  افــراد«، »مشــخص بــودن برنامه هر 

استحقاق آن را دارند« به ترتیب در اولویت پنجم، چهارم، دوم، سوم، اول و ششم قرار دارد.

ک مردم از عدالت توزیعی 10-1-2-6- احساس و ادرا
در جدول )10-14( توزیع درصدی متناســب با محاســبات انجام یافته در خصوص پاسخ های ارائه 

شده به سواالت مرتبط با عدالت جنسیتی ارائه شده است.
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ک و احساس مردم از عدالت توزیعی در شهرستان های استان قزوین جدول 10-14. توزیع درصدی ادرا

گویه ها )متغیر(

خیلی 
کم

)کامال 
مخالف(

کم
)مخالف(

متوسط
)تا 

حدودی(

زیاد
)موافق(

خیلی 
زیاد

)کامال 
موافق(

نسبت 
ارزیابی 

مثبت به 
منفی

رتبه

ک
آبی

 رعایت شدن حق وحقوق قومیت ها در
29/802۳/9029/8011/205/۳00/۳7۳0۳جامعه

 پایمال نشدن حق وحقوق مردم توسط
۳0/9024/9019/۳011/601۳/۳00/49662افراد بانفوذ

که پارتی و پول کارانی   عدم امکان فرار خطا
29/5029/1017/907/7015/800/49721دارند از دست قانون

گذاری شغل ها به افراد متناسب با  وا
27/70۳0/5026/001۳/۳02/500/۳1655شایستگی و قابلیت آن ها

26/۳026/70۳1/201۳/702/100/۳5۳04.اجرای یکسان قانون برای همه افراد

وج
آ

 رعایت شدن حق وحقوق قومیت ها در
10/202۳/5049/5014/802/000/6۳441جامعه

 پایمال نشدن حق وحقوق مردم توسط
16/۳0۳9/۳028/6012/80۳/100/۳86۳4افراد بانفوذ

که پارتی و پول کارانی   عدم امکان فرار خطا
17/۳042/۳024/001۳/802/600/۳4875دارند از دست قانون

گذاری شغل ها به افراد متناسب با  وا
14/8041/۳028/6010/205/100/407۳۳شایستگی و قابلیت آن ها

1۳/۳0۳8/۳0۳5/709/20۳/600/41۳92.اجرای یکسان قانون برای همه افراد

برز
ال

 رعایت شدن حق وحقوق قومیت ها در
15/2028/00۳1/9017/707/100/64۳6۳جامعه

 پایمال نشدن حق وحقوق مردم توسط
22/1026/8018/2017/4015/500/71792افراد بانفوذ

که پارتی و پول کارانی   عدم امکان فرار خطا
19/9024/۳024/۳01۳/5017/900/80591دارند از دست قانون

گذاری شغل ها به افراد متناسب با  وا
22/402۳/80۳5/901۳/504/400/46505شایستگی و قابلیت آن ها

21/9021/90۳6/1014/705/400/52004اجرای یکسان قانون برای همه افراد
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گویه ها )متغیر(

خیلی 
کم

)کامال 
مخالف(

کم
)مخالف(

متوسط
)تا 

حدودی(

زیاد
)موافق(

خیلی 
زیاد

)کامال 
موافق(

نسبت 
ارزیابی 

مثبت به 
منفی

رتبه

هرا
ن ز

وئی
ب

 رعایت شدن حق وحقوق قومیت ها در
11/5015/90۳9/502۳/609/601/06651جامعه

 پایمال نشدن حق وحقوق مردم توسط
22/9022/۳015/9029/۳09/600/742۳۳افراد بانفوذ

که پارتی و پول کارانی   عدم امکان فرار خطا
21/۳019/7021/7018/8018/500/91112دارند از دست قانون

گذاری شغل ها به افراد متناسب با  وا
15/۳024/50۳6/۳018/505/400/64784شایستگی و قابلیت آن ها

19/1022/90۳4/7017/805/400/58575اجرای یکسان قانون برای همه افراد

ان
ست

اک
ت

 رعایت شدن حق وحقوق قومیت ها در
19/4040/10۳0/407/402/800/29975جامعه

 پایمال نشدن حق وحقوق مردم توسط
24/50۳5/702۳/507/908/400/۳7792افراد بانفوذ

که پارتی و پول کارانی   عدم امکان فرار خطا
25/80۳4/2021/409/708/900/۳9591دارند از دست قانون

گذاری شغل ها به افراد متناسب با  وا
21/70۳7/00۳0/107/104/100/۳1804شایستگی و قابلیت آن ها

24/00۳6/5021/9012/005/600/۳578۳اجرای یکسان قانون برای همه افراد

ن
وی

قز

 رعایت شدن حق وحقوق قومیت ها در
2۳/9029/8029/5010/805/900/40441جامعه

 پایمال نشدن حق وحقوق مردم توسط
۳5/90۳2/9017/0010/50۳/700/2۳۳25افراد بانفوذ

که پارتی و پول کارانی   عدم امکان فرار خطا
۳2/20۳4/6019/709/۳04/200/25۳14دارند از دست قانون

گذاری شغل ها به افراد متناسب با  وا
۳1/60۳۳/6022/608/004/100/25442شایستگی و قابلیت آن ها

۳۳/۳0۳۳/6020/008/704/400/2495۳اجرای یکسان قانون برای همه افراد

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر



7ف6لصف0فـ  بتروی احاا عدالت در اونا  :زبین

متناســب با محاســبات انجام یافته در خصوص توزیع درصدی پاســخ های ارائه شــده به ســواالت 
که در شهرســتان آبیک، شاخص نسبت ارزیابی مثبت  مرتبط با عدالت توزیعی، مالحظه می شــود 
گزینه های »رعایت شــدن حق وحقوق قومیت ها در جامعه«، »پایمال نشــدن  بــه منفی مرتبــط با 
که پارتی و پول دارند از دست  کارانی  حق وحقوق مردم توسط افراد بانفوذ«، »عدم امکان فرار خطا
گذاری شغل ها به افراد متناسب با شایستگی و قابلیت آن ها« و »اجرای یکسان قانون  قانون«، »وا

برای همه افراد« به ترتیب در اولویت سوم، دوم، اول، پنجم و چهارم قرار دارد.

گزینه های »رعایت شدن    در شهرســتان آوج، شــاخص نســبت ارزیابی مثبت به منفی مرتبط با 
حق وحقــوق قومیت هــا در جامعــه«، »پایمال نشــدن حق وحقوق مردم توســط افــراد بانفوذ«، 
گذاری شغل ها به افراد  که پارتی و پول دارند از دست قانون«، »وا کارانی  »عدم امکان فرار خطا
متناســب با شایســتگی و قابلیت آن ها« و »اجرای یکســان قانون برای همه افراد« به ترتیب در 

اولویت اول، چهارم، پنجم، سوم و دوم قرار دارد.
گزینه های »رعایت شدن    در شهرســتان البرز، شاخص نســبت ارزیابی مثبت به منفی مرتبط با 

حق وحقــوق قومیت هــا در جامعــه«، »پایمال نشــدن حق وحقوق مردم توســط افــراد بانفوذ«، 
گذاری شغل ها به افراد  که پارتی و پول دارند از دست قانون«، »وا کارانی  »عدم امکان فرار خطا
متناســب با شایســتگی و قابلیت آن ها« و »اجرای یکســان قانون برای همه افراد« به ترتیب در 

اولویت سوم، دوم، اول، پنجم و چهارم قرار دارد.
گزینه های »رعایت    در شهرســتان بوئین زهرا، شــاخص نســبت ارزیابی مثبت به منفی مرتبط با 

شــدن حق وحقــوق قومیت هــا در جامعــه«، »پایمــال نشــدن حق وحقــوق مــردم توســط افــراد 
گذاری  کــه پارتــی و پــول دارنــد از دســت قانــون«، »وا کارانــی  بانفــوذ«، »عــدم امــکان فــرار خطا
شــغل ها بــه افراد متناســب با شایســتگی و قابلیــت آن ها« و »اجرای یکســان قانــون برای همه 

افراد« به ترتیب در اولویت اول، سوم، دوم، چهارم و پنجم قرار دارد.
گزینه های »رعایت    کســتان، شــاخص نســبت ارزیابی مثبت به منفی مرتبط با  در شهرســتان تا

شــدن حق وحقــوق قومیت هــا در جامعــه«، »پایمــال نشــدن حق وحقــوق مــردم توســط افــراد 
گذاری  کــه پارتــی و پــول دارنــد از دســت قانــون«، »وا کارانــی  بانفــوذ«، »عــدم امــکان فــرار خطا
شــغل ها بــه افراد متناســب با شایســتگی و قابلیــت آن ها« و »اجرای یکســان قانــون برای همه 

افراد« به ترتیب در اولویت پنجم، دوم، اول، چهارم و سوم قرار دارد.
گزینه های »رعایت شدن    در شهرستان قزوین، شاخص نسبت ارزیابی مثبت به منفی مرتبط با 
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حق وحقــوق قومیت هــا در جامعــه«، »پایمال نشــدن حق وحقوق مردم توســط افــراد بانفوذ«، 
گذاری شغل ها به افراد  که پارتی و پول دارند از دست قانون«، »وا کارانی  »عدم امکان فرار خطا
متناســب با شایســتگی و قابلیت آن ها« و »اجرای یکســان قانون برای همه افراد« به ترتیب در 

اولویت اول، پنجم، چهارم، دوم و سوم قرار دارد.

ک مردم از آزادی های اساسی 10-1-2-7- احساس و ادرا
در جدول )10-15( توزیع درصدی متناســب با محاســبات انجام یافته در خصوص پاسخ های ارائه 

شده به سواالت مرتبط با آزادی های اساسی ارائه شده است.

ک و احساس مردم از آزادی های اساسی در شهرستان های استان قزوین جدول 10-15. توزیع درصدی ادرا

گویه ها )متغیر(

خیلی 
کم

)کامال 
مخالف(

کم
)مخالف(

متوسط
)تا 

حدودی(

زیاد
)موافق(

خیلی 
زیاد

)کامال 
موافق(

نسبت 
ارزیابی 

مثبت به 
منفی

رتبه

ک
آبی

۳0/2025/6028/4012/60۳/200/۳۳1۳10آزادی ابراز عقیده

 آزادی در عمل بر اساس اراده و خواست
24/20۳0/2029/101۳/702/800/۳6۳48خود

26/00۳0/9028/1010/904/200/۳4409دسترسی آزاد و برابر به رسانه ها

22/80۳1/20۳0/9011/90۳/200/۳6597استقالل فکری در ارائه نظرات

 امکان مشارکت عمومی در تعیین
26/۳02۳/9026/۳017/206/۳00/47915سرنوشت

 عضویت آزاد در احزاب و انجمن ها و
2۳/5029/5026/0016/504/600/4۳246تشکل ها

 آزادی و عدم محدودیت در انتخاب شغل
22/8028/8022/8020/005/600/49654موردعالقه

 توانایی مردم برای محافظت از حیثیت،
2۳/9020/0024/6015/8015/800/745۳1جان، مال و مسکن

 دسترسی عادالنه و برابر به سیستم
22/5026/۳021/4016/801۳/000/65242قضایی

 رسیدگی عادالنه به دعاوی و شکایت
26/702۳/2021/401۳/0015/800/6۳۳4۳مردم
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گویه ها )متغیر(

خیلی 
کم

)کامال 
مخالف(

کم
)مخالف(

متوسط
)تا 

حدودی(

زیاد
)موافق(

خیلی 
زیاد

)کامال 
موافق(

نسبت 
ارزیابی 

مثبت به 
منفی

رتبه

وج
آ

1۳/۳0۳0/60۳5/7014/۳06/100/590910آزادی ابراز عقیده

 آزادی در عمل بر اساس اراده و خواست
10/20۳۳/2040/808/207/700/59469خود

10/70۳0/10۳6/7017/904/600/65077دسترسی آزاد و برابر به رسانه ها

11/20۳0/10۳۳/7018/906/100/69146استقالل فکری در ارائه نظرات

 امکان مشارکت عمومی در تعیین
10/7029/60۳6/7015/۳07/700/707۳5سرنوشت

 عضویت آزاد در احزاب و انجمن ها و
8/7026/5041/8014/808/200/8040۳تشکل ها

 آزادی و عدم محدودیت در انتخاب شغل
10/2027/6040/۳018/90۳/100/66408موردعالقه

 توانایی مردم برای محافظت از حیثیت،
7/7018/4049/5015/۳09/200/998۳2جان، مال و مسکن

 دسترسی عادالنه و برابر به سیستم
6/6017/۳050/5015/809/701/084۳1قضایی

 رسیدگی عادالنه به دعاوی و شکایت
10/7019/9045/9018/405/100/802۳4مردم

برز
ال

17/2026/50۳0/5018/407/400/6۳628آزادی ابراز عقیده

 آزادی در عمل بر اساس اراده و خواست
14/0026/50۳4/9018/705/900/66647خود

17/0022/60۳8/1017/205/200/61679دسترسی آزاد و برابر به رسانه ها

14/0025/60۳2/7020/607/100/7۳124استقالل فکری در ارائه نظرات

 امکان مشارکت عمومی در تعیین
سرنوشت

12/8026/00۳7/1017/706/400/69925
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گویه ها )متغیر(

خیلی 
کم

)کامال 
مخالف(

کم
)مخالف(

متوسط
)تا 

حدودی(

زیاد
)موافق(

خیلی 
زیاد

)کامال 
موافق(

نسبت 
ارزیابی 

مثبت به 
منفی

رتبه

برز
ال

 عضویت آزاد در احزاب و انجمن ها و
14/0022/90۳8/8018/905/400/69846تشکل ها

 آزادی و عدم محدودیت در انتخاب شغل
16/7028/50۳0/2019/704/900/579210موردعالقه

 توانایی مردم برای محافظت از حیثیت،
1۳/۳017/7028/5020/4020/101/27841جان، مال و مسکن

 دسترسی عادالنه و برابر به سیستم
9/6020/90۳2/9019/2017/401/24582قضایی

 رسیدگی عادالنه به دعاوی و شکایت
15/0016/00۳2/4014/7021/901/2010۳مردم

هرا
ن ز

وئی
ب

14/۳018/50۳6/9022/۳08/000/865810آزادی ابراز عقیده

 آزادی در عمل بر اساس اراده و خواست
8/۳019/4042/702۳/606/100/99656خود

9/6024/50۳7/9020/707/۳00/86599دسترسی آزاد و برابر به رسانه ها

9/2021/00۳6/۳025/807/601/02785استقالل فکری در ارائه نظرات

 امکان مشارکت عمومی در تعیین
11/1020/7041/1019/407/600/86928سرنوشت

 عضویت آزاد در احزاب و انجمن ها و
7/۳021/70۳6/6027/107/۳01/09894تشکل ها

 آزادی و عدم محدودیت در انتخاب شغل
14/۳014/60۳8/5024/208/۳00/96167موردعالقه

 توانایی مردم برای محافظت از حیثیت،
10/2012/4027/40۳5/0015/001/69251جان، مال و مسکن

 دسترسی عادالنه و برابر به سیستم
9/901۳/70۳4/7028/۳01۳/401/4248۳قضایی

 رسیدگی عادالنه به دعاوی و شکایت
11/8017/8025/2022/002۳/201/50002مردم
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گویه ها )متغیر(

خیلی 
کم

)کامال 
مخالف(

کم
)مخالف(

متوسط
)تا 

حدودی(

زیاد
)موافق(

خیلی 
زیاد

)کامال 
موافق(

نسبت 
ارزیابی 

مثبت به 
منفی

رتبه

ان
ست

اک
ت

24/00۳0/9028/6010/506/100/۳9709آزادی ابراز عقیده

 آزادی در عمل بر اساس اراده و خواست
21/70۳2/4026/0010/709/200/47416خود

20/90۳7/2027/009/205/600/۳66510دسترسی آزاد و برابر به رسانه ها

15/60۳5/7029/1012/806/900/50525استقالل فکری در ارائه نظرات

 امکان مشارکت عمومی در تعیین
16/80۳۳/90۳۳/2010/205/900/45908سرنوشت

 عضویت آزاد در احزاب و انجمن ها و
17/60۳۳/2029/8011/507/900/50664تشکل ها

 آزادی و عدم محدودیت در انتخاب شغل
16/60۳8/8025/۳011/507/900/47197موردعالقه

 توانایی مردم برای محافظت از حیثیت،
17/۳028/۳0۳2/4012/509/400/60051جان، مال و مسکن

 دسترسی عادالنه و برابر به سیستم
15/8028/60۳4/9015/804/800/5518۳قضایی

 رسیدگی عادالنه به دعاوی و شکایت
16/6029/10۳۳/4014/506/400/55702مردم

ن
وی

قز

۳۳/5028/8022/1010/704/900/295۳10آزادی ابراز عقیده

 آزادی در عمل بر اساس اراده و خواست
27/6029/8026/0012/104/500/۳4804خود

28/60۳1/602۳/6011/105/100/۳2909دسترسی آزاد و برابر به رسانه ها

29/00۳0/4024/6011/۳04/800/۳2978استقالل فکری در ارائه نظرات

 امکان مشارکت عمومی در تعیین
۳0/7026/2027/۳012/00۳/900/۳۳047سرنوشت
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گویه ها )متغیر(

خیلی 
کم

)کامال 
مخالف(

کم
)مخالف(

متوسط
)تا 

حدودی(

زیاد
)موافق(

خیلی 
زیاد

)کامال 
موافق(

نسبت 
ارزیابی 

مثبت به 
منفی

رتبه

ن
وی

قز

 عضویت آزاد در احزاب و انجمن ها و
27/802۳/6028/1015/005/۳00/4252۳تشکل ها

 آزادی و عدم محدودیت در انتخاب شغل
۳1/9028/0024/109/706/۳00/۳۳086موردعالقه

 توانایی مردم برای محافظت از حیثیت،
۳0/0020/7028/4014/506/500/4۳941جان، مال و مسکن

 دسترسی عادالنه و برابر به سیستم
26/4025/9027/4014/206/000/4۳182قضایی

 رسیدگی عادالنه به دعاوی و شکایت
۳7/8021/002۳/2011/106/900/۳۳7۳5مردم

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

متناســب با محاســبات انجام یافته در خصوص توزیع درصدی پاســخ های ارائه شــده به ســواالت 
که در ســطح شهرســتان آبیک، شــاخص نســبت  مرتبط با آزادی های اساســی، مالحظه می شــود 
گزینه های »آزادی ابراز عقیده«، »آزادی در عمل بر اســاس اراده  ارزیابــی مثبــت به منفی مرتبط با 
و خواســت خود«، »دسترســی آزاد و برابر به رسانه ها«، »اســتقالل فکری در ارائه نظرات«، »امکان 
مشــارکت عمومی در تعیین سرنوشــت«، »عضویت آزاد در احزاب و انجمن ها و تشکل ها«، »آزادی 
و عدم محدودیت در انتخاب شغل موردعالقه«، »توانایی مردم برای محافظت از حیثیت، جان، 
مال و مســکن«، »دسترســی عادالنه و برابر به سیســتم قضایی« و »رســیدگی عادالنه به دعاوی و 

شکایت مردم« به ترتیب به اولویت های 10، 8، 9، 7، 5، 6، 4، 1، 2، ۳ اختصاص دارد.

گزینه های »آزادی    در ســطح شهرســتان آوج، شاخص نســبت ارزیابی مثبت به منفی مرتبط با 
ابــراز عقیــده«، »آزادی در عمــل بــر اســاس اراده و خواســت خــود«، »دسترســی آزاد و برابــر بــه 
رســانه ها«، »اســتقالل فکری در ارائه نظرات«، »امکان مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت«، 
»عضویت آزاد در احزاب و انجمن ها و تشــکل ها«، »آزادی و عدم محدودیت در انتخاب شــغل 
موردعالقــه«، »توانایــی مــردم بــرای محافظــت از حیثیــت، جان، مال و مســکن«، »دسترســی 
عادالنه و برابر به سیستم قضایی« و »رسیدگی عادالنه به دعاوی و شکایت مردم« به ترتیب به 

اولویت های 10، 9، 7، 6، 5، ۳، 8، 2، 1، 4 اختصاص دارد.
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گزینه های »آزادی    در ســطح شهرســتان البرز، شاخص نســبت ارزیابی مثبت به منفی مرتبط با 
ابــراز عقیــده«، »آزادی در عمــل بــر اســاس اراده و خواســت خــود«، »دسترســی آزاد و برابــر بــه 
رســانه ها«، »اســتقالل فکری در ارائه نظرات«، »امکان مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت«، 
»عضویت آزاد در احزاب و انجمن ها و تشــکل ها«، »آزادی و عدم محدودیت در انتخاب شــغل 
موردعالقــه«، »توانایــی مــردم بــرای محافظــت از حیثیــت، جان، مال و مســکن«، »دسترســی 
عادالنه و برابر به سیستم قضایی« و »رسیدگی عادالنه به دعاوی و شکایت مردم« به ترتیب به 

اولویت های 8، 7، 9، 4، 5، 6، 10، 1، 2، ۳ اختصاص دارد.
گزینه های    در ســطح شهرســتان بوئین زهرا، شــاخص نســبت ارزیابی مثبت به منفی مرتبط بــا 

»آزادی ابراز عقیده«، »آزادی در عمل بر اساس اراده و خواست خود«، »دسترسی آزاد و برابر به 
رســانه ها«، »اســتقالل فکری در ارائه نظرات«، »امکان مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت«، 
»عضویت آزاد در احزاب و انجمن ها و تشــکل ها«، »آزادی و عدم محدودیت در انتخاب شــغل 
موردعالقــه«، »توانایــی مــردم بــرای محافظــت از حیثیــت، جان، مال و مســکن«، »دسترســی 
عادالنه و برابر به سیستم قضایی« و »رسیدگی عادالنه به دعاوی و شکایت مردم« به ترتیب به 

اولویت های 10، 6، 9، 5، 8، 4، 7، 1، ۳، 2 اختصاص دارد.
گزینه های    کســتان، شــاخص نســبت ارزیابی مثبت بــه منفی مرتبط بــا  در ســطح شهرســتان تا

»آزادی ابراز عقیده«، »آزادی در عمل بر اساس اراده و خواست خود«، »دسترسی آزاد و برابر به 
رســانه ها«، »اســتقالل فکری در ارائه نظرات«، »امکان مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت«، 
»عضویت آزاد در احزاب و انجمن ها و تشــکل ها«، »آزادی و عدم محدودیت در انتخاب شــغل 
موردعالقــه«، »توانایــی مــردم بــرای محافظــت از حیثیــت، جان، مال و مســکن«، »دسترســی 
عادالنه و برابر به سیستم قضایی« و »رسیدگی عادالنه به دعاوی و شکایت مردم« به ترتیب به 

اولویت های 9، 6، 10، 5، 8، 4، 7، 1، ۳، 2 اختصاص دارد.
گزینه های    در ســطح شهرســتان قزویــن، شــاخص نســبت ارزیابــی مثبــت بــه منفــی مرتبــط بــا 

»آزادی ابراز عقیده«، »آزادی در عمل بر اساس اراده و خواست خود«، »دسترسی آزاد و برابر به 
رســانه ها«، »اســتقالل فکری در ارائه نظرات«، »امکان مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت«، 
»عضویت آزاد در احزاب و انجمن ها و تشــکل ها«، »آزادی و عدم محدودیت در انتخاب شــغل 
موردعالقــه«، »توانایــی مــردم بــرای محافظــت از حیثیــت، جان، مال و مســکن«، »دسترســی 
عادالنه و برابر به سیستم قضایی« و »رسیدگی عادالنه به دعاوی و شکایت مردم« به ترتیب به 

اولویت های 10، 4، 9، 8، 7، ۳، 6، 1، 2، 5 اختصاص دارد.
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10-1-3- بررسی توصیفی شاخص های احساس عدالت در شهرستان های استان 
قزوین

در این پژوهش نظر پاسخگویان در مورد سواالت پرسشنامه در طیف لیکرت )کامال موافق، موافق 
کیفی  کمی نمودن نظــرات  کامال مخالف( اخذ شــده اســت و بــرای  تــا حــدودی موافــق، مخالف و 
کامال موافق، موافــق تا حدودی  گزینه هــای  پاســخگویان امتیازهــای 5، 4، ۳، 2 و 1 بــه ترتیــب بــه 
گویه هــای پرسشــنامه جهت  کامــال مخالــف اختصــاص یافتــه اســت. میانگین  موافــق، مخالــف و 
گرفته و در  توصیف وضعیت عدالت در شهرســتان های شــش گانه استان قزوین مورد محاسبه قرار 
جدول )10-16( ارائه شده است. همچنین در ادامه این بخش به منظور نرمال سازی شاخص های 
احساس عدالت با استفاده از رابطه زیر اقدام به محاسبه شاخص استاندار شده احساس عدالت 

در هر یک از حوزه های شده است.

گزینه انتخاب شده توسط پاسخگویان یکی  گویه )که برحسب  در رابطه فوق، x امتیاز مربوط به هر 
از مــوارد 1، 2، ۳، 4 و 5 را اختیــار می کنــد(، min نشــان دهنده حداقل امتیازات طیف و max مبین 

کثر امتیازات طیف است. حدا

جدول 10-16. میانگین امتیازات مربوط به احساس عدالت و ابعاد آن در شهرستان های استان قزوین
ف

ردی

اد
کستانبوئین زهراالبرزآوجآبیکگویه )متغیر(ابع قزوینتا

1

ی
اد

ص
اقت

ت 
دال

ع

2/11582/816۳2/4۳242/74202/65۳12/48۳8توزیع درآمد متناسب با نیازهای افراد

 توزیع درامد متناسب با توانمندی و2
2/17892/79082/47912/70062/41۳۳2/۳277نقش آفرینی افراد

 دسترسی افراد به حداقل درآمد الزم3
2/24912/49492/65852/72612/48982/۳249برای معیشت

گویه های عدالت اقتصادی 2/181۳2/70072/52۳۳2/72292/51872/۳788معدل 

4

ی 
زش

مو
ت آ

دال
 میزان باسوادی و توزیع عادالنهع

2/55092/964۳2/8428۳/0۳182/788۳2/6174امکانات آموزشی

5
 دسترسی مناسب و برابر به امکانات و

2/56842/8۳672/97542/90452/69۳92/5204سیستم آموزشی

گویه های عدالت آموزشی 2/55962/90052/90912/96822/74112/5689معدل 
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ف
ردی

اد
کستانبوئین زهراالبرزآوجآبیکگویه )متغیر(ابع قزوینتا

6

ی 
شت

دا
به

ت 
دال

 توزیع امکانات بهداشتی متناسب باع
2/58952/765۳2/95092/89172/60462/5۳16نیازهای جمعیت

 قابلیت و توان دسترسی شهروندان7
2/6۳512/7296۳/06۳9۳/0۳822/76022/6۳85به امکانات بهداشتی

گویه های عدالت بهداشتی 2/612۳2/7474۳/00742/96502/68242/5851معدل 

8

ی
سیت

جن
ت 

دال
 دسترسی عادالنه زنان به مناصب،ع

2/69472/9592۳/0049۳/11782/92092/5471مشاغل و فعالیت های اجتماعی

 عدم تبعیض و محدودیت در9
2/62812/98472/9607۳/16242/56122/4880دسترسی زنان به خدمات و امکانات

گویه های عدالت جنسیتی 2/66142/97192/9828۳/14012/74112/5176معدل 

10

ی
ه ا

روی
ت 

دال
ع

 میزان ثبات قوانین در ادارات و روشن
2/6۳162/64802/7592۳/07012/6۳522/۳586بودن تکلیف مردم

کارمندان با مردم در11  نحوه برخورد 
2/65262/87242/727۳۳/17522/57142/۳671ادارات متناسب با مقررات

2/42812/76022/60442/84712/67092/48۳8برابری همه افراد در برابر قانون12

2/49472/8۳16۳/00492/91722/566۳2/4۳46ارتباط نام و اعتبار با شایستگی افراد13

کاری در14  مشخص بودن برنامه هر 
2/56142/70412/7764۳/08282/62502/544۳جامعه

15
که  امکان رسیدن مردم به آن چیزی 

2/29822/57652/7۳222/815۳2/۳6482/2025.استحقاق آن را دارند

گویه های عدالت رویه ای 2/51112/7۳212/76742/98462/572۳2/۳985معدل 

16

ی
زیع

 تو
ت

دال
ع

 رعایت شدن حق وحقوق قومیت ها
2/۳8252/75002/7۳46۳/0۳822/۳4182/4501در جامعه

17
 پایمال نشدن حق وحقوق مردم

2/51582/46942/77402/80252/40052/1۳22توسط افراد بانفوذ

18
که پارتی و کارانی   عدم امکان فرار خطا

2/512۳2/41842/85262/9۳۳12/41842/1871پول دارند از دست قانون

19
گذاری شغل ها به افراد متناسب با  وا

2/۳2282/49492/5۳812/74202/۳4952/1927شایستگی و قابلیت آن ها

2/۳8602/515۳2/59952/67522/۳8782/1716اجرای یکسان قانون برای همه افراد.20

گویه های عدالت توزیعی 2/42۳92/52962/69982/8۳822/۳7962/2267معدل 
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ف
ردی

اد
کستانبوئین زهراالبرزآوجآبیکگویه )متغیر(ابع قزوینتا

21

ی
اس

اس
ی 

ها
ی 

زاد
آ

2/۳2982/69۳92/72242/91082/4۳882/2475آزادی ابراز عقیده

22
 آزادی در عمل بر اساس اراده و

2/40702/69902/75922/99682/5۳۳22/۳615خواست خود

2/۳6492/75512/71012/91722/41۳۳2/۳249دسترسی آزاد و برابر به رسانه ها23
2/41402/78572/81۳۳۳/01592/59692/۳249استقالل فکری در ارائه نظرات24

25
 امکان مشارکت عمومی در تعیین

2/5۳۳۳2/79592/78872/91722/54۳42/۳2۳5سرنوشت

26
 عضویت آزاد در احزاب و انجمن ها و

2/49122/87242/7887۳/05412/589۳2/4641تشکل ها

27
 آزادی و عدم محدودیت در انتخاب

2/56842/77042/67572/97452/55۳62/۳052شغل موردعالقه

28
 توانایی مردم برای محافظت از
2/7965۳/0000۳/1646۳/۳2172/68۳72/4684حیثیت، جان، مال و مسکن

29
 دسترسی عادالنه و برابر به سیستم

2/7158۳/0459۳/1400۳/21662/65۳12/4754قضایی

30
 رسیدگی عادالنه به دعاوی و شکایت

2/68072/8724۳/125۳۳/27072/65052/2827مردم

گویه  های آزادی های اساسی 2/5۳022/82912/8688۳/05962/56562/۳578معدل 
 کل

گویه هاابعاد 2/49712/77۳12/82272/95412/60012/4۳۳۳معدل تمام 

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

ک عدالت در  با اســتفاده از داده های منعکس شــده در جدول فوق، ذیال وضعیت احســاس و ادرا
گرفته است. شهرستان های استان قزوین مورد بررسی و مقایسه قرار 

کلی احساس عدالت 10-1-3-1- وضعیت شاخص 
کلــی احســاس عدالــت بــا اســتفاده از داده هــای به دســت آمده از  امتیــازات مربــوط بــه شــاخص 

گرفته و نتایج آن در جدول )10-17( منعکس شده است. نظرسنجی مورد محاسبه قرار 



637لصف0فـ  بتروی احاا عدالت در اونا  :زبین

جدول 10-17. امتیازات مربوط به احساس عدالت در شهرستان های استان قزوین

 شاخص احساس عدالت نرمال شدهمیانگین شاخص احساس عدالتشهرستانردیف
برحسب صفر تا 100 درصد

2/4971۳7/4277آبیک1

2/77۳144/۳264آوج2

2/822745/566۳البرز3

2/954148/852بوئین زهرا4

کستان5 2/600140/0024تا

2/4۳۳۳۳5/8۳۳7قزوین6

ج از نظرسنجی انجام یافته در سطح استان در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

بــه منظــور فراهم شــدن امــکان مقایســه مطلوب تــر احســاس عدالت در شهرســتان های اســتان، 
کشیده شده است. داده های منعکس شده در جدول فوق در قالب نمودار شکل )10-9( به تصویر 

ج از نظرسنجی انجام یافته در  شــکل 10-9. مقایســه احساس عدالت در شهرســتان های استان قزوین. منبع: مستخر
فرایند اجرای پژوهش

مقایســه شــاخص احســاس عدالت نرمال شده برحســب صفر تا 100 در بین شهرستان های استان 
کــه پایین ترین میزان این شــاخص مربوط به شهرســتان قزوین و باالترین  قزویــن نشــان می دهد 

میزان این شاخص مربوط به شهرستان بوئین زهرا است.
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مقدار شــاخص احساس عدالت نرمال شــده برای شهرستان آبیک معادل ۳7.42 از 100 برآورد   
که پایین تر از میانگین مورد انتظار )عدد 50 درصد( قرار دارد. لذا در این شهرستان  شده است 

ک و احساس شهروندان از عدالت موجود پایین تر از حد متوسط ارزیابی می شود. ادرا
مقدار شــاخص احســاس عدالت نرمال شــده برای شهرســتان آوج معادل 44.۳2 از 100 برآورد   

که پایین تر از میانگین مورد انتظار )عدد 50 درصد( قرار دارد. لذا در این شهرستان  شده است 
ک و احساس شهروندان از عدالت موجود پایین تر از حد متوسط ارزیابی می شود. ادرا

مقدار شــاخص احســاس عدالت نرمال شــده برای شهرســتان البرز معادل 45.56 از 100 برآورد   
که پایین تر از میانگین مورد انتظار )عدد 50 درصد( قرار دارد. لذا در این شهرستان  شده است 

ک و احساس شهروندان از عدالت موجود پایین تر از حد متوسط ارزیابی می شود. ادرا
مقدار شــاخص احســاس عدالت نرمال شــده برای شهرســتان بوئین زهرا معادل 48.85 از 100   

کــه پایین تر از میانگیــن مورد انتظــار )عدد 50 درصــد( قرار دارد. لــذا در این  بــرآورد شــده اســت 
ک و احســاس شــهروندان از عدالــت موجــود پایین تــر از حــد متوســط ارزیابــی  شهرســتان ادرا

می شود.
کســتان معادل 40 از 100 برآورد    مقدار شــاخص احســاس عدالت نرمال شــده برای شهرســتان تا

که پایین تر از میانگین مورد انتظار )عدد 50 درصد( قرار دارد. لذا در این شهرستان  شده است 
ک و احساس شهروندان از عدالت موجود پایین تر از حد متوسط ارزیابی می شود. ادرا

مقدار شاخص احساس عدالت نرمال شده برای شهرستان قزوین معادل ۳5.8۳ از 100 برآورد   
که پایین تر از میانگین مورد انتظار )عدد 50 درصد( قرار دارد. لذا در این شهرستان  شده است 

ک و احساس شهروندان از عدالت موجود پایین تر از حد متوسط ارزیابی می شود. ادرا

10-1-3-2- وضعیت شاخص احساس عدالت اقتصادی
امتیــازات مربوط به شــاخص احســاس عدالت اقتصادی با اســتفاده از داده های به دســت آمده از 

گرفته و نتایج آن در جدول )10-18( منعکس شده است. نظرسنجی مورد محاسبه قرار 
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جدول 10-18. امتیازات مربوط به احساس عدالت اقتصادی در شهرستان های استان قزوین

 میانگین شاخص احساس عدالتشهرستانردیف
اقتصادی

 شاخص احساس عدالت اقتصادی نرمال
شده برحسب صفر تا 100 درصد

2/181۳29/5۳22آبیک1

2/700742/517آوج2

2/52۳۳۳8/08۳5البرز3

2/72294۳/07۳2بوئین زهرا4

کستان5 2/5187۳7/9677تا

2/۳788۳4/4702قزوین6

ج از نظرسنجی انجام یافته در سطح استان در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

بــه منظور فراهم شــدن امکان مقایســه مطلوب تر احســاس عدالــت اقتصادی در شهرســتان های 
کشــیده  اســتان، داده های منعکس شــده در جدول فوق در قالب نمودار شــکل )10-10( به تصویر 

شده است.

ج از نظرسنجی انجام یافته  شــکل 10-10. احســاس عدالت اقتصادی در شهرستان های اســتان قزوین. منبع: مستخر
در فرایند اجرای پژوهش
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بیــن    در   100 تــا  صفــر  برحســب  شــده  نرمــال  اقتصــادی  عدالــت  احســاس  شــاخص  مقایســه 
کــه پایین ترین میــزان این شــاخص مربوط به  شهرســتان های اســتان قزویــن نشــان می دهــد 

شهرستان آبیک و باالترین میزان این شاخص مربوط به شهرستان بوئین زهرا است.
مقدار شــاخص احســاس عدالت اقتصادی نرمال شــده برای شهرســتان آبیک معادل 29.5۳   

که پایین تــر از میانگین مورد انتظــار )عدد 50 درصد( قــرار دارد. لذا در  از 100 بــرآورد شــده اســت 
ک و احســاس شــهروندان از عدالت موجود پایین تر از حد متوســط ارزیابی  این شهرســتان ادرا

می شود.
مقدار شــاخص احســاس عدالت اقتصادی نرمال شــده برای شهرســتان آوج معادل 42.52 از   

کــه پایین تــر از میانگین مــورد انتظــار )عدد 50 درصــد( قــرار دارد. لذا در  100 بــرآورد شــده اســت 
ک و احســاس شــهروندان از عدالت موجود پایین تر از حد متوســط ارزیابی  این شهرســتان ادرا

می شود.
مقدار شــاخص احســاس عدالت اقتصادی نرمال شــده برای شهرســتان البرز معادل ۳8.08 از   

کــه پایین تــر از میانگین مــورد انتظــار )عدد 50 درصــد( قــرار دارد. لذا در  100 بــرآورد شــده اســت 
ک و احســاس شــهروندان از عدالت موجود پایین تر از حد متوســط ارزیابی  این شهرســتان ادرا

می شود.
مقــدار شــاخص احســاس عدالــت اقتصــادی نرمــال شــده بــرای شهرســتان بوئین زهــرا معادل   

که پایین تر از میانگین مورد انتظار )عــدد 50 درصد( قرار دارد.  4۳.07 از 100 بــرآورد شــده اســت 
ک و احســاس شــهروندان از عدالــت موجود پایین تر از حد متوســط  لــذا در این شهرســتان ادرا

ارزیابی می شود.
کستان معادل ۳7.96    مقدار شاخص احساس عدالت اقتصادی نرمال شده برای شهرستان تا

که پایین تــر از میانگین مورد انتظــار )عدد 50 درصد( قــرار دارد. لذا در  از 100 بــرآورد شــده اســت 
ک و احســاس شــهروندان از عدالت موجود پایین تر از حد متوســط ارزیابی  این شهرســتان ادرا

می شود.
مقدار شــاخص احســاس عدالت اقتصادی نرمال شده برای شهرســتان قزوین معادل ۳4.47   

که پایین تــر از میانگین مورد انتظــار )عدد 50 درصد( قــرار دارد. لذا در  از 100 بــرآورد شــده اســت 
ک و احســاس شــهروندان از عدالت موجود پایین تر از حد متوســط ارزیابی  این شهرســتان ادرا

می شود.
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10-1-3-3- وضعیت شاخص احساس عدالت آموزشی
امتیــازات مربــوط به شــاخص احســاس عدالت آموزشــی بــا اســتفاده از داده های به دســت آمده از 

گرفته و نتایج آن در جدول )10-19( منعکس شده است. نظرسنجی مورد محاسبه قرار 

جدول 10-19. امتیازات مربوط به احساس عدالت آموزشی در شهرستان های استان قزوین

 میانگین شاخص احساس عدالتشهرستانردیف
اقتصادی

 شاخص احساس عدالت اقتصادی نرمال
شده برحسب صفر تا 100 درصد

2/5596۳8/9912آبیک1
2/900547/5128آوج2
2/909147/727۳البرز3
2/968249/20۳8بوئین زهرا4
کستان5 2/74114۳/5268تا
2/5689۳9/2229قزوین6

ج از نظرسنجی انجام یافته در سطح استان در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

بــه منظــور فراهــم شــدن امــکان مقایســه مطلوب تر احســاس عدالت آموزشــی در شهرســتان های 
اســتان قزویــن، داده هــای منعکس شــده در جدول فــوق در قالب نمودار شــکل )10-11( به تصویر 

کشیده شده است.

شکل 10-11. احساس عدالت آموزشی در شهرستان های استان قزوین
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مقایسه شاخص احساس عدالت آموزشی نرمال شده برحسب صفر تا 100 در بین شهرستان های   
که پایین ترین میزان این شــاخص مربوط به شهرســتان آبیک و  اســتان قزوین نشــان می دهد 

باالترین میزان این شاخص مربوط به شهرستان بوئین زهرا است.
مقدار شــاخص احســاس عدالت آموزشــی نرمال شــده برای شهرســتان آبیک معادل ۳8.99 از   

کــه پایین تــر از میانگین مــورد انتظــار )عدد 50 درصــد( قــرار دارد. لذا در  100 بــرآورد شــده اســت 
ک و احســاس شــهروندان از عدالت آموزشی موجود پایین تر از حد متوسط  این شهرســتان ادرا

ارزیابی می شود.
مقــدار شــاخص احســاس عدالت آموزشــی نرمال شــده بــرای شهرســتان آوج معــادل 47.51 از   

کــه پایین تــر از میانگین مــورد انتظــار )عدد 50 درصــد( قــرار دارد. لذا در  100 بــرآورد شــده اســت 
ک و احســاس شــهروندان از عدالت آموزشی موجود پایین تر از حد متوسط  این شهرســتان ادرا

ارزیابی می شود.
مقدار شــاخص احســاس عدالت آموزشــی نرمال شــده برای شهرســتان البرز معــادل 47.72 از   

کــه پایین تــر از میانگین مــورد انتظــار )عدد 50 درصــد( قــرار دارد. لذا در  100 بــرآورد شــده اســت 
ک و احســاس شــهروندان از عدالت آموزشی موجود پایین تر از حد متوسط  این شهرســتان ادرا

ارزیابی می شود.
مقدار شــاخص احساس عدالت آموزشــی نرمال شده برای شهرستان بوئین زهرا معادل 49.20   

که پایین تــر از میانگین مورد انتظــار )عدد 50 درصد( قــرار دارد. لذا در  از 100 بــرآورد شــده اســت 
ک و احســاس شــهروندان از عدالت آموزشی موجود پایین تر از حد متوسط  این شهرســتان ادرا

ارزیابی می شود.
کستان معادل 4۳.52    مقدار شــاخص احساس عدالت آموزشــی نرمال شده برای شهرستان تا

که پایین تــر از میانگین مورد انتظــار )عدد 50 درصد( قــرار دارد. لذا در  از 100 بــرآورد شــده اســت 
ک و احســاس شــهروندان از عدالت آموزشی موجود پایین تر از حد متوسط  این شهرســتان ادرا

ارزیابی می شود.
مقدار شــاخص احســاس عدالت آموزشــی نرمال شده برای شهرســتان قزوین معادل ۳9.22 از   

کــه پایین تــر از میانگین مــورد انتظــار )عدد 50 درصــد( قــرار دارد. لذا در  100 بــرآورد شــده اســت 
ک و احســاس شــهروندان از عدالت آموزشی موجود پایین تر از حد متوسط  این شهرســتان ادرا

ارزیابی می شود.
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10-1-3-4- وضعیت شاخص احساس عدالت بهداشتی
امتیازات مربوط به شــاخص احســاس عدالت بهداشــتی با اســتفاده از داده های به دســت آمده از 

گرفته و نتایج آن در جدول )10-20( منعکس شده است. نظرسنجی مورد محاسبه قرار 

جدول 10-20. امتیازات مربوط به احساس عدالت بهداشتی در شهرستان های استان قزوین

 میانگین شاخص احساس عدالتشهرستانردیف
بهداشتی

 شاخص احساس عدالت بهداشتی نرمال
شده برحسب صفر تا 100 درصد

2/612۳40/۳07آبیک1
2/74744۳/6862آوج2
۳/007450/184۳البرز3
2/96549/1242بوئین زهرا4
کستان5 2/682442/0599تا
2/5851۳9/627۳قزوین6

ج از نظرسنجی انجام یافته در سطح استان در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

بــه منظور فراهم شــدن امکان مقایســه مطلوب تر احســاس عدالت بهداشــتی در شهرســتان های 
اســتان قزویــن، داده های منعکس شــده در جدول فــوق در قالب نمودار شــکل )10-12( به تصویر 

کشیده شده است.

ج از نظرسنجی انجام یافته  شــکل 10-12. احساس عدالت بهداشــتی در شهرستان های استان قزوین. منبع: مستخر
در فرایند اجرای پژوهش
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بیــن    در   100 تــا  صفــر  برحســب  شــده  نرمــال  بهداشــتی  عدالــت  احســاس  شــاخص  مقایســه 
کــه پایین ترین میــزان این شــاخص مربوط به  شهرســتان های اســتان قزویــن نشــان می دهــد 

شهرستان قزوین و باالترین میزان این شاخص مربوط به شهرستان البرز است.
مقدار شــاخص احســاس عدالت بهداشــتی نرمال شده برای شهرســتان آبیک معادل 40.۳0 از   

کــه پایین تــر از میانگین مــورد انتظــار )عدد 50 درصــد( قــرار دارد. لذا در  100 بــرآورد شــده اســت 
ک و احســاس شــهروندان از عدالت موجود پایین تر از حد متوســط ارزیابی  این شهرســتان ادرا

می شود.
مقدار شــاخص احســاس عدالت بهداشــتی نرمال شــده برای شهرســتان آوج معادل 4۳.68 از   

کــه پایین تــر از میانگین مــورد انتظــار )عدد 50 درصــد( قــرار دارد. لذا در  100 بــرآورد شــده اســت 
ک و احســاس شــهروندان از عدالت موجود پایین تر از حد متوســط ارزیابی  این شهرســتان ادرا

می شود.
مقدار شاخص احساس عدالت بهداشتی نرمال شده برای شهرستان البرز معادل 50.18 از 100   

برآورد شده است معادل میانگین مورد انتظار )عدد 50 درصد( قرار دارد. لذا در این شهرستان 
ک و احساس شهروندان از عدالت موجود در حد متوسط ارزیابی می شود. ادرا

مقدار شاخص احساس عدالت بهداشتی نرمال شده برای شهرستان بوئین زهرا معادل 49.12   
که پایین تــر از میانگین مورد انتظــار )عدد 50 درصد( قــرار دارد. لذا در  از 100 بــرآورد شــده اســت 
ک و احســاس شــهروندان از عدالت موجود پایین تر از حد متوســط ارزیابی  این شهرســتان ادرا

می شود.
کستان معادل 42.05    مقدار شاخص احساس عدالت بهداشتی نرمال شده برای شهرستان تا

که پایین تــر از میانگین مورد انتظــار )عدد 50 درصد( قــرار دارد. لذا در  از 100 بــرآورد شــده اســت 
ک و احســاس شــهروندان از عدالت موجود پایین تر از حد متوســط ارزیابی  این شهرســتان ادرا

می شود.
مقدار شــاخص احســاس عدالت بهداشــتی نرمال شده برای شهرســتان قزوین معادل ۳9.62   

که پایین تــر از میانگین مورد انتظــار )عدد 50 درصد( قــرار دارد. لذا در  از 100 بــرآورد شــده اســت 
ک و احســاس شــهروندان از عدالت موجود پایین تر از حد متوســط ارزیابی  این شهرســتان ادرا

می شود.
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10-1-3-5- وضعیت شاخص احساس عدالت جنسیتی
امتیازات مربوط به شــاخص احســاس عدالت جنســیتی با اســتفاده از داده های به دســت آمده از 

گرفته و نتایج آن در جدول )10-21( منعکس شده است. نظرسنجی مورد محاسبه قرار 

جدول 10-21. امتیازات مربوط به احساس عدالت جنسیتی در شهرستان های استان قزوین

 میانگین شاخص احساس عدالتشهرستانردیف
جنسیتی

 شاخص احساس عدالت جنسیتی نرمال
شده برحسب صفر تا 100 درصد

2/661441/5۳51آبیک1
2/971949/2985آوج2
2/982849/5700البرز3
۳/14015۳/50۳2بوئین زهرا4
کستان5 2/74114۳/5268تا
2/5176۳7/9۳95قزوین6

ج از نظرسنجی انجام یافته در سطح استان در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

به منظور فراهم شــدن امکان مقایســه مطلوب تر احســاس عدالت جنســیتی در مناطق شــهری و 
روستایی استان، داده های منعکس شده در جدول فوق در قالب نمودار شکل )10-1۳( به تصویر 

کشیده شده است.

ج از نظرسنجی انجام یافته  شــکل 10-1۳. احساس عدالت جنسیتی در شهرســتان های استان قزوین. منبع: مستخر
در فرایند اجرای پژوهش
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بیــن    در   100 تــا  صفــر  برحســب  شــده  نرمــال  جنســیتی  عدالــت  احســاس  شــاخص  مقایســه 
کــه پایین ترین میــزان این شــاخص مربوط به  شهرســتان های اســتان قزویــن نشــان می دهــد 

شهرستان قزوین و باالترین میزان این شاخص مربوط به شهرستان بوئین زهرا است.
مقدار شــاخص احســاس عدالت جنسیتی نرمال شده برای شهرســتان آبیک معادل 41.5۳ از   

کــه پایین تــر از میانگین مــورد انتظــار )عدد 50 درصــد( قــرار دارد. لذا در  100 بــرآورد شــده اســت 
ک و احساس شهروندان از عدالت جنسیتی موجود پایین تر از حد متوسط  این شهرستان ادرا

ارزیابی می شود.
مقدار شــاخص احســاس عدالت جنســیتی نرمال شــده برای شهرســتان آوج معادل 49.29 از   

کــه پایین تــر از میانگین مــورد انتظــار )عدد 50 درصــد( قــرار دارد. لذا در  100 بــرآورد شــده اســت 
ک و احساس شهروندان از عدالت جنسیتی موجود پایین تر از حد متوسط  این شهرستان ادرا

ارزیابی می شود.
مقدار شاخص احساس عدالت جنسیتی نرمال شده برای شهرستان البرز معادل 49.56 از 100   

برآورد شده است معادل میانگین مورد انتظار )عدد 50 درصد( قرار دارد. لذا در این شهرستان 
ک و احساس شهروندان از عدالت جنسیتی موجود در حد متوسط ارزیابی می شود. ادرا

مقدار شاخص احساس عدالت جنسیتی نرمال شده برای شهرستان بوئین زهرا معادل 5۳.۳0   
که تقریبا اندکی باالتر از میانگین مورد انتظار )عدد 50 درصد( قرار دارد.  از 100 برآورد شده است 
کمی باالتر از حد  ک و احساس شهروندان از عدالت جنسیتی موجود  لذا در این شهرستان ادرا

متوسط ارزیابی می شود.
کستان معادل 4۳.52    مقدار شاخص احساس عدالت جنسیتی نرمال شده برای شهرستان تا

که پایین تــر از میانگین مورد انتظــار )عدد 50 درصد( قــرار دارد. لذا در  از 100 بــرآورد شــده اســت 
ک و احساس شهروندان از عدالت جنسیتی موجود پایین تر از حد متوسط  این شهرستان ادرا

ارزیابی می شود.
مقدار شــاخص احســاس عدالت جنســیتی نرمال شده برای شهرســتان قزوین معادل ۳7.9۳   

که پایین تــر از میانگین مورد انتظــار )عدد 50 درصد( قــرار دارد. لذا در  از 100 بــرآورد شــده اســت 
ک و احساس شهروندان از عدالت جنسیتی موجود پایین تر از حد متوسط  این شهرستان ادرا

ارزیابی می شود.
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10-1-3-6- وضعیت عدالت رویه ای
امتیــازات مربوط به شــاخص عدالت رویه ای با اســتفاده از داده های به دســت آمده از نظرســنجی 

گرفته و نتایج آن در جدول )10-22( منعکس شده است. مورد محاسبه قرار 

جدول 10-22. امتیازات مربوط به احساس عدالت رویه ای در شهرستان های استان قزوین

 شاخص عدالت رویه ای نرمال شدهمیانگین شاخص عدالت رویه ایشهرستانردیف
برحسب صفر تا 100 درصد

2/5111۳7/7778آبیک1
2/7۳214۳/۳0۳6آوج2
2/767444/1851البرز3
2/984649/6152بوئین زهرا4
کستان5 2/572۳۳9/۳070تا

2/۳985۳4/9625قزوین6

ج از نظرسنجی انجام یافته در سطح استان در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

بــه منظــور فراهم شــدن امــکان مقایســه مطلوب تــر احســاس عدالت رویــه ای در شهرســتان های 
اســتان قزویــن، داده های منعکس شــده در جــدول فوق در قالب نمودار شــکل )10-14( به تصویر 

کشیده شده است.

ج از نظرسنجی انجام یافته در  شکل 10-14: احساس عدالت رویه ای در شهرستان های استان قزوین. منبع: مستخر
فرایند اجرای پژوهش
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مقایسه شاخص عدالت رویه ای نرمال شده برحسب صفر تا 100 در بین شهرستان های استان   
که پایین ترین میزان این شاخص مربوط به شهرستان قزوین و باالترین  قزوین نشان می دهد 

میزان این شاخص مربوط به شهرستان بوئین زهرا است.
مقدار شــاخص عدالت رویه ای نرمال شــده برای شهرســتان آبیک معادل ۳7.77 از 100 برآورد   

که پایین تر از میانگین مورد انتظار )عدد 50 درصد( قرار دارد. لذا در این شهرستان  شده است 
ک و احساس شهروندان از عدالت رویه ای موجود پایین تر از حد متوسط ارزیابی می شود. ادرا

مقدار شاخص عدالت رویه ای نرمال شده برای شهرستان آوج معادل 4۳.۳ از 100 برآورد شده   
کــه پایین تــر از میانگیــن مــورد انتظار )عــدد 50 درصــد( قــرار دارد. لذا در این شهرســتان  اســت 
ک و احساس شهروندان از عدالت رویه ای موجود پایین تر از حد متوسط ارزیابی می شود. ادرا

مقــدار شــاخص عدالــت رویه ای نرمال شــده برای شهرســتان البــرز معــادل 44.18 از 100 برآورد   
ک  شده است معادل میانگین مورد انتظار )عدد 50 درصد( قرار دارد. لذا در این شهرستان ادرا

و احساس شهروندان از عدالت رویه ای موجود در حد متوسط ارزیابی می شود.
مقــدار شــاخص عدالــت رویه ای نرمال شــده بــرای شهرســتان بوئین زهــرا معــادل 49.61 از 100   

که تقریبا معادل میانگین مورد انتظار )عدد 50 درصد( قرار دارد. لذا در این  برآورد شــده اســت 
ک و احســاس شــهروندان از عدالت رویه ای موجود معادل حد متوسط ارزیابی  شهرســتان ادرا

می شود.
کستان معادل ۳9.۳0 از 100 برآورد    مقدار شاخص عدالت رویه ای نرمال شده برای شهرستان تا

که پایین تر از میانگین مورد انتظار )عدد 50 درصد( قرار دارد. لذا در این شهرستان  شده است 
ک و احساس شهروندان از عدالت رویه ای موجود پایین تر از حد متوسط ارزیابی می شود. ادرا

مقدار شــاخص عدالت رویه ای نرمال شــده برای شهرســتان قزوین معادل ۳4.96 از 100 برآورد   
که پایین تر از میانگین مورد انتظار )عدد 50 درصد( قرار دارد. لذا در این شهرستان  شده است 

ک و احساس شهروندان از عدالت رویه ای پایین تر از حد متوسط ارزیابی می شود. ادرا

10-1-3-7- وضعیت عدالت توزیعی
امتیــازات مربــوط به شــاخص عدالت توزیعی با اســتفاده از داده های به دســت آمده از نظرســنجی 

گرفته و نتایج آن در جدول )10-2۳( منعکس شده است. مورد محاسبه قرار 
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جدول 10-2۳. امتیازات مربوط به احساس عدالت توزیعی در شهرستان های استان قزوین

 شاخص عدالت توزیعی نرمال شدهمیانگین شاخص عدالت توزیعیشهرستانردیف
برحسب صفر تا 100 درصد

2/42۳9۳5/5965آبیک1

2/5296۳8/2۳98آوج2

2/699842/49۳9البرز3

2/8۳8245/9554بوئین زهرا4

کستان5 2/۳796۳4/4898تا

2/2267۳0/6681قزوین6

ج از نظرسنجی انجام یافته در سطح استان در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

بــه منظــور فراهــم شــدن امــکان مقایســه مطلوب تر احســاس عدالــت توزیعــی در شهرســتان های 
کشیده  اســتان، داده های منعکس شــده در جدول فوق در قالب نمودار شــکل )10-15( به تصویر 

شده است.

ج از نظرسنجی انجام یافته در  شــکل 10-15: احســاس عدالت توزیعی در شهرستان های استان قزوین. منبع: مستخر
فرایند اجرای پژوهش
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مقایســه شــاخص عدالت توزیعی نرمال شده برحسب صفر تا 100 در بین شهرستان های استان   
که پایین ترین میزان این شاخص مربوط به شهرستان قزوین و باالترین  قزوین نشان می دهد 

میزان این شاخص مربوط به شهرستان بوئین زهرا است.
مقــدار شــاخص عدالت توزیعی نرمال شــده برای شهرســتان آبیک معــادل ۳5.59 از 100 برآورد   

که پایین تر از میانگین مورد انتظار )عدد 50 درصد( قرار دارد. لذا در این شهرستان  شده است 
ک و احساس شهروندان از عدالت توزیعی موجود پایین تر از حد متوسط ارزیابی می شود. ادرا

مقــدار شــاخص عدالــت توزیعــی نرمال شــده بــرای شهرســتان آوج معــادل ۳8.24 از 100 برآورد   
که پایین تر از میانگین مورد انتظار )عدد 50 درصد( قرار دارد. لذا در این شهرستان  شده است 
ک و احساس شهروندان از عدالت توزیعی موجود پایین تر از حد متوسط ارزیابی می شود. ادرا

مقدار شاخص عدالت توزیعی نرمال شده برای شهرستان البرز معادل42.49 از 100 برآورد شده   
ک و  اســت معــادل میانگیــن مــورد انتظار )عدد 50 درصد( قــرار دارد. لذا در این شهرســتان ادرا

احساس شهروندان از عدالت توزیعی موجود در حد متوسط ارزیابی می شود.
مقــدار شــاخص عدالــت توزیعی نرمال شــده بــرای شهرســتان بوئین زهــرا معــادل 49.96 از 100   

که تقریبا معادل میانگین مورد انتظار )عدد 50 درصد( قرار دارد. لذا در این  برآورد شــده اســت 
ک و احســاس شــهروندان از عدالت توزیعی موجود معادل حد متوسط ارزیابی  شهرســتان ادرا

می شود.
کستان معادل ۳4.49 از 100 برآورد    مقدار شاخص عدالت توزیعی نرمال شده برای شهرستان تا

که پایین تر از میانگین مورد انتظار )عدد 50 درصد( قرار دارد. لذا در این شهرستان  شده است 
ک و احساس شهروندان از عدالت توزیعی موجود پایین تر از حد متوسط ارزیابی می شود. ادرا

مقدار شــاخص عدالت توزیعی نرمال شــده برای شهرســتان قزوین معادل ۳0.67 از 100 برآورد   
که پایین تر از میانگین مورد انتظار )عدد 50 درصد( قرار دارد. لذا در این شهرستان  شده است 

ک و احساس شهروندان از عدالت توزیعی پایین تر از حد متوسط ارزیابی می شود. ادرا

10-1-3-8- وضعیت آزادی های اساسی
امتیازات مربوط به شاخص آزادی های اساسی با استفاده از داده های به دست آمده از نظرسنجی 

گرفته و نتایج آن در جدول )10-24( منعکس شده است. مورد محاسبه قرار 
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جدول 10-24. امتیازات مربوط به آزادی های اساسی در شهرستان های استان قزوین

 شاخص آزادی های اساسی نرمال شدهمیانگین شاخص آزادی های اساسیشهرستانردیف
برحسب صفر تا 100 درصد

2.5۳02۳8.2544آبیک1

2.829145.727آوج2

2.868846.7199البرز3

۳.059651.4889بوئین زهرا4

کستان5 2.5656۳9.1۳9تا

2.۳578۳۳.9451قزوین6

ج از نظرسنجی انجام یافته در سطح استان در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

بــه منظــور فراهم شــدن امکان مقایســه مطلوب تر آزادی های اساســی در شهرســتان های اســتان 
کشــیده  قزوین، داده های منعکس شــده در جدول فوق در قالب نمودار شــکل )10-16( به تصویر 

شده است.

ج از نظرســنجی انجام یافته در  شــکل 10-16: آزادی هــای اساســی در شهرســتان های اســتان قزویــن. منبــع: مســتخر
فرایند اجرای پژوهش
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مقایســه شــاخص آزادی های اساســی نرمال شــده برحســب صفر تا 100 در بین شهرســتان های   
که پایین ترین میزان این شــاخص مربوط به شهرستان قزوین و  اســتان قزوین نشــان می دهد 

باالترین میزان این شاخص مربوط به شهرستان بوئین زهرا است.
مقــدار شــاخص آزادی هــای اساســی نرمال شــده برای شهرســتان آبیــک معــادل ۳8.25 از 100   

کــه پایین تر از میانگیــن مورد انتظــار )عدد 50 درصــد( قرار دارد. لــذا در این  بــرآورد شــده اســت 
ک و احســاس شــهروندان از آزادی های اساســی موجود پایین تر از حد متوسط  شهرســتان ادرا

ارزیابی می شود.
مقدار شــاخص آزادی های اساســی نرمال شده برای شهرستان آوج معادل 46.71 از 100 برآورد   

که پایین تر از میانگین مورد انتظار )عدد 50 درصد( قرار دارد. لذا در این شهرستان  شده است 
ک و احســاس شــهروندان از آزادی هــای اساســی موجــود پایین تــر از حــد متوســط ارزیابــی  ادرا

می شود.
مقدار شــاخص آزادی های اساســی نرمال شده برای شهرستان البرز معادل 51.49 از 100 برآورد   

ک  شده است معادل میانگین مورد انتظار )عدد 50 درصد( قرار دارد. لذا در این شهرستان ادرا
و احساس شهروندان از آزادی های اساسی موجود در حد متوسط ارزیابی می شود.

مقــدار شــاخص آزادی های اساســی نرمال شــده بــرای شهرســتان بوئین زهرا معــادل 49.96 از   
کــه تقریبا معادل میانگین مورد انتظار )عــدد 50 درصد( قرار دارد. لذا در  100 برآورد شــده اســت 
ک و احســاس شهروندان از آزادی های اساسی موجود معادل حد متوسط  این شهرســتان ادرا

ارزیابی می شود.
کســتان معادل ۳9.14 از 100    مقدار شــاخص آزادی های اساســی نرمال شــده برای شهرستان تا

کــه پایین تر از میانگیــن مورد انتظــار )عدد 50 درصــد( قرار دارد. لــذا در این  بــرآورد شــده اســت 
ک و احســاس شــهروندان از آزادی های اساســی موجود پایین تر از حد متوسط  شهرســتان ادرا

ارزیابی می شود.
مقــدار شــاخص آزادی های اساســی نرمال شــده برای شهرســتان قزوین معــادل ۳۳.95 از 100   

کــه پایین تر از میانگیــن مورد انتظــار )عدد 50 درصــد( قرار دارد. لــذا در این  بــرآورد شــده اســت 
ک و احســاس شــهروندان از آزادی های اساســی پایین تر از حد متوسط ارزیابی  شهرســتان ادرا

می شود.
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10-2-تحلیل های مبتنی بر آمار استنباطی
گرفته در بخش قبل صرفا از منظر آمار توصیفی و مبتنی بر داده های  تحلیل های توصیفی صورت 
کل جامعــه آمــاری صورت پذیرفته اســت. به منظور بررســی  جمع آوری شــده از نمونــه منتخــب از 
کل جامعه آماری الزم  درجــه و امکان تعمیم پذیری نتایج به دســت آمده از نمونه مورد بررســی بــه 
اســت تا در قالب اســتنباط و اســتنتاج آماری و در چارچوب آزمون فرض بررســی های الزم صورت 
گرفته اســت تا بر اســاس آن در  پذیرد. در این بخش ابتدا نرمال بودن متغیرهای مورد آزمون قرار 
خصوص استفاده از آزمون های پارامتریک یا ناپرامتریک تصمیم گیری شود. همچنین معنی داری 
گویه های مرتبط با احســاس عدالت با توجه به نــوع توزیع هر متغیر با  آمــاری هــر یــک از متغیرها و 
گرفته است. عالوه بر  اســتفاده از آماره های آزمون t مســتقل یا آزمون دوجمله ای مورد بررســی قرار 
گی های  این، با استفاده از تحلیل واریانس تفاوت در احساس عدالت پاسخگویان به توجه به ویژ
گرفته اســت. بــرای اولویت بنــدی عوامــل و ابعاد  شــخصیتی و اجتماعــی آن هــا مــورد بررســی قــرار 
احســاس عدالت نیز از آزمون فریدمن1 اســتفاده  شــده و برای نشــان دادن وضعیت آن ها از نمودار 

گرفته شده است. تار عنکبوتی بهره 

10-2-1- بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها
کلوموگروف- اســمیرونف2  به منظور بررســی نرمال بودن متغیرهای مدنظر در این تحقیق از آزمون 
اســتفاده شــده اســت. نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرها با اســتفاده از این آزمون در جدول )10-

25( ارائه شده است.

1-  Frierdman3
2-  Kolmogrov- Smirnov )KS test(
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جدول 10-25. بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق

اد
ابع

در
ه 

گوی
ره 

ما
 ش

مه
شنا

رس
پ

کستانبوئین زهراالبرزآوجآبیک قزوینتا

ون
آزم

ره 
ما

آ

ی
دار

ی 
معن

ح 
سط

ون
آزم

ه 
یج

نت

ون
آزم

ره 
ما

آ

ی
دار

ی 
معن

ح 
سط

ون
آزم

ه 
یج

نت

ون
آزم

ره 
ما

آ

ی
دار

ی 
معن

ح 
سط

ون
آزم

ه 
یج

نت

ون
آزم

ره 
ما

آ

ی
دار

ی 
معن

ح 
سط

ون
آزم

ه 
یج

نت

ون
آزم

ره 
ما

آ

ی
دار

ی 
معن

ح 
سط

ون
آزم

ه 
یج

نت

ون
آزم

ره 
ما

آ

ی
دار

ی 
معن

ح 
سط

ون
آزم

ه 
یج

نت

ی
اد

ص
اقت

ت 
دال

ع

غ0/220/00غ0/200/00غ0/190/00غ0/210/00غ0/220/00غ10/2۳0/00

غ0/220/00غ0/2۳0/00غ0/180/00غ0/210/00غ0/190/00غ20/200/00

غ0/200/00غ0/210/00غ0/180/00غ0/190/00غ0/180/00غ30/210/00

 میانگین
 عدالت

اقتصادی
غ0/150/00غ0/170/00غ0/090/00غ0/120/00غ0/160/00غ0/150/00

ی
زش

مو
ت آ

دال
ع

غ0/190/00غ0/200/00غ0/2۳0/00غ0/220/00غ0/290/00غ40/200/00

غ0/180/00غ0/220/00غ0/210/00غ0/190/00غ0/2۳0/00غ50/180/00

 میانگین
 عدالت
آموزشی

غ0/110/00غ0/180/00غ0/150/00غ0/1۳0/00غ0/220/00غ0/1۳0/00

ی
شت

دا
به

ت 
دال

غ0/170/00غ0/210/00غ0/180/00غ0/200/00غ0/240/00غ60/180/00ع

غ0/180/00غ0/250/00غ0/180/00غ0/200/00غ0/270/00غ70/180/00

 میانگین
 عدالت

بهداشتی
غ0/140/00غ0/170/00غ0/100/00غ0/140/00غ0/190/00غ0/1۳0/00

ی
سیت

جن
ت 

دال
غ0/170/00غ0/200/00غ0/190/00غ0/170/00غ0/250/00غ80/180/00ع

غ0/170/00غ0/220/00غ0/200/00غ0/170/00غ0/240/00غ90/160/00

 میانگین
 عدالت

جنسیتی
غ0/120/00غ0/190/00غ0/160/00غ0/1۳0/00غ0/220/00غ0/120/00
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اد
ابع

در
ه 

گوی
ره 

ما
 ش

مه
شنا

رس
پ

کستانبوئین زهراالبرزآوجآبیک قزوینتا

ون
آزم

ره 
ما

آ

ی
دار

ی 
معن

ح 
سط

ون
آزم

ه 
یج

نت

ون
آزم

ره 
ما

آ

ی
دار

ی 
معن

ح 
سط

ون
آزم

ه 
یج

نت

ون
آزم

ره 
ما

آ

ی
دار

ی 
معن

ح 
سط

ون
آزم

ه 
یج

نت

ون
آزم

ره 
ما

آ

ی
دار

ی 
معن

ح 
سط

ون
آزم

ه 
یج

نت

ون
آزم

ره 
ما

آ

ی
دار

ی 
معن

ح 
سط

ون
آزم

ه 
یج

نت

ون
آزم

ره 
ما

آ

ی
دار

ی 
معن

ح 
سط

ون
آزم

ه 
یج

نت

ی
ه ا

روی
ت 

دال
ع

غ0/210/00غ0/200/00غ0/180/00غ0/180/00غ0/210/00غ100/200/00

غ0/180/00غ0/200/00غ0/170/00غ0/160/00غ0/240/00غ110/190/00

غ0/220/00غ0/200/00غ0/190/00غ0/200/00غ0/200/00غ120/170/00

غ0/2۳0/00غ0/210/00غ0/190/00غ0/160/00غ0/190/00غ130/180/00

غ0/200/00غ0/190/00غ0/220/00غ0/260/00غ0/250/00غ140/180/00

غ0/2۳0/00غ0/240/00غ0/180/00غ0/210/00غ0/200/00غ150/200/00

 میانگین
  عدالت
رویه ای

غ0/120/00غ0/080/00غ0/080/00غ0/080/00غ0/070/00غ0/120/00

ی
زیع

 تو
ت

دال
ع

غ0/190/00غ0/2۳0/00غ0/210/00غ0/170/00غ0/270/00غ160/180/00

غ0/2۳0/00غ0/2۳0/00غ0/200/00غ0/200/00غ0/240/00غ170/200/00

غ0/2۳0/00غ0/2۳0/00غ0/160/00غ0/180/00غ0/260/00غ180/2۳0/00

غ0/220/00غ0/220/00غ0/200/00غ0/200/00غ0/250/00غ190/200/00

غ0/2۳0/00غ0/240/00غ0/190/00غ0/200/00غ0/220/00غ200/190/00

 میانگین
   عدالت
توزیعی

غ0/120/00غ0/100/00غ0/100/00غ0/100/00غ0/080/00غ0/1۳0/00

ی
اس

اس
ی 

ها
ی 

زاد
آ

غ0.210.00غ0.200.00غ0.200.00غ0.170.00غ0.180.00غ210.180.00

غ0.200.00غ0.210.00غ0.220.00غ0.180.00غ0.2۳0.00غ220.190.00

غ0.210.00غ0.2۳0.00غ0.190.00غ0.210.00غ0.190.00غ230.200.00

غ0.210.00غ0.220.00غ0.190.00غ0.170.00غ0.180.00غ240.190.00

غ0.180.00غ0.200.00غ0.210.00غ0.190.00غ0.190.00غ250.170.00
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اد
ابع

در
ه 

گوی
ره 

ما
 ش

مه
شنا

رس
پ

کستانبوئین زهراالبرزآوجآبیک قزوینتا

ون
آزم

ره 
ما

آ

ی
دار

ی 
معن

ح 
سط

ون
آزم

ه 
یج

نت

ون
آزم

ره 
ما

آ

ی
دار

ی 
معن

ح 
سط

ون
آزم

ه 
یج

نت

ون
آزم

ره 
ما

آ

ی
دار

ی 
معن

ح 
سط

ون
آزم

ه 
یج

نت

ون
آزم

ره 
ما

آ

ی
دار

ی 
معن

ح 
سط

ون
آزم

ه 
یج

نت

ون
آزم

ره 
ما

آ

ی
دار

ی 
معن

ح 
سط

ون
آزم

ه 
یج

نت

ون
آزم

ره 
ما

آ

ی
دار

ی 
معن

ح 
سط

ون
آزم

ه 
یج

نت

ی
اس

اس
ی 

ها
ی 

زاد
آ

غ0.170.00غ0.200.00غ0.190.00غ0.210.00غ0.220.00غ260.190.00

غ0.200.00غ0.240.00غ0.220.00غ0.180.00غ0.220.00غ270.200.00

غ0.180.00غ0.180.00غ0.220.00غ0.140.00غ0.260.00غ280.160.00

غ0.180.00غ0.180.00غ0.190.00غ0.180.00غ0.260.00غ290.190.00

غ0.220.00غ0.180.00غ0.160.00غ0.170.00غ0.240.00غ300.180.00

 میانگین
  آزادی های

اساسی
غ0.100.00غ0.080.00غ0.080.00غ0.060.00غ0.080.00غ0.100.00

 میانگین
غ0.060.00غ0.050.02غ0.060.02غ0.070.00ن0.050.20غ0.110.00کل

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

در جــدول فــوق، حــرف )غ( در ســتون ســوم مربوط به هر شهرســتان نشــان دهنده نتیجــه آزمون 
نرمالیتــی مبنــی بــر غیرنرمــال بــودن متغیــر و حــرف )ن( در ســتون ســوم مربــوط به هر شهرســتان 
نشان دهنده نتیجه آزمون نرمالیتی مبنی بر نرمال بودن متغیر مربوطه است. با توجه به معنی دار 
کولوموگروف- اســمیرونف مربوط به تمامــی متغیرها در تمامی شهرســتان ها،  بــودن آمــاره آزمــون 
که  فــرض صفــر مبنــی بر نرمال بــودن توزیع ایــن متغیرهــا رد می گردد. ازاین رو اســتنباط می شــود 
متغیرهــای مذکــور از توزیــع نرمــال برخــوردار نبوده و بــرای انجــام آزمون های آمــاری مرتبط با این 
کلی  متغیرها الزم است از آزمون های ناپارامتریک استفاده نمود. البته فقط در خصوص میانگین 
احساس عدالت در شهرستان آوج آماره آزمون معنی دار نبوده و این متغیر از توزیع نرمال برخوردار 

است.
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ک عدالت در استان قزوین 10-2-2- تحلیل وضعیت احساس و ادرا
کلی ســعی شــده اســت تا وضعیت هر یک از ابعاد احساس عدالت بدون  در این بخش در یک دید 

گیرد. پرداختن به زیر مولفه های این شاخص ها، مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار 

10-2-2-1- آزمون معنی داری آماری ابعاد مختلف احساس عدالت
بــرای بررســی و تحلیــل میزان اهمیــت و معنی داری هر یــک از متغیرها و ابعاد عدالــت،  با توجه به 
گرفته شده است. نتیجه آزمون آماری  غیر نرمال بودن توزیع متغیرها، از آزمون دوجمله  ای1 بهره 
مربــوط بــه میــزان اهمیت و معنی داری هر یــک از ابعاد و همچنین میانگین آن هــا در جدول )10-

26( ارائه شده است.

جدول 10-26. آزمون اهمیت و معنی داری ابعاد احساس عدالت در شهرستان های استان قزوین

ت
دال

س ع
سا

اح
اد 

ابع

کستانبوئین زهراالبرزآوجآبیک قزوینتا

ها
خ 

اس
ل پ

ه ک
ن ب

ایی
ه پ

ط ب
وس

 مت
ی

ها
خ 

اس
ت پ

سب
ن

ی
دار

ی 
معن

ح 
سط

ون
آزم

ه 
یج

نت

ها
خ 

اس
ل پ

ه ک
ن ب

ایی
ه پ

ط ب
وس

 مت
ی

ها
خ 

اس
ت پ

سب
ن

ی
دار

ی 
معن

ح 
سط

ون
آزم

ه 
یج

نت

ها
خ 

اس
ل پ

ه ک
ن ب

ایی
ه پ

ط ب
وس

 مت
ی

ها
خ 

اس
ت پ

سب
ن

ی
دار

ی 
معن

ح 
سط

ون
آزم

ه 
یج

نت

ها
خ 

اس
ل پ

ه ک
ن ب

ایی
ه پ

ط ب
وس

 مت
ی

ها
خ 

اس
ت پ

سب
ن

ی
دار

ی 
معن

ح 
سط

ون
آزم

ه 
یج

نت

ها
خ 

اس
ل پ

ه ک
ن ب

ایی
ه پ

ط ب
وس

 مت
ی

ها
خ 

اس
ت پ

سب
ن

ی
دار

ی 
معن

ح 
سط

ون
آزم

ه 
یج

نت

ها
خ 

اس
ل پ

ه ک
ن ب

ایی
ه پ

ط ب
وس

 مت
ی

ها
خ 

اس
ت پ

سب
ن

ی
دار

ی 
معن

ح 
سط

ون
آزم

ه 
یج

نت

 بعد
اقتصادی

0/780/00*0/640/00*0/750/00*0/670/00*0/80/00*0/810/00*

*0/770/00*0/770/00*0/6۳0/00*0/670/00*0/680/00*0/740/00بعد آموزشی

 بعد سالمت
و بهداشت

0/710/00*0/740/00*0/640/00*0/610/00*0/780/00*0/740/00*

1-  Binomial
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 بعد
جنسیتی

0/690/00*0/610/00*0/640/00*0/5۳0/400/790/00*0/770/00*

 بعد عدالت
رویه ای

0/70/00*0/650/00*0/590/00*0/5۳0/400/750/00*0/780/00*

 بعد عدالت
توزیعی

0/720/00*0/770/00*0/620/00*0/560/04*0/780/00*0/820/00*

  بعد
 آزادی های

اساسی
0/670/00*0/60/01*0/570/01*0/460/1۳0/7۳0/00*0/780/00*

*0/760/00*0/51/000/770/00*0/610/00*0/610/00*0/70/00کل ابعاد

که با ستاره مشخص شده اند از نظر آماری در سطح 5 درصد معنی دار هستند * مواردی 

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

کل ابعاد ) کــه میانگین  کــه مالحظــه می شــود، آزمون دوجملــه ای مربوط بــه میانگین  همان گونــه 
هفت بعد عدالت اقتصادی، عدالت آموزشی، عدالت بهداشتی، عدالت جنسیتی، عدالت توزیعی، 
عدالت رویه ای و احســاس آزادی های اساســی را نشــان می دهد( در ســطح تمامی شهرستان ها از 
که میانگین ابعاد احســاس عدالت تفاوت معنی داری با  نظر آماری معنی دار بوده و مؤید آن اســت 
عدد ۳ )حد وســط نظرات( دارد. به عبارت دیگر با توجه به اینکه نســبت مشاهده شده پاسخ های 
کل پاســخ ها باالتر از 50 درصد اســت و این نســبت به بر اساس آماره آزمون  کمتر از حد متوســط به 
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که شــاخص  دوجملــه ای در ســطح 5 درصــد از نظــر آماری معنی دار اســت، لذا اســتنباط می شــود 
کلی احساس عدالت در تمامی شهرستان های شش گانه استان قزوین از حد متوسط مورد انتظار 

پایین تر است.

 تحلیــل تفکیکــی هــر یــک از ابعــاد احســاس عدالــت تصویــر دقیق تــری از وضعیــت عدالــت را ارائه 
می دهد. آزمون دوجمله ای مربوط به بعد عدالت اقتصادی از نظر آماری معنی دار بوده و ازاین رو 
میانگین احساس عدالت اقتصادی تفاوت معنی داری با عدد ۳ )حد وسط نظرات( دارد و با توجه 
که شــاخص احســاس  کلی از عدد ۳، اســتنباط می شــود  کمتر بودن میانگین احســاس عدالت  به 

عدالت در شهرستان های استان قزوین از حد متوسط مورد انتظار پایین تر است.

همچنین آزمون دوجمله ای مربوط به احســاس عدالت اقتصادی در ســطح تمامی شهرســتان ها 
که میانگین ابعاد احســاس عدالت اقتصادی تفاوت  از نظــر آمــاری معنی دار بوده و مؤید آن اســت 
معنــی داری بــا عدد ۳ )حد وســط نظــرات( دارد. به عبارت دیگر با توجه به اینکه نســبت مشــاهده 
کل پاســخ های ارائه شده به احســاس عدالت اقتصادی  کمتر از حد متوســط به  شــده پاســخ های 
باالتر از 50 درصد است و این نسبت به بر اساس آماره آزمون دوجمله ای در سطح 5 درصد از نظر 
که شــاخص احســاس عدالت اقتصــادی در تمامی  آمــاری معنی دار اســت، لذا اســتنباط می شــود 

شهرستان های شش گانه استان قزوین از حد متوسط مورد انتظار پایین تر است.

آماره آزمون مربوط به احساس عدالت آموزشی در سطح تمامی شهرستان ها از نظر آماری معنی دار 
که میانگین ابعاد احساس عدالت آموزشی تفاوت معنی داری با عدد ۳ )حد  بوده و مؤید آن است 
کمتر از حد  وســط نظرات( دارد. به عبارت دیگر با توجه به اینکه نســبت مشــاهده شده پاسخ های 
کل پاســخ های ارائه شــده به احســاس عدالت آموزشــی باالتر از 50 درصد اســت و این  متوســط به 
نســبت بــه بر اســاس آماره آزمون دوجمله ای در ســطح 5 درصــد از نظر آماری معنی دار اســت، لذا 
که شاخص احساس عدالت آموزشی در تمامی شهرستان های شش گانه استان  استنباط می شود 

قزوین از حد متوسط مورد انتظار پایین تر است.

 آماره آزمون مربوط به احساس عدالت در سالمت و بهداشت در سطح تمامی شهرستان ها از نظر 
که میانگین ابعاد احســاس عدالت در ســالمت و بهداشــت  آماری معنی دار بوده و مؤید آن اســت 
تفــاوت معنــی داری بــا عــدد ۳ )حــد وســط نظــرات( دارد. به عبارت دیگر بــا توجه به اینکه نســبت 
کل پاسخ های ارائه شده به احساس عدالت در  کمتر از حد متوسط به  مشــاهده شده پاســخ های 
ســالمت و بهداشــت باالتر از 50 درصد اســت و این نســبت به بر اســاس آماره آزمون دوجمله ای در 
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که شاخص احساس عدالت در  سطح 5 درصد از نظر آماری معنی دار است، لذا استنباط می شود 
ســالمت و بهداشــت در تمامی شهرستان های شش گانه اســتان قزوین از حد متوسط مورد انتظار 

پایین تر است.

آماره آزمون مربوط به احساس عدالت جنسیتی به غیر از شهرستان بوئین زهرا در سایر شهرستان ها 
که میانگین ابعاد احســاس عدالت جنســیتی در این  از نظر آماری معنی دار بوده و مؤید آن اســت 
شهرستان ها تفاوت معنی داری با عدد ۳ )حد وسط نظرات( دارد. به عبارت دیگر با توجه به اینکه 
کل پاســخ های ارائه شــده به احساس  کمتر از حد متوســط به  نســبت مشــاهده شــده پاســخ های 
عدالــت جنســیتی باالتــر از 50 درصــد اســت و این نســبت به بر اســاس آماره آزمــون دوجمله ای در 
که شــاخص احساس عدالت  ســطح 5 درصد از نظر آماری معنی دار اســت، لذا اســتنباط می شــود 

جنسیتی در شهرستان های مذکور از حد متوسط مورد انتظار پایین تر است.

آمــاره آزمــون مربــوط بــه عدالــت رویه ای بــه غیــر از شهرســتان بوئین زهرا در ســایر شهرســتان ها از 
کــه میانگین ابعــاد احســاس عدالت رویــه ای در این  نظــر آمــاری معنــی دار بــوده و مؤیــد آن اســت 
شهرستان ها تفاوت معنی داری با عدد ۳ )حد وسط نظرات( دارد. به عبارت دیگر با توجه به اینکه 
کل پاســخ های ارائه شــده به احساس  کمتر از حد متوســط به  نســبت مشــاهده شــده پاســخ های 
عدالت رویه ای باالتر از 50 درصد است و این نسبت به بر اساس آماره آزمون دوجمله ای در سطح 
که شاخص احساس عدالت رویه ای  5 درصد از نظر آماری معنی دار اســت، لذا اســتنباط می شــود 

در شهرستان های مذکور از حد متوسط مورد انتظار پایین تر است.

 آماره آزمون مربوط به عدالت توزیعی در ســطح تمامی شهرســتان ها از نظر آماری معنی دار بوده و 
که میانگین ابعاد عدالــت توزیعی تفاوت معنی داری با عدد ۳ )حد وســط نظرات(  مؤیــد آن اســت 
کل  کمتر از حد متوسط به  دارد. به عبارت دیگر با توجه به اینکه نســبت مشــاهده شده پاسخ های 
پاسخ های ارائه شده عدالت توزیعی باالتر از 50 درصد است و این نسبت به بر اساس آماره آزمون 
که شــاخص  دوجملــه ای در ســطح 5 درصــد از نظــر آماری معنی دار اســت، لذا اســتنباط می شــود 
عدالــت توزیعــی در تمامــی شهرســتان های شــش گانه اســتان قزویــن از حد متوســط مــورد انتظار 

پایین تر است.

آمــاره آزمــون مربــوط به آزادی های اساســی به غیر از شهرســتان بوئین زهرا در ســایر شهرســتان ها 
کــه میانگیــن ابعــاد آزادی هــای اساســی در ایــن  از نظــر آمــاری معنــی دار بــوده و مؤیــد آن اســت 
شهرستان ها تفاوت معنی داری با عدد ۳ )حد وسط نظرات( دارد. به عبارت دیگر با توجه به اینکه 
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کل پاســخ های ارائه شده به آزادی های  کمتر از حد متوسط به  نســبت مشــاهده شده پاســخ های 
اساســی باالتــر از 50 درصــد اســت و ایــن نســبت به بر اســاس آماره آزمــون دوجمله ای در ســطح 5 
که شاخص احساس آزادی های اساسی  درصد از نظر آماری معنی دار است، لذا استنباط می شود 

در شهرستان های مذکور از حد متوسط مورد انتظار پایین تر است.

10-2-2-2- بررســی تفــاوت در احســاس عدالــت بــا توجه به مشــخصات پاســخگویان از 
)ANOVA( طریق تحلیل واریانس

گی های شخصیتی پاسخگویان بر پاسخ های داده شده به سواالت  با توجه به احتمال اثرگذاری ویژ
گی ها و مشخصات شخصیتی پاسخ دهندگان  پرسشــنامه، در این قســمت تاثیر متفاوت بودن ویژ
گرفته  بر نوع پاسخ به سواالت با استفاده از تحلیل واریانس )ANOVA( مورد بررسی و تحلیل قرار 

است.

10-2-2-2-1- تاثیر محل ســکونت بر شــاخص های احســاس عدالت در شهرســتان های 
استان قزوین

از طریق آنالیز واریانس تفاوت میانگین شــاخص های احســاس عدالت با توجه به محل ســکونت 
که نتایج آن در جدول )10-27( منعکس شده است. پاسخگویان بررسی و آزمون شده است 

جــدول 10-27. آنالیــز واریانــس شــاخص های احســاس عدالت با توجه به محل ســکونت در  شهرســتان های اســتان 
قزوین 

ان
ست

هر
ابعاد مختلف احساس عدالتش

کلآزادیتوزیعیرویه ایجنسیتیبهداشتیآموزشیاقتصادی

آبیک

F57/7644/1878/9۳51/69114/21156/80179/46120/۳7 آماره

sig0/000/000/000/000/000/000/000/00

********نتیجه آزمون

آوج

F28/472/090/892/1125/606/8822/5512/59 آماره

sig0/000/150/۳50/150/000/010/000/00

*****نتیجه آزمون
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ان
ست

هر
ابعاد مختلف احساس عدالتش

کلآزادیتوزیعیرویه ایجنسیتیبهداشتیآموزشیاقتصادی

البرز

F95/5046/5671/7970/06164/69114/71141/89157/۳5 آماره

sig0/000/000/000/000/000/000/000/00

********نتیجه آزمون

بوئین زهرا

F0/۳04/9۳۳8/502/649/752۳/8211/5016/94 آماره

sig0/590/0۳0/000/110/000/000/000/00

******نتیجه آزمون

کستان تا

F17۳/5729/04۳4/6044/7791/6474/941۳8/56159/51 آماره

sig0/000/000/000/000/000/000/000/00

********نتیجه آزمون

قزوین

F276/9270/66101/4۳105/62284/49244/11175/51268/09 آماره

sig0/000/000/000/000/000/000/000/00

********نتیجه آزمون

که با ستاره مشخص شده اند از نظر آماری در سطح 5 درصد معنی دار هستند *  مواردی 

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

 F که مالحظه می شــود، برای شهرســتان آبیک ســطح معنی داری آماری متناظر با آماره همچنان 
کمتر از 5 درصــد بوده و از ایــن منظر فرض صفر  مربــوط بــه تمامی شــاخص های احســاس عدالــت 
مبنی بر برابری میانگین شــاخص های احســاس عدالت در مناطق شــهری و مناطق روســتایی رد 
می شود؛ بنابراین تفاوت »محل سکونت از نظر شهری یا روستایی بودن« منجر به متفاوت بودن 

احساس پاسخگویان در خصوص ابعاد مختلف عدالت در این شهرستان شده است.

بــرای شهرســتان آوج ســطح معنــی داری آمــاری متناظر با آمــاره F مربوط مولفه های احســاس   
عدالــت اقتصــادی، عدالت رویــه ای، عدالت توزیعی، آزادی های اساســی و همچنین شــاخص 
کمتر از 5 درصد بــوده و از این منظر فرض صفر مبنی بــر برابری میانگین  کلــی احســاس عدالــت 
ایــن شــاخص ها در مناطــق شــهری و مناطق روســتایی ایــن شهرســتان رد می شــود؛ بنابراین 
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تفــاوت »محــل ســکونت از نظــر شــهری یا روســتایی بــودن« منجر بــه متفاوت بودن احســاس 
پاسخگویان در خصوص ابعاد ذکرشده در این شهرستان شده است.

کــه مالحظه می شــود، برای شهرســتان البــرز نیز ســطح معنی داری آمــاری متناظر با    همچنــان 
کمتــر از 5 درصد بــوده و از این منظر  آمــاره F مربــوط بــه تمامی شــاخص های احســاس عدالت 
فرض صفر مبنی بر برابری میانگین شــاخص های احســاس عدالت در مناطق شهری و مناطق 
روســتایی این شهرســتان رد می شود. ازاین رو تفاوت »محل سکونت از نظر شهری یا روستایی 
بودن« منجر به متفاوت بودن احســاس پاســخگویان در خصوص ابعاد مختلف عدالت در این 

شهرستان شده است.
بــرای شهرســتان بوئین زهــرا ســطح معنــی داری آمــاری متناظــر بــا آمــاره F مربــوط مولفه هــای   

احســاس عدالــت آموزشــی، احســاس عدالــت جنســیتی، عدالــت رویــه ای، عدالــت توزیعــی، 
کمتر از 5 درصد بــوده و از این  کلی احســاس عدالــت  آزادی هــای اساســی و همچنین شــاخص 
منظر فرض صفر مبنی بر برابری میانگین این شاخص ها در مناطق شهری و مناطق روستایی 
این شهرســتان رد می شــود؛ بنابراین تفاوت »محل ســکونت از نظر شــهری یا روستایی بودن« 
منجــر بــه متفــاوت بودن احســاس پاســخگویان در خصوص ابعاد ذکرشــده در این شهرســتان 

شده است.
برای شهرســتان البرز ســطح معنی داری آماری متناظر با آماره F مربوط به تمامی شاخص های   

کمتــر از 5 درصــد بــوده و از ایــن منظــر فــرض صفــر مبنی بــر برابــری میانگین  احســاس عدالــت 
شــاخص های احســاس عدالــت در تمامــی ابعــاد در مناطــق شــهری و مناطــق روســتایی ایــن 
شهرســتان رد می شــود. ازاین رو تفاوت »محل ســکونت از نظر شهری یا روستایی بودن« منجر 
بــه متفاوت بودن احســاس پاســخگویان در خصوص ابعــاد مختلف عدالت در این شهرســتان 

شده است.
برای شهرستان قزوین سطح معنی داری آماری متناظر با آماره F مربوط به تمامی شاخص های   

کمتــر از 5 درصــد بــوده و از ایــن منظــر فــرض صفــر مبنی بــر برابــری میانگین  احســاس عدالــت 
شــاخص های احســاس عدالــت در تمامــی ابعــاد در مناطــق شــهری و مناطــق روســتایی ایــن 
شهرســتان رد می شــود. ازاین رو تفاوت »محل ســکونت از نظر شهری یا روستایی بودن« منجر 
بــه متفاوت بودن احســاس پاســخگویان در خصوص ابعــاد مختلف عدالت در این شهرســتان 

شده است.
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10-2-2-2-2- تاثیر جنســیت پاسخگویان بر احســاس عدالت در شهرستان های استان 
قزوین

از طریــق آنالیــز واریانــس تفــاوت میانگیــن شــاخص های احســاس عدالــت بــا توجــه بــه جنســیت 
که نتایج آن در جدول )10-28( منعکس شده است. پاسخگویان بررسی و آزمون شده است 

جدول 10-28. آنالیز واریانس شاخص های احساس عدالت با توجه جنسیت پاسخگویان در استان قزوین

شهرستان
ابعاد مختلف احساس عدالت

کلآزادیتوزیعیرویه ایجنسیتیبهداشتیآموزشیاقتصادی

آبیک
F۳/۳81/201/68۳/426/127/4۳9/125/24 آماره

sig0/070/270/200/070/010/010/000/02
****نتیجه آزمون

آوج
F2/440/050/050/172/865/022/791/66 آماره

sig0/120/820/820/680/090/0۳0/100/20
*نتیجه آزمون

البرز
F1/152/۳42/110/186/6۳1/1۳1/222/5۳ آماره

sig0/280/1۳0/150/680/010/290/270/11
*نتیجه آزمون

بوئین زهرا
F0/040/160/782/6۳0/140/160/020/14 آماره

sig0/850/690/۳80/110/710/690/900/71
نتیجه آزمون

کستان تا
F4/840/001/090/1۳۳/490/812/402/۳8 آماره

sig0/0۳1/000/۳00/710/060/۳70/120/12
*نتیجه آزمون

قزوین
F1/160/810/041/050/2۳1/640/000/77 آماره

sig0/280/۳70/840/۳10/6۳0/200/950/۳8
نتیجه آزمون

که با ستاره مشخص شده اند از نظر آماری در سطح 5 درصد معنی دار هستند * مواردی 

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

 F که مالحظه می شــود، برای شهرســتان آبیک ســطح معنی داری آماری متناظر با آماره همچنان 
کلی احساس  مربوط به مولفه های عدالت رویه ای، عدالت توزیعی، آزادی های اساسی و شاخص 
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کمتــر از 5 درصــد بــوده و از ایــن منظــر فرض صفر مبنــی بر برابــری میانگین شــاخص های  عدالــت 
احســاس عدالــت بــرای مردان و زنــان رد می شــود؛ بنابراین تفاوت »جنســیت« منجر بــه متفاوت 
بــودن احســاس پاســخگویان در خصوص عدالــت رویه ای، عدالــت توزیعی، آزادی های اساســی و 

کلی احساس عدالت در این شهرستان شده است. شاخص 

برای شهرستان آوج، فقط سطح معنی داری آماری متناظر با آماره F مربوط مولفه عدالت توزیعی 
کمتــر از 5 درصــد بــوده و از این منظر فرض صفر مبنی بر برابری میانگین این شــاخص برای مردان 
و زنان این شهرســتان رد می شــود؛ بنابراین تفاوت »جنســیت« منجر به متفاوت بودن احســاس 

پاسخگویان در خصوص عدالت توزیعی در این شهرستان شده است.

برای شهرستان البرز، فقط سطح معنی داری آماری متناظر با آماره F مربوط مولفه عدالت رویه ای 
کمتــر از 5 درصــد بــوده و از این منظر فرض صفر مبنی بر برابری میانگین این شــاخص برای مردان 
و زنان این شهرســتان رد می شــود؛ بنابراین تفاوت »جنســیت« منجر به متفاوت بودن احســاس 

پاسخگویان در خصوص عدالت رویه ای در این شهرستان شده است.

بــرای شهرســتان بوئین زهــرا ســطح معنــی داری آمــاری متناظــر بــا آمــاره F مربــوط بــه هیچ یــک از 
مولفه های احساس عدالت کمتر از 5 درصد نبوده و از این منظر فرض صفر مبنی بر برابری میانگین 
این شــاخص ها برای زنان و مردان این شهرســتان رد نمی شود؛ بنابراین تفاوت »جنسیت« منجر 
به متفاوت بودن احساس پاسخگویان در خصوص ابعاد ذکرشده در این شهرستان نشده است.

کســتان نیز فقط ســطح معنی داری آماری متناظر با آماره F مربوط به احســاس  برای شهرســتان تا
کمتــر از 5 درصــد بــوده و از این منظــر فرض صفر مبنــی بر برابــری میانگین این  عدالــت اقتصــادی 
شــاخص بــرای زنــان و مــردان ایــن شهرســتان رد می شــود. ازایــن رو تفــاوت »جنســیت« منجر به 
متفاوت بودن احساس پاسخگویان در خصوص عدالت اقتصادی در این شهرستان شده است.

از  بــه هیچ یــک  آمــاره F مربــوط  بــا  آمــاری متناظــر  بــرای شهرســتان قزویــن ســطح معنــی داری 
کمتــر از 5 درصــد نبــوده و از این منظر فــرض صفر مبنی بــر برابری  شــاخص های احســاس عدالــت 
میانگین شــاخص های مختلف احســاس عدالت برای مردان و زنان این شهرســتان رد نمی شود. 
ازاین رو تفاوت »جنسیت« منجر به متفاوت بودن احساس پاسخگویان در خصوص ابعاد مختلف 

عدالت در این شهرستان نشده است.
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10-2-2-2-3- تاثیــر وضعیــت تاهل پاســخگویان بر احســاس عدالت در شهرســتان های 
استان قزوین

از طریــق آنالیز واریانس تفاوت میانگین شــاخص های احســاس عدالت بــا توجه به وضعیت تاهل 
که نتایج آن در جدول )10-29( منعکس شده است. پاسخگویان بررسی و آزمون شده است 

جدول 10-29: آنالیز واریانس شاخص های احساس عدالت با توجه به وضعیت تاهل پاسخگویان در شهرستان های 
استان قزوین

شهرستان
ابعاد مختلف احساس عدالت

کلآزادیتوزیعیرویه ایجنسیتیبهداشتیآموزشیاقتصادی

آبیک
F1/190/521/040/770/970/511/441/02 آماره

sig0/۳00/600/۳60/460/۳80/600/240/۳6
نتیجه آزمون

آوج
F5/981/081/020/71۳/54۳/100/۳62/69 آماره
sig0/000/۳40/۳60/490/0۳0/050/700/07

**نتیجه آزمون

البرز
F2/168/۳010/9211/959/109/4۳9/4812/72 آماره
sig0/120/000/000/000/000/000/000/00

*******نتیجه آزمون

بوئین زهرا
F1/682/650/۳60/761/612/011/252/19 آماره
sig0/190/070/700/470/200/140/290/11

نتیجه آزمون

کستان تا
F1/600/451/۳80/480/421/581/870/17 آماره
sig0/200/640/250/620/660/210/160/84

نتیجه آزمون

قزوین
F7/869/6۳7/951۳/9811/۳97/7111/1514/21 آماره
sig0/000/000/000/000/000/000/000/00

********نتیجه آزمون
که با ستاره مشخص شده اند از نظر آماری در سطح 5 درصد معنی دار هستند * مواردی 

منبع: یافته های تحقیق

که مالحظه می شــود، برای شهرســتان آبیک ســطح معنــی داری آماری متناظــر با آماره  همچنــان 
کمتــر از 5 درصد نبوده و از ایــن منظر فرض  F مربــوط بــه هیچ یــک از مولفه هــای احســاس عدالت 
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صفــر مبنــی بــر برابــری میانگیــن این شــاخص ها بــرای افــراد متاهل در مقایســه بــا افــراد مجرد در 
ایــن شهرســتان رد نمی شــود؛ بنابراین تفاوت »وضعیــت تاهل« منجر به متفاوت بودن احســاس 

پاسخگویان در خصوص ابعاد ذکرشده در این شهرستان نشده است.

برای شهرســتان آوج، ســطح معنــی داری آماری متناظر با آماره F مربــوط مولفه عدالت رویه ای   
کمتــر از 5 درصد بــوده و از این منظر فرض صفر مبنی بــر برابری میانگین این  و عدالــت توزیعــی 
دو شاخص برای افراد متاهل و مجرد در این شهرستان رد می شود؛ بنابراین تفاوت »وضعیت 
تاهــل« منجــر بــه متفاوت بــودن احســاس پاســخگویان در خصــوص عدالت روبــه ای و عدالت 

توزیعی در این شهرستان شده است.
برای شهرســتان البرز، به غیر از شــاخص احســاس عدالت اقتصادی، ســطح معنی داری آماری   

کمتــر از 5 درصد بــوده و از این  متناظــر بــا آمــاره F مربوط به ســایر مولفه های احســاس عدالت 
منظــر فــرض صفر مبنی بر برابری میانگین این شــاخص برای افــراد متاهل و افراد مجرد در این 
شهرســتان رد می شــود؛ بنابرایــن تفــاوت »وضعیــت تاهــل« منجر بــه متفاوت بودن احســاس 

پاسخگویان در خصوص شاخص های مذکور در این شهرستان شده است.
بــرای شهرســتان بوئین زهــرا ســطح معنــی داری آمــاری متناظر با آمــاره F مربوط بــه هیچ یک از   

کمتــر از 5 درصد نبوده و از ایــن منظر فرض صفر مبنــی بر برابری  مولفه هــای احســاس عدالــت 
میانگیــن ایــن شــاخص ها بــرای افــراد متاهــل و افــراد مجــرد در ایــن شهرســتان رد نمی شــود؛ 
بنابرایــن تفــاوت »وضعیــت تاهل« منجــر به متفاوت بودن احســاس پاســخگویان در خصوص 

ابعاد ذکرشده در این شهرستان نشده است.
بــرای شهرســتان البــرز نیــز ســطح معنــی داری آمــاری متناظــر با آمــاره F مربــوط بــه هیچ یک از   

کمتــر از 5 درصد نبوده و از ایــن منظر فرض صفر مبنــی بر برابری  مولفه هــای احســاس عدالــت 
میانگیــن ایــن شــاخص ها بــرای افــراد متاهــل و افــراد مجــرد در ایــن شهرســتان رد نمی شــود؛ 
بنابرایــن تفــاوت »وضعیــت تاهل« منجــر به متفاوت بودن احســاس پاســخگویان در خصوص 

ابعاد ذکرشده در این شهرستان نشده است.
برای شهرستان قزوین سطح معنی داری آماری متناظر با آماره F مربوط به تمامی شاخص های   

کمتــر از 5 درصــد بــوده و از ایــن منظــر فــرض صفــر مبنی بــر برابــری میانگین  احســاس عدالــت 
شــاخص های مختلــف احســاس عدالت بــرای افراد متاهل و افــراد مجرد در این شهرســتان رد 
می شــود؛ بنابرایــن تفــاوت »وضعیت تاهــل« منجر به متفاوت بودن احســاس پاســخگویان در 

خصوص ابعاد مختلف عدالت در این شهرستان نشده است.
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10-2-2-2-4- تاثیــر وضعیت تملک منزل مســکونی پاســخگویان بر احســاس عدالت در 
استان قزوین

از طریق آنالیز واریانس تفاوت میانگین شــاخص های احســاس عدالت با توجه به وضعیت تملک 
که نتایج آن در جدول )10-۳0( منعکس  منزل مســکونی پاســخگویان بررســی و آزمون شده اســت 

شده است.

جدول 10-۳0. آنالیز واریانس شــاخص های احســاس عدالت با توجه به وضعیت تملک منزل مســکونی پاســخگویان 
در استان قزوین

شهرستان
ابعاد مختلف احساس عدالت

کلآزادیتوزیعیرویه ایجنسیتیبهداشتیآموزشیاقتصادی

آبیک
F18/0020/8712/11۳2/۳622/2816/7619/9925/67 آماره
sig0/000/000/000/000/000/000/000/00

********نتیجه آزمون

آوج
F1/۳20/620/2۳1/191/890/491/901/18 آماره
sig0/250/4۳0/6۳0/280/170/480/170/28

نتیجه آزمون

البرز
F4/160/761/9914/097/۳8۳/114/086/۳9 آماره
sig0/040/۳80/160/000/010/080/040/01

****نتیجه آزمون

بوئین زهرا
F0/000/090/240/140/010/010/590/0۳ آماره
sig0/980/770/620/710/920/920/440/85

نتیجه آزمون

کستان تا
F17/81۳/۳95/1614/128/548/891۳/9517/98 آماره
sig0/000/070/020/000/000/000/000/00

*******نتیجه آزمون

قزوین
F0/870/210/0۳1/4۳2/021/045/640/89 آماره
sig0/۳50/650/860/2۳0/160/۳10/020/۳5

*نتیجه آزمون
که با ستاره مشخص شده اند از نظر آماری در سطح 5 درصد معنی دار هستند * مواردی 

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر
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 F که مالحظه می شــود، برای شهرســتان آبیک ســطح معنی داری آماری متناظر با آماره همچنان 
مربوط به تمامی مولفه های احساس عدالت کمتر از 5 درصد بوده و از این منظر فرض صفر مبنی بر 
برابری میانگین این شاخص ها برای افراد دارای ملک شخصی و مستاجرین در این شهرستان رد 
می شود؛ بنابراین تفاوت »وضعیت منزل مسکونی« منجر به متفاوت بودن احساس پاسخگویان 

در خصوص ابعاد ذکرشده در این شهرستان شده است.

برای شهرســتان آوج، ســطح معنی داری آماری متناظر با آماره F مربوط به هیچ یک از مولفه های 
کمتــر از 5 درصــد نبــوده و از این منظــر فرض صفر مبنــی بر برابــری میانگین این  احســاس عدالــت 
شــاخص ها برای افراد دارای ملک شــخصی و مستاجرین در این شهرستان رد نمی شود؛ بنابراین 
تفاوت »وضعیت منزل مســکونی« منجر به متفاوت بودن احســاس پاسخگویان در خصوص ابعاد 

ذکرشده در این شهرستان نشده است.

بــرای شهرســتان البرز، ســطح معنی داری آمــاری متناظر با آمــاره F مربوط مولفــه عدالت رویه ای، 
کمتر از 5 درصد بوده و از  کلی احســاس عدالت  عدالت جنســیتی، آزادی های اساســی و شــاخص 
ایــن منظــر فــرض صفر مبنی بر برابری میانگین این دو شــاخص برای افراد دارای ملک شــخصی و 
مســتاجرین در ایــن شهرســتان رد می شــود؛ بنابراین تفــاوت »وضعیت منزل مســکونی« منجر به 
متفاوت بودن احســاس پاســخگویان در خصــوص عدالت رویه ای، عدالت جنســیتی، آزادی های 

کلی احساس عدالت در این شهرستان شده است. اساسی و شاخص 

بــرای شهرســتان بوئین زهــرا ســطح معنــی داری آمــاری متناظــر بــا آمــاره F مربــوط بــه هیچ یــک از 
کمتــر از 5 درصــد نبــوده و از ایــن منظــر فــرض صفــر مبنی بــر برابری  مولفه هــای احســاس عدالــت 
میانگیــن ایــن شــاخص ها بــرای افــراد دارای ملــک شــخصی و مســتاجرین در ایــن شهرســتان رد 
نمی شود؛ بنابراین تفاوت »وضعیت منزل مسکونی« منجر به متفاوت بودن احساس پاسخگویان 

در خصوص ابعاد عدالت در این شهرستان نشده است.

کســتان، به غیر از شــاخص احساس عدالت آموزشی، ســطح معنی داری آماری  برای شهرســتان تا
کمتر از 5 درصد بوده و از این منظر  متناظر با آماره F مربوط به ســایر مولفه های احســاس عدالت 
فرض صفر مبنی بر برابری میانگین این شــاخص برای افراد دارای ملک شــخصی و مســتاجرین در 
ایــن شهرســتان رد می شــود؛ بنابراین تفــاوت »وضعیت منزل مســکونی« منجر بــه متفاوت بودن 

احساس پاسخگویان در خصوص شاخص های مذکور در این شهرستان شده است.
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برای شهرســتان قزوین نیز فقط ســطح معنــی داری آماری متناظر با آمــاره F مربوط به آزادی های 
کمتــر از 5 درصــد بــوده و از ایــن منظــر فــرض صفر مبنــی بر برابــری میانگین این شــاخص  اساســی 
برای افراد دارای ملک شخصی و مستاجرین این شهرستان رد می شود. ازاین رو تفاوت »وضعیت 
منزل مســکونی« منجر به متفاوت بودن احســاس پاسخگویان در خصوص آزادی های اساسی در 

این شهرستان شده است.

10-2-2-2-5- تاثیــر ســن پاســخگویان بــر احســاس عدالــت در شهرســتان های اســتان 
قزوین

از طریق آنالیز واریانس تفاوت میانگین شاخص های احساس عدالت با توجه به سن پاسخگویان 
که نتایج آن در جدول )10-۳1( منعکس شده است. بررسی و آزمون شده است 

جدول 10-۳1. آنالیز واریانس شــاخص های احســاس عدالت با توجه به ســن پاســخگویان در شهرســتان های اســتان 
قزوین

شهرستان
ابعاد مختلف احساس عدالت

کلآزادیتوزیعیرویه ایجنسیتیبهداشتیآموزشیاقتصادی

آبیک

F1/200/061/050/091/271/441/690/92 آماره

sig0/۳00/940/۳50/910/280/240/190/40

نتیجه آزمون

آوج

F2/852/572/892/082/651/۳71/612/87 آماره

sig0/060/080/060/1۳0/070/260/200/06

نتیجه آزمون

البرز

F0/781/522/090/620/0۳0/090/۳20/46 آماره

sig0/460/220/120/540/970/910/720/6۳

نتیجه آزمون

بوئین زهرا

F0/410/4۳1/291/121/674/505/622/61 آماره

sig0/660/650/280/۳۳0/190/010/000/08

**نتیجه آزمون
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شهرستان
ابعاد مختلف احساس عدالت

کلآزادیتوزیعیرویه ایجنسیتیبهداشتیآموزشیاقتصادی

کستان تا

F4/280/952/900/2۳0/851/661/812/44 آماره

sig0/010/۳90/060/790/4۳0/190/160/09

*نتیجه آزمون

قزوین

F۳/941/7۳1/427/090/911/914/49۳/22 آماره

sig0/020/180/240/000/400/150/010/04

****نتیجه آزمون

که با ستاره مشخص شده اند از نظر آماری در سطح 5 درصد معنی دار هستند * مواردی 

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

 F که مالحظه می شــود، برای شهرســتان آبیک ســطح معنی داری آماری متناظر با آماره همچنان 
کمتر از 5 درصد نبوده و از این منظر فرض صفر  مربوط به هیچ یک از مولفه های احســاس عدالت 
گروه های مختلف ســنی در این شهرســتان  مبنی بر برابری میانگین این شــاخص ها برای افراد در 
رد نمی شــود؛ بنابراین تفاوت »سن پاسخگویان« منجر به متفاوت بودن احساس پاسخگویان در 

خصوص ابعاد ذکرشده در این شهرستان نشده است.

برای شهرستان آوج، سطح معنی داری آماری متناظر با آماره F مربوط به هیچ یک از مولفه های   
کمتر از 5 درصد نبوده و از این منظــر فرض صفر مبنی بر برابری میانگین این  احســاس عدالــت 
گروه هــای مختلــف ســنی در ایــن شهرســتان رد نمی شــود؛ بنابراین  شــاخص ها بــرای افــراد در 
تفــاوت »ســن پاســخگویان« منجر بــه متفاوت بودن احســاس پاســخگویان در خصــوص ابعاد 

ذکرشده در این شهرستان نشده است.
بــرای شهرســتان البــرز نیــز ســطح معنــی داری آمــاری متناظــر با آمــاره F مربــوط بــه هیچ یک از   

کمتــر از 5 درصد نبوده و از ایــن منظر فرض صفر مبنــی بر برابری  مولفه هــای احســاس عدالــت 
گروه های مختلف ســنی در این شهرستان رد نمی شود؛  میانگین این شــاخص ها برای افراد در 
بنابراین تفاوت »ســن پاســخگویان« منجر به متفاوت بودن احساس پاسخگویان در خصوص 

ابعاد ذکرشده در این شهرستان نشده است.
برای شهرســتان بوئین زهرا ســطح معنی داری آماری متناظر با آماره F مربوط به مولفه عدالت   
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کمتــر از 5 درصــد بوده و از ایــن منظر فرض صفــر مبنی بر  توزیعــی و مولفــه آزادی هــای اساســی 
گروه های مختلف ســنی در این شهرســتان رد  برابــری میانگیــن ایــن شــاخص ها برای افــراد در 
می شــود؛ بنابراین تفاوت »سن پاســخگویان« منجر به متفاوت بودن احساس پاسخگویان در 

خصوص عدالت توزیعی و آزادی های اساسی در این شهرستان شده است.
کســتان، فقط ســطح معنی داری آمــاری متناظر با آمــاره F مربوط به عدالت    برای شهرســتان تا

کمتر از 5 درصد بوده و از این منظر فرض صفر مبنی بر برابری میانگین این شاخص  اقتصادی 
گروه هــای مختلــف ســنی ایــن شهرســتان رد می شــود. ازایــن رو تفــاوت »ســن  بــرای افــراد در 
پاســخگویان« منجر به متفاوت بودن احســاس پاســخگویان در خصــوص عدالت اقتصادی در 

این شهرستان شده است.
بــرای شهرســتان قزویــن ســطح معنــی داری آمــاری متناظر بــا آماره F مربــوط به مولفــه عدالت   

کمتر  کلی احساس عدالت  اقتصادی، عدالت جنســیتی، مولفه آزادی های اساســی و شــاخص 
از 5 درصــد بــوده و از ایــن منظــر فرض صفر مبنی بــر برابری میانگین این شــاخص ها برای افراد 
گروه های مختلف ســنی در این شهرســتان رد می شــود؛ بنابراین تفاوت »سن پاسخگویان«  در 
منجر به متفاوت بودن احساس پاسخگویان در خصوص عدالت اقتصادی، عدالت جنسیتی، 

کلی احساس عدالت در این شهرستان شده است. مولفه آزادی های اساسی و شاخص 

10-2-2-2-6- تاثیــر میــزان تحصیــالت بــر احســاس عدالــت در شهرســتان های اســتان 
قزوین

از طریق آنالیز واریانس تفاوت میانگین شاخص های احساس عدالت با توجه به میزان تحصیالت 
که نتایج آن در جدول )10-۳2( منعکس شده است. پاسخگویان بررسی و آزمون شده است 

جــدول 10-۳2. آنالیــز واریانس شــاخص های احســاس عدالت با توجه به تحصیالت پاســخگویان در شهرســتان های 
استان قزوین

شهرستان
ابعاد مختلف احساس عدالت

کلآزادیتوزیعیرویه ایجنسیتیبهداشتیآموزشیاقتصادی

آبیک

F12/578/257/8۳10/6911/9516/0۳12/0414/42 آماره

sig0/000/000/000/000/000/000/000/00

********نتیجه آزمون
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شهرستان
ابعاد مختلف احساس عدالت

کلآزادیتوزیعیرویه ایجنسیتیبهداشتیآموزشیاقتصادی

آوج

F2/610/801/011/982/052/621/772/5۳ آماره

sig0/0۳0/550/410/080/070/0۳0/120/0۳

***نتیجه آزمون

البرز

F7/552/966/624/961۳/۳911/0610/2511/۳6 آماره

sig0/000/010/000/000/000/000/000/00

********نتیجه آزمون

بوئین زهرا

F۳/870/82۳/841/096/166/686/515/55 آماره

sig0/000/5۳0/000/۳70/000/000/000/00

******نتیجه آزمون

کستان تا

F8/9۳1/021/261/202/۳8۳/19۳/55۳/56 آماره

sig0/000/410/280/۳10/040/010/000/00

*****نتیجه آزمون

قزوین

F2/161/170/140/5۳1/110/911/960/76 آماره

sig0/060/۳20/980/750/۳50/470/080/58

نتیجه آزمون

که با ستاره مشخص شده اند از نظر آماری در سطح 5 درصد معنی دار هستند * مواردی 

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

 F که مالحظه می شــود، برای شهرســتان آبیک ســطح معنی داری آماری متناظر با آماره همچنان 
کمتر از 5 درصد بوده و از این منظر فرض صفر مبنی  مربوط به تمامی مولفه های احساس عدالت 
گروه های مختلف تحصیلی در این شهرســتان رد  بر برابری میانگین این شــاخص ها برای افراد در 
می شــود؛ بنابراین تفاوت »تحصیالت پاســخگویان« منجر به متفاوت بودن احساس پاسخگویان 

در خصوص شاخص های احساس عدالت در این شهرستان شده است.
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برای شهرســتان آوج، ســطح معنی داری آماری متناظر با آماره F مربوط به مولفه های احساس   
کمتر از 5 درصــد بوده و از  کلی احســاس عدالــت  عدالــت اقتصــادی، عدالت توزیعی و شــاخص 
گروه های مختلف  ایــن منظــر فرض صفر مبنی بر برابری میانگین این شــاخص ها برای افراد در 
تحصیلــی در ایــن شهرســتان رد می شــود؛ بنابراین تفــاوت »تحصیالت پاســخگویان« منجر به 
متفاوت بودن احساس پاسخگویان در خصوص ابعاد ذکرشده در این شهرستان شده است.

برای شهرستان البرز نیز سطح معنی داری آماری متناظر با آماره F مربوط به تمامی مولفه های   
کمتــر از 5 درصد بــوده و از این منظر فرض صفر مبنی بــر برابری میانگین این  احســاس عدالــت 
گروه های مختلف تحصیلی در این شهرســتان رد می شــود؛ بنابراین  شــاخص ها بــرای افــراد در 
تفــاوت »تحصیــالت پاســخگویان« منجر بــه متفاوت بودن احســاس پاســخگویان در خصوص 

ابعاد ذکرشده در این شهرستان شده است.
برای شهرســتان بوئین زهرا ســطح معنی داری آماری متناظر با آماره F مربوط به مولفه عدالت   

اقتصــادی، عدالــت بهداشــتی، عدالــت رویه ای، عدالــت توزیعــی، مولفه آزادی های اساســی و 
کمتر از 5 درصد بــوده و از این منظر فرض صفــر مبنی بر برابری  کلــی احســاس عدالت  شــاخص 
میانگین این شاخص ها برای افراد در گروه های مختلف تحصیلی در این شهرستان رد می شود؛ 
بنابرایــن تفــاوت »تحصیــالت پاســخگویان« منجر بــه متفاوت بودن احســاس پاســخگویان در 

خصوص عدالت توزیعی و آزادی های اساسی در این شهرستان شده است.
کســتان، ســطح معنی داری آماری متناظر با آماره F مربوط به مولفه عدالت    برای شهرســتان تا

کلی احساس  اقتصادی، عدالت رویه ای، عدالت توزیعی، مولفه آزادی های اساســی و شاخص 
کمتر از 5 درصد بوده و از این منظر فرض صفر مبنی بر برابری میانگین این شــاخص ها  عدالت 
گروه هــای مختلــف تحصیلــی در ایــن شهرســتان رد می شــود؛ بنابرایــن تفــاوت  بــرای افــراد در 
»تحصیــالت پاســخگویان« منجر بــه متفاوت بودن احســاس پاســخگویان در خصوص عدالت 

توزیعی و آزادی های اساسی در این شهرستان شده است.
بــرای شهرســتان قزویــن ســطح معنــی داری آمــاری متناظــر بــا آمــاره F هیچ یــک از مولفه هــای   

کمتــر از 5 درصــد نبــوده و ازایــن رو فرض صفــر مبنی بــر برابــری میانگین این  احســاس عدالــت 
گروه های مختلف تحصیلی در این شهرســتان رد نمی شــود؛ بنابراین  شــاخص ها برای افراد در 
تفــاوت »تحصیــالت پاســخگویان« منجر بــه متفاوت بودن احســاس پاســخگویان در خصوص 

ابعاد ذکرشده احساس عدالت در این شهرستان نشده است.
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10-2-2-2-7- تاثیر وضعیت اشــتغال پاسخگویان بر احساس عدالت در شهرستان های 
استان قزوین

از طریق آنالیز واریانس تفاوت میانگین شاخص های احساس عدالت با توجه به وضعیت اشتغال 
که نتایج آن در جدول )10-۳۳( منعکس شده است. پاسخگویان بررسی و آزمون شده است 

در  پاســخگویان  اشــتغال  وضعیــت  بــه  توجــه  بــا  عدالــت  احســاس  شــاخص های  واریانــس  آنالیــز   .۳۳-10 جــدول 
شهرستان های استان قزوین

شهرستان
ابعاد مختلف احساس عدالت

کلآزادیتوزیعیرویه ایجنسیتیبهداشتیآموزشیاقتصادی

آبیک
F0/4690/4061/1981/0691/5852/2661/1080/469 آماره
sig0/7990/8440/۳100/۳780/1640/0480/۳560/799

*نتیجه آزمون

آوج
F1/۳67۳/9280/4125/4255/0892/017۳/4481/۳67 آماره
sig0/2۳90/0020/8400/0000/0000/0780/0050/2۳9

****نتیجه آزمون

البرز
F2/876۳/0611/7771/70۳1/1891/6692/6942/876 آماره
sig0/0150/0100/1170/1۳۳0/۳140/1410/0210/015

****نتیجه آزمون

بوئین زهرا
F0/442۳/141۳/517۳/7997/۳0۳5/8805/6۳80/442 آماره
sig0/8190/0090/0040/0020/0000/0000/0000/819

******نتیجه آزمون

کستان تا
F2/1001/8460/48۳۳/090۳/9112/4192/7۳02/100 آماره
sig0/0650/10۳0/7890/0100/0020/0۳50/0190/065

****نتیجه آزمون

قزوین
F4/۳81۳/5422/۳224/210۳/0641/8۳94/9854/۳81 آماره
sig0/0010/0040/0420/0010/0100/10۳0/0000/001

********نتیجه آزمون
که با ستاره مشخص شده اند از نظر آماری در سطح 5 درصد معنی دار هستند *  مواردی 

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر
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بر اساس نتایج حاصل از آنالیز واریانس، برای شهرستان آبیک سطح معنی داری آماری متناظر   
کمتر از 5 درصد بــوده و از این منظر فرض صفر  بــا آمــاره F مربــوط به مولفه آزادی های اساســی 
مبنی بر برابری میانگین این شــاخص برای افراد با وضعیت شــغلی متفاوت در این شهرســتان 
رد می شــود؛ بنابراین تفاوت »وضعیت اشــتغال« منجر به متفاوت بودن احساس پاسخگویان 

در خصوص آزادی های اساسی در این شهرستان شده است.
برای شهرســتان آوج، ســطح معنی داری آماری متناظر با آماره F مربوط به مولفه های احساس   

کمتر از 5 درصد  عدالت آموزشی، عدالت جنسیتی، عدالت رویه ای و آزادی های اساسی عدالت 
بــوده و از ایــن منظر فــرض صفر مبنی بر برابری میانگین این شــاخص ها بــرای افراد با وضعیت 
شــغلی متفــاوت در ایــن شهرســتان رد می شــود؛ بنابراین تفــاوت »وضعیت اشــتغال« منجر به 
متفاوت بودن احساس پاسخگویان در خصوص ابعاد ذکرشده در این شهرستان شده است.

برای شهرستان البرز نیز سطح معنی داری آماری متناظر با آماره F مربوط مولفه های احساس   
کمتر  کلی احســاس عدالت  عدالت اقتصادی، عدالت آموزشــی، آزادی های اساســی و شــاخص 
از 5 درصــد بــوده و از ایــن منظــر فرض صفر مبنی بــر برابری میانگین این شــاخص ها برای افراد 
با وضعیت شــغلی متفاوت در این شهرســتان رد می شــود؛ بنابراین تفاوت »وضعیت اشتغال« 
منجــر بــه متفــاوت بودن احســاس پاســخگویان در خصوص ابعاد ذکرشــده در این شهرســتان 

شده است.
برای شهرســتان بوئین زهرا ســطح معنی داری آماری متناظر با آماره F مربوط به مولفه عدالت   

آموزشــی، عدالــت بهداشــتی، عدالــت جنســیتی، عدالــت رویــه ای، عدالــت توزیعــی و مولفــه 
کمتر از 5 درصد بوده و از این منظر فرض صفر مبنی بر برابری میانگین این  آزادی های اساسی 
شاخص ها برای افراد با وضعیت شغلی متفاوت در این شهرستان رد می شود؛ بنابراین تفاوت 
»وضعیت اشتغال« منجر به متفاوت بودن احساس پاسخگویان در خصوص ابعاد ذکرشده در 

این شهرستان شده است.
کســتان، ســطح معنی داری آماری متناظر با آماره F مربوط به مولفه عدالت    برای شهرســتان تا

کمتــر از 5 درصد بوده  جنســیتی، عدالــت رویــه ای، عدالت توزیعی و مولفه آزادی های اساســی 
و ازایــن رو فــرض صفــر مبنــی بر برابــری میانگیــن این شــاخص ها برای افــراد با وضعیت شــغلی 
متفاوت در این شهرســتان رد می شــود؛ بنابراین تفاوت »وضعیت اشــتغال« منجر به متفاوت 
بــودن احســاس پاســخگویان در خصوص عدالت جنســیتی، عدالت رویــه ای، عدالت توزیعی و 

مولفه آزادی های اساسی در این شهرستان شده است.
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برای شهرســتان قزوین ســطح معنی داری آماری متناظر با آماره F تمامی مولفه های احســاس   
کمتــر از 5 درصــد بــوده و ازایــن رو فرض صفــر مبنی بر برابــری میانگین این شــاخص ها  عدالــت 
برای افراد با وضعیت شــغلی متفاوت در این شهرســتان رد می شود؛ بنابراین تفاوت »وضعیت 
اشــتغال« منجــر بــه متفاوت بودن احســاس پاســخگویان در خصــوص تمامی مولفه هــا و ابعاد 

احساس عدالت در این شهرستان شده است.

10-2-2-3- رتبه بندی ابعاد احساس عدالت در شهرستان های استان قزوین
 بــرای بررســی دقیق تر و مقایســه میزان اهمیــت و در نتیجه اولویت بندی هر یــک از ابعاد مرتبط با 
احساس عدالت از آزمون فریدمن استفاده شده است. در جدول )10-۳4( نتایج حاصل از آزمون 

فریدمن برای اولویت بندی ابعاد احساس عدالت ارائه شده است.

جدول 10-۳4.  رتبه بندی ابعاد احساس عدالت در استان قزوین بر اساس آزمون فریدمن

ابعاد

کستانبوئین زهراالبرزآوجآبیک قزوینتا

Mean 
RankاولویتMean 

RankاولویتMean 
RankاولویتMean 

RankاولویتMean 
RankاولویتMean 

Rankاولویت

۳/0۳74/076۳/527۳/5874/2964/۳66عدالت اقتصادی

4/8125/0224/76۳4/4۳55/0515/052عدالت آموزشی

4/87۳4/4145/1514/4744/92۳5/061عدالت بهداشتی

5/2415/2614/9825/1615/0524/69۳عدالت جنسیتی

4/6844/2554/۳154/71۳4/454/۳95عدالت رویه ای

4/186۳/4274/0164/126۳/524۳/6۳4عدالت توزیعی

4/5754/92۳4/7445/0824/2174/247آزادی های اساسی

آماره خی دو:
سطح معنی داری:

166/۳۳8
0/000

85/658
0/000

142/900
0/000

99/24۳
0/000

1۳6/917
0/000

190/244
0/000

منبع: یافته های تحقیق
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بر اساس نتایج آزمون فریدمن، در شهرستان آبیک با توجه اینکه سطح معنی داری آماری مرتبط 
کمتر از 5 درصد است، فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت در میانگین رتبه های  با آماره آزمون خی دو 
مربــوط بــه ابعــاد و مولفه های مختلف احســاس عدالت رد می شــود و لــذا از دیدگاه پاســخگویان، 
ابعاد مختلف عدالت از اهمیت یکســانی برخوردار نیســتند. با توجه به معنی دار بودن تفاوت بین 
میانگیــن رتبه هــا، ابعــاد »عدالت جنســیتی«، »عدالــت آموزشــی«، »عدالت بهداشــتی«، »عدالت 
رویــه ای«، »آزادی هــای اساســی«، »عدالــت توزیعی« و »عدالــت اقتصادی«، به ترتیــب از باالترین 
که بعد »عدالت  اولویت برخوردار بوده و در نتیجه از وضعیت بهتری برخوردارند. الزم به ذکر است 
اقتصادی«، با دارا بودن حداقل میانگین رتبه، بدترین وضعیت را در قیاس با سایر ابعاد احساس 

عدالت داراست.

کمتر    در شهرســتان آوج بــا توجــه اینکه ســطح معنی داری آمــاری مرتبط با آماره آزمــون خی دو 
از 5 درصــد اســت، فــرض صفــر مبنــی بر عــدم تفــاوت در میانگیــن رتبه هــای مربوط بــه ابعاد و 
مولفه هــای مختلــف احســاس عدالت رد می شــود و لــذا از دیدگاه پاســخگویان، ابعــاد مختلف 
عدالــت از اهمیت یکســانی برخوردار نیســتند. با توجه به معنی دار بــودن تفاوت بین میانگین 
»عدالــت  اساســی«،  »آزادی هــای  آموزشــی«،  »عدالــت  جنســیتی«،  »عدالــت  ابعــاد  رتبه هــا، 
بهداشــتی«، »عدالــت رویه ای«، »عدالــت اقتصادی« و »عدالت توزیعی«، بــه ترتیب از باالترین 
که بعد  اولویــت برخــوردار بــوده و در نتیجــه از وضعیــت بهتــری برخوردارنــد. الزم به ذکر اســت 
»عدالت توزیعی«، با دارا بودن حداقل میانگین رتبه، بدترین وضعیت را در قیاس با سایر ابعاد 

احساس عدالت داراست.
کمتر    در شهرســتان البــرز با توجه اینکه ســطح معنــی داری آماری مرتبط با آماره آزمــون خی دو 

از 5 درصــد اســت، فــرض صفــر مبنــی بر عــدم تفــاوت در میانگیــن رتبه هــای مربوط بــه ابعاد و 
مولفه هــای مختلــف احســاس عدالت رد می شــود و لــذا از دیدگاه پاســخگویان، ابعــاد مختلف 
عدالــت از اهمیت یکســانی برخوردار نیســتند. با توجه به معنی دار بــودن تفاوت بین میانگین 
رتبه هــا، ابعــاد »عدالــت بهداشــتی«، »عدالــت جنســیتی«، »عدالــت آموزشــی«، »آزادی هــای 
اساســی«، »عدالــت رویــه ای«، »عدالــت توزیعــی« و »عدالت اقتصــادی«، به ترتیــب از باالترین 
که بعد.  اولویــت برخــوردار بــوده و در نتیجــه از وضعیــت بهتری برخوردارنــد. الزم به ذکر اســت 
»عدالــت اقتصــادی«، با دارا بــودن حداقل میانگین رتبه، بدترین وضعیت را در قیاس با ســایر 

ابعاد احساس عدالت داراست.
در شهرســتان بوئین زهــرا بــا توجــه اینکــه ســطح معنی داری آمــاری مرتبــط با آمــاره آزمون خی   
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کمتــر از 5 درصــد اســت، فــرض صفــر مبنی بر عــدم تفــاوت در میانگین رتبه هــای مربوط به  دو 
ابعــاد و مولفه هــای مختلــف احســاس عدالــت رد می شــود و لــذا از دیــدگاه پاســخگویان، ابعاد 
مختلــف عدالت از اهمیت یکســانی برخوردار نیســتند. بــا توجه به معنی دار بــودن تفاوت بین 
میانگین رتبه ها، ابعاد »عدالت جنسیتی«، »آزادی های اساسی«، »عدالت رویه ای«، »عدالت 
بهداشــتی«، »عدالت آموزشــی«، »عدالت توزیعی« و »عدالت اقتصادی«، به ترتیب از باالترین 
که بعد  اولویــت برخــوردار بــوده و در نتیجــه از وضعیــت بهتــری برخوردارنــد. الزم به ذکر اســت 
»عدالــت اقتصــادی«، با دارا بــودن حداقل میانگین رتبه، بدترین وضعیت را در قیاس با ســایر 

ابعاد احساس عدالت داراست.
کســتان بــا توجه اینکه ســطح معنی داری آمــاری مرتبط با آمــاره آزمون خی دو    در شهرســتان تا

کمتــر از 5 درصــد اســت، فرض صفر مبنی بر عدم تفــاوت در میانگین رتبه هــای مربوط به ابعاد 
و مولفه هــای مختلف احســاس عدالت رد می شــود و لــذا از دیدگاه پاســخگویان، ابعاد مختلف 
عدالــت از اهمیت یکســانی برخوردار نیســتند. با توجه به معنی دار بــودن تفاوت بین میانگین 
رتبه ها، ابعاد »عدالت آموزشــی«، »عدالت جنسیتی«، »عدالت بهداشتی«، »عدالت توزیعی«، 
»عدالــت رویــه ای«، »عدالت اقتصادی« و »آزادی های اساســی«، به ترتیــب از باالترین اولویت 
که بعد »آزادی های  برخوردار بوده و در نتیجه از وضعیت بهتری برخوردارند. الزم به ذکر است 
اساسی«، با دارا بودن حداقل میانگین رتبه، بدترین وضعیت را در قیاس با سایر ابعاد احساس 

عدالت داراست.
در شهرســتان قزویــن بــا توجــه اینکــه ســطح معنــی داری آمــاری مرتبط با آمــاره آزمــون خی دو   

کمتــر از 5 درصــد اســت، فرض صفر مبنی بر عدم تفــاوت در میانگین رتبه هــای مربوط به ابعاد 
و مولفه هــای مختلف احســاس عدالت رد می شــود و لــذا از دیدگاه پاســخگویان، ابعاد مختلف 
عدالــت از اهمیت یکســانی برخوردار نیســتند. با توجه به معنی دار بــودن تفاوت بین میانگین 
رتبه ها، ابعاد »عدالت بهداشــتی«، »عدالت آموزشی«، »عدالت جنسیتی«، »عدالت توزیعی«، 
»عدالــت رویــه ای«، »عدالت اقتصادی« و »آزادی های اساســی«، به ترتیــب از باالترین اولویت 
که بعد »آزادی های  برخوردار بوده و در نتیجه از وضعیت بهتری برخوردارند. الزم به ذکر است 
اساسی«، با دارا بودن حداقل میانگین رتبه، بدترین وضعیت را در قیاس با سایر ابعاد احساس 

عدالت داراست.



سنجش وضعيت عدالت در استان قزوين 680

10-2-2-4- تحلیــل نمــوداری میــزان اهمیــت ابعــاد احســاس عدالت در شهرســتان های 
استان قزوین

در نمودارهــای )10-17( تــا )10-28( میــزان بزرگــی و اهمیــت هــر یــک از ابعــاد احســاس عدالــت 
کشــیده شــده اســت.  در شهرســتان های اســتان قزویــن در قالــب نمــودار تــار عنکبوتــی بــه تصویر 
به عبارت دیگــر در ایــن نمودارهــا میزان شــکاف و فاصلــه وضعیت موجود هر یک از ابعاد احســاس 
عدالت نســبت به وضعیت مطلوب نشــان داده شــده اســت. توضیــح اینکه در ارتباط بــا هر یک از 
ابعاد احساس عدالت، درصورتی که عدد مربوط به آن بعد بیشتر باشد، آن بعد در مقایسه با دیگر 
کمتر بودن عدد هر بعد، وضعیت آن بعد  ابعاد از وضعیت مناسب تری برخوردار است و در صورت 

نامناسب تر خواهد شد.

در نمــودار )10-17( میــزان بزرگی و اهمیت هر یک از ابعاد احســاس عدالت در شهرســتان آبیک در 
کشیده شده است تا فاصله بین وضع  کثر امتیاز شاخص ها )1 تا 5( به تصویر  فاصله حداقل و حدا

موجود شاخص ها در قیاس یا وضع مطلوب )عدد 5( نشان داده شود.

شــکل10-17. شــکاف بیــن وضعیــت موجــود ابعاد احســاس عدالــت با وضعیــت مطلوب در شهرســتان آبیــک. منبع: 
ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش مستخر

همچنیــن بــه منظــور روشــن تر شــدن وضع موجود هــر یک از شــاخص ها در قیــاس بــا یکدیگر، در 
نمــودار )10-18( میــزان بزرگــی و اهمیــت هــر یک از ابعاد احســاس عدالــت در شهرســتان آبیک در 

کشیده شده است. طیف 2 تا 2.8 به تصویر 
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ج از نظرسنجی انجام یافته  شــکل 10-18. مقایســه ابعاد مختلف احساس عدالت در شهرســتان آبیک. منبع: مستخر
در فرایند اجرای پژوهش

متناسب با آنچه در نمودارهای )10-17( و )10-18( نشان داده شده است، بعد »عدالت اقتصادی« 
در شهرســتان آبیــک در مقایســه بــا ســایر ابعاد از وضعیــت نامناســب تری برخوردار اســت. درواقع 
فاصلــه بیــن وضعیــت مطلوب و وضعیــت موجود این بعد در مقایســه بــا ابعاد دیگر بیشــتر بوده و 

ازاین جهت نیازمند توجه بیشتر است.

در نمــودار )10-19( میــزان بزرگــی و اهمیــت هر یــک از ابعاد احســاس عدالت در شهرســتان آوج در 
کشیده شده است تا فاصله بین وضع  کثر امتیاز شاخص ها )1 تا 5( به تصویر  فاصله حداقل و حدا

موجود شاخص ها در قیاس یا وضع مطلوب )عدد 5( نشان داده شود.

شــکل 10-19. شــکاف بیــن وضعیــت موجــود ابعــاد احســاس عدالــت بــا وضعیــت مطلــوب در شهرســتان آوج. منبع: 
ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش مستخر
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همچنیــن بــه منظــور روشــن تر شــدن وضع موجود هــر یک از شــاخص ها در قیــاس بــا یکدیگر، در 
نمودار )10-20( میزان بزرگی و اهمیت هر یک از ابعاد احساس عدالت در شهرستان آبیک در طیف 

کشیده شده است.  2 تا ۳  به تصویر 

ج از نظرسنجی انجام یافته  شــکل10-20.  مقایســه ابعاد  مختلف احســاس عدالت  در  شهرستان آوج. منبع: مســتخر
در فرایند اجرای پژوهش

متناســب با آنچه در نمودارهای )10-19( و )10-20( نشــان داده شــده است، بعد »عدالت توزیعی« 
در شهرستان آوج در مقایسه با سایر ابعاد از وضعیت نامناسب تری برخوردار است. درواقع فاصله 
بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود این بعد در مقایسه با ابعاد دیگر بیشتر بوده و ازاین جهت 

نیازمند توجه بیشتر است.

در نمــودار )10-21( میــزان بزرگــی و اهمیــت هــر یک از ابعاد احســاس عدالت در شهرســتان البرز در 
کشیده شده است تا فاصله بین وضع  کثر امتیاز شاخص ها )1 تا 5( به تصویر  فاصله حداقل و حدا

موجود شاخص ها در قیاس یا وضع مطلوب )عدد 5( نشان داده شود.
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شــکل 10-21. شــکاف بیــن وضعیــت موجــود ابعــاد احســاس عدالت بــا وضعیت مطلــوب در شهرســتان البــرز. منبع: 
ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش مستخر

همچنیــن بــه منظــور روشــن تر شــدن وضع موجود هــر یک از شــاخص ها در قیــاس بــا یکدیگر، در 
نمودار )10-22( میزان بزرگی و اهمیت هر یک از ابعاد احساس عدالت در شهرستان البرز در طیف 

کشیده شده است. 2 تا ۳.2 به تصویر 

ج از نظرسنجی انجام یافته  شــکل 10-22. مقایســه ابعاد مختلف احســاس عدالت در شهرســتان البرز. منبع: مســتخر
در فرایند اجرای پژوهش

متناسب با آنچه در نمودارهای )10-21( و )10-22( نشان داده شده است، بعد »عدالت اقتصادی« 
در شهرستان البرز در مقایسه با سایر ابعاد از وضعیت نامناسب تری برخوردار است. درواقع فاصله 
بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود این بعد در مقایسه با ابعاد دیگر بیشتر بوده و ازاین جهت 

نیازمند توجه بیشتر است.
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در نمودار )10-2۳( میزان بزرگی و اهمیت هر یک از ابعاد احساس عدالت در شهرستان بوئین زهرا 
کشــیده شــده اســت تا فاصله بین  کثر امتیاز شــاخص ها )1 تا 5( به تصویر  در فاصله حداقل و حدا

وضع موجود شاخص ها در قیاس یا وضع مطلوب )عدد 5( نشان داده شود.

شــکل10-2۳. شــکاف بین وضعیت موجود ابعاد احساس عدالت با وضعیت مطلوب در شهرستان بوئین زهرا. منبع: 
ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش مستخر

همچنیــن بــه منظــور روشــن تر شــدن وضع موجود هــر یک از شــاخص ها در قیــاس بــا یکدیگر، در 
نمودار )10-24( میزان بزرگی و اهمیت هر یک از ابعاد احساس عدالت در شهرستان بوئین زهرا در 

کشیده شده است. طیف 2.5 تا ۳.2 به تصویر 

ج از نظرسنجی انجام یافته  شــکل 10-24. مقایســه ابعاد مختلف احســاس عدالت در شهرســتان البرز. منبع: مســتخر
در فرایند اجرای پژوهش
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بعــد »عدالــت  اســت،  نشــان داده شــده   )24-10( و  آنچــه در نمودارهــای)2۳-10(  بــا  متناســب 
اقتصادی« در شهرســتان بوئین زهرا در مقایســه با ســایر ابعــاد از وضعیت نامناســب تری برخوردار 
اســت. درواقــع فاصلــه بین وضعیت مطلــوب و وضعیت موجود این بعد در مقایســه بــا ابعاد دیگر 

بیشتر بوده و ازاین جهت نیازمند توجه بیشتر است.

کســتان  در نمودار )10-25( میزان بزرگی و اهمیت هر یک از ابعاد احســاس عدالت در شهرســتان تا
کشــیده شــده اســت تا فاصله بین  کثر امتیاز شــاخص ها )1 تا 5( به تصویر  در فاصله حداقل و حدا

وضع موجود شاخص ها در قیاس یا وضع مطلوب )عدد 5( نشان داده شود.

کستان. منبع:  شــکل 10-25. شــکاف بین وضعیت موجود ابعاد احســاس عدالت با وضعیت مطلوب در شهرستان تا
ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش مستخر

همچنیــن بــه منظــور روشــن تر شــدن وضع موجود هــر یک از شــاخص ها در قیــاس بــا یکدیگر، در 
کســتان در  نمودار )10-26( میزان بزرگی و اهمیت هر یک از ابعاد احســاس عدالت در شهرســتان تا

کشیده شده است. طیف 2.1 تا 2.8 به تصویر 
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ج از نظرســنجی  کســتان. منبــع: مســتخر شــکل 10-26. مقایســه ابعــاد مختلــف احســاس عدالــت در شهرســتان تا
انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش

متناسب با آنچه در نمودارهای )10-25( و )10-26( نشان داده شده است، بعد »عدالت توزیعی« 
کســتان در مقایسه با ســایر ابعاد از وضعیت نامناسب تری برخوردار است. درواقع  در شهرســتان تا
فاصلــه بیــن وضعیــت مطلوب و وضعیــت موجود این بعد در مقایســه بــا ابعاد دیگر بیشــتر بوده و 

ازاین جهت نیازمند توجه بیشتر است.

در نمودار )10-27( میزان بزرگی و اهمیت هر یک از ابعاد احســاس عدالت در شهرســتان قزوین در 
کشیده شده است تا فاصله بین وضع  کثر امتیاز شاخص ها )1 تا 5( به تصویر  فاصله حداقل و حدا

موجود شاخص ها در قیاس یا وضع مطلوب )عدد 5( نشان داده شود.
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شــکل10-27. شــکاف بیــن وضعیت موجود ابعاد احســاس عدالــت با وضعیت مطلــوب در شهرســتان قزوین. منبع: 
ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش مستخر

همچنیــن بــه منظــور روشــن تر شــدن وضع موجود هــر یک از شــاخص ها در قیــاس بــا یکدیگر، در 
نمــودار )10-28( میــزان بزرگــی و اهمیت هــر یک از ابعاد احســاس عدالت در شهرســتان قزوین در 

کشیده شده است. طیف 2.5 تا ۳.2 به تصویر 

ج از نظرسنجی انجام یافته  شکل 10-28. مقایسه ابعاد مختلف احساس عدالت در شهرستان قزوین. منبع: مستخر
در فرایند اجرای پژوهش

متناسب با آنچه در نمودارهای )10-27( و )10-28( نشان داده شده است، بعد »عدالت توزیعی« 
در شهرســتان قزویــن در مقایســه با ســایر ابعــاد از وضعیت نامناســب تری برخوردار اســت. درواقع 
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فاصلــه بیــن وضعیــت مطلوب و وضعیــت موجود این بعد در مقایســه بــا ابعاد دیگر بیشــتر بوده و 
ازاین جهت نیازمند توجه بیشتر است.

ک شــهروندان اســتان قزوین از وضعیت عدالت اقتصادی در  10-2-3-  تحلیل ادرا
شهرستان های استان قزوین

ک شهروندان شهرستان های استان قزوین در  در این قسمت تالش بر این است تا احساس و ادرا
گردد. خصوص عدالت اقتصادی تجزیه وتحلیل 

10-2-3-1- تحلیــل معنــی داری آمــاری مولفه هــای عدالــت اقتصادی در شهرســتان های 
استان قزوین

نتیجــه آزمون آمــاری مربوط به میزان اهمیت و معنی داری هر یک از مولفه های احســاس عدالت 
اقتصادی در جدول )10-۳5( ارائه شده است.

جدول 10-۳5. آزمون اهمیت و معنی داری مولفه های احساس عدالت اقتصادی در استان قزوین
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 توزیع درامد
 متناسب با
 توانمندی و
 نقش آفرینی

افراد

0/880/000*0/750/000*0/820/000*0/750/000*0/860/000*0/8۳0/000*

 دسترسی
  افراد به

 حداقل درآمد
 الزم برای
معیشت

0/820/000*0/810/000*0/770/000*0/770/000*0/880/000*0/880/000*

که با ستاره مشخص شده اند از نظر آماری در سطح 5 درصد معنی دار هستند * مواردی 

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

 آزمون دوجمله ای مربوط به هر سه مولفه »توزیع درآمد متناسب با نیازهای افراد«، »توزیع درآمد 
متناسب با توانمندی و نقش آفرینی افراد« و »دسترسی افراد به حداقل درآمد الزم برای معیشت« 
که میانگین این  در هر شش شهرستان استان قزوین از نظر آماری معنی دار بوده و مؤید آن است 
مولفه ها تفاوت معنی داری با عدد ۳ )حد وسط نظرات( دارد. با توجه به اینکه نسبت پاسخ های 
کل پاســخ ها باالتر از 50 درصد اســت و این نســبت به بر اساس آماره آزمون  کمتر از حد متوســط به 
که مولفه های  دوجمله ای در ســطح 5 درصد از نظر آماری معنی دار اســت، لذا اســتنباط می شــود 
مذکور در تمامی شهرستان های شش گانه استان قزوین از حد متوسط مورد انتظار پایین تر است.
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10-2-3-2- رتبه بندی مولفه های احســاس عدالت اقتصادی در شهرســتان های استان 
قزوین

 در جدول )10-۳6( نتایج حاصل از آزمون فریدمن برای اولویت بندی مولفه های احساس عدالت 
اقتصادی ارائه شده است.

جدول 10-۳6. رتبه بندی مولفه های احساس عدالت اقتصادی بر اساس آزمون فریدمن

ابعاد

کستانبوئین زهراالبرزآوجآبیک قزوینتا

Mean 
RankاولویتMean 

RankاولویتMean 
RankاولویتMean 

RankاولویتMean 
RankاولویتMean 

Rankاولویت

 توزیع درآمد
 متناسب با

نیازهای افراد
1/918۳2/17111/94۳-2/0۳0-2/15112/1۳91

 توزیع درامد
 متناسب با
 توانمندی و

نقش آفرینی افراد

2/00422/11222/002-1/989-1/901۳1/927۳

 دسترسی افراد به
 حداقل درآمد الزم

برای معیشت
2/07911/717۳2/054-1/981-1/94921/9۳42

 مقدار آماره خی
8/24541/9۳74/4970/779۳0/78140/۳68:دو

 سطح معنی داری
0/0160/0000/1060/6770/0000/000:آماره خی دو

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

متناسب با نتیجه رتبه بندی، در چهار شهرستان از شش شهرستان استان قزوین، تفاوت رتبه های 
مربــوط بــه زیــر مولفه های عدالــت اقتصادی از نظــر آماری معنی دار اســت. در شهرســتان آبیک با 
کمتر از 5 درصد است، فرض  توجه به اینکه سطح معنی داری آماری مرتبط با آماره آزمون خی دو 
صفــر مبنــی بر عدم تفــاوت در میانگین رتبه های مربوط به مولفه های احســاس عدالت اقتصادی 
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رد می شــود و لــذا از دیدگاه پاســخگویان، مولفه های مختلف عدالت اقتصــادی از میزان و اهمیت 
یکســانی برخــوردار نیســتند. با توجه به معنــی دار بودن تفــاوت بین میانگین رتبه هــا، مولفه های 
»دسترســی افــراد بــه حداقــل درآمــد الزم برای معیشــت«، »توزیع درامد متناســب بــا توانمندی و 
نقش آفرینــی افــراد« و »توزیع درآمد متناســب بــا نیازهای افــراد«، به ترتیــب در اولویت های اول تا 
که مولفه »توزیع درآمد متناسب با نیازهای افراد«، با دارا بودن  سوم قرار دارند. الزم به ذکر است 
حداقل میانگین رتبه، بدترین وضعیت را در قیاس با ســایر مولفه های احســاس عدالت اقتصادی 

داراست.

در شهرســتان آوج نیــز با توجه بــه معنی دار بودن تفاوت بین میانگیــن رتبه ها، مولفه های »توزیع 
درآمــد متناســب بــا نیازهــای افــراد«، »توزیع درامد متناســب با توانمنــدی و نقش آفرینــی افراد« و 
»دسترســی افــراد به حداقل درآمد الزم برای معیشــت« بــه ترتیب در اولویت های اول تا ســوم قرار 
کــه مولفه »دسترســی افراد به حداقــل درآمد الزم برای معیشــت« با دارا  دارنــد. الزم بــه ذکر اســت 
بــودن حداقــل میانگیــن رتبــه، بدتریــن وضعیــت را در قیاس با ســایر مولفه های احســاس عدالت 

اقتصادی داراست.

در شهرســتان البــرز و بوئین زهــرا بــا توجه به اینکه ســطح معنــی داری آماری مرتبط بــا آماره آزمون 
خــی دو بیشــتر از 5 درصــد اســت، فــرض صفــر مبنی بر عــدم تفــاوت در میانگین رتبه هــای مربوط 
بــه مولفه هــای احســاس عدالت اقتصــادی رد نمی شــود و لذا از دیــدگاه پاســخگویان، مولفه های 

مختلف عدالت اقتصادی از میزان و اهمیت یکسانی برخوردار هستند.

کستان و قزوین با توجه به معنی دار بودن تفاوت بین میانگین رتبه ها،  همچنین در شهرستان تا
مولفه های »توزیع درآمد متناســب با نیازهای افراد«، »دسترســی افراد به حداقل درآمد الزم برای 
معیشت« و »توزیع درامد متناسب با توانمندی و نقش آفرینی افراد« به ترتیب در اولویت های اول 
که مولفه »توزیع درامد متناســب با توانمندی و نقش آفرینی  تا ســوم قرار دارند. الزم به ذکر اســت 
افراد« با دارا بودن حداقل میانگین رتبه، بدترین وضعیت را در قیاس با سایر مولفه های احساس 

عدالت اقتصادی داراست.
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ک شــهروندان اســتان قزویــن از وضعیت عدالت آموزشــی در  10-2-4- تحلیــل ادرا
شهرستان های استان قزوین

ک شهروندان استان قزوین در خصوص عدالت  در این قسمت تالش بر این است تا احساس و ادرا
گردد. آموزشی در سطح استان تجزیه وتحلیل 

10-2-4-1- تحلیــل معنــی داری آمــاری مولفه هــای عدالــت آموزشــی در شهرســتان های 
استان قزوین

نتیجــه آزمون آمــاری مربوط به میزان اهمیت و معنی داری هر یک از مولفه های احســاس عدالت 
آموزشی در جدول )10-۳7( ارائه شده است.

جدول 10-۳7.  آزمون اهمیت و معنی داری مولفه های احساس عدالت آموزشی در شهرستان های استان قزوین
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0/790/000*0/760/000*0/760/000*0/710/000*0/770/000*0/810/000*
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0/780/000*0/770/000*0/700/000*0/7۳0/000*0/850/000*0/820/000*

که با ستاره مشخص شده اند از نظر آماری در سطح 5 درصد معنی دار هستند * مواردی 

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

آزمــون دوجملــه ای مربوط به هردو مولفه »میزان باســوادی و توزیع عادالنه امکانات آموزشــی« و 
»میزان باســوادی و توزیع عادالنه امکانات آموزشــی« در هر شــش شهرســتان استان قزوین از نظر 
که میانگین ایــن مولفه ها تفاوت معنی داری با عدد ۳ )حد  آمــاری معنی دار بوده و مؤید آن اســت 
کل پاسخ ها باالتر  کمتر از حد متوسط به  وســط نظرات( دارد. با توجه به اینکه نســبت پاســخ های 
از 50 درصد است و این نسبت به بر اساس آماره آزمون دوجمله ای در سطح 5 درصد از نظر آماری 
که مولفه های مذکور در تمامی شهرســتان های شــش گانه  معنی دار اســت، لذا اســتنباط می شــود 

استان قزوین از حد متوسط مورد انتظار پایین تر است.



سنجش وضعيت عدالت در استان قزوين 694

10-2-4-2- رتبه بندی مولفه های احساس عدالت آموزشی در استان قزوین
 در جدول )10-۳8( نتایج حاصل از آزمون فریدمن برای اولویت بندی مولفه های احساس عدالت 

آموزشی ارائه شده است.

جدول 10-۳8. رتبه بندی مولفه های احساس عدالت آموزشی بر اساس آزمون فریدمن

ابعاد

کستانبوئین زهراالبرزآوجآبیک قزوینتا

Mean 
RankاولویتMean 

RankاولویتMean 
RankاولویتMean 

RankاولویتMean 
RankاولویتMean 

Rankاولویت

 میزان باسوادی
 و توزیع عادالنه
امکانات آموزشی

1/489-1/54811/42821/5۳۳-1/526-1/5411

 دسترسی مناسب
 و برابر به امکانات و

سیستم آموزشی
1/511-1/45221/57211/467-1/474-1/4592

0/2574/14916/6562/6092/4699/590آماره خی دو:

سطح معنی داری 
0/6120/0420/0000/1060/1160/002آماره خی دو:

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

متناسب با نتیجه رتبه بندی، در سه شهرستان از شش شهرستان استان قزوین، تفاوت رتبه های 
مربوط به زیر مولفه های عدالت آموزشی از نظر آماری معنی دار است.

کســتان بــا توجه به اینکه ســطح معنی داری آمــاری مرتبط با  در شهرســتان آبیــک، بوئین زهــرا و تا
آماره آزمون خی دو بیشــتر از 5 درصد اســت، فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت در میانگین رتبه های 
مربوط به مولفه های احساس عدالت آموزشی رد نمی شود و لذا از دیدگاه پاسخگویان، مولفه های 

مختلف عدالت آموزشی از میزان و اهمیت یکسانی برخوردار هستند.

کمتر از 5  در شهرستان آوج با توجه به اینکه سطح معنی داری آماری مرتبط با آماره آزمون خی دو 
درصد است، فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت در میانگین رتبه های مربوط به مولفه های احساس 
عدالــت آموزشــی رد می شــود و لــذا از دیدگاه پاســخگویان، مولفه هــای مختلف عدالت آموزشــی از 
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میــزان و اهمیــت یکســانی برخــوردار نیســتند. بــا توجــه بــه معنــی دار بودن تفــاوت بیــن میانگین 
رتبه ها، مولفه های »میزان باســوادی و توزیع عادالنه امکانات آموزشــی« و »دسترســی مناســب و 
برابــر به امکانات و سیســتم آموزشــی«، بــه ترتیب در اولویت های اول و دوم قــرار دارند. الزم به ذکر 
کــه مولفه »دسترســی مناســب و برابر به امکانات و سیســتم آموزشــی« با دارا بــودن حداقل  اســت 

میانگین رتبه، بدترین وضعیت را در قیاس با مولفه دیگر احساس عدالت آموزشی داراست.

در شهرســتان البــرز نیــز بــا توجــه بــه معنــی دار بــودن تفــاوت بیــن میانگیــن رتبه هــا، مولفه هــای 
»دسترســی مناســب و برابــر به امکانات و سیســتم آموزشــی« و »میزان باســوادی و توزیــع عادالنه 
امکانات آموزشی« به ترتیب در اولویت های اول و دوم قرار دارند. مولفه »میزان باسوادی و توزیع 
عادالنه امکانات آموزشی« با دارا بودن حداقل میانگین رتبه، بدترین وضعیت را در قیاس با سایر 

مولفه های احساس عدالت آموزشی داراست.

همچنین در شهرستان قزوین نیز با توجه به معنی دار بودن تفاوت بین میانگین رتبه ها، »میزان 
باســوادی و توزیع عادالنه امکانات آموزشــی« و »دسترســی مناســب و برابر به امکانات و سیســتم 
که مولفه »دسترســی  آموزشــی«، به ترتیب در اولویت های اول و دوم قرار دارند. الزم به ذکر اســت 
مناسب و برابر به امکانات و سیستم آموزشی« با دارا بودن حداقل میانگین رتبه، بدترین وضعیت 

را در قیاس با مولفه دیگر احساس عدالت آموزشی داراست.

ک شــهروندان اســتان قزوین از وضعیت عدالت بهداشتی در  10-2-5- تحلیل ادرا
استان قزوین

ک شــهروندان اســتان قزویــن در خصوص   در  ایــن قســمت تــالش بــر این اســت تا احســاس و ادرا
گردد.  عدالت بهداشتی در سطح استان تجزیه وتحلیل 

10-2-5-1- تحلیل معنی داری آماری مولفه های عدالت بهداشتی در استان قزوین
نتیجــه آزمون آمــاری مربوط به میزان اهمیت و معنی داری هر یک از مولفه های احســاس عدالت 

بهداشتی در جدول )10-۳9( ارائه شده است.
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جدول 10-۳9. آزمون اهمیت و معنی داری مولفه های احساس عدالت بهداشتی در استان قزوین
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0/760/000*0/790/000*0/710/000*0/720/000*0/840/000*0/820/000*
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0/760/000*0/820/000*0/680/000*0/660/000*0/8۳0/000*0/760/000*

که با ستاره مشخص شده اند از نظر آماری در سطح 5 درصد معنی دار هستند * مواردی 

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر
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 آزمون دوجمله ای مربوط به دو مولفه »توزیع امکانات بهداشتی متناسب با نیازهای جمعیت« و 
»قابلیت و توان دسترسی شهروندان به امکانات بهداشتی« از نظر آماری معنی دار بوده و مؤید آن 
که میانگین این مولفه ها تفاوت معنی داری با عدد ۳ )حد وســط نظرات( دارد. با توجه به  اســت 
کل پاسخ ها باالتر از 50 درصد است و این نسبت  کمتر از حد متوســط به  اینکه نســبت پاســخ های 
به بر اســاس آماره آزمون دوجمله ای در ســطح 5 درصد از نظر آماری معنی دار اســت، لذا استنباط 
که مولفه های مذکور در تمامی شهرســتان های شــش گانه اســتان قزوین از حد متوســط  می شــود 

مورد انتظار پایین تر است.

10-2-5-2- رتبه بندی مولفه های احساس عدالت بهداشتی در استان قزوین
 در جدول )10-40( نتایج حاصل از آزمون فریدمن برای اولویت بندی مولفه های احساس عدالت 

بهداشتی ارائه شده است.

جدول 10-40. رتبه بندی مولفه های احساس عدالت بهداشتی بر اساس آزمون فریدمن

ابعاد

کستانبوئین زهراالبرزآوجآبیک قزوینتا

Mean 
RankاولویتMean 

RankاولویتMean 
RankاولویتMean 

RankاولویتMean 
RankاولویتMean 

Rankاولویت

 توزیع امکانات
 بهداشتی متناسب با

نیازهای جمعیت
1.46۳-1.526-1.45121.42521.44921.45۳2

 قابلیت و توان
 دسترسی شهروندان

 به امکانات
بهداشتی

1.5۳7-1.474-1.54911.57511.55111.5471

2.7۳91.16۳8.8891۳.55210.52612.4۳5:آماره خی دو

 سطح معنی داری
0.0980.2810.00۳0.0000.0010.000:آماره خی دو

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر
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متناســب بــا نتیجــه رتبه بنــدی، در چهــار شهرســتان از شــش شهرســتان اســتان قزویــن، تفــاوت 
رتبه های مربوط به زیر مولفه های عدالت بهداشتی از نظر آماری معنی دار است.

در شهرســتان آبیک و آوج با توجه به اینکه ســطح معنی داری آماری مرتبط با آماره آزمون خی دو 
بیشتر از 5 درصد است، فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت در میانگین رتبه های مربوط به مولفه های 
احســاس عدالت بهداشــتی رد نمی شــود و لذا از دیدگاه پاســخگویان، مولفه های مختلف عدالت 

بهداشتی از میزان و اهمیت یکسانی برخوردار هستند.

کســتان و قزوین با توجه به اینکه ســطح معنی داری آماری  در شهرســتان های البرز، بوئین زهرا، تا
کمتر از 5 درصد اســت، فرض صفر مبنی بــر عدم تفاوت در میانگین  مرتبــط بــا آماره آزمون خی دو 
رتبه های مربوط به مولفه های احســاس عدالت آموزشــی رد می شــود و لذا از دیدگاه پاســخگویان 
در ایــن شهرســتان ها، مولفه هــای مختلــف عدالت آموزشــی از میــزان و اهمیت یکســانی برخوردار 
نیســتند. بــا توجــه بــه معنی دار بــودن تفاوت بیــن میانگیــن رتبه ها، مولفه هــای »قابلیــت و توان 
دسترســی شــهروندان بــه امکانات بهداشــتی« و »توزیع امکانات بهداشــتی متناســب بــا نیازهای 
جمعیــت«، بــه ترتیــب در اولویت هــای اول و دوم قــرار دارنــد. مولفــه »توزیــع امکانــات بهداشــتی 
متناســب با نیازهای جمعیت« با دارا بودن حداقل میانگین رتبه، بدترین وضعیت را در قیاس با 

مولفه دیگر احساس عدالت بهداشتی داراست.

ک شــهروندان اســتان قزوین از وضعیت عدالت جنســیتی در  10-2-6- تحلیل ادرا
استان قزوین

ک شهروندان استان قزوین در خصوص عدالت  در این قسمت تالش بر این است تا احساس و ادرا
گردد. جنسیتی در سطح استان تجزیه وتحلیل 

10-2-6-1- تحلیل معنی داری آماری مولفه های عدالت جنسیتی در استان قزوین
نتیجــه آزمون آمــاری مربوط به میزان اهمیت و معنی داری هر یک از مولفه های احســاس عدالت 

جنسیتی در جدول )10-41( ارائه شده است.
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جدول 10-41. آزمون اهمیت و معنی داری مولفه های احساس عدالت جنسیتی در شهرستان های استان قزوین
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0/720/000*0/700/000*0/670/000*0/600/001*0/690/000*0/790/000*
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0/750/000*0/700/000*0/690/000*0/580/004*0/820/000*0/800/000*

که با ستاره مشخص شده اند از نظر آماری در سطح 5 درصد معنی دار هستند * مواردی 

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر
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 آزمون دوجمله ای مربوط به دو مولفه »دسترسی عادالنه زنان به مناصب، مشاغل و فعالیت های 
اجتماعــی« و »عــدم تبعیــض و محدودیــت در دسترســی زنــان بــه خدمــات و امکانــات اجتماعی، 
که میانگین این مولفه ها تفاوت  آموزشی و بهداشتی« از نظر آماری معنی دار بوده و مؤید آن است 
کمتر از حد  معنــی داری بــا عــدد ۳ )حد وســط نظــرات( دارد. بــا توجه به اینکه نســبت پاســخ های 
کل پاســخ ها باالتر از 50 درصد است و این نسبت به بر اساس آماره آزمون دوجمله ای  متوســط به 
که مولفه هــای مذکور در  در ســطح 5 درصــد از نظــر آمــاری معنی دار اســت، لذا اســتنباط می شــود 

تمامی شهرستان های شش گانه استان قزوین از حد متوسط مورد انتظار پایین تر است.

10-2-6-2- رتبه بندی مولفه های احساس عدالت جنسیتی در استان قزوین
 در جدول )10-42( نتایج حاصل از آزمون فریدمن برای اولویت بندی مولفه های احساس عدالت 

جنسیتی ارائه شده است.

جدول 10-42. رتبه بندی مولفه های احساس عدالت جنسیتی بر اساس آزمون فریدمن

ابعاد

کستانبوئین زهراالبرزآوجآبیک قزوینتا

Mean 
RankاولویتMean 

RankاولویتMean 
RankاولویتMean 

RankاولویتMean 
RankاولویتMean 

Rankاولویت

 دسترسی
 عادالنه زنان به

 مناصب، مشاغل
 و فعالیت های

 اجتماعی

1/52-1/50-1/50-1/49-1/5911/52-

 عدم تبعیض و
 محدودیت در

 دسترسی زنان به
 خدمات و امکانات

اجتماعی

1/48-1/50-1/50-1/51-1/4121/48-

0/9۳40/0110/0700/۳112۳/20۳2/206:آماره خی دو

 سطح معنی داری
0/۳۳40/9180/7910/5770/0000/1۳7:آماره خی دو

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر
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متناسب با نتیجه رتبه بندی، در یک شهرستان از شش شهرستان استان قزوین، تفاوت رتبه های 
مربــوط بــه زیــر مولفه هــای عدالت بهداشــتی از نظر آماری معنــی دار اســت. به عبارت دیگر فقط در 
کمتر  کســتان با توجه به اینکه ســطح معنی داری آماری مرتبط با آماره آزمون خی دو  شهرســتان تا
از 5 درصــد اســت، فــرض صفــر مبنــی بر عــدم تفــاوت در میانگین رتبه هــای مربوط بــه مولفه های 
احســاس عدالت جنســیتی رد می شــود و لذا از دیدگاه پاســخگویان در این شهرستان، مولفه های 
مختلــف عدالــت جنســیتی از میــزان و اهمیــت یکســانی برخــوردار نیســتند. بــا توجه بــه معنی دار 
بــودن تفــاوت بیــن میانگین رتبه هــا، مولفه های »دسترســی عادالنــه زنان به مناصب، مشــاغل و 
فعالیت هــای اجتماعــی« و »عــدم تبعیــض و محدودیت در دسترســی زنان به خدمــات و امکانات 
اجتماعــی«، بــه ترتیــب در اولویت هــای اول و دوم قــرار دارند. مولفــه »عدم تبعیــض و محدودیت 
در دسترســی زنــان به خدمــات و امکانات اجتماعی« بــا دارا بودن حداقل میانگیــن رتبه، بدترین 

وضعیت را در قیاس با مولفه دیگر احساس عدالت جنسیتی داراست.

امــا در شهرســتان های آبیــک، آوج، البــرز، بوئین زهرا و قزوین بــا توجه به اینکه ســطح معنی داری 
آمــاری مرتبــط بــا آمــاره آزمون خی دو بیشــتر از 5 درصد اســت، فرض صفر مبنی بر عــدم تفاوت در 
میانگیــن رتبه هــای مربوط به مولفه های احســاس عدالت جنســیتی رد نمی شــود و لــذا از دیدگاه 

پاسخگویان، مولفه های مختلف عدالت جنسیتی از میزان و اهمیت یکسانی برخوردار هستند.

ک شــهروندان اســتان قزویــن از وضعیت عدالــت رویه ای در  10-2-7- تحلیــل ادرا
شهرستان های استان قزوین

ک شهروندان شهرستان های استان قزوین در  در این قسمت تالش بر این است تا احساس و ادرا
گیرد. خصوص عدالت روبه ای مورد بررسی و تحلیل قرار 

10-2-7-1- تحلیــل معنــی داری آمــاری مولفه هــای عدالــت رویــه ای در شهرســتان های 
استان قزوین

نتیجــه آزمون آمــاری مربوط به میزان اهمیت و معنی داری هر یک از مولفه های احســاس عدالت 
رویه ای در جدول )10-4۳( ارائه شده است.
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جدول 10-4۳. آزمون اهمیت و معنی داری مولفه های احساس عدالت رویه ای در شهرستان های 
استان قزوین
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که با ستاره مشخص شده اند از نظر آماری در سطح 5 درصد معنی دار هستند * مواردی 

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

تمامــی  در  رویــه ای  عدالــت  احســاس  مولفه هــای  زیــر  تمامــی  بــه  مربــوط  دوجملــه ای  آزمــون   
کــه میانگیــن ایــن  شهرســتان های اســتان قزویــن از نظــر آمــاری معنــی دار بــوده و مؤیــد آن اســت 
مولفه ها تفاوت معنی داری با عدد ۳ )حد وسط نظرات( دارد. با توجه به اینکه نسبت پاسخ های 
کل پاســخ ها باالتر از 50 درصد اســت و این نســبت به بر اساس آماره آزمون  کمتر از حد متوســط به 
که مولفه های  دوجمله ای در ســطح 5 درصد از نظر آماری معنی دار اســت، لذا اســتنباط می شــود 
مذکور در تمامی شهرستان های شش گانه استان قزوین از حد متوسط مورد انتظار پایین تر است.

10-2-7-2- رتبه بنــدی مولفه هــای احســاس عدالت رویه ای در شهرســتان های اســتان 
قزوین

 در جدول )10-44( نتایج حاصل از آزمون فریدمن برای اولویت بندی مولفه های احساس عدالت 
رویه ای ارائه شده است.
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جدول 10-44. رتبه بندی مولفه های احساس عدالت رویه ای بر اساس آزمون فریدمن

ابعاد

کستانبوئین زهراالبرزآوجآبیک قزوینتا

Mean 
RankاولویتMean 

RankاولویتMean 
RankاولویتMean 

RankاولویتMean 
RankاولویتMean 

Rankاولویت

 میزان ثبات قوانین
 در ادارات و روشن
بودن تکلیف مردم

۳/762۳/295۳/541۳/692۳/651۳/4۳4

 نحوه برخورد
 کارمندان با مردم در
 ادارات متناسب با

مقررات

۳/841۳/8۳1۳/48۳۳/941۳/5۳4۳/445

 برابری همه افراد در
۳/255۳/54۳۳/216۳/166۳/642۳/712برابر قانون

 ارتباط نام و اعتبار با
۳/464۳/7۳2۳/845۳/4۳4۳/495۳/52۳شایستگی افراد

 مشخص بودن
کاری در  برنامه هر 

جامعه
۳/6۳۳۳/454۳/522۳/62۳۳/6۳۳۳/811

 امکان رسیدن
 مردم به آن چیزی
 که استحقاق آن را

.دارند

۳/056۳/176۳/414۳/175۳/066۳/096

57/41127/804۳4/40758/87445/45995/645:آماره خی دو

 سطح معنی داری
0/0000/0000/0000/0000/0000/000آماره خی دو

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

متناسب با نتیجه رتبه بندی، در تمامی شهرستان های استان قزوین، تفاوت رتبه های مربوط به 
زیر مولفه های عدالت رویه ای از نظر آماری معنی دار است.

در شهرســتان آبیــک بــا توجــه بــه اینکــه ســطح معنــی داری آمــاری مرتبط بــا آماره آزمــون خی   
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کمتــر از 5 درصــد اســت، فــرض صفــر مبنی بر عــدم تفــاوت در میانگین رتبه هــای مربوط به  دو 
مولفه های احســاس عدالت رویه ای رد می شــود و لذا از دیدگاه پاسخگویان در این شهرستان، 
مولفه هــای مختلــف عدالــت رویه ای از میزان و اهمیت یکســانی برخوردار نیســتند. با توجه به 
کارمنــدان با مردم در  معنــی دار بــودن تفــاوت بین میانگین رتبه هــا، مولفه های »نحوه برخورد 
ادارات متناســب بــا مقــررات«، »میــزان ثبــات قوانین در ادارات و روشــن بــودن تکلیف مردم«، 
کاری در جامعه«، »ارتباط نام و اعتبار با شایســتگی افراد«، »برابری  »مشــخص بودن برنامه هر 
که اســتحقاق آن را دارند«؛ به  همــه افــراد در برابر قانون« و »امکان رســیدن مردم به آن چیزی 
که  ترتیــب در اولویت هــای اول تا ششــم قــرار دارند. مولفه »امکان رســیدن مردم بــه آن چیزی 
استحقاق آن را دارند« با دارا بودن حداقل میانگین رتبه، بدترین وضعیت را در قیاس با مولفه 

دیگر احساس عدالت رویه ای در این شهرستان داراست.
کارمندان با مردم در ادارات متناسب با مقررات«،    در شهرستان آوج مولفه های »نحوه برخورد 

»ارتبــاط نــام و اعتبار با شایســتگی افراد«، »برابری همه افراد در برابر قانون«، »مشــخص بودن 
کاری در جامعــه«، »میــزان ثبــات قوانین در ادارات و روشــن بودن تکلیــف مردم« و  برنامــه هــر 
که اســتحقاق آن را دارنــد« به ترتیــب در اولویت های اول  »امــکان رســیدن مــردم بــه آن چیزی 
کــه اســتحقاق آن را دارند«. با  تــا ششــم قــرار دارند. مولفه »امکان رســیدن مــردم به آن چیزی 
دارا بــودن حداقــل میانگین رتبه، بدتریــن وضعیت را در قیاس با مولفه دیگر احســاس عدالت 

رویه ای در این شهرستان داراست.
در شهرســتان البــرز مولفه هــای »میــزان ثبات قوانین در ادارات و روشــن بــودن تکلیف مردم«،   

کاری در جامعه«،  کاری در جامعه«، »مشــخص بــودن برنامه هــر  »مشــخص بــودن برنامــه هــر 
که استحقاق آن را دارند«، »ارتباط نام و اعتبار با شایستگی  »امکان رسیدن مردم به آن چیزی 
افــراد« و »برابــری همــه افراد در برابــر قانون« به ترتیــب در اولویت های اول تا ششــم قرار دارند. 
مولفه »برابری همه افراد در برابر قانون« با دارا بودن حداقل میانگین رتبه، بدترین وضعیت را 

در قیاس با مولفه دیگر احساس عدالت رویه ای در این شهرستان داراست.
کارمندان بــا مردم در ادارات متناســب با    در شهرســتان بوئین زهــرا مولفه هــای »نحــوه برخــورد 

مقررات«، »میزان ثبات قوانین در ادارات و روشن بودن تکلیف مردم«، »مشخص بودن برنامه 
کاری در جامعــه«، »ارتبــاط نــام و اعتبار با شایســتگی افراد«، »امکان رســیدن مــردم به آن  هــر 
که اســتحقاق آن را دارند« و »برابری همه افراد در برابر قانون« به ترتیب در اولویت های  چیزی 
اول تا ششــم قرار دارند. مولفه »برابری همه افراد در برابر قانون« با دارا بودن حداقل میانگین 
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رتبــه، بدتریــن وضعیــت را در قیاس بــا مولفه دیگر احســاس عدالت رویه ای در این شهرســتان 
داراست.

کستان مولفه های »میزان ثبات قوانین در ادارات و روشن بودن تکلیف مردم«،    در شهرستان تا
کاری در جامعه«، »میزان ثبات  »برابری همه افراد در برابر قانون«، »مشــخص بودن برنامه هر 
کارمندان با مردم در ادارات متناسب  قوانین در ادارات و روشن بودن تکلیف مرد نحوه برخورد 
که  بــا مقــررات«، »ارتباط نام و اعتبار با شایســتگی افراد« و »امکان رســیدن مردم به آن چیزی 
استحقاق آن را دارند.« به ترتیب در اولویت های اول تا ششم قرار دارند. مولفه »امکان رسیدن 
کــه اســتحقاق آن را دارنــد«. با دارا بــودن حداقــل میانگین رتبــه، بدترین  مــردم بــه آن چیــزی 

وضعیت را در قیاس با مولفه دیگر احساس عدالت رویه ای در این شهرستان داراست.
کاری در جامعــه«، »برابری همه    در شهرســتان قزویــن مولفه های »مشــخص بــودن برنامه هــر 

افــراد در برابــر قانون«، »ارتباط نام و اعتبار با شایســتگی افراد«، »میزان ثبات قوانین در ادارات 
کارمندان با مردم در ادارات متناسب با مقررات«  و روشن بودن تکلیف مردم«، »نحوه برخورد 
که اســتحقاق آن را دارند.« به ترتیب در اولویت های اول  و »امکان رســیدن مردم به آن چیزی 
کــه اســتحقاق آن را دارند«. با  تــا ششــم قــرار دارند. مولفه »امکان رســیدن مــردم به آن چیزی 
دارا بــودن حداقــل میانگین رتبه، بدتریــن وضعیت را در قیاس با مولفه دیگر احســاس عدالت 

رویه ای در این شهرستان داراست.

در  توزیعــی  عدالــت  احســاس  وضعیــت  از  شــهروندان  ک  ادرا تحلیــل   -8-2-10
شهرستان های استان قزوین

ک شهروندان شهرستان های شش گانه استان  در این قسمت تالش بر این است تا احساس و ادرا
گیرد. قزوین در خصوص عدالت توزیعی مورد بررسی و تحلیل قرار 

در  توزیعــی  عدالــت  احســاس  مولفه هــای  آمــاری  معنــی داری  تحلیــل   -1-8-2-10
شهرستان های استان قزوین

نتیجــه آزمون آمــاری مربوط به میزان اهمیت و معنی داری هر یک از مولفه های احســاس عدالت 
توزیعی در جدول )10-45( ارائه شده است.
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جدول 10-45. آزمون اهمیت و معنی داری مولفه های احساس عدالت توزیعی در استان قزوین
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که با ستاره مشخص شده اند از نظر آماری در سطح 5 درصد معنی دار هستند * مواردی 

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

تمامــی  در  توزیعــی  عدالــت  احســاس  مولفه هــای  زیــر  تمامــی  بــه  مربــوط  دوجملــه ای  آزمــون 
کــه میانگیــن ایــن  شهرســتان های اســتان قزویــن از نظــر آمــاری معنــی دار بــوده و مؤیــد آن اســت 
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مولفه ها تفاوت معنی داری با عدد ۳ )حد وسط نظرات( دارد. با توجه به اینکه نسبت پاسخ های 
کل پاســخ ها باالتر از 50 درصد اســت و این نســبت به بر اساس آماره آزمون  کمتر از حد متوســط به 
که مولفه های  دوجمله ای در ســطح 5 درصد از نظر آماری معنی دار اســت، لذا اســتنباط می شــود 
مذکور در تمامی شهرستان های شش گانه استان قزوین از حد متوسط مورد انتظار پایین تر است.

10-2-8-2- رتبه بندی مولفه های احساس عدالت توزیعی در استان قزوین
 در جدول )10-46( نتایج حاصل از آزمون فریدمن برای اولویت بندی مولفه های احساس عدالت 

توزیعی ارائه شده است.

جدول 10-46. رتبه بندی مولفه های احساس عدالت توزیعی بر اساس آزمون فریدمن

ابعاد
کستانبوئین زهراالبرزآوجآبیک قزوینتا

Mean 
RankاولویتMean 

RankاولویتMean 
RankاولویتMean 

RankاولویتMean 
RankاولویتMean 

Rankاولویت

 رعایت شدن
 حق وحقوق

قومیت ها در جامعه
2.98۳۳.491۳.06۳۳.2112.98-۳.۳71

 پایمال نشدن
 حق وحقوق مردم
توسط افراد بانفوذ

۳.1022.904۳.1022.97۳۳.06-2.845

 عدم امکان فرار
که پارتی کارانی   خطا
 و پول دارند از دست

قانون

۳.1612.7۳5۳.2۳1۳.192۳.0۳-2.914

گذاری شغل ها  وا
 به افراد متناسب با

 شایستگی و قابلیت
 آن ها

2.8652.92۳2.7652.8742.94-2.952

اجرای یکسان قانون 
2.9۳۳-2.9042.9622.8542.7752.99برای همه افراد.

11.88۳۳9.591۳7.۳8027.6712.5۳586.686آماره خی دو:
سطح معنی داری 

0.0180.0000.0000.0000.6۳80.000آماره خی دو:

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر
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متناســب بــا نتیجه رتبه بندی، در پنج شهرســتان اســتان قزویــن، تفاوت رتبه هــای مربوط به زیر 
مولفه های عدالت توزیعی از نظر آماری معنی دار است.

کمتر  در شهرســتان آبیک با توجه به اینکه ســطح معنی داری آماری مرتبط با آماره آزمون خی دو 
از 5 درصــد اســت، فــرض صفــر مبنــی بر عــدم تفــاوت در میانگین رتبه هــای مربوط بــه مولفه های 
احســاس عدالــت توزیعــی رد می شــود و لذا از دیــدگاه پاســخگویان در این شهرســتان، مولفه های 
مختلــف عدالت توزیعی از میزان و اهمیت یکســانی برخوردار نیســتند. با توجــه به معنی دار بودن 
کــه پارتی و پــول دارند از  کارانی  تفــاوت بیــن میانگیــن رتبه هــا، مولفه های »عــدم امکان فــرار خطا
دست قانون«، »پایمال نشدن حق وحقوق مردم توسط افراد بانفوذ«، »رعایت شدن حق وحقوق 
گذاری شــغل ها بــه افراد  قومیت هــا در جامعــه«، »اجــرای یکســان قانــون بــرای همــه افــراد« و »وا
متناســب بــا شایســتگی و قابلیــت آن ها« به ترتیــب در اولویت هــای اول تا پنجم قــرار دارند. مولفه 
گذاری شــغل ها به افراد متناســب با شایســتگی و قابلیت آن ها« با دارا بودن حداقل میانگین  »وا
رتبــه، بدتریــن وضعیــت را در قیــاس بــا مولفــه دیگــر احســاس عدالــت توزیعــی در ایــن شهرســتان 

داراست.

در شهرســتان آوج مولفه های »رعایت شــدن حق وحقوق قومیت ها در جامعه«، »اجرای یکســان 
گــذاری شــغل ها به افراد متناســب بــا شایســتگی و قابلیــت آن ها«،  قانــون بــرای همــه افــراد«، »وا
که پارتی و  کارانی  »پایمال نشــدن حق وحقوق مردم توســط افراد بانفوذ« و »عدم امکان فرار خطا
پــول دارنــد از دســت قانون« به ترتیب در اولویت های اول تا پنجم  قــرار دارند. مولفه »عدم امکان 
که پارتی و پول دارند از دســت قانون« با دارا بودن حداقل میانگین رتبه، بدترین  کارانی  فرار خطا

وضعیت را در قیاس با مولفه دیگر احساس عدالت توزیعی در این شهرستان داراست.

که پارتی و پول دارند از دست قانون«،  کارانی  در شهرستان البرز مولفه های »عدم امکان فرار خطا
»پایمــال نشــدن حق وحقــوق مردم توســط افراد بانفــوذ«، »رعایت شــدن حق وحقــوق قومیت ها 
گذاری شــغل ها به افراد متناســب با  در جامعــه«، »اجــرای یکســان قانــون برای همــه افــراد« و »وا
گذاری  شایســتگی و قابلیــت آن هــا« به ترتیــب در اولویت هــای اول تا پنجم  قــرار دارند. مولفــه »وا
شغل ها به افراد متناسب با شایستگی و قابلیت آن ها«  با دارا بودن حداقل میانگین رتبه، بدترین 

وضعیت را در قیاس با مولفه دیگر احساس عدالت توزیعی در این شهرستان داراست.

در شهرســتان بوئین زهــرا مولفه هــای »رعایــت شــدن حق وحقــوق قومیت هــا در جامعــه«، »عدم 
که پارتی و پول دارند از دســت قانون«، »پایمال نشــدن حق وحقوق مردم  کارانی  امــکان فــرار خطا



فف7لصف0فـ  بتروی احاا عدالت در اونا  :زبین

گذاری شــغل ها به افراد متناسب با شایستگی و قابلیت آن ها« و »اجرای  توســط افراد بانفوذ«، »وا
یکســان قانــون برای همه افــراد« به ترتیب در اولویت هــای اول تا پنجم قرار دارنــد. مولفه »اجرای 
یکسان قانون برای همه افراد«. با دارا بودن حداقل میانگین رتبه، بدترین وضعیت را در قیاس با 

مولفه دیگر احساس عدالت توزیعی در این شهرستان داراست.

کســتان با توجه به اینکه ســطح معنــی داری آماری مرتبط با آمــاره آزمون خی  امــا در شهرســتان تا
دو بیشــتر از 5 درصــد اســت، فــرض صفــر مبنــی بــر عــدم تفــاوت در میانگیــن رتبه هــای مربوط به 
مولفه هــای عدالــت رویه ای رد نمی شــود و لذا از دیدگاه پاســخگویان، مولفه هــای مختلف عدالت 

رویه ای از میزان و اهمیت یکسانی برخوردار هستند.

گذاری  در شهرســتان قزویــن مولفه هــای »رعایــت شــدن حق وحقــوق قومیت هــا در جامعــه«، »وا
شــغل ها به افراد متناســب با شایستگی و قابلیت آن ها«، »اجرای یکسان قانون برای همه افراد«، 
که پارتی و پول دارند از دســت قانون« و »پایمال نشــدن حق وحقوق  کارانی  »عدم امکان فرار خطا
مردم توسط افراد بانفوذ« به ترتیب در اولویت های اول تا پنجم  قرار دارند. مولفه »پایمال نشدن 
حق وحقــوق مــردم توســط افراد بانفوذ«  با دارا بودن حداقل میانگیــن رتبه، بدترین وضعیت را در 

قیاس با مولفه دیگر احساس عدالت توزیعی در این شهرستان داراست.

ک شهروندان از وضعیت آزادی های اساسی در شهرستان های  10-2-9- تحلیل ادرا
استان قزوین

ک شهروندان شهرستان های استان قزوین در  در این قسمت تالش بر این است تا احساس و ادرا
گیرد. خصوص وضعیت آزادی های اساسی مورد بررسی و تحلیل قرار 

10-2-9-1- تحلیــل معنــی داری آمــاری مولفه های آزادی های اساســی در شهرســتان های 
استان قزوین

نتیجه آزمون آماری مربوط به میزان اهمیت و معنی داری هر یک از مولفه های آزادی های اساسی 
در جدول )10-47( ارائه شده است.



سنجش وضعيت عدالت در استان قزوين فف7

جدول 10-47. آزمون اهمیت و معنی داری مولفه های آزادی های اساسی در شهرستان های ستان قزوین

 مولفه های
 احساس
 عدالت

اقتصادی

کستانبوئین زهراالبرزآوجآبیک قزوینتا

ها
سخ 

ل پا
ه ک

ن ب
ایی

ه پ
ط ب

وس
مت

ی 
ها

سخ 
ت پا

سب
ن

ی
دار

نی 
مع

ح 
سط

ون
آزم

جه 
نتی

ها
سخ 

ل پا
ه ک

ن ب
ایی

ه پ
ط ب

وس
مت

ی 
ها

سخ 
ت پا

سب
ن

ی
دار

نی 
مع

ح 
سط

ون
آزم

جه 
نتی

ها
سخ 

ل پا
ه ک

ن ب
ایی

ه پ
ط ب

وس
مت

ی 
ها

سخ 
ت پا

سب
ن

ی
دار

نی 
مع

ح 
سط

ون
آزم

جه 
نتی

ها
سخ 

ل پا
ه ک

ن ب
ایی

ه پ
ط ب

وس
مت

ی 
ها

سخ 
ت پا

سب
ن

ی
دار

نی 
مع

ح 
سط

ون
آزم

جه 
نتی

ها
سخ 

ل پا
ه ک

ن ب
ایی

ه پ
ط ب

وس
مت

ی 
ها

سخ 
ت پا

سب
ن

ی
دار

نی 
مع

ح 
سط

ون
آزم

جه 
نتی

ها
سخ 

ل پا
ه ک

ن ب
ایی

ه پ
ط ب

وس
مت

ی 
ها

سخ 
ت پا

سب
ن

ی
دار

نی 
مع

ح 
سط

ون
آزم

جه 
نتی

 آزادی ابراز
عقیده

0.840.000*0.800.000*0.740.000*0.700.000*0.8۳0.000*0.840.000*

 آزادی در
 عمل بر
 اساس
 اراده و

 خواست
خود

0.840.000*0.840.000*0.750.000*0.700.000*0.800.000*0.8۳0.000*

 دسترسی
 آزاد و

 برابر به
رسانه ها

0.850.000*0.780.000*0.780.000*0.720.000*0.850.000*0.840.000*

 استقالل
 فکری

 در ارائه
نظرات

0.850.000*0.750.000*0.720.000*0.670.000*0.800.000*0.840.000*

 امکان
 مشارکت
 عمومی

 در تعیین
سرنوشت

0.760.000*0.770.000*0.760.000*0.7۳0.000*0.840.000*0.840.000*
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 مولفه های
 احساس
 عدالت

اقتصادی

کستانبوئین زهراالبرزآوجآبیک قزوینتا

ها
سخ 

ل پا
ه ک

ن ب
ایی

ه پ
ط ب

وس
مت

ی 
ها

سخ 
ت پا

سب
ن

ی
دار

نی 
مع

ح 
سط

ون
آزم

جه 
نتی

ها
سخ 

ل پا
ه ک

ن ب
ایی

ه پ
ط ب

وس
مت

ی 
ها

سخ 
ت پا

سب
ن

ی
دار

نی 
مع

ح 
سط

ون
آزم

جه 
نتی

ها
سخ 

ل پا
ه ک

ن ب
ایی

ه پ
ط ب

وس
مت

ی 
ها

سخ 
ت پا

سب
ن

ی
دار

نی 
مع

ح 
سط

ون
آزم

جه 
نتی

ها
سخ 

ل پا
ه ک

ن ب
ایی

ه پ
ط ب

وس
مت

ی 
ها

سخ 
ت پا

سب
ن

ی
دار

نی 
مع

ح 
سط

ون
آزم

جه 
نتی

ها
سخ 

ل پا
ه ک

ن ب
ایی

ه پ
ط ب

وس
مت

ی 
ها

سخ 
ت پا

سب
ن

ی
دار

نی 
مع

ح 
سط

ون
آزم

جه 
نتی

ها
سخ 

ل پا
ه ک

ن ب
ایی

ه پ
ط ب

وس
مت

ی 
ها

سخ 
ت پا

سب
ن

ی
دار

نی 
مع

ح 
سط

ون
آزم

جه 
نتی

 عضویت
 آزاد در

 احزاب و
 انجمن ها و
تشکل ها

0.790.000*0.770.000*0.760.000*0.660.000*0.810.000*0.800.000*

 آزادی
 و عدم

 محدودیت
 در انتخاب

 شغل
موردعالقه

0.740.000*0.780.000*0.750.000*0.680.000*0.810.000*0.840.000*

 توانایی
 مردم برای
 محافظت
 از حیثیت،
 جان، مال
و مسکن

0.680.000*0.760.000*0.590.000*0.501.000*0.780.000*0.790.000*

 دسترسی
 عادالنه
 و برابر به
 سیستم
قضایی

0.700.000*0.740.000*0.6۳0.000*0.580.004*0.790.000*0.800.000*
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 مولفه های
 احساس
 عدالت

اقتصادی

کستانبوئین زهراالبرزآوجآبیک قزوینتا

ها
سخ 

ل پا
ه ک

ن ب
ایی

ه پ
ط ب

وس
مت

ی 
ها

سخ 
ت پا

سب
ن

ی
دار

نی 
مع

ح 
سط

ون
آزم

جه 
نتی

ها
سخ 

ل پا
ه ک

ن ب
ایی

ه پ
ط ب

وس
مت

ی 
ها

سخ 
ت پا

سب
ن

ی
دار

نی 
مع

ح 
سط

ون
آزم

جه 
نتی

ها
سخ 

ل پا
ه ک

ن ب
ایی

ه پ
ط ب

وس
مت

ی 
ها

سخ 
ت پا

سب
ن

ی
دار

نی 
مع

ح 
سط

ون
آزم

جه 
نتی

ها
سخ 

ل پا
ه ک

ن ب
ایی

ه پ
ط ب

وس
مت

ی 
ها

سخ 
ت پا

سب
ن

ی
دار

نی 
مع

ح 
سط

ون
آزم

جه 
نتی

ها
سخ 

ل پا
ه ک

ن ب
ایی

ه پ
ط ب

وس
مت

ی 
ها

سخ 
ت پا

سب
ن

ی
دار

نی 
مع

ح 
سط

ون
آزم

جه 
نتی

ها
سخ 

ل پا
ه ک

ن ب
ایی

ه پ
ط ب

وس
مت

ی 
ها

سخ 
ت پا

سب
ن

ی
دار

نی 
مع

ح 
سط

ون
آزم

جه 
نتی

 رسیدگی
  عادالنه

 به دعاوی
 و شکایت

مردم

0.710.000*0.770.000*0.6۳0.000*0.550.102*0.790.000*0.820.000*

که با ستاره مشخص شده اند از نظر آماری در سطح 5 درصد معنی دار هستند * مواردی 

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

آزمون دوجمله ای مربوط به تمامی زیر مولفه های آزادی های اساســی در تمامی شهرســتان های 
کــه میانگین ایــن مولفه هــا تفاوت  اســتان قزویــن از نظــر آمــاری معنــی دار بــوده و مؤیــد آن اســت 
کمتر از حد  معنــی داری بــا عــدد ۳ )حد وســط نظــرات( دارد. بــا توجه به اینکه نســبت پاســخ های 
کل پاســخ ها باالتر از 50 درصد است و این نسبت به بر اساس آماره آزمون دوجمله ای  متوســط به 
که مولفه هــای مذکور در  در ســطح 5 درصــد از نظــر آمــاری معنی دار اســت، لذا اســتنباط می شــود 

تمامی شهرستان های شش گانه استان قزوین از حد متوسط مورد انتظار پایین تر است.

10-2-9-2- رتبه بندی مولفه های آزادی های اساسی در شهرستان های استان قزوین
در جدول )10-48( نتایج حاصل از آزمون فریدمن برای اولویت بندی مولفه های آزادی اساسی در 

شهرستان های استان قزوین ارائه شده است.
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جدول 10-48. رتبه بندی مولفه های آزادی های اساسی در شهرستان های استان قزوین بر اساس آزمون فریدمن

ابعاد

کستانبوئین زهراالبرزآوجآبیک قزوینتا

Mean 
RankاولویتMean 

RankاولویتMean 
RankاولویتMean 

RankاولویتMean 
RankاولویتMean 

Rankاولویت

4/71105/0495/0584/9795/0۳105/2010آزادی ابراز عقیده

 آزادی در عمل
 بر اساس اراده و

خواست خود
5/0885/01105/1475/1675/۳775/564

 دسترسی آزاد و برابر
4/9095/2684/9494/92105/1695/406به رسانه ها

 استقالل فکری در
5/1575/۳265/۳045/2555/5۳45/415ارائه نظرات

 امکان مشارکت
 عمومی در تعیین

سرنوشت
5/4155/۳955/2۳55/0885/4265/۳47

 عضویت آزاد در
 احزاب و انجمن ها و

تشکل ها
5/۳765/66۳5/1865/5145/5۳55/862

 آزادی و عدم
 محدودیت در
 انتخاب شغل

موردعالقه

5/7045/۳074/81105/2165/۳685/۳08

 توانایی مردم
 برای محافظت از

 حیثیت، جان، مال
و مسکن

6/4۳16/0826/5816/4215/9115/911

 دسترسی عادالنه
 و برابر به سیستم

قضایی
6/2226/۳116/4526/12۳5/8525/82۳

 رسیدگی عادالنه به
 دعاوی و شکایت

مردم
6/02۳5/6۳46/۳2۳6/۳525/84۳5/209
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ابعاد

کستانبوئین زهراالبرزآوجآبیک قزوینتا

Mean 
RankاولویتMean 

RankاولویتMean 
RankاولویتMean 

RankاولویتMean 
RankاولویتMean 

Rankاولویت

141/07952/715256/882142/89051/77275/056:آماره خی دو

 سطح معنی داری
0/0000/0000/0000/0000/0000/000:آماره خی دو

ج از نظرسنجی انجام یافته در فرایند اجرای پژوهش منبع: مستخر

متناسب با نتیجه رتبه بندی، در تمامی شهرستان های استان قزوین، تفاوت رتبه های مربوط به 
زیر مولفه های آزادی های اساسی از نظر آماری معنی دار است.

کمتر    در شهرستان آبیک با توجه به اینکه سطح معنی داری آماری مرتبط با آماره آزمون خی دو 
از 5 درصــد اســت، فرض صفــر مبنی بر عدم تفاوت در میانگین رتبه هــای مربوط به مولفه های 
آزادهای اساسی رد می شود و لذا از دیدگاه پاسخگویان در این شهرستان، مولفه های مختلف 
آزادهــای اساســی از میــزان و اهمیــت یکســانی برخــوردار نیســتند. با توجــه به معنــی دار بودن 
تفــاوت بیــن میانگین رتبه ها، مولفه های »توانایی مردم برای محافظت از حیثیت، جان، مال 
و مســکن«، »دسترســی عادالنــه و برابــر بــه سیســتم قضایی«، »رســیدگی عادالنه  بــه دعاوی و 
شــکایت مــردم«، »آزادی و عــدم محدودیــت در انتخاب شــغل موردعالقه«، »امکان مشــارکت 
عمومــی در تعییــن سرنوشــت«، »عضویــت آزاد در احــزاب و انجمن ها و تشــکل ها«، »اســتقالل 
فکــری در ارائــه نظــرات«، »آزادی در عمــل بــر اســاس اراده و خواســت خود«، »دسترســی آزاد و 
برابر به رسانه ها« و »آزادی ابراز عقیده« به ترتیب در اولویت های اول تا دهم قرار دارند. مولفه 
»آزادی ابــراز عقیــده« با دارا بودن حداقل میانگین رتبه، بدتریــن وضعیت را در قیاس با مولفه 

دیگر آزادهای اساسی در این شهرستان داراست.
در شهرســتان آوج مولفه هــای »دسترســی عادالنه و برابر به سیســتم قضایــی«، »توانایی مردم   

بــرای محافظــت از حیثیــت، جــان، مــال و مســکن«، »عضویــت آزاد در احــزاب و انجمن هــا و 
تشکل ها«، »رسیدگی عادالنه به دعاوی و شکایت مردم«، »امکان مشارکت عمومی در تعیین 
سرنوشــت«، »اســتقالل فکــری در ارائــه نظــرات«، »آزادی و عــدم محدودیت در انتخاب شــغل 
موردعالقــه«، »دسترســی آزاد و برابــر بــه رســانه ها«، »آزادی ابــراز عقیــده« و »آزادی در عمــل بر 
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اساس اراده و خواست خود« به ترتیب در اولویت های اول تا دهم قرار دارند. مولفه »آزادی در 
عمل بر اساس اراده و خواست خود« با دارا بودن حداقل میانگین رتبه، بدترین وضعیت را در 

قیاس با مولفه دیگر آزادهای اساسی در این شهرستان داراست.
در شهرستان البرز مولفه های »توانایی مردم برای محافظت از حیثیت، جان، مال و مسکن«،   

»دسترسی عادالنه و برابر به سیستم قضایی«، »رسیدگی عادالنه به دعاوی و شکایت مردم«، 
»اســتقالل فکری در ارائه نظرات«، »امکان مشــارکت عمومی در تعیین سرنوشــت»، »عضویت 
آزاد در احزاب و انجمن ها و تشکل ها«، »آزادی در عمل بر اساس اراده و خواست خود«، »آزادی 
ابراز عقیده«، »دسترســی آزاد و برابر به رســانه ها« و »آزادی و عدم محدودیت در انتخاب شغل 
موردعالقــه« بــه ترتیب در اولویت های اول  تا دهم  قرار دارند. مولفه »آزادی و عدم محدودیت 
در انتخاب شغل موردعالقه«  با دارا بودن حداقل میانگین رتبه،  بدترین وضعیت را در قیاس 
با مولفه دیگر آزادهای اساسی در این شهرستان داراست. در شهرستان بوئین زهرا مولفه های 
»توانایی مردم برای محافظت از حیثیت، جان، مال و مسکن«، » رسیدگی عادالنه  به دعاوی 
و شــکایت مــردم «، » دسترســی عادالنــه و برابر به سیســتم قضایی «، » عضویــت آزاد در احزاب 
و انجمن هــا و تشــکل ها «، » اســتقالل فکــری در ارائــه نظــرات «، » آزادی و عــدم محدودیت در 
انتخاب شغل موردعالقه «، » آزادی در عمل بر اساس اراده و خواست خود «، » امکان مشارکت 
عمومی در تعیین سرنوشــت «، » آزادی ابراز عقیده. «و » دسترســی آزاد و برابر به رســانه ها « به 
ترتیب در اولویت های اول  تا دهم  قرار دارند. مولفه » دسترسی آزاد و برابر به رسانه ها «  با دارا 
بــودن حداقــل میانگین رتبــه،  بدترین وضعیــت را در قیاس با مولفه دیگر آزادهای اساســی در 

این شهرستان داراست.
کســتان مولفه هــای » توانایــی مــردم برای محافظــت از حیثیت، جــان، مال و    در شهرســتان تا

مســکن «، »دسترســی عادالنــه و برابــر بــه سیســتم قضایــی«، »رســیدگی عادالنــه بــه دعــاوی 
و شــکایت مــردم«، »اســتقالل فکــری در ارائه نظــرات«، »عضویــت آزاد در احــزاب و انجمن ها و 
تشــکل«، »امــکان مشــارکت عمومــی در تعییــن سرنوشــت«، »آزادی در عمــل بر اســاس اراده و 
خواست خود«، »آزادی و عدم محدودیت در انتخاب شغل موردعالقه«، »دسترسی آزاد و برابر 
بــه رســانه ها« و »آزادی ابــراز عقیــده« به ترتیــب در اولویت هــای اول  تا دهم  قــرار دارند. مولفه 
»آزادی ابــراز عقیــده« با دارا بودن حداقل میانگین رتبه، بدتریــن وضعیت را در قیاس با مولفه 

دیگر آزادهای اساسی در این شهرستان داراست.
در شهرســتان قزویــن مولفه هــای »توانایــی مــردم بــرای محافظــت از حیثیــت، جــان، مــال و   



مســکن«، »عضویــت آزاد در احــزاب و انجمن هــا و تشــکل ها«، »دسترســی عادالنــه و برابــر بــه 
سیســتم قضایی«، »آزادی در عمل بر اســاس اراده و خواســت خود«، »اســتقالل فکری در ارائه 
نظرات«، »دسترســی آزاد و برابر به رســانه ها«، »امکان مشــارکت عمومی در تعیین سرنوشت«، 
»آزادی و عــدم محدودیــت در انتخــاب شــغل موردعالقــه«، »رســیدگی عادالنــه بــه دعــاوی و 
شــکایت مردم« و »آزادی ابراز عقیده«  به ترتیب در اولویت های اول  تا دهم  قرار دارند. مولفه 
»آزادی ابــراز عقیــده«  با دارا بودن حداقل میانگین رتبه،  بدترین وضعیت را در قیاس با مولفه 

دیگر آزادهای اساسی در این شهرستان داراست.



مقدمه
در ایــن تحقیــق وضعیت عدالت در اســتان قزوین با تعریف و احصا شــاخص های موردتوافق برای 
اندازه گیری عدالت و به دنبال آن با سنجش و اندازه گیری شاخص های مختلف عدالت با استفاده 
از داده هــای آرشــیوی و داده هــای به دســت آمده از پیمایــش و نظرســنجی انجام یافتــه در ســطح 
کستان و قزوین(، مورد بررسی و  شهرستان های شش گانه استان )آبیک، آوج، البرز، بوئین زهرا، تا
گرفته اســت. نتایج و یافته های تحقیق در خصوص وضعیت عدالت در اســتان  تجزیه وتحلیل قرار 
گزارش تحقیق ارائه شده است. در فصول  قزوین به طور مبسوط و مفصل در فصول ششم تا دهم 
ششــم، هفتــم و هشــتم وضعیت عدالــت در حوزه هــای مختلف اقتصادی، آموزشــی، بهداشــتی، 
جنســیتی و اجتماعی با اســتفاده از داده های آرشــیوی و با بهره گیری از داده های منعکس شــده 
و منتشرشــده رســمی در ســطح ملی و اســتانی برای سال های مختلف )عمدتا ســال های 1۳90 به 
گرفته و روند تغییرات شــاخص های مختلف عدالــت مورد تجزیه وتحلیل  بعــد( مورد محاســبه قرار 
گرفته اســت. در فصل نهم و دهم نیز نتایج یافته های به دســت آمده از نظرسنجی انجام یافته  قرار 
ک عدالت منعکس شده  در ســطح شــش شهرســتان اســتان در خصوص وضعیت احســاس و ادرا
و وضعیــت احســاس عدالــت بیــن مناطــق شــهری و روســتایی اســتان قزویــن و همچنیــن بیــن 

گرفته است. شهرستان های شش گانه استان مورد تحلیل و مقایسه قرار 

11
جمع بندی و ارائه راهکارهای 
بهبود عدالت در استان قزوين

فصل11:  جمع بندی و ارائه راهکارهای 
بهبود عدالت در استان قزوین
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گزارش، جمع بندی و خالصه تحلیل ها و یافته های به دست آمده  این فصل به عنوان فصل پایانی 
گشــته  در فراینــد اجــرای تحقیق را منعکس ســاخته اســت. مطالب این فصل در دو بخش تنظیم 
اســت. در بخــش اول جمع بنــدی تحلیل هــای صــورت پذیرفتــه در خصــوص وضعیــت عدالــت 
گشته و  اقتصادی، عدالت آموزشــی، عدالت بهداشــتی، عدالت جنســیتی و عدالت اجتماعی ارائه 
ضمن آن وضعیت ابعاد مختلف عدالت بین مناطق شهری و مناطق روستایی استان و همچنین 
گشــته اســت. در بخــش دوم ایــن فصــل  بیــن شهرســتان های شــش گانه اســتان قزویــن مقایســه 
کمک به سیاست گذاری و تصمیم گیری در  راهکارها و پیشنهاد های برخاسته از تحقیق به منظور 
راستای بهبود و ارتقاء وضعیت عدالت اقتصادی، عدالت آموزشی، عدالت در سالمت و بهداشت، 

عدالت جنسیتی و عدالت اجتماعی در استان قزوین ارائه شده است.

گرفته در خصوص وضعیت  11-1- جمع بندی یافته ها و تحلیل های صورت 
عدالت در استان قزوین

یافته هــای ایــن پژوهش را می توان در قالب چند محور خالصــه نمود. یکی از مهم ترین یافته های 
ایــن پژوهــش شناســایی و اســتخراج شــاخص های مناســب بــرای اندازه گیــری وضعیــت عدالــت 
در ســطح اســتان و اولویت بنــدی ایــن شــاخص ها مبتنــی بر نظــر خبرگان و مســئولین ســازمان ها 
و نهادهــای مرتبــط سیاســت گذار در حــوزه عدالــت اســت. محــور دوم یافته ها به بررســی و تحلیل 
که از طریق اندازه گیری و ســنجش شاخص های  وضعیت عدالت در ســطح اســتان اختصاص دارد 
کز آمــاری مرتبط صورت پذیرفته اســت.  تدوین شــده بــا اســتفاده از داده هــا و اطالعات آمــاری مرا
همچنیــن بررســی و تحلیل وضعیت احســاس عدالت در اســتان قزوین نیز یکــی دیگر از یافته های 
گرفته است. اصلی این پژوهش است. جمع بندی هر یک از یافته های مذکور ذیال مورد اشاره قرار 

11-1-1-شاخص های استخراج شده و موردتوافق برای اندازه گیری وضعیت عدالت.
ح شــده و مورداستفاده در ادبیات عدالت اقتصادی، با عنایت به  از بین شــاخص های متعدد مطر
تمرکز ســند SDG و با توجه به نظرســنجی از خبرگان و متولیان امر در اســتان قزوین، شاخص های 
منتخــب بــرای ســنجش عدالــت در اســتان قزوین بــه تفکیــک در حوزه هــای مختلــف اقتصادی، 
ح جدول )1-11(  آموزشی، بهداشتی، جنسیتی، اجتماعی و قضایی مشتمل بر 122 شاخص به شر

ارائه شده است.
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جدول 11-1: شاخص های منتخب برای سنجش عدالت در ابعاد مختلف در استان قزوین

نام شاخصکد شاخصابعاد

ی
اد

ص
اقت

ت 
دال

ع

ECJ01نسبت افراد زیر 50 درصد میانه درآمد

ECJ02ضریب جینی

ECJ03کل جمعیت ج خانوار یا درآمد سرانه در بین 40 درصد پایین جمعیت و  خ رشد مخار نر

ECJ04شاخص فقر

ECJ05نسبت جمعیت دارای درآمد پایین تر از خط فقر بین المللی

ECJ06نسبت جمعیت دارای درآمد پایین تر از خط فقر ملی

ECJ07کار از تولید ناخالص داخلی سهم نیروی 

ECJ08سهم استان از سرمایه گذاری مستقیم خارجی

ECJ09سهم هزینه یک دهک باالی جمعیت به یک دهک پایین

ECJ10سهم هزینه دو دهک باالی جمعیت به دو دهک پایین

ECJ11سهم هزینه چهار دهک باالی جمعیت به چهار دهک پایین

ECJ12سهم هزینه ناخالص سرانه هر دهک

ECJ13کل هزینه های خانوار سهم هزینه های مسکن از 

ECJ14کل هزینه های خانوار کی از  سهم هزینه های خورا

ECJ15درصد  افراد یا جمعیت صاحب خانه

ی
زش

مو
ت آ

دال
ع

EDJ01خ باسوادی نر

EDJ02خ ثبت نام در مدارس ابتدایی نر

EDJ03خ ثبت نام در دوره متوسطه نر

EDJ04)سرانه دسترسی به  آموزشگاه) مدرسه

EDJ05کالس درس سرانه دسترسی به  

EDJ06)سرانه معلم) نسبت دانش آموز به معلم

EDJ07 کیفیت گروه مدیریت و  کیفیت بخشی) نسبت دانش آموز به مشاغل  سرانه مدیریت و 
بخشی(

EDJ08)سرانه آموزشی) بودجه آموزش وپرورش به تعداد دانش آموز
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نام شاخصکد شاخصابعاد

ی
زش

مو
ت آ

دال
ع

EDJ09)دسترسی مدارس به زیرساخت های آموزشی )اینترنت ، رایانه  و فناوری های آموزشی

EDJ10دسترسی مدارس به  آب نوشیدنی و امکانات بهداشتی اولیه

EDJ11 که به حداقل استانداردهای مهارت در خواندن و ریاضیات در کودکان  درصدی از 
پایان دوره ابتدایی و متوسطه دست یافته اند.

EDJ12خ اتمام تحصیل در دوره ابتدایی نر

EDJ13خ اتمام تحصیل در دوره متوسطه نر

EDJ14 خ مشارکت زنان جوان و بزرگ سال در دوره های آموزشی و تعلیمی رسمی و نر
گذشته غیررسمی در12  ماه 

EDJ15 خ مشارکت مردان جوان و بزرگ سال در دوره های آموزشی و تعلیمی رسمی و نر
گذشته غیررسمی در12  ماه 

EDJ16 بر)ICT(نسبت جوانان و بزرگ ساالن دارای مهارت در فناوری  ارتباطات و اطالعات
اساس نوع مهارت آن ها،

EDJ17
که حداقل  نسبت معلمان در  پیش دبستانی، ابتدایی، راهنمایی و  دبیرستان 

کشور  دوره های تربیت معلم ضروری پیش از خدمت یا حین خدمت را برای تدریس در 
گذرانده اند. مربوطه 

EDJ18کل دانش آموزان  در دوره ابتدایی نسبت تعداد دختران ثبت نامی به تعداد 

EDJ19کل دانش آموزان  در دوره متوسطه نسبت تعداد دختران ثبت نامی به تعداد 

EDJ20کل دانش آموزان نسبت تعداد دانش آموزان فنی حرفه ای به 

EDJ21کز ثابت آموزش فنی و حرفه ای سرانه  مرا

EDJ22کز ثابت آموزش فنی و حرفه ای سرانه  مربیان مرا

EDJ23نسبت جمعیت بهره مند شده از دوره های آموزشی فنی و حرفه ای

ت
اش

هد
و ب

ت 
الم

 س
در

ت 
دال

سرانه بیمارستان )نسبت جمعیت به تعداد بیمارستان(HEJ01ع

HEJ02کشور کل  نسبت سرانه بیمارستان در استان به سرانه 

HEJ03)سرانه تخت بیمارستانی) نسبت جمعیت به تعداد تخت  بیمارستانی

HEJ04کشور کل  نسبت سرانه تخت بیمارستانی در استان به سرانه 

HEJ05) سرانه درمانگاه) نسبت جمعیت به درمانگاه

HEJ06) سرانه داروخانه )نسبت جمعیت به داروخانه
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نام شاخصکد شاخصابعاد

ت
اش

هد
و ب

ت 
الم

 س
در

ت 
دال

ع

HEJ07)سرانه آزمایشگاه)نسبت جمعیت به آزمایشگاه

HEJ08) سرانه  مرکز بهداشت )نسبت جمعیت به مرکز بهداشت

HEJ09نسبت جمعیت به پزشک

HEJ10نسبت جمعیت به پیراپزشک

HEJ11کادر اداری و پشتیبانی حوزه درمان و بهداشت نسبت جمعیت به 

HEJ12،نسبت جمعیت استفاده کننده از خدمات آب نوشیدنی سالم و  مدیریت شده

HEJ13دسترسی  به شبکه عمومی فاضالب

HEJ14)سرانه فضاهای ورزشی) سالن های ورزشی، استخرها

HEJ15سرانه پارک ها و فضای سبز شهری

HEJ16کل هزینه های خانوار سهم هزینه های سالمت در 

HEJ17)ضریب نفوذ بیمه) پایه و مکمل

HEJ18میزان مرگ و میز نوزادان

HEJ19کودکان میزان مرگ و میز 

HEJ20شاخص امید به زندگی

ی
سیت

جن
ت 

دال
ع

GEJ01کرسی های در اختیار زنان در مجلس نسبت تعداد 

GEJ02کرسی های در اختیار زنان در شوراهای اسالمی شهر و روستا نسبت تعداد 

GEJ03نسبت زنان در مناصب مدیریتی استان

GEJ04نسبت زنان دارای تلفن همراه به مردان دارای تلفن همراه

GEJ05نسبت دختران به پسران در مقطع ابتدایی

GEJ06نسبت دختران به پسران در مقطع متوسطه

GEJ07نسبت زنان باسواد به مردان باسواد

GEJ08نسبت زنان شاغل به مردان شاغل

GEJ09که پیش از 15 سالگی ازدواج نموده نسبت زنان14 تا 19 سال 

GEJ10
نسبت زنان و دختران 15 سال و باالتر دارای زندگی مشترک و  موضوع خشونت های 

گذشته بر  جسمی، جنسی یا روانی از سوی شریک زندگی فعلی یا سابق آن ها در 11 ماه 
اساس شکل خشونت و سن آن ها،
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نام شاخصکد شاخصابعاد

ی
اع

تم
اج

ت 
دال

ع

SJ01کتابخانه های عمومی نسبت جمعیت به تعداد 

SJ02کتاب های موجود به تعداد جمعیت نسبت تعداد 

SJ03کل جمعیت کتابخانه های عمومی به  نسبت اعضای 

SJ04کتاب های منتشرشده به جمعیت نسبت تعداد 

SJ05 کودکان و کانون پرورش فکری  کز فرهنگی و هنری  نسبت جمعیت به تعداد مرا
نوجوانان

SJ06 کودکان و نوجوانان به کانون پرورش فکری  کز فرهنگی و هنری  نسبت اعضای مرا
جمعیت

SJ07)کز مذهبی) سرانه فضاهای مذهبی نسبت جمعیت به مرا

SJ08نسبت جمعیت به تعداد سازمان های مردم نهاد

SJ09نسبت جمعیت به تعداد سینما

SJ10نسبت جمعیت به تعداد سالن سینما

SJ11نسبت جمعیت به تعداد صندلی های سینما

SJ12سرانه تولید برنامه های رادیویی

SJ13سرانه تولید برنامه های تلویزیونی

SJ14نسبت جمعیت برخوردار از تلفن همراه

SJ15نسبت خانوارهای برخوردار از تلفن ثابت

SJ16نسبت جمعیت استفاده کننده از رایانه

SJ17نسبت خانوارهای استفاده کننده از رایانه

SJ18کاربر اینترنت نسبت جمعیت 

SJ19نسبت  خانوارهای  با دسترسی به اینترنت در محل سکونت

SJ20نسبت جمعیت به واحدهای پستی

SJ21 سرانه دسترسی به حمل ونقل عمومی درون شهری) نسبت جمعیت به وسایل نقلیه
عمومی(

SJ22کل راه های بین شهری نسبت مجموع آزادراه، بزرگراه و راه اصلی به 

SJ23کل راه ها در مناطق روستایی نسبت راه های آسفالته به 
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نام شاخصکد شاخصابعاد

ی
اع

تم
اج

ت 
دال

ع

SJ24گازرسانی ضریب نفوذ 

SJ25سهم هزینه تفریحات در سبد هزینه خانوار

SJ26کز تحت پوشش  معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی نسبت جمعیت به تعداد مرا

SJ27کز تحت پوشش  معاونت توان بخشی سازمان بهزیستی نسبت جمعیت به تعداد مرا

SJ28کز تحت پوشش  معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی نسبت جمعیت به تعداد مرا

SJ29)کمیته امداد امام خمینی )ره نسبت جمعیت به  تعداد واحدهای خدمت رسان 

ی
ضای

ت ق
دال

ع

JJ01نسبت جمعیت به تعداد دادگاه

JJ02نسبت جمعیت به تعداد دادسرا

JJ03نسبت جمعیت به تعداد شعبه اجرای احکام

JJ04نسبت جمعیت به تعداد قضات

JJ05کارکنان دستگاه قضا نسبت جمعیت به تعداد  

JJ06نسبت جمعیت به تعداد  وکالی دادگستری

JJ07نسبت تعداد پرونده های قضایی به تعداد دادگاه

JJ08نسبت تعداد پرونده های قضایی به تعداد دادسرا

JJ09نسبت تعداد پرونده های قضایی به تعداد شعبه اجرای احکام

JJ10نسبت تعداد پرونده های قضایی به تعداد قضات

JJ11کارکنان دستگاه قضا نسبت تعداد پرونده های قضایی به تعداد  

JJ12نسبت تعداد پرونده های قضایی به تعداد  وکالی دادگستری

JJ13کل پرونده ها نسبت تعداد پرونده های منجر به نتیجه به 

JJ14)مدت زمان رسیدگی به پرونده ها ) اطاله دادرسی

JJ15کل دادگاه های برگزارشده میزان دادگاه های برگزارشده علنی به 

JJ16کل دادگاه های برگزارشده میزان دادگاه های برگزارشده دارای هیئت منصفه به 

JJ17کیفری - حقوقی میزان رضایت  شهروندان از فرآیند دادرسی 

JJ18کیفری - حقوقی میزان رضایت قضات از فرآیند دادرسی 

JJ19کیفری - حقوقی میزان رضایت وکال از فرآیند دادرسی 
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نام شاخصکد شاخصابعاد

ی
ضای

ت ق
دال

ع

JJ20میزان شفافیت و پاسخگویی دستگاه قضا

JJ21میزان احترام به مالکیت خصوصی افراد

JJ22میزان احترام به آزادی و حقوق قانونی افراد

JJ23میزان موفقیت دستگاه قضایی در حل مشکالت فساد مالی و ارتشا

JJ24میزان احساس امنیت در بین افراد

JJ25میزان جلوگیری از قانون گریزی

کــه بــر اســاس نظــر خبــرگان و  شــاخص های مورداشــاره در جــدول فــوق، شــاخص هایی هســتند 
متولیان اســتان از تناســب و شــرایط الزم برای بررســی وضعیت عدالت در اســتان قزوین برخوردار 
که میزان وزن و اهمیت تمامی شــاخص ها توســط خبرگان مد نظر باالتر از حد  هســتند به گونه ای 
متوسط ارزیابی شده اند. باوجوداین به دلیل محدودیت در دسترسی به داده های موردنیاز برای 
گرفتن داده ها و آمارهای  محاســبه بعضی از شــاخص های مذکور، امکان محاســبه آن ها با در نظر 
موجــود فراهم نیســت و الزم اســت زمینه و بســتر آماری الزم بــرای تولید داده هــای موردنیاز برای 
محاســبه آن هــا فراهــم آید. در تحقیق حاضر متناســب بــا آمارها و داده های موجود و منتشرشــده 
توسط سازمان ها و نهادهای مربوطه در حوزه های مختلف اقتصاد، آموزش، بهداشت و ... اقدام 
گشــته و بر اســاس آن وضعیت عدالت در ســطح اســتان بررسی  به محاســبه شــاخص های عدالت 

گرفته اند. که اهم یافته ها در این خصوص در بندهای بعد مورد اشاره قرار  شده است 

11-1-2-شاخص های عدالت در استان قزوین
در فصول ششــم و هفتم نتایج حاصل از محاســبات شــاخص های مختلف عدالت طی ســال های 
گشته به طور مبسوط وضعیت عدالت در مناطق شهری و روستایی استان بر اساس  مختلف ارائه 
شــاخص های محاسبه شــده تحلیل شده اســت. نتایج محاسبه شــاخص های عدالت اقتصادی 
گزیــده ای از یافته هــای تحقیق جهت مقایســه  بــر اســاس به روزتریــن داده هــای موجود بــه عنوان 
وضعیــت عدالت در ســطح مناطق شــهری و روســتایی اســتان قزویــن در جــدول )11-2( منعکس 

شده است.



7ف7لصفففـ  تمس مندا ب اراو  راهدارهاا ببنود عدالت در اونا  :زبین

جدول 11-2: وضعیت شاخص های عدالت اقتصادی در مناطق شهری و روستایی استان قزوین

سال 1398
 میانگین سال های

90 تا 98

شهریروستاییشهریروستاییشاخصابعاد

ی
اد

ص
اقت

ت 
دال

ع

0/14490/08790/149۳0/1021نسبت افراد زیر 50 درصد میانه درآمد

0/29۳00/268۳0/۳2570/۳024ضریب جینی

0/14490/08790/149۳0/1021نسبت افراد فقیر بر مبنای خط فقر معادل 50 درصد میانه درآمد

0/18670/14010/191۳0/1805نسبت افراد فقیر بر مبنای خط فقر معادل 60 درصد میانه درآمد

 نسبت افراد فقیر بر مبنای خط فقر معادل 50 درصد میانگین
0/19550/12590/18580/1۳06درآمد

 نسبت افراد فقیر بر مبنای خط فقر معادل 60 درصد میانگین
0/27050/20900/25710/2185درآمد

 نسبت شکاف درآمدی بر مبنای خط فقر معادل 50 درصد میانه
0/۳4140/۳9260/46770/4۳24درآمد

 نسبت شکاف درآمدی بر مبنای خط فقر معادل 60 درصد میانه
0/۳6960/۳۳990/46070/۳941درآمد

 نسبت شکاف درآمدی بر مبنای خط فقر معادل 50 درصد
0/۳72۳0/۳۳940/46۳۳0/41۳8میانگین درآمد

 نسبت شکاف درآمدی بر مبنای خط فقر معادل 60 درصد
0/۳6880/۳0050/42870/۳419میانگین درآمد

0/17290/10220/17۳50/1090شاخص فقر سن  بر مبنای خط فقر معادل 50 درصد میانه درآمد

0/22120/16490/22۳00/1577شاخص فقر سن  بر مبنای خط فقر معادل 60 درصد میانه درآمد

 شاخص فقر سن  بر مبنای خط فقر معادل 50 درصد میانگین
0/2۳150/14820/21640/1۳68درآمد

 شاخص فقر سن  بر مبنای خط فقر معادل 60 درصد میانگین
0/۳2050/24820/۳0210/2298درآمد

0/5۳9۳0/42040/50140/۳502نسبت جمعیت دارای درآمد پایین تر از خط فقر ملی

 نسبت جمعیت دارای درآمد پایین تر از خط فقر بین المللی بر
0/09600/04990/06820/0261اساس خط فقر روزانه 1.9 دالر
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سال 1398
 میانگین سال های

90 تا 98

شهریروستاییشهریروستاییشاخصابعاد

ی
اد

تص
ت اق

دال
ع

 نسبت جمعیت دارای درآمد پایین تر از خط فقر بین المللی بر
0/21990/1۳060/1۳100/0575اساس خط فقر روزانه ۳.2 دالر

 نسبت جمعیت دارای درآمد پایین تر از خط فقر بین المللی بر
0/59۳40/48220/28620/1705اساس خط فقر روزانه 5.5 دالر

8/68127/64458/2۳107/016۳سهم هزینه یک دهک باالی جمعیت به یک دهک پایین

5/57554/76675/۳124/4629سهم هزینه دو دهک باالی جمعیت به دو دهک پایین

۳/258۳2/912۳۳/12992/62۳5سهم هزینه چهار دهک باالی جمعیت به چهار دهک پایین

کل هزینه های خانوار کی از  0/۳9980/28960/۳8970/28۳9سهم هزینه های خورا

مقایســه وضعیــت عدالــت اقتصــادی در مناطــق شــهری و روســتایی اســتان قزویــن بــر اســاس 
کــه مناطق روســتایی اســتان قزوین  کی از آن اســت  شــاخص های مختلــف عدالــت اقتصــادی حا
از منظــر شــاخص های مختلــف توزیــع درآمد و شــاخص های مختلف فقر در وضعیــت ضعیف تری 
نســبت بــه مناطق شــهری قــرار دارنــد. به عبارت دیگر توزیع درآمد در مناطق روســتایی نســبت به 
مناطــق شــهری نابرابرتــر بــوده و همچنیــن وضعیــت فقــر در مناطق روســتایی نســبت بــه مناطق 

شهری استان شدیدتر است.

همچنین نتایج محاســبه شــاخص های عدالت آموزشی بر اســاس به روزترین داده های موجود به 
گزیــده ای از یافته های تحقیق جهت مقایســه وضعیت عدالت در ســطح مناطق شــهری و  عنــوان 

روستایی استان قزوین در جدول )11-۳( منعکس شده است.

جدول 11-۳: وضعیت شــاخص های عدالت آموزشــی در مناطق شــهری و روســتایی اســتان بر اســاس شــاخص های 
منتخب عدالت

کل استانمناطق روستاییمناطق شهریشاخص

خ باسوادی )سال 1395( 91/480/688/6نر

215/9756/141۳8/45سرانه دسترسی به  آموزشگاه)1398(

کالس درس)1398( 26/5917/9024/28سرانه دسترسی به  
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کل استانمناطق روستاییمناطق شهریشاخص

۳0/0016/5825/88نسبت دانش آموز به معلم)1398(

کیفیت بخشی)1398( 60/6267/0261/78سرانه مدیریت و 

خ اتمام تحصیل در دوره ابتدایی)1398( 0/150/140/15نر

کل  نسبت تعداد دختران ثبت نامی به تعداد 
0/490/480/48دانش آموزان  در دوره ابتدایی)1398(

کل  نسبت تعداد دختران ثبت نامی به تعداد 
0/4850/4890/486دانش آموزان  در دوره متوسطه)1398(

کز ثابت آموزش فنی و حرفه ای)1397( 118818--سرانه  مرا

کز ثابت آموزش فنی و  سرانه  مربیان مرا
1۳758--حرفه ای)1397(

نسبت جمعیت بهره مند شده از دوره های آموزشی 
0/0111--فنی و حرفه ای)1397(

بررســی مقایسه ای وضعیت عدالت آموزشــی در مناطق شهری و روستایی استان قزوین بر اساس 
که مناطق روســتایی استان قزوین از منظر  شــاخص های مختلف عدالت آموزشــی نشان می دهد 
که سطح دسترسی به امکانات نظام آموزشی از قبیل سرانه معلم، سرانه آموزشگاه  شاخص هایی 
کالس آموزشــی را نشــان می دهند در وضعیت مناســب تری نســبت به مناطق شهری قرار  و ســرانه 
کمی امکانات نظام آموزشــی را مد  که وجه  دارند. البته این تحلیل فقط بر اســاس شــاخص هایی 
کیفیت امکانات  که در صورت لحاظ شدن  نظر قرار می دهد، صورت پذیرفته است. بدیهی است 
خ باسوادی در مناطق  آموزشــی در تحلیل ها، نتایج متفاوت تری حاصل خواهد شــد. شــاخص نر
روســتایی اســتان قزویــن پایین تــر از مناطق شــهری بوده و از ایــن منظر نشــان دهنده برخورداری 
نسبت پایین تری از جمعیت مناطق روستایی استان در مقایسه با مناطق شهری از نظام آموزشی 

است.

نتایج محاســبه شــاخص های عدالت بهداشــتی بر اســاس به روزترین داده های موجــود به عنوان 
گزیده ای از یافته های تحقیق در جدول )11-4( منعکس شده است.
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جدول 11-4: وضعیت شاخص های عدالت بهداشتی در استان قزوین بر اساس شاخص های منتخب عدالت

 میانگین سال هایسال 1397عنوان شاخص
1388 تا 1397

871۳۳87۳58سرانه بیمارستان )نسبت جمعیت به تعداد بیمارستان(

کشور کل  1/07850/99۳1نسبت سرانه بیمارستان در استان به سرانه 

686608سرانه تخت بیمارستانی ) نسبت جمعیت به تعداد تخت  بیمارستانی(

کشور کل  1/۳9271/0678نسبت سرانه تخت بیمارستانی در استان به سرانه 

84879002سرانه داروخانه )نسبت جمعیت به داروخانه (

1۳90416152سرانه آزمایشگاه)نسبت جمعیت به آزمایشگاه(

کز جامع توان بخشی 1089217699سرانه  مرا

17422010نسبت جمعیت به پزشک

2974۳0نسبت جمعیت به پیراپزشک

کادر اداری و پشتیبانی حوزه درمان و بهداشت 640784نسبت جمعیت به 

با مالحظه شاخص های مختلف عدالت بهداشتی و با مقایسه مقدار این شاخص ها در سال 1۳97 
که در برخی از  گذشــته منتهی به ســال 1۳97، مشخص می شــود  در مقایســه با میانگین ده ســال 
کادر پزشکی  کز توان بخشی و  شــاخص ها از جمله وضعیت دسترســی به داروخانه، آزمایشــگاه، مرا
گذشته حاصل شده است؛ اما چنین امری  کل استان نسبت به سال های  بهبود نسبی در سطح 
در ســرانه دسترســی به بیمارســتان و تخت بیمارســتانی به عنوان یکی از مهم ترین شــاخص های 
که شــاخص ســرانه دسترســی به بیمارســتان و تخت  مؤثر بر عدالت بهداشــتی صادق نیســت؛ چرا
بیمارســتانی هم در مقایســه با میانگین 10 ســال قبل منتهی به 1۳97 و هم در مقایسه با میانگین 

کشوری این شاخص ها تضعیف شده است.

که وجود دارد، بخش  عــالوه بــر این، صرف نظر دالیل و توجیهات اقتصــادی و اجتماعی متعددی 
عمــده امکانــات اســتان در حــوزه بهداشــت و درمــان در مناطق شــهری تمرکز یافتــه و از این منظر 
کز درمانی در وضعیت نابرابرتری نسبت به مناطق  مناطق روستایی در دسترسی به امکانات و مرا

شهری قرار دارند.
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 همچنین نتایج محاسبه شاخص های عدالت جنسیتی بر اساس به روزترین داده های موجود به 
گزیده ای از یافته های تحقیق در جدول )11-5( منعکس شده است. عنوان 

جدول 11-5 وضعیت شاخص های عدالت جنسیتی در استان قزوین بر اساس شاخص های منتخب عدالت

سال 1397عنوان شاخص
 میانگین

دوره

کرسی های در اختیار زنان در مجلس )میانگین 11 دوره است( * 0/250/0455نسبت تعداد 

**0/92550/92۳7نسبت دختران به پسران در تمامی سطوح تحصیلی

** 0/9۳470/9۳۳6نسبت دختران به پسران در  مقطع ابتدایی

**0/91210/9121نسبت دختران به پسران در  مقطع  متوسطه اول

** 0/91190/9118نسبت دختران به پسران در  مقطع  متوسطه دوم

**0/9250نسبت زنان باسواد به مردان باسواد

*  میانگین 11 دوره  مجلس شورای اسالمی
** میانگین سال های 1389 تا 1397

شــاخص های محاسبه شده در حوزه عدالت جنســیتی از بهبود وضعیت عدالت جنسیتی به ویژه 
در حــوزه آمــوزش در ســال 1۳97 در مقایســه بــا میانگین ســال های قبــل حکایــت دارد. همچنین 
کرســی های در اختیــار زنان در مجلس شــورای اســالمی در دو  بــا توجــه به بهبود شــاخص نســبت 
گذشته مجلس شورای اسالمی، وضعیت عدالت جنسیتی در حوزه  دوره های اخیر نسبت به ادوار 
مشــارکت سیاســی و اجتماعی نیز تقویت شــده اســت. عالوه بر این نتایج محاســبه شــاخص های 
گزیده ای از یافته های تحقیق در  عدالت اجتماعی بر اساس به روزترین داده های موجود به عنوان 

جدول )11-6( منعکس شده است.
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جدول 11-6. وضعیت شاخص های عدالت اجتماعی  در استان قزوین بر اساس شاخص های منتخب عدالت

 میانگین سال هایسال 1397عنوان شاخص
1385 تا 1397

کتابخانه های عمومی 204222779۳نسبت جمعیت به تعداد 

کتاب های موجود به تعداد جمعیت 0/741۳0/70615نسبت تعداد 

کودکان کانون پرورش فکری  کز فرهنگی و هنری   نسبت جمعیت به تعداد مرا
5868284825و نوجوانان

4۳0۳۳۳55۳02۳نسبت جمعیت به تعداد سینما

15711520نسبت جمعیت به تعداد سالن سینما

2/74002/5858سرانه تولید برنامه های رادیویی

1/22000/9567سرانه تولید برنامه های تلویزیونی

0/8210/6945نسبت جمعیت برخوردار از تلفن همراه

0/9890/9815نسبت خانوارهای برخوردار از تلفن ثابت

0/5240/۳7525نسبت جمعیت استفاده کننده از رایانه

0/6890/5065نسبت خانوارهای استفاده کننده از رایانه

کاربر اینترنت 0/6450/484نسبت جمعیت 

0/7670/45۳75نسبت  خانوارهای  با دسترسی به اینترنت در محل سکونت

سرانه دسترسی به حمل ونقل عمومی درون شهری) نسبت جمعیت به 
2۳122۳وسایل نقلیه عمومی(

کل جاده ها در مناطق روستایی 0/79۳20/75246نسبت جاده های آسفالته به 

کز ورزشی 58۳55959سرانه دسترسی به تأسیسات و مرا

کتاب و ســایر  کتابخانه ها، دسترســی به  گرفتن مقدار شــاخص هایی چون دسترســی به  با در نظر 
کــز فرهنگــی،  محصــوالت فرهنگــی از جملــه برنامه هــای رادیویــی و تلویزیونــی، دسترســی بــه مرا
شــاخص دسترســی بــه خدمات فنــاوری اطالعــات و ارتباطات از جملــه تلفن همــراه، تلفن ثابت، 
رایانه و اینترنت، دسترســی به امکانات زیرســاختی در حوزه حمل ونقل و دسترســی به تأسیســات 
کــز ورزشــی در ســال 1۳97 و مقایســه آن هــا بــا میانگیــن 10 ســال قبــل منتهــی به ســال 1۳97  و مرا
که در حوزه اجتماعی و فرهنگی، بر اســاس اغلب شــاخص های محاسبه شده در  می توان دریافت 
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ایــن حــوزه، وضعیت برخــورداری از امکانات و زیرســاخت های اجتماعی و فناورانه طی ســال های 
اخیــر در ســطح اســتان بهبود یافته اســت. البته میزان و شــدت ایــن بهبود در خصــوص هر یک از 
شاخص ها مختلف بوده و در سطح مناطق شهری و روستایی نیز از تفاوت هایی برخوردار است.

شهرســتان های  تفکیــک  بــه  قزویــن  اســتان  در  عدالــت  11-1-3-شــاخص های 
شش گانه استان

در فصل هشتم نتیجه محاسبات مربوط به شاخص های عدالت به تفکیک شهرستان های شش گانه 
طــی ســال های مختلــف ارائــه و بــر اســاس آن وضعیت عدالت در ســطح شهرســتان های شــش گانه 
گزیده ای از نتیجه محاسبه شاخص های عدالت  گرفته است. در ابن بخش  موردبحث و بررسی قرار 

گشته است. به تفکیک شهرستان های شش گانه استان قزوین در جدول )11-7( ارائه 

جدول 11-7: وضعیت شاخص های عدالت در شهرستان های شش گانه استان قزوین

 ابعاد
کستانبوئین زهراالبرزآوجآبیکشاخص های عدالتعدالت قزوینتا

ی
زش

مو
ت آ

دال
ع

خ باسوادی ) سال 1۳95( 89/178/492/584/۳84/689/8نر

سرانه دسترسی به  آموزشگاه 
)1۳98(88/72۳9/1016۳/627۳/1786/77128/11

کالس درس  سرانه دسترسی به  
)1۳98(21/1514/7۳26/۳920/0121/242۳/65

2۳/۳۳4۳/992۳/8826/95۳1/1928/67نسبت دانش آموز به معلم )1۳98(

کیفیت بخشی  سرانه مدیریت و 
)1۳98(52/0272/7764/5467/7۳65/676۳/61

خ ثبت نام در دوره ابتدایی  نر
)1۳98(0/9461/0090/9441/2540/8680/98۳

خ اتمام تحصیل در دوره ابتدایی  نر
)1۳98(0/1460/14۳0/1480/12۳0/1740/15

کل  نسبت دختران ثبت نامی به 
دانش آموزان  دوره ابتدایی)1۳98(

0/480/47۳0/4880/4880/4860/48۳
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 ابعاد
کستانبوئین زهراالبرزآوجآبیکشاخص های عدالتعدالت قزوینتا

ی
زش

مو
ت آ

دال
ع

کل  نسبت دختران ثبت نامی به 
0/4910/4480/4960/490/480/48۳دانش آموزان دوره متوسطه)1۳98(

کز ثابت آموزش فنی و  سرانه  مرا
945۳64۳797809556149786۳18298466حرفه ای)1۳97(

کز ثابت آموزش  سرانه  مربیان مرا
189074۳7971011910250172645969۳فنی و حرفه ای)1۳97(

نسبت جمعیت بهره  مند 
از دوره های آموزشی فنی و 

حرفه ای)1۳97(
0/004۳0/00420/00940/006۳0/00610/0021

ت
الم

 س
ت و

اش
هد

ر ب
ت د

دال
ع

سرانه بیمارستان )نسبت جمعیت 
24286512299486۳185969۳-945۳6به تعداد بیمارستان(

سرانه تخت بیمارستانی                                 
) نسبت جمعیت به تعداد تخت  

بیمارستانی(
1477-24291464659۳۳۳

سرانه داروخانه )نسبت جمعیت به 
118174۳7971156510250115096707داروخانه (

سرانه آزمایشگاه)نسبت جمعیت به 
1۳5054۳797242871118112۳۳11421۳آزمایشگاه(

کز بهداشت جامع  سرانه  مرا
2207940998172646861-۳1512توان بخشی

1۳5052189911565175711569411705سرانه  تعداد پایگاه بهداشت

۳7811217۳4695267429265740سرانه خانه بهداشت

۳1512۳0578۳4256225771122نسبت جمعیت به پزشک

6524291۳644۳9۳45207نسبت جمعیت به پیراپزشک

کادر اداری و  نسبت جمعیت به 
6524291۳644۳9۳45207پشتیبانی حوزه درمان و بهداشت
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 ابعاد
کستانبوئین زهراالبرزآوجآبیکشاخص های عدالتعدالت قزوینتا

ی
سیت

جن
ت 

دال
ع

 نسبت دختران به پسران در تمامی
0/91۳40/827۳0/96050/9۳260/926۳0/922۳سطوح تحصیلی

 نسبت دختران به پسران در  مقطع
0/92170/86710/9۳740/95150/94240/9299ابتدایی

 نسبت دختران به پسران در  دوره
0/88560/91820/90210/90۳10/91550/9188متوسطه اول

 نسبت دختران به پسران در  دوره
0/8۳940/625۳1/02490/87۳60/87040/9176متوسطه دوم

 نسبت زنان باسواد به مردان
0/929۳0/86190/945۳0/90070/88940/9۳4۳باسواد

ی
اع

تم
اج

ت 
دال

ع

 نسبت جمعیت به تعداد
12125112۳515575105171771418561کتابخانه های عمومی

کتاب های موجود به  نسبت تعداد 
0/9441/۳15/0181/08۳0/9910/906تعداد جمعیت

 نسبت جمعیت به تعداد سالن های
48502449401246016۳10288571122502وابسته به اداره ارشاد

گنجایش  نسبت جمعیت به  
598277449674۳۳2461سالن های وابسته به اداره ارشاد

کل  نسبت جاده های آسفالته به 
0/8620/9۳70/8720/8۳20/9۳70/666جاده ها در مناطق روستایی

مقایســه وضعیت شــاخص های مختلف عدالت در بین شهرســتان های شــش گانه اســتان قزوین 
کــه در حــوزه عدالــت در حــوزه ســالمت و بهداشــت و همچنین عدالت جنســیتی  نشــان می دهــد 
شهرســتان آوج ضعیف ترین وضعیت را در مقایســه با سایر شهرستان ها داراست. بر اساس تمامی 
شاخص های مربوط به عدالت جنسیتی محاسبه شده، شهرستان آوج در وضعیت نامناسب تری 
در مقایســه بــا ســایر شهرســتان ها دارد. همچنیــن عمــده شــاخص های عدالــت بهداشــتی ایــن 
کز  شهرســتان نیز از جمله ســرانه بیمارســتان، ســرانه تخت بیمارســتانی، ســرانه دسترســی به مرا
درمانی، سرانه دسترسی به پزشک و ... در وضعیت نامناسب تری نسبت به شهرستان های دیگر 

قرار دارد.
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که مقایســه شــاخص های عدالت آموزشــی شهرســتان های  از منظــر عدالــت آموزشــی، همان گونه 
شش گانه نشان می دهد، میانگین شاخص های مختلف عدالت آموزشی مربوط به شهرستان های 
کیفی  که صرف نظر از سطح  کســتان پایین تر از ســایر شهرستان ها بوده و نشان می دهد  قزوین و تا
کمــی و بــر اســاس  کادر آموزشــی و ...، بــه لحــاظ  کالس هــا،  امکانــات آموزشــی از جملــه مــدارس، 
کمی توزیع امکانات آموزشــی هســتند، این دو  که بیشــتر قادر به اندازه گیری ابعاد  شــاخص هایی 
کمی امکانات آموزشی متناسب با جمعیت و نیازهای آموزشی هستند. شهرستان نیازمند تقویت 

11-1-4-مقایسه احساس عدالت در مناطق شهری و روستایی استان قزوین
در فصــل نهــم نتایــج حاصــل از محاســبات شــاخص های احســاس عدالــت در مناطــق شــهری و 
گزیده یافته های حاصل از این بررسی جهت مقایسه وضعیت  روستایی استان تحلیل شده است. 
عدالت در سطح مناطق شهری و روستایی استان قزوین در جدول )11-8( منعکس شده است.

جدول 11-8: وضعیت احساس در مناطق شهری و روستایی استان قزوین )امتیاز از 100(

 در مناطق شهریکل استانابعاد احساس عدالت
استان

 در مناطق روستایی
استان

۳6/95۳0/0247/8۳بعد اقتصادی
4۳/49۳9/2950/08بعد آموزشی

4۳/6۳۳8/9450/99بعد سالمت و بهداشت
44/47۳9/2۳52/70بعد جنسیتی
40/۳8۳۳/9550/49بعد رویه ای
۳6/74۳0/4۳46/66بعد توزیعی

41/01۳4/6251/04بعد آزادی های اساسی
کلی احساس عدالت 40/95۳5/2149/97شاخص 

کــه  کلــی احســاس عدالــت در مناطــق شــهری و روســتایی نشــان داده اســت  مقایســه شــاخص 
کمتری در مقایســه با شــهروندان مناطق  ک عدالت  شــهروندان مناطق شــهری از احســاس و ادرا
که شاخص های عملکردی عدالت نشان داده است  روستایی دارا هستند. این امر در حالی است 
که بخش قابل توجهی از امکانات به مناطق شهری تخصیص یافته است و شاخص های اقتصادی 
مرتبط با توزیع عدالت و شــاخص های فقر حکایت از وضعیت مناســب تر مناطق شهری نسبت به 
که بین شاخص های عملکردی عدالت و برداشت  مناطق روستایی دارند. این امر نشان می دهد 

و احساس عدالت همسویی وجود نداشته است.
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11-1-5-مقایســه احســاس عدالــت در شهرســتان های شــش گانه اســتان قزویــن 
)امتیاز از 100(

در فصــل اهــم نتایــج حاصــل از محاســبات شــاخص های احســاس عدالــت در شهرســتان های 
گزیده یافته هــای حاصل از این  گرفته اســت.  شــش گانه اســتان قزویــن به تفصیل مورد بحــث قرار 
بررســی جهت مقایســه وضعیت احســاس عدالت در شهرســتان های شــش گانه اســتان در جدول 

)11-8( منعکس شده است

جدول 11-9: احساس عدالت در شهرستان های شش گانه استان

کستان بوئین زهراالبرزآوجآبیکابعاد احساس عدالت قزوینتا

29/5۳42/52۳8/084۳/07۳7/97۳4/47بعد اقتصادی

۳8/9947/5147/7۳49/204۳/5۳۳9/22بعد آموزشی

40/۳14۳/6950/1849/1242/06۳9/6۳بعد سالمت و بهداشت

41/5449/۳049/575۳/504۳/5۳۳7/94بعد جنسیتی

۳7/784۳/۳044/1949/62۳9/۳1۳4/96بعد رویه ای

۳5/60۳8/2442/4945/96۳4/49۳0/67بعد توزیعی

۳8/2545/7۳46/7251/49۳9/14۳۳/95بعد آزادی های اساسی

کلی احساس عدالت ۳7/4۳44/۳۳45/5748/8540/00۳5/8۳شاخص 

مقایسه شاخص کلی احساس عدالت در بین شهرستان های شش گانه استان نشان داده است که 
کمترین احساس عدالت و برداشت  شــهروندان شهرســتان قزوین در مقایسه با سایر شهرستان ها 
که وضعیت شهرســتان قزوین از منظــر برخورداری  از تحقــق عدالــت را دارنــد. ایــن در حالی اســت 
از امکانــات اقتصــادی و اجتماعی در مقایســه با ســایر شهرســتان ها در ســطح نســبتا مطلوب تری 
قرار دارد و بر اســاس شــاخص های عملکردی نیز وضعیت این شهرســتان در حد متوسط به باالی 
کــه بــا وجود  اســتان قــرار دارد. در طــرف مقابــل شهرســتان هایی مثــل آوج و بوئین زهــرا قــرار دارد 
ضعیف بودن شاخص های عملکردی عدالت در این شهرستان ها ولی از شاخص احساس عدالت 

باالتری نسبت به سایر شهرستان ها قرار دارد.
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11-2- راهکارهای بهبود وضعیت عدالت در استان قزوین
گرفتــن وجــه پیچیــده عدالــت و بــا توجــه بــه اینکــه ابعــاد و مولفه هــای عدالت بــا تمامی  بــا در نظــر 
حوزه های زندگی افراد جامعه در ارتباط است، راهکارهای قابل ارائه برای ارتقای عدالت و همچنین 
تقویت حوزه های مختلف عدالت نیز می تواند طیف متنوعی از برنامه ها و سیاســت ها را در ســطوح 
خــرد، میانــی و کالن در برگیــرد. متناســب بــا یافته هــای به دســت آمده در خصوص وضعیــت ابعاد و 
مولفه های مختلف احســاس عدالت در ســطح مناطق شهری و روستایی استان قزوین و همچنین 

شهرستان های شش گانه استان، راهکارهای ذیل به تفکیک ابعاد عدالت قابل ارائه است.

11-2-1-راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت عدالت در حوزه اقتصادی
با عنایت به اینکه تحلیل های مقایســه ای شــاخص های عدالت اقتصادی در مناطق روســتایی و 
شــهری از وضعیت نامناســب تر مناطق روســتایی در مقایسه با مناطق شهری حکایت دارد، توجه 
بیشــتر به مناطق روســتایی از طریق برنامه ها و اقدامات زیر می تواند نقش مؤثری در ارتقا و بهبود 

وضعیت عدالت در مناطق روستایی داشته باشد:

 تقویــت تخصیــص اعتبــارات عمرانی به مناطق روســتایی جهت ایجاد زیرســاخت های الزم در   
کشاورزی به عنوان مبنایی برای خلق و افزایش درآمد برای روستائیان، حوزه های تولیدی و 

شناســایی زنجیــره ارزش محصــوالت و رشــته های مزیــت دار در مناطــق روســتایی بــا توجه به   
پتانســیل های خاص هر روســتا و اجرای برنامه های توســعه برای روستاها بر مبنای رشته های 

مزیت دار منطقه ای و هم راستا با برنامه توسعه پایدار روستاهای استان،
توجه بیشــتر بر شناســایی اقشــار آسیب پذیر روســتایی و رصد دقیق شــرایط اقتصادی آن ها به   

منظور تحت پوشش قرار دادن آن ها برای ارائه خدمات حمایتی بیشتر،
گســترش پوشــش حمایتــی    نقش آفرینــی جدی تــر بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی بــرای 

ازیک طرف و افزایش میزان حمایت های اقتصادی از افراد واجد شرایط مناطق روستایی،
حمایــت از اجــرای برنامه های اشــتغال زا و درآمدزا در زمینه های مزیــت دار از جمله بخش های   

کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط با آن،

11-2-2-راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت عدالت در حوزه آموزش
بــا توجــه بــه اینکــه شهرســتان های بوئین زهــرا، آبیــک و قزویــن از منظــر شــاخص های ســرانه   

کالس درس به ترتیب در وضعیت های نابرابرتر و نامساعدتری نسبت  دسترسی به آموزشگاه و 
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به ســایر شهرســتان ها قرار دارند، تخصیص اعتبارات مرتبط با توســعه و تقویت آموزشــگاه ها و 
گرفتــن اولویت شهرســتان های فوق الذکــر صورت پذیرد تا ســرانه  کالس هــای درســی بــا در نظر 

کل استان به سمت برابری و تناسب بیشتری حرکت نماید. کالس درس در  آموزشگاه و 
ســرانه معلــم مربــوط به دو شهرســتان البــرز و قزوین و به طور ویژه شهرســتان البرز در مقایســه   

با ســرانه معلم ســایر شهرســتان ها و همچنین میانگین ســرانه اســتان به طور قابل مالحظه ای 
کادر آموزشــی به این دو  بــاال بــوده و حصــول به برابری بیشــتر نیازمند تخصیص بیشــتر معلم و 

شهرستان متناسب با تعداد دانش آموزان و نیاز آموزشی این دو شهرستان است.
با عنایت به اینکه برنامه های آموزشــی ســازمان آموزش فنی و حرفه ای استان عموما با محوریت   

کارآفرینی انجام می پذیرد و تمهید  برنامه های مهارت محور و با هدف تقویت مهارت های فنی و 
شــرایط اســتفاده شــهروندان از این برنامه های آموزشی می تواند نقش مؤثرتری در رشد و توسعه 
کمک به عدالت اقتصادی ایفا نماید، الزم اســت با  کارآفرینــی و اشــتغال و درنتیجه درآمدزایــی و 
توجه به نتایج به دســت آمده در خصوص شــاخص های ســرانه دسترسی به آموزشگاه ها و سرانه 
مربیان و درصد افراد بهره مند شــده از دوره های برگزارشده در شهرستان های مختلف، اقدامات 
کز و مربیان شهرســتان های قزوین و آبیک و همچنین  کمی مرا و برنامه های جدی برای توســعه 
کستان صورت پذیرد تا مقدمات ارتقا  کز شهرستان های آوج، بوئین زهرا، البرز و تا توسعه کیفی مرا

گردد. کمی برخورداری متناسب شهروندان از این آموزش ها فراهم  کیفی و  سطح 
خ باســوادی در مناطق روســتایی اســتان پایین تر    بــا توجــه بــه اینکه بر اســاس نتایج حاصله نر

خ باســوادی مناطق شــهری محاســبه شده اســت و این امر به نوعی حکایت از برخورداری  از نر
نابرابرتر جمعیت مناطق روستایی از سیستم آموزشی در قیاس با مناطق شهری است، تقویت 
کید بر توسعه برنامه آموزشی  عدالت از این منظر مســتلزم توجه بیشــتر به مناطق روستایی و تا

کل آموزش وپرورش است، بزرگ ساالن در چارچوب برنامه های آموزشی اداره 
خ اتمام تحصیل در دوره های متوســطه    خ ثبت نام و همچنین نــر بــا توجــه به پایین تر بــودن نر

کمــک بــه شــرایط اتمام تحصیــل دانش آمــوزان از طریــق فراهم  به ویــژه در مناطــق روســتایی، 
نمــودن امــکان تحصیــل آن ها در ســاختارهای موردپذیــرش مناطق روســتایی از قبیل تقویت 
گاه ســازی والدین در خصوص شــرایط  مــدارس شــبانه روزی و ...و همچنین فرهنگ ســازی و آ
خ اتمام  و آثــار مترتــب بر تداوم تحصیل فرزندانشــان می تواند شــرایط موردنیاز بــرای افزایش نر
تحصیل تسهیل نموده و زمینه بهره مندی متناسب و عادالنه دانش آموزان را از نظام آموزشی 

فراهم نماید.
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11-2-3-راهکارهای پیشــنهادی برای بهبود وضعیت عدالت در حوزه بهداشت و 
سالمت

که شهرســتان آوج از منظر شــاخص دسترســی به بیمارســتان و    یافتــه تحقیــق نشــان می دهــد 
امکانات بیمارســتانی در ضعیف ترین وضعیت نســبت به ســایر شهرســتان ها قرار دارد. تقویت 
متناســب شــرایط دسترســی شــهروندان شهرســتان های اســتان های مختلف اســتان مستلزم 

توجه جدی و با اولویت بسیار باال به این شهرستان است.
عــالوه بــر این وضعیت شهرســتان هایی چون البــرز، آبیک و بوئین زهرا از منظر شــاخص ســرانه   

و  قزویــن  بــا شهرســتان های  تفاوت هــای معنــی دار  بیمارســتانی دارای  تخــت  و  بیمارســتان 
کز بیمارستانی در این شهرستان ها متناسب  کســتان اســت. در این راستا توسعه و تقویت مرا تا
کار متولیان امر از  با جمعیت و نیازهای بهداشــتی و درمانی این اســتان ها الزم است در دستور 

گیرد، جمله دانشگاه علوم پزشکی استان قرار 
بــا توجــه به اینکه وضعیت شهرســتان البرز از منظر ســرانه پزشــک و پیراپزشــک دارای اختالف   

قابل توجه نسبت به سایر شهرستان ها و همچنین میانگین استانی است، تمهید شرایط الزم 
کیفی برخورداری شــهروندان این شهرســتان متناسب  کمی و  توســط متولیان امر برای تقویت 
با تعداد جمعیت و نیازهای بهداشــتی یکی از پیش شــرط های بهبود عدالت بهداشتی از منظر 
کادر درمــان محســوب می شــود. بعدازایــن شهرســتان، شهرســتان آبیــک نیز با  برخــورداری از 
کادر درمان )پزشــک و  اندکــی تعدیــل نیازمند توجه بیشــتر جهت ارتقا شــاخص برخــورداری از 

پیراپزشک( است.
یــا توجــه بــه نتیجــه حاصــل شــده در خصــوص ســرانه دسترســی بــه داروخانه هــا و همچنیــن   

آزمایشگاه های تشخیص پزشکی در سطح شهرستان های استان، توجه به برنامه های توسعه 
کســتان می تواند به  داروخانه ها و آزمایشــگاه ها با اولویت شهرســتان های آوج، آبیک، البرز و تا

کمک نماید. تحقق شرایط تقویت عدالت در حوزه درمان و بهداشت 
کید بر توســعه و تقویت پایگاه های بهداشــت و خانه های بهداشــت با اولویت شهرستان های    تا

آوج، البرز و آبیک با توجه به شاخص سرانه دسترسی نامطلوب تر این شهرستان ها به پایگاه ها 
و خانه های بهداشــت در مقایســه با شهرســتان های دیگر، می تواند به توســعه برابرتر امکانات 

کمک می نماید. بهداشتی در بین شهروندان شهرستان های استان 
کز جامع توان بخشی با اولویت شهرستان های آوج، البرز و آبیک با توجه به    توسعه و تقویت مرا
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کز جامع توان بخشی در مقایسه  شــاخص ســرانه دسترسی نامطلوب تر این شهرســتان ها به مرا
بــا شهرســتان های دیگــر، می توانــد بــه توســعه برابرتــر امکانــات بهداشــتی در بیــن شــهروندان 

کمک می نماید. شهرستان های استان 

11-2-4-راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت عدالت جنسیتی
خ باســوادی مردان به ویــژه در مناطق    خ باســوادی زنان در مقایســه با نر بــا عنابــت بــه اینکه نر

روســتایی پایین تــر اســت، توجه خــاص به آمــوزش زنان و فرهنگ ســازی جهت ترغیــب زنان و 
دختران برای تحصیل در جوامع روســتایی می تواند نقش مؤثری در ارتقا عدالت جنســیتی در 
که منجر به تقویــت توانمندی زنان می شــود می تواند  امــر آموزش داشــته باشــد. این امــر   آنجا
زمینــه را بــرای بهبــود عدالــت جنســیتی در ســایر حوزه هــای اقتصــادی و اجتماعــی و سیاســی 

فراهم تر نماید،
تهیــه بانــک اطالعاتــی از توانمندی های فنــی، مدیریتی، اجرایــی، اقتصــادی و اجتماعی زنان   

به منظور فراهم شــدن زمینه شناســایی قابلیت های زنان و تســهیل شــرایط مشارکت آن ها در 
عرصــه اجتماعــی، می تواند از طریــق متولیان امر از جمله دفتر امور زنان و خانواده اســتانداری 

گیرد، کار قرار  قزوین در دستور 
کارآفرینی زنان و    کار، تعاون و تامین اجتماعی استان به  توجه خاص متولیان امر از جمله اداره 

کارآفرینانه زنان جهت مشارکت در  اجرای برنامه های ویژه برای حمایت از ایده های خالقانه و 
فرایند توسعه اجتماعی و اقتصادی جامعه،

تســهیل شــرایط اســتخدام و به کارگیــری زنــان در مشــاغل اجتماعــی و ایجاد شــرایط الزم برای   
حضور و نقش آفرینی آنان در موقعیت های مختلف اجتماعی،

فراهــم نمــودن شــرایط فرهنگــی و همچنیــن سیاســی الزم برای تشــویق زنــان برای شــرکت در   
انتخابــات شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا و همچنین انتخابات مجلس شــورای اســالمی به 

منظور تقویت نقش زنان در حوزه های برنامه ریزی و تصمیم گیری،

11-2-5-راهکارهای پیشــنهادی برای بهبود وضعیــت عدالت در حوزه اجتماعی، 
کالبدی و زیرساختی

کتابخانه ها به ترتیب به    کــه متناســب با یافته های تحقیق، باالترین نســبت جمعیت بــه  ازآنجا
کســتان، البرز، آبیــک، آوج و بوئین زهرا تعلق دارد، حرکت به ســمت  شهرســتان های قزویــن، تا



کتابخانه هــای موجــود در اســتان، مســتلزم توجه  برابــری بیشــتر شــهروندان در دسترســی بــه 
کتابخانه ها با اولویت توجه به بیشــتر به ترتیب به شهرســتان های  کمی این  بیشــتر به توســعه 
کســتان، البــرز، آبیک، آوج و بوئین زهرا بوده و الزم اســت متناســب بــا جمعیت و نیاز  قزویــن، تا
کتابخانه ها نیز  کیفی  گردد. البته همچنین  کتابخانه  شهرســتان های اقدام به ایجاد و توســعه 

گرفته شود. که باید در نظر  یکی دیگر از دغدغه هایی است 
کتابخانه ها به جمعیت )ســرانه دسترســی به    کتاب های موجــود در  پایین تریــن نســبت تعــداد 

کســتان، بوئین زهــرا، آوج و البــرز تعلق  کتــاب( بــه ترتیــب به شهرســتان های قزویــن، آبیــک، تا
کتاب در اســتان قزوین، الزم اســت  دارد. بــه منظــور تقویــت برابــری و عدالــت در دسترســی به 
کتاب های موجود با اولویت توجه بیشــتر به  کتابخانه هــا از طریق تقویت تعــداد  برنامــه تجهیــز 

کستان، بوئین زهرا، آوج و البرز به اجرا درآید. شهرستان های قزوین، آبیک، تا
کمترین نسبت راه های آسفالته    که در حوزه راه های روستایی،  تحقیق حاضر نشان داده است 

کل راه های مناطق روســتایی به ســه شهرســتان قزویــن، بوئین زهرا و  در مناطــق روســتایی به 
که این نســبت برای شهرســتان قزویــن اختالف قابل توجه با  آبیــک اختصاص دارد. به گونه ای 
ســایر شهرســتان ها دارد. ازایــن رو تخصیص اعتبــارات الزم برای بهبود راه های این شهرســتان 
بــه اولویــت ذکرشــده می توانــد زمینــه تحقق برابــری و عدالت بیشــتر در دسترســی شــهروندان 

روستاهای شهرستان های مختلف را به زیرساخت ارتباطی تقویت نماید.

11-2-6-راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت رصد و پایش عدالت
برنامه ریزی برای ایجاد ســامانه ای پویا و آنالین برای اندازه گیری مداوم و روزآمد شــاخص های   

مختلف عدالت در حوزه های مختلف و تهیه و تنظیم دستورالعمل چگونگی راه اندازی سامانه 
که در آن مســئولیت ها و نقش های  کاربرهای ســازمانی به طور روزآمد  و ورود اطالعات توســط 
گشــته و ضمانت هــای اجرایی الزم برای آن در ســطح  کاربرهــای مختلــف تعریــف  ســازمان ها و 

گردد، استان فراهم 
ایجاد بستر الزم آماری برای تولید داده ها و اطالعات موردنیاز در سطوح مختلف سازمانی و به   

که با توجه به  تفکیک شهرســتان های شــش گانه برای محاسبه بخشی از شاخص های عدالت 
آمارهای موجود قابل محاسبه نیستند.



ابــادی عکاشــه، زهــرا، شــریف، ســیدمصطفی و جمشــیدیان، عبدالرســول. )1۳89(، تامیــن - 1
گســترش برابــری فرصت هــا و عدالــت آموزشــی در آموزش وپــرورش اســتان اصفهــان، رفــاه  و 

اجتماعی،  دوره 10، شماره ۳7: 287-۳05.
کتاب.- 2 ابن سینا. )1404 ق(، االشارات و التنبیهات، تهران، دفتر نشر 
کاظمی، بهرام. )1۳81(، عدالت در نظام سیاســی اســالم، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و - ۳ اخوان 

اندیشه معاصر.
کتاب نقد، شماره ۳7.- 4 کاظمی، بهرام. )1۳84(، بررسی و نقد نظریه عدالت جان رالز،  اخوان 
اشــتراوس، لوی. )1۳7۳(، فلســفه سیاســی چیســت؟ ترجمه : فرهنگ رجایی. تهران : نشــر - 5

علمی و فرهنگی چاپ اول.
آشوری، محمد، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران، انتشارات دانشکده - 6

حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،1۳8۳.
افروز، مریم، طبیبیان، منوچهر و احمدی ، بهمن)1۳96(، سنجش عدالت فضایی به منظور - 7

دسترســی برابــر بــه فرصت های اجتماعــی )نمونــه مطالعه: بافت قدیم شــهر قزوین(، نشــریه 
کارکرد شهری، پیاپی 14: 5۳-75. مطالعات ساختار و 

آقــا نظــری، حســن. )1۳87(.  عدالــت اقتصــادی از نظــر افالطون، ارســطو اســالم»، فصلنامه - 8
اقتصاد اسالمی، شماره 14. 

منابع 

منابع 
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عــزت اهلل - 9 ترجمــه:  اندیشــه، پدیدآورنــدگان فلســفة معاصــر،  مــردان  برایــن مگــی. )1۳74(، 
ح نو. فوالدوند، تهران: طر

گفتار در فلســفه و جامعه شناســی، تهران : نشــر - 10 بشــیریه، حســین. )1۳74(، دولت عقل، ده 
علوم نوین.

بشیریه، حسین. )1۳79(، تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن 20 ، جلد دوم، تهران : نشر نی.- 11
بشیریه، حسین. )1۳71(. میزگرد برابری و نابرابری، نامه فرهنگ، ش ،۳سال دوم. - 12
بشیریه، حسین. )1۳82(، »دیباچه ای بر فلسفه عدالت«، ماهنامه ناقد، سال اول ، شماره 1.- 1۳
بشیریه، حسین. )1۳96(، تاریخ اندیشه سیاسی در قرن بیستم،  تهران، نشر نی، - 14
بهرامیان، حمید، رجایی پور، مصطفی و احمری، حســین. )1۳97( قواعد لفظی اصول فقه - 15

و تاثیــر آن در تحقــق عدالــت قضایی در دادرســی مدنی، فصلنامه پژوهش هــای فقه و حقوق 
اسالمی، سال 14،، شماره 5۳: 11-۳6.

بهشتی، سید علیرضا. )1۳78(، مبانی معرفت شناسی عدالت اجتماعی، تهران، انتشارات. - 16
بقعه. 

کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی زاده، تهران، طوس.- 17 بوریس، مری. )١٣٧٥(، تاریخ 
پور عزت، علی اصغر. )1۳80(، ضرورت توسعه فرهنگ عدالت پذیر برای نیل به جامعه عدل - 18

موعود، ماهنامه تدبیر، شماره 167.
پیله فروش ، میثم. )1۳85( ، مقایسه وضعیت عدالت در مناطق روستایی و شهری استان - 19

قزوین در سال های 1۳77-1۳80، پژوهشنامه حقوق اسالمی، پیاپی 22: 51-90.
ترکمــن نــژاد، شــریف، نصیری پــور، امیر اشــکان، ملکــی ، محمدرضــا و ریاحی لیــال. )1۳91(،  - 20

ارزیابــی شــاخص های عدالت در ســالمت در ایران، مجله مدیریت بهداشــت و درمان، ســال 
چهارم، شماره 1: 21-۳1. 

توسلی،حسن. )1۳75(. مبانی نظری عدالت اجتماعی، تهران، نشر بنیاد مستضعفان.- 21
کرم؛ نوملی، مهین؛ جویباری، لیال. .)1۳90(  تبیین عدالت آموزشــی در دانشــجویان - 22 گو، ا ثنا

علوم پزشکی بررسی دیدگاه ها و تجربیات دانشجویان علوم پزشکی.  دو فصلنامه افق توسعه 
. آموزش پزشکی. دوره 4، شماره ۳. 

جعفری لنگرودی، محمدجعفر. )1۳72(، ترمینولوژی حقوق، تهران : نشــر احمدی، چاپ - 2۳
ششم.
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جمــال زاده، ناصــر. )1۳87(، عدالــت سیاســی و اجتماعی در ســه رهیافت فقهی، فلســفی و - 24
جامعه شناختی، دوره 4، شماره2، پیاپی8: 5-25.

جمشــیدی، محمــد حســین. )1۳80(، نظریــه عدالــت، تهــران، پژوهشــکده امــام خمینی و - 25
انقالب اسالمی، چاپ اول.

جوادی آملی، عبداهلل. )1۳90(، ادب قضا در اسالم، مرکز نشر اسراء، قم.- 26
جوادی، محمدجعفر. )1۳87(، نابرابری های آموزشی و ابعاد جامعه شناختی آ ن، پژوهش - 27

در مسائل تعلیم و تربیت، ۳: 14-۳1. 
حافــظ نیا، محمدرضا، قادری حاجت، مصطفی، احمدی پــور، زهرا، رکن الدین، عبدالرضا - 28

گوهری،  محمد. )1۳94(،  طراحی الگوی سنجش عدالت فضایی، مطالعه موردی: ایران،  و 
فصلنامه مدرس علوم انسانی )برنامه ریزی و آمایش فضا(، سال نوزدهم شماره 1 : ۳۳-52.

حســین زاده، محمــد. )1۳85(، معرفت شناســی، قــم: موسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام - 29
خمینی)ره(.

دادش پــور، هاشــم و رســتمی، فرامــرز. )1۳90(، ســنجش عدالــت فضایــی یکپارچه خدمات - ۳0
کارایی در شهر یاسوج، فصلنامه  عمومی شهری بر اساس توزیع جمعیت ، قابلیت دسترسی و 

مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، پیاپی 10:  10-22.
راولــز، ج  .) 1۳87 (، نظریــه عدالت)ترجمة محمدکمال ســروریان و مرتضی بحرانی(، تهران، - ۳1

پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی. 
راولز، ج. )1۳8۳ (، عدالت به مثابه انصاف)ترجمة عرفان ثابتی(، تهران، ققنوس.- ۳2
رستمی،محمد زمان. )1۳84(، عدالت از دیدگاه اندیشمندان اسالمی و غربی، جستارهای - ۳۳

اقتصادی، شماره 4.
رفیع پور، فرامرز. )1۳70(،  جامعه روستایی و نیازهای آن، تهران: شرکت سهامی انتشار.- ۳4
کاربردی، تهران: - ۳5 رفیــع پــور، فرامرز. )1۳77(، آناتومــی جامعه، مقدمه ای بر جامعه شناســی 

شرکت سهامی انتشار.
ک. ) ١٣5٢ (، قرارداد اجتماعی، ترجمه منوچهر کیا، تهران، انتشارات گنجینه،- ۳6 روسو، ژان ژا
ســفیری، خدیجه. )1۳88(. جامعه شناســی جنســیت)چاپ اول( تهران: انتشارات جامعه - ۳7

شناسان.
کندوکاو، مترجمان وحید محمودی - ۳8 کومار، 1۳90،  : اندیشه عدالت، انتشارات  سن، آمار تیا 

و هرمز همایون پور.
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ســید نورانی، ســید محمدرضا و خاندوزی، ســید احســان. )1۳91( ،مبنای نظری ســنجش - ۳9
عدالت اقتصادی در اسالم، دو فصلنامه جستارهای اقتصادی ایران، پیاپی 17: ۳1-58.

کری، عبــاس، مؤمنــی، فرشــاد، علیــزاده، امیــر خــادم  و مخــزن موســوی، ســیدهادی. - 40 شــا
)1۳98(، سنجش شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسالمی در ایران، جستارهای 

اقتصادی ایران، سال16، شماره ۳1:  9-40.  
شــریف زادگان، محمد حســین. )1۳86(. راهبردهای توسعه اقتصادی و  عدالت اجتماعی، - 41

مجله رفاه اجتماعی، دوره 6، شماره 24: 9-29.
صدر، سیدمحمدباقر . اقتصاد ما، ج ١، قم: پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر.- 42
طباطبایی، سیدمحمدحسین. ) ١٣٩٣ ق(، المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ سوم، بیروت: - 4۳

مؤسسه األعلمی للمطبوعات.
ح - 44 طبیبیــان، منوچهــر و شــکوهی، محمــد صالــح. )1۳89(، ارزیابی عدالــت اجتماعی در طر

منظر شهری محله خوب بخت، نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، پیاپی 5: 112-122.
گل پرور،محسن. )1۳84( رابطه بین رویکردهای عدالت - 45 عریضی سامانی، سید حمید رضا و 

اجتماعی با مولفه های برابری سیاسی، مجله رفاه اجتماعی، شماره 16.
عریضــی، حمیدرضــا. )1۳84( رویکردهــای عدالت اجتماعی در بین معلمان شــهراصفهان، - 46

مجله رفاه اجتماعی، دوره ۳، شماره 1۳. 145-166.
کارایی و  عدالت در نظام - 47 عیوض لو، حسین. )1۳79(. بررسی و تحلیل سازگاری معیارهای 

اقتصادی اسالمی، رساله دکتری اقتصاد، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، 
غنی نژاد، موسی. )1۳81(، درباره هایک، تهران، نگاه معاصر.- 48
فراهانــی فــرد، ســعید. )1۳86(، عدالت بین نســلی در بهره برداری از منابــع طبیعی، اقتصاد - 49

اسالمی، سال 7، شماره 25: 156- 125. 
قاســمی، وحیــد، عریضی، حمیدرضا و مردانــی ، حمید. )1۳89(، تحلیلی جامعه شــناختی بر - 50

احساس عدالت در بین معلمان شهر زنجان، علوم اجتماعی، دوره 17، شماره 71: 107-1۳7. 
گرامــی، تهران، - 51 قطــب، ســید محمد. )1۳82(، عدالت اجتماعی در اســالم، خســرو شــاهی و 

چاپ هشتم.
گرامی، انتشــارت - 52 قطــب، ســیدمحمد. )1۳82( عدالت اجتماعی در اســالم، خسروشــاهی و 

کتاب،. چاپ هشتم، موسسه بوستان 
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کاظمی، رضا. )1۳82(، »جان رالز فیلسوف عدالت«، نشریه مردم ساالری.- 5۳
کیاساالر، علی و غالمی، الهام. )1۳95(. تأملی بر عدالت اقتصادی در نظام فقهی اقتصادی - 54

اســالم و رابطــه آن با بهره وری ســازمانی )مطالعه موردی: معاونت امــور  اقتصادی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی(، مجله اقتصادی، شماره های 5 و 6: 105-128.

گاتــری. ) ١٣٧5(،  تاریــخ فلســفه یونــان، فیثاغــورس و فیثاغوریــان ، ترجمــه مهــدی قــوام - 55
صفری, تهران، انتشارات فکر روز.

گــر، تــد رابــرت. )1۳79(، چــرا انســان ها شــورش می کننــد، ترجمــه علــی مرشــد زاد. تهــران: - 56
انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

گرب، ادوارد.ج. )1۳77(، نابرابری اجتماعی، ترجمه محمد ســیاهپوش و احمد غروی زاد، - 57
تهران، انتشارات معاصر.

گــروه مشــاوران یونســکو. )1۳74(،  فراینــد برنامه ریــزی آموزشــی، ترجمــه:  فریده مشــایخ، - 58
تهران، مدرسه.

مایکل ایچ، لســناف. )1۳78(، فیلســوفان سیاســی قرن بیســتم، ترجمه: خشایار دیهیمی، - 59
تهران: نشر ماهی.

متفکرآزاد،  محمدعلی ،  صادقی،  ســیدکمال ، موســویان،  ســید عباس  ،   اســدزاده،  احمد - 60
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پیوست یک: پرسشنامه دور اول شناسایی شاخص های عدالت در استان قزوین
با سالم و وقت به خیر؛

با توجه به اهمیت اندازه گیری و ســنجش عدالت و جایگاه آن در حصول به توســعه پایدار اســتان 
قزوین، طرحی پژوهشی تحت عنوان »اندازه گیری وضعیت عدالت در استان قزوین« با حمایت و 
کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین،  پشــتیبانی سازمان برنامه وبودجه اســتان قزوین، اداره 

دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( و دانشگاه آزاد اسالمی قزوین در دست اجراست. 

یکی از مراحل اساسی انجام این پژوهش، انتخاب و معرفی شاخص های مناسب و قابل اتکا برای 
ارزیابی ابعاد مختلف عدالت در اســتان قزوین اســت. در این راســتا با رجوع به منابع و مســتندات 
کــه در خصــوص اندازه گیــری و ســنجش عدالــت انجام یافته انــد، لیســت مبســوطی از  مختلفــی 
گشــته و ضمن پاالیش لیســت اولیه مبتنی بر ســه معیار1- تکرار و  شــاخص های  عدالت اســتخراج 
کارکرد و قابلیت اندازه گیری شــاخص ها در  فراوانــی اســتفاده از شــاخص ها در مطالعات قبلــی، 2- 
کید متولی  ســطح اســتان و ۳-  همســویی شــاخص ها با اهداف توســعه پایدار )SDG( مبتنی بر تا

نظارتی پروژه، نتیجه آن در قالب جداول این پرسشنامه منعکس شده است. 

در بخش اول پرسشنامه سواالت جمعیت شناختی ارائه شده است. در بخش دوم اهمیت ابعاد 
مختلف عدالت، در بخش ســوم اهمیت شاخص های عدالت اقتصادی، در بخش چهارم اهمیت 
شــاخص های عدالت آموزشی، در بخش پنجم اهمیت شاخص های عدالت بهداشتی و در بخش 
ششــم نیز در بخش ســوم اهمیت شــاخص های عدالت جنســیتی از منظر متولیان و خبرگان مورد 

گرفته است. سوال قرار 

در ایــن تحقیق ســعی بر آن اســت تا بر اســاس نظــر متولیان و خبرگان امــر، وزن و اهمیت هر یک از 
گــردد تا این امر مبنای انتخاب شــاخص ها بــرای اندازه گیری عدالت  شــاخص های عدالــت تعیین 
گرانبهــای خــود بــرای تکمیل پرسشــنامه  گیرد.خواهشــمند اســت بــا صــرف بخشــی از وقــت  قــرار 
پیوســت، تیم تحقیق را در اجرای تحقیق حاضر یاری نموده و بدین ترتیب  ســهم و نقشــی ارزنده 
در جهت دهــی سیاســت های مربــوط بــه توســعه و تعمیــق عدالــت داشــته باشــید. پیشــاپیش از 

همکاری و مساعدت جنابعالی صمیمانه قدردانی می شود.

حمید عزیزمحمدلو

ح  و عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره )مجری طر
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بخش اول: مشخصات پاسخگو  

محدوده سنی:   تا 20سال   20 تا ۳5 سال     ۳5 تا 50 سال     50 تا 65سال     باالی 65سال      

جنسیت :             مرد                            زن   

کارشناسی ارشد     دکتری      کارشناسی      میزان تحصیالت:   

رشته تحصیلی:   

کارشناس در بخش دولتی    هیئت علمی دانشگاه      سمت یا مسئولیت : مدیر در بخش دولتی     

کمتر از 5 سال   بین  5  تا 10سال  بین  10  تا 15سال     بین  15  تا 20سال                                           کار:   سابقه 

         بین  20  تا 25سال     باالی 25سال 

بخش دوم: تعیین اهمیت وزن ابعاد عدالت

ج در جدول زیر از چه وزن و اهمیتی در  سنجش شاخص  به نظر شما هر یک از ابعاد عدالت مندر
کلــی عدالــت در اســتان قزویــن برخــوردار اســت؟ لطفــًا نظــر خــود را در طیــف یــک تــا 10 مشــخص 
کمترین اهمیت و  عدد ده نشان دهنده بیشترین میزان اهمیت است(.  فرمایید) عدد یک مبین 
درصورتی کــه ابعــاد دیگــری از نظر شــما دارای اهمیت اســت لطفــًا در ردیف های بعد ذکــر نموده و 

کنید. اهمیت آن را مشخص 

بعد  عدالتردیف

میزان اهمیت شاخص

12345678910

عدالت اقتصادی1

عدالت آموزشی2

عدالت در سالمت3

عدالت جنسیتی4

5

6
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بخش سوم: تعیین اهمیت وزن شاخص های عدالت اقتصادی

ج در جــدول زیــر از چــه وزن و اهمیتــی در  ســنجش  بــه نظــر شــما هــر یــک از شــاخص های منــدر
عدالت اقتصادی در اســتان قزوین برخوردار اســت؟ لطفًا نظر خود را در طیف یک تا 10 مشــخص 
کمترین اهمیت و  عدد ده نشان دهنده بیشترین میزان اهمیت است(.  فرمایید) عدد یک مبین 
درصورتی کــه شــاخص های دیگــری از نظــر شــما دارای اهمیت اســت لطفــًا در ردیف هــای بعد ذکر 

کنید. نموده و اهمیت آن را مشخص 

شاخصردیف
میزان اهمیت شاخص

12345678910

 نسبت افراد زیر 50 درصد میانه1
درآمد

ضریب جینی2

شاخص فقر3

 نسبت جمعیت دارای درآمد پایین تر4
از خط فقر ملی

 نسبت جمعیت دارای درآمد پایین تر5
از خط فقر بین المللی

کار از تولید ناخالص6  سهم نیروی 
داخلی

 سهم استان از سرمایه گذاری7
مستقیم خارجی

8
ج خانوار یا درآمد خ رشد مخار  نر

 سرانه در بین 40 درصد پایین
جمعیت

 سهم هزینه دو)چهار( دهک باالی9
جمعیت به دو)چهار( دهک پایین

سهم هزینه ناخالص سرانه هر دهک10

کل11  سهم هزینه های مسکن از 
هزینه های خانوار

کل12 کی از   سهم هزینه های خورا
هزینه های خانوار
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بخش چهارم: تعیین اهمیت وزن شاخص های عدالت آموزشی

ج در جــدول زیــر از چــه وزن و اهمیتــی در  ســنجش  بــه نظــر شــما هــر یــک از شــاخص های منــدر
عدالــت آموزشــی در اســتان قزویــن برخوردار اســت؟ لطفًا نظر خــود را در طیف یک تا 10 مشــخص 
کمترین اهمیت و  عدد ده نشان دهنده بیشترین میزان اهمیت است(.  فرمایید) عدد یک مبین 
درصورتی کــه شــاخص های دیگــری از نظــر شــما دارای اهمیت اســت لطفــًا در ردیف هــای بعد ذکر 

کنید. نموده و اهمیت آن را مشخص 

شاخصردیف
میزان اهمیت شاخص

12345678910

خ باسوادی1 نر

خ ثبت نام در مدارس ابتدایی2 نر

سرانه دسترسی به  امکانات و فضاهای  3
کالس درس( آموزشی)آموزشگاه و 

سرانه معلم) نسب دانش آموز به معلم(4

سرانه آموزشی) بودجه آموزش وپرورش به 5
تعداد دانش آموز(

دسترسی مدارس به زیرساخت های آموزشی 6
)اینترنت ، رایانه  و فناوری های آموزشی(

 دسترسی مدارس به  آب نوشیدنی و امکانات7
بهداشتی اولیه

8

که به حداقل کودکان   درصدی از 
 استانداردهای مهارت در خواندن و

 ریاضیات در پایان دوره ابتدایی و متوسطه
.دست یافته اند

خ اتمام تحصیل در هر یک از دوره ها9 نر

10
خ مشارکت جوانان و بزرگ ساالن در  نر
 دوره های آموزشی و تعلیمی رسمی و

گذشته غیررسمی در12  ماه 

11
 نسبت جوانان و بزرگ ساالن دارای مهارت در
 بر اساس) ICT(فناوری  ارتباطات و اطالعات

،نوع مهارت آن ها
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شاخصردیف
میزان اهمیت شاخص

12345678910

12

 نسبت معلمان در  پیش دبستانی، ابتدایی،
که حداقل دوره های  راهنمایی و  دبیرستان 
 تربیت معلم ضروری پیش از خدمت یا حین

کشور مربوطه  خدمت را برای تدریس در 
.گذرانده اند

 نسبت تعداد دختران ثبت نامی در مدارس در13
کل دانش آموزان سطح مختلف به تعداد 

بخش پنجم : تعیین اهمیت وزن شاخص های عدالت در سالمت

ج در جــدول زیــر از چــه وزن و اهمیتــی در  ســنجش  بــه نظــر شــما هــر یــک از شــاخص های منــدر
عدالت بهداشــتی در اســتان قزوین برخوردار اســت؟ لطفًا نظر خود را در طیف یک تا 10 مشــخص 
کمترین اهمیت و  عدد ده نشان دهنده بیشترین میزان اهمیت است(.  فرمایید) عدد یک مبین 
درصورتی کــه شــاخص های دیگــری از نظــر شــما دارای اهمیت اســت لطفــًا در ردیف هــای بعد ذکر 

کنید. نموده و اهمیت آن را مشخص 

شاخصردیف
میزان اهمیت شاخص

12345678910

1
کز درمانی و  نسبت جمعیت به تعداد مرا

 بهداشتی) بیمارستان،  درمانگاه، داروخانه ،
)آزمایشگاه، مرکز بهداشت

کز درمان در استان به سرانه2  نسبت سرانه مرا
کشور کل 

نسبت جمعیت به تعداد تخت  بیمارستانی3

 نسبت سرانه تخت بیمارستانی در استان به4
کشور کل  سرانه 

 نسبت جمعیت استفاده کننده از خدمات آب5
،نوشیدنی سالم و  مدیریت شده

دسترسی  به شبکه عمومی فاضالب6
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 سرانه فضاهای ورزشی) سالن های ورزشی،7
)استخرها

سرانه پارک ها و فضای سبز شهری8

کل هزینه های9  سهم هزینه های سالمت در 
خانوار

)ضریب نفوذ بیمه) پایه و مکمل10

کودکان11 میزان مرگ و میز اطفال و 

بخش ششم : تعیین اهمیت وزن شاخص های عدالت جنسیتی

ج در جــدول زیــر از چــه وزن و اهمیتــی در  ســنجش  بــه نظــر شــما هــر یــک از شــاخص های منــدر
عدالت جنســیتی در اســتان قزوین برخوردار اســت؟ لطفًا نظر خود را در طیف یک تا 10 مشــخص 
کمترین اهمیت و  عدد ده نشان دهنده بیشترین میزان اهمیت است(.  فرمایید) عدد یک مبین 
درصورتی کــه شــاخص های دیگــری از نظــر شــما دارای اهمیت اســت لطفــًا در ردیف هــای بعد ذکر 

کنید. نموده و اهمیت آن را مشخص 

شاخصردیف
میزان اهمیت شاخص

12345678910

کرسی های در اختیار زنان در1  نسبت تعداد 
مجلس

نسبت زنان در مناصب مدیریتی استان2

3
 نسبت زنان دارای تلفن همراه به مردان دارای

تلفن همراه

 نسبت دختران به پسران در سطوح مختلف4
تحصیلی

نسبت زنان باسواد به مردان باسواد5
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شاخصردیف
میزان اهمیت شاخص

12345678910

نسبت زنان شاغل به مردان شاغل6

که پیش از 15 سالگی7  نسبت زنان14 تا 19 سال 
ازدواج نموده

8
تر دارای  نسبت زنان و دختران 15 سال و باال

 زندگی مشترک و  موضوع خشونت های
جسمی، جنسی یا روانی از سوی شریک زندگی
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پیوست دو: پرسشنامه دور دوم شناسایی  شاخص های عدالت در استان قزوین

با سالم ؛

ضمن تشــکر فراوان از مشــارکت جنابعالی در تکمیل دور اول پرسشــنامه شناســایی و تعیین وزن  
ابعاد و شاخص های عدالت در استان قزوین،  از جنابعالی درخواست می شود تا در تکمیل دوره 
که بر اســاس نظرســنجی دوره اول تعدیل و تکمیل شده اســت، تیم تحقیق را در  دوم پرسشــنامه 

گیری عدالت در استان قزوین مساعدت فرمایید.   ح اندازه  اجرای طر

که در خصــوص اندازه  گام اول بــا رجوع به منابــع و مســتندات مختلفی  کــه  در  شــایان ذکــر اســت 
گیری و ســنجش عدالت انجام یافته اســت، لیســت مبســوطی از شــاخص های  عدالت اســتخراج 
گشــته و ضمن پاالیش لیســت اولیه مبتنی بر ســه معیار1- تکرار و فراوانی اســتفاده از شــاخص ها 
گیری شــاخص ها در ســطح اســتان و ۳-  همسویی  کارکرد و قابلیت اندازه  در مطالعات قبلی، 2- 
کید متولی نظارتی پروژه، پرسشــنامه دور  شــاخص هــا با اهداف توســعه پایدار )SDG( مبتنی بــر تا
اول تنظیــم و نظــر خبــرگان و متولیــان در خصوص  اهمیت هر یک از ابعاد و شــاخص های عدالت 
که در مرحله  گشــته اســت. شــایان ذکر اســت  اخذ شــد و بر اســاس آن پرسشــنامه دور دوم تنظیم 
کل  اول 19 متخصــص و صاحبنظــر) 4 نفــر از ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان، 4 نفر از اداره 
کل آموزش و  امور اقتصادی و دارایی اســتان، 5 نفر از دانشــگاه علوم پزشــکی استان، 4 نفر از  اداره 

پرورش استان و 2 نفر از اساتید دانشگاهی( در نظرسنجی شرکت نموده اند.  

در پرسشنامه دور دوم عالوه بر تکرار ابعاد و شاخص های ذکر شده در پرسشنامه دور اول )به همراه 
که در دور اول توســط  کســب شــده از نظرســنجی دور اول(، ابعاد و شــاخص هایی  میانگین اهمیت 
خبرگان و صاحبنظران پیشــنهاد شــده بود نیز، در ادامه شــاخص های دور اول اضافه شــده اســت.  
که در دور اول نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام  که خبرگانی  در این پرسشنامه انتظار بر این است 
کســب شــده برای هر شــاخص )که مبین  گرفتن میانگین اهمیت  نمــوده انــد، در دور دوم بــا در نظر 
میانگین نظرات کلی تمامی پاسخگویان است( مجددا نسبت به تعیین امتیاز معیارها اقدام فرمایند. 

گرانبهای خود برای تکمیل پرسشــنامه پیوســت، تیم  خواهشــمند اســت با صرف بخشــی از وقت 
تحقیق را در اجرای تحقیق حاضر یاری نموده و بدین ترتیب  سهم و نقشی ارزنده در جهت دهی 
سیاست های مربوط به توسعه و تعمیق عدالت داشته باشید. پیشاپیش از همکاری و مساعدت 

جنابعالی صمیمانه قدردانی می شود.

حمید عزیزمحمدلو

ح  و عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( مجری طر
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بخش اول: مشخصات پاسخگو

محدوده سنی:   تا 20سال   20 تا ۳5 سال     ۳5 تا 50 سال     50 تا 65سال      
 باالی 65سال    

جنسیت :                                      مرد                           زن  
کارشناسی ارشد    دکتری   کارشناسی     میزان تحصیالت:   
رشته تحصیلی:   
کارشــناس در بخش دولتــی    هیئت علمی    ســمت یــا مســئولیت : مدیــر در بخش دولتی    

دانشگاه 
محل خدمت:   
کمتر از 5 سال   بین  5  تا 10سال   بین  10  تا 15سال    بین  15  تا 20سال      کار:   سابقه 

بین  20  تا 25سال    باالی 25سال

بخش دوم: اهمیت و وزن ابعاد عدالت

کســب شــده در دور اول پرسشــنامه،  به نظر شما هر یک از ابعاد  گرفتن میانگین اهمیت  با در نظر 
کلی عدالت در اســتان  ج در جــدول زیــر از چــه وزن و اهمیتی در  ســنجش شــاخص  عدالــت منــدر
قزویــن برخــوردار اســت؟ لطفــا نظــر خــود را در طیف یک تــا 10 مشــخص فرمایید) عــدد یک مبین 
کمترین اهمیت و  عدد ده نشان دهنده بیشترین میزان اهمیت است(. در صورتیکه ابعاد دیگری 
از نظر شما دارای اهمیت است لطفا در ردیفهای بعد ذکر نموده و اهمیت آن را مشخص فرمایید.

کسببعد  عدالتردیف  میانگین اهمیت 
شده در دور اول

میزان اهمیت

12345678910

9/2105۳عدالت اقتصادی1

8/78947عدالت آموزشی2

9/26۳16عدالت در سالمت3
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کسببعد  عدالتردیف  میانگین اهمیت 
شده در دور اول

میزان اهمیت

12345678910

7/15789عدالت جنسیتی4

پیشنهاد شده در  دور اولعدالت اجتماعی5

پیشنهاد شده در  دور اولعدالت قضایی6

بخش سوم: اهمیت و وزن شاخص های عدالت اقتصادی

کســب شــده در دور اول پرسشــنامه،  به نظر شــما هــر یک از  گرفتــن میانگیــن اهمیــت   بــا در نظــر 
ج در جدول زیر از چه وزن و اهمیتی در  ســنجش عدالت اقتصادی در اســتان  شــاخص های مندر
قزویــن برخــوردار اســت؟ لطفــا نظــر خــود را در طیف یک تــا 10 مشــخص فرمایید) عــدد یک مبین 
کمتریــن اهمیــت و  عدد ده نشــان دهنده بیشــترین میزان اهمیت اســت(. در صورتیکه شــاخص 
هــای دیگــری از نظــر شــما دارای اهمیــت اســت لطفــا در ردیفهای بعد ذکــر نموده و اهمیــت آن را 

مشخص فرمایید.

شاخصردیف
 میانگین اهمیت

 کسب شده در دور
اول

میزان اهمیت شاخص

12345678910

 نسبت افراد زیر 50 درصد1
8/26۳16میانه درآمد

8/۳1579ضریب جینی2

8/78947شاخص فقر3

4
 نسبت جمعیت دارای
 درآمد پایین تر از خط

فقر ملی
8/78947

5
 نسبت جمعیت دارای

 درآمد پایین تر از خط فقر
بین المللی

7/57895

کار از تولید6  سهم نیروی 
ناخالص داخلی

7/68421
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شاخصردیف
 میانگین اهمیت

 کسب شده در دور
اول

میزان اهمیت شاخص

12345678910

 سهم استان از سرمایه7
گذاری مستقیم خارجی

6.15789

8
ج خانوار خ رشد مخار  نر

 یا درآمد سرانه در بین 40
درصد پایین جمعیت

8.26۳16

9
 سهم هزینه دو)چهار(

 دهک باالی جمعیت به
دو)چهار( دهک پایین

7.78947

 سهم هزینه ناخالص سرانه10
7.47۳68هر دهک

 سهم هزینه های مسکن از11
7.89474کل هزینه های خانوار

کی12  سهم هزینه های خورا
کل هزینه های خانوار 8.78947از 

 درصد  افراد یا جمعیت13
صاحبخانه

 پیشنهاد شده در  دور
اول

 تعداد واحدهای مسکونی14
خالی

 پیشنهاد شده در  دور
اول

 سهم استان از اعتبارات و15
بودجه های ملی

 پیشنهاد شده در  دور
اول

 سهم استان از زیرساخت16
های اقتصادی و صنعتی

 پیشنهاد شده در  دور
اول

بخش چهارم: اهمیت و وزن شاخص های عدالت آموزشی

کسب شده در دور اول پرسشنامه ، به نظر شما هر یک از شاخص  گرفتن میانگین اهمیت  با در نظر 
ج در جدول زیر از چه وزن و اهمیتی در  سنجش عدالت آموزشی در استان قزوین برخوردار  های مندر
کمترین اهمیت و  عدد  است؟ لطفا نظر خود را در طیف یک تا 10 مشخص فرمایید) عدد یک مبین 
ده نشــان دهنــده بیشــترین میــزان اهمیت اســت(. در صورتیکه شــاخص های دیگری از نظر شــما 
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دارای اهمیت است لطفا در ردیفهای بعد ذکر نموده و اهمیت آن را مشخص فرمایید.

کسبشاخصردیف  میانگین اهمیت 
شده در دور اول

میزان اهمیت شاخص

12345678910

خ باسوادی1 8/68421نر

خ ثبت نام در مدارس2  نر
8/10526ابتدایی

3

سرانه دسترسی به  
امکانات و فضاهای  

کالس  آموزشی)آموزشگاه و 
درس(

7/89474

سرانه معلم) نسبت دانش 4
8/26۳16آموز به معلم(

5
سرانه آموزشی) بودجه 

آموزش و پرورش به تعداد 
دانش آموز(

8/42105

6

دسترسی مدارس به 
زیرساختهای آموزشی 

)اینترنت ، رایانه  و فناوری 
های آموزشی(

8/84211

7
 دسترسی مدارس به  آب

 نوشیدنی و امکانات
بهداشتی اولیه

8/6۳158

8

که به  کودکان  درصدی از 
حداقل استانداردهای 

مهارت در خواندن و 
ریاضیات در دوره ابتدایی و 

متوسطه دست یافته اند.

8/۳1579

خ اتمام تحصیل در هر یک9  نر
7/89474از دوره ها
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کسبشاخصردیف  میانگین اهمیت 
شده در دور اول

میزان اهمیت شاخص

12345678910

10

خ مشارکت جوانان و  نر
 بزرگساالن در دوره های

 آموزشی و تعلیمی رسمی و
گذشته غیررسمی در12  ماه 

7/2105۳

11

نسبت جوانان و بزرگساالن 
دارای مهارت در فناوری  
) ICT(ارتباطات و اطالعات
براساس نوع مهارت آنها،

7/526۳2

12

نسبت معلمان در  پیش 
دبستانی، ابتدایی، 

که  راهنمایی و  دبیرستان 
حداقل دوره های تربیت 

معلم ضروری پیش از 
خدمت یا حین خدمت را 
گذرانده اند. برای تدریس 

7/78947

13

 نسبت تعداد دختران ثبت
 نامی در مدارس در سطوح

کل دانش  مختلف به تعداد 
آموزان

7/89474

خ ثبت نام در دوره14  نر
متوسطه

 پیشنهاد شده در  دور
اول

15
 نسبت تعداد دانش آموزان

کل  فنی - حرفه ای به تعداد 
دانش آموزان

 پیشنهاد شده در  دور
اول

کز ثابت آموزش16  سرانه  مرا
فنی و حرفه ای

 پیشنهاد شده در  دور
اول

کز ثابت17  سرانه  مربیان مرا
آموزش فنی و حرفه ای

 پیشنهاد شده در  دور
اول

18
 نسبت جمعیت بهره مند
 شده از دوره های فنی و

حرفه ای

 پیشنهاد شده در  دور
اول
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کسبشاخصردیف  میانگین اهمیت 
شده در دور اول

میزان اهمیت شاخص

12345678910

 میزان حساسیت به آموزش19
و پرورش چند فرهنگی

 پیشنهاد شده در  دور
اول

بخش پنجم : اهمیت و وزن شاخص های عدالت در سالمت

کسب شده در دور اول پرسشنامه ، به نظر شما هر یک از شاخص  گرفتن میانگین اهمیت  با در نظر 
ج در جــدول زیــر از چــه وزن و اهمیتی در  ســنجش عدالت بهداشــتی در اســتان قزوین  هــای منــدر
کمترین  برخــوردار اســت؟ لطفــا نظــر خــود را در طیــف یک تا 10 مشــخص فرماییــد) عدد یک مبیــن 
اهمیت و  عدد ده نشان دهنده بیشترین میزان اهمیت است(. در صورتیکه شاخص های دیگری 

از نظر شما دارای اهمیت است لطفا در ردیفهای بعد ذکر نموده و اهمیت آن را مشخص فرمایید.

کسبشاخصردیف  میانگین اهمیت 
شده در دور اول

میزان اهمیت شاخص

12345678910

1
کز  نسبت جمعیت به تعداد مرا
 درمانی و بهداشتی در مناطق

شهری و روستایی
8/6۳158

کز درمان در استان2  نسبت سرانه مرا
کشور کل  8/26۳16به سرانه 

3
  نسبت جمعیت به تعداد تخت
 بیمارستانی در مناطق شهری و

روستایی
8/10526

 نسبت سرانه تخت بیمارستانی در4
کشور کل  7/947۳7استان به سرانه 

5

کننده  نسبت جمعیت استفاده 
  از خدمات آب نوشیدنی سالم و

 مدیریت شده در مناطق شهری و
روستایی

8/6۳158

 دسترسی  به شبکه عمومی6
فاضالب

8/15789
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کسبشاخصردیف  میانگین اهمیت 
شده در دور اول

میزان اهمیت شاخص

12345678910

سرانه فضاهای ورزشی) سالن های 7
8/68421ورزشی، استخرها(

8/26۳16سرانه پارکها و فضای سبز شهری8

9
کل  سهم هزینه های سالمت در 

 هزینه های خانوار در مناطق
شهری و روستایی

9/10526

8/947۳7ضریب نفوذ بیمه) پایه و مکمل(10

کودکان11 8/89474میزان مرگ و میر اطفال و 

 پیشنهاد شده در  دورشاخص امید به زندگی12
اول

 پیشنهاد شده در  دورمیزان مرگ و میر مادران13
اول

 پیشنهاد شده در  دوربروز سوء مصرف مواد14
اول

 میزان دسترسی به خدمات اولیه15
سالمت

 پیشنهاد شده در  دور
اول

16
خطر ناشی از بروز بیماری های غیر 

کم تحرکی، تغذیه نامناسب،  گیر )  وا
سیگار و ..(

 پیشنهاد شده در  دور
اول

 نسبت خانوارهای تحت پوشش17
پزشک خانواده

 پیشنهاد شده در  دور
اول

بخش ششم : اهمیت و وزن شاخص های عدالت جنسیتی

کسب شده در دور اول پرسشنامه ،به نظر شما هر یک از شاخص  گرفتن میانگین اهمیت  با در نظر 
ج در جــدول زیــر از چــه وزن و اهمیتــی در  ســنجش عدالت جنســیتی در اســتان قزوین  هــای منــدر
کمترین  برخــوردار اســت؟ لطفــا نظــر خــود را در طیــف یک تا 10 مشــخص فرماییــد) عدد یک مبیــن 
اهمیت و  عدد ده نشان دهنده بیشترین میزان اهمیت است(. در صورتیکه شاخص های دیگری 

از نظر شما دارای اهمیت است لطفا در ردیفهای بعد ذکر نموده و اهیمت آن را مشخص فرمایید.
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کسبشاخصردیف  میانگین اهمیت 
شده در دور اول

میزان اهمیت شاخص

12345678910

کرسی های در اختیار1  نسبت تعداد 
6/50000زنان در مجلس شورای اسالمی

 نسبت زنان در مناصب مدیریتی2
6/55556استان

 نسبت زنان دارای تلفن همراه به3
6/00000مردان دارای تلفن همراه

 نسبت دختران به پسران در سطوح4
7/22222مختلف تحصیلی

 نسبت زنان باسواد به مردان5
7/77778باسواد

7/11111نسبت زنان شاغل به مردان شاغل6

که پیش7  نسبت زنان14 تا 19 سال 
7/66667از 15 سالگی ازدواج نموده

8

 نسبت زنان و دختران 15 سال
  و باالتر دارای زندگی مشترک و

 موضوع خشونت های جسمی،
 جنسی یا روانی از سوی شریک

 زندگی فعلی یا سابق آنها در 11 ماه
 گذشته براساس شکل خشونت

،وسن آنها

8/27778

کل9  نسبت تعداد زنان منتخب  به 
اعضای شورای شهر استان

 پیشنهاد شده در  دور
اول

 فعالیت های مدنی و رسانه ای10
زنان

 پیشنهاد شده در  دور
اول

 پیشنهاد شده در  دورتصدی مشاغل حقوقی و قضایی11
اول

 پیشنهاد شده در  دورنسبت درآمد زنان به درآمد مردان12
اول
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بخش هفتم : اهمیت و وزن شاخص های عدالت  اجتماعی) پیشنهاد شده در دور اول(

که عدالت اجتماعی نیز به عنوان یکی  با توجه به اینکه در دور اول پرسشنامه پیشنهاد شده است 
گیری عدالت  از ابعاد عدالت به پرسشــنامه اضافه شــود،  در صورتیکه شــاخص معینی برای اندازه 

اجتماعی مد نظر شماست، در جدول زیر ذکر نموده و اهمیت آن را مشخص فرمایید. 

شاخصردیف

میزان اهمیت شاخص

12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

بخش هشتم : اهمیت و وزن شاخص های عدالت  قضایی) پیشنهاد شده در دور اول(

که عدالت قضایی نیز به عنوان یکی  با توجه به اینکه در دور اول پرسشــنامه پیشــنهاد شــده است 
گیری عدالت  از ابعاد عدالت به پرسشــنامه اضافه شــود،  در صورتیکه شــاخص معینی برای اندازه 

اجتماعی مد نظر شماست، در جدول زیر ذکر نموده و اهمیت آن را مشخص فرمایید. 
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شاخصردیف

میزان اهمیت شاخص

12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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پیوست سه: پرسشنامه سنجش احساس عدالت در استان قزوین

گی های زمینه ای - جمعیتی - اجتماعی پاسخگو ویژ

محل ســکونت:     شــهر    )  نام شــهر:.........  شــماره حوزه:...... شــماره بلوک:...... (  روســتا      ) نام - 1

آبادی: ......................(

جنسیت :                                      مرد                                        زن  - 2

کرده(   - ۳ وضعیت تاهل :                            متاهل                                مجرد        سایر) مطلقه و همسر فوت 

وضعیت محل سکونت:         ملک شخصی                                        استیجاری  - 4

محدوده سنی:                    18 تا 29سال        ۳0 تا 54 سال          باالی 55 سال     - 5

میــزان تحصیالت:بی ســواد      ســواد خوانــدن و نوشــتن     ابتدایــی      متوســطه       دیپلــم       - 6

تحصیالت عالی        

وضعیت اشتغال:  شاغل   بخش خصوصی     شاغل بخش دولتی       بیکار        خانه دار     محصل/- 7

دانشجو      بازنشسته                           

دین و مدهب:                            شیعه                 سنی              اقلیت های دینی     - 8

 کامال
مخالفم مخالفم

 تا
حدودی موافقم

 کامال
موافقم گویه ها ردیف

درآمدها متناسب با نیازهای افراد بین شهروندان و اقشار 
مختلف استان توزیع شده است. 1

درآمدها  متناسب با موقعیت های شغلی و میزان 
نقش آفرینی آن ها بین شهروندان و اقشار مختلف  استان 

توزیع شده است. 2

کثریت شهروندان استان از حداقل درآمد الزم برای  ا
گذران امور برخوردارند. معیشت و  3

کثریت  شهروندان استان باسواد بوده و از نظام آموزشی  ا
مستقر در سطح استان  بهره مند شده اند. 4
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 کامال
مخالفم مخالفم

 تا
حدودی موافقم

 کامال
موافقم گویه ها ردیف

بیشتر شهروندان استان دسترسی مناسب و برابری به 
امکانات و سیستم آموزشی استان دارند.  5

امکانات و زیرساخت های بهداشتی متناسب با نیازهای 
جمعیت در سطح مناطق مختلف استان توزیع شده 

است. 6

کثریت شهروندان استان از قابلیت و توان دسترسی به  ا
خدمات بهداشتی و درمانی استان برخوردارند. 7

مردان در مقایسه با زنان در موقعیت بهتر و برتری از نظر 
دسترسی به مناصب ، مشاغل و فعالیت های اجتماعی در 

استان برخوردارند. 8

محدودیت و تبعیضی در  دسترسی زنان  به خدمات و 
امکانات  اجتماعی، آموزشی  و بهداشتی  در استان وجود 

ندارد. 9

کاری موجود در سطح ادارات استان  مقررات و رویه های 
از ثبات الزم برخوردار است و تکلیف مردم در این خصوص 

مشخص است. 10

کارمندان و پرسنل ادارات و سازمان ها در  نحوه برخورد 
استان  با مردم متناسب با مقررات و در چارچوب  ضوابط 

قانونی است. 11

همه افراد در برابر قانون برابرند و تبعیضی بین شهروندان 
در سطح استان اعمال نمی شود. 12

نام،  اعتبار و شهرت افراد ناشی از شایستگی ، قابلیت و 
توانمندی آن هاست.  13

برای هر فعالیتی در ادارات و سازمان ها، برنامه  و چارچوب 
اجرایی مشخص تعریف شده است. 14

که  با توجه به شرایط جامعه، همه افراد می توانند به آنچه 
مستحق آن هستند برسند. 15

کن در استان رعایت  حق وحقوق قومیت های مختلف  سا
می شود.  16



سنجش وضعيت عدالت در استان قزوين 776

 کامال
مخالفم مخالفم

 تا
حدودی موافقم

 کامال
موافقم گویه ها ردیف

افراد بانفوذ نمی توانند حق وحقوق  افراد دیگر را پایمال 
نمایند. 17

که پول و پارتی دارند به راحتی نمی توانند از  کارانی  خطا
کنند. دست قانون فرار  18

گذاری شغل ها، مناصب و مسئولیت ها متناسب  وا
با شایستگی و قابلیت افراد در استان قزوین صورت 

می پذیرد. 19

قانون به صورت یکسان برای همه اجرا می شود و تبعیضی 
صورت نمی پذیرد. 20

همه می توانند آزادانه عقاید خود را در جامعه ابراز نمایند. 21

افراد  آزادند تا در جامعه در چارچوب قانون و عرف بر 
اساس اراده و خواست خود عمل نمایند.  22

دسترسی آزاد و برابر به رسانه ها برای همه افراد جامعه به 
منظور بیان اندیشه و عقاید وجود دارد. 23

کامال  افراد در ارائه نظرات و تفکرات خود می توانند به طور 
کنند. مستقل و با استقالل فکری عمل  24

امکان مشارکت عمومی برای تعیین حق سرنوشت خود 
برای همه و در هر سطحی وجود دارد. 25

افراد جامعه می توانند آزادانه )در صورت دارا بودن شرایط( 
در احزاب، تشکل ها و انجمن های اجتماعی عضو شوند. 26

که هر شغلی  افراد آزادند و این امکان برای آن ها وجود دارد 
که توانایی و عالقه انجام آن را دارند، انتخاب نمایند. 27

کامل از حیثیت،  مردم می توانند در چارچوب قانون به طور 
جان، مال و مسکن خود محافظت نمایند. 28

دسترسی به سیستم قضایی برای همه شهروندان 
استان به طور برابر وجود دارد و افراد در دسترسی به آن 

محدودیتی ندارند. 29
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 کامال
مخالفم مخالفم

 تا
حدودی موافقم

 کامال
موافقم گویه ها ردیف

کم قضایی به طور  دعاوی و شکایات همه افراد در محا
عادالنه و در چارچوب قانون مورد رسیدگی و صدور حکم 

قرار می گیرد. 30


