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  ي فضایی توزیع خدمات شهري با رویکرد عدالت فضاییها نابرابريتحلیل 
  شهر قزوین :مطالعه موردي .ویکور با استفاده از مدل 

  

  اسماعیل نصیري هنده خاله
  ریزي شهري، دانشگاه پیام نور برنامه و دانشیار، جغرافیا
 24/5/95؛ تاریخ پذیرش:  6/10/94تاریخ دریافت: 

  
  چکیده

دیگري ه ویژه در کشورهاي درحال توسعه، با توجه به رشد جمعیت و شهرنشینی مستمر، بیش از هر دوره شهرهاي امروزي ب
خدمات شهري در شهرها و به . باشند برخورداري مطلوب از خدمات مختلف شهري مینیازمند توجه به برقراري عدالت فضایی در 

کنند. امـروزه مشکالت ناشی توزیع  ایفا می ي شهري نقش بسـیار مهـم و حیـاتیها نظام خصوص در محالت در شکل گیري
برقراري عدالت فضایی  جهـت تـرین عناصـر شـهري نامناسب خدمات شهري، باعث شده است که توزیع خدمات شهري از کلیدي

ی کو ی اي متوازن جامعهامکانات شهري باري رسیدن به و  تنۀ خدماالعدالت فضایی و عدالت جغرافیایی به معنی توزیع عاد باشد.
رسانی و برخورداري نامناسب و گاه متناقض مناطق مختلف  در این میان، موضوع خدمات .تسعدالت اجتماعی ا يها از رهیافت

بخشی از جامعه شهري را از خدمات شهري  توان میبنابراي ن؛ از خدمات عمومی، با مفهوم عدالت فضایی در تضاد استشهرها 
 آورد. هاي فضایی را در شهرها فراهم می نابرابري ۀبیشتر زمین هات یا دسترسی به آنها با هزینمحرومیت از این خدم محکوم کرد.

این اساس هدف  این ورداري از خدمات شهري است؛ برداراي فضاهاي نابرابر در برخ ،شهر قزوین همچون اغلب شهرهاي کشور
نواحی توزیع خدمات و دسترسی مناسب ساکنان بررسی ارتباط بین پراکنش جمعیت و  ،با توجه به مفهوم عدالت فضاییپژوهش، 

آوري اطالعات از  منظور جمع تحلیلی است و به-توصیفی ،روش تحقیق گانه شهر قزوین از خدمات عمومی شهري است. 19
منظور تحلیل  و به نسبیبراي بررسی نحوه پراکنش جمعیت از مدل آنتروپی  است.اي و میدانی استفاده شده ي کتابخانهها روش

) 74152/0( آنتروپینتایج مدل  بهره گرفته شده است. ویکور ي فضایی نحوه توزیع خدمات در سطح نواحی از مدلها نابرابري
و  15،16که نواحی  طوري به که پراکنش جمعیت در نواحی شهري قزوین به صورت متناسبی صورت نگرفته است. دهد مینشان 

با  17و ناحیه  Q=8410/0با امتیاز  8ناحیه  باشند. از حداقل امکانات شهري برخوردار می دارند.بیتشرین درصد جمعیت را  19
نتایج  باشند. می ویکور بیشترین برخورداري در مدلداراي  13و  12ترین برخورداري از امکانات و ناحیه کم Q= 889/0امتیاز 
و  ها فرصت رضایتمندي شهروندان در زمینه متفاوت بودن توزیعدار  نیز بیانگر تفاوت معنی ANOVAي کاي اسکور و ها آزمون

ي توزیع شده در ها کاربري و باشد مناسب با نیازهاي نواحی نمی ،بنابراین توزیع خدمات شهريدسترسی به خدمات شهري است؛ 
  .نیستمورد استفاده شهروندان  ،نواحی شهري

  
  گانه شهر قزوین 19نواحی  ،ویکور مدل ،عدالت فضایی ،توزیع خدمات ،جمعیتپراکنش :هاي کلیدي واژه

  
  1لهسئمقدمه و طرح م

فرآیندهاي رشد و توسعه اقتصادي تنهـا در بسـتر 
توجه به مالحظـات اکولـوژیکی و طبیعـی و توجـه بـه 

توسعه  )Bastanifor, 2004:273( شود میعدالت برقرار 
توان به معنی تغییرات در  عنوان فضایی می بهرا شهري 

                                                             
  esmael.nasiri@yahoo.com  نویسنده مسئول:*

جهـت رفـع نیازهـاي  کاربري زمین و سـطوح تـراکم،
ساکنان شهر در زمینه دسترسـی بـه خـدمات شـهري 

اي زمانی پایدار خواهـد بـود  چنین توسعه تعریف کرد.
که در طول زمان، از نظر زیست محیطی قابل سـکونت 

جتمـاعی، زندگی، از نظر اقتصـادي بـادوام و از نظـر او 
. )Jahan, 2012:38(شــهري همبســته داشــته باشــیم 

امروزه با افزایش رشد جمعیت، فقدان مراکـز خـدمات 
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ــع و مکــان یــابی خــدمات  ،کــافی و آشــفتگی در توزی
مسایل عمده اي هستند که شهرها با آن روبرو هستند 

تسـهیالت و خـدمات و با عدم توزیع عادالنه امکانـات، 
عمــومی در میــان منــاطق و محــالت مختلــف شــهرها 

زنـدگی در براساس نیازهاي اساسی، کیفیت و پایداري 
ریـزي و توزیـع  آنها به خطر افتاده است؛ بنابراین برنامه

مکانات و خدمات باید مبتنی بر اصل عدالت اجتمـاعی ا
بـین  زمان بتوانـد عـدالت فضـایی و توزیـع باشد و هم

ــاطق  ــد من ــراهم نمای ــف را ف . )Xu, 2013:599(مختل
ــینی  ــی از شهرنش ــهري ناش ــالت ش ــکالت و معض مش
پیچیده، بر توزیع خدمات عمومی، عـدالت اجتمـاعی و 

ــاه شــهروندان تاکیــد ه  ,Shin(شــود  میمچنــین رف

زیرا تعادل فضایی در توزیع مراکز خدماتی  .)2012:69
ت توســعه پایــدار در شــهر و دســتیابی بــه آن، مقــدما

آورد و نابســامانی در توزیــع  شــهري را فــراهم مــی
محــالت از  اي و محلــی باعــث دوري منــاطق و منطقـه

از تمرکـز . )Wan, 2011:78( گردد عدالت اجتماعی می
امکانات و خدمات در یک نقطه باعـث افـزایش سـریع 

گـردد و  د براي صاحبان آن میقیمت زمین و ایجاد سو
مـن باعث دا ترتیب نحوه تخصیص خدمات شهري بدین

متوازن امکانات وزیع نا. تشود میزدن به فاصله طبقاتی 
گیري محالت مرفـه اجتمـاعی از  و خدمات باعث شکل

ي غیـر برخـوردار از طـرف دیگـر ها یک طرف و محلـه
همراه با درآمد پایین و عـدم  ، که این محالت،گردد می

دها باعث تشدید دور بسته دستیابی به حداقل استاندار
در صورتی که توزیع  )Wilkinson, 2012:99(فقر شود 

کـه ارزش  گـردد میمتوازن امکانات و خـدمات باعـث 
افزوده ایجاد شده در سطحی وسـیع تـر توزیـع شـده، 
مـردم بیشـتري از آن بهـره منـد گردنـد. از مهمتــرین 
عوامل در برنامـه ریـزي شـهري، اسـتفاده از فضـاها و 

فضـایی تـر عـدالت  توزیع مناسب و به عبـارتی کامـل
  است.

و خدمات شـهري از جملـه  ها در این راستا کاربري
د که با پاسخگویی به نیاز جمعیتی عوامل موثر و مفیدن

ــیو  ــومی م ــت عم ــزایش منفع ــراري  اف ــا برق ــد ب توانن
بنابراین  د عدالت فضایی، را برقرار نمایند؛تر، ابعا عادالنه

 يها برهم خوردن توازن جمعیتی که مهم ترین ریشـه

یش از تراکم بـ ي درون و برون شهري وها جرتآن مها
نـد فضـاهاي توان می، در منـاطق خـاص هـا حد کاربري

شهري را فضاهایی متناقض با عدالت از منظر اجتماعی 
یکی از مقـوالتی کـه در . )Denis, 2012:556(نمایند ب

زمینه دستیابی به توسعه پایدار شهري بسیار مهم مـی 
است. ضـرورت پـرداختن باشد، مقوله عدالت اجتماعی 

ــدار از  بــه عــدالت اجتمــاعی در چــارچوب توســعه پای
نمایـد کـه اصـوال توسـعه و عــدالت  آنجـایی مهـم مـی

اجتماعی رابطه متقابل و دو سویه دارند. از نقطـه نظـر 
جغرافیایی عدالت اجتمـاعی شـهر متـرادف بـا توزیـع 
فضایی عادالنه امکانات و منـابع بـین منـاطق مختلـف 

زیـرا  ؛نهـا اسـتابی برابر شهروندان بـه آري و دستیشه
ي اجتمـاعی و هـا عـدم توزیـع عادالنـه آنهـا بـه بحران

مشکالت پیچیده فضایی خواهد انجامید.از طرف دیگـر 
ي محـروم را هـا وجود نابرابري در کیفیت زندگی، گروه

ي مرجع نمـوده و مشـکالت دیگـري را ها متوجه گروه
لت فضـایی و هدف عدا. )Wei, 2008:2( کند ایجاد می

عدالت جغرافیایی توزیـع عادالنـه خـدمات و امکانـات 
اي متـوازن یکـی از  شهري به منظور رسیدن به جامعـه

فضاهاي شهري بـه  ي عدالت اجتماعی است.ها رهیافت
و ان را  شـوند ي گوناگونی اختصاص داده میها کاربري

ي هـا نامنـد. در واقـع ایـن کاربري کاربري اراضـی مـی
کننده خدمات شـهري انـد. اگـر  امیناختصاص یافته ت

ي خـدماتی، هـا ي اختصـاص یافتـه (کاربريها ريکارب
آموزشی و جز آن) به طور ناعادالنه تنظیم شده باشـد، 
توزیع این فضـاها و نحـوه تصـرف و مصـرف آنهـا نیـز 

تـرین  مهـم بنـابراین. )Opricoric, 528( ناعادالنه است
ایـن زمینـه ریـزان و مـدیران شـهري در رسالت برنامه

در » ي برابـرها فرصـت«تالش براي دستیابی به آرمان 
مختلف جامعه شهري بـه خـدمات  يها دسترسی گروه

لذا هرگونه برنامه ریزي شـهري کـه مبتنـی بـر است؛ 
بایست بتوانـد هـم در  عدالت فضایی در شهر باشد، می

توزیــع نیازهــا، منــافع عمــومی و اســتحقاق و هــم در 
در این صورت توزیع مناسـب  تخصیص آنها موثر باشد.

خدمات شهري و اسـتفاده صـحیح از فضـاها از جملـه 
ــد در جهــت اجــراي عــدالت  عــواملی هســتند کــه بای
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ریـزي  اجتماعی و همـراه بـا عـدالت فضـایی در برنامـه
  .)Ratiu, 2013:128( شهري رعایت گردد
عنوان یکی از شـهرهاي میانـه انـدام  شهر قزوین به

عنوان بستر مطالعه در پـژوهش حاضـر بـراي  به ،بزرگ
ارزیابی عدالت فضایی و برخورداري از عدالت اجتماعی 

. این شـهر انتخاب شده است 1ویکوربا استفاده از مدل 
به دلیل قرارگیري در کریـدور تهـران رشـت تهـران و 

ه تبریز در دهه اخیر با سـرعت زیـادي گسـترش یافتـ
 ات عمومی شـهرينابرابر را از حیث خدم است و فضاي

ي کاربري اراضی ها این شهر، بیشتر در قالب طرح دارد.
به قابلیت کـارایی  و معیار سرانه کاربري مطالعه شده و

کمتـر  از خدمات عمـومی شـهري،و دسترسی ساکنان 
اهمیت داده شده است. توزیع بهینه امکانات و خدمات 

اي نیسـت  مورد نیاز شهروندان در سطح شهر بـه گونـه
ن داشـته یه شهروندان دسترسـی مناسـبی بـه آکلکه 

باشند. از این رو مسئله مهم در توزیع عادالنه امکانـات 
به عنوان راهبـرد عـدالت اجتمـاعی، چگـونگی توزیـع 

نیا (حکمتبین نواحی شهري است  ها ناییخدمات و توا
ــژوهش از آنجــا ). 167 :1390و همکــاران،  ضــرورت پ

 هـا که با بررسی و تحلیل فضایی نابرابري شود میناشی 
کمبودهـاي منـاطق در  تـوان میدر سطح شهر قزوین 

شهر قـزوین ضـریب برخـورداري را کـاهش داده و در 
نتیجه نظم و نسق اجتماعی الزم براي زنـدگی جمعـی 

  را در هم می ریزد.
از این رو با توجه به اهمیـت دسـتیابی بـه عـدالت 

ــات و فضــایی و شناســایی محــالت بر خــوردار از امکان
در  هـا خدمات شهري و نیـز نحـوه توزیـع ایـن کاربري

شهر قزوین ضرورت بررسی موضوع در پژوهش آشـکار 
ي هـا هـدف پـژوهش حاضـر ارزیـابی نابرابري .شود می

فضایی توزیع خدمات در شهر قزوین انجام گرفته است 
و درصدد است که پراکنش فضایی خدمات شهري را با 

ن نظـري عـدالت فضـایی در قالـب مـدل توجه به بنیا
ور یک روش تـوافقی اسـت کـه تحلیل کند. ویک ویکور

تواند یک مقدار بیشینه مطلـوب را فـراهم نمایـد و  می
توزیع و تقسیم مطلوب فاکتورهاي مورد نظر را بررسی 

زیـرا از نقطـه نظـر عـدالت یین کند؛ را تع ها و نابرابري

                                                             
1. VIKOR 

عادالنه امکانـات و فضایی شهر مترادف با توزیع فضایی 
منابع بـین منـاطق مختلـف شـهري و دسـتیابی برابـر 
شهروندان به آنهاست.در ایـن صـورت توزیـع مناسـب 
خدمات شهري و اسـتفاده صـحیح از فضـاها از جملـه 

توان در جهـت اجـراي عـدالت  موضوعاتی است که می
اجتماعی فضایی در قالب مـدل ویکـور مـورد تبیـین و 

ارزیابی ارتباط بین توزیع جهـت ه بررسی قرار گیرد و ب
ي ها خدمات شهري در شهر قزوین پی برد و کاسـتی و

هر یک از نواحی چهارگانه را در ارتباط با دسترسی بـه 
خدمات شهري مشخص کرد و نواحی شهر قزوین را از 

 کردتحلیل و ارزیابی  اتنظر میزان برخورداري از خدم
یی در را در جهت نیـل بـه عـدالت فضـا یو راهبردهای

  توزیع عادالنه خدمات شهري مشخص کرد.
رسـش از این رو مقاله در پی پاسـخی بـراي ایـن پ

ت شـهري در شـهر است که آیا توزیـع فضـایی خـدما
قزوین مطابق با توزیع جمعیت بوده و به طـور عادالنـه 

  توزیع یافته است؟
آیا عدم تعادل توزیع خـدمات بـر میـزان رضـایت  -

تـاثیر  مندي شهروندان در دسترسی بـه امکانـات 
 .گذار است

فوق فرضیه تحقیق به این صورت  پرسشبه دنبال  -
 که: شود میبیان 

 ترسـد بـین پـراکنش عمـومی خـدما به نظر مـی -
و توزیع فضایی جمعیت ارتبـاط معنـاداري  يشهر

صـورت عادالنـه وجود ندارد و خدمات شـهري بـه 
 توزیع نشده است.

عدم تعادل توزیع خـدمات شـهري  رسد میبه نظر  -
منجر به تفـاوت در رضـایتمندي از دسترسـی بـه 

 گانه شهر قزوین شده است. 19خدمات در نواحی 
 

  ي نظريها مفاهیم و دیدگاه
  تعاریف و مفاهیم

ــه  ــه معنــاي ب کــاربري اراضــی: کــاربري اراضــی ب
ن براي اهداف خاص توسط انسـان اسـت کارگیري زمی

)Turner and Meyer, 1994:10ات ) موضـوع مطالعـ
ــاربري اراضــی« ــده»ک ــی و ، چگــونگی پدی ــاي زمین ه

 سـرور،(ي گوناگون بهره بـرداري از آن اسـت ها روش
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با توجـه «شاخص ظرفیت: در این شاخص . )97:1384
به سطوح شهري، نسـبت و نـوع فعالیـت هـر کـاربري 

سطح مورد نظر از ساختار شـهر و خـدمات متناسب با 
متناسب با آن، با در نظر گـرفتن مقیـاس فعالیـت هـر 

زاده و  (ابـراهیم» گیـرد کاربري مـورد ارزیـابی قـرار می
عدالت اجتماعی: عـدالت را  )60:1385 مجیر ارد کانی،

به عنوان اصل یا مجموعـه اي از اصـول  توان میاساسا 
دعـاوي متضـاد بـه در نظر گرفت که براي حل و فصل 

وجود آمده است. اصول عدالت اجتماعی نیـز در واقـع، 
کاربرد خاص این اصول براي فایق آمدن بـر تعارضـاتی 

اري اجتمـاعی بـراي ترقـی افـراد است که الزمه همکـ
لذا عـدالت اجتمـاعی بـر اسـاس مفهـوم توزیـع  است؛

دادن اسـت (پوراحمـد و عادالنه از طریق عادالنـه قـرار
  .)184:1393 نژاد، حاتمی

عدالت فضایی: اصطالح عدالت فضـایی تـا چنـد سـال 
گذشته تحـت تـاثیر مفـاهیم مرتبطـی ماننـد عـدالت 

ي شهرنشینی و ها سرزمینی عدالت محیطی بی عدالتی
ــی عــدالتی  ,Soja(شــد  اي می ي منطقــهها کــاهش ب

اعتقاد بر این است که بـا پـذیرش شـرایط ). 2008:15
اجتماعی و محیطی و مطرح کـردن آنهـا در چـارچوبی 

د ظرفیتـی بـراي وحـدت توان میفضایی عدالت فضایی 
جنبش عدالت خواه زیر چتري مشترك تلقی شد و در 
آینده به برنامـه ریـزان و یـا سیاسـتگذاران در پیـدایی 

. )Prance( ع عادالنـه تـر و پایـدارتر کمـک کنـدجوام
شهري: خدمات شهري به طور کلـی بـه توزیع خدمات 

ي اقتصادي که منفعت عمومی دارنـد و ها وان فعالیتت
ــف  ــاي عمــومی هســتند، تعری ــار عمــل نهاده در ابتک

. بنیــان نهــادن و راه انــداختن آنهــا زیــر نظــر شــود می
نهادهاي عمومی اسـت اگرچـه حمایـت و نگهـداري از 

به بخش خصوصی  خدمات شهري براي سرمایه گذاري
. دریافت خدمات شهري در مقیـاس شود میهم واگذار 

وسیع صورت می گیرد و بر زندگی روزانـه افـراد تـاثیر 
راجع خاص و متفـاوت مستقیم دارد.مسئولیت آنها با م

مثـــل . )Apostalache, 2014:36باشـــد ( از هــم می
مات ورزشی، درمانی، خدمات آموزشی، فضاي سبز، خد

همگـی داراي عمـل  ،ایـن خـدمات بی.فرهنگی و مذه
کردهاي فضایی هستند. مکانیابی مراکز این  خـدمات، 

شعاع دسترسی، شبکه دسترسی، پیوندفضایی با دیگـر 
ــده و ... از  ــت کنن ــاي حمای ــاس نهاده خــدمات و مقی

 نیـا، (تـوکلی شـود میخصوصیات فضایی آنها محسوب 
3:1394(  
ت دسترسی: مفهوم قابلیـت دسترسـی نیـز از یقابل

یـت دسترسـی فیزیکـی، ي گوناگون، مانند قابلها جنبه
د وابسته بـه ماهیـت توان میي و مالی که روانی، اقتصاد

کاربري اراضی و شبکه حمل و نقل باشد، مورد توجه و 
لیـت دسترسـی در واقـع توانـایی مطالعه قرار گیرد. قاب

ن شهر در داشتن یک دسترسی مناسـب منـابع، ساکنا
ت مختلــف عمــومی ماننــد خــدمات و ... اســت. خــدما

عـد مکـانی آن، بایـد خدمات عمومی شهري، جـدا از بُ
ها، منابع مالی و توانـایی فیزیکـی افـراد، بـه محدودیت

 ,Kaphle( آسانی در سنجش دسترس انها قـرار گیـرد

شاخص دسترسی، وابسته به تعیـین برابـري  ).2006:2
ي اجتماعی و فیزیکـی اسـت ها دسترسی به زیر ساخت

 ها مودي از کیفیت زندگی و توزیع عادالنه فرصـتکه نُ
  )244:1391(زیاري و مهدیان،ستند ه
  

  هاو نظریه ها دیدگاه
تبیین مفاهیم عدالت اجتماعی در توزیع خدمات 

مفهــوم عــدالت از منظرهــاي مختلــف قابــل : شــهري
بررسی است و مفاهیمی مانند عدالت اجتماعی، عدالت 

عدالت محیطی نیـز متـاثر فضایی، عدالت جغرافیایی و 
امـا آنچـه اهمیـت  عدي بودن این مفهوم است،از چندبُ

دارد این است که اساس هر تغییري در سازمان فضایی 
مـد در در روابط اقتصـادي و اجتمـاعی و تـوزیعی در آ

  .)91:1383 (مرصوصی،گذارد  جامعه اثر مستقیم می
نظریه عدالت اجتماعی در شهر بایـد طـوري باشـد 

هــاي جمعیتــی را پاســخگو باشــد. تخصــیص کــه نیاز
منابع را به گونه اي هدایت کند که افـراد بـا  اي منطقه

کمترین شکاف و اعتراض نسبت بـه اسـتحقاق حقـوق 
خود مواجه شـوند و در یـک کـالم، عـدالت اجتمـاعی 

ــه«یعنــی ــق عادالن ــه از طری ــع عادالن ــی و » توزی (وارث
 ایـد دربنابراین عدالت اجتمـاعی ب. )4:1386 همکاران،
ــد ــوزیعی و تخصیصــی باشــد ةبرگیرن ــدالت ت ــرا  ؛ع زی

منافع عمومی، نیازها و استحقاق شهروندان را  توان مین
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لذا  هاي توزیعی و تخصیصی در نظر گرفت؛بدون معیار
الت هر گونه برنامه ریـزي شـهري کـه مبتنـی بـر عـد

وانـد در توزیـع نیازهـا، اجتماعی در شهر باشد، بایـد بت
 نها موثر باشـداستحقاق و در تخصیص آنافع عمومی، م

از جملــه عــواملی کــه بایــد در . )22:1391(زبردســت،
جهت اجراي عدالت اجتماعی همراه با عـدالت فضـایی 

توزیـع مناسـب در برنامه ریزي شـهري رعایـت کـرد، 
صـحیح از فضـاها اسـت، در  خدمات شهري و استفادة

 و خدمات شهري از جمله عوامـل ها این راستا، کاربري
ثر و مفیدند که با ارضاي نیازهاي جمعیتی، افـزایش مؤ

منفعت عمومی و توجه به  استحقاق و شایستگی افـراد 
ند بـا برقـراري عادالنـه تـر، عـدالت اجتمـاعی، توان می

 اقتصــادي و فضــایی را در منــاطق شــهر برقــرار کننــد
  ).294:1385 (کاویانی،

م عدالت فضـایی و عـدالت جغرافیـایی در شـهر: مفهـو
ــد ــل تأع ــف قاب ــاي مختل ــت و الت از منظره ــل اس م

مفاهیمی چون عدالت اجتماعی، عدالت فضایی، عدالت 
عـدي ثر از چنـد بُطی نیز متـأجغرافیایی و عدالت محی

امـا مطلـب حـائز اهمیـت ایـن  بودن این مفهوم است،
است که اساس هر گونه تغییـر در سـازمان فضـایی در 

در جامعـه  یـع درآمـدروابط اقتصادي و اجتماعی و توز
و  هـا گذارد و مسلما استفاده از مکانیزم اثر مستقیم می

د تاثیرات ضد و نقیضی توان میي مختلف ها ریزي برنامه
ــراري و ــد  در برق ــا کنن ــدالت ایف ــراري ع ــدم برق ــا ع ی

بنابراین برنامـه ریـزان . )104-106:1390(پورطاهري،
یابی خـدمات  باید در پی این باشند که در الگوي مکان

مـده و توزیع آنها، چه مقدار نابرابري به وجود آ ةنحوو 
اند. حتـی  تر محـروم شـدهیی از جامعه بیشها چه گروه

عنوان موضـوعی کلیـدي و پـر  مقوله عدالت محیطی به
اهمیت در پارادایم توسعه پایدار نیز مطرح اسـت. ایـن 

و  محیطــیمفهـوم اهـداف مشــترکی را بـین حفاظـت 
ارد. عدالت در شهر باید به گذ عدالت اجتماعی بنیاد می

ــا گزاره ــب و ه ــیص مناس ــخگو باشد:تخص ــر پاس ي زی
ي بـالقوه ها استفاده از توان متناسب، امکانات و خدمات

از بین بردن شکاف بین فقیر و غنـی ، و بالفعل در شهر
 ي فقـرها جلـوگیري از بـه وجـود آمـدن زاغـه در شهر

 .)95:1392 (روستایی،

  ایی در شهرعدالت فضایی و عدالت جغرافی
اصطالح عدالت فضایی تا چند سال گذشـته تحـت 

عدالت سـرزمینی، عـدالت  تاثیر مفاهیم مرتبطی مانند
ي شهرنشــینی و کــاهش بــی ها عــدالتی محیطــی، بــی

 پـور و رسـتمی، شـد (داداش اي می ي منطقـهها عدالتی
بـا پـذیرش شـرایط  رويها بنا به عقیـده. )188:1390

و مطرح کـردن آنهـا در چـارچوبی  اجتماعی و محیطی
د ظرفیتی بـراي وحـدت توان میفضایی، عدالت فضایی 

د و وجنبش عدالت خواه زیر چتري مشـترك تلقـی شـ
در آینده به برنامه ریزان و سیاست گـذاران در پیـدایی 

 ,Prange( جوامع عادالنه تـر و پایـدارتر، کمـک کنـد

براي برخی، عدالت فضایی، فقط دسترسـی  .)2009:27
معین  اي فاصلهمساوي به تسهیالت عمومی اساسی در 

ــا  ماننــد دسترســی بــه مدرســه، امکانــات بهداشــتی ی
ي فرهنگی و غیره است. در برخی تحقیقـات، ها فعالیت

عدالت فضایی معناي وسیع تري دارد. در مفهوم برنامه 
عنـی ریزي تسـهیالت عمـومی، عـدالت فضـایی، بـه م

یی به تسهیالت عمومی در بـین جدایی یا مجاورت فضا
بعـد . )42:1385 نژاد و رسـتمی، ن است (حاتمیساکنا

ــاهنگی  ــترین هم ــدالت بیش ــع ع ــدالت توزی ــا ع را ب
) از نظـر 32:1384 راد، جغرافیایی داشته است (کاویانی

ـــایی ن ـــوان میجغرافی ي اجتمـــاعی را از ها ســـاخت ت
بـر  ،باحث جغرافیاییي فضایی جدا کرد. در مها ساخت
زیـرا نظریـه  ؛شود میفضا و نحوه توزیع آن تکیه تولید 

ي تازه اي را در مباحـث ها مربوط به فضا و جامعه، افق
م جغرافیـا در تاریخ علـ 1980گشوده است که تا سال 

). 14:1385 رویـــی، ســـابقه نداشـــته اســـت (خـــوش
ي اخالق گرایانه جغرافیا در ها روي نیز بر جنبهها دیوید

تامین عـدالت اجتمـاعی و رسـالت جغرافـی دانـان در 
. )Harvey, 1969:5( عدالت فضایی تاکید کـرده اسـت

در حقیقت علم جغرافیا درصدد یـافتن نـوعی سـازمان 
سـبب بهبـود وضـعیت منـاطق  یابی فضایی است کـه

روي در تحلیــل اصــول عــدالت هــا  شــود. محــروم مــی
و » عمـومیمنفعـت «، »نیاز«، سه معیار مهم اجتماعی

کند و معتقد اسـت ایـن سـه  را مطرح می» استحقاق«
که معیارهاي دیگر معیار از جامعیت کاملی برخوردارند 

گرایانه  ي اخالقها هاروي به جنبه گیرد. را نیز در بر می
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جتمـاعی و رسـالت جغرافیا در خصوص تامین عدالت ا
(موحد دارد جغرافیدانان در تأمین عدالت فضایی تأثیر 

  )72:1393یی،و نوال
  

  پیشینه پژوهش
از میان مطالعات محدودي که به طـور خـاص، بـه 

ي فضـایی خـدمات شـهري پرداختـه ها توزیع نابرابري
بـه  تـوان می از لحاظ دسته بندي موضـوعی شده است

  نتایج زیر اشاره کرد:
اي بـا عنـوان توسـعه  ) در مقالـه1383مرصوصی (

بررســی یــافتگی و عــدالت اجتمــاعی شــهر تهــران بــه 
چگونگی ناهماهنگی فضایی اجتماعی شـهر تهـران بـر 

و  1376هـاي  ي فقر و توسعه در سالها اساس شاخص
ي بـه دسـت آمـده از ها پرداخته است که نتیجه 1380

و  ARC GISافـزار  ي برابري توسط نـرمها بررسی نقشه
ي رتبه بندي مناطق که با اسـتفاده از میـزان ها جدول

ي فقر و توسـعه ها ق از شاخصانحراف از میانگین مناط
بري فضایی به دست آمده است نشان دهنده وجود نابرا

مناطق تهـران و ادامـه رونـد  استانداردهاي زندگی بین
 (مرصوصـی، اسـت 1380تا  1376ی آن از سال افزایش

1:1383(.  
نتایج پژوهشـی ارزیـابی عـدالت فضـایی پـراکنش 

بیانگر آن است که شـهر  ،خدمات شهري در شهر تبریز
پـراکنش ایـن تبریز از سطح عدالت فضایی مناسبی در 

بنـابراین مـدیریت شـهري  خدمات برخـوردار نیسـت؛
ي ها تبریز نیازمند توجه به مناطق محـروم در شـاخص

ــا 1393مــرتبط اســت.حیدري چیانــه و همکــاران ( ) ب
موضوع دسترسی به خدمات شهري در شـهر مرنـد بـا 

ر نشان داد کـه همبسـتگی بـاالیی رویکرد عدالت محو
دسترسی به خدمات شهري وجود  بین رتبه جمعیتی و

ــه،دارد  ــدري چیان ــژو. )11:1393 (حی ــی و پ هش وارث
اسـتوار اسـت کـه پـراکنش  ها همکاران بر این فرضـیه

جمعیـت در ســطح منــاطق شــهر اصــفهان بــر اســاس 
دیــدگاه عــدالت فضــایی متعــادل نیســت و ایــن امــر، 

با توزیع خـدمات شـهري دارد. بـراي  اي مستقیم رابطه
آزمون فرض اول از ضریب آنتروپی و براي آزمون فرض 
دوم از مدل تبدیل کوییک اسـتفاده شـده اسـت.نتایج 

دهد که جمعیت در سـطح  حاصل از پژوهش نشان می
مناطق شهر اصفهان به صورت متعادل، پراکنده نشـده 

ــا  1373ي هــا اســت و طــی دوره ــا  1378و  1378ت ت
 ،این روند نامتعادل تر نیز شده اسـت. در ضـمن 1383

توزیع خدمات در سطح مناطق شهر اصفهان بر اسـاس 
شاخص ویلیامسون توزیع نامتوازنی است و این امر بـر 

 (وارثی،ي درون شهري تاثیرگذار بوده است ها مهاجرت
احمد و همکاران با در نظـر گـرفتن دو . پور)54:1390

مل ظرفیـت ااراضی (ش شاخص مهم و موثر در کاربري
، در GISافـزار  و عدالت اجتماعی) و بـه کـارگیري نـرم

ــدل ــارچوب م ــانگین ها چ ــی و می ــاخص آنتروپ ي ش
ــوب، کاربرينزدیکتــرین همســای ــا ه و ســرانه مطل ي ه

ي در سطح کاشـان را بررسـی و ارزیـابی کمـی و شهر
 ها کاربري ،دهد یفی می کند. نتایج پژوهش نشان میک

بـا  هـا بی ندارند و تحلیل کاربريپراکنش فضایی مناس
ــاخص ــاکی از ها ش ــاعی ح ــدالت اجتم ــت و ع ي ظرفی

انـه ي نـواحی ده گها آشفتگی کمی و کیفی در کاربري
  )208:1393 نژاد، کاشان است (پوراحمد و حاتمی

نیز صورت  ویکورنتایج مطالعاتی که بر اساس مدل 
یج ارزنده اي اسـت بـه طـوري اگرفته است حاکی از نت

) در مطالعات شهري خود در 2010( 1کامیس کوتکه 
دارد کـه اسـتفاده از فضـاها و  نواحی آنکارا اظهار مـی

ي از اهـداف اصـلی عـدالت توزیع مناسب خدمات شهر
 2) رایمونـــگKamiskot, 2010:61(فضـــایی اســـت 

هاي هند به این  ) با مطالعه بر روي برخی ایالت2012(
زیـع در نحـوه نتیجه رسیده است که یکی از عوامـل تو

رعایـت الگـوي سلسـله مراتبـی  ها توزیع بهینه کاربري
زدایی منجر  ه در نهایت به عدالت فضایی و فقراست ک

ـــود می ـــق Raimong, 2012:36(. ش ـــایج تحقی ) نت
) در تایلنــد حــاکی از آن اســت کــه 2014( 3کــامیرال

عدالت فضـایی در محـالت شـهري بـا توزیـع فضـایی 
ه خـدمات عادالنه امکانات و دستیابی برابر شهروندان ب

. )Kamiral, 2014:18(شــهري ارتبــاط مســتقیم دارد 
در  ویکور ي انجام گرفته با استفاده از تکنیکها بررسی
کـه توزیـع  ناب نیز حاکی از ایـن مطلـب اسـتشهر بُ

                                                             
1. Kaminskot 
2. Riming 
3. Kamiral 
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فضایی خدمات شـهري در محـالت بنـاب بـه صـورت 
 نامتعادلی انجام گرفته که نیازمند ارائه خدمات عمومی

و بیشتري می باشـد. بـدین منظـور پـس از  مطلوب تر
ي هــا (کاربري ي مناســب،ها بررســی انتخــاب شــاخص

آموزشی، تاسیسـات و تجهیـزات، فرهنگـی و مـذهبی، 
ي آمــاري و هــا تجــاري، ورزشــی و فضــاي ســبز) روش

تکنیک تصمیم گیري چند شاخصـه اي بـا اسـتفاده از 
، به رتبه بندي خدمات شـهري در محـالت ویکورمدل 
نـاب پرداختـه شـده اسـت. نتـایج اولیـه نشـان شهر بُ

که در رتبه بندي محالت، محـالت فرهنگیـان  دهد می
ــدي 2 ــه بن ــه در رتب ــوي الل ــد ها و ک ــرار دارن ي اول ق

احــدنژاد و همکــاران . )1:1393 (پوراحمــد و خلیجــی،
ــه1392( ــا  ) در مقال ــوان اي ب ــراکنش «عن ــابی پ الرزی

جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شـهري بـا رویکـرد 
ي ها توسعه پایدار و عدالت اجتماعی با استفاده از مـدل

، در شهر زنجـان، بـه بررسـی نحـوه TOPSISو  ویکور
ــ ــت و خ ــع جمعی ــان توزی ــواحی شــهر زنج دمات در ن

که توزیـع  دهد میاند. نتایج این تحقیق نشان  پرداخته
جمعیت در نواحی شهري زنجان متناسب می باشد امـا 

اس توزیع خـدمات شـهري در نـواحی شـهري بـر اسـ
 (احدنژاد و زلفی،پراکنش جمعیت صورت نگرفته است 

نتایج مطالعات حیدري چیانه و همکاران . )183:1392
ــل نابرابري1394( ــه تحلی ــا ) در زمین ــاعیي اجه  -تم

یجـان ادر اسـتان آذرب ویکـوراقتصادي مبنی بـر مـدل 
-که امکانات و خدمات بهداشـتی دهد مینشان  ،شرقی
صــورت  انی براســاس عامــل پــراکنش جمعیــت بهدرمــ

ــت  ــده اس ــع ش ــادل توزی ــزاده،متع ــدري و علی  (حی
11:1394(  

  
  روش تحقیق

ن بـا تحقیق ایـن پـزوهش کـاربردي و روش آ نوع
مورد بررسی توصیفی تحلیلی است ي ها توجه به مولفه

ي موجود به بررسی عـدالت ها که با استفاده از شاخص
ي ها شاخص فضایی در شهر قزوین پرداخته شده است.

این پژوهش با توجه به مدل به کار گرفته شده (مـدل 
ي هشـت گانـه ها شـاخص. ویکور) انتخاب شـده اسـت

 ي آموزشـــی،فرهنگی،مذهبی،ها عبارتنـــد از:شـــاخص

فضـاي  ورزشی و تجاري، جهانگردي، درمانی،بهداشتی
اطالعات مورد نیاز از سالنامه آمـاري سـال  سبز است و

 1390طرح توسعه وعمران شهر قزوین سـال  و 1390
استخراج شده است.الزم به ذکر است  کـه بـه منظـور 

محاسـبه میـزان  سطح بنـدي نـواحی مـورد مطالعـه و
ــاخص ــین ش ــتگی ب ــین و ها همبس ــز تعی ــطوح  نی س

ـــورد ـــواحی از کاربريبرخ ـــا اري ن ـــدماتیه از  ،ي خ
جامعـه  ي مذکور بهـره گرفتـه شـده اسـت.ها شاخص

گانه قزوین بـر اسـاس  19آماري تحقیق شامل نواحی 
تقسیمات کالبدي طرح جامع است. تکنیک گـردآوري 

ي کتابخانـه اي هـا آمار و اطالعات بـا اسـتفاده از روش
و طرح جامع و در نهایـت  ها استفاده از جداول آمارنامه

راي کسـب اطالعـات اسـتفاده شـده از روش میدانی بـ
همچنین در این تحقیق از شـیوه نمونـه گیـري است؛ 

احتمالی طبقه بندي شده استفاده شده اسـت. در ایـن 
ي هـر زیـر ها گیـري، بایـد تعـداد نمونـه شیوه از نمونه

مجموعه، متناسب با اعضـاي آن زیـر مجموعـه باشـد. 
ورد حجم نمونه نیز از فرمول کوکران اسـتفاده براي برآ
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نفر به  230که فرمول کوکران تعداد با توجه به این
عنوان حجم نمونه برآورد شده است. بر همـین اسـاس، 

گانـه شـهر قـزوین  19در سطح نـواحی  ها تعداد نمونه
تعـداد متناسب با حجم جمعیت توزیع شد و مجموعـا 

منظـور  همچنـین بـه پرسش نامه تکمیل گردید؛ 230
سنجش پایـایی پرسـش نامـه، از مناسـب تـرین روش 

یب آلفـاي یعنی آلفاي کرونباخ استفاده شد. نتایج ضـر
ــاخ  ــبه گر 875/0کرونب ــایی محاس ــابراین پای ــد، بن دی

نامه در سطح باالیی قراردارد. براي وزن دهی بـه پرسش
توزیع فضایی جمعیـت از مـدل آنتروپـی و بـه منظـور 

و اولویت دهی توزیع امکانات و  ها تحلیل توزیع شاخص
خــدمات در ســطح نــواحی شــهر قــزوین از مــدل 

ي ها استفاده شده است. به منظور تحلیل نابرابريویکور
عمومی شهري بـر فضایی میزان برخورداري از خدمات 

ــایی آزمون ــدالت فض ــار ع ــاس معی ــا اس ــاري ه ي آم
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) ANOVAکروسکال والیس، کاي اسـکور، ناپارامتري (
  مورد استفاده قرار گرفت. SPSSافزار  نرم

  
  متغیرهاي پژوهش
  متغیرهاي مستقل

 ،(آموزشـی ي شـهريهـا ي مختلـف کاربريها سرانه -
 ،تجـاري ،جهـانگردي ،بهداشـتی ،مذهبی ،فرهنگی
  فضاي سبز) ،ورزشی

  معیارهاي تابع -
تفاوت رضایتمندي شهروندان در میزان  ،عدالت فضایی

گانـه  19دسترسی به خدمات عمومی در سطح نواحی 
 شهر قزوین

  
  شناخت منطقه مورد مطالعه

شهر قزوین مرکز استان قـزوین در دامنـه جنـوبی 
سلسله جبال البرز قرار گرفته است. شهرسـتان بـوئین 
زهرا در جنوب و شهرستان تاکستان در جنوب غربی و 

اسـتان مازنـدران و گـیالن در استان تهران در شرق و 
اند. جمعیـت ایـن شـهر در سـال  ن قرار گرفتهشمال آ
مـار (مرکـز آاسـت  نفـر بـوده 452892ر با براب 1390
منطقـه شـهري  3شهر قزوین داراي . )48:1390ایران، 

است. منطقه یک در جنوب شهر واقـع شـده اسـت بـا 
یی از بافـت تـاریخی و هـا هکتار مسـاحت بخش1060

. منطقه دو بـا مسـاحت شود میپیرامونی شهر را شامل 
هکتار از سمت جنـوب بـه خیابـان طالقـانی و از  812

. منطقـه سـه از شـود میغرب به خیابان نادري محدود 

سمت جنوب به خیابان امام خمینی و از سـمت شـرق 
(سـازمان مـدیریت و  شـود میبه خیابان نـادري خـتم 

شهر قـزوین ترکیبـی از . )89:1390ریزي قزوین، برنامه
شـین و بافـت نیک بر جـاي مانـده از ادوار پیبافت ارگا

اي گذشـته نزدیـک و اخیـر  شطرنجی حاصل از توسعه
ترتیب بافت قدیمی شهر در جنوب و بافـت  است. بدین

ي شمالی شـهر واقـع شـده اسـت ها جدید در محدوده
نواحی شـهر قـزوین داراي . )1:1392 (براتی و کاکاوند،

ت شـهري عدم تعادل در برخورداري متعـادل از خـدما
است. از لحاظ فضایی نیز بی عدالتی در نواحی شـهري 
قزوین وجود دارد. سرانه موجود هر کاربري در نـواحی 
مختلف شهر قزوین بـه صـورت مناسـب توزیـع نشـده 

خـدماتی بـه  ،ها طوري که الگوي توزیع کاربري هاست ب
ي مختلـف ها سـرانه نفع گروه مرفه عمل کـرده اسـت.

قل و وان متغیرهــاي مســتعنــ ي شــهري بــههــا کاربري
معیارهاي تـابع  دسترسی به خدمات عمومی نیز شامل

بـراي انجـام پـژوهش  .شود میپژوهش حاضر را شامل 
مورد نظـر، محـدوده کلـی شـهر قـزوین بـا توجـه بـه 

ناحیـه  19خدمات شهري و تقسیمات طرح جـامع بـه 
ي ها و بررســی ها و پرســش نامــه شــده اســتتقســیم 

ارزیـابی  این نواحی تکمیـل شـد.میدانی مورد نظر در 
تناسب بین توزیع جمعیت و میزان برخورداري عمومی 

گانه  19از خدمات عمومی در سطح نواحی  ،شهروندان
شــهري و بررســی توزیــع عادالنــه امکانــات و خــدمات 
شــهري در ســطح فضــاهاي شــهري از منظــر عــدالت 

  فضایی از اهداف اصلی این پژوهش است.
  

  
  موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه :1 شکل
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  ي پژوهشها یافته
تـوافقی اسـت  MCDM ویکور یک روش: ویکور مدل

 Wei( کـه توســط آپریکــوویچ و زنــگ توســعه یافــت

Lin:2008(  که بر مبناي روش ال پی متریـک توسـعه
د یــک مقــدار بیشــینه توانــ میایــن روش .یافتـه اســت

را مطلوبیت گروهی براي اکثریت و یـک تـاثر انفـرادي 
 ).Sekafim, 2004:152( بـراي مخالفـت فـراهم نمایـد

ي تصمیم گیري ها وت اصـلی ایـن مـدل بـا مـدلتفـا
خـالف آن سلسله مراتبی یا شبکه اي این است که بـر 

مقایســـات زوجـــی بـــین  ها ، در ایـــن مـــدلها مــدل

گیـرد و هـر گزینـه  صـورت نمـی ها معیارها و گزینـه
 گـردد میده و ارزیـابی مستقالً توسط یک معیار سنجی

 .)517: 2007، تزنگ اپروکویـک،(
ي بکـار ها اولین مرحله در این مدل ارائـه شـاخص

براي سنجش رو  از این.است رفته در تحقیق مورد نظر
ي ها عدالت فضایی در توزیع خدمات با توجه به سـرانه

 8گانه شهر قـزوین 19موجود خدمات در سطح نواحی 
بـه  بر اساس تقسـیمات کالبـدي طـرح جـامع شاخص

  اند. انتخاب شده 1شرح جدول 

  
  گانه شهر قزوین 19ي نواحی ها کاربري ي خام (ماتریس تصمیم گیري)ها ماتریس داده: 1 جدول

  کاربري
  مذهبی  فرهنگی  آموزشی

بهداشتی 
  درمانی

جهانگردي و 
  پذیرایی

  فضاي سبز  تجاري  ورزشی
  ناحیه
  870  77915  10755  15521  24  15255  66727  2927  1ناحیه
  1798  29055  0  6318  2283  420885  431  6762  2ناحیه
  870  29235  1806  779  282  18890  6310  5542  3ناحیه
  4091  31150  881  216  43455  6550  4134  1659  4ناحیه
  798  35898  0  1032  1428  9079  5117  6346  5ناحیه
  26386  12582  20646  1848  0  34385  16332  3985  6ناحیه
  12108  6946  0  0  0  1892  0  10014  7ناحیه
  2873  93829  0  0  4415  2818  1180  13103  8ناحیه
  998  1171  795  0  1383  12111  2311  97101  9ناحیه
  80424  5149  37802  1231  23020  2503  2312  12655  10ناحیه
  1201  20694  33614  2925  8887  1161  0  11288  11ناحیه
  53714  10696  1399  5223  3408  2549  231  10920  12ناحیه
  5143  47515  243  0  3840  781  16657  2953  13ناحیه
  1889  28862  0  0  868  784  0  1796  14ناحیه
  183427  9405  3496  0  4533  1415  5206  26637  15ناحیه
  21343  6329  18829  0  3233  5314  161  16979  16ناحیه
  0  1797  84482  0  82587  1769  0  0  17ناحیه
  103125  17619  15015  8108  0  7124  17101  19637  18ناحیه 
  127397  117784  41714  8864  34856  9258  59603  143983  19ناحیه 

  1390 ،طرح توسعه و عمران حوزه نفوذ شهر قزوین منبع:
  

ــدول  ــات ج ــین  1اطالع ــه ب ــت ک ــانگر آن اس بی
ها در نـواحی مختلـف شـهر قـزوین  ي کاربريها سرانه

عنـوان  بـهی بی نظمی و عـدم تعـادل وجـود دارد، نوع
هـا را  از کـاربري کمتـرین سـرانه 17و  14مثال ناحیه 

در سـطح  هـا سرانه کاربري 13و  12و  1و نواحی دارد 

مرحل دوم: در ایـن مرحلـه پـس از باالتري قرار دارنـد.
گیـري ایـن مـاتریس بـا  مازي ماتریس تصمیسنرمال 

ایج آن در جدول تکه ن شود میازي سفرمول زیر نرمال 
  :تسبیان شده ا 2
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ي ها گزینـهمعیـار داریـم.  n گزینـه و m فرض میکنیم
انـد. بــراي گزینــه  مشخص شده Xiعنوان  بهi  مختلف

Xj رتبه جنبه  jعنوان  ام بهXij  مشـخص شـده اسـت و
ارزش و مقـدار  .طـور نیـز همـین ها براي سایر گزینـه

است. براي فرایند نرمال سازي مقـادیر،  Xijآم j  معیار
  :ام استj  آم و بعدi  جایی که ارزش اصلی گزینه

   )2فرمول (
   푓 =  푋 , 푖 = 1,2,… ,푚, 푗 = 1,2,… , 푛

  

  گانه شهر قزوین 19ي نواحی ها ماتریس نرمال شده کاربري: 2جدول 
  کاربري

  مذهبی  فرهنگی  آموزشی
بهداشتی 

  درمانی
جهانگردي و 

  پذیرایی
  فضاي سبز  تجاري  ورزشی

  ناحیه
  75/0  775/0  115/0  1422/0  24/0  1223/0  567/0  3972/0  1ناحیه
  1678/0  248/0  0  4218/0  253/0  4205/0  43/0  672/0  2ناحیه
  61/0  292/0  1752/0  652/0  252/0  1721/0  648/0  543/0  3ناحیه
  3901/0  3148/0  652/0  212/0  435/0  583/0  0  148/0  4ناحیه
  651/0  3828/0  0  1052/0  148/0  848/0  5217/0  628/0  5ناحیه
  2536/0  1182/0  2052/0  1751/0  0  3548/0  1528/0  295/0  6ناحیه
  1215/0  548/0  0  0  0  1452/0  0  1007/0  7ناحیه
  2511/0  8322/0  0  0  4115/0  2543/0  1023/0  1283/0  8ناحیه
  821/0  1712/0  723/0  0  1418/0  1215/0  2311/0  93101/0  9ناحیه
  802/0  481/0  365/0  1122/0  2102/0  243/0  221/0  1152/0  10ناحیه
  1101/0  2311/0  381/0  231/0  721/0  1081/0  0  1152/0  11ناحیه
  431/0  1069/0  1283/0  511/0  331/0  221/0  401/0  853/0  12ناحیه
  512/0  471/0  251/0  0  281/0  671/0  15285/0  251/0  13ناحیه

  171/0  253/0  0  0  728/0  678/0  0  1692/0  14ناحیه
  1828/0  921/0  331/0  0  4123/0  1412/0  521/0  261/0  15ناحیه
  2151/0  621/0  1882/0  0  3218/0  4317/0  16/0  1521/0  16ناحیه
  0  161/0  421/0  0  2251/0  171/0  0  0  17ناحیه
  103/0  1618/0  14015/0  7107/0  0  621/0  16101/0  1521/0  18ناحیه
  123/0  1181/0  371/0  871/0  3851/0  921/0  583/0  15283/0  19ناحیه

  1394 ،ي تحقیقها یافته
  

  ي هشتگانه مورد مطالعهها و وزندهی به شاخص )Dj(انحراف معیار  )Ej(آنتروپی : 3جدول
  معیارها

  جهانگردي.پذیرایی  ورزشی  تجاري  وزن دهی
بهداشتی 

  آموزشی  فرهنگی  مذهبی  درمانی
  فضاي سبز

  
Ej 93/6  712/3  171/5  83/3  81/4  81/4  521/4  018/3  
Dj  12/5-  1/2 -  15/4-  17/2-  3/12-  83/1-  19/2-  2/12-  
  48/0  ./.35  ./.32  /.102  ./208  ./073  /.093  /.198  وزن

  1394 ،ي تحقیقها یافته منبع:
  

ازي ماتریس ساز نرمال  بعدوم: در این مرحله س همرحل
ـــمی ـــ متص ـــرگی ـــ وزن (W)ا ي معیاره ـــد. ده ی ش

انون در روپی شـتي تلفیقی مانندآنها روش ،منظور بدین
  .ه شدتکار گرف این تحقیق به

مـاتریس  ،چهارم: پس از وزنـدهی بـه معیارهـا همرحل
و  شـود میت آمـده ضـرب سـوزن بـه د شده در نرمال

  .)4(جدولد آی ت میسماتریس نرمال وزنی به د
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  گانه شهر قزوین  19ي نواحی ها ماتریس نرمال شده وزنی کاربري: 4جدول
  کاربري

بهداشتی   مذهبی  فرهنگی  آموزشی
  درمانی

جهانگردي و 
  پذیرایی

  فضاي سبز  تجاري  ورزشی
  ناحیه
  008/0  060/0  051/0  023/0  021/0  018/0  039/0  020/0  1ناحیه
  016/0  043/0  0  037/0  035/0  021/0  41/0  018/0  2ناحیه
  012/0  048/0  033/0  035/0  031/0  021/0  038/0  023/0  3ناحیه
  12/0  14/0  032/0  057/0  036/0  021/0  039/0  022/0  4ناحیه
  012/0  047/0  0  037/0  042/0  021/0  041/0  018/0  5ناحیه
  231/0  011/0  020/0  042/0  0  021/0  041/0  018/0  6ناحیه
  120/0  521/0  0  0  0  1892/0  0  010/0  7ناحیه
  231/0  02381/0  0  0  0411/0  0251/0  0121/0  01703/0  8ناحیه
  0211/0  01171/0  621/0  0  118/0  1151/0  0241/0  01623/0  9ناحیه
  421/0  0521/0  03501/0  121/0  02401/0  221/0  0171/0  1521/0  10ناحیه
  1101/0  251/0  03817/0  221/0  831/0  0121/0  0  0141/0  11ناحیه
  431/0  171/0  148/0  481/0  0282/0  221/0  21/0  231/0  12ناحیه
  0211/0  0481/0  0481/0  0  251/0  078/0  01651/0  221/0  13ناحیه

  0171/0  251/0  0  0  031/0  52/0  0  071/0  14ناحیه
  0171/0  93/0  039/0  0  48/0  14/0  023/0  131/0  15ناحیه
  022/0  0228/0  0153/0  0  023/0  43/0  111/0  0121/0  16ناحیه
  0  1252/0  0831/0  0  0611/0  015/0  0  0  17ناحیه
  010/0  012/0  043/0  0521/0  0  071/0  014/0  123/0  18ناحیه
  012/0  012/0  038/0  082/0  035/0  092/0  052/0  011/0  19ناحیه

  1390 ،منبع: طرح توسعه و عمران حوزه نفوذ شهر قزوین
  

در را بهترین و بدترین هر یک از مقـادیر  مرحله پنجم:
 j fو  j f ترتیـب  کنیم و بـه هر معیار را شناسایی می

  .نامیم می
+F             )3فرمول (

j= Max fij       ,i=1,2,…,m  
                                   f-

j=min fij ,j=1,2,,…,n 

+fجایی که 
j  معیاربهترین راه حل ایده آل مثبت براي  

jام وf -j  بدترین راه حل ایده آل منفی براي معیار  jام. 
+fاگر تمامی 

j  را به هم پیوند بزنیم یک ترکیـب بهینـه
خواهیم داشت که بیشترین امتیاز را خواهد داد کـه در 

  .طور است نیز همین fjمورد 
  

  باالترین و پایین ترین ارزش معیارها :5جدول
 /ها ارزش

  معیارها
  تجاري  ورزشی  جهانگردي  بهداشتی  مذهبی  فرهنگی  آموزشی

فضاي 
  سبز

Fi+ 022/0  039/0  012/0  022/0  016/0  041/0  040/0  016/0  
Fi- 017/0  025/0  014/0  025/0  022/0  021/0  031/0  012/0  

  1394 ،ي تحقیقها یافته
 

محاســبه شــاخص مطلوبیــت و فاصــله  مرحلــه ششــم:
  ها گزینه

این مرحله محاسبه فاصـله هـر گزینـه از راه حـل 
آل و سپس حاصل جمع آنها براي ارزش نهایی بـر  ایده

  :اساس روابط ذیل است

  )4فرمول (
    푆 =  = 1푊 	(푓 − 푓 )/(푓 − 푓 )  

  )5(فرمول 
    푅 = 푀퐴푋[푊 (푓 − 푓 )/(푓 − 푓 )]  
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ام از راه حـل i بیانگر نسبت فاصـله گزینـه Siجایی که 
بیـانگر نسـبت  Ri) و ایده آل مثبـت (بهتـرین ترکیـب

آل منفــی (بــدترین  ام از راه حــل ایـدهi فاصـله گزینــه
بدست  Riترکیب) میباشد. برترین رتبه بر اساس ارزش

بـه دسـت Ri  رتبـه بـر اسـاس ارزشبدترین و  آید می
و  Liترتیب همان  L1iبه  Siو Riبه عبارت دیگر  آید. می

  .در روش الپی متریک هستند

  
  Riو    S:ا در ماتریس تصمیم گیري و محاسبهن معیارهاضریب اوز: 6 جدول

  کاربري
  مذهبی  فرهنگی  آموزشی

بهداشتی 
  درمانی

جهانگردي 
  و پذیرایی

  تجاري  ورزشی
فضاي 

  ناحیه  GJ RJ  سبز
  072/0  170/0  020/0  020/0  072/0  013/0  06/0  030/0  062/0  010/0  1ناحیه
  039/0  217/0  016/0  120/0  0  063/0  021/0  028/0  043/0  010/0  2ناحیه
  0582/0  215/0  08/0  023/0  017/0  077/0  025/0  024/0  052/0  000/0  3ناحیه
  028/0  317/0  04/0  031/0  052/0  021/0  028/0  022/0  038/0  019/0  4ناحیه
  060/0  3052/0  07/0  035/0  0  010/0  010/0  020/0  052/0  020/0  5ناحیه
  168/0  0671/0  02/0  012/80  0202/0  0  0  010/0  017/0  041/0  6ناحیه
  071/0  521/0  012/0  52/0  0  0  0  015/0  0  041/0  7ناحیه
  0124/0  328/0  028/0  093/0  0  038/0  038/0  022/0  017/0  031/0  8ناحیه
  114/0  283/0  09/0  017/0  060/0  0138/0  0138/0  012/0  022/0  020/0  9ناحیه
  1128/0  215/0  08/0  051/0  031/0  022/0  022/0  021/0  021/0  018/0  10ناحیه
  113/0  178/0  012/0  028/0  03/0  052/0  052/0  017/0  0  012/0  11ناحیه
  128/0  165/0  053/0  010/0  013/0  032/0  032/0  022/0  017/0  015/0  12ناحیه
  122/0  195/0  051/0  0428/0  024/0  0354/0  0354/0  078/0  015/0  014/0  13ناحیه
  141/0  123/0  018/0  021/0  0  0651/0  0651/0  075/0  0  016/0  14ناحیه
  151/0  127/0  018/0  083/0  035/0  0381/0  0381/0  014/0  041/0  015/0  15/ناحیه
  118/0  218/0  021/0  052/0  017/0  022/0  022/0  052/0  0161/0  0017/0  /16ناحیه
  112/0  170/0  0  017/0  082/0  0521/0  0521/0  012/0  0  0  177ناحیه
  119/0  61/0  012/0  014/0  015/0  0  0  071/0  016/0  019/0  18ناحیه
  120/0  0102/0  012/0  0120/0  041/0  033/0  033/0  092/0  596/0  012/0  19ناحیه

 1390 ،منبع: طرح و عمران حوزه نفوذ شهر قزوین

  
  محاسبه مقدار ویکور مرحله هفتم:

بـه صـورت زیـر تعریـف  ها iاین مقدار براي هر یک از 
   :شود می

Qi      )6فرمول ( = v ∗					
∗ + (1 − 푉)

∗
∗ 

  
  شرط اول: 
ي اول و دوم ها ترتیـب، گزینـه بـه A2و   A1که در آن 
=DQ  هستند و

( )!
  تعداد آلترناتیوها است.  Iو  
DQ=1/(10-1)=0.111   148/0و > )A1(Q _  )A2 (

Q  با توجه به این که مقدارQ  (گزینـه) براي آلترنـاتیو

 32/0آلترناتیو اول برابـر بـا  و براي 0,041دوم برابر با 
  باشد. می

  شرط دوم:
یا   Sاین است که گزینه اول باید هم چنین از نظر 

R  1،2،13نیـز بهتـرین رتبـه را داشـته باشـد. نــواحی 
، هسـتند  R, Qو  S از نظر شاخص داراي بهترین رتبه

؛ داردتـرین رتبـه را دارا بر Rو   Sي ها از نظر شـاخص
. ناحیـه یـک شـهر شـود میبنابراین، شرط دوم تاییـد 

. دهـد میبرتـرین رتبـه را بـه خـود اختصـاص  ،قزوین
نشاندهنده رتبه و سـطح بنـدي نـواحی شـهر  7جدول
بر اساس میزان برخورداري از خـدمات عمـومی  قزوین

.با عنایت به شاخص ویکور نتـایج وضـعیت شهري است



 145                                                                                          ...فضایی عدالت رویکرد با شهري خدمات توزیع فضایی هاي نابرابري تحلیل

گانه شهر قزوین بیـانگر آن 19در نواحی عدالت فضایی 
اســت کــه عــدالت فضــایی بــر اســاس توزیــع عادالنــه 

 انجـام نشـده اسـت. ها دسترسی بـه خـدمات و سـرانه
 Qبا امتیـاز  1در بیان عدالت فضایی ناحیه  کهطوري به

بــا  13و ناحیــه  041/0بــا امتیــاز  12و ناحیــه  032/0
ــاز  ــه Q 041/0امتی ــب ب ــطح  داراي ترتی ــترین س بیش

نتایج  .هستنددر شهر برخورداري از امکانات و خدمات 
دهنده آن است که سـطوح  نشان ویکور حاصل از روش

ــادل  ــزوین متع ــهر ق ــواحی ش ــتن ــزان  در و نیس می
هاي مورد مطالعه شـکاف وجـود  برخورداري از شاخص

دارد.

  

  مدل ویکوربر اساس  ها و رتبه بندي نهایی گزینه Qمحاسبه مقدار : 7جدول 
  رتبه  Qiمقدار   جمعیترتبه    نواحی شهري

1  18  032/0  1  
2  10  043/0  5  
3  12  047/0  6  
4  14  051/0  9  
5  11  050/0  8  
6  15  0821/0  16  
7  5  826/0  14  
8  9  841/0  17  
9  19  832/0  15  
10  6  048/0  7  
11  8  042/0  4  
12  4  039/0  2  
13  13  041/0  3  
14  16  848/0  15  
15  3  623/0  12  
16  2  512/0  10  
17  17  889/0  17  
18  7  712/0  18  
19  1  618/0  11  

  1394محاسبات نگارنده  منبع:
  

توزیع فضایی جمعیت در نواحی شـهري قـزوین   
ــی  ــرایب آنتروپ ــاس ض ــه: براس ــل  ب ــور تحلی منظ

در نـواحی هاي فضایی توزیع خـدمات شـهري  نابرابري
گانه شهر قزوین از مدل آنتروپی بهره گرفتـه شـده 19

توان به میـزان تعـادل  با استفاده از این مدل می است.
فضایی استقرار جمعیت و تعداد شهرها در سطح شبکه 

نیـا و  و ملی پی بـرد (حکمـت اي منطقهشهري استانی 
بـه واسـطه ایـن مـدل میتـوان  .)190 :1385، موسوي

  .ارزیابی کرد تعادل یا عدم تعادل را

 شـاخص ثیر وجـوديتـأ بیـانگر مدل این واقع، در
 تمرکـز یـا اشکال  تعـادل از یک هر تحقق در جمعیت

 و صفر بین اي دامنه آنتروپی ضریب. است مطالعه مورد
  باشـد، نزدیکتـر یـک بـه مقـدارآن چـه هر و دارد یک

 باشد، نزدیکتر صفر به چه هر و تر توزیع عادالنه یانگرب
گفتــۀ  بــه .اســت متعــادلتوزیــع  و جهــت در بیــانگر

 مقـدار و دالنـهکامـل عا بیانگر توزیـع یک دیگر،مقدار
ایـن به واسـطۀ  .است نامتعادل کامل توزیع بیانگر صفر

.بـا ارزیـابی کردتعادل یا عـدم تعـادل را  توان میمدل 
توجه به ضریب آنتروپی پـراکنش جمعیـت در نـواحی 
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که بیانگر تعادل  74152/0گانه شهر قزوین برابر با  19
نامتناسب در پراکنش فضایی جمعیت در سـطح شـهر 

  قزوین است.
 ،تعـیجم پراکنش و پراکندگی عوامل از دیگر یکی

 میـزان ،ها بررسـی اساس بر .ستا تجمع تراکم میزان
ــراکم ــالص ت ــاالترین ناخ ــزان ب ـــت می ــان در راکمـ  می

 درصـد و 20/9با  19ترتیب ناحیه  به شهري، یـــنواح
درصد به  82/7با  15درصد و ناحیه  62/8با  16ناحیه 

 31/1بـا  9ترتیب بیشترین درصـد جمعیـت و ناحیـه 
ي آخــر ها درصـد در رتبـه 75/1بــا  1درصـد و ناحیـه 

  جمعیت قرار دارند.
 تـراکم برايآنتروپی در نواحی مذکور ضریب مقدار
 کالبـدي در توسعه نسبی تمرکز وجود بیانگر جمعیتی

 شـهر جمعیـت گفـت توان می دیگر بیان به است. شهر
 متمرکـز مشخصـیة در محـدود نسـبی طور به قزوین

 متعادلی توزیعکه  دهد می نشان لهسئم این .است شده
 هـایی بـاتراکمهدمحدو که معنی این به.ندارد وجود نیز

 تعادل دارندکه وجود باال تراکم با ییها محدوده و پایین
 نــوعی و زده همرا بــــــر جمعیــت توزیــع یکســانی و

 نظر از ایدـــنب گرچه ؛اند شده موجب را تصادفی الگوي
 بسـیاري در قزوین شهر حاشیه بافت در که داشت دور

 امـا ،گـردد می مشاهده کمبودهاي زیادي ها کاربري از
 هدفمند و منظم طور به نیز است ودـــموج ه+ك آنچه

 شـهر افتـــب يهـا حوزه برخـی در .استنشده  توزیع
 پـایی بسـیار جمعیـت تـراکم 6،9،13،14 مثل نـواحی

ــوده ــانه و نب ــوع از ییها نش ــدگی وق ــهري پراکن  در ش
 ضـریب میـزان بررسـی. شـود می دیده آتی يها توسعه

 در نـواحی حتمسا و یتجمع بین پیرسون همبستگی
 234/0 سطح معنـاداري با -143/0 رقم  SPSSافزار نرم
 ،قـتحقی در کـهآن اسـت  بیـانگر که دهد می نشان را

 حتمسـا بـا مطابق ،قزوینشهر  نواحی پذیريتعیجم
 تـأثیر بیـانگر ارقـام ایـن واقع در. ستنی نواحی موجود

 اشـکالز ا یـک هـر تحقق در یتجمع شاخص وجودي
  جمعیت است. تمرکز یا تعادل

  
  براساس مدل آنتروپیگانه شهر قزوین  19پراکنش جمعیت در نواحی : 8جدول 

  ناحیه  Pi InPi  Pi(InPi)  درصد جمیت  تراکم ناخالص  جمعیت  شاخص
1  5868  153/8  75/1  1125211/0  812/3 -  33121/0 -  
2  17390  18/163  18/5  217211/0  3821/1-  36721/0-  
3  16133  148  81/4  2042112/0  3721/1-  35221/0 -  
4  11314  6/151  37/3  12953/0  2521/2-  34252/0 -  
5  16762  1/167  5  2024231/0  333/1 -  35281/0 -  
6  10266  8/103  3/06  12251/0  2431/2-  33181/0 -  
7  23257  139  93/6  417829/0  6252/1 -  401011/0-  
8  20533  3/150  12/6  374217/0  3812/1-  38283/0 -  
9  4400  5/24  31/1  1115181/0  7821/3-  31283/0 -  
10  23257  8/124  93/6  424281/0  7212/1-  39428/0 -  
11  20952  6/139  24/6  372618/0  7415/1-  39281/0 -  
12  25561  5/175  62/7  394281/0  7431/1-  40111/0 -  
13  13619  4/99  06/4  14388/0  2381/2-  34128/0 -  
14  8800  6/83  62/2  114281/0  4521/3-  341252/0-  
15  26400  6/109  87/7  415218/0  1752/1-  40121/0 -  
16  28914  147  62/8  428312/0  1841/1-  41283/0 -  
17  8813  9/55  63/2  1115211/0  121/3 -  23128/0  
18  22419  7/51  68/6  407821/0  7511/1-  38218/0  
19  30875  9/52  20/9  441223/0  1982/1-  41128/0  

  1394 ،منبع:طزح عمران و توسعه شهر قزوین محاسبات نگارنده
 



 147                                                                                          ...فضایی عدالت رویکرد با شهري خدمات توزیع فضایی هاي نابرابري تحلیل

ي ها یکی از روش: بندي نواحی شهري رتبه و سطح
سنجش عدالت فضایی در سطح نواحی شهري ارزیـابی 
تناســب بــین سلســله مراتــب جمعیتــی و میــزان 
برخــورداري شــهروندان از خــدمات عمــومی در ســطح 

توان بـه  با شناخت این موضوع می نواحی شهري است.
اختالف موجود در سطح نواحی شـهري وجود شکاف و 

 .پی برد
بندي نواحی شـهري قـزوین در زمینـه  رتبهنتایج 

در نوسـان  9721/0تـا  4382/0درجه برخورداي بـین 

این عدد هر اندازه که به صفر نزدیک باشد نشان  .است
دهنده برخورداي بهتر خدمات شهري است و هر اندازه 

برخـورداري از به یک نزدیک باشد نشان دهنـده عـدم 
خدمات مناسب محله از خدمات عمومی است.با توجـه 

که نشـان دهنـده رتبـه و سـطح  9 به اطالعات جدول
بندي محالت شهر قزوین بر اساس میزان برخـورداري 

گانـــه از خـــدمات عمـــومی  19شـــهروندان نـــواحی 
بهداشـتی  مـذهبی، فرهنگـی، ي آموزشـی،ها (شاخص
  .فضاي سبز) ورزشی و تجاري، جهانگردي، درمانی،

 
  نتایج رتبه بندي نواحی شهري قزوین بر اساس برخورداري از خدمات عمومی شهري: 9 جدول

رتبه   نواحی شهري
درجه برخورداري   سرمشق توسعه (Ci)  رتبه ویکور  جمعیتی

(Fi)  رتبه نهایی  

1  18  032/0  3328/4  43821/0  1  
2  10  043/0  1731/6  6741/0  5  
3  12  047/0  2721/5  5321/0  3  
4  14  051/0  2831/5  5383/0  2  
5  11  050/0  1841/5  5431/0  4  
6  15  0821/0  7611/6  6951/0  9  
7  5  826/0  2712/6  6351/0  6  
8  9  841/0  1231/7  7331/0  10  
9  19  832/0  1932/7  7421/0  11  
10  6  048/0  2421/7  7521/0  12  
11  8  042/0  4581/6  6351/0  7  
12  4  039/0  7521/6  6821/0  8  
13  13  041/0  2221/9  9241/0  17  
14  16  848/0  3821/8  83521/0  16  
15  3  623/0  4221/9  94212/0  18  
16  2  512/0  6711/9  9721/0  19  
17  17  889/0  2931/8  8331/0  15  
18  7  712/0  1521/8  8251/0  14  
19  1  618/0  4831/7  75131/0  13  

    72311/0  22322/7      میانگین
      852311/0      انحراف معیار

  1394 ،طرح جامع و حوزه نفوذ شهر قزوین و محاسبات نگارنده
  

خــدمات  درســتایــن نکــات در تاییــد پــراکنش نا
ــواحی  ــهري در ن ــومی ش ــزوین  19عم ــهر ق ــه ش گان

اســت.توزیع خــدمات بــر اســاس پــراکنش جمعیــت و 
ــه اســت. ــام گرفت ــهروندان انج ــاي ش ــدول نیازه  9 ج

 در محلـه هـر درجـه و توسـعه سرمشـق دهنـدة نشان
ــورداري ــدمات از برخ ــهري خ ــومی ش ــه اســت. عم  ک

 داراي برخورداري، نظر از محله کدام شود می مشخص
 توسـعه سرمشـق Cio رمقـدا هـر. اسـت باالترین رتبه
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اسـت؛  محلـه آن توسـعه یـافتگی نشانۀ باشد، کوچکتر
 .اشدــب می کمتر آل ایده محلۀ تا محله این فاصلۀ یعنی

 بـدینبـــاشد  بزرگتـر دارـــمق ایـن چه هر بالعکس،
 وجـود زیـادي فاصـلۀ آل ایـده محله تا که است معنی
. داشـت کمـی خواهـد یـافتگی توسعه نتیجه در دارد،

 از یـک هـر در آل ایـده نـواحیدهنـده  نشـان 9 جدول
 یـافتگی توسعه و برخورداري درجۀ. باشد می ها کاربري

هر  عدد این.بود خواهد یک تا صفر بین آمده، دست به
 دهنـدة انـنشـ اشد،ـبـ نزدیکتـر صـفر به که دازهـــان

 و هر شهري عمومی خدمات از محله رـبهت يربرخوردا
مناسـب  برخورداي عدم نشانۀ باشد یک نزدیکتر به چه

  .خواهدبود عمومی شهري امکانات و خدمات از محله
که شاخص سرمشـق بهـره  17 ،16 ،15نواحی  در

تـر اسـت دلیـل بزرگ نـواحی مندي آنها نسبت به دیگر
ــه و ــر عــدم توســعه منطق ــدر شــاخص سرمشــق  ه ق

منـدي بیشـتر  بهـره مندي کوچکتر باشد دلیل بر هبهر
  1مندي ناحیـه   این اساس سرمشق بهره است برناحیه 

 کـه از تمـامی نـواحی دیگـر کـوچکتر 3328/4معادل 
است به عنوان ناحیه بهره مند از لحـاظ برخـورداري از 

بـا شـاخص  16ناحیه  خدمات شهري  مشخص شد  و
ترین  ناحیه شـهري  به عنوان محروم 62/9 بهره مندي

 آنهـا منـدي بهره درجه که طقیشناخته شده است.منا
درجـه  کـه منـاطقی و مندتر بهره بود صفر نزدیکتر به

 مندي بهره لحاظ از بود نزدیکتر یک به آنها مندي بهره
  .داشتند تري قرار پایین مرحله در شهري خدمات

بررسی تفاوت میـزان رضـایتمندي از خـدمات    
در : گانه 19عمومی در شهر قزوین در بین نواحی 

مرحله از پژوهش به منظور تحلیل اطالعات حاصل این 
از پرسشنامه با توجه به مفهوم عدالت فضایی در زمینه 
دسترسی شهروندان به خدمات شهري و میزان رضایت 

ي ناپارمتري استفاده ها آنان از خدمات شهري از آزمون
  شده است.

  
  معناداري تفاوت رضایت بین نواحی شهري قزوین ،وسکال والیس: نتایج آزمون کر10جدول 

  آزمون
 sigسطح معناداري  df  درجه آزادي chi-square  آماره  حجم نمونه

  متغیر
  01/0  6  28/16  230  دسترسی به مراکز خدماتی

  000/0  6  83/16  230  کیفیت محیط شهري
  02/0  6  74/16  230  حس تعلق خاطر به مکان

  000/0  6  62/16  230  سرزندگی نواحی شهرينشاط و 
  000/0  6  80/114  230  عملکرد مدیریت شهري

  1394ي حاصل از پرسشنامه ها یافته منبع:
  

دهد که  نشان می 10نتایج آزمون ناپارامتري جدول
در متغیرهاي رضایتمندي از فاکتورهاي دسترسـی بـه 
مراکز خدماتی کیفیت محیط شهري حس تعلق خاطر 
به مکان و نشاط و سرزندگی نواحی شـهري در سـطح 

نتایج آزمـون کروسـکال والـیس  وجود دارد.درصد  99
در زمینه متغیـر عملکـرد مـدیریت شـهري در سـطح 

ت؛ زیـرا سـنجش اهمیت باالیی اسنواحی مورد مطالعه 
گانـه شـهر  19مـدي شـهري در نـواحی مدیریت کارآ

کیفیت سطح کیفـی و حتـی  ءد در ارتقاتوان میقزوین 
چگونگی دسترسی به خدمات توسط شـهروندان مـوثر 

به لحاظ آمـاري میـزان  6 طبق نتایج جدول واقع شود.

رضایت از عملکرد مـدیریتی بـین شـهروندان متفـاوت 
) در Chi-squre )80/114مقــدار آزمــون آمــاره  اســت.

تفــاوت معنــاداري را  01/0ســطح خطــاي کــوچکتر از 
این نکته در تایید تفاوت معناداري بـین  .دهد مینشان 

از عملکرد مدیریت شهري در بـین شـهروندان  رضایت
ا بـه رو بنـ از ایـن سـازد. نواحی مورد مطالعه آشکار می

توزیع بهینـه خـدمات  زعم شهروندان مدیریت شهري،
ســته اســت بــه شـهري و ترســیم عــدالت فضــایی نتوان

نتـایج بررسـی و تحلیـل  موفقیـت کامـل دسـت یابـد.
دان ساکن در نواحی شهرون ،دهد مینشان  ها پرسشنامه

ـــه 16و 15و 13 ـــه ب ـــب رتب از  19و 18و 17ي ها ترتی
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ــزوین را  ــد و خــدمات عمــومی شــهري ق کســب کردن
عملکـرد مـدیریت شـهري کمترین میزان رضایت را از 

 دارنـد.از درجه برخورداري باالیی  3و4و1نواحی  دارند.
میزان رضایت شهروندان به صـورت نسـبی ابـراز شـده 
است.از این رو از دیدگاه جامعه آمـاري کـارکرد بهینـه 
مدیریت شهري در زمینه برقراري عـدالت و دسترسـی 

د از توانـ میبه خدمات مختلف در سطح نواحی شـهري 
ي فضایی کاسـته و زمینـه را بـراي ها پیدایش نابرابري

و بهــره منــدي از خــدمات  هــا توزیــع عادالنــه کاربري

عمومی با توجه بـه الگـوي سلسـله مراتبـی در سـطح 
الزم به ذکر است که تفـاوت  نواحی شهري فراهم آورد.

گانه شهر قـزوین بیـانگر متفـاوت 19رضایت در نواحی 
ی شـهري اسـت و ایـن در نـواح ها بودن توزیع فرصـت

د تمایز بین نواحی شهري را بـه وجـود توان میشاخص 
ا در سطح نواحی عدالتی فضایی ر آورده و در نهایت بی

لـذا در ایـن بخـش از آزمـون نمـون سـازد؛ شهري ره
Anova  جهت مقایسـه میـانگین میـزان دسترسـی در

  پردازیم. سطح نواحی مورد مطالعه می
  

  در میزان دسترسی به خدمات عمومی شهري )Anova(نتایج حاصل از آنالیز واریانس : 11 جدول
 سطح معناداري  آماره F  میانگین جذورات  درجه آزادي  مجموع جذورات  ها گروه  متغیر

Sig 
میزان دسترسی 

خدمات به 
تفکیک نواحی 

  شهري

  000/0    353/523  8  421/5233  ها بین گروه
  000/0  23/412  83/1  3241  251/8241  ها درون گروه

  000/0      3218  672/12474  مجموع

  1394ي حاصل از پرسشنامه ها یافته ماخذ:
  

داري کـه کـوچکتر از  نتایج حاصل از سـطح معنـی
داري در  معنـیاست در جدول فوق بیانگر تفاوت  05/0

گانـه  19نـواحی ارتباط با میزان دسترسـی هریـک از 
شهر قزوین در دسترسی به خدمات عمـومی در سـطح 

ــی دیگــر در درون گروه ــا شــهر اســت و از طرف ــز  ه نی
دسترسـی  میزان اختالف معناداري در ارتباط با تفاوت

لـذا ومی توسط شهروندان به چشم میخورد؛خدمات عم
یت شهروندان از عملکرد که میزان رضا رسد میبه نظر 

یـه خـدمات رسـانی از امدیریت شهري در ارتباط بـا ار
شـهر  گانـۀعدالت فضایی در بـین نـواحی نـوزده منظر

مـدیریت  طور بـارزي بـا هـم متفـاوت اسـت. قزوین به
یک و دوازده شـرایط بهتـري در انجـام وظـایف  نواحی

ي ها د و شـهردارينـخود نسـبت بـه سـایر نـواحی دار
باید تـالش بیشـتري در جهـت بهبـود و نواحی هجده 

  د.نارتقاي کیفیت زندگی شهروندان داشته باش
ي شهروندان در باب رضایت ها تحلیل دیدگاهنتایج 

 ،گانـه شـهر قـزوین 19از خدمات شهرداري در نواحی 
نشانگر عملکرد نه چندان مطلـوب شـهرداري در ارائـه 

باشد. به طوري کـه میـانگین  خدمات به شهروندان می
نظرات شهروندان بیانگر رضایت کمتر از حد متوسط از 

نتـایج محاسـبات نشـان  عملکرد شهرداري بوده اسـت.
ناحیـه یـک و  که بهترین شـاخص مربـوط بـه دهد می

که این ناحیـه را بـا اخـتالف دوازده شهر قزوین است، 
بـه کـامال زیادي نسـبت بـه سـایر نـواحی در رت تقریبا

ین محروم ترین ناحیـه همچن برخوردار قرار داده است؛
از لحــاظ برخــورداري از خــدمات (رتبــه برخــورداري) 

د که بعـد از انجـام محاسـبات باش قزوین می 16 ناحیه
 ترین شـاخص را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. پایین
شـهر  ي خدمات عمـومیها ي مربوط به شاخصها داده

قزوین، حاکی از عدم انطباق آن با سطح عدالت فضایی 
ي ها هجده شهر قـزوین از منظـر شـاخص. ناحیه است

ر وضـعیت نـابرخورداري محسـوب د ،خدمات عمـومی
بطوري که شهروندان در ایـن نـواحی از نظـر  ،شود می

استفاده و بهره برداري از خـدمات عمـومی نسـبت بـه 
ي بیشتري را پرداخت می نمایند. ها دیگر نواحی هزینه

با استناد به اطالعات موجود و ارقام به دسـت آمـده از 
دلیل این اخـتالف و تفـاوت در توزیـع  توان میجدول 

  فضایی خدمات را در بین نواحی شهر قزوین بیان کرد.
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  نتیجه گیريبندي و  جمع
توزیـع عادالنـه امکانــات و  ،هـدف عـدالت فضــایی

خدمات شهري در سطح فضاهاي شهري اسـت کـه در 
ي هـا صورت عدم رعایت آن باعث شکل گیري نابرابري

در  فضایی و رشد ناهماهنگ نواحی شهري خواهد شد.
این پژوهش سعی شد پراکنش خدمات شهري از منظر 

اسـتفاده  منظور بدین د.درارزیابی گ عدالت فضایی مورد
، از تقســیمات درون شــهري هــا کاربري هســراناز آمــار 

و  تـه در طـرح تفصـیلی شـهر اسـتفاده شـدانجام گرف
از  قـزوینگانـۀ شـهر  نـوزدهمیزان برخورداري محالت 

ي هـا داده .گردیـدخدمات عمومی شهري مورد بررسی 
ي خـدمات عمـومی شـهر قـزوین ها مربوط به شاخص

 حکایت از عدم انطباق آن حتی با حداقل سطح عـدالت
ــدا  ــور ابت ــن منظ ــه ای ــتیابی ب ــراي دس فضــایی دارد.ب

ي مـوثر در عـدالت فضـایی بـا روش ویکـور ها شاخص
ــزان  ــه دســت آمــده می ــایج ب ــر اســاس نت تحلیــل و ب
برخورداري نواحی نوزده گانه شـهر قـزوین از خـدمات 

ایــن  عـــد مکـــانیدر بُ شــهري محاســبه شــده اســت.
 قـزوین شهري نواحیپژوهش حاضر نیز تکنیک ویکور 

اسـت  ن برخورداري رتبه بندي کـرده را بر اساس میزا
دهنـده تفـاوت فـاحش در میـزان  کـه ایـن امـر نشـان

ـــین  ـــات و خـــدمات شـــهري ب برخـــورداري از امکان
تـرین آن اسـت. از  تــا محـروم نـواحیبرخوردارترین 

شاخص کاربري خدمات مشاهده گردید که  8محاسبه 
 رونـد یکسانی نداشـته ،مختلـف نواحیاین شاخص در 

مدل ویکور نیز که براي تعیین میزان نـابرابري از  .است
ي خدماتی موجود در هر ناحیه بـه کـار ها طریق سرانه

 17و  8دهنده میزان نـابرابري نـواحی  گرفته شد نشان
بـا  1نتایج حاصل از مدل ویکور نشان داد ناحیه  .است

و ناحیـه  Q41/0بـا امتیـاز  12و ناحیـه  Q32/0امتیاز 
ــاز  13 ــا امتی ــب بیشــترین ســطوح  Q41/0ب ــه ترتی ب

از امکانات و خـدمات در نـواحی شـهري  را برخورداري
 17و ناحیـه  Q 841/0با امتیاز  8و ناحیه  دارندقزوین 

ي جدول قـرار ها در پایین ترین رده Q 889/0با امتیاز 
این مقاله نشان داده است که در طی دهه اخیـر، دارند.

بر هـم خـورده و  قزوین ت در مناطق شهرتوزیع جمعی
ـد زنـگ خطـري بـراي گسسـتگی عـدالت توان میاین 

در این ارتباط با توجه به اینکـه جمعیـت  .فضایی باشد
تــرین عامــل در تخصــیص امکانــات و  بــه عنــوان مهــم

دست  نتایج به ،شود خدمات مختلف شهري شناخته می
تاکسـونامی، آمده در این زمینـه بـا اسـتفاده از آنـالیز 

نظمی در پـراکنش خـدمات  دهدکه نوعی بی نشان می
، بویژه در رابطه با فاکتور قزوینمختلف شهري در شهر 

ضریب آنتروپـی  .بسیار مهمی چون جمعیت وجود دارد
گانه شهر قـزوین برابـر  19پراکنش جمعیت در نواحی 

است که بیانگر تعادل نامتناسب جمعیـت  74152/0با 
ترتیـب بـا  بـه 15 و 16، 19نـواحی کـه  طوري هاست ب

 .دارنـد درصد بیشترین جمعیت را 82/7و  62/8 ،20/9
توزیع خدمات شـهري متناسـب بـا نیازهـاي منـاطق، 

ي توزیــع شــده و فضـاهاي شـهري مــورد هـا کاربري
د باعـث افـزایش توان میاستفاده شهروندان نباشد، خود 

 تراکم جمعیت در مناطق دیگر گـردد، کـه این مسـئله
بلکـه باعـث  ،نه تنها بـه نفـع شـهروندان نخواهـد بـود

برخـی از شـهروندان نیـز از توزیــع خــدمات  شود می
همچنــین نتــایج  ؛شــهري مناســب برخــوردار نگردنـد

ــا اســتفاده از  بخــش دیگــري از بررســی حاضــر کــه ب
گانۀ شـهر انجـام شـد، هنوزد نواحیپرسشنامه در میان 

مختلـف از ایـن میزان و چگونگی برخورداري محـالت 
زیـرا  ؛دانـد خدمات را مغایر با اصول عدالت فضایی مـی

وضعیت موجود خدمات شهري موجب نارضایتی بیشتر 
 .شــهر، از خــدمات موجــود شــده اســت نــواحیاهــالی 

ریــزي در خصــوص توزیــع  بنــابراین توجــه بــه برنامــه
عادالنـه خـدمات شــهري نــه تنهــا تحقــق عـدالت 

د از بـروز توانـ میدارد، بلکـه در بـر براي شهر را فضایی
شـــکاف و نــــابرابري خــــدمات در بــــین منــــاطق 

ــد ـــوگیري نمای ــترین  .جل ــژوهش بیش ــن پ ــایج ای نت
همسویی را در بین تحقیقات داخلی با نتایج پژوهشـی 

ــاران ( ــی و همک ــاران  ) و احــد1386وارث ــژاد و همک ن
) دارد. هرچند که به دلیل فاصله زمانی کـه در 1392(

ي دو هــا پــژوهش وجــود داشــته اســت اولویتاجــراي 
زیرا در تحقیـق  یی را دارند؛ها یق با همدیگر تفاوتتحق

مذکور اشاره شده است کـه توزیـع خـدمات در سـطح 
شـده  يتـاثیر گـذارمنجر بـه نیز ن مناطق شهر اصفها

است. نتایج تحقیق حاضـر در شـهر قـزوین عـالوه بـر 
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س سـازد بـر اسـا مسائل مطرح شده خـاطر نشـان مـی
ي مدل ویکتور نـوعی بـی نظمـی در پـراکنش ها یافته

د توانـ میخدمات در رابطه با جمعیت وجـود دارد کـه 
اي براي گسستگی عدالت فضایی در شهر قـزوین  زمینه
بیشـترین  ،در بین تحقیقات خارجی این تحقیـق باشد.

ــامیرال ( ــا تحقیــق ک ــه 2014همســویی را ب ) در زمین
دالت فضــایی و ارتبــاط توزیــع فضــایی خــدمات بــا عــ

بـه خـدمات شـهري دارد و را دستیابی برابر شهروندان 
قزوین بیـانگر ایـن برتري پژوهش انجام گرفته در شهر 

یزان و چگونگی برخورداري محـالت موضوع است که م
اي در نارضــایتی بیشــتر اهــالی  عامــل عمــده ،مختلــف
  گانه شهر قزوین است. 19نواحی 

  
  پیشنهادها

  بـه توسـعه  18 و 8ناحیـه در نواحی محروم مثـل
 خدمات آموزشی، بهداشتی، در مان، پارك و فضاي

بنـابراین سبز و تجهیـزات شـهري پرداختـه شـود؛ 
توجه به برنامه ریـزي در خصـوص توزیـع عادالنـه 
خدمات شهري نـه تنهـا تحقـق عـدالت فضـایی را 

روز د از بُـتوانـ میبراي شهر قزوین در بردارد بلکـه 
در بین نواحی جلـوگیري  شکاف و نابرابري خدمات

 کند.
  از مسئله یکی  9از میان نواحی شهر قزوین، ناحیه

بنـابراین اختصـاص  دارترین نواحی شـهري اسـت؛
ــویژه  هــا کاربري ــاز محــالت ب و خــدمات مــورد نی

محالت کم برخـوردار و پرجمعیـت جهـت ارتقـاي 
کیفیت زندگی و رضایتمندي آنان در جهت کاهش 

اجتماعی، مقوله اي ضـروري ي فضایی و ها نابرابري
و مهم می باشد که با مفهـوم و معیارهـاي عـدالت 

 فضایی ارتباط مستقیمی دارد.
 ّبـه  6،8ی و کیفـی خـدمات در نـواحی توسعه کم

بـه منظور ارتقاء دسترسی شهروندان نواحی مذکور 
که ایـن نـواحی عـالوه بـر سـطح  طوري امکانات به

رگیـري پایین کیفیت زندگی ساکنان، به علـت قرا
در بافت قدیم و فرسوده شهري، کمتر مورد توجـه 
خدمات شهري قرار گرفته است. برخی ساکنان نیز 

از مهاجران بوده و حس تعلق کمتـري بـه محـیط 
 زندگی دارند و تمایل به مشارکت کمتري دارند.

 دسترسی شهروندان بـه ع در نظر گرفتن عامل شعا
خدمات بـا توجـه بـه تمرکـز جمعیـت در نـواحی 

توزیع متعادل و همگون خدمات و امکانـات  6،8،9
نسبت به عامل جمعیت در سطح محالت به طوري 
که محالتی که جمعیت بیشتري را دارند، خـدمات 

 متناسب با جمعیت خود دریافت کند.
 به گسترش خدمات در نواحی نیمـه  توجه همزمان

) در طی یک برنامـه میـان 3،4،5 برخوردار (نواحی
ه این نکته منجر بـه کـاهش مدت ضروري است ک

شکاف خدماتی در این نواحی خواهد شد و در بلند 
گانـه شـهر  19مدت نظم فضـایی در بـین نـواحی 

 قزوین تحقق پیدا خواهد کرد.
  ز بنـدي ویکتـور امتیـا که در رتبه 1،12،13نواحی

اند در آینـده از لحـاظ توزیـع  بیشتري کسب کرده
 17،18نواحی خدمات در اولویت اخر قرار گیرند و 

اند در اولویت برنامـه  که امتیاز کمتري کسب کرده
 عدالت فضایی قرار گیرند.

 در بـین  هـا با وجودي که سـرانه برخـی از کاربري
اما در عمل چنین  ،مناسب است 13 ،12 ،1نواحی 
مات بـه یی از کیفیت الزم براي ارائه خـدها کاربري

لـذا ارتقـاء کیفیـت  شهروندان برخـوردار نیسـتند؛
ــاهش  ــا رویکــردي جــدي در جهــت ک خــدمات ب

 .رسد میي فضایی ضروري به نظر ها نابرابري
  بــا توجــه بــه اینکــه بیشــتر نارضــایتی شــهروندان

ــا براســاس آزمون ــاوت ه ــه تف ــوط ب ــاري مرب ي آم
 ؛گانه شهري اسـت 19عملکرد مدیریتی در نواحی 

ز با ایجـاد نهادهـاي نظـارتی ا شود میلذا پیشنهاد 
رویکردهاي مشارکتی بهره گرفته شـود. در زمینـه 

 در ارائـه خـدمات شـهري مهـم ها توجه به واقعیت
ترین راهکار کوتاه مدت، شناسایی الگوهاي رفتاري 

گانه شـهر قـزوین برنامـه  19شهروندان در نواحی 
ي هـا و روش ها مدت در زمینه هـدایت برنامـه بلند

 اجرایی در این نواحی شهري قزوین است.
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