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  چکیده

اساس . ریزي شهري و عدالت اجتماعی در شهر، عدالت توزیعی است نقطه اشتراك برنامه

ه خدمات شهري نیز توجه به دو معیار قابلیت دستیابی و چگونگی پراکنش فضایی توزیع عادالن

هدف این پژوهش تحلیل تعادل فضایی دسترسی به خدمات شهري در شهر . باشد خدمات می

هاي مورد نیاز با روش  داده. باشد تحلیلی می - روش تحقیق از نوع توصیفی. باشد اقلید می

محله شهر اقلید  15جامعه آماري، شهروندان . آوري شدپیمایشی و ابزار پرسشنامه گرد

براي . خانوار تعیین گردید 381حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران، برابر با . باشند می

اي، آزمون فریدمن، ضریب همبستگی اسپیرمن، و تکنیک  تک نمونه tها از آزمون  تحلیل داده

VIKOR  وAHP دسترسی به خدمات در سطح محالت بر که داد نتایج نشان . استفاده شد

بر حسب تکنیک ویکور، محله . اي داراي تفاوت معناداري است تک نمونه tاساس آزمون 

 971/0بیشترین دسترسی به خدمات شهري و محله زینبیه با مقدار  0004/0آباد با مقدار  حسین

یز در شهر اقلید، مابین بر حسب ضریب همبستگی اسپیرمن ن. کمترین دسترسی را داشته است

درصد اطمینان، رابطۀ معنادار و  99دسترسی فضایی به خدمات و کیفیت زندگی در سطح 

اما بر اساس همین ضریب مشخص گردید که در شهر اقلید بین دسترسی . مستقیمی وجود دارد

 بر حسب نتایج آزمون فریدمن نیز محله. به خدمات و جمعیت رابطۀ معناداري وجود ندارد

در مجموع نتایج بیانگر . باشد داراي باالترین سطح کیفیت زندگی می 96/11الیاسان با مقدار 

  .باشد عدم تحقق تعادل فضایی در دسترسی به خدمات شهري در شهر اقلید می

عدالت توزیعی، دسترسی فضایی، خدمات عمومی، قابلیت دستیابی، نابرابري: هاي کلیدي واژه
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  مسئلهبیان 

از کشورها به ویژه کشورهاي در حال توسعه، رشد شتابان شهرها با در بسیاري 

ها شده است؛ از جملۀ این  هایی مواجه است که موجب ناپایداري در آن ناهمگونی

 -هاي فیزیکی ها، نابرابري در شرایط سکونت و دسترسی به زیرساخت ناپایداري

نجا که مهمترین عامل در این ارتباط، از آ) Martinez, 2009: 387. (اجتماعی است

ها به  است، بیشتر سیاست) مالی و فیزیکی(نابرابري، عدم دسترسی به منابع عمومی 

در نظام اجتماعی یا ) منابع عمومی(طور مستقیم به منظور حفظ نوعی توزیع درآمد 

شوند  هاي اجتماعی مختلف آن جامعه اتخاذ می اغلب براي باز توزیع آن میان گروه

رسد که ساز وکارهاي پنهان بازتوزیع منابع در نظام  اما بنظر می). 1376:40هاروي، (

عدالتی  ها و نیز بی ها، سبب تشدید آن پیچیدة شهري معموًال به جاي کاهش نابرابري

از سوي دیگر متأسفانه امروزه در توزیع خدمات شهري که بیشتر در . فضایی شده است

شود به معیار قابلیت دسترسی  ه انجام میهاي کاربري اراضی و معیار سران قالب طرح

هاي فضایی  بعالوه بین نابرابري. ساکنان به خدمات شهري کمتر اهمیت داده شده است

محیطی و کالبدي در سطح شهر همواره  و توزیع عادالنه خدمات و مشکالت زیست

یت یک رابطۀ چرخشی وجود دارد که همدیگر را پشتیبانی کرده و در ادامه با رشد جمع

کنند  و گسترش افقی و عمودي، شهر را به محیطی غیرقابل سکونت تبدیل می

  ).6: 1393داداشپور و همکاران، (

تواند در جهت پایداري قرار گیرد که بتواند  از سوي دیگر، توسعۀ شهري زمانی می

راهکارهایی مشخص را براي تأمین مطلوب نیازهاي خدماتی ساکنان ارائه نماید، که به 

گرش بخشی، ضعف ساختاري مدیریت شهري و فقدان مشارکت مردمی، علت ن

توانند به صورت کارا به توزیع فضایی عادالنۀ  هاي خدمات رسان شهري نمی سازمان

رسانی در یک مکان، ضمن  این در حالی است که تمرکز مراکز خدمات. خدمات بپردازند

معیت مصرف کننده را به آن ایجاد مناطق دو قطبی و باال و پایین در شهرها، هجوم ج
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اعم از (محیطی، ترافیکی، آلودگی  کند که این امر باعث فشار زیست مناطق سرازیر می

هاي مکمل و موازي و نیز  از سوي دیگر جذب کاربري. شود می... و ) صوتی و هوا

به اي که اکنون در شهرها  تشدید قطبی شدن فضایی را در شهرها به دنبال دارد، به گونه

هاي متراکم  شهرهاي واقع در کشورهاي در حال توسعه همچون ایران شاهد محیط ژهوی

  ).22: 1393مرصومی و خزایی، (باشیم  و نامطلوب که با توسعه پایدار ناسازگار است می

از این رو، با توجه به اصولی نظیر عدالت اجتماعی و فضایی، کرامت انسانی، حق 

مله مسائل مهمی که در شهرهاي کشور نیاز به یافتگی، از ج برخوداري و حق توسعه

تعادل فضایی دسترسی به خدمات شهري بخصوص از دید  هلئبررسی دارد مس

در شهرهاي کوچکی همچون اقلید نیز از اهمیت  مسئلهاین . باشد شهروندان می

چراکه با توجه به فاصلۀ زیاد شهر اقلید از مرکز استان و . مضاعفی برخوردار است

م اندازه و نیز وجود جمعیت قابل توجه در حوزة نفوذ روستایی آن، این شهرهاي ه

هاي توسعۀ شهري از جمله  شهر بعنوان کانون توسعۀ شهرستان و ناحیه از نظر ویژگی

تعادل فضایی دسترسی به خدمات شهري باید از شرایط مناسبی برخودار باشد تا بتواند 

و ضمن جذب سرریز جمعیت روستایی،  اي ایفا نماید نقش مناسبی در توسعۀ ناحیه

بتواند مشوق ماندگاري و عدم مهاجرت جمعیت شهري به شهرهاي بزرگتر استان و 

  .کشور گردد

بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر با هدف تحلیل تعادل  

از دید (گانه  15فضایی در دسترسی به خدمات شهري در شهر اقلید بر حسب محالت 

چرا که یکی از مسائل شهر اقلید، گسترش شهر از اطراف . شکل گرفته است) وندانشهر

به علت مهاجرپذیري این شهر
1

و نداشتن دسترسی مناسب بعضی از محالت به خدمات  

  .باشد که باعث افت کیفیت زندگی در بعضی از نواحی شهر گردیده است شهري می

                                                  
گردد که امروز با توجه به عدم دسترسی روستاها  وب میاي از روستاها محس شهر اقلید مرکز خدماتی شبکه- 1

.به مشاغل و خدمات، در معرض مهاجرپذیري شدید قرار گرفته است
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  پیشینه تحقیق

از اوایل قرن ) شهري هاي درون راي بررسی نابرابريب(اي  منطقه -هاي اجتماعی شاخص

مطالعات الگوهاي نابرابري و  1970در دهه . گیرند بیستم مورد استفاده قرار می

در دهه . هاي عمومی، رشد یافتند عدالتی فضایی با گرایشی به سمت تأثیر بر سیاست بی

اخالقی و اجتماعی  دانان به موضوعات نابرابري، با رشد دوبارة تمایل جغرافی 1990

هاي مختلف و ابتکار  ویژه در گزارش گسترش توجه به این موضوعات به. روبرو هستیم

هاي فضایی درون شهرها  المللی که بر اهمیت بررسی نابرابري هاي بین ایجاد سازمان

، ...)بانک جهانی، کمیسیون اروپا، برنامه توسعه سازمان ملل متحد و (کنند  می تأکید

از این رو در خصوص تعادل فضایی ). Martinez, 2009: 387(منعکس است مشهود و 

خدمات شهري از دیرباز مطالعات متعددي در داخل و خارج انجام شده است که 

  . توان به مهمترین موارد آن بشرح ذیل اشاره نمود می

یکی از تحقیقات مهم و تأثیرگذار در زمینه توزیع خدمات شهري، تحقیق تالن و 

تحلیلی در شهرهاي امریکا انجام -این تحقیق با روش توصیفی. باشد می) 1998(ین انسل

شده و در آن به بررسی نحوه توزیع خدماتی چون پارك محله و زمین بازي محله 

مبناي کار این تحقیق دیدگاه نیاز محور بوده و براي تحلیل نحوه . پرداخته شده است

نتایج این تحقیق نشان . اده کرده استتوزیع خدمات شهري از شاخص دسترسی استف

دهد که براي رسیدن به عدالت فضایی، باید خدمات و تسهیالت در ارتباط با  می

  .یابی و توزیع شونداجتماعی افراد، مکان -مشخصه اقتصادي

در پژوهش خود با عنوان انصاف در توزیع فضایی خدمات شهري ) 2002(گریر  

تحلیلی بین انصاف و  -کا با روش تحقیق توصیفیمریآدر شهر داالس ایالت تگزاس 

برابري در توزیع خدمات شهري تفاوت قائل شده و بیان کرده است که برابري در همه 

در این تحقیق اشاره شده است . تواند منجر به عدالت در جوامع شهري گردد شرایط نمی

  .باشد ت شهري میکه برخورد بر اساس انصاف بهترین رویکرد براي توزیع عادالنه خدما
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در پژوهش خود با عنوان بررسی توزیع فضایی ) 2007(کیوشیک و سنگیان 

تحلیلی  -ها با روش تحقیق توصیفی بر پارك تأکیدبا  GISخدمات شهري با استفاده از 

اند که یک شهر ممکن است با وجود داشتن سرانه کافی در  در شهر سئول بیان کرده

ها در دسترس همه ساکنان  زیع نامناسب، این پاركخدماتی مثل پارك، به دلیل تو

  .نباشند، وضعیتی که مطابق نتایج در شهر سئول نیز وجود اشته است

در پژوهش خود با عنوان کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی و ) 2009(مارتینز 

هاي شهري در روزاریوي آرژانتین با روش  هاي آن براي نمایش ناعدالتی شاخص

هاي فضایی درون شهري پرداخته و این  تحلیلی به بررسی نابرابري -یتحقیق توصیف

هاي مشابه مثل محرومیت اجتماعی، درآمدي و جنسیتی  ها را با دیگر نابرابري نابرابري

مقایسه کرده است؛ سپس دو موضوع سنجش کیفیت زندگی در محیط فیزیکی و محیط 

هاي فیزیکی،  یرساختها و دسترسی به ز اقتصادي و توزیع فرصت -اجتماعی

هاي مجازي را در نمونه موردي خود تحلیل و  هاي اجتماعی و زیرساخت زیرساخت

در ادامه براي پرکردن شکاف بین . مناطق برخوردار و محروم را شناسایی کرده است

توان  ریزي را بررسی کرده و بر این باور است که با تنظیم این فرایند می مناطق، بودجه

  .شهر رسید به برابري در

نقش عدالت فضایی در بازسازي فضاهاي «در پژوهشی با عنوان ) 2013(باست 

نتایج پژوهش نشان . شهر گرونینگن هلند را مورد مطالعه قرار داده است» شهري

آید و  دهد که اگر کیفیت فضایی یک شهر باال باشد، عدالت فضایی هم به دست می می

  .ناعادالنه در جغرافیاي فرهنگی استعدالت فضایی راهی براي کاهش اثرات 

در پژوهشی با عنوان ) 1388(هاي داخلی نیز رستمی و شاعلی  با عنایت به پژوهش

 -با روش تحقیق توصیفی» تحلیل توزیع فضایی خدمات شهري در شهر کرمانشاه«

تحلیلی به بررسی توزیع فضایی خدمات عمومی شهري در سطح شهر کرمانشاه پرداخته 

اند که توزیع فضایی خدمات عمومی شهري در سطح شهر کرمانشاه به صورت  و دریافته

  .باشد نامتعادلی انجام پذیرفته و نیازمند ارائه خدمات عمومی بیشتري می
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تحلیل فضایی توزیع خدمات و «در تحقیقی با عنوان ) 1389(ذاکریان و همکاران 

اند  تحلیلی دریافته-یفیبا روش تحقیق توص» پراکنش جمعیت در بین محالت شهر میبد

در . اي وجود ندارد که در شهر میبد بین پراکنش جمعیت و توزیع فضایی خدمات رابطه

لۀ اصلی سنجش تراکم جمعیت و میزان برخورداري از خدمات عمومی ئاین تحقیق، مس

  .شهري بوده است

توزیع تسهیالت عمومی شهري در «در پژوهشی با عنوان ) 1390(رهنما و ذبیحی  

تحلیلی به بررسی نحوة  -با روش تحقیق توصیفی» راستاي دستیابی به عدالت فضایی

تحقیقات ایشان بیانگر این . اند پراکنش فضایی خدمات عمومی در شهر مشهد پرداخته

اي و  واقعیت است که توزیع فضایی تسهیالت در سطح شهر مشهد به صورت خوشه

  .یی در آن مشهود استبا نقاط تمرکز پایین بوده و عدم تعادل فضا

بررسی و تحلیل نحوة توزیع «اي با عنوان  در مقاله) 1390(پور و رستمی  داداش

تحلیلی در  -با روش تحقیق توصیفی» خدمات عمومی شهري از دیدگاه عدالت فضایی

شهر یاسوج، به بررسی و تحلیل نحوة توزیع خدمات عمومی شهري پرداخته و 

نابرابري در دستیابی به خدمات شهري بین مناطق مشهود  اند که در شهر یاسوج دریافته

عدالتی در محالت شهري  از لحاظ فیزیکی نیز بیکه دهد  همچنین نتایج نشان می. است

  .یاسوج وجود دارد

ارزیابی پراکنش جمعیت و «اي با عنوان  در مقاله) 1392(احدنژاد و همکاران 

به نحوة » پایدار و عدالت اجتماعیتوزیع خدمات در نواحی شهري با رویکرد توسعه 

اند که توزیع  توزیع جمعیت و خدمات عمومی در شهر زنجان پرداخته و دریافته

جمعیت در نواحی شهري زنجان متناسب بوده اما توزیع خدمات شهري در نواحی 

بنابراین در شهر زنجان . شهري بر اساس پراکنش جمعیت صورت نگرفته است

ریزي به  ایی خدمات عمومی وجود داشته که نیازمند برنامهعدالتی در توزیع فض بی

  .منظور ایجاد عدالت فضایی است
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بررسی و تحلیل توزیع عادالنۀ «اي با عنوان  در مقاله) 1393(پور و همکاران  داداش

 -با روش توصیفی» ها در شهر همدان خدمات شهري و الگوي پراکنش فضایی آن

گانه خدمات  تیابی ساکنان شهر همدان به مجموعۀ پنجاند که میزان دس تحلیلی دریافته

در سطح نابرابري ) مذهبی -آموزشی، درمانی، ورزشی، فضاي سبز و فرهنگی(شهري 

تر  ها در سطح شهر به نسبت متعادل قرار دارد؛ هرچند در مجموع، توزیع یکپارچۀ آن

سمت محالت  اي بوده و تمرکز به بعالوه پراکنش خدمات در شهر همدان خوشه. است

  .برخوردار سوق پیدا کرده است

بررسی توزیع فضایی خدمات «در پژوهشی با عنوان ) 1396(ملکشاهی و وکیلی  

به بررسی نحوه توزیع خدمات عمومی در شهر سقز » عمومی بر اساس عدالت اجتماعی

 اند که در دستیابی تحلیلی و تکنیک ویکور پرداخته و دریافته -با روش تحقیق توصیفی

 50به خدمات در محالت شهر سقز تفاوت معناداري وجود دارد؛ به طوري که بیش از 

همچنین نتایج این . اند ها داراي میانگین استاندارد شدة منفی بوده درصد از محله

دهد که توزیع خدمات در سطح شهر سقز متناسب با توزیع جمعیت  پژوهش نشان می

  .صورت نگرفته است

ها بر توزیع  دهد که تمرکز اصلی پژوهش ینۀ تحقیق نشان میدر مجموع، مرور پیش 

ها نیز غالبًا بیانگر  باشد که البته نتایج پژوهش فیزیکی خدمات شهري می -فضایی

نابرابري در توزیع فضایی خدمات شهري و ارتباط ضعیف آن با توزیع جمعیت 

تحلیل چگونگی  اي که مغفول مانده و کمتر به آن پرداخته شده است نکته. باشد می

دسترسی به خدمات شهري و در واقع تعادل فضایی دسترسی به خدمات شهري از 

فضایی،  -آنچه که در تکمیل الگوهاي توزیع فیزیکی. باشد منظر خود شهروندان می

بنابراین، پژوهش حاضر در تمایز با . باشد هاي ادراك شده می بیانگر واقعیت

ضایی در دسترسی به خدمات شهري از منظر هاي دیگر، به بررسی تعادل ف پژوهش

  .پردازد شهروندان می
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  هاي تحقیق والس

هدف پژوهش حاضر تحلیل تعادل فضایی در دسترسی به خدمات شهري در محالت 

هاي علمی موجود و پیشینۀ  بر این اساس، با توجه به چارچوب. باشد شهر اقلید می

:دارائه گردی زیرهاي تحقیق به شرح  تحقیق، سوال

 15بندي میزان دسترسی به خدمات عمومی شهري در محالت  وضعیت و رتبه-

  گانه شهر اقلید چگونه است؟

آیا تفاوت معناداري در میزان دسترسی به خدمات عمومی شهري بین محالت -

گانه شهر اقلید وجود دارد؟ 15

در  آیا بین میزان دسترسی به خدمات و عوامل پراکنش جمعیت و کیفیت زندگی-

  اي وجود دارد؟ شهر اقلید رابطه

  مبانی و چارچوب نظري پژوهش

. باشد مقوله عدالت فضایی موضوعی کلیدي و پراهمیت در پارادایم توسعه پایدار می

گذارد  این مفهوم اهداف مشترکی را بین حفاظت محیطی و عدالت اجتماعی بنیاد می

)Mitchel and Norman, 2012: 23( . ها  در عدالت فضایی که بر آندو محور برجسته

و ) هم محیط اجتماعی و هم محیط فیزیکی(شود؛ چگونگی وضعیت زندگی  می تأکید

است ) هاي اجتماعی، فیزیکی و مجازي دسترسی به زیرساخت(ها  توزیع فرصت

)Martinaz, 2009:390 .( ،با توجه به ادبیات نظري موجود درباره اندیشه در این ارتباط

نفس وجود خدمات ) 1: کند شهري از دو جهت با آن ارتباط برقرار میعدالت، خدمات 

  ، )134: 1387باتلر، (» اصل عدالت و قواعد کلی عدالت«شهري در چارچوب 

  .پراکنش فضایی برابر در چارچوب عدالت توزیعی) 2

به طور کلی رابطۀ تنگاتنگی بین عدالت فضایی شهري و وجود تسهیالت عمومی 

ها و تسهیالت شهري اساس توسعه شهري هستند و  زیرساخت .شهري وجود دارد
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از اینرو تحقق عدالت فضایی منوط به . اي اتفاق نخواهد افتاد بدون وجود آنها توسعه

ها در فضاي شهري و دسترسی آسان  وجود تسهیالت شهري و توزیع عادالنه آن

لت فضایی شهر عدا بنابراین). 10:1390رهنما و ذبیحی،(باشد  شهروندان به آن می

مترادف با توزیع فضایی عادالنه امکانات و منابع بین مناطق مختلف شهري و دستیابی 

البته برخی عدالت ). 94:1391حاتمی نژاد و همکاران، (هاست  برابر شهروندان به آن

فضایی را، فقط دسترسی مساوي به تسهیالت عمومی اساسی در یک فاصله معین مانند 

مفهوم . دانند هاي فرهنگی و غیره می امکانات بهداشتی یا فعالیتدسترسی به مدرسه، 

کنند،  عمومی عدالت فضایی این است که باید با تمام ساکنان در هر جایی که زندگی می

درحالیکه در برخی از تحقیقات، ). Kunzmam: 1998: 101(به طور مساوي رفتار شود 

ریزي تسهیالت  در مفهوم برنامه. شدتري داشته با تواند معناي وسیع عدالت فضایی می

عمومی، عدالت فضایی، به معنی جدایی یا مجاورت فضایی به تسهیالت عمومی در 

:Tsou et al, 2005(است  ساکنانبین  425.(  

بنابراین، سازمان فضایی متعادل در شهرها نوعی پایداري شهري است و زمانی  

ن پراکنش جمعیت و توزیع محقق خواهد شد که هماهنگی و سازگاري منطقی بی

گزینی اکولوژیک  توزیع خدمات در شهرها که نتیجه بارز جدایی. خدمات به وجود آید

. است، بر توزیع فضایی جمعیت در مناطق و نواحی شهري تأثیرگذار بوده است

درنتیجه، توزیع مناسب و بهینه امکانات اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و بهداشتی در 

ها و شکاف توسعه  ترین عوامل جلوگیري از نابرابري احی، یکی از مهممیان مناطق و نو

). Marcotullio, 2001:577(و توزیع فضایی مناسب جمعیت در پهنۀ سرزمین است 

یابی خدمات و نحوه توزیع  ریزان باید در پی این باشند که در الگوي مکان برنامه پس

اند  هایی از جامعه بیشتر محروم شده وهها، چه مقدار نابرابري به وجود آمده و چه گر آن

)Hewko, 2001: 5.(  

تواند منجر به نابرابري شود، موقعیت جغرافیایی  در این ارتباط، از عواملی که می

. ها است نابرابري فضایی یا جغرافیایی ترکیبی بین مکان زندگی مردم و پایگاه آن. است
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اما اکنون . گرفتند نابرابري نادیده میشناسان نقش مکان را در مطالعات  درگذشته، جامعه

آید و زمانی که تقسیمات جغرافیایی  نابرابري فضایی یکی از ابعاد نابرابري به شمار می

اي از  هاي اجتماعی و اقتصادي در جهت تحلیل بردن ثبات منطقه ردیف با تنش هم

میت گیرد، نابرابري فضایی اه لحاظ اقتصادي، سیاسی، آموزش و سالمت قرار می

نابرابري فضایی به معناي اختالف فضایی در ). Lewis, 2012: 11(یابد  بیشتري می

و ) مثل دسترسی به دانش، اشتغال، درآمد، مسکن، یا بهداشت(برخورداري از منافع 

. اجتماعی است) مثل آلودگی، محرومیت، سرکوب سیاسی، یا فقدان دانش(مضرات 

ح متفاوتی از منافع و مضرات را تجربه هاي مختلف، سطو که مردم در مکان چنان

  ).Lee and Philo, 2007: 224(کنند  می

در نتیجۀ : توان گفت می 1بندي مطابق شکل  در این ارتباط، در یک جمع 

یابی خدمات شهري که خود متأثر از فرایندهاي استقرار جمعیت و نیز نحوة مکان

ل در توزیع و دسترسی به خدمات عوامل و فرایندهاي مختلفی است، تعادل یا عدم تعاد

آنچه که در نهایت سطوح . گیرد هاي متفاوت زندگی در شهرها شکل می و نیز کیفیت

بر این اساس، تحلیل تعادل . شود مختلفی از رضایتمندي را در بین شهروندان باعث می

فضایی دسترسی به خدمات شهري در وضع موجود نیازمند شناسایی انواع خدمات 

در این پژوهش، (ان دسترسی شهروندان در قالب تقسیمات کالبدي مناسب شهري، میز

در این . باشد بر خدمات شهري می تأکیدو نیز کیفیت زندگی شهروندان با ) محله

تواند توضیح بهتري از  چارچوب، تحلیل رابطۀ کیفیت دسترسی و کیفیت زندگی می

. ی به آنها را ارائه نمایدوضعیت تعادل یا عدم تعادل توزیع فضایی خدمات و دسترس

  .آنچه که مبناي این پژوهش قرار گرفت
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  )نگارندگان(نظري پژوهش / مدل مفهومی -1شکل 

  

  روش پژوهش

، مسئلهمطابق طرح . تحلیلی و ماهیت آن کاربردي است -روش تحقیق از نوع توصیفی

سطح ) 2سطح دسترسی به خدمات عمومی، و ) 1: متغیرهاي مورد بررسی عبارتند از

هاي الزم از طریق روش میدانی  آوري داده سنجش این دو مفهوم و جمع. کیفیت زندگی

متغیر سطح دسترسی به خدمات عمومی از طریق . و ابزار پرسشنامۀ خانوار انجام شد

 10و براي ) از خیلی کم تا خیلی زیاد(گانۀ لیکرت  5هاي بسته در قالب طیف  سوال

عد به منظور لحاظ ب. عملیاتی و قابل سنجش گردید )4جدول (مورد از خدمات عمومی 

گیري، توزیع  فضایی تحلیل نیز، کل محالت شهر اقلید بعنوان واحد فضایی براي نمونه

بطور مشابه، متغیر سطح ). 4جدول (هاي مربوطه تعیین شد  آوري داده پرسشنامه و جمع

گانۀ لیکرت  5طیف در قالب ) 5جدول (سؤال بسته  14کیفیت زندگی نیز با طراحی 
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، )گانۀ شهر اقلید 15محالت (بر حسب واحد اجتماعی خانوار و واحد فضایی محله 

  .عملیاتی و قابل سنجش گردید

. براي تعیین میزان روایی پرسشنامه از رویکرد تحلیل منطقی محتوا استفاده گردید 

ریزي و  هبرنام(و متخصصان  استادانتن از  10بدین منظور ابتدا پرسشنامه براي 

در زمینه اهداف پژوهش ارسال گردید و از آنان خواسته شد تا با در ) مدیریت شهري

هاي موضوع، نظر خود را در مورد جامع بودن، استحکام سؤاالت  نظر گرفتن تمام جنبه

مورد تکمیل و  8هاي ارسالی،  از پرسشنامه. ها ارائه کنند و رابطه منطقی بین آن

پایایی پرسشنامه از . حات و نکات مطرح شده اعمال گردیدشد که اصال بازگردانده

  ).1جدول (روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد 

  

  میزان آلفاي کرونباخ -1جدول 

پرسشنامه 

  محالت

آلفاي کیفیت 

  زندگی

آلفاي دسترسی 

  به خدمات

پرسشنامه 

  محالت

آلفاي کیفیت 

  زندگی

آلفاي دسترسی 

  به خدمات

ه حاجی محل  0,701  0,732محله گلسرا

نبی

0,834  0,812  

  0,716  0,715محله زینبیه  0,791  0,848آباد محله حسین

  0,832  0,812محله فسارود  0,766  0,753محله عصار

  0,780  0,794محله رودخانه  0,800  0,837محله 

  0,802  0,840محله ارجمان  0,697  0,813محله الیاسان

  0,812  0,780اغستانمحله ب  0,740  0,752شهرك امام

  0,718  0,703محله آقاکه  0,683  0,734شهرك بعثت

    0,680  0,707شهرك قدس

  1397هاي تحقیق،  یافته: منبع 

  

شهر . دهند جامعه آماري این مطالعه را شهروندان ساکن در شهر اقلید تشکیل می

شهر اقلید در ). 2شکل (اقلید مرکز شهرستان اقلید و در شمال استان فارس قرار دارد 
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بر اساس اظهارات سازمان . نفر داشته است 49709جمعیتی بالغ بر  1395سرشماري 

، )1391مصوب سال (هاي پایه طرح جامع  و بر حسب داده 1397شهرداري در سال 

حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران در سطح خطاي . محله دارد 15شهر اقلید 

در ادامه با توجه به جمعیت هر محله، . ر بدست آمدخانوا 381برابر با تعداد  05/0

هاي مسکونی و واحد  تعداد پرسشنامه مشخص و به روش سیستماتیک بر اساس پالك

هاي  آوري داده پس از جمع). 2جدول (آوري گردید  خانوار در محالت تکمیل و جمع

هاي پاسخگویان و وضعیت خانوارهاي محالت  مورد نیاز، براي توصیف ویژگی

شامل (مختلف از نظر سطح دسترسی به خدمات و نیز کیفیت زندگی از آمار توصیفی 

  .استفاده شد) فراوانی، انحراف معیار و میانگین

  

دفتر آمار (تقسیمات جغرافیایی شهرستان اقلید و موقعیت شهر اقلید در شهرستان،  -2شکل 

  )1395و اطالعات استانداري فارس، 
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  تفکیک محالت مورد مطالعه تعداد نمونه به -2جدول 

  تعداد نمونه  جمعیت  نام محلهتعداد   جمعیت  نام محله

  31  3314  محله حاجی نبی  18  1900  محله گلسرا

  23  2501  محله زینبیه  15  1600  آباد محله حسین

  32  3395  محله فسارود  8  830  محله عصار

  21  2257  محله رودخانه  55  5911محله صاحب 

  54  5768  محله ارجمان  8  907  لیاسانمحله ا

  45  4882  محله باغستان  7  789  شهرك امام

  22  2417  محله آقاکه  26  2774  شهرك بعثت

        17  1802  شهرك قدس

  1397هاي تحقیق،  یافته: منبع 

  

بندي محالت شهر اقلید از نظر سطح دسترسی به خدمات  در ادامه به منظور سطح

در این راستا بر اساس تکنیک . استفاده شد VIKORو  AHPهاي  عمومی از تکنیک

AHP نفره متخصصین  10دهی به خدمات عمومی مورد مطالعه از پانل  و به منظور وزن

بندي محالت از  سپس رتبه). 6جدول (استفاده گردید ) ریزي و مدیریت شهري برنامه(

در . ام شدانج VIKORنظر سطح دسترسی به خدمات شهري نیز با استفاده از تکنیک 

و ) ها ستون(ها  گانۀ شهر اقلید بعنوان گزینه 15گیري مربوطه، محالت  ماتریس تصمیم

دهی گردید بعنوان معیارها  معیاري که در قسمت تحلیل سلسله مراتبی وزن 10

 10بیانگر رتبه نهایی هر گزینه از مجموع  Qدر این تکنیک مقدار . تعریف شد) سطرها(

گردد و هر چه عدد  این مقدار بین عدد صفر تا یک تعیین می. عه استمعیار مورد مطال

و هر چه به عدد ) هاي باال رتبه(دهنده اولویت بهتر  تر باشد نشان ها به صفر نزدیک گزینه

  .است) هاي پایین رتبه(تر باشد نشانگر اولویت پایین  یک نزدیک

طح دسترسی به خدمات در ادامه، براي تحلیل معناداري تفاوت محالت از نظر س 

بندي محالت از نظر سطح کیفیت  براي رتبه. اي استفاده شد تک نمونه tاز آزمون 



  

  

  

  

129...     تحلیل تعادل فضایی دسترسی به خدمات شهري                      

سپس براي تحلیل . اي فریدمن استفاده گردید زندگی شهروندان نیز از آزمون رتبه

معناداري رابطۀ بین دسترسی به خدمات با توزیع فضایی جمعیت و نیز کیفیت زندگی 

هاي محالت  بدین منظور از رتبه. همبستگی اسپیرمن استفاده شدشهروندان از ضریب 

از نظر دسترسی به خدمات و کیفیت زندگی که بر اساس تکنیک ویکور و فریدمن 

  .بدست آمده بود، استفاده شد

  

  هاي تحقیق یافته

  هاي فردي جامعه آماري ویژگی

اند  تشکیل دادهدرصد را زنان  73/20درصد را مردان و  27/79از کل نمونه تحقیق 

مربوط  58/38هاي سنی نیز باالترین فراوانی با درصد  از نظر گروه). 3جدول و شکل (

مربوط به رده سنی  09/2ترین فراوانی نیز با درصد  پایین. باشد سال می 36-50به رده 

درصد از پاسخگویان  91/13از نظر تحصیالت نیز ). 4شکل (باشد  سال به باال می 65

درصد  90/18درصد داراي مدرك لیسانس و  08/28تر از دیپلم،  پایین داراي مدرك

دهد که  از نظر سابقه سکونت نیز نتایج نشان می). 5شکل (اند  لیسانس و باالتر بوده فوق

 93/8سال هستند و تنها  15درصد پاسخگویان داراي سابقۀ سکونت باالي  62بیش از 

  .)6شکل (سال سابقۀ سکونت دارند  0-5درصد 

  

  گویان بر حسب جنس توزیع پاسخ -3جدول 

  جنسیت  فراوانی  درصد فراوانی

79,27 302 مذکر

20,73 79 مؤنث

100 381   جمع

  1397هاي تحقیق،  یافته: منبع
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  درصد توزیع پاسخگویان بر حسب سن- 4شکل     درصد توزیع پاسخگویان بر حسب جنس- 3شکل 

  

  سابقه سکونت در شهر اقلید- 6شکل    بر حسب درصد وضعیت تحصیلی پاسخگویان - 5شکل 

  

  سطح دسترسی ساکنان به خدمات شهري

دهد که از نظر سطح دسترسی ساکنان  نشان می 4نتایج بدست آمده مطابق جدول 

و  487/3به ترتیب با مقادیر به خدمات شهري، بهترین وضعیت برحسب میانگین کل

ترین دسترسی نیز به ترتیب با  پایین. باشد ان میمربوط به محالت آقاکه و الیاس 422/3

از نظر موردي . باشد مربوط به شهرك بعثت و زینبیه می 075/3و  036/3هاي  میانگین

در  73/1ترین دسترسی مربوط به دفاتر خدمات پستی و مخابراتی با میانگین  نیز پایین

  .باشد یه میدر محله زینب 04/2آباد، و حمل و نقل با میانگین  محله حسین

  



  

  

  

  

131...     تحلیل تعادل فضایی دسترسی به خدمات شهري                      

  سطح دسترسی به خدمات عمومی -4جدول 

  محالت

  خدمات

  الیاسان  الزمان صاحب  عصار  آباد حسینگلسرا

ن
گی

یان
م

ف   
را

ح
ان

ار
عی

م
ن  

گی
یان

م
ف   

را
ح

ان
ار

عی
م

ن  
گی

یان
م

ف   
را

ح
ان

ار
عی

م
ن  

گی
یان

م
ف   

را
ح

ان
ار

عی
م

ن  
گی

یان
م

ف   
را

ح
ان

ار
عی

م
  

  0,92  3,00  1,08  3,45  1,06  4,00  1,35  3,53  0,87  3,22  آموزشی

  1,06  3,37  0,95  3,49  1,06  3,50  0,51  3,86  0,7  3,22  ها و فضاي سبز پارك

  0,64  3,87  0,63  3,83  0,46  3,75  0,74  3,53  0,51  3,44  ها کتابخانه

  1,18  3,62  1,15  3,67  1,18  3,37  1,27  1,73  1,04  3,16  دفاتر خدمات پستی و مخابراتی

  0,88  3,75  0,85  3,54  0,74  3,62  1,06  3,53  0,90  3,66  انتظامی-نظامی

  1,12  2,87  0,71  3,70  1,12  3,87  0,70  3,93  0,89  3,72  اماکن ورزشی

  1,45  3,12  1,37  3,41  1,45  3,12  0,98  2,40  1,32  2,66  نشانی آتش-ایمنی

  0,70  3,75  1,31  2,89  1,03  2,25  1,06  3,13  0,70  2,16درمانگاه، (درمانی  -بهداشتی

  0,83  3,12  1,04  3,27  0,88  2,75  0,77  2,20  1,09  2,44مساجد، حسینیه، (مذهبی  مراکز

  0,70  3,75  1,10  2,78  0,53  3,50  0,59  3,73  0,92  3,83  حمل و نقل
  3,422  3,403  3,373  3,157  3,151  میانگین کل

  زینبیه  حاجی نبی  شهرك قدس  شهرك بعثتشهرك امام  خدمات محالت
  1,22  3,30  0,96  3,00  0,99  3,35  0,95  2,88  0,53  2,57  آموزشی

  1,02  3,04  0,75  3,35  0,68  2,70  0,82  3,02  0,57  3,00  ها و فضاي سبز پارك

  1,08  3,00  0,72  3,45  0,52  2,82  1,10  2,57  0,00  3,00  ها کتابخانه

  1,11  3,39  0,88  3,58  0,93  3,58  1,02  3,61  1,06  3,14  دفاتر خدمات پستی و مخابراتی

  1,23  3,08  1,16  3,19  0,63  3,82  1,10  2,88  0,53  3,42  انتظامی-نظامی

  1,26  2,95  0,99  3,51  0,77  3,70  1,02  3,38  0,97  3,57  اماکن ورزشی

  1,07  3,39  1,24  3,29  0,83  3,23  1,58  2,88  1,34  2,85  نشانی آتش-ایمنی

  1,25  3,30  1,08  2,87  0,87  3,58  0,90  3,53  0,75  3,28درمانگاه، (درمانی  -بهداشتی

  1,35  3,26  0,92  2,87  1,01  3,17  1,06  3,46  0,00  3,00مساجد، حسینیه، (مراکز مذهبی 

  0,92  2,04  1,02  2,77  1,08  2,94  0,78  2,15  0,97  3,42  حمل و نقل

  3,075  3,188  3,289  3,036  3,125  میانگین کل
  آقاکه  انباغست  ارجمان  رودخانهفسارود  خدمات محالت

  0,94  3,86  1,07  3,97  1,15. 3  1,20  3,57  0,79  2,59  آموزشی

  0,99  3,13  1,15  3,13  0,74  3,31  1,10  2,85  1,29  3,40  ها و فضاي سبز پارك

  0,68  3,77  0,88  3,26  0,65  3,40  1,02  3,04  1,01  3,15  ها کتابخانه

  0,90  3,59  1,26  3,17  0,89  3,09  0,91  3,14  1,25  3,31  دفاتر خدمات پستی و مخابراتی

  1,09  3,04  1,05  2,48  0,90  3,50  1,07  3,19  1,21  3,00  انتظامی-نظامی

  0,90  3,40  1,09  3,13  1,01  2,74  0,84  2,28  0,73  2,31  اماکن ورزشی

  0,91  3,50  1,12  3,28  0,94  3,59  0,98  3,47  1,25  3,09  نشانی آتش-ایمنی

  1,31  3,27  1,04  3,66  0,74  3,70  1,31  3,33  1,03  3,62درمانگاه، (درمانی  -بهداشتی

  0,59  3,54  1,01  3,51  1,02  3,70  1,23  3,28  1,12  3,34مساجد، حسینیه، (مراکز مذهبی 

  0,68  3,77  0,80  3,37  0,86  3,44  1,20  3,42  1,17  2,96  حمل و نقل

  3,487  3,296  3,389  3,157  3,077  میانگین کل

  1397اي تحقیق، ه یافته: منبع 
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  مقایسۀ سطح کیفیت زندگی محالت شهر اقلید

نشان  5نتایج بدست آمده در مورد سطح کیفیت زندگی در محالت مطابق جدول 

 44/3و  47/3به ترتیب با مقادیر دهد که بهترین وضعیت برحسب میانگین کل می

نیز به ترتیب با ترین کیفیت  پایین. باشد الزمان می مربوط به محالت الیاسان و صاحب

از نظر موردي نیز . باشد میبعثت مربوط به فسارود و شهرك  09/3و  05/3هاي  میانگین

در محله امام، و  71/2ترین کیفیت زندگی مربوط به کیفیت آموزش با میانگین  پایین

  .باشد در محله گلسرا می 72/2داشتن انگیزه جهت بهبود وضعیت کار با میانگین 

  

  هاي توصیفی سطح کیفیت زندگی محالت شهر اقلید یافته -5جدول 

  محالت

  هاي  مولفه

  کیفیت زندگی

  الیاسان  الزمان صاحب  عصار  آباد حسینگلسرا
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  0,74  3,62  0,99  3,54  0,92  3,50  0,79  3,06  0,78  3,83احساس امنیت و سالمت فردي

  1,06  3,50  0,83  3,47  0,53  3,00  0,70  3,26  0,85  3,44امید به آینده

  0,70  3,75  0,96  3,74  1,03  3,25  0,81  3,66  0,97  3,38رضایت از زندگی

  0,91  3,37  0,76  3,50  0,53  3,500  0,51  3,53  1,06  3,22احساس تعلق به اجتماع

  0,53  3,50  1,03  4,10  0,75  3,00  0,74  3,53  0,42  2,77وقعیت اجتماعیرضایت از م

  0,88  3,25  0,72  3,34  0,75  3,50  0,70  3,06  0,38  2,83رضایتمندي از کیفیت آموزش

  0,70  3,75  0,79  3,76  0,99  3,12  0,53  3,00  0,32  2,88رضایت از میزان درآمد و 

  0,70  3,75  0,80  3,05  1,06  3,50  0,73  2,85  1,11  3,22رضایت از شغل

  0,91  3,37  1,02  3,80  1,06  3,62  0,35  2,86  0,57  2,72داشتن انگیزه جهت بهبود 

  0,75  3,50  0,75  3,27  0,91  3,37  0,70  2,93  0,38  2,83رضایتمندي از کیفیت بهداشت 

  1,41  3,00  1,13  3,00  1,06  3,37  0,99  2,76  1,09  3,38رضایتمندي از کیفیت مسیرهاي 

  1,35  3,12  1,06  3,29  0,88  3,25  0,74  2,86  0,68  3,00رضایتمندي از دسترسی به فضاي 

  1,16  3,25  0,92  3,23  0,64  3,87  1,12  3,46  0,47  2,88رضایتمندي از دسترسی به 

  0,83  3,87  1,00  3,12  0,75  2,88  0,45  3,93  0,76  3,33رضایتمندي از تجهیزات شهري 

  3,47  3,44  3,33  3,19  3,12میانگین کلی

  زینبیه  حاجی نبی  شهرك قدس  شهرك بعثتشهرك امام  مؤلفه محالت
  0,82  3,04  1,24  2,83  1,12  3,47  0,65  2,88  1,06  2,85احساس امنیت و سالمت فردي

  0,85  3,00  0,56  2,77  0,60  3,11  0,83  2,84  1,38  3,28امید به آینده

  0,87  3,04  0,87  2,90  0,93  3,00  1,24  2,76  1,41  3,00رضایت از زندگی

  0,98  3,17  0,85  3,54  0,92  3,11  0,93  3,19  1,60  3,71احساس تعلق به اجتماع

  0,69  3,13  1,02  3,54  0,74  3,05  0,82  3,03  1,39  3,42رضایت از موقعیت اجتماعی



  

  

  

  

133...     تحلیل تعادل فضایی دسترسی به خدمات شهري                      

  0,79  3,21  0,53  2,90  0,65  3,05  1,05  3,07  0,48  2,71رضایتمندي از کیفیت آموزش

  0,90  3,21  0,80  3,45  1,07  3,82  0,71  3,11  1,27  3,42رضایت از میزان درآمد و 

  0,47  2,95  0,53  2,90  0,65  3,05  1,13  3,46  1,25  3,28رضایت از شغل

  0,59  2,91  0,96  3,25  0,50  3,00  0,83  3,30  1,06  2,85داشتن انگیزه جهت بهبود 

  0,98  3,34  0,74  3,09  0,39  2,82  0,84  3,19  1,00  3,00رضایتمندي از کیفیت بهداشت 

  1,19  3,60  1,08  3,22  1,11  2,88  1,29  3,38  0,89  3,14رضایتمندي از کیفیت مسیرهاي 

  0,51  3,08  1,05  3,41  1,14  3,23  0,78  2,84  0,95  3,25رضایتمندي از دسترسی به فضاي 

  1,26  3,17  0,76  3,12  0,65  3,05  0,51  2,88  0,89  3,14رضایتمندي از دسترسی به 

  0,65  3,39  0,71  3,22  0,75  3,23  0,94  3,38  0,89  2,85رضایتمندي از تجهیزات شهري 

  3,16  3,15  3,13  3,09  3,13میانگین کلی

  آقاکه  باغستان  ارجمان  دخانهروفسارود  مؤلفه محالت
  1,01  3,45  0,92  3,28  0,78  3,20  0,70  3,00  0,85  3,18احساس امنیت و سالمت فردي

  1,00  3,36  0,94  3,48  0,77  3,16  0,98  3,19  0,80  2,93امید به آینده

  0,63  3,27  0,67  3,15  0,89  3,18  0,30  2,90  0,93  2,96رضایت از زندگی

  0,55  3,27  0,82  3,15  0,78  3,37  0,73  3,85  0,69  3,18احساس تعلق به اجتماع

  0,88  3,27  0,72  3,02  0,76  3,42  0,87  3,42  0,62  3,00رضایت از موقعیت اجتماعی

  1,22  3,40  1,12  3,20  0,72  3,03  0,43  3,30  0,69  2,96رضایتمندي از کیفیت آموزش

  0,85  3,40  0,91  3,55  0,81  3,40  0,65  3,33  0,64  3,03رضایت از میزان درآمد و 

  0,90  3,18  0,88  3,37  0,69  3,22  0,92  3,38  0,58  2,90رضایت از شغل

  0,88  3,13  0,91  3,37  0,69  3,11  1,19  3,33  0,55  2,87داشتن انگیزه جهت بهبود 

  0,58  3,18  0,96  3,17  1,00  3,33  0,6  3,66  0,75  3,21رضایتمندي از کیفیت بهداشت 

  1,25  3,36  1,19  3,02  1,13  3,03  1,24  2,95  1,14  2,96رضایتمندي از کیفیت مسیرهاي 

  1,21  3,36  1,21  3,44  1,07  3,22  1,20  2,95  1,13  3,25رضایتمندي از دسترسی به فضاي 

  0,56  3,33  0,71  3,17  0,77  3,33  0,85  2,85  0,97  3,21رضایتمندي از دسترسی به 

  0,58  3,18  0,60  3,24  0,95  3,64  0,85  3,14  0,73  3,09رضایتمندي از تجهیزات شهري 

  3,29  3,25  3,26  3,23  3,05میانگین کلی

  

بندي محالت شهر اقلید ازنظر توزیع فضایی و دسترسی به خدمات عمومی سطح   

و دسترسی به بندي محالت شهر اقلید از نظر توزیع فضایی  به منظور سطح

ریزي و مدیریت  برنامه(نفره متخصصین  10خدمات عمومی، ابتدا از طریق پانل 

 10به مقایسۀ دو دویی خدمات عمومی  AHPو مدل تحلیل سلسله مراتبی ) شهري

هاي انتخاب شده  نتایج که بیانگر وزن شاخص. گانه و تعیین وزن آنها پرداخته شد

ونقل، فضاي سبز و  مطابق نتایج، خدمات حمل .آورده شده است 6باشد در جدول  می

کمترین وزن و اهمیت نیز . آموزشی به ترتیب بیشترین وزن و اهمیت را بدست آوردند

  .انتظامی بدست آمد -به ترتیب براي خدمات ورزشی و نظامی
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بندي تعادل فضایی خدمات تعیین ضرایب اهمیت خدمات عمومی در شهر اقلید در رتبه -6جدول 

  خدمات
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  0,167  1,2  9  2  3  2  2  7  5  2    آموزشی

  0,178  1,2  8  2  3  4  4  7  4      ها و فضاي سبز پارك

  0,032  1,7  2  1,2  1,2  1,7  1,2  3        ها کتابخانه

  0,018  1,9  1,3  1,2  1,2  1,9  1,5          راتیمخابوپستی

  0,078  1,6  7  2  3  1,3            انتظامی- نظامی

  0,140  1,3  8  5  2              اماکن ورزشی

  0,045  1,4  2  1,2                نشانی آتش- ایمنی

  0,057  1,5  4                  درمانی - بهداشتی

  0,021  1,9                    مذهبی

  0,265                      حمل و نقل

  1397هاي تحقیق،  هیافت: منبع 

  

اي محالت در دسترسی به خدمات شهري با استفاده از  در ادامه، تحلیل رتبه

گانۀ شهر  15محالت  :ها عبارتند از در این تحلیل، گزینه. انجام شد VIKORتکنیک 

معیاري هست که در قسمت تحلیل سلسله مراتبی  10اقلید و معیارها نیز شامل 

 10که بیانگر رتبه نهایی هر گزینه از مجموع   Qسب مقدار نتایج برح. دهی گردید وزن

بندي دسترسی به  از نظر رتبهکه نشان داد  7معیار مورد مطالعه است مطابق جدول 

آباد در رتبه اول، محله عصار در رتبه دوم، محله آقاکه در رتبه  خدمات، محله حسین

همچنین . اند تبه پنجم قرار داشتهسوم، محله گلسرا در رتبه چهارم و محله ارجمان در ر

هاي آخر دسترسی به خدمات قرار  شهرك بعثت و محله زینبیه به ترتیب در رتبه

  .اند داشته

  



  

  

  

  

135...     تحلیل تعادل فضایی دسترسی به خدمات شهري                      

  بندي محالت از نظر دسترسی به خدمات محاسبه شده و رتبه Qمقدار  - 7جدول 

Qمحالت Qمحالترتبهمقدار  رتبهمقدار 
0,544110بیمحله حاجی ن0,24954محله گلسرا

0,971015محله زینبیه0,00001آباد محله حسین

0,676213محله فسارود0,01152محله عصار

0,54319محله رودخانه0,40188الزمان محله صاحب

0,26315محله ارجمان0,27566محله الیاسان

0,30877محله باغستان0,572812شهرك امام

0,19073محله آقاکه0,961214شهرك بعثت

0,561911شهرك قدس

  .1397هاي تحقیق،  یافته: منبع 
  

در ادامه به منظور مشخص ساختن صحت نتایج تکنیک؛ شروط تکنیک ویکور نیز 

  :گردد محاسبه می زیرشرط اول بر اساس دو رابطه . مورد آزمون قرار گرفت

  )1(رابطه 
  

  )2(رابطه 

  

1که در آن 
A 2و

A هاي اول و دوم هستند و  ترتیب، گزینه بهi  تعداد آلترناتیوها

برابر با ) تفاضل گزینه اول و دوم(ها نمره حاصل از رابطه یک  بر اساس رابطه. است

. به دست آمده است 0,071و نمره حاصل از رابطه دو در این پژوهش برابر با  0,0115

تفاضل آلترناتیو اول و دوم از مقدار  بنابراین بر اساس این دو رابطه به علت بیشتر بودن

DQ بر اساس شرط دوم نیز گزینه اول بر اساس مقدار . گردد شرط اول تأیید میQ  باید

آباد که بهترین رتبه را از نظر  حسین. نیز بهترین رتبه را داشته باشد Rیا  Sاز نظر 

بنابراین نتایج  .نیز بهترین رتبه را دارا است Rو  Sهاي  دارد، از نظر شاخص Qشاخص 

  .باشد صحیح و قابل اطمینان می VIKORبدست آمده از تکنیک 
  

  سنجش معناداري تفاوت محالت از نظر سطح دسترسی به خدمات

درصد اطمینان نشان از تفاوت معنادار مابین  99اي در سطح  تک نمونه tنتایج آزمون 

هاي آزمون در سطح  ه آمارهچرا ک. محالت در دستیابی به خدمات عمومی مورد مطالعه دارد
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این امر بر اساس مفروضات . اند زیابی گردیدهردرصد باالتر از میانگین مورد انتظار ا 0,01

ید موضوع مورد بررسی و در این پژوهش نشان از یاي نشان از تا تک نمونه tآزمون 

  ).9و  8جداول (معناداري تفاوت مابین محالت از نظر سطح دسترسی به خدمات دارد 
  
  سنجش استنباطی معناداري تفاوت محالت در دسترسی به خدمات به تفکیک محالت -8جدول 

3مطلوبیت عددي مورد آزمون 

آماره 

آزمون

درجه 

آزادي
Sig

تفاوت 

میانگین

99فاصله اطمینان 

حد باالحد پایین

3,32261  85,892140,0003,2413,16071سطح دسترسی به خدمات

  

  سنجش استنباطی معناداري تفاوت محالت در دسترسی به خدمات به تفکیک محالت -9جدول 

3مطلوبیت عددي مورد آزمون 

آماره 

آزمون

درجه 

آزادي
Sig

تفاوت 

میانگین

99فاصله اطمینان 

حدباالحدپایین

3,5547  17,65990,0003,151002,7473محله گلسرا

90,0003,157002,60483,7092  12,932آباد محله حسین

2,98933,7567  19,88890,0003,37300محله عصار

3,15993,6461  31,66690,0003,40300الزمان محله صاحب

29,26590,0003,422003,15753,6865محله الیاسان

  3,3418  2,9082  90,0003,12500  32,603شهرك امام

  3,3687  2,7033  90,0003,03600  20,641شهرك بعثت

  3,5640  3,0140  90,0003,28900  27,053شهرك قدس

  3,3979  2,9781  90,0003,18800  34,356محله حاجی نبی

  3,3599  2,7901  90,0003,07500  24,415محله زینبیه

3,3564  2,7976  90,0003,07700  24,910محله فسارود

  3,4248  2,8892  90,0003,15700  26,669محله رودخانه

  3,5978  3,1802  90,0003,38900  36,718محله ارجمان

  3,5758  3,0162  90,0003,29600  26,652محله باغستان

  3,6858  3,2882  90,0003,48700  39,686محله آقاکه

  1397هاي تحقیق،  یافته: منبع



  

  

  

  

137...     تحلیل تعادل فضایی دسترسی به خدمات شهري                      

  اي محالت بر اساس کیفیت زندگی شهروندي تحلیل رتبه

اي فریدمن  اي محالت بر اساس کیفیت زندگی از آزمون رتبه تبهبه منظور تحلیل ر

دهد که  درصد اطمینان نشان می 99نتایج این آزمون در سطح . استفاده گردیده است

داراي باالترین سطح کیفی زندگی در شهر اقلید  11,96محله الیاسان با مقدار آزمون 

، محله 9,96محله عصار با آماره ، 11,11الزمان با آماره آزمون  محله صاحب. باشد می

به  9,07و محله باغستان با آماره  9,36آباد با آماره  ، محله حسین9,64آقاکه با آماره 

اند  هاي بعدي بر اساس سطح کیفیت زندگی شهروندان قرار داشته ترتیب در رتبه

  ).11و  10جداول (

  

ی شهروندان در محالت شهر اي فریدمن در مورد کیفیت زندگ مشخصات آزمون رتبه -10جدول 

  اقلید

  14  تعداد

  38,899  کاي اسکوئر

  14  درجه آزادي

  0,000  درجه معناداري

  

  بندي کیفیت زندگی در محالت شهر اقلید رتبه -11جدول 

رتبهمقدار رتبهمقدار آزمون 
7,0710محله حاجی نبی6,5412محله گلسرا

7,439بیهمحله زین9,365آباد محله حسین

5,0015محله فسارود9,963محله عصار

7,828محله رودخانه11,112الزمان محله صاحب

8,867محله ارجمان11,961محله الیاسان

9,076محله باغستان6,7511شهرك امام

9,644محله آقاکه6,2913شهرك بعثت

6,1414شهرك قدس

  .1397هاي تحقیق،  یافته: منبع 
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  تحلیل رابطه توزیع فضایی دسترسی با توزیع فضایی جمعیت و کیفیت زندگی   

به منظور سنجش معناداري رابطه مابین توزیع فضایی دسترسی به خدمات و 

بدین . جمعیت در محالت شهر اقلید از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است

تباط با دسترسی به خدمات و جمعیت هاي به دست آمده از محالت در ار منظور از رتبه

استفاده . محالت که بر اساس تکنیک ویکور و ضریب آنتروپی به دست آمد استفاده شد

نتایج مطابق . باشد هاي پژوهش می اي بودن داده از ضریب اسپیرمن با توجه به رتبه

این  ضریب. دهد که مابین این دو متغیر رابطه معناداري وجود ندارد نشان می 12جدول 

دهد که در صورت  آزمون نیز به صورت منفی ارزیابی گردیده است که نشان می

  .باشد معناداري رابطه، این رابطه غیر مستقیم می

به منظور سنجش معناداري رابطه مابین دسترسی به خدمات و کیفیت زندگی شهروندان 

هاي به دست آمده از  بدین منظور از رتبه. نیز از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است

محالت در ارتباط دسترسی به خدمات و کیفیت زندگی محالت که بر اساس تکنیک ویکور 

درصد اطمینان  99نتایج این ضریب در سطح . و فریدمن به دست آمده است، استفاده شد

 ضریب ارزیابی شده. دهد که مابین این دو متغیر رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد نشان می

نتایج ضریب محالتی که داراي خدمات بیشتري این بر اساس . باشد می 0,643نیز برابر با 

داراي کیفیت زندگی بهتري نسبت به ) ها باالتر بوده است دسترسی به خدمات در آن(اند بوده

  ).13جدول (اند  اند که داراي خدمات کمتري بوده محالتی بوده

  

خدمات و کیفیت زندگی شهروندان در محالت بررسی رابطه پراکنش فضایی -12جدول 

پراکنش خدمات کیفیت زندگی

اسپیرمن

پراکنش خدمات
مقدار ضریب 1,000 .643**

سطح معناداري 0 .005

تعداد 15 15

کیفیت زندگی
مقدار ضریب .643** 1,000

سطح معناداري .005 0

تعداد 15 15

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).



  

  

  

  

139...     تحلیل تعادل فضایی دسترسی به خدمات شهري                      

  بررسی رابطه پراکنش فضایی خدمات و جمعیت در محالت -13جدول 

پراکنش خدمات جمعیت

اسپیرمن

پراکنش خدمات
مقدار ضریب 1,000 -.236**

سطح معناداري 0 .199
تعداد 15 15

جمعیت
مقدار ضریب -.236** 1,000

سطح معناداري .199 0
ادتعد 15 15

  1397هاي تحقیق،  یافته: منبع

  

  گیري نتیجه

توزیع عادالنه خدمات شهري و دسترسی منصفانه و مناسب همه شهروندان به این 

آنچه که متاسفانه . ریزي و توسعه پایدار شهري است خدمات از اهداف اساسی برنامه

شینی و توسعه اقتصادي و نیز الگوي شهرن -ها و روند توسعه اجتماعی بدلیل ویژگی

چنانکه نتایج این پژوهش . هاي اخیر محقق نشده است اي کشور در دهه شهري و منطقه

دهد در شهر اقلید تعادل فضایی مناسبی در دسترسی به خدمات شهري  نیز نشان می

وجود ندارد و دسترسی به خدمات شهري در محالت مختلف شهر از تفاوت معناداري 

هاي مرتبط نیز همسو  ین پژوهش با نتایج اغلب پژوهشنتایج ا. باشد برخوردار می

باشد و نشان دهندة این است که عدالت فضایی در توزیع خدمات و دسترسی به  می

آنها در شهرهاي کشور هنوز به حد قابل قبولی نرسیده است و دچار مشکل و چالش 

رستمی و (هاي قبلی، در شهرهاي کرمانشاه  بطور نمونه، مطابق پژوهش. اساسی است

، )1390رهنما و ذبیحی، (، مشهد )1389ذاکریان و همکاران (، میبد )1388شاعلی، 

، همدان )1392احدنژاد و همکاران (، زنجان )1390داداش پور و رستمی (یاسوج 

نیز این عدم تعادل ) 1396ملکشاهی و وکیلی (و سقز ) 1393داداش پور و همکاران (

آنچه که نیازمند توجه . شهري وجود دارد فضایی و دسترسی نامناسب به خدمات

از جمله نکات قابل توجه این پژوهش، عدم تناسب دسترسی و توزیع .اساسی است
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باشد که نتیجه  فضایی خدمات با الگوي توزیع و تمرکز جمعیت در شهر اقلید می

و  احدنژاد(، زنجان )1389ذاکریان و همکاران (مشابهی را با تحقیقات مرتبط نظیر میبد 

  .دهد نشان می) 1396ملکشاهی و وکیلی (و سقز ) 1392همکاران 

گرایش به تمرکز در محالت  ،، توزیع و پراکنش خدماتکه ایننکته مهم دیگر  

نیز بخوبی نشان ) 1393(برخوردارتر دارد آنچه که در پژوهش داداش پور و همکاران 

دسترسی به خدمات و  معناداري ارتباط بین کیفیت زندگی و میزان. داده شده است

مثبت بودن آن نیز در این پژوهش، گواهی دیگر بر گرایش خدمات به تمرکز در 

تواند اثرات  آنچه که بخصوص در شهرهاي کوچک می. باشد محالت برخوردارتر می

از این رو، مطابق نتایج . منفی بیشتري بدنبال داشته باشد و نیازمند توجه جدي است

، براي رسیدن به عدالت فضایی، الزم است خدمات و )1998(و انسلین تالنپژوهش 

  .یابی و توزیع شونداجتماعی افراد مکان -تسهیالت در ارتباط با مشخصه اقتصادي

هاي پژوهش الزم است به محالت پرجمعیت شهر اقلید مانند  با توجه به یافته

سترسی محدود این الزمان، باغستان، ارجمان، حاجی نبی و فسارود، با توجه به د صاحب

در این راستا، الزم است به مقیاس . توجه بیشتري شود ،محالت به خدمات شهري

عملکردي خدمات شهري و شعاع مناسب دسترسی با توجه به ضعف آن در شهر اقلید 

بعالوه محالت محروم از نظر دسترسی به خدمات نظیر محالت زینبیه، . گردد تأکیدنیز 

امام و شهرك قدس بایستی در اولویت رسیدگی و  شهرك بعثت، فسارود، شهرك

  .ریزي قرار گیرند برنامه

ریزي در جهت تقویت سیستم حمل و نقل  ها، برنامه همچنین مطابق یافته 

بر اساس  که اینمذهبی در شهر اقلید با توجه به  -همگانی، خدمات ورزشی و فرهنگی

توجه به توزیع . است نظر شهروندان در اکثر محالت داراي ضعف هستند، ضروري

فضایی مناسب خدمات شهري با توجه به مقیاس عملکردي آنها و تمرکززدایی از مرکز 

شهر نیز از جمله موارد ضروري براي بهبود دسترسی و تحقق عدالت فضایی در شهر 

  .باشد اقلید می



  

  

  

  

141...     تحلیل تعادل فضایی دسترسی به خدمات شهري                      

در مجموع باید توجه نمود که تعادل در توزیع فضایی و دسترسی به خدمات،  

، تحت تأثیر عملکرد نظام 7اي صرفًا محلی و فنی نیست، بلکه مطابق شکل مسئله

ریزي و عوامل و فرایندهاي متفاوت در سطوح محلی تا فراملی قرار دارد که در  برنامه

در واقع، پیامد و انعکاس نهایی این عوامل و فرایندها . رسند نهایت در شهر به ظهور می

هاي متفاوتی از توزیع فضایی، دسترسی به  در سطح محلی و شهر در قالب کیفیت

خدمات و نهایتًا میزان رضایتمندي از کیفیت زندگی و دسترسی به خدمات بروز و 

  .نماید ظهور می

بنابراین باید توجه داشت که کیفیت شهر، کیفیت زندگی، و تعادل فضایی  

ف اي است که در سطوح مختل خدمات شهري محصول عوامل و فرایندهاي پیچیده

انگاري و  ها نباید دچار ساده حل در تحلیل و نیز ارائۀ راه بنابراین. کنند عمل می

بعدي و فاقد  هاي سطحی، یکسویه، تک حل ها و راه که تحلیلچرا ؛گرایی شد تقلیل

  .بخش باشند توانند نتیجه نمی ،نگري نگري و یکپارچه هاي کل ویژگی

  
  )نگارندگان(مات شهري و کیفیت زندگی یابی فضایی خد الگوي نظري تعادل -7شکل 
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هاي مرتبط، الزم است در  هاي تحقیق و نتایج پژوهش در مجموع، با توجه به یافته

اقتصادي شهروندان، الگوهاي  -هاي اجتماعی توزیع و دسترسی به خدمات به ویژگی

در این زمینه . توزیع جمعیت، و ساز و کارهاي توزیع عادالنه نیز توجه جدي نمود

تواند  وسعه حکمروایی خوب شهري و توجه به نظر و مشارکت عمومی مردم میت

  .راهگشاي خوبی باشد



  

  

  

  

143...     تحلیل تعادل فضایی دسترسی به خدمات شهري                      

  منابع

ارزیابی پراکنش جمعیت و توزیع «، )1392. (احدنژاد، محسن؛ زلفی، علی و نوروزي، محمد جواد

خدمات در نواحی شهري با رویکرد توسعه پایدار و عدالت اجتماعی، مطالعه موردي شهر 

.169-183: 2، سال پنجم، شماره هاي نو در جغرافیاي انسانی فصلنامه نگرش، »انزنج

نشر : فریدون تفضلی، تهران :، ترجمههاي سیاسی و اقتصادي هایک اندیشه، )1387. (باتلر، ایمون

  .نی

شهر و عدالت «، )1391. (نژاد، حجت نژاد، حسین؛ منوچهري میاندوآب، ابراهیم و حاتمی حاتمی

، »)هاي قدیمی شهر میاندوآب محله: مطالعه موردي(اي  هاي محله ، تحلیلی بر نابرابرياجتماعی

  .41-63: 80، شماره 44، دورة هاي جغرافیاي انسانی مجله پژوهش

بررسی و تحلیل توزیع عادالنه «، )1393. (پور، هاشم؛ رستمی، فرامرز و علیزاده، بهرام داداش

، دورة فصلنامه مطالعات شهري، »ها در شهر همدان نخدمات شهري و الگوي پراکنش فضایی آ

.5-18: 12، شماره 3

بررسی و تحلیل نحوه توزیع خدمات عمومی «، )1390. (پور، هاشم و رستمی، فرامرز داداش

، 9، دورة اي مجله جغرافیا و توسعه ناحیه، »شهري از دیدگاه عدالت فضایی در شهر یاسوج

  .171-198: 16شماره 

مجله ، »شهر تهران: تحلیل عدم تعادل فضایی در شهرها، مطالعه موردي«، )1378. (رهدانشپور، زه

  .34- 57: 29، سال نهم، شماره صفه

تحلیلی بر پراکنش جمعیت «، )1389. (ذاکریان، ملیحه؛ موسوي، میرنجف و باقري کشکولی، علی

ریزي  و برنامه پژوهشمجله ، »و توزیع خدمات در محالت شهري میبد از منظر توسعۀ پایدار

  .61-84: 2، سال یکم، شماره شهري

تحلیلی توزیع فضایی خدمات شهري در شهر «، )1388. (رستمی، مسلم و شاعلی، جعفر

  .27- 51: 9، سال چهارم، شماره انداز جغرافیایی فصلنامه چشم، »کرمانشاه

در راستاي  تحلیل توزیع تسهیالت عمومی شهري«، )1390. (رهنما، محمدرحیم و ذبیحی، جواد

، شماره 9، دوره مجله جغرافیا و توسعه، »عدالت فضایی با مدل یکپارچه دسترسی در مشهد

23 :26-5.  



  

  

  

1398، پاییز 40شماره ، سال دهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه      144

فضایی ناحیه شهید رجایی  -، علل و پیامدهاي محرومیت اجتماعی)1385. (کاویانی، عظیم زرین

شهري، دانشگاه  ریزي رشتۀ جغرافیا و برنامه پایانامه کارشناسی ارشد، )استان ایالم(آبدانان 

.شهید بهشتی

هاي فضایی در استان  یافتگی و نابرابري ، بررسی و تحلیل میزان توسعه)1390. (علیزاده، سمانه

ریزي شهري، دانشگاه تربیت  رشتۀ جغرافیا و برنامه نامه کارشناسی ارشد پایانخراسان شمالی، 

.مدرس

خدمات شهري و نقش آن در توسعه توزیع فضایی «، )1393. (مرصومی، نفیسه و خزایی، کاظم

، سال پنجم، شماره ریزي شهري پژوهش و برنامه، »)مادرشهر تهران: مطالعه موردي(پایدار شهر 

18 :40-21.  

فرخ حسامیان، محمدرضا حائري و  :، ترجمهعدالت اجتماعی و شهر، )1379. (هاروي، دیوید

.هريریزي ش شرکت پردازش و برنامه: زاده، تهران بهروز منادي

 Bassett, Sarah-Mina. (2013). "The Role of Spatial Justice in the Regeneration of 

Urban Spaces", A thesis for the degree of Master of Science, Department of 

Urban and Regional Planning, University of Illinois at Urbana Champaign.

 Greer, John Robert. (2002). Equity in the Spatial Distribution of Urban 

Services, The University of Texas at Dallas.

 Harvey, David. (1996). Justice, Nature and Geography of Difference, Malden: 

Black Well Publishers Inc.

 Hewko, Jared Neil. (2001). Spatial Equity in the Urban Environment: Assessing 

Neighborhood Accessibility to Public Amenities, A thesis for the degree of 

Master of Science, Department of Earth and Atmospheric Sciences, 

University of Alberta, Canada.

 Kunzman, Klaus R. (1998). "Planning for Spatial Equity in Europe",

International Planning Studies, 3(1), 101-121.

 Kyushik, Oh, and Jeong Seunghyun. (2007). "Assessing the Spatial Distribution 

of Urban Parks Using GIS", Landscape and Urban Planning, 82(1): 32–25.

 Lee, Roger, and Chris Philo. (2007). "Welfare Geography" in International 

Encyclopedia Of Human Geography, Edited by: Rob Kitchin and Nigel Thrift, 

Volume 12, Elsevier.

 Lewis, Renee. (2012). The Impact of Spatial and Economic Inequality on the 

Oral Health of Children in Appalachia, A thesis for the degree of Bachelor of 

Arts in Sociology, Ohio university.



  

  

  

  

145...     تحلیل تعادل فضایی دسترسی به خدمات شهري                      

 Marcotullio, Peter J. (2001). Asian Urban Sustainability in the Era of 

Globalization, Habitat International, 25(4), 577-598.

 Martinez, Javier. (2009). "The use of GIS and Indicators to Monitor Intra-Urban 

Inequalities: A Case Study in Rosario", Argentina, Habitat International,

33(1), 387- 396.

 Mitchel, Gordon, and Paul Norman. (2012). "Longitudinal Environmental 

Justice Analysis: Coevolution of Environmental Quality and Deprivation in 

England, 1960–2007", Geoforum, 43(1), 44-57.

 Talen, Emily, and Anselin Luc. (1998). "Assessing Spatial Equity: An 

Evaluation of Measures of Accessibility to Public Playgrounds", Environment 

and Planning A, 30(1), 595-613.

 Tsou, KO-Wan, Yu-Ting Hung, and Yao-Lin Chang. (2005). An Accessibility-

Based Integrated Measure of Relative Spatial Equity in Urban Public 

Facilities, Cities, 22(6), 424–435.

 Yin, Haiwei, and Jiangang Xu. (2009). "Measuring the Accessibility of Parks: 

A Case Study in Shanghai, China", Sixth International Conference on Fuzzy 

Systems and Knowledge Discover, FSKD '09, 14 - 16 Aug, Tianjin, China.


