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چکیده
برقراری عدالت در شهر یکی از مباحث جدی پیشِ روی برنامهریزان و مدیران شهری ا ست .از م ضامین ا صلی عدالت
در شهههر ا نیز توزیع عادالنة خدمات و امکانات در شهههر اسههت .دف پژو ش پیشِ رو بررسههی نحوة توزیع خدمات
آموزشی مقطع را نمایی در شهر میاندوآب است که یکی از شهر ای میانهاندام استان آذربایجان غربی است و اینکه آیا این
خدمات عادالنه در میان نواحی این شهر توزیع شده است و مة شهروندان بهطور مساوی به این خدمات دسترسی دارند.
نوع پژو ش کاربردی و روش آن نیز تحلیلیمقای سهای ا ست .روش ای تجزیه و تحلیل نیز شامل ضریب آنتروپی برای
توزیع جمعیت و شاخص موران برای توزیع مدارس است و برای وضعیت نواحی از لحاظ برخورداری از خدمات نیز از
مدل ای ویلیام سون و الکتر ا ستفاده شده ا ست .نتایج پژو ش حاکی از آن ا ست که توزیع جمعیت در شهر متعادل ولی
توزیع خدمات به صورت ت صادفی ا ست .با توجه به نتایج مدل ویلیام سون نیز نواحی  1و  2داری و ضعیت متعادل و در
رتبهبندی نیز ناحیة  4در بین نواحی رتبة اول را به خود اختصهههاا داده اسهههت .با تطابق نتایج حاصهههل از این روش ا
م شخص می شود که این خدمات در شهر بهطور عادالنه توزیع ن شده ا ست و توجه جدی م سؤلین به این امر ضروری
است.
کلیدواژهها :توزیع فضایی ،خدمات شهری ،عدالت اجتماعی ،مدل الکتر ،شهر میاندوآب
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کشور ای توسعهیافته شناخته می شوند ،ضمن اینکه

 .5مقدمه

از شاخص ای اقتصادی و اجتماعی باالیی برخوردار

 .5 .5طرح مسئله

جهههان در آسهههتههان قرن بیسههههتویکم دچههار

سهههتند ،توزیع درآمد ا و امکانات نیز در آن جوامع

دگرگونی ای اسههاس هی شههده اسههت و جهانیشههدن

نسبتا عادالنه است ،اما در کشور ای توسعهنیافته ،م

واقعیتی ا ست ملموس و ضرورتی گریزناپذیر که ر

مقادیر این شهههاخص ا پایین اسهههت و م توزیع آن

جامعهای که خوا ان رفاه شهروندانش با شد ،چارهای

بسهههیار ناعادالنه اسهههت .مچنین امروزه از د یدگاه

ندارد جز اینکه خود را با این جریان نیرومند سههازگار

عدالت اجتماعی توسههعه دیگر به معنای رشههد تلقی

کند .طبق آمار و مچنین با توجه به رشهههد فزآی ندة

نمیشهههود بل که به مع نای وجود ام کا نات و توزیع

جمعیت جهان پیشبینی میشهههود که در آینده بهطور

عادالنه مطرح می شود .برنامهریزان و کار شنا سان نیز

عمده این جمعیت عظیم بیشههتر در شهههر ا بهویژه در

ضههرورت توسههعة متعادل را بهدالیل مختلفی مطرح

شهر ای ک شور ای در حال تو سعه متمرکز خوا د

میکن ند .اول ،تأمین عدا لت اجت ماعی و بهمنظور

بود .به گفتة سهههازمان ملل متحد در سهههال  ،2444در

برخورداری عادال نه و م ناسهههب م ناطق مختلف از

 2494کل جمع یت جهان به بیش از 0/42میل یارد نفر

امکانات؛ دوم مالحظات سیا سی بهعنوان عاملی برای

خوا د رسههید( ویت ومونتگومری ،2444 ،1ا.)2 .

کا ش ناآرامی ای سیاسی و سوم مالحظات اقتصادی

رشد سریع شهر ای بزرگ در کشور ای جهان سوم،

و اجتماعی که باعث جلوگیری از مهاجرت و تمرکز

توجه بسههیاری از پژو شههگران را به نبود تعادل ا و

میشود (منفردیان سروستانی ،1930 ،ا)2 .؛ بنابراین

نابسامانی ای ناشی از این رشد ،بهخصوا در زمینة

ارائة خدمات شهههری مسهه لهای مهم و اسههاسههی در

م سائل مربوط به نبود تعادل عر ضه و تقا ضای سطح

برنامهریزی و توسعة شهری است .توزیع این خدمات

مسههکونی و خدمات شهههری که جزء مشهههودترین

بهههمنظور تضهههمین بهره برداری مؤثر و تمرکز این

مسائل شهری است ،معطوف ساخته است .بهعبارتی

خدمات نیز یکی دیگر از نگرانی ا در این زمینه است.

دیگر مزمان با افزایش جمعیت شهرن شین ،نیاز ای

توزیع نامتناسب این خدمات باعث ایجاد نا مگنی در
2

آن ا به خدمات و امکانات شههههری نیز افزایش پیدا

میان شههههروندان (جداییگزینی) میشهههود (ارکیپ ،

میک ند؛ از این رو بررسهههی نابرابری و وجوه آن در

 .)1333در ک شور ما حدود 94در صد از جمعیت ،در

داخل شهر ا در سال ای اخیر مورد توجه برنامهریزان

سههن تحص هیل قرار دارند .مطابق اصههل سههیام قانون

وسهیاسههتمدارن قرار گرفته اسهت .وجود نابرابری و

اسههاس هی جمهوری اسههالمی ایران نیز ،دولت موظف

ابعاد مختلف آن ،از نشهههانه ای مهم توسهههعهنیافتگی

شههده اسههت تا وسههایل آموزش و پرورش رایگان را

ا ست؛ زیرا در حقیقت ک شور ایی که امروزه بهعنوان

برای مة ملت ،بدون توجه به جن سیت ،تا پایان دورة
متو سطه تح صیلی فرا م کند .ذیل مواد و تب صره ای
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بخش آموزش و پرورش ،مواردی بهصهههرا حت بر

 .2 .5پیشینه و مبانی نظری پژوهش

موضوع دسترسی برابر به آموزش تأکید داشته ا ست.

 .5 .2 .5مفاهیم ،دیدگاهها و مبانی نظری

بنههابراین مطههالعههه در زمینههة برقراری عههدالههت در

خدمات :تعاریف بسیاری برای خدمات ارائه شده

برخورداری از خدمات بهویژه خدمات آموز شی یکی

اسههههت ،امهها مهة آن هها وجوه مشهههترکی چون

از ضروریات عصر حاضر است .در این پژو ش شهر

ناملموسبودن خدمات و مصهههرف آنی آن را در بر

میاندوآب بهعنوان شهر مطالعهشده انتخاب شده است

میگیرند.

این شهر در زمان سرشماری  1991شهری کوچک با

 -خدمت ،فرآیندی اسهههت که در تعامل بین

جمع یت  14730نفر در قالب  9424خانوار سهههاکن

مشهههتریان و کارک نان ،منابع فیزیکی ،کاال ا یا

بوده اسهههت (سهههال نامه آماری اسه ه تان آذر بای جان

سههیسههتم ای ارائهکنندة خدمت روی مید د تا

غربی .)04،1934:برا ساس آخرین تق سیمات کالبدی،

راهحلی برای مسائل مشتریان باشد (پالمر،2441 ،

شهر میاندوآب دارای  0ناحیة شهری و 94محله است.

ا .)21

این شهههر مانند سههایر شهههر ای ایران رشههد شههتابان

 -خد مات ع بارتا ند از کردار ا ،فرآی ند ا و

شهرن شینی را بعد از ا صالحات ار ضی تجربه کرده

عملکرد ا (زیتامل و بینتنر ،1330 ،1ا.)14 .

اسهت .با توجه به رشهد روزافزون جمعیت این شهههر

 .5 .5 .2 .5خدمات شهری

ن یاز به خد مات و ام کا نات آموزشهههی روز بهروز

خدمات عمومی شهری بهطور سنتی تحت عنوان

افزونترمیشهههود؛ بنابراین لزوم توجه به نحوة توزیع

کاال ای عمومی مطرح می شود که تو سط ب سیاری از

خدمات و امکانات شهری در این شهر برطبق موازین

شههههروندان و مصهههرفکنندگان به طور مزمان به

عدالت اجتماعی و کمک به برنامهریزان شهری جهت

مصههرف میرسههند و اجتناب از اسههتفاده از این نوع

برنامهریزی برای آینده شهههر بیش از بیش احسههاس

خدمات برای شهههروندان غیرممکن یا بس هیار دشههوار

میشود .این پژو ش با دف پاسخگویی به دو سؤال

خوا د بود .خدمات شهری در ایران به  4گروه عمده

انجام شده ا ست که آیا خدمات آموز شی در سطح

تقسههیم میشههود شههامل خدمات بهداشههت محیط،

شهههر بهطور عدالنه توزیع شههده اسههت و اینکه مه

خدمات رفا ی تفریحی ،خدمات حفاظتی و ایمنی،

شهههروندان بهطور برابری به این خدمات دسههترسههی

خدمات حملونقل عمومی و ترافیک (مرکز مطالعات

دارند.

و خدمات تخصصی شهری و روستایی ،1931 ،ا.
 .)1یکی از مهم ترین این خد مات در شههههر ا نیز
خدمات آموزشی است.

1. Zeithaml &Bintner
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 .2 .5 .2 .5عدالت اجتماعی

قراردادن مقولة مسههه لهبرانگیز عدالت اجتماعی با

عدالت اجتماعی مفهومی مدرن است که به تحقق

پدیدة شههههر ،نیاز به برخوردی اسهههت آنگونه که

فر صت ا و زندگی و شانس برابر ا شاره میکند .در

دیوید اروی در کتاب عدالت اجتماعی و شههههر

حقوق بشهههر از عدالت اجتماعی بهعنوان رقابت یاد

برخورد میکند .اروی اولین جغرافیدانی اسهههت

میکنند .بالدری و مک کازلند )2443( 1مینوی سند که

که در اثر خود با عنوان عدالت اجتماعی و شههههر

عههدالههت اجتمههاعی در نظر گرفتن ر دو حقوق و

مفهوم عدا لت اجت ماعی را در ک مک به خیر و

تعهدات مشههترف فردی ،و گرو ی اسههت .به عبارتی

صهههالح مگانی ،مالف توزیع درآمد در مکان ا،

دیگر «ضههروری اسههت تا اطمینان حاصههل شههود چه

تخصههیص عادالنه منابع و رفع نیاز ای اسههاسههی

افرادی نیاز به حقوق بیشتر دارند ،اما توانایی و ظرفیت

مردم به کار میگیرد(حیدریان ،1933 ،ا .)3 .از

یا موقعیت برای انجام آن را ندار ند .بنابراین فقدان

صهههاحبنظران دیگر در این زمینه ناکس و پینچ

عدالت اجتماعی حرکت منظم و شههکلگیری ترتیبات

( )2444سهههتنههد کههه بر این بههاورنههد یکی از

اجتماعی اسهت که سهیاسهت دلیل اصهلی آن اسههت»

ویژگی ای ا صلی شهر ای جهانی دو قطبی شدن

(بالدری و مککازلند ،2443 ،ا . )7 .پانتام)2444( 2

اجتماعی و نابرابری ای اجتماعی در حال رشهههد

ن یز عهدالههت ا ج تمهها عی را برا بری ت عهههدات و

اسهههت .این نابرابرای ا مچنین در جغراف یای

مسه ه ول یت ای مدنی در م یان جام عه و برابری

اجتماعی شهر ای جهانی نیز ب سیار آ شکار ا ست.

گستردگی مشکالت در میان گروه ای مختلف جامعه

برای ن شاندادن چنین نابرابری در شهر ا نیز الزم

تعریف میکند (داداشپور و رستمی ،1934 ،ا.)0 .

است که رویکردی را در نظر بگیریم و آن بررسی

 .3 .5 .2 .5توزیع خدمات شهههری براسههها

نابرابری ا از منظر عدا لت اجت ماعی اسههههت

عدالت اجتماعی

(مههارتینز ،2441 ،9ا .)14 .مچنین عالوه بر

شههه هر ا مروز ب هه ع نوان ی کی از ع ظ یم تر ین

معیار عدالت اجتماعی در شههههر ،دسهههترسهههی به

دستاورد ای فر نگ و تمدن و یکی از فراگیرترین

خدمات عمومی شههههری یکی از مع یار ای مهم

پدیده ای اجتماعی ع صر حا ضر مطرح ا ست .بر

ارزیههابههی کههیههفههیههت زنههدگههی شهههههههری

حسههب این گسههتردگی ،رکس به فراخور ظن و

میباشههد(ارکیپ .)1331،4تالن ،1333( 1ا)24 .

فن خود بدان مینگرد .نگریسهههتن از وجه عدالت

که به توزیع عادال نة ام کا نات عمومی پرداخ ته

اجتماعی به شهر شاید یکی از نگرش ای ب سیار

معتقد اسههت معیار برابری به معنی این اسههت که

نادر و بن یادین محسهههوب شهههود .رو یارویی و

مة ا شخاا صرف نظر از و ضعیت اجتماعی و
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اقتصههادی و با قدرت و توانایی پرداخت عوارض،

اکثر مطالعات انجامشهههده نیز بیشهههتر در زمینة فقر و

باید از منافع و امکانات عمومی برابری برخوردار

نابرابری درآمد بهطور انحصاری بر درآمد نقدی تمرکز

باشند.

یاف ته در حالی که ارزش خد مات عمومی را از قلم

 .3 .5پیشینۀ پژوهش

انداختند(اسهههمدینگ و مکاران ،1339 ،1ا.)294 .

پژو ش ای فراوانی در زمی نة عدا لت اجت ماعی

در جدول  1به چند نمونه از پژو ش ای داخلی و

صههورت گرفته اسههت اما این مقوله کمتر در عرصههة

خارجی که در زمی نة توزیع خد مات در شههههر

توزیع خدمات در سطح شهر بهکاربرده شده ا ست.

انجامشده ،اشاره میشود:

جدول  .5پژوهشهای انجامشدۀ داخلی و خارجی در زمینۀ توزیع خدمات

شکل پایدار شهر و عدالت
اجتماعی (مطالعة موردی؛
شهر میاندوآب)

بررسی عدالت اجتماعی
در محالت  91گانة شهر
میاندوآب

ضرابی و
موسوی
()5331

تحلیل فضایی پراکنش
جمعیت و توزیع خدمات
مطالعهشدة شهر یزد

نحوة توزیع خدمات و
جمعیت در بین نواحی
یازدهگانة شهر یزد

حکمت نیا ،گیوهچی
،حیدرینوشهر و حیدرینوشهر

مؤلف

تحلیل توزیع فضایی
خدمات عمومی شهری با
استفاده از روش
استانداردسازی داده ا،
تاکسونومی عددی و مدل
ضریب ویژگی (مطالعة
موردی :شهر اردکان)

نحوة توزیع خدمات در
شهر اردکان

موسوی ()5331

عنوان

اهداف

رستمی ()5335
حیدریان ()5331

بررسی و تحلیل نحوة
توزیع خدمات عمومی
شهری از منظر عدالت
فضایی (مطالعة موردی شهر
یاسوج)
تحلیلی بر نابرابری توزیع
خدمات فر نگی با رویکرد
عدالت اجتماعی بااستفاده از
 GISمطالعة موردی شهر
زنجان

نابرابری در توزیع و
میزان دستیابی ساکنین به
خدمات شهری و توزیع
این بیعدالتی ا در میان
بلوف ای شهری
بررسی نحوه توزیع
خدمات فر نگی در شهر
زنجان و در سطح
محالت

1. Smeeding et al.
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روشهای بهکاررفته
مدل ای آماری از قبیل
ضریب مبستگی و
رگرسیون ای خطی،
غیرخطی ،لگاریتمی ،وارونه
و نمایی در نرمافزار
رایانهای SPSS
براساس مدل تاپسیس و
روش اسپیرمن
روش ای آماری و
مدل ای کمّی شامل 4
روش مختلف جمع واحد ا
در ناحیه ،روش
استانداردسازی داده ای
مختلفالجنس ،تاکسونومی
عددی و مدل ضریب
ویژگی
مدل تحلیل شبکة دسترسی،
مدل تحلیل سلسلهمراتبی و
مدل خود مبستگی فضایی
محلی ،ضریب جینی،
ضریب موران
روش تحلیل شبکه در
سیستم اطالعات جغرافیایی

نتایج
 2محله دارای توزیع
خدمات کامال متعادل1 ،
محله تقریبا متعادل14 ،
محله نیمهمتعادل و 19
محله نامتعادل
تفاوت ای چشمگیری بین
توزیع جمعیت و خدمات
شهری دیده میشود.

در نواحی سشزدهگانة شهر
اردکان ،توزیع فضایی
خدمات شهری نامتعادل
است.

نابرابری توزیع در میزان
دستیابی ساکنین به خدمات
شهری و توزیع این
بیعدالتی ا در میان
بلوف ای شهری
توزیع خدمات فر نگی در
شهر زنجان و در سطح
محالت آن عادالنه نبوده و
عدالت دسترسی رعایت
نشده است.
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مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری
ادامه جدول 5
عنوان

اهداف

روشهای بهکاررفته

ارکیپ ()5331

خدمات عمومی پارف ا و
خدمات توزیعی در شهر
آنکارا با تمرکز بر امکانات
و خدمات تفریحی پارف ا

بررسی میزان دسترسی به
خدمات و امکانات تفریحی و
رفا ی

با روش
توصیفیتحلیل

مالدنکا)5333( 5

مؤلف

توزیع
خدمات عمومی شهری و
تغییر نقش نژاد ا سیاست ا

بررسی توزیع خدمات
عمومی شهری با تأکید بر
خدمات تفریحی و پارف ا
در شهر شیکاگو برای یک
دورة 22ساله و بررسی توزیع
خدمات عمومی در میان
بخش سیاه و سفید

 .2روش و مراحل انجام پژوهش

پژو ش پیشِ رو از نوع کههاربردی و روش آن
تحلیلیمقایسهههای اسههت .از روش ای زیر نیز برای
تجزیه و تحلیل داده ا استفاده شده است.
 .5 .2روشهای تجزیه تحلیل دادهها
 .5 .5 .2مدل الکتر

روش به کاررفته در این پژو ش برای رتبه بندی
نواحی شههههری ازلحاظ برخورداری از خدمات مدل
الکتر اسههت .ریشههة روش الکتر به  1301به شههرکتی
اروپایی در زمینة مشهههاوره بهنام  SEMAبر میگردد.
در آن زمان تیمی پژو شی از این شرکت به پژو ش
در زمینة معیار ای چندگانه در تصمیمگیری ا مشغول
بود ند؛ چرا که مشه ه کل جدی در دن یای واقعی،

نتایج
با ارزیابی سیاست ای
فعلی دولت ا توزیع
عادالنة خدمات شهری و
ارائة پیشنهاد ایی برای
دستیابی به این خدمات
در آینده
طبقة اجتماعی و نژاد
عامل تعیینکننده در نحوة
توزیع منابع و خدمات و
امکانات شهری است.

تصههمیمات شههرکت و برخورد با توسههعة فعالیت ای
جدید در شههرکت بود .آن ا برای حل این مشههکل از
چند روش و معیار از جمله روش مارسههان 2اسههتفاده
کردند .در این شهههرکت تحل یلگران با اسهههتفاده از
تکنیک ای وزند ی به معیار ا به انتخاب فعالیت ای
جدید در شرکت میپرداختند .آن ا در نگام استفاده
از این روش با م شکالت فراوانی مواجه شدند که در
جهت رفع این مشههکالت ،سههعی در پیداکردن روش
جدیدی برای رفع محدود یت ای روش مارسهههان
برآمدند (لفی ،1303 ،9ا .)0 .در نهایت آن ا روش
الکتر را در  1301ا بداع کرد ند .این روش توسهههط
بنایون 4ارائه شهههد و سهههپس توسهههط وان دلفت، 1
نیجکامپ ،0روی 7و سههایر مکارانشههان توسههعه داده

1. Mladenka
)2. MARSAN (Methode analyses’, de Recherché, et DE Selection activities Nouvelles
3. Laffy
4. Enayoun
5. Van delft
6. Nijkamp
7. Roy
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شههده اس هت .حکمتنیا و موسههوی ( )1934بهمنظور

بهترین گزینه ا از میان گزینه ای موجود مراحل زیر

به کارگیری روش الکتر برای رت به ب ندی و انت خاب

را بهترتیب نام بردهاند:

جدول  .2مراحل بهکارگیری روش الکتر برای رتبهبندی و انتخاب بهترین گزینهها
مرحله
تشکیل ماتریس
تصمیمگیری
وزند ی به
شاخص ا
بیمقیاسسازی
ماتریس داده ا
ماتریس
بیمقیاسشدة موزون

عملیات انجام
این ماتریس از  nشاخص و  mمکان تشکیل شده است.
وزند ی به شاخص ا با استفاده از روش ای  Ahpو آنتروپی
ماتریس داده ا از طریق رابطة زیر بیمقیاسسازی میشود:

𝑗𝑖𝑋
𝑛 = 𝑗𝑖𝑛
𝑗𝑖𝑋 ∑𝑖=1

این ماتریس از طریق ضرب ماتریس بیمقیاس شده در ماتریس وزن ر شاخص حاصل میشود.
ارزش ممکن از مجموعة ما نگی (  )𝑆𝐾1بهوسهیلة اوزان موجود از شهاخص ای ما نگ در

آنن مجموعه اندازهگیری میشههود .یعنی معیار ما نگی برابر با اوزان ( 𝐽𝑊) از شههاخص ایی

محاسبة ماتریس
ما نگی

ا ست که مجموعه (  )𝑆𝐾,1را ت شکیل مید ند .بدین ترتیب ،معیار (  )𝐼𝐾,1ما نگی بین 𝐾𝐴
و  𝐴1بدین قرار است:
n

IK1 = ∑ WJ : ∑ wj = 1
j=1

J∈SK,1

معیار ای نا ما نگی (نظیر به مجموعه  𝐷𝑘1برعکس معیار  𝐼𝑘1ن شان د نده شدت بدتر بودن

ارزیابی در رابطه با  𝐴1میباشد .این معیار  𝑁𝐼𝐾,1بااستفاده از عناصر Vامتیازات موزون شده
محاسبة ماتریس
نا ما نگی

به ازای مجموعه نا ما نگ  𝐷𝐾1محاسبه میگردد بدین قرار:

| 𝑗𝑚𝑎𝑥 |𝑣𝑘𝑗 − 𝑣1

𝑗∈𝐷𝑘,1

| 𝑗𝑚𝑎𝑥|𝑣𝑘𝑗 − 𝑣1

= 𝑁𝐼𝑘,1

𝐽∈𝑗

ارزش  𝐼𝐾1ماتریس ما نگی باید نسبت به یک ارزش آستانه سنجیده شوند تا شانس ارجحیت
مشخصنمودن
ماتریس ما نگ
مؤثر

𝐾𝐴 بر  𝐴1بهتر مورد قضاوت واقع شود .این شانس در صورتی که  𝐼𝐾,1از یک حداقل آستانه

−
−
−
( ) تجاوز کند نیز بیشتر خوا د شد؛ بدین معنی که باید  IK,1 ≥ :و
𝐼
I
𝐼
میتوان بهصورت متوسط از معیار ای ما نگی بهدست آورد:
m

−
|
)I = ∑ IK,1 m(m − 1
k=1
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مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری
ادامه جدول2
مرحله

عملیات انجام

−
براساس (حداقل آستانه) یک ماتریس بولین ( Fبا عناصر صفر و یک) ت شکیل مید یم بهگونهای
𝐼
که:

̅ 𝐼 ≥ 𝐹𝑘1 = 1 → 𝐼𝐾1

̅ 𝐼 < 𝐹𝑘1 = 0 → 𝐼𝐾1

آنگاه ر عنصههر واحد در ماتریس ( Fماتریس ما نگ مؤثر) نشههاند ندة گزینة مؤثر و مسههلط بر
دیگری است.

مشههخصنمودن ماتریس نا ما نگ مؤثر :عناصههر  𝑁𝐼𝑘,1ماتریس نا ما نگ مرحلة شههتم باید

مشخصنمود
ن ماتریس
نا ما نگ
مؤثر

نسهبت به یک ارزش آسهتانه سهنجیده شهوند .این ارزش آسهتانه ( ̅
𝑁 𝐼 ) را بهطور مثال میتوان
بهطریق زیر محاسبه کرد− 1)(:

m
∑m
k=1 ∑k=1 NIK,1 |m(m

= ̅
IN

سپس یک ماتریس بولین ( Gمعروف به ماتریس نا ما نگ مؤثر) تشکیل مید یم بهطوریکه:

−
g k1 = 0 → NIK1 > N I

−
g k1 = 1 → NIK1 ≤ N I

عناصر واحد در ماتریس  Gنیز نشاند ندة روابط مسلط در بین گزینه ا است.
مشخصنمود
ن ماتریس
کلی و مؤثر

عناصههر مشههترف (  )ℎ𝑘,1بهگونة زیر از دو ماتریس  Gو Fتشههکیل یک ماتریس کلی ( )Hرا
برای تصمیمگیری مید ند

ℎ𝑘,1 = 𝑓𝑘,1 × 𝑔𝑘,1 :

ماتریس کلی  Hنشههاند ندة ترتیب ارجحیت ای نسههبی ریک از گزینه ا اسههت ،بدان معنی که
 ℎ𝑘,1 = 1نشهههان می د د که 𝑘𝐴 ب  𝐴1م ازنظر مع یار ما نگی و م ازنظر مع یار

نا ما نگی ارجح است .لیکن 𝑘𝐴 نوز ممکن است تحت تسلط گزینه ای دیگر باشد بنابراین
حذف
گزینه ای کم
جاذبه

شرط اینکه 𝑘𝐴 با با استفاده از روش الکتر یک گزینه مؤثر باشد عبارت است از:

𝑖 ا → ℎ𝑘1 = 0

𝑖  → 𝑖 = 1,2, … 𝑚:برای کلیه
≠ 𝑘: 𝑖 ≠ 1

وجود این دو شرط تواما ممکن ا ست نادر با شد لیکن به سادگی میتوان گزینه ای مؤثر را از
ماتریس  hت شخیص داد بدین طریق که ر ستونی از  hرا که حداقل دارای یک عن صر برابر با
واحد باشد میتوان حذف نمود ،زیرا آن ستون تحت تسلط ردیف یا ردیف ایی میباشد.

مأخذ :حکمتنیا و موسوی ،1934 ،ا971-974 .
 .2 .5 .2مدل ضریب آنتروپی

شهری ،ا ستانی ،منظقهای و ملی پی برد .ساختار مدل

این مدل معیاری برای سهههنجش توزیع جمعیت

به شرح رابطة  1است.

شهری و توزیع شهر ا در طبقات شهری یک منطقه
اسههت .با اسههتفاده از این مدل ،میتوان تعادل فضههایی
اسههتقرار جمعیت و تعداد شهههر ا در سههطح شههبکة
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 .4 .5 .2مدل ویلیامسون

𝑖𝑝  :فراوانی LN𝑃𝑖 ،لگاریتم نپری فروانی :K ،تعداد

مدل ویلیامسون نیز روش آخر برای بهدستآوردن

طبقات :G،میزان آنتروپی .اگر آنتروپی به طرف صههفر

میزان نابرابری ا در نواحی شهر است .مدل ویلیامسون

میل کند حکایت از تمرکز بیشهههتر یا عدم تعادل در

یکی از روش ای برآورد شهههاخص ای نابرابری و

توزیع جمعیت بین شهههر ا دارد و حرکت به طرف 1

بهد ستآوردن نابرابری ا ست .این روش معیار مهمی

و باالتر از آن توزیع متعادلتری را در عر صة منطقهای

برای تحلیل وضهههعیت عدالت در شههههر و چگونگی

نشهههان مید د (موسهههوی و حکمتنیا ،1934،ا.

توزیع خدمات شهری ا ست .ساختار کلی فرمول به

.)120

شرح زیراست:

 .3 .5 .2شاخص موران

شههاخص موران یکی از بهترین شههاخص ا برای
ت شخیص خو شهبندی ا ست .این شاخص ت شخیص

()9
𝑛
) 𝑖 ( ∑𝑛𝑖=1(𝑦𝑖 − 𝑦̅ )2 .
𝑛
√ = 𝑤𝑉
̅𝑦

مید د که این نواحی مجاور بهطور کلی دارای ارزش
مشههابه یا غیرمشههابه سههتند .ارزش موران بین 1و-1

در این رابطه ni :برابر است با جمعیت منطقة n ،i

اسهت .ارزش نزدیک به  1به معنای توزیع بهصههورت

برابر اسهههت با جمع یت ملی Yi ،مقدار شهههاخص

خوشههههای و ارزش نزدیک به  -1نشهههانگر توزیع
تصههادفی عناصههر اسههت .این شههاخص طبق رابطة 2

شاخص برای کل مناطق.

تعریف میشود:

 .2 .2متغیرها و شاخصهای پژوهش

()2

در رویکرد  madmتعیین شهههاخص ای چندگانه

̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ 𝑛 ∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1 𝑤𝑖𝑗 (𝑥𝑖 −
)𝑥 𝑥)(𝑥𝑗 −
=𝐼
(∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1 𝑤𝑖𝑗 ) ∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
که در آن  nت عداد نمو نه ا 𝑥𝑖 ،م قدار متغیر در
ناحیة  𝑥̅ ،jمقدار متغیر در ناحیه  𝑥̅ ، jم یانگین متغیر
در کلیة نواحی و 𝑗𝑖𝑤 وزن بهکاررفته برای مقایسة دو
ناحیة  iو  jاست )صالحی ،1931،ا.)10 .
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مطالعهشهههده در منطقة  ،iو ̅𝑦 برابر اسهههت مقدار

بهصهههورت دقیق و قا بل اعت ماد یکی از مهم ترین
قسههمت ای تصههمیمگیری اسههت .در این پژو ش
مجموعا از دو مجموعة شاخص شامل شاخص ای
اجتماعی ،اقتصهههادی و کالبدی اسهههتفاده میکنیم در
جدول  9شهههاخص ای به کاررفته در این پژو ش
نمایش داده شده است.

Arshive of SID

42

شمارة اول

مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری
جدول  .3شاخصهای مطالعهشده
ردیف

شاخصها

ردیف

شاخصها

1

جمعیت

14

ضریب اشتغال به تحصیل ظا ری

2

تعداد مدارس دخترانه

11

ضریب اشتغال به تحصیل واقعی

9

تعداد مدارس پسرانه

12

جمعیت الزمالتعلیم

4

سرانة ناخالص خدمات آموزشی

19

معکوس ضریب محرومیت تحصیلی

1

تعداد کالس

14

نسبت کالس به دانشآموز

0

مساحت ناخالص آموزشی

11

میزان تراکم دانشآموز در فضای آموزشی

7

تعداد دبیر

10

تراکم جمعیت در نواحی

3

تعداد دانشآموز

17

نسبت دانشآموز به مدرسه

3

نسبت دبیر به دانشآموز

 .3 .2قلمرو جغرافیایی پژوهش

سههاخت وسههاز ای موجود در مختصههات  40درجة

شهر میاندوآب یکی از شهر ای میانهاندام ا ستان

طول جغراف یایی و  90در جة عرض جغراف یایی قرار

آذربایجانغربی (ارومیه) اسههت .این شهههر براسههاس

دارد .شهههکل  1موقعیت شههههر میاندوآب را نشهههان

تصههههاو یر مهها واره ای و بهها توجههه بههه آ خر ین

مید د.

شکل  .5موقعیت جغرافیایی شهر میاندوآب
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این شهههر در فاصههلة سههرشههماری  1991و 1941

سرشماری عمومی نفوس کشور ،میزان رشد جمعیت

تبدیل به شهههر شههد و با تجهیزشههدن شهههر به حداقل

شهر ستان میاندوآب طی دوره ای متوالی به صورت

زیرسهههاخت ای الزم برای ایفای نقش کالنشههههر

نمودار  1است (مهندسین مشاور معماری و شهرساز

محدودة سیاسی شهرستان ،سیل مهاجرین روستایی به

آرمانشهر ،1930 ،ا.)134 .

این شهر سرازیر شد .طبق اطالعات سازمان آمار و
7

6.2

6
4.4

4.4

4.4

4.4

4.8

5

4.2
3.7

3.6

4
2.4

3
2
1
0

1390

1388

1384

1382

1381

1375

1370

1365

1355

1345

شکل .2میزان رشدجمعیت شهری از5333تا5332
مأخذ :مرکز آمار ایران ،1934 ،ا01 .

براساس نمودار یادشده ،شهر میاندوآب مواره از
میزان رشد جمعیت باالیی برخوردار بوده است .میزان
ر شد جمعیت این شهر در  1901در بیشترین میزان
خود (0/2درصهههد) و در مقابل در  1941در کمترین
میزان خود (9/7درصد) بوده است.
 .3یافتههای پژوهش
 .5 .3وضعیت خدمات آموزشی شهر میاندوآب

شهر میاندوآب در حال حا ضر دارای  24مدر سة
را نمایی شههامل  14مدرسههة دخترانه و  14مدرسههة
پ سرانه ا ست .این اطالعات در شکل  2نمایش داده
شده است.
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شکل  .3موقعیت مدار

مقطع راهنمایی شهر

میاندوآب
 .2 .3توزیع جمعیت در میان نواحی شهر

بهمنظور تحلیل ویژگی ای توزیع فضایی جمعیت
در نواحی ششگانة شهر میاندوآب از ضریب آنتروپی
شانون ا ستفاده شده ا ست .در واقع ،این مدل بیانگر
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تأثیر وجودی شهههاخص جمعیت در تحقق ر یک از

ن شانگر توزیع متعادلتر جمعیت در بین نواحی شههر

اشهههکال تعادل یا تمرکز اسهههت .ضهههریب آنتروپی

اسههت .جدول  4میزان آنتروپی یا بخشههایش جمعیت

بهدسههتآمده در  1934برابر اسههت با  4/31اسههت .با

در سطح شهر را نشان مید د.

توجه به نزدیکی میزان آنتروپی به عدد  ،1این میزان
جدول  .4میزان آنتروپی (بخشایش) جمعیت درشهرمیاندوآب
نواحی

pi

ln pi

pi*ln pi

ناحیۀ 5

4/404

-2/79

-4/17

ناحیۀ 2

4/12

-2/437

-4/21

ناحیۀ 3

4/21

-1/19

-4/99

ناحیۀ 4

4/2

-1/17

-4/92

ناحیۀ 1

4/14

-1/32

-4/23

ناحیۀ 3

4/24

-1/4

-4/94

مجموع

1

-11/23

-1/71

میزان آنتروپی

1.71
= 0.95
1.79

=𝐺

 .3 .3الگوی توزیع خد مات آموزشههی مقطع
راهنمایی در شهر

برای بهدسهههتآوردن الگوی توزیع مدارس مقطع
را نمایی در میان نواحی ششگانة شهر از شاخص
موران اسهههتفاده شهههده اسهههت .با توجه به نتایج این
شهههاخص ،الگو و میزان پراکنش خدمات آموزشهههی
مقطع را نمایی در شهر در شکل  9و جدول  1نشان
داده میشود.

شکل  .4الگوی پراکنش خدمات آموزشی مقطع
راهنمایی در شهر میاندوآب

بهها توجههه بههه الگههوی توزیههع میههزان شههاخص
موران برای مهدارس شههر میانهدوآب بههصهورت
زیر (جدول  )1بهدست آمده است.
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مقطع راهنمایی در شهر میاندوآب

-42123

Morans index

-42412

Expected index

42424

variance

-42431

z-score

42029

p-value

میزان شاخص موران برای خدمات آموزشی شهر

اول ،تشهکیل ماتریس تصهمیمگیری اسهت که در این

میاندوآب برابر با  -4/123ا ست .مانطور که در باال

پژو ش  17شاخص برای شش ناحیة شهر ا ستفاده

ا شاره شد در ارزش شاخص موران که بین  1و -1

شد ( شاخص ا در باال ذکر شدهاند) .بعد از ت شکیل

اسهههت ،ارزش  1نشهههانگر توزیع منظم و ارزش -1

ماتریس تصهههمیمگیری ،مرح لة ب عدی وزند ی به

نشههههانگر توزیع نههامنظم و ارزش صهههفر بیههانگر

شاخص ا است که با روش  AHPوزند ی شدهاند.

تصادفیبودن الگوی توزیع عناصر است .از آنجاییکه

بعد از وزند ی به شاخص ا ،در مرحلة بعد ماتریس

مقدار  4/123بهدستآمده به عدد صفر نزدیک است،

بیمقیاسشههدة موزون داده ا را تشههکیل مید یم این

این مقدار نشاند ندة توزیع تصادفی خدمات آموزشی

ماتریس از حاصههلضههرب ماتریس تصههمیمگیری در

در سطح این شهر است.

ماتریس وزن است .در مرحلة بعدی نواحی نسبت به
مدیگر مقایسههه شههده و مجموعة معیار ای مثبت و

 .4 .3رتبهبندی نواحی با استفاده از مدل الکتر

از مهمترین مدل ای جبرانی ،مدل الکتر است .در

منفی بهد ست میآید .سپس با توجه به مجموعه ای

اینجهها برای رتبههه بنههدی نواحی شههههری ازلحههاظ

مثبت و منفی ،ماتریس ما نگی و نا ما نگی موزون

برخورداری از خدمات آموزشهههی مقطع را نمایی در

را بهد ست میآوریم .این جفت ماتریس ا به صورت

شهر ،این روش بهکار برده شده ا ست .برای اجرای

بهصورت جدول  0و  7خوا د بود.

این مدل باید مراحل زیر بهترتیب دنبال شههود .مرحلة
جدول  .3ماتریس ناهماهنگی
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نواحی

ناحیۀ 5

ناحیۀ 2

ناحیۀ 3

ناحیۀ 4

ناحیۀ 1

ناحیۀ 3

ناحیة 1

-

1

1

4/411

4/431

4/443

ناحیة 2

4/43

-

1

4/447

4/499

4/449

ناحیة 9

4/40

4/40

-

4/433

4/214

4/43

ناحیة 4

1

1

1

-

1

1

ناحیة 1

1

1

1

4/273

-

4/23

ناحیة 0

1

1

1

1

1

-

مجموع

9/31

4/40

1

1/933

2/939

1/93

13/13

4/01
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جدول  .1ماتریس هماهنگی
نواحی

ناحیۀ 5

ناحیۀ 2

ناحیۀ 3

ناحیۀ 4

ناحیۀ 1

ناحیۀ 3

ناحیة 1

-

4/41

4/19

4/70

4/107

4/07

ناحیة 2

4/01

-

4/79

4/31

4/31

4/31

ناحیة 9

4/11

4/93

-

4/79

4/07

4/0

ناحیة 4

4/9

4/22

4/21

-

4/1

4/40

ناحیة 1

4/9

4/11

4/41

4/13

-

4/4

ناحیة 0

4/41

4/13

4/43

4/02

4/73

-

مجموع

2/21

1/91

2/93

9/1

9/44

2/34

11/39

4/12

مؤثر از این ماتریس ا ا ستخراج شود .این ماتریس ا

بعههد از تشهههکیههل مههاتریس ههای مهها نگی و

به شکل جدول ای  3و  3خوا د بود.

نا ما نگی که به ترتیب  4/12و  4/01سهههتند ،در
مرحله بعدی باید ماتریس ما نگی و نا ما نگی

جدول  .3ماتریس ناهماهنگی مؤثر
نواحی

ناحیۀ 5

ناحیۀ 2

ناحیۀ 3

ناحیۀ 4

ناحیۀ 1

ناحیۀ 3

ناحیۀ 5

-

4

1

1

11

1

ناحیۀ 2

1

-

1

1

491

1

ناحیۀ 3

1

4

-

1

1

1

ناحیۀ 4

4

4

4

-

4

4

ناحیۀ 1

4

4

4

1

-

4

ناحیۀ 3

4

4

4

1

1

-

جدول  .3ماتریس هماهنگی مؤثر
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نواحی

ناحیۀ 5

ناحیۀ 2

ناحیۀ 3

ناحیۀ 4

ناحیۀ 1

ناحیۀ 3

ناحیۀ 5

-

4

4

1

1

5

ناحیۀ 2

1

-

4

1

1

5

ناحیۀ 3

1

1

-

1

1

5

ناحیۀ 4

4

4

4

-

4

1

ناحیۀ 1

4

4

4

1

-

5

ناحیۀ 3

4

4

4

4

4

-
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بعد از تشکیل این ماتریس ا مرحلة بعدی تشکیل

منفی حا صلجمع ستون ،ماتریس کلی مؤثر ا ست

ماتریس کلی و مؤثر اسههت که از ضههرب ماتریس

و م قدار الکتر نیز از ت فاضهههل بین ا عداد منفی و

ما نگ مؤثر و نا ما نگی مؤثر به دسههت میآید

مث بت بهدسهههت می آ ید .در ن ها یت گزی نه ای

که در جدول  14نمایش داده شههده اسههت .مرحلة

کم جاذ به حذف و اولین رت به را ناح یة چ هار

نهایی ،حذف گزینه ای کم جاذبه اسهههت .در این

میگیرد.

ماتریس ،اعداد مثبت حا صلجمع سطر ا و اعداد
جدول  .51ماتریس کلی
نواحی

ناحیۀ 5

ناحیۀ 2

ناحیۀ 3

ناحیۀ 4

ناحیۀ 1

ناحیۀ 3

ناحیۀ 5

4/431

4

4

4/411

4/431

4/443

ناحیۀ 2

4/499

4

4/447

4/499

4/449

ناحیۀ 3

4/214

4/40

4/433

4/214

4/437

ناحیۀ 4

4

4

4

4

4

4

4

4/273

4

4

4

ناحیۀ 1
ناحیۀ 3

4

4/23
4

جدول  .55مقدار الکتر برای نواحی شهر میاندوآب
نواحی

مثبت

منفی

مقدار الکتر

رتبه

ناحیۀ 5

4/31

4/11

4/39

2

ناحیۀ 2

4/40

4/12

-4/401

0

ناحیۀ 3

4

1/90

-1/90

4

ناحیۀ 4

4/9

4

4/93

1

ناحیۀ 1

4/93

4/17

-4/13

1

ناحیۀ 3

4/93

4

4/93

9

با توجه به نتایج حاصل ،ناحیة  4شهر ،با توجه به

جاگذاری میزان متغییر ا در فرمول ،نتایج حاصهههل

شاخص ای مطالعه شده ،ازلحاظ برخورداری در رتبة

بهصهههورت زیر اسهههت .جدول  12میزان شهههاخص

اول قرار دارد.

ویلیامسههون را در شهههر به تفکیک نواحی شههشگانه

 .1 .3مدل ویلیامسون و نابرابریهای بین نواحی

برای بهدسهههتآوردن میزان نابرابری بین نواحی
شهری ازلحاظ برخورداری از خدمات آموزشی مقطع
را نمایی ،از مدل ویلیام سون ا ستفاده شده ا ست .با
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جدول  .52شاخص نابرابری ویلیامسون به تفکیک نواحی شهر
𝑛

𝑖𝑦
̅𝑦 −

𝑖𝑦(
− 𝑦̅)2

ni/n

ناحیۀ 5

4/441

4/104

4/404

4/474

ناحیۀ 2

4/120

4/411

4/122

4/141

4/971

ناحیۀ 3

4/470

4/441

4/211

4/247

4/437

نامتعادل

ناحیۀ 4

4/111

4/419

4/247

4/293

4/433

نامتعادل

ناحیۀ 1

4/421

4/444

4/141

4/107

4/443

نامتعادل

ناحیۀ 3

4/440

4/442

4/244

4/231

4/19

نامتعادل

∑(𝑦𝑖 − 𝑦̅)2 × ni/n

4/272

متعادل
متعادل

𝑖=1

با توجه به نتایج حاصل ،شاخص ویلیامسون برای

مانطور که در باال نیز اشههاره شههد ،یکی از مهمترینِ

ریک از نواحی بهترتیب زیر اسههت .ناحیة یک برابر

این خدمات ،خدمات آموزشی است؛ شهر میاندوآب

اسههت با  4/272که بیشههتر به صههفر متمایل اسههت و

داری  24مدرسههه در مقطع را نمایی میباشههد .نتایج

نشههاند ندة توزیع متعادل خدمات آموزشههی در این

حاصههل از مدل ضههریب آنتروپی که برای کل شهههر

ناحیه اسهههت .ناحیة  2نیز برابر اسهههت با  .4/971این

 4/31به دست آمد ،نشانگر توزیع متعادل جمعیت در

مقدار نیز توزیع متعادل در این ناحیه را ن شان مید د؛

سطح شهر ا ست .در مقابل الگوی توزیع مدارس در

اما ترتیب مقادیر این شاخص برای نواحی  9و  4و 1

این شهر که با استفاده از شاخص موران به دست آمد،

و  0بهترتیب  ،4/44 ،4/43 ،4/43و  4/19اسههت .این

ن شاند ندة توزیع ت صادفی این خدمات در 33در صد

مقادیر نیز چون به عدد یک بی شتر متمایلاند ،ن شانگر

از سطح شهر است .میزان این شاخص (موران) برای

توزیع نامتعادل این خدمات در سطح این نواحی شهر

مدارس مقطع را نمایی  4/123به د ست آمد .با توجه

ستند.
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𝑤𝑣

وضعیت نواحی

به نتایج حا صل از ضریب آنتروپی و شاخص موران

 .3 .3بررسی عدالت در بین نواحی شهر

و با مقایسهههة این دو عنصهههر (جمعیت و خدمات

در حال حا ضر یکی از مقوله ای م س لهبرانگیز و

آموز شی مقطع را نمایی) و نوع توزیع آن ا در شهر

بحرانی رابطة بین عدالت اجتماعی و شهههر اسههت .با

مشخص میشود که الگوی توزیع خدمات با توجه به

توجه به آمار ای سر شماری سازمان آمار ،در 1991

نحوة توزیع جمعیت در شهههر ،عادالنه نبوده اسهههت.

جمعیت شهر میاندوآب  14730نفر بوده ا ست که در

برای روشههنتر شههدن موضههوع ،از مدل ویلیامسههون

 1934این تعداد به  129431یعنی به حدود شش برابر

اسههتفاده شههده اسههت .نتایج حاصههل از این مدل که با

خود رسیده است؛ در نتیجه نیاز به خدمات و امکانات

استفاده از جمعیت و سرانة آموزشی (مقطع را نمایی)

شههههری در این شههههر روز بهروز افزایش می یا بد.

به دسههت آمد ،نشههان مید د که از مجموع  0ناحیة
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شههههری ،دو ناح یة یک و دو از ل حاظ برخورداری

بیشههترین دغدغة مسهه والن شهههری تأمین خدمات

وضهعیت متعادلی داشهتهاند .در مقابل ،نواحی چهار و

شهری در شهر بوده و کمتر به توزیع مناسب آن توجه

پنج و شش شهر وضعیت نامتعادلی دارند .در نهایت،

شده ا ست .از طرف دیگر بحث نابرابری ف ضایی در

نتایج مدل الکتر که برای رتبهبندی نواحی شههههری

شههههر هها و لزوم برقراری عههدالههت اجتمههاعی در

براسهههاس  17شهههاخص آموزشهههی (را نمایی مقطع

برخورداری مة شهروندان از خدمات شهری عمومی

را نمایی) بهکار رفته ،نشهههان مید د که ناحیة چهار

یکی از مباحث جدی پیشِ روی برنامهریزان و مدیران

بین نواحی شههشگانه ازلحاظ برخورداری با توجه به

شهری است .تاکنون مطالعات اندکی در زمینة برقراری

شهههاخص ای انتخابشهههده ،رت بة اول را به خود

عدالت در برخورداری از خدمات و امکانات شهههری

اختصههاا داده اسههت .در این پژو ش که بررسههی

انجام شده است .شهر میاندوآب نیز یکی از شهر ای

جزئی سهههنجش عدالت در شههههر میاندوآب بود  ،با

میانهاندام کشههور اسههت .با توجه به رشههد روزافزون

تو جه به ن تایجی که از روش ای مختلف برای

جمعت این شهههر نیاز سههاکنین به خدمات شهههری

سنجش عدالت و نابرابری ا و د ستر سی ا در شهر

روز بهروز افزونتر میشهههود .در این م یان خد مات

انجام شههد ،مشههخص شههد که نحوة توزیع خدمات

آموزشی که بهعنوان یکی از ارکان اصلی توسعة پایدار

آموزشی و میزان برخورداری ریک از نواحی شهری

رفاه اجتماعی در شهر است ،یکی از نیاز ای اساسی

به این خدمات ،ناعادالنه بوده و بیشههتر سههاکنین این

شهروندان است .با توجه به بررسی ایی که انجام شد

شهر از د ستر سی منا سبی به این خدمات برخوردار

مشههخص شههد توزیع جمعیت شهههر که با اسههتفاده از

نبودند.
 .4نتیجهگیری
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مدل ضههریب آنتروپی به دسههت آمد و الگوی توزیع
مدارس در بین نواحی شههههر عادالنه نبوده اسهههت.
مچنین نتایج مدل ویلیامسهههون نیز که برای تکتک

یکی از اساسیترین عناصر شهری جهت افزایش

نواحی شهر بهد ست آمد ،حاکی از و ضعیت نامتعادل

سطح رفاه اجتماعی مردم شهر ،وجود خدمات شهری

توزیع این خدمات در سهههطح شههههر اسهههت .طبق

اسههت .امروزه مشههکالت ناشههی از توزیع نامناسههب

رتبهبندیای که با مدل الکتر صورت گرفت و مقایسة

خدمات شهری ازقبیل تراکم ،آلودگی زی ستمحیطی،

میزان آن در بین نواحی شهری ،م شخص شد که در

جابهجایی جمعیت و ...باعث شههده اسههت که توزیع

بین نواحی ،ناحیة  4از وضهههعیت مطلوبی برخوردار

خدمات شهههری یکی از مهمترین مسههائل پیشِ روی

است.

اغلب ک شور ای توسعهیافته و در حال توسعه با شد.

با توجه به بررسی ایی که انجام شده است ،مة

در کشور ایران نیز مانند سایر کشور ا ،توزیع نامناسب

مدارس این شهر در ق سمت مرکزی شهر مکانیابی

خدمات شهری در شهر ای مختلف بسیار نگرانکننده

شده است و نواحی که جدیدا به شهر الحاق شدهاند

بوده و به م س لهای فراملی تبدیل شده ا ست .تاکنون

از دسترسی به این خدمات محرومند .مانطور که در
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مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری

شمارة اول

شکل  2نیز مشا ده میکنیم نواحی  9و  4و  0شهر از

مکانیابی درسهههت این خدمات در سهههطح شههههر و

روسهههتا ای اطراف این شههههر بودهاند که اخیرا به

رعایت عدالت اجتماعی در شهر بیشازپیش ضروری

محدودة شهر ا ضافه شدهاند .این نواحی فاقد رگونه

است.
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