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چکیده
عدالت فضایی یک زا ی ش خا هههها ای ع زا یکی زا یکی یمومع هافر تامدخ تیمکو تیفیک .تسا یعامتجا تلاد            مه مممترررین
شاخصهای سنجش برخورداری یاعدم برخورداری یک منطقه از امکانات وتسهیالت خصوص ًاًا در ارتباط با کاربری اراض تسا ی ... ..
در پژوهش حاضر وضعیت عدالت فضایی در توزیع خدمات رفاه عمومی شهری در سطح محالت شهر دیر بررسی میگ در ددد .روش
انجام پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی میباشد ،بدین ص هب ادتبا هک ترو شجنس روظنم

نازیم

نکاس تیاضر ا تالحم ن           

مختلف شهر پرسشنامههایی در این خصوص تهیه گردید و سپس جهت تجزیه وتحلیل دادهها از آزمونننها ای آم رازفا مرن رد یرا    
 spssاستفاده گردید .در ادامه نیز جهت رتبه رب تالحم یدنب 

ادروخرب نازیم ساسا ر س زا ی ر هنا

       ک برا ررریها ا از روش ویک رو

( )vikorاستفاده شده است .نتایج حاصل از آزمونها نشان میدهد که میزان رضایت از میزان کاربریها وخدمات رفاه عم رد یمو
سطح مطلوبی نمیباشد و هم چنین مشخص گردید که درتوزیع کاربری اراضی شهر دیر عدالت فضایی رعایت نگردی تسا هد  ... ..در
خصوص بررسی سرانه کاربریهای مختلف در محالت شهر دیر میزان تطابق سرانههای موجود با مقادیر استاندارد در برخ دراوم ی   
باالتر از سطح استاندارد ولی در اکثر موارد پایینتر از سطح استاندارد بوده است .در نهایت امر نیز با اس دم زا هدافت لل للل ویک یزاف رو   

اقدام به رتبه بندی محالت بر اساس میزان دسترسی به هرکدام از کاربری کردیم .نتایج بدست آم زین روکیو تایلمع زا هد      تأییددد

کننده نظرات مردم و میزان سرانههای اختصاص داده شده به محالت در طرح تفصیلی میباشد.

واژگان کلیدی :عدالت فضایی ،خدمات رفاه عمومي ،كاربري اراضي ،مدل و كي ور ،شهردير

( -1نویسنده مسئول)
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مقدمه
  

شهرهاي امروزي با مسائل ومشكالت بسياري روبه رو میباشند .يكي از مسائل ومش سنا عماوج هك يتالك ان رد ي
طول تاريخ با آن دست به گريبان بودهاند موضوع نابرابري وعدم برخورداري اكثريت جام زا هع سر نا ههههاای ش يره
است .براين اساس بعد از انقالب صنعتي ودر چهارچوب كي

نظام شهري به طبقه بندي وتخصيص کاربریهاا ب ردا

نظر گرفتن شاخصهای رفاهي تأثیر گذار بر ارتقاي يك فيت زندگي و استانداردها توجه جدي گرديد .مس  يا هلا ككككك ه
بعدها درادبيات موضوعي باعنوان رفاه عمومي يارفاه اجتم يدرگ حرطم يعا د متجا هافر  .ا يع       مقولهههای كي ژارچه
د(Majid Khamenei et .
ییابد د
ومنسجم است كه از تالقي عوامل اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي در زندگي عينيت م مم 

) .al., 2015,: 121-138در كي

شهر بسترسازي جهت گسترش خدمات رفاه عمومي با برنامه ر يزي

يضارا يربراك   

رابطه تنگاتنگي دارد .برنامه ر يزي كاربري اراضي رسالت ويژه اي در دستيابي به اهداف يداصتقا ،يعامتجا نالك    
وكالبدي داشته .(Mahdizadeh, 2010:279( .بنابراين امروزه شهرها به عنوان سيستم پيچيده وپويا مطرح شدهاند هك
یهای آن افزوده
دائمًاًا براثر تحول فناوریهای ارتباطي در عرصه مناسبات جديد فضا و شکلهای نوين آن بر پیچیدگ 
میشود ،يكي از راه حلهایی كه تاكنون براي سامان بخشيدن به سيستم پيچيده شهرها بويژه دركشورما به كار كرفته
حهای ج عما
حهای توسعه وعمران شهري واز آن جمله طر 
یشود تهيه طر 
م

يرهش يداهو    

اس  ت ( ( Sajjadi et al.,

) .2014:14از ديدگاه جغرافيا يي عدالت اجتماعي شهرمترادف باتوز عي فضا يي عادالن  عبانمو تاناكما ه ب قطانم ني     
مختلف شهري ودستيابي برابر شهروندان به آنها است زيرا عدم توز عي عادالنه آنها به بحرانهای اجتماعي ومشكالت
پيچيده فضا يي خواهد انجاميد ) .(Sharifi, 2006:6مهمترین هدف برنامه ر يزي كاربري زمين مالحضات رفاه عمومي
است كه عوامل ت ييع ن كننده آن عبارتند از :ايمنيف آرامش وامنيت .اين عوامل وسیلهای براي رسيدن به اهداف نالك
شهای توسعه پايدار واعتالي يك فيت زندگي استوار است
در كاربري زمين شهري است كه بردو پايه اصلي عي ني ارز 
) .)Raza'yan, 2002:56اين اهداف كالن در چهارچوب مسائل شهري عبارتند از :عرضهی مناسب زمين شهري براي
جم يع ت موجود وآتي ،تأمین ه يز نه خدمات شهري به گونهههای ار عبانم زا هدافتسا هك

 عبانم هب تبسن اا ا ااا اااااااقتص يدا

واجتماعي بهينه نمايد ومهم تر از همه ايجاد برابري وتعادل بين گروهههاای درآم وخربو يد ر  زا راد ز نيم  ،،،، ،،،مسكننن
وخدمات شهري). (Dinkerly, 1997

ديويد هاروي از جغرافيدانان راد كي ال نيمه دوم قرن بيستم است كه در كتاب عدالت اجتماعي وشهر (  ) 1973مفه مو
عدالت اجتماعي را كمك به خير صالح همگاني ،مالك توز عي درآمد در مکانننهاا ،تخص عفرو عبانم هنالداع صي    
یکند ) .)Hosseini Shah Perian, 2015:68وي در زمينه عدالت اجتماعي منطقهههای،
نيازهاي اساسي مردم تعريف م 
توز عي عادالنه از راههای عادالنه را مطرح میکند وبراين باور است كه براي رسيدن به ع تلاد

منطقهههای (ب رظن ردا   

داشتن عدالت اجتماعي)  )1بايد توز عي درآمد به طريقي باشد كه ،الف) نيازهاي جم يع ت منطق )ب ،دوش هدروارب ه
تخصيص منابع به طريقي صورت گيرد كه ضرايب فزايندگي بين منطقهای به بيش )ج ،دسرب هزادنا نيرت

صيصخت

  

    

منابع اضافي به طريقي باشد كه در رفع مشكالت خاص ناشي از محيط اجتماعي و ف يكيزي م ثؤ ر بيفتد )2 ،ايده س زا
وكار (نهادي ،سازماني ،سياسي واقتصادي به گونهای باشد كه دورنماي زندگي در محرومترررین من قطا

دح ات مه

   

سنجش میزان رضايت از خدمات رفاه عمومي39 ...

امكان بهتر شود .اگر اين شرايط موجود باشد آنگاه میتوان به توز عي عادالنهای كه به شيوه عادالنه بدست آمده دست
يافت .)Hatami Nejad and colleagues,2009:93).
بنابراين عدالت اجتماعي بايد دربرگيرنده عدالت توز يعي وتخصيصي باشد ،زيراا نم ممیت او ننن من عفا

اهزاين ،يمومع    

واستحقاق شهروندان را بدون م يع ارهاي توز يعي وتخصيص در نظر گرفت ،لذا هرگونه برنامه ر يزي شهري كه مبتني
بر عدالت اجتماعي در شهر باشد ،بايد بتواند در توز عي نيازها ،منافع عمومي ،استحقاق ودر تخصيص آن م ثؤ ررر باشد
).)Heirs and colleagues, 2008:194
این پژوهش برآن است که تمامی محالت شهر دیر را از نظر رد ییاضف تلادع 

     

ع تامدخ عیزوت م ماظن و یمو

کاربریها بسنجد و برای کاهش نابرابریهای موجود وایجاد توازنی منطق ادروخرب رظن زا ی ر زا ی ا کم ا یارب تان      
یباشد:
شهای پژوهش به شرح ذیل م 
تمامی محالت کوشش نماید .که در همین راستا پرس 
یها در شهر دیر رعایت گردیده است؟
آیا عدالت فضایی در توزیع خدمات عمومی و نظام کاربر آیا میزان رضایت از توزیع خدمات و کاربریها در میان محالت متفاوت است؟روش مورد استفاده در این تحقیق از نوع کاربردی و شیوه گردآوری اطالعات می و یناد کتابخانهههای اس نيدب .ت   
صورت كه ابتدااز طر قي مطالعه اسناد و مطالعات کتابخانهای چهارچوب كل ثحب ي   

نظ ضارا یربراک عیزوت ما یییی یییی
ی

مشخص گرديده ودر بخش نمونه مطالعاتي و جمع آوري اطالعات مربوطه ن زي  ،از روش توزیع پرسشنامه در تم یما
یگردد و افزون بر يارب نآ    
محالت شهر دیر برای پاسخ به سؤاالت و ارائه راه حل برای مساله مورد نظر استفاده م 
مطالعه عمیقتر موضوع از روش كمي (پيمايش) و يك في (مصاحبه) ن زي استفاده گرديده است .جام امآ هع ر یقحت ی ق   
حاضر را باتوجه به جمعیت  24083نفری شهر دیر (مرکزآمار ایران  370 )5931-نفر تعی ک تسا هدش نی

هههه ههههه براای

اندازهگیری حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردیده است .بر ومن دارفا باختنا یا ن من هویش زا ه ون هههههه هههههههگیرییی
احتمالی (تصادفی ساده) استفاده گردیده است وبرای جمع آوری دادههاا نی تخاس ققحم همانشسرپ زا ز هههه ههههه س شجن
رضايت مردم از خدمات رفاه عمومي درنظام كاربري اراضي شهردير استفاده گردیده است .به منظور تحليللل اعتباررر
پرسشنامه از آزمون آلفاي كرانباخ استفاده گردیده است که ضرایب به دست آمده دراین پژوهش ب نی

 0/ 83تا 0/ 89

میباشد .برای تجزیه وتحلیل اطالعات بدست آمده از پرسشنامهها وسجش میزا زا مدرم تیاضر ن    ک برا ررریهاا از
آزمونهای  ANOVA،tو در ادامه از مدل ویکور فازی استفاده گردیده است.
یگردد که:
براساس اهداف تحقیق و با توجه به ادبیات و مبانی نظری ،فرضیات تحقیق بدین صورت مطرح م 
یرسد که در نظام توزیع کاربری اراضی در شهر دیر عدالت فضایی رعایت گردیده است.
به نظر م -به نظر میرسد که در نظام توزیع کاربری اراضی شهر دیر سرانههای موجود با مقادیر استاندارد نزد كي

باشد.

یرسد که مردم شهر دیر از خدمات رفاه عمومي درنظام كاربري اراضي شهرديررضایت کافی دارند.
به نظر م اهمیت وضرورت تحقیق :ازمهم ترين مسائل مطروحه در طرحهای توسعه شهري ،نح هدافتسا هو    از زم هش ني ري   
است ،كه نظارت بر چگونگي تف كيك

اراضي موثرترين عام ب اهرهش يدنب هقطنم طباوض يارجا رد ل ه قطانم 

     

یباشد .ارزيابي چگونگي تقسيم و را نيا يربراك ا يض    
مسكوني ،تجاري ،اداري و ضوابط مربوط به اراضي شهري م 
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شايد من كع س كننده تصويري گويا از منظر وسيماي شهري و همچنين چگونگي تخصيص فضاي شهردر ط نامز ي   
وجهت رسيدن به اهداف توسعه شهري باشد (Rashidi, 2010:25).

بررسی و ارزیابی کاربری اراضی زمین شهری یکی از مهمترین قسمتهایی برنامهریزی شهری اس ک ت هه ههه همر اب ها   
پیشرفتهای جدید واستفاده از الگوهای نرم افزاری ،میتوان در این زمینه اقدامات مناسبی انجام داد .در همین راستا
توجه به توزیع عادالنه خدمات وکاربری شهری در ایجاد توازنی منطقی بین تمامی مح هش تال ر تیاضر داجیاو      
نسبی در میان مردم ساکن در تمامی مناطق شهر نقش بسزایی میتواند ایفا نماید .بن رب نیاربا ر رد عوضوم نیا یس

  

یها اهمیت ویژهای دارد؟
شهر دیر جهت کاهش نابرابر 
اه یقحت فاد ق  : ::::یک مهم لئاسم زا ی

رد    

   برنامهههری ززز ی کاربر یرهش نیمز ی  ، ،،،،،،مسلئ هه ه توزی تسرد شنکارپو ع       

یها بتواند به طور منطقی ،جوابگوی خواستها و نیازهای ی
ی
کاربریهاست ،به گونهای که این پراکنش وچیدمان کاربر 
جمعیتی باشد ) )Mohawad et al., 2011برهمین اساس وب لابند ار ریز فادهارضاح شهوژپ همدقم نیا رکذا       
یکند:
م
بررسی میزان رضایت مردم شهر دیر ازتوزیع خدمات رفاه عمومي درنظام كاربري اراضي شهری.یها در شهر دیر.
شناسایی نیازها واولویت ها در زمینه خدمات شهری و توزیع کاربر بررسی وارزیابی کاربریها به لحاظ مقایسه سرانههای موجود با سرانههای مطلوب.پیشینه پژوهش
در راستای برنامهریزی صحیح واصولی و در جهت بررسی توزیع ک برا ررریهاا وخ حطس رد یمومع تامد     ش هره اا
وبکارگیری اصول آن در هرگونه در برنامهریزی جدید که جهت توسعه آین هش هد رها    تحقیق ناوارف تا یی ییی در ایر نا
وسایر کشورهای جهان در ابعاد گوناگون آن انجام شده است و با توجه ب نیا رد هدمآ تسدب جیاتن ه تاقیقحت       
راهکارها و پیشنهاداتی را نیز ارائه نمودهاند که جهت آشنایی بیشتر به چند مورد از آنها در جدول زیر اشاره خواهیم
نمود:
جدول شماره ( )1پیشینه پژوهش
ن ت ی ج ه ت ح ق یق

موضوع

محقق به بررسی مکان گزینی مراکز آتش نشانی شهرتبریز پرداخته که این امر را هب  ا ییوگلا هئ     

مکان گزینی خدمات شهری یاتحقیق در مدلها و

بهینه در مکان یابی شهرتبریز ورائه پیشنهاداتی شده است.

 GISشهری

نتایج حاکی از آشفتگی در پاسخ گویی شهرداری به مردم است ونارسایی زیادی دارد.

نظام پاسخ گویی در شهرداری تهران

نتایج تحقیق نشان میدهد که توزیع خدمات عمومی شهر زاهدان نامتعادل اس هئارا اب اهنتو ت     

توزیع تطبیقی خ زا یرهش یمومع تامد

ساز و کار توزیع خدمات برابر ومتناسب با جمعیت میتوان به تعادل رسید.

عدالت اجتماعی (مطالعه موردی :زاهدان)

یهاا بش دو
نتایج نشان میدهد که عوامل توپو گرافی و زمین ساختی که مانع پراکنش بهینه کاربر 

عملکرد مدیریت شهرهای کوچک در برنامهریزی

وجود ندارد.

کاربری اراضی شهر بناب

براساس نتایج تحقیق مشخص شده است که شیوه نظام مندی بر یا

سر نا ههههاا وج و هتشادن دو

یهای شهری هم سو نبودهاند.
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س ال

ن ا م محق ق

1376

پرهیزکار

1385

فقیهی وهمکاران

387 1

وارثی وهمکاران

387 1

محم  یقت د ر نایوض       
وهمکاران

2931

محمد مهدی عزیزی

شهر در طرحهای جامع شهرهای ایران

نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که کاربریها پراکنش فضایی مناس یلحت ودنرادن یب ل راک      

بررسی وارزیابی کاربری اراض هش ی ر رظنم زا ی    

بریها با شاخصهای ظرفیت وعدالت اجتماعی حاکی از آشفتگی کمی وکیفی در کار بریهاای

عدالت اجتماعی (مورد مطالعه شهر کاشان)

3931

احمد                  
احمدپوروهمکاران

نواحی ده گانه کاشان است.
نتایج گویای آن است که کاربریها در سطح شهر اهواز پراکنش مناس رداه یربراکو درادن یب     

ارزیابی ک ا رهشنالک یرهش یضارا یربرا ه زاو      

مناطق هفت گانه اهواز آشفتگی کمی وکیفی دارند.

برپایه عدالت فضایی

6931

محم هاظد ری           
وهمکاران
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یهاای عم یداصتقا ،یمو   
با استفاده از  GISبه بررسی متقابل روابط فضایی میان توزیع ک برا ررر 

 GISوتجسم عدالت در برنامهریزی شهری

1381

امیلی تالن وهمکاران

واجتماعی مکانها پرداخته است.
نویسنده به این نتیجه رسیده که برای دست یابی به فرایند ومدلی با وض هتفرشیپودرادناتسا تیع   

2002

توزیع عدالت فضایی خدمات شهری

گرر

که نظارت دائمی نیز برآن وجود داشته باشد باهم فکری هر چهار نماینده مردم امکان پذیر است.
         

نتایج یافتههای آنها بیانگر توزیع ناعادالنه خدمات عمومی ش زا یکی رد یره    ش هره اای ت ناویا

س  شجن ش تسد هچراپکی صخار رد روحم یس

بوده است.

ارتباط با عدالت فضایی در خدمات عمومی شهر

کهاای
نتایج تحقیق نشان میدهد که بخشی از مناطق مسکونی در شهر سئول از دسترسی به پ را ک ک

که اا ا در ارتب رگیدو تیعمجاب طا       
توزیع پار کک 

شهری محروم هستند.

کاربریهای شهری

یدهد که مردم تمایل دارند که دسترسی کمتر به خ شرازگ ار تامد   
مدل تحلیلی تحقیق نشان م 

مدل توزیع جمعیت وبررسی تغییرات در دسترسی

دهند.

به تعدادی از خدمات عم هش رد یمو ر فیدراک     

5 00 2
2007
2008

تسو وهمکاران
کیوشیک وجئونگ
النگفورد وهمکاران

ولز جنوبی

Source: Authors

محدوده مورد مطالعه
شهر دیر با توجه به شرايط جغرافيا يي ویژه خود از كي

سو به كوه واز سوي ديگر هم جواري و مرز نس تب ًاًاًاًا ط ينالو

با درياي خليج فارس دارد .شهرستان دير با وسعتی بیش از  2328 / 73کیلومتر مربع در جن بو

اس هشوب نات ر عقاو    

گردیده است ،که از شمال به شهرستان دشتی ،از مشرق به شهرستان جم ،از جنوب به شهرستان کنگان وخلیج فارس
و از مغرب نیز به خلیج فارس محدود می گرددو از نظر تقسیمات کشوری دارای  3بخش (آبدان ،برخون ،مرک ززز ی)،
 4دهستان 5 ،شهر (دیر ،بردستان ،دوراهک ،آبدان و بردخون) و  56روستای داری سکنه است و جمعیت آن با توجه
به سرشماری عمومی نفوس ومسکن در سال  5931برابر با  24083نفر میباشد .در طرح تفصیلی شهردیر متشکل از
 2منطقه 4 ،ناحیه و  12محله میباشد ،در این پژوهش  1محله دیگرکه در عرف ساکنان از آن را جدا میشمارند نیز
آورده شده است.

شکل شماره ( )1موقعیت شهر دیر در تقسیمات کشوری
Source: Authors
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مبانی نظری
تعریف پراکنش مکانی :برخی از جغرافی دانان ،جغرافیا را علم پراکندگی میداننددد .ه ،یگدنکارپ موهفم نونکا م     
ی-فض یا ی پدیدهههاا ،مجموعهههای از
مترادف با پراکندگی مکانی-فض یا ی اکب  ر هتفرگ      م ممیشودد .پراکن ناکم یگد یی یی
واقعیتهای عینی است .هر یک از پدیدههای (طبیعی وانسانی) دارای محل استقرار مش ادیپ للع .تسا صخ ی ،ش     
سیرتکوینی-الگویابی ،کیفیت پخش و نهایت میزان تأثیر گذاری این پدیدههای طبیعی وانسانی در شیوه زندگی مردم،
یبخشد .)Shukhi, 1995:7).
به مفهوم پراکندگی اعتبار علمی شایستهای م 
تعریف خدمات شهری :خدمات شهری عبارت است از فعالیتهای غیر عمرانی که مستققیمًاًا توس هش ط ر هب یراد    
یشود ( Arman Shahr Consulting Engineers,
منظور ایجاد مطلوبیت در کالبد شهر و رفاه حال شهروندان انجام م 

2000:17).

مفهوم عدالت اجتماعی در توزیع کاربریهای شهری :برنامهریزی کاربری اراضی شهری ،سامان دهی مکانی وفضایی
فعالیتها و عملکردهای شهری بر اساس خواستهها ونیاز های جامعه شهری وهسته اص یل

برنامهههری ززز ی ش ار یره

شکل میدهد .کاربری زمین ،تهیه اطالعات اساسی درباره ویژگیهای زمین وفعالیت های مختلف رد هک تسا ی نآ   
صورت میپذیرد .از این اطالعات برای تأمین وتجزیه وتحلیل نحوه استفاده از زمین در وضع موج یهت یاربو دو ه    
ینماید ،استفاده م 
نقشهای که در آینده شیوه استفاده از زمین را معین م 
یشود .)Murphy et al., 2010:24).
بحث عدالت اجتماعی مورد توجه بسیاری از متفکران دینی ،فلسفی ،سیاسی ،جامعه شناسی ،جغرافیایی وغیر هدوب ه   
است .این متفکران هر کدام از دید رشته خود به عدالت اجتماعی نگریستهاند .برای مث  نیا لا ن د شرگن عو ر ظن  ر     
رونالد جان ستون جغرافی دان که معتقد بود«جغرافی دانان باید در جهت کشف علل نابرابریهای ناحیهههای حرکت
یهای اجتماعی واقتصادی در جامعه باشد ،،آش اک ررر اس  ت ( ( Karami and
کنند وهدف شان باید از میان بردن نابرابر 

 colleagues, 2008:74).بحث عدالت اجتماعی در ارتباط با عدالت منطقهههای در آراء دو ت ناد یفارغج زا ن ان هب     
نامهای دیوید هاروی و دیوید اسمیت به صورت برجسته به چشم میخورد .دیوید هاروی از جغرافی دانان رادیکال
نیمه دوم قرن بیستم است که در کتاب عدالت اجتماعی وشهر ،مفهوم عدالت اجتم حالصو ریخ هب کمک ار یعا      
همگانی ،مالک توزیع درآمد در مکانها ،تخصیص عادالن هزاین عفرو عبانم ه ا مدرم یساسا ی

      تعریف

م ممیکنددد

.)Hosseini Shah Parian, 2015:68).
ديويد هاروي درباره توز عي عادالنه منطقهای عادالنه میگوید :نخستين گام در توز عي منطقهای عادالنه اين اس هك ت   
مفهوم هر كي

از سه م يع ار نياز ،سود همگاني واستحقاق در چهارچوب منطقهای ت ييع ن شود .سپس بايد ابزار مناس يب

براي ارزشيابي واندازه گيري توز عي برپايه اين م يع ارها به دست آيد و سپس آمیزهای از اين سه م اهچ ردرايع ر بوچ   
نظریهای براي ارزشيابي تخصيص منابع به مناطق گوناگون به كار گرفته شود ومناطقي كه از اين هنجاره تلادع يا   
اجتماعي دورترند ،را ت ييع ن كرد (مون.) 08 0 :2 1 20 ،
لتر ،عدالت فضایی اس .ت
از مهمترین عوامل در برنامهریزی شهری استفاده از فضاها وتوزیع مناسب وبه عبارتی کام 
در این راستا کاربریها وخدمات شهری از جمله عوامل م ثؤ ر و مفیدند ک هب ییوگ خساپ اب ه

ی جمعیت ،ی
    نیازهای ی

افزایش منفعت عمومی وتوجه به استحقاق وشایستگی افراد میتواند با برقراری عادالنهههتررر ،اب ،ییاضف تلادع داع    

سنجش میزان رضايت از خدمات رفاه عمومي97 ...

عدالت اجتماعی وعدالت اقتصادی را برقرار نماید .بعبارتی دیگر همه تالشها برای کمک به ایجاد جام هنالداع ءهع   
است ،باید برای رسیدن به این منظور پایه واساس برنامهریز 
یها براساس عدالت اجتماعی باشد ).)Sirto, 2008:4
عدالت فضایی مرکز اصلی برنامهریزی تاسیسات شهری و شاخهای از عدالت اجتماعی است .دیوید ه دقتعم یورا   
است عدالت اجتماعی به عنوان یک مفهوم بای قیرط زا د

پذذذیرد

روشهاای تجزی ایفارغج لیلحتو ه ی تروص ی     

).)Ebrahim Abdi, 2008:19
تجزیه و تحلیل دادهها
توزیع فراوانی پاسخ گویان
دادههای جمع آوری شده از پرسشنامهها وارد نرم افزار  spssگردید که ابتدا توزیع فراوانی پاس یکفت هب نایوگخ ک    
ی در
جنسیت ،سن ،تحصیالت ،تأهل ،شغل ومیزان درآمد مشخص گردیده که تعداد هر کدام به تفکی دنب هورگ ک ییی ییی
جدل زیر آورده شده است .از تعداد  370نفری که به سؤاالت پاسخ دادهاند  55 /7درصدرا مر ناد و  44 /3درص ار د
زنان تشکیل دادهاند .از نظر تأهل نیز  42 /4درصد متأهل و  57 /6درصد نیز مجرد بودهاند .از میان پنج گروه سنی که
پاخ دهنده بودهاند 30 /5 ،درصد آنان زیر  52سال بودهاند ،بیشترین تعداد مربوط به گروه سنی  26تا  35ساللل ب هدو
است با  43 /2درصد وکمترین آنان مربوط به گروه سنی باالی  50سال با  2/4درصد بودهانددد .ازلح یدنب هورگ ظا    
شغلی افراد پاسخ دهنده کمتریت آنان افراد بازنشسته با  6/5درصد و  7/8دانشجویان بودهاند وبیشترین آنان نیز افراد
شاغل در سایر کارها با  28 /4درصد بودهاند .از نظر تحصیالت بیشترین افراددیپلم وزیر دیپلم بودهاند با  48 /6درصد
وکمترین آنان نیزدکترا یا دانشجوی دکترا با  1/1درصدشرکت داشتهاند .از لحاظ گروه بندی درامدی بیش هورگ نیرت   
درامدی با  48 /1درصدافراد با درامد ماهیانه زیر  1میلیون بودهاند و کمترین آنان با  7/8درصد گروه درآمدی  2تاا 3
میلیون بودهاند.
جدول شماره ( )2توزیع فراوانی پاسخگویان
جنسیت

فراوانی

مرد

206

زن

361

سن

فراوانی
113

زیر  52سال

تحصیالت

فراوانی

تأهل

فراوانی

شغل

درآمد

فراوانی

دیپلم وزیرآن

081

متأهل

57 1

سازمان خصوصی

53

 1زیرمیلیون

78 1

مجرد

213

سازمان عمومی

80

 1تا  1/5میلیون

88

49

شغل ازاد

79

 1/5تا  2میلیون

75

27

بازنشسته

24

 2تا  3میلیون

4

دانشجو

29

باالی  3میلیون

 26تا  35سال

061

فوق دیپلم

 36تا  45سال

66

لیسانس

 46تا  55سال

22

باالی  55سال

9

فوق لیسانس
دکترا

65

Source: Authors

سایر

فراوانی

29

105

یها وخدمات رفاه عمومی در محالت مختلف
میانگین رضایت مردم از کاربر 
پس از بررسی فراوانی پاسخگویانی که به سؤاالت پرسشنامه پاسخ دادهاند ،میانگین کلی رضایت آنان را از خ تامد
شهری و توزیع کاربری اراضی در سطح محالت شهر دیر را مورد برسی قرار میدهیم که با توجه به نتایج مندرج در
جدول شماره  4بیشترین رضایت مندی مردم از میان تمامی کاربریها مربوط به کاربری مذهبی میباشد که می نیگنا
یگیرد وکمترین میزا ن یدنم تیاضر ن ی م ز ر  طوب ب یربراک ه        
آن  3/ 65میباشد و طیف متوسط تا زیاد را در بر م 
یشود.
گردشگری با میانگین  2/ 11است که طیف کم تا متوسط را شامل م 
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جدول شماره ( )3میانگین کلی رضایت مردم از خدمات شهری وکاربری اراضی
کاربری

آموزشی

میانگین رضایت مردم

2/39

فضای سبز
2/ 92

فرهنگی

مذهبی

2/ 40

3/ 65

بهداشتی ودرمانی
2/ 55

Source: Authors

ورزشی وتفریحی

گردشگری
2/ 11

2/ 90

تجاری وخدماتی
2/ 99

شهر دیراز  3حوزه متفاوت ازیکدیگر تشکیل گردیده است که اولین حوزه آن شامل محالت قدیمی وبافت فرس هدو
یدهند و درکنار بازار ودریا قرار دارند (محله عربها ،بازار وسیدص )اف
شهر میشود و قسمت جنوبی شهر را تشکیل م 
20

که هسته اولیه و اصلی تشکیل شهر دراین مناطق بوده است .حوزه دوم بخش میانی شهر است که قدمت آن ب نی

تا  50سال برآورد میشود (محالت باغ ،شهید ابراهیمی ،شهیدعمرانی وقاهری) .حوزه سوم در شهر دیر بافت جدید
است که در اطراف شهر گسترش یافتهاند (محالت فرودگاه ،کوی جانبازان وخورخندل).
پس از بررسی میانگین کلی رضایت مردم از خدمات شهری وکاربری اراضی در تمامی محالت شهر دیر ،هرک زا ماد
کاربریها را به صورت تفکیکی بررسی مینماییم که با توجه به نتایج مندرج در جدول شماره  5بیش تیاضر نیرت   
مندی مردم از توزیع کاربری آموزشی در محله عربها با میانگین  3/ 30میباشد وکمتر درم تیاضر نازیم نی م زا 
توزیع کاربری آموزشی مربوط به محله فرودگاه با  2/ 37میباشد .دربررس زبس یاضف یربراک عیزوت ی

  

نیرتشیب       

درصد رضایت مربوط به محله عربها با  3/ 98که دلیل آن میتواند نزدیکی به پارکهای بسیج و ساحلی باشد و در
ردههای بعدی محالت شهید صدوقی و سیدصفا قرار دارند وکمترین میزان رضایت مندی با میانگین  2/ 23به محله
باغ مربوط میشود .کاربری فرهنگی یکی از کاربریهایی است که به طور کلی در سطح شهر رضایت کمتری نسبت
به آن وجود دارد در این خصوص میبینیم که بیشترین رض اک زا تیا ربر رد یگنهرف ی

   

اب یقودص دیهش هلحم    

میانگین  3/ 41و کمترین میزان آن در محله عربها با میانگین  1/25میباشد .کاربری مذهبی که باالترین سطح میزان
رضایت در شهر را در بر میگیرد بیشترین مقدار آن در میان مردم محله سید صفا بامیانگین  4/ 85وکمترین میزا نآ ن
نیز  2/ 42میباشد که مربوط به محله فرودگاه است .کار بری بهداشتی ودرمانی که یکی از با اهمیتترین کار بریهاا
در در شهر ودر جهت رفاه وآسایش بیشتر مردم است اما سرانه موجود در شهر بسیار پایین میباشد وتوزیع زین نآ   
یکنواخت صورت نگرفته است ،بر اساس نظرسنجیها بیشترین می  تبسن تیاضر نیگنا به  طوبرم نآ ب هلحم ه

     

سیدصفا وبازار می باشدوکمترین مقدار آن در محله عربها بوده است .بیشترین رضایت مندی از ک یشزرو یربرا   
وتفریحی در محله شهید صدوقی و بعد از آن محله کوی جانبازان میباشد وکمترین مقدار آن در محله بازار مشاهده
میگردد .کاربری گردشگری که کمترین میزان رضایت مندی کلی در سطح شهر رادارد بیشترین مق یدنمتیاضر راد   
نسبت به این کاربری با میانگین  3/ 15در محله شهید صدوقی و کمترین میزان آن با میانگین  1/ 67مرب هلحم هب طو    
یگردد که بیشترین رض تیا
عربها میباشد .در برسی آخرین کاربری که کاربری تجاری وخدماتی است مشخص م 
مندی مربوط به محله عربها و ودر رده بعدی محله مرکزی یا بازار میباشد و کمترین میزان آن به محل هاگدورف ه   
مربوط میشود .با توجه به مطالبی که از جدول به دست آمد از نظر تعداد کاربریها بیشترین میزا یدنم تیاضر ن    
کلی مربوط به محله شهید صدوقی میباشد که از میان هشت کاربری مطرح شده نسبت به چهار مورد آن (فرهنگ ،ی
ورزشی وتفریحی ،گردشگری و) بیشترین میانگین رضایت مندی در میان چهاده محله مورد بررسی راداشته اند وبعد
از آن محالت سیدفا وبازار وهم چنین محله عربها در رده بعدی قرار میگیرند ،اما از لحاظ بررسی کمترین میزان
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ی (فرهنگ یتشادهب ،ی  ،،، ،،درماننی
رضایت مندی مربوط به محله شهید عمرانی میباشد که نسبت به توزیع کاربریهای ی
وگردشگری) بیشترین نارضایتی را داشتهاند ،در همین خصوص فرودگاه نیز در رده بعدی میزان نارضایتی قر دراد را
که مربوط به کاربریهای آموزشی وتجاری وخدماتی میباشد .مابقی محالت نیز در میانه این جدول قرار م ممیگیرنددد
یها وخدمات عمومی شهری دارند.
وسطح رضایت نسبی را در مورد توزیع کار بر 
جدول شماره ( )4میانگین رضایت مردم از خدمات شهری وکاربری اراضی به تفکیک محالت
آموزشی

کاربری

فرهنگی

فض یا      

درمانی

مذهبی

ورزشی

گردشگری

تجاری

س بز
محله شهیدصدوقی

2/ 48

3/ 67

3/ 41

2/ 78

2/ 78

3/ 70

3/ 15

3/ 33

محله بازار

2/ 58

2/ 54

1/18

3.77

3/10

2/ 38

1/ 92

3/ 35

شهرک امام حسین

3/ 08

2/ 37

1/ 89

4/ 00

2/ 22

2/ 56

1/ 78

3/ 00

محله شهید عمرانی

2/ 77

2/ 85

1/25

3/ 54

2/ 11

3/ 62

1/ 67

2/ 85

محله شهید قاهری

2/ 48

3/ 15

2/ 33

3/18

2/ 41

2/ 63

1/ 96

2/ 67

محله باغ

3/ 00

2/ 23

1/ 92

3/ 38

2/ 62

2/ 77

1/ 77

2/ 69

بها
مح له ع ر 

3/ 30

3/ 98

2/ 15

4/ 33

2.88

2/ 78

2/ 15

3/ 37

مح له خ ن ی ا

2/ 96

3/ 21

2/ 12

3/ 96

2/ 77

2/ 69

2/ 27

2/ 92

محله سید صفا

3/ 15

3/ 62

2/ 77

4/ 85

3/ 08

2/ 85

2/ 15

3/ 54

محله فرودگاه

2/ 37

2/ 69

2/ 15

2/ 42

2/ 46

2/ 54

1/ 85

2/ 15

محله کوی جانبازان

2/ 67

2/ 85

2/ 78

3/18

2/ 22

3/ 04

2/ 11

3/ 15

محله خور خندل

3/ 77

2/ 62

3/ 00

3/ 69

2/ 38

2/ 77

2/ 00

3/ 02

محله شهید ابراهیمی

2/ 89

2/39

2/ 33

3/ 37

2/ 59

2/ 96

1/ 96

2/ 96

Source: Authors

به منظور بررسی این نکته که آیا بین میانگین مجموع کاربریها در محالت اختالفی وج زا ریخ ای دراد دو آز نوم     
 ANOVAاستفاده گردیده است .با توجه به این که سطح معناداری ( )SIGبرابربا  . 009میباشد اختالف میانگین بین
مجموع کاربریها از نظر ساکنان معنادار است .به این ترتیب که بیشترین میانگین رضایت مربوط به محل افصدیص ه   
( )3/52و در رتبه بعدی محله شهید صدوقی (  )3/ 16قرار دارد وکمترین میزان رضایت نی رازاب هلحم هب طوبرم ز      
یباشد.
(  )2/ 28م 
جدول شماره ( )5آزمون ANOVA
محالت

میانگین

محالت

میانگین

محالت

میانگین

خ ن یا

2.82

عمرانی

2.89

شهیدصدوقی

3.16

سید صفا

3.25

شهیدقاهری

2.68

شهیدابراهیمی

2.74

فرودگاه

2.69

کوی جانبازان

2.82

باغ

2.54

بازار

2.28

خورخندل

2.90

عربها

2.88

شهرک امام حسین

2.41

مجموع مربعات
2.350

df
1

F
97 2 2.

Sig.
009 .

Source: Authors

به منظور برسی وپاسخ به این سؤال که آیا مقدار میانگین متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش برابر با حد متوسط
( )3رضایت مندی افراد جامعه میباشد یا خیر از آزمون  tتک نمونهای استفاه میگردد که نت ریز لودج رد نآ جیا    
آورده شده است .همان طور که مشاهده میشودد مق راد  p-valueی یترابع هب ا      sigکمتر دقم زا  ر یاطخ ا    

0/ 05

میباشد ،لذا فرض این که میانگین وزنی نمرات متغیرها مساوی با  3است تأیید نگردیده ومنفی بودن حد ب دحو الا   
پایین بدین معنی میباشد که میانگین متغیرها کمتر از این مقدار می باشدودر نتیجه همان طور که در تجزیه وتحلیل
یباشد.
یها وخدمات رفاه عمومی در سطح مطلوبی نم 
جداول قبلی نیز مشخص گردید میزان رضایت از توزیع کاربر 
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جدول شماره ( )6آزمون تی تک نمونهای از کاربری اراضی در محالت شهر دیر
Test Value = 3
df

t

)Sig. (2-tailed

Mean
Difference

کاربریها

95% Confidence Interval of
the Difference
Lower

Upper

21 -.

02 .14 -.
06 -.

آموزشی

1.576

963

100.

095 -.

فضای سبز

4.232

963

000 .

270 -.

40 -.

فرهنگی

2.922

963

004 .

97 1-.

33 -.

مذهبی

7.338

963

000 .

865.

42 .

72 .

بهداشت ودرمان

3.168

963

002 .

214 -.

35 -.

08 -.

ورزشی وتفریحی

.497 1

963

000 .

097 -.

23 -.

03 .-

گردشگری

00 .7 11

963

000 .

803 -.

49-.

67 -.

3.373

963

100.

219 -.

35 -.

09 -.

تجاری

Source: Authors

شکل شماره ( )2طرح تفصیلی شهر دیر

Source: Detailed design of Dayyer city in 2015

یهای موجود در شهر دیر ومقایسه آنها با سرانه استاندارد کشور
بررسی میزان کاربر 
با بررسی طرح تفصیلی شهر دیر که در سال  4931انجام ش صخشم تسا هد    
محدوده محالت کاربریهای حمل ونقل وانبار داری وس رد سپ ردههاای ب یدع

طترررین ک رد یربرا
یگرددد مسلط ط
م مم 
ی مس اجتو ینوک ری   
یهای ی
ک برا ررر 

میباشند .از میان کاربریهای مختلف در سطح شهر بیشترین میزان آن مربوط ب اک ه ربر ادرابناو لقنو لمح ی ر ییییی ییییی
ی
میباشد که  32 /6درصد از مجموع کل کاربریها را به خود اختصاص داده است .باتوجه به جمعیت حدود  20هزار
نفری شهر دیر در سال  0931که دادههای جمعیتی این سال ب فتسا راک یانبم ناونع ه ا رگ هد د دصرد ،تسا هدی

        

مساحتی از زمینهای شهر که به عنوان کاربری حمل ونقل وانبارداری مورد استفاده گردیده است نس هنارس هب تب    
استانداردی که توسط شورای عالی شهرسازی ومعماری درسال  89 /3/01مصوب گردیده باالتر میباشددد .ب ندوب الا   
میزان مؤلفه دسترسی در سطح شهر زمینه ساز تأمین زیر ساختهای الزم جهت توسعه آینده شهر میباشددد .ب زا دع
کاربری حمل ونقل شهری بیشترین مساحت زمین شهری به کاربری مسکونی اختصاص یافته است که  32درص زا د

سنجش میزان رضايت از خدمات رفاه عمومي101 ...

مساحت زمین شهر را در بر میگیرد .با توجه به میزان جمعیت شهر کاربری مسکونی نسبت ب دناتسا هنارس ه ارد زا    
میزان باالتری برخوردار میباشد .این مسئله نیز با توجه به این نکته قابل توجیه است ک رثکا ه    واح هد اای مس ینوک
شهر دیر به صورت ویالیی وبا تعداد طبقات کم بنا گردیده لذا باعث گردیده که مساحت زیادی از زم هش نی ر ار ی   
به خود اختصاص دهد کاربری تجاری که  5/1درصد از زمین شهری را به خود اختص  رد تسا هداد صا ر موس هد    
قرار دارد که این میزان نسبت به سرانه استاندارد بسیار باالتر میباشد ،که این موضوع به خاطر وجود گمرک ،اس هلک
تجاری و شناورهای تجاری میباشد که در زمینه صادرات وواردات به کشورهای حاشیه خلیج فارس فعالیت بس رای
زیادی دارند .کاربری رده چهارم کاربری آموزشی می باشدکه  1/9درصد از زمین شهری را به خ اد صاصتخا دو ده   
است که این میزان تقریبًاًا با سرانه استاندارد برابر می باشداما این دلیلی بر توزیع یکنواخ رد یربراک نیا ت

یمامت     

محالت نمیباشد .کاربری بعدی ورزشی وتفریحی میباشد که مساحت زمینهای اختصاص یافت براک نیا هب ه ری     
تقریبًاًا با میزان مساحت کاربری آموزشی برابر است و این مقدار موجود باالتر از سطح سرانه استاندارد می باشداما در
این مورد نیز توزیع منظمی در سطح شهر صورت نگرفته است .کاربری فضای سبز با  0/ 07درصددد از ک تحاسم ل   
زمین شهری رتبه ششم را از مجموع مساحت کاربریها به خود اختصاص داده است اما میزان آن نس هنارس هب تب    
ی م ممیباشددد ک هب ه   
استاندارد کمتر میباشد .نکته مهم دیگر در خصوص فضای سبز مکان یابی نامناسب این ک ربرا ی ی
صورت یکنواخت در سطح شهر توزیع نشده است ،محالت مرکزی ،شمالی و شرقی شهر کمترین ومحالت جن یبو
وغربی بیشترین میزان از این کاربری را در اختیار دارند .یکی از کاربریهایی که میزان آن از سطح سر درادناتسا هنا   
باالتر میباشد کاربری مذهبی است که  0/ 06درصد از کل مساحت زمینهای شهر را به خود اختص تسا هداد صا   
ی مختل نازیم نیرتمک ف    
واکثر مردم شهر از دسترسی به این کاربری رضایت نسبی را دارن نایم زا .د    ک برا ررریهای ی
مساحت از زمینهای شهر به ترتیب به کاربریهای بهداشتی -درمانی ،فرهنگی وصنعتی اختصاص یافت هک تسا ه    
میزان زمین اختصاص داده شده به هرکدام نسبت به سرانه استاندارد بسیار کمتر میباشد ،که همین امر باع داجیا ث   
یها بخصوص کاربری بهداشتی-درمانی گردیده است.
نارضایتی مردم شهر از میزان ونحوه دسترسی به این کاربر 
بررسی نحوه توزیع کاربریها در سطح محالت شهردیر
ی مختل هب رهش حطس رد ف    
با بررسی وضعیت کاربریهای موجود در شهر دیر مشخص میگردد که ک برا ررریهای ی
صورت یکنواخت در سطح شهر در نظر گرفته نشده است و به جز کاربری مسکونی که در تمام سطح شهر ک یربرا
مسلط میباشد ،اکثر کاربریهای مهم و مورد نیاز ساکنان شهر در  3بخش ش و یزکرم ،یلام

ارقتسا رهش یبرغ ر      

ی گون رد نوگا
یافتهاند .واین مسئله باعث ایجاد تفاوت از نظر میزان برخورداری وس هب یسرتسد حط     ک برا ررریهای ی
محالت مختلف گردیده است که این موضوع میتواند دلیل اصلی تفاوت در میزان رضایت مردم محالت مختلف از
وضعیت کاربریهای موجود میباشد .در خصوص کاربری فضای سبز عالوه بر ای آ نازیم هک ن ن زا هنارس حطس      
کمتر میباشد مکان یابی نامناسب این کاربری در سطح شهر باعث دو چندان شدن نارضایتی مردم در این خص صو
گردیده است .به طوری که در طرح تفصیلی مشخص میباشد محالت مرکزی (ب غا  ،،ب ازا ررر) ،ش ام لللی (ش ماما کره   
حسین –فرهنگیان ،کوی جانبازان) و شرققی (فرودگ ها  ،،محلههه ش م نیرتمک رهش )ینارمع دیه ی یرادروخرب ناز       

ودسترسی به فضای سبز را دارند ومحالت جنوبی (عربها وصیدصفا) و شمال غربی (شهید صدوقی) شهر بیشترین
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میزان از این کاربری را در اختیار دارند ،البته این موضوع را نیز باید در نظر گرفت که مق هک یزبس یاضف راد در   
ی تج یرا
همین محالت برخوردار نیز وجود دارد در حاشیه آن محالت قرار گرفته است .از نظر توزیع ک برا ررریهای ی
وخدماتی بیشترین میزان آن در بخش میانی شهر و در امتداد خیابان اصلی شهر و بعد از آن در قسمت جن هش یبو ر   
که بازار شهر وخیابان های منتهی به آن میباشند واقع گردیده است .کمترین میزان این کاربری نیز در بخ لامش ش   
شرقی (کوی جانبازان) وجنوب شرقی (فرودگاه) شهر میباشد که این مناطق بیشتر به ک صتخا ینوکسم یربرا ااا ااااص
یافته است .کاربری آموزشی توزیع نسبتًاًا مناسبتری درسطح ش تشیب .دراد ره ر آ نازیم نی ن رد

م شخب ر رد( یزک

   

شعاع  500متری میدان امام حسین) شهر قرار دارد که شامل دبستان ،راهنمایی ،دبیرستان و کانونهای پرورش فکری
وهنری کودکان ونوجوانان میباشند ،اما در بخشهای شرقی ،جنوب شرقی و جنوب غرب هش ی ر زا یرتمک دادعت 

  

ی آموزش ار ی
یهای ی
مراکز آموزشی در دسترس هستند که موجبات نارضایتی ساکنان این محالت در خصوص ک برا ررر 
یهای فرهنگی وم وم یبهذ ر هتفرگ رارق هدافتسا د      
نهایی که به عنوان کاربر 
فراهم نموده است .بیشترین مقدار زمی 
است در محالت مرکزی شهر واقع شدهاند البته باید به این نکته نیز توجه نمود که اکثر محالت از میزان دسترسی به
کاربریهای مذهبی رضایت نسبی را دارند .کاربری ورزشی از نظر توزیع ودسترسی بسیار نامناسب میباشد که تنها
در چند نقطه ازحاشیه شهر (مجموعه ورزشی فجر در شمال ش هعومجموره

ورزش ورپو شزومآ ی ر رد ش

لامش     

غربی شهر) استقرار یافتهاند و محالت جنوبی وقسمت اعظمی از مح هش تال ر یشزرو یربراک هنوگره دقاف ی       
میباشند .کاربری اداری ونظامی از نظر توزیعی در  3نقطه عمده از شهر تجمع یافتهاند که بیشتر آنها دربخ یاه ش   
مرکزی ،غربی وشمالی شهر استقرار یافتهاند وبخش های جنوب شرقی وشمال غربی ش براک نازیم نیرتمک ره ری     
اداری و نظامیرا دارا هستند وبیشتر به کاربری مسکونی اختصاص یافتهاند .کاربریهای درمانی و صنعتی که مساحات
آنها بسیار اندک میباشد به ترتیب در بخشهای مرکزی و جنوب شرقی شهر واقع گردیدهاند ..کاررربری گردش یرگ
نیز یکی از کاربریهایی میباشد که مقدار آن در سطح شهر دیر بسیار ناچیز میباشد وبا توجه به این ک هش ه ر رید     
ت از ای رهب تیزم ن ه ادرب  ر  ی ا صتق ا ید      
شهری ساحلی است در این خصوص پتانسیل بسیار باالیی دارد میبایست ت
بیشتری صورت گیرد.
رتبه بندی خدمات رفاه عمومی محالت بر اساس مدل  vicorفازی
یباشد .این م لاس زا لد   
یکی از مدلهای رایج در تصمیمگیری وانتخاب گزینه برتر مدل ویکور م 

 1984بر یانبم    

یرود .در واقع مدل
روش توافق جمعی وبا داشتن معیارهای متضاد تهیه شده وعموما برای حل مسائل گسسته بکار م 
ویکور از طریق ارزیابی گزینهها بر اساس معیارها ،گزینه هاهرا همانند روش تاپسیس والکتر هدر و یدنب تیولوا ا    
بندی میکند (مجیدی خامنه وهمکاران .)4931،بعد از بررسی وسنجش میزان رضایت س تیعضو زا تالحم نانکا    
کاربریها وخدمات شهری و هم چنین مقایسه وضعیت سرانههای موجود با میزان سرانه استاندارد در سطح مل رد ی
مرحله بعدی به رتبه بندی محالت بر اساس سرانههای ثبت شده در طرح تفصیلی اقدام مینماییم تا ارتباط رض تیا
مردم با سرانههای فعلی مشخص گردد .در ابتدا وزن هر کدام از خدمات شهری نسبت به کل کاربریهاا ب دصرد ه   
یگردد.
یشود ،با این کار اهمیت هر کاربری نسبت به سایر کاربریها مشخص م 
مشخص م 
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یهای در محالت بر اساس آمارگیری طرح تفصیلی سال  94شهردیر
جدول شماره ( )8ماتریس دادههای کاربر 
آموزشی

کاربری

فضای سبز

مذهبی

فرهنگی

درمانی

ورزشی

wij

1.9

0.7

محالت شهیدصدوقی خورخندل

4.1

2.3

0

محله بازار ومرکزی

1.5

0.4

0

2.6

.8 1

0

0

0.6

3.7

2.4

0

0.6

0

محله باغ

2.0

0.1

0.3

0

0.4

بها وخنیا
محله عر 

4.3

1.5

0

0.7

0

0

محله فرودگاه

1.2

0.3

0

0.2

محله کوی جانبازان

1.6

0

0

1.0

محله شهید ابراهیمی

0.1

محله شهید عمرانی
محله قاهری وسیدصفا

0.2

0.3

1.9

0.4

0.6

1.0

1.6

0

0
0.6

0

15.5

0

0

6.4

0

10.2
8.2
6.8

2.0

Source: Authors

تجاری

1.9

5.1
3.6

1.0

1.5

5.2

0

9.1

1.2

1.5

0

5.5

بی مقیاسسازی
یکی از مراحل اصلی این مدل است که در آن سهم هرکدام از کاربریها بر اساس سایر من قطا

صخشم   

م ممیشودد.

مقادیر هر معیار برای هر گزینه بدین صورت محاسبه میگردد که پس از به تونان رساندن اع نوتس ره عمجو داد     
یآیند.
وگرفتن جذر مجموع هر ستون ،اعداد به صورت درصدی باالتر از مجموع  001در م 
سسازی کاربریهای موجود در هرمحله نسبت به سایر محالت
جدول شماره ( )9بی مقیا 
وزن

0.04

0.04

محله شهیدصدوقی ،خورخندل

60.68

2.59

0

0.92

0

0

337

محله بازار ومرکزی

8.123

0.08

0

2.43

0

0

6249

0

0.13

0

0

1065

0

0.13

0

0

2706

0.03

0

0.18

0

0

0.04

محله شهید عمرانی

1.7 1

محله قاهری وسیدصفا

.42 94

2.82

محله باغ

14.44

0.49

0

بها وخنیا
محله عر 

66.75

1.1

0

محله فرودگاه

5.198

0.04

محله کوی جانبازان

9.242

محله شهید ابراهیمی

3.61

0

0.26

0.26

0.26

0.58
0

0.07

1749
1203

0

1 .0 0

0

8.12

361

0

0

0

299

37.5

0.14

0.08

Source: Authors

0.02

1.44

0

787

وزین کردن :جهت وزن دار کردن ،مقادیر ماتریس نرمال هر یک از گزینهها بر وزن معیارها که قب ًالًالًالًال از روشهاای
یگردد.
رایج دیگر محاسبه شده ضرب م 
جدول شماره ( )01وزن دار کردن مقادیر هریک از ماتریس نرمال
وزن

0.04

0.04

محله شهیدصدوقی وخورخندل

7.79

1.61

0

0.96

5 .8 2

0.28

0

1.56

محله شهید عمرانی

3.42

0

0

0.36

محله قاهری وسیدصفا

7.03

.68 1

0

0.36

0

محله باغ

3.8

0.7

0.16

0

بها و خنیا
محله عر 

محله بازار و مرکزی

0.04

0.06

0.26

0.26
0

0.26

0.07

0

18.4

0

1 79.

0

0

32.6

0

25

0.06

0.76

41.8

8.17

1.05

0

0.42

0

0

محله فرودگاه

2.28

1 .2 0

0

0.12

1 .0 0

5 .8 2

2.8 1

محله کوی جانبازان

3.04

0

0

0.06

0

17.3

6.12

محله شهید ابراهیمی

1.9

0.28

0.38

Source: Authors

1.2

0.15

0

34.7

28.1

تعیین نقطهی ایده آل مثبت ومفنی
این مرحله یکی از مهمترین مراحل در تکنیک ویکور است که در آن برای هر معیار ،بهترین وب رد ار کیره نیرتد   
ینماید.
میان تمام گزینهها مشخص م 

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دهم ،شماره سوم ،تابستان 7931
 104فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 
یها
جدول شماره ( )11تعیین نقطه ایده آل مثبت ومنفی برای هریک از کاربر 
وزن
محله شهیدصدوقی وخورخندل

0.04

0.04

57.7 1

0.83

0

0.05

21.11

0.03

محله بازار ومرکزی

0.04

0.26

0.26
0

0.26
0

0

0.14

0

0

1 .0 0

0

0

0

1 .0 0

0

0

0

0

1 .0 0

0
0

3.26

0

021

محله شهید عمرانی

30.4

محله قاهری وسیدصفا

128.5

0.9

محله باغ

37.53

0.16

0

بها و خنیا
محله عر 

173.5

0.35

0

محله فرودگاه

13.51

1 .0 0

0

0

محله کوی جانبازان

24.2

0

0

0

محله شهید ابراهیمی

0.02

0

0.23
0

.384 9

0.03

1 .0 0

0.08

0.14

0

f+

173.5

0.9

1 .0 0

0.14

0.14

021

f-

.384 9

0

0

0

Source: Authors

0

0

کم کردن وزن
یباشد.
یشود که حاصل آن جدول زیر م 
این کار با کم کردن اعداد قبلی از ماکزیمم  fانجام م 
جدول شماره (  ) 12کم کردن وزن هرکدام از محالت از ماکزیمم اوزان
26.84214511

0.008757232

01538 6 3.535

0.037951815

محله شهیدصدوقی

2 .06722401 5

486 1 123 0 0.0

22.01164048

486 1 123 0 0.0

محله باغ

7195 120 6.36

0.038960768

بها وخنیا
محله عر 

5237108 1 29.

89 1 76 6100 0.

محله فرودگاه

2.261491046

0.544105058

محله کوی جانبازان

4.003732553

20.00532401

محله شهید ابراهیمی

1.582067619

0.106353484

محله بازار
محله شهید عمرانی
محله قاهری وسیدصفا

Source: Authors

امتیاز نهایی
در نهایت بر اساس فرمول نهایی رتبه بندی در مدل ویکور به صورت زیر انجام میگیردد .بیش نیرتهبو زایتما نیرت    
یدهد وض  هلحم نیرت فیع ر هبت       01را ب دوخ ه   
یباشد که رتبه  1را به خود اختصاص م 
رتبه مربوط به محلهای م 
اختصاص میدهد .با توجه به رتبه بندی که توسط عملیات ویکور انجام شده است بهترین رتبه از نظر دسترس هب ی   
خدمات شهری مربوط به محالت صیدسفا وقاهری میباشد و کمترین امتیاز نیز مربوط به محله فرودگاه است .نتایج
بدست آمده از عملیات ویکور نیز تاحدود زیادی تأیید کننده نظرات مردم وهم چنین میزان سر نا ههههاای اختص صا
داده شده به محالت است.
جدول شماره (  ) 13امتیاز نهایی ویکور
رتبه

امتیاز ویکور

ن ام م ح ل ه

9

0/ 38

محله فرودگاه

8

0/ 46

محله شهید عمرانی

7

0/ 51

محله شهید ابراهیمی

6

0/ 57

کوی جانبازان

5

0/17

محله شهید صدوقی وخورخندل

4

0/18

محله باغ

3

0/ 85

محله بازار

2

0/ 92

محله عربها وخنیا

1

1

محله سیدصفا وقاهری

Source: Authors
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نتیجهگیری و دستاوردهای علمی پژوهش
با توجه به این نکته که در اکثر کشورهای جهان سوم رشد شهری به صورت قطبی ونامتعادل ص تسا هتفرگ ترو    
واکثر مناع وامکانات در منطقه یا قسمتی خاص ایجاد گردیده وسایر مناطق از این امتیازات بی بهره ماندهاند ،نیاز به
اتخاذ تدابیر وراهکارهایی جدید وسریع ضروری به نظر میرسد که بتوان تاحدودی در زمینه زیرساختها وامکانات
تعادل نسبی را در تمام مناطق ایجاد نمودو به عبارتی عدالت فضایی را رعایت نمود .در این پژوهش در ابت رما یاد   
میانگین کلی رضایت ساکنان شهر را از خدمات شهری و توزیع کاربری اراضی در سطح محالت مورد برس ارق ی ر   
ک برا ررریهاا مرب ب طو هه ههه ک ربرا ی ی
ی

دادیم که با توجه به نتایج بدست آمده بیشترین رضایت مندی مردم از میان تم یما

مذهبی میباشد که میانگین آن  3/ 65میباشد وکمترین میزان رضایت مندی نی براک هب طوبرم ز ر گ ی ر شد گر اب ی   
میانگین  2/ 11است .این موارد بعد از بررسی طرح تفصیلی شهر دیر  زین  بب ب ببببدین گونههه ب هک دیسر تابثا ه

   

دادعت      

کاربریهای مذهبی و میزان دسترسی به آنها از سطح سرانه استاندارد باالتر میباشد ودر م اک درو ربر یرگشدرگ ی    
یباشد.
مشخص گردید که شهر فاقد هر گونه زیرساخت وامکانات در این زمینه م 
با توجه به مطالبی که از جداول مربوط به نظرسنجی از ساکنین شهر به دست آمده است ،از نظر ادعت  د    ک برا ررریهاا
یباشد ک براک تشه نایم زا ه ر هدش حرطم ی
بیشترین میزان رضایت مندی کلی مربوط به محله شهید صدوقی م 

    

نسبت به چهار مورد آن (فرهنگی ،ورزشی وتفریحی و )...بیشترین میانگین رضایت من  تالحم نایم رد ید ممم م مممممورد
یگیرنددد ،ام زا ا
بها در رده بعدی قرار م 
بررسی راداشته اند و بعد از آن محالت سیدصفا وبازار وهم چنین محله عر 
یباشد که نسبت ب عیزوت ه
لحاظ بررسی کمترین میزان رضایت مندی مربوط به محله شهید عمرانی م 

یهای ی
ی
ک برا ررر 

(فرهنگی ،بهداشتی ،درمانی وگردشگری) بیشترین نارضایتی را داشتهانددد ،در هم د زین هاگدورف صوصخ نی ر ر  ده    
بعدی قرار دارد که مربوط به کاربریهای آموزشی وتجاری وخدماتی میباشد .مابقی محالت نیز در میانه این جدول
قرار میگیرند وسطح رضایت نسبی را در مورد توزیع کار بریها وخدمات عمومی شهری دارند .پس انجام عملیات
ویکور فازی یر روی سرانههای محالت ورتبه بندی آنها م وصخ رد قوف دراو ص یدنم تیاضر نازیم 

نانکاس        

محالت نیز به اثبات رسیده است.
در مرحله بعد به منظور بررسی این نکته که آیا بین میانگین مجموع کاربریها در مح رهش فلتخم تال     اخ فالت
معناداری وجود دارد یا خیر از آزمون  ANOVAاستفاده گردیده که با توجه ب نیا زا هدمآ تسدب جیاتن ه نومزآ       
اختالف میانگین بین مجموع کاربریها از نظر ساکنان معنادار می باشدو در ادامه برای این که متوجه بشویم کههه آیا
مقدار میانگین متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش برابر با حد متوسط ( )3رضایت مندی افراد جامعه میباشد یا
خیر از آزمون  tتک نمونهای استفاه میگردد که نتایج بدست آمده نشان داد که میانگین وزنی نمرات متغیرها مساوی
با  3یا حد متوسط نمیباشد ومنفی بودن حد باال وحد پایین بدین معنی میباشد که می هریغتم نیگنا اا ااا کمتر نیا زا    
مقدار می باشدودر نتیجه همان طور که در تجزیه وتحلیل جداول قبلی نیز مشخص گردید میزان رض عیزوت زا تیا
یباشد.
یها وخدمات رفاه عمومی در سطح مطلوبی نم 
کاربر 
با بررسی طرح تفصیلی شهر دیر که در سال  4931انجام ش صخشم تسا هد    
محدوده محالت شهری ،کاربریهای حمل ونق ابناو ل ر پسو یراد  س رد 

طترررین ک رد یربرا
یگرددد مسلط ط
م مم 

   ردههاای ب یدع

ی مس ینوک
یهای ی
ک برا ررر 
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وتجاری قرار دارند که میزان آنها نسبت به سطح استاندارد سرانه ملی باالتر میباشددد ،ک اهچ هدر یربرا ر یربراک م    
آموزشی میباشد که این میزان تقریبًاًا با سرانه استاندارد ملی برابر می باشداما این دلیل نیا تخاونکی عیزوت رب ی

    

ی-
ی بهداشتی ی
کاربری در تمامی محالت نمیباشد .کمترین میزان مساحت از زمین شهری به ترتی هب ب    ک برا ررریهای ی
درمانی ،فرهنگی ،صنعتی ،فضای سبز و کاربری ورزشی اختصاص یافته است که میزان زمین اختصاص داده شده به
هرکدام نسبت به سرانه استاندارد بسیار کمتر میباشد ،که همین امر باعث ایجاد نارضایتی مردم شهر از میزان ونح هو
دسترسی به این کاربریها بخصوص کاربری بهداشتی-درمانی گردیده است وهمین موارد تاحدودی تأیید کننده نظر
یرس ماظن رد هک د    
ساکنان شهر در خصوص میزان رضایت مندی از کاربریها میباشد و در همین زمینه به نظر می ی
توزیع کاربری اراضی شهر دیر میزان تطابق سرانههای موجود با مقادیر اس اوم یخرب رد درادنات ر تالاب د ر حطس زا 

    

نتر از سطح استاندارد بودهاند.
استاندارد ودر اکثر موارد پایی 
در ادامه با بررسی وضعیت کاربریهای موجود ونحوه توزیع آنها در شهر مشخص میگردد که کاربریهای مختلف
در سطح شهر به صورت یکنواخت در نظر گرفته نشده است ،به جز کاربری مسکونی که در تمام سطح شهر کاربری
مسلط میباشد ،اکثر کاربریهای مهم و مورد نیاز ساکنان شهر عالوه بر پایین بودن میزان آنها نسبت به سر نا ههههاای
ملی ،از نظر توزیع نیز وضعیت مناسبی نداشته و اکثرًاًا در  3بخش شمالی ،مرکزی و غربی شهر استقرار یافتهاند .واین
ی گون فلتخم تالحم رد نوگا    
مسئله باعث ایجاد تفاوت از نظر میزان برخورداری وسطح دسترسی به کاربریهای ی
گردیده است که این موضوع میتواند دلیل اص یل

ت مختل تیعضو زا ف   
تف درم تیاضر نازیم رد توا م الحم  تتتتت تتتتت

کاربریهای موجود میباشد و با توجه به این مطالب به نظر میرسد که در نظام توزیع کاربری اراضی در ش رید ره   
عدالت فضایی رعایت نگردیده است .در نهایت امر نیز با استفاده از عملیات ویکور فازی اقدام به رتبه بندی محالت
بر اساس میزان دسترسی به هرکدام از کاربری کردیم .با توجه به رتبه بندی که توسط عملی وکیو تا ر هدش ماجنا      
است بهترین رتبه از نظر دسترسی به خدمات شهری مربوط به محالت صیدسفا وقاهری میباشد و کمترین امتیاز نیز
مربوط به محله فرودگاه وشهید عمرانی میباشد .نتایج بدست آمده از عملیات ویکور نیز تاحدود زیادی تأیید کنن هد
نظرات مردم وهم چنین میزان سرانههای اختصاص داده شده ب هب .تسا تالحم ه روط

یلک

     مهمممترررین مس لئا

ومشکالت در خصوص کاربری اراضی شهر دیر عبارتند از :عدم رعایت عدالت فضایی در خص صو

ک برا ررریهای ی
ی

گوناگون و تا حدودی قطبی شدن آنها به صورتی که محال حاشیهای کمترین میزان برخورداری از سرانهها را دارن ،د
یباشددد .با
کمبود سرانههای درمانی ،فضای سبز ،فرهنگی وخال ء در خصوص کاربری گردشگریاز مهمترین موارد م 
یگردد:
توجه به اهمیت موضوع پیشنهاداتی در این خصوص به شرح ذیل ارائه م 
یها و داشتن نگاهی عدالت محور در این خصوص.
 بررسی و توزیع مجدد کاربر  توجه بیشتر به محالتی که برخورداری کمتری دارند وتالش در جهت افزایش سهم خدمات رفاه عم نیا رد یمو   محالت.
 استفاده مفید از فضاهای خالی در محالت کمتر برخوردار جهت رفع کمبودها. تشکیل شوراهای محلهای به عنوان رابط بین مردم وشهرداری به منظور احقاق حقوق مردم جه وخرب ت ر زا یراد   خدمات رفاه عمومی.

701 ...سنجش میزان رضايت از خدمات رفاه عمومي

. فرهنگی و فضای سبز در سطح شهر به منظور بهبود کیفیت زندگی، درمانی-یهای بهداشتی
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