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چکیده
امروزه موضوع عدالت اجتماعی و فضایی در مباحث شهری و بهتبع آن عدالت توزیعی در پراکنش خدمات در فضای شهری
اهمیت بسزایی یافته است .لذا توجه به اهمیت توزیع کاربری خدمات در نواحی شهری بر اساس نیاز به خدمات عامل مهمی در
پایداری زندگی شه ری است .در این پژوهش به بررسی تحلیل فضایی بخشایش خدمات هفتگانه شهری بر اساس رویکرد
عدالت اجتماعی با استفاده از تکنیکهای زمینآماری (نمونه موردی منطقه  8تهران) پرداختهشده است .نوع پژوهش از لحاظ
هدف ،کاربردی و روش تحقیق مورد استفاده توصیفی -تحلیلی و شیوه گردآوری دادهها اسنادی است که جهت انجام پژوهش با
توجه به دادههای عینی و موجود در طرحها جامع و تفصیلی منطقه  8با استفاده از نرمافزار  GISو فرمول موران مورد
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میکند به این معنی که هرچه از مرکز منطقه به سمت نواحی پیرامونی حرکت میکنیم از توزیع خدمات کاسته میشود .یعنی
توزیع خدمات عمومی بهجای اینکه در منطقه بهصورت عادالنه یا تقریباً عادالنه توزیع شود بهصورت ناعادالنه توزیعشده است.
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بیان مسئله
موضوع تعادل فضایی خدمات شهری بیش از دو دهه است که موردتوجه قرارگرفته استHsueh-Sheng and Chin-( .

 .)Hsien 2011: 361عدالت فضایی به این معنی تعریفشده است که خدمات در مناطقی بیشتر از مناطقی که نیازمند
آن خدمات هستند توزیعشده است ( )Omer, 2006: 261بررسی عدالت فضایی به این دلیل برای برنامهریزان شهری و
سیاستگذاران مفید است که می تواند مناطق محروم را از خدمات شهری را شناسایی کند و راهنمایی برای تخصیص
منابع و امکانات در آینده باشد ) .(Smoyer-Tomic, Hewko, & Hodgson: 2004عدالت فضایی بعد مهمی از
برنامهریزی پایدار شهری است ( )Taleaiet all, 2014: 56جمعیت شهرها افزایشیافته است ولی خدماتی که
پاسخگوی نیازهای مختلف آنها باشد ،بهگونهای مناسب ،پاسخگوی شهروندان نیست ( )Rana Sohe, 2009:321شهر
مکانی است که فرصتها را در اختیار ساکنین میگذارد و معیار عدالت میتواند با تضمین مساوی بودن این فرصتها و
توزیع مناسب عملکردها ،خدمات و دسترسی مناسب به مراکز خدماتدهی و فعالیتی ،بدون تبعیض و تفاوتگذاری بین
ساکنین شهر یک نقشی تعیینکننده داشته باشد .تعادل فضایی در توزیع مراکز خدماتی در شهری و دستیابی به آن،
مقدمات توسعه پایدار شهری را فراهم آورده و نابسامانی در توزیع منطقهای و محلی باعث دوری مناطق و محالت از
عدالت اجتماعی میگردد (وارثی و دیگران .)140 :1386 ،کارکرد اساسی خدمات عمومی شهری و دسترسی متعادل
شهروندان بدان نیز به عنوان یکی از مباحث بسیار مهم در مدیریت شهری و پیوند آن با مقوله عدالت اجتماعی است .این
مهم با تضمین مساوی بودن فرصتها و توزیع مکانی عملکردها بهویژه در ارتباط با جمعیت نقاط موردمطالعه و دسترسی
مناسب به مراکز خدماتدهی و فعالیتی که نمود عینی و کالبدی آن را میتوان در کاربری و سرانههای مختلف شهری
دید ،نیز از مباحثی هست که همواره در نگاه خرد به مسئله عدالت اجتماعی و مطالعات شهری ،موردتوجه است.
دراین ارتباط برخی عدالت فضایی را دسترسی برابر به تسهیالت عمومی تعریف نموده و معیار سنجش عدالت هم ،میزان
فاصله از خدمات بوده است .عالوه بر این «تالن» و «انسیلین» معتقدند که برای تحلیل عدالت فضایی ،باید بر مقایسه
توزیع مکانیِ تسهیالت و خدمات عمومی با توزیع مکانی گروههای مختلف اقتصادی_اجتماعی تأکید بیشتری صورت
بگیرد (داداش پور و رستمی .)175 :1390 ،بنابراین دستیابی به عدالت فضایی در توزیع خدمات شهری ،تخصیص عادالنه
هزینههای اجتماعی و برابری استفاده از ظرفیتهای محیطی ،یکی از اهداف مهم برنامه ریزان شهری است ،کسانی که
باید تحلیل کنند که چه کسی ،چه چیزی را ،کجا و چگونه بهدست میآورد یا بهدست آورد ( Tsou, et. Al, 2005:
 )424زیرا عدم توزیع عادالنه آنها به بحرانهای اجتماعی و مشکالت پیچیده فضایی خواهد انجامید (حاتمی نژاد و
همکاران )72 :1387 ،وجود نابرابری در استاندارد زیستی در بین ساکنین یک شهر ،پدیده جدیدی در هیچیک از شهرهای
جهان نیست ،اما در کشورهای کمتر توسعهیافته به دلیل فاحشتر بودن تفاوتهای اجتماعی -اقتصادی ،پیدایش محالتِ
زیر استاندارد و گسترش خوشنشینی ،تفاوت فضایی شهرها تشدید شده است (حاتمی نژاد و همکاران71: 1387،
).تابهحال ،توزیع خدمات عمومی شهری ،در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه ازجمله شهرهای مختلف ایران ،بیشتر در
قالب طرح های کاربری اراضی و معیار سرانه کاربری مطالعه شده و به قابلیت کارایی و دسترسی ساکنین از خدمات
عمومی شهری ،کمتر اهمیت دادهشده است ،درحالیکه از عمدهترین عناصر ارتقاء دهنده کیفیت محیط شهری ،توسعه
شاخصهای دسترسی است و دسترسی مطلوب ،یک عامل ضروری برای توفیق پایداری محیط شهری تلقی میشود
(رهنما و لیس آنا .)137 :1385 ،با انگیزه هرگونه کوتاهی در این فرآیند ممکن است«به رفتارهای خشونتآمیز وندالیسم
انتقامجویی از جامعه و عملکرد مسئولین شهری انجام میشود منجر شود» .محله  8تهران از دو بخش بافت بدون
برنامهریزیشده و برنامهریزیشده تشکیلشده است که به همین دلیل توزیع فضایی خدمات در این دو بخش از محله
بهطور یکسانی توزیع نشدهاند هدف از این تحقیق ارزیابی توزیع فضایی خدمات هفتگانه شهری بر اساس رویکرد
عدالت اجتماعی و استفاده از تکنیکهای زمینآماری در قالب نرمافزار  Arc GISاست؛ و در پی پاسخ به این هستیم که
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به نظر میرسد بین تراکم جمعیت و توزیع خدمات هفتگانه شهری رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد؛ و فرض دوم به
نظر میرسد خدمات فضای فرهنگی نامتعادلترین خدمات ازنظر توزیع فضایی خدمات هفتگانه شهری است.
مبانی نظری
عدالت از مفاهیم بسیار اساسی در توسعه پایدار است و توسعه پایدار بدون عدالت امکان تحقق نخواهد یافت ،به عبارتی
عدالت برای انجام هر عملی که هدف آن ارتقای سطح کیفی زندگی است یک پیششرط بهشمار میآید (محمدی،
 .)57 :1387از دیدگاه ارسطو عدالت به مفهوم مردمساالرانه ،آن است که سهم همگان ازلحاظ عددی ،برابر باشند نه
ازلحاظ شایستگی (حجتی و دیگران .)41 :1387 ،درواقع واژه عدالت اقسام مختلفی دارد که عدالت فضایی یکی از
مهمترین آنها است .میتوان گفت ،عدالت فضایی در کلیتی فراگیر به رعایت حقوق برابر انسانها یا بازیگران اجتماعی،
حفظ و پاسداری از کرامت انسانی آنها ،تأمین نیازهای اولیه زندگی و عزتنفس اجتماعی توجه وافی دارد (جوان و
عبدالهی .)137 :1387 ،واژه عدالت فضایی ،محدود به زمان خاص نشده است و تا زمانی که از آن استفاده میشود کاربرد
دارد ،بهگونهای که امروزه در بین جغرافیدانان و برنامه ریزان نوعی گرایش به آن ،بهمنظور جلوگیری از بیعدالتی و
جستجو برای عدالت و دموکراسی در جوامع معاصر وجود دارد ( .)Soja, 2009این مفهوم عمدتاً در ادبیات اخیر
موردتوجه قرارگرفته است که سعی در بررسی مفاهیم و عملکردهای عدالت از دیدگاه جغرافیایی دارد و تجزیهوتحلیلهای
جغرافیایی نشان داده است که ساختار فضایی شهر بر پایه مجموعهای از تجارب متنوع ،تفسیر شده است ( Visser,
 .)2003: 99بنابراین در عدالت فضایی ،جنبههای فضایی که بر موقعیت عدالت تأثیر میگذارند ،موضوع اصلی بحث ما
هستند ( .)Hellegers, 2011: 32-33همراه با عدالت فضایی ،بیعدالتی فضایی نیز مطرح میشود .بیعدالتی فضایی
میتواند هم بهعنوان یک نتیجه و هم بهعنوان یک فرآیند در نظر گرفته شود برای مثال میتوان از الگوهای پراکندگی
که بهنوبه خودشان بهصورت عادالنه و ناعادالنه پخششدهاند ،نام برد ( .)Iveson , 2011: 254عدالت فضایی یک
نقطه ثقل در زمینه برنامهریزی تأسیسات شهری و یک شاخه از عدالت اجتماعی است .دیوید هاروی یک شخصیت
شناختهشده در این زمینه عدالت اجتماعی به یک مفهوم اصلی اشاره دارد که باید از طریق روشهای تجزیهوتحلیل
جغرافیایی صورت پذیرد ( .)Ebrahimabadi, 2008: 19بر همین اساس ،عدالت شهری یک مفهوم اخالقی و سیاسی
است که شامل توزیع نابرابر درآمد و ثروت ،جداسازی فضایی مسکن ،تخصیص نابرابر کاالها و خدمات عمومی و حقوق
مدنی نابرابر در میان طبقات ،نژاد ،قومیت و جنسیت در چهارچوب جوامع ،شهرها و نواحی شهری است .بنابراین محققان
شهری ،بر نابرابریهای اجتماعی ،فقر ،نژادپرستی ،تبعیض جنسی و  ...در شهرها تمرکز میکنند (.)Fujita, 2009: 377
بهطوریکه توزیع نامناسـب و نابرابر خدمات در شهرها به دلیل جا ماندن توسـعه شهر از رشد آن ،در حال حاضر یکـی از
چالشهای مدیریت شهری در پاسخگویی به شهروندان است .بـا بررسی میزان نابرابریها در توزیع خدمات و شناسایی
الگوی فضایی بیعدالتی در سطح شهر میتوان پی برد که کدامیک از خدمات در وضـعیت نامناسبتری هستند و
بیعدالتیها بیشتر در کدام بخش و محله شهری تمرکزیافته است؛ تا از این طریق ،مدیریت شهری با عمل آگاهانه در
توزیع فضایی خدمات عمومی و منافع اجتماعی ،نابرابریهای فضایی را کاهش داده و کیفیت زندگی را ارتقاء و توسعه
پایدار شهری را تضمین نماید (دادش پور و رستمی .)3 :1390 ،بنابراین مهمترین رسالت برنامه ریزان و مدیران شهری
در این زمینه تالش برای دستیابی به آرمان «فرصتهای برابر» در دسترسی گروههای مختلف جامعه شهری به خدمات
شهری و از بین بردن تضاد در تأمین فرصتهای آموزشی ،بهداشتی ،خدماتی و مانند آن است .در راستای رسیدن به
چنین هدفی رعایت اصل برابری و دستیابی برابر به فرصتهای زیست شهری از اولویتهای اساسی است (حاتمی نژاد و
همکاران .)72 :1387 ،نابرابری در برخورداری از خدمات شهری وضعیتی است که در آن امکانات ،تسهیالت و خدمات
شهری بهصورت نابرابری در دسترس اعضای جامعه قرارگرفته است ،که این دسترسی افتراقی به خدمات ،موجب ایجاد
نابرابری در فضاهای شهری میشود .بنابراین توزیع بهینه امکانات و خدمات میتواند دستیابی به عدالت اجتماعی و
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فضایی در شهر را موجب شود (احمدتوزه .)1392 ،همچنین دیوید هاروی نویسنده کتابهای ارزشمند "تبیین در
جغرافیا"« ،عدالت اجتماعی و شهر و عدالت»" .طبیعت و جغرافیای افتراق" ،بهکارگیری عدالت اجتماعی را در
تحلیلهای جغرافیایی ،انقالب در اندیشههای جغرافیایی میداند (شکویی .)141 :1378 ،بر این اساس ارزیابی پراکنش
جمعیت و توزیع خدمات در فضاهای شهری میتواند در سنجش میزان عدالت اجتماعی و تأمین نیازهای اساسی
شهروندان در چهارچوب طرحها و برنامههای عمرانی ،اجتماعی و اقتصادی مفید واقع شود (ذاکریان و دیگران:1389 ،
 .)69درواقع هدف از عدالت فضایی توزیع عادالنه نیازهای اساسی ،امکانات ،تسهیالت و خدمات شهری در میان محالت
و مناطق مختلف شهر است ،بهطوریکه هیچ محله یا منطقهای نسبت به منطقه یا محله دیگر از نظر برخورداری برتری
فضایی نداشته باشد و اصل دسترسی برابر رعایت شده باشد بهعالوه از لحاظ سرانه برخورداری با توجه به میزان جمعیت
در هر منطقه از شهر اختالف زیادی وجود نداشته باشد ( .)Harvey, 1996: 106توزیع تسهیالت و خدمات و کیفیت
آنها بهطور تفکیکناپذیری با رفاه اجتماعی پیوند دارند .آنها را نمیتوان از موضوعات حاشیهای همچون نابرابری
شهروندان و آزادیهای شخصی تفکیک کرد .باید خاطرنشان کرد که حتی زیباترین مکانها و بهترین آنها از لحاظ
موقعیت دسترسی و زندگی اگر با فقدان یا ضعف دسترسی به منابع و امکانات مواجه باشد ،نمیتواند برای رفاه ساکنان
لذتبخش و مفید باشد ( .)Boyne Georg, 2002: 26همچنین شناسایی و ابعاد عدالت فضایی در جهت تحقق عدالت
اجتماعی در مطالعات شهری از موضوعات اساسی و مباحث این مطالعات است که در چند سال گذشته از مباحث اصلی
نظریه پردازان مسائل شهری در غرب بوده است ،همچنین برای ارزشیابی توزیع موجود فضا و در مواردی اتخاذ
سیاستهایی در زمینه بهبود این توزیع میتوان این نظریه را بهکار گرفت و عدالت فضایی را میتوان با مقایسه تخصیص
فعلی یا تخصیص فرضی آن سنجید .با این روش تشخیص مناطقی که از استانداردها بیشترین فاصله را دارند ،میسر
میشود .که در مدل مفهومی زیر نشان دادهشده است درصورتیکه خدمات هفتگانه شهری چطور باعث ایجاد عدالت
توزیعی خواهند شد.
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پیشینه پژوهش
جدول  -1جدول پیشینه پژوهش
نویسنده /نویسندگان

عنوان پژوهش

عباسی ()1388

بررسی توزیع فضایی خدمات
شهری در مناطق شهر شیراز
(نمونه مراکز آموزشی شهر شیراز)

تیربند و اذانی
()1391

توزیع امکانات و خدمات شهری
بر اساس عدالت اجتماعی (مورد
شهر یاسوج)

ذاکریان و همکاران
()1389

تحلیلی بر پراکنش جمعیت و
توزیع خدمات در محالت شهری
میبد از منظر توسعه پایدار

اسکندری نوده و
خوشدالن ()1391

تحلیل فضایی پراکندگی جمعیت
و توزیع خدمات در شهر بندرانزلی
بر اساس مدل تاپسیس

سرور و همکاران
()1395

ارزیابی و تحلیل فضایی پراکنش
جمعیت و توزیع خدمات در نواحی
شهری تبریز

امانپور و همکاران
()1395

تحلیلی بر توزیع خدمات شهری
در کالنشهر اهواز از منظر
عدالت فضایی

حیدری ()1395

تحلیل توزیع فضایی کاربریهای
خدمات عمومی شهری در نواحی
شهر بوشهر

ملک شاهی  .وکیلی
()1396

بررسی توزیع خدمات عمومی بر
اساس عدالت اجتماعی (مورد
شناسی :شهر سقز)

توضیحات
روش پژوهش توصیفی  -تحلیلی و هدف این پژوهش بررسی نابرابریهای مناطق شهر شیراز از لحاظ خدمات
آموزشی دوره راهنمایی است و پژوهش بر این فرضیه استوار است که مناطق شهر شیراز از لحاظ خدمات آموزشی
دوره راهنمایی متعادل نمیباشند .نتایج نشان میدهد که شهر شیراز از حیث شاخص آموزشی در طی دوره
موردبررسی مناطق یک و سه دارای وضعیت رو به بهبود و مناطق دو و هشت دارای وضعیتی نامناسب میباشند.
روش این پژوهش ،بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی -موردی و تحلیلی است .ابزار جمعآوری
اطالعات با از استفاده منابع موجود و برداشتهای میدانی بوده و ابزار سنجش اطالعات با استفاده از دادههای
آماری مدلهای اسکالوگرام ،تاکسنومی ،موریس ،ضریب ویژگی ،استانداردسازی دادههای مختلف الجنس و شاخص
مرکزیت مکانی تجزیهوتحلیل شده است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که نواحی شهر یاسوج ازنظر میزان
دسترسی به امکانات و خدمات شهری تفاوت زیادی باهم نداشته ،قیمت زمین و در نتیجه ارزشافزوده زمین در آن
بهطور معناداری از شاخصهای مورد بحث پیروی میکند و خدمات ارائهشده بنا به موقعیت و نحوه توسعه شهر به
شکل عادالنه تقسیمشده است و در نتیجه آن ،ابتدا نواحی  2و  1شهری و سپس مناطق  3و  4به امکانات توسعه و
ارزشافزوده دستیافتهاند.
روش پژوهش توصیفی –تحلیلی است که از مدلهای ضریب آنتروپی ،مقادیر استانداردشده ،تاکسنومی استفادهشده
است .ضریب همبستگی بین مساحت محالت و نمرات استانداردشده  -0/248بوده است ،یعنی رابطه معکوس
معناداری بین گستردگی مساحت محالت و نمرات استاندارد وجود دارد که گستردگی مساحت در چگونگی توزیع
بهینه خدمات شهری نقشی ندارند .همچنین ،ضریب همبستگی پیرسون بین تراکم جمعیت محالت شهر و Z-
Scoreمشخص میکند که بین توزیع خدمات و تراکم جمعیت در شهر میبد رابطه ضعیفی وجود دارد،
روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است که در آن از مدل ضریب آنتروپی نسبی برای بررسی میزان تعادل در توزیع
جمعیت در نواحی شهر ،مدل ضریب پراکندگی و مدل تاپسیس برای بررسی میزان تعادل در توزیع خدمات
استفاده شده است .بررسی ضریب همبستگی پیرسون میان پراکندگی جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهر،
نشانگر نبود رابطه مؤثر بین دو متغیر است.
پژوهش حاضر ،باهدف بررسی ارتباط بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات شهری در  37ناحیه شهری تبریز و
ارزیابی برخورداری نواحی شهری و جمعیت آن ،از خدمات شهری صورت گرفته است .روش پژوهش توصیفی
تحلیلی است .بدین صورت که برای ارزیابی نحوه پراکنش جمعیت از مدل آنتروپی نسبی و ضریب جینی ،و برای
ارزیابی توزیع خدمات از مدل تاپسیس استفاده شده است .همچنین از آزمون همبستگی برای تبیین رابطه بین
جمعیت و توزیع فضایی خدمات استفادهشده است .نتایج بهدستآمده از مدل آنتروپی نشاندهنده توزیع و پراکنش
موزون جمعیت در نواحی شهری تبریز است.
پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش ،ترکیبی از روشهای توصیفی–تحلیلی است و در گردآوری دادهها از
شیوه کتابخانهای و اسنادی استفادهشده است .مناطق هفتگانه اهواز بهعنوان واحدهای جغرافیایی در سنجش
«عدالت فضایی» و  15شاخص تعیینکننده خدمات عمومی برای نیل به این هدف انتخابشدهاند .سپس با استفاده
ازنظرت کارشناسان اقدام به میزان اهمیت  ،شاخصها در محیط فازی شد .برای تحلیل و رتبهبندی مناطق شهری
از منظر برخورداری از خدمات عمومی از مدلهایی چون ویکور ،الکتر و توسعه انسانی ( )HDIو برای رسیدن به
یک نتایج واحد از تحلیل دادهها در مدلهای مختلف ،از تکنیک تلفیقی کاندرست استفادهشده است.
روش :تحقیق حاضر از نوع توصیفی  -تحلیلی است؛ جهت بررسی ،تحلیل و مقایسه توزیع کاربریهای خدماتی
موردنظر ،سه مدل امتیاز استانداردشده ،ضریب مکانی و ویکور به تفکیک و سپس بهصورت ترکیبی برای رتبهبندی
آنها در سطح نواحی به کار گرفتهشده است .بر اساس تمامی روشها ،خدمات عمومی بهطور عادالنه در بین
نواحی شهر بوشهر توزیع نشده است و در بین  6ناحیه ،ناحیه  2با کمترین جمعیت ساکن نسبت به سایر نواحی ،از
بیشترین خدمات شهری برخوردار است.
روششناسی این تحقیق مبتنی بر رویکردهای توصیفی-تحلیلی با استفاده از سه مدل ضریب مکانی )،(L.Q
ضریب امتیاز استانداردشده و ویکور ) (VIKORبهمنظور رتبهبندی توزیع امکانات و خدمات در سطح محلههای
شهر است .برای اطمینان از صحت دادههای بهدستآمده ،به تلفیق این سه مدل با استفاده از مدل کپ لند
پرداختهشده است.
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با توجه به اینکه یکی از رسالت برنامهریزان شهری بهعنوان تسهیل گران اجتماعی شناسایی کمبودها و نحوه برخورداری
مردم از خدمات است به همین دلیل تحقیقات زیادی با مدلهای مختلفی در این زمینه انجامشده است که اکثر خدمات را
یا بهصورت تکی یا بهصورت سنجش در بین نواحی مقایسه نمودهاند و بیشتر از مدلهای  MCDMو  MDAMاستفاده
نمودهاند و کمتر از زمینآمار  ARC Gisدر سنجش توزیع فضایی خدمات استفاده نمودهاند که در این تحقیق خدمات
هفتگانه شهری را بهصورت تفکیکشده با استفاده از روشهای زمینآماری در  GISدر گستره منطقه  8شهر تهران
موردمطالعه قرارگرفته است.
روش پژوهش
در هر تحقیق متناسب با موضوع و گستردگی دامنه مطالعه و عوامل مؤثر در آن از روشهای گوناگون استفاده میشود.
پژوهش حاضر کاربردی و با روش توصیفی تحلیلی و کمی ،صورت گرفته ،که شامل مطالعه اسناد و مدارک کتابخانهای و
مراجعه به سازمانها و نهادهای مربوطه و تجزیهوتحلیل دادهها است .در مبانی نظری و ادبیات تحقیق از مطالعه
کتابخانهای و در مراحل بعد با مراجعه به سازمانهای مرتبط اطالعات الزم از منابع آماری جمعآوریشده است ،و
اطالعات جمعآوریشده وارد  ARC /GISشده سپس با استفاده از مدل موران ،با استفاده از نرمافزارهای مربوط
تحلیلشده است .موران ابزار تحلیلی ارزشمندی بهمنظور تحلیل پراکنش فضایی خدمات هفتگانه شهری اعم از خدمات
بهداشتی؛ درمانی؛ ورزشی؛ مذهبی؛ فرهنگی؛ تأسیسات و تجهیزات شهری؛ تفریحی توریستی و فضای سبز و پارکها و
تمرکز آنها ازیکطرف و سنجش میزان دسترسی به آنها و تعیین نقاط تمرکز و چگونگی توزیع فضایی تسهیالت
عمومی ازنظر عدالت فضایی است؛ بهطوریکه در تحقیقاتی همچون رهنما و ذبیحی ()1389؛ و کیانی و کاظمی ()1394
و قدیری و دستا ()1392؛ زنگیآبادی و کیومرث حسین ( )1390و  Gilbert, A. and Chakraborty, j. (2011),و
 Ord, J. K. Getis, A. (1992),و  Lotfi, S., and Koohsari, M. (2009),و  ...از این مدل جهت توزیع فضایی
شاخصهای خدمات هفتگانه شهری استفاده نمودهاند؛ جامعه آماری این تحقیق بهصورت تمام شمار کلیه خدمات
هفتگانه شهری و فضای سبز ناحیه هشت تهران است و از نرمافزار  ARC /GISبرای تهیه نقشه استفادهشده است.
بهطورکلی روشهای تحلیل فضایی در  Arc gisبه چهار بخش تقسیم میشود بخش اول به تحلیل الگو میپردازد که از
جمله ابزارهای آن میتوان به میانگین نزدیکترین همسایه؛ خوشههای باال و پایین؛ خودهمبستگی فضایی و موران اشاره
کرد و در بخش دوم به بحث تهیه نقشههای خوشه میپردازد که از جمله لکههای داغ و سرد و موران محلی هستند؛
همچنین یکی از بخشها به اندازهگیری توزیع فضایی میپردازند که به مرکزیت جغرافیایی؛ و میانگین و میانه و انحراف
معیار جغرافیایی میپردازد و در بخش چهارم به ارزیابی روابط درونی شاخصهای با استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیایی
میپردازد که در پایین به شاخصهای که در این تحقیق از آنها استفادهشده است به تفصیل اشاره خواهد شد.
ضریب موران

در این تحقیق از ضریب موران استفادهشده است؛ ضریب مـوران بهصورت زیر تعریف میشود:

در این رابطه  Nتعداد مناطق و  Xiجمعیت یا اشتغال منطقه  iو  Xjجمعیت یا اشتغال منطقه  jو  Xمتوسط جمعیت یا
اشتغال و  Wijوزن بین مناطق  iو  jرا مشخص میکند .در مورد ماتریس وزن دو نظریه وجود دارد .ابتدا به این صورت
است که چنانچه منطقهای با منطقه دیگر مرز مشترک دارد مقدار  1و در غیر این صورت مقدار صفر بدهیم و در حالت
دوم از رابطه طول مرز مشترک منطقه  iبا منطقه  jبر طول کل مرزهای مشترک منطقه  iتقسیم شود .در هر صورت
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تفسیر عمومی ضریب موران به این صورت است که بین مقادیر  -1و  +1محاسبه میشود و مقادیر  +1نشاندهنده
الگوی کامالً تکقطبی و مقدار  0نشاندهنده الگوی تجمع تصادفی یا چندقطبی و مقدار  -1نشاندهنده الگوی
شطرنجی توسعه است و هر چه قدر این ضریب باالتر میرود نشاندهنده تجمع زیاد و هر چه قدر پایینتر رود
نشاندهنده پراکنش است.
معرفی محدوده مطالعاتی
منطقه  8تهران با وسعت  1321/5هکتار و جمعیتی معادل  377964نفر ،در حوزه شرقی تهران واقعشده است و از سمت
شمال و شمال شرقی به شهرداری منطقه  ،4از جنوب بـه شـهرداری منطقـه  13و از سمت غرب به شهرداری منطقه 7
محدود میشود .در جدول زیر سرانه و مقدار مساحت موردنیاز هر یک از خدمات هفتگانه قابل مشاهده است.
جدول  -2محاسبه سرانه خدمات شهری و نیازسنجی خدمات شهری منطقه  8تهران
کاربری
آموزشی
بهداشتی درمانی
فرهنگی
مذهبی
ورزشی
تأسیسات و تجهیزات
فراغتی اقامتی جهانگردی
فضای سبز

سطح موجود
231541/4
33064/3
12418/8
37471/8
107364/1
48511/2
10417/5
358978/6

سرانه موجود
0/614
0/088
0/033
0/099
0/285
0/129
0/028
0/952

جمعیت موجود 377118 :نفر
سطح موردنیاز
سرانه استاندارد
1093642/2
2/9
56567/7
0/15
565677
1/5
188559
0/5
942795
2/5
603388/8
1/6
75423/6
0/2
3016944
8

کمبود مساحت ( / )-مازاد مساحت ()+
-862100/8
-23503/4
-553258/2
-151087/2
-835430/9
-554877/6
-65006/1
-2657965/4

شکل  - 2موقعیت منطقه موردمطالعه

مهمترین رسالت برنامهریزان و مدیران شهری در این زمینه تالش برای دستیابی به آرمان «فرصتهای برابر» در
دسترسی گروههای مختلف شهری به خدمات شهری و از بین بردن تضاد در تأمین فرصتهای آموزشی ،بهداشتی،
خدماتی و مانند آن است .در راستای رسیدن به چنین هدفی رعایت اصل برابری و دستیابی برابر به فرصتهای زیست
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شهری از اولویتهای اساسی است .دسترسی به مفهوم ،کاهش فاصله مکانی بین محل زندگی و تمرکز تسهیالت و
خدمات شهروندان است .یعنی شهروندان در کوتاهترین فاصله مکانی -زمانی به خدمات عمومی دسترسی داشته باشند،
که این امر به طور طبیعی مسئله عدالت اجتماعی و فضایی را در سطح شهر و مناطق و محالت مختلف آن برقرار
میسازد .دستیابی به چنین اهدافی نیازمند بهکارگیری مدلهای دسترسی و ازجمله مدل یکپارچه دسترسی است ،که در
این مدل دسترسی ترکیبی کلیه خدمات عمومی شهری اندازهگیری میشود .این امر درنهایت عدالت اجتماعی را در
مناطق و سطح شهر به دنبال دارد.
یافتههای پژوهش
به منظور تحلیل پراکنش فضایی خدمات شهری در این تحقیق از ضریب موران استفادهشده است .جهت ورود داده از
نقشه کاربری اراضی طرح تفصیلی خدمات هفتگانه استخراج گردیدهاند به این شکل که پس از استخراج آنها جهت
ورود به  gisفیلد ارزشی مقدار مساحت هر یک خدمات در نظر گرفتهشده است و پس از محاسبه مساحت آنها با
استفاده از آماره موران اقدام به تحلیل آنها شده است بهطورکلی اگر مقدار شاخص موران بزرگتر از صفر باشد ،دادهها
دارای خودهمبستگی فضایی و دارای الگویی خوشه ای است و اگر مقدار شاخص موران نزدیک عدد منفی یک باشد ،آنگاه
دادهها از هم گسسته و پراکنده میباشند .بهعبارتدیگر ،اگر مقدار شاخص موران کمتر از صفر باشد ،پراکنش فضایی
دارای الگوی پراکنده است .درواقع اگر مقدار  Zبهدستآمده مثبت باشد ،آنگاه میتوان نتیجه گرفت که مقادیر زیـاد و یا
بـاالی خصیصه موردنظر در محله موردمطالعه خوشهبندیشدهاند و اگر مقدار  Zمحاسبهشده منفی باشد ،آنگاه نتیجه
گرفته میشود که مقادیر کم و یا پایین خصیصه موردمطالعه خوشهبندیشده است .بررسی شاخص مــوران در پراکنش
فضایی در منطقه  8تهران با نرمافزار  GISانجامگرفته که نتایج این بررسی در شکلهای زیر ارائهشده است.
سنجش ضریب موران خدمات فرهنگی در سطح شهر منطقه 8نشاندهنده آن است که تراکم خدمات فرهنگی در مرکز
منطقه است و درنتیجه تمرکز خدمات فرهنگی را نشان میدهد (جدول شماره .)3
جدول  -3شاخص موران برای خدمات فرهنگی
ضریب موران
منطقه 8

Moran's
Index
0/563882

z-score

p-value

1/746453

0/080732

شکل  -3شاخص موران برای خدمات فرهنگی

بر اساس شاخص موران ،توزیع فضایی خدمات فرهنگی در سطح منطقه  8بهصورت خوشهای ) (Clusteredاست و
دارای ضریب  0/56است که هر چه به سمت عدد  1تمایل داشته باشد نشان از تمرکز باالتر دارد .این نتیجه مؤید تمرکز
خدمات فرهنگی در سطح منطقه است.
الگوی توزیع فضایی میزان دستیابی به خدمات آموزشی دارای الگویی خوشهای است و در منطقه  8نیز تمرکز به سمت
خوشهبندی زیـاد متمایل اسـت که نشان از تشدید وضعیت نابرابری است .این الگوی پراکنش فضایی نشان از توزیع
تمرکزگرایان خدمات آموزشی در یک یا چند مکان خاص در محله دارد .این الگو منجر به برخورداری بیشتر بعضی از
مکانها در خدمات نسبت به دیگر مکان ها در محله است .این امر یکی از عوامل مهم در به وجود آمدن دوگانی شهری
است و نشان از تبعیض در توزیع خدمات در منطقه دارد (جدول شماره .)4
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جدول  -4شاخص موران برای خدمات آموزشی
ضریب موران
منطقه 8

Moran's
Index
0/674280

z-score

p-value

4/749816

0/000002

شکل  -4شاخص موران برای خدمات آموزشی

همچنین ضریب موران برای تأسیسات و تجهیزات نیز محاسبه گردید که نتایج نشان میدهد برابر با ( )-0/006603است
مقدار شاخص موران عدد منفی باشد ،بنابراین دادهها برای تأسیسات و تجهیزات در منطقه  8از هم گسسته و پراکنده
میباشند .بهعبارت دیگر ،اگر مقدار شاخص موران کمتر از صفر باشد ،پراکنش فضایی دارای الگوی پراکنده است .این امر
بیانگر آن است که پراکنش تأسیسات و تجهیزات در محله نارمک به سمت پراکندگی گرایش دارد تا تمرکز (جدول
شماره .)5
جدول  -5شاخص موران برای تأسیسات و تجهیزات شهری
ضریب موران
منطقه 8

Moran's
Index
-0/006603

z-score

p-value

-0/017993

0/985644

شکل  -5شاخص موران برای تأسیسات و تجهیزات شهری

میزان ضریب موران برای خدمات فضای سبز و پارکهای منطقه  )0/065680( ،8بهدست آمد که بیانگر الگوی تصادفی،
اندکی به سمت الگوی خوشهای است که بیانگر آن است فضای سبز و پارکها در منطقه  8گرایش به تمرکز دارد (جدول
شماره .)6
این الگوی پراکنش فضایی نشان از توزیع تمرکزگرایان خدمات شهری در یک یا چند مکان خاص در منطقه دارد .این
الگو منجر به برخورداری بیشتر بعضی از مکانها در خدمات نسبت به دیگر مکانها در شهر است .این امر یکی از عوامل
مهم در بهوجودآمدن دوگانگی شهری است و نشان از تبعیض در توزیع خدمات در منطقه دارد .مقایسه دیگری که
میتواند نشان از وضعیت نابرابری توزیع داشته باشد و بیعدالتی را اثبات کند ،این است که محالتی که تراکم باالتری
دارند ،از میزان دستیابی کمتر و محالتی که تراکم کمتری دارند ،از میزان دستیابی بیشتری برخوردار باشند؛ سهم
عمدهای از جمعیت منطقه را به خود اختصاص داده باشند.
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جدول -6شاخص موران برای خدمات فضای سبز و پارکها

ضریب موران
منطقه 8

Moran's
Index
0/065680

z-score

p-value

1/662946

0/096323

شکل  -6شاخص موران برای خدمات فضای سبز و پارکها

بر اساس شاخص موران ،توزیع فضایی خدمات بهداشتی و درمانی در سطح منطقه  8گرایش به خوشهای
) (Clusteredدارد و دارای ضریب 0/12است که هر چه به سمت عدد  1تمایل داشته باشد نشان از تمرکز باالتر دارد.
این نتیجه مؤید حالت تصادفی با گرایش به تمرکز خدمات بهداشتی و درمانی در سطح منطقه است (جدول شماره .)7
این امر حاکی از گرایش به عدم تعادل در این زمینه است که الزم است برنامهریزیها در این حوزه در سطح منطقه
بهگونهای انجام شود و مسیری سوق یابد که موجبات تمرکز خدمات بهداشتی و درمانی در یک نقطه از منطقه نگردد که
خود موجب نوعی عدم تعادل فضایی گردد.
جدول  -7شاخص موران برای خدمات بهداشتی و درمانی

ضریب موران
منطقه 8

Moran's
Index
0/126872

z-score

p-value

1/210022

0/226270

شکل  -7شاخص موران برای خدمات بهداشتی درمانی

میزان ضریب موران برای خدمات مذهبی منطقه  )0/011462( ،8بهدست آمد که بیانگر الگوی تصادفی ،تمایل بسیار کم
به سمت الگوی خوشهای است که بیانگر آن است خدمات مذهبی در منطقه  8گرایش به تمرکز دارد که امری طبیعی در
این باب است (جدول شماره .)8
جدول  -8شاخص موران برای خدمات مذهبی

ضریب موران
منطقه 8

شکل  -8شاخص موران برای خدمات مذهبی

Moran's
Index
0/011462

z-score

p-value

0/483402

0/628810
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میزان ضریب موران برای خدمات ورزشی منطقه  )0/162025( ،8بهدست آمد که بیانگر الگوی تصادفی ،تمایل بسیار کم
به سمت الگوی خوشه ای است که بیانگر آن است خدمات ورزشی در منطقه  8گرایش به تمرکز دارد (جدول شماره .)9
جدول  -9شاخص موران برای خدمات ورزشی

ضریب موران
منطقه 8

Moran's
Index
0/162025

z-score

p-value

0/656591

0/511444

شکل  -9شاخص موران برای خدمات ورزشی

همچنین چنانکه ضریب موران  I =1باشد ،بر توزیع کامالً عادالنه مکانی فضایی داللت دارد هر چه از عدد  1به سمت
صفر پیش میرود از درجه عادالنه بودن آن کاسته میشود و در عدد  -1بهصورت کامالً ناعادالنه مکانی فضایی میرسد.
با مقایسه این وضعیت با ضریب موران خدمات عمومی ( )+0/16میتوان گفت که تا حدی وضعیت توزیع عادالنه بهطور
نسبی مشاهده میشود.
میزان ضریب موران برای خدمات تفریحی توریستی منطقه  )0/022502( ،8بهدست آمد که بیانگر الگوی تصادفی،
اندکی به سمت الگوی خوشه ای است که بیانگر آن است خدمات تفریحی توریستی در منطقه  8اندکی گرایش به تمرکز
دارد (جدول شماره .)10
جدول  -10شاخص موران برای خدمات تفریحی توریستی
ضریب موران
منطقه 8

Moran's
Index
0/022502

z-score

p-value

0/533808

0/593474

شکل  -10شاخص موران برای خدمات تفریحی توریستی

تحلیل یافتههای پژوهش
با توجه به یافتهها در چنین شرایطی برای پر کردن کاستیهای موجود ،شاخص عدالت یکپارچه که مبتنی بر دورنمایی از
تحلیل فضایی تئوریهای دسترسی ،سیستم اطالعات جغرافیایی و مدلهای تحلیل فضایی ازجمله ضریب موران و ...
توانستهاند ،مسئله دسترسی به تسهیالت شهری را نهتنها برای یک نوع خدمت خاص بلکه برای تعداد زیادی از خدمات
تحلیل نمایند و چگونگی پراکنش فضایی خدمات (تمرکز و تفرق) و درنهایت عدالت فضایی تبیین نماید .بر این اساس،
تحلیل تمرکز فضایی خدمات شهری و چگونگی دسترسی به آن در قالب مدل یکپارچه دسترسی و تحلیل رابطه بین
تمرکز خدمات و میزان دسترسی که به نوعی تصویرگر عدالت فضایی شهری است مسئله اساسی تحقیق است.در ایـن
تحقیق بهمنظور تحلیل پراکنش فضایی خدمات شهری از ضریب مـوران در قالب سه الگوی فضایی خوشهای ،تصادفی و
پراکنده استفاده شد؛ نتایج نشان میدهد که بین تراکم جمعیت و توزیع خدمات هفتگانه شهری رابطه مستقیم و مثبتی
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وجود ندارد ،چراکه توزیع خدمات بر اساس توزیع تراکم جمعیت بهصورت بهینه نیست ،بنابراین فرضیه اول رد میشود،
همچنین خدمات فرهنگی دارای ضریب  0/56است که هر چه به سمت عدد  1تمایل داشته باشد نشان از تمرکز باالتر
دارد .این نتیجه مؤید تمرکز خدمات فرهنگی در سطح محله است ،هرچند بیشترین میزان تمرکز با توجه به نتایج موران
حاکی از آن است که بیشترین میزان تمرکز مربوط به خدمات آموزشی با ضریب  0/67است ،بنابراین فرض دوم به نظر
میرسد خدمات فضای فرهنگی نامتعادلترین خدمات ازنظر توزیع فضایی خدمات هفتگانه شهری است نیز بهعنوان
خدمات فضای فرهنگی نامتعادلترین خدمات رد میشود هرچند خدمات فرهنگی بعد از خدمات آموزشی ازنظر توزیع
فضایی بیشترین عدم تعادل را دارد .بر اساس نتایج بهدستآمده پژوهش و همچنین بهکارگیری شاخص موران ،تمرکز
خدمات شهری در منطقه  8از مدل مرکز-پیرامون تبعیت میکند به این معنی که هرچه از مرکز منطقه به سمت نواحی
پیرامونی حرکت میکنیم از توزیع خدمات کاسته میشود .یعنی توزیع خدمات عمومی بهجای اینکه در منطقه بهصورت
عادالنه یا تقریباً عادالنه توزیع شود بهصورت ناعادالنه توزیعشده است.توزیع فضایی خدمات فرهنگی در سطح منطقه
دارای الگوی خوشهای است و مقدار آن برابر  0/56و تمرکز آن باال است .همچنین خدمات آموزشی نیز مقدار آن برابر
 0/674280است که نشاندهنده تمرکز زیاد و توزیع آن بهصورت خوشهای است؛ درواقع پخشایش خدمات فرهنگی و
آموزش نسبت به بقیه خدمات الگوی عدالت توزیعی آنها به شکل نامناسبتری توزیع گردیده است؛ خدمات تأسیسات و
تجهیزات شهری مقدار آن  -0/006603است و درواقع الگوی توزیع بهصورت پراکنده است ،میزان ضریب موران برای
خدمات فضای سبز و پارکهای  0/065680بیانگر الگوی تصادفی است و خدمات مذهبی هممقدار آن برابر 0/011462
است که بهصورت تصادفی پخششدهاند؛ همچنین میزان ضریب موران برای خدمات تفریحی توریستی منطقه برابر
 0/022502است که بیانگر الگوی تصادفی است؛ ضریب موران توزیع خدمات بهداشتی در سطح منطقه برابر  0/12است
که الگوی آن نیز تصادفی است؛ ضریب موران خدمات ورزشی برابر  0/162025است و خدمات تفریحی توریستی نیز
میزان ضریب موران آن برابر  0/022است که این نیز دارای الگوی تصادفی است.
جدول  -11نوع الگوی توزیعی و مقدار ضریب موران خدمات شهری
خدمات هفتگانه و فضای سبز
خدمات فرهنگی
خدمات آموزشی
خدمات تأسیسات و تجهیزات
خدمات فضای سبز و پارکهای
خدمات بهداشتی و درمانی
خدمات مذهبی
خدمات ورزشی
خدمات تفریحی توریستی

مقدار ضریب موران
0/563882
0/67428
-0/0066
0/06568
0/126872
0/011462
0/162025
0/022502

نوع الگوی توزیعی
الگوی خوشهای
الگوی خوشهای
الگوی تصادفی
الگوی خوشهای
الگوی تصادفی
الگوی تصادفی
الگوی تصادفی
الگوی تصادفی

نتیجهگیری
عدالت و تناسب و برابری به خالصترین مفهوم ،میتواند فقط پس از اینکه جامعه به توافق عام در مورد آنچه عادالنه و
متناسب است ،رسیده باشد حاصل گردد .در برنامهریزی و تهیه منابع بر اساس عدالت تفاسیر مختلفی بیانشده است ،ولی
آنچه در ردیف اول در تعریف عدالت قرار میگیرد عبارت است از :توزیع عدالت و تناسب بهعنوان برابری و مساوات
تعریفشده که در آن هر فردی از مزایای عمومی یکسانی ،بدون در نظرگیری وضعیت اقتصادی اجتماعی ،توان مالی یا
عدم آن ،یا انواع دیگر ضوابط ،بهرهمند میگردد( .ساکنین بدون اعمال مسئله نیاز ،درآمد و بهره یکسانی دارند) .در
برنامهریزی شهری آنچه میتواند به تحققپذیری بیشتر عدالت اجتماعی در شهرها کمک نماید ،توجه به عدالت فضایی و
برنامهریزیهایی است که تمرکز خدمات را عادالنه در مناطق مختلف توزیع نمایند .متأسفانه در نظام برنامهریزی شهری
ایران ،توزیع منابع در شهر بر اساس یک سری سرانهها در قالب طرحهای جامع و تفصیلی صورت میگیرد که تأمل در
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آنها نشان از بیتوجهی به مفهوم عدالت اجتماعی در شهر دارد .بنابراین برای سنجش وضعیت عدالت توزیع خدمات در
سطح شهر ،به سبب پیوند فضایی -عملکردی ،خدمات میبایست در ارتباط با هم در نظر گرفته شوند که نیاز به
هماهنگی بین مدیریتهای متنوع در توزیع این خدمات است و مدیریت یکپارچه شهری میتواند راهحلی در این زمینه
باشد .همچنین توزیع خدمات شهری باید بر اساس تغییرات جمعیتی اعمالشده و شعاع خدماترسانی و کارایی تسهیالت
بهعنوان عاملی تأثیرگذار در سنجش عدالت مدنظر باشد .پیشنهاد میشود که بین سطح محرومیت ساکنین و دستیابی به
خدمات روندی معکوس اتفاق بیافتد .بهعبارتدیگر مناطق محروم اجتماعی -اقتصادی ،حداقل از بعد فضایی در
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