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 عمومي خدمات مندي ازفضاييِ بهره عدالت بررسي و سنجش
  شهر بابلسر دسترسي در و قابليت توزيع جمعيت براساس شهري

 23/11/91:                  پذيرش نهايي30/2/91:دريافت مقاله
  217-241 :صفحات

  اندانشكده جغرافيا دانشگاه تهرجغرافيا و برنامه ريزي شهري  استاد: كرامت اله زياري
Email: Zayyari@ut.ac.ir 

كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه گلستان و مدرس دانشگاه : معصومه مهديان بهنميري
  1نور واحد هادي شهرپيام

Email:M.Mahdian65@gmail.com  
   شهري دانشگاه تهرانكارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي: علي مهدي

Email:Ali_Mas7@yahoo.com  
  چكيده

ريزي و كيفيت زندگي شهري در اكثر نقاط ، بحران برنامه21امروزه در آغاز قرن
اي يافته و موجب گرديده وعدة آرمانشهر مدني، تعالي انسان و جهان، ابعاد گسترده

ئولوژي و هاي ايدداري غرب، همچنين وعدهعدالت فضايي در جوامع سرمايه
آرمانگرايي كمونيسم مبتني بر برخورداري يكسان افراد از مواهب رشد و توسعه در 

 شهرهاي امروزي بويژه در .كسب جهان مادي و معنوي، در عمل توهمي بيش نباشد
كشورهاي درحال توسعه، با توجه به رشد جمعيت و شهرنشيني مستمر، بيش از هر 

ري عدالت فضايي در برخورداري مطلوب از خدمات دورة ديگري نيازمند توجه به برقرا
رساني و برخورداري نامناسب و در اين ميان، موضوع خدمات. باشندمختلف شهري مي

گاه متناقض مناطق مختلف شهرها از خدمات عمومي، با مفهوم عدالت فضايي در 
-لشترين چاهاي موجود در تأمين اين خدمات از اساسيكه كاستيتضاد است، بطوري

رو از اين. توسعه استهاي موجود در شهرهاي جهان بويژه شهرهاي كشورهاي درحال
پژوهش حاضر با توجه به مفهوم عدالت  فضايي، كيفيت برخورداري و دسترسي 

به بررسي , بابلسر از خدمات عمومي شهري مناسب ساكنين محالت مختلف شهر
روش . ذكور پرداخته استگانة اين شهر از خدمات م 11ميزان برخورداري محالت

آوري اطالعات از تحليلي بوده و به منظور جمع-پژوهش در تحقيق حاضر توصيفي
استفاده از مدل آناليز . اي و ميداني بهره گرفته شده استهاي كتابخانهروش

                                                 
   47441- 38475: كد پستي73پالك -5 گلستان-  بهنمير-  بابلسر-مازندران :نويسنده مسئول . 1

  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  92، بهار 28 شماره ،علوم جغرافيايي سال سيزدهمتحقيقات كاربردي نشريه 
 

 

218

 نتايج ترين مراحل كار در اين زمينه بوده است وتاكسونامي و تدوين پرسشنامه، مهم
- بين جمعيت بهدهد كه بوده، نشان ميArcGIS وSPSSافزار  از نرمكه با استفادهآن

ترين عامل تأثيرگذار در ارائة خدمات و ميزان برخورداري محالت مختلف عنوان مهم
شهري رابطة متناسبي برقرار نيست و غالب ساكنين محالت نيز از شهر از خدمات

 .وضعيت دسترسي به خدمات مذكور رضايت ندارند
  

   آناليز تاكسونامي، شهر بابلسر،آرمانشهر مدني عدالت فضايي، خدمات شهري،: واژگان كليد
  

  مقدمه
هاي تغيير ترين جنبهدر نيم قرن اخير شهرها بواسطة افزايش شهرنشيني كه امروزه از مهم

، مقدمة رشد و توسعة گستردة شهري را فراهم آورده )Liu et al, 2007:597( جهاني است
)Qadeer,2004:1 ( و تغييرات وسيعي نيز از مقياس محلي تا جهاني در كاربري زمين ايجاد

جمعيت شهرها افزايش توان گفت، كه ميايگونهبه. )Nam and Jun Yu,2007:96(نموده است
اي مناسب، پاسخگوي گونهكه پاسخگوي نيازهاي مختلف آنها باشد، بهيافته است ولي خدماتي 

 چنين وضعيتي كه سنخيتي با رشد زيرساختهاي .)Sohel Rana,2009:321(شهروندان نيست
شهري نداشته، نيازهاي مختلف انساني را ناديده گرفته و باعث شده تا توسعه فيزيكي شهرها، 

: 1388 كرم و محمدي،(اجتماعي اتفاق افتد-لجام گسيخته و بدون توجه به پارامترهاي انساني
 چرخة با را شهرها شهري، توسعه هايدر طرح اعياجتم اهداف انساني و از اين ، غفلت)60

 عدالتيبي چون ايسابقهبي هايچالش و روبرو اقتصادي-اجتماعي هايتعادل عدم از نامطلوبي
 دراين رابطه، توجه به .گشته است سبب را شهري اجتماعي سالمت عمومي و خدمات توزيع در

ن تأكيد بر عدالت اجتماعي، رضايت تخصيص منابع از سوي مديريت شهري، با توجه به ميزا
دنبال خواهد داشت، زيرا تخصيص منابع همراه با عدالت اجتماعي، مردم جمعيت شهري را به

. دهدها ياري ميشهري را در سهولت دسترسي به خدمات شهري و نيز افزايش كارايي آن
 ،ومات مختلف آناي چون شهر و ملزبنابراين برخورد صحيح مديريت شهري با واقعيت پيچيده

نيازمند درك جامع و مديريت سيستمي شهر بويژه از بعد تأمين امكانات و خدمات مختلف 
شهري، لزوم پراكنش صحيح آن و اجراي عدالت فضايي در برخورداري از امكانات و خدمات 

ريزي فضايي همواره با عدالت فضايي رابطة تنگاتنگي برنامه"چرا كه, باشدمناسب زيستي مي
, البته وجود نابرابري در استاندارد زيستي در بين ساكنين يك شهر). 4 :1386بهروان،("رددا
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دليل پديدة جديدي در هيچ يك از شهرهاي جهان نيست، اما دركشورهاي كمتر توسعه يافته به
-استاندارد وگسترش خوش اقتصادي، پيدايش محالتِ زير -هاي اجتماعيتر بودن تفاوتفاحش

اي گونهبه). 71 :1387نژاد و همكاران،حاتمي( فضايي شهرها تشديد شده استنشيني، تفاوت
 هاآن دة اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي درهاي گستركه توسعة نابرابر وجود نابرابري

هاي غالب اين كشورها و از عوامل اصلي تشديد و تثيت از جمله ويژگي )156: 1386شيخي،(
 نابرابري از وقتي كه  استاين مهم در اين ارتباط، نكته. تكنندة وضعيت نامناسب موجود اس

 و ارتباط به بلكه محيطي، عدالت به فقط بايد نه شود،مي رانده سخن شهري خدمات و امكانات
كه نبود يا  شود، چرا توجه نيز سياسي و مديريتي اجتماعي، توسعه مفاهيم با آن پيوستگي

و  سياسي نظمي شهري، معضالت اجتماعي،از قبيل بيتواند مسائل اساسي مديريت نادرست مي
ات و خدمات تخصصي مركز مطالع(عدالتي در بين افراد جامعه را افزايش دهدحسِ وجود بي

شهري، در بسياري از  خدمات عمومي بحال، توزيع تا متاسفانه). 3 :1385 ،شهري و روستايي
 هاي كاربريطرح درقالب بيشتر كشورهاي درحال توسعه از جمله شهرهاي مختلف ايران،

خدمات  از ساكنين دسترسي به قابليت كارايي و و شده مطالعه كاربري سرانة معيار و اراضي
 دهنده ارتقاء ترين عناصراز عمده كهاست، درحالي شده داده كمتر اهميت شهري، عمومي
 يك عامل مطلوب، دسترسي و است دسترسي هايشاخص توسعه شهري، محيط كيفيت
و ) 137: 1385 ، و ليس آنارهنما(شودتلقي مي شهري محيط پايداري توفيق براي ضروري

كه با انگيزة 1به رفتارهاي خشونت آميز ونداليسم"هرگونه كوتاهي در اين فرآيند ممكن است
). 45: 1387كاميار،("شود منجر شودانتقام جويي از جامعه و عملكرد مسئولين شهري انجام مي

مقالة حاضر به بررسي ميزان , توجه به اهميت موضوع و مطالب عنوان شدهرو با از اين
بندي اين محالت از بعد جمعيت، كارايي و برخورداري محالت يازده گانة شهر بابلسر و رتبه

. كيفيت دسترسي ساكنين به خدمات عمومي شهري، با رويكرد عدالت محورانه پرداخته است
ن تفكيك و سطح بندي محالت شهر بابلسر از لحاظ شود تا ضمدر اين پژوهش سعي مي

سؤال پاسخ  هاي خدمات شهري، به اين دوالگوي توزيع كاربري وضعيت جمعيتي ساكنين و
هاي خدماتي داده شود كه آيا بين سطح جمعيت محالت و ميزان برخورداري محالت از كاربري

وه و چگونگي دسترسي به خدمات رابطة معناداري وجود دارد؟ و آيا مردم محالت مختلف از نح
  مختلف شهري رضايت دارند؟

  
                                                 

 ).45: 1387,اريكام(شوديم يشهر  يعموم زاتيتجه و ساتيتأس به  خسارات جاديا باعث كه يشهر ضد يرفتارها-1
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  پيشينه و مباني نظري تحقيق
دستيابي به عدالت فضايي در توزيع خدمات شهري، جهت تخصص عادالنه هزينه هاي  

. اجتماعي و برابري استفاده از ظرفيتهاي محلي ، يكي از اهداف مهم برنامه ريزان شهري است 
-دست آورد، يا بايد بهكنند، چه كسي، چه چيزي را، كجا و چگونه بهكساني كه بايد تحليل 

عدالت اجتماعي مفهومي چند بعدي است ولي ). 172: 1390پور و رستمي،داداش( دست آورد
هاي دسترسي به زيرساخت(هادو محور بررسي كيفيت زندگي و چگونگي توزيع فرصت

 ).Martenz, 2009 :390(ت دراين زمينه است، همواره محور مطالعا)اجتماعي، فيزيكي و مجازي
اين درحالي است كه كاركرد اساسي خدمات عمومي شهري و دسترسي متعادل شهروندان بدان 
نيز به عنوان يكي از مباحث بسيار مهم در مديريت شهري و پيوند آن با مقولة عدالت اجتماعي 

 عملكردها بويژه در ارتباط با اين مهم با تضمين مساوي بودن فرصتها و توزيع مكاني. است 
دهي و فعاليتي كه نمود عيني جمعيت نقاط مورد مطالعه و دسترسي مناسب به مراكز خدمات

هاي مختلف شهري ديد، نيز از مباحثي هست كه  و سرانهتوان در كاربريرا مي و كالبدي آن
در اين . توجه استهمواره در نگاه خرد به مسئلة عدالت اجتماعي و مطالعات شهري، مورد 

ارتباط برخي عدالت فضايي را دسترسي برابر به تسهيالت عمومي تعريف نموده و معيار سنجش 
عالوه بر اين تالن و انسيلين معتقدند كه براي . عدالت هم، ميزان فاصله از خدمات بوده است 

 توزيع مكاني تحليل عدالت فضايي، بايد بر مقايسة توزيع مكانيِ تسهيالت و خدمات عمومي با
پور و رستمي داداش( اجتماعي تأكيد بيشتري صورت بگيرد–هاي مختلف اقتصاديگروه

راين استان با استفاده از مدل موريس در شهر اسفپژوهشي عنوان مثال، به). 175: 1390،
گزيني فضايي براساس ق مشخص شد كه نوعي جداييينتيجة اين تحق. خراسان صورت گرفت

 – كه طبقات اجتماعيايگونهاجتماعي ساكنين، در اين شهر حاكم است، به -وضعيت اقتصادي
هاي تري برخور دارند و الگوي توزيع كاربريهاي خدماتي مطلوباقتصادي برتر، از كاربري

همچنين . )1387،نژاد و همكارانحاتمي (تر عمل كرده استهاي مرفه نفع گروهخدماتي به
 14كه در ارتباط با نتايج اين پژوهش. انجام شددر شهر اصفهان، در اين زمينه بررسي ديگري 

 ساله و با استفاده از مدل آنتروپي و تبديل كوبيك 10نوع از خدمات شهري در يك دورة زمانيِ
علت پراكنش ناصحيح خدمات  پراكنش جمعيت درسطح مناطق شهر بهكه  دهد نشان ميبود

اين تحقيق، رابطة پراكنش جمعيت و ارتباط آن با . شهري از وضعيت متعادلي برخوردار نيست
، وارثي و همكاران( دهدوضعيت موجود برخورداري از خدمات شهري را به خوبي نشان مي

با  تهران شهر در محلي خدماتبه دسترسي سنجش قابليت"تحت عنوان ي در پژوهش.)1386
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 آموزشي، خدمات بررسي به "نياز مبنا عدالت و هافرصت رويكرد  برابري دو در نظر گرفتن
 هايبلوك ميزان دستيابي براي اين كار .  شدپرداخته محله مقياس در سبز فضاي تجاري و
 با را دستيابي ساكنين ميزان سپس و ارزيابي فازي و روش فاصله مينيمم روش با را مختلف
نتايج . شد مقايسه و ارزيابي شهري هايبلوك در اقتصادي ساكنين-اجتماعي محروميت شاخص
 Lotfi & Koohsari(است بوده خدمات به دستيابي در ،هاي شهرمحله اندك نابرابريداد  نشان

شود، هر تحقيق و يا طرحي با اهداف خاصي در اين زمينه  همانگونه كه مشاهده مي.)2009،
 انجام شده است كه در اين ارتباط تحقيق حاضر سعي دارد با شناخت مفاهيم مختلف مرتبط با

دراين زمينه خدمات، . دازر واژگان كليدي پژوهش حاضر بپردموضوع، به شناخت و تبيين بهت
. باشد كه ارتباط تنگاتنگي با حيات شهري دارندهاي مختلف ميشامل طيف وسيعي از فعاليت

ترين معيارهاي تحليل وضعيت عدالت شهري و نيز چگونگي توزيع اين خدمات شهري، از مهم
شكوئي در اين زمينه در ). 8: 1386وارثي و همكاران،( ساكنان آن است امنيت و آرامش

ساكنان شهر را از اهم موارد  مختلف، كند، دسترسي به خدماتكه از شهر ارائه ميتعريفي
). 1378:6زاده،حسن( هاستكند كه تأمين و ارائة تماميِ آن بر عهدة شهرداريعنوان مي
لي مديريت شهري جهت ارائة خدمات فوق و تأمين نيازهاي عنوان عنصر اصها بهشهرداري

شهروندان، بايد درشناخت ابعاد مختلف انساني، فيزيكي، جغرافياييِ جامعة مورد نظر، تالش 
گوناگون،  هايجنبه دسترسي نيز از قابليت  مفهوم).164: 1387شيخي،( مضاعفي داشته باشند

 ماهيت كاربري به وابسته تواندمي كه مالي و دياقتصا فيزيكي، رواني، دسترسي قابليت مانند
 واقع در قابليت دسترسي .باشد، مورد توجه و مطالعه قرار گيرد نقل و حمل شبكه و اراضي
خدمات . است...  و خدمات منابع، به يك دسترسي مناسب داشتن در شهر ساكنين توانايي

 منابع ها،محدوديت آن، بايد مكاني مختلف عمومي مانند خدمات عمومي شهري، جدا از بعد
 Kaphle,2006:2). (گيرد قرار هاآن دسترس در سنجش آساني به افراد، فيزيكي مالي و توانايي

 است فيزيكي و اجتماعي هايبه زيرساخت دسترسي برابري تعيين به وابسته دسترسي، شاخص
الت نيز از منظرهاي مفهوم عد .هستند هاتوزيع عادالنه فرصت و زندگي از كيفيت نمودي كه

كه در اين مقاله  مختلفي چون عدالت اجتماعي، فضايي، جغرافيايي و محيطي قابل تأمل است
د آن مور )دسترسي و كارايي، بويژه از نظر ساكنين محالت مختلف(بيان عدالت از جنبة فضايي 

تر عدالت كاملعبارتي  توزيع مناسب خدمات عمومي شهري و بهاستفاده از فضاها و. تأكيد است
-ريزي شهري ميترين اهداف برنامه از مهم،هاي توسعة پايدارفضايي در جهت توجه به سياست

صرافي در اين رابطه، پاسخگويي به نيازها و تأمين خدمات مختلف مورد نياز مردم را . باشد
ي، عدالت از نقطه نظرجغرافياي). 41 :1375صرافي، (داندهاي اصلي توسعة پايدار ميازسياست
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اجتماعي در شهر، مترادف با توزيع فضايي عادالنه امكانات و منابع بين مناطق مختلف شهري و 
هاي اجتماعي و ها به بحرانهاست، زيرا عدم توزيع عادالنه آندستيابي برابر شهروندان به آن

ويد از نظر دي). 72: 1387،نژاد و همكارانحاتمي(مشكالت پيچيدة فضايي خواهد انجاميد
اي باشد كه نيازهاي جمعيتي را پاسخگو باشد و گونههاروي، عدالت اجتماعي در شهر بايد به

اي هدايت كند كه افراد با كمترين شكاف و اعتراض نسبت گونهاي منابع را بهتخصيص منطقه
درواقع عدالت اجتماعي بايد دربرگيرندة عدالت توزيعي و . به استحقاق حقوق خود مواجه باشند

توان منفعت عمومي، نيازها و استحقاق شهروندان را بدون معيارهاي تخصيصي باشد، زيرا نمي
هاي محروم از طرف ديگر گروه ).4: 1386وارثي و همكاران،(توزيع  و تخصيصي در نظر گرفت

ترين رسالت بنابراين مهم. كندهاي مرجع نموده و مشكالت ديگري را ايجاد ميرا متوجه گروه
هاي برابر در ريزان و مديران شهري در اين زمينه تالش براي دستيابي به آرمان فرصتبرنامه

هاي مختف جامعه شهري به خدمات عمومي شهري و از بين بردن تضاد دسترسي گروه
در راستاي رسيدن به چنين . هاي آموزشي، بهداشتي، خدماتي و مانند آن استدرتأمين فرصت

هاي اساسي هاي زيست شهري از اولويتستيابي برابر به فرصتهدفي، رعايت اصل برابري و د
هاي موجود در سطح بسياري از  نابرابريمسلماً ). 72: 1387،و همكاران نژادحاتمي(است

بنابراين تقسيمات . شهرهاي امروزي روز به روز موجب نهادينه شدن شكاف طبقاتي خواهد شد
هاي خدماتي با   مؤثر در نحوه توزيع كاربريجانبه يكي از عوامل درون شهري صحيح و همه 

ساز حفظ منافع  عدالت اجتماعي در شهر، زمينه .هاست توجه به الگوي سلسله مراتبي آن
هاست تا در  هاي عام و خاص به منظور گسترش بهينه منابع شهر، درآمدها و هزينه گروه

گر تبعيضات اجتماعي  ه، نظارهانداز ترسيم شد  گام برداريم و در چشم"فقرزدايي"راستاي راهبرد
كه مجموعه شهرداري و شوراي شهر از چابكي و  شود، مگر اين اين امر محقق نمي. نباشيم

پذير در  پذير و نيروي كاري كاردان و دانش سرعت الزم برخوردار بوده و با ارائه خدمات انعطاف 
 با توجه به اينكه، روناز اي. كنار ساختار مديريت صحيح، به سمت و سوي مطلوب هدايت شود

 بسياري از شهرهاي هايچالش از شهرها، در خدمات مندي و نيز ناكارآمدينابرابريِ بهره
 با استناد به مطالعات مختلفي كه در  نگارندگان مقالة حاضركوچك و بزرگ ايران است،

رسي و بر به هاي پيشين بدان اشاره شد و نيز با توجه به اهميت مقولة مورد نظر،قسمت
عنوان به( توزيع جمعيت بر اساس شهري عمومي خدمات مندي ازفضاييِ بهره عدالت سنجش

 قابليت ، كارايي و)هاي مختلفريزي شهري جهت تخصيص كاربريترين اصل در برنامهمهم
عنوان يكي از شهرهاي مهم و توريستي استان مازندران پرداخته ، بهشهر بابلسر در دسترسي

 . است
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  تحليل پژوهشالگوي 
ها و ديدگاه جبراني يا نياز ديدگاه تحليلي اين پژوهش، تركيبي از ديدگاه برابري فرصت

) برابري( ها به عنوان عدالتاي كه در نوع اول، توزيع عادالنه خدمات و كاربريبه گونه.مبناست 
يي  اقتصادي، رضايت يا توانا–هاي اجتماعيتعريف شده است كه هر كس، جدا از ويژگي

در نوع دوم، عدالت در توزيع . هاي ديگر، منفعت عمومي يكساني دريافت كندپرداخت يا مالك
در اين . شودمنفعت عمومي بايد بر اساس نياز باشد كه تحت عنوان عدالت جبراني تعريف مي

 از ها بتوانندكه اين گروهايگونهبه. شودرويكرد، نواحي يا ساكنين محروم جامعه بيشتر توجه مي
از جمله ). 177: 1390پور و رستمي،داداش(مند شوندها و خدماتي كه محرومند، بهرفرصت
كه در اين زمينه انجام شده است و ميزان دستيابي در قياس با نياز و جمعيت  اتيقتحقي

 Lotfi & Koohsariتوان به تحقيقات ساكنين، معياري براي سنجش عدالت اجتماعي بوده، مي
اين رو در پژوهش حاضر با  از. ، اشاره نمود)1388(و خاكپور) 1378(نژادمي، حات)2009(

هاي ها و سرانهكاربري(ديدگاه تلفيقي از موارد مذكور به مطالعة توزيع خدمات عمومي شهري
بر اساس شرايط موجود آن و در ارتباط با وضعيت دسترسي و نيز ) مختلف شهري شهر بابلسر

-هر، به مطالعة اين مهم از ديدگاه عدالت اجتماعي پرداخته ميجمعيت محالت مختلف اين ش
  . شود

  
  روش تحقيق

باشد و به  تحليلي مي-نوع تحقيق اين پژوهش، كاربردي و روش آن مبتني بر روش توصيفي
در . اي و ميداني استفاده شده استهاي مختلف كتابخانهآوري اطالعات از روشمنظور جمع

اي، مباني نظري مرتبط با موضوع تحقيق، بررسي و گردآوري و آمار و روش اسنادي و كتابخانه
اخذ گرديده و ) 1389(اطالعات مورد نياز در رابطه با پژوهش حاضر از طرح تفضيلي شهر بابلسر

اي با واقعيات موجود محالت نهايتاً از روش ميداني جهت آشنايي و تطبيق اطالعات كتابخانه
كه يابي به اهداف اصلي اين تحقيقمنظور دستهمچنين به. ه استگانة شهر استفاده شديازده

توزيع جمعيت،  بر اساس شهري عمومي خدمات مندي ازفضايي بهره عدالت بررسي و سنجش
آناليز تاكسونامي جهت شهر بابلسر است، ابتدا از تكنيك ساده و كاربردي  در دسترسي قابليت و

گانة شهر بهره گرفته شده هر كدام از محالت يازدهسنجش ميزان برخورداري و همچنين رتبة 
گانه پرسشنامه درمحالت يازده4180در مجموع(پرسشنامه كوتاه380تعداداست و در نهايت 

هايي كه در غالب طيف ليكرت و دربرگيرندة پرسش -گيري مورگانبراساس جدول نمونه  )شهر
. نين محالت مختلف شهرتوزيع گرديدباشد، در ميان ساكدر زمينة موضوع و اهداف پژوهش مي
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هاي باز با ساكنين محالت توسط نگارندگان، موضوع عدالت فضايي، همچنين انجام مصاحبه
برخورداري و دسترسي افراد محالت مختلف شهر، از خدمات عمومي شهري را بهتر تبيين 

ده است كه به هايي پرداخته شدر اين پژوهش صرفاً به مطالعة سرانه و كاربري. نموده است
بنابراين با توجه به . باشدشكل مستقيم بر كيفيت زندگي و رضايتمندي شهروندي اثرگذار مي

ها ها و دستيابي به رضايت ساكنين و كيفيت زندگي آنمحوريت بحث در توزيع عادالنه سرانه
تأثير و رابطة هايي چون اداري و نظامي كه انتخاب متغيرها نيز در اين راستا بوده و سرانة كابري

مستقيمي بر كيفيت زندگي و رضايتمندي شهروندي از ديدگاه عدالت فضايي ندارد، حذف 
، به تحليل رابطة متغيرها و Arc GIS و  SPSSافزاردر نهايت با استفاده از نرم. 1گرديد است

 توزيع جمعيت، و بر اساس شهري عمومي خدمات ترسيم نقشة فضايي از ميزان  برخورداري از
  . اين شهر پرداخته شده است فضايي در عدالت دسترسي بر اساس مقولة قابليت

 

  متغيرهاي مورد مطالعه
  متغيرهاي مستقل

توزيع جمعيت و   - هاي شهريِ مؤثر بر كيفيت زندگي شهروندانهاي مختلف كاربريسرانه -
  عملكرد مديريت شهري - دسترسي شهروندان به خدمات مختلف عمومي شهري

  

  ي تابعمتغيرها
رضايت شهروندي از خدمات عمومي  - )در ارتباط با متغيرهاي مستقل( عدالت فضايي -

 كيفيت زندگي محالت مختلف شهر بابلسر - شهري
 

  معرفي منطقه مورد بررسي
 درصد از 46/1كيلومتر مربع در نيمه شرقي استان مازندران واقع شده و7/345شهر بابلسر با 

اين شهر بر روي جلگة پست ساحلي جنوب . ص داده استخود اختصامساحت استان را به
وجود  راه شرق به غرب استان،لحاظ قرارگيري در مسير شاهدرياي خزر قرار گرفته است و به

اي در استان است هاي توريستي، گردشگري و امكانات آموزش عالي، حائز جايگاه ويژهجاذبه
 قرن پيش در جوار امامزاده ابراهيم شكل 9دهستة اوليه اين شهر درحدو). 23: 1381نوايي،(

يافته و توسعه شهر نيز در پيرامون همين هسته و در جوار دو قطب بابلرود و امامزاده ابراهيم 

                                                 
دهد  البته موارد مذكور نيز در محالت مختلف شهر مورد بررسي قرار گرفته و مطالعات در اين زمينه نشان مي- 1

 .باشند  از اين حيث نسبت به ساير محالت از وضعيت مناسبتري برخوردار مي9  و 3، 10كه محالت 
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توجه به توريسم و تأسيس امكانات آموزش عالي، عوامل اصلي توسعه شهر . صورت گرفته است
كه در مجموع باعث شده شهر ) 172-180: 1380پوركاري،رجب(باشدهاي مختلف ميدر دوره

 نفر درسال 7237كه ازطوري, با گذشت زمان افزايش محسوسي در جمعيت خود داشته باشد
  اين موضوع با توجه به اينكه جمعيت، مبنا و اساس . رسيد1385 نفر درسال50035 به 1335
 جمعيت شهر رساني مطلوب براي تمامهاي شهري است، لزوم توجه به بحث خدماتريزيبرنامه

  . كندرا يادآوري مي
  

  
  ايموقعيت محدودة مورد مطالعه در سطح ملي و منطقه) 1(شكل

  
  روند تغييرات جمعيتي شهر بابلسر )1(جدول

 درصد افزايش تعداد افزايش جمعيت سال

1335 7237 - - 

1345 18781 4544 8/62 

1355 18810 7029 6/59 

1365 28589 9779 9/51 

1375 38644 10055 1/35 

1385 50035 11552 26,8 

  ) . و نگارندگان1389:مركزآمار ايران:( مأخذ
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  هاي تحقيقيافته
شهري  عمومي خدمات مندي ازفضايي بهره عدالت بررسي و سنجشجهت در مقالة حاضر 

دسترسي  قابليت كارايي و اي به توزيع جمعيت،شهروندان محالت مختلف كه در آن توجه ويژه
) 2جدول (هاي عمومي خدماتي در مرحلة اول از سرانه كاربريها شده است،ندان به آشهرون

   .استفاده شده است
  

  هاي خدمات عمومي شهري به تفكيك محالت اطالعات اوليه سرانه كاربري)2(جدول
  هاكاربري     

  
 محالت

ني
رما

د
تي 

داش
به

گي 
رهن

ف
 

بي
ذه

م
ري 

جا
ت

 

سبز
ي 
ضا

و ف
ك 

پار
 

شي
ورز

ي و  
رد
انگ

جه
يي
يرا
پذ

هي 
رفا

ت 
دما

خ
 

 - 2/0 - 1/1 6/3 4/0 - 06/0 11 1محله
 07/6 6/24 1/0 3/4 01/2 4/0 1/0 2/0 5/0 2محله
 7/13 8/28 9/10 3/7 0/2 4/1 - 07/0 07/3 3محله
 1/0 4/3 5/0 7/7 1/0 5/0 - 03/0 9/0 4محله
 78 3/0 1/0 4/0 3/1 4/0 - - - 5محله
 9/55 04/0 - 4/0 2/4 09/1 - 09/0 - 6محله
 - 06/0 4/4 - 0/2 0/1 - 1/0 - 7محله
 - 04/0 - 4/0 6/5 6/1 - - 0/1 8محله
 - 1/0 2/0 2/0 3/2 1/0 3/0 05/0 6/3 9محله
 - 05/0 - 8/5 03/3 8/0 3/0 03/0 2/0 10محله
 - 01/0 - 5/1 5/5 5/0 - 1/0 - 11محله 

  ) .1389:طرح تفصيلي شهر بابلسر:( مأخذ
  

هاي مختلف در يك محله و نيز در بين آن است كه هم بين سرانه كاربريم) 2(جدول 
عنوان مثال، به. نظمي و عدم تعادل وجود داردمحالت  مختلف در مقايسه با يكديگر نوعي بي

هاي مورد نظر را دارا گانه كمترين سرانه ازكاربري 11محلة يك و محله هفت در بين محالت
دليل وسعت زياد محله و جمعيت نسبتاً كم آن، سرانه محله سه بهباشند و از طرف ديگر در مي

جز كاربري ها بهكه اين محله داراي همه كاربريها در سطح باالتري قرار دارد، طوريكاربري
آناليز   از مدل1عنوان چهارمين مرحلهترين فاصله بهتعيين كوتاه. باشدميفرهنگي 
 دهندة شباهت آنها به يكديگر است كه در هر ع نشاندر واق) 147: 1385، زياري(تاكسونامي

» مدل«خود محلة مورد مطالعه و» سايه يا شبه«تر به محلة مورد مطالعه، رديف، محلة نزديك
عنوان مثال در اين جدول به محلة به). 225 و 224: 1385، نيا و موسويحكمت(شودناميده مي

شود، در واقع اين اطالعات حاكي از آن است ي، محلة سايه گفته م11، محلة مدل و به محلة1
                                                 

  .است رفتهيپذ صورت نيشيپ محاسبات در كه باشديم هاآن انيب در لزوم عدم و يسادگ علت به مدل، نيا در تلفمخ مراحل انيب عدم . 1
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مرحله ششم از مدل آناليز . تر است نزديك11 خدمات به محلة برخورداري از از نظر 1كه محلة
ها بين دو حد باال كه فواصل آنهاييعبارتي، محلهبه. هاي همگن استتاكسونومي، يافتن محله

). 117و116: 1386,آسايش(شوندگن ناميده ميهاي همگيرد، محلهو پايين تاكسونومي قرارمي
دست آمده بيشتر باشد، بدان ترين فاصلة يك محله از محالت ديگر از حد باالي بهوقتي كوتاه

توان لحاظ توسعه يافتگي با ديگر محالت تفاوت زيادي دارد و نميمعني است كه اين محله به
و » حد باال«بايست فواصل مناطق همگن ميمنظور يافتن به. را در اين گروه بررسي نمود آن
                           :با استفاده از فرمول زيرتعيين شوند»حد پايين«

     

                                                            
D+=حد باالي تاكسونومي    ، D-=ر ميانگين حداقل فواصل د =، حدپايين تاكسونومي

  )117 و 116: همان(ماتريس انحراف معيار حداقل فواصل در SD   و ماتريس
ترين فاصلة محالت از ديگر محالت كمتر از حد پايين باشد، بدين معني است كه اگر كوتاه
ي حد ها نشان داد و تمام محالت باالها كمتر ازحدي است كه بتوان تفاوتي بين آنفاصله آن

d+  و پايين حد d- شوداز نظر فاصله حذف مي.  
 دهندة سرمشق توسعه و درجه هر محله در برخورداري از خدمات عمومي  نشان4 و 3جداول

عبارتي آخرين مرحله از باشد كه مرحله هفتم و هشتم از مدل تاكسونومي و بهشهري مي
ظر برخورداري، داراي باالترين شود كدام محله از نباشدكه مشخص ميمراحل مدل مذكور مي

تر باشد، نشانة توسعه يافتگي آن محله است؛ كوچك)سرمشق توسعه( Cioهر مقدار. رتبه است
بالعكس، هرچه اين مقدار بزرگتر باشد . باشدآل كمتر مييعني فاصلة اين محله تا محلة ايده

تيجه توسعه يافتگي كمي آل فاصلة زيادي وجود دارد، در نمعني است كه تا محله ايده بدين
  .باشدها ميآل در هر يك از كاربريهاي ايدهنشان دهنده محله) 4(جدول. خواهد داشت

عبارتي ديگر درجه برخورداري هر يك از محالت از درجة برخورداي هر يك از محالت يا  به
  :خدمات عمومي شهري با استفاده از فرمول زير محاسبه گرديد

       
Fi : وسعه يافتگي محله درجه تi    ام Cio: سرمشق توسعة محلهi ام   

اين عدد هر . دست آمده، بين صفر تا يك خواهد بوددرجة برخورداري و توسعه يافتگي به
دهندة برخورداي بهتر محله از خدمات عمومي شهري و تر باشد، نشاناندازه كه به صفر نزديك

اي مناسبِ محله از خدمات و امكانات عمومي تر باشد نشانة عدم برخوردهرچه به يك نزديك
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بندي محالت شهر، دهندة رتبه و سطحكه نشان ) 5(با توجه به جدول. خواهد بودشهري 
ترتيب در دو و ده به, باشد، محالت سهبراساس ميزان برخورداري از خدمات عمومي شهري مي

  ).2شكل (رار دارندترين سطح  قباالترين سطح و محالت پنج و يك و چهار در پايين
  

  ترين فاصله هر محله با ديگر محالتكوتاه)3(جدول
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاهايي با باالترين سرانه در هر يك از كاربري محله)4(جدول

  ) .1389:طرح جامع شهر بابلسر:( منبع
  

  

  
رتبه بندي محالت بابلسر از لحاظ برخورداري از خدمات شهري بر اساس نتايج آناليز  )2(شكل

  )1390: نگارندگان، بر اساس نتايج آناليز تاكسونامي: مأخذ(تاكسونامي 

 ترين فاصله با محلهكوتاه ترين فاصلهكوتاه محله رديف

 11محله 1,480082811 1محله 1
 7محله 4,986332275 2محله 2

 4محله 5,516377328 3محله 3
 1محله 3,282049002 4محله 4
 6محله 3,064321252 5محله 5
 11محله 2,451083173 6محله 6
 1محله 2,196059559 7محله 7
 6محله 3,046127169 8محله 8
 10محله 3,668943736 9محله 9
 9محله 3,668943736 10محله 10
 1محله 1,480082811 11محله 11
 1,216352574 - انحراف معيار 12
13 D+ - 5,484696332 
14 D- - 837525841/0 

 تجاري مذهبي فرهنگي بهداشتي درماني كاربري
  پارك و فضاي

 سبز
 ورزشي

جهانگردي 
 وپذيرايي

خدماتي 
 رفاهي

 5محله 3محله 3محله 4محله 8محله 8محله 10و9محله 2محله 9محله محله
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  مقايسه سلسله مراتب جمعيتي و سلسله مراتب خدمات عمومي شهري
-فضايي بهره عدالت سنجش، كه از مراحل اصلي پژوهش حاضردر اين مرحله با توجه به اين

 است، پرسشي با اين مضمون مطرح توزيع جمعيت براساس شهري عمومي خدمات مندي از
شود كه آيا بين سلسله مراتب جمعيتي و سلسله مراتب خدمات عمومي شهريِ محالت شهر مي

آزمون اين ديدگاه نظري , اي منطقي وجود دارد؟ در واقع اين بخش از بررسيبابلسر، رابطه
هاي سلسله مراتب شهري، عمدتاً رابطه مستقيمي بين اندازة در مطالعات نظام"كهاست

: 1382, عظيمي("جمعيتي شهرها و برخورداري شهروندان از سطح خدمات عمومي وجود دارد
هاي موجود در سلسله مراتب خدماتي به آگاهي از شكاف, دو رابطهبررسي و شناخت اين). 48

,  مثال اگر رابطه بين اندازه جمعيت و سلسله مراتب خدمات شهريعنوانبه. كندكمك مي
-گاه عدم برخورداري يك منطقه، شهر و يا محله، از يك خدمت مياي معناداري باشد آنرابطه

-بعالوه اگراين رابطه معني. تواند نشانة كمبود و شكاف سلسله مراتب خدماتي درآن شهر باشد
هاي موجود رابطه همبستگي در شكافمات را با توجه بهتوان نوع كمبود خددار باشد، مي

 امروزه با توجه به گسترش جمعيت شهري، ضرورت توجه .سلسله مراتب خدماتي تعيين كرد
سازي زندگي شهروندان در مسير تحقق عدالت همه جانبه به راهبردهايي مناسب جهت بهينه

ول فوق بيانگر دو موضوع متفاوت  اما جدا.شودبيش از پيش آشكار مياجتماعي و فضايي، 
در اين . باشدي و بحث دسترسي و عدالت اجتماعي ميرساني شهردرحيطة مديريت و خدمات

 نفر جمعيت، در رتبه اول 5032رابطه مطابق با اطالعات موجود در جداول فوق، محله سه با
كه از حيث تعداد جمعيت حاضر در برخورداري ازخدمات عمومي شهري قرار دارد، درحالي

نج از لحاظ جمعيت با داشتن باشد، اين درحالي است كه محلة پمحله، در رتبة ششم مي
گانه، در رتبة يازدهم از حيث برخورداري خدمات عمومي دومين رتبه در بين كل محالت يازده

اين محله درحالي حائز اين جايگاه شده . شهري، دسترسي به خدمات و توسعه يافتگي قرار دارد
 ت نفر در رتبه اول نفر جمعي5032محلة سوم با.  نفر بيشتر از محله سوم دارد2861است كه

 و مقايسة محالت 6 و5با نگاهي به جداول. برخورداري از خدمات عمومي شهري قرارگرفته است
ها، مختلف بويژه ازحيث تعداد جمعيت و برخورداري از خدمات عمومي شهري موجود در آن

ي و توان به ضعف تعادل و نظم در برخورداري محالت مختلف از اين خدمات اساسسادگي ميبه
جمعيت دارد، )كمتر از نصف محله دوم ( نفر 3051كهچه محله دهم درحاليچنان. پايه پي برد

پراكنش . در رتبه سوم از لحاظ درجه برخورداري از خدمات مختلف شهري قرار گرفته است
- لحاظ عدم توجه به فاكتور بسيار مهم جمعيت كه بهناصحيح خدمات عمومي شهري بويژه به
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شود، موضوعي است كه در حال حاضر ريزي شهري محسوب ميين اصل در برنامهترعنوان مهم
در اين راستا مسئولين و مديران شهري بايد در . بنابر نتايج اين پژوهش كامالً نمود دارد
ريزي صحيح و اصولي خدمات عمومي شهري تالش مسيركاهش و يا حل آن در جهت برنامه

نين القاي حس رضايتمندي به آنها بيش از پيش توجه كرده و به نيازهاي شهروندان و همچ
  .نمايند

  رتبة محالت براساس برخورداري از خدمات عمومي شهري )5(جدول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) و محاسبات نگارندگان1389:ابلسرطرح جامع شهر ب:( منبع
  

  رتبة محالت بر اساس جمعيت)6(جدول

  )  و محاسبات نگارندكان1389:طرح جامع شهر بابلسر:( منبع
   

  دسترسي شهروندان  براساس قابليت شهري عمومي خدمات مندي ازبررسي بهره
مرحله از پژوهش در زمينه بررسي وضعيت دسترسي شهروندان به خدمات آنچه در اين 

عمومي شهري مورد توجه قرار گرفته، ارائة فرضيات و نيز توزيع پرسشنامه كوتاهي در ميان 
ها به خدمات مختلف ساكنين محالت مختلف شهر بابلسر در زمينه وضعيت دسترسي آن

 رتبه نهايي ( Fi)درجه برخورداري )(Cioسرمشق توسعه  محله

 10 0880425844 8,891752952 1محله

 2 0,687009972 6,632874205 2محله
 1 0,574578814 5,802888344 3محله
 9 0,879921783 8,886662255 4محله
 11 0,936496666 9,458033352 5محله 
 5 0,80204275 8,1001532505 6محله 
 7 0,841554336 8,4991744921 7محله
 8 0,870760248 8,79436453 8محله 
 4 0,794622827 8,025195995 9محله
 3 0,770086093 7,777390158 10محله
 6 0,830945052 8,392027762 11محله

  - 8,142342522 ميانگين
  - 0,978517487 انحراف معيار

CO 10,0993775 -  

 جمعيت محله رتبه  از نظر جمعيت محله جمعيت محله رتبه  از نظر جمعيت محله
2 1 7893 4 7 4018 
5 2 5355 6 8 3832 
9 3 5032 1 9 3827 
7 4 4646 8 10 3051 
11 5 4702 11 11 2196 
3 6 4539 - - - 
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مفهوم عدالت فضايي است كه نتايج فرضيات و شهري از منزل و محل زندگي خود با توجه به 
  .شودمشاهده مي12 تا 7پرسشنامه در ذيل و در جداول شمارة 

مختلف شهر بابلسر متفاوت رسد ميزان رضايت از خدمات شهري در بين محالت به نظر مي
  .باشدمي

 استفاده گرديده )Kruskal-Wallis H(جهت آزمون فرضية فوق از آزمون كروسكال واليس
تر در سطح خطاي كوچك) 659/1145( chi-squre، مقدار آزمون)7(طبق جدول شمارة. است

بنابراين به لحاظ آماري ميزان رضايت شهروندان در بين محالت . باشددار مي معني01/0از
باشد و تفاوت معناداري بين رضايت از خدمات شهري بين شهروندان مختلف شهر متفاوت مي

  . جود داردمحالت شهر بابلسر و
سنجش معناداري تفاوت ميزان رضايت شهروندان از خدمات شهري با استفاده از آزمون  )7(جدول

  كروسكال واليس
تفاوت ميزان رضايت شهروندان در  Sigداريسطح معني dfدرجه آزادي chi-squreآماره 

شهري بين محالت برخورداري از خدمات
  000/0  10 659/1145  شهر

  )1390گان، نتايج حاصل از پرسشنامه،نگارند:( مأخذ
  

باشد، جهت تفهيم بهتر موضوع يك با توجه به اينكه فرضيه در اين آزمون، بدون جهت مي
نتايج برآمده . جدول تقاطعي از ميزان رضايت از خدمات شهري بين محالت مختلف ترسيم شد

يشترين ميزان رضايت  ب10 و 2دهد كه شهروندان محله هاي جدول دو بعدي نشان مياز خانه
 بيانگر اين 10 و 2، در محالت 5 از 23/4بطوريكه ميانگين . را از خدمات عمومي شهري دارند

باشد كه شهروندان اين دو محله ميزان رضايت خود را از دسترسي به خدمات، زياد واقعيت مي
ايت را از  كمترين ميزان رض5 و 1در مقابل شهروندان محله . و بسيار زياد بيان نمودند

- مي5 از 96/1 ،1به طوريكه ميانگين رضايت شهروندان محله . دسترسي به خدمات را داشتند
، 5باشد كه نشان دهنده رضايت كم و بسيار كم شهروندان و ميانگين رضايت ساكنان محله 

در . باشد است كه بيانگر رضايت كم آنها از دسترسي به خدمات عمومي شهري مي5 از 02/2
  . درصد از شهروندان محله از دسترسي به خدمات ناراضي بودند80يش از واقع ب
 دسترسي شهروندان به خدمات شهري عمومي محله در مقايسه با ساير رسد ميزاننظر ميبه

  . داراي تفاوت معناداري استمحالت شهر
 و اجتماعي هايبه زيرساخت دسترسي برابريِ تعيين به وابسته سنجش شاخص دسترسي،

اين عامل در بسياري از موارد . هاستفرصت و توزيع زندگي از كيفيت نمودي كه است يكيفيز
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 اقتصادي در- اجتماعي تمايزات گيريشكل توزيع خدمات و گيري تفاوت درباعث شكل
   .است هاي فضاييعدالتيتشديد، چرخة بي براي سببي شهر شده و در نهايت هايمحله ساكنين

 جهت مقايسه ميانگين ميزان )ANOVA(تحليل واريانس يكطرفهدر اين بخش از آزمون 
  . گرديددسترسي شهروندان به خدمات شهري به تفكيك محله استفاده 

  

   جدول تقاطعي تفاوت رضايت از خدمات شهر بين شهروندان محالت  بابلسر)8(جدول

  ) 1390استخراج از پرسشنامه،: (خذمأ
  
  

  
  ن در  محالت مختلف شهر  بابلسرتفاوت رضايت از خدمات شهر بين شهروندا )3(شكل 

  )1390: نگارندگان، بر اساس نتايج حاصل از پرسشنامه: مأخذ(
  

                                                 
 . وبراي شهروندان تبيين گرديده استخدمات عمومي شهري در قالب جدولي در پرسشنامه بيان . 1

  خيلي كم  كم  متوسط  زياد  بسيار زياد  شرح
   محله خود تا چه حد رضايت داريد؟1رياز شرايط موجود خدمات عمومي شه

  ميانگين  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  محله
  96/1  1/14  92  9/21  241  5/19  26  9/0  9  1  12  1محله
  23/4  6/2  17  9/1  21  3/5  7  1/14  147  15  188  2محله
  74/3  4/7  48  4/2  26  3  4  9/18  198  3/8  104  3محله
  43/2  2/9  60  2/19  211  15  20  8/5  61  2/2  28  4محله
  02/2  9/17  117  1/19  210  8/6  9  5/1  16  2/2  28  5محله
  86/3  4/7  48  3/4  47  5/1  2  2/9  96  15  187  6محله
  79/2  17  111  5/8  94  0  0  7/10  112  5  63  7محله
  06/3  2  84  9/8  98  5/10  14  4/7  77  6/8  107  8محله
  6/3  4/8  55  6/5  62  3/5  7  4/10  109  8/11  147  9محله
  23/4  5/1  10  2/3  35  9  12  6/11  121  2/16  202  10محله
  03/4  5/1  10  4/14  55  1/24  32  5/9  99  7/14  184  11محله
  27/3  100  1250  100  1045  100  133  100  1100  100  652  كل
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  نتايج حاصل ازآناليز واريانس درارتباط با ميزان دسترسي شهروندان به خدمات به تفكيك محالت )9(جدول
 داريسطح معني   آمارهF  ميانگين مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات منابع تغيير  متغير

  754/347  10  3477/ 541  بين گروهي
  4169  458/6663  گروهيدرون

ميزان دسترسي به 
خدمات به تفكيك 

  4179  999/10140  كل  محله
598/1  

573/
217  000/0  

  )1390نتايج حاصل از پرسشنامه،( :مأخذ
  

ت، نشان  اس):000/0Sig (05/0داري به دست آمده كه كوچكتر از نتايج حاصل از سطح معني
داري در ارتباط با ميزان دسترسي شهروندان به خدمات شهري تفكيك دهد، تفاوت معنيمي

دهد گروهي و درون گروهي را نشان مي نسب برآورد پراكندگي بينF آمارة .محله وجود دارد
ها كه هر چه مقدار آن بيشتر باشد، نمايانگر اين موضوع است كه اختالف ميانگين بين گروه

ها بوده و در نتيجه احتمال رد فرضية صفر و تأييد فرضية تحقيق ر از اختالف درون گروهبيشت
 Tukeyآزمون توكي توان از پسها، ميبه منظور تعيين دقيق اختالف بين گروه. شودبيشتر مي

  .ها را با يكديگر مقايسه نمودبهره جست و اختالف گروه
، از ميان محالت شهري ميانگين ميزان )ئمجدول موجود در ضما(طبق نتيجه آزمون توكي

باشد و تفاوت معناداري با  به خدمات شهري كمتر از ساير محالت مي1دسترسي ساكنان محله
.  دارد9 و بيشترين اختالف را با محله 5بطوريكه كمترين اختالف ميانگين را با محله . آنها دارد

 به غير از محالت 3 شهروندان محله در اين ميان همچنين ميانگين دسترسي به خدمات شهري
 ، از ساير محالت، باالتر بوده و تفاوت معناداري با تمام محالت دارد، اين در حالي است 9 و 3

تفاوت  ):000/1Sig( 9 نسبت به محله3كه دسترسي به خدمات شهري شهروندان محله
يانگين دسترسي دهد كه مهمچنين نتايج حاصل از آزمون توكي نشان مي. معناداري ندارد

 10و  ):000/1Sig( 8 و ):342/0Sig(7 تفاوت معناداري نسبت به محالت6شهروندان محله 
)999/0Sig:( 11 و)178/0Sig:(ندارد .  

رساني مناسب  عملكرد مديريت شهري در زمينه خدماترسد ميزان رضايت ازنظر ميبه
  .باشد متفاوت ميشهري در بين محالت مختلف شهر بابلسر
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  ميزان دسترسي شهروندان به خدمات شهري عمومي  محالت مختلف  شهرجدول تقاطعي  )10(جدول

  )1390استخراج از پرسشنامه،: (خذمأ
  

  
  تفاوت ميزان دسترسي شهروندان به خدمات شهري عمومي در محالت مختلف شهر )4(شكل 

  )1390: نگارندگان، بر اساس نتايج حاصل از پرسشنامه: مأخذ(
  

اي اصلي مديريت نوين شهري، توجه به اصل شهروندمداري و جلب امروزه از جهت گيري ه
در نظام مديريت شهري كشور نيز ميزان رضايت مردم از خدمات ارائه . رضايت آنان مي باشد

شده توسط دستگاه هاي دولتي به عنوان يكي از شاخص هاي اصلي سنجش كارآمدي و رشد و 
اء سطح زندگي افراد را در پي خواهد داشت توسعه نظام كه در بطن خود سالمت زيست و ارتق

البته عوامل بسياري مانند وضعيت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، . از اهميت بااليي برخورد است

                                                 
 . ن گرديده است  خدمات عمومي شهري در قالب جدولي در پرسشنامه بيان وبراي شهروندان تبيي.1

  خيلي كم  كم  متوسط  زياد  بسيار زياد  شرح
   محله خود تا چه حد رضايت داريد؟1از شرايط موجود خدمات عمومي شهري

  ميانگين  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  محله
  96/1  1/14  92  9/21  241  5/19  26  9/0  9  1  12  1حلهم

  23/4  6/2  17  9/1  21  3/5  7  1/14  147  15  188  2محله
  74/3  4/7  48  4/2  26  3  4  9/18  198  3/8  104  3محله
  43/2  2/9  60  2/19  211  15  20  8/5  61  2/2  28  4محله
  02/2  9/17  117  1/19  210  8/6  9  5/1  16  2/2  28  5محله
  86/3  4/7  48  3/4  47  5/1  2  2/9  96  15  187  6محله
  79/2  17  111  5/8  94  0  0  7/10  112  5  63  7محله
  06/3  2  84  9/8  98  5/10  14  4/7  77  6/8  107  8محله
  6/3  4/8  55  6/5  62  3/5  7  4/10  109  8/11  147  9محله
  23/4  5/1  10  2/3  35  9  12  6/11  121  2/16  202  10محله
  03/4  5/1  10  4/14  55  1/24  32  5/9  99  7/14  184  11محله
  27/3  100  1250  100  1045  100  133  100  1100  100  652  كل
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بستگي دارد كه اين عوامل در مجموع نوع انتظارات و ميزان  ... موقعيت قرارگيري منطقه و
جهت .  شهري را مشخص مي نمايد رضايت افراد از عملكرد دستگاه هاي دولتي بويژه مديرت

طبق . اده گرديده استآزمون فرضية فوق همانند فرضيه نخست از آزمون كروسكال واليس استف
دار  معني01/0تر از در سطح خطاي كوچك) 845/1158 (chi-squre  مقدار آزمون)11(جدول 

در بين محالت شهري بنابراين به لحاظ آماري ميزان رضايت از عملكرد مديريت. باشدمي
باشد و تفاوت معناداري بين رضايت از عملكرد شهري بين شهروندان مختلف شهر متفاوت مي

  . محالت شهر بابلسر وجود دارد
  

سنجش معناداري تفاوت ميزان رضايت شهروندان از عملكرد مديريت شهري با استفاده از ) 11(جدول
  آزمون كروسكال واليس

شهري در  مديريتتفاوت ميزان رضايت از عملكرد Sigداريسطح معني dfدرجه آزادي chi-squreآماره 
  000/0  10 845/1158  بين محالت شهر

  )1390نگارندگان، نتايج حاصل از پرسشنامه،( مأخذ
  

در اين فرضيه، جهت تفهيم بهتر موضوع، جدولي تقاطعي از ميزان رضايت از عملكرد مديريت 
دهد، نتايج برآمده از اين جدول دو بعدي نشان مي. شهري بين محالت مختلف ترسيم شد

، بيشترين رضايت را از عملكرد 5 از 16/4 و43/4 به ترتيب با ميانگين2و3شهروندان محله
باشد كه شهروندان اين ها بيانگر اين واقعيت مياين داده. مديريت شهري در محالت خود دارند

شهري در محالتشان، زياد و بسيار زياد بيان دو محله ميزان رضايت خود را از عملكرد مديريت 
شهري  كمترين ميزان رضايت را از عملكرد مديريت 5و 1در مقابل شهروندان محالت. نمودند

باشد كه  مي5 از 33/1 ،1به طوريكه ميانگين رضايت شهروندان محله. در محالتشان داشتند
 5 از 07/2، 5يت ساكنان محلهنشان دهنده رضايت كم و بسيار كم شهروندان و ميانگين رضا
شود، چنانچه مشاهده مي. باشداست كه بيانگر رضايت كم آنها از عملكرد مديريت شهري مي
دهد باشد كه در واقع نشان مياين نتايج كامالً منطبق با نتايج حاصل از مدل تاكسونومي مي

خدمات شهري، آنگونه تا حد زيادي نتوانسته است در توزيع بهينه ) بابلسر(كه مديريت شهري
كه شايسته و در بردارندة آرمان بلند عدالت فضاييِ برخورداري از خدمات شهري است عمل 

  . كند
  
  
  
  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  92، بهار 28 شماره ،علوم جغرافيايي سال سيزدهمتحقيقات كاربردي نشريه 
 

 

236

جدول تقاطعي ميزان رضايت شهروندان از عملكرد مديريت شهري در زمينة خدمات  )12(جدول
  رساني مناسب شهري در ميان محالت مختلف شهر

  )1390استخراج از پرسشنامه،: (خذمأ
  

  
ري  تفاوت رضايت شهروندان از عملكرد مديريت شهري در زمينة خدمات رساني مناسب شه)5(شكل

  ) 1390: نگارندگان، بر اساس نتايج حاصل از پرسشنامه: مأخذ(در ميان محالت مختلف شهر 
  

هاي توزيع شده در ميان پرسشنامه كه مجموعِ پرسشنامه4180نتايج بررسي و تحليل حدود
دهد كه تفاوت معناداري بين ميزان محالت يازده گانة شهر بابلسر است، نشان ميساكنين 

تنظيف معابر و فضاي شهري، ( خدمات بهداشتيبرخورداري از خدمات عمومي شهري همچون 

    خيلي كم  مك  متوسط  زياد  بسيار زياد  شرح
  وضعيت دسترسي شهروندان به خدمات شهري عمومي محله در مقايسه با ساير محالت شهر

  ميانگين  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  محله
  55/1  7/34  278  6/6  59  0  0  9/1  21  7/1  22  1محله
  06/4  7/3  30  6/3  32  3/33  19  2/9  101  9/14  198  2محله
  42/4  1  8  3/1  12  5/3  2  4/13  147  9/15  211  3لهمح

  43/2  8/14  119  4/16  147  5/10  6  1/4  45  7/4  63  4محله
  87/1  5/16  132  6/23  212  0  0  2/2  24  9/0  12  5محله
  6/3  2/6  50  1/8  73  7  4  5/9  104  2/11  149  6محله
  37/3  6/7  61  7/9  87  3/12  7  9/8  97  6/9  128  7محله
  54/3  7/0  6  8/13  124  8/1  1  1/14  154  1/7  95  8محله
  37/4  4/1  11  4/1  13  0  0  1/14  154  2/15  202  9محله
  68/3  6  48  5  45  8/22  13  3/13  146  6/9  128  10محله
  35/3  4/7  59  4/10  93  8/8  5  3/9  102  1/9  121  11محله
  29/3  100  1329  100  1095  100  57  100  897  100  802  كل
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 هاي زيست محيطيمبارزه با آلودگيآوري و دفع زباله، كشتارگاه، گورستان و غسالخانه و جمع
 خصوصي -ها، فضاي سبز، فضاهاي فرهنگي، تفريحي عموميپارك( تفريحي-، خدمات رفاهي)
ها و انجام امور دفاعي آتش نشاني و خدمات ايمني، اليروبي مسيل(، خدمات حفاظتي و ايمني)

ارائه خدمات ترافيكي و بهبود آن، و نظارت بر (و خدمات حمل و نقل عمومي) غيرنظامي
، و )5: 1383, سعيدنيا)( و سايرخدمات مرتبطهاي حمل و نقل عمومي و نيمه عمومي سامانه

كيفيت دسترسي مردم ساكن در آن محل به خدمات مذكور و در نتيجه رضايت از زندگي افراد 
هاي دهم و به عنوان مثال مردم ساكن در محالت يك و پنج كه به ترتيب رتبه. وجود دارد

اند، كمترين  خود اختصاص دادهيازدهم برخورداري از خدمات عمومي شهري را در هر بابلسر به
ميزان رضايت شهروندان از وضعيت موجود خدمات رضايت را در ميان ديگر محالت شهر از بعد 

اين درحالي است كه محالت دو، ده و يازده با توجه به وضعيت مناسب . عمومي شهري دارند
ري، داراي محله خود از حيث وجود سرانه مناسب و توزيع بهتر خدمات مختلف عمومي شه

باالترين ميزان رضايت از وضعيت موجود خدمات عمومي شهري، بويژه از نظر دسترسي را نشان 
هاي مختلف صورت گرفته با مردم و مصاحبه) 8(در مجموع با توجه به جدول شمارة. دهدمي

مورد مطالعه حاكي از آن است كه افراد ناراضي از ) 1،8، 5، 4مانند محالت(برخي محالت
كه اعالم رضايت خود را در اين زمينه ت موجود خدمات عمومي شهري، از مجموع افراديوضعي

 عدالت فضايي و عملكرد كه با معيار دسترسي مناسب،ايمسئله. باشداعالم داشتند بيشتر مي
دهي مناسب مديريت شهري در خدمات رساني و تأمين زندگي همه ساكنين در زمينه سرويس

 همچنين وضعيت .كه در رأس آن شهرداري قرار دارد، منافات دارد خدمات شهري عمومي، 
خدمات شهري عمومي موجود محله در مقايسه با ساير محالت شهر، از ديگر موارد مهمي است 

 نتيجه اين بخش از پرسشنامه. كه از ديدگاه ساكنين محالت مختلف مورد ارزيابي قرار گرفت
، نشان دهندة اين واقعيت است )9(ه است جدول  سنجيده شد)ANOVA(كه توسط آزمون آنوا

كه محالت يك، پنج و چهار، محالتي بودندكه در اين زمينه، از كمترين دسترسي به خدمات را 
اين درحالي است كه اين محالت بويژه محالت چهار و . نسبت به ساير محالت برخوردار بودند

در . باشندترسي به خدمات مختلف ميپنج از جمعيت نسبتاً زيادي برخورداند كه نيازمند دس
-اين رابطه محالت سه، دو، نه و ده از محالتي بودند كه در اين زمينه رضايت نسبي داشتند به

ها از وضعيت خدمات شهري عمومي محله خود در قياس با ساير محالت كه غالب آنايگونه
 قابل اشاره است، ارتباط آن )10(و ) 8(كه در رابطه با جداول نكته مهمي. شهر رضايت داشتند

) 6(در زمينة رتبة محالت بر اساس برخورداري از خدمات عمومي شهري و جدول ) 5(با جدول 
كه غالب محالت محروم ايگونهبه. باشدكه مربوط به رتبة محالت بر اساس جمعيت است، مي
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وضعيت خدمات شهري  از شرايط موجود و از، )با توجه به نتايج آناليز تاكسونامي(در بابلسر
بررسي كاركرد مديريت شهري در . عمومي محله خود در قياس با ساير محالت رضايت ندارند

رساني مناسب و برقراري عدالت دسترسي به خدمات مختلف در ميان محالت زمينة خدمات
هايي بود كه در زمينه سنجش عدالت فضايي در برخورداري از خدمات شهر، از ديگر پرسش

عدم توانايي مديريت شهري در  مسلماً .شهري، از ساكنين محالت مختلف پرسيده شدعمومي 
. باشد  هاي فضايي تواند نقطه آغازين براي پيدايش نابرابريپاسخگويي به نياز شهروندان، مي

جانبه يكي از عوامل مؤثر در نحوه توزيع  بنابراين تقسيمات درون شهري صحيح و همه
  . هاست توجه به الگوي سلسله مراتبي آنهاي خدماتي با  كاربري

هاي عام و خاص جهت گسترش بهينه   ساز حفظ منافع گروه عدالت فضايي در شهر، زمينه
 گام برداشته و در چشم "فقرزدايي"هاست تا در راستاي راهبرد  منابع شهر، درآمدها و هزينه

العه در اين زمينه كه در جدول  نتايج مط.گر تبعيضات اجتماعي نباشيم انداز ترسيم شده، نظاره 
دهد كه محالت دو، سه، شش، نه و ده از عملكرد مديريت ، قيد شده است، نشان مي)12(

شهري در زمينة خدمات رساني مناسب رضايت دارند اين در شرايطي است كه نتيجه استفاده 
عمومي شهري را  زمينة برخورداري از خدمات از آناليز تاكسوناي نيز، وضعيت اين محالت را در

در طرف . اظهار رضايت ساكنين اين محالت نيز گوياي اين واقعيت است. دهدمطلوب نشان مي
و عملكرد  عملكرد مديريت شهري رضايت نداشته مقابل، بيشتر محالت مورد مطالعه از

بسياري از اين افراد در مصاحبه . دانندشهرداري را به عنوان نماد مديريت شهري، مطلوب نمي
هاي ناچيز مردم در اين داشتند كه حتي در بسياري از مواقع، خواستها نگارندگان اعالم ميب

اعتمادي شديد مردم از كه حس بيايشود، مسئلهزمينه، از سوي شهرداري ناديده انگاشته مي
توان گفت كه امروزه بندي نهايي در اين رابطه ميدر جمع. شهرداري را ايجاد نموده است

دسترسي  و قابليت توزيع جمعيت براساس شهري عمومي خدمات مندي ازضايي بهرهف عدالت
 به عنوان يكي از قطبهاي مهم ساحلي و گردشگري شمال كشور، بويژه در شهر بابلسر در

-  آتي توسعة شهري مبدازهايان و چشمهاريزي عنصر در برنامهمهمترينكه  جمعيتارتباط با 
 محالت پرجمعيت اين شهر، در ارتباط با جمعيت خود به باشد، وضعيت مناسبي ندارد و

-هاي مختلف شهري دسترسي ندارند كه نتيجة آن، همانگونه كه در قسمتخدمات و كاربري
هاي پيشين نيز از نظر گذشت، نارضايتي از كيفيت دسترسي به خدمات مختلف و در نهايت 

  .باشد سطح نازلتر كيفيت زندگي در محالت مورد اشاره مي
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  نتيجه گيري
ريزي، وجود تعادل و هماهنگي بين نواحي در كنار آرمان توسعه و پيشرفت در فرآيند برنامه

مختلف در برخوداري از مواهب توسعه، امري ضروري است كه در صورت عدم رعايت آن، 
هاي موجود را هاي انجام شده نه تنها باعث توسعه نخواهد شد، بلكه نابرابريگذاريسرمايه
  .گرددهاي محيطي ميها و ظرفيتاي و ناهماهنگ با توانتر نموده و باعث رشد غدهعميق

ها، از تقسيمات درون شهري انجام ه از آمار سرانة كاربريدمنظور استفادر اين پژوهش به
گانة شهر بابلسر از گرفته در طرح تفصيلي شهر استفاده شده و ميزان برخورداري محالت يازده

 رتباط با توجه به اينكه جمعيت بهدر اين ا. ومي شهري مورد بررسي قرار گرفتخدمات عم
 نتايج به, شودلف شهري شناخته ميترين عامل در تخصيص امكانات و خدمات مختعنوان مهم

نظمي در دهدكه نوعي بيدست آمده در اين  زمينه با استفاده از آناليز تاكسونامي، نشان مي
هري در شهر بابلسر، بويژه در رابطه با فاكتور بسيار مهمي چون پراكنش خدمات مختلف ش

همچنين نتايج بخش ديگري از بررسي حاضر كه با استفاده از پرسشنامه . جمعيت وجود دارد
گانة شهر انجام شد، ميزان و چگونگي برخورداري محالت مختلف از اين در ميان محالت يازده

زيرا وضعيت موجود خدمات شهري , داند و اجتماعي ميخدمات را مغاير با اصول عدالت فضايي
 را فراهم 1 و4 و5در عمل، رضايت برخي از اهالي محل بويژه محالت پرجمعيتي مانند محالت 

. نياورده و همچنين موجب نارضايتي بيشتر اهالي محالت شهر، از خدمات موجود شده است
ت بويژه محالت كم برخوردار و پرجمعيت ها و خدمات مورد نياز محالبنابراين اختصاص كاربري

جهت ارتقاي كيفيت زندگي و رضايتمندي آنان در جهت كاهش نابرابريهاي فضايي و اجتماعي، 
عنوان كه با مفهوم و معيارهاي عدالت فضايي و اجتماعي بهباشداي ضروري و مهم ميمقوله

يهي است توجه به مقوله  بد.يكي از نيازهاي اساسي جامعه امروزي ارتباط مستقيمي دارد
عدالت فضايي در برخورداري مطلوب و دسترسي مناسب به خدمات مختلف عمومي شهري كه 

گشاي تواند راهبايد متناسب با فاكتورهاي مختلفي چون جمعيت در اختيار همگان باشد، مي
يط  رضايت شهروندان از مح،هاتر، كاهش نابربريريزان جهت تقويت محالت محروممهبرنا

    .زندگي و در نهايت موجب ثبات سياسي و اقتدار ملي شود
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  منابع و مأخذ
، انتشارات پيام نور، چاپ هشتم ايريزي ناحيههاي برنامه اصول و روش)1386(آسايش، حسين .1

  .،تهران
، محل  گانه شهر مشهد12آمايش فرهنگ و عدالت شهري در مناطق )1386(حسينبهروان،  .2

   .28-1صص ، ريزي و مديريت شهريجموعه مقاالت وكنفرانس برنامهمشهد، م: اننشار
 تحليل نابرابري)1387(مرتضي محمدپور جابري و...انژاد، حسين، فرهودي، رحمتحاتمي .3
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 شهر منطقه مادر در دسترسي گيري تغييراتهانداز ،)1385(آنا ليس، رحيم، محمد رهنما، .8
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مطالعات و   انتشارات گستر، مركز،هاشناسي شبكه سكونتگاهروش )1382(ي، ناصرعظيم .16

  .تحقيقات  شهرسازي و معماري، تهران 
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زيكي ارزيابي و پهنه بندي تناسب زمين براي توسعه في )1388( كرم، امير، محمدي، اعظم .18
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