
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 

 

 

 های فضایی توزیع خدمات بررسی و تحلیل نقش مدیریت شهری در  نابرابری

 ()مورد مطالعه: منطقه شش شهرداری تهران

 

 4،فردین منفرد3،عیسی نورایی2،دکتر علی موحد1نادر تابعی

 

 

 

 

 چکیده  
شود. بنابراین عدالت اساسی و بنیادی در جامعه انسانی است و عدالت اجتماعی در فضا جاری میفضا بعد   

های فضای جغرافیایی را عمیقاٌ مطالعه کنیم. الزم فضایی نمود عینی عدالت اجتماعی است. اگر بخواهیم پدیده

اند بشناسیم. هدف این ان دادههای فضایی را سامای را که این پدیدهاست عوامل و سازمانهای تصمیم گیرنده

مقاله بررسی و تحلیل عدالت فضایی در توزیع خدمات منطقه شش شهرداری تهران است. روش تحقیق از نوع 

های فضایی موجود و نحوه عملکرد ـ تحلیلی است. به منظور تحلیل رابطه مدیریت شهری و نابرابریتوصیفی

تحلیل اطالعات از آزمونهای رگرسیون گام به گام و  مدیریت شهری در توزیع فضایی خدمات تجزیه و

استفاده شد. نتایج آزمون رگرسیون گام به گام نشان داد که توزیع  SPSSراهه در نرم افزار واریانس یک

خدمات به طور محسوس اما نه چندان شدید تابع درآمدهای اقتصادی خانوارهای محالت مورد بررسی است. 

کند. نتایج واریانس درصد نحوه توزیع خدمات را تعیین می 6.01نوار به تنهایی حدود ای که درآمد خابه گونه

شهرداری  1یک طرفه نیز نشان دهنده عملکرد متفاوت مدیریت شهری در توزیع خدمات بین محالت منطقه 

رضایت را  آباد بیشترین رضایت و محله قزل قلعه کمترینای که محالت ایرانشهر و عباستهران است. به گونه

 از عملکرد مدیریت شهری در توزیع خدمات داشتند.

 عدالت فضایی، خدمات شهری، مدیریت شهری، منطقه ششهای کلیدی: واژه
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 ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمیکارشناسی  
2
 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی 
3
 کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی 
4
 کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم دانشگاه زجنان 
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 مقدمه -1

دار و مورد توجه جوامع بشری و دانشمندان بوده است، به موضوع عدالت از دیرباز از مباحث دامنه

مضاعف این مفهوم را مورد توجه قرار داده است)علیخانی و طوری که حتی ادیان الهی نیز بطور 

توان این های مختلف متفاوت بوده، ولی می(. گرچه حساسیت به آن در جوامع و دوره66؛6811دیگران،

به نقل از احمد  61؛6811حساسیت را به لحاظ تاریخی و مکانی به سطح وسیعی تعمیم داد)یعقوبی،

های اجتماعی و فقدان وامل اصلی بحرانهای جوامع بشری ریشه در نابرابری(. امروزه نیز از ع.683توزه،

(. 81؛6813در نواحی شهری است)ضرابی و موسوی، های این نابرابریعدالت دارد و یکی از مهمترین بخش

زیرا ساختار فضایی یک شهر متشکل از اجزاء و عناصری است که با یکدیگر در کنش متقابل هستند که 

(. در بررسی .3؛.681ی هرکدام از این اجزا بر کل ساختار تأثیر خواهد گذاشت)ساوج و وارد،ناپایدار

-ای بدون در نظر گرفتن مکانیزممسائل شهری در قالب توسعه پایدار فرض بر این است که چنانچه هزینه

ی بین ها، تجهیزات و خدمات شهری شود، خود باعث تشدید نابرابرهای برابری صرف توسعه زیرساخت

(. در کشورهای صنعتی تمام تسهیالت Bolary et al,8..1،183گردد)اقشار مختلف جمعیت شهری می

ای مناسب در دسترس ساکنین شهری است. اما در مقابل در بسیاری از نواحی دارای رفاهی اساسی با هزینه

شتر از ظرفیت عمومی رشد شهرنشینی شتابان در کشورهای جهان سوم، تقاضا برای خدمات عمومی خیلی بی

توان استدالل کرد که در بعضی از شهرها وضعیتی و امکانات خصوصی موجود است. بر این اساس می

ریزی نشده و بحرانی به سرعت در حال وقوع است که این امر عالوه بر کمبود منابع، نتیجه رشد برنامه

ین امر موجب ناپایداری و (. اDaniere&Takashi,6333،898الگوی نامناسب توزیع خدمات است)

های فیزیکی و اجتماعی شده نابرابری در شرایط سکونت و دسترسی به زیرساخت

(. امروزه شهرها جدا از موقعیت جغرافیایی و ساختار اقتصادی و سیاسی خود، Martinez,8..3،819است)

ز یکدیگر فاصله گرفته و اند. طبقات متمایز اجتماعی کامالً اای از تضادهای اجتماعی بدل شدهبه صحنه

تواند ای است که می(. شهر موجود زنده8؛6813شود)حیدریان، شکاف میان فقیر و غنی پیوسته بیشتر می

ساز رشد و تعالی ساکنان و یا سقوط شخصیتی آنها منجر شود و خدمات و امکانات شهری در این زمینه

هایی، باید در شهرها به صورت برابر و عادالنه توزیع نمایند و به عنوان فرصتراستا نقشی بزرگ را ایفا می

شودت تا عدالت اجتماعی، افتصادی و فضایی در مناطق شهری برقرار شود. عدم توزیع مناسب خدمات نه 

تواند به برهم زدن جمعیت و عدم توازن آن در شهر بینجامد بلکه فضاهای شهری را متناقض با تنها می

(. الگوی توزیع مراکز 611؛6819دهد)وارثی و دیگران،اقتصادی شکل می عدالت در ابعاد اجتماعی و

های خدمات شهری از جمله عواملی است که باعث ارزش متفاوت زمین شهری شده و به جدایی گزینی

های گزینیریزان شهری در ایجاد و تقویت جداییزند. بنابراین نقش برنامههای انسانی دامن میگروه
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-(. برنامه96؛6819نژاد و همکاران،تفاوت در سطح زندگی شهروندان امری بدیهی است)حاتمیاجتماعی و 

پذیری عدالت فضایی در شهرهاست. در واقع توجه به عدالت فضایی در تمام ریزی شهری به دنبال تحقق

ریزی و مدیریت شهرهاست)شماعی و تابعی، های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی اساس برنامهزمینه

در شهر تهران همچون دیگر شهرهای کشور، شهرداری ارائه خدمات شهری را سرلوحه کاری . (11؛6838

خود قرار داده است. اما این موضوع به تنهایی کفایت نکرده و نیاز به بررسی و نظارت در استقرار و 

ه با  هدف (. این مقال611؛6813جانمایی صحیح خدمات مختلف در سطح شهر دارد)کامران و همکاران،

بررسی و تحلیل عدالت فضایی در نحوه توزیع خدمات منطقه شش شهرداری تهران، به دنبال پاسخگویی به 

 سواالت زیر است:

 باشد؟آیا شیب اقتصادی تعیین کننده توزیع خدمات در سطح محالت منطقه شش تهران می

 آیا عملکرد مدیریت شهری در توزیع خدمات بین محالت متفاوت است؟

 روش تحقیق 6-8

تحلیلی است. عالوه بر این با  -با توجه به ماهیت تحقیق، رویکرد حاکم بر فضای تحقیق توصیفی 

توجه به اینکه از روشهای کتابخانه ای نیز در این تحقیق استفاده می شود، می توان آن را جزو تحقیقات 

فضایی موجود و نحوه عملکرد مدیریت های اسنادی نیز محسوب داشت. به منظور  تجزیه و تحلیل نابرابری

راهه و به منظور ارزیابی نقش عامل اقتصادی شهری در توزیع فضایی خدمات از آزمونهای واریانس یک

استفاده شد. جامعه آماری در این  SPSSشهروندان در توزیع خدمات از رگرسیون گام به گام در نرم افزار 

در این مقاله برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران باشد. گانه منطقه شش می 61پژوهش محالت 

باشد و بر اساس فرمول نفر می 883311استفاده شده است. در تحقیق مورد نظر جمعیت منطقه مورد مطالعه 

پرسشنامه خواهد بود. نحوه توزیع پرسشنامه در سطح منطقه نیز بدین شکل است  881مذکور حجم نمونه 

 گانه از کل جمعیت منطقه پرسشنامه در میان آنها توزیع شده است. 61محالت که بر اساس سهم درصدی 

 معرفی محدوده مورد مطالعه 6-8

از موقعیت  .6، و 8،9،66،68،8منطقه شش با استقرار در مرکز پیکره شهر تهران و همجواری با مناطق 

تهران و قرارگیری در قلب  باشد. مرکزیت مکانی منطقه شش در شهرای در شهر تهران برخوردار میویژه

و  66، .6( مناطق جنوبی)8و  6هسته جدید مرکز شهری از یک سو و موقعیت ارتباطی آن با مناطق شمالی) 

های مختلف با سطح و شعاع ( موجب استقرار فعالیت1و  8( و مناطق غربی)1و  1(، مناطق شرقی)68

به طوری که این منطقه از نظر نوع کاربری مقیاس عملکرد گسترده و نهایتاً مرکزیت کارکردی آن شده است. 

آید)کمانرودی های هسته مرکزی شهر تهران به حساب میکارکردی و تنوع فضایی، از مهمترین بخش

 (.81؛6899کجوری، 
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 محدوده مورد مطالعه -6شکل

به شش ناحیه و هجده محله تفکیک و  883311، منطقه شش تهران با جمعیت .683در سال 

 81(. در تقسیمات درونی مزبور متوسط نواحی .683دی شده است)شهرداری منطقه شش تهران، مرزبن

ترین ناحیه، نفر بوده است. در این میان کم جمعیت ..161هکتار و متوسط جمعیت آن نیز به طور تقریبی 

وده و به لحاظ ترین ناحیه ناحیه چهار بوده و به لحاظ وسعت نیز، نواحی سه و چهاربناحیه یک و پرجمعیت

باشد) ترین و بزرگترین نواحی از بین نواحی شش گانه میوسعت نیز، نواحی سه و چهار به ترتیب کوچک

 (.81؛6811مهندسین مشاور نقش جهان،

 های پژوهشیافته -6-1

جهت ارزیابی نقش وضعیت اقتصادی خانوارها در توزیع خدمات از رگرسیون گام به گام استفاده شد 

 آن در جداول زیر گزارش شده است. که نتایج

 مولفه وارد شده در تحلیل رگرسیون همزمان پیش بینی توزیع خدمات -1جدول

 روش متغیرهای حذف شده متغیرهای وارد شده مدل

 همزمان . درآمد  6

 

بینی توزیع خدمات در سطح محالت شود که متغیر درآمد در پیشبا توجه به جدول باال مشاهده می

 معادله رگرسیون شده است.وارد 
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 تحلیل رگرسیون مولفه وارد شده در معادله رگرسیون -2 جدول

 برآورد خطای استاندارد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین R مدل

 درآمد
./

881* 
6.1/. 6.1/. 1.6/. 

 

توزیع نتایج حاصل بیانگر تأثیر معنادار وضعیت اقتصادی ساکنین محالت )میزان درآمد( بر وضعیت 

( در تحلیل رگرسیون گام به گام  R8(. همچنین نتایج شاخص )>0.6P.خدمات در سطح محالت است)

( درصد  پیش بینی توزیع خدمات در سطح .1/6به تنهایی نزدیک به )« درآمد»جدول نشان داد که متغیر 

ینی متغیر وابسته ب( که پیش R8adjنماید. همچنین شاخص ضریب تعیین تعدیل شده )محالت را تعیین می

دهد. مقدار این کند و در حقیقت نمونه را به جامعه بسط میتوسط متغیر مستقل در جامعه را بررسی می

/.( درصد توانایی 6.01باشد. به عبارت دیگر متغیر درآمد )/.( می6.01ضریب در این فرضیه مطرح شده )

  بینی توزیع خدمات در سطح جامعه را دارد.پبش
 تحلیل واریانس مولفه وارد شده در رگرسیون  -3جدول

 مدل
مجموع 

 مجذورات

D

f 
مجذور 

 میانگین
F 

سطح 

 معناداری

 وضعیت درآمد

 رگرسیون

 باقی مانده

 کل

30988 

1609.9 

36018. 

6 

8

81 

8

81 

30988 

.816 

81019

8 

*.../

. 

 

 

 معنادار است. ./6..مشاهده  در سطح  Fهمانطور که جدول: نشان میدهد

ارزیابی سؤال دوم نیز با توجه به ماهیت آن، از تحلیل واریانس یکراهه استفاده شده است که نتایج در 

دیریت شهری جهت بررسیعملکرد م 6حاصل از اجرای آزمون تحلیل واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی توکی

 ر آورده شده است.در محالت، در جداول زی

 
 تحلیل واریانس یکراهه برای وضعیت محالت با توجه به عملکرد مدیریت شهری -3جدول

میانگین  Df منبع تغییر 

 مجذورات

F Sig. 

                                                           
1
Tukey HSD 
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 بین گروهی عملکرد مدیریت شهری

 درون گروهی

 کل

610863 

1.0699 

310831 

69 

8.3 

881 

.0131 

.0813 

8011

. 

.... 

 

داری تفاوت میانگین داری یا عدم  معنیبر معنیبرای تفسیر نتیجه آزمون نتیجه تحلیل واریانس مبنی 

عمل کنیم. یعنی موقعی که سطح  Fداری مقدار ها، باید بر اساس معنیمتغیر مورد بررسی در بین گروه

ها تایید و در باشد، در آن صورت  فرض تفاوت میانگین گروه ./1.کوچکتر از  F.( آزمون Sigداری )معنی

با سطح « عملکرد مدیریت شهری» شود. بر طبق جدول باال متغیر ها رد میآنمقابل فرض یکسانی آماری 

داری را بین محالت نشان داده است. یعنی مقدار آزمون فیشر در ( تفاوت معنی>Sig.( ).6/.pمعنی داری)

دار است. و %( معنی33( و با اطمینان) ./6.متغیر عملکرد مدیریت شهری در سطح خطای کوچکتر از )

دهد که تفاوت میانگین متغیر عملکرد مدیریت شهری در بین محالت به لحاظ آماری معنادار است. می نشان

ها در عملکرد مدیریت ها مشخص نیست. برای مشخص شدن تفاوت میانگیناما این تفاوت در میانگین

 شهری، از آزمون تعقیبی توکی در جدول زیر استفاده شده است.
 ها در بین محالت با عملکرد مدیریت شهریی جهت بررسی تفاوت میانگینآزمون تعقیبی توک -5جدول

 سطح معناداری انحراف استاندارد تفاوت میانگین عملکرد مدیریت شهری 

ت
محال

 

                           دانشگاه 

 آبادیوسف

-.0118 .0611 .0.88 

                               قلعهقزل

                           ایرانشهر

 آبادیوسف

-.0111 .0691 .0.8. 

-.0189 .0681 .0... 

                               ایرانشهر

 قلعهقزل

.0111 .0691 .0.8. 

                           جهاد

 آبادیوسف

-.0161 .0618 .0.1. 

                          نصرت

 آبادیوسف

-.0138 .0681 .0..8 

  دانشگاه

 قلعهقزل

 آبادیوسف جهاد

 نصرت

 امیرآباد

.0118 .0611 .0.88 

.0189 .0681 .0... 

.0161 .0691 .0.1. 

.0138 .0681 .0..8 

.011. .0661 .0.63 
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بر طبق جدول باال در متغیر مدیریت عملکرد مدیریت شهری؛ بین نمره  با توجه به مقدار به دست آمده

این متغیر در تمامی محالت ذکر شده در جدول فوق، تفاوت معناداری در میانگین نمرات آنها مشاهده شده 

است و در بین سایر محالت) ذکر نشده( تفاوت معناداری در میانگین مشاهده نشد. لذا از ذکر آنها 

. بیشترین تفاوت در میانگین نمره عملکرد مدیریت شهری در بین محالت ایرانشهر ـ قزل قلعه خودداری شد

(sig:.0.8. ( به میزان ،).و  یوسف0111 )(آباد ـ قزل قلعهsig: .0...(به میزان ،).مشاهده شد که 0189 ،)

لکرد مدیریت شهری آباد نسبت به دیگر محالت در سطح باالتری از عمبه ترتیب محله ایرانشهر و یوسف

آباد برخوردار بود. کمترین میزان عملکرد مدیریت شهری معنادار در بین محالت امیرآباد ـ یوسف

(sig:.0.63 ( به میزان ،).و جهاد ـ یوسف- .011 )(است که به ترتیب 0161.-(، به میزان).0.1.آباد )

از عملکرد مدیریت شهری در توزیع تری محالت امیرآباد و جهاد  نسبت به یوسف آباد در سطح پایین

 اند.خدمات قرار گرفته

 نتایج آزمون تعقیبی توکی -6جدول

                        امیرآباد

 آبادیوسف

-.011. .0661 .0.63 

 N محالت

 
Subset for alpha= .0.1 

6 8 

  808831 81 قزل قلعه

 .80891 .80891 .8 نصرت

 808.81 808.81 61 دانشگاه تهران

 808183 808183 69 میدان جهاد

 808111 808111 66 کشاورز غربی

 801619 801619 .8 امیرآباد

 801811 801811 69 پارک الله

 801118 801118 9 گاندی

 801988 801988 3 ساعی –آرژانتین 

 ..8016 ..8016 81 فاطمی

 801.96 801.96 61 شریعتی

 801183 801183 61 بهجت آباد

 801181 801181 61 شیراز

 801311 801311 61 ولیعصر

 809816 809816 86 سنائی –قائم مقام 
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ها را در ستون سوم به ستون چهارم از کمترین میانگین به بیشترین میانگین نشان جدول باال میانگین

(  دارای بیشترین میانگین در متغیر 803619میانگین ) دهد. محله عباس آباد از دیدگاه شهروندان بامی

 باشد. عملکرد مدیریت شهری در توزیع خدمات می

 
 6گانه منطقه  11وضعیت میانگین عملکرد مدیریت شهری در توزیع خدمات در بین محالت  -1نمودار

 

 گیرینتیجه -1-5

ایجاد توازن اجتماعی است و به تخصیص عدالت اجتماعی به معنای تساوی همه افراد در برابر قانون و 

های محیطی توجه دراد تا بتواند توزیع اجتماعی و فضایی وضع موجود را عادالنه هزینه اجتماعی و ظرفیت

ها بکوشد. به تبع از عدالت و عدالت اجتماعی با مفهوم هنجار اخالقی محاسبه نماید و در تعدیل نابرابری

نه امکانات، تسهیالت وخدمات شهری در میان محالت و مناطق مختلف هدف از عدالت فضایی توزیع عادال

شهر است. بنابراین نابرابری در دسترسی به خدمات گوناگون، ناهمگونی فضایی را در سطح محالت شهری 

شود. این مقاله با هدف بررسی رضایت شهروندان از عملکرد مدیریت شهری در توزیع خدمات موجب می

ادی در برخورداری از خدمات موجود، به تحلیل عدالت فضایی منطقه شش شهرداری و نقش عوامل اقتص

 801198 801198 13 یوسف آباد

 801111 801111 68 ایرانشهر

 803619  1 عباس آباد

Sig.  ..91 ..1. 
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تهران پرداخته شد. بر این اساس از آزمون رگرسیون گام به گام  و واریانس یکراهه برای سنجش وضعیت 

 استفاده شد. که نتایج آنها بدین شرح بوده است: SPSSعدالت فضایی منطقه در نرم افزار 

  رگرسیون گام به گام نشان از تاثیر معنادار متغیر درآمد بر نحوه توزیع خدمات در سطح نتایج تحلیل

درصد، نحوه توزیع خدمات در سطح محالت را  (.1/6)محالت دارد. به عبارت دیگر متغبر درآمد 

 کند. بینی میپیش

 توان گفت درصد متغیر درآمد در توزیع خدمات می (.1/6)بینی به طور کلی با توجه به سطح پیش

که  محالت با درآمد باالتر به دلیل پرداخت مالیات بیشتر و وضعیت رفاهی بهتر، از وضعییت 

خدماتی بهتری در سطح محالت برخوردارند. همچنین الزم به ذکر است که به دلیل قدرت نفوذ 

ربط شاهد اختصاص منابع بیشتر به محالت با های ذیمحالت با درآمد باال در شهرداری و ارگان

 درآمد باال هستیم. 

  نتایج حاصل از تحلیل واریانس یکراهه نشان داد که عملکرد مدیریت شهری در محالت مختف

ای که ساکنان محالت ایرانشهر و منطقه شش شهرداری تهران به صورت عادالنه نبوده است. به گونه

عملکرد مدیریت شهری داشتند و محالت قزل قلعه و نصرت  آباد رضایت بیشتری را ازعباس

 کمترین رضایت را عملکرد مدیریت شهری داشتند.

توانند از عهده تأمین آن به طور کلی به لحاظ ماهیتی که خدمات شهری دارند؛ شهروندان به تنهایی نمی 

هایی است که باید از سازوکار و برنامهبرآیند لذا تأمین آن برای افرادی که در شهر ساکن هستند نیازمند 

سوی مدیریت شهری سازماندهی شود. بنابراین صرف نظر از ماهیت این خدمات، مدیریت شهری به علت 

نگاه آمرانه از باال به پایین، باعث توزیع ناعادالنه خدمات در سطح محالت از یک سو و عدم توجه به 

سویی دیگر موجب به وجود آوردن یک فرایند پیچیده شده دیدگاه شهروندان از نحوه توزیع خدمات از 

 است تا درجه رضایتمندی شهروندان از نحوه توزیع خدمات متفاوت باشد.
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