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استراتژي بهینه تحقق عدالت فضایی پراکنش جمعیت و خدمات 
  بناب) شهري با استفاده از مدل ترکیبی (مطالعه موردي: شهر

  دکتر حسن اسماعیل زاده
   گروه زهرا افضلی

  23/04/1395تاریخ پذیرش:       25/09/1394تاریخ دریافت: 
 

  چکیده
اي است که در عدم دسترسی عادلانه به خدمات شهري و توزیع نامتوازن آنها، از مسائل عمده

را تحت تاثیر قرار داده فضاهاي شهري کشور موجود است و این مساله، کیفیت زندگی ساکنین شهري 
 پنچ گانه نواحی پراکنش جمعیت و خدمات شهري در عدالت فضایی ارزیابی حاضر، نوشتار است. هدف

بوده  تحلیلی -مبتنی بر روش توصیفی تحقیق باشد. روشمی بناب از توابع استان آذربایجان شرقی شهر
 از طریق است که امع پیشنهادي شهرج بر اساس طرح بناب شهر گانه نواحی پنج آماري شامل و جامعه

اي و ها به شیوه کتابخانهگردآوري داده است. مورد ارزیابی قرار گرفته شهري خدمات چهارده شاخصِ
و روش ترکیبی (ادغام)،  TOPSIS ،VIKOR ،WASPASهاي مدل از هامیدانی بوده و در تحلیل داده

 باگیري شده است. همچنین بهره بنابنواحی شهر  چگونگی توزیع خدمات شهري در سطحبراي بررسی 
 بیرونی عوامل وقوت و ضعف)،  نقاط( درونی عوامل ،SOWTریزي استراتژیک برنامه مدل از استفاده

نظرات سه گروه (خبرگان،  از استفاده و موجود مدارك و اسناد مطالعه طریق از) تهدید و فرصت(
دهد می نشان پژوهش نتایج .و تحلیل شده است آوريجمع پرسشنامه قالب در نخبگان و اجتماع محلی)

       جمعیت و خدمات شهري در سطح نواحی بناب وجود ندارد. حدود که تعادل فضایی بین پراکنش
در شرایط  بقیه درصد 60درصد نسبتاً متعادل و تقریباً  20متعادل،  شرایط در جمعیت کل درصد از 20

، EFAو  IFAبرند و با توجه به نتایج ماتریس هاي می سر به شهري خدمات از نامتعادل بهره مندي
دهد براي دستیابی به است که نشان می 746/2و عوامل بیرونی  607/2امتیاز عوامل درونی برابر با 

 از نمود. به بیان دیگر، بهره مندي حداکثر ) استفادهSOتعادل فضایی، لازم است از راهبرد تهاجمی (
گردد. ترین استراتژي براي شهربناب محسوب میمناسب پیشرو تهدیدهاي با مقابله و موجودهاي قوت

دهد که بین پراکندگی جمعیت و توزیع خدمات ضریب همبستگی اسپیرمن نیز نشان می نتایج همچنین
 نواحی، سطح در شهري هیچ گونه رابطه معناداري وجود ندارد. بنابراین توسعه خدمات در نواحی شهري،

   رسد.توزیع متعادل این خدمات در بین نواحی شهر بناب ضروري به نظر میو 
  اب.بن، TOPSIS ،VIKOR ،WASPAS فضایی،عدالت  :هاواژه دیکل
  

                                         
 ریزي شهري دانشگاه شهید بهشتی تهران، استاد یار جغرافیا و برنامهesmaeilzadeh2000@gmail.com  
 مراغه دانشگاه يشهر يزیربرنامه و ایجغراف ارشد کارشناس  



  1394 پاییز،یازدهمي وم، شمارهسسال ریزي شهري، فصلنامه مطالعات برنامه..... ..............................26
  
 مقدمه -1

از یک سو به عنوان  شهرها کنند.می زندگی شهرها در جهان مردم از نیمی از بیش امروزه
 )، و ازVarol,et al, 2010:1روند (می شماربه  فضایی و اقتصادي توسعه اجتماعی، کانون اصلی
زیست  و اجتماعی اقتصادي، مشکلات و مسائل هایی هستند کهمکان ترینمناسب سوي دیگر

 و توسعه اصلی بنابراین مظاهر Conelly, 2007: 259).آید (می پدید آنها در محیطی
طبق گزارش  که علت بدان افتد،می اتفاق شهرها در عمدتاً  آن، مثبت و منفی دستآوردهاي

 در اما کردند،می زندگی شهرها در جهان جمعیت درصد از 10 تنها ،1900 سال در ملل سازمان
 بینی ) و پیشOliver, 2008: 21افزایش یافت ( درصد 50 به جهان شهري ، جمعیت2007سال 

 شهرها در نفر میلیارد 7 حدود 2050نفر و در سال  میلیارد 5 ، حدود2025سال  تا شودمی
  (Uwe, 2008: 1).کرد  زندگی خواهند

جوامع،  اقتصادي -اجتماعی سازمان ارکان در عمیق هايدگرکونی و صنعتی انقلاب بروز با
پیشی  از ناشی عمده، به طور که آمد وجود به شهرها در نوظهوري و بی سابقه مشکلات و مسائل
 جدید بوده شرایط با متناسب شهرسازي و ریزيبرنامه فرهنگ بر تکنولوژي و صنعت رشد گرفتن
 مختلفی الگوهاي و متعدد شهري رویکردهاي بیستم، قرن از پس همچنین و زمان این در است.
 مقوله این در که هاییاز دیدگاه یکی ).23: 1382(ملکی،  شد ارائه شهرها فضایی ساماندهی براي

 سال در سران کنفرانس برگزاريزمان  از که است» شهري پایدار توسعه رویکرد«گردید  مطرح
گردد محسوب می بیستم قرن اواخر براي هاي توسعهپارادایم مهمترین از یکی به عنوان ،1992

)Barow, 1995 :112.( زندگی اولیه استانداردهاي سطح که استوار است حقیقت این بر این ایده 
 زیست محیط تخریب و تغییر و طبیعی اولیه منابع در حد از بیش تصرف دخالت و بدون را انسان

 توسعه مفهوم ). پیدایش141، 1382لطیفی، ( دهد  افزایش است، بشر ابناي به همه متعلق که
 و زیستمحیط جهانی مسائل به نسبت ايتازه آگاهی باید را منطقی رشد به در پاسخ پایدار

 محیطی، زیست مسائل اقتصادي، و انسانی توسعه فرآیندهاي تأثیر تحت که توسعه دانست
  Nader et al, 2008:771).است ( گرفته قرار سیاسی ساختار تغییرات و افزایش جمعیت

 منديگردد، رضایتسوم میلادي تلقی می هزاره اصلی شعار که پایدار توسعه ابعاد از یکی
 تواندمی است که آنان نیازهاي و ها خواسته به و توجه موجود شهرها وضعیت از شهرنشینان

 .رساند اجتماعی، یاري ویژه پایداري به بیشتر شهرها، پایداري به دستیابی در را شهري مدیران
 خواهد و زمانی محقق شودمی شهري شمرده پایداري از نوعی در شهرها، متعادل سازمان فضایی

 آید. در وجود شهرها به در خدمات توزیع و جمعیت بین پراکنش سازگاري منطقی که شد
مناطق و  میان در و بهداشتی فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، بهینه امکانات و توزیع مناسب نتیجه،
 مناسب فضایی توزیع و و شکاف توسعه هااز نابرابري عوامل جلوگیري ترینمهم از یکی نواحی،

 توجه شهري، پایدار ي مهم در برقراري توسعهمسئله سویی، از است. سرزمین در پهنه جمعیت
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ریزي بستر برنامه در اجتماعی شهرها سلامت و محیطی هاي اقتصادي،شاخص به
روزافزون جامعه  نگرشی، گسترش چنین غیاب در رو این از  (Runciman, 1966: 138).است

 و ریزيبدون برنامه و سازهاي ساخت به مهاجرت، و رویه جمعیترشد بی از شهري، ناشی
آنها  ساخت فضایی به را بسیاري تغییرات نامتجانس منجر شده و نشدنی شهرها مهار گسترش
 عیتوز در هاينابرابر زانیم سیبرر با). بنابراین Marcotullio, 2001: 577است ( کرده تحمیل
 تیوضع یخدمات چه بردیپ توانیم شهر طحس در تیعدالیب ییفضا يالگو ییاسشنا و خدمات

، قیطر نیا از تا، دندار تمرکز يشهر نواحی کدام در رتشیب هاتیعدالیب و دارند يترسبمنا
 ییفضا يهاينابرابری، ماعتاج منافع و خدماتفضایی  عیتوز در آگاهانه عمل با يشهر تیریمد
). 5 :1390 همکاران، و پور دادش( دهد ءارتقا را شهروندان یزندگ تیفیک و داده شکاه را

 به تلاش براي دستیابی این زمینه، در مدیران شهري و ریزانبرنامه مهمترین رسالت بنابراین
 از بین و به خدمات شهري شهري جامعه مختلف هايدسترسی گروه» برابر هايفرصت« آرمان

و  نژادآن است (حاتمی مانند و بهداشتی، خدماتی آموزشی، هايفرصت تامین در بردن تضاد
  ). 72: 1387 همکاران،

اتفاقی نیست و از سوي دیگر، کنترل هاي شهري در هر کشوري یک امر توسعه سیستم
ریزي دقیقی دارد. اولین گام در این مسیر، شناسایی این سیستم و روند آینده آن، نیاز به برنامه
هاي مختلف و شناسایی عوامل موثر بر آن است. گذشته از نقش یا بررسی خصوصیات و جنبه

اقتصادي، اجتماعی،  هاي زیست محیطی،هاي تخصصی که هر شهري بسته به ویژگینقش
فرهنگی و سیاسی خود بایستی بر عهده بگیرد، عامل بسیار مهم دیگري که در رشد و توسعه 
پایدار زندگی شهري موثر است، توسعه خدمات شهري متناسب با نیازهاي ساکنان شهر است. 

در به رغم این که وجود نابرابري در استاندارد زیست در بین ساکنان شهرها پدیده جدیدي 
تر بودن هیچ یک از شهرهاي جهان نیست، اما در کشورهاي کمتر توسعه یافته به دلیل فاحش

هاي زیر استاندارد و گسترش خوش اقتصادي و پیدایش سکونتگاه -تفاوت هاي اجتماعی
). در بررسی مسائل 37: 1387نشینی، تفاوت فضایی شهرها تشدید شده است (عبدي دانشپور، 

ه پایدار، فرض بر این است که چنانچه هزینه اي بدون در نظر گرفتن شهري در قالب توسع
ها، تجهیزات و خدمات شهري شود، خود باعث مکانیزم هاي برابري، صرف توسعه زیرساخت

). به Bolary et al, 2005: 629گردد (تشدید نابرابري بین اقشار مختلف جمعیت شهري می
ها به طور تفکیک ناپذیري با رفاه اجتماعی کیفیت آندلیل اینکه توزیع تسهیلات و خدمات، و 

ها از لحاظ موقعیت ها و بهترین آنپیوند دارند و باید خاطرنشان کرد که حتی زیباترین مکان
توانند دسترسی و زندگی، اگر با فقدان یا ضعف دسترسی به منابع و امکانات مواجه باشند، نمی

  ).  Boyne, 2002: 6ند (براي رفاه ساکنان لذت بخش و مفید باش
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در استان آذربایجان شرقی، علیرغم برخورداري از  اندام متوسط شهر یک عنوان شهر بناب به
هاي مناسب توسعه، فضاي جغرافیایی شهر به صورت یکسان توسعه نیافته و نواحی شهر ظرفیت

و زیر  و فرهنگی اقتصادي اجتماعی، هاي کالبدي،در سطح یکسانی از برخورداري شاخص
 و فیزیکی توسعه و جمعیت افزایش سبب به 1345 دهه از پس شهراین  .ساختی نیستند

برخورداري یکسان  عدم و شهري خدمات ناعادلانه توزیعباعث  مختلف شهري گسترش مشکلات
اجتماعی را  عدالت امر، مسأله تأمین از این خدمات در سطح شهر مواجه گردیده که این نواحی

 فضایی کند تا چگونگی توزیعمی کوشش مقاله حاضر بنابراین، .است داده قرار تحت تأثیر

و  جمعیت سپس ارتباط پراکنش کرده، شهر بناب را شناسایی نواحی جمعیت و خدمات در
و  به هماهنگی براي رسیدن را در نهایت، راهکارهایی نماید، و مشخص را خدمات توزیع

   .نماید ارایهبناب  شهر نواحی در خدمات و جمعیت بین منطقیسازگاري 
 

  مبانی نظري و پیشینه تحقیق -2
 به وبستر فرهنگ در و است وسعت و یفراخ یمعن به يلغو نظر از توسعه ،یکل طوربه

 یتیوضع به ناقص یحالت از یمتوال یتحولات یط نظام، کی یعیطب تطور و افتراق رشد، ندیفرآ
 ترومن توسط 1949 سال در ابتدا توسعه دهیا). 36: 1382 ،یملک( است شده فیتعر تر¬کامل

 شاخص با مفهوم نیا گرچه). 14: 1377 وا،یواست( دیگرد مطرح کایآمر وقت جمهور سیرئ
 یفیک شاخص دهه کی گذشت از پس اما شد،¬یم یابیارز یمل ناخالص دیتول نظر از یکم

 بعد فاقد هنوز یاجتماع ،ياقتصاد توسعه کنیل گرفت، قرار توجه مورد) یاجتماع بعد(
 ستیز توسعه ،يشهر طیمح در ژهیو به یطیمح ستیز عاتیضا بروز با. است بوده ییایجغراف

 حوزه وارد را واژه نیا توانست¬یم خود نوبه به وك،یکوکو ¬هیاعلام در) 1972( یطیمح
 هاي¬جنبش نکهیا تا نمود¬یم ناقص موجود يکردهایرو هنوز آن، وجود با. دینما ایجغراف

 دیگرد ستیز طیمح نهیزم در یجهان مستقل ونیسیکم لیتشک نهیزم ،یطیمح ستیز
)WCED, 1987: 176 .(ما مشترك ندهیآ عنوان تحت یگزارش هیارا با آن، متعاقب )1987(، 

 داریپا توسعه عنوان به آن از لند برانت خانم که نمود يدیجد کردیرو متوجه را یعموم افکار
 رفع يبرا ندهیآ هاي¬نسل هاي¬ییتوانا عییتض بدون حاضر نسل يازهاین رفع یعنی« کرد، ادی
 زین 1992 سال در رویودوژانیر در نیزم مجمع کنفراس در). 35: 1375 صراف،( »شانیازهاین

 دیتاک شهر داریپا توسعه و ستیز طیمح تیوضع بهبود و ارتقاء افتیره در جوامع مشارکت به
 مجمع" نام با بشر اسکان کنفرانس ،1996 سال در و) Geldermann et al, 2002( دیگرد
    توسعه اصول مورد در را یمشروح نامه توافق و دیگرد برگزار هیترک استانبول در "يشهر
 وابسته ییروستا و يشهر ¬توسعه کنفرانس، نیا ¬هیانیب ششم اصل طبق. نمود دیتول يشهر

 يپایدار که است این است، مسلم آنچه). 91: 1384 ،یتلیب لر،یو( دیگرد یتلق گریهمد به
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 گیرد¬می بر در را شهري فضاهاي و ها¬محیط که است پایدار توسعه از ايگونه شهري،
)Drakakis, 2000: 8 .(شود هدایت اي¬گونه به امکانات و خدمات بهینه توزیع دیگر، عبارت به 

 تحقق فضایی  و اجتماعی عدالت و گردد جامعه اجتماعی هاي¬گروه و اقشار همه نفع به که
  ).   191: 1383 پاگ،( یابد

 بیشتر سوسیالیسم، جویی عدالت. اند پرداخته اجتماعی عدالت بررسی به مختلف مکاتب
 در. شد¬می شمرده ثروت عادلانه توزیع آنان، نزد عدالت مهم شاخص و بود ثروت به معطوف

 عدالت و دارند تأکید نابرابري اقتصادي و کالبدي اجتماعی، هاي¬جنبه به بیشتر لیبرالیسم،
 اقتصاد دیدگاه براساس. کنند¬می مطرح تعادل به یابی¬دست براي واجب امري را اجتماعی
 که دارد پی در را ناهمگون و شتابان شهرنشینی برونزا، و وابسته ¬توسعه الگوي فضا، سیاسی

 هاي¬نابرابري و یابد¬یم افزایش نیز درآمدها نابرابري اقتصادي، نامتعادل رشد راستاي در
  استوارت جان). 165: 1390 همکاران، و اینحکمت( ردگی¬یم شتاب جامعه ساختاري
 نظر طبق. برد کار به آن امروزي معناي به را اجتماعی عدالت اصطلاح که است کسی نخستین

 دارند، یکسانی شایستگی که کسانی تمام با یکسانی رفتار جامعه یعنی، اجتماعی عدالت وي
 اریبس تبعات شهرها، در یاجتماع عدالت به توجهی¬یب). Miller, 1992: 2( باشد داشته

 و مسئله ها¬ده و نیزم بازي بورس شهرها، جانبه کی توسعه ،ینینش هیحاش همچون ناگواري،
 یاساس جزء ،یاجتماع عدالت مقوله آثار ییشناسا ن،یبنابرا. داشت خواهد یپ در را گرید مشکل

 همه یاجتماع عدالت که شود¬یم یانسان شهر یزمان شهر، و شده محسوب شهري مطالعات
 شهري، ریزي¬برنامه در عوامل مهمترین از). 12: 1385 روي، خوش( بپوشاند را آن ايیزوا

 راستا، این در. است فضایی عدالت تر¬کامل عبارتی به و مناسب توزیع و فضاها از استفاده
 جمعیتی نیاز به پاسخگویی با که مفیدند و موثر عوامل جمله از شهري، خدمات و ها¬کاربري

. نمایند برقرار را اجتماعی عدالت فضایی، عدالت ابعاد تر،¬عادلانه برقراري با توانند¬می
 و درون هاي¬مهاجرت آن، هاي¬ریشه مهمترین که جمعیتی توازن خوردن برهم بنابراین،

 را شهري فضاهاي توانند¬می اند،¬خاص مناطق در ها¬يکاربر حد از بیش تراکم شهري، برون
  ).121: 1379 ،يهارو( نمایند اجتماعی و اقتصادي ابعاد از عدالت با متناقض فضاهایی

تاکنون در زمینه عدالت فضایی و توسعه یافتگی، مطالعاتی در کشور و جهان انجام شده، اما 
این موضوع موردتوجه تاکنون به شکل تلفیقی و ترکیبی (که نتایج دقیق تري حاصل شود)، 

توان به موارد هایی که در این راستا تدوین یافته است، میقرار نگرفته است. از جمله پژوهش
  زیر اشاره نمود: 

تحلیل برخورداري از «در پژوهشی با عنوان 1387حاتمی نژاد و همکارانش در سال 
وریس انجام شده که با استفاده از شاخص ناموزون م» هاي خدمات شهري اسفراینکاربري

اقتصادي برتر در شهر اسفراین به  -اند که طبقات اجتماعیاست، به این نتیجه دست یافته
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تري برخوردارند والگوي توزیع هاي مطلوبلحاظ برخورداري از وضعیت مالی بهتر، از کاربري
الت کند، به طوري که با مفاهیم عدتر عمل میهاي مرفههاي خدماتی به نفع گروهکاربري

اي با عنوان در مقاله 1388پور و باوان پوري در سال خوانی ندارد. همچنین خاكاجتماعی هم
که با استفاده از مدل موریس » بررسی و تحلیل نابرابري در سطوح توسعه یافتگی شهر مشهد«

و با نظر به مفهوم عدالت اجتماعی و فضایی در برخورداري از خدمات گوناگون شهري انجام 
درصد از نواحی شهري مشهد از نظر برخورداري از  7/41بود، به این نتیجه رسیدند که شده 

در کتاب عدالت اجتماعی و شهر درباره توزیع  1خدمات در حد کمتر از متوسط هستند. هاروي
اي عادلانه، تعیین مفهوم هر یک از گوید؛ نخستین گام در راه توزیع منطقهاي عادلانه میمنطقه

      اي یا سرزمینی است (نیاز، سود همگانی و استحقاق) در چهارچوب منطقهسه معیار 
هاي جغرافیایی ). وي به کارگیري عدالت اجتماعی در تحلیل91: 1383(حاتمی نژاد وراستی، 

هاي اجتماعی و داند و با طرح وابستگی میان نابرابريرا انقلابی در تفکرات جغرافیایی می
گردد. شیخ بیگلو و همکارانش در جغرافیایی، بنیانگذار جغرافیاي انسانی نو میساختار فضاي 

هاي کشور با استفاده ارزیابی سطح توسعه یافتگی شهرستان«تحقیقی تحت عنوان  1392سال 
اند. هدف تحقیق یادشده، نمایش تهیه و تدوین کرده» گیري چندشاخصههاي تصمیماز روش
هاي کشور در این تحقیق که با بندي استانح کشور بوده است. رتبههاي فضایی در سطنابرابري
تر از حد ها پاییندهد که سطح توسعه بیشتر استانانجام شده است، نشان می SAWروش 

اند تا ها و انجام اقدامات مناسب و سریع بودهطوري که نیازمند اتخاذ سیاستمتوسط است. به
اي فراهم ق آیند تا زمینه براي توسعه متعادل ملی و منطقههاي فعلی فائبتوانند بر محرومیت

). تحقیق دیگري از سوي اسماعیل زاده و همکارانش در سال 1392آید (شیخ بیگلو و همکاران؛ 
تحلیل عدالت فضایی برخورداري از خدمات حمل و نقل و ارتباطات در «تحت عنوان  1394

انجام » شمالی) خراسان استان هاي رستانشه جغرافیاي استان هاي مرزي (مطالعه موردي:
، میزان نابرابري هاي موجود در VIKORکمک مدل  شده است. نگارندگان تلاش داشتند تا با

 است آن از حاکی پژوهش هاي یافته میان شهرستان هاي استان مزبور را محاسبه نمایند. نتایج
ان توزیع نشده است به خدمات حمل و نقل و ارتباطات به صورت متوازن در سطح استکه 

ترین سطح طوري که شهرستان بجنورد در بهترین وضعیت و شهرستان مانه و سملقان در پایین
  ).45-60: 1394زاده و همکاران، (اسماعیل برخورداري از توزیع خدمات قرار دارند

سنجش سطوح توسعه «، پژوهش دیگري تحت عنوان 1392تقوایی و همکارانش در سال 
تدوین کرده اند. در » اي)هاي استان همدان (با تاکید بر رویکرد تحلیل منطقهرستانیافتگی شه

هاي مختلف توسعه یافتگی مورد بررسی قرار گرفته شده است، درجه این پژوهش که شاخص
ها با مدل تاکسونومی، موریس و امتیاز استاندارد شده مورد تحلیل قرار توسعه یافتگی شهرستان

                                         
1 Harvey 
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 و برخوردارترین عنوان به همدان شهرستاندهد که نتایج پژوهش نشان می اند.گرفته شده
 در فامنین شهرستان وموریس  و شده استاندارد امتیاز تکنیک دو در بودرآهنگک شهرستان

(تقوایی و همکاران،  باشندمی استان هايشهرستان محرومترین عنوان به تاکسونومی تکنیک
 و بررسی«تحت عنوان  1389ي و همکارانش در سال تحقیق دیگري از سوي زیار .)1392

انجام شده است. » رضوي خراسان استان هايیافتگی شهرستان توسعه درجه بنديرتبه
هاي موجود در میان ، میزان نابرابريTOPSISتکنیک  کمک نگارندگان تلاش داشتند تا با

 است که در آن از حاکی پژوهش هايیافته هاي استان مزبور را محاسبه نمایند. نتایجشهرستان
 امکانات، منطقه، رشد قطب عنوان به سیاسی -اداري دلیل مرکزیت به مشهد شهر 1385 سال

 نخست رتبه کرده و جذب خود سمت به پیرامونی از نواحی را متخصص نیروي انسانی و خدمات
دهد که نشان مینتایج همچنین . است به خود اختصاص داده یافتگی توسعه میزان لحاظ را به

 در با که است پیرامونی مرکز تابع الگوي رضوي، خراسان استان فضایی بر ساختار حاکم الگوي
 اي،منطقه پیشرفت متعادل و توسعه به نیل منظور به فضایی ریزيبرنامه توجه به آن، داشتن نظر

یکی دیگر از تحقیقاتی که در این  .)1389است (زیاري و همکاران،  ناپذیراجتناب ضرورتی
هاي سنجش میزان توسعه یافتگی بخش بهداشت و درمان شهرستان«زمینه انجام شده است، 

است که از سوي جعفري و همکارانش تهیه شده است. این تحقیق که در سال » استان زنجان
 سطح نظر با کمک روش تاکسونومی تدوین شده است، به این نتیجه رسیده است که از 1393
میزان درجه توسعه یافتگی  با زنجان شهرستان درمان، و بهداشت بخش در یافتگی توسعه نسبی
 درجه میزان با ترتیب به و ابهر طارم ماهنشان، هاي، نسبتاً توسعه یافته، شهرستان6542/0

یافته و  توسعه ، نسبتاً 6542/0یافتگی،  ، کمتر توسعه7753/0، 7532/0توسعه یافتگی 
    شهرستان توسعه نیافته استان  9801/0تان خدابنده با میزان درجه توسعه یافتگی شهرس

  ).1393باشد (جعفري و همکاران، می
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  : فرآیند تحلیلی پژوهش1شکل

  
  مواد و روش ها -3

 - یفیتوص روش بر روش تحقیق مبتنی پژوهش، اهداف و موضوع تیماه به توجه با
 استان آمارنامه از استفاده با ايکتابخانه و اسنادي شیوه، به هاداده آوري جمع. است یلیتحل

 کردن روز به و کنترل نیهمچن و )1385بناب ( شهر جامع طرح و )1385اذربایجان شرقی (
 پنج ینواحشامل  پژوهش آماري جامعه. استصورت گرفته  یدانیم دیبازد قیطر از هاداده نیا

 مورد هايشاخص. است 1385 سال در شهر شنهاديیپ جامع طرح اساس بر ،اببن شهر گانه
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 عیتوز هايشاخص. است بناب شهر ینواح سطح در خدمات عیتوز شاخصِچهارده  استفاده،
   :از عبارتندی نواح در خدمات

     شامل: دبیرستان و هنرستان و پیش دانشگاهی)؛ (متوسطه  - 3راهنمایی؛  -2دبستان؛  -1
خدمات  - 6ها)؛ شامل: امامزاده ها، مساجد، حسینیه(خدمات مذهبی  -5آموزش عالی؛  -4

خدمات  - 7فرهنگی (شامل: کتابخانه، کانون پرورش فکري کودکان، کانون فرهنگی، سینما)؛ 
خدمات درمانی (شامل مراکز  -8هاي ورزشی)؛ ورزشی (شامل: زمین هاي ورزشی و سالن

        فضاي سبز و پارك؛ -10 خدمات بانکی؛ -9بهداشت و درمان، درمانگاه و بیمارستان)؛ 
             ها، شهرداري و ها و ادارات دولتی، شرکتخدمات اداري (شامل: سازمان -11

              آتش نشانی؛ -13بنزین؛  پمپ -12هاي مربوطه، هلال احمر، دفتر پست و مخابرات)؛ سازمان
  پارکینگ. -14

ستفاده از مختلفی استفاده شده است. ابتدا با اهاي ها و مدلها از روشدر تحلیل داده
 گیري ازشهر برآورد شده است. سپس با بهرهفضایی جمعیت  ، توزیعشانونضریب آنتروپی

چگونگی توزیع خدمات و روش ترکیبی (ادغام)،  ،WASPASو  TOPSIS ،VIKOR هايمدل
 از استفاده با همچنین اند.بندي شدهو رتبه محاسبه بنابشهري در سطح نواحی شهر 

 طریق از) تهدید و فرصت( بیرونی عوامل وقوت و ضعف)،  نقاط( درونی عوامل ،SOWTمدل
 آوريجمع پرسشنامه قالب در کارشناسانه نظرات از استفاده و موجود مدارك و اسناد مطالعه

ضریب همبستگی ، SPSSهاي آماري اسپیرمن از طریق نرم افزار آزموندر نهایت به کمک  .شد
هاي تحلیلی در زیر ارائه شده بین جمعیت و خدمات شهري بررسی شده است. فرآیند مدل

  است:
  TOPSIS  الف. مدل

روش، میزان نابرابري  این .است TOPSISمعیاره، مدل  چند ريیگمیتصم هاي روش از یکی
این مفهوم  بر TOPSISمدل  .کندمی آشکار بناب شهر نواحی شهري را در خدمات در توزیع

 را و بیشترین فاصله مثبت آلایده حلبا راه را کمترین فاصله باید انتخابی گزینه است که استوار
 قرار یابیارز مورد شاخص n لهیوس بهگزینه  mمنفی داشته باشد. در این روش  آلایده حلراه با
 n فضاي کی در نقطه m شاملی هندس ستمیس کی عنوان به توانیم را مسئله هر و رندیگیم

  باشد:زیر می شرحبه  ،گام شش داراي روش نیا. )68: 1385 (ولی بیگی،گرفت  نظر در بعدي
  تصمیم؛ ماتریس کردن استاندارد آوردن و  دست به اول، گام
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 و تصمیم ماترس به دهیوزن پژوهش این شده، در استاندارد ماتریس به دهیوزن دوم، گام
  :است شده انجام شانون آنتروپی مدل با استفاده از آن هايشاخص

)                  2رابطه 
1

1

n
w ii


             (w ,w ,...,w ,...,w )1 2w j n  

  
  ؛ هافاصله اندازه آوردن دست به ،سوم گام

i,...,1,2,3)                       3رابطه  m         
* 2(v )*

1
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  منفی؛ یا مثبت آلایده حل راه به نسبی نزدیکی محاسبه چهارم، گام

0)                                  4رابطه  1*Ci            *

siCi s sj i
     

  
 1 به نزدیکی نسبی باشد، کمتر آل ایده حل راه از 퐴 گزینه فاصله چه هر که است مشخص

خواهیم  کار دستور در نزولی ترتیب اساس بر را هاگزینه بنديبود. سپس رتبه خواهد نزدیکتر
  .داشت

  
  VIKORب. مدل 
گیري سازي چند معیاري) به عنوان روش تصمیم(راه حل سازشی و بهینه VIKORمدل 

گیري گسسته با معیارهاي نامتناسب (واحدهاي اندازه چند معیاره براي حل یک مسئله تصمیم
). این مدل براي opricovic et al: 2004: 447مختلف) و متعارض توسعه داده شده است ( گیري
براي مساله با  2هاي سازگارحلبندي و انتخاب از یک دسته آلترناتیوها و تعیین راهرتبه

گیرندگان براي رسیدن به تصمیم تواند به تصمیممعیارهاي متعارض متمرکز شده است که می
آل است و حل به ایدهبا نزدیکترین راه 3کند. راه حل سازگار یک راه حل احتمالینهایی کمک 

 VIKORشود. مدل حاصل می 4منظور از سازگاري نیز جوابی است که براساس راه حل توافقی
رود و بیشتر براي حل مسائل گسسته کاربرد دارد. هاي مختلف به کار میبندي گزینهجهت رتبه

                                         
1 Compromise solution 
2 Feasible Solution 
3 Mutual Concession 
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باشد. در این مدل همواره هاي توافقی بر مبناي معیارهاي متضاد میراه حلاین روش بر مبناي 
ها براساس چند معیار به صورت مستقل ارزیابی چند گزینه مختلف وجود دارد که این گزینه

گردند. تفاوت اصلی این مدل با بندي میشوند و در نهایت گزینه ها براساس ارزش، رتبهمی
ها، در این مدل اي این است که برخلاف آن مدله مراتبی یا شبکهگیري سلسلمدل هاي تصمیم

گیرد و هر گزینه به طور مستقل توسط یک مقایسات زوجی بین معیارها و گزینه ها صورت نمی
  شود. معیار سنجیده می

  فرایند مدل به قرار زیر است:

                گام اول، تشکیل ماتریس تصمیم؛             

*(v )
*(v )1

n w vj j ijSi
vj j j


    

  گام دوم، محاسبه وضعیت مطلوب و نامطلوب؛

                      )                5رابطه 

*(v )
*(v )

w vj j ijR Maxi j
vj j

  
    

  ؛Qiویکور شاخص گام سوم، محاسبه

                   )     6رابطه 

* *
(1 )* *

S S R Ri iQ v vi
S S R R

         
          

  ها؛بندي گزینهگام چهارم، الویت
 به کوچکتر ها از گزینه قبل، گام در شده محاسبه 푄 ویکور شاخص اساس بر مرحله نیا در

  .شودمی گیريتصمیم سپس و بندي شدهرتبه و مرتب بزرگتر
  

  WASPAS5ج. مدل 
گیري چندمعیاره مورد توجه قرار انتخاب روش تصمیمتواند در یکی از پارامترهایی که می

کنند ترکیب دو مدل محققان پیشنهاد می باشد. همچنین اینها میگیرد میزان دقت این مدل
هاي میزان دقت نتایج مدل ).Zsvsdskas et al, 2012, 3( تواند میزان دقت آن را بالا ببردمی

نسبتاً به  (مدل تولید وزنی) WPS(مدل جمع وزنی) و مدل  WSMشاخصه  چند يگیرمتصمی
هاي ترکیبی نیز توسط محققان مورد خوبی شناخته شده است. همچنین میزان دقت مدل

هاي دقت مدل ان تأیید کرده است میزانمحققهاي تحلیل قرار گرفته است. نتایج بررسی
یب شدن خیلی بالاتر است. یکی از این ها قبل از ترکمدل اینترکیبی در مقایسه با میزان دقت 

تواند در ین مدل میاباشد. ) میWASPASهاي ترکیبی مدل ارزیابی تولید وزنی تجمعی (مدل

                                         
1 Simple Addition Rating Technique (SAR) 
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گیري کارایی بالایی داشته باشد و همچنین نتایج حاصل از این مدل از مسائل پیچیده تصمیم
  فرایند مدل به قرار زیر است: دقت بالایی برخوردار باشند.

  تصمیم؛ ماتریس کردن استاندارد آوردن و  دست به اول، امگ
  گام دوم، محاسبه واریانس مقادیر معیارهاي نرمایزه شده اولیه؛  

 )                                       7رابطه 
2 2( ) (0.05 )ij ijx x
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  از طریق تابع: هابندي گزینهبراي رتبه 푄 و (휆) محاسبه مقدارچهارم،  گام
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  معرفی محدوده مورد مطالعه

شهرستان استان آذربایجان شرقی است که در مختصات  19بناب یکی از  شهرستان
 دقیقه 50 و درجه 45و  شمالی، عرض دقیقه  30و درجه 37تا  دقیقه 10 و درجه 37جغرافیایی 

 به شهرستان شمال از که این شهرستان است. قرار گرفته شرقی طول دقیقه 10 و درجه 46 تا
ملکان  به شهرستان جنوب از ارومیه، از شرق به شهرستان مراغه و دریاچه به غرب از عجب شیر،

  ). 20: 1385بناب،  شهر جامع گردد (طرحمی محدود
 داراي بناب شهر 1390 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماري نتایج آخرین براساس

مساحت شهر در داخل محدوده محاسباتی ). 1390است (مرکز آمار ایران،  جمعیت نفر 79894
      موجود در وضعر متوسط تراکم ناخالص جمعیتی کل شه باشد.می کیلومترمربع 775
دهستان  3 بخش، 1 سیاسی، اداري تقسیمات نظر . شهرستان بناب ازاست هکتارنفر در  09/66

داراست.  را شهرستان این سیاسی مرکزیت اداري آبادي داراي سکنه است. شهر بناب 29 و

2  )8رابطه  (1) 2 2

1

(Q ) ( )
n

iji ij j
j

x w x 
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 جمعیت  تراکم بیشترین .است شهري ناحیهپنج  داراي بناب شهر کالبدي تقسیمات براساس
 .است یک ناحیه به مربوط تراکم کمترین و چهار ناحیه به متعلق بناب شهر نواحی بین در

  ). 21: 1385بناب،   جامع شهر (طرح
  

 
  منطقه مورد مطالعهموقعیت : نقشه 2شکل 

  1394منبع: نگارندگان، 
  

  1385در سال بناب وضعیت تقسیمات کالبدي شهر  .1جدول 
نواحی 
(نفر در  تراکم  درصد مساحت  مساحت (هکتار)  درصد جمعیت  جمعیت (نفر)  شهري

  هکتار)
  06/43  %42/21  5/255  %24/14  11004  1ناحیه 
  70/70  %94/12  3/154  %11/14  10905  2ناحیه 
  76  %63/14  5/174  %17/17  13270  3ناحیه 
  3/111  %41/16  6/195  %18/28  21786  4ناحیه 
  2/49  %6/34  7/412  %30/26  20335  5ناحیه 

  8/64  100  6/1192  100  77300  کل شهر
   1385طرح جامع شهر بناب، : منبع

  
  هاي پژوهش یافته -4

  بنابپراکنش جمعیت در نواحی شهر 
گیري درجه تمرکز و توان براي اندازهمیکه با استفاده از از ضریب آنتروپی در این مرحله 

میزان  و .)vinoth kumar et,2007: 13(رود به کار می هاي جغرافیاییپراکندگی فضایی پدیده
اي و ملی منطقه، در سطح شبکه شهري، استانی جمعیت و تعداد شهرها تعادل فضایی استقرار
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 عیتوز هايیژگیو لیتحل برايبنابراین  .استفاده شده است )chen,2008: 14( را محاسبه کرد
 که است شده استفادهی نسب یآنتروپ بیضر از ،اببن شهري گانهپنج  ینواح در تیجمع ییفضا

  :شودیم فیتعر )10( يرابطه شکل به
  

E                              )          10رابطه  = − ∑  
  
 تعداد N :شهر؛  جمعیت کل به i ي ناحیه جمعیت : میزانPiآنتروپی؛  ضریبE : :رابطه این در

  .است نواحی
 بیانگر باشد، نزدیکتر یک به آن مقدار چه هر و دارد یک و صفر بین اي دامنه آنتروپی ضریب

 يگفته به است. نامتعادل توزیع درجه بیانگر باشد، نزدیکتر به صفر چه هر و تر توزیع عادلانه
 است  نامتعادل کاملاً  توزیع صفر بیانگر مقدار و عادلانه کاملاً  توزیع بیانگر مقدار یک دیگر،

.(Tasai, 2005: 145)   
  

  براساس ضریب آنتروپی 1385  سال در بناب شهري نواحی در جمعیت فضایی توزیع .2جدول 

  1394، نگارندگان: منبع
1/ 5671 0 / 9737

1/ 6094
E 
       

  
 1 عدد با آن فاصله که ستا 9737/0برابر  1385 سال در آمده دست به آنتروپی ضریب

 بر اساس دارد. وجود بناب شهر نواحی در جمعیت متعادل توزیع دهدمی نشان و بوده کم اریبس
 در نفر 8/64حدود  ،1385 سال بناب در سطح شهر در گرفته، میانگین تراکم محاسبات انجام

نفر در هکتار است و کم  3/111با تراکمی برابر  4ناحیه  شهري ناحیه تریناست. پرتراکم هکتار
 قرار 1 يهیناح درنفر در هکتار،  2/49 برابر یتراکم با یتیجمعترین ناحیه شهر به لحاظ تراکم
       دوم يرده در هکتار، در نفر 70- 80 برابر یتراکم با زین 3 يهیناح و 2 يهیناح. دارد

 برابر یتراکم با در شمال و شرق بناب 5 هیناحو  نواحی شهر قرار دارند. نیترمتراکم بنديطبقه
 ی درنواح نیترمتراکم نیبنابرا. است گرفته قرار بنديطبقه سوم رده در هکتار، در نفر 49,2

 Pi  LnPi PiLnPi  جمعیت (نفر)  شهري  نواحی
  -0,2774  -1,9498  0,1423  11004  1ناحیه 
  - 0,2763  -1,9583  0,1411  10905  2ناحیه 
  -0,3025  -1,762  0,1717  13270  3ناحیه 
  - 0,3569  -1,2665  0,2818  21786  4ناحیه 
  -0,3513  -1,3352  0,2631  20335  5ناحیه 

  - 1,5671  -8,2718  1  77300  کل شهر
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 تراکم از شهر یشرق و یغرب هاي کناره به شدن کینزد با و دارد قرار بناب قسمت مرکزي شهر
  .شودیم کاسته یتیجمع

در ادامه، به وزن دهی و رتبه بندي نواحی شهر بناب پرداخته شده است. در این مرحله، 
 که چنان ي تحقیق تعیین شده است.هاشاخص ، وزنشانون یآنتروپ ضریب از استفاده با ابتدا

 هیناح 5 براي شاخص 14 از شهري خدمات عیتوز نییتب براي دهد،یم نشان 3 شماره جدول
 شهري خدمات هايشاخص از کی هر شده نرمال وزن و آمارها .است شده استفاده شهري

آتش  شاخص آن، اساس بر که است شده آورده 4 شماره جدول در اببن شهر دواح منتخب
و در نهایت با  اند داده اختصاص خود به را اوزان نیشتریب یفرهنگ خدماتنشانی، پارکینگ و 

بندي ، رتبهو روش ترکیبی (ادغام) ،WASPASو   TOPSIS،VIKOR هايمراحل مدل انجام
  است.  انجام شده براي نواحی پنج گانه شهر بناب

  
  شانون یآنتروپ ضریب از استفاده با هاشاخص به یدهوزن .3جدول 

  1394، : نگارندگانمنبع
  

 این است. در شهري خدمات عمومی توزیع چگونگی تبیین هايروش از یکی ،TOPSISمدل 
 از استفاده با سپس اند. داده را تشکیل ماتریس یک شاخص 14 از با استفاده ناحیه 5 ابتدا روش،
 ،TOPSISمدل  مراحل انجام با نهایت، و در مبادرت شاخص ها دهیوزن به شانون، آنتروپی مدل
 1است و هر چقدر به سمت  1و  0مقدار مدل تاپسیس بین  .است شده انجام آنها بنديرتبه

باشد با این تفاوت می 1و  0نیز بین  VIKORمیل کند، داراي بالاترین رتبه است. مقدار مدل 
 ،WASPASنزدیکتر باشد، داراي بیشترین رتبه است. در مدل  0که هر چقدر به سمت 

   از  یک هر وزنی رتبه مقادیر واریانس محاسبه طریق از از گزینه ها نهایی هر یک امتیازات
 بندياولویت به اساس، نهایت براین در و محاسبه می شود گانه 14هاي شاخص نظر از هاگزینه
    .گرددمی اقدام برخورداري از خدمات لحاظ به نواحی

  و روش ترکیبی (ادغام) ،TOPSIS ،VIKOR ،WASPAS هايرتبه بندي نواحی شهري با مدل .4جدول 

آنتروپی   شاخص
  Ej شانون 

درجه 
  Djانحراف 

وزن نرمال 
آنتروپی   شاخص  Wjشده 

  Ej شانون 
درجه 
  Djانحراف 

وزن نرمال 
  Wjشده 

  0074/0  0220/0  978/0  درمانی  0094/0  028/0  972/0  دبستان
  0575/0  1704/0  829/0  بانک  0200/0 0595/0  940/0  راهنمایی
  0574/0  1705/0 8295/0  فضاي سبز  0133/0 0398/0 960/0  متوسطه

  0679/0  2017/0  798/0  اداري  1192/0  354/0  646/0  آموزش عالی
  1161/0  3446/0  655/0  پمپ بنزین  0156/0 0463/0  954/0  مذهبی
  1918/0  5693/0  431/0  آتش نشانی  1368/0  406/0 594/0  فرهنگی
  1380/0  4096/0  590/0  پارکینگ  0495/0  247/0  853/0  ورزشی
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 نواحی
  شهري

  ضریب
TOPSIS 

  ضریب  رتبه
VIKOR  ضریب  رتبه 

WASPAS  رتبه  
  میانگین1

  مدل 3
رتبه 
  ترکیبی

986/0 1  565/0  1ناحیه   1  899/0 1  817/0  1  

  5  146/0  5 088/0  5 0 4  35/0  2ناحیه 

775/0 2  551/0  3ناحیه   2  305/0 2  544/0  2  

036/0 5  289/0  4ناحیه   4  201/0 4  175/0  4  

352/0 3  408/0  5ناحیه   3  247/0 3  336/0  3  
  1394، : نگارندگانمنبع

  
 کمبودهاي نواحی شهري، هاي مناسب براي شناخت امکانات، تسهیلات ویکی از معیار

متعادل به سه سطح متعادل، نیمه متعادل و نا ،استاندارد شده بندي آنها براساس نمراتطبقه
 هیناح 5 از مجموع در که دهدیم نشان مدل 3میانگین  ازهايیامت جینتاتقسیم شده است. 

 هیناح ل، سهمتعاد یک متعادل و ناحیه سه نسبتاً هیناح کالبدي، بنديمیتقس اساس بر شهري
چگونگی  و خدمات توزیع در شهري نواحی ترینبنابراین نامتعادل .است بوده نامتعادلدیگر 

   .اندشده به این خدمات، شناخته شهروندان دسترسی
  

  شهري خدمات توزیع در برابري لحاظ به بناب شهر نواحی بندي پهنه .5جدول 

  1394، : نگارندگانمنبع
  

  شهري ارتباط بین پراکنش جمعیت و توزیع خدماتسنجش 
دسترسی  رسانی، خدمات امر تسهیل منظور به شهري نواحی در خدمات توزیع آنجاکه از

بر  شهري امکانات و خدمات توزیع چنانچه گیرد،می انجام به آن شهروندان بهینه و مناسب
مورد  و خدمات نگرفته انجام به راحتی رسانی خدمات اصولی نباشد، و صحیح اساس معیارهاي

                                         
 مناسب وضعیت نشانگر باشد نزدیکتر صفر عدد به چه هر می باشد و یک تا صفر عدد بین VIKORمقدار مدل  1

  را در نظر گرفتیم. VIKORمدل ضریب معکوس  3لذا براي تعیین میانگین  .می باشد ناحیه آن در خدمات

  نواحیاسامی   درصد فراوانی  تعداد نواحی  مدل 3میانگین 

  1ناحیه   %20  1  متعادل 0,7 - 1 بین
   3 ناحیه  %20  1  متعادل "نسبتا 0,4 – 0,7بین 

  5و  4و  2نواحی   %60  3  نامتعادل  0,4کمتر از 
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است ممکن  حالت، این در شود. نمی شهر توزیع سطح در متعادل صورتبه نیاز شهروندان
: 1385پور، شود (هادي نیاز مشاهده مورد خدماتی فضاهاي و جمعیت پراکنش بین هایینابرابري

 و پراکندگی جمعیت بین پیرسون ارتباط همبستگی ضریب از استفاده با این پژوهش ). در110
   شود.می بررسی خدمات توزیع
  

  شهر بناب نواحی در خدمات رتبه و جمعیت رتبه بین پیرسون همبستگی ضریب  .6جدول 
 d 2 d  رتبه خدمات  رتبه جمعیت  تعداد خدمات  نفر)جمعیت(  ناحیه
  0  0  4  4  43  11004  1ناحیه 
  0  0  5  5  37  10905  2ناحیه 
  0  0  3  3  52  13270  3ناحیه 
  1  1  2  1  59  21786  4ناحیه 
  1  - 1  1  2  69  20335  5ناحیه 

  1394، : نگارندگانمنبع
푆                                     )11رابطه  = 1 − ∑  

  
푆 = 1 − = 0.9                                       

  
   به  Sتر باشد توزیع متعادل تر، و هرچه میزاننزدیک +1به  Sدر این روش هرچه میزان 

 به دست  Sمیزان شود،طور که مشاهده میگویاي عدم تعادل است. همان، تر باشدنزدیک -1
        Sشود، میزانطور که مشاهده میهمان باشدمی 9/0برابر با  بنابآمده براي نواحی شهر 

 بین معناداري رابطه دهدمیکه نشان  باشدمی 9/0 برابر با بنابآمده براي نواحی شهر  دستبه
 خدمات توزیع در مؤثر نقشیجمعیت،  افزایش یعنی دارد؛ وجود خدمات توزیع و جمعیتتعداد 
  .دارد شهري
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  شهري خدمات توزیع در برابري لحاظ بهنقشه پهنه بندي نواحی شهر بناب  .3 شکل

  1394، : نگارندگانمنبع
  

  تحلیل استراتژیک عدالت فضایی در شهر بناب
 یک هايضعف و هاقوت ارزیابی براي استراتژیک ریزي برنامه ابزار عنوان به ،SWOTمدل 
 مبدأ و منشأ. شودمی کاربرده به آن رویاروي محیطی تهدیدهاي و هافرصت همچنین سازمان،
 هومپري آلپرت به را آن و )Learned et al. 1965( گرددبرمی 1960 دهه به SWOTتحلیل 
 با ، 1970 و 1960 دهه در استانفورد دانشگاه در تحقیقاتی پروژه یک طی که دهندمی نسبت

 درآمدي پیش عنوان به نیز و گیريتصمیم مقدماتی مراحل در سازمان 500 داده از استفاده
اگر . شد اجرا گروهی و فردي کاربران توسط و طراحی استراتژیک مدیریت ریزيبرنامه براي

SWOT تنظیم براي خوب مبنایی و اساس یک تواندمی شود، کاربرده به صحیح طوربه 
روشی است. که تفکر سیستماتیک را دربردارد و  SWOT. به عبارتی روش کند فراهم استراتژي

ریزي شامل عیب شناسی جامعی از عوامل مربوط به تولیدات جدید تکنولوژي، مدیریت و برنامه
  ). Shrestha et al, 2004: 186می شود (
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 SOWT. ماتریس 7جدول 

  )365: 1379منبع : (فردآر، 
  

فرصت  7نقطه ضعف داخلی و تعداد  10قوت در برابر  7در شهر مطالعه شده، تعداد 
تهدید خارجی شناسایی و بررسی شده است. همچنین از طریق پرسشنامه،  7خارجی در برابر 

ها از نخبگان و کارشناسان و بندي گزینههاي عمده منطقه جهت اولویتها و محدودیتمزیت
، رتبه و نمره نهایی هر یک از نقاط 8و  7گمردم محلی ارزیابی شده است. در جداول شماره 

  بندي و تعیین ضریب اهمیت نشان داده شده است.، فرصت و تهدید جهت اولویتقوت، ضعف
دهد، عواملی چون دسترسی زیاد به مراکز درمانی و ) نشان می7همانطور جدول شماره (

بهداشت، وجود مراکز آموزشی متعدد در سطح شهر، روحیه کاري بالاي مردم شهر، بالا بودن 
ها و امکانات نظیر دانشگاه آزاد از مهم شهر، وجود پتانسیل تعداد فرهنگیان و تحصیل کردگان

اند. مکانیابی نامناسب ادارات در ترین نقاط قوت جهت عدالت فضایی در شهر بناب ذکر شده
هاي شهري ریزيحاشیه شهر نابرابري گسترده در توزیع خدمات شهري، کم توجهی در برنامه

هاي بین نواحی از لحاظ دسترسی به ود تفاوتاي، وجبه مطالعات و شناخت توسعه منطقه
  اند. عدالت فضایی در این منطقه بوده ترین نقاط ضعف جهت توسعهمات مهمخد

  
  
  

  

  عوامل درونی و بیرونی

  Sنقاط قوت 
1.  

  . نقاط قوت را فهرست کنید2
3.  

 Wنقاط ضعف 
1.  

  . نقاط ضعف را فهرست کنید2
3.  

  O –فرصت ها 
1.  

  . فرصت ها را فهرست کنید2
3.  

  SOاستراژي 
1.  

. با بهره جستن از نقاط قوت در 2
صدد بهره برداري از فرصت ها 

  برآیید

  WOاستراژي 
1.  

  . با بهره جستن از فرصت ها2
  . نقاط ضعف را از بین ببرید3

  T –تهدیدها 
1.  

  تهدیدها را فهرست کنید. 2
3.  

  STاستراژي 
1.  

  . براي احتراز از تهدیدات2
  . از نقاط قوت استفاده کنید3

  WTاستراژي 
1.  

  . نقاط ضعف را کاهش دهید2
  . از تهدیدات پرهیز کنید3
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 شهر بناب  -)IFE. ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(8جدول 

 : قوت عالی4: قوت معمولی        رتبه3: ضعف معمولی         رتبه2: ضعف بحرانی         رتبه1رتبه
  

گذاري بخش خصوصی و دولتی، بالاي سرمایه)، ظرفیت هاي 8باتوجه به جدول شماره (
هاي بالاي مشارکت مردم در توسعه خدمات شهري، افزایش سطح خدمات شهري براي ظرفیت

گذران براي ایجاد هماهنگی بین نیازهاي جمعیتی و خدماتی، ارائه تسهیلات تشویقی به سرمایه

عاد
اب

  

  موضوعات

  گروه اجتماع محلی  گروه خبرگان  گروه نخبگان

یت
هم

ب ا
ضری

  

به(
رت

4-1(  

مره
ن

  

ب 
ضری

یت
هم

ا
  

به(
رت

4-1(  

مره
ن

  

یت
هم

ب ا
ضری

  

به(
رت

4-1(  

مره
ن

  

 ها
وت

ق
  

دسترسی مناسب به مراکز درمانی و 
  316/0  4  079/0  304/0  4  076/0  312/0  4  078/0  بهداشتی

وجود مراکز آموزشی متعدد در سطح 
  304/0  4  076/0  292/0  4  073/0  308/0  4  077/0  شهر

  189/0  3  063/0  183/0  3  061/0  186/0  3  062/0  بالا بودن سطح خدمات فرهنگی شهر
وجود اماکن مذهبی گسترده در سطح 

  177/0  3  059/0  171/0  3  057/0  159/0  3  053/0  شهر

  213/0  3  071/0  308/0  4  077/0  292/0  4  073/0  روحیه کاري بالاي مردم شهر
درصد بالاي تعداد فرهنگیان و تحصیل 

  304/0  4  076/0  332/0  4  083/0  312/0  4  078/0  کردگان شهر

وجود مراکز امکانات دانشگاهی متعدد 
  304/0  4  076/0  296/0  4  074/0  316/0  4  079/0  در شهر

  807/1  -  50/0  787/1  -  50/0  886/1  -  50/0  826/1میانگین مجموع: 

 ها
عف

ض
  

دسترسی پایین به مراکز ورزشی و 
  047/0  1  047/0  043/0  1  043/0  041/0  1  041/0  تفریحی

کمیاب بودن فضاهاي پارکینگ در معابر 
  038/0  1  038/0  034/0  1  034/0  031/0  1  031/0  شهري

دسترسی ناچیز به مراکز پمپ بنزین در 
  031/0  1  031/0  036/0  1  036/0  031/0  1  042/0  سطح شهر

مکانیابی نامناسب ادارات در حاشیه 
  112/0  2  056/0  102/0  2  051/0  053/0  1  053/0  شهر

پایین بودن مراکز آتش نشانی در سطح 
  032/0  1  032/0  036/0  1  036/0  038/0  1  038/0  شهر

ها براي تخصیص عدم تشویق و معافیت
  049/0  1  049/0  047/0  1  047/0  106/0  2  053/0  بهینه امکانات در شهر

نابرابري گسترده در توزیع خدمات 
  122/0  2  061/0  128/0  2  064/0  122/0  2  061/0  شهري

کم توجهی در برنامه ریزي هاي شهري 
  138/0  2  069/0  142/0  2  071/0  128/0  2  064/0  به مطالعات و شناخت توسعه منطقه اي

هاي بین نواحی از لحاظ وجود تفاوت
  138/0  2  069/0  130/0  2  065/0  132/0  2  066/0  دسترسی به خدمات

اي کم جمعیت بودن مناطق حاشیه
  048/0  1  048/0  106/0  2  053/0  102/0  2  051/0  جدید شهر

  755/0  -  5/0  804/0  -  5/0  784/0  -  5/0  781/0میانگین مجموع: 
  607/2  جمع قوت ها و ضعفها
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ها ترین فرصتت فضایی مهممراکز خدماتی در مناطق با پراکنش محدود خدمات در زمینه عدال
ی اند. و سوداگري بالاي زمین و مسکن در اثر رشد ساخت و سازها، سلب سلامت روانبوده

     دسترسی نامتعادل و یکسان به خدمات، استفاده از  ساکنان نواحی از طریق تشدید در
ی از هاي بایر در تمام نواحی شهر براي رفع کمبودهاي خدمات رسانی، تخصیص بخشزمین

ترین درآمد حاصله از نواحی پردرآمد در نواحی کم در آمد جهت اصلاح ساختار به عنوان مهم
  اند.روي عدالت فضایی شهر بناب ذکر شدهتهدیدهاي پیش

 
  شهر بناب - )EFE. ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (9جدول 

  
  

عاد
اب

  

  موضوعات

  مردم محلی  خبرگان  نخبگان

یت
هم

ب ا
ضری

  

به(
رت

4-1(  

مره
ن

  

یت
هم

ب ا
ضری

  

به(
رت

4-1(  

مره
ن

  

یت
هم

ب ا
ضری

  

به(
رت

4-1(  

مره
ن

  

20
1

 ها
صت

فر
  

مجاورت با مراکز شهري بزرگ 
  276/0  4  069/0  189/0  3  063/0  186/0  3  062/0  مراغه و تبریز

وجود ظرفیت هاي توسعه 
  177/0  3  059/0  162/0  3  054/0  177/0  3  059/0  گردشگري در سطح شهر

سرمایه ظرفیت هاي بالاي 
گذاري بخش خصوصی و 

  دولتی
073/0  4  292/0  076/0  4  304/0  065/0  3  195/0  

هاي بالاي کشاورزي و ظرفیت
  296/0  4  074/0  201/0  3  067/0  204/0  3  068/0  باغداري در سطح شهر

هاي بالاي مشارکت ظرفیت
  304/0  4  076/0  324/0  4  081/0  296/0  4  074/0  مردم در توسعه خدمات شهري

افزایش سطح خدمات شهري 
براي هماهنگی بین نیازهاي 

  جمعیتی و خدماتی
086/0  4  344/0  083/0  4  332/0  079/0  4  316/0  

ارائه تسهیلات تشویقی به 
سرمایه گذران براي ایجاد 
مراکز خدماتی در مناطق با 

  پراکنش محدود خدمات
078/0  4  312/0  076/0  4  304/0  078/0  4  312/0  

  876/1  -  5/0  816/1  -  5/0  811/1  -  5/0  834/1 میانگین مجموع:

دها
هدی

ت
  

سوداگري بالاي زمین و مسکن 
  152/0  2  076/0  144/0  2  072/0  152/0  2  076/0  در اثر رشد ساخت و سازها

افزایش مستمر قیمت زمین و 
  140/0  2  070/0  145/0  2  074/0  063/0  1  063/0  مسکن در اثر بورس بازي

و امکان مقررات دست و پاگیر 
کاهش رغبت به سرمایه 

  گذاري
069/0  2  138/0  070/0  2  140/0  073/0  2  146/0  

افزایش رو به رشد آسیب هاي 
اجتماعی نظیر الکلیسم، اعتیاد 

  و ...
056/0  1  056/0  057/0  1  057/0  054/0  1  054/0  
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  شهر بناب -)EFE. ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (9جدول ادامه 

 : فرصت استثنایی4: فرصت عادي       رتبه3: تهدید عادي      رتبه 2: تهدید جدي     رتبه1رتبه

  
جهت سنجش عدالت فضایی پراکنش  SWOTبا توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل مدل 

) 9نواحی، راهبردهاي زیر در جدول شماره(ها میان جمعیت و خدمات شهري، و کاهش تفاوت
  گردد.ارائه می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عاد
اب

  

  موضوعات

  مردم محلی  خبرگان  نخبگان

یت
هم

ب ا
ضری

  

به(
رت

4-1(  

مره
ن

  

یت
هم

ب ا
ضری

  

به(
رت

4-1(  

مره
ن

  

یت
هم

ب ا
ضری

  

به(
رت

4-1(  

مره
ن

  

دها
هدی

ت
  

سلب سلامت روانی ساکنان 
نواحی از طریق تشدید در  
دسترسی نامتعادل و یکسان 

  به خدمات
077/0  2  154/0  073/0  2  146/0  071/0  2  142/0  

هاي بایر در استفاده از زمین 
تمام نواحی شهر براي رفع 
  کمبودهاي خدمات رسانی

078/0  2  156/0  076/0  2  152/0  072/0  2  144/0  

تخصیص بخشی از درآمد 
حاصله از نواحی پردرآمد ذر 

مناطق کم در آمد جهت اصلاح 
  ساختار

081/0  2  162/0  078/0  2  156/0  084/0  2  168/0  

  946/0    5/0  910/0  -  5/0  881/0  -  5/0  میانگین مجموع:
  746/2  مجموع فرصت ها و تهدیدها
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  . تحلیل استراتژیک عدالت فضایی در شهر بناب10جدول 
 SWOT فرصت ها تهدیدها

 (ST)استراتژي هاي  تنوعی 
ایجاد زیرساخت ها مانند در ـ تنوع بخشی و 

دمات و امکانات که در آن ها کمبود خ نواحی
ایجاد رغبت و انگیزه  جهتچشم گیر است، 

بین مردم نواحی شهر براي ماندن و دلبستگی 
  به محله و ناحیه خود

ـ تقویت همسویی با برنامه هاي توسعه 
  عمرانی شهرهاي همجوار

ـ تقویت تبلیغات و اطلاع رسانی به مسئولین 
درباره قابلیت هاي شهري به عنوان یکی از 

  کانون هاي جاذب جمعیت
ویژه به منظور استفاده بهینه ـ تدوین قوانین 

 ها و جلوگیري از تخریب آنهااز پتانسیل
ـ توسعه و تجهیز امکانات ورزشی و تفریحی 
بخصوص در نواحی شهر که درصد پایینی  از 

  اند.این کاربري ها را به خود اختصاص داده

 (SO)استراتژي هاي تهاجمی و رقابتی 
استفاده از پتانسیل هاي منطقه در جهت  -

رفع اختلافات فاحش بین نواحی و مناطق 
  شهر

استفاده از مکانیزم هاي تعرفه اي براي -
تخصیص بهینه امکانات در شهر از طریق 

  تشویق ها و معافیت ها
ـ بهره مندي از نیروي هاي محلی جهت 
تشکیل نهادهاي مردمی به منظور ارائه 

 خدمات بهینه تر به مردم 
اد فرصت ـ تقویت سرمایه گذاري براي ایج

هاي شغلی براي مردم محلی با توجه به 
قابلیت هاي موجود شهر و جلوگیري از 

 مهاجرت به شهرهاي بزرگتر نظیر تبریز

 ها
وت

 ق
 (WT)استراتژي هاي تدافعی 

ـ جلب مشارکت و همیاري مردم محلی در 
 پایدارسازي منابع طبیعی، فرهنگی و تاریخی

ـ فرهنگ سازي در بین مردم در استفاده 
  مناسب از خدمات و امکانات موجود شهر

ـ اصلاح ساختاري تخصیص بودجه و برنامه 
  جهت توزیع مناسب خدمات

ـ اصلاح ساختار با هزینه نمودن بخشی از 
درآمد حاصله از نواحی پردرآمد در نواحی 

  محروم شهر

 (WO)استراتژي هاي بازنگري 
ـ تهیه مستند و فیلم از جاذبه هاي متنوع 

آن جهت جذب گردشگر و  شهر و تبلیغ
  توسعه گردشگري

ـ تقویت مراکز خرید خدمات رسانی از طریق 
  ارائه تسهیلات تشویقی 

بازنگري به نحوه توزیع زیرساخت ها و 
 امکانات و اولویت دهی به مناطق فاقد آنها

ـ انجام مطالعات و تحقیقات علمی به منظور 
شناسایی و زنده سازي فضاهاي حاشیه اي و 

  یافته شهرتوسعه ن
ـ بازتوزیع خدمات عمومی با توجه به نیاز 

 ساکنین

 ها
عف

 ض

  
   IE) (اي داخلی و خارجی ماتریس چهار نقطه

براي تجزیه و تحلیل همزمان عوامل داخلی و خارجی از ماتریس عوامل داخلی و خارجی 
هاي ارزیابی استفاده شده است. براي تشکیل این ماتریس، بایستی نمرات حاصل از ماتریس

عوامل داخلی و خارجی را در ابعاد افقی و عمودي این ماتریس قرار داد تا جایگاه آن مشخص 
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). ماتریس 105: 1388هاي مناسبی را اتخاذ نمود (کردنائیج و همکاران، گردد و بتوان استراتژي
ن نمرات در اي می باشد. در ماتریس چهارخانه اي ایمورد مطالعه این تحقیق از نوع چهارخانه

شود. با توجه به ماتریس ) تعیین می4الی 2,5) و قوي (2,5الی  1یک طیف دو بخشی ضعیف (
قرار دارد. بنابراین باید استراتژي  IIIداخلی و خارجی، جایگاه جمعیت و خدمات در خانه شماره 

  تهاجمی (رقابتی) جهت توسعه عدالت فضایی در نواحی شهري شهر استفاده شود. 
  

  
  . نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی4 شکل

 
  جمعبندي و نتیجه گیري  -5

 شهرها در ییفضا و یاجتماع عدالت برقراري مستلزم توسعه و عدالت، که نیا رشیپذبا 
 درآمد، کم اقشار ريیپذبیآس کاهش اقتصادي، ،یاجتماع هاينابرابري رفع نیبنابرا است،

 که هستند اموري جمله از شهروندان یاساس ازهايین به توجه امکانات، و خدمات نهیبه عیتوز
به  شدن، شهري روند، توسعه حال در کشورهاي در. ندیافزایم داریپا توسعه به نگرش تیاهم بر

 به است؛ بوده مواجه شهري قوارهیب رشد با تیجمع پراکنش و یخدمات هايتعادل دلیل عدم
 اجتماعی با -هاي فضاییتعادل عدم شکل به ناموزون، رشد این از حاصل داريیناپا که طوري

 هاي زیستیو آلودگی محلی حاکمیت ضعف غیررسمی، اشتغال شهري، اسکان و فقر نمودهاي
شود که توزیع بهینه خدمات و بنابراین پایداري درشهرها زمانی محقق می. است شده نمایان

صورت گیرد. هدف این تحقیق نیز شناسایی نحوه امکانات در شهرها مطابق نیازهاي جمعیتی 
توزیع خدمات و امکانات شهري در نواحی پنج گانه شهر بناب و ارزیابی عدالت اجتماعی در این 

، TOPSIS هايمدل کاربست از حاصل نتایجدهد که شهر بوده است. پژوهش حاضر نشان می
VIKOR  وWASPAS، ،(ادغام) دو رتبه سه ناحیه ،کی رتبه یک ناحیه براي و روش ترکیبی، 

 قرار)  محرومترین(پنج  رتبه ناحیه دو تینها درو  رتبه چهار ، ناحیه چهارسه رتبه ناحیه پنج
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و عوامل  607/2، امتیاز عوامل درونی برابرEFAو  IFAبا توجه به نتایج ماتریس هاي  .اند گرفته
اتخاذ گردد که با استفاده حاصل شد که نشان می دهد بایستی راهبردهایی  746/2بیرونی 
 این گانهپنج  مناطق. در کل، پرداخت پیشرو تهدیدهاي با مقابله به موجودقوت هاي  از حداکثر

 لحاظبه  که طوري به ،بوده متفاوت توسعه منتخب خدمات از برخورداري میزان لحاظ از شهر
و از نظر نسبتاً متعادل خدمات، هیچ کدام از نواحی در سطح متعادل کامل نبوده،  از برخورداري

مشخص  5و  4، 2و به لحاظ نامتعادل بودن از خدمات، نواحی  3و1بودن از خدمات نواحی 
   گردد:شدند. با توجه به آنچه که گفته شد، راهبردهاي زیر در راستاي بهبود شرایط پیشنهاد می

باشد که  اي گونه به باید گذاري سرمایه الگوهاي فضایی، یابی سازمان مهم اصل به توجه) 1
 به پاسخگویی عدم که چرا باشد؛ بناب شهري نواحی در ساکن جمعیت نیازهاي پاسخگوي

 ساختار اجتماعی، عدالت اصل نکردن لحاظ و برخوردار کمتر و محروم ساکنان نیازهاي
    .زد خواهد هم بر را پایدار توسعه بر مبتنی سالم شهر طبیعی و انسانی اکولوژیکی

ناحیه  محرومترین عنوان بهخدمات  نظر از 2ناحیه  مطالعه، مورد گانهپنج  نواحی بین از) 2
 این در مذکور خدمات وضعیت بهبود و تقویت به اساسی توجه لزوم بنابراین .است شده شناخته

  .گردد می پیشنهادبناب  شهر آتی هايریزيبرنامه در ناحیه
شهري، باید بر اساس سطح نیازمندي حال  یابی، توزیع و تخصیص بودجه براي خدماتمکان) 3

سطح برخورداري ساکنان نواحی با سطح نیازمندي  که ايباشد؛ به گونه و آینده ساکنان شهر
  آنها تطابق داشته باشد.

 به جغرافیایی اطلاعات سامانه مانند مدیریتی و اطلاعاتی نوین هايسامانه از گیريبهره) 4
  .نیازها و کمبودها میزان از آگاهی و شهر ترمطلوب مدیریت منظور

ازقبیل نیاز،  انسانی، معیارهاي اساس بر باید شهر گوناگون نواحی به رسانی خدمات ) نحوه5
  شود. پایه ریزي و اولویت استحقاق

 محلات در ساکن افراد نیازهاي رفع به دهیاولویت و شهر یلیصتف طرح در بازنگري لزوم) 6
  .محروم
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