
www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 ريــــزي محيطــــي  جغرافيــــا و برنامــــه 
 

ــال  ــاپي 24س ــماره 49، پي ــ، 1، ش  1392 اربه
  

  
 

  E-mail: kh.bazi@yahoo.com                                                                                        09155421724نويسنده مسؤول: *
 

  تحليل پراكنش مكاني خدمات شهري بر مبناي خواست مردم 
 (مطالعه موردي: شهر استهبان)
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، ايـران ريزي شهري، دانشـگاه زابـل، زابـل    ارشد جغرافيا و برنامه كارشناس

   

  
 201-214صص ، 20/12/1390پـذيرش:  31/2/1390وصـول: 

 

  چكيده
خدمات شهري به عنوان ابزار مديريت توسعه شهري و عامل اصلي تداوم حيات شهري است كه بـدون آن زنـدگي شـهروندان از    

. اسـت ز اهميت زيادي برخـوردار  ريزي شهري اماند. پراكنش بهينه و اصولي آن منطبق با خواست مردم در فرآيند برنامهفعاليت باز مي
. در اين پژوهش با استفاده از استترين هدف پژوهش حاضر مطرح بر اين اساس، تحليل پراكنش مكاني خدمات شهري به عنوان مهم

هاي مربوطه، مشاهدات ميداني و پرسشنامه بـه تحليـل و ارزيـابي خواسـت سـاكنان محـالت       اي، مراجعه به سازمانمطالعات كتابخانه
مورد تجزيه و تحليل قـرار گرفتـه    SPSSختلف شهر استهبان در زمينه خدمات شهري پرداخته شده كه با استفاده از نرم افزار آماري م

انـد و  دهد كه؛ در توزيع خدمات شهري (در ايجاد و توسعه خدمات) مردم مشـاركت انـدكي داشـته   هاي پژوهش نشان مياست. يافته
هاي مرتبط با خدمات شهري نيز هيچ گونه نظر سنجي از مردم در زمينه كمبود خـدمات شـهري در   نهمچنين شهرداري و ساير سازما

توان نتيجه گرفت كه در مي ،اينراند و خدمات شهري نياز مردم شهر را در حد كمي برآورده ساخته است. بنابشهر استهبان انجام نداده
ه نشده است. در پايان ايـن تحقيـق راهكارهـايي جهـت توزيـع عادالنـه       توزيع خدمات شهري در شهر استهبان به خواست مردم توج

       ها ارائه گرديده است.تر شهروندان از انواع خدمات شهري و رفاه آناستفاده مطلوب خدمات شهري به منظور
    .توزيع عادالنه، توسعه شهري، نيازسنجي، شهر استهبان ي كليدي:ها واژه

  

  مقدمه  -1
   طرح مسأله -1-1

ي شـهرها در افزايش جمعيـت   با هاي اخيردهه در
معيـت  ج طبيعـي  عامل رشـد  دوكشور كه تحت تأثير 

بـه   ييانمهاجرت شهرهاي كوچـك و روسـتا   شهرها و
ايـن عمـل بـه    سـت،  بـزرگ بـوده ا   شهرهاي ميـاني و 

اي انجام گرفته كه متناسب با آن فضاهاي شـهري   گونه
 هــاي مــورد نيــاز تجهيــز نشــده اســت. زيرســاخت و

پـي   ترين اثري كه رشد شـتاب آلـود شـهرها در    عمده

به هم ريختگي فضايي و رشد نابسامان، توزيـع   داشته،
هـاي  يابيها و مكانها، نابرابري سرانهناعادالنه كاربري

بهـم خـوردن نظـام توزيـع     نامناسب و مطالعه نشده و 
شـهرهاي   همـه  در اين امر به نـوعي خدمات است كه 
 ،). بنـابراين 4: 1386(شفيعي،  خورد ايران به چشم مي
يابي به عدالت اجتماعي رعايت اصـول  به منظور دست

مربوط به تعادل فضـايي و پـراكنش معقـول خـدمات     
شهري، امري است الزامي كه بايد بيش از پـيش مـورد   
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اي قــرار گيــرد ريــزان شــهري و منطقــهتوجــه برنامــه
     ).146: 1380(نسترن، 

  اهميت و ضرورت تحقيق -1-2
مروزه با گسترش شهرنشيني مقوله خدمات شهري ا

ريـزان و  و كيفيت آن مورد توجـه متخصصـان، برنامـه   
شهروندان قـرار گرفتـه و بـدين لحـاظ اساسـاً طـرح       
مباحث خدمات شهري بـا توسـعه شهرنشـيني همـراه     
بوده است. گذشته از نوع و ماهيت خدمات شهري كه 

اري و خود متأثر از ساختارهاي اقتصـادي، سياسـي، اد  
حتي اقليمي داراي اشكال مختلـف و متفـاوتي اسـت،    

هـاي  خدمات شهري همواره به عنوان يكي از شاخص
(وزارت كشور، بارز مدنيت از ديرباز مطرح بوده است 

1380 :99.(  

يكـي از شـهرهاي خطـي و     عنوانه ب استهبانشهر 
عامل ارتباطي استان فارس و استان كرمان پس از دهـه  

 ي فيزيكـي زايش جمعيـت و توسـعه  به سبب اف 1350
ـ  در ي خدمات شـهري، عالوه بر توزيع ناعادالنه مين أت

 از .مشكالت جدي مواجه اسـت  بانيز خدمات شهري 
در اين شـهر   مشكالت مواردي كه باعث تشديد ديگر

جهـت   شهرستانتر ترغيب اهالي نقاط محروم ،گرديده
ل از امكانات و خدمات شهري به دليل نقطه ثقاستفاده 

 .منطقــه و خــدمات رســاني بــه كــل شهرســتان اســت
 تنهـا مـردم   آن است كـه،  نشان دهندهاين امر  بنابراين،

اســتفاده  خــدمات شــهر كــه از نيســتند شــهر اســتهبان
گيري ساير اقشار اجتماعي از ديگـر   بلكه بهره كنند، مي

تناسـب  عـدم   نيز دليل ديگري بـر  شهرستانشهرهاي 
در ايـن شـهر   ي خـدمات شـهر  توزيع فضايي متناسب 

ـ أاين امـر مسـ   باشد.مي را  مين عـدالت اجتمـاعي  أله ت
 بايـد گفـت   ايـن راسـتا   در ثير قرار داده است.أتحت ت

جايـابي بهينـه عناصـر كالبـدي      و عدم تخصيص فضا

شـهر   در هـاي موجـود  ترين چـالش مهم شهر، يكي از
؛ كـه در ايـن تحقيـق بـه     آيـد به حسـاب مـي   استهبان

الش و راهكارهـاي بهينـه   چگونگي مواجهه با ايـن چـ  
 گزيني و تعديل آن پرداخته شده است.

  اهداف تحقيق -1-3
با توجه به روش شناسي تحقيق، اهـداف پـژوهش   

  گردد:حاضر بدين صورت بيان مي
   ــهري ــدمات ش ــاني خ ــدگي مك بررســي پراكن

  استهبان بر اساس خواست مردم.
 ها در زمينـه خـدمات   شناسايي نيازها و اولويت

  استهبان.شهري در شهر 
  ي تحقيق فرضيه -1-4

بر اساس اهداف تحقيق و بـا توجـه بـه ادبيـات و     
ي تحقيق بدين صورت مطرح چارچوب نظري، فرضيه

  گردد:مي
    در توزيع خدمات شهري استهبان بـه خواسـت

  مردم توجه نشده است.
  تحقيق پيشينه -1-5

بــا كنكــاش در متــون و ادبيــات موجــود مالحظــه 
ن تحقيق حاضر (تحليل پراكنش گرديد تحقيقي با عنوا

مكــاني خــدمات شــهري بــر مبنــاي خواســت مــردم) 
صورت نگرفته است. در ادامه اين مبحث به برخـي از  

  گردد:ترين مطالعات انجام شده اشاره ميمهم
  تحقيقات داخلي -

ــاران ( ــي و همك ) در پژوهشــي تحــت 1385فقيه
گويي در شهرداري تهـران: پژوهشـي   عنوان نظام پاسخ

مون چگـونگي ارائـه خـدمات شـهري و رضـايت      پيرا
گـويي شـهرداري   شهروندان به بررسـي مسـأله پاسـخ   

تهران به ارباب رجوع و شـهروندان پرداختنـد. نتـايج    
گويي شهرداري ها نشان داد كه مسأله پاسخپژوهش آن
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اي چـالش برانگيـز و در   تهران به ارباب رجوع، مسأله
هـاي  نقصان ها وخور توجهي است كه داراي نارسايي

توانـد در جهـت   و همچنين اين نتايج مي استزيادي 
گـويي در شـهرداري   بهبود و ارتقـاي وضـعيت پاسـخ   

            تهران مورد استفاده قرار گيرد.

) در پايـان نامـه دكتـري    1383نفيسه مرصوصـي ( 
عنوان تحليل فضايي عدالت اجتماعي در شـهر   باخود 

ران) عملكـرد  تهـ تهـران (مطالعـه مـوردي: شـهرداري     
تهران به عنـوان يـك نهـاد دولتـي مـوثر در       شهرداري

مديريت شهري را از طريق تحليل همبستگي درآمـدها  
هـاي فقـر و توسـعه مـورد     هاي آن با شاخصو هزينه

بررسي قرار داد. نتايج تحقيق نشانگر رابطه معنادار بين 
هاي فقـر و  ها و درآمدهاي شهرداري با شاخصهزينه

هـا گـاهي در   به طوري كه اين شـاخص توسعه است. 
ها مـوثر  جهت افزايش و گاهي در جهت كاهش هزينه

  اند.  بوده
عنـوان   بـا ) در پژوهشـي  1387وارثي و همكاران (

توزيع تطبيقي خدمات عمومي شهري از منظر عـدالت  
اجتماعي (مطالعه موردي: زاهدان) به بررسي وضعيت 

اسـب  جمعيت در مناطق شهري زاهدان و چگونگي تن
آن با خدمات شهري پرداختنـد. نتـايج تحقيـق نشـان     

دهـد كـه توزيـع خـدمات عمـومي شـهر زاهـدان         مي
ساز و كار توزيع خدمات  نامتعادل است و تنها با ارائه

توان بـه تعـادل   برابر و متناسب با نيازهاي جمعيتي مي
   در سطح شهر زاهدان رسيد.

  
  
  
 
  

  تحقيقات خارجي -
اي تحت عنوان ارزيـابي  الهدر مق 2007در سال  1اُه

بـه   GISهاي شهري با اسـتفاده از  توزيع فضايي پارك
هاي شـهري در سـئول پرداختـه و    توزيع فضايي پارك

هـاي شـهري در   نهايتاً به اين نتيجه رسـيده كـه پـارك   
سئول متناسب بـا ميـزان جمعيـت، تـراكم، توسـعه و      

      اند.كاربري اراضي توزيع نشده
در پژوهشي تحت عنوان  2008در سال  2النگ فرد

هاي تخمين دسترسي بـه  توزيع جمعيت شهري و مدل
هاي توزيـع جمعيـت بـر    خدمات به بررسي تأثير مدل

پرداختـه   GISي روي قابليت دسترسي مكاني بر پايـه 
هـاي مختلـف انـدازه گيـري     است و كاربردهاي مـدل 

   دهد.ميزان دسترسي به خدمات عمومي را نشان مي
اي تحـت عنـوان   در مقالـه  2009ال در س 3استوور

خدمات محيط شهري و دولت در اوگاندا بـه بحـث و   
هاي آينده براي مديران اوگانـدا  بررسي در زمينه گزينه

براي فراهم كردن موثرتر و پايـدارتر خـدمات محـيط    
  پردازد.شهري مي

  روش تحقيق  -1-6
تحليلي و مبتني بـر   -روش تحقيق حاضر توصيفي

ــات كتابخا ــهمطالع ــنامه،   -اي ن ــزار پرسش ــنادي، اب اس
هـاي مربوطـه اسـت. بـا     مصاحبه و مراجعه به سازمان

آوري اطالعـات، در  هـاي موجـود گـرد   توجه به روش
هـاي زيـر جهـت جمـع آوري     تحقيق حاضر از روش

  اطالعات استفاده گرديده است كه عبارتند از:

                                                     
1. Oh  
2. Lang ford  
3. Oosterveer  
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در روش مستقيم جهت اطـالع از توزيـع خـدمات    
است مردم و نظرات و پيشـنهادات  شهري بر مبناي خو

  اي تنظيم گرديده است.آنان پرسشنامه
ــا در روش دوم يعنــي روش هــاي غيــر مســتقيم، ب

توجه به چارچوب نظري تحقيق از اين روش اسـتفاده  
هــا و گرديــده اســت. يعنــي بــا مراجعــه بــه كتابخانــه

ها، ادارات و مطالعه اسناد و مدارك موجود در  سازمان
ريزي شهري و خدمات شهري اطالعاتي هرابطه با برنام

آوري شده است. در زير مراحل انجام تحقيق بـه  جمع
  وضوح شرح داده شده است:

مرحلـــه اول: مـــروري بـــر منـــابع، تحقيقـــات و 
هاي صورت گرفته در ارتباط با موضوع مـورد   پژوهش
  پژوهش.

مرحله دوم: مشخص كردن محالت مـورد مطالعـه   
هاي خواست ساكنين محلهبر روي نقشه براي ارزيابي 

  در زمينه خدمات شهري.  شهري
  مرحله سوم: 

الف) تبيين خواست مردم در زمينه خدمات شهري 
آوري اطالعـات در ايـن زمينـه نيـاز بـه      كه براي گـرد 

طراحي پرسشنامه بوده كه اين مهم صورت پذيرفتـه و  
براي ارزيابي متناسب بودن خدمات شهري با خواست 

از هـر  پانزده محله شهر اسـتهبان (  مردم، شش محله از
گرديد. محالت منطقه شهر استهبان، دو محله) انتخاب 

مكاني و  –اي گيري خوشهمورد نظر به صورت نمونه
ها و طـرح  بر اساس شرايط اجتماعي و اقتصادي محله

يك محله ثروتمند تفصيلي شهر استهبان، از هر منطقه، 
با اسـتفاده از  و انتخاب گرديد  و يك محله فقير نشين

دست ه ب 300فرمول عمومي كوكران حجم نمونه عدد 
پرسشنامه در بـين سـاكنين محـالت     300تعداد  آمد و

 مورد نظر توزيع شد.

مرحله چهـارم: تجزيـه و تحليـل: بـراي تجزيـه و      
 اسـتفاده  SPSSهاي پرسشنامه از نرم افزار تحليل داده

  گرديد.
  راهكارهاگيري، پيشنهادات و مرحله پنجم: نتيجه

  هاي پژوهشمعرفي متغيرها و شاخص - 7- 1

  
  مدل تحليلي متغييرهاي پژوهش -1 شكل

  محدوده پژوهش  -1-8
در قسمت مركزي شهرستان استهبان  1شهر استهبان

متر از سطوح دريـا   1767بر روي دشتي بلند به ارتفاع 
فيـائي ايـن   ). موقعيـت جغرا 2قرار گرفته است (شكل 

دقيقه طول شرق نصـف النهـار    4درجه و  54شهر در 

                                                     
1. Estahban  

دقيقه عرض شـمالي واقـع    12درجه و  29گرينويچ و 
تـا   2گرديده است. اين شهر در دره باريكي به عرض 

كيلـومتر (از كشـتارگاه در    5متر و طول حـدود  كيلو 4
ريز) قـرار دارد  جاده شيراز تا دانشگاه آزاد در جاده ني

(برهـانين) و از جنـوب بـه كـوه     به كـوه  كه از شمال 
گردد (مهندسـين مشـاور طـرح و    مي(داردان) محدود 

  ).25 :1376تدوين، 

 متغييرهاي موثر بر تناسب توزيع خدمات شهري با خواست مردم

مشاركت در ايجاد و توسعه
 خدمات شهري

برآورده شدن نياز به 
 خدمات شهري

عدالت در توزيع 
 ريخدمات شه

 

 به همكاري با شهرداريتمايل 
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 )1389شهر استهبان در استان و كشور(منبع: نگارندگان،  موقعيت -2شكل 

  

جامعه آماري تحقيق حاضر شـامل شـش محلـه از    
. از هر منطقـه شـهر،   استي شهر استهبان پانزده محله

محلـه بــر اسـاس وضــعيت اجتمـاعي و اقتصــادي    دو 
هـاي  ن محلـه ا(سطح سواد، شغل، ميزان درآمد) سـاكن 

مورد مطالعه در طرح تفصيلي شـهر اسـتهبان انتخـاب    
  . گرديد

هاي مورد مطالعه در اين پژوهش عبارتنـد از:  محله
محله اهر، نقش فاني (در منطقه يـك)، محلـه مصـلي،    

جوي قلعه و وكيل هاي خلوت (در منطقه دو) و محله
) موقعيت منـاطق و  3آباد در منطقه سه شهري. شكل (

  دهد.هاي مورد مطالعه را نشان ميمحله

  
 )1389هاي مورد مطالعه (منبع: نگارندگان،موقعيت مناطق و محله -3شكل 
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  ها و مباني نظري مفاهيم، ديدگاه -2
  تعاريف و مفاهيم  -2-1

  1پراكنش مكاني -2-1-1
جغرافيدانان، جغرافيـا را علـم پراكنـدگي    برخي از 

داننـد. هـم اكنـون مفهـوم پراكنـدگي، متـرادف بـا        مي
شـود.  فضـايي بـه كـار گرفتـه مـي      -پراكندگي مكاني

اي از هـا، مجموعـه  فضـايي پديـده   -پراكندگي مكـاني 
(طبيعـي   هايهاي عيني است. هر يك از پديدهواقعيت

لـل  . عاسـت و انساني) داراي محل استقرار مشـخص  
الگويابي، كيفيـت پخـش و در    –پيدايش، سير تكويني

هـاي طبيعـي و   نهايت ميزان تأثير گـذاري ايـن پديـده   
انساني در شيوه زنـدگي مـردم، بـه مفهـوم پراكنـدگي      

    ).7 :1374بخشد (شكوئي، اي مياعتبار علمي شايسته
  2خدمات شهري -2-1-2

هاي غير عمرانـي  خدمات شهري عبارت از فعاليت
مستقيماً توسط شـهرداري بـه منظـور ايجـاد      است كه

مطلوبيت در كالبد شهر و رفاه حال شـهروندان انجـام   
  ).17 :1379شود (مهندسين مشاور آرمان شهر، مي

  ها و مباني نظري ديدگاه -2-2
 ديدگاه مشاركت -

هاي لغـت عمـدتاً بـه معنـاي     مشاركت در فرهنگ
شركت كردن بـا يكـديگر در انجـام كـاري و شـريك      

دن در منـافع كـار آورده شـده اسـت. مشـاركت در      ش
فرهنگ معين به معني شريك و سهيم شدن و شـركت  

ــت و واژه  ــده اس ــردن آم ــاون،  ك ــون تع ــايي همچ ه
مترداف بـا   همياري نيز از مفاهيمخودياري، همكاري، 

  آن ذكر شده است.

                                                     
1. Place distribution  
2. Urban services  

ريزي سنتي با هدف تخصـيص زمـين بـراي    برنامه
معابر شهري پـس از   ها وها، فعاليتاحداث سكونتگاه

جنگ جهـاني دوم شـكل گرفـت. ايـن امـر از طريـق       
بندي كاربري زمين با تصويب و اجراي ضـوابط  منطقه

و مقررات خاص تحقق يافت. در اين شـيوه، اهـداف،   
هـا،   هاي مربوط به طرها، استانداردها و كاربرياولويت

هاي مختلـف اجتمـاعي تعيـين    بدون مشورت با گروه
شـد (بـه   ريزي مينا كه براي مردم برنامهشد. به اين مع

). بـا  23: 1377جاي مردم) (مهندسين مشاور شارمند، 
هـاي  گذشت زمان و بروز مشكالت فـراوان در طـرح  
ريـزي  توسعه، در دهه شصت و هفتاد مـيالدي، برنامـه  

مشاركتي بـه دليـل مداخلـه مسـتقيم مـردم در فراينـد       
گرفت. ايـن   ها در مركز تحوالت دنيا قرارگيريتصميم

هـاي  هاي فـراوان بـين نظريـه   نظريه حاصل كشمكش
ريـزي  ريـزي فيزيكـي، برنامـه   كالسيك ماننـد: برنامـه  

 .:1983 218ريـزي سيسـتمي بـود (   عقاليي و برنامـه 

(Klosterman,  .  
ها توانايي حل مشكالت جامعـه شـهري   اين نظريه

هـا، در عمـل از   را از طريق تهيه، اجرا و ارزيابي طرح
دنـد. در عـين حـال مـردم خواسـتار پـاراديم       دست دا

جديدي بودند كه مردمـي بـودن، مشـاركت، انعطـاف     
ساز بودن را در روند تهيه گو بودن و كارپذيري، پاسخ

-ها اساس كار خود قرار دهد. در اين راستا برنامهطرح

). Healy, 1992: 148ريزي مشـاركتي شـكل گرفـت (   
شتاد، عموماً جنبش مشاركت عمومي در دهه هفتاد و ه

در تكاپوي دريافت خواست و اراده مردم هدايت شد. 
هـاي  ترين تكنيك، شـناخت خواسـته  در اين زمان مهم

: 1381ريزان بود (بيير و هيگينـز،  مردم به وسيله برنامه
تـر آن  ريزي رئاليسـتي، مناسـب  ). از ديدگاه برنامه249

ريــزي مشــاركتي، در ســطح واحــد اســت كــه برنامــه
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). بهره گيـري  17: 1378نجام شود (مزيني، همسايگي ا
نظـم  اي هر چند كه آن جامعه بياز مردم در هر جامعه

هـا بـه   باشد، راه مشاركت مردم جهـت تفـويض ايـده   
هاي مشـورتي، اظهـارات   ريزان را از طريق كميتهبرنامه

كنـد  هاي آموزشـي امكـان پـذير مـي    شفاهي و كارگاه
با مشاركت فعاالنـه  ). به عبارت ديگر 92: 1376(ترنر، 

هـا، اهـداف و   و داوطلبانه مردم، فرايند تدوين سياست
هاي موثر در محيط زندگي به طور مستقيم شـكل  طرح
  ).  wihick, 1999: 85گيرد (مي

  اهداف مشاركت مردمي
دو ديدگاه عمده درباره اهداف كلـي   ،به طور كلي 

مشاركت مردمي وجود دارد: ديـدگاه اول بـر پـذيرش    
نظرات مردم در تدوين و اجراي برنامه تأكيـد   عقايد و

نمايد و ديدگاه دوم بيشتر از نظرات مديران اجرايي مي
كنـد. در ديـدگاه اول بـراي مـردم     و اداري حمايت مي

هـا و  هـا، طـرح  اي در تبيين سياسـت نقش تعيين كننده
تصميمات قائل شده است تا ارائه خـدمات بـه مـردم    

يدگاه دوم مردم به عنـوان  پيشرفت پيدا كند. ليكن در د
هـاي  يابي دولت بـه اهـداف طـرح   ابزاري جهت دست

 گردند. اي خود تلقي ميتوسعه

ــع    ــي در واقـ ــاركت مردمـ ــلي مشـ ــدف اصـ هـ
-نيرومندسازي يا توانمندسازي اقشار مردم به ويژه رده

هاي زيرين جامعه است، به طوري كه فرهنگ سكوت 
  ود. رشكند، حاشيه نشيني از بين ميدر هم مي

مشاركت از نظر چگونگي دخالت مـردم: از جنبـه   
تأثير گذاري و دخالت در امور محوله بـه آنـان بـه دو    

 شوند:دسته تقسيم مي

مشاركت مستقيم: در ايـن نـوع مشـاركت مـردم      -
هـا و  گيـري برنامـه  مستقيماً و بدون واسطه در تصميم

هاي پروژه دخالت دارند. به طوري كه تأثيرات فعاليت
  طور مستقيم مشهود است.  آن به
مشاركت غير مستقيم: مشاركت مـردم در امـور و   -
هاي محلي به صورت غيـر مسـتقيم   ها و فعاليتبرنامه

گيرد. يك شكل از اين نوع مشاركت اغلب صورت مي
هــاي صــنفي، از طريــق نماينــدگان مــردم در اتحاديــه

  ؛گيردها و غيره صورت ميهاي مردمي، تعاونيتشكل
هاي نظريه نوگرا پيرامون استقرار كاربري ديدگاه -

  ؛خدماتي
هاي اصلي تفكر نوگرا تأكيـد بـر   برخي از مشخصه

تــأمين نيازهــاي بيولوژيــك انســان، تــأمين بهداشــت، 
بنـدي شـهر بـر حسـب     اهميت عنصر مسكن و طبقـه 

. نوگرايان مفهومي را به عنـوان ضـمايم   استعملكرد 
هـاي غيـر   مسكن معرفي كردند كه به مفهـوم كـاربري  

يـابي  مسكوني است كه بايد در مناطق مسكوني مكـان 
شوند. رفتار مدني و روابط اجتماعي انسان احتياج بـه  

ــه وســيله  تعــدادي ســرويس هــاي مكمــل دارد كــه ب
توان به شوند كه ميموسسات خارج از خانه تأمين مي

ها عناصر تبعي مسكن اطالق نمـود. ايـن اطـالق از    آن
هاي خدمات ياد شده جزئـي  اين رو است كه سرويس

از زندگي روزمره هستند كه بايد در دسـترس همگـان   
معينـي  ها بـيش از حـد   اگر فاصله آن بنابراين، باشند. 

باشد، به علت تداوم نياز، موجب زحمت و فرسـايش  
هـا عبارتنـد از:   شـوند. ايـن سـرويس   جسم و روح مي

ز توزيع كاال و خدمات مورد نياز روزمـره، مركـز   مراك
   ).36: 1381(رضويان،  يمات درمانخد

   ي پژوهشهايافته -3
  خصوصيات جامعه آماري  -3-1

محله بوده است كـه   6كل جامعه آماري اين تحقيق
ــا  ــر از آن 300ب ــب  نف ــه در قال ــه صــورت نمون ــا ب ه
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درصـد از افـراد    4/51پرسشنامه مصاحبه شده اسـت.  
 9/20انـد.  درصد ديگر زن بـوده  6/48پاسخگو مرد و 

 3/35درصـد دولتـي،    38د اين افراد شـغل آزاد،  درص
  اند.درصد) بيكار بوده 8/5درصد محصل و بقيه (

 50درصد زيـر ديـپلم،    9/27تحصيالت اين افراد، 
 8/2درصد ليسانس و 3/19درصد ديپلم و فوق ديپلم، 

درصـد   3/39اند. درصد نيز فوق ليسانس و باالتر بوده
سـاله،   35تـا   25 درصـد  7/35ساله،  25اين افراد زير 

 55تا  45درصد ديگر  9/7ساله و  45تا  35درصد  15
  اند.ساله بوده 65درصد) باالي 1/2ساله و بقيه (

هاي پرسشـنامه در  در ادامه به تجزيه و تحليل داده
زمينه تحليل پراكنش مكاني خدمات شهري بـر مبنـاي   

طـرح شـده در    پرسشـنامه  پردازيم.خواست مردم مي
. اين طيف از پـنج قسـمت   استقالب طيف ليكرت 

مسـاوي تشـكيل شــده اسـت و محقــق متناسـب بــا     
موضوع تحقيق تعدادي گويه در اختيار پاسخگو قرار 

ي آن مشـخص  دهد تـا گـرايش خـود را دربـاره    مي
هاي طيف تواند به هر يك از قسمتنمايد. محقق مي

اص دهـد (حـافظ نيـا،    اختصـ  5تا  1هايي از شماره
). در پــژوهش حاضــر، بــر اســاس طيــف 84: 1381

)، كم (عـدد  1ي خيلي كم (عدد ليكرت، براي گزينه
) و خيلـي زيـاد   4)، زياد (عـدد  3)، متوسط (عدد 2

  ) در نظر گرفته شده است. 5(عدد 

 خيلي كم        كم          متوسط           زياد         خيلي زياد

 
5  4  3   2  1  

  

  نيازسنجي در زمينه خدمات شهري -3-2
هـاي  نيازسنجي بـه عنـوان يكـي از زيـر مجموعـه     

مشاركت، نقش مهمي در تـأمين عـدالت اجتمـاعي و    
رفاه شهروندان و حـل مشـكالت مـرتبط بـا خـدمات      
شهري دارد. بر اساس تحليل نتايج پرسشـنامه تـاكنون   
هــيچ گونــه نيــاز ســنجي در زمينــه خــدمات شــهري  

جي در زمينــه كمبودهــا) توســط شــهرداري و (نظرســن
هاي مرتبط بـا خـدمات شـهري در شـهر     ساير سازمان

) 1استهبان صورت نگرفته است. با توجه بـه جـدول (  
ميانگين نيازسنجي در زمينه خدمات شـهري در شـهر   

نيازسنجي  دهنده كه نشان است 1استهبان برابر با عدد 
  .استبسيار كم 

  هاي مورد مطالعهينه خدمات شهري در محلهنيازسنجي در زم - 1جدول 
 محالت ميانگين قلعه جوي آباد وكيل مصلي خلوت فاني نقش اهر 

 1 1 1 1 1.1 1 1 پارك

 1 1 1 1 1.2 1 1 كتابخانه

 1 1 1 1 1 1 1 سينما

 1 1 1 1 1 1 1 بيمارستان

 1 1 1 1 1 1 1 پست

 1 1 1 1 1 1 1 نشاني آتش

  ش)هاي پژوه(منبع: يافته
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تمايل شهروندان به همكاري بـا شـهرداري و    -3-3
  هاي مرتبط با خدمات شهريساير سازمان

گويان در  بر اساس نتايج حاصل از پرسشنامه، پاسخ
ي مورد مطالعه در حـد زيـادي حاضـر بـه     شش محله

هـاي مـرتبط بـا    همكاري با شهرداري و ساير سـازمان 
) 4خدمات شهري هستند. همان طـور كـه در شـكل (   

قابل مشاهده است، ميانگين آمادگي براي مشاركت بـا  
هـاي خـدمات شـهري عـدد     شهرداري و ساير سازمان

تـوان از نظـرات مـردم شـهر     مـي  ،. بنـابراين است 2/4
استهبان در جهت رفع مشـكالت مـرتبط بـا خـدمات     

  شهري بهره برد.  

ان 
ازم

ر س
ساي

ي و 
دار

هر
ا ش

ي ب
كار

هم
 به 

يل
تما

ري
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ت 
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ا خ
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رتب
ي م
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اهر نقش فاني خلوت مصلي  وكيل آباد   جوي قلعه ميانگين 
محالت 

  
  مرتبط با خدمات شهريهاي تمايل شهروندان به همكاري با شهرداري و ساير سازمان -4شكل 

  هاي پژوهش)هاي مورد مطالعه (منبع: يافتهدر محله 
  

ميزان مشاركت شهروندان در ايجاد و توسـعه   -3-4
  خدمات شهري

مشاركت مستقيم شهروندان و اثرات آن با توسـعه  
گيري از مشاركت مردمـي  جامعه در ارتباط است. بهره

بــراي  تــرين ابزارهــاي شــهرها يكــي از مهــمدر اداره
). بـر اسـاس   84: 1371(هاشمي،  استمديريت بهينه 

) ميـانگين مشـاركت   2هاي پرسشـنامه و جـدول (  داده
ي مورد مطالعه در ايجـاد پـارك و   مردم در شش محله

چنين ميـزان مشـاركت در   و در حد كم، هم 2/2سينما 
. در اسـت و در حـد كـم    4/2ايجاد و توسعه كتابخانه 

تـش نشـاني نيـز ميـانگين     زمينه پست، بيمارسـتان و آ 
و مشاركت در ايجـاد و   است 2مشاركت برابر با عدد 

. بنـابر ايـن   اسـت توسعه اين خدمات نيز در حـد كـم   
ي مردم شهر استهبان در حـد كـم در ايجـاد و توسـعه    

  اند.خدمات شهري مشاركت داشته

  
  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  
  

 1392 بهار، 1، شماره 49، پياپي 24حيطي، سالريزي م جغرافيا و برنامه   210

  

 

  هاي مورد مطالعهي خدمات شهري در محلهميزان مشاركت شهروندان در ايجاد و توسعه - 2جدول 
 محالت ميانگين قلعه جوي آباد وكيل مصلي خلوت فاني نقش اهر 

 2.2 2.1 3.4 2 2.3 2.4 1.4 پارك

 2.4 2.1 1.3 3.7 3.3 2.1 2.4 كتابخانه

 2.2 2.1 1.4 4 2.2 2.3 1.3 سينما

 2.1 1.9 1.2 3.2 2.1 1.9 2.3 بيمارستان

 2 1 1 3.7 2.1 2.3 2.3 پست

 1.9 1.9 2.2 1 2.1 2.3 2.1 نشاني آتش

  هاي پژوهش).(منبع: يافته
  

عدالت در توزيع خدمات شـهري از ديـدگاه    -3-5
  هاي مورد مطالعهگويان در محلهپاسخ
اند كه گويان اعالم كرده) پاسخ3بر اساس جدول ( 

در حـد   2/2توزيع پارك در شهر استهبان بـا ميـانگين   
كتابخانه ميانگين كمي عادالنه است. در رابطه با توزيع 

و توزيع آن در حد متوسط عادالنـه   است 2/3آن عدد 
. سينما نيز در حد كمـي عادالنـه بـوده و توزيـع     است

در شـهر   2/3و  5/3پست و آتش نشـاني بـا ميـانگين    
  .استاستهبان در حد متوسط عادالنه 

  

  ورد مطالعههاي مگويان در محلهعدالت در توزيع خدمات شهري از ديدگاه پاسخ - 3 جدول
 محالت ميانگين قلعه جوي آباد وكيل مصلي خلوت فاني نقش اهر 

 2.2 2.1 2 2 2.4 2 2.8 پارك

 3.2 3.2 3.1 3.4 3.3 3.1 3.4 كتابخانه

 2.5 2.5 2.3 3.5 2.1 3.2 1.8 سينما

 2.1 2 1.9 3.1 1.3 2.1 2.6 بيمارستان

 3.55 4.9 3.2 3.2 3.5 3.2 3.3 پست

 3.3 3.3 3.3 3.5 3.4 3.4 3.3 نشاني آتش

  هاي پژوهش)(منبع: يافته
  

گويـان بـه خـدمات    برآورده شدن نياز پاسخ -3-6
  هاي مورد مطالعهشهري در محله

) 4بر اساس نتايج حاصل از پرسشنامه و جـدول (  
هاي موجود در شهر استهبان نياز ساكنين محالت پارك

زيادي  در حد 1/4نقش فاني و وكيل آباد را با ميانگين 
كند اما نياز به پارك ساير محالت را در حـد  تأمين مي

كنـد.  ) تأمين مي2/1و  3/2كم و خيلي كم (با ميانگين 
كتابخانه عمومي نياز محـالت مصـلي و خلـوت را در    
حد زياد ولي نياز بقيه محالت را در حد كم و متوسط 
تأمين كرده، سينما و بيمارستان نيـاز مـردم شـهر را در    

تأمين نموده و پسـت نيـز نيـاز مـردم شـهر      حد كمي 
  كند. استهبان را در حد متوسط بر طرف مي
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  هاي مورد مطالعهبرآورده شدن نياز شهروندان به خدمات شهري در محله - 4 جدول
 محالت ميانگين قلعه جوي آباد وكيل مصلي خلوت فاني نقش اهر 

 3 3.1 4.2 3.1 2.3 4.1 1.2 پارك

 3.3 2.4 2.1 4.2 4.9 3.2 3 كتابخانه

 2.9 2.1 1.5 4.4 3.1 4.2 2.1 سينما

 2.5 3 2.6 3.1 1.4 3.4 1.9 بيمارستان

 3.5 3.8 2.1 4.1 3.3 4.7 3.1 پست

  هاي پژوهش)(منبع: يافته
  

  گيري نتيجه -4
بر اساس نتايج حاصل از پرسشنامه اكثر مردم شهر 
استهبان در ايجاد و توسعه خدمات شـهري مشـاركت   

هاي مرتبط ) و شهرداري و سازمان2اند (جدول شتهندا
با خدمات شـهري نيـز از مـردم در زمينـه كمبودهـاي      

انـد  خدمات شهري هيچ گونه نظر خواهي انجام نـداده 
) و در اكثر خدمات شهري مورد مطالعه اين 1(جدول 

خدمات، نياز مردم را برآورده نسـاخته اسـت (جـدول    
رهـاي پـژوهش را   ) همبستگي بـين متغي 5جدول (). 4

  دهد.نشان مي
  

  رابطه بين متغيرهاي پژوهش - 5جدول 

  متغير مستقل  متغير وابسته  رديف
ضريب* 
  همبستگي

  سطح**
  معناداري

  نوع آزمون

  پيرسون  01/0  778/0  برآورده شدن نياز به بيمارستان  عادالنه بودن توزيع بيمارستان  1
  پيرسون  01/0  /629  حصيالتميزان ت  برآورده شدن نياز به كتابخانه عمومي  2

نيازسنجي توسط شهرداري و ساير   عادالنه بودن توزيع سينما  3
 هاي مرتبط در مورد سينماسازمان

  پيرسون  01/0  654/0

  پيرسون  05/0  581/0  شغل  برآورده شدن نياز به سينما  4

تمايل به همكاري با شهرداري و ساير   5
 هاي مرتبط با خدمات شهريسازمان

  پيرسون  01/0  808/0  حصيالتميزان ت

ميزان مشاركت در توسعه و ايجاد   برآورده شدن نياز به پارك  6
 پارك

  پيرسون  01/0  791/0

  هاي پژوهشمنبع: يافته
) و قـوي  650/0-850/0)، نسبتاً قـوي ( 350/0-650/0)، متوسط (100/0-350/0)، ضعيف (0- 100/0* همبستگي خيلي ضعيف (

)1-850/0.(  
درصد و همبسـتگي در سـطح    95نشان دهنده رابطه معنادار بين متغيرها در سطح  05/0تگي بين متغيرها در سطح ** وجود همبس

 درصد است.  99نشان دهنده رابطه معنادار بين متغيرها در سطح  01/0معناداري 

  

نماييم، همان طور كه در جدول مذكور مالحظه مي
عادالنـه   بين برآورده شدن نياز به بيمارسـتان و ميـزان  

توزيع شـدن آن از نظـر شـهروندان در شـهر اسـتهبان      
رابطه معنـاداري وجـود دارد. ايـن رابطـه در ضـريب      

. اسـت  01/0و در سـطح معنـاداري    778/0همبستگي 
كـه چـون    اسـت اين رابطـه نشـان دهنـده ايـن مهـم      

سازد، مردم بيمارستان موجود نياز مردم را برآورده نمي
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داننـد.  تهبان ناعادالنـه مـي  نيز توزيع آن را در شهر اسـ 
  بنابر اين رابطه مستقيمي بين اين دو متغير وجود دارد.

بــين بــرآورده شــدن نيــاز بــه كتابخانــه عمــومي و 
و  629/0تحصيالت رابطه معناداري با ضريب پيرسون 

. بدين معني كه با افـزايش  استبرقرار  01/0در سطح 
ـ    تحصيالت پاسخ ه گويان، ميزان بـرآورده شـدن نيـاز ب

گويـاني كـه   يابـد و پاسـخ   كتابخانه عمومي كاهش مـي 
هاي عمومي موجود تحصيالت باالتري دارند، كتابخانه

  سازد.تر برآورده ميها را كمنياز آن
سطح همبستگي (ضريب پيرسون) به دسـت آمـده   
ــط    ــينما توس ــه س ــنجي در زمين ــر نيازس ــين دو متغي ب

ي هاي مرتبط با خدمات شهرشهرداري و ساير سازمان
گويـان  و ميزان عادالنه دانستن توزيع آن توسط پاسـخ 

 654/0و با ضـريب   01/0رابطه معنادار قوي در سطح 
كه بـا عـدم    استدهد و گوياي اين مطلب را نشان مي

هاي مربوطه خدمات شـهري  نيازسنجي توسط سازمان
(سينما) نيز مطابق با نياز شهروندان نبوده و توزيـع آن  

  .استناعادالنه از ديدگاه شهروندان 
سطح همبستگي (ضريب پيرسون) به دسـت آمـده   
بين ميزان تحصيالت و تمايل به همكاري با شهرداري 

هاي مرتبط بـا خـدمات شـهري رابطـه     و ساير سازمان
را  808/0و بـا ضـريب    01/0معناداري قوي در سطح 

كـه هرچـه    اسـت دهد و گوياي ايـن مطلـب   نشان مي
ها به باشد، ميزان تمايل آنميزان تحصيالت افراد باالتر 

هـاي مـرتبط بـا    همكاري با شهرداري و ساير سـازمان 
  خدمات شهري بيشتر است. 

بين دو متغير مشاركت در ايجاد و توسعه پـارك و  
 01/0برآورده شدن نياز به آن رابطه معناداري در سطح 

وجـود دارد كـه    791/0درصد و با ضريب همبسـتگي  
ست كـه هـر چـه مـردم در     اين امر بيانگر اين مطلب ا

ساخت و ايجـاد خـدمات شـهري مشـاركت بيشـتري      
داشته باشند، اين خدمات متناسب با خواسـت و نيـاز   

   كند.را بيشتر تأمين ميها بوده و نياز آنآن
هــاي حاصــل از پرسشـــنامه و   بــر اســاس داده  

ها در توزيع خدمات شـهري  همبستگي موجود بين آن
كه اين امـر سـبب    به خواست مردم توجه نشده است

مشكالت و مسايل زيادي در ارائه خدمات شـهري بـه   
شهروندان شده است كه اين مسائل در ابعـاد مختلفـي   

اي و فضاي سبز عمومي در همچون كمبود پارك محله
شهر، كمبود كتابخانه عمومي، سينما، بيمارستان و غيره 

كند و ايـن امـر كيفيـت ارائـه خـدمات      خود نمايي مي
هروندان را در حـد زيـادي پـايين آورده و    شهري به ش

مانع از تحقـق عـدالت اجتمـاعي در توزيـع خـدمات      
شهري در استهبان شده است. بنابر اين فرضيه پژوهش 

هاي حاصله از پرسشـنامه اثبـات   بر اساس نتايج و داده
  شود. مي

بنابراين خدمات شهري بـه عنـوان ابـزار مـديريت     
مـل اصـلي تـداوم    توسعه شهري، نياز شـهروندان و عا 

حيات شهري است كه بدون آن زندگي شـهروندان از  
ماند. توزيع (پراكنش) بهينه و اصولي آن فعاليت باز مي

ريـزي شـهري   منطبق با خواست مردم در فرآيند برنامه
. نتايج پژوهش نشـان  استاز اهميت زيادي برخوردار 

دهد كه تمركـز خـدمات شـهري در مركـز شـهر و      مي
ر اسـتهبان، موجـب توزيـع نامناسـب     برخي مناطق شه

خدمات شهري در سطح شـهر شـده اسـت. ايـن امـر      
مشكالتي را از نظر استفاده از خدمات براي شهروندان 

چنـين توزيـع و پـراكنش    به وجـود آورده اسـت. هـم   
خدمات شهري در شهر استهبان به صـورت ناعادالنـه،   
نامنظم و بدون برنامه بوده است و از نظرات مشاركتي 

ــدمات و    و  ــعه خ ــاد و توس ــردم در ايج ــورتي م مش
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كمبودهـــاي موجـــود در زمينـــه خـــدمات شـــهري  
(نيازسنجي) بهره گرفته نشده است. بنـابر ايـن توزيـع    
خدمات شهري در شهر اسـتهبان، بيشـتر تحـت تـأثير     
عوامل بورس بازي و قيمت زمين، وجود فضاي خالي 
در سطح شهر و سليقه مديران بوده و بـر اسـاس نيـاز    

م توزيع نشده است. با توجه بـه نتـايج حاصـله از    مرد
پرسشنامه، مردم شهر استهبان در حد زيادي حاضر بـه  

هـاي مـرتبط بـا    همكاري با شهرداري و ساير سـازمان 
تـوان از مـردم در تعيـين     خدمات شهري هستند و مـي 

چنين ها و نيازها در زمينه خدمات شهري و هماولويت
    ها بهره گرفت.رفع آن

  يشنهادهاپ -5
هاي پژوهش و بـه منظـور توزيـع    با توجه به يافته

تـر  ي مطلـوب هاستفاد ي خدمات شهري جهتعادالنه
شهروندان از اين خدمات پيشـنهاداتي بـه شـرح ذيـل     

  گردد.ارايه مي
  با توجه به موفقيت روش مشاركتي در برنامـه-

هـا و مراحـل   شود در تمامي زمينـه ها پيشنهاد ميريزي
ــروژه ــردم شــهر  انجــام پ ــاي خــدمات شــهري از م ه

 نظرسنجي شود.

 گذاري در شهر و ايجـاد  تشويق مردم به سرمايه
  . ها NGOخدمات شهري توسط بخش خصوصي و 

   فراهم كردن تمهيدات الزم توسط شـهرداري و
هاي مرتبط با خدمات شهري جهـت مشـاركت   سازمان

هاي خـدمات  مردم در قبل، حين و بعد از اجراي طرح
 هاي شهري. چنين طرحشهري و هم

      تدوين معيارهـاي اسـتاندارد خـدمات شـهري
متناسب بـا شـهر اسـتهبان توسـط شـهرداري و سـاير       

هـاي مـرتبط بـا خـدمات شـهري و لـزوم بـه        سازمان

هاي مراكز خـدمات  كارگيري آن در زمان اجراي طرح
 شهري.

 هاي خدمات شـهري  تحقيق و بررسي نيازمندي
وسط شهرداري و ساير ها بر حسب اولويت تو رفع آن
  هاي مرتبط با خدمات شهري.سازمان
    ارائه طرح و پيشنهاداتي جهت ترغيـب بخـش

ــا    ــاري ب ــذاري و همك ــرمايه گ ــت س خصوصــي جه
 شهرداري جهت ارائه خدمات شهري.

 هاي مشـاركت در امـر توسـعه    برگزاري كارگاه
 خدمات در سطح شهر.

       استفاده از مسـئولين بـومي بـه دليـل شـناخت
 از محيط و ساختار شهر.تر كامل

    ــت ــه جه ــر محل ــه در ه ــوراي محل ــاد ش ايج
 ها.هاي آنمشاركت مردم و رفع نيازمندي
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