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 چکیده

که الزمه  م چنانکنند. هو حیاتی ایفا می بسیار مهمنقش  های شهرینظامگیری به خصوص در نواحی، در شکل در شهرها و  شهریات خدم

زان و مدیران شهری در این زمینه، بنابراین مهمترین رسالت برنامه ری .باشدی وجود خدمات شهری میدر شهرها و نواحی شهرتوسعه پایدار 

بین بردن تضاد در تامین  دمات عمومی و ازهای مختلف جامعه شهری به خدسترسی گروه در «برابری فرصت ها»تیابی به آرمانتالش برای دس

باشد. در پژوهش حاضر با توجه به مفهوم توسعه ای ساکنین نواحی شهری میاجتماعی برپایدار و افزایش رفاه  رسیدن به توسعه ،هافرصت

کیفیت و مقایسه  ، بررسیاین تحقیق کیفیت برخورداری ساکنین نواحی شهر بوشهر از خدمات شهری، هدف از و پایدار و رفاه اجتماعی

به منظور جمع  باشد. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده، ومی شهر بوشهر های خدمات شهری در سطح نواحیقابلیت امکانات و برخورداری

از نظر میزان یک از نواحی  ارزیابی هر از تکنیک تاپسیس، به شده است. سپس با استفادههره گرفته آوری اطالعات از روش کتابخانه ای ب

است که  حاکی از آن امکانات و خدمات شهری از یزان برخورداری نواحی شهری بوشهردستیابی به خدمات ارائه گردید. بررسی نتایج حاصل از م

امکانات و  خورداری ازاز نظر بر رتبه راباالترین  8-7شهری، از نظر دستیابی به خدمات شهری تفاوت فاحشی برقرار است و نواحی بین نواحی 

 .بوشهر دارنددر شهر و افزایش رفاه اجتماعی و رسیدن به توسعه پایدار خدمات شهری 

.توسعه پایدار و رفاه اجتماعی، خدمات شهری، شهر بوشهر، تکنیک تاپسیسواژه های کلیدی:   
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 1-مقدمه

توان از موضوعات ها را نمید دارند. آنتوزیع تسهیالت و خدمات و کیفیت آنها به طور تفکیک ناپذیری با رفاه اجتماعی پیون

ها و بهترین آنها ین مکانآزادی شخصی تفکیک کرد. باید خاطر نشان کرد حتی زیباتر های شهروندان وای همچون نابرابریحاشیه

نان فاه ساکاز لحاظ موقعیت دسترسی و زندگی اگر با فقدان یا ضعف دسترسی به منابع و امکانات مواجه باشد، نمی تواند برای ر

ور که رفاه آینده دارد، همان ط یر اعمال  گذشته قراررفاه، موضوع حال حاضر نیست بلکه تحت تاث ,توزیعمفید باشد.  لذت بخش و

این روست که جغرافیدانان نیز در  از کند وتاریک جلوه می ما از اعمال امروز ما متاثر خواهد بود، چشم انداز حیات بدون عدالت،

رشد سریع  یابی فضایی شهرها توجه دارند.سازمان نسبت به گذشته به تاثیر عدالت اجتماعی و نابرابری در مورفولوژی و ای اخیرهده

نبود  و(. 95: 2007نی است)زی و همکاران، های تغییر جهاذشته، که امروزه از مهمترین جنبهجمعیت شهرنشین در چند دهه گ

جاد کاربری عمومی و اجتماعی شهر باعث ایجاد یک ناهمگونی و عدم تعادل در توزیع امکانات بنایی برای ای امکانات مالی، فنی و زیر

کند و تغییرات وسیعی نیز و توسعه گسترده شهری را فراهم میگوناگون در شهر شده است. رشد سریع جمعیت مقدمه ای بر رشد 

(. که این امر موجب کمبود  59: 2007ده است)زی و چو، ای، محلی و جهانی در کاربری زمین ایجاد نمودر مقایس شهری، ناحیه

های متفاوتی به این امکانات و خدمات های مختلف شهری متناسب با کیفیت زندگی، دسترسیها شده و گروهساخت امکانات و زیر

وجود نابرابری (. 142: 1351ده است)حاتمی نژاد، شهری داشته اند و این منجر به توزیع ناعادالنه کاربری خدمات عمومی شهری ش

عدم تعادل در توزیع خدمات برای ساکنین نواحی مختلف یک شهر،  به هیچ وجه پدیده ای جدید در هیچ یک از شهرهای جهان  و

عدم تعادل در توزیع  نابرابری و های اجتماعی و اقتصادی ول توسعه به دلیل فاحش بودن تفاوتحا کشورهای دردر ست امانی

(. زیرا ساختار رفاه 37:1387)عبدی دانشپور،خطر انداخته استاوت بین آنها را زیاد کرده و رفاه اجتماعی را به خدمات شهری، تف

ایجاد تعادل در  توسعه پایدار در نواحی یک شهر متشکل از توزیع خدمات در تمام ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی  اجتماعی و

های ارائه خدمات در (. کاستی250:1380ثیر چشمگیری دارند)ساوج و راد:فاه اجتماعی تأتوسعه یک شهر  و راست که این ابهاد در 

، و زیاده طلبی و تحقق آن را از راه های و عدم اطمینان و محرومیت شهر، ضریب برخورداری را کاهش داده و سبب  بروز نوعی بیم

ریزد)رهنمایی و شاه هم می زندگی جمعی را در ی الزم برایاجتماع و نسق ه و در نتیجه  نظمغیر قانونی و نامشروع ترویج داد

مواجه هستند، رشد نابرابر شهر ها، آن  شهری و منطقه ای با این یکی از معضالتی که برنامه ریزان(. گذشته از 29:1385حسینی،

خدمات به شکل این  که دشوت در شهرها و مناطق مشخص میمناطق و نواحی است، به طوری که با نگاه به توزیع فضایی خدما

از  ین مناطق مختلف  یک کشور(. به منظور رفع این پایدار و رفاه اجتماعی ب57:1388اند)تقوایی و اکبری، متعادلی توزیع نشده

  (. 149:1388 )مرصومی و همکاران،ها و مجامع علمی بوده استهای دولتمهمترین دغدغه

 ضرورت تحقیق اهمیت و -2

و خدمات مورد نیاز شهروندان در سطح شهر به گونه ای که شهروندان دسترسی مناسبی به آن داشته  اناتتوزیع بهینه امک

جویی در وقت و جلوگیری از تحرک و جابجایی بی مورد آنان خود به خود سبب صرفه  باشند به دلیل نیاز مناسب شهروندان و نیز



کند. توسعه پایدار، روندی است که  بهبود شرایط اقتصادی، ی را فراهم میشهر گردد که این امر لزوم  پایداریهزینه شهروندان می

تخریب منابع  و اجتماعی، فرهنگی و فناوری به سوی عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی باشد و در جهت آلودگی اکوسیستم

رفع نیازهای  سطوح تراکم، برای وایی، که تغییرات در کاربری زمین (. توسعه شهری به عنوان مفهوم  فض37:1382نباشد)ملکی،

، زمانی دارای  توسعه پایدار خواهد بود که در طول گیردغذا را در بر می وقات فراغت ونقل، ا ساکنان شهر در زمینه مسکن، حمل و

روندان پایدار باشد و شه از نظر اجتماعی وابسته و محیطی قابل سکونت و زندگی، از نظر اقتصادی بادوام و-زمان، از نظر زیست

توزیع بهینه امکانات و خدمات  (.129:1387حتی داشته باشد)شکوئی،را زندگی سالم و و بتواند درآمدی عادالنه، مسکنی مناسب

مورد نیاز شهروندان در سطح شهر به گونه ای که کلیه شهروندان دسترسی مناسبی به آن داشته باشند به دلیل تامین مناسب نیاز 

گردد. هزینه شهروندان می در وقت و ری از تحرک و جابجایی بی مورد آنان خود به خود سبب صرفه جوییشهروندان  و نیز  جلوگی

ها بین توانایی چگونگی توزیع خدمات واجتماعی، وان راهبرد عدالت اجتماعی و رفاهدر توزیع عادالنه امکانات به عنمسئله مهم 

به علت جاماندن توسعه شهر  نامناسب  و نابرابری خدمات در شهرها وزیع ت (.197:1350 همکاران، است)حکمت نیا ونواحی شهری

در سی میزان نابرابریها ربا برویی به شهروندان است. از رشد آن، در حال حاضر یکی از چالش های  مدیریت شهری  در پاسخگ

در  یک از خدماتکه کدام  پی برد توانرفاه اجتماعی در سطح شهر می اجتماعی و یعدالتشناسایی الگوی بی توزیع خدمات و

 تا از این طریق، مدیریت شهری با، تمرکز یافته استها در کدام یک از نواحی و منطقه بی عدالتیهستند و  وضعیت  نامناسبی 

را  ابرابری رفاه اجتماعی کاهش داده و کیفیت زندگی و رفاه اجتماعیمنافع اجتماعی، ن وخدمات عمومی در توزیع  عمل آگاهانه

رفاه اجتماعی  برای دست ورد تاکید قرار دادن ماین تحقیق نیز با  ا تضمین نماید.رآن  و توسعه پایدار شهری را افزایش داده وارتقاء 

-های مناسب برای سنجش میزان عدالتتوزیع عادالنه خدمات شهری در پی یافتن راهکاره یابی به توسعه پایدارشهری از طریق

ومی  برای  افزایش رفاه ارائه خدمات عمنابرابری ها بین نواحی شهری، مدیریت شهری را در وشناسایی کمبودها با  است تااجتماعی

 از نظر د که کدام یک از نواحی شهر بوشهرشوسوالی مطرح مین راستا در ای و کند.شهری کمک میدر بین نواحی اجتماعی 

 رتبه پایینی قرار دارند؟ و کدام یک دارای درجه ر دارند؟ ومطلوبی قرا خدمات شهری دارای رتبه باال وهای شاخص

 اهداف تحقیق-3
تکنیک  از گانه شهر بوشهر با استفاده 10در نواحی قایسه برخورداری از خدمات شهریو م ، کیفیتتحقیق بررسی این از فهد 

های شاخص از رتبه و درجه از نظر نداداده در خود جای را جمعیت زیادی این نواحی شهری که که تاپسیس است، تا مشخص شود

  اند.اجتماعی شهر بوشهر شده توسعه پایدار شهری و افزایش رفاهباعث  مناسبی قرار دارند و وب وحد مطل عمده خدمات شهری در

 

 

 

 پیشینه تحقیق -4

عمومی شهری بر  ارچه خدماتعنوان سنجش عدالت فضایی یکپ "(، در پژوهشی به1350هاشم داداش پور و فرامرز  رستمی)

بیانگر از بررسی ضریب جینی،  اند، کهتهبه این نتایج دست یاف "، قابلیت دسترسی و کارایی در شهر یاسوجاساس توزیع جمعیت

یان ها  در ماداری  الگو توزیع این بی عدالتیمعنو ضریب موران، بیانگر ن دستیابی ساکنین به خدمات شهری نابرابری توزیع در میزا

های مرکزی و جنوب شرقی شهر،  باالتر از میانگین بوده،  لی میزان سنجش عدالت فضایی محله های شهری است. به طور کبلوک



در محله های غرب، شمال شرق و دمات داشته در حالی که این نسبت که به نوعی نسبت به جمعیت خود برخوداری بیشتری از خ

ه به برخورداری کمتر این محالت نسبت به جمعیت آنهاست، که نشان از دوگانگی شهری در کمتر از میانگین بود شمال غرب شهر،

 یاسوج است.

 "سنجش قابلیت  دسترسی به خدمات محله ای در شهر تهران با دو رویکرد "ندر تحقیقی به عنوا(، 2005لطفی و کوهساری) 

تجاری و فضای سبز در مقیاس  محله پرداخته اند. ابتدا میزان به بررسی خدمات آموزشی،  "عدالت نیاز مبنا "و "ت هابرابری فرص

ارزیابی کرده و سپس میزان دستیابی ساکنین را با شاخص روش مینیمم فاصله و روش فازی  دستیابی بلوک های شهری را با

هر در های شندک محلهبری ااست. نتایج این دو نشان  از نابراهای شهری مقایسه کرده اقتصادی در بلوک –محرومیت اجتماعی 

. سان، اندیابی مناسبی به خدمات داشتهفراد با محرومیت باال هم سطح دستهمچنین اباشد. دست یابی به خدمات شهری می

اند. در این ز توزیع خدمات شهری استفاده کردهریزی محلی و مراکیری چند معیاری تاپسیس در برنامهگ(، از تکنیک تصمیم2010)

های حمل و نقل است پیشنهاد با محیط زیست و هماهنگ با سیستم ن نقاط برای مراکز توزیع خدمات که سازگاریبهتریمقاله 

 "عنوان اندازه گیری  رضایت  شهروندان از خدمات  ارائه شده توسط شهرداری"(،  در مقاله ای به 2012. دنپز و آکگول)کرده است

دان از خدمات  ارائه شده توسط شهرداری قیر شهر پرداخته است. نتایج تحقیق به بررسی و اندازه گیری ، میزان رضایت شهرون

جه به متغییر های  مختلف با تو ده نکرده است و میزان ر ضایتمندینشان  می دهد شهرداری قیر شهر انتظارات شهروندان  را برآور

رابطه معناداری وجود ن و خدمات ارائه شده ست و میان سسطح تحصیالت متفاوت ا ، جنس واز جمله: سطح درآمد، وضعیت تأهل

 "تحلیل توزیع خدمات شهری  از منظر  عدالت اجتماعی  در شهر اشنویه  "پژوهشی به عنوان (، در1352ندارد. شرفی و همکاران، )

ز آن است ، که  ا به این نتایج دست یافته اند، که  میزان برخورداری از محالت شهری اشنویه  از امکانات و خدمات شهری  حاکی

و همچنین بین جمعیت  به عنوان  .قرار استنات و خدمات شهری تفاوت فاحشی براز نظر دستیابی به امکا بین محالت شهری،

 شهر از خدمات رابطه ی مناسبی برقرار نیست. مهمترین عامل تاثیر گذار در ارائه خدمات و میزان برخوداری محالت مختلف

 مبانی نظری -5

های مختلف ریزی است، برآیند انگارهی مورد بحث محافل توسعه و برنامههای اصلدار که امروزه یکی از موضوعتوسعه پای 

توسعه پایدار شهری ، از راه های توسعه پایدار است که توسعه پایدار شهری یکی(. 89:1389توسعه است)حسین زاده و ساسان پور،

، اجتماعی ، ی اقتصادیابعاد پیچیدهی دانست که بهبود کیفیت زیست محیطی توان بهبود کیفیت زندگی در ساختار شهررا می

همراه دارد. بر این ه را نیز بحد مطلوبی از عه در یک جامعه شهری یعنی تامین زیست محیطی همراه است. پایابی توس فرهنگی و

عی و ایجاد عدالت اجتماعی گیری سرمایه اجتماشکلآورد که به نسانی پایدار را نیز به همراه میاساس توسعه پایدار شهری، توسعه ا

اقتصادی و نرخ اشتغال، رفاه اجتماعی و محیط سالم  است که با رشد تولید  ایو همچنین توسعه پایدار شهری، پدیده رساندمدد می

های فیزیکی اد زیرساختتغییرات کالبدی و ایجکه بتوان با . توسعه پایدار تنها یک مفهوم اقتصادی نیست شودمحسوب می پاک و

در کنار  توسعه پایدار و رفاه اجتماعی باید ختلف است. های میافت، بلکه، یک مفهوم همه جانبه و جامع  در زمینهبتوان به آن دست 

ار شهری به توسعه پایدیابی های حاکم بر برنامه ریزی جهت دسترا نیز مدنظر قرار بدهد و نگاه های آیندهتامین رفاه و منافع نسل

گیرد که در مفهوم عام رفاه و خاص را در بر میرفاه اجتماعی، مفهومی عام . درا در شهر مختل نکنشد که عدالت باید به گونه ای با

به ساختاری اجتماعی بدون  شود که منظور التفاتحقوق عمومی و شهروندی یادآوری میاجتماعی عناوینی نظیر خدمات اجتماعی، 

گیرد. بعد مادی بر تامین دو بعد مادی و معنوی را در بر میهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که  گیری ویژگیدر نظر



توان شامل مفاهیم زیر دانست: بعد معنوی را نیز می .مسکن، بهداشت و درمان تاکید داردنیازهای اساسی، خوراک، پوشاک شغل و 

قانونی از عموم ملت و برخورداری از حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و تعلیم و تربیت و ریشه کنی جهل و بی سوادی، حمایت 

اقتصادی، التفات به خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی و تامین قداست و فضیلت در بستر جلوگیری از انحرافات اخالقی، 

های توسعه پایدار دانست که بدون تحقق توان به عنوان پیش فرضرا میرفاه اجتماعی همین مفاهیم و  .است اجتماعی و اقتصادی

رفاه . (21 :1381)زاهدی اصل، تمایز و تهدید مصون نخواهد ماند گردد که از افتراق، تغایر،ین اهداف توسعه پایدار مفهومی میا

. که نیازها و در روند توسعه، عمران و رفاه  عمومی استتماعی، فرهنگی، اقتصادی و روانی های اجاجتماعی در نظر گرفتن  شاخص

-، مشارکتو درمان، آموزشی، امکانات تفریحی، بهداشت مسکن، شود، مثل تغذیه بهتر، پوشاکهای اساسی انسان مربوط میانگیزه

در توزیع خدمات برای رفاه اجتماعی ریزی نظایر آن است، در واقع برنامه های سیاسی و اجتماعی، کسب مهارت های شغلی و

(. البته 304:1389ها و مجامع علمی است)مهدی زاده، باال قید شده از دغدغه های دولتآن که در  هایشهری در همه شاخص

های جهان نیست، اما در دیده جدیدی در سطح هیچ یک از شهردر بین ساکنین یک شهر و پوجود نابرابری در استاندارد زیستی 

زیر استاندارد و گسترش های اقتصادی، پیدایش ناحیه -اجتماعی هایتر بودن تفاوتی کمتر توسعه یافته به دلیل فاحشکشورها

شهر و رفاه اجتماعی را به خطر که این خود توسعه پایدار یک  .ها را در خدمات تشدید کرده استخوش نشینی، تفاوت فضایی شهر

ی را در گسترش عدم توازن هرهای خدمات ش. به گونه ای که توسعه نابرابر و وجود نابرابری(71:1387اندازد)حاتمی نژاد،می

 (.  19:1389نواحی شهری تشدید کرده است.)شیخی، ، اقتصادی و فرهنگی را در سطح اجتماعی

 روش تحقیق  -9 

تحلیلی است. روش جمع آوری داده های -با توجه به  ماهیت موضوع و اهداف تحقیق، رویکرد حاکم بر فضای تحقیق، توصیفی 

ناحیه شهر بوشهر است.  10. جامع آماری اده از طرح تفضیلی شهر بوشهر استبخانه ای با استفکتا اولیه به صورت اسنادی و

 بر  شاخص خدمات شهری 12ارزیابی توسعه پایدار شهری و افزایش رفاه اجتماعی،ی مورد استفاده برای بدست آوردن شاخص ها

 ، خدمات فرهنگی وخدماتی تجاری و  آموزشی، ،مختلط مسکونی و سایر ،سکونیم)تفضیلی گرفته شده، که از طرح اساس سرانه 

مختلط غیر  تجهیزات شهری، پذیرایی، گردشگری و تفریحی، فضای سبز، ورزشی و پارک و ، مذهبی،بهداشتی و درمانی ،اجتماعی

 استفاده شده است. TOPSISتحلیل آن از مدل  باشد. برای تجزیه ومیمسکونی( 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

روش تاپسیس -6-1  

هایی که در مبادله بین های جبرانی )مدلصه، روش تاپسیس است که  جزو  مدلهای تصمیم گیری چند شاخاز روش یکی

را به گزینه ترین های زیر گروه سازشی گزینه ای ارجح خواهد بود که  نزدیکهای مهم است ( از زیر گروه سازشی )در مدلشاخص

 (:270:1387، ست)اصغرپورکلی مدل به شرح زیر اکه ساختار   ؛باشد(حل آینده 

 تشکیل شده است. نواحی   mشاخص و  nماتریس تصمیم گیری: این ماتریس از تشکیل  -1

گرفته است که ساختار مدل آنتروپی به  شرح ها از طریق مدل آنتروپی صورت دهی به شاخص ها: وزن دهی به شاخصوزن  -2

 (:47:1387زیر است )اکبری و زاهدی کیوان،

ⁿⁿPc= 

 

 گردد:روپی هر یک از شاخص ها محاسبه میمرحله بعدی، مقدار آنت در 

 

 
هر  و یک است. بعد از محاسبه آنتروپی هر شاخص، درجه انحراف ها مقداری بین صفرمقدار آنتروپی هر یک از شاخص

 گردد:شاخص از رابطه زیر محاسبه می

-1 

 
 گردد:( محاسبه می4-3ص از طریق رابطه )محاسبه وزن هر شاخ

 

 

 

( با استفاده از  ریس )بی مقایس شدهبی استاندارد شده: در این مرحله ماتریس تصمیم گیری موجود  به یک مات تشکیل ماتریس-3

شود :می فرمول زیر تبدیل  



 

ی یس بی مقیاس شده  در ماتریس وزن هر شاخص، حاصل مماتریس بی مقیاس شده موزون: این ماتریس از طریق ضرب ماتر-4

 گردد.

ر و کمترین مقدار  ه هر شاخص به عنوان ایده آل مثبت در این مرحله، بزرگترین مقدار یافتن ایده آل های مثبت و منفی:-9

 گردد.میتعیین  فیشاخص به عنوان ایده آل  من

نفی  م ها  از جواب ایده آل مثبت ویک از گزینه این مرحله به کمک مرحله پنجم  فاصله  اقلیدسی  هر محاسبه اندازه جدایی:-9

.گرددمربوط به هر شاخص مسآله ، محاسبه می  

=  

=  

 

 گردد:ی نسبی به صورت زیر تعریف میبه راه حل ایده آل: این نزدیک محاسبه نزدیکی نسبی  -7

   

 

 رتبه بندی هریک از گزینه ها )شهر ها ( براساس -8

 محدوده مورد مطالعه -7 

ای نفر مرکز و بزرگترین شهر استان است که نرخ رشد ساالنه 195599با جمعیت  1389شهر بوشهر بر اساس سرشماری سال 

 2102.72هکتار وسعت دارد که از این سطح در حدود  8259.08به لحاظ جمعیتی دارد. این شهر در حدود  درصد 1.4در حدود 

، بوته زار، مسیل و مانداب و هکتار به سایر اراضی )اراضی بایر و متروکه، اراضی نظامی، شوره زار 9153.39هکتار به اراضی شهری و 

 درصد از کل سطح شهر را در محدوده شهر را شامل می 29هکتار مساحت،  2102.72( اختصاص دارد. در واقع بافت شهری با ...

 شود.

  



 

 

 بوشهر سهم اراضی با کاربری های مختلف در محدوده شهر-1جدول شماره 

 درصد سطح نوع کاربری

 29.39 2102.72 اراضی شهری

 سایر اراضی

 39.94 2597.02 متروکه –اراضی بایر 

 38.24 3172.42 اراضی نظامی

 0.77 93.52 زارمانداب، مسیل، آبراه، بوته

 100 8259.08 جمع کل

  

 

 مورد مطالعه( نقشه ناحیه ی 1شکل )



 

 

 

 

 های تحقیقیافته -8          

گیری ماتریس  های مختلف اندازهبه منظور قابل مقایسه شدن مقیاس (،1پس از تشکیل ماتریس داده ها)جدول 

برای هر شاخص به کار گرفته   و ،ها پرداختهندارد نمودن شاخصبه استادارند فاوت سنجش مت هایتصمیم گیری که واحد

ماتریس   ها و تشکیل(. بعد از اعمال  وزن در شاخص2ل در این پژوهش بر اساس روش آنتروپی وزن داده شد)جدو شده

سطح کلی هر ناحیه  محاسبه شد و  (،  امتیازTOPSISبه روش )سپس انجام محاسبات  ( و3استاندارد وزنی )جدول 

 (.9،4)جداول شماره، رت گرفته استامتیاز ها صو بندی نواحی بر اساس  این

 

تشکیل ماتریس داده ها :1جدول   

 تجهیزات

 شهری

 گردشگری

 و پذیرایی

ورزشی 

یوتفریح  

پارک  

و  

فضای 

 سبز

ی بهداشت مذهبی

و   

 درمانی

خدمات 

 فرهنگی

و 

 اجتماعی

تجاری 

و      

اتیخدم  

سکونیم آموزشی شاخص  

 ها    

 
 نواحی

0.00 0.94 0.25 3.53 1.99 0.13 1.28 2.98 0.35 19.59 1 

1.29 1.90 5.19 8.20 1.55 4.13 3.72 10.03 10.74 25.88 3-2  

0.11 0.49 11.39 4.51 3.79 1.58 0.74 4.95 8.39 101.18 4 

4.55 0.09 8.23 9.90 1.52 1.45 0.89 9.48 5.50 1134.4  9 

0.14 0.90 2.88 1.22 0.87 1.89 0.99 2.37 9.43 58.99 9 

3.01 7.09 9.52 22.08 0.83 0.93 2.87 2.11 9.13 114.49 7 

1.59 0.00 43.44 9.28 2.30 11.14 0.43 1.77 9.09 103.84 8 

1.97 0.05 0.20 0.35 0.00 0.95 0.00 12.97 9.39 1.09 5 

3.94 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 10 

 

 

 



ها: بی مقیاس کردن داده2جدول   

تجهیزات 

 شهری

 گردشگری

 و پذیرایی

ورزشی 

 وتفریحی

پارک   و 

فضای 

 سبز

 بهداشتی مذهبی

و   

 درمانی

خدمات 

 فرهنگی

و 

 اجتماعی

تجاری و 

     

 خدماتی

سکونیم آموزشی شاخص  

 ها    

 
 نواحی

0.00 0.081 0.009 0.193 0.259 0.010 0.293 0.149 0.019 0.079 1 

0.192 0.201 0.152 0.320 0.399 0.339 0.739 0.948 0.429 140.0  3-2  

0.012 0.099 0.244 0.151 0.973 0.190 0.149 0.293 0.331 0.479 4 

0.999 0.008 0.179 0.218 0.344 0.121 0.198 0.394 0.353 0.933 9 

0.013 0.093 0.092 0.047 0.199 0.191 .1280  0.125 0.219 0.499 9 

0.409 0.599 0.149 0.892 0.148 0.043 0.998 0.119 0.203 0.935 7 

0.299 0.00 0.524 0.209 0.412 0.509 0.089 0.059 0.200 0.485 8 

0.213 0.010 0.004 0.019 0.00 0.047 0.00 0.952 0.292 0.004 5 

0.474 0.00 0.00 0.002 0.00 0.00 0.00 0.090 .000  0.00 10 

 

ها: وزن دهی به شاخص3جدول  

 تجهیزات

 شهری

 گردشگری

 و پذیرایی

ورزشی 

یوتفریح  

پارک  

و  

فضای 

 سبز

ی بهداشت مذهبی

و   

 درمانی

خدمات 

 فرهنگی

و 

 اجتماعی

تجاری 

و      

 خدماتی

سکونیم آموزشی شاخص  

 ها    

 
 نواحی

0.00 0.010 0.007 0.010 0.010 0.001 0.024 0.010 50.00  0.009 1 

0.014 0.030 0.021 0.021 0.011 0.049 0.099 0.032 0.021 0.011 3-2  

0.005 0.011 0.033 0.019 0.029 0.017 0.012 0.019 0.018 0.033 4 

0.090 0.001 0.029 0.029 0.017 0.019 0.014 0.029 0.022 0.099 9 

0.005 0.012 0.007 0.004 0.009 0.018 0.015 0.005 0.014 0.034 9 

0.039 0.181 0.014 0.070 0.009 0.009 0.099 0.008 0.019 0.042 7 

0.021 0.00 0.071 0.014 0.013 0.100 0.007 0.009 0.017 0.038 8 

0.022 0.001 0.009 0.001 0.00 0.009 0.00 0.049 0.013 0.032 5 

0.044 0.00 0.00 0.001 0.00 0.00 0.00 0.003 0.00 0.00 10 

 

ایده آل مثبت و منفی بر اساس خدمات شهری               : 4لجدو  

10 5 8 7 9 9 4 3-2  نواحی 1 

0.292 0.237 0.209 0.121 0.290 0.291 0.214 0.248 0.234  
0.004 0.095 0.088 0.210 0.048 0.052 0.094 0.057 0.032  



 

رتبه بندی نواحی شهری بر اساس خدمات خدمات شهری بت به راحل ایده آل ومیزان نزدیکی هر گزینه نس :5جدول  

10 5 8 7 9 9 4 3-2  نواحی 1 

0.019 0.155 0.303 0.934 0.199 0.291 0.230 0.281 0.120 CL 

5 9 2 1 7 4 9 3 8 Ci 

 

سیس انجام شده است همان طور که پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان توسعه یافتگی  نواحی شهری با بهره گیری از تکنیک تاپ

مشاهده است ، تکنیک مورد استفاده  نواحی شهری بوشهر را بر اساس میزان دستیابی به خدمات شهری اولویت  9در جدول شماره 

دمات خ . که عدد صفر نشان دهنده حداقل امکانات وارائه نموده است 1تا  0تیاز بین بندی و میزان امتیاز هر ناحیه را به صورت ام

قبل مشاهده است.   9جدول شماره در  همان طور که است.خدمات  نشان دهنده باالترین میزان دستیابی به امکانات و 1و عدد

و  9و  1به همراه نواحی ساس امکانات و خدمات شهری است وا محروم ترین  ناحیه شهر بوشهر بر 10دهد که ناحیهنتایج نشان می

داری از دارای باالترین سطح برخور 8و  7بالعکس نواحی باشند. واظ برخورداری از خدمات شهری میلحتوسعه از  جزو نواحی فرو 5

از لحاظ  9و 4و 2-3شوند. نواحیرا توسعه در شهر بوشهر محسوب مینواحی و جزء باشند. وامکانات و خدمات شهری می

 گیرند.      رخورداری در وضعیت متوسط قرار میب

 

 

  9-نتیجه گیری

های  رفاه و رضایت . و زمینههای اجتماعی اقتصادی و فرهنگی استدر خور، بستر مناسبی برای فعالیترائه خدمات مطلوب و ا

ن احساس کنند که آ نکته است که همه اعضایاین ایجاد اطمینان از  د. رفاه و رضایت هر جامعه در گرو شهروندان را فراهم می آور

ریزی، وجود تعادل و هماهنگی بین نواحی مورد نظر در برنامه یشرفت در فرایندمان توسعه و پدر کنار آر در آن سهمی دارند.

که در صورت عدم رعایت آن سرمایه گذاری های انجام شده نه تنها باعث توسعه  .برخورداری از مواهب توسعه امری ضروری است

 گردد.ای و ناهماهنگ با توان ها وظرفیت های محیطی میدهشد غباعث ر تر  نموده وبلکه نابرابری های موجود را عمیقنخواهد شد 

تواند این می هم خورده است و ، توزیع جمعیت در نواحی شهر بوشهر برداده شده است که در طی دهه اخیر این مقاله نشاندر 

عدالت اگر نتواند  ضایی نیزباشد. زیرا که عدالت فتوسعه پایدار و رفاه اجتماعی می ،نگ خطری برای گسستگی عدالت فضاییز

جمعیت نواحی، با توجه  هم خوردن توازن عوامل اصلی در بر توزیع و توسعه را برقرار نماید،عدالت نیست. مسلما یکی از اجتماعی،

ده ها، از طرح تفضیلی شهر استفاهای کاربریوهش با استفاده از آمارهای سرانهدر این پژ باشد.های خدمات شهری میبه کاربری

مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تکنیک شهر بوشهر از خدمات عمومی شهری  ده گانهزان برخورداری نواحی شده و می

 تاپسیس نشان دهنده تفاوت فاحش در میزان برخورداری از امکانات و خدمات شهری بین برخوردارترین نواحی تا محروم ترین آنها

جزو نواحی  5و  9و  1به همراه نواحی و ساس امکانات و خدمات شهری استا ه شهر بوشهر برناحیترین محروم 10که ناحیه ست.ا

بافت قدیمی شهر ،  1ناحیه ی ومسکونی  غیر 10و  5همچنین نواحی  و باشندلحاظ برخورداری از خدمات شهری میتوسعه از  فرو



ربری های خدماتی و اجتماعی رفاهی کمبود بیشتری وجود در مقایسه با سایر نواحی شمال شهر بوشهر به لحاظ کااست که،  بوشهر

ورا توسعه نواحی  جزء وباشند امکانات و خدمات شهری می دارای باالترین سطح برخورداری از 8و  7بالعکس نواحی . وباشدمیدارد 

 به همچنین با توجه د.گیرنرخورداری در وضعیت متوسط قرار میاز لحاظ ب 9و 4و 2-3شوند. نواحیدر شهر بوشهر محسوب می

نشان می دهد  هنتایج به دست آمد .شهری می باشند اینکه جمعیت به عنوان مهمترین عامل در تخصیص امکانات و خدمات مختلف

ای که دارای جمعیت بیشتری هستند از نظر باشد که نواحیبی نظمی در پراکنش خدمات شهری میکه در این زمینه نوعی 

طح پایینی قرار دارند و نواحی ای که دارای جمعیت کمتری دارند از نظر امکانات و خدمات در سطح باالیی امکانات و خدمات در س

 قرار دارند.
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