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چكيده
یکی از مباحـث عمده و اساسی در نظام برنامهریزی جامع ،مسأله توسعه موزون و هماهنـگ است که در قالب توسـعه مناطق
یک جامعه مطـرح میگردد .به كارگيري معيارها و روشهاي كمي به منظور سطح بندي سكونتگاهها در سيستم فضايي مناطق
شهری از سويي منجر به شناخت ميزان نابرابري نقاط سكونتگاهي و از سوي ديگر معيـاري براي تالش در زمينه كاهـش و رفع
نابرابريهاي موجود ميان آنها میگردد .هدف اين مقاله ،سنجش و ارزیابی سطـوح برخـورداری مناطق 22گانه کالنشـهر تهران
در جهت نزدیک ش��ـدن به عدالت اجتماعی ،توس��عه فضایی و دس��تيابي به ميزان نابرابريهاي منطقهای از لحاظ شاخصهاي
مورد بررسـي است .روش پژوهـش توصـیفی و تحلیلی است 42 .متغیر انتخابی از طریق مدل آنتروپی شانون وزندهی شده و از
مدل كمي  TOPSISبراي رتبه بندي اسـتفاده گردید .در میان مناطق شهری کالنشهر تهران برخوردارترین منطقه به لحاظ
توسعه یافتگی ،منطقه  5با ضریب اولویت 0/584و فرو برخوردارترین (محروم) ،منطقه  17با ضریب اولویت  0/256میباشد.
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از آنجا که ش��هر  ،مظهر تعامل انس��انها با يكديگر و محيطي براي
ظهور انس��ان اجتماعي است بايد فضایي متعادل را براي رشد و تعالي
انسان و جامعه فراهم سازد .يكي از مهمترين اهداف نظام برنامهريزي
جام��ع اقتص��ادی و اجتماعی ،آينده نگري و ايجاد توس��عهی متعادل
در مناطق مختلف ش��هری اس��ت که الزمهی اي��ن فرايند ،مطالعه و
ش��ناخت ویژگیهای مختلف مناطق ،آشنایی با منابع اقتصادی بالقوه،
نوع و سطح محرومیت آنها از حیث برخورداری از شاخصهای توسعه
یافتگی میباش��د (شاهنوشی و همکاران .)22،1385 ،توجه به همگنسازی
مناطق از نظر برخورداری از امکانات ،تسهیالت و کلیهی شاخصهای
رفاهی ،موضوعی اس��ت که میتواند در راه رس��یدن به اهداف کمی و
کیفی ،برنامههای توسعه شهری و تخصیص منــابع را تحت تأثیر قرار
داده و با هدف یکســانس��ازی مناطـق چارچوب سیاستگذاریها را
سازماندهی نماید.
در زمینه محاس��به تفاوتهای منطقهای و رتبهبندی مناطق ،مطالعات
مختلف��ی صورت گرفت��ه که از آن جمل��ه میتوان ب��ه مطالعات مگ
گراناهان و همکاران )1972( 1كه با اس��تفاده از  73ش��اخص به روش
<نقاط مرتبط> كش��ورها را رتبه بندي كردهاند ،اشاره كرد .سرور جهان
و هم��کاران )1999( 2در مقال��هاي تح��ت عن��وان <توزيع تس��هيالت
عموم��ي در داكا (پايتخ��ت بنگالدش)> بر روي تعيي��ن تمركز فضايي
و مقايـس��ه توزيع فضايي تس��هيالت عموم��ي در مناطق مختلف داكا
متمركز ش��ـدهاند .گزارش توس��عه انس��اني 3نیز همه س��اله به جهت
مقايس��ه و رتبهبندي كشورها منتشر مي شود .مهین نسترن و همکاران
( )1389در مقال��های تحت عنوان <کاربرد تکنیک تاپس��یس در تحلیل
و اولویتبندی توس��عه پایدار مناطق ش��هری اصفهان> ،به بررسی 21
ش��اخص با استفاده از تکنیک تاپسـیـس پرداخته اند.کرامت ا ...زیاری
و همـکاران ( )1389در مقالهای با عنـوان <بررس��ی و رتبهبندی درجه
توس��عه یافتگی شهرسـتانهای استان خراس��ان رضوی ،با استفاده از
تکنیک  >TOPSISو ناصرشاهنوشي و همكاران ( )1388در مقالهای به
نام<تعيين سطح توسعه يافتگي نواحي شهر مشهد> به رتبهبندي استانها
و نواحي مختلف ش��هر مشهد با اس��تفاده از تکنیک تاکسونومی عددی
پرداختند .همچنین عامری سیاهویی و همکاران ( )1391در مقالهای تحت
عنوان <رتبهبندی عوامل هويت بخش بافت تاريخی ش��هر خرم آباد> از
تكنيكهای  AHPو  TOPSISبرای سنجش متغیرها استفاده کردهاند.
کالنش��هر تهران نیز برای رسیدن به عدالت اجتماعی ،توسعهی پایدار
انس��انی ،و نیز انسانیتر کردن محیط زندگی انسانها ،توجه مضاعف و
همه جانبهی مدیران شهری را می طلبد .از این رو با سطحبندي مناطق

تهران ،اختالفات مكاني ،فضايي ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي آشكار
ميش��ود .تمركز بي رويه امكانات و خدمات ش��هري در چند منطقه از
ش��هر يكپارچگي و به هم پيوستگي ش��هري را مختل ميسازد .مناطق
برخوردار به خودي خود از توان رشد باالیي برخوردارند و بر همين اساس
بخش قابل توجهي از س��طوح عالي خدماتي ،اجتماعي و اقتصـادي را
بهخود اختصاص ميدهند در حالي كه بقيه مناطق به آنها وابسته شده و
تحت نفوذ آنها قرار دارند .اين مسئله سبب شكاف اجتماعي ،اقتصادي
و فرهنگي نظام شهرنش��يني و سيس��تم شهري شده اس��ت .تفاوت در
عوامل گوناگون متشكل از عوامل طبيعي ،عوامل اقتصادي و اجتماعي،
نابرابريهاي منطقهاي را ايجاد نموده و آن را تشديد مينمايد (منفردیان
سروستانی.)9 ،1386 ،

ه��دف اصلی ای��ن پژوهش ،س��نجش و ارزیابی س��طوح برخورداری
مناطق  22گانهی کالنشهر تهران در جهت نزدیک شدن به عدالــت
اجتماعی و توسعه فضایی با بهکارگیری ساز و کار مناسب جهتایجاد
فرصتهای برابر و دس��تيابي به ميزان نابرابریهای منطقهای از لحاظ
ش��اخصهای مورد بررسـي اس��ت که از تکنیک  TOPSISبهعنوان
روش تصمیمگیری چند شاخصهای استفاده گردید.
در این راستا سؤاالت مطرح گردید:
 راهب��رد برتر برایایجاد تعادل فضایی در س��طح مناطق کالنش��هرتهران کدام است؟
 برخوردارترين و محرومترین مناطق شهر تهران با توجه به شاخصهایارائهشده کدماند ؟
 کدامیک از شاخصهای موردمطالعه ازنظر نابرابري در رتبه اول است؟درنهایت به سؤاالت و فرضیات تحقیق پاسخ داده شد و راهکارهایی
ب��ه منظور كاهـ��ش ناهمگون��ي و نابراب��ري بین مناطق ش��ـهری،
هدايت توان و امكانات الزم براي س��رمایهگذاری و س��اير جنبههای
سیاستگذاری و برنامهریزی در سطح مناطق ارائه گردیده است.
محدوده مورد مطالعه
این پژوهش مناطق بیس��ت و دوگانه کالنشهر تهران (شکل )1را با
تکیهبر روشهای علمی ،بهطور جامع ،س��امانمند و آماری با استفاده
از آخرین آمار موردتوجه قرار داده و همه مناطق موردبررسی و آزمون
قرارگرفته است.
روش تحقیق
روش تحقیـق به کار گرفتهش��ده در ای��ن پژوهـش ،روش توصیـفی
و تحلیـلی اس��ت که اطالعـات الزم ،بهصورت اسنادی ،کتابخانهای
و اعداد و ارقام موردنیاز از معاونت برنامهریزی دفتر آمار ،اس��تانداری
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برنامهریزی با مقیاسهای مختلف و متنوع قابل اجرا است.

شکل  .1مناطق بيست و دوگانه کالنشهر تهران
(مأخذ :شهرداری تهران)1385 ،

شاخص

متغیر

شاخص

متغیر

اقتصادی و معیشتی

ب��ار معیش��تی ،نرخ اش��تغال ،درص��د خانواره��ای با زنان
سرپرس��ت خانوار ،ن��رخ موتوریزاس��یون ،درص��د تصرف
واحدهای مسکونی ملکی ،قیمت مسکن ،تعداد خانوارهای
ساکن در  6اتاق و بیشتر (مرکز آمارایران.)1390 ،

خدمات شهری

س��رانه خدماتایمنی آتشنش��انی ،تع��داد غرفهه��ای بازیافت،
ســـرانه زبالههای جمعآوریشده در هر منطقه ،ســرانه میدانها
میوه و ترهبار ،س��ـرانه فضای سبز  ،میزان رضایت خانــوارها از
خدمــات ش��هــرداری (مرکز آمارایران1390،؛ سازمان فناوری
اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران)1390،

اجتماع��ی ،فرهنگ��ی ،تع��داد متخصصان ،تع��داد اف��راد دارای تحصیالت عالی ،نهادگرایی (مشارکت و س��رمایه اجتماعی (فیروزآبادی وایمانی جاجرم��ی.)11، 1385 ،
درصد آشنایی با سامانه  ،137درصد پیامهای ثبتشده در سامانه
شفافیت)
باسواد (6س��اله و بیش��تر) ،نیل به ادامه تحصیل (همان).
مذهبی و تفریحی
.1888
درصد خانوارهای دارای کامپیوتر ،درصد خانوارهای دارای
اینترنت (همان) .تعداد فرهنگسـراها ،تعداد سینماها ،تعداد
آلودگی هوا (ش��رکت کنترل کیفیت هوا  )1390،میانگین سالمت
سالمت شهری
خانههای فرهنگ محله ،تعداد کتابخانههای عمومی ،تعداد
عمومی (طرح س��نجش عدالت در ش��هر ته��ران .)1388 ،میزان
مس��اجد ،حس��ینیهها و کانونهای مذهبی ،تعداد پارکها،
امنیت اجتماعی :تعداد دفاتر پلیس  ،10+کالنتریها ،آتشنشانی.
تعداد مراکز ورزشی (همان).
مبتني ب��ر ویژگیهای بعد خان��وار ،تعداد ات��اق ،نفر در اتاق ،درص��د خانوارهای
جمعيتي و سكونت دارای س��وخت گرمایی گاز طبیعی ش��بکه عمومی ،درصد
خانوارهای متصل به شبکه فاضالب (همان).

فقر

بیسواد ( 6ساله و بیش��تر) ،بیکار ،کارگر ساده ،تعداد خانوارهای
ساکن در کمتر از  3اتاق و نرخ وابستگی (مرکز آمارایران.)1390 ،

هویت شهر
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تهران ،سرشماری نفوس و مسکن سال  1390مرکز آمارایران ،سالنامه
آماری اس��تان و شهر تهران ،ش��هرداری تهران و آمارهای مربوط به
اش��تغال ،آموزشوپرورش و خدمات اجتماعی و فرهنگی از نهادهای
ذیربط اخذ و گردآوریشده است .در ادامه با انتخاب چندین شاخص
که نمایانگر آثار توس��عه در مناطق باشند ،ابتدا کمیتی برای هر منطقه
مشخص شد سپس بر طبق این کمیت مناطق رتبهبندی گردید.
برای این کار روشهای علمی موردنیاز است تا مجموع شاخصها را
باهم تلفیق کرده و موقعیـت هر منطـقه را نس��بـت به مناطـق دیگر
بهدس��ت آورد .روشهای علمی متع��ددی در این زمینه وجود دارد که
از بی��ن این روشها مدل  TOPSISبرای تش��خیص نابرابریهای
بین مناطق مورداس��تفاده قرارگرفته است .این مدل در فضاهای مورد

شاخصهای تحقیق
امروزه توس��عه بهعنوان يك مفهوم رايج در بين جوامع علمي ،صنعتي
و حتي عموم مردم رواج يافته اس��ت .در طي سالهای اخير بحثهای
بس��يار جدي ب��ر روي پیشنیازها ،الزامات و اثرات توس��عه در جريان
بوده اس��ت .اما آنچه مورد توافق همگان بوده ،رش��د يافتگي و توسعه
جوامع در ابعاد و جنبههای مختلف است .توسعهای جامعنگر محسـوب
میش��ود كه عـالوه بر جنبههای اقتصادي ،عوامل فرهنگي ،انساني و
حتي طبيعي را نيز در بر داشته باشد .شاخصهای که بهمنظور دستیابی
به اهداف تحقیق و برای سنجش میزان توسعهیافتگی مناطق استخراج
و مورد اس��تفاده ق��رار گرفتهاند (ج��دول  ،)1بر اس��ـاس آمارنامههای
ارائهش��ده توس��ـط مرکز آمار که مبـتنی بر شاخصهای جهانی است،
انتخاب گردیده اس��ت .آمارنامههایی که درایران بهموجب قانـون ،ابتدا
هر 10س��ال یکبار و اکنون هر  5سال یکبار به اجرا درمیآید .نخستین
سرش��ماری عمومی نفوس و مسکن در س��ال  1335توسـط اداره آمار
عمـومی و سرشماریهای بعـدی در س��الهای ،1365 ،1355 ،1345
1375و  1385توسط مرکز آمارایران انجام شد .در سال  ۱۳۸۶بر اساس
مصـوبه هیئتوزیران فاصلهی زماني اجراي سرش��ماریهای عمومي
نفوس و مسکن از ده سال به پنج سال كاهش يافت .سرشماري ،۱۳۹۰
هفتمین سرشماري عمومي نفوس و مسكن كشور است كه در تاريخ دوم
آبان  1390در سراسر كشور به اجرا درآمد.

دکتر حميدرضا صارمي ،مهندس سهيال توتزاري

سرش��ــماري ب��ا ارائ��ه ی��ک تصوير كل��ي از ان��دازه ،س��اختار و
ویژگیه��ای جمعیت یکی از مـنابع اصــلی برنامهریزی در زمینههای
اقتص��ادی ،اجتماعی و فرهنگی به ش��مار آمده و با ترس��یم وضعیت
موجود ،آگاهیه��ای الزم برای تهیه برنامههای توس��عه را در اختیار
سیاستگذاران ،برنامهریزان و مسئوالن قرار میدهد .در تحقیق حاضر
س��النامه آماری  1390مبنای عمل قرارگرفته است و بهمنظور تسهیل
بهرهب��رداری از متغیرهای ب��ه کار گرفتهش��ده در تحقیق ،متغیرهای
موردنظر به هفت گروه اصلی تقسیمشده است.
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عدالت اجتماعی و فضایی در شهر
عدالـ��ت اجتـماعی از مفاهیـم مقدس و واالیی اس��ت که در قرآن
کریم نیز از آن بهعنوان یکی از هدفهای اصـلی بعثت انبیا ء قلـمداد
ش��ده اس��ت .قـرآن با صـراحت به برقراری عدل در میان انس��انها
اش��ـاره میکند .دراینباره میفرماید« :ان اهلل يامر بالعدل واالحسان:
همانا خداوند فرمان به عدل و احسان ميدهد»(سوره مبارکه نحل آیه
 .)90همچنین مفهوم عدالت اجتماعی همواره در فلس��فه اجتماعی از
اخالق ارس��طو به اینطرف مطرح بوده اس��ت و در دو قرن اخیر این
موضوع توس��ط هیوم 4و روسو 5مطرح گردید و اصول عدالت اجتماعی
توسط بنتهام 6و میل 7رابطهبندی شد (.)Harvey, 1998, 98
س��ازماندهی فضا ،یکی از ابعاد تعیینکننده جوامع انس��انی و بازتـاب
وقای��ع اجتـماعی و محل تجلی ارتباطـات اجتماعی اس��ت .از اینرو،
تجزی ه و تحلیل برهمکنش بین فض��ا و اجتماع در فهم بیعدالتیهای
اجتماعی و چگونگی تنظیم سیاستهای برنامهریزی برای کاهش یا حل
آنها ضروری است .بنابراین برنامهریزان باید در پی حل این مسئله باشند
که در الگوی مکانیابی خدمات و تسهیالتایجادشده و چگونگی توزیع
آنه��ا ،چه میزان نابرابری به وجود آمده و چه گروههایی بیش��تر محروم
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در برنامهریزی ش��هري ،ت��دارك و توزيع منابع و خدمات بر اس��اس
عدالت مكاني و فضايي به صورتهای گوناگون تفس��ير ش��ده است.
بااینح��ال ضروري اس��ت كه تعريف��ي از عدالت بهمنظ��ور تحليل و
بررس��ي آن اتخاذ ش��ود .موضوع«عدالت اجتماع��ی» حداقل از زمان
ارس��طو به دلیل ضرورت س��ازمانهای اجتماع��ی و بهعنوان موضوع
و دس��تورالعمل س��ازمانهای اجتماعی ،مطرح بوده است .اما در سه
دهه گذش��ته بازتاب تفکر نظری آنهم در ابعاد تحلیل فلس��فی و هم
ازنظ��ر دالیل علمی در رابطه با تغییر ش��کل وضعیت رفاه ،جنبههای
جدیــد و جالبــی یافته اس��ت .بیعدالتی فضایی مفهومی چندبعدی
و پیچی��ده اس��ت ،ولی دو محور برجس��ته ک��ه در تمام��ی تحقیقات
انجامش��ده در این زمینه بحث شده ،ش��امل بررسی کیفیت زندگی (از
دو بعد اجتماعی و کالبدی) و چگونگی توزیع فرصتها (دسترس��ی به
زیرس��اختهای اجتماعی ،کالبدی و مجازی) است (Martnez, 2009,
 .)309بنابرای��ن عدالت فضايي در ش��هرها بدان معنا اس��ت كه مكان
زندگ��ي هر فرد (حاصل از تقس��یمکار اجتماعي) وي را از اس��تحقاق
اجتماع��ي محروم نكند .نابرابریهای فضايي ،تنها هنگامي باید موجه
باشد كه بهبود حيات همگاني را در پي داشته باشد (اطهاری.)28،1381 ،
از اواخ��ر دهه  ،1960مفهوم و کارکرد عدال��ت اجتماعی وارد ادبیات
جغرافیایی میش��ود .مسائلی نظیر رفاه اجتماعی ،نابرابری شدید ،فقر،
ش��یوع امراض ،نژادپرس��تی ،قومگرایی ،جرم و جنایت و آلونکنشینی
موردتوجه جغرافیدانان قرار میگیرد .دیویدهاروی 8اولین جغرافیدانی
بود که در کتاب پرارزش خود به نام «عدالت اجتماعی و شهر» ،مفهوم
عدالت اجتماعی را به معنای خیر و صالح همگانی ،مالک توزیع درآمد
در مکانها ،تخصیص عادالنه منابع و رفع نیازهای اساسی مردم بهکار
میگیرد (باقری.)41 ،1382 ،

جدول  .2تقسیمبندی عدالت فضایی از دیدگاههای متفاوت (مأخذ :داداش پور و رستمی  ،ب )6 ، 1390
انواع عدالت فضایی
 .1عدالت بهعنوان برابری

تعریف
 -سهم برابر

هر شخصی سهم برابر دریافت میکند.

 -فرصت برابر

افراد توانایی برابر به فرصتهای برابر دارند.

 -عدالت جبرانی

س��همهای توزیعش��ده برای متعادل ک��ردن نابرابریهای موجود
است.

 .2عدالت نیاز محور

خدمات متناسب با نیازها توزیع میشود.

 .3عدالت بازار

دریافت منفعت در ارتباط با سطح پرداختی است.

 .4عدالت تقاضامحور

منافع با سطح تقاضای شهروندان توزیع میشود.

سنجش و ارزيابي سطوح برخورداري مناطق شهري كالنشهر تهران با ...
صفحات

از نظ��ر هاروي ،عدالت اجتماعي در ش��هر بايد بهگونهای باش��د كه
نيازهاي جمعيت ش��هري را پاسخگو باشد و تخصيص منطقهای منابع
را بهگونهای هدايت كند كه افراد با كمترين شكاف و اعتراض نسبت
به اس��تحقاق حق��وق خود مواجه باش��ند .از نظ��ر وي مفهوم عدالت
اجتماعي درنهایت يعني «توزيع عادالنه از طريق روشهای عادالنه»
(.)Harvey,1996

راول��ز 9نیز به تأمین «عدالت اجتماعی» بر اس��اس دو اصل «عدالت
اجتماع��ی» تأکید دارد .اما تأثیرات قدرت سیاس��ی ب��ازار آزاد ،را در
چگونگ��ی توزیع نمیتواند انکار کند .وی نقش مداخله دولت را ،برای
توزیع ثروت ضروری میداند لیکن نه بهاندازهای که مانع مس��یر تولید
و جریان سرمایه شود (مرصوعی.)35 ،1383 ،

راستی.)83،1388 ،

تبیین تکنیک  TOPSISدر اولویتبندی مناطق شهری
کالنشهر تهران
ب��رای رتبهبندی بخشهای مختلف اقتص��ادی ،اجتماعی و فرهنگی
روشهای مختلف��ی وجود دارد که الزام ًا جوابهای یکس��انی در پی
ندارن��د .یک��ی از این روشه��ای رتبهبندی ک��ه دارای قدرت باالیی
در تفکیک گزینههاس��ت« ،تکنی��ک رتبهبندی ترجیحات بر اس��اس
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بر اساس معيارهاي يكس��ان با تکیهبر نسبت يكسان ماليات ،خدمات
دريافت كنند بنابراين هر س��ه معيار عدال��ت ،بر كاهش اثرات موقعيت
جغرافياي��ي از طريق توازن مالياتي و س��رمایهگذاریهای دولتي تأکید
دارند ( .)Boyne & Powell, 2002هاروي درزمینه عدالت فضـايي ،توزيـع
عادالن��ه از راههای عادالنه را مطـرح و عنوان نموده با بررس��ي اصول
عدالت اجتماعي ،براي رسيدن به معناي عدالت منطقهای (فضايي):
توزي��ع درآمد بايد به طريقي باش��د كه نيازه��اي جمعيت هر منطقهب��رآورده ش��ود و تخصيص منابع به طريقي ص��ورت گيرد كه ضرايب
فزايندگ��ي بين منطقهای به حداكثر برس��د .همچنین تخصيص منابع
اضافي به طريقي باش��د كه در رفع مش��كالت خاص ناشي از محيط
اجتماعي و فيزيكي مؤثر واقع شود.
سازوكارها (نهادي ،سازمانهای سياسي و اقتصادي) بايد به طريقيباش��د كه دورنماي زندگي در محرومترین مناط��ق تا حد امكان بهتر
شود .اگر اين شرايط موجود باشد آنگاه میتوان به يك توزيع عادالنه
كه به طريق عادالنهای بهدستآمده ،دستیافت (.)Harvey,1996
احزاب س��بز و نهضتهای سياسي س��بز كليد «عدالت اجتماعي» را
در برابري توزي��ع منابع اجتماعي و طبيعي در مقياس محلي و جهاني
در جه��ت رفع نيازهاي انس��ان بهطور مطل��ق و تضمين فرصتهای
كامل براي توس��عه فردي و اجتماعي براي همه ،ترويج میکنند .آنان
معتقدند ك��ه عدالت اجتماعي بدون عدالت محيطي و عدالت محيطي
بدون عدالت اجتماعي وجود ندارد و در مس��ير تحقق عدالت اجتماعي
و محيطي الزم است تا يك سازمان جهاني بیطرف با اقتصاد جهاني
مقتدر وجود داش��ته باش��د تا بتواند اختالفات عميق و همهجانبه ميان
فقير و غني را هم در داخل کشورها و هم در داخل كشورهاي مختلف
از ميان ببرد (مرصوعي.)49،1383 ،
ويل دورانت ريشهی ازپاافتادگی و نابودي تمدنها را در بیعدالتی و
نابرابري میداند و میگوید« :تمدن را نمیشود با فتح و غلبه از ميان
ب��رد ،تمدن تنها از درون تخريب میش��ود ،مدنيت در جامعه با رعايت
تس��اوي حقوق انسانها شكوفا و بارور میش��ود و تبعيض ،ريشه آن
را میخش��کاند .سالمت ملل مهمتر از ثروت ملل است» (حاتمي نژاد و
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معيارهاي عدالت اقتصادي ،فضايي و اجتماعي
ﺩﺭ متون ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ،قاعدهها ﻭ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻥ مش��خصههای
ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ
«ﻋﺪﺍﻟﺖ اقتصادي» ﻣﻄﺮﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳـﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫـﺎ ﻭ ﻗﻮﺍﻋـﺪ
ﺟﻨﺒﻪ ﺩﻳﻨﻲ ﻭ ﻋﻘﻠﻲ ﻭ ﻋﺮﻓﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻟﺬﺍ میتوانن��د ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺳـﻨﺠﺶ ﻭ
ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜـﺮﺩ نظامهای ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺍﺳﻼﻣﻲ
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ تعریف کامل از انسان و ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ ﻭ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮﻱ ﻭ زیربنای ﻓﻄﺮﻱ
ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺩ میتواند ﻣﺪﻋﻲ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ جامعتر ﻭ پیچیدهتری ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ
ﻧﮕﺮﺵ ﺍﺳﻼﻣﻲ مس��ئله ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎﻳد ﻣﺮﺑـﻮﻁ
ﺑـﻪ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﻭ ﺍﻣـﻮﺍﻝ ﻣﻄﺮﺡ ش��ود ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺸﺘﺮﻙ،
ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ (ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻮﺍﻝ) ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖ
ﺧﻮﺩ (ﻣﺎﻝ) ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺳﺖ .در
اين راستا ﻣﻌﻴﺎﺭﻫـﺎﻱ ﺯﻳـﺮ بهعنوان ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ « ﻋﺪﺍﻟﺖ اقتصادي» ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺍﺳﻼﻡ ﻣﻌﺮﻓﻲ میشود:
ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻭﻝ :ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ثروتهای ﻋﻤﻮﻣﻲ؛
ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺩﻭﻡ :ﺳﻬﻢﺑﺮﻱ بر اساس ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ؛
ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺳﻮﻡ :ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻊ ﻗﻮﺍﻡ ﺁﻥ (ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﺗﻮﺍﺯﻥ
ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ) (عيوضلو.)1386،
براي <عدالت فضاي��ي> ،معيار <نياز> بهعنوان يك معيار مهم مطرح
میباشد .معيار نياز هر منطقه بايد بر اساس سطح نياز آن منطقه تعيين
شود؛ به اين معنا كه نسبت هزینهها به نياز در مناطق ديگر باشد .معيار
دوم عدالت فضايي <حقوق> است .به اين معنا كه هر منطقه ،مستحق
س��طحي از هزينه ،در رابطه با سهم خود در توليد درآمد میباشد .اين
معي��ار ،در ارتباط با ب��ازار و خدمات عمومي مطرح ب��وده و عميق ًا در
مباحث <رفاه اجتماعي> مطرح میگردد< .تالش> ،معيار س��وم عدالت
فضايي است و خود بهنوعی از مفاهيم مربوط به استحقاق میباشد كه
توسط ميلر 10وهاروي مطرحش��دهاند .به اين معنا كه همه نواحي بايد
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شده> با استفاده از رابطه:
رابطه :1

X ij

= rij

m

ij 2

∑X
i =1

گام دوم  :وزن دهی به جدول استاندارد (نرمالیزه) شده

جدول تصمیم ،پارامتری اس��ت و الزم اس��ـت کـمیش��ود  ،به این
منظ��ور تصمیمگیرنده ( 13)DMبرای هر ش��اخص ،وزن��ی را معیــن
میکند (نسترن و همکاران.)90 ،1389 ،
رابطه :2
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شکل .2انواع روشهای تصمیمگیری چند معیاره
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()Source: Olson,2004

شباهتش��ان ب��ه راهحل آل» 11اس��ت كه بهص��ورت اختص��ار با نام
 TOPSISشناخته میشود (اصغر پور.)260 ،1390 ،
12
تكني��ك  TOPSISبهعنوان يكي از اعض��اي خانواده MCDM
يا تکنیکهای تصمیمگیری چن��د معياره امروزه در رتبهبندی مفاهيم
مختلف در عل��وم گوناگون جايگاه ویژهای يافته اس��ت كه مهمترین
دلي��ل آن را میت��وان منطق رياضي و ش��فاف و نيز عدم مش��كالت
اجرايي آن دانست .اس��تفاده از پارهای از فنون در اين خانواده (مانند
تحليل سلس��له مراتبي دادهها) نيازمند تعديالتي در رفتوبرگش��ت و
تبادل داده با متخصصان است كه عموم ًا به علت دسترسي نداشتن به
اطالعات منجر به عدم رواي��ي و پايايي تحقيقات میگردد .اما روش
 TOPSISبه خاطر عدم مقايسـه زوجي و استفاده از رتبههای دقيق
كمي ،اين مشكل را مرتفع میسازد .
بهع�لاوه ،تع��دد معيارهاي واحدهاي مورد مقايس��ه ني��ز منجر به
مش��كالتي در تصمیمگیری بهوس��یله عموم تکنیکها میش��ود ،كه
بههرح��ال اینه��ا در تكني��ك  TOPSISبروز نمیکنن��د (زیاری و
هم��کاران.)21 ،1389 ،
فرایند تکنیک TOPSIS

گام اول  :استاندارد (نرمالیزه) کردن جدول تصمیمگیری

تبدیــ��ل جدول تصمیمگیری موجود ب��ه یـک جــدول <بی مقیاس

W = w1 , w2 ,..., w j ,..., wn

=1

n

j

∑w
j =1

روشهای آماري متعددي براي تعيين وزن متغیرها وجود دارد .در اين
مطالعه از آنتروپي ش��انون براي وزن دهي استفادهشده است .زمانـي
که دادههای يک ماتريـس تصمیمگیری بهطور کامـل مشخص باشد
و تصمیمگیرن��ده بخواهد با توجه به اين دادهها ،اوزان ش��اخصها را
محاس��به نمايد ،از تکنيک آنتروپي شانون میتوان براي وزن دهي به
شاخص استفاده نمود .اساس اين روش بر اين پايه استوار است که هر
چه پراکندگي در مقادير هر شاخص بيشتر باشد آن شاخص از اهميت
بيشتري برخوردار است (اکبري و زاهدي كيوان.)46 ،1387 ،
تکنیک وزندهی آنتروپی شانون
آنتروپي يک مفهوم عمده در علوم فيزيکي  ،علوم اجتماعي و تئوري
اطالعات اس��ت بهطوریکه نشاندهنده مقدار عدم اطمينان موجود از
محتواي مورد انتظار اطالعاتي از يک پيام اس��ت .آنتروپي در تئوري
اطالعات معياري است براي مقدار عدم اطمينان بیانشده توسط يک
توزيع احتمال گسس��ته ( )Piبهطوریکه اين عدم اطمينان ،در صورت
پخش بودن توزيع  ،بيش��تر از موردي اس��ت که توزيع فراواني تيزتر
باشد.
اين عدم اطمينان بهصورت ذيل تش��ريح میش��ود( :ابتدا الزم است
ارزشي را با نماد  Eمحاسبه نمود)
رابطه :3
0 ≤ E ≤1

n

] E ≈ S {P1 , P2 ,..., Pn } = − K ∑ [Pi . ln Pi
i =1

 Kي��ک ثابت مثبت اس��ت بهمنظور تأمی��ن  Eاز توزيع احتمال Pi
بر اس��اس مکانیسم آماري محاسبهشده و مقدار آن در صورت تساوي

سنجش و ارزيابي سطوح برخورداري مناطق شهري كالنشهر تهران با ...
صفحات

Pها با يکديگر (يعن��ي  ) Pi = 1ماکزيمم مقدار ممکن خواهد بود.
n
بدینصورت :
رابطه:4
n
1 1
1 1 1 1
− K ∑ Pi . ln Pi = − K  ln + ln + ... + ln 
n n
n n n n
i =1

يک جدول تصمیمگیری از يک مدل 14 MADMحاوي اطالعاتي
که آنتروپي میتواند بهعنوان معياري براي ارزيابي آن بهکار رود.
در نظر گرفته میشود.

A1
A2

Am

; ∀i, j

رابطه :5

rij
m

∑ rij

= pij

گزینهای��دهآل مثب��ت و منفی را اینگونه تعریف میش��ود :دو گزینه
مجازیایجادشده درواقع بهترین و بدترین راهحل هستند.
jهای مربوط به شاخص سود
jهای مربوط به شاخص هزینه

}J = {j = 1,2,3,..., n
}J ' = {j = 1,2,3,..., n

گام چهارم :بهدست آوردن اندازه فاصلهها

فاصله بین هر گزینه  nبعدی از روش اقلیدس��یس��نجیده میشود.
یعن��ی فاصله گزینه  iرا از گزینههایای��دهآل مثبـت و منفی دریافت
میشود.
رابطه :9

}i = {1,2,3,..., m

رابطه :10

}i = {1,2,3,..., m

− v −j ) 2
− v*j ) 2

n

∑ (v

= Si −

∑ (v

= *S i

ij

j =1
n

ij

j =1

گام پنجم  :محاسبه نزدیکی نسبی به راهحلایده آل

این نزدیکی نسبی را بهصورت زیر تعریف شود:

رابطه :11

0 C i* 1

S j−
Si * + Si −

= *Ci

i =1

و ب��راي  Ejاز مجموع��ه Pijه��ا به ازاي هر مش��خصه وجود خواه
داشت :بهطوریکه  K = 1است.
ln m

رابطه :6

]

[

m

E j = − K ∑ Pij . ln Pij ; ∀j
i =1

اينک عدم اطمينان يا درجه انحراف (  )djاز اطالعاتایجادش��ده به
ازاي شاخصjام بدين قرار است:
رابطه :7

d j = 1 − E j ; ∀j

و سرانجام براي اوزان ( )Wjاز شاخصهای موجود خواهد بود:
رابطه : 8

; ∀j

dj
n

∑d j
j =1

= Wj

مش��خص اس��ت که هر چه فاصله گزینه  Aiاز راهحلایده آل کمتر
باشد نزدیکی نسبی به  1نزدیکتر خواهد بود (جدول .)3
گام ششم:رتبهبندی گزینهها

نهایت ًا گزینهها را رتبهبندی میشود (نسترن و همکاران.)90 ،1389 ،

یافتههای پژوهش

سطحبندی مناطق شهري کالنشهر تهران از حيث شاخصهای

مورد بررسی

مطاب��ق تحلیله��ای انجامش��ده ،مناطق ش��هری ته��ران از حیث
ش��اخصهای بررسیشده به س��ه گروه مناطق شهری برخوردار ،نیمه
برخوردار و فرو برخوردار (محروم) تقسیم میشوند (جدول.)4
مناطق ش��هری برخوردار :از بررس��ــی جمیع شاخصهای اقتصادی
و معیش��تی ،اجتماعی ،فرهنگی ،مذهبی و رفاهی ،جمعیتی و سکونتی،
خدمات شهری ،س�لامت شهری ،نهادگرایی و فقر و توسعه به ترتیب
مناطق  6 ،3 ،2 ،5و 1برخوردار هس��تند .اما نباید با مطلقگرایی و به
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سپس محتوي اطالعات موجود از اين جدول را ابتدا بهصورت ()Pij
در ذيل محاسبه میشود:

گام سـوم :تعیین راهحلایدهآل مثبت و راه حلایدهآل منفی :

هویت شهر

x2  x n
r12  r1n
r22  r2 n



rm 2  rmn

x1
r11
r21

r m1

5-15
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جدول  .3راهحلایده آل مثبت و راهحلایده آل منفی

درصد افراد شاغل

0/00627

0/00531

درصد خانوارهای با زنان سرپرست

0/00286

0/00797

نرخ موتوریزاسیون

0/00748

0/00386

درصد تصرف واحدهای مسکونی

0/00668

0/00505

سرانه خدماتایمنی آتش نشانی

0/00908

0/00260

قیمت مسکن

0/00287

0/00945

تعداد غرفههای بازیافت

0/01212

0/00164

تعداد خانوارهای ساکن در  6اتاق و بیشتر

0/00851

0/00045

سرانه زبالههای جمع آوری شده در هر منطقه

0/00837

0/00339

تعداد متخصصان

0/00810

0/00117

سرانه میادین میوه و تره بار

0/00986

0/00085

دارای تحصیالت عالی

0/00859

0/00150

سرانه فضای سبز

0/00985

0/00029

باسواد ( 6ساله و بیشتر)

0/00609

0/00545

میزان رضایت خانوارها از خدمات شهرداری

0/00611

0/00523

نیل به ادامه تحصیل

0/00821

0/00195

سرمایه ی اجتماعی

0/00686

0/00475

درصد خانوارهای دارای کامپیوتر

0/00729

0/00331

درصد آشنایی با 137

0/00708

0/00442

درصد خانوارهای دارای اینترنت

0/00385

0/00036

درصد پیامهای ثبت شده در سامانه 1888

0/00951

0/00190

تعداد فرهنگسراها

0/00992

0/00248

میزان آلودگی هوا ()PSI

0/00398

0/00906

تعداد سینماها

0/00884

0/00126

میانگین سالمت عمومی

0/00631

0/00546

تعداد خانههای فرهنگ محله

0/00980

0/00178

میزان امنیت اجتماعی

0/00891

0/00099

تعداد کتابخانههای عمومی

0/00242

0/00121

بی سواد ( 6ساله و بیشتر)

0/00161

0/00816

تعداد مساجد  ،حسینیهها و کانونهای مذهبی

0/00839

0/00076

بیکار

0/00554

0/00616

تعداد پارکها

0/00765

0/00219

کارگر ساده

0/00245

0/00870

مراکز ورزشی

0/01103

0/00127

تعداد خانوارهای ساکن در کمتر از  3اتاق

0/00145

0/00810

بعد خانوار

0/00523

0/00643

نرخ وابستگی

0/00369

0/00695

این بهانه که این مناطق توسعهیافتهاند ،در آینده مانع توسعهی منطقی
و اصولی این مناطق ش��د ،بلکه باید س��رریز و بخشی از درآمد حاصل
از ای��ن مناطق را در خود منطقه و بخش دیگری از آن را در توس��عه
مناط��ق فرو برخوردار به کار گرف��ت .میانگین ضریب برخورداری این
مناطق 0/519است و این مناطق در نیمهی شمالی شهر واقعشدهاند.
مناطق شهری نیمه برخوردار (متوسط) :مناطق ،12 ،7 ،13 ،11 ،15
 20و  14در ای��ن گروه واقعش��دهاند .میانگین ضریب برخورداری این
مناطق  0/408است .این مناطق از حیث برخورداری از حالت بحرانی
برخوردار نیس��تند اما باید شتاب توس��عه قابل قبولی نسبت به مناطق
برخوردار داشته باشند و جمیع شاخصهای بررسیشده ،رشد متوسطی
را پشت سر بگذارد .این مناطق در مرکز و نیمه غربی قرار دارند.

نهادگرایی

هویت شهر

درصد خانوارهای متصل به شبکه فاضالب

0/00775

0/00225

فقر

شماره هیجدهم  /سال هشتم /تابستان 1393

درصد خانوارهای دارای سوخت گرمایی گاز

0/00595

0/00420

سالمت شهری

اجتماعی،فرهنگی،مذهبی و تفریحی

نفر در اتاق

0/00442

0/00729

جمعیتی و سکونتی

اقتصادی و معیشتی

بار معیشتی

0/00528

0/00635

تعداد اتاق

0/00713

0/00456

خدمات شهری
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شاخص

ایده آل مثبت

ایده آل منفی

شاخص

ایده آل مثبت ایده آل منفی

مناطق شهری فرو برخوردار(محروم) :در بین مناطق شهری کالنشهر
ته��ران مناط��ق  9 ،18 ،16 ،10 ،21 ،22 ، 8 ،19و 17واقع در جنوب
و جنوب ش��رقی جز ء مناطق فرو برخوردار به ازای جمیع شاخصهای
بررسیشده اس��ت .میانگین ضریب برخورداری در این مناطق 0/339
است .این مناطق در حالت بحرانی هستند و باید توسعهی پر شتابی را
پشت سر بگذارند تا بتوانند خود را به مناطق دیگر نزدیک سازند .بدون
شک اولویت اول برنامهریزی باید به این مناطق تعلق گیرد.
بررسی فرضیهها و سؤاالت پژوهش
پرسشها و فرضیهها مطرحشده  ،بر اسـاس مطالـعات مقدمـاتی و کلی
پیرامـون موضوع موردبحث و بر پایهی دانستهها و اطالعات اولیه درباره

سنجش و ارزيابي سطوح برخورداري مناطق شهري كالنشهر تهران با ...
صفحات

5-15

جدول .4سطوح برخورداری مناطق  22گانه تهران
رتبه

منطقه

ضریب اولویت

میانگین ضریب اولویت

میزان برخورداری

1
2
3
4
5
6

5
2
3
6
1
4

0/584
0/544
0/509
0/505
0/498
0/476

0/519

برخوردار

7
8
9
10
11
12
13
14

15
11
13
7
12
20
14
19

0/451
0/428
0/410
0/404
0/403
0/383
0/375
0/372

0/408

نیمه برخوردار

15
16
17
18
19
20
21
22

8
22
21
10
16
18
9
17

0/368
0/365
0/360
0/339
0/336
0/327
0/326
0/256

0/339

فرو برخوردار
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ویژگیهای مناطق بیست و دوگانه تهران و به جهت توصیف وضع هر یک
از شاخصها در هر یک از مناطق مطرح گردیدهاند که از اهداف پژوهش
مش��تق شده و در جریان تحقیق مورد آزمایش قرارگرفته و در واقع نتایج
پژوهش به این سؤاالت پاسخ داد .به دنبال آن فرضیات نیز با تکیهبر نتایج
گذشته ،پژوهشها ،اطالعات جمعآوریشده تدوین گردید.

هویت شهر
شماره هیجدهم  /سال هشتم /تابستان 1393

شکل .4میزان سطوح برخورداری مناطق شهری تهران

پاسخ به سؤال اول

برخوردارتري��ن و محرومتری��ن مناط��ق ش��هر ته��ران ب��ا توجه به
شاخصهای ارائهشده کدماند ؟
برخوردارتری��ن منطق��ه ،منطقه پن��ج و محرومتری��ن منطقه ،منطقه
هفده میباش��د .در این تحقیق برخالف انتظار و نتایج بهدستآمده از
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هویت شهر
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رتبهبندی مناطق در بس��یاری از پژوهشها  ،منطقه یک رتبهی پنجم
را به خود اختصاص داده است .
ب��رای توضیح این موض��وع میتوان گفت ک��ه منطقه یک برخالف
ظاه��ر لبههایی ب��ا درآمـد باال ،دارای بافت قدیـم��ی پرتراکم و عدم
هماهنـگی و ارتباط بصـری بین بافت قدیـم و جدید است و محالتی
مانند امامزاده قاسم  ،چیذر ،بوعلی و بخشهایی از دزاشیب و قیطریه
افرادی را در الیههای پایین ،سکنی داده است که این موضوع در دید
بسیاری از محققان نادیده گرفته شده است.
منطقه پنج ش��هرداري ،در ش��مال غربي ش��هر ته��ران واقع گرديده
است .پيش از شکلگیری منطقه بیست و دو شهر تهران  ،منطقه پنج
بهعنوان غربیترین حد ش��هر تهران بهحساب میآمده که این منطقه
به پهنهی توسعه تهران معروف است و بافتهای ساختمانی آن نسبت ًا
جدیداالحداث اس��ت .اي��ن منطقه پس از انقالب اس�لامي به داليل
مختل��ف ازجمله موقعيت حاش��یهای منطقه و جذب جمعيت از مناطق
مركزي و جنوبي ،با افزايش جمعيت و توس��عه روبرو بوده اس��ت .رشد
سريع جمعيت در س��الهای پس از پيروزي انقالب ،نشاندهنده ميل
مردم به سكونت در اين منطقه جوان بوده است.
این منطقه بعد از منطقه چهار پرجمعیتترین منطقه تهران در س��ال
 1390اس��ت .بافت مسـكوني در اغلب نقاط نس��بـت به بسـياري از
مناط��ق تهران از كيفيـت س��اخت بهتري بهرهمند بوده و بر اس��اس
مطالعات انجامش��ده در خصوص ع��وارض زلزله بر روي اين بافت ،از
وضعيت مطلوبتری باالخص به دليل نوساز بودن و نيز در هم تنيدگي
كم بافت برخوردار است.
منطقه پن��ج به دليل قرار گرفتن در كوهپايه داراي آبوهوای س��رد
و كوهس��تاني اس��ت .همچنين اين منطقه ازنظر سرانه فضاي سبز در
وضعيت مطلوبي قرار داشته و داراي سرانه فضاي سبز  11متر ،بدون
احتساب پارك جنگلي كوهسار است.
منطقه هفده ش��هرداری بهعن��وان محرومترین منطق��ه ،در جنوب
غربی ش��هر ته��ران قرار دارد و همجوار ب��ا مناطق ،16 ،11 ،10 ،9
 18و  19اس��ت اراضی این منطقه عاری از هرگونه عوارض طبیعی
بوده و به ش��کل اراضی کام ً
ال مسطحی با ارتفاع متوسط  1119متر
از س��طح دریا و وسعتی معادل  794/3هکتار است این منطقه تحت
تأثیر گس��ل ش��مال تهران و گسلهای جنوب و ش��مال ری بوده و
از این منظر در مقابله با بروز س��وانح زلزله بس��یار آسیبپذیر است.
عبور دو راهآهن مهم بینش��هری از وسط بافت کالبدی منطقه ،وجود
محوطهه��ای بزرگ نظامی ،تراکم بیشازحد جمعیتی و س��اختمانی،
قدیم��ی بودن س��اختمانها و بافت ش��هری منطق��ه ،ناکافی بودن
تس��هیالت خدمات ش��هری ،فقر فرهنگی س��اکنین منطقه ،پراکنش

و یا تمرکزهای نامناس��ب فعالیتهای تج��اری و اقتصادی  ،ناکافی
بودن مش��ارکت مردم در امور شهری ،دسترسی ناکافی به شبکههای
بزرگراهی ،عدم انعطاف استانداردها و قوانین ساختوساز در تناسب
با وضعیت منطقه  ،پایین بودن س��رانه درآمد س��اکنین ،کاربریهای
ناس��ازگار و وجود صنایع پس��ــت و عدم تمایـل به س��رمایهگذاری
ازجمله عوامـلی اس��ت که سبب شده این منطـقه پایینترین رتبه را
به لحاظ توسعهیافتگی بهدست آورد.
پاسخ به سؤال دوم

کدامی��ک از متغیره��اي موردمطالع��ه ازنظر نابراب��ري در رتبه اول
میباشد؟
با محاس��به تفاضل بینایده آل مثبت وایده آل منفی برای هر یک از
شاخصها ،بیش��ترین نابرابری در توزیع فضایی مربوط به شاخصهای
خدماتی و اجتماعی و کمترین مربوط به ش��اخص جمعیتی و س��کونتی
است .زیرا تأسیسات و تجهیزات شهری مانند گاز که از نیازهای اساسی
محسوب میگردد ،در اکثر مناطق بهطور یکنواخت توزیعشده است.
پاسخ به سؤال سوم

راهبردهای برتر برایایجاد تعادل فضایی در سطح مناطق کالنشهر
تهران کدام است؟
برایایجاد تعادل فضایی و توسعهای که ازلحاظ اقتصادی و اجتماعی
معقول بوده و به توزیع عادالنه امکانات در س��طح مناطق منجر گردد،
ضروری اس��ت که از محرکهای توس��عه ش��هری برای مناطق فرو
برخوردار بهره جست.
در این راس��تا با ﺗﻬی��هی طرحه��ای ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ،تحققپذیر و
اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ب��ا تخصیص س��هم بودجه محرکهای توس��عه
مناطق��ی که جذب س��رمایهگذاری آنها زیاد بوده به س��هم بودجهای
مناطق��ی که میزان جذب س��رمایه آنها کم ب��وده ،ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ به
درون مناطق فرو برخوردار را در ﻣﺠﺮاي ﺻﺤﯿﺢ ﻫﺪاﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل کرد.
همچنین با اﺣﺪاث کاربریهای ارزش اﻓﺰا در درون یا همجوار مناطق
فرو برخ��وردار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺰرگ فعالیت��ی ،پردیسها و خوابگاههای
دانش��جویی و اﻧﺘـﻘﺎل بورسه��ا بهویژه در بزرگراههایی ﮐﻪ در مس��یر
ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ً
ﺗﻤﺎﻣﺎ از درون این مناطق ﻋﺒﻮر میکنند؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺮاه اﻣﺎم
ﻋﻠﯽ (ع) در ﺷﺮق و یادگار اﻣﺎم (ره) در ﻏﺮب)  ،کاهش سطح سرانهی
کاربریه��ای ناس��ازگار و ﺗﻼش ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء کیفیت محیط با تغییر در
نوع بهکارگیری فضاهای شهری و تأمین ﺧﺪﻣﺎت باألخص ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ
در ﺣﻮزه مس��ئولیت ﺷﻬﺮداري ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ،پارکینگ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﺮاﮐﺰ محل��های و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز ترجیح�� ًا در ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﻠﮏ

سنجش و ارزيابي سطوح برخورداري مناطق شهري كالنشهر تهران با ...
صفحات

و آزادس��ازی زمین بهصورت ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺻﻮرت پذیرد) در راستایایجاد
تعادل فضایی در بین مناطق پیش رفت.
بررسی فرضیه اول

گمان میرود که بیشترین نابرابری  ،در توزیع شاخصهای اقتصادی
و معیشتی میان مناطق باشد.
طبق جدول  5مش��اهده میگردد که ش��اخص خدم��ات و تجهیزات
ش��هری با ضریب  0/0069به لحاظ توزیع در س��طح مناطق در رتبه
یک قرار دارد و شاخص اقتصادی و معیشتی رتبهی 6را داراست .این
موضـ��وع بیانگر عدم تعادل فضایی و کالبـدی در ش��اخص خدمات و
تجهیزات شهری در بین مناطـق بیستودو گانهی کالنشهر تهـران
است .بنابــراین فرضیــه رد میشود.
جدول  .5میزان نابرابری در توزیع شاخصها در میان مناطق
شاخصها

میزان نابرابری

خدمات و تجهیزات شهری

0/00690

اجتماعی ،فرهنگی ،مذهبی ،تفریحی

0/00506

فقر

0/00467

سالمت شهری

0/00462

نهادگرایی

0/00413

اقتصادی و معیشتی

0/00315

جمعیتی و سکونتی

0/00278

به نظر میرس��د ارتقا ء س��طح برخورداری از شاخصهای اجتماعی و
خدماتی ،راهبرد برترایجاد تعادل فضایی در س��طح کالنش��هر تهران
میتواند باشد.
با توجه به دادههای خروجی و یافتههای پژوهش بيش��ترين نابرابري
در توزي��ع فضايي مربوط به ش��اخص خدمات��ی و اجتماعی و كمترين
مربوط به شاخص جمعیتی و سکونتی است.
بنابراین با ارتقا ء سطح برخورداری از شاخصهای خدماتی و اجتماعی
بهعن��وان راهبرد برتر میت��وان در جهتایجاد هر چه بیش��تر تعادل
فضایی در بین مناطق پیش رفت .بنابراین فرضیه تأیید میگردد.
پیشنهادها و راهکارهای اجرایی
در تفس��ير مسائل و مش��كالت مناطق مورد بررسی در يك نگاه كلي بر
اس��اس شاخصهای مورد بررسی میتوان موانع را در موارد زير جستجو
كرد:
 فقدان مديريت واحد يا يكپارچه شهري؛ توسعه نامتوازن و غیر آمایشی امكانات و خدمات شهري؛ ناهماهنگ��ي در مرزبندي مناطق ش��هرداري با منطقه بندي س��ايرنهادهاي دولتي؛
 وجود اشكال در تقسيمات شهري شهرداري تهران؛ مشخص نبودن نقش و جايگاه شورایاریها در مديريت شهري؛ مهاجرت و جابهجايي جمعيتي درون مناطق 22گانه؛ ضعف تطابق برنامههای اجرايي شهرداري با نيازهاي شهروندان؛ وجود نگاههای تکبعدی به مس��ائل ش��هري در برنامههای توسعهمناطق؛
 عدم توجه به طرحهای تفصيلي و جامع؛ عدم توجه به همکاریهای بين بخشي و درون بخشي؛ شيوع آسیبهای اجتماعي و رشد فزاينده آن در شهر تهران؛ نابساماني فرهنگ و هويت شهروندي در ميان شهروندان تهراني؛ ضعف در داشتن یک نظام و ساختار درآمدی پویا و پایدار؛ وجود موانع و چالشهای اساس��ی ش��هرداریها در دس��تیابی بهاهداف بلندمدت (همچون توسعه پایدار شهری) ،ناپایداری در درآمدها
و منابع درآمدی؛ و
 نبود یک تعريف مش��خص از نظام درآمدي شهرداري در قالب نظامکالن اقتصادی کشور و تغييرات و مداخالت موردي و پیدرپی.
ت��وﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﮕﺮش ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺤﻮر ،برنامههای��ی ﺑﻪروز را
ﺑـﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان و ﺳـﻬﻢ مش��ارکتهای اﻗﺘـﺼﺎدي -اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در
ﻓﻀﺎﻫﺎي ش��هری ﺑﻪ اﺟﺮا درم��یآورد .اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده
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بررسی فرضیه دوم

بررسی فرضیه سوم

هویت شهر

به نظر میرس��د امكانـات و خدمات فرهنـگي ،اجتماعی ،اقتصـادی
بين مناطق شهر تهران بهطور متعـادل توزيع نشدهاند.
طب��ق جدول  4با توجه ب��ه ضریب پراکندگی هر ی��ک از متغیرها و
ضریب اولویت هر یک از مناطق میتوان به توزیع نابرابر متغیرها در
سطح مناطق پی برد.
بنابرای��ن میت��وان گفت که بی��ن مناطق  22گانه ته��ران به لحاظ
شاخصهای موردبررسی توزیع متـعادلی وجود ندارد و این عدم تعادل
در بس��یاری از شاخصها مشهود اس��ت که این امر دسترسی متعادل
به خدمات را با مش��کالتی مواجه میسازد که از آن جمله میتوان به
رفتوآمدهای اضافی  ،هزینههای جانبی و ترافیک شدید در بعضی از
نقاط شهر اشاره نمود .بنابراین فرضیه اول تأیید میگردد.

5-15

دکتر حميدرضا صارمي ،مهندس سهيال توتزاري

از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي اجتنابناپذی��ر اﺳﺖ.
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻃﺮاﺣﻲ درآﻣﺪﻫﺎي ﭘﺎﻳﺪار بهعنوان پشتوانهای ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ
برنامهه��ای ﻓﻀﺎﻳﻲ  -ﻛﺎﻟﺒﺪي ،تکمیلکنن��ده اﻳـﻦ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
(عندلیب و ثابتقدم.)86،1388 ،
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بنابراین هدایت و کنترل توسعهی شهر بیش از آنکه از الگوی تقسیمات
منطقهای ش��هرداری و یا الگوی تقسیمات شهری سازمانهای دیگر
با مش��کل و کاس��تی مواجه ش��ود ،از نبود یک مدیریت واحد شهری
برای هدایت فرایند توسعه شهر در چارچوب یک برنامه واحد توسعهی
شهری که به خواست مردم شهر تدوین و با مشارکت آنان اجرا شود،
دچار اختالل و ضعف شده است.
در ش��رایط کنونی شهر پدیدهای است که هر سازمان مسئول و مؤثر
شهری در چارچوب خواس��تههای بخشی و عموم ًا غیر هماهنگ خود
با خواستههای بخشی سایر سازمانها ،آن را به سویی کشیده و یا در
س��وی دیگر محدود میکند ،گذش��ته از آنکه همین خواستههای غیر
هماهنگ نیز ،به ش��ناخت و برخورد و تعامل متفاوت این س��ازمانها
با وضع موجود ش��هر و بهمنظور رش��د و توسعه جوانب مختلف حیات
ش��هر مربوط نمیشود ،بلکه ناشی از فرایند ش��ناخت و برنامهریزی و
اجرای طرحهایی است که در راستای اهداف کالن ،بخشی و کشوری
سازمانهای متبوع بهویژه نهادهای شهرداری و شوراهای شهری آنها
تهیه ش��دهاند و چگونگی وضعیت شهر و گرایشهای توسعهای آن در
آخرین مرحلهی این فرایند در زمینهای صرف ًا اجرایی مطرح است.
پیروی از همین دیدگاه بخش��ی در درون ش��هر و توس��عهی مناطق
مختل��ف آن نیز باعث میش��ود تا هدایت و توس��عهی این مناطق در
چارچوبی هماهنگ و منسجم و در تعامل پویا و تقویتکنندهی یکدیگر
انجامنش��ده و کارایی بخش قابلتوجهی از منابع کمیاب (س��رمایه،
نیروی انس��انی ،زمان و موارد دیگر) صرف شده توسط این سازمانها
برای توس��عهی ش��هر تا حد زیادی تنزل کند.در این راستاایجاد یک
برنامه توسعه راهبردی واحد و مدیریت شهری واحد امری الزم است.
با توج��ه به اهداف پژوهش که نزدیک ش��دن ب��ه عدالت اجتماعی
و تعادل فضایی اس��ت وجود راهکارهایی ب��ه جهت هدايت توانها و
امكانات الزم براي سرمایهگذاری ،بهمنظور محرومیتزدایی و كاهش
نابرابریها در سطح مناطق ضروري است.
بهطورکل��ی در اي��ن پژوهش راهبرد برتر برایایج��اد تعادل فضایی
و توس��عهای ک��ه ازلحاظ اقتـص��ادی و اجتـماعی معق��ول بوده و به
توزیع عادالنه امکانات در س��طـح مناطق منجـر گردد ،بهرهگیری از
محرکهای توسعه شهری برای مناطق فرو برخوردار است.
در این راستا میتوان با ﺗﻬﯿـﻪ طرحهای ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ،تحققپذیر
و اﻗﺘﺼـﺎدي ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ با تخصیـص سهم بودجه محرکهای توسعه

مناطق��ی که جذب س��رمایهگذاری آنها زیاد بوده به س��هم بودجهای
مناطقی که میزان جذب سرمایه آنها کم بوده ،ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ به درون
مناطق فرو برخوردار را در ﻣﺠﺮاي ﺻﺤﯿﺢ ﻫﺪاﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل کرد.
همچنـین ب��ا اﺣﺪاث کاربریه��ای ارزش اﻓـﺰا در درون یا همجوار
مناطـ��ق فرو برخ��وردار (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﮐـﺰ ﺑﺰرگ فعالیتـ��ی ،پردیسها و
خوابگاههای دانش��ـجویی ،اﻧﺘـﻘﺎل بورسه��ا و موارد دیگر ﺑﺎالﺧـﺺ
در بزرگراههای��ی ﮐﻪ در مس��یر ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ً
ﺗﻤﺎﻣﺎ از درون این مناطق
ﻋﺒﻮر میکنن��د؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺮاه اﻣﺎم ﻋﻠﯽ (ع) در ﺷﺮق و ی��ادگار اﻣﺎم
(ره) در ﻏﺮب) ،کاهش س��طح سرانهی کاربریهای ناسازگار و ﺗﻼش
ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎ ء کیفیت محیط با تغییر در نوع بهکارگیری فضاهای شهری
و تأمی��ن ﺧﺪﻣﺎت باالخص ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه مس��ئولیت ﺷﻬﺮداري
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ،پارکین��گ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﺮاﮐﺰ محل��های و
ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز ترجیح ًا در ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﻠﮏ و آزادس��ازی زمین بهصورت
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺻﻮرت پذیرد) در راستایایجاد تعادل فضایی در بین مناطق
پیش رفت.
به نظر میرسد ادامه روند نابرابري دستيابي به اهداف توسعه پايدار و
عدالت اجتماعی ،نهفقط براي شهر تهران بلکه در سطح ملي (به دليل
اهميت ملي اين شهر) ناممكن میباشد ،مگر اينکه هم اینک و بدون
درنگ تمام برنامهريزان دس��تگاههای دولتي در سطوح ملي ،شهري و
روس��تايي بهویژه نهادهاي شهرداري و شوراهاي شهري براي رسيدن
به آن ،تالش��ي روزافزون و مس��تمر را آغاز کنند زیرا توس��عه پایدار و
همهجانبه بدون سیاس��تگذاریها و برنامههایی در جهت حذف فقر،
ایجاد برابری و توزیع عادالنه خدمات  ،آرمانی دستنیافتنی است.
نتیجه گیری
در این پژوهش با سنجش شاخصهای اقتصادی و معیشتی اجتماعی،
فرهنگی ،مذهبی و تفریحی ،خدمات ش��هری ،نهادگرایی (مشارکت و
شفافیت) سالمت شهری ،فقر ،خصوصيات جمعيتي و سكونتی ارزیابی
س��طوح برخورداری مناطق 22گانه کالنش��هر تهران با اس��تفاده از
تكني��ك  TOPSISانجام گردیده اس��ت .با وجودی که در اندیش��ه
عمومی مناطق  2 ،1و  3تهران ،در صدر مناطق برخوردار میباش��ند،
لکن بر خالف انتظار همگان نتیجه پژوهش نش��ان میدهد منطقه ،5
دارای رتبه اول در س��طح برخورداری از توسعه یافتگی در شهر تهران
میباش��د .همچنین نتیجه پژوهش نشان میدهد که سطح برخورداری
از توس��عه یافتگی بین منطقه  5به عنوان رتبه اول با میانگین ضریب
برخ��ورداری  0/584و منطقه  17ب��ه عنوان کم برخوردارترین منطقه
در شهر تهران با میانگین ضریب برخورداری  0/256تفاوت محسوس

سنجش و ارزيابي سطوح برخورداري مناطق شهري كالنشهر تهران با ...
صفحات

و ملموسی وجود دارد .در این راستا ضروری است با ﺗﻬیهی طرحهای
واقعگرا ،تحققپذیر با محرکهای توس��عه و ﻫﺪاﯾﺖ سرمایهگذاریها
و اﺣﺪاث کاربریه��ای ارزش اﻓﺰا در مناطق فرو برخوردار ،برنامههای
مناسبتری برای کاهش سطح نابرابری اجرا کرد.
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