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 چکیده

هاي اخير از هم پاشيدگي نظام  ترين پيامدهاي رشد شتابان شهرنشيني در دهه يکي از مهم
اين  ساز نابرابري اجتماعي شهروندان در برخورداري از توزيع مراکز خدمات شهري بوده که زمينه

گاه متناقض مناطق  برخورداري نامناسب و اني ورس موضوع خدمات، اين ميان در. خدمات شده است
هاي  به طوري که کاستي، با مفهوم عدالت فضايي در تضاد است، مختلف شهرها از خدمات عمومي

هاي موجود در شهرهاي جهان به ويژه شهرهاي  ترين چالش موجود در اين خدمات از اساسي
تحليلي است و ماهيت آن ، صيفيتو، رويکرد حاکم براين پژوهش.کشورهاي در حال توسعه است

هاي مربوطه تهيه شده از سازمان، هاي آماري مورد نظرمي تواند کاربردي باشد بدين منظور داده
هاي ها در شهرستانهاي اقتصادي و سرمايه گذارياست با توجه به اين که بسياري از زير ساخت

امال برخوردار مي شود  اين امر هاي کبزرگ استان صورت گرفته و باعث جمعيت پذيري شهرستان
   باعث توزيع نابرابر خدمات و امکانات در سطح استان است در اين تحليل سطح توسعه يافتگي

دسته از برخوردار تا عدم برخورداري تقسيم بندي  5هاي استان آذربايجان غربي در شهرستان
ه تحليل برخورداري ساکنين ب، اين رو پژوهش حاضر با توجه به مفهوم عدالت فضايي گرديد. از
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به اين . هاي مختلف استان آذربايجان غربي از خدمات عمومي پرداخته است شهرستان
تحليل  با استفاده از روش تحليل عاملي به تجزيه و انتخاب و، شاخص فرم سازي27منظور

ها بر  رستانبندي شه رتبه بندي کرده است و دار دسته عامل معني75ها را در  آن ها پرداخته و شاخص
نقده به ، خوي، هاي اروميه اساس اين نتايج شهرستان عامل انجام شده است. بر75مبناي اين 

هاي آخر  بوکان به ترتيب در رتبه، تکاب، هاي پيرانشهر شهرستان هاي اول تا سوم و ترتيب در رتبه
هاي هدفمند را جهت رحها و طلزوم اجراي برنامه، اند.لذا وجود اين تفاوت در سطح استان قرارگرفته

 ها را ايجاد مي کند.تعديل نابرابري

 تحليل عاملي، نابرابري، خدمات عمومي، عدالت فضايي: واژگان کلیدی

 

 مقدمه

اي هستند که زير فشار توسعه دائمي قرار  هاي اجتماعي و فيزيکي پيچيده شهرها پديده
 Zavad et) پيوندند ه وقوع ميها ب دارند و تغييرات کمي و کيفي زيادي در آن

al,2007:49.)  امروزه بحث از عدالت اجتماعي در کانون مطالعات شهري در تمامي
تحقق عدالت اجتماعي در شهرها در نهايت به رضايت شهروندان . هاي مرتبط قرار دارد رشته

از . وداقتدار ملي کمک شاياني خواهد نم به ثبات سياسي و از شيوه زندگي خود منجر شده و
منابع  نظر جغرافيايي عدالت اجتماعي شهر مترادف با توزيع فضايي عادالنه امکانات و نقطه

، حاتمي نژادوهمکاران)است  ها دستيابي برابر شهروندان به آن بين مناطق شهري و
 مسائل (.Martenz,2009:390)(. عدالت اجتماعي مفهومي چند بعدي است 7921:14
 گذشته دهه دو طول شهري در عمومي امکانات از اييفض سنجش عدالت به مربوط

عدالت فضايي به معني توزيع عادالنه منابع  (.Tsou et al,2005:424)گسترش يافته است
مسئله مهم در توزيع عادالنه  (.Soja,2008: 4)هاي باارزش در فضاي جامعه استو فرصت

ها بين نواحي  توانايي مات وچگونگي توزيع خد، امکانات به عنوان راهبرد عدالت اجتماعي
ريزان و  ترين مسئوليت برنامه بنابراين مهم (؛7915:711، حکمت نياوهمکاران) شهري است

در  هاي برابر بايد تالش براي دستيابي به فرصت، کشورمان دست اندر کاران شهري در
در تأمين  هاي مختلف جامع شهري به خدمات شهري وازبين بردن تضاد دسترس گروه
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 در راستاي رسيدن به چنين هدفي رعايت اصل برابري و و ها باشد؛ ها و دسترسي صتفر
، کريميان بستاني)هاي اساسي است هاي زيست شهري از اولويت به فرصت دستيابي برابر

هاي عدالت اجتماعي  ترين نشانه توزيع فضايي متعادل خدمات شهري از مهم .(7921:14
هاي اجتماعي  ماعي در شهر يعني تداوم حفظ منافع گروهعدالت اجت. درشهربه شمار مي رود

. (Gray,2002:27)ها  هزينه درآمدها و، اساس گسترش بهينه منابع شهري متفاوت بر
در  هاي اقتصادي که منفعت عمومي دارند و خدمات عمومي به طور کلي به عنوان فعاليت

ها زير  راه انداختن آن دن وبنياد نها. شود تعريف مي، ابتکار عمل نهادهاي عمومي هستند
نگهداري از خدمات عمومي براي  اگرچه حمايت و، نظر نهادهاي عمومي است

لذا ازآنجاکه  (.Cho,2003:40) شود گذاري به بخش خصوصي هم واگذار مي سرمايه
، بدبختي، انعکاس فقر، ويژه در جهان سوم شهرها و شهرهاي بزرگ به مشکالت کالن

الزم است تا مشکالت و مسائل ساختاري اين ، باشد ر شهرها ميعدالتي و بيکاري د بي
شهرها با نظريه عدالت اجتماعي تحليل شود تا در حل مشکالت در سطح ملي مؤثر افتد. 

عنوان يک  تقسيم يک شهر به، هاي بهينه ارائه خدمات در عدالت اجتماعي يکي از روش
 هاي جمعيتي است با ويژگيسيستم به مناطق مختلف و ارائه خدمات شهري متناسب 

المللي و اقتصاددانان  هاي بينگيري سطح توسعه از طرف سازمان اندازه. (7919:41، خبوک)
براي تعيين ( 7921:715، گيرد )آهنگري و سعادت مهر هاي متفاوت صورت مي شاخص با

ها ارقامي ها نقش موثري دارندباتوجه به اين که شاخصشاخص، سطح برخورداري نواحي
بارشد .آيد به شمار مي، گيري و سنجش نوسان عامل متغير در طول زمان براي اندازه هستند

کند به شهررابه محيطي غيرقابل سکونت تبديل مي، جمعيت و گسترش افقي و عمودي
توان در توزيع ناعادالنه خدمات شهري طوري که بسياري از مشکالت شهرهاي امروز را مي

هاي فضايي و (. نابرابري4:7915، يابي کرد)دادش پور و رستمي ها ريشهدر زمان ديروز آن
هاي نادرست از سوي اي ريشه در بسياري از مسائل دارند از جمله؛ اعمال سياستمنطقه

تقسيمات نادرست اداري و سياسي ، توزيع بودجه و امکانات، هابندي مرکز در راستاي منطقه
، ر براي ارائه خدمات بهتر و انجام وظايف محولههاي مختلف با يکديگو ناهماهنگي سازمان

تمرکز جمعيت و امکانات د برخي نقاط و مهاجرپذيري برخي نقاط رشد يافته که قطبي شدن 
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عدم تخصيص بهينه منابع و اعتبارات و عدم ، شودرا موجب شده و باعث کاهش امکانات مي
هاي ها و تفاوتاهماهنگياي در اين زمينه و نهايتا اين نسياست گذاري صحيح منطقه

مناطق مختلف يکپارچگي و انسجام کافي براي پيشرفت توسعه را از بين برده و چند 
تر ساخته و اين روند در هاي توسعه پررنگدستگي و اختالفات موجود را در تمامي زمينه

هاي منطقه و استان تأثير حتمي و اجتناب ناپذير دارد و خود به خود سياست، سطح شهر
توسعه را هر چند درست دستخوش تغيير و تحوالت قرار داده وموانعي براي رسيدن به 

 در اين پژوهش با (.722:7912، کهنوج و حسيني توسعه پايدار فراهم مي سازد )حسيني
توجه به اين که در سطح استان آذربايجان غربي نابرابري و فقدان توزيع بهينه امکانات و 

واگرايي و شکاف توسعه بين نواحي ، و خدمات در نخست شهر مسلطمنابع با تمرکز امکانات 
هاي هاي مختلف در زمينهها و سنجهگردآوري شاخص تا با آن دارد سعي بر. وجود دارد
هاي درماني و خدماتي ميزان برخورداري شهرستان_بهداشتي، کالبدي، اجتماعي، اقتصادي

-ت و غيره مشخص کرده و به کمک تکنيکتسهيال، استان آذربايجان غربي را از امکانات

تالش براين است  اي جهت رسيدن به توسعه متعادل هاي رايج جهت تحليل نابرابري منطقه
 اين امکانات و ها تسهيالت زياداست ودرکدام شهرستان امکانات و ها کدام شهرستان که در

مات عمومي در عدالت فضايي در توزيع خد سنجش، ين مقالهاز اهدف  تسهيالت کم است.
براي رسيدن به هدف پژوهش سوأل اصلي  .ي استان آذربايجان غربي استها شهرستانبين 

شهرستان استان آذربايجان غربي نابرابري به لحاظ توزيع فضايي 71ينب ياآاين است که 
 خدمات وجود دارد؟ و در تالش براي پاسخ گويي  به اين سوأل هستيم.

 پیشینه تحقیق

 .(7915:721، شکويي)يات جغرافيايي شده وارد ادب7115تماعي از دهه مفهوم عدالت اج
7هاروي ديويد 15هه د در

 ترين مهمپرداخت.  جغرافيا در اجتماعي عدالت به مقاله 2 انتشار با 

 اساسي نکته چند به کتاب اين در وي است شهر و اجتماعي عدالت کتاب ارتباط دراين وي اثر

 به کمک هاروي تأکيد مورد نکته دومين همچنين و نياز اساس بر عدالت :است نموده اشاره

                                                           
1-David Harvey 



 

 

 

 

  755 يغرب جانياستان آذربا هايشهرستان نيدر ب يخدمات عموم ييسنجش عدالت فضا

 

( در پژوهشي به بررسي عدالت 4574) 7(. گافرن11-7911:55، هاروي) است عمومي مصالح
ذرات ، سروصدا، اي ونقل جاده اي ناشي از حمل محيطي در قالب توليد گازهاي گلخانه زيست

نشان داد محل سکونت مردم و  و گازها در مناطق شهري پرداخته است. اين پژوهش
تواند در تعيين ميزان قرار گرفتن در معرض گاز ناشي وسايل  الگوهاي استفاده از زمان مي

يک ارزيابي عدالت »اي تحت عنوان ( در مقاله4575) 4سي. مونتگمرينقليه مؤثر باشد. 
احل براي دهند که سو نتايج نشان مي «محيطي از دسترسي ساحل عمومي در ميامي فلوريدا

حالي  اسپانيايي قابل دسترس تر هستند در افراد سفيدپوست غير هاي با نسبت باالتر محله
اقتصادي -هاي اجتماعي که مناطق با درصد بيشتر افراد اسپانيايي و ساکنان داراي محروميت

ي اهميت سفيدپوست  به محدوديت دسترسي بيشتري دچار هستند. اين تحقيق نشان دهنده
رخورداري و دست يابي به امکانات محيطي در پژوهش عدالت فضايي براي بهتر بودن در ب

 باشد. هاي اجتماعي مي متوجه شدن نابرابري

Tan and Samsudin (4571) ي پارک و نابرابري  تأثيرات مقياس بر ارائه ايدر مقاله
براي ي پارک  هاي ارائه کند. طيف وسيعي از شاخص فضايي در سنگاپور را ارزيابي مي

گيرند. نتايج بر اساس ارزيابي عدالت  ارزيابي اينکه چطور توسط مقياس تحت تأثير قرار مي
ريزي  گيرند. همچنين نياز به هدايت برنامه فضايي و علل ممکن نابرابري مورد بحث قرار مي

( در 7914) پارک در مقياس کوچک تر محله داريم تا در سطح شهر يا منطقه.بابايي
خدمات شهري در مناطق  ارائهتحليل عدالت فضايي و توسعه شهري در پژوهشي به 
 عدالت سطح از تبريز شهر که است آن از تحقيق حاکي نتايج پرداخته است. يزشهرداري تبر

 خود نامه ( در پايان7919) نيست. بهروزي برخوردار خدمات اين پراکنش در مناسبي فضايي
گانه  75مندي از خدمات عمومي شهري مناطق  و سنجش عدالت فضايي در بهره بررسي به

از ، 75و  7ها بيانگر آن است که مناطق  شاخص وتحليل پرداخته است. تجزيهشهر تبريز 
از اين لحاظ فاقد  2و  1مناطق  که درحالي، رادارندخدمات عمومي شهري برخورداري کامل 

اي براي استان در مقاله( 7912و همکاران ) حسيني کهنوجباشند.  قل برخورداري ميحدا

                                                           
1-Gaffron 
2 -Marlyn C. Montgomery 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/605334
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/605334
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هايي در سطح تفاوت و نابرابري دهد؛ نتايج اين پژوهش نشان مي، خوزستان صورت گرفته
گيري چند معياره در قالب  با استفاده از تکنيک تصميم، ها وجود دارديافتگي شهرستان توسعه

ها و لزوم اجراي برنامه، اند لذا وجود اين تفاوت در سطح استان داختهمدل تاپسيس فازي پر
کند.درمقاله حاضربا  اي ايجاد ميهاي منطقههاي هدفمند را جهت تعديل نابرابريطرح

گرفته 7914هايي که از سالنامه آماري سالاستفاده از از روش تحليل عاملي و استفاده از داده
به صورت پرسش نامه ايي است استفاده نشده است چون در هايي که شده است و از داده
اي احتماالت بسياري در پاسخ گويي جواب دهنده وجود دارد استفاده از حالت پرسش نامه

هاي اقتصادي و اجتماعي سالنامه آماري ارجحيت علمي بيشتري دارد در اين تحقيق شاخص
ها رتبه و ها در بعضي از شاخصمورد استفاده شده است و تعيين شده که کدام شهرستان

 ها رتبه و توسعه کمتري دارند.ها در بعضي از شاخصتوسعه بيشتري و کدام شهرستان

 مبانی نظری تحقیق

 عدالت فضایی

پژواک و نمود عيني ، بر اين باور است که فضاهاي گوناگون سکونتگاهي 7عدالت فضايي
نهادهاي مختلف سياسي و اجتماعي و نظام ، هاي انساني آگاهانه يا ناآگاهانهو فضايي اراده

مديريت محلي و ، هاي اجرايي و قانونينظام، هاي کالن مليگذاريسياست، بوروکراتيک
اي که از عدالت عدالت فضايي طبق ايده. (7921:791، عبداللهي، اي و ... است )جوانمنطقه

، کنندر هر جايي که زندگي مياجتماعي گرفته شده است به اين معناست که بايد ساکنيني د
 (.7914:14، روستايي و همکاران) بطور برابر رفتار شود

 خدمات عمومی

هاي اقتصادي که منفعت عمومي دارندد و در  خدمات عمومي بطور کلي به عنوان فعاليت
شود. بنياد نهادن و راه انداختن آنها زير نظر تعريف مي، ابتکار عمل نهادهاي عمومي هستند

اگرچه حمايت و نگهداري از خدمات عمومي براي سرمايه گذاري به ، اي عمومي استنهاده
هداي ملدي    در حسداب . (7915:15، پور و رستميداداش) شودبخش خصوصي هم واگذار مي

                                                           
1-Spatial justic 
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دولدت محلدي   ، ايران گروه خدمات عمومي مجموعه فعاليت خدماتي در سطح دولت مرکزي
هدا طيدف    دهد. ايدن گدروه از فعاليدت    پوشش مي ها( و سازمان تأمين اجتماعي را )شهرداري

، امنيت و نظدم عمدومي  ، امور اداري، هاي دفاع زمينه هاي خدمات دولت در وسيعي از فعاليت
 شدود  مسکن و خددمات تفريحدي و تدأمين اجتمداعي را شدامل مدي      ، رفاه، بهداشت، آموزش

   (.7925:15، ليوتيگستون)

 نظریه عدالت اجتماعی در جغرافیای شهری

تئدوري عددالت را مطدرح     7117پردازان علوم سياسي بود در سال  ن رالز که از نظريهجا
رغم اينکه موضوعي گسترده و نتيجتاً انتقاد برانگيز بود ولي هنوز تا  نمود. تئوري جان رالز به

حد بسيار زيادي نفوذ خوبي را در برخدي از مباحدث اخيدر عددالت اجتمداعي حفدظ کدرده و        
، حسديني ) مؤثر بوده اسدت « نياز انسان» ارچوب نظري در خصوصهمچنين در طرح يک چ

شدمول نيسدت کده     قدر همه به عقيده هاروي مفهوم عدالت اجتماعي اصوالً آن. (7912:19
عندوان   توان بده  بتوان در قالب آن درباره يک اجتماع خوب قضاوت کرد. عدالت را اساساً مي

وفصل دعاوي متضاد به وجود آمدده   حلاي از اصول( در نظر گرفت که براي  مجموعه) اصل
هاي اخالق گرايانده جغرافيدا در خصدوص تدأمين      هاروي بر جنبه. (7911:11، است. )هاروي

عدالت اجتماعي و رسالت جغرافيدانان در تأمين عدالت فضايي تأکيدد دارد. وي مسدئله علدم    
راي تعيدين حددومرز   اي اوالً بد  منظور اجراي عدالت اجتماعي دستيابي عادالنده  جغرافيا را به

(. 7911:779، مناطق و ثانياً براي تخصيص منابع بده ايدن منداطق داشدته باشديم )هداروي      
اي است که درباره نوع ترتيبات اجتماعي بوده  ازنظربريان بري نظريه عدالت اجتماعي نظريه

که عددالت اجتمداعي بده شدرايط مدادي جمعيدت        وي معتقد است درحالي. قابل دفاع باشد و
          (.,7121Barry: 9) دارد بستگي

 روش تحقیق

منظور  . بهتحليلي است_در اين مقاله مبتني بر روش توصيفي کاررفته بهروش تحقيق 
منظور  . بهي استفاده شده استا کتابخانه_ي مختلف اسنادي ها روشي اطالعات از آور جمع

و استخراج نموده 7914سال هاي خام را از سالنامه آماري دستيابي به اهداف اين تحقيق داده
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يين سنجش تبشاخص براي 27ي خام را تبديل به شاخص کرده که در نهايت ها داده سپس
عامل در 75شاخص  27از تحليل  و بعدکرده  وارد spss افزار نرمعدالت فضايي خدمات به 

، بهداشتي-فرهنگي ، يآموزش، ي جمعيتيها . عاملنهايت به عنوان خروجي درآمده است
، (کودکان استثنايي آموزش )در خصوص، (برق، تلفن) يخدمات، درماني خدمات، يمذهب

اين  . دربندي شده است يمتقسي و رفاهي اجتماع، فرهنگي_ي اجتماع، (ي )آزمايشگاهبهداشت
ها از روش براي تحليل داده. شهرستان آذربايجان غربي هستند71آماري  جامعه، مقاله

ي بند سطحيي است که از آن براي ها روشل عاملي ازجمله تحلي شده استفادهتحليل عاملي 
احتمالي  و کاهشيره چند متغين روش براي تحليل . از اشود يممناطق استفاده 

يري کارگ . با بهتوان استفاده کرد يم، وجود داردقضاوت نظري  به يازنخطاهادرشرايطي که 
ابعاد يي که ها شاخص ستنده مرتبط به يکديگر را کهتوان متغيرهايي  يمتحليل عاملي 

را يف مي کنندياپديده هاي ساختاري اساسي که شرايط مطالعه را توصي ويژه ايي اساس
داده در تحليل عاملي استدالل بر اين  را کاهشيف کرده وتعدادآنها توص، کنند يم منعکس

رنيز يکديگبا، يرها موضوع مورد بررسي همبستگي داشته باشندمتغاست که هرگاه تعدادي از 
عوامل  ها در آنرسد که  ينظر نم به، ين متغيرها کم باشدب ي. اگر همبستگهمبستگي دارند

  .(Mardia et al,774:7124باشند )سهيم 

 محدوده مورد مطالعه 

 شمال غربي ايران قرار داردواز شمال به جمهوري آذربايجان و استان آذربايجان غربي در
از جنوب  از شرق به استان آذربايجان شرقي و، عراق از مغرب به کشورهاي ترکيه و، ترکيه

کيلومترمربع است که  91551 به استان کردستان محدود است مساحت استان برابر
 درصد مساحت کل کشور را 4٫45 شود و سيزدهمين استان بزرگ کشور محسوب مي

 که د؛باش نفر مي 7914، 9525511استان آذربايجان غربي طبق سرشماري . دهد تشکيل مي
از اين لحاظ هشتمين استان  در خود جاي داده است و جمعيت کل کشور را درصد 2٫7

با توجه به مساحت اندک استان تراکم جمعيت در اين . آيد پرجمعيت کشور به شمار مي
تراکم نسبي جمعيت در  7914بنابراين در سال  استان بسيار باالتر از ميانگين کشور است؛

که همين رقم براي کل کشور  درحالي. ر کيلومترمربع بوده استنفر د 24استان معادل 
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استان آذربايجان غربي داراي . دهد نفر در کيلومترمربع رانشان مي 25٫5درهمان سال تقريباً 
مرکز آن شهر  آبادي است و 2597 دهستان و 79، شهر 24، بخش 25شهرستان  71

 71ده مطالعاتي تحقيق حاضر محدو(. 7914، تاريخي اروميه است )مرکز آمار ايران
، بوکان پلدشت، اشنويه، هاي اروميهشهرستان: شهرستان استان آذربايجان غربي که شامل

، مهاباد، ماکو، شور، شاهين دژ، سلماس، سردشت، خوي، پاره چاي، چالدران، تکاب، پيرانشهر
  شود.مينقده، مياندوآب

 
 مطالعه مورد محدوده (1)شکل

 یلو تحلتجزیه 

. يل داده شدشاخص( تشک 27ها ) شهرستان( و شاخص 71) ها شهرستانابتدا ماتريس  در
يک هاي مهم براي تحليل از تکنبا استفاده از روش تحليل عاملي  ها دادهيل و تحليه تجز
يل عاملي همان . تحلي خاص استها و عامل ها گروهدر  ها آني بند و دستهيرها و متغ ها داده

يره است که چند متغي تکنيک آماري نوع، تحقيق نيز عنوان شد يشناس روشطور که در 
ين روش به بررسي همبستگي دروني . ايرها استو متغ ها دادههدف اصلي آن خالصه کردن 

ي کرده بند دستهي محدودي ها عامليادي از متغيرها مي پردازدودرنهايت آنهادرقالب تعداد ز
ين مرحله ماتريس در اانجام تحليل عاملي  (. براي7917:22، )منصور فر کند يميين و تب
 \Analysisاز دستورالعملشد و با استفاده  وارد SPSSرافزا نرمي خام به ها داده

Reduction  ( 7) . در جدولي تهيه شاخص ترکيبي محاسبه شدبرا يازنمورد  محاسبات
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مقدار . مجذورات بارهاي عاملي درج شده است و مجموعيم مهمي چون مقدار ويژه مفاه
. مقدار شود يمي از واريانس کل متغيرها است که توسط آن عامل تبيين نسبت، هر عامليژه و
يق مجموع مجذورات بارهاي عاملي مربوط به تمام متغيرهادرآن عامل قابل از طر، يژهو

يرها نشان با متغارتباط  را در ها عامليت اکتشافي اهم، يژهو يرمقاد، ين؛ بنابرامحاسبه است
که عامل مذکور نقش اندکي  معناستعامل به اين  7يين بودن اين مقدار براي و پاند ده يم

همين دليل نيز قابل اغماض بوده وازتحليل کنار  و بهاست  داشته يرهامتغيين واريانس در تب
يل نهايي مورد در تحل، وباالترداشته باشند7ين عواملي که مقادير ويژه؛ بنابراشوند يمگذاشته 

 گيرند.  يمرار استفاده ق

 ها از عاملیک هر واریانس تبیین شده توسط  کل (2)جدول 

 استخراج مجموع ضرايب عوامل مقادير ويژه اوليه رديف

 تجمعي% واريانس% مجموع تجمعي% واريانس% مجموع 

X7 79٫522 97٫174 97٫174 79٫52 97٫174 97٫174 

X4 1٫214 75٫121 21٫111 1٫214 75٫121 21٫111 

X9 2٫972 75٫594 52٫497 2٫972 ۰۱٫۲۳۵ 52٫497 

X2 9٫471 1٫159 11٫722 9٫417 1٫159 11٫722 

X5 4٫199 1٫247 14٫155 4٫199 1٫247 14٫155 

X1 4٫451 5٫924 11٫121 4٫451 5٫924 11٫121 

X1 4٫515 5٫591 29٫549 4٫515 5٫591 29٫599 

X2 7٫551 9٫111 21٫271 7٫551 9٫111 21٫271 

X1 7٫424 9٫59 21٫221 7٫424 9٫59 21٫221 

X75 7٫552 4٫527 14٫29 7٫552 4٫527 14٫29 

 مجموع مجذورات بارهاي عاملي مربوط به عواملي که از( 7ستون ديگر جدول ) در
عوامل پس از . شود درج مي، پس از چرخش برخوردارند قبل و، قبول مقادير ويژه قابل

در خصوص مجموع مجذرات بارهاي عاملي به خود  درصدهاي متفاوتي را، چرخش
، جمعي مجموع واريانس هاي تبيين شده توسط عوامل درصدهاي. دهند اختصاص مي

 چنان چه اين درصد. شده به کار مي رود شاخصي است که جهت ارزيابي متغيرهاي انتخاب
ها  اشتراک آن خروجي قبل از ه درحذف متغيرهايي ک بايستي با، باشد درصد55پايين تر از 

براين . اتکا باشد افزايش يابدتاتحليل عاملي قابل درصد55به باالي، بود درصد55کم تر از 
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 بوده و7از تر عامل داراي مقدار ويژه بزرگ75تنها ، شود همان طور که مشاهده مي، اساس
قابليت تبيين  و بود؛75، هاي اصلي عامل بنابراين حداکثر تعداد قابل پذيرش هستند؛

 درصد14٫29مجموع  عامل در75باشند به طوري که سهم اين  ها را دارا مي واريانس
به واسطه  قبول بوده و تحليل عاملي قابل اين درصد در. ها رامي توانند تبيين کنند واريانس
شده براي تحليل عاملي نيز اطمينان  توان نسبت به مناسب بودن متغيرهاي انتخاب آن مي

 ترين سهم و بيش درصد97٫17با 7عامل ، عامل75مجموع  از. کرد حاصل

درماتريس دوران يافته . اند کمترين سهم را به خود اختصاص داده درصد4٫52نيز75عامل
تغييرات  عامل مربوطه نقش بيشتري در، هرچقدر مقدار قدر مطلق اين ضرايب بيشتر باشد

معنادارتلقي ، باشند-+5٫9که بزرگ ترازبارهاي عاملي . دارد مورد نظر متغير( )واريانس

بارهايي  داراي سطح معناداري باالو، باشند -+5٫2بارهاي عاملي که بزرگ تر از . شوند مي

براين اساس مقاديري ازمولفه . شوند بسيارمعنادارمحسوب مي، باشند-+5٫5که بزرگ تراز

کدام ازمولفه ها است انتخاب و متغيرهاي متناظرباهر-+5٫5ها بيش از آن هاکه مقدار
توجه به انجام تحليل عاملي  مرحله بعد ماتريس عاملي دوران يافته با در. مشخص شدند

 شود. هاي اصلي شناسايي مي عامل به عنوان عامل75، شاخص27روي اين 

 بحث ها و یافته

اروميه در  نقده و، هاي بوکان که عامل آموزشي براي شهرستان( 9) توجه به شکل با
به پسر در دوران  آموزان دختر هاي نسبت دانش شاخص. دارند به ترتيب قرار9تا7هاي  رتبه

راهنمايي بارهاي  آموزان به کالس در دوران ابتدايي و نسبت دانش راهنمايي و ابتدايي و
همين  به خاطر. دارند دارند يعني داراي سطح معناداري باال قرار عاملي در سطح بااليي قرار

هاي  و عامل جمعيتي براي شهرستان ايم؛ عامل آموزشي نام گزاري کرده نام اين فاکتور را
تراکم ، به ترتيب قرار دارند به لحاظ جمعيتي9تا7هاي رتبه خوي در، مياندوآب، اروميه

 سطح معناداري باال قرار دارند يعني در سطح بااليي قرار مساحت بارهاي عاملي در، جمعيت
ا عامل جمعيتي نام گزاري شده است عامل فرهنگي به همين دليل اين فاکتور ر. دارند

دارند به  به ترتيب قرار9تا7هاي ماکوواروميه در رتبه، هاي پلدشت بهداشتي که شهرستان
وهم چنين ( ساالن نسبت سوادآموزان به کالس )بزرگ، نفر7555در لحاظ نسبت مسجد
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سطح  ند يعني درسطح بااليي قرار دار بارهاي عاملي در...بهداشتي و_عوامل درماني
بهداشتي نام گزاري _عامل فرهنگي معناداري باال قرار دارند به همين دليل اين فاکتور را

مياندوآب وشاهين دژدر رتبه هاي ، هاي چايپاره شهرستان عامل مذهبي براي. شده است
 ها بارهاي عاملي در تکيه شده و به ترتيب قرار دارند نسبت هيئت هاي مذهبي ثبت9تا7

االيي قرار دارند يعني در سطح معناداري باال قرار دارند به همين دليل اين فاکتور را سطح ب
، هاي ماکو براي شهرستان عامل خدماتي درماني. عامل مذهبي نام گزاري شده است

، هاي موسسات درماني فعال به ترتيب قرار دارند نسبت9تا7هاي  رتبه سلماس در، چالدران
سطح  دارند يعني در سطح بااليي قرار بخشي بارهاي عاملي در مراکز توان، پزشک عمومي

قرار دارند به همين دليل اين فاکتور عامل خدمات درماني نام گزاري شده  معناداري باال
به ترتيب 9تا7هاي  رتبه چايپاره در، تکاب، هاي سردشت است. عامل خدماتي براي شهرستان

سطح  سطح بااليي قرار دارند يعني در رتلفن ثابت د قرار دارند نسبت اشتراک برق و
عامل . معناداري باال قرار دارند به همين دليل ان فاکتور عامل خدماتي نام گزاري شده است

 اشنويه در چايپاره و، هاي پيرانشهر شهرستان آموزان استثنايي براي آموزشي براي دانش
سطح بااليي  ايي به کارکنان درآموزان استثن نسبت دانش. به ترتيب قرار دارند9تا7هاي  رتبه
دارند به همين دليل اين فاکتور عامل آموزشي  سطح معناداري باال قرار دارند يعني در قرار

، خوي، شاهين دژ هاي آزمايشگاه براي شهرستان عامل. نام گزاري شده است( )استثنايي
دارند  بااليي قرارسطح  به ترتيب قرار دارند نسبت آزمايشگاه در9تا7هاي  رتبه چالدران در

( دارند به همين دليل اين فاکتور عامل بهداشتي )آزمايشگاه سطح معناداري باال قرار يعني در
 بوکان در، اشنويه، هاي اروميه فرهنگي شهرستان عامل اجتماعي. نام گزاري شده است

 چايپاره وهاي اروميه  عامل اجتماعي و رفاهي شهرستان و به ترتيب قرار دارند؛9تا7هاي  رتبه
به ترتيب قرار دارند. در تحقيقات مختلفي به سنجش عدالت 9تا7هاي  رتبه چالدران در

اند ولي چيزي که اين تحقيق را از ساير تحقيقات جدا مي کند اين است که فضايي پرداخته
هاي خدماتي توجه شده و نشان مي هاي جمعيت و مساحت همراه با سايرشاخصبه شاخص

هايي که جمعيت بيشتري دارد امکانات تمرکز بيشتري داردو جمعيت به دهد که شهرستان
 اند که امکانات بيشتري وجود دارد.طرف نکاتي جذب شده
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 گیری نتیجه

 طرح رويکردهاي مختلف توسعه به طور عام و همزمان با و45رن هاي پاياني ق طي ده
اي  هاي منطقه ريزان براي شناسايي تفاوت برنامه ها و توسعه پايدار به طور خاص توجه دولت

ترين مسايل  ها به عنوان يکي از مهم اي از شاخص مجموعه در پهنه سرزمين با استفاده از
هاي خاص صادي و سرمايه گذاري در مکانهاي اقتتمرکز زير ساخت.مطرح شده است

شود تا در بلند مدت نابرابري فضايي شديدي ميان مناطق کشور پديد آيد. موجب مي
اي و جابه جايي سرمايه و هاي ناحيهتشديد مهاجرت، ايهاي شديد ناحيهوموجب رقابت

ماند)حسيني اي ديگر از توسعه باز مي اي توسعه يافته و منطقهمنطقه، نيروي کار شده
(. در تحقيقات بي شماري به بررسي سنجش عدالت فضايي 711:7912، کهنوج و حسيني

خدمات صورت گرفته است که به عنوان نمونه در تحقيقي که در تحليل توزيع تسهيالت 
عمومي در راستاي عدالت فضايي در شهر مشهد صورت گرفته هدف اصلي شناسايي نواحي 

اي را ي با مدل خود همبستگي فضايي است که الگوي خوشهتمرکز و تفرق تسهيالت شهر
اي که به ارزيابي عدالت فضايي مراکز آموزشي در شهر زاهدان کند و در مقالهدنبال مي

پرداخته شده که هدف اصلي اين پژوهش بررسي توزيع فضايي امکانات آموزشي و بررسي 
اند. ودر افر به تحليل پرداختهتطبيقي آن در بين مناطق شهري زاهدان است که از روش ب

درماني با استفاده _ اي به بررسي تحليل عدالت فضايي برخورداري از خدمات بهداشتيمقاله
هاي مازندران پرداخته شده که هاي تاپسيس و موريس و تاکسنومي در شهرستاناز مدل

به ويژه در هاي استان مازندران از خدمات بهداشتي و درماني هدف اصلي بررسي شهرستان
ارتباط با مفهوم عدالت فضايي است. در تحقيقات بي شماري به بررسي عدالت فضايي در 
برخورداري از تهيالت و خدمات در سطح کشور يا استان و شهرستان و يا حتي محله با 

ها و متدهاي مختلفي صورت گرفته است که در تحقيقي که در حال حاضر صورت روش
مقاله سنجش عدالت فضايي در توزيع خدمات عمومي در بين  گرفته است. هدف از اين

هاي فضايي بين هاي استان آذربايجان غربي است که به بررسي نابرابريشهرستان
هايي که مورد نظر ما از  سالنامه آماري سال شهرستان پرداخته شده است . داده71

تفاده نگرديده است. اس استفاده شده است و برعکس بقيه تحقيقات از پرسش نامه7914
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هاي ما که از سالنامه آماري ها وجود دارد دادهچون احتماالت زيادي در جواب پاسخ دهنده
در  ايي دارد. نابرابريهاي پرسش نامهبدست آمده ارجحيت علمي بيشتري نسبت به داده

پديده جديدي در هيچ يک از شهرهاي جهان ، استاندارد زيستي در بين ساکن يک شهر
هاي تر بودن تفاوتست اما در کشورهاي کمتر توسعه يافته مانند ايران به دليل فاحشني

تفاوت فضايي شهرها تشديد شده و بدين ترتيب ضعف و ناکارامدي ، اقتصادي_اجتماعي
مديريت و برنامه ريزي شهري در امر خدمات رساني مطلوب شهري همچنين زمينه بروز بي 

ختلف شهري رابه وجود آورده که اين موضوع در استان عدالتي در دسترسي به خدمات م
آذربايجان غربي نيز مورد توجه قرار مي گيرد.در اين تحقيق به دنبال سنجش عدالت فضايي 

فاکتور تشکيل يافته هستيم بديهي است توجه به مقوله 75هاي خدماتي که در توزيع عامل
خدمات مختلف عمومي شهري  عدالت فضايي در برخورداري مطلوب و دسترسي مناسب به

که بايد متناسب با فاکتورهاي مختلفي چون جمعيت باشد. مي تواند راه گشاي برنامه ريزان 
رضايت شهروندان از محيط زندگي و در ، هاکاهش نابرابري، ترجهت تقويت محالت محروم

، شاخص اجتماعي27بندي ابتدا  سطح در نهايت موجب ثبات سياسي و اقتدار ملي شود.
ها براي سال  مقادير هر کدام از شهرستان شناسايي و بهداشت، آموزشي، فرهنگي

روش تحليل  با استفاده از، هاي الزم داده پس از گردآوري اطالعات و. گردآوري شد7914
بندي  نتايج سطح. بندي شدند ها سطح شهرستان ها ساخته و عاملي براي شهرستان

 شرايط ناهمگون و ي استان آذربايجان غربي درها ها نشان داد که شهرستان شهرستان
مساحت صورت گرفته  بندي نسبت به جمعيت و چون اين سطح و گرفتند؛ نامتوازني قرار

سطح برخورداري از خدمات  مساحت و ها و شويم که ميان جمعيت شهرستان متوجه مي
نقده به ، ويخ، هاي اروميه طبق اين نتايج شهرستان. عمومي رابطه معناداري وجود دارد

بوکان به ترتيب در ، تکاب، هاي پيرانشهر شهرستان هاي اول تا سوم و ترتيب در رتبه
 اند. هاي آخر قرارگرفته رتبه
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 هاهای بدست آمده از عاملنمودار مجموعه شاخص (۴)شکل

هاي  نابرابري و ها کدام از شهرستان نتايج بدست آمده پيشنهادهاي کلي و براي هر
 هايي را مطرح کرد. توان پيشنهاد موجود در کل استان مي

 پیشنهادات کلی

  تعديل در توزيع و پراکنش امکانات و تسهيالت با رويکرد عدالت محورو باتوجه
 به فاکتور بسيار مهمي چون جمعيت.

  جلوگيري از مهاجرت بي رويه با متعادل نمودن الگوي فعلي توزيع امکانات و
 هيالت تس

 برنامه ريزي و اقدامات اساسي در جهت ارتقاء ، مبادرت دولت به سرمايه گذاري
 ...، کالبدي، اجتماعي، استان در ابعاد مختلف اقتصادي

 .توزيع درآمد به طريقي که نيازهاي جمعيت هر منطقه را برآورده کند 

 هاپیشنهاداتی در سطح هریک شهرستان

 شوط ، هاي چالدران در شهرستان هاي آموزشي به خصوص توجه به بخش
 وچايپاره.

 هاي چايپاره شهرستان درماني به خصوص در_هاي خدماتي  توجه به بخش ،
 بوکان.، شوط
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 مياندوآب وسردشت.، رفاهي در شهرستان هاي تکاب -توجه به عوامل اجتماعي 

 هاي پيرانشهرو چالدران و بوکانبهداشتي در شهرستان -توجه به عامل فرهنگي 

 ريزي و اقدامات اساسي در جهت ارتقا  برنامه، ت دولت به سرمايه گزاريمبادر
 ...درماني، کالبدي، اجتماعي، استان در ابعاد مختلف اقتصادي

 توزيع درآمد به طريقي که نيازهاي جمعيت هر منطقه برآورد کند؛ 

 اي از طريق  تغيير ساختار فضايي شهر ازشهر تک مرکزي به شهر چند هسته
 آن. خدمات در هاي فرعي و توزيع متوازن تسهيالت و تقويت هسته

هاي تحقيق  هاي داده درآخربايد به اين نکته اشاره کرد که نتايج اين تحقيق بر پايه يافته
 حاضر است.
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