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چکیده
بررسی نابرابری و وجوه آن در محدوده های جغرافیایی مختلف در سالهای اخیر مورد توجه شدید برنامه ریزان و
سیاستمداران قرار گرفته است .وجود نابرابری و ابعاد مختلف آن ،از نشانه های مهم توسعه نیافتگی است زیرا در حقیقت
کشورهایی که امروزه به عنوان کشورهای توسعه یافته شناخته می شوند ضمن اینكه از شاخصهای اقتصادی و اجتماعی باال
برخو ردار هستند ،توزیع درآمدها و امكانات نیز در آن جوامع نسبتا عادالنه است .اما در کشورهای توسعه نیافته هم مقادیر
این شاخصها پایین و هم توزیع آن بسیار ناعادالنه است .نابرابریهای ناحیه ای برای ایران یک ویژگی محسوب می شود و
پس از کشور برزیل مقام دوم را در جهان دارا می باشد .آنچه که بعنوان مسأله در این تحقیق مطرح است ،نابرابر بودن
میزان توسعه در میان شهرستانهای منطقه آذربایجان می باشد  .این تحقیق برآنست تا با استفاده از روشهای سطح بندی و
طبقه بندی توسعه یافتگی به تقسیم بندی شهرستانهای منطقه مورد نظر استانهای آذربایجان شرقی وغربی واردبیل ازنظر
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شاخصهای انتخابی توسعه بپردازد .نتایج نشان می دهد که شهرستان هایی که متعلق به استان آذربایجان شرقی می باشند از
سطح توسعه یافتگی باالیی نسبت به دو استان دیگر برخوردارند ،همچنین شهرستان های استان آذربایجان غربی نسبت به
استان اربیل از سطح توسعه یافتگی بهتری برخوردار هستند .پس می توان به این نتیجه رسید که سیاست های جغرافیایی و
همچنین وجود قطب های قوی در استان در باال بردن سطح توسعه سایر شهرستان ها می تواند ،تأثیر گذار باشد.

واژگان کلیدی :توسعه ،نابرابری ،شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی ،منطقه شمالغرب.

مقدمه
 1-1طرح مساله

اصل مسئله از اینجا شروع میشود که مشاهدات نشان میدهند که در همه ی
کشورهای جهان رشد و توسعه ناموزون است .یعنی در همه ی کشورها اعم از پیشرفته و
عقب مانده مناطقی وجود دارند که از رشد و توسعهی کمتری نسبت به سایر مناطق
برخوردارند و مردم این مناطق به دالیلی که خارج از کنترل آنها بوده ،سطح رفاه
کمتری نسبت به بقیه دارند .یكی از مباحث عمده واساسی برنامه ریزی جامع ،مساله
توسعه موزون است که می تواند در قالب توسعه متعادل بخشها ویا مناطق مطرح شود.
توجه به همگن سازی مناطق از دیدگاه بر خورداری از امكانات ،تسهیالت وسایر
شاخصهای اقتصادی واجتماعی ،موضوعی است که میتواند در راه نیل به اهداف کمی و
کیفی ،برنامه کالن تخصیص منابع را تحت تاثیر قرارداده ،چارچوب سیاستگذاری
منطقه ای را سازماندهی نماید(زالی .)79،آنچه که بعنوان مسأله در این تحقیق مطرح
است ،نابرابر بودن میزان توسعه در میان شهرستانهای منطقه آذربایجان می باشد .این امر
نتیجه عوامل گوناگونی است که در درجه اول در کشور ما بیشتر ویژگیهای طبیعی
باعث ایجاد این نابرابری شده که امری طبیعی بوده و از حیطۀ کنترل بشر تا حدود
زیادی خارج است که با پیشرفت تكنولوژیكی اهمیت این موضوع کاهش می یابد .اما
در وهلۀ دوم عدم برنامه ریزیهای صحیح و اصولی منطقه ای با سرلوحه قرار دادن
عدالت بین و درون منطقه ای البته با تاکید برروی منابع و امكانات بالقوه موجود در
مناطق همچنین سرمایه گذاریهای اقتصادی صحیح از نظر توزیع مناسب باعث ایجاد این
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نابرابریها شده؛ این امر اثرات ناگوار بسیاری را به دنبال دارد .همانگونه که در باال
توضیح داده شد یكی از آنها  ،تراکم جمعیت در معدودی از شهرستانهاست که باعث
ایجاد مشكالتی از آن جمله حاشیه نشینی  ،کمبود اشتغال و ...دارد .از طرف دیگر باعث
خالی شدن بسیاری از روستاها در مناطق محروم شده که این امر زیانهای جبران ناپذیری
را در استفاده از تمام ظرفیتها و استعدادهای منطقه در بر دارد.
-1-2اهمیت تحقیق

اگر فلسفه وجودی و ضرورت برنامه ریزی های ناحیه ای بطور دقیق بررسی
شود؛مشخص می شود که توجه به نابرابری ها اصلی ترین و مهمترین موضوع است .به
تعبیر ورهان وظیفه اصلی برنامه ریزی ناحیه ای ایجاد شرایطی است که در آن مقتضیات
مختلف هم نواحی،در قالب راه حلی متعادل،که کلیه مصالح الزمه را نیز در بر دارد،
ملحوظ شده باشد (حسین زاده دلیر.)22 :1380،
سیاست های توسعه دهه های گذشته در سطح کشور بازتاب خاص فضایی و کالبدی
را به همراه داشته است .از جمله آنها می توان به رشد شهرنشینی و شهرنشین شدن
کشور،تمرکز امكانات و خدمات در شهرها اشاره نمود .پیامد چنین تحوالتی در شكل
قطبی شدن فضای ملی،رشد بیش از حد چند شهر بزرگ و تخلیه روستاها و شهرهای
کوچک و به تبع آن نابسامانی در جابجایی جمعیت و مهاجرتهای بی رویه از روستا به
شهر نمود یافته است که از بزرگترین دغدغه های برنامه ریزی منطقه ای بشمار می
آید(مهدیون.)82،
برنامه ریزی منطقه ای با نگرش فضایی به ساختار درونی و بیرونی و بین مناطق،
راهبردها و راهكارهای توسعه پایدار برای ارتقاءکیفیت زندگی مردم و تعدیل اختالف
سطح و نابرابری هادر ابعاد مختلف را فراهم می سازد .یكی دیگر از دالیل اهمیت
پژوهش در این مورد این است که اکثر پژوهش هایی که قبل از سال  85در این مورد
صورت گرفته با مشكل عدم تطابق مرزهای سیاسی است که مطابق آن یا به بازسازی
جمعیت پرداخته شده و یا تعدادی از واحدهای آماری در یكدیگر ادغام شده اند .این
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مسئله از دقت پژوهش کاسته چرا که وضع تعدادی از شهرستان ها را که بعد از
سرشماری  75مسقل شده اند ،مشخص نكرده است .پژوهش حاضر از این نقایص
مستثنی خواهد بود .در ضمن مسئله مهم دیگر در این زمینه بی توجهی به اصل مهمِ
منطقه در اکثر پژوهش هایی است که در این زمینه صورت گرفته است و مفاهیم و
نظریه های توسعه منطقه ای در قالب تقسیمات استانی در نظر گرفته شده است که در
کشور ما تقسیمات سیاسی با مفاهیم جغرافیایی مطابقت ندارند.
 -1-3سوال اصلی:

ـ تفاوتهای منطقه ای در شمال غرب کشور از نظر شاخص های توسعه و الگوی
مناسب برای کاهش تفاوتهای منطقه ای چگونه است ؟
سواالت ویژه (فرعی):

ـ آیا منطقه شمال غرب کشور با عدم تعادل از نظر شاخص های توسعه یافتگی
مواجه است؟
ـ آیا میان جمعیت شهرنشین و توسعه یافتگی ارتباط وجود دارد؟
 -1-4فرضیه ها

ـ به نظر می رسد که منطقه شمال غرب کشور با عدم تعادل از نظر شاخص های
توسعه یافتگی مواجه است.
ـ به نظر می رسد که میان جمعیت شهرنشین و توسعه یافتگی ارتباط وجود دارد
و هرکدام از شهرستانها که جمعیت شهرنشین بیشتری دارند توسعه یافته ترند.
 -1-5اهداف پژوهش

هر پژوهشی برای دستیابی به اهداف خاص صورت می پذیرد ،این اهداف خود را در
قالب مسأله تحقیق نمودار می سازد و از طریق آن بیان می شود.
اهداف مدنظر در این تحقیق شامل دو هدف اصلی و فرعی میباشند؛
هدف اصلی:
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بررسی تفاوتهای منطقه ای در شمال غرب کشور از نظر شاخص های توسعه با
روشهای سطح بندی و نشان دادن الگوی مناسب برای کاهش آن .
اهداف فرعی:

ـ نشان دادن محرومترین و برخوردارترین شهرستان های منطقه و وجوه
(بهداشتی،زیربنایی و )...آن .البته در این تحقیق علل عقب ماندگی و توسعه نیافتگی
شهرستانها مورد بررسی قرار نگرفته و فقط به نشان دادن میزان توسعه یافتگی آنها با
توجه به آمارهای موجود پرداخته شده است.
_بررسی انواع روشهایی که به توسعه متعادل منطقه ای می انجامد و در رفع انباشتگی و
عدم تعادل می تواند نقش داشته باشد.
ـ نشان دادن وضعیت و رتبه شهرستانها از نظر انواع شاخص های توسعه در سطح هر
استان و سپس منطقه و تلفیق آنها در رسیدن به نقشه توسعه منطقه که نشان دهنده تعادل
و یا عدم تعادل می باشد.
 -1-6پیشینه تحقیق

بررسی پیشینه تحقیق اگر بدرستی صورت گیرد به بیان مسئله کمک می کند و یافته
های تحقیق را به پژوهش های قبلی متصل می سازد و مقاصدی همچون تعریف و
تحدید مسئله و اجتناب از دوباره کاری را برآورده می کند(.سرمد و
دیگران:1382،ص)55
_ کالنتری ( )1998در مقاله ای با عنوان« Identification of backward region in

 »Iranبا تأکید بر وجود نابرابریهای شدید منطقه ای ،با استفاده از  17شاخص توسعه
اجتماعی -اقتصادی و با بكارگیری روش محاسبه ضریب محرومیت ،از مجموع 195
شهرستان تحت مطالعه 34 ،شهرستان را بصورت شهرستانها ی عقب مانده و 53
شهرستان را بعنوان شهرستانهای نسبتاً عقب مانده مورد شناسایی قرار می دهد .محقق از
این مطالعه نتیجه می گیرد که الگوی فضایی حاکم بر محدوده مورد مطالعه ،حاکی از
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وجود الگوی مرکز و پیرامون در توسعه منطقه ای است بطوریكه کلیه شهرستانهای
عقب مانده در نواحی حاشیه ای ،مرزی و در مناطق سخت کوهستانی واقع شده اند.
_کارشناسان سازمان برنامه و بودجه نیز درسال  1356و با استفاده از  55شاخص در سه
بخش اقتصادی  -اجتماعی و سیاسی ،درجه توسعه استانهای کشور را با استفاده از
روش تحلیل تا کسونومی عددی محاسبه کرده و به نتایجی در رتبه بندی میزان توسعه
استانها رسیده اند .در این مطالعه  61شاخص اقتصادی  -اجتماعی و سیاسی استفاده شده
است.
_ زالی( )1379در پایان نامه خود به سطح بندی استان آذربایجان شرقی بر اساس روش
ممیزی پرداخته است وی شاخص ها را در سه زمینه زیربنایی ،اجتماعی و خدماتی در
نظر گرفته است .البته با همه دقتی که در انتخاب روش و شاخص ها صورت گرفنه باز
همان مشكالت ذکر شده در اکثر پژوهش ها در این مورد نیز وجود دارد و آن عدم
استفاده از منطقه بجای استان و عدم وجود بعضی از شهرستان ها که بعد از  1375مستقل
شده اند.
_ آقا یاری هیر( )1382در تحقیقی با عنوان سطح بندی پایداری توسعه روستاهای
بخش هیر با استفاده از  ،GISبا استفاده از نظام اطالعات جغرافیایی به تحلیل و سطح
بندی توسعه پایدار روستایی پرداخته است .برای تحقق این امر از شاخص سازی
براساس خصوصیات نظام های پایدار در قالب ماتریس اندام وار توسعه پایدار و با در
نظر گرفتن  85شاخص به ارزیابی و سطح بندی پایداری توسعه روستاهای بخش هیر
اقدام شده است .نتایج تحقیق حاکی از وضعیت نامطلوب پایداری در منطقه مورد
مطالعه است.
_ تقوایی و همكاران ( )1385در مقاله ی بررسی شاخص های توسعه در مناطق
روستایی استانهای کشور با استفاده از روش اسكالوگرام با استفاده از  67شاخص توسعه
در بخشهای مختلف و تعیین سهم هر یک از این شاخص ها در توسعه یافتگی آنها به
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تعیین میزان توسعه یافتگی آنها پرداخته شده است و از این طریق اولویت های برنامه
ریزی آتی را مشخص کرده اند.
_ جوکار ( )1386نقش شهرهای کوچک در توسعه منطقه ای (نمونه موردی شهر
فیروزآباد استان فارسرا مورد بررسی قرار داده است .در این پژوهش به بررسی تحوالت
شهر فیروزآباد و نیز تعیین نقش و جایگاه شهر فیروزآباد در سطح محلی و منطقه
(فارس) پرداخته شده است .همچنین به نقشی که شهرهای کوچک در توسعه منطقه ای
و خدمات رسانی به روستاها می توانند بر عهده بگیرند و تعادل منطقه ای را
بوجودآورند اشاره شده است.
_ توسلیان ( )1379به بررسی کارکرد شهر قیدار در توسعه منطقه ای پرداخته است .در
این پژوهش نیز مانند مورد قبل به نقش و اهمیت نقاط شهری در توسعه منطقه ای
پرداخته شده است.
_ فالح نژاد ( )1375نظم پذیری سلسله مراتب سكونتگاهی در راستای توسعه ناحیه ای
در شهرستان خرم آباد(مورد بخش پاپی) مورد مطالع قرار داده است .در این بررسی
سعی شده تا با مطالعه سیستماتیک ،مسائل و مشكالت سكونتگاههای محدوده مورد
بررسی شناخته شده و سپس در راستای توسعه ناحیه ای ،سكونتگاهها دارای یک نظم
سلسله مراتبی با سطوح مشخص گردند که هرکدام از سكونتگاهها خدمات و امكانات
الزم را جهت ساکنین منطقه ارائه نمایند.
 -1-7روش تحقیق

نوع کار تحقیق که در این پژوهش از آن استفاده خواهد شد کاربردی  -نظری است
و از روشهای میدانی و کتابخانه ای در آن استفاده شده است.در این مطالعه از روشهای
سطح بندی و طبقه بندی توسعه یافتگی استفاده خواهد شد که روش یا روشهای مناسب
از بین آنها انتخاب و نتایج حاصل از آنها با هم مورد مقایسه قرار گرفته و در نهایت
تقسیم بندی نهایی منطقه از نظر توسعه مشخص خواهد شد.
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 -روش گردآوری اطالعات

برای جمع آوری اطالعات از موارد زیر بهره گرفته شده است:

شكل  :1شماتیک کلی روش گردآوری اطالعات
 -1-8محدوده زمانی ومکانی تحقیق

محدوده زمانی :اساساً این تحقیق با استفاده از آمارنامه رسمی سال  1385به سطح
بندی و تبیین تفاوتهای درون منطقه ای خواهد پرداخت.
محدوده مکانی :با بررسی منطقه بندی های برنامه ریزی که در ایران صورت گرفته
منطقه شمالغرب کشور شامل سه استان؛ آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی و اردبیل
انتخاب شد .از آنجایی که منطقه آذربایجان محدوده ای بسیار وسیع تر از منطقه
شمالغرب کشور است و تناسبی با مرزهای اداری استانها ندارد؛ به همین دلیل نامیدن
منطقه شمالغرب کشور بنام آذربایجان ممكن بود ایجاد سوءتعبیر گردد لذا در کلیه
مراحل این تحقیق منظور از منطقه شمال غرب کشور همان سه استان می باشد.
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 -1-9داده ها وشاخص ها

شاخص های مورد استفاده در این تحقیق بر اساس مطالعات طرح های مشابه و طرح
های فرادستی انجام گرفته برای منطقه آذربایجان انتخاب شده اند .ابتدا کل شاخص
هایی که می توانست در تحقیق حاضر استفاده شود ،انتخاب شده است ،در مرحله بعد
شاخص هایی که بیشتر عملكرد و توسعه یافتگی یک شهرستان را نشان می دادند،
انتخاب شدند ،سپس داده های الزم برای شاخص ها جمع آوری شد و شاخص هایی
که اطالعات الزم برای آن وجود نداشت یا سازمان ها همكاری نكردند حذف شد و از
بین آنها ،شاخص های جدول  1در مشخص کردن عملكرد شهرهای منطقه آذربایجان
مورد استفاده قرار گرفتند.
-1-9-1روش تحلیل داده ها

بعد از اینكه شاخص ها همگن شدند ،ابتدا برای شناخت کلی وضع موجود،
شهرستان های منطقه از لحاظ توسعه یافتگی سطح بندی گردید .برای سطح بندی
شاخص ها می توان از مدل ها و روش های مختلفی استفاده کرد .مدل های انتخاب شده
برای این تحقیق ،تحلیل عاملی ،تحلیل تشخیصی و تحلیل خوشه ای بوده است و
همچنین از امتیاز استاندارد نیز برای سطح بندی شهرستان ها استفاده شده است.
-2مفاهیم ،مبانی ورویکردها
-1-2تعاریف ومفاهیم

توسعه :مفهوم توسعه در کانون نظام معنایی قرار دارد که از قدرت شگفت انگیزی
برخودار است.در نظام فكری نوین هیچ مفهوم دیگری این قدر روی اندیشه و رفتار
افراد تاثیر نگذاشته است .به طور معمول ،توسعه به معنای فرایندی است که طی آن
قابلیتها یا تواناییهای بالقوه یک شی یا موجود زنده تحقق یافته و آن شی یا موجود زنده
به حالت طبیعی و کامل خود درآید براساس همین مفهوم است که این واژه به گونه ای
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استعاری یا مجازی برای اشاره بر رشد طبیعی گیاهان و حیوانات به کار می رود .بین
سالهای ( 1759وولف) و ( 1859داروین) بود که معنای توسعه از دگرگونی به سوی
حالتی مناسب ،به دگرگونی به سوی حالتی کاملتر تغییر یافت .در این مدت دانشمندان
کم کم دو واژه توسعه و تكامل را به جای هم بكار بردند .انتقال این استعاره زیست
شناختی به حوزه علوم اجتماعی در ربع آخر قرن  18رخ داد یوستوس موزر(
 ) Justusmoserاز سال  1768واژه توسعه را برای اشاره به فرآیند تحول تدریجی
جامعه به کار برد .او تحوالت سیاسی را تقریباً به شكل فرایندهای طبیعی توصیف می
کرد .در حوالی سال  ،1800فعل توسعه یافتن کم کم به فعل انعكاسی تبدیل شد و
مفهوم توسعه یابندگی رواج یافت .توسعه به مقوله مرکزی آثار مارکس تبدیل شد:
توسعه چونان فرایندی تاریخی که با همان ضرورت قوانین طبیعی به پیش می رفت .در
واقع مفهوم توسعه طی چند دهه گذشته از انحصار دیدگاههای رشد اقتصادی خارج
شده و دیدگاههای عدالت اجتماعی ،خود اتكایی و تعادل های بوم شناسانه با مفهوم
نوین توسعه پیوند یافته است (.زیاری)13 :1383 ،
منطقه :واژه منطقه در مفاهیم گوناگون با محدوده های متفاوت بوسیله کارشناسان با
تخصص های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد .مثالً جغرافیدانان ،اقتصاددانان
و...هرکدام تعریف خاصی را ارائه می دهند که براساس معیارهای در نظر گرفته شده
توسط تعریف کننده متفاوت خواهد بود« .والتر ایزارد» در تعریف منطقه چنین می
گوید« :هر تعریف ازمنطقه یا شهر بستگی به مسئله خاصی دارد که ما با آن سروکار
داریم(».ایزارد والتر،روشهای تحلیل منطقه ای ،مترجم داریوش کاظم زاده
صمیمی،تهران،دانشگاه شهید بهشتی(،جلدهای اول – دوم و سوم) « )1357آلبرت
واترسون» می گوید« :منطقه قلمروی است با مسائل اجتماعی و اقتصادی مشترك که
این مسائل بوسیله طبیعت با سایر شرایط القاء شده است(».آسایش)43 :1375 ،
برنامه ریزی منطقه ای:

برنامه ریزی منطقه ای فرآیندی است در جهت تنظیم و

هماهنگ کردن برنامه های مختلف اقتصادی و اجتماعی ،با نیاز ها و امكانات محلی و
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منطقه ای .در این برنامه ریزی چون مشارکت مردم نیز مطرح است .آن را برنامه ریزی
از پایین به باال نیز می گویند.در برنامه ریزی منطقه ای ،برنامه ریزان بیشتر به فكر استفاده
بهینه از منابع و قابلیت های منطقه و همچنین برطرف نمودن عدم تعادل های منطقه ای
هستند و سعی در ترسیم آینده منطقه دارند ،زیرا قابلیت منطقه در آینده حكایت از
وجود منابع برای توسعه آن مناطق است (آسایش .)23 :1375 ،برنامه ریزی منطقه ای یا
همان مفهوم برنامه ریزی در منطقه ،عبارتست از «فرآیند توجیه ،تبیین و روشن نمودن
آرمان های اجتماعی و ارائه راه حل هایی در جهت سامان دادن به فعالیت ها در فضای
فوق شهری.در مجموع می توان گفت برنامه ریزی منطقه ای عبارتست از روند منظم و
متشكلی ،برای انتخاب بهترین روشها و مدل جهت رسیدن به اهداف رشد و توسعه در
مناطق مختلف»( زیاری)11 :1383 ،
-2-2رویکردها ومبانی نظری:
-2-2-1دیدگاه های توسعه منطقه ای
 -2-2-1-1نظریه قطب رشد:

مفهوم قطب رشد توسط فرانسوا پرو فرانسوی در دهه  1960مطرح شد .از میان تمام
مفاهیمی که برای توسعه فضایی مطرح شده قطب رشد گیرایی و استفاده بیشتری در
ادبیات توسعه داشته است.
به اعتقاد پرو قطبهای رشد دارای صنایع یا کارخانه های با عملكرد اساسی و دارای
استقرار رشد بسیار قوی هستند  .وی رشد صنایع اساسی و پیشرفته را موتور حرکت
رشد اقتصاد ملی می داند که در مكانهای معینی بروز می نمایند در نتیجه رشد نا متوازن
بوقوع خواهد پیوست و صنایع جدید در نزدیكی زیر ساختها و زیر بناهای مورد نیاز آن
مستقر می شوند و نقاط رشد معینی را ایجاد میکنند  .این تمرکز مكانی با عقب
ماندگی نواحی دیگر همراه خواهد بود و نتیجه آن قطب بندی منطقه ای و گسترش
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جدول شماره( :)1شاخص های انتخاب شده جهت سطح بندیی شهرستان های منطقه آذربایجان
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52

نسبت شهرنشینی
تعداد گلخانه به ازای هر  10000نفر
تعداد معدن به ازای هر  10000نفر
شاغل معدن به ازای هر  10000نفر
میزان سرمایه معدن به ازای هر  10000نفر
تعدادکارگاه های صنعتی به ازای هر  10000نفر
شاغالن کارگاه های صنعتی به ازای هر  10000نفر
تعداد کارگاه ها عمده فوشی به ازای هر  10000نفر
تعداد شرکت های تامین نیاز تولید به ازای هر  10000نفر
اعضای شرکت های تامین نیاز تولید به ازای هر  10000نفر
اعضای شرکت های تامین نیاز تولید کنندگان به ازای هر  10000نفر
شاغالن شرکت های تامین نیاز تولید کنندگان به ازای هر  10000نفر
سرمایه شرکت ها ی تامین نیاز تولید کنندگان به ازای هر  10000نفر
تعداد شرکت های تامین نیاز مصرف کنندگان به ازای هر  10000نفر
اعضای شرکت تامین نیاز مصرف کنندگان به ازای هر  10000نفر
شاغالن شرکت های تامین نیاز مصرف کنندگان به ازای هر  10000نفر
میزان سرمایه شرکت هاتامین نیاز مصرف کنندگان به ازای هر  10000نفر
تعداد واحد های پستی به ازای هر  10000نفر
تعداد تلفن شهری به ازای هر  10000نفر
تلفن های همگانی راه دور به ازای هر  10000نفر
تلفن های همگانی روستایی به ازای هر  10000نفر
تعدادشرکت های فعال تجاری به ازای هر  10000نفر
اعضای شرکت های فعال به ازای هر  10000نفر
شاغلین شرکت های فعال به ازای هر  10000نفر
میزان سرمایهشرکت های فعال به ازای هر  10000نفر
وزن جابجا شده درون استانی به ازای هر  10000نفر
وزن جابجا شده برون استانی به ازای هر  10000نفر
تعداد پایانه به ازای هر  10000نفر
تعدادشرکت های فعال تجاری به ازای هر  10000نفر
تعداد اعضای شرکت های فعال تجاری به ازای هر  10000نفر
تعداد شاغلین شرکت های فعال تجاری به ازای هر  10000نفر
میزان سرمایهشرکت های فعال تجاری به ازای هر  10000نفر
تعداد سپرده بانک تجارت به ازای هر  10000نفر
میزان سرمایه بانک تجارت به ازای هر  10000نفر
تعداد بانک تجارت به ازای هر  10000نفر
تعداد بانک سپه به ازای هر  10000نفر
تعداد بانک رفاه به ازای هر  10000نفر
تعداد بانک صادرات به ازای هر  10000نفر
واحد های اراده دهنده بهزیستی به ازای هر  10000نفر
خدمات درمانی ارائه شده به ازای هر  10000نفر
تعداد موسسات درمانی به ازای هر  10000نفر
تعداد پرتونگاری به ازای هر  10000نفر
تعداد مرکز توانبخشی به ازای هر  10000نفر
تعداد پزشک متخصص به ازای هر  10000نفر
تعداد پیراپزشک به ازای هر  10000نفر
تعداد سینما به ازای هر  10000نفر
میزان گنجایش به ازای هر  10000نفر
تعداد سالن به ازای هر  10000نفر
گنجایش به ازای هر  10000نفر
تعداد چاپخانه به ازای هر  10000نفر
تعداد کتابخانه به ازای هر  10000نفر
گنجایش کتاب ها به ازای هر  10000نفر
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ناهمگون توسعه از نظر جغرافیایی است  .در پی آن آثار نفوذ کننده متعددی
تصحیح این عدم توازن را تضمین خواهد کرد (.شكویی)313 :1374 ،
 -2-2-1-2عدالت منطقه ای دیوید هاروی:

دیوید هاروی در کتاب عدالت اجتماعی و شهر ،با بررسی مفهوم عدالت اجتماعی
آنرا از دید جغرافیایی مورد کنكاش قرار می دهد و معتقد است که توزیع عادالنه در
مقیاس سرزمینی و منطقه ای لزوماً مترداف با توزیع عادالنه در سطوح دیگر یا توزیع
عادالنه بین افراد نیست و برای بررسی عدالت منطقه ای فرض می کند که توزیع عادالنه
در سطح مناطق ،توزیع عادالنه بین افراد را نیز به دنبال خواهد داشت .هاروی ماهیت
عدالت اجتماعی را به کمک سه معیار کلی تشریح می کند :نیاز ،منفعت عمومی و
استحقاق .وی برای تدوین اصول توزیع عادالنه منطقه ای تعیین هر کدام از مفاهیم فوق
را ضروری میداند و معقتد است که احتماالً می توان با ترکیبی از آنها و طرح نظریهای،
تخصیص منابع به مناطق را انجام داد و عدالت منطقهای را با مقایسه تخصیص فعلی با
تخصیص فرضی سنجید .با این روش امكان تشخیص مناطقی که از استانداردهای
عدالت اجتماعی بیشترین فاصله را دارند میسر خواهد شد(.هاروی)99 :1376 ،
 -2-2-1-3نظریه میسرا در توسعه منطقه ای:
میسرا معتقد است هدف تمام فرایندهای توسعه و بخصوص توسعه منطقه ای ،رفاه
انسان است .این شق از توسعه ،نه تنها افزایش رفاه بر حسب ارقام کلی را هدف می
گیرد بلكه توزیع عادالنه تر آن بین نواحی مختلف و گروههای مردم را نیز شامل می
شود .نا برابریهای منطقهای و فردی نشانه های چیزی بسیار ریشه دار تر و اساسی تر
هستند و سیاستهای متداول توسعه ،شناسایی این مسائل بنیادی را جدی نمی گیرند.
به نظر وی اگر توسعه در چارچوب یک سیاست اجتماعی جامع که علت فقر و
توسعه نیافتگی را مستقیماً مورد حمله قرار دهد انجام نگیرد دستیابی به یک راه حل دیر
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پا برای از میان بردن فقر و نابرابری در مناطق و اجتماعات امكان پذیر نخواهد بود.
توسعه منطقه ای سه هدف را دنبال می کند :تولیدی ،اجتماعی ،زیست شناختی .تالش
توسعه منطقه ای بر آن است که بهترین شرایط و امكانات را برای توسعه جامع همه
فراهم آورده تفاوتهای کیفیت زندگی بین منطقه ای و درون منطقه ای را به حداقل
رساند و نهایتاً از میان بردارد.
میسرا همچنین ساخت اجتماعی موجود جوامع در حال توسعه را باز دارنده توسعه
واقعی میداند و معتقد است که منافع حاصل از افزایش سرمایه گذاریها در فعالیتهای
اقتصادی و اجتماعی در این نواحی ضرورتاً به آنها که بیشترین نیاز را دارند نمی رسد و
این سرمایه گذاریها به عمیقتر شدن شكاف بین فقرا و ثروتمندان منجر میشود و همان
هدفی که توسعه به خاطر آن آغاز شده با ناکامی مواجه میشود.
وی با استفاده از اصطالحات علم زمین شناسی ،به تبیین این مسأله می پردازد و آن را
با ساخت صخره ای ) (Rockstructureمقایسه می کند و معتقد است که سه نوع
ساخت صخره ای وجود دارد :متخلخل ،نفوذ پذیر و نفوذ ناپذیر و اینها را معادل سه نوع
ساخت اجتماعی برابری گرا -نیمه فئودال -فئودال در نظر می گیرد(.مخبر)55 :1376 ،
-3تجزیه وتحلیل داده ها
-3-1تحلیل عاملی

گالتون دانشمند اواخر قرن نوزده و آغاز قرن بیستم اولین کسی بود که بنیان های
اولیه تحلیل عاملی را بنا نهاد .تحلیل عاملی نام عمومی است برای برخی از روش های
آماری چند متغیره که هدف اصلی آن خالصه کردن اطالعات زیاد است .در عین حال
خالصه کردن اطالعات به ترتیبی صورت می گیرد که نتیجه خالصه شده از نظر مفهوم
معنی دار است.البته تحلیل عاملی می تواند کاربرهای مختلفی داشته باشد .اگر در تحلیل
عاملی هدف خالصه کردن تعداد شاخص ها به صورت معنی دار باشد ،باید از تحلیل
عاملی نوع  Rاستفاده گردد ،در صورتی که هدف ترکیب و تلخیص تعدادی از مكان ها
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و نواحی جغرافیایی در گروه های همگن در درون یک سرزمین باشد باید از تحلیل
عاملی نوع  Qاستفاده شود .درمطالعات جغرافیایی تحلیل عاملی نوع  Rبیشتر برای سطح
بندی مناطق ،شهرها و روستاها به کار برده می شود که در این مقوله به تشریح چگونگی
روند تحلیل عاملی نوع  Rپرداخته می شود(حكمت نیا .)228:1385،آزمون KMO

اولین هدف تحلیل عاملی را برآورده می کند .مقدار آماره این آزمون بین صفر و 1
نوسان دارد .به طوری که می توان سه طیف برای این نوسان تعریف کرد و درهر مورد،
تصمیم به انجام یا عدم انجام تحلیل عاملی گرفت:
مقادیر 0/49و پایین تر :در این صورت ،انجام تحلیل عاملی پیشنهاد نمی شود .می
توان با انجام اصالحات کلیدی ،تناسب داده ها برای انجام تحلیل عاملی را بیش تر کرد
و مقدار  KMOرا به باالتر از  0/7افزایش داد.
مقادیر  0/50تا  :0/69در این صورت ،انجام تحلیل عاملی در صورت اصالحات داده
ها پیشنهاد می شود .یعنی می توان با انجام اصالحاتی ،تناسب داده ها برای انجام تحلیل
عاملی را بیش تر کرد و مقدار  KMOرا به باالتر از  0/7افزایش داد.
مقادیر  0/7و باالتر :دراین صورت ،انجام تحلیل عاملی پیشنهاد می شود .حتی با
وجود این مقدار هم ،بهتر است که در صورت امكان با انجام اصالحاتی ،تناسب داده ها
برای انجام تحلیل عاملی بیشتر شود و مقدار  KMOبه باالتر افزایش یابد.
نتیجه آزمون  KMOمعادل ( )0/7بوده که برازش دادهها را نشان میدهدو حكایت از
آن دارد که امكان انجام تحلیل عاملی بر روی دادههای تحقیق وجود دارد.
جدول( :)2نتایج آزمونهای  KMOو بارتلت

مقدار

Df

P

KMO

0/7

-

-

بارتلت

8411/567

1953

0

سطح بندی بر اساس تحلیل خوشه ای با استفاده از عاملی اصلی
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در این مرحله ابتدا با استفاده از امتیاز عامل اصلی شهرستان ها رتبه بندی گردید.
همچنان که در جدول و نمودار شماره( )3مشاهده می شود اوالً اختالف فاحشی بین
شهرستان ها وجود دارد ،دوم اینكه اکثر شهرستان هایی که در آنها شهر های بزرگ
قرار دارند از شرایط بهتر برخوردار هستند و از توسعه یافتگی نسبتاً بهتری برخوردار
هستند .در واقع می توان گفت که تجمع جمعیت در نقاط خاص باعث توسعه یافتگی
در دراز مدت می شود.
جدول شماره( ) 3رتبه بندی شهرستان های منطقه آذربایجان با استفاده از عامل اصلی
رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

امتیاز
2/77454
2/40378
2/30909
1/42334
1/15726
0/78368
0/7183
0/64333
0/56448
0/42912
0/38827
0/35328
0/31323
0/257
0/22939
0/14039
0/12519
0/06238
0/01837
-0/10673
-0/11147
-0/15146
-0/20324
-0/24454
-0/25577
-0/25722
-0/31418
-0/36636
-0/40665
-0/44761
-0/45064
-0/47843
-0/48302
-0/52922
-0/66502
-0/75301

شهر
ارومیه
تبریز
اردبیل
سلماس
خوی
مهاباد
مراغه
آذرشهر
پارس آباد
مشگین شهر
نقده
میاندوآّب
بوکان
خلخال
شبستر
بناب
اسكو
شاهیندژ
مرند
چالدران
اشنویه
سراب
نمین
مغان
بیله سوار
ملكان
ماکو
تكاب
پیرانشهر
اهر
عجبشیر
بستان اباد
سردشت
میانه
نیر
جلفا
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37
38
39
40
41
42

-

-1/04438
-1/42409
-1/45319
-1/57367
-1/60202
-1/77253

هریس
هشترود
ورزقان
کوثر
چاراویماق
کلیبر

خوشه بندی شهرستانهای منطقه با استفاده از تحلیل خوشه ای

در مرحله بعد شهرها در جدول( )4آورده شده است و همچنان که مشاهده می شود
شهرستان های تبریز ،ارومیه و اردبیل در خوشه توسعه یافته قرار دارند .در این شهرستان
ها ،مراکز سه استان منطقه قرار دارد و در توسعه یافتگی شان شاخص های انتخاب شده
موثر بوده است.
جدول شماره( )4خوشه بندی شهرستانها با استفاده از تحلیل خوشه ای
توسعه یافته

تبریز -ارومیه -اردبیل

متوسط به باال

بناب -مراغه -بوکان -خوی -سلماس -مهاباد -میاندوآب -نقده-پارس آباد  -خلخال -مشگین شهر

متوسط

به

آذرشهر -اسكو -اهر -بستان آباد -جلفا -سراب -شبستر -عجبشیر -مرند -ملكان -میانه -هشترود-

پایین

اشنویه -پیرانشهر -تكاب -چالدران -سردشت -شاهیندژ -ماکو -بیله سوار -مغان

توسعه نیافته

چارایماق -کلیبر -ورزقان -هریس -کوثر

منبع:محاسبات نگارنده
-

خوشه بندی و رتبه بندی بر اساس مجموع عامل ها

بعد از تحلیل خوشه ای و سطح بندی شهرستان های منطقه آذربایجان ،شهرستان های
منطقه را یک بار دیگر بر اساس مجموع عامل ها سطح بندی می کنیم ،چنان که در
جدول شماره( )5مشاهده می شود ،شهرستان آذرشهر با اختالف فاحش در رتبه اول
قرار دارد و شهر ستان های شبستر ،جلفا ،تبریز و ...در رتبه های بعدی قرار دارند و پایین
جدول شهرستان های سردشت ،چارایماق و ورزقان قرار گرفته اند.
چنانكه در جدول شماره( )6مشاهده می شود ،شهرستان ها بر اساس مجموع عامل
ها خوشه بندی شده اند .در خوشه های  1تا  4به ترتیب 8 ،23 ،6 ،و  5شهرستان قرار
گرفته اند .در واقع بیش نصفی از شهرستان های منطقه آذربایجان نسبت به سایر
شهرستان های منطقه توسعه نیافته هستند.
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جدول ( :)5سطح بندی شهرستانها بر اساس مجموع عامل ها
رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

منبع:محاسبات نگارنده

امتیاز
7/52
5/68
3/82
3/36
2/53
2/41
2/08
2
1/72
1/08
0/78
0/51
0/41
0/16
0/09
-0/01
-0/11
-0/19
-0/24
-0/26
-0/27
-0/54
-0/62
-0/76
-1/03
-1/04
-1/16
-1/17
-1/22
-1/29
-1/35
-1/44
-1/45
-1/54
-1/6
-1/62
-1/76
-1/87
-2/17
-2/63
-3/37
-3/44

شهر
آذرشهر
شبستر
جلفا
تبریز
اردبیل
ارومیه
اشنویه
نیر
اسكو
چالدران
بیله سوار
خلخال
بستان اباد
مرند
بناب
شاهیندژ
پارس آباد
خوی
پیرانشهر
مراغه
ماکو
سلماس
سراب
نقده
کوثر
میانه
ملكان
مشگین شهر
کلیبر
اهر
تكاب
میاندوآّب
مغان
هریس
هشترود
مهاباد
نمین
بوکان
عجبشیر
سردشت
ورزقان
چاراویماق
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جدول ( :)6خوشه بندی بر اساس مجموع عامل ها
توسعه یافته

اسكو -تبریز -جلفا -شبستر -اردبیل -آذرشهر

متوسط به باال

ارومیه -اشنویه -پیرانشهر -چالدران -خوی -سلماس -شاهیندژ -ماکو

به بستان آباد -بناب -مراغه -هشترود -نقده

متوسط
پایین
توسعه نیافته

اهر -چاراویماق -سراب -عجبشیر-کلیبر -مرند -ملكان -میانه-ورزقان -هریس -بوکان-
تكاب -سردشت -مهاباد -میاندوآب -بیله سوار -پارس آباد -خلخال -کوثر -مشگین شهر-
مغان -نمین -نیر

منبع:محاسبات نگارنده
-

امتیاز استاندارد

بعد از سطح بندی شهرها با استفاده از تحلیل عاملی ،از امتیاز استاندارد استفاده شده
است ،با توجه به نتایج و طبق جدول( )7شهرستان ارومیه ،آذرشهر ،شبستر ،تبریز ،اشنویه
و ...در رتبه های اول قرار دارند و شهرهای عجبشیر ،نمین ،چارایماق ،ورزقان در پایین
جدول قرار دارد.
بعد از رتبه بندی با استفاده از امتیاز استاندارد ،با استفاده از نتایج همین تكنیک
شهرستان های منطقه را سطح بندی گردید که در خوشه  1تا  4به ترتیب 7 ،17 ،7 ،و 11
شهرستان قرار دارند.
همچنانكه که در جدول شماره ( )8مشاهده می شود شهرستان های آذرشهر ،تبریز،
جلفا ،شبستر و ...توسعه یافته هستند و شهرهای چارایماق ،عجبشیر... ،در پایین جدول به
عنوان شهر های توسعه نیافته بر اساس تحلیل خوشه ای امتیازاستاندارد قرار دارند.
جدول بعدی نتایج مربوط به آزمون های برابری میانگین گروهها در مورد تمامی
متغیرهای مستقل را نشان می دهد:
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جدول ( :)7سطح بندی شهرستان ها با استفاده از امتیاز استاندارد
رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

منبع:محاسبات نگارنده

امتیاز
2/17797
1/92776
1/85842
1/68886
1/32856
1/30878
1/27973
0/97043
0/83284
0/8095
0/80819
0/43671
0/42019
0/41346
0/27711
0/25613
0/20485
0/11815
0/0005
-0/08396
-0/12417
-0/27115
-0/4268
-0/42982
-0/43288
-0/43386
-0/46177
-0/50786
-0/54449
-0/56717
-0/57662
-0/68994
-0/7051
-0/80508
-0/85138
-0/95386
-1/00372
-1/10162
-1/24447
-1/37178
-1/6282
-1/90245

شهرستان
ارومیه
آذرشهر
شبستر
تبریز
اشنویه
مراغه
جلفا
اردبیل
بستان اباد
اسكو
بناب
اهر
نقده
خوی
کلیبر
سلماس
چالدران
بیله سوار
هشترود
مرند
نیر
پیرانشهر
مشگین شهر
ماکو
میاندوآّب
سراب
مهاباد
خلخال
هریس
پارس آباد
میانه
مغان
کوثر
شاهیندژ
ملكان
سردشت
بوکان
تكاب
عجبشیر
نمین
چاراویماق
ورزقان
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جدول ( :)8تحلیل خوشه ای بر اساس امتیاز استاندارد
توسعه یافته

آذرشهر -تبریز -جلفا -شبستر -مراغه -ارومیه -اشنویه

متوسط به باال

اسكو -اهر -بستان آباد -بناب -کلیبر -چالدران -خوی -سلماس-نقده -اردبیل -بیله سوار

متوسط

به سراب -مرند -ملكان -میانه -هریس -هشترود -پیرانشهر -شاهیندژ -ماکو -مهاباد-

پایین

میاندوآب -پارس آباد -خالخال کوثر -مشگین شهر -مغان -نیر

توسعه نیافته

چارایماق -عجبشیر -ورزقان -بوکان -سردشت -نمین

منبع:محاسبات نگارنده

اولین آماره مهم در این جدول ،الندای ویلكز است که عبارت است از نسبت
مجموع مجذورات کل .در واقع ،الندای ویلكز نسبتی از واریانس کل نمرات تشخیصی
است که توسط تفاوت بین گروهها تبیین نشده است .بنابراین هرچه مقدار الندای ویلكز
کم تر باشد ،بهتر وقدرت تبیین گری مدل بیشتر است .مقدار این آماره بین صفر تا یک
نوسان دارد .مقادیر نزدیک به صفر نشان دهنده تفاوت میانگین های دو گروه می باشد
و برعكس ،مقادیر نزدیک به  1داللت بر برابری این میانگین ها دارد .همچنین اگر
مقدار آماره با عدد  1برابر شود ،نشان می دهد که میانگین های دو گروه تقریباً برابر
است و تفاوتی باهم ندارند .نتایج جدول نشان میدهد که مقدار الندا برای  3متغیر به
ترتیب 0/144 ،0/667 ،0/367می باشد ،دوتا از متغیرها به صفر خیلی نزدیک هستند و
متغیر دیگر هرچند از صفر فاصله دارد ولی با توجه به معناداری متغیرها با خطای کمتر از
 0/10درصد می توانیم بگوییم که تفاوت میانگین گروها معنادار است .ستون بعدی
نتایج مربوط به مقدار  Fرا نشان می دهد که عبارت است از نسبت تغییر پذیری بین
گروهها به تغییرپذیری درون گروهها .همچنین مقدار  Fبرای الندای ویلكز ،نشان می
دهد که نقش کدام متغیرها معنی دار است.
رابطه مقدار  Fبا مقدار الندای ویلكز معكوس است .یعنی هر چه مقدار الندا
کمترباشد  ،مقدار Fآن بیشتر است.نتایج جدول نشان می دهد که سه متغیر عامل اصلی،
مجموع عاملها و امتیاز استاندار دربین چهار خوشه با خطای کمتر از  0/10درصد معنی
دار می باشد.
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جدول ( :)9آزمون معناداری گروه ها Tests of Equality of Group Means
Sig.

df2

df1

F

0

38

3

21/877

'Wilks
Lambda
0/367

مجموع عاملها

0/001

38

3

6/324

0/667

عامل اصلی

0

38

3

75/425

0/144

امتیاز استاندارد

مدل ها

منبع:محاسبات نگارنده

در نهایت خوشه بندی نهایی که تحلیل تشخیصی بین سه متغیر عامل اصلی ،مجموع
عامل ها و امتیاز استاندارد ،کامالً معنی دار می باشد به طبق جدول زیر می باشد:
جدول ( :)10خوشه نهایی
توسعه یافته

ارومیه -اشنویه-آذرشهر -تبریز -جلفا -شبستر -مراغه

متوسط به باال

اردبیل -اسكو -بستان آباد -بناب -خوی -سلماس -نقده

متوسط به پایین
توسعه نیافته

کلیبر -پیرانشهر -هریس -نیر -میانه -میاندوآب -مهاباد-ملكان -مغان -مشگین شهر -مرند -ماکو-
کوثر -سراب-خلخال -چالدران -پارس آباد -بیله سوار -اهر
بوکان -تكاب -چارایماق-سردشت-شاهیندژ-عجبشیر-نمین-ورزقان-هشترود

منبع:محاسبات نگارنده
-4آزمون فرضیات ونتیجه گیری

آزمون فرضیه اول
به نظر می رسد که منطقه شمال غرب کشور با عدم تعادل از نظر شاخص های توسعه
یافتگی مواجه است.
همانطور که در باال تفصیل رفت ،با استفاده از تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای سطح
توسعه یافتگی شهرستان ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت است ،با استفاده از تحلیل
تشخیصی نتایج بین تفاوت خوشه ها در سطح  0/10معنادار می باشد( جدول شماره.)11
در نتیجه فرضیه صفر تحقیق رد می شود و فرضیه تحقیق مبنی براینكه تفاوت معناداری
بین سطح توسعه یافتگی شهرستان ها وجود دارد تأیید می شود.
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آزمون فرضیه دوم
به نظر می رسد که میان جمعیت شهرنشین و توسعه یافتگی ارتباط وجود دارد و
هرکدام از شهرستانها که جمعیت شهرنشین بیشتری دارند توسعه یافته ترند.
ضریب همبستگی پیرسون از روشهای پرکاربرد جهت تعیین میزان رابطه بین دو
متغیر محسوب می شود .این ضریب به منظور بررسی رابطه بین دو متغیر فاصله ای یا
نسبی مورد استفاده قرار می گیرد و مقدار آن همواره بین  +1و  -1در نوسان است.
چنانچه مقدار بدست آمده مثبت باشد به معنای این است که تغییرات در هر دو متغیر
بطور هم جهت اتفاق می افتد .به عبارت دیگر با هرگونه افزایش در مقدار یک متغیر
دیگر نیز افزایش می یابد و برعكس .اما چنانچه مقدار  rمنفی باشد بیانگر این نكته است
که دو متغیر در جهت عكس همدیگر حرکت می کند .یعنی با افزایش مقدار یک
متغیر ،مقادیر متغیر دیگر کاهش می یابد و برعكس .اگر مقدار بدست آمده برای
ضریب همبستگی صفر باشد به معنای این است که هیچ گونه رابطه ای بین دو متغیر
وجود ندارد.
به منظور پاسخگویی به فرضیه پژوهش مبنی بر رابطه متغیر میزان شهرنشینی شهرستان
ها با متغیر توسعه یافتگی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
همان طور که در جدول ( )11مشاهده می شود ،سطح معنا داری برابر  0/587است،
بنابراین می توانیم نتیجه بگیریم که 0/01 > 0/587 :در نتیجه فرض صفر تایید می شود.
جدول(  :) 11تحلیل همبستگی پیرسون بین متغیرهای جمعیت و عملكرد شهرها
عملكرد

جمعیت

-

0/0870

1

همبستگی پیرسون
سطح معناداری

0/585
115

42

تعداد

1

0/087

همبستگی پیرسون

-

0/585

سطح معناداری

42

42

تعداد

متغیرها
میزان شهر نشینی

توسعه یافتگی شهرستان ها
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نتیجه گیری

نخستین قدم در برنامه ریزی منطقه ای شناسایی وضع موجود آن مناطق است؛ این
شناسایی خود مستلزم تجزیه و تحلیل بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی
است .برای تخصیص اعتبارات و منابع میان مناطق مختلف ،شناسایی جایگاه منطقه در
بخشهای مربوط ،و رتبه بندی سطوح بهره مندی از مواهب توسعه ،ضروری است وجود
نابرابری و تفاوت های اساسی در برخورداری از شاخص های انتخاب شده میان
شهرستان های استان به وضوح قابل تشخیص است .برابر نتایج حاصل از بررسی انجام
شده 16 ،درصد از شهرستان های منطقه آذربایجان توسعه یافته هستند ،همچنین به همین
درصد نیز توسعه متوسط به باال دارند ،پس می توان گفت حدود  32درصد شهرستان
میزان برخورداری بهتری دارند 45 ،درصد شهرستان های منطقه درجه توسعه یافتگی
متوسط به پایین دارند 21/5 ،درصد نیز توسعه نیافته هستند ،در مجموع هم می توان
گفت  67درصد شهرستان های منطقه آذربایجان وضعیت چندان مناسبی ندارند ،این
نتایج نشان می دهد که شكاف بزرگی بین شهرستان های منطقه وجود دارد .آنچه در
مورد شهرستان های توسعه نیافته می توان ذکر کرد این است که در اکثر این شهرستان
ها شهرهای بزرگ و توسعه یافته منطقه آذربایجان مشاهده نمی شود ،فاصله این
شهرستان ها با شهر تبریز زیاد است ،همچنین پتانسیل بالفعل بخش کشاورزی این شهرها
ضعیف است و بیشتر به صورت دیم می باشد .بیشتر این شهرستان ها از محور توسعه
یافته شرق دریاچه ارومیه فاصله دارند ،محور توسعه یافته منطقه یعنی میاندوآب -تبریز
– مرند تاثیر زیادی در توسعه یافتگی شهرستان های همجوار دارد.
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