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چکیده
توزیع منطقی و عادالنه خدمات عمومی در مناطق روستایی ،موضوع پژوهشهای متعددی بوده است .یک
توزیع عادالنه میتواند دستیابی به توسعه روستایی را تسهیل نماید .در حالی که عدم بهرهمندی از خدمات
عمومی یا توزیع غیریکنواخت و خوشهای آن در سطح آبادیها ،میتواند مانعی برای توسعه تلقی شود .هدف
از انجام پژوهش حاضر ،ارزیابی وضعیت توزیع خدماتعمومی در مناطق روستایی شهرستان تکاب ،از توابع
استان آذربایجان غربی و عوامل مؤثر بر آن بوده است .این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی -تحلیلی بوده و
اطالعات مورد نیاز از شناسنامه آبادیهای شهرستان توسط مرکز آمار ایران( ،)1390اخذ شده است .و برای
تجزیهوتحلیل اطالعات از آمار فضایی و نرمافزار  ،ArcGISبهره گرفته شده است .تحلیلهای مورد استفاده
شامل :روش پهنهبندی  ،IDWتحلیل خودهمبستگی فضایی موران ،تحلیل لکههای داغ ( )Hotspotو
رگرسیونوزنیجغرافیایی( )GWRبود .نتایج نشان داد توزیع خدماتعمومی در سطح آبادیهای شهرستان،
یکسان نبوده است .این عدم یکنواختی هم به لحاظ نوع خدمات عمومی بوده است و به عنوان مثال باوجود
بهرهمندی اکثر آبادیها از خدمات برق ،آب و گاز ،برخورداری از خدمات فرهنگی -ورزشی بسیار کم بوده
است .از طرفی تفاوتهایی به لحاظ فضایی در توزیع خدمات وجود دارد .خدماتعمومی دارای خودهمبستگی
فضایی هستند و به صورت خوشهای در سطح شهرستان پراکنده شدهاند .به این صورت که خوشههایی با مقادیر
باال بیشتر در سطوح دهستانهای احمدآباد و انصار به چشم میخورند و مقادیر پایین ،در سطح دهستانهای
چمن ،کرفتو و ساروق تشکیل شدهاند .نتایج تحلیل رگرسیون وزنی جغرافیایی نشان داد مدل بهکار گرفته شده
جهت تبیین عوامل مؤثر بر توزیع خدماتعمومی در آبادیهای شهرستان ،مجموعا توانسته است  78/8درصد
از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند.

واژگان کلیدی :خدمات عمومی ،توسعه روستایی ،شهرستان تکاب ،رگرسیون وزنی جغرافیایی
شاپا الکترونیکی645-3851:

احمدی

مقدمه
روستاها نوعی از سکونتگاههای انسانی هستند که بستر شکلگیری سکونتگاههای شهری محسوب میشوند.
باوجود گرایش به سکونت در شهرها و افزایش ضریب شهرنشینی طی دهههای گذشته ،همچنان جمعیت
زیادی در مناطق روستایی کشور ساکن هستند؛ به طوری که طبق نتایج اعالم شده سرشماری عمومی نفوس و
مسکن سال  1395مرکز آمار ایران 20 ،میلیون و 730هزار و  625نفر در نقاط روستایی ساکن بودهاند .بنابراین
برنامهریزی در راستای توسعه روستایی ضروری مینماید .امروزه توسعه همپای زندگی بهتر تلقی میشود و
جوامع نسبت به گذشته از آن بیشتر منتفع میگردند (قبادی ،فرهادیاجیرلو ،آذرنژاد ،آذرنژاد.)56 :1394 ،
توسعه فرایندی است که تحولی مداوم در ابزار ،قوانین و روابط مادی ،معنوی و اجتماعی ،بهمنظور دستیابی به
تکامل جامعه و تحقق هدفهای انسانی ایجاد نماید (عزمی .)169 :1397 ،توسعهروستایی ابعاد مختلف توسعه
در ج میع جهات عمرانی ،اقتصادی ،اجتماعی ،طبیعی ،کشاورزی ،انسانی ،کالبدی ،گردشگری ،جذب توریسم،
محیط زیست و امکانات زیربنایی را در بر میگیرد (استعالجی ،خانی ،اللهقلینژاد.)160 :1390 ،
نظر به اینکه از نخستین قدم در راه اصالح امور اجتماعی و عمران روستاها در سال  ،1316تا امروز چندین
دهه گذشته است و قوانین متعددی در بیش از ده برنامهی توسعه به تصویب رسیده است ،ما امروز همچنان با
مشکالت و کمبودهای زیادی در روستاها دست به گریبان هستیم (ازکیا و دیباجی فروشانی.)121 :1395 ،
از آنجا که فقر را میتوان زاییده توزیع نابرابر فرصت ها دانست و برابری فرصت ها اولین گام در محرومیت
زدایی است ،به نظر می رسد که سنجش میزان دسترسی ساکنان مناطق محروم به زیرساختهای اجتماعی و
اقتصادی را می توان شاخصی مناسب برای ارزیابی میزان توسعه ی آن جامعه دانست (زارعی.)25 :1395 ،
انکتاد در زمینه نقش بالقوه خدمات در توسعه به پنج عامل مهم و کلیدی به عنوان نقش راهبردی اشاره میکند
که عبارتند از:
-

افزایش و تقویت حاکمیت ،هویت و امنیت ملی

 تامین زیرساختهای اساسی برای نیازهای مردم و عملکرد اقتصاد توسعه سرمایه انسانی و افزایش فرصتهای اشتغال افزایش توان رقابت بنگاه های ملی در بازار جهانی تاثیرگذاری بر مکان یابی تولید و کارکردهای تصمیم سازی (رکنالدین افتخاری وایزدیخرامه.)34 :1380 ،
بیان مسئله
روابط متقابل و پیوند میان شهرها و نواحی روستایی به طور گستردهای به عنوان عامل اصلی در فرآیند تغییرات
اجتماعی و فرهنگی مطرح میباشد (میرزاییقلعه ،کالنتری ،موالئیقلیچی ،عزمی .)90 :1392 ،شناخت و
مدیریت پیوندهای عمیق روستا-شهر و رفع تهدیدهای موجود در آن ،یکی از مواردی است که باید ضمن
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توجه صرف و خرد به برنامهریزی شهری یا روستایی ،مدنظر برنامهریزان و مدیران ناحیهای قرار گیرد (صحنه،
سادین ،نشاط ،تلخابی .) 126 :1396 ،در حقیقت نادیده گرفتن روستاها در برنامه های توسعه و به تبع آن کمبود
خدمات و امکانات و همچنین فقدان سلسله مراتب منظم سکونتگاهی که تسهیلگر امر خدماترسانی به
روستاها میباشد پیامدی جز محرومیت ،عدم امنیت اقتصادی -اجتماعی و نتیجتاٌ روستاگریزی نداشته و بدیهی
است که در چنین شرایطی روستاهایی که فاصله ی بیشتری از مراکز شهری دارند و از دسترسی مناسبتری
نیز برخوردار نمیباشند ،تنها راه احساس امنیت را در مهاجرت به شهرها میدانند (سجادی ،ابراهیمزاده،
شمسالدینی.)80 :1390 ،
شهرستان تکاب ،از شهرستانهایی است که مهاجرت بیرویه روستائیان به شهر در آن مشهود است که خود
منجر به کاهش جمعیت روستایی در سالهای اخیر نسبت به جمعیت شهری بوده است .به طوری که جمعیت
روستایی آن از  38231نفر در سال  ،1385به  34082نفر در سال  1390و  30879نفر در سال  1395رسیده
است و درصد جمعیت روستایی در این سالها به ترتیب  46درصد 43 ،درصد و  38درصد بوده است( .سالنامه
آماری استان آذربایجان غربی .)1396 ،1393 ،این مهاجرفرستی از روستاها به شهر تکاب میتواند به افزایش
تراکمهای شهری و کاهش سرانهها منجر گردد که خود منشأ مشکالت متعددی در راستای توسعهشهری خواهد
گردید .این در حالی است تامین خدمات در نواحی روستایی میتواند موجب حفظ جمعیت در روستاها گردد.
از طرفی با وجود اختالف نظرها و دیدگاهها در مورد کارایی و اثر بخشی نظریه توسعه خدمات ،آنچه مسلم
است ،اهمیت و نقش بالقوه خدمات در توسعه است (رکنالدین افتخاری و ایزدیخرامه .)34 :1380 ،بنابراین
در این پژوهش فرض بر این است که توسعه خدماتروستایی ،میتواند بر توسعهروستایی مؤثر باشد که این
خود در قالب سیستم ناحیهای روستا -شهر می تواند زمینه توسعه شهر را نیز فراهم و تسهیل کند .در پژوهش
حاضر به پرسشهای زیر پاسخ داده میشود:
 وضعیت توزیع خدماتعمومی در آبادیهای شهرستان تکاب چگونه بوده است؟ الگوی توزیع فضایی خدمات عمومی در آبادیهای شهرستان تکاب ،منطبق بر چه نوع الگوییاست؟
 چه عواملی در توزیع خدمات در آبادی های شهرستان تکاب مؤثر است؟پیشینه پژوهش
لی ،لوا ،لیو و ژانگ ،)2006(1با جمع آوری اطالعات از  100روستای کشور چین به بررسی این نکته پرداختند
که وضعیت رضایت روستائیان از خدمات عمومیشان چگونه است و روستاییان مایل به سرمایه گذاری در چه
خدماتی هستند .آنها چنین نتیجه گرفتهاند که روستائیان باوجود اینکه کمترین رضایت را از جادهها و تسهیالت
آبیاری دارند ،بیشترین تمایل را برای سرمایهگذاری در این دو بخش دارند.
Li, Lou, Liu, Zhang
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تید ،براون ،ساندرز ،گالسکو و کولسار ،) 2017(1در پژوهشی به بررسی رابطه بین سالخوردگی جمعیت و
در دسترس بودن موسسات ارائه دهنده خدمات در مناطق روستایی ایاالت متحده بین سالهای  1990تا ،2010
پرداخته اند .آن ها وجود یک رابطه معنی دار اما غیر خطی بین میانگین سن جمعیت روستا و مجموع تعداد
موسسات ارائه دهنده خدمات و شمار گونه های بسیار خاص خدمات را گزارش کردهاند.
دولتی ،افراخته ،عزیزپور و پریزادی ( ،)1400به ارزیابی سطح برخورداری سکونتگاههای روستایی از
خدمات ،در چارچوب عدالت توزیعی پرداختهاند .آنها با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره کوپراس،
به اولویتبندی روستاهای بخش تکتمان پرداختهاند و چنین نتیجه گرفتهاند که الگوی حاکم فضایی از نظر
پراکندگی واحدهای خدماتی ،خوشهای است که زمینهساز عدالت توزیعی در منطقهی مورد مطالعه فراهم نشده
است.
گنجعلی و جهانگیری ( ،)1398در پژوهشی به ساماندهی و نظام بازتولید خدمات عمومی در سکونتگاههای
روستایی شهرستان شاهینشهر و میمه پرداختهاند؛ آنها در نهایت چنین نتیجه گرفتهاند که نظام توزیع فضایی
خدمات عمومی در سطح شهرستان شاهین شهر و میمه ،نامتناسب بوده و بهطور متناسب در سطح روستاها
توزیع نشدهاست و در برخی روستاها ،کمترین خدمات هم وجود ندارد.
در پژوهش محمدی ده چشمه ،عبیات و عبیات( ،)1396توزیع خدمات عمومی در دهستان مشرحات اهواز
با رویکرد عدالت فضایی مورد بررسی قرار گرفته است .ایشان با کاربرد روش های متعددی چون تحلیل سلسله
مراتبی ،فنون تصمیم گیری چند شاخصه ،مجموعه ادغامی و ...به این نتیجه رسیدند که از میان بیست نقطه
روستایی دهستان مذکور ،سه روستا در وضعیت کامال مناسب ،یک روستا مناسب ،سه روستا نسبتا مناسب،
چهار روستا نامناسب و نه روستا کامل نامناسب قرار دارند.
زارعی ( ،) 1395طی پژوهشی به تبیین عدالت اجتماعی در تخصیص خدمات مناطق روستایی استانهای
غرب کشور با کاربرد روش ویکور فازی پرداخته است .و در بخشی از نتیجهگیری خود به این نکته اشاره دارد
که برقراری عدالت اجتماعی منوط به توزیع عادالنه و وتخصیص منابع بر پایهی عدالت فضایی است.
یاسوری ،امامی و سجودی ( ،)1395با رویکرد عدالت فضایی ،بهرهمندی سکونتگاههای روستایی
دهستانهای استان گیالن را مورد ارزیابی قرار دادهاند .در این پژوهش با بهرهگیری از مدل موریس ،روش
شاخص بندی ،استانداردسازی و تقسیم بر میانگن ،به این نتیجه رسیدند که نابرابری شدید فضایی در برخورداری
از امکانات و خدمات در سطح دهستانهای استان گیالن وجود دارد.

Thiede, Brown, Sanders, Glasgow, Kulcsar
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مبانی نظری
خدمات عمومی :در زبان انگلیسی معادل  public serviceمیباشد .با توجه به این نتیجه که  serviceبهارائه
کردن چیزی به دیگری یا انجام کاری به سود دیگری اطالق میشود و  Publicبهمعنای مرتبط با عموم مردم
است ،تلفیق این دو واژه ،این معنای لفظی را حاصل میکند که اوالٌ خدمت عمومی ،مفهوم یک وظیفه است
که در قالب اعمال و فعالیتهایی صورت می گیرد و ثانیاٌ این وظیفه یا عمل و فعالیت از سوی شخص یا
نهادهایی به سود مردم ارائه میگردد (زارعی ،نجارزاده هنجنی .)139 :1396 ،خدمات عمومی به دلیل اهمیت
فراوانی که در زندگی اجتماعی دارند ،از اصولی تبعیت میکنند که پایههای مسلم حقوق اداری به شمار میآیند،
اصولی که بسیاری از احکام و قواعد حقوق اداری را توجیه میکنند و به آنها مشروعیت میبخشند این اصول
عبارتند از :برابری ،سازگاری ،تداوم ،انطباق ،تقدم و رایگان بودن خدماتعمومی (رضایی و کاظمی:1391 ،
 .)24اصوالٌ یکی از دالیل اصلی عقبماندگی روستایی و نبود میل جمعیت به ماندگاری در نواحی روستایی،
ضعف امکاناتروستایی و فقدان دسترسی آسان این جمعیت به مراکز بازاری عرضه خدمات است (محمدی
ده چشمه و همکاران.)65 :1397 ،
حاجی فتحعلی و باقرعطاران ( ،) 1397شاخص های میزان برخورداری دهستان ها از امکانات زیربنایی و
خدمات را در مطالعه خود ،به هفت بخش تقسیم کردهاند :بخش آموزشی ،بخش بازرگانی ،بخش فرهنگی-
وررشی ،بخش سیاسی ،بخ ش زیربنایی ،بخش بهداشت و درمان و بخش حمل و نقل و ارتباطات .زارعی
( ،) 1395برای تحلیل میزان توسعه مناطق روستایی غرب کشور له لحاظ برخورداری و همچنین سنجش میزان
پراکنش امکانات و خدمات ،از شاخصهایی تحت عنوان پنج شاخص کلی آموزشی ،فرهنگی-مذهبی ،زیربنایی،
بهداشتی درمانی و ارتباطی استفاده کرده است.

شکل .1نظام خدماترسانی روستایی (دولتی و همکاران.)57 :1400 ،
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در پژوهش حاضر بهمنظور ارزیابی وضعیت توزیع خدمات در آبادیها از شاخصهای خدمات آموزشی،
فرهنگی -ورزشی ،مذهبی ،سیاسی -اداری ،برق -آب -گاز ،بهداشتی= درمانی ،بازرگانی و خدمات ،ارتباطات
و حمل و نقل استفاده شده است.
روششناسی پژوهش
این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی -تحلیلی و با رویکرد کاربردی مییاشد .اطالعات مورد نیاز پژوهش از
شناسنامه آبادیهای شهرستان تکاب ،منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در سال  ،1390جمعآوری گردید .به
منظور تحلیل دادهها ،از آمار فضایی در محیط نرمافزار  ArcGISنسخه  ،10.8بهره گرفته شد .در ابتدا دادههای
مربوط به انواع خدمات عمومی هر آبادی وارد نرمافزار شده و بهوسیله ایزار درونیابی  IDWپهنهبندی شد.
سپس برای ارزیابی وجود خودهمبستگی فضایی توزیع خدمات و نوع الگوی توزیع آنها در سطح منطقه ،از
تحلیل آماره موران بهره گرفته شد .تحلیل خودهمبستگی فضایی موران دو نوع خروجی به صورت گرافیکی و
عددی ارائه میدهند و خروجی گرافیکی نشان میدهد که آیا دادهها پراکنده و یا خوشهبندی شده هستند؟
خروجیها بهصورت عددی نیز نمایش داده میشوند ،به طور کلی ،ضریب موران بین  1تا  -1متغیر است که
مقدار باالی آن بیانگر الگوی خوشهای و مقدار صفر به معنای الگوی تصادفی و مقدار  -1نشانگر الگوی
پراکنده یا شطرنجی است (صفرعلیزاده.)533 :1399 ،
رابطه .1فرمول محاسبه شاخص موران (صفرعلیزاده.)533 :1399 ،

) ̅𝑥 𝑛 ∑ ∑ 𝑤𝑔 (𝑥𝑖− 𝑥̅ )(𝑥𝐽−
𝑤 ∑(𝑥𝑖− 𝑥̅ )²

=𝐼

پس از مشخص شدن توزیع خوشهای خدمات عمومی در سطح منطقه ،از تحلیل لکههای داغ برای شناسایی
خوشههایی با مقادیر باال و خوشههایی با مقادیر پایین ،استفاده شد.
در گام بعدی ،از تحلیل رگرسیون وزنی جغرافیایی ( )GWRبه منظور مدلسازی توزیع خدمات عمومی در
سطح آبادیهای قلمرو پژوهش ،کمک گرفته شد .بدین منظور اطالعات آماری چهار متغیر مستقل ،به فیلد
اطالعاتی الیهی اصلی افزوده شد.
رابطه .2رگرسیون وزنی جغرافیایی(بهاری ،عباسپور ،پهلوانی𝑌𝐼= 𝛽0 (𝑢𝑖, 𝑣𝑖 ) + ∑𝑘 𝛽𝑘 (𝑢𝑖, , 𝑣𝑗 )𝑥𝑖𝑘 + 𝜀𝑖 .)171 :1394 ،

پس از اجرای مدل ،ابتدای نتایج برازش مدل رگرسیونی مورد ارزیابی گرفت .در این راستا اطالعات مربوط
به شاخصهایی چون ،R2 Adjusted ،R2 :الگوی توزیع فضایی باقیماندهها و ...بررسی گردید .در نهایت،
نتایج بُعد محلی مدل رگرسیون وزنی در قلمرو پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت.
معرفی قلمرو پژوهش
محدوده پژوهش ،آبادیهای شهرستان تکاب می باشد .شهرستان تکاب ،از شمال با شهرستان چاراویماق در
استان آذربایجانشرقی ،از شرق به شهرستان ماهنشان در استان زنجان ،از غرب به شهرستان شاهیندژ در استان
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آذربایجان غربی و از جنوب به شهرستانهای بیجار ،دیواندره و سقز در استان کردستان ارتباط دارد که در 47
درجه و  6دقیقه درازای غربی و  36درجه و  24دقیقه پهنای شمالی و در ارتفاع  1790متری از سطح دریا واقع
شده است در سال  1369با تصویب هیئت محترم وزیران در تقسیمات کشوری از بخش به شهرستان تبدیل
شد و در حال حاضر دارای دو بخش تخت سلیمان و مرکزی با  6دهستان و  102روستا می باشد (فرمانداری
شهرستان تکاب.)tekab-ag.ir ،

شکل  .2معرفی قلمرو پژوهش

یافته ها
توزیع خدمات عمومی در نقاط روستایی در محیط نرم افزاز  ArcGISوارد شده و الیههای اطالعاتی موردنظر
ایجاد گردیدند .سپس از طریق روش پهنه بندی  ،IDWپهنههای توزیع خدمات عمومی در آبادیهای شهرستان
تکاب مشخص شدند که نتایج ان در سطح تکتک خدمات در شکل ،3قابل مشاهده است .همچنین شکل ،4
پهنه بندی کل خدمات عمومی در سطح آبادیهای شهرستان را نشان میدهد .همانطور که در تصویر مشخص
است ،آبادیهای پهنههای جنوبی و شمالی شهرستان ،نسبت به پهنههای مرکزی شهرستان از سطح خدمات
عمومی بیشتری برخوردار هستند .باوجود توزیع پهنههای متعدد به نظر میرسد پهنههای گستردهای از
دهستانهای چمن و کرفتو با سطح خدمات عمومی کمتری پوشانده شدهاند.
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شکل .3پهنهبندی توزیع خدمات عمومی مختلف در آبادیهای شهرستان تکاب

شکل .4پهنهبندی خدمات عمومی در سطح آبادیهای شهرستان تکاب

الگوی خودهمبستگی فضایی دادههای توزیع خدمات عمومی با تحلیل موران جهانی مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج تحلیل موران نشان داد الگوی توزیع خدمات عمومی در آبادیها ،دارای خودهمبستگی فضایی و الگوی
توزیع خوشهای بوده و مقدار  2/252971 Z scoreاست و خدمات خوشههایی را در سطح شهرستان تشکیل
دادهاند و به صورت تصادفی یا پراکنده در سطح منطقه توزیع نشدهاند .نتایج تحلیل موران برای تکتک
متغیرهای خدمات ،در جدول  ،1مشخص شده است.
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شکل .5نتیجه تحلیل الگوی خودهمبستگی فضایی خدمات عمومی
جدول .1نتایج تحلیل خودهمبستگی فضایی موران برای انواع خدمات عمومی
متغیر

شاخص موران

واریانس

امتیاز Z

P-value

نوع الگو

کل خدمات

0.115123

0.003075

2.252971

0.024261

خوشهای

خدمات آموزشی

0.068773

0.002967

1.442537

0.149151

تصادفی

خدمات فرهنگی -ورزشی

0.003128

0.002633

0.252033

0.801015

تصادفی

خدمات مذهبی

0.182490

0.003114

3.445974

0.000569

خوشهای

خدمات سیاسی -اداری

0.121136

0.003079

2.359770

0.018286

خوشهای

برق آب و گاز

0.139152

0.003021

2.710236

0.006724

خوشه ای

خدمات بهداشتی

0.081816

0.003046

1.660098

0.096895

خوشهای

بازرگانی و خدمات

0.117745

0.003026

2.318691

0.020412

خوشهای

ارتباطات و حمل و نقل

0.036089

0.003080

0.826942

0.408270

تصادفی

باتوجه به اینکه خدمات بهصورت خوشهای در سطح دهستان ها توزیع شدهاند ،اطالع یافتن از خوشههایی
با مقادیر باال (لکههای داغ) نوزیع خدمات و مقادیر پایین (لکههای سرد) ،توزیع خدمات بسیار کاربردی و
کلیدی خواهد بود .آنچه نتایج تحلیل لکههای داغ نشان میدهد ،حاکی از وجود لکههای داغ و سرد متعدد در
سطح منطقه پژوهش است .بیشتر لکههای سرد به شکل کریدوری ،از قسمتهای جنوبی و غربی دهستان
چمن ،در جهت غرب ،به سمت دهستانهای ساروق و کرفتو پراکنده شدهاند .با این حال بیشتر این لکهها در
دهستان چمن دیده میشوند .توزیع لکههای داغ الگوی فضایی خاصی را نشان نمیدهند؛ باوجود این میتوان
گفت بیشتر این لکهها در دهستانهای احمدآباد و انصار به چشم میخورند .شکل  ،6نتایج تحلیل لکههای داغ
را در سطح منطقه نشان میدهد.
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شکل .6نتیجه تحلیل لکههای داغ خدمات عمومی در آبادیها

مدلسازی عوامل مؤثر بر توزیع خدمات در مناطق روستایی
در پژوهش حاضر سعی شده است از پرداختن به جنبههای صرفاً توصیفیِ موضوع پرهیز شود .به این منظور،
در این بخش از پژوهش به بررسی علل و عوامل مؤثر بر توزیع خدمات عمومی در آبادیهای شهرستان تکاب
پرداخته شده است .در این ر استا یک مدل رگرسیونی جغرافیایی به کارگرفته شده است .در مدل مذکور ،متغیر
خدمات عمومی به عنوان متغیر وابسته و چهار متغیر میزان جمعیت آبادی ،وضعیت اجرای طرح هادی روستایی،
کیفیت راه های ارتباطی و تعداد شاغالن آبادی ،به عنوان متغیرهای مستقل درنظر گرفته شدهاند .پس از اجرای
مدل رگرسیونی در محیط نرمافزار  ،ArcGISابتدا نتایج برازش مدل مورد بررسی قرار گرفت.
جدول .2نتایج برازش مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی
شاخص برازش

مقادیر برآورد شده

طول باند

21664/294

مجموع مربعات باقیمانده

1161/469

Sigma

3/852

Aicc

519/153

R2

0/81443

 R2تعدیل یافته

0/78723
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هرچه مقدار  R2و  R2تعدیل یافته به عدد  1نزدیکتر باشند ،نشان از برازندگی بهتر مدل دارد؛ در پژوهش
حاضر ،این مقدار برای شاخصهای مذکور به ترتیب 0/81و 0/78برآورد شده است که نشان از قابلقبول بودن
نتایج مدل دارد .همچنین باتوجه به نتایج  R2تعدیل یافته ،مدل پژوهش میتواند  78درصد از تغییرات متغیر
وابسته را توجیه کند.
همچنین جهت ارزیابی قابلقبول بودن نتایج مدل رگرسیونی ،الگوی توزیع فضایی باقیماندههای مدل ،مورد
بررسی قرار گرفت و نتایج آن درشکل  ،7نشان داده شده است.

شکل .7نتیجه تحلیل الگوی خودهمبستگی فضایی باقیماندههای مدل رگرسیون

همانطور که شکل ،7نشان میدهد ،الگوی توزیع فضایی باقیماندههای رگرسیون به صورت تصادفی توزیع
شدهاند و هیچگونه خوشهبندی در توزیع آن ها وجود ندارد .بنابراین نتایج مدل رگرسیون قابل اتّکا و استناد
میباشد.

431

جغرافیا و روابط انسانی ،بهار  ،1401دوره 4شماره4

شکل .8مقادیر  R2محلی در سطح آبادیهای شهرستان تکاب

مقادیر  R2محلی ،که در شکل  ،8نمایش داده شدهاند ،از شاخصهای مهم رگرسیون وزنی جغرافیایی است.
در مدل پژوهش ،این مقدار از  0/75تا 0/82متغیر است؛ به این معنی که در میزان برآورد مدل در مناطق مختلف
قلمرو مکانی پژوهش تفاوت وجود دارد .در واقع ،مدل رگرسیونی در پهنههای شمالی و شمال غربی و جنوبی
شهرستان ،دارای میزان برآورد بهتری بوده است و در آبادیهای پهنههای شرقی شهرستان ،میزان برآورد کمتری
مشاهده می شود .به این معنا که تأثیرگذاری متغیرهای مستقل ،در مناطق شرقی منطقه ،کمتر مشهود است.
بحث و نتیجهگیری
امروزه نقش دسترسی به خدمات عمومی در مناطق روستایی ،از عوامل مؤثر در توسعهروستایی تلقی شده
است .در پژوهش حاضر ،ابتدا توزیع انواع خدمات عمومی در سطح آبادیهای شهرستان تکاب ،مورد ارزیابی
قرار گرفت .نتایج نشان داد خدمات عمومی ،در سطح آبادیهای شهرستان ،خوشههایی را تشکیل دادهاند و
بصورت تصادفی در آبادیها پراکنده نشدهاند .از این بین ،خدمات آموزشی ،فرهنگی -ورزشی و ارتباطات و
حمل و نقل بصورت تصادفی و متعادلتر پراکنده شدهاند .اما سایر خدمات بصورت خوشهای و نامتعادل توزیع
شدهاند .همچنین نتایج حاکی از کمبود خدمات فرهنگی -ورزشی در سطح آبادیهای شهرستان میباشد .از
طرفی میزان توزیع خدمات آب ،برق ،گاز ،حاکی از بهرهمندی اکثر آبادیها از این خدمات است.
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در ادامه برای شناسایی خوشههایی با مقادیر باالی توزیع خدمات ،از تحلیل لکههای داغ استفاده شد .نتایج
نشان داد لکههای سردی در پهنههای جنوبی و غربی دهستان چمن و تا حدودی پهنههای جنوب شرقی دهستان
ساروق و غرب دهستان کرفتو تشکیل شده اند که نشان از سطح بهرهمندی کمتر از خدمات یا همان خوشههایی
با مقادیر پایین دارد .اما خوشههایی با مقادیر باال بیشتر در دهستانهای انصار و احمدآباد و تا حدودی ساروق
مشاهده گردید که در مجموع نشان از تفاوت در مقادیر توزیع خدمات در سطح آبادیها و دهستانها دارد.
درادامه به منظور مدلسازی عوامل مؤثر بر توزیع خدماتعمومی در مناطق روستایی ،یک مدل رگرسیونی
با یک متغیر وابسته (خدمات عمومی) و چهار متغیر مستقل (میزان جمعیت آبادیها ،وضعیت اجرای طرح
هادی روستایی ،کیفیت راههای ارتباطی آبادیها و تعداد شاغالن در آبادیها) ،درنظر گرفته شد .نتایج برازش
مدل ،با توجه ویژه به شاخصهای  R2و  R2تعدیل یافته و الگوی توزیع فضایی باقیماندههای مدل رگرسیون
وزنی جغرافیایی ،مناسب ارزیابی گردید؛ به این صورت که نتایج  R2تعدیل یافته ،نشان داد مدل مجموعاٌ
توانسته است  78/7درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند .همچنین مقادیر  R2محلی ،نشان داد تاثیرگذاری
متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته در پهنههای شمال و شمال غربی و جنوبی شهرستان بیشتر و در پهنههای
شرقی شهرستان کمتر بوده است .یافتههای پژوهش حاضر در خصوص تأثیر میزان جمعیت آبادیها بر میزان
توزیع خدمات عمومی در آنها ،با بخشی از یافتههای پژوهش گنجعلی و جهانگیری ( ،)1398که معتقدند بین
جمعیت با خدمات عمومی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد ،همسو می باشد.

منابع
ازکیا ،مصطفی؛ دیباجی فروشانی ،شکوه .)1395( .نقد برنامههای توسعه روستایی ایران ،مطالعات و تحقیقات
اجتماعی در ایران125 -103 ،)1(5 ،
استعالجی ،علیرضا؛ خانی ،علیرضا؛ اللهقلینژاد ،مهناز .)1390( .نقش دهیاریها در توسعه روستایی ،دانشنامه
(جغرافیا)15-22 ،)4( ))82(4(4 ،
بهاری ،روحاالمین؛ عباسپور ،رحیمعلی؛ پهلوانی ،پرهام ،)1394( .پهنهبندی آلودگی ذرات معلق با استفاده از
مدلهای آمارمحلی در ( ،Gisمطالعه موردی :شهر تهران) ،علوم و فنون نقشهبرداری165-173 ،)3(5 ،
حاجیفتحعلی ،فرشته؛ باقرعطاران ،مرضیه .)1397( .تحلیل عدم تعادل فضایی توزیع خدماتاقتصادی،
اجتماعی دهستانهای استان قزوین ،راهبردهای توسعه روستایی285 -267 ،)2(5 ،
درگاه اینترنتی فرمانداری شهرستان تکابtekab-ag.ir ،
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دولتی ،غالم؛ افراخته ،حسن؛ عزیزپور ،فرهاد؛ پریزادی ،طاهر ،)1400( .تحلیل سطح برخورداری سکونتگاههای
روستایی از خدمات در چارچوب عدالت توزیعی (مورد مطالعه :روستاهای بخش تنکمان) ،تحقیقات
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