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مقدمه
 ازای  عمده بخش .باشد شده تربیت اجتماعی و ،عاطفی فكری، لحاظ از که است آن انسانی نیروی جامعه هر پایدار منبع

 آموزش طریق از انسانی نیروی توان باالرفتن با زیرا ،شود انسانی نیروی آموزشبه  معطوف باید کشورها گذاری سرمایه

 و انسانی نیروی تربیت در اساسی نقشی آموزشی نظام ،تردید بدون بود. خواهیم کشورها گیر چشم ةتوسع و رشد شاهد

 هدف این حصول نشست. خواهد بار به آموزشی برابرهای  فرصت ةسای در کارآمد انسانی نیروی و دارد جامعه ةتوسع

 شود می محسوب ضروری زیستن برای بهتر و تر عادالنه جهانی جویو جست جهت در است، طوالنی و دشوار هرچند

 (.33 :1393 )پورپاکی،

 (.200 :2012 ،1همكاران و )بیگلو باشد داشته همراه ناگواری پیامدهای تواند می آن سطوح و اشكال همة در نابرابری

 اقتصادی رشد تأمین جهت در اصالحات و یریز برنامه برایای  پایه و ضروری اقدامات از یكی ای منطقه نابرابری ةمطالع

 دهد. قرار تأثیر تحت ای منطقه یها ینابرابر رفع هدف با را منابع تخصیص تواند می که است اجتماعی عدالت با همراه

 بر فرادستی اسناد در و بوده ایران جمله از و کشورها ةهم اساسی های آرمان از عادالنه ةتوسع به یابی دست ،رو ازاین

 به توجه اخیر، ةده یط در (.115 :1393 روستا، حق و )زبردست است شده تأکیدای  منطقه یها ینابرابر کاهش ضرورت

 اینبر  که طوری به ؛است بوده دولت موردتوجه آن اى منطقه های سیاست اجراى و ایران اقتصاد در مختلف مناطق ةتوسع

 و انریز برنامه زیرا است، هشد تأکید ،توسعه پنجم و چهارم ةبرنام در ویژه به کشور، یها ریزى برنامه در موضوع

 کشور مختلف مناطق کالن مهم یها شاخص در را موجود یها لتعاد عدم تا کنند می تالش اقتصادی گذاران سیاست

 بر د.شو کشور مختلف مناطق اجتماعی و اقتصادی وضیعت بهبود موجب آن از ناشی سرریز ترتیب بدین و دهند کاهش

 جایگاه شناسایی ای، منطقه یریز برنامه ةالزم .ستها ینابرابر کاهش و توسعه ایْ منطقه یریز برنامهاز  هدف ،اساس این

 (.14 :1393 بخشی، علی و فر )نظم است توسعه لحاظ به یكدیگر به نسبت مناطق

 در خود، ساز سرنوشت و اساسی نقش ایفای با توسعه، یها همؤلف ترین مهم از یكی عنوان به ،آن یها شاخص و آموزش

 اینكه کما آورند. می فراهم را جوامع ةتوسع به رسیدن برای الزم شرط و رنددا محوری بسیار نقش جانبه همه ةتوسع روند

 به یابی دست و کشورها رقابت توان افزایش منظور به آن ةتوسع و تحقیقات و آموزش بخش به توجه کنونی، زمان در

 نگاه نوعی کالن عدبُ در آموزشی های فرصت برابری و عادالنه توزیع ،رو ازاین است. ناپذیر اجتناب امری توسعه

 :1397 همكاران، و فر )نظم شود می گرفته درنظر یافته توسعه ةجامع شاخص غالباً که دارد همراه خود با را گرایانه انسان

 معلومات افزایش و فكری سطح ارتقای موریتأم عمومی، های آموزش مكمل نهاد  ،عالی آموزش ،طرفی از (.28

 ،امروزه دارد. برعهده متخصص و ماهر انسانی نیروی مینأت و بهتر زندگی تضمین برایرا  سیاستمداران و شهروندان

 اذهان اخیر، ةده دو یكی طی رو، ازاین آید. می دست به عالی سطح در آموزش کسب ةوسیل به فقط اجتماعی و فردی منافع

 نقش سبب به (.16 :2010 ،2کاوازانجیان و النگ )تری است شده آن اجتماعی ثیراتأت و عالی آموزش متوجه زیادی

 اهمیت اخیر یها لسا در مختلف مناطق در عالی آموزش توزیع چگونگی بررسی جوامع، ةتوسع و رشد در عالی آموزش

 آموزش به مختلف جغرافیایی مناطق آموزان دانش مندی بهره و عالی آموزش در برابری بحث به زیادی توجه و کرده پیدا

 و )کویین رود می شمار به فرد هر اساسی حقوق از آموزش به برابر دسترسی است. شده معطوف باکیفیت و برابر عالی

 (.2 :2005 ،3اسمیت

                                                                                                                                                               
1. Beiglow et al. 

2. Terry Long and Kavazanjian 

3. Qian and Smyth 
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 توان می که است آموزشی سیستم طریق از فقط جامعه در موجود نهادهای میان از که دارد وجود نظر اتفاق این 

 مانند ،نیز غربی آذربایجان ةمنطق در اینكه به باتوجه کرد. کمتر راای   منطقه نابرابری و کرد ایجاد جامعه در را برابری

 بین ،است کرده طی را نامتعادل و ناموزون روندی گوناگون دالیل به توسعه و رشد فرایند کشور، دیگر مناطق بیشتر

 مهم اهداف از یكی :دارد وجودای  مالحظه قابل های تفاوت آموزشی های شاخص از برخورداری درآن  مختلف مناطق

 .ستها آن یها یماندگ عقب و مناطق نسبی های مزیت به باتوجه درآمدها و امكانات ةعادالن توزیع عةتوس یریز برنامه

 و مختلف مناطق ضعف و قوت نقاط و یافتگی توسعه سطح و برخورداری میزان یگیر اندازه و ارزیابی که است ضروری

 تحقیق این از هدف ،راستا این در .گیرد قرار موردتوجه آموزشی یها شاخص در ها آن بهبود عدم یا بهبود شرایط بررسی

 شناسایی و عالی آموزش به دسترسیهای  فرصت برابری لحاظ به غربی آذربایجان استان های شهرستان وضعیت بررسی

 برای پیشنهادهایی و ،راهكارها مدل، ةارائ نهایت در و ،عالی آموزش به دسترسیهای  فرصت نابرابری عوامل و علل

 :است زیر االتؤس به گویی پاسخ پی در حاضر پژوهش ،راستا این در است. استان مختلف مناطق دسترسی بهبود

دسترسی به آموزش عالی  یها شاخص از برخورداری لحاظ به غربی آذربایجان استان یها شهرستان میان آیا .1

 دارد؟ وجود تفاوت

 ند؟ا کدام عالی شزآمو به دسترسی یها شاخص لحاظ به محروم و ،برخوردار نیمه برخوردار، یها شهرستان .2

 استان یها شهرستان بین در عالی آموزش به دسترسیهای  فرصت نابرابری کاهش ای بهینه مدل و الگو .3

 است؟ کدام غربی آذربایجان

 نظری مبانی

 مناطق نابرابری

 یک در خاص هدف رسیدن منظور به موجود های روش انتخاب برای منظم و متشكل است کوششی ای منطقه یریز برنامه

 دادن سامان جهت در ییها لح راه ةارائ و اجتماعی های آرمان دنکر روشن و ،تبیین توجیه، فرایند از است عبارت و منطقه

 است. منطقه ةتوسع برای منابع از بهینه ةاستفاد هدفْ ای، منطقه یریز برنامه در .شهری فوق فضای در ها فعالیت به

ای  منطقه یها ینابرابر درخصوص (.85 :1386 ،)زیاری است کار مبانی وجز منطقه تنگناهای و ها توان شناخت بنابراین،

که  ندا بر آن اول گروه؛ کنند می ارزیابی مثبت دیگر برخی و منفی ای پدیده را آن برخی :دارد وجود مختلف دیدگاه دو

ای  منطقه یها ینابرابر دوم گروه و است مناطق های قابلیت و ها لپتانسی از ة نادرستاستفاد دلیل به مناطق بین نابرابری

 رقابتیی ها مزیت تواند می که دانند می مناطق سایر مقابل در مناطق برخی های قابلیت و منابع فردبودن به منحصر ةنتیج را

 نتیجة ای منطقه یها ینابرابر اگر ،سوکوکیم ةعقید به (.10 :2010 ،1همكاران و )کوتسچرور کند ایجاد ها آن برای

 و تعادل عدم اگر (.32 :2008 ،2)کیم شود تلقی مثبت و باشد مفید تواند می باشد، منطقه یک در ها فعالیت شدن تخصصی

 شمار به یتهدید عامل تواند می ای منطقه های تفاوت باشد، عدالتی بی یا تبعیض ةکنند منعكس مناطق سطح در نابرابری

ای  ناحیه متعادل ةتوسع سیاست یک تالش مناطق، و نواحی ةتوسع موجود یها ینابرابر به واکنش در ،اساس این بر آید.

 زندگی کیفیت های تفاوت و آورد فراهم نواحی ةهم جامع ةتوسع برای را امكانات و شرایط بهترین که است آن بر

 (.65 :1981 ،3میسرا و )مابوجنج برساند حداقل به راای  ناحیه درون وای  ناحیه بین

                                                                                                                                                               
1. Kutscherauer et al. 

2. Kim 

3. Mabogunje and Misra 
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آموزشینابرابری

 ةزمین در ها فرصت ةزمین در برابری اصل سه ،راولز نظر طبق دارد. (1971) 1راولزآرای  در ریشه آموزشی برابری ةنظری

 حداقل کردن فراهم .2 ؛شرایط واجد افراد برای آموزشی تسهیالت کردن فراهم .1 از: ندا عبارت آموزشی های سیستم

 و راولز ،اساس این بر (.33 :1971 )راولز، محروم یها هگرو برای ویژه تدارکات و امكانات ایجاد .3؛ فرد هر برای آموزش

 برابری و ،داد درون برابری دسترسی، برابری دند:کر مطرح را آموزشی سیستم برابری از شكل سه (1994 ،1999) فارل

 نژاد، از: است عبارت که دارد مختلفی ابعاد آموزشی برابری کردند خاطرنشان دیگر دانشمندان و فارل ،همچنین داد. برون

 گرچه ساختارگرایان (.88 :2009 ،2)چن غیره و ،جغرافیایی موقعیت اجتماعی، و اقتصادی موقعیت جنسیت، قومیت،

 در تفاوت علت به اساسآ آموزشی نابرابری وجود که کنند مییان ب ،دارد وجود آموزشی نظام در نابرابری که پذیرند می

 اقتصاددانان (.17-1 :1961 )شولتز، سیستم عملكرد پیامدهای تا است فردی پذیری مسئولیت و ،ها نگرش استعداد،

 و تصحیح جای به درواقع مدرن جوامع در آموزشی مراکز که کنند می گیری نتیجه ،جنیتس و باولز جمله از ،نئومارکسیست

 است. برابری اصل سوسیالیسم یها هلفؤم از یكی (.83 :2009 )چن، کنند می بازتولید را آن نابرابری بردن بین از

 اقتصادی، خیز زیان یها ینابرابر وها  یبیدادگر و مفاسد همة ةسرچشم را تولید ابزار خصوصی مالكیت ها سوسالیست

 ،ها آنارشیست نظر از (.46 :1386 )علیزاده، دارند کیدأت برابری اصل بر ،جهت همین به دانند. می فرهنگی و ،اجتماعی

 کنند می استدالل آنان اندیشد. می دار سرمایه ةطبق منافع مینأت به فقط و ندارد توجه نیازمند و فقیر شهروندان به حكومت

 )عالم، رفت نخواهد بین از نابرابری درنتیجه و قدرت تمرکز و انحصاری داری سرمایه دارد، ادامه حكومت که زمانی تا

 :است زیر یها هجنب شامل اجتماعی شمول و اجتماعی عدالت یها هنظری براساس آموزشی عدالت و برابری (.12 :1383

 اجتماعی سیستم معاصر یها هنظری (.6 :2010 ،3)سامونز نتایج برابری و ،شرکت برابری شرایط، برابری یابی، دست برابری

 این بین اساسی تفاوت کارکردگرا. - ساختاری رویكرد و تضاد تئوری رویكرد دارند: قرار رقابتی رویكرد دو در قشربندی و

 -کارکردگرا از ،شولتز و پارسونز .است آموزشی نابرابری اساسی علل و مدرن جوامع در آموزش نقش بارةدر پارادایم دو

 تحرک و برابرهای  فرصت تواند می  زیرا، است «مهم تعادلگر» پرورش و آموزش که باورند این بر ،برجسته ساختارگرایان

 وجود نابرابری پرورش و آموزش در که پذیرند می ساختارگرایان -کارکردگرا اگرچه (.84 :2009 )چن، کند ایجاد اجتماعی

 تک تک میان در مسئولیت و ،نگرش استعداد، در تفاوت علت به عمدتاً آموزشی نابرابری که است این ها آن استدالل دارد،

 مانند گرا مارکسیست تضاد پردازان تئوری مقابل، در است. سیستم ةگستر در موجود نواقص پیامد جای به آموزان دانش

 سیستم در اساسی نواقص ةنتیج آموزشی و اجتماعی نابرابری که کنند می استدالل 6گینتز و بولز ،5کالینز و 4بوردیو

 است، حاکم ةطبق منافع خدمت در فقط که ،دولتی ایدئولوژیک ابزار را پرورش و آموزش پردازان نظریه این است. اجتماعی

 آموزش به دسترسی ةزمین در مقاله صد از بیش ةمطالع با ،(2007) 7فان و دونا مک (.85 :2009 )چن، گیرند می درنظر

 سطح .زمینه .3 ؛ای سسهؤم .2 ؛فردی .1 دند:کر مطرح سطح سه در را عالی آموزش به وروددر  ثیرگذارأت عوامل عالی،

 قبیل از افراد، یها یویژگ و شرایط در است ممكن عالی آموزش به دسترسی موانع چگونه که است این ةدهند نشان فردی

 در ها کالج و مدارس نقشای  سسهؤم سطح باشد. داشته ریشه تحصیلی یها هزمین پس یا اجتماعی و اقتصادی موقعیت

                                                                                                                                                               
1. Rawls 

2. Cheng 

3. Samons  

4. Bourdieu 

5. Collins 

6. Bowles and Gintis 

7. McDonough and Fann 
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 ها سازمان و افراد که عوامل ازای  پیچیده ةشبك بهدارد  اشاره زمینه سطح .است پذیرش اولویت ةارائ و انتخاب گیری شكل

 توان  می را آموزشی نظام در موجود نابرابری ةمسئل (.20 :2007 فان، و دونا )مک کند می درگیر را سازمانی بین تعامالت و

 عنوان به که منابعی نظر از .2 ؛آموزش از برخورداری یا /به دسترسی نظر از .1 کرد: مطالعه و بررسی دیدگاه سه از

 (.28 :1390 آهنچیان، و )متوسلی نظام عملكرد نظر از .3است؛   هگرفت قرار آموزشی نظام اختیار در نظام یها هنهاد

 را غربی آذربایجان استان آموزشی ةگانوچهار بیست مناطق محرومیت ویافتگی  توسعه ةدرج (1390) حسنی و موسوی

ة گانوچهار بیست مناطق بین آموزشی نابرابری (1394) همكاران و سامری دند.کر بررسی شاخص 72 از استفاده با

 از استفاده با (1383) زیاری ند.کرد بررسی آموزشی مختلف یها شاخص از استفاده با را غربی آذربایجان استان آموزشی

 دربان است. کردهبندی  رتبه عاملی تحلیل مدل طریق از را یزد استان پرورش و آموزش مناطق آموزشی شاخص 33

 تحقیق و بررسی مورد مرکز به نسبت کشور مرزی یها شهرستان بین در را آموزشی نابرابری (1395) همكاران و آستانه

 لحاظ از کشور مختلف های استان بین نابرابری که ندددا نشان تحقیقی در (1382) جواهری و مسعودی دادند. قرار

 نابرابری اروپایی کشور 24 در که دریافتند تحقیقی در (2013) 1شاویت و بارهیم .دارد وجود عالی آموزش به دسترسی

 طی هند در آموزشیهای  فرصت نابرابری بررسی به پژوهشی در (2014) 2آگراول دارد. وجود آموزش به دسترسی

 و نكات .است موردمطالعه های سال طی آموزشیهای  فرصت نابرابری بیانگر نتایج .پرداخت 2004-1983 یها لسا

 به باتوجه دارد. وجود ترکیه کشور در آموزشیهای  فرصت در نابرابری که دادند نشان پژوهشی در (2014) 3همكاران

 آموزش به دسترسیهای  فرصت نابرابری موجب و ندمؤثر عالی آموزش به دسترسی در که عواملی ،گرفته انجام مطالعات

یافتگی  توسعه و ؛پذیرش سیستم ؛آموزشی ؛خانوادگی - فردی عوامل از: ندا عبارت شوند می مختلف مناطق بین عالی

 و سامری ؛1390 همكاران، و نوغانی ؛2010 ،6ساریكو و ووکاسویچ ؛2010 ،5مولن ؛2016 ،4پارک و )چو ای منطقه

 (.1394 همكاران،

موردمطالعهةمنطق
 احتساب بدون غربی آذربایجان استان است. ارومیه شهر آن مرکز و است ایران استان 31 از یكی غربی آذربایجان استان

 تا دقیقه 5 و درجه 36 و شرقی طول ةدقیق 24 و دقیقه سه و درجه 44 بین مربع کیلومتر 37412 وسعت با ارومیه ةدریاچ

 :1394 ،غربی آذربایجان استان آماری ةسالنام) است شده واقع ایران غرب شمال در شمالی عرض ةدقیق 46 و درجه 39

 3265219 با برابر آن جمعیت 1395 سال سرشماری براساس و است شهرستان 17 دارای غربی آذربایجان استان (.28

 (.1ة )نقش است هشد شپژوه استان شهرستان 17 ضر همةحا ةمطالع در .است نفر

                                                                                                                                                               
1. Bar Haim and Shavit 

2. Agrawal 

3. Necat et al. 

4. Choi and Park 

5. Mullen 

6. Vukasovic and Sarrico 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87
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هایآننمایشفضاییموقعیتاستانوشهرستان.1ةنقش  

1397،منبع:مطالعاتمیدانینگارندگان

پژوهشروش
 ةشیو به و تحلیلی -توصیفی اطالعات آوری جمع ةشیو نظر از است. کاربردی تحقیقات نوع از هدف نظر از حاضر تحقیق

 آوری جمع در است. غربی آذربایجان استان یها شهرستان پژوهش آماری ةجامع است. شده انجام نامه پرسش و اسنادی

 استان، پرورش و آموزش 1395 آمار استان، 1395 سراسری کنكور آمار از پیمایشی و اسنادی طور به اطالعات و آمار

 و ،ایران آمار مرکزای  رایانه اطالعات استان، 1394 آماری ةسالنام ،1395 مسكن و نفوس عمومی یها یسرشمار

 های روش است. شده استفاده Excel، و SPSS ،GIS افزار نرم از محاسبات جرایا برای است. شده استفاده نامه پرسش

 ؛مسیر تحلیل ؛رگرسیون تحلیل :پراکندگی ضریب؛ آنتروپی دهی وزن روش و تاپسیس :از ندا عبارتها  هداد تحلیل و تجزیه

 دسترسی به آموزش نابرابری با رابطه در یافته انجام تحقیقات نتایج بندی جمع و مبانی نظری مرور باعصبی.  یها هشبك و

 صورت به عالی آموزش به دسترسی فرصت نابرابری بررسی برای که شد تدوین شاخص دسته چهار ،تحقیق این در

 (.1 )جدول است شده استفاده ها شهرستان بین ای مقایسه

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy3q_k4d7aAhXlCMAKHYmtBRoQjRx6BAgBEAU&url=http://bashagard.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=3&pageid=2329&psig=AOvVaw1zS1olMjL8_ppymaX8D_4k&ust=1525066541235426
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تحقیقدرمورداستفادهیهاشاخصسیستم.1جدول

هاشاخصمنبعنابرابریفرصتدسترسی

 فردی و خانوادگی
. میانگین 4. میانگین آرزوهای تحصیلی والدین، 3فرهنگی خانواده،  ة. میانگین سرمای2اقتصادی،  -. وضعیت اجتماعی1

. میدانگین  7آمدوزان،   داندش  ة. میانگین امید به آیندد 6آموزان،  . میانگین عزت نفس دانش5حساسیت تحصیلی والدین، 
 . تعداد اعضای خانواده8آموزش سایه، 

 آموزشی

آمدوز در   نفر دانش 100دبیرستان برای هر  ة. تعداد مدرس2آموزان مقطع دبیرستان در منطقه،  . نسبت کالس به دانش1
نفر  1000لن ورزشی به ازای . تعداد سا4 آموز در منطقه، نفر دانش 1000. تعداد نمازخانه به 3مقطع متوسطه در منطقه، 

آموز،  فضای آموزشی برای هر دانش ة. سران6آموز در منطقه،  نفر دانش 1000. تعداد کتابخانه به 5آموز در منطقه،  دانش
آمدوزان در مقطدع متوسدطه در     . نسبت کتاب به دانش8آموز دختر به پسر در مقطع متوسطه در منطقه،  . نسبت دانش7

آمدوزان پسدر بده کدل      . نسدبت داندش  10آموزان در مقطع متوسدطه،   آموزان دختر به کل دانش . نسبت دانش9منطقه، 
لیسدانس و   . نسدبت معلمدان فدوق   11آموزان دبیرستان در منطقه،  آموزان در مقطع متوسطه، نسبت معلم به دانش دانش

آموزان دختدر در   ن زن به دانش. نسبت معلما12آموز دبیرستان در منطقه،  نفر دانش 100دکتری در مقطع دبیرستان در 
. 14آموز در مقطع دبیرستان در منطقده،   دانش 100آموز به ازای هر  . نسبت کارمند به دانش13مقطع دبیرستان منطقه، 

. نسبت 16لیسانس و باالتر به کل مدیران منطقه،  . نسبت مدیران زن فوق15نسبت مدیران زن به کل مدیران منطقه، 
 .18آموزان دبیرسدتان هدر منطقده،     . نسبت اعتبارات عمرانی به تعداد دانش17اد کارمندان منطقه، مدیران منطقه به تعد

 . میانگین احساس با عدل و انصداف، 19آموزان دبیرستان در هر منطقه،  آموزی به تعداد دانش دانش ةسران ةنسبت هزین
آمدوزان   . معددل داندش  23میانگین کارآمدی معلم، . 22، . میانگین ارتباط با کادر مدرسه21. میانگین ادراک حمایت، 20

ندر  ارتقدای پایده در     .25دبیرستان در هر منطقه،  ة. ضریب پوشش تحصیلی دور24متوسطه در هر منطقه،  سال آخر
 ة. میدانگین خودپنددار  28. میانگین تعلدق بده مدرسده،    27. میانگین انگیزش نسبت به مدرسه، 26مقطع آخر متوسطه، 

 تحصیلی. 

 یافتگی جغرافیایی توسعه

. تعداد 4نفر جمعیت،  10000های سینما به ازای هر  . تعداد صندلی3. درصد باسوادی جمعیت، 2. معكوس بعد خانوار، 1
نفدر   1000های عمدومی بده ازای هدر     تعداد کتاب کتابخانه .5نفر جمعیت،  100000های عمومی به ازای هر  کتابخانه
 10000های نمایش به ازای هدر   گنجایش سالن .7نفر جمعیت باسواد،  100000ازای هر  . تعداد چاپخانه به6جمعیت، 

درمانی به ازای  - . تعداد مراکز بهداشتی9نفر جمعیت،  100000سسات درمانی به ازای هر ؤ. تعداد تخت م8، نفر جمعیت
. تعدداد مراکدز   11فدر جمعیدت،   ن 10000های بهداشت روستایی به ازای هدر   . تعداد خانه10نفر جمعیت،  100000هر 

. تعدداد  13نفر جمعیدت،   10000بخشی به ازای هر  . تعداد مراکز توان12نفر جمعیت،  100000پرتوانگاری به ازای هر 
. 15، نفدر جمعیدت   100000. تعداد پزشک متخصص به ازای هر 14نفر جمعیت،  100000پزشک عمومی به ازای هر 

آالت  کنندده از ماشدین   بدرداران کشداورزی اسدتفاده    . نسبت بهره16هكتار( غالت، اراضی کشاورزی، عملكرد )در  ةسران
. تعدداد پمد    21،تولید عسدل  ة. سران20تولید شیر،  ة. سران19دام سنگین،  ة. سران18دام سبک،  ة. سران17کشاورزی، 

طول  .23مساحت شهرستان، کیلومتر مربع  1000. طول بزرگراه به ازای هر 22نفر جمعیت،  100000بنزین به ازای هر 
نفدر   10000. تعداد نماینددگی پسدتی بده ازای هدر     24کیلومتر مربع مساحت شهرستان،  1000راه آسفالته به ازای هر 

نفر  10000های تعاونی به ازای هر  . تعداد شرکت27. ضریب نفوذ تلفن همراه، 26. ضریب نفوذ تلفن ثابت، 25جمعیت، 
. درصدد شداغالن   30. میزان اشتغال، 29نفر جمعیت،  10000های صنعتی به ازای هر  ه. تعداد کارگا28جمعیت شاغل، 

. 34 آمدوز ابتددایی،   . نسبت معلم به دانش33 ،های بانكی مبلغ سپرده ة. سران32. درصد شاغالن صنعتی، 31کشاورزی، 
. تعداد کالس به ازای 36هنمایی، آموز را . نسبت معلم به دانش35آموز ابتدایی،  نفر دانش 100تعداد کالس به ازای هر 

نفدر   100. تعدداد کدالس بده ازای هدر     38آموز دبیرسدتان،   . نسبت معلم به دانش37آموز راهنمایی،  نفر دانش 100هر 
. نسدبت  40+ سدال،  20سسات آموزش عالی به جمعیت ؤها و م . نسبت دانشجویان دانشگاه39آموزش دبیرستان،  دانش
. معكوس تعداد خدانوار سداکن در واحدد    41+ سال، 20سسات آموزش عالی به جمعیت ؤو مها  آموختگان دانشگاه دانش

. درصدد  44کشدی،   . درصد واحدهای مسكونی دارای آب لولده 43. درصد واحدهای مسكونی دارای برق، 42مسكونی، 
دهای مسدكونی  . درصد واح46. درصد واحدهای مسكونی دارای آشپزخانه، 45کشی،  واحدهای مسكونی دارای گاز لوله

 آرمه. . درصد واحدهای مسكونی دارای اسكلت فلزی یا بتن47دارای حمام، 

 سیستم پذیرش
. میدانگین احسداس   5. ندر  مشدارکت،   4. درصد قبولی در کنكور، 3. شاخص نابرابری جنسیتی، 2. شاخص انتخاب، 1

 آمادگی داوطلبان . میانگین حساسیت و7. میانگین احساس رضایت داوطلبان، 6عدالت داوطلبان، 

1397منبعمحاسباتنگارندگان،
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هابحثویافته
غربیآذربایجاناستانیهابندیشهرستانرتبه

 تاپسیس مدل از استفاده با تحقیق یها شاخص از برخورداری نظر از غربی آذربایجان استان یها شهرستان بخش این در

و  آموزشی، خانوادگی، و فردی یها شاخص در غربی آذربایجان استان در شهرستان 17 بین از .اند هشدبندی  رتبه

 در دارد. قراررتبة اول  در بوکان شهرستان پذیرش سیستم شاخص در وة اول برت ارومیه شهرستان منطقه،یافتگی  توسعه

 و فردی شاخص در دارد. قرار آخر ةرتب در چالدران شهرستان پذیرش سیستم و منطقهیافتگی  توسعه یها شاخص

 یها شاخص ،تحقیق این دارد. قرار آخر ةرتب در شوط شهرستان آموزشی شاخص در و سردشت شهرستان خانوادگی

 استان یها بندی شهرستان رتبه بررسی دهد. می نشان را عالی آموزش به دسترسی فرصت نابرابری کلی وضعیت تلفیقی

 میزان باترتیب  به چالدران شهرستان و ارومیه شهرستان که دهد می نشان تلفیقی یها شاخص در غربی آذربایجان

 لحاظ از غربی آذربایجان استان یها شهرستان ترین محروم و برخوردارترین عنوان به 0187/0 و 9853/0 تاپسیس

 شود می معلوم ،پراکندگی ضریب مدل از استفاده با دارند. قرار عالی آموزش به دسترسی فرصت تلفیقی یها شاخص

 خانوادگی و فردی ةزمین شاخص در 46/0 نابرابری میزان نکمتری و آموزشی شاخص در 75/0 نابرابری میزان بیشترین

 (.2 )جدول است بوده

تحقیقیهاشاخصنظرازغربیآذربایجاناستانیهابندیشهرستانرتبه.2جدول

نام

شهرستان

هایشاخص

خانوادگی-فردی

هایشاخص

آموزشی

هایشاخص

یافتگیتوسعه

هایشاخص

پذیرشسیستم
تلفیقیهایشاخص

رتبهتاپسیسرتبهتاپسیسرتبهتاپسیسرتبهتاپسیسرتبهتاپسیس

 1 9853/0 2 8534/0 1 7808/0 1 8411/0 1 8782/0 ارومیه

 13 3800/0 15 1557/0 13 0254/0 16 0545/0 3 4923/0 اشنویه

 3 3047/0 1 9452/0 7 1032/0 5 2428/0 8 3076/0 بوکان

 16 0251/0 16 0522/0 14 0197/0 13 0854/0 15 2523/0 پلدشت

 12 497/0 13 2092/0 12 0363/0 12 0946/0 13 2804/0 پیرانشهر

 7 1249/0 10 3360/0 9 0752/0 11 0970/0 14 2697/0 تكاب

 17 0187/0 17 0333/0 17 0117/0 15 0598/0 16 2117/0 چالدران

 11 0812/0 8 4226/0 11 0389/0 8 1181/0 10 3029/0 چایپاره

 2 3350/0 3 8084/0 2 2857/0 4 2869/0 2 5937/0 خوی

 14 3527/0 12 2305/0 15 0182/0 14 0628/0 17 1606/0 سردشت

 6 1747/0 7 4509/0 3 1358/0 6 18054/0 4 4401/0 سلماس

 10 0864/0 11 3257/0 10 0668/0 10 1041/0 12 2900/0 دژ شاهین

 15 283/0 14 1725/0 16 0176/0 17 0427/0 11 2940/0 شوط

 9 0974/0 9 3497/0 6 1081/0 9 1120/0 7 3159/0 ماکو

 5 2012/0 5 5244/0 5 1102/0 3 6498/0 5 3513/0 مهاباد

 4 3026/0 4 5452/0 4 1356/0 2 7089/0 6 3660/0 میاندوآب

3071/0 نقده  9 1184/0  7 0911/0 8 4607/0 6 1218/0 8 

 ضریب

 پراکندگی
46/0  75/0 66/0 65/0 73/0 

 1397منبعمحاسباتنگارندگان،
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بهدسترسیفرصتیهاشاخصازبرخورداریلحاظبهغربیآذربایجاناستانیهاشهرستانبندیسطح

عالیآموزش

 ارومیهشهرستان  ،های بخش تلفیقی( های فرصت دسترسی به آموزش عالی )شاخص به لحاظ برخورداری از شاخص

 نقده، تكاب، ماکو، سلماس، یها شهرستان و برخوردار نیمه میاندوآبو  مهاباد، بوکان، خوی، یها شهرستان برخوردار،

وضعیت برخورداری  روند. می شمار هب محروم سردشتو  پلدشت، چالدران، پیرانشهر، اشنویه، شوط، دژ، شاهین چایپاره،

نشان داده  2 ةدر نقش GISای در محیط   بندی تحلیل خوشه تلفیقی با استفاده از سطحهای  ها براساس شاخص شهرستان

 شده است.

 دسترسیفرصتهایشاخصازبرخوردارینظرازهاشهرستانبندیسطح.3جدول

هایبرخوردارشهرستانبرخوردارهاینیمهشهرستانهایمحرومشهرستاننامشاخص

 تلفیقی

نقده، چایپاره،  سلماس، ماکو، تكاب،

دژ، شوط، اشنویه، پیرانشهر،  شاهین

 چالدران، پلدشت، سردشت

 ارومیه خوی، بوکان، مهاباد، میاندوآب


دسترسیفرصتیهاشاخصبراساسغربیآذربایجاناستانهایشهرستانبرخورداریوضعیتبندیسطح.2ةنقش

غربیآذربایجاناستانیهاشهرستاندرعالیآموزشبهدسترسیهایفرصتنابرابریمسیرتحلیلمدل

 مسیرهای تا است آن بر سعی مسیر، تحلیل و هچندمتغیر رگرسیون آماری های تكنیک کارگیری به با بخش این در

 واقعی اثر تعیین برای اینكه به باتوجه د.شو بررسی وابسته متغیر بر مستقل متغیرهای غیرمستقیم( و )مستقیم تأثیرگذاری

 دش استفاده خطی  چندهم ةرابط عدم یا وجود تعیین برای VIF روش از باشد، پایین باید خطی  مه چند مستقل متغیر هر

 عدم ةدهند نشان باشد، 10 از کمتر VIF مقدار که صورتی در (.1394 همكاران، و سامری از نقل به ،2003 )محمدی،

 مستقل متغیرهای بین خطی چندهم عدم از حاکی نیز آمده دست به نتایج است. مستقل متغیرهای بین خطی چندهم ةرابط

  ست.ا اعتماد قابل مستقل متغیر هر برای آمده دست به مستقیم هایاثر رو، ازاین است.
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عالیآموزشبهدسترسیهایفرصتنابرابریبرمؤثرعواملمسیرتحلیلنمودار.1نمودار

1397نگارندگان،محاسباتمنبع

 میزان بر متغیرها از یک هر غیرمستقیم و مستقیم ثیراتأت توان می مسیر، تحلیل از آمده دست به مدل به باتوجه

 بر تحقیق مستقل متغیرهای کلی و غیرمستقیم و مستقیم ثیرهایأت د.کر محاسبه را دسترسیهای  فرصت نابرابری

 است. 4 جدول شرح به دسترسیهای  فرصت نابرابری

عالیآموزشبهدسترسیهایفرصتنابرابریمیزانبرمستقلمتغیرهایكلیو،غیرمستقیممستقیم،ثیراتأت.4جدول

 VIFاثركلغیرمستقیمهایاثرمستقیمهایاثرمتغیرهایمستقل

 20/2 80/0 64/0 16/0 فردی و خانوادگی ةزمین

 32/4 85/0 06/0 79/0 آموزشی

 38/3 71/0 44/0 27/0 سیستم پذیرش

 85/2 47/0 39/0 08/0 یافتگی توسعه

1397منبعمحاسباتنگارندگان،

 دارای 47/0 میزان بایافتگی  توسعه متغیرهای و بیشترین دارای 85/0 میزان با آموزشی متغیرهای ،4 جدول با مطابق

 .اند هبود غربی آذربایجان استان یها شهرستان عالی آموزش به دسترسی های فرصت رابریبنا بر ثیراتأت کمترین



عالیآموزشبهدسترسیهایفرصتنابرابریبینیپیشمدل

 چهار براساس غربی آذربایجان استان یها شهرستان عالی آموزش به دسترسیهای  فرصت نابرابری دقیق بینی پیش برای

 حدود ،عصبی ةشبك روش در مورداستفاده یها هددا کل از شد. استفاده عصبی یها هشبك مدل از مستقل، متغیر

 تابع از مورداستفاده مدل در د.ش مدل وارد آزمایش برایها  هداد درصد3/35 حدود و آموزش برایها  هداد درصد7/64

 مدل، در بیشتر دقت برای شد. استفاده پنهان یها هالی برای هایپربولیک تانژانت تابع از وها  هداد خروجی برای سیگموئید

 در دهد. می نشان را پنهان یها هالی طریق ازها  هداد خروجی و ورودی گرافیكی ةرابط 1 شكل شد. سازی نرمالها  هداد

 دوم پنهانی ةالی و نرون دو دارای اول ةالی که است پنهان ةالی دو طریق از خروجی و ورودی یها هداد ارتباط شكل، این

 است. نرون دو دارای



 175...مدلةارائوعالیآموزشبهدسترسیهایفرصتجغرافیایینابرابریتبیین


پنهانیهاهالیطریقازهاآنارتباطوهاهدادخروجیوورودیگرافیکیةرابط.1شکل

1397نگارندگان،محاسباتمنبع

 متوسط مجذور و 96/0 تعیین ضریب 97/0 همبستگی متوسط از حاکی عصبی ةشبك مدل دقت ارزیابی یها شاخص

 بینی پیش در مدل اعتبار و دقت ةدهند نشان که است بوده 001/0 آزمایش ةمرحل برای و 03/0 آموزش ةمرحل برای خطا

 نابرابری گویی پیش در مستقل متغیرهای اهمیت 5 جدول است. عالی آموزش به دسترسیهای  فرصت برابری

 را ثیرأت بیشترین که دهد می نشان را غربی آذربایجان استان های شهرستان بین در عالی آموزش به دسترسیهای  فرصت

 به دسترسیهای  فرصت برابریان گویی پیش دریافتگی  توسعه یها شاخص را ثیرأت کمترین و آموزشی یها شاخص

 داشتند. عالی آموزش

مستقلمتغیرهایاهمیت.5جدول

شده)درصد(اهمیتنرمالاهمیتناممتغیر

 5/43 184/0 فردی و خانوادگی

 0/100 423/0 آموزشی

 3/27 115/0 یافتگی توسعه

 7/65 278/0 سیستم پذیرش

1397نگارندگان،منبعمحاسبات

 عصبی یها هشبك ةشد بینی پیش مقادیر با را عالی آموزش به دسترسیهای  فرصت نابرابری واقعی مقادیر 2 شكل

 ضریب 3 شكل .است دسترسیهای  فرصت نابرابری گویی پیش در مدل قبول قابل دقت انگربی نمودار دهد. می نشان

 و نمودارها و مدل نتایج ،کلی حالت در دهد. می نمایش را شده بینی پیش و واقعی مقادیر بین خطی رگرسیون و تبیین

 استان یها شهرستان بین عالی آموزش به دسترسیهای  فرصت برابری بینی پیش در عصبی ةشبك کارایی بیانگر معادالت

 .است غربی آذربایجان
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عالیآموزشبهدسترسیهایفرصتنابرابریۀشدبینیپیشوواقعیمقادیرنمودار.2شکل

1397نگارندگان،محاسباتمنبع

 
عالیآموزشبهدسترسیهایفرصتنابرابریۀشدبینیپیشوواقعیمقادیربینخطیرگرسیونضریب.3شکل

1397نگارندگان،محاسباتمنبع

 گیرینتیجه

 آن پی در و امكانات بررسی و شناخت است.ای  منطقه بین و درون نابرابری کاهش و رفعای  منطقه یریز برنامه هدف

 متوازن ةتوسع ایجاد راستای درای  منطقه یریز برنامه یندافر در گام نخستین مختلف مناطق برخورداری سطوح تعیین

 ،راستا این در باشد. یریز برنامه در مؤثر گامی تواند می مختلف نواحی برخورداری میزان از آگاهی رود. می شمار به مناطق

 کارگیری هب .است ضروری ها گذاری سیاست و ،ها هبرنام ها، طرح ةارائ برای مختلف مناطق وضعیت شناخت و بررسی

 میزان شناخت به مختلف ىها هجنب در یافتگى توسعه حیث از مناطق بندی سطح و بررسی منظور به علمی ىها روش

 محسوب ها آن میان موجود ىها ینابرابر رفع و کاهش جهت در تالش برای معیاری و است دهشمنجر  ها ینابرابر

 به رسیدن برای الزم شرط ورند دا محوری بسیار نقش جانبه همه ةتوسع روند در آموزشی یها شاخص که آنجا از شود. می

 لحاظ به غربی آذربایجان استان های شهرستان وضعیت بررسی حاضر پژوهشهدف  آورند، می فراهم را جوامع ةتوسع

 و عالی آموزش به دسترسیهای  فرصت نابرابری عوامل و علل شناسایی و عالی آموزش به دسترسیهای  فرصت برابری

بندی  رتبه نتایج است. استان مختلف مناطق دسترسی بهبود برای پیشنهادهایی و ،راهكارها مدل، ةارائ نهایت در

 آموزشی، خانوادگی، و فردی یها شاخص در غربی آذربایجان استان در شهرستان 17 بین از که داد نشانها  شهرستان

 در دارد. قراررتبة اول  در بوکان شهرستان پذیرش سیستم شاخص در ورتبة اول  ارومیه شهرستان منطقه،یافتگی  توسعه

 و فردی شاخص در و دارد. قرار آخر ةرتب در چالدران شهرستان پذیرش سیستم و منطقهیافتگی  توسعه یها شاخص

 یها شاخص تحقیق این در دارد. قرار آخر ةرتب در شوط شهرستان آموزشی شاخص در و سردشت شهرستان خانوادگی

 استان یها بندی شهرستان رتبه بررسی دهد. می نشان را عالی آموزش به دسترسی فرصت نابرابری کلی وضعیت تلفیقی
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 میزان باترتیب  به چالدران شهرستان و ارومیه شهرستان که دهد می نشان تلفیقی یها شاخص در غربی آذربایجان

 بیشترین شود می معلوم پراکندگی ضریب مدل از استفاده با دارند. قرار آخر ورتبة اول  در 0187/0 و 9853/0 تاپسیس

 است. بوده خانوادگی و فردی ةزمین شاخص در 46/0 نابرابری میزان نکمتری و آموزشی شاخص در 75/0 نابرابری میزان

 آموزش به دسترسی فرصت یها شاخص از برخورداری لحاظ به غربی آذربایجان استان یها شهرستان بندی سطح نتایج

و  مهاباد، بوکان، خوی، یها شهرستان برخوردار، ارومیه شهرستان که دهد می نشان تلفیقی( بخش یها شاخص) عالی

 چالدران، پیرانشهر، اشنویه، شوط، دژ، شاهین چایپاره، نقده، تكاب، ماکو، سلماس، یها شهرستان و ،برخوردار نیمه میاندوآب

 شاخص و بیشترین دارای آموزشی شاخص ،مسیر تحلیل نتایج براساس روند. می شمار هب محروم سردشتو  پلدشت،

 بین عالی آموزش به دسترسیهای  فرصت نابرابری بر مستقیم ثیراتأت کمترین دارای جغرافیایییافتگی  توسعه

 تأثیر بیشترین دهد می نشان نیز عصبی شبكة از استفاده با بینی پیش نتایج .هستند غربی آذربایجان استان یها شهرستان

های  فرصت نابرابری گویی پیش در جغرافیایییافتگی  توسعه شاخص را تأثیر کمترین و آموزشی یها شاخص بخش را

 .اند  هداشت غربی آذربایجان استان یها شهرستان بین عالی آموزش به دسترسی

 کالن و خرد سطح در ناگواری پیامدهای تواند میای  منطقه نابرابری خصوصاً آن اشكال و سطح همة در نابرابری 

 های فرصت و آزادی عدالت، برابری، قبیل از ییها همقول و است جامعه هر زیربنای سنگ عالی آموزش .باشد داشته

 یها ینابرابر که جا هر. پذیرد می تحقق آموزشی صحیح ریزی برنامه طریق از فقط آن نظایر و ،فردی حقوق مساوی،

 و افراد برای باید عالی آموزش به یابی راه کرد. خواهد پیدا کاهش نیز توسعه آهنگ برسد خود اعالی حد به آموزشی

 از افراد این است ممكن زیرا شود؛ تسهیل بوده همراه موانعی با عالی آموزش به ها آن یابی دست تاکنون که مناطقی

 ژرفی ثیرأتها  ینابرابر ،همچنین است. ارزشمند کشور اجتماعی و ملی ةتوسع در که باشند برخوردار هایی مهارت و تجارب

 جانبه همه ةتوسع و رشد جهت در بخواهدای  جامعه چهچنان ،بنابراین گذارد. می مناطق ةتوسع و افراد شغلی دستاوردهای بر

 کاهش برای دهد. کاهش مختلف مناطق و افراد بین در را آموزشیهای  فرصت نابرابری است ناگزیر ،کند حرکت

 :شود پیشنهاد می زیرراهبردهای  تحقیقهای  هیافت براساسهای دسترسی به آموزش عالی  جغرافیایی فرصت نابرابری

 شهرستانهای دریافتگی  توسعه موانع رفع ؛غیربرخوردار یها شهرستان به بیشتر آموزشی امكانات دادن اختصاص

 و عدالت بر مبتنیای  مدرسه و آموزشی سیستم ایجاد ؛ها آنیافتگی  توسعه سطح باالبردن برای تالش و غیربرخوردار

 شدن طبقاتی از جلوگیری ؛عالی آموزش در محور عدالت پذیرش سیستم ایجاد ؛ای مدرسه و آموزشی یها ینابرابر حذف

 کیفیت یارتقا و ؛نابرخوردار مناطق برای الزم ةسهمی دادن اختصاص ؛جامعه سطح در طبقاتی ةفاصلکاهش  ؛آموزش

 محروم. مناطق درای  مدرسه آموزش
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منابع

پویا و مؤثر، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به نقل از  بررسی رویكردهای نوین در نظام آموزش و پرورش (.1393) پورپاکی، آذر .1

 .41-28 ص اول، ة، هفتنگاه وزارت آموزش و پرورش ةنشری

 ةنام فصل کشور، های شهرستان آموزشی فضای نابرابری الگوی تحلیل (.1395) پانیذ رضایی، و سیامک طهماسبی، ؛رضا علی آستانه، دربان .2

 .50-31(: 9)5 ،آموزشی ریزی هبرنام مطالعات،

هدای   جوار بررسی مدوردی: اسدتان   های هم بین استانای  های منطقه تحلیل تطبیقی نابرابری (.1393) روستا، سمیه حق و زبردست، اسفندیار .3

 .137-113ص  ،معماری و شهرسازی ةنامهمدان و مرکزی، 

(. سنجش درجه توسعه یافتگی و محرومیت مناطق آموزش و پرورش استان یدزد،. اداره کدل آمدوزش و پدرورش     1383زیاری، کرامت اله ) .4

 استان یزد. 

 دانشگاه تهران. انتشارات ةسسؤ، مای ی منطقهزری های برنامه روشاصول و  (.1386) اهلل زیاری، کرامت .5

 (.1394) یغرب یجاناستان آذربا یآمار ةنام سال .6

هدای آموزشدی و    سدازی کداهش ندابرابری    مددل  (.1394) موسدوی، میرنجدف   و زاده، میرمحمدد  سدیدعباس  :محمد ،حسنی ؛سامری، مریم .7

 .72-45(: 1)3 ،ها مدیریت بر آموزش سازمان، مناطق آموزشی استان آذربایجان غربی ةآموزان مقطع متوسط گستری در بین دانش عدالت

 .112-87 :65 ،سیاسی علوم و حقوق ةدانشكد ةمجلعمل،  ةغییر در حوزآنارشیسم: گذشته و حال و ت (.1383) عالم، عبدالرحمن .8

 .92-46: 49 ،مبلغان ةسوسیالیسم، مجل (.1386) علیزاده، اکبراسد .9
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