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مقدمه 
منبع پایدار هر جامعه نیروی انسانی آن است که از لحاظ فكری ،عاطفی ،و اجتماعی تربیت شده باشد .بخش عمدهای از
سرمایهگذاری کشورها باید معطوف به آموزش نیروی انسانی شود ،زیرا با باالرفتن توان نیروی انسانی از طریق آموزش
شاهد رشد و توسعة چشمگیر کشورها خواهیم بود .بدون تردید ،نظام آموزشی نقشی اساسی در تربیت نیروی انسانی و
توسعة جامعه دارد و نیروی انسانی کارآمد در سایة فرصتهای برابر آموزشی به بار خواهد نشست .حصول این هدف
هرچند دشوار و طوالنی است ،در جهت جستوجوی جهانی عادالنهتر و بهتر برای زیستن ضروری محسوب میشود
(پورپاکی.)33 :1393 ،
1

نابرابری در همة اشكال و سطوح آن میتواند پیامدهای ناگواری همراه داشته باشد (بیگلو و همكاران .)200 :2012 ،
مطالعة نابرابری منطقهای یكی از اقدامات ضروری و پایهای برای برنامهریزی و اصالحات در جهت تأمین رشد اقتصادی
همراه با عدالت اجتماعی است که میتواند تخصیص منابع را با هدف رفع نابرابریهای منطقهای تحت تأثیر قرار دهد.
ازاینرو ،دستیابی به توسعة عادالنه از آرمانهای اساسی همة کشورها و از جمله ایران بوده و در اسناد فرادستی بر
ضرورت کاهش نابرابریهای منطقهای تأکید شده است (زبردست و حقروستا .)115 :1393 ،در طی دهة اخیر ،توجه به
توسعة مناطق مختلف در اقتصاد ایران و اجراى سیاستهای منطقهاى آن موردتوجه دولت بوده است؛ بهطوریکه بر این
موضوع در برنامهریزىهای کشور ،بهویژه در برنامة چهارم و پنجم توسعه ،تأکید شده است ،زیرا برنامهریزان و
سیاستگذاران اقتصادی تالش میکنند تا عدم تعادلهای موجود را در شاخصهای مهم کالن مناطق مختلف کشور
کاهش دهند و بدین ترتیب سرریز ناشی از آن موجب بهبود وضیعت اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کشور شود .بر
این اساس ،هدف از برنامهریزی منطقهایْ توسعه و کاهش نابرابریهاست .الزمة برنامهریزی منطقهای ،شناسایی جایگاه
مناطق نسبت به یكدیگر به لحاظ توسعه است (نظمفر و علیبخشی.)14 :1393 ،
آموزش و شاخصهای آن ،بهعنوان یكی از مهمترین مؤلفههای توسعه ،با ایفای نقش اساسی و سرنوشتساز خود ،در
روند توسعة همهجانبه نقش بسیار محوری دارند و شرط الزم برای رسیدن به توسعة جوامع را فراهم میآورند .کما اینكه
در زمان کنونی ،توجه به بخش آموزش و تحقیقات و توسعة آن بهمنظور افزایش توان رقابت کشورها و دستیابی به
توسعه امری اجتنابناپذیر است .ازاینرو ،توزیع عادالنه و برابری فرصتهای آموزشی در بُعد کالن نوعی نگاه
انسانگرایانه را با خود همراه دارد که غالباً شاخص جامعة توسعهیافته درنظر گرفته میشود (نظمفر و همكاران:1397 ،
 .)28از طرفی ،آموزش عالی ،نهاد مكمل آموزشهای عمومی ،مأموریت ارتقای سطح فكری و افزایش معلومات
شهروندان و سیاستمداران را برای تضمین زندگی بهتر و تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص برعهده دارد .امروزه،
منافع فردی و اجتماعی فقط بهوسیلة کسب آموزش در سطح عالی بهدست میآید .ازاینرو ،طی یكی دو دهة اخیر ،اذهان
زیادی متوجه آموزش عالی و تأثیرات اجتماعی آن شده است (تری النگ و کاوازانجیان .)16 :2010 ،2بهسبب نقش
آموزش عالی در رشد و توسعة جوامع ،بررسی چگونگی توزیع آموزش عالی در مناطق مختلف در سالهای اخیر اهمیت
پیدا کرده و توجه زیادی به بحث برابری در آموزش عالی و بهرهمندی دانشآموزان مناطق جغرافیایی مختلف به آموزش
عالی برابر و باکیفیت معطوف شده است .دسترسی برابر به آموزش از حقوق اساسی هر فرد بهشمار میرود (کویین و
اسمیت.)2 :2005 ،3

1. Beiglow et al.
2. Terry Long and Kavazanjian
3. Qian and Smyth
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تبییننابرابریجغرافیایی

این اتفاقنظر وجود دارد که از میان نهادهای موجود در جامعه فقط از طریق سیستم آموزشی است که میتوان
برابری را در جامعه ایجاد کرد و نابرابری منطقهای را کمتر کرد .باتوجهبه اینكه در منطقة آذربایجان غربی نیز ،مانند
بیشتر مناطق دیگر کشور ،فرایند رشد و توسعه به دالیل گوناگون روندی ناموزون و نامتعادل را طی کرده است ،بین
مناطق مختلف آن در برخورداری از شاخصهای آموزشی تفاوتهای قابل مالحظهای وجود دارد :یكی از اهداف مهم
برنامهریزی توسعة توزیع عادالنة امكانات و درآمدها باتوجهبه مزیتهای نسبی مناطق و عقبماندگیهای آنهاست.
ضروری است که ارزیابی و اندازهگیری میزان برخورداری و سطح توسعهیافتگی و نقاط قوت و ضعف مناطق مختلف و
بررسی شرایط بهبود یا عدم بهبود آنها در شاخصهای آموزشی موردتوجه قرار گیرد .در این راستا ،هدف از این تحقیق
بررسی وضعیت شهرستانهای استان آذربایجان غربی به لحاظ برابری فرصتهای دسترسی به آموزش عالی و شناسایی
علل و عوامل نابرابری فرصتهای دسترسی به آموزش عالی ،و در نهایت ارائة مدل ،راهكارها ،و پیشنهادهایی برای
بهبود دسترسی مناطق مختلف استان است .در این راستا ،پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به سؤاالت زیر است:
 .1آیا میان شهرستانهای استان آذربایجان غربی به لحاظ برخورداری از شاخصهای دسترسی به آموزش عالی
تفاوت وجود دارد؟
 .2شهرستانهای برخوردار ،نیمهبرخوردار ،و محروم به لحاظ شاخصهای دسترسی به آموزش عالی کداماند؟
 .3الگو و مدل بهینهای کاهش نابرابری فرصتهای دسترسی به آموزش عالی در بین شهرستانهای استان
آذربایجان غربی کدام است؟

مبانی نظری
نابرابری مناطق

برنامهریزی منطقهای کوششی است متشكل و منظم برای انتخاب روشهای موجود بهمنظور رسیدن هدف خاص در یک
منطقه و عبارت است از فرایند توجیه ،تبیین ،و روشنکردن آرمانهای اجتماعی و ارائة راهحلهایی در جهت ساماندادن
به فعالیتها در فضای فوق شهری .در برنامهریزی منطقهای ،هدفْ استفادة بهینه از منابع برای توسعة منطقه است.
بنابراین ،شناخت توانها و تنگناهای منطقه جزو مبانی کار است (زیاری .)85 :1386 ،درخصوص نابرابریهای منطقهای
دو دیدگاه مختلف وجود دارد :برخی آن را پدیدهای منفی و برخی دیگر مثبت ارزیابی میکنند؛ گروه اول بر آناند که
نابرابری بین مناطق بهدلیل استفادة نادرست از پتانسیلها و قابلیتهای مناطق است و گروه دوم نابرابریهای منطقهای
را نتیجة منحصربهفردبودن منابع و قابلیتهای برخی مناطق در مقابل سایر مناطق میدانند که میتواند مزیتهای رقابتی
برای آنها ایجاد کند (کوتسچرور و همكاران .)10 :2010 ،1بهعقیدة سوکوکیم ،اگر نابرابریهای منطقهای نتیجة
تخصصیشدن فعالیتها در یک منطقه باشد ،میتواند مفید باشد و مثبت تلقی شود (کیم .)32 :2008 ،2اگر عدم تعادل و
نابرابری در سطح مناطق منعكسکنندة تبعیض یا بیعدالتی باشد ،تفاوتهای منطقهای میتواند عامل تهدیدی بهشمار
آید .بر این اساس ،در واکنش به نابرابریهای موجود توسعة نواحی و مناطق ،تالش یک سیاست توسعة متعادل ناحیهای
بر آن است که بهترین شرایط و امكانات را برای توسعة جامع همة نواحی فراهم آورد و تفاوتهای کیفیت زندگی
بینناحیهای و درونناحیهای را بهحداقل برساند (مابوجنج و میسرا.)65 :1981 ،3

1. Kutscherauer et al.
2. Kim
3. Mabogunje and Misra
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نابرابریآموزشی 
1

نظریة برابری آموزشی ریشه در آرای راولز ( )1971دارد .طبق نظر راولز ،سه اصل برابری در زمینة فرصتها در زمینة
سیستمهای آموزشی عبارتاند از .1 :فراهمکردن تسهیالت آموزشی برای افراد واجد شرایط؛  .2فراهمکردن حداقل
آموزش برای هر فرد؛  .3ایجاد امكانات و تدارکات ویژه برای گروههای محروم (راولز .)33 :1971 ،بر این اساس ،راولز و
فارل ( )1994 ،1999سه شكل از برابری سیستم آموزشی را مطرح کردند :برابری دسترسی ،برابری درونداد ،و برابری
برونداد .همچنین ،فارل و دانشمندان دیگر خاطرنشان کردند برابری آموزشی ابعاد مختلفی دارد که عبارت است از :نژاد،
قومیت ،جنسیت ،موقعیت اقتصادی و اجتماعی ،موقعیت جغرافیایی ،و غیره (چن .)88 :2009 ،2ساختارگرایان گرچه
میپذیرند که نابرابری در نظام آموزشی وجود دارد ،بیان میکنند که وجود نابرابری آموزشی اساسآ بهعلت تفاوت در
استعداد ،نگرشها ،و مسئولیتپذیری فردی است تا پیامدهای عملكرد سیستم (شولتز .)17-1 :1961 ،اقتصاددانان
نئومارکسیست ،از جمله باولز و جنیتس ،نتیجهگیری میکنند که مراکز آموزشی در جوامع مدرن درواقع به جای تصحیح و
از بین بردن نابرابری آن را بازتولید میکنند (چن .)83 :2009 ،یكی از مؤلفههای سوسیالیسم اصل برابری است.
سوسالیستها مالكیت خصوصی ابزار تولید را سرچشمة همة مفاسد و بیدادگریها و نابرابریهای زیانخیز اقتصادی،
اجتماعی ،و فرهنگی میدانند .به همین جهت ،بر اصل برابری تأکید دارند (علیزاده .)46 :1386 ،از نظر آنارشیستها،
حكومت به شهروندان فقیر و نیازمند توجه ندارد و فقط به تأمین منافع طبقة سرمایهدار میاندیشد .آنان استدالل میکنند
تا زمانی که حكومت ادامه دارد ،سرمایهداری انحصاری و تمرکز قدرت و درنتیجه نابرابری از بین نخواهد رفت (عالم،
 .)12 :1383برابری و عدالت آموزشی براساس نظریههای عدالت اجتماعی و شمول اجتماعی شامل جنبههای زیر است:
برابری دستیابی ،برابری شرایط ،برابری شرکت ،و برابری نتایج (سامونز .)6 :2010 ،3نظریههای معاصر سیستم اجتماعی
و قشربندی در دو رویكرد رقابتی قرار دارند :رویكرد تئوری تضاد و رویكرد ساختاری -کارکردگرا .تفاوت اساسی بین این
دو پارادایم دربارة نقش آموزش در جوامع مدرن و علل اساسی نابرابری آموزشی است .پارسونز و شولتز ،از کارکردگرا-
ساختارگرایان برجسته ،بر این باورند که آموزش و پرورش «تعادلگر مهم» است ،زیرا میتواند فرصتهای برابر و تحرک
اجتماعی ایجاد کند (چن .)84 :2009 ،اگرچه کارکردگرا -ساختارگرایان میپذیرند که در آموزش و پرورش نابرابری وجود
دارد ،استدالل آنها این است که نابرابری آموزشی عمدتاً بهعلت تفاوت در استعداد ،نگرش ،و مسئولیت در میان تکتک
دانشآموزان به جای پیامد نواقص موجود در گسترة سیستم است .در مقابل ،تئوریپردازان تضاد مارکسیستگرا مانند
بوردیو 4و کالینز ،5بولز و گینتز 6استدالل میکنند که نابرابری اجتماعی و آموزشی نتیجة نواقص اساسی در سیستم
اجتماعی است .این نظریهپردازان آموزش و پرورش را ابزار ایدئولوژیک دولتی ،که فقط در خدمت منافع طبقة حاکم است،
درنظر میگیرند (چن .)85 :2009 ،مک دونا و فان ،)2007( 7با مطالعة بیش از صد مقاله در زمینة دسترسی به آموزش
عالی ،عوامل تأثیرگذار در ورود به آموزش عالی را در سه سطح مطرح کردند .1 :فردی؛  .2مؤسسهای؛  .3زمینه .سطح
فردی نشاندهندة این است که چگونه موانع دسترسی به آموزش عالی ممكن است در شرایط و ویژگیهای افراد ،از قبیل
موقعیت اقتصادی و اجتماعی یا پسزمینههای تحصیلی ریشه داشته باشد .سطح مؤسسهای نقش مدارس و کالجها در

1. Rawls
2. Cheng
3. Samons
4. Bourdieu
5. Collins
6. Bowles and Gintis
7. McDonough and Fann
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شكلگیری انتخاب و ارائة اولویت پذیرش است .سطح زمینه اشاره دارد به شبكة پیچیدهای از عوامل که افراد و سازمانها
و تعامالت بین سازمانی را درگیر میکند (مک دونا و فان .)20 :2007 ،مسئلة نابرابری موجود در نظام آموزشی را میتوان
از سه دیدگاه بررسی و مطالعه کرد .1 :از نظر دسترسی به /یا برخورداری از آموزش؛  .2از نظر منابعی که بهعنوان
نهادههای نظام در اختیار نظام آموزشی قرار گرفته است؛  .3از نظر عملكرد نظام (متوسلی و آهنچیان.)28 :1390 ،
موسوی و حسنی ( )1390درجة توسعهیافتگی و محرومیت مناطق بیستوچهارگانة آموزشی استان آذربایجان غربی را
با استفاده از  72شاخص بررسی کردند .سامری و همكاران ( )1394نابرابری آموزشی بین مناطق بیستوچهارگانة
آموزشی استان آذربایجان غربی را با استفاده از شاخصهای مختلف آموزشی بررسی کردند .زیاری ( )1383با استفاده از
 33شاخص آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان یزد را از طریق مدل تحلیل عاملی رتبهبندی کرده است .دربان
آستانه و همكاران ( )1395نابرابری آموزشی را در بین شهرستانهای مرزی کشور نسبت به مرکز مورد بررسی و تحقیق
قرار دادند .مسعودی و جواهری ( )1382در تحقیقی نشان دادند که نابرابری بین استانهای مختلف کشور از لحاظ
دسترسی به آموزش عالی وجود دارد .بارهیم و شاویت )2013( 1در تحقیقی دریافتند که در  24کشور اروپایی نابرابری
دسترسی به آموزش وجود دارد .آگراول )2014( 2در پژوهشی به بررسی نابرابری فرصتهای آموزشی در هند طی
سالهای  2004-1983پرداخت .نتایج بیانگر نابرابری فرصتهای آموزشی طی سالهای موردمطالعه است .نكات و
همكاران )2014( 3در پژوهشی نشان دادند که نابرابری در فرصتهای آموزشی در کشور ترکیه وجود دارد .باتوجهبه
مطالعات انجامگرفته ،عواملی که در دسترسی به آموزش عالی مؤثرند و موجب نابرابری فرصتهای دسترسی به آموزش
عالی بین مناطق مختلف میشوند عبارتاند از :عوامل فردی -خانوادگی؛ آموزشی؛ سیستم پذیرش؛ و توسعهیافتگی
منطقهای (چو و پارک2016 ،4؛ مولن2010 ،5؛ ووکاسویچ و ساریكو2010 ،6؛ نوغانی و همكاران1390 ،؛ سامری و
همكاران.)1394 ،

منطقةموردمطالعه 
استان آذربایجان غربی یكی از  31استان ایران است و مرکز آن شهر ارومیه است .استان آذربایجان غربی بدون احتساب
دریاچة ارومیه با وسعت  37412کیلومتر مربع بین  44درجه و سه دقیقه و  24دقیقة طول شرقی و  36درجه و  5دقیقه تا
 39درجه و  46دقیقة عرض شمالی در شمال غرب ایران واقع شده است (سالنامة آماری استان آذربایجان غربی:1394 ،
 .)28استان آذربایجان غربی دارای  17شهرستان است و براساس سرشماری سال  1395جمعیت آن برابر با 3265219
نفر است .در مطالعة حاضر همة  17شهرستان استان پژوهش شده است (نقشة .)1

1. Bar Haim and Shavit
2. Agrawal
3. Necat et al.
4. Choi and Park
5. Mullen
6. Vukasovic and Sarrico
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نقشة.1
منبع:مطالعاتمیدانینگارندگان 1397،

روشپژوهش 
تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است .از نظر شیوة جمعآوری اطالعات توصیفی -تحلیلی و به شیوة
اسنادی و پرسشنامه انجام شده است .جامعة آماری پژوهش شهرستانهای استان آذربایجان غربی است .در جمعآوری
آمار و اطالعات بهطور اسنادی و پیمایشی از آمار کنكور سراسری  1395استان ،آمار  1395آموزش و پرورش استان،
سرشماریهای عمومی نفوس و مسكن  ،1395سالنامة آماری  1394استان ،اطالعات رایانهای مرکز آمار ایران ،و
پرسشنامه استفاده شده است .برای اجرای محاسبات از نرمافزار  ،GIS ،SPSSو

Excel

استفاده شده است .روشهای

تجزیه و تحلیل دادهها عبارتاند از :تاپسیس و روش وزندهی آنتروپی؛ ضریب پراکندگی :تحلیل رگرسیون؛ تحلیل مسیر؛
و شبكههای عصبی .با مرور مبانی نظری و جمعبندی نتایج تحقیقات انجامیافته در رابطه با نابرابری دسترسی به آموزش
در این تحقیق ،چهار دسته شاخص تدوین شد که برای بررسی نابرابری فرصت دسترسی به آموزش عالی بهصورت
مقایسهای بین شهرستانها استفاده شده است (جدول .)1
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شاخصهایمورداستفادهدرتحقیق 

جدول.1سیستم
منبعنابرابریفرصتدسترسی 
فردی و خانوادگی

آموزشی

توسعهیافتگی جغرافیایی

سیستم پذیرش
منبعمحاسباتنگارندگان 1397،

شاخصها 

 .1وضعیت اجتماعی -اقتصادی .2 ،میانگین سرمایة فرهنگی خانواده .3 ،میانگین آرزوهای تحصیلی والدین .4 ،میانگین
حساسیت تحصیلی والدین .5 ،میانگین عزت نفس دانشآموزان .6 ،میانگین امید به آینددة داندشآمدوزان .7 ،میدانگین
آموزش سایه .8 ،تعداد اعضای خانواده
 .1نسبت کالس به دانشآموزان مقطع دبیرستان در منطقه .2 ،تعداد مدرسة دبیرستان برای هر  100نفر دانشآمدوز در
مقطع متوسطه در منطقه .3 ،تعداد نمازخانه به  1000نفر دانشآموز در منطقه .4 ،تعداد سالن ورزشی به ازای  1000نفر
دانشآموز در منطقه .5 ،تعداد کتابخانه به  1000نفر دانشآموز در منطقه .6 ،سرانة فضای آموزشی برای هر دانشآموز،
 .7نسبت دانشآموز دختر به پسر در مقطع متوسطه در منطقه .8 ،نسبت کتاب به دانشآمدوزان در مقطدع متوسدطه در
منطقه .9 ،نسبت دانشآموزان دختر به کل دانشآموزان در مقطع متوسدطه .10 ،نسدبت داندشآمدوزان پسدر بده کدل
دانشآموزان در مقطع متوسطه ،نسبت معلم به دانشآموزان دبیرستان در منطقه .11 ،نسدبت معلمدان فدوقلیسدانس و
دکتری در مقطع دبیرستان در  100نفر دانشآموز دبیرستان در منطقه .12 ،نسبت معلمان زن به دانشآموزان دختدر در
مقطع دبیرستان منطقه .13 ،نسبت کارمند به دانشآموز به ازای هر  100دانشآموز در مقطع دبیرستان در منطقده.14 ،
نسبت مدیران زن به کل مدیران منطقه .15 ،نسبت مدیران زن فوقلیسانس و باالتر به کل مدیران منطقه .16 ،نسبت
مدیران منطقه به تعداد کارمندان منطقه .17 ،نسبت اعتبارات عمرانی به تعداد دانشآموزان دبیرسدتان هدر منطقده.18 ،
نسبت هزینة سرانة دانشآموزی به تعداد دانشآموزان دبیرستان در هر منطقه .19 ،میانگین احساس با عدل و انصداف،
 .20میانگین ادراک حمایت .21 ،میانگین ارتباط با کادر مدرسه .22 ،میانگین کارآمدی معلم .23 ،معددل داندشآمدوزان
سال آخر متوسطه در هر منطقه .24 ،ضریب پوشش تحصیلی دورة دبیرستان در هر منطقه .25 ،ندر ارتقدای پایده در
مقطع آخر متوسطه .26 ،میانگین انگیزش نسبت به مدرسه .27 ،میانگین تعلدق بده مدرسده .28 ،میدانگین خودپنددارة
تحصیلی.
 .1معكوس بعد خانوار .2 ،درصد باسوادی جمعیت .3 ،تعداد صندلیهای سینما به ازای هر  10000نفر جمعیت .4 ،تعداد
کتابخانههای عمومی به ازای هر  100000نفر جمعیت .5 ،تعداد کتاب کتابخانههای عمدومی بده ازای هدر  1000نفدر
جمعیت .6 ،تعداد چاپخانه به ازای هر  100000نفر جمعیت باسواد .7 ،گنجایش سالنهای نمایش به ازای هدر 10000
نفر جمعیت .8 ،تعداد تخت مؤسسات درمانی به ازای هر  100000نفر جمعیت .9 ،تعداد مراکز بهداشتی -درمانی به ازای
هر  100000نفر جمعیت .10 ،تعداد خانههای بهداشت روستایی به ازای هدر  10000نفدر جمعیدت .11 ،تعدداد مراکدز
پرتوانگاری به ازای هر  100000نفر جمعیت .12 ،تعداد مراکز توانبخشی به ازای هر  10000نفر جمعیدت .13 ،تعدداد
پزشک عمومی به ازای هر  100000نفر جمعیت .14 ،تعداد پزشک متخصص به ازای هر  100000نفدر جمعیدت.15 ،
سرانة اراضی کشاورزی ،عملكرد (در هكتار) غالت .16 ،نسبت بهرهبدرداران کشداورزی اسدتفادهکنندده از ماشدینآالت
کشاورزی .17 ،سرانة دام سبک .18 ،سرانة دام سنگین .19 ،سرانة تولید شیر .20 ،سرانة تولید عسدل .21،تعدداد پمد
بنزین به ازای هر  100000نفر جمعیت .22 ،طول بزرگراه به ازای هر  1000کیلومتر مربع مساحت شهرستان .23 ،طول
راه آسفالته به ازای هر  1000کیلومتر مربع مساحت شهرستان .24 ،تعداد نماینددگی پسدتی بده ازای هدر  10000نفدر
جمعیت .25 ،ضریب نفوذ تلفن ثابت .26 ،ضریب نفوذ تلفن همراه .27 ،تعداد شرکتهای تعاونی به ازای هر  10000نفر
جمعیت شاغل .28 ،تعداد کارگاههای صنعتی به ازای هر  10000نفر جمعیت .29 ،میزان اشتغال .30 ،درصدد شداغالن
کشاورزی .31 ،درصد شاغالن صنعتی .32 ،سرانة مبلغ سپردههای بانكی .33 ،نسبت معلم به دانشآمدوز ابتددایی.34 ،
تعداد کالس به ازای هر  100نفر دانشآموز ابتدایی .35 ،نسبت معلم به دانشآموز راهنمایی .36 ،تعداد کالس به ازای
هر  100نفر دانشآموز راهنمایی .37 ،نسبت معلم به دانشآموز دبیرسدتان .38 ،تعدداد کدالس بده ازای هدر  100نفدر
دانشآموزش دبیرستان .39 ،نسبت دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به جمعیت  +20سدال .40 ،نسدبت
دانشآموختگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به جمعیت  +20سال .41 ،معكوس تعداد خدانوار سداکن در واحدد
مسكونی .42 ،درصد واحدهای مسكونی دارای برق .43 ،درصد واحدهای مسكونی دارای آب لولدهکشدی .44 ،درصدد
واحدهای مسكونی دارای گاز لولهکشی .45 ،درصد واحدهای مسكونی دارای آشپزخانه .46 ،درصد واحدهای مسدكونی
دارای حمام .47 ،درصد واحدهای مسكونی دارای اسكلت فلزی یا بتنآرمه.
 .1شاخص انتخاب .2 ،شاخص نابرابری جنسیتی .3 ،درصد قبولی در کنكور .4 ،ندر مشدارکت .5 ،میدانگین احسداس
عدالت داوطلبان .6 ،میانگین احساس رضایت داوطلبان .7 ،میانگین حساسیت و آمادگی داوطلبان
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بحثویافتهها 
بندیشهرستانهایاستانآذربایجانغربی 


رتبه

در این بخش شهرستانهای استان آذربایجان غربی از نظر برخورداری از شاخصهای تحقیق با استفاده از مدل تاپسیس
رتبهبندی شدهاند .از بین  17شهرستان در استان آذربایجان غربی در شاخصهای فردی و خانوادگی ،آموزشی ،و
توسعهیافتگی منطقه ،شهرستان ارومیه رتبة اول و در شاخص سیستم پذیرش شهرستان بوکان در رتبة اول قرار دارد .در
شاخصهای توسعهیافتگی منطقه و سیستم پذیرش شهرستان چالدران در رتبة آخر قرار دارد .در شاخص فردی و
خانوادگی شهرستان سردشت و در شاخص آموزشی شهرستان شوط در رتبة آخر قرار دارد .این تحقیق ،شاخصهای
تلفیقی وضعیت کلی نابرابری فرصت دسترسی به آموزش عالی را نشان میدهد .بررسی رتبهبندی شهرستانهای استان
آذربایجان غربی در شاخصهای تلفیقی نشان میدهد که شهرستان ارومیه و شهرستان چالدران بهترتیب با میزان
تاپسیس  0/9853و  0/0187بهعنوان برخوردارترین و محرومترین شهرستانهای استان آذربایجان غربی از لحاظ
شاخصهای تلفیقی فرصت دسترسی به آموزش عالی قرار دارند .با استفاده از مدل ضریب پراکندگی ،معلوم میشود
بیشترین میزان نابرابری  0/75در شاخص آموزشی و کمترین میزان نابرابری  0/46در شاخص زمینة فردی و خانوادگی
بوده است (جدول .)2
شاخصهایتحقیق 

بندیشهرستانهایاستانآذربایجانغربیازنظر

جدول .2
رتبه
نام
شهرستان 

شاخصهای


شاخصهای


شاخصهای


شاخصهای


فردی-خانوادگی 

آموزشی 

توسعهیافتگی 


سیستمپذیرش 

شاخصهایتلفیقی 


تاپسیس 

رتبه 

تاپسیس 

رتبه 

تاپسیس 

رتبه 

تاپسیس 

رتبه 

تاپسیس 

رتبه 

ارومیه

0/8782

1

0/8411

1

0/7808

1

0/8534

2

0/9853

1

اشنویه

0/4923

3

0/0545

16

0/0254

13

0/1557

15

0/3800

13

بوکان

0/3076

8

0/2428

5

0/1032

7

0/9452

1

0/3047

3

پلدشت

0/2523

15

0/0854

13

0/0197

14

0/0522

16

0/0251

16

پیرانشهر

0/2804

13

0/0946

12

0/0363

12

0/2092

13

0/497

12

تكاب

0/2697

14

0/0970

11

0/0752

9

0/3360

10

0/1249

7

چالدران

0/2117

16

0/0598

15

0/0117

17

0/0333

17

0/0187

17

چایپاره

0/3029

10

0/1181

8

0/0389

11

0/4226

8

0/0812

11

خوی

0/5937

2

0/2869

4

0/2857

2

0/8084

3

0/3350

2

سردشت

0/1606

17

0/0628

14

0/0182

15

0/2305

12

0/3527

14

سلماس

0/4401

4

0/18054

6

0/1358

3

0/4509

7

0/1747

6

شاهیندژ

0/2900

12

0/1041

10

0/0668

10

0/3257

11

0/0864

10

شوط

0/2940

11

0/0427

17

0/0176

16

0/1725

14

0/283

15

ماکو

0/3159

7

0/1120

9

0/1081

6

0/3497

9

0/0974

9

مهاباد

0/3513

5

0/6498

3

0/1102

5

0/5244

5

0/2012

5

میاندوآب

0/3660

6

0/7089

2

0/1356

4

0/5452

4

0/3026

4

نقده

0/3071

9

0/1184

7

0/0911

8

0/4607

6

0/1218

8

ضریب
پراکندگی

0/46

منبعمحاسباتنگارندگان1397،

0/75

0/66

0/65

0/73

173

فرصتهایدسترسیبهآموزشعالیوارائةمدل...

تبییننابرابریجغرافیایی

شاخصهای فرصت دسترسی به

شهرستانهای استان آذربایجان غربی به لحاظ برخورداری از 

سطحبندی 

آموزشعالی 

به لحاظ برخورداری از شاخصهای فرصت دسترسی به آموزش عالی (شاخصهای بخش تلفیقی) ،شهرستان ارومیه
برخوردار ،شهرستانهای خوی ،بوکان ،مهاباد ،و میاندوآب نیمهبرخوردار و شهرستانهای سلماس ،ماکو ،تكاب ،نقده،
چایپاره ،شاهیندژ ،شوط ،اشنویه ،پیرانشهر ،چالدران ،پلدشت ،و سردشت محروم بهشمار میروند .وضعیت برخورداری
شهرستانها براساس شاخصهای تلفیقی با استفاده از سطحبندی تحلیل خوشهای در محیط  GISدر نقشة  2نشان داده
شده است.
شاخصهایفرصتدسترسی

شهرستانهاازنظربرخورداریاز

سطحبندی

جدول.3
نامشاخص 

شهرستانهایمحروم 


هاینیمهبرخوردار 


شهرستان

شهرستانهایبرخوردار 


سلماس ،ماکو ،تكاب ،نقده ،چایپاره،
تلفیقی

شاهیندژ ،شوط ،اشنویه ،پیرانشهر،

خوی ،بوکان ،مهاباد ،میاندوآب

ارومیه

چالدران ،پلدشت ،سردشت


شاخصهایفرصتدسترسی 

شهرستانهایاستانآذربایجانغربیبراساس

سطحبندیوضعیتبرخورداری

نقشة.2

شهرستانهایاستانآذربایجانغربی 

فرصتهایدسترسیبهآموزشعالیدر

مدلتحلیلمسیرنابرابری

در این بخش با بهکارگیری تكنیکهای آماری رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر ،سعی بر آن است تا مسیرهای
تأثیرگذاری (مستقیم و غیرمستقیم) متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته بررسی شود .باتوجهبه اینكه برای تعیین اثر واقعی
هر متغیر مستقل چند همخطی باید پایین باشد ،از روش  VIFبرای تعیین وجود یا عدم رابطة چندهمخطی استفاده شد
(محمدی ،2003 ،به نقل از سامری و همكاران .)1394 ،در صورتی که مقدار  VIFکمتر از  10باشد ،نشاندهندة عدم
رابطة چندهمخطی بین متغیرهای مستقل است .نتایج بهدستآمده نیز حاکی از عدم چندهمخطی بین متغیرهای مستقل
است .ازاینرو ،اثرهای مستقیم بهدستآمده برای هر متغیر مستقل قابل اعتماد است.
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فرصتهایدسترسیبهآموزشعالی 

نمودار.1نمودارتحلیلمسیرعواملمؤثربرنابرابری

منبعمحاسباتنگارندگان 1397،
باتوجهبه مدل بهدستآمده از تحلیل مسیر ،میتوان تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم هر یک از متغیرها بر میزان
نابرابری فرصتهای دسترسی را محاسبه کرد .تأثیرهای مستقیم و غیرمستقیم و کلی متغیرهای مستقل تحقیق بر
نابرابری فرصتهای دسترسی به شرح جدول  4است.
فرصتهایدسترسیبهآموزشعالی 

جدول.4تأثیراتمستقیم،غیرمستقیم،وكلیمتغیرهایمستقلبرمیزاننابرابری
متغیرهایمستقل 

اثرهایمستقیم 

اثرهایغیرمستقیم 

اثركل 

VIF

زمینة فردی و خانوادگی

0/16

0/64

0/80

2/20

آموزشی

0/79

0/06

0/85

4/32

سیستم پذیرش

0/27

0/44

0/71

3/38

توسعهیافتگی

0/08

0/39

0/47

2/85

منبعمحاسباتنگارندگان 1397،

مطابق با جدول  ،4متغیرهای آموزشی با میزان  0/85دارای بیشترین و متغیرهای توسعهیافتگی با میزان  0/47دارای
کمترین تأثیرات بر نابرابری فرصتهای دسترسی به آموزش عالی شهرستانهای استان آذربایجان غربی بودهاند.

فرصتهایدسترسیبهآموزشعالی 

پیشبینینابرابری
مدل 

برای پیشبینی دقیق نابرابری فرصتهای دسترسی به آموزش عالی شهرستانهای استان آذربایجان غربی براساس چهار
متغیر مستقل ،از مدل شبكههای عصبی استفاده شد .از کل دادههای مورداستفاده در روش شبكة عصبی ،حدود
64/7درصد دادهها برای آموزش و حدود 35/3درصد دادهها برای آزمایش وارد مدل شد .در مدل مورداستفاده از تابع
سیگموئید برای خروجی دادهها و از تابع تانژانت هایپربولیک برای الیههای پنهان استفاده شد .برای دقت بیشتر در مدل،
دادهها نرمالسازی شد .شكل  1رابطة گرافیكی ورودی و خروجی دادهها از طریق الیههای پنهان را نشان میدهد .در
این شكل ،ارتباط دادههای ورودی و خروجی از طریق دو الیة پنهان است که الیة اول دارای دو نرون و الیة پنهانی دوم
دارای دو نرون است.
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آنهاازطریقالیههایپنهان 
شکل.1رابطةگرافیکیورودیوخروجیدادههاوارتباط 



منبعمحاسباتنگارندگان 1397،

شاخصهای ارزیابی دقت مدل شبكة عصبی حاکی از متوسط همبستگی  0/97ضریب تعیین  0/96و مجذور متوسط
خطا برای مرحلة آموزش  0/03و برای مرحلة آزمایش  0/001بوده است که نشاندهندة دقت و اعتبار مدل در پیشبینی
برابری فرصتهای دسترسی به آموزش عالی است .جدول  5اهمیت متغیرهای مستقل در پیشگویی نابرابری
فرصتهای دسترسی به آموزش عالی در بین شهرستانهای استان آذربایجان غربی را نشان میدهد که بیشترین تأثیر را
شاخصهای آموزشی و کمترین تأثیر را شاخصهای توسعهیافتگی در پیشگویی نابرابری فرصتهای دسترسی به
آموزش عالی داشتند.
جدول.5اهمیتمتغیرهایمستقل 
ناممتغیر 

اهمیت 

اهمیتنرمالشده(درصد) 


فردی و خانوادگی

0/184

43/5

آموزشی

0/423

100/0

توسعهیافتگی

0/115

27/3

سیستم پذیرش

0/278

65/7

منبعمحاسباتنگارندگان 1397،

شكل  2مقادیر واقعی نابرابری فرصتهای دسترسی به آموزش عالی را با مقادیر پیشبینیشدة شبكههای عصبی
نشان میدهد .نمودار بیانگر دقت قابل قبول مدل در پیشگویی نابرابری فرصتهای دسترسی است .شكل  3ضریب
تبیین و رگرسیون خطی بین مقادیر واقعی و پیشبینیشده را نمایش میدهد .در حالت کلی ،نتایج مدل و نمودارها و
معادالت بیانگر کارایی شبكة عصبی در پیشبینی برابری فرصتهای دسترسی به آموزش عالی بین شهرستانهای استان
آذربایجان غربی است.
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بینیشدۀنابرابری
پیش 
شکل.2نمودارمقادیرواقعیو 



منبعمحاسباتنگارندگان 1397،

فرصتهایدسترسیبهآموزشعالی 

بینیشدۀنابرابری
پیش 
شکل.3ضریبرگرسیونخطیبینمقادیرواقعیو 
منبعمحاسباتنگارندگان 1397،

نتیجهگیری

هدف برنامهریزی منطقهای رفع و کاهش نابرابری درون و بین منطقهای است .شناخت و بررسی امكانات و در پی آن
تعیین سطوح برخورداری مناطق مختلف نخستین گام در فرایند برنامهریزی منطقهای در راستای ایجاد توسعة متوازن
مناطق بهشمار میرود .آگاهی از میزان برخورداری نواحی مختلف میتواند گامی مؤثر در برنامهریزی باشد .در این راستا،
بررسی و شناخت وضعیت مناطق مختلف برای ارائة طرحها ،برنامهها ،و سیاستگذاریها ضروری است .بهکارگیری
روشهاى علمی بهمنظور بررسی و سطحبندی مناطق از حیث توسعهیافتگى در جنبههاى مختلف به شناخت میزان
نابرابریها منجر شده است و معیاری برای تالش در جهت کاهش و رفع نابرابریهاى موجود میان آنها محسوب
میشود .از آنجا که شاخصهای آموزشی در روند توسعة همهجانبه نقش بسیار محوری دارند و شرط الزم برای رسیدن به
توسعة جوامع را فراهم میآورند ،هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت شهرستانهای استان آذربایجان غربی به لحاظ
برابری فرصتهای دسترسی به آموزش عالی و شناسایی علل و عوامل نابرابری فرصتهای دسترسی به آموزش عالی و
در نهایت ارائة مدل ،راهكارها ،و پیشنهادهایی برای بهبود دسترسی مناطق مختلف استان است .نتایج رتبهبندی
شهرستانها نشان داد که از بین  17شهرستان در استان آذربایجان غربی در شاخصهای فردی و خانوادگی ،آموزشی،
توسعهیافتگی منطقه ،شهرستان ارومیه رتبة اول و در شاخص سیستم پذیرش شهرستان بوکان در رتبة اول قرار دارد .در
شاخصهای توسعهیافتگی منطقه و سیستم پذیرش شهرستان چالدران در رتبة آخر قرار دارد .و در شاخص فردی و
خانوادگی شهرستان سردشت و در شاخص آموزشی شهرستان شوط در رتبة آخر قرار دارد .در این تحقیق شاخصهای
تلفیقی وضعیت کلی نابرابری فرصت دسترسی به آموزش عالی را نشان میدهد .بررسی رتبهبندی شهرستانهای استان
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آذربایجان غربی در شاخصهای تلفیقی نشان میدهد که شهرستان ارومیه و شهرستان چالدران بهترتیب با میزان
تاپسیس  0/9853و  0/0187در رتبة اول و آخر قرار دارند .با استفاده از مدل ضریب پراکندگی معلوم میشود بیشترین
میزان نابرابری  0/75در شاخص آموزشی و کمترین میزان نابرابری  0/46در شاخص زمینة فردی و خانوادگی بوده است.
نتایج سطحبندی شهرستانهای استان آذربایجان غربی به لحاظ برخورداری از شاخصهای فرصت دسترسی به آموزش
عالی (شاخصهای بخش تلفیقی) نشان میدهد که شهرستان ارومیه برخوردار ،شهرستانهای خوی ،بوکان ،مهاباد ،و
میاندوآب نیمهبرخوردار ،و شهرستانهای سلماس ،ماکو ،تكاب ،نقده ،چایپاره ،شاهیندژ ،شوط ،اشنویه ،پیرانشهر ،چالدران،
پلدشت ،و سردشت محروم بهشمار میروند .براساس نتایج تحلیل مسیر ،شاخص آموزشی دارای بیشترین و شاخص
توسعهیافتگی جغرافیایی دارای کمترین تأثیرات مستقیم بر نابرابری فرصتهای دسترسی به آموزش عالی بین
شهرستانهای استان آذربایجان غربی هستند .نتایج پیشبینی با استفاده از شبكة عصبی نیز نشان میدهد بیشترین تأثیر
را بخش شاخصهای آموزشی و کمترین تأثیر را شاخص توسعهیافتگی جغرافیایی در پیشگویی نابرابری فرصتهای
دسترسی به آموزش عالی بین شهرستانهای استان آذربایجان غربی داشتهاند.
نابرابری در همة سطح و اشكال آن خصوصاً نابرابری منطقهای میتواند پیامدهای ناگواری در سطح خرد و کالن
داشته باشد .آموزش عالی سنگ زیربنای هر جامعه است و مقولههایی از قبیل برابری ،عدالت ،آزادی و فرصتهای
مساوی ،حقوق فردی ،و نظایر آن فقط از طریق برنامهریزی صحیح آموزشی تحقق میپذیرد .هر جا که نابرابریهای
آموزشی به حد اعالی خود برسد آهنگ توسعه نیز کاهش پیدا خواهد کرد .راهیابی به آموزش عالی باید برای افراد و
مناطقی که تاکنون دستیابی آنها به آموزش عالی با موانعی همراه بوده تسهیل شود؛ زیرا ممكن است این افراد از
تجارب و مهارتهایی برخوردار باشند که در توسعة ملی و اجتماعی کشور ارزشمند است .همچنین ،نابرابریها تأثیر ژرفی
بر دستاوردهای شغلی افراد و توسعة مناطق میگذارد .بنابراین ،چنانچه جامعهای بخواهد در جهت رشد و توسعة همهجانبه
حرکت کند ،ناگزیر است نابرابری فرصتهای آموزشی را در بین افراد و مناطق مختلف کاهش دهد .برای کاهش
نابرابری جغرافیایی فرصتهای دسترسی به آموزش عالی براساس یافتههای تحقیق راهبردهای زیر پیشنهاد میشود:
اختصاصدادن امكانات آموزشی بیشتر به شهرستانهای غیربرخوردار؛ رفع موانع توسعهیافتگی در شهرستانهای
غیربرخوردار و تالش برای باالبردن سطح توسعهیافتگی آنها؛ ایجاد سیستم آموزشی و مدرسهای مبتنی بر عدالت و
حذف نابرابریهای آموزشی و مدرسهای؛ ایجاد سیستم پذیرش عدالتمحور در آموزش عالی؛ جلوگیری از طبقاتیشدن
آموزش؛ کاهش فاصلة طبقاتی در سطح جامعه؛ اختصاصدادن سهمیة الزم برای مناطق نابرخوردار؛ و ارتقای کیفیت
آموزش مدرسهای در مناطق محروم.
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