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  هاي شهرستانموردي:  نمونۀ. پایدار آموزشی اي در توسعۀ ناحیههاي  نابرابري
  ذربایجان غربیآاستان 

  

  *1نوبخت سبحانی
  ، ایراناحد علوم تحقیقات تهرانآزاد اسالمی وریزي شهري ، دانشگاه  دکتري جغرافیا و برنامه1

  22/3/97 ؛ تاریخ پذیرش: 12/5/95تاریخ دریافت: 
  چکیده

توسعه را فرایند تحول بنیادین باورهاي فرهنگی، نهادهاي اجتماعی، سیاسی و اقتصادي بـه منظـور خلـق و    
هاي انسانی، آموزشی، اقتصادي و... ها و تواناییقابلیت هاي جدید و ارتقاي کمی و کیفیمتناسب شدن با ظرفیت

اي بیش از همه مستلزم تحول فرهنگی و ارزشی جوامع است. به بیانی دیگر اند که رسیدن به چنین مرتبهدانسته
یابد که از راه توسعۀ انسـانی  دانش و دانایی ملی، رکن اصلی توسعه است و جامعه زمانی به اهداف خود دست می

 42هـاي آموزشـی در قالـب    با هدف بررسی وضعیت شـاخص  در این راستا؛ تحقیق حاضر ه خود را هموار کند.را
غربی تدوین شـده اسـت. نـوع تحقیـق کـاربردي و روش بکارگرفتـه؛ نیـز         استان آذربایجان شاخص آموزشی در

و آمارهاي موجـود در زمینـه    يا کتابخانهبا استفاده از منابع اسنادي و  ها دادهتحلیلی است؛ گردآوري  -توصیفی 
صورت گرفته  ايتحقیق در قالب روش ویکور و تحلیل خوشه يها دادهتحلیل  موضوع تحقیق صورت گرفته است.

، 0,0342؛ که شهرستان ارومیه، خوي و نقده به ترتیب بـا امتیـاز   دهد یماز مدل ویکور نشان  است. نتایج حاصل
اند یعنی سه شهرستان مذکور به لحاظ وضعیت برخورداري از  در رتبۀ اول تا سوم قرارگرفته 0,4296و  0,2491
اسـتان قـرار دارنـد. در     يها شهرستاندیگر  نسبت به يتر مناسبآموزشی مورد استفاده در وضعیت  يها شاخص

و در وضـعیت   تـرین رتبـه   پـایین  در) 1) و چالـدران بـا امتیـاز (   0,9647( ازیـ امتدژ بـا   شهرستان شاهین مقابل
هـاي ارومیـه و خـوي بـا بیشـترین       شهرستاناي؛  هاي تحلیل خوشه قرار دارند؛ همچنین طبق یافته يتر نامناسب

هـاي   آموزشی در خوشۀ اول و فراتوسعه قرار دارنـد. در گـروه دوم، شهرسـتان    يها شاخصسهم از برخورداري از 
هاي بوکان، ماکو، میاندوآب، سلماس و مهاباد قـرار دارنـد و در نهایـت    نقده و پیرانشهر و در گروه سوم شهرستان

هاي فـرو  تانعنوان شهرس دژ، چالدران، چایپاره، سردشت و اشنویه به هاي تکاب، پلدشت، شوط، شاهین شهرستان
ی ماننـد  دهایپیشـنها  هـا  ينـابرابر و کـاهش   یآموزشـ در نهایت جهت افزایش پایـداري  برخوردار شناخته شدند. 

توسط بخـش خصوصـی و عمـومی، تقویـت فرهنـگ آمـوزش، توجـه بـه          ها رساختیزدر  يگذار هیسرماافزایش 
  محروم و غیره اشاره کرد. يها شهرستان

  
  آذربایجان غربیمدل ویکور، پایدار،  ، توسعۀیآموزش هاي شاخص کلیدي: هاي واژه

  
  1مسئله بیانه و مقدم

محافـل   مورد بحثامروزه یکی از موضوعات اصلی 
هاي مختلف  برآیند انگارهکه  است ریزي برنامه توسعه و
: 1385پـور،   دلیـر و ساسـان  زادهحسـین ( استتوسعه 

مباحـت   برانگیزتـرین  چـالش یکی از  این بحث که ؛)86

                                                             
  n.sobhani65@gmail.com نویسنده مسئول:*

از عوامـل و شـرایط    متـأثر در دنیاي امروزي است کـه  
مختلــف مکــانی، زمــانی و نیــز میــزان ارزش متفــاوت  

 اسـت مختلف در سنجش توسـعه   هاي مالكمعیارها و 
ابتـدا در   توسـعه ایـن   ).176: 1390قنبري و دیگران، (

ریکـا  مآجمهور وقت  از سوي ترومن، رئیس 1949سال 
و بعد از جنگ جهانی  )14: 1377واستیوا، ( شدمطرح 
تنها در مباحث علمـی، اقتصـادي، اجتمـاعی و      دوم نه
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 یخاصـ  المللـی جایگـاه   بلکـه در مسـائل بـین   کشوري 
)Frazier, 1997: 187 دلیـل جامعیـت و یکپارچـه     ) بـه

هــاي اقتصــادي و  بــودن در جهــت رفــع عــدم تعــادل 
فنـی،  ( استاجتماعی مناطق درون کشورها پیدا کرده 

) و هدف آن بهبود شرایط موجـود و حرکـت   2: 1382
) و Malberg,2000: 36( رفـاه در مسیر مطلوب جهـت  

حلی در جهت رفع فشارها و مشکالت کـه پیوسـته    راه
اعی و انسانی وجود هاي مختلف زندگی اجتم بین بخش

، توسـعه را  یعبارت به). Storper,2006: 20( استدارد، 
ن آ جانبـه دانسـت کـه در نتیجـۀ     همـه ایند توان فرمی
برداشـتن عوامـل    بایست جامعه به سـمت از میـان   می

ــعه ــن توس ــاري،   ( یافتگی ــر، بیم ــنگی، فق ــد گرس مانن
پـذیري، اجتمــاعی و بیکـاري) حرکـت کــرده و     آسـیب 

  ).16: 1372باغیان، قره( گرددمنجر به پایداري جوامع 
بشـري ابعـاد    با ظهور مشـکالت جدیـد در جامعـۀ   

مختلفی از توسعه در سرتاسر جهان مطرح گردیـد کـه   
. ایدار اسـت پ ترین این مباحث، ایدة توسعۀیکی از مهم

مفهـوم   آن درتولد یافت کـه   1980در دهه ریه این نظ
ـ     هـاي  نشسازگاري واقعی اقـدامات جوامـع انسـانی، کُ

 درمحیطی که مـردم   متقابل محیطی و ماهیت ساخت
). ایـن  3:1378 الیوت،( استکنند نهفته زندگی می آن

 ازریـزي  نظریه در پی شکست مکاتـب مختلـف برنامـه   
عـدم توانـایی بـه     مدرنیسـم و پسامدرنیسـم در   جملـه 

 سـت یز طیمحـ مخرب بـر   آثارشرایط مطلوب زندگی و 
اي و محلـی پـا بـه عرصـه وجـود      جهانی ملـی منطقـه  

 واژة از متعددي . تعاریف)371: 1380 ،زیاري( گذاشت
 برخـی  کـه  حـالی  در. ارائه شده است پایداري و توسعه

 منابع حفظ جهت انسان توانایی با ارتباط در را پایداري
 از حـد  از بـیش  نکـردن  استفاده و دسترس در طبیعی

 تعریـف  داشـت  خواهنـد  کمبود آینده در که منابع این
 رابطـه  در را ایداريـــــــ پ نیـز  دیگـر  برخی. کنندمی

 تنهـا  که )Attah,2010:4( اندکرده تعریف سیاست اــب
 زمینـۀ  در ملـی  اقتصـاد  پیشـرفت  بـراي  ممکن مبناي
 ,Kankovskaya( اسـت  جهانی انسان مشکالت تعمیق

 تـوان نمـی  را پایدار توسعۀ بر همین مبنا، ).2016:449
 قانـــــ محق. کـرد  قلمـداد  توسـعه  فکري ستون بدون

 معرفـی  سـت یز طیمح و اجتماع اقتصاد، را هاستون این

هـدف   و )Jilcha and Kitaw, 2017: 372( انـد کـرده 
 هـا این ستون ادغام نحوة بر ، تمرکزپایدار توسعۀاصلی 

 شــودمــی تعریـف  )ســتیز طیمحـ  و اجتمــاع اقتصـاد، (
)dariah and et al, 2016:160.(  

از طرفی دیگر، توسعه باید طوري باشد کـه عـالوه   
 )Hadder, 2000: 34( یاجتماعبر رشد همراه با عدالت 

 هـاي  قابلیتاز  منطقه میزان برخورداري دهندة و نشان
ــی ــف طبیع ــره  ،مختل ــزان به ــدي از  اقتصــادي و می من

میرمحمدي، ( باشدها  آنامکانات و چگونگی استفاده از 
 هـاي مکان و ها زمان در توسعه که از آنجایی .)9: 1386

 صــورت یکسـان  صـورت  بــه کشـورها  در بـین  مختلـف 
 در ايمنطقـه  هاينابرابري مقیاسی هر است، در نگرفته

 مختلف هايشاخص زمینۀ در و است کشورها زیاد این
 سـایر  بـه  نسـبت  ممتـازتري  موقعیـت  ايمناطق ویـژه 

 ۀاساس، مطالعـ  این بر). 5:1387موالیی،دارند (مناطق 
اي  پدیـده  عنوان بهاقتصادي، اجتماعی و ... هاي  نابرابري

بـا   و رفـع آن  )Lees, 2010 & UNDP,2010( ریـ فراگ
اي  پایدار یکی از اقدامات ضروري و پایـه  ۀرویکرد توسع

رشـد   تـأمین ریـزي و اصـالحات در جهـت     براي برنامه
اقتصادي همراه با عـدالت اجتمـاعی و اصـالح آرایـش     

 مطالعــۀ لـذا  اسـت؛ اي  فضـایی اقتصـاد ملـی و منطقــه   
 در سیاسی و فرهنگی اجتماعی، هاي اقتصادي، نابرابري

یـا   جغرافیـایی  مناطق نیز و اقوام قشرها، ،ها گروهمیان 
و  ضـروري  کارهـاي  از یکـی  کشـور،  یک در تقسیمات

 نـــتأمی جهت در اصالحات و ریزيبرنامه براي ايپایه
پورمحمـدي و  اسـت (  اجتماعی عدالت و اقتصادي رشد

 و بررسـی که اهمیت این امر بـا   )16: 1391همکاران، 
هـا و تنگناهـاي آن    وضعیت هر منطقه، قابلیت شناخت

: 1389خلیلی، ( شود روشن میاي  ریزي ناحیه در برنامه
آن، نوعی ضـرورت،   ضعف واطالع از نقاط قوت  تا )73

 بنـابراین  ؛شـود  و برنامـه محسـوب    هـا  طرحجهت ارائه 
هاي اقتصادي، اجتمـاعی، فرهنگـی،    استفاده از شاخص

معیار مناسب هـم بـراي تعیـین     تواند میبهداشتی و... 
جایگاه آن نـواحی و همچنـین عـاملی در جهـت رفـع      

خود براي نیـل بـه رفـاه     به مبتال هاي تنگنامشکالت و 
 ۀاجتماعی جهت رسیدن بـه توسـع  اقتصادي و سالمت 

  ).1: 1382موسوي،( باشدپایدار 
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 هــاي مهــم اجتمــاعی کــه بــراي یکــی از شــاخص
 آموزشـی شاخص دارد سنجش وضعیت جامعه اهمیت 

اجتمـاعی، شـغل،    تأمینهاي  است که در کنار شاخص
. شـود  مـی بهداشت و... در مبحث عدالت اجتماعی ذکر 

انسانی مطرح شـد   ۀوسعدر اواخر قرن بیستم شاخص ت
لـد،  امید به زنـدگی در بـدو تو  ( اریمعسه  اساس برکه 

برابري قـدرت   اساس برشاخص آموزش و درآمد سرانه 
کریمیـان بسـتانی و اقبـالی،    ( شـود خرید) محاسبه می

 ایــن در). 1: 1392، اکبــري وو طیفــوري  182: 1390
سـاز در جوامـع    موزش نقش اساسی و سرنوشـت آ، بین 

مختلف اقتصـادي،   هاي زمینهبشري داشته و بر ابعاد و 
عامـل   توانـد  مـی گذاشـته و   تـأثیر فرهنگی و اجتماعی 

رشد و توسعه هر چه بیشتر جامعه بـه سـمت عـدالت    
این عامل به  ).105: 1386 ،جعفر سرخ( شوداجتماعی 

نحوي مهم است که سازمان ملل براي سـنجش سـطح   
یکـی از سـه ارکـان     عنـوان  بهآموزش را  یافتگی توسعه

کریمیـان  ( اسـت قـرار داده   تأکیداساسی جوامع مورد 
  ).93: 1389رجبی، و  بستانی

در طبق آمار بانک جهـانی بـاالترین میـزان سـواد     
 استکشورهاي خاورمیانه، شامل کشور قزاقستان  انیم

هاي چـین  و کشور را دارد 9کشورها نمره  انیدر مکه 
بـق  انـد. ط  گرفتـه هاي بعدي قرار در رتبه و عربستان...

 تـا  2006 سـال کشور ایـران نیـز از    این بانکاطالعات 
گرفتـه اسـت.    شیدر پرو به بهبودي را  تیوضع 2016

ــوادي   ــزان باس ــدر امی ــالدر  رانی ــین  در 2006 س ب
بوده اسـت کـه    6,51 شدهگیري ي مورد اندازهکشورها

در  ت.اسـ  دهیرسـ  7,11این میـزان بـه    2008 سالدر 
اسـت امـا    دهیرس 7ی کاهش به با اندک زین 2010 سال
 يها سالي نسبت به تر مطلوب تیوضع 2016 سالدر 
. رسـیده اسـت   8,8و ایـن میـزان بـه     تداشته اسل قب

د. همـان  دهـ  یم) این آمار را به وضوح نمایش 2شکل (
کشور ایـران در   میکن یمکه در نقشه هم مشاهده  طور

بین کشورهاي خاورمیانـه از نظـر سـطح باسـوادي در     
ــه   ــرار گرفتـــ ــوبی قـــ ــعیت مطلـــ ــتوضـــ  اســـ

)www.worldbank.org(.  

  

  )2010 : بانک جهانی،مأخذ(یانه خاورمیان کشورهاي در مزارش بانک جهانی از سطح سواد گ: 2شکل 
 

 ۀهـاي توسـع  که آموزش نیز از مؤلفها توجه به اینب
رود، پـس آمـوزش بـه طـور عـام و      پایدار به شمار مـی 

تواند نقش مؤثري در میبه طور خاص  وپرورش آموزش
بـه   وپـرورش  آمـوزش  درواقعپایدار داشته باشد.  ۀتوسع

تـرین نهـاد در جامعـه شـرط اصـلی و      عنوان زیربنـایی 
 یوسـفی، ( اسـت کشـور   جانبـه  همهتردیدناپذیر توسعه 

ــاوجود). 1:1393 ــن شــاخص،   ب همــواره  اهمیــت ای
هــاي  موزشــی در بــین ردهآهــایی در ســطوح  رينــابراب

اجتماعی و مناطق در هر کشـوري   يها گروهجنسیتی، 
 لـذا مسـئلۀ   ؛)Cristina& Gomes, 2002( داردوجـود  

عنوان راهبـرد عـدالت    مهم در توزیع عادالنه امکانات به
اجتماعی، چگونگی توزیـع خـدمات در بـین نـواحی و     
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راسـتا بـراي    این) در 97: 1379هاروي، است (مناطق 
نظمــی در   هــا و بــی  ریختگــی  جلــوگیري از درهــم 

 یآموزشـ هاي اجتماعی، اقتصـادي، فرهنگـی و    شاخص
ریـزي خاصـی    ) باید برنامـه 84: 1389زمانی کوخالو، (

صورت بگیرد که این کار فقط با تلفیق موارد متعدد در 
ــاس ــی    مقیـ ــت مـ ــه دسـ ــف بـ ــاي مختلـ ــآ هـ  دیـ

)Marcotullio,2001: 577.( اهمیت آموزش  با توجه به
 تحلیل و بررسـی  در این پژوهش به در پایداري توسعه،

در آموزشی  يها شاخصوضعیت  اي هاي ناحیه نابرابري
 غربــی پرداختــه شــده اســتاســتان آذربایجــان ســطح

 ايـــهشهرستان بین اــهنابرابري و هاتفاوت همچنین
ــر ــتان از نظـ ــطح وضـــعیت اسـ ــورداري از و سـ  برخـ

آموزشی از نظر میزان برخورداري امکانـات   هاي شاخص
این استان به علـت موقعیـت   مذکور مطالعه شده است. 

گیري آن در مرزهـاي  استراتژیک خود در منطقه و قرار
هـاي  ناامن کشور از لحاظ توسعه نسبت به دیگر استان

 در همـین راسـتا، بـراي   دیگر وضعیت نامناسـبی دارد.  
هـاي  انمشخص کـردن وضـعیت هـر یـک از شهرسـت     

تکنیک چندمعیاره ویکور استفاده شده  از موردسنجش
بـه   هـا  شهرستاناست. با استفاده از این روش، وضعیت 

مشخص شده است.  ها شاخصلحاظ برخورداري از این 
 هــاي حـاکی از آن اسـت کـه  توزیـع شـاخص      شـواهد 
استان در وضعیت نامطلوبی قـرار دارد   این در آموزشی

را از رسیدن به سـطح توسـعۀ    ها آنتواند این امر میو 
چگـونگی توزیـع ایـن     نیبنـابرا پایدار جلوگیري کنـد؛  

و  دارد اهمیـت بسـیاري   هاخدمات در سطح شهرستان
جمعیت  ۀعالوه بر دسترسی عادالن ها آنتوزیع مناسب 

پایـدار   ۀق توسـع یـ تحقۀ توانـد زمینـ  مناطق به آن، می
   باشد.

  
  و مبانی نظري ها دگاهیدمفاهیم، 

آمـایش سـرزمین را نخسـتین بـار     : سـرزمین  آمایش
کلودیوس پتی، وزیر بازسازي و مسکن فرانسه در دهـۀ  

: 1393ابداع کرد (پیشـگاهی فـرد و همکـاران،     1920
، آمایش سـرزمین را  1الدراندلی ). اندیشمندانی مانند:4

هــا بــه واحــد و کــاربري هــا یــتفراینــد تخصــیص فعال
                                                             

1. Hoz  

 داند. بر پایۀ تعریـف قه میطمشخصی از فضا در یک من
، آمـایش  "ریـزي فضـایی اروپـا   شـبکۀ نظـارت برنامـه   "

سرزمین عبـارت اسـت از رویکـرد منسـجم و فعـال از      
توسعۀ سرزمین در جهت شکل دادن به آیندة شـهرها،  

اي کـه از  گونـه تر، بـه  نواحی و مناطق جغرافیایی بزرگ
اي فراتـر رود و بـه رویکـرد    هاي توسعۀ منطقهسیاست

 ,United Nations( شـود  تر یکریزي فضایی نزدبرنامه

فلیپ المورآمایش سـرزمین را مـدیریت   از نظر  ).2008
در نهایـت   .)Hansen 1978: 5( کنـد  یمکشور معرفی 

ـ انیـز   ژان پـل الکـاز   مایش سرزمین از نظـر آ  گونـه  نی
تـرین  رسـیدن بـه مطلـوب   « کند:آمایش را تعریف می

توزیـع   ، توسـط بهتـرین شـکل   یـت توزیع ممکن جمع
اجتمـاعی در پهنـه سـرزمین     -اقتصـادي  هـاي  یتفعال

  ).Lacaze,1995» (است
اي ریزي منطقهیکی از انواع برنامه سرزمین، آمایش

 ايمنطقه و فضایی رویکردي با که  در ابعاد کالن است
 هايقابلیت به هتوج با توسعه هايتوانمندي شناخت در

هدف این  ).187:1390اصغر و ویسی، (پور است مکانی
حفظ تعادل و کـاهش عـدم تعـادل و     مفهوم بیشتر در

ز امکانـات و  مناطق به لحاظ برخـورداري ا  بندي یتاولو
 نیتـر  مطلـوب و تعیـین   )113: 1371، خدمات (غازي

 و )21:1384 (ســرور،بــرداري از اراضــی  نــوع بهــره 
فعال از توسعۀ سرزمین در جهـت  منسجم و  يرویکرد

ــکل دادن ــواحی و منــاطق      ش ــهرها، ن ــه آینــدة ش ب
هـاي  اي کـه از سیاسـت  گونـه تـر، بـه   جغرافیایی بزرگ

ریـزي  اي فراتر رود و بـه رویکـرد برنامـه   توسعۀ منطقه
ــایی  ــتفاد  ).United Nations, 2008(فض ــراي اس  ةب

مناســب و پایــدار از کلیــه امکانــات انســانی و فضــایی  
ســرزمین در جهــت بهبــود وضــعیت مــادي و معنــوي 

  ).  121:1390،بیات و همکارانشود ( تر کینزد
موضوع آمایش سرزمین، فضـا و چگـونگی    واقع در

است.  يا عقالیی آن در ابعاد ملی و منطقه یده سازمان
جنبۀ فیزیکـی و اقتصـادي    ظاهر بهاین موضوع هرچند 

و هـاي انسـانی، اجتمـاعی    دارد، اما در حقیقـت جنبـه  
. آمــایش گیــرد یمــجغرافیــایی زنــدگی مــردم را در بر

منـابع   سرزمین در پی ایجاد تعادل نواحی، اسـتفاده از 
ـ  بـین  هـا  درآمـد و فعالیـت   ۀبراي توسعه، توزیع عادالن
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 نــواحیمنــابع و  ۀنــواحی مختلــف و تأکیــد بــر توســع
هـاي  هماهنـگ قطـب   ۀو توسع اي یهافتاده و حاش عقب

توسعه و مراکز رشد اسـت. ایـن علـم توسـعۀ متعـادل      
و در قالب  نظام هماهنـگ  را روستایی مناطق شهري و 

زیربناهــا، خــدمات و تســهیالت    ۀیکپارچــه، توســع 
هـا و محـیط   منـدي اجتماعی و اقتصادي مناسب با نیاز

 Goodwin and( شـود  یشـامل مـ   طبیعـی و انسـانی   

Lambert, 2000 .( ،ــا ایــن وجــود آمــایش ســرزمین ب
ریزي، بعدي جدید بدهد که همـان  خواهد به برنامه می

هـا در  هـا و فعالیـت  یـابی انسـان  توزیع و سازمان نحوة
ــ   ــرزمین ملّ ــر س ــتسراس  Budjet & plan( ی اس

organization, 1997.(  نظـران  صـاحب اسـاس   بر این 
ها امـروزه بـدون در نظـر گـرفتن     ریزيمعتقدند برنامه

ــت  آ ــراه نیسـ ــت همـ ــا موفقیـ ــرزمین بـ ــایش سـ  مـ
)Mascarenhas, 2014اي که در نظام آموزش ). مسئله

هـا  گیرد. بررسـی  برداري قرارتواند مورد بهرهکشور می
رزمین یـک نیـاز بنیـادین در    دهد آمایش سـ نشان می

 یافتـه اسـت  ریزي آموزش عالی کشورهاي توسعهبرنامه
)Beckers et al., 2015.(  

تا چند دهۀ  "عدالت فضایی"اصطالح : عدالت فضایی
پــیش کــاربرد عمـــومی نداشــته و حتّــی امـــروزه،     

کوشند از کـاربرد صـفت   ریزان میجغرافیدانان و برنامه
جـوي عـدالت و دموکراسـی در     و فضایی براي جسـت 

جوامع معاصر جلـوگیري کننـد. اصـوالً فضـایی بـودن      
شود یـا در مفـاهیم مـرتبط    عدالت یا نادیده گرفته می

محیطـی،  دیگر مانند عدالت سرزمینی، عـدالت زیسـت  
در شهر و جامعـۀ عـادل   عدالتی شهرنشینی یا حتّی بی

عدالت فضـایی نقطـۀ    ).Soja, 2008: 1( شودجذب می
هـاي  تالقی فضا و عدالت اجتماعی است کـه بـه جنبـه   

فضایی یا جغرافیاي عـدالت نظـر دارد. عـدالت فضـایی     
در فضـاي   بـاارزش هـاي  توزیع عادالنۀ منابع و فرصـت 

ــی  ــامل م ــه را ش ــافظجامع ــود (ح ــاران، ش ــا و همک  نی
 اجتماعی علوم هايچارچوب در این مفهوم). 36:1393

. اسـت  کرده تمرکز فقرا شرایط بر ايگسترده صورت به
 رفتـار  موجـب  کـه  اسـت  مـداخالتی  تقاضاي آن هدف

ــفانه ــه منصـ ــع بـ ــرا نفـ  Dixon and( باشـــد فقـ

Ramutsindela, 2006:129.(  

 مطرح و مهم مباحث از یکی فضایی واقع عدالت در

 رضـایت  آن شـدن  برقرار صورت در که شهرهاست در

 فراهم را آرامش و آسایش با همراه یزندگ و شهروندان

 مناطق در تیجمع متعادل توزیع و پراکندگی .کند یم

 ایـن  و دارد فضـایی  عدالت در مؤثري نقش شهرنشین

 و هـا  يکاربر متوازن و متعادل توزیع طریق از تنها امر
(وارثـی   شود یم شهروندان حاصل براي يشهر خدمات

 تمـام این امر باعث خواهد شد  .)94:1386 و همکاران،
 مساوي طور  به ،کنند یم زندگی که يجا هر در ساکنان

 ,.Kunzmam,1998, p:101; Tsou et al( شـود  رفتار

 منطقه به نسبت ايمنطقه یا محله هیچ تا. )2005:425
 نداشـته  فضـایی  برتري برخورداري ازنظر دیگر محله یا

 عـالوه  به باشد؛ شده برابر رعایت دسترسی اصل و باشد
 در یتجمع میزان بهتوجه  با برخورداري ۀسران ازلحاظ

 زیادي وجـود نداشـته باشـد    اختالف شهر از منطقه هر
)Harvey, 1996:106.(  
تأکیـد بـر رشـد     :مایش سرزمین و عدالت فضاییآ

بـر   فقطریزي اقتصادي شده که برنامه اقتصادي موجب
ه بـه آثـار         اساس تولیـد و مصـرف ملّـی و بـدون توجـ

ها ارزیـابی شـود،    یتفعالمحیطی انواع کالبدي و زیست
اکنون باید توجه داشت که توزیع فضایی و جغرافیـایی  

تـرین  هاي اقتصادي و معیارهاي محیطی از مهمفعالیت
هـاي  ریـزي ارکان آمایشی است که بایسـتی در برنامـه  

قرار گیرد. در ضمن آمـایش  مکانی مورد توجه -فضایی
سرزمین، توسعۀ متعادل مناطق شـهري و روسـتایی را   

ــعۀ  در ق ــه و توس ــگ و یکپارچ ــب هماهن ــگ  ال هماهن
آمــوزش، زیربناهــا، خــدمات و تســهیالت اجتمــاعی و  

هـا و محـیط طبیعـی و    اقتصادي متناسب با نیازمنـدي 
ــانی در  ــرانسـ ــ بـ ــدیریت و  یمـ ــازمان مـ گیـــرد (سـ

 آمـایش  اصل، که این لذا پذیرش )؛2:1380ریزي،  برنامه
 و اجتمـاعی  عـدالت  برقراري مستلزم سرزمینی مطلوب
 هرچـه  هـا، نـابرابري  رفـع  و است هادر سرزمین فضایی
 آمـایش  و پایـدار  توسـعۀ  بـه  نگـرش  یـت اهم بـه  بیشتر

 شـدن  شـهري  رونـد  کـه  ییآنجـا  از افزایـد. سرزمین می
 و هـا تعـادل  عدم با توسعه  حال در کشورهاي در جهان
 کـه ي طـور  بـه  بـوده،  مواجـه  هـا قوارة سرزمینبی رشد

 عـدم  شـکل  بـه  نـاموزون  رشـد  این از حاصل ناپایداري
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و غیـره   فضایی در توزیع نامناسـب آمـوزش   هايتعادل
 دیویـد  نظـر  از). 66: 1385 نمایان شده اسـت(بوچانی، 

 باشد يا گونه  به باید مناطق در اجتماعی عدالت 1هاروي
 باشـد، تخصـیص   پاسـخگو  را یتـی جمع نیازهـاي  کـه 

 بـا  افـراد  کـه  کنـد  هدایت يا گونه  به را منابع اي منطقه
 اسـتحقاق حقـوق   بـه  نسـبت  اعتراض و شکاف کمترین

یعنـی   اجتماعی عدالت کالم  یک در و باشند مواجه خود
). 97:1379(هـاروي، "طریق عادالنـه  توزیع عادالنه از"

 الگـــوي و هـــا ینســـرزم یـــن راســـتا آمـــایشدر ا
 کـه  باشـد  نحـوي  بـه  باید ايمنطقه هاي گذاري یهسرما

 یـافتن  مسـتلزم  امر دهد. این  پاسخ را یتجمع نیازهاي
 سرزمینی نیازهاي سنجش و تعیین براي عادالنه روشی

 واقعـی  تخصیص و نیازها تفاوت میان ترتیب است. بدین
 نظـام  عدالتی سرزمینی درارزیابی میزان بی براي منابع،

بنـابراین، در نظـام آموزشـی     ؛اسـت  موجـود  ارزشـیابی 
ــی ــه    م ــراي برنام ــرزمین ب ــایش س ــوان از آم ــزي ت ری
سیاسـت رسـمی، شناسـایی     تژیک، تدوین بیانیـۀ استرا

در منـاطق   هـا  دانشگاهعیت فیزیکی براي مدارس و موق
 در حال توسعه و تسهیل در ارتبـاط مکـانی بهـره بـرد    

  ).2: 1397(خوشنیسان و ساعدي، 
 طـور   بـه بـار   پایدار را اولین واژه توسعۀ: پایدار توسعۀ

آینـده  « گـزارش  در 1987رسمی برانت لنـد در سـال   
). ایـن  16: 1378(زیـاري،   مطـرح کـرد   »مشترك مـا 

بـه خـانم    بـار  نیاولبراي  1970 مفهوم در اواسط دهۀ
). از زمـان  45: 1376(بـارو،   نسبت داده شد بارباراوارد

فراد زیـادي در ایـن   اتاکنون پایدار  توسعۀ شدن  مطرح
و چگونـه   ؟پایـدار بـه چـه معناسـت     فکرند که توسـعۀ 

بعضـی هـم اصـطالحات     ؟یافـت   دسـت توان به آن  می
 و» اکولــوژیکی« نظـر  ازپایـدار   مثـل توســعۀ  مشـابهی 

رفـاه  «و » زنـدگی پایـدار  «و » پایدار واخالقی  توسعۀ«
 نظـر  ).1385(زاهدي و نجفـی،   اند را ارائه داده» پایدار
شکلی از توسعۀ امروزي کـه  پایدار را  توسعۀ، هال پیتر

مــداوم شــهرها و جوامــع شــهري بــراي  تــوان توســعۀ
ــاي نســل ــمین  ه ــده را تض ــیآین ــد م ــی، کن ــد م  نامن

)Hall,1993: 22 .( هدف اصلی آن ارتقاء کیفیت زندگی
کیفـی و اجتمـاعی،    هـاي  شـاخص یعنی دخالـت دادن  

                                                             
1. David Harvey 

: 1385 (بیگـدلی،  رفاه و عدالت اجتمـاعی اسـت   تأمین
ــابر )؛39 ــه   ینابن ــه برنام ــهرها   هرگون ــراي ش ــزي ب ری
 صـورت پـذیرد   پایـدار  توسـعۀ بایست در چارچوب  می

). و براي رسـیدن بـه   45: 1385 و اشرفی،  نژاد یحاتم(
ــعه ــجم و یکپارچــه   آن توس ــه دراي منس هــاي  زمین

 ینقـ ( طلبـد  مـی  محیطـی  زیستاقتصادي، اجتماعی و 
 نظـران  صاحبهمچنین بسیاري از  )؛8-16: 1380،زاده

پایدار سه محور اصـلی پایـداري محیطـی،     براي توسعۀ
 انـد  پایداري اقتصادي و پایداري اجتماعی را بیان داشته

)Wals and jickly, 2002; Filho, 2000(،   بنـابراین
عدم دسترسی به هر یک از ابعاد توسعه پایـدار، سـبب   

پایـدار   ۀشدن پایداري و دوري از شـکل توسـع   ضعیف
  ).  35: 1392فر و دیگران، خوشاست(

در بـاال نیـز   کـه   طـور  همان: پایدار آموزش و توسعۀ
د مهـم نیـل بـه توسـعۀ پایـدار      یکی از ابعـا  اشاره شد،

سـاز در  . آموزش نقش اساسی و سرنوشتآموزش است
هـاي  کنـد و بـر ابعـاد و زمینـه    جوامع بشري ایفـا مـی  

گـذارد،  می ریتأثمختلف اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی 
جامعه محسـوب   تواند عامل رشد و توسعۀمی رو نیااز 

ــعه    ــه هــدف اساســی خــود را توس شــود؛ جــوامعی ک
گـذاري  اند، به امر آموزش و سـرمایه اجتماعی قرار داده

، جعفـر  در مورد نیروي انسانی توجه خاصی دارند(سرخ
رشـد و  تـوان گفـت کـه    این می باوجود). 105: 1386
 پایـدار  ۀرهاي گونـاگون در گـرو توسـع   در کشو توسعه

ــه  آموزشــی ــد  آنآن کشورهاســت، دســتیابی ب نیازمن
ریزي در هر یـک از سـطوح اقتصـادي، سیاسـی،     برنامه

به عنوان یکی  انسان .اجتماعی، فرهنگی و انسانی است
پایدار در مرکز توجه است و نیاز به  ۀهاي توسعاز مؤلفه

تـرین  آموزش دارد. در واقع آموزش به عنوان زیربنـایی 
 همـه  ۀمعه شرط اصلی و تردیدناپذیر توسـع نهاد در جا

اي دوسـویه  ۀرابطـ  هکشور است. آموزش و توسع ۀجانب
ه اسـت؛ از  سو آموزش بسترساز توسعباهم دارند، از یک

تحـول اساسـی در نظــام    ۀسـویی دیگـر، توسـعه الزمـ    
اي کـه بـه   لذا، ضرورت دارد هر جامعـه  ؛آموزشی است

متعـادل  اندیشـد، آمـوزش مطلـوب    پایـدار مـی   ۀتوسع
را آموزش عالی اي در زمینۀ هاي منطقهنمودن نابرابري
بـه   ).1393(یوسفی، هاي خود قرار دهددر رأس برنامه
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آموزش براي  هاي به دست آمده در زمینۀرغم موفقیت
التعلیم سوادان بزرگسال و کودکان واجبمه، شمار بیه

هـاي تـالش   خارج از مدرسه گواهی است بـر ضـرورت  
ــه و    ــت بیشــتر(بابادي عکاش ــه کمی ــتیابی ب ــراي دس ب

اسـت   جـایی  تاهمین این امر  ).290: 1390همکاران، 
تحـت عنـوان  توسـعه     21دستور کار  36 فصل درکه 

سطح آگـاهی بـه اهمیـت و نقـش      بردن باالآموزش و 
 است(علوي مقدم و شده  اشارهآموزش در توسعه پایدار 

ــاران، همچنــین مجمــع عمــومی    )،168:1387 همک
را  2014-2005 هاي سال، 2002سازمان ملل در سال 

پایدار نام نهـاد. فعالیـت ایـن     دهه آموزش براي توسعۀ
است. وظیفه ترویج  شده آغاز رسماً 2005دهه از سال 

پایدار ملـل متحـد    برد دهۀ آموزش براي توسعۀو پیش
مزبـور   است. از آغاز دهۀ شده  گذاشتهیونسکو  عهده بر

هـاي  تاکنون، نظر به اهمیت ایـن موضـوع بـراي نسـل    
بـه بحـث و بررسـی نیازهـا،      الملـل  بـین آینده، جامعـه  
پایـدار   ف اصـلی آمـوزش بـراي توسـعۀ    مفاهیم و اهدا

هـاي منتشـر شـده بـه     از جمله اعالمیه .است پرداخته
  موارد زیر اشاره نمود:

o مشـارکت ) بـا تمرکـز بـر،    1990( تالورس اعالمیه 
 واکـنش  بـراي  منـابع  بسـیج  در هـا  دانشگاه سايرؤ

 .پایدار توسعه هايچالش به نشان دادن
o ــا 1991( هالیفــاکس اعالمیــه ــادا ب ) در کشــور کان

 تحقـق  در دانشـگاه  جوامع آفرینی تمرکز بر، نقش
 .المللیبین و ملی ملی، سطوح در پایدار توسعۀ

o نحوة بینیپیش) با تمرکز بر، 1993( کیوتو اعالمیه 
 .ها دانشگاه اندازچشم سند در پایدار دانشگاه تحقق

o بـا   اروپـا ) در 1994( در سـال  کوپرنیکـوس  منشور
 هــب تخصصی خدمات ارائه فناوري، انتقال بر تأکید

 هايبخش رــدیگ با مشارکت و همکاري...  جامعه،
 داريـایـــپ به دستیابی براي هاملت دیگر و جامعه

 .اکولوژیکی
o بـا تمرکـز بـر    1997( در سال تسالونیکی اعالمیه (

ــارکت دادن ــام مشـ ــانذي تمـ ــگاه نفعـ  در دانشـ
ــمیم ــري تص ــاگی ــت و ه ــان ماهی ـــرشت می  ايهــ

ـــتوسع ــدار ۀــ ــر،( پای ــت، فق ــوق جمعی  بشــر، حق
 .)فرهنگ و بهداشت

o حمایـت براي  المللیبین) 2000( لیونبرگ اعالمیه 
 .پیشین هاياعالمیه مفاد سازيپیاده از

o علم، ترکیبکید بر ) نیز با تأ2002( اوبونتو اعالمیه 
 .پایدار توسعۀ تحقق براي آموزش و فناوري

o بـراي   اروپـا نیـز در   )2003( در سـال  گراز اعالمیه
ــب ــگاه ترغی ــا دانش ــه ه ــاده ب ــازيپی ــور س  منش

 دوره براي سیاستی چارچوب تدوین و کوپرنیکوس
 .پایدار توسعۀ براي آموزش دهۀ از قبل

o  بـا تمرکـز بـر    2008( سـاپورو  اعالمیـه در نهایت (
 پایـدار  توسـعۀ  تحقق قبال در ها دانشگاه مسئولیت

)Faghihimani, 2012; Relatore & Laureando, 
2012(.  

محققان نیز بر این نکتـه توافـق دارنـد کـه اسـاس      
، نظـام آموزشـی   سـاالر  شایستهموفقیت در یک جامعه 

 ).Kerckhoff, 1995; Ganzeboom et al., 1991( است
با انواع افـراد جامعـه و سـایر     ها سازمان گونه اینچون، 

ــازمان ــا سـ ــ هـ ــدت داردارتبـ ــگ و بلندمـ  اط تنگاتنـ
از  ینابنـابر  )؛76: 1387رودپشتی، میرغفوري،  (شفیعی

 گیـري  انـدازه معیاري در جهـت ارزیـابی و    عنوان بهآن 
(ازکیـا و   شـود  مـی جوامـع اسـتفاده    پیشرفت و توسعۀ

 گــذاري درسـرمایه  یبـه عبــارت ). 120: 1388غفـاري،  
ملی اسـت و هـر کشـوري     گذاري سرمایهآموزش نوعی 

ري نماید، بدون شک از رشد که در این راه تالش بیشت
ــعۀ ــتري   و توس ــی بیش ــاعی و فرهنگ ــادي، اجتم اقتص

: 1393پروین و دیگـران،  برخوردار خواهد شـد(  درآیند
ــابر )؛107 ــوزش ابن ــهین آم ــط  ن ــکده و  فق در پژوهش
زنــدگی  هــاي عرصـه در تمــامی  بلکـه،   هــا شـگاه یآزما

عــاملی اســت کــه مــردم را در  حضــوري فعــال دارد و
 کنـد  میتر  و اخالقی باسوادترجوامع مختلف هوشیارتر، 

بشـري اسـت و    هـاي  آرمـان حامـل برتـرین    رو این ازو 
 تـرین ابـزار در مسـیر نیـل بـه توسـعۀ       حیاتی درنتیجه

). در شـکل  1389(رفیعی و لطفی، شود میپایدار تلقی 
  است دادهشان ننیز اهمیت این امر را به وضوح  1
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 ومنبع: کاشانی ؛ توسعه درروند نقش آموزش :1شکل 

  82: 1392پور، رستم
از اهـداف اصـلی   : اي در توسـعه هاي ناحیهنابرابري

اي اسـت  گذاري جامعهیک حکومت دموکراتیک، بنیان
که در آن ساکنان از لحاظ فکري، اجتماعی، سیاسـی و  

 در مقابل، تمایل ).Marwala, 2007( قدرت برابر باشند
 رشد هاينرخ هــــــب نیل در محلی مقامات و هادولت

 منـاطق  و هـا بخش شودمی باعث معموالً باال، اقتصادي
 بـه  و باشـند  برخوردار منظور این براي بیشتري توان از

 در که بیشتري نفوذ یا و طبیعی هايبرخورداري دالیل
 وانـعن به اند،داشته گذاريسیاست و ریزيبرنامه مراکز

 زادهحسـین ( گیرنـد  قـرار  توجـه  مورد برگزیده مناطق
هاي کشورهاي در حال یکی از ویژگی ).64:1380دلیر،

ها و عدم تعادل توسعه، تمرکز شدید جمعیت و فعالیت
فضایی در برخورداري از امکانات اسـت. طبـق ویژگـی    

اي از امکانـات و جمعیـت در   این کشورها، بخش عمده
یابـد و سـایر منـاطق در    یک یا چند نقطه تمرکـز مـی  

اي و نابرابري ناحیهماند و در نتیجه منجر به حاشیه می
). 30: 1388گردد(پورمحمـدي و زالـی،   اي مـی منطقه
ن در جریان توسعه، نابرابري و فاصـله را زیـاد   ازنبود تو

نوان مـانعی در برابـر مسـیر توسـعۀ ملـی      نموده و به ع
 1). میسـرا 2: 1391نیا و شالی، عمل خواهد کرد(توکلی

 حوزه رــه در« که کندمی بیان گونهاین را موضوع این
 از آن،انـدازة   گـرفتن  نظـر  در بـدون  ملی، فرو ناحیه یا

 زندگی، تــکیفی و ديـــعوای هايظرفیت درآمد، نظر
 ودــــ وج گروهـی  - میـان  و فردي - میان هاییتفاوت

 و تـاریخی  هـاي ریشـه  اسـت  ممکن هاتفاوت این. دارد

                                                             
1. R. P. Misra 

ــی ــته فرهنگ ــد، داش ــا باش ــمتی ام ــز قس ــی نی  از ناش
 هـر  مختصـات  که است اجتماعی طبقات هاي مناسبت

 کنـد  یمـ  تبیـین  توزیـع  و تولید دورة در را گروه و فرد
  ).  134:1389 (جمالی و همکاران،

در راه توســعه تــالش  يهــر کشــور کــهییاز آنجــا
 یـک به  يامنطقه ۀتوسع يهايکند و کاهش نابرابر یم

 شـده اسـت   یلتبـد  هـا  آن یاسـت س در یديمسئله کل
)Goletsis & Chletsos, 2011:174(  ــن و کشــف ای

اي که در اثر توزیع نامناسب منابع و هاي ناحیه نابرابري
دانان آید، هدف بسیاري از جغرافی وجود می امکانات به

ریـزي   پردازان برنامـه  ریزان شهري بوده و نظریهو برنامه
شهري را به ارائه فرضیاتی پیرامـون پیـدایش نـابرابري    

داشـته   آموزشـی) وا  مـثالً ( در توزیع امکانات و خدمات
 ,arbakaf, 2008:28; hanik, 2007: 17; miller( است

1999:1; Blau, 1982 مطالعـات  و موجـود  ). شـواهد 
 دهـد مـی  نشان مختلف مناطق یافتگی توسعهبه  مربوط

سیسـتم   اصـلی  هـاي چـالش  از یکـی  نوع نـابرابري  این
 آن رود کـه بـراي کـاهش   مـی  شمار به وپرورش آموزش
 نـواحی  در و امکانـات  منـابع  متناسـب  توزیـع  به منوط

 تغییـرات  ایجـاد  آموزشی در يها دستگاه توان و مختلف
 اي اسـت هـاي ناحیـه  نـابرابري  از کاسـتن  بـراي  اساسی

  ).106: 1394(سامري و همکاران، 
  

  تحقیق پیشینه
نقـش آمـوزش در    زمینـۀ  درتاکنون تحقیقاتی که 

یـا  ، بسـیار کـم و   انجام گرفتـه  تحقق امر توسعه پایدار
مستقیم و  صورت بهناچیز بوده است و مطالعاتی خیلی 

غیرمستقیم صورت گرفته  کـه در ادامـه بـه برخـی از     
پایـدار   زمینۀ آموزش و توسعۀ در شده  انجامتحقیقات 
  اشـاره  نـواحی  وهاي توسعه در میان منـاطق  و شاخص

  است. شده
ا اي بـ در مقالـه  1392ر سـال  پور دکاشانی و رستم

تـرین ابـزار در مسـیر    ، حیـاتی وپـرورش  آموزش«عنوان
بــه بررســی نقــش آمــوزش در ابعــاد   »پایــدار توســعۀ

 وظیفۀایشان  نظر از. اند پرداختهگوناگون توسعه پایدار 
ابـزار و وسـایل    تـأمین سـازي و  اساسی آموزش، انسان

بنــابراین آمــوزش  اسـت؛  آینــدههـاي  الزم بـراي نســل 
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شـود.  یکی از بهترین راهکارهـا محسـوب مـی    عنوان به
اي بــا  نیــز در مقالــه )1392( و همکــارانش زاده عیسـی 
 وضـعیت هاي توسـعه و   تحلیل فضایی شاخص«عنوان 
پرداختـه و  » نماگرهاي آن در استان خوزسـتان  سنجی

 هـاي  شهرسـتان درصـد  65به این نتیجه رسـیدند کـه   
استان در سطوح محروم و بسیار محـروم قـرار دارنـد و    

درصــد از مجمــوع شــاخص 38,57 هــا شهرســتانایــن 
ــیص داده   ــود تخص ــه خ ــی را ب ــد.  ترکیب ــتهان و  آراس

 ها دانشگاهاي با عنوان نقش مقاله در) نیز 1391امیري(
ــا  ــدار، ب هــدف بررســی نقــش  در آمــوزش توســعه پای

پایدار با روش توصـیفی و   در آموزش توسعۀ ها دانشگاه
بـراي   یپیشنهادات نهایت به ارائۀاند. درتحلیلی پرداخته

رضـایی و   انـد. پایـدار پرداختـه   نهادینه نمودن توسـعۀ 
شـاخص و   22)، در تحقیقی با اسـتفاده از  1390عطار(

از شاخص ترکیبی توسعه انسـانی سـطوح    گیري بهرهبا 
ین و اسـتان فـارس را تعیـ    هـاي  شهرستانبرخورداري 

کـه در   دهـد  مـی آن نشان  هاي یافته. و اند کردهتحلیل 
به لحاظ مجمـوع   یافته  توسعهاستان فارس، شهرستان 

 هـاي  شـاخص وجـود نـدارد و    موردمطالعه هاي شاخص
 هاي شاخصآموزشی و زیرساختی در شرایط مطلوب از 

ــد. عباســی  ــرار دارن ــر ق ــه1388( دیگ ــه  ) در مقال اي ب
ت شهري در مناطق شـهر  بررسی توزیع فضایی خدما«

که شـهر شـیراز    دهد میپرداخته و نتایج نشان » شیراز
 موردبررسـی از حیث شـاخص آموزشـی در طـی دوره    

به بهبود و منـاطق   مناطق یک و سه داراي وضعیت رو
موسایی  .باشند میدو و هشت داراي وضعیتی نامناسب 

آمـوزش  « عنـوان  بـا ) در پژوهشـی  1388( و احمدزاده
 نشـــان دادنـــد کـــه» اي و توســـعه پایـــدارتوســـعه
یی هااي و تولید انسانتوسعه آموزشدر  گذاري سرمایه

، تغییرپــذیرگــرا گــرا، مهــارتهــاي علمــیبــا شاخصــه
سیستمی، پژوهشگر و... قادر خواهد بود فرایند توسـعه  
 در تمــامی ابعــاد جامعــه گســترش داده شــود. زارعــی

 عیین درجـۀ ت«نامۀ خود تحت عنوان )، در پایان1387(
 15از با اسـتفاده  » مناطق استان فارس نیافتگی توسعه

 یافتگی توسعه نشان داد که درجۀو روش فازي  شاخص
تفاوت زیـاد دارد.   ها شهرستانشهرستان شیراز با دیگر 

بررسـی  «اي بـه  در مقالـه  )1385( پـور  تقوایی و نیلـی 

 هـاي  اسـتان توسعه در منـاطق روسـتایی    هاي شاخص
پرداخته و نتـایج  » کشور با استفاده از روش اسکالوگرام

امتیـاز،  120حاکی از آن است که اسـتان مازنـدران بـا    
 تـرین  پـایین امتیـاز،  8باالترین رتبه و استان سمنان با 

) 1384نیـا(  . موسـوي و حکمـت  اند نمودهرتبه را کسب 
تحلیــل عــاملی و تلفیــق «در پژوهشــی تحــت عنــوان 

انسـانی   بـر توسـعۀ   مـؤثر امـل  در تعیـین عو  ها شاخص
 یهـای  مؤلفـه کـه  به این نتیجه رسـیدند  » نواحی ایران

انی و مسـکن در اولویـت   مانند آموزشی، بهداشتی، درم
 تحقیقـات انسانی قـرار دارنـد. در میـان    نخست توسعۀ 

) در منـاطق مختلـف ایالـت    2004( خارجی نیز، شارما
وري  براهما پوتراي هند نشان داد کـه تفـاوت در بهـره   

 اي منطقـه  هـاي  نابرابرينیروي انسانی عامل اصلی بروز 
ــت ــو و ماریــا )SHarama, 2004(اس ) در 2001( . ج

پژوهشی با روش تحلیل عـاملی جهـت آشـکار نمـودن     
اي، منـاطق کشـور پرتغـال را در     منطقـه  هـاي  نابرابري

بــه لحــاظ توســعه    1995و  1991مقــاطع زمــانی  
 اوکـان  .)Joao & Maris, 2001( انـد  بندي نمـوده  رتبه

ــات    2012( ــتم اطالعـ ــش سیسـ ــی نقـ ) در پژوهشـ
مـورد مطالعـه قـرار     پرورش و  آموزشرا در  جغرافیایی

، استفاده از تکنولوژي وب جی اي اس داد. هدف اصلی
تفلـیس  به منظور تحلیل موقعیت جغرافیـایی مـدارس   

در پـژوهش شـامل:    هـا  آن هاي مورد استفادةبود. داده
ظرفیت هر مدرسه، تعداد دانش آموزان، توزیع فضـایی  

فیزیکـی مـدارس، موقعیـت     -مدارس، وضعیت کالبدي
هـا و غیـره اسـت. از    مدارس نسبت بـه سـایر کـاربري   

 يهـا  لیـ وتحل هیـ تجزتوان بـه  این تحقیق می يها افتهی
مکانی مدارس و نمایش بصري آن بر روي نقشه اشـاره  

« ايازیتریـو و دیگـران در مقالـه   . )Okan, 2012( کـرد 
الکترونیکی  آموزشپایدار از طریق  براي توسعۀ آموزش

ــالی ــا پرتغـــال » در تحصـــیالت عـ در دانشـــگاه ابرتـ
حــاکی از ایــن اســت کــه  هــا آنو نتــایج  انــد پرداختــه

کردنـد کـه در   مـی  ، احسـاس یموردبررسـ دانشجویان 
ی از انگیزه و رضایت و یادگیري مؤثر راجـع  سطح باالی
د بـار دیگـر بـه    پایـدار، قـرار دارنـد و مایلنـ     به توسعۀ

 ي بیشــتري در مــوردهــامــوزشدانشــگاه برگشــته و آ
پایــداري ببینــد؛ همچنــین روش آمــوزش الکترونیکــی 
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ثري براي آموزش چهره بـه چهـره   تواند جانشین مؤمی
دهد مطالعاتشـان را  به دانشجویان اجازه میشد؛ زیرا با

پذیر، مشارکتی و تعاملی دنبال کنند به صورت انعطاف
)Azeiteiro et al., 2014.(  اي هولم و دیگران در مقالـه

هــاي رچوبی فراینــدي بــراي شناســایی جنبــهبــه چــا
 يسـاز  کپارچـه یو  هـا  دانشگاهدرسی  پایداري در برنامۀ

 هـا  آنهاي اند. یافتهپرداختهایدار پ آموزش براي توسعۀ
هـاي  دهد که چگونه ادغـام داوطلبانـه برنامـه   نشان می

هـاي مـدیریتی   آموزش براي توسعۀ پایدار در سیسـتم 
سـازي آمـوزش بـراي    تواند بـر معضـالت یکپارچـه   می

ایـن تحقیـق را در یـازده     ها آنپایدار فائق آید.  توسعۀ
چوب راسـکاندیناوي انجـام دادنـد و چـا     کشور منطقـۀ 

ریـزي، ارزیـابی، نظـارت و    فرایندي آنان شامل : برنامـه 
 Holm et( آموزش براي توسعه پایدار بود امۀاجراي برن

al., 2015که در تحقیقات بـاال نیـز اشـاره     طور همان )؛
اي فرمـول   پایـدار منطقـه   در حقیقت براي توسـعۀ شد 

دست نیامده است و هـر   واحدي براي تمام کشورها به
با توجه به شرایط اجتمـاعی، اقتصـادي و   کشوري باید 

فرهنگی و شرایط اکولوژیکی خود، به دنبال معیارهـاي  
 در ).39: 1379خاص توسعه پایـدار باشـد(مجتهدزاده،  

کمتر به اهمیـت و نقـش ایـن    نیز  شدهاشارهتحقیقات 
اي اشـاره شـده   در توسعه پایدار ناحیه آموزش شاخص

یگـر تحقیقـات   این تحقیق با وجـه تمـایزي بـا د    .است
اي در هـاي ناحیــه گرفتـه بــه بررسـی نــابرابري  صـورت 

پرداختـه اسـت. تـا بـا     هـا  از ایـن شـاخص   يبرخوردار
ي صـحیح جهـت   ابرنامـه  و تنظـیم  شـناخت کمبودهـا  

، سبب رشـد و  ی کشورنسرزمی برقراري تعادل در پهنۀ
    باشیم.   شکوفایی هر چه بهتر کشور

  
  روش تحقیق

 -توصـیفی از نوع کاربردي و روش آن  این پژوهش 
ــی ــت تحلیل ــۀ. اس ــام    جامع ــق تم ــن تحقی ــاري ای آم
 1392در سـال  هاي استان آذربایجـان غربـی   شهرستان

نیـاز از مطالعـات    آوري اطالعات مورد . براي جمعاست
ــه ــتفاده کتابخانـ ــد؛  اي اسـ ــراي   گردیـ ــین بـ همچنـ

ــتجز ــوتحل هی ــات لی ــه اطالع ــک از   و رتب ــر ی ــدي ه بن
هــاي روش از غربـی هـاي اسـتان آذربایجـان   سـتان شهر

هــاي اي و ویکــور کــه از یکــی از روشتحلیــل خوشــه 
شـد.    اسـتفاده  باشـد،  گیـري چنـد معیـاره مـی    تصمیم

سیسـتم  هـا از   نقشـه  گرافیـک  بـراي ترسـیم   نهایتدر
  ) استفاده شده است.  GIS( اطالعات جغرافیایی

سـی  توسـط   1998در سـال  : این روش  ویکورروش 
. مبنـاي ایـن روش برگرفتـه از    ارائـه شـد   1اوپریکویک

روش یــک  عنــوان و بــهاســت  2ریــزي سازشــی برنامــه
ــري چتصــمیم ــک مســئله  گی ــراي حــل ی ــدمعیاره ب ن
ــمیم ــري  تص ــتهگی ــا معیار گسس ــايب ــ ه  بنامتناس

و متعـارض توسـعه    گیـري مختلـف)  واحدهاي انـدازه (
 )Opricovic and tzeng, 2004: 447( اسـت  شـده  داده
بندي و انتخاب از یک دسـته آلترنـاتیو  رتبه متد براین 

بــراي مســئله بــا  3هــاي ســازگارحــلهــا، و تعیــین راه
بـه   توانـد  یاست که مـ  متمرکزشدهمتعارض  هايمعیار

گیرندگان براي رسیدن به تصمیم نهایی کمـک  تصمیم
اسـت کـه    4شـدنی  حـل  راه یـک سـازگار   حـل  راهکند. 

ــنزد ــر کی ــده راه نیت ــه ای و منظــور از ل اســت آحــل ب
 5جوابی است که بر اساس توافق متقابـل  ي نیزسازگار
    .شود یمحاصل 

یـک  از یـن مطالعـه   در ا هاي مورد مطالعـه: شاخص
 ي آموزشــی وهــا شــاخصگــروه شــاخص شــامل،   

و سواد اسـتفاده    هاي کالبدي مربوط به آموزش شاخص
 وپــرورش آمــوزشهــا از اداره (این شــاخصشــده اســت 

) 1(جـدول در استان آذربایجان غربی اخذ شده اسـت).  
تحقیـق نمـایش داده    نیـ ا در رفته کار  بهي ها شاخص

    شده است. 

                                                             
1. S. Opricovic 
2. Compromising Programming 
3. Compromise solution 
4. Feasible Solution 
5. Mutual Concession 
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  مطالعه هاي آموزشی موردشاخص :2جدول 
 ردیف  شاخص ردیف  شاخص

 x1 روستایی مناطق -درصد کارکنان داراي مدرك دیپلم x22 دیپلم مقطع فوق النیالتحص فارغدرصد 
 x2 روستایی مناطق - پلمید فوقمدرك  درصد کارکنان  x23 مقطع لیسانس النیالتحص فارغدرصد 

 x3 روستایی مناطق -درصد کارکنان داراي مدرك لیسانس  x24 ايلیسانس و دکتراي حرفهمقطع فوق النیالتحص فارغدرصد 
 x4 روستایی مناطق - سانسیل فوقمدرك  کارکنان درصد  x25 تخصصی يدکترامقطع  النیالتحص فارغدرصد 

 x5 روستایی مناطق -درصد کارکنان داراي مدرك دکترا  x26 تراکم مدارس ابتدایی
 x6 دیپلم درصد دانشجویان  مقطع فوق x27 تراکم مدارس راهنمایی

 x7 دانشجویان مقطع لیسانسدرصد  x28 تراکم مدارس متوسطه نظري
 x8 يا حرفهو دکتراي  سانسیل فوقدرصد دانشجویان مقطع  x29 و کاردانش یمراکز فنتراکم 

 x9 تخصصی يدکترادرصد دانشجویان مقطع  x30 مقطع ابتدایی آموزاندرصد دانش 
 x10 درصد کل باسوادي در نقاط شهري x31 مقطع راهنمایی آموزاندرصد دانش 
 x11 سوادي در نقاط شهريبی درصد کل x32 مقطع متوسطه آموزاندر صد دانش 

 x12 باسوادي در نقاط روستایی درصد کل x33 و کاردانش يا حرفهفنی  آموزاندرصد دانش 
 x13 سوادي در نقاط روستاییبی درصد کل x34 آموزاننسبت کارمندان و کارکنان بر دانش 

 x14 زن در نقاط شهري درصد باسوادان x35 آموزاننسبت کالس بر دانش 
 x15 سوادان زن در نقاط شهريدرصد بی x36 از دیپلم تر نییپادرصد کارکنان داراي مدرك 

 x16 درصد باسوادان زن در نقاط روستایی x37 مناطق شهري-درصد کارکنان داراي مدرك دیپلم
 x17 زن در نقاط روستایی سوادان یبدرصد  x38 مناطق شهري- پلمید فوقدرصد کارکنان داراي مدرك 

 x18 مرد در نقاط شهري درصد باسوادان x39 مناطق شهري-درصد کارکنان داراي مدرك لیسانس 
 x19 سوادان مرد  در نقاط شهريدرصد بی x40 مناطق شهري-درصد کارکنان داراي مدرك فوق لیسانس

 x20 درصد باسوادان مرد در نقاط روستایی x41 مناطق شهري-درصد کارکنان داراي مدرك دکترا 
 مناطق -از دیپلم تر نییپادرصد کارکنان داراي مدرك 

 x42 روستایی

 سوادان مرد در نقاط روستاییدرصد بی

x21 
  )1390(سال  استان آذربایجان غربی وپرورش آموزش منبع: ادارة

  
هـا بـا روش   شهرسـتان بررسی جایگاه هریک از 

طور که در باال نیز اشاره شد براي بررسی  همان: ویکور
هـا از روش ویکـور اسـتفاده     جایگاه هریک از شهرستان

در زیر به مراحل محاسبات آن اشـاره شـده   شده است.  
  است

مـاتریس اولیـه   : گیـري ماتریس اولیه تصـمیم  .1
. شود میمکان تشکیل  m شاخص و  nگیري از تصمیم

ــن ــاتریس در ایـ njCمـ j ,...,2,1  ــرف معـ
miAiها و شاخص ,...,2,1  هـا  گزینهمعرف 

ــا مکــــــان  ــایــــ . همچنــــــیناســــــت هــــ
njmiX ij ,...,2,1;,...,2,1  

 باشـد  میام  jام در شاخص  iارزش گزینه ة دهند نشان
  .  )1 (جدول

 کـه  زمانی :ها داده مقیاس بی ماتریس تشکیل  .2
Xij  گزینه اولیه مقدار i شـاخص  براي ام jاز. باشـد  ام 

  .کرد استفاده سازي مقیاس بی براي توان می زیر رابطه

  )1( رابطه
  

: کـه در ایـن بخـش بـا      هـا به شاخص یده وزن. 3
شانون پرداختـه شـده اسـت.     یآنتروپاستفاده از روش 

اسـتفاده از   هـا بـا   آنتروپی هر یـک از شـاخص  ۀ سبمحا
 :گیرد.) صورت می2(رابطه 
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 )2(رابطه 
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 نهایــت وزن هــر معیــار بــه ترتیــب زیــر ارائــه شــد در
  )3(جدول

  
  مورد مطالعه  يها شاخصوزن و اهمیت نسبی هریک از  :3جدول

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 
weight 0.0011  0.0001  0.0046 0.0319  0.0022  0.0016  0.0019  0.0032  0.0002  0.0003  0.0017  

 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 
weight 0.0021  0.0140  0.0031  0.0130  0.0169  0.0041  0.0007  0.007  0.254  0.066  0.034  

 x23 x24 x25  x26 x27 x28 x29 x30 x31 x32 x33 
weight 0.0101  0.0018  0.0234  0.4396  0.0039  0.0004  0.0052  0.0268  0.0002  0.0053  0.0002  

 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40 x41 x42   
weight 0.0012  9.03E-  0.0062  7.31E-  0.0011  0.0004  0.0051  0.0006  0.0013    منبع: محاسبات نگارندگان  

  
تعیین بهترین و بدترین مقدار براي توابع 

سود(مثبت)  ةدهنداگر تابع معیار نشان: ها شاخص
) و براي 5باشد، براي تعیین بهترین مقدار از رابطه(

)، و اگر تابع 6تعیین بدترین مقدار از رابطه از رابطه (
هزینه(منفی) باشد، از حالت عکس  ةدهندمعیار نشان

  . شود میتابع سود استفاده 
  

  )3( رابطه

njfMinf ijj ,...,2,1,   
mifMaxf ijj ,...,2,1,   

هاي مورد مطالعه به صورت این مقادیر براي شاخص 
  آمده است.  دست به 4جدول 

  ویهبیشترین مقدار و کمترین مقدار هر گ :4جدول
ها شاخص  f*(max) f-(min) (f*-f-) ها شاخص  f*(max) f-(min) (f*-f-) 
x1 0.002792 0.002 0.000793 x22 0.00864 0.001596 0.007044 
x2 0.003971 0.003452 0.00052 x23 0.00884 0.002792 0.006048 
x3 0.006716 0.00366 0.003056 x24 0.006893 0.003847 0.003046 
x4 0.013456 0.002242 0.011214 x25 0.010701 0.001116 0.009585 
x5 0.004685 0.003013 0.001672 x26 0.023561 0 0.023561 
x6 0.005881 0.003986 0.001895 x27 0.004696 0.002664 0.002032 
x7 0.00705 0.004465 0.002585 x28 0.006741 0.005544 0.001197 
x8 0.008754 0.004441 0.004314 x29 0.008208 0.003863 0.004345 
x9 0.003971 0.003366 0.000605 x30 0.012397 0.002872 0.009525 
x10 0.005352 0.004282 0.00107 x31 0.007772 0.006799 0.000973 
x11 0.007277 0.005042 0.002234 x32 0.006271 0.003182 0.003089 
x12 0.009038 0.005881 0.003158 x33 0.007735 0.006677 0.001059 
x13 0.008053 0.002762 0.005291 x34 0.005745 0.004088 0.001656 
x14 0.007083 0.004013 0.00307 x35 0.007682 0.006988 0.000693 
x15 0.003504 0.001036 0.002468 x36 0.009371 0.003956 0.005416 
x16 0.005248 0.001434 0.003814 x37 0.007487 0.006948 0.000538 
x17 0.006812 0.003376 0.003436 x38 0.008532 0.006271 0.002262 
x18 0.0068 0.005324 0.001475 x39 0.007891 0.006564 0.001327 
x19 0.010578 0.004174 0.006404 x40 0.009399 0.005098 0.004301 
x20 0.019465 0 0.019465 x41 0.008094 0.006317 0.001777 
x21 0.004745 0 0.004745 x42 0.008646 0.006026 0.00262 

  منبع: محاسبات آماري نگارندگان
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ایـن   آل:حـل ایـده   هها از را گزینه ۀفاصل ۀمحاسب
آل و حـل ایـده   هـر گزینـه از راه   ۀفاصل ۀمرحله محاسب

ها براي ارزش نهـایی بـر اسـاس     سپس حاصل جمع آن
  :روابط ذیل است

  )4( رابطه

 
  )5( رابطه

 
    )4رابطه(

حـل   ام از راهiبیانگر نسـبت فاصـله گزینـه    siجایی که
آل مثبت (بهترین ترکیب یا شـاخص مطلوبیـت) و  ایده
Ri

آل حـل ایـده   ام از راهiبیانگر نسـبت فاصـله گزینـه    
ص نارضـایتی) اسـت.   بدترین ترکیـب یـا شـاخ   ( منفی

و بـدترین رتبـه بـر    siاسـاس ارزش  برترین رتبـه بـر  
Rاساس ارزش  i

آید. که در ایـن پـژوهش   دست می به 
ــط بــاال    ــاس رواب ــر اس Rو siب i

ــرح ذیــل     ــه ش ب
  .)5است(جدول

  الحل ایدهها از راهفاصله گزینه .5جدول
 si  ri  ها شهرستان ردیف si  ri  ها شهرستان ردیف

 0.035  0.570183 سردشت 10 0.026679  0.386564 ارومیه 1
 0.035  0.551068 سلماس 11 0.035  0.563219 اشنویه 2
 0.035  0.605137 دژ نیشاه 12 0.035  0.517658 بوکان 3
 0.035  0.601668 شوط 13 0.035  0.597301 پلدشت 4
 0.035  0.527299 ماکو 14 0.03  0.52655 پیرانشهر 5
 0.035  0.4915 مهاباد 15 0.035  0.596981 تکاب 6
 0.035  0.534491 اندوآبیم 16 0.035  0.621722 چالدران 7
 0.03  0.485112 نقده 17 0.035  0.56887 چایپاره 8
 - - - - 0.026067  0.503732 خوي 9

  منبع: محاسبات آماري نگارندگان
  

: ها بندي آنمحالت و اولویت مقدار ۀمحاسب
) 9( رابطه بر  اساس  i=1,2,3,…,mبراي  Qiمقدار 

  شود. محاسبه می

  )6رابطه(
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  توجه به میزان ویکورهاي آموزشی با از شاخص برخورداري ازلحاظها جایگاه هریک از شهرستان :6جدول 
  وضعیت  بندي میانگین ضریب رتبه جایگاه Qi هاشهرستان
 2 0,249 خوي فرا برخوردار 0,24991 -  0,02429 1 0,034 ارومیه
 4 0,518 پیرانشهر برخوردار 0,51779 -  0,24992 3 0,430 نقده
 5 0,723 مهاباد

 برخوردار مهین 0,89041 -  0,51780

 6 0,799 بوکان
 7 0,799 ماکو

 8 0,815 میاندوآب
 9 0,850 سلماس
 10 0,876 اشنویه
 11 0,876 چایپاره
 12 0,888 سردشت

 فرو برخوردار 1,00000 -  0,89042

 13 0,947 تکاب
 14 0,948 پلدشت
 15 0,957 شوط
 16 0,965 دژ شاهین

 17 1 چالدران

  نگارندگانمنبع: محاسبات آماري 
  

شــود  ) مشـاهده مــی 6طــور کـه در جــدول(  همـان 
در جایگـاه  ) Qi  )0,034هاي ارومیه با میزانشهرستان

مرکزیت سیاسی استان کـه بـه   وجود  -1 اول به خاطر:
، اقتصادي و فرهنگی را نیز دنبال آن مرکزیت اجتماعی
جمعیتـی بـالغ   داشتن  -2به خود اختصاص داده است.

ترین میزان جمعیت اسـتان را  نفر که بیش 963738 بر
حاکمیـت نگـاه تمرکـز     -3و  در خود جاي داده اسـت 

ریـزان در توزیـع امکانـات و     گرایانه مسـئوالن و برنامـه  
ــهیالت ــرد و  تس ــرار بگی ــل ، ق ــن عوام ــل   ای ــه دلی ب

ها باعـث  گذاري بیشتر نسبت به سایر شهرستان سرمایه
از رشد و توسـعه اقتصـادي،    هیومارشده که شهرستان 

و در  و فرهنگــی بیشــتري برخــوردار باشــد  یاجتمــاع
باشـد و  داشـته   آموزش وضعیت بهتري از لحاظنتیجه 

تمرکـز   خـاطر  بـه اول را  در نتیجه باعث شده که رتبۀ
 .عوامل مذکور و خدمات بیشتر به خود اختصاص دهـد 

با اختالف زیاد بعد ) Qi )0,24بادر همین راستا، خوي 
مقابـــل  . درداردقـــرار  دومدر جایگـــاه  هیـــاروماز 

 Qi )، تکـاب بـا  Qi )0,88هاي، سردشت بـا  شهرستان

)، 0,95(  Qi)، شـوط بـا  0,94(  Qi)، پلدشت بـا  0,94(
) و در نهایت چالدران با مقـدار  Qi  )0,96دژ با  شاهین

Qi  )1 انتهاي ) و با اختصاص بیشترین میزان ویکور در
و  انـد قرارگرفته میان این شهرستان در بنديطیف رتبه

بـراي   انـد. ترین رتبه را بـه خـود اختصـاص داده   پایین
ها با توجـه  تر شدن وضعیت هر یک از شهرستانروشن

از روش ویکـور نمـودار زیـر     آمـده  دست بهبه امتیازات 
  تهیه شده است.  
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 Qiهاي مورد مطالعه با توجه به میزان وضعیت شهرستان :1نمودار 

  
هـاي سـاعت   مطابق نمـودار در جهـت گـردش عقربـه    

کـه شـهر ارومیـه در     شده است بندي رتبهها شهرستان
در جایگـاه آخـر قـرار     چالدرانجایگاه اول و شهرستان 

یـک از  تر شـدن وضـعیت هـر     براي روشن گرفته است.
اي بـراي  ها در ادامـه از روش تحلیـل خوشـه   شهرستان

  شده است.   ها نیز استفاده بندي این شهرستان سطح
بنـدي  اي براي طبقـه کاربرد روش تحلیل خوشه

تر شدن وضعیت هر یـک از  براي روشن: ها شهرستان
هــاي مــورد مطالعــه در ایــن مرحلــه بــراي شهرســتان

غربی از نظر آذربایجانهاي استان  بندي شهرستان سطح
اي کـه یکـی    هاي آموزشی، روش تحلیل خوشه شاخص
بنــدي منــاطق،  هــاي پرکــاربردي بــراي ســطح از روش

شهرها و روستاها و جز آن است، به کـار گرفتـه شـده    
دهـد بـر مبنـاي    است. این روش به محقق امکـان مـی  

هـا   همگنی موجود در بین موضوعات مورد بررسـی، آن 
بندي کنند. سپس، نتـایج   ناسب طبقههاي م را به شیوه

ــیر و ــد(کالنتري،  را تفسـ ــین کننـ  )؛329: 1382تبیـ
هــاي اســتان   بنــابراین در ایــن مرحلــه شهرســتان   

چهـار  هاي انتخابی به  غربی بر اساس شاخصآذربایجان
و بر مبناي امتیاز ویکـور   اند شده  گروه متجانس تقسیم

هـــاي اســـتان هـــاي آمـــوزش شهرســـتانشـــاخص
اقـدام   هـا  آنبنـدي  غربی، نسـبت بـه خوشـه    آذربایجان

  شده است.  ) نمایش داده2که در شکل ( گردید
  

  

  
  استان آذربایجان غربی در شاخص آموزش هاي شهرستانبندي برخورداري  خوشه :3 شکل
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وضـعیت نامناسـب اکثـر     دهنـدة )، نشـان 3(شکل 
که هنـوز   رهاي مورد مطالعه در سطح منطقه استشه

هـاي آموزشـی را بـه دلیـل     دستیابی برابـر بـه فرصـت   
اي،  هاي گوناگون از جمله، اقتصادي، منطقـه محرومیت

ــرده    ــدا نک ــره پی ــی و غی ــۀ فرهنگ ــد. از جمل ــن  ان ای
توان به ارومیه و خوي اشـاره کـرد کـه    ها می شهرستان

دلیل مرکزیت استانی و خوي نیـز بـه دلیـل    به  هیاروم
ــموقع ــه و    تی ــم در منطق ــاطی مه ــتراتژیک و ارتب اس

استان بعد از ارومیه و تمرکز بیشتر خدمات  نیتر بزرگ
ه خدمات آموزشی باعث شده که در یک خوشه ملاز ج

هـاي   قرار بگیرند و بیشترین سهم را از بـین شهرسـتان  
ــه در    ــند و در نتیج ــوردار باش ــر برخ ــرا دیگ ــطح ف  س

هاي نقده  گروه دوم، شهرستان برخوردار واقع شوند. در
هـاي   عنـوان شهرسـتان   و پیرانشهر قـرار دارنـد کـه بـه    

اند به عبارتی با محاسبه درصـد   شده برخوردار شناسایی
توان دریافت در گروه اول و دوم می ها آن یافتگی توسعه

درصد از شهرهاي مـورد بررسـی در وضـعیت    0,24که 
بت به سایر شهرهاي مورد مطالعه قرار دارند. بهتري نس

هـاي   در همین راسـتا، در گـروه سـوم نیـز شهرسـتان     
بوکان، ماکو، میاندوآب، سلماس و مهاباد قرار دارند که 

هاي نیمه برخوردار قـرار دارنـد کـه     عنوان شهرستان به
باشـد کـه   درصـد مـی  29 هـا  آنیـافتگی  درصد توسـعه 

عــد از ب هـا  آنعـادل  نامت نسـبتاً وضـعیت   دهنـدة  نشـان 
ــاخص ــاي ش ــه ــت و در  یآموزش ــناس ــت ای ــه نهای ک

ــاي تکــاب، پلدشــت، شــوط، شــاهین  شهرســتان دژ،  ه
 هـا  آنچالدران، چایپاره، سردشت و اشنویه کـه تعـداد   

ــر  باشــد جــزء درصــد) مــی0,47شهرســتان(8غالــب ب
انـد  برخوردار(خیلی محروم) شناخته هاي فروشهرستان

بیشترین درصد محرومیـت در بـین    کنندةکه منعکس
) و در 3باشد(شـکل شـماره  شهرهاي مورد مطالعه مـی 

ي قرار دارند و این امـر بـر تشـدید    تروضعیت نامناسب
ها هر چـه  زده است. این شهرستان شدن نابرابري دامن

گیرنـد و در نقـاط دوردسـت    از مرکز استان فاصله مـی 
ت انـد از خــدمات کمتـري از جملـه خــدما    واقـع شـده  

اند که این امـر در مـورد بیشـتر     مند شده آموزشی بهره
 مورد مطالعه صادق اسـت؛  اندام کوچکهاي  شهرستان

شهرســتان کــه در وضــعیت نامناســب  12ین از ابنــابر
اقتصادي و  تواند وضعیت توسعۀآموزشی قرار دارند می

دچـار نابسـامانی کنـد و اگـر ایـن       ها آنرفاه اجتماعی 
هـا و دانـش افـراد خـود     از مهـارت ها نتوانند شهرستان

اهـداف توسـعه پایـدار     د، قادر به پیشـبرد ناستفاده کن
هاي اساسی هر جامعه چراکه آموزش پایه نخواهند بود؛

توانـد بـه   بـدون آن نمـی   دهـد و جامعـۀ  را تشکیل می
تـوان دریافـت کـه    ین مـی ابنابر حیات خود ادامه دهد؛

اقتصــادي، آمــوزش نقــش بســزایی در رشــد و توســعه 
ــن    ــه دارد و ایـ ــک جامعـ ــی یـ ــاعی و فرهنگـ اجتمـ

در  ریزيتوانند با برنامههاي کوچک اندام می شهرستان
بهبـود اقتصـادي،    جهت ارتقـاي آمـوزش خـود زمینـۀ    

اجتماعی و فرهنگـی فـراهم کننـد و از تشـدید شـدن      
 نابرابري در سطح منطقه جلوگیري به عمل آورند. ایـن 

ر همـۀ اعضـاي جامعـه    مسئله و چگونگی دسترسی براب
ها و امکانات و چگونگی توزیـع آن از جایگـاه   به فرصت

ا، ایجـاد  مهمی و بنیادي برخوردار است. در ایـن راسـت  
موزشی در سطح منـاطق مـورد   برابري و رفع نابرابري آ

بررسـی، ســازوکاري اســت کــه موجــب شــکوفا شــدن  
هاي خالق شده و امکان پرورش قابلیت را براي اندیشه

 نیـ ا وجـود سـازد. بـا   طور مساوي فـراهم مـی  همه به 
 يهـا  راهثرترین توان نتیجه گرفـت کـه یکـی از مـؤ     می

هـا اجتمـاعی   تحقق عدالت اجتماعی و کاهش نابرابري
هـاي یـاد شـده، برقـراري     در سطح مناطق و شهرستان

هاي یکسان براي دسترسی آحاد جامعـه بـه آن   فرصت
را از هـا  وضعیت هـر یـک از شهرسـتان    )5(است. شکل

بـه وضـوح    یآموزشـ هـاي  لحاظ برخورداري از شاخص
  نمایش داده است.
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  ايها با توجه به میزان ویکور و روش تحلیل خوشهوضعیت هریک از شهرستان :4شکل 

  
  هاگیري و پیشنهاد نتیجه

توسعه را فرایند تحول بنیادین باورهـاي فرهنگـی،   
خلق و  منظور بهنهادهاي اجتماعی، سیاسی و اقتصادي 

جدیـد و ارتقـاء کمـی و     هـاي  ظرفیتمتناسب شدن با 
ــاییو  هــا قابلیــتکیفــی  انســانی، آموزشــی،  هــاي توان

 ،اي مرتبـه که نیـل بـه چنـین     اند دانستهاقتصادي و ... 
تحول فرهنگی و ارزشـی   بیش و پیش از همه، مستلزم

 ،المللــی بــین . مطالعــات و تجربیــاتباشــد مــیجوامـع  
پایدار و  ۀبین و مؤید این نکته است که توسعجملگی م

، الزاماً باید از بستر نیـروي انسـانی بگـذرد و    جانبه همه
توفیـق، تثبیـت و تـداوم هرگونـه توسـعه و       شرط پیش

رکن و  منزله بهدر توسعه انسانی  گذاري سرمایهتحولی، 
  .استاصلی و محوري آن  ۀهست

 برانگیزتـرین   چـالش بحث توسعه و عدم توسعه یکی از 
از عوامـل و   متـأثر مباحت در دنیاي امروزي اسـت کـه   

ــزان ارزش    ــز می ــانی و نی ــانی، زم ــف مک شــرایط مختل
مختلــف در ســنجش  هــاي مــالكمتفــاوت معیارهــا و 

 هـدف  که اینگفت با توجه به  توان می. باشد توسعه می
، بهتـرین مفهـوم   هاسـت  نـابرابري اصلی توسعه حـذف  

رشد همراه با عـدالت اجتمـاعی اسـت. در ایـن      توسعۀ
راستا توسعه پایدار مستلزم برقراري عـدالت اجتمـاعی   

اجتمـاعی، اقتصـادي،    هاي نابرابريدر شهرهاست. رفع 
خـدمات و   توزیـع بهینـۀ  ، درآمد کماقشار  پذیري آسیب

امکانات، توجه به نیازهاي اساسی شـهروندان، هـر چـه    
. افزایـد  مـی بیشتر به اهمیت نگرش بـه توسـعه پایـدار    

سـاز در   ، آمـوزش نقـش اساسـی و سرنوشـت    بین دراین
مختلـف   هـاي  زمینـه جوامع بشري داشته و بر ابعـاد و  
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 تواند میگذاشته و  تأثیراقتصادي، فرهنگی و اجتماعی 
عه هر چـه بیشـتر جامعـه بـه سـمت      عامل رشد و توس

 42عدالت اجتماعی شود. در این پژوهش با استفاده از 
و مرکـز آمـار    وپـرورش  آمـوزش کـه از   آموزششاخص 

غربی استخراج و بـه  آذربایجاناستان  1392ایران سال 
اسـتان بـا    هاي شهرستان هاي شاخصیک از  تحلیل هر

از  بنـدي هـر یـک    استفاده از مدل ویکور و بـراي رتبـه  
 هـاي  یافتهاست.  شده  استفاده اي خوشهاز تحلیل  ها آن

این مطلب  کننده منعکستحقیق حاصل از مدل ویکور 
 امتیـاز ) و خـوي بـا   0,0342( امتیازبا  ارومیهاست که 

) در جایگاه نخست و بیشترین سهم را در بـین  0,249(
 برخـوردار  فـرا دارا هسـتند و در وضـعیت    ها شهرستان

نقـده و   هـاي  شهرسـتان دوم  بنـدي  رتبهقرار دارند. در 
پیرانشهر در وضعیت برخوردار قرار دارنـد کـه جایگـاه    

. از شـهرهاي  اند دادهسوم و چهارم را به خود تخصیص 
 آذربایجـان نیمه برخـوردار در بـین شهرسـتان اسـتان     

، میانـدوآب بـه مهابـاد، بوکـان، مـاکو،      تـوان  مـی غربی 
کـه  ایـن  درنهایتپاره اشاره کرد. سلماس، اشنویه و چای

ــتان ــاي شهرس ــوط،   ه ــت، ش ــاب، پلدش ــت، تک سردش
ــدران در  دژ شــاهین ــایینو چال ــرین پ  ازلحــاظرتبــه  ت
قرار دارند و جایگاه نامطلوبی در بـین   آموزشیشاخص 

قرار دارند. از سوي دیگر هـر یـک از ایـن     ها شهرستان
هـاي   در خوشـه  اي خوشهبر اساس تحلیل  ها شهرستان

، برخوردار، نیمه برخوردار و فرو برخـوردار  برخوردار فرا
در خوشـه   ارومیـه قرار دارند که در بین این شهرستان 

  حـالی  درو  هـا  شهرسـتان و در سطح اول  برخوردار فرا
سردشـت، تکـاب، پلدشـت، شـوط،      هـاي  شهرستان که

و در  توسـعه  فـرو  هـاي  خوشـه و چالدران در  دژ شاهین
 مـورد اسـتان   هـاي  شهرسـتان ن رتبه در بی ترین پایین

    .است مطالعه
هـاي محمـدپور   یافتـه نتایج کلی ایـن پـژوهش بـا    
در نتـایج  ) کـه  1394( زرندي و طباطبـایی مزدآبـادي  

 بـراي  مفهوم آموزش بنديصورت که خود نشان دادند
 بـه  یونسـکو،  مانند هاییسازمان توسط پایدار، توسعه

 آموزش دهۀ پایان در است اما شده انجام مطلوب نحو
 در خصـوص  به معضالتی کماکان پایدار، توسعه براي

 بنـابراین  دارد؛ وجـود  توسـعه  در حـال  کشـورهاي 
 و به سمت باید زمینه این در المللیبین آتی هاي تالش
، دهـد  جهـت  توسـعه،  به رو شهرهاي و کشورها سوي

ــعیفی   ــاهنگی ض ــا   هم ــر ب ــوي دیگ ــود دارد. از س وج
)کـه بـه ایـن نتیجـه     1394( هاي افقه و دیگـران  یافته

رســیدند کــه حرکــت بــه ســمت کــاهش نــابرابري در 
آمــوزش منجــر بــه توزیــع بهتــر درآمــد خواهــد شــد، 

بابادي عکاشه و دیگران در پژوهشـی   همپوشانی ندارد.
در اصـفهان   یآموزشـ حکایت از وجـود انـواع نـابرابري    

 فــر و علــی بخشــینظــم دارد، همــاهنگی کامــل دارد. 
 يهـا  شـاخص ابرابري فضـایی از  ) به سنجش نـ 1393(

ــتان آموزشــی ــتان خوزس ــه در اس ــد پرداخت ــا ان ــه ب ک
. یزدانـی و  همخـوانی دارد  کـامالً هاي این تحقیق  یافته

 34) در پژوهشـــی بــا اســـتفاده از  1392( همکــاران 
بندي مناطق آموزشـی اسـتان   هشاخص آموزشی به رتب

 ها آنو نتایج  اند پرداختهل از نظر توسعه آموزشی اردبی
بیــانگر آن اســت کــه منــاطق مــورد مطالعــه از لحــاظ 

این  يها افتهیآموزشی در وضعیت نابرابر قرار دارند و با 
  پژوهش همخوانی دارد.

با توجه به وضعیت عمومی و اخنصاصی هر یک لذا 
بـرد اهـداف   هاي مورد مطالعه، جهت پیشاز شهرستان

 توسعه پایدار و پایداري توسعه در این مناطق با توجـه 
اي آموزشـی مـورد بحـث در ایـن     هـ به تقویت شاخص

تــوان راهکارهـــاي زیــر را پیشـــنهاد   مـــی پــژوهش 
  .)7(جدول نمود

  

  کاربردي يها شنهادیپ
  در سطح استان: 

 و انــــ است نــــ ای بـودن  کوهسـتانی  بـه  توجـه  با 
 کـم  جمعیت با راکندهـــــپ روستاهاي بیشتر تعداد

 یـا  و آموزشی مراکز ایجاد به قادر یا پرورش آموزش
 بیشتر و نیستند مناطق این گذاري سرمایه به تمایل

 ایـن  جوانـان  و کودکـان  ویژه به مناطق این ساکنان
 که. اند محروم خدمات این به برخورداري از روستاها

 الزم مسئولین سوي از نیز امر این به رسیدگی لزوم
 .است ضروري و
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 ــراکم میــزان استانداردســازي ــش ت ــوزانآ دان  در م
 صورت به وزشیـــمآ سرانه میزان و موزشیآ فضاي

 .استان برخوردار و محروم مناطق تمام در متعادل
 و ظرفیـت  اسـاس  بـر  هـا  ریـزي  برنامـه  اجراي لزوم 

 اسـاس  بـر (منطقـه  هر هايمحدودیت و ها پتانسیل
ــذیريجمعیــت ظرفیــت ـــمناط از یــک هــر پ  قــ

 مـد آدر و مناطق انـــساکن جنسی ترکیب بررسی
 ....)و شغل و
 در ژهیـ و بـه  زنـان  میـان  در سـوادآموزي  به تشویق 

 .کشور محروم نواحی و روستایی نواحی
 مراکـز  و مـدارس  در آموزشـی  هـاي  فعالیت توسعۀ 

 و دـجدی مفاهیم به آشنایی منظور  به عالی آموزش
 و کـالن  هـاي  ریزي برنامه پایدار توسعه هاينگرش

 امر در ویژهبه و وادــــس سطح ارتقا ۀزمین در خرد
 .کشور روستایی مناطق در تربیت و تعلیم

 مطالعـه  بـه  تشـویق  هـاي برنامـه  اجـراي  و تقویت 
 . شهروندان

  هــايبرنامــه اجـراي  و کارکنــان آمــوزش و تربیـت 
 .پایدار توسعه در آموزش نقش مورد در یآموزش

 مردم میان در سوادآموزي فرهنگ تقویت. 
 پردرآمـد  مناطق درامد از بخشی کردن نهیهز لزوم 

 .ترمحروم مناطق در
 منــاطق در محرومیــت رفــع جهــت بودجــه اتخــاذ 

 ).  زدایی-محرومیت بودجه(استان محروم
 ایجـاد  بـراي  تـري  مناسب معیارهاي و تدابیر اتخاذ 

ــادل ــان در تعـ ــتان میـ ــايشهرسـ ــرزي هـ  و مـ
 .داخلی هاي	شهرستان

 بنـد  در دولت هـــمصوب طبق استان مناطق بیشتر 
 جـز  کشـوري  خـدمات  مـدیریت  قانون 68 ماده 1

 از برخـورداري  لحـاظ  از یافتـه  توسعه کمتر مناطق
  که اندبوده کشور در بنیادي يها رساختیز خدمات

 ويـس از مناطق این به بیشتر اهمیت و توجه لزوم
 از بـیش  امـر  نیمسئول دیگر و پرورش آموزش نهاد
 .باشدمی ضروري بیش

 و عمـومی  بخـش  هـاي  گذاري سرمایه افزایش لزوم 
 الخصوص علی آموزشی هاي زیرساخت در خصوصی

 .استان مرزي و محروم مناطق در

 ايــکشوره با انـــــاست این مرز طول به توجه با 
 هـاي  نـاآرامی  و هـا  نـاامنی  بـروز  و خارجی همسایه

 در کشـوري  هـاي  واژگـان  و مسئولین بیشتر مرزي
 بـا  ارتبـاط  در زیـادي  گـذاري  سـرمایه  منـاطق  این

 انجــام  اقتصــادي  و اجتمــاعی هــاي  زیرســاخت
 ادلـتع حفظ و نیز امر این به توجه لزوم. دهند	نمی

 از توزیعی عدالت برقراري و استان مناطق میان در
 از بـیش  نیز زندگی يها رساختیز و خدمات لحاظ
 .باشدمی ضروري و الزم بیش

 و عمـومی  امـاکن  در مطالعـه  يهـا  سـتگاه یا ایجاد 
 جهـت  امـاکن  این در عمومی هايکتابخانه احداث

 .مردم عموم استفاده
توان به موارد زیر اشـاره  نیز میدر سطح شهرستان: 

  .نمود
 هـاي مـرزي   از جمله شهرستان هابیشتر شهرستان

تکاب و اشنویه و... در منـاطق کوهسـتانی   پلدشت 
آن روسـتایی و   يها سکونتگاهاند و بیشتر شده عواق

 يهـا  کـالس . لزوم رسیدگی و احداث پراکنده است
ضروري  هاي محروم الزم وشهرستان نیادرسی در 

  باشد.  می
   ــوي و ــتان خـ ــر از دو شهرسـ ــارومغیـ ــه  هیـ بقیـ

مناسبی از لحاظ نادر وضعیت هاي استان شهرستان
لزوم توجه بـه ایـن    اند،خدمات آموزشی قرار گرفته

مناطق جهت حفظ تعادل در سـطح اسـتان الزم و   
 .  ري استضرو

  
  منابع

شناسی  جامعه .1388 مصطفی و غالمرضا غفاري.ازکیا،  .1
 توسعه، چاپ هشتم، انتشارات کیهان.

 افقه، سـید مرتضـی، مائـده غرافـی و مهـدي بصـیرت.       .2
نابرابري آموزش بر توزیع درآمد در ایـران،   ریتأث .1394

فصلنامه مطالعات اقتصـادي کـاربردي در ایـران، سـال     
  .203-179، صص 16چهارم، شماره 

ــوت،.آ .3 ــر الی ــه. 1378 .جنیف ــر ايمقدم ـــتوسع ب  هــــ
ـــپای ــورهاي در دارــ ــال کش ــعه، درح ــرجم؛ توس  مت

ــن عبدالرضــا ــد رک  رحیمــی، حســین و افتخــاري نیال
  اول. چاپ روستایی، توسعه انتشارات
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هـا در   دانشگاه .1391 آراسته، حمیدرضا و الهام امیري. .4
 -29صـص  ، 2شـماره  ، نشاء علم، آموزش توسعه پایدار

36. 
بابادي عکاشه، زهرا، سید مصطفی شریف و عبدالرسول  .5

 هـا  فرصتو گسترش برابري  نیتأم .1389 جمشیدیان.
، استان اصـفهان  پرورش و  آموزشو عدالت آموزشی در 

  .305-287، صص 37، شماره 10دوره 
توسعه پایـدار: مفهـوم، ارزش و    .1376 بارو، سی. جی. .6

عمل، ترجمـه سـید علـی بـدري، فصـلنامه تحقیقـات       
 ، مشهد.44 شمارهجغرافیایی، 

، رحمـانی؛ بیـژن و عربـی،    اکبـر  یعلمتکان،  ،بیات، باقر .7
ي جامع کاربري اراضی و آمایش زیر برنامه .1390 بهناز.

هـاي آبریـز شـهري بـا اسـتفاده از      سرزمین در حوضـه 
GIS-  نشـریه   موردي: حوضه آبریز ماهیدشـت، مطالعه

  .135-119صص  .4,13دوره آمایش محیط، 
توسعۀ پایدار در شهرهاي جدیـد،   .1385 بیگدلی، الهه. .8

هـاي توسـعۀ شـهري، اقتصـاد،      مجموعه مقـاالت طـرح  
ونقـل و ترافیـک در شـهرهاي جدیـد،      مدیریت، حمـل 

وزارت مسکن و شهرسازي و شرکت عمـران شـهرهاي   
 جدید.

 احسان، سعید غیاثی ندوشن و شراره محمـدي، پروین،  .9
ارائه مدل مفهومی رابطه بین کیفیت برونداد آمـوزش  «

، »رویکـرد سیسـتمی   اسـاس  بـر عالی و توسعه پایـدار  
هاي رهبـري و مـدیریت آموزشـی، دوره یـک،     پژوهش
 .1393، 117-97 صص، 1شماره 

 سـرزمین  آمـایش  .1390پور اصغر، فرزام؛ ویسی، رضـا.  .10
پایـدار، نشـریه    گردشـگري توسعه صنعت  برايمبنایی 

 .95-181صص ) 14( 5علوم اقتصادي، 
پورمحمدي محمدرضا، رنجبرنیا، بهزاد، ملی، کیـومرث،   .11

یـــافتگی  تحلیـــل توســـعه  .1391 شـــفاعتی، آرزو.
 تخصصـی  علمـی  هاي استان کرمانشاه، مجله شهرستان

 فضایی، سال دوم، شماره اول. ریزيبرنامه
 تحلیــل. 1388 .زالـی  نـادر  و محمدرضـا  پورمحمـدي،  .12

 نمونـه ( توسـعه  ينگـار  نـده یآ و يا منطقـه  يها ينابرابر
 يزیر برنامه و جغرافیا شرقی)، جانیآذربا استان: موردي
 .32 شماره ،15 سال شهري،

 رضـوانی،  کیـومرث؛  پنـاه،  سـزدان  زهرا، فرد، پیشگاهی .13
ــا ــیدي، و محمدرضـ ــطفی رشـ ــل. 1393 .مصـ  تحلیـ
 يگـذار  اسـت یس و جمعیتـی  تغییرات لزوم ژئوپلیتیکی

 مجلـۀ  ایران، در آن جغرافیایی توزیععرصه  در آمایشی
  .1-30صص  )1(6 سرزمین، آمایش

ــی  .14 ــوایی، مســعود و شــهره نیل ــور. تق بررســی  .1385 پ
هـاي   هاي توسـعه در منـاطق روسـتایی اسـتان     شاخص

کشور با استفاده از روش اسکالوگرام، فصـلنامه اقتصـاد   
 .56، شماره 14کشاورزي و توسعه، سال 

 يهـا  ينـابرابر . 1391.شالی محمد و جمیله نیا، توکلی .15
 .18 شماره محیط، آمایش فصلنامه ایران، در يا منطقه

دوچرخه و  .1388 شرفی.نژاد، حسین و یوسف ا حاتمی .16
ونقل پایداري شهري نمونـه مـوردي:    نقش آن در حمل

، 70هاي جغرافیاي انسـانی، شـماره    بناب، پژوهش شهر
 .63-45 صص

نیا، محمدرضا؛ قادري حاجت، مصطفی؛ احمـدي   حافظ .17
افتخـاري، عبدالرضـا و گـوهري،     نیالـد  رکنپور، زهرا؛ 

 -طراحی الگوي سنجش عدالت فضـایی  .1393 محمد.
ریـزي و آمـایش   مطالعۀ موردي: ایران، فصلنامه برنامـه 

 .52-33صص )، 1(19فضا، 
 .1385 پـور.  حسین زاده دلیر، کـریم و فرزانـه ساسـان    .18

شـهرها بـا    روش جاي پاي اکولوژیکی در پایداري کالن
ــالن  ــر ک ــات   نگرشــی ب ــران، فصــلنامه تحقیق شــهر ته

  .82 شمارهجغرافیایی، 
اربرد . کـ 1390نجـف.  یر، ميو موسوسن ، ححکمت نیا .19

ــا در جغرافمــدل  ــتأکی ــه دی ــر برنام ــزي شــهري ر ب و ی
 .1390اپ دوم،، چنتشارات علم نوینا اي، یهناح

تحلیلـی بـر تغییـر و تحـوالت      .1389 خلیلی، فاطمـه.  .20
هاي اسـتان   هاي توسعه نمونه موردي شهرستان شاخص

زنجان، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، سال اول، 
 شماره سه.

 خوش فـر، غالمرضـا، رضـا بارگـاهی و شـهاب کرمـی.       .21
سـرمایه اجتمــاعی و پایــداري شــهري مطالعــه   .1392

م، موردي: شهر گرگان، مطالعات شهري، شـماره هشـت  
 .46-31صص 

 مـایش ا .1397 خوشنویسان، فاطمه و عاطفه سـاعدي.  .22
، هـا  چـالش  و موانـع  عـالی،  آمـوزش  نظـام  در سرزمین

سومین همـایش ملـی آمـوزش عـالی دانشـگاه شـهید       
  بهشتی تهران.

 بندي سطح .1390رضایی، محمدرضا و محمدامین اعطار. .23
استان فارس به لحاظ  هاي شهرستانمیزان برخورداري 

، فصـلنامه  HDI توسعه با استفاده از مـدل  هاي شاخص
 .4اي، سال اول، شماره  ریزي منطقه برنامه

آمــوزش   .1389 رفیعــی، کــامبیز و حیــدر لطفــی.    .24
شهروندي و نقش آن در تحقق و دسـتیابی بـه توسـعه    

تهـران،   شـهر  5ه پایدار شهري مطالعه مـوردي: منطقـ  



  213                                                                                                                                                                                             نوبخت سبحانی

فصلنامه جغرافیاي انسانی، سـال دوم، شـماره چهـارم،    
 .12-1 صص

نیـافتگی   ي توسـعه  تعیین درجـه  .1387 زارعی، صمد. .25
نامــه کارشناسـی ارشــد،   منـاطق اسـتان فــارس، پایـان   

 ي اقتصاد. دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده
بسـط   .1385 السادات و غالمعلی نجفی. زاهدي، شمس .26

مفهومی توسعه پایدار، فصلنامه مـدرس علـوم انسـانی،    
 .4، شماره 10دوره 

ـ  .27 ریـزي شـهرهاي    برنامـه  .1387 ه.زیاري، کرامت ال
 ، انتشارات سمت.جدید

مطالعات آمـایش   .1380ریزي.سازمان مدیریت و برنامه .28
  سرزمین؛ سابقه، مفاهیم و شرایط کنونی، تهران.

سید عباسزاده و سامري، مریم، محمد حسنی، میرمحد  .29
تحلیــل وضــعیت و ارائــه  .1394 میــر نجــف موســوي.

هاي آموزشی و عـدالت گسـتري   الگویی کاهش نابرابري
بر اساس آموزه هاي دینی و ارزش هاي انقالب اسالمی 
(مطالعه موردي دانش آمـوزان مقطـع متوسـط اسـتان     

، 20اذربایجان غربی)، مجلـه تربیـت اسـالمی، شـماره     
 .98-77صص 

هـاي آموزشـی و    نابرابري .1386 جعفر، اسماعیل.سرخ  .30
اي (مطالعـه   هاي فضایی در بعد قومی و منطقه نابرابري

موردي دوره ابتدایی استان آذربایجـان غربـی در سـال    
فصلنامه تعلیم و تربیـت، شـماره    .1380-81تحصیلی 

 .124-103 صص، 91
ــیم. .31 ــران،  1384 ســرور، رح ــاربردي، ته ــاي ک . جغرافی

  .انتشارات سمت
 شفیعی رودپشتی، میثم و سید حبیب الـه میرغفـوري.   .32

بـر بهبـود    مـؤثر عوامـل   بنـدي  رتبهشناسایی و  .1387
کیفیت خدمات آموزشی بخش آموزش عـالی (مطالعـه   

آمـوزش عـالی    موردي: دانشکده مدیریت دانشگاه یـزد. 
 .93-67، صص 2، شماره 1ایران، دوره 

بررسی شاخص  .1392 طیفوري، وحید و صادق اکبري. .33
بـر اسـتان    دیتأکبا «1390توسعه سرمایه انسانی ایران 

ــه، »گــیالن ــهدر همــایش تحلیــل ی شــده ارائ ــا افت ي ه
  .1392 آذرماه 6 و 5سرشماري نفوس و مسکن، 

ــا. .34 ــی، محمدرض ــایی   .1388 عباس ــع فض ــی توزی بررس
خدمات شهري در مناطق شـهر شـیراز (نمونـه مراکـز     

رافیـا و مطالعـات   آموزشی شـهر شـیراز)، فصـلنامه جغ   
 صـص شماره دو،  محیطی گروه جغرافیا، سال اول، پیش

45-54. 

علوي مقدم، سید محمدرضا، رضا مکنون و احمد طاهر  .35
ارتقاء آموزش و پژوهش مهندسـی در   .1387 شمسی.

راهبردهــا، مجلــه فنــاوري و  -راســتاي توســعه پایــدار
 .3، شماره 3آموزش، سال دوم، جلد 

محمــود اکبــري و ســیدعلی   راهیم، بــزاده، ا عیســی .36
تحلیل فضایی شـاخص هـاي توسـعه و     .1392موسوي.

، وضـعیت سـنجی نماگرهــاي آن در اسـتان خوزســتان   
  .75-57، صص 41، شماره 13فضاي جغرافیایی، دوره 

. مفهوم آمایش سرزمین و رابطـۀ آن  1371ایران. غازي، .37
در مجموعـه مقـاالت    هاي جغرافیایی توسـعه، با تحلیل

مرکـز   یـزي کالبـدي،  رالمللی طرح بین اولین کنفرانس
ــران،   ــاري ای ــازي و معم ــات شهرس ــات و تحقیق  مطالع

  اصفهان.
شهرهاي کوچک رویکردي دیگـر در   .1382فنی، زهره. .38

هـاي   اي، انتشـارات سـازمان شـهرداري    توسعه منطقـه 
 کشور.

اقتصــاد رشــد و توســعه.  .1372قــره باغیــان، مرتضــی. .39
 انتشارات نشر نی. تهران.

  ســیروس، جــواد بذرافشــان و مهــدي جمــالیقنبــري،  .40
سنجش و تحلیل میزان توسعه یـافتگی بـر    .1390نژاد.

اساس رویکـرد توسـعه همـه جانبـه روسـتایی؛ نمونـه       
موردي: دهستان خانمیرزا، شهرستان لردگـان، نشـریه   

 .192-175 صص، 28مدیریت شهري، شماره 
آمـوزش و   .1392کاشانی، مجید و منیـره رسـتم پـور.    .41

پرورش، حیاتی ترین ابزار در مسـیر توسـعه ي پایـدار،    
 .67علوم اجتماعی، شماره 

کاظمی، سیدمهدي موسی، محمـدتقی رهنمـایی،    .٤٢
تحلیــل  .1392قـدیر فیــروز نیــا و محســن گلپایگــانی. 

عملکرد فضایی مراکز آموزش عـالی در توسـعه پایـدار    
 3فرهنگ شهري کالنشهر تهران نمونه موردي: مناطق 

، مجله آمایش جغرافیایی فضا، سال سوم، شـماره  19 و
 هشتم.

تحلیـل   .1389کریمیان بستانی، مریم و آزیتـا رجبـی.   .43
هـاي   عدالت اجتماعی در شـهر بـا تأکیـد بـر نـابرابري     

ــلنامه      ــدان، فص ــهر زاه ــی: ش ــورد شناس ــی م آموزش
 .26 شمارهجغرافیایی سرزمین، سال هفتم، 

فهوم توسـعه  معنی و م .1379زاده، غالمحسین. مجتهد .44
پایدار در مناطق شهري، کتاب مجموعه مقاالت اولـین  
سمینار مدیریت توسعه پایدار در نواحی شهري، تبریـز،  

 شهرداري تبریز.
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محمــدپور زرنــدي، حســین و محســن طباطبــایی      .45
ــادي. ــدار   .1394مزدآب جایگــاه آمــوزش در توســعه پای

شهري، اقتصاد و مدیریت شهري، شـماره دهـم، صـص    
125-111.  

محمـــدي، جمـــال، اصـــغرعبدلی و محمـــد فتحـــی   .46
ــد. ــعه  .1391بیرانونـ ــطح توسـ ــی سـ ــافتگی  بررسـ یـ
هـاي   هاي استان لرسـتان بـه تفکیـک بخـش     شهرستان

زیربنایی، کشاورزي و صنعت، -مسکن و خدمات رفاهی
نشریه تحقیقات کاربري علوم جغرافیایی سال دوازدهم، 

 .25 شماره
ــدزاده.   .47 ــریم احم ــثم و م ــایی، می ــ .1388موس وزش آم

پایـدار، نشـریه راهبـرد توسـعه،      3 ۀتوسـع اي و  توسـعه 
 .223-209 صص، 18شماره 

تحلیـل   .1384نجف و حسن حکمت نیـا.  موسوي، میر .48
هـا در تعیـین عوامـل مـؤثر بـر       عاملی و تلفیق شاخص

توسعه انسانی نواحی ایـران، مجلـه جغرافیـا و توسـعه،     
 .55-69، صص 6شماره 

-درجه توسـعه  ایسهمق و بررسی. 1387.محمد موالیی، .49
 هاي سال ایران طی هاياستان کشاورزي بخش یافتگی
 سال توسعه، و کشاورزي اقتصاد، مجله ،1383 و 1373

 .، پاییز63 شماره شانزدهم،
آمایش سرزمین و مالحظات  .1386میرمحمدي، محمد. .50

  امنیت اقتصادي، موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.
سـنجش   .1393نظم فر، حسین و آمنـه علـی بخشـی.    .51

نابرابري فضایی در برخورداري از شاخص هاي آموزشی 
مطالعـه مـوردي: اسـتان    ( سیتاپسـ با استفاده از روش 

خوزستان)، دو فصلنامه مطالعات برنامه ریزي اموزشـی،  
  .135-115، صص 6دوره سوم، شماره 

توسعه پایدار شهري و مسکن،  .1380نقی زاده، محمد. .52
 .96 و 95فصلنامه مسکن و انقالب، شماره 

وارثی، حمیدرضا؛ رحمتی، قائد؛ صفدر و ایمان باستانی  .53
بررسی اثرات توزیع خدمات شهري در عـدم   .1386فر.

مطالعـه مـوردي: منـاطق شـهر     -تعادل فضایی جمعیت
 .106-91صص )، 9(5اصفهان، مجله جغرافیا و توسعه،

توسعه در نگاهی نو بـه مفـاهیم    .1377واستیوا، گوستا. .54
توسعه، ترجمـه دکتـر فریـده فرهـی و وحیـد بزرگـی،       

 تهران، انتشارات نشر مرکز.
 هاي تعادل عدم بررسی .1385حسین. محمد وچانی، .55

 پایـدار،  توسعه از دیدگاه ایالم شهر اجتماعی -فضایی
ص  ،73 شماره ششم، سال ها، شهرداري مجله تهران،

66. 

عــدالت اجتمــاعی و شــهر،    .1376.دیــویدهــاروي،  .56
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