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  چكيده
آموزش و پرورش استان گانه  24ناطق م هاي آموزشي مدل سازي كاهش نابرابري هدف پژوهش حاضر با
 ،در اين تحقيق منظور از برابري. هاي آموزشي انجام گرفته است با استفاده از شاخص آذربايجان غربي

تحليلي و  -نوع تحقيق توصيفي. باشد هاي آموزشي مي ميزان برخورداري مناطق آموزشي از شاخص
موزان مقطع متوسطه مناطق آموزش و پرورش جامعه آماري تحقيق شامل كليه دانش آ. پيمايشي است

و با روش نمونه گيري تصادفي طبقه باشد كه با استفاده از فرمول كوكران  استان آذربايجان غربي مي
براي جمع آوري داده هاي موردنياز از دو . نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند 815اي نسبتي تعداد 

از پرسشنامه استفاده شده است كه روايي و پايايي پرسشنامه ها شيوه اسنادي و پيمايشي با بهره گيري 
تحليل  ،ضريب پراكندگي ،آنتروپي، تاپسيس هاي ها از مدل داده تحليل و در تجزيه .تائيد شده است

آموزش و  مناطقبندي  بررسي رتبه. استفاده شده استهاي عصبي  رگرسيون، تحليل مسير و شبكه
كه منطقه بوكان و منطقه صوماي برادوست به ترتيب با دهد  نشان مي پرورش استان آذربايجان غربي

آموزش و پرورش استان مناطق  ترين محروم وترين برخورداربه عنوان  0.116و   0.690ميزان تاپسيس 
استفاده از مدل ضريب پراكندگي براي اندازه . باشند مي هاي تلفيقي لحاظ شاخص ازآذربايجان غربي 
هاي  در شاخص 91/0يز نشان مي دهد كه در مناطق استان بيشترين ميزان نابرابري با گيري نابرابري ن

براساس .  هاي پيشرفت تحصيلي بوده است در شاخص 307/0برونداد نهايي و كمترين ميزان نابرابري با 
شاخص هاي  داراي بيشترين و متغير 864/0با ميزان شاخص هاي دانش آموزي  ، نتايج تحليل مسير 

مناطق آموزش و پرورش استان برخورداري  داراي كمترين تأثيرات بر 118/0با ميزان  وي انساني نير
بيشترين تأثير و  جو مدرسهبخش دهد كه  نتايج شبكه عصبي نيز نشان مي  .اند آذربايجان غربي بوده

ن مناطق آموزش و پرورش استابرخورداري كمترين تأثير را در پيشگويي  امكانات فيزيكيبخش 
متناسب با يافته هاي پژوهش توجه جدي برنامه ريزان و سياستگذاران . اند غربي داشته آذربايجان

  .آموزشي بر متغيرهاي تاثيرگذار الزم و ضروري مي باشد
مناطق آموزش و  ،هاي آموزشي نابرابري آموزشي، برنامه ريزي آموزشي، شاخص :كليديهاي  هواژ

  .استان آذربايجان غربي پرورش، 
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  مقدمه 

موضوع نابرابري عنوان اغلب مباحث مربوط به تعليم و تربيت  1970و  1960در دهه هاي 
اميد زيادي مي رفت كه آموزش و پرورش منجر به رشد اقتصادي . را به خود اختصاص داده بود

) 1966(اما مطالعات مهمي مانند مطالعات كلمن . و تحرك اجتماعي و كاهش نابرابري ها شود
زماني كه تاثير مهم  در فرانسه)1970(االت متحده و تحقيقات انجام يافته توسط بورديو در اي

اقتصادي در مدرسه و در بازتوليد نابرابري هاي اجتماعي را نشان دادند تا  –پايگاه اجتماعي 
  .(duru –b ellat, 2004)حدودي اين عقيده و اميد را زير سوال بردند

از مسائل مشترك سيستم هاي آموزشي در سراسر دنياست امروزه نابرابري آموزشي يكي 
و  همه كشورها درصدد ايجاد فرصتهاي برابر براي همگان به منظور دسترسي يكسان به 

: 1382چابكي، (آموزش هستند و آن را در سرلوحه برنامه هاي آموزشي خود قرار مي دهند
رصتهاي آموزشي متمركز است كه به تحقيقات اوليه درباره برابري آموزشي بر برابرسازي ف). 71

 و جفري(حق برابر تمام گروههاي اجتماعي بر استفاده از فرصتهاي آموزشي اشاره دارد
  ).،2010ماريتزا

اقتصادي دانش آموزان بر  -نابرابري فرصتهاي آموزشي به عنوان تاثير وضعيت اجتماعي
ستم هاي آموزشي درجه اي يكي از ويژگي هاي مهم سي. عملكرد تحصيلي آنان تعريف مي شود

است كه سيستم برخورداري و موفقيت دانش آموزان متعلق به طبقات باالي اجتماع را افزايش 
و نويسندگاني مانند ) 2004(اين تعريف از نابرابري مطابق با تعريف مطالعات پيزا. مي دهد
مي ) 2006(4و برونال و چكچي) 2005(3ماركس ،) 2004(2بيشاپ و مين ،) 2004(1آمرمولر

در اين رويكرد فرض مي شود كه موفقيت تحصيلي و عملكرد آموزشي دانش آموز به . باشد
 ،در يك رويكرد مرتبط ديگر . ويژگي هاي وضعيت و استانداردهاي زندگي او وابسته است

در اين  .ارتباط بين طبقه اجتماعي والدين و طبقه اجتماعي كودكان آنها بررسي مي شود
ر ارتباط بين اين دو كم تر باشد نابرابري در سيستم آموزشي كمتر و تحرك رويكرد هر چقد

  ).Horn,2010,p 4( بيشتر استاجتماعي 

                                                            
1. Ammermuller  
2. Bishop & mane 
3. marks  
4. Brunello & checchi  
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 هاينظريه براساس آموزشي عدالت و برابري تعريف براي هاتالش ،ديگر يديدگاه از
 شده شناسايي زير صورت به جنبه ، چهارراستا اين در. است اجتماعي شمول و اجتماعي عدالت

  :ستا
 ؛برابري دستيابي رسمي .1

 ؛برابري شرايط .2

 ؛برابري شركت .3

  .)Samons, 2010,p 6( برابري نتايج .4

يعني پيشينه اجتماعي دانش آموز تاثيري بر عملكرد (الزم به ذكر است كه برابري كامل 
درجه اي از مداخله در زندگي  ،نمي تواند وجود داشته باشد چون الزمه اين) او نداشته باشد

از طرف ديگر . ه ها و خانواده هاي آنها مي باشد كه در اكثر جوامع توجيه ناپذير استبچ
نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي به سبب عامل هايي فراتر از مسئوليت پذيري فردي ايجاد 
مي شوند و سياست گذاران هدفشان كاهش آنهاست اما نابرابري هايي نيز وجود دارند كه ناشي 

ي مانند تالش بيشتر يك فرد نسبت به فرد ديگر و يا تفاوت هاي فردي مي از عوامل شخص
چون يكسان كردن در . اين نوع از نابرابري ها قابل پذيرش هستند و نبايد از بين بروند .باشند

يزي ها درصدد كاهش با توجه به اين مساله سياستها و برنامه ر. اين شرايط ظلم است نه عدالت
  ).Horn,2010,p 3(مومي مي باشد نه حذف كامل نابرابري هاهاي عنابرابري فرصت

  اصل سه راولز نظر طبق. دارد) 1971(1راولز نظرات در شهيري آموزشي برابر هينظر
 كردن فراهم) 1: از عبارتندي آموزشي ها ستميس نهيزم در فرصتها در عدالت وي برابر
 هري برا آموزش انزيم حداقل آوردن مهفرا) 2 طيشرا واجد افرادي برا برابري آموزش التيتسه
 ) . 1971 ،راولز( محرومي گروههاي برا ژهيو تداركات و امكانات جاديا) 3 و فرد

نظر از پايگاه اجتماعي و برابري آموزشي، اساساً به اين معناست كه تمام كودكان، صرف
به مدرسه بروند  همة كودكان در هر ناحيه ،آموزشي يكساني باشند هشان، داراي برناماقتصادي

ص 1381،گيدنز، (و همة مدارس در هر ناحيه، از بودجه و امكانات يكساني برخوردار باشند
٢٩٠ .(  

 مطالعه مورد را از ديدگاههاي زير آموزشي هاي نابرابري مسأله توانمي امر اين به توجه با

  :داد قرار
 ..، آرزوها و ادراكات و  زمينه خانوادگي دانش آموزان نظير سرمايه فرهنگي، انتظارات. 1

                                                            
1. Rawls  
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پوشش  واقعي نرخ و نام ثبت نرخ نظير آموزشي، نظام به ورود شانس .2
  )108ص ،1386سرخ،(تحصيلي

 گيرد، مي آموزشي قرار نظام اختيار در داد درون عنوان به كه منابعي از برخورداري .3

  .)همان..(.و نيروي انساني متخصص و   كالسي تراكم آموزي، دانش تراكم نرخ نظير
. فرايند آموزش به عنوان يكي از عوامل مهم ايجاد كننده نابرابري ها مطرح مي شود.  4

در تعدادي از موارد بر سازماندهي . تاثير فرايند مدرسه بر نابرابري در دو سطح بررسي مي شود 
به  مدرسه به عنوان مثال توزيع دانش آموزان در رشته هاي تحصيلي مختلف و در بقيه موارد

 برخورد متفاوت با دانش آموزان در مدرسه و كالس درس تاكيد مي شود
)Foster,Gomn,Hammersly,2005, p 72(.  

برونداد واسطه اي : آموزشي كه به دو قسمت تقسيم مي شود نظام برونداد يا عملكرد. 5
مي مانند پيشرفت تحصيلي كه تغيير در ساختارهاي شناختي فرد يا سطح دانش او را موجب 

شود و ديگري برونداد نهايي مانند نتايج و پيامدهاي طوالني مدت يا غيرشناختي كه تغيير در 
بررسي تحقيقات مربوط به عملكرد مدارس و  .نگرش و انگيزه هاي فرد را موجب مي شود

غير شناختي اهميت بروندادهاي  ،دهد كه در اين تحقيقاتهاي آموزشي نشان مينابرابري
نقش مهمي در  ،ها، آرزوها و رفاههاي غيرشناختي شامل نگرشمهارت. شودميناديده گرفته 

رود تمهيداتي بينديشند تا گذاران انتظار ميكند و از سياستتغيير زندگي يك فرد ايفا مي
 Vignoles andنقشي داشته باشند دادهاها و برونمدارس بتوانند در ايجاد اين مهارت

Meschi, 2010, p.1) ( از آموزش و پرورش انتظار مي رود عالوه بر آموزش موضوعات زيرا
درسي در شكل گيري نگرش ها، اعتقادات، ارزشهاي مطلوب در كودكان به عنوان آينده سازان 

  )Barreu and al, 2008  ،Brooks ,2011( يك جامعه نقش به سزايي ايفا نمايد
ش و پرورش ارائه خدمات بهينه در اين راستا همواره يكي از دغدغه هاي مهم وزارت آموز

  . و با كيفيت خوب مي باشد 
سيستم آموزشي داراي اهميت است حتي اگر تنها عامل از بين  ،از نقطه نظر برنامه ريزي

اين به اين علت است كه ساختارهاي نهادي ابزارهاي مفيدي براي . برنده نابرابري ها نباشد
طريق اين ساختارها مي توانند نابرابري هاي سياست گذاران و برنامه ريزان هستند كه از 

  ).1386 ،و آهنچيان ،2010هورن  ، OECD,2005( آموزشي را كاهش دهند
و ارزيابي عملكرد و موفقيت اساسي براي شناسايي مناطق محروم يكي از شيوه هاي 

 باشد هاي آموزشي مي ها و نقايص استفاده از شاخص هاي آموزشي در پوشاندن ضعف سيستم
(Jhingran and Sankar ,2009,p1) .هاي  هاي جامعه را با استفاده از اندازه ها ويژگي شاخص
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تمايل مركزي يا واريانس به عنوان مثال ميانگين نسبت درصد احتمال يا پارامترهاي آماري 
ه به عبارت ديگر، با تبديل متغيرها ب ).(Hutmacher,2001,p 7ديگر توصيف مي كنند

 .سازي متغيرها اقدام كرد توان به شاخص مي ،ي مختلف، درصدها و غيرههاها، نسبت سرانه
شاخص هاي آموزشي يا داده هايي كه سيستم هاي آموزشي براي تعريف ، توصيف، تحليل، 
مشروعيت بخشي و پايش خويش مورد استفاده قرار مي دهند ابزار سودمندي در تحليل 

  )Louzano,2001,p2(مي باشد مشكالت آموزشي و شكل گيري  سياستهاي آموزشي 
استفاده از شاخص ها براي اندازه گيري نابرابري آموزشي در نشريات بين المللي مرتبط با 

سابقه اي چندين ساله ... و  "نگاهي به آموزش و پرورش "و  OECDتعليم و تربيت به ويژه در
و تكميل و  80دهه در اواخر ) پروژه شاخص هاي آموزشي( INESبه عنوان مثال پروژه . دارد

و تدوين چهارچوبي مفهومي و متدولوژيكي  1998و  1995و  1992بهبود اين پروژه در سال 
براي سيستمي از شاخص هاي نابرابري آموزشي كه حاصل آن ارائه سيستمي متشكل از 

مجموعه  ، WEI1پروژه    ،شاخص هاي زمينه، فرايند، نتايج داخلي و نتايج خارجي بود
Bo( 2باتاني آموزشي بين المللينشانگرهاي  ani: 1996(،  پروژهEIRP3)2001 (، تحقيق

GERESE4 (2005)  ،  مركز ملي آمارهاي “گزارش تفصيلي شاخص هاي آموزش وپرورش
چارچوب عملياتي بسيار ارزشمند دفتربين المللي تعليم  همچنين .)NCES,2000( ”آموزشي

 با» اجتماعي –احساسي  آكادميك و يادگيري« درخصوص 11وتربيت درنمايه شماره 
  ... .و  )Elias 2003(» تربيت همه جانبه شاگرد«محورقراردادن 

قات نتايج تحقي ،در رابطه با نابرابري در بين مناطق آموزشي استانهاي مختلف كشور
 اسماعيل سرخ ،)1382( نژادگرائي ،)1383( مرادي ،)1386( آهنچيان ،)1386( آتـشك

 معاونت آموزش استان زنجان ،)1377( واحدي ،)1378( رفيعي ،)1380( خانه داش ،)1380(
 ،)1372( زاده حسين ،)1374( كرمي ،)1374( كليدري  ،)1376( نادري نرم ،)1376(

نشان مي دهد كه بين   و ديگران )1365( عزيززاده ،)1367( كالنتري ،)1371( خدابخش
  .  مناطق آموزشي استانهاي كشور نابرابري وجود دارد

گانه  و شناخت  24شي مناطق بررسي وضعيت آموزبنابراين هدف از اين تحقيق 
بررسي  ،رتبه بندي مناطق آموزشي ،هاي نابرابري آموزشي در استان آذربايجان غربي زمينه

هاي  شناسايي علل و عوامل نابرابري ،هاي آموزشي در ميان مناطق ابرابري شاخصميزان ن
                                                            
1. World Eduation Indicator  
2. Bottani  
3. Educational Indicators Regional Project  
4. Group Européen de Recherche sur l’Equité des Systèmes Educatifs 
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پيشنهادات براي بهبود شرايط آموزشي دانش آموزان مي  آموزشي  و در نهايت ارائه راهكارها و
داده هاي   جمع آوري با استفاده ازانجام مطالعاتي در زمينه  نابرابري در آموزش زيرا  .باشد

موقعيت فعلي شاخص ها يي كه نتايج كليدي و .1يل منظم آنها سبب مي شود واقعي  و تحل
روندهاي گذشته در . 2مهم را درباره مناطق و گروههاي اجتماعي مختلف منعكس مي كنند 

اين كار كمك خواهد . مشخص شود ،شكافهايي كه بايد پر شوند. 3سرمايه گذاري و نتايج و 
 وي حاصل براي مناطق و گروههاي مختلف شناسايي شود كرد تا نوع دروندادها و بروندادها

ي جهت رفع كمبودها يها ها و برنامه ريزان و مديران آموزشي را به اتخاذ سياست توجه برنامه
  :در اين راستا سواالت زير مطرح مي باشد. جلب خواهد كرد

  
  سواالت پژوهش

ي از شاخص هاي غربي از نظر برخوردارآذربايجان  استان رورشپ مناطق آموزش و .1
  آموزشي در چه جايگاهي قرار دارند؟

  ميزان نابرابري در برخورداري از شاخص هاي مختلف آموزشي چقدر است؟ .2
چه عواملي بر نابرابري هاي آموزشي بين مناطق آموزشي استان آذربايجان غربي  .3

  موثر مي باشند؟
  ينه است؟براي به حداقل رساندن نابرابري آموزشي در بين مناطق چه مدلي به .4
  

  روش تحقيق
از نظر شيوه جمع آوري . كاربردي مي باشد نوع تحقيقاتاز  ،نظر هدفتحقيق حاضر از 

 .حليلي و پيمايشي است كه به شيوه اسنادي  و پرسشنامه انجام مي شودت توصيفي ،اطالعات 
گانه آموزش و  24مناطق  كليه دانش آموزان مقطع متوسطه  جامعه آماري پژوهش حاضر

نفر به  815كه با استفاده از فرمول كوكران تعداد  ذربايجان غربي مي باشدآرش استان پرو
صورت اسنادي از آمارهاي ه اطالعات ب آوري آمار و جمعدر . عنوان نمونه انتخاب شده اند

هاي عمومي نفوس و مسكن، سالنامه  آموزش و پرورش استان، سرشماري، 1390-91هاي  سال
آوري بخشي از براي جمع .اي مركز آمار ايران استفاده شده است رايانه هاي آماري و اطالعات

در تهيه پرسشنامه . اطالعات مورد نياز تحقيق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است
، پرسشنامه رشد اعتقادي معنوي پور )2003(تحقيق از پرسشنامه مورد استفاده در تحقيق پيزا
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در اين . استفاده شده است) 2002(و همكاران 1امه ون دامو پرسشن) 1383(و پاشا شريفي
گويه، آرزو و انتظارات تحصيلي والدين  4گويه، آرزوي تحصيلي با  6پژوهش سرمايه فرهنگي با 

احساس دانش آموز درباره رفتار با عدل و گويه ،  3گويه، حساسيت تحصيلي والدين با  4با 
گويه،ارتباط با كادر مدرسه  4ره رفتار حمايتي معلم با گويه، ادراك دانش آموز دربا 5انصاف با 

گويه، انتظارات سطح باال درباره پيشرفت دانش  4، جو انضباطي كالس و مدرسه با گويه 4با 
گويه، مفهوم خود تحصيلي با  4، انگيزش نسبت به مدرسه با گويه 4آموزتوسط كادر مدرسه با 

 3سياسي با  -گويه و مشاركت اجتماعي 5به مدرسه با  گويه، تعلق 6گويه ، رشد اعتقادي با  4
روايي صوري پرسشنامه به تائيد تني چند از اساتيد علوم تربيتي . گويه اندازه گيري شده است

اين تحليل به شيوه  .محرز گرديده و روايي سازه آن از طريق تحليل عاملي تائيد شده است
. با چرخش واريماكس انجام شده است) PC( 3به روش مولفه هاي اصلي 2تحليل اكتشافي

و مقدار خي آزمون كرويت  89/0برابر با ) ضريب كفايت نمونه گيري( KMOمقدار ضريب 
معنادار بود و نشانه كفايت نمونه و متغيرهاي  01/0بدست آمد كه در سطح  9/4472بارتلت 

 بيشتر را بودن بار عاملي معيار حذف و يا تائيد گويه ها دا. نمونه براي انجام تحليل عاملي است
در تحليل نهايي  0.05در نظر گرفته شده است و گويه هاي با بارهاي عاملي كمتر از  50/0از 

براي تعيين پايايي پرسشنامه مورد استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده  .حذف شده اند
اندهنده پايايي برآورد شده است كه نش 0.87شده است كه ضريب پايايي كل پرسشنامه  آن 

با .  استفاده شده است SPSSاي  افزار رايانه براي انجام محاسبات از نرم. مناسب ابزار مي باشد
بندي مناطق آموزش و پرورش  دهي آنتروپي به رتبه هاي تاپسيس و روش وزن استفاده از مدل

ابرابري هاي براي اندازه گيري ميزان ن . استان در هر يك از شاخص ها  مبادرت گرديده است
سپس از طريق تحليل . مناطق در هر شاخص از مدل ضريب پراكندگي استفاده شده است

رگرسيوني و تحليل واريانس به تجزيه و تحليل عوامل مؤثر بر نابرابري آموزشي پرداخته شده 
هاي عصبي به ارائه مدل و  هاي پيشرفته آماري  تحليل مسير و  شبكه است و با استفاده از مدل

  . يش بيني عوامل موثر بر نابرابري هاي آموزشي مناطق آموزشي استان اقدام گرديده استپ
بندي نتايج تحقيقات انجام يافته در رابطه با شاخص هاي نابرابري عوامل با مرور و جمع

تشكيل دهنده و تاثيرگذار بر نابرابري هاي آموزشي دوره متوسطه مناطق آموزش و پرورش 
عنصر سيستم هاي آموزشي شامل زمينه، درونداد، فرايند و برونداد  4غربي در استان آذربايجان 

                                                            
1. Van Damme  
2. Exploratory Factor Analysis 
3. Principle Components 
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ارائه شده است و در راستاي اهداف پژوهش با بهره گيري از ادبيات موضوع و تحقيقات انجام 
و موسوي و  "گروه اروپايي تحقيق درباره سيستم هاي آموزشي"يافته قبلي به ويژه تحقيقات 

فرايند و برونداد شاخص هايي در دو سطح  ،درونداد ،ز عناصرزمينهدر هر يك ا) 1390(حسني
ست كه اين شاخص ها در مجموع دانش آموزان و سطح منطقه آموزشي انتخاب شده ا

شاخص كه در   42تعداد   ر اين تحقيق د. هاي نابرابري آموزشي را تشكيل داده است شاخص
  ).1جدول ( ر گرفته استمورد استفاده قرا ،قابل مشاهده است 1جدول شماره 

  
  هاي مورد استفاده در تحقيق شاخصسيستم  :1جدول 

ري
براب

ع نا
منب

 

  آموزش و پرورشي ها شاخص  

ينه
زم

  

هاي  شاخص
زمينه 
  خانوادگي

.3 - ميانگين آرزو و انتظارات تحصيلي والدين.2-ميانگين آرزوي تحصيلي دانش آموز.1
سطح -5 ن منابع فرهنگي و سرمايه فرهنگي ميانگي. 4 - ميانگين حساسيت تحصيلي والدين

درصد افراد –7مناطق ) جمعيت/درآمد(متوسط درآمد سرانه خانواده - 6تحصيالت والدين 
  درصد اشتغال -9)خانواده دو والده(درصد زندگي معمول - 8مالك

داد
رون

د
  

امكانات
فيزيكي 
فضاهاي 
  آموزشي

آموز نفر دانش 100ازاي هر به بيرستاندتعداد -2منطقه،درآموز نسبت كالس به دانش-1
-4منطقه،در آموز  دانشنفر  1000لن ورزشي به اكتابخانه و س ،نمازخانه تعداد -3 منطقه،در

نسبت ساختمان به مدرسه به ازاي -5،آموز در منطقه دانش به ازاي هرسرانه فضاي آموزشي 
  مدرسه دبيرستان 100هر 

-امكانات علمي
 آموزشي

  آموزي دانش

آموزان فني و نسبت دانش - 2،در منطقهدبيرستان آموز دختر به پسر در مقطعنسبت دانش-1
آموزان در نسبت كتاب به دانش - 3آموزان مقطع دبيرستان، پسر به كل دانش واي دختر حرفه

- 5دبيرستان،مقطع  آموزان آموزان پسر به كل دانش نسبت دانش -4 در منطقه، مقطع متوسطه
  .دبيرستانمقطع  آموزان به كل دانش دخترموزان آ نسبت دانش

-امكانات علمي
آموزشي 
  معلمان

دكتريليسانس و فوق نسبت معلمان  -2دبيرستان در منطقه، انآموز سبت معلم به دانشن -1
آموزان دختر در معلمان زن به دانشنسبت  - 3در منطقه، دبيرستانآموز  نفر دانش 100در 

آموز در دانش 100آموز به ازاي هر  كارمند به دانشنسبت  - 4 ،منطقه در دبيرستانمقطع 
كارمند آموزشي زن به كل كارمندان آموزشي در مقطعنسبت  - 5منطقه، در دبيرستانمقطع 

-7،منطقه به كل مديران ليسانسمديران زن دكتري و فوق  نسبت -6منطقه، در دبيرستان
  .نسبت مديران منطقه به تعداد كارمندان منطقه

شاخص هاي
نسبت هزينه سرانه به - 2در هر منطقه،دبيرستان آموزان   نسبت اعتبارات به تعداد دانش -1  اقتصادي

  در هر منطقه،  دبيرستانآموزان  تعداد دانش
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  هاي مورد استفاده در تحقيق شاخصسيستم  :1جدول ي  ادامه

ري
براب

ع نا
منب

 

  آموزش و پرورشي ها شاخص  

جو
ش 

موز
د آ

راين
ف

رس
مد

  ه

ميانگين ادراك دانش آموز از - 2ميانگين ادراك دانش آموز از حمايت از طرف كادر مدرسه -1  
ميانگين ارتباط با - 4ميانگين ادراك دانش آموز از رفتار عادالنه   -3جو  انضباطي مدرسه  

  )رشته هاي مختلف تحصيلي توزيع دانش آموزان در(سازمان مدرسه  - 5كادر مدرسه 

داد
رون

ب
  

فتشريپ
 تحصيلي

  آموزان دانش

هر در دبيرستان ضريب پوشش تحصيلي -2نرخ ارتقاي دانش آموزان در مقطع متوسطه-1
و زبان هنر، انساني، تجربي ، رياضي،آموزان در كنكور سراسري  قبولي دانش درصد - 3منطقه،

دوم و سوم دبيرستان و دوره پيش ،اولآموزان  دانشكتبي   معدل - 4 در منطقه، كل
  در هر منطقه انشگاهيد

برونداد (پيامد
  )نهايي

ميانگين خود پنداره -3ميانگين تعلق به مدرسه  - 2ميانگين انگيزش نسبت به مدرسه  -1
ميانگين رشد اعتقادي - 5ميانگين مشاركت سياسي اجتماعي دانش آموزان  -4تحصيلي 

  دانش آموزان

 
  

  يافته هاي تحقيق
  ورش استان آذربايجان غربيبندي مناطق آموزش و پر رتبهـ 1

استان آذربايجان غربي از نظر برخورداري آموزش و پرورش گانه  24مناطق  بخشدر اين 
 منطقه 24از بين . رتبه بندي شده اندبا استفاده از مدل تاپسيس از شاخص هاي تحقيق 

، امكانات فيزيكي فضاهاي آموزشي ،زمينه خانوادگيهاي  شاخص دراستان آموزش و پرورش 
 ،آموزش و پرورش امكانات اقتصادي نيروي انساني، آموزي، دانش آموزشي -امكانات علمي

) برونداد واسطه اي(آموزان دانش شرفت تحصيلييهاي پ شاخص  ،شاخص هاي فرايندي آموزش
، 1ناحيه  -اروميه  ،مناطق ماكوبه ترتيب ) برونداد نهايي(و شاخص هاي پيشرفت غيرشناختي

 مناطقو  و خوي رتبه اول  1ناحيه -اروميه   ،بوكان ،، كشاورز، خوي1ناحيه  -اروميه 
صوماي برادوست و  ،تكاب ،آباد، صوماي برادوست، سردشت، پلدشت مرحمت ،چالدران

هاي  شاخصدر اين تحقيق  .باشند ميگانه  24 مناطق آخرين رتبه در بينبه ترتيب پيرانشهر 
آموزش و پرورش  مناطقبندي  بررسي رتبه. دهدبرابري را نشان مي )نا(وضعيت كلي تلفيقي 

كه منطقه بوكان و منطقه دهد  نشان مينيز هاي تلفيقي  استان آذربايجان غربي در شاخص
 وترين برخورداربه عنوان  0.116و   0.690صوماي برادوست به ترتيب با ميزان تاپسيس 
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 هاي تلفيقي ظ شاخصلحا ازآموزش و پرورش استان آذربايجان غربي مناطق  ترين محروم
استفاده از مدل ضريب پراكندگي براي اندازه گيري نابرابري  نيز نشان مي دهد كه . باشند مي

هاي برونداد نهايي و كمترين  در شاخص 91/0در مناطق استان بيشترين ميزان نابرابري با 
   ).2جدول (هاي پيشرفت تحصيلي بوده است  در شاخص 307/0ميزان نابرابري با 

  
 آموزش وهاي  بندي مناطق آموزش و پرورش آذربايجان غربي از نظر شاخص رتبه  :2دول ج

  پرورش

  

  )1392محاسبات نگارندگان، : (مأخذ
  
  همبستگي بين متغيرهاي تحقيق. 2

 همبستگي پيرسون ضريب از ها متغيرها و بررسي فرضيه بين همبستگي شناخت جهت

بين  درصد 99 احتمال با داري معني رابطه كه دهد مي نشان پيرسون مقادير. شده است استفاده
 .متغيرها و نابرابري آموزشي وجود دارد
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 ضرايب همبستگي متغيرهاي تحقيق :3جدول

 
 

مناطق آموزش نابرابري آموزشي  تاثير همزمان متغيرهاي مستقل تحقيق بر .3
  غربي و پرورش استان آذربايجان

در تحقيق به عنوان  متغيرهاي مستقل و بخش  هاي مورد استفاده در اين بخش شاخص
به عنوان متغير وابسته در  ،برابري مناطق آموزش و پرورش استان است)نا(تلفيقي كه نمايانگر 

نظر گرفته شده است تا اثرات هر كدام از شاخص هاي مختلف در نابرابري آموزشي مناطق 
 متغيرهاي همزمان تأثير بررسي جهت. آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي مشخص گردد

 ضرايب . است شده از مدل رگرسيوني چندگانه توأم استفاده ،آموزشي نابرابري ميزان بر مستقل

شده  آورده 5 شماره جدول در رگرسيون مدلهاي برازش نيكويي  Fآماره هاي و رگرسيون
تمام  گرسيونر معادله در شده وارد متغير8 از داري، معني مقدار سطح به باتوجه  .است

درصد از تغييرات  8/99داده شده بر مدل به ميزان  شاخص هاي  . هستند دار معني متغيرها
مانده اندك  كند و باقي مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي را تبيين مي نابرابري
 شوند بيني مي وسيله عوامل ناشناخته كه در اين تحقيق نيامده، تبيين و پيشه ها ب واريانس

  ).4جدول (
  

مناطق آموزش و پرورش استان  نابرابريهاي تحليل رگرسيون چندگانه  آماره :4جدول 
  آذربايجان غربي

ضريب تبيين تصحيح اشتباه معيار
  شده

 ضريب همبستگي چندگانه ضريب تبيين

00913/0 997/0 997/0  999/0  
  )1393، گانمحاسبات نگارند: (مأخذ
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مناطق آموزش و پرورش نابرابري آموزشي ي  رسيون چندگانهتحليل واريانس رگ :5جدول 
  غربي آذربايجان

  سطح معناداري Fكميت   ميانگين مربعات درجه آزادي مجموع مربعات منبع تغييرات
 3.06 8 24.536  اثر رگرسيوني

 000/0 15 0.04  باقيمانده  000/0 62439.914
 - 23 24.575  كل

  )1393، گانمحاسبات نگارند: (مأخذ
 

مناطق آموزش و  نابرابريهاي مختلف  هاي ضرايب مدل رگرسيوني بخش آماره :6جدول 
  پرورش استان آذربايجان غربي

  نام متغير
  ضرايب استاندارد شده ضرايب غيراستاندارد

t 
  سطح

  βبتا   β خطا β معناداري
  000/0 6.231 - 0.002 0.011 عرض از مبدأ

  000/0 32.418 0.062 0.002 0.077 زمينه خانوادگي
  000/0 16.505 0.039 0.003 0.045 )فضا(امكانات فيزيكي

  000/0 135.882 0.408 0.002 0.218 شاخص هاي دانش آموزي
  000/0 15.555 0.033 0.003 0.039 شاخص هاي نيروي انساني
  000/0 63.511 0.208 0.002 0.150 شاخص هاي اقتصادي
  000/0 226.738 0.587 0.002 0.351 شاخص جو مدرسه

شاخص هاي پيشرفت
  000/0 6.551 0.017 0.003 0.020  )شناختي(تحصيلي

  000/0 62.145 0.174 0.002 0.123 شاخص هاي برونداد نهايي
  )1393،گانمحاسبات نگارند: (مأخذ. )نابرابري آموزشي( هاي بخش تلفيقي شاخص: متغير وابسته

  
روشن است كه يك واحد تغيير در انحراف معيار  ،)6 جدول(در  βبا نگاهي به مقادير 

امكانات  ،امكانات فيزيكي فضاهاي آموزشي ،شاخص هاي زمينه خانوادگي هاي بخش
آموزان و  دانش شرفت تحصيلييپ ،جو مدرسه ،امكانات اقتصادي ،معلمانامكانات  آموزي، دانش

و   020/0 ، 35/0 0،/15 039/0، 218/0، 045/0، 077/0به ترتيب به اندازه  برونداد نهايي
مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي ايجاد خواهد  برخورداريواحد تغيير در  123/0
  .شد
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مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان  نابرابري آموزشيمدل تحليل مسير . 4
  غربي

، امكانات فيزيكي فضاهاي آموزشي، زمينه خانوادگي هاي در پژوهش حاضر از شاخص
 شرفت تحصيلييپ وجو مدرسه ، امكانات اقتصادي معلمان،امكانات  آموزي، دانشامكانات 

مناطق آموزش و پرورش استان  نابرابري آموزشيدر تبيين آموزان  و برونداد نهايي  دانش
  توسعهبرخورداري و  تحليل مسير عوامل مؤثر بر 1 شكل .آذربايجان غربي استفاده شده است

  .دهد را نشان مي پرورش استان آذربايجان غربيمناطق آموزش و 
  

  
مناطق آموزش و پرورش آذربايجان  برخورداري مودار تحليل مسير عوامل مؤثر برن :1شكل 

  غربي
  

مناطق آموزش و پرورش استان  برخورداريترين عوامل مؤثر بر  براي تعيين مهم
رسيوني شده است، با توجه به ها وارد مدل رگ متغير مستقل و اثر آن هشت ،آذربايجان غربي
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 VIFاينكه براي تعيين اثر واقعي هر متغير مستقل، چند هم خطي بايد پايين باشد، از روش 
 جدول(نتايج بدست آمده در . براي تعيين وجود يا عدم رابطة چند هم خطي استفاده گرديد 

، اثرات مستقيم ، نيز حاكي از عدم چند هم خطي بين متغيرهاي مستقل بوده و از اين رو)7
در نهايت با استفاده از روش تجزيه . باشند بدست آمده براي هر متغير مستقل قابل اعتماد مي

) 3جدول شماره (يعني كم كردن ميزان اثر مستقيم از ميزان همبستگي پيرسون ( همبستگي 
 باشاخص هاي دانش آموزي  براساس نتايج، . مقدار اثرات غيرمستقيم محاسبه شده است) 

داراي  118/0با ميزان  شاخص هاي نيروي انساني  داراي بيشترين و متغير 864/0ميزان 
مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي   توسعهبرخورداري و  كمترين تأثيرات بر

  .اند بوده
  

مناطق  برخورداريهاي مختلف  اثرات مستقيم و غيرمستقيم همبستگي بخش  :7جدول 
  ربايجان غربيآموزش و پرورش آذ

 VIF  اثركل  اثرات غيرمستقيم اثرات مستقيم  متغيرهاي مستقل

 1.80 0.210  0.148 0.062 زمينه خانوادگي.1

 2.74 0.378  0.339 0.039 )فضا( امكانات فيزيكي  .2

 4.50 0.864  0.456 0.408 شاخص هاي دانش آموزي .3

 2.20 0.118  0.086 0.033  شاخص هاي نيروي انساني. 4

 5.346 0.699  0.491 0.208  شاخص هاي اقتصادي .5

 3.33 0.656  0.069 0.587  شاخص جو مدرسه. 6

شاخص هاي پيشرفت. 7
 3.94 0.448  0.431 0.017  )شناختي(تحصيلي

 3.35  0.483  0.309  0.174  شاخص هاي برونداد نهايي. 8

  
مناطق آموزش و پرورش استان نابرابري هاي آموزشي بيني  مدل پيش. 5
  ذربايجان غربيآ

متغير  8مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي بر اساس   بيني دقيق توسعه براي پيش
هاي مورد استفاده در روش  از كل داده. هاي عصبي استفاده شده است از مدل شبكه ،مستقل

ش ها براي آزماي درصد داده 33.3ها براي آموزش و حدود  درصد داده 66.7عصبي حدود  هشبك
ها و از تابع تانژانت  داده خروجيدر مدل مورد استفاده از تابع سيگموئيد براي . وارد مدل گرديد
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سازي  ها نرمال براي دقت بيشتر مدل، داده. استفاده شده است اليه هاي پنهانهايپربوليك براي 
نشان هاي پنهان را  ها از طريق اليه گرافيكي ورودي و خروجي دادهه رابط 2 شكل. شده است

پنهان بوده  ههاي خروجي از طريق دو الي هاي ورودي و داده در اين شكل، ارتباط داده. دهد مي
  .پنهاني دوم داراي دو نرون بوده است هاول داراي دو نرون و اليه كه الي

 

  
 هاي پنهان ها از طريق اليه ها و ارتباط آن گرافيكي ورودي و خروجي داده هرابط :2شكل

  
، ضريب 971/0عصبي حاكي از متوسط همبستگي  هابي دقت مدل شبكهاي ارزي سنجه

 008/0آزمايش  هو براي مرحل 015/0آموزش  هو مجذور متوسط خطا براي مرحل 962/0تبيين 
مناطق آموزش و پرورش   بيني توسعه دقت و اعتبار مدل در پيشه دهند بوده است كه نشان

مناطق  نابرابرييرهاي مستقل در پيشگويي اهميت متغ 8 جدول. استان آذربايجان غربي است
بخش را بيشترين تأثير  كه. دهد آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي را نشان مي

 نابرابريدر پيشگويي  شاخص امكانات فيزيكي كمترين تأثير را و هاي جو مدرسه شاخص
  .اند غربي داشته مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان
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  متغيرهاي مستقلاهميت  :8جدول 
  )درصد(اهميت نرمال شده   اهميت  نام متغيرها

 5.9 0.0264 زمينه خانوادگي

 1.7 0.008 )فضا(امكانات فيزيكي

 32.0 0.143شاخص هاي دانش آموزي

شاخص هاي نيروي
 23.7 0.106  انساني

 33.0 0.148 شاخص هاي اقتصادي

 100.0 0.448 شاخص جو مدرسه

شاخص هاي پيشرفت
 12.7 0.057  )شناختي(حصيليت

 14.3 0.064شاخص هاي برونداد نهايي

  
مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي را با  برخورداريمقـادير واقعي  3 شكل

دقت قابل قبول مدل در نشانگر نمودار . دهد هاي عصبي نشان مي شبكه هبيني شد مقادير پيش
بيني  و رگرسيون خطي بين مقادير واقعي و پيشضريب تبيين  4و شكل  مي باشدپيشگويي 

 هكارايي شبك بيانگر ،به هر حال نتايج مدل و نمودارها و معادالت. دهد شده را نمايش مي
  .است ي مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي بيني توسعه عصبي در پيش

  

  
آموزش و پرورش مناطق  برخورداري هبيني شد مقادير واقعي و پيشنمودار  :3شكل 

  آذربايجان غربي
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مناطق  برخورداري هبيني شد ضريب رگرسيون خطي بين مقادير واقعي و پيش :4شكل 

 آموزش و پرورش

  
  گيري بحث و نتيجه

از نظر مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي وضعيت نابرابري در اين پژوهش، 
اين . بخش مورد بررسي قرار گرفت 8برخورداري از شاخص هاي آموزشي با استفاده از 

، فضاهاي آموزشي امكانات فيزيكي،زمينه ايهاي  شاخص در بخش 42شامل  ها شاخص
و ) شناختي(پيشرفت تحصيلي ،فرايند آموزش ،، اقتصادينيروي انساني آموزي، دانش

رداري در اين پژوهش نابرابري آموزشي به عنوان نابرابري در  برخو .بود بروندادهاي غيرشناختي
بررسي . فرايند و برونداد سيستم هاي مورد بررسي قرار گرفته است ،درونداد ،از زمينه

با استفاده از تكنيك وزن دهي  آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي  مناطقبندي  رتبه
به ترتيب با  ،كه منطقه بوكان و منطقه صوماي برادوستدهد  نشان ميآنتروپي و تاپسيس 

آموزش و ترين مناطق  و محرومترين برخورداربه عنوان  0.116و   0.690 ميزان تاپسيس
مي باشدكه اين يافته با يافته هاي  هاي تلفيقي لحاظ شاخص ازپرورش استان آذربايجان غربي 

متناسب با رتبه مناطق از نظر  .در يك راستا مي باشد) 1390(تحقيق موسوي و حسني
 ،تامين نيروي انساني تحصيل كرده ،فضاهاي فيزيكي برخورداري از شاخص هاي مختلف توسعه

سالنهاي ورزشي و نيز تخصيص بهينه  ،ها نمازخانه ،آزمايشگاهها ،ها احداث و تجهيز كتابخانه
. پرورشي و عمراني و جاري با توجه به رتبه منطقه پيشنهاد مي گردد ،بودجه هاي آموزشي

ا استفاده از ضريب پراكندگي بيانگر اين است كه باتوجه به اينكه اندازه گيري ميزان نابرابري ب
در تحقيق (بيشترين نابرابري در بين مناطق استان از نظر شاخص بروندادهاي غيرشناختي 
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خودپنداره تحصيلي و رشد  ،انگيزش نسبت به مدرسه ،حاضر شامل نگرش نسبت به مدرسه
معلمان براي برخورد مناسب  آموزش ،وجود دارد لذا ايجاد جذابيت مدارس از هر نظر)اعتقادي

 ،انگيزه، عزت نفس، اعتماد به نفس   ،عالقه ،با دانش آموز در جهت ايجاد نگرش مثبت
بسترسازي توسعه فعاليتهاي فرهنگي و مذهبي در مدارس و بستر سازي و آموزش معلمان براي 

زان نابرابري با توجه به اينكه كمترين مي. اجراي ارزشيابي هاي عادالنه پيشنهادات مي شود
اندازه گيري شده در بين مناطق مربوط به شاخص پيشرفت تحصيلي مي باشد لذا نبايد كارآيي 

خالصه شود و اين امر لزوم توجه به متغيرهاي غيرشناختي .. مدارس در نمره و قبولي و ارتقا و 
روري مي عاليق و عقايد بلند مدت را كه براي زندگي فرد الزم و ض ،شامل نگرشها، تمايالت
همبستگي  ازضريبي تحقيق متغيرها بين همبستگي شناخت جهت .باشد مشخص مي سازد

شاخص هاي فضا، بين  داري معني رابطه كهنشان دادمقاديرپيرسون  .شد استفاده پيرسون
نيروي انساني، دانش آموزي، فرايند، اقتصادي  و پيشرفت تحصيلي با نابرابري آموزشي وجود 

اين ارتباط افزايش امكانات و تجهيزات، معلمان ماهر و تحصيل كرده، فضاهاي  با توجه به.  دارد
آموزشي و منابع مالي آموزش و پرورش و نيز بررسي، شناسايي و مداخله عوامل درون سازماني 
. و برون سازماني موثر بر پيشرفت تحصيلي مي تواند باعث كاهش نابرابري هاي آموزشي شود

شاخص هاي  داراي بيشترين و متغيرهاي فرايند مدرسه  شاخص، يربراساس نتايج تحليل مس
مناطق آموزش و پرورش استان   توسعهبرخورداري و  داراي كمترين تأثيرات بر نيروي انساني

نتايج تحليل رگرسيون چندگانه و تحليل مسير نشان داد كه شاخص   .اند آذربايجان غربي بوده
را بر نابرابري هاي آموزشي مقطع متوسطه مناطق  فرايند مدرسه بيشترين تاثير مستقيم

برگزاري دوره هاي آموزش ضمن  ،آموزشي استان آذربايجان غربي داراست كه در اين راستا
توجه به متغيرهاي روانشناختي موثر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در  ،خدمت  با كيفيت

ستاندارد رتبه بندي معلمان در ايجاد نظام جامع ا ،آموزش نيروي انساني آموزش و پرورش
تغييرات برنامه درسي  ،توجه به نيازهاي جوامع محلي ،جهت افزايش عالقه و انگيزه آنان

فزايش اعتماد و تعامل ميان معلمان، ا ،آموزش معلمان و مديران در مراكز آموزش فرهنگيان
ايجاد  ،رورش دانش آموزانتاكيد بيشتر بر پ،آموزان مديران و معاونان در ارتباط با انظباط دانش

نتايج شبكه  .شود ارتباط پيشنهاد مي، انصاف، حمايت، محيط آموزشي چالشي شامل انتظار باال
 ،امكانات فيزيكيبيشترين تأثير و بخش  فرايند مدرسهبخش دهد كه  عصبي نيز نشان مي

 آذربايجانمناطق آموزش و پرورش استان  برخورداري و توسعهكمترين تأثير را در پيشگويي 
كه بر اين اساس الزم است به منظور كاهش نابرابري هاي آموزشي و ايجاد اند غربي داشته

 ،كيفيت جو مدرسه  ،كيفيت جو كالس ،كارآمدي معلماز قبيل  عدالت آموزشي به متغيرهايي



  1393پاييز و زمستان /  6شماره / سومدوره /  ريزي آموزشي مطالعات برنامهفصلنامه دو
153   

 

 
 

راك درباره برخورد با عدل و انصاف از طرف اد ،انتظار باالي معلم و مدرسه ،شرايط يادگيري
ارتباط با معلم مدير و بقيه  ،ادراك از حمايت از طرف معلمان ،، مدير و بقيه كاركنان لممع

متغيرهاي روانشناختي در سطح   ارتباط با همكالسي ها و،باطي مدرسهضجو ان ،كاركنان 
  . مدرسه و كالس درس توجه ويژه اي مبذول گردد

در سطح خرد و كالن مي باشد و سيستم آموزشي موثرترين نهاد براي مقابله با نابرابري 
توزيع عادالنه منابع آموزشي به منظور تحقق توسعه پايدار آموزشي و برخورداري همگان از 

نابرابري در تمام سطح و . آموزش و پرورش باكيفيت از وظايف برنامه ريزان آموزشي مي باشد
زم است  برنامه ريزان و از اينرو ال .داشته باشد پياشكال آن مي تواند پيامدهاي ناگواري در 

مديران آموزشي با طراحي برنامه هاي آموزشي دقيق در راستاي تخصيص عادالنه منابع و 
امكانات و تامين نيروي انساني متخصص براي آموزش گامي در جهت كم كردن نابرابري در 

گذاران و  سياست الزم استبراي كاهش نابرابري بر اساس يافته تحقيق  .آموزش و پرورش بردارند
مناطق استان و همه گروههاي دانش آموزان و برنامه ريزان آموزشي توجه بيشتري به 

  .متغيرهاي تاثيرگذارتر و مهم تر بر نابرابري مناطق آموزشي مبذول نمايند
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  منابع
هاي كشور و عوامل نظام آموزش عمومي استانبررسي كارآيي داخلي  ،)1386(آتشك، محمد 

دانشكدة روانشناسي و  ،ارشدنامة كارشناسيپايان ، 1383ـ  84مؤثر بر آن در سال تحصيلي 
  .دانشگاه عالمه طباطبايي ،علوم تربيتي

اي در مدارس مناطق هاي منطقههاي آموزشي و نابرابريفرصت ،)1386(آهنجيان، محمدرضا 
مجلة علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران  ،ستان خراسان رضويمرزي و غيرمرزي ا

  .27-44صص  3،شمارة  ،سال چهارم ،دورة سوم ،اهواز
هاي فضايي در بعد قومي و هاي آموزشي و نابرابرينابرابري ،)1386(اسماعيل سرخ، جعفر 

 ،)1380ـ  81ل تحصيلي غربي در سامطالعة موردي دورة ابتدايي استان آذربايجان(اي منطقه
  .3شمارة  ،سال بيست و سوم ،فصلنامة تعليم و تربيت

تحليل درجه توسعه يافتگي شهرستانهاي استان  ،)1390(خليلي ، و عطاررحمت اهللا ،بهرامي
  :، صفحات ،16شماره  ،سال ششم ،)مطالعات انساني(چشم انداز جغرافيايي، آذربايجان غربي

1-14.  
هاي آموزشي در دورة آموزش عمومي بررسي عوامل مؤثر در نابرابري ،)1380(خانه، فاطمه داش

شمارة  ،سال هفدهم ،فصلنامة تعليم و تربيت ،به منظور ارائة مدلي نظري براي آموزش دختران
  .45-84 :، صفحات ،4

مناطق  بين آموزشي هايفرصت به دستيابي هاينابرابري ررسيب، )1372( اهللافتح زاده،حسين
  .1373-1372 تحصيلي سال در بوشهر استان پرورش و آموزش ة كلادار

مقايسة ميزان نابرابري آموزشي بين مناطق آموزشي استان گيالن  ،)1371(خدابخش، افراسياب 
 ،ارشدنامة كارشناسيپايان ،1370ـ 71و  1366ـ  67هاي تحصيلي در دورة متوسطة سال

 .عالمه طباطبايي دانشكدة روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه

 2شماره  ،، سال اولمجله مطالعات زنانآموزش و جنسيت در ايران،  ،)1382( البنينچابكي، ام
  100-70:صفحات ،

 غربي، معاونت آمار و استانداري آذربايجان ،)1385(غربي  سالنامه آماري استان آذربايجان
  .اطالعات
هاي كشور  هاي آموزشي بين استانبه فرصتبررسي نابرابري دستيابي  ،)1365(هادي   عزيززاده،

  .4و3سال چهارم، شمارة  ،فصلنامة تعليم و تربيت ،1365ـ  66در سال تحصيلي 
 ،دومين گزارش توسعة انساني كشور ـ بخش آموزش ـ مقدماتي ،)1382(نژاد، غالمرضا گرائي

  .گروه چهار، چاپ نشده
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  .نشر ني: تهران ،صبوري ترجمة منوچهر ،شناسيجامعه ،)1381(گيدنز،آنتوني 
هاي آموزشي در استان خراسان بررسي ميزان نابرابري فرصت ،)1374(كليدري، محمد حسين
، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي طي برنامه اول توسعه
  .دانشگاه عالمه طباطبايي

 با مرتبط عوامل متوسطه و دورة رد آموزشي هايفرصت برابري بررسي ،)1383(مسعود  مرادي،

 ،ارشدكارشناسي نامةپايان ، 82-81تحصيلي سال در زنجان استان آموزشي مناطق در آن
  .وروانشناسي تربيتي علوم دانشكدة ،تهران دانشگاه

مقطع ابتدايي، راهنمايي و  3هاي آموزشي در بررسي نابرابري ،)1376(نادري نرم، عباس 
-نامة كارشناسيپايان ،استان خراسان 1375ـ  76و 1365ـ  66صيلي هاي تحمتوسطه در سال

  .دانشكدة علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه تهران ،ارشد
 آموزشي هايفرصت به دختران دستيابي در مؤثر عوامل بررسي، )1377(توفيق  محمد واحدي،

 و آموزش حقيقاتت دفتر ،زنجان استان پرورش و آموزش مناطق تحصيلي راهنمايي در دورة
  .زنجان پرورش استان

ساخت و هنجاريابي مقياس سنجش رشد  ،)1383(معنوي پور، داوود و پاشاشريفي، حسن
 ،سال سوم ،فصلنامه نوآوري هاي آموزشياعتقادي دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران،  

  .137-120:صفحات، 9شماره 
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