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تبع آن نابرابري آموزشی در مباحث شهري  به موضوع نابرابري فضایی و به
 شهري با  هاي ابريتحلیلی بر نابر پژوهش ینهدف ا. اهمیت بسزایی یافته است

قز و نقش آن س  شهرهاي آموزشی در میان ساکنین بلوكهاي تأکید بر نابرابري
هاي مطلوب و ها و محدودهشناسایی بلوك و قزسدر پایداري اجتماعی شهري 

توصیفی  تحقیق روش. است آن نامطلوب از نظر وضعیت کلی آموزشی ساکنین
 اطّالعات مورد نیاز، از روش میدانیو ها  داده آوري جمع براي و ـ تحلیلی است

 1390ل سا  براي شهر سقز آماريهاي  بلوكهاي  از مجموعه داده،اي  کتابخانهـ
تحلیل اطالعات با  و تجزیهبراي  .استفاده شده مرکز آمار ایران موجود در

همبستگی   و خودهاي داغ، تحلیل لکههاي آمار فضاییمدلکارگیري  هب
مورد ارزیابی  SPSSافزار  و آزمون پیرسون در نرم Arc/GISزار اف در نرم فضایی

هاي شهر سقز بر پایه  نتایج حاکی از آن است که بلوك.قرار گرفته است
هاي در وضعیت  بلوك.  فضایی هستند هاي آموزشی داراي نابرابري شاخص

هاي   قرار دارند و بلوك18، 17، 13، 8، 7، 6، 1نامطلوبی در محدوده محالت 
، 15، 14، 13، 12، 11، 9، 8، 4، 2در وضعیت مطلوبی در محدوده محالت 

هاي  ي همچنین الگوي فضایی پراکنش و شکل نابرابر.  قرار دارند19 ،18
آمده  دست کند و طبق نتایج به تبعیت می4ايآموزشی در شهر سقز از مدل خوشه

عی شهري با هاي آموزشی و پایداري اجتما از آزمون پیرسون، بین نابرابري
 05/0 و با عنایت به اینکه سطح معناداري کمتر از -054/0**ضریب همبستگی 

به این معنی که . دار معکوسی وجود دارد توان گفت که رابطه معنی است، می
هاي آموزشی در سطح شهر بر میزان پایداري اجتماعی شهري  افزایش نابرابري
   .تأثیر منفی دارد

جتماعی، عدالت فضایی، نابرابري آموزشی، آمار پایداري ا : کلیديمفاهیم
  .فضایی، شهر سقز

                                                
1 . Spatial statistics tools 
2 . Hot spot analysis 
3 . Autocorrelation morans  
4. Clusteered 
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  مقدمه
 نابرابري مطرح بوده ههایی در زمینهمواره در طول تاریخ و در جوامع مختلف پرسش

هایی دارد؟ چگونه وجود آمده است؟ چه مشخصهاست که نابرابري چیست؟ چگونه به
هاي مختلفی  جوامع تعریفه در همتوان نابرابري را تعدیل کرد؟ براي نابرابريمی

از آنجا که امر آموزش در . هاي مختلفی براي تعدیل آن بیان شده استوجود دارد و راه
هاي مختلف فرهنگی، توسعه و پایداري یک کشور نقش بسیار مهمی دارد و در زمینه

 یک شهر و جامعه محسوب ه و اقتصادي تاثیرگذار است و عامل رشد و توسعاجتماعی
تواند  طبقات جامعه در زمینه آموزش میهشود، ایجاد یک فرصت برابر براي هممی

وجود نابرابري آموزشی در  .موجب تحرك اجتماعی، توسعه و پایداري شهري شود
بنابراین براي . عدالت اجتماعی خواهد شد سیستم شهري باعث ناپایداري شهري و بی

تم شهري و برقراري عدالت اجتماعی و ریزي در سیسهمکاري و اجراي فرایند برنامه
اقتصادي و کیفیت کاهش فقر شهري و همچنین پویایی و سرزندگی اجتماعی و 

هاي آموزشی به مطلوب محیطی براي شهري پایدار و سالم، کاهش و تعدیل نابرابري
 ت،سیني اد همان رشد اقتصهع توس.تحقق پایداري و توسعه شهري منجر خواهد شد

 يریگت و جهیازمان سدی تجدخود در هکت  اسيدع چندبیانی جرهعچرا که توس
 هع توسوانتیتر م سادهعنیدر م.  را به همراه داردیاجتماعي و اقتصاد ام نظل کاوتمتف

 و ادلع متهع توس).Hadder, 2003: 3(ت  دانسیاع اجتمتدال عا براه همدرا رش
 تشرفیپ  وياد اقتصياردی پاول حصيرا بم مهاری بسازین شی پکیهماهنگ مناطق، 

درکشورهاي  ).Martic and Savic, 2001: 344 (رودیشمار م  کشور بهکپارچهی
هاي عظیمی است که در بسیاري توسعه کیفیت زندگی مردم دستخوش نابرابري حال در

بررسی نابرابري و  ).190: 1391بیگلو وهمکاران،   شیخ(از موارد در حال افزایش است 
ریزان و هاي اخیر مورد توجه برنامههاي جغرافیایی در سالدهوجوه آن در محدو

هاي مهم وجود نابرابري و ابعاد مختلف آن از نشانه. سیاستمداران قرار گرفته است
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بر شوند که عالوهیافته شناخته می نیافتگی است، زیرا درحقیقت کشورهایی توسعه توسعه
رخوردارند، توزیع درآمدها و امکانات هاي اجتماعی و اقتصادي باال باینکه از شاخص

نیافته، هم مقادیر این  ي توسعهاما در کشورها. نیز در آن جوامع نسبتاً عادالنه است
 ).202: 1388یاسوري، (ها پایین است و هم توزیع آنها بسیار ناعادالنه است شاخص

تلف قابل خ مییای جغرافيها در چارچوب محدوده،هادلعات دمها و ع يت نابرابرخشنا
 از کی موجود هر عیتوض تخنا شتا، راسین در ان گام برداشته و الزمتطرح اس

ی  پجهی و درنتشخ از کشور، استان، شهرستان و بم اعيزیر برنامهيها مجموعهياجزا
رفع و کاهش موجود با هدف  يگذارتاسی موجود و سيهاتالفات و تفاوتخ به ابردن

 پژوهش ین راستا هدف ایندر ا. ت اسمجموعهین  اي از اجزاکیها در هرينابرابر
 هاي آموزشی در میان ساکنین بلوكهاي  شهري با تأکید بر نابرابري تحلیلی بر نابرابري

-ها و محدودهشناسایی بلوك و قزسقز و نقش آن در پایداري اجتماعی شهري س شهر

ستفاده از روش  با ا، آنهاي مطلوب و نامطلوب از نظر وضعیت کلی آموزشی ساکنین
درواقع این پژوهش درپی پاسخگویی به این . است Arc/GISآمار فضایی در محیط 

است؟  یی فضاي نابرابري داراهاي آموزشیص شاخهی بر پاسقز شهر ای آ:سؤاالت است
هاي شهر سقز چگونه هاي آموزشی در بلوك ي الگوي فضایی پراکنش و شکل نابرابر

   معناداري وجود دارد؟هشی و پایداري اجتماعی شهري رابطاست؟ آیا بین نابرابري آموز
  

 مبانی نظري و مروري بر مطالعات گذشته
 جزء ي و مانند آزادردیگی قرار مي است که در مقابل برابری مفهومينابرابر: ينابرابر

 يبرابر. اند آن ارائه نکردهي براي واحدفی که فالسفه تعررودیشمار م  بهیمیمفاه
 تواندی نادرست آن مفی تعره رو ارائنی گوناگون، از ایت با معان اسیمفهوم
 هر آنچه با نی مستقل وجود ندارد، بنابرافی تعرزی ني نابرابريبرا. کننده باشد گمراه

 در چارچوب ساختار همان ، مطرح شودیاسی و سی اجتماعيها در نظاميعنوان برابر
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 طی آن، شرادر است که یاز برداشت عبارت يبرابر.  شودری و تفسری تعبدینظام با
 در یخی تاريها در دورهی همساننی ايشود، اما محتوا ی می مردم همسان تلقیاجتماع

  ). 4:1383 ،يخاوندیش(  طبقات گوناگون متفاوت بوده استانیم
-ی آنها مربوط ميریکارگ ه و فرصت بهاتی کسب قابلي به امکان مساوي برابر

 نی که بي به نحو، افراد اشاره داردنی بزی به تمازی نيرابرناب).  1380ان،یاحمد( شود
 اختالف ازات،یها و امت پاداش،ی زندگيها از نظر حقوق، فرصتژهیو  بها آنهیزندگ

  ).10: 1373گرپ، (  وجود داشته باشديادیو پنهان ز آشکار
 هاي کسانی که به بررسی پدیدة نابرابري :نابرابري اجتماعی و نابرابري فضایی

 گوناگون قشرهاي در میان موجود ايه این باورند که تفاوت  بر،اند اجتماعی پرداخته
 اجتماعی پایگاه و حقوق شاخص ویژه به گذارد، می تأثیر آنان زندگانی شیوه بر جامعه

ها از   موجود در میان افراد، بعضیاجتماعی هاي تفاوت براساس .جامعه در آنان
شوند که بازتابی از پایگاه اجتماعی آنان در جامعه است،  یماي برخوردار امتیازهاي ویژه

 ).76: 1388همکاران،   ویطهماسب( چنین امتیازهایی محرومند که دیگران از درحالی
ترین مسائل و مشکالت هر جامعه است و خیلی از  نابرابري اجتماعی یکی از مهم

رهاي روانی از پیامدهاي فقر، بدبختی و فشا. دارندمشکالت و مسائل دیگر ریشه در آن 
ی و فرعی آن و فساد، تبهکاري و خشونت از پیامدهاي اصلی آن هستند، هر یک ئجز
 صمدي(رود  شمار می ها تهدیدي براي بقا و دوام یک جامعه و نظم اجتماعی آن بهناز ای

  ).3و2: 1384، 
 ي از نابرابری و فضاست، نوعي مرکب از نابرابرياکه واژهیی  فضاينابرابر

 ی اجتماعهاي ي نابرابرگری از جهات با انواع دياری که از بسکندی ممی را ترسیاجتماع
.  آنها مشاهده کردنی بزی نییهای همپوشتوانی از ابعاد میتفاوت دارد؛ هرچند در برخ

 که در جهان ی زمان،ی و قومي نژادي و نابرابرییفضا ي نابرابرنی مشترك بيمرزها
 ي نابرابرتی ساکن هستند و موقعاي ژهی وه قوم و نژاد در منطقکی از هایی واقع، انسان
 در یاما با وجود صراحت نسب. است صی کامالً قابل تشخ، دارندگرانینسبت به د
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 که خوردی به چشم مرکب مه واژنی در ازی نی مبهميها جنبهیی، فضايمفهوم نابرابر
  ).  127: 1386، دهقان(  ابهام مذکور در مفهوم فضا نهفته استهبخش عمد

 اجتماعی مواضع و ها  نابرابر فرصتعی توزتوان ی را میی فضاياختصار نابرابر به
 جوامع است و در هر ياقتصاد ـ ی اجتماعهاي يدر فضا دانست که بازتاب نابرابر

 گری دیعبارت به). 5: 1385دانشپور، ( ردی به خود بگی متفاوتهاي تواند جلوه ی ماي جامعه
 ییای جغرافای یی فضاهاي که در آن واحدشودی اطالق میطی به شراییضا فينابرابر

 & Kanbur(  قرار دارندی در سطوح متفاوترها،ی متغی برخهنیگوناگون در زم

Venables, 2005: 2.(  
 و ی اجتماعيها ي در نابرابرشهی ري جوامع بشريها  بحرانی امروزه عوامل اصل

 است ي شهری در نواحها ي نابرابرنی اهاي  بخشنیتر  از مهمیکیفقدان عدالت دارد و 
 شهر، به کی مختلف ی در ساکنان  نواحیی و عدم تعادل فضاي نابرابرنیکه وجود چن

 ي اما در کشورها،ستی جهان نيشهرها از کی چی در هدی جداي دهی وجه پدچیه
 عدم  وي و نابرابرياقتصادی ـ  اجتماعهاي  فاحش بودن تفاوتلیدل توسعه به درحال

: 1385دانشپور، (  شده استدی شهرها تشدیی فضاهاي  تفاوت،يتعادل در خدمات شهر
 در گریکد ی است که باي شهر متشکل از اجزا و عناصرکی یی ساختار فضارایز). 8

در .  خواهد داشتری هرکدام از اجزا بر کل ساختار تأثيداری هستند و ناپاابلکنش متق
 ي در مناطق شهری اجتماعهاي ي نابرابرشید است افزامعتق) 2002(  الورنسنهی زمنیا

 و ی مل،ی ساختار محلهعالو  به،ي شهرتی جمعیبی ترکتی ساختار و موقعرییبا تغ
 اتی از خصوصی و اجتماعي اقتصاد،ي مادع تنواونظر  به.  مربوط استیاقتصاد جهان

 ت،ی قوم ازی ناشتواند ی نامتجانس شهرها متیجمع.  استي امروزيآشکار شهرها
از  اغلب زهای نوع از تمانیا). Lawrence, 2002: 34-5( باشد ی اجتماعگاهیدرآمد و پا

 انی نماي و ثروت مادیی دارات،ی مالک،ی شغلتیثی ح،ی مسکونتیآموزش، موقعطریق 
 بزرگ آشکارتر بوده و معموالً با ي در شهرهازهای تمانیا. شود ی مداریو پا
 به جدا شدن جیتدر  بهی اجتماعي نابرابریعنیت،  همراه اسیی فضاینگزی ییجدا
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 یی فضااي  جلوهی اجتماعي و نابرابرشود ی در فضا منجر میمختلف اجتماعقشرهاي 
 یی فضاهاي تیموقع« معتقد است الکوفیف ).92: 1387ساوج و وارد، (کند  ی مدایپ

» گذارند ی اثر م و رفتار ساکنانها یی بازنماي هستند و روی اجتماعيها تیبرگردان موقع
 متفاوت ی بازتاب دسترسی اجتماعي نابرابر، اساسنیا بر ).85: 1383 الکوف،یف(

 منزلت ت، ثروت، قدرلقبی امکانات، از ها،  مختلف به انواع فرصتيطبقات و قشرها
 آن در ری اشتغال، درآمد، بهداشت و نظاالت،ی تحص،ی فرهنگهاي هی سرما،یاجتماع

  .جامعه است
 هتوسع داشت و جذب، نگهي به معناي شهريداریپا :تماعی شهريپایداري اج

 داری پاه توسع، نظر هانتراز). 7: 1392 ،یبارگاه( در شهرهاست یعی و طبیمنابع انسان
 را یطیمحتسی زی و به همان نسبت آگاهینسل نی و بینسل  دروني چون برابریمیمفاه

 بوده يضروری  چارچوب جهانکی داللت بر آن دارد که وجود نیهمچن .ردیگ یدربر م
 :Haughton & Hunter, 1994 ( در نظر گرفته شوددی بازیها ن ه فرامحدودراتیو تأث

گونه  ینا توان ی م، کاربرد دارديشهري زیر و برنامهای که در جغرافي راداریپا  ابعاد).63
 دی تأکيشهر ستیز طیمح  که بر ضرورت حفظشناختی بوم يداریپا: کردي بندمیتقس
 توجه ي اقتصادطی شراي که به ارتقاياقتصادي داری، پا)Popson, 2001: 491( دارد

  .دهدی مورد نظر قرار مرا  شهره فرهنگ و جامعی اجتماعيداریپا .کندیم
 از یکی امروزه که پایدار هتوسع :نابرابري فضایی و پایداري اجتماعی شهري

 هاي انگاره برآیند است، ریزيهو برنام توسعه محافل بحث مورد اصلی هايموضوع
 در سال مفهوم این) 86: 1385پور،  ن ساسا و دلیر زاده حسین(است  توسعه مختلف

 در 1987 سال در کار گرفته شد و به سوئد استکهلم در پایدار هتوسع کنفرانس در 1972
 و ،براندتلند هارلم گزارش در ملل،  سازمانهتوسع و زیست محیط جهانی کنفرانس

                                                
1. Harlem Brundtland 
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 فعلی، نیازهاي که در آن شد تعریف پایدار فرایندي هتوسع ،»ما مشترك هآیند«وان عن
  ) Tosun, 2001: 289-303(آینده برآورده شود  نسل هاي توانایی تخریب بدون

 برابري ها، نسل بین برابري هاي مقوله به توجه براندتلند گزارش در حقیقت، در
 استفاده طبیعی، محیط از ، حفاظت)فیاییجغرا و اجتماعی برابري شامل( ها نسل درون

 و فردي رفاه  خوداتکا،هو تنوع، جامع اقتصادي بقاي تجدیدناپذیر، منابع حداقل از
 و موسی شکویی(گرفته است  قرار تأکید مورد جامعه افراد اساسی نیازهاي ارضاي
 زا ايگونه پایداري اجتماعی شهري که این است، مسلم آنچه). 124: 1378 کاظمی،

 زمانی این مقوله .گیرددربرمی را شهري فضاهاي و هامحیط که است پایدار هتوسع
 هتوسع مطالعات اصلی در عنوان به پایدار، هتوسع هاي رهیافت و اصول که یابد می تحقق
  )Drakakis Smith, 2000: 8  (شود  گرفته کار به شهرها

  قشرهاههم نفع به که شود تهدای اي گونه به امکانات هبهین توزیع دیگر، به عبارت
: 1383پاگ، (یابد  تحقق فضایی و اجتماعی عدالت و باشد جامعه اجتماعی هاي و گروه

 مستلزم  پایدار و پایداري اجتماعی شهريهتوسع که اصل این پذیرش). 195ـ193
هاي فضایی در  نابرابري رفع در شهرهاست، فضایی و اجتماعی عدالت برقراري

 توزیع درآمد، قشرهاي کم پذیري آسیب اقتصادي، موزشی، اجتماعی،هاي مختلف آ حوزه
 اهمیت به بیشتر هرچه شهروندان، اساسی نیازهاي توجه به و امکانات، خدمات هبهین

 اجتماعی عدالت  دیوید هاروي.افزاید می پایدار و پایداري در شهرها هتوسع به نگرش
 بتواند که داند می شهري اناتامک و منابع هتخصیص عادالن را در شهرها فضایی و
 خود حقوق به نسبت اعتراض و شکاف با حداقل افراد که شود هدایت اي گونه به

هاروي، (شود  برآورده مختلف در ابعاد آن جمعیتی نیازهاي و باشند مواجه
  ).97ـ96 :1379

ریزي و  با توجه به این که امروزه رویکرد پایداري، رویکرد غالب در ادبیات برنامه
هاي فضایی ـ اجتماعی نیز موضوع پایداري اجتماعی،   نابرابريهتوسعه است، در زمین

 اجتماعی شهري محسوب ههاي رفاه و توسع پارادیم اساسی و محور اصلی برنامه
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 هبنابراین در این پژوهش براي واکاوي موضوع مورد مطالعه، دیدگاه توسع. شود می
  .رد توجه قرار گرفتپایدار با تأکید بر پایداري اجتماعی مو

  
  مطالعات پیشین  

هاي مختلف و  هاي فضایی در حوزه ها از جمله نابرابري تحلیل نابرابريهدر زمین
توان به موارد ترین آنها می پایداري اجتماعی شهري مطالعاتی صورت گرفته که از مهم

  :زیر اشاره کرد
هاي کشور ایران به در بررسی نابرابري آموزشی در کل استان) 1365(عزیززاده 

هاي   دورهههاي آموزشی در هماین نتیجه رسید که نابرابري براي دستیابی به فرصت
هاي آموزشی دختران   توزیع فرصتهتحصیلی براي دختران بیش از پسران است دربار

 راهنمایی به متوسطه عمومی نابرابري افزایش یافته است، اما از هها از دروربین استان
  .ماند دانشگاهی تقریباً ثابت میه به دور عمومیهدور

 زمانی پنج سال ه نابرابري آموزشی در بازهدر بررسی خود دربار) 1382(چابکی 
آموزان دختر تحصیلی در کل کشور به این نتیجه رسید که در کل کشور تعداد دانش

  .تدریج کاهش یافته است  کمتر از پسران است، اگرچه در این پنج سال به
 نابرابري آموزشی و ،قومیت«اي با عنوان  در مطالعه) 1385(و مهریار حسینی 

 ها، این بررسی استدالل شده است که تفاوت در نگرشدر  .پرداخته است» باروري
 بازتاب جایگاه متفاوت آنها در نظام آموزشی ،هاي قومی رفتار و سطح باروري گروه

 نبودنشان از نابرابري عمیق آموزشی، ها نیافته.  نامتوازن داردهاست که ریشه در توسع
هاي  تعادل جنستی در وضع سواد و تحصیالت با شدت بیشتر در میان کردها و تفاوت

  .داردوجود هاي قومی مورد بررسی ها، رفتار و سطح باروري گروه دار در نگرش امعن
هاي فضایی در بعد هاي آموزشی و نابرابرينابرابري) 1386(جعفر  سرخاسماعیل 
پرداخته که )  ابتدایی استان آذربایجان غربیهدور:  مورديهمطالع(اي قومی و منطقه
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التعلیم دختر یا پسر یا شهري و   الزمهنتایج حاکی از نابرابري آموزشی بین جامع
  .روستایی است

ثر بر نابرابري آموزشی در ؤبررسی م«اي با عنوان مطالعه) 1393(آبادي و بنیاد شاه
 شهر در آموزشی نابرابري به این نتیجه رسیده که» ان شهر کازرونآموزبین دانش

 از آموزدانش ارزیابی شخص، تحصیلی وضعیت مدرسه، نوع متغیرهاي با کازرون
 دوران در مردودي دفعات دبیرستان، معدل و راهنمایی معدل ابتدایی، معدل خودش،

 و دارد معنادار ارتباط ند،هست دانشگاهی مدرك داراي که خانواده افراد تعداد مدرسه و
 تبیین را متغیر تغییرات از درصد 21 توانندمی مجموع در پژوهش مستقل متغیرهاي

  .کنند
 اجتماعی پایداري سطح ارزیابی و تحلیل«اي با عنوان  در مطالعه) 1393(حسینی 

 هايمؤلفّه ارزیابی و هدف اصلی این پژوهش شناخت. پرداخته است» نوشهر شهر در
دهد  نتایج نشان می.است نوشهر شهر در آن کیف و کم و پایداري اجتماعی ةسازند

  .شهر نوشهر داراي سطح پایینی از پایداري اجتماعی است
 و آموزشی هاي نابرابري تبیین«اي با عنوان  در مطالعه) 1394(سامري و همکاران 

: د شناسیمور آموزشی عدالت به نیل و آمایش منظور به آموزشی هتوسع مدل هارائ
  24هاي آموزشی مناطق   با هدف تبیین نابرابري»غربی آذربایجان استان آموزشی مناطق

هاي آموزشی  پرورش استان آذربایجان غربی با استفاده از تحلیل شاخص و   آموزشهگان
 پراکندگی، ضریب تاپسیس، هاي مدل از ها داده تحلیل و تجزیه  در.انجام گرفته است

 بندي رتبه نتایج. است شده استفاده عصبی هاي شبکه و مسیر حلیلت رگرسیون، تحلیل
 نابرابري استان آموزشی مناطق بین که دهدمی نشان تاپسیس تکنیک از استفاده با مناطق
 بوکان همنطق غربی، آذربایجان استان و پرورش آموزش همنطق 24 از و دارد وجود

 استان و پرورش آموزش  مناطق ترین محروم برادوست صوماي همنطق و برخوردارترین
 نابرابري گیري اندازه براي پراکندگی ضریب مدل از استفاده با. هستند غربی آذربایجان

 کمترین و آموزي دانش هاي شاخص در 828/0 با نابرابري میزان بیشترین شود می معلوم
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 نتایج براساس. است بوده تحصیلی پیشرفت هايشاخص در 3/0 با نابرابري میزان
 امکانات هاي شاخص و بیشترین داراي آموزي دانش امکانات هايشاخص مسیر تحلیل

 آذربایجان استان آموزش و پرورش مناطق نابرابري بر تأثیرات کمترین داراي فیزیکی
 تأثیر بیشترین دهد، می نشان نیز عصبی هشبک از استفاده با بینیپیش نتایج. اندبوده غربی

 پیشگویی در انسانی نیروي شاخص را تأثیر کمترین و اقتصادي هايشاخص بخش را
  .اند داشته غربی آذربایجان استان پرورش و  آموزش مناطق نابرابري

: عدالت اجتماعی و نابرابري آموزشی«اي با عنوان  در مطالعه) 2005(نستور لوپز 
اند که در این تحقیق به پرداخته» هاي آموزش و پرورش در امریکاي التینچالش

هایی که براي تغییر در فرایند آموزشی با هدف بهبود هاي اجتماعی و برنامهسیاست
وضعیت اجتماعی و مسائل اجتماعی جامعه ارتقا یابد و امکان ارتقاي کیفیت آموزشی 

  . قشرهاي جامعه صورت گیرد، بررسی شده و مورد مطالعه قرار گرفته استهبراي هم
پیشرفت و : عدالت آموزشی«اي با عنوان  العهدر مط) 2005(براچو ترز و همکاران 

سازي  هاي سیستم آموزشی براي برقراري یکپارچهبه بررسی چالش» تعریف مفهوم آن
 خدمات آموزشی با هدف توزیع هاند که در این پژوهش به مطالعاجتماعی پرداخته

 افراد جامعه تا موجب برقراري عدالت آموزشی همناسب خدمات آموزشی براي هم
  .ود، توجه شده استش

دهند علت اصلی  در پژوهشی در هند نشان می) 2007( نیدهی کوتوال و رانی 
رها کردن سوادآموزي دختران وادار کردن آنها  به کار کردن از سوي پدر و مادر و 

ها سواد پدر و مادر کم و براي آنها  در این خانواده. مشکالت مالی خانواده است
  .پسران ارزشی نداردآموزش دختران نسبت به 

نسلی و  عدالت بین: ریزي پایداربرنامه«در پژوهشی با عنوان ) 2011(ماندرشیت 
ریزي دهد، گزارش برنامهنشان می» ریزي فضایینسلی در راهکارهاي برنامه درون

فضایی آلمان که بر فضاهاي اجتماعی تمرکز یافته، حاکی از ترقی اقتصادي و کم شدن 
  . اجتماعی استانداز عدالت چشم
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 روش پژوهش
 و توصیفی ـ تحلیلی پژوهش از لحاظ هدف کاربردي و ماهیتاً روش پژوهش آن روش
 از مجموعه ،ايکتابخانه ـ اطّالعات مورد نیاز، از روش میدانیها و داده آوري جمع براي
 استفاده مرکز آمار ایران براي شهر سقز موجود در 1390سال  آماري هاي بلوكهايداده

 براي بررسی وضعیت نابرابري و شناخت الگوي فضایی گسترش نابرابري از. شده است
در نرم افزار  هاي داغ و خودهمبستگی فضاییهاي آمار فضایی، تحلیل لکهمدل

Arc/GIS هاي آموزشی در پایداري  استفاده شده و همچنین براي تبیین نقش نابرابري
  . کار گرفته شده است اجتماعی شهري، آزمون همبستگی پیرسون به

هاي اخیر، تعداد قابل هاي فناوري در سال پیشرفته در عرص:آمار فضایی
دهند به بازار هاي آمار فضایی را انجام میافزار که هر کدام برخی از تحلیلتوجهی نرم
توان به بسط ابزارهاي آمار فضایی موجود در افزارها می این نرمهاز جمل. اندعرضه شده

 آن را تهیه و به محیطیهاي  تحقیقات سیستمه اشاره کرد که مؤسسArc/GISفزار انرم
ها براي اي از فنون و روشابزارهاي آمار فضایی شامل مجموعه. بازار ارائه کرده است

در برخی از این موارد این ابزارها همان . هاي فضایی هستندسازي دادهتوصیف و مدل
ها و با استفاده از چشم و ذهن توانیم با نگاه به نقشه ما میدهند کهکارهایی را انجام می

ها زیاد است و توزیع یا پراکندگی خود نیز انجام دهیم، ولی در مواردي که حجم داده
تواند به ما در افزایش دقت تر است، استفاده از آمارهاي فضایی می آنها در فضا پیچیده

  ).16: 1390 عسگري ،(نتایج و مشاهدات کمک زیادي کند 
  :اند از شوند که عبارتمجموعه عملیات آمارهاي فضایی به چهار دسته تقسیم می

  ابزارهاي تحلیل الگوها  
  هاابزارهاي تهیه نقشه خوشه



                                                
1. Environmental system research institute 
2. Analyzing patterns 
3. Mapping clusters 



   
  
  
  

 73   ...  هاي آموزشی و    ابري تحلیلی فضایی بر نابر

  گیري توزیع جغرافیاییابزارهاي اندازه 

  سازي روابط فضاییابزارهاي مدل 

 هکه زیرمجموعکنیم  ده میهاي داغ استفادر این پژوهش ما از ابزار تحلیل لکه
ها و نواحی داراي بیشترین نابرابري ها، براي نشان دادن بلوك خوشهه نقشهقسمت تهی

 تحلیل ههمچنین از ابزار خود همبستگی فضایی که زیرمجموع. در سطح شهر است
  .شود الگوهاست براي نشان دادن الگوي توزیع و پراکنش نابرابري استفاده می

 ههم را براي ارد جی ـ  گتیسهآمار هاي داغتحلیل لکه :اغهاي دتحلیل لکه
در دهد که نشان میشده  محاسبه Zامتیاز . کندها محاسبه میعوارض موجود در داده

این ابزار در حقیقت به هر عارضه . اندبندي شدهها مقادیر کم و زیاد خوشهکجاي داده
اي مقادیر اگر عارضه. کندگاه می قرار دارند نشدر چارچوب عوارضی که در همسایگی

 داغ معنادار از هتنهایی ممکن است یک لک باال داشته باشد جالب و مهم است، ولی به
 لکه داغ تلقی شود و از نظر آماري معنادار نیز هبراي اینکه یک عارض. نظر آماري نباشد

دیر باال  باید هم خودش و هم عوارضی که در همسایگیش قرار دارند داراي مقا،باشد
ها طور نسبی با جمع کل عارضه ه یک عارضه و همسایگانش ب4جمع محلی. باشند

اي از جمع محلی  و غیرمنتظرهه مقدار فراوانکه جمع محلی بزمانی. شودمقایسه می
 تصادف بر اثرکه نتوان آن را  اي باشدمورد انتظار بیشتر باشد و اختالف به اندازه

  ).75: 1390همان ،  (دست خواهد آمد  بهZدانست، در نتیجه امتیاز 
   :شودصورت زیر محاسبه می به  آماره گیتس ـ ارد جیهآمار هاي داغتحلیل لکه

  

                                                
1. Measuring geographic distributions 
2. Modeling spatial relationships  
3. Getis- Ord Gi 
4. Local sum 
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 i ،j ه وزن فضایی بین عارضj، Wij ه مقدار خصیصه براي عارضXjدر این فرمول 

 .استها  برابر با تعداد کل عارضهnو 

 
  

  
همان ، (نیاز به محاسبه دیگري ندارد  ، استZنوعی امتیاز  خودش Giاز آنجا که 

1390 :76.( 

هاي در حال رشد آمار فضایی، مربوط به یکی از شاخه :خودهمبستگی فضایی
است که مفهومی نسبتاً ساده و در حقیقت بسط همین مفهوم در  خودهمبستگی فضایی

ر باقیمانده در طول خط  بین مقادیهخودهمبستگی فضایی  به رابط. آمار متعارف است
دهد که مقادیر یک خودهمبستگی فضایی قوي زمانی رخ می. شودرگرسیون مربوط می

اگر عوارض و یا . متغیر که از نظر جغرافیایی به هم نزدیک هستند با هم مرتبط باشند
مقادیر متغیرهاي مربوط به آنها بطور تصادفی در فضا توزیع شده باشند، ظاهراً نباید بین 

  ).60:1390همان، (نها ارتباطی وجود داشته باشد آ
 به بررسی خودهمبستگی فضایی ابزار تحلیل خودهمبستگی فضایی موران

این تحلیل . پردازد مورد نظر عوارض جغرافیایی میهبراساس مکان دو مقدار و خصیص
 همزمان موقعیت مکانی و خصیصه مورد هالگوي توزیع عوارض در فضا را با مالحظ

صورت  دهد که آیا عوارض بهنتایج حاصل از این تحلیل نشان می. دهدیابی قرار میارز
 این ابزار در حقیقت آماره و یا. انداي در فضا توزیع شده، و یا خوشه، پراکندهتصافی

                                                
1. Moran 
2. Random 
3. Dispersed 
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 به P- Value و Zکند و با استفاه از امتیاز استاندارد شاخص موران را محاسبه می
  .پردازدشده می  شاخص محاسبهارزیابی و معنادار بودن

  :شودصورت زیر محاسبه می شاخص موران براي خودهمبستگی فضایی به
  

  
  

 Wijو ) xi- x( با میانگین آن i ه عارضه تفاضل بین مقدار خصیص Ziدر اینجا 
 تعداد کل عوارض جغرافیایی موجود در الیه  n  است؛j و i هوزن فضایی بین عارض

  .هاي فضایی جمع کل وزنS0مورد استفاه بوده و 
  

  
  

  : شود موران از طریق زیر محاسبه میه استاندارد براي آمار Ziامتیاز 
 

  
 :که در آن

  
 

  
  

  ).70 ـ60: 1390همان، (
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 است اطالعات از ايمجموعه هاشاخص :هاي مورد استفاده در پژوهش شاخص

 انسانی ختلف زندگیم هاي حوزه در اطالعات بندي درجه  بارا جامعه هر شرایط که
 اقتصادي ـ شرایط به توجه با مختلف کشورهاي در است دهد که ممکنمی نشان

مورد  هايشاخص حاضر، پژوهش در). 75:1385شکرگزار، (باشد  متفاوت اجتماعی
هاي   بخش آموزشی و آموزش عالی و پایداري اجتماعی شهري در بلوك3استفاده در 

  .شهر سقز است
   

  نتخب پژوهش شاخص م-1جدول 
  داخل و خارج کشور ــ ابتدایىهن دورمحصالنسبت 

 داخل و خارج کشور ــ  راهنمایىهن دورمحصالنسبت 

 داخل و خارج کشور ــ  متوسطههن دورمحصالنسبت 

  داخل و خارج کشور ــدانشگاهى  پیشهن دورمحصالنسبت 

 باسوادان غیرمحصل ابتدایىمیزان 

 اسوادان غیرمحصل راهنمایىبمیزان 

 باسوادان غیرمحصل متوسطهمیزان 

 شاخص آموزشی

 دانشگاهى باسوادان غیرمحصل پیشمیزان 

  داخل و خارج کشور ــ عالىهن دورمحصالنسبت 

 باسوادان غیرمحصل عالىمیزان 

داخل و خارج  ــ فوق دیپلم التحصیالن فارغ و دانشجویاننسبت 
  کشور

  داخل و خارج کشور ــلیسانس التحصیالن فارغو دانشجویان نسبت 

 ي ــا  حرفهيفوق لیسانس ودکترا التحصیالن فارغو دانشجویان نسبت 
 داخل و خارج کشور

شاخص آموزش 
 عالی

 داخل و ی ــ تخصصيدکترا التحصیالن فارغو دانشجویان نسبت 
 خارج کشور
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  پایداري اجتماعی
 شهري

ت، نسبت جنسی، بار جوانی جمعیت، نسبت سالخوردگی جمعی
جمعیتی، میزان جمعیت فعال، جمعیت مردان، جمعیت زنان، میزان 

 سال، درصد سنی 15التعلیم، درصد سنی زیر  باسوادي، جمعیت الزم
 سال، نرخ بیکاري، نرخ اشتغال، 65 سال، درصد سنی باالي 64ـ15

ضریب اشتغال، میزان ناخالص تکفل، میزان خالص تکفل، ضریب 
ن فعالیت عمومی، عامل مشارکت، مشارکت اقتصادي، تکفل، میزا

مشارکت اقتصادي مردان، مشارکت اقتصادي زنان، نرخ خام تولد، 
میزان باروري عمومی، نسبت جنسی در بدو تولد، نرخ موالید، عامل 
طالق، میزان ناخالص طالق، میزان خالص طالق، عامل میزان ازدواج، 

 خانوار بعد زدواج، متوسطمیزان خالص ازدواج، میزان ناخالص ا

  مطالعات نگارندگان: مآخذ
  

 درجه 45 کیلومترمربع بین 4370شهر سقز با مساحت :محدوده و قلمرو پژوهش
النهار گرینویچ قرار   عرض شمالی از نصفه دقیق46 درجه و35 طول شرقی وه دقیق51و

 از جنوب به و از غرب به بانه و) آذربایجان غربی(گرفته است و از شمال به بوکان 
 نفرجمعیت 126520 این شهر1390براساس سرشماري سال . شود دیواندره منتهی می

 8 شهري سقز، این شهر شامل هدارد و طبق آخرین تقسیمات طرح تفضیلی محدود
 یک هبندي ناحیدر این تقسیم.  بلوك شهري است2861 محله و داراي 22ناحیه و 

 سه شامل ه است و ناحی7، 6، 5مل محالت  دو شاه و ناحی4، 3، 2، 1شامل محالت 
، 14 پنج شامل محالت ه ناحی13، 12، 11 چهار شامل محالت ه ناحی9،10، 8محالت 

 هشت ه و ناحی19، 18 هفت شامل محالت ه ناحی17، 16 شش شامل محالت ه ناحی15
  شود  را شامل می22، 21، 20محالت 

  .دهدمی موقعیت شهر سقز را در کشور نشان صفحه بعدشکل 
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  مطالعات نگارندگان:   مآخذ– موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه -1شکل 

  
  ها یافته

براي بررسی :  آموزشی در شهر سقزهبررسی نابرابري فضایی در حوز
هاي آماري سال هاي بلوك  آموزشی در شهر سقز از دادههنابرابري فضایی در حوز

هاي آن، تحلیل  با استفاده از قابلیتArc/GISر افزا  استفاده شده است و در نرم1390
این تحلیل . طور جداگانه انجام دادیم هاي آموزشی به  شاخصههاي داغ براي هملکه
همچنین . کندها محاسبه می عوارض موجود در دادههرا براي هم  گتیس ـ ارد جیهآمار
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ها با مقادیر ها داده  بلوكتوان نشان داد که در کدامشده می   محاسبهZبا توجه به امتیاز 
طورکه در روش پژوخش نیز توضیح داده شد،  همان. اندبندي شدهزیاد یا کم خوشه

 داغ را هبندي شده و لکتر باشد مقادیر باال به میزان زیادي خوشه  بزرگZهرچه امتیاز 
 Zیاز  منفی و معنادار از نظر آماري نیز باید گفت هر چه امتZ در مورد .دهدتشکیل می

هاي سرد بندي شدیدتر مقادیر پایین بوده و نشانگر لکهتر باشد به معنی خوشه کوچک
هاي هاي داغ را بر روي هر یک از شاخص تحلیل لکه2 ههاي شمارشکل. هستند

   .دهد نشان می1390آموزشی سال 
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 - 1390هاي آموزشی شهر سقز در سال هاي داغ بروي شاخص نقشه تحلیل لکه-2شکل 
  هاي پژوهش یافته: مآخذ
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 Zتر  شود نشانگر مقادیر بزرگهاي قرمزرنگی که مشاهده میهاي باال لکهدر نقشه
ها داراي وضعیت  شوند و این محدودههاي داغ شناخته میهستند که بها عنوان لکه

  مقدار Zشود و  کاسته میZهر میزان که از مقدار .  آموزشی قرار دارندهبهتري در حوز
شویم که در هاي سرد نزدیک می گیرد به طرف لکهتر را به خود می فی و کوچکمن

ها در وضعیت نامطلوبی قرار  اند و این محدودهها با رنگ آبی نشان داده شدهنقشه
  .دارند

هاي هر هاي داغ براي هر شاخص و استخراج نقشه پس از انجام تحلیل لکه
 واحدي استخراج شود که درواقع تحلیل هکنیم تا نقشها را تلفیق میشاخص، نقشه

 شهر سقز در قالب یک 1390هاي آموزشی سال  شاخصههاي داغ را به روي هملکه
هاي قرمزرنگ وضعیت طورکه در باال اشاره شد، محدوده همان. است) 3شکل (نقشه 

 هرنگ برویم وضعیت نامطلوبی در حوز هاي آبیبهتري دارند و هرچه به سمت محدوده
سطح آموزشی ساکنین محالت، قسمتی از محالت بلوار ساحلی . شی برقرار استآموز

 شافعی و ه، تپ)11 همحل(، حافظ )9 همحل(، شاناز)4، 2محالت(و کانی گرمک 
، نشمیالن )13 همحل(آباد  دو متري و حاجی و ، سی)12 همحل(بیمارستان تأمین اجتماعی 

، بهارستان )15 هقسمتی از محل(کشتارگاه ، )14 هقسمتی از محل( تأمین اجتماعی هو ادار
آباد و  ، قسمتی از محالت شریف)19 همحل(، بهارستان پایین )18 هقسمتی از محل(باال 

داراي وضعیت بهتر و سطح آموزشی ساکنین ) 22 و 20محالت(شهرك دانشگاه 
ن و ماال ، تپه)7 همحل(، سرقبران )1 همحل(محالت برگاراژ، ناوقال، قسمتی از دخانیات 

در ) 18و17قسمتی از محالت (آباد  ، تازه)13، 8، 6قسمتی از محالت (آباد  صالح
اي شهر را هاي حاشیه آموزشی قرار دارند که بیشتر محدودههوضعیت نامطلوبی در حوز

  .شودشامل می
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   1390هاي شهري سقز در سال هاي آموزشی در بلوك نقشه تحلیل وضعیت شاخص-3شکل 

  هاي پژوهش یافته: مآخذ
  
هاي ر ادامه براي آگاهی از نوع الگوي پراکنش نابرابري براساس شاخصد

استفاده )  مورانهآمار(همبستگی فضایی آموزشی در شهر سقز، با استفاده از روش خود
دهد که صورت عددي و گرافیکی نشان می این ابزار در دو نوع خروجی به. شودمی

 مورد مطالعه از الگوي هرگرفتن مقادیر خصیصالگوي پراکنش این عوارض با درنظ
  .اي یا پراکنده برخوردار استخوشه
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ها باشد داده+) 1(به طور کلی اگر مقدار آماره موران نزدیک به عدد مثبت یک 
اي بوده و اگر مقدار شاخص موران داراي خودهمبستگی فضایی و داراي الگوي خوشه

ها از هم گسسته و پراکنده هستند،  دادهباشد، آنگاه) -1(نزدیک به عدد منفی یک 
بندي ها نوعی خوشهتر باشد، داده دیگر اگر مقدار شاخص موران از صفر بزرگ عبارتی به

 هدهند و اگر مقدار شاخص کمتر از صفر باشد عوارض مورد مطالعفضایی را نشان می
 موران برابر بنابراین با توجه به خروجی عددي، شاخص. ما داراي الگوي پراکنده است

کند و باتوجه به است و از آنجا که مقدار آن مثبت و به طرف یک میل می 106606/0با 
بزرگ است، پس ) قدر مطلق آن(شده   محاسبهZ کوچک و مقدار p-valuاینکه مقدار 

هاي ما داراي خودهمبستگی فضایی گیرد؛ در نتیجه داده اطمینان قرار میهدر محدود
بنابراین این نشان از نرمال بودن پخش آنها . اي استیع آنها خوشههستند و الگوي توز

 را -000350/0ها شاخص باید مقدار منفی در فضا نیست، در صورت توزیع نرمال داده
جدول و شکل زیر نمایش عددي و گرافیکی نتایج خودهمبستگی . کرداختیار می

این خروجی نیز . هدد شهر سقز را نشان می1390هاي آموزشی سال فضایی شاخص
ها هاي آموزشی است که میانگینی از کل این شاخصاي شاخصگویاي پراکنش خوشه

  .در سال مورد بررسی است
  
  هاي آموزشی خروجی عددي تحلیل خودهمبستگی فضایی با توجه به شاخص-2جدول 

0,106606 Moran’s Index: 

-0,000350 Expected Index: 

0,000009 Variance: 

35,482484 z-score: 

0,000000 p-value:  
  هاي پژوهش یافته: مآخذ
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هاي آموزشی در  نمایش گرافیکی نتایج تحلیل خودهمبستگی فضایی شاخص-4 شکل

  1390شهر سقز در سال 
  هاي پژوهش یافته: مآخذ

  
براي بررسی : بررسی نابرابري فضایی در حوزه آموزش عالی در شهر سقز

هاي آماري سال هاي بلوك  آموزش عالی در شهر سقز از دادههوزنابرابري فضایی در ح
هاي آن، تحلیل  با استفاده از قابلیتArc/GISافزار   استفاده شده است و در نرم1390

طور جداگانه انجام دادیم و  هاي آموزش عالی به شاخصههاي داغ را براي هملکه
هاي آموزش براساس شاخصهمچنین براي آگاهی از نوع الگوي پراکنش نابرابري 

-استفاده می)  مورانهآمار(همبستگی فضایی عالی در شهر سقز با استفاده از روش خود

  .شود
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هاي آموزش هاي داغ را بر روي هریک از شاخص تحلیل لکه5 ه شماراشکال
 .دهد نشان می1390عالی سال 
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هاي آموزش عالی شهر سقز هاي داغ به روي شاخصهاي تحلیل لکه ادامه نقشه-5 شکل

    1390در سال 
  هاي پژوهش یافته: مآخذ

  
 Zتر  بزرگ شود نشانگر مقادیرهاي قرمزرنگی که مشاهده میهاي باال لکهدر نقشه

ها داراي وضعیت بهتري  شوند و این محدوده هاي داغ شناخته میعنوان لکه هستند که به
  مقدار Zشود و   کاسته میZمقدار  آموزش عالی هستند و هر میزان که از هدر حوز

شویم که در هاي سرد نزدیک می گیرد، به طرف لکهتر را به خود می منفی و کوچک
  .ها در وضعیت نامطلوبی هستند اند و این محدودهها با رنگ آبی نشان داده شدهنقشه

ها، آنها را تلفیق هاي داغ براي هر شاخص و استخراج نقشهپس از تحلیل لکه
 ههاي داغ را به روي هم واحدي استخراج شود که درواقع تحلیل لکههکنیم تا نقشمی

. است) 6شکل ( شهر سقز در قالب یک نقشه 1390هاي آموزش عالی سال شاخص
هاي قرمزرنگ وضعیت بهتري دارند و هرچقدر طورکه در باال اشاره شد محدوده همان
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 آموزش عالی هطلوبی را در حوزرنگ برویم، وضعیت نام هاي آبیبه سمت محدوده
، )2 همحل(بنابراین سطح آموزش عالی ساکنین محالت بلوار ساحلی . شاهد خواهیم بود

، قسمتی از سعدي )3 همحل(بلوار انقالب، جوتیاران، مسجدجامع و قسمتی از بازار 
 شافعی ه، تپ)11 همحل(، حافظ )10همحل(، چهارراه آزادي )9 همحل(، شاناز )5 همحل(
، شهرك دانشگاه و )15 همحل( راه ه،  قسمتی ازکشتارگاه، نصیري، ادار)12 هحلم(

داراي وضعیت بهتر و سطح آموزشی ) 22، 21 ،20محالت(آباد قسمتی از شریف
آباد و قسمتی از  ، صالح)6 همحل(ماالن  ، قسمتی از تپه)7محله(ساکنین محالت سرقبران 

ارستان باال و قسمتی از بهارستان پایین آباد وبه ، تازه)13، 8محالت (آباد  کریم
 آموزشی قرار دارند که بیشتر هدر وضعیت نامطلوبی حوز) 19، 18، 17محالت(

 .شوداي شهر را شامل میهاي حاشیهمحدوده

  
   1390هاي شهري سقز در سال هاي آموزش عالی در بلوك نقشه تحلیل وضعیت شاخص-6 شکل

  هاي پژوهش یافته: مآخذ
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هاي آموزش عالی، براي تعیین الگوي پراکنش حلیل شاخصدر بخش ت
هاي آموزش عالی از خودهمبستگی فضایی استفاده شده که این ابزار دو نوع  شاخص

طبق  .انددهد که در زیر آورده شدهصورت گرافیکی و عددي ارائه می خروجی به
ر آن مثبت و  است و از آنجا که مقدا123392/0 موران برابر با هخروجی عددي، آمار

   محاسبهZ کوچک و مقدار p-valuکند و با توجه به اینکه مقدار  میل می1به طرف 
-گیرد؛ درنتیجه داده اطمینان قرار میهبزرگ است، پس در محدود) قدر مطلق آن(شده 

. اي استهاي ما داراي خودهمبستگی فضایی هستند و الگوي توزیع آنها خوشه
ل بودن پخش آنها در فضا نیست؛ در صورت توزیع نرمال رو این نشان از نرما ازاین
جدول و شکل زیر . کرد را اختیار می-000350/0ها شاخص باید مقدار منفی داده

هاي آموزش عالی سال نمایش عددي و گرافیکی نتایج خودهمبستگی فضایی شاخص
ي هااي شاخصاین خروجی گویاي پراکنش خوشه. دهد شهر سقز را نشان می1390

  .آموزش عالی است
  
هاي آموزش  خروجی عددي تحلیل خودهمبستگی فضایی با توجه به شاخص-3جدول 

  عالی
0,123392 Moran’s Index: 

-0,000350 Expected Index: 

0,000009 Variance: 

40,186339 z-score: 

0,000000 p-value:  
  هاي پژوهش یافته: مآخذ
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هاي آموزش عالی لیل خودهمبستگی فضایی شاخص نمایش گرافیکی نتایج تح-7 شکل

  1390در شهر سقز در سال
  هاي پژوهش یافته: مآخذ

  
بررسی نابرابري فضایی در حوزه آموزشی در شهر سقز با توجه به تلفیق 

در این قسمت از پژوهش براي تحلیل نابرابري : هاي آموزشی و آموزش عالیشاخص
شده از  هاي استخراج به تلفیق نقشه اقدامهاي آموزشی و آموزش عالیبراساس شاخص

 شاخص در قالب یک نقشه آورده 14به عبارتی مجموع . هاي داغ شده استتحلیل لکه
 شاخص مورد استفاده در این 14هاي داغ بر روي  تحلیل لکه8 هشکل شمار. شده است

  .دهدتحقیق را نشان می
هاي مختلفی ا در سطحهاي شهري رشود وضعیت بلوكکه مالحظه می طور همان

هایی که ساکنین آنها داراي وضعیت مطلوبی از در این نقشه بلوك. دهدبه ما نشان می
هستند با رنگ قرمز مشخص ) آموزشی و آموزش عالی(هاي تلفیقی لحاظ شاخص

قسمتی از محالت بلوار ساحلی و کانی گرمک :  محالتهاند که در محدودشده
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 ه، تپ)11 همحل(، حافظ )9 و 8محالت (آباد  تی از کریم، شاناز و قسم)4 و 2محالت(
، )13 همحل(آباد  ودومتري و حاجی ، سی)12 همحل(شافعی و بیمارستان تأمین اجتماعی 

، )15 هقسمتی از محل(، کشتارگاه )14 هقسمتی از محل( تأمین اجتماعی هنشمیالن و ادار
آباد و شهرك دانشگاه  ، محالت شریف)19 و 18 همحل(بهارستان باال و پایین 

داراي وضعیت بهتر و سطح آموزشی ساکنین محالت برگاراژ، ) 22، 21، 20محالت(
قسمتی (آباد  ماالن و صالح ، تپه)7 همحل(، سرقبران )1 همحل(ناوقال، قسمتی از دخانیات 

در وضعیت نامطلوبی در ) 18و17قسمتی از محالت (آباد  ، تازه)13، 8، 6از محالت 
 .شوداي شهر را شامل میهاي حاشیهی قرار دارند که بیشتر محدوده آموزشهحوز

  
هاي شهري هاي تلفیقی آموزشی، آموزش عالی در بلوك تحلیل وضعیت شاخص-8شکل 

  1390سقز در سال 
  هاي پژوهش یافته: مآخذ
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هاي ها براي نشان دادن الگوي نابرابري براساس شاخصمانند دیگر شاخص
با توجه به .  موران استفاده کردیمهگی فضایی یا همان آمارتلفیقی از خودهمبست

است و از آنجا که مقدار آن مثبت و  097376/0 خروجی عددي، شاخص موران برابر با
 Z کوچک و مقدار p-valueکند و با توجه به اینکه مقدار  میل می1به طرف 

گیرد؛ ار می اطمینان قرهبزرگ است، پس در محدود) قدر مطلق آن( شده  محاسبه
اي هاي ما داراي خودهمبستگی فضایی هستند و الگوي توزیع آنها خوشهدرنتیجه داده

  .دهد خروجی عددي و گرافیکی آن را نشان می9 و شکل 4جدول . است
هاي  خروجی عددي تحلیل خودهمبستگی فضایی با توجه به شاخص-4 جدول

  تلفیقی آموزشی و آموزش عالی
0,097376 Moran’s Index: 

-0,000350 Expected Index: 

0,000009 Variance: 

32,420769 z-score: 

0,000000 p-value:  
  هاي پژوهش یافته: مآخذ

  
هاي تلفیقی  نمایش گرافیکی نتایج تحلیل خودهمبستگی فضایی شاخص-9 شکل

  هاي پژوهش یافته: مآخذ. 1390شهر سقز در سال
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براي :  پایداري اجتماعی شهر سقزهاي آموزشی در بررسی نقش نابرابري
هاي آموزشی و پایداري اجتماعی شهري از آزمون  ياستنباط آماري بین نابرابر
آزمون همبستگی پیرسون یکی از .  استفاده شدspssافزار  همبستگی پیرسون در نرم

معیارهاي مورد استفاده در تعیین همبستگی بین دو متغییر است و روشی پارامتري است 
ضریب همبستگی . رود کار می هاي زیاد به هاي با توزیع نرمال با تعداد داده اي دادهکه بر

این ضریب . دهد را نشان می) مستقیم یا معکوس(شدت رابطه و همچنین نوع رابطه 
  . است و درصورت نبودن رابطه بین دو متغیر برابر صفر است-1 تا 1بین 

هاي آموزشی و پایداري اجتماعی  ياي حاضر مدعی است که بین نابرابر در مطالعه
هاي  براي ارزیابی همبستگی بین نابرابري. دار معکوسی وجود دارد  معناهشهري رابط

در این تحلیل .  شدspssافزار  ها وارد نرم آموزشی و پایداري اجتماعی شهري، داده
 متغیر 14هاي  عنوان یک مقوله، شامل تلفیق نسبت داده هاي آموزشی به آماري، نابرابري

هاي   پایداري اجتماعی شهري نسبت دادههآموزشی و آموزش عالی و براي مقول
  .  بلوك شهري تلفیق شده است2861متغیر پایداري اجتماعی شهري براي  34

  
  هاي آموزشی و پایداري شهري  آزمون همبستگی پیرسون بین نابرابري-5جدول 

 
هاي  نابرابري

  آموزشی
پایداري اجتماعی 

 شهري

 -054/0** 1 ضریب همبستگی پیرسون

 هاي آموزشی رابريناب 005/0  داريسطح معنی

 2861 2861 هاتعداد بلوك

 1 -054/0** ضریب همبستگی پیرسون

  005/0 داريسطح معنی
پایداري اجتماعی 

 شهري
  2861 2861 هاتعداد بلوك

  هاي تحقیق یافته: مآخذ



   
  
  
  

 93   ...  هاي آموزشی و    ابري تحلیلی فضایی بر نابر

 باتوجه به ضریب همبستگی شود  مشاهده می5 همانطور که در جدول
 است، )005/0(داري کمتر از  دست آمده و با عنایت به اینکه سطح معنا به) -054/0**(

 معنادار ههاي آموزشی و پایداري اجتماعی شهري رابط توان گفت بین نابرابري می
هاي آموزشی در سطح شهر بر  به این معنی که افزایش نابرابري. معکوسی وجود دارد

  .ایداري اجتماعی شهري تأثیر منفی داردمیزان پ
  

  گیري  بحث و نتیجه
هاي عظیمی  اجتماعی دستخوش نابرابريهتوسعه، رفاه و توسع در کشورهاي درحال

هاي بر اینکه از شاخصعالوه. است که در بسیاري از موارد در حال افزایش است
نات نیز در آن جوامع اجتماعی و اقتصادي پایینی برخوردارند، توزیع درآمدها و امکا

ها باالست و توزیع یافته هم مقادیر این شاخص ي توسعهاما در کشورها. ناعادالنه است
-ها در چارچوب محدودهدلعات دمها و عيت نابرابرخشنا. آنها هم بسیار عادالنه است

 تخنا شتا، راسین در ان گام برداشته و الزمتتلف قابل طرح اسخ مییای جغرافيها
 از کشور، استان، م اعيزیر برنامهيها مجموعهي از اجزاکیموجود هر  عیتوض

-تاسی موجود و سيهاتالفات و تفاوتخ به ابردنی  پجهی و درنتشخشهرستان و ب
. ت اسمجموعهین  اي از اجزاکیها در هري رفع و کاهش نابرابر برايدموجو يگذار

 هاي  شهري با تأکید بر نابرابري هاي تحلیلی بر نابرابري پژوهش ینهدف ادر این راستا 
قز و نقش آن در پایداري اجتماعی شهري س  شهرهايآموزشی در میان ساکنین بلوك

هاي مطلوب و نامطلوب از نظر وضعیت کلی ها و محدودهشناسایی بلوك و قزس
هاي داغ و هاي آمار فضایی، تحلیل لکهمدلبا استفاده از   آنآموزشی ساکنین

 نتایج . مورد ارزیابی قرار گرفته استArc/GIS افزار ایی در نرمخودهمبستگی فض
هاي شهر سقز که از لحاظ وضعیت کلی آموزشی دهد که در بلوكآمده نشان می دست به

 ههایی که داراي وضعیت نامطلوب هستند، در محدودنابرابري وجود دارد و بلوك
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 داراي وضعیت مطلوب در هاي قرار دارند و بلوك18، 17، 13، 8، 7، 6، 1محالت 
 قرار دارند که این محالت 19، 18، 15، 14، 13، 12، 11، 9، 8، 4، 2محدوده محالت 

 نسبتاً باالتري نسبت به دیگر محالت سطح شهري از لحاظ پایداري اجتماعی از
هاي تلفیقی همچنین براي نشان دادن الگوي نابرابري براساس شاخص. برخوردارند

.  موران استفاده کردیمهالی از خودهمبستگی فضایی یا همان آمارآموزشی و آموزش ع
باشد و از آنجا که  می097376/0 با توجه به خروجی عددي، شاخص موران برابر با

 p-value (0/000000(کند و باتوجه به اینکه مقدار  میل می1مقدار آن مثبت و به طرف 
 اطمینان هت، پس در محدود محاسبه شده بزرگ اسZ (420769/32(کوچک و مقدار 

هاي ما داراي خودهمبستگی فضایی هستند و الگوي توزیع درنتیجه داده. گیردقرار می
 حاضر مدعی است که بین  همچنین در مطالعه. کنداي تبعیت میآنها از مدل خوشه

. دار معکوسی وجود دارد  معناههاي آموزشی و پایداري اجتماعی شهري رابط نابرابري
هاي  هاي آموزشی و پایداري اجتماعی شهري، داده رزیابی همبستگی بین نابرابريبراي ا

 متغیر 14هاي  عنوان یک مقوله، شامل تلفیق نسبت داده هاي آموزشی به نابرابري
  34هاي   پایداري اجتماعی شهري نسبت دادههآموزشی و آموزش عالی و براي مقول

نتایج . وك شهري تلفیق شده است بل2861متغیر پایداري اجتماعی شهري براي 
هاي آموزشی و پایداري  دهد که بین نابرابريآمده از آزمون پیرسون نشان می دست به

 و با عنایت به اینکه سطح معناداري -054/0**اجتماعی شهري با ضریب همبستگی 
به این معنی . دار معکوسی وجود دارد معناهتوان گفت که رابط  است می05/0کمتر از 

هاي آموزشی در سطح شهر بر میزان پایداري اجتماعی شهري تأثیر   افزایش نابرابريکه
  .منفی دارد

ریزي و مدیریت با توجه به اهمیت پرداختن به موضوع عدالت و برابري در برنامه
  برابري آموزشی ـ  اجتماعی براي رسیدن به پایداري اجتماعی هویژه در حوز شهري به

  :ه خواهد شدشهري پیشنهاداتی ارائ
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سازي اجتماعی مناطق  نهادهاي متولی شهري براي توانمندهمدیریت پکپارچ -
 .محروم

ریزي در جهت خواهانه همچنین مدیریت و برنامه هاي عدالت اتخاذ سیاست -
 .هاي دولتی از سوي دستگاهتعدیل نابرابري

 هترهاي مسکونی گسهاي آموزشی در پهنهساختتوزیع متوازن خدمات و زیر -
 .شهر براي رسیدن به پایداري اجتماعی مناسب در محالت شهر

رعایت حقوق مسلم شهروندي براي عموم ساکنین بدون تبعیض از سوي  -
 .مدیریت شهر با هدف حفظ کرامت و عزت نفس انسانی

 شهر اصلی هپهن در فعالیت جدید هاي هسته ایجاد براي شهري مدیریت تالش -
 .محروم نواحی و در محالت ویژه به ،موجود مرکزي ههست کنار در

گیري اقتصاد شهري دوگانه  هاي کارآمد براي جلوگیري از شکل تدوین برنامه -
گزینی اجتماعی شهري که  نشینی، مهاجرت، جدایی که موجب بروز فقر، بیکاري، حاشیه

  . دهدعدالتی را افزایش میهاي فضایی و بی تبع نابرابري به
  
  منابع
 ی اسـالم ي جمهـور ی انـسان ه توسـع  ی گزارش مل  نیاول ،)1380( .ری ام ،انیاحمد 

 . کشوريزیر  و برنامهتیری سازمان مد:تهران. 1387 سال رانیا

 ـ هنام نایپا. دی جد ي شهرها يداری بر پا  یلیتحل ،)1392 (. رضا ی،بارگاه  ی کارشناس
  . گلستاندانشگاه. ارشد

 ،هترجمـ  ،وسـعه ت  درحـال  کشورهاي در پایدار شهرهاي ،)1383 (.سدریک پاگ: 
  .معماري و شهرسازي تحقیقات و مرکز مطالعات: تهران ،نژاد محرم ناصر

 ـ  ،»انیـر ا  درتیجنـس  آموزش و «،)1382( .نالبنی  ام  :2 )1 (، مطالعـات زنـان  همجل
  .100ـ70
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 ساواالن:  تهران،هاي تحقیق در علوم رفتاريروش ،)1391 (.زاده، رمضان حسن.  
 دو ،»بـاروري  و آموزشـی  نـابرابري  قومیـت،  «،)1385( .امیرهوشنگ مهریار  حاتم؛ 

 .1. شناسی ایران  انجمن جمعیته نامهفصلنام

 ،نوشـهر  شـهر  در اجتمـاعی  پایـداري  ارزیابی و تحلیل« ،)1393 (.هادي حسینی«، 
  .71ـ57   :12 ،محیط پایداري و جغرافیا مجله

 ولـوژیکی اک پـاي  جـاي  روش «،)1385(فرزانه  ،  پور  ساسان کریم؛ ،دلیر زاده  حسین 
 فـصلنامه   ،»تهـران  شهر  بر کالن  نگرشی با شهرها  کالن پایداري در شناختی  بوم(

 .82 ،جغرافیایی تحقیقات

 ــابرابرلیــتحل «،)1385 (. زهــره،دانــشپور ي شــهررای پهــايطی در محــیی فــضاي ن
ـ ر  برنامهافتی در استفاده از ره    یکوشش(  ،») در تهـران ي راهبـرد تیری و مـد يزی

  .14ـ5 :28 ،بای زي هنرهایهنشر
 آموزش و پرورش در مواجهه      ي برا دهاتهدی و هافرصت« ،)1386( .نی حس ،دهقان 

ـ مهفصلنا ،» اطالعات و ارتباطاتيورا در فنیی فضا يبا نابرابر  ـ  و تربمی تعل  .تی
  .163ـ126: )91 یاپیپ( 3 )23(

   میرنجـف ،موسـوي ؛ میـر محمـد  ، زاده  سـیدعباس ؛ محمـد ،حـسنی سامري، مریم؛ . 
 منظـور   بـه  آموزشـی  هتوسـع  مـدل  هارائ و آموزشی هاي  نابرابري ینتبی «،)1394(

 آذربایجـان  استان آموزشی مناطق: موردشناسی آموزشی، عدالت به نیل و آمایش
  .14 .اي منطقه شهري ـ آمایش و جغرافیا فصلنامه ،»غربی

 ـ  ما ،ساوج ـ  جامعـه  ،)1387 (. آلـن  ؛ وارد ؛کی  ابوالقاسـم   :ه ترجمـ  ،ي شـهر  یشناس
 .سمت: ن تهرا،پوررضا

 در یی فـضا هـاي ينـابرابر   وی آموزش هايينابرابر« ،)1386( .لی اسماع ،جعفر سرخ 
ـ  جـان ی اسـتان آذربا   یی ابتـدا  ه دور :ي مورد همطالع(اي   ومنطقه یبعد قوم   ،»)ی غرب
  .3) 23. (تی وتربمی تعلهفصلنام
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 ن ثر بـر نـابرابري آموزشـی در بـی    ؤبررسی مـ  «،)1393 (.لیال اکبر؛ بنیاد، . آبادي  شاه
  .13 .جوانان شناختی جامعه مطالعات مجله ،»آموزان شهر کازرون دانش

 انتـشارات  : تهـران ،ایـران  در شـهري  مـسکن  توسـعه  ،)1385 (.شکرگزار، اصغر 
 .شناس حق

 ،اجتمـاعی ـ    هـاي  مؤلفـه  «،)1378( .کـاظمی، سـیدمهدي   موسـی  حـسین؛  شکویی
 مـدیریت  یشهمـا  اولـین . »قم :پژوهش موردي  شهري، پایدار هتوسع اقتصادي

 .تبریز دانشگاه ،شهري نواحی در پایدار توسعه

 ـ  هاي فلسفه ي و نابرابر  ي برابر میمفاه« ،)1383( . داوود ي،خاوندیش ـ  ،»ی غرب  همجل
  .1 )1( .یرشد و آموزش علوم اجتماع

 ـ ؛   مـسعود  یی، تقوا ؛ رعنا ،گلوبی خیش  یی فـضا  لیـ تحل« ،)1391 (.درضـا ی حم ی،وارث
ـ  اهـاي  ه در شهرستان توسعهايينابرابر  وتیمحروم ـ هفـصلنام  ،»رانی ـ  علم  ی 
  .46 )12( .ی رفاه اجتماعیپژوهش

 برسی روند نابرابري درآمـد     (نابرابري و احساس نابرابري      ،)1384 (. بهرام ،صمدي
ـ  پایان ،)در ایران و احساس نابرابري در بین شهروندان تهرانـی     کارشناسـی  هنام

  . دانشگاه شهید بهشتی.ارشد
 ثر ؤعوامل اجتماعی مـ   « ،)1388 (.نی فرد ،کامران؛  لی خل یی،رزایم ؛نی فرد ی،طهماسب

 یهنـشر  ،»هاي اجتمـاعی و پیامـدهاي آنهـا در شـهر تهـران             احساس نابرابري  بر
  .14) 5( ،ی اجتماعهايپژوهش

 ـ  یموزشـ آ هاي به فرصت  یابی دست ي نابرابر یبررس« ،)1365( .ي هاد ،زاده زیعز  نی ب
 .3) 4 (، معلمتی تربهفصلنام ،»1366ـ 1365 یلیسال تحص در  کشوريها استان

  هاي آمار فضایی با   تحلیل ،)1390 (.عسگري، علی Arc/GIS .    انتـشارات سـازمان
  .فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران
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 تهران ،نهر کی ن نی عبدالحس :ه ترجم ، شهر یشناس جامعه ،)1383( .انکلی ،الکوفیف  :
  .آگه

 و  کیپردازان کالس  هی نظر هايدگاهید: ی اجتماع يرنابراب ،)1373( .ی ادوارد ب  ،گرپ 
 انتـشارات   : تهـران  ،زاده ي و احمدرضـا غـرو     اهپوشی محمـد سـ    :ه ترجم ،معاصر
 .معاصر

 1390 سال سرشماري ،)1390( .ایران آمار مرکز. 

 1387 طرح تفضیلی سقز مصوب آخرین ،)1387 (.مهندسان مشاور نقش پیراوش ،
 .کردستان  استانشهرسازي و مسکن سازمان :کردستان

 ،ــد هــاروي  حــسامیان، فــرخ :هترجمــ ،شــهر و اجتمــاعی عــدالت ،)1372( .دیوی
 ریزي  برنامه و پردازش شرکت نشر : تهران ،زاده  منادي بهروز و حائري محمدرضا

  .شهري
 ي در اسـتان خراسـان رضـو       ي نابرابر تی وضع یبررس« ،)1388 (.دی مج ي،اسوری«، 
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