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 چکیده

 نچنای رتا  کاه اسا،، نیااتتيی توساعه مهام هااینشاانه از آن مختلف ابعاد نابرابری و وجود

      ساطو  در توساعه هاایشااص  نحاوه رراکناد ی باه جادی هتوجا و نيار  مستلزم کمبودهايی

   و نخسا، شاناص،  اام ای،منطقاه هاای تعااد  عادم از ناشی مسائل حل منظور به. اس، مختلف

          باا حاضار راووه  .اسا، مختلاف هاایزمیناه در میازان برصاورداری نظار از منااق  بنادیسطح

و  1385هاای های اساتان بوشاهر قای ساا ستانشهر آموزشی در سطح هاینابرابری تبیین هدف

 شهرساتان اساتان 9 اسا، تاا شده سعی حاضر بر اين اساس؛ در رووه  .اس،  رتته انجام 1390

     مااری ای و عمادتا سااانامه آبار راياه مطااعاات کتابخاناه، شااص  آموزشای 12 اساس بر بوشهر را

، نسانیاشاص  ترکیبی توسعه ومی عددی و های تاکسون، با استفاده از مد 1390و  1385های سا 

ع هاای آموزشای تعیاین شاود. ناوها از نظار شااص بندی و میزان برصورداری اين شهرستانسطح

ای و بارای تحلیال دآوری اقالعاات از ناوع کتابخاناهباشد، رو   رای میتوسعه -رووه  کاربردی

 نتايج تحقیا  استفاده شده اس،. Spssو  Excel  ،Gisها، ترسیم نقشه و نمودار از نرم اتزارهای داده

ی هاادهد که در بین شهرستان های استان بوشهر به حیث میازان برصاورداری از شااص نشان می

ضاريب  های تنيستان و بوشهر به ترتیب باا دارا باودن، شهرستان1385آموزشی مورد نظر در سا  

( و 116/0ترکیبی توسعه انساانی و )( بر اساس تکنیک شاص   159/0( و ) 938/0) توسعه ياتتيی

هاای ترين شهرساتان( بر اساس تکنیک تاکسونومی عددی به عنوان برصوردارترين و محروم880/0)

ساعه های تنيستان و کنيان باه ترتیاب باا دارا باودن ضاريب تو، شهرستان1390استان و در سا  

( 879/0( و )304/0ساانی و )( بر اساس تکنیک شاص  ترکیبی توساعه ان15/0( و )814/0) ياتتيی

ان هاای اساتتارين شهرساتانبر اساس تکنیک تاکسونومی عددی به عنوان برصوردارترين و محاروم

 اند. بوشهر محسوب  رديده

 تطبیقی، نابرابری، توسعه، آموز ، بوشهرسنج   ها:کلید واژه
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 مقدمه

 توجاه ماورد جغراتیايی مطااعات در تضايی عدااتیبی و هانابرابری به توجه میالدی 1970 دهة از

ای ترا یار های اقتصادی و اجتماعی به عنوان رديده رت،. درجهان امروز، نابرابری قرار دانانجغراتی

 هاایمشخصاه از (. يکی7، 1392آبادی، )امینی و مختاری ملک و رو به  ستر  قابل مشاهده اس،

 تعااد  عدم اين باشد.می ایمنطقه توازن و تعاد  عدم ها ونابرابری وجود ايران، در تضايی توسعه بارز

 و رود.  ستر  شهرنشاینیمی شمار به مناق  متوازن توسعه و رشد موان  از که مناق  بین شکاف و

نظاام  اين شده که منجر ای سیختههم از و ناکارآمد شهری نظام  یریشکل به شهرها تعداد اتزاي 

 صادمات توزيا  در هماهنيی عدم به منجر شهری مراتب لسلهس  سیختيی با همراه ناکار آمد شهری

تار، )نظام اسا، کارده مشاکل دچاار هااستان تمامی در را صدمات توزي  نظام و شده اس، کشور در

ای نیز در اايوی رراکن  عناصار تضاايی حاائز اهمیا، های ملی و منطقه(. نق  سیاس،1، 1389

ا ون، موجب ايجاد شکاف و تشديد نابرابری شاده و باه اس،. نبود توازن در جريان میان مناق   ون

 متعااد  (. توزيا 26، 1389)شااای و رضاويان،  رودعنوان مانعی در برابر توسعه ملی به شامار مای

    چقادر هار زيارا اسا،. ایمنطقاه هاایتعااد  عادم باردن بین از جه، در  امی صدمات، و امکانات

     سام، باه سارمايه و جمعیا، حرکا، باه منجار باشاد، تربیش مختلف ابعاد از ایمنطقه هایتفاوت

هاا (. بر اين اساس شناص، نابرابری190، 1391)شیخ بیيلو و همکاران،  رددمی رر جاذبه هایقطب

هاای باشند. اين محادودههای جغراتیايی مختلف قابل قر  میها در چارچوب محدودهو عدم تعاد 

ای و محلی اسا، و ززماه  اام برداشاتن در ايان لی، منطقهجغراتیايی شامل: سطو  بین اامللی، م

ريازی اعام از کشاور، اساتان و هاای برناماهراستا شناص، وضعی، موجود هريک از اجازا  مجموعاه

 ذاری در جها، های موجود و سیاس،شهرستان و بخ  و در نتیجه ری بردن به اصتالتات و تفاوت

(. 1، 1388تار و ناادررور، نظام) باشاد  اين مجموعه مایها در هر يک از اجزارت  و کاه  نابرابری

 باا رايادار، توسعه اجتماعی بعد هایمؤافه ترينمهم از يکی عنوان به آن، هایشاص  و آموز  بخ 

و محاوری  کلیادی بسایار نقا  جانبه همه توسعه روند در صود، ساز سرنوش، و اساسی نق  ايفای

 هماة (.170، 1394)جمینای و همکااران،  اسا، جواما  هتوسع به رسیدن برای ززم شرط و داشته

آماوز   باه يکساان دسترسای منظور به هميان برابر برای هایترص، ايجاد درصدد دنیا در هادوا،

 آماوز  (.71، 1382دهناد )چاابکی، مای صود قارار آموزشی هایبرنامه سراوحه در را آن و هستند

 هماین باه و اسا، بوده هاتخص  و امکانات عادزنه ي توز به دستیابی در هادوا، دغدغه از همواره

 کام اتاراد وریبهاره عماومی، آماوز . اس، داشته قرار عمومی هایسیاس، مهمترين زمره در دایل

 از نتیجاه در و بخشدمی بهبود کار بازار در را آنها موقعی، که چرا دهد،می ارتقا  را بضاع،بی و درآمد

 ياتتيی توسعه درجه بر صود اين که داد کاه  را رتاهی و درآمدی یهاشکاف توانمی آموز  قري 

 شمار به بشر حقوق جمله از آموز  از برصورداری ح (. 120، 1392)علیزاده،   ذاردمی تاثیر کشور
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 هاایریشارت،  ارنماياان اامللی بین و ملی هایمقیاس در آموزشی آمار سازنة های زار  و رودمی

 آماده دس، به هایموتقی، رغم به اين وجود با اس،. اجتماعی ح  اين از داریبرصور از حاصل کمی

  واهی مدرسه از صارج ااتعلیمواجب کودکان و بزر سا  سوادانبی شمار همه، برای آموز  زمینه در

، 1387باباادی عکاشاه و همکااران، ) تاربای  کمیا، به يابیدس، برای تال  هایضرورت بر اس،

 در و ررور  توزي  آموز  چيونيی بررسی جوام ، توسعة و در رشد و ررور  وز آم اهمی،(. 289

 و ررور  در آموز  برابری بحث به زيادی توجه و کرده ریدا اصیر اهمی، هایسا  در مختلف جوام 

 شاده اسا،. دسترسای معطاوف کیفی، با آموز  به مختلف مناق  جغراتیايی کودکان مندیبهره و

 ايان اهمیا، در .(2، 2005، 1کین و اسمی،) رودمی شمار به هر ترد اساسی حقوق از آموز  به برابر

مادير  هزار 130 و میلیون يک به نزديک ايران ررور  و آموز  نظام در که شود اس،  فته کاتی امر

 در را آموز میلیون دان  13 حدود ررور  و آموز  امور کارمندان، ساير و معلم مربی، مشاور، معاون،

   هزيناه راه ايان در توماان هزار میلیارد 14 بر بااغ ایبودجه و  رتته برعهده آموزشی واحد هزار 114

 مناساب تاامین اراضای شاهری، کااربری ريزیبرنامه مهم اهداف از يکی(. 2، 1390)صاتی،  شودمی

 احاا  باه هاااين تعاایا، تضايی اس،. توزي  آموزشی صدمات به جمله دسترسی از عمومی صدمات

 شاهرهای عماوم باه قاور و اس، برصوردار زيادی حساسی، از صانوارها آساي  در آن مستقیم تاثیر

)رورمحمادی و عسااکره،  اندمشکل و مسئله دچار نظر اين از برنامه و بدون صودرو رشد دایل به ايران

 محال جغراتیايی منطقة آموزشی، هاینابرابری بندیقبقه در اساسی هایشاص  از يکی(. 2، 1391

 منطقاة وسایلة به وررور  آموز  از ترد مندیبهره نابرابری از نوع اين در. اس، آموزاندان  زيس،

 مختلاف منااق  يااتتيی توساعه به مربوط مطااعات ود موجو شواهد. شودمی محدود او زيس، محل

د. رویما شامار باه ررور  و آموز  سیستم اصلی هایچاا  از يکی نابرابری نوع اين دهدمی نشان

 و مختلاف ناواحی در امکاناات و منااب  متناسب توزي  به منوط او  وهلة در نابرابری نوع اين کاه 

 اسا، ایمنطقاه هاایناابرابری از کاساتن برای اساسی تغییرات ايجاد در آموزشی هایسیستم توان

هاا در اص نحوه توزي  امکانات و صدمات، با مطااعه تطبیقی شا (.106، 1393)سامری و همکاران، 

توانند وضاعی، ها میباشند. شاص های مختلف اقتصادی، اجتماعی و کاابدی قابل تحلیل میزمینه

های مختلف جغراتیايی را به صورت تطبیقی نشان داده و آنها را از نظار امکاناات و تنيناهاا محدوده

مندی ری از میزان بهرهتوان تصويها میبندی کرده و اواوي، بخشد. بنابراين با کمک اين شاص رده

 تعاد  تقدان و نابرابری نیز بوشهر استان در(. 2، 1390)بهرامی و عطار،  نواحی از صدمات را ارائه داد

نتاايج ايان . اسا، شاده موجب را نواحی بین توسعه شکاف آموزشی مناب  و امکانات بهینه توزي  در

يد تاا باا شناساايی نقااط قاوت، ضاعف، تواند به برنامه ريزان و مديران شهری کمک نمارووه  می

هاای های موجود، قادر باشند، زمینه مناسب برای رشد و توسعه آموزشی شهرستانتهديدها و ترص،

هاای اصاوای استان بوشهر را تراهم نماوده و ضامن بررسای علال محرومیا،، راهکارهاا و سیاسا،

                                                           
1 Qian & Smyth 
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هاای آموزشای در ساطح برابریتبیاین ناامتناسبی را ارائه و اتخاذ نمايند. تحقی  حاضار باا هادف 

 باشد:به دنبا  راسخيويی به سوازت زير میهای استان بوشهر، شهرستان

اصتالف  های آموزشیهای استان بوشهر از احا  میزان برصورداری از شاص ااف( آيا بین شهرستان

 و نابرابری وجود دارد؟

استان  هاین برصورداری شهرستانتغییراتی در میزا 1390تا  1385ب( آيا در قی مقط  رنج سااه 

 های آموزشی بوجود آمده اس،؟بوشهر از شاص 

(. 6، 1391)راور اصاغر سانياچین،  در جهان امروز مقواه توسعه دغدغه بسیاری از کشورهاسا،

باشد، بويوه بارای آن دساته مسئله نابرابری در بسیاری از کشورها، چاا  اساسی در مسیرتوسعه می

هاا، شاود. ايان ناابرابریمرو حاکمی، آنها مناق  جغراتیای وسیعی را شامل مایاز کشورهايی که قل

تهديدی جدی برای حصو  به توسعه متعاد  اس، و دستیابی به وحدت و يکپارچيی ملی را دشاوار 

    عاادااتی تضااايی در مطااعااات هااا و باای(. توجااه بااه نااابرابری421، 2003، 1)شااانکر و شااا نماياادماای

نمايان شد. باوجود اين؛ دغدغه جهانی ناشای از اتازاي  ناابرابری  1970ر قو  دهه دانان، دجغراتی

، 2009، 2نال و روجرساون) ای بار ديير در اواصر اين دوره توجه را به صود جلب کردتضايی يا منطقه

، 1391های آموزشی از جمله حقوق اوایه هار انساانی اسا، )آتشاک، استفاده برابر از ترص، (.142

 اقتصاادی، اجتمااعی، شاراي  تبا  باه کاه نسابی، اس، مفهومی آموزشی هایترص، رابریب(. 134

 براباری اس،:  رتته صود به مشخ  شکل سه تاکنون و اس، تغییر حا  در جامعه ترهنيی سیاسی،

 و مساوی ترآيند معنی به آموزشی هایترص، برابری مساوی، درون داد معنی به آموزشی هایترص،

ها و عداا، (. برابری ترص،27، 1378)جوادی،  مساوی دادبرون معنی به آموزشی یهاترص، برابری

توان به عنوان هدف يا باه عناوان توان از دو ديد اه متفاوت بررسی کرد، که آن را میآموزشی را می

)باباادی عکاشاه و  ای در جه، تحق  هدف بلند مدت برابری اجتماعی ماورد توجاه قارار دادوسیله

؛ برابری يعنی هماه اتاراد بادون توجاه باه ناواد، 3(. در مفهوم ایبرا  کالسیک289، 1387،همکاران

رنگ، منشاَ اجتماعی و ملی درحقوق برابر آزادند. در اين مفهوم، برابری در آماوز ؛ باه ايان معنای 

؛ آماوز  باه 4اس، که اتراد در شروع زند ی کاری و آموزشی برابر باشاند. در نيار  سوسیاایساتی

های آموزشی؛ زماانی شود، برابری ترص،های اجتماعی ديده مین وسیله اصلی برابرسازی تفاوتعنوا

      ردد که همه اتراد در دستیابی باه آماوز ، برابار باشاند. ايان هادف اماروزه در ساطح محق  می

 ظرياةن مادرن، جواما  در(. 1، 2000، 5)ایناون تحق  نیاتته اسا، اامللی رذيرتته شده اما کامالًبین

 در عاداا، و براباری اصال ساه راواز؛ نظر ( دارد. قب 1971) 6نظرات راواز در ريشه آموزشی برابری

 بارای برابر آموزشی تسهیالت کردن تراهم -1از:  اندعبارت آموزشی هایسیستم زمینة در ها،ترص،
                                                           
1 Shankar& shah 

2 Nel& Rogerson  

3 Classical Liberal 
4 Socialist 
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 تادارکات و انااتامک ايجاد -3ترد  هر برای آموز  میزان حداقل آوردن تراهم -2شراي   اتراد واجد

برنامة اقتصااددانان  قري  از و ررور  آموز  که کندمی مطر  های محروم  بورديو  روه برای ويوه

 جملاه از 1هااکند. نئومارکسیسا،می ايفا  روه مسل  ترهنگ بازتواید در اساسی نق  رنهان درسی

 را اقتصاادی هااینابرابری داریسرمايه جامعة در آموزشی سیستم کنند کهمی انتقاد 2جنیتس و باواز

باردن  بین از جای درواق  به مدرن جوام  در مدارس که کنندمی  یریسازد آنان نتیجه می مشروع

 (.107، 1393)سامری و همکاران،  کنندباز تواید می را آن نابرابری

 های آموزشی تحقیقات داصلی و صارجی متعددی انجام شاده اسا،، کاه از آندر زمینه نابرابری

( در تحقیقی تح، عناوان ناابرابری 2013) 3توان به اين موارد اشاره نمود: بارهیم و شاوي،جمله می

 24هاا در در دستیابی به آموز  با استفاده از رو  ریماي  اجتماعی در ارورا؛ به بررسای ناابرابری

درآمد در مقايساه باا دهد که اقشار ممتاز و ررها نشان میاند. نتايج تحقی  آنکشور ارورايی ررداصته

چناین توساعه آماوز  همامکانات و صدمات آموزشی دارند.  مندی بیشتری ازاقشار کم درآمد، بهره

 و همکااران 4ممکن اس، در بسیاری از کشورها نتیجه کاه  شکاف در آموز  و ررور  باشد. هوام

بر اساس يک مد  آماری  ( در تحقیقی با نام تاثیر روند آموز  متوسطه بر نابرابری آموزشی،2013)

هاای تحقیا  آن هاا نشاان دهناده اند. ياتتاهبه بررسی اين رديده در بین جوانان دانمارکی ررداصته

چنین اين بحث های آموزشی در سطح کالن اس،. هماثرات نامطلوب در سطح صرد و برابری ترص،

شی وجاود داشاته باشاد. های آموزهای مشابهی ممکن اس، در ديير سیستموجود دارد که مکانیزم

هاای اتقای و ریامادهای آموزشای آن بارای (، در رووهشی با نام ناابرابری2014) 5تسفای و ماامبرگ

کودکان در اتیوری، با استفاده از رو  ریمايشی؛ نشان دادند که مشارک، آموزشی در اين کشاور باه 

باشاد و راذير مایمکاانهای قومی صاصای اها و اقلی،شدت ضعیف اس، و ریشرت، تق  برای  روه

کناد. همنناین ثروت صانوارها نیز به روشن شدن تاثیر قومی، بار ریامادهای آموزشای کماک مای

  هاای تاردی در نتاايج آموزشای ياا استنتاج نمودند که تحقیقاات متعاارتی بار نشاان دادن تفااوت

های ترهنيای در ههای مبتنی بر  روهای عمودی تاکید دارند، که ممکن اس، نق  نابرابرینابرابری

( در رووهشای باا 2014) 6اهمی، جلوه داده شود. آ راوا های ياد یری برای کودکان بیايجاد ترص،

های آموزشی در هند، با اساتفاده از رو  ریمااي  در ساطح ملای باه بررسای و نام نابرابری ترص،

ررداصتاه اسا،.  2004تاا  1983هاای  یری میزان نابرابری آموزشی در هندوستان قی ساا اندازه

هاای های آموزشی بارای بناه( در رووهشی تح، عنوان نابرابری در ترص،2014) و همکاران 7نکات

های آموزشای تحلیلی؛ به بررسی و رسید ی به ترص، -مستعد در ترکیه با استفاده از رو  توصیفی

                                                           
1 Neo-Marxist 
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هاا و در نهايا، ترص،در ترکیه و هم چنین نابرابری موجود در دستیابی به اين  های با استعدادبنه

( در تحقیقای 1391) تااقمی اماینرردازناد. های میهای ممکن برای رت  اين نابرابریارائه راه حل

بررسی تطبیقی رابطه میزان توسعه ياتتيی با بازدهی نظام آموزشی در میان کشاورهای تح، عنوان 

 70 1هاای ثانوياهمنادی از دادهو با بهره کشوریکمی يا تحلیل بینتطبیقی، با استفاده از رو  جهان

آن  رابطه علی دو جانبه میان بازدهی آموزشی هر کشور با میزان توسعه ياتتيیکشور دنیا به بررسی 

ياتتيی جامعه بر بازدهی آموزشی تاثثیر دارد و توسعهکه؛ دهد نشان می نتايج رووه  ویرردازد. می

ر سطو  مختلف توسعه دارد. نتايج ر رسیونی نیز از سوی ديير بازدهی آموزشی نیز تثثیر معناداری ب

ساهمی  29/0و توسعه اجتماعی باا  14/0، توسعه سیاسی با 27/0دهند توسعه اقتصادی با نشان می

ای (، در مقااه1392يزدانی و همکاران، ) .اندرا در تبیین متغیر وابسته )بازدهی نظام آموزشی( داشته

، با "اردبیل استان ررور  و آموز   انهنوزده نواحی آموزشی هتوسع بندی رتبه و تح، عنوان بررسی

 ناواحی باین کاه  یری از تکنیاک ويکاور؛ نشاان دادنادتحلیلی و با بهره -استفاده از رو  توصیفی

 ايان کاه  جه، ريزیبه برنامه مبرم نیاز و شودمی مشاهده شديدی نابرابری اردبیل استان آموزشی

 در تضاايی ناابرابری ( در تحقیقی با ناام سانج 1393) بخشیظم تر و علین .دارد وجود هانابرابری

صوزساتان(  اساتان ماوردی: )مطااعه تارسیس رو  از استفاده با آموزشی هایشاص  از برصورداری

 آمورشای هاایشااص  نظار از برصاورداری احا  به صوزستان استان هایشهرستان کهنشان دادند 

    از برصاورداری احاا  ازدرصاد  684/0باا  هاويزه شهرساتان کاه ریقاوباه. نیساتند برابر و يکسان

 باا شوشاتر شهرساتان و نخسا، رتباه در استان هایشهرستان ديير به نسب، آموزشی هایشاص 

(، در رووهشای باا ناام سانج  1394) سرور و صلیجای. دارد قرار آصر رتبه در درصد 229/0 امتیاز

کهيیلويه و بوير احمد به کمک تکنیک ويکور و بر اساس  های استاندرجه توسعه ياتتيی شهرستان

شاص  مختلف به بررسی وضعی، توسعه ياتتيی و شناسايی شهرستان های محروم اين اساتان  24

دهاد کاه؛ باا توجاه باه معیارهاای در نظار  رتتاه شاده، ها نشان مایاند. نتايج تحقی  آنررداصته

 ياتتيی هستند.، نسبی از نظر سطح توسعههای  نساران و بهمئی دارای مطلوبیشهرستان

 

 روش تحقیق

ی بر مطااعات تحلیلی مبتن -آن؛ توصیفی بررسی رو  کاربردی و حاضر به احا  هدف؛ رووه 

 نیااز مورد های صامداده. شهرستان استان بوشهر اس، 9 باشد. جامعه آماری تحقی ؛ای میکتابخانه

وشهر  رتتاه باستان  1390و  1385 آماری ساانامه از مدتاًو ع ایکتابخانه مطااعات قري  از تحقی 

 باشد: ( به شر  زير می1های مورد استفاده اين رووه  در جدو )شده اس،. شاص 

 

                                                           
ها يا محققین ديير به دس، آمده و نیازی نیس، تا توس  سازمان مان که قبالًس، از جامعه مورد تحقی هايیداده 1

 .ها را به دس، آوريمدوباره آن
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 های مورد استفاده در تحقیق(: شاخص1جدول)

 شاخص کد

x1 نسب، آموزشياه به دان  آموزان در مقط  ری  دبستانی 

X2 وزان در مقط  ابتدايینسب، آموزشياه به دان  آم 

X3 نسب، آموزشياه به دان  آموزان در مقط  راهنمايی 

X4 نسب، آموزشياه به دان  آموزان در مقط  متوسطه 

X5 نسب، معلم به دان  آموزان در مقط  ری  دبستانی 

X6 نسب، معلم به دان  آموزان در مقط  ابتدايی 

X7 يینسب، معلم به دان  آموزان در مقط  راهنما 

X8 نسب، معلم به دان  آموزان در مقط  متوسطه 

X9 نسب، کالس به دان  آموزان در مقط  ری  دبستانی 

X10 نسب، کالس به دان  آموزان در مقط  ابتدايی 

X11 نسب، کالس به دان  آموزان در مقط  راهنمايی 

X12 نسب، کالس به دان  آموزان در مقط  متوسطه 

 مثصذ: نيارند ان

 

نج  سشاص  ترکیبی توسعه انسانی به تاکسونومی عددی و هاي، با استفاده از رو  های در ن

هايا، نهاا و در های استان از حیث میزان برصورداری از اين شااص درجه توسعه ياتتيی شهرستان

ی نارم اتزارهاا ها، ترسیم نقشاه و نماودار  نیاز از ردد. برای تحلیل دادهبندی آنها مبادرت میرتبه

Excel  ،GIS  وSPSS .،استفاده شده اس 

 

 (HDIانسانی ) توسعه ترکیبی شاخص

 در انساانی توساعه شااص  محاسبه برای (،1UNDP) متحد ملل توس  توسعه مد  اواین باراين 

 توساعه احاا  از منااق  بنادیدرجه برای اس،  یرد. مدایمی قرار مورد استفاده مختلف کشورهای

 (. 84، 1389)زياری و همکاران،  هاشاص  برای يکسان اهمی، شدن قائل انسانی با

ظر باه های مورد نتعريف اندازه محرومیتی اس، که هر شهرستان از احا  کلیه شاص  مرحله اول:

 آن دچار اس،.

 
 ها.مورد نظر برای کل شهرستان اندازه حداکثر: بیشترين میزان هر شاص 

 ها.نظر برای کل شهرستان مورد اندازه حداقل: کمترين میزان هر شاص 

 بر اساس هر شهرستان. اندازه واقعی: اندازه موجود هر شاص 

                                                           
1 United Nations Development Program 
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ظار های مورد نتعريف شاص  متوس  يا میانيین محرومی، برای هر يک از شهرستان مرحله دوم:

 اس،.

 
 

شاان های مزباور، ن؛ میانيین محرومی، موجود برای هر شهرستان را از نظر کلیه شاص Xjشاص  

 دهد.می

 

س، آمده باشد. مقدار به دمحاسبه توسعه انسانی اس، و مقدار آن بین صفر و يک می مرحله سوم:

 .ياتتيی شهرستان مورد نظر اس،تر باشد، نشان دهنده درجه توسعههر چقدر به يک نزديک
 

Hdi= 1- xi 
 

 (Numerical Taxonomy) تاکسونومی عددی
احاط توساعه يااتتيی آنااایز تاکساونومی اسا،. آنااایز های درجه بندی مناق  از يکی از رو 

شود. نوع صاص آن تاکسونومی عددی بندی های مختلف علوم به کار برده میتاکسونومی برای قبقه

بندی مناق  از احا  توسعه و تعیین میزان کیفی، های درجهاس، که از معتبرترين و بهترين رو 

 1763در ساا   1ين رو  برای اواین بار توس  آندرساوندسترسی مناق  به امکانات مختلف اس،. ا

 (. 111، 1380زياری،میالدی ریشنهاد شد )

شاود و در (: در اين مرحله داده های مورد نیاز استخراج مایX) هاتشکیل ماتريس داده مرحله اول:

، سا،اهای توسعه تشاکیل داده های آن را شاص ها و ستونماتريسی که سطرهای آن را شهرستان

 کنیم. یرند و سپس میانيین و انحراف معیار هر ستون را حساب میقرار می
 

             

 

اساتاندارد  های مااتريس(؛ از ويو یz) ( به ماتريس استانداردx) هاتبديل ماتريس داده مرحله دوم:

ی، )زياار اشادببرابر با يک و میانيین هر ستون برابر با صفر می اين اس، که انحراف معیار هر ستون

1380 ،95.) 

Xi X

Si



 

                                                           
1 Andersen 
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ها؛ در اين مرحله ابتدا تاصاله هار شهرساتان را محاسبه تواصل مرکب بین شهرستان مرحله سوم:

به ايان صاورت  کنیم،ها ریدا میدو به دو( در مورد هر يک از شاص ) های دييرنسب، به شهرستان

کنیم و سپس داده ساتون او  را از داده ساتون که ابتدا داده ستون او  را از داده ستون دوم کم می

دهیم تا به انتهای ستون برسیم و اين کاار را بارای تماام کنیم و اين روند را ادامه میسوم کمک می

رسانده، بااهم جما   2ه توان دهیم. سپس اعداد به دس، آمده را به صورت اتقی بها انجام میستون

 یريم، که در نهاي، تاصله هار شهرساتان از شهرساتان بعادی باه کنیم و سپس جذر آنها را میمی

 (.96)همان،  آيددس، می

 

 

 
 

هاا، مااتريس در اين مرحله با توجه باه تواصال مرکاب شهرساتان ماتريس تواصل؛مرحله چهارم: 

 کنیم.تواصل را رسم می

ترين عدد هر ترين تاصله؛ در اين مرحله با توجه به ماتريس تواصل، کوتاهیین کوتاهتع مرحله پنجم:

 (.98)همان:  کنیمرديف اتقی را ریدا می

( و حاد d) های همين؛ برای اين کار ابتدا بايد تواصل حاد باازریدا کردن شهرستان مرحله ششم:

تاصله هر شهرستان از شهرساتان دييار آوريم. ا ر حداقل ( را قب  ترمو  زير به دس، میd) رايین

 (.99همان، ) ( قرار  رت،، همينی برقرار اس،-d)و ( +dدر محدوده )

 
 

میانيین کوتاه ترين تاصله اس، که در جدو  ماتريس تواصل نوشته شاده  dبر قب  ترمو  باز 

نای برقارار هاا هميدر اين تحقی  بین شهرستان .هم  انحراف معیار اين ستون می باشد SDاس، و 

 اس، و هیچ شهرستانی باز و يا رايین اين دو حد قرار ندارد.

(؛ بارای اجارای ايان مرحلاه در ابتادا از کاار مااتريس Cio) محاسبه سرمش  توسعه مرحله هفتم:

 یريم و ( هر ستون در نظر میDo) ( بزر ترين عدد هر ستون را به عنوان مقدار ايده آ z) استاندارد

کنایم و ساپس حاصال را باه ماتريس استاندارد را از مقدار ايده آ  آن ستون کم میدر ادامه اعداد 

صاورت دهیم. سپس اعداد را باهرسانیم و اين کار را برای تمام اعداد آن ماتريس انجام میمی 2توان 

 نماايیممای ناام  اذاری Cio یريم و تحا، عناوان ساتون ها را میاتقی با هم جم  کرده، جذر آن

 (.100)همان، 
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عدد ايده آ  هار  Doاعداد موجود در ماتريس استاندارد و   Di سرمش  توسعه، Cioقب  ترمو  باز 

کاوچکتر باشاد، دایال بار توساعه يااتتيی هار  Cioباشد. بر اين اساس هر چقدر میازان ستون می

 بیشتر باشد، دایلی بر عدم توسعه شهرستان اس،. Cioشهرستان و هر چقدر میزان 

 آيد.ها؛ که قب  ترمو  زير به دس، می( شهرستانFiمحاسبه درجه توسعه) مرحله هشتم:
 

 
 

حاد  Coسرمش  توسعه اس، که در مرحله قبل آن را حساب نموديم.  Cioبر اساس اين ترمو  

       را  CIOبازی سرمش  توسعه اس، که بارای احتسااب آن ابتادا میاانيین و انحاراف معیاار ساتون 

 کنیم:آوريم، سپس بر اساس ترمو  زير آن را حساب میمیدس، به

 
 

، کاه هرچقادر باه صافر نزديکتار Fi˂0˂1باشد و ( بین صفر و يک میFiدرجه توسعه ياتتيی)

 تر باشد، دایل بر عدم توسعه شهرستان اسا،تر و هرقدر به يک نزديکباشد، شهرستان توسعه ياتته

 (.101)همان، 

 

 لعهمعرفی محدوده مورد مطا

 و کشاور در جنوب غربی که اس، ايران اسالمی جمهوری کشور استان 31 از يکی بوشهر استان

و  درجاه 50 و شماای عرض دقیقه16 و درجه 30 تا دقیقه 14 و درجه 27 جغراتیايی مختصات بین

 کیلاومتر 2314699 / 79اساتان  اس،. اين شده واق   رينويج اانهار نصف از شرقی قو  دقیقه 06

تنيساتان،  ، بوشاهر نام های به شهرستان 9 دارای 1390 سا  استان بوشهر در .دارد مساح، مرب 

 در .اس، بوده بخ  23و  دهستان 44 ، شهر 32 دشتستان، دشتی،  ناوه، ديلم، دير، کنيان و جم،

 مسااح، با و کنيان مرب  متر کیلو 248/6366 مساح، دشتستان با های اين استان؛شهرستان بین

 در ساا  اساتان جمعیا،. دارناد را مسااح، وکمترين ترتیب بیشترين به مرب  کیلومتر 249/779

       و شاهری نقااط در درصاد 2/68 تعاداد از ايان کاه اسا،،  ردياده باااغ نفار 1032949 به 1390

       بااا ديلاام و نفاار 258906بااا  بوشااهر شهرسااتان. اناادبااوده ساااکن روسااتايی در نقاااط درصااد 6/31

 (. 1390)ساانامه آماری،  اندداده جای صود در را جمعی، بیشترين و کمترين به ترتیبنفر،  31570
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 های استان بوشهر(: مشخصات عمومی و جمعیتی شهرستان2جدول)
 دهستان شهر بخ  روستانشین شهرنشین جمعی، مساح، شهرستان
 2 3 2 37826 221016 258906 949/1441 بوشهر
 4 2 2 52719 17482 70282 562/1926 تنيستان
 5 3 2 29993 21453 51446 1952 جم

 12 8 6 77266 151004 229425 248/6366 دشتستان
 7 3 3 28646 47628 77530 436/5008 دشتی
 4 4 2 15701 36882 52523 811/2157 دير
 4 2 2 6672 24891 31570 750/1698 ديلم
 4 5 2 56406 114368 170774 249/779 کنيان
 2 2 2 20764 69729 90493 562/1836 اوه ن

 1390مثصذ: ساانامه آماری، 
 

 نتایج تحقیق

هاای شااص  ترکیبای توساعه انساانی و بر اساس محاسبات صورت  رتته با استفاده از تکنیک

و  1385های استان بوشهر در سا  های ياتتيی هر يک از شهرستانتاکسونومی عددی درجه توسعه

هاای آموزشای محاسابه شاده اسا،. نتاايج حاصال از برصورداری از شاص  به حیث میزان 1390

هاا بار اسااس آنااایز  ويای اين اسا، کاه درجاه توساعه ايان شهرساتان 1385ها در سا  بررسی

اسااس ماد  شااص  ترکیبای توساعه  و بار 880/0تا حداکثر  116/0تاکسونومی عددی از حداقل 

وسان دارد. به قوری که شهرساتان تنيساتان باازترين ن 938/0تا حداکثر  159/0انسانی از حداقل 

هاای اساتان ترين میزان برصورداری را در بین شهرستانمیزان برصورداری و شهرستان بوشهر رايین

هاای باشند. ززم به توضیح اس، که؛ برصوردار بودن يک شهرستان از احاا  شااص بوشهر دارا می

باشد. باه ها در شهرستان مورد نظر نمیکیفی، آن شاص  آموزشی مورد مطااعه به مفهوم باز بودن

های ياد شده در  روه شهرستان های محروم قارار هايی که با توجه به شاص بیانی ديير، شهرستان

هاای باشند. ا رچاه ممکان اسا، کیفیا، شااص از احا  کمی با مشکل روبرو می اند، صرتاً رتته

 از باشد.ها بآموزشی مورد نظر در اين شهرستان
 

  1385های استان بوشهر در سال (: رتبه بندی شهرستان3جدول)

 رديف شهرستان انسانیتوسعه رتبه تاکسونومی  رتبه
 1 دير 447/0 5 583/0 5
 2  ناوه 444/0 6 612/0 6
 3 بوشهر 159/0 9 880/0 9
 4 تنيستان 938/0 1 116/0 1
 5 جم 362/0 7 663/0 7
 6 ستاندشت 647/0 2 436/0 2
 7 دشتی 60/0 3 512/0 3
 8 ديلم 590/0 4 539/0 4
 9 کنيان 285/0 8 767/0 8

 مثصذ: محاسبات نيارند ان
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 1385های استان بوشهر از نظر شاخص آموزشی در سال (: سطح بندی شهرستان4جدول)
 درصد تعداد شهرستان وضعی، توسعه رديف
 11 1 تنيستان برصوردار 1
 67 6 شتستان، جم، دير، دشتی،  ناوه و ديلمد کمتر برصوردار 2
 22 2 بوشهر و کنيان محروم 3

 تنيستان برصوردارترين
 بوشهر محروم ترين

 مثصذ: محاسبات نياراند ان

 

های استان دهد که درجه توسعه شهرستانهم نشان می 1390ها در سا  نتايج حاصل از بررسی

و براساس مد  شاص   879/0تا حداکثر  304/0حداقل  بوشهر بر اساس آناایز تاکسونومی عددی از

قاوری کاه شهرساتان نوساان دارد. باه 814/0تا حاداکثر  150/0ترکیبی توسعه انسانی؛ از حداقل 

تارين میازان برصاورداری را در باین تنيستان بازترين میزان برصورداری و شهرستان کنيان راايین

 اند.دههای استان بوشهر به صود اصتصاص داشهرستان

 
  1390های استان بوشهر در سال بندی شهرستان(: رتبه5جدول)

 رديف شهرستان انسانیتوسعه رتبه تاکسونومی رتبه
 1 دير 474/0 5 591/0 4
 2  ناوه 357/0 7 764/0 7
 3 بوشهر 250/0 8 872/0 8
 4 تنيستان 814/0 1 304/0 1
 5 جم 458/0 6 618/0 5
 6 ندشتستا 537/0 3 529/0 2
 7 دشتی 494/0 4 634/0 6
 8 ديلم 565/0 2 566/0 3
 9 کنيان 150/0 9 879/0 9

 مثصذ: محاسبات نيارند ان

 
 1390های استان بوشهر از نظر شاخص آموزشی در سال (: سطح بندی شهرستان6جدول)
 درصد تعداد شهرستان وضعی، توسعه رديف
 11 1 تنيستان برصوردار 1
 56 5 ر، دشتستان، دشتی، ديلم و جمدي کمتر برصوردار 2
 33 3 کنيان، بوشهر و  ناوه محروم 3

 تنيستان برصوردارترين
 کنيان محروم ترين

 مثصذ: محاسبات نيارند ان

 

ها( بار اسااس آنااایز )متوس  درجه توسعه ياتتيی شهرستان مرز توسعه ياتتيی 1385در سا  

تعیاین شاده  497/0ترکیبی توساعه انساانی؛  و بر اساس تکنیک شاص  568/0تاکسونومی عددی 
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هاای اس،. بر اين اساس شهرساتان هاای تنيساتان، دشتساتان، دشاتی و ديلام در رده شهرساتان

)حاد  هاای محارومهای بوشهر، کنيان، جم،  ناوه و دير به عناوان شهرساتانبرصوردار و شهرستان

ان تنيستان و بوشهر به ترتیاب باا اند. در اين سا  دو شهرسترايین توسعه ياتتيی( مشخ   رديده

 159/0و  938/0بر اساس آناایز تاکسونومی عددی و  88/0و  116/0دارا بودن درجه توسعه ياتتيی 

هاای ترين شهرستانبه عنوان برصوردارترين و محرومبر اساس آناایز شاص  ترکیبی توسعه انسانی؛ 

 1390در سا  اند. زشی محسوب  رديدههای آمواستان بوشهر از حیث میزان برصورداری از شاص 

بر اساس  455/0بر اساس آناایز تاکسونومی عددی و  640/0نیز با در نظر  رتتن مرز توسعه ياتتيی 

های تنيستان، دشتستان، ديلم، دير، جم و دشتی در آناایز شاص  ترکیبی توسعه انسانی؛ شهرستان

های محاروم وه به عنوان شهرستانکنيان و  ناهای بوشهر، های برصوردار و شهرستانرده شهرستان

اند. در ايان ساا  دو شهرساتان تنيساتان و کنياان باه حد رايین توسعه ياتتيی( مشخ   رديده)

بار اسااس آنااایز تاکساونومی عاددی و  879/0و  304/0ترتیب با دارا بودن درجه توساعه يااتتيی 

ترين به عنوان برصوردارترين و محرومنی؛ بر اساس آناایز شاص  ترکیبی توسعه انسا 15/0و  814/0

 اند. های آموزشی محسوب  رديدههای استان بوشهر از حیث میزان برصورداری از شاص شهرستان

 

 
  1390و 1385های استان بوشهر در سال (: سطوح توسعه آموزشی شهرستان1شکل)

 ترسیم: نيارند ان

 

( 1385 -1390) دهاد کاه قای ايان دورهن مایمقايسه نتايج دو مقط  زمانی مورد مطااعه نشا

هاای آموزشای های جم، ديلم، بوشهر و دير از نظر میزان برصاورداری از شااص وضعی، شهرستان
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اند. ايان های دشتی،  ناوه و کنيان وضعی، به مراتب بدتری ریدا کردهبهبود ياتته اس، و شهرستان

هاا نه محرومیا، آموزشای در ايان شهرساتانامر بیان کننده اين واقعی، اس، که در اين مدت دام

  هاا ساطو  توساعه تر شده و از نظر معیارهای توسعه آموزشی در مقايساه باا دييار شهرساتانبی 

      مسائله مهام در علال ايان عقاب اتتااد ی؛ رويکارد حااکم بار نظاام اناد. تری را تجربه نمودهرايین

         یاری باا ااياوین معیارهاای تصامیمريزی در کشور قای رنجااه ساا   ذشاته اسا،. چاوبرنامه

ریرامونی صورت رذيرتته اس،. بیشتر امکانات توسعه در شهرهای بزرگ و به صصاوص مراکاز  -مرکز

 ها متمرکز شده اس،. در مقابل در مناق  ديير استان با قطب محرومی، مواجه هستیم. استان

اداری اساتان از  -وان مرکاز سیاسایچون بوشهر که باه عناهايی همبا توجه به اينکه شهرستان

رود کاه ايان هاای اساتان برصاوردار اسا،، انتظاار مایتری نسب، به ساير شهرستانبودجه مناسب

شاود؛  وناه کاه مشااهده مایياتتيی بازتری برصوردار باشد. واای هماانشهرستان از میزان توسعه

وضعی، رايینی قارار دارد کاه  های آموزشی درشهرستان مذکور از نظر میزان برصورداری از شاص 

رويه به اين شهرساتان اين امر ممکن اس، ناشی از دو عل، تراکم و حجم جمعی، باز و مهاجرت بی

 باشد. 

 

 
 1390های استان بوشهر در سال بندی شهرستانای رتبه(: نمودار خوشه2شکل)

 ترسیم: نيارند ان
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 اینمودار خوشه

 بنادی موردهاای مشاابههايی بارای  روهها و رو نده اايوريتمدر بردارای؛ نمودار تحلیل صوشه

موارد را بر اساس  ای؛صوشهتحلیل  د.باششامل اتراد، اشیا ، رويدادها و ...( درون قبقات مختلف می)

دارای بیشاترين میازان ارتبااط باا  ،يک کالستر مواردکند. بنابراين بندی میمیزان ارتباقشان دسته

بنادی در اين تحقی  برای  اروه .باشندمیزان ارتباط با اعضای ديير کالسترها میيکديير و کمترين 

 های توسعه آموزشی از اين نمودار استفاده شده اسا،.های استان بوشهر بر اساس شاص شهرستان
       در ساطح هاايیناابرابری دهاد تفااوت ونشاان مای ای(صوشاه )نماودار 2شاماره که شکل همانطور

تنيساتان در  شهرستان های استان بوشهر وجود دارد، به نحوی کهی آموزشی شهرستانياتتيتوسعه

های دير، دشتستان، دشتی، ديلم و جم، کنياان، بوشاهر و  نااوه، شهرستان و )برصوردار( يک سطح

   اجارای تهیاه و هاا اازومايان تفااوت قراردارناد، ااذا )کمتر توسعه ياتته و محروم( نیز در يک سطح

 کند.ها، ايجاب میهای هدتمند را برای توسعه يکپارچه و متوازن اين شهرستانا و قر هبرنامه
 

 گیریبحث و نتیجه

امکاناات  عادزناه توزيا  هماراه درس،، باه ريزیبرنامه داشتن توسعه، به رسیدن هایراه از يکی

 نق  هاشهرستان اينکه به توجه با باشد.می مناق  بااقوه و باافعل هایو توان نیازها با مختلف مطاب 

 کنند، ايفا درستی به را نق  اين اينکه بتوانند برای بنابراين عهده دارند، بر استان توسعه در کلیدی را

 و تعااد  هاا ايجاادآن از يکی کرد، که برقرف شود، رامی نق  اين درس، ايفای از مان  که آننه بايد

ريازی بناابراين برناماهباشاد. مای هااين شهرستانا سطح در امکانات مختلف آموزشی متعاد  توزي 

آموزشای  هاایای که يکی از اهداف اوایه آن ايجاد توازن و تعاد  در توزي  امکانات و شاص منطقه

 عناوانتحقی  حاضر باا باشد. نارذير میها ضرورتی اجتنابمناق  مختلف اس،، برای اين شهرستان

هاای آموزشای در ساطح تبیاین ناابرابریبا هدف  که های توسعه آموزشیسنج  تطبیقی شاص 

های شااص  ترکیبای توساعه با رو  و 1390و  1385های استان بوشهر قی سا  های شهرستان

های استان بوشهر از احا  و میزان توسعه آموزشی شهرستانه انجام شد و تاکسونومی عددیانسانی 

ر مرحلاه بعاد تغییارات بوجاود مشخ  شادند. د 1390و  1385های شاص  آموزشی در سا  12

سائوازت  نتايج باه دسا، آماده بر اساس اند.آمده در قی اين مقط  زمانی مورد بررسی قرار  رتته

 اصلی تحقی  نیز بررسی و به صورت زير راسخ داده شدند:

 هاای آموزشای؛ تنهااهای استان بوشاهر باه حیاث برصاورداری از شااص شهرستان در میان الف(

     هاای برصاوردار،شهرساتان رده جمعی، کل اساتان، در درصد از 7 ان با دارا بودنشهرستان تنيست

 رده در استان، از جمعی، کل درصد 43شهرستان دير، دشتستان، دشتی، ديلم و جم با دارا بودن  5

درصد از جمعی، کال اساتان،  50شهرستان کنيان، بوشهر و  ناوه با دارا بودن  3کمتر برصوردار و 

هاای به قور کلی ا ر مرز میزان برصاورداری از شااص  .اند رتته های محروم قرارشهرستاندر رده 
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قارار  45/0و  640/0آموزشی را بر اساس آناایز تاکسونومی عددی و شاص  توسعه انسانی به ترتیب 

راايینی از نظار  ساطح توساعه از اساتان هاایدرصد از شهرساتان 45 توان  ف،:بنابراين می دهیم؛

 باشند.می های آموزشی برصوردارشاص 

هاا ( نشان داده اس،؛ که در قی اين سا 1385-1390ای دو مقط  زمانی)مقايسهنتايج تحلیل  ب(

هاای آموزشای های جم، ديلم، بوشهر و دير از نظر میزان برصاورداری از شااص وضعی، شهرستان

 اند.به مراتب بدتری ریدا کرده های دشتی،  ناوه و کنيان وضعی،بهبود ياتته اس،؛ اما شهرستان

آزادی و  عاداا،، براباری، قبیال از هاايیو مقواه اس، جامعه هر زيربنای سنگ و ررور  آموز 

و رارور   آماوز  صاحیح ريازیقريا  برناماه از تق  آن نظاير و تردی حقوق های مساوی،ترص،

و جها، ايجااد  های تحقیا تتهيا اساس های در اين زمینه، برنابرابری کاه  رذيرد. برایمی تحق 

های استان بوشهر ماوارد های مختلف آموزشی بین شهرستانتعاد  و رت  نابرابری امکانات و شاص 

  ردد:زير ریشنهاد می

 موز  و های مربوقه مانند آآموزشی در سازمان ريزانبرنامه و  ذارانسیاس،  ردد؛ریشنهاد می

 همنناین و اساتان باه منااق  محاروم س، توجه بیشتریبهسازی مدارررور  و سازمان نوسازی و 

  .مبذو  نمايند آموزشی مناق  نابرابری بر متغیرهای تثثیر ذار

 های استان بوشهر از نظر بر قب  نتايج به دس، آمده در تحقی ؛ روشن اس، که بین شهرستان

اسا،. بار اسااس ايان ها کامال مشهود ياتتيی آموزشی؛ نابرابری وجود دارد و شکاف میان آنتوسعه

تحقی  که شهرستان تنيستان دارای رتبه او  از نظر میزان توساعه يااتتيی آموزشای و شهرساتان 

های محاروم در ريزی بايد شهرستاناند، از اين رو در برنامهکنيان رتبه آصر را به صود اصتصاص داده

  یرند.ها در اواوي، بعدی قرار اواوي، نخس، توسعه آموزشی و ديير شهرستان

 آموزشای و توساعه ساطح باه توجه ها،توسعه برای اين شهرستان آتی هایمشیص  انتخاب در 

 توجاه راس دارد. اهمی، اين امکانات از برصورداری در تفاوت آموزشی و امکانات از میزان برصورداری

 د.شومی ریشنهاد مورد به اين

 ززم  زمیناه کاه شاوند، هاداي، قوری زدائیو محرومی، متناسب توسعه به رسیدن راهبردهای

 اس،، مواجه با کمبود هاشهرستان در اين که هايیشاص  بهبود و محروم هایشهرستان ارتقا  جه،

 .شود تراهم

 ريزی و تال  ززم جه،  ستر  تضاها و  بهبود امکانات مختلاف آموزشای متناساب باا برنامه

 های محروم.حجم و تراکم جمعی، شهرستان

 محیطای و هاایتوانمندی با مطاب  هاشهرستان تمامی آموزشی برای برابر ترص، مکانیسم ارائه 

 .جمعیتی نیازهای
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 ديياری عوامل های استان بوشهر، ممکن اس،برصورداری آموزشی در بین شهرستان سطو  در 

 موضاوع تواننادمای ايان عوامال از يک هر که  ذار باشند؛اثر نیز  ...و مديريتی سیاسی، شراي  مانند

  یرند.قرار ديير هایرووه 
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