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 :چکیده
را  ایجامعه هر توسعه اصلی بنیان آموزشی، خدمات و امکانات از قبولی قابل سطح از جامعه اعضای مندیبهره

 ضمن جامعه، افراد نیاز بر اساس آموزشی هایشاخص کیفیت و کمیت میان توازن و تعادل برقراری. ددهمی تشکیل
 و امکانات تخصیص در جوییصرفه جامعه، سطح در و دانش علم توسعه و خدمات آموزشی به دسترسی در عدالت ایجاد

حلیلی و همبستگی انجام گرفته است، به این پژوهش که با روش توصیفی ـ ت .داشت خواهد دنبال به را آموزشی خدمات
های ایران چگونه است و چه های آموزشی در استاندنبال پاسخ به این پرسش است که نحوه نابرابری فضایی شاخص

آوری استان کشور است و برای جمع 13ها اثرگذارند؟ محدوده مورد مطالعه شامل عواملی بر روی توزیع این شاخص
های های پژوهش نشان داد میان استانهای مرکز آمار بوده است. یافتهتکیه اصلی محققان بر دادههای مورد نیاز داده

های آموزشی، نابرابری وجود دارد. تا حد زیادی برخلاف انتظار، سه استان ایلام، کشور به لحاظ برخورداری از شاخص
-های اول تا سوم و استان، در رتبه989/0و  958/0، 216/0کهگیلویه و بویراحمد و خراسان شمالی به ترتیب با ضریب 

اند. نتایج ضریب ها قرار گرفتهترین رتبه، در پایین693/0و  690/0، 648/0های قم، تهران و البرز به ترتیب با ضریب 
همبستگی نشان داد متغیرهای نرخ شهرنشینی، نرخ روستانشینی، درصد جمعیت هر استان از جمعیت کل کشور و 

، دارای رابطه معناداری با -454/0و   -911/0، 960/0، -966/0ها، به ترتیب با مقادیر به داخل استانمهاجرت 
های آموزشی هستند. همچنین نتایج مدل برازش شده رگرسیونی نشان های کشور به لحاظ شاخصبرخورداری استان

، -179/0و  -151/0به ترتیب با بتای  داد دو متغیر درصد جمعیت هر استان از جمعیت کل کشور و درصد شهرنشینی
های آموزشی را تبیین نمایند. نتایج پژوهش های کشور از شاخصدرصد از واریانس برخورداری استان 9/40اند توانسته

هایی مانند قم، تهران، البرز، اصفهان و روند فزایند ویژه جمعیت شهرنشین در استاندهد تمرکز جمعیت بهنشان می
ها شده است. در ها و پرسنل آموزشی و در نتیجه کاهش سرانهها، موجب کاهش سرانه زیرساختاین استانمهاجرت به 

-های کشور، توجه به متغیرهای جمعیتی و درصد شهرنشینی، از الزمات برنامهراستای برقراری عدالت فضایی در استان

 های آموزشی در کشور است. ریزی توسعه پایدار شاخص
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 :مقدمه

شناخته  اجتماعی و اقتصادی توسعه کنندهتعیین و عوامل اصلی هایپایه از یکی عنوان به دیرباز از آموزش
گیری ید و شکلتول نوین هایبه وجود آمدن روش ،های تکنولوژیکیپیشرفت با اخیر هایسال در و است شده
یافته است. چراکه در حال حاضر  تریمهم نقش توسعه در فرایند آموزش، جهاندر اقتصادی متفوات  هاینظام

نیروی کار متخصص و آموزش دیده با قدرت تفکر و خلاقیت خود نقش کلیدی را در فرایند توسعه جوامع ایفا 
های مختلف آموزشی )تحصیل( از بعد فردی، ره(. همچنین گذراندن دو3152پور و حاتمی، کند )ساسانمی

اطلاق واژه باسواد به فرد، امکان اکتساب شغل و درآمد بهتر، رعایت بیشتر بهداشت، کسب موقعیت اجتماعی 
شود. از سواد را باعث میبالاتر و به طور خلاصه برخورداری از توسعه انسانی بالاتر فرد باسواد نسبت به فرد بی

ها به تولید بیشتر، مشارکت بیشتر در امور مدنی، کاهش رشد جمعیت و جرایم راندن این دورهبعد اجتماعی گذ
شود. بنابراین بخش آموزش در دستیابی جوامع یافتگی بیشتر جامعه منجر میاجتماعی و به اختصار به توسعه

و اجتماعی افراد داشته است  به توسعه و توسعه پایدار، نقش بسزایی داشته و تأثیرات مثبتی را در جایگاه فردی
 (.3156؛ مومنی و قهاری، 3153)صفری و بیات، 

با توجه به اهمیت مبحث آموزش در توسعه ارتقای زندگی فردی و اجتماعی، در اعلامیه جهانی حقوق بشر 
اساسی تأکید شده است و در  حق یک عنوان به امکانات و خدمات آموزشی به سازمان ملل متحد بر دسترسی

اف توسعه هزاره نیز، بر دسترسی برابر همگان )دختران و پسران( به تسهیلات و خدمات و امکانات  آموزش اهد
ترین عوامل کلیدی در کاهش فقر تأکید شده است توجه شده است و از آموزش به عنوان یکی از برجسته

ام کید بر امر آموزش و در اصل سی(. در قانون اساسی ایران نیز با تأ3159پور و رضایی، )دربان آستانه، ساسان
قانون اساسی تصریح شده اس که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا 
پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل و تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان 

 وزارت چهارم نیز در بخش وظایف و در فصل 30ماده (. در 3157، الفهای مجلسگسترش دهد )مرکز پژوهش
 تا ملت همه برای رایگان پرورش و آموزش پرورش به وضوح به این امر اشاره شده است که تأمین و آموزش

(. با 3157، بهای مجلسپرورش است )مرکز پژوهش و آموزش متوسطه، از وظایف اساسی وزارت دوره پایان
چنین عنوان کرد که آموزش اساس توسعه هر کشور است و بهبود وضعیت توان توجه به مطالب فوق می

ساز دستیابی به توسعه پایدار انسانی است. برخورداری از سطح آموزش بالاتر، زمینه های آموزشی، زمینهشاخص
را دستیابی به شغل بهتر، شرایط زندگی بهتر و در مجموع اجتماعی توانمند با قدرت تفکر و اندیشه بالاتری 

 (.3159پور و نیازی ، علی اقدم، نماید )ویسی ناب، باباییفراهم می
 در ریشه و است یک جامعه در اجتماعی خدمات و منابع مناسب توزیع فقدان محصول که اجتماعی نابرابری
 نیز ار فرهنگی نابرابری ایجاد زمینه گذشت زمان با تواندمی دارد، محلی گاه و ایمنطقه ملی، ناموزون ساختار
 است فرهنگی اجتماعی ـ هاینابرابری از بارزی مصداق آموزشی، خود هاینابرابری اینکه حال بخشند؛ سرعت

 هایپیشرفت که است این که واضح است آنچه مجموع، در. دارد وجود نواحی مختلف در ضعف و شدت با که
های نابرابری رو این از است؛ برابر هایفرصت به مردم آحاد دسترسی به منوط جامعه در یک اجتماعی
 تفحص و مورد بررسی امر متولیان و ریزانبرنامه مسئولین، توسط بیشتری تعمق و تأمل با بایستی آموزشی،

(. همچنین در ذکر اهمیت مبحث عدالت میان اعضای یک جامعه در برخورداری از 3152گیرد )زارعی،  قرار
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های اجتماعی و اقصادی در است که ریشه بسیاری از بحران خدمات و امکانات آموزشی ذکر این نکته لازم
(. بنابراین 3150عدالتی در سیستم آموزشی و خدمات مربوط به آن نهفته است )لشکری، بطن نابرابری و بی

گرایانه و عدالت خواهانه را با خود های آموزشی در بعد کلان، نوعی نگاه انسانتوزیع عادلانه و برابری فرصت
ای که در آن شود. جامعهیافته در نظر گرفته میاه دارد که غالباً به عنوان یک شاخص جامعه توسعهبه همر

های مردم در کنار رفاه و آزادی، عدالت و برابری را هم تجربه خواهند کرد. در بعد خرد، برابری فرصت
مکان پرورش قابلیت را های خلاق شده و اآموزشی، ابزار و سازوکاری است که موجب شکوفا شدن اندیشه

ها و خدمات آموزشی در رغم اهمیت توزیع متوازن فرصتسازد. علیبرای همه به طور مساوی فراهم می
 از یکی ایناحیه میان و ایدرون ناحیه هایدهد نابرابریها نشان میتوسعه پایدار جوامع مختلف، بررسی

های مشخصه از ( و یکی3159لی و کاکادزفولی، )رحیمی، کاکادزفو است جهان سوم کشورهای بارز مظاهر
باشد )محمدی ده چشمه می ایمنطقه توازن و تعادل عدم و هانابرابری وجود ایران نیز، در فضایی توسعه بارز

(، رحیمی، کاکادزفولی و 3153(. همچنین در مطالعات متعددی )رحمتی و حسینی )3159و اکرامی، 
( و ...( محققان بر وجود نابرابری و شکاف میان 3159پور و رضایی )نه، ساسان(، دربان آستا3159کاکادزفولی )

اند و رجوع به آخرین مستندات مرکز های آموزشی اذعان کردههای کشور به لحاظ برخورداری از شاخصاستان
وزشی های آمها به لحاظ برخورداری از شاخصدهنده شکاف و نابرابری میان استانآمار  کشور نیز نشان

رو با توجه اهمیت مبحث آموزش در رسیدن به توسعه پایدار و عواقب منفی نابرابری اجتماعی در از این 3است.
های کشور به لحاظ برخورداری از یافتگی استانهای آموزشی، بررسی سطح توسعهبرخورداری از فرصت

عوامل کلیدی موثر بر برخورداری ها و شناسایی های آموزشی، تبیین شکاف و نابرابری میان استانشاخص
های تواند در توسعه سطح آموزش و برقراری عدالت فضایی در استانهای آموزشی، میهای از شاخصاستان

کشور موثر باشد و پرداختن به آن در راستای نیل به توسعه پایدار به ویژه در زمینه عدالت اجتماعی و اقتصادی 
 و مطلوب وضع به موجود وضع تبدیل ریزیبرنامه با توجه به اینکه هدفای برخوردار است. از اهمیت ویژه

-همه و دقیق شناخت باید اول درجة در مطلوب وضع به عمران نواحی مختلف است و برای رسیدن و توسعه

اند از: وضعیت عدالت فضایی های اساسی این پژوهش عبارتفراهم گردد، پرسش موجود وضع از ایجانبه
های آموزشی به چه صورتی است؟ و عوامل کلیدی موثر های کشور به لحاظ برخورداری از شاخصمیان استان

های آموزشی در های آموزشی در راستای توسعه پایدار شاخصهای کشور از شاخصبر برخورداری استان
 های کشور کدامند؟استان

 
 
 
 
 

                                                 
های تهران و سیستان و ، درصد شاخص باسوادی کل در استان3159به عنوان مثال بر اساس مستندات مرکز آمار کشور در سال  .3

باسوادی کل در این دو استان  درصدی نرخ 37دهنده اختلاف حدود درصد است که نشان 72درصد و  5/56بلوچستان به ترتیب 
 است. 
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 ادبیات پژوهش:

 اینابرابری فضایی و تعادل منطقه -
 طوری شد. به نمایان 3570 دهه طول در جغرافیایی مطالعات در فضایی عدالتی و بی فضایی ابرابرین به توجه

 می نو جغرافیای کانون را نابرابری فضایی مطالعه کوتس، و ناکس جانسون، معاصر معروف جغرافیدان سه که
اش بر روی مرکز توجه(. از نظر جکسون علم جغرافیا صرفاً از طریق ت3151بخشی، فر و علیدانند )نظم

را حفظ نماید و علم جغرافیا به « اشموضع انتقادی»تواند موضوعات تکثر، نابرابری و تفاوت است که می
 (. 3154اند )شورچه، ها چگونه و به چه عللی در فضا تبلور یافتهدنبال یافتن این مهم است که تفاوت

 برخی زمینه در گوناگون جغرافیایی یا فضایی واحدهای آن در که شود می شرایطی اطلاق به فضایی نابرابری
 نابرابر توزیع فضایی (. به عبارتی دیگر نابرابری6009، 3دارند )کانبور و ونابلس قرار متفاوتی در سطوح متغیرها،
 این. بگیرد خود به متفاوتی هایجلوه می تواند ایجامعه هر در و فضاست در اجتماعی مواضع و ها فرصت

 بین نابرابری بزرگ، شهرهای درون جغرافیایی نابرابری و کوچک، بزرگ شهرهای بین نابرابری شامل دتوانمی
 (. در هر صورت این3159پور و نیازی ، علی اقدم، باشد )ویسی ناب، بابایی و غیره برخوردار و محروم مناطق

 اقتصادی، شرایط. رودمی رشما به مناطق متوازن توسعه و رشد موانع از مناطق بین شکاف تعادل و عدم

در به وجود آوردن نابرابری و شکاف بین فضاهای مختلف  ایهای ملی و منطقهو سیاست سیاسی و اجتماعی
 (.3159جغرافیایی موثر هستند )محمدی ده چشمه و اکرامی، 

 توسعه و عدالت فضایی -
 کاربرد برای بیشتری امکانات و فرصت آن در وضعیتی که به موجود وضعیت از حرکت از است عبارت توسعه

 فرایند در رواین از است، انسانی جوامع همه جانبه تعالی و رشد توسعه، کلی هدف است. آمده منابع فراهم مؤثر
 جوامع مقتضیات و شرایط درك و آن، شناخت مسیر در گرفتن قرار و توسعه به دستیابی ریزی برایبرنامه
است  )جمینی، سجادی،  زمینه این در اقدامات ضروری جمله از معنوی و مادی ابعاد در آنان و نیازهای انسانی

 توسعه، مفهوم بهترین هاست، نابرابری حذف توسعه اصلی هدف اینکه به توجه (. با3154شهبازی و امرایی، 
 راریبرق اقتصادی، توسعه یا و ایمنطقه ریزیبرنامه کلی هدف بنابراین. است عدالت اجتماعی با همراه رشد

 جریان توسعه، در مناطق بین در توازن عدم. است جامعه افراد بین ثروت و رفاه توزیع و عدالت اجتماعی
-فر و علیاست )نظم مسیر توسعه در مانعی خود که شود می ای منطقه نابرابری تشدید و شکاف ایجاد موجب

ای، فراهم کردن شناخت تعادل منطقه ترین اقدام لازم برای کاهش و یا از بین بردن عدم(. مهم3151بخشی، 
باشد. های توسعه مد نظر مییافتگی مناطق مختلف به لحاظ شاخصجانبه و کامل از وضع موجود توسعههمه

شناختی، تکیه بر علم جغرافیا است که با نگرش سیستمی حاکم  های دستیابی به چنینترین شیوهیکی از مهم
نماید )رحیمی، کاکادزفولی جانبه از وضعیت توسعه مناطق را فراهم میهمهتوانایی فراهم کردن شناخت  بر آن،

 نماید. ریزی آینده فراهم می( و در مجموع بستر شناختی لازم را برای برنامه3159و کاکادزفولی، 

 ساز توسعه پایدارهای آموزشی زمینهای در شاخصتوسعه متعادل منطقه -

                                                 
1 - Kanbur & Venables 
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 های آموزشی،توسعه به ویژه شاخص هایشاخص بر اعضای یک جامعه ازبهینه و برا برخورداری و دستیابی
 توجه با آموزشی خدمات و امکانات مناسب توزیع .است رفاه انسانی نتیجه در و پایدار توسعه به رسیدن لازمه

کاهش  راستای در مهم گامی دانشجویان، و آموزانجمعیت دانش ویژه به جغرافیایی، مختلف نقاط به جمعیت
. است مناطق مختلف یک کشور سطح در خدمات آموزشی توزیع در فضایی عدالت تحقق و ایمنطقه برابرینا

مطالعات انجام گرفته در این زمینه ضمن شناسایی نواحی برخوردار و محروم و ارئه یک نمای کلی از وضعیت 
-ریزیزم را برای برنامههای آموزشی، بستر علمی و شناختی لابرخورداری فضاهای انسانی مختلف از شاخص

 های آموزشیشاخص از برخورداری های آتی و همچنین برقراری عدالت اجتماعی میان ساکنان را به لحاظ
 (.3154نماید )جمینی، سجادی، شهبازی و امرایی، فراهم می

 های آموزشیشاخص -
 و اجتماعی اقتصادی، فمختل هایدر زمینه هاشاخص تطبیقی مطالعه با خدمات، و توزیع امکانات نحوه

 تطبیقی صورت به را جفرافیایی های مختلفمحدوده وضعیت توانندمی هاشاخص. است قابل تحلیل کالبدی
-بندی نمایند و نتایج آن در برنامهاولویت و کرده بندیرده تنگناها و امکانات نظر را از هاآن دهند و نشان

-که دارای ابعاد مختلفی هستند می هاشاخص این کمک با ابراینبن های مختلف مورد استفاده قرار گیرد.ریزی

داد )بهرامی و عطار،  ها ارائهمورد استفاده آن مختلف را از خدمات نواحی میزان برخورداری از تصویری توان
های محیطی و ...، شاخصهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، زیست(. در میان شاخص3150

ها و متغیرهای متعددی هستند. در های توسعه هستند که دارای ابعاد، مولفهکلیدترین شاخص آموزشی از
های های آموزشی مورد استفاده با استناد به مطالعات دیگر پژوهشگران و آخرین دادهمطالعه حاضر شاخص

 اند.  مرکز آمار، انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفته

 آموزشی یهای مربوط به نابرابردیدگاه -
 و «جنسیتی نابرابری»ها آن مشهودترین شود کهمی شامل را نابرابری از مختلفی انواع آموزشی نابرابری

 به دسترسی در مرد( و )زن دو جنس بین شدن قائل تفاوت جنسیتی، نابرابری. است «فضایی نابرابری»
پایه  بر جامعه در حاکم دستورهای و مقررات و قوانین از ایمجموعه حالت، این است. در آموزشی هایفرصت
 نابرابری گیری،در تصمیم همراهی و امکانات به دسترسی از جلوگیری با و آوردمی پدید را نابرابری جنس،
 نهاده بنا گراییجنسیت پایه بر که نئوکلاسیک و کلاسیک دیدگاه عنوان نمونه، کند. بهمی داردنباله را جنسی

 و گیردمی صورت عقلانی افراد هایتصمیم پایه بر آموزشی گذاریسرمایه که تاس مبتنی فرض این شده، بر
 معنای به دختران، برای گذاریسرمایه این و عقلانی سازد توجیه را ذاریسرمایهگ این باید سرمایه، برگشت
سیم تر داریخانه و خانه چهارچوب در زنان وضعیت کلاسیک، منظر پسران است. از به نسبت کمتر آموزش

 مذکر، جنس برتر پنداشتن با بینش این. یابدنمی خاصی جایگاه آن در آموزش لحاظ، همین به و شودمی
-فایده هیچ جنسیتی، نقش هایکلیشه داشتن دلیل باور به اصولاً و دهدمی اولویت دختران بر را پسران آموزش

 و مادران توسط دختران نیاز مورد هایمهارت است معتقد و بیندمدرسه نمی به دختران فرستادن در ای
 به ازدواج پس از دختر سوم، جهان جوامع بیشتر در چون دیگر سوی از. شودمی داده آموزش به آنان خواهران
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، 3شود )کازیبونیمی تلقی بیهوده او کاری تحصیل برای هزینه و وقت صرف لذا شود؛می ملحق شوهر خانواده
6000.) 

 مختلف آن واحدهای در که دارد وضعیتی به اشاره فضاست، و نابرابری از مرکب ایواژه که فضایی نابرابری
پور و قرار دارند )دربان آستانه، ساسان مورد نظر متغیرهای برخی در مختلف سطوح در جغرافیایی یا فضایی

. فضا دانست در اجتماعی موانع و هافرصت نابرابر توزیع توانمی همچنین را فضایی (. نابرابری3159رضایی، 
 خود به مختلف هایتواند جنبهمی ایجامعه هر در است، ایمنطقه نابرابری آن بارز شکل که فضایی نابرابری

 روستا، و شهر بین نابرابری از است عبارت قابل توسعه کشورهای در فضایی نابرابری رؤیت قابل اشکال. بگیرد
 مناطق بین نابرابری بزرگ، شهرهای درون در یاییجغراف کوچک، نابرابری و بزرگ شهرهای بین نابرابری
 منطقه ماندن چند عقب و منطقه دو یا یک قطبی رشد با که فضایی برخوردار و ... . نابرابری مناطق و محروم
 (.3152قلمداد شود )زارعی،  نیز اجتماعی هایناهمگونی درآمدپیش تواندمی نوعی به است؛ همراه

ریزی آموزشی در توسعه همه جانبه یک کشور، در زمینه موضوع وزش و برنامهبا توجه به اهمیت مبحث آم
مورد مطالعه تاکنون مطالعات مختلفی در داخل و خارج از کشور انجام شده است که در ادامه به نتایج چند 

 شود. مطالعه مهم اشاره می
های به لحاظ برخورداری از شاخصهای ایران بندی استان( در پژوهشی اقدام به رتبه3153رحمتی و حسینی )

اند. روش مورد استفاده در این مطالعه پرداخته 3150های مرکز آمار کشور در سال آموزشی با با استفاده از داده
های ان و برای برای تجزیه و تحلیل دادههای کشور بودهتوصیفی ـ تحلیلی بوده و محدوده مورد مطالعه استان

های کشور به لحاظ اند. نتایج این نشان داد میان استانریزی استفاده کردهبرنامه هایگردآوری شده از مدل
 و تهران و گیلان های های مذکور شکاف و نابرابری وجود دارد و در این میان استانبرخورداری از شاخص

ها ترین رتبهییندر پا اردبیل و غربی و آذربایجان شرقی آذربایجان هایهای اول تا سوم و استانرتبه همدان
آموزشی  شاخص 38 از برخورداری خوزستان در های استانشهرستان فضایی نابرابری اند. سنجشقرار گرفته

( بود که با روش توصیفی ـ کمی و تحلیلی انجام گرفته 3151بخشی )فر و علینظم هدف اصلی پژوهش
ستان بوده است و برای تجزیه و تحلیل های استان خوزاست. محدوده مورد مطالعه در این پژوهش شهرستان

های مورد های گردآوری شده از مدل تاپسیس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد میان شهرستانداده
های آموزشی شکاف و نابرابری قابل توجهی وجود دارد. ویسی ناب، بررسی به لحاظ برخورداری از شاخص

های یافتگی استاندر مطالعه خود که با هدف بررسی وضعیت توسعه (3159پور و نیازی )علی اقدم، بابایی
های آموزشی انجام گرفته است، با استفاده از روش توصیفی ـ منطقه زاگرس به لحاظ برخورداری از شاخص

های استان واقع در این منطقه به لحاظ برخورداری از شاخص 9تحلیلی و مدل ویکور نشان دادند که میان 
پور و رضایی های پژوهش دربان آستانه، ساساناف و نابرابری قابل توجهی وجود دارد. یافتهآموزشی شک

شاخص آموزشی  11های کشور با استناد به ( با هدف تحلیل الگوی نابرابری فضای آموزشی شهرستان3159)
داد میان  و با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و مدل ویکور نشان 3150مرکز آمار ایران در سال 

های مذکور تفاوت و نابرابری وجود داد و مناطق مرکزی های کشور به لحاظ برخورداری از شاخصشهرستان

                                                 
1 - Kaziboni 
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نسبت به مناطق مرزی کشور، وضعیت نسبی بهتری دارند. هدف پژوهش رحیمی، کاکادزفولی و کاکادزفولی 
بر اساس مستندات آمار  وزشیشاخص آم 35 نظر از کشور هایاستان یافتگیتوسعه میزان ( سنجش3159)

ریزی انجام شده های مختلف برنامهبود که با روش توصیفی ـ تحلیلی و استفاده ار مدل 3150کشور در سال 
های به لحاظ شاخص های کشوراستان توسعه سطوح میان زیادی است. نتایج این پژوهش نشان داد اختلاف

قرار  آخر در رتبه بلوچستان و سیستان استان و اول رتبه در تهران دارد و در این میان استان آموزشی وجود
های یافتگی شهرستان( در خصوص وضعیت توسعه3159گرفته است. همچنین محمدی ده چشمه و اکرامی )

های کشور به لحاظ پذیری استان( در خصوص وضعیت رقابت3152پور و حاتمی )استان بوشهر و ساسان
-های مختلف برنامهمرکز آمار کشور و کاربست مدل 3150های سال از داده های آموزشی با استفادهشاخص

اند که میان مناطق مورد مطالعه به لحاظ های گردآوری شده، نشان دادهریزی برای تجزیه و تحلیل داده
م ها حاکای بر آنهای آموزشی، عدالت اجتماعی و فضایی وجود ندارد و نابرابری منطقهبرخورداری از شاخص

 است. 
( در ارتباط با نابرابری آموزش در نواحی روستایی و شهر کشور هند نشان داد با 6034) 3نتایج پژوهش آگراول

 3551های های آموزشی، طی سالوجود تفاوت میان نواحی روستایی و شهری به لحاظ برخودراری از شاخص
های آموزشی برخورداری از شاخص ، تفاوت میان دو بخش شهری و روستایی کشور هند به لحاظ6005تا 

 کاهش یافته است.
( با هدف بررسی اثرات نابرابری دسترسی به خدمات آموزشی در 6039) 6نتایج پژوهش یو، یو، جانگ و استورم

توسعه اقتصادی کشور چین نشان داد رابطه مستقیمی میان سطح توسعه اقتصادی مناطق مختلف کشور با 
تر که دارای سطح یافتههای کمتر توسعهرد و میزان این همبستگی در بخشها وجود داسطح تحصیلات آن

( در 6038) 1اند، بیشتر بوده است.  همچنین نتایج پژوهش تسماتسفا و برایکنتری بودهتحصیلات پایین
ای به عنوانی عاملی موثر در پیشرفت تحصیلی در دانشگاه در کشور اتیوپی نشان داد خصوص نابرابری منطقه

خدمات و امکانات آموزشی در اثر عوامل اجتماعی و اقتصادی متعددی از جمله جنسیت، به صورت نابرابری در 
های ( در خصوص نابرابری فرصت6038) 4بین مناطق مورد برسی توزیع شده است. باووم، عبدالحمید و وسلی

س عمومی و خصوصی که به آموزشی در لاگوس نیجریه نشان دادند که میان افراد مشغول به تحصیل مدار
ای وجود دارد. به این صورت که مدارس شود، تفاوتی قابل ملاحظهوضعیت اقتصادی خانوارها مربوط می

های بیشتر جهت استفاده از خدمات و امکانات آموزشی، رغم دریافت هزینهخصوص در محدوده مطالعاتی علی
ها به موسسات آموزش وزان و همچنین ورود آنفرصت و امکان بیشتری را برای پیشرفت تحصیلی دانش آم

( در خصوص نابرابری 6038) 9نمایند. همچنین نتایج پژوهش مورنو مونروی، لوولاسه و راموسعالی فراهم می
ناحیه سائوپائولوی برزیل نشان داد در اثر عوامل مختلفی از جمله مکان فضاهای آموزشی و  21آموزش در 
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، میان نواحی مورد بررسی به لحاظ دسترسی دانش آموزان به امکانات و دسترسی به حمل و نقل عمومی
 خدمات آموزشی تفاوت و نابرابری وجود دارد. 

دهد که در سطوح مختلف ملی و مروری بر مطالعات انجام گرفته در خصوص موضوع مورد مطالعه نشان می
شی عدم تعادل و نابرابری فضایی وجود های آموزای به لحاظ برخورداری فضاهای جغرافیایی از شاخصمنطقه

که نابرابری در دسترسی به خدمات دارد و این عدم تعادل مانع بزرگی در رسیدن به توسعه پایدار است تا جایی
انجامد. همچنین نیافتگی میای و دوری باطل از توسعهو امکانات آموزشی به نابرابری توسعه منطقه

اند. در بندی مناطق مختلف اکتفا نمودهبندی و اولویتته فوق به سطحپژوهشگران در مطالعات انجام گرف
، ضمن بررسی سطح 3159های مرکز آمار در سال پژوهش حاضر محققان با اتکا به آخرین اطلاعات و داده

های آماری عوامل های کلیدی آموزشی، با استفاده از آزمونهای کشور بر اساس شاخصیافتگی استانتوسعه
های کشور های کشور را در راستای بهبود عدالت فضایی میان استانو موثر بر سطح برخورداری استان مرتبط

اند و از این نظر )بررسی رابطه آماری میان سطح در جهت نیل به توسعه پایدار مورد بررسی قرار داده
وری قابل توجهی نسبت به های کشور با متغیرهای مختلف جمعیتی و جغرافیایی( دارای نوآبرخورداری استان

توان چنین عنوان باشد. در مجموع با توجه به مطالب ذکر شده میهای انجام گرفته در کشور میسایر پژوهش
های فضایی به لحاظ برخورداری از شاخص کرد که چارچوب نظری حاکم بر پژوهش حاضر رویکرد نابرابری

 توسعه و بود نخواهد مقدور و مطلوب انسانی نیروی املو تک توسعه بدون ایتوسعه آموزشی است. چراکه هیچ
 موجود آموزشی امکانات به یکسان شکل به همگان که یابدمی تحقق جامعه زمانی در نیز فرهنگی اجتماعی ـ

 هایفرصت نمودن فراهم ضرورت به اعتقاد با رو پژوهش حاضرباشند. از این داشته جامعه دسترسی در
تحلیل نابرابری  با تا است درصدد روستایی(، و شهری پسر یا و دختر از )اعم انهمگ برای برابر آموزشی

های آموزشی و شناسایی عوامل موثر آن، زمینه های کشور به لحاظ برخورداری از شاخصفضایی میان استان
دالت ریزی جهت کاهش نابرابری فضایی و برقراری عهای برنامهو بستر مناسبی را از طریق تعیین اولویت

  های آموزشی را فراهم نماید.های کشور به لحاظ برخورداری از شاخصاجتماعی میان استان

 :روش پژوهش
ای ـ کاربردی است که با روش توصیفی ـ تحلیلی و این پژوهش از نظر رویکرد از نوع تحقیقات توسعه

بر مطالعات اسنادی، تکیه وههمبستگی انجام گرفته است که در آن برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز، علا
بوده است. با توجه به اهداف در نظر گرفته برای پژوهش،  3159اصلی بر مستندات مرکز آمار کشور در سال 

ها با استفاده از های مرکز آمار استخراج شده و بعضی از شاخصها به صورت مستقیم از دادهبعضی از شاخص
اند. محدوده مورد مطالعه در پژوهش حاضر بر اساس آخرین ار گرفتههای خام محاسبه و مورد استفاده قرداده

استان کشور است. روند انجام پژوهش به این صورت است که ابتدا با استفاده از  13تقسیمات سیاسی و اداری، 
اند. لازم بندی شده( رتبه3های آموزشی )جدول های کشور به لحاظ برخورداری از شاخصمدل تاپسیس، استان

های مختلفی از جمله فرایند تحلیل سلسله ها در مدل تاپسیس، روشبه ذکر است برای محاسبه وزن شاخص
و ... وجود دارد که در پژوهش حاضر از ترکیب دو روش  6اصلی هایمؤلفه به ، آنتروپی شانون، تجزیه3مراتبی

                                                 
1 - Analytic Hierarchy Process (AHP) 

2 - Principal Component Analysis (PCA) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Principal_component_analysis
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رگترین مقدار ویژه ماتریس درونی عناصر بردار ویژه مربوط به بزاصلی )عبارت است از  هایمؤلفه به تجزیه
های کشور بر اساس شاخص استفاده کردند. در ادامه برای ترسیم نقشه توزیع فضایی استا 3( و آنتروپیمتغیرها

بهره گرفته شده است. در ادامه برای شناسایی عوامل کلیدی  6آموزشی، از سامانه سیستم اطلاعات جغرافیایی
های آموزشی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ای کشور از شاخصهکننده برخورداری استانتعیین

 .استفاده شد 1افزار اس پی اس اسچند متغیره در نرم
 ها و متغیرهای کلیدی استفاده شده در پژوهششاخص (1جدول 

 متغیرها / نحوه محاسبه شاخص

 های آموزشیشاخص

3X-  6درصد باسوادی کل؛X-  1درصد باسوادی مردان؛X-  4درصد باسوادی زنان؛X-  نفر دانش  300معلم به ازای هر

تعداد آموزشگاه به  -2Xنفر دانش آموز استثنایی؛  300پرسنل مدیریت و کیفیت بخشی  به ازای هر  -9Xآموز استثنایی؛ 

اد آموزشگاه تعد -8Xنفر دانش آموز استثنایی؛  300تعداد کلاس به ازای هر  -7Xنفر دانش آموز استثنایی؛  300ازای هر 

 -30Xنفر دانش آموز پیش دبستانی؛  300تعداد کلاس به ازای هر  -5Xنفر دانش آموز پیش دبستانی؛  300به ازای هر 

نفر دانش آموز  300پرسنل مدیریت و کیفیت بخشی  به ازای هر  -33Xنفر دانش آموز ابتدایی؛  300معلم به ازای هر 

نفر دانش آموز  300تعداد کلاس به ازای هر  -31Xنفر دانش آموز ابتدایی؛  300هر  تعداد آموزشگاه به ازای -36Xابتدایی؛ 

پرسنل مدیریت و کیفیت بخشی  به ازای  -39Xنفر دانش آموز دوره اول متوسطه؛  300معلم به ازای هر  -34Xابتدایی؛ 

ر دانش آموز دوره اول متوسطه؛ نف 300تعداد آموزشگاه به ازای هر  -32Xنفر دانش آموز دوره اول متوسطه؛  300هر 

37X-  38نفر دانش آموز دوره اول متوسطه؛  300تعداد کلاس به ازای هرX-  نفر دانش آموز دوره  300معلم به ازای هر

تعداد  -60Xنفر دانش آموز دوره دوم متوسطه؛  300پرسنل مدیریت و کیفیت بخشی  به ازای هر  -35Xدوم متوسطه؛ 

نفر دانش آموز دوره  300تعداد کلاس به ازای هر  -63Xنفر دانش آموز دوره دوم متوسطه؛  300آموزشگاه به ازای هر 

تعداد کلاس به  -61Xنفر دانش آموز دوره اول متوسطه بزرگسالان؛  300تعداد آموزشگاه به ازای هر  -66Xدوم متوسطه؛ 

نفر دانش آموز دوره  300آموزشگاه به ازای هر تعداد  -64Xنفر دانش آموز دوره اول متوسطه بزرگسالان؛  300ازای هر 

تعداد  -62Xنفر دانش آموز دوره دوم متوسطه بزرگسالان؛  300تعداد کلاس به ازای هر  -69Xدوم متوسطه بزرگسالان؛ 

نفر  300تعداد آموزشگران دانشگاهی به ازای هر -67Xنفر دانشجوی کاردانی؛  300آموزشگران دانشگاهی به ازای هر 

تعداد  -65Xنفر دانشجوی کارشناسی ارشد؛  300تعداد آموزشگران دانشگاهی به ازای هر  -68Xوی کارشناسی؛ دانشج

تعداد آموزشگران دانشگاهی به ازای هر  -10Xای؛ نفر دانشجوی دکترای حرفه 300آموزشگران دانشگاهی به ازای هر 

آموز؛ فن 300ای به ازای هر  حرفه و فنی آموزش نسازما ثابت مراکز تعداد -13Xنفر دانشجوی دکترای تخصصی؛  300

16X- آموز.فن 300ای به ازای هر  حرفه و فنی آموزش سازمان مربیان تعداد 

 300× )جمعیت شهرنشین استان / کل جمیعیت استان(  نرخ شهرنشینی

 300× )جمعیت روستانشین استان / کل جمعیت استان(  نرخ روستانشینی

 300× )مساحت استان / مساحت کل کشور(  ردرصد از مساحت کشو

 300× )جمعیت استان / کل جمیعیت کشور(  درصد از جمعیت کشور

 )جمعیت استان / مساحت کل استان(  تراکم جمعیت

تعداد مهاجران وارد 
 هاشده به داخل استان

 مجموع مهاجرت انجام گرفته به داخل استان

نرخ رشد سالیانه 
 جمعیت

  

nP انتهای دوره؛ = جمعیتoP جمعیت ابتدای دوره؛ =r متوسط رشد سالانه =

 = فاصله زمانی بین ابتدا و انتهای دوره برحسب سالnجمعیت؛ 

                                                 
1 - Anthropi 

2-  Geographic information system (GIS) 
3 - Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
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 ی پژوهش:یافته ها  
های اولیه منظور پرداختن مستقیم به موضوع پژوهش، دادهبا توجه به تعدد انجام مراحل مدل تاپسیس و به

ها، که مبنای ،  متغیرهای مستقل و وزن مربوط به شاخص3های کشورانهای آموزشی مربوط به استشاخص
 اند.نمایش داده شده 3و شکل  1و  6اصلی انجام مدل تاپسیس هستند، در جدول 

 
 ها جهت انجام مدل تاپسیس و متغیرهای مستقل پژوهشتشکیل ماتریس اولیه داده (2جدول 

 3X 6X 1X 4X 9X 2X 7X 8X 5X 30X 33X 63X 31X 34X 39X 32X 37X 38X 35X 60X 63X 66X استان

آذربایجان 
 شرقی

7/87 1/51 5/75 5/35 8/2 6 4/32 1/4 9/2 2/1 6/3 3 2/4 5/4 8/3 5/0 4/4 4/2 1 3 9/9 6/1 

آذربایجان 
 غربی

86 6/88 7/79 8/38 3/2 9/3 9/39 4/6 2/1 4/1 3 5/0 3/4 6/4 2/3 7/0 8/1 5/9 9/6 8/0 9 7/4 

 9/2 2/9 6/3 8/1 3/8 8/4 3/3 1/6 8/2 8/4 6/3 1/3 4/4 5/4 3/9 1/34 7/3 3/2 8/32 3/77 7/88 3/81 اردبیل

 1/1 9/9 8/0 1 9/2 5/1 7/0 6 3/4 3/4 2/0 1/3 1 9/9 7/6 5/32 1/6 6/8 3/60 3/87 7/56 5/85 اصفهان

 2/1 3/9 2/0 1/6 2/9 4/1 4/0 1/3 6/1 2/1 4/0 3/3 6/6 4 2/1 7/34 3/3 9/2 8/37 6/50 6/54 6/56 البرز

 5/5 9/2 4/3 8/4 8/33 5/4 3/3 1/6 8/7 2/9 4/3 4/3 3/2 8/4 2/4 7/60 2/1 4/36 5/16 9/80 3/85 5/84 ایلام

 2/7 5/9 6/3 7/1 7/2 6/4 5/0 5/3 9/4 4/4 8/0 1/3 4/1 9/4 2/1 9/37 3/1 7/7 9/38 3/82 8/53 6/85 بوشهر

 6/1 8/4 2/0 3/6 3/9 4/1 4/0 4/3 3/1 4/1 1/0 3/3 2/6 1/9 1/1 3/32 3/3 7 7/38 6/53 2/54 5/56 تهران

چهارمحال 
 و بختیاری

7/84 2/85 2/75 8/64 1/30 6/1 5/63 9/9 1/7 2/4 4/3 3/3 8/4 3/2 3/6 3/3 8/4 9/8 6/4 1/3 7/9 6/4 

خراسان 
 جنوبی

8/82 1/50 81 2/63 7/7 4/6 7/37 7/9 5/2 5/4 1/3 4/3 6/9 5/9 1/6 3 7/4 7/7 1/4 3/3 4/9 9 

خراسان 
 رضوی

3/85 5/53 6/82 1/38 4/7 5/3 2/39 8/1 3/9 2/1 6/3 7/0 3/4 5/4 5/3 8/0 3/4 5/2 2/1 8/0 1/9 2/4 

خراسان 
 شمالی

1/81 5/87 2/78 8/37 4/7 2/1 6/32 9/9 8/1 1/4 4/3 6/3 8/4 2/2 1/6 1/3 9 9/8 7/4 3/0 7/9 5/4 

 3/4 4/9 5/0 3/1 6/2 3/4 8/0 6 6/4 1/4 5/0 1/3 4/1 1/6 4/6 3/32 9/3 2/2 8/38 4/86 50 1/82 خوزستان

 6/30 1/9 5/0 1/4 6/8 2/4 3 6 6/2 2/4 3/3 1/3 6/4 1/7 6/9 5/35 5/6 1/33 4/62 1/80 1/85 8/84 زنجان

 2/8 5/9 3 9/1 4/7 3/4 5/0 3/6 2/4 3/4 7/0 6/3 1/1 3/4 4/6 35 3/1 1/30 8/64 9/85 6/51 4/53 سمنان

سیستان و 
 بلوچستان

72 6/83 8/70 5/39 9/4 4/3 1/39 5/3 3/2 1/1 3 5/0 6/4 7/1 8/3 8/0 4 4/9 8/6 3 1/9 4/7 

 1/9 9/9 3 7/1 4/7 3/4 5/0 3/6 7/4 1/4 5/0 1/3 9/1 2/9 8/1 4/37 9/6 5/5 4/63 82 2/53 8/88 فارس

 8/6 1/9 5/0 1/1 7/2 8/1 7/0 5/3 4/4 3/4 8/0 4/3 6/1 9 1 2/32 3/6 4/8 9/63 89 3/56 2/88 قزوین

 1/1 5/4 2/0 5/6 2/2 2/1 9/0 8/3 1/4 2/1 9/0 6/3 1/6 2/1 1/1 5/31 2/3 9/7 2/39 7/89 7/53 8/88 قم

                                                 
 ها در بخش روش تحقیق ذکر شده است.اسامی کامل شاخص - 3
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 9 9/9 5/0 4/4 6/5 4/4 3 4/6 4/2 8/4 1/3 9/3 9 4/4 8/6 6/38 6/6 2/5 6/10 79 5/87 9/83 کردستان

 9/9 5/9 3/3 5/1 5/7 1/4 5/0 6/6 9 2/4 3 6/3 8/1 3/9 3/4 7/32 2/6 9/8 6/60 1/81 2/87 4/89 انکرم

 2/7 1/9 5/0 2/1 4/8 1/4 8/0 3/6 5/9 2/4 4/3 1/3 8/4 4/2 9/9 2/39 4/6 1/8 8/63 2/75 4/85 9/84 کرمانشاه

کهگیلویه و 
 بویراحمد

1/84 6/85 2/75 8/69 33 5/4 8/35 6/4 3/2 1/9 4/3 3/6 2/9 1/7 2/6 1/3 1/9 9/30 6/9 1/3 8/2 8/8 

 4/2 6/9 3 6/1 9/2 6/4 5/0 7/3 7/4 3/4 7/0 3/3 1 1/1 6 8/39 7/3 8/2 37 7/83 2/50 3/82 گلستان

 2/7 9/9 3 5/6 5/2 4/4 3 8/3 6/9 5/4 3/3 6/3 1/4 4/8 2 1/38 4/6 7/7 4/61 2/81 53 1/87 گیلان

 9/5 5/9 6/3 4/4 5 7/4 3 1/6 4/2 9 2/3 1/3 6/4 8/4 8/1 4/38 8/6 4/30 1/62 2/78 1/87 81 لرستان

 5/8 9/9 5/0 9/1 5/7 6/4 5/0 5/3 8/9 4/4 8/0 1/3 5/1 9/3 6/3 3/37 8/3 4/5 61 4/89 5/53 7/88 مازندران

 1/1 3/9 5/0 3/1 9/9 5/1 8/0 5/3 7/1 1/4 5/0 1/3 8/6 3/1 5/1 6/37 1/6 8/8 9/60 8/86 53 87 مرکزی

 6/36 1/9 6/3 3/4 1/2 6/4 3 6 1/4 1/4 3 6/3 8/1 7 8/1 8/32 2/6 6/7 38 5/84 7/50 5/87 هرمزگان

 4 9/9 5/0 7/1 5/7 4/4 5/0 6/6 7/9 9/4 3 1/3 6/4 6/2 2/4 5/32 3/1 1/5 6/62 6/80 7/85 5/84 همدان

 8/1 1/9 8/0 2/1 2/2 8/1 7/0 5/3 8/1 4 2/0 6/3 2/6 8/1 4/6 9/37 7/3 7/5 5/66 2/88 51 5/50 یزد

 

 ها جهت انجام مدل تاپسیس و متغیرهای مستقل پژوهشادامه ماتریس اولیه داده (3جدول 
  61X 64X 69X 62X 67X 68X 65X 10X 13X 16X *11X  *14X  *19X *12X  *17X  *18X  *15X استان

 58/0 394678 97/2 44/1 85/4 34/68 82/73 41/0 02/0 5/70 7/52 2/33 2/4 5/39 4/30 5/3 7/5 آذربایجان شرقی

 37/3 369753 56/4 81/1 05/4 98/14 46/29 21/0 08/0 8/306 6/54 2/31 3/1 6/5 6/5 7/3 5/8 آذربایجان غربی

 19/0 92343 67/5 75/0 95/3 86/13 37/28 49/0 33/0 9/55 7/97 1/36 6/1 7/33 7/8 7/3 3/31 اردبیل

 58/0 655684 33/9 75/9 43/2 57/33 06/88 46/0 02/0 1/42 9/59 8/5 3/1 8/30 2/8 2/3 3/7 هاناصف

 1/6 620421 25/37 85/0 15/1 12/7 24/56 27/0 09/0 9/91 4/342 4/33 2/6 7 2 5/0 6/39 البرز

 78/0 65384 04/8 46/0 71/0 75/13 31/28 5/0 08/0 8/354 6/302 5/33 3/1 8/5 36 5/6 5/5 ایلام

 4/6 87113 45/7 5/0 42/3 58/67 89/73 41/0 07/0 2/357 7/369 8/5 9/6 9/9 4/30 9/6 7/34 بوشهر

 73/3 844569 27/10 9/6 2/32 34/2 89/51 99/0 09/0 5/14 5/334 5/8 4/4 9/34 1/2 5/0 4/30 تهران

چهارمحال و 
 بختیاری

7/2 9/3 3/8 5/30 8/1 6/37 2/22 5/368 05/0 96/0 05/24 84/19 35/3 54/0 89/9 47323 3/3 

 01/1 26129 52/1 36/3 52/0 58/40 06/95 49/0 07/0 361 2/337 9/36 8/1 31 39 2/6 5 خراسان جنوبی

 43/3 134895 32/2 04/2 09/8 51/62 02/71 14/0 09/0 7/93 4/50 4/30 8/6 5 9/5 5/3 8/8 خراسان رضوی

 -60/0 45455 42/0 81/30 08/3 74/41 36/92 40/0 07/0 4/114 649 5/35 4/1 4/5 6/30 3/6 4/7 خراسان شمالی

 72/0 323739 82/2 57/1 85/9 49/64 49/79 41/0 05/0 6/53 3/306 31 5/6 8 5/2 6/3 9/7 خوزستان

 8/0 99752 11/4 43/3 16/3 79/16 69/27 1/0 09/0 8/83 4/58 2/36 2/4 7/37 3/33 2/3 8/37 زنجان

 3/6 73428 11/0 6/36 88/0 60/60 8/75 26/0 02/0 6/73 6/73 1/30 5/1 5/37 36 8/6 7/34 منانس

سیستان و 
 بلوچستان

2/4 7/3 2/2 7/30 6/1 5/37 5/73 318 05/0 92/0 45/48 44/93 47/1 36/9 31/1 86781 81/3 

 3 691379 01/4 59/2 07/2 91/65 36/70 23/0 08/0 4/72 1/74 1/34 2/1 33 7/30 6 6/7 فارس

 37/3 52160 04/90 39/0 95/3 69/69 79/74 46/0 07/0 7/336 9/639 30 4/1 1/33 7/7 1/3 3/8 قزوین
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 1/6 77831 83/17 60/0 26/3 86/4 38/59 18/0 02/0 4/15 3/349 8/5 1/1 3/39 2/2 6/3 8/8 قم

 43/3 336793 19/8 33/3 03/6 64/65 72/70 96/0 07/0 4/339 2/80 2/32 6/1 5/5 9/7 4/3 6/33 کردستان

 4/3 54544 16/3 53/31 52/1 32/43 71/98 77/0 05/0 4/332 2/84 7/36 2/1 4/30 3/8 2/3 5/2 کرمان

 07/0 54288 74/33 52/0 44/6 93/64 66/79 4/0 07/0 2/75 6/76 6/31 5/6 5 2/8 9/3 3/32 کرمانشاه

کهگیلویه و 
 بویراحمد

8/8 2/3 6/8 6/8 1 6/36 1/334 5/313 33/0 78/0 74/99 04/44 85/0 63/3 46/1 91508 2/3 

 03/3 85696 42/31 8/0 14/6 24/42 68/91 42/0 07/0 8/78 6/367 7/33 6/1 6/5 30 6 6/30 گلستان

 15/0 397884 08/35 77/0 37/1 22/12 14/21 22/0 07/0 7/82 9/301 3/33 1 6/8 2/8 6 1/31 گیلان

 07/0 97569 51/5 06/3 6/6 44/19 42/24 8/0 30/0 4/52 3/58 7/33 4/6 7/7 9/8 6 2/33 لرستان

 1/3 348625 63/2 02/1 33/4 66/46 78/97 21/0 02/0 9/24 5/71 1/5 9/1 2/5 7/8 6/6 2/30 مازندران

 63/0 86285 7/30 77/0 75/3 02/61 51/72 94/0 /33 7/77 6/354 5 2/1 7/33 1/5 8/3 6/2 مرکزی

 4/6 332118 92/6 03/4 66/6 38/49 73/94 91/0 05/0 2/15 2/29 2/5 2/6 4/9 4/8 6/6 4/7 هرمزگان

 -1/0 75782 88/67 12/0 37/6 72/12 36/21 43/0 07/0 1/73 8/85 2/36 3/1 6/33 7/30 8/3 1/2 همدان

 37/3 86601 4/3 94/4 46/3 24/34 16/89 /490 07/0 80 4/21 3/8 3/4 9/33 9/5 8/3 9/4 یزد

* به ترتیب درصد شهرنشینی، درصد روستانشینی، درصد از جمعیت کل کشور، درصد از مساحت کل کشور، تراکم جمعیت، تعداد 
 ها و نرخ رشد سالیانه جمعیتمهاجران وارد شده به داخل استان

 
دهی دهی )ترکیب دو روش وزننهای مورد بررسی که با استفاده از از روش ترکیبی وزنتایج در خصوص وزن شاخص

های مورد بررسی تقریباً دارای وزن دهد شاخصهای اصلی و روش آنتروپی( محاسبه شده است نشان میتجزیه به مولفه
ترتیب با مقادیر مشابهی هستند. با این وجود سه شاخص نرخ باسوادی کلی، نرخ باسوادی مردان و نرخ باسوادی زنان به

 اند. ، بیشترین وزن را به خود اختصاص داده014/0و  014، 019/0
 

 های مورد بررسیوزن شاخص (1شکل 

 
 

های آموزشی با استفاده از مدل تاپسیس های کشور از شاخصنتایج نهایی حاصل از محاسبه ضریب برخورداری استان
لی به ترتیب با ضریب اولویت ( سه استان ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان شما6و شکل  4دهد )جدول نشان می

اند و سه استان قم، تهران و البرز به ترتیب با ضریب های اول تا سوم قرار گرفته، در رتبه989/0و  958/0، 216/0
هد ضریب اولویت استان ایلام اند. همچنین نتایج نشان میها قرار گرفته، در آخرین رتبه693/0و  690/0، 648/0اولویت 

ترین برابر استان قم به عنوان ضعیف 9/6های آموزشی در کشور، حدود ردارترین استان به لحاظ شاخصبه عنوان برخو
دست آمده شاید به نوعی ساختارشکنی در توزیع های آموزشی است. نتایج بهاستان مورد بررسی در برخورداری از شاخص

تحلیل قرار گرفته است، چراکه قرار گرفتن  های کشور باشد که در ادامه موردهای آموزشی در میان استانشاخص



 01 ...............های ایران و شناسایی عوامل کلیدی مرتبط با آنهای آموزشی در استانتحلیل نابرابری فضایی شاخص

 

هایی ماند قم، تهران و البرز های بالا و برعکس قرار گرفتن استانهای مانند ایلام و کهگیلویه و بویراحمد در رتبهاستان
 .رسدهای پایین، در نوع خود قابل توجه و مهم به نظر میدر رتبه

 
 های آموزشیر به لحاظ برخورداری از شاخصهای کشوضریب اولویت و رتبه استان (4جدول 

 استان
ضریب 

 اولویت
 استان رتبه

ضریب 

 اولویت
 استان رتبه

ضریب 

 اولویت

رت

 به

 1 989/0 خراسان شمالی 38 183/0 آذربایجان شرقی
کهگیلویه و 

 بویراحمد
958/0 6 

 61 102/0 گلستان 68 623/0 خوزستان 69 683/0 آذربایجان غربی

 8 492/0 گیلان 4 934/0 زنجان 36 440/0 اردبیل

 2 455/0 لرستان 30 443/0 سمنان 67 670/0 اصفهان

 65 693/0 البرز
سیستان و 
 بلوچستان

 63 144/0 مازندران 66 162/0

 35 190/0 مرکزی 37 189/0 فارس 3 216/0 ایلام

 32 400/0 هرمزگان 60 148/0 قزوین 5 441/0 بوشهر

 39 403/0 همدان 13 648/0 قم 10 690/0 تهران

چهارمحال و 
 بختیاری

 62 678/0 یزد 31 419/0 کردستان 7 481/0

 34 402/0 کرمان 64 930/0 خراسان جنوبی
 184/0دامنه تغییرات:          

 33 440/0 کرمانشاه 9 657/0 خراسان رضوی

 
 های آموزشیهای ایران به لحاظ برخورداری از شاخصبندی استاناولویت (2شکل 

 
 

های حاصل از مدل های آموزشی، یافتههای همگن به لحاظ برخورداری از شاخصدر ادامه جهت مشخص نمودن استان
های همگن مشخص گردیده است. نتایج نشان ای، استانشد و با استفاده از تحلیل خوشه SPSSافزار تاپسیس وارد نرم

اند. این سه استان به وشه اول )سطح برخوردار( قرار گرفتهدهد سه استان ایلام، کهگیلویه و خراسان شمالی در خمی
ها نشان اند. یافتههای آموزشی دارای تشابه امتیازی بیشتری بوده و در یک خوشه جای گرفتهلحاظ برخوداری از شاخص

، اردبیل، استان زنجان، خراسان جنوبی، لرستان، چهارمحال و بختیاری، گیلان، بوشهر، سمنان، کرمانشاه 39دهد می
رغم تفاوت جزئی با یکدیگر به لحاظ برخورداری از کردستان، کرمان، همدان، هرمزگان، فارس و آذربایجان شرقی علی

های مرکزی، قزوین، مازندران، سیستان و اند و استانهای آموزشی، در خوشه دوم )سطح متوسط( جای گرفتهشاخص
ربی، یزد، اصفهان، خوزستان، البرز، تهران و قم، در خوشه سوم )سطح بلوچستان، گلستان، خراسان رضوی، آذربایجان غ
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های کشور به لحاظ برخوداری از دهنده شکاف و نابرابری میان استاناند. در واقع نتایج فوق نشانضعیف( واقع شده

 های آموزشی است. شاخص

 
موزشیهای آهای کشور به لحاظ برخورداری از شاخصبندی استانگروه (3شکل   

  
ای وارد های آموزشی، نتایج تحلیل خوشههای کشور به لحاظ برخورداری از شاخصبرای نمایش توزیع فضایی استان

-دهد فضای غالب بر کشور به لحاظ شاخصها نشان می(. یافته4شد و نقشه مد نظر تهیه گردید )شکل  GISافزار نرم

های مرکز سطح ضعیف در بخش مرکزی کشور به ویژه استانهای آموزشی، سطوح توسعهِ متوسط و ضعیف است و ت
 باشد. همجوار استان تهران به وضوح قابل مشاهده می
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 های آموزشیهای کشور به لحاظ برخورداری از شاخصتوزیع فضایی استان (4شکل 

 

ان توسعه است، جهت یافتن دست آمده برخلاف انتظار و توقع بسیاری از پژوهشگران و محققبا توجه به اینکه نتایج به
های های بیشتری انجام گرفت، به این صورت که شاخصهای پژوهش تحلیلتوجیهی منطقی برای آن، بر روی شاخص

های کشور به ( و با استفاده از مدل تاپسیس استان9بندی شده )جدول آموزشی مورد بررسی در سه دسته جداگانه گروه
 اند. بندی شدههای آموزشی، اولویتهای شاخصهلحاظ برخورداری از هر یک از گرو

 

 های آموزشی در سه گروه متفاوتتفکیک شاخص (5جدول 

 متغیرهای مربوط به هر شاخص گروه

 درصد باسوادی زنان؛ -1Xدرصد باسوادی مردان؛  -6Xدرصد باسوادی کل؛  -3X سواد -3

پرسنل  -6
آموزشی و 
 مدیریتی

3X-  6دانش آموز استثنایی؛  نفر 300معلم به ازای هرX-  نفر دانش  300پرسنل مدیریت و کیفیت بخشی  به ازای هر

 300پرسنل مدیریت و کیفیت بخشی  به ازای هر  -4Xنفر دانش آموز ابتدایی؛  300معلم به ازای هر  -1Xآموز استثنایی؛

پرسنل مدیریت و کیفیت  -2Xطه؛ نفر دانش آموز دوره اول متوس 300معلم به ازای هر  -9Xنفر دانش آموز ابتدایی؛

نفر دانش آموز دوره دوم متوسطه؛  300معلم به ازای هر  -7Xنفر دانش آموز دوره اول متوسطه؛ 300بخشی  به ازای هر 

8X-  5نفر دانش آموز دوره دوم متوسطه؛ 300پرسنل مدیریت و کیفیت بخشی  به ازای هرX-  تعداد آموزشگران

نفر دانشجوی  300تعداد آموزشگران دانشگاهی به ازای هر -30Xفر دانشجوی کاردانی؛ ن 300دانشگاهی به ازای هر 

تعداد آموزشگران  -36Xنفر دانشجوی کارشناسی ارشد؛  300تعداد آموزشگران دانشگاهی به ازای هر  -33Xکارشناسی؛ 

نفر  300گاهی به ازای هر تعداد آموزشگران دانش -31Xای؛ نفر دانشجوی دکترای حرفه 300دانشگاهی به ازای هر 

 آموز.فن 300ای به ازای هر  حرفه و فنی آموزش سازمان مربیان تعداد -34Xدانشجوی دکترای تخصصی؛

1- 
زیرساخت 

3X-  6نفر دانش آموز استثنایی؛  300تعداد آموزشگاه به ازای هرX-  نفر دانش آموز استثنایی؛  300تعداد کلاس به ازای هر

1X- 4نفر دانش آموز پیش دبستانی؛  300موزشگاه به ازای هر تعداد آX-  نفر دانش آموز  300تعداد کلاس به ازای هر
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نفر دانش  300تعداد کلاس به ازای هر  -2Xنفر دانش آموز ابتدایی؛  300تعداد آموزشگاه به ازای هر  -9Xپیش دبستانی؛   آموزشی

 300تعداد کلاس به ازای هر  -8Xدانش آموز دوره اول متوسطه؛ نفر  300تعداد آموزشگاه به ازای هر  -7Xآموز ابتدایی؛ 

تعداد  -30Xنفر دانش آموز دوره دوم متوسطه؛  300تعداد آموزشگاه به ازای هر  -5Xنفر دانش آموز دوره اول متوسطه؛ 

نش آموز دوره اول نفر دا 300تعداد آموزشگاه به ازای هر  -33Xنفر دانش آموز دوره دوم متوسطه؛  300کلاس به ازای هر 

تعداد  -31Xنفر دانش آموز دوره اول متوسطه بزرگسالان؛  300تعداد کلاس به ازای هر  -36Xمتوسطه بزرگسالان؛ 

نفر دانش  300تعداد کلاس به ازای هر  -34Xنفر دانش آموز دوره دوم متوسطه بزرگسالان؛  300آموزشگاه به ازای هر 

 آموز.فن 300ای به ازای هر  حرفه و فنی آموزش سازمان ثابت مراکز تعداد -93Xآموز دوره دوم متوسطه بزرگسالان؛ 

 

های های کمتر برخوردار کشور مربوط به دو گروه از شاخص( برخورداری استان7و  2، 9دهد )شکل ها نشان مییافته
های کمتر برخوردار، استانباشد. در واقع جمعیت کم ساکن در های آموزشی میپرسنل آموزشی و مدیریتی و زیرساخت

باشد که در ها همچنین بیانگر این نکته میها است. یافتههای آموزشی در این استانعامل کلیدی در بالا رفتن سرانه
اند. در واقع سرانه ها قرار گرفتهیافته کشور از جمله تهران و البرز در بالاترین رتبههای توسعهشاخص کلیدی سواد، استان

های آموزشی که های پرسنل آموزشی و مدیریتی و زیرساختمندی از شاخصهای کمتر برخوردار در بهرهاستانبالاتر 
هایی مانند ایلام و کهگیلویه و بویراحمد در بالاترین ها است موجب قرار گرفتن استانمتأثر از جمعیت کمتر این استان

یافته کشور به لحاظ های توسعهها در مقایسه با استانانهای آموزشی شده است و این استسطح برخورداری از شاخص
 تری قرار دارند.شاخص سواد در سطح پایین

 

 
 های آموزشی )گروه سواد( های ایران به لحاظ برخورداری از شاخصبندی استاناولویت (5شکل 

 

 
 )گروه پرسنل آموزشی و مدیریتی( های آموزشی های ایران به لحاظ برخورداری از شاخصبندی استاناولویت (6شکل 
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 آموزشی(  های آموزشی )گروه زیرساختهای ایران به لحاظ برخورداری از شاخصبندی استاناولویت (7شکل 

 

ای شد و نقشه گانه فوق وارد تحلیل خوشههای سهدر ادامه امتیازهای حاصل شده برای هر استان در هر یک از گروه
طور که (. همان30و  5، 8های آموزشی ترسیم گردید )شکل ر اساس برخورداری از شاخصهای کشور بفضایی استان

های مرکزی و جنوبی کشور در وضعیت بهتری های آموزشی مربوط به بخش سواد، استانشود در شاخصملاحظه می
های آموزشی، وضعیت تاند. اما در دو بخش پرسنل آموزشی و مدیریت و زیرساخهای مرزی قرار گرفتهنسبت به استان

های تری قرار دارند که در بخشهای مرکزی و عمده کشور، در وضعیت مناسببرخوردار نسبت به استانهای کماستان
 آتی دلایل این مهم بررسی شده است.

 

 
 )بخش سواد( های آموزشیهای کشور به لحاظ برخورداری از شاخصتوزیع فضایی استان (8شکل 
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 مدیریتی( و آموزشی )بخش پرسنل های آموزشیهای کشور به لحاظ برخورداری از شاخصفضایی استان توزیع (9شکل 

 

 
 آموزشی( )بخش زیرساخت های آموزشیهای کشور به لحاظ برخورداری از شاخصتوزیع فضایی استان (11شکل 
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با استفاده از رگرسیون چند متغیره،  های آموزشیهای کشور از شاخصهای برخورداری استانکنندهبرای شناسایی تعیین
ابتدا همبستگی میان متغیرهای مستقل پژوهش )درصد شهرنشینی و روستانشینی، درصد جمعیت هر استان از جمعیت 

ها و کل کشور، درصد مساحت هر استان از مساحت کل کشور، تراکم جمعیت، تعداد مهاجران وارد شده به داخل استان
ها( و متغیر وابسته پژوهش )امتیاز نهایی هر های از این شاخصو سطح برخورداری استان نرخ رشد سالیانه جمعیت

های نرخ دهد میان شاخصها نشان می(. یافته2های آموزشی( بررسی شد )جدول استان از نظر برخورداری از شاخص
ها با ضریب داخل استان شهرنشینی، درصد جمعیت هر استان از جمعیت کل کشور و تعداد مهاجران وارد شده به

های آموزشی، به لحاظ آماری رابطه معنادار و از نوع منفی وجود دارد. به این مفهوم که با ها از شاخصبرخورداری استان
افزایش جمعیت شهرنشین هر استان و سهم جمعیت آن از جمعیت کل کشور و تعداد مهاجران وارد شده به داخل 

یابد و برعکس. در واقع تمرکز بیشتر های آموزشی مورد بررسی کاهش میکنان از شاخصها، درصد برخورداری سااستان
های شهری، کاهش سهم و سرانه ویژه جمعیت شهرنشین در هر استان به همراه مهاجرت به سکونتگاهجمعیت و به

هایی ارد. در واقع استاندانش آموزان و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی از خدمات و امکانات آموزشی را به دنبال د
هایی که نرخ جمعیت شهرنشین بیشتری اند و همچنین استانکه سهم بیشتری از جمعیت کل کشور را در خود جای داده

داشته و دارای روند مهاجرپذیری بیشتری هستند )مانند تهران، البرز، قم و ...(، با کمبود فضاهای آموزشی روبه هستند. 
های آموزشی، رابطه آماری ها از شاخصد میان نرخ روستانشینی و سطح برخورداری استانهمچنین نتایج نشان دا

معنادار و از نوع مثبت وجود دارد. به عبارتی دیگر با افزایش نرخ جمعیت روستانشین هر استان سهم سرانه برخورداری 
های اخیر همزمان با کاهش سهم و لشود و برعکس. در سامتقاضیان استفاده از خدمات و امکانات آموزشی بیشتر می

درصد جمعیت روستانشین از جمعیت کل کشور، ارائه خدمات و امکانات به جامعه روستایی که در حال کاهش بوده است، 
دهد. افزایش امکانات و خدمات آموزشی از یک طرف و کاهش جمعیت و مهاجرت روستاییان روند افزایشی را نشان می
ل نقاط روستایی پرجمعیت به شهر، سبب شده است رابطه منفی میان نرخ روستانشینی و به شهر و همچنین تبدی

دهد های مذکور نتایج نشان میهای کشور به وجود بیاید. بر خلاف شاخصهای آموزشی در استابرخورداری از شاخص
جمعیت با سطح میان شاخص درصد مساحت هر استان از مساحت کل کشور، تراکم جمعیت و نرخ رشد سالیانه 

به عبارتی دیگر، سهم هر استان از های آموزشی رابطه آماری معناداری وجود ندارد. ها از شاخصبرخورداری استان
های ها از شاخصوسعت کل کشور، تراکم جمعیت در هر استان و نرخ رشد سالیانه جمعیت، با وضعیت برخورداری استان

 آموزشی رابطه آماری معناداری ندارد.
 

 های آموزشی و متغیرهای کلیدی پژوهشهای کشور از شاخصبررسی همبستگی میان برخورداری استان( 6دول ج

ضریب همبستگی  متغیر واسته متغیر مستقل

 پیرسون

سطع 

 معناداری

 تعداد

 درصد شهرنشینی

برخورداری 
ها از استان

های شاخص
 آموزشی

**966/0- 001/0 13 

 13 001/0  960/0** درصد روستانشینی

 13 006/0 - 911/0** درصد جمعیت هر استان از جمعیت کل کشور

 13 855/0 -064/0 درصد مساحت هر استان از مساحت کل کشور

 13 074/0 -169/0 تراکم جمعیت

 13 009/0 - 454/0** هاتعداد مهاجران وارد شده به داخل استان

 13 619/0 -660/0 نرخ رشد سالیانه جمعیت

 درصد( 55معناداری در سطح )** 
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-های کشور از شاخصهای برخورداری استانکننده(، تعیین3در ادامه با استفاده از رگرسیون چندمتغیّره )روش گام به گام

دار با متغیر وابسته پژوهش، وارد رگرسیون متغیّر دارای رابطة معنی 4های آموزشی شناسایی گردید. برای این منظور، 
دهندۀ همبستگی بالای بین بوده و نشان 217/0( مدل برآوردشده R. میزان ضریب همبستگی چندگانه )چند متغیره شد

( نشان R Squareشده )متغیّرهای مستقل و وابستة پژوهش است. همچنین نتایج با توجّه به ضریب تعیین حاصل
های آموزشی را تبیین کشور از شاخصهای درصد از واریانس برخورداری استان 9/40دهد مدل مذکور توانسته است می

شده حاصل Fکند. برای بررسی معناداری مدل برآوردشده، از نتایج تحلیل واریانس استفاده گردید. نتایج نشان داد مقدار 
دار است. نتایج مربوط به ضرایب تأثیر رگرسیونی متغیّرهای مستقل معنی 03/0تر از ( در سطح خطای کوچک944/5)

متغیّر دارای رابطه  4( در بین 7دهد)جدول های آموزشی نشان میهای کشور از شاخصخورداری استانپژوهش بر بر
آماری معنادار با متغیر وابسته پژوهش، دو متغیر درصد جمعیت هر استان از جمعیت کل کشور و درصد شهرنشینی در 

 های آموزشی مؤثّر هستند. باای کشور از شاخصهاند و در تبیین واریانس برخورداری استانمدل رگرسیونی قرار گرفته
 باشد:می زیر شکل به رگرسیون تحلیل از حاصل خطی معادلة (7جدول ) نتایج به توجّه

6X179/0 - 3X151/0 - 27/0  =Y 

درصد جمعیـت هـر اسـتان از جمعیـت کـل =  3x، های آموزشیهای کشور از شاخصبرخورداری استان= Yترتیب: به
 رصد شهرنشینی.د=  6x، کشور

 
( دو متغیر درصد جمعیت هر استان از جمعیـت Betaدهد ضرایب رگرسیونی استانداردشده )ها نشان میهمچنین یافته

ضـرایب شـده براسـاس در تفسیر نتـایج حاصـلباشد. می -179/0و  -151/0کل کشور و درصد شهرنشینی به ترتیب 
که به عنوان مثال به ازای تغییـر یـک انحـراف اسـتاندارد در متغیّـر توان چنین عنوان کرد رگرسیونی استانداردشده می

-های آموزشـی مـیهای کشور از شاخصانحراف استاندارد در برخورداری استان 179/0درصد شهرنشینی، باعث تغییر 

  شود.
 

 های آموزشی های کشور از شاخصهای برخورداری استاندر ارتباط با تعیین کننده رگرسیون تحلیل نتایج (7جدول 

 

ضرایب تأثیر رگرسیونی 
  6استانداردنشده

ضرایب تأثیر رگرسیونی 
 t  1استانداردشده

درصد 
 معناداری

B استانداردخطای Beta 
 000/0 610/7 - 051/0 270/0 )عدد ثابت(

درصد جمعیت هر استان از جمعیت کل 
 کشور

034/0- 009/0 151/0- 902/6- 038/0 

 064/0 -185/6 179/0 003/0 -001/0 درصد شهرنشینی

 

 

 

 

                                                 
1. Stepwise Method 
2. Unstandardized Coefficients 
3. Standardized Coefficients 
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 بحث و نتیجه گیری:

های توسعه در میان مناطق مختلف از اهداف ای و توزیع متوازن و متعادل شاخصکاهش نابرابری منطقه
گذاران توسعه است که در این میان شاخص های آموزشی همواره در ریزان و سیاستاساسی و کلیدی برنامه
های آن در رشد و شکوفایی جامعه، وده اند و با توجه به اهمیت بحث آموزش و شاخصمرکز توجه و واکاوی ب

ای برخوردار است. نتایج پژوهش در ها در سطح ملی از اهمیت ویژهمطالعات در زمینه نابرابری این شاخص
از  های کشور به لحاظ برخورداریراستای پاسخگویی به این سوال که وضعیت عدالت فضایی میان استان

های مختلف از دید برخورداری از دهد که میان استانهای آموزشی به چه صورتی است؟ نشان میشاخص
های آموزشی شکاف و نابرابری وجود دارد و نتایج پژوهش در خصوص پاسخگویی به این سوال که شاخص

-وسعه پایدار شاخصهای آموزشی در راستای تهای کشور از شاخصعوامل کلیدی موثر بر برخورداری استان

های نرخ شهرنشینی، درصد جمعیت هر های کشور کدامند؟ نشان داد میان شاخصهای آموزشی در استان
ها از ها با ضریب برخورداری استاناستان از جمعیت کل کشور و تعداد مهاجران وارد شده به داخل استان

فی وجود دارد و میان نرخ روستانشینی و سطح های آموزشی، به لحاظ آماری رابطه معنادار و از نوع منشاخص
های آموزشی، رابطه آماری معنادار و از نوع مثبت وجود دارد. همچنین نتایج ها از شاخصبرخورداری استان

رگرسیون چندمتغیره نشان داد دو متغیر درصد جمعیت هر استان از جمعیت کل کشور و درصد شهرنشینی در 
های آموزشی های کشور از شاخصاند و در تبیین واریانس برخورداری استانفتهمدل نهایی رگرسیونی قرار گر

ها کشور به لحاظ برخورداری از های حاصل شده در خصوص شکاف و نابرابری میان استانمؤثّرند. یافته
(؛ ویسی 3151بخشی )فر و علی(؛ نظم3153های رحمتی و حسینی )های آموزشی با نتایج پژوهششاخص

(؛ رحیمی، کاکادزفولی و 3159پور و رضایی )(؛ دربان آستانه، ساسان3159پور و نیازی )علی اقدم، باباییناب، 
(؛ نتایج پژوهش آگراول 3152پور و حاتمی )(؛ ساسان3159(؛ محمدی ده چشمه و اکرامی )3159کاکادزفولی )

و مورنو مونروی، لوولاسه و راموس  (6038(؛ باووم، عبدالحمید و وسلی )6038(؛ تسماتسفا و برایکن )6034)
های های خود به شکاف و نابرابری میان مناطق مختلف به لحاظ برخورداری از شاخص( که در پژوهش6038)

 باشد.  اند، همسو میآموشی تأکید کرده

تعادل دهد شکل جدید توزیع نامدلایل اصلی این نابرابری، ریشه در روند توسعه کشور دارد و نتایج نشان می
های کشور، ارتباط روشنی با تغییر و تحولات و جابجایی های کمی و کیفی آموزشی میان استانشاخص

های کمتر برخوردار از ها دارد. در واقع برتری بر خلاف انتظار برخی استانجمعیت در گستره ملی و میان استان
پرسنل آموزشی و مدیریتی و های های کمی آموزشی در دو گروه شاخصنظر داشتن شماری از شاخص

های کمتر های آموزشی که برآمده از افزایش برخی زیرساخت ها در چند دهه گذشته در استانزیرساخت
های برخوردار مانند ایلام و کهگیلویه و بویراحمد است و این مهم همراه با افزایش تراکم جمعیت در استان

های برخوردار بوده است؛ این در ها در استانرانه این شاخصبرخوردار مانند تهران و قم و در نتیجه کاهش س
ترین و موثرترین شاخص های آموزش در فضای جغرافیایی حالی است که شاخص کیفی سواد که از کلیدی

 اند.  ها قرار گرفتهیافته کشور در بالاترین رتبههای توسعهشاخص پیش گفته استان 6است، به وارونه 
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ها های از کل جمعیت کشور و نرخ بالای شهرنشینی در این استانای جمعیت برخی استاندر حقیقت سهم بال
مانند قم، تهران، البرز و اصفهان و همچنین مهاجرت فزاینده روستا به شهر و نیز از شهرهای کوچک به 

ر این شهرهای بزرگتر در به وجود آمدن این وضعیت موثر بوده است. یعنی افزایش هرچه بیشتر جمعیت د
ها و پرسنل آموزشی همراه شده ها و افزایش تراکم جمعیت شهری با کاهش نسبی سرانه زیرساختاستان

هایی مانند ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان شمالی که سهم کمتری از است. به همین ترتیب استان
ر و نرخ روستانشینی بالاتری برخوردار تاند و نیز از نرخ شهرنشینی پایینجمعیت کل کشور را در خود جای داده

ها داشته و در نتیجه از سرانه آموزشی بیشتری هستند، تراکم نسبی جمعیت کمتری را در مقایسه با دیگر استان
های آموزشی برخوردار هستند. همچنین در های پرسنل آموزشی و مدیریتی و زیرساختدر زمینه شاخص

روستایی بالاتر به دلیل کاهش تراکم و شمار جمعیت در بخش روستایی، های دارای سهم بالای جمعیت استان
ها افزایش یافته است. این در ها و خدمات آموزشی نسبت به دیگر استانسهم و سرانه نسبی از زیرساخت

های متراکم چون تهران و شرایطی است که از نظر شاخص سواد به مثابه مهمترین شاخص آموزشی، استان
ترین سهم را داشته اند.این تفاوت نشان می دهد که سواد به عنوان شاخصی کیفی دیگر تابعی از البرز بالا

های زیرساخت و امکانات آموزشی نیست بلکه روند جابجایی جمعیت تمرکز هرچه بیشتر سواد در استان
های توزیع شاخص رسد که الگوی جدید ملیمتمرکز و برخوردار را به همراه داشته است. بنابراین به نظر می

های آموزشی کشور های جمعیتی و سیاست های ایجاد زیرساختآموزشی کشور تحت تاثیر دو دهه دگرگونی
های نرخ شهرنشینی و روستانشینی، درصد جمعیت هر استان از جمعیت در حال دگرگونی است. ارتباط شاخص

های آموزشی موید این مطلب است که نحوه ها با شاخصکل کشور و تعداد مهاجران وارد شده به داخل استان
های مختلف کشور های کشور تابعی از تغییر و تحولات جمعیتی در استانهای آموزشی در استانتوزیع شاخص

است که در میان این عوامل مرتبط، دو متغیر درصد جمعیت هر استان از جمعیت کل کشور و درصد 
های های کشور از شاخصای را در برخورداری استانکنندهعیینشهرنشینی به عنوان دو متغیر کلیدی، نقش ت

 کنند.آموزشی ایفا می

 های پژوهشمحدودیت
 ها و آمار و ارقام به روز و جدید. ضعف امکان دسترسی به داده3
های های مرکز آمار کشور )عدم تفکیک آمار و ارقام بخش آموزشی به صورت تفکیکی در بخش. ضعف داده6

 ای( شهری و منطقه روستایی،

 پیشنهادهای کاربردی
-با توجه به نتایج حاصل شده پیشنهادهای کاربردی این پژوهش برای تحقق عدالت فضایی برخورداری استان

 اند از:های آموزشی و به نوعی مدیریت عادلانه نظام آموزشی عبارتهای کشور از شاخص
-آموزشی همسو با تحولات جمعیتی کشور در سیاست هایها و دیگر شاخص. توجه به بازتوزیع زیرساخت3

 گذاری توسعه ملی و آمایش آموزش کشور
گذاری امر آموزش در راستای نیل به توسعه پایدار و برقراری عدالت پذیر در سیاست. اتخاذ رویکردی انعطاف6

 های آموزشی.های کشور به لحاظ برخورداری از شاخصفضایی میان استان
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ادها برای مطالعات بعدی سه موضوع زیر ارائه شده است: تدوین سناریوهای مطلوب توسعه در خصوص پیشنه
های آموزشی در هر یک از های ایران؛ تحلیل نابرابری فضایی شاخصهای آموزشی در استانمتوازن شاخص

-شاخصهای توزیع ها و تهدیدهای کشور به صورت مطالعه موردی و تدوین نقاط قوت، ضعف، فرصتاستان

 های کشور.های آموزشی در هر یک از استان
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 .345-372 صص ،69شماره  ،یاس

 بوشهر.  استان در آموزشی توسعه هایشاخص تطبیقی (. سنجش3159اکرامی، نعیم ) محمدی ده چشمه، مصطفی و

 .317-399 صص ،30شماره  ،ریزی آموزشیصلنامه مطالعات برنامهدوف

 ( .3159مرکز آمار ایران .)تهران. ،ریزی کشور. سازمان مدیریت و برنامهنتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 در دسترس در:  ،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(. 3157) الفهای مجلسمرکز پژوهش

http://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/53486. 

 در دسترس در:  ،قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش(. 3157) بهای مجلسمرکز پژوهش

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/53486. 

 ریزی برنامههای استان فارس. یافتگی شهرستانسعه(. تحلیلی بر وضعیت تو3156) و قهاری، غلامرضا مومنی، مهدی

 .91-22 صص ،5شماره  ،ایمنطقه

 از استفاده با آموزشی های شاخص از برخورداری در فضایی نابرابری (. سنجش3151بخشی، آمنه )علی فر، حسن ونظم 

 ص. ص2 شماره ،شیآموز یزیربرنامه مطالعات دوفصلنامه. (خوزستان استان: موردی مطالعه) روش تاپسیس

314-339 . 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91482
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91482
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 بندی سطح توسعه یافتگی (. ارزیابی و رتبه3159نیازی، چیا ) پور، خالد وویسی ناب، فتح الله؛ بابایی اقدم، فریدون؛ علی

ریزی دوفصلنامه مطالعات برنامههای منطقه زاگرس با استفاده از مدل چند معیاره ویکور. آموزشی استان

 .33-65 صص ،5شماره  ،آموزشی
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Spatial analysis of educational indicators in Iran and 

identification of its key variables 
 

Kayoumars Irandoost1, Habib Soleimani*2 

 

Abstract: 

 

Benefiting community members from an acceptable level of educational facilities and 

services constitutes the core of any community's development.Establishing a balance 

between the quantity and quality of educational indicators based on the needs of the 

people living in that society, while ensuring equity in access to educational services and 

the development of knowledge and science at the community level, will result in the 

economic allocation of educational facilities and services to different regions.This 

descriptive-analytic correlational study seeks to investigate the spatial inequality of 

educational indices and the factors affecting the distribution of these indices in the 

provinces of Iran. Thirty-one provinces were studied and the data were taken from Iran’s 

statistics center. The findings of the study showed that there is inequality between 

provinces in terms of educational indicators. Quite contrary to expectations, the three 

provinces of Ilam, Kohgiluyeh and Boyer Ahmad, and North Khorasan with coefficients 

of 23632, 235.0 and 23005, respectively ranked first to third, and Qom, Tehran and 

Alborz with the coefficients of 23224, 23252 and 23225, respectively were in the lowest 

ranks. The results of correlation coefficient showed that the variables of urbanization 

rate, ruralization rate, percentage of population of each province out of total population 

of the country and migration into provinces have a significant relationship with the 

country's provinces in terms benefitting from educational indicators whose amounts 

respectively are -23552, -23522, -23533 and -234.4. The results of the fitted model of 

multivariate regression also showed that the two variables of the percentages of each 

province's population out of the country’s total population and the percentage of 

urbanization with the Betas of -.23.3 and -.2335 predict 42354 of the variance of 

benefitting of the provinces from the educational indices. The results show that the 

concentration of population, especially urban population in provinces such as Qom, 

Tehran, Alborz, Isfahan and the increasing number of people migrating to these 

provinces, reduces the per capita of educational infrastructures and staff, thereby 

decreasing per capita. In order to establish spatial justice in the provinces of the country, 

considering the demographic variables and the percentage of urbanization are the 

requirements for sustainable development of educational indicators in the country. 

 

Keywords: Spatial planning; Sustainable Development; Educational Indicators; 

Demographic Development. 
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