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  کید روستایی با تأ-هاي توسعۀ پایدار شهريشاخصفضایی بررسی پراکنش 
  استان گلستان پهنۀ آموزشی در هاي بر شاخص

  

  3فرهاد معمري ،*2ابراهیم معمري، 1مسعودي محمدباقر
  ریزي مسکن،  ریزي شهري، گرایش برنامه ارشد جغرافیا و برنامه آموخته کارشناسی دانش2، دانشگاه فرهنگیاناستایار 1

  کارشناس علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان3، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 2/7/1397؛ تاریخ پذیرش:   18/10/1395تاریخ دریافت:  

  چکیده
صـورت  اسـتان گلسـتان    پهنـۀ  هاي آموزشـی در شاخص اساسبر نابرابري فضایی پایشهدف با این پژوهش 

 آماري نامۀسال موثق و معتبر آمار و اطالعات هگویه آموزشی با توجه ب 22 براي نیل به این مهم از پذیرفته است.
هـاي  اسـتفاده از تکنیـک   بـوده کـه بـا   اسـنادي  -ايآوري اطالعـات از نـوع کتابخانـه   گردید. روش گـرد استفاده 
پراکنش جمعیـت و   نحوةابتدا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.  SAWو  VIKOR چند معیاره گیري تصمیم
اسـت،   هاي آنتروپی نسبی و ضریب جینی مورد ارزیابی قرار گرفتـه آموزشی بر اساس تکنیک هايشاخصتوزیع 

هاي استان گلستان آموزشی در شهرستان هايشاخصهاي جمعیت و همبستگی بین متغیر همچنین در محاسبۀ
. گردیـد اسـتفاده   ARC GIS 9.3افـزار  از نـرم ها شاخص مکانی -براي نمایش فضایی اسپیرمن وآماري از تکنیک 

بـا   و ضـریب جینـی   )0,8877( با امتیاز پراکنش جمعیت دهد کهنشان می دست آمده از ضریب آنتروپیهنتایج ب
هـاي  یافته. است گلستان هاي استانشهرستانسطح جمعیت در متعادل و متناسب بیانگر پراکنش  ،(صفر) امتیاز

 گلستان بسیار آموزشی در استان هايشاخصکند که توزیع مشخص می ویکور و ساو هايست آمده از تکنیکدبه
) 016/0تپه با امتیاز (و شهرستان مراوه )725/0(ان با امتیاز اي که شهرستان گرگبه گونه نابرابر استناهمگون و 

اختالف فاحشی بـین آنهـا وجـود    استان هستند که  يهاترین شهرستانو محروم برخوردارترینعنوان  ترتیب بهبه
مـورد  با ضریب همبستگی اسـپیرمن   هاشهرستان بین پراکنش جمعیت و رتبۀهمچنین میزان همبستگی   دارد،

هـاي اسـتان   در سطح شهرسـتان  آموزشی هايشاخص دهد کهبررسی نشان می و نتایج قرار گرفته است ارزیابی
ریـزي  عدم مدیریت و برنامـه  دهندةامر نشانکه این صورت نگرفته است بر اساس عامل پراکنش جمعیت گلستان

 توجـه  بـا  فضایی ساختارهاي اصالح ،توسعه هايبرنامهدر ، گرددلذا پیشنهاد می .اي و شهري استصحیح منطقه
روسـتا) در   و شهر ناحیه، فضایی (منطقه، نظام هاي اقتصادي -اجتماعی هاي ویژگی و محیط طبیعی بستر به ویژه

 نظر گرفته شود.
  

هـاي  شهرسـتان ، نـابرابري فضـایی   آموزشی،اي ه، شاخصتوسعه پایدار ،ايریزي منطقهبرنامه کلیدي:هاي   واژه
  .استان گلستان

  
  1مقدمه

هاي اصـلی و  از پایه عنوان یکی آموزش از دیرباز به
ــدة توســعۀعوامــل تعیــین قتصــادي و اجتمــاعی ا کنن

، کــه   هـاي اخیـر  امـا طـی سـال    شـناخته شـده اسـت،   
هـاي نـوین تولیـد،    هـاي تکنولـوژیکی و روش   پیشرفت

                                                             
 e.moammare70@gmail.com  ئول:نویسنده مس*

روابـط   هاي اقتصادي جهان را دگرگـون سـاخته و  نظام
 داده است، آموزش در فراینـد توسـعۀ   بین آنها را تغییر

تـري یافتـه اسـت. در حقیقـت، ابـداع و بـه        ش مهمنق
هاي جدید تولید، هاي نوین و روشکارگیري تکنولوژي

متکی به نیروي کار است که به خوبی آموزش دیـده و  
ت از نظر فکري داراي انعطـاف باشـد. ایـن امـر ضـرور     

 دهـد میسرمایه گذاري بیشتر در امر آموزشی را نشان 
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ته فین امر کافی است گ). دراهمیت ا32:1392(یزدانی،
شود که در نظام آموزش و پرورش ایران نزدیک به یک 

م هزار مدیر، معاون، مشاور، مربـی، معلـ   130میلیون و 
میلیـون   13حـدود  مشغول بوده کـه   نو سایر کارمندا

هــزار واحــد آموزشــی برعهــده  114در  آمــوز رادانــش
هـزار میلیـارد تومـان در     14اي بالغ بر گرفته و بودجه

که امر از آنجا  ).2:1390(صافی، شوداین راه هزینه می
موزش در توسعه و پایداري یـک کشـور نقـش بسـیار     آ

هاي مختلف فرهنگی، اجتمـاعی  مهمی دارد و در زمینه
 وســعۀرشــد و تگــذار اســت و عامــل قتصــادي تاثیرو ا

برابـر بـراي   یک فرصت  ایجادشود، جامعه محسوب می
توانـد موجـب   وزش میطبقات جامعه در زمینه آم همۀ

تحرك اجتماعی، توسعه و پایداري شهري شود. وجـود  
و آموزشــی در سیســتم باعــث ناپایــداري     نــابرابري

بنابراین براي همکاري  عدالتی اجتماعی خواهد شد؛ بی
ریــزي در سیســتم و برقــراري و اجــراي فراینــد برنامــه

عــدالت اجتمــاعی و کــاهش فقــر شــهري و همچنــین 
اجتمــاعی و اقتصــادي و کیفیــت  پویــایی و ســرزندگی

و  ی براي شهري پایدار و سـالم، کـاهش  مطلوب محیط
هـاي آموزشـی بـه تحقـق پایـداري و      تعـدیل نـابرابري  

نظر وجود دارد کـه   این اتفاقتوسعه منجر خواهد شد. 
هــاي موجـود در جامعــه تنهــا از طریــق  از میـان نهــاد 

را در جامعـه   توان برابريسیستم آموزشی است که می
ریـزي، سیسـتم آموزشـی    نظر برنامهایجاد کرد. از نقطه

داري اهمیت است، حتی اگر تنها عامـل از بـین برنـده    
هاي نهادي است که ساختاراین علت  ها نباشد.نابرابري

ریـزان  ن و برنامـه اگـذار هاي مفیدي براي سیاسـت ابزار
ــ  ــق ای ــه از طری ــاختارهســتند ک ــین س ــا م ــد ه توانن

ــابراب ــد   راين ــاهش دهن ــی را ک ــاي آموزش  ,Horv( ه

ادل و هماهنـگ منـاطق، یـک    عـ مت توسعۀ). 26:2010
نیاز بسیار مهم براي حصول پایـداري اقتصـادي و   پیش

 ,Martic and Savic( پیشــرفت یکپارچــه اســت  

هـا، در  ها و عـدم تعـادل  شناخت نابرابري. )2001:344
فیایی مختلـف قابـل طـرح    هاي جغراچارچوب محدوده

ایـن راسـتا، شـناخت    گـام برداشـتن در    و الزمـۀ  است
-هاي برنامـه یک از اجزاي مجموعهوضعیت موجود هر 
، اسـتان، شهرسـتان و بخـش و در    ریزي اعم از کشـور 

هـاي موجـود و   نتیجه پی بردن به اختالفـات و تفـاوت  
هـا  سیاستگذاري موجود با هدف رفع و کاهش نابرابري

در ایـن راسـتا    در هر یک از اجزاي این مجموعه است.
بـا   نـواحی هـاي  تحلیلی بر نابرابري ،هدف این پژوهش

موزشــی در میــان ســاکنان آهــاي کیــد بــر نــابرابريتأ
هــاي اســتان گلسـتان اســت. در واقــع ایــن  شهرسـتان 

سـت: آیـا   ها اوهش در پی پاسخگویی به این پرسشپژ
هـاي  هاي استان گلسـتان بـر پایـه شـاخص    شهرستان

فضایی اسـت؟ الگـوي فضـایی    موزشی داراي نابرابري آ
-هاي آموزشـی در شهرسـتان  پراکنش و شکل نابرابري

و از ایـن طریـق    هاي اسـتان گلسـتان چگونـه اسـت؟    
تصویر روشن و شفافی از امکانات و موقعیـت آموزشـی   

ئـه گـردد تـا بـه ایـن      اهاي مختلف اسـتان ار شهرستان
 هـاي توسـعۀ  ی در جهت هـدایت پتانسـیل  ترتیب گام

بهبـود ارتقـاء کیفیـت آموزشـی در      اسـتان بـه منظـور   
در  هاي مختلف استان گلستان برداشته شود.شهرستان

-شـاخص  این راستا هدف این پژوهش بررسی وضعیت
هاي استان گلستان با اسـتفاده  شهرستانآموزشی  هاي

ــهــاي از تکنیــک هــاي فضــایی نمــاگر نمــایش و یکم
در نهایت ارائه راهکار و پیشـنهاد بـراي   آموزشی است. 

 يهـا هـاي آموزشـی شهرسـتان   بهبود وضعیت شاخص
بـه   -1 تحقیق به این قـرار اسـت:    هاي. فرضیهمحروم

هـاي اسـتان گلسـتان بـه     میان شهرستانرسد نظر می
هاي آموزشی تفاوت وجود لحاظ برخورداري از شاخص

هاي آموزشی با توجـه  رسد شاخصبه نظر می -2 دارد.
   به جمعیت مناطق توزیع نشده است.

  
  مبانی نظري

کـردن، ظـاهر،   واژة توسعه در لغت به معنی آشکار 
ــت(پی   ــردن اس ــا ک ــدن ی ــکوفا ش ــاز و آزاد و ش ري و ب

هدف، بهبـود شـرایط    ). در توسعۀ52: 1393همکاران،
 ت رفـاه اسـت  موجود و حرکت در مسیر مطلـوب جهـ  

)Malberg,2000:36 .( ــد آخـــرین رهیافـــت در فراینـ
 باشـد توسعه پایدار مـی توسعه، توسعه تناوبی یا همان 

ــاران،  ــزي و همک ــمندان ) 31: 1398 (ب ــب اندیش  اغل
هاي توسعۀ پایدار بایستی در گیريمعتقدند که تصمیم

 ,sermak( سطوح فعالیتی و مکانی باشد برگیرندة همۀ
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وسعه همان رشد اقتصادي نیست، چراکـه  ). ت2007:12
سـت کـه در خـود تجدیـد     عـدي ا بتوسعه جریانی چند

گیري متفـاوت کـل نظـام اقتصـادي و     جهتسازمان و 
ــراه دارد  ــه هم ــاعی را ب ــاران، اجتم ــتایی و همک  (روس

اي است که شـرایط  فرآیند پیچیده ،). توسعه63:1395
سـازد.  نامطلوب زندگی را به شرایط مطلوب مبدل مـی 

یابی بـه  ها در دستتوسعه بیانگر میزان موفقیت کشور
راد جامعـه از  افـ  شرایط و ملزماتی است که در آن همۀ

زندگی بهتر و مساعدتر برخوردارند. بدون شک، تحقـق  
هاي مختلف، بـا توجـه بـه نـرخ     چنین هدفی در کشور

رشد جمعیت، مشکالت اقتصادي، اجتماعی، فرهنگـی،  
هاي که ها و دوگانگیسیاسی و به طور کلی عدم تعادل

هـا وجـود دارد، مسـتلزم    در سطوح مختلف این کشـور 
ی و محلـی اسـت. از   عه در سـطوح ملـ  ریزي توسبرنامه

اي بـه طـور   ریزي منطقهامهرو ضرورت توجه به برناین
شود که با توسـل بـه ایـن    ناپذیري احساس میاجتناب
هـا و از طریـق رشـد و شـکوفایی منـاطق      ریـزي برنامه

هـاي  هـا و توانمنـدي  مختلف کشور بر اساس اسـتعداد 
 کشـور بـود  تر توان شاهد رشد و توسعه سریعها میآن

بــه وجــود آمــدن  .)179:1383نــژاد و ترکــی،(مصــري
هـاي توسـعه   هاي مکانی و شکاف عمیق شاخصتفاوت

میان نواحی به ویژه فضاها، موجب طـرح راهبردهـایی   
گــذاري و گیـري رونـد بودجـه   شـد کـه موجـب شــکل   

هـا و  گذاري دولت به سـمت کاسـتن از تفـاوت   سرمایه
(بـزي و   ی گردیـد هاي جغرافیایکمبودها در سکونتگاه

محـیط   کمیتـۀ  1987در سـال   .)98: 1396 معمـري، 
ــانی  ــت انس ــد مســائل      زیس ــت الن ــه ریاســت بران ب

محیطی جهـان را مـورد بررسـی قـرار داده و در      زیست
مشترك مـا بـه    آیندة ایت گزارش آن را تحت عنواننه

پایـدار بـراي    سازمان ملل متحد ارائه نمود. واژة توسعۀ
(کوشــیار،  ارش مطــرح شــدنخســتین بــار در ایــن گــز

یـداري، کنفـرانس   عطف این روند پا . نقطۀ)32: 1382
سـازمان ملـل متحـد در سـال      محیط زیست و توسعۀ

ــه بــود، 1992 جــالس زمــین عنــوان ا کــه همچنــین ب
معاهـده   4س سـران،  اجـال نتیجـۀ  . شناخته شده است

راي هدایت تولید اصلی ب 27 اعالمیۀ ریو (بیانیۀ -1بود:
اصـول جنگـل    -2محیط زیست)،  توسعۀدر حفاظت و 

تنــوع  معاهــدة -3هــاي جهــانی)،  اظــت از جنگــلحف(
پایـدار از    حفاظت از منابع طبیعـی و اسـتفاده  ( زیستی

هـا واهـداف   (اولویـت  21ر تنوع زیستی) و دسـتور کـا  
 )دســتور کــار توســعه و محیطزیســت  پذیرفتــه شــدة

)Teriman & et al., 2009:229.( پایدار  مفهوم توسعۀ
زیـرا تعـاریف و    برانگیـز اسـت؛   روستایی بحث -شهري

 Li & Gar-on( قلمروهاي واحدي از آن وجـود نـدارد  

ye, 2000:132 .(   براسـاس تعریــف کمیسـیون جهــانی
در گـزارش  کـه   1987محیط زیست و توسعه در سال 

اي پایدار عبارتست از توسـعه  براتلند آمده است، توسعۀ
کـه تـوان   باشد. بـدون آن ی که پاسخگوي نیازهاي فعل

هاي آینده در تأمین نیازهاي خود را تحـت تـأثیر   نسل
این واژه در مفهـوم   ).Cox & Ziv, 2005: 2( قرار دهد

برداري صحیح و کـارا  گستردة آن به معنی: اداره و بهره
از منابع پایـه، طبیعـی، مـالی و نیـروي انسـانی بـراي       

بـه   دستیابی به الگـوي مصـرف مطلـوب اسـت کـه بـا      
کارگیري امکانات فنی و ساختار و تشـکیالت مناسـب   

مسـتمر و  طـور  ي رفع نیاز نسـل امـروز و آینـده بـه    برا
: 1380شـود (زیـاري،   بخـش امکـان پـذیر مـی    رضایت

پایدار، روندي اسـت کـه بهبـود شـرایط      ). توسعۀ373
اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و فناوري به سوي عدالت 

ی اکوسیستم و تخریب درجهت آلودگو اجتماعی باشد 
). در واقــع 37: 1382(ملکــی،  منــابع طبیعــی نباشــد

پایـدار در یـک کلیـت معنـایی      توان گفت، توسـعۀ  می
درصدد فراهم آوردن راهبردهـا و ابزارهـایی اسـت کـه     
بتواند به پنج نیـاز اساسـی زیـر پاسـخ گویـد:. تلفیـق       

 . تأمین نیازهاي اولیه زیستی انسان2حفاظت و توسعه 
. خودمختاري و تنوع 4دستیابی به عدالت اجتماعی . 3

زاده، (میــراب . حفــظ یگــانگی اکولــوژیکی5، فرهنگــی
امروزه توجه به ابعاد توسعۀ پایدار و نحـوة  ).39: 1373
 هـاي اصـلی   از دغدغـه  جوامع یکـی در شدن آن محقق
ریـزي بـراي   است. برنامـه  ریزان و مدیران شهريبرنامه

ــدار  ــعۀ پای ــه توس ــتیابی ب ــه دس ــنظم برنام ــزي رو م ی
ـ  منطقه ط متقابـل شـهر و روسـتا    اي را با تأکید بر رواب

  ).8: 1389(علیزاده اصل،  دهندپیشنهاد می
پایدار از منظر مفهومی داراي ابعاد و سطوح  توسعۀ

عـد  . ب3، عـد سیاسـی  . ب2عد اقتصادي ب :چندگانه است
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عـد طبیعـی یـا محـیط زیسـتی کـه در       . ب4ی، اجتماع
ابلیـت اعمـال مـی یابـد.     محلی، ملی و جهانی قسطوح 

هاي توسعۀ پایـدار، بایسـتی    د یافتن هدفبراي عینیت
ابعاد در هر سه سطح توجه کافی مبذول شود.  به کلیۀ

فرآینـد  هریک از ابعاد و سطوح که از نظـر دور بمانـد،   
رخشـانی  (کنـد  توسعۀ پایدار را با اخـتالل مواجـه مـی   

 انسـانی بـه   فهـوم جامعـۀ  ). در این م32: 1387ب، نس
هاي محیط زیسـت مـورد توجـه    عنوان یکی از زیرنظام

ــدون اســت؛ ــابراین ب ــت از  بن توجــه، شــناخت و حمای
که جامعۀ انسانی جزئی از  -هاي محیط زیست زیرنظام
توسعۀ پایدار غیر ممکـن خواهـد بـود، زیـرا      -آن است

انسانی به دلیل نـوع تعامـل و ارتبـاطی کـه بـا       جامعۀ
ظامهـاي تشـکیل   رنتـرین زی از مهـم  ست داردمحیط زی

: 1383آید (مرصوصـی،   ار میمشدهنده زیست کره به 
21(.  

روســتایی حاصــل  -پایــدار شــهري نظریــه توســعۀ
هــاي طرفــداران محــیط زیســت دربــارة مســائل بحـث 
زیست شـهري اسـت    خصوص محیط همحیطی بزیست

پایـدار بـراي حمایـت از منـابع      که بـه دنبـال توسـعۀ   
پایـدار   توسـعۀ  ).18: 1387محیطی ارائه شد (زیـاري،  

شهري، ایجـاد شـهر را تنهـا بـراي لـذت شهرنشـینان       
داند. راه رسیدن بـه توسـعۀ پایـدار را در توجـه بـه       می

اي و ساماندهی فضا عنـوان  و منطقه ریزي شهريبرنامه
پایـدار شـهري،    توسـعۀ ). 49: 1389(سـالمی،   کندمی

سـوي عـدالت اجتمـاعی    ها و حرکت بهکاهش نابرابري
ت پایــدار شـهري یعنــی برقــراري عــدال  اسـت. توســعۀ 

شــهروندان از  اجتمــاعی در شــهر و برخــورداري همــۀ
مسـکن،   نیازهاي اولیه زندگی از جملـه غـذا، اشـتغال،   

نظریـه   ).44: 1380(بیـک محمـدي،    غیـره  بهداشت و
هاي جلوگیري از آلـودگی  وعپایدار شهري، موض توسعۀ

هـاي  اي، کـاهش ظرفیـت  ههاي محیط شهري و ناحیـ 
ــ  ــی، ناحی ــد محــیط محل ــت از هتولی ــی، حمای اي و مل

آور و از هـاي زیـان  ت از توسـعه ها، عـدم حمایـ  بازیافت
 کنـد؛ بردن شکاف میان فقیر و غنی را مطـرح مـی  بین

ــا برنامــه  ــه ایــن اهــداف را ب -همچنــین راه رســیدن ب
اي و ملی که برابر بـا  هشهري، روستایی، ناحیهاي  ریزي

هـا و کنتـرل بیشـتر در شـهر و     قانون، کنترل کـاربري 

ــی  ــت م ــدروستاس ــاري،  دان ــروزه، ).18: 1385(زی ام
اي فراگیر و در هاي اقتصادي و اجتماعی پدیدهنابرابري

). اصوال در منـاطق  Lees, 2010:1حال گسترش است (
ــابرابري   ــوع ن ــان وق ــایی جه ــاي فض  ,Martinez( ه

ویژه در کشورهاي در حال توسعه طیف ه) ب2011:263
یط ناهمگون زنـدگی را بـه وجـود آورده    اوسیعی از شر

هــا و حکومــت ).Vlahov et al., 2009:1اســت (
هاي سیاسی امروزه بیشـتر بـر رشـد اقتصـادي      سازمان

انـد کـه پیامـد آن، عـدم توزیـع یکسـان       متمرکز شده
 ,Zhuang( هـاي اسـت  ناحیـه هاي درآمدها و نابرابري

ــه واژه   ).2011:281 ــایی ک ــابرابري فض ــب از ن اي مرک
ــاعی را    ــابرابري اجتم ــوعی از ن ــت، ن ــابرابري و فضاس ن

کند که از بسیاري از جهـات بـا انـواع دیگـر      رسیم میت
هاي اجتماعی تفاوت دارد؛ هر چند در برخی از نابرابري

اهده هایی نیـز بـین آنهـا مشـ    توان همپوشانیابعاد می
، صراحت نسبی در مفهوم نابرابري فضایی دبا وجو .کرد

ه مرکـب بـه چشـم    ژهـاي مـبهم نیـز در ایـن وا    جنبـه 
فهـوم فضـا   مدر  که بخش عمده ابهام مـذکور خورد  می

به اختصـار نـابرابري    ).127:1386 (دهقان، نهفته است
هـا و مواضـع   تـوان توزیـع نـابرابر فرصـت    فضایی را می

هــاي کـه بازتــاب نــابرابري  اجتمـاعی در فضــا دانســت 
اي اقتصادي جوامـع اسـت و در هـر جامعـه     -اجتماعی

 پـور،  (دانـش  هاي متفاوتی به خود بگیردتوان جلوهمی
). به عبارت دیگر نابرابري فضایی بـه شـرایطی   5:1385

ــی ــه در آن واحــد اطــالق م ــا  شــود ک ــاي فضــایی ی ه
ــاگونی در زمینــه برخــی متغیرهــا، در   جغرافیــایی گون

 ,Kanbur & venables(متفاوتی قرار دارنـد  سطوحی 

سرمایه هر انسان آموزشی است که بتوانـد او   ).2005:2
یـد بـاالتر   لاز ظرفیـت تو  را در فرایند زندگی اجتماعی

 و بدون تردید آمـوزش در رونـد توسـعۀ   مند سازد بهره
اقتصادي، اجتماعی، نیروي انسانی و سرمایه گذاري در 

ن نقش بسیار کلیدي و محوري داشـته و شـرط الزم   آ
نــــزاد و  رود (مصــــريشــــمار مــــیتوســـعه بــــه  

اي مختلـف  هـ ارتباط بین شاخص). 25:1383همکاران،
ــی در تأ ــدارس مـ ــراکنش مـ ــد در ثیرگـــذاري پـ توانـ

وزشـی اهمیـت داشـته باشـد و بــه     گـذاري آم  سیاسـت 
هاي آموزشی کمک کند. نهاشهري و افزایش سر جامعۀ
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هــاي وارد، شــرکت دادن شــاخص ن مــیکــی از ایــ 
ریزي شهري مانند مطلوبیـت و دسترسـی اسـت     برنامه

هاي موردي در شهرها مشاهده شده است که که نمونه
فـت کیفیـت   برنـد و باعـث اُ  از نبود این اصول رنج مـی 

آموزشی شده است و باعث گـرایش دانـش آمـوزان بـه     
کالتی از ایـن قبیـل را بـه وجـود     ترك تحصـیل و مشـ  

تـوجهی بـه توزیـع     بـی ). Schafer, 2006:66( ردآو می
ــاد     ــی، ایج ــز آموزش ــولی مراک ــب و اص ــایی مناس فض

آموزان و تحمیل بار مالی مضاعف مشکالتی براي دانش
(حدیـدي و   شـود هـا مـی  بر نظام آموزشـی و خـانواده  

ــاران،  ــۀ  ). 162: 1396همک ــواد، دو مؤلف ــوزش و س آم
دسـتیابی بـه   سـاز  نگی و زمینـه فره اساسی در توسعۀ

رود. توزیع بهتر مراکز پایدار انسانی به شمار می توسعۀ
هاي آموزشی زمینـه دسـتیابی بـه    عملکردي و شاخص

آورد. سالمت، آسایش و زیبـایی شـهري را فـراهم مـی    
هـاي آموزشـی و   نابسامانی در توزیع مناسـب شـاخص  

این امکانـات،  بندي مناسب در توزیع فقدان یک منطقه
 ا از عدالت اجتماعی خواهد شده هنتگاباعث دوري سکو

)Greene  et al., 2004: 58(. هاي اساسـی  یکی از نیاز
پاسـخ   به صورت جمعـی  هاي بشري که بایدسکونتگاه

 (حدیـدي و همکـاران،   داده شود، نیاز به آموزش است
ــه بیــان مــی 1میــردال). 196: 1396 کنــد کــه هرگون

کوششی که بخواهـد از راه شـرکت فعاالنـه مـردم بـه      
ها نخست باید تودهآفرینش یک ملت یکپارچه بپردازد 

این ســواد و ســرمایه در رشــد و بنــابر را باســواد کنــد؛
ها اهمیت باالیی داشته و ارتباط اقتصادي کشور توسعۀ

مستقیمی میان سـطوح بـاالتر سـواد و سـطوح بـاالي      
پــور و (امــان هــا وجــود داردادي کشــورتوســعه اقتصــ

آنچه امروزه مهم است، آگـاهی از   ).44:1390همکاران،
اقتصـادي توسـعه    -بعاد اجتمـاعی نقاط قوت و ضعف ا

تواند عامل مهمی در جهت رفع مشـکالت  است که می
هاي موجود براي نیـل بـه رفـاه اقتصـادي و     و نارسایی

ر و در پایـدا  المتی اجتماعی و دسـتیابی بـه توسـعۀ   س
نهایت به عدالت اجتماعی باشد. در رابطـه بـا نـابرابري    

هـایی  فضایی و باالخص نابرابري فضاهاي آموزشی کـار 
 پـردازیم: هـا مـی  صورت گرفته است که در ذیل بـه آن 

                                                             
1. Mirdal 

در پژوهشـی بـه میـزان     )1398( سبحانی و و همکاران
کارآمدي و ناکارآمدي خدمات بهداشـتی و درمـانی در   

انـد. نتـایج   ان خوزسـتان پرداختـه  هـاي اسـت  شهرستان
شهرسـتان مــورد   24دهــد کـه از  پـژوهش نشـان مـی   

شهرستان آن با میزان کارایی کمتر از یک  15مطالعه، 
ــتان   ــوان شهرس ــه عن ــد ب ــایر   درص ــارا و س ــاي ناک ه

شهر که میزان کارایی آنها یک  9ها به تعداد  شهرستان
ــارا     ــتان ک ــوان شهرس ــه عن ــت ب ــد اس ــناخته درص ش

) در پژوهشـی بـه   1397( مسعودي و معمريشوند. می
هـاي  ارزیابی میزان توسعه یافتگی فرهنگی شهرسـتان 

نتـایج حاصـل از پـژوهش     انـد. استان گلستان پرداخته
هــا  درصــد از شهرســتان 28/14دهــد کــه نشــان مــی
ــوردار،  ــوردار و   42/71برخ ــه برخ ــد نیم  28/14درص

انـد.  هاي محـروم قـرار گرفتـه   درصد در رده شهرستان
اي تحـت عنـوان   ) در مطالعه1397( فر و همکاراننظم

آموزشـی و فرهنگـی در کـالن     -هـاي فضـایی  نابرابري
آذربایجان با اسـتفاده از مـدل ویکـور پرداختـه      منطقۀ

شهرسـتان   47دهد که از مجموع است. نتایج نشان می
ــی   ــورد بررس ــوردار،   12م ــامال برخ ــتان ک  14شهرس

 9سبتا برخـوردار،  شهرستان ن 11شهرستان برخوردار، 
رستان کـامال نـابرخوردار   شه 2شهرستان نابرخوردار و 

 منطقـۀ هـاي کـالن  باشـند؛ همچنـین بـین اسـتان    می
ــتان     ــب در اس ــه ترتی ــابرابر ب ــترین ن ــان بیش آذربایج

ــا میــانیگن امتیــاز ویکــور   ، 231/0آذربایجــان غربــی ب
جـان شـرقی بـا امتیـاز     و آذربای 117/0اردبیل با امتیاز 

) در 1395( .روســـــتایی و همکـــــاران  است 098/0
هـاي فضـایی در شـهر میانـدوآب     اي به نابرابري مطالعه

هـاي  دهد که بلوكاند. نتایج پژوهش نشان میپرداخته
هـاي  شهري میاندآب به لحاظ برخـورداري از شـاخص  

هـاي متفـاوتی   اجتماعی، اقتصادي و کالبدي در طیـف 
ي از هـاي شـهر  اي که نصـف بلـوك  قرار دارند، به گونه

هاي محروم تشکیل شده است که نشـان دهنـد   خوشه
 دوگانگی در فضـاي شـهري است.سـامري و همکـاران    

هـاي  اي با عنـوان تبیـین نـابرابري   ) در مطالعه1394(
آموزشی به منظور آمـایش   آموزشی و ارائه مدل توسعۀ

ــه عــدالت آموزشــی مــورد شناســی: منــاطق   و نیــل ب
ــا هــدف تبــین  -آموزشــی اســتان آذربایجــان غربــی ب
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هاي اسـتان آذربایجـان   هاي آموزشی شهرستاننابرابري
هاي آموزشـی انجـام   غربی با استفاده از تحلیل شاخص

بندي مناطق با مـدل تاپسـیس   گرفته است. نتایج رتبه
د که بین مناطق آموزشی اسـتان نـابرابري   دهنشان می

منطقه بوکان برخوردارترین و اي که وجود دارد به گونه
تـرین منـاطق از لحـاظ    صوماي برادست محروم منطقۀ

) در 1394( هــاي آموزشــی هســتند.اکبري  شــاخص
هــاي آموزشــی در  اي بــه نــابرابري شــاخص   مقالــه

ده هاي استان کهگیلویه و بویراحمد با اسـتفا شهرستان
هاي ضریب ویژگی نماگر آموزشی به کمک روش 24از 

اهـام پرداختـه اسـت. نتـایج نشـان      گرانو تکنیک مـک 
هاي استان از دهد که نابرابري زیادي بین شهرستان می

اي کـه  هاي آموزشی وجود دارد به گونـه لحاظ شاخص
ــا ضــریب ویژگــی   از نظــر  4999شهرســتان یاســوج ب

ان لنـده رتبـه آخـر    برخورداري در رتبه اول و شهرسـت 
گراناهـام نشـان   همچنین تکنیک مک است، قرار گرفته

 یاسـوج بـا شـاخص ترکیبـی    از آن دارد که شهرسـتان  
نخست استان و لنده در رتبـه دوازدهـم    در رتبۀ 4,89

ــان ــرار دارد.ام ــور و همکــارانق ــه بررســی 1390( پ ) ب
هاي اسـتان خوزسـتان از نظـر    یافتگی شهرستانتوسعه

زشی بـا اسـتفاده از روش تاکسـونومی    هاي آموشاخص
 8اند. در ایـن پـژوهش، بـا اسـتفاده از     عددي پرداخته

یـافتگی در    تغیر آموزشـی بـه تعیـین درجـه توسـعه     م
هاي استان خوزسـتان در بـازه زمـانی    سطح شهرستان

دهـد، بـر   اند. نتـایج نشـان مـی   پرداخته 1379-1389
هاي شهرستان 1379هاي آموزشی سال اساس شاخص

عنـوان برخــوردارترین و   ترتیــب بـه  میدیـه و اهـواز بـه   ا
هرسـتان  ش 1389هـا و در سـال   محرومترین شهرستان

  توسـعه عنـوان   ترتیـب بـه   مسجد سلیمان و رامهرمز به
ــه ــرین و محــرومیافت ــرین شهرســتانت ــتان ت ــاي اس ه

 همکاران و اصلشوند.محمدزادهخوزستان محسوب می
 هـاي شـاخص  بنديرتبه عنوان با پژوهشی در) 1389(

 رـظـ ـــن در بـا  تهران شهر مختلف مناطق شهري رفاه
 بـا  و شهري سالمت و توسعه کالن هايشاخص گرفتن

 بـه  هـا داده پوششـی  تحلیل ریاضی تکنیک از استفاده
 شـهر  هـاي شـاخص  و شـهري  سالمت تبیین و بررسی

 هـتوسع مناسب بسترهاي منظر، این از و پرداخته سالم

 به پژوهش این در. اندنموده تحلیل را شهري سالمت و
ــب ــاطق ترتی ــاالترین 2 و 6 ،3 ،1 من ــطح ب ــ س  اهـرف

 ،17 قـــ مناط و انـد داده اختصـاص  خود به را ريـشه
 .دارند قرار رفاه حـــــسط ترینپایین در 19 و 16 ،18

اي با عنوان ) در مطالعه2005( و همکاران 1نستور لوپز
به چالش آمـوزش   عدالت اجتماعی و نابرابري آموزشی

انـد کـه در ایـن    و پرورش در آمریکاي التین پرداختـه 
هایی که براي هاي اجتماعی و برنامهتحقیق به سیاست

تغییــر در فراینــد آموزشــی بــا هــدف بهبــود وضــعیت 
اجتماعی و مسائل اجتماعی جامعه ارتقا یابـد و امکـان   

هـاي جامعـه   ارتقاي کیفیت آموزشی بـراي همـه قشـر   
بررسی شده و مورد مطالعه قـرار گرفتـه    صورت گیرد،

ي تحـت  ) بـا مطالعـه  2010( نو همکارا 2فلیشر است.
ــوان ــرمایه انســان عن ــابرابري  س ــد اقتصــادي و ن ی، رش
گـذاري  اي چین به این نتیجه رسیدند که سرمایه ناحیه

توانـد در  ها و توجه به سرمایه انسانی مـی ساختدر زیر
منـاطق شـرقی چـین    اي موثر باشـد در  توسعه منطقه

منطقـه  هـا باعـث توسـعۀ    گذاري در زیرساختسرمایه
یافتـه،  که در مناطق داخلی کمتر توسـعه شده در حالی

هـاي   وري بـه کـاهش نـابرابري   بهـره  آموزش در زمینه
  اي منجر شده است.منطقه

  
  تحقیقروش 

گـذاري بـه عنـوان یـک     از لحاظ هدف این پژوهش
شناســی بــه شــیوه مطالعــه کــاربردي و از لحــاظ روش

ــه انجــام رســیده اســت. جهــت   -توصــیفی ــی ب تحلیل
 هـاي توسـعۀ  اهداف پژوهش ابتدا شـاخص دستیابی به 

آمـاري   نامۀهـاي مربـوط بـه آنهـا از سـال     ادهپایدار و د
اســتانداري گلســتان و اطالعــات تکمیلــی از     1392

ریزي و آمار گردآوري شده است و سپس معاونت برنامه
هـاي آنتروپـی نسـبی و ضـریب     با اسـتفاده از تکنیـک  

هـاي  جینی براي شناسایی وضـعیت پـراکنش شـاخص   
هاي استان گلستان، مدل ویکـور  جمعیت در شهرستان

هاي استان بـر اسـاس   بندي شهرستانو ساو براي رتبه
ســعه و آزمــون هــاي تومیــزان برخــورداري از شــاخص

                                                             
1. Nestor Lopez 
2. Fleisher 
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 بینـی بـراي پـیش   SPSS1افـزار اسپیرمن در قالـب نـرم  
هاي پـژوهش   بستگی از سوي شاخصفرایندضریب هم

اي مبتنـی بـر دو   استفاده شـده اسـت. روش کتابخانـه   
خوانی و اسـتخراج مطالـب مـورد    محور ذیل است: متن

اي، اسـنادي و  نیاز بر پایه اسـتفاده از منـابع کتابخانـه   
هـا و  دیجیتالی مرتبط با موضوع تحقیق اعـم از کتـاب  

ورد تحقیـق،  آثار افراد صاحبنظر در ارتباط با موضوع م
پژوهشـی   -مقاالت و مطالب مندرج در مجالت علمـی 

هاي اینترنتی. اسـتفاده  یا قابل دسترس از طریق سایت
هـا و  ها و آرشیوهاي اطالعاتی سـازمان از برخی گزارش
را  تواننـد نیـاز اطالعـاتی ایـن پـژوهش     اداراتی که مـی 

  تغذیه کنند.
اي از اطالعات است که شرایط مجموعه 2هاشاخص

هـاي  بنـدي اطالعـات در حـوزه   هر جامعه را بـا درجـه  
دهد که ممکـن اسـت   مختلف زندگی انسانی نشان می

 -هاي مختلف با توجـه بـه شـرایط اقتصـادي    در کشور
). یکـی از  75:1385 (شکرگزار، اجتماعی متفاوت باشد

و هـاي اساسـی بـراي شناسـایی منـاطق محـروم       شیوه
موزشـی در  هـاي آ  ارزیابی عملکرد و موفقیـت سیسـتم  

هـاي  هـا و نقـایص اسـتفاده از شـاخص    پوشاندن ضعف
). Jhingran & Sankar, 2010:1( آموزشــی اســت

هـاي  هـایی کـه سیسـتم   هاي آموزشی یـا داده  شاخص
آموزشی بـراي تعریـف، توصـیف، تحلیـل، مشـروعیت      

دهنـد،  بخشی و پایش خویش مورد اسـتفاده قـرار مـی   
ــزار ســودمن  ــل مشــکالت آموزشــی   اب و دي در تحلی

 ,Louzano( هـاي آموزشـی اسـت   گیري سیاست شکل

ــژوهش از  2001:2 ــن پ ــی   22). در ای ــاخص آموزش ش
نسـبت دبسـتان بـه     شرح ذیل استفاده شـده اسـت:   به

نسـبت کـالس دبسـتان بـه      X2آموزان ابتـدایی،   دانش
 X4ها، تعــداد آموزشــگاه X3دانــش آمــوزان ابتــدایی، 

ــا ــبت کارکنـ ــه  نسـ ــی و اداري بـ ــري، آموزشـ ن دفتـ
 تعـداد سـالن نمـایش،    X5آموزان دوره ابتدایی،  دانش

X6 شده پا هاي بر تعداد نمایشگاه،  X7  نسبت مدرسۀ
ــش  ــه دان ــایی ب ــایی،  راهنم ــوزان راهنم ــداد  X8آم تع

                                                             
1. Statistical package for social science 

پژوهش و صـحت روایـی آنهـا بـر     شده در  هاي استفادهمعیارها و شاخص - 2
  هاي گذشته است.ها در پژوهشمبناي تعدد کاربرد و استفاده از این شاخص

تعداد کارکنان آموزشـی   X9 هاي پرورش فکري، کانون
تعـداد   X11، تعداد کارکنـان آموزشـی مـرد     X10،زن

 X13آمـوز پسـر،   تعداد دانش X12آموزان دختر، دانش
 X15تعـداد باسـوادان زن،    X14تعداد باسوادان مـرد،  

تعـداد   X16 هـا، هـاي موجـود در کتابخانـه   کتاب تعداد
هاي موجود در کانون پرورش فکـري کودکـان و   کتاب

هـاي عمـومی،   تعـداد اعضـاء کتابخانـه    X17نوجوانان، 
X18   آمـوزان دوره راهنمـایی،    نسبت کالس بـه دانـش
X19 ــا ــه نســبت کارکن ن آموزشــی، دفتــري و اداري ب
دبیرستان و پـیش  نسبت  X20آموزان راهنمایی، دانش

دانشگاهی، بیرستان و پیشآموزان ددانشگاهی به دانش
X21    دانشـگاهی بـه   پـیش نسبت کـالس دبیرسـتان و
نسـبت   X22آموزان متوسطه و پیش دانشـگاهی،  دانش

آمـوزان  دفتـري و اداري بـه دانـش    کارکنان آموزشـی، 
ــیش ــاران،  متوســطه و پ ــتایی و همک دانشگاهی(روس

ــامري و  – 72:1394اکبـــــــري، – 76:1395 ســـــ
 : 92 پــور و همکــارن، انامــ –112:1394همکــاران،

  ).85:1395 نسب و همکاران،رخشانی -1390
، ایـن روش : 3Saw سـاده  جمـع مـوزون  تکنیـک  

. ایـن  گیـري چنـدمعیاره اسـت   ترین روش تصمیم ساده
توسط هوانگ و یـون ارائـه شـده     1981روش در سال 

روش کـه بــا نـام روش ترکیــب خطــی   اسـت. در ایــن  
مقیـاس کـردن   شود، پس از بیدار نیز شناخته می وزن

ماتریس تصمیم، با اسـتفاده از ضـرایب وزنـی معیارهـا     
 دسـت دار به مقیاس شده وزنگیري بیماتریس تصمیم

یس، امتیـاز هـر گزینـه    آمده و با توجـه بـه ایـن مـاتر    
ي هـا از ویژگـی ). 61: 1389شود (عطایی، محاسبه می

گسـترده از آن   اصلی این تکنیک که موجـب اسـتفادة  
گیـري،  تصـمیم  هـاي شده است، لحاظ نمودن شـاخص 

ثیرات مثبـت و منفـی و سـادگی    قابلیت وارد کردن تـأ 
  روش کار مدل است.
: VIKOR4گیــري چنــدمعیاره تکنیــک تصــمیم

Vikor گیري چند معیاره بـراي حـل   یک روش تصمیم
ــا معیــاریــک مســئله تصــمیم هــاي گیــري گسســته ب

هاي واحد )147: 1398 (معمري و همکاران، نامتناسب
                                                             
3. Simple Additive Weighting 
4. Multi-criteria optimization and compromise 
solution 
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و  1چیوپروکـو وگیري مختلف و متعـارض توسـط ا  اندازه
). ایـن  171: 1386، (امیـري  ایجاد شـده اسـت   2تزنگ

هــاي شــده از گزینــه بنـدي روش یـک مجموعــۀ رتبــه 
هـاي متضــاد تعیــین  موجـود را بــا توجـه بــه شــاخص  

ها بر اسـاس ایـن   بندي گزینهکه رتبهطوريکند. به می
گیرد. این جواب سازشی یک شـاخص  هدف صورت می

اسـاس نزدیکـی بـه جـواب      بر را معیارهدي چندبنرتبه
 Vikorسـازد. هـدف اصـلی تکنیـک      مطرح میآل ایده

ص اسـت.  ال هـر شـاخ  نزدیکی بیشتر بـه جـواب ایـده   
براي حل مسائلی با خصوصـیت توافـق    Vikorتکنیک 

زاده و اصـغري ( اسـت ي حل ناسازگاري قابل قبـول  برا
یـر، اسـتفاده از   هـاي اخ در سال). 34: 1390همکاران، 

آن بــه عنــوان یــک روش حــل  روش ویکــور و توســعۀ
گیـري چنـد معیـاره، مـورد     جدید براي مسائل تصمیم
توان براي از این روش میت. توجه بسیار قرار گرفته اس

هـاي مختلـف بـر اسـاس معیارهـاي      بندي گزینـه  رتبه
برد در هـاي پرکـار  و یکی از مـدل  مختلف استفاده کرد

(پویــا و  برتــر اســت گیــري و انتخــاب گزینــۀتصــمیم
  ).11: 1393 زوارم،علیزاده

 1974روش آنتروپی در سـال   :روش آنتروپی شانون
ــانون و و ــط ش ــ توس ــده اس ــه ش ــور ارائ ــی ی ت. آنتروپ

مقدار عدم اطمینان در یک توزیـع احتمـال    کنندة بیان
پیوسته است. اساس این روش بر این پایه استوار اسـت  

ر یـک شـاخص بیشـتر    که هر چه پراکندگی در مقـادی 
. زمـانی کـه   باشد، آن شـاخص اهمیـت بیشـتري دارد   

گیـري بـه طـور کامـل     هاي یک مـاتریس تصـمیم  داده
با توجه به ایـن   ده بخواهگیرندمشخص باشد و تصمیم

ــن هــا، اوزان شــاخصداده هــا را محاســبه نمایــد، از ای
هـا اسـتفاده   دهی به شاخصنتواند براي وزتکنیک می

  ).55: 1389، عطایینماید (
  

  و قلمرو پژوهشمحدوده 
کیلـومتر مربـع،    20438استان گلستان با مساحت 

در بـین   21درصد از کل مساحت کشـور و رتبـه    3/1
ها است، تراکم نسـبی جمعیـت اسـتان در سـال     استان

                                                             
1. Opricovic 
2. Tezeng 

ــادل  1392 ــه     87مع ــوده ک ــع ب ــر در کیلومترمرب نف
تپـه بـا    نفر و شهرستان مراوه 286شهرستان گرگان با 

ترین تراکم نسـبی جمعیـت را   نفر باالترین و پایین 17
 2دقیقـه و   30درجـه و   36این استان بـین   اند.داشته

انیه عرض شـمالی و  ث 6دقیقه و  7درجه و  38ثانیه تا 
 4دقیقـه و   21درجـه و   56دقیقه تـا   51درجه و  53

النهـار گرینـویچ و در بخـش    ثانیه طول شرقی از نصـف 
شمالی کشور واقع شده است. اسـتان گلسـتان از نظـر    

اساس آخرین تقسیمات کشـوري  بر تقسیمات کشوري
بخــش،  27شهرســتان،  14متشــکل از  1392درســال 

 47آبـادي مسـکونی و    1008دهسـتان،   60شهر،  25
آمـاري اسـتان   نامۀ (سـال  باشـد آبادي غیر مسکونی می

  ).13: 1392 گلستان،
  

  بحث اصلی
هاي توزیع فضایی جمعیت به منظور تحلیل ویژگی

نسبی  شهرستان استان گلستان از مدل آنتروپی 14در 
تـوان بـه   استفاده شده است. با استفاده از این مدل می

هـا  جمعیت و تعـداد شـهر  میزان تعادل فضایی استقرار 
 بردو ملی پیاي در سطح شبکۀ شهري، استانی، منطقه

). ضـریب آنتروپـی   295:1394 ،نیـا و همکـاران  توکلی(
قدار آن به یـک  اي بین صفر و یک دارد. هر چه مدامنه

 فضـایی  تعـادل در توزیـع   دهنـدة نزدیکتر باشد نشـان 
). در واقـع ایـن مـدل    Tsai, 2005:145( جمعیت است

تعادل، شاخص جمعیـت در   تعادل یا عدم دهندةنشان
هــاي اســتان مــورد مطالعــه اســت. ضــریب شهرســتان

اسـتان   دست آمده بـراي پـراکنش جمعیـت   هآنتروپی ب
توجه به این مقـدار،  ) است. با 8877/0(میزان  گلستان

تا به یک است نشان دهنده تعـادل نسـب   عددي نزدیک
هـاي  شهرسـتان  کامل در توزیع فضایی جمعیت اسـت. 

گرگان و گنبـد از نظـر جمعیـت در رتبـه اول و دوم و     
 14و  13و بنـدرگز در رتبـه    تپـه مـراوه هاي شهرستان

) توزیـع فضـایی جمعیـت را در    1جـدول (  قرار دادنـد. 
هاي استان یـا اسـتفاده از تکنیـک آنتروپـی     شهرستان
  دهد. نشان می
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  هاي استان گلستانتوزیع فضایی جمعیت در شهرستان: 1 جدول
PiLnPi  LnPi  Pi شهرستان  جمعیت 

  آزادشهر  96767 0,0516411  - 2,963437  -0,153035
 قالآق  124185 0,0698841  -2,660917  - 0,185956
 بندرگز  46315 0,0260634  - 3,647224  -0,095059
 ترکمن  72803 0,0409693  -3,194933  -0,130894
 رامیان  85324 0,0480154  - 3,036234  - 0,145786
 آبادعلی  132757 0,0747079  - 2,594146  -0,193805
 کردکوي  70244 0,0395292  -3,230715  -0,127708
 کالله  110473 0,0621678  -2,777919  - 0,172697
 گرگان  462455 0,2602427  -1,34614  -0,350323
 گنبد  325789 0,1833351  - 1,69644  -0,311017
 مینودشت  75659 0,0425765  - 3,156453  -0,134391
 تپهمراوه  55821 0,0314128  -3,46054  -0,108705
 گمیشان  63447 0,0357043  -3,332485  -0,118984
  گالیکش  59975 0,0337504  - 3,388762  -0,114372
 جمع  1777014 0  - 40,48637  -2,342732

  1396منبع: محاسبات نگارندگان 
  

  
  )1396 هاي پژوهشیافته ؛منبع. (هاي استان گلستانبندي جمعیتی شهرستانرتبه: 1 شکل

  
گیـري  بـراي انـدازه   يدیگـر  تکنیـک ضریب جینی 

بـراي  توزیع فضایی جمعیت در نواحی مختلـف اسـت.   
تـر توزیـع جمعیـت، از ایـن مـدل نیـز       شناخت دقیـق 

روپـی اسـتفاده شـد. ایـن ضـریب      متناظر بـا مـدل آنت  
هـاي جینـی بـاال     اي بین صفر و یک دارد. ضریب دامنه

کـه تـراکم جمعیـت در    ) به این معناست 1(نزدیک به 
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) و ضــریب جینــی ادلعــتوزیــع نامتنــواحی باالســت (
 نـواحی نزدیک به صفر به این معناست که جمعیت در 

اي توزیع شده اسـت. ضـریب جینـی    صورت عادالنهبه 
برابـر بـا صـفر اسـت کـه       1392دست آمده در سال به

هـاي  دهد توزیع جمعیت در سطح شهرسـتان نشان می
نتایج در جدول  استان گلستان به صورت متعادل است.

  ) آمده است.2(

  
  هاي استان گلستان بر اساس ضریب جینیوزیع فضایی جمعیت در شهرستان: ت2 جدول

Xi-Yi X  Y (هکتار ) شهرستان  جمعیت مساحت 
  آزادشهر  96767 7487,2  0,1015681 0,0516411  0,049927
 قالآق  124185 5217,63  0,0707801 0,0698841  0,000896
 بندرگز  46315 3123,9  0,0423775 0,0260634  0,0163141
 ترکمن  72803 4129,1  0,0560136 0,0409693  0,0150443
 رامیان  85324 7378  0,1000876 0,0480154  0,0520714
 آبادعلی  132757 1911,6  0,0259319 0,0747079  - 0,048776

 کردکوي  70244 9481,8  0,128626 0,0395292  0,0890967
 کالله  110473 4317,52  0,0585696 0,0621678  -0,003589
 گرگان  462455 8116,15  0,1101002 0,2602427  -0,150143
 گنبد  325789 3250,71  0,0440977 0,1833351  -0,139237

 مینودشت  75659 9466,1  0,128413 0,0425765  0,0858365
 تپهمراوه  55821 3432,1  0,0465584 0,0314128  0,0151456

 گمیشان  63447 12,85  0,0001743 0,0357043  - 0,03553
  گالیکش  59975 6391,4  0,086703 0,0337504  0,0529525

 جمع  1777014 43716,06  1  1  0
  1396 منبع: محاسبات نگارندگان

  
مـان بـه   ززمانی که از چندین شاخص به طـور هـم  

شـود،  اي اسـتفاده مـی  لهمنظور تحلیل و ارزیابی مسـئ 
ــن   ــد ای الزم اســت از روشــی اســتفاده شــود کــه بتوان

ها را به صورت ترکیبی با هم مورد استفاده قرار شاخص
اي گونـه دهد بهاي که دست مینهایت نتیجهداده و در 

هاي را با همدیگر مـورد  نهباشد که بتوان به راحتی گزی
چنـدمعیاره  گیري  هاي تصمیمقرار داد. تکنیک مقایسه

سـبب در ایـن    داراي این ویژگـی هسـتند. بـه همـین    
ي ویکـور و روش مجمـوع سـاده    هـا مطالعه از تکنیـک 
اي وضـعیت  و ارزیـابی مقایسـه   بنديوزنی جهت سطح

هـاي اسـتان   هـاي آموزشـی شهرسـتان   شاخص توسعۀ
بنـدي  در این پژوهش بـراي سـطح   استفاده شده است.

 22توسـعه در سـطح اسـتان گلسـتان از      هـاي شاخص
 در .گردیـده اسـت  اسـتفاده   آموزشیشاخص در بخش 

نیاز با استفاده از روش نورم بـراي   هاي موردابتدا متغیر
از  Sawبی مقیاس شده و براي تکنیک  Vikor تکنیک

ی اسـتفاده گردیـد. پـس از    مقیاس سازي خطروش بی
ا از روش آنتروپـی شـانون بـراي    هسازي دادهمقیاسبی

هـا در  وزن شـاخص  .ها استفاده شده استدهی آنوزن
  .آمده است 3جدول 

ها بـا اسـتفاده از تکنیـک    دهی شاخصپس از وزن
Vikor  وSaw هاي ایـن  بندي شهرستاناقدام به دسته

 Vikorهـا بـر اسـاس مـدل     استان شده است که یافته
دهد که شهرستان گرگان بـا ضـریب توسـعه    نشان می

رتبه یک را در بین چهـارده شهرسـتان اسـتان     0,725
تپه رتبۀ چهـارده یعنـی   باشد و شهرستان مراوهدارا می

آخر را به خـود اختصـاص داده اسـت. بـر همـین       رتبه
هـاي  یـافتگی شهرسـتان  بندي سطح توسعهاساس رتبه

دهـد،  استان گلستان بر اساس مدل ویکـور نشـان مـی   
آبــاد و آزادشــهر هــاي گرگــان، گنبــد، علــیشهرســتان

قـال،  هـاي آق یافتگی و شهرستانبیشترین سطح توسعه
توسـعه   تپه کمتـرین سـطح  گالیکش، گمیشان و مراوه
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اند. مدل دیگري کـه در ایـن پـژوهش    یافتگی را داشته
-باشد. سطحمی Sawمورد استفاده قرار گرفت تکنیک 

دهـد کـه   هاي حاصل از این تکنیک نیز نشان میبندي
به عنوان رتبه یـک و   0,682شهرستان گرگان با امتیاز 

در رتبه چهـاردهم   0,021تپه با امتیاز شهرستان مراوه

ها را بـر اسـاس   بندي) رتبه4( است. جدولقرار گرفته 
هـاي  دهد. در شکلهاي استفاده شده نشان میتکنیک

ــه 4و  3 ــاخصوضــعیت رتب ــدي ش ــی بن ــاي آموزش ه
  صورت فضایی نمایش داده شده است. به

  
  با استفاده از آنتروپی شانون مورد مطالعه هايشاخص: وزن 3 جدول

یف
رد

  

وزن   عنوان شاخص
یف  شاخص

رد
  

وزن   عنوان شاخص
  شاخص

  0,0299  هاي موجود در کانون پرورشتعداد کتاب  16  0,0153  نسبت دبستان به دانش آموزان ابتدایی  1
  0,0329  هاي عمومیتعداد اعضاء کتابخانه  17  0,0167  نسبت کالس دبستان به دانش آموزان ابتدایی  2
  0,0344  نسبت کالس به دانش آموزان دوره راهنمایی  18  0,0119  هاتعداد آموزشگاه  3

نسبت کارکنان دفتري، آموزشی و اداري به دانش   4
نسبت کارکنان آموزشی، دفتري و اداري به دانش   19  0,0766  آموزان دوره ابتدایی

  0,0437  آموزان راهنمایی

دانش آموزان نسبت دبیرستان و پیش دانشگاهی به   20  0,099  تعداد سالن نمایش  5
  0,0332  دبیرستان و پیش دانشگاهی

نسبت کالس دبیرستان و پیش دانشگاهی به دانش   6
  0,0252  هاي موجود در کتابخانهتعداد کتاب  21  0,0835  آموزان متوسطه و پیش دانشگاهی

اداري به دانش نسبت کارکنان آموزشی، دفتري و   22  0,0122  نسبت مدرسه راهنمایی به دانش آموزان راهنمایی  7
  0,03578  آموزان متوسطه و پیش دانشگاهی

  0,0268  تعداد نمایشگاه  23  0,0522  تعداد کانون پروش فکري  8
  0,1191  تعداد باسوادان زن  24  0,0161  تعداد کارکنان اموزشی زن  9
  0,0211  تعداد باسوادان مرد  25  0,0083  تعداد کارکنان آموزشی مرد  10
  0,0155  آموز پسرتعداد دانش  26  0,0136  دختراموز تعداد دانش  11

  1396 منبع: محاسبات نگارندگان
  

  گیريهاي تصمیمهاي استان گلستان بر اساس تکنیکبندي شهرستانرتبه :4 جدول

  شهرستان
  جمعیت

  شهرستان
Vikor  

  شهرستان
SAW  

ضریب   رتبه  ضریب توسعه  رتبه  جمعیت
  رتبه  توسعه

  1  0,682 گرگان  1  0,725 گرگان 1 462455 گرگان
  2  0,593 گنبد   2  0,432 گنبد 2 325789 گنبد 
  3  0,527 آزادشهر  3  0,327 علی آباد 6 91767 آزادشهر

  4  0,435 علی آباد  4  0,310 آزادشهر 3 132757 علی آباد 
  5  0,418 مینودشت  5  0,299 ترکمن 8 75659 مینودشت

  6  0,329 رامیان  6  0,246 مینودشت 5 110473 کالله
  7  0,287 کالله  7  0,219 رامیان 7 85324 رامیان
  8  0,198 ترکمن  8  0,179 کالله 9 72803 ترکمن
  9  0,127 آق قال  9  0,183 کردکوي 10 70244 کردکوي
  10  0,097 کردکوي  10  0,097 بندرگز 4 124185 آق قال
  11  0,084 بندر گز  11  0,082 آق قال 14 46315 بندر گز
  12  0,071 گمیشان  12  0,079 گالیکش 11 63447 گمیشان
  13  0,058 گالیکش  13  0,046 گمیشان 12 59975 گالیکش
  14  0,021 مراوه تپه  14  0,016 مراوه تپه 13 55821 مراوه تپه

  منبع: محاسبات نگارندگان
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  Vikorهاي آموزشی در سطح استان گلستان با تکنیک توزیع فضایی شاخص :2 شکل

  

  
  Sawموزشی در استان گلستان با تکنیک آهاي فضایی شاخص: توزیع 3 شکل

  
و  Vikorآمـده، در مـدل   دسـت با توجه به نتایج به

Saw هـاي اول و  هاي گرگان و گنبد در رتبهشهرستان
آموزشـی مناسـبی    هايشاخصاند و از گرفته دوم قرار

ــتان   ــین شهرس ــد، همچن ــان،  برخوردارن ــاي گمیش ه
ــراوه در  Sawو  Vikorتپـــه در مـــدل گـــالیکش و مـ

هاي دوازدهم، سیزدهم و چهـاردهم قـرار دارنـد و     رتبه

طلبند.  آموزشی را می هايشاخصلزوم توجه در زمینه 
هـا از  هاي حاصل از وضعیت شهرستانبا توجه به یافته

سطح اسـتان، تفـاوت    لحاظ توسعه یافتگی آموزشی در
هـاي  بر اسـاس شـاخص   آنها آشکاري در درجه توسعۀ
اي و کاهش نـابرابري منطقـه   مورد مطالعه وجود دارد. 

ریـزي  ریزي کشور و دوري از برنامـه اصالح نظام برنامه
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هـاي متعـادل و متـوازن در    بخشی و پیروي از سیاست
هاي برابر براي منابع در تمـام   ایجاد دسترسی و فرصت

 ۀ پـژوهش بـا توجـه   در ادام هاي استان است.شهرستان
بــه ارزیــابی  Vikor مــدل بــه رتبــۀ جمعیتــی و رتبــۀ

ــۀ   ــی و رتب ــۀ جمعیت ــین رتب ــی  همبســتگی ب دسترس

 با اسـتفاده از تکنیـک اسـپیرمن    آموزشیهاي شاخص
ــد  ــه ش ــتپرداخت ــدول( .ه اس ــریب  5ج ــبۀ ض ) محاس

 Vikorجمعیتی و رتبـه   همبستگی اسپیرمن بین رتبۀ
  دهد.را نشان می

  
  Vikorریب همبستگی اسپیرمن بین رتبۀ جمعیتی و رتبهض محاسبۀ :5 جدول

  Vikor  D D2رتبه   رتبه جمعیتی  هاشهرستان
  0 0  1 1 گرگان
  0 0  2 2 گنبد

  6 3  3 6 آزادشهر
  1 - 1  4 3 علی آباد
  9 - 3  5 8 مینودشت

  1 - 1  6 5 کالله
  0 0  7 7 رامیان
  1 1  8 9 ترکمن

  1 1  9 10 کردکوي
  36 -6  10 4 قالآق 

  9 3  11 14 بندر گز
  1 - 1  12 11 گمیشان
  1 - 1  13 12 گالیکش
  1 - 1  14 13 مراوه تپه

  1396 منبع: محاسبات نگارندگان
  

 دهد همبستگی رتبۀرمن نشان میینتایج مدل اسپ
آموزشـی در   هـاي شاخصجمعیتی و رتبه دسترسی به 

) 0,9217(Sawو در مــــدل ) Vikor)0,8593مـــدل  
دست آمـده نشـانگر آن اسـت کـه     هاست. همبستگی ب

آموزشی بر اسـاس تعـداد جمعیـت     هايشاخصتوزیع 
صورت نگرفته است. با توجه به نتایج این مدل، تنها در 

هـاي اول  هاي که به لحاظ جمعیتی در رتبـه شهرستان
بـاد) توزیـع   آاند( گرگان، گنبد، علـی رار گرفتهتا سوم ق
دهد میآموزشی وضعیت مناسبی را نشان  هايشاخص

مـدل   تـی بـا رتبـۀ   جمعی ها رتبـۀ و در سایر شهرستان
Vikor داري را شاهد استفاصله معنی .  

  
  هاپیشنهاد و  گیرينتیجه

ــاخص  ــی از ش ــاي اسایک ــطح  ه ــنجش س ــی س س
یافتگی جوامع انسانی میزان دسترسـی مناسـب    توسعه

ـ   هـاي آموزشـی  شاخصبه  ی و کیفـی در  از لحـاظ کم

هاي شـهري و روسـتایی بـه صـورت     گاهسطح سکونت
 هــاي توســعۀ. در ایــن پــژوهش نــابرابرياســتبهینــه 
 14هاي آموزشـی در سـطح   اي به لحاظ شاخصمنطقه

مورد بررسی و ارزیـابی قـرار    شهرستان استان گلستان
ها بـا  گرفت. بدین منظور ابتدا رتبه جمعیتی شهرستان

 نسـبی و ضـریب جینـی    آنتروپـی هاي استفاده از مدل
عیـت  متوزیع فضـایی ج اساس محاسبه گردید که براین

ن بـه صـورت   هـاي اسـتان گلسـتا   در سطح شهرسـتان 
. سـپس بـا اسـتفاده از تکنیـک     متعادل و مناسب است

گانه آموزشی تعیین  22ها آنتروپی شانون وزن شاخص
و  Vikorگیـري از تکنیـک   گردید . پس از آن بـا بهـره  

Saw بـه   هـا بـه لحـاظ دسترسـی    بندي شهرستان رتبه
یج نشـان داد کـه   خدمات آموزشی مشخص گردید. نتا

آباد  علی ،هاي گرگان، گنبدتکنیک شهرستان دو در هر
هارم را به خود اختصـاص  هاي اول تا چشهر رتبهو آزاد
مـده از هـر   آاساس نتایج به دسـت  اند؛ همچنین برداده
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-یشان و مـراوه گالیکش، گمهاي دو تکنیک، شهرستان
هاي انتهایی در آموزشی در رده هايشاخصتپه از نظر 

انــد و جــزء هــاي اســتان قــرار گرفتــهبــین شهرســتان
شوند. در ادامه ایـن   میهاي محروم محسوب شهرستان

اساس ضـریب همبسـتگی اسـپیرمن رتبـه     پژوهش، بر
هـاي  ها با رتبـه حاصـل از تکنیـک   جمعیتی شهرستان

Vikor  وSaw  مــورد مقایســه قــرار گرفــت کــه نتــایج
حـاکی از   Sawو  Vikorآمده در مورد تکنیـک  دست هب

آموزشـی بـر اسـاس     هـاي شـاخص آن است که توزیع 
تعداد جمعیت صورت نگرفته است. شهرسـتان گرگـان   

رفت، به عنـوان مرکـز اسـتان    طور که انتظار می همان
هـا  شهرستان ستان، در تحلیل نهایی وضعیت توسعۀگل
در رتبۀ اول و سطح یک  آموزشیهاي لحاظ شاخص به

بنـدي مسـائل   جمـع یافتگی قرار گرفتـه اسـت.    توسعه
کــه توســعه و حــذف و تعــدیل    گویــاي آن اســت  

معنی واقعی در گرو پـرداختن  موزشی به آهاي  نابرابري
و در ایـن   به مسئله پخشایش امکانات و جمعیت اسـت 

رد نظر داف مویابی به اههایی قادر به دستمیان برنامه
 آغاز آنها پرداختن بـه رشـد و توسـعۀ    هستند که نقطۀ

مناطق محروم اسـت تـا از ایـن طریـق تـا حـدودي از       
موزشی استان کاسته شـود. در مطالعـات   آهاي نابرابري

هاي جمعیتـی اهمیـت   ي فضایی جایگاه بحثریزبرنامه
 کـه در ایـن پـژوهش   . البته با توجه به ایناي داردویژه
هـاي  بین توزیع جمعیت و نابرابري شهرستان رابطۀ نیز

کـه  ررسی قرار گرفتـه اسـت و از آنجـایی   استان مورد ب
پایـدار و   به عنوان محور حرکت به سوي توسـعۀ  انسان

نـده بـدین جهـت    نقش اصلی را ایفـا نمو  ،ایجاد تعادل
مسـتقیم  جمعیت به عنوان سنجۀ اصلی، بـه شـکل غیر  

هـاي  صنوعی مجتمـع هاي محیطی و ممجموع پتانسیل
خــود مــنعکس ســاخته و امکــان  زیســتی را در چهــرة

 سـازد. بررسی تطبیقی میـزان نـابرابري را مقـدور مـی    
توزیـع مناسـب    تـوان داد: شنهاداتی به این شرح میپی

امکانات و خدمات آموزشی با توجه بـه جمعیـت نقـاط    
آموزان، گامی ویژه جمعیت دانشختلف جغرافیایی، بهم

اي و تحقـق  ي کـاهش نـابرابري منطقـه   مهم در راسـتا 
هاي آموزشی در سطح عدالت فضایی در توزیع شاخص

است. الزم به ذکر اسـت   هاي استان گلستانشهرستان
هاي آتی اولویت را به مناطقی داد که در ریزي در برنامه

هـاي آموزشـی در سـطوح    زمینه برخورداري از شاخص
زم جهـت  ریـزي و تـالش ال  برنامـه پایین توسعه است. 

ها و امکانات آموزشی متناسب با حجـم و  گسترش فضا
  .هاتراکم جمعیتی شهرستان
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Examine the spatial distribution of urban-rural sustainable development with an 
emphasis on educational indicators across the province 

 
 

Abstract 
The present study aimed to investigate spatial inequality based on educational indicators in the 
area of Golestan province as one of the border provinces. In order to achieve this goal, 22 
educational units were used according to reliable statistics and reliable statistical data of 1392 
province. The data collection method is a documentary-type library that has been analyzed using 
VIKOR and SAW multi-criteria decision-making techniques. First, the distribution of 
population and distribution of educational indicators based on relative entropy techniques and 
Gini coefficient were evaluated. Spearman statistical technique was also used to calculate the 
correlation between population variables and educational indices in cities of Golestan province. 
The ARC GIS 9.3 software was used to display the spatial-spatial indices. The results of the 
entropy coefficient show that the distribution of population with the score of 0.8877 and the 
Gini coefficient with score (0) represents a balanced and proportional distribution of population 
in the county level of Golestan province. The findings of the Wicver and Saw techniques 
indicate that the distribution of educational indicators in Golestan province is very 
heterogeneous and unequal, so that Gorgan (0/725) and Marawehpeyh (0/166) Accordingly, 
they are the most enjoyable and deprived cities in the province, and there is a huge difference 
between them. Also, the correlation between population distribution and city rank with 
Spearman correlation coefficient has been evaluated. The results of the study show that 
educational indicators in the cities of Golestan province are not based on the distribution factor 
of the population, which indicates lack of management And proper regional and urban planning. 
   Key words: Regional Planning, Decision Technique, Educational Indicators, Spatial Inequality, 
Golestan Province. 
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