
 

هاي آموزشي با استفاده از روش  سنجش نابرابري فضايي در برخورداري از شاخص
  1)استان خوزستان: مطالعه موردي(تاپسيس 

  
 3بخشي آمنه علي و 2فر حسين نظم

  17/12/1392: تاريخ دريافت    
  08/06/1393: تاريخ پذيرش

  چكيده
از موضوعات مهم در كشورهاي اي،  اي با هدف توسعه و كاهش نابرابري منطقهريزي منطقهبرنامه
اي شناسايي جايگاه مناطق نسبت به يكديگر ريزي منطقهالزمه برنامه. شود توسعه محسوب مي درحال

هاي استان خوزستان بر اساس هدف اصلي اين پژوهش سنجش نابرابري فضايي شهرستان. باشد مي
ي فضايي همراه با ارائه راهكارهايي هاهاي آموزشي به منظور دستيابي به ميزان و علل نابرابري شاخص

شهرستان استان خوزستان بر  24جامعه آماري پژوهش . باشد يافتگي نواحي ميبراي كاهش عدم توسعه
هاي مورد بررسي، رويكرد حاكم بر اين  با توجه به مؤلفه. اداري است- اساس آخرين تقسيمات سياسي

استفاده  1390اخص آموزشي در مقطع زماني ش 18كمي و تحليلي است كه در آن از -پژوهش توصيفي
هاي استان خوزستان به لحاظ برخورداري از  هاي پژوهش مبين آن است كه شهرستان يافته. شده است

هاي آمورشي يكسان و برابر نيستند و تفاوت آشكار و محسوسي در ميزان برخورداري از  نظر شاخص
 684/0طوري كه شهرستان هويزه با  د دارد بهها وجو امكانات و فضاهاي آموزشي در بين شهرستان

هاي استان در رتبه نخست هاي آموزشي نسبت به ديگر شهرستان درصد از لحاظ برخورداري از شاخص
تخصيص بهينه منابع آموزشي از . در رتبه آخر قرار دارد درصد 229/0امتياز  و شهرستان شوشتر با

ارائه در فرصت هاي برابر منابع به عنوان راهبرد هاي پايين ترين نواحي سلسله مراتب توسعه و سپس 
  .اساسي توسعه آموزشي توصيه مي شود

 .نابرابري، تحليل فضايي، برنامه ريزي آموزشي، مدل تاپسيس، استان خوزستان :هاي كليدي واژه
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  مقدمه
افل مسايل در مح نيتر به عنوان يكي از مهم از پايان جنگ جهاني دوم به اين سو توسعه 

غالب كشورها به  1990دانشگاهي و برنامه ريزي كشورها مطرح بوده، به نحوي كه در دهه 
 ينهادها. )40: 1389سرور و همكاران، (اند بازنگري وضعيت خود در اين خصوص پرداخته

گيري از الگوهاي خاص مبادرت به هايي چند و با بهرهمرتبط با امر توسعه با استفاده از شاخص
با توجه  ).17 :1990 ،تودارو(د انيافتگي اقتصادي، اجتماعي كشورها نمودهه توسعهتعيين درج

به اينكه هدف اصلي توسعه حذف نابرابري هاست، بهترين مفهوم توسعه، رشد همراه با عدالت 
اي و يا توسعه اقتصادي، برقراري عدالت ريزي منطقهبنابراين هدف كلي برنامه. اجتماعي است
عدم توازن در بين مناطق در جريان . زيع رفاه و ثروت بين افراد جامعه استاجتماعي و تو

توسعه، موجب ايجاد شكاف و تشديد نابرابري منطقه اي مي شود كه خود مانعي در مسير 
وجوه نابرابري و ابعاد مختلف آن، از نشانه ). 128، 1391: محمدي و همكاران(توسعه است 

كه  را در حقيقت كشور هاي توسعه يافته شناخته مي شوندهاي مهم توسعه نيافتگي است، زي
عالوه بر اينكه از شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي باال برخوردارند، توزيع درآمدها و امكانات 

اما در كشورهاي توسعه نيافته هم مقادير اين شاخص پايين . نيز در آن جوامع عادالنه است
توجه به نابرابري فضايي و ). 202: 1388ياسوري، ( است و هم توزيع آن بسيار ناعادالنه است

). 2، 1390: قنبري(نمايان شد  1970بي عدالتي فضايي در مطالعات جغرافيايي در طول دهه 
به طوري كه سه جغرافي دان معروف معاصر جانسون، ناكس و كوتس، مطالعه ي نابرابري 

نابرابري فضايي به شرايطي  ).277: 1382: شكويي(فضايي را كانون جغرافيايي نو مي دانند 
اطالق مي شود كه در آن واحدهاي فضايي يا جغرافيايي گوناگون در زمينه برخي متغييرها، در 

به عبارت ديگر، منظور از . )Kanbur &Venables,2005: 2(سطوح متفاوتي قرار دارند 
هر جامعه اي مي  نابرابري فضايي توزيع نابرابر فرصت ها و مواضع اجتماعي در فضاست و در

اين مي تواند شامل نابرابري بين شهرهاي بزرگ و . تواند جلوه هاي متفاوتي به خود بگيرد
كوچك، نابرابري جغرافيايي درون شهرهاي بزرگ، نابرابري بين مناطق محروم و برخوردار و 

يك در اكثر كشورهاي در حال توسعه ). 175-174: 1390داداش پور و همكاران، (غيره باشد 
يا دو منطقه و در نهايت چند منطقه وضعيت مناسب خدمات عمومي و بالطبع شكوفايي 

اين امر به  .كنند اقتصادي، اجتماعي دارند و نقش عمده اي در ايجاد درآمد و توليد ملي ايفا مي
بهاي عقب نگه داشتن مناطق ديگر و افزايش شكاف و نابرابري بين مناطق و نواحي است 

نابرابري توسعه اي، رشد ناهمگون و نامتعادل ميان نواحي را  ).8: 1391ي، لطفي و شعبان(
در بيشتر كشورهاي در حال توسعه عالوه بر نابرابري ناحيه اي نوعي ناهمگوني . سبب مي شود
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نابرابري اجتماعي ناظر به ). 143، 1380: اسماعيل سرخ(اجتماعي نيز مشاهده مي شود 
و خدمات ارزشمند اجتماعي به طور مساوي در دسترس اعضاي وضعيتي است كه در آن، منابع 

در اين زمينه الورنس معتقد است افزايش ). 1390يوسفي و ورشوئي، (جامعه قرار نگرفته باشد 
نابرابري اجتماعي در مناطق شهري با تغيير ساختار و موقعيت تركيبي جمعيت هاي شهري، به 

اين ). 92: 1387و وارد، ساوج ( مربوط استعالوه ساختار محلي، ملي و اقتصاد جهاني 
جود دارند و به هر صورت ها با شدت و ضعف در نواحي مختلف اين جوامع و نابرابري
اگر آموزش را جزء . و همينطور نابرابري هاي آموزشي را به دنبال دارند هاي فرهنگي نابرابري

نابرابري آموزشي را بهتر اجتماعي بدانيم وخامت پيامدهاي -تفكيك ناپذير توسعه اقتصادي
از طرفي فراهم كردن امكانات مساوي براي دستيابي كليه الزم التعليمان . درك خواهيم كرد

جامعه به فرصت هاي آموزشي مطلوب نظير دسترسي به منابع و درون داده هاي نظام آموزشي 
اجتماعي حائز همانند معلم متخصص، فضا و تجهيزات آموزشي، از جهات عديده بويژه انساني و 

امروزه مردم حق برخورداري از آموزش و پرورش را در مفهوم برخورداري از . اهميت است
آموزش و پرورشي مي دانند كه از كيفيت مطلوبي برخوردار باشد و همچنين هر كسي از لحاظ 

 ).143، 1380: اسماعيل سرخ(داشته باشد  پيشرفت آموزش، فرصت و امكانات توفيق مساوي
همواره از دغدغه دولت ها در دستيابي به توزيع عادالنه امكانات و تخصص ها بوده است آموزش 

آموزش عمومي، بهره . و به همين دليل در زمره مهمترين سياست هاي عمومي قرار داشته است
را در بازار كار بهبود  وري افراد كم درآمد و بي بضاعت را ارتقاء مي دهد، چرا كه موقعيت آنها

و در نتيجه از طريق آموزش مي توان شكاف هاي درآمدي و رفاهي را كاهش داد كه  مي بخشد
در اين راستا، ). 120، 1392: عليزاده(اين خود بر درجه توسعه يافتگي كشور تاثير مي گذارد 

شناخت وضعيت موجود هر يك از اجزاء مجموعه هاي برنامه ريزي اعم از كشور، استان، 
ه پي بردن به اختالفات و تفاوت هاي موجود در سياست گذاري در شهرستان، بخش و در نتيج

اگر اين مسئله به . جهت رفع و كاهش نابرابري ها در هر يك از اجزاء اين مجموعه مي باشد
صورت منطقي و علمي مورد توجه برنامه ريزان قرار گيرد مي تواند ابعاد گوناگون برنامه ريزي 

و مناطق برنامه ريزي را در فرآيند  رزي نمايان ساختهرا در بخش هاي متفاوت به شكل با
). 177: 1390داداش پور و همكاران، (سلسله مراتبي و در قالب واحدهاي همگن مطرح سازد 

در استان خوزستان نيز نابرابري و فقدان تعادل در توزيع بهينه امكانات و منابع آموزشي شكاف 
مقاله سعي شده است جهت رسيدن به توسعه  در اين. توسعه بين نواحي را موجب شده است

متعادل ناحيه اي موقعيت و چگونگي امكانات توسعه در شاخص هاي آموزشي، بين نواحي 
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براي نيل به اين مهم درجه توسعه يافتگي شهرستان هاي استان خوزستان . مشخص گردد
  .سي قرار مي گيردهمراه با وضعيت تفاوت هاي ناحيه اي با استفاده از مدل تاپسيس مورد برر

  
  پيشينه تحقيق

مطالعات مربوط به نابرابري و توسعه يافتگي و همچنين توسعه آموزشي در سطح جهان 
مربوط به قرن اخير است كه توسط دانشمنداني امثال گاتمن، شلدون، مولينز، واندر پويي و 

زشي سابقه كمتري ولي در ايران مطالعات توسعه و توسعه آمو. اورگل و ديگران انجام شده است
جدول . دارد برخي از عمده ترين منابع مرتبط با موضوع پژوهش در جدول زير آمده است

  ).1(شماره 
 

  پيشينه تحقيق در زمينه توسعه: 1جدول 
نام 

 نويسندگان
 نتايج عنوان فعاليت علمي سال

 1382 خوب آيند

 اندازه گيري كمي ميزان توسعه يافتگي
از روش  استان ايالم با استفاده 

 تاكسنومي

درصد از كل شهرستان هاي استان ايالم 15
درصد ديگر در طبقه محروم و  85برخوردار و 

 بسيار محروم قرار دارند

  فطرس 
 و بهشتي فر

1385 

تعيين سطح توسعه يافتگي استان هاي 
كشور و نابرابري بين آنها طي سالهاي 

 1383و  1373

طور سطح توسعه يافتگي استان هاي كشور به 
متوسط طي سال هاي مورد مطالعه به ميزان 

ولي نابرابري بين آنها . افزايش يافته است 250٪
درصد  4.56طي سالهاي مورد مطالعه به ميزان 

 افزايش يافته است

بابادي 
عكاشه و 
 همكاران

1387 

تامين و گسترش برابري فرصت هاي 
عدالت آموزشي در آموزش و پرورش 

 استان اصفهان

ه نتايج بدست امده بين نظرات پاسخ با توجه ب
گويان برحسب سابقه كار، مدرك تحصيلي، 
جنسيت و سمت در مورد راهكارهاي تامين و 
گسترش برابري فرصت ها و عدالت آموزشي 

 تفاوت وجود ندارد

 ايران زاده 
 و همكاران

1388 

مطالعه تطبيقي هوش هيجاني مديران
هاي آذربايجان شرقي و اصفهان و  استان

رابطه آن با ميزان توسعه يافتگي هر 
 ها يك از استان

دريافتند كه تفاوت جزئي بين هوش هيجاني 
مديران دو استان و عدم وجود رابطه بين هوش 
هيجاني مديران و توسعه يافتگي استان اصفهان 

 باشد نسبت به استان آذربايجان شرقي مي
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  پيشينه تحقيق در زمينه توسعه: 1جدول ي  ادامه
م نا

 نويسندگان
 نتايج عنوان فعاليت علمي سال

 قائدرحمتي
 و همكاران 

1389 

به تعيين سطح توسعه يافتگي 
رويكرد  -هاي استان مازندران شهرستان

 تحليل عاملي

هاي استان  ميزان توسعه در سح شهرستان
و  4، 3، 5، 3مازندران متعادل نبوده و به ترتيب 

روم شهرستان در سطح توسعه يافته تا مح 1
 اند استان جاي گرفته

 داداش پور
 و همكاران 

1390 

بررسي و تحليل روند توسعه يافتگي و 
هاي  هاي فضايي در شهرستان نابرابري

 استان آذربايجان غربي

از ميزان  1385تا  1365دريافتند كه طي دوره 
هاي استان آذربايجان  توسعه يافتگي شهرستان

هاي  غربي كاسته شده و بر تعداد شهرستان
 استان افزوده شده است محروم اين

يوسفي و 
  1390  ورشوئي

نابرابري اجتماعي در فضاي شهري 
برآوردي از نابرابري هاي : مشهد

  درآمدي و تحصيلي در نواحي شهر

نتايج نشان مي دهد كه ميزن نابرابري درآمدي و 
و  0.355تحصيلي شهر مشهد به ترتيب برابر با 

ي دو سنجه نابرابري و بر مبنا. مي باشد 0.267
درآمدي و تحصيلي مي توان نواحي جهل گانه 

  .مشهد را به سه خوشه كانال متمايز تقسيم كرد

  امانپور
 و همكاران 

1391 

شهرستان  تعيين درجه توسعه يافتگي
هاي استان خوزستان از نظر شاخص 
آموزشي با استفاده از روش تاكسنومي 

 عددي

ي در سال بر اساس متغيير هاي شاخص آموزش
شهرستان هاي اميديه و اهواز به عنوان  1379

برخوردارترين و محروم ترين شهرستان هاي 
، شهرستان هاي 1389استان و در سال 

مسجدسليمان و رامهرمز به عنوان توسعه يافته 
ترين و محروم ترين شهرستان هاي استان 

 .شناسايي گرديده اند

 قائدرحمتي
 و همكاران 

1392 
هاي توسعه و سطح  تحليل شاخص
 هاي استان يزد بندي دهستان

هاي استان  بر اساس نتايج اين تحقيق دهستان
يافتگي از تعادل  يزد از لحاظ سطح توسعه

 مناسبي برخوردار نيستند

  
  روش تحقيق

تحليلي و جامعه آماري را تمام  -روش تحقيق به كار رفته در اين تحقيق توصيفي
براي رسيدن به هدف اصلي . تشكيل مي دهد) شهرستان 24(شهرستان هاي استان خوزستان 

متغيير آموزشي از بين متغيير هاي مختلف آموزشي استفاده شده  12) توسعه آموزشي(مقاله 
  ).2(جدول شماره . متغيير هاي مورد استفاده در اين پژوهش در جدول ذيل آمده است. است
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  متغييرهاي مورد استفاده در پژوهش: 2 جدول
 توضيحات اخصشرديف

1 X1 نفر جمعيت شهرستان 10000تعداد باسوادان مرد به ازاي هر 

2 X2 نفر جمعيت شهرستان 10000تعداد باسوادان زن به ازاي هر 

3 X3 نفر جمعيت شهري 10000باسوادان نقاط شهري به ازاي هر 

4 X4 نفر جمعيت روستايي 10000باسوادان نقاط روستاي به ازاي هر 

5 X5 نفر جمعيت شهرستان 10000آموزان پسر به ازاي هرتعداد دانش 

6 X6 نفر جمعيت شهرستان 10000آموزان دختر به ازاي هرتعداد دانش 

7 X7 نفر جمعيت شهرستان 10000تعداد آموزشگاه ابتدايي به ازاي هر 

8 X8 نفر جمعيت شهرستان 10000تعداد آموزشگاه راهنمايي به ازاي هر 

9 X9  نفر جمعيت شهرستان 10000تعداد آموزشگاه دبيرستان به ازاي هر 

10 X10 نفر جمعيت شهرستان 10000آموزان دختر و پسر به ازاي هر تعداد دانش 

11 X11 نفر جمعيت شهرستان 10000به ازاي هر تعداد بي سوادان زن و مرد 

12 X12 ستاننفر جمعيت شهر 10000به ازاي هرتعداد بي سوادان زن 

13 X13 نسبت معلم به دانش آموز ابتدايي 

14  X14 نسبت معلم به دانش آموز راهنمايي 

15  X15 نسبت معلم به دانش آموز دبيرستان 

16  X16 نسبت كالس به دانش آموز ابتدايي 

17  X17 نسبت كالس به دانش آموز راهنمايي 

18  X18 نسبت كالس به دانش آموز متوسطه 

  
پس از . استان جمع آوري شده است 1390الزم در اين زمينه از سالنامه آماري اطالعات 

جمع آوري اطالعات مربوط به شهرستان ها، با وجود روش هاي مختلف براي سطح بندي 
سپس براي  .استفاده شده است) روش جديد براي سطح بندي مناطق(مناطق، از روش الكتر 

دسترسي به شاخص آموزشي، قبل از رتبه بندي بايد  رتبه بندي شهرستان هاي استان از لحاظ
بنابراين از روش آنتروپي . وزن و اهميت متغييرهاي مورد استفاده در اين پژوهش مشخص شود

شانون براي محاسبه وزن شاخص ها استفاده شده است و در مرحله بعد با استفاده از روش 
موزشي رتبه بندي شده اند و الكتر، شهرستان هاي استان از لحاظ دسترسي به شاخص آ

 .براي طراحي نقشه ها استفاده شده است GISنرم افزار  همجنين از
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  مدل تاپسيس
كه  ،)ORGAN, 2013:490(گيري چند معياره است  يمتصمهاي يكتكناين مدل يكي از 

 Daneshvar Rouyendegh & Eko(و يون پيشنهاد شد  1توسط هوانگ 1981در سال 

Saputro, 2014:3959.). گيري چند شاخصه با  بر اساس اين روش هر مسئله از نوع تصميم
m وسيله  گزينه را كه بهn يك  عنوان بهتوان ب  شاخص تصميم مورد ارزيابي قرار گيرد مي

, سلطان پناه و همكاران(بعدي در نظر گرفت  nنقطه در فضاي  mسيستم هندسي شامل 
ترين فاصله از ايده  خص انتخاب شده بايد كوتاهاين روش بر اين مفهوم است كه شا ).14: 1389

 ,Chi Sun, 2010: 7774, Chi(آل مثبت و دورترين فاصله از ايده آل منفي را داشته باشد 

Su, 2012:393,, 2012: 901. Jahanshahloo, Lotfi,Izadikhah, 
2006:1548HuangHuanga&(. يده حل ا ها بر اساس كمترين فاصله از راه در نهايت گزينه

آبادي و  شاه(شوند  بندي مي حال دورترين فاصله از ايده آل منفي رتبه آل مثبت بوده و درعين
  :مراحل كلي روش مذكور به صورت زير است .)،60: 1388سرخ كمال، 

 .تبديل ماتريس تصميم گيري موجود به يك ماتريس استاندارد .1
شاخص ها به عنوان ايجاد ماتريس استاندارد موزون با مفروض بودن بردار وزن  .2

 .ورودي الگريتم
 .مشخص نمودن راه حل ايده آل مثبت و منفي .3
 .محاسبه اندازه فاصله از ايده آل هاي مثبت و منفي .4
 .محاسبه نزديكي نسبي گزينه ها به راه حل ايده آل .5
 .رتبه بندي گزينه ها بر اساس نزديكي نسبي آنها به راه حل هاي ايده آل .6
در يك سري از مراحل زير به صورت فرمول بيان كرد توان  ايده تاپسيس را مي .7

)Kabli,2009:43(. 
در اين مقاله براي . ي وجود داردساز نرمالي بسياري براي ها روش: يساز نرمال :گام اول

ي اوليه استفاده شده ها شاخصو جذر مجموع مقادير ) aij(ي از نسبت مقدار اوليه ساز نرمال
س استفاده شده است و فرمول آن به شرح زير است در تاپسي معموالًاين روش . است

)Bulgurcu, 2012:1035(.  
    

                                                            
1. Huang 
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عنوان  ها به ايجاد ماتريس استاندارد موزون با مفروض بودن بردار وزن شاخص :گام دوم
 .ورودي الگريتم

   
را تعيين ) (حل ايده آل منفي  و راه) (حل ايده آل مثبت  بردارهاي راه: گام سوم

  :)Jahanshahloo,Lotfi,Izadikhah,2006:1548(نماييم  مي
  

 
 

حل ايده آل  و راه) (حل ايده آل مثبت  در گام بعد فاصله هر گزينه از راه :گام چهارم
 :)Vega et al, 2014:3012(كنيم  را با استفاده از روابط زير محاسبه مي) (منفي 

  فاصله از ايده آل مثبت
  

 
 فاصله از ايده آل منفي

  

  
  

 ).(Chi,Su,2012:396ي ايده آل حل راهها به  محاسبه نزديكي گزينه :گام پنجم

  
 

  
هاي موجود را از  توان گزينه بر اساس ترتيب نزولي مي. ها بندي گزينه رتبه :گام ششم

  .است مؤثرترش بندي نمود و باالترين ارز مسئله مفروض رتبه
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  روش آنتروپي شانون
در مسائل تصميم گيري چند معياره و بخصوص مسائل تصميم گيري چند شاخصه، 
داشتن و دانستن اوزان نسبي شاخص هاي موجود، گام موثري در فرايند حل مسئله بوده و 

  :ه كرداز جمله روش هاي تعيين وزن شاخص ها مي توان به روش هاي زير اشار. مورد نياز است
 استفاده از پاسخ خبرگان .1

 1روش لينمپ .2

 2روش كمترين مجذورات .3

 3تكنيك بردار ويژه .4

 ...آنتروپي شانون و  .5

كي از روش هاي محاسبه اوزان در اين پژوهش از روش آنتروپي شانون به عنوان ي
آنتروپي، يك مفهوم بسيار ). 251: 1389ميرغفوري و همكاران، (ها استفاده شده است  شاخص

وقتي داده هاي يك ماتريس . ميت در علوم اجتماعي، فيزيك و تئوري اطالعات استبا اه
تصميم گيري به طور كامل مشخص شده باشد، مي توان از روش آنتروپي براي ارزيابي وزن ها 

ايده اين روش اين است كه هر چه پراكندگي در مقادير يك شاخص بيشتر باشد، . استفاده كرد
  ).14: 1385مومني، (شاخص ها اهميت بيشتري دارد آن شاخص نسبت به ديگر 

  
  محدوده مورد مطالعه

 33تا  قهيدق 57درجه و  29 نيب لومترمربعيك 6/63633استان خوزستان با مساحت 
 قهيدق 33درجه و  50تا  قهيدق 40درجه و  47از خط استوا و  يعرض شمال قهيدرجه و صفر دق

قرار دارد و از شمال با استان لرستان،  رانيا يب غربدر جنو چينويالنهار گراز نصف يطول شرق
، از جنوب راحمديو بو هيلويو كهك ياريچهارمحال و بخت يها و مشرق با استان ياز شمال شرق

اساس  بر. و از مغرب با كشور عراق هم مرز است فارس جيبا استان بوشهر، از جنوب با خل يشرق
 باشد ينفر م 4421643شهر با جمعيت  61 شهرستان و 24مشتمل بر  1390سرشماري سال 

نفر در شهرهاي استان ساكن هستند  3145406درصد از جمعيت آن معادل  13/71كه 
  .)1390:سرشماري نفوس و مسكن(

                                                            
1. Linmap 
2. Least Squre 
3. Eigen Vector 
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  موقعيت جغرافيايي استان خوزستان: 1شكل 

  
  مباني نظري

به ويژه  باشد؛ مسئله نابرابري در بسياري از كشورها چالش اساسي در مسير توسعه مي
. شود ها مناطق جغرافيايي وسيعي را شامل مي براي آن دسته از كشورها كه قلمرو حاكميت آن

و متوازن مناطق است و دستيابي به  ها، تهديدي جدي براي حصول توسعه متعادل اين نابرابري
توجه به . )Shankar and Shah, 2003, 1421(نمايد  وحدت و يكپارچگي ملي را دشوار مي

نمايان  1970رابري هاي فضايي و بي عدالتي فضايي در مطالعات جغرافي دانان در طول دهه ناب
، دوره فترت برنامه ريزي منطقه اي و بحث نابرابري 1980دهه  ).138: 1390قنبري، (شد 

فضايي محسوب مي شود، با اين وجود، دغدغه جهاني ناشي از افزايش نابرابري فضايي يا منطقه 
توجه نظريه پردازان و سياست گذاران منطقه اي را از اواخر اين دوره به خودش اي بار ديگر 

اين توجه ابتدا از نگراني در زمينه تاثيرات . )Nel & Rogerson, 2009: 142(جلب كرد 
جهاني شدن و آزادسازي اقتصاد و سپس احياي مجدد مناطق و شكل گيري خوشه بندي 

چرا كه برخي بر اين باور بودند كه نيروهاي جهاني . فضايي در علوم اجتماعي نشĤت گرفت
شدن، منجر به همگرايي جهاني شده و براي مناطق فقيرتر ثروت به ارمغان آورده است؛ در 
حالي كه برخي ديگر با بررسي روند نابرابري هاي منطقه اي، معتقد بودند كه محلي سازي 

ي در مناطق توسعه يافته شده و توجه بنگاه هاي چند مليتي، منجر به افزايش نابرابري فضاي
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در زمينه مباحث . )lu, Wei, 2007: 1-2(كمتر به مناطق فقيرتر را موجب شده است 
با نگاهي ). 19: 1389زياري و همكاران، (توسعه تاكنون نظريه هاي مختلفي مطرح شده است 

دال علل نابرابري به نظريات انديشمندان خارجي در مورد نابرابري هاي توسعه منطقه اي، مير
هاي ناحيه اي را نشاني از عوامل خارجي مي داند كه به دليل انگيزه سودجويي شكل گرفته 

). 77: 1382رضواني، (است و برتري اوليه را در زمينه هاي تاريخي نواحي آن شدت مي دهد 
 & Liao( يك پديده موقت است ناحيه اياقتصاددانان نئوكالسيك معتقدند كه نابرابري هاي 

Wei, 2012: 72.(  به عنوان يك پديده زودگذر و مرحله  ناحيه اي راو نابرابري هاي
برابري فرصت  ).Li & Wei, 2010: 304( دناجتناب ناپذير براي تعادل نهايي در نظر مي گير

آن را مي توان به عنوان . ا و عدالت آموزشي را مي توان از دو ديدگاه متفاوت بررسي كرده
هدف يا به عنوان وسيله اي در جهت تحقق هدف بلند مدت برابري اجتماعي مورد توجه قرار 

در مفهوم ليبرال كالسك، برابري يعني همه افراد ). 289: 1387بابادي عكاشه و همكاران، (داد 
در اين مفهوم برابري . ه به نژاد، رنگ، منشاء اجتماعي و ملي در حقوق برابر و آزادندبدون توج

در يك . در آموزش به اين معني است كه افراد بايد در شروع زندگي كاري و آموزش برابر باشند
نگرش سوسياليستي، آموزش به عنوان وسيله ي اصلي برابرسازي تفاوت هاي اجتماعي ديده 

ي فرصت هاي آموزشي زماني محقق مي گردد كه همه افراد در دستيابي به برابر. مي شود
اين هدف امروزه در سطح بين المللي پذيرفته شده، اما كامال تحقق نيافته . آموزش برابر باشند

  .Leinonen, 2000: 13)(است 
  

  يافته هاي پژوهش
انون، وزن و اهميت بعد از تعيين شاخص هاي منتخب، ابتدا با استفاده از روش آنتروپي ش

الزم به ذكر است در مقايسه شهرستان هاي . گانه محاسبه شده است 18هر يك از متغير هاي 
استان وزن هاي متفاوتي براي هر يك از متغيرها به دست آمده است كه نتايج آن در جدول 

  .ارائه شده است) 3(شماره 
  

  روش آنتروپي شانونوزن دهي متغيرهاي شاخص آموزشي با استفاده از : 3جدول 
 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 متغيير

 0.0605 0.0587 0.0571 0.0619 0.0614 0.0626 0.0627 0.0627 0.0627 وزن

 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 متغيير

 0.0062 0.0624 0.0623 0.0603 0.0615 0.0615 0.0537 0.0193 0.0623 وزن
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هر كدام از سنجه هاي منتخب و بعد از اعمال وزن هاي به پس از تعين وزن و اهميت 
دست آمده با استفاده از روش تاپسيس اقدام به سنجش درجه توسعه يافتگي شهرستان هاي 
استان خوزستان شده است و در نهايت بر اساس ضريب توسعه به دست آمده از روش تاپسيس، 

رتبه بندي و وضعيت آنها از لحاظ ) 4(شهرستان هاي استان خوزستان بر اساس جدول شماره 
  .توسعه يافتگي مشخص شده است

  
  هاي استان خوزستان يافتگي شهرستان مقادير سنجش توسعه :4جدول 

 0 -  20/0 40/0 – 20/0 60/0 – 40/0 80/0 – 60/0 1 - 80/0 ارزش تاپسيس

 حروم از توسعهم نسبتاً محروم توسعهدرحاليافتهنسبتاً توسعه يافتهتوسعه وضعيت توسعه

  
سنجش توسعه يافتگي و رتبه بندي شهرستان هاي استان خوزستان از لحاظ : 5جدول 

  شاخص آموزشي با استفاده از روش تاپسيس

يف
رد

 

ضريب  شهرستان
 توسعه

وضعيت 
يف توسعه

رد
 

ضريب  شهرستان
 توسعه

وضعيت 
 توسعه

نسبتاً 0.684 هويزه 1
يافته توسعه

  درحال 0.551 گتوند 13
 0.544 اميديه 14 0.647 باغملك 2 عهتوس

 0.534 هنديجان 15 0.639 انديكا 3

 0.524 بهبهان 16 0.637 رامشير 4

 0.515مسجدسليمان 17 0.602 شوش 5

درحال 0.597 اللي 6
 توسعه

 0.509 بندر ماهشهر 18

 0.472 دزفول 19 0.59 شادگان 7

 0.463 انديمشك 20 0.584 ايذه 8

 0.46 خرمشهر 21 0.57 هفتكل 9

 0.451 اهواز 22 0.557 رامهرمز 10

 0.447 آبادان 23 0.554 باوي 11

دشت  12
 آزادگان

 نسبتاً 0.229 شوشتر 24 0.554
 محروم
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هاي استان خوزستان از لحاظ شاخص آموزشي با استفاده از  بندي شهرستان سطح: 2شكل 

  روش تاپسيس
  

نشان مي دهد كه شهرستان هاي ) 4(سبات بر اساس جدول شماره بررسي نتايج محا
  :استان در سه سطح توسعه قرار گرفته اند

درصد قرار  229/0در سطح نسبتا محروم از توسعه استان شهرستان شوشتر به تنهايي با 
جاي گرفته است اين  24درصد از مجموع شاخص آموزشي در رتبه  17/4گرفته است كه با 

نظر شاخص هاي مورد استفاده در وضعيت بسيار نامطلوب قرار دارد و بدون شك  شهرستان از
  .اولويت اول را در برنامه ريزي آموزشي بايد به اين شهرستان اختصاص يابد

، ايذه )590/0(، شادگان )597/0(شهرستان، اللي  18در سطح درحال توسعه استان 
، گتوند )554/0(، دشت آزادگان )554/0( ، باوي)557/0(، رامهرمز )570/0(، هفتكل )584/0(
، )515/0(، مسجدسليمان )524/0(، بهبهان )534/0(، هنديجان )544/0(، اميديه )551/0(

) 451/0(، اهواز )460/0(، خرمشهر )463/0(، انديمشك )0.472(، دزفول )509/0(بندرماهشهر 
 18ي گرفته اند و سهم اين استان جا 23تا  6قرار دارند كه در رتبه هاي ) 447/0(و آبادان 

درصد مي باشد و از حيث برخورداري از شاخص  75شهرستان از مجموع شاخص آموزشي 
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آموزشي با كمبود بسياري مواجه هستند كه سطح دوم اولويت توسعه را به خود اختصاص مي 
  .دهند

شهرستان  5شهرستان استان،  24در سطح شهرستان هاي نسبتاتوسعه يافته، از بين 
قرار گرفته اند، اين شهرستان ها به ترتيب با ضريب ) ويزه، باغملك، انديكا، رامشير و شوشه(

. در رتبه اول تا پنجم توسعه استان قرار دارند 602/0و  637/0، 639/0، 647/0، 684/0توسعه 
اين . درصد مي باشد 83/20شهرستان از مجموع شاخص آموزشي برابر با  5سهم اين 

مكانات آموزشي نسبتا مطلوبي برخوردارند و در اولويت سوم برنامه ريزي شهرستان ها از ا
  .آموزشي قرار دارند

درصد شهرستان هاي استان در  17/79در نهايت با توجه به سطح بندي صورت گرفته 
سطح نسبتا محروم ودرحال توسعه استان قرار گرفته اند، اين عدد نشان مي دهد كه بيشتر 

. ز لحاظ دسترسي به شاخص آموزشي در وضعيت نامناسبي قرار دارندشهرستان هاي استان ا
 شهرستان استان، مطلوب ترين حالت توسعه آموزشي براي شهرستان هويزه 24در بين 

) 229/0(و بدترين حالت از لحاظ شاخص آموزشي براي شهرستان شوشتر ) درصد 684/0(
  .ه استاست اين عامل باعث شكاف در بين شهرستان هاي استان شد

  
  نتيجه گيري و پيشنهادات

امروزه طرفداران رشد متوازن درمناطق مختلف يك كشور معتقدند قطب رشد پويا نه نتها 
نتوانسته است نابرابري منطقه اي را در كشورهاي توسعه نيافته از بين ببرد، بلكه باعث تشديد 

رسيدن به توسعه متوازن  آن شده است، لذا آنها ضرورت برنامه ريزي منطقه اي صحيح را براي
بايد ايجاد بهترين شرايط و  آنها معتقدند كه هدف از يك توسعه متعادل .توصيه مي كنند

امكانات براي توسعه جامعه در همه نواحي باشد و تفاوت زندگي بين ناحيه را به حداقل رساند و 
هرستان هاي استان در اين تحقيق درجه توسعه ش ).254: 1386مواليي، (نهايتاً از بين ببرد 

متغيير و با استفاده از سالنامه آماري در  18خوزستان در بخش شاخص آموزشي با استفاده از 
بدين ترتيب عالوه بر مشخص شدن . با روش تاپسيس مشخص شده است 1390مقطع زماني 

ميزان توسعه يافتگي شهرستان هاي استان رتبه هر يك از آنها نيز در استان مشخص گرديده 
 684/0(كه نتايج به دست آمده حاكي از اين است كه شهرستان هاي استان ارقامي بين . ستا

كسب نموده اند كه اين ارقام متفاوت نشان دهنده وضعيت متفاوت توسعه بين ) 229/0و 
در اين راستان با توجه به نتايج پژوهش شهرستان هاي استان . شهرستان هاي استان مي باشد

  .قه بندي شده اندتوسعه طب سطح 3در 
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 هويزه، باغملك، انديكا، رامشير، شوش: نسبتا توسعه يافته  
 بهبهان، آبادان، اهواز، بندرماهشهر، دشت آزادگان، گتوند، باوي، اللي، : درحال توسعه

  شادگان، خرمشهر، رامهرمز، مسجدسليمان، اميديه، ايذه، انديمشك، ذزفول، هفتكل، هنديجان
 شوشتر: نسبتا محروم  

وجه به اين سطح بندي ممكن است اين شبهه به وجود آيد كه شهرستان اهواز به با ت
در آن ) ...دانشگاه ملي و (عنوان نخست شهر و مركز استان كه اكثريت مراكز آموزشي مهم 

توسعه قرار دارد اما شهرستان واقع است به لحاظ درجه توسعه در رده شهرستان هاي درحال
ر با وجود جمعيت كم خود جزء شهرستان هاي نسبتا توسعه يافته هايي مانند هويزه و رامشي

از عمده داليل برتري شهرستان هاي ديگر نسبت به شهرستان اهواز، جمعيت . استان مي باشند
باالي شهرستان اهواز نسبت به شهرستان هويزه و ديگر شهرستان هاي استان، مهاجرت پذيري 

رانه پايين آموزشي در شهرستان اهواز نسبت به شهرستان اهواز به عنوان مركز استان، س
به همين دليل . جمعيت باالي آن، وجود مدارس شبانه روزي و دو نوبته در اين شهرستان باشد

برخوردار بودن يك شهرستان به لحاظ شاخص آموزشي به معناي باال بودن كيفيت آموزش در 
ص آموزشي در رده شهرستان هاي شهرستان هايي كه با توجه به شاخ. آن شهرستان نمي باشد

كمتر توسعه يافته، محروم استان مي باشند صرفاً از لحاظ كمي با مشكل تسهيالت آموزشي 
ضروري . باال باشد مواجه بوده اند در حالي كه ممكن است كيفيت آموزش در اين شهرستان ها

قه اي و دوري است جهت كاهش نابرابري آموزشي شهرستان هاي استان، به برنامه ريزي منط
از برنامه ريزي بخشي به پيروي از سياست هاي متعادل و متوازن در ايجاد فرصت هاي برابر 

از اين رو اين امر بديهي است كه در برنامه ريزي منطقه اي، نواحي  .براي تمام نواحي اقدام كرد
درحال  نواحي در اولويت نخست توسعه آموزشي و) شوشتر( 3 محروم و بسيار محروم يا سطح

بهبهان، آبادان، اهواز، بندرماهشهر، دشت آزادگان، گتوند، باوي، اللي، ( 2توسعه يا سطح 
) شادگان، خرمشهر، رامهرمز، مسجدسليمان، اميديه، ايذه، انديمشك، ذزفول، هفتكل، هنديجان

اي در اولويت ه) هويزه، باغملك، انديكا، رامشير، شوش( 1پس از آن نسبتاتوسعه يافته يا سطح 
نمي باشد چرا كه  1البته اين به معني كم توجهي به مناطق سطح . بعدي توسعه قرار گيرند

بنابراين ممكن . اكثر شاخص هاي توسعه يافتگي در ايران نسبت به سطح جهاني آن پايين است
است شهرستاني در استان توسعه يافته باشد اما نسبت به ديگر استان هاي كشور محروم يا 

يافته محسوب شود، از اين رو توجه به اين نواحي در برنامه هاي آتي نيز ضرورتي  كمتر توسعه
  اجتناب ناپذير است
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  پيشنهادات
با توجه به ضرورت و اهميت تعادل منطقه اي و كاهش محروميت از مناطق آموزشي در 
شهرستان هاي استان خوزستان، در پاسخ به مشكالت موجود چه از لحاظ فضاها و امكانات 
آموزشي و چه از جهت نيروي انساني و دانش آموزي، راهبردهاي اساسي براي بسط و توسعه و 

  :بهبود وضع نواحي و كاهش نابرابري ها ارئه مي شود
  از آنجايي كه نظام برنامه ريزي اهميت بسزايي در ايجاد تعادل در نواحي دارد، بايد تالشي

نظام برنامه ريزي تمركز گرا . ورت گيرددر جهت نارسايي هاي نظام برنامه ريزي مناطق ص
بدون در نظر گرفتن توان ها و پتانسيل ها و نيز نياز ها و خواسته هاي مناطق مختلف 

بنابراين با اصالحاتي در نظام برنامه ريزي . نمي تواند به صورت مفيد و كارا عمل نمايد
هماهنگي برنامه ها در متمركز و تبديل آن به برنامه هاي ناحيه اي، مي توان موفقيت و 

سطوح مختلف ايجاد نمود و ديگر تصميم گيري هاي مربوط به برنامه ها، خط مشي و 
  .در حيطه اختيارات قدرت مركزي باقي نمي ماند... مقررات و 

  اولويت ) شوشتر(بر اساس يافته هاي اين پژوهش، شهرستان هاي بسيار محروم استان
ريزي و سرمايه گذاري جهت دار و هدفمند در زمينه  هاي اول را در زمينه انجام برنامه
  .توسعه آموزشي در استان را دارند

  تقويت و برنامه ريزي در زمينه شاخص آموزشي براي بهبود سطح توسعه شهرستان اهواز
  .به عنوان مركز استان با توجه به نقش و جايگاه آن توصيه مي شود

 رستان هاي بهبهان، آبادان، اهواز، ارتقاء و تقويت شاخص آموزشي براي توسعه شه
بندرماهشهر، دشت آزادگان، گتوند، باوي، اللي، شادگان، خرمشهر، رامهرمز، 
مسجدسليمان، اميديه، ايذه، انديمشك، ذزفول، هفتكل، هنديجان به عنوان شهرستان 

  .هاي درحال توسعه استان مي تواند در ارتقاء سطح توسعه اين شهرستان ها موثر باشند
 ادرت دولت به برنامه ريزي و اقدامات اساسي در جهت ارتقاي جايگاه استان در زمينه مب

 .شاخص آموزشي داراي ضرورتي حياتي است
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