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تحليل عوامل مؤثّر بر توسعهی شاخصهای آموزشي و فرهنگي در ايران
تاریخ دریافت1311/11/11 :

تاریخ پذیرش1311/13/11 :

چکيده
خدمات آموزشي و فرهنگي در مناطق مختلف ایران به صورت متعادل توزیع نشده است؛
بهگونهاي که استان یزد بيشترین و استان سيستان و بلوچستان کمترین ميزان خدمات آموزشي و
فرهنگي را در سطح کشور دارا هستند .بر این اساس ،پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل
اثرگذار بر توسعهي خدمات مذکور ،تعيين سطح تمرکزگرایي استانها و پيشبيني عوامل مؤثّر بر
بهبود وضعيّت موجود ،انجام شده است .روش پژوهش ،توصيفي -تحليلي است که با استفاده از
مدلهاي تحليل عاملي ،ضریب تمرکز ،نماگر توسعهي خدمات آموزشي و فرهنگي ( 3)ECDIو
رگرسيون چندمتغيّره صورت گرفته است .یافتههاي پژوهش نشان ميدهد از  41نماگر اوّليّه11 ،
نماگر انتخابي که به  1عامل معنادار تقليل یافتهاند و مجموعاً  41/14درصد واریانس جامعه را
تبيين ميکنند ،بر توسعهي خدمات آموزشي و فرهنگي کشور مؤثّر هستند .به لحاظ توسعهي
خدمات مورد نظر 11 ،استان در سطح فراتوسعه 11 ،استان در سطح ميانتوسعهیافتهي باال 1 ،استان
در سطح ميانتوسعهیافتهي پایين و  7استان در سطح فروتوسعه قرار دارند .براي کاهش عدم تعادل
و نابرابري بين مناطق ،رگرسيون چندمتغيّره ،سهم عامل «نيروهاي آموزشي -اداري و دانشآموزي»
را بيش از سایر عوامل پيشگویي ميکند.
واژههای کليدی :توسعه ،توسعهي فضایي ،شاخصهاي آموزشي و فرهنگي ،نابرابري فضایي،
استانهاي ایران.

 1استادیار گروه جغرافيا و برنامهریزي شهري دانشگاه سيستان و بلوچستان (نویسندهي مسؤول)
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مقدّمه
تعيين سطح توسعهیافتگي جوامع بر اساس امکانات اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و  ...و
شناخت مناطق فراتوسعه ،ميانتوسعهیافتهي باال ،ميانتوسعهیافتهي پایين و فروتوسعه به منظور
تنگناهاي توسعه 1در هریک از مناطق ،به برنامهریزي براي رفع مشکالت و تنگناها بر اساس
توانمنديها یا پتانسيلهاي موجود ،منجر ميشود.
با توجّه به این که توسعه پدیدهاي چندبعدي است و ابعاد مختلف اقتصادي ،اجتماعي،
آموزشي ،فرهنگي ،بهداشتي ،کالبدي و  ...را شامل ميشود ،تعيين سطح توسعهیافتگي استانهاي
کشور به صورت ترکيبي منجر به شناختي کلّي از وضعيّت توسعهیافتگي مناطق ميگردد .براي
شناخت بهتر و دقيقتر امکانات و تنگناهاي موجود در هر بخش ،الزم است هریک از ابعاد توسعه
به صورت تفصيلي مورد ارزیابي قرار گيرد تا تصویر روشنتري از وضعيّت توسعهیافتگي در
هرکدام از بخشها حاصل شود.
یکي از ابعاد مهم و اساسي توسعه ،خدمات آموزشي و فرهنگي است .بيتردید آموزش (سواد)
یکي از پدیدههاي کيفي جمعيّت است که رابطهي نزدیکي با پيشرفتهاي فرهنگي ،اجتماعي و
اقتصادي هر جامعه دارد (بيکمحمّدي .)12 :1371 ،در ایران بنا به دالیل متعدّد ،تمرکز باالي
خدمات آموزشي و فرهنگي در استان تهران و بهویژه در شهر تهران ،یکي از علل مهمّ برهمخوردن
نظام توزیع سلسلهمراتبي خدمات آموزشي و فرهنگي بهشمار ميآید .این مسأله موجب تشدید
گستردهي نابرابريهاي منطقهاي در کشور شده است .بر این اساس ،در پژوهش حاضر ،وضعيّت
توسعهیافتگي خدمات آموزشي و فرهنگي در استانهاي کشور مورد بررسي و ارزیابي قرار گرفته
است .این پژوهش مشخّص ميکند که چه عواملي بر توسعهي خدمات آموزشي و فرهنگي کشور
مؤثّرند و استانهاي مختلف از لحاظ توسعهیافتگي خدمات مذکور در چه وضعيّتي قرار دارند.
همچنين در نهایت ،عوامل مؤثّر بر توسعهي خدمات مورد نظر اولویّتبندي ميگردند.
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مبانی نظری پژوهش
یکي از دشواريهاي هميشگي در بررسي ادبيّات توسعهي اقتصادي و دگرگوني اجتماعي،
مشخّص کردن مفهوم رشد 1و توسعه است .توسعه به مفهوم رشد کيفي در جامعه است و در
مينگرد .توسعه در عمل به معناي یک رشتهي گذار است که در آن یک جامعه و اجزاي
ترکيبکنندهي آن با آهنگي هرچه سریعتر و با هزینهاي هرچه کمتر و با توجّه به همبستگي
جمعيّتها و جوامع کوچک و بزرگ ،از مرحلهي کمتر انساني به مرحلهي انسانيتر ميرسند
(کامران .)12 :1371 ،بنابراین ،مفهوم توسعه عالوه بر بهبود در زمينهي توليد ،شامل تغيير و تحوّل
کيفي در ساخت نهادهاي اجتماعي ،اداري ،فرهنگي و نيز تفکّر و بينش عمومي ميشود (عصاره،
 .)211 :1341با توجّه به این که هدف اصلي توسعه حذف نابرابريهاست ،بهترین مفهوم توسعه،
رشد همراه با عدالت اجتماعي است (هدر.)3 :2111 ،2
باید توجّه داشت که پيششرط هر توسعهاي ،توسعهي فرهنگي است و توسعه بدون دستیابي
به فرهنگ خاصّ آن ،امکانپذیر نيست .مفهوم توسعهي فرهنگي که از اوایل دههي  1141به بعد از
سوي یونسکو در مباحث توسعه مطرح شده ،از مفاهيمي است که نسبت به سایر بخشهاي توسعه
چون توسعهي اقتصادي ،اجتماعي و سياسي ،داراي ابعاد و بار ارزشي گستردهتري است و تأکيد
بيشتري بر نيازهاي غيرمادي افراد جامعه دارد .توسعهي فرهنگي چيزي بيش از مصرف فرهنگي
و مبتني بر یادگيري است که خود اساساً با تحصيل آموزشهاي تخصّصي ترکيب ميشود (قليزاده
و جنتراني .)23 :1341 ،یونسکو توسعهي فرهنگي را به مفهوم افزایش ميزان توليد کاالها و
خدمات فرهنگي در نظر گرفته است (فيوضات.)11 :1342 ،
نخستين گام در توسعهي فرهنگ ،توسعهي سوادآموزي و آموزش عمومي ،تودهاي کردن
مصرف کاالهاي فرهنگي و ثبات نهادهاي فرهنگي است .در تودهاي کردن مصرف کاالهاي
فرهنگي ،فرهنگ و توليد و توزیع کاالهاي فرهنگي به گونهاي بسط ميیابد که همهي شهروندان
برحسب نيازها و شرایط خویش ،فرصت و امکان استفاده از آنها را پيدا کنند .سالنهاي سينما و
تئاتر باید گسترش یابند و در دسترس عموم مردم قرار گيرند (قليزاده و جنتراني.)21 :1341 ،
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مقایسه با رشد که معموالً افزایش در ابعاد کمّي را مورد توجّه قرار ميدهد ،به بهبود ارتقاي عوامل
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از دیگر پيششرطهاي ضروري براي توسعه ،حاکميّت نگرش علمي بر فرهنگ جامعه است.
به عقيدهي شوماخر ،توسعه با کاالهاي مادي آغاز نميشود ،بلکه با انسانها و تربيت آنها ،با
سازمان و با انضباط آغاز ميگردد (شوماخر .)131 :1341 ،1آموزش عالي یکي از نيروهاي
همکاران .)11 :1341 ،تربيت نيروي انساني متخصّص و ماهر با کارآمدي باال ،از مهمترین عوامل
توسعهي جامعه است و هرگونه سرمایهگذاري در هرکدام از بخشهاي اقتصادي بدون توجّه به
عامل انساني و نقشهاي مهارتي و مدیریّتي آن ،نه تنها راهگشا نيست بلکه ممکن است اثرات
سوء فراواني بر جاي بگذارد (اميدواري و همکاران.)211 :1341 ،
امروزه دستیابي به خدمات آموزشي و فرهنگي یکي از حقوق مسلّم نوع بشر بهشمار ميرود.
الزمهي دستیابي به این حقّ انکارناپذیر ،وجود منابع کافي است که باید بهطور عادالنه در ميان
گروههاي اجتماعي یا مناطق جغرافيایي توزیع شده باشد .این در حالي است که خدمات آموزشي
و فرهنگي در ایران به صورت تقریباً ناعادالنهاي بين استانهاي کشور توزیع شده است و
ناهماهنگي و اختالف نسبتاً زیادي در این زمينه بين مناطق دیده ميشود .تعادلبخشي در توزیع
فضایي 2فعّاليّتهاي آموزشي و فرهنگي ،عالوه بر اعتالي کيفي جغرافياي فرهنگي ،بخشي از
ساماندهي فضایي کشور را نيز در پي خواهد داشت (رهنمایي .)21 :1343 ،بنابراین براي برقراري
عدالت اجتماعي ،باید توسعهیافتگي خدمات آموزشي و فرهنگي در استانهاي مختلف مورد
ارزیابي قرار گيرد و عدم تعادل و نابرابري موجود بين استانها مشخّص شود .با شناخت
نارسایيهاي موجود ،توزیع بهينه و عادالنهي خدمات آموزشي و فرهنگي در هریک از مناطق
کشور محقّق خواهد شد.
فرايند انجام پژوهش
این پژوهش از نوع پژوهشهاي کاربردي و رویکرد حاکم بر آن توصيفي -تحليلي است.
جامعهي آماري آن  31استان کشور و نماگرهاي مورد بررسي نيز  11نماگر انتخابي است .دادههاي
بهکار گرفتهشده در پژوهش ،مربوط به سال  1313است که از سایت مرکز آمار ایران گردآوري
شده است.
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محرّکهي اصلي توسعهي اقتصادي و محور یادگيري در جامعه بهشمار ميآید (سعادتمند و
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در این پژوهش ابتدا با استفاده از  72متغيّر 41 ،نماگر اوّليّه ایجاد گردید .سپس از طریق مدل
تحليل عاملي 1با تقليل  41نماگر ایجاد شده به  11نماگر انتخابي 1 ،عامل معنادار و مؤثّر بر
توسعهي خدمات آموزشي و فرهنگي استانهاي کشور مشخّص شد .همچنين با بهرهگيري از مدل
نهایت با ارائهي مدل رگرسيون چندمتغيّره ،2به پيشبيني سهم عوامل مؤثّر بر توسعهي خدمات
مذکور پرداخته شده است.
مدلهای سنجش توسعهی خدمات آموزشی و فرهنگی
مدل تحليل عاملی
براي پي بردن به متغيّرهاي زیربنایي یک پدیده یا تلخيص مجموعهاي از دادهها ،از روش
تحليل عاملي استفاده ميشود (سرمد و همکاران .)244 :1374 ،تحليل عاملي یکي از ابزارهاي
قوي و انعطافپذیر براي ارزیابي متغيّرهاي بههموابسته و مشترک است (فریتاس لوپز و وست،3
 .)11 :2111این مدل به مجموعهاي از فنون آماري اشاره ميکند که هدف مشترک آنها ارائهي
مجموعهاي متغيّر برحسب تعداد کمتري متغيّر فرضي است (کيم و مولر.)4 :1341 ،1
تحليل عاملي ،عاملهاي جدیدي ایجاد ميکند که خالصهشدهي متغيّرهاي اوّليّه هستند
(کاپرا .)411 :2111 ،1در عين حال ،خالصه کردن اطّالعات به گونهاي صورت ميگيرد که نتيجهي
خالصهشده از نظر مفهوم ،معنادار است (طالبي و زنگيآبادي .)124 :1341 ،مدل تحليل عاملي
کاربردهاي مختلفي دارد .اگر در تحليل عاملي ،هدف خالصه کردن تعداد نماگرها به عاملهاي
معنادار است ،باید از تحليل عاملي نوع  Rاستفاده شود (موسوي و حکمتنيا .)11 :1341 ،در این
پژوهش براي تبيين توسعهي خدمات آموزشي و فرهنگي کشور ،از تحليل عاملي نوع  Rبه روش
تحليل مؤلّفههاي اصلي استفاده شده است .هدف این روش همانند سایر انواع تحليل عاملي،
کاهش یک مجموعهي بزرگ از دادهها به تعداد محدودي از عوامل است؛ بهگونهاي که آن عوامل
بتوانند بيشترین واریانس را در مجموعهي دادهها تبيين کنند (فراهاني و عریضي.)141 :1341 ،
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نماگر توسعهي خدمات آموزشي و فرهنگي ،سطوح توسعهي استانهاي کشور تعيين گردید و در
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تکنيک سنجش سطح تمرکز
این تکنيک نشان ميدهد که یک فعّاليّت تا چه حد به صورت یکسان در نقاط مختلف یک
منطقه یا در پهنهي سرزمين توزیع شدهاند و یا تا چه حد گرایش به تمرکز دارند .سنجش ميزان

 X Y
2

C

در این معادله:
 = Cميزان تمرکز یک فعّاليّت یا کارکرد.
1

 = Xسهم درصدي مساحت هر منطقه یا زیرمنطقه .
 = Yسهم درصدي یک فعّاليّت یا کارکرد در هر منطقه یا زیرمنطقه.
ميزان  Cدر این تکنيک همواره بين صفر و صد در نوسان است .هر قدر ميزان  Cمحاسبهشده
باالتر باشد ،نشاندهندهي توزیع نامناسب یا تمرکز شدید آن فعّاليّت یا کارکرد در نقاط خاصّي
است.
مدل نماگر توسعهی خدمات آموزشی و فرهنگی
در پژوهش حاضر با اقتباس از نماگر ترکيبي توسعهي انساني ،براي سنجش توسعهي خدمات
مورد مطالعه از نماگر توسعهي خدمات آموزشي و فرهنگي استفاده شده است .ساختار کلّي مدل به
شرح زیر است (حکمتنيا و زنگيآبادي: )11 :1342 ،
 .1تعيين جایگاه استانها در هریک از نماگرها و عاملها
 .2محاسبهي نماگر محروميّت استانها
 .3برآورد نماگر توسعهي خدمات آموزشي و فرهنگي

Max xij  Actual xij
Max xij  Min xij
1 n
 EC ij
n i 1

EC ij 
EC j 

) ECDI  (1  EC j
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توزیع فضایي یک فعّاليّت یا کارکرد ،از طریق معادلهي زیر انجام ميگيرد (کالنتري: )141 :1341 ،
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مدل رگرسيون چندمتغيّره
بنا به ویژگيهاي علم جغرافيا ،عموماً در بررسيهاي جغرافيایي روابط ،اثرات و عملکرد
پدیدهها بر پدیدههاي دیگر مورد توجّه قرار ميگيرد (مهدوي و طاهرخاني .)211 :1343 ،در
کشور ،از مدل رگرسيون چندمتغيّره استفاده شده است .رگرسيون چندمتغيّره برخالف رگرسيون
ساده که تنها با توجّه به یک متغيّر مستقل ،تغييرات متغيّر وابسته را پيشبيني ميکند ،با استفاده از
ترکيب خطّي چند متغير مستقل به پيشگویي متغيّر وابسته ميپردازد (کالنتري.)141 :1347 ،
يافتههای پژوهش
عوامل مؤثّر بر توسعهی خدمات آموزشی و فرهنگی
براي کاهش تعداد نماگرها و شناخت نماگرهاي زیربنایي ،با استفاده از مدل تحليل عاملي از
نوع وریمکس ،1نماگرهاي مؤثّر بر توسعهي خدمات آموزشي و فرهنگي خالصه شدهاند .با اجراي
مدل مذکور ،پنج عامل بر توسعهي خدمات مورد مطالعه ،مؤثّر هستند.
عامل اوّل (نيروهای آموزشی -اداری و دانشآموزی)
مقدار ویژهي این عامل  27/43است که بهتنهایي قادر است  34/12درصد واریانس را
محاسبه کند و توضيح دهد .در این عامل  14نماگر بارگذاري شده که  4نماگر به نيروهاي
آموزشي -اداري 4 ،نماگر به نماگرهاي دانشآموزي و  2نماگر به زیرساختهاي آموزشي
اختصاص دارد .در این عامل که عامل «نيروهاي آموزشي -اداري و دانشآموزي» نامگذاري شده،
نماگرهاي زیر بارگذاري گردیده است:
 .1درصد کارکنان امور دفتري و اداري دورهي متوسّطه نسبت به کلّ کارکنان دفتري و اداري
(.2)1/13
 .2درصد کارکنان دفتري و اداري نسبت به دانشآموزان (.)1/11
 .3درصد دانشآموزان دورهي متوسّطه نسبت به کلّ دانشآموزان (.)1/41
 .1درصد دانشآموزان پسر دورهي متوسّطه نسبت به کلّ دانشآموزان پسر ( .1 .)1/43درصد
کارکنان دفتري و اداري دورهي متوسّطه نسبت به دانشآموزان دورهي متوسّطه (.)1/43

Varimax

1
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 .4درصد کارکنان آموزشي نسبت به دانشآموزان (.)1/42
 .7درصد دانشآموزان دختر دورهي متوسّطه نسبت به کلّ دانشآموزان (.)1/41
 .4درصد کارکنان آموزشي نسبت به دانشآموزان دختر (.)1/41
 .11درصد دانشآموزان دختر دورهي متوسّطه نسبت به کلّ دانشآموزان دختر (.)1/74
 .11درصد دانشآموزان پسر دورهي متوسّطه نسبت به کلّ دانشآموزان (.)1/74
 .12درصد فارغالتحصيالن پسر دورهي متوسّطه نسبت به دانشآموزان پسر دورهي متوسّطه
(.)1/43
 .13نسبت کالسهاي دورهي متوسّطه به  1111نفر دانشآموز دورهي متوسّطه (.)1/42
 .11درصد کتابهاي منتشرشدهي تأليفي نسبت به کلّ کتابهاي منتشرشده ( .11 .)1/41درصد
فارغالتحصيالن دورهي متوسّطه نسبت به کلّ دانشآموزان (.)1/17
 .14درصد مردان باسواد نسبت به مردان  4ساله و بيشتر (.)1/11
عامل دوم (باسوادان شهر و روستا و توليدات فرهنگی)
مقدار ویژهي این عامل  12/73است که  17/72درصد واریانس را محاسبه و تفسير ميکند .در
این عامل  11نماگر بارگذاري شده که  1نماگر به نماگرهاي باسوادان شهري و روستایي 3 ،نماگر
به توليدات فرهنگي و  3نماگر دیگر نيز به سایر نماگرهاي آموزشي اختصاص دارد .بنابراین ،این
عامل را با اندکي مسامحه ميتوان عامل «باسوادان شهري و روستایي و توليدات فرهنگي»
نامگذاري کرد 11 .نماگر بارگذاريشده در این عامل عبارتند از:
 .1درصد مردان باسواد ساکن در نقاط شهري نسبت به جمعيّت  4ساله و بيشتر (.)1/47
 .2درصد باسوادان ساکن در نقاط شهري نسبت به جمعيّت  4ساله و بيشتر ( .3 .)1/41درصد
زنان باسواد ساکن در نقاط شهري نسبت به کلّ باسوادان (.)1/42
 .1نسبت کتابهاي منتشرشدهي ترجمهاي به  11هزار نفر (.)1/71
 .1نسبت کتابهاي منتشرشده به  11هزار نفر (.)1/77
 .4نسبت کتابهاي منتشرشدهي تأليفي به  11هزار نفر (.)1/74
 .7درصد کارکنان آموزشي دورهي متوسّطه به کلّ کارکنان آموزشي (.)1/41
 .4درصد مردان باسواد ساکن در نقاط روستایي نسبت به باسوادان روستایي ( .1 .)1/43درصد
مردان باسواد نسبت به جمعيّت  4ساله و بيشتر (.)1/14
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 .11درصد فارغالتحصيالن پسر ریاضي -فيزیک نسبت به کلّ فارغالتحصيالن دورهي متوسّطه
(.)1/17
عامل سوم (فارغالتحصيالن دورهی متوسّطه)
ميدهد .در این عامل  4نماگر بارگذاري شده که  4عامل به نماگرهاي فارغالتحصيالن دورهي
متوسّطه اختصاص دارد .بنابراین ،این عامل با اندکي مسامحه ،عامل «فارغالتحصيالن دورهي
متوسّطه» نامگذاري ميشود .نماگرهاي بارگذاريشده در این عامل عبارتند از:
 .1درصد فارغالتحصيالن دختر دورهي متوسّطه نسبت به دانشآموزان دختر دورهي متوسّطه
(.)1/42
 .2درصد فارغالتحصيالن دورهي متوسّطه نسبت به دانشآموزان دورهي متوسّطه (.)1/71
 .3درصد فارغالتحصيالن دختر دورهي متوسّطه نسبت به کلّ دانشآموزان دختر (.)1/71
 .1درصد فارغالتحصيالن پسر دورهي متوسّطه نسبت به کلّ دانشآموزان دورهي متوسّطه (.)1/41
 .1درصد کارکنان آموزشي دورهي متوسّطه نسبت به دانشآموزان دورهي متوسّطه (.)1/42
 .4درصد فارغالتحصيالن دختر دورهي کار و دانش نسبت به کلّ فارغالتحصيالن دورهي متوسّطه
(.)1/41
 .7درصد فارغالتحصيالن پسر فني و حرفهاي نسبت به کلّ فارغالتحصيالن دورهي متوسّطه
(.)1/14
 .4درصد دانشآموزان دختر نسبت به کلّ دانشآموزان (.)1/14
عامل چهارم (زنان باسواد و زيرساختهای گردشگری)
مقدار ویژهي این عامل  1/11است که  4/43درصد واریانس را محاسبه و تفسير ميکند .در
این عامل  4نماگر بارگذاري شده که  1نماگر به نماگرهاي باسوادي زنان 3 ،نماگر به تأسيسات
اقامتي و  1نماگر به درصد باسوادان اختصاص دارد .بنابراین ،این عامل را ميتوان عامل «زنان
باسواد و زیرساختهاي گردشگري» نامگذاري کرد 4 .نماگر بارگذاريشده در این عامل عبارتند
از:
 .1درصد زنان باسواد ساکن در نقاط شهري نسبت به باسوادان شهري (.)1/44
 .2درصد زنان باسواد نسبت به جمعيّت  4ساله و بيشتر (.)1/41
 .3درصد اتاق در تأسيسات اقامتي نسبت به کلّ اتاق در تأسيسات اقامتي کشور (.)1/41
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 .1درصد تخت در تأسيسات اقامتي نسبت به کلّ تخت موجود در تأسيسات اقامتي کشور (.)1/41
 .1درصد تأسيسات اقامتي پنج ستاره نسبت به کلّ تأسيسات اقامتي کشور ( .4 .)1/11درصد
فارغالتحصيالن دختر ریاضي -فيزیک نسبت به کلّ فارغالتحصيالن دورهي متوسّطه (.)1/14
 .4درصد باسوادان نسبت به جمعيّت  4ساله و بيشتر (.)1/11
عامل پنجم (پذيرفتهشدگان دانشگاهها و زيرساختهای فرهنگی)
مقدار ویژهي این عامل  1/11است که  7/14درصد واریانس را تبيين ميکند .در این عامل،
 7نماگر بارگذاري شده که  1نماگر به نماگرهاي پذیرفتهشدگان دانشگاهها و  2نماگر به
زیرساختهاي فرهنگي اختصاص دارد .بنابراین ،این عامل را ميتوان عامل «پذیرفتهشدگان
دانشگاهها و زیرساختهاي فرهنگي» نامگذاري کرد .نماگرهاي بارگذاريشده در این عامل
عبارتند از:
 .1درصد پذیرفتهشدگان زن دانشگاه آزاد اسالمي نسبت به دانشآموزان دختر دورهي متوسّطه
(.)1/44
 .2درصد پذیرفتهشدگان دانشگاه آزاد اسالمي نسبت به کلّ دانشآموزان دورهي متوسّطه (.)1/44
 .3درصد پذیرفتهشدگان مرد دانشگاه آزاد اسالمي نسبت به دانشآموزان پسر دورهي متوسّطه
(.)1/41
 .1درصد پذیرفتهشدگان دانشگاهها و مؤسّسات آموزش عالي نسبت به دانشآموزان دورهي
متوسّطه (.)1/71
 .1درصد پذیرفتهشدگان پسر دانشگاهها و مؤسّسات آموزش عالي نسبت به دانشآموزان پسر
دورهي متوسّطه (.)1/72
 .4نسبت کتابخانههاي عمومي به  11هزار نفر (.)1/11
 .7نسبت سينما به  11هزار نفر (.)1/13
بهطور کلّي مجموع درصد واریانس پنج عامل مذکور 41/14 ،درصد است که بيش از

آن در

عامل اوّل گرد آمده است .این امر ،ارزش و اهمّيّت عامل اوّل را نسبت به سایر عوامل نشان
ميدهد.
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 .7درصد زنان باسواد نسبت به زنان  4ساله و بيشتر (.)1/14
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تعيين سطح تمرکز خدمات آموزشی و فرهنگی
ميزان تمرکز خدمات آموزشي و فرهنگي در استانهاي کشور ،با استفاده از نماگرهاي
بارگذاريشده در هریک از عوامل تعيين گردیده است .با توجّه به جدول شمارهي یک ،ميتوان
به خدمات مذکور براي مشتاقان تعليم و تربيت در بيشتر استانهاي کشور به نسبت مساوي
امکانپذیر است .وضعيّت موجود بيانگر حداقل تمرکز در عامل «زنان باسواد و زیرساختهاي
گردشگري» با ضریب  1/14و حداکثر تمرکز در عامل «پذیرفتهشدگان دانشگاهها و زیرساختهاي
فرهنگي» با ضریب  2/34است؛ به عبارت دیگر ،عدم تعادل در بهرهمندي از نماگرهاي
پذیرفتهشدگان دانشگاهها و زیرساختهاي فرهنگي در بين استانهاي کشور بسيار زیاد است.
با توجّه به جدول ،پدیدهي تمرکز خدمات آموزشي و فرهنگي در ایران از نوع تمرکز عمودي
است؛ زیرا تراکم نماگرهاي خدمات آموزشي و فرهنگي در پایتخت و استانهاي اطراف آن بيشتر
از سایر استانهاست و در استانهاي توسعهیافتهاي مانند خراسان رضوي ،اصفهان ،فارس،
آذربایجان شرقي و یزد نيز خدمات آموزشي و فرهنگي ،تراکم فوقالعادهاي را نشان ميدهد.
جدول شمارهی يک -ميزان تمرکز خدمات آموزشی و فرهنگی در استانهای کشور
عوامل

عامل اوّل

عامل دوم

عامل سوم

عامل چهارم

عامل پنجم

آذربایجان شرقي

1/11

1/11

1/13

1/17

1/12

آذربایجان غربي

1/71

1/41

1/14

1/11

1/43

اردبيل

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

اصفهان

2/13

2

2/17

2/21

2/42

ایالم

2/72

2/21

2/21

2/21

1/22

بوشهر

2/17

2/14

1/41

1/17

1/21

تهران

13/11

11/71

13/11

12/41

13/11

البرز

13/11

11/71

13/13

12/41

13/11

چهارمحال و بختياري

2/21

1/11

1/71

1/71

1/43

خراسان جنوبي

2/14

2

2/74

2/21

1/23

خراسان رضوي

1/11

1/41

1/71

1/21

1/41

خراسان شمالي

2/17

1/17

2/21

1/41

1/11

نام استان
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گفت خدمات آموزشي و فرهنگي در استانهاي کشور ميل به عدم تمرکز دارد .در واقع ،دسترسي
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ادامه جدول شمارهی يک -ميزان تمرکز خدمات آموزشی و فرهنگی در استانهای کشور
عوامل
خوزستان

3/12

3/43

3/41

3/41

3/23

زنجان

1/11

1/41

1/73

1/43

2/71

سمنان

2/44

2/14

2/11

2/71

11/21

سيستان و بلوچستان

1/11

1/21

1/14

1/14

1/11

فارس

2/42

3/13

2/11

2/71

3/31

قزوین

1/13

1/41

2/12

1/74

3/41

قم

1/43

1/44

2/17

1/44

1/11

کردستان

1/11

1/44

1/71

1/41

1/71

کرمان

1/11

1/44

1/17

1/12

1/41

کرمانشاه

1/41

1/11

1/31

1/11

1/11

کهگيلویه و بویر احمد

2/14

1/41

1/31

1/11

1/43

گلستان

1/44

1/12

1/11

1/41

1/13

گيالن

1/33

1/17

1/11

1/31

1/11

لرستان

1/11

1/21

1/27

1/32

1/24

مازندران

1/21

1/42

1/14

1/21

1/23

مرکزي

1/31

1/11

1/73

1/43

1/41

هرمزگان

1/11

1/11

1/41

1

1/31

1

1/44

1/73

1/41

1/71

یزد

2/24

2/11

2/41

2/11

1/71

ميانگين

2/11

2/12

2/14

1/14

2/34

نام استان

همدان

(مأخذ :محاسبات نگارندگان)

بر اساس نمودار شمارهي یک ،خدمات آموزشي و فرهنگي در استان تهران بيش از سایر
استانهاي کشور است .این استان به دليل مرکزیّت سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي کشور و
تمرکز بخش بسيار زیادي از مراکز آموزشي ،دانشگاهها و مؤسّسات آموزش عالي دولتي و
خصوصي ،در عوامل پنجگانهي خدمات آموزشي رتبهي اوّل را داراست .پس از استان تهران ،استان
خراسان رضوي نيز با تمرکز نسبتاً گستردهي خدمات آموزشي و فرهنگي مواجه است .این استان
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عامل اوّل

عامل دوم

عامل سوم

عامل چهارم

عامل پنجم
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نيز در همهي عوامل به جز عامل پنجم ،رتبهي دوم را داراست .بهطور کلّي ميتوان گفت
استانهاي تهران ،البرز و خراسان رضوي از استانهاي پایيندست خود بریدهاند و نوعي عدم
تجانس و واگرایي در برخورداري از خدمات آموزشي و فرهنگي را نسبت به سایر استانهاي
در استانهاي دیگر تقریباً نوعي تجانس و همگرایي مشاهده ميشود و این استانها با تمرکز
نسبتاً کم خدمات آموزشي و فرهنگي مواجه هستند .با وجود این ،فراز و فرودهایي در نمودار
مالحظه ميشود .استان سمنان به دليل نزدیکي به تهران و متأثّر شدن از اثرات فرهنگي آن ،در
نماگرهاي عامل «پذیرفتهشدگان دانشگاهها و زیرساختهاي فرهنگي» با ضریب تمرکز 11/21
رتبهي دوم را کسب کرده است .استان قم در نماگرهاي عامل «باسوادان شهر و روستا و توليدات
فرهنگي» با کسب رتبهي سوم از تمرکز باالیي برخوردار است و در عامل پنجم رتبهي نوزدهم را
به خود اختصاص داده است .استانهاي مرکزي ،قزوین ،کرمانشاه ،آذربایجان غربي و مازندران ميل
به افزایش تمرکز در عامل «پذیرفتهشدگان دانشگاهها و زیرساختهاي فرهنگي» و استانهاي
خراسان جنوبي ،ایالم ،خراسان شمالي ،چهارمحال و بختياري ،اردبيل ،سيستان و بلوچستان،
هرمزگان ،بوشهر و گلستان ميل به عدم تمرکز در این عامل دارند؛ به عبارت دیگر ،استانهاي اخير
با چالشهایي در عامل مذکور مواجه هستند.
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کشور نشان ميدهند.
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(مأخذ :نگارندگان)

تعيين سطوح توسعهی خدمات آموزشی و فرهنگی
بر اساس محاسبات انجامشده و با بهکارگيري نماگر  ،ECDIسطوح توسعهي خدمات آموزشي
و فرهنگي استانهاي کشور در جدول شمارهي دو مشخّص شده است .براي طبقهبندي نماگر
 ECDIاز انحراف معيار و ميانگين نماگر توسعهي خدمات آموزشي و فرهنگي استفاده شده است؛
بدین ترتيب که با کاهش و افزایش ميانگين انحراف معيار به ميانگين نماگر توسعهي خدمات
آموزشي و فرهنگي ،سطح توسعهي خدمات مورد مطالعه در استانهاي کشور بهدست آمده است.
طبق محاسبات انجامشده ،متوسّط نماگر  1/11 ،ECDIو انحراف معيار آن  1/12است .بنابراین
استانهایي که داراي نماگر توسعهي  1/11و بيشتر هستند استانهاي فراتوسعه ،استانهاي داراي
نماگر توسعهي  1/11تا  1/11استانهاي ميانتوسعهیافتهي باال ،استانهاي داراي نماگر توسعهي
 1/34تا  1/11استانهاي ميانتوسعهیافتهي پایين و سایر استانها که نماگر توسعهي آنها کمتر از
 1/34است ،استانهاي فروتوسعه قلمداد ميشوند.
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نمودار شمارهی يک -رتبهبندی ميزان تمرکز خدمات آموزشی و فرهنگی در استانهای کشور
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جدول شمارهی دو -رتبهبندی استانهای کشور بر اساس نماگر توسعهی خدمات آموزشی و فرهنگی ()ECDI
سطح توسعه

1/11

یزد

1/41

خراسان جنوبي

سمنان

1/47

زنجان

1/11

تهران

1/42

البرز

1/42

همدان

1/13

مازندران

1/41

کرمانشاه

1/11

اصفهان

1/11

کهگيلویه و
بویراحمد

1/11

قم

1/11

لرستان

1/11

خراسان رضوي

1/11

خراسان شمالي

1/34

فارس

1/11

گلستان

1/37

گيالن

1/11

اردبيل

1/34

مرکزي

1/11

خوزستان

1/31

ایالم

1/11

کردستان

1/33

قزوین

1/14

هرمزگان

1/24

بوشهر

1/14

ميانتوسعهیافتهي

آذربایجان غربي

1/24

باال

سيستان و

چهارمحال و
بختياري

1/11

بلوچستان

ميانتوسعهیافتهي
باال

ميانتوسعهیافتهي
پایين

فروتوسعه

1/14

آذربایجان شرقي

1/11

ميانگين

1/11

کرمان

1/11

انحراف معيار

1/12

(مأخذ :محاسبات نگارندگان)

با توجّه به جدول شمارهي دو ،استان یزد با نماگر  1/41در باالترین سطح و استان سيستان و
بلوچستان با نماگر  1/14در پایينترین سطح قرار دارد .استانهاي یزد ،سمنان ،تهران ،البرز،
مازندران ،اصفهان ،قم ،خراسان رضوي ،فارس و گيالن در گروه اوّل قرار گرفتهاند و فراتوسعه
قلمداد ميشوند .استانهاي مرکزي ،ایالم ،قزوین ،بوشهر ،چهارمحال و بختياري ،آذربایجان شرقي،
کرمان ،خراسان جنوبي ،زنجان و همدان نيز که  33/33درصد از استانهاي کشور را تشکيل
ميدهند ،در سطح دوم قرار گرفتهاند و ميانتوسعهیافتهي باال بهشمار ميآیند .استانهاي کرمانشاه،
کهگيلویه و بویراحمد ،لرستان و خراسان شمالي ( 13/33درصد از استانها) در سطح سوم واقع
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نام استان

ECDI

فراتوسعه

نام استان

ECDI

سطح توسعه
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شدهاند و ميانتوسعهیافتهي پایين محسوب ميشوند و نهایتاً استانهاي گلستان ،اردبيل ،خوزستان،
کردستان ،هرمزگان ،آذربایجان غربي و سيستان و بلوچستان ( 23/33درصد از استانها) در
پایينترین سطح قرار گرفتهاند و فروتوسعه بهشمار ميآیند .در نقشهي شمارهي یک ،پراکنش

نقشهی شمارهی يک -پراکنش فضايی سطوح توسعهی خدمات آموزشی و فرهنگی در استانهای کشور
(مأخذ :نگارندگان)

همانگونه که در نقشه مشاهده ميشود ،استانهاي فراتوسعه بيشتر شامل مناطقي است که در
مرکز کشور قرار دارند و به مرکزیّت اداري -سياسي ایران نزدیکتر هستند .به موازات فاصله از
مرکز کشور ،تمرکز خدمات آموزشي و فرهنگي در پيرامون یا در استانهایي که در حاشيهي کشور
و نوار مرزي قرار دارند ،کمتر ميشود؛ به عبارت دیگر ،الگوي مرکز -پيرامون بر توزیع خدمات
آموزشي و فرهنگي حاکميّت دارد .استانهاي فروتوسعه یا استانهایي که از حداقل خدمات مذکور
برخوردارند ،مناطقي هستند که به دليل دوري از مرکز ،کمتر مورد توجّه قرار گرفتهاند.
اولويّتبندی عوامل توسعهی خدمات آموزشی و فرهنگی
براي اولویّتبندي عوامل مؤثّر بر توسعهي خدمات آموزشي و فرهنگي ،با بهرهگيري از
نرمافزار آماري  SPSSو مدل رگرسيون چندمتغيّره ،ابتدا به محاسبهي امتياز کلّ نماگرها با استفاده
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فضایي سطوح توسعهي خدمات آموزشي و فرهنگي کشور نشان داده شده است.
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از نماگر  ECDIاقدام شد و در مرحلهي بعد ،امتياز هریک از عوامل پنجگانه محاسبه گردید .در
مدل رگرسيون چندمتغيّره ،امتياز کل بهعنوان متغيّر وابسته و امتياز هریک از عوامل بهعنوان
متغيّرهاي مستقل یا پيشگویيکننده وارد مدل شده است .در این مدل مقدار  R 2بهدست آمده
بودن رگرسيون را در سطح تقریباً  11درصد نماگرها تأیيد ميکند .با استفاده از جدول شمارهي سه
و با بهرهگيري از ضریب  ،Bمعادلهي رگرسيوني پيشبيني اولویّت توسعهي خدمات آموزشي و
فرهنگي براي استانهاي کشور به صورت زیر استخراج شده است:
Y= 3.870- 0.353F 1 + 0.196F 2 + 0.157F 3 +0.157F 4 +0.137F 5

مقدار سطح معنادار ( )Sigنشان ميدهد اثر هریک از عوامل نيروهاي آموزشي -اداري و
دانشآموزي ،باسوادان شهر و روستا ،فارغالتحصيالن دورهي متوسّطه ،زنان باسواد و
زیرساختهاي گردشگري و پذیرفتهشدگان دانشگاهها و زیرساختهاي فرهنگي معنادار است و
عوامل مذکور تأثير مستقيمي در پيشگویي متغيّر وابسته ( )ECDIدارند .با توجّه به مقادیر بتا

(  ،) ميتوان گفت به ترتيب سهم عامل اوّل ،دوم ،سوم ،چهارم و پنجم در توسعهي خدمات
مورد مطالعه ،بيشتر است؛ زیرا یک واحد تغيير در انحراف معيار نماگرهاي مورد مطالعه ،موجب
ميشود که انحراف معيار درجهي توسعهي خدمات آموزشي و فرهنگي استانهاي کشور به
اندازههاي  1/211 ،1/211 ،1/271 ،1/143و  1/111تغيير یابد .بر این اساس ،اولویّت پيشبينيشده
براي توسعهي خدمات آموزشي و فرهنگي استانهاي کشور به ترتيب عبارت است از:
 .1نيروهاي آموزشي -اداري و دانشآموزي؛  .2باسوادان شهر و روستا و توليدات فرهنگي؛ .3

فارغالتحصيالن دورهي متوسّطه؛  .1زنان باسواد و زیرساختهاي گردشگري؛  .1پذیرفتهشدگان
دانشگاهها و زیرساختهاي فرهنگي.
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برابر با  1/111بوده است .همچنين سطح معناداري نماگرها برابر با  Sig 1/111بوده که معنادار
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جدول شمارهی سه -ضرايب  Bو  عوامل مؤثّر بر توسعهی خدمات آموزشی و فرهنگی استانهای کشور
سطح
معناداری

1/111
1/111
1/111
1/111
1/111

شدهی بتا

خطای
استاندارد

1/111
/171
1171711
/131
711112
/137
111744
/114
121114
/722
147411

B

مدل

1/111

3/471

1/143

2/311

1/313

1/271

2/141

1/114

1/211

2/421

1/117

1/211

2/141

1/117

1/111

2/331

1/137

)1(Constant
نيروهاي آموزشي -اداري و
دانشآموزي
باسوادان شهر و روستا و
توليدات فرهنگي
فارغالتحصيالن دورهي
متوسّطه
زنان باسواد و زیرساختهاي
گردشگري
پذیرفتهشدگان دانشگاهها و
زیرساختهاي فرهنگي

(مأخذ :محاسبات نگارندگان)

نتيجهگيری
خدمات آموزشي و فرهنگي یکي از ابعاد اساسي توسعه بهشمار ميآید که همانند سایر ابعاد
توسعه در کشورهاي جهان سوم بهطور عادالنه بين مناطق جغرافيایي توزیع نشده است .ایران نيز
از این قاعده مستثني نيست و ناهماهنگي و عدم تعادل در برخورداري از خدمات مذکور بين
استانهاي مختلف کشور بهوضوح دیده ميشود .در این پژوهش ،عوامل مؤثّر بر توسعهي خدمات
آموزشي و فرهنگي ،مورد بررسي و تحليل فضایي قرار گرفتهاند .ابتدا عوامل مؤثّر بر توسعهي
خدمات مزبور تعيين شدند و سپس با بهرهگيري از مدلهاي کمّي نظير تکنيک سنجش سطح
تمرکز ،نماگر توسعهي خدمات آموزشي و فرهنگي و رگرسيون چندمتغيّره ،به تحليل و سنجش
سطح توسعهي خدمات مورد مطالعه و پيشگویي اولویّتهاي توسعهي فضایي آن پرداخته شد.
نتایج حاصل از این پژوهش ،به اختصار عبارتند از:
 .1از  41نماگر اوّليّه 11 ،نماگر انتخابي که به  1عامل معنادار تقليل یافتهاند ،بر توسعهي خدمات
آموزشي و فرهنگي کشور مؤثّر هستند .عامل اوّل بيانگر سهم غيرقابل انکار نيروهاي آموزشي و
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1/111

T

ضرايب استاندارد

ضرايب غيراستاندارد

تحليل عوامل مؤثّر بر توسعهی شاخصهای آموزشی و فرهنگی در ايران59.........................................

اداري در توسعهي خدمات آموزشي است .بنابراین ،توزیع متناسب نيروهاي آموزشي و اداري بر
اساس نيازهاي منطقهاي ،ميتواند به بهبود وضعيّت نماگرهاي آموزشي در سطح کشور کمک کند.
 .2عامل دوم نشان ميدهد درصد باسوادان در نقاط شهري و روستایي و نيز بخشي از توليدات
ميروند.
 .3عامل سوم بيانگر تأثير فارغالتحصيالن دورهي متوسّطه در توسعهي خدمات آموزشي است؛ به
عبارت دیگر ،این عامل مشخّص ميکند که بخشي از درجهي توسعهیافتگي خدمات آموزشي و
فرهنگي کشور مربوط به فارغالتحصيالن دورهي متوسّطه است .ضروري است که نماگرهاي
بارگذاريشده در این عامل ،در برنامههاي توسعهي خدمات آموزشي و فرهنگي کشور ،بيشتر
مورد توجّه قرار گيرند.
 .1نماگرهاي بارگذاريشده در عامل چهارم نشان ميدهد زنان تأثير بسيار زیادي در توسعهي
خدمات مورد مطالعه دارند .همچنين این عامل ،بيانگر اهمّيّت زیرساختهاي گردشگري در
توسعهي فرهنگي کشور است .بدین ترتيب هدایت منابع مالي ،سرمایهگذاريهاي عمراني و
برنامههاي آموزشي و فرهنگي به سمت دو مؤلّفهي مذکور ،گام مهمّي در جهت توسعهي خدمات
آموزشي و فرهنگي کشور محسوب ميشود.
 .1نماگرهاي بارگذاريشده در عامل پنجم ،نشاندهندهي سهم قابل توجّه پذیرفتهشدگان دانشگاهها
و مؤسّسات آموزش عالي بهویژه پذیرفتهشدگان دانشگاه آزاد اسالمي در توسعهي فرهنگي کشور
است؛ به عبارت دیگر ،این عامل مشخّص ميکند که قسمتي از توسعهي بخش فرهنگي مربوط به
فعّاليّتهاي آموزشي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي است .این امر ،تقویت فعّاليّتهاي دانشگاه
آزاد اسالمي را با مکانيسمهاي صحيح و منطقي ضروري ميسازد.
 .4بر اساس یافتهها ،استانهاي تهران ،البرز و خراسان رضوي از تراکم و تمرکز آموزشي و
فرهنگي بسيار زیادي برخوردارند .این مسأله ،ضرورت تمرکززدایي از استانهاي مذکور بهویژه
شهرهاي تهران و مشهد را مطرح ميکند.
 .7به لحاظ توسعهي خدمات آموزشي و فرهنگي ،استانهاي فراتوسعه در مرکز و استانهاي
فروتوسعه در نوار مرزي کشور قرار دارند .بر پایهي اصل عدالت اجتماعي ،مناطق محروم و مرزي
نيز باید به نسبت مساوي از خدمات آموزشي و فرهنگي موجود بهره گيرند.
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فرهنگي ،مهمترین نماگرهاي تعيينکنندهي سطح توسعه در بخش آموزشي -فرهنگي بهشمار
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 .4بهطور کلّي براي متعادلسازي خدمات آموزشي و فرهنگي در استانهاي کشور ،الزم است به
ترتيب مؤلّفههاي «نيروهاي آموزشي -اداري و دانشآموزي»« ،باسوادان شهر و روستا و توليدات
فرهنگي»« ،فارغالتحصيالن دورهي متوسّطه»« ،زنان باسواد و زیرساختهاي گردشگري» و
پایين ،ميانتوسعهیافتهي باال و فراتوسعه ،در اولویّت توسعهي فضایي قرار گيرند.
يادداشت:
[ ]1در این پژوهش ،اکثر نماگرهاي بارگذاريشده در عاملها نسبت به جمعيّت دانشآموزي
محاسبه شده ،بنابراین با استناد به (کالنتري )141 :1341 ،به جاي سهم درصدي مساحت هر
استان ،از سهم درصدي جمعيّت دانشآموزي استانها استفاده گردیده است.
[ ]2ارقام داخل پرانتز ،ضریب همبستگي نماگرهاي بارگذاريشده در عاملهاست.
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