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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تحلیل نابرابری های آموزشی در شهرستان های استان خراسان 
منظر  از  و  کاربردی  پژوهش  یک  ماهیت  لحاظ  به  مطالعه  این  گردید.  انجام  جنوبی 
گردآوری  شیوه  می گیرد.  قرار  تحلیلی  توصیفی-  تحقیقات  زمره  در  روش شناسی 
اطالعات از نوع کتابخانه ایی و ابزار جمع آوری داده ها با توجه به اهداف پژوهش، مبتنی 
بر ابزارهای استاندارد شده در قالب جداول و فرم های رایج سرشماری عمومی نفوس و 
مسکن )بویژه سالنامه  آماری سال 1393 استان خراسان جنوبی( بوده است. شایان ذکر 
است که جامعه آماری پژوهش 11 شهرستان  واقع در استان خراسان جنوبی بوده است 
که جهت سنجش سطح توسعه آموزشی، 26 مؤلفه در قالب شاخص های آموزشی، از 
آمارنامه رسمی استان استخراج و با استفاده از روش تاپسیس فازی و تحلیل مؤلفه های 
شکاف  وجود  تأیید  پژوهش ضمن  یافته های  تحلیل  گرفتند.  قرار  بررسی  مورد  اصلی 
خراسان  استان  شهرستان های  بین  آموزشی  فرصت های  تخصیص  و  توزیع  در  عمیق 
جنوبی، حاکی از آن است که در مجموع شاخص ها، شهرستان  بیرجند با ضریب 0/32 
دارای باالترین سطح توسعه یافتگی و شهرستان نهبندان با ضریب 0/15 دارای کمترین 
میزان توسعه یافتگی به لحاظ آموزشی بوده اند. نتایج سطح بندی شهرستان ها نیز نشان 
داد به لحاظ میزان توسعه آموزشی، یک محرومیت کلی بر فضای استان خراسان جنوبی 

حکم فرماست. 
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مقدمه 
آموزش همواره از دغدغه ی دولت ها بوده است و در زمره مهمترین سیاست هاي عمومي 
قرار داشته است )علیز اده، 1392: 120(، تا جایی که آموزش و پرورش و نحوه بهره مندي از 
آن در جهان کنوني، به عنوان یکي از شاخص هاي پیشرفت اجتماعي محسوب می گردد. 
بر همین اساس، کشورها مخصوصاً کشورهاي در حال توسعه، در صدد ایجاد فرصت هاي 
برابر دسترسي همگان به نظام آموزشي با کیفیت باال هستند. چرا که یکي از مؤثرترین 
راه هاي تحقق عدالت  اجتماعي و کاهش نابرابري اجتماعي، برقراري فرصت هاي یکسان 
و  اردهائی، حیدرآبادی  )قاسمی  آحاد جامعه به آموزش وپرورش است  براي دسترسي 
رستمی، 1390: 126(. در این میان، فراهم آوردن شانس مساوي براي دستیابي همه 
دانش آموزان جامعه به فرصت هاي آموزشي مطلوب )نظیر شانس ورود به نظام آموزشي 
و مدرسه بهتر(، دسترسي به منابع موجود در نظام آموزشي )همانند معلم، متخصص، 
فضا و تجهیزات آموزشي مناسب و نیز برخورداري از عملکرد مطلوب آموزش(، از جهات 
توزیع فرصت های  به نحوه  لزوم توجه جدی  متعدد حائز اهمیت است )همان: 129(. 
آموزشی وقتی دوچندان می شود که بدانیم آموزش ابزار تعدیل کننده توزیع درآمد و 
اقتصادي است و تساوي  فرصت هاي آموزشي، وسیله اي  براي نیل به رشد  شرط الزم 

براي کاهش نابرابري هاي اقتصادي- اجتماعي است )روشن، 1391: 28(.
هر چند توزیع برابر فرصت ها و دسترسي همگانی به نظام آموزشي مطلوب، از ارکان 
اساسي توسعه پایدار در هزاره سوم محسوب می گردد که هر یک از کشورها، به  نوعی 
در صدد حصول به آن هستند، اما باید اذعان نمود که جوامع مختلف، بویژه جوامع در 
حال توسعه، در این راستا با موانعي جدي روبه رو هستند. یکی از اساسی ترین موانع، 
تمایز در برخورداري و محرومیت  از فرصت ها و امکانات آموزشي است که منجر گشته 
سهم افراد از موقعیت ها به نسبت جایگاه و طبقه اجتماعی- اقتصادی شان به نحو بارزی 
متفاوت باشد. در این میان، تفاوت منطقه ای به عنوان نمود آشکار فقدان دسترسی برابر 
به فرصت های آموزشی موجب گردیده تا بویژه در مناطق محروم و دورافتاده، تحرك 

اجتماعی کمتری جهت تثبیت پایگاه و کسب منزلت اجتماعي وجود داشته باشد.
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بر همین اساس، با عنایت به نقش تعیین کننده  نظام آموزشي )به عنوان بخشی از کل 
فرصت هاي  برابري  معنادار  رابطه  و  اجتماعي  نابرابري هاي  کاهش  در  اجتماعي(  نظام 
تا با هدف کلی  آموزشي با خلق فرصت های برابر در زندگي، این پژوهش تالش دارد 
سنجش میزان توسعه آموزشی شهرستان های استان خراسان جنوبی در قالب یک مطالعه 
موردی، ضمن ارائه ی سیمایی جامع از میزان دسترسی به فرصت های آموزشی در این 

استان، به سؤاالت ذیل نیز پاسخ دهد:
1- میزان برخورداری آموزشی شهرستان های استان خراسان جنوبی در دوره ابتدایی 

چگونه است؟
2- میزان برخورداری آموزشی شهرستان های استان خراسان جنوبی در دوره متوسطه 

اول چگونه است؟
3- میزان برخورداری آموزشی شهرستان های استان خراسان جنوبی در دوره متوسطه 

دوم چگونه است؟
4- میزان برخورداری آموزشی شهرستان های استان خراسان جنوبی در دوره بزرگسال 

چگونه است؟
مجموع  در  جنوبی  خراسان  استان  شهرستان های  آموزشی  برخورداری  میزان   -5

دوره های آموزشی چگونه است؟

مبانی نظری
مفهوم برابري فرصت هاي آموزشي - که با داشتن آموزشي با کیفیت، مطلوب و مناسب 
معادل است - این فرصت را براي همگان فراهم مي کند تا به دور از هر گونه فشار و 
محدودیت مالي، اجتماعي، سیاسي یا فرهنگي، خود را براي مشارکت فعال و همه جانبه 
نگاه انسان گرایانه و  در بُعد کالن، نوعي  که  فرصت ها  برابری  )همانجا(.  سازند  آماده 
در  یافته  دارد، غالباً به عنوان یک شاخص توسعه  عدالت خواهانه را با خود به همراه 
نظر گرفته مي شود که در بعد ُخرد نیز ابزار و سازوکاري است که موجب شکوفا شدن 
اندیشه هاي خالق شده و امکان پرورش قابلیت را براي همه به طور مساوي فراهم مي سازد 
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)سرخ، 1386: 106(. لزوم دسترسی برابر افراد جامعه به امکانات و فرصت های آموزشی 
و اهمیت باالی نحوه توزیع منابع در نظام آموزشی، موجب گردیده تا طی دهه های اخیر، 
مقوله برابری آموزشی بسیار مورد توجه قرار گیرد و نظریه پردازان متعددی از زوایا و 

ابعاد مختلف، این مهم را مورد بررسی و کنکاش قرار دهند.
شاید بتوان گفت نظریه برابري آموزشي ریشه در نظرات راولز1 دارد. او برابري و عدالت 
در فرصت ها در مجموعه هاي آموزشی را در سه اصِل فراهم کردن تسهیالت آموزشي 
برابر براي افراد واجد شرایط، فراهم آوردن حداقل میزان آموزش براي هر فرد و ایجاد 
امکانات و تدارکات ویژه براي گروه هاي محروم می داند )حسنی و دیگران، 1393: 39، 
نقل از Rawls, 1971(. فارل2 یکی دیگر از نظریه پردازان، برابری آموزشی را در چهار 
رویکرد برابري در دستیابي، برابری در مشارکت، برابری نتایج آموزشی و برابری تأثیرات 
             .)Horn, 2010 آموزشی بر مراحل زندگی خالصه نموده است )همان: 39، نقل از
کلمن3 نیز معتقد است که ایجاد امکان آموزش رایگان برای بچه ها بدون در نظر گرفتن 
سابقه خانوادگی و نژادی و نیز جنس و طبقات اجتماعی و گروه های مختلف قومی، از 

ضروریات برابری فرصت های آموزشی می باشد )زارع شاه آبادی و بنیاد، 1393: 58(.
نابرابری آموزشی انواع مختلفی از نابرابری را شامل می شود که مشهودترین آنها نابرابری 
جنسیتی و نابرابری فضایی است. نابرابری جنسیتی، تفاوت قائل شدن بین دو جنس 
)زن و مرد( در دسترسی به فرصت های آموزشی است )کچویان و آقاپور، 1385: 124( 
که در این حالت مجموعه ای از قوانین و مقررات و دستورهای حاکم در جامعه بر پایه 
جنس، نابرابری را پدید می آورد و با جلوگیری از دسترسی به امکانات و همراهی در 

تصمیم گیری، نابرابری جنسی را دنباله دار می کند )اعظم آ زاده و رضایی، 1389: 14(. 
نابرابری فضایی که مقوله مدنظر این پژوهش است، واژه ای مرکب از نابرابری و فضاست 
و اشاره به وضعیتی دارد که در آن واحدهای مختلف فضایی یا جغرافیایی در سطوح 
قرار دارند )دربان آستانه، طهماسبی و رضایی،  مختلف در برخی متغیرهای مورد نظر 

1. Rawls
2. Farrel
3. Kolman
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.)Lall & Chakravorty, 2005: 47 1395: 34، نقل از
نابرابري فضایی را هم چنین می توان توزیع نابرابر فرصت ها و موانع اجتماعی در فضا 
که شکل بارز آن نابرابري منطقه اي است، در هر جامعه اي  دانست. نابرابري فضایی 
می تواند جنبه هاي مختلف به خود بگیرد. اشکال قابل رؤیت نابرابري فضایی در کشورهاي 
قابل توسعه عبارت است از نابرابري بین شهر و روستا، نابرابري بین شهرهاي بزرگ و 
درون شهرهاي بزرگ، نابرابري بین مناطق محروم و  کوچک، نابرابري جغرافیایی در 
مناطق برخوردار و غیره )دهقان، 1386: 128(. نابرابری فضایی که با رشد قطبی یک 
پیش درآمد  می تواند  نوعی  به  است،  همراه  منطقه  چند  ماندن  عقب  و  منطقه  دو  یا 

ناهمگونی های اجتماعی نیز قلمداد گردد.
نابرابری اجتماعی که محصول عدم توزیع مناسب منابع و خدمات اجتماعی در یک 
جامعه است و ریشه در ساختار ناهمگون ملی، منطقه ای و گاه محلی دارد، می تواند با 
گذشت زمان زمینه ایجاد نابرابری فرهنگی را نیز سرعت بخشد. حال این که نابرابری های 
شدت  با  که  است  فرهنگی  اجتماعی-  نابرابری های  از  بارزی  مصداق  خود  آموزشی، 
که  است  این  است  مبرهن  آن چه  مجموع  در  دارد.  وجود  مختلف  نواحی  در  و ضعف 
پیشرفت های اجتماعی در یک جامعه، منوط به دسترسی آحاد مردم به فرصت های برابر 
است. از همین رو، نابرابری های آموزشی بایستی با تأمل و تعمق بیشتری توسط مسؤولین، 
برنامه ریزان و متولیان امر مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. بر همین اساس، از آن جا که 
هیچ توسعه ای بدون توسعه و تکامل نیروی انسانی، مطلوب و مقدور نخواهد بود و توسعه 
اجتماعی- فرهنگی نیز زمانی در جامعه  تحقق می یابد که همگان به امکانات آموزشی 
اعتقاد  با  پیش رو  بررسی  باشند،  داشته  دسترسی  یکسان  شکل  به  جامعه  در  موجود 
به ضرورت تحت پوشش قرار دادن تمامي واجب التعلیمان و فراهم نمودن فرصت هاي 
شهرستان های  توسعه  میزان  تبیین  با  تا  است  صدد  در  براي همگان،  آموزشي برابر 
استان خراسان جنوبی به لحاظ آموزشی، کیفیت توزیع شاخص های آموزشی در مناطق 
مختلف این استان را مورد سنجش قرار داده و اولویت های برنامه ریزی را مشخص نماید.



     فصلنامه علمی - ترویجی مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان/ سال 12/ ش 4/ تابستان 15297

پیشینه تحقیق
مقاالت و پژوهش های متعددی در خصوص توزیع نابرابری  شاخص های آموزشی نگاشته 
شده است که به فراخور اهداف تحقیق، چند مورد از آن ها به طور خالصه ذکر می گردد.

هدف  با  که   )1392( علیزاده  و  گیالنده  غفاری  یزدانی،  پژوهش  داخلی،  مقاالت  در 
اردبیل بود، نشان دادند که بین نواحی آموزشی  رتبه بندی توسعه آموزشی در استان 
استان اردبیل نابرابری شدید وجود دارد و نیاز مبرم به برنامه ریزی آموزشی جهت کاهش 
سنجش  با هدف  مقاله ای که  و علی بخشی )1393( در  نظم فر  دارد.  نابرابری ها وجود 
نابرابري فضایي در برخورداري از شاخص هاي آموزشي در استان خوزستان انجام شد، 
نشان دادند که تفاوت آشکار و محسوسي در میزان برخورداري از امکانات و فضاهاي 
آموزشي در بین شهرستان های این استان وجود دارد. اکبری )1394( در مقاله خود با 
هدف تحلیل فضایی شاخص های توسعه آموزشی در مناطق شهری و روستایی کهگیلویه 
و بویراحمد، نشان داد شهرستان های یاسوج و دهدشت به عنوان مناطق دارای توسعه و 
شهرستان های لنده، دیشموك و لوداب به عنوان مناطق محروم در زمینه توسعه آموزشی 
تبیین  هدف  با  خود  مقاله  در   )1395( عبداللهی  و  کاکادزفولی  کاکادزفولی،  هستند. 
در  آموزشی  توسعه  که  دادند  نشان  کرمان،  استان  شهرستان های  در  آموزشی  توسعه 
سطح شهرستان های استان بسیار نابرابر و در تضاد کامل با عدالت فضایی است. صابری 
و نصراللهی نیا )1396( در مقاله خود که با هدف شناخت میزان برخورداری آموزشی 
سکونتگاه های استان ایالم صورت پذیرفت، نشان دادند که نابرابری در توزیع خدمات و 
امکانات آموزشی در استان ایالم مشهود است و شهرستان های مهران، آبدانان و ایالم از 

شهرستان های نسبتاً محروم به شمار می آیند.
در مقاالت خارجی نیز چنگ (Cheng, 2009) در پژوهشی با هدف بازنگری جامع 
در آموزش ابتدایی چین و در راستای نقد و بررسی نابرابری آموزشی در این کشور، 
نابرابری آموزشی در سه حوزه شهری، روستایی و منطقه ای و جنسیتی پرداخته  به 
پیشنهاد  آموزش وپرورش  در  عدالت  و  برابری  ارتقاء  برای  راهبردهایی  انتها،  در  و 
توسعه  که  می کند  اشاره  خود  مقاله  در   (Douglass, 2010) داگالس  می نماید. 
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تحرکات  ارتقاء  و  انسانی  سرمایه  شکل گیری  سبب  خود،  به نوبه  آموزشی  خدمات 
اقتصادی- اجتماعی و در نهایت، توسعه یافتگی کشور می گردد. 

مواد و روش ها
پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و نوع روش به کار رفته در آن توصیفی- تحلیلی 
خراسان  استان  شهرستان های  آموزشی  توسعه  میزان  تبیین  جهت  آن  طی  که  است 

جنوبی )تعداد 11 شهرستان به عنوان جامعه آماری( مورد بررسی قرار گرفت. 
به  اتکاء  با  که  است  کتابخانه ای   - اسنادی  به صورت  نیز  اطالعات  جمع آوری  شیوه 
آمارنامه رسمی سرشماری عمومی نفوس و مسکن )بویژه سالنامه  آماری سال 1393 
استان خراسان جنوبی( گردآوری شده است. به طوری که 26 متغیر در قالب شاخص  
روش های  از  استفاده  با  و   )1 )جدول  استخراج  آمارنامه  رسمی  داده های  از  آموزش 

تصمیم گیری چندشاخصه فازی مورد تحلیل قرار گرفت. 
جدول1( متغیرهای مورد بررسی در پژوهش حاضر

متغیردوره

ابتدایی در ابتدایی ابتدایی به معلم هر شهرستان، X2 تراکم دانش آموز  X1 نسبت دانش آموز مقطع 
نسبت   X4 شهرستان،  هر  آموزشگاه  در  ابتدایی  دانش آموز  تراکم   X3 شهرستان،  هر  کالس 
  X5 ابتدایی،  مقطع  آموزشی  کارکنان  کل  به  شهرستان  هر  ابتدایی  مقطع  آموزشی  کارکنان 
 X6 ،نسبت کارکنان دفتری مقطع ابتدایی هر شهرستان به کل کارکنان دفتری مقطع ابتدایی
نسبت آموزشگاه ابتدایی هر شهرستان به کل آموزشگاه های مقطع ابتدایی، X7 نسبت تعداد 

کالس ابتدایی هر شهرستان به کل کالس های ابتدایی

متوسطه 
اول

X 8 نسبت دانش آموز مقطع متوسطه اول به معلم هر شهرستان، X9 تراکم دانش آموز مقطع 
متوسطه اول در کالس هر شهرستان، X01 تراکم دانش آموز مقطع متوسطه اول در آموزشگاه 
هر شهرستان، X11 نسبت کارکنان آموزشی مقطع متوسطه اول هر شهرستان به کل کارکنان 
آموزشی مقطع متوسطه اول، X21 نسبت کارکنان دفتری مقطع متوسطه اول هر شهرستان 
هر  اول  متوسطه  مقطع  آموزشگاه  نسبت   X31 اول،  متوسطه  مقطع  دفتری  کارکنان  کل  به 
شهرستان به کل آموزشگاه های مقطع متوسطه اول، X41 نسبت تعداد کالس مقطع متوسطه 

اول هر شهرستان به کل آموزشگاه های مقطع متوسطه اول
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متوسطه 
دوم

X 51 نسبت دانش آموز مقطع متوسطه دوم به معلم هر شهرستان، X61 تراکم دانش آموز مقطع 
متوسطه دوم در کالس هر شهرستان، X71 تراکم دانش آموز مقطع متوسطه دوم در آموزشگاه 
هر شهرستان، X81 نسبت کارکنان آموزشی مقطع متوسطه دوم هر شهرستان به کل کارکنان 
آموزشی مقطع متوسطه دوم، X91 نسبت کارکنان دفتری مقطع متوسطه دوم هر شهرستان 
هر  دوم  متوسطه  مقطع  آموزشگاه  نسبت   X02 ،دوم متوسطه  مقطع  دفتری  کارکنان  کل  به 
شهرستان به کل آموزشگاه های مقطع متوسطه دوم، X12 نسبت تعداد کالس مقطع متوسطه 

دوم هر شهرستان به کل کالس های مقطع متوسطه دوم

تکمیلی 
بزرگساالن

X 22 نسبت دانش آموزان دوره تکمیلی بزرگسال هر شهرستان به کل دانش آموزان بزرگسال، 
X32 نسبت دانش آموزان مرد دوره تکمیلی بزرگسال هر شهرستان به کل دانش آموزان مرد دوره 
تکمیلی بزرگسال، X42 نسبت دانش آموزان زن دوره تکمیلی بزرگسال هر شهرستان به کل 
دانش آموزان زن دوره تکمیلی بزرگسال، X52 نسبت تعداد آموزشگاه دوره تکمیلی بزرگسال هر 
شهرستان به کل آموزشگاه های دوره تکمیلی بزرگسال، X62 نسبت تعداد کالس دوره تکمیلی 

بزرگسال هر شهرستان به کل کالس های دوره تکمیلی بزرگسال

منبع: )سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی، 1393(

 از آن جا که از یک سو برخی محققین بر این باورند که مفهوم توسعه چندان دقیق 
به  بیشتر  انعطاف  به دلیل  تصمیم گیری چندمعیاره  دیگر، روش های  از سوی  و  نیست 
این  می دهد،  ارائه  اطمینان تری  قابل  و  دقیق تر  نتایج  و  بوده  نزدیک تر  واقعی  دنیای 
اساس  بر  ترجیحات  رتبه بندی  »روش  از  پژوهش  داده های  تحلیل  جهت  نیز  بررسی 

شباهت شان به راه حل مطلوب فازی«  )تاپسیس فازی(1 استفاده نمود. 
این روش  رتبه بندي که داراي قدرت باالیي در تفکیک گزینه روش رتبه بندي ترجیحات 
براساس شباهت شان به راه حل مطلوب است )زیاری، زنجیرچي و سرخ کمال، 1389: 
 (Tsai, Huang & Wang, 2008: 56) 23(، اولین بار توسط تسای، هوانگ و وانگ
در سال 1981 ارائه شد. این روش یکی از کاراترین روش های تصمیم گیری چندمعیاره2 
بوده و پاسخی برای اولویت بندی گزینه ها بر اساس شباهت هایشان محسوب می شود که 
بر اساس یک ماتریس m×n که دارای m گزینه و n شاخص یا معیار می باشد، مورد 
ارزیابی قرار می گیرد )کالنتری، 1391: 120(. مفهوم این الگو، انتخاب کوتاه ترین فاصله 
از راه حل مطلوب مثبت و دورترین فاصله از راه حل مطلوب منفی به منظور حل مسائلی 

1. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution Fuzzy (TOPSIS)
2. Multi-Attribute Decision Making 
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است که با ضوابط تصمیم گیری متعدد روبه روست (Jadidi, et al., 2008: 764). در 
این طرح فرض می شود هر شاخص و معیار در ماتریس تصمیم گیری دارای مطلوبیت 
افزایشی و یا کاهشی یکنواخت است )عبداهلل زاده فرد، 1396: 148(. یعنی هر چه مقدار 
یک شاخص مثبت بیشتر باشد، دارای مطلوبیت بیشتر و هر چه مقدار یک شاخص منفی 
بیشتر باشد، دارای مطلوبیت کمتری است. روش تصمیم گیری چندمتغیره تاپسیس که 
با هدف رتبه بندي و تعیین گزینه ي مطلوب انجام می گیرد، بین صفر و یک قرار دارد و 
هر چه به یک نزدیک تر باشد نشان دهنده ي مطلوب بودن آن است. در تاپسیس فازی 
که در آن عناصر ماتریس یا وزن های متعلق به هر شاخص به صورت فازی بیان می شوند، 
از متداول ترین آنها  از روش های متفاوتی بهره گرفت که  انجام عملیات می توان  برای 
روش وضع شده بوسیله هوانگ1 و چن2 است )اصغرپور، 1393؛ 46-45( که به صورت 

خالصه شامل مراحل ذیل می شود: 
مرحله 1: تشکیل ماتریس تصمیم گیری

مرحله 2: تعیین ماتریس وزن معیارها
مرحله 3: بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم گیری

مرحله 4: تعیین ماتریس تصمیم فازی وزن دار
)FNIS, A( 4و حل ضد بهینه فازی )FPIS, A+( 3مرحله 5: یافتن حل بهینه فازی

مرحله 6: محاسبه فاصله از حل بهینه و ضد بهینه فازی 
مرحله 7: محاسبه شاخص شباهت

مرحله 8: رتبه بندی گزینه ها

تحدید حدود فازی و تعیین وزن متغیرها
ابتدا  جنوبی،  خراسان  استان  در  آموزشی  توسعه  وضعیت  دقیق  تبیین  راستای  در 
داده های اولیه که به صورت اطالعات اسنادی و خام از سالنامه آماری استان جمع آوری 

1. Hwang
2. Chen
3. Fuzzy Positive Ideal Solution (FPIS)
4. Fuzzy Negetive Ideal Solution (FNIS)
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بنابراین، معیارهای  ارقامی فازی مبدل گردند.  انجام محاسبات به  باید جهت  شده اند، 
آمده  به دست  ارقام  سپس  و  شده  تبدیل  بی مقیاس  شاخص های  به  ابتدا  نظر  مورد 
به صورت تحدید های آماری بیان می گردند )تقوایی، احمدیان و علیزاده، 1391: 136(. 
بیان می شوند )عطایی،  به صورت سلیقه ای  برای داده ها  فازی  از آن جا که تحدیدهای 
1389: 189(، به صورتی که دایره نامحدودی از اعداد را در بر می گیرد تا به منظور قرار 
دادن در محاسبات فازی، در مراحل بعد و به شیوه های خاص، تبدیل به ارقام صفر تا 
یک گردند )پورطاهری، 1389: 189(، در این پژوهش نیز جهت افزایش دقت در تحدید 

فازی متغیرها با طیف زیر استفاده گردید )جدول 2(.
جدول2( تحدید حدود فازی متغیرهای مورد بررسی در پژوهش

تحدید حدود وزن فازیمقیاس فازی مثلثیتعریف زبانی ارزش ها
99-0/7،0/9،0/97،9،990کامال مطلق

89-0/6،0/8،0/96،8،980بین مطلق و خیلی قوی
79-0/5،0/7،0/95،7،970خیلی قوی

69-0/4،0/6،0/84،6،860بین خیلی قوی و قوی
59-0/3،0/5،0/73،5،750قوی

49-0/2،0/4،0/62،4،640بین قوی و ضعیف
39-0/1،0/3،0/51،3،530ضعیف

29-0/1،0/2،0/41،2،420بین ضعیف و یکسان
19-0/1،0/1،0/31،1،310یکسان

9-0/1،0/1،01،1،10دقیقا یکسان

        )منبع: زارعی، 1395(

الزم به ذکر است که در این مطالعه از میان انواع مختلف ارقام فازی، عدد فازی مثلثی 
به کار گرفته شده است که یک مجموعه فازی پیوسته با تابع عضویت زیر است )نعمتی 

و رئیسی، 1384: 52(.
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قبل از انجام محاسبات، برای از بین بردن تفاوت ها بایستی نسبت به محاسبه ی وزنی 
تحلیل  روش  از  ابتدا  بررسی،  این  در  که  نمود  اقدام  نظر  مورد  متغیرهای  از  یک  هر 
مؤلفه های اصلی جهت وزن دهی معیارها استفاده شد و سپس اوزان به دست آمده به 

اعداد فازی مبدل گردید )جدول 3(.
جدول3( وزن فازی متغیرهای مورد بررسی در پژوهش

شاخصشاخص1شاخص2شاخص3شاخص4شاخص5شاخص6شاخص7

وزن9،9،74،6،89،9،79،9،73،5،79،9،76،8،9

شاخصشاخص8شاخص9شاخص10شاخص11شاخص12شاخص13شاخص14

وزن9،9،79،9،79،9،79،9،75،7،99،9،79،9،7

شاخصشاخص15شاخص16شاخص17شاخص18شاخص19شاخص20شاخص21

وزن9،9،79،9،79،9،79،9،75،7،96،8،91،3،5

شاخصشاخص22شاخص23شاخص24شاخص25شاخص26

وزن9،9،79،9،79،9،79،9،79،9،7

معرفی منطقه
استان خراسان جنوبی با 150800 کیلومتر مربع، بین مدار 30 درجه و 31 دقیقه تا 
35 درجه و 8 دقیقه عرض شمالی از خط استوا و55  درجه و 24 دقیقه تا 60 درجه و 
57 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است و طبق آخرین تقسیمات 
کشوری، این استان دارای 11 شهرستان )شکل1(، 25 بخش، 28 شهر و 61 دهستان 
بوده است. براساس آخرین سرشماري عمومی نفوس و مسکن، جمعیت استان خراسان 
جنوبی برابر با 768898  نفر بوده که در مقایسه با سرشماري عمومی نفوس و مسکن 
1390، متوسط رشد ساالنه جمعیت معادل 0/96% بوده است. طبق همین سرشماری، 



     فصلنامه علمی - ترویجی مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان/ سال 12/ ش 4/ تابستان 15897

این تعداد، 59/02% خانوار  از  تعداد 223984 خانوار در استان سکونت داشته اند که 
از کل  بوده اند. هم چنین  نقاط روستایی ساکن  نقاط شهری و 40/98% خانوار در  در 
جمعیت، 453827 نفر در مناطق شهری و 315070 نفر نیز در نقاط روستایی ساکن 

بوده اند )سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی، 1396: 1(.

شکل1( موقعیت شهرستان های استان خراسان جنوبی
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تحلیل یافته ها
دوره ابتدایی

معلم،  به  دانش آموز  نسبت  لحاظ  به  می دهند  نشان  ابتدایی  دوره  در  یافته ها  تحلیل 
شهرستان خوسف با 12 دانش آموز به ازای هر معلم، مطلوب ترین وضعیت و شهرستان 
بیرجند با 20 دانش آموز به ازای هر معلم، نامطلوب ترین وضعیت را در بین شهرستان های 
استان خراسان جنوبی داراست. در متغیر تراکم دانش آموز در کالس در دوره ابتدایی، 
و  کالس  هر  در  دانش آموز   22 با  بیرجند،  شهرستان  به  متعلق  نیز  تراکم  بیشترین 
کالس  در  دانش آموز   14 با  خوسف،  شهرستان  به  مربوط  نیز  تراکم  میزان  کمترین 
به دست آمده است. در بررسی نسبت تراکم دانش  آموز در آموزشگاه نیز بیرجند با 120 
دانش آموز در هر آموزشگاه، بیشترین تراکم و شهرستان خوسف با 30 دانش آموز در هر 
آموزشگاه، کمترین میزان تراکم در آموزشگاه ها را در بین شهرستان های استان به خود 
تخصیص داده  است. بیشترین نسبت کارکنان آموزشی در بین شهرستان های مربوط 
نیز به شهرستان بیرجند با دارا بودن 27% )از کل کارکنان آموزشی استان( و کمترین 
نسبت کارکنان آموزشی مربوط به شهرستان های خوسف و بشرویه با تخصیص %0/04 
)از کل کارکنان آموزشی استان( بوده است. بیشترین و کمترین نسبت کارکنان دفتری 
نیز در کل استان، به ترتیب مربوط به شهرستان های بیرجند )36%( و خوسف )%0/03( 
به دست آمده است. در بررسی نسبت آموزشگاه های استان در هر شهرستان نیز بیرجند 
و  آموزشگاه  تعداد  بیشترین  دارای  استان،  ابتدایی  آموزشگاه های  از  اختصاص %18  با 
شهرستان بشرویه با 0/03% آموزشگاه، از کمترین میزان برخورداری بهره مند بوده اند. 
به شهرستان  تعداد کالس ها مربوط  بیشترین  نیز  تعداد کالس های درسی  بررسی  در 
بیرجند با 28% و کمترین تعداد کالس های درسی دوره ابتدایی، مربوط به شهرستان 
نیز  فازی  تاپسیس  روش  از  حاصل  رتبه بندی  ادامه  در  است.  بوده   0/03 با  خوسف 
نشان داد که شهرستان های سربیشه و خوسف نسبت به سایر شهرستان ها، به لحاظ 
برخورداری متعادل از فرصت های آموزشی، وضعیت به مراتب بهتری دارند )جدول 4(.
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جدول4( برخورداری آموزشی شهرستان های استان خراسان جنوبی در دوره ابتدایی
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Cci S- S+

ان
ست

هر
 ش

به
رت

0/340 14/81 28/72 سربيشه 1
0/314 13/43 29/36 خوسف 2
0/307 11/96 27/02 بيرجند 3
0/297 12/42 29/34 درميان 4
0/297 12/42 29/34 نهبندان 5
0/294 11/85 28/53 طبس 6
0/292 11/60 28/13 بشرويه 7
0/276 10/73 28/19 قائنات 8
0/274 10/47 27/79 فردوس 9
0/269 11/04 29/99 زيركوه 10
0/233 8/76 28/85 سرايان 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره متوسطه اول
ارزیابی داده ها در دوره متوسطه اول حاکی از آن است که در متغیر نسبت دانش آموز به 
معلم، شهرستان فردوس با 8 دانش آموز به ازای هر معلم، بهترین وضعیت و شهرستان 
بیرجند با 14 دانش آموز به ازای هر معلم، نامناسب ترین وضعیت را در بین شهرستان های 
در  اول  متوسطه  دوره  دانش آموزان  تراکم  بررسی  در  داراست.  استان خراسان جنوبی 
کالس، شواهد نشان می دهند بیشترین تراکم نیز متعلق به شهرستان بیرجند، با 24 
دانش آموز در هر کالس و کمترین میزان تراکم نیز مربوط به شهرستان خوسف، با 17 
دانش آموز در کالس است. در نسبت تراکم دانش  آموز در آموزشگاه نیز بیرجند با 120 
دانش آموز در هر آموزشگاه بیشترین تراکم و شهرستان درمیان با 43 نفر دانش آموز در هر 
آموزشگاه، کمترین میزان تراکم در آموزشگاه های دوره متوسطه اول را به خود اختصاص 
دادند. آمارها هم چنین نشان دادند که از مجموع کل کارکنان و آموزشگاه های استان، 
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 ،)%26( دفتری  کارکنان  نسبت  بیشترین   ،)%30( آموزشی  کارکنان  نسبت  بیشترین 
بیشترین نسبت آموزشگاه )19%( و بیشترین نسبت کالس دوره اول متوسطه )%29(، 
همگی به شهرستان بیرجند اختصاص داشته اند، در حالی که کمترین نسبت کارکنان 
آموزشی )0/03%( متعلق به شهرستان های خوسف و سربیشه و بشرویه، کمترین نسبت 
کارکنان دفتری )0/03%( متعلق به شهرستان های خوسف و بشرویه و کمترین نسبت 
نیز در کل  اول متوسطه )%0/04(  آموزشگاه )0/04%( و کمترین نسبت کالس دوره 
استان، به شهرستان بشرویه اختصاص داشته است. رتبه بندی حاصل از روش تاپسیس 
بدترین  و  بهترین  به ترتیب  نهبندان،  و  درمیان  داد که شهرستان های  نشان  نیز  فازی 
شرایط را نسبت به سایر شهرستان ها، از لحاظ برخورداری از فرصت های آموزشی در 

دوره متوسطه اول دارا بوده اند )جدول 5(.
جدول5( برخورداری آموزشی شهرستان های استان خراسان جنوبی در دوره متوسطه اول

Cci S- S+

ان
ست

هر
 ش

به
رت

0/301 12/00 27/83 درميان 1
0/269 10/68 29/06 قائنات 2
0/269 10/76 29/18 بيرجند 3
0/258 10/02 28/83 خوسف 4
0/258 10/02 28/83 سرايان 5
0/242 9/52 29/82 طبس 6
0/240 9/20 29/07 فردوس 7
0/202 7/71 30/56 زيركوه 8
0/197 7/44 30/28 بشرويه 9
0/178 6/72 31/06 نهبندان 10
0/178 6/72 31/06 سربيشه 11

 

 

Cci S- S+

ان
ست

هر
 ش

به
رت

0/232 9/12 30/11 بيرجند 1
0/212 8/39 31/12 قائنات 2
0/190 7/40 31/62 طبس 3
0/189 7/25 31/07 فردوس 4
0/177 6/63 30/86 خوسف 5
0/177 6/63 30/86 سرايان 6
0/161 6/13 31/84 درميان 7
0/156 5/86 31/57 سربيشه 8
0/156 5/86 31/57 بشرويه 9
0/137 5/14 32/35 زيركوه 10
0/101 3/78 33/56 نهبندان 11
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دوره متوسطه دوم
تراکم  بیشترین  که  است  مطلب  این  مبین  دوم  متوسطه  دوره  در  یافته ها  تحلیل 
که  به طوری  دارد.  وجود  بیرجند  شهرستان  در  جنوبی  خراسان  استان  در  دانش آموز 
آمارها نشان می دهند در شهرستان بیرجند به ازای هر 14 دانش آموز، یک معلم وجود 
دارد و تراکم دانش آموز دوره متوسطه دوم در هر کالس، 25 نفر و تراکم دانش آموز 
در آموزشگاه، 182 نفر است. این در حالی است که بهترین وضعیت نسبت دانش آموز 
به معلم در شهرستان فردوس با 10 دانش آموز به ازای هر معلم، به دست آمده است. 
هر کالس،  در  نفر  با 17  نیز  در کالس  دوم  متوسطه  دوره  دانش آموز  تراکم  کمترین 
در  دانش آموز  تراکم  کمترین  هم چنین  است.  )فردوس(  شهرستان  همین  به  متعلق 
آموزشگاه نیز به شهرستان سرایان، با 88 نفر در هر آموزشگاه اختصاص داشته است. 
در ادامه آمارها نشان دادند از کل کارکنان آموزشی و دفتری دوره متوسطه دوم استان، 
شهرستان بیرجند بیشترین سهم و شهرستان خوسف کمترین سهم را داراست. به طوری 
به خود  از کارکنان دفتری را  از کارکنان آموزشی و %25  که شهرستان بیرجند %33 
اختصاص داده است، در حالی که نسبت کارکنان آموزشی در شهرستان خوسف 0/03% و 
نسبت کارکنان دفتری 0/04 بوده است. ارزیابی کلی نسبت آموزشگاه های دوره متوسطه 
دوم در استان خراسان جنوبی نیز نشان می دهد شهرستان بیرجند با اختصاص 25% از 
آموزشگاه های دوره متوسطه دوم استان، دارای بیشترین تعداد آموزشگاه و شهرستان 
تعداد  بررسی  در  است.  بوده   بهره مند  آموزشگاه  میزان  از کمترین  با %0/04،  خوسف 
کالس های درسی نیز بیشترین تعداد کالس ها مربوط به شهرستان بیرجند با 30% و 
کمترین تعداد کالس های درسی، مربوط به شهرستان خوسف با 0/03 بوده است. در 
ادامه رتبه بندی حاصل از روش تاپسیس فازی نیز نشان داد که شهرستان های بیرجند و 
قائنات در دوره آموزشی متوسطه دوم نسبت به سایر شهرستان ها، به لحاظ برخورداری 

متعادل از فرصت های آموزشی، وضعیت به مراتب بهتری را دارا هستند )جدول 6(.
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جدول6( برخورداری آموزشی شهرستان های استان خراسان جنوبی در دوره متوسطه دوم

Cci S- S+

ان
ست

هر
 ش

به
رت

0/301 12/00 27/83 درميان 1
0/269 10/68 29/06 قائنات 2
0/269 10/76 29/18 بيرجند 3
0/258 10/02 28/83 خوسف 4
0/258 10/02 28/83 سرايان 5
0/242 9/52 29/82 طبس 6
0/240 9/20 29/07 فردوس 7
0/202 7/71 30/56 زيركوه 8
0/197 7/44 30/28 بشرويه 9
0/178 6/72 31/06 نهبندان 10
0/178 6/72 31/06 سربيشه 11

 

 

Cci S- S+

ان
ست

هر
 ش

به
رت

0/232 9/12 30/11 بيرجند 1
0/212 8/39 31/12 قائنات 2
0/190 7/40 31/62 طبس 3
0/189 7/25 31/07 فردوس 4
0/177 6/63 30/86 خوسف 5
0/177 6/63 30/86 سرايان 6
0/161 6/13 31/84 درميان 7
0/156 5/86 31/57 سربيشه 8
0/156 5/86 31/57 بشرويه 9
0/137 5/14 32/35 زيركوه 10
0/101 3/78 33/56 نهبندان 11

 

 

 

 

 

 

 

دوره بزرگسال
تعداد  بیشترین  که  است  آن  از  نیز حاکی  بزرگسال  تکمیلی  دوره  در  داده ها  ارزیابی 
دانش آموز دوره بزرگسال و بیشترین تعداد آموزشگاه و کالس درس، مربوط به شهرستان 
بیرجند بوده است، در حالی که شهرستان سربیشه فاقد دانش آموز در دوره بزرگسال بوده 
است. به طوری که شهرستان بیرجند با 46% بیشترین نسبت دانش آموز مرد بزرگسال و 
با 44% بیشترین نسبت دانش آموز زن بزرگسال را به خود اختصاص داده است. در نسبت 
آموزشگاه های بزرگسال نیز شهرستان بیرجند با دارا بودن 19% از کل آموزشگاه های 
دوره تکمیلی بزرگساالن و 37% از کل تعداد کالس  های درسی، بیشترین سهم را نسبت 
تاپسیس  از روش  رتبه بندی حاصل  است.  داده  به خود تخصیص  به سایر شهرستان ها 
بدترین  و  بهترین  به ترتیب  و سربیشه،  بیرجند  داد که شهرستان های  نشان  نیز  فازی 
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شرایط را نسبت به سایر شهرستان ها، از لحاظ برخورداری از فرصت های آموزشی در 
دوره تکمیلی بزرگساالن دارا بوده اند )جدول 7(.

 جدول7( برخورداری آموزشی شهرستان های استان خراسان جنوبی در دوره بزرگسال

Cci S- S+

ان
ست

هر
 ش

به
رت

0/473 16/31 18/20 بيرجند 1
0/207 6/74 25/87 طبس 2
0/169 5/39 26/53 قائنات 3
0/150 4/72 26/76 فردوس 4
0/088 2/69 27/85 بشرويه 5
0/027 0/81 28/71 درميان 6
0/023 0/67 28/81 سرايان 7
0/023 0/67 28/81 نهبندان 8
0/011 0/34 28/97 خوسف 9
0/011 0/34 28/97 زيركوه 10
0/000 0/00 29/17 سربيشه 11
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9 0/169 0/000 0/156 0/178 0/340 سربيشه
6 0/190 0/011 0/177 0/258 0/314 خوسف
1 0/320 0/473 0/232 0/269 0/307 بيرجند
5 0/197 0/027 0/161 0/301 0/297 درميان
11 0/150 0/023 0/101 0/178 0/297 نهبندان
2 0/233 0/207 0/190 0/242 0/294 طبس
7 0/183 0/088 0/156 0/197 0/292 بشرويه
3 0/231 0/169 0/212 0/269 0/276 قائنات
4 0/213 0/150 0/189 0/240 0/274 فردوس
10 0/155 0/011 0/137 0/202 0/269 زيركوه
8 0/173 0/023 0/177 0/258 0/233 سرايان  

به عنوان  جنوبی  خراسان  استان  شهرستان های  در  آموزشی  توسعه  عظیم  شکاف 
مشهودترین پیام پژوهش حاضر، موجب گردید تا در ادامه جهت تبیین دقیق تر وضعیت 
کلی مناطق مورد مطالعه به لحاظ دسترسی به فرصت های آموزشی، نسبت به تعیین 
رتبه بندی کلی مناطق مورد مطالعه اقدام گردد. از همین رو، با عنایت به نتایج مختلف 
هر شهرستان در هر یک از دوره های آموزشی و هم چنین لزوم رسیدن به رتبه نهایی، از 
روش "ادغام" بهره گیری شد. شایان ذکر است که برای یکسان  نمودن نتایج، روش های 
مختلفی همانند روش میانگین، روش بردا1 و روش کپلند2 وجود دارند که در پژوهش 
حاضر براي ادغام نتایج، از روش میانگین استفاده گردید )زارعی و استعالجی، 1396: 

1. Borda Method
2. Copeland Method
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125(. بر همین اساس، با استفاده از روش ادغام، ضریب توسعه هر یک از شهرستان ها 
در دوره های مختلف با هم ادغام شد و با استفاده از نمره میانگین آ نها، ضریب نهایی 
توسعه آموزشی هر یک از شهرستان ها مشخص گردید. در ادامه، مجموع محاسبات نشان 
داد که شهرستان بیرجند با ضریب 0/320 توسعه یافته ترین منطقه و شهرستان نهبندان 
از  برخورداری  لحاظ  به  استان خراسان جنوبی،  با ضرایب 0/150 محروم ترین منطقه 
است  مشاهده  قابل  ادامه  در  نیز  شهرستان ها  سایر  رتبه  است.  آموزشی  فرصت های 

)جدول 8(.

جدول8( رتبه بندی نهایی شهرستان های استان خراسان جنوبی بر حسب توسعه آموزشی

 

Cci S- S+
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0/473 16/31 18/20 بيرجند 1
0/207 6/74 25/87 طبس 2
0/169 5/39 26/53 قائنات 3
0/150 4/72 26/76 فردوس 4
0/088 2/69 27/85 بشرويه 5
0/027 0/81 28/71 درميان 6
0/023 0/67 28/81 سرايان 7
0/023 0/67 28/81 نهبندان 8
0/011 0/34 28/97 خوسف 9
0/011 0/34 28/97 زيركوه 10
0/000 0/00 29/17 سربيشه 11

 

 

 

يي
نها

ه 
رتب

ين
انگ

 مي
ب

ضري

ل)
سا

رگ
(بز

ه 
سع

 تو
ب

ضري

م)
دو

ه 
سط

تو
 (م

عه
وس

ب ت
ضري

ل)
 او

طه
وس

(مت
ه 

سع
 تو

ب
ضري

ي)
داي

(ابت
ه 

سع
 تو

ب
ضري

ان
ست

هر
 ش

نام
9 0/169 0/000 0/156 0/178 0/340 سربيشه
6 0/190 0/011 0/177 0/258 0/314 خوسف
1 0/320 0/473 0/232 0/269 0/307 بيرجند
5 0/197 0/027 0/161 0/301 0/297 درميان
11 0/150 0/023 0/101 0/178 0/297 نهبندان
2 0/233 0/207 0/190 0/242 0/294 طبس
7 0/183 0/088 0/156 0/197 0/292 بشرويه
3 0/231 0/169 0/212 0/269 0/276 قائنات
4 0/213 0/150 0/189 0/240 0/274 فردوس
10 0/155 0/011 0/137 0/202 0/269 زيركوه
8 0/173 0/023 0/177 0/258 0/233 سرايان  



     فصلنامه علمی - ترویجی مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان/ سال 12/ ش 4/ تابستان 16697

عدم  رفع  جهت  برنامه ریزی  و  محروم  مناطق  شناسایی  در  تسهیل  جهت  ادامه  در 
فرصت های  به  دسترسی  در  سکونتگاه ها  توسعه یافتگی  میزان  به  توجه  با  تعادل ها، 
پنج  در  تحلیل سلسله مراتبی خوشه ای  به روش  توجه  با  و  آموزشی، گزینه ها خالصه 
سطح طبقه بندی گردیدند )شکل 1(. بدین ترتیب که سطح اول شهرستان های بسیار 
)با  توسعه یافته  مناطق  دوم  سطح  0/80(؛  تا   1 توسعه یافتگی  ضریب  )با  توسعه یافته 
ضریب توسعه یافتگی بین 0/79- 0/60(؛ سطح سوم مناطق دارای توسعه متوسط )با 
ضریب توسعه یافتگی بین 0/59-0/40(؛ سطح چهارم مناطق محروم )با ضریب 0/39-

گرفتند.  قرار   )0/20 از  کمتر  ضریب  )با  محروم  بسیار  مناطق  پنجم  سطح  و   )0/20
همان طور که در جدول 9 نشان داد شده، در سطح اول تا سوم هیچ شهرستانی از استان 
خراسان جنوبی نمی تواند در زمره ی مناطق برخوردار قرار گیرد و تمام شهرستان های 
این استان به لحاظ برخورداری آموزشی با نگاهی واقع بینانه، در زمره مناطق محروم و 

بسیار محروم قرار می گیرند.
جدول9( سطح بندی شهرستان های استان خراسان جنوبی بر اساس میزان توسعه آموزشی

شهرستانسطوح توسعه
-سطح یک )بسیار توسعه یافته(

-سطح دو )توسعه یافته(
-سطح سه )توسعه متوسط(

بیرجند، طبس، قائنات، فردوسسطح چهار )محروم(
نهبندان، زیرکوه، سربیشه، سرایان، بشرویه، سطح پنجم )بسیار محروم(

خوسف، درمیان
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نتیجه گیری و پیشنهادها
تردیدی نیست که توسعه انسانی بنیان توسعه پایدار است و توسعه منابع انسانی در 
گرو آموزش است. الجرم در چشم انداز نیل به توسعه پایدار، نقش نظام آموزشی بسیار 
حائز اهمیت است و در کنار آن، مطلوبیت مجموعه آموزشی به مراتب کلیدی تر است. 
از همین رو، باید اذعان نمود که پیش شرط اصلی استقرار یک نظام آموزشی مطلوب و 
با کیفیت، توزیع برابر فرصت های آموزشی است و بس. از همین رو، با عنایت به مطالب 
مذکور، می توان دریافت که نقش آموزش تا چه اندازه بنیادی و ضروری است و بر همین 
مبنا، وضعیت دسترسی به فرصت ها و امکانات آموزشی مستلزم تأمل جدی تر است. چرا 
که نقش آفرینی نیروهای انسانی در جامعه، مستلزم آگاهی است و این امر تنها از طریق 

بهبود دسترسی آنان به فرصت های آموزشی می تواند فراهم گردد.
از مقایسه  نتایج حاصل  با عنایت به اهمیت باالی دسترسی به فرصت  های آموزشی، 
تطبیقی میزان توسعه آموزشی در شهرستان های استان خراسان جنوبی از حاکمیت یک 
محرومیت کلی حکایت می کند. سطح بندی مناطق مورد مطالعه )جدول 9( بر حسب 
روش تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی نشان داد که قسمت اعظم استان خراسان جنوبی 
به لحاظ دسترسی به فرصت های آموزشی، در سطح بسیار محروم به سر می برند. تأمل 
بیشتر در توزیع فرصت ها و امکانات آموزشی در استان خراسان جنوبی، به خوبی روشن 
می سازد که مناطق شهرستانی این استان به لحاظ برخورداری، حتی از سطح متوسط 
نیز پایین تر هستند. به طوری که نگاهی دقیق تر به ضریب توسعه شهرستان های مورد 
مطالعه، حاکی از آن است که از 11 شهرستان مورد مطالعه، حتی شهرستان بیرجند 
که ضریب برخورداری آن 0/320 است، از متوسط خدمات و امکانات آموزشی )ضریب 
0/50( نیز بهره مند نیست. این در حالی است که وقتی اوضاع، اسفناك تر می شود که 
نگاهی به جدول سطح بندی شهرستان ها بیندازیم که نشان می دهد هفت شهرستان، 
تقویت  با  تنها چهار شهرستان هستند که  قرار دارند و  در زمره مناطق بسیار محروم 
امکانات، شاید بتوانند به استاندارد برخورداری از حداقل امکانات و فرصت های آموزشی 
دست یابند. این مهم ضمن تأیید محرومیت کلی شهرستان های استان خراسان جنوبی، 
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زنگ خطری است که نشان می دهد فضای محروم آموزشی در استان خراسان جنوبی، 
نیازمند مداقه و واکاوی بسیار عمیق تر است. 

 در عین محرومیت، از سوی دیگر، نتایج نشان از وجود یک شکاف عمیق منطقه ای 
در دسترسی به فرصت های آموزشی دارد، تا جایی که فاصله برخوردارترین شهرستان 
)بیرجند با ضریب 0/32( با محروم ترین شهرستان )نهبندان با ضریب 0/15(، معنادار 
در  منطقه ای  عمیق  شکاف  وجود  تأیید  ضمن  ارقام  این  می رسد.   0/17 به  و  است 
بهره مندی از فرصت های آموزشی، به نوعی از تمرکز  بیشتر خدمات و امکانات آموزشی 
در برخی مناطق استان هم چون بیرجند، طبس و قائنات پرده بر می دارد. به طوری که 
مادامی که تمرکز خدمات آموزشی در برخی مناطق مسلط، زمینه توسعه یافتگی آموزشی 
برخی شهرستان ها را فراهم نموده، از سوی دیگر، موجبات محرومیت و عقب ماندگی 

شهرستان های دیگری هم چون نهبندان، زیرکوه و سربیشه را نیز فراهم کرده است.
هر چند باید عنوان نمود که تحقیقات نشان می دهند که نابرابری آموزشی، پدیده ای 
فراگیر و سراسری است و تنها به استان خراسان جنوبی اختصاص ندارد. ازجمله ملکی، 
احمدی و ترابی )1392(، زارع شاه آبادی و بنیاد )1393(، سامری و دیگران )1394(، 
دربان آستانه، طهماسبی و رضایی )1395( همگی در پژوهش های خود به توزیع نابرابری 

فرصت ها و امکانات آموزشی در مناطق مختلف کشور پرداخته اند.
نگاه کلی به توزیع فرصت های آموزشی در کل کشور گواه این مدعاست که به نوعی 
که  هم چنان  و  است  یافته  رسوخ  مناطق  به  کالن  ساختار  از  پیرامون  مرکز-  الگوی 
از  بهره مندی  لحاظ  به  فارس  و  اصفهان  رضوی،  خراسان  تهران،  هم چون  استان هایی 
زیرساخت های خاص سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در مقایسه با سایر استان ها از نظر 
استان هایی هم چون خراسان  مقابل،  نقطه  آموزشی، در حال رشد هستند، در  توسعه  
آموزشی  توسعه  از  جغرافیایی،  انزوای  و  مرکز  با  فاصله  به دلیل  که  دارند  قرار  جنوبی 
رایج حاکم  الگوهای  در  را  آن  بایستی  که  را  مسأله  این  علت  مانده اند.  به دور  مطلوب 
الگوهای ناصحیح، جست وجو نمود، بی تردید  به کارگیری  برنامه ریزی کشور و  بر نظام 
حاوی این نکته است که ناهمگونی در سطح کالن، موجب رسوخ عدم توازن به داخل 
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استان ها و به تبع آن، منجر به برهم خوردن تعادل در سطح استان و محرومیت برخی 
شهرستان ها گردیده است.

در نهایت، با توجه به نقش انکارناپذیر حوزه های آموزشی در تریبت نیروی انسانی و در 
تحقق توسعه ملی، ضمن تأکید بر ضرورت بازنگری در وضع موجود، جهت دستیابی به 
توسعه مطلوب در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم استان خراسان  جنوبی، پیشنهادهای 

ذیل ارائه می گردد:
به  ویژه  اولویت دهی  با  جنوبی  خراسان  استان  آموزشی  توسعه  جامع  سند  تدوین   -

آمایش مناطق بسیار محروم.
- تالش برای ارتقاء سطح دسترسی به فرصت های آموزشی و محرومیت زدایی آموزشی 
خوسف  بشرویه،  سرایان،  سربیشه،  زیرکوه،  نهبندان،  محروم  بسیار  شهرستان های  در 
و درمیان )از طریق افزایش دسترسی به امکانات آموزشی، همانند مدارس و فضاهای 
دور  نقاط  در  به خصوص  معلمان،  و  انسانی  نیروهای  به  دسترسی  افزایش  و  آموزشی 

افتاده، عشایری و محروم استان(.
- بهره گیری از ظرفیت باالی بخش خصوصی، جهت سرمایه گذاری در زیرساخت های 
آموزشی استان، بویژه در مناطقی که نسبت آموزشگاه آن نسبت به سایر شهرستان ها 

پایین تر است، همانند خوسف، نهبندان، زیرکوه، بشرویه و سربیشه.
- اهتمام در جهت افزایش دسترسی به خدمات آموزشی، بویژه در مقطع ابتدایی )از 
و  آموزشی  کارکنان  افزایش  درسی،  کالس های  در  دانش آموزان  تراکم  کاهش  طریق 

احداث آموزشگاه های جدید، بویژه در اکثر شهرستان ها به خصوص نقاط روستایی(.
- تخصیص اعتبار ویژه جهت توسعه و ارتقاء شاخص های آموزشی در دوره بزرگساالن 
در شهرستان هایی که یا فاقد مدارس دوره بزرگساالن هستند، یا برخورداری بسیار کمی 

دارند، همانند سربیشه، زیرکوه، خوسف، نهبندان، سرایان، درمیان و بشرویه.
- تقویت و ارتقاء شاخص ها و امکانات آموزشی در همه ادوار آموزشی در شهرستان های 

بیرجند،
طبس، قائنات و فردوس جهت رسیدن به سطح استاندارد و معقول.
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- تشکیل کارگروه ها و کمیته های تخصصی جهت آسیب شناسی دقیق حوزه توسعه 
آموزشی، چه در ابعاد سرمایه مادی و چه در ابعاد سرمایه انسانی.

و  ضعف ها  تعیین  راستای  در  کاربردی تر  و  بیشتر  پژوهش های  و  مطالعات  انجام   -
مناطق  در  آموزشی  توسعه  راهبردهای  نمودن  مشخص  و  آموزشی  توسعه  تهدیدهای 

مختلف استان.
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