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 چکيده
تدارک  زادوولد، سکونت، همچون تبلورفضایی ایفای نقش هایی،،شهربه عنوان بارزترین تجلی گاه

انسان شهرنشین قرارمی دهد.ازآنجا  را در اختیار...آمدوشد،گذران اوقات فراغت و روز مره،ت احتیاجا

دقت  ،گرددهرجامعه تلقی می  پایدارپرورش سنگ زیربنای توسعه  که درجهان کنونی آموزش و

مانع مشکالت شهری  موارد بسیاری از در درتوزیع و پراکنش فضاهای آموزشی ورعایت دسترسی ها

معلمین تأثیرمستقیم گذاشته وافزایش  آمد رفت و آسایش خانواده ها، ،مدارس کار بازدهی شده بر

هدف بررسی کاربری اراضی  قاله حاضر با.مآوردمی فراهم  را پرورش راندمان مجموعه بزرگ آموزش و

 شهری درخصوص مدارس غیر دولتی شهرکرمان و توسعه پایدار شهری، نحوه توزیع وپراکنش آنها،

این کاربری مهم شهری انجام شده است.روش تحقیق این مقاله شناخت کمی و کیفی همچنین 

 گرفته است.نتایج حاصل برکتابخانه ای صورت  موردی است که ضمن مطالعات میدانی و –تحلیلی

،که توسط نگارندگان استفاده شده و در مقاله ) GPSاساس یافته های سامانه موقعیت یاب جهانی)

پراکنش نامناسب مدارس غیردولتی   توزیع و تجلّی یافته ،نشانگر بصورت نقشه های مورد نیاز

اطالعات کارشناسی شده  و ارقام موجود، از طرف دیگر مطابق آمار و یک طرف و درشهرکرمان از

 فضای آزاد، مساحت زیربنا،مدارس غیردولتی شهر کرمان)شامل: در توسط محققین امکانات حاضر

 فضای سالن ورزشی، کارگاه، اجتماعات، سالن نمازخانه، کامپیوتر، اتاق آزمایشگاه،کتابخانه،

 ناحیه آموزش و دو درهمچنین  یکدیگر، مقایسه با در بوده و کمبود روبرو با (وبصری سبز،سمعی

ناحیه  به  تفاوت های زیادی دارند،که رتبه بندی این نوع مدارس در دو پرورش درشهر کرمان نیز

صورت گرفته ونتایج آن به صورت  Topsis))تحلیل آن با استفاده ازمدل تاپسیس همراه تجزیه و

پرورش  عه آموزش ومفصل در مقاله آمده است. در این راستا نظرمدیران وبرنامه ریزان مجمو

 درشهرکرمان را به رهنمودهای این پژوهش متوجه می نماید

مدارس  ،Topsis)مدل تاپسیس) ،AutoCadنرم افزار  توسعه پایدارشهری، :يديکل واژگان

 ، شهرکرمانغیردولتی
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 مقدمه

 اهرمی عنوان توسعۀ پایدار شهری،به هب مختلف ورسیدن کاربرهای به دادن سامان سودمندبرای ابزاری  عنوان به شهری اراضی کاربری

 اکثرشهروندان باآن درشهرهاکه مهم های کاربری از یکی .دارد رابرعهده ارگانیگ سیستم این آتی توسعۀ هدایت رود،ومسؤلیت شمارمی مؤثربه

ازآنجا که کاربری های (.12:1381شفقی،)است آموزشی های باشند،کاربری درگیرمی باآن یاغیر مستقیم مستقیم صورت وبه بوده درارتباط

مادامی که در فرآیند  "میسرا "آموزشی مستقیما با انسان درارتباط می باشنددرمکان گزینی آنها بایستی توجه خاص داشت،چراکه بنا به نظر

 عنوان به آموزشی ی.فضاها.Misra)1981:32)توسعه انسان گم باشدیانقش اوکم رنگ انگاشته شود،توسعه وتوسعه پایدارره به جایی نخواهد برد 

 باشد.)اذانی،رضایی فضاهاآسان این به دسترسی تامساله مدنظرقرارگرفته آنهابایستی درطراحی که شوند می  محسوب از عناصر مهم شهرها یکی

 (.20:1391بزنجانی،حسینی، 

پایدارشهری موضوع مهمی  ونقش آنهادرتوسعه این نوع مدارسشناخت کمی وکیفی  غیردولتی،همچنین موضوع توزیع وپراکنش مدارس

شهرکرمان از جهات مختلف مورد بررسی ،مطالعه  غیر دولتی است که ذهن محققان رابه خود مشغول داشته است.دراین پژوهش کلیه مدارس

ستفاده وارزیابی قرارگرفته اند، تا مشخص گرددآیا این کاربری مهم شهری به خوبی درسطح شهر توزیع وپراکنش داشته یا شهروندان جهت ا

پارامتر( وضعیت مناسبی دارند یا خیر؟واینکه 11ازآنها متحّمل مشکالت ونارسایی می باشند؟آیاامکانات موجوددرمدارس غیر دولتی شهر )

 آیاامکانات موجوددراین نوع مدارس متناسب با توسعه پایدارشهری صورت گرفته است یا نه؟ 

 اهداف مورد نظر در این پژوهش به شرح زیر است :

 هدف کلی؛ 
 است.  توسعه پایدارشهریکرمان درراستای شهرمدارس غیردولتی  هدف کلی پژوهش،تجزیه وتحلیل وضعیت

 اهداف جزئی ؛
 ارزیابی امکانات موجود درمدارس غیردولتی شهرکرمان ومقایسه دوناحیه آموزش وپرورش ازنظراین امکانات.-

 کرمان براساس اصول توسعه پایدارشهری.ارزیابی نحوه توزیع وپراکنش مدارس غیر دولتی شهر -

 سوال هاي پژوهش؛
 آیاامکانات موجوددرمدارس غیردولتی دردوناحیه آموزش وپرورش درشهرکرمان، پاسخگوی نیازدانش آموزان -

 هست یاخیر؟

 شهری صورت گرفته است؟ پایدار توسعه اصول براساس مدارس غیر دولتی در شهرکرمان آیا پراکنش -

یابی مدارس غیردولتی دردوناحیه آموزش وپرورش ،درشهرکرمان می تواندبا استانداردهای برنامه ریزی شهری مطابقت چگونه مکان -

 نماید؟

 فرضيه هاي پژوهش 

امکانات موجود درمدارس غیر دولتی درشهرکرمان پاسخگوی نیازدانش آموزان  نبوده وتناسب آن بین دو ناحیه آموزش وپرورش  -

 با یگدیگرتفاوت معنی داری را نشان می دهد.،همچنین درمقایسه 

 است. نگرفته صورت پایدارشهری توسعه با متناسب مدارس غیر دولتی درشهرکرمان وپراکنش توزیع -

  پژوهش روش

تحقیق حاضررامی توان درزمره تحقیقات بنیادی،کاربردی دانست.روش تجزیه وتحلیل اطالعات جمع آوری شده باتوجه به روش های 

ونرم افزارهای مبتنی بر رویکردسیستم اطالعات جغرافیایی صورت پذیرفته است.مراحل Topsisبرپایگاه اطالعاتی وبابهره گیری ازمدل مبتنی

گردید.درمرحله بعداطالعات  موقعیت تعیین1GPSوروش تحقیق بدین گونه بوده که درگام نخست،مدارس غیردولتی موجوددرسطح شهرکرمان با

 آموزش و پرورش کرمان متغیرهاوشاخص 2و1ی آماروبودجه،کارشناسی مدارس غیردولتی وکارشناسی مقاطع تحصیلی نواحیمورد نیازازکارشناس

                                                           
1- Global Positioning System 
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گردیده وبرای ورود به مدلِ مورد استفاده درتحقیق آماده سازی گردید.دراین پژوهش بعداز جمع آوری داده ها،مدل  تهیه مناسب های

Topsisافزار های موجود،ازنرم نقشه تهیه ارس غیردولتی درشهرکرمان انتخاب گردیدبرایجهت تجزیه وتحلیل ورتبه بندی مدAutoCadاستفاده 

 است. گرد یده

 قلمرومکانی پژوهش:
 .غیردولتی)تمام مقاطع(درشهرکرمان بوده است ودخترانه پسرانه مدارس قلمرومکانی پژوهش شامل تمامی

  اهميت وضرورت مو ضوع:
شهری کمک  ریزان های آموزشی نیزبه برنامه ریزی توانددربرنامه می که است زمین؛ابزاربسیارمهمی ریکارب ازنظرنگارندگان مساله

 نماید.لذادرزمینه ضروت ولزوم پژوهش حاضرمی توان عنوان نمودکه:

رعایت اصل  الف:عدم دسترسی عادالنه شهروندان به مدارس غیردولتی درشهرکرمان به لحاظ تمرکززیادآنها در نقاط خاصی ازشهروعدم

 عدالت اجتماعی در توزیع وپراکنش این کاربری های مهم شهری . 

ب:عدم برخورداری مدارس غیردولتی ازامکانات مناسب وتفاوت زیاد این امکانات درمقایسه با یکدیگر، مقاطع مختلف تحصیلی،ودوناحیه 

   آموزش وپرورش درشهرکرمان ازدیگر ضروریات پرداختن به این موضوع می باشد.

 پيشينه تحقيق
باشد درارتباط بااین کاربری های  نداشته سروکار آنها است،با کمترشهروندی که هستند هایی کاربری مدارس بخصوص آموزشی فضاهای

 مهم ومسائل مشابه،آثاری که بطورمستقیم وغیرمستقیم مرتبط بوده ومورد برسی قرار گرفته اند،می توان به موارد زیر اشاره نمود:

درپژوهشی، بیان داشته است،شهرپایدارشهری است که دردرجه اول،نیاز های انسانی انسان راتامین کند به نحوی 1981درسالمیسرا-

 (Misra.1981.32که انسان ازسکونت درآن شهراحساس رضایت داشته باشد. )

فازی به مکانیابی AHPینه بیمارستان باروش اوزلم آیدین وگونسن ارسالن در مقاله ای در دانشگاه بسکنت آنکارا با عنوان مکانیابی به-

 OzlemAydin)بیمارستان های شهرآنکارا ونقش این کاربری مهم ،که اکثریت شهروندان با آن سروکاردارند در توسعه پایدار شهری پرداخته اند)

andGuvence Araslan(2010). 

بیان داشته است،برای پایداری آموزش در "ی :موردشهراصفهانتحت عنوان توسعه پایدار شهر"(درپایان نامه دکتری خود1381اذانی ) -

 سطح شهر اصفهان باید کمبود فضاهای آموزشی برطرف گردد.

 شهر(ابتدایی مدارس) آموزشی های کاربری بهینه مدل وارائه یابی مکان بررسی"عنوان به خود نامه ،درپایان(1389)عساکره-

 امرمکان در را ای رایانه های سیستم و نوین های روش از استفاده مدارس،لزوم گزینی مکان ردرموث عوامل تعدد به توجه نموده بیان"شادگان

 .است داده افزایش پیش از بیش مدارس یابی

بررسی کاربری اراضی شهری مورد: فضاهای آموزشی شهرکرمان "(درپایان نامه کارشناسی ارشدخودتحت عنوان1389رضایی بزنجانی )

بیان داشته توزیع مدارس دراین شهربصورت متعادل صورت نگرفته ودانش آموزان وخانواده های آنان جهت دسترسی به  "وتوسعه پایدار شهری

 فضاهای آموزشی دچار مشکل می باشند.

مطالعه موردی:مدارس راهنمایی  بررسی ومکانیابی بهینه مراکز آموزشیباعنوان "(درمقاله ای27،1389فرهودی ونعمتی کوتنایی)-

نقشه مکان های مناسب جهت احداث مدارس راهنمایی  ،AHPمدل استفاده از با الزممشخص کردن امتیازمعیارهای  س ازپ"قائم شهر 1منطقه

 راارائه نموده اند به تفکیک دخترانه وپسرانه 

پارامتر( مورد 11ن )وجه تمایزاین پژوهش باسایر پژوهش هادراین است که کلیه پارامترهای موجود درهمه مدارس غیر دولتی شهر کرما

انجام شده وبرای مدارس غیر دولتی درتمامی AutoCadرتبه بندی گردیده وجانمایی آنها با نرم افزار Topsisبررسی قرارگرفته وبا استفاده از مدل 

 مقاطع تحصیلی دردو ناحیه آموزش وپرورش در شهرکرمان نقشه تهیه گردیده است که درنوع خود کاری جدید می باشد. 
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 تاریخچه مدارس غير انتفاعی

عمومی  العملهای دستور و ها که ازطریق مشارکت مردم،مطابق اهداف و برنامه مدارسی هستند:2مدارس غيردولتی)غيرانتفاعی(

جاری  هایغیرانتفاعی بودن آنست که درآمد حاصله صرفاً صرف هزینه از منظور. شودمی  واداره تاسیس تحت نظارت آنووزارت آموزش وپرورش 

 .وتوسعه آتی مدارس گردد

 وحمایت وپرورش در آموزش مردم مشارکت منظورتوسعه به که باشد می1367.3.5 مصوب غیرانتفاعی مدارس تأسیس قانون

 به وابسته«مردمی مشارکتهای وتوسعه غیردولتی مدارس سازمان»غیر دولتی، یاآموزشی ومراکزپرورشی مدارس درایجادواداره گذاریازسرمایه

 .(3-5: 1367غیردولتی مدارس تاسیس قانون اسالمی، متن شورای مجلس مرکز پژوهش های )آرشیو.گرددمی تأسیس پرورش و آموزش ارتوز

 آموزش وپرورش درشهرکرمان2و1پراکنش مدارس غيردولتی نواحی
دانش      25906تعداد ازاین است که نفربوده110.336درشهرکرمان دانش آموزان تعدادکل1392-93تحصیلی درسال

اند. )آرشیوکارشناسی آماروبودجه ادارات  بوده تحصیل به غیردولتی مشغول درمدارس شهرکرمان آموزان دانش درصدکل(23.47)آموز،معادل

( کلیه مدارس غیردولتی موجوددرشهرکرمان درسه مقطع تحصیلی را نشان می 1(.نقشه شماره)1392شهر کرمان، 2و1آموزش وپرورش نواحی 

 دهد. 

 (،کليه مدارس غير دولتی در نواحی  یک ودوي شهر کرمان1ه شماره)نقش

 
 منبع:براساس اطالعات مکان یابی شده داده هاي ميدانی، توسط نگارندگان

 TOPSIS) تجزیه وتحليل پارامترهاي موجوددرمدارس غيردولتی شهرکرمان بااستفاده ازمدل )-

آل )تاپسیس( یکی از با اهمیت ترین روش های تحلیل درمهندسی سیستم به  تکنیک اولویت بندی به وسیله شباهت به وضعیت ایده

(.اصل اساسی تاپسیس این است که گزینه انتخابی باید دارای Kou &Xiong, 2009:110ویژه درانتخاب های محدود از تصمیم گیری است)

 (.Onut& Soner,2008:1554)بدترین حالت( داشته باشد) کمترین فاصله از وضعیت ایده آل )بهترین حالت( و دورترین فاصله از وضعیت منفی

مدل تاپسیس شامل سیزده مرحله می باشد که با توجه به آمارواطالعات اخذ شده از واحدآماروبودجه ،مقاطع تحصیلی وکارشناسی 

 :آموزش وپرورش شهرکرمان به آن پرداخته شده است  2و1مدارس غیر دولتی نواحی

ارواطالعات اخذشده ازواحدآماروبودجه،مقاطع تحصیلی وکارشناسی مدارس غیر دولتی ومشارکت های مردمی مدل تاپسیس براساس آم -

 آموزش وپرورش شهرکرمان  2و1نواحی

                                                           
Private School -2  
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 مرحله اول:تشکيل ماتریس داده ها
 2و1ولتی نواحیمقاطع تحصیلی وکارشناسی مدارس غیر د بودجه، و آمار واحد جدول ماتریس دادهابااستفاده ازاطالعات اخذ شده از

بنا، فضای آزاد، آزمایشگاه، کتابخانه، اتاق کامپیوتر، نمازخانه،  آموزش وپرورش شهرکرمان واطالعات میدانی نگارندگان به شاخصهای)مساحت زیر

 سالن اجتماعات ، مساحت سالن ورزشی، کارگاه ،فضای سبز، سمعی و بصری(درمدارس غیر دولتی شهر کرمان  به دست آمده است.

 

 (:تشکيل ماتريس داده ها1)جدول شماره

 

آموزش وپرورش شهرستان کرمان1منبع: اطالعات کارشناسی شده توسط نگارندگان از آرشیوکارشناسی آماروبودجه ومقاطع تحصیلی ناحیه

 نام مقطع
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 0 100 80 33 99 293 51 107 96 4175 4488 يردولتی()پسرانه غ1ابتدایی  ناحيه

 85 830 60 30 212 377 71 59 175 8323 4996 )دخترانه غيردولتی(1ابتدایی ناحيه

 0 120 164 33 86 248 65 72 123 2608 2948 غ( -)پ1متوسطه دوره اول ناحيه

 149 388 129 0 160 264 110 135 167 5841 3687 غ( -)د 1متوسطه دوره اول ناحيه

 0 350 598 0 197 256 198 150 255 5405 6488 )پ غ(1متوسطه دوره دوم ناحيه

 44 586 190 30 231 302 133 152 146 7840 5122 غ(-)د1متوسطه دوره دوم ناحيه

 105 555 63 0 657 203 67 187 256 9816 9446 غ(-)پ2ابتدایی  ناحيه

 69 228 119 60 422 628 184 193 438 15584 13305 غ(-)د2ابتدایی ناحيه

 146 315 430 0 335 300 82 242 408 10511 8375 غ(-)پ2متوسطه دوره اول ناحيه

 53 114 220 0 165 411 103 170 294 3540 4271 غ(-)د2متوسطه دوره اول ناحيه

 155 445 562 12 525 316 275 161 217 12353 10384 غ (-)پ2متوسطه دوره دوم ناحيه

 104 445 430 0 530 455 253 3944 301 6953 7751 غ(-)د2وسطه دوره دوم ناحيهمت
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=n بی مقياس سازي ماتریس داده ها ازطریق فرمول زیر مرحله دوم:
𝐱

∑𝐱
                     

 (: ماتریس بی مقیاس شده داده ها2جدول شماره)

 
 منبع: اطالعات کارشناسی شده توسط نگارندگان
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   Lnمحاسبه لگاریتم طبيعی داده ها  مرحله سوم:
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 kمحاسبه  مرحله ششم:

K=
𝟏

𝐥𝐧(𝐦)
 =

𝟏

𝐥𝐧𝟏𝟐
= 0/4024296 

   محاسبه ضریب آنتروپی از طریق: Eتم:مرحله هف
 مقدارآنتروپی بین صفرویک است.

E=-K×∑Lni 

E1=-0/4024296  - ×−2/3838702 =0/9593399  

E2= - 0/4024296 - ×-2/357=0/9484 

E3= - 0/4024296 - ×-2/4182=0/97316 

E4= - 0/4024296 - × -1/28=0/516 

E5=-0/4024296×-2/35=0/945 

E6=-0/4024296×-2/4273 = 0/97682 

E7=-0/4024296×-2/29=0/9217 

E8=-0/4024296×-1/7008=0/68445 

E9=-0/4024296×-2/37872  =0/957268 
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E10=-0/4024296×-2/2902438 =0/9216619 

E11=-0/4024296×-1/82121 = 0/73291 

           

 مرحله هشتم:تشکيل جدول آنتروبی،انحراف معيارووزن هاي هریک ازشاخصها
∑𝑑=1/462954771 
D=1-E 

W=
𝑑

∑𝑑
 

 
 (: آنتروبي،انحراف معيارووزن هاي هريک ازشاخصها6جدول شماره)

0/9593399 0/9484 0/97316 0/516 0/945 0/97682 0/9217 0/68445 0/957268 0/9216619 0/73291 E 

0/0406601 0/0516 0/02684 0/484 0/055 0/02318 0/0783 0/31555 0/042732 0/0783381 0/26709 D 

0/0277931 0/0352 0/01835 0/331 0/038 0/01584 0/0535 0/2157 0/02921 0/05354786 0/18257 W 

  منبع:اطالعات نگارندگان

 

∶مرحله نهم:کمی سازي ماتریس تصميم گيري ازطریق فرمول 𝐫 =
𝐚

√∑𝐚𝟐
 

 س شده داده ها می باشد.  :مبنای این محاسبه جدول مرحله دوم یعنی ماتریس بی مقیا

 مرحله دهم:ماتریس بی مقياس شده موزون
 وزن داده ها×ماتریس کمی سازی تصمیم گیری
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 مرحله یازدهم:جواب هاي مثبت ومنفی براي هریک ازشاخصها:
خراج و درجدول شماره  اعداد جدول زیر به ترتیب باالترین و پایین ترین عدد موجود هر شاخص می باشندکه از جدول مرحله دهم است

 .( نشان داده شده اند9)

 

 مرحله دوازدهم:یافتن فواصل مثبت ومنفی وتعيين فاصله نسبی)فاصله اقليدسی(

D=(p1/q1)= √(𝑃1 − 𝑞2) + (𝑝2 − 𝑞2) + ⋯(𝑝𝑛 − 𝑞𝑛)2 
 

 ( :یافتن فواصل مثبت ومنفی وتعیین فاصله نسبی برای هریک از محالت10جدول شماره)

d+ نام مقطع d- 

پسرانه)1ناحیه  ابتدایی 0/125157363 ) 0/081149583 

دخترانه)1ناحیه ابتدایی 0/121110286 ) 0/092077304 

پسرانه)اول دوره متوسطه 0/128643401 ) 0/081068954 

دخترانه)1ناحیه اول دوره متوسطه 0/133528107  0/08468494 

پسرانه)1ناحیه دوم دوره متوسطه 0/136949789 ) 0/02271586 

دخترانه)1ناحیه دوم دوره متوسطه 0/017596792 ) 0/259851664 

پسرانه)2ناحیه  ابتدایی 0/124748518 ) 0/067888713 
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دخترانه)2ناحیه ابتدایی 0/100275053 ) 0/155185914 

پسرانه)2ناحیه اول دوره متوسطه 0/122512355 ) 0/085866926 

دخترانه)2ناحیه اول دوره متوسطه 0/134715781 ) 0/032224122 

پسرانه)2ناحیه دوم دوره متوسطه 0/116156426 ) 0/098266892 

دخترانه)2ناحیه دوم دوره متوسطه 0/028887949 ) 0/329475799 

 منبع:اطالعات نگارندگان

 مرحله سيزدهم: محاسبه تاپسيس ورتبه بندي مدارس غيردولتی درشهر کرمان 

CL= 
𝑑−

d−+d+
 

(:ميزان تاپسيس ورتبه بندي مدارس11جدول شماره)                                                        

 رتبه ميزان تاپسيس مدارس

پسرانه()1ناحيه  ابتدایی  0/393343921 7 

دخترانه()1ناحيه ابتدایی  0/43190743 5 

پسرانه()1اول ناحيه دوره متوسطه ) 0/386572142 9 

دخترانه()1ناحيه اول دوره متوسطه  0/388083761 8 

پسرانه()1ناحيه دوم دوره متوسطه  0/142271431 12 

دخترانه()1ناحيه دوم دوره متوسطه  0/936576358 1 

پسرانه()2ناحيه  ابتدایی  0/352417405 10 

دخترانه()2ناحيه ابتدایی  0/607474072 3 

پسرانه()2ناحيه اول دوره متوسطه  0/412070363 6 

دخترانه()2ناحيه اول دوره متوسطه  0/193028278 11 

پسرانه()2ناحيه دوم دوره متوسطه  0/458284542 4 

دخترانه()2ناحيه دوم دوره متوسطه  0/91938931 2 

 منبع:اطالعات نگارندگان

 

 ،رتبه بندی نهایی مدل تاپسیس،باتوجه به شاخص های یازده گانه)مساحت زیربنا،فضای آزاد،11شمارهجدول 

  بصری( در و سبز،سمعی ورزشی،کارگاه،فضای اجتماعات،سالن کامپیوتر،نمازخانه،سالن اتاق،کتابخانه،آزمایشگاه

مدارس غیردولتی شهرکرمان را نشان می دهد،باتوجه به جدول میزان تاپسیس ورتبه بندی صورت گرفته،مقطع متوسطه دوره دوم 

تبه اول و بهترین وضعیت ،متوسطه دوره دوم غیردولتی دخترانه ( ر0/936576358شهرکرمان با میزان تاپسیس ) 1غیردولتی دخترانه ناحیه 

(رتبه سوم، متوسطه دوره دوم 0/607474072باتاپسیس)2( رتبه دوم،ابتدایی دخترانه غیردولتی ناحیه0/91938931با میزان تاپسیس )2ناحیه

(رتبه 0/43190743با تاپسیس)1دولتی ناحیه(رتبه چهارم، ابتدایی دخترانه غیر 0/458284542باتاپسیس) 2پسرانه غیردولتی ناحیه 

با تاپسیس 1( رتبه ششم،ابتدای پسرانه غیردولتی ناحیه0/412070363با تاپسیس)2پنجم،متوسطه دوره اول پسرانه غیردولتی ناحیه

وره اول پسرانه (رتبه هشتم،متوسطه د0/388083761با تاپسیس )1(رتبه هفتم ومتوسطه دوره اول دخترانه غیردولتی ناحیه0/393343921)

(رتبه دهم و متوسطه 0/352417405با تاپسیس )2(رتبه نهم وابتدایی  پسرانه غیردولتی ناحیه0/386572142با تاپسیس) 1غیردولتی ناحیه 

( رتبه یازدهم و آخرین رتبه و بدترین وضیت  را در شهر کرمان 0/193028278با میزان تاپسیس ) 2دوره اول دخترانه غیردولتی ناحیه 

ازنظرپارامترهای مورد مطالعه داشته اند.که می توان با ارائه راهکارهای مناسب به بهتر شدن وضعیت شاخص های موجوددر مدارس غیردولتی 

 در شهرکرمان کمک کرد.
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 جمع بندي و نتيجه گيري

تناسب آن بین دو ناحیه آموزش امکانات موجود درمدارس غیر دولتی درشهرکرمان پاسخگوی نیازدانش آموزان  نبوده و فرضيه اول:

 وپرورش ،همچنین درمقایسه با یگدیگرتفاوت معنی داری را نشان می دهد.

پارامتر(و مقایسه این امکانات بین کلیه مدارس غیردولتی و همچنین 11هدف،بررسی ومطالعه امکانات موجوددر مدارس غیر دولتی )

 دوناحیه آموزش وپرورش،درشهر کرمان بوده است.

که در آن میزان تاپسیس ورتبه بندی 11جه به انجام مراحل سیزده گانه مدل تاپسیس در این پژوهش ،به ویژه جدول شمارهبا تو

مدارس غیردولتی  محاسبه گردیده، مشخص می داردبین مدارس غیردولتی در دوناحیه آموزش وپرورش در شهر کرمان  از نظر امکانات 

مشخص گردیده است مقطع متوسطه دوره دوم غیردولتی دخترانه 11وجود دارد.در جدول شماره  وپارامترهای موجود،اختالف معنی داری

با میزان 2(رتبه اول وبهترین وضعیت ،متوسطه دوره دوم غیردولتی دخترانه ناحیه0/936576358شهرکرمان با میزان تاپسیس ) 1ناحیه 

(رتبه سوم، متوسطه دوره دوم پسرانه غیردولتی 0/607474072با )2ه(رتبه دوم،ابتدایی دخترانه غیردولتی ناحی0/91938931تاپسیس )

( رتبه پنجم،متوسطه دوره اول پسرانه غیردولتی 0/43190743با)1(رتبه چهارم،ابتدایی دخترانه غیردولتی ناحیه0/458284542با)2ناحیه

(رتبه هفتم ومتوسطه دوره اول دخترانه غیردولتی 0/393343921با) 1( رتبه ششم،ابتدایی پسرانه غیردولتی ناحیه0/412070363با )2ناحیه

( رتبه نهم و ابتدایی  پسرانه غیردولتی 0/386572142با ) 1( رتبه هشتم، متوسطه دوره اول پسرانه غیردولتی ناحیه 0/388083761با )1ناحیه

( رتبه یازدهم و 0/193028278تاپسیس ) با میزان 2( رتبه دهم و متوسطه دوره اول دخترانه غیردولتی ناحیه 0/352417405با )2ناحیه

د آخرین رتبه و بدترین وضیت  را در شهر کرمان ازنظرپارامترهای مورد مطالعه داشته اند. که این اختالف در نمره تاپسیس ورتبه بندی موجو

 فرضیه اول را تائید می نماید.

 است. نگرفته صورت پایدارشهری باتوسعه متناسب مدارس غیردولتی درشهرکرمان وپراکنش توزیعفرضيه دوم:

(موجوددرمقاله،مشخص می گردد،توزیع وپراکنش مدارس غیردولتی در شهر کرمان به خوبی 7تا1بادقت درنقشه های شماره )

 صورت نگرفته واصل پایداری درشکل گیری محل استقرار این کاربری مهم رعایت نشده است.

 1393شهر کرمان درسال 2و 1سرانه غیردولتی نواحی(،توزیع وپراکنش مدارس ابتدایی پ2نقشه شماره)

 
 منبع:براساس اطالعات مکان یابی شده داده های میدانی توسط نگارندگان

 1393(،توزیع وپراکنش مدارس ابتدایی دخترانه غیردولتی نواحی یک ودوی شهر کرمان درسال3نقشه شماره)

 
 توسط نگارندگان منبع:براساس اطالعات مکان یابی شده داده های میدانی
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 1393(،توزیع وپراکنش مدارس متوسطه دوره اول،پسرانه غیردولتی نواحی یک ودوی کرمان درسال4نقشه شماره)

 
 منبع:براساس اطالعات مکان یابی شده داده های میدانی توسط نگارندگان

 1393ودوکرمان درسال (،توزیع وپراکنش مدارس متوسطه دوره اول،دخترانه غیردولتی نواحی یک5نقشه شماره )

 
 منبع:براساس اطالعات مکان یابی شده داده های میدانی توسط نگارندگان

 1393(،توزیع وپراکنش مدارس متوسطه دوره دوم ،پسرانه غیردولتی نواحی یک ودو درسال6نقشه شماره )

 
 منبع:براساس اطالعات مکان یابی شده داده های میدانی توسط نگارندگان

 1393(،توزیع وپراکنش مدارس متوسطه دوره دوم ،دخترانه غیردولتی نواحی یک ودو درسال7)نقشه شماره 

 
 منبع:براساس اطالعات مکان یابی شده داده های میدانی توسط نگارندگان
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(کلیه مدارس غیر دولتی شهرکرمان جانمایی گردیده اند،سه دایره ترسیم شده است.در  دایره 1برروی نقشه شماره)

مدرسه غیردولتی وجودداردکه این  7متر(تنها 2000باهمان شعاع)2متر،هیچ مدرسه غیردولتی وجود ندارد،دردایره شماره2000اشعاعب1شماره

مدرسه 95متربیش از2000باشعاع3مدارس نیزعمومادرنزدیکی مرز نواحی آموزش وپرورش ودرخیابان شهدا وجوددارندامادردایره شماره

دان آزادی و خیابان های منتهی به آن همچون استقالل، بهمنیار، شهید بهشتی، بلوارجمهوری قرارگرفته وجودداردکه عمدتاًدرنزدیکی می

(طول این خطوط و 12(هفت عددخط ترسیم گردیده که درجدول شماره )1وبشدت ترافیک این مناطق را افزایش داده اند.برروی نقشه شماره)

 نوع مدرسه مربوط به آنها آمده است. 

 (خطوط ترسيمي فاصله مناطق مختلف شهر تانزيدکترين مدرسه غير دولتي به متر12ه )جدول شمار

 فاصله تانزدیکترین مدرسه نوع مدرسه نام خط ردف

1 A متر4331 ابتدایی دخترانه غیردولتی 

2 B متر5409         متوسطه دوراول پسرانه غیر دولتی 

3 C 7996         پسرانه غیر دولتی دوممتوسطه دور 

4 D 7835 ابتدایی پسرانه غیردولتی 

5 E 9322 ابتدایی پسرانه غیردولتی 

6 F 3754         غیر دولتی دخترانه دوممتوسطه دور 

7 G  4076         غیر دولتیدخترانه متوسطه دوراول 

 منبع:اطالعات کارشناسي شده توسط نگارندگان

سترسی به عنصر مهم مدرسه در هیچ یک از انواع مدارس غیردولتی رعایت (مشخص می گردد،شعاع د12باتوجه به جدول شماره)

نگردیده،درصورتی دانش آموزی بخواهددریکی ازمدارس موردنظرتحصیل نمایدبایستی مسیر طوالنی تری را نسبت به شعاع دسترسی استاندارد 

(عنصرشاخص مدرسه وشعاع دسترسی به 13د.جدول شماره)طی نماید که این موضوع با بحث کاربری اراضی و توسعه پایدارشهری مغایرت دار

 آن رانشان می دهد.   

 (عنصر شاخص مدرسه و شعاع دسترسي به آن13جدول شماره )

 شعاع دسترسی عنصر شاخص ردیف

 متر)پیاده( 400حداقل  آموزش  ابتدایی 1

 متر)پیاده(800حداکثر

 متر)پیاده(800حداقل آموزش راهنمایی 2

 دقیقه پیاده روی( 15پیاده()حداکثر متر)1200حداکثر

 متر)پیاده یا سواره(1200حداقل اموزش دبیرستان 3

 دقیقه پیاده روی( 20متر )پیاده یا سواره()2000حداکثر 

 4-32:1378منبع :حبيبي، مسائلي،

یچ یک از به خوبی مشخص می گرددشعاع دسترسی جهت عنصر شاخص مدرسه دره 13و12با مقایسه اعداد جدول های شماره 

مقاطع تحصیلی در مدارس غیر دولتی شهر کرمان رعایت نشده و این موضوع بیانگر تائید فرضیه دوم تحقیق می باشد. نقشه های دیگرموجود 

 درمقاله نیزاین موضوع راتائید می نمایند 
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 پيشنهادها
 ر می تواند موثر باشد.درزمینه کاربری های آموزشی)مدارس غیردولتی(درسطح شهر کرمان راهکارهای زی

 توجّه به کیفیت در آموزش و پرورش، جهت روند توسعه انسانی بسیارحیاتی است،لذا هزینه درآموزش و -

 پرورش سرمایه گذاری سود آوری است که آینده هرجامعه را تضمین می نماید.   

همچون؛دادن پرسنل بیشتر،تشویق خانواده  پیشنهادمی گرددمسولین امرمدارس غیردولتی،درصدور مجوزها سیاست های تشویقی -

های پردرآمد شهری جهت ثبت نام دراین مدارس،عدم صدور مجوزدرنقاط اشباع شده،توزیع وپراکنش مدارس را به سمت توسعه پایدار شهری 

 سوق دهند.

،اما ازنظراستحکام و درصدجمعیت دانش آموزی شهرکرمان رابه خود اختصاص داده اند 25ازآنجا که مدارس غیر دولتی حدود -

گانه موردبررسی دراین مقاله وضعیت مطلوبی ندارند.پیشنهاد می گردد،باتوجه به 11فضای اختصاص یافته ،همچنین ازنظر پارامترهای 

قانون اساسی،مسولین آموزش وپرورش استان )شورای آموزش وپرورش استان(باهمکاری موسسین این مدارس ،از طریق وام های کم 44اصل

 ه و مدت دار،واگذاری زمین های با کاربری آموزشی و...،به احداث فضای آموزشی استاندارداقدام نموده،واین مشکل برطرف نمایندبهر

باتوجه به خالی بودن بسیاری ازنقاط شهر از مدارس غیر دولتی ،به ویژه نقاط شرقی وحاشیه شهر پیشنهاد می گردد،مسئولین آموزش  -

ت راه اندازی مدارس دولتی دراین مناطق اقدام نموده تاازترک تحصیل دانش آموزان این مناطق جلوگیری بعمل وپرورش درشهرکرمان،نسب

 آید. 

یکی از عمده ترین مشکالت مدارس غیر دولتی اجاره باالی منازل مسکونی و تمدید اجاره نامه هاست ،پیشنهاد می گردد ،این موضوع به -

زش وپرورش استان قرار گرفته تاتمامی دست اندرکاران این امر مهم تصمیم گیری الزم را انجام داده وبه صورت ویژه دردستور کار شورای آمو

 آن سامان دهند.
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