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Abstract 
One of the important aspects of development from the spatial perspective is the evaluation of the 
effective long-term processes on the institutional mechanisms of a land and the determination of 
share of the respective areas in this regard. For many years, economy has been hurriedly moving 
toward a knowledge-based stance, and the countries that have neglected this movement have 
been deprived of fundamental developments. In this applied study, which adopts an analytical 
approach and a quantitative view, the necessity of the proposition of a strategic attitude to the 
two-way relationship between higher education and the industry sector of Iran is addressed. To 
this end, first an overview of the previous studies and theoretical principles are made. Then, 
following the questions and hypotheses and determining the evaluation and analysis methods, 
the detailed information on over 11 variables (including panel data of 31 provinces of Iran from 
2016 to 2019) are collected. These are then analyzed and tested using Excel, Eviews, and Arc 
GIS through spatial econometrics, generalized method of moments (GMM), weight matrix and 
geographic-spatial correlation (λ), and KP-HET diagnostic tests. According to the results, the 
spatial correlation between higher education and industry in Iran is highly significant, and the 
shock resulting from the industrial and educational development is completely mutual. That is to 
say, the shock inflicted upon a given province has spread to other provinces of Iran. The 
findings of this study confirm the effects of the emphasis on the centralization policy stereotype 
and the prescriptive – rather than land-use-based – roles given to certain parts of Iran. In fact, the 
very high spatial correlation demonstrates that the nine less-developed provinces of Iran have 
experienced trivial industrial growth due to a lack of higher education infrastructure. On the 
other hand, the results of this study shows how the market demand for labor of the university 
graduates is aligned with the functions of the knowledge-based industries of Iran.  
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 منظر از یرانا در صنعت و یعال آموزش کارکرد کُنش برهم یلتحل

 ینسرزم یشآما
 3حسین عبداهلل شاخوان ،1فرهادی ابراهیم ،1سجودی مریم ،2زیاری اهلل کرامت ،1قربانی رامین

 ایران تهران، تهران، دانشگاه جغرافیا، ةدانشکد شهری، ریزی برنامه و جغرافیا گروه ،ادکتر دانشجوی .1
 ایران تهران، تهران، دانشگاه جغرافیا، ةدانشکد شهری، ریزی برنامه و جغرافیا گروه استاد، .2

 عراق یمانیه،سل کالر، یان،گرم دانشگاه آموزش، ةدانشکد یا،جغراف گروه یار،استاد .3

 (04/06/1399 پذیرش: تاریخ ـ 25/03/1399 دریافت: )تاریخ

 چکیده

 سهم یینتع و ینسرزم ینهاد یسازوکارها بر اثرگذار بلندمدت ایندهایفر یلتحل ینسرزم یشآما منظر زا توسعه مهم یاربس های جنبه از ییک
 از کـه  ییکشـورها  و است حرکت  حال در محوری ییدانا سمت به یاربس سرعت با اقتصاد که  است یدمد یها مدت است. یانجر ینا از مناطق

 یراهبـرد  ینشب یک طرح لزوم یکمّ نگاه و یلیتحل یکردیرو با یکاربرد پژوهش ینا در اند. هبازماند یادینبن ةتوسع از اند شده غافل مهم ینا
 طـرح  با ی،نظر یمبان و مطالعات یبند جمع از پس ،کار ایندفر در شد. بررسی کشور صنعت بخش و یعال آموزش ةیدوسو ارتباط خصوص در

ـ  بـه  مربوط یلیتفص العاتاط یل،تحل و یابیارز یها روش عیینت و پژوهش یةفرض یا سؤال  31 ییتـابلو  یهـا  داده شـامل  ،یـر متغ 11 از یشب
 از اسـتفاده  بـا  Arc GIS و  ،Exel، Eviews  یهـا  افـزار  نـرم  کمک با و شد یلتحل و یآور جمع ،1398 تا 1395 یها سال یط یرانا استان
ـ  یسماتر ،(GMM)  یافته یمتعم یگشتاورها روش ،ییفضا یاقتصادسنج روش  یهـا  آزمـون  و ،(λ) یـایی جغراف ییفضـا  یبسـتگ هم و یوزن
 یعـال  آموزش بخش دو ینب ییفضا یهمبستگ ،آمده دست به یجنتا اساس  بر گرفت. قرار آزمون مورد پژوهش سؤال KP – HET یصیتشخ

ـ  یندب ؛است هیدوسو کامالً یآموزش و یصنعت توسعة از یناش وارده شوک و دار امعن ییباال سطح در صنعت و  یـک  بـر  وارد وکشـ  کـه  یمعن
 و یضـی تفو یها نقش و ییتمرکزگرا یاستس یشةکل بر ییدیتأ مهر پژوهش ینا یجنتا .است کرده یتسرا یزن کشور یها استان یگرد به استان

 دانفقـ  بـا  یافتـه،  وسـعه ت کمتـر  اسـتان  9 باال یاربس ییفضا یهمبستگ ییدتأ با که صورت  ینبد است. یرانا از یخاص مناطق یشیآما لزوماً نه
 کـار  بـازار  تقاضای چگونه که دهد می نشان پژوهش این نتایج لعکساب و اند داشته یزیناچ یصنعت ةتوسع ی،عال آموزش بخش های یرساختز

 شود. می سو مه کشور بنیان دانش صنایع و صنت کارکرد با دانشگاهی التحصیالن فارغ

 واژگانکلید

 .صنعت یافته، یمتعم گشتاور وشر ای، منطقه ةتوسع  عالی،  آموزش ،سرزمین آمایش
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 لهئمس بیان و مقدمه

 از یعوا   آمووز   مراکز یریپذ رقابت یجترو و ینوآور اروپا ینیسرزم یشآما خرتأم یکردهایرو از یکی

 خوا   ةمنطقو  یو   در یفناور یا ،تجارت ،باطضان و نظم مهارت، از یخاص یها حوزه بر تمرکز یقطر

 ،منواطق  ةتوسو   مهوم  بسیار یها محرک از یکی منز ة به ،CoEs انعنو تحت که ( Scholl 2012: 6) است

 بوا  متناسو   هوا   دانشوااه  ای یسوه مقا هوای  یتوانمنود  و ها یتمز از استفاده ،تقیحق در شوند. یم شناخته

 دانوش،  یمرزهوا  هدفمنود  گسوتر   پژوهشاران، یعلم توان یشافزا محور، دانش ةتوس  ینده،آ یازهاین

 در CoE ةتوسو   یها برنامه عمدة اهداف از کشور هر یعلم یااهجا یارتقا و ،یفناور و علم در ینوآور

 فرشواد  کوه  طوور  هموان  (.Mostaghaci et al 2016: 41) است ییفضا یزیر برنامه و ینسرزم یشآما قا  

 .اسوت  توس ه عدم و توس ه یبرا یحتوض یةپا «یادگیری» یینهادگرا ینظر دستااه در گوید، می 1مؤمنی

 شود منجر انتخاب به بخواهد یوقت و است نزنامتوا اطالعات آن که دارند یاطالعات نقص ها سانان یوقت

 یوادگیری  یةبن در تفاوت یلد  به عملکرد تفاوت ینا ،اقتصاد علم اساس بر کند. عبور ذهن یصاف از یدبا

 یو   کوه  باشوند  قموفو  تواننود  یم یجوام  یمکن قبول یدبا صورت آن در است. جام ه و ها بنااه و افراد

 همکواران  و مؤمنی ،مضمون از )نقل دنینبب تدارک پراکنده یها دانش سازی یکپارچه یبرا ینهاد سازوکار

 ،صون تی  سواختار   حواظ بوه کوشورها تفواوت که کند می مطرح را موضوع این نیز فوکویاما .(۲۳ :1۳۹۸

 بنیادی آموز  از که ها، آن اجتماعی  مایةسر میزان به باشد، داشته ربط ها آن توس ة سطح به آنکه از بیش

 و آن بوا  مرتبط مفاهیم و دانش میان این در .(Altbach et al 2019: 234) دارد بستای گیرد، می سرچشمه

 را هدف و فرایند، محل، مردم، همواره» که است هایی مؤ فه از یکی عا ی آموز  مراکز مشخص طور به

 متخصوص  انسوانی   نیروی پرور  چون (.Dvir and Pasher, 2004: 1) «گیرد می نظر در هم با ارتباط در

 و است کارآمد و پویا عا ی آموز  از جام ه برخورداری مستلزم متوازن و پایدار توس ة به دستیابی برای

 های همکاری )سازمان شد نائل مقصود این به توان نمی عا ی آموز  مؤسسات و ها دانشااه ایجاد با جز

 دانش در فزاینده طور به که ،جهانی اقتصادی نوین نظم ی  ظهور با بنابراین، (.۲007 وس هت و اقتصادی

 هوای  مودل  جوای  بوه  جدید وکار کس  مدل باید است، بوده همراه ا مللی بین های همکاری و نوآوری و

                                                                                                                            
 ةپژوهشوکد   ةگوروه اقتصواد و  توسو     یرمدی، و دانشااه عالمه طباطبائاقتصاد  ةدانشکد  یعلم  یئتعضو هاستاد تمام،  .1

 یران.اقتصاد ا
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 اسوتفاده  بوا  مکان و زمان در انسان پیوند به مدل این که (؛Soja 2008: 1) شود ایجاد صن تی عصر گذشتة

 دارد. نیواز  ف ا یوت  منواطق  بورای  جهانی نوآوری اساس و پایه ی  و ،فنی و ما ی های پیشرفت انسان، از

 نتایج (.Adams & Cross 2015: 1)شود  شناخته می 1«دانش نوآوری مناطق» عنوانا ب حاضر در نوین مدل

 و هووا رو  اختنسوو هدفمنوود بوور عووا ی آموووز  در بووازتوزی ی متووداول ا اوهووای بررسووی از حاصوول

 جلو   و عموومی  هوای  یارانوه  اختصا  و ملی منابع مجدد تخصیص طریق از بازتوزی ی سازوکارهای

 ای آینوده  چنین، حال این با (.7 :1۳۹5 همکاران و )رضائیانکند  تأکید می خصوصی بخشهای  مشارکت

 حوال  در کماکوان  آینوده  .آوریم می وجود به را آن که است جایی بلکه ؛رویم می آنجا به که نیست جایی

 اهوداف  و ها ارز  نیز و نوآوری و خالقیت و دانش میزان به توجه با ای جام ه هر و است شدن ساخته

 از گیری بهرهمهم  نتایج ازیکی  فضایی سازماندهیچون  (.۲ :1۳۸۸ محدث و )مالییسازد  می را آن خود

 ،فرهناوی  اقتصوادی،  اجتمواعی،  طبی وی،  یها زمینههمة  دررا  آن مصادیق که است آمایشی نااه و تفکر

 از یعقالنو  و نوه یبه استفادة به نیسرزم شیآما اصوالً که است د یل همین به گذارد. می نمایش به فضایی

 کوه  اسوت  ایون  رایج باور ،۲1 قرن در ،حال .شود یم اطالق (... و ،تیجم  ن،ی)زم فضا موجود امکانات

 بسویار  هوای  آمیختاوی  درهم ناپذیرانکار نقش به توجه دانش، به اتکا آینده های دهه در عامل ترین کلیدی

 توسو ة  در آن بور  مبتنوی  هوای  فنواوری  و فکوری  نیروهای مختلف، های حوزه در علوم گستردة و متنوع

 آموزشی و علمی مراکز و شهروندان مستمر ت امل نهایتدر  و ،فناوری و علمی توس ة ویژه به ،جانبه همه

 از ای جلووه  عوا ی  آمووز   مراکوز  در ت وادل  و توازن ،بنابراین (.Mitchell & Norman 2012: 44)است 

 اواسوط  از کوار  ایون  ایران، در (.Bolay et al 2004: 3) است مکانی های تب یض و نابرابری رفعو  اعتدال

 ،رانایو  در دو تی و رسمی دانشااه او ین منز ة به ،تهران دانشااه رضاشاه دورة در و شد آغاز قاجار دورة

 پوی  در نیوز  عوا ی  آمووز   بخش در حاکم تفکر ایران، در اقتصاد دو تی ساختار به توجه با .شد تأسیس

 انقوالب  از قبول  و شود  ت دیل تفکر این زمان، مرور به . اما،است بوده دو تی های دانشااه توس ة و بسط

 فزاینودة  فشوار  با ،جنگ از پس ویژه به ،انقالب از پس شد. داده دو تی غیر های دانشااه به اندکی فرصت

 بوه  ورود بورای  روزافوزون  تقاضواهای  به گویی پاسخ امکان چون عا ی، آموز  متقاضی جوان جم یت

 و دو توی  هوای  دانشوااه  کنار در دو تی غیر های دانشااه توس ة برنامة نداشت، وجود دو تی های دانشااه

                                                                                                                            
1. Knowledge Innovation Zone’s 
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 مؤسسات و ها دانشااه تأسیس مجوز ورصد علوم وزارت 1۳70 دهة از و شد تدوین 1۳60 دهة در آزاد،

 آمووز   سونجش  سوازمان  ؛۲ :1۳۹0 همکواران  و عموران  )صا حی کرد آغاز را دو تی غیر عا ی آموز 

 آن بیوانار  کشوور  در امکانات و منابع جایازینی و پخش در موجود های نابسامانی اما (.1۴: 1۳۹6 کشور

 تب ویض  هوا  دهوه  جبران برای عمومی های سیاست در عمده تغییر و منابعگستردة  مجدد توزیع که است

 که است شده اشاره «توس ه پنجم ةبرنام» 1۸۳ ةماد در ،مبنا همین بر رسد. می نظر به ضروری جغرافیایی

 تحقوق  ینوة زم کوه  کننود  یمتنظو  یا گونوه  بوه  را خوود  یواتی عمل یها برنامه ندا مکلف ییاجرا یها دستااه

 گیری بهره نیازمند آمایش های برنامه شدن عملیاتی . چونآورد همفرا را ینیسرزم یشآما های یریگ جهت

 یراهبرد یها برنامه یوستةپ جزء رتصو به را آن و تسهیل را آن اهداف تحقق که است هایی استراتژی از

 مراکز پراکنش کاربردی تحلیل ی  طریق ازبر آن بودند که  پژوهشاران ،حاضر پژوهش در کند. یطراح

بوتوة   به ،دهد نشان را فضایی عدا ت از توزیع این مندی بهره میزان تواند می که ،را ایران در عا ی آموز 

 مراکوز  عملکورد  کواربردی  تحلیول  حاضور  پوژوهش  اصلی سؤال و هدف بنابراین، .بکشند تحلیل و نقد

 یشآموا  های گیری جهت به توجه با ،ای منطقه اقتصاد های یتظرف و یانسان یروین ینتأم در یعا  آموز 

 و ایوران  هوای  استان آموزشی های توانمندی بین تناسبی چهعبارت دیار،  به .بود ،کشور کل در سرزمینی

 دارد؟ وجود )صن ت(  ای منطقه اقتصاد پذیری نقش

 ینظر ةیشینپ

 ها فرصت یبرابر ،ییفضا  عدالت سرزمین، آمایش

 و مناسو   توزیع .است یدتشد حال در یجهان به یمحل های یاسمق از ها ینابرابر ،یستمب قرن اواخر در

 مهوم  عوامول  از یکوی  نوواحی  و منواطق  میوان  بهداشوتی  و ،فرهنای اقتصادی، اجتماعی، امکانات بهینة

 )پلتون است سرزمین پهنة در جم یت مناس  فضایی توزیع و توس ه شکاف و ها نابرابری از جلوگیری

 مطا  ووات در اساسووی موضوووعات زا فضووایی هووای پووژوهش اندیشووة مفوواهیم (.1۳0  :1۳۹۲  سووینگ و

همة  داشتن بر در د یل به ،فضایی های تحلیل زمینه این در رود. می شمار به سرزمین آمایش ریزی برنامه

 نیازمنود  فضوایی  هوای  تحلیول  .دارد بسویار  اهمیوت  ،آن به مربوط های ویژگی و فضا در موجود عناصر

 در با فضا، در مجموعه هر واحدهای یافتة نظام توزیع و ترتی  واقع در این و است فضایی سازماندهی

 یوا  هوا   که و ها شبکه نیز و ها گاه گره یا نقاط سازمان، این در است. ،آن عمومی عملکردهای گرفتن نظر



 483 ینسرزم یشاز منظر آمایران و صنعت در ا یکُنش کارکرد آموزش عال برهم یلتحل

 

 بوه  حرکوت  ،تردید بدون (.۲۴ :1۳۸5 اشکوری )م صومی شوند می گرفته نظر در اصلی عناصرْ  سطوح

 بودون  و اسوت  اجتمواعی  عودا ت  نظری رهیافت کردن  ربردیکا نیازمند اجتماعی عدا ت تحقق سوی

 باقی خواهد مانود  آرمانی مبنایی یا اثر کم مبنایی حد در اجتماعی  عدا ت نظری رهیافت مهم این تحقق

 هودف  (.1۸ :1۳۹۳ نبووی  ؛Katie et al 2000: 271) نودارد  وجود آن شدن عملی برای مستقیمی راه که

 بوه . اسوت  افوراد  نفع به که است اهداف از ای مجموعه یا خوب اهدافارتقای  عدا ت های تئوریهمة 

 بایود  رقابت مشخصجام ة  هر در ها فرصت توزیع در که کند می بیان فرصت برابری تر، مشخص بیان

 بورای  رقابوت  در بایود  ة مشابهانایز و است داد اب افراد که است آن بر اصل ،اساس این بر .باشد عادالنه

 بوومی  های موهبت دارای افراد ی نی ؛باشند داشتهشانس عادالنه  اجتماعی های موق یت و دو تی ادارات

اسوتفادة   در اسوت دادها  ایون  دادن قرار برای انایزه یا عمل ابتکار و توانایی( و )است داد مشابه مادری و

 باشوند.  هداشت مشابه های فرصت وبیش کم باید اجتماعی،طبقة  و خانوادگی خاستااه از نظر صرف مؤثر،

  دبُ در کاو  .(Merry 2018: 3) است آورده وجود به ها آن حضور برای زیادی مشکالت اصل این اما

 است. یاجتماع علوم یبرا یدجد نسبتاً یراه ییفضا عدا ت مفهوم یم رف و عدا ت ییفضا

 بووده  متفواوت  هوای  ینوابرابر  درک یجوو جست مفهوم ینا به یعلم ةعالق شروع ةنقط ،واقع در

 ووو انال یآکوادم  از خوار   در آن شودن  یجهان و مفهوم ینا در زمینة مباحث روزافزون یتاهم است.

 و ذهنیوت  از جودا  ،حوال  (.Quentin & Didier 2019: 1) است هدف ینا یف ل یتاهم گواه یکاییمرا

 ا  کلوی  اصوول  از یو   هور  در را آن تووان  می رسد می نظر به که ،عدا تپیچیدة  عارضة بدون ظاهر

 بوه  اسوتناد  بوا  عودا ت  اسوت  ممکون  که داردواق یت  این بر دال ت آنرویکرد  حقیقتاً کرد، جایازین

 :Pirie 1983) بایرد تصمیم ،باشد شده اعمال و انتخاب خارجی ارزیاب ی  توسط که مطلقی اصول

 .تندنیسو  کوافی  علت دو به فضایی عدا ت موجود مبانی که کرد استدالل گونه این توان می پس، .(466

 نشوان  از ،رادیکال پتانسیل بر مبنی ها آن اظهاراترغم  به ،کلی طور به فضایی عدا ت های حساب اول،

 ایون  اینکوه  تر مهم و دوم ند.ا ناتوان اجتماعی عدا ت ةزمین در فضایی مسائل طریق از تفکر علت دادن

 فضوایی  علوم پردازان نظریه زا بسیاری که گیرد نمی تئنش جغرافیا مفهوم از اندازه هیچ به تحلیلی فقر

 عودا ت  از منظوور  کوه  کورد  اذعوان  بایود  ا بته (.Williams 2018: 21) اند پرداخته آن به ضمنی طور به

 توزیع اشتغال، تو ید درآمدها، بازتوزیع در عدا ت بلکه نیست؛ درآمدی عدا ت فقط مناطق در فضایی
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 هموین  در .(۴۴: 1۳۹1 همکواران  و نوژاد  ی)حواتم شوود   را شامل می ... و ،عمومی امکانات و خدمات

 وضو یت  چاوونای  کنود  موی  تأکیود  ها آن بر فضایی نابرابری در 1مارتینز که برجسته محور دو ،زمینه

 هوای  زیرسواخت  بوه  )دسترسوی  هوا  فرصت توزیع و فیزیکی( محیط هم اجتماعی محیط )هم زندگی

 میوان  ایون  از کوه  ؛(Anderson 1996: 16; Martinez 2009: 390) اسوت  مجوازی(  ،فیزیکوی  اجتماعی،

 عوا ی  آمووز   سواختار  بور  چشومایری تأثیر  جهان در اخیردهة  دو در فناوری و اقتصادی تحوالت

 (.1 :1۳۸۹ همکاران و )بازرگان است شده نمایان مختلف های گونه به و داشته

 اقتصادی توسعة سنگین کفة ،عالی آموزش

برجسوتة   اقتصواددان  ،۲رومور  پول  نظریوة  اقتصوادی  توسو ة  ةزمین در مطرحهای  دیدگاهترین  مهم از یکی

م تقود  « دانوایی » بورای  ای هسته نقش گرفتن نظر در با نئوکالسی ، مدل در تغییر با که است استنفوردی

 اقتصاد سوی به توس ه حال در کشورهای اگر که هستیم رو روبه ای دوره با ما اقتصادی، سیستم دراست، 

 دسوت  بوه  را اقتصوادی  رشود  تواننود  نمی ،طبی ی سرشار منابع داشتن با حتی ،نکنند حرکت محور دانایی

 هوای  شوبکه  دوم انسوانی، سورمایة   و آموز  اول است؛ مکانیسم سهفرآوردة  محور دانایی اقتصاد .آورند

 ایون  بور  تأکیود  .(1: 1۳۹۲ پوور  )نبی کارآفرینی و نوآوری سوم ،اطالعات فناوری ابزار با دانایی ارتباطات

 و مؤسسوات  اسوت.  مشواهده  قابول  ا مللی بین و ملی سطح دو هر در سیاسی های گفتمان قل  در  یت ا

 ت وا ی  و کیفیوت  این ،ت بیری به دارند.تمرکز بیشتری  م یار و ت ا یو  آموزشی کیفیت بر گذاران سیاست

 و وظایف تفکی  دیار، عبارت به (.Siddiqui & Nadaf 2016: 4) است شده تبدیل مدرن مقدس جام به

 شوتاب  فرهنای و اجتماعی و اقتصادی توس ة و رشد آهنگ شده سب  داری سرمایه جام ة در کارکردها

 مراکوز  و هوا  دانشوااه  بوین  جمله از مختلف، های بخش بین تری م قول توازن و تناس  و بایرد بیشتری

 از برخاسوته  کوه  ،جدید لمیع نهادهای و ها دانشااه بنابراین، آید. پدید ،اجتماعی نهادهای سایر و علمی

 طریوق  بودین  و نود ا هیافتو  توسو ه  دو توی  غیر و دو تی مختلف های شکل در هستند، داری سرمایه جام ة

 :1۳۹0 همکواران  و عموران  )صا حی اند رسانده یاری فناورانه و علمی های یافته به دسترسی در را جام ه

 رشود  کلیود  اسوتفاده  قابلیوت  ارتباطوات(  و اطالعات )فناوری اطالعاتیجام ة  در که صورت بدین (.۲

                                                                                                                            
1. Martinez 

2. Paul Romer 
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 شهروندان توانایی و دسترسی به ارتباطات و اطالعات فناوری این از استفاده شود. می محسوب اقتصادی

 و (R & D) توسو ه  و تحقیوق  در دو وت  گذاری سرمایهبه  اولدرجة  در قابلیت که درحا ی دارد؛ بستای

 Luis & Navarro 2017: 272; Hewko) دارد بسوتای  ریفنواو  به مربوط های بخشتوس ة  به دومدرجة 

 شرایط تغییر یا نشده بینی پیش بیرونی شرایط با تا باشد پذیر ان طاف باید دانشااه فرایند، این در (.5 :2001

 خوار   در هوم  داخلوی  شورایط  در هوم  توا  کنود  اصالح را خود اصلی های استراتژی حتی یا یابد انطباق

 بر متکی بیشتر ها دو ت بلندمدت انداز چشم چون .(Nguyen & Van Gramberg 2017: 4) باشد متناس 

 فرهنوگ  تورویج  و دانوش  هوای  ف ا یوت  و صونایع  طریوق  از کشور داخلی ناخا ص تو یدسرانة  افزایش»

 برجسوته  تحقیقوات توسو ة   در تحقیوق  رهبری اهمیت ،واقع در (.Marmolejo 2007: 3) است« نوآوری

 Lilllejord et al) کنود  موی  صودق  نیز آموزشیبرجستة  دستاوردهای بارةدر اصل همین وشود  می اذعان

 سوب   ایون  به زمینه این در اقتصادیپردازان  نظریه وگذاران  سیاست های دیدگاه باالی اهمیت .(8 :2018

انجامود   موی  ثروت توزیع و مرکزی اقتصادی رفاه بهبود به که دارند مسائلی از بهتری درک آنان که است

(L. Martin 2003: 1-2.) بوا  آن مقایسوة  امکوان  وتحلیل تجزیه نوع این گستر  جذابیت که است روشن 

 ینوده کوه آن منواطق بوه طوور فزا     است، آورده فراهم را امروز جهانی اقتصادزمینة  در محلی مناطق سطح

 انتظوار  منظور ینبد (.Aranguren et al 2010: 9)  شوند یم یدهد یاقتصاد وتحلیل یهدر تجز ی یواحد طب

رغوم   به ای، منطقه و ملی کالنهای  سیاست در عا ی آموز  نظام وض یت یارتقا و بهبود جهت رود می

 ییفضوا  هوای  یاسوت س یوی، در ب ود اجرا  ی،بر  زوم عدا ت مکوان  یاسیو س یاقتصاد یهاتبر توج یدتأک

کارا، با فراهم  یمحور آموز  مناطق به سمت یرمس ییرتا تغ یدآن فراهم آ سازی یتسو با ظرف هم یمناسب

 اشواره  آنچهپایة  بر .وردرا فراهم آ یشترتوس ة ب یالزم برا یطمناس  در مکان، شرا های یرساختشدن ز 

 بوودن  پاسوخاو  برای و باشند پاسخاو جام ه آیندة و جاری نیازهای به بایدآموز  عا ی  های نظام شد

 (.65 :1۳۸۴ ر)خنیف دهند قرار امورهمة  سر وحة را تحول باید

 توسعه ساختار تجدید ،اجتماعی عدالت آموزش،

 سوا م  و پویوا  اقتصواد  مهم های خصیصه از جم یت اکثریت میان توس ه ثمرة و امکانات عادالنة توزیع

 تدوین طریق از ،ها ت ادل عدم و ها نابرابری کاهش برای مهم این تحقق جهت فضایی ریزان برنامه .است

، توال   یوافتای  توسو ه  مثبوت  اب واد  جانبوة  همه گستر  و زدایی محرومیت ت ددم های برنامه اجرای و
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 عودم  بسا چه .است موجود شرایط شناسایی جهت هایی برنامه تدوین زمینه این در اساسی گام .کنند می

 موجوود  وضوع  دقیق شناخت برتر هدف به دستیابی و ها واق یت بر منطبق و کارآمد «اجتماعی عدا ت»

 در ،بنوابراین  .باوذارد  عقویم  را اجتمواعی  عودا ت  کسو   و زدایی محرومیت امر رکاراناند دست تال 

 .شوود  انجوام  مناطق شرایط به توجه با منابع تخصیص است الزم اقتصادی و اجتماعی های برنامه اجرای

 و  ۲0۳ :1۳۸5 زاده کوریم  و )مهدویضرورت دارد  موجود شرایط شناخت ،هدف این به دستیابی جهت

 حول  ،جم وی  فون  و هوا  رسانه کارگیری به، مشارکت روزمره، زندگی ارتقای آناز ابزارهای  یکی (۲0۴

 کوه  سوت ا حوا ی  در این .اوست جام ة و انسان اجتماعی و فردی های ظرفیت توس ة و ،بشری مسائل

 ها خانواده نار پیشینة  د یل به که شهریحومة  اغل  جم یتِ کم و دورافتاده روستایی مناطق ساکنان

 منجور ، هسوتند  تحصیلی ض ف و آموزشی مشکالت دارای فرهناشان تنزل گاهی و آموز  به سبتن

 اصولی  مشکل (11۴: ۲010) 1سوجا نیست. گونه این موارد همة در  بتها شود. می آموزشی کمبودهای به

 در غا بواً  هوا  نوابرابری  و ها عدا تی بی که نحوی به ؛داند می جغرافیایی و اجتماعی تمایز را مکانی  عدا ت

 (.Beach et al 218: 13) شوود  پراکنده مساوی طور به اینکه نه شود، می متمرکز ها مکان از خاصی انواع

 در توانود  موی  درآمد اساس بر دانشجویان تفکی  ا اوهای تغییر که است اینوض یت  این اصلی د یل

 پوذیر   زمینه، این در .(Marcotte & Dalane 2019: 1) باشد داشته نقش اقتصادی فرصت توزیع شکل

 آموزشی نظام که است این شود بیان باید که ای نکته او ین. شود می توجیه د یل سهبا  تحصیلی رویکرد

 اهمیوت  آن توزیع انصافدرجة  از مراقبت که م ناست بدان این و است افراد برای باارز  دارایی ی 

 صوورت  بوه  تنهوا  نه عدا ت مستقلحوزة  ی  مثابة به آموزشی عدا ت توجیه .است فنی دومنکتة  .دارد

 عدا ت ازنمودی  مناس  آموزشی نتایج تصوی  ،ت بیری به است. پذیر امکان دقیق طور به بلکه انتزاعی

 دیودگاه  بوا  درگیری ت ارض مستلزم  زوماً آموزشی دیدگاه اتخاذ که است این سومنکتة  .شود تلقی می

برجسوته کوردن    در هوا  توانمندی و سرمایه تنیدگی درهم یبررس (.Waltenberg 2006: 20) نیست کالن

 Molla) دارد بسوزایی  نقش آموزشی مراکز در موفقیت و دسترسی در مؤثر ساختاری و ارتباطی عوامل

& Pham 2019: 577.) انوداز  چشوم  درک در رفواه  و منطقوه  پوذیری  ان طواف  همچون مفاهیمی واقع در 

 نووآوری  قوی دینامی  (Huggins et al 2013: 156) بلندمدت لتکامدر  ،مناطق رقابتنحوة  و تر وسیع

                                                                                                                            
1. Soja 
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 شوهروندان،  ف وال  حضور بهتر، آموزشی خدمات اجتماعی، و اقتصادی های ف ا یت های بخشهمة  در

 توسو ه،  اصولی  عناصور  منز وة  به نوآوری و خالقیت مهاجران، و ها اقلیت برای مقاوم محیط ی  ایجاد

 هموة  وجوود  ارتباطوات،  نووین  های فناوری و دانش تو ید ابزارهای به شهروندان همة دسترسی قابلیت

 فرهنوگ  خدمت در را خیابان که شهری برپایی مرکزی، آموزشی استراتژی ی  با خدمات و تسهیالت

 و شوهری  طراحوی  چهره، به چهره روابط گستر  و متنوع مدنی مراکز دارای شهری تدارک دهد، قرار

 منز ة به ها یادمان و م ماری طبی ی میراث از گیری بهره کند، می ترکی  را نوین های فناوری که م ماری

 هوای  حوزه در باال مهارت با شهروندان ناهداری و جذب و ایجاد توانایی ، جاذبه اصلی عوامل از یکی

 بوه  بایود  نووآوری  ظرفیوت  و دانش کارآفرینی، رونق و گستر  ،(Ergazakis et al 2006: 4-5) مختلف

 بتوانود  توا  شوود  گذاشته اجرا به مناطق رشد مسیر و آینده اقتصادیتوس ة  بنایزیر کلیدی عواملمنز ة 

عادالنوة   و بهینوه  توزیوع  توان نظر از (Huggins et al 2014: 259-258) را مناطق پویایی وپذیری  رقابت

 در عوا ی  اهوداف  بوه  دسوتیابی  تضومین  در توجوه  قابول  توال   چون .کند تسهیل عا ی آموز  مراکز

 بوه  را خوود  دانوش تور   ف وال  طوور  به و بیشتر بایدریزان  برنامه بنابراین. است نیاز مورد آیندههای  برنامه

 تحقوق  ینود افر داشوت  انتظوار تووان   موی  نهایوت  در .(Tennoy et al 2016: 1) دهند اختصا  پژوهش

 فراینود  تنهوا  نوه  ژیاسوترات  این .پذیرد انجام سوادافزایی ملی استراتژی ی  طراحی بایادشده  های مؤ فه

 و سواختار  تجدیود  بورای  الزم رهنمودهوای  بلکوه  کنود،  موی  هودایت  را آموزشوی  نظام ساختار تجدید

 .کند می ترسیم روشنی به را کشور جم ی های رسانه نوین آفرینی نقش

 موضوع با مرتبط تجربی های پژوهش

 در ای منطقوه  ریوزی  اموه برن مطا  وات  و فضایی ریزی برنامه در صن ت و دانش ةمسئل بخش این در

 محوور،  دانوش  منواطق  یادگیرنوده،  و یوادگیری  مناطق نوآور، مناطق نوآور، صن تی های خوشه قا  

 بررسوی شوده   صورت این به همبستای این .است شده فرمو ه ... و ،ای منطقه نوآوری های سیستم

 کمتور  مناطق تصادیاق ةتوس  محرک و تو ید عوامل ترین مهم منز ة به آموز  و دانش نقشبه  که

 .شود می اشاره زمینه این در گرفته صورتمهم  های پژوهش از برخی به ادامه در .شده است توجه

 اقتصواد  اهداف تحقق در شهری زییر برنامه نقش نییتب» عنوان تحت ای مقا ه در پورج فر و همافر

 اقتصواد  ةبیانیو  در اعالم کردنود « (تهران شهر کالن موردی: مطا  ة) انیبن دانش اقتصاد حوزة در یمقاومت
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 مطورح  مقاومتی اقتصاد اهداف به دستیابی جهت اصلی های سیاست از یکی بنیان دانش اقتصاد مقاومتی

 تحلیول  ایون  نتایج .باالست تخصص با کار نیروی وجود گرو در بنیان دانش اقتصاد ةتوس  و است شده

 اقتصواد  ةتوس   زوم بر کالن های سیاست تأکید رغم به ،گذشته ةده در شهری ریزی برنامه دهد می نشان

 بورای  سوازی  ظرفیوت  جهت مناسبی فضایی های سیاست اجرایی ب د در تهران، شهر کالن در بنیان دانش

 (.765 :1۳۹5 پورج فر و )همافر است نکرده فراهم ها بنااه نوع این ةتوس 

 خصو  در محور ییدانا ةجام  رد یت امل یمد  ةارائ» عنوان با ای  مقا ه در شهمکاران و مالیی

 رایج باور ۲1 قرن دربه این نتیجه رسیدند که  «1۴0۴ افق در انیبن دانش وکارهای کس  رییگ شکل

 مبتنی های فناوری و فکری نیروهای دانش به اتکا آینده های دهه در عامل ترین کلیدی که است این

 در دانوش  ةتوسو   مبنوا،  ایون  بور  .است ،ریفناو و علمی ةتوس  ویژه به ،جانبه همه ةتوس  در آن بر

 توا  گیورد  می قرار نظارت تحت الزم ارزیابی و بازخورد با و یابد می جریان مساعد و مناس  محیط

 در بسویار  پویوایی  و تحووالت  شواهد  اموروزه  اینکه به توجه با .دهد دست به را انتظار مورد نتایج

 محوور  دانوش  های شهر در، هستیم جهان حسط در اقتصادی ،سیاسی اجتماعی، فرهنای، های عرصه

 اخیور  هوای  سوال  در دیاور  طورف  از .نود ا توسو ه  و رشود  بر ثرؤم عوامل نوآوری و فناوریو  علم

 اقتصادی ةتوس  و کارآفرینی ایجاد منظور به بنیان دانش وکار کس  منز ة به جدیدی وکارهای کس 

 (.1 :1۳۹1 همکاران و )مالیی ندا گیری شکل حال در یافته توس ه کشورهای در

 اعوالم کورد  « بشور  دانوش  از کوالژ ی  عنوان به محور، دانش شهر» عنوان تحت پژوهشی در دیویر

 ی مثابة  به را مداران سیاست و پزشکانو  دانشااهیان توجه رشد روبه یمفهوممنز ة  به بنیان دانش شهر

 بنیوان  دانش شهر همچنین ست.ا کرده جل  خود به مدرن شهرهای های چا ش حل برای با قوه حل راه

های  ت ریف تاریخی و ساختاریو  یکمّ دیدگاه شناختی، جام ه اقتصادی، علوم که است پیچیده مفهومی

 گاه که است بودهمد نظر  علوم آن بر حاکم های ارز  ها آن ازی   هر در که اند متفاوتی از آن ارائه داده

 عنووان  تحوت  ای مقا وه  در شووارتز  .(Dvir and Pasher, 2004: 1)اند  هم کنندة تکمیل گاه و مغایر هم با

 سواخت . 1 ةحووز  سوه  در شهری چنین های ف ا یت داد نشان« دیجیتال مطمئن مو  ی  ،دانشی شهر»

 از ای حرفوه  و ارشود  کارشناسوی  سطح به دبیرستان از دانشجویان پیوند طریق از ای شبکه دانش عمومی

 و اسوتادان  حضوور  بوا  مکمول  هوای  شوبکه  از متشکل سازمانی. ۲، مختلف های مهارت با و مناطقهمة 
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  غیور و  دو توی  هوای  سوازمان  در ای حرفه کار از مکمل های شبکه. ۳ ،آموزشی نظام در ای حرفه کاربران

 عنوان با پژوهشی در کاپلن (.Schwartz 1995: 1) است بندی دسته قابل خصوصی های شرکت و دو تی

 م رفی جدید دانش مراکز و خدمات های ف ا یت مهم مراکز از را هرهاش« دانشی شهر و ،مصرف رشد،»

 کرده تغییر اخیر اقتصادیپیشینة  به اتکا با صن تیپسا شهرهای در مصرف و تو ید ختارسا . چونکند می

، فشوردة  دانوش توسو ة   ،ای منطقوه و    صون تی  های خوشه زا، درونتوس ة  مانند مرتبطی های زمینه در و

 موج موضوع  این دهد. می نشان را خود ،دانش خلق و نوآوری ای منطقه عوامل و روکا کس  خدمات

 تمرکوز  بوه  توجه با و شود می شهرها در جدید خدماتتوس ة  برای کاربران و تو ید بین ت امل افزایش

 به دنبال آن و توس ه موتور و ملی رشد قدرتمندرانندة  ی  به را شهرها تواند می داخلی تقاضای ایجاد

 شوهر  پیشنهاد» عنوان تحتای  مقا ه در کراس و آدامز (.Cappellin 2011: 6)کند  تبدیل مدرن شهر ی 

 مزیوت  و بوا قوه  تووان  بوه « عوا ی  آموز  کیفیت برای گذاری سرمایه مقصد ی  ؛کارائی  برای دانشی

  وکار کس و  اجتماعی و فرهنایو  آموزشی های زمینه مانند دانشی، شهر های ویژگی پذیر  در شهرها

 بخوش  در انقالبوی  یتغییور یادشوده   گوزار   طورح  از پس ،واقع در .اند کرده توجه ،دو تی نیازهای و

 فزاینوده  طوور  به که، جهانی اقتصادی نوین نظم ی  ظهور با بنابراین، گرفت. صورت وپرور  آموز 

 جوای  بوه  دجدیو  وکوار  کسو   مودل  بایود  ،عجین است ا مللی بین های همکاری و نوآوریو  دانش در

و  انسان از استفاده با مکان و زمان در انسان پیوند به مدل این شود. ایجاد صن تی عصرگذشتة  های مدل

 & Adams) دارد نیاز ف ا یت مناطق برای جهانی نوآوری اساس و پایه ی  و فنی و ما ی های پیشرفت

Cross 2015: 1). سومت  بوه  جواموع  حرکوت  رد آمووز   ةبا قو نقش تجربی، پیشینة ب د در ،همچنین 

 بوه  تر پیش . ا بتهشد برجسته ،1۹۹۲ سال در ،یرودوژان یور در ینزم اجالس یناو  در ابتدا یدارپا ةتوس 

 King & Palmer 2013: 114; Fulton et) بود شد داده اعتبار (برانتلند 1۹۸7 سال گزار  )همراه یزن آن

al 2009: 24; Anderberg & Hansson 1992: 110.) یوق طر از بار دیاور  دوم ةمرحل در ینیآفر نقش ینا 

 سال در ،(WSSD) ژوهانسبورگ در ،یدارپا ةتوس  در ،متحد ملل سازمان یدارپا ةتوس  یجهان اجالس

 گرفت قرار یا ملل ینب توجه مورد یرودوژان یور در ،۲01۲ سال در ،ینزم اجالس در نیز ب دها و ،۲00۲

(Smale & Hill 2016: 15). یبورا  ملول  سوازمان  آموز  ةده را ۲01۴ تا ۲005 یها سال یحت یونسکو 

 پایودار توسو ة   در آموز  نقش با که ای یعلم ةینزم .(UNESCO 2014: 113) کرد اعالم یدارپا ةتوس 
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(ESD) یودار پا ةتوسو   آمووز   ماننود  ییهوا  ژورنوال  توسوط  است آمده یدپد (JESD 2017) ةمجلو  و 

 :زمینه همین در .(IJSHE 2017) شود دنبال می تخصصی صورت به یعا  آموز  در یداریپا یا ملل ینب

 و یفنواور  انتشار سرعت یجهان اقدامات که اند بر آن کاربردی پژوهش ی  در شهمکاران و النز

 بوه  مسوئله  حول  یها مهارت و ICT یبرا تقاضا یشافزا .(Lanz et al 2019) کند یم یعتسر را ینوآور

 اقتصواد  یا اوو  ظهوور  دارد. یازن مداوم یادگیری یا او از یتحما یابر یدیجد یابزارها و ها رو 

 کنند. یفاا ارز  یرةزنج در یتر گسترده نقش و کنند ییرتغ ها شرکت شود یم باعث 1ای چرخه یا رمدو

 و مت ودد  یها  استفاده یبرا محصوالت مجدد یطراح در کنندهیدتو  ،یدجد ارز  یها یرهزنج ینا در

 و یف لو  یزنودگ  یها چرخه که یا نوآورانه خدمات یقطر از یانمشتر به مصرف یدجد یا اوها ةارائ

 یسوتم س بوه  اتصال و یچیدگیپ از یدجد سطح ینا .داردرا  ینقش اصل  دهند یم ارائه را محصول یندةآ

 و صون ت  یهمکار با مشوق یآموزش ماژول ی  طراحی بابنابراین،  .آورد یم فشار وپرور  آموز 

 جوذب  یبورا  جدید یکردیرو ،یدتو  صن ت ینةزمدر  یدجد یاست دادها به یابیدست فبا هد دانشااه

 شود.  خواهود  ایجواد  ای منطقوه توسو ة   نهایوت در  و ،منواطق  بین شکاف رفع  ،یتجار یلپتانس یعسر

 یو   نف وان  یذ بوا  مشوترک  اعتمواد  و مشوترک  روابط و بااست داد کار یروین آموز ة توس رو،  ازین

 یبواال  سوطوح  بوه  یابیدسوت  جهوت  رو  یشپو  یها چا ش رفع یبرا یصن ت و یناورف قدرتمند یااهپا

 Depoorter et) کنود  یمو  یتتقو را رقابت و ینوآور حال ینع در و است یاجتماع انسجام و اشتغال

al., 2015: 112.) یانسوان  جواموع  تحووالت  و ییور تغ در هموواره  یعا  آموز  دراکر نظر از ،همچنین 

 یعوا   آمووز   همانند یعامل یچه بشر یختار در گفت توان یم تئجر به و است هکرد یفاا یمهم قشن

 همواره یارد یانب به ؛(Drucker 1994: 16) است نبوده یانسان جوامع در سازنده تحوالت ناشر و یبان

 انود.  بووده  یعلمو  نخباوان  و یعوا   آموز  شدگان یتترب جوامع یِاجتماع و یعلم تحوالت پیشتازان

،   1۳1۳ سوال  در ،تهوران  دانشوااه  تأسویس  با دهد می نشان کشور عا ی آموز  اختارس به نااهی

 هوای  دانشوکده  تأسویس  بوا  تهران دانشااه ابتدا شد. مطرح امروزی شکل به کشور عا ی آموز  نظام

 آن در گرفت. شکل بود، کشور نظامی و اجتماعی تقاضای و نیازها حس  بر عمدتاً که ،ط  و جنگ

 بوه  ،آن از پوس  داشوت.  علموی  هیئوت  عضوو  1۲1 و دانشوجو  نفر 10۴۳ به نزدی  شااهدان این ،زمان

                                                                                                                            
1. Circular Economy 
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 عوا ی  آمووز   مراکز و اهواز ،شیراز مشهد، اصفهان، تبریز، همچون و کشور بزرگ شهرهای در ،ترتی 

مؤسسوة   ۲۲۸ و دانشوکده  ۸7 و دانشوااه  ۲6 بوه  نزدیو     1۳57 سوال  توا  که طوری  ؛شد تأسیس

 داده جوای  خوود  در تحصویلی  عمودة  هوای  گوروه  و مقاطع در دانشجو 175675 حدود عا ی آموز 

 مباحوث  بوه  توجوه  آن، از ناشوی  هوای  دگرگونی و انقالب اجتماعی پدیدة ظهور با پس، آن از .بودند

 گسوتر   و رشد شد سب  عا ی آموز  نظام به مردم آحاد بیشتر چه هر دسترسی و آموزشی عدا ت

 فنواوری،  و ،یقوات تحق علووم،  وزارت به وابسته های )دانشااه یدو ت بخش دو در یعا  آموز  مراکز

 و ،درموان  بهداشوت،  وزارت بوه  وابسوته  یعوا    آموز  مراکز ی،دو ت نهادهای به وابسته های دانشااه

 وو  یعلمو  جوامع  دانشوااه  ی،اسوالم  آزاد )دانشوااه  یدو تو   یور غ و نور( یامپدانشااه  ،یپزشک آموز 

   1۳۹۳ سوال  در کوه  طووری ؛ یابود  یشافوزا  تنود  یاربسو  ی ش با (یانتفاع یرغ مؤسسات ،کاربردی

 Institute for) داد جوای  خود در را دانشجو ۴۳67۴۴5 به ی قر مرکز، ۲۲5۹ با ،کشور یعا  آموز 

Research and Planning in Higher Education 2013: 109مراکوز  مجمووع  از .(  57 :1۳۹5 بووذری  ؛ 

 بودان  یون ا شووند.  موی  اداره خصوصوی بودجة  با درصد 7/5۸ و و تیدبودجة  با درصد ۳/۴1 یادشده

 آمووز   مراکوز  ت وداد  و یافته افزایش دو تی یرغ بخش سهم گذشته سال سی و پنج یط که م ناست

 یشافوزا  بوا  رو، یون از است. شده برابر بیست و پنج کشور یاندانشجو ت داد و برابر هفت کشور یعا 

 پوراکنش  و یعوا   آمووز   مراکوز  و ها دانشااه یتظرف آن دنبال به و یاجتماع تقاضای یرناپذ اجتناب

 بیشتر توجه ضرورت یارد سوی از مت هد و متخصص یروین یتترب به کشور یازن و سو ی  از ها آن

 یکوی به  (ینیسرزم یشآما های طرح چارچوب )در کشور یاییجغراف مناطق از ی  هر ینسب یتمز به

 .(1۳۹۴ ایوران  آموار  )مرکز است شده تبدیل کشور یعا  آموز  نظام انیزر برنامه مهم های یتاو و از

بودین   کشور جغرافیاییپهنة  در عا ی آموز  وض یت بررسیبا  ،1۳۹5 سال در ،پژوهشی در بوذری

 و شوهری  هوای  یرسواخت ز بوه  منواطق  یدسترسو  یعا  آموز  مراکز ت داد یشافزا با که نتیجه رسید

 نبوود  یول د  بوه  اموا  انود.  شوده  تور  هیافت توس ه مناطق و است شده یشترب یفرهنا و اقتصادی و یاجتماع

 از منتوزع  هوا  دانشوااه  کوارکرد  عمودتاً  ی،عوا   آمووز   نظوام  در خصو  به ،یشیآما های ریزی برنامه

 نیوروی  ینتوأم  در انود  نتوانسوته  هوا  آن و اسوت  بوده مناطق اقتصادی و یاجتماع های بخش های یتف ا 

 داشوته  مؤثری نقش ،کشاورزی بخش یژهو به اقتصادی، مختلف های بخش در شاغل متخصص انسانی
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 موداوم  اینود فر یعوا   آمووز   روی یشپو  مهوم  هوای  چا ش از یکی یف ل یطشرا در رو، یناز .باشند

 (.Sorkhabi 2009: 22) است یانسان یروین توانمندسازی و ها برنامه و ساختارها بازسازی و سازی به

 موضوع با مرتبط تجربی مطالعات در عالی آموزش محوریت با شده مطالعه های شاخص ترین مهم .1 جدول

 مطالعاتی های شاخص حقوقی( و )حقیقی محقق
Galtoung 1981; Drucker 1994; Ritzer 

1996; Parsenz 1998; Nairre 1998; 

Sing 2003; Marginson 2010; 

UNESCO 2014; Izekenovaa & 

Temirbekova 2014; Kruss et al 2015; 

Lanz et al 2019; Kirchherr & 

Piscicelli 2019 

 یاعضوا  ت وداد  ی،عوا   آموز  در یراهبرد یها برنامه ت داد) یکمّ بخش

 دانشجویان ت داد دو تی، یرغ و یدو ت یها دانشااه کل ت داد ی،علم تئیه

 کول  ةبودجو  از یعوا   آمووز   اعتبارات درصد، مقطع و رشته تفکی  به

 و هوا  یاسوت س ینتدو در یاندانشااه مشارکت یزانم) فیکی بخش (،کشور

 یپژوهش   یها شاخص (،صن ت و دانشااه یهمکار یزانم ی،مل یها برنامه

 یقواتی تحق مراکوز  ت داد ،کشور محققان کل از یدانشااه محققان درصد)

 و، یپزشوک  یور غ و یپزشک ی،دو ت یرغ ی،دو ت یها دانشااه در ی تفک به

 یو  تفک بوه  شودگان  یرفتوه پذ یدرصد یعتوز) ییدانشجو یها شاخص (،...

 و ،اسوتان  و یلیتحص ةعمد گروه مقطع، دو تی، یرغ و یدو ت یها دانشااه

 ت وداد  ی،فرهناو  یفضوا  ییدانشوجو  ةسوران ) یفرهنگ   یه ا  شاخص (،...

 درصود ) امکان ا   و اعتب ارا   یه ا  ش اخص  (،... و ،ینارهاسوم  ها، کارگاه

 ،(کشوور  کول  ةبودجو  و یملو  ا صناخو  یود تو  از یعا  آموز  اعتبارات

 یوت جم  )نسبت یاجتماع بخش ی.عا  آموز  خرد یابیارز یها شاخص

 یالتتحصو  مقواطع  پوشش ی ضر استان، هر باسواد کل به یعا  سواد با

 نسووبت اسووتان، هوور یووتجم  نفوور صوودهزار بووه دانشووجو نسووبت ی،عووا 

 یور غ بخوش  یاندانشوجو  نسوبت  دانشجو، کل به یدو ت بخش یاندانشجو

 بخش یعا  سواد با شاغالن )نسبت خدما  بخش دانشجو(، کل به تیدو 

 صن ت یاندانشجو )نسبت صنعت بخش خدمات(، شاغالن کل به اتخدم

 کول  به صن ت بخش یعا  سواد با شاغالن نسبت صن ت، شاغالن کل به

 کول  بوه  کشواورزی  یاندانشجو )نسبت یکشاورز بخش صن ت(، شاغالن

 کول  بوه  کشاورزی بخش یعا  سواد با نشاغال نسبت کشاورزی، شاغالن

 کشاورزی( شاغالن

 اسوالمی  شوورای  مجلوس  هوای  پژوهش مرکز

 تجووارت و ،م وودن صوون ت، وزارت ؛1۳۸۳

 آموووز  سوونجش سووازمان ؛1۳۸7 )صوومت(

 و ،تحقیقووات ،علوووم وزارت ؛1۳۹۳ کشووور

 و کوچوو  صوونایع سووازمان ؛1۳۹6 فنوواوری

 ةسسووؤم ؛1۳۹7 ایووران صوون تی هووای شووهرک

 ایوران  یعوا   آمووز   یوزی ر امهبرن و پژوهش

 منوابع ة توسو   و ریوزی  برناموه  م اونت ؛1۳۹7

 بووذری  مشهد؛ فردوسی و تهران های دانشااه

 ؛1۳۸۳ فاضووووووولی؛ 1۳۹5 و 1۳۹۴و  1۳۸۹

 ؛1۳۸۹ همکوواران و تبریووزی ؛1۳۸۳ قوودیمی

 و زاده توورک ؛1۳۸۸ سوورخابی ؛1۳7۴ رئوووفی

 نیلوی  ؛1۳۸7 صوا حی  ذاکور  ؛1۳۸7 احمدونود 

1۳۹۲ 

 استان تفکی  به عا ی آموز  بخش زمانی های سری اطالعات و آمار ؛ایران آمار مرکز اساس بر ،1۳۹۹ ناارندگان  )مأخذ:

 یوران ا یعوا   آمووز   یوزی ر برناموه  و پوژوهش  ةسسؤم یان؛بن دانش یها شرکت یعموم یااهپا ؛1۳۹7تا  1۳۹5 های سال در

 (1۳۹۸ کشور آموز  سنجش سازمان ؛1۳۹7
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 پژوهش نظری چارچوب

 گوذاری  یاستس ةینزم در یمشخص سازوکار ،کشور ةادار نظام ساختار در شده انجام مطا  ات بر بنا

 در هوا  اسوتان  نقوش  و یا منطقهة توس  یاصل یها یریگ جهت و یرهامس آن در که ،یا منطقه ةتوس  

 یمختلف تب ات روند ینا و ندارد وجود باشد، شده مشخص کشور ةتوس  کالن اهداف به یابیدست

 و داشته دنبال به یتیامن و یاسیس یژهو به و ی،یطمح  یستز ی،اجتماع ی،اقتصاد مختلف های ینهزم در

 کشوور  در و اسوت  صوادق  ایران مختلف  یها استان و مناطق اکثر در یتیوض  ینچن .داشت خواهد

 و یملو  نوامطلوب  هوای  یوزی ر برناموه  اثر در ،مختلف ینواح در آن های یرساختز و توس ه مسئلة

 ،مضومون  از )نقول  اسوت  آورده وجوود  بوه  مناطق ةتوس  روند در یدیشد تفاوت ،گذشته متمرکز

 ،(1۹۹6 و 1۹۹۹) یکالنتور  جملوه  از و محققوان  مطا  وات  که  یطور؛ (۳ :1۳۹5 همکاران و ای یرهم

 1۳۸۴) یاسوری ،(1۳۸۳) یموسو و یان حکمت، (1۳۸۲) نوربخش ،(1۳۸1) یاریز ،(1۳76) یخیش

 ،(1۳۸۹) یانرضوو  و یشوا   ،(1۳۸۸) یخیشو  و یملکو  ،(1۳۸6) همکاران و پور یمداح ،(1۳۸۸ و

 ،(1۳۹1) یشا  و یان یتوکل ،(1۳۹0) رانهمکا و یتوکل ،(1۳۹0) یالوب یخش ،(1۳۹۲ و 1۳۸۹) خنیفر

 ةتوس  دچار کشور ییفضا سازمان دهد نشان می و یارد یاریبس و ،(1۳۹۳) یمؤمن و زادگان یفشر

 بخش  نتایج، ینا گرفتن نظر در با است. یا منطقه ت ادل  عدم و ،مناطق ینب توس ه شکاف نامت ادل،

 و اسوت  نمانوده  رذبرح تب اتی چنین از کشور توس ة بنادین ستونمنز ة  به نیز کشور  عا ی آموز 

 و تمرکزگرایوی  از تب یت به و توس ه کارکردی های بخش سایر مانند آموز  بخش توس ة سیمای

 در کوه  اسوت  حوا ی  در ایون  دهد. نمی نشان را بخشی رضایت وض یت پژوهی کالن یروندها سایر

 هوای  دسوتااه  شده اشاره توس ه ششمة برنام ذیل ،آن اصالحیة ماد و توس ه پنجم ةبرنام 1۸۳ ةماد

 های گیری جهت تحقق ةزمین که کنند تنظیم ای گونه به را خود عملیاتی های برنامه ندا مکلف ییاجرا

 عوامول  بتووان  که شود می مینأت زمانی متوازن ةتوس  زمینه، این در .آورد فراهم را مینیسرز آمایش

 راهبوردی  هوای  برناموه  ةپیوسوت  جوزء  صوورت  بوه  را و است آن الینف  بخش آموز  که  و فرهنای

 از تلفیقوی  کوه  ،را تحقیوق ی  اجوزا ة مطا  و  نظوری  چوارچوب  1 شوکل  مبنوا  ایون  بور  .کرد طراحی

 دهد. می نشان ،است صن ت و عا ی آموز  آمایشة حوز در لیم آمایش  گیری جهت
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توسع  صنای   ی  از

سرمای    ار  صنع ی

کارآ رینی

ر ابت   یر  من    ا 

  ت  یر  توسع  صنع ی

Branding

سیاس   ار  در ب ش آموزش عالی

توسع  و ت  ی  زیرسا ت ها  آموز ی

ب  ود  ا    ها  آموزش عالی

ت    محور 

بازتولی  و کارآیی آموز ی

 یو   دا   ا  و صنعت

کارآیی سی  م ا   اد  و آموز ی

توسع  و ب   ع الت آموز ی و ا   اد 

 آمایش صنع ی و آموزش عالی
 سرزمین آمایش منظر از کشور صنعت و عالی آموزش روابطة مطالع ینظر چارچوب .1 شکل

 ناواهی  و تحلیلوی  رویکورد  بوا  پژوهش این ،است مشاهده قابل تحقیقی اجزا از که طور همان

 و ایوران  های استان آموزشی های توانمندی ینب تناسبی چه کهاست  پرسش اینپاسخ  دنبال به یکمّ

 کواربرد  زمینوة  در 1۹70 ةدهو  از که انتقادهایی ةهم رغم به دارد. وجود  ای منطقه اقتصاد پذیری نقش

 هوای  قا و   در چنانچوه  ریاضوی  هوای  مدل ،دش مطرح ای منطقه مسائل خصو  در یکمّ های مدل

 هوای  پدیوده  تور  واضوح  درک به توانند می نانهمچ شوند، تدوین محدود متغیرهای ت داد با و ساده

 (.۴ :1۳70 )زبردست کم  کنند ای منطقه  و شهری

 تحقیق ابزار ،روش، محدوده

 نووع  سوه  بوا  فضوایی  های شاخص از ای منطقه تغییرات خصو  در تجربی و تحلیلی مطا  ات در

 سوه  در پژوهش این یادشده، توضیحات با شود. می استفاده ۳تلفیقی و ۲زمانی سریو  1مقط یدادة 

                                                                                                                            
1. Cross Section 
2. Time Series 
3. Panel 
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 به توجه با مطا  ه مورد های شاخص Exel افزار نرم از استفاده با، نخست بخش در .شد انجام بخش

 به، دوم بخش در شدند. یکمّ سپس و بندی دستهو  استخرا  ۲ جدول مطابق پژوهش تجربی مبانی

 بوار  یننخست که ییفضا یاقتصادسنج رو  از ییفضا مجاورت اثر  حاظ با Eviews  افزار نرم کم 

 بوا  ییفضوا  یاقتصادسونج  مهوم  یهوا  تفاوت ازیکی  .شد استفاده کرد ئهاراآن را  1انسلین پروفسور

 یناهمسوان  و ۲ییفضوا  یهمبسوتا  خوود  ییفضوا  یاقتصادسونج  کوه  است ینا متداول یاقتصادسنج

 یدارا یا نمونوه  یهوا  داده در کوه  است ای یدهپد ییفضا یهمبستاخود .یردگ یم نظر در را ۳ییفضا

 داشوته  وجوود  i ماننود  محول  ی  به مربوط یا مشاهده یوقت که یطور ؛دهد یم یرو یمکان عنصر

 اسوت.  وابسوته  باشود،  i≠j ینکوه ا فورض  بوا  ،j یهوا  مکوان  در یارد مشاهدات به مشاهده ینا باشد

 ینبو  یمقدار هر تواند یم i که یطور ؛دهد رخ مشاهده ینچند ینب تواند یم ییفضا یخودهمبستا

 بوه  فضوا  از نقطوه  یو   در شوده  مشاهده ای نمونه یها داده رود یم انتظار یراز .کند یاراخت را n تا 1

 مکان اثر به توجه با .(1۳۸0 یاکبر و ی)عسار باشد وابسته یارد یها مکان در شده مشاهده یرمقاد

 بوا  ییفضا یاقتصادسنج رو  اساس بر استفاده مورد یا اوها مجاورت، اثر و یرانا یها استان در

 ةکننود  یوان ب کوه  ،ییفضوا  یوزن یسماتر یمترس با ین،بنابرا شود. یم برآورد ییفضا ییتابلو یها داده

 ةدهنود  نشوان  1 عنصر که شود می  حاظ 1 و 0 مجاورت یسماتر عناصر هاست، استان ینب یوابستا

 Arc محیط در سوم، بخش در (.Lesage 2009: 129) است آن نبود دهنده نشان 0 و مجاورت وجود

GIS مسوتخر   هوای  شواخص  اسواس  بور  شد. سازی بصری موضوع فضایی آمار تکنی  کم  به، 

 در ،ایوران  استان ۳1 به مربوط تابلویی های داده ةمجموع شده استفاده آماری ةجام  ،۲ جدول مطابق

 مرکز های داده از بخش این در شده استفاده یها داده استخرا  یبرا .است ،1۳۹۸ تا 1۳۹5 های سال

 هوای  سوال  در ،اسوتان  تفکی  به ،عا ی آموز  بخش زمانی های سری اطالعات و آمار ،ایران آمار

 یوزی ر برناموه  و پوژوهش  ةسسو ؤم (،1۳۹7) یوان بن دانش یها شرکت یعموم یااهپا ،1۳۹7تا  1۳۹5

 (1۳۹7) صومت  وزارت و ،(1۳۹۸) کشوور  آمووز   سونجش  سازمان ،(1۳۹7) یرانا یعا  آموز 

 .شد استفاده ۲ جدول مطابق

                                                                                                                            
1. Anselin 

2. Spatial Dependence 

3. Spatial Heterogeneity 
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 موضوع یندیافر بررسی جهت منتخب های شاخص .2جدول

 توضیحی: م ادل شاخص**
a1 بنیان(؛ دانش های شرکت )ت داد a2 دو تی(؛ دانشااه )ت داد a3 (؛ پیام دانشااه ت داد)نور a4 کاربردی(؛  و علمی دانشااه )ت داد a5  آزاد(؛ دانشوااه  )ت وداد 
a6 عی(؛انتفا غیر دانشااه )ت داد a7 (؛ حرفه و فنی دانشااه ت داد)ای a8 دانشجویان(؛ )ت داد a9  جم یوت(؛  نفور  100000 هور  ازای بوه  دانشوجو  )ت وداد a10 

 صن تی( واحدهای )ت داد a11 سراسری(؛ آزمون داوطل  ت داد )میاناین

 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a10 استان

شرقی یجانآذر  101 ۸ ۲6 ۳7 ۴۸ 1۲ ۸ ۲05۲۲۲ 51۹5 ۴۲771 17۹6 
غربی آذربایجان  1۸ ۳ 1۹ ۲۴ ۲1 11 ۴ 100۹۳۲ ۳0۴6 ۴0۴1۹ 7۸5 

 ۲۴۳ 1۸5۲7 ۳۹60 506۹۳ ۳ ۳ 16 ۲0 1۲ 1 1۴ اردبیل
 ۳7۹5 66۲11 ۴۸5۳ ۲515۹۹ 1۲ ۳0 ۳۴ ۴۳ ۴0 7 ۳۴۸ اصفهان

 16۴۳ ۳۳177 ۳666 101۳۹1 ۲ ۲ 6 ۳۹ ۸ 5 1۲۲ ا برز
 ۹۲ 117۳۲ ۴۹۳0 ۲۸۸۹0 ۲ ۲ ۸ 1۳ ۹ 1 6 ایالم

 1۸5 1۲1۳۹ ۴16۲ ۴۹۳۹۸ ۲ ۳ 1۲ ۲0 11 1 ۳۳ بوشهر
 700۹ 155777 5767 776۲۴5 ۸ ۲۲ ۴۸ 1۸۸ 17 ۲۹ 17۴۲ تهران

بختیاری و چهارمحال  15 1 11 1۴ 5 1 5 ۳6۴75 ۳۸0۳ 15۳۴۴ ۲۴5 
جنوبی خراسان  ۳۹ ۳ 1۲ 16 ۸ ۲ 5 ۴۳۲۸۹ 55۲۹ ۹۳۸7 156 
رضوی خراسان  1۸۲ 11 ۲7 6۲ ۲۴ ۳۳ 11 ۲۳75۲۳ ۳6۲۴ 7۳۳۳۳ ۲1۳6 
شما ی خراسان  ۸ ۴ ۸ 1۲ 6 ۳ 5 ۳۴۲۳0 ۳۹1۲ 10۹۹۳ 15۲ 

 716 71۸61 ۳۸۹0 1۸57۸۴ 5 7 ۲۹ ۳۳ ۳0 7 7۸ خوزستان
 ۴51 1۳۹۲0 ۴117 ۴۴1۲۹ ۲ ۴ 10 1۹ ۸ ۲ ۴۲ زنجان
 107۳ ۸1۸۸ 106۴6 76۴۴1 ۴ 11 ۹ ۲0 ۸ 6 57 سمنان

بلوچستان و سیستان  15 5 10 ۲۹ 11 7 ۴ ۸۳1۸5 ۲۹۲۳ ۳۲651 ۳۲۹ 
 11۸۸ 7۳۴57 ۳۸1۴ 1۸7۲۳7 1۳ 10 ۴۲ ۴۲ ۳۹ 1۴ 1۲۹ فارس
 115۴ 1۴565 60۴5 7۸0۴۴ ۲ ۲۲ 11 1۴ ۸ ۲ ۴۴ قزوین

 ۸۴5 1607۹ ۴۸۲۹ 6۳7۹1 ۲ 1۲ ۲ 1۸ ۳ 5 5۴ قم
 ۲7۴ ۲0۹۸1 ۲6۹1 ۴۳670 ۳ ۴ 7 ۲1 ۹ 1 ۲7 کردستان

 7۴۹ ۴1۹۸۲ ۳۹10 1۲561۸ 1۲ 11 1۸ ۳7 ۲۸ ۸ 5۸ کرمان
 ۲۸۳ ۳7۴۸۲ ۳۴65 6۸155 ۴ ۴ 1۳ ۲1 1۴ ۲ ۴6 کرمانشاه

بویراحمد و یلویهاکه  ۲ 1 ۹ 1۲ 6 ۲ ۲ ۳5۸06 ۴۹۴6 1۸۳۲۲ ۸۲ 
 ۴55 ۲۲6۹6 ۳6۴6 6۹۲۳۴ 5 1۴ 15 1۹ 1۲ ۳ ۴0 گلستان
 ۹0۸ ۲۹۲0۴ ۴۳7۹ 111۳5۴ 7 17 ۲۴ ۲۹ 1۹ ۲ ۴0 گیالن
 ۴05 ۳۳۹۳۴ ۳۸۴7 6۸1۹۹ 5 5 11 ۳1 ۹ ۲ 1۸  رستان

 115۳ ۳606۳ 57۲6 1۸۹711 11 ۴۲ ۲۴ ۳6 17 7 7۲ مازندران

 1171 1701۲ ۴۳۴7 6۲77۳ ۴ ۹ 1۹ ۲۲ 11 ۴ 7۴ مرکزی
 ۳0۳ ۲0۲۲۳ ۳۲16 5۸565 ۳ ۲ ۲1 ۲0 1۳ ۴ ۳5 هرمزگان

 501 ۲۳۹۴7 ۴116 7۲077 6 7 1۴ 1۹ 11 5 ۴۸ همدان
 10۳0 117۴۴ 656۳ 76۴5۴ ۹ ۴ 1۳ ۲۳ ۹ ۳ 77 یزد

 ۳1۳0۹ 10۳۴1۲1 ۴۴60 ۳61611۴ 170 ۳1۸ 5۳5 ۹5۳ ۴67 157 ۳5۸۴ کشور( )کل جمع

 بوه  عوا ی  آمووز   بخوش  زموانی  های سری اطالعات و آمار ،ایران آمار مرکز های داده اساس بر ،1۳۹۹ ناارندگان  )تنظیم:

 آمووز   یوزی ر برناموه  و پژوهش ةسسؤم ،یانبن دانش یها شرکت یعموم یااهپا ؛1۳۹7تا  1۳۹5 های سال در استان تفکی 

 (1۳۹7) صمت وزارت ؛(1۳۹۸) کشور آموز  سنجش سازمان ؛(1۳۹7) یرانا یعا 
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 ها داده یلوتحل یهتجز

 1یافتوه  یمت م یگشتاورها رو  از ییفضا یا او ینتخم یبرا ییفضا یاقتصادسنج رو  اساس بر

 یرهوا یمتغ .دارد تیو اهم یابوزار  یرهوا یمتغ از اسوتفاده  رو ، نیا در شد. استفاده پژوهش این در

 عوا ی  آمووز   تغییرات مسمکانی که هستند هایی شاخص عا ی آموز  وض یت رییتغ یبرا یابزار

 صوورت  به اینجا در که دهند می قرار تأثیر تحت وابسته یرمتغ یایپو یلت د آثار یینتب صورت به را

 .اند آمده ۴ لوجدمطابق  (ai2) اختصاصیة سهمی و 1 ةنقش مطابق (ai1) مناطقة سهمی

 ت وداد  ضوربدر  Jآموارة   آزمایود.  می را ابزاری متغیرهای انتخاب تیدرس J۲آمارة  GMM رو  در

 ت وداد  و ابوزاری  متغیرهوای  ت وداد  اختالف برابر آزادیدرجة  با دو کای توزیع ی  دارای مشاهدات

 سوطح  در را ابوزاری  متغیرهوای  نبوودن  مناسو   بر مبنی صفرفرضیة   ۳ جدول است. تخمینی ضرای 

 اند. شده انتخاب درست تحقیق ابزاری متغیرهای گفت توان می بنابراین کند. می رد درصد 5م ناداری 

 (J-Statistic )آزمون یابزار یرهایمتغ بودن مناسب آزمون .3 جدول

P – Value J-Statestic 
0۳5/0 07/10 

 

 خوود  یزمان های یسر مانند ،مجاور یها استان از یخط ییبترک صورت به را ییراتتغ مدل ینا

 بوا  .کنود  یمو  یتلق یتبااهم افتد یم اتفاق مجاور یها استان در را آنچه و دهد یم یحتوض ،یونرگرس

 و نیسوت  مسوتقل  راسوت  سومت  یرهوای متغ از خطاهوا  ی،زموان  یسر های مدل برخالف همه، ینا

 مرب وات  حوداقل  رو  در ینتخمو  یجه،نت در .یستن یقطر یسماتر یاضیر مفهوم در یانسکووار

 است. ناسازگار یم مو 

                                                                                                                            
1. Gemeralized Method of Moments 

 شود: از عبارت زیر استفاده می Eviewsافزار  در نرم J ةکای دو از آمار ةآمار ةبرای محاسب .۲
scalar overid=eq_gmm.@regobs*eq_gmm.@jstat 
scalar overid_p=1-@cchisq (overid,1) 

را محاسوبه   p-vlueمقودار    گوذاری شوده اسوت و عبوارت دوم     نام overidکند که  کای دو را محسابه می ةعبارات اول آمار

 افزار است. تخمینی در نرم ةدر عبارات باال نام م اد  eq_gmmاست.  overid-pکند که همان  می
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 مناطقة سهمی قالب در 1398 کنکور داوطلبان به اختصاصیة سهمی، ابزاری متغیر .1ة شنق

 (1398 فنی، و ریاضی گروه سراسری، کنکور داوطلبان نامی ثبتة دفترچ کشور، آموزش سنجش سازمان )مأخذ:

 ن(استا تفکیک به 1398 کنکور داوطلبان به اختصاصی های )سهمیه تحقیق ابزاری های شاخص .4 جدول

 توضیح سهمیه نوع

 مناطق سهمیه

 )سه تحصیل محل به توجه با سال سراسری آزمون در مناطق ةسهمی متقاضی کنندگان شرکت

 ایون  .شوند می محسوب ۳ و ۲ و 1 مناطق های سهمیه از یکی ءجز متوسطه( مقطع آخر سال

 است. اقتصادی توس ة مناطق با منطبق عمدتاً بندی منطقه

 مونآز داوطلبان ةسهمی

 درگیر مناطق در سراسری

 طبی ى بالیاى

 خوزسوتان،  شوما ی،  خراسوان  هوای  اسوتان ) زده سویل  منواطق  داوطلبان به اختصاصی ةسهمی

  رستان( ،گلستان

 کرمانشاه ةزد ز ز ه مناطق داوطلبان به اختصاصی ةسهمی

 محروم مناطق سهمیة
 جنووب،  رودبوار  کهنوو ،  عنبرآبواد،  جیرفوت، ) کرموان  استان جنوب های شهرستان داوطلبان

 بشاگرد شهرستان و (منوجان ،گنج قل ه

 پزشکی علوم دانشااه بومی( )استان پوشش تحت ةمنطق در پرستاری ةرشت در بهیاران سهمیة

 رزمندگان، سهمیة

 شهدا خانوادة ،ایثارگران

 ن،آنوا  فرزندان و همسر و آزادگان شهدا، فرزندان و همسر شامل ایثارگران درصد ۲5 سهمیة

 آنان فرزندان و همسر ،(باال به درصد ۲5 جانبازی با) جانبازان

 دهد. می افزایش را بومى های دانشااه در شما قبو ی احتمال بومی های رشته انتخاب بومی گزینش

 (1۳۹۸ تجربی، علوم گروه سراسری، کنکور داوطلبان نامی ثبتدفترچة  کشور، آموز  سنجش سازمان )مأخذ:



 499 ینسرزم یشاز منظر آمایران و صنعت در ا یکُنش کارکرد آموزش عال برهم یلتحل

 

 و میاناین دارای ای نمونه های داده توزیع جغرافیایی( مکان )تغییر مشاهدات ینب حرکت هناام

 یکی است. اختیار در تحلیل ابزار دو GMM رو  در مکان ت یین برای بود. نخواهد ثابت واریانس

 داده نشوان  جغرافیوایی  عرض و طول طریق از که است مختصات ةصفح در موق یت از این ابزارها

 هور  ةفاصول  توان می اساس این بر و ایران( های استان در عا ی آموز  های شاخص )توزیع شود می

 یوا  ثابوت  مشواهدات  یوا  نقاط به نسبت را نقطه هر در قرارگرفته ةمشاهد هر ةفاصل با فضا در نقطه

 کوه  (NNR) اسوت  همسایای و مجاورت و مکانی اطالعات منبع ابزار دومین .کرد محاسبه مرکزی

 بوه  نسوبت  مشواهده  (صون ت  بخوش ) ای منطقوه  واحد ی  فضای در نسبی تموق ی ةکنند من کس

 عورض  و طوول  اساس بر وزنی ماتریس ی  از حاضر ةمطا   در .است قبیل آن از دیار واحدهای

 تفواوتی  ت ریوف  قابول فاصولة   با های استان بین رو  این ،دیار عبارت به .شد استفاده جغرافیایی

 توجوه  مشوترک  مورز  داشتن و مجاورت به فقط اینکه جای به ،است بهتر آنکه حال شود. نمی قائل

 ایون  حول  بورای  بنوابراین،  (.Elhorst & Vega 2013) شود توجه نیز مشاهدات بین ةفاصل به شود،

 .شود می استفاده 1 ةرابط مطابق فاصله م کوس رو  از وزنی ماتریس در مشکل

(1) y=pWy+Xβ_t+WXβ_2+ ε 

ε~ (0. σ^2 I_n) 

 مدل به شده اضافه یحیتوض یرهایمتغ ییفضا ةوقف ارتباط ةدهند نشان β_2 پارامتر مدل، ینا در

 .است ۲ة رابط مطابق

(۲) infla_it=pwinfla_it+ γ_f infla_(it+1) ^e+ δ_f winfla_(it+1) ^e+ γ_b infla_(it-1) 
+ δ_b winfla_(it-1) + μgap_it+ δ_x wgap_it+wε_iti =1…,31                            t = 1395…,1398 

 یسمواتر  w ،ییفضوا  یوابسوتا  ةدهند نشان و یونرگرس ةسنج ρ زمانی، یندافر t رابطه، این در

 از دور یهوا  اسوتان  و وزن یشترینب یههمسا و مجاور یها استان آن در که ،جغرافیایی فضایی یوزن

 مجواورت  رنظو  از j اسوتان  با i استان ییفضا ارتباط یچاونا wij ، ویرندگ یم را وزن ینکمتر هم

 در آن نتوایج  کوه  است یرز شرح به پژوهش های شاخص برای رو  ییفضا فرم مبنا این بر .است

 هموة  مودل  در یاحتموا   یناهمسوان  انسیو وار کواهش  منظوور  به است گفتنی .است آمده ۴ جدول

 اند. شده وارد مدل در یتمی اار صورت به رهایمتغ
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 log (NiT /Ni, t0) = f (a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10, a11) (مدل ییفضا فرم اثر) (۳)

 ییفضا فرم یمبنا بر ها شاخص یفیتوص یها آماره نتایج .5 جدول

wij n Mean S.Dv Min Max 

a1  ۳1 0۳1/17 ۹۹۲/1۴ ۴5/۲۲- 0۸/1۲۴ 

a2  ۳1 00/۲۳ 75۸/10 ۳۹/6 0۸/77 

a3  ۳1 ۳015/0 ۲۹7۴/0 ۳5۴/0 ۴۹7/0 

a4 ۳1 ۳00/15 ۸0۲/5 ۲0۹۳/0 ۸0۹/۳۹ 

a5 ۳1 ۸06۸/0 ۲۴700/0 17۳7/0 50۸/1 

a6 ۳1 ۲۳7/1 ۴1۲/۳ 01۲/0 0۸۹/۴۸ 

a7 ۳1 006/۲ ۴00/۴ 00۲/0 007/۲۸ 

a8 ۳1 5۲۴/۴ 00۲/1 01۹/1 ۴10/۳0 

a9 ۳1 0۳0/۳ ۸5۹/۳ 017/۲ 00۹/16 

a10 ۳1 77۳/۴ 600/5 ۸10/۳ 7۹0/51 

a11   ۳1 ۲01/۲ 007/۲ 0۲1/۴- 70۹/16 

NNR/NNC ۳1 0۲۸/11 0۲1/5 ۹11/۲ ۴۴/۳۴ 

NNR/NNC همسایه( ترین نزدی  میاناین یا فضایی همبستای )اثر،wij  (، توضویحی  شواخص  یا )متغیرn  (،اسوتان  )ت وداد a1  ت وداد( 

 دانشوااه  )ت داد a5(، کاربردی  و علمی دانشااه )ت داد a4(، نور پیام دانشااه )ت داد a3(، دو تی دانشااه )ت داد a2(، بنیان دانش های شرکت

 100000 هور  ازای به دانشجو )ت داد a9(، دانشجویان )ت داد a8(، ای حرفه و فنی دانشااه )ت داد a7(، انتفاعی غیر دانشااه )ت داد a6(، آزاد

 (صن تی واحدهای ت داد) a11(، سراسری آزمون داوطل  ت داد )میاناین a10(، جم یت نفر

 (1۳۹۹ شپژوه نتایج مأخذ:)

 مجواورت  یسماتر ،۲ شکل مطابق و 5 جدول در ها شاخص یفیتوص یها آماره یجنتا اساس بر

 یوا  یههمسوا  یهوا  اسوتان  یبرا ی ،ترت ینبد .شد یلتشک یبررس مورد استان ۳1 یبرا یایهمسا یا

 ی  مجاورت یسماتر این شد. گرفته نظر در 0 مقدار مجاور یرغ های ناستا یبرا و 1 مقدار مجاور

 1 و 0 یاصول  قطر از خار  عناصر و 0 یاصل قطر یرو عناصر که است ۳1 در ۳1 متقارن یسماتر

 دهد. می نشان را تهران استان و ایران های استان برای شده تشکیل ماتریس ۲ شکل .بود خواهد
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 تهران( استانة نمون و ) GMM روش مبنای بر 1 و ۰ قطری ماتریس .2 شکل

 (1399 نگارندگان )ترسیم:

 پژوهش های یافته و بحث

 ی  برای متغیرها از ای نمونه با مقط ی های داده از ای منطقه مطا  ات به مربوط های پژوهش اغل 

 د یول  بوه  کوه  است آن کالن مطا  ات در ها داده گونه این مزیت کنند.  می استفاده خا  زمانیة دور

 کننده بینی پیش متغیرهای از استفاده به نیازی ها سیاست تغییر عدم و زمانی مقطع ی  در بودن ثابت

 یو   تغییورات  بواالی  واریوانس  بوه  توجوه  بوا  ای منطقه مطا  ات در که است حا ی در این نیست.

 سایر به نسبت ایران جغرافیایی مناطق برخی در خا  بخش ی  در تمرکزگرایی علت به شاخص

 یزموان  ةدور بوودن  محودود  به توجه با شود. می حاصل بهتر براز  نتایج با تغییرات منحنی مناطق

 یفیتوصو  یهوا  آمواره  یجنتا پژوهش دیب  ةمرحل در (1۳۹۸و   1۳۹5) پژوهش ینا در یبررس مورد

 حوذف  بوا  توا  گرفت قرار آزمون مورد ها آن فضایی یخودهمبستا ییفضا فرم یمبنا بر ها شاخص

 هموة  بوه  مکوان  یو   بور  وارد شووک  . چوون شوود  ت ودیل  رو  این ها استان یانفراد و ثابت آثار

 ةفرضی نتایج ،6 جدول قمطاب .دهد می قرار تأثیر تحت را ها آن و کند می سرایت نیز دیار های مکان

 در فضایی آثار وجود بنابراین، شود. می رد فضایی آثار نبودِ بر مبنی موران فضایی آمار آزمون در 0
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 متغیور  سوه  بوا  رابطوه  در رکشو ایه استان صن ت بخش با آن همبستای و عا ی آموز  رشد مدل

 بواالیی  م نواداری  سطح در دانشجو ت داد و ،بنیان دانش های شرکت ت داد ،صن تی واحدهای ت داد

 شود. می تأیید

 ییفضا آثار تعیین جهت یصیتشخ یها آزمون .6 جدول

Test Test statistics Probability value 

Moran´s I (error) 60۲1/۴ 000۳/0 

Lagrange Multiplier (lag) 71۴/۴ 0077/0 

Robust LM (lag) 0۹۲/0 60۲۴/0 

Lagrange Multiplier (erroe) ۴۲1/7 00۸/0 

Robust LM (error) 00۲/۲ 056/0 
GMM 

wij Coefficient S.Dv Z-Statestic Prob. 
a1 1۲.0۳6۹ 0.0۹۴7 1۹۴.0۳ 0.000 

a2 0.65۴1۲ 0.0015 ۴1.0۳6 0.000 

a3 0.۴5۸۹1 0.001۲0 71.0۳6 0.000 

a4 0.57۸۹0 0.00066 ۲1.00۲1 0.000 

a5 0.۲1۴7۸ 0.00۳۲5 1۸.0۲۴ 0.000 

a6 0.۳6۹7۴ 0.00۲۲0 ۳1.0۲۲1 0.000 

a7 0.6۴5۲1 0.00۸۹۳ ۲۸.0۳۳6 0.000 

a8 0.۳۳6۹7 0.077۳ 56.0۳۴ 0.000 

a9 0.۳1۴70 0.00۴71 16.0۳۲5 0.000 

a10 0.557۴1 0.0007۴ 1۲.0۳6۴ 0.000 

a11 0.66۴01 0.0۹1۴0 171.0۳۲ 0.000 

Wald test for spatial lag 
 .Z-Statestic Prob صفر یهفرض

 
 ۳1۲0/0 

LR test for spatial lag  
 ۴01۲/0 

Wald test for spatial error  
 ۲1۹/0 

LR test for spatial error  
 ۳51/0 

 (1۳۹۹ پژوهش، نتایج مأخذ:)

 کشوور  اسوتان  ۳1 در ییفضا مجاورت اثر GMM رو  در آزمون نتایج تفسیر مطابق ،همچنین

 شوود  موی  مالحظوه  طور که همان ند.برخوردار مناس  یم نادار سطح از ی ضرا ةهم دهد یم نشان

 در واریوانس  ناهمسوانی  وجود بیانار LR و Wald آزمون دو هر نتایج یصیتشخ یها آزمون مطابق



 503 ینسرزم یشاز منظر آمایران و صنعت در ا یکُنش کارکرد آموزش عال برهم یلتحل

 

 خطوای  مودل  نموایی  راست حداکثر تخمین در LR و Wald آزمون ةنتیج است. مدل اخالل یاجزا

 ناهمسوانی  مشکل نمایی راست حداکثر رو  با فضایی مدل برآورد در که دهد می نشان نیز فضایی

 فضوایی  خودهمبسوتای  و واریوانس  ناهمسانی رفع برای ادامه در که دارد وجود همچنان واریانس

 مودل  تخموین  نتوایج  .شود  استفاده  کردند، ارائه (۲007) پروچا و کلجیان که ،KP - HET برآوردگر

 .است آمده 7 جدول در KP – HET برآوردگر از استفاده با فضایی خطای

 مدلی اجزا بین KP – HET روش به فضایی همبستگی خطای مدل تخمین نتایج .7 جدول

Model 
wij n 

KP – HET 
R2 

Coefficient T- Statistical value 

a1 ۳1 ***00۸/۹ 010/- ***۴01۲/0 

a2 ۳1 ۳۲1/6- ۳61/0- ۳010/0 

a3 ۳1 **۸۸7/6- 0۳6/۲- ۳۲10/0 

a4 ۳1 ***۴0۳/10- 7۲1/۳ ۳0۳۲/0 

a5 ۳1 ۳01۴/0- ۳۲06/0 ۳0510/0 

a6 ۳1 **6۹0/1۲- 1۴7/۴- ۳017/0 

a7 ۳1 ***00۴/1۴- 17۴/۲- ۳6۲۴/0 

a8 ۳1 6۸7/7 ۳01۴/0 ***۳۸۹7/0 

a9 ۳1 **015/۴- 00۴/۴- ۲۳65/0 

a10 ۳1 ***6۸۸/10- 0۲۴/1 ۲۲1۴/0 

a11 ۳1 150/۴ ۴01۴/0 ***۳5۹0/0 

ai1 ۳1 **1۴0/7 1۲۲/۲ ۳۴۹7/0 

ai2 ۳1 **۴1۳/۴ ۸01/0 ۳۳16/0 

Ln (NNR/NNC)  *051/1۳ ۸0۲/۲ 

λ 
 ***5۳/0 1۲0/۴ 

CONSTAVT 
 ***16/۳0۳ ۲60/۴ 

R2  ***۴501/0 

10/0 0p< ، 05/0 00p< ، 01/0 000p< 

ai1، ai2: تحقیق ابزاری ایمتغیره 
 (1۳۹۹ پژوهش، نتایج مأخذ:)

 م نوادار  بواالیی  سوطح  در (λ) فضایی خودهمبستای ضری  نتایج ،۳ شکل و 7 جدول مطابق

 و عوا ی  آمووز   هوای  شواخص  رشد مدل اخالل یاجزا در فضایی وابستای وجود مؤید که است
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 دیاور  بوه  )تهوران(  اسوتان  یو   بر وارد شوک که م نی یندب است. ایران های استان صن تیة توس 

 نشوان  فضوایی  خودهمبسوتای  ضوری   ،دیاور  عبوارت  به .است کرده سرایت نیز کشور های استان

 سایر در عا ی آموز  های شاخص بر وارد کتوش از متأثر میزان چه تا صن ت بخش رشد دهد می

 است. بوده کشور یها استان

 
 عالی آموزش بخش بر صنعت() وارده شوک از ناشی ییفضا یخودهمبستگ یبضر .3 شکل

 ت وداد  و دانشوجو  ت وداد و  تو یت تفکی  به دانشااه ت داد شاخص سه ،موجود متغیرهای بین

 شوناخته  کشوور  هوای   استان صن ت بخش رشد با ارتباط در عوامل ترین مهم بنیان دانش های شرکت

 آمووز   بخوش  رشود  بور  (ai2) اختصاصیة سهمی و (ai1) مناطقة سهمی ابزاری متغیرهای .اند شده

 بوا  هوای  اسوتان  که م نی یندب ند.م نادار باالیی سطح در . بنابراین،اند هگذاشت مثبت اثر کشور عا ی

 از فاصوله  عامول  کوه  اسوت  حوا ی  در ایون  .انود  داشته باالتری شاخص رشد بیشتر دریافتی سهمیه

 و آموزشوی  ةتوسو   ةداف و  عوامل از یکی شده ینیت  های شاخص در ض ف و جغرافیایی یتمرکز

 یوا  تفورق ة درجو  دیاور  عوامول  از یکی .شود می قلمداد کشور از یهای بخش صن تیة توس  مت اقباً

 .گوذارد  می ها شاخص رشد بر م نادار و منفی اثر تفرق میزان ،۳ شکل مطابق است. جم یت تمرکز

 اعتبوارات  جوذب  دو(ة درج  و کمتر  یتم)ج باالتر تفرقة درج با هایی استان مراکز که م نی یندب
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 جایاواه  و سیاسوی  مرکزیوت  شواخص  همچنین د.ان داشته عا ی آموز  و صن ت بخش در کمتری

 کوه  هوایی  استان ی نی گذاشته است؛ م نادار و مثبت اثر جذب و رشد مدل در کشور شهرهای کالن

 ریباالت های  شاخص رشد اند داده اختصا  خود به را اداری  و سیاسی تقسیمات از باالتری جایااه

ة توسو   هوای  برناموه  طوول  در شوده  تفوویض  های نقش محوریت دهندة نشان واق یت این .اند داشته

 و صون تی ة توسو   جوذب  و رشود  در ،ایوران  اسوالمی  انقوالب  از ب د و قبل ،اقتصادی و اجتماعی

 است. کشور منتخ  های استان آموزشی

 
 KP – HET روش مبنای بر ایران در عالی آموزش و صنعت ییفضا همبستگی یبضر نتایج .1 نمودار

 و ها استان شدن صن تی برداری ام ن و مثبت تأثیر عا ی آموز  توس ة تحقیق، های یافته اساس بر

 رو  نتوایج  تحلیل با ارتباط در ست.سو هم شده مطرح نظری مبانی با نتیجه این که گذارد می   کساب

 و ایران های استان در صن ت های زیرساخت و عا ی  آموز  مراکز تمرکز تگف توان می استفاده مورد

توسو ة   بور  عوا ی  آمووز   شدید اثرگذاری مؤید ای منطقهتوس ة  در بخش دو این فضایی همبستای

 اسوت  کوافی  مودعا  ایون  اثبوات  برای است. عا ی آموز  مبنای بر کار بازار تقاضای مت اقباً و صن تی

 مبنوای  بور  شوود. بررسوی   ۲ نقشوه  مطابق عا ی آموز  بخش با ایران های اناست صن تیتوس ة  روند

 کوه  هوایی  استان ودارد  فضایی مثبت کامل همبستای صن تیتوس ة  با آموزشیتوس ة  ،مدل خروجی

 انود.  بووده  شواهد  را نواچیزی  صون تی توس ة  اند داشته عا ی  آموز  بخش در ض یف های زیرساخت
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 شوده  ت ریوف  ارتباطی کریدورهای و تهران استان در بخش دو این تمرکز بیشترین دهد می نشان نتایج

 بوه  بنیوان  دانوش  و صون تی  تو یودی  واحودهای  دسترسی را مهم این د یل توان می .است گرفته  شکل

 ،اسوت  صون ت توس ة  در تو ید مهم عوامل از یکی که، منطقه این در کرده تحصیل و ماهر کار نیروی

 ای منطقوه  یتقاضوا  و مصورف  بوازار  بوه  دسترسوی  ماننود  عوواملی  گفوت  انتو می نتیجه در 1.دانست

 توراکم  بوا  شوود  موی  بینوی  پویش  است. شده تهران استان صن ت در باال تمرکز ایجاد باعث )آموزشی(

 ۲بواال  تکنو وژی با صنایع برای تقاضا منطقه اقتصادی یافتای توس ه سطح و بیشتر آموزشی واحدهای

 باشد. داشته استان این در را خود مقدار نبیشتری آن از پس خدمات و

 
 GMM روش مبنای بر ایران در عالی آموزش و صنعت بخش ییفضا یمبستگه یبضر نهاییة نقش .2ة نقش

                                                                                                                            
های استان تهران( پس  عا ی )دانشااه  ن مهاجر در سطح آموز درصد محصال ۴5شده، بیش از  های انجام مطابق پژوهش .1

 ( ندارند.أای برای بازگشت به محل سکونت خود )استان مبد تحصیالت تکمیلی عالقهاز پایان 

2. High Tech 
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 شوما ی،  خراسوان  ایوالم،  بختیواری،  و چهارمحوال  کردسوتان،  های استان پژوهش، نتایج مطابق

 هوای  زیرسواخت  کمتورین  دارای اردبیول  و ،زنجوان  بوشهر، بلوچستان، و سیستان جنوبی،  خراسان

 دانشوااه  ۴5 مجموعواً  کردستان استان مثالً هستند. صن تیة توس  مت اقباً و کشور در عا ی آموز 

 شواخص  کوه دارد  کواربردی  وو  علمی و ،نور پیام انتفاعی، غیر  ای، حرفه و فنی آزاد، عدد(، 1) دو تی

 ۳1۲ داشوتن  بوا  مجموعواً  تهوران  استانکه   یدرحا ؛است بوده 0۴16۸/0 استان این آموزشیة توس 

ة توسو   شواخص  طرفوی  از .ددار را کشوور  آموزشوی ة توس  اولة رتب 50۹۳/0 شاخص و دانشااه

 شواخص  دارای بنیوان  دانوش  و صون تی  واحد ۸751 با استان این دهد می نشان تهران استان صن تی

 ودارد  صون تی  واحود  ۳01 1 مجموعواً  کردسوتان  اسوتان  کوه  درحا ی ؛است ۲۹00/۲ م ادل توس ه

 واحودهای  کوارکرد  تفصویلی  تحلیول  ،۸ جودول  مطابق همچنین است. 05۲5/0ة آن توس  شاخص

 گورایش  دهود  می نشان عا ی آموز  بخش در تخصصیة رشت تقاضای نوع با بنیان دانش و صن تی

 پویش  خاصوی  هوای  رشوته  محوریوت  با شدن تخصصی سمت به صن ت بخش در تقاضا بازار کلی

 کشور عا ی آموز  بخش در تقاضا روند و صن تی گذاری سرمایه ،یآمارة مقایس مبنای بر د.رو می

 رشود  هوای   حووزه  با تجربی علوم و فنی و ریاضی علوم آزمایشی گروه دو پرمتقاضی های رشته در

 هوا  اسوتان  مراکوز  در مسوتقر  صون تی  واحودهای  چون سوست. هم کامالً صن تی واحدهای فناوری

 دنبوال  به محصوالت پژوهی داده و کیفیتو  تو ید خط در تغییر با اخیر های سال طی شهرها( )کالن

 .هستند استانی ۲برندینگ و سازی تخصصی

                                                                                                                            
ت وداد واحودهای    بنوابراین، و کمتور هسوتند.    نیروی کارنفر  100دارای  واحد 17۸واحد صن تی استان  ۲7۴از مجموع  .1

و بیشوتر اسوت    نیوروی کوار  نفور   10های  کارگاه عموماً تأکید بر و اند کم  و بیشتر خیلی نیروی کارنفر  100با صن تی 

 های کوچو  و متوسوط(. )کارگاه

و شورکت   ،اصفهان ةسازی در تبریز، شرکت فوالد مبارک خودرو در تهران، شرکت صنایع ماشین های سایپا و ایران شرکت .۲

 های از این واحدها هستند. صنایع غذایی تبرک مشهد نمونه
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 کشور صنعت بخش در رشدیافته های فناوری و عالی آموزش بخش در کار بازار تقاضایة مقایس .8 جدول

 آزمایشی گروه
 داوطلب تعداد

 کنکور
 ضیپرمتقا های رشته عناوین

 16۴۲7۸ فنی و ریاضی علوم
 مهندسوى  کوامپیوتر،   مهندسوى  مکانیو ،   مهندسى برق،  مهندسى

 صنایع مهندسى ،م ماری مهندسی عمران،

 پزشکی دام ،داروسازی پزشکی، دندان پزشکی، 6۳70۹۴ تجربی علوم

 حسابداری ،شناسی روان حقوق، ۲۸۲151 انسانی علوم

 گرافی  نقاشی، عکاسی، زیاری،با صن تی، طراحی سینما، ۲۴76۹ هنر

 10501 خارجی های زبان
 ادبیوات  و زبوان  انالیسی، زبان آموز  انالیسی، زبان مترجمی

 انالیسی

 - 111۸7۹۳ جمع

 رشدیافته فناوری حوزة
 صنعتی )واحد شرکت تعداد و نوع

 بنیان( دانش

 زیستی فناوری

 

 

 مواد( و )محصوالت نانو فناوری

 ها( رسانه و قط ات و )مواد فوتونی  و اپتی 

 پلیمرها( ،سرامی  کامپوزیت، )فلزات، پیشرفته مواد

 ا کترونی  و قدرت مخابرات، و کنترل برق ای، رایانه افزارهای سخت

 کامپیوتری افزارهای نرم و ارتباطات و فناوری

 آزمایشااهی و تو یدو  ساختپیشرفتة  تجهیزات

 پیشرفته داروهای

 پزشکی تجهیزات و ملزوماتو  وسایل

 ها( موش  ،ها ماهواره ها، )پرنده هوافضا

 نو ها  انرژی

 پتروشیمی و پاالیشو  گاز و نفتپیشرفتة  مواد تجهیزات

 ها حوزه سایرپیشرفتة  محصوالت

 مووز  آ سونجش  سوازمان  و (1۳۹7) یوان بن دانوش  یهوا  شورکت  یعمووم  یاواه پا اطالعوات  اسواس  بور  ناارندگان مأخذ:)

 ((1۳۹۸) کشور
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 عوامول  . چونگرفت نادیده را صن تی پذیری نقش و توس ه در دیار عوامل نقش توان نمی ا بته

 ؛داثرگذارنو  نیوز  ونقل حمل های هزینه و ،او یه مواد به دسترسی ،صن ت در جغرافیایی تمرکز ایجاد

 و خوود  هوای  ینوه هز کواهش  برای کشور مختلف مناطق در استقرار با تو یدی واحدهای که طوری

 کنند. تال  می مقیاس به نسبت بازدهی از برخورداری

 نتیجه

 از یکوی  اسوت.  اقتصواد ة حووز  بوا  فرهنوگ  و اجتمواع  م رفتوی  پیوند ةدهند نشان آموزشی سرمایة

 هدفمنود  آموزشیة توس  بر تکیه با یصن ت بخش رشد یرو شدن متمرکز یدارپا رشد نیازهای یشپ

 و ایوران  هوای  اسوتان  آموزشوی  هوای  توانمنودی  تناسو   تحلیول  هودف  بوا  ،پژوهش این در است.

 و عوا ی  آمووز   بخوش  بوا  مورتبط  متغیر 11 از بیش آمایش، منظر از ای منطقه اقتصاد پذیری نقش

 گشوتاور  رو  از اسوتفاده  بوا  وشود   تحلیول  1۳۹۸ توا  1۳۹5 زمانی ةباز در استان ۳1 برای صن ت

 ؛1۳۹۴ نوورایی  و زادگوان   )شریف شده انجام های پژوهش بر بنا .گرفت قرار آزمون مورد یافته ت میم

 کشوور  یها بنااه یبرا نامناس  یزشیانا ساختار (1۳۹7 اسالمی شورای مجلس یاه پژوهش مرکز

 در بدون یعصنا به هدف یب های یارانه اختصا  ین،قوان مستمر ییرتغ یع،بازتوز سمت به حرکت اب

 نیوافتن  توسو ه و  یمانودگ  عق  مهم عوامل از ها آنبه  ندادن یتاو و و ،صن ت یاییپو گرفتن نظر

ة توس  جهت گذاری  سرمایه و ریزی برنامه یندافر ستسگ د یل به ،طرفی از .است کشور در صن ت

 هوای  ویژگی با آموزشی های پتانسیل و ای منطقه های  توان همخوانینا همچنین و آموزشی و صن تی

 ایون  نتوایج  اسوت.  نکرده من کس را انتظار قابل نتایج یعا  آموز  رشد و توس ه مناطق، جم یتی

 تجربوی  و فنی های رشته محوریت با عا ی آموز  بینی پیش قابل و خا  تحرکات بیانار پژوهش

 تجربوه  را صن تیة توس  و تمرکزگرایی روند چیز هر از بیش که باالست اختیارات با های استان در

 از پویش  تفویضوی  های نقش و ملی های بودجه دریافت در یزن چانه قدرت رسد می نظر به اند. کرده

 طرفوی  از اسوت.  شوده  ایوران  در صون ت  و عوا ی  آموز  بخش واگرایی به منجر اسالمی انقالب

 بوه  گرایوی  تخصوص  و کارآفرینی اقتصاد سمت به خصوصی بخش و دو تی راناگذ سرمایه حرکت

 نیوز  انسوانی  علووم  شودن  رنگ کم به که استانجامیده  فنی علومة حوز در کاربردی دانش بازتو ید

 مقواطع  در انسوانی  علووم  کنکورهوای  داوطلبان ت داد کاهش در رویکردی چنین است. شده منجر
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 هوا  یوت ف ا  ةهمو  یبرا ها اقتصاد ةهم اقتصادی اصول مطا  ات بر بنا هرچند است. نمایان تحصیلی

 منوابع  و یوایی جغراف امکانات به طفق ینسب یتمز کهکرد  توجه یدبا د،ندارن یکسان فرصت و ینههز

 یون ا در یوز ن یکیتکنو ووژ  و یانسوان  منوابع  هوای  یتقابل نقش .شود ینم محدود ینیسرزم و ی یطب

 هوای  یوت مز شوامل  هوایی  یوت مز و هوا  یلپتانسو  از هم هنوز یرانا اقتصاد است. کننده یینت  یابیارز

 یها چا ش با مقابل در است. رخوردارب یانسان فراوان های یتقابل و ینیسرزم امکانات و یاییجغراف

 ت یوین  و توسو ه  یودئو وژی ا شودنِ  مشوخص  توس ه یلر به ورود یبرا که روست روبههم  بزرگ

 یبورا  هوایی  ینوه گز یوافتن  دنبال به ینسرزم یشآما .را دارد  یتاو و بیشترین توس ه یبرا ییا اوها

 سوو بوا   هوم  ینیسورزم  توان از یمند هرهب در اثربخش یها مؤ فه سایر و ،بقا یداری،پا ثبات، یشافزا

 زمینوه،  ینا در هاست. آن استمرار و (ییفضا ی،فرهنا ی،اقتصاد ی،اجتماع ی ی،)طب نظر مد یازهاین

 شوکل  زموان  طول در تجربه و علم ابزار با فرهناى و یاعتقاد ایه ارز  اساس بر ینسرزم یشآما

ة همو  در آموزشوی ة توسو   صون تی ة توسو   سمت به حرکت منظور به گام او ینبنابراین،  گیرد. مى

 فایوده  و سوود  باالترین و هزینه کمترین با اقتصادی های رو  تریناکار بر تمرکز و انسانی جوان 

 توجیوه  فاقود  صون تی ة توس  های پروژه و ها طرح اجرای در یبازنار اکنون است. کشور مناطق در

 گذاری سیاست در عمودی  و افقی های هماهنای ایجاد سازوکارهای که وض یتی در مناطق آموزشی

 او ویوت  از اسوت  بلنود  فضوایی  تب وات   بوا  سرزمین آمایش های گیری جهت نقض عوامل و توس ه

 کنوون  توا  یاسوتراتژ  یون ا نبوودِ  . چوون رسود  موی  نظور  به ، ضروریاست برخوردار خاصی اجرایی

 است. کرده اردو کشور کالن یآموزش و یاقتصاد ساختار به یا گسترده یاقتصاد یها خسارت

 پیشنهاد

 انسوانی  خالق های سرمایه و آموزشی منابع خرو  ةادام عا ی  آموز  های زیرساختة توس  فقدان

 منواطق  بوه  یافتوه  کمترتوس ه و مانده عق  مناطق از مهاجرت تداوم تا یافته کمترتوس ه یها استان از

 یمنواطق  در یاقتصواد  های یت ف ا تمرکز ی،مل ةتوس  یداریناپا موج  کشور برخوردار و رو یشپ

 دنبوال  بوه  را کشور یمرز مناطق در نیافتای  هتوس و مرکز، از یتینارضا و ییواگرا یشافزا ،خا 

 اموا  اسوت. نوشوتار   این در شده ارائه مطا   از تر مفصل بسیار پژوهش این نتایج قط اً است. داشته

 و سورزمین  آموایش  مغفوول  های بهجننشان دادن  و دیباچهة ارائ پژوهشاران در این پژوهش هدف
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 پیشنهادهایة ارائ و پژوهش نتایج با ارتباط در .بود کشورة پهن در دیار ی  با توس ه عناصر ارتباط

 است:بیان  قابل نکاتی کاربردی

  ءجوز  یور اخ یهوا  سوال  در توسو ه  و یعوا   آمووز   دهود  موی  نشوان  موجوود  های گزار 

 و صون ت  بخوش  انسوجام  عدم .است بوده یقاتیتحق ةبودج و یجهان یاستس های یتاو و

 شواخص  در تو یود  تکنو وژی که است واق یتاین  از ناشی ایران اقتصاد در آموز  بخش

 پیشونهاد  نودارد. را  پوول  بور  مبتنوی  م امالت و دال ی های ف ا یت با رقابت توان سودآوری

ی تقاضوا  و عرضه سازی سو هم و عا ی  آموز  نقش ت ریف و تدقیقو  بازناری با شود می

 قورار  کوار  راهنموای  کشوور  بنیان دانش صن تی توس ة ،ای منطقه و ملی مقیاس در کار بازار

 هوای  موریوت أم خوود  انسوانی  و طبی وی  هوای  سورمایه  به توجه با کشور های استان و گیرد

 1.شوند دار عهده کشور اقتصاد در را ای شده ت ریف

 توسوط  گسوترده  طور  به که دارد ییها اماقد بر دال ت سرزمین آمایش ریزی، برنامه ةحیط در 

  تحت فضا در را ها سکونتااه و ها ف ا یت توزیع ةآیند تا شود می گرفته کار  به عمومی بخش

 آموزشیة توس  ای منطقهة توس  نیاز پیش بنیادگرایان نظر اساس بربنابراین،  .دهد قرار تأثیر

 کوه  اسوت  کشور آتی نسل در مدتبلند گذاری سرمایهنز ة م به آموزشیة توس  چون است.

 و طبی وی  هوای  پتانسویل  با متناس  اعتبارات یعتوزرو،  ازین بود. خواهند فردا اقتصاد نادار کانس

 نیوافتای  توس ه از ناشی های شکاف سایر بلندمدت در تواند می آموزشی های شاخصة توس  و انسانی

 .کند آگاه شانمطا بات پیایری خصو  در را ها استان و جبران را

 منظوور  بوه  صون ت  و دانشااه همکاری با ای منطقهة توس  تخصصی های کمیسیون تشکیل 

 & R) توس ه و تحقیق محوریت با ها استان فضاییة توس  روی فرا موانع رفع و یابی ریشه

                                                                                                                            
هزار هکتار از  ۳۴فرنای کشور و اختصا   نخست تو ید توترتبة استان کردستان با  1۳۹۸ال برای نمونه مطابق آمار س .1

بنیان کشت و  صنایع دانشتوس ة با  دتوان مزارع خود توانست سودآوری بخش کشاورزی را رونق بخشد. از طرفی می

بوه یو  برنود تبودیل     ...(  و ،ربامیوه، م انواع کمپوت، ابتوس ة فرنای )تحقیقات  توتحوزة صن ت و مواد غذایی در 

زیرساختی صنایع غذایی، مراکز آموز  عوا ی و  توس ة های تحقیقاتی جهت  چنین کاری اختصا  بودجهالزمة شود. 

 و سودآوری ارزی برای استان و کشور است. ،، کارآفرینی کاهش مهاجرتو  نیروی انسانی جهت ت دیل بازار کار
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D) و  اسوتانی  آفرینوان  کوار  و ورانافنو  و نخباوان  از حمایوت  خصو  در گذاری سرمایه و

 .صن ت و دانشااه پیوند محوریت با پژوهشی  و لمیع وردهایادست و تحقیقات

 در نظور  تجدیود  ضورورت  یورد گ قورار  گوذاران  یاسوت س توجوه  مورد یدبا همواره که لیئمسا از یکی 

 نظور  بوه  دنیاسوت.  و کشور اقتصادة توس  جریان با آن کردن سو هم و عا ی آموز ة توس  های برنامه

 جام ه، واق ی نیازهای شده، تدوین علمی مسیر بین شکاف ایران اقتصادی نیافتای توس ه موانع رسد می

 کواهش  اسوت.  کالن سطح در سرزمینی آمایش راهبردهای از اطالع عدم و ،علمی نخباان با گسست

 اساس بر ها استان در اعتبارات یعتوز و ،کالن سطح در باثبات یطشرا یجادا ،یرانت یبازارها یسودآور

 و اقتصادی دال یسم حذف با چون اقتصاد. کردن بنیان دانش با مار ؛شد نخواهد محقق ینسب یها یتمز

 ای منطقه مدیریتو  قطع تقاضا و عرضه بازار مدیریت سیستم از سوداگر سوادان بی دست عمالً سنتی

 .بود خواهد واق ی رشد جریان و پاسخاو
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 منابع
 یشآموا  یکردرو با یرانا یداقتصا یها یاستس ةمطا  » (.1۳۹۴) یدباغ یدهحم ین؛حس ی،جاجرم یمانیا

 یاجتماع یقاتتحق و مطا  ات ،«کشور( ةتوس  پنجم و چهارم یها برنامه :یمورد ة)مطا   ینسرزم
 .5۲7 و 501 صص ،۳   ،۴ د ،یرانا در

 در یفراملو  یعوا   آموز  به ینااه» .(1۳۸۹) .دادرس محمد ؛زاده یقل ینحس رضوان عباس؛ بازرگان،

 .17 و 1 صص ،5۸   ،یعا  آموز  در یزیر برنامه و پژوهش ،«اندز چشم و مسائل :یرانا کشور

 در یوزی ر برناموه  و پوژوهش  ،«کشوور  یوایی جغراف ةپهن در یعا  آموز  یشآما» (.1۳۹5) یماس ،یبوذر
 .75 و ۴۹ صص :(۲) ۲۲ ،یعا  آموز 

 ،یدارترپا هوشمندتر، بهتر، یشهرها یطراح یندهآ یشهرها (.1۳۹۲) ینگس یب یندوا ان؛ جوزف پلتون،
 .یفرهنا یها پژوهش دفتر تهران، ،زاده عبداهلل محمود ةترجم ،تر امن و

 یزسورر  جوذب  در هشتارد یدجد شهر عملکرد یبررس» (.1۳۸6)  و شاه جهان   ال ؛یاراسفند زبردست،

 .۲۲ و 5 صص (:10) 5 ،توس ه و یاجغراف ،«یتجم 

 استان: ی تفک به یصن ت یواحدها گزار  .(1۳۹7) یرانا یصن ت یها شهرک و کوچ  یعصنا سازمان
https://isipo.ir/ 

 سمت. تهران، ،یا منطقه یزیر برنامه در روستا یااهجا (.1۳۹6) یدحم یان،جال 

 نوژاد  یحواتم  حجوت  ؛پوور  یمابوراه  احود  ؛بهار و یمانا ؛دوآب یانم یمنوچهر یوبا ین؛حس نژاد، یحاتم

 یهوا  محلوه  :یموورد  مطا  وات  ،یا محلوه  یهوا  یرنابراب یلتحل :یاجتماع عدا ت و شهر» (.1۳۹1)

 .6۳ و ۴1 صص ، ۴۴   ی،انسان یایجغراف یها پژوهش ،«دوآب یانم شهر یمیقد

 ،«راهکارها با همراه امروز جهان در یعا  آموز  نظام یریتمد تحوالت روند» (.1۳۸۴) ینحس یفر،خن

 .۹0 و 61 صص ،۲   ،۳ د ،یسازمان فرهنگ یریتمد

 یفورارو  یهوا  چوا ش  یول تحل» (.1۳۹5) یمابوراه  نووه  یمعبودا رح  ؛یکوثر توکل یدمج ید؛مج یان،رضائ

 یعوا   آموز  انجمن ةفصلنام ،«یرانا یانتفاع غیر ـ یدو ت یرغ یعا  آموز  سساتؤم و ها دانشااه

 .۹1 و 7۲ صص ،1   ،۸ س یران،ا

 یهوا  یوزه انا و عوامل یررسب» (.1۳۹0) زاده ینحس یحهمل ؛یمیابراه یعل قربان یم؛ابراه عمران، یصا ح

 استان :یمورد ةمطا  ) یرانا در یدو ت یرغ یعا  آموز  سساتؤم و ها دانشااه گستر  و یدایشپ

 .16 و 1 صص (،11 یاپی)پ ۳   ،۴ س ،یرانا یاجتماع مطا  ات ،«مازندران(
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 .یامپ ،تهران ،یا منطقه یزیر برنامه یمبان و اصول (.1۳۸5) حسن ی،اشکور یم صوم

 یانهنهادگرا یِمفهوم چارچوب ی  یشنهادپ» (.1۳۹۸) یایب یرهم یدوح ؛زاد یعا  یلاسماع ؛فرشاد ،یمنؤم

صوص   ،(۸6)۲6 ،یاجتمواع  علوم ،«ی یطب منابع به وابسته یکشورها یا توس ه مسائل ةمطا   یبرا

 .1۲1و  7۹

 قوم،  ، «1۴0۴ قافو  در محوور  ییدانا شهر ،قم مقدس شهر» (.1۳۸۸) محدث مهدی یدس ؛یمصطف یی،مال

 قم. استانداری یشهما

 در آن یهوا  ینابرابر و یافتای توس ه در یپژوهش» .(1۳۹5) رشنوفر یتآ ؛یعارف مسلم ؛محمد ی،ا یرهم

 .16و  1 صص (،۲1)6 ،یا منطقه یزیر برنامه ،« رستان استان

 یوابی  مکان یبرا ورزقان شهرستان یمرکز بخش یبند پهنه» (.1۳۸5) زاده یمکر ینحس مس ود؛ ی،مهدو

 .۲۲۴ و ۲0۲ صص ،55   ،یاییجغراف یها پژوهش ،«GIS از استفاده با ییروستا خدمات مراکز

 1۳۹۴ کشوور،  یها استان صن ت بخش به مربوط یسرشمار یلیتفص یها داده (.1۳۹7) یرانا آمار مرکز

 /https://www.amar.org.ir ،1۳۹7 تا

 آمووز   یهوا  شاخص مطا  ات یبند رتبه ار گز (.1۳۸۳) یاسالم یشورا مجلس یها پژوهش مرکز

 کشور. در یعا 

 مطا  وات  گوزار   (.1۳۹7) مشوهد  یفردوسو  و تهران یها دانشااه منابع ةتوس  و یزیر برنامه م اونت

 دانشجویان. ت داد و دانشااهی

 یهوا  شورکت  یعمووم  یاواه پا بوه  مربوط یها داده (.1۳۹7) یجمهور یاستر یفناور و یعلم م اونت

 /https://pub.daneshbonyan.ir ،انیبن دانش

 در یعوا   آموز  بخش اطالعات و ها داده (.1۳۹7) یرانا یعا  آموز  یزیر برنامه و پژوهش ةمؤسس

 /https://irphe.ac.ir ،یرانا

 یرانوی ا و یاسوالم  یا اوو  در یاجتمواع  عودا ت  یراهبردها و یمبان یااهجا (.1۳۹۳) عباس یدس ی،نبو
 .یشرفتپ ی اوا مرکز تهران، ،یشرفتپ

 انتشوارات  بوشوهر،  ،یشوهر  ةتوسو   گذاران یاستس یبرا ییراهنما :ییدانا شهر (.1۳۹۲) یر ا پور، ینب

 بوشهر. یدرمان و یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشااه

 کنکوور  داوطلبوان  ةدفترچ کشور، آموز  سنجش سازمان (.1۳۹۸) یفناور و ،یقاتتحق علوم، وزارت
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 .(1۳۹۸ ،1۳۹7 ،1۳۹6) یتجرب علوم و یفن و یاضیر معلو یها رشته یسراسر

 آمووز   یهوا  شاخص مطا  ات یبند رتبه گزار  (.1۳۸7) )صمت( تجارت و ،م دن صن ت، وزارت

  ی.عا

 اقتصواد  اهوداف  تحقوق  در شهری یزیر برنامه نقش یینتب» (.1۳۹5) پورج فر محمدرضا یالد؛م همافر،

 یا مللو  ینبو  یشهموا  یناو  ،«تهران( شهر موردی:کالن ةا  مط) یانبن دانش اقتصاد ةحوز در یمقاومت
 ن.یراا یشهر اقتصاد یعلم انجمن (،عمل و ،اقدام ی،مقاومت اقتصاد یکردرو با) شهری اقتصاد
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