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  چكيده

مراكز آموزشي فضاهايي هستند كه در آن به تربيت و پرورش اساسي ترين عامل توسعه و پيشرفت هر جامعه،    

يعني نيروي انساني ماهر و متخصص پرداخته مي شود. بر همين اساس است كه برنامه ريزي، توزيع فضايي و به 

وابط و استانداردهاي آن اهميت اساسي پيدا مي دنبال آن مكان گزيني مناسب مراكز آموزشي و نيز رعايت ض

كند. چرا كه مسئله دسترسي به فضاهاي شهري بويژه فضاهاي آموزشي در شهر به قدري حائز اهميت است كه 

و اين امر مي تواند با  دسترسي عادالنه به اين فضاها يكي از مؤلفه هاي اساسي توسعه پايدار محسوب مي گردد

همه جانبه نگر در اداره شهر و در نتيجه مكانگزيني صحيح كاربري ها در سطح شهر يك مديريت يكپارچه و 

  .تحقق يابد

يابي مراكز آموزشي شهر خوراسگان از شرايط مطلوبي  كه توزيع فضايي و مكان يهحاضر با اين فرض پژوهش

موردي  بصورت و تحليلي -توصيفي ،پژوهش اين انجام روش تحقيقبرخوردار نمي باشد مطرح گرديده است. 

 Arc و Excelاز نرم افزارهاي  نينهمچ و توصيفي آماري و هاي از روش براي تجزيه و تحليل اطالعات ،بوده

GIS عدم تناسب بين تعداد فضاهاي آموزشي با ميزان  اين پژوهش مي توان بهيافته هاي از  .ه استشد استفاده

، يابي در استقرار فضاهاي آموزشي مكان يارهاي صحيحشهر، عدم بكارگيري معجمعيت و تعداد خانوار ساكن در 

و تحت پوشش قرار نگرفتن تمام سطح شهر از نظر  نسبت به سرانه استاندارد فضاهاي آموزشيپايين بودن سرانه 

  د.دسترسي به مراكز آموزشي اشاره كر

  .خوراسگانتوزيع فضايي، يابي، ن مكا مراكز آموزشي، كاربري، واژگان كليدي:

  مقدمه

و رفاه  بهينه آن، ايمني،گزيني  كاربري آموزشي يكي از انواع كاربري هاي اساسي در شهرهاست كه مكان   

رشد  و به تبع آن رشد جمعيت دانش آموزي، در پي رشد سريع جمعيتمحقق مي سازد. شهروندان را آسايش 

اقتصاد بازار و پيروي از حاكم شدن  چنينمه غير منطقي شهرها و مطرح شدن نيازها براي خدمات عمومي و

ربري هاي رقابت در جست و جوي سود بيشتر باعث كاهش سهم كا اصول اقتصاد نئوكالسيك كه در آن

سهم كاربري هاي مسكوني و سودآور مي شود. لزوم دخالت و برنامه ...) و افزايش عمومي(آموزشي، امدادي و

خدمات را براي همه افراد ضروري مي  به ريزي جهت گسترش عدالت اجتماعي و دسترسي يكسان و متعادل

امروزه آموزش و پرورش به عنوان سنگ زير بناي هر جامعه  ).2: 1390،سازد(اديبي سعدي نژاد و همكاران

م، بالنده، هاي سالثمر بخشي اين نظام از يك سو تبديل كردن انسان هاي مستعد به انسان گردد و مي  محسوب
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هاي متفاوت  وي ديگر تأمين كننده نيازهاي نيروي انساني جامعه در بخشمتعادل و رشد يافته است و از س

كه مسئله آموزش، مسئله وسيع و پيچيده اي  استبديهي  ).5: 1380(صافي،فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي است

كيفيت آموزشي و اعتالي فرهنگي هر جامعه دارد.  است كه نقش تعيين كننده اي در سطح دانش و رشد

همين  ).5 :1385سته به شيوه صحيح آموزشي و داشتن فضاهاي آموزشي مناسب مي باشد(شجاعي،وابمطلوب 

فضايي مطلوب امكانات و مراكز خدمات  توزيعاستقرار و  ،تا در فرآيند برنامه ريزي شهري گرديدهامر سبب 

  از اهميت ويژه اي برخوردار شود.  به ويژه كاربري آموزشي ،شهري

گرفته اند ر مورد مطالعه قراشهر خوراسگان  (مدارس)مراكز آموزشي ،موضوعميت هه به ابا توجدر اين پژوهش 

تقريباً مجزا،  اين شهر و تقسيم آن به دو قسمت محور اصلي و پر ترافيك خيابان جي ازكه به علت عبور 

 موزشي شهر، برنامه هاي آشهر اين نين وجود تعداد زيادي روستا در اطرافبا شهر اصفهان و همچهمجواري 

   را با مشكالت زيادي مواجه ساخته است. خوراسگان

  بيان مسئله

توزيع فضايي پديده ها در شهرهاي جهان سوم چون با برنامه و مطالعه شكل نگرفته و كاربري ها، عوامل و    

ساخت و سازها به صورت خودجوش و بدون نقشه و براساس نياز مقطعي ايجاد شده اند، لجام گسيختگي در 

كاربري هاي متنوع در شهرها به خوبي قابل مشاهده است.  دسترسي و مكانيابي امكانات مختلف در سطح اين

يل عدم توجه به ضوابط و شهر به خصوص كاربري هاي با تقاضاي بيشتر مانند كاربري هاي آموزشي به دل

باعث كاهش كارايي  ربري هادر مكان گزيني مناسب اين كا عدم هماهنگي نهادهاي اجرايي شهراستانداردها و 

از آنجايي كه شهر خوراسگان داراي  در نتيجه فقدان يك فضاي آموزشي مطلوب مي شود. ونظام آموزشي 

با توجه به اهميتي كه  و شهر به چشم مي خورد اين تا حدودي در نيز قدمتي تاريخي مي باشد، اين بي برنامگي

آيا توزيع فضايي  كهپديد مي آيد د، اين سؤال در ذهن محقق نرجامعه دا مراكز آموزشي در توسعه و پيشرفت هر

اين  به نحو مطلوبي تحت پوشششهر  سطحتمام  مراكز آموزشي شهر خوراسگان در شرايط مناسبي قرار دارد و

ارزيابي چگونگي «پژوهش خود را اين سؤال انگيزه اي گرديد تا محقق موضوع يا نه؟  ستقرار گرفته ا مراكز

  انتخاب نمايد.» يي مراكز آموزشي (مدارس شهر خوراسگان)توزيع فضا

  ضرورت و اهميت تحقيق

 وجود به جرأت مي توانو محسوب مي شوند فضاهاي آموزشي يكي از مهم ترين بخش هاي توسعه يك شهر    

 مسئله دسترسي به فضاهاي شهري به ويژه فضاهاي .دانستادامه حيات جوامع بشري  آنها را به نوعي الزمة
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آموزشي در شهر به قدري حائز اهميت است كه دسترسي عادالنه به اين فضاها يكي از مؤلفه هاي اساسي توسعه 

بنابراين مي توان گفت: توزيع مناسب و مكان يابي صحيح اين فضاها در سطح شهر مي  پايدار محسوب مي شود.

  تواند آسايش، ايمني و دسترسي از نظر فاصله و زمان را فراهم سازد.

  پيشينه تحقيق

زير نظر واحد تحقيقات  1353اولين كار رسمي براي تدوين ضوابط و الگوهايي جهت استقرار مدارس در سال    

كارشناس يونسكو در ايران و تني چند از همكاران ايراني  )testa(توسط كارلو تستا  ،فني آموزش و پرورش دفتر

توسط بهرام قاضي زاده،  1378تجهيز مدارس، در سال وي انجام شد. از طرفي سازمان نوسازي و توسعه و 

ردهاي بين المللي و استانداردهايي را جهت احداث مدارس برآورد نموده كه اين استانداردها با توجه به استاندا

  ع اقتصادي و اجتماعي كشور مي باشد. تطبيق با وض

(البته آنچه كه در دسترس محقق ن پژوهشاز جمله پايان نامه ها ومقاالت نگاشته شده در رابطه با موضوع اي

  مي توان به موارد زير اشاره نمود: بوده است)

  ها پايان نامه

در پايان نامه كارشناسي ارشد خود با عنوان: برنامه ريزي و سازماندهي توزيع فضايي مراكز  ،)1378(، باطني- 

هاي فضايي بين نواحي مختلف و  فاوتآموزشي نواحي پنج گانه اصفهان، به اين نتيجه رسيده است كه كاهش ت

  ارزيابي چگونگي استقرار فضاهاي آموزشي، باعث سازمان يافتن توزيع و مكان يابي مراكز آموزشي مي گردد.

 2ناحيه  در رسالة دكتري خود تحت عنوان: تحليل سازمان فضايي مراكز آموزشي ،)1382( ،سليماني مقدم -

وها و مدل هاي موجود در مكان گزيني خدمات در شهرها، نظير مدل فازي ، سعي نموده تا با بررسي الگشهر ري

 و مدل جاذبه و... روش بهينه مكان گزيني مراكز آموزشي را پيشنهاد نمايد.

در پايان نامه كارشناسي ارشد خود با عنوان: برنامه ريزي فضايي آموزشي شهر آباده، با )، 1385(، فرخي -

يح تحليل كمي و كيفي به بررسي سرانه هاي آموزشي، توزيع و مكان يابي صح استفاده از روش هاي تجزيه و

  داخته است.فضاهاي آموزشي در شهر آباده پ

، پراكنش فضايي مدارس در سطح شهر يزد :در پايان نامه كارشناسي ارشد خود تحت عنوان ،)1389(، مؤمني -

بوده و تعدادي از دانش نتوزيع ناموزوني برخوردار كه فضاهاي آموزشي در شهر يزد از  است به اين نتيجه رسيده

 آموزان به شعاع دسترسي مطلوبي دسترسي ندارند.
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به  ي اراضي شهري،بررسي كاربر: رشد خود تحت عنواندر پايان نامه كارشناسي ا ،)1389(، جانيرضايي بزن-

ري شهري مورد بررسي قرار ارا در توسعه پايد هاصورت موردي فضاهاي آموزشي (مدارس) شهر كرمان و نقش آن

  .داده است

  مقاالت

در مقاله اي با عنوان: مديريت و مكان يابي مراكز آموزشي با استفاده از سيستم  ،)1381(، فرج زاده و سرور -

حاصل از اين تحقيق نشان از توزيع نتايج  نگاشته اند، تهران) 7(مقطع راهنمايي منطقه اطالعات جغرافيايي

  در اين منطقه دارد. مراكز آموزشي تعداد زيادي از دانش آموزان به مناسبنا ناموزون و دسترسي

تحت عنوان: معيارهاي مكان يابي مدارس راهنمايي و ارزيابي آنها، به صورت  خود ةدر مقال ،)1386(، رحمانپور -

مطلوبيت، ظرفيت و موردي، مدرسه راهنمايي آيت اهللا سعيدي شهر مرند را با استفاده از ماتريس هاي سازگاري، 

 وابستگي مورد ارزيابي قرار داده است.

، در مقاله اي با عنوان: بررسي توزيع فضايي خدمات شهري در مناطق شهر شيراز، مراكز )1388( ،عباسي -

 آموزشي شهر شيراز را با استفاده از مدل تاكسونومي عددي مورد مطالعه و بررسي قرار داده است.

، در مقاله اي تحت عنوان: ارزيابي كاربري هاي آموزشي شهر شاهرود، به )1389( ،محمدي و تقي پورپور -

ارزيابي كمي و كيفي مراكز آموزشي شهر شاهرود پرداخته اند. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه 

فضاهاي آموزشي شاهرود براي هر سه مقطع از نظر ارزيابي كيفي داراي وضعيت مناسبي مي باشد، اما در 

ارزيابي كمي با معيار پراكنش فضاهاي آموزشي نسبت به تعداد خانوارها در سطح محالت و ناحيه، با عدم توزيع 

 مناسب و تجمع فضاهاي آموزشي در مركز شهر مواجه است.

ع فضايي مدارس ابتدايي شهر عنوان: ارزيابي توزي با در مقاله اي )،1390( ،اديبي سعدي نژاد و همكارانش -

موازين و شهر بر اساس  اين مدارس ابتدايي قضايي ، به بررسي چگونگي توزيعGISبا استفاده از  شهراسالم

  پرداخته اند.استانداردهاي علمي 

  تحقيق اهداف

 بوه، چگونگي توزيع فضايي مراكز آموزشي(مدارس) در سطح شهر خوراسگان ارزيابيهدف كلي اين تحقيق، 

مكان گزيني اين مراكز از معيارها و اين است كه تا چه ميزان در دنبال به  ،محقق در اين پژوهشهمچنين 

  استفاده شده است.استانداردهاي مكان يابي 
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  فرضيات تحقيق

  مورد نظر بوده است:رد موفرضيه  دو پژوهشاين  انجام براي

  نباشد.به نظر مي رسد كه توزيع فضايي مراكز آموزشي شهر خوراسگان از شرايط مطلوبي برخوردار  فرض اول:

يابي انبه نظر مي رسد كه در مكان يابي مراكز آموزشي شهر خوراسگان توجهي به استانداردهاي مك فرض دوم:

  ده است.نش

  روش تحقيق

و بصورت موردي انجام  تحليلي -حاضر بر اساس هدف، كاربردي و بر اساس روش تحقيق، توصيفي پژوهش

ب مراكز آموزشي) و نيز مسائل توزيع فضايي مناسي(كيف مسائل پژوهش،و از آنجايي كه در اين  .گرفته است

استفاده از استانداردهاي فضايي كاربري آموزشي در سطح شهر) با هم و در ارتباط با يكديگر مورد تجزيه ( كمي

د، در همين راستا از روش هاي تجزيه و تحليل كيفي و كمي استفاده شده و براي اينكه نو تحليل قرار مي گير

براي ترسيم نقشه و آناليز داده  Excel و Arc Gis زارهاياز نرم اف ،تحليل بر مبناي استدالل باشدتجزيه و 

  كمك گرفته شده است.

  تحقيقي ادبيات و مباني نظر

  راكندگي يا توزيع فضاييپ

 و در واقعها بر روي سطح زمين پراكندگي يا توزيع فضايي ناميده شده  طرز قرارگيري چيزها، نقاط، مكان

ل استقرار ويژه و يك سطح جموعه اي از واقعيت هاي عيني است كه هر يك از اين واقعيت ها، داراي محم

  ).289:1378باشند(شكوئي،مشخص مي 

  معموالً توزيع فضايي شامل سه خصوصيت به نام تراكم نسبي، تفرق و بافت مي باشد:

ر داخل يك واحد مشخص تراكم نسبي آن الف) تراكم نسبي: مالك اندازه گيري تعداد يا مقادير هر چيزي د

  محسوب مي شود.

ب) تفرق: تفرق به معناي متضاد متمركز بوده و بيانيه اي است كه مقدار پخش پديده را در روي يك ناحيه شرح 

  مي دهد و در واقع اين شاخص گوياي اين مطلب مي باشد كه پراكندگي پديده ها چگونه است.

  ).18:1380(بهفروز،فضا به نام بافت خوانده شده استاشياء در  ج) بافت: طرز قرار گيري هندسي

 فضاي شهري
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از ميان مفاهيم شهري، مفهوم فضا از مهمترين و تعيين كننده ترين مفاهيم در رويكرد انسان شناختي به    

ز ). فضاي شهري پيش ا32:1383شمار مي آيد، زيرا در فضا نوعي جامعيت فرهنگي قابل مشاهده است(فكوهي،

به  ) و6:1377مي شود(دولفوس،ها، مساحت و تراكم ها مشخص ي جغرافيايي است كه بوسيله فاصله همه، فضاي

در اين فضا فرصت آن وجود شته باشند و در آن فعاليت كنند. همه مردم اجازه مي دهد كه به آن دسترسي دا

يافته بوقوع پيوندند و افراد در يك دارد كه برخي مرزهاي اجتماعي شكسته شوند و برخوردهاي از پيش تدوين ن

بنا به گفته آنتوني گيدنز فضا شهري مجموعه اي  ).81:1385(پاكزاد،هم اختالط يابند محيط اجتماعي جديد با

  ).Giddens, 1990: 243كالبدي براي تعامالت اجتماعي است(

  برنامه ريزي فضاهاي آموزشي

زي از دو بعد قابل موزش و پرورش مي باشد كه اين برنامه ريبا وزارت آ ايراندر  آموزشي برنامه ريزي فضاهاي

يكي برنامه ريزي مربوط به وضعيت نظام آموزشي از جنبه هاي نيروي انساني برنامه ريزي  بررسي مي باشد:

برنامه ريزي مربوط به وضعيت فيزيكي واحدهاي آموزشي  ديگري درسي نظام آموزش و پرورش مي باشد و

پيش بيني و احداث فضاهاي مورد نياز براي جمعيت درحال  هاي آموزشي، برنامه ريزي،ابي فضاشامل مكاني

... مي باشد كه برنامه ريزي مسائل انساني و دفاتر فني وابسته به آموزش وپرورش و تحصيل، اعمال استانداردها

بسته به وزارت آموزش مي باشد و برنامه ريزي مربوط به بخش دوم با سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس وا

 .)26: 1382سليماني مقدم،(و پرورش مي باشد

  كز آموزشي، تعريف، مقياس عملكرديمرا

مركز آموزشي فضايي است كه در آن به تربيت و پرورش اساسي ترين عامل پيشرفت و توسعه هر جامعه يعني    

د مدت به ثمر مي رسد و مورد بهره نيروي انساني پرداخته مي شود و در واقع مكاني است كه حاصل آن در بلن

  فضاهاي آموزشي از نظر عملكردي داراي مقياس هاي متفاوتي در سطح شهر مي باشند. برداري قرار مي گيرد.

از جمله فضاهاي آموزشي هستند  مهد كودك و كودكستان فضاهاي آموزشي با مقياس عملكرد واحد همسايگي: - 1

سايگي هستند و باعث مي شود كه هر كودك در محل زندگي خود كه داراي عملكردي در سطح واحدهاي هم

  اين نياز را برطرف نمايد.
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دبستان مي باشد(زياري،  صر شاخص آموزشي محله،عن فضاهاي آموزشي با مقياس عملكرد محله اي: -2

كه گاه عنصر خدمات آموزشي در يك محله تنها توان سرويس دهي به ساكنان همان محل را دارد  .)50:1381

  .قرار مي گيرند» خدمات يا فضاهاي آموزشي با مقياس عملكرد محله اي«از بين مراكز آموزشي دبستان در زمرة 

 زشي صرف نظر ازدر خصوص مراكز آموزشي برخي سطوح آمو  فضاهاي آموزشي با مقياس عملكرد ناحيه اي: - 3

اكنان محله مي توانند به اطراف آن، (درون محله يا در حاشيه معابر شهري) عالوه بر سمحل استقرار خويش

و جمعيتي بيشتر را سرويس بدهد. در اين صورت در تقسيم  وسيع تر محدوده اي وسيع تر از محله يعني سطح

قرار » فضاهاي آموزشي با مقياس عملكرد ناحيه اي« يرستان جزمدرسه راهنمايي و دب ،بندي سطوح آموزشي

  ).1378(باطني،مي گيرند

هر را زير سطح وسيعي از ش ،منطقه شهري از لحاظ خدمات :زشي با مقياس عملكرد منطقه ايفضاهاي آمو - 4

يا  عالوه بر ارائه خدمات مورد نياز جمعيت خود، پاسخگوي خدمات ساير مناطق كهپوشش خود قرار مي دهد 

حدهاي آموزشي وادر تقسيم بندي سطوح فضاهاي آموزشي، هنرستان ها و  بنابراين .مي باشدنيز  حتي كل شهر

  .محسوب خواهند شد» شهري - فضاهاي آموزشي با مقياس عملكرد منطقه اي« فني و حرفه اي جز

 معرفي محدوده مورد مطالعه

در بخش مركزي  دقيقه و 40درجه و  32دقيقه و عرض  44درجه و  51در طول جغرافيايي  شهر خوراسگان

نائين  - ر روي دشت آبرفتي و در مسير ارتباطي اصفهانكيلومتري شرق اين شهر ب 5شهرستان اصفهان در فاصله 

  ).1380، طرح تفصيلي شهر خوراسگان(واقع شده است
  موقعيت شهر خوراسگاننقشه : 1شماره  تصوير
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  خوراسگانتحوالت جمعيتي تقسيمات كالبدي و 

وب غربي و به چهار ناحيه شمال غربي، شمال شرقي، جن 1373جامع مصوب سال  شهر خوراسگان طي طرح   

با الحاق روستاهاي  1380جنوب شرقي تقسيم بندي شده است كه بعد از تهيه طرح تفصيلي مصوب سال 

شهر محسوب  5آمده و به عنوان ناحيه  محالت شهر دربه شهر خوراسگان، اين روستاها جز  سمسور و ارغوانيه

مي  )قصر و برتيانمنفصل( محله 2 وو بهم پيوسته محله متصل  27داراي همچنين  مي شوند.

 شهر خوراسگان جمعيت 1390 ماري عمومي نفوس و مسكن سالسرش نتايج بر اساسو اما  ).1380همان:باشد(

نفر در هكتار مي  64,4ناخالص تراكم جمعيتي  هكتاري اين شهر 1508 نفر بوده كه با توجه به مساحت 97167

 آورده 90-65ه جمعيت خوراسگان طي سال هايتغييرات جمعيت و نرخ رشد ساالن) 1در جدول شماره( د.باش

  شده است.
  1390-65): تغييرات جمعيت و نرخ رشد ساالنه جمعيت خوراسگان طي سال هاي 1جدول شماره(

1365  1375  1385  1390  

  جمعيت
  نرخ رشد
  (درصد)

  جمعيت
  نرخ رشد
  (درصد)

  جمعيت
  نرخ رشد
  (درصد)

  جمعيت
  نرخ رشد
  (درصد)

51005  07/5  60708  8/1  84865  6/3  97167  2,7  

  90-65ال هايمسكن سنفوس و  منبع: نتايج تفصيلي سرشماري عمومي              

  مراكز آموزشي موجود وضعيت بررسي 
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آموزشي  فضاي 39داراي  ، اين شهرمنطقه جي(خوراسگان)طالعات سازمان آموزش و پرورش بر طبق آمار و ا   

واحد در مقطع  11، يمدرسه ابتداي 26الب واحد آن در ق 15داد، كه از اين تعمدرسه مي باشد  58الب در ق

مدرسه را شامل مي شود، البته بعضي از مدارس ابتدايي و راهنمايي بصورت دو نوبته از يك  18راهنمايي كه 

 14الب طع متوسطه و پيش دانشگاهي در قواحد باقي مانده در مق 13فضاي آموزشي استفاده مي نمايند و 

به صورت دو نوبته  فضاهاي آموزشيدرصد از اين  70بيش از دانش آموزان خدمات رساني مي كنند. مدرسه به 

سرانه آموزشي در مقاطع مختلف براي محقق  بب ايجاد مشكالتي در زمينة محاسبهفعاليت دارند و اين مسئله س

  گرديده است.

 از اين تعداد بوده است كه آموز دانش 12650 برابر با 1390زي شهر خوراسگان در سال جمعيت دانش آمو

دانش آموز در مقطع  4179دانش آموز در مقطع راهنمايي و  3394دانش آموز در مقطع ابتدايي،  5077

نفر آن كه بيش از  4507متوسطه و پيش دانشگاهي به تحصيل اشتغال داشته اند و از اين تعداد دانش آموز 

 تعداد، در مراكز آموزشي ناحيه يك مي شودسگان را شامل درصد از كل جمعيت دانش آموزي شهر خورا 6/35

در مراكز  درصد) 23دانش آموز ( 2909تعداد ، در مراكز آموزشي ناحيه دو درصد) 7/19دانش آموز ( 2491

 856در نهايت تعداد و در مراكز آموزشي ناحيه چهار درصد)  15(دانش آموز 1887 تعداد ،آموزشي ناحيه سه

(واحد آمار و بودجه آموزش و به تحصيل مشغول بوده اند مراكز آموزشي ناحيه پنج،در  رصد)د 7/6دانش آموز (

  ).1390پرورش منطقه جي، 

ذكر دو نكته در اينجا ضرورت دارد، يكي اين كه تمامي مراكز پيش دبستاني و پيش دانشگاهي دولتي در سطح 

مصوب شهر مدارسي وجود دارد كه آموزش و شهر ضميمه مدارس ديگر هستند و ديگر اينكه خارج از محدودة 

پرورش منطقه جي (خوراسگان) آنها را در زمرة مدارس شهري به حساب مي آورد(مانند مدارس شهر 

قهجاورستان و چند مدرسه ديگر). اما به اين علت كه اين مدارس خارج از محدودة مصوب شهر قرار دارند در اين 

ي گردند. همچنين به علت ناقص بودن اطالعات مربوط به مراكز بررسي آنها جزء مدارس شهري محسوب نم

پيش دبستاني، از مطالعه در اين زمينه خودداري شده و تنها به بررسي وضعيت مراكز آموزشي در سه مقطع 

(ابتدايي، راهنمايي، متوسطه و پيش دانشگاهي) پرداخته شده و سپس با مقايسة آمار و اطالعات بدست آمده از 

يابي  وجود مراكز آموزشي با معيارها و استاندارها علمي به بررسي چگونگي توزيع فضايي و مكانوضعيت م

(ابتدايي، راهنمايي و كاربري آموزشيمساحت  فضاهاي آموزشي در سطح شهر خوراسگان پرداخته مي شود.

اري اين شهر هكت 1508درصد از مساحت  71/0كه كمتر از است  متر مربع 108105شهر خوراسگان  متوسطه)
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نفري شهر، سرانة هر يك از شهروندان از كاربري آموزشي   97167را اشغال كرده است و با توجه به جمعيت 

  .)نگارنده(محاسبات متر مربع مي باشد 11/1

  1390جمعيت دانش آموزي و تعداد مدارس موجود خوراسگان در سال: )2جدول شماره(

  تعداد دانش آموزان  مقطع
  ستعداد مدار  جنس

    دختر  پسر

  26  2770  2307  5077  ابتدايي

  18  1706  1688  3394  راهنمايي

  14  2031  2148  4179  متوسطه و پيش دانشگاهي

  58  6507  6143  12650  جمع

  .1390واحد آمار و بودجه آموزش و پرورش منطقه جي(خوراسگان)،  منبع:

  موجود آموزشي هاي بررسي سرانه

در فضاهاي آموزشي بر اساس معيارهاي حاكم بر جامعه تعيين مي شود (با توجه به  استاندارد سرانه مورد نظر   

 باال بودن خانوار در كشور ما نسبت به كشورهاي پيشرفته، تعداد محصالن در گروه هاي آموزشي بمراتب باالتر از

ينه مي بايست ف نظر از مطالعة آمار جمعيتي در تمام مقاطع در اين زمسرانه متوسط جهاني مي باشد) صر

مسائلي از قبيل متراكم بودن كالسهاي موجود را در نظر گرفت و ظرفيت هاي متوسط فضاهاي آموزشي در حال 

  ).89:1378حاضر و همچنين شعاع عملكرد اين نوع فضاها را منعكس نمود(وزين،

اي هركودك)، مترمربع فضاي سرپروشيده به از 5/4مترمربع ( 8حد متوسط سرانه آموزشي براي كودكستان 

مترمربع فضاي سرپوشيده)، سطح سرانه  4فضاي باز و مترمربع  5مترمربع( 9سطح سرانه حداقل براي دبستان 

مترمربع فضاي سرپوشيده) و سطح حداقل  5مترمربع فضاي باز و  6مترمربع( 11حداقل براي مدرسه راهنمايي 

متر مربع فضاي سرپوشيده) به ازاي هر دانش آموز در نظر  5مترمربع فضاي باز و  7مترمربع( 12براي دبيرستان 

  ).147:1381گرفته مي شود(رضويان،

كه از  جمعيتيو درصد از مراكز آموزشي بصورت دو نوبته فعاليت دارند 70در اين تحقيق به علت اينكه بيش از 

اين مراكز در هر نوبت،  مختلفهاي بخشتفاده از و همچنين اس مي باشداين مراكز استفاده مي كنند متفاوت 

به همين خاطر از محاسبه سرانه خالص خودداري  محاسبه سرانه خالص را بصورت واقعي با مشكل مواجه ساخته

  شده است.
  در مقايسه با سرانه هاي استاندارد ايران شهر خوراسگان فضاهاي آموزشي :وضعيت سرانه هاي موجود)3(جدول شماره

  راهنمايي  ابتدايي  فضاهاي آموزشي سرانه
متوسطه و پيش 

  دانشگاهي

  12  11  9  كل  كل)(سرانه سرانه استاندارد ايران
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وضع موجود سرانه فضاهاي 

آموزشي نسبت استانداردهاي 

  ايران

  كمتر از استاندارد
  9  5  10  تعداد

  28/64  77/27  46/38  درصد

برابر و بيشتر از 

  استاندارد

  5  13  16  تعداد

  71/35  22/72  53/61  رصدد

  نگارندهمنبع: محاسبات          

 شهر خوراسگان موجود آموزشي بين سرانه هايفضاهاي آموزشي نشان مي دهد كه تفاوت هايي  بررسي سرانه

، بهترين وضعيت را به مورد مطالعه استانداردهاي ايران وجود دارد. در بين فضاهاي آموزشي سه مقطع تحصيليبا

ا مي باشند، اما درصد برابر يا باالتر از سرانه استاندارد دار 53/61و  22/72س راهنمايي و ابتدايي با ترتيب مدار

درصد از اين فضاها كمتر از حد استاندارد آن  64، سرانه بيش از متوسطه فضاهاي آموزشي مقطعدر خصوص 

اين  رو به رو هستيم، اغلب نواحي با مشكل مقطع متوسطه شهر خوراسگان در سطحتقريباً در تمامي  مي باشد و

 فضا مواجه مي باشند. كمبود سرانه و پايين بودن يا فاقد مراكز آموزشي در اين مقطع هستند و يا با شهر

  ين جمعيت و تعداد فضاهاي آموزشيرابطه ب

د بين جمعيت و تعداد فضاهاي آموزشي در يك شهر رابطة مستقيمي وجود دارد، به عبارتي هر چه تعدا   

از آنجايي . و بايد به همان ميزان افزايش يابندجمعيت(يا خانوار) در يك شهر بيشتر شود، فضاهاي آموزشي نيز 

مي  بنابراين مقياس عملكردي خاص خود مي باشند، ايكه هر يك از مدارس در مقاطع تحصيلي مختلف دار

بطور مثال براي فضاهاي گيرند، ي قرار عملكردي خود مورد ارزياب با توجه به مقياس از مقاطع هر كدام بايست

خانوار يك مدرسه داشته  800آموزشي در مقطع ابتدايي، الزم است به طور متوسط هر 

)، البته بايد توجه داشت چون مسئله جنسيت نيز در مدارس مطرح است، پس 56: 1382باشند(پورمحمدي،

خانوار نياز به يك مدرسه دارد، يا اين  800هر  تعداد مدارس نيز تفاوت پيدا مي كند، يعني وقتي كه مي گوييم

مدرسه بايد در دو نبوت (دخترانه و پسرانه) به ارائه خدمات بپردازد(كه اين فقط در مقطع ابتدايي ممكن است) 

و يا اينكه دو مدرسه مجزا براي هر جنس(پسر و دختر) فراهم آيد. همچنين براي مدرسه راهنمايي، متوسط 

خانوار ذكر شده است كه تعداد مدارس پسرانه و دخترانه اين مقاطع  3000براي دبيرستان و  2000خانوارها 

ايين تر از اين همانند مقطع ابتدايي بوده، البته اين بدان معنا نيست كه اگر محله يا ناحيه اي شمار خانوار آن پ

به علت در اين بررسي . )17: 1389(پورمحمدي و تقي پور،نبايد مدرسه اي در آنجا بنا گردد تعداد باشد، ديگر

با  (تعداد خانوار)به بررسي رابطه جمعيت 1390سرشماري سالمربوط به نتايج تفصيلي  ناقص بودن اطالعات

  .مي شودپرداخته  خوراسگان كل شهرموزشي در سطح تعداد فضاهاي آ
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  حصيليدر مقاطع مختلف ت) : تعداد فضاهاي آموزشي به نسيت تعداد خانوار 4اره (جدول شم

ل كتعداد 

  خانوار
  مقطع تحصيلي

استاندارد تعداد خانوار 
براي وجود يك فضاي 
  آموزشي در هر مقطع

حداقل فضاي 
مورد نياز  آموزشي

  براي هر جنس

  تعداد فضاهاي آموزشي

براي  (مدارس) موجود

  هر دو جنس

تعداد فضاهاي پيشنهادي(براي 
هر جنس) با توجه به 

  استاندارد

29340  

  36  26  1  800  ابتدايي

  14  1  1  2000  راهنمايي

  9  14  1  3000  متوسطه

    و محاسبات نگارنده 1390منبع: نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال       

تعداد خانوار در شهر  به نسيتموجود  تعداد فضاهاي آموزشي ه در رابطه باگرفتبا توجه به بررسي هاي انجام 
متوسطه) با ناكافي بودن  (ابتدايي، راهنمايي وتحصيلي رد ذكر شده، در تمام مقاطعخوراسگان، براساس استاندا

براي مثال تعداد كل فضاهاي آموزشي  (پسر و دختر) رو به رو هستيم،دو جنس تعداد فضاهاي آموزشي براي هر
استاندارد  مدرسه مي باشد اين در صورتي است كه با توجه به18موجود براي هر دو جنس در مقطع راهنمايي 

 فضاي آموزشي وجود داشته باشد. 14براي هر جنس تعداد فضاهاي آموزشي با توجه به تعداد خانوار مي بايست 
با استفادة دو نوبته از اين فضاها (در مقطع ابتدايي و گاهاً راهنمايي) البته در بعضي از قسمت هاي شهر مي توان 

  ور كلي اين كمبود را رفع نمود تا حدودي از اين مشكل كاست، اما نمي توان بط

  وارسازگاري فضاهاي آموزشي با كاربري هاي همج

. با توجه به گرفته شده است براي ارزيابي كيفي فضاهاي آموزشي، ماتريس سازگاري و مطلوبيت در نظر   

كد به و سپس با دادن  شده ماتريس سازگاري كاربري ها، ماتريس كاربري هاي موجود در شهر خوراسگان تهيه

هر كدام از طبقه بندي سازگاري ها (كامالً سازگار، نسبتاً سازگار، بي تفاوت، نسبتاً ناسازگار و ناسازگار) در 

  .همجوار با فضاهاي آموزشي پرداخته شده استبه بررسي سازگاري كاربري هاي  Gis Mapمحيط 

  هاي همجوار: ماتريس سازگاري فضاهاي آموزشي به كاربري )5(جدول شماره

  راهنما

  +كامالً سازگار 

  *نسبتاً سازگار 

  -بي تفاوت 

  Oنسبتاً سازگار

  Øرناسازگا

  سازگاري دبيرستان  سازگاري راهنمايي  سازگاري ابتدايي  كاربري ها

  -  +  +  دبستان

  +  +  +  راهنمايي

  +  +  -  دبيرستان

  *  +  +  تجاري محله اي

  +  O  O  تجاري منطقه اي

  -  O  O  بانك

  Ø  Ø  Ø  اداري

  -  +  -  بهداشتي

  -  O  O  درمانگاه
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  *  +  +  مسكوني

  -  -  -  باغات و زمينهاي كشاورزي

  -  -  -  زمين باير

  -  +  +  پارك محله اي

  -  -  -  پارك ناحيه اي و منطقه اي

  Ø  Ø  O  صايع كارگاهي

  -  O  O  كارگاه و تعميرگاه

  -  Ø  O  انبار

  Ø  Ø  O  تأسيسات و تجهيزات شهري

  +  +  +  ي كودك و نوجوانزمين ورزش

  -  Ø  Ø  سالن ورزشي و استاديوم

  -  -  -  سينما، تئاتر و فرهنگسرا

  -  O  O  سواره سريع

  -  +  +  سواره محله اي

  -  +  +  پياده

  .محاسبات نگارندهو  1386پور محمدي منبع:                    

  فضاهاي آموزشي مي باشند.  با هاي همجوار كاربريتنها توضيحات: كاربري هايي كه در اين جدول ذكر گرديده اند، 

كه مدارس ابتدايي و  هدداي آموزشي در شهر خوراسگان نشان مي ارزيابي سازگاري فضاه حاصل از نتايج   

 7/35درصد از مدارس ابتدايي و  6/34متوسطه از نظرسازگاري در وضعيت مناسبي قرار ندارند و به عبارتي 

درصد از  5/21درصد و  2/19به ترتيب  نيز ناسازگار و كامالًنظر سازگاري در وضعيت  درصد از دبيرستانها از

درصد از مدارس ابتدايي و  27در وضعيت نسبتاً ناسازگار قرار دارند. و تنها  در اين دو مقطع فضاهاي آموزشي

مدارس ابتدايي و  كامالً سازگار هستند. در نتيجه خود هاي اطراف ها با كاربري درصد از دبيرستان 7/35

در بين فضاهاي آموزشي مدارس  اما دبيرستانها از نظر سازگاري تقريباً داراي وضعيت يكساني مي باشند.

 نسبت به كاربري هاي ،درصد بي تفاوت 1/11درصد ناسازگار و  7/16درصد كامالً سازگار،  1/61راهنمايي با 

تعداد و درصد سازگاري فضاهاي آموزشي را  )6(هشمار. جدول اطرف خود بهترين وضعيت رادارا مي باشند

اربري هاي نشان مي دهد و نقشة سازگاري ها، چگونگي قرارگيري فضاهاي هاي آموزشي را نسبت سازگاري ك

  اطراف را نشان مي دهد.

  ): تعداد و درصد سازگاري فضاهاي آموزشي با كاربري هاي همجوار6جدول شماره(
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  .منبع: محاسبات نگارنده

  
  سازگاري كاربري هاي همجوار با مراكز آموزشي نقشه :2تصوير شماره 

  

  اهاي آموزشي با توجه شعاع دسترسيارزيابي فض

. گرفته شده استقرار مورد استفاده  شعاع دسترسي، معيار لوبيتاز نظر مط فضاهاي آموزشي براي ارزيابي   

تحصيل به صورت پياده  شعاع دسترسي در حقيقت فاصله اي است كه يك دانش آموز از سكونتگاه خود تا محل

شعاع دسترسي به عوامل مختلفي مانند تراكم جمعيت ظرفيت مدرسه و  .)145: 1381رضويان،طي مي كند(

فزايش تراكم جمعيت و افزايش ظرفيت واحد آموزشي، شعاع مقطع تحصيلي و... بستگي دارد. هر چند با ا

         آموزشيواحدهاي                    
  سازگاري

  دبيرستان  راهنمايي  ابتدايي

  سازگار كامالً
  5  11  7  تعداد

  7/35  1/61  27  درصد

  نسبتاً سازگار
  -  -  3  تعداد

  -  -  5/11  درصد

  بي تفاوت
  1  2  2  تعداد

  1/7  1/11  7/7  درصد

  كامالً ناسازگار
  3  2  5  تعداد

  5/21  1/11  2/19  درصد

  نسبتاً سازگار
  5  3  9  تعداد

  7/35  7/16  6/34  درصد
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دسترسي كاهش پيدا مي كند، اما نمي تواند از مقدار مشخص شده بيشتر باشد و بايد براساس سن دانش آموزان 

 1000دقيقه پياده روي، مقطع راهنايي 15متر و  500و مقطع تحصيلي تعيين گردد. در مقطع ابتدايي حداكثر 

دقيقه پياده روي مي تواند نرمي  30متر و  2000ه پياده روي و در مقطع متوسطه حداكثر دقيق 20متر و

). براي انجام ارزيابي فضاهاي آموزشي از نظر شعاع دسترسي 9: 1385مناسب باشد( سازمان نوسازي مدارس، 

نگ) به تجزيه و (بافري Bufferingبا استفاده از تابع Arc Map  همين نرم ها را در نظر گرفته و در محيط

نشان داده  مربوطه يو جنسيت هاي مختلف را در نقشه هاتحليل پرداخته و سطح پوشش مدارس در مقاطع 

  .خواهد شد

  ترانهشعاع دسترسي به مدارس ابتدايي پسرانه و دخ -

گونه اي  به شعاع دسترسي مدارس ابتدايي (دخترانه و پسرانه) تقريباً وضعيت نامناسبي را نمايان مي سازد،   

 نسبت به هم قرار كه در بخش مركزي شهر هم مدارس دخترانه و هم مدارس پسرانه با هم همپوشاني زيادي

دارند. البته اين همپوشاني در بين مدارس ابتدايي دخترانه بيشتر به چشم مي خورد چرا كه به طور مثال 

قرار  2داي خوراسگان، نرجس و نبوتدبستان فاطمه زهرا زير پوشش كامل سه دبستان ديگر يعني دبستان شه

دارد و همين امر سبب گرديده است تا مدارس دخترانه نسبت به مدارس پسرانه سطح كمتري از شهر را زير 

  پوشش خود قرار دهند. 

  مدارس راهنمايي پسرانه و دخترانهشعاع دسترسي به  -

تري نسبت به مدارس  نه وضعيت مناسبمتر، مدارس راهنمايي دخترا 1000براي مدارس راهنمايي با شعاع    

راهنمايي پسرانه دارند. نكته قابل توجه در مورد مدارس راهنمايي پسرانه اين است كه تقريباً تمامي اين مدارس 

به  نيز و اين ذهنيت اشتباه نه تنها در شهر خوراسگان بلكه در اكثر شهرهاي كشور رنددر حاشيه شهر قراردا

هاي مياني و مركزي شهر خوراسگان زير پوشش مدارس  سبب شده است تا بخشچشم مي خورد، همين امر 

  د.يراهنمايي پسرانه قرار نگيرند و مشكالت متعددي را براي دانش آموزان پسر در اين مقطع بوجود آ

  دبيرستان هاي پسرانه و دخترانه شعاع دسترسي به -

د. چرا كه بخش ر نامطلوبي قرار داروضعيت بسياشهر خوراسگان در  دانش آموزان به دبيرستان هاي دسترسي  

دبيرستان نظري و پيش دانشگاهي پسرانه در  5د و تنها تحت پوشش دبيرستان ها قرار نمي گير عظيمي از شهر

متري كه  2000و با توجه به بافر  قرار دارند 2و  1شهر خوراسگان وجود دارد كه تمامي اين مراكز در ناحيه 

و قسمت زيادي از ناحيه  5و  4دسترسي دبيرستان هاي پسرانه زده شده است، ناحيه  براي مشخص شدن شعاع
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تحت پوشش دبيرستان هاي پسرانه نمي باشند. البته اين عدم پوشش به عدم وجود فضاهاي آموزشي مقطع  3

  گردد. بر مي 5و  4،  3در نواحي  متوسطه

فاقد  4و  2از مراكز پسرانه بوده و با اينكه نواحي براي دبيرستان هاي دخترانه سطح پوشش شهر كمي مناسبتر 

اما نبايد فريب اين گرفته است،  و پيش دانشگاهي هستند اما قسمتي از اين نواحي تحت پوشش قراربيرستان د

د، زيرا با توجه به تراكم جمعيت و تعداد دانش آموزان و فضاهاي آموزشي مي رپوشاني ها را خوپوشش ها و هم

  پاي بند اين اعداد و ارقام بود.تنها  نبايد فضاهاي آموزشي را افزايش داده وبايست تعداد 

  

  پسرانه و دخترانه شعاع دسترسي به هنرستان هاي -

قرار ها مورد بررسي  جدا از دبيرستان ها براي جلوگيري از تداخل در پوشش ها و همپوشاني ها، هنرستان   

هنرستان  2متر وضعيت نامناسب تر از دبيرستانها مي باشد. تنها  2000و براي هنرستان ها با شعاع  دگرفته ان

و هنرستان  1هاي پسرانه در ناحيه  هنرستان دخترانه در شهر خوراسگان وجود دارد كه هنرستان 2پسرانه و 

 پوشش قرار تحتقرار دارند و تنها همين نواحي را پوشش مي دهند و ساير نواحي  4و  3هاي دخترانه در ناحيه 

در مقاطع مختلف آورده شعاع دسترسي به فضاهاي آموزشي  در قسمت زير نمونه هايي از نقشه هاي گيرند.نمي 

 .و ميزان همپوشاني انها را نشان مي دهد شده است

  شعاع دسترسي به مدارس ابتدايي دخترانهنقشه : 3تصوير شماره 
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  ه مدارس راهنماييب شعاع دسترسي : نقشه4تصوير شماره 

  
  

  شعاع دسترسي به دبيرستان ها  : نقشه5وير شماره تص
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  نتيجه گيري

بررسي توزيع فضايي كاربري هاي شهري مي تواند براي دريافت كاستي ها و رفع آنها كمك شاياني نمايد. در    

  .گرديدبررسي وضعيت توزيع فضايي مراكز آموزشي شهر خوراسگان نتايج زير حاصل 

، سرانه هر يك دانش آموزان در دو مقطع ايرانسرانه هاي استاندارد  ي موجود بامقايسه سرانه هاي آموزش با

درصد كمتر از سرانه  64بيش از اما سرانه آموزشي در مقطع متوسطه( بوده،ابتدايي و راهنمايي تقريباً مناسب 

  .قرار داردبسيار نامطلوب  در وضعيت استاندارد)

اين نتيجه حاصل ،نسبت تعداد خانواربه  در هر مقطع فضاهاي آموزشي راساس استاندارد تعداددر ارزيابي كمي ب

) شهر خوراسگان، در هركدام از مقاطع تحصيلي با ناكافي بودن 29340گرديده است كه با توجه به تعداد خانوار(

  تعداد فضاهاي آموزشي در سطح شهر مواجه هستيم.

كامالً درصد  7/35 و 6/34 به ترتيب با ستان ها، مدارس ابتدايي و دبيرفضاهاي آموزشي كيفي در ارزيابي

در وضعيت نسبتاً ناسازگار نسبت به كاربري هاي همجوار خود درصد  5/21و  2/19 با نيز به ترتيبناسازگار و 

 1/61. در بين فضاهاي آموزشي شهر خوراسگان، بهترين وضعيت را مدارس راهنمايي با نامناسبي قرار دارند

در وضعيت  درصد از اين فضاهاي 7/16خود اختصاص داده و تنها  اطراف رابا كاربري هاي  درصد كامالً سازگار

گرفته قرار  استفادهمعيار شعاع دسترسي مورد فضاهاي آموزشي از نظر مطلوبيت،  بررسي درناسازگار قرار دارند.

قرار دارند، البته  فضاهاي آموزشي شهر خوراسگان در وضعيت نامناسبي ،از نظر شعاع دسترسيكه  شده است

اين در حالي است كه در بعضي از قسمتهاي شهر برخي از مدارس داراي همپوشاني زيادي با هم هستند و يك 

سطح مشخص را بطور مشترك پوشش مي دهند و بخشهاي ديگري از شهر هستند كه تحت پوشش كامل قرار 

سب فضاهاي آموزشي (هم از لحاظ كمي و هم نمي گيرند.در مجموع، حاصل اين بررسي ها نشان از توزيع نامنا

از لحاظ كيفي) در شهر خوراسگان دارد و اين مسئله مشكالت متعددي را براي دانش آموزان و خانواده هاي آنها 

  .بوجود خواهد آورد

  راهكارها و پيشنهادات

تبعيت نمي كند و  ، از هيچ الگوييخدمات رساني شهر خوراسگان از نظر سلسله مراتبتوزيع مراكز آموزشي  -

هاي مصوب  ها و در غالب طرح توصيه مي شود كه توزيع اين گونه امكانات با همكاري و مشاركت همه سازمان

  شهري صورت بگيرد.
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، مي تقريباً مجزا از شهر خوراسگان و تقسيم اين شهر به دو قسمت» جي«با توجه به عبور خيابان پر تردد  -

  موزشي اين دو قسمت برنامه ريزي جداگانه اي را منظور كرد.توان براي توزيع فضايي مراكز آ

از دانش آموزان شهر خوراسگان به مراكز آموزشي  تعداديبعلت همجواري شهر خوراسگان با شهر اصفهان،  -

شهر اصفهان مراجعه مي نمايند و همين امر سبب مي شود تا برنامه ريزي ها و برآوردها با مشكل مواجه شود و 

ابطه مي توان با همكاري آموزش و پرورش منطقه جي با آموزش و پرورش ساير مناطق شهر اصفهان، در اين ر

  نسبت به حل اين مشكالت اقدام نمود.

ة اكز آموزشي هر مقطع را در فاصلبا توجه به تراكم باالي جمعيت بعضي از نواحي شهر خوراسگان مي توان مر -

  جلوگيري شود.موجود  زياد دانش آموزي در مراكز كمتري نسبت به هم قرار داد تا از تراكم

اند كه از نظر شعاع عملكردي با هم در مركز شهر تعداد زيادي از واحدهاي آموزشي تجمع پيدا كرده -

  در سطح شهر پخش كرد. به طرق مختلف همپوشاني زيادي دارند. مي توان اين فضاها را

دم ارتباط با مديريت شهري شامل شهرداريها و مهندسين مهمترين مشكل برنامه ريزي فضاهاي آموزشي، ع -

  مشاور شهري است.

  يابي و توزيع مدارس، متناسب با ساخت و كالبد شهر. تهيه اصول و ضوابط مكان -

  گزيني مراكز آموزشي. مشاركت خانواده ها و ساكنين شهر در مكان -

مچنين مكانگزيني صحيح كاربري ها در سطح بوجود آمدن يك مديريت واحد شهري براي اداره امور شهر و ه -

  شهر.

  تعيين اولويت ها و نياز محالت و نواحي مختلف شهر به مراكز آموزشي در مقاطع مختلف تحصيلي. -

استانداردهاي مكان جابجايي بسياري از مدارس (خصوصاً در مقطع ابتدايي) كه در استقرار آنها هيچ توجهي به  -

  نشده است. يابي
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  بع:منا
، GIS، ارزيابي توزيع فضايي مدارس ابتدايي شهر اسالم شهر با استفاده از )1390( ]ن[...و ديگرااديبي سعدي نژاد، فاطمه  -1

  پژوهشي نگرش هاي نو در جغرافياي انساني، سال سوم، شماره سوم.فصلنامه علمي 

، پايان نامه دورة »نواحي آموزشي«شهر اصفهان  برنامه ريزي توزيع فضايي مراكز آموزشي ،)1378( باطني، مهرالسادات -2
  شگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد.داناني، دانشكده علوم انسكارشناسي ارشد، 

 انساني، انتشارات دانشگاه تهران.، زمينه هاي غالب در جغرافياي )1380( بهفروز، فاطمه -3
  ، تهران، انتشارات شهيدي.حي شهري، مباني نظري و فرآيند طرا)1388( پاكزاد، جهانشاه -4
  راضي شهري، تهران، انتشارات سمت.، برنامه ريزي كاربري ا)1382( پورمحمدي، محمدرضا -5
، ارزيابي و مكان يابي كاربري هاي آموزشي شهر شاهرود، فصلنامه )1389( ي اكبرو تقي پور، عل ؛پورمحمدي، محمدرضا -6

 مي واحد اهر.، دانشگاه آزاد اسال32فضاي جغرافيايي، شماره 

  ي، ترجمه سيروس سهامي، نشر نيكا.، فضاي جغرافياي)1374( دولفوس، اوليويه -7
، معيارهاي مكانيابي مدارس راهنمايي و ارزيابي آنها، نمونه موردي؛ مطالعه مدرسه راهنمايي )1386( رحمانپور، علي اكبر -8

  ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالير.4آيت اهللا سعيدي شهر مرند، فصلنامه جغرافيايي آمايش، شمارة 
شهر كرمان و توسعة پايدار » مدارس«، بررسي كاربري اراضي شهري، مورد؛ فضاهاي آموزشي )1389( رضايي بزنجاني، رضا -9

  گاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد.شهري، پايان نامه دورة كارشناسي ارشد، دانش
 ربري اراضي شهري، انتشارات منشي.، برنامه ريزي كا)1381رضويان، محمدتقي( -10
  انتشارات دانشگاه يزد.: ، برنامه ريزي كاربري اراضي شهري ، يزد)1381( زياري، كرامت اهللا -11
دانشگاه شهر ري، پايان نامه دورة دكتري،  ، تحليل سازمان فضايي مراكز آموزشي در)1382( سليماني مقدم، محمد -12

 اصفهان.

 و معيارها، انتشارات سيماي دانش.، فضاهاي آموزشي، قواعد )1385( شجاعي، سيدعليرضا -13
 افي گيتاشناسي.، انديشه هاي نو در فلسفة جغرافيا، تهران، موسسه جغرافيايي و كارتوگر)1378( شكوئي، حسين -14
ز آموزشي ، بررسي توزيع فضايي خدمات شهري در مناطق شهر شيراز، نمونه موردي؛ مراك)1388( عباسي، محمدرضا -15

  گاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد.، دانش2شهر شيراز، فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي، پيش شماره 
دانشگاه آزاد باده، پايان نامه كارشناسي ارشد، ، برنامه ريزي فضايي مراكز آموزشي شهرآ)1385فرخي، محمدحسين( -16

 اسالمي واحد نجف آباد.

شهر تهران با استفاده  6يابي مدارس ابتدايي منطقه  ، تجزيه و تحليل توزيع فضايي و مكان)1381( فرهادي گوگه، رودابه -17
  . 6، دورة 2فصلنامه مدرس، شماره  ،GISاز 
، مديريت و مكانيابي مراكز آموزشي با استفاده از سيستم اطالعات )1381( ر، هوشنگو سرو ؛فرج زاده، منوچهر -18

اهاي آموزشي مقطع راهنمايي منطقه هفت تهران، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، سال هفدهم، جغرافيايي، مطالعه موردي؛ فض
  .4شماره 

، اصول و معيارهاي طراحي فضاهاي آموزشي و پرورشي، دفتر تحقيقات و پژوهش سازمان )1378( قاضي زاده، بهرام -19
  نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور.
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 .سرشماري عمومي نفوس و مسكن شهر خوراسگانتايج تفصيلي ن، )1385( مركز آمار ايران -20
، دانشگاه آزاد ورة كارشناسي ارشد، پراكنش فضايي مدارس در سطح شهر يزد، پايان نامه د)1389( مؤمني، محمد -21

 اسالمي واحد نجف آباد. 

  ، طرح تفصيلي شهر خوراسگان.)1380( پارس -مهندسين مشاور نقش جهان -22
 .)1390( ،(خوراسگان)ر و بودجه آموزش و پرورش منطقه جيواحد آما -23
، ساماندهي شهري: تكنيك شهرسازي، مجموعه مباحثي در زمينه برنامه ريزي و طراحي شهري، )1378( وزين، غالمرضا -24

  .انتشارات درخشش :مشهد
25- Giddens. Anthony (1990), Sociology Polity Press: New York. 


