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مقاله پژوهشی
تحلیل وضعیت فضاهای آموزشی مدارس ناحیه  2کرمان
حسین غضنفرپور* ،۱صادق کریمی ،2مصطفی خبازی ،۳محسن پورخسروانی
 -۱دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
 -۲استادیار اقلیمشناسی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
 -۳استادیار ژئومورفولوژی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
 -۴دانشیار ژئومورفولوژی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
(دریافت ،۱۳۹۹/۰۴/۰۹:پذیرش)۱۴۰۰/۰۲/۲۲:
چکیده
آموزش نقش بسیار مهمی در تامین نیروی انسانی جامعه داشته و پیشرفت و توسعه یک جامعه مدیون نیروی انسانی تحصیل کرده
است که در فضاهای آموزشی به رشد و تعالی می رسند بنابراین فضای آموزشی نقش موثری در پشتیبانی از تربیت نیروی انسانی
دارد و به عنوان یک رکن اصلی و اساسی در آموزش جامعه نقش آفرینی می کند .هدف این تحقیق بررسی و تحلیل وضعیت
فضاهای آموزشی مدارس آموزش و پرورش ناحیه  2کرمان است .تعداد فضاهای آموزشی ،بررسی کمبودها ،نارسایی ها ،فضاهای
مازاد ،نیازهای رو به رشد و فزاینده به فضای آموزشی ،امکانات و تجهیزات مدارس و تحلیل فضایی -مکانی فضاهای آموزشی در
این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند .مسئله اساسی تحقیق این است که فضاهای آموزشی توزیع مناسب و متعادلی ندارند .امکانات
و تجهیزات و منابع به صورت مناسب توزیع نشده است .نتیجه نهایی این تحقیق پیشنهاد الزم برای توزیع متعادل فضاهای آموزشی
در سطح ناحیه  2کرمان است .روش انجام تحقیق توصیفی -تحلیلی و داده های تحقیق با استفاده از منابع اصلی یعنی آموزش و
پرورش و نوسازی مدارس و همچنین روش میدانی یعنی مراجعه به مدارس و ثبت موقعیت مکانی آنها با استفاده از  Gpsو
آماربرداری از امکانات و تجهیزات و فضاهای آموزشی بوده و جهت تحلیل داده ها از نرم افزار  Arc GISاستفاده شده و داده ها
در قالب یک فایل  Excelآماده و وارد  Arc GISشد و سرانجام بر روی نقشه شهر کرمان جایگزاری و به تحلیل فضایی و
پراکندگی فضاهای آموزشی پرداخته شده و در نهایت به تحلیل هر مقطع و هر جنس و توزیع مدارس و امکانات آن پرداخته شد
نتایج تحقیق نشان می دهد که مدارس شهر کرمان در مقاطع مختلف ،توزیع نامتعادلی دارند اگرچه بخش مهمی از شهر کرمان به
مدارس دسترسی دارند اما بخشهای نوساز شهری دسترسی مطلوبی به فضای آموزشی ندارند عالوه بر توزیع نامتعادل ،کمبود
فضاهای آموزشی در بخشهای نوساز شهری مشهود است.
کلید واژگان :تحلیل وضعیتفضاهای آموزشی ،مدارس ،ناحیه  2کرمان.

Email: Ma1380@uk.ac.ir

-۱مقدمه
آموزش رکن اساسی توسعه و تامین کننده نیروی انسانی موردنیاز برای آینده یک جامعه است .آموزش نقش
بی بدیلی در سعادت ،پیشرفت و توسعه یک جامعه ایفا می کند و آموزش مطلوب سرعت توسعه را افزایش
می دهد و کیفیت باالی آموزش راه پیشرفت را برای هر جامعه هموار و پایدار می کند .عوامل متعددی در
افزایش کیفیت آموزش موثرند .هرچه این عوامل همراهی بیشتری با یکدیگر داشته باشند و در یک راستا
حرکت کنند کیفیت آموزش باال می رود و بهره وری افزایش می یابد .در این بین فضای آموزشی به دلیل اینکه
نقش مهمی در نظام آموزشی ایفا می کند و اهمیت بسزایی در توسعه آموزشی یک کشور دارد و هم وزن سایر
عوامل یا در مواردی باالتر از برخی عوامل در ساختار آموزشی نقش ایفا می کند .در این بررسی سعی داریم
جایگاه فضای آموزشی را به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در کیفیت بخشی به آموزش مورد بررسی قرار
دهیم .هر سال اعتبارات هنگفتی برای احداث فضاهای آموزش در کشور هزینه میشود اما هزینهها به شکل
بهینهای صورت نمی گیرد زیرا نیازهای واقعی به فضاهای آموزشی شناسایی نشده است و ساختو سازها در
جای خود انجام نمیپذیرد .این شرایط نه تنها در استان کرمان بلکه در اکثر استانهای کشور وجود دارد و
خسارت غیرقابل جبرانی به بودجه کشور تحمیل میکند برای پرهیز از این بینظمی و بیهدفی در ساخت و
سازهای آموزشی الزم است نیازهای واقعی هم در وضعیت موجود و هم برای آینده دور مورد شناسایی قرار
گرفته و متناسب با شرایط جمعیتی در آینده ساختو سازها انجام پذیرد تا به نیازهای واقعی پاسخ داده شود و
از هدر رفت منابع جلوگیری شود و این پژوهش در همین راستا صورت گرفته و سعی دارد نیازهای واقعی را
شناسایی کرده و بودجههای عمرانی نوسازی مدارس استان را بهینه نموده و اعتبارات را به شکل هدفمندی
و تجزیه و تحلیل قرار گیرند و کمبودها و مازاد فضا شناسایی شده و فضاهای آموزشی به شکل بهینه تری
توزیع شوند نتایج ان می تواند به کاهش هزینه های عمرانی کمک نماید .هدفمند کردن ساختو سازها در
آموزشو پرورش ،کاهش هزینهها ،شناسایی ضرورتها ،توزیع عادالنه فضاهای آموزشی در سطح ناحیه 2
شهر کرمان ،پیشبینی نیاز به فضای آموزشی در آینده ،در نظرگرفتن خصوصیات و رفتارهای جمعیتی و
مهاجرتی در شهر کرمان ،جلوگیری از بیاثر شدن هزینههای عمرانی به دلیل محدودیت استفاده از فضاهای
آموزشی ،شناخت نیازهای مدرسهرو ضرورت مطالعه را افزایش میدهد .اهمیت این طرح در این است که
می کوشد تا نیازهای واقعی برای احداث فضاهای آموزشی را شناسایی کرده و از هدردادن منابع و اعتبارات
عمرانی جلوگیری نماید.
-۲پیشینه تحقیق و مبانی نظری
پیشینه تحقیق:
 فصیحی ( )1398در مقاله تحلیل توزیع فضایی و دسترسی به مدارس در منطقه  20شهرداری تهران به ایننتیجه رسید .توزیع فضایی مدارس نامتوازن است .پرویزیان و همکاران ( ،)1397در مقاله آسیب شناسی پراکنش
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هزینه نماید .هدف این تحقیق این است که فضاهای آموزشی مدارس دولتی ناحیه  2شهر کرمان مورد بررسی

فضایی مدارس ابتدایی با استفاده از  GISبه این نتیجه رسیدند که ،مدارس مقطع ابتدایی منطقه  3اهواز از نظر
توزیع فضایی در وضعیت نسبتا مناسبی قرار دارند .موالیی و همکاران ( ،)1397در مقاله بررسی و تحلیل مکان
یابی مدارس متوسطه کالنشهر رشت به این نتیجه رسیدند که اکثر مدارس مکانیابی مناسبی ندارند.
رسولی و همکاران ()1399معتقدند تا زمانی که رشد شهری به صورت ارگانیک وتحت تاثیر نیروهای درون زا
باشد وعوامل محلی نقش تعیین کننده در رشد شهری داشته باشند توسعه متعادل رخ می دهد .در نتیجه توزیع
متعادل فضایی کاربری ها نیز رخ خواهد داد .زارعی ( ،)1396در مقاله تحلیل نابرابری های آموزشی در بُعد
منطقه ای شهرستان های هرمزگان به این نتیجه رسیده است که ،تنها شهرستان ابوموسی با ضریب  0.84به
لحاظ آموزشی از باالترین سطح توسعه یافتگی برخوردار بوده و  12شهرستان دیگر در سطح متوسطی از توسعه
قرار گرفته است .ملکی و همکاران ( ،)1396در مقاله آسیب شناسی محل استقرار مراکز آموزشی با استفاده از
سیستم اطالعات جغرافیایی منطقه  7اهواز به این نتیجه رسیدند که ،بیش از نیمی از مراکز آموزشی در طیف
نامناسب قرار دارند.

ولی زاده ( ،)1386در مقاله مکان یابی مراکز آموزشی متوسطه شهر تبریز با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی
به این نتیجه رسید که ،توزیع مدارس مطلوب نمیباشد .ملکی و همکاران ( ،)1396در مقاله آسیب شناسی
محل استقرار مراکز آموزشی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی منطقه  7اهواز به این نتیجه رسیدند که،
بیش از نیمی از مراکز آموزشی در طیف نامناسب قرار دارند ولی زاده ( ،)1386در مقاله مکان یابی مراکز
آموزشی متوسطه شهر تبریز با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی به این نتیجه رسید که ،توزیع مدارس
تحلیل وضعیت فضاهای آموزشی مدارس ناحیه  ۲کرمان

مطلوب نمیباشد .پناهی و همکاران ( ،)1395در مقاله بررسی و ساماندهی مکان گزینی مراکز آموزشی ابتدایی
با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی منطقه  4شهرداری تبریز به این نتیجه رسیدند که ،توزیع فضایی
موزونی در منطقه وجود ندارد .سرایی و همکاران ( ،)1395در مقاله تحلیل توزیع فضایی خدمات آموزشی
سطح شهر یزد به این نتیجه رسیدند که ،مقداری نابرابری در توزیع مراکز آموزشی شهر یزد وجود دارد .الگوی
توزیع آنها از نوع تصادفی به سمت الگوی خوشه ای با تمرکز باال (نقطه داغ) است .فیروزی و همکاران (،)1395
در مقاله مکان یابی مراکز آموزشی با استفاده از مدل ترکیبی منطق بولین و  FAHPمدارس راهنمایی شهر دهدشت
به این نتیجه رسیدند که ،مکان هایی که دارای اولویت کمتری برای احداث مدارس جدید بوده اند در طیف نامناسب
ال نامناسب و مکان هایی که دارای بیشترین اولویت برای احداث مدارس جدید هستند ،در دو طیف مناسب
و کام ً
ال مناسب قرار گرفته اند.
و کام ً
یزدانی و فیروزی ( ،)1395در مقاله سنجش عدالت فضایی در توزیع مکانی کاربری های آموزشی شهر اردبیل
به این نتیجه رسیدند که ،نابرابری فضایی در توزیع کاربری ها و مراکز آموزشی در سطح شهر اردبیل ملموس
است و ناعدالتی فضایی حاکم بر نواحی مسکونی شهر اردبیل را نشان می دهد .ستارپور در مقاله مکان یابی
مدارس ابتدایی شهر بندر عباس با استفاده روش تحلیل سلسله مراتبی فازی به این نتیجه رسیده است که ،تعداد
مدارسی که حریم ضوابط مکان یابی را رعایت کردند و در وضعیت مناسب قرار دارند بیشتر از مدارسی است
که حریم ضوابط مکان یابی را رعایت نکردند و در وضعیت نامناسب قرار دارند.سلیمانیمقدم و همکاران
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( ،)1394در مقاله تحلیل توزیع فضایی کاربری های شهری منطقه  3شهر اهواز با تاکید بر کاربری آموزشی به
این نتیجه رسیدند که ،اکثر مدارس از توزیع مطلوبی برخوردار نیستند .شجاعیان و همکاران ( ،)1394در مقاله
مکان یابی بهینه فضاهای آموزشی در منطقه  6شهرداری کالن شهر اهواز با استفاده از روش تحلیل سلسله
مراتبی دلفی فازی  FDAHPو تحلیل  Cut fillبه این نتیجه رسیدند که ،کاربری های مسکونی بدون عملکرد
اتالف در شبکه در تحلیل  Cut fillبا توجه به وزن های بدست آمده از روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی
فازی از نگاه کارشناسان دارای اولویت اول برای همجواری با کاربری آموزشی می باشد .نامداری ( ،)1394در
مقاله ارزیابی مکان یابی کاربری های آموزشی درشهر دورود استان لرستان به این نتیجه رسیده است که ،بین
معیارهای مکان یابی و مکان گزینی وضع موجود فضاها تفاوت معناداری وجود دارد و این بدان معنی است که
فضاهای آموزشی شهر دورود از نظر سازگاری ،همجواری و مطلوبیت وضع مناسبی ندارند .امانپور و همکاران
( ،)1393در مقاله ارزیابی موقعیت مکانی فضاهای آموزشی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی دهدشت
به این نتیجه رسیدند که ،تعدادی از فضاهای آموزشی در این شهر از لحاظ هم جواری با کاربری های شهری
و عوارض طبیعی در موقعیت نامناسبی قرارگرفته اند که به تبع آن این امر موجب افت کیفیت آموزشی در
فضاهای مذکور خواهد شد .احدنژاد و همکاران ( ،)1391در مقاله تحلیل الگوی پراکنش فضایی مراکز آموزشی
و ساماندهی مناسب کالبدی آن با استفاده از  GISدر منطقه  8تبریز به این نتیجه رسیدند که ،بیشترین پراکنش
فضاهای آموزشی در قسمت جنوب و جنوب غربی این منطقه قرار داشته و الگوی منظمی ندارد .آموزش و
پرورش را نیروی پیشران توسعه(لندوال 1و جانسون )1994 ،2موتور حرکت دهندة اقتصاد ،عنصر حیاتی و
عامل بازتولید فرهنگ میدانند(باتلر 3و همنت .)2007 ،4آموزش ،حیاتی ترین ورودی برای همه ابعاد توسعه
است ،زیرا تنها در صورت وجود تعادل در توزیع خدمات و کاربری ها ،این امکان برای اقشار مختلف فراهم
میگردد که از آنها بهرة مطلوب ببرند (سرایی )1395 ،با همة تالش دولتها ،هنوز نابرابری در دسترسی به امکانات
آموزشی یک دغدغه اساسی برای بسیاری از جوامع است و این تفاوت برخاسته از همان سازوکارهای اجتماعی
و اقتصادی است که تفاوت های اجتماعی و همچنین تفاوت های منطقه ای را بوجود می آورند(همپل.)2005 ،5
دسترسی به امکانات آموزشی با کیفیت ،شاخصی مهم برای سنجش توسعه اقتصادی اجتماعی است(میزونویا

6

و همکاران .)2017 ،امروزه ایجاد تعادل در امکانات و منابع آموزش و تناسب میان حوزه خدمات رسانی
مدارس به عنوان ضرورت انکارناپذیر نیل به عدالت اجتماعی(یوان ژائو 7و جیا ژو .)2008 ،8به یکی از اهداف
توسعه شهری و منطقه ای تبدیل شده است (مهدیزاده .)1386 ،یکی از مؤثرترین راه های تحقق عدالت
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پایداراست .توزیع فضایی متوازن و متناسب امکانات و خدمات از جنبه برنامه ریزی شهری واجد اهمیت زیادی

اجتماعی تامین فرصتهای برابر برای دسترسی همگانی به آموزش و پرورش است (دهقانی .)1384 ،از منظر
عدالت فضایی ،برخورداری ،دسترس پذیری ،مطلوبیت و انطباق در زمره اهداف مهم نظام آموزش و پرورش
در هر کشور هستند نهادهای آموزشی باید در حد قابل قبول وجود داشته باشند و بهره مندی از آنها از حد
توانایی مالی عمومی خارج نبوده و مقرون به صرفه باشد(ایده 1و همکاران .)2002 ،تحقیقات ثابت کرده اند که
دسترسی ضعیف به خدمات (که امکانات آموزشی نیز در زمره آن قرار می گیرند) منجر به محرومیت به ویژه
برای طبقات پایین اجتماع می گردد .از این رو کوشش برنامه ریزان بر این است که کاربری ها به گونه ای
استقرار یابند تا دسترسی همة ساکنین به طور یکسان و مناسب صورت گیرد(کمپین .)2004 ،2بنچاسکی و
توماس موانع دسترسی را در پنج دسته زیر قرار داده اند(هولت -1 :)2005 ،3موجود بودن  -2قابل دسترس
بودن  -3توانایی  -4مقبولیت و  -5انطباق .در این تقسیم بندی ،دو مورد نخست به عنوان موانع فضایی و سه
مورد آخر به عنوان موانع غیرفضایی یا عوامل اقتصادی اجتماعی شناخته می شوند .به لحاظ فاصله از مراکز
آموزشی ،برخی منابع شعاع تا  3کیلومتری از مدرسه را مسافت منطقی می دانند ،بنابراین درصورتی که فراگیران،
فراتر از این فاصله را پیاده طی نمایند مغایر دسترس پذیری فیزیکی به آموزش و پرورش است(مپووا.)2016 ،4
برخی دیگر با اذعان بر نبود زندگی فعال و کمی فعالیت بدنی در دانش آموزان به عنوان نقیصه بزرگ زندگی
شهری امروز ،بر اهمیت سفرهای پیاده به مدرسه و محل کار تاکید ورزیده و حداقل و حداکثر مسافتی میان
محل سکونت تا مدرسه در نظر می گیرند(الرونچه 5و همکاران .)2014 ،پژوهش های متعدد ثابت کرده اند که
یکی از دالیل مهم نبود سفرهای پیاده ،افزایش فاصله میان خانه و مدرسه است به طوری که امکان رفت وآمد
تحلیل وضعیت فضاهای آموزشی مدارس ناحیه  ۲کرمان

پیاده به مدرسه را سلب نموده است(گروه حمل و نقل ایاالت متحده .)2008 ،6برای مثال در انگلستان طی دهه
های اخیر به دلیل وجود زمین های کم بهاتر در حومه های شهری ،مدارس اغلب در وسعت بیشتر در اینگونه
جاها احداث شده و دانش آموزان را از مسافت های دورتری جذب می کنند به طوری که اغلب ،امکان رفت
وآمد پیاده یا با استفاده از دوچرخه را ندارند (کوهن 7و همکاران .)2006 ،مطابق برخی ضوابط ،فاصله مناسب
و حوزه خدماتی واحدهای آموزشی تا واحدهای مسکونی برای مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک  200تا
300متر ،برای دبستان  500تا  700متر و برای دوره های متوسطه) اول و دوم)  1500تا  2000متر پیشنهاد
شده است .ضوابط دیگر ،شعاع عملکرد مفید مدارس دوره متوسطه دوم را  2تا  3کیلومتر ،متوسطه اول را
1500متر و برای دوره های ابتدایی  800متر و باالخره برای مراکز پیش دبستانی و مهد کودک  200متر دانسته
اند (شیعه)1370 ،
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عدم استقرار و مکان یابی درست و عدم هماهنگی آن با بافت و سیمای شهر از مسائل و موضوعات مشترک بسیاری
از مدارس ابتدایی کشورمان محسوب میگردد (ادیبی و همکاران .)1390 ،با توجه به توانایی ها و قابلیتهای سیستم
اطالعات جغرافیایی )  ( GISدر امر جمع آوری ،ذخیره ،ترکیب اطالعات مربوط به مکان و تجزیه و تحلیل آن ها
و مدل سازی می تواند ابزار مناسبی برای مکان یابی کاربری ها به خصوص کاربری های آموزشی باشد .پیشرفت
سریع در کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی و فناوری تصویربرداری باعث شده است که این تکنولوژی نه تنها به
عنوان ابزار نمایش بصری بلکه به عنوان زیرساخت اصلی در فرآیند برنامه ریزی و طرح ریزی برای تهیه اطالعات
فضایی مکانی دیگر می باشد(گوالی 1و همکاران .)2000 ،مطالعات انجام شده عمدتا درخصوص توزیع فضایی
مدارس ونشان دهنده توزیع نامتعادل مدارس درشهرهایی است که تحقیقات درآنها انجام شده است .اما
درتحقیق حاضر عالوه بربررسی نحوه توزیع مدارس درمقاطع مختلف شهرکرمان ،به ابعاد وویژگی های دیگر
ازجمله مقطع تحصیلی ،جنس ،امکانات وفضاهای پشتیبان مانند نمازخانه ،سالن ورزشی ،سرایه داری ،تاسیسات
سرمایش وگرمایش ،نوع سازه ،مقاومت ساختمان مدارس ،سال ساخت ،وسرانه فضای آموزشی نیز پرداخته
شده به عبارتی مطالعه کاملی از وضعیت فضاهای آموزشی درناحیه  2کرمان مدنظر قرارگرفته است.
 -3دادهها و روشها
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی -تحلیلی است و برای انجام پژوهش نیاز به داده ها و اطالعات اسنادی
و کتابخانه ای ،داده های جمع آوری شده از مدارس ناحیه  2شهر کرمان بود که ابتدا این داده ها توصیف و
پس از آن مورد تجزیه و تحلیلی قرار گرفته و خروجی آن به صورت نقشه ،نمودار و جدول ارائه گردید .در
به معیارهای مکانیابی و شعاع دسترسی مدارس برای مقاطع مختلف به وضعیت توزیع فضایی مدارس پرداخته
شد و نقشههای خروجی از  Arc GISنشان داد که توزیع نامتعادلی از نظر فضای آموزشی در ناحیه  2شهر
کرمان دیده میشود.
-۴یافته های تحقیق
کرمان به دلیل موقعیت سیاسی و اداری و قرارگیری به عنوان مرکز استان ،نقش مهمی در جذب جمعیت مهاجر
دارد به طوری که پس از انقالب رشد جمعیت چشمگیری داشته و بخشی از این رشد جمعیت به دلیل مهاجرت
از شهرهای دیگر استان و مهاجرت از روستاهای استان و روستاهای شهرستان های کرمان بوده است .آنچه
مسلم است جمعیت مهاجر عمدتا نقاط حاشیه و پیرامون شهر را برای سکونت انتخاب می کنند لذا باید انتظار
داشت که بخش عمده ای از مهاجرین در نقاط حاشیه ای مسکن می گزینند و به تدریج به یک محدوده
پرجمعیت شهری تبدیل می شود .تمرکز مهاجرین در حوزه پیرامونی شهر و تبدیل حاشیه شهری به یک مرکز
پرتراکم باعث شده تا نیاز به فضای آموزشی در این محدوده شهری افزایش یابد .از سوی دیگر کاهش جمعیت

Golay
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تجزیه و تحلیل اطالعات پس از اینکه داده های تحقیق تهیه و بر روی نقشه شهر کرمان ثبت گردید با توجه

در بخش مرکزی شهر باعث شده تا فضای آموزشی موجود با حداقل جمعیت دانش آموزی همراه باشد و لذا
نابرابری در توزیع فضا و نابرابری در توزیع جمعیت در شهر از مشکالت عمده شهر کرمان میباشد که در این
تحقیق به آن پرداخته شده است .تعداد  83مدرسه در مقطع ابتدایی در ناحیه  2کرمان وجود دارد که بخش
عمده این مدارس در شهر کرمان قرار دارند که تعداد  30953دانش آموز را تحت پوشش خود دارد که در
جدول شماره  1و ضعیت کلی فضاهای آموزشی در این ناحیه در مقطع ابتدایی نشان داده شده است.
وضعیت مدارس ابتدایی ناحیه  ۲کرمان :تعداد  84مدرسه ابتدایی در ناحیه  2شهر کرمان وجود دارد که از
لحاظ جنسیت در جدول  1نشان داده شده است .تعداد  30953دانش آموز در این مدارس درحال تحصیل
هستند که در 58092متر مربع فضای کالسی درحال تحصیل هستند.فضای پشتیبان آموزشی شامل نمازخانه،
سرایه داری ،سالن ورزشی وسرویس بهداشتی با مساحتی برابر با 16627متر مربع ،سرویس دهی به دانش
آموزان را انجام می دهد
جدول  -۱وضعیت فضای آموزشی مدارس ابتدایی ناحیه  2آموزش و پرورش شهر کرمان
مقطع

تعداد
مدرسه

تعداد

مساحت

دانشآموز

ساختمان

مدرسه

در هر طبقه

مساحت

مساحت

سالن

نمازخانه

سرایداری

ورزشی

533.5

811

تحلیل وضعیت فضاهای آموزشی مدارس ناحیه  ۲کرمان

5169

6900

دوره اول پسرانه

13

6015

394

14746

1110

دوره دوم پسرانه

9

4068

دو دوره پسرانه

20

6617

1623

دوره اول دخترانه

13

4939

9763

802

دوره دوم دخترانه

13

4699

9414.6

1640

450

دو دوره دخترانه

16

5461

11254

2583

634

625

جمع

84

30953

58092

5/7883

4586

مساحت
سرویس
بهداشتی

75

478

521

100

342

1234

-

777

584

-

486

-

618
832
3533

مآخذ :یافته های تحقیق

توزیع مدارس ابتدایی پسرانه ناحیه  ۲کرمان :شکلهای  2 ،1و  ،3مدارس ابتدایی پسرانه شهر کرمان را نشان
می دهد که شامل مدارس ابتدایی پسرانه دوره اول ،دوره دوم و دو دوره است .توزیع فضایی مناسب و متعادلی
از این نظر در شهر کرمان دیده می شود اگرچه تمرکز مدارس در بافت قدیم و میانی شهر است اما در مناطق
نوساز شهری تعداد اندکی مدارس وجود دارد .این محدوده ها عبارتند از -1 :محدوده الغدیر ،در این محدوده
وسیع فقط یک مدرسه ابتدایی دور ه اول و یک مدرسه دو دوره وجود دارد و بخش وسیعی از منطقه فاقد
مدرسه ابتدایی می باشد -2 .از چهارراه فرهنگیان به سمت شمال و شرق محدوده نسبتا وسیعی فاقد مدرسه
ابتدایی است -3 .حدفاصل بلوار جمهوری در شمال و بلوار صدوقی در جنوب از چهارراه فرهنگیان تا فرودگاه
محدو ده وسیعی فاقد مدرسه ابتدایی است .این محدوده به دلیل تراکم زیاد جمعیتی و به دلیل نوساز بودن
بافت ،هنوز حداکثر تراکم خود را پیدا نکرده که در صورت مسکونی شدن کل منطقه ،جمعیت دانش آموزی
آن افزایش پیدا می کند و نیاز شدید به ایجاد حداقل 3تا  5مدرسه این محدوده وجود دارد.
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توزیع فضایی مدارس ابتدایی دخترانه ناحیه  ۲کرمان :تمرکز مدارس در محدوده مرکزی و میانی شهر کرمان
است و بافت جدید شهری از مدارس دخترانه کمتری برخوردار است .همانطور که در شکلهای  5 ،4و 6
دیده می شود ،تمرکز مدارس در محدوده مرکزی و میانی شهر است و قسمت های وسیعی از شهر کرمان فاقد
مدرسه ابتدایی دخترانه هستند یا تعداد این مدارس اندک است به طوری که پوشش الزم در این مناطق وجود
ندارد .محدوده های فاقد مدارس ابتدایی دخترانه عبارتند از -1 :بافت جدید شهری ،محدوده واقع در بین بلوار
جمهوری اسالمی از شمال ،بلوار شهید صدوقی(جاده تهران) از جنوب ،حدفاصل چهارراه فرهنگیان تا فرودگاه،
فاقد مدرسه ابتدایی دخترانه است .این محدوده باتوجه به تراکم ساخت وسازها و تمرکز جمعیت در آن و
بلندمرتبه سازی و افزایش تراکم جمعیت در سال های آینده به یکی از مناطق پرتراکم شهری مبدل خواهد شد
و لذا ضرورت دارد حداقل  2تا  3مدرسه ابتدایی دخترانه در آن ایجاد شود -2 .محدوده چهارراه فرهنگیان به
سمت شمال ،جنوب بزرگراه شمالی ،محدوده بلوار شیراز ،انتهای خیابان های هزارویکشب ،شفا و شهرک باهنر
فاقد مدرسه ابتدایی هستند -3 .محدوده مصلی کرمان ،خیابان شهید عباسپور و خیابان های منتهی به آن در یک
محدوده وسیع ،فاقد مدرسه ابتدایی است -4 .منطقه الغدیر و بلوار هوانیروز منطقه وسیعی است و تنها یک
مدرسه ابتدایی دخترانه دوره دوم در آن وجود دارد .باتوجه به تراکم جمعیت ضرورت دارد حداقل  2تا 3
مدرسه ابتدایی دخترانه در آن احداث شود تا پوشش الزم داده شود.

شکل -3مدارس ابتدایی پسرانه دو دوره
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شکل  -4مدارس ابتدایی دخترانه دوره اول
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شکل  -1مدارس ابتدایی پسرانه دوره اول

شکل  -2مدارس ابتدایی پسرانه دوره دوم

شکل  -5مدارس ابتدایی دخترانه دوره دوم

شکل  -6مدارس ابتدایی دخترانه دو دوره

توزیع فضایی مدارس ابتدایی ناحیه  ۲کرمان (دخترانه و پسرانه) :شکل شماره  7توزیع فضایی مدارس ابتدایی
ناحیه  2کرمان را نشان می دهد .همانگونه که در توزیع فضایی مدارس به تفکیک مقطع و جنس بیان شد ،تمرکز
مدارس عمدتا در محدوده مرکزی و میانی شهر کرمان است و در مناطق نوساز ،تعداد مدارس کمتری وجود دارد.
محدوده هایی که فاقد مدارس یا با کمبود مدارس مواجه اند عبارتند از -1 :محدوده حدفاصل بلوار جمهوری
اسالمی و بلوار شهید صدوقی از چهارراه فرهنگیان تا فرودگاه ،محدوده ای وسیع ،نوساز و با تمرکز باالی جمعیتی
که روز به روز بر تمرکز جمعیت در این محدوده افزوده می شود و فاقد هرگونه فضای آموزشی در مقطع ابتدایی
است -2 .محدوده الغدیر و بلوار هوانیروز ،این منطقه باتوجه به تراکم جمعیتی که در سال های اخیر داشته و باتوجه
به افزایش جمعیتی که از این به بعد خواهد داشت ،تعداد مدارس اندکی در این محدوده وجود دارد -3محدوده
واقع در چهارراه فرهنگیان به سمت شمال و شرق ،محدوده شهرک باهنر و خیابان های هزارویکشب ،شفا ،میدان
تحلیل وضعیت فضاهای آموزشی مدارس ناحیه  ۲کرمان

کوثر ،بلوار شیراز و خیابان های اطراف آن فاقد مدرسه ابتدایی است -4 .محدوده واقع در بافت تاریخی شهر شامل
محدوده اطراف بازار ،میان مشتاق و محدوده آن به سمت شرق و جنوب فاقد مدرسه است اما به دلیل تراکم جمعیتی
پایین شاید ضرورت زیادی برای احداث مدارس نداشته باشد.

شکل  -7مدارس ابتدایی ناحیه  2شهر کرمان

توزیع فضایی مدارس متوسطه پسرانه ناحیه  ۲کرمان :تمرکز مدارس عمدتا در بافت مرکزی و میانی شهر
کرمان است و محدوده های جدید شهری با کمبود مدارس چه در دوره اول و چه در دوره دوم مواجه هستند.
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تمرکز مدارس پسرانه دوره دوم عمدتا در بافت میانی شهری است و بافت قدیم شهری از نظر داشتن مدارس
پسرانه دوره دوم با محدودیت هایی روبرو است .مناطق و محدوده های فاقد مدارس متوسطه عبارتند از-1 :
محدوده واقع در حدفاصل بلوار جمهوری اسالمی و بلوار شهید صدوقی از چهارراه فرهنگیان تا فرودگاه که
بافت جدید شهری محسوب می شود ،فاقد مدرسه متوسطه اول یا دوم است -2 .محدوده شهرک الغدیر و
بلوار هوانیروز باتوجه به وسعت زیادی که دارد و تمرکز جمعیتی که در سال های اخیر پیدا کرده تنها یک
مدرسه پسرانه متوسطه دوره اول دارد و از نظر داشتن سایر مدارس متوسطه و هنرستان در مضیغه است.
هنرستان های شهر کرمان توزیع مناسبی ندارند .هنرستان های شهر کرمان عمدتا در بافت قدیم و تاحدودی
بافت میانی شهر تمرکز پیدا کرده اند و بافت جدید شهری فاقد هنرستان اعم از هنرستان های فنی و حرفه ای
و کاردانش می باشد و شکلهای  9 ،8و  10توزیع مدارس متوسطه را نشان میدهد .باتوجه به تراکم جمعیتی
محدوده ها و محالت شهر کرمان ،ضرورت دارد در احداث مدارس جدید تراکم محالت شهری مدنظر قرار
گیرد.
توزیع فضایی مدارس متوسطه دخترانه ناحیه  ۲کرمان :در شهر کرمان تعداد  38آموزشگاه دخترانه متوسط
اول و دوم و هنرستان وجود دارد در شکلهای  12 ،11و  13قابل مشاهده است .همانگونه که در شکلها
مشاهده می شود ،توزیع مدارس عمدتا در محدوده مرکزی و میانی شهر کرمان است و مناطق جدید شهری
فاقد مدارس متوسطه دخترانه است یا با کمبود مدارس روبروست .به طوری که از چهارراه فرهنگیان تا فرودگاه
در محدوده وسیعی از ناحیه  2تنها دو مدرسه متوسطه دخترانه وجود دارد .نقاط فاقد مدارس دخترانه عبارتند
 -2محدوده حدفاصل بلوار جمهوری اسالمی و بلوار شهید صدوقی( جاده تهران) از چهارراه فرهنگیان تا
فرودگاه ،فاقد مدرسه متوسطه است .این منطقه از نقاط جدید و نوساز شهر است و تراکم جمعیتی آن باتوجه
به ساخت و سازهای گسترده ،بسیار باالست -3 .محدوده حدفاصل چهارراه فرهنگیان به سمت غرب تا بلوار
هوانیروز شامل محدوده طاهرآباد و حسن آباد ،فاقد مدرسه متوسطه است .سایر نقاط شهر کرمان از نظر توزیع
فضای آموزشی متوسطه وضعیت بهتر و متعادل تری دارند.
مدارس متوسطه ناحیه  ۲کرمان :در جدول زیر وضعیت مدارس متوسطه ناحیه  2تعداد مدارس و تعداد دانش
آموزان و سایر فضاهای آموزشی ذکر شده تعداد  94مدرسه متوسطه در ناحیه  2وجود دارد که بخش عمده
مدارس در شهر کرمان قرار دارند و  27567نفر دانش آموز متوسطه را تحت پوشش خود دارد.
جدول  -۲وضعیت فضای آموزشی مدارس متوسطه ناحیه  ۲آموزش و پرورش شهر کرمان

مدرسه

در هر طبقه

نمازخانه

سرایداری

ورزشی

24

6171

15352

1783

1175

82

831

دوره دوم پسرانه

10

3531

11582

2589

769

338

492

فنی و حرفه ای پسرانه

11

3935

12253

1091

704

500

667

دوره اول پسرانه

7۴

دانشآموز

ساختمان

مساحت

مساحت

سالن

مقطع

تعداد

تعداد

مساحت

مساحت

مدرسه

سرویس
بهداشتی
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از -1 :منطقه الغدیر و هوانیروز ،در این منطقه وسیع و نسبتا پرجمعیت دو مدرسه متوسطه دخترانه وجود دارد.

دوره اول دخترانه

23

6325

20209

2443

1398

209

986

دوره دوم دخترانه

17

5019

16370

2069

1166

288

790

فنی و حرفه ای دخترانه

9

2586

10288

1315

588

573

324

مآخذ :یافته های تحقیق

شکل  -8مدارس متوسطه پسرانه دوره اول

تحلیل وضعیت فضاهای آموزشی مدارس ناحیه  ۲کرمان

شکل  -10مدارس فنی و حرفه ای پسرانه

شکل  -12مدارس متوسطه دخترانه دوره دوم

شکل  -9مدارس متوسطه پسرانه دوره دوم

شکل  -11مدارس متوسطه دخترانه دوره اول

شکل  -13مدارس فنی و حرفه ای دخترانه

توزیع فضایی مدارس متوسطه ناحیه  ۲کرمان :تعداد  94آموزشگاه متوسطه اعم از متوسطه اول و متوسطه
دوم و هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش در کرمان وجود دارد که تمرکز عمده این مدارس در محدوده
بافت مرکزی و بافت میانی شهر می باشد .شکل شماره  14توزیع مدارس متوسطه اعم از دخترانه و پسرانه
دوره اول و دوم شهر کرمان را نشان می دهد .با نگاهی به این نقشه ،به توزیع مدارس و همچنین نقاط پرتراکم
و کم تراکم مدارس متوسطه شهر کرمان پی میبریم.
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شکل  - 14مدارس متوسطه ناحیه  2کرمان

توزیع فضایی مدارس ناحیه  ۲کرمان(ابتدایی و متوسطه) :تعداد  186مدرسه شامل  89مدرسه مقطع ابتدایی(
ابتدایی اول و دوم ،دخترانه و پسرانه) و مدارس مختلط در ناحیه  2شهر کرمان وجود دارد .همچنین تعداد 97
مدرسه در دوره متوسطه (متوسطه اول و دوم و هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش ،دخترانه و پسرانه و
مختلط) وجود دارد .در ناحیه  2وجود دارد که جمع این مدارس  186مدرسه است .از این تعداد مدارس68 ،
مدرسه در مقطع ابتدایی و  75مدرسه در مقطع متوسطه در شهر کرمان قرار دارد و مابقی آن تعداد  19مدرسه
در مقطع ابتدایی و تعداد  22مدرسه در مقطع متوسطه و فنی حرفه ای و کاردانش و  2مدرسه غیرمستقل در
باغین در حوزه های خارج از شهر کرمان شامل شهرهای اختیارآباد ،زنگی آباد ،باغین و روستاهای فرح آباد،
شاهرخ آباد ،کهنوج مدیم ،کوه باداموئیه ،حجت آباد ،چشمه گز و سعدی قرار دارند .توزیع فضایی این مدارس
میانی شهر کرمان قرار دارد و بخش های نوساز شهری(حدفاصل چهارراه فرهنگیان به سمت غرب تا فرودگاه)
تعداد مدارس بسیار اندک است.

شکل  -۱5مدارس ناحیه  ۲کرمان(ابتدایی و متوسطه)

امکانات فضاهای پشتیبان :عالوه بر فضاهای اصلی آموزشی ،فضاهای دیگری نیز وجود دارند که نقش با
اهمیت آموزشی ،تربیتی و اداری دارند که وضعیت آنها در شهر کرمان به شرح ذیل است.
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در شکل شماره  15آمده است .همانطور که مشاهده می شود بخش عمده این مدارس در محدوده مرکزی و

 -۱نمازخانه :تعداد  23مدرسه از مدارس ناحیه  2فاقد نمازخانه هستند و مابقی مدارس که اکثریت مطلق
مدارس را تشکیل می دهند دارای نمازخانه می باشند .مدارسی که فاقد نمازخانه هستند در مناطق جدید شهری،
حوزه های روستایی و مدارس نزدیک به حاشیه شهر در بخش شمال شرقی ناحیه  2هستند اما اکثریت مطلق
مدارس دارای نمازخانه هستند و ابعاد متوسط نمازخانه مدارس بیش از  75مترمربع است .شکل شماره 22
وضعیت مدارس از نظر داشتن نمازخانه را نشان میدهد.
 -۲سالن ورزشی :تعداد  16مدرسه از مدارس شهر کرمان دارای سالن ورزشی هستند که در مقایسه با مدارسی
که سالن ورزشی ندارند بسیار کم می باشد کمتر از  10درصد مدارس دارای سالن ورزشی هستند تا استاندارد
مدارس دارای سالن ورزشی فاصله زیادی دارد .توزیع فضایی مدارس دارای سالن ورزشی در سطح شهر کرمان
تقریبا توزیع متعادلی را نشان می دهد اگرچه تعداد این مدارس اندک است .احداث یک سالن ورزشی برای
چند مدرسه که مجاور یکدیگر می باشند الزم و ضروری است تا بتواند پوشش الزم برای مدارس داشته باشد
و از هزینه باالی احداث سالن ورزشی برای تک تک مدارس جلوگیری شود .شکل شماره  17توزیع سالن
ورزشی مدارس را نشان میدهد.
 -3سرایه داری :تعداد  25مدرسه از مدارس ناحیه  2فاقد سرایه داری هستند و اکثریت قاطع مدارس دارای
سرایه داری می باشند .مدارس فاقد سرایه داری در بخش مرکزی و بافت قدیم مدارسی هستند که تخریبی
بوده و یا هنوز بازسازی نشده اند و در محدوده بافت میانی شهر به طور پراکنده مدارسی وجود دارد که فاقد
تحلیل وضعیت فضاهای آموزشی مدارس ناحیه  ۲کرمان

سرایه داری می باشند که در نقشه ،توزیع آنها مشخص است .ابعاد مساحت سرایه داری مدارس تقریبا بین 65
تا  85متر است و بطور متوسط بیش از  70متر مساحت دارند .شکل شماره  17توزیع مدارس دارای سرایهداری
و فاقد سرایهداری را نشان میدهد.
 -۴تأسیسات سرمایشی :مدارس ناحیه  2شهر کرمان وضعیت مطلوبی از نظر سیستم سرمایشی ندارند .تعداد
 13مدرسه فاقد وسایل مناسب سرمایشی هستند .در  7آموزشگاه از پنکه برای سرمایش استفاده می شود 2 .تا
 3مورد از چیلر استفاده می کنند ،اکثریت مدارس و تقریبا بیش از  80درصد مدارس از کولر آبی جهت سرمایش
استفاده می کنند 3 ،مورد از اسپلیت برای سرمایش استفاده می کنند .باتوجه به اینکه پنکه وسیله مناسبی برای
سرمایش نیست و همچنین تعدادی از مدارس فاقد وسایل سرمایشی هستند که عمدتا در مناطق روستایی و
حاشیه شهر می باشد و همچنین بخش مهمی از مدارس از کولر آبی استفاده می کنند ،اما باتوجه به توان مالی
آموزش و پرورش و مدارس ،وضعیتی در حد نسبتا ضعیف از نظر امکانات سرمایشی در منطقه  2دیده میشود.
شکل شماره  19توزیع مدارس و نوع سیستم سرمایشی آنها را نشان میدهد.
 -5تاسیسات گرمایشی :وسایل گرمایشی متفاوتی در مدارس مورد استفاده قرار می گیرد .در موارد معدودی
در حوزه های روستایی از بخاری نفتی استفاده می شود .تعداد  17مدرسه از بخاری گازی برای گرمایش
استفاده میکنند ،تاسیسات گرمایش مرکزی در  5مدرسه استفاده می شود ،از شوفاژ در اکثریت مدارس استفاده
77

می شود ،در  2مورد از شوفاژ و بخاری استفاده می شود 2 .مدرسه از اسپلیت برای گرمایش استفاده میکنند.
در  3مدرسه از چیلر برای گرمایش استفاده می شود .بخاری گازی باتوجه به خطراتی که دارد باید محدود
گردد یا حذف شود شکل شماره  20وضعیت گرمایش مدارس ناحیه  2کرمان را نشان میدهد.
 -6نوع سازه :سازه مدارس ناحیه  2کرمان باتوجه به قدمت ساخت متفاوت است .ساختمان های قدیمی تر
معموال آجری بدون شناژ هستند که تعداد  16آموزشگاه در شهر کرمان و حوزه روستایی اطراف از این نوع
است ،تعداد  36مدرسه شناژ و اسکلت بتونی دارند که شامل شناژ افقی و عمودی است و معموال سقف این
مدارس پوشش تیرآهن دارند که به لحاظ مقاومت نسبتا مقاوم هستند .تعداد  66آموزشگاه در ناحیه  2تیرآهنی
هستند که معموال در مدارس قدیمی تر بدون اسکلت فلزی است .مدارس جدیدتر اسکلت فلزی یا بتنی هستند
و سقف تیرآهن دارند .تعداد  5مدرسه از مدارس ناحیه  2تخریبی هستند .مدارس با اسکلت فلزی کامل معموال
در مدارس نوساز اجرا شده و تعداد  4آموزشگاه این نوع سازه را دارند .در  2آموزشگاه سازه مدرسه به صورت
سوله ای است .آنچه اهمیت اساسی دارد و در اسرع وقت باید تدبیری اندیشیده شود ،مدارسی که آجری و
بدون شناژ هستند باتوجه به زلزله خیز بودن کرمان ضرورت دارد بازسازی و مقاوم سازی شوند .شکل 21
وضعیت سازهای مدارس را نشان میدهد.
 -7سال ساخت :توزیع مدارس برحسب سال ساخت نشان دهنده این است که در شهر کرمان تا سال  1320تعداد
 5مدرسه احداث شده بود که عمدتا در بافت قدیم شهر کرمان قرار داشتند و توزیع این  5مدرسه در بافت آن زمان
شهر کرمان توزیع متعادلی بوده است .احداث مدارس از سال  1300-1320تعداد  3واحد ،احداث مدارس از سال
از سال  1350-1360تعداد  25واحد آموزشی ،احداث مدارس از سال  1360-1370تعداد  15واحد آموزشی،
احداث مدارس از سال  1370-1380تعداد  17واحد ،احداث مدارس از سال  1380-1390تعداد  24واحد ،احداث
مدارس بعد از سال  1390تعداد  7واحد بوده است که نشاندهنده تمرکز ساخت و سازهای آموزشی بعد از انقالب
اسالمی بوده است .شکل شماره  16زمان ساخت مدارس را نشان میدهد.

شکل  -16مدارس احداث شده در دوره های مختلف
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شکل  -17مدارس داراس سالن ورزشی
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 1340-1320تعداد  7واحد آموزشی ،احداث مدارس از سال  1340-1350تعداد  8واحد آموزشی ،احداث مدارس

شکل  -18مدارس دارای سرایه داری

شکل  -20وضعیت تاسیسات گرمایشی مدارس

شکل  -19وضعیت تاسیسات سرمایشی مدارس

شکل  -21وضعیت سازه ای مدارس

تحلیل وضعیت فضاهای آموزشی مدارس ناحیه  ۲کرمان

شکل  -22وضعیت نمازخانه مدارس

سرانه فضاهای آموزشی ناحیه  ۲کرمان :متوسط سرانه فضای آموزشی ناحیه  2کرمان برابر با  2.83مترمربع
است .سرانه خالص برابر با  2.5مترمربع و سرانه ناخالص برابر با  3.17مترمربع است .متوسط سرانه خالص
مدارس ابتدایی برابر با  1.90مترمربع که برای مدارس ابتدایی پسرانه  1.74مترمربع و برای مدارس ابتدایی
دخترانه  2مترمربع محاسبه شده است .سرانه ناخالص مدارس ابتدایی بیشتر از سرانه خالص آموزشی است
زیرا فضاهای دیگر مانند فضای نمازخانه ،سالن ورزشی ،سرویس بهداشتی و سرایه داری به سرانه خالص
آموزشی اضافه می شود .متراژ فضای آموزشی خالص مقطع ابتدایی برابر با  60107مترمربع است در حالیکه
فضای ناخالص آموزشی برابر با  77021مترمربع است لذا سرانه ناخالص فضای آموزشی که  1.90مترمربع
است تفاوت  0.5متری در سرانه را دارد که بیشتر از سرانه خالص است .متوسط سرانه خالص مدارس متوسطه
برابر با  3.15مترمربع است که مدارس متوسطه پسرانه برابر با  2.48مترمربع و مدارس متوسطه دخترانه برابر با
 3.42مترمربع می باشد .متوسط سرانه ناخالص مدارس متوسطه برابر با  4مترمربع است .مساحت خالص
7۹

آموزشی مدارس متوسطه برابر با  87902مترمربع که با  111327مترمربع فضای ناخالص ،تفاوت 23425
مترمربع متراژ و تفاوت  0.6مترمربع سرانه را دارد که سرانه ناخالص بیشتر از سرانه خالص از نظر متراژ و از
نظر سرانه است.
جدول  :3سرانه های خالص و ناخالص آموزشی ناحیه  ۲کرمان
مقطع

تعداد
دانشآموز

سرانه ناخالص

سرانه خالص
متراژ فضای آموزشی و

سرانه

پشتیبانی

متراژ فضای آموزشی و

سرانه

پشتیبانی

ابتدایی پسرانه اول

5169

6900

1/33

8797

1/70

ابتدایی پسرانه دوم

4068

6015

1/47

7372

1/81

ابتدایی پسرانه دو دوره

6617

14746

2/22

17867

2/70

میانگین ابتدایی دخترانه

15624

32446

2/07

42985

2/75

ابتدایی دخترانه اول

4939

9763

1/97

12455

2/52

ابتدایی دخترانه دوم

4699

9414

2

12474

2/65

ابتدایی دخترانه دو دوره

5461

11254

2/06

15753

2/88

میانگین ابتدایی مختلط

527

2015

3/82

2303

4/37

میانگین متوسطه پسرانه

13637

39187

2/87

50208

3/68

متوسطه پسرانه اول

6171

15352

2/48

19223

3/11

متوسطه پسرانه دوم

3531

11582

3/28

15770

4/46

هنرستان و کاردانش پسرانه

3935

12253

3/11

15215

3/86

میانگین متوسطه دخترانه

14194

48715

3/42

61119

4/3

متوسطه دخترانه اول

6325

20209

3/19

25245

3/99

متوسطه دخترانه دوم

5019

16370

3/26

20683

4/12

هنرستان و کاردانش دخترانه

2586

10288

3/97

13088

5/06

میانگین متوسطه مختلط

264

1848

7

2103

1/98

مجموع

59311

148009

2/50

188349

3/17

-5بحث  :وضعیت فضای آموزشی مدارس ناحیه  2کرمان در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت .باتوجه به
فرایند انجام تحقیق و داده های تحقیق اعم از دادههای موجود و اطالعات میدانی جمع آوری شده از آموزشگاه
های سطح شهر کرمان و خروجی حاصل از نرم افزار  Arc GISبه شرح زیر وضعیت مدارس ناحیه  2رانشان
می دهد:
فضاهای موجود آموزشی تکافوی نیاز جمعیت مدرسهرو می باشد و باتوجه به کاهش رشد جمعیت در
سطح ملی و محلی که در سال های آینده هم این روند ادامه خواهد داشت مشکل جدی در فضای فیزیکی
نخواهد بود.
مشکل فضای فیزیکی مدارس ن ه از ابعاد فضا بلکه ناشی از توزیع نابرابر فضاهای آموزشی در سطح شهر
می باشد که توزیع نامتعادلی را ایجاد کرده است.
کمبود امکانات و تجهیزات مسئله دیگر مدارس می باشد به طوری که بسیاری از مدارس از تجهیزات و
امکانات قدیمی و فرسوده بهره گیری می کنند که کارایی نظام آموزشی را کاهش می دهد .تمرکز مدارس
8۰

نشریه علمی کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی .سال نهم ،شماره اول ،بهار و تابستان ۱۴۰۰

میانگین ابتدایی پسرانه

15854

27661

1/74

34036

2/14

در محدوده مرکزی شهر کرمان و همچنین بخش میانی شهر و تعداد اندک مدارس در بخش نوساز و جدید
شهری ،توزیع نابرابر و نامتعادلی از نظر فضای آموزشی در شهر کرمان به وجود آورده است که الزم است
توجه ویژه ای به احداث مدارس در محالت نوساز شهری صورت گیرد .بیشترین نابرابری و عدم تعادل
در مدارس متوسطه پسرانه دوره دوم ،هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش و مدارس ابتدایی پسرانه
دوره اول وجود دارد که باید توسط آموزش و پرورش جدی گرفته شود .در مناطق بافت قدیم شهری
باتوجه به تراکم اندک جمعیت تعداد دانش آموزان مدارس رو به کاهش است و برعکس در نقاط نوساز
شهری تعداد دانش آموزان و تراکم دانش آموزی در حال افزایش است .در مواردی الزم است ضمن بررسی
دقیق از بازسازی مدارس تخریبی در این بافت جلوگیری شود و به جای آن مدارس در بافت جدید شهری
احداث شوند .در مناطق نوساز شهری باتوجه به تراکم ساختمانی و بلندمرتبه سازی ،تراکم جمعیتی رو به
افزایش است و نیاز به فضای آموزشی به شدت احساس می شود.نتایج با تحقیقات پیشین در ارتباط با
توزیع فضایی مدارس ازجمله باتحقیق

ادیبی ،1390احدنژاد ،1391سلیمانی1394ادیبی،1390

احدنژاد ،1391سلیمانی ،1394فیروزی ،1395سرایی ،1395پناه وهمکاران ،1395ولی زاده،1386
موالیی ،1397فصیحی 1398همخوانی دارد.
-6نتیجه گیری :از تحلیل مدارس آموزشی ناحیه  ۲به نتایج زیر می توان دست یافت
-

فرسودگی بخشی از فضای آموزشی مشکل دیگر آموزش و پرورش می باشد به طوری که  15مدرسه
متعلق به قبل از سال  1340است ،تعداد  33مدرسه بین سال های  1340تا  1360احداث شده اند و سن

تحلیل وضعیت فضاهای آموزشی مدارس ناحیه  ۲کرمان

آنها بین  38تا 58سال است و  63مدرسه مربوط به بعد از سال  1360است یعنی کمتر از  38سال سن
دارند .لذا فرسودگی نسبی باالیی از نظر فیزیکی در مدارس شهر کرمان وجود دارد.
-

فرسودگی وسایل و تجهیزات آزمایشگاه ها ،کارگاه ها تاثیر منفی بر آموزش مدارس می گذارد.

-

تعداد دانش آموزان مدارس نشان دهنده این است که مدارس با بار متوسطی از دانش آموز فعالیت می
کنند و مدارس شلوغ و فوق العاده شلوغ وجود ندارد به طوری که متوسط دانش آموزان هر کالس حدود
 28نفر و متوسط دانش آموزان مدارس حدود  318نفر است.

-

تعداد دانش آموزان هر کالس نشان دهنده این است که تعداد دانش آموزان کالس های مدارس نزدیک
به حد استاندارد است .اگرچه در برخی مدارس فضای کالس ها در حد استاندارد نیست اما تعادل نسبی
بین دانش آموزان و کالس ها برقرار است.

-

سرانه متوسط فضای ساخته شده مدرسه برای هر دانش آموز در مدارس ابتدایی کمتر از  2متر(بین 1.3
تا  2مترمربع) و برای مدارس متوسطه دوره اول  2.5تا  3مترمربع و مدارس متوسطه دوره دوم حدود 3.5
مترمربع و برای هنرستان ها بیش از  3.5مترمربع است .متوسط فضای آموزشی در ناحیه  2آموزش و
پرورش کرمان  2.5مترمربع است.

-

متوسطه سرانه فضای نمازخانه به ازای هر دانش آموز برابر با  0.33مترمربع است و متوسط مساحت
سرایه داری مدارس ناحیه  2برابر با  62مترمربع است.
8۱

2 تعداد کمی از مدارس سالن ورزشی دارند به طوری که جمع مساحت سالن ورزشی مدارس در ناحیه

-

. مترمربع است47 همچنین مساحت سرویس بهداشتی مدارس حدود. مترمربع است2615 برابر با
 در محدوده.در مناطق نوساز شهری تعداد مدارس اندک و در برخی نقاط هیچ آموزشگاهی وجود ندارد

-

بلوار جمهوری اسالمی از شمال و بلوار شهید صدوقی از جنوب حدفاصل چهارراه فرهنگیان تا فرودگاه
.هیچ آموزشگاهی وجود ندارد
.در بافت قدیم شهری سن ساختمان ها افزایش یافته و مستهلک شدن ساختمان ها ایجاد کرده است

-

.مقاومت ساختمان مدارس روستایی بسیار پایین است و تهدید جدی به شمار میرود

-

.مناطق مرکزی با شهر تمرکز مدارس دولتی و مناطق نوساز با تمرکز مدارس غیردولتی مواجه است

-

 شهر کرمان از2 مطالعه انجام شده ونتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده وضعیت بالنسبه مناسب ناحیه

-

 شاخص های مطالعه ونتایج حاصل، امکانات وتجهیزات وفضای پشتیبان آموزشی است،نظر توزیع فضایی
 کرمان با میانگین استان وکشور نشان دهنده وضعیت مناسب این ناحیه2 از آن ومقایسه وضعیت ناحیه
 اما تا رسیدن به. کرمان است2 درحالی که متوسط شاخص ها در استان وکشور پایین تر از ناحیه،است
وضعیت مناسب ومطلوب نیازمند اقداماتی است که بایستی هم درکمیت وهم در کیفیت شاخص ها
.صورت پذیرد
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Introduction
Education has a very important role in providing human resources, and the progress and
development of a society owes to educated human resources that grow and excel in
educational spaces. So, the educational space has an effective role in supporting the
training of human resources and serves as a key pillar. It alsoplays a fundamental role in
educating the community. Numerous factors are effective in increasing the quality of
education. The more these factors work together and move in the same direction, the
higher the quality of education and the higher the productivity. In the meantime, because
the educational space plays an important role in the educational system and is very
important in the educational development of a country, and the weight of other factors or,
in some cases, higher than some factors plays a role in the educational structure, huge
funds are spent for construction every year. Education spaces are costly in the country,
but the costs are not optimal because the real needs for educational spaces have not been
identified and construction is not done in place. These conditions exist not only in Kerman
Province but also in most of the provinces of the country, and they impose irreparable
damage on the country's budget. Targeting constructions in education and training,
reducing costs, identifying needs, fair distribution of educational spaces in District 2 of
Kerman City, predicting the need for educational space in the future, considering the
characteristics and behaviors of population and migration in Kerman city, preventing the
ineffectiveness of construction costs due to the limited use of educational spaces and
recognizing the needs of schools all enhance the education level in the area. The
importance of this plan is that it tries to identify the real needs for the construction of
educational spaces and to avoid wasting resources and development credits.
Methodology
The research method in this research is descriptive-analytical. To conduct the research,
documentary and library information were needed, so the data were collected from the
schools in District 2 of Kerman and then analyzed. The output was presented in the form
of a map, chart and table. In the data analysis, after the research data were prepared and
recorded on the map of Kerman City, according to the location criteria and the radius of
Email: Ma1380@uk.ac.ir

access to the schools for different sections, the spatial distribution of the schools was
studied. The output maps showed that the distribution was unbalanced.
Results and discussion
There are 186 schools, including 89 elementary schools (first and second elementary,
girls’ and boys’ and mixed schools) in District 2 of Kerman. There are also 97 secondary
schools (first and second secondary and technical and vocational schools, girls', boys' and
mixed). There are 186 schools in District 2. Of these schools, 68 are primary and 75 are
secondary schools in Kerman. The areas outside the city of Kerman include the cities of
Ekhtiarabad, Zangiabad, Baghin and the villages of Farahabad, Shahrokhabad, Kahnooj
Madim, Badamouieh, Hojjatabad, Cheshmeh Gaz and Saadi. Most of the schools are
located in the central area of Kerman and in newly built urban areas (Farhangian
crossroad to the west of the airport). The number of schools is very low. The average per
capita educational space in District 2 of Kerman is 2.83 square meters. The net per capita
is 2.5 square meters, and the gross per capita is 3.17 square meters. The average net per
capita of the primary schools is 1.90 square meters, which is calculated to be 1.74 square
meters for boys' primary schools and 2 square meters for girls' primary schools. The
average net per capita of the secondary schools is 3.15 square meters, of which boys'
secondary schools are 2.48 square meters and girls' secondary schools are 3.42 square
meters. The average gross per capita of the secondary schools is 4 square meters.
Conclusion
The situation of educational space in the schools of District 2 of Kerman was investigated
in this study. According to the research process and the research data, including the
existing data and the field information collected from schools in the city of Kerman and
the output of the GIS Arc software, the following results were obtained:
- The existing educational spaces meet the needs of the school population and will not be
a serious problem in the physical space due to the decrease in the population growth at
the national and local levels, which will continue in the coming years.
- The problem of the physical space of schools is not due to the space dimensions but due
to the unequal distribution of educational spaces in the city, which has created an
unbalanced distribution.
- Lack of facilities and equipment is another problem of the schools so that many schools
use old and worn equipment and facilities that reduce the efficiency of the education
system.
Burnout is part of the educational space, as another problem of education, so that 15
schools belong to the years before 1961, 33 schools were built between in the 1961-1981
and their age is between 38 to 58 years, and 63 schools were built after 1981; they are
less than 38 years old. Therefore, there is a high relative physical burnout in the schools
of Kerman.
- The wear and tear of laboratory equipment and workshops has a negative impact on
school education.
The concentration of schools in the central part of Kerman as well as the middle part of
the city and the small number of schools in the newly built part of the city have created
an unequal and unbalanced distribution in terms of educational space in Kerman.
Keywords: Analysis, Educational Space, School, District 2 in Kerman City, Renovation .
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