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Abstract 
Introduction: One of the basic principles of development in any country is education 

sector. Nowadays access to education is an important factor in creating many of inequalities. 

Also, the mutual and cyclic relationship between education and economy caused the focus 

of this research to be on these dimensions. Therefore, the purpose of this study is to estimate 

the indexes of education, economy and two dimensional developments of each province by 

the method of principal component analysi. 

Method: In the first step, by using 11 related indices (general, higher, technical and 

vocational education) of which its correlation was approved by Bartlett's test, the education 

index was acquired and educational inequalities of their 30 provinces of the country has 

been studied. In the second step by applying 11 economic indices that indicate the economic 

status of the country regions, the economic index was estimated and economic inequality 

has been analyzed. The data set of this research, which have been collected from the 

available data method is related to the year 2018. 

Findings: The findings of this research indicate that the two provinces Alborz and Tehran 

have the highest two dimensional index of development in the country and Sistan and 

Baluchestan province with the lowest index suffers from the inequalities of development in 

the country.  

Conclusion: Based on the correlation matrix between education and economics dimension, 

there is 75% correlation, so it can be generally concluded that provinces that have better 

educational index enjoy higher rank in economy and vice versa. 
 

Keywords: Inequality, Education Index, Economic Index, Two dimensional Index of 

Development. 
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Study of Education Index and Two Dimensional Index of Development Based on the 

Principal Component Analysis Method in Iran Provinces 

 

Introduction: The education sector is one of the fundamental pillars of national development. Today's 

inequalities are largely a result of how easily people can access education. A region's educational 

shortcomings will result in high interregional migration flows, which will lead to differences in the 

human capital of the regions (Faggian and McCann 2009). Among the other factors that influence 

population migration in Iran are economic measures like the gross domestic product and the 

unemployment rate. Education and the economy are therefore among the factors that can have an impact 

on regional inequality and population transfer because of their close relationship. As a result, one of the 

questions and concerns raised in the country is the degree of educational and economic inequality in 

Iran's provinces. Based on this, one of the aims of this research is to estimate the economic and 

educational indicators in the various regions of the nation. Additionally, using a novel technique, the 

two dimensional index of development has been extracted for the 2018 data. The use of variables that 

clearly depict educational and economic inequalities in the country, as well as the increase of indicators 

for each dimension to 11 indicators, distinguishes this study from other research (Bin 2015) in another 

way. 

Materials and methods: The dataset method used in the current study is an applied research type. The 

most recent data from the Iranian Statistics Center, including the statistical yearbooks and information 

on the economic, social, and cultural standing of the provinces, as well as data from the Central Bank 

for 2018, were used in this study. In addition, the information gathered concerns 30 provinces of the 

country, with the exception of North Khorasan province (due to the unavailability of 2018 data). The 

principal component analysis method has been applied to determine each province's index of education, 

economy, and development. The PCA calculated by Chen and Woo (2010) and Bin (2015), which was 

used to calculate the development index in the regions of China, was the basis for the method employed 

in this research. This methodology begins by estimating the economy index and the education index 

separately before combining the two to produce the composite index of development. As a result, the 

current study will be conducted in two different ways. In the first case, each province's economic and 

educational indices are estimated separately. In the second case, two-stage PCA was used to create a 

two dimensional index of development. 

Findings and discussion: Eleven indicators have been used in the education sector, including teacher-

student ratio, actual coverage of elementary school, actual coverage of first secondary school, actual 

coverage of second secondary school, rate of promotion of the first course of secondary school, rate of 

promotion of the second course of secondary school, ratio of professors and associate professors to all 

teachers, the ratio of professors to total teachers, the ratio of professional doctoral students to total 

students, the ratio of specialized doctoral students to total students, and the ratio of instructors to 

technical and professional centers. In the second part, eleven indicators have been used to estimate the 

economic index of each province, including: GDP per capita, average annual income of an urban 

household, average annual income of a rural household, the inverse of the unemployment rate, the 

inverse of the urban Gini coefficient, the inverse of the rural Gini coefficient, the inverse of changes in 

the urban consumer price index, the inverse of the changes in the rural consumer price index, the 

business environment index, the penetration coefficient of production insurance and per capita bank 

deposits based on economic theories and studies. After calculating the index of education and economy, 

the two dimensional index of development has been estimated with the PCA method. 

Based on the results obtained from this study with the PCA method, the provinces of the country can 

be divided into four levels based on the two dimensional index of development. The first level includes 
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the provinces of Alborz, Tehran, Mazandaran, Yazd, Isfahan and Fars. The second level includes the 

provinces of Gilan, Bushehr, Semnan, Qom, East Azerbaijan, Zanjan and Qazvin. Kohgiluyeh and 

Boyer Ahmad, Kerman, Chaharmahal and Bakhtiari, Markazi, Ardabil, Hormozgan, Ilam, Khuzestan, 

and Razavi Khorasan are situated on the third level, while the provinces of  Kermanshah, South 

Khorasan, Hamedan, Golestan, Kurdistan, West Azerbaijan, Lorestan, and Sistan and Baluchistan are 

situated on the fourth level and are atthe lowest level of development.This stratification can help the 

decision makers of the country to use a balanced development policy sensitive to the location, to help 

both the rich provinces and the less developed provinces and cause development, social cohesion and 

political stability in the country. 

Conclusion: Many inequalities have human capital as their root cause. So, if education improves, 

maybe some other fields like health and culture will also see improvements. The research's results 

suggest that the provinces close to the nation's center have better indicators than other regions, 

especially the border regions, in both the education and economy sectors. As a result, it can be said that 

the research's findings are in line with the reality of the country. The provinces of the country's state of 

development in terms of education are not properly coordinated with social justice. 

Keywords: Inequality, Education Index, Economic Index, Two dimensional Index of Development. 
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 چکیده

س یکیآموزش  :مقدمه سا سعه  یاز ارکان ا شور کیتو سوب م ک س یمح ستر د به افرا یشود. امروزه د

آموزش  نیب یاارتباط متقابل و چرخه نیاست. همچن هایاز نابرابر یاریبس جادیدر ا یآموزش، عامل مهم

 وردپژوهش برآ نی. هدف اردیدو بعد قرار گ نیا یپژوهش بر رو نیو اقتصااااد باعد شاااده، تا تمرکز در ا

 است. یاساس یهامؤلفه لیهر استان با روش تحل یآموزش، اقتصاد و توسعه دو بعد یهاشاخص

و  یو فن یعال ،یشااخص مرتب  آآموزش عموم 11در گام اول شااخص آموزش با اساتفاده از  روش کار:

ستگیاحرفه س  آزمون بارتلت تأآن ی( که همب ست آمده و نابرابرشده، به دییها تو ش یهاید در  یآموز

س 30 شور برر ستان ک ست. در مرحله دوم، با به یا صادشا 11 یریکارگشده ا شان یخص اقت دهند که ن

شاخص اقتصاد برآورد و به تجز یاقتصاد تیضعو ست،  در بعد اقتصاد  ینابرابر لیو تحل هیمناطق کشور ا

ست. مجموع شده ا سال شده یپژوهش که از روش دادگان گردآور نیا یهاداده ۀپرداخته  اند، مربوط به 

 .باشدیم 1397

توسعه در  یشاخص دو بعد نیباالتر یاستان البرز و تهران دارا دو دهدیپژوهش نشان م یهاافتهی نتایج:

توسعه در کشور رنج  ینابرابر نیشتریشاخص از ب نیترنییو بلوچستان با پا ستانیکشور بوده و استان س

 .بردیم

ساس ماتر نتیجه گیری: ستگ سیبر ا ستگ نیب یهمب صاد همب صد 75 یدو بعد آموزش و اقت وجود  یدر

ستان جهینت وانتیدارد. لذا م ش ییهاگرفت در کل، ا شاخص آموز صاد ن یبهتر یکه  رتبه  زیدارند در اقت

 دارند. یباالتر

 .توسعه یشاخص آموزش، شاخص اقتصاد، شاخص دو بعد ،نابرابری کلیدی: واژگان
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 مقدمه

های بخش عظیمی از منابع در قالب بودجههرسااااله 

صرف آموزش میدولتی و هزینه صی  شخ شود. این های 

دارای اهمیت اساات که هم ابزاری مهم  جهت آن ازبخش 

برای توسااعه بوده و هم یکی از اهداف توسااعه محسااوب 

ی هاتیفعالشااود. در کشااورهای مختلس، اسااتقرار و می

و مسااتمر تبدیل های آموزشاای به یک جریان عادی نظام

گذاری در نیروی انسانی و نقش شده است. اهمیت سرمایه

محوری آن در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، 

صادی را از دهه  شی از متون اقت میالدی تاکنون  1960بخ

ست آمتوسلی و آهنچیان  (. 1394به خود اختصاص داده ا

 ای، یک مساائله اساااساایامروزه اختالف اقتصااادی منطقه

مناطق عمدتاً شااهری رشااد اقتصااادی  کهیطوربهاساات، 

باالتری نساابت به مناطق روسااتایی و دوردساات دارند. در 

زمینه بررسااای عواملی که باعد اختالف اقتصاااادی این 

. ردیقرار گها شاااود باید در دساااتور کار دولتمناطق می

 آموزش ی،امنطقهی هاینابرابردۀ کنننییازجمله عوامل تع

باتن و  کندیم فایا مهمی در این مورد شنقاسااات که  آ

ریزی در های اخیر در ایران، برنامه(. در ساااال2018هیپ 

مورد آموزش عمومی بر مبنای اهداف سااند تحول بنیادین 

در آموزش و پرورش صااورت گرفته اساات. سااند تحول در 

ایران، شاااامل اهداف و راهکارهای آموزشااای اسااات. از 

س  و ت سند، ب أمین عدالت در برخورداری راهکارهای این 

که تمامی طوریهای آموزش عمومی اسااات، بهاز فرصااات

مناطق کشااور درنظر گرفته شااوند. همچنین تخصاایص 

منااابع، تربیاات نیروی انسااااانی کااارآمااد، جلوگیری از 

یل دانشترک مادی و معنوی از تحصااا یت  آموزان و حما

ها در مناطق محروم و مرزی باید در اولویت قرار گیرد آن

عالی انقالب فرهنگی  (. از طرفی آموزش 1390آشاااورای 

ی مهم نظام آموزشاای هارساااختیزیکی از  عنوانبهعالی 

کشاااور، نقش مهمی در تربیاات نیروی متخصاااص در 

ئه خدمات زمینه های مختلس دارد. همچنین پژوهش و ارا

ناوری از وظایس دیگر تخصاااصااای در حوزه های علم و ف

هایی که از نظام آموزشی یتها به موازات حمااوست. دولت

مل می بهبه ع طال ند، م ظامآور ها در گران اصااالی این ن

نیز هستند  هاآندادهای خصوص ارتقای کیفیت برای برون

ی نظام آموزشی، به ترسیم اثربخشمنظور و در این راستا، به

مان هتآر ظامهایی برای این گیریها و تعیین ج هاا ن

های مرکز آمار داده ررسااای(. ب1396آعبادی  اندپرداخته

تا  1390های دهد در فاصااله زمانی سااالایران نشااان می

و یک هزار نفر  صاادیو ساادر مجموع، چهار میلیون  1395

درصد این  50اند. بر اساس این آمار جا شدهدر کشور جابه

ستانانتقال جمعیت، به  صورت هاا ی برخوردار از امکانات 

جام عات ان ته اسااات. طبق مطال ته، ضاااعس گرف های گرف

های سنگین مهاجرت آموزشی در یک منطقه، باعد جریان

شاااود و درنتیجه اختالف در سااارمایه ای میبین منطقه

کان انساااانی مناطق را باعد خواهد شاااد آفاگیان و مک

(. همچنین از دیگر عواماال تااأثیرگااذار بر انتقااال 2009

های اقتصاااادی از قبیل تولید جمعیت در ایران، شااااخص

(. بنابراین با 1394الص داخلی و بیکاری اساات آمتقی ناخ

توان گفت آموزش و اقتصااااد به توجه به مطالب فوق می

دلیل رابطۀ نزدیک به هم، از جمله عواملی  هساااتند که 

قهمی نابرابری منط ند در  یت مؤثر توان قال جمع ای و انت

های آموزشی و اقتصادی در باشند. لذا اینکه سطح نابرابری

ها و موضوعات مورد های ایران چقدر است، از پرسشاستان

ساس، از اهداف این پژوهش،  بحد در کشور است. بر این ا

های آموزش و اقتصاااد در مناطق کشااور برآورد شاااخص

است؛ همچنین با روشی نوآورانه شاخص دو بعدی توسعه، 

سال برای داده ست. از دیگر  1397های  شده ا ستخراج  ا

عه نساابت به سااایر پشژوهش ها آبین های این مطالویژگی

شاااخص و نیز  11های هر بعد به ( افزایش شاااخص2015

اساااتفاده از متهیرهایی اسااات که تصاااویر روشااانی از 

های آموزشااای و اقتصاااادی در کشاااور را نشاااان نابرابری

برد توان پیدهند. بنابراین با انجام پژوهش حاضااار میمی

شاااخص  های به لحاظ آموزشاای و اقتصااادیچه اسااتان

تر قرار های پایینهای در رتبهباالتری دارند و چه اساااتان

ستانکار به تصمیمگیرند. اینمی های گیران در شناسایی ا

کم برخوردار کمااک خواهااد کرد. همچنین بااا بهبود 
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توان از های آموزشی و اقتصادی  در این مناطق میشاخص

 انتقال جمعیت در کشور جلوگیری کرد.

ی مختلفی دارد و به متهیر مورد بررسی و نابرابری معان

اساس دیدگاه  برنیز عامل به وجود آورنده آن وابسته است. 

صادی می شد اقت شود. این جدید، نابرابری باعد کاهش ر

دیدگاه، چهار عامل را در کاهش نرخ رشااد اقتصااادی مؤثر 

ست می سی به آموزش ا ستر داند؛ عامل اول، نابرابری در د

زا، فقیر بر اساااس الگوهای رشااد درونکه در کشااورهای 

سانی و  سرمایه ان شد خواهد  تاًینهاسبب کاهش  کاهش ر

شااد. عامل دوم، مالیات اساات که برای کاهش نابرابری و 

شود، با افزایش توزیع مجدد درآمد، در جوامع پیشنهاد می

مالیات، انگیزه کارآفرینی کم شاااده و سااارانجام رشاااد 

بد. عاملاقتصاااادی کاهش می ساااوم، افزایش روحیه  یا

سبب بیرانت ست که  سی و تنشخواری ا سیا های ثباتی 

شود. ۀ آن رشد اقتصادی متوقس میجینت درداخلی شده و 

عامل چهارم، نظریه فشار بزرگ است، بر اساس این نظریه 

ست و چون  ضای بزرگ داخلی ا شدن، تقا صنعتی  الزمۀ 

؛ رو هسااتیمبا کاهش تقاضااا روبه عمالًنابرابری وجود دارد، 

بنابراین فشار بزرگ ناشی از کاهش تقاضا، توسعه اقتصادی 

سنودان و وین را کاهش می سی 2005دهد آا (. آخرین برر

جامع در مورد نابرابری به کتاب ساارمایه در قرن بیساات و 

گردد. بر اساااس دیدگاه یکم نوشااتۀ توماس پیکتی بر می

د. گروه اول، پیکتی، دو دسااته عوامل بر نابرابری تأثیر دارن

نابرابری  عد همگرایی و بهبود  با که  ند  عواملی هسااات

گذاری در آموزش و فناوری شااوند که شااامل ساارمایهمی

تولید اسااات و دساااته دوم، نیروهایی هساااتند که باعد 

شدید نابرابری می شامل ثروت و ارث واگرایی و ت شوند که 

شی از ثروت می شد آپیکتی نا توان گفت (. لذا می2014با

ست. یک عامل شأ برخی از نابرابریمن سانی ا سرمایه ان ها 

ست. از  سی افراد به آموزش ا ستر مهم در ایجاد نابرابری، د

نابرابری آموزشااای  یت،  هاد تعلیم و ترب یدایش ن تدای پ اب

، نظریه افتهیتوسااعهاما در کشااورهای ؛ مطرح بوده اساات

برابری آموزشاای ریشااه در تفکرات راولز دارد. بر اساااس 

های آموزشی سه اصل برابری ه او، در زمینه سیستمدیدگا

ها به ترتیب زیر وجود دارند: فراهم کردن تسهیالت فرصت

آموزشااای برای تمام افراد واجد شااارای ، آمادگی حداقل 

میزان آموزش برای هر فرد، فراهم کردن امکااانااات و 

هااای محروم آپیری زمااانااه و تاادارکااات ویژه برای گروه

اساااس مبانی نظری اقتصاااد آموزش،  (. بر1399همکاران 

طه خهبین آموزش و پرورش و اقتصااااد، راب یا ای چر ای 

متقابل وجود دارد بنابراین هم آموزش بر اقتصاد تأثیر دارد 

و هم اقتصاد بر آموزش مؤثر است. در این صورت، اگر نظام 

آموزشاای بتواند به توسااعه اقتصااادی کمک کند، اقتصاااد 

سعه شرو و کامل خواهد نیز باعد  افتهیتو شد آموزش پی ر

میااان  هرچنااد(. 1394شااااد آمتوسااالی و آهنچیااان 

به بهگذاری در آموزش سااارمایه ثا نامرئی و  م یه  سااارما

سرمایه مرئی ارتباط متقابل  مثابه بهگذاری تولیدی سرمایه

کدام در کشاااورهای  به هر  وجود دارد ولی اولویت دادن 

ساخروپولوس ست،  ( اعتقاد 1994آ مختلس باهم متفاوت ا

 افتهیتوسعهدر کشورهای کمتر  دهیدآموزشدارد نیروهای 

توانند جذب کشااورهای پیشاارفته شااوند و بر اساااس می

مسااتمر راه  طوربهمرکز همیشااه و  –های پیرامون نظریه

یابند، لذا لزومی ندارد خود را به سااوی مراکز صاانعتی می

سرمایه صنعتی  شرفته  شورهای پی شتری که ک گذاری بی

(، 2016روی آموزش انجام دهند. بر اساس دیدگاه لینگل آ

های اقتصااادی و آموزشاای مناطق و شااهرها باعد موفقیت

گردد، رشد پایدار مناطق، با حفظ استانداردهای زندگی می

بیکاری در ساااطح داوطلبانه خواهد بود و به  کهیطوربه

هد کرد. در بررسااای مک خوا فاه ک جاد ر نابرابری ای های 

، تمرکز تاریخی محققان بر ساااه معیار درآمد، اقتصاااادی

ای های منطقهثروت و مصاارف بوده اساات. امروزه نابرابری

شتهال، تولید، تنها به موارد باال محدود نمی شود بلکه به ا

آموزش، بهداشاات و ریره نیز گسااترش یافته اساات. کولم 

رساامی تجزیه و  طوربه( اولین شااخصاای بود که 1997آ

نابرابری  یل  عدچتحل مدل ندب یک  ی را مطرح کرد. او 

دالتون را ارائه داد  -متهیره از اصااال پیگوچند افتهیمیتعم

( برای اجزای مختلس 1999که بعدها توساا  بورگیگنون آ

( 2005رفاه گساااترش پیدا کرد. بر اسااااس دیدگاه لگو آ
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ی با اساااتفاده از یک بعدتکی مانند چندبعدهای تحلیل

و توساا  یک رویکرد آیند می به دسااتاصاال موضااوعی 

( 2010) شاااوند. چن و وومساااتقیم موردی اساااتفاده می

ای های اساااساای دو مرحلهاعتقاد دارند روش تحلیل مؤلفه

که طوریهای چندبعدی بساایار کارآمد اساات؛ بهدر تحلیل

توان یک شاااخص ترکیبی مناسااب بر اساااس چند بعد می

شده توس  چن  ساس کار انجام  ستخراج کرد. بین  بر ا و ا

 -2010( مطالعه خود را انجام داد. او طی دوره آ2010وو آ

( با اسااتفاده از شاااخص ترکیبی جدید توسااعه، به 1998

سیر تحوالت نابرابری در مناطق چین پرداخت. او  سی  برر

در پنج بعد اقتصاااد کالن، علم و فناوری، محی  زیساات، 

سانی و امکانات عمومی پژوهش خود را با روش  سرمایه ان

ی انجام داد. نتایج ادومرحلههای اسااااسااای مؤلفه تحلیل

ی روند نابرابری رشد در سازمتعادلۀ دهند نشانبررسی او 

ست آبین  (. ایمامارینو و همکاران  در 2015مناطق چین ا

اند. ای در اروپا را بررسی کردهپژوهش خود نابرابری منطقه

یدی ای به تهداعتقاد دارند واگرایی اقتصااادی منطقه هاآن

برای پیشرفت اقتصادی، انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی 

ست شده ا شنهاد می؛ در اروپا تبدیل  دهند که بنابراین پی

اسااتفاده از ساایاساات توسااعه متوازن حساااس به مکان، 

تواند هم به کشااورهای قوی و هم به کشااورهای کمتر می

(. 2019اروپا کمک کند آایمامارینو و همکاران  افتهیتوسعه

ی شاااامل چندبعدهای نس و لوگو به مطالعه نابرابریدیکا

آموزش، سااالمت و مخارج در کشااور روساایه برای دوره 

در بررساای خود از توابع  هاآن( پرداختند. 1995 -2003آ

 هاآنسااانجش اجتماعی اساااتفاده کردند. نتایج پژوهش 

روند  موردنظردهد نابرابری آموزشاای طی دوره نشااان می

نابرابری بهداشااتی افزایش  کهیدرحال، ثابتی داشااته باًیتقر

ته اسااات  ند متهیری داشااا نابرابری درآمدی رو ته و  یاف

 (.2009آدیکانس و لوگو 

 

 مواد و روش ها

پژوهش حاضااار از نوع پشژوهش ها کاربردی اسااات و 

ست. برای گردآوری داده شده ا ستفاده  ها از روش دادگان ا

ستفاده از آخرین داده آمار ایران  های مرکزاین پژوهش با ا

های آماری و نشااریه جایگاه اقتصااادی، شااامل سااالنامه

های بانک مرکزی ها و نیز دادهاجتماعی و فرهنگی اسااتان

های انجام گرفته اساات؛ همچنین داده 1397برای سااال 

شده مربوط به جمع شور به 30آوری  ستان ک ستان ا جز ا

خراساااان شااامالی آبدلیل دردساااترس نبودن اطالعات 

است. برای محاسبه شاخص آموزش، اقتصاد و  (1397سال

های اساسی بهره ی هر استان از روش تحلیل مؤلفهتوسعه

گرفته شااده اساات. روش کار در این پژوهش، بر اساااس 

PCA و بین 2010محاساابه شااده توساا  چن و وو آ )

( بوده که در محاساابه شاااخص توسااعه در مناطق 2015آ

ش ابتدا شاخص چین استفاده شده است. بر اساس این رو

صاد  شاخص اقت شود و جداگانه برآورد می طوربهآموزش و 

آید. لذا پژوهش می به دستسشس شاخص ترکیبی توسعه 

حاضر در دو مرحله انجام خواهد شد. در مرحله اول برآورد 

جداگانه  طوربهشاخص آموزش و شاخص اقتصاد هر استان 

 بعدی دوانجام می گیرد. در مرحلهدوم به تشکیل شاخص 

ی پرداخته خواهد ادومرحلهPCA توسااعه با اسااتفاده از 

صلی، روش تحلیل مؤلفه سی شد. از کاربردهای ا سا های ا

کی از اوق یاروش فسازی است. در حوزه اقتصاد، شاخص

اگر در هر است. ی جبر خطایج کاربرد اااااانت نیترباارزش

متهیر وجود داشااته باشااد، ارلب درک و  nمجموعه داده، 

ست. روش چندبعدضایی شهود ف شوار ا ها داده PCAی د

را از فضاااایی با بعد باال به فضاااایی با بعد پایین انتقال 

های اسااااسااای، متهیرهای دهد. در روش تحلیل مؤلفهمی

ضای  سته، به یک مجموعه  چندحالتهموجود در یک ف همب

سته خالصه خواهند از مؤلفه هر یک  شد کههای ریر همب

یب خطی ا هاآناز  ند. ز متهیرهای اصااالی میترک باشااا

ساسی میرا مؤلفه آمده دستبههای مؤلفه گویند که های ا

از بردارهای ویژه ماتریس کوواریانس یا ماتریس همبستگی 

 PCAخالصه کاربرد روش  طوربهآیند. اصلی به دست می

عبارت اسااات از کاهش تعداد متهیرها و یافتن سااااختار 

بندی متهیرها یقت دساااتهارتباطی بین متهیرها که در حق

سنجی از  صاد صلی کاربرد این روش در اقت ست. مزیت ا ا
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مدلبین بردن هم طهبهها خطی در  یاد  واسااا عداد ز ت

مدل می های مؤثر در  فهمتهیر عداد مؤل های باشااااد. ت

در هر مدل با تعداد متهیرهایی که مورد  شااادهاساااتخراج

مبررسااای قرار می تدا  ند بود. اب ند، برابر خواه اتریس گیر

همبساااتگی بین متهیرها تشاااکیل خواهد شاااد ساااشس 

متهیرهایی که با بقیه همبساااتگی ندارند، حذف شاااده و 

با  ند شاااد. همچنین  جایگزین خواه های دیگری  متهیر

ستگی برای مجموعه  ضیه همب ستفاده از آزمون بارتلت فر ا

 ها بررسی خواهد شد. داده

خص جموعااه شااااا م گر   PX  =صاااورتبااههااا ا

) p,x,...3,x2,x1x( باشد که در آنP ها بیانگر تعداد متهیر

ست، آنگاه شاخص ترکیبی ا ساختن  شان iPC در   دهندن

iترکیب خطی از  صااورتبهین مؤلفۀ اصاالی اساات که آم

باشاااد. اولین مؤلفه اسااااسااای، ترکیب خطی متهیرها می

این متهیرهای مدل است که بیشترین واریانس را دارد، بنابر

ه، دارا خواهد بود. دومین مؤلف بیشترین توضیح دهندگی را

فه اول،  با مؤل که  ترکیب خطی دیگری از متهیرهاسااات 

ول متعامد بوده و دارای بیشاااترین واریانس بعد از مؤلفه ا

های دیگر قدرت توضااایح اسااات. به همین ترتیب مؤلفه

فت دهندگی یا هد  کاهش خوا (. 2010وو،  وچن آشاااان 

شا سبی  س  اهمیت ن شاخص ترکیبی تو ها خصسرانجام 

 شود. ساخته می

 

 یافته ها

در این پژوهش برای برآورد شااااخص آموزشااای هر 

آموزان، کارکنان از دانش آمدهدسااتبههای اسااتان، از داده

علمی، امکانات  ئتیهآموزشااای، دانشاااجویان، اعضاااای 

شگاه شی دان شت و آزاد( و مراکز فنی و آموز ها آعلوم، بهدا

های مورد دادهای اساااتفاده شاااده اسااات. مجموعه حرفه

ستفاده در این پژوهش، مربوط به  شد و می 1397سال ا با

شاخصرفته کاربهمتهیرهای  ساس  ست که در ، بر ا های ا

ای اسااتفاده محاساابه شاااخص چندبعدی توسااعه منطقه

شاااخص شااامل: نساابت  11در بخش آموزش از  شااود.می

، پوشااش واقعی ابتدایی، پوشااش واقعی آموزدانشمعلم به 

سطه  سطه دوم، نرخ ارتقا دوره متو شش واقعی متو اول، پو

ستاد و  اول متوسطه، نرخ ارتقا دوره دوم متوسطه، نسبت ا

دانشیار به کل آموزشگران، نسبت استاد به کل آموزشگران، 

ی به کل دانشااجویان، احرفهنساابت دانشااجویان دکترای 

شجویان و  شجویان دکترای تخصصی به کل دان سبت دان ن

سبت مربی به مر ست. احرفهاکز فنی و ن شده ا ستفاده  ی ا

 هاآنابتدا به دلیل اینکه متهیرها واحدهای متفاوتی دارند 

کنیم. اولین گام برای اساااتفاده از روش را اساااتاندارد می

های اساسی، انجام آزمون بارتلت برای بررسی تحلیل مؤلفه

همبساااتگی بین متهیرها اسااات. نتیجه این آزمون که با 

برای متهیرهای شاااخص آموزش SPSS26  افزارنرمکمک 

دار اساات و بوده که معنی 322/320 دساات آمده، مقداربه

باشااد و فرضاایه ۀ ارتباط قوی بین متهیرها میدهندنشااان

صاافر که بیانگر عدم وجود همبسااتگی، برای این مجموعه 

ست، رد میداده ساس میها ا توان با کاهش شود. بر این ا

شااااخص ترکیبی  PCAوش تعداد متهیرها بر اسااااس ر

ها توان با وارد کردن دادهآموزش را استخراج کرد. حال می

به برآورد شاااخص آموزش پرداخت.  Stata14 افزارنرمدر 

های اساسی در نتایج حاصل از استفادۀ روش تحلیل مؤلفه

فهنشاااان می 1جدول  عداد مؤل هد ت های اسااااسااای د

است. همچنین برابر تعداد متهیرهای آموزشی  آمدهدستبه

 41مؤلفه اول دارای بیشااترین واریانس اساات و در حدود 

دهد. در ادامه، ها را توضااایح میدرصاااد از پراکندگی داده

 23های دوم و سوم به ترتیب دارای توضیح دهندگی مؤلفه

درصاااد  77، درمجموعباشاااند. بنابراین درصاااد می 13و 

ند. این شوها توس  این سه مؤلفه بازگو میپراکندگی داده

ستند بنابراین  شتر از یک ه سه عامل دارای مقادیر ویژه بی

شان بهتر از عوامل دیگر می صلی متهیرها را ن توانند روند ا

دهند. این انتخاب بر اسااااس قاعده کایزر صاااورت گرفته 

است. سرانجام شاخص آموزش با استفاده از این سه عامل 

ن شاااخص آید. نتایج ایدساات میها بهو اهمیت نساابی آن

 نشان داده شده است. 2برای هر استان در جدول 
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ها )آموزش(. مقادیر ویژه و واریانس مؤلفه1جدول   

Table 1. Eigenvalues and variance of components (Education) 

 

 

 ن هااستامقادیر برآورد شاخص آموزش . 2دول ج

Table 2. Estimation values of education index of provinces 

 شاخص استان رتبه شاخص استان رتبه

 - 15/0 زنجان 16 34/2 تهران 1

 - 22/0 خراسان جنوبی 17 3/2 البرز 2

 - 27/0 همدان 18 59/1 اصفهان 3

 - 33/0 نشاهکرما 19 17/1 مازندران 4

 - 36/0 یمرکز 20 15/1 زدی 5

 - 46/0 نیقزو 21 15/1 یشرق جانیآذربا 6

 - 52/0 لیاردب 22 1/1 فارس 7

 - 52/0 بوشهر 23 78/0 سمنان 8

 - 66/0 هرمزگان 24 73/0 النیگ 9

 - 86/0 خوزستان 25 6/0 یاریبخت و چهارمحال 10

 - 87/0 کردستان 26 04/0 قم 11

 - 93/0 لرستان 27 - 03/0 المیا 12

 - 1/1 گلستان 28 - 05/0 کرمان 13

 - 2/1 آذربایجان غربی 29 - 12/0 خراسان رضوی 14

 - 18/4 سیستان و بلوچستان 30 - 13/0 کهگیلویه و بویر احمد 15

 

 ای برآورد شاخص اقتصادی هر استاندر بخش دوم، بر

از یازده شااااخص، شاااامل: سااارانه تولید ناخالص داخلی، 

نه خانوار شهری، متوس  درآمد ساالنه متوس  درآمد ساال

خانوار روساااتایی، معکوس نرخ بیکاری، معکوس ضاااریب 

جینی شاهری، معکوس ضاریب جینی روساتایی، معکوس 

شااهری، معکوس  کنندهمصاارفتهییرات شاااخص قیمت 

شاخص قیمت  صرفتهییرات  شاخص  کنندهم ستایی،  رو

محی  کسااب و کار، ضااریب نفوم بیمه تولیدی و ساارانه 

های اقتصااادی و مطالعات ه بانکی بر اساااس تئوریسااشرد

ست.انجام شده ا ستفاده  همچنین مالک انتخاب   گرفته، ا

شاخص ستفاده از  صادی، ا ست که در متهیرهای اقت های ا

اسااتفاده  ایمحاساابه شاااخص چندبعدی توسااعه منطقه

   شود.می

Cumulative Proportion Difference Eigenvalue Component 
4056/0 4056/0 94916/1 46173/4 1 

6340/0 2284/0 07608/1 51257/2 2 

7646/0 1306/0 463284/0 43649/1 3 

8531/0 0885/0 300102/0 973201/0 4 

9143/0 0612/0 235711/0 673099/0 5 

9540/0 0398/0 171859/0 437388/0 6 

9782/0 0241/0 137338/0 265529/0 7 

9898/0 0117/0 048807/0 128191/0 8 

9971/0 0072/0 0534496/0 0793841/0 9 

9994/0 0024/0 0194449/0 0259345/0 10 

1 0006/0 0 00648956/0 11 
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بر اسااااس نتیجه آزمون بارتلت که مشاااخص کننده 

ت، ارتباط قوی بین متهیرهای همبسااتگی بین متهیرهاساا

 069/142 شااود. مقدار این آماره برابراقتصااادی تأیید می

صفر که بیانگر عدم وجود  ضیه  ست. لذا فر ست آمده ا بد

ستگی، برای این مجموعه داده ست، رد میهمب شود. بر ها

توان با کاهش تعداد متهیرها بر اساس روش این اساس می

PCA تخراج کرد. نتایج شاااخص ترکیبی اقتصاااد را اساا

صل از روش تحلیل مؤلفه سی که در خروجی حا سا های ا

دهد تعداد آمده،  نشاااان می به دسااات Stata14افزارنرم

های اسااااسااای برآوردشاااده برابر تعداد متهیرهای مؤلفه

اقتصاااادی اسااات. همچنین مؤلفه اول دارای بیشاااترین 

ها را درصد از پراکندگی داده 30واریانس است و در حدود 

ی دوم، ساااوم و هامؤلفهدهد. در ادامه نتایج، توضااایح می

ندگی یب دارای توضااایح ده به ترت هارم   10 و 17/18 چ

صد می شند. بنابراین در صد پراکندگی  75 درمجموعبا در

س  این چهار مؤلفه بازگو میداده شود. لذا این چهار ها تو

عامل دارای مقادیر ویژه بیشتر از یک هستند بنابراین بهتر 

توانند روند اصلی متهیرها را نشان دهند. ز عوامل دیگر میا

و  ساارانجام شاااخص اقتصاااد با اسااتفاده از این چهار عامل

آید. نتایج این شاخص برای دست میبه هااهمیت نسبی آن

 نشان داده شده است. 3هر استان در جدول 

 

 هااستانمقادیر برآورد شاخص اقتصاد . 3دول ج

Table 3. Estimation values of the economic index of the provinces  

 رتبه استان شاخص رتبه استان شاخص

 1 البرز 51/1 16 لیاردب 01/0

 2 تهران 36/1 17 یمرکز 03/0

 3 بوشهر 36/1 18 کرمان 07/0

 4 مازندران 29/1 19 یشرق جانیآذربا 17/0

 5 زدی 07/1 20 المیا 51/0

 6 قم 63/0 21 یرضو خراسان 52/0

 7 النیگ 59/0 22 کرمانشاه 55/0

 8 نیقزو 56/0 23 یاریبخت و چهارمحال 61/0

 9 فارس 54/0 24 گلستان 66/0

 10 اصفهان 49/0 25 یغرب جانیآذربا 67/0

 11 زنجان 40/0 26 کردستان 88/0

 12 احمد ریبو و هیلویکهگ 23/0 27 یجنوب خراسان 03/1

 13 سمنان 14/0 28 همدان 07/1

 14 خوزستان 04/0 29 لرستان 20/1

 15 هرمزگان 01/0 30 بلوچستان و ستانیس 24/2

 

توسعه، ابتدا دو شاخص  دو بعدیبرای برآورد شاخص 

به جداگانه محاسبه شده است.  طوربهآموزش و اقتصاد 

اینکه وجود تعداد متهیرهای بیشتر در یک بعد، باعد  لیدل

همیت آن بعد خواهد شد، تعداد متهیرها را افزایش وزن و ا

ایم. در گام برای هر دو شاخص برابر و یکسان در نظر گرفته

تشخیص همبستگی بین دو  منظوربهدوم، آزمون بارتلت 

و رد  بعد انجام شد که بیانگر ارتباط قوی بین دو شاخص

. مقدار این آماره است عدم وجود همبستگی(صفر آفرضیه 

توان با بنابراین می دست آمده است.به 22.133برابر 

ی، از دو بعد آموزش و اقتصاد، ادومرحله PCAاستفاده از 

شاخص توسعه را استخراج کرد. قبل از انجام تحلیل 

 . نتایجشوندیمهای اساسی، هر دو شاخص استاندارد مؤلفه

های اساسی نشان حاصل از استفاده روش تحلیل مؤلفه

برابر دو بعد  آمدهدستبهاساسی  دهد تعداد دو مؤلفهمی

. ضمن اینکه مؤلفه اول دارای آموزش و اقتصاد است

درصد پراکندگی  87بیشترین واریانس بوده و بیش از 
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بر اساس معیار کایزر عامل اول  دهد.ها را توضیح میداده

قدار ویژه بیشتر از یک است بنابراین بهتر از عامل دارای م

تواند روند اصلی دو بعد را نشان دهد. نتایج شاخص دیگر می

 آمده است. 4توسعه برای هر استان در جدول  دو بعدی

 

هاتوسعه استان یبرآورد شاخص دو بعد ری. مقاد4جدول   

Table 4. The Estimation values of the two dimensional index of the provinces development   

 رتبه استان شاخص رتبه استان شاخص

 1 البرز 54/2 16 یاریبخت و چهارمحال -15/0

 2 تهران 44/2 17 یمرکز -23/0

 3 مازندران 72/1 18 لیاردب -30/0

 4 زدی 53/1 19 هرمزگان -37/0

 5 اصفهان 31/1 20 المیا -43/0

 6 فارس 07/1 21 خوزستان -47/0

 7 النیگ 89/0 22 یرضو خراسان -49/0

 8 بوشهر 80/0 23 کرمانشاه -63/0

 9 سمنان 56/0 24 یجنوب خراسان -96/0

 10 قم 54/0 25 همدان -01/1

 11 یشرق جانیآذربا 53/0 26 گلستان -16/1

 12 زنجان 24/0 27 کردستان -21/1

 13 نیقزو 19/0 28 یغرب جانیآذربا -23/1

 14 احمد ریبو و هیلویکهگ 11/0 29 لرستان -50/1

 15 کرمان -09/0 30 بلوچستان و ستانیس -21/4

 

 بحث

دو ، آمده 2جدول  درکه  پژوهشهای یافتهبر اساس 

 2.3و  2.34های ترتیب با شاخصاستان تهران و البرز به

دارای بهترین وضعیت آموزشی در کشور هستند و تفاوت 

های بعدی به رتبهها دارند. استان ای با سایرقابل مالحضه

اصفهان، مازندران، یزد، آمربایجان شرقی و فارس  یهااستان

دادی نسبت در شاخص درون اگرچه هااستانتعلق دارد. این 

 هااستانمعلم به شاگرد، وضعیت بهتری نسبت به سایر 

نیروهای کیفی و  یریکارگبهاند با ندارند ولی توانسته

های نوین تدریس و گسترش بخش اده از روشاستف، باتجربه

خصوصی در آموزش عمومی، باعد بهبود نرخ ارتقا آموزشی 

در بخش آموزش ها آن شوند.خود و پوشش واقعی تحصیل 

و همچنین توسعه مجرب از اساتید گیری هم با بهرهعالی 

اند به سرمایه انسانی های تخصصی و پزشکی توانستهرشته

های ضمن اینکه با گسترش آموزش .باالتری دست یابند

مینه را برای آموزش زاند موفق شده ،ایفنی و حرفه

بیانگر این است که  پژوهشنتایج  محور فراهم آورند.مهارت

کردستان، لرستان، گلستان، آمربایجان رربی و  یهااستان

دارای کمترین شاخص آموزش سیستان و بلوچستان 

مرزی دارای  یهاستانادهد برآوردها نشان می هستند.

بیشترین نابرابری آموزشی هستند. نرخ ترک تحصیل باال، 

نرخ ارتقا پایین در بخش آموزش عمومی و کمبود امکانات 

شود. بخشی از گیری دیده میچشم طوربهدر بخش عالی 

تواند ناشی از عدم تحصیل دختران و زنان این موارد می

ابرابری آموزشی به طبقات فرودست جامعه باشد. بیشترین ن

تعلق  -4.18استان سیستان و بلوچستان با شاخص 

دارد و الزم  هااستانای با سایر که تفاوت قابل توجه گیردمی

ای داشته گیران به این استان نگاه ویژهتصمیماست که 

 باشند.

 های اقتصادیاز شاخص آمدهدستبهاساس نتایج  بر

ن به ترتیب با برآورد های البرز و تهرا، استان(3آجدول 

اقتصادی در کشور  باالترین شاخصدارای  1.36و  1.51

توزیع کمک  هکه استان البرز توانسته ب هرچند. هستند

 (مناطق شهری و روستاییآتر درآمد، نرخ تورم کمتر عادالنه
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نسبت شاخص بهتری  ،و نیز بهبود وضعیت مناطق روستایی

قرار دارد  ن بوشهراستادر رتبه سوم  کسب کند.به تهران 

درآمد سرانه باالی خود در این جایگاه قرار  لیبه دل که

های های بعدی به ترتیب به استانرتبهگرفته است. 

مازندران، یزد، قم، گیالن، قزوین، فارس، اصفهان و زنجان 

های موفق اقتصادی این از جمله شاخصتعلق دارد. 

و روستایی،  ، افزایش سطح درآمد در مناطق شهریهااستان

کاهش نرخ بیکاری و تورم، گسترش صنعت بیمه تولیدی، 

و بهبود فضای کسب و کار در این  اندازپسافزایش نرخ 

که نزدیکی به مرکز کشور نیز به  هرچندمناطق است. 

گروه بعدی شامل  کمک کرده است. هااستانتوسعه این 

کهگیلویه و بویر احمد، سمنان، خوزستان،  یهااستان

، ایالم زگان، اردبیل، مرکزی، کرمان، آمربایجان شرقیهرم

در کل اگرچه سطح  هااستاناین  است. و خراسان رضوی

درآمد و کاهش تورم  توزیعولی در  ددرآمد قابل قبولی دارن

گروه در مناطق شهری و روستایی موفقیت چندانی ندارند.

کرمانشاه،  یهااستانبه ترتیب  ،آخر به لحاظ اقتصادی

و بختیاری، گلستان، آمربایجان رربی، کردستان،  محالچهار

خراسان جنوبی، همدان، لرستان و سیستان هستند. این 

سطح ها وضعیت مناسبی ندارند. در اکثر شاخص هااستان

ورم و بیکاری باال، درآمد پایین، توزیع نامناسب درآمد، نرخ ت

 هایپایین از ویژگی اندازپسکار و نرخ ووضعیت بد کسب

 یهااستاندهد نتایج نشان میهمچنین  است. هااستاناین 

در میان برند. مرزی از بیشترین نابرابری اقتصادی رنج می

 صبا شاخاستان سیستان و بلوچستان  ،مناطق کشور

 .دارای بدترین وضعیت اقتصادی است -2.24

از این مطالعه با روش  آمدهدستبهنتایج  بر اساس

PCA های استان آمده است، 4ر جدول که د یادومرحله

توسعه به چهار  دو بعدیتوان بر اساس شاخص کشور را می

البرز، تهران، های سطح تقسیم کرد. سطح اول شامل استان

باشد. سطح دوم شامل مازندران، یزد، اصفهان و فارس می

بوشهر، سمنان، قم، آمربایجان شرقی، گیالن، های استان

های کهگیلویه و سطح سوم استانزنجان و قزوین است. در 

بویر احمد، کرمان، چهارمحال و بختیاری، مرکزی، اردبیل، 

 گیرندهرمزگان، ایالم، خوزستان و خراسان رضوی قرار می

های کرمانشاه، خراسان جنوبی، و در سطح چهارم استان

همدان، گلستان، کردستان، آمربایجان رربی، لرستان و 

 ترین سطح توسعه قرار دارند.ینسیستان و بلوچستان با پای

گیران کشور کمک کند تواند به تصمیماین سطح بندی می

تا با استفاده از یک سیاست توسعه متوازن حساس به مکان، 

کمتر  هایاستانو هم به  های برخورداراستانهم به  بتوانند

توسعه، انسجام اجتماعی و  سبب و دنکمک کن افتهیتوسعه

 ور شوند.در کش ثبات سیاسی

 

 گیرییجه نت

توان امید داشت اگر آموزش بهبود یابد می کهیطوربه

مانند بهداشت و فرهنگ نیز وضعیت بهتری ها سایر بخش

بین  ،بر اساس مبانی نظری اقتصاد آموزشداشته باشند. 

توسعه  دارد. ای وجودای چرخهاقتصاد و آموزش رابطه

سرمایه  ؛شودآموزش به بهبود سرمایه انسانی منجر می

باعد افزایش  ،های رشدانسانی بر اساس مبانی نظری مدل

افزایش تولید به رشد اقتصادی  ؛شودکمی و کیفی تولید می

با  شود ومیاقتصادی باعد بهبود رفاه  و رشد شدهمنجر 

طور که مانه یابد.افزایش رفاه، آموزش نیز توسعه می

 (2020آگاسیستی و برتولتی آ ات انجام گرفته توس مطالع

تأثیر آموزش  به ( 1393و همکاران آ هوشمندو همچنین 

 ،پژوهشهای بر اساس یافته. ندکید داشتأبر رشد اقتصادی ت

های نزدیک به مرکز استان ،در هر دو بعد آموزش و اقتصاد

 ،ق کشورهای بهتری نسبت به دیگر مناطدارای شاخص

توان گفت نتایج لذا می .خصوص مناطق مرزی هستندبه

وضعیت  .با واقعیات موجود در کشور مطابقت دارد پژوهش

هماهنگی  ،های کشور از لحاظ آموزشیتوسعه استان

 پژوهشکه در طورهمان ؛با عدالت اجتماعی نداردمناسبی 

 .دست آمده بود ( نیز به1396پور و حاتمی آ ساسان

توسعه اقتصادی همانند مطالعه  شاخص نظر از نینهمچ

بین  در های اقتصادی( شکاف1389ضرابی و شاهیوندی آ

ی در یهاتفاوت که  هرچند ،شودهای ایران دیده میتاناس

مطالعه حاضر نسبت به  شژوهش هاپ، در این هارتبه استان
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نسبت به سایر  پژوهشاز نقاط قوت این دارد.  وجود

نگاه جامع  :دتوان به موارد زیر اشاره کری میمطالعات داخل

انتخاب  ؛به شاخص آموزش بر اساس نیاز و تقاضای جامعه 

های آموزش آعمومی( بر اساس اهداف سند تحول شاخص

بنیادین در جهت گسترش و تأمین همه جانبه عدالت 

در بحد تکنیکی، استفاده از روش تحلیل  ؛آموزشی

های آموزش، ه شاخصمحاسب برایهای اساسی مؤلفه

این روش از مفیدترین که  است دو بعدیاقتصاد و توسعه 

در پایان  .باشدمیسازی کاربردهای جبرخطی در شاخص

اولین شود. توصیه می پژوهشپیشنهادت زیر بر اساس این 

ی که رتبه یهاگام برای بهبود وضعیت آموزش در استان

ر اساس آموزشی پایینی دارند گسترش عدالت آموزشی ب

باشد؛ لذا الزم است نحوه پرداخت سند تحول بنیادین می

پرداخت  فحقوق و دستمزد در کشور اصالح شود و اختال

کرده ای باشد تا باعد ماندگاری نیروهای تحصیلگونهبه

شود جهت بهبود ثانیا پیشنهاد می طق شود.ابومی در من

ز کیفیت آموزش و تأمین نیروی کار  مورد نیاز صنعت، ا

روش دوگانه آموزشی که در آن آموزش با کار در محی  

در بخش اقتصاد،  شود، بهره گرفته شود.واقعی ترکیب می

پیشنهاد های اقتصاد محلی آبانک اطالعات بومی( تهیه داده

حمایت از کسب و کارهای کوچک و شود همچنین می

در مورد  تواند در اولویت قرار گیرد.می مشارل خانگی

اقتصادی با محوریت صادرات  ریزیی مرزی، برنامههااستان

گسترش همچنین  .شودو مزیت نسبی منطقه توصیه می

تواند به بهبود ضریب می مالیات و توزیع مجدد درآمددامنۀ 

 جینی در مناطق کشور کمک کند.
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