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   چکیده
 و آمـوزش  ینـواح  یـافتگی  توسـعه  ینسـب  سطح بنديرتبه و يریگ اندازه ،قیتحق نیا از هدف

 یبررس روش و يکاربرد ،قیتحق نیا .است یآموزش شاخص 34 به توجه با لیاردب استان پرورش
 آمـار  از اسـتفاده  و ياسـناد  روش قیـ طر از پـژوهش  نیا هايداده .باشد می یلیتحل -یفیتوص آن
 پـرورش  و آمـوزش  بـه  مربـوط  يآمار يوهایآرش نیهمچن و یاستان و يکشور يآمار يها نامهسال

 چند گیري تصمیم مدل از یآموزش توسعه میزان نظر از نواحی بندي رتبه براي .است آمده بدست
 آمـوزش  ینواح یآموزش یافتگی توسعه میزان بررسی براي .است دهیگرد استفاده VIKOR ارهیمع
 وزن یآنتروپ و یزوج سهیمقا روش از یقیتلف با بررسی مورد يها شاخص ،لیاردب استان پرورش و

 يبارگـذار  کـور یو مـدل  چـارچوب  در یوزنـ  شده استاندارد يها شاخص صورت به و شده دهی
 در .دیـ آ بدسـت  یبررس مورد يها شاخص تناسب به ینواح از کی هر بنديرتبه و درجه تا شدند
 طیمح در لیاردب استان یآموزش گانه-نوزده ینواح یینها بندي سطح يها ارزش کردن وارد با ادامه

Arc GIS، يهـا  یافتـه  .اسـت  شـده  اقدام استان یآموزش نواحی برخورداري سطوح نقشه هیته به 
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 رتبه در رستم خورش هیناح و لیاردب 1هیناح ،2هیناح یآموزش ینواح که است آن يایگو پژوهش
 جهینت .دارند قرار هفدهم تا نوزدهم رتبه در ریه و وزاصالند ،ارشق یآموزش ینواح و سوم تا اول

 بـه  مبـرم  ازیـ ن و شـود  مـی  مشـاهده  يدیشـد  ينـابرابر  لیـ اردب اسـتان  یآموزش ینواح نیب که نیا
   .دارد وجود ها برابرينا نیا کاهش جهت ریزي برنامه
  
   :کلیدي هاي واژه

  VIKOR ،لیاردب استان ،پرورش و آموزش ،یافتگی توسعه ،بندي سطح
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  مقدمه
 اقتصادي توسعه کننده تعیین عوامل و اصلی هايپایه از یکی عنوان به دیرباز از آموزش

 و تکنولـوژیکی  يهـا  پیشـرفت  کـه  ،اخیـر  يها سال طی اما .است شده شناخته اجتماعی و
 را آنهـا  بـین  روابـط  و سـاخته  دگرگون را جهان اقتصادي يها نظام ،تولید نوین يها روش
 به و ابداع ،حقیقت در .است یافته يتر مهم نقش توسعه فرآیند در آموزش ،است داده تغییر

 بـه  که است کاري نیروي به متکی ،تولید جدید يها روش و نوین هايتکنولوژي کارگیري
 گـذاري سـرمایه  ضرورت امر این .باشد انعطاف داراي فکري نظر از و دیده آموزش خوبی
 است کافی امر این اهمیت در .)2 :1377 ،اسماعیلی(.دهد می نشان را آموزشی امر در بیشتر
 ،مـدیر  هـزار  130 و میلیـون  یک به نزدیک ایران پرورش و آموزش نظام در که شود گفته

 میلیـون  13 حـدود  پـرورش  و آمـوزش  امور ،کارمندان سایر و معلم ،مربی ،مشاور ،معاون
 هـزار  14 بـر  بـالغ  ايبودجـه  و گرفتـه  برعهده آموزشی واحد هزار 114 در را آموز دانش

   .)2 :1390 ،الف صافی(شود می هزینه راه این در تومان میلیارد
 و ها هدف شناخت مستلزم که این بر عالوه ،آموزشی مراکز بودن مؤثر و کارکردن شیوه

 يها روش ،درسی يها برنامه ،معلمان و انآموز دانش يها ویژگی ،پرورش و آموزش اصول
 بلکـه  ،اسـت  تحصـیلی  هـاي دوره از یـک  هـر  بر حاکم سیاستهاي و پرورشی و آموزشی
 و امکانـات  ،منـابع  تخصـیص  در عـدالت  رعایـت  و تعادل حفظ و ایجاد نیازمند همچنین

   .است نیز آموزشی مختلف مناطق و نواحی در تسهیالت
 و قشرها ،ها گروه میان در آموزشی و فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادي يها برابرينا مطالعه

 و ضـروري  کارهـاي  از یکـی  کشـور  یـک  در سیاسی تقسیمات یا و جغرافیایی مناطق نیز
 اجتمـاعی  عـدالت  و اقتصـادي  رشد تأمین جهت در اصالحات و ریزي برنامه براي اي پایه

 اسـاس  را تسـهیالت  و امکانـات  متـوازن  توزیـع  بایسـتی  ریزانبرنامه ،راستا این در .است
   .)53 :1375 ،دهند(سارکی قرار خود ریزي برنامه

 فرهنگی و سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادي مطالعات در اخیر دهۀ چند در آن ابعاد و توسعه
 و یکـدیگر  از جوامع کننده تفکیک عامل یک عنوان به کشورها فرهنگ در و داشته کاربرد

 در نـابرابري  کاهش .)488 :1391 ،وهمکاران توکلی (منظريشود می مطرح جوانب همۀ از
 اساسـی  معیارهـاي  ینتـر  مهـم  از کیی ،جامعه امکانات و  آوردها دست ،منابع از منديبهره
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 نیـز  را متعـادل  توزیع ،جهات همه در رشد بر عالوه توسعه مفهوم .رود می شمار هب توسعه
 توجـه  مورد اصل پنج پایدار توسعه در .)117 :1385 ،قائدرحمتی و تقوایی(گیرد می بر در

 و آگـاهی  عمده بخش که )73 :1379 ،زاده نقی(است دانش و آگاهی آنها از یکی که است
 توسـعه  ناپـذیر  تفکیـک  جـزو  را آمـوزش  اگـر  همچنـین  .گیرد می جاي آموزش در دانش

 خـواهیم  درك بهتر را آموزشی يها برابرينا پیامدهاي وخامت ،بدانیم اجتماعی -اقتصادي
   .بود خواهد اقتصادي يها برابرينا اثرات از ناگوارتر بسا چه که کرد

 آمـوزش  از يبرخوردار مفهوم به را پرورش و آموزش از يبرخوردار حق مردم امروزه
ـ  و باشد برخوردار یمطلوب تیفیک از که دانند یم یپرورش و  لحـاظ  از یکسـ  هـر  نیهمچن
 .)145 :1380 ،سرخ لیباشد(اسماع داشته يمساو قیتوف امکان و فرصت ،آموزش شرفتیپ

 ،نژاد ،جنسیت لحاظ از افراد بین تبعیض کاهش یا حذف ،جلوگیري برابر فرصت از منظور
 Bennett, 2001: 27) ،(Both باشد می اجتماعی طبقه ،زبانی ،سنی ،جسمانی وضعیت

& Yeandle. 
 يهـا  تفاوت سازي برابر اصلی ي وسیله عنوان به آموزش ،سوسیالیستی نگرش یک در

 در افراد همه که گردد می محقق زمانی آموزشی يها فرصت برابري .شود می دیده اجتماعی
 و امکانـات  شیپخشـا  نحوه .(Leinonen, 2000: 13)باشند برابر آموزش به یابی دست

 بـه  نسـبت  مختلـف  منـاطق  در یآموزشـ  مختلـف  يها شاخص یقیتطب یسبرر با خدمات
 را ییایـ جغراف مختلـف  يها محدوده تیوضع ندتوان می ها شاخص .شود می روشن گریهمد

ـ اولو و کـرده  بنـدي  رده تنگناها و امکانات نظر از را آنها و داده نشان یقیتطب دگاهید از  تی
   .)55 :1382 ،نسترن(بخشند
 بـه  عنایـت  بـا  و پذیرفتـه  صـورت  گذشته يها سال طی که وسیعی تالشهاي وجود با
 و بـوده  رشـد  به رو همواره استان این در باسوادي درصد ،پیشین يها سال آماري هاي داده
 ،اردبیل استان در سواد سطح هنوز موجود آمار آخرین طبق حال این با ،داشته صعودي سیر

 مسـکن  و نفـوس  عمـومی  سرشماري نتایج با مطابق .است تر پائین کشوري میانگین از 5%
 و بوده %81 حدودا اردبیل استان در باالتر و ساله 6 جمعیت در باسوادي درصد 1390 سال
 بـوده  %6/74 ،1390 سال در و %5/73 حدود ،1385 سال در استان زنان بین در درصد این

 همچنـین  .دهد می نشان را %81 کشور زنان باسوادي درصد که است حالی در این و است
 یـا  و باشـد  مـی  19 رتبۀ کشور يها استان بین در1390 سال سراسري کنکور در استان رتبه
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 و اسـتان  آموزشـی  نواحی ورزشی و پرورشی ،آموزشی فضاهاي سرانه وضعیت به نگاهی
 از و کمبودهـا  و هـا  نارسائی شدن نمایان باعث ،استانداردها و کشوري سرانه با آن مقایسه
   .گردد می پیش از بیشتر توجهات و ها گذاريسرمایه بندي اولویت لزوم طرفی
 ،مختلـف  هـاي  محـدوده  هـاي  توانـایی  و امکانـات  ،ها شاخص بررسی با ترتیب بدین  

 آموزشی يها فرصت و تسهیالت ،امکانات از آموزشی ناحیه هر برخورداري میزان توان می
 و گذاري سرمایه و توجه يها اولویت ،کمبودها و ها نارسائی شناسایی با تا کرد مشخص را

 تـا  ،شـود  مشـخص  همـدیگر  از اردبیل استان پرورش و آموزش نواحی تفکیک به توسعه
 عـدالت  توسـعه  نهایـت  در و گیـر  تصمیم مسؤوالن سازي تصمیم در مهم گامی بتوان شاید

 و محروم نقاط در پرورش و آموزش گسترش و تعمیم که است بدیهی .برداشت اجتماعی
 ارتقاي در نهایت در و کرد خواهد فراهم را فرهنگی تکاپوي و حرکت زمینه ،امکانات فاقد

 آنکه بر مشروط .گذاشت خواهد جاي بر را مثبتی اثرات افراد تفکر و بینش ،فرهنگ سطح
 رفع جهت در اصولی هاي ریزي برنامه و منطقی تصمیمات اتخاذ با استان آموزشی مسؤوالن

 ي گانهنوزده نواحی بین دارد ضرورت اینرو از .بردارند گام آموزشی يها برابرينا کاهش یا
 پذیرد صورت بندي سطح ،آموزشی یافتگی توسعه لحاظ از اردبیل استان پرورش و آموزش

 راهبردهـایی  ارایـه  و اصـولی  ریزي برنامه جهت ،هستند بیشتري توجه نیازمند که نواحی تا
   .گردند مشخص ،اجرایی و صحیح
 عنـاوین  سلسـله  در تـوان  می را حاضر قیتحق فاهدا ،الذکرفوق مباحث به توجه با   

ـ اردب اسـتان  یآموزش ینواح یافتگی توسعه بندي سطح )1 :کرد خالصه ذیل  سـه یمقا )2 ؛لی
 يبـرا  ریـزي  برنامـه  يبنـد تیاولو )3؛یافتگی توسعه سطوح لحاظ از استان یآموزش ینواح

   .لاردبی استان پرورش و آموزش گانههنوزد مناطق
 مختلـف  سـطوح  در مانـده  عقـب  منـاطق  شناسـایی  و اي منطقـه  يها برابرينا زمینه در

 که است گرفته صورت مختلف يها نگرش با متعددي يها پژوهش و تحقیقات ،جغرافیایی
 و فرهنگـی  سـطح  بـه  بـوده  دسـترس  در مطالعات که جایی تا است شده سعی جا این در

 جغرافیـایی  مختلـف  منـاطق  بنـدي  رده براي اقتصادي و زیربنایی سطوح کنار در آموزشی
 ایــن از یکــی در .شــود آورده مطالعــات ایــن نتــایج و اهــداف از اي خالصــه و پرداختــه
 بررســی بــه عــاملی و اي خوشــه تحلیــل يهــا روش از اســتفاده بــا الحســن ،هــا پــژوهش
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 کشـور  ،نظر مورد ترکیبی شاخص اساس بر و پرداخته غنا کشور در اي منطقه يها برابرينا
 ,AL-Hassan)اسـت  شـده  بندي طبقه محروم و محروم نیمه ،برخوردار منطقه سه به غنا

2007) 
 و اقتصـادي  ،اجتمـاعی  عوامـل  بررسـی  بـا  همکارانش و 1آرتور نلسون 1994 سال در

 30 دوره یـک  در پورتلنـد  و آتالنتـا  شـهرهاي  اي ناحیه توسعه در ها دولت نقش و تاریخی
 منطقـه  در اقتصـادي  يهـا  گذاري سرمایه میزان بیشترین که وجودي با گیرند می نتیجه ساله

 باعث آنچه و شده برخوردار بیشتري اقتصادي رونق از پورتلند شهر ،گرفت صورت آتالنتا
 توسـعه  ریـزي  برنامـه  در همـاهنگی  و مدیریت مسأله شده ناحیه این شهري حیات تجدید
 .(Arthur, 1994)است دیگر هاي شهر به نسبت شهر این اي ناحیه

 بـه  امیـد  شـاخص  سـه  از اسـتفاده  با گزارشی در متحد ملل سازمان .م 1991 سال در
 قـرار  بررسی مورد را کشورها یافتگی توسعه  درجه ،سرانه درآمد و باسوادي درصد ،زندگی

 توسعه لحاظ از آسیایی و مرکزي و جنوبی آمریکاي ،آفریقایی کشورهاي از بسیاري که  داد
 بیـان  اقتصـادي  رشـد  را کشورها آن پیشرفت  الزمه که داشتند قرار پایینی سطح در انسانی
   .(UNDP, 1991)کردند

 شاخص 103 در را مازندران استان يها شهرستان یافتگی توسعه درجه )1374(برزویان
 و بحـث  مـورد  عـددي  تاکسـونومی  مـدل  از استفاده با ،...و فرهنگی و اقتصادي ،اجتماعی

 1365 تـا  1355 يهـا  سال طی که دهد می نشان ایشان پژوهشی يها یافته .داد قرار بررسی
 محـروم  يها شهرستان بهبودي درصد و داشته افزایش استان سطح در یافتگی توسعه شدت
 نـواحی  هـاي  دوگانگی از فاصله این در که طوري به بوده برخوردار يها شهرستان از بیشتر

  .است شده کاسته نیز

 و سیستان استان روستایی نواحی یافتگی توسعه درجه )1379(همکارانش و زاده ابراهیم
 بررسی مورد عددي تاکسونومی روش از استفاده با گروه 5 در شاخص 35 در را بلوچستان

 روسـتاهاي  طبقـه  در منطقه روستاهاي اغلب که بود آن از حاکی ها یافته نتایج .اندداده قرار
 برخـوردار  توسـعه  از استان روستاهاي درصد 14 تنها .اند داشته قرار محروم نیمه و محروم

                                                
1. Arthur.C Nelson 
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 توزیع عدم و ايمنطقه تعادل عدم بیانگر ،نیز بخش و شهرستانی بین توسعه شکاف و بوده
   .بود منطقه در امکانات یکنواخت

 سـنجش  مـورد  شاخص 38 در یافتگی توسعه لحاظ از را ایران نواحی )1382(موسوي
 ضـریب  و انسانی توسعه ترکیبی شاخص ،عاملی تحلیل يها روش از استفاده با و قرارداده

 .اسـت  کـرده  بندي رتبه توسعه مختلف يها شاخص اساس بر را مختلف مناطق ،پراکندگی
 يها برابرينا با ایران در اي ناحیه يها برابرينا که است نتیجه این از حاکی ایشان يها یافته

 غرب ،جنوب به شمال امتداد در کشور کلی سیماي در که يطور به .است همراه جغرافیایی
 برخـورداري  در فاحشـی  اخـتالف  ،پیرامون به مرکز و شرق جنوب به غرب شمال ،شرق به

  .خورد می چشم به ها سکونتگاه استقرار و فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادي امکانات از نواحی

 توسـعه  يهـا  شـاخص  تحلیـل  بـه  )1385(رحمتـی  و تقوایی دیگري مشابه تحقیق در
 توسـعه  سـطوح  دادن نشـان  و عـاملی  تحلیل روش از استفاده با کشور يها استان فرهنگی

 دو بـه  بررسـی  روش .انـد  کـرده  اقدام فرهنگی امکانات و فضاها منديبهره نظر از ها استان
 حاصـل  نتایج .است عمومی)(هاتغییرم کل مقایسه و موردي)(يتغییرم تک مقایسه صورت

 امکانـات  و فضاها از منديبهره نظر از کشور يها استان بین که است آن بیانگر پژوهش از
 بسـیار  استان تنها عنوان به تهران استان بین این در .دارد وجود چشمگیري تفاوت فرهنگی

 و سیسـتان  ،سـمنان  ،زنجـان  ،بختیاري و چهارمحال ،بوشهر ،ایالم يها استان و یافته توسعه
 بسـیار  يهـا  اسـتان  عنوان به هرمزگان و گلستان ،بویراحمد و کهکیلویه ،قزوین ،بلوچستان

   .اندشده شناخته محروم
ــاحی و نســترن  يهــا شــاخص نظــر از را گلســتان اســتان يهــا شهرســتان )1388(فت

 بـراي  مطالعـه  ایـن  در .اند نموده بندي سطح عاملی تحلیل روش از استفاده با یافتگی توسعه
 مربـوط  اطالعات و آمار آخرین از استفاده با استان يها شهرستان در توسعه ابعاد شناسایی

 و صـنعت  ،اقتصـادي  ،جمعیتـی  شـاخص  9 قالب در گوناگون شاخص 38 ،1385 سال به
 11 میـان  در و درمـانی  و بهداشتی ،کالبدي ،فرهنگی ،آموزشی ،زیربنایی ،کشاورزي ،معدن

 ارزیـابی  عـاملی  تحلیل مدل از گیري بهره با آن نتایج و گرفته قرار مطالعه مورد ،شهرستان
 در خـدمات  و امکانـات  هماهنـگ  توزیع عدم دهنده نشان آمده دست به نتایج .است شده

  .باشد می استان این يها شهرستان
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 بنـدي  سطح به تاپسیس تکنیک از استفاده با 1389 در همکاران و زیاري پژوهشی مقاله
 نتـایج  .پردازدمی رضوي خراسان استان يها شهرستان میان موجود نابرابري میزان تعیین و

 ،رضـوي  خراسـان  اسـتان  فضایی ساختار بر حاکم الگوي دهد می نشان پژوهش يها یافته
 -سیاسـی  مرکزیت دلیل به مشهد شهر اساس همین بر و است پیرامونی -مرکز الگوي تابع

 بـوده  یـافتگی  توسـعه  میـزان  لحاظ به نخست رتبه داراي ،منطقه رشد قطب عنوان به اداري
  .است

 توسـعه  يهـا  شـاخص  پراکنـدگی  تحلیـل  منظـور  بـه  نیز )1389(شاهیوندي و ضرابی
 کـرده  استفاده عاملی تحلیل روش با اقتصادي شاخص 25 از کشور يها استان در اقتصادي

 از ایـران  يهـا  اسـتان  بین بسیاري اختالف که دهد می نشان پژوهش از حاصل نتایج .است
 و اصـفهان  ،تهـران  يهـا  اسـتان  که طوري به دارد وجود اقتصادي یافتگی توسعه درجه نظر

 کـه  انـد  گرفتـه  توجهی قابل فاصله کشور يها استان دیگر از و یافته توسعه رضوي خراسان
  .است شده ایران يها استان بین در اقتصادي شکاف یک ایجاد باعث ،وضعیت این

 در عـاملی  تحلیل کاربرد " عنوان تحت اي مقاله در )1389(ثانی اسکندري و زاده ابراهیم
 تطبیقـی  بررسی به ایران در اي منطقه -شهري نیافتگی توسعه و توسعه فضایی الگوي تبیین

  .اند پرداخته1385 و 1375 يها سال طی ایران يها شهرستان کلیه یافتگی توسعه سطوح

 بنـدي رتبـه  و یـافتگی  توسعه زمینه در که تحقیقاتی سوابق و پیشینه  خالصه به توجه با
-یک و توسعه مختلف ابعاد اساس بر آنها بیشتر که است آشکار و واضح شد آورده مناطق

 مـوارد  تنها و است پذیرفته صورت مناطق یافتگی توسعه ترکیبی و کلی يها شاخص سري
 و انـد  پرداختـه  فرهنگی یافتگی توسعه مثل مناطق یافتگی توسعه بعدي تک بررسی به اندکی

 هـم  بـا  هـا  شهرسـتان  نهایتـا  یا و یکدیگر با ها استان بندي سطح و مقایسه به نیز موارد این
 یـافتگی  توسعه بندي سطح و مقایسه و بررسی  مسأله به مقاله این در که حالی در .اند پرداخته

 شـده  پرداختـه  اسـتان  یـک  هـاي  بخش و ناحیه ي محدوده در همآن آموزشی جهت از تنها
 جـزو  مقالـه  ایـن  چون کرد مشاهده بعد آن در نیز را حاضر مقاله نوآوري توان می و است

 ،ژرفـانگر  صـورت  بـه  آموزشی یافتگی توسعه بندي سطح در که است هایی پژوهش معدود
 در کـه  جدیـد  گاهـا  و آموزشـی  يهـا  شـاخص  حجـم  ایـن  از استفاده با تفصیلی و عمیق
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 از یکی(١ویکور روش از غیره و -هوشمند مدارس درصد مثل-نشده آورده قبلی تحقیقات
 آن در نـواحی  بنـدي  سـطح  جهـت  شاخصـه)  چنـد  و معیاره چند گیري تصمیم يها روش

   .است شده استفاده

 تحقیق آماري جامعه و شناسیروش

 و اسـت  همراه يکاربرد رویکرد با قیتحق نیا ،قیتحق هايگزاره و موضوع به توجه با
 را یکمـ  و یلیتحل -یفیتوص رویکردهاي از اي مایه درون یبررس روش و تیماه لحاظ از
ـ اردب استان پرورش و آموزش گانهنوزده نواحی تحقیق این يآمار جامعه .گیرد می بر در  لی

 کل مساحت درصد )097/1(،مربع لومتریک 17800 به بیقر یمساحت با لیاردب استان .است
 27 ،شهرسـتان  10 يدارا 1390 آمـار  اسـاس  بـر  و دارد قرار رانیا یغرب شمال در ،کشور
 اسـتان  پـرورش  و آمـوزش  .)1390 ،رانیا آمار مرکز(باشد می دهستان 69 و شهر 24 ،بخش
 ادارات .اسـت  شده یسازمانده پرورش و آموزش یندگینما ای و هیناح ،اداره 19 در جمعا

ـ اردب پرورش  و  آموزش 2 و 1 هیناح شامل استان نیا پرورش و آموزش ینواح و  اداره ،لی
ـ  اداره ،آبـاد  پـارس  شهرستان ،شهر نیمشک شهرستان  یآموزشـ  منـاطق  و ،خلخـال  و یگرم

ـ ه ،نیسـرع  ،کـوثر  ،شـاهرود  ،رسـتم  خـورش  ،اصـالندوز  ،نینمـ  ،رین ،سوار لهیب  ،ارشـق  ،ری
   .)1 شماره نقشه(شود می )یشرق نیالهرود(مشک و انگوت ،قشالقدشت(جعفرآباد)

  
  آن یآموزش گانه نوزده ینواح و لیاردب استان تیموقع :1 شماره نقشه

                                                
1. Vikor (VlseKriterijumska optimizacija I Kompromisno Resenje) 
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 فضـاهاي  محور 4 در که است یآموزش شاخص 34 ،بر مشتمل یبررس مورد يها شاخص
 در .اسـت  شـده  بنـدي  گـروه  ،عملکـرد  و انآموز دانش ،انسانی نیروي ،پرورشی و آموزشی

 مـورد  محـور  هـر  ذیـل  در کـه  ییهـا  شاخص و گانه چهار محورهاي این 1 شماره جدول
   .است شده آورده ،است گرفته قرار استفاده

ــراي ــدوین ب ــتم ت ــا شــاخص سیس ــوزش در ه ــرورش و آم ــدا پ ــد ابت ــدف بای ــا ه  يه
 تـدوین  بـراي  مبنـایی  ،اهـداف  زیـرا  شود تعریف و گرفته قرار نظر مورد پرورش و آموزش
 ،نظـام  یـک  وجـودي  دلیـل  و سیستم یک حیات که داشت توجه باید و هستند ها شاخص

 سیستمی رویکرد از استفاده با و فوق مراتب به توجه با .است آن اهداف به بخشیدن تحقق
 بـرون  و فرآینـد  ،داد درون ي دسته سه در آموزشی نظام اصلی عناصر ،پرورش و آموزش در
   .)85 :1389 ،صافی(گردد می بندي طبقه داد

 حاضـر  مقالـه  در پـرورش  و آمـوزش  نظـام  کلـی  عناصر از بندي طبقه براي که طرحی
 کیفـی  و کمی هاي جنبه بیانگر که است ییها شاخص از دسته آن بر مبتنی ،پذیرفته صورت
 بـه  بیشـتر  عمل در ،اخیر دهه چند طی آموزشی ریزي برنامه که چرا .باشند توأما ،آموزشی

 سـري  یـک  داراي کـه  مـؤثر  و کارا آموزشی نظام یک که حالی در ،پرداخته کمی هاي جنبه
 توسـعه  بنیـادین  يهـا  برنامـه  قالب در آنها به نیل براي مصمم و صریح و مشخص اهداف

 اصـولی  تـدوین  و آموزشـی  دقیق و صحیح هاي  يگذار سیاست در توفیق جهت ،باشد می
 کنار در ،آموزش کیفیت و کمیت از تصویري نیازمند ،موجود شرایط واقعیت پایه بر اهداف

 الـذکر  فـوق  محـور  چهـار  در ،مقاله این در آموزشی نظام عناصر منظور بدین .باشد می هم
 ،محور چهار این از یک هر درباره آموزشی هاي نشانگر از اي مجموعه و اند شده بندي دسته

   .دهد می تشکیل را تحقیق این کار اساس که است شده تدوین و طراحی
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بندي  سطحهاي مورد استفاده در  : چهارچوب محورها و شاخص1جدول شماره 
 یافتگی نواحی آموزشی توسعه

 یانسان يروین محور ب) یپرورش و یآموزش يفضاها محور الف)

   ییابتدا دوره انآموز دانش به کالس نسبت
   ییراهنما دوره آموز دانش به کالس نسبت
   متوسطه دوره آموز دانش به کالس نسبت
  نفر  هزار 10هر يازا به ییابتدا مدرسه تعداد
  نفر هزار10هر يازا به ییراهنما مدرسه تعداد
  نفر هزار10هر يازا به متوسطه مدرسه تعداد
  انآموز دانش یپرورش يفضاها سرانه
  انآموز دانش یورزش يفضاها سرانه
  مدارس يها کتابخانه در کتاب سرانه
  هوشمند مدارس درصد

ــبت ــانون نس ــا ک ــ يه ــیترب -یفرهنگ ــه یت  ب
  انآموز دانش

 کـل  بـه  يادار و يدفتـر  ،یآموزشـ  کارکنـان  نسـبت 
  انآموز دانش
 و آمـوزش  يباال به سانسیل مدرك با کارکنان نسبت

   کارکنان کل به پرورش
 و آمــوزش يبــاال بــه ســانسیل زن کارکنــان نســبت
   کارکنان کل به پرورش
   ییابتدا مقطع در باالتر و سانسیل معلمان نسبت
   سانسیل يباال مدرك يدارا رانیدب درصد
   ییابتدا دوره انآموز دانش به معلمان نسبت
   ییراهنما دوره انآموز دانش به رانیدب نسبت
   متوسطه دوره انآموز دانش به رانیدب نسبت
  یدانشگاه شیپ انآموز دانش به رانیدب نسبت

 عملکرد محور د) آموزان دانش محور ج)

   تیجمع کل به آموزان دانش تعداد
   ییابتدا دوره در پسر به دختر آموز دانش نسبت

ــش نســبت ــوز دان ــر آم ــه دخت  دوره در پســر ب
   ییراهنما
   متوسطه دوره در پسر به دختر آموز دانش نسبت
  ییابتدا مختلط يها کالس انآموز دانش درصد
  ییراهنما مختلط يها کالس انآموز دانش درصد
  ییابتدا هیپا چند يها کالس انآموز دانش درصد

  ییابتدا انآموز دانش یقبول درصد
  ییراهنما انآموز دانش یقبول درصد
  متوسطه انآموز دانش یقبول درصد

  ییابتدا دوره انآموز دانش معدل)(نمرات نیانگیم
  ییراهنما دوره انآموز دانش معدل)(نمرات نیانگیم

  يسراسر کنکور نیقبول درصد
 )يکشور ای یاستان(برتر يها رتبه حائز معلمان تعداد

  سیتدر برتر يالگو جشنواره در
  اسنادي و اي کتابخانه مطالعات از نگارندگان بندي جمع :ماخذ

 مطالعـه  بـا  کـه  اسـت  شـده  اسـتفاده  ياسناد روش از اطالعات و ارآم يگردآور يبرا
 و یاسـتان  و يکشور يآمار يها سالنامه اطالعات و آمار از استفاده طور نیهم و يا کتابخانه

 دسـترس  در يهـا  کتابخانـه  و پرورش و آموزش و ياستاندار خصوصا یدولت يها زمانسا
 وزن ،آنهـا  يبنـد  گروه و ها شاخص عاتاطال و آمار آوري جمع از پس .است گرفته انجام

 شـده  لیتعـد  وزنصـورت   به یآنتروپ روش با قیتلف و یزوج سهیمقا قیطر از ها شاخص
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 بار به نیز یآموزش توسعه زانیم نظر از ینواح يبند رتبه و يگذار ارزش جهت .آمد بدست
 شاخصه چند يریگ میتصم کیتکن چهارچوب در وزنی شده استاندارد يها شاخص گذاري

VIKOR ادامـه  در .گیـرد  می قرار لیتحل و هیتجز مورد آمده بدست نتایج و شده پرداخته 
ـ اردب استان آموزشی گانهنوزده ینواح یینها بندي سطح اي رتبه يها ارزش کردن وارد با  لی

 پرداختـه  اسـتان  آموزشی نواحی یافتگی توسعه سطوح نقشه تهیه به ARC GIS طیمح در
   .شود می

 بندي سطح در VIKOR روش از عملیاتی استفاده به حاضر تحقیق در آنکه به توجه با
 آورده روش ایـن  از تريمبسوط تشریح ادامه در ،است شده پرداخته استان آموزشی نواحی
 VlseKriterijumska یصربســـتان نـــام از برگرفتـــه VIKOR کلمـــه .شـــود مـــی

optimizacija I Kompromisno Resenje ـ مع چنـد  يساز نهیبه« یمعن به  حـل  و ارهی
  2002 يها سال در و ارایه را روش نیا 1998 سال در تزنگ و کیکوویاپر .است » یسازش

ـ گ میتصم مسایل یتوافق ریزي برنامه بر یمبتن که روش نیا .دادند توسعه آنرا 2007 تا  يری
ـ مع چند ـ ارز مـورد  را ناسـازگار  و نامتناسـب  يارهـا یمع بـا  یمسـایل  ،اسـت  ارهی  قـرار  یابی
 دهیچیپ يها ستمیس ارهیمع چند يساز نهیبه يبرا Vikor روش .)87 :1389 ،یعطائ(دهد می

 تمرکـز  هـا  نـه یگز مجموعـه  کی از انتخاب و يبند دسته يرو روش نیا .است یافته توسعه
 يطـور  به ،کند می نییتع متضاد يارهایمع با مسأله کی يبرا را یسازش يها جواب و داشته

ـ  یینهـا  میتصم کی به یابیدست يبرا را رندگانیگ میتصم است قادر که ـ ام(دهـد  ياری  ،يری
 که است آل ایده جواب به موجه جواب ترین نزدیک سازشی جواب اینجا در .)171 :1389
 شـاخص  یـک  سازشـی  جـواب  ایـن  .گـردد  مـی  اطالق متقابل توافق یک به سازش کلمه
 ،اوپریکـوویچ (سـازد  مـی  مطرح را آل ایده جواب به نزدیکی اساس بر چندمعیاره بندي رتبه
   .)2007 ،ژنگ

 اسـاس  بر ها نهیگز یابیارز جهت مدل نیا در الزاما که است نیا در کوریو مدل تیمز
 استفاده خام يها داده از توان می بلکه ستین کارشناسان نظرات از استفاده به يازین ،ارهایمع

ـ تحل يهـا  روش با مدل نیا یاصل تفاوت نیا .کرد ـ  سلسـله  لی ـ تحل و یمراتب  يا شـبکه  لی
 در کـه  حـالی  در بود شده یطراح ها نهیگز و ارهایمع یزوج ساتیمقا اساس بر که باشد می

 بـه  نـه یگز هـر  بلکـه  گیـرد  مـی ن صورت ها نهیگز و ارهایمع نیب یزوج ساتیمقا مدل نیا
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 يها داده اساس بر دتوان می یابیارز نیا .شود می یابیارز اریمع هر اساس بر مستقل صورت
 هر ارزش و وزن نییتع مدل نیا یاصل هدف نیبنابرا .کارشناس نظر اساس بر ای باشد خام
   .است آنها يبند رتبه و نهیگز

ـ ا در که نستیا کوریو روش يایمزا از گرید یکی ـ ن روش نی  يافزارهـا  نـرم  بـه  يازی
 شـود  مـی  اسـتفاده  یاضیر يها فرمول از آن مراحل تمام که این به توجه با و ستین دهیچیپ

ـ ا ياجـرا  مراحـل  .کـرد  استفاده هدف شبردیپ يبرا اکسل افزار نرم از توان می  بـه  روش نی
   :باشد می ریز بیترت

   میتصم سیماتر لیتشک :اول مرحله
   میتصم سیماتر ياستانداردساز :دوم مرحله

    ها شاخص وزن بردار نییتع :سوم مرحله 
  اریمع هر يبرا موجود ریمقاد انیم از مقدار نیبدتر و نیبهتر نییتع :چهارم مرحله
   )R(تاسف مقدار و )S(يسودمند مقدار محاسبه :پنجم مرحله
  )Q مقدار(کوریو شاخص محاسبه :ششم مرحله
  R، S، Q ریمقاد اساس بر ها نهیگز يبند رتبه :هفتم مرحله

ـ ناح19 و )n(اریمع34 ،حاضر مقاله بندي سطح مسأله در آنکه به توجه با  وجـود  )m(هی
 لیذ مراحل ،روش نیا از استفاده با لیاردب استان یآموزش ینواح بندي سطح منظور به دارد

   .است شده دنبال را
 و یآموزشـ  ینـواح  تعـداد  ،ارهایمع تعداد به توجه با ؛میتصم سیماتر لیتشک :اول گام

 صـورت  بـه  میتصـم  سیماتر ،مختلف يارهایمع با ارتباط در یآموزش ینواح همه یابیارز
ـ ناح تیوضـع  صورت معرف xij آن در که شود می لیتشک ریز  ،… ،i(i=1، 2 یآموزشـ  هی

m( اریمع با رابطه در j(j=1، 2، …، n( باشد می.   
 مختلف ابعاد با ارهایمع شود می یسع ،ها داده ياستانداردساز با مرحله نیا در :دوم گام

   .شود می فیتعر ریز صورت به F سیماتر و شوند لیتبد بعد یب ییارهایمع به



  1392 پاییز و زمستان •چهارم شماره  •دوم سال  • مطالعات برنامه ریزي آموزشیفصلنامه دو  /50

  :ماتریس این در که

퐟퐢퐣 =
퐱퐢퐣

횺퐱퐢퐣
ퟐ  

 بایـد  هاوزن مجموع ؛شودمی تعیین صفت هر به یافته اختصاص )wj(هاوزن :سوم گام
≥ ≥1   .آید بدست زیر رابطه که باشد ايگونه به 퐰퐣0 1 و= ∑ 퐰퐣퐣  

  معیار؛ هر براي موجود مقادیر میان از مقدار بدترین و بهترین تعیین :چهارم گام
 بـه  و کـرده  تعیـین  هـا  گزینـه  همه میان در را یک هر بدترین و بهترین ،معیار هر براي

퐟퐣  ترتیب
   .شود می نامیده  퐟퐣 و∗

퐟퐣
∗ = 퐌퐚퐱 퐟퐢퐣 

퐟퐣 = 퐌퐢퐧 퐟퐢퐣                i= 1، 2، …، m       j= 1، 2، …، n  
퐟퐣 تمامی اگر   

 خواهـد  امتیـاز  بیشـترین  بـا  بهینـه  ترکیـب  یک شوندزده پیوند هم به ∗
 خواهـد  ایجاد منفی) آل ایده نقطه(امتیاز بدترین نیز 퐟퐣 مورد در و مثبت) آل ایده نقطه(داد
   .شد

  گزینه؛ هر براي )R(تاسف مقدار و )S(سودمندي مقدار محاسبه :پنجم گام
  :شوند می محاسبه زیر روابط به توجه با R و S مقادیر

퐒퐢 = 퐖퐣
퐟퐣

∗ − 퐟퐢퐣

퐟퐣
∗ − 퐟퐣

퐧

퐣 ퟏ

 

 
 شاخص مقدار ها گزینه از یک هر براي ؛)Q (مقدارکوریو شاخص محاسبه :ششم گام
   .آید می بدست زیر رابطه از ویکور

 
    퐒 = 퐌퐢퐧 퐒퐢      퐒∗ = 퐌퐚퐱 퐒퐢      퐑 = 퐌퐢퐧 퐑퐢     퐑∗ = 퐌퐚퐱 퐑퐢    
  دکنیم انیب را ام i نهیگز Vikor ارزش و بوده Vikor شاخص زین Qi رابطه نیا در
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 퐒퐢 퐒
퐒∗ 퐒

퐑퐢 و آل ایده حل از فاصله نرخ کننده بیان  퐑
퐑∗ 퐑

 حـل  از فاصله نرخ کننده بیان 
 .شـود  می انتخاب گیرنده تصمیم گروه توافق میزان به توجه با v پارامتر و است آل ضدایده

 آن مقـدار  آرا اکثریـت  بـا  توافـق  صورت در و5/0 از بیش آن مقدار ،باال توافق صورت در
 :1389 ،بود(عطـائی  خواهـد  5/0 از تـر  کـم  آن مقدار پایین توافق صورت در و5/0 مساوي

91(.   
  ؛Qi ریمقاد اساس بر ها نهیگز بندي رتبه :هفتم گام
 ها نهیگز ،قبل گام در شده محاسبه )Qi ریمقاد(کوریو شاخص اساس بر مرحله نیا در

   .شود می يریگ میتصم سپس و شده يبند رتبه و مرتب بزرگتر به تر کوچک از
 VIKOR روش از اسـتفاده  بـا  ابتـدا  ،حاضـر  مقالـه  در ،شـده  ادی مباحث به توجه با   
 انآموز دانش)3 یانسان يروی)ن2 یپرورش -یآموزش يفضاها )1 محور چهار در بندي سطح

 مجموع لحاظ به آموزشی یافتگی توسعه سطح تعیین آخر گام در و دهیگرد اقدام )عملکرد4
 .است شده پرداخته الذکر فوق چهارگانه يمحورها در استفاده مورد يها شاخص و ارهایمع
 از يبرخـوردار  و یآموزشـ  یـافتگی  توسعه سطح براساس استان یآموزش ینواح نهایت در

 طبقـه  ،یـافتگی  توسعه پنجگانه سطوح به ،حاضر قیتحق مطالعه مورد یآموزش يها شاخص
ـ نزد اول سـطح  بـه  ،نـواحی  قدر چه هر .اندشده يبند ـ ب شـوند  مـی  کی ـ مطلوب انگری  و تی

ـ نزد پـنجم  سـطح  بـه  ،ینـواح  قـدر  چـه  هر عکس بر و باشد می یحنوا یافتگی توسعه  کی
  .باشد می ینواح یآموزش تیمحروم انگریب شوند می

  تحقیق يها یافته
 از اسـتفاده  صرف و داشته ضرورت احتیاط جوانب رعایت ،کمی يها روش کاربرد در

 را امـر  ایـن  .باشـد  جامعـه  یـک  موجود واقعیات نمایانگر دتوان مین کمی مدل چند یا یک
 از دقیـق  تحلیـل  ارایـه  در کمـی  يهـا  روش ضعف جمله از عامل چندین از ناشی توان می

 يهـا  مـدل  در هاتغییرم کردن کمی امکان عدم ،آنها رفتار و انسانی اجتماعات موجود وضع
 جغرافیـاي  هـاي  واقعیـت  درك بـراي  میـدانی  مطالعـات  انجام حال عین در .دانست کمی

 :1385 ،رونیـزي  اکبریان ،بدري(است آوري الزام و ضروري امر انسانی اجتماعات رفتاري
6(.   



  1392 پاییز و زمستان •چهارم شماره  •دوم سال  • مطالعات برنامه ریزي آموزشیفصلنامه دو  /52

 -آموزشـی  فضـاهاي  يها شاخص گروه لحاظ به آموزشی نواحی بندي سطح ـ1ـ3
  پرورشی

 يهـا  شـاخص  گـروه  لحاظ به استان آموزشی نواحی بندي رتبه ،2 شماره جدول مطابق
 سـال  در آموزشـی  يهـا  شـاخص  آماري يها داده اساس بر و پرورشی -آموزشی فضاهاي

 را هـا  شـاخص  از گروه این آخر رتبه سرعین ناحیه و اول رتبه رستم خورش ناحیه ،1390
 فضـاي  يهـا  شـاخص  لحـاظ  به گرفته صورت هاي بررسی برابر همچنین .اند نموده کسب

 اردبیـل  2 ناحیه ،توسعه اول سطح در شاهرود و رستم خورش نواحی ،پرورشی -آموزشی
 گروه این محروم نواحی .دارند قرار توسعه چهارم سطح در اردبیل 1 ناحیه ،سوم سطح در
 و قشالقدشـت  ناحیـه  :از عبارتنـد  انـد گرفتـه  جاي توسعه پنجم سطح در که ها شاخص از

   .)2 شماره نقشه(سرعین
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 یپرورش - یآموزش يلحاظ شاخص فضاها به لیاستان اردب یآموزش یبندي نواح : رتبه2دول شماره ج
 شاخص

 Qویکور
 رتبه ناحیه

 شاخص

 Qویکور
 رتبه ناحیه

7242/0 0533/0 11 گرمی   1 رستم خورش 

7452/0 1026/0 12 الهرود   2 شاهرود 

7715/0 2530/0 13 اباد پارس   3 نیر 

7901/0 2805/0 14 1 ناحیه   4 سوار بیله 

8411/0 3641/0 15 اصالندوز   5 کوثر 

8558/0 5291/0 16 ارشق   6 خلخال 

8658/0 6278/0 17 انگوت   7 2 ناحیه 

9816/0 6796/0 18 قشالقدشت   8 مشکین 

9936/0 6896/0 19 سرعین   9 نمین 

   
6970/0  10 هیر 

  نگارندگان محاسبات :ماخذ

  انسانی نیروي يها شاخص گروه لحاظ به آموزشی نواحی بندي سطح -3-2
 در خلخال ناحیه ،انسانی نیروي يها شاخص لحاظ به ،گرفته صورت هايبررسی برابر

 سـوم  سـطح  در اردبیل 1 ناحیه و اردبیل 2 ناحیه و دوم رتبه در سرعین ،توسعه اول سطح
 جـاي  توسـعه  پـنجم  سطح در که ها شاخص از گروه این محروم نواحی .دارند قرار توسعه
 از گـروه  ایـن  بنديرتبه طور همین .)3 شماره نقشه(هیر و ارشق ناحیه :از عبارتند اندگرفته

 هیـر  و اول رتبه خلخال ناحیه ،جدول آن طبق و است آمده 3 شماره جدول در ها شاخص
 بـین  از کـه  اسـت  این ،است مشخص و واضح آنچه .اند کرده کسب را گروه این آخر رتبه

 گانـۀ  10 يها شهرستان مرکزي بخش که نواحی از عده آن ،استان آموزشی گانۀ 19 نواحی
 هاي بخش از قبل ،ها شاخص از گروه این در بندي رتبه در همگی ،شوند می شامل را استان

 و انگـوت  بخـش  از تـر  پـایین  اي رتبـه  در که ،گرمی از بغیر .اندگرفته جاي خود پیرامونی
 اسـتان  مرکز گانۀ دو نواحی .اندگرفته قرار اصالندوز بخش از تر پایین رتبه در که آباد پارس
 چهارم و سوم هاي رتبه در بترتیب ها شاخص از گروه این در اردبیل 2ناحیه و 1ناحیه یعنی

   .اند گرفته جاي سرعین و خلخال نواحی از بعد و



  1392 پاییز و زمستان •چهارم شماره  •دوم سال  • مطالعات برنامه ریزي آموزشیفصلنامه دو  /54

  یانسان يروین يها به لحاظ شاخص لیاستان اردب یآموزش یبندي نواح : رتبه3جدول شماره 

Vikor  Q رتبه ناحیه Vikor  Q ناحیه 
رت
 به

7116/0 00024/0 11 قشالقدشت   1 خلخال 

7700/0 3052/0 12 اصالندوز   2 سرعین 

7794/0 41311/0 13 کوثر   3 1 ناحیه 

8046/0 41315/0 14 شاهرود   4 2 ناحیه 

8331/0 4189/0 15 اباد پارس   5 سوار بیله 

8455/0 4473/0 16 الهرود   6 رستم خورش 

8463/0 4988/0 17 گرمی   7 نمین 

9385/0 6005/0 18 ارشق   8 انگوت 

9996/0 6257/0 19 هیر   9 نیر 

   
6278/0  10 مشکین 

  نگارندگان محاسبات :ماخذ

 آموزان دانش يها شاخص گروه لحاظ به آموزشی نواحی بندي سطح ـ3ـ3

 توسـعه  اول سـطح  در اردبیل 2و1 نواحی ،آموزان دانش توسعه يها شاخص گروه در  
 جـاي  توسـعه  پـنجم  سـطح  در کـه  ها شاخص از گروه این محروم نواحی و اندگرفته قرار

 ایـن  بندي رتبه طور همین .)4 شماره نقشه(کوثر و ارشق ،انگوت ناحیه :از عبارتند اندگرفته
 رتبـه  اردبیل 1 ناحیه ،جدول آن طبق و است آمده )4 شماره جدول(در ها شاخص از گروه
 ایـن  ،است مشخص و واضح آنچه .اندکرده کسب را گروه این آخر رتبه کوثر ناحیه و اول

 مرکـزي  بخـش  کـه  نـواحی  از عـده  آن ،اسـتان  آموزشی گانۀنوزده نواحی بین از که است
 از گـروه  ایـن  در بنـدي رتبـه  در همگـی  ،شـوند  مـی  شامل را استان گانۀ 10 يها شهرستان
 ایـن  کـه  دارد آن از نشـان  و انـد  گرفتـه  جـاي  خود پیرامونی هاي بخش از قبل ،ها شاخص
 ،اسـتان  مرکـز  نـواحی  توسعه انتشاراتی اتتأثیر دلیل به )ها شهرستان مرکزي بخش(نواحی
 ایـن  در اردبیـل  2ناحیه .کنند پیدا استان اي ناحیه بنديرتبه در را مناسبی جایگاه اند توانسته

   .است گرفته قرار دوم جایگاه در ها شاخص از گروه
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  عملکرد يها شاخص گروه لحاظ به یآموزش ینواح بندي سطح ـ4ـ3
 2و1 ینـواح  ،عملکـرد  يهـا  شـاخص  گروه لحاظ به ،گرفته انجام محاسبات اساس بر

 سـطح  در که ها شاخص از گروه نیا محروم ینواح .دارند قرار توسعه اول سطح در لیاردب
ـ ه ،الهـرود  ،ارشـق  :از عبارتنـد  انـد گرفته يجا توسعه پنجم  و اصـالندوز  ،سـوار  لـه یب ،ری

 رتبه شاهرود و اول رتبه لیاردب 1 هیناح ،زین 5 مارهش جدول طبق .)5 شماره نقشه(شاهرود
 ینـواح  نیب از که است نای ،است مشخص و واضح آنچه .اندکرده کسب را گروه نیا آخر

 را استان ۀگان10يها شهرستان يمرکز بخش که ینواح از عده آن ،استان یآموزش گانۀنوزده
 در کـه  سـوار  لهیب از ریغ به ،ها شاخص از گروه نیا در يبند رتبه در یهمگ ،شوند می شامل
 خـود  یرامـون یپ يهـا  بخـش  از قبل است؛ گرفته قرار قشالقدشت بخش از تر نیپائ يا رتبه
   .اند گرفته يجا
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  آموزان دانش يها لحاظ گروه شاخص به لیاستان اردب یآموزش یبندي نواح :رتبه4جدول شماره 
Vikor  Q رتبه ناحیه Vikor  Q رتبه ناحیه 

5968/0 00 .0 11 گرمی   1 1 ناحیه 

7220/0 0634/0 12 قشالقدشت   2 2 ناحیه 

7508/0 2542/0 13 سرعین   3 اباد پارس 

8132/0 3029/0 14 رستم خورش   4 مشکین 

8299/0 3256/0 15 نیر   5 خلخال 

8402/0 3410/0 16 اصالندوز   6 سوار بیله 

9278/0 3565/0 17 انگوت   7 نمین 

9321/0 4891/0 18 ارشق   8 هیر 

5653/0 19 کوثر 1  9 الهرود 

   
5866/0  10 شاهرود 

  نگارندگان محاسبات :ماخذ
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عملکرد يها به لحاظ شاخص لیاستان اردب یآموزش یبندي نواح رتبه :5جدول شماره  
  

Vikor  Q رتبه ناحیه Vikor  Q رتبه ناحیه 

8391/0 00 .0 11 کوثر   1 1 ناحیه 

8530/0 0995/0 12 مشکین   2 2 ناحیه 

8666/0 4767/0 13 رستم خورش   3 گرمی 

9624/0 5972/0 14 ارشق   4 نمین 

9735/0 7228/0 15 الهرود   5 خلخال 

9736/0 7229/0 16 هیر   6 انگوت 

9855/0 7406/0 17 سوار بیله   7 قشالقدشت 

9968/0 7432/0 18 اصالندوز   8 اباد پارس 

8301/0 19 شاهرود 1  9 نیر 

   8329/0  10 سرعین 

  نگارندگان محاسبات :ماخذ

  تلفیقی يها شاخص لحاظ به آموزشی نواحی بندي سطح ـ5ـ3
 و اول رتبـه  بترتیـب  اردبیـل  1 ناحیه و اردبیل 2 ناحیه گرفته صورت هاي بررسی برابر

 گرفتـه  جـاي  آخـر  رتبـه  در گـروه  ایـن  در ارشـق  ناحیه .اند داده اختصاص خود به را دوم
 بـه  بزرگـی  کمـک  ارشق ناحیه موجود وضع آمار به دوباره نگاهی .)6 شماره است(جدول

 ایـن  در موجـود  ابتـدایی  هـاي  کالس کل تعداد از .بود خواهد نتیجه این بهتر چه هر درك
 کـالس  197 یعنـی  بقیه و شهري مناطق مختص آن کالس 7 تنها ،کالس)204 یعنی(ناحیه

 دوره شـبیه  نیز متوسطه و راهنمایی هايدوره در وضعیت .باشد می روستایی مناطق مختص
 عبـارتی  بـه  یعنـی  نفـر  6075 تنهـا  ناحیـه  این نفري 25805 جمعیت کل از .است ابتدایی

 اصلی هايعلت از یکی ،روستایی اکثرا مناطق وجود و هستند شهري مناطق ساکن 54/23%
 نیروهـاي  و تجهیـزات  و امکانـات  چـون  جهـاتی  از ناحیه این محرومیت و ماندن منزوي
 فاصـله  با ارشق ناحیه و توسعه اول سطح در اردبیل 1و2 نواحی .است شده کارآمد انسانی
 )6 شـماره  نقشه(دارد قرار توسعه سطح ترینپایین در گرفته قرار نواحی دیگر از که زیادي

 توسعه چهارم سطح در که باشندمی اصالندوز و هیر نواحی ،ارشق به نواحی ینتر نزدیک و
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 به اردبیل استان محروم نواحی ،ارشق ناحیه همراه به توان می را ناحیه دو این و دارند جاي
   .دانست آموزشی لحاظ

 فضـایی  توسـعه  الگوي گیري شکل سبب ایران در متمرکز ریزي برنامه نظام که چند هر
 زیـر  بـه  منجـر  نیـز  )ها استان(مناطق داخل در الگو این که گردیده پیرامون -مرکز اي ناحیه
 نواحی گردیده سبب نیز استان در عوامل این .است شده پیرامون -مرکز اي منطقه هاينظام

 .باشـند  برخـوردار  مناسبی رتبه و جایگاه از اي ناحیه توسعه الگوي در ها شهرستان مرکزي
 از بعضـی  شـده  باعث نواحی این از برخی دورافتاده و محروم روستایی مناطق وجود ولی

   .کنند حفظ اي ناحیه توسعه در ها شاخص از بعضی در را خود جایگاه نتوانند نواحی
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  یقیتلف يها به لحاظ شاخص لیاستان اردب یآموزش یبندي نواح رتبه :6جدول شماره 

Vikor  Q رتبه ناحیه Vikor  Q رتبه ناحیه 

4431/0 0149/0 11 الهرود   1 2 ناحیه 

4460/0 0223/0 12 سوار بیله   2 1 ناحیه 

4607/0 2659/0 13 سرعین   3 رستم خورش 

4642/0 2910/0 14 مشکین   4 گرمی 

4673/0 2990/0 15 اباد پارس   5 خلخال 

4753/0 3234/0 16 قشالقدشت   6 نمین 

5363/0 3519/0 17 هیر   7 نیر 

6324/0 4012/0 18 اصالندوز   8 شاهرود 

9267/0 4167/0 19 ارشق   9 انگوت 

   
4245/0  10 کوثر 

  نگارندگان محاسبات :ماخذ

  گیرينتیجه و بحث
 و امکانـات  عادالنـه  توزیـع  بـه  دسـتیابی  در هـا  دولـت  هاي دغدغه از همواره ،آموزش

 داشـته  قـرار  عمومی هاي سیاست ینتر مهم هزمر در دلیل همین به و است بوده هاتخصص
 کـه  چـرا  ،دهـد  می ارتقاء را بضاعتبی و درآمد کم افراد وري بهره ،عمومی آموزش .است

 تـوان  مـی  آمـوزش  طریـق  از نتیجـه  در و بخشـد  مـی  بهبـود  کـار  بازار در را ها آن موقعیت
 تأثیر کشور یافتگی توسعه درجه بر خود این که داد کاهش را رفاهی و درآمدي يها شکاف

 يهـا  گـذاري  سیاسـت  بـه  کمـک  ،اسـتان  آموزشـی  نواحی بندي رتبه از هدف و .گذارد می
 در کـه  اسـت  آموزشـی  يها شاخص بهبود و نواحی بین هاي محرومیت رفع جهت مناسب
 نـواحی  بین استان آموزشی يها فرصت و امکانات ،منابع مناسب تخصیص به منجر نهایت
    .گردد

 اسـتان  پـرورش  و آمـوزش  آموزشـی  نـواحی  بنديرتبه و شده انجام هاي بررسی برابر
 تحلیـل  و تجزیه و آموزشی شاخص 34 از استفاده با آموزشی یافتگی توسعه نظر از اردبیل
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 وجـود  ،)1390-91 تحصـیلی  سـال (مطالعـه  مورد سال در Vikor مدل در ها شاخص این
 هـاي  بخـش  میـان  هـا  شـاخص  این از برخورداري در اساسی يها تفاوت برخی و نابرابري

 بررسـی  از حاصـل  نتایج برابر .است تشخیص قابل وضوح به آن آموزشی نواحی و استان
 عنـوان  به )1و2 ناحیه(آموزشی ناحیه دو با اردبیل شهر ،1390 سال در ،مدل در شده انجام
 هـاي  بخـش  از رسـتم  خـورش  ناحیه و دوم و اول رتبه عنوان به ناحیه رشد قطب و مرکز

 شـهر  مشـکین  شهرستان هاي بخش از ارشق ناحیه و سوم رتبه عنوان به ،خلخال شهرستان
 صـورت  بررسـی  .)1 نمـودار (اند شده شناسایی آموزشی توسعه لحاظ از آخر رتبه عنوان به

 گیـري  شـکل  کـه  دارد آن از حکایـت  ایـران  در اي ناحیـه  يها برابرينا علل پیرامون گرفته
 قومی مسایل ،سیاسی اقتصاد ،طبیعی عوامل برآیند و بازتاب ایران در اي ناحیه يها برابرينا
 کـه  بـوده  رشـد  هـاي قطـب  و اقتصـادي  دوگـانگی  ،ریزي برنامه نظام نارسایی ،فرهنگی و

 الشـعاع تحـت  را نواحی آموزشی حتی و سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی اقتصادي عملکردهاي
 مرکـزي  نـواحی  کـه  يطـور  به .است زده دامن ایران در نواحی ماندگیعقب بر و داده قرار

 توجهـات  سـوي  از امنیتـی  -سیاسـی  لحـاظ  بـه  جغرافیائی مناسب موقعیت دلیل به کشور
 مناسـب  جایگـاه  منـاطق  ایـن  نواحی است شده موجب دیگر سوي از نظام خاص سیاسی

   .بازیابند توسعه مراتبی سلسله نظام در را خود

  
  یآموزش توسعه لحاظ از لیاردب استان یآموزش ینواح بندي رتبه :1 شماره نمودار

 نـواحی  کـه  اسـت  ایـن  ،هویداسـت  و مشهود کامال نیز )1 شماره(نمودار از که چه آن
 یا پله پنج با پلکانی شکل آموزشی یافتگی توسعه لحاظ به اردبیل استان آموزشی گانهنوزده
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 کـه  کوچک قاعده اندازه با اول سطح یا پله .است رویت قابل متفاوت هاي اندازه در سطح
 دوم سـطح  یـا  پلـه  در .باشـد  مـی  -استان مرکز اردبیل)ـ 1و2(ناحیه دو ي برگیرنده در فقط

 انـدازه  بـا  ،سـوم  سـطح  .انـد  گرفته جاي نیر و نمین ،خلخال ،گرمی ،رستم خورش نواحی
 و هیـر  ناحیـه  دو چهـارم  پلـه  .اسـت  داده جـاي  خود در را آموزشی ناحیه 9 بزرگ قاعده

   .است گرفته قرار ارشق ناحیه پله آخرین یا پنجم پله و دارد را اصالندوز
 بـراي  آنهـا  بنـدیهاي  اولویت و ها برخورداري نظر از سرزمینی بندیهاي تقسیم تشخیص

 عمـران  و توسـعه  مسؤوالن و اندرکاران دست هاي مشغولی  -دل از همواره ،بعدي اقدامات
 اسـتان  مرکزي آموزشی نواحی .است بوده مختلف هاي ریزي طرح در بویژه شکلی هر در

 بـه  توانسته استان در سیاسی -اداري مرکزیت دلیل به اردبیل) شهرستان 1 و2 ناحیه(اردبیل
 از دیگـر  نواحی با بسیاري فاصله و کرده تثبیت را خود برتري و حاکمیت ،کالنشهر عنوان

 دالیلـی  بـه  پیرامونی نواحی و باشد داشته آموزشی توسعه يها شاخص از برخورداري نظر
 ،ریزي برنامه متمرکز نظام ،ضعیف سیاسی اقتصاد ،فرهنگی ناهمگونی و گوناگونی همچون

 انـد  نتوانسـته  ،غیـره  و نـواحی  بعضـی  در توسعه اصلی هاي محور از دوري ،مرکز از دوري
 لـزوم  لـذا  .کننـد  پیدا توسعه خدمات و امکانات از برخورداري لحاظ به را مناسبی جایگاه
 سراسـر  در پرورشـی  و آموزشـی  يهـا  فرصت و منابع ،ها قابلیت گسترش و آموزشی توسعه
 و .گـردد  مـی  احسـاس  پیش از بیش آموزشی شاخص دستی پایین نواحی بخصوص استان
 نـواحی  .اسـت  آمده بوجود استان در پیرامون -مرکز فضایی الگوي شود می استدالل چنین

 اثـرات  و انـد  کـرده  رشـد  پیرامـونی  نـواحی  از خدمات و منابع ،امکانات جذب با مرکزي
 تحصـیلی  پوشـش  کـه  آنجـا  از و انـد  داشـته  پیرامـونی  نواحی توسعه بر ضعیفی انتشاراتی
 توسـعه  گیـري  انـدازه  حتـی  و آموزشی يها شاخص ینتر مهم از یکی التعلیم الزم جمعیت
 جمعیـت  براساس پرورش و آموزش در غیرپرسنلی مالی منابع تخصیص لذا باشد می انسانی

 نوین يها روش از استفاده با محروم نواحی تا پذیرد صورت استان نواحی بین التعلیم الزم
ــه ــدمات ارای ــی خ ــت آموزش ــارج جمعی ــام از خ ــی نظ ــز را آموزش ــت نی ــش تح  پوش

 را خـود  ناحیه انسانی و آموزشی توسعه سطح ارتقائ موجبات و درآورند پرورش و آموزش
 منـاطق  ضـعف  و قـوت  نقـاط  و هـا  پتانسیل شناخت و آگاهی با حال این با .آورند فراهم

 بــا و برداشــت منــاطق ایــن شــکوفایی و رشــد در اساســی هــاي گــام تــوان مــی پیرامــون



  1392 پاییز و زمستان •چهارم شماره  •دوم سال  • مطالعات برنامه ریزي آموزشیفصلنامه دو  /62

 ایـن  سـاختن  مرتفـع  جهـت  در محـروم  مناطق استعدادهاي و ها پتانسیل در گذاري سرمایه
   .داد انجام مفیدي اقدامات ها کاستی
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  :منابع فهرست
 الگـوي  تبیـین  در عـاملی  تحلیل کاربرد )1389محمد( ،ثانی اسکندري عیسی؛ ،زاده ابراهیم
 ،توسـعه  و جغرافیـا  فصلنامه ،ایران در اي منطقه -شهري نیافتگی توسعه و توسعه فضایی
   .7 -28 صص ،1389 بهار ،17 شماره
 درجـه  سـنجش  )1380مهـدي(  ،خسـروي  رضـا؛  احمـد  ،سـرگلزهی  عیسی؛ ،زاده ابراهیم
 سیسـتان  دانشگاه انسانی علوم مجله ،بلوچستان و سیستان استان روستاهاي یافتگی توسعه

   .8ـ9ص ،1380 ،13 شماره ،بلوچستان و
 اسـتان  پـرورش  و آمـوزش  آمارنامـه  )1391اردبیـل(  استان پرورش و آموزش کل اداره

   .1390 -91 تحصیلی سال ،اردبیل
 و پژوهش فصلنامه ،آموزشی يها برابرينا مسأله و کردستان )1380جعفر( ،سرخ اسماعیل

   .143 -181صص ،19 شماره ،عالی درآموزش ریزي برنامه
 شـبانه  راهنمـایی  مدارس تربیتی و آموزشی يها شاخص مقایسه )1377محمد( ،اسماعیلی

 استان پرورش و آموزش کل اداره ،آموزش تحقیقات شوراي ،اردبیل استان عادي و روزي
  .1377 زمستان ،اردبیل

 روش از اسـتفاده  بـا  ماشین ابزار انتخاب براي گروهی گیريتصمیم )1389(مقصود ،امیري
 شـماره  ،ششـم  سـال  ،صنعتی مدیریت مطالعات پژوهشی -علمی فصلنامه ،فازي ویکور

   .167 -188 صص ،1389 بهار ،16
 يهـا  روش کـاربرد  تطبیقـی  مطالعـه  )1385(سعیدرضـا  ،رونیـزي  اکبریان سیدعلی؛ ،بدري

 تابسـتان  و بهـار  ،توسـعه  و جغرافیـا  مجلـه  ،اي ناحیه مطالعات در یافتگی توسعه سنجش
   .22 -5 صص ،7 شماره ،1385

 نامه پایان ،مازندران استان يها شهرستان یافتگی توسعه درجه تعیین )1374(صمد ،برزویان
   .تهران ،مدرس تربیت دانشگاه ،اقتصاد ارشد کارشناسی

 يهـا  استان فرهنگی توسعه يها شاخص تحلیل )1385صفر( ،قائدرحمتی مسعود؛ ،تقوایی 
   .117-132صص ،1385 زمستان و پائیز ،7 شماره ،ايناحیه توسعه و جغرافیا مجله ،کشور
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 ،ها روش و ها دیدگاه :روستایی توسعه ریزي برنامه بر ايمقدمه )1387(محمود ،پور جمعه
   .تهران سمت)(ها دانشگاه انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان
 بـه  شـیروان  شهرسـتان  هـاي دهسـتان  یافتگی توسعه میزان سنجش )1385براتعلی( خاکپور
 شماره ،1385 تابستان و بهار ،اي ناحیه توسعه و جغرافیا مجله ،ايناحیه ریزي برنامه منظور

   .145 -133 صص ،7
ــافتگی توســعه درجــه تعیــین )1390علیرضــا( ،شــوازي رعیتــی مجیــد؛ ،زاده دهقــانی  ی

   .یزد استانداري ریزي برنامه معاونت پژوهشی طرح ،یزد استان يها شهرستان
 بنـدي  رتبه و بررسی )1389(کبري ،کمال سرخ سیدمحمود؛ ،زنجیرچی اله؛ کرامت ،زیاري
 ،تاپسـیس  تکنیـک  از اسـتفاده  بـا  رضـوي  خراسـان  يهـا  شهرسـتان  یـافتگی  توسعه درجه

   .17 -30صص ،72 شماره ،انسانی جغرافیاي پژوهشهاي
 مجلـه  ،کرمانشـاه  اسـتان  يهـا  شهرسـتان  یافتگی توسعه درجه تعیین )1375(ناصر ،سارکی

   .53-57صص ،57 شماره ،اقتصاد هاي تازه
 زمستان ،هفدهم شماره ،رهیافت نشریه ،پایدار توسعه اجمالی بررسی )1376رضا( ،سالمی
1376.   
   .سمت انتشارات ،تهران ،ایران پرورش و آموزش قوانین و سازمان )1379احمد( ،صافی
 ،تهـران  ،16 چـاپ  ،پـرورش  و آمـوزش  در مـدیریت  و سـازمان  )1389احمد( ،صافی

   .ارسباران انتشارات
 ،یـازدهم  چاپ ،متوسطه و راهنمایی ،ابتدایی وپرورش آموزش )1390(احمد ،الف صافی
   .سمت انتشارات ،تهران
   .تهران ،سوم چاپ ،شیرایو نشر ،ایران پرورش و آموزش مسایل )1390(احمد ،ب صافی
 توسـعه  يهـا  شـاخص  پراکنـدگی  بـر  تحلیلی )1389احمد( ،شاهیوندي اصغر؛ ،ضرابی

 ،38شـماره  ،1389 تابسـتان  ،محیطـی  ریزي برنامه و جغرافیا ،ایران يها استان در اقتصادي
   .17 -32صص
 ،شـاهرود  صـنعتی  دانشـگاه  ،اول چـاپ  ،معیاره چند گیري تصمیم )1389(محمد ،عطائی

   .شاهرود
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   .تهران ،بعثت انتشارات ،آموزشی مدیریت اصول و مبانی )1371علی( ،بند عالقه
   .تهران ،کبیر امیر انتشارات ،عمید فرهنگ )1385حسین( ،عمید
 ،ارشد کارشناسی نامه پایان ،ایران در زیست محیط و پایدار توسعه )1382محمد( ،گلکار

   .تهران دانشگاه ،سیاسی علوم و حقوق دانشکده
  .1390 سال ،مسکن و نفوس عمومی سرشماریهاي ،ایران آمار مرکز

 یــا پرورشــی و آموزشــی عــدالت توســعه )1391همکــاران( و ،علیرضــا ،تــوکلی منظـري 
 و آموزشـی  يها مجتمع همایش اولین مقاالت مجموعه ،پرورشی و آموزشی يها مجتمع

   .شهري پرورشی
 کارشناسی نامه پایان ،ایران نواحی یافتگی توسعه درجه سنجش )1382(میرنجف ،موسوي

   .1382 زمستان ،یزد دانشگاه ،شهري ریزي برنامه و جغرافیا ارشد
ــی صــدقی و اهللا ســیدحبیب ،میرغفــوري ــافتگی توســعه وضــعیت بررســی )1385(آران  ی

 ،1380 -1384 يهـا  سـال  در رسـانی  اطـالع  هـاي مؤلفـه  نظـر  از یزد استان يها شهرستان
   .11جلد ،اول شماره ،رسانی اطالع و کتابداري فصلنامه

 :مـوردي  مطالعـه (آموزشـی  نماگرهاي پراکنش تحلیل و فضایی تبیین )1382مهین( ،نسترن
 صـص  ،15 شماره ،اصفهان دانشگاه انسانی علوم پژوهشی مجله ،اصفهان) شهري مناطق

58-39.   
 نظـر  از گلسـتان  اسـتان  يهـا  شهرسـتان  بنـدي  سـطح  )1388(سـارا  ،فتـاحی  مهین؛ ،نسترن

 مطالعات و جغرافیا فصلنامه ،عاملی تحلیل روش از استفاده با یافتگی توسعه يها شاخص
   .43 -56صص ،1388 پائیز ،1 شماره ،اول سال ،محیطی
 اسـتان  يها شهرستان یافتگی توسعه درجه تحلیل )1388(بهناز ،زاده گنجعلی مهین؛ ،نسترن

   .25 -35 صص ،12 شماره ،شهر ساخت فصلنامه ،شرقی آذربایجان
 با شهري پایدار توسعه فراروي چالشی نشینی حاشیه )1385رسول( ،صادقی ؛اسداهللا ،نقدي
 ،20 شـماره  ،پـنجم  سـال  ،اجتمـاعی  رفاه پژوهشی علمی فصلنامه ،همدان شهر بر تأکید
  .213ـ233 صص
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 سـال  ،شـهري  مدیریت فصلنامه ،پایـدار  توسعه و اسالمی فرهنگ )1379محمد( ،زادهنقی
   .1379پاییز ،3 شماره ،اول
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