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  چكيده
 24اطق سنجش درجه توسعه يافتگي و محروميت من هدف تحليلي با -توصيفي پژوهش حاضر به روش

و ضريب  آنتروپي، تاپسيس هاي از مدل. انجام گرفته است آموزش و پرورش استان آذربايجان غربيگانه 
هاي عصبي و تحليل  هاي تحليل رگرسيون، تحليل مسير، شبكه و از روشبندي  براي رتبهپراكندگي 

يافته ها نشان . ه شده استاستفاد ها براي تجزيه و تحليل داده SPSSافزار  نرم واريانس با بهره گيري از
به  1ناحيه  - اروميهو  بوكاني  ي آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي، منطقه منطقه 24 داد كه از

به عنوان منطقه  15و  نيمه برخوردار مناطق به عنوانمنطقه  7 اند، برخوردار شناخته شده مناطق عنوان
دهد كه بيشترين ميزان  يب پراكندگي نشان مياستفاده از مدل ضر .ندوش ميمحسوب محروم  مناطق

هاي  در نشانگر 51/0در نشانگرهاي امكانات فيزيكي و كمترين ميزان نابرابري با  91/0نابرابري با 
بر اساس نتايج تحليل مسير، نشانگرهاي امكانات اقتصادي و امكانات . پيشرفت تحصيلي بوده است

در روش . اند را بر توسعه مناطق آموزش و پرورش داشته به ترتيب بيشترين و كمترين تأثير فيزيكي
درصد بيشترين  6/5با ميزان  پيشرفت تحصيليدرصد و  100با ميزان  معلمانهاي عصبي امكانات  شبكه

  .اند و كمترين اهميت را در توسعه مناطق آموزش و پرورش داشته
استان آذربايجان  ه ريزي آموزشي؛برنام محروميت؛ مناطق آموزش و پرورش؛ توسعه؛ :كليدي هاي هواژ
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  مقدمه
در دنياي امروز ارزشي گرانبهاتر از  1آموزش مبناي توسعه است و سرمايه هاي انساني

ثروتهاي طبيعي و زير زميني پيدا كرده اند، اين از آن روست كه انسانهاي دانا و توانا سرمايه 
چرا كه منبع پايدار هر جامعه، نيروي  هاي حقيقي و واقعي هر كشور را تشكيل مي دهند،

 .)6؛ 1388فالحي، (  انساني آن است كه از لحاظ فكري، عاطفي و اجتماعي تربيت شده باشد
 با پرورش و آموزش طريق از جوانان استعدادهاي درآوردن فعل به و آموزش و تربيت پايه

 گذاري سرمايه ازي ا عمده قسمت بايست مي بنابراين. پذيرد مي صورت برخوردار و كيفيت
 طريق از انساني نيروي توان رفتن باال با كه زيرا شود انساني نيروي آموزش معطوف كشورها
 فرايند شناخت .بود خواهيم ها زمينه همه در كشور چشمگيرو توسعه  رشد شاهد آموزشي
 كه جا ره  .اند نابرابري و تفاوت علت كه شود مي حاصل متغيرهايي بررسي راه از تنها توسعه

 اما. كرد خواهد پيدا كاهش نيز توسعه آهنگ برسد خود اعالي حد به آموزشي هاي نابرابري
 خواهد مناطق توسعه جهت در مهم عامل ترين بزرگ آموزشي مراكز برابر و همگن گسترش
   ).2 ؛1390 ،و حسني يموسو( گرديد

 شدر ،توسعه مفهوم بهترين ،هاست يبرانابر فحذ توسعه صليا فهد ينكها به توجه بـــــا
 دي،قتصاا توسعه يااي و  منطقهبرنامه ريـزي   كلي فهد ينابنابر ستا جتماعيا لتاعد با اههمر
 بيندر  ازنتو معد.  مــي باشــد جامعه  ادفرا بين وتثرو  هفار يعزتوو  جتماعيا لتاعد اريبرقر

 دخو كه دشو مياي  منطقه يبرانابر تشديدو  فشكا ديجاا موجب ،توسعه نجريادر  مناطق
كـه دگرگـوني در متغيرهـاي     چنـان ). 1391محمدي و همكاران، ( ستا توسعه مسيردر  مانعي

هاي جغرافيايي در كشورها مناطق و نواحي همراه بـوده   اجتماعي و فرهنگي با پيدايش نابرابري
براي شـناخت توسـعه يـافتگي، نيمـه توسـعه يـافتگي و       ). 12 ؛1381، همكاران اقبالي و(است 

ها، مناطق و نواحي كشور، نياز بـه   ها، شهرستان به لحاظ اجتماعي، فرهنگي در استان محروميت
هاي انتخابي است؛ تا از طريـق بررسـي و انجـام     نشانگربررسي و تعيين تعدادي متغير و سپس 

 هـا مشـخص گـردد    بنـدي توسـعه مكـان    ها و سـطح  محاسبات علمي، جايگاه سلسله مراتبي آن
هـاي   در زمان و مكـان ...  و آنجا كه توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگياز ). 4 ؛1387موسوي، (

برخـورداري از  رسد، ميان مناطق ايران به لحاظ  نظر مي مختلف يكسان صورت نگرفته است؛ به
توجه بـه   كه ).8 ؛1390سرور و موسوي، (ت وجود داردعدم تعادل و تفاو  يشنشانگر هاي آموز

تسهيالت آموزشي در جهت دستيابي به وضعيت  و آموزشي گسترش امكانات آموزشي، فضاهاي
انجـام مطالعـاتي در زمينـه  نـابرابري در     ). 7 ؛1387موسوي، (رسد  مطلوب ضروري به نظر مي

                                                            
1.  Human Capital. 
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داده هـاي واقعـي  و تحليـل مـنظم آنهـا سـبب مـي شـود           جمـع آوري  با اسـتفاده از آموزش 
باره مناطق و گروههـاي اجتمـاعي   موقعيت فعلي شاخص ها يي كه نتايج كليدي و مهم را در.1

شكافهايي كه بايد . 3روندهاي گذشته در سرمايه گذاري و نتايج و . 2مختلف منعكس مي كنند 
اين كار كمك خواهد كرد تا نوع دروندادها و بروندادهاي حاصـل بـراي   . مشخص شود ،پر شوند

آموزشـي را بـه اتخـاذ    ريزان و مـديران   توجه برنامه ومناطق و گروههاي مختلف شناسايي شود 
در ). 2009جينگـران و سـانكار،   ( هاي جهت رفع كمبودها جلب خواهد كرد ها و برنامه سياست

به نظر . پرورش استان آذربايجان غربي از اين قاعده مستثني نيست اين ارتباط مناطق آموزش و
انـد و   بهـره  زم بيهاي ال ها و قابليت استان از تواناين رسد بعضي از مناطق آموزش و پرورش  مي

هـاي   شكافي عميق ميان مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجـان غربـي بـه لحـاظ شـاخص     
هـاي   د بـا انتخـاب شـاخص   وشـ ك بدين ترتيب پژوهش حاضر مي. برخورداري وجود داشته باشد

مختلف در امور مناطق آموزش و پرورش استان وضعيت موجود مناطق را شناسائي نمايـد و بـا   
تا بتوانـد بـا   . ها مبادرت نمايد بندي آن ريزي به رتبه هاي رايج برنامه ها و مدل ز تكنيكاستفاده ا

 ريـزان امـور آمـوزش و    مـديران و برنامـه   ،استانمختلف امكانات در مناطق  شناخت كمبودها و
  .اتخاذ كننددر جهت رفع اين كمبود  يهاي مناسب پرورش استان راهكارها و استراتژي

ندين ديدگاه وجود دارد كه بـا نگـاهي   چوزش و پرورش با توسعه اقتصادي درباره رابطه آم
آدام . توان جايگـاه آمـوزش را نـزد انديشـمندان اقتصـاد روشـن سـاخت        به ادبيات اقتصادي مي

بر اين باور است كه اگر چه دستيابي بـه   "ثروت ملل"ي خود  اسميت اسكاتلندي در اثر پرآوازه
وي . دارد) و نـه مصـرفي  (اي  اي سـرمايه  هـا سـويه   ، امـا هزينـه  هايي اسـت  دانش نيازمند هزينه

بـازده اقتصـادي    ،تـر شـود   تـر و پيشـرفته   به هر اندازه كه سطح آموزش و كارشناسـي افزايد  مي
بر اين بـاور اسـت كـه آمـوزش      نيز 1جان استوارت ميل. گذاري در آن بيشتر خواهد بود سرمايه

دهـد و كمـك    د، توان توليد و درآمد آنها را افزايش ميساز فرزندان كارگران آنان را دگرگون مي
اي بهتـر   كند تا مردم آگاهانه داوري كنند، درست تصميم بگيرند و براي فرزندان خود آينـده  مي

ــ  2كــوزنتس. )21 ؛1382عمــادزاده، (را بســازند  ــراي كــاربرد بهتــر و م ثرتر از ؤدريافــت كــه ب
ط ايدوئولوژيك و نهادي با دانش انساني سـازگار  يراي دروني آن، بايد ش هاي نو و توسعه آوري فن

نقش آموزش و پرورش را در رشـد و   3بومن و اندرسون. )75 ؛1381متوسلي و آهنچيان، ( شود
آموختگي  آنان با برآورد همبستگي سطوح مختلف آموزشي و ميزان سواد. توسعه بررسي كردند

                                                            
1. Mill, John Stuart 
2. Kuzentes 
3. Bowman and Anderson 
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سترش آمورش و پـرورش در كشـورهايي   با درآمد سرانه در بيش از بيست كشور دريافتند كه گ
تواند به تنهايي ضامن رشد اقتصادي و پيگيـري   دارند، نمي هاي توسعه را بر مي كه نخستين گام

اي كه به پرورش نيروي انساني دانـش آموختـه و    آن باشد؛ بلكه توسعه آموزش و پروش به گونه
توانـد در رشـد اقتصـادي     شد، ميهاي بعدي كه جامعه نيازمند آن با كارشناس بيانجامد، در گام

دريافت كه رمز كاميابي برخي از كشـورهاي   1كاسر). 1973بومن و اندرسون، ( افتد جامعه مؤثر
اند، بايـد در بكـارگيري درسـت     بررسي شده را كه رشد اقتصادي و توسعه صنعتي خوبي داشته

اي نيازهـاي  هـاي مختلـف بـه اقتضـ     سياست هاي آموزشي و انتظارهـايي كـه جامعـه در زمـان    
 ؛1382آقـازاده،  (اقتصادي و صنعتي خود از نظام آموزش و پرورش داشته است، جسـتجو كـرد   

شوند مگر آن كه در نهادهاي نوين  پردازان ديگر بر اين باوراند كه افراد نو نمي نگره ).230 -229
 سـاها، و (نخسـتين آنهـا اسـت    ) هـا  خانـه ركا(و صـنعت  ) هـا  مدرسه(شركت جويند كه آموزش 

بنابراين سواد و سرمايه انسـاني در رشـد و توسـعه اقتصـادي كشـورها      . )85 ؛1380فيجرليند، 
اهميت به سزايي داشته و ارتباط مستقيمي ميان سطوح باالي توسعه اقتصادي كشـورها وجـود   

  .دارد
كه در ارتباط با موضوع پژوهش حاضر تحقيقات دهد  ادبيات تحقيق نشان مي رمروري ب

بندي و  رتبهبه  )1376( برزويانو ساير كشورها انجام شده است است از جمله؛  چندي در ايران
گانه شهر تهران از نظر معيارهاي توسعه آموزشي و ارائه پيشنهادات  19تعيين جايگاه مناطق 

براي مشخص نمودن  پرداخته است كهاي  زدايي و ايجاد تعادل منطقه عملي در جهت محروميت
امكانات فيزيكي  در قالب چهار بخش نشانگر 61پرورش تهران از  جايگاه مناطق آموزش و

با ) 1383(زياري  .است نمودهاقتصادي آموزشي و پيشرفت تحصيلي  ،امكانات آموزشي ،مدارس
آموزشي مناطق آموزش و پرورش استان يزد را از طريق مدل تحليل  نشانگر 33استفاده از 

دريافتند كه بين مناطق آموزشي ) 1389(همكاران قائد رحمتي و .كرده استعاملي رتبه بندي 
 نتاــسا ياــهشهرستان) 1388( احيــفت و نترــنس .استان مازندران تفاوت وجود دارد

 يبند سطح عاملي تحليل روش از دهستفاا با يافتگي توسعه ياــهنشانگر رــنظ از را نتاــگلس
 با ن گلستانستاا يها نشهرستا در توسعه دبعاا شناسايي ايرـب  هـمطالع  نـيا  در. ندا دهنمو

 اخصـش 38 قالب در نگوناگو شاخصدسته  9  طوـمرب  تطالعاا و رماآ خرينآ از دهستفاا
ورزي، كشا ،يربناييز ،شيزموآ ،فرهنگي ي،كالبد ، شتيابهد ي ونعتـص،  دياـقتص،ا يـجمعيت

  امليـع تحليل لمد از ييرگ هبهر با آن نتايج و گرفته ارقر مطالعه ردمو نياـمو در  نمعد

                                                            
1. Kaser 
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  و تاـمكانا  گـهماهن  يعزتو معد ههندد ننشا همدآ ستد به نتايج. ستا هشد ابيـيارز
  .باشد مي نستاا ينا يها نشهرستا در تدماـخ

شاخص آموزشي به رتبه بندي  34در تحقيقي با استفاده از ) 1392( يزداني و همكاران
سعه آموزشي اقدام كرده اند و نتايج تحقيق آنان حاكي مناطق آموزشي استان اردبيل از نظر تو

 در تحقيقي به) 1393( نظم فر و علي بخشي   .از نابرابري مناطق در توسعه آموزشي مي باشد
 يها يبرانابر شاخصشاخص از  18 سساا بر نستازخو نستاا يها  فضايي يبرانابر سنجش

 به نستازخو نستاا يهاشهرستان كه ستا آن مبين هشوپژ يها يافته. پرداختند شيزموآ
 و رشكاآ وتتفا و نيستند برابر و نيكسا شيرموآ يها  شاخص نظر از رداريبرخو ظلحا

  دارد د جوو نهاشهرستا بين در شيزموآ يفضاها و تمكاناا از رداريبرخو انميز در محسوسي
ير پرستلي بررسي الگوي توزيع بهينه منابع مالي غدر تحقيقي تحت عنوان ) 1382( ايزدي

به رتبه بندي مناطق با استفاده از روش تاكسونومي عددي  " آموزش وپرورش مازندران
پرداخته است و مناطق برخوردار، نيمه برخوردار و غيربرخوردار استان مازندران را مشخص 

در سال  1ليتلو ها توسط مابي  نشانگراي در مورد توسعه  مطالعهدر ساير كشورها   . .كرده است
اين مطالعه تالشي است كه وزارت آموزش و پرورش . انجام گرفته استدر انگلستان  1972

هاي خاصي  مكانجام داده خصوصاً براي مدارسي كه محتاج ك لندن براي توسعه شاخصي
طبقه شامل؛ ها  نشانگردهنده  متغير به شكل اجزاء تشكيل 10آنها . بودند، صورت پذيرفته است

آموزان كه در  تراكم جمعيت در اطاق، فشار مسكن، درصدي از دانش اجتماعي، بعد خانواده،
آموزان، مهاجرت، عملكرد معلم، عملكرد  كنند، غيبت دانش مدرسه از غذاي مجاني استفاده مي

نيز در يك  وزارت آموزش و پرورش اندونزي. اند تعريف كرده) 1981جانسون، (آموز  دانش
صورت تجربي بدست آورده براي بررسي نرخ ه كه بپيشرفت را  نشانگرتحقيق رفتاري چند 

انجام گرفته از اطالعات  1974اين تحقيق كه در سال . كيفيت مدارس در نظر گرفته است
هاي بكار برده شده تحت چهار عامل خالصه شده  نشانگر. مدرسه استفاده كرده است 2000

كيفيت و كميت منابع : ر دومفاكتو، است كه عامل اول منابع مالي و نيروي انساني در مدرسه
بيان كننده مدارس با محيط خوب : فاكتور سوم، كند قابل دسترس در مدرسه را بيان مي

مدارس را كه معلمانش در آموزش گرفتاري زياد ندارند و تمايل دارند : فاكتور چهارم. باشد مي
در كتاب  جانسون. در مطالعه ديگري جيمز، ان .كه فقط در كالسهاي كوچك تدريس كنند

ترين راه  سازد كه فاكتور آناليز اصلي خاطر نشان مي» هاي سيستم آموزش و پرورش شاخص«

                                                            
1. Mabey & Little 
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در گزارش جهاني آموزش و پرورش . هاي تجربي است وسيله روشه ها ب جهت توسعه شاخص
المللي آموزش  بندي استاندارد بين در نشستي جهت اصالح كشورهاي برتر توسط طبقه) 1993(

هاي  نرخ تكرار، طول سال ؛جمله شاخص بيان گرديده است كه به چند شاخص از 44و پرورش 
آموز، نرخ ارتقاء، درصد  تحصيل، ضريب پوشش، ضريب كارايي، نسبت معلم به دانش

و  GNPآموزان دختر، مخارج دولتي بر روي آموزش و پرورش به عنوان درصدي از  دانش
درصد خدمات آموزشي از كل مخارج  جاري، مخارج دولت، درصد درآمد معلمان از كل مخارج

در استان  .گردد مي اشاره هر نفر GNPآموز در قبال  جاري، مخارج جاري به ازاي هر دانش
منطقه آموزش و پرورش وجود دارد كه بدون شك تفاوت در درجه و يا  24آذربايجان غربي 

سطح بندي مناطق آموزش و  اگر به شناسائي و. به بالقوه تبديل نشود نشانگر هاسطح به لحاظ 
شك تربيت، خالقيت، شكوفايي استعدادهاي افراد  پرورش استان آذربايجان غربي توجه نشود بي

چه بسا با اين پژوهش و مشخص كردن مناطق محروم و ميزان . جامعه ميسر نخواهد گشت
بنابراين . دمين گردأها مسير توسعه هموار خواهد گرديد و عدالت اجتماعي هم به نوعي ت تفاوت

هاي توسعه يافتگي، نيمه توسعه يافتگي و  پژوهش حاضر چون در مسير بررسي شاخص
محروميت قرار دارد و از سوئي براي اولين بار در سطح مناطق آموزش و پرورش استان 

شود حائز اهميت فراواني بوده و ضرورت آن محرز است، چون بدون  آذربايجان غربي انجام مي
بنابراين به . توان به چاره كار و حل مشكلي پرداخت وضعيت مناطق نميبررسي و شناخت 

جهت شناخت وضعيت، حل مشكل و ارائه راهبردهاي اساسي، اين پژوهش حائز اهميت فراواني 
بنابراين براي برقراري يك توسعه هماهنگ و رفع نارسايي و كاستيهاي موجود در وضع  .است

بي شناخت مناطق و تعيين معياري براي اندازه گيري آموزش و پرورش استان آذربايجان غر
گانه  24در مطالعه حاضر مناطق . ميزان برخورداري مناطق آموزشي امري الزم و ضروري است

 .ه استمورد بررسي و تحليل قرار گرفت 1390آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي در سال 
 - ، اروميه1ناحيه  - اروميه شامل؛ه منطق 24داراي  1390استان آذربايجان غربي در سال 

، اشنويه، انزل، بوكان، پلدشت، پيرانشهر، تكاپ، چالدران، چايپاره، خوي، سردشت، 2ناحيه 
دژ، شوط، كشاورز، ماكو، مرحمت آباد، مهاباد،  برادوست، سيلوانا، شاهين سلماس، سوماي

 .باشد مياندوآب، نازلو و نقده مي

 
  روش شناسي

جامعـه  . توصيفي و  همبستگي است ـ  هاي كاربردي تحليلي وع پژوهشپژوهش حاضر از ن
اداري يجان غربي بر اساس تقسيمات سياسـي ـ   منطقه آموزش و پرورش استان آذربا 24آماري 
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باشـد و بـا اسـتفاده از     صورت اسنادي ميه اطالعات ب آوري آمار و شيوه جمع. است 1390سال 
 -امكانـات علمـي  ، امكانات فيزيكي فضاهاي آموزشـي نشانگر  73 ؛1389-90هاي  آمارهاي سال

 شـرفت تحصـيلي  يپ و امكانات اقتصادي معلمان،آموزشي  -امكانات علمي آموزي، دانش آموزشي
هـاي   اطالعات مورد نياز از آموزش و پـرورش اسـتان، سرشـماري   ). 1جدول (آموزان است  دانش

اي مركز آمار ايران جمع آوري شده  عمومي نفوس و مسكن، سالنامه هاي آماري، اطالعات رايانه
بـا اسـتفاده از   .  اسـتفاده شـده اسـت    SPSSاي  افـزار رايانـه   براي انجام محاسبات از نرم. است
بنـدي منـاطق آمـوزش و پـرورش اسـتان       دهي آنتروپي به رتبـه  هاي تاپسيس و روش وزن مدل

هاي منـاطق پرداختـه    مبادرت گرديده است و از طريق مدل ضريب پراكندگي به ميزان نابرابري
هاي عصبي، تحليـل مسـير،    هاي پيشرفته آماري همچون شبكه سپس از طريق مدل. شده است

تحليل رگرسيوني و تحليل واريانس به تجزيه و تحليل عوامل مؤثر بر توسعه منـاطق آمـوزش و   
  .پرورش استان آذربايجان غربي پرداخته شده است
  

  تحقيق هاي مورد استفاده در نشانگر :1جدول 

گر
شان

ن
  ها 

  آموزش و پرورشي ها نشانگر

شي
وز
 آم
اي

ضاه
ي ف

زيك
 في
ات

كان
ام

  

  منطقه،در  )3X(دبيرستان و) 2X(راهنمايي ،)1X(ابتداييمقطع آموز  نسبت كالس به دانش - 
  منطقه،در )6X(دبيرستانو ) 5X(راهنمايي،)4X(آموز ابتدايي نفر دانش 100ازاي هر بهتعداد مدرسه ابتدايي  - 
  منطقه،در آموز  دانشنفر  1000به ) 9X(لن ورزشياو س) 8X(، كتابخانه)7X(نمازخانه دادتع - 
 و) 11X(، راهنمايي)10X(در مقطع ابتداييشهري آموز  دانش به ازاي هرسرانه فضاي آموزشي  - 

  ،در منطقه )12X(دبيرستان
 و) 14X(، راهنمايي)13X(در مقطع ابتداييروستايي  آموز هر دانشبه ازاي سرانه فضاي آموزشي  - 

  در منطقه، )15X(دبيرستان
  منطقه،) 18X(و دبيرستان)17X(،راهنمايي)16X(مقطع ابتدايي آموز در دانشازاي هر بهآموزشي  سرانه فضاي - 
  )21X(و دبيرستان) 20X(راهنمايي) 19X(مدرسه ابتدايي 100نسبت ساختمان به مدرسه به ازاي هر  - 
  در منطقه،) 29X(متوسطه و) 28X(راهنمايي ،)27X(ر مقطع ابتداييآموزان د نسبت كتاب به دانش - 

زان
آمو

ش 
دان

  

  ،در منطقه) 24X(و دبيرستان) 23X(راهنمايي ،)22X(آموز دختر به پسر در مقطع ابتدايي نسبت دانش - 
  آموزان مقطع دبيرستان، به كل دانش )26X(پسر و) 25X(اي دختر آموزان فني و حرفه نسبت دانش - 
  ،)32X(و دبيرستان) 31X(، راهنمايي)30X(مقطع ابتدايي آموزان آموزان پسر به كل دانش دانش نسبت - 
  ).35X(و دبيرستان) 34X(، راهنمايي)33X(مقطع ابتدايي آموزان به كل دانش دخترآموزان  نسبت دانش - 
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  هاي مورد استفاده در تحقيق نشانگر :1جدول ي  ادامه

گر
شان

ن
  ها 

  پرورش آموزش وي ها نشانگر

مي
 عل

ات
كان

ام
 - 

ي 
زش

آمو
ان
علم

م
  

  در منطقه، )38X(دبيرستان و) 37X(راهنمايي ،)36X(ابتدايي انآموز سبت معلم به دانشن - 
 ،)39X(آموز ابتدايي نفر دانش 100در مقطع ابتدايي در  دكتريليسانس و فوق نسبت معلمان  - 

  در منطقه، )41X(و دبيرستان )40X(راهنمايي
  منطقه، )44X(دبيرستان و) 43X(راهنمايي ،)42X(ابتداييآموزان دختر در مقطع  ن به دانشمعلمان زنسبت  - 
 و) 46X(راهنمايي ،)45X(ابتداييآموز در مقطع  دانش 100آموز به ازاي هر  كارمند به دانشنسبت  - 

  منطقه، )47X(دبيرستان
 و) 49X(راهنمايي ،)48X(ابتداييكارمند آموزشي زن به كل كارمندان آموزشي در مقطع نسبت  - 

  منطقه، )50X(دبيرستان
  ،منطقه به كل مديران )53X(و ليسانس )52X(ليسانس، دكتري و فوق )51X(مديران زن كل نسبت - 
  ).54X(نسبت مديران منطقه به تعداد كارمندان منطقه - 

ا
صاد

قت
  ي

  در هر منطقه، )57X(تاندبيرسو  )56X(راهنمايي، )55X(آموزان ابتدايي نسبت اعتبارات به تعداد دانش - 
  در هر منطقه، )60X( دبيرستانو ) 59X(راهنمايي، )58X(آموزان ابتدايي نسبت هزينه سرانه به تعداد دانش - 

يپ
لي

صي
تح

ت 
شرف

 
ش

دان
 

زان
آمو

  

  درمنطقه، )62X(راهنمايي و) 61X(آموز ابتدايي نفر دانش 100ابتدايي رفوزه در پسر آموزان  دانش معكوس - 
 ،)66X(هنر ،)65X(انساني ،)64X(تجربي  ،)60X(رياضيآموزان در كنكور سراسري  دانش نسبت قبولي - 

  در منطقه، )68X(و كل )67X(زبان
  در هر منطقه، )70X(راهنماييدوره  و) 69X(آموزان پنجم ابتدايي دانش متوسط معدل - 
  منطقه،  ره در) 73X(دبيرستانو ) 72X(راهنمايي ،)71X(ابتدايي دوره ضريب پوشش تحصيلي - 

  
  بندي مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي رتبه

با استفاده از استان آذربايجان غربي آموزش و پرورش  نشانگر مختلف 73 بخشدر اين 
 دراستان آموزش و پرورش  منطقه 24از بين . ه استمدل تاپسيس مورد بررسي قرار گرفت

 معلمان،آموزشي  -امكانات علمي ،دانش آموزان ،هاي امكانات فيزيكي فضاهاي آموزشي نشانگر
به ترتيب آموزان  دانش شرفت تحصيلييهاي پ شاخص آموزش و پرورش و امكانات اقتصادي

برخوردارترين و  1ناحيه  - ، بوكان، نقده و اروميه 1ناحيه  -، اروميه 1ناحيه  -مناطق اروميه 
 مناطقترين  محرومبه ترتيب ران آباد و چالد آباد، شوط، سيلوانا، مرحمت مرحمت مناطق

هاي نشانگرآموزش و پرورش استان آذربايجان غربي در  مناطقبندي  بررسي رتبه .باشند مي
آباد به ترتيب با ميزان تاپسيس  كه منطقه بوكان و منطقه مرحمتدهد  نشان مينيز تلفيقي 
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ش و پرورش استان آموزمناطق  ترين محروم وترين برخورداربه عنوان  035478/0و  64874/0
 769/0ها  ضريب پراكندگي ميان نشانگر. باشند مي هاي تلفيقي نشانگرلحاظ  ازآذربايجان غربي 

هاي امكانات فيزيكي و كمترين ميزان  در نشانگر 91/0باشد كه بيشترين ميزان نابرابري با  مي
منطقه برخوردار به منطقه بوكان .  هاي پيشرفت تحصيلي بوده است در نشانگر 51/0نابرابري با 

خوي و مياندوآب با ب، ، نقده، سلماس، تكا2ناحيه  - مهاباد، اروميه مناطق. حساب مي آيد
منطقه  15. شوند نيمه برخوردار محسوب مي مناطق استان نيز به عنوان مناطقدرصد  16/29

، شتپلد، نازلو، شوط، سردشت، ماكو، دژ شاهين، صوماي برادوست ،اشنويه ،چالدرانشامل؛ 
درصد از شهرهاي  5/62آباد كه در حدود  مرحمتو  سيلوانا، چايپاره، پيرانشهر، انزل، كشاورز

ها  يافته، بنابراين ).2جدول (ند وش ميمحسوب محروم  مناطقشوند به عنوان  استان را شامل مي
  .كوچك است مناطقبزرگ و عدم توسعه  مناطقبيانگر توسعه 

ش و پرورش آذربايجان غربي از نظر نشانگرهاي آموزش و بندي مناطق آموز رتبه:  2جدول 
  پرورش

  
  1390محاسبات نگارندگان، : مأخذ 
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مناطق آموزش و پرورش توسعه كننده  مدل برازش رگرسيوني عوامل تبيين
  غربي استان آذربايجان

 - امكانات علمي ، دانش آموزان،امكانات فيزيكي فضاهاي آموزشيهاي  در اين بخش نشانگر
 شرفت تحصيلييهاي پ نشانگر آموزش و پرورش و امكانات اقتصادي معلمان،زشي آمو

مناطق آموزش و ي  آموزان به عنوان متغيرهاي مستقل و بخش تلفيقي كه نمايانگر توسعه دانش
است به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است تا اثرات هر كدام از پرورش استان 

. مشخص گردد مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان غربيي  هاي مختلف در توسعه بخش
 كالنتري،( و استفاده از مدل رگرسيوني چندگانه توأم SPSSافزار آماري  گيري از نرم با بهره
گانه،  هاي پنج حكايت از آن دارد كه از بين بخش هاي تأثيرگذارنشانگر، عوامل و )340 ؛1382

امكانات  ، دانش آموزان،امكانات فيزيكي فضاهاي آموزشيهاي  ؛ نشانگرتمامي پنج بخش شامل
 شرفت تحصيلييپ آموزش و پرورش و نشانگرهاي امكانات اقتصادي معلمان،آموزشي  -علمي
گانه  هاي پنج بخش). 3ل جدو( ،باشند دار مي درصد معني 99با سطح اطمينان آموزان  دانش

ي مناطق آموزش و پرورش استان  وسعهدرصد از تغييرات ت 7/99داده شده بر مدل به ميزان 
وسيله عوامل ناشناخته كه در ه ها ب مانده اندك واريانس كند و باقي آذربايجان غربي را تبيين مي

  ).4جدول ( شوند بيني مي اين تحقيق نيامده، تبيين و پيش
  

 مناطق آموزش و پرورش آذربايجاني  توسعههاي تحليل رگرسيون چندگانه  آماره: 3جدول 
  ربيغ

  ضريب همبستگي چندگانه  ضريب تبيين  ضريب تبيين تصحيح شده  اشتباه معيار
00913/0  997/0  997/0  999/0  

  1390، گانمحاسبات نگارند: مأخذ
  

 مناطق آموزش و پرورش آذربايجاني  توسعهي  تحليل واريانس رگرسيون چندگانه: 4جدول 
  غربي

  سطح معناداري Fكميت   مربعات ميانگين  درجه آزادي  مجموع مربعات  منبع تغييرات
  112/0  5  558/0  اثر رگرسيوني

  000/0  18  001/0  باقيمانده  000/0  288/1339
  -   23  559/0  كل

  1390، گانمحاسبات نگارند: مأخذ
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ي مناطق آموزش و  هاي مختلف توسعه هاي ضرايب مدل رگرسيوني بخش آماره: 5جدول 
  پرورش استان آذربايجان غربي

  نام متغير
  ضرايب استاندارد شده  ضرايب غيراستاندارد

t 
  سطح

  βبتا   β خطا β  معناداري
  004/0  - 261/3  -   005/0  0- /016  عرض از مبدأ

  008/0  004/3  067/0  021/0  064/0  انآموز دانش
  084/0  828/1  032/0  019/0  034/0  اقتصادي
  000/0  934/41  680/0  015/0  648/0  معلمان

  000/0  527/4  076/0  014/0  062/0  پيشرفت تحصيلي
  000/0  977/17  337/0  023/0  415/0  فيزيكي امكانات

  )1390، گانمحاسبات نگارند: (مأخذ. هاي بخش تلفيقي نشانگر: متغير وابسته
  

روشن است كه يك واحد تغيير در انحراف معيار ، )5 جدول(در  βبا نگاهي به مقادير 
 آموزان و دانش شرفت تحصيلييپ معلمان،امكانات  ،امكانات اقتصادي دانش آموزان،هاي  بخش

 337/0و  076/0، 680/0، 032/0، 067/0امكانات فيزيكي فضاهاي آموزشي به ترتيب به اندازه 
  .ي مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي ايجاد خواهد شد واحد تغيير در توسعه

  
  آذربايجان غربيي مناطق آموزش و پرورش استان  مدل تحليل مسير توسعه

. ستا مدل تحليل مسير به عنوان تكنيكي براي توضيح يك سيستم ارتباطي بين متغيرها
، ضريب همبستگي هر متغير مستقل با متغير وابسته بر اثر اين روشبه اين ترتيب كه در 

مستقيم آن متغير مستقل روي متغير وابسته و اثرات غيرمستقيم مزبور از طريق متغيرهاي 
در پژوهش ). 105 ؛1382كوهي و تقوي، (شود  تقسيم ميديگر روي متغير وابسته مستقل 
امكانات  معلمان،امكانات  ، دانش آموزان،امكانات فيزيكي فضاهاي آموزشي نشانگرهايحاضر از 
ي مناطق آموزش و پرورش استان  در تبيين توسعهآموزان  دانش شرفت تحصيلييپ و اقتصادي

ي مناطق  تحليل مسير عوامل مؤثر بر توسعه .)1 شكل( ،شده است آذربايجان غربي استفاده
  .دهد را نشان مي آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي
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ي مناطق آموزش و پرورش آذربايجان  نمودار تحليل مسير عوامل مؤثر بر توسعه: 1شكل 
  غربي

  
ستان ي مناطق آموزش و پرورش ا ترين عوامل مؤثر بر توسعه براي تعيين مهم

ها وارد مدل رگرسيوني شده است، با توجه  پنج متغير مستقل و اثر آن ،آذربايجان غربي
به اينكه براي تعيين اثر واقعي هر متغير مستقل، چند هم خطي بايد پايين باشد، از 

براي تعيين وجود يا عدم رابطة چند هم خطي استفاده گرديد  VIFروش 
عدم  هدهند باشد، نشان 10كمتر از  VIFدار در صورتي كه مق).  43: 2003محمدي،(

نتايج  )61 ؛1999ونگ و همكاران، (چند هم خطي بين متغيرهاي مستقل است  هرابط
، نيز حاكي از عدم چند هم خطي بين متغيرهاي مستقل بوده )6 جدول(بدست آمده در 

. باشند و از اين رو، اثرات مستقيم بدست آمده براي هر متغير مستقل قابل اعتماد مي
داراي بيشترين و متغيرهاي  68/0با ميزان  براساس نتايج، متغيرهاي پيشرفت تحصيلي

032/0

076/0 

029/0

016
/0

 

337/0

68/0 

536/0

012/0

067/0

9190/0

توسعه  هاي نشانگر
آموزش و پرورش

امكانات 
 اقتصادي

 آموزي دانش

پيشرفت 
 تحصيلي

امكانات 
 فيزيكي

  تـأثير مستقيم 
قيمتأثير غيرمست 

امكانات 
 معلمان

074/0

089/0

305
/0
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مناطق آموزش ي  توسعه داراي كمترين تأثيرات بر 032/0آموزي با ميزان  دانشامكانات 
  .اند و پرورش استان آذربايجان غربي بوده

  
ي مناطق آموزش  توسعه هاي مختلف اثرات مستقيم و غيرمستقيم همبستگي بخش: 6جدول 

  و پرورش آذربايجان غربي
 VIF  ضريب همبستگي  اثرات غيرمستقيم  اثرات مستقيم  متغيرهاي مستقل

  116/2  620/0  588/0  032/0  دانش آموزان
  353/2  747/0  41/0  337/0  اقتصاديامكانات 

  306/3  814/0  747/0  067/0  معلمانامكانات 
  766/1  921/0  241/0  68/0  پيشرفت تحصيلي

  899/1  588/0  512/0  076/0  فيزيكيامكانات 
  .1390 گان،محاسبات نگارند: مأخذ

  
  ي مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي بيني توسعه مدل پيش

ي مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي بر  بيني دقيق توسعه براي پيش
هاي  از كل داده. فاده شده استهاي عصبي است از مدل شبكه ،اساس پنج متغير مستقل

ها براي آموزش و حدود  درصد داده 8/70عصبي حدود  همورد استفاده در روش شبك
در مدل مورد استفاده از تابع . ها براي آزمايش وارد مدل گرديد درصد داده 2/28

ها  ها و از تابع تانژانت هايپربوليك براي خروجي داده سيگموئيد براي ورودي داده
) 2 شكل(. سازي شده است ها نرمال براي دقت بيشتر مدل، داده. ه شده استاستفاد

در . دهد هاي پنهان را نشان مي ها از طريق اليه گرافيكي ورودي و خروجي دادهه رابط
پنهان بوده كه  ههاي خروجي از طريق دو الي هاي ورودي و داده اين شكل، ارتباط داده

  .اني دوم داراي دو نرون بوده استپنه هاول داراي دو نرون و اليه الي
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  هاي پنهان ها از طريق اليه ها و ارتباط آن گرافيكي ورودي و خروجي داده هرابط : 2 شكل
  

، ضريب 971/0عصبي حاكي از متوسط همبستگي  ههاي ارزيابي دقت مدل شبك سنجه
 034/0ش آزماي هو براي مرحل 016/0آموزش  هو مجذور متوسط خطا براي مرحل 944/0تبيين 

ي مناطق آموزش و پرورش  بيني توسعه دقت و اعتبار مدل در پيشه دهند بوده است كه نشان
ي  اهميت متغيرهاي مستقل در پيشگويي توسعه) 7 جدول(. استان آذربايجان غربي است

بخش را بيشترين تأثير  كه. دهد مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي را نشان مي
ي مناطق  بخش پيشرفت تحصيلي در پيشگويي توسعه كمترين تأثير را وان معلمامكانات 

  .اند غربي داشته آموزش و پرورش استان آذربايجان
  

  اهميت متغيرهاي مستقل: 7جدول 
  )درصد(اهميت نرمال شده   اهميت  نام متغيرها

  9/65  314/0  فيزيكيامكانات 
  7/21  103/0  دانش آموزان

  0/100  476/0  معلمانامكانات 
  9/16  08/0  اقتصاديامكانات 

  6/5  027/0  پيشرفت تحصيلي
  )1390گان، محاسبات نگارند(: مأخذ

ي توسعه
و  مناطق آموزش

باي

H (2:1)

H (2:2)

باي

H (2:1)

H (2:2)

دانش 
  آموزان

امكانات 
اقتصادي
امكانات 
 معلمان

پيشرفت 
تحصيلي
امكانات 

 يكيزيف

 بايس

تابع تانژانت: پنهانه الي
  هايپربوليك
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ي مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي را با  مقـادير واقعي توسعه) 3 شكل(
نمودار دقت قابل قبول مدل را در . دهد هاي عصبي نشان مي شبكه هبيني شد مقادير پيش
ضريب تبيين و رگرسيون خطي بين مقادير واقعي و ) 4شكل (دهد و  هي ميپيشگويي گوا

كارايي  به هر حال نتايج مدل و نمودارها و معادالت بيانگر. دهد بيني شده را نمايش مي پيش
  .است ي مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي بيني توسعه عصبي در پيش هشبك

توسعه مناطق آموزش و پرورش آذربايجان  هبيني شد يشمقادير واقعي و پنمودار  :3شكل 
  غربي

توسعه مناطق آموزش و  هبيني شد ضريب رگرسيون خطي بين مقادير واقعي و پيش: 4شكل 
  پرورش

 و 
عي

واق
عه 

وس
ن ت

يزا
م

نام 

عه 
وس

ت

 هتوسع
0. 0. 0. 0.

0
0
0
0
0
0
0

0.0. 0.0 
0 
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  گيري نتيجه
 يهاركشودر  مهم تموضوعا، از يبرانابر كاهشو  توسعه فهد بااي  منطقه ييزر برنامه

 مناطق هجايگا شناسايياي  منطقهبرنامه ريزي   مهزال.  دشومي   بمحسو توسعه  لحادر
 گانه 24 درجه توسعه يافتگي و محروميت مناطقدر اين پژوهش، . باشد مي يكديگر به نسبت

نشانگر مورد بررسي  73در پنج بخش اصلي شامل  آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي
امكانات هاي  ن غربي در شاخصمنطقه آموزش و پرورش استان آذربايجا 24از بين . قرار گرفت

 امكانات اقتصادي معلمان،آموزشي  -امكانات علمي ، دانش آموزان،فيزيكي فضاهاي آموزشي
 - اروميه ،1ناحيه  -مناطق اروميهترتيب  بهآموزان  دانش شرفت تحصيلييپ آموزش و پرورش و

باد، شوط، سيلوانا، آ مرحمت مناطقبرخوردارترين و ، 1ناحيه  -، بوكان، نقده، اروميه1ناحيه 
آموزش  مناطقبندي  بررسي رتبه. باشند مي مناطقترين  محرومبه ترتيب آباد و چالدران  مرحمت

و  كه منطقه بوكاندهد  هاي تلفيقي نيز نشان مي نشانگرو پرورش استان آذربايجان غربي در 
 ودارترين عنوان برخور به 035478/0و  64874/0ترتيب با ميزان تاپسيس  به آباد مرحمت
 منطقهعنوان برخوردارترين كه به  بوكان منطقه.  آيند به حساب ميمنطقه ترين  محروم

جايگاه  پيشرفت تحصيليو امكانات اقتصادي ، هاي امكانات فيزيكي نشانگراگرچه در  ،دنباش مي
است كه  منطقهدليل اصلي اين امر مشكالت ناشي از پرجمعيت بودن است كه  مناسبي نداشته

هاي  به دليل زمينه بوكان منطقهاما در مجموع . ها دارند نشانگربزرگ در بعضي از  مناطقر اكث
ها در رتبه  هاي طبيعي و انساني و تمركز نهادها و سازمان سياسي، اداري، فرهنگي و جاذبه

 در راستاي يافته تحقيق حاضر، نتايج تحقيق نظم فر و علي بخشي. است بااليي قرار گرفته
،  يزداني و همكاران )1392و  1389( ، قائد رحمتي و همكاران)1391(آتشك ، )1393(
 ،)1386(اسماعيل سرخ  ؛)1386 و 1388( آتشك، )1390( ، دادش پور و همكارن)1392(

 ،)1374(كليدري  ،)1376( نرم، نادري)1377( ، واحدي)1380( خانه ، داش)1383( مرادي
- حكايت از وجود انواع نابرابري ...و ) 1365( ززادهعزي و) 1371( ، خدابخش)1372( زاده حسين

براساس نتايج تحليل  .داردكشور و استان آذربايجان غربي  استانهاي مختلف ها در درون مناطق
نشانگرهاي امكانات علمي داراي بيشترين و  68/0پيشرفت تحصيلي با ميزان مسير نشانگرهاي 

داراي كمترين تأثيرات بر  032/0با ميزان  موزانآموزي با توجه به توزيع دانش آ آموزشي دانش
نتايج شبكه عصبي نيز نشان  .اند ي مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي بوده توسعه

بخش معلمان بيشترين تأثير و بخش پيشرفت تحصيلي كمترين تأثير را در دهد كه  مي
اين تفاوت در  .اند ربي داشتهغ ي مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان پيشگويي توسعه

متناسب با رتبه مناطق از  .نتيجه مربوط به تفاوت دقت و متدهاي موجود در دو مدل مي باشد
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تامين نيروي انساني تحصيل  ،نظر برخورداري از شاخص هاي مختلف توسعه فضاهاي فيزيكي
ورزشي و نيز تخصيص سالنهاي  ،نمازخانه ها ،آزمايشگاهها ،احداث و تجهيز كتابخانه ها ،كرده

با توجه به اين كه در . پرورشي و عمراني و جاري پيشنهاد مي گردد ،بهينه بودجه هاي آموزشي
تحقيق حاضر نشانگرهاي مربوط به بخش معلمان بيشترين تاثير را در پيشگويي توسعه يافتگي 

ر جهت مناطق آموزش و پرورش به خود اختصاص داده است لذا اهميت برنامه ريزي دقيق د
سيستم .تخصيص نيروي انساني و معلمان چه از نظر كمي و چه از نظر كيفي توصيه مي گردد 

آموزشي موثرترين نهاد براي مقابله با نابرابري در سطح خرد و كالن مي باشد و توزيع عادالنه 
منابع آموزشي به منظور تحقق توسعه پايدار آموزشي و برخورداري همگان از آموزش و پرورش 

 هميتا ييزر برنامه منظا كهاين   به توجه با. اكيفيت از وظايف برنامه ريزان آموزشي مي باشدب
 ييزر برنامه منظا يها ساييرنا جهتدر  تالشي بايددارد،  حيانودر  دلتعا ديجادر ا ييابسز

 ييزر برنامه كه در اين راستا برنامه ريزي نيمه متمركز و بر اساس دگيرورت ص مناطق
 وممحر ربسيا يها نشهرستا ،هشوپژ ينا يها يافته سساا بر .توصيه مي گردد، اي ناحيه

در  هدفمنددار و  جهت اريگذ سرمايهو  ييزر برنامه منجاا مينهاول را در ز يها لويتاو نستاا
 همچنين با توجه به اينكه منطقه آموزشي اروميه. ندرا دار نستادر ا شيزموآ توسعه مينهز
 ييزر برنامهو  تقويت باشد با توجه به نقش و جايگاه مهم آن كز استان ميمر) ناحيه يك و دو(

  . دشو مي توصيه شهرستان توسعه سطح دبهبو ايبر شيزموآ شاخص مينهدر ز
از اينرو  .داشته باشد  پيتواند پيامدهاي ناگواري در نابرابري در تمام سطح و اشكال آن مي   

هاي آموزشي دقيق در راستاي  ي با طراحي برنامهالزم است برنامه ريزان و مديران آموزش
تخصيص عادالنه منابع و امكانات و تامين نيروي انساني متخصص براي آموزش گامي در جهت 

هاي  در مجموع مي توان گفت ضرورت دارد در جهت رفع نابرابري .توسعه آموزشي بردارند
ها  ها و اثرات هر يك از بخش دلاي، در تحقيق حاضر متناسب با نتايج م شهري و توسعه منطقه

در غير اين صورت بيم آن مي رود كه نه تنها . بر مبناي رتبه مناطق از پايين به باال توجه گردد
  .شود هاي مناطق كاهش نيابد، بلكه روز به روز بيشتر هم  نابرابري
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