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 چکیده
از لحاظ هدف  باشد.بررسی وضعیت شاخص آموزشی در منطقه اورامانات استان کرمانشاه می به پژوهش حاضر

مانشاه با تأکید بر منطقه شهرستان استان کر 41باشد. جامعه آماری آن کاربردی و از نوع توصیفی ـ تحلیلی می
متغیر بخش آموزشی استفاده شده است که  52باشد در راستای پاسخگویی به سؤالات پژوهش از اورامانات می

تکنیک آنتروپی  .استان کرمانشاه گرفته شده است 4932از سالنامه آماری سال  اطلاعات لازم در این زمینه
-به منظور سنجش میزان برخورداری شهرستان  ARASدلم ، هاشانون جهت تعیین ضریب اهمیت شاخص

) آزمون همبستگی پیرسون( برای بررسی رابطه بین نرخ شهرنشینی با SPSSافزار نرم و های استان کرمانشاه
-دهد ضریب توسعه شاخص آموزشی در شهرستاناستفاده شده است. نتایج نشان می هایافتگی شهرستانتوسعه

-( تنها شهرستان توسعه4) باشد به طوری که شهرستان هرسین با( می0256/6( تا )4)های استان کرمانشاه 

، ، گیلانغرب، اسلام آبادغربشیرین، روانسرباشد و سیزده شهرستان دیگر یعنی پاوه، قصر( میدرصد 41/2یافته)
( به ترتیب در 0256/6)با باباجانیثلاث، سنقر و نهایتاً ، جوانرود، صحنهذهاب، سرپل، دالاهو، کرمانشاهکنگاور

های منطقه باشند. وضعیت توسعه شهرستانمی درصد( 60/35)  یافتهنیمه توسعههای دوم تا چهاردهم و رتبه
(، در رتبه 2922/6) ( در رتبه دوم، شهرستان روانسر با2302/6) ستان پاوه باباشد شهربدین صورت میاورامانات 

( در رتبه چهاردهم 0256/6) باباجانی بادر رتبه یازدهم و شهرستان ثلاث( 2450/6) انرود باچهارم، شهرستان جو
 ریزیدر برنامهبین نرخ شهرنشینی و وضعیت توسعه شاخص آموزشی همبستگی معناداری وجود ندارد،  .باشدمی

ها در اولویت بعدی قرار های محروم در اولویت نخست توسعه آموزشی و دیگر شهرستانباید شهرستان آموزشی
 گیرند.

 نرخ شهرنشینی،  ARASآموزشی، منطقه اورامانات، تکنیک یزیربرنامه: واژه های کلیدی 
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 مقدمه
ریزی، ریزی صرفاً بر اساس شانس شکل خواهد گرفت. برنامهبرنامهدر دنیای امروزی، زندگی بدون 

توان آن را شود و میآینده محسوب می یدن برایو نقشه کش نگریفرآیندی پویا است و نوعی آینده

های بینی نیازها و تخمین منابع برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده تلقی نمود، در بین سیستمپیش

های آموزشی ریزیهایی است که نیازمند برنامهمختلف در جامعه، آموزش و پرورش از جمله سیستم

باشد. چرا که در این صورت آموزش و پرورش؛ بارور، خلاق میهایش خاص در راستای اهداف و رسالت

و سازنده خواهد بود و آموزش و پرورش خلاق و سازنده، امری حیاتی در کشور است و باید پیشرفت 

کشور)توسعه اقتصادی، اجتماعی( و رسیدن به تحولات موجود در جهان و باز نماندن از علم و 

صالحی عمران، عابدینی )ریزی نمودیر علمی و منطقی برنامهتکنولوژی جهانی، راهبردها و تداب

رود بعد یکی از اشکال توسعه که در واقع از مهمترین نهادهای توسعه نیز بشمار می(. 4932بلترک،

)علیزاده، کندرکن مهمی را در توسعه و تکامل همه جانبه و موزون آن ایفا میو  وزشی آن استآم

ی با توسعه از آن جهت قابل بررسی است که توسعه واقعیتی است فراهم رابطه نظام آموزش (.4935

های عقلانی و منطقی افراد جامعه و در این میان آموزش عامل بسیار مهمی آمده از مجموعه کنش

ترین عامل در رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و است بدین ترتیب آموزش و پرورش مناسب مهم

-وسعه نیز به نوبه خود منجر به توسعه آموزش و پرورش میو سطوح مختلف ت سیاسی است

نهاد آموزش و پرورش همچنین در هر کشور مسؤول ایجاد . (4966فاطمی امین و فولادیان، )گردند

های برابر آموزشی برای همه شهروندان است. اگر مدرسه و آموزش و پرورش، خود امکانات و فرصت

هایی یکی از راهو  (4962وند، ظهره)شودببرد ضد توسعه تلقی می ها را از بینهای برابر انسانفرصت

های آموزشی صحیح و اصولی منابع ریزیتوان به وسیله آن به تحقق توسعه امیدوار بود، برنامهکه می

ترین هاست. با عنایت به این حقیقت که اصلیو به ویژه منابع انسانی هر کشور و استفاده بهینه از آن

گذاری در رو سرمایهعه، انسان و اولین گام در امر توسعه، تشکیل سرمایه انسانی است. از اینمحور توس

نظام آموزشی به مثابه یک راهبرد تعیین کننده نقش قابل توجهی در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی، 

های زشی و برنامهریزی آموامروزه با پیوند ناگسستنی برنامه ، وکندفرهنگی و سیاسی جوامع ایفا می

-برنامه آموزشی( نوعی سرمایه)ریزی جهت آموزشبرنامه (.4932)چرابین و دیهم، توسعه مواجه هستیم

کند با کمک میو  (4966)اخباری آزاد، شودگذاری مفید و یک عامل کلیدی در توسعه محسوب می

های مختلف اقعی آموزشی در حوزههای و، نیازترتر و منطقیتر، معقولهای منظمگیری از روشبهره

 (.4935، فر، نیستانی و میرزایی)دارابیانتخاب گردد و بدین گونه بهترین متدولوژی آموزش را برگزید

ها را در دهد، چرا که موقعیت آنبضاعت را ارتقاء میوری افراد کم درآمد و بیآموزش عمومی، بهره

درآمدی و رفاهی را کاهش های توان شکافریق آموزش میبخشد و در نتیجه از طبازار کار بهبود می

ها نوعی برابری فرصت(. 4935 ،)علیزادهگذاردثیر میأیافتگی کشور تداد که این خود بر درجه توسعه

ای شود. جامعهیافته تلقی میخواهانه را به همراه دارد و به عنوان یک شاخص جامعه توسعهنگاه عدالت
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نار رفاه و آزادی، عدالت و برابری را هم تجربه خواهند کرد. در این تعبیر، برابری که در آن مردم در ک

باید بتواند آن را در نظام  شود و آموزش و پرورشخواهی یک ارزش محسوب میها و عدالتفرصت

عدم توازن در بین مناطق در  (.4939پور، کرمی و بختیارشیر)یافته تعبیه کندشخصیتی انسان توسعه

شود که خود مانعی در مسیر توسعه ای میجریان توسعه، موجب ایجاد شکاف و تشدید نابرابری منطقه

ای، یکی از اقدامات ضروری و های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و رفاه منطقهاست مطالعه نابرابری

عی، فرهنگی و ریزی و اصلاحات در جهت تأمین برابری در خدمات اقتصادی، اجتماای برای برنامهپایه

(. 4932)مطیعی لنگرودی و همکاران، باشدای میهای ملی و منطقهاصلاح آرایش فضایی نابرابری

)مناطق( است که ها و مواهب آموزشی در فضانابرابری آموزشی میان مناطق و توزیع نابرابر فرصت

در حال توسعه عبارت  های متفاوتی به خود بگیرد، اشکال قابل رویت آن در کشورهایتواند جلوهمی

است از: نابرابری بین شهر و روستا، نابرابری بین شهرهای بزرگ و کوچک، نابرابری جغرافیایی درون 

دهد اسناد و شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می (.4962پوری، ...)کچویان و آقاشهرهای بزرگ

نابرابری در تمام سطح و (. 5660، 4پ)اسکوکندهای فضایی، نابرابری اجتماعی را تشدید مینابرابری

ریزان و مدیران رو لازم است برنامهتواند پیامدهای ناگواری در پی داشته باشد. از ایناشکال آن می

های های آموزشی دقیق در راستای تخصیص عادلانه امکانات و فرصتآموزشی با طراحی برنامه

 ها پرورش بردارند. برای کاهش نابرابری آموزشی گامی در جهت کم کردن نابرابری در آموزش و

ها و مناطق استان در دسترسی به آموزشی توجه بیشتری به نابرابری گروهریزان سیاستگذاران و برنامه

در حالت کلی، سیستم آموزشی موثرترین نهاد (. 4932)نجاری و حسنی، آموزش عالی مبذول نمایند

های آموزشی به منظور باشد و توزیع عادلانه فرصتمی لانبرای مقابله با نابرابری در سطح خرد و ک

-باشدریزان آموزشی میتحقق توسعه پایدار آموزشی و برخورداری همگان از آموزش از وظایف برنامه

ریزی برای تخصیص منابع در وهله اول نیازمند شناسایی وضع هر نوع برنامه(. 4932)نجاری و حسنی، 

 .(4931، زاده و موسویسید عباس، حسنی، سامری)موجود است

ای ریزی ناحیهای در برنامهها از اهمیت ویژه، قابلیت و تنگناهای آنبررسی و شناخت وضعیت نواحی

-ها و سیاستها، برنامهخوردار است. امروزه آگاهی از نقاط قوت و ضعف نواحی، جهت ارائه طرحبر

های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی، شاخصای که استفاده از ها ضروری است به گونهگذاری

تواند معیاری مناسب برای تعیین جایگاه نواحی و عاملی مهم در جهت رفع مشکلات می ... بهداشتی و

ای را از ها شکاف ناحیههای موجود در راه رسیدن به توسعه پایدار باشد. همچنین نابرابریو نارسائی

واقع شده  منطقه اورامانات در شمال غربی استان کرمانشاه(. 4934، )بیات و همکارانبین خواهد برد

قابل انکار با توجه به تأثیر غیر باشدمیباباجانی شامل چهار شهرستان پاوه، جوانرود، روانسر و ثلاث

منطقه اورامانات  وضعیت شاخص آموزشی در تبیینبه  پژوهش حاضرشاخص آموزشی در توسعه، 

                                                           
1 - Skop 
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امکانات و میزان برخورداری شاخص آموزشی  تا از این طریق وضعیتپردازد می استان کرمانشاه

 در این راستا مسأله اصلی پژوهش پاسخ به سؤال زیر است:های استان مشخص شود شهرستان

 باشد؟وضعیت توسعه شاخص آموزشی در منطقه اورامانات چگونه می 

 

 ادبیات پژوهش:

بهترین مفهوم توسعه، رشد همراه با عدالت اجتماعی هاست، هدف اصلی توسعه حذف نابرابری

یافته ها توسعهی زمینهای است که در همهیافته، جامعهی توسعهجامعه .(4962 است)قرخلو و حبیبی،

باشد، گرچه ممکن است جوامع در روند توسعه از میان ابعاد مختلف نظیر ابعاد اقتصادی، علمی و 

یکی از ابعاد مهم توسعه، عضی ابعاد را در اولویت قرار دهند. طبعاً آموزشی سیاسی، فرهنگی و ...، ب

های بهبود عدالت ریزی آموزشی یکی از راهبرنامه و (4932کریزی، )عربشاهیمقوله آموزش است

عدالت آموزشی همواره و در همه اعصار مورد توجه متخصصان (. 4932)نجاری و حسنی، آموزشی است

ای انجام را به گونه های درسیاند، طراحی برنامهت و آنان همواره تلاش کردهتعلیم و تربیت بوده اس

های یادگیری مبتنی بر عدالت محوری سوق یابد. در اوایل قرن دهند که هر چه بیشتر به سمت نظریه

حاضر، تأمین آموزش براساس استعدادها، مورد توجه متخصصان قرار گرفت و از نیمه دوم قرن حاضر، 

ها و ای از زمان سیاستهای تحصیلی مطرح شد. اما در هر برههدالت آموزشی و برابری فرصتشعار ع

های اخیر، کانون های خاصی را متناسب با اهداف مورد نظر اتخاذ کردند. عدالت آموزشی در سالروش

  (.4932)شهابلو، توجه متخصصان تعلیم و تربیت بوده است

 برابری آموزشی

های برابر آموزشی برای آحاد جامعه است تا دور از هرگونه فشار آموزشی وجود فرصتمنظور از برابری 

مالی، اجتماعی یا فرهنگی خود را برای مشارکت فعالانه و همه جانبه در جامعه آماده سازد. تساوی 

های ای برای کاهش نابرابریهای آموزشی به خودی خود یک هدف نیست بلکه وسیلهفرصت

ها و صادی است. برابری در موفقیت و دسترسی در مقیاس اساسی از برابری در فرصتاجتماعی و اقت

کند. از سوی امکانات آموزشی است. برابری در دستیابی به موفقیت جنبه کیفی فرصت را منعکس می

(. 4930آستانه و سعدی،دربان)دهددیگر برابری در دسترسی، جنبه کمی برابری فرصت را نشان می

-(ابی به آموزش برابر باشندتیگردد که همه افراد در دسزمانی محقق میهای آموزشی صتبرابری فر

بدون در نظر گرفتن  هامعتقد است که ایجاد امکان آموزش رایگان برای بچه5کلمن (.5664، 4لاینونن

های قومی مختلف، از ضروریات ی خانوادگی و نژادی و نیز جنس و طبقات اجتماعی و گروهسابقه

                                                           
1 - Leinonen 
2 - Kolman 
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معتقد است که ابعاد  4جانستون .(4939،آبادی، و بنیادباشد)زارع شاههای آموزشی میرابری فرصتب

 باشد:های آموزشی، شامل موارد زیر میبرابری فرصت

های آموزشی برای برابری فرصت -5های آموزشی در بین طبقات اجتماعی مختلف برابری فرصت -4

 -1آموزشی برای اقوام و نژادهای مختلف یک جامعه های برابری فرصت -9های مختلف جنسیت

در مفهوم لیبرال (. 4960)سرخ، (های آموزشی برای مناطق شهری و روستایی و...برابری فرصت

ک، برابری یعنی همه افراد بدون توجه به نژاد، رنگ، منشاء اجتماعی و ملی در حقوق برابر و یکلاس

زش به این معنی است که افراد باید در شروع زندگی کاری و آزادند. در این مفهوم برابری در آمو

-سازی تفاوتی اصلی برابرآموزش برابر باشند در یک نگرش سوسیالیستی، آموزش به عنوان وسیله

طبق نظر راولز سه اصل برابری و  (.4930چشمه و اکرامی، محمدی ده)شودهای اجتماعی دیده می

اند از: الف( فراهم کردن تسهیلات آموزشی های آموزشی عبارتمها در زمینه سیستعدالت در فرصت

برابر برای افراد واجد شرایط ب( فراهم آوردن حداقل میزان آموزش برای هر فرد ج( ایجاد امکانات و 

های در ارتباط با سیستم بر اساس این سه اصل راولز، فارل، های محرومتدارکات ویژه برای گروه

( 9داد و ( برابری در درون5( برابری در دستیابی، 4ها را مشخص نمود: ه برابریآموزشی سه نوع عمد

 (. 4932، موسویو  قلاوندی ،ویردی، حسنیاله)برابری در پیامد

 برابری آموزشینا

گرایی بنا نهاده شده، بر این فرض مبتنی است که ی جنسیتدیدگاه کلاسیک و نئوکلاسیک که بر پایه

گیرد و برگشت سرمایه، باید این های عقلانی افراد صورت میی تصمیمآموزشی بر پایهگذاری سرمایه

گذاری برای دختران، به معنای آموزش کمتر نسبت گذاری را توجیه عقلانی سازد و این سرمایهسرمایه

شود و به داری ترسیم میاز منظر کلاسیک، وضعیت زنان در چارچوب خانه و خانه. به پسران است

یابد. این بینش با برتر پنداشتن جنس مذکر، آموزش مین لحاظ، آموزش در آن جایگاه خاصی نمیه

-های نقش جنسیتی، هیچ فایدهبه دلیل باور داشتن کلیشه دهد و اصولاًپسران را بر دختران اولویت می

توسط مادران و های مورد نیاز دختران بیند و معتقد است مهارتنمی ای در فرستادن دختران به مدرسه

با نقش نظام آموزشی در جوامع مدرن و (. در رابطه 4930)زارعی، شودخواهران به آنان آموزش داده می

تئوری تعارض مطرح هستند که  کارکردی و -دلایل زیربنایی نابرابری آموزشی دو رویکرد ساختاری 

کردی یک جامعه کار -ساختاری  ای وجود دارد. از دیدگاه رویکردهای عمدهبین این دو رویکرد تفاوت

هایی تشکیل شده است که برای برآورده ساختن نیازهای مشابه با یک ارگانیسم از خرده سیستم

ای از جمله برجسته کاکردگرایان و ساختارگرایان دهداساسی سیستم، وظایف مختلفی انجام می

-تواند فرصتبرای اینکه می است «برابر ساز بزرگ»پرورشمعتقدند که آموزش و  9و شولتز 5پارسونز

                                                           
1 - Johnston 
2 - Parsons 
3 - Schultz 
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(. 4931، زاده و موسوی، حسنی، سید عباس)سامریهای برابر ایجاد کند و موجب تحرک اجتماعی شود

آموزش عالی( وجود دارد؛ اما )پذیرند که نابرابری در نظام آموزشی گرایان میساختار –کرد اگرچه کار

پذیری تر به علت تفاوت در استعداد، نگرش و مسئولیتکنند که وجود نابرابری آموزشی بیشمطرح می

-4پردازان تعارض مارکسیستی مانند بوردیواست تا پیامدهای عملکرد سیستم. در حالی که نظریه فردی

نابرابری آموزشی و اجتماعی نتیجۀ  کنند( بیان می4320)9(، باولز و جینتیس4324)5(، کلینزه4332)

 (. 4932، موسویو  قلاوندی ،ویردی، حسنیالهتماعی است)های سیستم اجنقص و کاستی

 شود:ها اشاره میدر زمینه توسعه آموزشی مطالعاتی صورت گرفته است که در اینجا به چند نمونه از آن

 نتایج در نابرابری و آموزشی فرصت تأثیر به بررسی ی خوددر مقاله (5649)1جیمز و اورینو ،رولستن

کنند و اشاره می به الزامی بودن دسترسی به آموزش با کیفیت ویتنام و هند ،پرو ،یاتیوپ در یادگیری

 های دارا و ندارا، در کاهشی دسترسی کیفیت و توزیع آن بین گروهمعتقد هستند بهبود در شیوه

 .نابرابری آموزشی بسیار مهم هستند

-4369های ی در هند طی سالهای آموزشدر پژوهشی به بررسی نابرابری فرصت( 5641)2آگراول

 .باشدهای مورد مطالعه میهای آموزشی طی سالپرداخته است نتایج بیانگر نابرابری فرصت 5661

در تحقیقی با عنوان پنجاه سال از زمان گزارش کلمن: باز اندیشی رابطه بین  (0564)0داونی و کاندرون

، 4300رن از زمان گزارش کلمن در سال مدارس و نابرابری پرداختند و عنوان داشتند: در نیم ق

 پژوهشگران هنوز سعی در توسعه اجتماع با توجه به رابطه بین مدارس و نابرابری دارند. 

دهد و های آموزشی را کاهش میافزایش مشارکت در آموزش عالی، نابرابری فرصت( 5640)2وردولینی

 .گرددمنجر به برابری و عدالت می

 از ایمجموعه طریق پردازد، که ازمی چین در آموزشی مدیریت سیستم توسعه به( 5643)6یالون و دو

 وظیفه مختلف سطوح در محلی هایدولت و ایالتی شورای -سیستم ها،سیاست و مقررات ،قوانین

 دارند. عهده بر را اداره و راهنمایی

های استان خوزستان از نظر یافتگی شهرستانتعیین درجه توسعه به (4934امانپور؛ اسماعیلی و جوکار)

بر اساس متغیرهای مرتبط با شاخص آموزشی در  دهد کهپرداختند نتایج نشان می شاخص آموزشی

، به 21/6و  16/6های امیدیه و اهواز به ترتیب با دارا بودن ضریب توسعه یافتگی، شهرستان4923سال 

های مسجد ، شهرستان4963سال  های استان و درترین شهرستانترین و محرومعنوان برخوردار

                                                           
1 - Bourdieu 
2 - Collins 
3 - Bowles & Gintis 
4 - Rolleston, James &  Aurino 
5 -Agrawal 
6 - Downe & Condron 
7 - Vergolini 
8 - Yalun  & Do 
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ترین یافته، به عنوان توسعه29/6و  1/6یافتگی سلیمان و رامهرمز به ترتیب با دارا بودن ضریب توسعه

 اند.های استان خوزستان محسوب گردیدهترین شهرستانو محروم

 تانهای استان خوزسبندی توسعه آموزشی در شهرستان( به سطح4935ملکی؛ احمدی و ترابی)

های استان خوزستان دهد که توزیع فضایی توسعه آموزشی در سطح شهرستاپرداختند نتایج نشان می

 باشد. و در تضاد کامل با عدالت فضایی میبسیار نابرابری بوده 

یافتگی و محرومیت مناطق آموزش و سنجش درجه توسعه( به 4939موسوی؛ حسنی و سامری)

ی آموزش و پرورش منطقه 51که از  دهد کهپرداختند نتایج نشان می استان آذربایجان غربی پرورش

اند، به عنوان مناطق برخوردار شناخته شده 4ناحیه  -ی بوکان و ارومیه استان آذربایجان غربی، منطقه

 شوند.منطقه به عنوان مناطق محروم محسوب می 42برخوردار و منطقه به عنوان مناطق نیمه 2

های تحلیل الگوی نابرابری فضای آموزشی شهرستان ( به4931هماسبی و رضایی)؛ طآستانهدربان

های مرزی کشور نسبت به مرکز دارای نابرابری ها حاکی از آن است که شهرستانافتهی پرداختند کشور

های جنوبی کشور نظیر مندی از آموزش هستند و این نابرابری در شهرستاندر توزیع امکانات و بهره

های کمتر ها مبین نیاز شهرستانتحلیل تر است. نتایجهای بوشهر و سیستان و بلوچستان نمایاناستان

 .باشدگذاران این حوزه به این مناطق میریزی و توجه ویژه سیاستبرخوردار از آموزش به برنامه

ساس بر ا های استان هرمزگانیافتگی شهرستانی توسعه( به تعیین درجه4932کریزی)عربشاهی

-های آموزشی، ترتیب توسعهکه براساس شاخص دهدپرداخت نتایج نشان می های آموزشیشاخص

-های استان هرمزگان بدین قرار است: ابتدا شهرستان بندرعباس، سپس شهرستانیافتگی شهرستان

ی هاآباد، قشم، بستک، جاسک، پارسیان و ابوموسی در اولویتلنگه، حاجیرودان، بندر های میناب،

 بعدی قرار دارند.

های کشور از نظر یافتگی استانسنجش میزان توسعه( به 4930رحیمی؛ کاکادزفولی و کاکادزفولی )

دهد که نتایج نشان می پرداختند گیری چند شاخصههای تصمیماستفاده از تکنیک شاخص آموزشی با

های کشور در د دارد؛ استانهای کشور وجویافتگی استانای میان سطوح توسعهاختلاف قابل ملاحظه

ها بندی استانبندی هستند و رتبهیافته، قابل دستهیافته، میان توسعه، کمتر توسعهسه سطح توسعه

-دهد که استان تهران در رتبه اول و رتبه آخر هم متعلق به استان سیستان و بلوچستان مینشان می

 .باشد

پرداخت نتایج نشان  در مناطق آموزشی شهر مشهد یالگوی ساختاری نابرابری آموزش( به 4932)رأفتی

فرایند  عوامل زمینه خانوادگی، های متغیرهای مستقلرابطه مستقیم و معناداری بین شاخص دهدمی

های برونداد و نتایج و درونداد با متغیر وابسته نابرابری های آموزشی وجود دارد. مهمترین مؤلفه مدرسه،

ونداد و برونداد غیرشناختی است که با زمینه خانوادگی، فرایند مدرسه، درنابرابری آموزشی عبارت از 

های چهارگانه زمینه خانوادگی، فرایند مدرسه، برونداد و نتایج و درونداد، نابرابری ارتقای شاخص

 یابد.گانه آموزشی کاهش میآموزشی در مناطق هفت
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ها نابرابری در برخورداری از شتر این پژوهشه در بیدهد کنشان می بررسی نتایج مطالعات انجام شده

کاربری آموزشی، کیفیت پایین  سرانهشاخص آموزشی وجود دارد که دلایل مختلف از جمله پایین بودن 

نابرابری و ابعاد مختلف آن از  دوجوها و.... باعث این نابرابری شده است امکانات، کم بودن زیرساخت

شوند که علاوه یافته شناخته می؛ زیرا در حقیقت کشورهایی توسعهنیافتگی استهای مهم توسعهنشانه

 های اقتصادی و اجتماعی بالا، توزیع درآمدها و امکانات نیز در آن جوامع تقریباً بر داشتن شاخص

ها پایین است و هم توزیع آن بسیار نیافته هم مقادیر این شاخصعادلانه باشد، اما در کشورهای توسعه

 مدل استفاده ازتوان بیان داشت در زمینه پژوهش حاضر می (.4961نژاد، )مصلیستناعادلانه ا

ARASارزیابی نابرابری شاخصجهت  های کمتری با این تکنیک کار شده است(پژوهش )که 

، بررسی همبستگی بین نرخ شهرنشینی و توسعه آموزشی و در رابطه با آموزشی در منطقه اورامانات

 ب را دری جوانهمهیی که هاشاخصو انتخاب  (4932) دیجد یزمانو  (ه اورامانات)منطقمکانیمحدوه 

برخوردار را شناسایی با پیشنهاداتی که داده های محروم و کمو اینکه این پژوهش شهرستان گیردبر می

های از جمله تفاوت دیگر این پژوهش با پژوهش .ها دارداست سعی در کاهش نابرابری بین شهرستان

باعث متمایز موارد  ریزی آموزشی نوشته شده است در کل همه ایندیگر این است که با نگاه برنامه

  .دباشساختن آن از سایر تحقیقات می

 

 :روش پژوهش

 41باشد. جامعه آماری آن پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی ـ تحلیلی می

باشد در راستای پاسخگویی به سؤالات نطقه اورامانات میشهرستان استان کرمانشاه با تأکید بر م

از سالنامه ( استفاده شده است. اطلاعات لازم در این زمینه 4)جدول متغیر بخش آموزشی 52پژوهش از 

از تکنیک آنتروپی شانون جهت تعیین ضریب استان کرمانشاه گرفته شده است  4932آماری سال 

 ARAS های استان کرمانشاه از مدلبرخورداری شهرستان ها و به منظور میزاناهمیت شاخص

آزمون همبستگی پیرسون( برای بررسی رابطه بین نرخ شهرنشینی با )SPSSافزار نرماز  استفاده شده

 شده است.  گرفتهبهره GISافزار ها از نرمی ترسیم نقشهبراو  هایافتگی شهرستانتوسعه

 

 هاشاخص

های سی برای شناسایی مناطق محروم و ارزیابی عملکرد و موفقیت سیستمهای اسایکی از شیوه

، 4های آموزشی است)جینگران و سانکارها و نقایص استفاده از شاخصآموزشی در پوشاندن ضعف

5663.) 
 (: متغیرهای آموزشی مورد استفاده در پژوهش4جدول)

                                                           
1 - Jhingran & Sankar 
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 شاخص ردیف متغیر کد متغیر

X4  4 یروستای مناطق باسواداندرصد 

 آموزشی 

X5 5 شهری باسوادان مناطق درصد 

X9 9 درصد باسوادان مرد 

X1 1 درصد باسوادان زن 

X2 2 شهرستان ازای هر ده هزار نفر جمعیت به عمومی تابخانهتعداد ک 

X0  0 دبستانیپیشآموزان در مقطع به دانش آموزشگاهنسبت 

X2  2 دبستانیپیشآموزان در مقطع به دانش کلاسنسبت 

X6  6 ابتداییآموزان در مقطع به دانش آموزشگاهنسبت 

X3  3 ابتداییآموزان در مقطع به دانش کلاسنسبت 

X46  46 آموزان در مقطع ابتداییبه دانش کارکنان دفتری و ادارینسبت 

X44  44 آموزان در مقطع ابتداییبه دانش کارکنان آموزشینسبت 

X45  45 متوسطه دوره اولآموزان در مقطع به دانش هآموزشگانسبت 

X49  49 متوسطه دوره اولآموزان در مقطع به دانش کارکنان دفتری و ادارینسبت 

X41  41 متوسطه دوره اولآموزان در مقطع به دانش کارکنان آموزشینسبت 

X42  42 متوسطه دوره اولآموزان در مقطع به دانش کلاسنسبت 

X40  40 متوسطه دوره دومآموزان در مقطع به دانش آموزشگاهنسبت 

X42  42 متوسطه دوره دومآموزان در مقطع به دانش کلاسنسبت 

X46  46 متوسطه دوره دومآموزان در مقطع به دانش کارکنان دفتری و ادارینسبت 

X43  43 متوسطه دوره دومآموزان در مقطع به دانش کارکنان آموزشینسبت 

X56  56 متوسطه دوره اول  دوره تکمیلی بزرگسالآموزان به دانش آموزشگاهنسبت 

X54  54 متوسطه دوره دوم  دوره تکمیلی بزرگسالآموزان به دانش آموزشگاهنسبت 

X55  55 دوره آموزش استثناییآموزان به دانش آموزشگاهنسبت 

X59  59 دوره آموزش استثناییآموزان به دانش کلاسنسبت 

X51  51 دوره آموزش استثناییآموزان به دانش کارکنان دفتری و ادارینسبت 

X52  52 دوره آموزش استثناییآموزان به دانش کارکنان آموزشینسبت 

 استان کرمانشاه 4932منبع: مطالعات نویسندگان و سالنامه آماری 
 

 ی مورد مطالعهمحدوده

 91دقیقه و عرض شمالی  26درجه و  10دقیقه تا  93و  درجه 12منطقه اورامانات در طول شرقی 
-و شامل چهار شهرستان پاوه، النهار گرینویچ واقع شدهدقیقه نصف 42دقیقه درجه و  94درجه و 

از شمال به استان کردستان از  که باشدباباجانی واقع در استان کرمانشاه میجوانرود، روانسر و ثلاث
ذهاب و از غرب به کشور عراق ز جنوب به شهرستان دالاهو و سرپلشرق به شهرستان کرمانشاه و ا

این منطقه دارای  4932بر اساس سرشماری سال (، 6: 4935)صیدایی و همکاران،دشومحدود می
سالنامه آماری استان کرمانشاه، )باشدمیدهستان ده شهر و نوزده  ،بخش، نه نفر جمعیت 546120

   .(4شکل و  5جدول  ) (4932
 (: مشخصات عمومی منطقه اورامانات5جدول)
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 شهرستان پاوه باباجانیثلاث جوانرود روانسر منطقه اورامانات

 جمعیت 06194 92543 22403 12022 546120

 بخش 9 5 5 5 3

 شهر 2 5 4 5 46

 دهستان 2 1 1 0 43

 4932لاعات، معاونت آمار و اط -ریزی استان کرمانشاهمأخذ: سازمان مدیریت و برنامه

 
 کرمانشاه در استانموقعیت منطقه اورامانات  (:4شکل)

 

 :پژوهش هاییافته

به لحاظ  آموزشی در منطقه اورامانات استان کرمانشاه پراکنش فضایی شاخصدر این پژوهش برای 

استفاده شده است که در پایین توضیح داده شده است این  ARASمتغیر بخش آموزشی از مدل  52

حلی برای انتخاب بهترین معیاره در جستجوی راه گیری چندهای تصمیمتکنیک انند بسیاری ازمدل هم

 دهد: ( مقادیر سنجش و ارزیابی سطح کمی و کیفی  توسعه را نشان می9جدول)، تگزینه اس

 ARASمدل با  کرمانشاههای استان کیفی وضعیت توسعه در شهرستان وسطح کمی (: مقادیر سنجش 9جدول )

 محروم نسبتاً محروم در حال توسعه یافتهنیمه توسعه یافتهتوسعه کیفی

 6 -56/6 56/6 -16/6 16/6 -06/6 06/6 -66/6 66/6 -66/4 کمی

 

-گیرندگان اجازه میهایی است که به تصمیمای از روش، مجموعه4گیری چند معیارههای تصمیممدل

بندی، مرتب رتبه )که اغلب متضاد( هستند به انتخاب،عیارهاای از مدهد تا با در نظر گرفتن مجموعه

                                                           
1 - MCDM 
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، 4)چاندرا، سارکار و رایگیری بپردازدیند تصمیمآها در فرای از گزینهکردن و یا توصیف مجموعه
 گیری چند معیاره دارای سه گام به شرح زیر هستند:های تصمیمهمه مدل(. 5662

گیری مقادیر اهمیت نسبی هر معیار و تأثیرات اندازه -5سبها و معیارهای مناتعیین کردن گزینه -4

ها برای محاسبه مقادیر عددی برای تعیین رتبه هر یک از گزینه -9ها بر روی معیارها این گزینه

گیرند های مختلف بر اساس تعداد زیادی معیار مورد بررسی قرار میتصمیمات پیچیده زمانی که گزینه

)اسفندیاری استفاده قرار بگیرند توانند موردآمیز میای موفقیتمعیاره به گونه های پشتیبانی چندسیستم

 (.   4930، و هادیانی زادهآقایی مهنی،

توسط  4322در سال  .ها استهای معمول برای تعیین وزن یا میزان اهمیت شاخصیکی از روش

است که هر چه پراکندگی در مقادیر ایده این روش این ، (4963 ،عطایی)ارائه شده است 5شانون و ویور

با  (4962)مومنی، ها اهمیت بیشتری داردیک شاخص بیشتر باشد، آن شاخص نسبت به دیگر شاخص

-پیشآموزان در مقطع به دانش آموزشگاهنسبت ( مشخص شد بیشترین وزن مربوط به 5توجه شکل )

دوره آموزش استثنایی آموزان انشبه د کارکنان دفتری و ادارینسبت دبستانی و کمترین مربوط به 

 باشد.می

 (: وزن متغیرها بر اساس روش آنتروپی شانون5شکل)

 

  ARAS3تکنیک 

روش آراس بر اساس این نظریه استوار  .معنای ارزیابی نسبت افزایشی استبه  ARASتکنیک 
های نسبی ساده فهمیده شوند. در ده از مقایسهتواند با استفاهای پیچیده جهان میاست که پدیده

                                                           
1 - Chandra, Sarkar  & Ray 
3- Shannon and Weaver  
1- Shannon and Weaver  
2-Additive Ratio Assessment 
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دار شده و نرمال شده مقادیر معیارها برای هر گزینه که نشان این روش، مجموع مقادیر وزن
شود. این دار شده بهترین گزینه تقسیم میگزینه است، بر مجموع مقادیر وزن دهنده شرایط یک

ر اساس این درجه بهینه بشود. امیده مین( Degree Of Optimality)نسبت، درجه بهینه بودن
 (. 4930، حسینی دهشیری و نصیریشوند)عرب، بندی میها، رتبهبودن گزینه

  گیریایجاد ماتریس تصمیم-4

 
 

 (1سازی ماتریس تصمیم)با استفاده از روش خطی()جدول نرمال-5

 
 نرمال شده سی(: ماتر1جدول )

 X4 X5 X9 X1 X2 X0 X2 X6 X3 X46 X44 X45 X49 متغیر

526010 غربآباداسلام 964016 566091 542091 6009 0042 2095 9056 49090 1010 4054 5016 2012

566062 پاوه 944015 966056 52461 4010 1023 6061 5026 41026 2026 56034 9063 2005

556023 باباجانیثلاث 563014 502065 436046 4024 2060 3026 2090 42024 9006 59021 1052 2013

521036 جوانرود 533024 56401 552026 6012 6022 5096 9062 45021 1006 49032 5012 6093

516060 هودالا 536069 569016 544092 4030 9039 2052 6060 43042 9022 56069 5031 6093

523066 روانسر 969050 563016 552052 4044 2065 2034 2066 4061 1096 43062 9044 2061

52053 ذهابسرپل 531029 562094 551034 6005 2022 6026 1029 41052 9052 40040 5063 0025

590023 سنقر 532026 526032 435069 4029 9062 1032 0053 40021 9032 40046 9042 2021

513022 صحنه 966026 565019 541033 4052 6044 2020 0092 40022 9069 43044 5004 .0025

520022 قصرشیرین 966031 962036 594060 5032 2056 6045 9032 49022 2043 49006 4016 2006

524096 کرمانشاه 942044 964051 592042 6014 2062 0054 5062 46020 1021 46034 4092 0001

501012 کنگاور 962040 539059 595025 6026 0062 2010 6095 4096 6012 4016 4026 2052

519030 گیلانغرب 531029 503056 542002 4051 2065 0019 6066 56043 9036 54022 9034 3011

59046 هرسین 560022 535029 596054 4049 66061 463025 1015 41036 1020 40039 5020 2006

X41 X42 X40 X42 X46 X43 X56 X54 X55 X59 X51 X52 متغیر

49062 آباد غرباسلام 42002 5062 41062 45033 43029 2092 9065 2024 16030 14061 66052

59042 پاوه 42043 9046 54052 54053 96090 46030 1099 2052 14009 92065 96096

41005 باباجانیثلاث 42050 1060 4206 45016 40026 6066 46003 1099 91043 40011 59002

40020 جوانرود 41014 5026 41030 45040 56042 0012 5062 1061 12062 50061 26062

41020 هودالا 42046 2063 55000 44052 59066 6066 4053 91001 06093 6066 6066
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43023 روانسر 40040 5023 46056 40001 52066 90022 9066 2022 56026 40011 54065

49015 ذهابسرپل 45024 5040 41063 46035 42022 42000 1061 2022 96025 54040 12000

41026 سنقر 42040 9040 42064 42022 54094 6045 1013 2034 10069 56064 12036

41024 صحنه 41056 5095 42010 45060 42066 6066 .65 2092 90052 91060 56060

49054 قصرشیرین 45065 5006 43050 41012 54020 42000 46096 6000 15021 51002 94029

46039 کرمانشاه 44012 4012 41091 3026 42013 9004 4069 9033 91095 51099 12045

49016 کنگاور 45052 4062 41022 44091 46062 46052 5066 0060 14063 59064 06003

52055 گیلانغرب 40069 1030 56020 40001 92009 6066 1014 44069 10026 55012 92006

42069 هرسین 4090 5006 42044 45021 51064 463001 5026 1020 15051 5202 22063

 (4932منبع: )نویسندگان، 
 

 (2)جدول  محاسبه ماتریس نرمال موزون-9

() 
 

 دار شدهوزن(: ماتریس نرمال 2جدول )
 X4 X5 X9 X1 X2 X0 X2 X6 X3 X46 X44 X45 X49 متغیر

60261 آباد غرباسلام 460556 30244 20164 60650 60191 60133 60492 60266 60402 60624 60636 60520

30292 پاوه 460222 460120 60292 60606 60951 60065 60466 60223 60541 60636 60415 60439

20205 باباجانیثلاث 30644 60334 60102 60605 60136 60029 60966 60000 60492 40646 60420 60522

60022 جوانرود 460406 30291 20024 60643 60621 60422 60456 60161 60429 60231 60636 60566

60159 هودالا 30623 30042 20462 60666 60522 60926 60996 60256 60499 60660 60462 60566

60232 روانسر 460566 30646 20006 60610 60130 60293 60519 60046 60401 60612 60449 60564

60292 ذهابسرپل 30334 30212 20016 60652 60939 60223 60436 60215 60455 60062 60620 60594

60616 سنقر 460662 30109 00222 60624 60529 60992 60509 60053 60413 60066 60442 60500

60164 صحنه 460104 30265 20944 60624 60225 60939 60500 60053 60411 60649 60632 60551

30936 قصرشیرین 460129 460166 20662 60454 60929 60229 60402 60259 60432 60265 60621 60504

30545 کرمانشاه 460213 460556 20332 60642 60922 60159 60660 60163 60426 60101 60626 60556

60366 کنگاور 460145 30316 20362 60656 60152 60266 60641 60625 60646 60623 60602 60526

60561 گیلانغرب 30334 30499 20991 60624 60921 60196 60996 60206 60410 60346 60419 60951

60391 هرسین 30241 30351 20656 60610 00502 20104 60462 60202 60424 60256 60464 60501

X41 X42 X40 X42 X46 X43 X56 X54 X55 X59 X51 X52 متغیر

6013 آباد غرباسلام 6023 6066 6024 6012 6026 6054 6042 6050 4024 4092 5023

6065 پاوه 6002 6045 6029 6022 4096 6011 6054 6052 4010 4049 4099

6025 باباجانی ثلاث 6002 6042 6004 6011 6006 6066 6034 6056 4056 6029 6065

6023 جوانرود 6021 6063 6025 6019 6025 6050 6046 6043 4002 6062 5061

6025 هودالا 6022 6043 6026 6093 6065 6066 6066 4009 5093 6066 6066

6003 روانسر 6004 6046 6009 6026 6036 4012 6043 6052 4066 6029 6029
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6016 ذهابسرپل 6012 6066 6013 6096 6001 6009 6042 6050 4092 6006 4023

 4002 602 4001 6092 6055 6099 6020 6022 6023 6045 6022 6024 سنقر

 6026 4049 4052 6092 6099 6066 6004 6012 6029 6063 621 6025 نهصح

 4046 6066 4026 6014 6024 6009 6022 6024 6000 6046 6012 6012 قصرشیرین

 4022 6023 4056 6043 6062 6041 6009 6091 6013 6062 6019 6093 کرمانشاه

 5044 6021 4012 6053 6041 6029 6006 6016 6024 6062 6010 6016 کنگاور

 4094 6029 4009 6020 6055 6066 4092 6026 6025 6046 6001 6032 گیلانغرب

 5024 6066 4016 6055 6041 1016 6060 6011 6023 6046 6062 6020 هرسین

 (4932منبع: )نویسندگان، 
 

 تعیین مقدار تابع بهینگی و درجه مطلوبیت هر گزینه-1

() 

ای ، و بدترین گزینه، گزینهای است که بالاترین ارزش تابع را داشته باشدگزینه بهترین گزینه،
مشخص می است که کمترین ارزش تابع بهینه را داشته باشد. اولویت گزینه بر اساس مقدار 

نام از مقایسه آن با بهترین گزینه که )(Alternative Utility درجه کاربرد هرگزینهشود. 
ذیل تشریح شده  در نام دارد که  ((Utility Degreeجه کاربرد در لهآید. معاددارد به دست می

  است

 
 (.0شوند)جدولبندی میها رتبهگزینه ( قرار دارد. بر اساس مقادیر 6و  4در بازه) مقدار 

های استان ( مشخص شد ضریب توسعه شاخص آموزشی در شهرستان9ل )و شک (0با توجه به جدول )
یافته ( تنها شهرستان توسعه4) شهرستان هرسین با باشد به طوری که( می0256/6)( تا 4کرمانشاه )

(، روانسر با 2226/6) شیرین با، قصر(2302/6شهرستان دیگر یعنی پاوه با ) سیزدهباشد و می
(، کرمانشاه با 2592/6(، کنگاور با )2536/6(، گیلانغرب با )2535/6با ) آبادغرب(، اسلام2922/6)
(، 2613/6(، صحنه با )2450/6(، جوانرود با )2410/6ذهاب با )(، سرپل2464/6(، دالاهو با )2555/6)

 نیمههای دوم تا چهاردهم و ( به ترتیب در رتبه0256/6با ) باباجانیثلاث( و نهایتاً 0329/6سنقر با )
نسبتاً محروم و یا محروم  در حال توسعه، هستند. با توجه به نتایج مشخص شد شهرستان یافتهتوسعه

-یافته میها توسعهشهرستان درصد 41/2و تنها  یافتهنیمه توسعهها درصد شهرستان 60/35نداریم و 

ه در رتبه دوم، ستان پاوباشد: شهربدین صورت میهای منطقه اورامانات باشند. وضعیت شهرستان
باباجانی در رتبه در رتبه چهارم، شهرستان جوانرود در رتبه یازدهم و شهرستان ثلاث روانسرشهرستان 

 باشد.چهاردهم می
 ARAS مدل های استان کرمانشاه و جایگاه منطقه اورامانات با(: وضعیت شهرستان0جدول)

 شهرستان Ui Si رتبه وضعیت

 سینهر 06/01 4 4 یافتهتوسعه

 پاوه 12/24 2302/6 5 
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 قصرشیرین 30/16 2226/6 9

 

 روانسر 24/12 2922/6 1

 

 آباد غرباسلام 44/12 2535/6 2

 

 گیلانغرب 46/12 2536/6 0

 

 کنگاور 29/10 2592/6 2

 کرمانشاه 02/10 2555/6 6 یافتهنیمه توسعه

 

 هودالا 93/10 2464/6 3

 

 ذهابسرپل 40/10 2410/6 46

 

 جوانرود 69/10 2450/6 44

 

 صحنه 21/12 2613/6 45

 

 سنقر 35/11 0329/6 49

 

 باباجانیثلاث 14/19 0256/6 41

 (4932منبع: )نویسندگان، 
 

 
 های استان کرمانشاه و منطقه اورامانات در شاخص آموزشی(: سطح برخورداری شهرستان9شکل)

 

تان کرمانشاه بین نرخ شهرنشینی و توسعه های اس( مشخص شد در شهرستان2با توجه به)جدول

  .باشدمیندار از لحاظ آماری معنا( 425/6آموزشی همبستگی)
 با توسعه آموزشی نشینی(: بررسی ارتباط بین نرخ شهر2جدول )

 توسعه آموزشی نرخ شهرنشینی آزمون متغیر

 
 نرخ شهرنشینی

یضریب همبستگ  4 425/6  

061/6 - سطح معناداری  
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 (4932)نویسندگان، :منبع

 

 :گیریبحث و نتیجه     

 رود بعد آموزشی آن استیکی از اشکال توسعه که در واقع از مهمترین نهادهای توسعه نیز بشمار می

رابطه نظام آموزشی با کند. مه جانبه و موزون آن ایفا میآموزش رکن مهمی را در توسعه و تکامل ه

های توسعه از آن جهت قابل بررسی است که توسعه واقعیتی است فراهم آمده از مجموعه کنش

عقلانی و منطقی افراد جامعه و در این میان آموزش عامل بسیار مهمی است بدین ترتیب آموزش و 

و سطوح مختلف  توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استترین عامل در رشد و پرورش مناسب مهم

 .گردندتوسعه نیز به نوبه خود منجر به توسعه آموزش و پرورش می

با  باشد،ه بررسی وضعیت شاخص آموزشی در منطقه اورامانات استان کرمانشاه میپژوهش حاضر ب

نداریم شهرستان هرسین نسبتاً محروم و یا محروم  در حال توسعه، بندی، شهرستانتوجه به سطح

، ، اسلام آبادغربشیرین، روانسر، قصرهای پاوهباشد و شهرستانیافته میتنها شهرستان توسعه

-در رتبه باباجانیثلاثذهاب، جوانرود، صحنه، سنقر و نهایتاً ،کرمانشاه، دالاهو، سرپل، کنگاورگیلانغرب

هستند  یافتهنیمه توسعهها هر چند بیشتر شهرستان هستند یافتهنیمه توسعههای دوم تا چهاردهم و 

-نیمه توسعه، هر چهار شهرستان منطقه اورامانات در سطح توسعه با هم فرق دارند اما از لحاظ درجه

مراکز آموزشی مهم  بیشتربه عنوان مرکز استان که  رفت شهرستان کرمانشاههستند، انتظار مییافته 

های شهرستان در رتبه هشتم و جزء داشته باشد اما لحاظ توسعه ازوضعیت بهتری  در آن واقع است

آباد غرب که بعد از کرمانشاه بیشترین جمعیت را دارد اسلامشهرستان   باشد و یامی یافتهنیمه توسعه

وجود  با هرسیناما شهرستان ی پنجم قرار گرفت، و در رتبه یافتهنیمه توسعههای جز شهرستان

های باشد. از دلایل برتری شهرستانیافته استان میتوسعه تبه اول و تنها شهرستاندر ر ترجمعیت کم

نسبت به  کرمانشاه، جمعیت بالای شهرستان کرمانشاهنسبت به شهرستان  )مثلاً هرسین(دیگر

 هاییشهرستانباشد.  و ... کرمانشاهسرانه پایین آموزشی در شهرستان ، استاندیگر های شهرستان

از لحاظ  بیشتراند، قرار گرفته یافتهنیمه توسعه هایشهرستانبه متغیرهای مذکور در زمره  که با توجه

اند. اگر چه ممکن است کیفیت آموزش در این کمی با مشکل تسهیلات آموزشی مواجه بوده

رفته گیافته قرار توسعهسطح های در که از لحاظ شاخص هاییو یا شهرستان بالا باشد هاشهرستان

های کیفی لی از لحاظ شاخصممکن است از لحاظ شاخص کمی مشکلی نداشته باشد و است

دتعدا   41 41 

 
 توسعه آموزشی

 

یضریب همبستگ  425/6  4 

061/6 سطح معناداری  - 

 41 41 تعداد
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به همین دلیل برخوردار بودن یک شهرستان به لحاظ شاخص آموزشی به معنای یافته نباشد توسعه

-دهد نابرایری پدید، تحقیقات دیگر هم نشان میباشدبالا بودن کیفیت آموزش در آن شهرستان نمی

ملکی؛  هایها با آن درگیر هستند به طوری که یافتهها و شهرستاندر بیشتر استان ای است کهه

های استان خوزستان ( که توزیع فضایی توسعه آموزشی در سطح شهرستا4935) احمدی و ترابی

؛ طهماسبی و آستانهدربانباشد. بسیار نابرابری بوده و در تضاد کامل با عدالت فضایی می

های مرزی کشور نسبت به مرکز دارای ها حاکی از آن است که شهرستانافتهی ( که4931رضایی)

-ش است و در شهرستان های جنوبی نابرابری نمایانمندی از آموزنابرابری در توزیع امکانات و بهره

ای دهد که اختلاف قابل ملاحظهنتایج نشان می( 4930)تر است. رحیمی؛ کاکادزفولی و کاکادزفولی

موسوی؛ حسنی و های و پژوهش های کشور وجود داردیافتگی استانح توسعهمیان سطو

که  دهدمییز نشان ( ن4930چشمه و اکرامی)(، محمدی ده4932کریزی)عربشاهی (،4939سامری)

نابرابری آموزشی میان وجود دارد.  های آموزشینابربری در برخورداری از شاخصبین مناطق مختلف 

های متفاوتی به تواند جلوهاست که میمناطق ها و مواهب آموزشی در بر فرصتمناطق و توزیع نابرا

خود بگیرد، اشکال قابل رویت آن در کشورهای در حال توسعه عبارت است از: نابرابری بین شهر و 

 ،رولستن... روستا، نابرابری بین شهرهای بزرگ و کوچک، نابرابری جغرافیایی درون شهرهای بزرگ

-اشاره می به الزامی بودن دسترسی به آموزش با کیفیت در رابطه با کاهش نابرابرینو جیمز و اوری

های دارا و ندارا، در ی دسترسی کیفیت و توزیع آن بین گروهکنند و معتقد هستند بهبود در شیوه

افزایش مشارکت در آموزش عالی، نابرابری  وردولینی. نابرابری آموزشی بسیار مهم هستند کاهش

 .دهدهای آموزشی را کاهش میفرصت

نسبت به  هاشهرستانبرخورداری  حو سط توسعه آموزشیرتبه  یمقایسه نتایج پژوهش بامطابق 

جه به و تومتمرکز ریزی غیرلزوم توجه به برنامه بردیمپی و عدم تعادل  نابرابرییکدیگر، به وجود 

ری و فراهم کردن شرایط مناسب برای ای و کاهش نابرابضرروت پیشرفت متعادل و یکپارچه منطقه

  :بخش آموزشی پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می شودتوزیع مناسب در 

به آموزشی  یابد با توجه به این که این بخش ءبخش آموزشی از لحاظ کمی و کیفی ارتقا -

ایی اهمیت بسز آموزشی ریزیبرنامهو  ترین ارکان توسعه در هر جامعه تلقیعنوان یکی از مهم

 . در ایجاد تعادل در نواحی دارد

  هاجهت برابری در آن متغیرهای تأثیرگذار بر نابرابری آموزشیتوجه بیشتر به  -

های برابر برای تمام ایجاد فرصت و های متعادلپیروی از سیاست  ای وریزی منطقهبه برنامه -

 شودید توجه ها باشهرستان

 کاربری آموزشی افزایش سرانه -

 ها های مختلف شهرستاندر قسمتآموزشی خدمات  امکانات و ینهتوزیع به -

 کافی در بخش آموزشی  های مناسب وساختی زیرارائه -
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جمعیت هر  بافضاها و امکانات آموزشی متناسب  افزایشریزی و تلاش لازم جهت برنامه -

 شهرستان.

 

 منابع

 مطالعه نقش مؤسسات (. 4930.)زهره، هادیانی؛ اسماعیل، زادهآقایی، حمیده؛ اسفندیاری مهنی
نمونه موردی: شهر )WASPAS آموزش عالی در توسعه فیزیکی شهرها با استفاده از مدل

 . 60 -463، ( 49)1، فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری(. زاهدان

 ریزی درسی مقطع بررسی میزان هم سویی برنامه درسی رشته برنامه .(4966).آزاد، مهنازاخباری
ریزی درسی در وزارت آموزش و پرورش به نیازهای آموزشی متصدیان برنامه کارشناسی ارشد با
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 ژوهش و فصلنامه پ های آموزشی.کردستان و مساله نابرابری. (4966)سماعیل سرخ، جعفرا

 .419 – 464 ،43، ریزی در آموزش عالیبرنامه

 (.4934امانپور، سعید؛ اسماعیلی، اعظم؛ جوکار، سجاد .)های یافتگی شهرستانتعیین درجه توسعه

نامه آمایش فصل. با استفاده از روش تاکسونومی عددی استان خوزستان از نظر شاخص آموزشی

 .14-04(، 42)2، محیط

 ارزیابی وضعیت (. 4932.)میرنجف ،موسوی؛ حسن ،قلاوندی؛ حسنی، محمد ؛ویردی، فرزانهاله

دو فصلنامه . ونداد جهت نیل به توسعه پایدارسطح در های دانشگاه فرهنگیان درنابرابری پردیس

 .20 -30صص  ،(49)2، ریزی آموزشیمطالعات برنامه

 های خش کشاورزی شهرستانیافتگی بسنجش سطوح توسعه .(4934).صفری، رباب ؛بیات، مقصود

 .2 22-64، (69)54، فصلنامه علمی پژوهشی اطلاعات جغرافیایی )سپهر( .استان فارس

  های توسعه ملی با ریزی آموزشی در تحقق برنامهنقش برنامه (.4932.)جواد ،دیهیمچرابین، مسلم؛

 .4-40(، 5)4،در علوم و فناوری ای نوفصلنامه ایده .تاکید بر نظام آموزشی

 تحلیل الگوی نابرابری فضای (، 4931)پانیذ ،رضایی؛ سیامک ،طهماسبی ؛آستانه، علیرضادربان

 .94-26(، 3)2، ریزی آموزشیدو فصلنامه مطالعات برنامه. های کشورآموزشی شهرستان

 توان بندی عدالت آموزشی افراد کمارزیابی و سطح(. 4930؛ سعدی، سیما.)دربان آستانه، علیرضا

ریزی فصلنامه مطالعات برنامه دو. های کشور بر اساس مدل پرومتهاستان یی در سطحروستا

 .34-449(، 46)0، آموزشی

  ،ای میزان کاربست بررسی مقایسه .(4935)فر، داود.میرزایی؛ محمدرضا نیستانی، سلمان؛ دارابی
. های اصفهان و کرمانشاه)توسعه پایدار( آموزش و پرورش شهراستراتژیک در ریزیهای برنامهمؤلفه

 464-490، (1)5 ،ریزی آموزشیدو فصلنامه مطالعات برنامه

 (.4932رأفتی، رضا .)دوفصلنامه . در مناطق آموزشی شهر مشهد الگوی ساختاری نابرابری آموزشی

 .24-33 (46)2 ،ترویجی علوم تربیتی از دیدگاه اسلام -علمی 
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 .23-446، 41، نامه فرهنگی هرمزگانپژوهشاستان هرمزگان(. 

 آموزان بررسی عوامل مؤثر بر نابرابری آموزشی در بین دانش. (4939).بنیاد، لیلا ؛آبادی، اکبرشاهزارع

 .93-06، (49)1 .شناختی جوانانفصلنامه مطالعات جامعه .شهر کازرون

 کرمانشاه.ریزی استان مان مدیریت و برنامه، ساز(4932.)سالنامه آماری سال 

 ایهای فضایی در بعد قومی و منطقههای آموزشی و نابرابریبرابری(. نا4960).اسماعیل، سرخ-

فصلنامه تعلیم . (4966-64)مطالعه موردی دوره ابتدایی استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی 

 .469-451(، 9)59، و تربیت

 تبیین نابرابری(. 4931).موسوی، میرنجف ؛محمدزاده، میرسیدعباس ؛، محمدحسنی ؛سامری، مریم-

شناسی: های آموزشی و ارائه مدل توسعه آموزشی به منظور آمایش و نیل به عدالت آموزشی مورد

-455، (41)2 ،ایجغرافیا و آمایش شهری منطقهمناطق آموزشی استان آذربایجان غربی. 

462. 

 های آموزشی با ها در دستیابی به فرصتارزیابی نابرابری .(4939).پور، سعیدیاربخت؛ جواد، کرمیشیر

فصلنامه آموزش و . 36-34موردی مقطع ابتدایی شهرستان دهلران در سال تحصیلی مطالعه

 .14-26(، 50)2، ارزشیابی

 34، 45،سالنامه رشد. عدالت آموزشی ۀنقش مجلات رشد در توسع(. 4932).سید کمال ،شهابلو- 

60 . 

  بررسی و (. 4935.)معصومه، جمشیدی ؛علیرضا ،جمشیدی ؛داود، جمینیصیدایی، سید اسکندر؛
 تحلیل عملکرد مدیران نوین روستایی در توسعه روستایی )مطالعه موردی: منطقه اورامانات استان

 .4-50 (،1)1 ،ریزی فضایی )جغرافیا(پژوهشی برنامه -فصلنامه علمی . کرمانشاه(

  (. بررسی رابطه بین شادکامی با موفقیت 4932عمران، ابراهیم؛ عابدینی بلترک، میمنت.)صالحی
 ریزی آموزشی.آموزان در فضاهای آموزشی استان مازندران با تأکید بر نقش برنامهتحصیلی دانش

  .454-412(، 49)2، ریزی آموزشیفصلنامه مطالعات برنامه دو

 بر  های استان هرمزگانیافتگی شهرستانی توسعهدرجه (. تعیین4932کریزی، احمد.)عربشاهی

 .449 -499(،49)6، نامه فرهنگی هرمزگانپژوهشهای آموزشی. اساس شاخص

 ریزی آموزشی دوره تحقق آموزش و پرورش حساس به جنسیت، در برنامه .(4962).وند، راضیهظهره

 .412-421، (9)55 ،فصلنامه تعلیم و تربیت. عمومی آموزش

 پرورش  یافتگی آموزشی نمونه نواحی آموزش وبندی توسعهتحلیل و سطح(. 4935یزاده، یوسف.)عل
ریزی شهری به راهنمایی دکتر محمد نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه. پایاناستان اردبیل

 حسن یزدانی، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.



 011 .....................................................................................آموزشی در منطقه اورامانات استان کرمانشاه ارزیابی نابرابری شاخص
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 .23 - 69(، 5)54 تحقیقات جغرافیایی.ریزی. های برنامهفاده از تکنیککشور با است

 راهبرد توسعه) .های آموزشی در ایرانکندوکاو در نابرابری. (4962).آقاپور، علی ؛کچویان، حسین 

 .442-421 ،2، (راهبرد یاس

 .استان کرمانشاه 4932(. سرشماری عمومی نفوس و مسکن 4932)مرکز آمار ایران. 
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 مباحث نوین تحقیق در عملیات، انتشارات دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران،  .(4962).مومنی، منصور
51-5. 

 (. 4932).حجت، رضایی ؛حسنعلی فرجی سبکبار؛ علیرضا، دربان آستانه مطیعی لنگرودی، سید حسن؛
ای در استان یزد با استفاده از سعه و نابرابری های منطقهتحلیلی بر پراکنش فضایی تو

-جغرافیا شیپژوه -لنامه علمی فص .ORESTE   &Cluster Analysisتکنیک

  .2-56(، 5)6، (ایریزی منطقهبرنامه)

 نشر قومس، تهران .دولت و توسعه اقتصادی در ایران (.4961.)نژاد، غلامعباسمصلی. 
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 های دسترسی به آموزش عالی )مورد تحلیل نابرابری فرصت(. 4932حسنی، محمد.) ؛ی، مهدینجار

-ریزی آموزشیدو فصلنامه مطالعات برنامه. های استان آذربایجان غربی(شهرستان مطالعه:

،2(41 ،)30-20. 
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urban India. International Journal of Educational 

Development, 34(5), 11-11. 
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framework to measure relative performance of Indian technical 
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Assessing the inequality of educational index in Oramanat 

region of Kermanshah province 

*2Chnour mohammadi ,1Hossain nazmfar 

Abstract:  

       Study was to investigate Educational index status In the region of Orumanat 

is Kermanshah province. In terms of applied purpose And kind of 

descriptive-analytical. The statistical population of this study is 14 provinces 

of Kermanshah province with emphasis on Uramanat area. In order to 

answer the research questions, 25 variables of educational sector were used 

That  Required information in this context The Kermanshah Province 

Statistical Yearbook of 1315 was taken. Shannon entropy technique to 

determine the coefficient of importance of the indices Use the ARAS model 

to measure the amount Cities of Kermanshah Province And SPSS software 

(Pearson Correlation Test) To investigate the relationship between 

urbanization rate and city development, it has been used. The results show 

The developmental index of educational index in the cities of Kermanshah 

province is (1) to (1.6721) So that the city of Harsin (1) is the only 

developed city and only )14.71( And thirteen other cities, Paveh, Ghasre 

shirin, Ravansar, IslamabadGharb, GilanGharb, Kangavar, Kermanshah, 

Dalahoo, Sarpolzahab, Javanrood, sahneh, Songhor and finally Thalatha-

Babajani city with (1.6721) Respectively in the second to fourteenth and 

developing countries (12.861) Are Semi-developed. The development status 

of the Ouramanat counties is in the face The city of Paveh with (1.7167)  

rank second, Ravansar city with (1.7355), fourth rank, Javanrood city 

(1.7126) eleventh rank and the city of ThalathaBabajani with (1.6721) 

Fourteenth rank, There is no significant correlation between urbanization 

rate and educational development index. Educational Planning should be a 

deprived city In the first priority of educational development And other cities 

are in the Next priority. 

     Keywords: Educational Planning, Oramanat region, ARAS technique, 

urbanization rate 
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