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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی و سنجش سطح توسعهیافتگی و تبیین شکاف بین شهرستانهای استان اردبیل به
لحاظ برخورداری از شاخصهای آموزشی بود .این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و با توجه به ترکیب شاخصها
از نوع توصیفی تحلیلی و به دلیل استفاده از پرسشنامه ،پیمایشی و از نوع روش همبستگی بود .اطالعات تعداد 29
شاخص در قالب امکانات فیزیکی فضاهای آموزشی و پرورشی ،امکانـات علمـی  -آموزشی دانشآموزی ،پیشـرفت
تحصـیلی دانشآموزان ،شاخصهای بهرهوری اقتصادی ،شاخصهای منابع انسانی با مراجعه به سالنامه آماری و
بهصورت کتابخانهای و شاخصهای نهادی ،شاخصهای غیر شناختی و شاخصهای فرایندی نیز از طریق پرسشنامه
جمعآوری شده است .برای جمعآوری دادههای شاخصهای غیر شناختی و فرایندی کلیه دانشآموزان متوسطه دوم
استان و به تعداد  81726با روش نمونهگیری طبقهای نسبتی به تعداد  2211نفر در سال تحصیلی  2998-92انتخاب
شدند بـا اسـتفاده از مدلهای ویکور و روش وزن دهی آنتروپی به رتبهبندی منـاطق آموزشوپرورش اسـتان مبادرت
گردید .سپس از طریق روشهای آماری همچون تحلیل رگرسیونی و تحلیل واریانس و با استفاده از فرآیند تحلیل
شبکهای به تجزیهوتحلیل عوامل مؤثر بر توسعه منـاطق آموزشوپرورش استان اردبیل اقدام گردید و درنهایت
تأثیرگذارترین شاخصها مشخص شدند .برازش مدل حاکی از آن است که ارتباط بین فضاهای آموزشی  -پرورشی،
منابع انسانی با پیشرفت تحصیلی و شاخصهای غیر شناختی ،نهادی ،فرآیندی و بهرهوری در سطح  1/12معنادار
است با توجه به نتایج ضریب تعیین ،بخشهای هشتگانه دادهشده میزان  99/4درصد از تغییرات توسعه مناطق
آموزشوپرورش استان اردبیل را تبیین میکند و  1/8درصد توسط عوامل ناشناخته تبیین و پیشبینی میشود .بر
اساس یافتهها شهر اردبیل ازنظر توسعهیافتگی در رتبه اول و شهر اصالندوز در رتبه آخر قرارگرفته است.
واژههای کلیدی :آموزشوپرورش ،توسعه پایدار ،محرومیت آموزشی
مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه است.
 استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،ایران.
 استا د گروه علوم تربیتی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران( .نویسنده مسئول) T0076@yahoo.com
 دانشیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 دانشیار گروه جغرافیای برنامهریزی شهری ،د دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ارومیه ،ارومیه ،ایران.

تاریخ دریافت79/81/88 :
تاریخ پذیرش71/81/88 :
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مقدمه
توسعه آموزشوپرورش و آموزش عالی از عناصر اصلی پیشرفت اقتصادی  ،اجتماعی و
سیاسی و فرهنگی کشور به شمار میرود چراکه دانشآموختگان این دو حوزه هدایت
دولت و جامعه و امنیت ملی کشور را بر عهده خواهند داشت (روشن ،لرگانی و قائمی،
 .)2968ازاینجهت دسترسی به آموزش در بیست سال اخیر در ایران بهتر شده است
علی رغم این میزان دسترسی به آموزش برابر تا حدودی زیادی بر درآمد و محل زندگی
افراد بستگی داشته است افراد برخوردار نسبت به افراد فقیر فرصت بهتری برای دستیابی
به مقطع باالتر داشتهاند (کرمی ،مقصود لو و علمی .)2992 ،بدین ترتیب با بررسی
شاخصها ،امکانات و تواناییهای محدودههای مختلف ،میتوان میزان برخورداری هر
ناحیه آموزشی از امکانات ،تسهیالت و فرصتهای آموزشی را مشخص کرد تا با شناسایی
نارسائیها و کمبودها ،اولویتهای توجه و سرمایهگذاری و توسعه به تفکیک نواحی
آموزشوپرورش استان اردبیل از همدیگر مشخص شود تا شاید بتوان گامی مهم در
تصمیم سازی مسئوالن تصمیم گیر و درنهایت توسعه عدالت اجتماعی برداشت .بدیهی
است که تعمیم و گسترش آموزشوپرورش در نقاط محروم و فاقد امکانات ،زمینه حرکت
و تکاپوی فرهنگی را فراهم خواهد کرد و درنهایت در ارتقای سطح فرهنگ ،بینش و تفکر
افراد اثرات مثبتی را بر جای خواهد گذاشت (یزدانی ،غفاری و علیزاده .)2997 ،توسعه
متعادل و متوازن فضاهای جغرافیایی ،نیازمند بررسی دقیق و همهجانبه مسائل اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و شناخت بهتر نیازهای جامعه و بهبود آنهاست که این امر منوط به
در دسترس داشتن آمار و اطالعات کامل و پردازششده از مکانهای موردنظر است .نحوه
پخش امکانات و خدمات ،با بررسی تطبیقی شاخصهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و
کالبدی در مناطق مختلف نسبت به همدیگر روشن میشود .شاخصها میتوانند وضعیت
محدودههای مختلف جغرافیایی را از دیدگاه تطبیقی نشان داده و آنها را ازنظر امکانات
و تنگناها ردهبندی کرده و اولویت بخشند (زالی.)2929 ،
از طرفی در رویکرد سنتی به توسعه ،حاکمیت راهبردهای برنامهریزی متمرکز و از
باال به پایین و برنامههای بخشی ،مانعی جدی در مسیر دستیابی به توسعهی پایدار بوده
و یکی از پیامدهای بارز آن ،بیعدالتی فضایی در عرصهی سرزمین است .این مسئله یکی
از زمینههای جدی توجه رویکردهای نوین به توسعهی متوازن فضایی و اهمیت یابی
برنامهریزیهای منطقهای و آمایشی است که یکی از اهداف مهم آن ،کاهش نابرابریهای
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هرچند بخشی از تفاوتهای بین نواحی ،محصول تنوع طبیعی 2است که بیشتر به ساختار
منطقه مانند شرایط اقلیم و خاکباز میگردد ،اما نابرابری 7بیشتر بیانگر تأثیر عوامل انسانی،
بهویژه شیوهی مدیریت منابع است (کالنتری .)2961،با توجه به اینکه هدف اصلی توسعه
حذف نابرابریهاست ،بهترین مفهوم توسعه ،رشد همراه با عدالت اجتماعی است؛ بنابراین
هدف کلی برنامهریزی منطقهای و یا توسعه اقتصادی ،برقراری عدالت اجتماعی و توزیع
رفاه و ثروت بین افراد جامعه است عدم توازن در بین مناطق در جریان توسعه ،موجب
ایجاد شکاف و تشدید نابرابری منطقهای میشود که خود مانعی در مسیر توسعه است
(محمدی ،عبدلی و فتحی.)2992 ،
برای شناخت توسعهیافتگی ،نیمه توسعهیافتگی و محرومیت به لحاظ اجتماعی،
فرهنگی در استانها ،شهرستانها ،مناطق و نواحی کشور ،نیاز به بررسی و تعیین تعدادی
متغیر و سپس نشانگرهای انتخابی است؛ تا از طریق بررسی و انجام محاسبات علمی،
جایگاه سلسله مراتبی آنها و سطحبندی توسعه مکانها مشخص گردد (موسوی.)2962 ،
در ایران و بخصوص در شهرهای مرزی نیز تفاوتها و نابرابریهای ناحیهای با نرخ
نگرانکنندهای در حال افزایش بوده است؛ این وضعیت ،به بروز مشکالت جدی نظیر
مهاجرت از مناطق محروم به نواحی برخوردار و توسعهیافتهتر منجر شده است (نوربخش،9
 .)7117وجود این نابرابریها سبب گردیده که شکاف توسعه بین نواحی توسعهیافته و
محروم روزبهروز بیشتر شده و عدالت اقتصادی و اجتماعی مفهوم خود را از دست بدهد،
محرومیت نواحی محروم تداوم یابد و نواحی مرکزی امکانات را در خود متمرکز کنند.
این امر نهتنها باعث رشد و توسعه کشور نشده بلکه روند کلی توسعه را ناعادالنهتر و
آهستهتر کرده است .در این زمینه زالی ( )2929با سطحبندی توسعه منطقهای به بررسی
ساختار متعادل فضایی و توزیع عادالنه منطقهای پرداخته و با بهرهگیری از تکنیک تحلیل
عاملی و تکنیک خوشهای و روش موریس شهرستانهای استان آذربایجان شرقی را
رتبهبندی کرده ،که نتایج آن نشان میدهد شهرستان تبریز توسعهیافتهتر و شهرستانهای
اهر ،کلی بر و هشترود جزء شهرستانهای توسعهنیافته میباشند .همچنین موسوی و
حکمت نیا ( )2964نیز در مطالعهای به این نتیجه رسیدهاند که مؤلفههای آموزشی،
بهداشتی -درمانی و مسکن در اولویت اول توسعه انسانی قراردادند .همچنین در خارج از
3. Noorbakhsh
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ایران نیز جو و ماریا )7112( 2جهت آشکار کردن نابرابریهای منطقهای ،مناطق کشور
پرتغال را در مقاطع زمانی  2992-2992به لحاظ توسعه رتبهبندی کردهاند.
پژوهشهای متعددی با استفاده از روشهای علمی گوناگون که بیشتر از نوع کمی
است ،براى سنجش توسعهیافتگی شهرستانها و شهرهای کشور انجام شده است .در
پژوهشی سطحبندی و تعیین میزان نابرابری موجود میان شهرستانهای استان خراسان
موردمطالعه قراردادند در این پژوهش ،بهمنظور تعیین درجه توسعهیافتگی شهرستانهای
استان موردبررسی ،درنهایت  64شاخص در قالب شاخصهای زیربنایی ،بهداشتی،
فرهنگی ،توسعه روستایی ،جمعیتی ،مسکن ،کشاورزی ،شاخص کلی (اقتصادی) و
شاخصهای آموزشی ،جمعآوری شده است .از طرفی نتایج پژوهشهای قائد رحمتی و
همکاران ( )2969بیانگر عدم توزیع هماهنگ امکانات و خدمات در شهرستانهای استان
سیستان و بلوچستان است .اسالمی هرندی و همکاران ()2996در پژوهشی عدالت
آموزشی در ضمانت  27مؤلفه شامل مشارکت جمعی ،همهجانبه نگری برنامه درسی،
تصمیم سازی عادالنه ،شایستهساالری ،پوشش دادن همه مخاطبان ،بهسازی مدارس،
مدیریت بهینه منابع مالی ،توجه به وضعیت بهداشت یادگیرندگان ،توانمندسازی
یادگیرندگان ،ارتقای کیفیت آموزش ،بهبود فرآیند ارزشیابی عنوان کردهاند .پژوهشهای
دیگری نیز در این راستا در سایر مناطق کشور و جهان صورت گرفته است .ازجمله
پژوهشهای نسترن و فتاحی ( ،)2966زیاری و همکاران ( )2969و صفر زاده ( )2999را
میتوان در این زمینه اشاره کرد.
در این پژوهش نیز پژوهشگر به دنبال بررسی و سنجش میزان محرومیت مناطق
آموزشوپرورش استان اردبیل و ارائه راهبردهایی بهمنظور نیل به توسعه پایدار آموزشی
است که تابهحال این بررسی در منطقه شمال غرب کشور و ازجمله استان اردبیل صورت
نگرفته است .لذا ازآنجاییکه صفر زاده ( )2999بر اساس  6شاخص با استفاده از مدل
 TOPSISشهرهای استان اردبیل را رتبهبندی کرده است و در پژوهشهای خود اردبیل
را رتبه نخست و شهر انگوت را رتبه آخر به لحاظ شاخصهای خدمات شهری شناسایی
کرده است ولی در حوزه آموزشوپرورش آنچنانکه میبایست وارد نشده است؛ بنابراین
در این پژوهش با استفاده از شاخصهای قبلی پژوهشگران شاخص بهرهوری و فرایندی
نیز اضافه گردید تا نسبت به سنجش دقیقتر محرومیت مناطق اقدام شود؛ بنابراین در این
1. Joao & Maria
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پژوهش ،پژوهشگر به دنبال بررسی این سؤال است که میزان محرومیت مناطق
آموزشوپرورش استان اردبیل در چه وضعیتی است و آیا راهکاری راهبردی بهمنظور نیل
به توسعه پایدار آموزشی وجود دارد؟
روش
پژوهش حاضر کاربردی و روش اجرای پژوهش تحلیلی ـ توصیفی و همبستگی است.
جامعـه آماری  29منطقه آموزشوپرورش استان اردبیل بر اساس تقسیمات سیاسـی ـ
اداری سال  2991است .تقسیمبندی کشوری مناطق استان اردبیل بعد از سال 2991
تغییری نکرده است نمونه آماری نیز بهصورت طبقهای نسبتی به نسبت جمعیت آماری
مناطق استان و با توجه به ترکیب جنسیتی جمعیت دانشآموزان از جامعه آماری
دانشآموزان متوسطه دوم در سال تحصیلی  92-98به تعداد  2211نفر انتخاب شدند.
شیوه جمعآوری آمار و اطالعات بهصورت کتابخانهای (اسنادی) است و بـا اسـتفاده از
سالنامه آماری سال  2997تعداد  29شاخص در قالب :امکانات فیزیکی فضاهای آموزشی
و پرورشی ،امکانـات علمـی -آموزشی دانشآموزی ،پیشـرفت تحصـیلی دانشآموزان،
شاخصهای بهرهوری اقتصادی ،شاخصهای منابع انسانی و شاخصهای نهادی،
شاخصهای غیر شناختی و شاخصهای فرایندی نیز از طریق پرسشنامه جمعآوریشده
است برای انجام محاسبات از نرمافزار  SPSS 20استفادهشده اسـت .بـا اسـتفاده از
مدلهای ویکور 2و روش وزن دهی آنتروپی به رتبهبندی منـاطق آموزشوپرورش اسـتان
مبادرت گردیده است تکنیک ویکور از طریق ارزیابی گزینهها بر اساس معیارها ،گزینهها
را اولویتبندی یا رتبهبندی میکند .در تکنیک ویکور معیارها وزن دهی نمیشوند بلکه
معیارها از طریق روشهای دیگر ارزیابی میشود و سپس گزینهها بر اساس معیارها و با
ترکیب در ارزش معیارها ،ارزیابیشده و رتبهبندی میشوند (ایزد یار ،صدیقی.)2999 ،
همچنین از طریق مدل ضریب پراکندگی به میزان نابرابریهای منـاطق پرداختهشده است
و با استفاده از مدل تحلیل خوشهای مناطق آموزشوپرورش در چهار سطح ،سطحبندی
شدند .سپس از طریق روشهای آماری همچون تحلیل رگرسیونی و با استفاده از فرآیند
تحلیل شبکهای 7به تجزیهوتحلیل عوامل مؤثر بر توسعه منـاطق آموزشوپرورش استان
اردبیل پرداختهشده است و درنهایت تأثیرگذارترین شاخصها مشخص شدند.
2. ANP
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میزان

ویکور
رتبه

میزان

2

2

2

2

میزان 1/22

ویکور
رتبه
9

میزان 1/68

9

2

7

2

7

1/66

7

1/22

8

1/29

28

2

7

1/72

24

2

1/27

9

1/64

9

1/74

6

1/82

9

1/29

27

1/29

22

1/98

22

1/29

ردیف

2

7

9

ویکور ناحیه  2ناحیه  7انگوت
شاخص مناطق

پرورش

6

2

2

میزان 1/91

ویکور
رتبه

میزان

ویکور
رتبه

ویکور
آموزش رتبه

منابع انسانی

دانشآموزان

تحصیل

27

2

میزان 1/92

ویکور
رتبه

میزان

ویکور
پیشرفت رتبه

غیر شناختی

نهادی

فرایندی

بهرهوری

رتبه

2

7

4

4

کوثر

1/81

4

1/22

6

1/72

27

1/22

24

1/92

2

1/22

8

1/86

4

1/29

2

2

مغان

1/29

2

1/84

2

1/28

4

1/87

21

1/42

9

1/72

9

2

2

1/11

29

8

مشگین

1/29

8

1/41

21

1/22

22

1/98

26

2

2

1/12

22

1/22

7

1/17

29

2

نمین

1/92

2

1/49

9

1/22

28

1/94

7

1/12

26

1/16

28

1/12

26

1/11

26

1/77

9

1/92

22

1/79

2

1/29

2

1/76

9

1/22

27

1/76

29

1/18

1/71

21

1/26

2

1/92

8

1/44

22

1/49

2

1/12

26

1/99

9

1/17

1/29

22

1/76

29

1/22

22

1/22

22

1/78

21

1/22

2

1/96

21

1/76

1/29

27

1/16

26

2

2

1/22

29

1/42

4

1/24

2

1/22

28

1/19

1/27

29

1/78

24

1/96

2

1/81

22

1/18

22

1/24

6

1/11

29

1/12

6

9

21

22

27

29

الهرود خورش رستم قشالق دشت شاهرود بیله سوار خلخال

1/77

6

1/21

8

1/72

29

1/29

2

1/62

7

1/11

29

1/84

2

1/17

24

9

28

8

27

22

24

هیر

1/22

24

1/26

4

1/74

9

1/62

4

1/29

24

1/29

21

1/21

2

1/99

9

22

نیر

1/12

22

1/11

29

1/79

21

2

2

1/29

29

1/29

9

1/21

8

1/17

22
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ردیف
28
22

1/12

22

1/19

22

1/22

26

1/82

6

1/74

22

1/21

24

1/22

22

1/12

26

1/11

29

1/79

28

1/11

29

1/11

29

1/11

29

1/29

4

1/47

6

29

1/14

26

1/72

22

1/26

24

1/48

28

1/22

22

1/21

22

1/72

22

1/12
1/12

پراکندگی

1/922

1/899

1/228

1/926

1/292

2/989

1/819

شاخص مناطق
ویکور ارشق پارسآباد سرعین اصالندوز ضریب

پرورش
میزان 1/12

28

میزان 1/79

ویکور
رتبه
27

22

میزان 1/79

ویکور
رتبه

ویکور
آموزش رتبه

منابع انسانی

دانشآموزان

تحصیل
میزان 1/81

27

میزان 1/96

ویکور
رتبه
8

میزان 1/22

ویکور
رتبه
29

میزان 1/21

ویکور
رتبه
9

میزان 1/99

ویکور
پیشرفت رتبه

غیر شناختی

نهادی

فرایندی

بهرهوری
رتبه
2
21
6
22
2/428

 .2سنجش میزان محرومیت مناطق آموزشوپرورش استان اردبیل .مناطق
آموزشوپرورش استان اردبیل با استفاده از  29شاخص آموزشوپرورش و با مدل ویکور
موردبررسی قرار گرفتند .بهکارگیری معیارها و روشهای کمی ،جهت سطحبندی
سکونتگاهها در سیستم فضایی مناطق ،نهتنها موجب شناخت تفاوت میان سکونتگاهها
میگردد ،بلکه این سطحبندی معیاری برای تعیین مرکزیت ،همچنین تعیین انواع خدمات
موردنیاز و تعدیل نابرابری بین سکونتگاهها است (احمدی و همکاران .)2994 ،مناطق
آموزشوپرورش استان اردبیل با استفاده از  29شاخص آموزشوپرورش و با مدل ویکور
موردبررسی قرار گرفتند .از بین  29منطقه آموزشوپرورش استان در شاخصهای
فضاهای آموزشی -پرورشی ،منابع انسانی ،دانشآموزان ،پیشرفت تحصیلی ،غیر شناختی،
نهادی ،فرآیندی و بهرهوری به ترتیب مناطق آموزشی ناحیه یک اردبیل ،ناحیه دو اردبیل،
برخوردارترین مناطق آموزشی استان و منطقه اصالندوز محرومترین مناطق به لحاظ
برخورداری از شاخصهای آموزشوپرورش هستند .رتبهبندی مناطق آموزشوپرورش
استان بر مبنای شاخصهای تلفیقی نشان میدهد ناحیه یک و دو اردبیل با میزان ویکور
 2در اولین رتبه و برخوردارترین سطح قرارگرفتهاند؛ و مناطق پارسآباد و اصالندوز با
میزان ویکور  1/17در پایینترین رتبه قرارگرفتهاند .یکی از روشهای اساسی برای به
دست آوردن نابرابری منطقهای ،روش ضریب پراکندگی (حکمت نیا و موسوی)2997 ،
است .با استفاده از این روش ،میتوان مشخص کرد یک شاخص تا چه حد بهطور
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نامتعادل در بین مناطق توزیعشده است مقدار باالی  cvنشاندهنده نابرابری بیشتر در
توزیع شاخصها در بین مناطق است .میزان ضریب پراکندگی میان شاخصهای تلفیقی
 2/722است که خود گویای نابرابری باال بین مناطق استان است .در بین شاخصها
بیشترین میزان نابرابری  2/42متعلق به شاخصهای بهرهوری اقتصادی و کمترین میزان
نابرابری بین مناطق  1/92متعلق به شاخصهای پیشرفت تحصیلی است (جدول  .)2در
سطحبندی نهایی ناحیه یک و دو اردبیل که  21/27درصد مناطق استان را تشکیل میدهند
(به دلیل مرکزیت سیاسی و موقعیت اداری و تمرکز فعالیتها و نهادها) برخوردارترین
مناطق آموزشی هستند .مناطق هیز و انگوت در سطح نیمه برخوردار قرار گرفتند که
 21/27درصد مناطق استان را تشکیل میدهند .مناطق کوثر ،شاهرود ،ارشق ،مغان ،مشگین
شهر ،الهرود ،قشالق دشت که  98/64درصد مناطق استان را تشکیل میدهند در سطح
کمتر برخوردار قرار گرفتند و درنهایت مناطق آموزشی خورش رستم ،نمین ،بیله سوار،
سرعین ،خلخال نیر ،پارسآباد و اصالندوز که  47/21درصد و بیشترین درصد مناطق
آموزشی را تشکیل میدهند در پایینترین سطح برخورداری از شاخصهای
آموزشوپرورش قرار گرفتند و بهعنوان مناطق محروم محسوب میشوند (جدول .)7
یافتهها نشان میدهد نابرابری در برخورداری از شاخصهای آموزشوپرورش در بین
مناطق آموزشی استان وجود دارد.
جدول  .3رتبهبندی و سطحبندی نهایی شاخصهای آموزشوپرورش مناطق استان اردبیل
مناطق آموزشی

میزان ویکور (تلفیقی)

رتبهبندی

سطحبندی

ناحیه 2












برخوردار

ناحیه 7
هیر
انگوت
کوثر
شاهرود
ارشق
مغان
مشگین
الهرود
قشالق دشت
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نیمه برخوردار

2
6
9
21
22

کمتر برخوردار
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مناطق آموزشی

میزان ویکور (تلفیقی)

رتبهبندی

خورش رستم










27

نمین
بیله سوار
سرعین
خلخال
نیر
پارسآباد
اصالندوز
ضریب پراکندگی

سطحبندی

29
24
22

محروم

28
22
26




 .7برازش رگرسیونی عوامل تعیینکننده توسعه مناطق آموزشوپرورش و همچنین
پیشبینی شاخصهایی که نیاز به تقویت دارند.
جدول  .2جدول آمارههای برازش مدل رگرسیون خطی
اشتباه معیار

ضریب تعیین تصحیحشده

ضریب تعیین

رگرسیون خطی

1517929

15994

15992

15996

جدول  .1تحلیل واریانس رگرسیون خطی
منبع تغییرات

مجموع
مربعات

درجه آزادی
()df

میانگین
مربعات

اثر رگرسیونی

25627

6

15778

باقیمانده
کل

15118
25622

21
26

15112
-

کمیت f

4185962

سطح معناداری
()sig
15111

مأخذ :محاسبات نگارندگان

با بهرهگیری از نرمافزار  SPSSو با استفاده از رگرسیون خطی شاخصهایی که نیاز
به بهبود و ارتقاء دارند و شاخصهایی که تعیینکننده مناطق هستند بر اساس شاخصهای
آموزشوپرورش محاسبه شد .در این محاسبات شاخصهای فضاهای آموزشی-
پرورشی ،منابع انسانی ،دانشآموزان ،پیشرفت تحصیلی ،غیر شناختی ،نهادی ،فرآیندی و
بهرهوری بهعنوان متغیرهای مستقل و بخش شاخصهای تلفیقی بهعنوان متغیر تابع در
نظر گرفتهشده است تا اثرات هرکدام از شاخصهای مختلف آموزشوپرورش در توسعه
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مناطق آموزش وپرورش استان مشخص گردد .برازش مدل حاکی از آن است که بین
بخشهای هشتگانه (تمامی بخشها) ،فضاهای آموزشی -پرورشی ،منابع انسانی،
دانشآموزان ،پیشرفت تحصیلی ،غیر شناختی ،نهادی ،فرآیندی و بهرهوری با سطح
اطمینان  1/99درصد معنادار میباشند با توجه به نتایج ضریب تعیین (جدول ،)9
بخشهای هشتگانه دادهشده میزان  99/4درصد از تغییرات توسعه مناطق
آموزشوپرورش استان اردبیل را تبیین میکند و  1/8درصد توسط عوامل ناشناخته تبیین
و پیشبینی میشود .در جدول  4تحلیل واریانس رگرسیون خطی توسعه مناطق
آموزشوپرورش استان اردبیل و معنادار بودن رگرسیون و رابطه خطی بین متغیرها با
سطح معناداری ( )sig:1/111و کمیت  fرا نشان میدهد.
جدول  .5ضریب همبستگی مدل رگرسیونی بخشهای مختلف شاخصهای آموزشوپرورش استان اردبیل
ضرایب غیراستاندارد

ضرایب استانداردشده

t

سطح معناداری

نام شاخصها

B

خطا B

بتا B

15172
15111

عرض از مبدأ
آموزشی -پرورشی

-1522
15712

15177
15192

15716

-75878
25826

منابع انسانی

15219

15199

15212

95762

15116

دانشآموزان
پیشرفت تحصیلی
غیرشناختی
نهادی

15119
15122
15121
15222

15179
15178
15192
15142

15117
15116
15142
15219

15217
15424
25879
75221

15972
15866
15298
15176

فرآیندی

15199

15179

15172

25299

15762

بهره وری

15829

15191

15891

715729

15112

با توجه به وزن ضرایب استانداردشده (بتا ( )Bجدول  )2شاخصهای
آموزشوپرورش استان ،به ترتیب شاخصهای بهرهوری ( ،)1/891شاخص فضاهای
آموزشی و پرورشی ( ،)1/716منابع انسانی ( ،)1/212نهادی ( ،)1/219غیر شناختی
( ،)1/142پیشرفت تحصیلی ( ،)1/116دانشآموزان ( )1/117و شاخص فرایندی
( )1/172در توسعه مناطق آموزشوپرورش استان نقش دارند .با نگاه به مقادیر  Bمشخص
است که با یک واحد تغییر در انحراف معیار شاخصهای بهرهوری اقتصادی ،فضاهای
آموزشی و پرورشی ،منابع انسانی ،نهادی ،غیر شناختی ،پیشرفت تحصیلی ،دانشآموزان
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و شاخص فرایندی به ترتیب بهاندازه ،1/116 ،1/142 ،1/219 ،1/212 ،1/716 ،1/891
 1/117و  -1/172واحد تغییر در توسعهی مناطق آموزشوپرورش استان اردبیل ایجاد
خواهد شد.
بر اساس ستون ضرایب غیراستاندارد ،معادله رگرسیون بهصورت زیر است:
Y=-0.57+0.207+0.109+/003+0.011+0.050+0.115+(0.033)+0.613

با در نظر گرفتن مدل رگرسیونی بخشهای پیشبینیشده جهت توسعه بهتر و بیشتر
شاخصهای آموزشوپرورش استان به شرح ذیل هستند:
شاخصهای بهرهوری اقتصادی ،فضاهای آموزشی و پرورشی ،منابع انسانی ،نهادی،
غیر شناختی ،پیشرفت تحصیلی ،دانشآموزان ،شاخص فرایندی.
تعیین روابط موجود در ساختار شبکهای یا تعیین درجه وابستگیهای متقابل بین
معیارها باهم و گزینهها ،مهمترین کار روش تحلیل شبکه است (شکل  .)7یکی از
مجموعه محاسبات مدل  ANPساختار سوپر ماتریس نامتقارن است (دادههای خام) با
استفاده از مفهوم نرمال کردن ،سوپر ماتریس ناموزون به سوپر ماتریس موزون (نرمال)
تبدیل میشود .در سوپر ماتریس موزون جمع عناصر تمامی ستونها برابر با یک میشود.
درنهایت سوپر ماتریس حد (ایدهآل) محاسبه میشود .سوپر ماتریس حد (ایدهآل)
محاسبهشده با نرمافزار سوپردسیژن 2اولویت نهائی شاخصها و گزینهها را به دست
میدهد .مطابق با نتایج بهدستآمده از مدل  ANPتأثیرگذارترین شاخصهای
آموزشوپرورش در استان به ترتیب اولویت عبارتاند از :شاخص بهرهوری اقتصادی
( ،)2/11شاخص پیشرفت تحصیلی ( ،)1/698شاخص منابع انسانی ( ،)1/676شاخص
فضاهای آموزشی و پرورشی ( ،)15291شاخص فرآیندی ( ،)1/222شاخص غیر شناختی
( ،)1/271شاخص نهادی ( )1/869و شاخص دانشآموزان (()1/488شکل .)2

1. super decision
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شکل  .4اوزان بهدستآمده از سوپر ماتریس در ANP

شکل  .3ارتباط درونگروهی و برون گروهی بین عناصر و شاخصها

در زمینه توسعه شاخصهای آموزش پرورش در مناطق استان و در جهت تعدیل
شاخصها ،تقویت مشارکت در بخشهایی که در رتبه پایین هستند پیشنهاد میگردد.
بحث و نتیجهگیری
توسعه پایدار پدیدهای با ابعاد گسترده و پیچیده است که در رشد و تکوین مناطق تأثیرگذار
است .آنچه امروزه مهم است آگاهی از نقاط قوت و ضعف ابعاد توسعه است که میتواند
عاملی مهم در جهت رفع مشکالت و نارساییهای موجود برای نیل به رفاه اقتصادی و
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سالمتی اجتماعی و دستیابی به توسعه و درنهایت به عدالت اجتماعی باشد .در این
پژوهش ،با تعیین درجه توسعهیافتگی ،سطح توسعه شهرستانهای استان اردبیل از ابعاد
متفاوت و شاخصهای جدید عالوه بر شاخصهای مورداستفاده سایر پژوهشگران
ارزیابی گردید.

در این بررسی مفاهیمی چون درجه توسعهنیافتگی و رتبه توسعهیافتگی یک شهرستان
نشاندهنده میزان برخورداری آن شهرستان از شاخصهایی بود که ارزیابی سطح توسعه
شهرستانها بر اساس آنها صورت گرفته است و از آنها با عنوان شاخصهای توسعه نام
برده است .بنابراین ،شهرستانهایی که به میزان بیشتری از این شاخصها بهرهمند بودهاند،
با عنوان توسعهیافته یا برخوردار و شهرستانهایی که مقادیر کمتری از این شاخصها را
در خود پروراندهاند و فاصله بیشتری با شهرستان مطلوب داشتهاند ،در زمره شهرستانهای
توسعهنیافته و محروم (در مقایسه با سایر شهرهای استان) قرارگرفتهاند.

بر اساس روش ویکور ،نتایج گویای آن است که مناطق آموزشوپرورش ناحیه یک
اردبیل ،ناحیه دو اردبیل ،انگوت ،کوثر ،مغان ،مشگین شهر ،نمین ،الهرود ،خورش ،رستم،
قشالق ،دشت ،شاهرود ،بیله سوار ،خلخال ،هیر ،نیر ،ارشق ،سرعین و اصالندوز به ترتیب
توسعهیافتگی قرار گرفتند و منطقه اصالندوز محرومترین شهر استان اردبیل ازنظر
شاخصهای موردنظر آموزشی است .در تبیین این مورد میتوان چنین استنباط کرد که
هرچه از قلب کشور و شهرهای مرکزی فاصله میگیریم ،فاصله مردم با فقر آموزشی هم
کمتر و کمتر میشود بهگونهای که کم برخوردارترین استانهای ایران را استانهایی شکل
دادهاند که در مرزهای کشور قرار دارند و متأسفانه به همان اندازهای که از پایتخت دور
شدهاند همانقدر هم امکانات و خدمات رفاهی و آموزشی از آنها دور شده است .این
یافته با یافتههای صفر زاده ( ) 2999همخوانی دارد که ایشان نیز یکی از شهرهای مرزی
اردبیل را از محرومترین شهرهای استان مطرح کرده بودند.
حکایت مشکالت در شهرهای مرزی مربوط به امروز و دیروز هم نیست و متأسفانه
باگذشت سالها از وعدهووعیدها در خصوص تحقق عدالت آموزشی که باید در بستر
برنامههای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی محقق شود ،خبری از رشد و توسعه در
شهرهای مرزی نیست و وضعیت این شهرها در بخشهای آموزشی را میتوان در رده
بدترین شرایط توصیف کرد.
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آمارها نشان میدهد ،آمار آسیبهای اجتماعی ناشی از فقر در شهرهای مرزی رو به
افزایش است و متأسفانه باوجود اطالع مسئوالن از این وضعیت ،اما راهکار جدی و
عملیاتی برای کاهش آسیبها اجرایی نشده است و این مردم شهرهای مرزی هستند که
در کشاکشهای سیاسی و نادیده گرفته شدن در تصمیمات کالن ،همواره بیشترین
خسارت را متحمل شدهاند.
از طرفی بر اساس نتایج پژوهش میتوان ادعا کرد که توزیع مناسب امکانات و
خدمات آموزشی با توجه به جمعیت نقاط مختلف جغرافیایی ،بهویژه جمعیت
دانشآموزان و دانشجویان ،گامی مهم در راستای کاهش نابرابری منطقهای و تحقق عدالت
فضایی در توزیع خدمات آموزشی در سطح شهرستانهای استان اردبیل است .الزم به ذکر
است در برنامهریزیهای آتی باید اولویت را به مناطقی داد که در زمینه برخورداری از
شاخصهای آموزشی در سطوح پایین توسعه است.
با در نظر گرفتن مدل رگرسیونی بخشهای پیشبینیشده جهت توسعه بهتر و بیشتر
شاخصهای آموزشوپرورش استان به شرح ذیل هستند:
شاخصهای بهرهوری اقتصادی ،فضاهای آموزشی و پرورشی ،منابع انسانی ،نهادی،
غیر شناختی ،پیشرفت تحصیلی ،دانشآموزان ،شاخص فرایندی.
در این راستا نیز نتایج پژوهش نسترن و فتاحی ( )2966همسو با پژوهش حاضر به
بررسی شاخصهای مذکور پرداختهاند .برازش مدل حاکی از آن است که بین فضاهای
آموزشی و پرورشی ،منابع انسانی ،دانشآموزان ،پیشرفت تحصیلی ،غیر شناختی ،نهادی،
فرآیندی و بهرهوری رابطه معنادار وجود دارد .با توجه به نتایج ضریب تعیین ،بخشهای
هشتگانه دادهشده میتوانند درصد قابلتوجهی از تغییرات توسعه مناطق
آموزش وپرورش استان اردبیل را تبیین کنند .بر اساس نتایج یافتههای پژوهشگران
(نوربخش7117 ،؛ سوبوتینا7111 ،؛ ابوخارمه و ابوالسونداز )7119 ،یکی از دالیل کمتر
توسعهیافتگی آموزشوپرورش در مناطق کمتر توسعهیافته مرزی همین عدم توجه به
شاخصهای فرهنگی و اجتماعی است ،یعنی دستگاههایی که مسئولیت دارند ،باید
پاسخگو باشند و به آموزشوپرورش کمک کنند که کمک آموزشوپرورش نیامدند.
با توجه به یافتههای پژوهش پیشنهاد میگردد ازآنجاییکه تالش در جهت تحقق عدالت
اجتماعی مقدمه توسعه پایدار مناطق هست و حق برابری در آموزشوپرورش و دسترسی
عدالت محور به آموزشوپرورش از خواستههای عمومی مردم مناطق و از بایستههای امنیت
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اجتماعی است مناطق آموزشی کمتر برخوردار و محروم موردتوجه ویژه قرار گیرند مدل
تخصیص منابع با توجه به وضع موجود شکاف بین مناطق هرروز بر این سطح نابرابری
بین مناطق افزوده خواهد شد بایستی در مدل بودجهریزی و تخصیصهای مالی تجدیدنظر
کرده و بر اساس ضریب محرومیت مناطق منابع مالی و انسانی توزیع گردد تا شکاف بین
مناطق در یک دوره معین برنامه توسعه کاهش یابد .با توجه به اینکه این پژوهش استان
اردبیل را موردسنجش قرار داده است بر سایر استانها نیز میتوان انجام و از مجموع
پژوهشها مدلی از برنامهریزی توسعه آموزشی ارائه داد و بر اساس میزان محرومیت
آموزشی نسبت به کم کردن شکاف مناطق اقدام کرد .عدم دسترسی به برخی آمارها
بهصورت دقیق مثل آمار جرائم طبقهبندیشده و همچنین میزان درامد سرانه مناطق و
پسانداز سرانه بانکی از محدودیتهای عمده این پژوهش بوده است.
منابع
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