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 چكيده

ها، يكي يافتگي شهرستانهاي مؤثر در توسعهاي، تحليل شاخصي ناحيهي يكپارچهبا توجه به ضرورت توسعه

ها مؤلفهشاخص آموزشي بدون شك يكي از مهمترين . شودريزي محسوب مياز مؤثرترين ابزارها جهت برنامه

  بندي اين پژوهش درصدد بررسي و سطح. اي استجهت اختصاص امكانات برابر در سطوح ناحيه

يافته مشخص شده و ي آموزشي است تا نواحي كمتر توسعههاي استان گيالن با توجه به شاخصهشهرستان

 .ريزان شهري قرار گيردگيري بهتر برنامهابزاري جهت تصميم

  گروه از متغيرهاي آموزشي تعيين و سپس  9 بوده كهي ليتحل -يفيتوصبه صورت  قيروش تحق

  هاي مربوطه نيز با توجه به متغيرها تعيين شدند و با توجه به مراحل روش تاپسيس، ابتدا شاخصه

و ضريب همبستگي  SPSSافزار ها با استفاده از نرمدهي به شاخصسازي و وزنمقياسسازي و سپس بينرمال

شهرستان استان گيالن با استفاده  16هاي آموزشي موردنظر بدست آمد و در نهايت ان براي شاخصمك گراناه

نتايج حاصل از اين پژوهش نشانگر اين  .بندي شدنديافتگي آموزشي، سطحاز روش تاپسيس، از نظر توسعه

سطح مطلوبي از برخورداري آموزشي هستند و  دارايهاي رشت، سياهكل، رودبار و رودسر، است كه شهرستان

مربوط به شهرستان رشت و كمترين  c+ =1)(ي يك يافتگي آموزشي در كل استان با رتبهبيشترين سطح توسعه

درصد از  62,5همچنين . ، مربوط به شهرستان بندرانزلي است)c+=0( ي شانزدهيافتگي با رتبهسطح توسعه

درصد در گروه 25يافته و  درصد در سطوح كمتر توسعه 12,5نيافته گروه توسعههاي استان گيالن در شهرستان

  .ي آموزشي قرار گرفتندتوسعه يافته
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 ،متوازن امكانات و منابع توسعهتوزيع  ي پايدار،هاي مهم اقتصادي و توسعهيكي از ويژگي
، زدايي و آمايشياي با هدف محروميتهاي منطقهريزيدر برنامه .متناسب با جمعيت است

اما اينكه چگونه تفاوت ميان نواحي محروم و  .مي شود تأكيدپيوسته بر عدالت اجتماعي 
بدين منظور  .هاي متعدد پژوهشي استبرخوردار بايد مشخص گردد تابع روابط علمي و شيوه

ي هر ناحيه اقتصادي بايد به شرايط ويژه-هاي اجتماعيريزيبراي تخصيص منابع در برنامه
  ).2: 1384رضواني و صحنه، ( توجه خاصي داشت

 اقتصادي، هاي مختلف نهيها در زم شاخص يقيتطب ةامكانات و خدمات، با مطالع عيتوز ةنحو

مختلف هاي  محدوده تيتوانند وضع ها مي شاخص. هستند ليو كالبدي قابل تحل ياجتماع
بندي كرده و تنگناها رده و نشان داده و آنها را از نظر امكانات يقيرا به صورت تطب ييايجفراف

 ينواح برخورداري زانياز م رييتصو توان ها مي شاخص نيبا كمك ا نيبنابرا. بخشد تياولو
  .)2:1393 ،آوردل ( ارائه دادگوناگون خدمات از را جغرافيايي 

ي خدمات به اقشار مختلف جامعه هاي بسياري در قالب بخش عمومي در حال ارائهسازمان
ي خدمات به اقشار هاي آموزشي نه تنها نقش بسيار مهمي در ارائهكه در اين بين محيط هستند

  مي اي است كه تماگونهها بهبلكه خدمات اين سازمان كنند؛جوياي علم در جامعه ايفا مي

هاي سيستم آموزشي به همين دليل خروجي .شوندمند ميها بهرههاي يك جامعه از آنبخش
كنند و پرداختن به هاي مختلف آن جامعه ايفا ميهاي پر رنگي در عرصهدر هر جامعه نقش

 .)76:1378رودپشتي،( آنها امري كليدي و مهم است

در فرايند زندگي اجتماعي از ظرفيت توليدي ي هر انسان آموزشي است كه بتواند او را سرمايه
  نيروي انساني و ، اجتماعي، ي اقتصاديباالتر سازد و بدون ترديد آموزش در روند توسعه

 رودشمار ميگذاري در آن نقش بسيار كليدي و محوري داشته و شرط الزم توسعه بهسرمايه

 .)12:1383 ،مصري نژاد(

هايي است كه بر شاخص نيروي انساني و صشاخص باسوادي و تحصيل از جمله شاخ
 ،زاده دليرحسين( گذارد و در روند توسعه نقش مهمي به عهده داردي صنعتي اثر ميتوسعه

220:1387(.  

تواند تا حد زيادي كمبودها و كم و هاي يك استان مييافتگي در شهرستانبندي توسعهسطح
ريزان را در جهت تعديل امكانات ياري برنامهها را به نمايش بگذارد تا بدين وسيله كاستي
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گيرند عبارتند از مورد توجه قرار مي اي معموالًي ناحيههايي كه جهت توسعهشاخص. دهد
كه بررسي هركدام از  غيره بهداشتي و، اداري هاي اقتصادي، فرهنگي، آموزشي،شاخص
استان گيالن در مقايسه  .رسدجانبه ضروري به نظر ميي همهها جهت نيل به توسعهشاخص

اما اين استان از نظر برخي ، هاي برخوردار استهاي كشور از جمله استانبا ساير استان
به  هاي زيادي است،داراي ناموزوني، هاي توسعه از جمله آموزش در درون خودشاخص

  .اين شاخص مورد توجه قرار گرفته است، ترجهت بررسي دقيق، همين دليل در اين تحقيق

تواند تصوير مناسبي از كمبودها به صورت خام و مجرد نمي، آمار و اطالعات موجود آموزشي
هاي آماري بنابراين استفاده از تكنيك، و عدم تعادل امكانات در نواحي مختلف را نشان دهد

  . تري از وضعيت موجود نواحي را نمايش دهدتواند تصوير دقيقمي

  گيري چند معياره است كه براي ارزيابي و تصميمهاي يكي از روش ،تكنيك تاپسيس

ي انتخاب شده بايستي از وضعيت گيرد كه گزينهبندي موارد مورد استفاده قرار ميرتبه
 ، كالنتري( مطلوب كمترين فاصله و از وضعيت نامطلوب بيشترين فاصله را داشته باشد

265:1392(.  

  

  مباني نظري تحقيق

  ي تحقيقسوابق و پيشينه

   ،هاي بسياري در سطوح مليتحقيقات و پژوهش، تاكنون با استفاده از تكنيك تاپسيس

تمامي ، در بعضي از تحقيقات .بندي انجام گرفته استاي و محلي در كشور جهت رتبهمنطقه
جانبه مورد پژوهش قرار گرفتند به صورت همه، معيارهاي توسعه در سطح تحليل مورد نظر

  :مانند

گيري از دو روش تاپسيس و تكسونومي عددي، درجه  با بهره )1391(اسالمي  –
محاسبه نمود و  85و  75هاي كشور را در طي دو دوره سرشماري  يافتگي استان توسعه

بهبود  75نسبت به سال  85يافتگي جامعه در سال  به اين نتيجه رسيد كه وضعيت توسعه
  است؛ يافته



  )المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا                  44

 

استفاده از روش تاپسيس خطي، درجه در پژوهش خود با ) 1390(بهرامي و عطار  –
هاي استان آذربايجان غربي را محاسبه نمودند و سپس دريافتند  يافتگي شهرستان توسعه

  ها با نرخ شهرنشيني ارتباط معناداري وجود دارد؛ يافتگي شهرستان كه بين سطح توسعه

  در  گيري چندمعياره تاپسيس راهاي تصممكاربرد روش) 1390(نوجوان و همكاران  –

  اي مورد بررسي قرار دادند؛ريزي شهري و منطقهبرنامه

بندي نيازهاي لويتوبا استفاده از تكنيك تاپسيس به ا) 1390(شاطري و همكاران  –
منظور روستايي در شهرستان نهبندان پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه تالش به

ي اقتصادي و ر تحقق توسعهمنظوافزايش ميزان در آمد داراي باال ترين اولويت به
  ؛باشداجتماعي مي

ي روستايي با استفاده از تكنيك تاپسيس،به سنجش سطوح توسعه) 1392(بهرامي  –
درصد  4,9نتايج تحقيق نشانگر اين است كه . هاي شهرستان روانسر پرداخته استدهستان

درصد  68برخوردار و ها نيمه درصد از كل آبادي 26,8از روستاهاي شهرستان برخوردار 
  غيربرخوردار هستند؛

يافتگي استان اردبيل به سنجش سطح توسعه در تحقيق خود،) 1393(دل آور و همكاران  –
نتايج تحقيق  .گيري از تكنيك تاپسيس پرداختندهاي مرزي و غيرمرزي با بهرهدر بخش

 است؛حاكي از وجود شرايط در حال توسعه براي كل استان 

هاي يك بخش در سطوح مختلف جهت ارزيابي يقات نيز، شاخصدر برخي از تحق –
  :نظير بندي شده استتر مورد پژوهش قرار گرفته و اقدام به رتبهدقيق

ي هاي توسعهشاخص با استفاده از مدل تاپسيس،) 1391(مشكيني و همكاران  .1
 ورد بررسي قرار داده و به اين نتيجهمهاي استان زنجان را فرهنگي در شهرستان

هاي زنجان  و ماهنشان از باالترين رتبه و خدابنده و ابجرود از اند كه شهرستانرسيده
  .اندهاي فرهنگي برخوردار بودهترين رتبه از نظر شاخصپايين

هاي هاي استان اصفهان را از لحاظ زيرساختشهرستان) 1390(شماعي و همكاران  .2
 در اين تحقيق، .ررسي قرار دادندمورد ب AHPري با استفاده از مدل تاپسيس و گگردش

هاي اصفهان و كاشان به ترتيب داراي باالترين با استفاده از دو مدل فوق، شهرستان
  .رتبه از لحاظ گردشگري مشخص شدند
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ي عوامل تاثيرگذار بر توسعه با استفاده از مدل تاپسيس،) 1391(زرآبادي و همكاران  .3
 با استفاده از اين مدل، .بررسي قرار دادند گردشگري پايدار شهرستان سروآباد را مورد

ي گردشگري پايدار گذارترين عامل در توسعهأثيرگيري شد كه تاينگونه نتيجه
و دهستان  استاي ها از جمله حمل ونقل جادهشهرستان سروآباد توجه به زيرساخت

ت باشد ولي به دليل فقدان زيرساخهاي گردشگري بسياري مياورامان داراي جاذبه
  .ي پاييني قرار گرفته استمناسب در رتبه

هاي شهري جهت تعيين قطب به ارزيابي زيرساخت) 1390( وند و همكارموسي .4
نتايج  .پرداختند AHPگردشگري در استان مازندران با استفاده از تكنيك تاپسيس و 

امتياز به نشان داد كه با توجه به معيارهاي مورد مطالعه، شهرستان رامسر از بيشترين 
  .عنوان قطب گردشگري در استان مازندران برخوردار است

يافتگي با استفاده از تكنيك تاپسيس، به ارزيابي ميزان توسعه) 1392(امانپور و همكاران  .5
هاي خدمات شهري هاي استان كرمانشاه از لحاظ برخورداري از شاخصشهرستان

ي اول توسعه و شهرستان انشاه در طبقهپرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه شهرستان كرم
هاي محروم ثالث باباجاني، جوانرود، داالهو، روانسر و قصر شيرين در گروه شهرستان

  .استان از لحاظ خدمات شهري قرار دارند

 -ساختارهاي اقتصادي  يافتگيبه سنجش ميزان توسعه) 1391(سرور و همكاران  .6
. رقي با استفاده از تكنيك تاپسيس پرداختندهاي استان آذربايجان شاجتماعي شهرستان

يافتگي قرار سراب در سطح باالي توسعه ميانه، مرند و در اين تحقيق شهرهاي مراغه،
يافتگي و جلفا صوفيان و ممقان در سطح متوسط توسعه اهر، شهرهاي بناب، .گرفتند

  .اجتماعي قرار داشتند -يافتگي اقتصادي  مابقي شهرها در سطوح پايين توسعه

هاي استان يافتگي شهرستاني توسعهبه تعيين درجه) 1391(امانپور و همكاران  .7
خوزستان از نظر شاخص آموزشي با استفاده از تكنيك تاكسونومي پرداختند و به اين 

ترين ومعنوان برخوردارترين و محرهاي اميديه و اهواز بهنتيجه رسيدند كه شهرستان
  .موزشي هستندآ هاي استان از نظر شاخصشهرستان
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  مفاهيم

    توسعه

ي معادل فارسي آن واژه[، است  Developmentي معادل منتخب براي كلمهتوسعه واژه
در مقوالت مادي و اقتصادي مطرح بوده است و به تدريج براي ساير  كه بدواً ]بالندگي است

عدالت اجتماعي و ، هنر، سياست، فرهنگ، همچون انسانهاي مرتبط با حيات اجتماعي جنبه
  .)20:  1375داوري اردكاني ( امثالهم نيز مورد استفاده قرار گرفته است

سوي اهداف رفاهي نظير اين است كه توسعه را بر حسب پيشرفت به، فرايند عام توسعه
  .) 9:1377 ،ازكيا(كنيم بيكاري و كاهش نابرابري تعريف مي، كاهش فقر

 دربر يهاي انسان را در سكونتگاه يزندگ هاي شاخص يتمام ،به توسعه ليدر جهت نپيشرفت 

  .)37: 1997بارلوي، ( ستياقتصادي ن يو صرفاً موضوع رديگ يم

    :از عبارتند توسعه مهم ةجنب سه

، يپزشك خدمات سطح يي،غذا مواد مصرف و درآمد سطح يعني مردم يزندگ سطح بهبود •
  ؛آنها مانندو  آموزش

 ينهادها و ها نظام استقرار راه از شود مي مردم نفس عزت رشد موجب كه يطيشرا جاديا •
  ؛باشد انسان احترام و نأش ندهيافزا كه ياقتصاد و ياسيس و ياجتماع

 يا واژه آنها ينشيگز يرهايدامنة متغ گسترش راه از نشيگز در مردم يها يآزاد شيافزا •
 .)135: 1385ديني، ال فيس( استريزي  برنامه در يديكل

توان گفت توسعه حركتي مثبت از وضع مي با توجه به تعاريف توسعه كه در باال ذكر شد،
ها اعم موجود به يك وضعيت ثانويه است اين حركت مثبت و رو به جلو شامل تمامي بخش

 .غيره است آموزشي و، بهداشتي و درماني، زيرساختي، از اقتصادي و معيشتي

 
 يافتگي آموزشي توسعه

ي اقتصادي كشورها اهميت بااليي داشته و ارتباط ي انساني در رشد و توسعهسواد و سرمايه
-به .ي اقتصادي كشورها وجود داردمستقيمي ميان سطوح باالتر سواد و سطوح باالي توسعه

برخوردار تر از سطوح باالتر سواد و آموزش يافتهطور كلي انتظار بر آن است كه مناطق توسعه
  .)44:1391امانپور و همكاران ( باشند
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هاي آموزشي نظير بررسي تمامي شاخص، يافتگي آموزشيرو منظور از توسعهدر تحقيق پيش
 باشدمي غيرههاي آموزشي و برخورداري از زيرساخت، نرخ تحصيل، نرخ با سوادي

فتگي آموزشي و ياهاي توسعهبندي آموزشي نيز بررسي شاخصمنظور از سطح .)3جدول(
هاي استان گيالن با استفاده از تكنيك ها در شهرستاني كمي و كيفي اين شاخصمقايسه

  .گراناهان استتاپسيس و ضريب همبستگي مك

كشور، (در تقسيمات گوناگون سياسي ـ جغرافيايي  يافتگي هدف از محاسبه درجه توسعه
 يريجهت ارائه تصو موجودهاي  ييتوانانمودن كمبودها و  آشكار ،)استان، بخش و دهستان

لذا انجام چنين مطالعاتي  .است ييايمناطق كشور در محدوده جغراف ياقتصاد ندهيروشن از آ
گيري صحيح  هاي پنهان را آشكار كرده و به جهت تواند بسياري از مشكالت و نارسايي مي

  .ها منجر گردد روند توسعه سكونتگاه

  

1تكنيك تاپسيس
  

بندي گيري چند معياره است كه براي ارزيابي و رتبههاي تصميميس يكي از روشتكنيك تاپس
اين  .گيردمورد استفاده قرار مي) ي ديگرواحد مطالعه شهرها روستاها يا هر، مناطق(موارد 

ي انتخاب شده بايستي تكنيك توسط هوانگ و يون بر اساس اصلي بسط يافته است كه گزينه
آل بيشترين فاصله را داشته باشد و يكي حل غيرايدهكمترين فاصله و از راهآل حل ايدهاز راه

ها بر ي شاخصمتمايز ساختن و اهميت دادن به كليه، گيريتصميم ،ديگر از مزاياي بارز آن
 ).265:1392كالنتري (است هاي مثبت و منفي اساس شاخص

هاي استان گيالن استفاده ستانبندي آموزشي شهردر اين تحقيق از تكنيك تاپسيس جهت رتبه
نيافته از جهت يافته و توسعهكمتر توسعه، هاي توسعه يافتهشده است تا بدين ترتيب شهرستان

گيري چند معياره در اين متد مفيدترين روش تصميم .استان گيالن مشخص شوند آموزشي در
  .)Hwang and Yoon :1981( بررسي مسائل جهان واقعي است

  

                                                 
1. TOPSIS 
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  مورد مطالعهي محدوده

شهر؛ از سمت  52، بخش 43، شهرستان 16هاي شمالي ايران است كه با گيالن از جمله استان
از سمت غرب با استان اردبيل و از سمت جنوب با استان زنجان و  شمال با درياي خزر،

  .)1ينقشه( قزوين و از سمت شرق با استان مازندران محدود شده است

دقيقه  27درجه و  38ثانيه تا  21دقيقه و  33درجه و  36در رافيايي از لحاظ جغ استان گيالن 
 44دقيقه و  36درجه و  50ثانيه تا  11دقيقه و  32درجه و  48ي عرض شمالي و ثانيه 9و 

  .النهار گرينويچ قرار گرفته استي طول شرقي از نصفثانيه

 16روستا در قالب  2591نفر، داراي  2480874، با جمعيت1390در سال ،استان گيالن
درصد از جمعيت استان شهرنشين و  60,3، 1390بر طبق آخرين آمار در سال. شهرستان است

   .)مراجعه شود 1به جدول  لطفاً( درصد روستانشين هستند 39,7مابقي يعني 

 .درصد از كل جمعيت كشور را درخود جاي داده است 3,30اين استان 
  

  ك شهري و روستاييجمعيت استان گيالن به تفكي :1جدول

 شرح جمعيت درصد

 كل استان 2480874 100

 مناطق شهري 1488524 60,3

 مناطق روستايي 992350 39,7

    1390،ي آماري استان گيالنسالنامه: ماخذ                      

  

در درصد با سوادي برخوردار بوده است كه  84,3، از  ميزان 1390استان گيالن در پايان سال
تري در وضعيت نامناسب ،درصد بر آورد شده است 91مقايسه با ميزان باسوادي در كشور كه 

 .قرار گرفته است

 
 شناسي تحقيقروش

  وري اطالعاتآروش و ابزار گرد

ي اي و آمار موجود در سالنامهاز روش كتابخانه ،در اين پژوهش جهت گردآوري اطالعات
گيري از مدل تصميم، است و جهت پردازش اطالعاتآماري استان گيالن استفاده شده 
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وجهت تصويرسازي 

  
  نگارندگان

شهرستان استان گيالن بر اساس 

شاخص بر  9متغير آموزشي مورد بررسي قرار گرفته و سپس 

هاي موردنظر ابتدا در 

        استان گيالنيافتگي آموزشي شهرستانهاي 

وجهت تصويرسازي  SPSSافزار گراناهان و نرمضريب همبستگي مك

 .استفاده شده است GISافزار تخصصي 

نگارندگان: ترسيم ،ي موقعيت جغرافيايي استان گيالن در ايران

  ها تحليل داده

شهرستان استان گيالن بر اساس  16ي آماري استان گيالن، ابتدا با استفاده از آمار موجود در سالنامه

متغير آموزشي مورد بررسي قرار گرفته و سپس  6تعداد روستاهاي هر بخش و 

هاي موردنظر ابتدا در درصد برخورداري شاخص. اساس متغيرهاي موجود آموزشي بررسي شدند

يافتگي آموزشي شهرستانهاي  درجة توسعه

ضريب همبستگي مك، TOPSISچندمعياره 

افزار تخصصي اطالعات از نرم

  

ي موقعيت جغرافيايي استان گيالن در ايراننقشه: 1نقشه

 
تحليل دادهروش تجزيه و 

با استفاده از آمار موجود در سالنامه

تعداد روستاهاي هر بخش و 

اساس متغيرهاي موجود آموزشي بررسي شدند
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ها با ها، هر يك از شاخصمحاسبه شدند و سپس به دليل متفاوت بودن مقياس  EXCELافزارنرم
  .استفاده از فرمول نرمال كردن، عمل رفع اختالف مقياس در آنها انجام گرفت

هاي آموزشي، درصد برخورداري روستاهاي استان گيالن به پس از تعيين متغيرها و شاخص
  سپس به دليل متفاوت بودن مقياس . شد ، محاسبه Excelافزاريك شهرستان در نرمتفك

رفع اختالف مقياس  فرمول،هاي موردنظر با استفاده از گيري، هريك از شاخصاندازه
در اين مرحله، براي كنترل تفاوت مابين . ها به روش نرمال كردن در آنها انجام گرفتشاخص
جهت تعيين وزن براي . بايستي برايشان در نظر گرفته شودميهاي مناسب ها، وزنشاخص
. استفاده شده است “گراناهانمك”دهي هاي آموزشي در اين تحقيق، از روش وزنشاخص

منتقل كرده و با  SPSSافزار هاي رفع اختالف مقياس شده را به نرمبراي تعيين وزن، شاخص
ب همبستگي پيرسون را براي هر يك از ضري ،Correlation Bivariateاستفاده از دستور

سپس ميانگين قدر مطلق ضرايب را به عنوان وزن هر شاخص . كنيمها محاسبه ميشاخص
)wj  (هاي پس از انجام مراحل فوق، با جمع جبري هريك از شاخص. كنيممحاسبه مي

دست  سپس بعد از به. شودي شاخص تركيبي ميآموزشي، براي هر شهرستان اقدام به تهيه
ها، از يافتگي شهرستاني توسعهي وزني، جهت تعيين درجهمقياس شدههاي بيآمدن شاخص

+S(ها ترين پاسخآلدر اين مرحله، به تعيين ايده. كنيمتكنيك تاپسيس استفاده مي
  و ) 

-S(ترين پاسخ آلغيرايده
كمترين آل،  حل ايدهپردازيم، كه گزينه انتخاب شده بايستي از راهمي) 

ي انتخاب شده از ي گزينهفاصله. آل، بيشترين فاصله را داشته باشد حل غيرايدهفاصله و از راه
  .شودهاي زير محاسبه ميآل، بر اساس فرمولآل و غيرايدههاي ايدهحلراه

                  )1(فرمول       
2

1

( )
n

j
j

S Vij V+ +

=

 
= − 
 
∑

    

2     )2(فرمول 

1

( )
n

j
j

S V ij V− −

=

 
= − 
 
∑

  

  :كه در اين فرمول

� V+
j و V-

j  =آل آل و غيرايده هاي ايده مقادير گزينه  

� V ij  = مقادير نرمال شده وزني هر شاخص در ماتريسV 

� S+
  آل  حل ايدهها به راه ميزان نزديكي هر كدام از راه حل=  
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� S- 
  آل حل غيرايدهها به راه ميزان دوري هر كدام از راه حل= 

  .ترين جواب بدست خواهد آمدآلنزديكي نسبي تا ايده ،3ي سپس بر اساس فرمول شماره

*  -                            )3(فرمول 

( )
i

i
i i

S
C

S S

−

− +=
+

 

هرچه قدر اين مقدار به  .همواره مابين صفر و يك است ، *i  C، مقدار3ي در فرمول شماره
داراي  ،هاي استان گيالن هستنددر تحقيق موردنظر شهرستانيك نزديكتر باشد آن واحد، كه 

 .باشد و برعكسها مييافتگي بيشتري نسبت به ساير شهرستانبرتري يا توسعه

  

  هاي تحقيقيافته

ي آماري آموزشي از سالنامه هايطوري كه ذكر شد، در تحقيق پيش رو،  ابتدا متغيرهمان
با در نظر گرفتن متغيرهاي . آموزشي تهيه شدشاخص  9 استان گيالن استخراج و سپس

نتايج اين . عنوان شاخص آموزشي مرتب شدندآموزشي، درصد بدست آمده از متغيرها، تحت
  .نمايش داده شده است 2محاسبات در جدول شماره 

  

  هاي آموزشي متغيرها و شاخص: 2جدول  

  نگارندگان: تنظيم      

  ها شاخص  متغيرها

 سال 6ميزان محصل به جمعيت باالي  محصل كل

 نرخ تحصيل مردان محصل مرد

 نرخ تحصيل زنان محصل زنان

 سال به باال 6نرخ باسوادي كل به جمعيت  باسواد كل

 نرخ باسوادي مرد باسواد مرد

 نرخ باسوادي زن باسواد زن

 درصد برخورداري از دبستان دبستان

  مدرسه راهنمايي پسرانه و دخترانه
  درصد برخورداري از راهنمايي

  راهنمايي مختلطمدرسه 

 درصد برخورداري از دبيرستان  دبيرستان پسرانه و دخترانه
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  اقدام به ، جهت رفع اختالف مقياس، گراناهانبا استفاده از روش مك ،ي بعدسپس در مرحله

هاي آموزشي، با جمع جبري هريك وزن كردن شاخصپس از بي. شدها وزن شدن شاخصبي
ي شاخص تركيبي جهت اقدام به محاسبه، استان گيالن هايشاخص آموزشي شهرستان 9از 

  .شد  -Sو    +Sبدست آوردن 

  سپس . دست آمدبه  S- = 3.540و  S+ = 4.705ترين حالت يا آلبر طبق اين جدول، ايده

نيز به  ، +Cمقدارسپس . ترين گزينه، نيز محاسبه شدآلترين و غيرايدهآلي هر شاخص با ايدهفاصله
در اين مرحله باالترين و . بدست آمد) در باال ذكر شد( 3تفكيك شهرستان، با توجه به فرمول 

ي مشخص شده و در نهايت، با توجه به اختالف اين دو مقدار، سه طبقه  +Cترين مقدارپايين
در اين پژوهش،  +Cبيشترين مقدار . هاي استان گيالن تهيه شدي آموزشي براي شهرستانتوسعه
حد طبقه نيز با توجه به در نظر گرفتن سه سطح . محاسبه شد 0و كمترين مقدار عدد  1عدد 

است از لحاظ  33/0تا  0اشان، +Cهايي كه مقداربنابراين شهرستان. محاسبه شد 33/0توسعه، 
يافته اي توسعههشهرستان 1تا  66/0كمتر توسعه يافته و  66/0تا  33/0نيافته، بين آموزشي، توسعه

  . بندي شدندرتبه
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  هاي آموزشي به تفكيك شهرستان در استان گيالنشاخص: 3جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

  

  

  

    

  

    

  1390-ي آماري استان گيالنسالنامه: ماخذ  
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  هاي استان گيالنهاي آموزشي شهرستاندرصد برخورداري از شاخص: 4جدول

برخورداري 

 دبيرستاناز 

برخورداري 

 از راهنمايي

برخورداري 

 از دبستان

نرخ با 

سوادي 

 زنان

نرخ با 

سوادي 

 مردان

نرخ 

باسوادي 

كل به 

جمعيت 

 سال6

نرخ 

تحصيل 

 زنان

نرخ 

تحصيل 

 مردان

ميزان 

محصل به 

 6جمعيت 

 سال

 نام شهرستان

 آستارا 19.195 50.897 49.103 87.958 52.873 47.127 11.168 8.457 7.569

 آستانه اشرفيه 16.862 51.616 48.384 80.493 52.794 47.206 12.374 13.139 13.457

 املش 16.807 49.986 50.014 77.966 52.234 47.766 25.588 16.524 5.467

 بندر انزلي 15.391 51.293 48.707 89.902 51.572 48.428 7.170 7.703 13.036

 تالش 21.028 51.826 48.174 79.257 53.427 46.573 13.832 7.263 24.390

 رشت 16.741 50.550 49.450 88.524 51.354 48.646 7.683 6.906 64.340

 رضوانشهر 19.655 50.767 49.233 83.335 52.799 47.201 14.997 12.003 7.569

 رودبار 19.867 52.583 47.417 82.331 53.362 46.638 18.876 16.550 17.662

 رودسر 16.869 51.235 48.765 82.649 52.017 47.983 22.523 14.113 18.082

 سياهكل 17.773 50.906 49.094 77.347 52.050 47.950 32.180 18.868 7.149

 شفت 16.494 51.191 48.809 72.669 52.973 47.027 21.337 15.780 10.093

 صومعه سرا 17.878 51.216 48.784 80.788 52.144 47.856 14.897 11.197 15.980

 فومن 17.156 51.974 48.026 77.258 52.153 47.847 20.007 14.604 13.877

 الهيجان 15.747 49.439 50.561 84.224 52.073 47.927 10.451 10.112 15.559

 لنگرود 16.522 50.350 49.650 82.725 52.117 47.883 16.076 11.966 16.400

 ماسال 20.853 51.349 48.651 74.072 52.570 47.430 21.111 13.066 9.672

16.269 12.391 16.892 47.593 52.407 81.344 48.926 51.074 17.802 
متوسط 

 برخورداري

  محاسبات نگارندگان : ماخذ   
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  گراناهان وزن شده به روش مكهاي آموزشي بيشاخص: 5جدول

برخورداري از 

 دبيرستان

برخورداري از 

 راهنمايي

برخورداري از 

 دبستان

نرخ با 

سوادي 

 زنان

نرخ با 

سوادي 

 مردان

نرخ 

باسوادي كل 

به جمعيت 

 سال6

نرخ 

تحصيل 

 زنان

نرخ 

تحصيل 

 مردان

ميزان 

محصل به 

 6جمعيت 

 سال

 نام شهرستان

 آستارا 1.078 0.997 1.004 1.081 1.009 0.990 0.661 0.683 0.465

 آستانه اشرفيه 0.947 1.011 0.989 0.990 1.007 0.992 0.733 1.060 0.827

 املش 0.944 0.979 1.022 0.958 0.997 1.004 1.515 1.334 0.336

 بندر انزلي 0.865 1.004 0.996 1.105 0.984 1.018 0.424 0.622 0.801

 تالش 1.181 1.015 0.985 0.974 1.019 0.979 0.819 0.586 1.499

 رشت 0.940 0.990 1.011 1.088 0.980 1.022 0.455 0.557 3.955

 رضوانشهر 1.104 0.994 1.006 1.024 1.007 0.992 0.888 0.969 0.465

 رودبار 1.116 1.030 0.969 1.012 1.018 0.980 1.117 1.336 1.086

 رودسر 0.948 1.003 0.997 1.016 0.993 1.008 1.333 1.139 1.111

 سياهكل 0.998 0.997 1.003 0.951 0.993 1.007 1.905 1.523 0.439

 شفت 0.927 1.002 0.998 0.893 1.011 0.988 1.263 1.274 0.620

 صومعه سرا 1.004 1.003 0.997 0.993 0.995 1.006 0.882 0.904 0.982

 فومن 0.964 1.018 0.982 0.950 0.995 1.005 1.184 1.179 0.853

 الهيجان 0.885 0.968 1.033 1.035 0.994 1.007 0.619 0.816 0.956

 لنگرود 0.928 0.986 1.015 1.017 0.994 1.006 0.952 0.966 1.008

 ماسال 1.171 1.005 0.994 0.911 1.003 0.997 1.250 1.054 0.595

 ضريب همبستگي 0.427 0.438 0.428 0.474 0.528 0.528 0.404 0.418 0.366

  spssافزار سبات نگارندگان با استفاده از نرمامح: ماخذ 

  

، با داشتن شاخص تركيبي آموزشي شهرستان رشتي آن است كه دهندهنتايج محاسبات نشان
يافتگي آموزشي در استان گيالن است و ، داراي باالترين حد توسعه1ي با رتبه C+=1و  4,705

همچنين شهرستان . يافتگي قرار داردي دوم توسعهدر رتبه C+= .856شهرستان سياهكل نيز با 
با در نظر . يافتگي آموزشي در استان گيالن قرار گرفته استي آخر توسعهرانزلي در رتبهبند

ها و با توجه به محاسبات يافتگي آموزشي هريك از شهرستانگرفتن رتبه و سطوح توسعه
درصد در  12,5هاي استان گيالن در گروه توسعه نيافته، درصد از شهرستان 50نگارندگان،
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 7جدول(گيرند ي آموزشي قرار مييافتهدرصد در گروه توسعه 37,5يافته و سطوح كمتر توسعه 
  ).1و نمودار

   

  گراناهان و شاخص تركيبيدار شده به روش مكهاي وزنشاخص: 6جدول

شاخص 

 تركيبي

برخورداري 

 از دبيرستان

برخورداري 

 از راهنمايي

برخورداري 

 از دبستان

نرخ با 

سوادي 

 زنان

نرخ با 

سوادي 

 مردان

نرخ 

باسوادي 

كل به 

جمعيت 

 سال6

نرخ 

تحصيل 

 زنان

نرخ 

تحصيل 

 مردان

ميزان 

محصل به 

 6جمعيت 

 سال

 نام شهرستان

 آستارا 0.460 0.436 0.430 0.513 0.533 0.523 0.267 0.285 0.170 3.617

 آستانه اشرفيه 0.404 0.443 0.423 0.469 0.532 0.524 0.296 0.443 0.303 3.837

 املش 0.403 0.429 0.438 0.454 0.526 0.530 0.612 0.557 0.123 4.072

 بندر انزلي 0.369 0.440 0.426 0.524 0.520 0.537 0.171 0.260 0.293 3.540

 تالش 0.504 0.444 0.421 0.462 0.538 0.517 0.331 0.245 0.549 4.012

 رشت 0.402 0.434 0.433 0.516 0.517 0.540 0.184 0.233 1.447 4.705

 رضوانشهر 0.471 0.435 0.431 0.486 0.532 0.524 0.359 0.405 0.170 3.813

 رودبار 0.477 0.451 0.415 0.480 0.538 0.517 0.451 0.558 0.397 4.284

 رودسر 0.405 0.439 0.427 0.482 0.524 0.532 0.539 0.476 0.407 4.230

 سياهكل 0.426 0.437 0.429 0.451 0.524 0.532 0.770 0.636 0.161 4.366

 شفت 0.396 0.439 0.427 0.423 0.534 0.522 0.510 0.532 0.227 4.010

 صومعه سرا 0.429 0.439 0.427 0.471 0.525 0.531 0.356 0.378 0.359 3.915

 فومن 0.412 0.446 0.420 0.450 0.525 0.531 0.478 0.493 0.312 4.067

 الهيجان 0.378 0.424 0.442 0.491 0.525 0.532 0.250 0.341 0.350 3.732

 لنگرود 0.396 0.432 0.434 0.482 0.525 0.531 0.384 0.404 0.369 3.958

 ماسال 0.500 0.440 0.426 0.432 0.530 0.526 0.505 0.441 0.218 4.017

  محاسبات نگارندگان : ماخذ
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  هاي استان گيالنبندي شهرستانيافتگي آموزشي و رتبهتوسعهي درجه: 7جدول

 +c رتبه ي توسعهدرجه
فاصله هر شاخص 

 s-آل نسبت به غيرايده

فاصله هر شاخص 

 s+آل نسبت به ايده

شاخص 

 تركيبي
 نام شهرستان

 آستارا 3.617 1.183 0.006 0.005 15 توسعه نيافته

 آستانه اشرفيه 3.837 0.754 0.088 0.105 12 توسعه نيافته

 املش 4.072 0.400 0.283 0.414 5 كمتر توسعه يافته

 بندر انزلي 3.540 1.356 0.000 0.000 16 توسعه نيافته

 تالش 4.012 0.481 0.222 0.316 8 توسعه نيافته

 رشت 4.705 0.000 1.357 1.000 1 توسعه يافته

 رضوانشهر 3.813 0.796 0.074 0.085 13 توسعه نيافته

 رودبار 4.284 0.177 0.554 0.758 3 توسعه يافته

 رودسر 4.230 0.225 0.476 0.679 4 توسعه يافته

 سياهكل 4.366 0.115 0.683 0.856 2 توسعه يافته

 شفت 4.010 0.483 0.221 0.314 9 توسعه نيافته

 صومعه سرا 3.915 0.624 0.141 0.184 11 توسعه نيافته

 فومن 4.067 0.407 0.278 0.406 6 يافتهكمتر توسعه 

 الهيجان 3.732 0.946 0.037 0.038 14 توسعه نيافته

 لنگرود 3.958 0.558 0.175 0.238 10 توسعه نيافته

 ماسال 4.017 0.474 0.227 0.324 7 توسعه نيافته

  محاسبات نگارندگان : ماخذ

                                                                           

 
 نگارنده: ترسيم، هاي استان گيالنيافتگي شهرستانتوسعه :1نمودار
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ي غربي گيالن در گروه توسعه هاي ناحيهرسد تمامي شهرستانبه نظر مي 2ي با توجه به نقشه
ي شرقي گيالن از وضعيت مساعدتري در اين زمينه ناحيه اند وي آموزشي قرار گرفتهنيافته

عنوان مركز استان گيالن است ي قابل تامل اينكه شهرستان رشت كه بهنكته. برخوردار است
ترين شهرستان استان گيالن يافتهعنوان توسعهي يك بهرفت با كسب رتبههمانطوري كه انتظار مي

هاي عمومي در مديريت كالن يدگاه مركز محور از بيماريبا توجه به اينكه د. شناخته شده است
گونه است، به اين معني كه همانطوري كه تهران ملي است؛ در مقياس استاني نيز وضعيت به همين

ها نيز به تبعيت از ي بيشتري برخوردار است، مراكز استانعنوان مركز كشور از ضريب توسعهبه
هاي يك استان به دليل توجهات كادر دولتي و مقامات نهمين نارسايي نسبت به ساير شهرستا

يافتگي بيشتري برخوردارند، كه اين امر باعث عدم توجه به ساير استاني از وضعيت توسعه
هاي شهرستان درصد از 62,5شود كه قرارگيري ها ميماندگي آنها و در نتيجه عقبشهرستان

  .كنداين مسئله را اثبات ميي آموزشي نيافتهاستان گيالن در گروه توسعه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بندي آموزشي رتبه :2ينقشه

  هاي استان گيالنشهرستان
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  گيريبندي و نتيجهجمع

ترين اقداماتي است كه در از جمله مهم ،هابررسي نيازها و امكانات موجود در شهرستان
بندي رتبه .رسدنظر ميضروري به ريزي مطلوب و بهينه براي اين مناطق كامالًراستاي برنامه

رسد اولين مرحله جهت تشخيص نظر ميبه ،از لحاظ آموزشي ،هاي استان گيالنشهرستان
ها است كه كدام شهرستان آني دهندهبندي امكانات نشانسطح. باشدكمبودها در اين زمينه مي

  تا  ،هستنديك در وضعيت نامطلوب آموزشي در وضعيت مطلوبي قرار دارند و كدام

ي عنوان يك مولفهبه ،از آن جايي كه آموزش .ها اقدام نمايندريزان جهت رفع كاستيبرنامه
در اين تحقيق به بررسي امكانات آموزشي استان  ،باشدمهم در راستاي پرورش انساني مي

درصد از  62,5ها حاكم بر اين مسئله است كه ررسيب .به تفكيك شهرستان اقدام شد ،گيالن
  از وضعيت نامطلوب آموزشي و در واقع در وضعيت عدم  ،هاي استان گيالنشهرستان

ي يافتهتوسعه در وضعيت نسبتاً ،هادرصد از شهرستان 25يافتگي قرار دارند و تنها توسعه
هاي استان مابين شهرستان .آموزشي قرار دارند و مابقي نيز در سطح متوسطي قرار دارند

  ي دوم در رتبه+C =960/0و سياهكل با كسب  +C=1 با كسبشهرستان رشت ، گيالن

ترين وضعيت در پايين ،+C=0يافتگي آموزشي قرار دارند و شهرستان بندرانزلي باتوسعه
  هاي املش و فومن نيز در سطح متوسط يافتگي آموزشي قرار دارند و شهرستانتوسعه

هاي مسئله كه استان گيالن از جمله استانبا توجه به اين  .يافتگي آموزشي قرار دارندتوسعه
يافتگي آموزشي اما از لحاظ توسعه هاي مختلف در ايران است،برخوردار با توجه به شاخص

رسد لزوم توجه به اين شاخص، در استان گيالن و به دست آمده به نظر ميبا توجه به نتايج به
همچنين با توجه به اين . رسدمي ضروري به نظر يافته كامالًخصوص در نواحي كمتر توسعه

هاي ايران به صورت ي كمي و كيفي در استان گيالن و البته در بيشتر استانمسئله كه توسعه
جانبه و برابر به ساير رسد وقت آن فرارسيده تا توجه همهنظر ميبه، مركز محور است

 ي موارد،ر گرفتن كليههرچند نتايج تحقيق با در نظ .هاي يك استان نيز مبذول شودشهرستان

يا الهيجان از  هاي بندرانزليعنوان مثال شهرستاناما به، رسدتا حد زيادي منطقي به نظر مي
اند ها بودهي شاخصهايي برخوردار با در نظر گرفتن كليههاي دور به عنوان شهرستانگذشته
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نگارندگان بر اين باورند كه اين اند، كه نيافته قرار گرفتهكه در تحقيق پيش رو در گروه توسعه
  :نتيجه ممكن است به داليل زير باشد

  .هاي آماريايين بودن ضريب دقت آمار و اطالعات داده شده در سالنامهپ –

يافته و هاي آماري تجربه شده در كشورهاي توسعهها و تكنيككاربردپذيري روش –
ضريب و دقت آمار و ها در كشورهاي در حال توسعه كه اشكاالت كاربردپذيري آن

  .قابل اعتماد نيستند اطالعات در آنها مطلوب و كامالً
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