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چکیده
در ایــن پژوهــش درصــدد هســتیم تــا درجــهی توســعهیافتگی شهرســتانهای اســتان
هرمــزگان را براســاس شــاخصهای آموزشــی تعییــن کنیــم .روش تحقیــق از نظــر هــدف،
کاربــردی و از نظــر ماهیــت ،توصیفــی و پیمایشــی اســت .جامعــهی آمــاری ایــن پژوهــش
شهرســتانهای اســتان هرمزگان اســت که شــامل  13شهرســتان میباشــد :ابوموســی ،بســتک،
بشــاگرد ،بندرعبــاس ،بندرلنگــه ،پارســیان ،جاســک ،حاجیآبــاد ،خمیر ،رودان ،ســیریک ،قشــم
و مینــاب .دادههــا و اطالعــات شــاخصهای آموزشــی ،از ســالنامهی آمــاری اســتان هرمــزگان ـ
کــه از ســوی مرکــز آمــار ایــران انتشــار یافتــه ـ اســتخراج شدهاســت .بــرای تجزیــه و تحلیــل
وزن دهــی شــاخصها از
دادههــا و اطالعــات ،از روش مجمــوع ســاده وزنــی ( )SAWو بــرای 
روش آنتروپــی اســتفاده شدهاســت .نتایــح پژوهــش نشــان میدهــد کــه براســاس شــاخصهای
آموزشــی ،ترتیــب توســعهیافتگی شهرســتانهای اســتان هرمــزگان بدیــن قــرار اســت :ابتــدا
شهرســتان بندرعبــاس ،ســپس شهرســتانهای مینــاب ،رودان ،بندرلنگــه ،حاجیآبــاد ،قشــم،
بســتک ،جاســک ،پارســیان و ابوموســی در اولویتهــای بعــدی قــرار دارنــد.
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1ـ مقدمه
توســعه در مقایســه بــا رشــد ،ابعــاد متفاوتــی دارد و همهجانبــه اســت .جامعــهی توســعه
یافتــه ،جامعــهای اســت کــه در همــهی زمینههــا توســعه یافتهباشــد ،گرچــه ممکــن اســت
جوامــع در رونــد توســعه از میــان ابعــاد مختلــف نظیــر ابعــاد اقتصــادی ،علمــی و آموزشــی،
سیاســی ،فرهنگــی و  ،...بعضــی ابعــاد را در اولویــت قــرار دهنــد .طبع ـاً یکــی از ابعــاد مهــم
توســعه ،مقولــهی آمــوزش اســت .در متــن مقالــه بیشــتر بــر ایــن نکتــه تأکیــد خواهــد شــد
کــه علــم و آگاهــی افــراد جامعــه ،مؤلفــهی بســیار مهمــی در تحقــق ابعــاد مختلــف توســعه
میباشــد؛ از ایــن رو اهمیــت دادن بــه آمــوزش و ســرمایهگذاری الزم در ایــن زمینــه ،میتوانــد
در دســتیابی بــه رشــد و توســعه بســیار راهگشــا باشــد.
ـرده و بــه نوعــی،
مــا در ایــن مقالــه بــر مقولــهی آمــوزش و نقــش آن در توســعه تمرکــز کـ 
توســعهی آموزشــی را قابلتوجــه قــرار دادهایــم .همچنیــن ســعی کردهایــم تــا توســعهی
آموزشــی را در شهرســتانهای اســتان هرمــزگان مــورد بررســی قــرار دهیــم و درجــهی
توســعهیافتگی شهرســتانهای ایــن اســتان را براســاس شــاخصهای آموزشــی ،مشــخص و
اولویتبنــدی کنیــم.
2ـ مبانی نظری
در ایــن بخــش در قالــب مبانــی نظــری و ادبیــات تحقیــق ،مباحــث مختلفــی چــون مفهوم
توســعه ،آمــوزش فراگیــر ،نقــش نظــام آموزشوپــرورش در توســعهی فرهنگــی جامعــه و نقــش
آمــوزش در توســعه را از نظــر خواهیــم گذرانــد.
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2ـ1ـ توسعه
توســعه از نظــر انديشــهورزان علــوم اقتصــادی و اجتماعــی ،بــه معنــای ارتقــای مســتمر كل
جامعــه و نظــم اجتماعــی بــه ســوی زندگــی بهتــر يــا انســانیتر اســت .بــه تعبيــر ديگر ،توســعه
فرآينــدی اســت جامــع بــا هــدف افزايــش توانايیهــای انســانی و اجتماعــی ،بــرای پاســخگويی
بــه خواســتههای تعريــف شــده در جوامــع بشــری .توســعه در لغــت ،بــه معنــای رشــد تدريجــی
در جهــت پيشــرفتهتر شــدن ،قدرتمندتــر شــدن و حتــی بزرگتــر شــدن اســت .بنابرايــن،
توســعه كوشــش مســتمری بــرای كاهــش يــا رفــع مشــكالت و نابســامانیهای مختلــف زندگی
اجتماعــی و انســانی اســت .بــه طــور كلــی ،توســعه فرآينــدی اســت كــه تجديــد ســازمان و
جهتگيــری متفــاوت كل نظــام اقتصــادی -اجتماعــی را در خــود بــه همــراه دارد .توســعه بايــد
عــاوه بــر اينكــه بهبــود ميــزان توليــد و درآمــد را در برداشــته باشــد ،شــامل دگرگونیهــای
اساســی در ســاختهای نهــادی ،اجتماعــی ،اداری ،ايســتارها و ديدگاههــای عمومــی مــردم
باشــد (منافیشــرفآباد و زمانــی 138 :1391 ،و .)137
کلمــهی توســعه در لغــت بــه معنــی گســترش و بهبــود اســت .توســعه اگرچــه داراي بعــد
کمــی اســت ،و در پــارهاي مــوارد حتــی ممکــن اســت متــرادف بــا کلمــه رشــد تلقــی شــود ،اما
در اصــل داراي ابعــاد کیفــی اســت .در واقــع ،توســعه داراي ابعــاد چندگانــهاي اســت کــه کلمهی
رشــد فاقــد تمامــی آن ابعــاد اســت (ملکــی و همــکاران .)171 :1392 ،توســعهی پايــدار ،بــه بقــاي

شكل  :1اهداف توسعه پايدار (همان)112 :
اهداف اقتصادی :رشد ،عدالت ،کارایی
اهــداف اكولوژيكــی :يكپارچگــی
اکوسیســتم ،مشــاركت ،ظرفیــت
تحمــل ،تنــوع زیســتی و مســائل
ســیارهای

اهــداف اجتماعــی :توانمندســازی،
تحــرک اجتماعــی و هویــت
فر هنگــی

3ـ نقش نظام آموزش و پرورش در توسعهی فرهنگی جامعه
آمــوزش و پــرورش و فرهنــگ همــواره بــا يكديگــر در تعامــل بودهانــد و تأثيــر متقابــل
دارنــد .ارتبــاط ايــن دو مقولــه بــه قــدری مســتحكم اســت كــه میتــوان اذعــان داشــت ،نظــام
آموزشــی ماهيــت و صبغــهی فرهنگــی داشــته و زمينههــای توليــد و تعالــی فرهنــگ را مهيــا
میســازد .فرهنــگ نيــز بقــای حيــات و تعالــی خــود را مرهــون و وامدار نظــام آموزشــی اســت؛
از ايــن رو ،بیجهــت نيســت كســانی كــه بــرای رشــد و كمــال حقيقــی آدمــی میكوشــند و
نيــز كســانی كــه قصــد انحطــاط و زوال انســانها را در ســر میپروراننــد ،ســعی در تســلط و
اشــراف بــه دســتگاه آمــوزش و پــرورش دارنــد (منافیشــرفآباد و زمانــی.)143 :1391 ،
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2ـ2ـ آموزش فراگیر
رویکــرد آمــوزش فراگیــر بــه دنبــال آن اســت کــه تمامــی دانشآمــوزان را صرفنظــر از
تفاوتهــا و ســطح توانمندیهــا ،تحــت پوشــش آمــوزش مناســب و مؤثــر قــرار دهــد .آمــوزش
فراگیــر مبتنــی بــر فلســفهاي اســت کــه تواناییهــا و نیازهــا را مقولــهاي طبیعــی فــرض میکند
و بــه جامعــه فرصــت مســؤلیتپذیري میدهــد تــا بــه ســوي یادگیــري و رشــد کل جامعــه
حرکــت کنــد .فراگیرســازي مســتلزم تغییــر ســاختار نظــام آموزشــی و اجتمــاع اســت و آموزش
فراگیــر بــدان معناســت کــه همــهی دانشآمــوزان از جملــه آنهایــی کــه ناتوانایــی دارنــد ،بــه
نزدیکتریــن مدرســهی محــل ســکونت برونــد .درواقــع ،مــدارس طــرح فراگیــر به منظــور تأمین
نیازهــاي همــهی نوآمــوزان ســازماندهی شــدهاند .بیکــر ( )1995معتقــد اســت آمــوزش فراگیــر
باعــث میشــود تــا تمامــی کــودکان ،حتــی کــودکان داراي نیازهــاي ویــژه از آمــوزش کارآمــد
برخــوردار شــوند (کابینیمقــدم و دیگــران.)87 :1388 ،
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بشــر و رفــاه كامــل و همهجانبــهی آن مينگــرد و بــا تمــام زنجيرههــا ،فرايندهــاي پويــا ،منابــع
انســاني ،منابــع طبيعــي و نظــام ســختافزاري جامعــه در تعامــل اســت و درصــدد اســت بيــن
حــال و آينــده ،انســان و طبيعــت ،و عدالــت و رفــاه بيــن و درون نســلها تعامــل ایجــاد کنــد.
اهــداف توســعهی پايــدار براســاس نگرشهــاي نســبت بــه آن ،در ســه بخــش قــرار ميگيرنــد:
1ـ اقتصادي با هدف پيشرفت و كارايي بيشتر؛
2ـ اجتماعي با هدف برابري و كاهش فقر؛
3ـ اكولوژيكي با هدف منابع طبيعي (محمدپور زرندي و طباطبايي مزدآبادي.)112 :1394 ،
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3ـ1ـ توسعه و آموزش
بــه طــور كلــي ،هــدف از توســعه بهبــود شــرايط كلــي زندگــي مــردم اســت .در هر كشــوري
اقشــار خاصــي از مــردم هســتند كــه وضعيــت زندگيشــان بــه مراتــب بهتــر از ديگران اســت؛ از
ايــن رو ،توســعه بايــد بيشــترين توجــه خــود را به كســاني معطــوف دارد كه ســطح زندگیشــان
مطلــوب نيســت .ايــن اقشــار اغلــب اوقــات چيــزي بــراي خــوردن ندارنــد ،وضعيــت مســكن آنها
بســيار نامناســب اســت ،تحصيــات اندكــي دارنــد و امكان اســتفاده از تســهيالت آموزشــي براي
فرزنــدان آنــان مهيــا نیســت .آنهــا امكانــات كمــي بــراي انديشــيدن در مــورد راههــاي بهبــود
بخشــيدن بــه شــرايط زندگــي خويــش دارنــد ،يــا اينكه بــه لــزوم چنيــن كاري آگاه نيســتند.
هــر كشــوري در راه توســعه تــاش ميكنــد؛ زيــرا توســعه هدفــي اســت كــه اكثــر مــردم
آن را ضــروري ميداننــد .پيشــرفت اقتصــادي يكــي از عوامــل مهــم توســعه اســت ولــي تنهــا
عامــل نيســت ،دليــل آن ايــن اســت كــه توســعه صر ًفــا پديــدهاي اقتصــادي نيســت .توســعه
جريانــي چنــد بعــدي اســت كــه مســتلزم تجديــد ســازمان و تجديــد جهتگيــري مجموعــه
نظــام اقتصــادي و اجتماعــي كشــور اســت .توســعه ،عــاوه بــر بهبــود وضــع درآمدهــا و توليــد،
آشــكارا متضمــن تغييــرات بنيــادي در ســاختارهاي نهــادي ،اجتماعــي ،اداري و نيــز طــرز تلقي
عامــه و در بيشــتر مــوارد حتــي آداب و رســوم و اعتقــادات اســت؛ بنابرايــن توســعه بــه مفهــوم
ارتقــای مســتمر كل جامعــه و نظــام اجتماعــي بــه ســوي زندگــي بهتــر و انســانیتر اســت و بــه
هــدف يــا وســيلهی تغييــرات اجتماعــي اشــاره دارد .توســعه بــه طــور همزمــان ،دورنمــاي يــك
زندگــي بهتــر ـ كــه از نظــر مــادي مرفهتــر (جديدتــر) و از نظــر تكنولوژيكــي ،كاراتــر اســت ـ
و مجموعــهاي از وســايل الزم ،بــراي رســيدن بــه ايــن دورنمــا ميباشــد .بــه طــور كلــي ،بايــد
اذعــان داشــت كــه توســعه هــم واقعيتــي مــادي اســت و هــم حالتــي ذهنــي كــه بــر حســب
آن جامعــه از طريــق تركيــب فرآيندهــاي اجتماعــي ،اقتصــادي و نهــادي ،وســايلي را بــراي بــه
دســت آوردن زندگــي بهتــر تأميــن ميكنــد.
هر فرايند توسعه ،بايستي انتظارات زير را در برداشتهباشد:
١ـ توسعه بايد تغييري برای بهبود شرايط زندگي اكثر مردم باشد.
٢ـ توســعه بايــد در برگيرنــدهی مقوالتــي از قبيــل بهبــود ســطح زندگــي باشــد؛ از جملــه
درآمدهــاي باالتــر ،تأميــن اشــتغال بيشــتر ،آمــوزش بهتــر و توجــه بيشــتر بــه ارزشهــاي
فرهنگــی ،انســاني و . ...
٣ـ توســعه بايــد مــردم را نســبت بــه تأميــن حداقــل نيازهــاي زندگيشــان يــا نيازهــاي
ضروريشــان از قبيــل غــذا ،مســكن ،بهداشــت و امنيــت مطمئــن ســازد.
داشته باشد.

٤ـ توسعه بايد با نيازهاي مردم هماهنگي و مطابقت
٥ـ مردمــي كــه از توســعه ســود ميبرنــد ،بايســتي بيشــتر از مردمــي باشــند كــه از آن
متضــرر ميشــوند.
٦ـ توســعه بايســتي باعــث گســترش دامنــهی انتخــاب اقتصــادي و اجتماعــي افــراد و ملــل
شــود و از طريــق رهايــي افــراد از قيــد بردگــي و وابســتگي ،نــه تنهــا نســبت بــه ســاير افــراد و
كشــورها بلكــه همچنيــن نســبت بــه نيــروي جهــل و بدبختــي بشــري بــه ایــن امــر بپــردازد.

پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان  /شماره  / 13بهار و تابستان 96

4ـ پیشینهی پژوهش
هــدف ایــن تحقیــق ،بررســی درجــهی توســعهیافتگی شهرســتانهای اســتان هرمــزگان
براســاس شــاخصهای آموزشــی اســت .طبیعت ـاً در ســایر مناطــق و اســتانهای کشــور نیــز
پژوهشهایــی بــا ایــن موضــوع انجــام شدهاســت کــه در ایــن قســمت و ذیــل عنــوان پیشــینهی
پژوهــش ،بــه مــرور تعــدادی از ایــن پژوهشهــا مــی پردازیــم:
امانپــور و همــکاران ( ،)1391پژوهشــی بــا عنــوان «تعييــن درجــهی توســعهيافتگي
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ســرمايهی انســاني ،آموزشــي اســت كــه بتوانــد انســان را در فراينــد زندگــي اجتماعــي از
ظرفيــت توليــدي باالتــر بهرهمنــد ســازد و بــدونترديــد در روند توســعهی اقتصــادی ،اجتماعي،
نيــروي انســاني و ســرمايهگذاري در آن نقــش بســيار كليــدي و محوري داشتهباشــد .ســرمایهی
انســانی شــرط الزم توســعه بــه شــمار مــيرود .ميــردال بيــان ميكنــد :هــر گونــه كوششــي كــه
بخواهــد از راه شــركت فعاالنــهی مــردم بــه آفرينــش ملتــی يكپارچــه بپــردازد ،نخســت بايــد
تودههــا را باســواد كنــد .شــولتز معتقــد اســت كــه ســرمايهی انســاني ،يكــي از عوامــل مهــم
توســعهی كشــاورزي و فــرار از فقــر اســت .شــولتز ،ســرمايهی انســاني و ســواد را منبــع اصلــي
رشــد كشــاورزي دانستهاســت و آن را بــراي اســتفاده از تكنولــوژي جديــد الزم ميدانــد .وي
معتقــد اســت كــه كيفيــت نيــروي انســاني و قابليــت كشــاورزان ميتوانــد از طريــق آمــوزش در
مدرســه ،كارآمــوزي و  ...افزايــش يابــد .بنابراين ســواد و ســرمايهی انســاني در رشــد و توســعهی
اقتصــادي كشــورها اهميــت وااليــي داشتهاســت .ميــان ســطوح باالتــر ســواد و ســطوح بــاالي
توســعهی اقتصــادي كشــورها ،همــواره ارتبــاط مســتقيمي وجــود دارد .بــه طــور كلــي ،انتظــار
بــر آن اســت كــه مناطــق توســعهيافتهتر از ســطوح باالتــر ســواد و آمــوزش برخــوردار باشــند
(مصــري نــژاد و ترکــی .)182-180 :1383 ،يكــي از شــاخصهاي توســعهی پايــدار ،درونــي كــردن
مفهــوم توســعهی درون و بيــن نســلهاي جامعــه اســت؛ از ايــن رو ،ســرمايهگذاري در
آمــوزش توســعهاي و تربيــت انســانهايي بــا شــاخصههاي علمگــرا ،مهارتگــرا ،تغييرپذيــر،
سيســتمينگر ،پژوهشــگر ،خــود نظــارت و داراي انعطــاف ذهنــي و تحــرك انديشــه ،قــادر
خواهــد بــود توســعه را در تمامــي ابعــاد جامعــه گســترش و افــراد آن را بــه عنــوان اصليتريــن
عوامــل توســعه ،بــه بهتريــن شــكل آمــوزش دهــد و بــه ارتقــاي كمــي و كيفــي جامعــه كمــك
كنــد .آمــوزش توســعهی پايــدار بــا وجــود اهميــت و تأكيــد ســازمانهاي بينالمللــي بــر آن،
همچنــان در بســياري از كشــورها مغفــول مانــده و نيازمنــد توجه بيشــتر اســت (محمدپــور زرندي
و طباطبايــي مزدآبــادي.)113 :1394 ،
از دیربــاز ،آمــوزش یکــی از پایههــاي اصلــی و عوامــل تعیینکننــدهی توســعهی اقتصــادي
و اجتماعــی اســت؛ امــا طــی ســالهاي اخیــر کــه پیشــرفتهاي تکنولوژیکــی و روشهــاي
نویــن تولیــد ،نظامهــاي اقتصــادي جهــان را دگرگــون ســاخته و روابــط بین آنهــا را تغییــر داده،
آمــوزش در فراینــد توســعه نقــش مهمتــري یافتهاســت .درحقیقــت ،ابــداع و بــه کارگیــري
تکنولوژيهــاي نویــن و روشهــای جدیــد تولیــد ،متکــی بــه نیــروي کاري اســت کــه بــه خوبی
آمــوزش دیــده و از نظــر فکــري انعطــاف داشتهباشــد .ایــن امــر ،ضــرورت ســرمایهگذاري بیشــتر
در امــر آمــوزش را نشــان میدهــد (یزدانــی و دیگــران.)39 :1392 ،
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شهرســتانهاي اســتان خوزســتان از نظــر شــاخص آموزشــي بــا اســتفاده از روش تاکســونومي
عــددي» انجــام دادهانــد .ايــن پژوهش ،درجهی توســعهيافتگي در ســطح شهرســتانهاي اســتان
خوزســتان در بــازده زمانــي  1389و  1379را بــر اســاس  8متغيــر آموزشــي تعييــن کردهاســت.
نتايــج نشــان ميدهــد کــه از نظــر شــاخصهای آموزشــي در ســال  ،1379شهرســتانهاي
اميديــه و اهــواز بــه ترتيــب بــه عنــوان برخوردارتريــن و محرومتريــن شهرســتانهاي اســتان
و در ســال  ،1389شهرســتانهاي مســجد ســليمان و رامهرمــز بــه ترتيــب توســعهيافتهترين و
محرومتريــن شهرســتانهاي اســتان خوزســتان بودهانــد.
نایبپــور و همــکاران ( ،)1393در پژوهشــی بــه ســطحبندی توســعهیافتگی خدمــات
آموزشــی در شهرســتانهای اســتان خراســان شــمالی بــا اســتفاده از مدلهــای تصمیمگیــری
چنــد معیــاره پرداختهانــد .در ایــن پژوهــش  10متغیــر خدمــات آموزشــی بررســی شدهاســت.
نتایــج پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه از بیــن  7شهرســتان اســتان خراســان شــمالی ،تنهــا
شهرســتان بجنــورد بــه عنــوان شهرســتان توســعهیافته (ســطح فرابرخــوردار) و شهرســتانهای
شــیروان ،اســفراین ،مانــه و ســملقان ،شهرســتانهای در حــال توســعه (ســطح برخــوردار)
بــه شــمار میآینــد .همچنیــن شهرســتان فــاروج ،شهرســتان توســعهنیافته (ســطح نیمــه
برخــوردار) قلمــداد میشــود .در ســطح نابرخــوردار نیــز شهرســتانهای جاجــرم و گرمــه قــرار
دارنــد.
رهنمایــی و پورخــداداد ( ،)1394درجــهی توســعهيافتگي آموزشــي شهرســتانهاي اســتان
گيــان را بررســی کردهانــد .در ایــن پژوهــش براســاس  9گــروه از متغيرهــاي آموزشــي و بــا
اســتفاده از روش تاپســيس 16 ،شهرســتان اســتان گيــان ســطحبندي شــدند .نتايــج پژوهــش
نشــان میدهــد کــه شهرســتانهاي رشــت ،ســياهکل ،رودبــار و رودســر ،داراي ســطح مطلوبــي
از برخــورداري آموزشــي هســتند و بيشــترين ســطح توســعهيافتگي آموزشــي در کل اســتان،
مربــوط بــه شهرســتان رشــت و کمترين ســطح توســعهيافتگي ،مربوط بــه شهرســتان بندرانزلي
اســت .همچنيــن  5/62درصــد از شهرســتانهاي اســتان گيــان در گــروه توســعهنيافته5/12 ،
درصــد در ســطوح کمتــر توســعهيافته و  25درصــد در گــروه توســعهيافتهی آموزشــي قــرار
دارند.
مصرینــژاد و ترکــی ( ،)1383بــه تعييــن درجــهی توســعهنیافتگي آموزشــي اســتانهاي
ايــران بــا اســتفاده از تكنيــك تاكســونومي عــددی پرداختهانــد .ایــن پژوهــش  ٨شــاخص
آموزشــي را مبنــا قــرار میدهــد .نتايــج نشــان میدهــد كــه اســتان خراســان و سيســتان و
بلوچســتان بــه ترتيــب توســعهيافتهترين و توســعهنیافتهترين اســتانهاي كشــور در ســال
 ١٣٨٠بــوده و در ســال  ١٣٧٠از نظــر درجــهی توســعهیافتگي آموزشــي ،دو اســتان يــزد و
كردســتان بــه ترتيــب برخوردارتريــن و غيــر برخوردارتريــن اســتانهاي كشــور بودهانــد.
ســامري و همــکاران ( )1394در پژوهشــی بــا اســتفاده از تحليــل شــاخصهاي آموزشــي،
بــه تبييــن نابرابريهــاي آموزشــي مناطــق  24گانــهی آمــوزش و پــرورش اســتان آذربايجــان
غربــي پرداختهانــد .نتايــج نشــان ميدهــد كــه بيــن مناطــق آموزشــي اســتان ،نابرابــري وجــود
دارد و از  24منطقــهی آمــوزش و پــرورش اســتان آذربايجــان غربــي ،منطقــهی بــوكان بــه
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عنــوان برخوردارتريــن و منطقــهی صومایبرادوســت بــه عنــوان محرومتريــن مناطــق آمــوزش
و پــرورش اســتان آذربايجــان غربــي هســتند .بيشــترين ميــزان نابرابــري ،در شــاخصهاي
دانشآمــوزي و كمتريــن ميــزان نابرابــري ،در شــاخصهاي پيشــرفت تحصيلــي بودهاســت.
شــاخصهاي امكانــات دانشآمــوزي ،بيشــترين تأثیــر و شــاخصهاي امكانــات فيزيكــي،
كمتريــن تأثيــر را بــر نابرابــري مناطــق آمــوزش و پــرورش اســتان آذربايجــان غربــي داشــتهاند.
همچنیــن نتايــج نشــان ميدهــد کــه در پيشــگويي نابرابــري مناطــق آمــوزش و پرورش اســتان
آذربايجــان غربــي ،بخــش شــاخصهاي اقتصادي بيشــترين و شــاخص نيــروي انســاني كمترين
تأثيــر را دارنــد.
ملکــی و همــکاران ( )1392طــی پژوهشــی ،بــه ســطحبندي توســعهی آموزشــی در
شهرســتانهاي اســتان خوزســتان پرداختهانــد .نتایــج نشــان میدهــد کــه توزیــع فضایــی
توســعهی آموزشــی در ســطح شهرســتانهاي اســتان خوزســتان ،بســیار نابرابــر بــوده و در
تضــاد کامــل بــا عدالــت فضایــی اســت .ایــن نابرابــري در دو ســطح جغرافیایــی و جمعیتــی
دیدهمیشــود؛ در بعــد جغرافیایــی ،اغلــب شهرســتانهاي توســعهیافته از نظــر آموزشــی در
شــرق اســتان واقــع شــدهاند .در ســطح جمعیتــی نیــز شهرســتانهایی بــه توســعهی آموزشــی
بیشــتري رســیدهاند کــه از جمعیــت کمتــر و میــزان شهرنشــینی پایینتــري برخوردارنــد.
جمینــی و همــکاران ( ،)1394ســطح توســعهیافتگی شهرســتانهاي اســتان اصفهــان را
در زمینــهی شــاخصهاي آموزشــی بررســی کردهانــد .در ایــن پژوهــش  33شــاخص ،مــاک
ارزیابــی بودهاســت .نتایــج پژوهــش علیرغــم نشــان دادن شــکاف و نابرابــري شهرســتانهاي
اســتان اصفهــان در برخــورداري از شــاخصهاي آموزشــی ،حاکــی از ایــن بــود کــه ســه
شهرســتان تیــران ،کــرون و خوانســار ،باالتریــن رتبههــا و ســه شهرســتان نطنــز ،برخــوار و
فالورجــان ،پایینتریــن رتبههــا را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .همچنیــن ،نتایــج نشــان داد
بــه لحــاظ برخــورداري از شــاخصهاي آموزشــی ســطح توســعه ،فضــاي توســعهی غالــب بــر
اســتان اصفهــان محــروم اســت؛ زیــرا حــدود  57درصــد شهرســتانهاي اســتان در ســطح
محــروم ،حــدود  17درصــد در ســطح بســیار برخــوردار و برخــوردار و  26درصــد شهرســتانها
در ســطح متوســط قــرار دارنــد.
تقیپورظهیــر و ضامنــی ( )1385در پژوهشــی ضمــن بررســی ریشــههای توســعهنیافتگی
در نظــام آمــوزش و پــرورش ،بــه ارائــهی مدلــی بــرای توســعهی ایــن نظــام پرداختهانــد.
در ایــن پژوهــش شــاخصهای اصلــی توســعهنیافتگی نظــام آمــوزش و پــرورش ،در هفــت
مؤلفــه تعییــن شدهاســت کــه عبارتنــد از :توســعهی برنامهریــزی و سیاسـتگذاری ،توســعهی
جهانــی ،توســعهی اقتصــادی ،کیفــی ،فرهنگــی ،اجتماعــی و توســعهی سیاســی .نتایــج تحقیق
نشــان داد؛ برنامهریــزی و سیاســتگذاری در ارزشهــای علمــی ،پژوهشــی ،تکنولــوژی ،آمــوزش
و پــرورش ،گســترش ارتباطــات جهانــی و پذیــرا بــودن نوآوریهــا ،ســرمایهگذاری در ارزشهــای
علمــی ،پژوهشــی ،تکنولــوژی ،آمــوزش و بهداشــت و توجــه بــه کیفیــت آمــوزش ،تمرکززدایــی
نظــام آمــوزش و پــرورش و تولیــد فرهنــگ و ارزشهــا متناســب بــا نیــاز توســعه میباشــد.
اکبــری ( ،)1394بــه تحلیــل فضایــی شــاخصهای توســعهی آموزشــی در مناطــق شــهری
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و روســتایی کهگیلویــه و بویراحمــد پرداختهاســت .در ایــن پژوهــش از  24نماگــر شــهری و
روســتایی اســتفاده شدهاســت .نتایــج تحقیــق بــا بهرهگیــری از روش تقســیم بــر انحــراف
معیــار نشــان داد کــه یاســوج در رتبــهی اول ،دهدشــت و سیســخت در رتبههــای دوم و ســوم
و گچســاران ،چــرام ،بهمئــی ،باشــت ،مارگــون ،چاروســا ،لــوداب ،دیشــموک و لنــده بــه ترتیــب
در رتبههــای چهــارم تــا دوازدهــم اســتان قــرار دارنــد .ضریــب ویژگــی نشــان داد کــه یاســوج
از نظــر برخــورداری از نماگرهــای آموزشــی ،در رتبــهی اول اســتان و دهدشــت ،گچســاران،
سیســخت ،بهمئــی ،چــرام ،باشــت ،چاروســا ،مارگــون ،لــوداب ،دیشــموک و لنده بــه ترتیب در
رتبــهی دوم تــا دوازدهــم قــرار گرفتهانــد .یافتههــای تحقیــق بــا تکنیــک مــک گراناهان ،نشــان
میدهــد کــه یاســوج در رتبــهی نخســت اســتان قــرار داشتهاســت .دهدشــت و سیســخت
در رتبههــای دوم و ســوم و گچســاران ،چــرام ،بهمئــی ،باشــت ،چاروســا ،مارگــون ،لــوداب،
دیشــموک و لنــده بــه ترتیــب در رتبههــای بعــدی اســتان قــرار دارنــد.
 5ـ جامعهی آماری پژوهش
جامعــهی آمــاری ایــن پژوهــش ،اســتان هرمــزگان اســت کــه در ادامــه بــرای آشــنایی
آورده میشــود .هرمــزگان از كلمــه «هرمــز» گرفتــه شدهاســت و
بیشــتر بــا آن ،توضیحاتــی 
پســوند «گان» انتســاب ايــن منطقــه بــه هرمــز را ميرســاند .امــاي صحيــح هرمــز به صـــورت
«هرمــوز» و نوشــتن آن بــدون «واو» يــك اشــتباه رايــج اســت .هرمــوز از دو جــزء «هــور» كــه
صحيحتــر آن «خــور» بــه معنــي خليــج ،لنگــرگاه ،مــرداب و دره اســت و جــزء دوم «مــوز» كــه
بــه نظــر ميرســد همــان ميـــوهی معــروف مــوز باشــد ،تشــكيل شدهاســت .بــر اســاس شــواهد
تاريخــي محــل اصلــي هرمــز منطقــهاي نزديــك مينــاب فعلــي بــوده كــه شــهر مينــاب فعلــي
بــر روي خرابههــاي آن بنــا شدهاســت (.)www.daryanews.ir
جدول  :1اطالعات پایهای استان براساس سرشماری عمومی سال ( 1390مرکز آمار ایران)

 1578183نفر

 2/37درصد

 2/10درصد

 50/0درصد

 83/7درصد

 4/0درصد

اســتان هرمــزگان ،جنوبیتریــن اســتان ایــران ،در ســاحل خلیجفــارس و دریــای عمــان
بــا مســاحتی حــدود  ۶۸هــزار و  ۴۷۶کیلومترمربــع قــرار دارد ( .)www.hormozban.irاســتان
هرمــزگان ،در جنــوب ایــران بــه صــورت نــوار باريكــي از شــمال غربــي بــه طــرف جنوب شــرقي
امتــداد یافتــه و در ســواحل شــمالي خليجفــارس و دريــاي عمــان بيــن  25درجــه و  24دقيقــه
تــا  28درجــه و  57دقيقــه عــرض شــمالي ،و  52درجــه و  44دقيقــه تــا  59درجــه و  15دقيقــه
طــول شــرقي مســلط بــر تنگــهی هرمــز گســترش يافتهاســت .هرمــزگان از شــمال و شــمال
شــرقي بــا اســتان كرمــان ،از شــمال غربــي و مغــرب بــا اســتانهاي فــارس و بوشــهر ،از شــرق
بــا اســتان سيســتان و بلوچســتان همســايه بــوده و جنــوب آن را آبهــاي گــرم خليجفــارس
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جمعیت

متوسط رشد
ساالنه

سهم از جمعیت
کشور

میزان
شهرنشینی

درصد
باسوادی

بعد خانوار

و دريــاي عمــان در نــواري بــه طــول تقريبــي  900كيلومتــر در برگرفتهاســت .نــوار ســاحلي
اســتان بــا احتســاب جزايــر بــه  1500كيلومتــر نیــز ميرســد (.)www.ho.mefa.ir
جدول  :2تقسیمات استان هرمزگان در سال ( 1393مرکز آمار ایران)
70712 /06
کیلومتر مربع

13

38

38

85

2265

جدول  :3تقسیمات استان هرمزگان طی دورهی 1390-1385
سال

تعداد شهرستان

تعداد بخش

تعداد شهر

تعداد دهستان

.........................1385

11

33

22

80

.........................1386

12

34

26

81

..........................1387

13

36

29

83

..........................1388

13

37

32

85

..........................1389

13

38

34

85

.........................1390

13

38

34

85

ايــن اســتان ،اینــک داراي  13شهرســتان بــه نامهــاي بندرعبــاس ،مينــاب ،بندرلنگه ،بســتك،
رودان ،جاســك ،قشــم ،حاجيآباد ،پارســيان ،ابوموســي ،بندرخمير ،بشــاگرد و ســيريك؛  32بخش،
 21شــهر 80 ،دهســتان و  1842آبــادي داراي ســكنه اســت .همــهی شهرســتانهاي ایــن اســتان
بــه جــز رودان ،بســتك و حاجيآبــاد مــرز دريايــي دارنــد (همانجــا) .از نظــر وســعت ،بزرگتريــن
شــهر اين اســتان «بندرعبــاس» و كوچكتريــن آن شــهر «هرمــز» اســت (.)www.daryanews.ir
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تعداد شهرستان

تعداد شهر

تعداد بخش

تعداد دهستان

تعداد آبادی

121
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جدول  :4تقسیمات استان هرمزگان به تفکیک شهرستان
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نام شهرستان

تعداد بخش

تعداد شهر

تعداد دهستان

کل .......................

38

34

85

ابوموسی................

2

1

2

بستک....................

3

2

7

بشاگرد...................

3

2

6

بندرعباس..............

4

4

11

بندرلنگه.................

4

4

8

پارسیان..................

2

2

4

جاسک...................

2

1

5

حاجیآباد..............

3

3

6

خمیر.....................

2

2

4

رودان....................

4

3

10

سیریک..................

2

1

4

قشم.......................

2

4

7

میناب.....................

4

3

11

شکل  :2نقشهی تقسیمات استان هرمزگان
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اســتان هرمــزگان یکــی از  7اســتان ســاحلی کشــور بــا مســاحتی بالــغ بــر  71هــزار
کیلومترمربــع و جمعیتــی معــادل یــک میلیــون و چهارصــد هــزار نفــر ،در جنوبیتریــن نقطهی
کشــور در طــول ســواحل شــمالی خلیــج فــارس و دریــای عمــان واقــع شدهاســت .اســتان
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هرمــزگان بــه دلیــل داشــتن بیــش از  1500کیلومتــر نــوار ســاحلی کــه  900کیلومتــر مربــوط
بــه هــم مــرزی جنــوب اســتان بــا آبهــای خلیجفــارس و دریــای عمــان و  600کیلومتــر
مربــوط بــه کرانــهی ســاحلی  14جزیــرهی اســتان اســت ـ در موقعیــت نخســت کشــور قــرار
دارد .براســاس آخریــن سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن در ســال  ،1385جمعیــت اســتان
هرمــزگان  1403674نفــر اســت کــه از ایــن میــزان  661325نفــر در شــهرها 740605 ،نفــر در
مناطــق روســتایی و  1744نفــر غیــر ســاکن میباشــند (.)www.hormozganiha.com
مرکــز اســتان هرمــزگان ،شــهر تاریخــی بندرعبــاس اســت کــه امــروزه یکــی از  20شــهر
بــزرگ ایــران و مرکــز فعالیتهــای مهــم اقتصــادی و تجــاری کشــور محســوب میشــود.
بندرعبــاس بــه عنــوان بزرگتریــن مبــادی ورودی و خروجــی کشــور ،در دوران جنــگ تحمیلــی
عــراق علیــه ایــران کــه بنــادر مهــم آبــادان و خرمشــهر مــورد تعــدی دشــمن قــرار گرفتهبــود،
نقــش بســیار ارزنــدهای در زمینــهی نیازهــای وارداتــی کشــور ایفــا کــرد .ایــن شــهر در فصــل
مشــترک خلیجفــارس و دریــای عمــان ،روبــروی جزایــر قشــم ،هرمــز و الرک در فاصلــهی
نزدیــک تنگــهی اســتراتژیک هرمــز واقــع شدهاســت و از نظــر تأسیســات پیشــرفتهی خدماتــی،
زیربنایــی و اقتصــادی ظرفیتهــای درخــور توجهــی دارد ( .)www.hormoz.irفعالیــت عمــدهی
مــردم اســتان هرمــزگان بیشــتر در زمینــهی کشــاورزى ،ماهیگیــرى و حمــل و نقــل دریایــى
متمرکــزاســت (.)www.hormozban.ir
اســتان هرمــزگان از لحــاظ جغرافیایــی ،بــه دو بخــش کوهســتانی و جلگــهای و ســاحلی
تقســیم میشــود .از آنجــا کــه بیــش از  ۷۰درصــد مســاحت ایــن اســتان را کوههــا و ارتفاعــات
کوتــاه و بلنــد و دشــتها و درههــای مرتفــع تشــکیل دادهاســت ،ایــن اســتان جــزو مناطــق
کوهســتانی محســوب میشــود (همــان) .در ايــن اســتان ،كــوه فارغــان بــا ارتفــاع 3267
متــر بلندتريــن كــوه اســتان محســوب ميشــود .كــوه گنــو نیــز بــا ارتفــاع  2347متــر در
 20كيلومتــري شــهر بندرعبــاس ،قابــل رؤيــت اســت ( .)www.ho.mefa.irبخــش عمــدهای از
مســاحت اســتان هرمــزگان را مناطــق کوهســتانی در برگرفتهانــد و کوههــای ایــن منطقــه
ادامــهی رشــته کوههــای زاگرسانــد کــه بــه تدریــج از شــمال شــرقی بــه جنــوب شــرقی
امتــداد مییابنــد .ادامــهی ایــن رشــته همــراه بــا کاهــش ارتفــاع ،بــه تپــهی ماهورهــای آهکــی،
گچــی و شــنی منتهــی شدهاســت و بــه زمینهــای پســت ســاحلی خلیجفــارس و دریــای
عمــان متصــل میگــردد .ایــن ناحیــهی پســت ســاحلی ،در اطــراف تنگــهی هرمــز وســعت
بیشــتری یافتــه و شــرایط مســاعدی بــرای کشــاورزی و صیفــی بــه وجــود آوردهاســت (www.
 .)hormoz.irآب و هــواي اســتان ،از نــوع آب و هــواي بيابانــي كنــارهاي و بيابانــي داخلــي اســت
و تحتتأثيــر تودههــاي مختلــف هــواي شــمال غربــي و جنوبــي قــرار دارد و بــه طــور كلــي
خشــك و كــم بــاران اســت و تابســتانهاي طوالنــي وگــرم و زمســتانهاي كوتــاه و ماليــم دارد
(.)www.ho.mefa.ir
جغرافیــای تاریخــی اســتان هرمــزگان ،بــا تاریــخ و جغرافیــای خلیجفــارس درهــم آمیختــه
اســت .تــا قــرن چهــارم پیــش از میــاد ،مــدارک پراکنــدهای بــر پایــهی نوشــتارهای تاریخنگاری
یونانــی دربــارهی خلیجفــارس وجــود دارد .ظاهــرا ً در دوران بســیار کهــن ،اقوامــی در ســواحل
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غربــی خلیجفــارس و دش ـتهای جنوبــی و غربــی ایــران میزیســتهاند .شــواهدی نیــز مبنــی
بــر پیدایــش و توســعهی دریانــوردی در آن دوران وجــود دارد؛ از جملــه میتــوان بــه دریانــوردی
بابلیــان در قــرن هفتــم پیــش از میــاد ،در خلیجفــارس اشــاره کــرد .نخســتین مــدرک قطعــی
در خصــوص دریانــوردی در خلیجفــارس ،بــه زمــان نئارخــورس یــا نئــارک ،دریا ســاالر اســکندر
مقدونــی ،بازمیگــردد .در ســالهای ( 750ـ  661م ).منطقــهی خلیجفــارس جــزء قلمــرو
خالفــت امــوی ،ســپس قلمــرو خالفــت عباســی (در ســالهای 1285ـ  750م ).بودهاســت .از
اواخــر قــرن هشــتم میــادی کــه دوران شــکوفایی خالفــت عباســی بــود ،دادوســتدهای دریایی
رونــق بســزایی یافــت .در ســال ( 1300م ).ســیفالدین ،پادشــاه بومــی بنــدر هرمــز ،از تــرس
حملــهی مغولهــا ایــن بنــدر را تــرک و بــه جزیــرهی هرمــز (جــردم) عزیمــت کــرد و در آنجــا
شــهر دیگــری بنــا نهــاد .در ســال ( 1453م ).هنگامــی کــه قســطنطنیه بــه دســت ســلطان
محمــد فاتــح ســقوط کــرد ،ارتبــاط زمینــی اروپاییــان بــا آســیا گسستهشــد .در ســال ( 1497م).
ـن بــار اســتعمارگران غربــی ،بــه فرمانروایــی «واســکو دوگامــا» در بنــادر خلیجفــارس
بــرای اولیـ 
پیــاده شــدند .در ســال ( 1506م ).پرتغالیهــا بــرای محافظــت از منافــع پرتغــال در برابــر تجــار
ت کشــتی جنگــی جزیــرهی هرمز
مصــری و ونیــزی ،بــه رهبــری «آلفونســو آلبوکــرک» بــا هفـ 
را محاصــره کردنــد .بنــدر هرمــز در ایــن زمــان ،کلیــد تجــاری خلیجفــارس محســوب میشــد
(.)www.hormoz.ir
اســتان هرمــزگان ،از دیربــاز محــل ســکونت نخســتین اجتماعهــا و گهــوارهی فرهنگــی کهــن
بــود کــه نخســتین حکومتهــا ،در کرانههــای آن بــه وجــود آمدهاســت .در کرانههــا و جزیرههــای
هرمــزگان ،عربهــا ،لرهــا ،پارسهــا ،بلوچهــا ،ترکهــا و تیرههــای آمیختــه بــه ســر میبرنــد کــه
در اثــر آمیختــن ،نــژاد ویــژهای بــه وجــود آوردهانــد .ســاکنان محلــی بعضــی بندرهــا و جزیرههــای
اســتان هرمــزگان ،عــرب زبانــان محلــی مســتقر در ایــران هســتند کــه از دیگــر نقــاط کشــور بــه
ایــن منطقــه مهاجــرت کردهانــد و از نظــر ویژگیهــای جســمانی ،آنــان بــا عربهــای همســایهی
کشــور هیــچ گونــه شــباهتی ندارنــد .همچنیــن از دیگر اقــوام ســاکن در اســتان هرمــزگان میتوان
لرهــا ،الریهــا ،بلوچهــا و مکرانیهــا را نــام بــرد (.)www.hormozban.ir
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6ـ روش تحقیق
ایــن پژوهــش از نظــر هــدف ،کاربــردی و از نظــر ماهیــت ،توصیفــی و پیمایشــی اســت.
جامعــهی آمــاری ایــن پژوهــش اســتان هرمــزگان اســت کــه شــامل  13شهرســتان میباشــد.
ایــن شهرســتانها عبارتنــد از :ابوموســی ،بســتک ،بشــاگرد ،بندرعبــاس ،بندرلنگــه ،پارســیان،
جاســک ،حاجیآبــاد ،خمیــر ،رودان ،ســیریک ،قشــم و مینــاب .بــه ســبب محــدود بــودن
گزینههــا در نرمافــزار و قابــل بررســی نبــودن بیــش از  10گزینــه در آن ،شهرســتانهای
بشــاگرد ،خمیــر و ســیریک در تجزیــه و تحلیلهــا وارد نشــدهاند .بــرای تحقــق هــدف پژوهــش
و تجزیــه و تحلیــل دادههــا و اطالعــات ،از روش مجمــوع ســاده وزنــی ( )SAWاســتفاده شــد
کــه در ادامــه ،بــه تشــریح ایــن روش میپردازیــم.

}A= {Ai | MAX ∑nj=1 nijWj

6ـ2ـ تجزیه و تحلیل اطالعات و یافتهها
ـل اطالعــات و یافتههــا ،ابتــدا گزینههــا و شــاخصها
در ایــن بخــش بــرای تجزیــه و تحلیـ 
تعییــن شــدند .جامعـهی آمــاری پژوهــش ،شهرســتانهای اســتان هرمــزگان شــامل ابوموســی،
بســتک ،بشــاگرد ،بندرعبــاس ،بندرلنگــه ،پارســیان ،جاســک ،حاجیآبــاد ،خمیــر ،رودان،
1. Simple Additive Weighting Method
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بــه ســخن دیگــر ،در روش  SAWگزینــهای انتخــاب میشــود ( )*Aکــه حاصــل جمــع
مقادیــر بیمقیــاس شــده وزنــی آن ( ،)nijwjاز بقیــهی گزینههــا بیشــتر باشــد (مؤمنــی و شــریفی
ســلیم.)156-155 :1391 ،
در این روش باید به نکات زیر توجه کرد:
1ـ فــرض بــه کارگیــری روش فــوق ،بــر اســتقالل ارجحیــت و مجــزا بــودن آثــار شــاخصها
از یکدیگر اســت.
 -2مطلوبیــت کلــی شــاخصها ،قابــل تفکیــک بــه مطلوبیــت موجــود از هــر یــک از
شــاخصها فــرض شدهاســت و بدیــن صــورت از مــدل جمعپذیــر اســتفاده میشــود.
 -3اگــر شــاخصها از نظــر ارجحیــت ،مســتقل از یکدیگــر نبــوده و آثــار مکمل یــا جایگزینی
بــر روی یکدیگــر داشــتهباشــند ،از فــرم جمعپذیــری و تفکیکپذیــری بــه ســختی میتــوان
اســتفاده کــرد .در ایــن صــورت ،حداقــل بایــد از فــرم (ترکیبــات خطــی چندگانــه یــا ارزشــی) یا
روشهــای دیگــری در آنالیز اســتفاده شــود.
 -4بــه شــرط جمعپذیــری ،توابــع مطلوبیــت جمعپذیــر را میتــوان جانشــین مجمــوع
وزیــن ســاده کــرد.
ـاده وزنــی ،بــرای مــواردی مناســب اســت کــه میــزان تبادل
 -5اســتفاده از روش مجمــوع سـ 
در بیــن شــاخصها ثابــت و برابــر بــا واحــد باشــد (پورطاهــری.)132-131 :1393 ،
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6ـ1ـ روش مجموع ساده وزنی)SAW( 1
ایــن روش یکــی از قدیمیتریــن روشهــای اســتفاده شــده در  MADMاســت (اصغرپــور،
 .)232 :1392در ایــن روش پــس از تعییــن ضریــب اهمیــت شــاخصها براســاس نظــرات
تصمیمگیرنــده ،یــا اســتفاده از روشهــای تعییــن وزن مثــل آنتروپیشــانون ،بــردار ویــژه و روش
کمتریــن مجــذورات مــوزون ،ضریــب اهمیــت هــر یــک از گزینههــا را بــه دســت میآوریــم و
بیشــترین میــزان آنهــا را بــه عنــوان پزینــهی بهینــه در نظــر میگیریــم (آذر و رجــب زاده:1393 ،
 .)59بــرای بــه کارگیــری ایــن مــدل گامهــای زیــر طــی میشــود:
1ـ کمی کردن ماتریس تصمیمگیری؛
2ـ بیمقیاس سازی خطی مقادیر ماتریس تصمیمگیری؛
3ـ ضرب ماتریس بیمقیاس شده در اوزان شاخصها؛
4ـ انتخاب بهترین گزینه ( )*Aبا معیار.
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ســیریک ،قشــم و مینــاب اســت؛ امــا بدیــن ســبب کــه بررســی بیــش از  10گزینــه در نرمافــزار
امکانپذیــر نیســت ،در تجزیــه و تحلیلهــا بــه شهرســتانهای بشــاگرد ،خمیــر و ســیریک
پرداختــه نشدهاســت .بنابرایــن ،گزینههــای مــورد بررســی عبارتنــد از :ابوموســی ،بســتک،
بندرعبــاس ،بندرلنگــه ،پارســیان ،جاســک ،حاجیآبــاد ،رودان ،قشــم و مینــاب.
درنتیجــه بــرای تعیــن شــاخصهای آموزشــی و تعیین ســطح توســعهیافتگی شهرســتانها،
بــه ســالنامهی آمــاری اســتان هرمــزگان مراجعــه و شــاخصهایی کــه آمــار آن موجــود بــود،
بــه عنــوان شــاخصهای مــورد بررســی انتخــاب شــد .ایــن شــاخصها عبارتنــد از :جمعیــت
باســوادن  6ســاله و بیشــتر ،دانشآمــوزان کلیــهی دورههــاي تحصیلــی ،کارکنــان آموزشــی،
دفتــري و اداري کلیــه دورههــاي تحصیلــی ،دانشآمــوزان دورهی اســتثنایی ،کارکنان آموزشــی،
دفتــري و اداري دورهی اســتثنایی ،دانشآمــوزان دورهی آمادگــی ،آموزشــیاران ســازمان نهضــت
ســوادآموزي ،ســوادآموزان بزرگســال دورهی مقدماتــی ســازمان ســوادآموزي ،ســوادآموزان
بزرگســال دورهی تکمیلــی ســازمان نهضــت ســوادآموزی ،و آمــوزش دیــدگان مراکــز ثابــت اداره
کل آمــوزش فنیوحرفــهای .در جــدول زیــر گزینههــا ،شــاخصها و آمــار مربــوط بــه آنهــا بــه
نمایــش درآمــدهاســت.
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جدول  :5گزینهها ،شاخصها و آمار مربوط به آنها
آموزشدیدگان مراکز ثابت اداره کل آموزش فنی وحرفهای

سوادآموزان بزرگسال دورهای تکمیلی سازمان نهضت سواد آموزي

سوادآموزان بزرگسال دورهای مقدماتی سازمان نهضت سوادآموزي

آموزشیاران سازمان نهضت سواد آموزي

دانشآموزان دورهای آمادگی

کارکنان آموزشی ،دفتري و اداري دورهای استثنایی

1

دانشآموزان دورهای استثنایی

کارکنان آموزشی ،دفتري و اداري کلیهی دورههاي تحصیلی

دانشآموزان کلیهی دورهاي تحصیلی
16102

59245

بستک

2

جمعیت باسوادن  6ساله و بیشتر

0

108

667

49

0

40

429

4767

ابوموسی

گزینهها

79

1589 110

329

58

1159

69

558

85

2127 179

27352

97997

بندرلنگه

319

85

145

20

0

50

1044 115

8412

30984

پارسیان

313

30

1512

57

78

18

39

1080

12504

30828

جاسک

295

88

126 2097

336

14

45

1365

11792

43917

حاجیآباد

269

1317 108 1435 163

94

2514 249

25228

83957

رودان

295

662

65

1878 134

25735

86281

قشم

2602 254 2166 311 1225

71

4127 333

55713

163849

میناب

57

0

73

پــس از تعییــن گزینههــا و شــاخصها و جمــعآوری اطالعــات ،بــه تجزیــه و تحلیــل
اطالعــات پرداختهمیشــود .همــان گونــه کــه اشــاره شــد ،بــرای تجزیــه و تحلیــل اطالعــات
از روش مجمــوع ســاده وزنــی ( )SAWاســتفاده میشــود کــه مشــتمل بــر چهــار مرحلهاســت:
 .1کارکنان آموزشی ،دفتري و اداری دورههای کاردانی و تربیتمعلم در این آمار محاسبه نشده است.
 .2شاغالن به تحصیل دورههای کاردانی و تربیتمعلم در این آمار محاسبه نشده است.
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بندرعباس
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0

0

0

0

42

0

0

معیارها

کمیکــردن ماتریــس تصمیمگیــری ،بیمقیــاس ســازی خطــی مقادیــر ماتریــس
تصمیمگیــری ،ضــرب ماتریــس بیمقیــاس شــده در اوزان شــاخصها و انتخــاب بهتریــن
گزینــه و اولویتبنــدی گزینههــا.
یکــی از مهمتریــن کارهایــی کــه بایــد انجــام گیــرد ،تعییــن اوزان شــاخصها اســت کــه در
ایــن جهــت از روش آنتروپــی اســتفاده و نتیجــهی آن در جــدول زیــر ذکــر شدهاســت.
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جدول  :6اوزان شاخصها
وزن

شاخص

شاخص

0/0979

جمعیت باسوادن  6ساله و بیشتر

C1

0/0877

دانشآموزان کلیهی دورههاي تحصیلی

C2

0/064

کارکنان آموزشی ،دفتري و اداري کلیهی دورههاي تحصیلی

C3

0/0964

دانشآموزان دورهی استثنایی

C4

0/1135

کارکنان آموزشی ،دفتري و اداري دورهی استثنایی

C5

0/1776

دانشآموزان دورهی آمادگی

C6

0/0575

آموزشیاران سازمان نهضت سوادآموزي

C7

0/0805

سوادآموزان بزرگسال دوره مقدماتی سازمان نهضت سوادآموزي

C8

0/0913

سوادآموزان بزرگسال دورهی تکمیلی سازمان نهضت سوادآموزي

C9

0/1336

آموزش دیدگان مراکز ثابت اداره کل آموزش فنی و حرفهاي

C 10

پــس از بیمقیاسســازی خطــی مقادیــر ماتریــس تصمیمگیــری و ضــرب ماتریــس
بیمقیــاس شــده در اوزان شــاخصها ،قــادر خواهیــم بــود بهتریــن گزینــه را انتخــاب کنیــم و
بــه اولویتبنــدی گزینههــا بپردازیــم.
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جدول  :7اولویت گزینههای مورد بررسی

گزینه

0/0041

ابوموسی

A1

0/1077

بستک

A2

0/9781

بندرعباس

A3

0/1892

بندرلنگه

A4

0/0877

پارسیان

A5

0/1069

جاسک

A6

0/1565

حاجیآباد

A7

0/2516

رودان

A8

0/1483

قشم

A9

0/4665

میناب

A 10

بــا توجــه بــه نتایــج جــدول فــوق میتــوان گفــت کــه اولویــت شهرســتانهای اســتان
هرمــزگان براســاس شــاخصهای آموزشــی از ایــن قــرار اســت :بندرعبــاس ،مینــاب ،رودان،
بندرلنگــه ،حاجیآبــاد ،قشــم ،بســتک ،جاســک ،پارســیان و ابوموســی.
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نتیجهگیری
ایــن تحقیــق ،بــا هــدف تعییــن درجــهی توســعهیافتگی شهرســتانهای اســتان هرمــزگان
براســاس شــاخصهای آموزشــی انجــام شــد .در ایــن پژوهــش کــه از نظــر هــدف ،کاربــردی
و از نظــر ماهیــت ،توصیفــی و پیمایشــی اســت ،اســتان هرمــزگان بــه عنــوان جامعــهی آمــاری،
انتخــاب و شهرســتانهای ایــن اســتان :ابوموســی ،بســتک ،بشــاگرد ،بندرعبــاس ،بندرلنگــه،
پارســیان ،جاســک ،حاجیآبــاد ،خمیــر ،رودان ،ســیریک ،قشــم و مینــاب از نظــر توســعهی
آموزشــی بررســی شــد .جمــعآوری دادههــا و اطالعــات شــاخصهای آموزشــی ،مبتنــی بــر
ســالنامهی آمــاری اســتان هرمــزگان اســت و بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا و اطالعــات ،از
روش مجمــوع ســاده وزنــی ( )SAWاســتفاده شــد .طــی نمــودن مراحــل روش مجمــوع ســاده
وزنــی ( )SAWو تجزیــه و تحلیلهــا ،نشــان میدهــد کــه ســطح توســعهیافتگی براســاس
شــاخصهای آموزشــی در شهرســتانهای اســتان هرمــزگان بدینترتیــب اســت :بندرعبــاس،
مینــاب ،رودان ،بندرلنگــه ،حاجیآبــاد ،قشــم ،بســتک ،جاســک ،پارســیان و ابوموســی.
امیــد اســت تجزیــه و تحلیلهــای صــورت گرفتــه در ایــن پژوهــش ،مــورد اســتفادهی
مدیــران در ســطح شهرســتانها و اســتان قــرار گیــرد .یکــی از گامهــای اولیــه برای آغــاز نمودن
فراینــد رشــد و توســعه ،آگاهــی از شــرایط موجــود اســت .یکــی از کارکردهــای اساســی ایــن
تحقیــق ،تبییــن وضعیــت موجــود ســطح توســعهیافتگی شهرســتانهای اســتان هرمــزگان
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نتیجه

شهرستانها

از نظــر شــاخصهای آموزشــی اســت .یافتههــای ایــن پژوهــش بــا نشــان دادن جایــگاه هــر
شهرســتان از لحــاظ توســعهی آموزشــی ،میتوانــد مدیــران را بــه شناســایی نقــاط قــوت
و ضعــف رهنمــون ســازد تــا در آینــده بــرای تحقــق توســعه و عدالــت آموزشــی ،اقدامــات
مؤثرتــری صــورت گیــرد.
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منابع و مآخذ
آذر ،عــادل و رجــبزاده ،علــی ( ،)1389تصمیمگیــری کاربــردی رویکــرد  ،MADMتهــران:
نــگاه دانــش.
اصغرپور ،محمدجواد ( ،)1392تصمیمگیری چند معیاره ،تهران :دانشگاه تهران.
اکبــری ،محمــود (« ،)1394تحليــل فضايــی شــاخصهای توســعهی آموزشــی در مناطق شــهری
و روســتايی کهگيلويــه و بويراحمــد» ،فصلنامــهی جغرافیــا و آمایــش شــهری ـ منطقــهای،
شــمارهی .84-69 :15
امانپــور ،ســعید؛ اســماعیلی ،اعظــم؛ جــوکار ،ســجاد (« ،)1391تعییــن درجــهی توســعهیافتگی
شهرســتانهای اســتان خوزســتان از نظــر شــاخص آموزشــی بــا اســتفاده از روش تاکســونومی
عــددی» ،فصلنامــهی آمایــش محیــط ،ســال پنجــم ،شــماره .61-41 :17
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Abstract
The aim of this study was to evaluate development level in the Hormozgan province based on Educational indicators. The present research
is applied based on objective and survey-type according to data collection
method. The research statistical community is the province of Hormozgan,
Includes the cities: Abu Musa, Bastak, Bashagard, Bandar Abbas, Bandar
Lengeh, Parsian, Jask, Haji Abad, Khamir, Rudan, Sirik, Qeshm and Minab.
We refer to the Statistical Yearbook of Hormozgan province for selection of
cultural indicators. The method used in this research is Multiple Attribute
Decision Making and specifically the SAW technique. The results show that
the city of Bandar Abbas is best, and then Minab, Rudan, Bandar Lengeh,
Haji Abad, Qeshm, Bastak, Jask, Parsian and Abu Musa are the next priorities.

[ Downloaded from rdch.ir on 2023-01-07 ]

Keywords: Development, Hormozgan, Educational Iindicators, Educational Development, SAW.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

1. Assistant Professor, Governmental Management Department, Tehran Paym e Noor University, Iran

