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ارزیابی و تحلیل سطح توسعه  یافتگی آموزشی در استان ایالم
              احمد عربشاهی کریزی1 

                             

چکیده
ایـن پژوهـش بـا هـدف بررسـی و ارزیابـی سـطح توسـعه یافتگی آموزشـی در شهرسـتان های 
 SAW اسـتان ایـالم انجـام گرفتـه و بـرای تجزیـه و تحلیـل داده هـا و اطالعـات آن از تکنیـک
بـه عنـوان یکـی از روش هـای تصمیم گیری چندشـاخصه اسـتفاده شـده اسـت. جامعـۀ آماری 
ایـن پژوهـش نیـز اسـتان ایـالم، شـامل شهرسـتان های آبدانـان، ایـالم، ایـوان، بدره، چـرداول، 
دره شـهر، دهلـران، سـیروان، ملکشـاهی و مهـران بـود. شـاخص های متفاوتـی کـه جهـت 
تحلیـل سـطح توسـعه یافتگی آموزشـی در اسـتان ایالم اسـتفاده شـده اسـت، عبـارت بودند از: 
تعـداد دانش آمـوزان، کارکنـان آموزشـی ادارۀ آمـوزش و پـرورش، دانش آمـوزان دورۀ آموزش 
اسـتثنایی، آموزشـگاهای دورۀ آموزش اسـتثنایی، دانش آموزان دورۀ پیش دبسـتانی، آموزشگران 
تمام وقـت مؤسسـات آمـوزش عالـی، دانشـجویان مؤسسـات آمـوزش عالـی، دانش آموختگان 
ادارۀ  ادارۀ آمـوزش فنـی و حرفـه اي و آموزش دیـدگان  مؤسسـات آمـوزش عالـی، مربیـان 
آمـوزش فنـی و حرفـه اي. پس از اسـتخراج آمار مربوط از سـالنامۀ آماری اسـتان ایالم در سـال 
1393، بـه تشـکیل گزینه هـا و شـاخص های مربـوط اقـدام شـد و بـا اجـرای مراحـل تکنیـک 
SAW، تجزیـه و تحلیـل اطالعـات انجـام گرفـت. یافته ها نشـان می دهد که از لحـاظ وضعیت 
توسـعۀ آموزشـی، شهرسـتان ایـالم در بیـن شهرسـتان های اسـتان ایـالم، در صدر قـرار دارد و 
شهرسـتان های ایـوان، دهلران، دره شـهر، آبدانـان، چرداول، مهران، ملکشـاهی، سـیروان و بدره 
در رده هـای بعـدی قـرار دارنـد. تحلیل هـای صـورت گرفتـه در ایـن پژوهـش می توانـد مورد 
اسـتفادۀ مسـئوالن حـوزۀ آمـوزش اسـتان واقع شـود تـا بـا تصمیم گیریهـا و برنامه ریزی های 

مؤثـر وضعیت آموزشـی بهتری را شـاهد باشـیم.
واژگانکلیدی: توسعه، توسعۀ آموزشی، توسعه یافتگی، استان ایالم. 
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مقدمهوبیانمسئله
توسـعه یکـی از اهـداف جوامـع انسـانی در سـطوح مختلـف فـردی، خانوادگـی، 
محلـی، شـهری، منطقـه ای، اسـتانی، ملی و جهانی اسـت و در شـرایط پویای جهان 
کنونـی، بـرای هـر جامعـه ای به عنـوان یک ضـرورت مطرح می باشـد. دسـتیابی به 
توسـعۀ پایدار، هدف مشـترک دیدگاه اسـتراتژیک کشـورهای مختلف است. توسعۀ 
واقعـی بایـد مسـتمر و پایـدار و همه جانبـه باشـد و نبایـد موقتی باشـد؛ بـه عبارت 
دیگـر، جریانـی کامـل و پیوسـته اسـت کـه معیارهـا و شـاخص های کمـی و کیفی 
را در بـر می گیـرد. دسـتیابی به توسـعه، نیازمند داشـتن یـک رویکرد اسـتراتژیک و 
بلنـدمدت، داشـتن نگرشـی سیسـتمی و بهره گیـری از تمامی ظرفیت هـای موجود 
اسـت. در رونـد توسـعه بایـد اهـداف کوتاه مـدت و میان مـدت در جهـت اهـداف 
بلندمـدت توسـعۀ پایـدار باشـد. در فراینـد توسـعه، جامعـه بـه عنوان یک سیسـتم 
دیـده می شـود کـه دسـتیابی بـه توسـعه در گـرو عملکـرد مؤثـر تمامی اجـزای آن 
اسـت. توسـعه و پیشـرفت دارای ابعاد و وجـوه مختلفی چـون: اجتماعی، فرهنگی، 
سیاسـی، اقتصـادی، آموزشـی و ... می باشـد و بهبـود همزمان در همۀ ابعاد، توسـعۀ 
واقعـی را باعـث خواهـد شـد؛ امـا در این میان، توسـعۀ آموزشـی از جایگاه خاصی 
برخـوردار می باشـد؛ چراکـه بـر سـایر ابعـاد توسـعه تاثیرگذار اسـت؛ در سـال های 
اخیـر نیـز با توجـه به پیشـرفت تکنولـوژی، بخصوص فنـاوری اطالعـات، اهمیت 
بسـزایی در فراینـد توسـعه پیـدا کرده اسـت. آموزش و توسـعۀ آموزشـی در سـایر 
ابعـاد توسـعه مؤثـر می باشـد و نقش بی بدیلـی را در ایـن زمینه ایفا می کنـد؛ چراکه 
بـرای ایجـاد تغییـر و تحـول اجتماعـی، فرهنگـی، سیاسـی، اقتصـادی و ...، ناگزیر 
از آمـوزش افـراد جامعـه و فراهـم آوردن دانـش، نگـرش و رفتـار جدیـدی در آنها 
هسـتیم. در توسـعۀ آموزشـی بایـد بـاور داشـت کـه انسـان آموزش پذیـر اسـت و 
می تـوان از طریـق آمـوزش، دانش، نگرش و رفتار مناسـب را در او بـه وجود آورد. 
بایـد توجـه داشـت که ایـن بعد از توسـعه، فراینـد خاصـی دارد و بـا هدف گذاری 
نیازسـنجی های آموزشـی در زمینه هـای مختلـف اجتماعـی، فرهنگـی،  مناسـب، 
سیاسـی، اقتصـادی و ...، برنامه ریـزی مؤثـر آموزشـی، اجـرا و در نهایـت ارزیابـی، 
می تـوان فراینـد آموزش را به طـور صحیح طی کرد و تغییـرات اجتماعی، فرهنگی، 

سیاسـی، اقتصـادی و ... الزم را جهـت توسـعه در جامعـه ایجـاد نمود. 
     همان گونه که اشـاره شـد، توسـعه از سـطوح مختلفی برخوردار است که در این 
مقالـه، سـعی می شـود بر مقیاس اسـتانی )اسـتان ایـالم( تمرکز گردد و بعد توسـعۀ 
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آموزشـی بـا توجـه بـه اهمیـت و ضـرورت آن در مقایسـه بـا سـایر ابعاد توسـعه، 
مبنـای تحلیل هـا قـرار گیـرد و سـطح توسـعه یافتگی آموزشـی در شهرسـتان های 
اسـتان ایـالم، ارزیابـی و تحلیـل شـود؛ همچنیـن سـطح ایـن بعـد از توسـعه در 
شهرسـتان های مختلـف اسـتان مـورد مقایسـه قـرار گیـرد و ایـن شهرسـتان ها بـر 
اسـاس آن، اولویت بنـدی گردنـد. بـه طبـع، تجزیـه و تحلیـل وضـع موجود سـطح 
توسـعه یافتگی آموزشـی شهرسـتان های اسـتان ایـالم، شـناخت بیشـتری را بـرای 
مدیـران و برنامه ریـزان آموزشـی اسـتان فراهـم خواهـد آورد تـا از یـک طـرف، در 
ترمیـم نقـاط ضعـف و تقویت نقـاط قوت بهتـر عمل نماینـد و از طـرف دیگر، در 
مقابلـه بـا تهدیدهـا و بهره گیـری از فرصت هـای محیطـی مؤثرتر باشـند و در آینده 

سـطح توسـعه یافتگی آموزشـی اسـتان ارتقـا یابد.

ادبیاتومبانینظریپژوهش
قبـل از پرداختـن بـه موضـوع اصلـی بحـث، یعنـی »ارزیابـی و تحلیـل سـطح 
توسـعه یافتگی آموزشـی در شهرسـتان های اسـتان ایـالم«، جهـت روشـنتر شـدن 
موضـوع بـه تعریـف اصطالحـات اصلـی پژوهـش و ارائـۀ توضیحاتـی در مـورد 
موضـوع تحقیـق پرداختـه می شـود. در ایـن راسـتا ابتـدا مفهـوم و ماهیـت توسـعه 
و توسـعۀ آموزشـی، بررسـی می شـود؛ سـپس ارتباط بین آموزش و توسـعه، مورد 

تحلیـل قـرار می گیـرد.

1.توسعه
»در افـکار صاحب نظـران توسـعه، تعابیـر مختلفـی از واژۀ توسـعه وجـود دارد کـه 
از آن جملـه می تـوان بـه افزایـش تولیـد، افزایـش بازدهـی، ارتقـای سـطح کمی و 
کیفـی زندگی، ارتقای سـطح خدمات بهداشـتی و درمانی، برطرف کردن مشـکالت 
بیـکاري و تـورم، تأمیـن نیازهـاي اقتصـادي- اجتماعـی، برخـورداري از آموزش و 
فرهنـگ و مشـارکت فعـال در عرصـههـاي مختلـف اشـاره کـرد. توسـعه در واقع 
نخسـتین و مهمتریـن هـدف تمامـی دولتها محسـوب می شـود و یکـی از عوامل 
مهـم آن همانـا پیشـرفت اقتصـادي اسـت؛ بنابراین هدف اصلی توسـعه بایـد ایجاد 
الگـوي مطلـوب رشـد درآمد همگانی باشـد که تمام اقشـار جامعه را پوشـش دهد. 
توسـعه عـالوه بـر بهبود میـزان تولیـد و درآمـد، شـامل دگرگونی هایی در سـاختار 
سیاسـی، نهـادي، اجتماعـی و اداري و اصـالح آنهـا و وجـه نظرهـاي عمومی مردم 
نیز هسـت. کلمۀ توسـعه در لغت به معنی گسـترش و بهبود اسـت و اگرچه داراي 
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بعـد کمـی می باشـد و در پـاره اي مـوارد حتی ممکن اسـت متـرادف با کلمۀ رشـد 
تلقـی شـود؛ امـا در اصـل داراي ابعـاد کیفی اسـت؛ درواقـع ابعاد چندگانـهاي دارد 
کـه کلمۀ رشـد، فاقـد تمامـی آنهاسـت« )ملکـی و همـکاران، 1392: 170 و 170(. 
»توسـعه، فرایندی تدریجی در پیشـرفت موقعیت بشـر، شـامل: انجـام فعالیت برای 
رسـیدن بـه رشـد مـادی و تکامـل اجتماعـی در طول زمان اسـت. مهمترین مسـئله 
در برقـراری توسـعۀ پایـدار، توجـه به شـاخص های اقتصـادی، محیطـی، اجتماعی، 
آموزشـی و ... در بسـتر برنامه ریزی اسـت. در توسـعه، هدف، بهبود شـرایط موجود 
و حرکـت در مسـیر مطلـوب جهت رفاه و رفع مشـکالت در قسـمتهای مختلف 
زندگی اجتماعی و انسـانی می باشـد. توسـعه، نتیجۀ بسـیج نیروهای مادی و انسانی 
بـرای رسـیدن بـه اهـداف مترقـی توسـعه یافتگی اسـت و از ایـن رهگذر اسـت که 
فقـر، بی سـوادی، وابسـتگی و اختنـاق، جـای خـود را بـه رفـاه، آزادی و قـدرت 
می دهنـد« )ویسـی نـاب و همکاران، 1395: 12(. »توسـعه، عبارت اسـت از حرکت 
از وضعیـت موجـود به وضعیتی کـه در آن فرصت و امکانات بیشـتري براي کاربرد 
مؤثـر منابـع فراهـم باشـد. هـدف کلـی آن نیـز رشـد و تعالـی همه جانبـۀ جوامـع 
انسـانی اسـت؛ از ایـن رو در فراینـد برنامـهریـزي براي دسـتیابی به توسـعه و قرار 
گرفتن در مسـیر آن، شـناخت و درک شـرایط و مقتضیات جوامع انسـانی و نیازهاي 
آنـان در ابعـاد مـادي و معنـوي از جمله اقدامـات ضروري در این زمینه اسـت. عدم 
تـوازن در جریـان توسـعه بیـن مناطـق مختلـف، موجـب ایجاد شـکاف و تشـدید 
نابرابـري منطقـه اي می شـود کـه خـود مانعـی در مسـیر توسـعه اسـت« )جمینی و 

همـکاران، 1394: 170(.

2.توسعۀآموزشی
»توسـعه، فراینـد بهبود، رشـد و گسـترش تمام شـرایط و جنبه های مـادی و معنوی 
زندگـی اجتماعـی، گسـترش ظرفیـت نظام اجتماعـی بـرای تأمیـن احتیاجات یک 
جامعـه همچـون: امنیت ملـی، آزادی فردی، مشـارکت سیاسـی، برابـری اجتماعی، 
رشـد اقتصـادی و موازنـۀ محیـط زیسـت و بهبود بخشـیدن به کیفیت زندگـی افراد 
جامعـه بـر اسـاس شـاخص هایی چـون: درآمـد، مصـرف مـواد غذایـی و خدمات 
بهداشـتی و آموزشـی از طریـق رشـد اقتصـادی و در نهایـت رشـد عـزت نفـس و 
افزایـش آزادی هـای آنـان اسـت. در ایـن فراینـد، تـالش مـردم و دولت بـرای بهتر 
شـدن اوضـاع اجتماعی، فرهنگـی، اقتصادی و محلـی هماهنگ می گـردد و توانایی 
مردم برای مشـارکت در مسـیر پیشـرفت ملی به کار گرفته می شـود. برای رسـیدن 
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بـه ایـن سـطح از توسـعه، ضـرورت دارد کـه در ایجـاد، تقویـت و گسـترش کمی 
و کیفـی نظـام آمـوزش عمومی فراگیـر، رایـگان، دارای نیروهای انسـانی باسـواد و 
باتجربـه و فضاهـای آموزشـی مناسـب و اسـتاندارد بـا هـدف پـرورش انسـان ها و 
گسـترش و تعمیـق جامعه پذیـری، داشـتن دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی 
صاحـب اسـتقالل کافـی از مراکـز قدرت، برخـوردار از اعتبار علمـی و تخصصی و 
دارای مدیریـت صاحبـان اسـتعداد و تـوان علمی و نـوآوری، اقدام شـود. در برنامۀ 
توسـعۀ سـازمان ملـل، شـاخص های اجتماعـی، فرهنگـی، اقتصـادی و سیاسـی بـه 
صـورت بخش هـا و حوزه هـای مرتبـط بـا یکدیگـر لحـاظ شـده اند و در رتبه بندی 
کشـورها موضوعاتـی ماننـد امیـد به زندگـی، میزان باسـوادی و میـزان واقعی تولید 
ناخالـص ملـی سـرانه، اهمیـت یافتـه اسـت. بـا ایـن تغییـر نگـرش و رویکـرد بـه 
توسـعه، تعریـف فقـر، متحـول گردیـده و بـه جـای توجه به داشـتن درآمـد روزانۀ 
کمتـر از دو دالر، معیارهایـی همچون: گرسـنه بودن، مسـکن نداشـتن، بیمار بودن و 
معالجـه نشـدن، عدم امکان تأمیـن مخارج تحصیـل فرزندان، بی سـوادی، نگرانی از 
آینـده، عـدم شـرکت در فعالیت هـای اجتماعـی، به حاشـیه رفتـن و در اصـل، تمام 

عوامـل آسـیب پذیری مطرح شـده اسـت.
     توسـعۀ مطلـوب، مسـتلزم تحـول و اصالحـات بنیادیـن در زیرسـاختها و 
امکانـات آموزشـی، مالـی و بهداشـتی، میـزان بـاسـوادی، نسـبت تحصیل کـردگان 
و دانش آموختـگان بـه کل جمعیـت، میـزان شـاغالن، نسـبت زنـان شـاغل بـه کل 
جمعیـت شـاغل جامعـه و ارائۀ تعاریف روشـن، دقیق و قابل تحقـق از فرد، جامعه، 
انسـان، پیشـرفت و توسـعه اسـت. بـا چنین رویکـردی، مناطق یک کشـور از حیث 
شـاخص های توسـعه یافتگی اجتماعی به خیلی توسـعه یافته، توسـعهیافته، در حال 
توسـعه، محروم و خیلی محروم تقسـیم می شـوند؛ بر این اسـاس، باید به تدوین و 
اجـرای برنامه هایـی اقـدام نمود تا فاصله و شـکاف میـان مناطق را اگر چـه نتوان از 
بیـن بـرد؛ اما تـا حداقل ممکن کاهـش داد« )احمدی و مزروعـی، 1391: 54 و 55(. 

3.ارتباطآموزشوتوسعه
»هنگامـی کـه برنامه ریزان توسـعه، انتظارات اجتماعـی، آرمان های دینـی و فرهنگی 
و نیـاز بخش هـای اقتصـادی بـه نیـروی انسـانی ماهـر را بـرای یـک برهـۀ زمانـی 
خـاص، در قالـب برنامۀ توسـعۀ اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی مشـخص میکنند، 
برنامه ریـزان آموزشـی نیـز تـا آنجا که بـه نظام آمـوزش و پرورش مربوط می شـود، 
ایـن انتظـارات، آرمان هـا و نیازهـا را در قالـب اهداف آموزشـی، ترجمـه و بیان می
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کنند. امروزه برنامه ریزی آموزشـی جزئی از برنامه ریزی توسـعۀ اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی تلقی می شـود و در بسـیاری از جوامع، برنامه ریزی های توسـعۀ آموزش 
در قالـب برنامه هـای توسـعۀ اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی صـورت می گیرد. به 
اعتقـاد بسـیاری از صاحبنظـران اقتصـادی، از جملـه بیکـر1 ، شـولتز2  و دنیسـون3 ، 
رشـد و توسـعۀ اقتصـادی و اجتماعی، مرهون نظام آموزشـی اسـت؛ بنابراین رشـد 
و توسـعۀ نظام آموزشـی، رشـد و توسـعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به دنبال 
خواهـد داشـت و ایـن ارتباط، یک طرفه و یـکجانبه نبوده و نیسـت؛ بلکه رابطه ای 
اسـت دو طرفـه، مکملـی و تنگاتنـگ؛ اگرچـه اهمیـت ایـن مسـئله را کشـورهای 
توسـعه یافته بـه خوبـی درک کـرده و رشـد و توسـعۀ خـود را تـا حدود زیـادی با 
رشـد و توسـعۀ نظام آموزشـی ارتبـاط داده انـد؛ اما کشـورهای در حال توسـعه هم 
بـه تبعیـت از آنهـا برنامه ریزی هـای خوبـی بـرای توسـعۀ نظام های آموزشـی خود 
انجـام داده انـد )ملکـی و آقامحمـدی، 1394:62 و 63(. آمـوزش از دیربـاز به عنوان 
یکـی از پایه هـاي اصلـی و عوامل تعیین کنندۀ توسـعۀ اقتصادي و اجتماعی شـناخته 
شـده اسـت؛ امـا طی سـال هاي اخیـر کـه پیشـرفت هاي تکنولوژیکـی و روش هاي 
نویـن تولیـد، نظام هـاي اقتصـادي جهـان را دگرگـون سـاخته و روابـط بیـن آنها را 
تغییر داده اسـت، آموزش در فرایند توسـعه نقش مهمتري یافته اسـت؛ در حقیقت، 
ابـداع و به کارگیـري تکنولوژي هـاي نویـن و روش هـاي جدیـد تولیـد، متکـی بـه 
نیـروي کاري ای اسـت کـه به خوبـی آموزش دیـده و از نظر فکري، انعطاف داشـته 
باشـند. این امر، ضرورت سـرمایه گذاري بیشـتر در امر آموزشـی را نشـان می دهد« 

)یزدانی و همـکاران، 1392: 38(. 

پیشینۀپژوهش
پژوهشـگران، پژوهـشهـای مختلفـی را در مـورد توسـعه و توسـعۀ آموزشـی در 
اسـتان ایـالم انجـام داده انـد کـه در ذیل بـه تعـدادی از آنها بـه طور مختصر اشـاره 

می شـود:
     غالمـی پریـزاد و همـکاران )1394( پژوهشـی بـا عنـوان »عدالـت جنسـیتی بـا 
بی عدالتـی در نظـام آموزشـی اسـتان ایالم« انجـام دادهانـد. یافته هـای پژوهش آنها 

1. Becker
2. Schultz
3. Denison

احمد  عربشاهی کریزی
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نشـان داد کـه در مجمـوع، عدالـت جنسـیتی در مقطـع ابتدایـی )1/05(، نزدیـک به 
تحقـق هـدف و مشـابه بـه وضعیت کشـوری )0/99( اسـت و در مقاطـع راهنمایی 
)0/90 نسـبت بـه 0/96( و متوسـطه )0/84 نسـبت بـه 1/01(، شـاخص اسـتانی، 
وضعیـت نامناسـب تری نسـبت بـه شـاخص کشـوری دارد و بی عدالتـی بـه ضـرر 
دختـران اسـت. در مقطـع پیش دانشـگاهی )1/38( هـم بی عدالتـی بـه ضرر پسـران 
اسـت و در مقطـع عالـی )0/99( نیـز تقریباً شـاخص برابـری جنسـیتی در آموزش 
محقق شـده اسـت. وضعیت این شـاخص به تفکیک شهرسـتان های اسـتان، گویای 
ایـن اسـت که بهتریـن وضعیت عدالت جنسـیتی در آمـوزش در شهرسـتان آبدانان 

می شـود. دیده 
     در پژوهـش ملکـی و حسـینی )1395( بـا عنـوان »سـطح بندی شهرسـتان های 
اسـتان ایـالم از لحـاظ شـاخص های توسـعه بـا اسـتفاده از تکنیـک فـازی«، 33 
شـاخص مختلف توسـعه، تعریف و تنظیم شـده اسـت. بر اسـاس امتیازات حاصل، 
شهرسـتان ها بـه 4 گروه برخـوردار، نیمه برخـودار، کم برخـوردار و عـدم برخوردار 
طبقه بنـدی شـده اند. نتایـج ایـن مطالعـه نشـان داد کـه شهرسـتان ایـالم در سـطح 
برخـوردار، شهرسـتان های شـیروان چـرداول، آبدانان، دره شـهر و دهلران در سـطح 
نیمه برخـوردار، شهرسـتان های ایـوان و مهـران در سـطح کم برخوردار و شهرسـتان 

ملکشـاهی در سـطح عدم برخـوردار قـرار داراند.
     خوب آیند )1383( پژوهشـی را با عنوان »بررسـی و تعیین درجۀ توسـعه یافتگی 
شهرسـتان های اسـتان ایـالم« انجـام داده اسـت کـه نتایـج آن نشـان می دهـد بیـن 
شهرسـتان ایالم و دیگر شهرسـتان های اسـتان از نظر توسـعۀ اقتصادی و اجتماعی، 
ناهماهنگـی و عـدم تعـادل شـدیدی وجـود دارد. در مجمـوع، 14/3 درصـد از کل 

شهرسـتان های ایـالم، برخـوردار و 85/7 درصـد، محروم هسـتند.
حسـینزاده دلیر و ملکي )1385(، وضعیت شـاخص هاي توسـعۀ انسـاني در استان 
ایـالم را مـورد بررسـی قـرار داده انـد کـه نتایـج آن نشـان ميدهد اسـتان ایـالم در 
بین اسـتان هاي کشـور، از نظر شـاخص هاي توسـعۀ انسـاني در رتبۀ 22 قرار گرفته 
اسـت. وضعیـت توسـعۀ انسـاني نامطلوب در ایـن اسـتان، دالیل متعـددي دارد که 
کمبـود امکانـات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي، پایین بودن هزینۀ سـرانۀ ناخالص 
و درآمـد سـرانه، نـرخ انـدک پس انـداز و کمبـود سـرمایه گذاري، امیـد بـه زندگـي 

پاییـن و میـزان باالي بيسـوادي بزرگسـاالن از جمله آنهاسـت.
     پوراحمد و همکاران )1394( توسـعه یافتگی شـهرهای اسـتان ایالم را با اسـتفاده 
از مد ل هـای تصمیم گیـری چندمعیـاره، مـورد سـنجش قـرار داده انـد. یافته هـای 
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پژوهـش آنـان نشـان می دهـد کـه شـهر های نوبنیـاد کـه از روسـتا بـه شـهر تبدیل 
شـده اند، اغلب در بخش عمران و خدمات شـهری، توسـعه نیافته  هسـتند؛ همچنین 
شـهر ایالم در سـرانۀ  فضاهـای خدماتی که از طرف شـهرداری ها ارائه می شـود، در 
ردیـف شـهرهای محروم قرار دارد. شـهرهای با جمعیت کمتر به نسـبت شـهرهای 
دیگـر در نماگرهـای خدمات شـهری، از نظر توسـعه یافتگی، از رتبۀ بهتر و وضعیت 
مطلوب تـری برخوردارنـد؛ بـا این حال، اگرچه شـهر ایالم از نظـر جمعیت و تعداد 
امکانـات در ردۀ نخسـت شـبکۀ  شـهری اسـتان قـرار دارد، لیکن با احتسـاب معیار 

جمعیـت در نماگر هـای عمـران و خدمات شـهری، ایـن برتری وجـود ندارد.
     در پژوهـش امانپـور و همـکاران )1394(، وضعیت شـاخص های توسـعه یافتگی 
در شهرسـتان های اسـتان ایـالم، مـورد سـنجش قـرار گرفته اسـت و شـاخص های 
منتخـب در دو مرحلـۀ مطالعـۀ سـوابق و بهره گیـری از آرای خبـرگان، گـردآوری 
و بـا اسـتفاده از روش دلفـی ادغـام شـده اند. نتایـج تحقیـق آنهـا نشـان می دهـد که 
شهرسـتان ایالم نسـبت به سـایر شهرسـتان ها از امتیاز بیشـتری برخوردار اسـت و 

شهرسـتان های دهلـران، چـرداول و ... در رده هـای بعـدی قـرار دارند.
     شـماعی و عسـکری )1388( در پژوهشـی به بررسـي فضاهاي آموزشـي شـهر 
ایـالم پرداخته انـد. در پژوهـش آنـان، مشـخص شـد کـه سـرانۀ آموزشـي، نحـوۀ 
کاربرد فضا، نحوۀ اسـتقرار در محیط و ویژگي ها و تناسـبات، مسـائل و مشـکالتي 
دارنـد. شـاخص هاي شـعاع عملکـرد مفیـد، جمعیـت زیـر پوشـش، سـطح زیربنا، 
سـطوح و فضاهـاي آزاد و همجـواري مناسـب، از جنبه هـاي گوناگـون تجزیـه و 
تحلیل شـده اسـت. یافته هـای این پژوهش نشـان داد کـه توزیع نامـوزون فضاهاي 
آموزشـي و مکان یابي نامناسـب آنها، زمینه سـاز بحران هاي شـهري اسـت. فضاهاي 
آموزشـي مقطـع مـورد مطالعه به لحـاظ توزیـع فضایي نامـوزون، کارکـرد مطلوبي 
ندارنـد. از لحـاظ دسترسـي بـه مـدارس نیـز دانش آمـوزان نواحي مختلف شـهر از 
شـعاع دسترسـي مطلـوب بي بهره اند و بیـش از 30 درصـد از مدارس مـورد مطالعه 
در حریـم کاربري هـاي ناسـازگار قـرار گرفتـهانـد؛ همچنیـن از لحـاظ سـرانه هاي 
آموزشـي، 35 درصد از دبیرسـتان ها، از حداقل سـرانه هاي اسـتاندارد برخوردارند و 

بقیـۀ مـدارس از حداقـل سـرانه هاي اسـتاندارد محرومند.
     معیدفـر و دارابـی )1391( بـا روشـی تجربـی بـه بررسـی ذهنیـت سـوژه های 
اجتماعـی )دانـشآمـوزان دختـر شـهر ایـالم( در میانـه گفتمان های مختلـف مؤثر 
)خانـواده و مدرسـه( پرداخته انـد. می تـوان دیـد که گفتمان هـای خانواده و مدرسـه 
در 4 مؤلفـۀ تحصیـل، مذهـب، پـرورش سیاسـی و انضبـاط در مقابـل یکدیگر قرار 

احمد  عربشاهی کریزی
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می گیرنـد و هـر کـدام از آنهـا دانـشآمـوز را در تملک خـود میدانند و سـعی می
کننـد در زمـان و مـکان تحـت سـیطرۀ خودش، بـه ذهنیـت او مطابق بـا آرمان های 
خویش شـکل دهند؛ به این ترتیب، گاه در سـطح اهداف و گاه در سـطح عملکرد، 
بیـن آنهـا تنـش وجـود دارد و ایـن تنـش، موجب می شـود هویـت دانشآمـوز به 
مواضـع گوناگونـی فراخوانـده شـود. مهمترین علت تفاوت مدرسـه و خانـواده در 

درجـۀ اسـتقالل آنهـا از گفتمان دولت اسـت.
     پوراحمـد و همـکاران )1393( در پژوهش خود با عنوان »تحلیل شـبکۀ شـهري 
اسـتان ایـالم طـي دورۀ 1375-1390« به این نتایج دسـت یافتند: 1. شـبکۀ شـهري 
اسـتان ایالم، نامتعادل و با پدیدۀ نخسـت شـهري مواجه اسـت؛ 2. اغلب شـهرهاي 
نوبنیاد و کوچک اسـتان، از نظر سـطح بندي خدماتي در شـبکۀ شـهري در سـطوح 
پاییـن قـرار گرفته انـد؛ 3. شـبکۀ شـهري اسـتان ایـالم از سـال 1385 بـه ایـن سـو، 
برخـالف دهـۀ 1375-1385، بـه سـمت تعـادل حرکت کرده اسـت و ایـن روند به 

کندي در جریان اسـت.
     رضایـی )1393( در پژوهشـی بـه سـطح بندی و سـنجش درجـۀ توسـعه یافتگی 
شـهرهای اسـتان ایالم با اسـتفاده از روش تحلیل عاملی و تحلیل خوشـه ای پرداخته 
اسـت. یافته هـای تحقیـق او نشـان می دهـد کـه پراکنـش سـطوح توسـعه، نامتعادل 
بوده اسـت و بین شـهرهای اسـتان ایـالم از نظـر توسـعه یافتگی، ناهماهنگی وجود 

دارد.
     صابـری و نصراللهی نیـا )1396( در پژوهـش خـود به ارزیابی توسـعۀ آموزشـی 
شهرسـتان های اسـتان ایالم با اسـتفاده از مقایسۀ مدل های چندشـاخصه پرداخته اند. 
نتایـج پژوهـش آنـان بیانگر عدم تعادل توسـعۀ آموزشـی در سـطح شهرسـتان های 
اسـتان ایـالم اسـت و شـهرهای مهـران، آبدانـان و ایـالم در چرخۀ توزیـع امکانات 
آموزشـی در موقعیـت نسـبتاً محـروم از توسـعۀ آموزشـی قـرار دارنـد. امکانـات 
آموزشـی در شـهر ایـالم به عنوان مرکز اسـتان، بـه علت مهاجرت هـای بی رویه، در 
یـک فراینـد طوالنی مـدت، به نسـبت جمعیت کاهش یافته اسـت و سـاکنین شـهر 

از سـطح توسـعۀ آموزشـی درخور، محـروم مانده اند.
     بـه طـور کلـی، مطالعـات انجـام شـده نشـان می دهنـد که بیـن شهرسـتان ایالم 
و دیگـر شهرسـتان های اسـتان از نظر توسـعۀ اقتصـادی و اجتماعـی، ناهماهنگی و 
عـدم تعـادل شـدیدی وجـود دارد. در مجمـوع، 14/3 درصـد از کل شهرسـتان های 
ایـالم، برخـوردار و 85/7 درصـد، محـروم هسـتند. از نظـر شـاخص هاي توسـعۀ 



دورۀ نوزدهم ، شمارۀ  58 و 59؛ بهار و تابستان 1397

فصلنامۀ  علمي-  ترويجي

103

انسـاني، اسـتان ایـالم در بیـن اسـتان هاي کشـور، در رتبـه 22 قـرار گرفته اسـت. با 
بررسـي فضاهاي آموزشـي شـهر ایالم مشـخص شد سـرانۀ آموزشـي، نحوۀ کاربرد 
فضـا، نحـوۀ اسـتقرار در محیط و ویژگي ها و تناسـبات، مسـائل و مشـکالتي دارند. 
فضاهـاي آموزشـي مقطـع مـورد مطالعه به لحـاظ توزیـع فضایي نامـوزون، کارکرد 
مطلوبـي ندارنـد و از لحـاظ دسترسـي به مدارس نیـز دانش آمـوزان نواحي مختلف 
شـهر از شـعاع دسترسـي مطلـوب بي بهره انـد. عدالـت جنسـیتی در مقطـع ابتدایی، 
مشـابه با وضعیت کشـوری هسـت. در مقاطع راهنمایی و متوسـطه، شاخص استانی 
وضعیـت نامناسـب تری نسـبت بـه شـاخص کشـوری دارد و بی عدالتـی بـه ضـرر 
دختـران اسـت. در مقطـع پیش دانشـگاهی، بی عدالتـی بـه ضرر پسـران اسـت و در 
مقطـع عالی تقریباً شـاخص برابری جنسـیتی در آموزش محقق شـده اسـت. نتایج، 
حاکـی از آن اسـت که محقق شـدن توسـعۀ پایدار آموزشـی، نیازمنـد هدف گذاری، 

برنامه ریـزی و اقدامـات مؤثرتری در سـطوح مختلف آموزشـی اسـتان می باشـد.

جامعۀآماریپژوهش
جامعـۀ آمـاری ایـن پژوهـش، اسـتان ایـالم اسـت. ایـن اسـتان،10 شهرسـتان، 26 
بخـش، 25 شـهر، 49 دهسـتان و 630 آبـادي داراي سـکنه دارد. بـر اسـاس آخرین 
سرشـماري عمومـی نفـوس و مسـکن در آبـان مـاه 1390، جمعیـت اسـتان برابر با 
557 هـزار و 599 نفـر بـوده و تعـداد 135 هـزار و 722 خانوار در این اسـتان وجود 
داشـته اسـت کـه از این تعـداد، حدود 88 هـزار و 24 خانوار در نقاط شـهري و 47 
هزار و 708 خانوار در نقاط روسـتایی سـاکن بودهاند. جمعیت کل اسـتان نیز 0/7 
درصـد از جمعیـت کل کشـور را بـه خـود اختصـاص داده اسـت که از ایـن تعداد، 
282 هـزار و 468 نفـر، مـرد و 275 هـزار و 131 نفـر، زن بودهاند. تعـداد 356 هزار 
و 896 نفـر از جمعیـت اسـتان در نقـاط شـهري و 199 هـزار و 327 نفـر در نقـاط 
روسـتایی سـکونت داشـته اند و 1376 نفـر نیـز بـه صـورت غیرسـاکن سرشـماري 
شـده اند. بـرای ارزیابـی و تحلیـل سـطح توسـعه یافتگی آموزشـی در اسـتان ایـالم 
نیـز آمـار و اطالعات شـاخص های آموزشـی مربوط به شهرسـتان های اسـتان ایالم 
شـامل آبدانـان، ایـالم، ایوان، بدره، چرداول، دره شـهر، دهلران، سـیروان، ملکشـاهی 

و مهران از سـالنامۀ آماری اسـتان ایالم )1393( اسـتخراج شـده اسـت.

احمد  عربشاهی کریزی
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ارزیابی و تحلیل سطح توسعه  یافتگی آموزشی....

روشپژوهش
 )SAW(  1بـرای تجزیـه و تحلیل داده هـا و اطالعات، از روش مجموع سـادۀ وزنی
اسـتفاده شـده اسـت کـه »یکـی از قدیمـیترین روش هـای بـه کارگیری شـده در 
MADM می باشـد« )اصغرپـور، 1392: 232(. در ایـن روش پس از تعیین ضریب 
اهمیـت شـاخص ها بـر اسـاس نظـرات تصمیم گیرنـده یـا اسـتفاده از روش هـای 
تعییـن وزن، مثـل آنتروپی شـانون، بردار ویـژه و روش کمترین مجـذورات موزون، 
ضریـب اهمیـت هـر یـک از گزینه هـا به دسـت میآیـد و بیشـترین میـزان آنها به 
عنـوان گزینـۀ بهینـه در نظر گرفتـه می شـود )آذر و رجـب زاده، 1393: 59( برای به 

کارگیـری ایـن مـدل، گام هـای زیر طـی می گردد: 
1. کمی کردن ماتریس تصمیم گیری 

2. بی مقیاس سازی خطی مقادیر ماتریس تصمیم گیری
3. ضرب ماتریس بی مقیاس شده در اوزان شاخص ها

4. انتخاب بهترین گزینه )A*( با معیار 
A= {Ai│MAX∑(j=1)

n nij  wj }

     بـه سـخن دیگـر، در روش SAW، گزینـه ای انتخـاب می شـود )A*( که حاصل 
جمـع مقادیـر بی مقیاس شـدۀ وزنی آن )nijwj( از بقیۀ گزینه ها بیشـتر باشـد )مؤمنی 
و شـریفی سـلیم، 1391: 155 و 156(. در ایـن روش بایـد به نـکات زیر توجه کرد:
1. فـرض، بـه کارگیـری روش مذکـور، اسـتقالل ارجحیـت و مجـزا بـودن آثار 

شـاخص ها از یکدیگـر اسـت.
2. مطلوبیـت کلـی شـاخص ها قابـل تفکیـک بـه مطلوبیـت موجود هـر یک از 
شـاخص ها فـرض شـده اسـت؛ بدیـن صـورت از مـدل جمـعپذیـر اسـتفاده 

می شـود.
3. اگـر شـاخص ها از نظـر ارجحیـت، مسـتقل از یکدیگر نباشـند و آثـار مکمل 
یـا جایگزینـی بـر روی یکدیگـر داشـته باشـند، از فـرم جمعپذیـری و تفکیک
پذیـری بـه سـختی می تـوان اسـتفاده کـرد که در ایـن صـورت، حداقـل باید از 
فـرم )ترکیبـات خطـی چندگانه یا ارزشـی( یا روش هـای دیگـری در آنالیز بهره 

گرفت.

1. Simple Additive Weighting method
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4. بـه شـرط جمـعپذیـری، توابـع مطلوبیـت جمـعپذیـر را می توان جانشـین 
مجمـوع وزیـن سـاده کرد.

5. اسـتفاده از روش مجمـوع سـادۀ وزنـی، برای مواردی مناسـب اسـت که نرخ 
تبـادل در بیـن شـاخص ها، ثابـت و برابـر بـا واحـد باشـد )پورطاهـری، 1393: 

131 و 132(.
     آنچـه باعـث شـد تـا در این پژوهش از روش SAW به عنـوان یکی از روش های 
تصمیم گیری چندشـاخصه اسـتفاده شـود، این اسـت که روش مذکور این امکان را 
می دهـد تـا در تصمیم گیری ها چندین شـاخص متفـاوت و گاهی متضـاد را در نظر 
بگیریـم؛ همچنیـن ایـن روش امکان ارزیابـی، اولویت بندی و انتخـاب یک گزینه از 

بیـن گزینه های موجود را فراهـم می آورد.

جمعآوریوتجزیهوتحلیلاطالعات
همانطـور کـه اشـاره شـد در پژوهـش حاضـر بـرای تجزیـه و تحلیـل داده هـا و 
اطالعـات از روش مجمـوع سـادۀ وزنـی )SAW( اسـتفاده شـده اسـت. اولیـن قدم 
در ایـن روش، تشـکیل ماتریـس و تعییـن گزینه هـا و شاخص هاسـت کـه در ایـن 
پژوهـش، گزینه هـا، شهرسـتان های اسـتان ایالم شـامل آبدانـان، ایالم، ایـوان، بدره، 
چـرداول، دره شـهر، دهلـران، سـیروان، ملکشـاهی و مهـران هسـتند؛ امـا در مـورد 
شـاخص ها می تـوان گفـت کـه شـاخص های متفاوتـی جهـت بررسـی وضعیـت 
آموزشـی وجـود دارد کـه مـا در این پژوهش سـعی کردهایم شـاخص هایی را مورد 
اسـتفاده قـرار دهیـم کـه اطالعـات معتبر مسـتند راجـع به آنها وجود داشـته باشـد؛ 
لـذا شـاخص های مورد اسـتفاده عبارتنـد از: تعـداد دانش آموزان، کارکنان آموزشـی 
ادارۀ آمـوزش و پـرورش، دانش آمـوزان دورۀ آمـوزش اسـتثنایی، آموزشـگاه های 
دورۀ آمـوزش اسـتثنایی، دانش آمـوزان دورۀ پیش دبسـتانی، آموزشـگران تمام وقـت 
مؤسسـات آمـوزش عالی، دانشـجویان مؤسسـات آمـوزش عالـی، دانش آموختگان 
مؤسسـات آمـوزش عالـی، مربیـان ادارۀ آموزش فنـی و حرفـه اي و آموزش دیدگان 
ادارۀ آمـوزش فنـی وحرفـه اي؛ بنابرایـن ماتریـس اولیـه بـه شـرح ذیل قابل ترسـیم 

است.

احمد  عربشاهی کریزی
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جدولشمارۀ)1(.ماتریستصمیمگیری

     یکـی از اقدامـات مهـم، تعیین ضریب اهمیت شاخص هاسـت کـه به دو صورت 
قابـل انجـام اسـت: 1. بـر اسـاس نظـرات تصمیم گیرنـده؛ 2. اسـتفاده از روش های 

ارزیابی و تحلیل سطح توسعه  یافتگی آموزشی....
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تعییـن وزن، مثـل آنتروپی شـانون، بردار ویژه و روش کمترین مجـذورات موزون و 
... . در ایـن پژوهـش، ضریب اهمیت شـاخص ها با اسـتفاده از روش آنتروپی انجام 

گرفتـه اسـت که نتایج آن به شـرح جدول شـمارۀ 2 می باشـد.

جدولشمارۀ)2(.وزنهریکازشاخصهابااستفادهازروشآنتروپی

     در ادامه، سایر اقدامات روش SAW از جمله: کمی کردن ماتریس تصمیم گیری، 
بی مقیاس سـازی و ضـرب ماتریس بی مقیاس شـده در اوزان شـاخص ها انجام شـده 
و بهتریـن گزینـه انتخـاب گردیـده اسـت؛ گزینه هـا نیـز اولویت بنـدی شـده اند که 

نتیجـۀ آن در جدول شـمارۀ 3 می آید.

جدولشمارۀ)3(.اولویتبندیگزینهها

     بهترین گزینه A2 است و رتبه بندی گزینه ها به شرح زیر است:

A2> A3> A7> A6> A1> A5> A10> A9> A8> A4
     نتایج تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات نشـان می دهد که از بین شهرسـتان های 
اسـتان ایالم از لحاظ وضعیت توسـعۀ آموزشـی، شهرسـتان ایالم در صدر قرار دارد 
و شهرسـتان های ایـوان، دهلـران، دره شـهر، آبدانـان، چـرداول، مهـران، ملکشـاهی، 
سـیروان و بـدره در رده هـای بعـدی قـرار دارنـد؛ بـه عبارتـی، بیـن شهرسـتان های 
اسـتان ایـالم از نظر توسـعۀ آموزشـی، عدم تعادل وجـود دارد و نیاز اسـت در مورد 
عدالـت آموزشـی از جملـه در مورد میـزان فضای آموزشـی، تعداد مراکز آموزشـی 
و توزیـع امکانـات آموزشـی، تصمیمـات مؤثرتـری اتخاذ شـود؛ لذا انتظـار می رود 
در مـورد فضاهـاي آموزشـي، مشـکالت مربـوط به سـرانۀ آموزشـي، نحـوۀ کاربرد 
فضـا و نحـوۀ اسـتقرار، مرتفع گـردد و به گونه ای عمل شـود که دسترسـي به مراکز 
آموزشـی، حالـت نرمـال و اسـتاندارد داشـته باشـد. با توجه بـه شـرایط موجود در 

احمد  عربشاهی کریزی
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0/06270/04550/20050/17180/2450/05050/0260/09910/04110/0575
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0/09320/06710/04940/15360/14800/09820/03410/16140/96280/1113
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ارزیابی و تحلیل سطح توسعه  یافتگی آموزشی....

شهرسـتان ها بـه نظـر می رسـد کـه اگـر اسـتفاده از قابلیت هـا و پتانسـیل ها بـه نحو 
مؤثـری صورت پذیرد، شـاهد توسـعه یافتگی بیشـتری در گـذر زمـان خواهیم بود. 
برای بهبود سـطح توسـعۀ آموزشـی اسـتان باید به شهرسـتان های محروم تر و کمتر 
توسـعه یافتۀ آموزشـی کـه بـر اسـاس تجزیـه و تحلیل هـای انجام شـده در رده های 
پاییـن قـرار گرفته انـد، اولویت داد. توسـعۀ آموزشـی، نیازمند دیدگاه اسـتراتژیک و 
برنامه ریزی هـای بلندمـدت اسـت. برنامه ریزی هـای کوتاه مـدت نیز باید بـه گونه ای 
باشـند کـه مـا را بـه چشـم انداز بلندمدت تعریف شـده برسـانند. در مسـیر توسـعۀ 
آموزشـی نبایـد دیدگاهی هزینه ای نسـبت به بحث آموزش داشـت؛ بلکـه هزینه در 
امـر آمـوزش را بایـد نوعی سـرمایه گذاری بـه حسـاب آورد که می تواند به توسـعۀ 
پایـدار در عرصه هـای مختلـف اجتماعـی، فرهنگـی، سیاسـی، اقتصـادی و ... منجر 
شـود. بهبود سـطح توسـعۀ آمـوزش در شهرسـتان ها و اسـتان با رویکرد سیسـتمی 
میسـر خواهـد بـود و می بایسـت تمامـی سـازمان ها، ادارات و مؤسسـات دخیل در 

امـر آمـوزش، بـا هم افزایـی و هماهنگـی در این مسـیر گام بردارند.

نتیجهگیریوپیشنهادها
هـدف از انجـام این پژوهش، بررسـی و تحلیل توسـعۀ آموزشـی در شهرسـتان های 
اسـتان ایالم، شـامل آبدانان، ایالم، ایوان، بدره، چرداول، دره شـهر، دهلران، سـیروان، 
ملکشـاهی و مهـران بـود که برای تجزیـه و تحلیـل داده ها و اطالعـات آن از روش 
مجمـوع سـاده وزنـی )SAW( اسـتفاده شـد. یافته هـا نشـان می دهنـد که شهرسـتان 
ایـالم از نظـر توسـعۀ آموزشـی در میـان شهرسـتان های اسـتان ایـالم از باالتریـن 
رتبـه برخوردار اسـت و شهرسـتان های ایـوان، دهلران، دره شـهر، آبدانـان، چرداول، 
مهـران، ملکشـاهی، سـیروان و بـدره در رده هـای بعـدی قـرار دارنـد. بررسـی ها و 
تحلیل هـای ایـن پژوهش می تواند باعث شـناخت بیشـتر مسـئوالن حـوزۀ آموزش 
اسـتان ایـالم از وضعیـت موجـود توسـعه یافتگی آموزشـی شهرسـتان های اسـتان 
شـود و در بهبـود هدف گذاری هـا، برنامه ریزی هـا و اقدامـات آنهـا در آینـده مؤثـر 
واقـع شـود. به مدیران و برنامه ریزان آموزشـی اسـتان، پیشـنهاد می شـود که عدالت 
آموزشـی را بـه عنـوان یکـی از اهـداف اصلـی خویـش مـد نظـر داشـته باشـند و 
سـعی کننـد هـم در بیـن شهرسـتان های اسـتان و هـم در بیـن مناطـق مختلـف هر 
یـک از شهرسـتان ها رعایـت گـردد. آنهـا بهتر اسـت مدیریت مشـارکتی را در پیش 
گیرنـد و بـا ایجاد فضایـی منعطف و روحیه بخـش، از تمامی ظرفیت هـای نیروهای 
انسـانی در عرصـۀ آمـوزش بهـره گیرند. پیشـنهاد می شـود از دخالـت دادن نگرش 
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سیاسـی و برخوردهـای جناحـی در امر آمـوزش و انتصابات اجتناب شـود و مبنا را 
شایسـتگی و شایسته سـاالری قـرار دهنـد. بـا توجه به پیشـرفت چشـمگیر فناوری 
در سـال های اخیـر، می تـوان از فناوری های مختلـف؛ بخصوص فنـاوری اطالعات 
در جهـت تسـریع فراینـد توسـعۀ آموزشـی در سـطوح مختلف بهره بـرد؛ همچنین 
پیشـنهاد می شـود که مدیـران شهرسـتان ها با یکدیگر تعامل سـازنده داشـته باشـند 
و تجربیـات خویـش را بـا یکدیگـر به اشـتراک بگذارنـد؛ لذا شهرسـتان هایی که در 
ایـن پژوهش در رده های پایین توسـعۀ آموزشـی اسـتان قـرار گرفته اند میبایسـت 
از تجربیـات شهرسـتان های موفـق در این حوزه اسـتفاده کنند. مدیران آموزشـی می
بایسـت آمـوزش را به عنـوان فرایندی چندمرحله ای، شـامل نیازسـنجی آموزشـی، 
هدف گـذاری، برنامه ریـزی آموزشـی، اجـرا و ارزیابـی مـد نظـر داشـته باشـند و 
اجرای مؤثر این فرایند اسـت که می تواند توسـعۀ آموزشـی را در پی داشـته باشـد. 
بـرای دنبـال نمـودن توسـعۀ آموزشـی، مدیـران میبایسـت نقاط قـوت و ضعف و 
تهدیدها و فرصت ها را در حوزۀ آموزش در سـطح اسـتان و شهرسـتان ها شناسـایی 
نماینـد تـا بـا رفـع نقـاط ضعف، تقویـت نقاط قـوت، مقابلـۀ صحیح بـا تهدیدها و 

اسـتفادۀ مناسـب از فرصت ها، روند توسـعۀ آموزشـی را تسـریع بخشـند. 
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