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 چكيده

باشد. از هاي آموزشي ميهاي استان اردبيل از لحاظ شاخصهدف اين تحقيق بررسي و شناسايي وضعيت برخورداري دهستان

شاخص آموزشي،  19تحليلي و با استفاده از  -هاي توصيفيگيري از روشرو، اين تحقيق بر آن بوده است تا با بهرهاين

بندي نمايد. اين تحقيق از لحاظ هدف کاربردي و از يافتگي رتبههاي استان اردبيل را از لحاظ ميزان برخورداري يا توسعهدهستان

راي تجزيه و تحليل، ابتدا شد. ب آوريجمع ايکتابخانه روش به تحقيق هايلحاظ ماهيت و روش توصيفي و تحليلي است. داده

بندي و با رتبه SAW و TOPSIS، VICOR هايمدل توسط دهي وشده و سپس به روش آنتروپي وزنمتغيرها به شاخص تبديل

بندي انجام اي، طبقهگيري از روش تحليل خوشهبندي نهايي صورت گرفت و در آخر با بهرهلند رتبهاستفاده از روش ادغام کپ

 هايويژگي همچنين ها،شاخص به دهيارزش يشيوه تفاوت و ماهيت نوع دليل دهد که بههاي تحقيق نشان ميگرفت. يافته

 در تنها و است ديگري از روش، متفاوت هر در مورد مطالعه استان هايدهستان يافتگيتوسعه سطح و درجه منطقه، هر خاص

 در نهايت، خروجي حاصل. آوردند دست به را مشابهي نتايج TOPSIS مدل دوم رتبه در و SAW و VICOR هايمدل اول يرتبه

 نخست هايرتبه فوالدلوي جنوبي در يورتچي شرقي و گرم،آب ويلكيج جنوبي، هايدهستان که داد نشان لندکپ تكنيک اجراي از

نتيجه اينكه بايد در  .دارند قرار آخر هايرتبه در ترتيب به اجارود مرکزي، انگوت غربي و ارشق شمالي دوجاق، هايدهستان و

هاي ادغام که هاي مختلف يا روشهاي مختلف جانب احتياط رعايت شود و از روشبندي و تكنيکهاي مختلف سطحکاربرد روش

 تري دارند، استفاده کرد.خروجي قابل اطمينان

 اردبيل استان هایندهستا های تحليل چند معياره،بندی، روشسطح آموزشی، برخورداری :کليدي گانهواژ 
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 قدمهم
های اصلی و عوامل تعيين کنندۀ توسعه اقتصادی و اجتماعی شناخته شده است. اما آموزش از دیرباز به عنوان یکی از پایه

های اقتصادی جهان را دگرگون ساخته و های نوین توليد، نظامهای تکنولوژیکی و روشهای اخير، که پيشرفتطی سال
تری یافته است. در حقيقت، ابداع و به کارگيری ا تغيير داده است، آموزش در فرآیند توسعه نقش مهمها رروابط بين آن

های جدید توليد، متکی به نيروی کاری است که به خوبی آموزش دیده و از نظر فکری های نوین و روشتکنولوژی
ه   (. ب5: 1711دهد)اسماعيلی،را نشان می گذاری بيشتر در امر آموزشیدارای انعطاف باشد. این امر ضرورت سرمایه

 یافته و دستيابی به وضع مطلوب از دیرباز موردمنظور ساماندهی و توسعه نواحی کمتر توسعه ریزی بهای که برنامهگونه
ه، زادابراهيم)ای استالمللی، ملی و منطقهریزان در سطح بينگذاران و برنامهنظران امر توسعه، سياست توجه صاحب

ها، قشرها و نيز مناطق جغرافيایی فرهنگی و آموزشی در ميان گروه اجتماعی، های اقتصادی،مطالعه نابرابری(. 72: 1700
ریزی و اصالحات در جهت تامين رشد ای برای برنامهیا تقسيمات سياسی در یک کشور یکی از کارهای ضروری و پایه و

ریزی توزیع متوازن امکانات و تسهيالت را اساس برنامه ریزان بایدتا، برنامهاقتصادی و عدالت اجتماعی است. در این راس
(. بدین منظور برای شناخت تفاوت سطح توسعه نواحی الزم است ابتدا وضعيت موجود 27: 1712خود قرار دهند)سارکی، 

ریزی و ها، اقدام به برنامههر ناحيه بررسی شود تا اینکه بتوان بر این اساس در جهت کاهش یا از ميان بردن تفاوت
های سرزمينی ازنظر بندی(، همچنين تشخيص تقسيم512 :1756 زاده دلير، حسين)گيری و تصميم سازی کردتصميم

 های ذهنی مسئوالن توسعه بوده استها برای اقدامات بعدی همواره از مشغوليتبندی آنها و اولویتبرخورداری
 (. 11: 1756 ،آبادی، عليزاده و احمدیانزنگی)

رشته علمی اثر گذاشته است، در قلمرو جغرافيا قرار صورت یکای بهریزی منطقههایی که بر تاریخ و تکامل برنامهنظریه
، "بومن"، "آرنوویچی"، "هربرتسون"نظرانی همچون:ای و نظرات صاحببندی منطقهگرایی و تقسيمدارد. مباحث منطقه

  (. 16 :1700 ميسرا،) ای بخشيده استای ماهيت ویژهریزی منطقهينه منطقه به برنامه، در زم"باتکين"، "استانبری"
ای که گونهها ضروری است، بهگذاریها و سياستها، برنامهامروزه آگاهی از نقاط قوت و ضعف نواحی، جهت ارائه طرح

تواند معياری مناسب برای تعيين می ...ی وهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی، بهداشتی، آموزشاستفاده از شاخص
 ی پایدار باشدهای موجود در راه رسيدن به توسعهجایگاه نواحی و عاملی مهم در جهت رفع مشکالت و نارسایی

 (.16 :1751ذاکرحقيقی، مسلسل و رحمانی، )
وتحليل ره به شناخت و تجزیه گيری چند معياهای تصميمتحقيق حاضر بر آن است تا در مرحله اول با استفاده از روش

ریزی های همگن برای برنامهها را در گروههای استان اردبيل پرداخته، امکان مطالعه آنهای جغرافيایی دهستانویژگی
های علمی استوار سازد. نتایج حاصل از این تحقيق دهی فضایی مناسب بر پایهآینده و زدودن عدم تعادل و سازمان

زدایی و تخصيص ها در توزیع امکانات و محروميتهای آینده جهت کاهش نابرابریریزیقدامات و برنامهتواند مبنای امی
های ای دهستانهای استان قرار گيرد. در راستای شناخت جایگاه توسعهبهينه منابع مالی و فيزیکی در سطح دهستان

ها و امکانات الزم برای یزی و هدایت پتانسيلرعنوان یکی از مناطق محروم کشور، جهت برنامهاستان اردبيل به
ها اهداف ذیل دنبال شده است. شناخت وضع موجود کاهش نابرابریزدایی و منظور محروميتگذاری بهسرمایه

 ها و درجه توسعههای استان اردبيل به لحاظ برخورداری از شاخص آموزشی توسعه و تعيين همگنی دهستاندهستان
های های استان اردبيل بر اساس روشها، از جمله این اهداف است. بر این اساس، دهستانآن یافتگی و محروميت

مورد و  یبررس 1756سال آموزشی و بر اساس سرشماری  بخششاخص توسعه در  17با استفاده از تحليلی چند معياره و 
 د.باشهای تحقيق به قرار زیر میالؤاند. در همين راستا سرگرفتهارزیابی قرا

یافتگی توسعه های آموزشیهای استان اردبيل از نظر شاخصترین دهستانالف( براساس تکنيک ادغامی کپ لند محروم
 کدامند؟
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های توسعه با استفاده از روش های آموزشیهای استان اردبيل براساس شاخصیافتگی، دهستاناز لحاظ سطح توسعه
 دارند؟مختلف تحليل چند معياره در چه وضعيتی قرار 

یافتگی یا سطوح برخورداری مطالعات زیادی انجام گرفته است که در اینجا به چند مورد از بندی توسعهی سطحدر زمينه
 شود:ها اشاره میآن

های کشور با استفاده از روش تحليل عاملی و های توسعه فرهنگی استان( به تحليل شاخص1702تقوایی و رحمتی )
اند. روش بررسی به دو صورت مندی فضاها و امکانات فرهنگی اقدام کردهها از نظر بهرهاستاننشان دادن سطوح توسعه 

ی کل متغيرها )عمومی( است. نتایج حاصل از پژوهش بيانگر آن است که بين ی تک متغيری )موردی( و مقایسهمقایسه
گيری وجود دارد. در این بين استان تهران مندی از فضاها و امکانات فرهنگی تفاوت چشمهای کشور از نظر بهرهاستان

های ایالم، بوشهر، چهارمحال و بختياری، زنجان، سمنان، سيستان و به عنوان تنها استان بسيار توسعه یافته و استان
اند. نسترن بلوچستان، قزوین، کهکيلویه و بویراحمد، گلستان و هرمزگان به عنوان استان های بسيار محروم شناخته شده

های توسعه یافتگی با استفاده از روش تحليل عاملی های استان گلستان را از نظر شاخص( شهرستان1700فتاحی )و 
های استان با استفاده از آخرین آمار و اند. در این مطالعه برای شناسایی ابعاد توسعه در شهرستانبندی نمودهسطح

شاخص جمعيتی، اقتصادی، صنعت و معدن،  5در قالب شاخص گوناگون  70 تعداد ،1702اطالعات مربوط به سال 
شهرستان، مورد مطالعه قرار گرفته و  11کشاورزی، زیربنایی، آموزشی، فرهنگی، کالبدی، بهداشتی و درمانی و در ميان 

نتایج آن با بهره گيری از مدل تحليل عاملی ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده عدم توزیع هماهنگ 
(، به بررسی و تحليل روند 1756) و همکاران داداش پور باشد.های این استان میامکانات و خدمات در شهرستان

شاخص جمعيتی، بهداشتی،  2های استان آذربایجان غربی با استفاده از های فضایی در شهرستانیافتگی و نابرابریتوسعه
تا  1702های استان دریافتند که طی دوره یافتگی شهرستاناجتماعی، اقتصادی و آموزشی برای سنجش ميزان توسعه

های محروم این های استان آذربایجان غربی کاسته شده و بر تعداد شهرستانیافتگی شهرستاناز ميزان توسعه 1702
ان؛ های شهرستان مریویافتگی در دهستان(، بامطالعه ميزان توسعه1751شده است. کردوانی و شریفی )استان افزوده

مطالعه موردی بخش مرکزی به این نتيجه رسيدند که بخش مرکزی در قالب مطالعه موردی در رتبه نخست در ميان 
 گيرند.های شهرستان مریوان قرار میدیگر بخش

 آشکار و واضح شد آورده مناطق بندیرتبه و یافتگیتوسعه زمينه در که تحقيقاتی سوابق و پيشينه یخالصه به توجه با
 صورت مناطق یافتگیتوسعه ترکيبی و کلی هایشاخص یکسری و توسعه مختلف ابعاد اساس بر هاآن بيشتر که است

 این و اندپرداخته اجتماعی یافتگیتوسعه مثل مناطق یافتگیتوسعه بعدیتک بررسی به اندکی موارد تنها و است پذیرفته
 به مقاله این در کهدرحالی. اندپرداخته باهم هاشهرستان نهایتاً یا و یکدیگر با هااستان بندیسطح و مقایسه به نيز موارد

 هایدهستان یمحدوده در همآن آموزشی جهت از تنها مناطق یافتگیتوسعه بندیسطح و مقایسه و بررسی یمسئله
 معدود جزو مقاله این چون کرد مشاهده بعد آن در نيز را حاضر یمقاله نوآوری توانمی و است شدهپرداخته استان یک

 انواع از استفاده با تفضيلی و عميق ژرفانگر، صورتبه آموزشی یافتگیتوسعه بندیسطح در که است هاییپژوهش
 و روش ادغامی کپ لند جهت (باهم صورتبه مدل چند از استفاده) شاخصه چند و معياره چند گيریتصميم هایمدل

 .تاس شدهاستفاده آن در نواحی بندیسطح
 ایجاد سياسی و دموگرافيکی، اقتصادی، اجتماعی، تاریخی، جغرافيایی  دالیل همچون متعددی دالیل به که هانابرابری

 اهداف بنابراین(. 4: 1712، ثالث منصوری) دارند دنبال به را مناطق و نواحی ميان نامتعادل و ناهمگون رشد، شوندمی
 از یکی. است جامعه افراد بين در ثروت و رفاه توزیع و اجتماعی عدالت ریبرقرا، توسعه و ایمنطقه ریزیبرنامه کلی

 هر جمعيت اکثریت ميان در توسعه هایبرنامه و امکانات عادالنه و مناسب توزیع، سالم و پویا اقتصاد خصایص مهمترین
 (.  10: 1705، زیاری) است کشور یا منطقه و ناحيه
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 کشورها فرهنگ در و داشته کاربرد فرهنگی و سياسی، اجتماعی، اقتصادی مطالعات رد اخير دهۀ چند در آن ابعاد و توسعه
 از مندیبهره در نابرابری کاهش. شودمی مطرح جوانب همۀ از و یکدیگر از جوامع کننده تفکيک عامل یک عنوان به

 رشد بر عالوه توسعه مفهوم. رودمی بشمار توسعه اساسی معيارهای مهمترین از یکی جامعه امکانات و آوردهادست، منابع
 مورد اصل پنج پایدار توسعه در(. 111: 1702، قائدرحمتی و تقوایی)گيردمی بر در نيز را متعادل توزیع، جهات همه در

 جای آموزش در دانش و آگاهی عمده بخش که( 17: 1715، زاده نقی)است دانش و آگاهی هاآن از یکی که است توجه
 هاینابرابری پيامدهای وخامت بدانيم اجتماعی -اقتصادی توسعه ناپذیر تفکيک جزو را آموزش گرا همچنين. گيردمی

 حق مردم که ایبگونه. بود خواهد اقتصادی هاینابرابری اثرات از ناگوارتر بسا چه که کرد خواهيم درک بهتر را آموزشی
 هر همچنين و باشد برخوردار مطلوبی کيفيت از که دانندمی آموزشی از برخورداری مفهوم به را آموزش از برخورداری

 پخشایش نحوه(. 142: 1706،سرخ اسماعيل)باشد داشته مساوی توفيق امکان و فرصت، آموزش پيشرفت لحاظ از کسی
. شودمی روشن همدیگر به نسبت مختلف مناطق در آموزشی مختلف هایشاخص تطبيقی بررسی با خدمات و امکانات
 و امکانات نظر از را هاآن و داده نشان تطبيقی دیدگاه از را جغرافيایی مختلف هایمحدوده وضعيت ندتوانمی هاشاخص
 (.22: 1705،نسترن)بخشند اولویت و کرده بندی رده تنگناها

 بکارگيری و یافتگی توسعه نظر از مناطق بندی درجه، نواحی ميان شکاف و نابرابری ميزان تعيين هایروش از یکی
 پدیده مهم هایمولفه از یکی اجتماعی هایشاخص بررسی. باشدمی آموزشی هایشاخص همچون اجتماعی ایهشاخص
 در گذشته اصولی غير هایستسيا اثر در امکانات بهينه توزیع در تعادل فقدان و نابرابری ایران در. است یافتگی توسعه
، گوناگون عوامل دراثر که بوده مهمی ازمسائل یکی، فضایی لتعاد عدم و هادرسکونتگاه تمرکزگرایی روند و هایابیمکان
 (.56: 1706، دلير زادهحسين)است آمده پدید  سياسی و اجتماعی، ساختارهای بر حاکم جریانات تأثير تحت
 تنرف بين از و توسعه شکاف افزایش، نواحی هایبرابری بردن بين از، ثروت و رفاه، امکانات بهينه توزیع عدم آن نتيجه
 ریزیبرنامه حوزه در اساسی و عمده مباحث از یکی همچنين. است بوده ایناحيه دوگانگی و اجتماعی و اقتصادی عدالت
 پيش اما؛ شود مطرح مناطق یا و هابخش متعادل توسعه قالب در تواندمی که است موزون توسعه مسئله، آمایشی توسعه

 در ایمنطقه هایتفاوت الگوی و ماهيت تا است الزم، ایمنطقه ادلمتع رشد استراتژی هرگونه اجرای برای تالش از
 چارچوب بتوان تا شود شناسایی آموزش کيفيت و عمومی تسهيالت به دسترسی و توسعه خدمات و امکانات توزیع

 ورمح هدف عنوان به، اجتماعی عدالت سياست راستا در. کرد هدایت و ساماندهی را متوازن ایمنطقه گذاری سياست
 هایازشاخص برخوردار ميزان و خدمات توزیع نظرنحوه از مختلف مناطق وضعيت که است الزم، کشور توسعه هایبرنامه

، زیاری)شود گرفته نظر در توسعه آینده برای هانارسایی و کمبودها و شود بررسی زیربنایی و اجتماعی -اقتصادی مختلف
1705 :10.) 
 تعریف باید ابتدا، است توسعه با متضاد که برخورداری عدم یا برخورداری سطح ازنظر هادهستان بندیرتبه و مقایسه برای
 کمی هایشاخص صورتبه که متعددی صفات یندآفر زیرا؛ شود ارائه آن هایهدف و توسعه معنای از روشنی و دقيق
 روندی توسعه. شود ارائه توسعه از تعریفی، است شده سعی ابتدا، درنتيجه. گرددمی مناطق توسعه موجب، شوندمی بيان
: 1701، زیاری)اجتماعی -انسانی نيازهای به گوییپاسخ برای اجتماعی -انسانی هایتوانایی افزایش جهت در فراگير است

 وجه چنينهم و هاآن اصالح و اداری، اجتماعی، نهادی، سياسی ساختار در هاییدگرگونی شامل توسعه چنينهم(. 17
، جهات همه در رشد بر عالوه توسعه اخير رویکردهای اما(؛ 24: 1755، قهاری و مؤمنی)هست نيز مردم عمومی نظرهای

 که پویا روندی را توسعه، رادیکال اقتصاددانان(. 26: 1756، رحمتی و دانشور منصوری)گيرد دربرمی نيز را متعادل توزیع
 از و درآمد عادالنه توزیع آن هدف و شودمی وعشر جامعه یک اقتصادی سياسی حيات در تاریخی خاص مقطع یک از

 (. 157: 1700، غفوری مير و آرانی صادقی)اندکرده تعریف، است عدالتی نا بردن بين
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 درآمد و ملی ناخالص توليد رشد با اغلب که بود اقتصاد رشد تداوم و ایجاد با مترادف، 1750 دهه تا توسعه فراگير معنای
، ماندگی عقب فاصله افزایش، فقر گسترش باعث توسعه درباره نگرش این به مربوط هایتسياس. شدمی سنجيده سرانه

 قرار انتقاد مورد شدت به بعد هایدهه در توسعه مفهوم به نگرشی چنين. شد بيکاری شدید افزایش و شدید عدالتی بی
 و عادالنه توسعه، 1516 دهه اوایل در(. 25: 1556، تودارو) کردند مطرح را توسعه از  جدیدی مفهوم کارشناسان و گرفت
  یافته توسعه کشورهای توسعه انگاره از کورکورانه تقليد به، توسعه برای کشورها که معنی این به شد مطرح خود به متکی

 (.  11: 1705: تقوایی) کردند مطرح را اساسی  نيازهای تأمين رهيافت و مجدد توزیع نظریه کارشناسان و نپردازند
 تمام مشترک وجه و هستند اجتماعی امکانات و خدمات، هاسکونتگاه عادالنه فضایی توزیع به معتقد پردازان ریهنظ اکثر
 هایدیدگاه گفت توانمی. است ایمنطقه و اجتماعی عدالت تأمين و نابرابری و فقر کاهش، فضایی تعادل ایجاد، هاآن

 در که اندداده ارائه را متفاوتی هایروش، نابراری رفع و اینطقهم عدالت هدف به رسيدن برای توسعه زمينه در گوناگون
 اول مرحله. داندمی اجرا قابل  مرحله دو در را موزون و عادالنه توسعه، اول نگرش :شودمی مطرح کلی نگرش دو قالب

، پيرامون محيط به رشد آثار تراوش با دوم مرحله در و گيردمی صورت درمنطقه قطب یک سریع رشد و ناموزون توسعه
 رشد به اعتقادی، دوم نگرش. شد خواهد ایجاد فضایی تعادل و شد خواهد رفع قطب یک رشد از حاصل توازن عدم

 مناطق شدن قطبی از کندمی مطرح سکونتگاهی مراتب سلسله قالب در را اوليه عادالنه توزیع و ندارد اوليه ناموزون
 .بگيرد را تیجمعي تحرکات و تمرکز جلو و کرده جلوگير

 چنين شدن پياده. کنيم تلقی خورده شکست، عملی تجربيات به توجه با را توسعه به اول نگرش باید رسدمی نظر به
 قبيل از زیادی بسيار مشکالت بلکه نشد کشورها این فضایی تعادل باعث تنها نه، سوم جهان کشورهای در تفکراتی

. آورد وجود به را بزرگ شهرهای برای عدیده اجتماعی مشکالت و یروستای شدید هایمهاجرت، شهری تقدم و تسلط
 و منوچهری) یابد دست عادالنه فضایی توسعه اهداف به بتواند بهتر فضایی توسعه به دوم نگرش رسدمی نظر به ولی

  (.10: 1755، شيعه
 فضایی ساختار مبنای بر البته ایهمنطق عادالنه توزیع یعنی توسعه از دوم نگرش پایه بر نيز حاضر مطالعه اساسی تفکر

 و اجتماعی عدالت زمينه در توسعه هایبرنامه اهداف باید مذکور هایدیدگاه با زمان هم مجموع در .است شده بنا متعادل
 بتوانيم تا باشيم داشته بيشتری توجه آموزشی همچون اجتماعی امکانات از برخوردار نظر از هاانسان و مناطق برابری
 .کنيم فراهم مردم تمام برای بلکه، مردم از خاصی قشر برای فقط نه را بهتر زندگی

 شناسي تحقيقروش 

 اردبيل استان موردپژوهش، جغرافيایی محدوده. است تحليلی -توصيفی آن بر حاکم رویکرد و کاربردی پژوهش، این نوع
 هاآمارنامه جداول و ایکتابخانه ادی،اسن هاداده گردآوری روش. باشدمی استان این هایدهستان آن آماری یجامعه و

 هایسالنامه و مسکن و نفوس عمومی سرشماری راه از که است آموزشی شاخص 17 مورد بررسی، هایشاخص. باشدمی
 پردازش قابليت تا شده سازی شاخص آنتروپی روش به خام هایداده جدول نهایتاً. اندشده آوریجمع 1756 سال آماری
 برای همچنين و Excel افزارنرم از هاداده تحليل و تجزیه برای. باشد داشته را معياره چند گيریصميمت هایمدل توسط
 مقاله این در اردبيل استان هایدهستان بندیسطح برای. است گردیده استفاده 16Arc GIS افزارنرم از هانقشه ترسيم
 برای کلی اجماع یک به رسيدن برای نهایت در و است شده گرفته کار به SAW و TOPSIS، VICOR هایروش
ها از کر است که برای طبقه بندی دهستانالزم بذ .است شده برده کار به لند کپ ادغامی تکنيک ها،دهستان بندیرتبه
بندی دسته طبقه 2ای که درجه توسعه یافتگی در ای استفاده شده است بگونهتوسعه یافتگی از مدل تحليل خوشهنظر 
   شد.
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 تحقيق در مورد بررسي هايشاخص
 هستند متغيرهایی گفت توانمی و هستند توسعه سویبه پيشرفت ميزان ارزیابی برای ضروری اجزای از یکی هاشاخص

(. 11 :1701 بيلهارز، و مولدان)دهندمی ما به بررسی حال در سيستم یک خصوصيات روند یا و شرایط درباره اطالعاتی که
 از گسترده سری یک نيازمند علمی تحقيق هر به پرداختن بلکه روستایی، مناطق برخورداری سطوح یارزیاب تنهانه

 گزینش با بنابراین مطلوب؛ نه و است مقدور نه علمی تحقيق هر در هاشاخص تمام نمودن لحاظ اما است؛ هاشاخص
 آورگانی، نوروزی و تقوایی)یافتدست یترواقعی نتایج به توانمی مواقع از بسياری در مناسب شاخص معدودی تعداد

 شده،تبدیل شاخص به متغيرها که است ضروری ها،مکان برخورداری سطح تعيين از قبل وجود این با(. 07 :1700
 ،1756 زیاری،)شود پرداخته برخورداری سطوح تعيين به مدل، ساختار اساس بر و شوند داده قرار هامدل در هاشاخص

 شده تبدیل نسبی مقياس به  و شده شناسایی متغيرها اول مرحله در بيشتر، آیی کار جهت پژوهش این در پس(. 550
 .است گرفته صورت سازی شاخص موجود هاینسبت به توجه با آخر در و است

 هایشاخص اند،گرفته قرار استفاده مورد تحقيق این در برخورداری و یافتگیتوسعه سطح ارزیابی برای که هاییشاخص
 : از اندعبارت که اندگرفته قرار تحليل مورد شاخص 17 ایران در موجود هایداده به توجه با که است آموزشی

 سالن نسبت .7 دهستان جمعيت ازای به ورزشی زمين نسبت .5 نفر 1666 هر ازای به عمومی هایکتابخانه تعداد. 1
 1666 ازای به ابتدایی مدرسه تعداد .2 جمعيت نفر 1666 یازا به روستایی مهد تعداد .4 دهستان جمعيت ازای به ورزشی

 مقطع آموزدانش نفر 1666 هر ازای به پسرانه روزیشبانه راهنمایی مدرسه تعداد .0 ابتدایی مقطع آموز دانش نفر
 مدرسه تعداد .0 راهنمایی مقطع آموزدانش نفر 1666 هر ازای به دخترانه روزیشبانه راهنمایی مدرسه تعداد .1 راهنمایی
 1666 هر ازای به دخترانه راهنمایی مدرسه تعداد .5 راهنمایی مقطع آموزدانش نفر 1666 هر ازای به پسرانه راهنمایی

 .11 راهنمایی مقطع آموزدانش نفر 1666 هر ازای به مختلط راهنمایی مدرسه تعداد .16 راهنمایی مقطع آموزدانش نفر
 ازای به دخترانه نظری دبيرستان تعداد .15 دبيرستان مقطع آموزدانش نفر 1666 هر ازای به پسرانه نظری دبيرستان تعداد

 مقطع آموزدانش نفر 1666 هر ازای به پسرانه کاردانش دبيرستان تعداد .17 دبيرستان مقطع آموزدانش نفر 1666 هر
 در برخورداری و یافتگیتوسعه سطح یارزیاب برای که هاییشاخص به شدهتبدیل خام هایداده (1) دبيرستان. جدول

 دهد.تحقيق مورد استفاده را نشان می
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 شده به شاخصهاي خام تبديل. داده1جدول

X19 X18 X11 X11 X3 X2 X2 X1 X3 X9 X9 X8 X1 دهستان 

 دوجاق 6/6 10/12 6/6 6/6 26/6 15/2 0/52 10/12 10/12 10/12 0/52 0/52 6/6

 غربي 14/55 50/21 14/55 14/55 26/6 6/6 6/6 50/21 50/21 14/55 14/55 14/55 14/55

شرقي ارشق 6/6 6/6 6/6 7/21 26/6 7/21 7/21 14/55 11/00 11/00 7/21 7/21 7/21  

 بالغلو 6/6 11/11 2/00 11/11 10/41 6/6 6/6 11/02 11/11 6/6 2/00 2/00 2/00

6/6 4/00 4/00 4/00 15/21 51/52 5/44 5/ 44  سردابه 6/6 5/44 6/6 5/10 21/55 

 شرقي 16/6 6/6 6/6 76/6 56/6 6/6 6/6 46/6 26/6 16/6 6/6 6/6 6/6

 کلخوران 0/77 00/01 6/6 26/6 07/77 0/77 0/77 26/6 26/6 0/77 6/6 6/6 6/6

ج فوالدلوئ 6/6 6/6 6/6 6/6 16/6 6/6 6/6 16/6 16/6 6/6 6/6 6/6 6/6  

ش فوالدلوئ 10/01 52/6 6/6 0/77 07/77 6/6 6/6 41/01 41/01 6/6 52/6 52/6 10/01  

 هير 6/6 2/00 6/6 57/27 54/15 6/6 6/6 72/55 72/55 2/00 6/6 6/6 6/6

جنوبي قشالق 6/6 6/07 6/6 1/00 76/20 6/07 6/6 6/07 6/07 7/71 6/6 6/07 6/07  

شرقي قشالق 6/15 1/24 6/6 5/71 51/05 6/15 6/15 5/71 1/24 6/6 6/15 1/24 6/6  

 انجيرلو 6/6 6/6 6/6 7/02 05/57 7/02 7/02 7/02 7/02 6/6 7/02 7/02 6/6

تپه گوگ 10/01 55/55 2/20 77/77 22/20 6/6 2/20 77/77 77/77 6/6 55/55 55/55 6/6  

 اصالندوز 1/04 5/04 1/04 7/50 02/21 6/6 6/6 17/11 11/40 0/20 0/20 0/20 4/55

غربي قشالق 6/6 6/6 6/6 6/6 24/41 1/41 6/6 2/00 4/41 6/6 1/41 1/41 1/41  

کند تازه 6/6 17/77 6/6 0/01 40/01 6/6 6/6 50/01 50/01 0/01 17/77 56/6 17/77  

 محمودآباد 6/6 16/6 6/6 16/6 06/6 6/6 6/6 76/6 76/6 76/6 16/6 6/6 16/6

 ساواالن 12/6 42/6 16/6 56/6 56/6 6/6 6/6 46/6 46/6 12/6 76/6 76/6 52/6

شمالي قشالق 7/01 4/05 5/41 4/05 70/12 6/6 1/56 15/50 10/1 1/56 16/04 4/05 5/04  

ج رستم خورش 6/6 11/11 2/20 2/20 07/77 6/6 6/6 55/55 55/55 11/11 2/20 2/20 6/6  

  رستم شخورش 6/6 5/54 6/6 6/6 25/54 6/6 6/6 5/54 5/54 5/54 6/6 6/6 6/6

 پلنگا 14/55 50/21 14/55 14/55 02/11 6/6 6/6 50/21 50/21 50/21 14/55 14/55 14/55

 شال 0/16 4/72 4/72 11/46 10/50 6/6 6/6 4/72 4/72 6/6 6/6 6/6 6/6

 شاهرود 6/6 26/6 6/6 26/6 166/6 6/6 52/6 52/6 52/6 6/6 6/6 6/6 6/6

شرقي خانندبيل 6/6 41/01 4/11 55/11 12/6 4/01 6/6 77/77 77/77 6/6 6/6 6/6 6/6  

غربي خانندبيل 4/11 0/77 6/6 0/77 01/2 6/6 6/6 4/11 4/11 15/2 6/6 6/6 6/6  

 سنجبدشرقي 0/52 0/52 0/52 0/52 12/6 6/6 6/6 10/12 10/12 0/52 6/6 6/6 6/6

 ارجستان 6/6 6/6 6/6 6/6 05/2 6/6 6/6 15/2 15/2 52/6 6/6 6/6 15/2

 سبالن 56/6 56/6 6/6 6/6 166/6 6/6 6/6 6/6 6/6 56/6 56/6 6/6 6/6

گرم آب 6/6 6/6 6/6 15/2 01/2 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6  

 الوارس 14/55 14/55 14/55 6/6 02/11 6/6 6/6 45/00 50/21 14/55 14/55 14/55 6/6

6/6 6/6 6/6 70/40 12/70 12/70 6/6 6/6 55/71 1/05 1/05 70/ 04 آباد زرج 1/05   

 سنجبدجنوبي 7/02 57/0 7/02 7/02 10/55 6/6 6/6 7/02 7/02 1/16 6/6 6/6 6/6

 سنجبدشمالي 6/6 10/25 6/6 11/11 02/15 7/16 6/6 6/6 6/6 1/41 6/6 6/6 6/6

 سنجبدغربي 6/6 50/52 5/07 12/15 10/52 5/07 6/6 1/56 2/50 17/10 5/07 6/6 6/6

شرقي انگوت 1/02 1/02 1/02 1/02 12/57 6/6 6/6 1/02 6/6 1/41 6/6 6/6 6/6  

غربي انگوت 6/6 7/01 1/56 5/46 21/07 1/56 1/56 0/47 0/47 0/5 7/01 7/01 1/56  

برزند پائين 7/77 6/6 6/6 6/6 06/6 7/77 6/6 7/77 7/77 0/01 7/77 7/77 6/6  

 اجارودشمالي 6/6 6/6 6/6 6/6 06/6 6/6 6/6 16/6 16/6 17/77 6/6 6/6 6/6

 اجارودغربي 5/07 5/07 5/07 2/50 02/15 6/6 5/07 16/25 1/56 1/56 2/50 2/50 6/6

 اجارودمرکزئ 1/05 57/0 6/6 6/6 01/24 6/6 6/6 1/05 6/6 1/05 1/05 1/05 1/05
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X19 X18 X11 X11 X3 X2 X2 X1 X3 X9 X9 X8 X1 دهستان 

 اني 6/6 6/6 6/6 6/6 11/51 6/6 6/6 17/04 5/5 5/5 4/22 4/22 6/6

 اجارودشرقي 5/20 5/20 5/20 6/6 00/01 5/20 6/6 2/17 2/17 2/17 1/05 2/17 5/20

 آزادلو 4/11 10/01 6/6 6/6 07/77 4/11 0/74 10/01 56/00 15/2 0/74 0/74 6/6

شمالي ارشق 6/6 15/6 4/6 4/6 50/6 4/6 4/6 10/6 10/6 6/6 15/6 0/6 4/6  

مرکزي ارشق 6/6 1/15 1/15 6/6 22/11 6/6 6/6 2/11 7/44 6/6 6/6 6/6 6/6  

غربي ارشق 6/6 2/00 6/6 6/6 00/01 6/6 6/6 1/50 1/50 1/50 1/0 1/50 6/6  

 صلوات 6/6 2/20 6/6 2/20 15/55 11/11 2/20 11/11 2/20 2/20 6/6 6/6 6/6

 يافت 6/6 6/6 6/6 1/05 01/24 6/6 6/6 1/05 6/6 57/0 1/05 6/6 6/6

 دشت 2/20 6/6 2/20 11/10 166/6 2/20 6/6 44/44 70/05 51/10 55/55 11/11 2/20

 شعبان 6/6 6/6 6/6 6/6 17/05 6/6 6/6 51/2 51/2 5/07 2/50 5/07 6/6

شرقي مشگين 4/6 0/6 4/6 54/6 04/6 4/6 6/6 50/6 50/6 6/6 4/6 4/6 4/6  

غربي مشگين 6/6 17/15 0/56 71/7 12/00 6/6 6/6 44/07 44/07 16/74 16/74 16/74 7/42  

6/6 56/6 65 سوقره 76/6 16/6 16/6 6/6 06/6 6/6 6/6 76/6 76/6 6/6 6/  

 الهرود 6/6 10/01 0/77 52/6 00/01 6/6 6/6 52/6 10/01 10/01 10/01 10/01 6/6

6/6 11/12 00٫2  نقدي 6/6 11/12 6/6 11/12 25/54 6/6 6/6 11/02 11/02 6/6 

 عنبران 6/6 6/6 6/6 6/6 166/6 6/6 6/6 77/77 77/77 6/6 6/6 6/6 6/6

 ميناباد 6/6 6/6 6/6 52/6 166/6 6/6 6/6 26/6 52/6 6/6 6/6 6/6 6/6

آباددولت 12/70 40/12 1/05 40/12 55/71 6/6 6/6 76/10 12/70 6/6 1/05 1/05 1/05  

 گرده 6/6 51/47 6/6 6/6 72/11 6/6 6/6 1/14 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6

شمالي ويلكيج 6/6 15/2 4/10 5/25 21/14 6/6 6/6 14/55 5/25 6/6 5/25 4/10 4/10  

جنوبي ويلكيج 6/6 6/6 6/6 6/6 166/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6  

مرکزي ويلكيج 2/6 72/6 2/6 12/6 52/6 6/6 6/6 76/6 46/6 2/6 2/6 16/6 2/6  

 مهماندوست 6/6 0/16 6/6 6/6 06/01 6/6 6/6 4/72 4/72 4/72 4/72 4/72 6/6

شرقي يورتچي 6/6 7/02 6/6 6/6 21/05 6/6 6/6 6/6 6/6 1/05 6/6 6/6 6/6  

غربي يورتچي 6/6 16/6 2/6 2/6 56/6 6/6 6/6 2/6 2/6 16/6 6/6 6/6 6/6  

 دورسونخواجه 6/6 11/11 2/22 11/11 54/44 2/22 6/6 2/22 2/2 10/01 6/6 6/6 6/6

ق رضاقلي 6/6 12/70 6/6 6/6 55/71 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6  

 1754نگارندگان،  مطالعاتمنبع: 

 هاي تحقيقتكنيک
 از گيریبهره ميان این در که است شدهاستفاده بندیاولویت و سنجش برای متفاوتی هایمدل و هاروش از تاکنون
 با تعامل در را گيريمتصم تواندمی معياره چند گيریتصميم هایمدل. است بيشتری اهميت دارای معياره، چند هایروش

 هایتکنيک از وسيعی طيف شامل (MCDM) معياره چند گيریتصميم هایروش. رساند یاری مسائل پيچيدگی
 ،TOPSIS هایتکنيک. گيردمی قرار مورداستفاده آن مختلف هایروش مطالعه، اهداف به بسته که است ریاضی

VICOR و SAW خانواده اعضای از یکی عنوانبه MCDM گوناگون علوم در مختلف مفاهيم بندیرتبه در امروزه 
 آن اجرایی مشکالت عدم نيز و شفاف و ریاضی منطق توانمی را آن دليل ترینمهم که است یافته ایویژه جایگاه
 با داده تبادل و برگشت و در رفت تعدیالتی نيازمند که زوجی مقایسه عدم دليل به هامدل این از استفاده. دانست

 و روایی به منجر شانون آنتروپی مانند خانواده این هایتکنيک از دیگر یکی با ترکيب در تواندمی است، تخصصانم
 محاسبات یا آوریجمع در خطا مشمول آمارگيری فرآیند کمی، معيارهای ارزیابی در این، بر عالوه. گردد تحقيقات پایایی
 توسط زبانی هایواژه صورتبه اغلب که نيز کيفی معيارهای رزیابیا در. هستيم مواجه قطعيت عدم با همواره که است
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 با(. 17 :1700 همکاران، و پورطاهری)هاستآن نامعلوم و مبهم دانش بر مشتمل هاقضاوت شود،می بيان گيران تصميم
 برای متفاوتی اهميت از که دارند قرار معيارهایی با ارتباط در نوعاً معياره چند گيریتصميم هایروش اینکه به توجه

 با مورد این. باشد داشته وجود اطالعاتی معيارها نسبی اهميت با رابطه در که است الزم لذا برخوردارند، گيرانتصميم
 هایاولویت درک در کليدی اقدام یک عنوانبه هاوزن استخراج. بود خواهد حصول قابل معيار هر برای وزن تعيين

 پژوهش این در شدهاستفاده هایمدل خالصه طوربه (5) جدول در(. 152 :1702 اصغرپور،)یدآمی حساب به گيرانتصميم
 .است شده آورده

 هادر تحقيق و شرح مختصر آن شده استفادههاي . مدل8جدول 

 هامراحل کار و فرمول نام مدل و تشريح آن

های معمول برای تعيين وزن یا یکی از روش آنتروپي شانون:

ها است. ایده اصلی این روش آن است که هر يت شاخصميزان اهم
چه پراکندگی در مقادیر یک شاخص بيشتر باشد، آن شاخص از 

 (.550 :5665، 1جانيک و رجيانی) استاهميت بيشتری برخوردار 

)ین آنتروپی هر شاخص5 .5 تعيين  .1 ) 

 ((شاخصتعيين عدم اطمينان یا درجه انحراف هر  .7

 (تعين وزن هر شاخص) .4

برای شاخص   را jقبل وزن ذهنی مشخص مثل گيرنده ازاگر تصميم .2

 شده برابر است با:درنظرگرفته باشد، وزن تعدیل

گيری چندمعياره برای يمتصمیک روش  عنوانبه  مدل ويكور:

ه با معيارهای نامتناسب گيری گسستيمتصممسئله  حل یک
يری مختلف( و متعارض توسعه به وجود آمده گاندازه)واحدهای 

 (.1700 کالنتری،) است

 .7گيری يمتصمنرمال کردن ماتریس  .5گيری تشکيل ماتریس تصميم. 1
ترین ارزش یينپاتعيين مقادیر باالترین و  .4یس نرمال ماترکردن  داروزن

 (R) یتینارضاو شاخص  (s) يتمطلوبين شاخص تعي .2ماتریس نرمال وزنی  
 .بندی نهاییو رتبه Qمحاسبه مقدار .0

باشد. گيری چند معياره میهای تصميمیکی از روش مدل ساو:

 شده است. دریون ارائه هوانگ و توسط 1501سال  این روش در
شود، دار نيز شناخته میاین روش که با نام روش ترکيب خطی وزن

استفاده از ضرایب  قياس کردن ماتریس تصميم، باپس از بی م
آمده دستدار بهوزنی معيارها، ماتریس تصميم بی مقياس شده وزن

)عطایی:  شودگزینه محاسبه می و با توجه به این ماتریس، امتياز هر
1705 :01.) 

 تشکيل ماتریس تصميم. 1
 بی مقياس کردن ماتریس تصميم. 5

 تعيين وزن بردار معيارها. 7
 ی برترانتخاب گزینه. 4

 

گيری چند شاخصه، یک روش تصميم عنوانبه  مدل تاپسيس:

گردد. این بندی محسوب مییتاولوروشی ساده ولی کارآمد در 
به کتاب  ارجاعبا  "چن و هوانگ"توسط  1555روش در سال 

 ،5است )سرافيم و جوو شدهمطرح 1501هوانگ و یون در سال 
5664 :45.) 

گيری موجود به تبدیل ماتریس تصميم .5گيری يمتصمماتریس ایجاد  .1
مشخص نمودن  .4ياس وزنی مق یبایجاد ماتریس  .7 "فاقد مقياس" یسماتر
 آل منفییدهایدئال مثبت و ا حلراه

آل یدها حلراه به ینسبمحاسبه نزدیکی  .0ها به دست آوردن اندازه فاصله .2
 .هابندی گزینهرتبه .1

 1754ای نگارندگان، مطالعات کتابخانه منبع:   

  محدوده مورد مطالعه
 75, 45 تا 4271 جغرافيایی مختصات بين کيلومترمربع، 11527 بر بالغ مساحتی با ایران فالت شمال در اردبيل استان
 1756 سال سرشماری برطبق که است شدهواقع گرینویچ النهارنصف از شرقی طول 41, 7 تا 40, 22 و شمالی عرض
 2/505 طول در استان این از شهرستان چهار. (1شکل باشد )می دهستان 05 و شهر 54 بخش، 51 شهرستان، 16شامل 

                                                 
1. Janice, M. and  Reggiani 

2. Serafim, and Gwo 
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 ازلحاظ. دارند جریان بالهارود و ارس رودهای آن کيلومتر 125 در که باشندمی عرضهم آذربایجان جمهوری با کيلومتر
 خلخال و اردبيل شهر،مشکين آباد،پارس هایشهرستان با مشترک مرز رکيلومت 754 با شرقی آذربایجان استان جواری،هم
 مرز کيلومتر 112 داشتن با گيالن استان است، جوارهم زنجان استان با خود جنوب در اردبيل استان دارد، قرار اول رتبه در

 (.1756 اردبيل، استان آماری سالنامهباشد)می اردبيل استان شرقی یخلخال، همسایه و اردبيل هایشهرستان با مشترک
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  موقعيت جغرافيايي محدوده مورد مطالعه. 1شكل 

 و بحث هايافته
 یافتگی توسعه سطح سنجش هایروش از گيریبهره با و موردمطالعه آموزشی شاخص قالب در معيار زیر 17 از استفاده با

 اردبيل استان هایدهستان از یک هر یرتبه و گییافتتوسعه درجه (SAW و TOPSIS ،VICOR) مورد بررسی
 یرتبه روش هر از آمدهدستبه یافتگیتوسعه ضرایب اساس بر دهندمی نشان 7 جدول که طورهمان. گردید تعيين

گوگ تپه و ساواالن بوده و در دو  SAWمدل  در اول و دوم هایرتبه کهطوریبه. است نوسان در و متفاوت هادهستان
و آبگرم به ترتيب  جنوبی ویلکيج هایدهستان)اندکه نتایج مشابهی را به دست آورده VICOR و TOPSISدیگر  مدل

 مدل ای که درگونههر سه مدل با هم متفاوت است. به است. در نهایت، در رتبه آخر نيز نتایج متفاوت در رتبه اول و دوم(
TOPSIS  دهستان دوجاق، در مدلVICOR لو و در مدل دهستان آزادSAW با ویلکيج جنوبی قرار دارند. دهستان 

 گيریتصميم هایروش ازجمله یافتگیتوسعه هایمدل از استفاده که رسيممی نتيجه این به پژوهش هاییافته به نگاهی
رکدام از ی هرتبه (4)تا  (5)های و در شکل  (7) آورند. در جدولمی بار به را متفاوتی نتایج (MCDM) معياره چند

  ای ارائه شده است.ها بر اساس تحليل خوشههای به کار گرفته شده و درجه توسعه یافتگی آنها با توجه به مدلدهستان
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 گانه تحقيقهاي سهمدل با يافتگيتوسعه ضرايب اساس بر هادهستان بندي رتبه .9 جدول

 SAW دهستان VICOR دهستان TOPSIS دهستان رتبه

جنوبی ویلکيج 1  0/565 گوگ تپه 6 ویلکيج جنوبی 0/50 

 0/105 ساواالن 0/610 آب گرم 0/005 آب گرم 5

 0/101 دوجاق 0/650 یورتچی شرقی 0/041 یورتچی شرقی 7

 0/101 غربی 0/671 رضا قلی قشالقی 0/057 فوالدلوئ جنوبی 4

 0/122 تازه کند 0/670 ميناباد 0/060 ميناباد 2

 0/121 پلنگا 0/640 فوالدلوئ جنوبی 0/150 خورش رستم شمالی 0

 0/140 کلخوران 0/645 خورش رستم شمالی 0/124 ارشق مرکزی 1

 0/142 فوالدلوئ شمالی 0/600 عنبران 0/121 ارشق غربی 0

 0/145 دشت 0/605 شرقی 0/141 عنبران 5

 0/170 قشالق شمالی 0/605 هير 0/175 یورتچی غربی 16

/0 رضا قلی قشالق 11 701  0/151 شاهرود 0/600 ارشق غربی 

آباددولت 0/605 گرده 0/152 شرقی 15  0/151 

سوقره 0/65 آنی 0/154 آنی 17  0/155 

 0/155 الهرود 0/161 خانندبيل شرقی 0/117 هير 14

 0/112 مشگين غربی 0/162 اجارودشمالی 0/000 انگوت شرقی 12

 0/161 الوارس 0/160 خانندبيل غربی 0/000 ویلکيج مرکزی 10

 0/161 مشگين شرقی 0/114 انگوت شرقی 0/025 خانندبيل شرقی 11

 0/161 خانندبيل شرقی 0/154 یافت 0/044 خورش رستم جنوبی 10

 0/651 ارشق شرقی 0/174 ارجستان 0/070 مهماندوست 15

 0/655 ویلکيج مرکزی 0/170 ویلکيج مرکزی 0/071 خانندبيل غربی 56

رشق مرکزیا 0/077 یافت 51  0/655 محمودآباد 0/175 

 0/65 زرج آباد 0/14 قشالق غربی 0/071 اجارودشمالی 55

 0/605 اجارودمرکزئ 0/141 سنجبدشمالی 0/015 سنجبدشرقی 57

 0/605 آزادلو 0/141 مهماندوست 0/015 بالغلو 54

 0/602 ویلکيج شمالی 0/147 محمودآباد 0/011 الوارس 52

رتچی غربییو 0/060 سردابه 50  0/601 ارشق شمالی 0/142 

 0/601 سردابه 0/125 دورسونخواجه 0/061 مشگين غربی 51

 0/611 شرقی 0/105 بالغلو 0/250 محمودآباد 50

 0/611 نقدی 0/100 دشت 0/257 شعبان 55

 0/617 ارجستان 0/157 سردابه 0/205 گرده 76

 0/611 سبالن 0/154 شعبان 0/210 دشت 71

خواجهدورسون 75  0/61 صلوات 0/154 قشالق جنوبی 0/212 

 0/605 سنجبدغربی 0/150 سنجبدشرقی 0/212 ویلکيج شمالی 77

 0/600 اصالندوز 0/562 اصالندوز 0/21 اصالندوز 74

 0/601 بالغلو 0/51 الوارس 0/21 قشالق غربی 72

 0/601 جنوبی خورش رستم 0/517 سبالن 0/200 الهرود 70

 0/601 اجارودغربی 0/510 خورش رستم ج 0/200 پلنگا 71

 0/621 سنجبدشرقی 0/510 سنجبدغربی 0/205 سنجبدشمالی 70

 0/622 دورسونخواجه 0/515 مشگين غربی 0/201 فوالدلوئ شمالی 75
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 SAW دهستان VICOR دهستان TOPSIS دهستان رتبه

 0/624 هير 0/551 فوالدلوئ شمالی 0/220 نقدی 46

 0/624 یافت 0/552 ویلکيج شمالی 0/224 سنجبدغربی 41

بیسنجبدجنو 45  0/627 انگوت غربی 0/577 مشگين شرقی 0/227 

 0/625 سنجبدجنوبی 0/570 اجارودشرقی 0/221 اجارودشرقی 47

 0/621 اجارودشرقی 0/541 پلنگا 0/245 مشگين شرقی 44

 0/621 گرده 0/522 نقدی 0/240 سبالن 42

 0/62 شال 0/504 تازه کند 0/242 قشالق جنوبی 40

برزندپائين  0/247 ارجستان 41  0/640 انجيرلو 0/502 

 0/640 سنجبدشمالی 0/500 غربی 0/245 زرج آباد 40

آباددولت 45  0/640 پائين برزند 0/501 ساواالن 0/245 

 0/640 ميناباد 0/767 شال 0/241 کلخوران 26

آباددولت 0/275 قشالق شرقی 21  0/644 قشالق شرقی 0/71 

/0 سنجبدجنوبی 0/271 اجارودغربی 25 175  0/641 خانندبيل غربی 

 0/64 مهماندوست 0/77 الهرود 0/271 ساواالن 27

 0/670 یورتچی غربی 0/720 زرج آباد 0/272 تازه کند 24

 0/670 شعبان 0/707 قشالق شمالی 0/274 گوگ تپه 22

 0/671 آنی 0/700 کلخوران 0/277 شال 20

 0/670 اجارودشمالی 0/701 قشالق شرقی 0/250 پائين برزند 21

 0/670 قشالق جنوبی 0/467 قره سو 0/215 قره سو 20

 0/671 عنبران 0/45 انگوت غربی 0/214 قشالق شمالی 25

 0/67 قشالق غربی 0/45 گوگ تپه 0/21 انجيرلو 06

 0/655 انگوت شرقی 0/215 اجارودمرکزئ 0/267 آزادلو 01

 0/651 یورتچی شرقی 0/255 اجارودغربی 0/267 شاهرود 05

 0/651 ارشق غربی 0/017 شاهرود 0/265 صلوات 07

 0/654 خورش رستم شمالی 0/155 انجيرلو 0/261 ارشق شمالی 04

 0/654 رضا قلی قشالقی 0/007 ارشق شرقی 0/2 غربی 02

 0/657 ارشق مرکزی 0/005 دوجاق 0/2 ارشق شرقی 00

 0/657 آب گرم 0/572 ارشق شمالی 0/2 انگوت غربی 01

دمرکزئاجارو 00  0/655 فوالدلوئ جنوبی 0/551 صلوات 0/407 

 0/612 ویلکيج جنوبی 1 آزادلو 0/417 دوجاق 05
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  اردبيل استان هايدهستان بنديسطح .9 شكل                اردبيل استان هايدهستان بنديسطح .8 شكل         

 TOPSIS روش به                                                            VICOR به روش                          

 

                     
  SAW روش به اردبيل استان هايدهستان بنديسطح .9شكل          
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تر دستيابی به نتيجه دقيق یکدیگر و با هاروش نتایج تردقيق یمقایسه و بررسی منظوربه آمده ودستبا توجه به نتایج به
 بررسی این در نمود که استفاده لندکپ روش و برداری روش ها،رتبه ميانگين روش مانند ادغامی هایروش از توانمی

ها را برای هر معيار لند، تعداد بردها و تعداد باختتکنيک کپ شده است. گرفته بهره لندکپ تکنيک از اجماع برای
ی، یک معيار بر معيار دیگر با اکثریت آرا ارجح شناخته شد آن را که چنانچه در مقایسه زوج صورتنیبدکند. مشخص می

)باخت(  Xمساوی بود، با  باهمی اکثریت وجود نداشت و یا آرا رأدهند و اگر در این مقایسه، )برد( نشان می Mبا 
ست. در ادامه ارجحيت ستون بر سطر ا منزلهبه Xارجحيت سطر بر ستون و  منزلهبه Mشوند. در این روش،کدگذاری می

جدول ) گرددبرای هر معيار مشخص می ∑((Rها و نيز هر ستون تعداد باخت  ∑((Cهر سطر، تعداد بردها کردنجمعبا 
محاسبه  ∑((Cبردها  تعداداز  ∑((Rها کردن تعداد باخت باکم دهدیملند به هر گزینه امتيازی که کپ تینها در(. 4

کاپلند نشان داده شده است. در این راستا برای نشان  روش به اردبيل استان ایهدهستان بندیسطح 2شکل  در شود.می
  ای استفاده شده است.   دادن درجه توسعه یافتگی از تحليل خوشه

 

 
  کاپلند روش به اردبيل استان هايدهستان بنديسطح .3شكل 
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 لند کپ روش به آموزشي بخش در اردبيل استان هايدهستان نهايي بنديسطح .9 جدول

 وضعيت کپ لند دهستان رتبه وضعيت کپ لند دهستان رتبه

 00 ویلکيج جنوبی 1

 توسعه یافته

  -5 سنجبدشمالی 72

  -4 پلنگا 71 00 آب گرم 5

  -4 فوالدلوئ شمالی 71 05 یورتچی شرقی 7

  -4 ارجستان 71 05 فوالدلوئ جنوبی 7

 درحال توسعه -17 نقدی 46 05 ميناباد 7

  -14 مشگين شرقی 41 20 خورش رستم شمالی 0

  -12 الهرود 45 20 عنبران 0

  -11 سنجبدغربی 47 27 شرقی 0

  -11 سبالن 47 26 ارشق غربی 5

 -51 ساواالن 42 26 رضا قلی قشالق 5
 

 40 هير 11

 نسبتا توسعه یافته

 -54 سنجبدجنوبی 40

  -54 اجارودشرقی 40 44 آنی 15

  -54 قشالق جنوبی 40 44 يل شرقیخانندب 15

  -51 آباددولت 45 75 ویلکيج مرکزی 14

 نسبتا محروم -55 تازه کند 26 71 انگوت شرقی 12

  -71 غربی 21 70 خانندبيل غربی 10

  -74 کلخوران 25 74 یافت 11

  -72 زرج آباد 27 76 اجارودشمالی 10

  -46 گوگ تپه 24 55 یورتچی غربی 15

  -45 شال 22 51 ارشق مرکزی 56

  -44 قشالق شرقی 20 54 مهماندوست 51

 -44 پائين برزند 20 54 گرده 51
 

 57 بالغلو 57

 درحال توسعه

 -42 اجارودغربی 20

  -42 قشالق شمالی 20 55 الوارس 54

  -45 قره سو 06 55 محمودآباد 52

  -27 شاهرود 01 56 سردابه 50

 محروم -21 انجيرلو 05 10 جنوبی خورش رستم 51

  -21 ارشق شرقی 05 12 مشگين غربی 50

  -06 آزادلو 04 15 سنجبدشرقی 55

  -02 صلوات 02 1 دشت 76

  -02 ارشق شمالی 02 0 شعبان 71

  -02 انگوت غربی 02 4 دورسونخواجه 75

  -00 اجارودمرکزئ 00 7 ویلکيج شمالی 77

  -01 دوجاق 05 1 اصالندوز 74

     -5 قشالق غربی 72

   
 

 

  گيرييجهنت
المللی در ابعاد مختلف اجتماعی، ای و حتی بينامروزه برای بررسی سطوح مختلف توسعه در سطح محلی، منطقه

ر تها و ابزارهای مختلفی ابداع شده است تا از این طریق نواحی مختلف از لحاظ توسعه دقيقاقتصادی و فرهنگی، تکنيک
 شناسایی از پس مقاله این در منظور تر اقدام شود. بدینگيری قاطعبندی شود و برای تصميم سازی و تصميمرتبه

       شانون آنتروپی روش از استفاده با اردبيل استان دهستان 05 سطح در آموزشی شاخص 71 تعداد مؤثر، معيارهای
 و یافتگیتوسعه ميزان تا گرفت قرار موردبررسی CDM)(M معياره چند گيریتصميم هایروش سپس شد، دهیوزن
 توسعه درجه مبنای بر هادهستان بندیرتبه از آمدهدستبه نتایج. گردد مشخص بخش این در دهستان هر بندیرتبه



 1931بهار و تابستان ، 1،  شماره اول دوره،  مهندسي جغرافيايي سرزمين                                                                                                                                           22

اول  یهارتبه در کهطوریبه است، تا حدودی متفاوت هادهستان یرتبه هاروش از هرکدام در که دهدمی نشان یافتگی،
دهستان ویلکيج جنوبی  saw و دوم مدل های تاپسيس و ویکور دهستان ویلکيج جنوبی و آبگرم )در حالی که در مدل

 های گوگ تپه و ساواالن نتایجدهستان sawقرار گرفته است( و در مدل  01( و آبگرم در رتبه 05در رتبه آخر )رتبه 
 تکنيک مشکل این رفع برای. دارد وجود هادهستان ميان زیادی نسبتاً فاختال هارتبه سایر اند. درکرده کسب را مشابهی
 رعایت کمی هایمدل کاربرد در که کرد اذعان باید کلی بندیجمع یک در اما گرفت؛ قرار مورداستفاده لندکپ ادغامی
 جامعه یک موجود تواقعيا ینماینده تواندنمی کمی مدل چند یا یک از استفاده صرف و داشته ضرورت احتياط جانب
 موجود وضع از دقيق تحليل یارائه در کمی هایروش ضعف ازجمله عامل چندین از ناشی توانمی را امر این. باشد

 هایمدل در متغيرها تعداد کاهش به الزام نهایتاً و کيفی امور همه کردن کمی امکان عدم ها،آن رفتار و انسانی اجتماعات
 یندآفر تسهيل برای صرفاً توانندمی کمی هایروش و هامدل مناسب، یاستفاده صورت در همهاین با. دانست کمی

 مطرح مسائل یاوليه شناخت در ریزانبرنامه برای اتکایی قابل نقاط عنوانبه و گيریتصميم به کمک و ریزیبرنامه
 و ضروری امر انسانی اجتماعات ریرفتا جغرافيای هایواقعيت درک برای ميدانی مطالعات انجام حالدرعين. باشند
های توان گامها میها و نقاط قوت و ضعف آموزشی دهستاناست و حال اینکه با آگاهی و شناخت پتانسيل آوریالزام

ها و استعدادهای مناطق محروم در گذاری در پتانسيلها برداشت و با سرمایهاساسی در رشد و شکوفایی این دهستان
 این کاستی ها اقدامات مفيدی انجام داد.جهت مرتفع ساختن 
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