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    آموزشکیفیت و سطح روستا بر  یطیو مح یمکان های مؤلفه تأثیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهاره نصر زنجانی*، زهره ترابی**، هومن ثبوتی***

 

  

 

 

 10/08/1399                                                                                                         تاریخ دریافت مقاله:                                         

 22/10/1399                                       تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                                           

 چکيده  
عنوان يکی از ارکان اصلی  در ميان مسائل مرتبط با توسعه کشور، آموزش از اصول بنيادی و درخت توسعه است و نظام آموزشی جامعه به

 20شوور بوا جمعيوت    های روستايی در سطح ک شود و سکونتگاه شدن اين هدف و رسيدن جوامع به عدالت اجتماعی محسوب می محقق
آيند و آموزش صحيح اين قشر از اهميت زيادی برخوردار است. سوطح اوايين    حساب می ميليونی از ارکان اصلی توليد و نيروی انسانی به

های جنوبی، جنوب شورقی و مورزی کشوور و وجوود مشوک ت       خصوص در استان دسترسی به خدمات آموزشی در روستاهای کشور به
کنود. نيواز بوه     و مديريت ويژه در زمينه افزايش سطح و کيفيت آموزش برای تمامی روستاهای کشور را ايجواب موی  متفاوت لزوم نگرش 

حساب آيد. هدف اصلی اين  روی نظام آموزش کشور به های اصلی ايش های محلی و توسعه آن در مناطق روستايی بايد از چالش آموزش
های اثرگذار بر ارتقای کيفيت  ها و شاخص های کشور و بررسی و تحليل مؤلفه ی استانبررسی سطح سواد و آموزش ساکنين روستاي ،مقاله

هوای   بندی معيارهوا و شواخص   منظور بررسی و دسته تحليلی است و به -آموزش در سطح روستاهای کشور است. روش تحقيق، توصيفی
است. در اين مطالعوات تعوداد     شده  استفاده MicMacر افزا و نرم AHPدهی  اثرگذار بر کيفيت آموزش در روستاهای کشور از روش وزن

 طي(، محEp) یآموزش یها برنامه یارهايمعاست و شامل  ای استخراج شده شاخص در معيارهای آموزش که از طريق مطالعات کتابخانه 29
(، Se) یو نهاد یاجتماع طيمح شامل یطيمح و معيارهای( Teها ) ( و معلمSs) ی(، خدمات اجتماعRe) قي(، تحقLe) یريادگيآموزش و 

افوزار   و ميزان اايوداری سيسوتم در نورم    08/0برابر با است. ميزان ناسازگاری مدل  (NE) یو کالبد یعيطب طي( و محEc) یاقتصاد طيمح
MicMac اثرگذاری بيشتر نتايج نشان از  است. شده بودن مشارکت انجام  اعتماد بودن و قابل دهنده مناسب درصد است که نشان 96با  برابر

حاضر شرايط اقتصوادی، اشوتلال و کيفيوت     مؤلفه محيطی نسبت به معيارهای عمومی و عام آموزش بر ميزان کيفيت آموزش است. درحال
های مرکزی، جنوبی و مرزی کشور در شرايط نامناسبی قرار دارد که از اصول موؤثر بور کيفيوت آمووزش      زندگی ساکنين روستاهای استان

 آيد. حساب می ايی و ارتقای سطح سواد بهساکنين روست
 

 .سطح سواد های محيطی و مکانی، آموزش، روستا، مؤلفه: کلمات کلیدی
 
 دانشجوی دکترا، گروه معماری، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اس می، زنجان، ايران. *

  zohreh.torabi@iauz.ac.ir. ** استاديار، گروه معماری، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اس می، زنجان، ايران
  .*** استاديار، گروه معماری، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اس می، زنجان، ايران

مطالعوه   -تنی بر مکوان ی آموزش مب ی معماری بر اايه تحليل مدل آموزشی معماری و انطباق آن با آتليه»با عنوان  یمقاله از رساله دکتر نيا
ی دکتر زهره تراب يیبا راهنما زنجانواحد  یاست که در دانشگاه آزاد اس م گرفته شده «مدارس معماری شاخص داخلی و خارجی: یمورد

 است. شده نجاما و مشاوره دکتر هومن ثبوتی
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 مقدمه   
ای برای توسوعه، عو وه بور     عنوان وسيله ولو به انسان،

درآمد مناسب، نيازمنود دسترسوی بوه سوطح مناسوبی از      
خدمات ازشکی، تلذيه مناسب، آب آشواميدنی سوالم و   

: 1393م و صنعت، باشد )دانشگاه عل آموزش مناسب می
(. انسوووان موجوووودی ايسيوووده اسوووت کوووه دارای  19

های مادی، روحی و معنوی گوناگون و متفاوت  انگيزش
( و دارای نيازهووای 74: 1387عطووا،  باشوود )لطوو   مووی

 فرهنگوووی-، اجتمووواعی(86: 1998، 1)ايووووان محيطوووی
( 79: 1389و زيسووتی )نمازيووان،   (1958، 2)ويليووام 

 3نيازهوای آبراهوام موازلو   متعددی است. براساس نظريه 
( نيازهوووای انسوووان از نيازهوووای فيزيولوووو يکی 1970)

شوود و بوا ارتقوای     )گرسنگی، تشنگی و ...( شروع موی 
نيازهووا بووه نيازهووای ايمنووی، نيازهووای تعلووق و محبووت، 

نف ، نيازهای شوناختی و فهميودن بورای     نيازهای عزت
 1رسود. در تصووير شوماره     رسيدن به خودشکوفايی می

 (.44: 1383است )نوذری،  شده  ازهای مازلو ارائههرم ني

 

 

 

 

 

 

 
در ميان مباحث توسعه در کشور، آمووزش را بايود از   

مثابوه ريشوه درخوت توسوعه، عنووان       اصول بنيادی و به
نمووود. آموووزش در سووطح و اشووکال مختلوو  )رسوومی، 

خصوووص در  غيررسوومی و ...(، از بنيادهووای توسووعه بووه

آيد. درواقع برای دسوتيابی   حساب می همناطق روستايی ب
 هوای   کوردن زمينوه   ای اويا و ايشورفته، فوراهم   به جامعه

 

مناسب و مطلوب برای مردموان آن جامعوه از ابزارهوای    
(. در طول 153: 1388باشد )قنبری و برقی،  ضروری می

سوابقه بوه   قرن گذشته، جامعه مدنی ايران نيوازی بوی   نيم
اسوت. درنتيجوه    آورده گسترش آموزش عمومی را اديد

ها  مدارس بسياری در سراسر کشور بنا گرديده که در آن
استانداردهای فنی، م حظات محيطی و هويت معمواری  

تور از  است. مهوم  ترين سطح ممکن ملحوظ شده در نازل
آموده فاقود    همه، فضايی که در درون اين مدارس اديده

ربيت کننده در تعليم و تهر گونه نقش سازنده و حمايت
کودکان و نوجوانان است. براساس سرشماری نفووس و  

نور  سوواد در    1395مسکن مرکز آمار ايوران در سوال   
 درصود   6/87های شهری و روستايی برابر بوا   سکونتگاه

 

که اين نر  در روستاهای کشوور برابور بوا     است درحالی
درصوود اسووت کووه نشووان از فاصووله سووطح سووواد  5/78

ميوانگين کول کشوور و عودم     های روستايی از  سکونتگاه
هووای  برخووورداری متوووازن از امکانووات و زيرسوواخت  

آموزشووی اسووت. روسووتاهای ايووران بووه د يوول مختلوو  
محيطی و انسوانی در زمينوه آمووزش شورايط خواص و      

درصوودی  26بووه جمعيووت  توجووه متفوواوتی دارنوود و بووا
 کشور، از ارکان اصلی توليد  شينان از کل جمعيتنروستا

 

آيند. نيروی  حساب می و کشاورزی به در بخش دامداری
منظوور افوزايش کوارايی     ديده و باسواد به انسانی آموزش

ها برای دستيابی به توسعه  ترين اولويت روستائيان از مهم
(. مدارس از 154: 1388روستايی است )قنبری و برقی، 

منزله قلب  نظر نقش و کارکرد در جامعه روستايی بايد به
دد و مدرسوين آن، عضوو گوروه    گراين جامعه محسوب 

بوا  . (2000، 4های توسعه در روستا باشوند )اودن  فعاليت
ها و عوامل توسعه  درک و شناخت صحيح از زيرساخت

ريزی مناسبی  از درون و مداوم، ضروری است که برنامه

 هرم نیازهای مازلو. 1ت

 هانيازهای فيزيولو يک: گرسنگی و تشنگی و مانند اين

 اس امنيت کردن و دور از خطر بودننيازهای ايمنی: احس

 شدن و تعلق داشتننيازهای تعلق و محبت: به ديگران ايوستن، اذيرفته

 نف : اجرا و دستيابی، نشاندادن کفايت در کارهامورد تأييد نيازهای عزت
 شدنو شناخت ديگران واقع

 نيازهای شناختی دانستن، فهميدن

 خودشکوفايی
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برای گسترش کمی و کيفی عوامول موؤثر بور تربيوت و     
آموزش نيوروی انسوانی در سوطح روسوتاهای کشوور و      

هوای محيطوی و مکوانی آن در راسوتای      نطبق با ويژگیم
هوا   وری آن بهبود شرايط شللی روستائيان و افوزايش بهوره  

 (.249: 1381ميررحيمی و حسينی،   صورت گيرد )حاجی
 دنبال ااسخ به دو سوؤال اصولی اسوت.    بهاين اژوهش 

عنووان   اول، وضعيت سطح سوواد و آمووزش )بوه   سؤال 
انی( سواکنين روسوتايی   يکی از معيارهوای توسوعه انسو   

های کشور چگونه اسوت و سوؤال دوم، وضوعيت     استان
هووای کيفيووت آموووزش در سووطح  هووا و شوواخص مؤلفووه

روستاهای کشور به چه صورت است که با کمک روش 
AHP افوزار   و مدل ماتري  تأثيرات متقاطع در قالب نرم

MicMac های مکانی و محيطوی   به بررسی اثرات مؤلفه
حيط اجتماعی، اقتصادی و طبيعی( بور  )محيط انسانی، م

آمووزش سوواکنين روسووتاهای سووطح کشووور ارداختووه و  
منظوور بهبوود کيفيوت     درنهايت به ارائه راهکارهوايی بوه  
 است. آموزش در روستاها ارداخته شده

 ادبیات پژوهش
 تعریف آموزش و سواد

آموزش، فعاليتی است مداوم و جامع و برای همه کوه  
نسان، غنوای فرهنوو و تعوالی    در جهت رشد و تکامل ا

کند. لذا اگر قرار است تحولی در جامعوه   جامعه سير می
واورورش   اتفاق بيفتد،  زم است اين تحوول از آمووزش  

(. همسنوين، بوه تعبيور    13: 1398آغاز شود )فيوضوات،  
( جريوووان آمووووزش نووووعی  66: 1397منووود )ع قوووه
گذاری فردی و اجتماعی است تا افراد از طريوق   سرمايه

ن به سطوح مهارتی و شايستگی فنوی بوا تری برسوند،    آ
مشاغل و اايگاه اجتماعی با تری کسب کننود و توليود   
کا هووا و خوودمات جامعووه در جهووت تعووالی و تکاموول  
تدريجی سير کند و جامعه را به بهزيستی سوق دهد. بوه  
گفته دونالد بواتلر، تربيوت بويش از هور نهواد ديگور بوا        

انودازه ايون    يچ نهاد ديگری بهها سروکار دارد و ه ارزش
(. بعد 28: 1394ها نيست )نلر،  دنبال تحقق ارزش نهاد به

کليدی آموزش در وهله اول، تعيين تعريو  سوواد و در   
وهله دوم، تعيين بهترين شيوه آموزش سواد با امکانوات  

ريزی آموزشوی بوه سوواد     موجود در کشور است. برنامه
ر افراد جامعه تعيوين  دهد و شيوه انتقال آن را د شکل می
(. 75: 1388کنووود )دانوووای طوسوووی و کيوووامنش،  موووی
هوای گونواگون و گواه متضوادی از سوواد ارائوه        تعري 

اسووت. بوورخ ف تصووور، مفهوووم سووواد مفهووومی   شووده 
برانگيوز اسوت )هربورت و     حال بحث کننده و درعين گيج

؛ بزنير و 1991، 7؛ جی1994، 6؛ بهو 5،2001ريساردسون
های گوناگون سواد  طورکلی تعري  (. به1994، 8استريت
توان در قالوب دو رويکورد متفواوت موردبررسوی      را می

و رويکووورد « مسوووتقل از بافوووت»قووورار داد: رويکووورد 
مسوتقل از  » کورد يسواد در چارچوب رو«. ايدئولو يکی»

 نيو ارتبوا  دارد و ا  یخاصو  یذهنی ها يیبا توانا ،«بافت
گونواگون،   طياو شور  یاجتمواع ی هوا  بافت در ها يیتوانا

 يیتوانوا  سوواد  برداشوت،  نيو دارند. در ا یکسانيکاربرد 
 زيو ن بوودن  باسوواد  و شوود  یم  يخواندن و نوشتن تعر

مواد و متون مکتوب و  از استفاده تيداشتن قابل یمعنا به
(. چنوين  1984)اسوتريت،   اسوت ی فنو  یهوا  مهوارت  زين

برداشووتی از سووواد، در بسووياری از کشووورها رواج دارد، 
شووده بووا آموووزش  حووال، هميشووه آموووزش کسووب نبووااي

قصدشده، هماهنو نيست. هر چنود در چوارچوب ايون    
رويکوورد، بعضووی افووراد باسووواد موقعيووت شووناختی و   

سوووادان دارنوود، امووا  اقتصووادی برتووری نسووبت بووه بووی 
انگارانه است که فور  شوود هموه افوراد باسوواد       ساده

نود  و موقعيت مالی بهتری دار های شناختی با تر مهارت
(. آنسوه رويکورد   77: 1388)دانای طوسوی و کيوامنش،   
کنوود، هميشووه در   بينووی مووی  مسووتقل از بافووت اوويش  

های زندگی واقعی صادق نيست، ايون واقعيوت    موقعيت
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موي دی بوه رويکورد     1980و  19710های  در طول دهه
ديگری از سواد منجر شد که اموروز در حووزه آمووزش    

بوه سوواد   «  يکیايودئولو »است و رويکورد   اذيرفته شده
ای از  در اين ديدگاه، سوواد بوه مجموعوه   شود.  ناميده می
کنود کوه بسويار فراتور از خوانودن و       ها اشاره می قابليت

معنوای خوانودن و    جای آنکه تنها بوه  نوشتن هستند و به
معنووای رمزگردانووی و  نوشووتن مووتن مکتوووب باشوود، بووه

رمزگشايی اط عات در تمامی اشوکال اسوت کوه بشور     
گيرد )سواد چندگانه گفتواری،   کار می نتقال معنا بهبرای ا

 .(1984 ت،ياسترنوشتاری، شنيداری و ديداری( )
دهوه سوواد سوازمان    »بيانيه رسمی يونسکو در راستای 

مي دی( برداشت جديودی از   2003-2012« )ملل متحد
چندگانوه و   سواد را مطورح کورد. در ايون بيانيوه سوواد     

(، 2003، 9)شوويفر چندبعوودی موردتوجووه قوورار گرفووت 
 یباسووواد یهووا توو ش شووتازيا 1946از سووال  ونسووکوي

 هموه  یباسوواد را بورا   یانداز جهوان  بوده و چشم یجهان
 (.2020)يونسکو،  برد یم شيا کشورهای جهان
 کیفیت آموزش

نظوران بور ايون باورنود کوه مفهووم        شماری از صاحب
گيوری   انودازه  کيفيت بدون شکل اسوت و بنوابراين قابول   

( معتقد اسوت کوه آنسوه در    2001) 10يوانسويجنيست. ا
تعري  کيفيت مرکزيت دارد، نظرهای مخاطبوان اسوت.   

گور اسوت و ارائوه     اساس، کيفيت تابع نظر مشاهده  براين
رخی از کيفيت هميشه با عينيت هموراه نيسوت و بوا     نيم

(. بوه  1383کند )ابيلوی و هداونودی،    ذهنيت حرکت می
معنای حذف خطاهوا   ی بهکيفيت آموزش» 11اعتقاد سايلور

و اجتناب از اشتباهات، ارائه خودمات کامول مؤسسوه و    
کادر آموزشی، بهبود دائمی جريان تدري  و يادگيری و 

 (.2003، 12يونو من و دی نی ... است )هی
 های سیستم آموزشی مدل

های سيستم آموزشی بورای   ترين مدل در ادامه، معروف

ر بور تودوين   هوای محيطوی و مکوانی موؤث     تعيين مؤلفوه 
 است. شده های روستايی ارائه  آموزش در محيط

آموزشوی را    : الگوی کمپ برناموه 13الف( الگوی کمپ
دانود کوه    هوا و اقوداماتی موی    سيستم يا مجموعه فعاليت

هوا و نيازهوای آموزشوی     محور هسوته اصولی آن را هودف   
 (.57: 1398( )فردانش، 2دهد )تصوير شماره  تشکيل می

 
 
 
 
 
 
 
 

: اين الگو دارای چهار مرحله 14گوی جیمز براونب( ال
هوای فراگيور،    توجه بوه توانوايی   اهداف، تعيين شرايط با

کارگيری مطلوب منابع نيروی انسانی، موواد و وسوايل    به
هوای   های محيطی و درنهايت فعاليوت  آموزشی و ويژگی

توجوه بوه نتوايج ارزشويابی      ارزشيابی و اص ح طرح بوا 
 (.1398)احديان،  (3 است )تصوير شماره

 
 
 
 
 
 
 
 

: ايون  I.D.I)15ج( الگوی انستیتوی توسعه آموزشیی   
تعري  )شامل تعري  معضل،  -1الگو شامل سه مرحله 

)شوامل   اجورا  -2وتحليول شورايط و موديريت(،     تجزيه

تشخيص 
مشک ت آموزشی

تعيين ويژگی های 
يادگيرنده

تحليل کار

هدف های 
سازماندهی محتواآموزشی

راهبردهای 
آموزشی

طراحی ايام

تهيه ی آموزش

ابزارهای ارزشيابی

ی 
یاب

زش
ار

ی
ید

تای

ی 
یاب

زش
ار

ی
های

ن

ارزشیابی 
تکوی ی

بازنگری

ت 
دما

 
نی

ی ا
 ت

پ

برنامه ریزی

جر
ا

مدیریت پرو ه

 75: 1390م  ع: که دل، ،میالدی( 2004. الگوی کمپ  2ت
 

   -      
         
          
            

 -      
             
                        
              

 -      
            
                   
                             

 -      
        
        

آموزش

 ،الگوی طراحی م ظم آموزشی جیمز براون. 3ت
 76: 1398م  ع: احدیان، 
 
 

 اهداف -الف
 اهداف کلی -
 اهداف جزئی-
 اهداف رفتاری -

 شرایط -ب
 تجارب يادگيری -
 های تدري  و يادگيریروهگ -
 های تدري شيوه -

 بازه -د
 ارزشيابی -
 اص ح طرح -

 م ابع -ج
 نیروی انسانی -
 مواد و وسائل آموزشی -
 های محیطز و فضاهای آموزشیگیویژپ -
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ها و توليد برناموه   های آموزشی، تعيين روش تعيين هدف
برنامووه،  ارزشوويابی )شووامل آزمووايش  -3آزمايشووی( و 

تجديدنظر( است )تصووير   -وتحليل نتايج و اجرا تجزيه
 (.65: 1398( )فردانش، 4 شماره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ای گیودیر:  د( الگوی کاربردی طراحی یادگیری ش که
چوارچوب تربيتوی    -1اين الگو دارای سه بخش اصولی  

)شووامل فلسووفه تربيتووی، راهبوورد آموزشووی و توودابير    
ی )محويط و مکوان موورد    موقعيت آموزش -2آموزشی(، 

بافووت  -3آموزشووی، رفتارهووا و تعووام ت اجتموواعی( و 
 (.5 دهنده است )تصوير شماره سازمان آموزش

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 های اثرگذار بر کیفیت آموزش شا ص

هوای اصولی کيفيوت آمووزش شوامل:       ابعاد و شاخص
: 1396نژاد و زارعوی،   های آموزشی )بزرگی برنامه -ال 
و  16تسووومرزشوووی و يوووادگيری )محووويط آمو -(، ب6

، 19ريووو روبل نووکيو؛ 18،1980اوواارت؛ 1992، 17 يهوور
نوژاد و   تحقيوق )بزرگوی   -، ج(20،1999چک لنود ؛ 2000

اجتموواعی )عمووادزاده،  خوودمات -(، د6: 1396زارعووی، 
(، 1390ها و تجهيوزات )بختيواری،   ساختمان -(، ه1372

هوای   ويژگی -(، ی1383ها )ابيلی و هداوندی،  معلم -و
نووژاد و  هاشوومی؛ 1996، 21)گيبسووون حيطووی و مکووانیم

خواه و گودرزی سوروش،   ؛ جعفری4: 1395شعاع،  انجم
 است. 1391
های اثرگذاری بر کيفيت آموزش  توان مؤلفه ر کل مید
های  های عام و مؤلفه اين اژوهش را به دودسته مؤلفه در

هوا،   مؤلفوه  1 بندی نموود. جودول شوماره    محيطی تقسيم
های کيفيوت آمووزش در اوژوهش را     شاخصمعيارها و 
 دهد.نشان می

 
 روش تحقیق

تحليلوی اسوت.    -روش انجام تحقيق از نوع توصويفی 
ای( و  روش گووردآوری اط عووات اسوونادی )کتابخانووه  

دهوی   منظوور بررسوی و وزن   ميدانی )ايمايشی( است. به
هوای اثرگوذار بور کيفيوت      ها، معيارهوا و شواخص   مؤلفه

ور از روش تحليووول آمووووزش در روسوووتاهای کشووو  
 اايوه  بر  است. اين مدل استفاده شده AHPمراتبی  سلسله
 محاسوبات،  و ها قضاوت تسهيل امکان با زوجی، سهيمقا
برای سنجش (. 12: 1398 اصلراور،) است شده نهاده بنا

هوای زوجوی در    ميزان سازگاری و ناسوازگاری مقايسوه  
در های رايج  تکنيک تعيين ضريب اهميت معيارها نيز از

همسنين برای کاهش است.  گيری شده بهره AHPروش 
مراتبوی   تحليول سلسوله  »هوا از فرآينود    خطا در قضواوت 

1
تعریف

          
            
               
        

                   
                

          
          

                 
    

      
           
                
                

              
      

             
                

            
               
             
              

                    
                
                 

2
اجرا
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2 
ارزشیابی

 1398م  ع: فردانش،  ،توسعه آموزش یتویانست. الگوی 4ت
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م  ع: سراجی، ،ای گودیر . الگوی طراحی یادگیری ش که5ت
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 «روش مشوارکتی جمعوی و دلفوی   گروهی بوا کموک   
شوود توا از    است. در اين فرآيند، کوشش می استفاده شده

گروهوی و دادن وزنوی    هوای  طريق مباحثات و مصواحبه 
گيرنوده،   صوميم متناسب با تخصوص و مسولوليت هور ت   

مهرگوان،  ) دها کاهش يابو  قضاوت «شاخص ناسازگاری»
در  هووا آنکننووده اهميووت  وزن معيارهووا موونعک (. 1395

در مطالعووه اسووت   موردبررسوویمجموعووه معيارهووای  
(. در ايوون مقالووه در ادامووه 30 -27: 1397اووور،  )قدسووی

های محيطی اثرگذار بر  منظور استخراج عوامل و مؤلفه به
ای ارتقای سوطح آمووزش از روش تحليول    ه ساير مؤلفه

موک   افوزار ميوک   تأثيرات متقابل يا متقاطع با کموک نورم  

(. روش کوار در  69: 1395است )احمودی،   استفاده شده
افزار به اين صورت است که در مرحله اول ا   اين نرم

هووای محيطووی مووؤثر بوور  از اسووتخراج معيارهووا و مؤلفووه
ای و  کتابخانوه  از طريق مطالعوات آموزش روستائيان که 

بوا  است  گرفته  ره انجامبمصاحبه و نظرات کارشناسان خ
دودهی و امتيازگذاری ميزان اثرگوذاری    تشکيل ماتري 
ها را نسبت به يکديگر براساس امتيازات  و قدرت مؤلفه

= 2= اثرگوووذاری ضوووعي ، 1= بووودون اثرگوووذاری، 0
= اثرگووذاری ارزيووابی و اوو  از 3اثرگوذاری متوسووط و  

موک   افوزار ميوک   وارد نرم EXCELزی در فايل سا آماده
 است. آمدهدست  های موردنياز به گرديده و خروجی

 م  ع ها شا ص کد معیار مؤلفه

 های عام مؤلفه
(GCo) 

 های آموزشی برنامه
(Ep) Ep1 

 ،یا و کارخانه یکارگاه یدهايبازد ،یآموزش یهالميف ،یعلم یها گردشهای  مجموعه شاخص
 یريهای تصو فهم بهتر دروس، آموزش یبرا یدرس کمک زاتيلوازم و تجه

 1396 ،یو زارع نژاد یبزرگ

محيط آموزش و 
 (Leيادگيری )

Le1 
توزيع امکانات و خدمات آموزشی )شامل ک س درس، آزمايشگاه، اينترنت و ...( در سطح روستا 

 ها( )محيط فيزيکی و ساختمان
 1992،  يتسمر و هر

Le2 2000، ريو روبل نکي؛ و1980 ااارت، افزاری( و دسترسی به اينترنت و ... )محيط نرم افزارهای خاص نرم 
 1396 ،یو زارع نژاد یبزرگ آموزان به تحقيق، خ قيت و اختراع تشويق دانش Re1 (Reتحقيق )

 1372عمادزاده،  ل مدرسهآموزان در مسائ منظور همکاری دانش آموزی در مدارس به ايجاد شورای دانش Ss1 (Ss) خدمات اجتماعی

 (Te) ها معلم

Te1 دانش و اط عات معلمان بودن روز به 

 1383 ،یو هداوند یلياب

Te2 آموزان توجه به روحيات دانش 

Te3 مهارت در ارائه خدمات آموزشی 

Te4 های خ ق معلمان به آموزش يیو راهنما تيهدا 

Te5  آموزان ط خود دانشتوس یمشارکت یريادگياستفاده از 

Te6 
 مسائلآموزان در حل  دانش یتوانمندساز ی( برای)فکر یبارش ملز  يهای تدر ستفاده از روشا

 یروزمره و زندگ

های  مؤلفه
محيطی 

(ECo) 

 محيط اجتماعی و نهادی
(Se) 

SE1 ميزان ارتبا  و هماهنگی روستائيان با يکديگر 

و  نژاد یهاشم؛ 1996 ،بسونيگ
و  خواه یجعفر؛ 1395 ع،شعا انجم

 1391 سروش، یگودرز

SE2 ميزان مشارکت روستائيان در جهت حل مسائل روستا 

SE3 وضعيت و شرايط کيفيت زندگی مردم روستا 

SE4 و تعاونی در سطح روستا  ميزان ايجاد تشکل 

SE5 
 در سطح روستا کرده تحصيلميزان حضور اقشار باسواد و 

 روستائيان()سطح باسوادی 

SE6 های آموزش کشاورزی ها و کارگاه ميزان برگزاری ک س 

SE7 ميزان هويت اجتماعی و ماندگاری روستائيان نسبت به روستا 

SE8 با مردم روستا  ميزان تعامل نهادهای محلی، شوراها و دهياری 

 (Ec) محيط اقتصادی
EC1 نر  اشتلال روستائيان 

EC2 ويايی و تنوع اقتصادی در سطح روستاميزان ا 

EC3 ميزان درآمد مردم روستا 

کالبدی  محيط طبيعی و
(NE) 

Ne1 های و شرايط اقليمی در روستا ويژگی 

Ne2 ها و شرايط ارتفاعی روستا ويژگی 

Ne3 )وضعيت دسترسی به منابع آبی و خاک )منابع توليد 

Ne4 طح روستاشدت و تکرار مخاطرات در س 

Ne5 ترين شهر فاصله روستا از نزديک 

Ne6 رانش و ...(للزش نيزمخيز )سيل، زلزله،  نزديک بودن به نواحی مخاطره ، 

Ne7 ها و فضای سبز در سطح منطقه ميزان مراتع، جنگل 

 های کیفیت آموزش در سطح روستاهای ک ور  صها، معیارها و شا مؤلفه. 1ج 
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، موودل مفهووومی اووژوهش را نشووان 6 تصوووير شووماره
 منظوور   هشوود بو   گونوه کوه مشواهده موی     دهد. هموان  می

افزايش سطح سواد در ميان سواکنين روسوتاهای کشوور    
هوا و معيارهوای مورتبط بوا      نياز به ارتقای سطح شاخص

کيفيووت آموووزش اسووت بووه دودسووته معيارهووای عووام و 

شوند. اين معيارها به کموک   معيارهای محيطی تقسيم می
دهی شوده و بوا کموک روش تحليول      وزن AHPروش 

مووک مووؤثرترين و  ميووک افووزار تووأثيرات متقوواطع و نوورم
  دسوت  هوا بوه   ها بر سواير شواخص   اثرگذارترين شاخص

 .است آمده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بحث و نتای  تحقیق

 وضعیت آموزش در سطح روستاهای ک ور

براساس نتايج سرشوماری نفووس و مسوکن در سوال     
رصوود د 6/87ميووزان باسوووادی کشووور برابوور بووا   1395
کوه ايون مقودار در سوطح روسوتاهای       است درحالی بوده

 8/90درصد و در شوهرها برابور بوا     5/78کشور برابر با 
ی شورق  جوان يآذرباهوای   درصد است. روستاهای اسوتان 

درصوود،  7/75و لرسووتان بووا  زنجوواندرصوود،  8/75بووا
درصود،   4/75درصود، کرمانشواه بوا     5/75خوزستان بوا  

درصود،   4/74مرکزی با درصد،  1/75خراسان شمالی با 

درصود،   74درصد، آذربايجان غربوی بوا    1/74با  لياردب
 2/68درصد و سيستان و بلوچستان با  3/72کردستان با 

 هوای   درصد کمتورين نور  باسووادی را در ميوان اسوتان     
 

نفور گوروه    18،254،688 مجمووع  کشور دارند. از ميوان 
 5/22و بيشتر در روستاهای کشوور، حودود    ساله 6سنی 
سواد هستند. از کول باسوواد روسوتاهای     رصد کام ً بید

درصوود دارای موودرک ديوو لم و   27/12کشووور حوودود 
درصود دارای تحصوي ت عوالی     39/7دانشگاهی و  ايش

طوور نور  باسووادی شواغلين      دانشگاهی هستند. هموين 
بورداران کشواورزی روسوتاهای     بخش کشاورزان و بهره

                                              

               

                          
           

                  

                    

     

             

      

                    

            

                   

                          

AHP

                                 
                      

                                                   

MicMac

                                     
                            

 مدل مفهومی پژوهش. 6ت

 
 
 

 ارائه پی  هادات ارتقای کیفیت آموزش در روستاهای ک ور

 های کيفيت وزندهی معيارها و مؤلفه
 آموزش در روستاهای کشور

 های گذاری معيارها و مؤلفهاستخزاج اثر
 کيفيت آموزش در روستاهی کشور

 معلمان

 تحقيق

 آموزش و يادگيری محيط

 خدمات اجتماعی

 های آموزشیبرنامه

 معیارهای محیطی معیارهای عام

 ها و معیارهای افزایش کیفیت آموزششا ص

 افزایش سطح سواد

 بررسی و تحلیل کیفیت آموزش در سطح روستاهای ک ور

 محيط اجتماعی و نهادی

 محيط اقتصادی

 محيط طبيعی و کالبدی

109 



 

 
 

ره 
ما

ش
17

3
 
♦ 

ار 
به

14
00

 
♦

  
  

آموار و ارقوام   درصد است. در کول   7/65کشور برابر با 
روسوتاهای  دهنده شرايط نامناسب آموزش در ميان  نشان

سوادی در ميان روستائيان نسوبت   کشور و نر  با ی بی
 درصدی( است. 3/12به نقا  شهری )اخت ف 

مقايسه روند تلييرات نر  سواد نقا   7 تصوير شماره
 1395الوی   1335روستايی با نقا  شهری کشور از سال 

شود در تمام اين  گونه مشاهده می هد. هماند را نشان می
است و در نقوا    سال نر  سواد روند صعودی داشته 60

درصود   5/30بوه   1335درصد در سال  1/6روستايی از 
 1395درصوووود در سووووال  52/78و  1355در سووووال 

که اخوت ف نور  سوواد     طور درحالی است. همين رسيده
 1335درصود در سوال    5/28نقا  شهری و روستايی از 

اموا   است؛ افزايش ايدا کرده 1355درصد در سال  30به 
هووای  سووکونتگاه دوره اوو  از انقوو ب نوور  باسوووادی 

است و اخت ف آن با نقا   روستايی روند ارشتابی گرفته
کاهش ايدا نموده و بوه نور  باسووادی     3/12شهری به 

وجووود ايوون اموور نشووان از   اسووت. بووااين درصوود 5/78
وجوه   هويچ  يليون نفر است که بهم 9/3سوادی بيش از  بی
هوای   تواند آمار مناسبی در زمينه آموزش سوکونتگاه  نمی

طور نر  باسوادی زنوان روسوتايی    روستايی باشد. همين
 92/83درصوود نسووبت بووه مووردان روسووتايی بووا   85/72

دهنوده شورايط نامناسووب آمووزش در ميوان زنووان      نشوان 
 است. 1395روستايی در سال 

 
 
 
 
 
 
 
 

نحوه کلی اراکنش مدارس روسوتايی   8 تصوير شماره
)دبستان دخترانه و اسرانه، مدارس راهنمايی دخترانوه و  
اسرانه، دبيرسوتان دخترانوه و اسورانه، مودارس فنوی و      

ای و کووارودانش اسوورانه و دخترانووه( را نشووان    حرفووه 
های مرکزی و  شود استان گونه مشاهده می دهد. همان می

های سمنان و يوزد، کرموان،    ستانجنوبی کشور همسون ا
هرمزگان و سيستان و بلوچستان دسترسی خيلی ضعيفی 

هوای   طور اسوتان  به مراکز آموزش روستايی دارند. همين
غربی کشور همسون اي م، کردستان، آذربايجان غربی و 
خوزستان نيز دسترسوی ضوعيفی بوه خودمات آمووزش      

 روستايی دارند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یفیت آموزش در سطح روستادهی معیارهای ک وزن

منظوور   شناسی ارائه شد، بوه  گونه در بخش روش همان
دهی اهميت معيارها و زيرمعيارهای کيفيت آموزش  وزن

اسووتفاده  AHPدر سووطح روسووتاهای کشووور از روش  
اساس بوا کموک نظورات کارشناسوان و      است. براين شده

 گيوری  متخصصين فعال در امر توسعه روستايی و تسهيل
هوای   شورکت  از اط عوات مکوانی تعوداد از    ی واجتماع

ای و تعودادی   فعال در حوزه روستايی و مطالعات منطقه
هووای زنجووان،  از معلمووان موودارس روسووتايی در اسووتان

هرمزگان، خوزستان و آذربايجوان غربوی و ... در سوطح    
هوا   ها، معيارها و شواخص  دهی مؤلفه منظور وزن کشور به

روند مقایسه نرخ باسوادی نقاط روستایی با نقاط . 7ت
 1335-95های  شهری بین سال

 
 
 

نحوه پراک ش  دمات آموزشی  مدارس روستایی( . 8ت
 در سطح روستاهای ک ور

 
 
 

 (1) روستاهای کشور شهرهای کشور

(1) 

(2) 

(2) 
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نيوز   Expert Choiceر افوزا  اسوت. از نورم   اقدام شوده 
دهوی نهوايی معيارهوای کيفيوت آمووزش       منظوور وزن  به

 (.10و  9است )تصاوير شماره  استفاده شده
دودوهوی    نحوه وارد کوردن مقايسوه   11 تصوير شماره

معيارهووا و زيرمعيارهووای مووؤثر بوور کيفيووت آموووزش در 
 دهد. را نشان می Expert Choiceافزار  نرم

نهايی معيارهای اثرگذار بور  نيز وزن  12 تصوير شماره
را نشوان    Expert Choiceافوزار   کيفيت آموزش در نرم

منظوور   ( بوه inconsistencyدهد. ميزان ناسوازگاری )  می
 08/0افزار برابور بوا    دهی معيارها و زيرمعيار در نرم وزن
بوودن اعوداد    اسوت کوه نشوان از صوحيح     آموده   دست به

 است. Expert Choiceافزار  واردشده در نرم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بررسی معیارهای کیفیت . 9ت
 (آموزش  روستای صیداویه آبادان

 
 
 

 بررسی معیارهای کیفیت آموزش  روستای بهم ی می اب(. 10ت
 
 
 

 Expert Choiceافزار  واردکردن مقایسه دودوهی معیارهای مؤثر بر کیفیت آموزش در نرم. 11ت
 
 
 

 Expert Choiceافزار  وزن نهایی معیارهای مؤثر بر کیفیت آموزش در نرم. 12ت
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آموده مؤلفوه عوام بوا معيارهوای       دست براساس نتايج به

 یريادگيو آمووزش و   طيمحو ، (Ep) یآموزش یها برنامه
(Le) ،قيتحق (Re) ،یاجتماع خدمات (Ss)  هوا  معلوم و 
(Te)  انود و مؤلفوه    دسوت آورده  را بوه  387/0امتياز کلی

، (Se) یو نهواد  یاجتمواع  طيمحو محيطی با معيارهوای  
 (NE) یو کالبود  یعو يطب طيمحو  (Ec) یاقتصاد طيمح

دهود   اند. اين امر نشان می دست آورده را به 613/0امتياز 
مؤلفه محيطوی اثرگوذاری بيشوتری بور ميوزان آمووزش       

هووای سيسووتان و  کووه اسووتان طوووری روسووتائيان دارد بووه
بلوچستان، کرموان، خوزسوتان و هرمزگوان کوه از نظور      

رايط محيطی اجتماعی و اقتصادی در شرايط نامناسبی ش

نيافته هستند، از نظور   های توسعه قرار دارند و جزو استان
سطح سواد و بالتبع دسترسی به خدمات آموزشی نيز در 

 شرايط نامناسبی هستند.
در ميان معيارهای دو مؤلفه عوام و محيطوی موؤثر بور     

ادی بوا  کيفيت آموزش، معيارهای محيط اجتمواعی و نهو  
 259/0ها با امتياز  و معيار سطح کيفی معلم 256/0امتياز 

بيشووترين اثرگووذاری را بوور کيفيووت آموووزش در سووطح  
طوور دو معيوار محويط     روستاهای کشوور دارنود. هموين   

و محويط طبيعوی و کالبودی بوا      18/0اقتصادی با امتيواز  
گيرنود   های سوم و چهارم قرار موی  در رتبه 177/0امتياز 

 (.2 ه)جدول شمار
 امتیاز معیار امتیاز کل مؤلفه

 ی مؤلفه
 عام

387/0 

 0.036 (Epهای آموزشی ) برنامه
 0.015 (Reتحقيق )

 0.02 (Ssخدمات اجتماعی )
 0.057 (Leمحيط آموزش و يادگيری )

 0.259 (Teها ) معلم

 مؤلفه
 محيطی

613/0 
 0.256 (Seمحيط اجتماعی و نهادی )

 0.18 (Ecمحيط اقتصادی )
 0.177 (NEمحيط طبيعی و کالبدی )

 1 مجموع

 
در  های اثرگذار بور کيفيوت آمووزش    در ميان شاخص

  يیايو او زانيو مهوای   سطح روسوتاهای کشوور شواخص   
 مهارت، 107/0با امتياز  در سطح روستا یو تنوع اقتصاد

 ، 067/0ی بووا امتيوواز در ارائووه خوودمات آموزشوو  معلووم
توسووط خووود   یمشووارکت یريادگيوو از معلووم اسووتفاده
به منوابع   یدسترس تيوضع، 0.065با امتياز  آموزان دانش

بوا امتيواز    ( در سوطح روسوتا  ديو و خاک )منوابع تول  یآب
  یاريشوراها و ده ،یمحل یتعامل نهادها زانيمو  0.062

امکانوات و   عيتوزو نحوه  0.051با امتياز  با مردم روستا
 490/0از بووا امتيوودر سووطح روسووتا ی خوودمات آموزشوو

انود )جودول    بيشترين امتياز را بوه خوود اختصواص داده   
 (.3 شماره

 وزن معیار شا ص کد

Ep1 
ی برای فهم بهتر دروس، درس کمکای، لوازم و تجهيزات  های آموزشی، بازديدهای کارگاهی و کارخانه های علمی، فيلم های گردش مجموعه شاخص

های تصويری آموزش  
0.036 

Re1 وزان به تحقيق، خ قيت و اختراعآم تشويق دانش  0.015 

Ss1 آموزان در مسائل مدرسه منظور همکاری دانش آموزی در مدارس به ايجاد شورای دانش  0.02 

Le1 ها( توزيع امکانات و خدمات آموزشی )شامل ک س درس، آزمايشگاه، اينترنت و ...( در سطح روستا )محيط فيزيکی و ساختمان  0.049 

Le2 افزاری( ارهای خاص و دسترسی به اينترنت و ... )محيط نرمافز نرم  0.008 

 

 ها و معیارهای اثرگذار بر کیفیت آموزش در سطح روستاهای ک ور مؤلفه AHPامتیاز . 2ج

 
 
 

 های مؤثر بر کیفیت آموزش در سطح روستاهای ک ور وزن شا ص. 3ج
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Te3 0.067 مهارت در ارائه خدمات آموزشی 

Te5 آموزان استفاده از يادگيری مشارکتی توسط خود دانش  0.065 

Te1 دانش و اط عات معلمان بودن روز به  0.039 

Te6 روزمره و زندگی مسائلآموزان در حل  توانمندسازی دانش های تدري  بارش ملزی )فکری( برای استفاده از روش  0.035 

Te4 های خ ق هدايت و راهنمايی معلمان به آموزش  0.031 

Te2 آموزان توجه به روحيات دانش  0.022 

SE8 با مردم روستا  ميزان تعامل نهادهای محلی، شوراها و دهياری  0.051 

SE5 کرده در سطح روستا )سطح باسوادی روستائيان( ميزان حضور اقشار باسواد و تحصيل  0.046 

SE7 0.044 ميزان هويت اجتماعی و ماندگاری روستائيان نسبت به روستا 

SE3 0.034 وضعيت و شرايط کيفيت زندگی مردم روستا 

SE2 0.027 ميزان مشارکت روستائيان در جهت حل مسائل روستا 

SE4 و تعاونی در سطح روستا  زان ايجاد تشکلمي  0.022 

SE6 های آموزش کشاورزی در سطح روستا ها و کارگاه ميزان برگزاری ک س  0.021 

SE1 0.011 ميزان ارتبا  و هماهنگی روستائيان با يکديگر 

EC2 0.107 ميزان اويايی و تنوع اقتصادی در سطح روستا 

EC1 0.045 نر  اشتلال روستائيان 

EC3 0.028 ميزان درآمد مردم روستا 

Ne3 0.062 وضعيت دسترسی به منابع آبی و خاک )منابع توليد( در سطح روستا 

Ne5 ترين شهر فاصله روستا از نزديک  0.037 

Ne1 های و شرايط اقليمی در روستا ويژگی  0.023 

Ne2 ها و شرايط ارتفاعی روستا ويژگی  0.017 

Ne4 در سطح روستا شدت و تکرار مخاطرات  0.014 

Ne6 للزش، رانش و ...( خيز )سيل، زلزله، زمين نزديک بودن به نواحی مخاطره  0.014 

Ne7 ها و فضای سبز در سطح منطقه ميزان مراتع، جنگل  0.01 

 
استخراج معیارهای اثرگذار بر سایر معیارها با کمی   

 MicMacافزار  نرم

گذار بور آمووزش   وتحليل معيارهای اثر منظور تجزيه به
در محيط روستايی از روش تحليل تأثيرات متقابول )اثور   

اسوت. ميوزان ارشودگی     متقابل/ ساختاری( استفاده شده

درصد و اايوداری سيسوتم بورای     96/95سيستم برابر با 
درصوود و بوورای  96هووای اثرگووذار برابوور بووا   شوواخص
است که نشوان از   درصد شده 87های وابستگی  شاخص

شوده در   ناسوب اعوداد و ارقوام تکميول    اايداری خيلی م
 (.4 ماتري  مذکور است )جدول شماره

 ارزش شا ص

 %96/95 میزان پرشدگی ماتریس

 درصد 96 میزان پایداری سیستم  شا ص اثرگذاری(

 درصد 87 میزان پایداری سیستم  شا ص وابستگی(

 
 

  در اثراووذير /اثرگووذار معيارهووای 5 جوودول شووماره 
مسوووتقيم امتيوووازات معيارهوووا و  اثرگوووذاری مووواتري 
های ارتقادهنده سطح کيفوی آمووزش در سوطح     شاخص

موک را نشوان    افوزار ميوک   روستاهای کشور با کمک نرم
شود معيارهای  گونه در جدول مشاهده می دهد. همان می

Ep1 هووووای گووووردش هووووای شوووواخص )مجموعووووه  
 و کارگوواهی بازديوودهای آموزشووی، هووای فوويلم علمووی،
 فهوم  بورای  درسوی  کموک  تجهيزات و لوازم ای، کارخانه
 در )مهوارت  Te3تصوويری(،   های دروس، آموزش بهتر

  و ارتبوووا  )ميووزان  SE1آموزشووی(،   خوودمات  ارائووه 

 های مؤثر بر کیفیت آموزش در سطح روستاهای ک ور وزن شا ص. 3ادامه ج

 
 
 

 Micmacافزار   روجی نرم 1399های تحقیق،    ع: یافتهم MicMacافزار  ( در نرمMDI. م خصات اولیه ماتریس اثرات  4ج
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)ميووزان  SE2يکووديگر(،  بووا روسووتائيان هموواهنگی
 EC3روستا(،  مسائل حل جهت در مشارکت روستائيان

  از روسووتا )فاصووله Ne5روسووتا(،  مووردم درآموود )ميووزان
نووواحی  بووه بووودن )نزديووک Ne6شووهر(،  رينتوو نزديووک
)ميزان شرايط محيطی منطقه از نظور   Ne7خيز(،  مخاطره

 )توزيوع  Le1هوا و فضوای سوبز(،     اقليمی و وجود اارک

 افزارهای خاص )نرم Le2آموزشی(،  خدمات و امکانات
 تووورين  ( جوووزو مهوووم...و  اينترنوووت بوووه دسترسوووی و

هوايی   سياسوت  معيارهايی هستند که با ارائه راهکارهوا و 
 هوا امکوان    منظور تلييورات مناسوب در ايون شواخص     به

بهبود شرايط سطح آموزش در روستاهای کشوور ايجواد   
 خواهد شد.

 مؤلفه
 

 اثراذيری اثرگذاری شاخص کد شماره ردي 

مؤلفه 
 عام

های  برنامه
 آموزشی

1 Ep1 
ی و های آموزشی، بازديدهای کارگاه های علمی، فيلم های گردش مجموعه شاخص

 های تصويری ی برای فهم بهتر دروس، آموزشدرس کمکای، لوازم و تجهيزات  کارخانه
96 80 

 79 64 آموزان به تحقيق، خ قيت و اختراع تشويق دانش Re1 2 تحقيق
خدمات 
 اجتماعی

3 Ss1 79 66 آموزان در مسائل مدرسه منظور همکاری دانش آموزی در مدارس به ايجاد شورای دانش 

ط آموزش محي
 و يادگيری

4 Le1 
توزيع امکانات و خدمات آموزشی )شامل ک س درس، آزمايشگاه، اينترنت و ...( در 

 ها( سطح روستا )محيط فيزيکی و ساختمان
95 76 

5 Le2 78 93 افزاری( افزارهای خاص و دسترسی به اينترنت و ... )محيط نرم نرم 

 ها معلم

6 Te1 78 65 عات معلماندانش و اط  بودن روز به 
7 Te2 76 65 آموزان توجه به روحيات دانش 
8 Te3 73 96 مهارت در ارائه خدمات آموزشی 
9 Te4 71 80 های خ ق هدايت و راهنمايی معلمان به آموزش 
10 Te5 76 65 آموزان استفاده از يادگيری مشارکتی توسط خود دانش 

11 Te6 
آموزان در    بارش ملزی )فکری( برای توانمندسازی دانشهای تدري استفاده از روش

 روزمره و زندگی مسائلحل 
93 74 

مؤلفه 
 محيطی

محيط 
اجتماعی و 
 نهادی

12 SE1 72 96 ميزان ارتبا  و هماهنگی روستائيان با يکديگر 
13 SE2 71 96 ميزان مشارکت روستائيان در جهت حل مسائل روستا 
14 SE3  76 60 کيفيت زندگی مردم روستاوضعيت و شرايط 
15 SE4 73 75 و تعاونی در سطح روستا  ميزان ايجاد تشکل 
16 SE5 76 64 کرده در سطح روستا )سطح باسوادی روستائيان( ميزان حضور اقشار باسواد و تحصيل 
17 SE6 76 64 های آموزش کشاورزی در سطح روستا ها و کارگاه ميزان برگزاری ک س 
18 SE7 75 63 ميزان هويت اجتماعی و ماندگاری روستائيان نسبت به روستا 
19 SE8 74 62 با مردم روستا  ميزان تعامل نهادهای محلی، شوراها و دهياری 

محيط 
 اقتصادی

20 EC1 75 51 نر  اشتلال روستائيان 
21 EC2 74 69 ميزان اويايی و تنوع اقتصادی در سطح روستا 
22 EC3 73 96 ميزان درآمد مردم روستا 

محيط طبيعی 
 و کالبدی

23 Ne1 78 59 های و شرايط اقليمی در روستا ويژگی 
24 Ne2 79 75 ها و شرايط ارتفاعی روستا ويژگی 
25 Ne3 79 62 وضعيت دسترسی به منابع آبی و خاک )منابع توليد( در سطح روستا 
26 Ne4 79 64 روستا شدت و تکرار مخاطرات در سطح 
27 Ne5 77 96 ترين شهر فاصله روستا از نزديک 
28 Ne6 74 96 للزش، رانش و ...( خيز )سيل، زلزله، زمين نزديک بودن به نواحی مخاطره 
29 Ne7 76 96 ها و فضای سبز در سطح منطقه ميزان مراتع، جنگل 

 
 
 
 

  ی روج 1399 ق،یتحق یها افتهیم  ع:  های اثرگذار بر نحوه آموزش در سطح روستاهای ک ور محیط و شا ص. 5ج
 Micmacافزار  نرم
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شوود   مشواهده موی   13 گونوه در تصووير شوماره    همان
نهوادی بوا    -های محيطی شامل سه مؤلفه اجتماعی همؤلف
درصود، معيوار    7/24درصد، طبيعی و کالبودی بوا    1/26

درصد بيشترين مقودار   9/20ها در مؤلفه عام نيز با  معلم

اثرگذاری در ارتقای سوطح کيفيوت آمووزش دارد و بوا     
هوا باعوث    تلييرات مناسب در ايون معيارهوا و شواخص   

اهای کشور خواهود شود   ارتقای کيفی آموزش در روست
 (.14)تصوير شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها و معیارهای ارتقای  اثرگذاری مؤلفه. 13ت
 سطح کیفی آموزش در روستاهای ک ور

 
 
 

  MDI میمستق یاثرگذار سیدر ماتر ریاثرپذ اثرگذار/ های شا ص. 14ت

 Matrix of Direct Influences)ک ور یوه آموزش در سطح روستاهابر نح 

 Micmacافزار  نرم ی روج 1399 ق،یتحق یها افتهیم  ع: 
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 نتیجه
هوای   در اين مطالعات بوه بررسوی اثرگوذاری ويژگوی    

سطح روستا ارداخته شود.   مکان و محيط بر آموزش در
شاخص در معيارهای عمومی آمووزش شوامل    29تعداد 
 آمووزش و  طي(، محو Ep) یشو آموز یها برنامه یارهايمع
( و Ss) ی(، خدمات اجتماعRe) قي(، تحقLe) یريادگي

 یاجتماع طيمحشامل  یطيمح و معيارهای( Teها ) معلم
و  یعيطب طي( و محEc) یاقتصاد طي(، محSe) یو نهاد
ارائه شد. نتايج نشان از اثرگوذاری بيشوتر   ( NE) یکالبد

آموزش مؤلفه محيطی نسبت به معيارهای عمومی و عام 
حاضور شورايط    درحوال  بر ميزان کيفيت آموزش اسوت. 

اقتصادی، اشتلال و کيفيت زنودگی سواکنين روسوتاهای    
های مرکزی، جنووبی و مورزی کشوور در شورايط      استان

نامناسبی قرار دارد که از اصول و معيارهای اصلی موؤثر  
بر کيفيت آمووزش سواکنين روسوتايی و ارتقوای سوطح      

توجوه بوه اهميوت     طور بوا  ينآيد. هم حساب می سواد به
دليول   اثرگذاری معلمان بر کيفيت آموزش روسوتائيان بوه  

ها مجبور به اشتلال دوم  سطح اايين درآمدی معلمان، آن
در سطح روستاها و يا شهرهای نزديک هستند کوه ايون   
اموور باعووث کوواهش سووطح کيفووی معلمووان در آموووزش  

 آموزان شود. دانش
مووزش در مودارس   آ تيو فيک نيبو  ینابرابرطورکلی  به
اسوت.   نشده حلچالش  کيهمسنان  یو شهر يیروستا
نيافتووه کشووور در ايوون ارتبووا      هووای توسووعه  اسووتان
ضوع    ماننود فقور،   یعواملاذيری بيشتری دارند.  آسيب

توور موودارس نييدر عملکوورد اووا اجتموواعی و محيطووی
 راهکارهووای .فراوانووی دارنوودنقووش  يی کشووورروسووتا

وزش در موودارس ايشوونهادی ارتقووای سووطح کيفووی آموو 
هوای   روستايی در اين مطالعات شامل حمايت از خانواده

منظور ارتقای سطح آمووزش تحصويلی    فقير روستايی به
ان معلمو  بوت يغ ميزان کاهش، هيتلذ نيتأمآموزان،  دانش

در مدارس روستايی از طريق نظارت و رفوع مشوک ت   
هوای آموزشوی در    اقتصادی معلمان و ارتقای زيرساخت

 کشور است.روستاهای 
 سپاسگذاری

در اين مطالعات در ابتودا از اسواتيد راهنموا و مشواور     
دهی معيارهای اثرگذار بر کيفيوت   منظور وزن محترم و به

آموزش از کمک و همکاری متخصصين امور در حووزه   
گوری و آمووزش روسوتائيان     توسعه روستايی و تسوهيل 

دکتر محمد عليزاده، مهندس محرم نووروزی و مهنودس   
طوور از موديران    اسوت. هموين   خاکی استفاده شده افشين

منظوور برقوراری    شرکت مهندسوين مشواور جامواب بوه    
 هووای  ارتبووا  بووا تعوودادی از معلمووان روسووتاهای اسووتان

زنجان، هرمزگان، خوزستان، آذربايجوان غربوی،   ) کشور
 شود. اردبيل و ...( تشکر فراوان می

 نوشت پی   
1. Evans 
2. Williams 
3. Abraham Mazlo 
4. Odden 
5. Herbert & Richardson 
6. Bhola 
7. Gee 
8. Besnier & Street 
9. Schaefer 
10. Ivancevich 
11. Sailor 
12. Heyneman & DeYoung 
13. Kemp Model 
14. James W. Brown 
15. Instructional Development Institute Model 
16. Tessmer 
17. Harris 
18. Papert 
19. Wienck and Roblyer 
20. Checkland 
21. Gibson 
 

 م ابع فهرست
(، ارزشوويابی 1383ابيلووی، خوودايار؛ هداونوودی، محمدرضووا. ) -

ی خودمات   دهنوده  هوای آمووزش مؤسسوات ارائوه     کيفيت دوره
شناسوی و علووم    خوودرو، مجلوه روان   آموزش به شرکت ايوران 

 .1 وچهارم، شماره تربيتی، سال سی
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(، مقدمات تکنولو ی آموزشی، تهران، 1398) .احديان، محمد -
 .انتشارات بشری

اژوهوووی سوووازمانی  (، آينوووده1395) .احمووودی، کيوووومر  -
 هوا و رونودها(، انتشوارات ترموه،      هوا، مفواهيم، روش   )ضرورت

 .نوبت اول
گيوری چنودمعياره،    (، تصوميم 1398اصولراور، محمودجواد. )   -

 انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفدهم.

(، فرهنو آموزش در  اان، نشريه 1390ابوالفضل. ) بختياری، -
 .263 وارورش، شماره ايوند وزارت آموزش

(، ابعوواد و 1396نووژاد، خديجووه؛ زارعووی، رضووا. )    بزرگووی -
المللوی و   هوای کيفيوت مودارس، دوموين هموايش بوين       شاخص

 های مديريت و علوم انسانی. چهارمين همايش ملی اژوهش

(، 1391) .سروش، محمدمهدیگودرزی  ؛خواه، سرور جعفری -
های سوازنده آن،   چارچوبی برای شناخت قابليت محيط و مؤلفه

 .زيست ريزی محيط همايش ملی حفاظت و برنامه

(، تودوين  1381) .حسينی، محمود ؛حاجی ميررحيمی، داوود -
 مؤسسوات ای آموزشوگران مراکوز و    هوای حرفوه  الگوی قابليت

کشواورزی و توسوعه،   آموزش عالی کشاورزی، فصلنامه اقتصاد 
 .37 شماره

(، رويکورد  1388دانای طوسوی، موريم؛ کيوامنش، عليرضوا. )     -
نظووری زيربنووای تعريوو  سووواد: شووواهدی از برنامووه درسووی   
کشورهای آمريکا، کانادا، انگلستان، سنگااور، سنگال، انودونزی  

، سال هشوتم،  31 های آموزشی، شماره و ايران، فصلنامه نوآوری
 .100-75 صص ااييز،

(، بررسوی الگوهوای   1386) .عطاريان، محمد ؛سراجی، فرهاد -
هوای آن، مجموعوه مقوا ت     طراحی آموزش مجوازی و د لوت  

دومين کنفوران  يوادگيری الکترونيوک، سيسوتان و بلوچسوتان،      
 .دانشگاه سيستان و بلوچستان، ااييز

گيری کيفيت  (، اندازه1382شيرازی، محمود؛ براتلو، محمود. ) -
 .4و  3 موزش عالی، مديريت فردا، شمارهخدمات در آ

(، مبوانی نظوری و اصوول موديريت     1397) .منود، علوی  ع قه -
 .آموزشی؛ تهران، انتشارات بعثت

(، عوامول موؤثر در بهبوود کيفيوت     1372عمادزاده، مصطفی. ) -
 .29 تدري ، فصلنامه دانش مديريت، شماره

زشوی،  (، مبانی نظوری تکنولوو ی آمو  1398) .فردانش، هاشم -
 انسوانی  علووم  کتوب  تودوين  و مطالعه انتشارات سازمانتهران، 

 ها )سمت(. دانشگاه
ريزی آموزشی، تهوران،  (، مبانی برنامه1398) .فيوضات، يحيی -

 .نشر ويرايش
گيوری  (، مبواحثی در تصوميم  1397اوور، سيدحسون. )  قدسی -

مراتبوی، انتشوارات دانشوگاه     چندمعياره، فراينود تحليول سلسوله   
 .20-12اميرکبير، تهران، صص صنعتی 

(، بررسی عوامل مؤثر بر 1388) .برقی، حميد ؛قنبری، يوس  -
 شوماره های روستايی، نشريه راهبورد،   وری آموزش افزايش بهره

 .165 -153 صص، تابستان، 18

(، طراحی و اعتبارسنجی مدل يادگيری 1390کهندل، مرضيه ) -
نامه  يی کشور، اايانسيار برای آموزش از راه دور مدارس روستا

کارشناسی ارشد در رشته تکنولوو ی آموزشوی، اسوتاد راهنموا:     
دکتر اوراندخت فاضليان، استاد مشواور: دکتور محمود عطواران،     

 .دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی، دانشگاه تربيت معلم

(، تأثير عوامل محيطی بور يوادگيری و   1387) .عطا، آيناز لط  -
موزشووی )ابتوودايی( در شووهر، فصوولنامه هووای آ رفتووار در محوويط
 .90-73 صص، 21 شمارهمديريت شهری، 

، تواريخ  1395درگاه ملی آمار ايوران، آموار نفووس و مسوکن      -
 .1399دسترسی به سايت مهرماه 

، شوورفتهيا یاتيوو، اووژوهش عمل(1395محمدرضووا. )مهرگووان،  -
 دهمچاپ  ،یانتشارات کتاب دانشگاه

وارورش، ترجمه  ا فلسفه آموزش(، آشنايی ب1394) .نلر، جرج -
 فريدون بازرگان، انتشارات سمت؛

روانوی در رابطوه بوا محويط      نيازهای(، 1389) .نمازيان، علی -
، تابستان، صفحه 30مصنوع، مجله علمی اژوهشی صفه، شماره 

74-81. 
رازجويوان،   ؛نوژاد، فرامورز   زاده، ندا؛ داعی نوذری، شعله؛ رفيع -

های مسکونی  احی فضاهای باز محله(، مبانی طر1383) .محمود
 متناسب با شرايط سالمندان، تهران: مرکوز تحقيقوات سواختمان    

 مسکن. و

(، تحليول نظريوه   1395) .شعاع، امينه انجم ؛نژاد، نجمه هاشمی -
هوای سوازنده    قابليت محيط از ديدگاه گيبسون و شناخت مؤلفه

ان، هوای نووين در عمور    المللی اژوهش آن، سومين کنفران  بين
 .معماری و شهرسازی، برلين، آلمان

(، اعتبارسونجی: ابوزار کنتورل کيفيوت     1388هداوند، سوعيد. )  -
 ، ارديبهشت.204 آموزش، مجله تدبير، شماره
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