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حاضر با هدف بررسی وضعیت آموزش مناطق  مقاله: چکیده
های ی منطقه موسیان و با استفاده از روشمحروم با مطالعه مورد

جامعه آماری شامل مديريت،  کمی و کیفی انجام شده است.
معاونین، کارشناسان اداری، راهبران و آموزگاران مقطع ابتدايی 
منطقه موسیان بود و حجم نمونه از طريق جدول مورگان و 
سرشماری )بخش کمی( و نیز با استفاده از معیار اشباع نظری 

روايی محتوايی پرسشنامه توسط )بخش کیفی( تعیین شد. 
کارشناسان مورد تأيید قرار گرفت و نیز پايايی پرسشنامه با 

 SPSS ،97/4افزار محاسبه ضريب آلفای کرونباخ از طريق نرم
بنیاد از طريق تأيید هها و نتايج دادهتعیین شد. روايی داد

اصالحات مورد تأيید کنندگان و بررسی همکاران پس از شرکت
بازآزمايی و  پس ازقرار گرفت. همچنین با توجه به اينکه 
کل باالی ها پايايی کدگذاری مجدد و تعیین میزان توافق شناسه

ها از پايايی مناسبی هتوان گفت کدگزاربوده است، می 94/4
توان گفت مشکالت آموزش و پرورش با میبرخوردارند. در کل، 

ها های بیرونی و درونی از قبیل نیروی انسانی، برنامهطیفی از جنبه
و امکانات آموزش و پرورش، فرهنگ و شرايط جغرافیايی، فقر و 

 سبک زندگی در ارتباط است.
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 ترکیبی، طراحی الگو
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Abstract: The aim of this study was to 
investigate the education status of deprived 
areas it has been done by case study of 
Musian region and using quantitative and 
qualitative methods. The statistical 

population included management, deputies, 
administrative experts, leaders and primary 
school teachers in Musian district and the 
sample size determined through Morgan 
table and census methods (quantitative part) 
and also using theoretical saturation criterion 
(qualitative part). The content validity of the 
questionnaire was confirmed by experts. 
Also, the reliability of the questionnaire was 
determined by calculating Cronbach's alpha 
coefficient through SPSS software, 0.79. 
Data validity and data based results 
Approved by participants and peer review 
after corrections. also given that after 
retesting and re-coding and determining the 
degree of agreement of the identifiers, the 
total reliability has been above 0.70, it can be 
said that the codes have good reliability. In 
general, it can be said that the problems of 
education are related to a range of external 
and internal aspects such as manpower, 
educational programs and facilities, culture 
and geographical conditions, poverty and 
lifestyle. 
Keywords: Elementary education, deprived 
areas, systematic view, combined study, 
pattern design. 
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  مقدمه

 2میالدی و پس از طرح شعار معروف يونسکو باا عناوان آماوزش بارای هماه      74از آغاز دهه 

ای را در جهت تأمین آماوزش  ههای گسترد(، بسیاری از کشورها تالش2161)رضايی و سیف، 

های قومی، محلی، نژادی و جنسیتی آغاز نمودند. استقرار نظام توسعه و عمومی فارغ از تبعیض

عدالت و برابری خود نیز در درازمدت نیازمند و متکی به آماوزش و پارورش متعاالی و    تحقق 

ای، اقلیمی، جمعیتای و محلای   همترقی است. بنابراين، هیچ عاملی اعم از عوامل اقتصادی، منطق

 (. 2160تواند مانع ارائه خدمات آموزشی مناسب و مطلوب باشد )آقازاده و فضلی، ینبايد و نم

ول جمعیتی آموزش و ارتقای ساط  کیفیات نظاام آموزشای خصوصاام در مقطاع       گسترش شم

ابتدايی، محور و بستر مناسب رشد و توسعه اقتصادی، کاهش سط  فقر و تقويت ساط  رفااه   

باشاد )صاالحی و   عمومی و موجب تداوم حیاات ياک جامعاه در دنیاای رقاابتی حاضار مای       

(، اما کیفیت و تعاالی آماوزش و   1422، 1؛ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی2170همکاران، 

 نفع امکانپذير نیست.های ذیپرورش بدون هماهنگی و همکاری جمعی نهادها و سازمان

های مختلاف، باه دلیال    يافته با توجه به وجود موانع متعدد در حوزهدر مناطق کمتر توسعه

اسات. بناابراين بخشای از     ای بارزعدم امکان پوشش کامل تحصیلی، نابرابری و تبعیض مسأله

شوند شوند و بخش ديگری نیز يا به مقاطع باالتر وارد نمیفراگیران از روند تحصیل خارج می

دهناده اهمیات   مناد نیساتند. ايان وضاعیت نشاان     و يا از انگیزه الزم و الگوهای موفقیت بهاره 

حضاور  دسترسی همگاانی باه آماوزش و پارورش و نیاز ضارورت شناساايی و رفاع مواناع          

داشت آنها در آموزش و پرورش و تالش برای بهبود وضع موجاود  التعلیمان، جذب و نگهالزم

هاا و مشاکالتی در   (. در واقع مناطق محاروم باا لاالش   2166است )فضلی، سیف و کیامنش، 

ها و زماان مناساب   ها و نیز مسائل مربوط به تشکیل کالسآموزان، خانوادهمورد معلمان، دانش

زش، کمبود سرانه آموزش، کمبود وسايل و امکانات کمک آموزشی و مشکالت مرباوط باه   آمو

اند. عالوه بار ايان، معماوالم معلماان مادارس ايان       نظارت بر آموزش و کیفیت يادگیری مواجه

اناد  های مناسب و مرتبط )در زمینه آموزش منااطق محاروم( را دريافات نکارده    مناطق آموزش
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( عالوه بر مسأله کمبود وقت، عدم تناسب سنی و 2168) 2سانا و کاپیسا(. مکو2161)صمديان، 

آماوزان در کاالس درس، ساط  پاايین     آموزان، عدم حضور مستمر معلم و داناش جنسی دانش

تجربه آموزشی و نداشتن برنامه و طارح تادريس مناساب را از خصوصایات ناواحی محاروم        

 اند.  دورافتاده و روستايی بر شمرده

مندی از ( مؤيد نابرابری و شکاف بین میزان بهره2170سامری و همکاران )نتايج 

آموزی های دانشهای آموزشی بین مناطق است. بیشترين اختالف مربوط به شاخصفرصت

ها تأکید دارد. آتچوارنا و بینی نیز بر تأثیر عامل اقتصادی بر تشديد نابرابریبوده و نتايج پیش

بر نقش آموزش و سرمايه فکری در کاهش فقر و تحقق توسعه و ارائه  (1441) 1گاسپرينی

های اند. در گزارش آنها استراتژیراهکارهای مناسب در جهت بهبود وضعیت تأکید داشته

مربوط به تدريس موضوعات کاربردی محیط زندگی در برنامه مدارس رسمی، توسعه 

گام با تحوالت و تغییرات جديد مورد توجه ها همها و توان رقابت و ارتقای آموزشمهارت

( در مطالعه خود تزريق نوآوری و 1446) 1ويژه قرار گرفته است. گرتلر و شارگرودسکی

ها و مشکالت ناشی از تصمیمات جمعی، اداره بهتر واگذاری تصمیمات به مردم، کاهش هزينه

اند. خدمات آموزشی( دانستهو ارتقای عملکرد را از نتايج مثبت عدم تمرکز خدمات )از جمله 

تواند کاهش خدمات و عدم تکمیل و تأمین نیازهای فنی در حالی که تمرکززدايی همچنین می

های موجود مناطق فقیرنشین را در پی داشته باشد و موجب تداوم محرومیت و بازتولید آسیب

ت والدين در امور ( نشان داد که مشارک1422) 0های تانری و ديمیردر آينده شود. يافته

های نامرتبط با تحصیالت خود آموزشی پايین است و نیز درصد بااليی از معلمان در حوزه

های کارآمد و های مؤثر و سبک( روش1421) 1کنند. حنان عاطف و مروت مدحتتدريس می

متنوع شامل آموزش الکترونیکی و تجارب واقعی و طراحی الگوهای متشکل از مفاهیم و 

نفعان و های ترکیبی آموزش و ضرورت جلب نظر و مشارکت سازنده ذیشرو

های جغرافیايی و آموزان( و کاهش محدوديتکنندگان خدمات آموزشی )دانشدريافت
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( تمرکز بر روند ارتقا و بهبود عملکرد 1426) 2کنند. نورلیال و همکارانپراکندگی را توصیه می

راهنمايی، تعامل حاکمیت و جامعه و فعالیت مکمل در ابعاد  معلمان، بهبود وضعیت نظارت و

 اند.آموزش رسمی و غیررسمی را مورد تأکید قرار داده

های وضع موجود در روند توسعه آموزش مشکالت بسیاری رخ داده است که در حوزه

های آينده، توجه ويژه کیفیت آموزش، عدالت آموزشی و شکاف بین مناطق و دستورالعمل

طلبد )لی محور در تخصیص امکانات و حمايت اجتماعی را میريزی عدالتنسبت به برنامه

های آموزشی بین ( با تمرکز بر تفاوت در شاخص2177(. سبحانی )1427جیاگو و همکاران، 

مناطق مختلف، ارائه راهکارهای مناسب در جهت پايداری آموزش، افزايش اعتبارات و تقويت 

( با 2176ر نواحی محروم را مورد تأکید قرار داده است. خزايی و همکاران )فرهنگ آموزش د

طرح مسائل استفاده غیرهدفمند از امکانات موجود و افزايش میزان مهاجرت به مناطق 

ريزی برخوردارتر به عنوان مهمترين مشکالت موجود آموزش و پرورش، معتقدند که برنامه

کانات فیزيکی و فضاهای آموزشی، منابع انسانی و امکانات ای و ابعاد آن در حوزه اممنطقه

اقتصادی در روند برنامه آموزشی مدارس و توسعه متوازن آموزشی تأثیر مستقیم و معناداری 

 دارند.

کننده ها و امکانات از مسائل مهم و تعیینعدالت و برابری آموزشی و توزيع مناسب فرصت

میت مناطق است که در حال حاضر فارغ از نوع قومیت، در حوزه توسعه آموزشی و رفع محرو

ای برخوردار است. از ديدگاه بريگهاوس و ه... از اهمیت فزايند جنس، محل سکونت و

هاى آموزشی به ( عدالت آموزشى به معناى توزيع مناسب منابع و فرصت1424) 1آنترهالتر

. وقتى اصل تفاوت در نیازهاى آموزان استمنظور برآورده کردن نیازهاى گوناگون دانش

آموزان را بپذيريم پس بايد قبول کنیم که منابع هم بايد به شکل متفاوت تخصیص يابد. دانش

بنابراين عدالت به معنی توزيع برابر منابع نیست و در واقع شايد توزيع برابر منابع برنامه 

عدالتی است. با اين نیز بی ها خوددرسى، معلم و زمان يادگیرى بدون در نظر گرفتن تفاوت

توان گفت عدالت افقى تفاسیر، دو مبحث عدالت افقی و عدالت عمودی قابل طرح است؛ می

... در مناطق شهری  در آموزش ناظر بر امکانات آموزشی اعم از تعداد معلم، کالس، صندلى و
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2. Brighouse & Unterhalter 
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افراد مربوط هاى میان و روستايی به نسبت جمعیت است و اما عدالت عمودى، به تفاوت

تساوی آموزشی به معنای آن نیست که همگان به سط  واحدی از تحصیالت بنابراين  شود.می

ارتقا يابند؛ زيرا لنین امری به دلیل تفاوت استعدادهای افراد، غیرممکن است. پس معنای 

مندی کس به تناسب هوش و استعدادها و عالقههای آموزشی آن است که هیچتساوی فرصت

يابی به تعلیم و تربیت محروم به سبب فقدان امکانات و ساير شرايط غیرفردی، از دست خود،

 (.2171؛ به نقل از سامری، 1441، 2نماند )پیزا

 
 : انواع عدالت آموزشی و روابط آنها2شکل 

هاای موجاود   ها، سازوکارها و ستادهامروزه مطالعه نظام آموزشی و تعیین میزان تحقق نهاده

ای نظیر ايران، ضروری و دارای اهمیت فراوان اسات  در کشورهای در حال توسعه به خصوص

های آموزشی را به شکل جاامع و کلای روشان ساازد )صاالحی و      تواند وضعیت سازمانو می

ناپذير است و نگاه (. بررسی مداوم وضع موجود آموزش يک ضرورت اجتناب2166همکاران، 

موجاود آماوزش و پارورش، تشاخیص نقااط ضاعف و        سیستمی مستلزم بررسی جامع وضع

ريزی برای اصالح کمبودها و نواقص است. اجزای اصلی در هر سیستم به طور عام و در برنامه

، خروجای  1، پردازش يا فرآيند 1آموزش و پرورش به طور خاص عبارتنداز ورودی يا درونداد

شاوند و  ايی هستند که وارد سیساتم مای  هها داده. ورودی8و جزء بیرونی 1، بازخورد0يا برونداد

هاست. منظور از سازند. فرآيندها ناظر بر تغییر و تحوالت ورودیتداوم حیات آن را ممکن می

                                                 
1. PISA 

2. Input 

3. Process   

4. Output 

5. Feedback 

6. Environment  
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ها، محصوالت و خدمات سیستم است و بازخوردها هم به تحلیال نتاايج و وضاعیت    خروجی

سیساتم کانش و واکانش    ها و اصالح سیستم اشاره دارند. همچنین عوامل محیطی باا  خروجی

 پذيرند. گذارند و هم از سیستم اثر میدارند يعنی هم بر سیستم اثر می

های آموزشی مناسب و تضمین دسترسای گاروه سانی    همچنان که اشاره شد، ايجاد فرصت

های نظام آموزشی کشور است )فضالی، سایف و   مربوط به آموزش ابتدايی با کیفیت از رسالت

های مرتبط با آموزش از زوايای مختلاف و  نابراين شناخت کمبودها و کاستی(، ب2166کیامنش، 

هاا و بهباود   هاا، تقويات اراده  کاارگیری ظرفیات  تالش برای استفاده بهینه از منابع موجود و به

ای در مسایر رشاد و   ها در راستای تحقق توسعه آموزشی، از اهمیات وياژه  عملکردها و برنامه

 باشد.  ش برخوردار میترقی آموزش و پرور

باشد که در محدوده شهرستان دهلاران  محل مورد مطالعه در اين پژوهش منطقه موسیان می

)استان ايالم( واقع است و از نظر جغرافیايی، در جنوب غربی کشور و در مرز با کشاور عارا    

کنند و ی میجمعیت روستايی زندگقرار دارد. بیشتر جمعیت اين منطقه در نواحی پراکنده و کم

در مشاغل دامپروری و کشاورزی فعالیت دارند. طبق مطالعات انجام شده اساتان اياالم از نظار    

استان مرزی کشور، اين اساتان   28 توسعه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، به طوری که در بین

(، کمتار  1)يافتاه  (، نیمه توسعه2در رتبه شانزدهم قرار دارد و در بین لهار سط  توسعه يافته )

(. 2171(، در سط  محروم قرار گرفته است )سجاديان و اکرامای،  0( و محروم )1يافته )توسعه

( در زمیناه ناابرابری آموزشای در ساط      2171همچنین نتايج پژوهش شیرکرمی و بختیارپور )

طقه های آموزشی، منمندی از فرصتگانه بهرهشهرستان دهلران، نشان داد که از بین سطوح پنج

موسیان )بدون نواحی روستايی( در سط  محروم قرار دارد. پژوهش حاضر به منظور مشاخص  

نمودن وضع موجاود آماوزش ابتادايی در منطقاه موسایان و ارائاه الگاوی مناساب آن انجاام          

است. بر اساس منابع مطالعاتی و تدوين پرسشنامه وضاعیت آماوزش باه تعیاین وضاعیت      شده

هاای تجربای، الگاوی مناساب در راساتای ارتقاای       ه با کسب ديدگاهموجود پرداخته و در ادام

رود کاه ترسایم وضاع    وضعیت توسعه آموزشی طراحی و اعتباريابی خواهاد شاد. انتظاار مای    

موجود و ارائه الگوی مناسب، زمینه بهبود وضاعیت آماوزش در ايان منطقاه را فاراهم ساازد.       

 های اساسی پژوهش عبارتنداز:  پرسش
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د آموزش ابتدايی )درونداد، فرايند، برونداد و عوامال محیطای( در منطقاه ماورد     وضع موجو -

 مطالعه لگونه است ؟

 الگوی متناسب برای آموزش ابتدايی منطقه مورد مطالعه لیست و اعتبار آن لگونه است ؟  -

 شناسی پژوهشروش

کمی و کیفی( انجام های ترکیبی )اين پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با استفاده از شیوه

شده است؛ با توجه به واقع شدن منطقه مورد مطالعه در نواحی محروم و مشکالت آموزشای و  

هاا و امکاناات، شارايط    هاای بیرونای و درونای )برناماه    محیطی بديهی و قابل مشاهده از جنبه

ا شایوه  هاا و مطالعاات مقادماتی ابتادا با     ...(، پس از بررسی جغرافیايی، فقر و سبک زندگی و

کمی )پیمايشی( به تعیین وضعیت موجود آموزش و پرورش مقطع ابتدايی در منطقه  -توصیفی

های دروندادی، فرايندی، بروندادی و محیطی پرداختاه و ساپس باا شایوه     مورد مطالعه از جنبه

راهبردهاا(   -ها و ارائه الگوی متناساب )وضاع موجاود   بنیاد نسبت به استخراج يافتهداده -کیفی

 اقدام شده است.

يافته در مورد وضعیت در بخش کمی پژوهش، يک پرسشنامه و يک مصاحبه سازمان

شود و عوامل دروندادی، فرآيندی و بروندادی و نیز عوامل بیرونی )محیط(، تهیه و اجرا می

... به کمک آمار توصیفی  ها و اطالعات مربوط به نیروی انسانی، فضا و تجهیزات وهداد

گیرد. وضعیت نشانگرهای پرسشنامه ابتدا در نی و درصد( مطرح و مورد تحلیل قرار می)فراوا

. کامالم مناسب 1. مناسب و 0. نسبتام مناسب، 1. نامناسب، 1. کامالم نامناسب، 2پنج گزينه شامل 

(، 11/1تا  2مورد نامناسب ) 1ها، نشانگرها در هبررسی شده و سپس بر اساس میانگین داد

روش . گیرند( مورد قضاوت نهايی قرار می1تا  89/1( و مناسب )88/1تا  10/1مناسب ) نسبتام

ها و توضی  ها، عقايد و نگرشپیمايشی يکی از تحقیقات توصیفی است که بررسی دانش

سازد. در تحقیقات ها و اطالعات گردآوری شده را امکانپذير میهای مختلف دادهجنبه

(. تعداد 2171زاده، گیرد )حسنمورد مطالعه قرار می «وضع موجود»و  «آنچه هست»توصیفی، 

است و بر اساس جدول مورگان، حجم نفر بوده 204کل آموزگاران در منطقه مورد مطالعه 

. همچنین به دلیل پايین بودن آمار جامعه تعیین شد 241متناظر با حجم جامعه نمونه مناسب و 

معاون( و کارشناس آموزش ابتدايی، حجم نمونه به شیوه  1در مورد مديريت، معاونین )

های حاصل از روش هبه منظور تحلیل داد نفر بودند. 1است که جمعام سرشماری تعیین شده
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ها هدهی )ارزشگذاری( گزينپیمايشی از ابزارهای آمار توصیفی نظیر فراوانی، میانگین و وزن

ها و اطالعات در جداول مناسب هيج مربوط به داداستفاده شده است و در نهايت، خالصه نتا

ها، پس از ضرب مطرح گرديد. جهت محاسبه امتیاز و تعیین وضعیت عوامل و مالک

ها تقسیم شد. ها، حاصل کلی )جمع نتايج( بر تعداد کل پاسخهای عددی در تعداد پاسخارزش

اع سؤاالت به ايشان و تعیین تناسب و گیری از نظر متخصصان و اساتید با تجربه و ارجهبا بهر

پرسشنامه از  2جامعیت آنها، روايی محتوايی پرسشنامه مورد تايید قرار گرفت و میانگین پايايی

محاسبه شد و با  SPSS ،97/4افزار طريق محاسبه ضريب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم

ی پرسشنامه قابل قبول بوده و مورد تأيید باشد، پاياي+ می9/4توجه به اينکه اين رقم باالتر از 

يافته از طريق روايی محتوايی و ضريب توافق محاسبه است. روايی و پايايی مصاحبه سازمان

شده است. روايی محتوای مصاحبه پس از دريافت نظرات سه نفر از کارشناسان و متخصصان 

ای مصاحبه نیز با استفاده از هو اصالح مجدد، مورد تأيید نهايی قرار گرفت. پايايی پرسش

                                                          برآورد شد. 98/4ضريب توافق، 

پژوهش کیفی با درک و تبیین همراه است و در رويکردهای قیاسی و استقرايی قابل 

امد. پژوهش کیفی انجهای جديد در حیطه مطالعاتی میانجام است. اين پژوهش به تولید يافته

و روش انجام آنها در نتیجه تغییر تمرکز پژوهشگران از کمیت به ذهنیت، مورد توجه قرار 

توسط استراوس و  2774در سال  1بنیاد يا گراندد تئوری(. نظريه داده2168گرفت )هوسرل، 

لعه و استقرايی، محقق با ورود به حوزه مطا -مطرح شد؛ از نظر آنها در شیوه کیفی 1کوربین

(. 2178کند )پورسلیم و همکاران، ها و روابط به سمت تشکیل نظريه حرکت میهگردآوری داد

بنیاد، جامعه عبارت است از آموزگاران و راهبران آموزشی شاغل در آموزش و در بخش داده

باع بنیاد با استفاده از معیار اشداده -پرورش منطقه موسیان. حجم نمونه مناسب در شیوه کیفی

دانند که در ای می( اشباع نظری را مرحله2161نفر تعیین شد. استراوس و کوربین ) 20نظری 

های جديدی به دست نیايد و در واقع روابط مورد قبول و آن در ارتباط با مقوله مورد نظر، داده

های مونه(، بنابراين با هدف دستیابی به ن2179تأيید قرار گرفته است )جاويدمهر و همکاران، 
                                                 

های درونداد، فرايند، برونداد و رود و بنابراين ابتدا پايايی بخشکار نمیه. آلفای کرونباخ برای تعیین پايايی کل پرسشنامه ب2

 است.ههای مختلف محاسبه شدعوامل محیطی جداگانه محاسبه و سپس میانگین بخش

2. Grounded Theory 

3. Strauss & Corbin 
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های ها و يافتهغنی و دارای اطالعات ارزشمند، با استفاده از معیار اشباع نظری تا پايان ديدگاه

در راستای تجزيه و تحلیل های ديگر ادامه يافت. انتخاب نمونه 2جديد، به صورت هدفمند

سپس به های کیفی، ابتدا به توصیف و بازخوانی و تحلیل سند و محتوا پرداخته و داده

( مراحل تعريف واحد 1448) 1سازی پرداختیم. مايرينگها، کدگذاری و مفهوماستخراج گزاره

بندی و گزارش بندی، اصالح، طرحها، مقولهتحلیل )کلمه، جمله و پاراگراف(، کاهش داده

(. 2178ان، بخش و همکاراست )تیغ ها را در تحلیل محتوای کیفی پیشنهاد دادهها و يافتهداده

( تعیین شده است. 2778) 1( و کواله2170های کرسول )اعتباريابی الگو بر اساس روش

)سه نفر(:  0کنندگانتطبیق توسط مشارکت -کرسول، به منظور تعیین روايی پژوهش کیفی الف

)سه نفر(: يعنی بررسی دقیق روش و  1بررسی همکاران -ها و تفاسیر؛ ببرای اطمینان از يافته

( 2778تفاسیر توسط اساتید متخصص را پیشنهاد داده است. همچنین بر اساس روش کواله )

ها لند مصاحبه انتخاب و هر يک در دو فاصله برای محاسبه پايايی بازآزمايی، از بین مصاحبه

ها )يا کدها( با هم مقايسه گذاری شده و سپس شناسهزمانی مشخص )کوتاه( دو بار شناسه

گذاری )يا ثبات کدگذاری( به ها به عنوان ثبات شناسهدر واقع میزان توافق شناسه شوند ومی

(. تايج محاسبه پايايی بازآزمايی در فواصل کوتاه 2179رود )بابايی فارسانی و همکاران، کار می

 +( ارزيابی شد.9/4گزاران( و میزان توافق آنها در حد مناسب )و نیز پايايی کدگذاران )شناسه

 کنندگانشناختی شرکت: مشخصات جمعیت2جدول 

 سابقه کاری رشته تحصیلی سطح تحصیالت جنس سن کد مصاحبه شونده

 11 آموزش ابتدايی کارشناسی مرد 06 1

 21 ادبیات فارسی کارشناسی مرد 02 2

 12 مديريت آموزشی ارشدکارشناسی مرد 04 3

 21 ريزی آموزشیبرنامه ارشدکارشناسی مرد 16 4

 29 ريزی آموزشیبرنامه ارشدکارشناسی مرد 02 5

                                                 
های مناسب )که شرايط الزم را دارا هها، با شیوه گلوله برفی يعنی معرفی نمونه. برای تسهیل روند انتخاب هدفمند نمون2

 يابد.ها ادامه میهها تا رسیدن به مرحله اشباع يافتهکنندگان در پژوهش انتخاب نمونباشند(، از طريق مشارکتمی

2. Mayring 

3. Kvale 

4. Member Checking 

5. Peer Debriefing 
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 سابقه کاری رشته تحصیلی سطح تحصیالت جنس سن کد مصاحبه شونده

 17 آموزش ابتدايی کارشناسی مرد 11 6

 20 ريزی آموزشیبرنامه ارشدکارشناسی زن 17 7

 6 علوم تربیتی کارشناسی مرد 19 8

 10 راهنمايی و مشاوره کارشناسی مرد 08 9

 24 شناسیجامعه ارشدکارشناسی مرد 14 11

 12 راهنمايی و مشاوره ناسیکارش زن 08 11

 1 ريزی درسیبرنامه دکتری مرد 19 12

 27 علوم تربیتی کارشناسی زن 01 13

 7 روانشناسی تربیتی ارشدکارشناسی مرد 18 14

بنیاد هکنندگان در بخش مصاحبه دادشناختی شرکتمشخصات جمعیت 2در جدول شماره 

هدفمند از بین آموزگاران و راهبران آموزشی با کنندگان به صورت مطرح شده است. مشارکت

 بیش از ده سال کار تجربی و نیز آموزگاران دارای تحصیالت تکمیلی انتخاب شدند.

 
 های پژوهش: اجزا و بخش 1شکل 
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 هایافته

 های کمیيافته -الف

ورد وضع موجود آموزش ابتدایی )درونداد، فرایند، برونداد و عوامل محیطی( در منطقه م  

 مطالعه چگونه است ؟
 : خالصه نتايج وضعیت عوامل دروندادی، فرايندی، بروندادی و محیطی1جدول 

 

 عوامل

 

 ردیف

 

 نشانگر

 

 میانگین

 طیف قضاوت

نامناسب 

تا  1

33/2 

نسبتاً 

مناسب 

تا  34/2

66/3 

مناسب 

67/3 

 5تا 

 

 
 

 درونداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يافتنی بودن اهداف قابلیت حصول و دست 2

 آموزش دوره ابتدايی 

11/1     

های تناسب قوانین و مقررات و سیاست 1

 تدوين شده برای آموزش ابتدايی 

41/1     

 -تأثیر منابع انسانی، اعم از بخش اداری 1

اهداف نظام  خدماتی و آموزشی در پیشبرد

 آموزش ابتدايی 

14/1     

موزش و وضعیت توزيع نیروی انسانی آ 0

 پرورش ابتدايی بین نواحی مختلف 

11/1     

آموز به معلم در میزان تناسب نسبت دانش 1

 آموزش ابتدايی 

26/1     

میزان تناسب مدرک تحصیلی، سوابق و  8

 تجارب کاری آموزگاران آموزش ابتدايی 

71/1     

آموزان پسر وضعیت حضور مستمر دانش 9

 آموزش ابتدايی در مدارس 

21/1     

آموزان دختر وضعیت حضور مستمر دانش 6

 آموزش ابتدايی در مدارس 

98/1     

های تک آموزان کالستعداد و درصد دانش 7

 آموزان پايه نسبت به کل دانش

88/1     
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 عوامل

 

 ردیف

 

 نشانگر

 

 میانگین

 طیف قضاوت

نامناسب 

تا  1

33/2 

نسبتاً 

مناسب 

تا  34/2

66/3 

مناسب 

67/3 

 5تا 

 

 

 

 

 

 

 درونداد

)اعتبارات  تناسب منابع مالی و اعتبارات 24

( در آموزش و ...های مردمی دولتی، کمک

 ابتدايی 

29/1     

میزان اعتبارات و تسهیالت رفاهی  22

 اختصاص يافته به معلمان آموزش ابتدايی 

11/1     

میزان اعتبارات تخصیص يافته به  21

های پرورشی و پژوهشی آموزش فعالیت

 ابتدايی 

28/1     

میزان تناسب کمی امکانات و فضاهای  21

آموزشی با نیازهای موجود در آموزش 

 ابتدايی 

78/1     

وضعیت تناسب کیفی امکانات و فضاهای  20

 آموزشی در آموزش ابتدايی 

16/1     

میزان تناسب تعداد میز و صندلی،  21

برد با های سمعی و بصری و وايترسانه

 نیازهای آموزش ابتدايی 

14/1     

میزان تناسب نور و تهويه، وسايل سرمايشی  28

  و گرمايشی با نیازهای آموزش ابتدايی

11/1     

میزان تناسب کمی و کیفی ساختمان  29
آموزشی، کتابخانه و آزمايشگاه در آموزش 

 ابتدايی 

16/1     

میزان تناسب سرانه فضای آموزشی،  26
های ورزشی و نمازخانه در نواحی مکان

 مختلف 

14/1     

وضعیت توزيع امکانات و فضای آموزشی  27

 در نواحی مختلف به نسبت جمعیت 

29/1     



... یابيو اعتبار یدر مناطق محروم و طراح يیابتدا آموزش تیوضع یبررس  

111 

 

 

 عوامل

 

 ردیف

 

 نشانگر

 

 میانگین

 طیف قضاوت

نامناسب 

تا  1

33/2 

نسبتاً 

مناسب 

تا  34/2

66/3 

مناسب 

67/3 

 5تا 

ها و ها )اقلیتمیزان رعايت نیازها و تفاوت 14

( در توزيع امکانات و منابع و ...عشاير 

 آموزش ابتدايی 

98/1     

آموزان به میزان دسترسی کارکنان و دانش 12

فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش 

 ابتدايی 

99/1     

میزان تناسب محتوا و مواد آموزشی با  11

 یازهای محلی ن

14/1     

 

 

 

 

 

 فرایند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وضعیت تنوع، انعطاف و توجه به  2

 های فردی در تدريس آموزگاران تفاوت

01/1     

 -های نوين ياددهیمیزان استفاده از روش 1

 يادگیری در تدريس آموزگاران 

41/1     

وضعیت تخصص و تسلط بر محتوای  1

 های تدريس آموزگاران ارتآموزشی و مه

14/1     

ها در آموزش و میزان رعايت سرفصل 0

 تدريس آموزگاران 

91/1     

میزان عالقه و انگیزش و پشتکار معلمان  1

های آموزش ابتدايی در حین فعالیت

 ای آموزشی و حرفه

11/1     

وضعیت استفاده و کاربرد تکنولوژی  8

ها( در فرايند آموزشی )فناوری و رسانه

 تدريس آموزگاران 

14/1     

میزان توجه به طراحی اتوماسیون و سیستم  9

نظارت، تجزيه و تحلیل و مديريت 

 مؤسسات آموزشی در نواحی مختلف 

11/1     
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 عوامل

 

 ردیف

 

 نشانگر

 

 میانگین

 طیف قضاوت

نامناسب 

تا  1

33/2 

نسبتاً 

مناسب 

تا  34/2

66/3 

مناسب 

67/3 

 5تا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرایند

وضعیت تناسب و همسويی عملکرد  6

کارکنان در جهت دستیابی به اهداف درسی 

 آموزش ابتدايی 

14/1     

های انجمن اولیاء و مربیان و یتتأثیر فعال 7

شوراهای مدرسه در بهبود وضعیت آموزش 

 ابتدايی 

11/0     

فرهنگی،  -های علمیمیزان توجه به فعالیت 24

در  و ...هنری، پرورشی، تربیتی، دينی 

 راستای بهبود وضعیت آموزش ابتدايی 

16/1     

های ضمن خدمت وضعیت تناسب آموزش 22

 و مديريتی کادر آموزشی 

28/1     

میزان ياری و مدد مادی و معنوی سازمان از  21

 اعضای خود 

14/1     

میزان همکاری و هماهنگی و حمايت  21

 اعضای سازمان از يکديگر 

99/1     

وضعیت تأمین مواد آموزشی و رفاه و  20

اندازی، تعمیر و آسايش کارکنان و راه

 نگهداری فضا، تجهیزات و تأسیسات

 ضروری آموزش ابتدايی 

29/1     

ها و نیازهای فراگیران میزان توجه به تفاوت 21

 به تفکیک جنس در آموزش ابتدايی 

11/1     

های ضروری، تغذيه میزان توجه به مهارت 28

در محتوای آموزشی دوره  و ...و بهداشت 

 ابتدايی 

 

78/1     
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 عوامل

 

 ردیف
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 میانگین
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نامناسب 

تا  1

33/2 

نسبتاً 

مناسب 

تا  34/2

66/3 

مناسب 

67/3 

 5تا 

 

 

 

 

 

 برونداد

آموزان انشوضعیت عملکرد کمی و کیفی د 2

 ابتدايی 

04/1     

وضعیت عملکرد تکوينی و تراکمی  1

 آموزان ابتدايیدانش

17/1     

آموزان در های گوناگون دانشسط  مهارت 1

 دوره آموزش ابتدايی 

11/1     

میزان تحقق اهداف آموزشی موجود در  0

ريزی استراتژيک دوره سیاستگذاری و برنامه

 ابتدايی 

41/1     

وضعیت تناسب و همسويی آموزش و  1

های مختلف زندگی يادگیری با جنبه

کودکان )فراگیران( و سواد برای زيستن و 

 ها در زندگیکاربرد آموخته

22/1     

میزان ارتقاء و تعالی نگرش، مهارت و  8

 آموزان  خالقیت دانش

78/1     

میزان تحقق اهداف اجتماعی و فرهنگی و  9

 آموزانآگاهی و دانش عمومی دانشارتقای 

17/1     

وضعیت رعايت بهداشت جسمی و ارتقای  6

 آموزان سط  بهداشت روانی دانش

16/1     

وضعیت سواد ارتباطی )کالمی و رفتاری( و  7

نیز رعايت اصول شهروندی، 

پذيری، انجام وظايف و تکالیف مسئولیت

 آموزان دانش

04/1     

آموزان از کت و حمايت دانشمیزان مشار 24

 های مالی خانواده برنامه

91/1     
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مناسب 
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وضعیت مشارکت و ايفای نقش مؤثر  22

 آموزان در آموزش و پرورش خانواده دانش

29/1     

های رشد میزان کسب دانش الزم و مهارت 21

آموزان برای کمک به آنها در انسانی دانش

نطق و ها و پرورش مايجاد عادات، ارزش

های تفکر انتقادی )برای حال تقويت مهارت

 و آينده( 

14/1     

 

 

 

 

 محیط

تأثیر محیط فرهنگی )سیر فرهنگ و آداب و  2
سنن( بر مشارکت و ارتقای سط  کمی و 

 کیفی آموزش ابتدايی 

16/1     

ديدگاه والدين نسبت به آموزش و پیگیری  1
 وضعیت تحصیل فرزندان 

21/1     

محیط جغرافیايی )شرايط اقلیمی و آب تأثیر  1
( بر تحقق اهداف و ...و هوا، اوضاع طبیعی 

 و مقاصد آموزش ابتدايی 

22/1     

ها و حمل و نقل و تدارکات وضعیت راه 0
 اداری مرتبط با آموزش ابتدايی 

16/1     

تأثیر محیط اقتصادی )امکانات مالی و  1
رفاهی، وضعیت اقتصادی و درآمدی، 

( بر روند بهبود کمی و کیفی و ...غال اشت
 آموزش ابتدايی 

28/1     

وضعیت دسترسی مردم منطقه به مسکن،  8
 شغل، درآمد و بهداشت مناسب 

78/1     

های موجود و میزان استفاده از ظرفیت 9
ها و جذب مشارکت محلی و سازمان

ربط در آموزش و پرورش نهادهای ذی
 ابتدايی 

14/1     
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دهد که وضعیت عوامل دروندادی نظیر توزيع نیروی انسانی، منابع سی نتايج نشان میبرر

مالی و اعتبارات و تسهیالت رفاهی اختصاص يافته به معلمان و نیز وضعیت کمی و کیفی 

امکانات و فضاهای آموزشی نامناسب يا نامطلوب است. در مورد عوامل فرايندی، میزان 

ها( در تدريس آموزگاران، میزان توجه ی آموزشی )فناوری و رسانهاستفاده و کاربرد تکنولوژ

های ضمن خدمت فرهنگی، هنری، پرورشی، تربیتی، دينی و آموزش -های علمیبه فعالیت

های کادر آموزشی و مديريتی از تناسب الزم برخوردار نیست. همچنین تنوع، انعطاف و تفاوت

يی در سط  مناسب )يا مطلوب( قرار ندارد. بررسی فردی در تدريس آموزگاران آموزش ابتدا

آموزان، وضعیت های گوناگون دانشنتايج مربوط به عوامل بروندادی نشان داد که سط  مهارت

آموزان ابتدايی و در کل میزان تحقق اهداف آموزشی و ارتقاء و عملکرد کمی و کیفی دانش

سط  مناسب و مطلوبی قرار ندارد.  آموزان درتعالی دانش، مهارت، نگرش و خالقیت دانش

ها وضعیت عواملی محیطی از قبیل تأثیر محیط جغرافیايی )شرايط اقلیمی و اوضاع طبیعی(، راه

و حمل و نقل، تأثیر محیط اقتصادی )امکانات مالی و رفاهی، درآمد و اشتغال( و همچنین تأثیر 

ی و کیفی آموزش ابتدايی منفی محیط فرهنگی )سیر فرهنگ و آداب و سنن( بر روند بهبود کم

 بوده است.

يافته نشان داد که وضعیت همچنین نتايج حاصل از بخش دروندادی در مصاحبه سازمان

تخصیص  های آموزشی دوره ابتدايی، منابع مالی و اعتباراتکمی و کیفی ساختمان و محیط

آموزشی الزم در داده شده به آموزش ابتدايی و میزان دسترسی نواحی مختلف به تجهیزات 

سط  نامطلوب )نامناسب( قرار دارد. نتايج حاصل از بخش فرايندی نشان داد که میزان توجه 

ها و اهمیت های فردی و تنوع در آموزش و تدريس، میزان رعايت سرفصلتبه نیازها و تفاو

آموزگاران به مسأله طرح درس و ... در سط  نامطلوب قرار دارد. نتايج مربوط به بخش 

های گوناگون تآموزان از نظر سط  مهاردهنده وضعیت نامطلوب دانشبروندادی نشان

باشد. در بخش محیطی، تأثیر شناختی، عاطفی و نگرشی و میزان تحقق اهداف متناظر می

های مالی موجود و ظرفیتشرايط اقلیمی و جغرافیايی، فرهنگ بومی و نوع نگاه به آموزش، 

 قرار دارد.ش در سط  نامطلوب جذب مشارکت محلی در آموز

 بنیاد(های کیفی )دادهیافته -ب

 الگوی متناسب برای آموزش ابتدايی منطقه مورد مطالعه لیست و اعتبار آن لگونه است ؟
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های ها و مقولهها و استخراج گزارهبنیاد، پس از بررسی و بازخوانی متن مصاحبهدر بخش داده

های مدل پارادايمی شامل های استخراج شده در مشخصهمرتبط و متناسب، در نهايت مقوله

بندی شدند. از نظر استراوس و دسته 1و پیامدها 0، راهبردها1ای، مداخله1ای، زمینه2شرايط علی

شود که به عنوان عامل يا عامالن اصلی، پديده ی( شرايط علی به شرايطی گفته م1446کوربین )

های يده محوری حادثه يا اتفاقی است که يک سلسله کنشآورد. پدیمورد مطالعه را به وجود م

ای شامل يک سری خصوصیات متقابل برای کنترل يا اداره کردن آن وجود دارد. شرايط زمینه

کند و با وقايعی مرتبط است که طی آنها کنش متقابل برای یای داللت مويژه است که به پديده

گیرد که یای را در بر مگر عوامل کلی و گستردهدهد. شرايط مداخلهیتأثیر بر پديده رخ م

سازند. راهبردها، به مواجهه با پديده و ارائه یکنش متقابل و لگونگی کنش با پديده را متأثر م

هايی برای آن اشاره دارد. پیامدها، نتیجه اقدامات و واکنش و بازخوردهايی است که در حلراه

 (.2176کوشککی و همکاران، مورد پديده انجام شده است )رحمانیان 

 پدیده محوری

توان هسته . اين پديده را می«محرومیت آموزشی»در فرايند کدگذاری، پديده عبارت است از 

ای است که ها )کدگذاری( در نظر گرفت. محرومیت آموزشی پديدهها و دادهمرکزی يافته

برای هر فرد نمود و يا  های مختلف و لندوجهی است و در هر منطقه ودارای ابعاد و جنبه

های انجام شده ها و بررسینمودهايی از آن قابل مشاهده و درک است. با توجه به متن مصاحبه

توان گفت کمبود و ضعف امکانات آموزشی و توزيع نابرابر امکانات در پژوهش حاضر می

احی های آموزشی و نیز طرموجود، ضعف کیفیت و ناکافی بودن مساحت و محیط ساختمان

نامناسب فضاهای آموزشی، دورافتادگی نواحی، کیفیت نامناسب مسیرهای ارتباطی، فقر مالی 

مردم و محرومیت منطقه از مواردی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم با محرومیت 

آموزشی منطقه مورد مطالعه در ارتباط است که در نتیجه افت انگیزه تحصیل، نابرابری و 

 ول کیفیت آموزش دور از انتظار نیست. شکاف آموزشی و نز

                                                 
1. Causal Conditions  

2. Context Conditions 

3. Intervening Conditions 

4. Strategies 

5. Consequences 
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کننده ضعف در عرصه امکانات آموزشی و عدم توزيع مناسب امکانات موجود )شرکت

های آموزشی و نیز فرسودگی آنها و عدم رعايت نیازهای (؛ مساحت محدود ساختمان2شماره 

(؛ دورافتادگی 1کننده شماره تآموزان در طراحی محیط آموزشگاه )شرکفیزيکی و روانی دانش

(؛ شدت 8کننده شماره ها و مسیرهای ارتباطی مدارس )شرکتنواحی و کیفیت نامناسب جاده

مشکالت موجود در مناطق محروم و فقر مالی و نیز آموزش متمرکز و نامرتبط با نیازهای 

کننده محلی و مشارکت و حمايت محدود مردم از آموزش و پرورش فرزندان خود )شرکت

 باشند.از مهمترين مصاديق محرومیت آموزشی می( 6شماره 
 بنیادهای محوری در بخش داده: نتايج کدگذاری باز و مقوله1جدول   

 هایافته هامقوله

 

 

 شرایط علّی

مردم منطقه از سط  سواد پايینی برخوردارند و اهمیت لندانی برای آموزش  سط  سواد پايین

 (.9ماره کننده شو يادگیری قائل نیستند )شرکت

کودکان بخش قابل توجهی از روز خود را به کار و مشارکت در دامپروری و  های معیشتیفعالیت

 (.9کننده شماره دهند )شرکتکشاورزی اختصاص می

دورافتادگی و توسعه

 نیافتگی

نیافتگی و فراهم نبودن زمینه اشتغال و استفاده از منافع سواد، عدم توسعه

 (.7کننده شماره را در پی دارد )شرکتاستقبال از آموزش 

فقر و محرومیت منشأ تمام مشکالت در مناطق محروم است و عدم برنامه

کننده شماره شود )شرکتزا به تشديد و تداوم محرومیت منجر میهای توسعه

21.) 

بودجه ناکافی برای 

عمران و توسعه 

 ایمنطقه

مناطق دورافتاده و روستايی های دولتی و خصوصی در مسئوالن و سازمان

کنند و اراده و انگیزه برای تخصیص اعتبارات الزم گذاری نمیمنطقه سرمايه

 (.8کننده شماره را ندارند )شرکت

توزيع منابع انسانی و 

 مالی 

ای، توزيع منابع انسانی گذشته از وجود نواقص و کمبودهای انسانی و سرمايه

و  1کننده شماره عادالنه نیست )شرکتو امکانات موجود نیز متوازن و 

 (.22کننده شماره شرکت

آموزش و پرورش همواره با تخصیص بودجه ناکافی برای بهبود شرايط 

محیط مدرسه و کالس درس فیزيکی و عدم پیگیری الزم برای رفع اين 

 (.7کننده شماره و شرکت 9کننده شماره کمبودها مواجه است )شرکت

ر و فرهنگ، طرز فک

 سبک زندگی

با توجه به نوع نگاه سنتی متأثر از شرايط و مقتضیات گذشته و تمرکز بر 

ها برای والدين در اولويت قرار مسائل اقتصادی و معیشتی، امور تحصیلی بچه

 (. 24کننده شماره ندارد )شرکت
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 هایافته هامقوله

 

 

 

 

 

شرایط زمینه

 ای

 

جذب و آموزش 

 نیروی انسانی

مسائلی نظیر بومی گزينی و دوزبانه بودن در جذب و توزيع نیروی آموزشی 

معلمان و نیز عالقه و رضايت آنان برای کار آموزشی در منطقه محل خدمت 

 (.24کننده شماره شود )شرکتدر نظر گرفته نمی

های آمادگی و ضمن خدمت، نیازهای های دانشگاهی و نیز دورهدر آموزش

 (. 1کننده شماره رد )شرکتمحلی و انتقال تجارب مرتبط مد نظر قرار ندا

کمیت و کیفیت 

 نیروی انسانی

توسعه نیروی انسانی در ابعاد کمی و کیفی مورد غفلت قرار گرفته و خالقیت

ها و ابتکارات آموزگاران در آموزش و پرورش در اولويت قرار ها، نوآوری

 (.0کننده شماره ندارند )شرکت

محیط و فضاهای 

 آموزشی

زشی و عدم تهیه و توزيع امکانات مناسب، عدم سازگاری کمبود فضای آمو

آموزان، افت تحصیلی و نزول کیفیت آموزش و يادگیری را در پی دارد دانش

 (.6کننده شماره )شرکت

ارتباط مدرسه و 

 مربیان با اولیا

 

های افزايی ظرفیتهای آموزش خانواده و همريزی و اجرای برنامهبرنامه

کالت و تعالی آموزش و پرورش از جايگاه مناسبی محلی برای رفع مش

 (.8کننده شماره و شرکت 1کننده شماره برخوردار نیست )شرکت

وضعیت شغلی و 

 درآمدی معلم

بسیاری از معلمان نواحی محروم و دورافتاده امنیت شغلی ندارند و درآمد آنها 

کننده شرکتشوند تناسب ندارد )هايی که متقبل میبا فشار کاری و هزينه

 (. 1شماره 

های مالی سیاست

 نامناسب 

های تخصیص بودجه و منابع مالی از توازن الزم ها و اولويتسیاست

برخوردار نیست و بسیاری از نیازهای آموزشی نواحی محروم و دورافتاده 

 (.1کننده شماره شود )شرکتتأمین نمی

 

ريزی و سیستم برنامه

 نظارت     

های های اجرای برنامه درسی و فعالیتوزشی و نیز شیوههای آمسیاست

ياددهی و يادگیری هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت تناسب و کارايی 

 (.24کننده شماره و شرکت 1کننده شماره باشند )شرکتالزم را دارا نمی

گیری از انگیزه، ابتکار و ظرفیتهای آموزش و تدريس کارآمد با بهرهروش

 (.24کننده شماره های موجود مورد استقبال نیست )شرکت

معیارهای تشويقی و تخصیص پاداش به معلمان مناسب و عادالنه نیست و  معیارهای تشويقی

ها، شايستگی و ابتکارات معلمان مورد غفلت قرار دارد و ناديده توانمندی

 (.22کننده شماره شود )شرکتگرفته می

 

 

های با توجه به مسأله دوزبانگی و نیز تفاوت نیازها، عدم تطابق آموزش هاناهمسويی آموزش
رسمی درون مدرسه با محیط محلی و خانوادگی يکی از عوامل افت کیفیت و 

 (.2کننده شماره محرومیت آموزشی است )شرکت
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شرایط 

  ایمداخله

های سنی، اخالقی و اوتآموزان و به تبع تفلندپايه و مختلط بودن دانش ناهمگونی فراگیران

آموزان از مشکالت موجود در آموزش ابتدايی منطقه مورد مطالعه روانی دانش

 (. 0کننده شماره و شرکت 2کننده شماره است )شرکت

های منسجم و نیز تهیه درسنامه، طرح درس آموزش و پرورش در تهیه برنامه طراحی آموزشی

رو است و تا شرايط آرمانی راه هو مديريت زمان با مشکالت فراوانی روب

 (.1درازی در پیش دارد )شرکت کننده شماره 

تجربه و تخصص 

 آموزگار  

 

شوند، آموزش الزم را در مورد معلمانی که به نواحی محروم فرستاده می

کننده اند )شرکتها و لگونگی آموزش در اين نواحی دريافت نکردهويژگی

 (.22کننده شماره و شرکت 1شماره 

های مناسب برای ارائه و ها و طرحآموزان در برنامهشرکت آموزگاران و دانش مشارکت و فعالیت 

کند های خود نقش مهمی در بهبود وضعیت موجود ايفا میاشتراک توانمندی

 (.1کننده شماره )شرکت

حمايت و پشتیبانی 

 مالی

ی مورد پیگیری قرار آموزان و نواحی و رفع موانع اقتصاداگر نیازهای دانش

ها و رسالت خود نگیرد، آموزش و پرورش در دستیابی به اهداف و آرمان

 (.8کننده شماره ناتوان خواهد بود )شرکت

ها و توجه به تفاوت

 استعدادها

آموزانی که از های ويژه، دانشها و شايستگیدر صورت غفلت از تفاوت

پیشرفت تحصیلی ناامید شده و  رفته ازتری برخوردارند رفتهعملکرد ضعیف

 (.2کننده شماره ممکن است ترک تحصیل کنند )شرکت

توجهی نسبت به معرفی الگوهای عدم تشري  فوايد آموزش و پرورش و بی انگیزه و الگوسازی

بومی موفق به تضعیف خواست و اراده مردم بومی برای ايفای نقش مؤثرتر 

 (.7کننده شماره شود )شرکتدر آموزش و پرورش منجر می

فايده  -ارزيابی هزينه

 نفعانذی

کنند و اگر های آموزش و پرورش را با هم مقايسه میها فوايد و هزينهخانواده
ای ندانند، رغبتی به ادامه تحصیل ادامه تحصیالت را کار مقرون به صرفه

 (. 9کننده شماره فرزندان ندارند )شرکت

 

 

 

 

 راهبردها

 

آموزش کاربردی و 

 نیازمحور

ارتقای کیفیت آموزش و مشارکت مؤثر در آموزش منوط به بازبینی محتوا و 

های مورد نیاز زندگی است های آموزشی و توجه ويژه به مهارتروش

 (.1کننده شماره و شرکت 1کننده شماره )شرکت

 

انعطاف و تنوع 

 آموزش

محلی با رويکرد ترکیبی )ملی و محلی( و تنوع در رعايت شرايط و نیازهای 

های مؤثر برای آموزش و تدريس موفق در نواحی های آموزش از شیوهروش

 (. 2کننده شماره باشد )شرکتمحروم می
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 راهبردها

های خالقانه در آموزش و راهنمايی و هدايت آموزگاران جهت اتخاذ شیوه
رهنگی ضروری است )شرکتتدريس متناسب با شرايط بومی، جغرافیايی و ف

 (.1کننده شماره 
اتخاذ سیستم آموزش اصالحی و فراهم ساختن زمینه تکرار مباحث درسی و 

آموزان، بهبود عملکرد تحصیلی های تقويت بنیه علمی دانشبرگزاری دوره
 (.  21کننده شماره و شرکت 7کننده شماره آنان را در پی دارد )شرکت

 

نوآوری در آموزش 

 پرورش نواحی و

توجه و تمرکز بر حل مسأله محرومیت و دورافتادگی از طريق تأسیس 
ونقل، موجب بهرهمدارس مستقل در مراکز پرجمعیت و استقرار سیستم حمل
باشد های موجود میوری انسانی و استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت

 (.8کننده شماره )شرکت
ختمان آموزشی، به جای اختصاص يک معلم آموزان در يک سابا تجمیع دانش
پايه های تکآموزان را در کالستوان دانشآموز لندپايه، میبه تعدادی دانش

 (.1کننده شماره تقسیم کرد و به هر پايه يک معلم تخصیص داد )شرکت

 

ايجاد کارگروه 

تحقیقاتی و کاربرد 

 نتايج 

ع موجود آموزش مناطق های بررسی و مطالعه وضبر اساس تشکیل کارگروه
بینی نیازهای توان در راستای پیشمحروم و شناسايی نقات قوت و ضعف، می

کننده آينده و تنظیم مراحل بهبود آموزش و پرورش گام برداشت )شرکت
 (.21شماره 

های ها و ايدهريزی برای انجام طرحهای تحقیق و برنامهايجاد کارگروه
ش مهمی در تسريع پیشرفت و بهبود وضعیت آموزشی و پیگیری نتیجه، نق

آموزش و پرورش و جلوگیری از تکرار روند آزمايش و خطا و اتالف منابع 
 (.1کننده شماره دارد )شرکت

ارزيابی مستمر 

 عملکرد

آموزان فعال و دارای رفتارهای مثبت، توانیم بعد از تهیه يک لیست از دانشمی
های آنها بپردازيم و ها و ذکر ويژگیدر مقابل اسامی به توضی  موفقیت

 (.2کننده شماره ها تخصیص دهیم )شرکتجوايزی به بهترين

های فرهنگی و برنامه

 آموزش خانواده

ها به سازی و تالش و تمرکز بر تغییر مثبت نوع نگاه و تقويت ارادهفرهنگ
ها از آموزش، سمت جذب مشارکت و حمايت مادی و معنوی خانواده

موار شدن مسیر تحوالت مثبت در آموزش مناطق محروم خواهد موجب ه
 (.6کننده شماره و شرکت 0کننده شماره شد )شرکت

کاربرد تکنولوژی و 

 های آموزشیفناوری

 

های آموزشی به با توجه به سرعت تحوالت جهانی به طور کلی و فناوری
فناوری های طور خاص، تخصیص اعتبارات الزم و فراهم ساختن زيرساخت

 (.1کننده شماره ناپذير است )شرکتاطالعات يک ضرورت اجتناب
های فعال در عرصه آموزش و تکنولوژی و جلب مشارکت افراد و سازمان
های آموزشی مدرسه يک اقدام فوری و کوتاهاستفاده از کمک آنها در فعالیت

 (.6کننده شماره و شرکت 1کننده شماره باشد )شرکتمدت می
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راحی سازوکارهای ط

 تشويق و پاداش 

 

های مختلف نظیر تجارب برتر تربیتی، اجرای ها و جشنوارهبرگزاری برنامه
آموزان )مثل طرح جابر( و مسابقات علمی ديگر، های پژوهشی دانشطرح

کننده رشد و پويايی علمی در عرصه آموزش و پرورش را در پی دارد )شرکت
 (.20کننده شماره و شرکت 0شماره 

سازوکار ارتباط و 

 نفعانتعامل میان ذی

آموز با آموزگار و مدرسه و اولیا با برقراری نظام ارتباط و تعامل میان دانش

آموزگاران و مدرسه، زمینه تحقق اعتماد متقابل و تالش جمعی برای بهبود 

 (.0کننده شماره سازد )شرکتوضعیت موجود را فراهم می

 

تأمین اعتبارات و 

 جهیزاتت

 

آموزان از طريق تالش های ايجاد انگیزه برای معلمان و دانشتوجه به شیوه
برای رفع مشکالت زيرساختی مدارس و تخصیص امتیازات ويژه برای حفظ 

باشد گريزی يک راه حل فوری مینیروی انسانی و جلوگیری از مقطع
 (.9کننده شماره )شرکت

اندازی و اهی و آموزشی در ابعاد راهامروزه تهیه و محافظت از وسايل رف

نگهداری در راستای تحقق آموزش و پرورش کارآمد از امور بديهی محسوب 

 (.8کننده شماره شود )شرکتمی

های گسترش آموزش

 مقدماتی و آمادگی

آموزان در با توجه به بستر و شرايط فرهنگی، اقتصادی و جغرافیايی که دانش
ی قبل از ورود رسمی به مدرسه بخش زيادی از هااند، آموزشآن رشد کرده

 (.6کننده شماره کاهد )شرکتبار فشارهای روانی موجود را می

 

 

 

 

 

 

 پیامدها

عدالت و برابری 

 آموزشی

سازی، مجموعه اقدامات و راهکارهای بهبود وضعیت آموزش ابتدايی، فرهنگ
کننده های تحصیلی را در پی دارد )شرکتحمايت مالی و کاهش شکاف

 (.24کننده شماره و شرکت 2شماره 

 

 

ارتقای سط  

 تحصیالت 

 

آموزان، به گذاری برای ايجاد تغییر و تحوالت مثبت در تحصیل دانشگام
تحقق اهداف مربوط به ارتقای سط  کمی و کیفی سوادآموزی منجر خواهد 

 (.21کننده شماره و شرکت 8کننده شماره شد )شرکت

های استخدامی یر، آمار ورود به دانشگاه و قبولی در آزمونهای اخدر سال

رشد لشمگیری داشته و شاهد تغییر مثبت نگاه مردم منطقه نسبت به آموزش 

 (.21کننده شماره و شرکت 6کننده شماره و پرورش هستیم )شرکت

 

 

 

موفقیت و پیشرفت 

 تحصیلی

 

آموزان و ارائه شها و عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشناخت زمینه

راهکارهای متناسب، زمینه تحقق پیشرفت و موفقیت تحصیلی و ممانعت از 

 (.0کننده شماره سازد )شرکتترک تحصیل را فراهم می

آفرين در آموزش مناطق محروم، های تحولريزی و اجرای طرحدر پی برنامه

از موفقیت ای و در نهايت کشوریارتقای سط  علمی و جايگاه محلی، منطقه

 (.1کننده شماره باشد )شرکتهای مورد انتظار می
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ارتقای سط  انگیزه تحصیل و میل به پیشرفت تحصیلی و ارتقای جايگاه 

ها و کسب حمايت والدين به شمار ها و انگیزهاجتماعی از فوايد تقويت اراده

 (.21کننده شماره آيد )شرکتمی

های رشد مهارت

 ایحرفه

تالش همه عوامل مرتبط برای ايجاد تحوالت مثبت در آموزش همدلی و 
ای های حرفهنواحی محروم، ارتقای سط  انگیزه و تعلق به کار و رشد مهارت

 (.22کننده شماره شود )شرکتمعلمان را موجب می

تحقق تغییر و تحوالت مثبت و ارتقای کارايی و اثربخشی آموزش و بهره نفعانرضايت ذی

نفعان از منافع ناشی از مشارکت در آموزش و پرورش، استقبال از مندی ذی

 (.24کننده شماره نتايج و پیامدهای مطلوب را در پی دارد )شرکت

های تضعیف کلیشه

 ذهنی جنسیتی

سازی مردم سازی و ايجاد نگاه مثبت و آگاهموفقیت نظام آموزشی در فرهنگ
و دختر در درازمدت به  نسبت به اهمیت آموزش و پرورش فرزندان پسر

کننده شماره های نادرست جنسیتی خواهد انجامید )شرکتتضعیف کلیشه
21.) 

بسترسازی توسعه و 

 رفاه

جامعیت محتوا و توجه ويژه نسبت به آموزش کاربردی به ارتقای دانش 

سازی برای تحقق توسعه فرهنگی، اقتصادی و عمومی و در واقع به زمینه

 (.20کننده شماره و شرکت 1کننده شماره )شرکت انجامداجتماعی می

 تربیت شهروندی

 

بدون شک، بهبود وضعیت کمی و کیفی آموزش و پرورش، کاهش میزان 

جرائم و بزهکاری و افزايش میزان هنجارمندی، احترام به قانون و رعايت 

 (.7کننده شماره حقو  شهروندی را به دنبال دارد )شرکت

شود، شرايط علی عبارتنداز عواملی همچون سط  پايین مشاهده می که در جدولهمچنان

نیافتگی، بودجه ناکافی برای عمران و اشتغال مردم منطقه، دورافتادگی و توسعه تحصیالت و

جذب و آموزش نیروی ای عبارتنداز سبک زندگی و نوع نگاه؛ شرايط زمینهتوسعه منطقه و 

ارتباط مدرسه و مربیان با اولیا، وضعیت شغلی و  انسانی، کمیت و کیفیت نیروی انسانی،

ريزی و نظارت؛ از های مالی نامناسب و ضعف سیستم برنامهدرآمدی و جايگاه معلم، سیاست

ها، طراحی آموزشی، مشارکت و فعالیت، توان به ناهمسويی آموزشگر میشرايط مداخله

آموزش  فايده اشاره کرد؛ -ينهحمايت و پشتیبانی مالی، انگیزه و الگوسازی و مقايسه هز

های کاربردی و نیازمحور، ايجاد کارگروه تحقیقاتی و کاربرد نتايج، طراحی و اجرای برنامه

های آموزشی، طراحی سازوکارهای تشويقی، کارگیری فناوریفرهنگی و آموزش خانواده، به
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های بهبود وضع تأمین و تخصیص بودجه و امکانات و توسعه آموزش پیش دبستانی از راهبرد

باشند و پیامدها نیز عبارتنداز عدالت و برابری آموزشی، ارتقای سط  تحصیالت، موجود می

های نفعان، تضعیف کلیشهای، رضايت ذیهای حرفهموفقیت و پیشرفت تحصیلی، رشد مهارت

 ذهنی نادرست، تربیت شهروندی و بسترسازی توسعه و رفاه.

 
 وهشمحور پژ: الگوی پديده 1شکل 

 اعتباریابی الگو

کنندگان و بررسی همکاران استفاده های تأيید شرکتهها و نتايج از شیوهبرای تعیین روايی داد

دست آمده و استخراج شده هها و تفاسیر، حاصل و نتايج بهشده است؛ برای اطمینان از يافت

بررسی قرار کنندگان ارجاع شد و توسط ايشان مورد جهت تطبیق به سه نفر از مشارکت

گرفت. همچنین سه نفر از همکاران متخصص )کارشناس( روش و تفاسیر را مورد بررسی 
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ها هدقیق قرار دادند و پس از دريافت نظرات و اصالحات الزم، در نهايت روايی و صحت يافت

 ها مورد تأيید قرار گرفت.هو داد

مصاحبه به عنوان نمونه  ها سههبرای محاسبه پايايی به روش بازآزمايی، از بین مصاحب

گذاری شدند و سپس هانتخاب شد و هر يک در دو فاصله زمانی مشخص )کوتاه( دو بار شناس

گذاری )يا هها )يا کدها( با هم مقايسه شد و میزان توافق بین آنها به عنوان ثبات شناسهشناس

 ثبات کدگذاری( تعیین شد. 

 

 بنیاد(ی مصاحبه )دادهها: محاسبه پايايی بازآزمون يافته0جدول 

تعداد کل شناسه کد مصاحبه ردیف

 ها

مورد توافق 

 )جفت(

 پایایی عدم توافق

1 0 27 9 1 91 % 

2 6 10 7 8 91 % 

3 21 18 22 0 60 % 

 % 96 21 19 87 کل

هگذاران( با روش توافق درونی بین دو شناسههمچنین برای تعیین پايايی کدگذاران )شناس

ها هه وسیله پژوهشگر و يک همکار ديگر )آشنا به تحلیل مضمون( مصاحبگذار، مجددام ب

 کدگذاری شدند و میزان توافق تعیین شد.

 بنیاد بین کدگذارانهای داده: محاسبه پايايی يافته1جدول 

مورد توافق  هاتعداد کل شناسه کد مصاحبه ردیف

 )جفت(

 پایایی عدم توافق

1 0 29 8 1 94% 

2 6 11 6 9 87% 

3 21 11 7 9 91% 

 %94 27 11 81 کل
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است و  % 94با توجه به نتايج محاسبه شده و اينکه ارقام مربوط به درصد پايايی کل باالی 

ها بیش از حدأقل قابل قبول تعیین شده توسط نیز با توجه به اينکه نتايج درصد محاسبه پايايی

ها از پايايی مناسبی فت کدگزارهتوان گدرصد(، بنابراين می 84باشد )( می2778کواله )

 برخوردارند.

 گیریبحث و نتیجه

آالت و آموزش و پرورش عنصری حیاتی در توسعه اقتصادی، سرمايه فیزيکی )ماشین

توان گفت اهمیت آموزش در رشد ها( و نیز سرمايه انسانی است، به طوری که میساختمان

ها با منابع انسانی تعیین میست که پیشرفت ملتانکار نیست. اعتقاد بر اين ا منابع انسانی قابل

تر و محروم از سرمايه در يک جامعه، آموزش و پرورش ابزاری مهم شود و برای طبقات پايین

شود در تحرک عمودی و ارتقای کیفیت زندگی و در واقع ارتقای توان رقابتی محسوب می

است که از نظر توسعه در مقايسه با (. با اين تفاسیر مناطق محروم شامل مناطقی 1420، 2)نوح

تری قرار دارند؛ بیشتر نواحی دورافتاده ساير مناطق در مقیاس ملی و جهانی در سط  ضعیف

های بهداشتی و درمانی مناسب دسترسی ندارند، از نظر زيرساخت و در اين مناطق به بخش

مدارس ناکافی است،  کیفیت آموزش در سط  مناسبی قرار ندارند و عالوه بر اينکه امکانات

شود )نورلیال و ها توزيع نمیامکانات موجود نیز معموالم بر اساس شرايط و شايستگی

دهد که ساکنان نیافته نشان میهای حاصل از مطالعات در مناطق توسعه(. داده1426همکاران، 

د بهداشتی، ای در ابعابزرگسال و به تبع خردساالن اين مناطق با کمبودها و مشکالت لندگانه

اند که تداوم مالی، روش زندگی و حتی در نوع نگاه به زندگی حال و آينده با مشکالتی مواجه

شود. بنابراين بهبود وضع موجود نیازمند اراده جدی محرومیت مردم اين نواحی را موجب می

مسئوالن و مردم، تخصیص و جذب اعتبارات و منابع الزم و آموزش لندوجهی با تمرکز بر 

 باشد.ای میتوسعه منطقه

پژوهش حاضر با هدف مطالعه وضعیت آموزش مناطق محروم با تأکید بر مقطع ابتدايی و 

وضع با مطالعه موردی منطقه موسیان انجام شد. در بخش پیمايشی )سؤال اول پژوهش: 

، موجود آموزش ابتدايی در ابعاد درونداد، فرايند، برونداد و عوامل محیطی لگونه است؟(

                                                 
1. Nuh 
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دهنده وجود نواقص، نتايج بررسی عوامل دروندادی، فرايندی، بروندادی و محیطی نشان

ها و کمبودهای عديده است. در کل، نتايج بررسی سیستمی وضعیت آموزش ابتدايی با کاستی

های حاصل شده ت( که نشان داد با وجود کارهای انجام شده و پیشرف2168آهنچیان )نتايج 

هايی مواجه است ها با مشکالت و لالشورودی، فرايند و خروجی همچنان آموزش در بعد

آموزش ابتدايی و نیز وضعیت  توزيع نیروی انسانی و منابع مالی و اعتبارات همخوانی دارد.

کمی و کیفی امکانات و فضاهای آموزشی در سط  نامطلوب قرار دارند و معلمان همچنان با 

هستند. در راستای تطابق بیشتر آموزش با نیازها و  رومشکالت مالی و رفاهی فراوانی روبه

عدم ها نیاز به بازبینی و اصالح دارد. نامهشرايط محلی، اهداف و محتوا و حتی مقررات و شیوه

ها توجهی به زيرساخت بومی(، افزايش هزينهنوآوری و واگذاری تصمیمات به مردم )در پی بی

کیفیت عملکردها از نتايج منفی تمرکز بیش از و مشکالت ناشی از تصمیمات کالن و کاهش 

؛ لهاربند و 1424، 2؛ کِر و وست1446حد خدمات آموزشی است )گرتلر و شارگرودسکی، 

یطراحی، تدوين و اجرای برنامه درسی در ايران به صورت متمرکز انجام م (.2174مؤمنی، 

توجه نیست )ستاری، گونه که شايد و بايد مورد شود و در حال حاضر نیازهای محلی آن

های توانند انگیزه و پشتکار الزم را در فعالیت(. در لنین وضعیت نامناسبی معلمان نمی2044

ها( آنچنان که بايد ای از خود نشان دهند. تکنولوژی آموزشی )فناوری و رسانهآموزشی و حرفه

نیست و در شرايطی از جايگاه مناسبی در فرايند تدريس آموزگاران آموزش ابتدايی برخوردار 

آيد ها و شرايط حدأقلی بر نمیکه آموزش و پرورش از عهده تهیه وسايل و مهیا نمودن زمینه

فرهنگی، هنری، پرورشی و معنوی امید داشت؟  -های علمیتوان به اجرای فعالیتلگونه می

اد و در اين شرايط، آموزش و پرورش از نظر کمی و کیفی در سط  مطلوبی قرار ندارد و سو

روز و کاربردی بودن وضعیت مناسبی ندارد و با اين اوصاف، دور آموزان از نظر بهدانش دانش

های آموختگان در برآوردن نیازهای فردی و ايفای مطلوب نقشاز انتظار نیست که دانش

اجتماعی با مشکل مواجه شوند. افزون بر موارد مذکور، تأثیر نامطلوب عوامل و شرايط اقلیمی 

های مالی وضعیت نامناسب ظرفیتغرافیايی بر تحقق اهداف و مقاصد آموزش ابتدايی، و ج

عدم تأثیر مطلوب و سازنده فرهنگ و سنن محلی بر مشارکت و حمايت مردمی از موجود و 

( معتقدند که عالوه بر 1422تانری و ديمیر ) باشند.مشکالت موجود در توسعه آموزشی می

                                                 
1. Kerr & West 
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ر نواحی محروم و دورافتاده مشارکت والدين در امور آموزشی مشکالت اداری و آموزشی، د

 بسیار پايین است.

توان گفت مشکالت مربوط به کمبود منابع )مادی و انسانی( و امکانات و نیز مسائل می

های موجود در منطقه مورد مرتبط با عوامل فرهنگی، اقتصادی و جغرافیايی از مهمترين لالش

دهند. در نواحی ت آموزش و پرورش ابتدايی را تحت شعاع قرار میباشند که وضعیمطالعه می

روستايی و دورافتاده، پراکندگی و شرايط نامناسب مسیرهای ارتباطی مانع بزرگی در مسیر 

شود. با توجه به تسريع و تسهیل روند تخصیص اعتبارت عمرانی و آموزشی محسوب می

یشتی بر آموزش و وضعیت تحصیلی ارجحیت بافت منطقه مورد مطالعه، مسائل اقتصادی و مع

داشته و مردم بیشتر بر رفع مشکالت ناشی از نوع زندگی خود تمرکز دارند. در اين شرايط، 

گذارند اما عمدتام روی نیز برای آموزش کودکان خود وقت می هاهاگر له تعدادی از خانواد

حدودی هم در کشاورزی حساب های دامپروری و تا کمک همه اعضا حتی کودکان در فعالیت

تأثیر آموزان در تداوم محرومیت آموزشی بیکنند و نوع نگاه و فعالیت اولیا و دانشباز می

 نیست.

الگوی متناسب برای آموزش ابتدايی منطقه مورد مطالعه در مورد نتايج سؤال دوم پژوهش )

د و تعديل و تجمیع مفاهیم میبنیاهای داده(، با دقت در يافتهلیست و اعتبار آن لگونه است؟

توان گفت که سط  سواد و تحصیالت و به تبع سط  اشتغال مردم منطقه در وضعیت مناسبی 

نیافتگی و نیز توزيع نابرابر منابع انسانی و قرار ندارد. همچنین مسأله دورافتادگی و توسعه

ک زندگی و امرار امکانات موجود و توجه ناکافی برای عمران و توسعه و در عین حال، سب

از علل تداوم محرومیت به طور کلی و محرومیت آموزشی به شکل خاص معاش مردم منطقه 

سويه شدن جريان سرمايه به سمت ( تمرکز و يک2179( و صادقی )2171است. زارعی )

تر را موجب تشديد و افزايش دامنه محرومیت و فقر در نواحی يافتههای توسعهسکونتگاه

توان گفت ای در ارتباط با محرومیت آموزشی میاند؛ در مورد شرايط زمینهر دانستهتدورافتاده

جذب و آموزش نیروی انسانی )هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی( ها و فرايندهای که سیاست

ريزی و های مالی و سیستم برنامهو وضعیت شغلی و درآمدی و جايگاه معلم و نیز سیاست

ی قرار ندارد. ارتباط و تعامل مدرسه و مربیان با اولیا نیز همچنان با نظارت در سط  مناسب

ها با نیازهای محلی و سط  پايین سط  سازنده و مطلوب فاصله دارد. عدم تطابق آموزش
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مشارکت و فعالیت و همکاری محلی و حمايت و پشتیبانی مالی و از طرفی، مسأله انگیزه و 

شوند؛ گر محسوب میو پرورش از شرايط مؤثر و مداخله فايده نسبت به آموزش -نگاه هزينه

کننده دهنده به نظام آموزشی و منعکسبرنامه درسی به عنوان يکی از عوامل اصلی شکل

های فرهنگی، ايجاد وفا  و تواند به گسترش و تبادل ارزشیهای فرهنگی و اعتقادی مسیاست

یهای ذ(، بنابراين ظرفیت2170دقی، همبستگی و تحکیم هويت ملی منجر شود )عبدلی و صا

با اين تفاسیر، راهبردهايی نظیر نفعان و تغییر مثبت نوع نگاه آنها را بايد مورد توجه قرار داد. 

های تحقیقاتی و کاربرد نتايج و طراحی و کاربردی و نیازمحور ساختن آموزش، ايجاد کارگروه

های کارگیری فناورینیز تالش برای به های فرهنگی و آموزش خانواده وسازی برنامهپیاده

( سط 2179ملکی و همکاران )ها و طر  ممکن راهگشاست. آموزشی با استفاده از ظرفیت

های مدير و معلم را از راهبردهای ايجاد ظرفیت به بندی اهداف و ارتقای نگرش و ويژگی

همچنین نشاط کاری اند. منظور تحقق حدأکثری اهداف برنامه درسی دوره ابتدايی دانسته

معلمان نیازمند طراحی سازوکارهای تشويقی و تأمین و تخصیص بودجه و امکانات و توسعه 

باشند؛ اين آموزش در مرحله آمادگی و پیش از شروع رسمی دبستان از راهبردهای مناسب می

ها در نتايج تحقیق يک سیستم اصالحی متشکل از معیارها و شايستگیمسأله و پیشنهاد 

. تحقق عدالت و برابری آموزشی و ( نیز مورد تأکید قرار گرفته است2174اربند و مؤمنی )له

های موجود، ارتقای سط  تحصیالت و موفقیت و پیشرفت تحصیلی و نیز رشد کاهش شکاف

های ذهنی نادرست، نفعان و تضعیف کلیشهای و در نهايت، رضايت ذیهای حرفهتمهار

توسعه و رفاه از نتايج و پیامدهای بهبود وضعیت آموزش و  تربیت شهروندی و بسترسازی

 باشند. پرورش می

های نامرتبط نیروی انسانی، کمبود نیروی اداری، آموزشی و خدماتی، تحصیالت و آموزش

های استخدامی نامناسب تخصص و تجربه ناکافی، توزيع نامناسب نیروی کار موجود، سیاست

از مسائلی است که مناطق محروم و منطقه  و ...از نیروی کار  و کمبود حمايت مالی و معنوی

رو هستند. همورد مطالعه )موسیان( به طور همیشگی و يا دست کم به شکل مقطعی با آن روب

ای است که عالوه بر هعدم آمادگی و تحصیالت نامرتبط بخشی از نیروهای آموزشی، مسأل

اعضای اين محیط، سیستم کلی آموزش مقطع تحمیل فشار روانی در محیط آموزشی و بین 

يابیم سازد. با اندک تأملی در مورد تجهیزات و امکانات آموزشی در میتحصیلی را نیز متأثر می
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های موجود وضعیت مناسبی ندارند و تعمیر و نگهداری وسايل موجود که وسايل و ساختمان

رغم منابع نیافتگی )علیهومیت و توسعشود. زمینه و بستر محرنیز به شکل مطلوبی انجام نمی

های سنتی و درآمد مقطعی هطبیعی غنی(، اشتغال پايین و زندگی و امرار معاش بر اساس شیو

آموزان، پراکندگی نواحی روستايی مردم منطقه و به تبع مشکالت مربوط به تغذيه مناسب دانش

گذاری در منطقه از موانع هيل به سرمايآموزان و معلمان و عدم تماوآمد دانشو مشکالت رفت

باشند که پیشرفت و بهبود وضعیت تحصیلی و تحقق توسعه آموزشی در منطقه مورد مطالعه می

 تداوم محرومیت آموزشی را در پی دارند. 

توان به مشکالت آموزش و پرورش در ارتباط با از نتايج اختصاصی پژوهش حاضر می

بررسی نتايج مربوط به عوامل  شرايط جغرافیايی اشاره کرد. فرهنگ و سبک زندگی، فقر و

آموزان و میزان تحقق اهداف آموزشی و های کیفی دانشبروندادی نشان داد که سط  مهارت

آموزان در وضعیت مناسب و مطلوبی قرار ندارد ارتقاء و تعالی دانش، نگرش و خالقیت دانش

ای که و فرهنگ محلی در ارتباط است، به گونه که گذشته از مسأله دوزبانگی با سبک زندگی

های کشاورزی و دامپروری مشارکت داشته پسران و دختران بايد در اقتصاد خانه و فعالیت

ها از اطمینان و اراده الزم برای حمايت و پشتیبانی از فرزندان باشند و حتی بعضی خانواده

های فاده از ماهواره و مشاهده شبکهخود در حوزه آموزش و يادگیری برخوردار نیستند. است

کنند نیز يکی از مسائل تلويزيونی خارجی که زبان و فرهنگ و آموزش ناهمخوان را ترويج می

باشد. در برخی نواحی، به دلیل رواج زندگی های اختصاصی منطقه مورد مطالعه میو ويژگی

زان و عدم تخصیص اعتبارات آموای و پراکندگی جمعیتی و در نتیجه تعداد پايین دانشعشیره

 باشد. روزرسانی و تأمین امکانات، تداوم افت تحصیلی مشهود میمناسب برای به

های آموزشی، همچنان شاهد هستیم که در مناطق کمتر در حال حاضر با وجود پیشرفت

لیت ترين سطوح استاندارد به فعاها و پايینيافته و دورافتاده، مدارس با کمترين کیفیتتوسعه

کنند و در مدارس آموزانی که ترک تحصیل میدهند و همچنان تعداد دانشخود ادامه می

های مناسبی برای حضور ندارند رقم بااليی است. بنابراين ما بايد به دنبال راهبردها و روش

ها و گسترش آموزش همراه با کیفیت و سنجش مداوم میزان ثمربخشی و اصالح شیوه

توسعه آموزشی نیازمند توجه ويژه به محتوا و موانع موجود باشیم؛ شناسايی مشکالت و 

ها همگام با روزرسانی و ارتقای آموزشها، بهتموضوعات بومی و کاربردی، توسعه مهار
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سازی تداوم های فردی، ارتقای سط  کیفیت آموزش، زمینهتتحوالت جديد، توجه به تفاو

های مناسب، فراهمها و برنامهتت، تدوين سیاستحصیالت، تخصیص بهینه امکانات و اعتبارا

های تها و هماهنگی ظرفیتگذاری آموزشی و ارتقای نظارسازی زمینه برای سرمايه

باشد. در پايان، در راستای بهبود وضع موجود آموزش و پرورش ابتدايی محلی می -فرهنگی

 شود:در مناطق محروم راهکارهای زير پیشنهاد می

ار نیازسنجی و توزيع و تخصیص عادالنه منابع و امکانات موجود مالی و برقراری سازوک -

 انسانی میان مناطق مختلف.

های محلی و پشتیبانی سازمانسازی زمینه برای جذب ظرفیتنفعان و فراهمسازی ذیآگاه -

 های مربوط در ابعاد زيرساختی و مالی.

استای ارتقای کیفیت آموزش و فراهم ساختن امکان تعامل و اشتراک تجارب معلمان در ر -

های دانشگاهی و ضمن خدمت نیز توجه به شرايط محلی و نیازهای اساسی در آموزش

 معلمان.

ای در متمرکز و ناحیهريزی نیمههای موجود در مناطق مختلف و برنامهشناسايی نارسايی -

 ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و آموزشی.

 منابع

، تهران: انتشارات های چندپایهراهنمای آموزش در کالس(. 2160ساره )آقازاده، محرم؛ فضلی، رخ

 آيیژ.

ای در مدارس مناطق مرزی های منطقههای آموزشی و نابرابریفرصت(. 2168آهنچیان، محمدرضا )

 .19-00(، 1) 20شناسی، ، مجله علوم تربیتی و روانو غیر مرزی استان خراسان رضوی

طراحی الگوی نوآوری باز در (. 2179دوست، عاطفه؛ علیدادی، ابوذر )نبابايی فارسانی، میثم؛ امی

بنیاد )مورد مطالعه: صنایع غذایی استان های کوچک و متوسط با استفاده از نظریه دادهشرکت

 .71-218(، 1) 2، فصلنامه مديريت راهبردی دانش سازمانی، چهارمحال و بختیاری(
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طراحی الگوی برنامه درسی تربیت (. 2178واجارگاه، کورش ) پورسلیم، عباس؛ عارفی، محبوبه؛ فتحی

، مجله بنیادشهروند جهانی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران: مدلی برآمده از نظریه داده

 .9-11(،  1) 21انديشه های نوين تربیتی، 

نی بر آموزش طراحی برنامه درسی مبت(. 2171آرای، نرگس )بخش، سمیرا؛ سعادتمند، زهره؛ کشتیتیغ

(، 0) 6، فصلنامه رهیافتی نو در مديريت آموزشی، صلح در دوره ابتدایی؛ یک مطالعه کیفی

194-117. 

ارائه مدل آموزش فرهنگ (. 2179جاويدمهر، محمود؛ معقول، علی؛ نودهی، حسن؛ بینش، مرتضی )

، مجله نیادبای دادهسازمانی در آموزش و پرورش خراسانی رضوی با استفاده از مدل نظریه

 .892-874نامه(، های آموزشی )ويژهپژوهش در نظام

اندازهای توسعه مبتنی بر دانایی: نگاه از ها و چشمچالش(. 2174لهاربند، فرزانه؛ مؤمنی، فرشاد )

 .91-221(، 0) 2های رشد و توسعه اقتصادی، ، فصلنامه پژوهشزاویه آموزش پایه

، تهران: نشر قیق در علوم رفتاری )راهنمای عملی تحقیق(های تحروش(. 2171زاده، رمضان )حسن

 ساواالن.

ریزی منطقهبررسی جایگاه برنامه(. 2176پور عمران، محبوبه؛ اصغری، حسین )خزاعی، محمد؛ سلیمان

، فصلنامه رويکردهای شهر مشهد( 4ای در روند برنامه آموزشی )مطالعه موردی: ناحیه 

 .189-161(، 21) 1داری، پژوهشی نوين در مديريت و حساب

های آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان سازی کاهش نابرابریمدل(. 2171سامری، مريم )

، دانشگاه ارومیه، دانشکده ادبیات و آذربایجان غربی به منظور نیل به توسعه پایدار آموزشی

 علوم انسانی.

های تبیین نابرابری(. 2170میرنجف )زاده، میرمحمد؛ موسوی، سامری، مريم؛ حسنی، محمد؛ سیدعباس

آموزشی و ارائه مدل توسعه آموزشی به منظور آمایش و نیل به عدالت آموزشی 

منطقه -، مجله جغرافیا و آمايش شهری)موردشناسی: مناطق آموزشی استان آذربایجان غربی(

 .241-211(، 20) 1ای، 

ه پایدار آموزشی )نمونه موردی: شهرستانای در توسعهای ناحیهنابرابری(. 2177سبحانی، نوبخت )

 .271-128(، 11) 24، مجله آمايش جغرافیايی فضا، های استان آذربایجان غربی(

باوری و  -های ارزشتمرکززدایی از برنامه درسی در ایران با تکیه بر مؤلفه(. 2044ستاری، علی )

 .279-111(، 81) 28ران، ، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ايقوانین سند برنامه درسی ملی
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های مرزی کشور از شاخصسنجش میزان برخورداری استان(. 2171سجاديان، ناهید؛ اکرامی، نعیم )

(، 02، فصلنامه آمايش محیط، )های تاکسونومی عددی و تاپسیسلهای توسعه با استفاده از مد

87-09. 

های آموزشی: با ا در دستیابی به فرصتهارزیابی نابرابری(. 2171شیرکرمی، جواد؛ بختیارپور، سعید )

، فصلنامه آموزش 1391-91مطالعه موردی مقطع ابتدایی شهرستان دهلران در سال تحصیلی 

 .02-16(، 18) 9و ارزشیابی، 

تدوین مدلی برای بهبود (. 2176راد، اسماعیل )رحمانیان کوشککی، عبدالرسول؛ برزگر، بهرام؛ کمالی

، بنیادهای تدریس با استفاده از نظریه دادهطریق تحلیل روشکیفیت آموزش حسابداری از 

 .241 -214(،06) 21فصلنامه آموزش و ارزشیابی، 

های شناختی، عاطفی و تأثیر ارزشیابی توصیفی بر ویژگی(. 2161اکبر )اکبر؛ سیف، علیرضايی، علی

 .22-02(، 26) 1های آموزشی، ، فصلنامه نوآوریآموزانحرکتی دانش -روانی

های سنجش توسعه در مناطق روستایی با تأکید بر برخی شاخص(. 2171زارعی، يعقوب )

، فصلنامه مطالعات های استان خراسان رضوی(فرهنگی )مورد مطالعه: شهرستان -اجتماعی

 .12-91(، 1) 22اجتماعی خراسان،  -فرهنگی

بازنمایی ادراکات و (. 2170صالحی، کیوان؛ بازرگان، عباس؛ صادقی، ناهید؛ شکوهی يکتا، محسن )

های احتمالی ناشی از اجرای برنامه ارزشیابی توصیفی در تجارب زیسته معلمان از آسیب

 .17 -77(، 7) 1گیری و ارزشیابی آموزشی، ، فصلنامه مطالعات اندازهمدارس ابتدایی

در ارزشیابی کاربست رویکرد سیستمی (. 2166رضا؛ پرند، کورش )نآبادی، حسصالحی، کیوان؛ زين

، ای شهر تهرانهای فنی حرفهای: موردی از ارزشیابی هنرستانهای فنی حرفهکیفیت هنرستان

 .211-141(، 17) 6های آموزشی، فصلنامه نوآوری

ارتقای شاخص توسعه مناطق محروم با تقویت جایگاه مدارس شبانه(. 2179صادقی، حسین )

 .1117، شماره 79بهمن  20، روزنامه شر ، روزی

 ، تبريز، انتشارات مؤلف. های درس چندپایههای اداره و تدریس کالسهشیو(. 2161صمديان، صمد )

طراحی الگوی ارتقاء کیفیت آموزش (. 2166اکبر؛ کیامنش، علیرضا )فضلی، رخساره؛ سیف، علی

های ، فصلنامه نوآورییافته و بررسی اثربخشی آنبرای دختران در مناطق کمتر توسعه

 .226-217(، 11) 6موزشی، آ
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طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی ( 2170احمدی، جواد؛ صادقی، علیرضا )عبدلی سلطان

، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ايران، چندفرهنگی برای دوره تعلیم و تربیت عمومی در ایران

24 (17 ،)246-92. 

، ترجمه محرم آقازاده، وز تدریس چندپایهخودآم(. 2168مکوسانا، کنعان؛ کاپیسا، ماری جويس )

 تهران: انتشارات آيیژ.

الگویی برای رهبری برنامه درسی در (. 2179ملکی، حسن؛ سلمانی، بابک؛ امیرتیموری، محمدحسن )

 .1-16(، 06) 21، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ايران، دوره ابتدایی ایران

ترجمه عبدالکريم رشیديان، تهران: انتشارات علمی و ، شناسیایده پدیده(. 2168هوسرل، ادموند )
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