
 

 

روستاییانکاربردی-علمیهایآموزش

TET for Rural Community 

خیماا وکشیاوریی،صیعتتهیایبخی درفراوانی هایظرفیت
هیایآاویشاجرایوطراح اسبابتوانما کهداردوجودروستای 
اییک آورد.فراهمراروستاییانیای اشتغالجهتدرکاربردی-علم 

سیمتبیهحرکیت،روستای اعاطقدریای اشتغالاصل راهبردهای
چعمدروکارهاکسبگونهاین.استغیرکشاوریییهافتالیتوصعایع
دولتی اایوروخیماا ،فرهعگ صعایع،تبمیل صعایعاساس حویة
افیاای بیهتوانعیمای هعگامبهودرستهایآاویش.گیرنما قرار

بهبیودوکیاریطاحیوضیتیتبهبیوداشیتغال،سطحافاای درآام،
 کعم.کمکروستای توستهوروستاییاناجتماع وضتیت

 وضا   یر کایررری  -علما   های   آموزش گسترش ضرورت
 ایران روستیی  موجوی

 تأثیرگذار  حیل یرعین و توجه شییین رخش همواره ایران یر
 روساتیهی  هستند. سیکن روستیی  منیطق یر کشور جمعیت از
 از روساتیییین  و گایه   ونتسال  شال   تارین  کهان  عناوان  ره

 گیار   شال   یر اسیسا   نقش  پییه، اجتمیع  منزلة ره گذشته
 هملیران، و پور عبیس) اند یاشته آن هی  تمدن و ایران جیمعة
 و مطیلعااه مااوری جیمعااة از کاای   شاانی ت کساا  .(1396
 کاه  اسات  ریز  ررنیمه ررا  اولیه الزامیت از هدف هی  گروه
 امار  ایان  از روساتیییین  ره رری کیر-علم  هی  آموزش ارائه

 از شاانی ت آورین یساات رااه رناایرراین ریشااد. نماا  مسااتین 
 توانمندساایز  نگاارش پییااة عنااوان رااه روسااتیی  کرانااة پاا 

 ا اازایش وساایله رااه اشااتلیل و کاایرآ رین  راارا  روسااتیییین
    است. مهیرت  و علم  هی  آموزش

 
 ایران روستیییین و روستیهی عموم  اطالعیت

 یر ساالنه یارا  آراایی  748 و هاازار 61 تعاادای ،1390 یر
 536 (1396) تاایکنون سایل  آن از کاه  یاشاات وجاوی  کشاور 
 62 راه  کشاور  جمعیت  نقیط و شد اضی ه تعدای این ره آریی 
 جمعیات  ساه   ،1390 یر .اسات  رسایده  منطقه 284 و هزار

 ایان  کاه  راوی  کشور جمعیت از یرصد 28.6 حدوی روستیی 
 2.6 روستیی  جمعیت و رسید رصدی 25.9 ره 1395 یر رق 

 کایهش  روناد  .یی ات  کایهش  نفر هزار 730 معییل و یرصد
 یولات  یر و شاد  آغایز  1370 از کشور یر روستیی  جمعیت
 راه  روساتی  تبادی   روند شد تالش رعد( ره 1396 )از ییزیه 
 تبادی   روساتی  200 آن از پایش  که یرحیل  شوی متوقف شهر
 نفر میلیون 16.5 اکنون ه  (.1396 ،رضیی ) روی شده شهر ره

 %95 رر وریارنااد، سایل   شاارب آب از کشاور  یر روساتیی  
 ةشاابل هسااتند، متصاا  سراساار  راار  شاابلة رااه روسااتیهی
 هازار  28 و شاده  ایجایی  روساتیهی  یرصاد  100 یر رهداشت
 پییاین  تای  رقا   این که هستند پرسرعت اینترنت یارا  روستی
 هاازار صاادونویوپن  .رسااد ماا  روسااتی هاازار 41 رااه 1396
 آنهی یرصد 70 که یاری وجوی کشور یر روستیی  راه کیلومتر
 پوشاش  زیار  را روساتیی   ةجیمعا  یرصد 92 و است آسفیلته
  )همین(. یاری
 یر سایکن  انسین  نیرو  وضعیت یهندة نشین (2) جدول 

 (1395)مرکز آمار ایران،  1390-1395 یسرشمار ةدور یکل کشور ط ییو روستا یشهر یتیجمع راتییتغ .1جدول 

جمعیت سال 
 شهری 1390

جمعیت سال 
 شهری 1395

نرخ رشد 
 جمعیت شهری

جمعیت سال 
 روستایی 1390

جمعیت سال 
 روستایی 1395

نرخ رشد 
جمعیت 
 روستایی

53646661 59146847 1.97 21446783 20730625 0.68- 

 

 (1395 ایران، آمار )مرکز کشور یروستاها در ساکن یانسان یروین تیوضع. 2 جدول

 جمعیت فعال جمعیت شاغل جمعیت بیکار مشارکت اقتصادی نرخ بیکاری سال

1395 8.9 41.0 619006 6368582 6987588 
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 محتاوا   از طورکاه  هماین  است. 1395 یر کشور روستیهی 
 اگرچاه  یییینروست اقتصیی  مشیرکت نرخ است، پیدا جدول
 اسات،  (40.4) کشور ک  یر اقتصیی  مشیرکت نرخ از ریش
 و تدوین ری و راحت  ره که را روستیییین ریلیر  ریال  نرخ امی

 قیرا   روساتیی   نواح  یر ا  توسعه هی  ررنیمه رر   اجرا 
 یهد. م  نشین است، ر   و کیهش

 
 طقمنا کیتفک به شتریب و ساله ده تیجمع تیفعال نرخ .3 جدول

 (1395 ایران، آمار )مرکز

 سال کشور کل شهری روستایی

 1395 تیرستین 40.4 39.8 42.2

 
 ناواح   یر اقتصایی    عیلیت نرخ مقییسة (3) جدول یر 

 ریشاتر   امیدوارکننادگ   شاهر   ناواح   جمیت ری روستیی 
 یهد. م  نشین را روستیییین اقتصیی   عیلیت ظر یت و یاری
 را روسااتیییین سااوای ری وضااعیت آماایر (4) جاادول 

 موجاوی  هی  ظر یت ییگر رو  و یهد م  نشین امیدوارکننده
 جمعیات  ری مقییسه یر را روستیهی انسین  منیر  و جمعیت یر

 ترتیا   ایان  راه  یاری. ما   ریاین  است 28.6 که کشور روستیی 
 یر و زمیناه  و رعاد  هر یر تلمیل  هی  آموزش ررا  توان م 
 وضاعیت  تحلیا   ایامة کری. ریز  ررنیمه کشور از ا  نقطه هر

 کنای .  ما   مشیهده (5) جدول یر را کشور جمعیت ریسوای 
 مقییسه یر و زنین رین یر سیل شش از ریالتر ریسوای  نسبت

 ناوع   ره این که یهد م  نشین را توجه  قیر   یصلة مریان ری
 شامیر  راه  تلمیلا   آماوزش  های   ررنیمه جهت یر جد  مین 

 و کیر ررا  جیی  یهندة نشین حیل رعینی تفیوت، این آید. م 
-علماا  ازطریااق مهاایرت و آمااوزش ا اازایش ریااز  ررنیمااه
 و زناین  راین  یر تفایوت  ایان  شادت  اگرچاه  است کیررری 
 نشاین  رای  جادول  این آ ر ستون است. کمتر روستیی  مریان
 کاا  رااین یر روسااتیی  زنااین راایالتر ریسااوای  نساابت یاین

 ماریان  ررا  رررس  همین ری مقییسه یر کشور زنین ریسوای 
 شاارکت املااین راارا  را امیدرخشاا  وضااعیت روسااتیی ،
 آوری. م  وجوی ره کیررری -علم  هی  آموزش یر تر گستریه

 

روستاییتوسعةوزندگیهایخأل

 منیس  ذهن  آمییگ  ایجیی مبحث، این ره پریا تن از هدف
 تفلار  نتیجه یر و ایران روستیهی  ضعف نقیط شنی ت ررا 
-علما   آموزشا   نظای   ظر یات  از اساتفییه  ریاز   رنیمهر و

 و یور نقایط  اقصا   یر که ریشد م  روستیییین  ررا  کیررری 
 یر و هساتند  پراکناده  یساترس  از یور نقیط رر   و نزییک
 را روساتیی   هی  رنیین ضعف که است اطالعیت  گویی  واق 
 آماوزش  گساترش  ازجملاه  ماثثر   اقادامیت  لزو  و آشلیر
 کند: م  یییآور  را ری کیرر-علم 
 
بهداشتورفاهمحرومیت،فقر،

 اسات  ی های  موضاو   ازجمله روستیی   قر ویژه ره  قر مسئلة
 رشار ،  جیمعة معض  ترین مه  عنوان ره ا یر یهة یو ط  که
 توجاه  آن راه  توسعه، یرحیل ه  و یی ته توسعه جوام  یر ه 

 پدیادة  یک مسئله این که گفت توان م  و است شده  راوان 
 (.1396 راغفار،  از نقا   راه  کرم  و )رهرامیین است روستیی 

  سکونت وضع کیبه تفک شتریساله و ب باسواد شش تیجمع. 4جدول 
 (، مرکز آمار ایران1395سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال )

 شتریساله و ب باسواد شش تیجمع

 درصد کل وضعیت سکونت

 74.0 59146847 شهر 
 25.93 20730625 روستیی 
 0.061 48798 غیرسیکن

 100 79926270 کشور ک 
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 منیطق یر نیررارر  و  قر وضعیت رررس  نتیی  یر محیسبیت
 یای نشین 1391 -1381  هی سیل یر ایران روستیی  و شهر 
 ریشاتر  روستیی  منیطق یر همواره یرآمد  نیررارر  و  قر که
 (.1394 شهبیز ، و ) طرس است شهر  منیطق از

 ررا  اغل  هی شی ص مقدار شنی ت  روان  شیر رحث یر 
 اسات  تحصایل   های   گاروه  ساییر  از رایالتر  سوای ر  مییران
 (.1398 صبی، اکبر  )عل 
 تای  1380 زماین   رایزة  یر ایران آمیر مرکز اعال  رراسیس 
 ی ینیایت،  رارا   روساتیی    اینوایة  هار  هزینة میزان 1392
 یر ایان  .است شهر  هی  ایه ینو از ریشتر یرصد 13 حدویاً
 لبنیایت  مصارف  نسبت زمین  مقط  همین یر که است حیل 
 یر ساالمت،  رای  مرتبط غذای  موای ترین مه  از یل  عنوان ره

 کایهش  تادری   ره شهر   ینوایة ره نسبت روستیی   ینوایة
 ساه   روستیی  منیطق یر ریلیر ا رای و کیرگران و است یی ته

 راه  را  اوی   اینوایة  ی ین  و وراک   هی  هزینه از ریالتر 
 مجل  هی  پژوهش )مرکز یهند م  ا تصیص ی ینییت تهیة

 (.1395 اسالم ، شورا 
 نارخ  و ریلایر   نارخ  رشاد،  نرخ اقتصیی  هی  شی ص 
 ایان  راه  توجه ری و است اهمیت زئحی کشور اقتصیی یر تور 

 تای  9113 های   سیل ررا  روستیهی اقتصیی  حسیب موضو ،
 رشااد ناارخ 9013 یر میاایل را راا کااه شااد بهمحیساا 9313

 اقتصایی   رشاد  نارخ  امای  یرصد 5.2 منهی  کشور اقتصیی 
  .روی یرصد 1.2 روستی
 امای  شهر  ةجیمع از ریشتر روستیی  ةجیمع یر تور  نرخ 

 شاهرهی  از رهتار  روساتیهی  یر  عیلیت نرخ و اشتلیل وضعیت
 یرصاد  26 کشاور  ک  از روستیی  ةجیمع اشتلیل سه  ست،ا

 و ریشاتر  اشاتلیل  ساه   روساتیی   ةجیمع مجمو  یر و است
 10 روساتیییین  رارا   مقادار  ایان  .یاری کمتر  ریلیر  سه 
 شاهرهی  یر کاه  رساد  م  1395 یر 38.8 رق  ره ریشتر و سیل
 اکناون  ها   (.1395 ایاران،  آمایر  )مرکز رینی  م  را 34.0 رق 
 200 و میلیون سه مقیر  یر روستیهی یر ریلیر هزار 619 سه 
 نارخ  راه  توجاه  رای  و اسات  یرصد 20 کشور، یر ریلیر هزار

  عیلیات  روساتیی   ةجیمع روستیهی، یر اشتلیل نرخ و  عیلیت
 .یاری شهر  ةجیمع ره نسبت رهتر  اقتصیی 

 شهر  ةجیمع از پییدارتر روستیی  ةجیمع اقتصیی اینله ری 
 شاهر،  راه  نسابت  آن یر تاور   نارخ  ییییزا سب  ره امی است،
 ةجیمعا  یر تور  رشد نرخ متوسط . رند م  تر گران را کیالهی

 از رایش  یرصد 2 تی 1.5 گذشته سیل 10 ط  کشور روستیی 
 تر منیس  روستیی  ةجیمع اشتلیل وضعیت امی ،شهر  ةجیمع
 یر ثروت توزی  یی جین  ضری  .است رویه شهر  ةجیمع از
 ةجیمعاا یر و یرصااد صااد  37 شااهر  ةجیمعاا یر 9413

 ةسایالن  یرآمد میزای که طور  ره روی یرصد د ص 34 روستیی 
 یرآماد  مایزای  امای  ،ریایل  475 و هزار 16 شهر   ینوار یک
 سایل  یر .راوی  ریایل  55 و هازار  14 روساتیی    اینوار  ررا 

 15.8 کشااور یر روسااتیی  یرآمااد ا اازایش (1395) گذشااته
 ،رضایی  ) اسات  شاده  محیسابه  یرصاد  7.2 تاور   و یرصد
1396.) 
 

 تیجنس کیتفک به شتریب و ساله شش تیجمع یسواد با تیوضع .5 جدول
 (ایران آمار مرکز ،1395 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماری) 

جمعیت به تفکیک 
 جنسیت

 باسواد
نسبت 
 باسوادی

 باسواد روستایی
نسبت باسوادی 

روستایی به باسوادی هر 
 جنس

 کشور ک  زنین
39427828 

2975384375.46 10100076 33.94 

 کشور ک  مریان
40498442 

32912917 81.26 10630549 32.3 
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اجتماعیوفرهنگیتوسعة

 و  رهنگاا  ،کیلبااد  هاای  رخااش یر روسااتیهی مشاال 
 ؛127 :1395 هملااایران، و ) تیح اسااات محیطااا  زیسااات
 عزم  ؛212 :1391  تح ، ؛62 :1391 هملیران، و عنیرستین 

 شاده  تالش منظور همین ره (.103 :1390 لنگروی ، مطیع  و
 ةحاوز  یر  توسعه ره رر وریار  منظر از روستی ره نگیه است
 نییزمنااد مهاا  ایاان کااه کنااد تلییاار  رهنگاا  و یی اقتصاا
 و آمایر  راه  نیایز  رخش این یر ریز  ررنیمه .است ریز  ررنیمه

 اطالعیت و آمیر جیم  ةسیمین راستی این یر که یاری اطالعیت
 رارا   آن راه  یسترس  املین و گر ته شل  کشور هی  آریی 
 .اسات  شاده   اراه   روساتیی   نقایط  ةهم یر اطالعیت ثبت
 انجای   ثبتا   ةشایو  رای  روساتیهی  یر هی یایه و آمیر ور آ جم 
 اطالعایت  و آمایر  جایم   ةسایمین  قیل  یر توان م  و گیری م 

 مشاخص  کادهی   ارائاه  رای  را های  یایه این کشور، هی  آریی 
 (.1396 ،رضیی ) رییا ا تییر یر هنگی  هر صورت ره
 

کتتاربر ی-علمتتیآمتتوز ضتترور واهمیتتت
روستاییان

 یریی ات  و پیشاین  عناوان  یر شاده  مطرح بیحثم ره توجه ری
 روساتیی   کراناة  های   ضاعف  و های  توان از اجمیل  اطالعیت
 عمللاری  و تأثیر که شوی م  ایجیی نلته این طرح جی  ایران،
 اقتصایی،  یر ا  سایزنده  نقاش  کاه  را، توجاه  قیر  جمیت این

 طریقا   چاه  از یارناد،  کشاور  اماور  و ارعایی  همة و  رهنگ
 یای؟ شا زای توان م 

 مناایطق یر زایاا  اشااتلیل اصاال  راهبریهاای  از یلاا  
  هاای  عیلیاات و صاانیی  ساامت رااه حرکاات ،روسااتیی 

 حاوزة  چناد  یر وکیرهای  کسا   گونه این .است غیرکشیورز 
 اماور  و  ادمیت  ، رهنگا   صانیی   ،تبادیل   صانیی   اسیس 
 تارین  مها   ازجملاه  تبادیل   صانیی   .گیرناد  ما   قرار یولت 
 توساعة  و روساتیی   توساعة  ،رز کشایو  توساعة   های  زمینه
 ،صانیی   ایان  اصال   وظیفاة  .اسات  روستیهی یر زای  اشتلیل
 ره آنهی تبدی  و روستی یام  و کشیورز  محصوالت  راور 
 و صانیی   یر اغلا   کاه  است تر ریارزش و تر نهیی  کیالهیی 
 یر های   عیلیات  ایان  انجی  .شوی م  انجی  شهر   هی کیر ینه

 ا ازویة  ارزش  لق ریعث روستیهی افاطر نواح  یی روستیهی
  رهنگ  صنیی  .شوی م  تولید تحریک و منیطق این یر ریشتر
 راه  و هساتند  روستیی  منیطق یر یار ریشه صنیی  ازجمله نیز

 صانیی   رار  ریشاتر  روستیی  صنیی  این گفت توان م  جرئت
 وقات  نساب   صورت ره روستیییین ازآنجیکه .متمرکزند یست 
 یارناد،  ا تیایر  یر ( صل  صورت ره  صوص ره) زییی  آزای
 اولیة موای .شوند م  واری صنیی  گونه این از ا  زمینه یر اغل 

 موجاوی  روساتیی   منایطق  یر و اور  ره یست  صنیی  مورینییز
 ساط    نایور   یی العییه  و  یانش نییزمند آنله ضمن ،است
  رهنگ  صنیی  ییگر از نیز گریشگر  صنعت .نیست ریالی 

 روساتیی   منیطق یر رسییر  رشد زمینة که شوی م  محسوب
 تاوجه   قیرا   هزیناة  از نیایز  ر  که صنعت، این توسعة .یاری
 .شاد   واهاد  وکیر کس  توسعة ریعث  وی حیشیة یر ،است

 ریشاتر  یر رشد حیل یر رخش  و زا اشتلیل ا  زمینه  دمیت،
 از رسااییر  کااه ا  گونااه رااه شااوی ماا  محسااوب کشااورهی
 رخاش  .نیمند م   دمیت  اقتصیی را نوین تصییاق ،اندیشمندان
 یر چون یاری زای  اشتلیل ررا  مستعد  رسییر زمینة  دمیت

 محادوییت   گوناه  هیچ توان نم  پویی، و رشد روره اقتصیی یک
 منیسب  زمینة آن، کنیر یر .گر ت یرنظر  دمیت توسعة ررا 
 رخاش  و شاوی  ما   محساوب  ا رای نوآور  و  القیت ررا 
 ا تاد  ما   اتفای    ادمیت  حاوزة  یر هی کیرآ رین  از ا  عمده

 تارین  مه  چون که کری اضی ه ریید .(1378 ریرگین ، )رهرام 
 از رو ازایان  ریشد م  انسین  عیم  توسعه، عیم  ترین اصل  و

 یاناش  کس  ری موضو  این است. رر وریار رسزای  اهمیت
 ناد توانم ره منجر نهییت یر که هی مهیرت تقویت و ا زایش و

 های   یگرگاون   اسات؛  هماراه  شاوی  ما   انساین   منیر  شدن
  ارارو   را نوین  هی  چیلش و شرایط امروز، جهین پرشتیب
 یر عایل ،  آماوزش  آمو تگاین  یانش ریلیر  و عیل  آموزش
 کوشالل ،  رحمینیاین ) اسات  یایه قارار  کشورهی از رسییر 
 یر توساعه  کاالن  اهاداف  از یل  .(1393 عنییت ، و چیذر 
 توساعة  و ریلیر  کیهش می، کشور ازجمله و شورهیک اغل 

 و مهاادو  ،معصااو  قاادیر  ) اساات شاالل  هاای   عیلیاات
 و اسات  روساتیی   منایطق  گریباینگیر  که (1383 ،نیی اسمیعی 
 راه  توجه ا زایش یر کشور صالح ذ  و قینون  مراج  تداریر
 ترتیا   ایان  ره و است عل  شدن کیررری  و هی مهیرت توسعة
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 ماواری  کشاور  توساعة  های   ررنیماه  ساییر  و ج پان  ررنیمة یر
 رر   که یاری وجوی آن ری مرتبط یی روستی حوزة یر متعدی 

  از: ند عبیرت رحث این ره مرروط مواری از
 روساتیی   صانیی   و صنعت  کشیورز  گسترش از حمییت -

 صاانعت  هاای  زنجیااره و هاای  وشااه توسااعة اولویاات راای
 و های  هاییه ن اعظا   رخش که متوسط و کوچک کشیورز 
 و یاری وجاوی  روساتیی   جلرا یای   یر آن تولیاد  عوام 

 و ایجایی  و گریشاگر    دمیت و یست  صنیی  همچنین
 های   یهساتین  مراکاز  اولویات  ری محل  ریزارهی  توسعة
 توسعه؛ قیرلیت یارا 

 هاادف راای روسااتیییین مسااتمر ا  حر ااه و  نّاا  آمااوزش -
 و ناوین   ادمیت  از اساتفییه  و ارائاه  ررا  توانمندسیز 
 کیفیاات رهبااوی و صاانعت  هاای   عیلیاات یر مشاایرکت
 تولیدات؛

 شاده،  ایاره وجاوه  تسهیالت، اعطی  ازطریق میل  حمییت -
  ینوارهای   اشاتلیل  توساعة  جهت کیرمزی و سوی ییرانه

 راوم   و محل  هی  روش اولویت ری عشییر  و روستیی 
 مشایرکت  ازطریق اراض  یلپیرچه مدیریت تقویت نیز و
 شادن   اری  از جلاوگیر   منظور ره حقوق  هی  تشل  ری

 کشیورز ؛  ری اراض  مدیریت  تجمی  و اراض 
 کشیورز  هی  شهرک شرکت ایجیی جهت یر قینون  اقدا  -

 مییرتخصصا   های   شارکت  از یلا   اسیسنیمة اصالح ری
 اصااا  کلااا  هااای  سییسااات چااایرچوب یر موجاااوی
 هاادایت، منظااور رااه اسیساا  قااینون (44) وچهاایر  چهاا 
 های   مجتما   هی  زیرسی ت توسعة و احداث و ر راهب

 شیالت ؛ و یام  کشیورز ،
 روسااتیی  هاای  مجموعاه  قیلاا  یر روساتیهی  یهاا  سایمین  -

 مثثرتر؛ و رهتر رسین   دمیت منظور ره
 تبلیلیت و تولید آموزش، پژوهش، هد مندسیز  و توسعه -

  ینة ایجیی و  رش اللترونیک تجیرت توسعة همچنین و
 رخشا ،  هویت ررا  مورینظر و هدف زارهی ری یر  رش
 پااذیر ، ساافیرش ساایز ، روان و تولیااد کیفیاات ارتقاای 
 و متمرکز هی  کیرگیه تجهیز و توسعه و ایجیی از حمییت

  ارش  تعایون   های   شارکت  و های  اتحیییاه  و غیرمتمرکز

 و صانیی   نیز و کشور سراسر شهر  و روستیی  یستبیف
 رهباوی  و ارتقای   منظاور  راه  یستبیف  رش جینب   دمیت
 و صاااییرات  ساااه  ا ااازایش و تیبیااات ور ، رهاااره
 های   پاژوهش  )مرکاز   ایرج   و یا لا   های   ریزارییر 
  (.1395 اسالم ، شورا  مجل 

 شاد،  اشیره آنهی ره ریال یر که قینون  رندهی  از هریک یر 
 کاه  روز تحوالت ره را روستیییین و روستیهی پیوستن اهمیت

 کشایورز ،  تولیادات  کیلباد ،  نّ ،  اقتصیی ، هی  حوزه یر
 اجازا   رررسا    اوری.  م  چش  ره گذار  سرمییه و  دمیت
 ها   کشاور  سنوات  هی  رویجه یر روستیی  توسعة اعتبیرات
 ره ،)یرصد 70 ریال ( اعتبیرات این عمده سه  یهد م  نشین
 اشاتلیل  و ییرد م  ا تصیص  دمیت  و  یزیل  کیلبد ، امور
 .یارند نیچیز  رسییر سه  روستی اقتصیی و

-علمااا  هااای  آماااوزش کلااا ، رناااد  یسااته یااک یر 
 مفهاو   .شوی م  تعریف  یص و عی  مفهو  یو یر کایررری 

 و )رسام   ا  حر اه  و   نّا  های   آموزش ری مترایف ،آن عی 
-علماا   های   آموزش  یص، مفهو  یر و است غیررسم (
 شاوی   ما  متماییز  ا  حر ه و   نّ های  آماوزش از کایررری 

 رایور  ره .(1390 هملیران، و ایزی  از نق  ره ؛1381،طیلع )
 ناو  یر تفیوت ،موجوی تمییز وجه ترین مه  (1381) طیلع 
 اسات.  آموزشا   نظای   ناو   یو این آمو تگین یانش مهایرت

 ریشاتر  کاه  ا  حر اه  و   نّا  نظاای   یای رارون  ره اشیره ری و 
-علما   آماوزش  نظای   یای رارون  ؛اسات  یاد   های   مهیرت
 و شل  و حر ه علم  مبین  ری آشنیی  ةواسط )راه را کیررری 

 قیرلیات  (،ذهناا   هاای   تواناایی   و هی مهیرت از رر وریار 
 و ایازی  ) اساات  کاریه  عنوان ،ریالتر سطوح مشیغ  تصد 

 رییاد  ا  حر اه  و   نّا  آمااوزش  ریرهیر (.8 :1390 هملیران،
 کیررری -لم ع هی  آموزش زیرمجموعة نوع  ره ،شد یییآور

 کایررری  -علم  مبیحث از ریش ا  سیرقه امی شده، محسوب
 یاری.
 یر کایررری  -علما   و ا  حر اه  و  نّا   آموزش سی تیر 

 نسابتیً  تناو   یارا  توساعه  یرحایل  یای  یی ته توسعه کشورهی 
 شارایط  و مقتضاییت  راه  رنی کشور  هر و است توجه  قیر 

 یر سع  زش آمو نظی  کل  تمختصی و اجتمیع  و اقتصیی 
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 و ا  حر اه  و  نّا   آماوزش  رارا   منیسب  سی تیر از استفییه
 یر یی تاه  توساعه  کشاورهی   یر است. یاشته کیررری -علم 
 تلنولاوی     های  یوره نظار ،  و یانشاگیه   های   یوره کنیر
 یو ایان  و یاری قارار  کایررری  -علم  هی  یوره یعن  ) نّ (
 را جیمعاه   انساین  نیارو   نییزهای   ها   ماوازات  راه  جریین،
 اصاوالً  یی تاه،  توسعه کشورهی  از رر   یر .کنند م  ررآوریه
 اسات  شاده  شارو   کایررری  -علم  رخش یر عیل  آموزش

 مخصوصایً  توساعه،  یرحایل  کشاورهی   یر (.انگلستین مینند)
 راه  جهیت رسییر  از که آسیی،  شرق  جنوب کشورهی  گروه
 هویادا  یمالًک آموزش نو  یو این ره توجه هستند، شبیه ایران
 یر نظر  هی  یوره یانشگیه، تی یریرستین از اینله یعن  است،
 .یارناد  قرار کیررری -عمل  و ا  حر ه و  نّ  هی  یوره رکنی

 رای  یانشاگیه   نظار   هی  آموزش ررپییة نیز یونسلو الگو 
 و  نّا   های   آماوزش  و تحقیقیت، و طراح  محیسبه، هدف
 و نگهادار   ، میت اد  هادف  رای  کیررری -علم  و ا  حر ه

 از کاه  کاره،  مینناد  کشاورهی  از رساییر   .یاری قرار تعمیرات
 یارا  شااده،  اایر  توسااعه یرحاایل کشااورهی  شاامیر
 کنایر  یر و تحقیقایت  زمینة یر یانشگیه  نظر  هی  آموزش

 رارا   کایررری ، -علما   و ا  حر اه  و  نّا   هی  آموزش آن
 و صانعت   کشاورهی   یر ریشاند.  ما    تلنیسین   نیرو   تأمین 

 یورة گذراناادن از پاا  جوانااین از زیاایی  رخااش پیشاار ته،
 مطیلعاة  .شاوند  ما   کایررری  -علم  هی  یوره واری متوسطه
 و  نّا   آماوزش  که یهد م  نشین مختلف کشورهی  تجیرب
 گار تن  قرار محور و یرس  هی  رشته سیز  متنو  و ا  حر ه
 وسطهمت یو  یورة از معموالً یرس  هی  رشته جی  ره مشیغ 

 یر و شااوی ماا  آغاایز متوسااطه اول یورة از گاایه  حتاا  و
 ییراد.  ما   ریشاتر   تنو  و قوت هی آموزش این عیل  آموزش
 شارایط  نیاز  و اساتخدام   های   نظای   و اجرایا   هی  یستگیه
 ازلحای   کاه  است یی ته سیمین ا  گونه ره  رهنگ  و اجتمیع 
 اجتماایع  شااأن نیااز و التحصاایالن  اایر  اقتصاایی  شاارایط

 کمباوی   هایچ  کایررری  -علما   های   یوره التحصیالن ر  ی
 سعید ) ندارند آکییمیک هی  رشته آمو تگین یانش ره نسبت
 (.1382 رینق ، و رضوان 
 آورین  ااراه  کاایررری -علماا  جاایم  یانشااگیه هاادف 

 اجرایا   هی  یستگیه و هی سیزمین مشیرکت که است موجبیت 

 متخصاص  سین ان نیرو  آموزش ررا  را غیریولت  و یولت 
  رهنگ  و اجتمیع  اقتصیی ، مختلف هی  رخش مورینییز و

 رارا   رتوانناد  آمو تگین یانش که نحو  ره سیزی مملن کشور
 را الز  مهایرت  و یاناش  شاوی،  ما   محول آنهی ره که  عیلیت 
 و  ویاتلایی   رهبوی شرط ترین مه  حیل، یرعین .نندک کس 

 های،  قیرلیات  یشا ازا  عشاییر   و روساتیی   جوام  توانمند 
 یر محل  ریز  ررنیمه هی  مهیرت و نگرش یانش، هی، ظر یت
 و های  طارح  تادوین  زمیناة  یر الز  ا تیایرات  تفویض و آنهی

 مرروطاه  الزامایت  رعییات  ری آنهی ارزشییر  و اجرا و هی ررنیمه
 عشاییر  و روساتیییین  که روی هیی  رهیی ت ینبیل ره ریید است.
 متمرکاز  هی  طرح و هی حمییت منتظر که منفعل  عنیصر از را
 .کناد   عیل را آنهی و کریه  یر  هستند، یولت محور عرضه و

 توساعة  روساتیی ،  گریشاگر   توساعة  مینناد  های  ررنیمه همة
 های  طارح  ایان  یر که غیره و یست  صنیی  صنعت ، کشیورز 

 توانمندسایز   ساب   صاورت   یر تنهی اند، گر ته قرار نظر مد
 های،  اولویات  رراسایس  کاه  شاد   واهاد  عشییر و روستیییین
 منایطق  و عشاییر  و روساتیییین  واقعا   نییزهای   و هی قیرلیت
 نگار   رخشا   جای   راه  گرایا   منطقاه  رویلاری  ری و مرروطه
 های   آماوزش  نقاش  راه  توجاه  همچناین  .شوند ریز  ررنیمه
 اطالعایت  روز، یاناش  مهیرت،  القیت، پرورش یر عموم 
 اهمیات  حیئز کیرآ رین   هی  رصت از رریار  رهره و قینون 
 (.1391 )ترکیشوند، است


روستاها رکاربر ی-علمیآموز  ستاور های

 هی  رخش یر  راوان  هی  ظر یت کاربردی:-علمی آموزش
 تواناد  ما   کاه  یاری وجاوی   ادمیت  و کشایورز   و صنعت
 یر کایررری  -علما   های   آماوزش  اجرا  و طراح  اسبیب
 راه  توجاه  رای  حیضر یرحیل .آوری  راه  را زای  اشتلیل جهت
 و تجهیازات  املینایت،  راه  کیررری -علم  هی  آموزش نییز

 عهاادة از  قااط هاای آمااوزش ایاان اجاارا  منیساا ،  ضاای 
 چگونه که یاشت توجه ریید امی آید. ررم  اجرای  هی  سیزمین

 راه  زا اشتلیل هی  آموزش ررا  را موجوی هی  قیرلیت توان م 
 (.1380 زایه مقنا   ؛1380 ساعید   و رینقا  ) تگر   دمت
 یر یرسات   راه  کشور یر کیررری -علم  مراکز تعدای ا زایش
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 1070 تعادای  راه  1395 یر که طور  ره است رویه کیر یستور
 ره  عیلیت حوزة ازنظر مراکز این است. رسیده آموزش  مرکز
 رای  صانعت  از: اناد  عبایرت  کاه  شاوند  ما   تقسی  رخش چند

 و %9.2 راای هناار و گ رهناا ،%8.05 راای کشاایورز  ،19.36%
 مراکاز  تعدای ریشترین .%63.39 اجتمیع   دمیت و مدیریت

 اسااتین یر آنهاای کمتاارین و اساات مسااتقر تهااران اسااتین یر
-علما   جیم  یانشگیه عموم  )روارط رویراحمد و یلویهگکه

 کاه  هساتند  مها   جهت این از آمیرهی این (.1395 کیررری ،
 زنجیارة   یها  حلقاه  از یلا   کایررری ، -علما   هی  آموزش
 و زناد  ما   پیوند  ری آموزش ره را مهیرت که است آموزش 

 ایان  از و کند م  ترریت هی تخصص از یل  یر را میهر  ی ر
 توسااعة هاای  ررنیمااه مو قیاات میاازان یر ا  ویااژه تااأثیر راه

 اینلاه  راه  توجاه  ری .گذاری م   رهنگ  و اجتمیع  اقتصیی ،
 انجای   ره  ری نسی ت توانی ررا  کیررری -علم  هی  آموزش

 یای  علما   توانایی   ا ازایش  لاذا  گیاری،  م  صورت معین کیر
 آنین ره که کیر  انجی  ررا  را آنین و است ریا هدف مهیرت 
 راین،  پایک ) کناد  ما   توانای  مطلاوب  ساط   تی شوی م  محول
 کیررری -علم  هی  رشته و واحدهی تمرکز رنیرراین، .(1379
 آموزشا   عادالت  قضنای  اینله رر عالوه  یص هی  حیطه یر

 روستیهی  یر کیررری -علم  اهداف ره یستییر  مین  است،
 .ریشد م  کشور


روستاییآموز اجراییهامدل

 راه  یولتا   صاورت  راه  های  آموزش اجرا  دولتی. اجرای .1
 از اعا   آموزشا   ملزومایت  تمیم  که شوی م  اطال  ا  شیوه

 کند. م  نتأمی یولت  رخش را غیره و انسین  نیرو  تجهیزات
 واگاذار   یر یولات  سییسات  راه  توجاه  ری سپاری. برون .2

 ریشتر ور  رهره جهت  صوص  رخش ره یولت   هی  عیلیت
 نیاز  ایاران  ا  حر اه  و  نّا   سایزمین  رخش، این مشیرکت و

 نای   رای  طرحا   طا   را  اوی  آموزش  هی   عیلیت از رخش 
 واگذار  و آموزش   دمیت  رید روش یو یر سپیر  ررون
 کند. م  واگذار  صوص  رخش ره آموزش  یریتمد
 محدوی  تعدای ررا  و 1385 یر طرح این هجرت. طرح .3

 آموزشا   ماوای  کلیة انتقیل هدف، روش این یر شد. طراح 

 روی. یورا تییه منیطق و روستیهی ره
 محیط رر مبتن  آموزش آموزش. اجرایی نوین یها روش .4
 (.1390 )نصایر ،   اینگ   مشایغ    هی حر ه آموزش و کیر
 مطارح  متفایوت   سای تیر  کایررری ، -علما   هی  آموزش یر

 ریشتر ریشد، مورینظر یانش آمو تن اینله از قب  یعن  ،است
 آموزش، ةررنیم یر .است مطرح مهیرت یییگیر  و کیر انجی 

  یصا    نایور   یای  مهایرت  رار  آموزش اصیلت و محوریت
 معنا   آن ری ارتبیط یر نیز علم  مسیئ  طرح و است متمرکز
-علم  هی  آموزش تبیین یر که ییگر  ویژگ  .کند م  پیدا

 هی آموزش این زای  اشتلیل  یصیت است، ذکر قیر  کیررری 
 کایر،  رایزار  و های  یساتگیه  نییز رراسیس هی یوره تعریف .است

 راه  آموزشا   محایط  مشایرهت  هی، آموزش کیررری  محتوا 
 وصاییت  ص واجاد  همگا   کایررری ،  مدرساین  کیر، محیط

 روی مااا  انتظااایر هساااتند. زا اشاااتلیل آماااوزش مورینیااایز
 از شاال  یاای تن یر تنهاای نااه نظاای  ایاان آمو تگااین یانااش
 یاک  رللاه  رگیرناد  پیش  نظر  هی  آموزش آمو تگین یانش
 مباییرت  اشاتلیل  ایجایی  راه   وی و کریه حرکت جلوتر قد 

 نیارو   تقیضی  یهد م  نشین نیز الملل  رین مطیلعیت .ورزند
 رایالتر  کیررری -علم  هی  آموزش آمو تگین یانش ررا  کیر
 :1388 سلساله،  و ) رقاین   اسات  نظر  آمو تگین یانش از
5.) 

 راارا  روسااتیی  رزرگساایالن شاانی ت و نگاارش ارتقاای  
 مساتلز   آن، مختلاف  ارعایی  یر تلییرات و هی نوآور  پذیرش
 یاشااتن یرنظاار و یانااش نظاای  الگااو، یااک از گیاار  رهااره
 نیاز  و  رهنگ ، -اجتمیع  اقتصیی ، شنیس ،  رو  هی ویژگ 
 و یییگیر  مدیریت و آموزش  ریز  ررنیمه  نّ  ارعیی مالحظة

 :1395 هملایران،  و رسایک  ) اسات  کشور هر توانمندسیز 
 و کما   گساترش  ریعث مطلوب الگو  یک نتیی  زیرا (. 69

 و روساتیییین  آماوزش  و ترریات  رار  تأثیرگاذار  عوام  کیف 
 ا  حر اه  یها   رهاره  همچنین و زندگ  پییة ی معییره رهبوی
 (.1395 محمد ، ملک) شوی م  هیآن

 توساعة  یر مها   نقشا   مهایرت  کس  و آموزش امروزه 
 راه  توجاه  ری کند. م  ایفی جوام  اقتصیی  و سییس   رهنگ ،
 آن و یی ات  یست روستی یر پییدار توسعة ره توان م  آموزش
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 ا  گونه ره ریید ستیییینرو مهیرت  سط  ارتقی  کری. تقویت را
 و تولیاد   های   روش سایز   رهیناه  ساو   ره را آنهی که ریشد
 کااه ا  گونااه رااه یایه سااو  موجااوی املیناایت از ور  رهااره
 توساعة  .ریشاند  روستیی  توسعة اهداف از رخش  کنندة تأمین

 یر اجرایا    های  ررنیماه  و هی پرویه اصل  اهداف از روستیی 
 از روساتیییین  مهایرت  رتقای  ا و آماوزش  و راویه  حیطاه  این

 روساتیی   توسعة پییدار  و تقویت یر مه  و اسیس  عوام 
 (.1392 )مالشیه ، است
 توان م  را پویمین  آموزش رویلری کشیورز ، رخش یر 
 تادوین  و ریاز   ررنیماه  سیزکیرهی  مثثرترین از یل  مییره ره

 رخاش  این اصل  رریاران رهره و شیغالن کیرکنین هی  آموزش
 و شال   اسیس  نییزهی  رر تمرکز ری رویلری این کری. ر  مع

 که یاری ی هی آموزش ارائه یر سع  آنهی مورینییز  هی مهیرت
 صارف  کیرکناین،  آموزشا   نییزهای   کارین  ررطرف رر عالوه
 یهاد  ما   کایهش  املاین  حاد  تای  را زمین  و میل   هی هزینه

 .(1393 ،کشیورز  جهیی وزارت کیررری  علم  مثسسه)
 یر اجتمایع   و اقتصایی   تحاوالت  راه  توجه ری طر  از 

 آموزشا   ررنیمة الگو  طراح  ضرورت مختلف،  هی عرصه
 از رایش  روستیییین، روز  هی نییز ره پیسخگوی  ررا  منیس 
 تفلار  (.1396 هملیران، و پور عبیس) شوی م  احسیس پیش
 یر آموزشاا   ادمیت  ارتقاای  و آموزشا   کیفیاات حاوزة  یر

 ا  ویاژه  اهمیات  تواناد  م  آموزش  دیدج الگو  چیرچوب
 هملایران،  و حساین   از نقا   راه  ؛2008 ریلت،) ریشد یاشته
1392.) 
 راه  توانمندسایز  آماوزش  مطلاوب  ررنیماة  تأثیر حوزة یر 

 اینلاه  وجاوی  ری یهد م  نشین تحقیقیت روستیی ، رزرگسیالن
 اصال   پییاة  ،روساتیی   شایغالن   صوص ره و سیکنین اصوالً
 هار  یر تولیاد  عواما   ور  رهاره  ارتقای   و گیر کیر ره تولید،
 اصاال  عیماا  ایااران یر اماای ،آینااد ماا  شاامیر رااه کشااور
 ا  حر ه و اجتمیع  اطالعیت کمبوی روستیهی نییی تگ  توسعه

 ساوای ،  کا   از ریشتر که منیر  این  رسییش است. روستیییین
 شالل   و ا  حر اه  مهایرت  و یانش نبوین روز ره سوای ، ر 
  های  ررنیماه  و اهاداف  تحقق اصل  مین  گیری، م  نشئت هیآن

 راه  توجه ری .است هی رخش سییر نتیجه یر و روستیی  توسعة
 عملیایت   و مهایرت   جان   از رخاش  ایان   هی  عیلیت اینله

 رارا   کای    مهیرت و یانش از ریید رخش این سیکنین است،
  ضای   یر مارتبط   های  پتینسای   از کیرآماد  و ماثثر  استفییه
 و میررحیما   )حیج   ریشند مند رهره روستیی   گیه سلونت
 (.251 :1381 حسین ،
 کااه ریورنااد ایاان راار پییاادار انسااین  توسااعة یاران یاعیااه 

 ره و گیری قرار ا رای ا تییر یر عییالنه شل  ره ریید هی  رصت
 اجارا   یر تای  شوی یایه  رصت زن چه و مری چه مری  همة
 شاال  را یهااآن زناادگ  کااه اسیساا  تصاامیمیت و هاای طاارح
 ؛1995 متحاد،  مل  )سیزمین ریشند یاشته مشیرکت رخشد، م 
 از انسین  منیر  توسعة (.1390 هملیران، و زن پیپ از نق  ره
 امر یر را انسین توانیی  آموزش .است پذیر املین آموزش راه

 کایر  اسایس  انساین   عیما   تولیاد،  یر زیارا  رری م  ریال تولید
 (.1390 یران،همل و زن )پیپ روی م  شمیر ره

 یر هی ررنیمه این اهداف روستایی: آموزش یها برنامه اهداف
 از: اند عبیرت مجمو 

  ادمیت  و مهیرت   هی آموزش توسعة و یسترس  ا زایش -
 منایطق  یر اشاتلیل  ایجایی  راه  معطاوف  ا  مشیوره و  نّ 

 روستیی ؛
 و اشااتلیل رااه مهاایرت  یقااد آمو تگااین یانااش تشااویق -

 روستیی ؛ قمنیط یر کیرآ رین 
 اجارا   روساتیی ،  صانیی   انداز  راه ره روستیییین تشویق -

 روستیی .  دمیت توسعة و تجیر   هی پرویه
 (.1392 مالشیه ،) روستی یر شیغالن ور  رهره ا زایش -

 وضاعیت  رهباوی  اشاتلیل،  ساط   ا زایش یرآمد، ا زایش 
 ازجمله همه روستیییین اجتمیع  وضعیت رهبوی و کیر محیط
 رهنگای   و یرسات  آماوزش  از توانناد  ما   که هستند ی موار
 این ره توجه ری شوند سب  را روستیی  توسعة و گریند نیش 
 ا  حر اه  و  نّا    های  آموزش گفت توان م  که است مطل 
 و ریشاند  یاشاته  شرایط این تعدی  یر رسزای  نقش توانند م 

 ناژای  )ارراهیما   یهناد  قارار  تاأثیر  تحت را هی مهیجرت میزان
  (.10 :1392 پوررمضین، و ر سنجین 

 ارائااه  صااوص یر گر تااه صااورت عملاا  تجرریاایت 
 شاد  مشخص ایران یر روستیی  ا  حر ه و  نّ  هی  آموزش

 شنیسیی  منیطق این یر هی آموزش مو قیت عیم  ترین مه  که
 شاانی ت و انسااین  نیاارو  نیاایز از یرساات  یرک و صااحی 
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 راه  منتها    های  ماوزش آ ارائاه  ازطر   و منطقه  هی پتینسی 
 ا ، منطقااه نییزساانج  انجاای  .ریشااد ماا  تولیااد و اشااتلیل
 ایان  یر گای   اولاین  متفایوت،  جهیت از آموزش  رند  قط 
 و متفایوت  اجرای   هی شیوه کیرگیر  ره ازطر   .است مسیر

 کیرگایه  یر آماوزش   های  شایوه  موجاوی،  شارایط  ری متنیس 
 تجهاا مشاخص  و ثیراات  های  ملاین  صااورت راه  روساتیی  
 شاد.  هجارت  طرح شیوة ره سییر آموزش جییگزین آموزش
 اجاارا   ااینگ ، مشاایغ  حاارف آمااوزش حیضاار یرحاایل
 مهایرت    های  آماوزش  و کایر  محایط  رار  مبتنا    هی آموزش
 اسات  گر ته قرار ریز  ررنیمه اولویت یر روستیییین مورینییز

 .(1390 نصیر ،)
 

هتایآموز صحیحاجرایپیشنها یراهکارهای
روستایی

 یر ا  حر اه  و  نّا   رخاش  یر آموزشا   سای تیر  حرکت .1
 کااه طااور  رااه تمرکززیایاا ، ساامت رااه رییااد روسااتیهی
 ایاان چگااونگ  و رشااته نااو  مااوری یر گیاار  تصاامی 
 ریشد؛ محل  ا رای عهده ره هی آموزش

  های  ررنیماه  مادیریت   سطوح گر تن یرنظر و ویژه توجه .2
 و  ملاین  انسین ، نیرو  صحی  مدیریت جهت آموزش 
 نحاوة  رار  نظایرت  و یقیاق  اجارا   و آموزشا   املینیت
 آموزش ؛  هی ررنیمه اجرا 

 راارا   صوصاا  رخااش تشااویق و ترغیاا  و مشاایرکت .3
 از گیر  رهره منظور ره روستیی  آموزش  هی ررنیمه اجرا 
 ؛هیآن  هی توانمند  و املینیت

 انجای   رای  های  آماوزش  یقیاق  گاذار   هدف و ریز  ررنیمه .4
 ؛هی آموزش رند  قط  و موزش آ نییزسنج 

 واقعا   محایط  یر آموزش   هی کالس ارائه ره ویژه توجه .5
 یییگیر ؛ اصول ترین مه  از یل  عنوان ره کیر

 رعاد  و آموزش حین یر ییدگین آموزش  هی ررنیمه ارزییر  .6
  های  ررنیماه  مشالالت  و های  کیست  شنی ت جهت آن از

 آنهی؛ ر   و آموزش 
 منطقه؛ نییز ری شده ارائه آموزش   یه یوره انطبی  .7
 یر کایر  از مرریاین  مناد   رضاییت  و مناد   عالقه ره توجه .8

 (.1392 مالشیه ،) روستیییین ری تعیم  و روستیی  محیط

 
شناسیکتاب

 تاأثیر  رررسا   (.1392) س. پوررمضاین،  و  . ر سانجین ،  ناژای  ارراهیم 
 راه  روساتیییین  رتمهیج از پیشگیر  یر ا  حر ه و  نّ  هی  آموزش
 .7 -19 (،5)1 ،آموز  مهیرت کرمین. موری  مطیلعه شهر ؛ منیطق
 وضاعیت  ارزیایر   (.1390)  . قرراین ،  و ا. عمران، صیلح  ص.، ایزی ،

  صالنیمه  کایررری .  علما   جایم   یانشاگیه  آمو تگاین  یانش اشتلیل

 .1 -24 (،2)3 ،ایران عیل  آموزش انجمن
 یر انباوه   های   آماوزش  نقاش  رررس  (.1395) هملیران و ط. رسیک ،

 آماوزش  مرکاز .  اساتین  کشایورزان  های    عیلات  و روستیی  توسعه

 .69 -81 (،2)4 ،پییدار توسعه و زیست محیط
 از ررگر تاه  روساتی،  یر اشاتلیل  راهلیرهی  (.1387) ح. ریرگین ، رهرام 
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 .195 -214 (،4)10 ،کشیورز  اقتصیی تحقیقیت ایران.

 های   ررنیماه  اثررخش  رزییر ا (.1380) .  رضوان ، سعید  و .ت رینق ،
 مثسساه  .کیر رمییاین  نیایز  راه  پیسا   یر کایررری  - علما   آموزش 
 .تهران عیل ، آموزش ریز  ررنیمه و پژوهش

  های  آماوزش  ارزشاییر   (.1390)  . سلیمین ، و خ.  یلد ،  .، زن، پیپ
 علما    صالنیمه  یست . صنیی  زمینة یر روستیی  زنین ا  حر ه و  نّ 

 .37-21 (،3)2 ،زنین شنیس جیمعه پژوهش 
 کایررری ، -علم  آموزش   هی ررنیمه ره ا  یریچه (.1379) ص. رین، پیک

 .30 -37 ،17و 16 ،هنر جلوه معمیر . و هنر
 توساااعة یر روسااتیییین  توانمندسااایز  نقااش  .(1391) ز. ،ترکیشااوند 

 مطیعا   حسان  ساید  یکتار  راهنمایی   راه  یکتار   رسیله کیرآ رین ،
 .تهران یانشگیه جلرا یی، یانشلده لنگروی ،

  های  قیرلیات  الگاو   تدوین .(1381)  . حسین ، و ی. میررحیم ، حیج 
 کشایورز .  عایل   آماوزش  مراکاز  و مثسسیت آموزشگران ا  حر ه
 .247 -277 (،32)10 ،توسعه و کشیورز  اقتصیی
 کیفیت تضمین الگو  طراح  (.1392) .  قره، و ،.ا  راهین ، ،.  حسین ،

 هاای  پااژوهش .یور راه از آمااوزش نظاای  یر راادن  ترریاات آمااوزش

  .136-119 ،(2)2 ،ورزش  مدیریت یر کیررری 
 ی نظاا کاایررری :-علماا  آمااوزش (.1388)  . سلسااله، و س.  رقااین ،

 آماوزش  کنفران  عیل ؟. آموزش یر اسیس  ییرکن  مجیور آموزش 
 و تهااران یانشااگیه  ناا  یانشاالده تهااران، ،1404 یر مهندساا 
 ارییبهشت. 22 ایران، اسالم  جمهور  علو   رهنگستین

 موانا   تحلیا   (1395)  . عبیس ، و  . چیذر ،  .، کوشلل ، رحمینیین
 کایررری   علما   آماوزش  مراکاز  یر کیرآ رین   هی آموزش  رارو 

 .111 -131 ،26 ،آموزش  مدیریت یر نو رهیی ت  کشیورز .
 .آمایر   نگایه  از کشاور  روستیهی  وضعیت آ رین (.1396) .ن ،رضیی 
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 ایرنی. اسالم : جمهور   برگزار 
 یانشاگیه  تیرنمی  (.1395) کیررری -علم  جیم  یانشگیه عموم  روارط

  ه.یانشگی یرریره کیررری ،-علم  جیم 
 ملاا  و جهااین  تجاایرب (.1382) ت. رینقاا ، و  . رضااوان ، سااعید 
 ملا   هماییش  اولین زای ، اشتلیل زمینه یر کیررری -علم  هی  یوره
 مهر. 30و 29 کشور، عیل  آموزش نظی  و اشتلیل

 (.1396) ب. پناایه، جهااین  .، ریگاا ، رجاا   .، مهاایجر،  .، پااور، عباایس
 کشاور.  روساتیی   رگسایالن رز آماوزش  الگو  اعتبیرییر  و طراح 
 .249-225 (،4)13 ،ترریت  نوین هی  اندیشه
 مشاالالت راار ماارور  (.1391) ح. لنگااروی ، مطیعاا  و آ. عزماا ،

 مشالالت.  ایان  حا   راهلیرهای   و ایران روستیهی  محیط  زیست
 .101 -115 ،133 ،روستی محیط و مسلن

 اجتمایع ،  های   ویژگا   و مییران زندگ  الگو  (.1398 ) ر. صبی، اکبر  عل 
 ایران. آمیر مرکز آمیر پژوهشلده تهران: . ینوارهی رهداشت  و اقتصیی 
 راین  رارطاه  رررسا   (.1391) س. احمدزایه، و  . جوان،  .، عنیرستین ،
 روساتیی   توساعه   رایند یر آنین مشیرکت و زنین  ری  هی  ویژگ 
 های   پاژوهش  و مطیلعایت  مشاهد(.  شهرستین -یرزآب یهستین  : ) .

 .61 -78 (،12)3 ،ا  منطقه و شهر 
 کیلبد - ضیی  ارزییر  (.1395)  . ا تخیر ، و  . پورطیهر ، ا.،  تیح ،

 .(لرساتین  اساتین  روستیهی  موری  مطیلعه) :روستیی  پییدار مسلن
 .139 -174 (،4)20 ، ضی آمییش و ریز  ررنیمه
 توسااعه راار اجتماایع  ساارمییة نقااش راار تحلیلاا  (.1391) س.  تحاا ،
 .195 -214 (،2)2 ا (، منطقه ریز  )ررنیمه جلرا یی وستیی .ر
 یر نایررارر   و  قار  وضاعیت  رررس  (.1394) شهبیز ،ف. و  .  طرس،

 اجارا   از پا   و پیش هی  سیل ط  ایران روستیی  و شهر  منیطق
  صاالنیمه (.1381 -1391) نقااد  هاای  ییرانااه هد منااد  قااینون
 .7 -36 (،9)3 ،اقتصیی  و میل  هی  سییست

 (.1383) .ح ،نیای  اسامیعی   و .  حایجیلوی ،  مهادو   .،  معصاو   قدیر 
 شهرسااتین مااوری : مطیلعااة) روسااتیی  نااواح  یر اشااتلیل توسااعة
 .139 -158 ،48 ، یجلرا یی هی  پژوهش (.الهیجین

 تیرستین کیر نیرو  آمیرگیر  طرح نتیی  چلیده (.1395) ایران آمیر مرکز
 ایران. آمیر مرکز تیرنمی  ،1395

 وضاعیت  رررسا   (.1395) اساالم   شاورا   مجلا   هی  پژوهش مرکز
 تولیاد ،  اماور  و زیررنایی   های   پژوهش معیونت ایران، یر روستیهی
 زیررنیی . مطیلعیت ی تر
 .کایررری  -علما   های   یوره اثررخشا   ارزشاییر   (.1380) .  زایه، مقن 

 .تهران عیل ، آموزش ریز  ررنیمه و پژوهش  سسهمث
 ا  حر اه  و  نّ  هی  آموزش نقش (.1392) ح. مالشیه ، و  .  ،مالشیه
 .159 شمیره ،جیمعه و کیر میهنیمه روستیی . توسعه یر
 راهنمی  ی ترچه .(1393) کشیورز  جهیی وزارت کیررری -علم  مثسسه

 رخاش  شایغالن  و راریاران  رهاره  ویژه مهیرت  پویمین تک  هی یوره پذیرش
 کشیورز . جهیی وزارت کیررری - علم مثسسه :تهران .کشیورز 

 تهاران:  .طبیع  منیر  و کشیورز  آموزش و تروی  (.1395) ا. محمد ، ملک
 یانشگیه . نشر مرکز
 ایران روستیی  منیطق یر ا  حر ه و  نّ  هی  آموزش (.1390) ه. نصیر ،

 و آماوزش  سیزمین روستیی (. پییدار توسعه سیز زمینه آموز  )مهیرت
 روستیی . آموزش ری ت کشور؛  نّ 

 تهران( یانشگیه علم  هیئت )عضو ترکیشوند زهرا
 


