اقتصاد كشاورزي /جلد  /6شمارهي  /3صفحههاي 33-15

بررسی ابعاد كمبود آموزشی در جامعهي روستایی
ایران با تمركز بر دانش اطالعاتی و اولویتهاي
رویارویی با آن
عبدالرسول شیروانیان و محمد بخشوده
تاریخ دریافت1931/40/40 :

تاریخ پذیرش1931/11/14 :

چکیده
فقر پدیدهیی چند بعدی است و كمبود آموزشی یکی از جنبههای آن است .هدف این مطالعه،
شناخت ابعاد و ماهیت كمبود آموزشی در جامعهی روستایی ایران ،و یافتن راهبردهای مناسب برای مبارزه
با آن است .به این منظور از شاخصهای دانش اطالعاتی ،نسبت سرشمار تنگدستی ،نسبت شکاف فقر،
و فن رتبهبندی بر اساس شباهت به بهترین راهحل استفاده شد .آمار و اطالعات پژوهش مربوط به
خانوارهای روستایی سراسر كشور در سال  1931است كه از طرح نمونهگیری هزینه و درآمد خانوار ،كه
در سطح ملی توسط مركز آمار ایران اجرا میشود ،بهدست آمده است .نتایج نشان داد كه كمبود آموزشی
بر همهی خانوارهای روستایی حاكم است .عمق و كیفیت كمبود آموزشی حاكم بر این خانوارها به گونه-
یی است كه به طور متوسط خانوارهای روستایی به بیش از دو پنجم امکانات و تسهیالت آموزشی
دسترسی ندارند .بر اساس نتایج ،مهمترین راهبرد رویارویی با كمبود آموزشی ،گسترش اینترنت و
افزایش تعداد كاربران آن است .پس از آن در بعد آموزش رسمی ،پرداختن به آموزش عالی ،و در بعد
پذیرش و بهكارگیری اطالعات ،انتشارات به ویژه كتاب و كتابخوانی اهمیت باالیی دارد.
طبقهبندی R0 ،D1 ،I3 :JEL

واژههای کلیدی :كمبود آموزشی ،دانش اطالعاتی ،خانوارهای روستایی ،شاخصهای فقر ،ایران
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مقدمه
تا پيش از دههي  0791این پيشفرض وجود داشت که با باال رفتن درآمد سرانه ،رفاه
مردم در تمام جوانب بهبود خواهد یافت .در نتيجه توسعهي اقتصادي بر حسب درآمد سرانه
ارزیابی میشد ،و براي روي دادن آن سرمایهگذاريهاي کالن در حوزههاي فيزیکی و
زیرساختها الزم دانسته میشد .ایراد اساسی این دیدگاه ،بیتوجهی به مفهوم عدالت در
داشتن فرصتهاي واقعی فردي است (امينی و همکاران0831 ،؛ صادقی و همکاران0831 ،؛
آناند و سن .)0111 ،تجربههاي جهانی پيش از دههي  0791نيز نشان داد که سرمایهي فيزیکی
به تنهایی براي رویارویی با تنگدستی کافی نيست ،و مواردي مانند آموزش نيز دستکم به
اندازهي سرمایهي فيزیکی اهميت دارد (بانک جهانی .)0731 ،بنابراین بانک جهانی با توجه به
موارد باال و تجربههاي تکميلی دهههاي  0731و  ،0771در راهبردهاي کاهش تنگدستی بر
فراهم آوردن آموزش در سطح جامعه تاکيد نموده است (بانک جهانی 0771 ،و .)0111
مجموعهي این موارد سبب شد که نبود آموزش یکی از ابعاد فقر چندبعدي دانسته شود (آناند
و سن0111 ،؛ واگل0111 ،؛ زلر و همکاران0111 ،؛ کریشناکومارو بالون0113 ،؛ سایسانا و
سالتلی0101 ،؛ نوید و االسالم.)0101 ،
در بيشتر کشورهاي در حال توسعه ،کمبود آموزشی در بسياري از اقشار جامعه ،به
ویژه روستایيان فراگير است .کمبود آموزشی موجب کاهش سرمایهي انسانی میشود ،آنان را
از دسترسی به موقعيتهاي مناسب در بازار کار و توانایی الزم در بهدست آوردن موقعيت-
هاي مناسب اجتماعی محروم میکند ،و بدین ترتيب بر ابعاد دیگر فقر روستایيان میافزاید
(صادقی و همکاران0831 ،؛ مهربانی0839 ،؛ پساخاروپولوس و وودهال0731 ،؛ گالبریث،
0770؛ بانک جهانی 0771 ،و 0111؛ آناند و سن0111 ،؛ بهر و همکاران .)0112 ،با توجه به
پیآمدهاي کمبود آموزشی در جامعهي روستایی کشورهاي در حال توسعه ،مناسبترین
سياست براي کاهش فقر چندبعدي در مناطق روستایی این کشورها مبارزه با آن است تا
بيشتر جمعيت بتوانند در سطحی خوب آموزش ببينند (بکر.)0771 ،
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ادبيات تنگدستی نيز ضمن تایيد ارتباط تنگاتنگ ميان تنگدستی و آموزش ،و اثبات
تاثير آموزش بر کاهش نرخ تنگدستی در تمام ابعاد آن ،میپذیرد که سطح آموزش بر نرخ
تنگدستی موثر است .به طوري که با باال رفتن سطح آموزش ،کاهش بيشتري در نرخ
تنگدستی به وقوع میپيوندد (خانی و مردانی0839 ،؛ مهربانی0839 ،؛ بانک جهانی0731 ،؛
پساخاروپولوس و وودهال0731 ،؛ گالبریث0770 ،؛ بهر و همکاران0112 ،؛ برنامه توسعه ملل
متحد (0112 ،)UNDP؛ تيالک0119 ،؛ نوردویت .)0113 ،باسوادي عاملی براي کاهش
تنگدستی در جامعه است ،اما کافی نيست .براي موفقيت هر چه بيشتر در کاهش تنگدستی
باید عالوه بر تالش براي ریشهکنی بیسوادي ،بر باال بردن سطح آموزش نيز تاکيد گردد .این
موضوع در دانش اطالعاتی مورد توجه است (بيرلی و برودي0777 ،؛ وبر.)0111 ،
دانش اطالعاتی و کسب مهارتهاي آن ،باالترین و کاملترین سطح آموزش است.
تمرکز دانش اطالعاتی بر آموزش در سطح مدارس و ترازهاي تحصيلی باالتر است (بيرلی و
برودي0777 ،؛ وبر .)0111 ،به این ترتيب که با شروع آموزش ،مرحلهي مقدماتی بهأست
آوردن مهارتهاي دانش اطالعاتی آغاز میشود ،و با گذراندن ترازهاي باالتر و آموزش مداوم
بزرگساالن ،ادامه مییابد (نمودار  .)0در این فرآیند ،مهارتهاي آموزشی خواندن ،نوشتن و
محاسبات عددي در پایه جا دارد ،و مهارتهاي فنآوري ارتباط اطالعاتی و رسانهیی در پی
آن میآید .به این ترتيب مهارتهاي آموزشی و مهارتهاي فنآوري ارتباط اطالعاتی و
رسانهیی مهارتهاي پيشنياز براي بهکارگيري دانش اطالعاتی دانسته میشود .مهارتهاي
دانش اطالعاتی شناسایی نيازهاي اطالعاتی ،توانایی ارزیابی ،ذخيره و بازبينی اطالعات است،
و استفادهي از آن ضمن گرفتن این مهارتها شکل میگيرد و باالتر از دیگر مهارتها جا دارد
(نمودار  .)0مجموعهي این موارد سبب گردیده است که مهارتهاي دانش اطالعاتی زیربناي
برخی از اهداف توسعهي هزاره باشد ،و گذشته از سطح توسعهي اقتصادي-اجتماعی کشورها،
همهي این مهارتها در هر جامعهیی معتبر است و اهميت بسياري دارد (اهداف توسعهي
هزاره (0118 ،)MDGs؛ کاتس و لو .)0113 ،هماکنون دانش اطالعاتی یکی از اساسیترین
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نيازهاي زندگی است ،و به صورت یک ضرورت براي دستیابی به رفاه فردي ،اجتماعی و
اقتصادي در آمده است (رضوان و همکاران0833 ،؛ وارد0111 ،؛ گارنر0111 ،؛ کاتس و لو،
.)0113

نمودار ( .)1مهارتهای آموزش
مأخذ :کاتس و لو.8002 ،

ایران مانند بسياري از کشورهاي در حال توسعه ،با نابرابري در فرصتهاي آموزشی
ميان مناطق شهري و روستایی روبهرو است (عزیززاده0819 ،؛ حسينزاده .)0890 ،به طور
طبيعی این نابرابري ،کمبود آموزشی را در مناطق روستایی در پی دارد .اگر هدف کاهش
تنگدستی چندبعدي در مناطق روستایی باشد ،با توجه به پیآمدهاي کمبود آموزشی در
جامعهي روستایی ،شناخت ابعاد و ماهيت کمبود آموزشی براي موفقيت در تدوین و اجراي
سياستهاي مبارزه با آن ضروري است .از آن جا که باالترین و کاملترین سطح آموزش در هر
جامعه دانش اطالعاتی است (کاتس و لو ،)0113 ،تمرکز بر دانش اطالعاتی خواهد توانست
شناخت جامع و کاملی از ابعاد و ماهيت کمبود آموزشی فراهم آورد .این مطالعه کمبود
آموزشی در جامعهي روستایی ایران را با تمرکز بر دانش اطالعاتی و تعيين اولویتهاي
رویارویی با آن بررسی میکند.
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روش تحقیق
براي بررسی کمبود آموزشی در خانوارهاي جامعهي روستایی از شاخصهاي دانش
اطالعاتی مربوط به ماهيت و چگونگی پذیرش و بهکارگيري اطالعات (مهارتها) در سطح
خانوار (سایسانا و سالتلی )0101 ،استفاده شد .این شاخصها شاخصهاي پذیرش اطالعات و
شاخصهاي مهارتهاي آموزشی است (موسسهي آمار یونسکو.)0113 ،
شاخصهاي پذیرش و به کارگيري اطالعات ،بر دریافت اطالعات از منابع مختلف
اطالعاتی شامل انتشارات (روزنامه ،مجله و فصلنامه ،و کتاب) ،انواع وسایل دیداري-شنيداري
(تلفن ثابت و همراه ،رادیو ،تلویزیون ،رایانه ،ویدیو و وسایل مانند ویدیو) ،و اینترنت تمرکز
دارد (یونسکو0111 ،؛ موسسهي آمار یونسکو .)0113 ،این شاخصها بيانگر وضعيت
دستیابی به مهارتهاي فنآوري ارتباطات اطالعاتی-رسانهیی مانند استفاده از فنآوري
دیجيتال ،استفاده از ابزارهاي ارتباطاتی ،استفاده از شبکهها ،غربال کردن پيامهاي رسانهیی،
تجزیه و تحليل پيامهاي رسانهیی و دیگر مهارتهاي فنآوري ارتباطات اطالعاتی-رسانهیی
است (کاتس و لو .)0113 ،این مهارتها با برداشته شدن موانع توسعهي انسانی ،مردم را براي
داشتن زندگی خالق و نجات از تنگدستی توانا میسازد (برنامهي توسعه ملل متحد
(.)0110 ،)UNDP
شاخصهاي مهارتهاي آموزشی پيشنياز بهکارگيري دانش اطالعاتی است ،و نشان
دهندهي وضعيت آموزش رسمی در سطح خانوارها است .نبود این مهارتها ،با وجود در
دسترس بودن اطالعات ،میتواند استفاده از اطالعات را ناممکن نماید (موسسهي آمار
یونسکو .)0113 ،این مهارتها با استفاده از شاخص نرخ باسوادي بررسی میگردد (یونسکو،
0111؛ موسسهي آمار یونسکو.)0113 ،
بر اساس استانداردهاي جهانی ،نرخ باسوادي بيانگر درصدي از افراد جامعه است که
سن آنها براي ورود به آموزش رسمی و باالتر از آن کافی باشد ،و توانایی خواندن ،نوشتن،
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محاسبات عددي و درک جمالت سادهي کوتاه را داشته باشند (یونسکو .)0101 ،نرخ باسوادي
صرفا بيانگر درصد افراد بهرهمند از امکانات آموزش رسمی است ،و به سطح بهرهمندي آنان از
این امکانات توجه ندارد .بنابراین براي توجه به سطح بهرهمندي افراد خانوار ،الزم است که
ترازهاي آموزش رسمی در این معيار وارد شود .بر این اساس از شاخص نرخ پوشش
تحصيلی واقعی استفاده شد .این شاخص درصدي از افراد خانواده را نشان میدهد که به
امکانات تحصيلی دسترسی دارند .براي محاسبهي نرخ پوشش تحصيلی واقعی از رابطهي زیر
استفاده شد (موسسهي آمار یونسکو0113 ،؛ یونسکو:)0101 ،
()0

NSLi
100
PN i

SCRI i 

در این رابطه  SCRIiنرخ پوشش تحصيلی واقعی تراز آموزشی iام NSLi ،تعداد کل
دانشآموزان خانواده در تراز آموزشی iام ،و  PNiتعداد کل اعضاي خانواده واقع در گروه سنی
مربوط به تراز آموزشی iام ،است.
بر اساس طبقهبندي استاندارد بينالمللی آموزش ( 0)ISCEDکه ابزار مناسبی است که
از سوي یونسکو براي جمعآوري و نشان دادن آمارهاي آموزشی در سطح کشوري و بين-
المللی داده شده است ،ترازهاي آموزشی در ایران هفت تراز پيشدبستانی (سطح صفر)،
ابتدایی (سطح یک) ،راهنمایی (سطح دو) ،دبيرستان (سطح سه) ،پيشدانشگاهی (سطح چهار)،
دانشگاهی تا پيش از دکتراي تخصصی (سطح پنج) ،دکتراي تخصصی و باالتر (سطح شش)
دارد .گفتنی است که سطح چهار ،در نظام آموزش رسمی قرار نمیگيرد و عمدتا شامل آموزش
کارکنان است (مرکز آمار ایران0837 ،الف و ب) .با توجه به این که در سطح آموزش صفر،
هدف مهارتهاي خواندن و نوشتن نيست (مرکز آمار ایران0837 ،ج و وزارت کار و امور
اجتماعی ،)0837 ،در بررسی دانش اطالعاتی به این دو سطح از آموزش توجه نمیشود
(کاتس و لو.)0113 ،
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براي تجميع نماگرهاي مورد استفاده در هر یک از شاخصهاي مورد مطالعه و
شاخصها و بيان وضعيت کمبود آموزشی خانوار در قالب یک شاخص کلی ،با استفاده از
رابطهي زیر اندازههاي هر یک از نماگرها و شاخصهاي مورد مطالعه نرمال شد (گروترت و
ناریان0112 ،؛ اوکانمادوا و همکاران:)0119 ،
()0

100

z j  x ij
zj

p ij 

در این رابطه  p ijاندازهي کمبود آموزشی iامين خانوار در  jامين شاخص یا نماگر بر
حسب درصد z j ،مقدار قابل قبول شاخص یا نماگر jام و

اندازهي بهرهمندي خانوار iام از

jامين شاخص یا نماگر است .در زمينه ي مقدار قابل قبول هر یک از نماگرها یا شاخصها باید
گفت که احساس محروميت یک خانوار در جامعه از راه مقایسهي وضعيت آن با بهترین
وضعيت بهدست می آید (رانسيمن .)0711 ،به این ترتيب که اندازهي محروميت در هر نماگر
برابر است با اختالف ميان وضعيت خواسته و وضعيتی که خانوار در آن جا دارد (بوسرت و
همکاران .)0111 ،این نظر در مطالعات پرشماري مانند سن ( ،)0791یيتزاکی ( ،)0797بوسرت
و همکاران ( ،)0111سيلبر و سورین ( )0111و سيلبر ( )0119مورد توجه قرار گرفته است.
وضعيت کلی کمبود آموزشی هر خانوار با توجه به مجموع نماگرها و شاخصها با
استفاده از رابطهي زیر نشان داده شد (بورگوایگنان و چاکراوارتی0118 ،؛ برنامهي توسعه ملل
متحد (0119 ،)UNDP؛ مورو و همکاران:)0117 ،
()8

1 n
 j aj p j
n

P

در این رابطه  Pشاخص کلی کمبود آموزشی هر خانوار در مجموعهي نماگرها یا شاخص-
ها n ،تعداد نماگرها یا شاخصها aj ،وزن نماگر jام pj ،اندازهي کمبود آموزشی هر خانوار در
نماگر jام است .براي تعيين وزن نماگرها و شاخصها از روش وزندهی آنتروپی که در علوم
مختلف از جمله علوم اجتماعی بارها براي تعيين وزن شاخصها بهکار رفته است ،استفاده شد
(والمحمدي و فيروزه0837 ،؛ نسترن و همکاران.)0837 ،
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براي تعيين وضعيت کمبود آموزشی در سطح جامعهي روستایی الزم است نسبت
سرشمار و نسبت شکاف کمبود آموزشی در هر نماگر (شاخص) آموزشی تعيين شود.
مجموعهي شاخصهاي تنگدستی  8 FGTشامل نسبت سرشمار 2و نسبت شکاف تنگدستی

1

از پيشرفتهترین و متداولترین شاخصهاي تنگدستی است (فوستر و همکاران.)0101 ،
بنابراین ،در این مطالعه از این مجموعهي شاخصها براي بررسی کمبود آموزشی در سطح
جامعهي روستایی استفاده شد .در این مطالعه مجموعهي شاخصهاي تنگدستی  FGTبه
صورت زیر آورده شد (فوستر و همکاران:)0101 ،


1 q  z  xi 
  0,1.
)(2
FGT  P( )   

n i 1  z 
که در آن n ,تعداد کل خانوارهاي نمونهي مورد مطالعه q ،تعداد خانوارهاي دچار کمبود

آموزشی موجود در نمونه z ،مقدار قابل قبول نماگر آموزشی مورد مطالعه (خط کمبود
آموزشی در آن نماگر) و  xiاندازهي بهرهمندي خانوار  iام نمونهي مورد مطالعه از این نماگر

است  .عاملی است که با توجه به مقدار آن میتوان هر یک از شاخصهاي نسبت سرشمار،
نسبت شکاف تنگدستی و شدت تنگدستی را تعيين نمود .اگر مقدار عامل  صفر یا 0

باشد ،به ترتيب نسبت سرشمار و نسبت شکاف کمبود آموزشی بهدست میآید (فوستر و
همکاران.)0101 ،
نسبت سرشمار و نسبت شکاف کمبود آموزشی ،مکمل یکدیگر است .نسبت
سرشمار کمبود آموزشی پخش فراوانی خانوارهاي دچار کمبود آموزشی را در جامعهي
روستایی نشان میدهد ،اما از بازگویی اندازهي کمبود آموزشی در سطح جامعهي روستایی
ناتوان است .نسبت شکاف تنگدستی آموزشی برعکس نسبت سرشمار ،به درصد فراوانی
خانوارهاي دچار کمبود آموزشی کامال غيرحساس است ،و اطالعاتی در این مورد نمیدهد ،اما

3

)Foster-Greer-Thorbecke (FGT
Headcount Ratio
5
Poverty Gap Ratio
4
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اندازهي کمبود آموزشی را در سطح جامعهي روستایی بازگو میکند (فوستر و همکاران،
.)0101
براي نشان دادن راهبرد مناسب رویارویی با کمبود آموزشی از فن رتبهبندي بر اساس
شباهت به راه حل مناسب ( 1)TOPSISاستفاده شد .این فن یکی از بهترین مدلهاي تصميم-
گيري چند شاخصه ( 9)MADMاست ،و بر این مفهوم بنا شده است که راهبرد مناسب
کمترین فاصله را با راهحل مناسب مثبت و بيشترین فاصله را با راهحل مناسب منفی داشته
باشد .براي حل یک مساله به روش  TOPSISنياز به تعيين راهحلهاي مناسب مثبت و
مناسب منفی ،تعيين اندازهي فاصلهي هر نماگر تا مناسبهاي مثبت و منفی ،تعيين نزدیکی
نسبی هر نماگر به راه حل مناسب و سرانجام رتبهبندي نماگرها بر اساس نزدیکی نسبی است
(فرجی سبکبار و رضاعلی0833 ،؛ نسترن و همکاران.)0837 ،
براي تعيين راهحلهاي مناسب مثبت و مناسب منفی نياز به ماتریس بیمقياس موزون
است .این ماتریس با استفاده از رابطهي زیر بهدست آمد (فرجی سبکبار و رضاعلی0833 ،؛
نسترن و همکاران:)0837 ،
V  N W

()1

که در آن  Vماتریس بیمقياس موزون N ،ماتریس تصميمگيري بیمقياس شده و W
ماتریس قطري وزن نماگرهاي آموزشی است .گفتنی است که ماتریس تصميمگيري بیمقياس
شده ،ماتریسی است متشکل از نماگرها آموزشی که با استفاده از تقسيم اندازههاي آنها بر
بيشترین اندازههاي خویش ،بیمقياس شده است .ماتریس قطري وزن شاخصها نيز ماتریسی
است که عناصر آن را وزنهاي محاسبه شده با استفاده از روش آنتروپی شانون ،تشکيل
میدهد .با استفاده از رابطهي زیر راهحل مناسب مثبت ( ) و راهحل مناسب منفی ( )
بهدست آمد (فرجی سبکبار و رضاعلی0833 ،؛ نسترن و همکاران:)0837 ،

Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution
Multiple Attribute Decision Making

6
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()1

]بردار بهترین اندازههاي هر نماگر ماتریس بیمقياس موزون[ =V+

()9

] بردار بدترین اندازههاي هر نماگر ماتریس بیمقياس موزون[ = V-

بهترین اندازهها براي نماگرهاي مثبت بزرگترین اندازهها ،و براي نماگرهاي منفی،
کوچکترین اندازهها است .بدترین اندازهها براي نماگرهاي مثبت کوچکترین اندازهها ،و
براي نماگرهاي منفی بزرگترین اندازهها است.
پس از آن ،اندازهي فاصلهي هر نماگر آموزشی تا مناسبهاي مثبت و منفی با استفاده
از روابط زیر بهدست آمد (فرجی سبکبار و رضاعلی0833 ،؛ نسترن و همکاران:)0837 ،
)(8

i  1, 2,..., m

( ij  j )2

)(9

i  1, 2,..., m

( ij  j )2

n



d j 

n



d j 

j 1

j 1

در این روابط  d jفاصلهي اقليدسی نماگر آموزشی jام تا مناسب مثبت d j ،فاصلهي
اقليدسی نماگر آموزشی jام تا مناسب منفی ،و   ijمقدار iام از jامين نماگر آموزشی است.
دیگر متغيرها پيشتر تعریف شده اند.
نزدیکی نسبی هر نماگر به راهحل مناسب با استفاده از رابطهي زیر تعيين شد (فرجی
سبکبار و رضاعلی0833 ،؛ نسترن و همکاران:)0837 ،
d j

()01
در این رابطه

d j  d j

CL 
*
j

نزدیکی نسبی نماگر آموزشی ام به راهحل مناسب است .دیگر متغيرها

پيشتر تعریف شده اند .سرانجام با بهدست آمدن نزدیکی نسبی نماگرهاي آموزشی رتبهبندي
گردید .نماگري که نزدیکی نسبی باالتري داشته باشد ،راهبرد مناسبتري براي مبارزه با
تنگدستی است ،و بر عکس ،نماگري که نزدیکی نسبی کمتري دارد ،برتري پایينتري در
مبارزه با تنگدستی دارد.
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آمار و اطالعات مورد نیاز

شاخصهاي پذیرش و بهکارگيري اطالعات از راه اطالعات موجود ميان مردم یا
اطالعات بهکار گرفته شده از سوي مردم در زندگی اندازهگيري میشود .دادههاي مربوط به
این شاخصها به طور معمول از راه پيمایش خانوار بهدست میآید (موسسهي آمار یونسکو،
 .)0113عالوه بر آن ،مهارتهاي آموزشی نشان دهندهي وضعيت آموزش رسمی در سطح
خانوارها است .بنابراین ،دادههاي مربوط به این شاخصها نيز میتواند از دادههاي پيمایشی در
سطح خانوار بهدست آید (موسسهي آمار یونسکو0113 ،؛ یونسکو.)0101 ،
از سوي دیگر در طرح نمونهگيري هزینه و درآمد خانوار که در سطح ملی در دو
جامعهي روستایی و شهري کشور توسط مرکز آمار ایران اجرا میشود ،واحد نمونهگيري
خانوار است .بخشی از اطالعات این طرح دادههاي مربوط به شاخصهاي آموزشی این مطالعه
را در سطح خانوارهاي روستایی پوشش میدهد (مرکز آمار ایران0837 ،ب) .در این مطالعه
براي بررسی وضعيت کمبود آموزشی در خانوارهاي روستایی و جامعهي روستایی ایران از
دادههاي طرح یادشده استفاده شد.
نتایج و بحث
جدول ( )0وضعيت نسبت سرشمار و نسبت شکاف تنگدستی را در شاخصهاي
آموزشی نمونهي مورد مطالعه نشان میدهد .بر اساس اطالعات این جدول ،بيشتر خانوارهاي
روستایی نمونه ي مورد مطالعه دچار کمبود آموزشی در هریک از شاخصهاي آموزشی
پوشش تحصيلی واقعی ( )%77/712و پذیرش و بهکارگيري اطالعات ( )%77/771است.
گسترهي کمبود آموزشی در قالب الیه ي سطحی آن در خانوارهاي روستایی ایران بسيار باال و
همهگير است.
بررسی نسبت شکاف تنگ دستی در خانوارهاي روستایی نمونه بيانگر کيفيت و
فراگيري تنگدستی در هر یک از شاخصهاي آموزشی است .فراگيري تنگدستی در
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خانوارهاي روستایی در هر یک از شاخصهاي پوشش تحصيلی واقعی و پذیرش و
بهکارگيري اطالعات به ترتيب  1/111و  1/911بود (جدول  .)0بنابراین پذیرش و بهکارگيري
اطالعات نسبت به پوشش تحصيلی واقعی فراگيري بسيار بيشتري دارد .یعنی پذیرش و
بهکارگيري اطالعات می تواند نقش موثرتري از پوشش تحصيلی واقعی در ایجاد کمبود
آموزشی داشته باشد.
مقایسهي اندازههاي نسبت سرشمار و نسبت شکاف تنگدستی در زمينهي پوشش
تحصيلی واقعی در خانوارها نشاندهندهي آن است که خانوارهاي روستایی با توجه به مقدار
نسبت سرشمار تنگ دستی در خانوارهاي روستایی ،غالبا توانایی الزم را براي بهرهمندي از
آموزش رسمی با توجه به سن افراد خانواده ندارد .از سوي دیگر ،با توجه به مقدار نسبت
شکاف تنگدستی ،در مواردي که بهرهمندي از آموزش رسمی براي خانوارهاي روستایی فراهم
گردیده است ،خانوارها تالش نموده اند باالترین نرخ پوشش تحصيلی واقعی را براي اعضاي
خانوادهي خود تامين نمایند .به طوري که نسبت شکاف تنگدستی خانوارهاي روستایی در
این شاخص آموزشی کمترین اندازه را در ميان شاخصهاي آموزشی مورد مطالعه ()1/111
دارد.
از سوي دیگر ،مقایسهي اندازهي نسبت سرشمار و نسبت شکاف تنگدستی در پذیرش
و بهکارگيري اطالعات نشاندهندهي آن است که با توجه به مقدار نسبت سرشمار تنگدستی
در خانوارهاي روستایی ،بيشتر خانوارها توان الزم براي پذیرش و بهکارگيري مناسب
اطالعات در زندگی روزمرهي خویش را ندارند ،به طوري که با توجه به مقدار نسبت شکاف
تنگدستی ،خانوارهاي روستایی از دسترسی و بهرهمندي از نزدیک به سه چهارم امکانات
پذیرش و بهکارگيري اطالعات محروم است.
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جدول ( .)0وضعيت نسبت سرشمار و شکاف تنگدستی در رابطهي با شاخصهاي
آموزشی در نمونهي مورد مطالعه
شاخصهاي آموزشی

شاخصهاي تنگدستی
نسبت سرشمار تنگدستی

نسبت شکاف تنگدستی

پوشش تحصيلی واقعی

77/712

1/111

پذیرش و بهکارگيري اطالعات

77/771

1/911

011

1/287

شاخص کلی آموزش

مأخذ :یافتههاي تحقيق
جمعبندي شاخصهاي آموزشی براي بازگویی وضعيت کلی کمبود آموزشی
خانوارهاي روستایی نمونهي مورد مطالعه در قالب شاخص کلی آموزش بر اساس اندازهي
نسبت سرشمار تنگدستی آموزشی بيانگر آن است که در مجموع همهي خانوارهاي روستایی
نمونه ( )%011دچار کمبود آموزشی است .این موضوع منطبق با برداشت بوسرت و همکاران
( )0111از وضعيت محروميت افراد است ،که معتقد اند افراد درجههایی از محروميت دارند.
فقط افرادي که در باالترین وضعيت اند ،محروميت ندارند .بر این اساس تعداد بسيار اندکی
وجود دارند که اندازهي محروميت آنان صفر باشد .این پدیده آن قدر به ندرت رخ میدهد که
میتوان از آن چشمپوشی کرد (بوسرت و همکاران .)0111 ،از نظر عمق و کيفيت کمبود
آموزشی حاکم بر این خانوارها ،اندازهي شاخص کلی نسبت شکاف کمبود آموزشی نشان
دهندهي آن است که به طور متوسط خانوارهاي روستایی به بيش از دو پنجم امکانات و
تسهيالت آموزشی دسترسی ندارند (جدول  .)0براي تشریح بيشتر این موضوع ،جدولهاي
( )0و ( )8وضعيت نسبت سرشمار و نسبت شکاف تنگدستی را در هر یک از شاخصهاي
آموزشی جدول ( )0به تفصيل بهدست میدهد.
بر اساس جدول ( )0مقدار نسبت سرشمار تنگدستی خانوارهاي روستایی نمونهي
مورد مطالعه در زمينهي پوشش تحصيلی واقعی ،دامنهیی از  1/309تا  %77/100را در ترازهاي
مختلف آموزشی دارد .کمترین اندازهي نسبت سرشمار تنگدستی مربوط به آموزش ابتدایی
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است و با باال رفتن سطح آموزشی بر اندازهي این شاخص در خانوارهاي روستایی نمونهي
مورد مطالعه افزوده میگردد ،به طوري که بيشترین اندازهي نسبت سرشمار تنگدستی را
تحصيالت دکتراي تخصصی و باالتر از آن دارد .مقدار این شاخص در ميان خانوارهاي
روستایی  77/712است .این موضوع بيانگر آن است که توانایی خانوارهاي روستایی در
استفاده از امکانات آموزش رسمی در ترازهاي آموزشی باالتر محدود و محدودتر میشود؛ تا
جایی که بيشتر آنها از دستیابی به تحصيالت دکتراي تخصصی و باالتر از آن ناتوان اند.

جدول ( .)0وضعيت نسبت سرشمار و نسبت شکاف تنگدستی در پوشش تحصيلی واقعی
با توجه به ترازهاي مختلف آموزشی در نمونهي مورد مطالعه
شاخصهاي تنگدستی
ترازهاي مختلف آموزشی

نسبت سرشمار

نسبت شکاف

تنگدستی

تنگدستی

ابتدایی

1/309

1/118

راهنمایی

1/122

1/100

دبيرستان

01/090

1/123

تحصيالت دانشگاهی تا پيش از دکتراي تخصصی

89/100

1/170

تحصيالت دکتراي تخصصی و باالتر

77/100

1/030

پوشش تحصيلی واقعی

77/712

1/111

مأخذ :یافتههاي تحقيق
نسبت شکاف تنگدستی خانوارهاي روستایی نمونهي مورد مطالعه در زمينهي
پوشش تحصيلی واقعی ،دامنهیی از  1/118تا  1/030را در ترازهاي مختلف آموزشی دارد .در
این شاخص نيز همسان

نسبت سرشمار تنگدستی ،کمترین اندازهي نسبت سرشمار

تنگ دستی مربوط به آموزش ابتدایی است و با باال رفتن سطح آموزشی بر اندازهي این شاخص
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در خانوارهاي روستایی نمونهي مورد مطالعه افزوده میگردد .به طوري که بيشترین اندازهي
نسبت سرشمار تنگدستی را تحصيالت دکتراي تخصصی و باالتر از آن ،دارد .مقدار این
شاخص در ميان خانوارهاي روستایی  1/030است .این موضوع بيانگر آن است که با افزایش
سطح آموزشی ،توانایی خانوارهاي روستایی در تحت پوشش قرار دادن همهي اعضاي واجد
شرایط خانواده در استفاده از امکانات آموزش رسمی ،محدود و محدودتر میشود؛ تا جایی که
در مقطع آموزش رسمی دکتراي تخصصی و باالتر از آن ،اندازهي نسبت شکاف فقر به طور
متوسط ،به نزدیک به یک پنجم افراد واجد شرایط خانوارها روستایی میرسد.
چنآن که در روش تحقيق گفته شد ،شاخصهاي آموزشی به دو گروه عمده شامل
پذیرش و بهکارگيري اطالعات در سطح خانوارها و پوشش تحصيلی واقعی جداسازي می-
شوند .وضعيت تنگدستی در پوشش تحصيلی واقعی در جامعهي روستایی ایران در جدول
( )0آمد .جدول ( )8به ارایه وضعيت تنگدستی در پذیرش و بهکارگيري اطالعات در سطح
خانوارهاي روستایی نمونهي مورد مطالعه مبادرت نموده است .بر اساس اطالعات این جدول،
خانوارهاي روستایی نمونهي مورد مطالعه ،در هر سه نوع پذیرش و بهکارگيري اطالعات
شامل انتشارات ،اینترنت و وسایل دیداري-شنيداري؛ با پدیده تنگدستی سطحی و نيز
تنگدستی کيفی مواجه است .بدین ترتيب که هاي انتشارات ،اینترنت و وسایل دیداري-
شنيداري به ترتيب با در بر داشتن  73/121 ،77/707و  %79/181خانوارهاي روستایی،
بيشترین تا کمترین اندازهي نسبت سرشمار تنگدستی را در نمونهي مورد مطالعه به خود
اختصاص دادهاند .بر اساس اندازههاي یادشده میتوان دریافت که تنگدستی در زمينه پذیرش
و بهکارگيري اطالعات در قالب الیه سطحی آن ،در بيشتر قریب به انقاق خانوارهاي روستایی
نمونهي مورد مطالعه در همهي اجزاي این شاخص از سيطره بسيار باالیی دارد.
بررسی نسبت شکاف تنگدستی در پذیرش و بهکارگيري اطالعات در خانوارهاي
روستایی نمونهي مورد مطالعه بيانگر کيفيت و فراگيري تنگدستی در هر یک از این شاخص-
هاي آموزشی است .بر اساس اطالعات جدول ( )8فراگيري تنگدستی در خانوارهاي روستایی
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در انتشارات ،اینترنت و وسایل دیداري-شنيداري به ترتيب  1/731 ،1/713و  1/231است.
بدین ترتيب مالحظه میشود که پراکندگی اندازههاي نسبت شکاف تنگدستی در شاخصهاي
آموزشی نسبت به اندازههاي نسبت شکاف تنگدستی در این شاخصها بيشتر است و دامنه-
اي از  1/231تا  1/731را شامل گردیده است .کمترین فراگيري تنگدستی در ميان شاخص-
هاي آموزشی مربوط به وسایل دیداري-شنيداري است .اما فراگيري تنگدستی در زمينه دو
شاخص دیگر آموزشی در سطح بسيار باالیی جا دارد.
چنآن که بيان گردید ،انتشارات بيشترین نسبت سرشمار تنگدستی را در خانوارهاي
روستایی نمونهي مورد مطالعه دارد ( .)%77/707از سوي دیگر ،مقدار نسبت شکاف تنگدستی
نيز در این شاخص بسيار باال ( )1/713است .تنوع استفاده از کتاب ،مجله ،فصلنامه و روزنامه
در ميان خانوارهاي روستایی پایين است ،به طوري که خانوارهاي روستایی به طور متوسط
نزدیک به سه چهارم از منابع اطالعاتی در قالب انتشارات دسترسی ندارند و از این منابع
استفاده نمینمایند .بدین ترتيب جمعبندي شاخص انتشارات بيانگر آن است که منابع
اطالعاتی در قالب انتشارات در ميان خانوارهاي جامعهي روستایی ایران جایگاه بسيار پایينی
دارد ،به طوري که بيشتر خانوارهاي روستایی از اغلب منابع اطالعاتی در قالب انتشارات
استفاده نمینمایند ،و در صورت استفاده به همهي انواع این منابع دسترسی ندارند.
شاخص اینترنت با اختصاص مقدار  %73/121از نسبت سرشمار تنگدستی قرار
گرفته است .این امر همسان وضعيت مربوط به فقر انتشارات است ،و بيانگر حاکميت کمبود
آموزشی در زمينهي اینترنت در خانوارهاي روستایی است .با توجه به این که نداشتن اینترنت
به معناي فقر دیجيتالی است (بارانتز ،)0111 ،بيشتر خانوارهاي روستایی ایران دچار فقر
دیجيتالی است .این خانوارها ممکن است به وسایل دیداري -شنيداري دسترسی داشته باشند
و از این را اطالعات بهدست آوردند ،اما به دليل نبود دسترسی به اینترنت ،امکان تبادل
اطالعات با سرعت و کيفيت مناسب و در حجم باال را از دست میدهند (بارانتز.)0111 ،
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در نهایت ،فقر استفاده از وسایل دیداري-شنيداري با تخصيص مقدار  %73/181از
نسبت سرشمار تنگدستی جا دارد .در این شاخص ،فراگيري تنگدستی متعادلتر از دیگر
شاخصهاي پذیرش و بهکارگيري اطالعات است .به طوري که مقدار نسبت شکاف تنگدستی
آن  1/231است .با توجه به اندازهي نسبت سرشمار تنگدستی ،بيشتر خانوارهاي روستایی با
کمبود بهرهمندي از وسایل دیداري-شنيداري مواجه است؛ اما با توجه به اندازهي نسبت
شکاف تنگدستی ،به طور متوسط خانوارهاي روستایی از نظر فراگيري کمبود در این شاخص
تقریبا به نيمی از امکانات در برگيرندهي وسایل دیداري-شنيداري دسترسی دارد و از آنها
استفاده مینماید (جدول  .)0بدین ترتيب با توجه به این که وسایل دیداري -شنيداري غالبا
ابزارهایی مناسب براي دریافت اطالعات است (بارانتز ،)0111 ،میتوان نتيجه گرفت که
خانوارهاي روستایی نمونهي مورد مطالعه ،دسترسی مناسبی به ابزارهاي دریافتي کننده
اطالعات ندارند.
جدول ( .)8وضعيت نسبت سرشمار و نسبت شکاف تنگدستی در پذیرش و بهکارگيري
اطالعات در نمونهي مورد مطالعه
شاخصهاي تنگدستی
پذیرش و بهکارگيري اطالعات

نسبت سرشمار

نسبت شکاف

تنگدستی

تنگدستی

انتشارات

77/707

1/713

اینترنت

73/121

1/731

وسایل دیداري-شنيداري

79/181

1/231

کل پذیرش و بهکارگيري اطالعات

77/771

1/911

مأخذ :یافتههاي تحقيق
با توجه به وضعيت کمبود آموزشی گفته شده در باال ،جدولهاي ( )2تا ( )3راهبرد-
هاي مبارزه با کمبود آموزشی در خانوارهاي روستایی نمونهي مورد مطالعه را نشان میدهد .بر
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اساس جدول ( )2و با توجه به این که مناسبترین راهبرد براي مبارزه با تنگدستی در ابعاد
مختلف آن ،نزدیکی نسبی به راهحل مناسب است؛ پذیرش و بهکارگيري اطالعات نسبت به
پوشش تحصيلی واقعی نزدیکی نسبی باالتري به راهحل مناسب دارد .بنابراین ،مناسبترین
راهبرد کلی براي رویارویی با کمبود آموزشی است .با کوشش هر چه بيشتر به پذیرش و
بهکارگيري ،امکان دستیابی به مهارتهاي فنآوري ارتباطات اطالعاتی-رسانهیی فراهم می-
گردد (کاتس و لو .)0113 ،این مهارتها با رفع موانع توسعهي انسانی ،مردم را براي داشتن
زندگی خالق و نجات از تنگدستی ،توانمند میسازد (برنامهي توسعهي ملل متحد
(.)0110 ،)UNDP
جدول ( .)2اولویتبندي راهبردهاي کلی براي مبارزه با کمبود آموزشی در نمونهي مورد
مطالعه
شاخصهاي آموزشی

اندازهي نزدیکی نسبی
به راه حل مناسب

رتبه

پوشش تحصيلی واقعی

1/183

0

پذیرش و بهکارگيري اطالعات

1/213

0

مأخذ :یافتههاي تحقيق
جدول ( )1اولویتبندي راهبردهاي پذیرش و بهکارگيري اطالعات براي مبارزه با
کمبود آموزشی در این بعد را در ميان خانوارهاي روستایی نمونهي مورد مطالعه نشان میدهد.
بر اساس اطالعات این جدول ،اینترنت باالترین سطح اولویت را دارد و مناسبترین راهبرد
براي کاهش کمبود آموزشی در بعد پذیرش و بهکارگيري اطالعات است .تمرکز بر بهبود
اینترنت ،امکان تبادل اطالعات به صورت متقابل با سرعت ،کيفيت و حجم باال را فراهم می-
آورد .این شاخص با رفع موانع توسعه ي انسانی ،ابزاري مناسب براي کاهش کمبود آموزشی
است (برنامهي توسعهي ملل متحد ( .)0110 ،)UNDPافزون بر آن ،شاخص یادشده افزایش
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بهرهوري را در پی دارد ،موجب افزایش در جذب سرمایهگذاري میشود ،و بدین ترتيب زمينه
را براي کاهش تنگدستی در دیگر ابعاد نيز فراهم میآورد (چيو.)0118 ،
جدول ( .)1اولویتبندي راهبردهاي پذیرش و بهکارگيري اطالعات براي مبارزه با کمبود
آموزشی در نمونهي مورد مطالعه
پذیرش و بهکارگيري اطالعات

اندازهي نزدیکی نسبی به راه حل
مناسب

رتبه

انتشارات

1/879

0

اینترنت

1/229

0

وسایل دیداري-شنيداري

1/190

8

مأخذ :یافتههاي تحقيق
بر اساس اطالعات جدول ( )1اولویت دوم در راهبردهاي پذیرش و بهکارگيري
اطالعات براي مبارزه با کمبود آموزشی در ميان خانوارهاي روستایی انتشارت است .در این
شاخص سه نماگر به عنوان نماگرهاي انتشارات مورد توجه است .در ميان این نماگرها ،کتاب-
هاي غيردرسی مناسب ترین گزینه براي رویارویی با کمبود آموزشی در بعد انتشارات است
(جدول ( .))1بررسیهاي صورت گرفته نشان میدهد که کتاب و کتابخوانی از عوامل مهم
پيشرفت و اعتالي فرهنگ هر جامعه است و رشد کتابخوانی یکی از شرایط اساسی توسعهي
فرهنگی است .با این همه ،هماکنون یکی از مشکالتی که در بيشتر کشورهاي در حال توسعه
از جمله ایران وجود دارد ،پایين بودن مطالعه است (معرفزاده و ایرجی.)0837 ،
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جدول ( .)1اولویتبندي راهبردهاي استفاده از انتشارات براي مبارزه با کمبود آموزشی در
نمونهي مورد مطالعه
اندازهي نزدیکی نسبی به راه حل مناسب

رتبه

انتشارات
کتابهاي غير درسی

1/891

0

مجله و فصلنامه

1/812

0

روزنامه

1/079

8

مأخذ :یافتههاي تحقيق
آخرین اولویت در راهبردهاي پذیرش و بهکارگيري اطالعات براي مبارزه با کمبود
آموزشی در ميان خانوارهاي روستایی ،وسایل دیداري-شنيداري است (جدول ( .))1در این
شاخص شش نماگر رایانه ،تلوزیون ،رادیو ،تلفن ثابت ،تلفن همراه ،ویدیو و وسایل همسان
ویدیو مورد توجه است .در ميان این نماگرها ،رایانه مناسبترین راهبرد براي رویارویی با
کمبود آموزشی در بعد وسایل دیداري-شنيداري است (جدول ( .))9این موضوع نشان
دهندهي جایگاه این وسيله در دنياي امروزي براي کاهش کمبود آموزشی در مقایسه با دیگر
وسایل دیداري-شنيداري است .رایانه با داشتن تواناییهاي پرشمار ،امکان استفاده از چندین
برنامهي مختلف را به کاربر میدهد .عالوه بر آن ،این وسيله براي استفاده از اینترنت ضروري
است.
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جدول ( .)9اولویتبندي راهبردهاي استفاده از وسایل دیداري-شنيداري براي مبارزه با
کمبود آموزشی در نمونهي مورد مطالعه
اندازهي نزدیکی نسبی به راه حل مناسب

رتبه

وسایل دیداري -شنيداري
رایانه

2/009-E18

0

تلوزیون

0/018-E18

0

رادیو

0/307-E12

2

تلفن ثابت

1/211-E12

8

تلفن همراه

1/921-E11

1

ویدیو و وسایل همسان

2/313-E11

1

مأخذ :یافتههاي تحقيق
تمرکز بر پوشش تحصيلی واقعی در اولویت دوم راهبردهاي کلی مبارزه با کمبود
آموزشی جا دارد (جدول ( .))2جدول ( )3به بررسی مفصلتر انتخاب مناسبترین سطح
آموزشی و تمرکز بر آن براي رویارویی با کمبود آموزشی در بعد پوشش تحصيلی واقعی
پرداخته است .تراز آموز شی دکتراي تخصصی و باالتر ،باالترین اولویت را دارد ،و پس از آن
سطح تحصيالت دانشگاهی تا پيش از دکتراي تخصصی جا دارد .بدین ترتيب در یک جمع-
بندي میتوان دریافت که تمرکز بر تحصيالت عالی مناسبترین راهبرد براي رویارویی با
کمبود آموزشی در بعد پوشش تحصيالت واقعی است.
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جدول ( .)3اولویتبندي راهبردهاي مبارزه با کمبود آموزشی با تمرکز بر ترازهاي پوشش
تحصيلی واقعی در نمونهي مورد مطالعه
ترازهاي مختلف آموزشی

اندازهي نزدیکی نسبی
به راه حل مناسب

رتبه

ابتدایی

1/100

2

راهنمایی

1/101

8

دبيرستان

1/117

1

آموزشهاي دانشگاهی تا پيش از دکتراي تخصصی

1/109

0

دکتراي تخصصی و باالتر

1/182

0

مأخذ :یافتههاي تحقيق
نتیجهگیری و پیشنهادها
جمعبندي وضعيت کمبود آموزشی خانوارهاي روستایی نمونهي مورد مطالعه نشان
میدهد که در مجموع همهي خانوارهاي روستایی نمونهي مورد مطالعه دچار کمبود آموزشی
است .این موضوع منطبق با استنباط بوسرت و همکاران ( )0111است که شمار بسيار اندکی از
افراد وجود دارد که اندازهي محروميت آنان صفر باشد ،اما این پدیده آن قدر به ندرت رخ
میدهد که میتوان از آن چشمپوشی کرد (بوسرت و همکاران .)0111 ،از سوي دیگر نتایج
بيانگر آن است که فراگيري و کيفيت کمبود آموزشی حاکم بر این خانوارها به گونهیی است
که به طور متوسط خانوارهاي روستایی به بيش از دو پنجم امکانات و تسهيالت آموزشی
دسترسی ندارند و از آنها استفاده نمیکنند .بيشتر خانوارهاي روستایی توانایی الزم براي
بهرهمندي از آموزش رسمی با توجه به سن افراد خانواده را ندارند ،و در مواردي که بهرهمندي
از آموزش رسمی براي خانوارهاي روستایی فراهم گردیده است ،این خانوارها تالش مینمایند
باالترین نرخ پوشش تحصيلی واقعی را براي اعضاي خود تامين کنند .عالوه بر آن ،بيشتر
خانوارها توان الزم براي پذیرش و بهکارگيري مناسب اطالعات در زندگی روزانهي خویش را
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ندارند ،به طوري که خانوارهاي روستایی به طور متوسط به نزدیک به سه چهارم امکانات
پذیرش و بهکارگيري اطالعات دسترسی ندارند .این در حالی است که کوشش هر چه
بيشتر در پذیرش و بهکارگيري ،امکان دستیابی به مهارتهاي فنآوري ارتباطات اطالعاتی-
رسانهیی را فراهم می کند (کاتس و لو )0113 ،و آحاد جامعه را براي داشتن زندگی خالق و
نجات از تنگدستی ،توانمند میسازد (برنامه توسعه ملل متحد.)0110 ،UNDP :
با این همه براي رویارویی با کمبود آموزشی ،تبيين راهبردهاي مبارزه با تنگدستی
ضروري است .در جمعبندي راهبردهاي مبارزه با کمبود آموزشی ،میتوان این راهبردها را در
الیه ها و ترازهاي مختلف نماگرهاي آموزشی به صورت نمودار ( )0نشان داد .بر اساس این
نمودار ،مهمترین راهبرد رویارویی با کمبود آموزشی ،گسترش اینترنت و افزایش تعداد کاربران
آن است .تمرکز بر بهبود اینترنت ،امکان تبادل اطالعات به صورت متقابل با سرعت ،کيفيت و
حجم باال را فراهم میآورد .این شاخص با رفع موانع توسعهي انسانی ،ابزاري مناسب براي
کاهش کمبود آموزشی است (برنامهي توسعهي ملل متحد ( .)0110 ،)UNDPافزون بر آن،
شاخص یادشده افزایش بهره وري را در پی دارد ،و در ادامه موجب افزایش جذب سرمایه-
گذاري میگردد .بدین ترتيب تمرکز بر این شاخص زمينه را براي کاهش تنگدستی در دیگر
ابعاد نيز فراهم میآورد (چيو .)0118 ،در بعد آموزش رسمی تالش در آموزش عالی ،و در بعد
پذیرش و بهکارگيري اطالعات کوشش در انتشارات بهویژه کتاب و کتابخوانی اهميت باالیی
دارد .بررسی معرفزاده و ایرجی ( )0837نشان میدهد که کتاب و کتابخوانی از عوامل مهم
پيشرفت و اعتالي فرهنگ جامعه است ،و رشد کتابخوانی یکی از شرایط اساسی توسعهي
فرهنگی است .با این همه ،هماکنون یکی از مشکالتی که در بيشتر کشورهاي در حال توسعه
از جمله ایران وجود دارد ،پدیدهي کمبود مطالعه است (معرفزاده و ایرجی .)0837 ،نکته مهم
دیگر در تدوین راهبردهاي مبارزه با کمبود آموزشی این است که وسایل دیداري-شنيداري
غالبا ابزارهایی مناسب براي دریافت اطالعات است (بارانتز .)0111 ،بر این اساس و با توجه
به نتایج بهدست آمده میتوان نتيجه گرفت که خانوارهاي روستایی نمونهي مورد مطالعه،
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دسترسی مناسبی به ابزارهاي دریافت کنندهي اطالعات ندارند .نتایج نشان داد که براي
برطرف کردن این کاستی و مبارزه با کمبود آموزشی در مناطق روستایی ،دسترسی به رایانه
باالترین اولویت را در ميان وسایل دیداري-شنيداري دارد .رایانه عالوه بر داشتن تواناییهاي
متعدد ،یکی از اساسیترین ابزارهاي مورد نياز براي بهرهمندي از اینترنت است.
با توجه به مجموعه موارد باال براي رویارویی با کمبود آموزشی در جامعهي روستایی
موارد زیر پيشنهاد میگردد:
 .0توسعهي شبکه اینترنت در سطح خانوارهاي روستایی
 .0ایجاد انگيزشهاي مناسب براي ترغيب خانوارهاي روستایی به ادامهي تحصيل افراد
خانواده در مقطع تحصيالت عالی
 .8ایجاد انگيزشهاي الزم با هدف عالقهمندسازي خانوارهاي روستایی به استفاده از
انتشارات به ویژه کتاب و کتابخوانی
 .2ایجاد تسهيالت الزم براي برخورداري خانوارهاي روستایی از رایانه.

نمودار ( .)0راهبردهاي رویارویی با کمبود آموزشی در نمونهي مورد مطالعه
مأخذ :یافتههاي تحقيق

* :اعداد درون پرانتز بيانگر اولویت هر یک از راهبردها است.
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