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بررسى نيازها و عالئق آموزشى 
بى سوادان و سوادآموزان 
گروه سنى 49-10 ساله

 حيدر تورانى٭    

پژوهش حاضر با هدف «شناسايى نيازها و عالئق آموزشى بى سوادان و سوادآموزان گروه سنى 10-49 
ساله» و براى پاسخ گويى به سؤاالتى دربارة محتواى مورد نياز و مورد عالقة آموزشى و مؤلفه هاى ايجاد 
انگيزة درونى و بيرونى بى سوادان و سوادآموزان و ارائه راهكارهاى كالن و عملياتى براى تأمين نيازها و 
عالئق آموزشى جامعة هدف، انجام شده است. پژوهش از نوع توصيفى و به دليل ميدانى بودن، پيمايشى 
است؛ و جامعة آمارى آن را صاحب نظران، گروه هاى مرجع محلى، مديران و كارشناسان سازمان نهضت 
سـوادآموزى و ادارات آموزش پرورش، آموزش دهندگان، سـوادآموزان و بى سـوادان تشكيل داده اند. 
نمونه گيـرى، بـه تعـداد 391 نفر، هدفمنـد و طبقه اى- تصادفى بوده اسـت. ابزار گـردآورى داده هاى 
پژوهش، پرسـش نامة محقق سـاخته، مصاحبة باز و نيمه ساختارمند و هم انديشـى، بوده است. داده ها 
به وسيلة «آزمون t تك نمونه اى» و روش هاى معمول كيفى، مورد تحليل قرار گرفتند. نتايج نشانگر آن 
اسـت كه سوادآموزان و بى سوادان 49-10 سـاله از انگيزة درونى خوبى براى يادگيرى برخوردارند، لذا 
در برنامه ريزى و توليد محتواهاى آموزشـى مورد عالقه بى سوادان و نوسوادان مى بايست به زمينه هاى 
«نگرشـى، دانشـى و مهارتى» آنان توجه كرد. آنچه بيشـتر در فرايند يافته هـاى پژوهش مورد توجه 
قرار گرفت، رفع موانع يا تقويت مؤلفه هاى انگيزانندة درونى و بيرونى اسـت كه از دو جنبة محتوايى و 

برنامه اى در نتايج اين پژوهش مدنظر قرارگرفته است.

نياز آموزشى، بى سواد، نياز، نيازهاى بيرونى (بهداشتى)، نيازهاى درونى (انگيزشى)
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مقدمه و بيان مسئله
ممکن اســت گفته شود بدون ســواد هم می توان زندگی کرد ولی بدون فرهنگ نه! اما بايد دانست 
که امروزه با توجه به تغييرات روزافزون فّناوری ها و از رده خارج شــدن مداوم بســياری از روش ها و 
ابزارها و ميل به نو به نو شــدن ها، ديگر نمی توان بدون ســواد هم زندگی کرد. بی ســوادی در هر گروه 
سنی ناخوشايند و زيانبار است. از بدو تولد تا دم مرگ همه مسئوليم و بايد بياموزيم. ديگر بی سوادی 
و کم سوادی در دنيای درحال توسعه و پيشرفته امروز جايی ندارد. به عبارتی آنچه ما را به اينجا رسانده 
برای ماندن ما هم در اينجا کافی نيســت. بايد بکوشــيم تا هر روزمان بهتر از ديروز شــود و اين محقق 
نخواهد شد مگر آنکه بر يادگيری هايمان بيفزاييم و عشق و عالقه مان را به يادگيری افزايش دهيم. البته 
در ذات يادگيری و آموختن شورونشــاطی وجود دارد که فرد را به دنبال خود می کشاند. امروزه داشتن 

سواد، کمترين الزمة برداشتن هر قدم در زندگی است و البته قدِم آگاهانه و مسئوالنه!
در مطالعه ای که توسط ميلر۱ در سال ۱۹۹۲ انجام گرفته است، طبقه بندی چهارگانه ای برای نيازهای 
آموزشــی نوسوادان بزرگ سال در چهار قالب ۱. روابط انسانی، ۲. مهارت های ارتباطی، ۳. مهارت های 
کارکنان، ۴. مهارت های شغلی (به نقل از صابری، ۱۳۸۱) ذکر شده که بون۲ به بيان آن ها پرداخته است. 
بورگس۳ (۱۹۸۴)، معينی کيا (۱۳۸۳)، نجاتی (۱۳۸۴)، ِسرپل هال۴ (به نقل از آقازاده، ۱۳۸۸) در مطالعات 
خود به اين نتيجه رسيدند که بزرگ ساالن قبل از شرکت در دوره های آموزشی، زمان و توان قابل توجهی 
را صرف اين موضوع می کنند که ثمرات آموزشی اين دوره ها چيست و در صورت ياد نگرفتِن آن، چه 
ضرری خواهند کرد. مطالعات صباغيان (۱۳۸۷) و رمضانی (۱۳۸۹)، السوی۵ (۱۹۹۲) و ليچ۶ (۱۹۹۳) و 
نتايج بررسی ها نشان می دهد که نيازها و عالئق بی سوادان و کم سوادان بايد در برنامه ريزی های آموزشی 
در نظر گرفته شــوند. همچنين از ديدگاه اســماعيلی (۱۳۸۹)، سعيدی (۱۳۸۵) و دالور (۱۳۸۶) تبيين و 
اولويت بندی نيازهای آموزشــی ســبب خواهد شد تا با چشم داشت به امکانات و منابع در دسترس، به 
رفع نيازهای آموزشی مهم تر افراد همت گماشته شود و منابع الزم به برنامه های آموزشی اختصاص يابد.
البته در همين راســتا کارشناســان تأکيد می کنند که «سوادآموزی در صورتی قرين موفقيت خواهد 
بود که به زندگی فرد معنا بخشــيده و به او در شــناخت نيازها و مشکالت زندگی اش و دادن انگيزه به 
او کمک کند. انگيزه ها معموًال به دو دسته، انگيزه های درونی و انگيزه های بيرونی، طبقه بندی می شوند 
(نجفــی، ۱۳۸۷). در اين طبقه بنــدی انگيزه های بيرونی در کنار يا نقطه مقابــل انگيزه های درونی قرار 
می گيرد. منبع و کانون تقويت کننده و تحريک کنندة اين انگيزه ها تفاوت اساسی آن ها را با يکديگر سبب 
می شــود. انگيزش درونی به مواردی اطالق می شــود که پاداش مورد انتظار فرد در قبال رفتاری معين، 
يک منبع درونی اســت؛ يعنی فرد جهت رســيدن به تقويت های درونی عمل ويژه ای را انجام می دهد. 
انگيزش درونی زمانی معنا پيدا می کند که منبع تقويت کنندة رفتار يا منبع پاداش دهنده، يک عامل بيرونی 
است (پرين۷، ۲۰۰۰). به عبارتی فرد برای رسيدن به يک حالت يا شرايط معين بيرونی رفتاری را انجام 
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می دهند. انگيزه های بيرونی به آن دسته از انگيزه ها گفته می شود که منبع و کانون اثربخش آن ها در محيط 
فرد قرار دارد ولی به عنوان يک عامل بيرونی فرد را ترغيب به انجام فعاليتی خاص می کند. پاداش هايی 
که فرد در قبال انجام فعاليت های مبتنی بر اين انگيزه دريافت می دارد، پاداش های بيرونی هســتند. اين 
پاداش ها هر چند ممکن است جنبه های فردی بر اساس نيازهای فردی داشته باشند، اما اغلب مبتنی بر 
نيازهای همگانی هستند. انگيزه بيرونی (به جای پرداختن به فعاليتی، برای تجربه کردن خشنودی فطری 
در آن) از پيامدهای فعاليتی ناشی می شود که از خود آن فعاليت جداست (ديسی و ريان، ۱۹۸۵ به نقل 

از ريو، ۱۳۸۶/۲۰۰۵).
بنابراين می توان گفت که آموزش بزرگ ســاالن فعاليتی است سازمان يافته به منظور ايجاد جامعة در 
حال يادگيری از طريق انتقال دانش و مهارت روزآمد به بزرگ ساالن؛ تا بتوانند در جهت تکامل و تعالی 
حرکت کنند و در سرنوشــت جامعة خود از لحاظ اجتماعی، فرهنگی، سياســی و اقتصادی مشــارکت 
فعاالنه داشته باشــند» (ابراهيم زاده، ۱۳۸۵). بر اين اساس، مهم ترين اصول آموزش بزرگ ساالن شامل 
مواردی چون نياز به دانستن، خودـ مفهومی فراگير، نقش تجربه، آمادگی يادگيری، رويکرد به يادگيری و 
انگيزه برای يادگيری است (نولز، هولتون و اسوانسون۸، ۲۰۰۵). از اين رو نظام آموزش بزرگ ساالن نيز 
مجموعه سازمان يافته ای است که می کوشد برای يادگيرندگان بزرگ سال، برنامه های آموزشی پاره وقت يا 
تمام وقت تدارک ببيند تا آنان به توانمندی هايی برسند که بتوانند مسائلشان را حل کنند (سپافورد، ۱۹۹۸ 

به نقل از جارويس، ۱۳۸۶/۲۰۰۵).
در هر حال، بی سوادی در همة سنين امری ناخشنود است، به ويژه برای افراد ۴۹-۱۰ ساله که عمومًا 
فعاالِن عرصة اجتماعی هستند. بسياری از مطالعات بيانگر آن است که عالوه بر لزوم توجه به تمهيدات 
و تسهيالت مادی و فيزيکی برای گسترش جنبش سوادآموزی، پرداختن به يادگيرندگان (سوادآموزان) 
و نيازها و عالئق آنان نيز بسيار مهم است و حتی سازنده تر و اثربخش تر خواهد بود. يکی از مهم ترين 
داليل اثربخش بودن ســوادآموزی بزرگ ســاالن به جهت تأمين نيازها و عالئق انگيزشی و درونی آنان 
است (مرکز مطالعات و تحقيقات اجتماعی ايران مهر، ۱۳۸۶). ايجاد شوق به يادگيری و عشق و عالقه 
در افرادی که در پی آموختن هستند و تبيين ضرورت و نياز به سوادآموزی در انديشه کسانی که به دنبال 
يادگرفتن نيستند، اهميت فراوان دارد. اگرچه بسيارند بی سوادان و سوادآموزانی که می پذيرند ياد بگيرند، 
لکن در مراحل مختلف فرايند يادگيری به داليل متفاوت، از جمله متناســب نبودن محتوای کتاب ها با 
عالئق و نيازهای آنان و انس نگرفتن با آن و نيز توانايی پايين آموزش دهندگان و فرصت کافی نداشتن 
و يا برنامه های آموزشی، بهانه هايی را فراهم آورده تا آنان ميانة راه، سفر يادگيری را به پايان برده و به 

مقصد نرسند (خادمان، ۱۳۸۶).
 نظــر به اينکه مخاطبان اصلی برنامه های آموزشــی ســازمان نهضت ســوادآموزی، بی ســوادان و 
کم ســوادان ۴۹-۱۰ ساله هستند، بايد با بررسی ها و طراحی های دقيق آموزشی، امکان انطباق محتوای 
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آموزشــی برنامه های مختلــف را با نيازها و عالئق آموزشــی آن ها فراهم کرد. واقعيت اين اســت که 
فعاليت های آموزشــی ارائه شده بايد متناســب با نيازها و عالقه های مخاطبان (بی سوادان و کم سوادان) 
باشد وگرنه دلسردی آنان و کاهش اثربخشی برنامه های آموزشی را سبب خواهد شد. بنابراين، بررسی 
نيازهای آموزشی و عالئق بی سوادان و کم سوادان حائز اهميت شايانی است (بازيابی تارنمای نهضت، 
۱۳۹۱). از همين رو توجه به نيازها و عالئق آموزشــی بی ســوادان و سوادآموزان و نيز بررسی و تبيين 
اين نيازها و ارائه روش های مناسب برای ايجاد شوق به يادگيری و ميل به تغيير در آنان از مسئله های 

اصلی اين پژوهش است.

هدف كلى پژوهش
شناسايی نيازها و عالئق آموزشی بی سوادان و سوادآموزان گروه سنی ۴۹-۱۰ ساله

اهداف اختصاصى پژوهش
۱. بررسی و شناسايی محتوای آموزشی مورد نياز و مورد عالقة بی سوادان و سوادآموزان گروه 

سنی ۴۹-۱۰ ساله

۲. تعيين مؤلفه های ايجاد انگيزه های درونی و بيرونی (انگيزشــی و بهداشــتی) بی ســوادان و 
سوادآموزان گروه سنی ۴۹-۱۰ ساله برای استمرار سوادآموزی

۳. يافتن راهکارها و فعاليت هايی برای تأمين نيازها و عالئق آموزشی بی سوادان و سوادآموزان 
گروه سنی ۴۹-۱۰ ساله

سؤال كلى پژوهش

مهم ترين و اصلی ترين نيازها و عالئق آموزشــی بی سوادان و سوادآموزان گروه سنی ۴۹-۱۰ ساله، 
چيست؟

سؤال هاى اختصاصى پژوهش

۱. محتوای آموزشی مورد نياز و مورد عالقة بی سوادان و سوادآموزان گروه سنی ۴۹-۱۰ ساله، 
چيست؟

۲. مؤلفه های ايجاد انگيزة درونی و بيرونی بی ســوادان و ســوادآموزان گروه سنی ۴۹-۱۰ ساله 
برای استمرار سوادآموزی چيست؟

۳. چه راهکارها و فعاليت هايی برای تأمين نيازها و عالئق آموزشــی بی سوادان و سوادآموزان 
گروه سنی ۴۹-۱۰ ساله مناسب است؟
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روش شناسى پژوهش
روش: پژوهش حاضر به لحاظ روش، از نوع توصيفی (جان بست۹، به نقل از خاکی، ۱۳۹۱) و به 
دليل ميدانی بودن (پهنانگر) آن، پيمايشــی اســت و در طبقه بندی بر اساس هدف، از نوع پژوهش های 

 کاربردی می باشد.

ــاری: جامعة آماری ايــن پژوهش، با توجه به نوع طرح و پرســش های پژوهشــی آن،  ــة آم جامع
شــامل صاحب نظران و متخصصان موضوعی آموزش بزرگ ســاالن، گروه های مرجع محلی، مديران و 
کارشناسان سازمان نهضت سوادآموزی، مديران و کارشناسان ادارات آموزش پرورش استان های کشور 

و آموزش دهندگان، سوادآموزان و بی سوادان بوده است.

ــری: با توجه به تعّدد جامعة آماری و رويکرد همزمانی، شــيوة نمونه گيری برای هر  روش نمونه گي
يــک از جوامع آماری، متفاوت بوده اســت بدين صورت که برای مطالعــه صاحب نظران، متخصصان 
موضوعی و گروه های مرجع محلی مرتبط با موضوع پژوهش، مديران و کارشناســان ســازمان مرکزی 
نهضت سوادآموزی و مديران و کارشناسان و آموزش دهندگان سوادآموزی ادارات کل آموزش پرورش 
اســتان های کشور، از شيوة نمونه گيری هدفمند استفاده شــد. به اين معنا که افراد صاحب نظر و مطلع، 
مقامات و مســئوالن، مديران و کارشناســان صاحب نظر؛ شناسايی شــدند و موردمطالعه قرار گرفتند و 
باالخره برای مطالعه بی ســوادان و ســوادآموزان با در نظر گرفتن مناطق روســتايی و شهری، از روش 

طبقه ای تصادفی استفاده گرديد.

حجم نمونة آماری: بر اساس روش های نمونه گيری اشاره شده، برای نمونه گيری از صاحب نظران 
و متخصصان موضوعی، از شــيوة نمونه گيری هدفمند استفاده شد و با ۱۰ نفر انتخابی مصاحبة نيمه باز 
انجام گرديد. همچنين برای نمونه گيری از گروه های مرجع محلی، از شيوة نمونه گيری هدفمند استفاده 
شد که ۱۸ نفر از آنان (استاندار/فرماندار/امام جمعه و...) انتخاب شدند و با آن ها و مصاحبة نيمه باز انجام 
شــد. در ادامه برای نمونه گيری از مديران و کارشناسان ســازمان مرکزی نهضت سوادآموزی، از شيوة 
نمونه گيری هدفمند استفاده شد. به اين معنا که ۱۵ نفر از مديران و کارشناسان سازمان مرکزی انتخاب 
شدند و با آن ها مصاحبة نيمه باز انجام شد. برای نمونه گيری از مديران و کارشناسان و آموزش دهندگان، 
از بين ۳۲ استان، ۶ استان (آذربايجان شرقی/کردستان/خوزستان/شهرستان های تهران/خراسان رضوی و 
گلستان)  و از هر استان ۳ منطقه و از هر منطقه آموزشی، ۶ نفر آموزش دهنده و ۳ نفر ـ مدير و معاون و 
کارشناسـ  انتخاب شدند و پرسش نامه اجرا شد. همچنين برای نمونه گيری از بی سوادان و سوادآموزان؛ 
از بين ۳۲ استان، ۶ استان و از هر استان ۱۰ نفر بی سواد و سوادآموز (۵ زن و ۵ مرد و با در نظر گرفتن 
منطقه روستايی و شهری) به عنوان نمونه انتخاب شدند و با آن ها مصاحبة باز انجام گرديد. در مجموع 

۳۹۱ نفر از جامعة آماری انتخاب شدند.
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ابزار اندازه گيری: برای شناســايی نيازها و عالئق آموزشــی بی ســوادان و ســوادآموزان از ديدگاه 
مديران و کارشناسان سوادآموزی ادارات آموزش پرورش استان های کشور و آموزش دهندگان سازمان 
نهضت سوادآموزی در استان ها، از پرسش نامة محقق ساخته که دارای تعدادی سؤال های بسته پاسخ با 
مقياس پنج درجه ای ليکرت بود، استفاده شد. همچنين برای شناسايی نيازها و عالئق آموزشی بی سوادان 
و ســوادآموزان از ديدگاه صاحب نظــران و متخصصان موضوعی، گروه های مرجــع محلی، مديران و 
کارشناســان سازمان مرکزی نهضت ســوادآموزی از مصاحبة نيمه ساختارمند، اســتفاده گرديد و برای 
شناســايی نيازها و عالئق آموزشــی بی سوادان و ســوادآموزان از ديدگاه بی ســوادان و سوادآموزان از 

مصاحبة باز (ساختارنيافته) استفاده شد.

ــش نامه: برای رواسازی و سنجش اعتبار محتوايی پرسش نامه های پژوهش،  روايی محتوايی پرس
ســعی گرديد گويه های تدوين شــده بدون ابهام و به روشنی بيان شــود به گونه ای که هر اصطالح برای 
تمامی پاسخ دهندگان مفهومی واحد داشته باشد. پرسش نامه های تهيه شده در اختيار متخصصان (۵ نفر) 
و مديران و کارشناســان و آموزش دهندگان (۳۰ نفر)، قرار داده شــد تا درباره آن اظهارنظر نمايند. پس 
از اظهارنظر، ســؤاالتی که ضريب توافق آن ها کمتر از ۵۰٪ بود ســؤال نامناســب تلقی و حذف شدند. 
سؤاالتی که ضريب توافق آن ها بين ۵۰ تا ۷۵٪ بود، اصالح شد و گويه هايی که ضريب توافق آن ها از 
۷۵٪ به باال بود به همراه سؤاالت اصالحی برای اجرای نهايی ارسال گرديد. در ضمن برای رواسازی 
ســؤاالت مصاحبة نيمه ســاختارمند و باز، ابتدا ميزان توافق تعدادی از متخصصان مرتبط (۵ نفر) را در 
خصوص سؤاالت مطرح شده به موضوع پژوهش، اخذ کرديم و بر اساس مباحث مطرح شد، سؤاالت از 

نظر ابهام در بيان و مناسبت، مورد بازبينی قرار داديم.

ــش نامه: برای تعيين پايايی ابزارهای پژوهش، از روش آلفای کرونباخ اســتفاده گرديد  پايايی پرس
که پس از انجام محاسبات مورد نظر؛ ضريب پايايی  به دست آمده برای پرسش نامة راهنمای مصاحبه با 
بی ســوادان و ســوادآموزان در مورد شناسايی نيازها و عالئق آموزشی (با تعداد نمونه ۲۱ و تعداد گويه 
۴۵)، ۸۸٪ بود که از نظر آماری قابل اطمينان است. همچنين ضريب پايايی به دست آمده برای پرسش نامة 
شناسايی نيازها و عالئق آموزشی بی سوادان و سوادآموزان، از ديدگاه مديران و کارشناسان سوادآموزی 
ادارات آموزش پرورش استان های کشور و آموزش دهندگان سازمان نهضت سوادآموزی در استان ها (با 

تعداد نمونه ۲۸ و تعداد گويه ۳۰) ۹۱/۷٪ بود که از نظر آماری قابل اطمينان است.

روش اجرا: برای بررســی نيازها و عالئق آموزشــی بی ســوادان و ســوادآموزان، از پرســش نامة 
محقق ســاخته که از طريق مديران و کارشناسان سوادآموزی ادارات آموزش پرورش استان های کشور 
و آموزش دهندگان ســازمان نهضت سوادآموزی در اســتان ها تکميل شد، استفاده گرديد. بدين صورت 
که پرســش نامه تکثير و به اســتان های هدف ارسال شد. بعد از اجرا، پرســش نامه ها جمع آوری شد و 
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مــورد تجزيه وتحليل نهايی قرار گرفــت. در ضمن با صاحب نظران، کارشناســان موضوعی، گروه های 
مرجع محلی، مديران و کارشناســان ســازمان نهضت ســوادآموزی که به صورت هدفمند انتخاب شده 
بودند، مصاحبة نيمه ســاختارمند انجام شــد. همچنين با بی سوادان و سوادآموزان که به صورت طبقه ای 
تصادفی انتخاب شــده بودند؛ مصاحبة باز انجام شــد. پس از انجام مصاحبه ها، داده های به دست آمده 
دسته بندی و کدبندی شده و به کمک روش های معمول کيفی از قبيل روش«النه در النه يا همسوسازی 
يا همگرايی۱۰» - که در واقع نوعی طبقه بندی فرايندها اســت که عوامل انتخابی مرتبط را در کنار هم 
قرار می دهد و کمک می کند تا همه عوامل انتخابی مرتبط مدنظر قرار گرفته و از حيطه بررســی پنهان 
نماند- تجزيه وتحليل شــده تا تبديل به اطالعات شــوند. بعد از اين مرحله با اطالعات در دسترس از 

مصاحبه ها و ساير منابع اطالعاتی، فرآيند بررسی مسئلة اصلی پژوهش پيگيری شد.

تجزيه وتحليل داده ها: برای اين منظور، از روش های آمارِی توصيفی برای تجزيه وتحليل داده های 
زمينه ای به دست آمده، و از پرسش نامة محقق ساخته و مصاحبه ها و آمار استنباطی برای بررسی ديدگاه ها 
در گروه کلی پيرامون محتوای آموزشی و مقايسة ديدگاه های پاسخ دهندگان از منظر متغيرهای جنسيت 

(آزمون t تک نمونه ای و آزمون t دو نمونه مستقل و...) و تحليل محتوای موردی، استفاده گرديد.

ويژگی های نمونة آماری پژوهش از منظر متغيرهای زمينه ای (عينی): ۱۳۰ نفر از پاســخ دهندگان 
بی سواد و نوسواد، در اين طرح تحقيقاتی، زن و ۷۴ نفر مرد بودند که به ترتيب ۶۳ درصد و ۳۷ درصد 
را شامل می شدند. همچنين از ۱۷۷ نفر مدير، کارشناس و آموزش دهندة پاسخ دهنده (مناطق آموزشی و 

ادارات کل استان ها) به سؤال های پرسش نامه، حدود ۹۱ نفر زن و ۷۲ نفر مرد بودند.

يافته ها
اين پژوهش دارای ســه پرســش اصلی بود که پاســخ پرســش ها بر اســاس يافته های حاصل از 

تجزيه وتحليل داده ها، به شرح ريز ارائه شده است.

سؤال يکم پژوهش: محتوای آموزشی مورد نياز و مورد عالقة بی سوادان و سوادآموزان گروه سنی 
۴۹-۱۰ ساله، چيست؟

نتيجه نظرات نوســوادان و بی سوادان زن و مرد پيرامون محتوای مورد نياز و مورد عالقة آموزشی، 
در قالب، به ترتيب، نه مقوله ۱. سياسی، ۲. اجتماعی، ۳. فرهنگی، ۴. معنوی (دين و اخالق)، ۵. علمی، 
۶. اقتصادی، ۷. فّناوری، ۸. بهداشــتی و ۹. محيط زيســت؛ صورت بندی شده که با عنايت به اطالعات 
به دســت آمده می توان اظهار کرد که نوســوادان و بی سوادان، وضعيت کلی مقوله های نه گانه را باالتر از 
ميانگين حد انتظار به عنوان محورهای اصلی مورد نياز و عالئق آموزشــی تأييد کرده و ترجيح داده اند. 
البتــه ترتيــب انتخابی زنان ســوادآموز در مؤلفه های نه گانه به ترتيب: ۱. اجتماعــی، ۲. معنوی (دين و 
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اخالق)، ۳. بهداشــتی، ۴. اقتصادی، ۵. فّناوری، ۶. علمی، ۷. محيط زيســت، ۸. سياسی و ۹. فرهنگی و 
اولويت انتخابی مردان ســوادآموز به شــرح: ۱. اجتماعی، ۲. معنوی (دين و اخالق)، ۳. اقتصادی، ۴. 

بهداشتی، ۵. محيط زيست فّناوری، ۶. علمی، ۷. فّناوری، ۸. فرهنگی و ۹. سياسی؛ بوده است.

جدول1  .   نمايه وضعيت مقوله هاى نه گانه از نگاه زنان و مردان سوادآموز و نوسواد                                                                               

انحراف ميانگينتعدادجنسيتمقوله
استاندارد

خطای 
معيارميانگين

ترتيب 
ميانگين

سياسی
۱۳۰۲/۴۸۰/۴۸۰/۰۴۸زن

۷۳۲/۴۴۰/۵۴۰/۰۶۹مرد

اجتماعی
۱۳۰۲/۸۳۰/۲۹۰/۰۳۱زن

۷۳۲/۷۹۰/۲۹۰/۰۳۱مرد

فرهنگی
۱۳۰۲/۴۷۰/۵۰۰/۰۴۹زن

۷۳۲/۵۳۰/۴۶۰/۰۵۸مرد

معنوی 
(دين و اخالق)

۱۳۰۲/۸۰۰/۲۷۰/۰۲۲زن

۷۳۲/۷۷۰/۰۲۹۰/۰۳۲مرد

علمی
۱۳۰۲/۶۲۰/۴۲۰/۰۴۶زن

۷۳۲/۶۵۰/۳۴۰/۰۴۶مرد

اقتصادی
۱۳۰۲/۶۴۰/۸۷۰/۰۸۴زن

۷۳۲/۷۳۰/۲۸۰/۰۳۳مرد

فناوری
۱۳۰۲/۶۴۰/۵۱۰/۰۴۵زن

۷۳۲/۶۰۰/۵۲۰/۰۶۷مرد

بهداشتی
۱۳۰۲/۷۴۰/۳۰۰/۰۳۳زن

۷۳۲/۷۰۰/۳۴۰/۰۴۴مرد

محيط زيست
۱۲۷۲/۶۲۰/۴۱۰/۰۴۷زن

۷۲۲/۶۸۰/۳۲۰/۰۴۵مرد
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با توجه به نتايج جدول شماره ۱، برآيند کلی نظرات زنان و مردان سوادآموز پيرامون مقوله ها، در 
قالــب اولويــت مقوله های نه گانه و به ترتيب اولويت ۱: اجتماعی (۲/۸۲)؛ اولويت ۲: معنوی (دين و 
اخالق) (۲/۷۹)؛ اولويت ۳: بهداشتی (۲/۷۳)؛ اولويت ۴: اقتصادی (۲/۶۷)؛ اولويت ۵: محيط زيست 
(۲/۶۴)؛ اولويــت ۶: علمــی (۲/۶۳)؛ اولويــت ۷: فّنــاوری (۲/۶۳)؛ اولويــت ۸: فرهنگی (۲/۴۹) و 
اولويت ۹: سياسی (۲/۴۶) بوده است. همچنان که مشاهده می شود بی سوادان و نوسوادان (زن و مرد) 
در انتخاب هــای خود؛ اولويت و ارجحيت انتخاب خود را بــه مفاهيم و گويه های مقوله اجتماعی، 
معنوی و بهداشــتی قائل شــده اند. بر اين اســاس درمی يابيم که در فرآيند توليد محتوای مورد نياز و 
مورد عالقه بی سوادان، می بايست به مقوله های به ترتيب اولويت مقوله اجتماعی، معنوی و بهداشتی 

در کنار توجه به ساير مقوالت در سطوح مختلف توجه خاص نمود.

جدول  2.   آماره هاى توصيفى وضعيت مقوله هاى نه گانه                                                                                                                  

ميانگينتعدادمقوله
انحراف

 استاندارد
خطای 

معيار ميانگين
ترتيب 
ميانگين

۲۰۴۲/۴۶۰/۵۰۰/۰۴۹سياسی

۲۰۴۲/۸۲۰/۲۹۰/۰۲۱اجتماعی

۲۰۴۲/۴۹۰/۴۸۰/۰۳۸فرهنگی

۲۰۴۲/۷۹۰/۲۸۰/۰۲۲معنوی (دين و اخالق)

۲۰۴۲/۶۳۰/۳۹۰/۰۳۶علمی

۲۰۴۲/۶۷۰/۷۱۰/۰۵۴اقتصادی

۲۰۴۲/۶۳۰/۵۱۰/۰۴۷فناوری

۲۰۴۲/۷۳۰/۳۱۰/۰۲۳بهداشتی

۲۰۰۲/۶۴۰/۳۸۰/۰۳۵محيط زيست
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جدول  3.   آزمون t تك نمونه اى مربوط به وضعيت مقوله هاى نه گانه                                                                                                 

ميانگين نظری ۲

 t
محاسبه شده

درجه 

آزادی

سطح 

معناداری

تفاضل 

ميانگين از ۲

فاصلة اطمينان ۹۵ درصد 
برای تفاضل

حدباالحدپايين

۱۳/۱۷۲۰۳۰/۰۰۱۰/۴۶۰/۳۹۰/۵۳سياسی

۴۰/۸۰۲۰۳۰/۰۰۱۰/۸۲۰/۷۸۰/۸۶اجتماعی

۱۴/۶۶۲۰۳۰/۰۰۱۰/۴۹۰/۴۳۰/۵۶فرهنگی

۴۰/۶۴۲۰۳۰/۰۰۱۰/۷۹۰/۷۵۰/۸۳معنوی (دين و اخالق)

۲۳/۲۲۰۳۰/۰۰۱۰/۶۳۰/۵۸۰/۶۸علمی

۱۳/۵۶۲۰۳۰/۰۰۱۰/۶۷۰/۵۸۰/۷۷اقتصادی

۱۷/۵۹۲۰۳۰/۰۰۱۰/۶۳۰/۵۶۰/۷۰فناوری

۲۳/۰۵۲۰۳۰/۰۰۱۰/۷۳۰/۶۸۰/۷۷بهداشتی

۲۳/۸۶۱۹۹۰/۰۰۱۰/۶۴۰/۵۹۰/۶۹محيط زيست

سياسی

۲/۴۶

۲/۹۰
۲/۸۰
۲/۷۰
۲/۶۰
۲/۵۰
۲/۴۰
۲/۳۰
۲/۲۰

اجتماعی

۲/۸۲

فرهنگی

۲/۴۹

معنوی
(دين و اخالق)

۲/۷۹

علمی

۲/۶۳

اقتصادی

۲/۶۷

فناوری

۲/۶۳

بهداشتی

۲/۷۳

محيط زيست

۲/۶۴

نمودار 1.   ترتيب مقوله هاى نه گانه بر اساس آزمون                                                                                                                          

همان طور که در جدول شــمارة ۲ مشــاهده می شــود همة ميانگين ها باالتر از حد زياد ۲ (ميانگين 
نظری) قرار دارند و اين بيانگر آن است که مقوله های نه گانه با ترتيب اولويتِی اجتماعی، معنوی (دين 
و اخالق)، بهداشتی، اقتصادی، محيط زيست، علمی، فّناوری، فرهنگی و سياسی، از ديدگاه بی سوادان و 
نوسوادان، به عنوان مقوله های اصلی در مبحث پرداختن به بررسی نيازها و عالئق آموزشی سوادآموزان 
مورد توجه می باشــد. به عبارت ديگر در طراحی و تدوين محتوای موردعالقه ســوادآموزان می بايست 
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حول محور مقوله های نه گانه و با در نظر گرفتن اولويت آن ها می بايست اقدام نمود. دريک بيان جامع، 
مجموعه محتواهای مورد نظر بی ســوادان و نوســوادان در مقوالت نه گانــه و نکات برگرفته از نظرات 
نوسوادان و بی سوادان در قالب مصاحبة باز، به کمک روش النه در النه يا همسوسازی و همگرايی به 

شرح ذيل خالصه شده اند.

۱. مقوله اجتماعی، آشنايی با:

- علت های بيکاری، طالق، اعتياد و...

- وظايف يک شهروند ايرانی و مسلمان

- روش ها و آداب درست زندگی کردن

- مسائل مربوط به جوانان، آيين همسرداری و مسائل زناشويی و شيوه های تربيت فرزندان

۲. مقوله معنوی (دين و اخالق)، آشنايی با:

- قرآن، احکام دينی و اخالق اسالمی

- زندگی ائمه اطهار (ع) و زندگی علمای دينی

- اعمال مربوط به زيارت عتبات و خانه خدا

- روش های امربه معروف و نهی از منکر

۳. مقوله بهداشتی، آشنايی با:

- موضوعات بهداشتی و روش های حفظ سالمت جسمی خويش

- روش های حفظ سالمت روحی و شاد زيستن

- فنون و روش های ورزشی و آثار سوءمصرف مواد مخدر

- آداب و مهارت های زندگی سالم و مسائل و موضوعات قبل و بعد از ازدواج

- کمک های اوليه درمانی و روش های پيشگيرانه بيماری های مربوط به انسان و دام

۴. مقوله اقتصادی، آشنايی با:

- فنون و مشاغل مختلف و روش های بهتر کسب درآمد و يادگيری آن ها

- روش های مصرف درست انرژی (آب، برق، تلفن، بنزين و...)

- روش های مصرف درست و سرمايه گذاری درآمدهای خود

- قانون های خريدوفروش و مسائل مربوط به نحوه افزايش درآمد

- روش های خانه داری و مهارت آموزی و حرفه آموزی از قبيل گلدوزی، خياطی، آشپزی و...
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۵. مقوله محيط زيست، آشنايی با:

- روش های حفظ و نگهداری طبيعت

- موضوعات کشاورزی و باغداری و بيماری های دامی و روش های کمک های اوليه و پيشگيری 
از آسيب های دامی

- روش های پاکيزگی محيط زندگی شخصی و اجتماعی

- روش های کاهش آلودگی های زيست محيطی (آب، هوا، صوتی، جنگل ها و مراتع و...)

۶. مقوله علمی، آشنايی با:

- موضوعات علمی، مشاهير و شخصيت های علمی (دانشمندان)

- نحوه مطالعه و فهم مطالب روزنامه ها و مجالت

- نحوه ياری فرزندان در امور علمی و درسی

- حساب وکتاب روزانه (دخل وخرج)، خواندن و نوشتن و رياضی (حساب کردن)

۷. مقوله فّناوری، آشنايی با:

- روش های کارهای شخصی با وسايل و ابزارهای جديد (کار با رايانه، دستگاه خودپرداز و...)

- روش های نگهداری کاال و لوازم منزل (زندگی)

۸. مقوله فرهنگی، آشنايی با:

- سبک و شيوة زندگی ايرانيان

- تاريخ و حوادث ۸ سال دفاع مقدس

- شيوه های نگهداری از آثار و بناهای تاريخی و ملی

- شخصيت های فرهنگی و تاريخی کشور و فرهنگ دفاع مقدس و خاطرات شهدا و جانبازان

۹. مقولة سياسی، آشنايی با:

- دولت و کارهای دولتی

- اقوام مختلف کشور و زندگی آن ها و کشورهای همسايه

- قانون اساسی و ساير قوانين جاری کشور

- انتخابات و نحوه برگزاری آن در کشور

عالوه بر نظرات نوســوادان و بی سوادان، اطالعات احصا  شده از پاسخ های متخصصان موضوعی، 
کارشناسان، مديران و آموزش دهندگان، بيانگر اين واقعيت است که نيازهای يادگيری و محتوايی نوسوادان 



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

ية
شر

ن

بررسى نيازها و عالئق آموزشى بى سوادان و سوادآموزان گروه سنى 49-10 ساله

131
 ë شمارة٥٧
 ë سال پانزدهم
ë بهار ١٣٩٥

و بی ســوادان را می توان در ســه حوزه مهارتی، دانشی و نگرشی، طبقه بندی نمود. با توجه به اطالعات 
به دست آمده؛ اين افراد، وضعيت کلی زمينه ها و مقوله های ۳ گانه را باالتر از ميانگين حد انتظار به عنوان 
محورهای اصلی مورد تعيين نياز و عالئق آموزشی بی سوادان اعالم نموده اند. افراد مفاهيم وگويه های 
با موضوعيت نگرشــی (۴/۱۹) در مقام اول، دانشــی (۴/۱۵) در مقام دوم و زمينه مهارتی (۴/۰۴) را در 
اولويت سوم، انتخاب نموده اند. اين موضوع را آزمون t تک نمونه ای به عمل آمده، مورد تأييد قرار می دهد.

جدول  4.   آماره هاى توصيفى وضعيت محتوا در مقوله هاى 3 گانه                                                                                                

ترتيب ميانگينخطای معيار ميانگينانحراف استانداردميانگينتعدادزمينه

۱۷۷۴/۰۴۰/۵۶۰/۰۴۳مهارتی

۱۷۷۴/۱۵۰/۵۷۰/۰۴۲دانشی

۱۷۷۴/۱۹۰/۶۲۰/۰۵۱نگرشی

بــا توجه به نتايــج حاصل از آزمــون کولموگروف اســميرنف پيرامون نرمال بــودن مقوله های ۳ 
گانــه، مبادرت به اســتفاده از آزمون t تک نمونــه ای گرديد. ليکن به منظور حصــول اطمينان، از آزمون 
غيرپارامتريک دوجمله ای نيز کمک گرفته شــد. همان طور که در جدول شماره ۴ مالحظه می شود همه 
ميانگين ها باالتر از حد زياد ۳ (ميانگين نظری) قرار دارند. اين موضوع بيانگر آن اســت که محتوا در 
مقوله های ۳ گانه با ترتيب نگرشــی، دانشی و مهارتی از ديدگاه مديران، کارشناسان و آموزش دهندگان 
به عنوان مقوله های اصلی در مبحث پرداختن به محتوای مورد نياز در بررســی نيازها و عالئق آموزشی 
ســوادآموزان؛ می بايســت مورد توجه باشــد. به عبارت ديگر در طراحی و تدوين محتوای مورد عالقه 

سوادآموزان بايد حول محور مقوله های ۳ گانه و با در نظر گرفتن اولويت آن ها، اقدام نمود.

جدول  5.   آزمون t تك نمونه اى مربوط به وضعيت محتوا در مقوله هاى 3 گانه                                                                              

محتوا در 
مقوله

ميانگين نظری ۳

t محاسبه شده
درجه 
آزادی

سطح 
معناداری

تفاضل 
ميانگين از ۳

فاصلة اطمينان ۹۵ درصد برای تفاضل

حدباالحدپايين

24/851760/0011/040/961/12مهارتی

26/911760/0011/151/061/23دانشی

25/351760/0011/191/091/28نگرشی



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

ية
شر

ن

بررسى نيازها و عالئق آموزشى بى سوادان و سوادآموزان گروه سنى 49-10 ساله

132
ë شمارة ٥٧ 

ë سال پانزدهم 
ë بهار ١٣٩٥

بر اســاس نتايج آزمون t تک نمونه ای در جدول شــماره ۵، نتايج مبين اختالف معنادار ميانگين ها 
با حد متوسط ۳، هستند؛ يعنی اينکه وضعيت مقوله های سه گانه با ترتيب «نگرشی، دانشی و مهارتی» 
در مبحث ســوادآموزی و پرداختن به محتوای مورد عالقه ســوادآموزان و باألخص عالئق و نيازهای 

آموزشی آنان، در وضعيت قابل قبولی هستند.

جدول  6.   نمايه وضعيت مؤلفه هاى سه گانه مؤثر در محتوا از نگاه مديران، كارشناسان و آموزش دهندگان زن و مرد                    

نگرشیدانشیمهارتیميانگينجنسيت

زن

۳/۹۷۴/۰۶۴/۱۴ميانگين

۱۰۶۱۰۶۱۰۶تعداد

۰/۵۵۰/۶۱۰/۶۹انحراف استاندارد

مرد

۴/۱۵۴/۲۷۴/۲۶ميانگين

۷۱۷۱۷۱تعداد

۰/۰۵۶۰/۴۷۰/۴۹انحراف استاندارد

جمع

۴/۰۴۴/۱۵۴/۱۹ميانگين

۱۷۷۱۷۷۱۷۷تعداد

۰/۰۵۶۰/۵۷۰/۶۲انحراف استاندارد

همان طور که در جدول شــماره ۶، مالحظه می شــود، در مقوله مهارتی مــردان با ميانگين ۴,۱۵ از 
زنان با ميانگين ۳/۹۷، ارزشيابی بهتری داشته اند. همين طور در مقوله دانشی و نگرشی، چنين موضوعی 
قابل مشــاهده است. مديران، کارشناســان و آموزش دهندگان مرد نسبت به مقوله های سه گانه دخيل در 

محتوای مورد نياز و مورد عالقه سوادآموزان، نگاه مؤثرتری داشته اند.

۴/۲۶
۴/۲۷۴/۱۵

۴/۱۴۴/۰۶
۳/۹۷

۴/۵۰
۴/۰۰
۳/۵۰

مهارتی
دانشی

نگرشی

زن

مرد

نمودار  2.   وضعيت مؤلفه هاى سه گانه مؤثر در محتوا از نگاه مديران، كارشناسان و آموزش دهندگان زن و مرد                         
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ــؤال دوم پژوهش: مؤلفه های ايجاد انگيزة درونی و بيرونی بی سوادان و سوادآموزان گروه سنی  س
۴۹-۱۰ ساله برای استمرار سوادآموزی چيست؟

داده های مرتبط با اين ســؤال، ابتدا به کمک روش النه در النه، يا همسوســازی و همگرايی، مورد 
طبقه بندی و تجزيه وتحليل قرار گرفت و سپس يافته های حاصل در قالب دو مؤلفه برانگيزانندة درونی 

و برانگيزانندة بيرونی به شرح زير دسته بندی شدند.

الف. مؤلفه های برانگيزانندة درونی
اهم مؤلفه های برانگيزانندة درونی از ديدگاه کارشناســان ســتادی و مديريت های ميانی و اجرايی 
نهضت ســوادآموزی، مراجــع محلی، صاحب نظران و متخصصان موضوعی بــه دو بخش «مؤلفه های 
محتوايی و مؤلفه های برنامه ای» تقســيم می شــوند که بايد در برنامه های درسی و برنامه های راهبردی 

کوتاه مدت و ميان مدت (يک ساله و پنج ساله) سازمان نهضت سوادآموزی بروز و ظهور نمايد.
۱. مؤلفه های محتوايی: اهم مواردی که کارشناسان ستادی و مديريت های ميانی و اجرايی نهضت، 
مراجع محلی، صاحب نظران و متخصصان موضوعی برای برانگيختن بی ســوادان و نوسوادان در 
امر سوادآموزی پيشنهاد کرده اند و الزم است در تدوين محتوای برنامه های درسی به آن ها توجه 

کرد به شرح زير است.
- توانايی نوشــتن و خواندن- مهارت های زبان آموزی (از قبيــل روزنامه، نامه، زيرنويس های 

تلويزيون، تابلوهای خيابان ها و...)
- کسب مهارت های زندگی بهبود روابط اجتماعی با هم ديگر

- توانايی درک مســائل علمی و اظهارنظر در ميان جمع و کســب احترام بيشتر از سوی افراد 
جامعه

- داشتن قدرت تصميم گيری و بازگو کردن آن و تقويت روحيه اعتماد به نفس در نوسوادان
- توانايی برقراری ارتباط با فرزندان و همسر خود و برقرار کردن ارتباطات و تعامالت اجتماعی

- توانايی مواجهه درست با مسائل جديد زندگی در بيرون از خانواده
- توانايی در فهم و انجام بهتر فرايض دينی و کسب توانايی در انجام دادن کارهای اداری

-  متکی شدن به خود، آشنايی بيشتر با محيط اطراف و پذيرفته شدن در اجتماع
- تربيت فرزندان و آگاهی در مورد زندگی، ازدواج و بچه داری

- احساس آگاهی بيشتر در زمينه توليدات کشاورزی و اقتصادی
- هدايت آموزش به سمت آموزش فّناوری و پرهيز از آموزش های سنتی

۲. مؤلفه های برنامه ای: مهم ترين مواردی که کارشناســان ســتادی و مديريت های ميانی و اجرايی 
نهضت ســوادآموزی و مراجع محلــی، صاحب نظران و متخصصان موضوعــی برای برانگيختن 
بی ســوادان و نوســوادان در امر سوادآموزی پيشــنهاد کرده اند و الزم است در تدوين برنامه های 
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راهبردی کوتاه مدت و ميان مدت (يک ساله و پنج ساله) سازمان نهضت سوادآموزی به آن ها توجه 
کرد به شرح زير است.

- ايجاد شرايط برای مطرح شدن سوادآموز در مجامع محلی و ...
- ايجاد مشوق های الزم جهت آموزش بی سوادان توسط فرزندان بيکار آنان

- ايجاد بستر مناسب برای اثبات مهارت ها و شايستگی های سوادآموزان
- تجليل از چهره های موفق ســوادآموزی و در نظر گرفتن امتياز برای تحصيل نوســوادان در 

سطوح تحصيالت عالی
- کمک گرفتن از نوسوادان در بحث های آموزشی و واگذاری مسئوليت های مختلف به آن ها

- روشن ساختن اهداف سوادآموزی از طريق رسانه ها برای مردم، نشر روزنامة ويژة کم سوادان 
جامعه و...

- تأکيد روحانيون به ادامة نهضت سوادآموزی در مساجد و ساير پايگاه های مقاومت
- حضور سازمان تبليغات اسالمی در برگزاری کالس ها و هيئت های قرآنی

- برگــزاری دوره هــای خــاص برای ســوادآموزان از طريق شــهرداری ها و ســاير گروه ها و 
سازمان های مردم نهاد

- آموزش در محيط خانه برای اعضای بی ســواد خانواده و درآمدزا کردن آموزش ها در محيط 
خانه

- تسهيل شرايط تحصيل و کسب توانمندی و موقعيت های شغلی بهتر
- فراهم آوردن موقعيت شــغلی و کمک به مشــکالت و فراهم آوردن شــرايطی برای آموزش 

مهارت های زندگی
- ارزش گذاشــتن به ســوادآموز و مورد احترام قــرار دادن او و نيز معرفــی چهره های موفق 

سوادآموزی
- فراهم آوردن ســازوکارهای الزم برای فعاليت نوسوادان در مراکز اشتغال محلی، آموزشی و 

اداری
- استفاده از تبليغات صداوسيما، تشويق اطرافيان، اردوهای تفريحی و علمی برای فرهنگ سازی 

سوادآموزی

ب. مؤلفه های برانگيزانندة بيرونی
همچنيــن مهم ترين مؤلفه های برانگيزانندة بيرونی به دو بخــش «مؤلفه های محتوايی و مؤلفه های 
برنامه ای» تقســيم می شــوند که بايد به ترتيب در برنامه های درسی و برنامه های راهبردی کوتاه مدت و 

ميان مدت (يک ساله و پنج ساله) سازمان نهضت سوادآموزی بروز و ظهور نمايد.
۱. مؤلفه های محتوايی: اهم مواردی که کارشناسان ستادی و مديريت های ميانی و اجرايی سازمان 
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نهضــت و مراجع محلی، صاحب نظــران و متخصصان موضوعی برای برانگيختن بی ســوادان و 
نوسوادان در امر سوادآموزی پيشنهاد کرده اند و الزم است در تدوين محتوای برنامه های درسی به 

آن ها توجه کرد، به شرح زير است:
- استفاده از آموزش های سمعی و بصری، ديداری و شنيداری در کنار رويکرد خواندن و نوشتن

- آگاهی بيشتر از اطالعات بهداشتی و فردی و رعايت آن ها در زندگی سالم تر
- کسب آموزش های بهداشتی و شغلی و کمک به بهتر زيستن

- حساب کردن و مديريت درآمد و انجام کارهای روزمره توسط خودشان
- پيشرفت های روزافزون فّناوری (که فرد بی سواد در ميان مردم احساس کمبود می کند.)
- آگاهی بخشی به بی سوادان از فوايد باسوادی و آشنايی با مسائل بهداشتی و شهرنشينی

- آموزش مهارت های زندگی در کنار ديگر موضوعات آموزشی
- کسب مهارت در رفع نيازهای شخصی و خانوادگی و بی نيازی و عدم وابستگی به ديگران

- کسب موقعيت های بهتر اجتماعی و ارتقاء موقعيت شغلی
- نفی احساس حقارت در بين اقوام و فاميل و نياز به تعامل بهتر و مؤثرتر با جامعه

- بهره گيری از احاديث و روايات در زمينه ارزش سواد و سوادآموزی
۲. مؤلفه های برنامه ای: اهم مواردی که کارشناســان ستادی و مديريت های ميانی و اجرايی نهضت 
و مراجع محلی، صاحب نظران و متخصصان موضوعی برای برانگيختن بی ســوادان و نوسوادان 
در امر ســوادآموزی پيشــنهاد کرده اند و الزم اســت در تدوين برنامه های راهبردی کوتاه مدت و 
ميان مدت (يک ساله و پنج ساله) سازمان نهضت سوادآموزی به آن ها توجه کرد به شرح زير است.

- تهيه مکان آموزشی مناسب و انعطاف در برگزاری کالس ها
- تشکيل کالس ها در محل کار و پرداخت پاداش کارگران باسواد شده

- اختصاص دادن امتيازات مادی و اداری از سوی ارگان های دولتی و ادارات برای سوادآموزان 
در حال تحصيل و يا قبول شده

- دادن امتيازات خاص و ويژه در روستاها، از قبيل کود و سم و قالی بافی و کشاورزی
- دادن امتيازات اشتغال به کار و داير نمودن کارگاه های قالی بافی و خياطی برای باسوادان

- اهميــت دادن بــه مدرک دوره های ســوادآموزی از ســوی ادارات و نهادها جهت واگذاری 
طرح های محلی به نوسوادان

- ايجاد امتياز برای تحصيل نوسوادان در سطوح تحصيالت عالی
- تســهيالت اشــتغال زايی، دامــداری، کشــاورزی، قالی بافــی و... جهت به حداقل رســاندن 

وابستگی های مالی و فرهنگی به نوسوادان
- ارتقاء مرتبه های اداری نوسوادان در صورت شاغل بودن در نهادهای دولتی
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- استفاده از مشاوران اجتماعی جهت ايجاد انگيزه در بی سوادان
- بهره گيری از افراد با نفوذ محلی برای ايجاد انگيزه در بی سوادان برای سوادآموزی

- ارائه تسهيالت اشتغال
همچنين در مصاحبه با بی ســوادان معلوم شــد که به رغم برداشت و تصوری که عموم مردم دارند، 
انگيزه زيادی برای سوادآموزی در سوادآموزان وجود دارد، به نحوی که اکثريت قريب به اتفاق آنان، در 
پرسش نامه و مصاحبه بدان اشاره کرده اند. به عنوان مثال وقتی از آنان نسبت به تمايالتشان جهت شرکت 
در کالس های سوادآموزی سؤال شد نمونه هايی از پاسخ های زير دريافت شد. موضوع قابل توجه اين 
بوده که نزديک به ۹۰٪ پاسخ های دريافت شده با قيدهای خيلی زياد و زياد همراه بود. (سؤال: چرا می 

خواهيد باسواد شويد؟)
- وقتی باسواد شوم حس خوبی دارم و با اميد بيشتری زندگی می کنم؛

- برای اينکه بتوانم به بچه هايم کمک کنم و شرمنده آن ها نباشم؛
- برای اينکه بتوانم بهتر صحبت کنم؛

- برای اينکه در جامعه بتوانم مشکلم را حل کنم؛
- وقتی نمی توانم يک تابلو يا آدرس را بخوانم ناراحت می شوم؛

- اعتقاد دارم که به وسيله سواد می توانم در زندگی پيشرفت های زيادی داشته باشم؛
- ســواد باعث می شــود که انسان ها، درست و غلط را از هم تشخيص دهند و مثل چراغی راه 

انسان ها را روشن می کند؛
- سواد يک امر مقدس و مفيد و توصيه پيامبر عزيز ما است؛

يا در بخشــی که از چگونگی احساسشان از با ســواد شدن پرسيده شد، احساساتی را بيان داشتند 
که ذکر نمونه های ذيل واقعيات جامعه مورد مطالعه را به زيبايی ترسيم می کند. نکته جالب اينکه حدود 

۹۰٪ پاسخ های دريافت شده با «حس خوب» همراه بوده است.
- احساس شادی، غرور و تولدی دوباره؛

- احساس زندگی در جمع باسوادان؛
- احساس مستقل بودن، احساس سربلندی و موفقيت؛

- به خود باليدن و احساس مقبوليت در جامعه؛
ضمنًا برداشــت نوســوادان و بی سوادان در تأثير ســوادآموزی در انجام درســت کارهايشان، بيان 
خواسته های روزانه و نيز کسب درآمد آنان قابل توجه است. نمونه های زير اين برداشت را تبيين می کند.

- کمتر اسراف می کنم و درست مصرف می کنم؛
- باعث شده تا کارها را بهتر و درست تر انجام دهم؛

- در تشخيص تاريخ مصرف دارو و تاريخ انقضای آن ها توانا شده ام؛
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- در رفتار با فرزندان و نحوة همکاری با همسر خود و کمک به ديگران دقيق شده ام؛
- ديگران را درک کرده و ارتباط بهتر و بيشتری قرار کنم؛

- با بچه هايم بهتر می توانم رفتار کنم؛
- بعد از باســواد شدن توانســتم در کالس های خياطی و آرايشگری شرکت کنم و مشغول کار 

شوم؛
اين نکات بيانگر آن اســت که نوسوادان و بی سوادان از انگيزة درونی خوبی برخوردارند اما آنچه 
بيشتر بايد مورد توجه واقع شود رفع موانع يا تقويت همان مؤلفه های انگيزانندة درونی و بيرونی است 

که از دو جنبة محتوايی و برنامه ای بايد مورد توجه قرار گيرند.

ــوم پژوهش: راهکارهای مناســب برای تأمين نيازها و عالئق آموزشــی بی ســوادان و  ــؤال س س
سوادآموزان گروه سنی ۴۹-۱۰ ساله چيست؟

کليــة داده های مرتبط با راهکارهــا، به کمک روش النه در النه يا همسوســازی و همگرايی مورد 
طبقه بندی و تجزيه وتحليل قرار گرفته اســت. برآيند يافته های حاصل از اســتنباط پژوهشگر (برگرفته 
از پيشــينه مطالعات و نظرات جامعه مورد مطالعه) در قالب راهکارها و فعاليت های زير ارائه می شود. 
شــايان ذکر اســت که منظور از طرق مختلف «محتوايی» و جنبه های «برنامه ای»، آن دسته از عوامل و 
مؤلفه هايی هســتند که پرداختن به آن هــا در محتوای مورد نياز و عالقه ســوادآموزان و نيز برنامه های 
يک ساله و پنج ساله سازمان نهضت سوادآموزی (با رويکرد همبستگی ملی و احساس و ايجاد تکليف 
برای دستگاه های مختلف اعم از دولتی و مردم نهاد)، می توان بر بی سوادی به مثابه يک مقوله اجتماعی 
نامبارک فائق آمد. برنامه ريزی و اجرای اين دو دسته از مؤلفه ها، ضمن بهبود کيفيت محتوای آموزشی، 
موجب برانگيخته شــدن انگيزه های درونی و بيرونی ســوادآموزان جهت ســوادآموزی بهتر و سريع تر 
می گــردد. يافته های حاصل از پژوهــش در مقياس های خرد و ملموس، به تفکيک ســؤاالت پژوهش 

فهرست شده است و توجه و کاربست هر يک از آن ها می تواند به تنهايی کارساز باشد

ــای آموزش وپرورش به ويژه  ــتفاده بهينه از تمام ظرفيت ه ــکار ۱. ايجاد مديريت يکپارچه و اس راه
سازمان نهضت سوادآموزی از طريق:

- ابتنای نظام ارزشــيابی پيشرفت تحصيلی ســوادآموزان بر يادگيری، نه نمرة پايانی (کيفی، نه 
کمی)؛

- ارتقای امنيت شغلی آموزش دهندگان از حيث ادامه کار در دورة سوادآموزی؛
- کاربردی کردن محتوی و برقراری ارتباط آن با حوزة نظری و تدوين محتوا با توجه به طبقات 

سنی سوادآموزان؛
- تنظيم برنامه های سوادآموزی در سه دوره زمانی کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت با اولويت 
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تدوين اهداف، روش ها، امکانات، نيروی انسانی و تربيت آموزش دهندگان؛
- استفاده از مشارکت بزرگ ساالن (سوادآموزان) در توليد محتوا ناظر بر فرآيند «متون باز۱۱»؛

- بهره گيری از گويش های محلی برای سوادآموزِی تابعی، برابر مفاد ماده ۱۵ قانون اساسی؛
- مشارکت دادن مديران، معلمان مدارس و مجتمع های آموزشی و پرورشی روستايی و شهری 

در امر سوادآموزی؛
- ايجاد شرايط الزم برای مطرح شدن سوادآموز در مجامع محلی مثل شورای روستا، کمک پای 

صندوق های انتخاباتی و...؛
- يادگيــری به صورت نفر به نفر و تبيين موقعيت اجتماعی و منافع اقتصادی و دســتاوردهای 

مادی و معنوی؛
- در نظر گرفتن بســته های آموزشی تشويقی برای بی سوادان و نوسوادان و فرزندان آنان مانند 

لوازم التحرير، لوح های فشرده، فيلم های آموزشی و ...؛
- استفاده از چهره های موفق و ادامه دهندگان سوادآموزی برای آموزش به بی سوادان؛

- ايجاد محيطی مناسب برای سوادآموزی و حضور مداوم کلمات به صورت مکتوب در زندگی 
نوسوادان از طريق پوستر، بروشور و يا پيامک های تلفنی و...؛

- تشکيل کالس ها در محل کار (بردن آموزش به محل کار) و در نظر گرفتن پاداش قبولی در هر پايه؛
- پيش بينی جوايز معنوی مثل زيارت عتبات عاليات برای سوادآموزان.

راهکار ۲. ايجاد تکليف و عزم و همبستگی ملی برای دستگاه های دولتی و جلب مشارکت آنان در 
امر سوادآموزی از طريق:

- تشويق سوادآموزان از سوی استانداران، فرمانداران، بخشداران و ذی نفوذان محلی؛
- روشن ساختن اهداف سوادآموزی و موفقيت بی سوادان از طريق رسانه ملی و محلی؛

- گسترش کتابخانه های روستايی (با کتاب هايی که کمتر جنبه آموزشی و بيشتر جنبه سرگرم کننده دارند)؛
- استفاده از تبليغات صداوسيما، تشويق اطرافيان، اردوهای تفريحی و علمی برای فرهنگ سازی 

سوادآموزی؛
- اختصاص دادن امتيازات مادی و اداری از سوی ارگان های دولتی و ادارات برای سوادآموزان 

در حال تحصيل و يا قبول شده؛
- اهميــت دادن بــه مدرک دوره های ســوادآموزی از ســوی ادارات و نهادها جهت واگذاری 

طرح های محلی؛
- تشويق سوادآموزان از سوی استانداران، فرمانداران و بخشداران و شوراهای محلی؛
- بهره گيری از افراد ذی نفوذ محلی برای ايجاد انگيزه در بی سوادان برای سوادآموزی؛

- تصويب قوانين الزم در مجلس شورای اسالمی در جلوگيری از بی سوادی؛
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- باال بردن فرهنگ مطالعه در جامعه توسط سازمان های مردم نهاد.

ــای غيردولتی و  ــازی بخش ه ــوادآموزی با فعال س ــارکت پذير کردن فعاليت های س ــکار ۳. مش راه
تشکل های مردم نهاد از طريق:

- واگذاری و برون سپاری امور سوادآموزی؛

- کسب شرايط حضور در شوراهای محلی، هيئت امناها و غيره؛

- فراهم آوردن سازوکارهای الزم برای فعاليت نوسوادان در مراکز اشتغال محلی؛

- ترغيب شوراها و دهياری ها جهت آموزش بی سوادان؛

- تأکيد بر کسب علم و دين از طريق روحانيت مساجد پايگاه های مقاومت بسيج؛

- برگزاری دوره های خاص برای ســوادآموزان از طريق شــهرداری ها، بخشــداری ها و ساير 
ارگان ها؛

- استفاده از تبليغات صداوسيما، تشويق اطرافيان، اردوهای تفريحی و علمی برای فرهنگ سازی 
سوادآموزی؛

- بهره گيری از افراد با نفوذ محلی برای ايجاد انگيزه در بی سوادان برای سوادآموزی.

راهکار ۴. توانمندسازی آموزش دهندگان در سطوح و ابعاد مختلف

- برنامه ريزی و اجرای آموزش های حضوری و غيرحضوری برای آموزش دهندگان؛

- تشکيل گروه های مطالعاتی شبکه ای در قالب قطب ها و مناطق کشوری؛

- ايجاد فرصت های بازآموزی مستمر علمی و پژوهش هايی و مطالعاتی برای آموزش دهندگان 
برتر؛

- استفاده از روش آموزش الکترونيکی در ارائه آموزش های شغلی؛

- به کارگيــری نظرات و ايده های آموزش دهندگان در تصميم گيری ها و همکاری آن ها در بهبود 
و پيشبرد امور سوادآموزی؛

- استفاده از تجربيات زيسته آموزش دهندگان در تدوين برنامه ها و توليد محتواهای مرتبط؛

- توسعه سواد اطالعاتی و رسانه ای آموزش دهندگان از طريق مواد و منابع آموزشی و رسانه ای 
مناسب؛

- انجام ارزيابی های دوره ای آموزش دهندگان در راستای پاداش مبتنی بر عملکرد.
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جمع بندى پژوهش
بررســی و تبيين دقيق نيازها و عالئق بی ســوادان و سوادآموزان؛ کيفيت و اثربخشی 
برنامه هــای آموزشــی قابل ارائــه را افزايش می دهــد. به طور حتم اطــالع از نيازهای 
مخاطبان، نقش بســزايی در متناســب ساختن برنامه های آموزشــی با عالقه ها، نيازها، 
خصوصيات روحی و روانی، جنســيت و ديگر ويژگی های آنان دارد. بزرگ ساالن نياز 
دارنــد بدانند که چرا بايد موضوعی را ياد بگيرند. بورگس (۱۹۸۴)، معينی کيا (۱۳۸۳)، 
نجاتی (۱۳۸۴)، ســرپل هال (به نقل از آقازاده، ۱۳۸۸) در مطالعات خود به اين نتيجه 
رسيدند که بزرگ ساالن قبل از شرکت در دوره های آموزشی، زمان و توان قابل توجهی 
را صرف اين موضوع می کنند که ثمرات آموزشــی اين دوره ها چيســت و در صورت 
ياد نگرفتن ســواد، چه ضرری خواهند کرد؛ بنابرايــن، اين باور وجود دارد که يکی از 
اولين کارهای عمدة آموزش دهندة بزرگ ساالن اين است که «عالقه و نياز به آموزش» 
و ارزش آن را در سوادآموزان برانگيزد. اين موضوع حداقل، بايد بر اساس تجربه مفيد 
آموزش دهنده يا فرد حرفه ای موفق در ارتباط با موضوع آموزش، به صورت حقيقی يا 
پيش بينی شــده، مطرح و نتايج مثبت آن، در صورت شــرکت يا زيان های ناشی از عدم 

شرکت در اين امر آموزشی، به وضوح بيان شود.
يافته های صباغيــان (۱۳۸۷) و رمضانی (۱۳۸۹) و الســوی (۱۹۹۲) و ليچ (۱۹۹۳) 
و نتايج بررســی ها مؤيد آن اســت که نيازها و عالئق بی ســوادان و کم سوادان بايد در 
برنامه ريزی های آموزشــی در نظر گرفته شوند. همچنين از ديدگاه اسماعيلی (۱۳۸۹)، 
سعيدی (۱۳۸۵) و دالور (۱۳۸۶) تبيين و اولويت بندی نيازهای آموزشی سبب خواهد 
شــد تا با چشم داشت به امکانات و منابع در دسترس، به رفع نيازهای آموزشی مهم تر 
افراد همت گماشته شود و منابع الزم به برنامه های آموزشی اختصاص يابد. برنامه هايی 
که بتوانند خدمات آموزشی مناسب و کافی را به بی سوادان و کم سوادان ۱۰ تا ۴۹ ساله 
با حداقل هزينه ها ارائه کند. در همين راســتا شــناخت نيازهای سوادآموزان از لحاظ 
عالئق و محتوای آموزشی باعث می شود تا مسئوالن سازمان نهضت سوادآموزی بتوانند 
با توجه به اين نيازها، زمينه های آموزش بهتر را برای اين قشــر از افراد جامعه فراهم 
آورند تا اين قشــر بتوانند در محتوای آموزشی مانند رياضيات، خواندن و نوشتن ونيز 
عالئق آموزشــی در زندگی مانند روابط بين فردی مناسب و مؤثر، انجام مسئوليت های 
اجتماعــی، تصميم گيری های صحيح، حل تعارض و کشــمکش ها و... پيشــرفت کنند 
(ديســی و ريان، ۱۹۸۵ به نقــل از ريو، ۱۳۸۵/۲۰۰۵) و زندگی بهتــری را برای خود، 

خانواده وجامعه فراهم کنند.
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در ايــن پژوهش تالش شــد تــا نيازهای بی ســوادان و ســوادآموزان در زمينه های 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... شناسايی شــده و طبقه بندی جديدی از نيازهای آن ها 
به همراه برنامه ها و راهکارهای پيشنهادی ارائه شود. برنامه هايی که از حيث محتوی و 
روش های آموزشــی و شرايط اجرايی با نيازها و شرايط خاص گروه های شرکت کننده 
متناســب باشد. ســوارز۱۲ (۱۹۹۱)، ابراهيم زاده (۱۳۸۵) و فتحی واجارگاه (۱۳۸۹) نيز 
معتقدند، اگــر برنامه ريزان خصايص افراد و نيازهای آن را بدانند قادر خواهند بود که 
برنامه هــای خــود را دقيق تر برنامه ريزی و تهيه نمايند و نــوع برنامه ها را با خصايص 

گروه های خاص متناسب سازند.
يافته های پژوهشــی نشان می دهد که ســوادآموزی و افزايش عاليق و رفع نيازهای 
آموزشــی سوادآموزان، امری يک جانبه و مستقل از ديگر امور مرتبط با آن نيست. مثًال 
نمی توان بی ســوادی را تنها با بهبود محتوا و بی عيب و نقص کردن آن بدون توجه به 
عوامل انگيزانندة درونی و بيرونی سوادآموزان که عمدتًا ريشه در بی توجهی دستگاه های 
بيرونــی مرتبط و تأثيرگــذار دارد مرتفع کرد. همان طور که در مصاحبه با نوســوادان و 
بی ســوادان آمده است، آنان بنا به داليل مختلف، عشق و عاليق وافر خود را نسبت به 
کسب ســواد، به ويژه در دنيای امروز که ضروريات زندگی آن را اجتناب ناپذيرتر کرده 
اســت، بيان کرده اند. لذا تأمين نيازهای آموزشی نوسوادان و بی سوادان ۱۰-۴۹ ساله و 
توجه به عاليق آنان از طرق محتوايی و جنبه های مختلف برنامه ای، امکان پذير است. 
در ضمن به رغم تصورات و برداشــت های ســطحی و قضاوت های شهودی در زمينه 
عالئق و نيازهای سوادآموزان و نوسوادان در مقوله های نه گانه سواد، نتايج نشانگر آن 
اســت که سوادآموزان به امور اجتماعی، معنوی، بهداشت و محيط زيست که ظاهرًا به 
دو مقوله اخير (بهداشت و محيط زيست که در جامعه يک نگاه لوکس را تداعی می کند) 
بيشتر از امور سياسی، فرهنگی و علمی اهميت داده و عالقه مند به کسب آگاهی و دانش 
بيشتر در اين زمينه ها هستند. همچنين سوادآموزان و بی سوادان ۴۹-۱۰ ساله از انگيزة 
درونی خوبی برای يادگيری برخوردارند، لذا در برنامه ريزی و توليد محتواهای آموزشی 
مورد عالقه بی سوادان و نوسوادان می بايست به زمينه های «نگرشی، دانشی و مهارتی» 
آنان توجه کرد. آنچه بيشــتر در فرايند يافته های پژوهش مورد توجه قرار گرفته اســت 
نخست، رفع موانع يا تقويت مؤلفه های انگيزانندة درونی و بيرونی بوده است که از دو 
جنبــة محتوايی و برنامه ای در نتايج ايــن پژوهش مدنظر قرارگرفته و دوم راهکارهای 
مناسب برای تأمين نيازها و عالئق آموزشی بی سوادان و سوادآموزان گروه سنی ۱۰-۴۹ 

ساله می باشد که در قالب چهار دسته راهکار ارائه گرديده است.
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