
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 علوم تربیتی() ختگانیفرهفصلنامه پیام  
 4391 پاییز، 44 شماره، سوم سال

 

نوینهایروشوشدنباسوادبرایسوادبیافرادبودنانگیزهبیعواملشناسایی

 هاآنجذب

 (کرمانشاهاستاندیمورمطالعه)

 کریمی محمدصادق/  سلیمانی عادل

 چکیده
شده است  فقدان یا  های سوادآموزی شنا تهتری  عوامل جهت دهنده برنامهعنوان یکی از مهم انگیزه به

شود  لذا هدا کاه  انگیزه بر تمامی عملکردهای فرد اثر گذاشته و سب  تأثیرات منفی زیادی می
های نوی   سواد برای باسواد شدن و روشانگیزه بودن افراد بیاسایی عوامل بیکلی پژوه  حاضر شن

شده  ای  مطالعه با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا انجام. باشدها در استان کرمانشاه می جذب آن
گیری آموزشیار نهضت سوادآموزی در سطح استان کرمانشاه، بر اسا  نمونه 95است  در ای  مطالعه 

آوری اطالعات پس از د انتخاب و در مصاحبه نیمه سا تارمند شرکت نمودند  در فرآیند جمعهدفمن
ها مایهها یا درونشده بر روی کاغذ پیاده و مرور گردیدند و تم های ضبطاشباع نیرات کلیه مصاحبه

ها مرور  ها در معنا و مفهوم آنها تهیه گردید و شباهتاستخراج گردیدند  سیس فهرستی از ای  تم
ها، زیر ها در یک زیر طبقه قرار گرفتند و سیس با مرور مجدد زیر طبقهشدند  بر اسا  محوریت، تم

ها، تعداد نوشتهوتحلیل دست واحدهای مربوط به هم در یک طبقه قرار گرفتند  درنهایت پس از تجزیه
مایه فرعی بودند، درون مایه اصلی که هر یک دارای پند مایه اولیه و سه درونتوجهی درون قابل

سواد برای انگیزه بودن افراد بیآمده در مورد عوامل بی دست های اصلی بهمایهاستخراج شد  درون
شده است که  آمده، توصیه دست باسواد شدن شامل، آموزشی، محیطی و نهادی بود  با توجه به نتایج به

سواد، از منیور افزای  انگیزه افراد بی گذاران سازمان نهضت سوادآموزی و آموزشیاران بهسیاست
ها را بر  های نوی  جذب آنان با رویکرد بومی و محلی استفاده نمایند و طراحی غیرمتمرکز برنامه روش

 های جامعه هدا در نیرگیرند   ها و تفاوت اسا  الگوهای سوادآموزی تابعی با توجه به ویژگی

 مطالعه کیفی، کرمانشاه   انگیزگی، نهضت سوادآموزی،بی ها: کلیدواژه
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E-Mail: AdelSulaimany@gmail.com 62126509190: همراه تلفن شماره 
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 مقدمه
ویژه در کشورهای جهان سوم و مسلمان تری  مسائل جامعه بشری به سوادی یکی از مهممستلۀ بی

عنوان یک معضل بزرگ اجتماعی روند توسعه سوادی به (  درواقع بی1936رود  آتشک، شمار می به

توسعه در ای  زمینه بیشتر است، مستلۀ  لجوامع را کند کرده و با توجه به اینکه سهم کشورهای درحا

سوادی  ود سوادی و حتی کم(  بی1986سوادی همواره در ور توجه بوده است  باقریان، رفع بی

باشد، ی بسیاری از مسائل ازجمله مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع میریشه

-اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع به امروزه نق  دان  و آگاهی در توسعه فنی، تکنولوژیکی،

های مهم سوادی یکی از شا صوپرورش و کاه  درصد بی  وبی آشکار است و گسترش آموزش

(  لذا جوامعی که  ود را به 1939شود  پور رمضان و امیری میکال، پیشرفت هر جامعه محسوب می

ش سوادآموزی روی آورده و اولی  سازند به گسترنحوی از زیر سلطه و استعمار آزاد سا ته یا می

های اساسی در زمان با ایجاد دگرگونیوپرورش است و هم قدمشان در جهت رشد و توسعه آموزش

پردازند  معتمدی سا ن در کلیه ابعاد می های سوادآموزی بزرگامور اقتصادی و اجتماعی به اجرا برنامه

موزی عبارت است از توانایی تعیی ، درک، (  در جدیدتری  تعریف یونسکو، سوادآ1983شملزاری، 

شده مربوط به کردن و استفاده از مواد نوشتاری و پایتفسیر، آفرین ، برقراری ارتباط و حساب

های مختلف علمی، آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و    سوادآموزی شامل پیوستاری از یادگیری حوزه

دست یابند، دان  و استعداد  ود را گسترش بخشند سازد تا به اهداا  ود است که افراد را قادر می

(  سواد یک کن  اجتماعی بوده و 2615، 1و مشارکت کاملی در زندگی اجتماعی داشته باشند  یونسکو

(  2615، 2ها، احساسات و روابط اجتماعی است  استریتهای مختلف، نگرشی ارزشدربرگیرنده

موزش برای توسعه پایدار یونسکو بسیار حائز اهمیت است درواقع سوادآموزی و جایگاه آن در برنامه آ

کند پراکه سوادآموزی، نقشی محوری در تقلیل فقر، بهبود سطح معیلشت و توانمندسازی مردم ایفا می

شود  در ای  میان به تعبیری تر محلسوب میو عنصری اساسی برای ایجاد جوامع پایدارتر و سلالم

کو عبارت است از ابزاری که مردم را در همه مراحل زندگی برای از منیر یونس 9سواد اطالعاتی

طور مؤثر برای دستیابی به سازد تا بتوانند بهجستجو، ارزیابی، کاربرد و تهیه اطالعات توانمند می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ی زمینهاهداا فردی، اجتماعی، شغلی و آموزشی فعالیت کنند  از دیدگاه یونسکو، سوادآموزی پی 

ی بوده و نق  مهمی در ایجاد و توسعه فرهنگ دموکراتیک و یک جامعه فعال ظهور سواد اطالعات

کند و امکانات جدیدی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع از طریق تقویت مدنی ایفا می

های سواد  سازد  مهارتها( فراهم میها و طرز تلقیو کاربرد استعدادهای افراد  دان ، مهارت

العمر الزامی است  سواد بنیاد و تبدیل مردم به فراگیران مادامایجاد جوامع دان  اطالعاتی برای

العمر  یادگیری برای پگونه دانست ، یادگیری برای پگونه گانه یادگیری مادام اطالعاتی با ارکان پنج

ییر  ود انجام دادن، یادگیری برای پگونه بودن، یادگیری برای همزیستی با دیگران، یادگیری برای تغ

های های  ود در جهت رفع پال کند تا از آمو تهو جامعه( ارتباط مستقیم دارد و به افراد کمک می

زندگی روزمره استفاده کنند و یاد بگیرند که پگونه  ود و جامعه را تغییر دهند  سواد اطالعاتی  زمه 

(  در کشور ما نیز پس از 2615دستیابی به توسعۀ پایدار و تحقق اهداا توسعۀ هزاره است  یونسکو، 

سوادی تأسیس سازمان نهضت سوادآموزی جهادی همگانی صورت گرفت تا هرپه زودتر معضل بی

های آموزشی انسان  ک  کنند  در ای  میان ازآنجاکه محور اصلی فعالیترا در اقصی نقاط کشور ریشه

-اشنا ته، بنابرای  شنا ت انگیزهحال ن باشد و از سوی دیگر انسان موجودی است پیچیده و درعی می

شود که نیازمند توجه و دقت  اصی است؛ اما بنا به ضرورت آگاه شدن های او امری دشوار تلقی می

ها، بسیار مهم است  هایی متناس  با آنهای انسانی در جهت تهیه و تنییم برنامهاز  صوصیات، ویژگی

های نهضت سوادآموزی نق  مهمی در در کال انگیزگی افراد برای شرکت لذا شناسایی عوامل بی

های نماید زیرا شنا ت جنبهریزی و اجرای اثربخ  اهداا سازمان نهضت سوادآموزی ایفا میبرنامه

گردد  رجایی ریزی محسوب میتری  اقدام برنامهعنوان اصلیهای مخاط  یک برنامه، بهمختلف گروه

جانبه  های سوادآموزی بر اسا  شنا ت همهبرنامه(  اگر 1936؛ آتشک، 1987پور و همکاران، 

ها( و تحلیل ابعاد انگیزشی آنان، طراحی و تنییم گردد، عنوان مخاطبی  اصلی برنامه سوادآموزان  به

 ی پایدار  واهد داشت  ای بر تحقق اهداا توسعهتأثیرات گسترده

سوادی، پیام تاریخی کنی بیشهای  در حالی است که باوجود تأکید اسناد با دستی نییر سند ری

های کلی ایجاد تحول در العالی(، سیاستظلهحضرت امام  مینی  ره(، نامه مقام معیم رهبری  دام

(، پارپوب و کلیات برنامه 899وپرورش کشور، سا تار آموزشی سوادآموزی  مصوبه  نیام آموزش

سوادی در کشور، ی و کاه  بیکن(، بر ریشه872سا ن  مصوبه  درسی مرحله اول آموزش بزرگ



 

 

 

 

 

 

 

 11 1931 پاییز، 11 شماره، سوم سال(؛ یتی)علوم ترب ختگانیفره امیپ  تخصصی – علمی فصلنامه  ــــــــــ      

 (  2615، 1های متعددی در تحقق ای  مهم مطرح بوده است  استریتهمواره پال 

ای با های سوادآموزی به د یلی نییر گستردگی و پراکندگی سنی، جنسیتی و منطقه اگرپه فعالیت

ی سازمان نهضت هاریزیها که برنامهتری  ای  پال هایی مواجه است، اما یکی از عمدهپال 

سواد انگیزه بودن افراد بیی عدم شناسایی عوامل بیدهد، مقولهالشعاع قرار میسوادآموزی را تحت

(  درواقع دانشمندان علوم 1936؛ آتشک، 1987پور و همکاران، برای باسواد شدن است  رجایی

ی دارنلد  لگاللت و انگیزگلی تحلصیلرفتاری، دانل  اندکی در ملورد عواملل اثرگلذار بلر بی

انگیزگی تحصیلی صرفاً مفهومی مقابل انگیزش (  محققلان مطلرح کردنلد کله بی2667همکلاران، 

توانند متفاوت باشند  لگالت و ی آن می تحلصیلی نیلست، بلکله عللل و عواملل ایجادکننده

 (  2667همکلاران، 

زش تحصیلی و اشتیاق  زم برای عنلوان فقدان انگیانگیزگلی تحلصیلی، بلهاز طرفی بی

( 2667، لگاللت و همکلاران، 1339شود  والراند و همکاران، سوادآموزی و کس  دان  تعریلف می

توجهی را بر سازمان سوادآموزی تحمیل نماید و ای  سازمان را در  ها و بار مالی قابلتواند هزینهو می

ی تحت تأثیر قرار دهد  افراد برانگیخته و سوادکنی بیعدم تحقق اهداا سازمانی  ود و ریشه

( و سطوح بلا ی انگیزش 2667دهند  الیوت و همکاران، باانگیزه، کارهای بیشتر و بهتلری انجلام می

(  ازطرا دیگر، عدم شناسایی 2666فراگیران با سطوح با ی موفقیت همراه اسلت  هاگر و هی ، 

های اثربخ  را در باسواد شدن، اتخاذ رویکردها و برنامه سواد برایانگیزه بودن افراد بیعوامل بی

وپرورش، بر  گذاری سند ملی برنامه آموزشنماید و هداسازمان سوادآموزی با پال  روبرو می

های محلی کردن ساله را، حتی باوجود منطق 13تا  16سوادی در افراد کاه  قدر مطلق بی

حال تحقق اهداا متعالی  نماید  درعی شی، تضعیف میهای آموز سوادآموزی و منعطف کردن فعالیت

دهد  بنلابرای  الشعاع قرار میی پایدار را تحتیونسکو نییر آموزش برای همه و آموزش برای توسعه

سواد برای باسواد شدن و راهکارهای جذب آنان انگیزه بودن افراد بیشناسایی متغیرهای اثرگذار بر بی

آورد  بر ی ا برای تحقق اهداا سازمان نهضت سوادآموزی به ارمغان میپیامدهای مثبت و مهمی ر

های، آموزشی به ترتی  اولویت محققان بیان نمودند که عوامل مؤثر در عدم استقبال روستائیان از دوره

های فصلی کار روزانه وضعیت جسمی و اند از مشکالت مالی مشکالت  انوادگی مهاجرت عبارت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آمده نشان داد که عواملی نییر مسافت روستا تا مرکز شهرستان،  عمل چنی  بررسی بهتعداد فرزندان  هم

سواد، نگرش منفی  انواده به سواد، عدم وجود سوادی اعضاء  انواده، نگرش منفی فرد بیبی

باشد  محمدعلی زاده تأثیر میها بیهای گروهی در  انه و    در عدم استقبال روستائیان از کال  رسانه

 (  1962؛ قدسی، 1966افشاری،  و

ها و تغییرات فرآیند سوادآموزی را در روستاهای ایران ( پال 2615استریت و همکاران  

ای موارد متفاوتی از عوامل فردی، اجتماعی، طور گستردهموردبررسی قراردادند و نتیجه گرفتند که به

(  2615، 1نمایند  استریتحمیل میهایی را در فرآیند سوادآموزی تمذهبی و اقتصادی، محدودیت

های سوادآموزی سوادان از برنامهعنوان بررسی علل استقبال بی»( در پژوهشی تحت 1931زاده  حکیم

گذاران، آموزشیاران و افراد واجد شرایط سوادآموزی، از های سیاست، با بررسی دیدگاه«در کشور

ای مؤثر در عدم شرکت آموزشی و زمینههای کمی و کیفی، د یل فردی، سازمانی،  طریق روش

های تحقیق های سازمان نهضت سوادآموزی را استخراج نمود  نتایج یافتهسواد در برنامههای بی گروه

های آموزشی نهضت سوادان از کال ی از بیا( در  صوص بررسی علل استقبال عده1962هوشنگی  

داری وجود دارد؛ و و میزان استقبال رابطه معنیسوادآموزی  دوره مقدماتی( نشان داد که بی  س  

گذارد  همچنی  بی  های سوادآموزی تأثیر میها از کال  متأهل یا مجرد بودن افراد بر میزان استقبال آن

های سوادآموزی سا ن از میزان توانائی  ود در امر سوادآموزی و میزان استقبال از کال  تصور بزرگ

حال تعداد دفعات دعوت حضوری افراد توسط آموزشیاران برای  رد  درعی دار وجود دارابطه معنی

تر شدن سابقه حضور نهضت در محل و گذارد و طو نیها تأثیر مثبت میاستقبال بیشتر از کال 

های ای  پژوه  گذارد  یافتهها اثر مثبت میهای سوادآموزی و میزان استقبال از کال تشکیل کال 

گذارد و بی  تشکیل مستمر ها اثر تشویقی می وادی همسران افراد برای سوادآموزی آننشان داد که باس

دار وجود دارد  ها رابطه معنیها از کال  کال  مخصوص  واهران و برادران با میزان استقبال آن

کارگیری روش مناس  جهت جذب سوادآموزی ملی مؤثر برای استقبال سوادآموزان درنهایت به

 باشد   می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 street 
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 روش تحقیق
از نوع مطالعه موردی انجام شده اسلت کله در آن آموزشیاران نهضت  1ای  پژوه  با روش کیفلی

متناس  با پژوه  کیفی  2گیلللری هدفمندسوادآموزی استان کرمانشاه با اسلتفاده از روش نمونللله

اجتماعی شرکت کلرده و های  انتخاب شدند  بله اعتقاد محققان کیفی، پون افلراد فعا نله در تعامل

هلا نائل تجربیلات متفلاوتی دارنلد، قلادر  واهند بود که به طرق مختلف به فهم و شنا ت پدیده

(  جامعه آماری ای  مطالعه آموزشیاران نهضت سوادآموزی استان 1931گردند  معراجی و همکاران، 

لعات کیفی تا رسلیدن بله اشلباع کرمانشاه بودند، معیار حجم نمونه در ایل  مطالعله، ملشابه مطا

گیری به پایان رسلید  بلر ایل  اسلا  نیامد، نمونه  دست بود و جلایی کله داده جدیلدی به 9اطالعلاتی

های آموزشیار نهضت سوادآموزی استان کرمانشاه تلا رسیدن به داده 95دو مصاحبه نیمه سا تارمند بلا 

الذکر مورد مصاحبه قرار گرفتند  ای  کننللدگان فوقشللرکت، انجام شد  در ایلل  پللژوه  1تکراری

کنندگان بلا یکدیگر،  اص  دست آمدن اطالعات مناس  و تعامل شرکتنلوع ملصاحبه بله دلیلل بله

انگیلزه (  محلور سؤا ت مصاحبه، عوامل بی162؛1965های کیفلی اسلت  صدیق سروستانی،  پژوه 

های واد شدن و عواملل ملؤثر بلر ارتقای انگیلزش آنان بود  مصاحبهسواد برای باسبودن افراد بی

5الذکر با کس  اجازه از آنان توسط دسلتگاه ضلبط صداشده با آموزشیاران فوق انجام
ضلبط و سلیس  

منیور به 7وتحلیل بر روی کاغذ پیاده شلدند  از روش کیفلی تحلیلللل محتلللوا منیلور تجزیهبله

وتحلیل جهت اسلتخراج و اسلتنباط مفاهیم و  هلا اسلتفاده شد  ای  روش تجزیهدادهوتحلیل  تجزیه

های ها، پندی  بلار مصاحبهنویس کردن مصاحبهباشد  بدی  ترتی  که بعد از دستمعانی مناس  می

نویس شده  وانده شد و سلیس کلدهای اولیه  جمالت یا مفاهیم اصلی( استخراج شدند  در دست

ها توضیح داده شد  در  بل از ورود آموزشیاران به مطالعله، هلدا و نحلوه انجام مطالعه به آنمرحلله ق

منیور ها اطمینان داده شد که از ای  نتایج فقط به مورد ضبط صدا از آنان اجازه گرفته شد و به آن

نیلز رعایلت سوادان استفاده  واهد شد و اصلل گمنلامی ریلزی بلرای افلزای  انگیلزه بیبرنامه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Qualitative study 

2 Purposeful sampling 

3 Data saturation 

4. Theoretical saturation 

5. Recorder Voice 

6. Content Qualitative Analysis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 19 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ... و شدن باسواد برای سواد بی افراد بودن انگیزه بی عوامل شناسایی

ها با استفاده از  هللا، مقبولیت آن واهد شد  جهللت دسللتیابی بلله صللحت و اسللتحکام داده

شده  وتحلیل انجام های اصلی(، بازنگری تجزیهمایهها تا پیدای  درون ها آنمطالعه و بررسی مستمر داده

1توسط همکاران طرح
انجام گرفت  عینیت  2ر مطالعلهکنندگان د هلا توسلط شرکتو بازنگری نوشلته 

ها با استفاده از درگیری و بررسی پیوسته، بر لورد مناسل  و همچنی  دقیق بلودن در پذیری داده

همله مراحلل پلژوه  و روشل  بودن روش پژوه  انجلام شلد  همچنلی  بلا اسلتفاده از 

 ها مورد تأیید نهایی قرار گرفت  گیری از پنل متخصصان، پایایی داده سوسازی، روایی و با بهره سه

 

 هانتایج و یافته
گیری از روش تحلیل های نیمه سا تارمند با بهرههای حاصل از مکالمهفرآیند اجرایی آنالیز یافته

سواد برای باسواد شدن از دیدگاه آموزشیاران انگیزه بودن افراد بیمنیور شناسایی عوامل بیمحتوا، به

 ن کرمانشاه، به شرح ذیل صورت گرفت:نهضت سوادآموزی استا

 های حاصل از پژوه سازی داده کدگذاری باز: مفهوم 

 کدگذاری محوری: طبقات گسترده و  رده طبقات حاصل از مفاهیم 

 کدگذاری انتخابی:  ط سیر داستانی تحقیق 

-های بیولهها آغاز گردید  کدگذاری باز( و مفاهیم و مقها با استخراج مفاهیم و مقولهتحلیل داده

 9ربط و تکراری حذا گردیدند   زم به ذکر است که در ای  مرحله، اشباع تتوریک  کفایت نیری(

بایستی بیان دیگر، مطلعی  کلیدی  آموزشیاران نهضت سوادآموزی( آنچه را که می عبارت حاصل شد  به

ه نگردید و بعد از اشباع نمودند، اظهار داشتند و مورد جدیدی به مواردی که اشاره نمودند، اضافمی

شده حاصل از کدگذاری مت   های استخراج مقوله 1نیری کدگذاری باز انجام شد  جدول شماره 

 دهد  ها را نشان میمصاحبه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. check Peer 

2. check Member 
3 Theoretical Saturation 
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ی نیمه ساختارمند آموزشیاران شده از تکنیک مکالمه ی مفاهیم استخراجلیست تلیه -1جدول شماره 

 نهضت سوادآموزی استان ترمانشاه

 

 تد گذاری باز(مفاهیم )تد ردیف

 M1 سوادانها بر اسا  نیاز بیروز بودن محتوای کتابعدم به 1
 M2 فاصله زیاد بی  محل تشکیل کال  و مکان سکونت 2
 M3 های ریاضی برای یادگیریدشوار بودن کتاب 9
 M4 ها در منزل شخصیاثر منفی برگزاری کال  1
 M5 هاریس در دورهطو نی بودن مطال  مورد تد 5
 M6 اعتمادی آنان به سوادآموزیموقعیت قومی و بومی سوادآموزان و میزان بی 7
 M7 ها با نیازهای عملی و کاربردیعدم تناس  محتوای کتاب 6
 M8 ی سواد های پایه های یادگیری مهارتدشوار بودن کتاب 8
 M9 های فصلیل مهاجرتسوادان در یک منطقه به دلیثابت نبودن محل سکونت بی 3
 M10 های سوادآموزیسا ن در دوره مدت و آنی توسط بزرگپیگیری اهداا کوتاه 16
 M11 سوادان به یادگیری زبان فارسیعدم تمایل بر ی از بی 11
 M12 سوادانعدم کاربری بالفصل و عدم توجه به نیازهای آنی بی 12
 M13 ی واقعیعدم امکان انتقال محتوای دوره به زندگ 19
 M14 ها برای ورود به کال عدم انگیزه زا بودن محتوای کتاب 11
 M15 های سوادآموزیسوادان برای شرکت در دورهعدم حمایت مادی و معنوی از بی 15
 M16 سوادان در تکلم به زبان فارسیناتوانی بی 17
 M17 ها دورهکننده و عناصر تشویقی برای شرکت در  عدم وجود قوانی  حمایت 16
 M18 سوادانها با شرایط زندگی بیبندی کال عدم انطباق زمان 18

 M19 هاعدم وجود امکانات آموزشی متناس  در دوره 13
 M20 عدم نیارت مستمر و کارآمد بر فرآیند سوادآموزی از سوی مستو ن 26
 M21 های سوادآموزیعدم وجود مکان یا عدم تناس  فضای برگزاری دوره 21
 M22 های آموزشینامنیم بودن و عدم پیوستگی برنامه 22
 M23 های متولی امر عدم همکاری و هماهنگی بی  سازمان 29
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آورده  2، زمینه کدگذاری محوری فراهم شد که در جدول 1های جدول بر اسا  مفاهیم و مقوله

رتباط برقرار گردید  های مرتبط باهم اشده است  در کدگذاری محوری، بی  مفاهیم و مقوله

ی زیر طبقه بوده، هر یک از طبقات دربرگیرنده گردد ای  جدول حاوی سهطوری که مالحیه می همان

 Cتا  Aطبقات و مفاهیم مربوط به  ود است  ای  طبقات در جدول زیر از محورهای 

 اند   شده مشخص

 

ی نیمه شده از تکنیک مکالمه تخراجی مفاهیم اسبندی محوری تلیه( و دستهCتا  Aتدگذاری ) -2جدول 

 ساختارمند با آموزشیاران

 

 تد مفاهیم ردیف

 A1 سوادانها بر اسا  نیاز بیروز بودن محتوای کتاب عدم به 1
 B1 فاصله زیاد بی  محل تشکیل کال  و مکان سکونت 2

 A2 های ریاضی برای یادگیریدشوار بودن کتاب 9

 B2 در منزل شخصیها اثر منفی برگزاری کال  1
 A3 هاطو نی بودن مطال  مورد تدریس در دوره 5
 B3 اعتمادی آنان به سوادآموزیموقعیت قومی و بومی سوادآموزان و میزان بی 7
 A4 عدم تناس  محتوای کت  با نیازهای عملی و کاربردی 6
 A5 ی سواد های پایه های یادگیری مهارتدشوار بودن کتاب 8
 B4 های فصلیدلیل مهاجرتسوادان در یک منطقه بهن محل سکونت بیثابت نبود 3
 A6 های سوادآموزیسا ن در دوره مدت و آنی توسط بزرگپیگیری اهداا کوتاه 16
 A7 سوادان به یادگیری زبان فارسیعدم تمایل بر ی از بی 11

 A8 سوادان عدم کاربری بالفصل و عدم توجه به نیازهای آنی بی 12
 A9 عدم امکان انتقال محتوای دوره به زندگی واقعی 19
 A10 ها برای ورود به کال زا بودن محتوای کتابعدم انگیزه 11
 C1 های سوادآموزیسوادان برای شرکت در دورهعدم حمایت مادی و معنوی از بی 15
 A11 سوادان در تکلم به زبان فارسیناتوانی بی 17
 C2 هاکننده و عناصر تشویقی برای شرکت در دوره عدم وجود قوانی  حمایت 16
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 تد مفاهیم ردیف

 C3 سوادان ها با شرایط زندگی بیبندی کال عدم انطباق زمان 18
 C4 هاآموزشی متناس  در دوره ضعف امکانات کمک 13
 C5 عدم نیارت مستمر و کارآمد بر فرآیند سوادآموزی از سوی مستو ن 26

 C6 های سوادآموزیی برگزاری دورهعدم وجود مکان یا عدم تناس  فضا 21

 C7 های آموزشینامنیم بودن و عدم پیوستگی برنامه 22

 C8 های متولی امر عدم همکاری و هماهنگی بی  سازمان 29

 

های ی سوم از فرآیند کدگذاری دادهدهد در مرحلهنشان می 9های جدول طور که یافته همان

طبقه صورت  9ی مفاهیم و کدهای محوری را در بندی کلیهسازی نهایی و  وشهشده، مرت  گردآوری

 گرفته است  

شده از تکنیک  ( استخراجCتا  Aی مفاهیم و تدهای )بندی تلیهسازی نهایی و خوشهمرتب -3جدول 

 ی نیمه ساختارمند آموزشیاران نهضت سوادآموزیمکالمه

 تد مفاهیم ردیف

 A1 سوادانا  نیاز بیها بر اسروز بودن محتوای کتاب عدم به 1
 A2 های ریاضی برای یادگیریدشوار بودن کتاب 2

 A3 هاطو نی بودن مطال  مورد تدریس در دوره 9
 A4 ها با نیازهای عملی و کاربردیعدم تناس  محتوای کتاب 1
 A6 های سوادآموزیسا ن در دوره مدت و آنی توسط بزرگپیگیری اهداا کوتاه 5
 A7 سوادان به یادگیری زبان فارسیر ی از بیعدم تمایل ب 7

 A10 ها برای ورود به کال زا بودن محتوای کتابعدم انگیزه 6
 A11 سوادان در تکلم به زبان فارسیناتوانی بی 8
 B1 فاصله زیاد بی  محل تشکیل کال  و مکان سکونت 16

 B2 ها در منزل شخصیاثر منفی برگزاری کال  11
 B3 اعتمادی آنان به سوادآموزیمی و بومی سوادآموزان و میزان بیموقعیت قو 12
 B4 های فصلیدلیل مهاجرتسوادان در یک منطقه بهثابت نبودن محل سکونت بی 19
 C1 های سوادآموزیسوادان برای شرکت در دورهعدم حمایت مادی و معنوی از بی 15



 

 

 

 

 

 

 

 

 11 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ... و شدن باسواد برای سواد بی افراد بودن انگیزه بی عوامل شناسایی

 تد مفاهیم ردیف

 C2 هابرای شرکت در دوره عدم وجود قوانی  حمایت کننده و عناصر تشویقی 16
 C3 سوادانها با شرایط زندگی بیبندی کال عدم انطباق زمان 18
 C4 هاآموزشی متناس  در دوره آموزشیکمک ضعف امکانات کمک 13
 C5 عدم نیارت مستمر و کارآمد بر فرآیند سوادآموزی از سوی مستو ن 26

 C6 های سوادآموزیورهعدم وجود مکان یا عدم تناس  فضای برگزاری د 21

 C7 های آموزشینامنیم بودن و عدم پیوستگی برنامه 22
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وتحلیل، حول محور هدا  های حاصل از تجزیهدر مرحله آ ر از فرآیند تحلیل کیفی حاضر، یافته

ها  کدگذاری باز(، مفاهیم  کدگذاری محوری( و انگیزگی قرار گرفت و با پیوند دادن کداصلی بی

-آمده حول مقوله دست ی بی  طبقات مشخص شد  طبقات بهدرنهایتدرنهایت با  ط سیر داستانی رابطه

انگیزه سوادان برای باسواد شدن قرار گرفتند و مدل میدانی و مفهومی عوامل بیانگیزه بودن بیی بی

ستخراج گردید و تأیید نیر آموزشیاران نیز باعث اعتبار مدل سوادان برای باسواد شدن ابودن بی

 حاصله شد  

طبقات گسترده و خرده طبقات حاصل از مفاهیم )تدگذاری محوری( -4جدول   

 طبقات گسترده خرده طبقات

 سوادانها بر اساس نیاز بیروز بودن محتوی تتاب عدم به

 آموزشی

 های ریاضی برای یادگیریدشوار بودن تتاب

 هاطوالنی بودن مطالب مورد تدریس در دوره

 ها با نیازهای عملی و تاربردیعدم تناسب محتوای تتاب

های ساالن در دوره مدت و آنی توسط بزرگ مدتکوتاه عدم پیگیری اهداف توتاه

 سوادآموزی

 سوادان به یادگیری زبان فارسیعدم تمایل برخی از بی

 ها برای ورود به تالسی تتابعدم انگیزه زا بودن محتوا
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 سوادان در تکلم به زبان فارسیناتوانی بی

 فاصله زیاد بین محل تشکیل تالس و مکان سکونت

 جغرافیایی
 ها در منزل شخصیاثر منفی برگزاری تالس

 اعتمادی آنان به سوادآموزیموقعیت قومی و بومی سوادآموزان و میزان بی

 های فصلیسوادان در یک منطقه به دلیل مهاجرتبیثابت نبودن محل سکونت 

 های سوادآموزیسوادان برای شرتت در دورهحمایت مادی و معنوی از بی عدم

 نهادی

 هاتننده و عناصر تشویقی برای شرتت در دوره عدم وجود قوانین حمایت

 سوادانها با شرایط زندگی بیبندی تالسعدم انطباق زمان

 هاآموزشی متناسب در دوره آموزشیکمک تمک ضعف امکانات

 عدم نظارت مستمر و تارآمد بر فرآیند سوادآموزی از سوی مسئوالن

 های سوادآموزیعدم وجود مکان یا عدم تناسب فضای برگزاری دوره

 های آموزشینامنظم بودن و عدم پیوستگی برنامه

 های متولی امر عدم همکاری و هماهنگی بین سازمان

 

 گیريبحث و نتیجه
های کیفی حاصل از تکنیک مصاحبه نیمه سا تارمند با آموزشیاران نهضت فرآیند تحلیل داده

سواد برای باسواد شدن از انگیزه بودن افراد بی سوادآموزی استان کرمانشاه نشان داد که عوامل بی

آموزشی، نهادی و جغرافیایی طبقهطبقه مفهومی شامل عوامل  دیدگاه آموزشیاران مذکور در قال  سه

-ی موضوعی در قال  عوامل بی طبقه بندی است که در ادامه به تشریح ای  سه محیطی( قابل دسته

سواد برای باسواد شدن از دیدگاه آموزشیاران نهضت سوادآموزی استان کرمانشاه انگیزه بودن افراد بی

های کیفی هدا دوم پژوه  ارائه ع یافتهبندی حاصل از اجماشود و درنهایتدرنهایت جمعارائه می

 گردد  می

های سوادان، دشوار بودن کتابها بر اسا  نیاز بیروز بودن محتوای کتاب هایی نییر عدم به مؤلفه

ها با ها، عدم تناس  محتوای کتابریاضی برای یادگیری، طو نی بودن مطال  مورد تدریس در دوره

های سا ن در دوره مدت و آنی توسط بزرگ یگیری اهداا کوتاهنیازهای عملی و کاربردی، عدم پ

زا بودن محتوای سوادان به یادگیری زبان فارسی، عدم انگیزهسوادآموزی، عدم تمایل بر ی از بی
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سوادان در تکلم به زبان فارسی ازجمله مواردی بودند که در ها برای ورود به کال  و ناتوانی بیکتاب

سوادان را برای باسواد شدن از دیدگاه آموزشیاران رقم انگیزه شدن بیموجبات بی ی آموزش،زیر مقوله

های آموزشی نهضت سوادآموزی با های ای  پژوه  در  صوص ماهیت محتوای کتابزد  یافتهمی

های  ( همسویی دارد  از طرفی، مؤلفه1932( و مخاط  و همکاران  1936نتایج تحقیق مجیدزاده  

ها در منزل شخصی،   محل تشکیل کال  و مکان سکونت، اثر منفی برگزاری کال فاصله زیاد بی

اعتمادی آنان به سوادآموزی و درنهایت ثابت نبودن موقعیت قومی و بومی سوادآموزان و میزان بی

ی عوامل های فصلی نیز در زیر مقولهسوادان در یک منطقه به دلیل مهاجرتمحل سکونت بی

( 1935زعم دربان آستانه و همکاران   تعبیری دیگر عوامل محیطی قرار گرفتند که بهجغرافیایی یا به 

گردد  عوامل نهادی  سازمانی( نیز زیر های کشور می آموزشی در شهرستان  ای  عامل موج  نابرابری

های سوادآموزی، عدم سوادان برای شرکت در دورهحمایت مادی و معنوی از بی هایی مانند عدم مؤلفه

ها بندی کال ها، عدم انطباق زمانکننده و عناصر تشویقی برای شرکت در دوره وجود قوانی  حمایت

ها، عدم نیارت مستمر و آموزشی متناس  در دوره سوادان، ضعف امکانات کمکبا شرایط زندگی بی

-ری دورهکارآمد بر فرآیند سوادآموزی از سوی مستو ن، عدم وجود مکان یا عدم تناس  فضای برگزا

های آموزشی و عدم همکاری و هماهنگی بی  های سوادآموزی، نامنیم بودن و عدم پیوستگی برنامه

( 1988گرفت، ای  یافته با نتایج تحقیق رمضانیان فهندری و عالی  های متولی امر را در برمی سازمان

 محیطی( از دیدگاه  طبقه مفهومی شامل عوامل آموزشی، نهادی و جغرافیایی همسو است  درنهایت سه

 سوادان برای باسواد شدن قلمداد گردید  انگیزه شدن بیآموزشیاران باعث بی

1الگوی سوادآموزی تابعی
سا ن را ارائه کرده که  ریزی درسی برای آموزش بزرگای در برنامهشیوه 

های ها، شرایط زندگی و مشکالت و دغدغهطی آن محتواهای آموزشی بر اسا  مشاغل، فعالیت

سوادآموزی  Sabahi(2001)( به نقل از 1931شود  عبدالهیان و اجاق  روزمره سوادآموزان تنییم می

های مربوط به حرفه  ای را آموزش سواد و علوم با توجه به شغل افراد و یاددادن مهارتتابعی یا حرفه

ها و نیاز به کارگران ماهر نهکند که با توجه به افزای  تعداد کار اآنان همراه با سوادآموزی تعریف می

ها کار کنند، در نخستی  همای  آ ت صنعتی با آن ماشی که بتوانند بدون صدمه زدن به  ود و ماشی 

کنندگان قرارگرفته مورد تأیید و تأکید شرکت 1919سوادی در تهران در سال جهانی درباره حذا بی
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1. Functional leteracy 
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که اغل  سوادآموزان شد دال بر ای اتی مطرح میبود  در اظهارات آموزشیاران طی فرآیند مصاحبه نک

شود به دردش نخورده و کاربردی برای ها آموزش داده می کنند که مطال  درسی که به آنسؤال می

ها و تصاویر و مطال ، به دلیل عدم تناس  بافرهنگ زندگی ها ندارد  در مواردی نیز درک روایت آن

ریزی درسی و است  ای  موارد ضرورت پردا ت  به برنامهها برایشان نامأنو  و مشکل بوده  آن

دهد  اجرای ای  الگو مستلزم های نهضت با الگوی سوادآموزی تابعی را نشان میتدریس در کال 

سا ن است  ایران کشوری پهناور با  های آموزش بزرگریزی و اجرای برنامهتمرکززدایی از نیام برنامه

های هماهنگ و یکسان قتصادی و اجتماعی بسیار متنوعی است که برنامهها، شرایط اقلیمی، افرهنگ

رسد تجدیدنیر در سا تار متمرکز تواند در همه مناطق اثربخشی  زم را داشته باشد  لذا به نیر مینمی

ای گامی ضروری های بومی و منطقهسا ن و حرکت به سمت تدوی  و اجرای برنامه آموزش بزرگ

مدت های بلند و یا حداقل میانسوادی باشد؛ اما ازآنجاکه پنی  حرکتی نیازمند برنامهیکنی ببرای ریشه

مدت باید اقداماتی جهت رفع عوامل سل  انگیزه سوادآموزان صورت گیرد  اگرپه  است، در کوتاه

تهیه جزوات و محتواهای آموزشی موقت حرفه محور توسط کارشناسان و اساتید بومی و آموزش 

مدت  واهد بود  با توجه به مقامت مشهود  ان در هر منطقه یک راهکار مؤثر در کوتاهآموزشیار

شده توسط آموزشیاران، برای یادگیری  واندن و نوشت   سوادآموزان در بر ی از مناطق دوزبانه، ادراک

ای شرکت سوادان بربه زبان فارسی، تهیه محتواهای برنامه درسی به زبان بومی نیز در افزای  انگیزه بی

های فرهنگی و دیدگاه منفی سوادآموزان های سوادآموزی مؤثر  واهد بود و احتما ً مقاومتدر کال 

 دهد  های سوادآموزی کاه  میها را نسبت به برنامه های آنو  انواده

ای است که حضور مستمر همه گونهفرهنگ روستایی و روابط  اص اجتماعی روستاییان به

های سوادآموزی هستند، تری  مخاطبی  برنامه ها که از مهمروستایی،  صوصاً  انم دریکی از منازل

تواند موج  ا الل در روابط هایی را به دنبال دارد که حتی در مواردی میها و محدودیتمعذوریت

گی توجهی بعد از اعالم آماد ها گردد  در اظهارات آموزشیاران آمده است که در موارد قابل اجتماعی آن

های سوادآموزی، وقتی منزل یکی از روستاییان برای محل کال  سوادان برای شرکت در کال بی

که در مناطقی  کردند درحالیشد، تعدادی از همان افراد از حضور در کال   ودداری میمشخص می

برای  های مشابه رخ نداده است؛ بناشده است انصرااکه کال  در سا تمان مدرسه روستا برگزار می

های دولتی و بخ   صوصی فعال در سواد مستلزم همکاری همه دستگاهافزای  جذب افراد بی

ها، هایی همچون درمانگاهای که امکان استفاده از فضا و امکانات محلگونهمناطق هدا است، به
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-کال های نیروی انتیامی و    برای تشکیل ها، سا تمان بخشداری و حتی پاسگاهمساجد، کار انه

سواد هستند، هایی که دارای کارگران بینامه با سازمانپنی  عقد تفاهمهای سوادآموزی میسر گردد  هم

وری ای که به افزای  بهرههای سوادآموزی حرفهمنیور حمایت از کارفرما جهت تشکیل کال به

 باشد  مدت مینیروی انسانی سازمان منجر  واهد شد نیز از راهکارهای میان

های عشایری زندگی کرده و مجبور سواد در  انوادهتوجهی از افراد بی ا توجه به اینکه تعداد قابلب

انگیزگی برای سوادآموزی های فصلی هستند و بنا به اظهار آموزشیاران یکی از عوامل بیجاییبه جابه

ها  که همراه با آنهای سوادآموزی عشایر به معلمان عشایر نیز همی  امر بوده است، واگذاری کال 

-تواند به افزای  انگیزه بیها نیز میوپرورش عشایر استان کنند، تحت نیر مدیریت آموزشکوچ می

شود برای رسیدن به های غیرثابت کمک کند  در پایان پیشنهاد میسوادان برای شرکت فعال در کال 

وپرورش نسبت به  ت آموزشسوادی در نیام مقد  جمهوری اسالمی، وزارکنی بیهدا وا ی ریشه

ریزی بر اسا  الگوی سوادآموزی تدوی  سند جامع برنامه سوادآموزی بر مبنای تمرکززدایی و برنامه

های تابعی متناس  با شرایط اقلیمی، فرهنگی و اقتصادی اجتماعی در بلندمدت اقدام نموده و در گام

ای تهیه و تدوی  محتواهای آموزشی بومی ها برمدت از استعدادهای کارشناسی و تخصصی استان کوتاه

 استفاده کند  

 

 منابع
   انتشارات دانشگاه پیام نور  سا ن آموزش بزرگ( 1981ابراهیم زاده، عیسی    -1

های دوره  های شرکت سوادآموزان در کال  بررسی انگیزه(  1969امیری هنزکی، ناهید    -2
 و تألیف کت  درسی  ، طرح پژوهشی، دفتر تحقیق مقدماتی نهضت سوادآموزی

، سازمان و مدیریت از تتوری تا عمل(  1939ایران نژاد پاریزی مهدی و ساسان گهر پرویز   -9

 تهران: موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، پای دوازدهم  

  نشریه: تربیت ارزشیابی توسعه سوادآموزی در کشورهای مسلمان(  1936آتشک، محمد    -1

   121 - 33 ;19, شماره 7ستان، دوره اسالمی، شماره پاییز و زم

ی زن در توسعه و  ، فصلنامهتأثیر سوادآموزی بر نگرش زنان روستایی(  1986باقریان، فاطمه    -5

   1, شماره 1سیاست  پژوه  زنان(، پاییز، دوره 

، طرح بررسی علل عمده صفت انگیزش مردم برای سوادآموزی(  1961پوراحمدی، جمال    -7
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 دآموزی استان کردستان  پژوهشی نهضت سوا

تحلیل نق  نهضت سوادآموزی در توسعه (  1939پور رمضان، عیسی و محمد امیری میکال    -6

   83 -61 ;27, شماره 3، بهار، دوره انداز جغرافیایی پشم    فرهنگی روستاهای استان گیالن

شارات پونه،   تهران: انتپهار بنیان آموزش کشاورزی و منابع طبیعی(  1985حجازی، یوسف   -8

 پای اول  

، های سوادآموزی سوادان از برنامه بررسی علل عدم استقبال بی(  1931حکیم زاده رضوان    -3

 طرح پژوهشی نهضت سوادآموزی  

-1966بررسی تحو ت سواد و سوادآموزی در ایران طی دوره (  1968راهداری، مهرداد    -16
 داد و تیر  ،  ر93ریزی و بودجه، شماره    فصلنامه برنامه1955

بررسی نیازهای مطالعاتی (  1987رجایی پور، سعید؛ اکبری، عمر و احمدرضا آبادی    -11
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