
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 فصلنامه پیام فرهیختگان )علوم تربیتی( 
 4391 زمستان، 40 شماره، سوم سال

 

سواد بررسی میزان موفقیت طرح آموزش اولیای بی

 1آموزان در مدارس استان کرمانشاهدانش

  عادل سلیمانی /  فرهاد پروانه
 

 چکیده
آموزان سواد دان لیای بیطرح باسواد کردن او سوادآموزیهای بسیار مهم سازمان نهضت از طرح 

توان به باسواد می، سوادی در کشورک  کردن بیاست؛ که از د یل اهمیت ای  طرح عالوه بر ریشه

های مدرسه و پیشرفت ترصیلی و تربیتی فرزندان آنان نام ها در فعالیتمیزان مشارکت آن، کردن اولیاء

 1931و  1939های ترصیلی ان کرمانشاه در سالآموزان در استسواد دان طرح آموزش اولیای بی، برد

سواد در پژوه  حاضر با هدا بررسی میزان موفقیت طرح آموزش اولیای بی. به اجرا درآمده است

پیمایشی و با کمک ابزار  -بدی  منرور با استفاده از روش توصیفی . انجام شده است، استان کرمانشاه

، بر اسا  یافته پژوه . وترلیل اطالعات پردا ته شدتجزیه به spssافزار افزارنرمپرسشنامه و نرم

بسیار  1939و  31های آموزان در استان کرمانشاه در سالسواد دان طرح آموزش اولیای بی

 آمیز به اجرا درآمده است.موفقیت

 نهضت سوادآموزی.، طرح آموزشی، سواداولیای بی، موفقیت :واژگان کلیدی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وپرورش استان کرمانشاه در سال از طرح پژوهشی به همین عنوان که برای معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش این مقاله -1

 شده است.موفقیت به انجام رسیده است، استخراجبا  1335

 مسئول سوادآموزی -دانشجوی دکترای تاریخ اسالم دانشگاه لرستان- farhad.parvaneh@yahoo.com 

 ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی تهران.دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه 
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 مقدّمه
فرهنگی و سیاسی از دیرباز در ، اقتصادی، عنوان عامل کلیدی توسعه اجتماعیبه وپرورشآموزش 

در واقع ، تداوم و بقای جوامع بشری نق  حیاتی ایفا کرده است، رشد فردی و اجتماعی

، جهل، مررومیت، فقر، کند و همگام با آنتر میتر و هماهنگها را عمیقوپرورش رشد انسانآموزش

تنهایی جوابگوی تمامی نیازهای آموزشی مردم وپرورش بهدهد؛ اما آموزش  میهلم و جنگ را کاه

کنند و یا زیرا همیشه تعدادی از افراد جامعه به علل گوناگون یا به مدرسه راه پیدا نمی، جامعه نیست

، قلتاش  پیوندندسوادان جامعه میشوند و به  یل عریم بیاز گردونه آموزش رسمی  ارج می

، عنوان یک عامل کلیدی برای رشد اقتصادیبه، سوادآموزیامروزه آموزش . (1936، و زارعرمضانی 

به همی  دلیل گسترش . های زندگی اهمیت یافته استارتقاء مهارت شغلی افراد و مهارت

های مهم توسعه و پیشرفت مرسوب سوادی یکی از شا صوپرورش و کاه  درصد بیآموزش

نیافته برای نیافتهتوسعهتری  د یل عدم توانایی کشورهای توسعهعمده سوادی یکی ازبی. شودمی

میزان و سطح سواد ، کارشناسان مسائل رشد و توسعه. نیافتگی است روج از دور باطل فقر و توسعه

ها در تعیی  رشد فرهنگ و تکنولوژی هر ملتی در نرر گرفته و از عنوان یکی از بارزتری  شا صرا به

ساز و پویایی فرهنگی و نخستی  و مؤثرتری  اهرم برای رشد تری  عامل فرهنگنوان بزرگعسواد به

ریزی ( و برنامه2611، 1 نمارک و همکاران. کنندصنعتی و تکنولوژی یک کشور یاد می، فرهنگی

ای  مفهوم به وضوح در . سواد باسواد شوند بنا شده استسا ن بیسوادآموزی با ای  تصور که بزرگ

سا ن یک (؛ یرا که آموزش بزرگ7261، 2سا ن بیان شده است  برکتدبیات گسترده آموزش بزرگا

 (.1261، 9اجتماعی و فرهنگی است  هوبکاوا و سمردوا، پدیده سیاسی

مخصوصاً کشورهای جهان سوم ، تری  مسائل جامعه بشریسوادی یکی از مهمامروزه مس له بی 

 وبی اقتصادی و اجتماعی جوامع به، تکنولوژی، در توسعه فنیدان  و آگاهی ، نق  سواد، است

، سوادی زیاد در میان کشورهایی مانند ایرانوجود بی. (2668، 1آشکار است  جنس  وجراد

مایه شگفتی و تأمل بوده ، یی  و مصر که  ود وارث فرهنگ و تمدن غنی و دیرینه هستند، هندوستان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Neumark et al 

2 -Barakat 

3- Hubackova & Ilona Semradova 

4 -Genesee, F., & Jared, D. 
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سوادی یکی از متأسفانه مس له بی، العاده آنی و اهمیت فوقرغم تأکید بر سوادآموزعلی. و هست

یکی از ، عالوه بر ای . نیافته استمخصوصاً کشورهای توسعه، های جامعه بشریتری  دغدغهمهم

مندی مردم آن کشور از حداقل سواد نوشت  و  واندن میزان بهره، های رشد در جوامع متمدنشا ص

عنوان نخستی  گام قلمداد سوادی نه تنها در مقوله توسعه فرهنگی بهبدیهی است مبارزه با بی. است

هر یه افراد . ای استهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی نیز حائز اهمیت ویژهبلکه در حوزه، شودمی

یقیناً سیر ترول و رویکرد آن جامعه به سمت مفهوم توسعه ، جامعه به سمت باسواد شدن پی  روند

ها در زندگی ای از حوزهسا ن طیف گستردهقدرت آموزش بزرگ، در واقع. واهد بودتری  امر سریع

. (1336، دهد  یونسکورا ترت تأثیر قرار می. های مختلف از  انواده تا مرل کار و ..ماست و مریط

گیرندگان اترادیه اروپا به آموزش سواد جهت توسعه رقابت تصمیم، سال گذشته 96بر ای  اسا  در 

ای به آموزش نق  فعال شهروندی و توسعه فردی توجه داشته و در سراسر اروپا توجه ویژه، اشتغالو 

در ای  راستا در طول . (2615، 1شود  دیمیتریسکو و همکارانعنوان جمعیت فعال میسا ن بهبزرگ

ز سا ن و آموزش مداوم در بسیاری اهای آموزش بزرگتغییرات مهمی در سیاست، دهه گذشته

 (.2615، 2کشورها در سراسر جهان رخ داده است  اکساکال و کازیر

اما ، سا ن مطرح گردیده استسوادی و آموزش بزرگهای پی  مبارزه با بیدر کشور ایران از سال

سواد هستند که سال جامعه مخصوصًا در مناطق روستایی بیتوجهی از افراد بزرگهنوز هم بخ  قابل

های مختلفی یون قبل از انقالب اسالمی ارگان. باشدمربوط به زنان جامعه می بیشتر ای  تعداد هم

کمیته ملی پیکار یا ، سا نسازمان آموزش بزرگ، سازمان آموزش سالمندان، سازمان تعلیمات اکابر

های بسیاری انجام تالش  سوادیامر ریشه ک  کردن بی  سازمان جهاد ملی سوادآموزی در، سوادیبی

ها به د یلی منرل شدند طور کامل نتوانستند که ای  تصمیم را عملی کنند و هر کدام از آناما بهدادند 

و نتوانستند کاری را که آغاز کرده بودند به پایان برسانند و حال پ  از پیروزی انقالب اسالمی که به 

نسته است ای  معضل توا، فرمان امام  ره( سازمان نهضت سوادآموزی تشکیل و کار  ود را آغاز کرد

با ای  گستردگی که اقدامات  ود را شروع کرده در امر باسواد کردن افراد ، بزرگ را اصالح کند

رو پردا ت  به امر سوادآموزی ازای . (1939، سال موفق بوده است  اساسنامه نهضت سوادآموزیبزرگ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Dimitrescu wt al 

2 -Aksakal & Kazu 
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های ها و برنامهجرای طرحشود و اگذاری در ای  بخ  از وهایف دولتمردان مرسوب میو سرمایه

ها و تری  برنامهیکی از مهم، سوادی کمک شایانی بکندکنی بیتوانند به ریشهمختلف در ای  زمینه می

سواد برنامه آموزش اولیای بی، در استان کرمانشاه به اجرا درآمد 31و  39های های که در سالطرح

های که میزان موفقیت طرح موردنرر را در سالآموزان بود؛ که ای  پژوه  سعی بر آن دارد دان 

 های زیر مطرح شد:در همی  راستا سؤال. مذکور موردبررسی قرار دهد

در استان  1931و  1939های آموزان در سالسواد دان موفقیت برنامه آموزش اولیای بی (1

 کرمانشاه  از نرر کمی و کیفی( به یه میزان بوده است؟

 سواد بر سواد  واندن تا یه میزان بوده است؟وزش اولیای بیمیزان موفقیت برنامه آم (2

 سواد بر مهارت نوشت  تا یه میزان بوده است؟میزان موفقیت برنامه آموزش اولیای بی (9

 ؟سواد تا یه میزان بوده استکنندگان در برنامه آموزش اولیای بیمیزان رضایت شرکت (1

 روش تحقیق
 -های موردنیاز از نوع توصیفیی گردآوری دادهز نرر نروهکاربردی و ا، پژوه  حاضر از نرر هدا

سوادی که در طرح برنامه جامعه آماری در ای  ترقیق شامل تمامی اولیای بی. باشدپیمایشی می

آموزان در کل استان کرمانشاه  به تفکیک هر ناحیه( و در دوسال سواد دان آموزشی اولیای بی

حجم نمونه در ای  ترقیق . باشدمی، انددر برنامه شرکت نموده( وجود داشتند و 39-31موردنرر  

آموزان در کل استان سواد دان سوادی که در طرح برنامه آموزشی اولیای بیشامل تمامی اولیای بی

برای . باشدمی، اندشده( قبول39-31کرمانشاه  به تفکیک هر ناحیه( و در دو سال موردنرر  

که از تعداد حجم نمونه طوریبه. ای استفاده شدگیری تصادفی طبقهگیری از روش نمونهنمونه

ای متناس  گیری طبقهنفر با استفاده از روش نمونه 986تعداد ، هزار نفر( 2861شدگان در طرح  قبول

با حجم جامعه انتخاب شدند که تمامی مناطق و نواحی به تناس  میزان افراد شرکت کننده در طرح 

برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شد که با توجه به مبانی نرری و . اشنددارای نمونه ب

صورت سواد بهکنندگان در طرح اولیای بیمصاحبه با مس و ن نهضت سوادآموزی و همچنی  شرکت

سؤال بسیار ساده و  12صورت بسته پاس  و شامل پرسشنامه مذکور به. مرقق سا ته طراحی شده بود

ضعیف( و در یهار بخ   –متوسط  – وب  –ای در مقیا  لیکرت   یلی  وب ارگزینهراحت یه

د: امکانات و تجهیزات( که ، ج: میزان رضایت مندی، ب: مهارت نوشت ،  الف: مهارت  واندن مطال 
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منرور به. گویان بودضم  داشت  صراحت و عینی بودن دارای معنای واحد و مشترک برای تمام پاس 

نرر در ای  زمینه استفاده شد و ایی و پایایی پرسشنامه از نرر اساتید مجرب و صاح تعیی  رو

ها  واسته شد تا پرسشنامه در ا تیار پنج نفر از اساتید و متخصصان ای  عرصه قرار گرفت و از آن

رسشنامه لذا طی یند مرحله پ. قابلیت هر پرس  را برای سنج  متغیر موردنرر مشخص کنند

، منرور سنج  پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شدبه. موردنقد و بررسی اساتید قرار گرفت

/ به دست 83نفر از جامعه آماری توزیع شد و ضری  آلفای کرونباخ  96بنابرای  پرسشنامه در میان 

، میانگی ، درصد، انیاز آمار توصیفی فراو، شدههای گردآوریگردآوریوترلیل دادهبرای تجزیه. آمد

برای بررسی ، برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کلموگروا اسمیرنف، مد و ...، میانه

ای مقایسه با میانگی  نرری و برای رتبه بندی ها از آزمون تی تک نمونهمؤثر بودن هر یک از مؤلفه

 شده است.ن طرح از آزمون فریدم  استفادههای کیفی در میزان موفق بودمیزان اهمیت هر یک از مؤلفه

 های تحقیقیافته

 های آمار توصیفیالف( یافته
ترقیق  متغیرهای هایویژگی، توصیفی آمار کمک به نخست، شده گردآوری هایداده به الف: توجه 

 است که در شده مقدار  ترلیل بیشتری  و مقدار کمتری ، استاندارد انرراا، مد، میانه،  میانگی 

 (.1 جدول . تر آن آمده استجدول زیر اطالعات دقیق

 آمار توصیفی، 1جدول 

 مد میانه میانگین متغیرها
انحراف 

 استاندارد

تمترین 

 مقدار

بیشترین 

 مقدار

 21 11 786/2 26 18 562/18 خواندن

 21 12 816/2 26 13 966/18 نوشتن

 21 3 366/2 26 13 966/13 رضایت

فضا و 

 تجهیزات
166/18 26 21 668/9 11 25 
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متغیر نوشت  برابر ، 562/18دهد میانگی  متغیر  واندن برابر های ای  جدول نشان میهمانطور که یافته

 باشد.می 166/18و متغیر فضا و تجهیزات برابر  966/13متغیر رضایت برابر ، 966/18

سلواد و بعلد از اجلرای یلای بیب: در ادامه برای تعیی  موقعیت گروه قبل از اجرای برنامه آموزش اول

میانگی  و میلزان انرلراا اسلتاندارد ، طبق جدول زیر ترت عنوان گروه کنترل و گروه آزمای ، برنامه

 (2 جدول . ها مشخص گردیدآن

 سوادموقعیت قبل و بعد از اجرای برنامه آموزش اولیای بی: 2جدول 

 

 متغیر
 گروه

 آزمونپس آزمونپیش
اختالف پیش و 

 ونآزمپس

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
d p 

 خواندن
 /.11 -7/1 118/7 71/38 611/0 16/36 آزمایش

 /.16 /.806 701/0 40/36 371/0 46/38 تنترل

 نوشتن
 /.661 -4/1 181/1 01/18 867/1 61/11 آزمایش

 /.41 /.370 661/3 16/13 660/4 34/13 تنترل

فضا و 

 تجهیزات

 /.661 3/3 416/1 01/48 810/11 86/71 شآزمای

 /.03 -/.334 041/6 11/76 116/8 66/71 تنترل

رابطه مثبت 

 تلی

 /.661 -0/6 081/11 46/111 016/17 14/11 آزمایش

 666/1 66/6 716/11 11/18 110/11 81/17 تنترل

  

آزملون را نشلان ون و پ آزملبا نگاهی به جدول فوق که میانگی  و انرراا اسلتاندارد دو گلروه پی 

 و وابسلتگی، باسلواد و سواداولیای بی گروه دو معیار انرراا و شویم که میانگی متوجه می، دهدمی

دهد کله در طلول زملان  ا لتالا های بخ  دیگر نشان مییافته. است شدهگزارش کلی مثبت رابطه

های گلروه باشلد و املا یافتلهمی ارمعناد آزمای  گروه برای مثبت کلی آزمون( رابطهآزمون و پ پی 

 باشد.ها معنادار نمیکدام از تفاوتدهد که هیچکنترل نشان می
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 های آمار استنباطیب( یافته
 حاصلل از اولیله هایداده استخراج و هاپرسشنامه گردآوری از پ ، ترقیق استنباطی آمار بخ  در 

 از ای  ترقیلق در. است کاررفتهبه SPSS توصیفی آمار افزارنرم، استفادهقابل حالت به هاپرسشنامه

 فریلدم  ترلیلل واریلان  و اینمونله تلک t آزملون، اسلمیرنوا-کولملوگروا آزملون ایآزمونله

 .است شدهاستفاده

 –از آزملون گلملوگروا ، هلامنرور بررسی و میزان توزیع متغیرهلا ونرملال بلودن آنالف: در ابتدا به

 (9ل  جدو. اسمیرنوا استفاده شد

 بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها 9جدول 

 متغیر
 -تلموگرونف  مقدار تفاوت

 اسمینروف
سطح معناداری 

sig منفی مثبت مطلق قدر 

 /.681 266/1 -/.116 /.631 /.116 خواندن

 /.651 957/1 -/.116 /.686 /.116 نوشتن

 /.166 116/1 -/.111 /.68 /.111 رضایت

 /.193 152/1 /.113 /.6162 /.113 فضا و تجهیزات

 

 فضلای بلودن متغیرهلای نرملال آزمون سطح معناداری که دهدمی نشان سه حاصل از جدول نتیجه 

 نشده رد) متغیرها توزیع بودن نرمال (صفر فرض بنابرای ، است، رضایت و نوشت ،  واندن، آموزشی

 هلایفرضبررسلی پی  بلرای برای بنلا اسلت؛ نرمال متغیرها توزیع گفت توانمی. /35با اطمینان  و

گویی بله کلرد؛ بنلابرای  بلرای پاسل  استفاده) اینمونه تک t (پارامتریک ایاز آزمونه توانمی ترقیق

 شود.های پژوه  با توجه به نتایج حاصل از جدول شماره یهار در ادامه مطل  پردا ته میپرس 

ه پرسشنامه و میزان جواب دهی پاسلخگوها بله های مربوط بمنرور بررسی نتایج اصلی از جوابب: به

بلا اسلتفاده از ، هرکدام از موارد یهارگانه سؤا ت و میزان تأثیرپذیری و موفقیت در هرکدام از ملوارد

 (1 جدول . ای به نتایج ذیل دست پیدا کردیمآزمون تی تک نمونه
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 ای: نتایج آزمون تی تک نمونه1جدول 

 tمقدار  سطح معناداری آزادیدرجه  tآماره  میانگین متغیر

 156/1 /.661 977 636/29 52/18 خواندن

 156/1 /.661 961 386/21 16/18 نوشتن

 156/1 /.661 968 836/26 91/13 رضایت

فضا و 

 تجهیزات
17/18 876/22 961 661./ 156/1 

 636/29برابلر  t مقدار آماره، ای در جدول شماره یهاربر اسا  نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه 

اطمینلان  با بنابرای  است؛ بیشتر فرضی میانگی  از شده مشاهده میانگی  باشد کهمی 52/18و میانگی  

سواد به میزان زیادی بر  وانلدن برنامه آموزش اولیای بی، گویانتوان گفت که از دیدگاه پاس می. /35

هلا سلواد و سلواد  وانلدن آنموزش اولیلای بیها تأثیر گذاشته است و رابطه معناداری بی  برنامه آآن

 وجود دارد.

برابلر  tمقلدار آملاره ، ای در جلدول شلماره یهلاربر اسا  نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه 

 بلا بنابرای  است؛ بیشتر فرضی میانگی  از شدهمشاهده میانگی  باشد کهمی 16/18و میانگی   386/21

سواد به میزان زیادی بلر برنامه آموزش اولیای بی، گویانز دیدگاه پاس توان گفت که امی. /35اطمینان 

سلواد و سلواد ها تأثیر گذاشته است و رابطه معناداری بلی  برنامله آملوزش اولیلای بیسواد نوشت  آن

 ها وجود دارد. واندن آن

برابلر  t مقلدار آملاره، ای در جلدول شلماره یهلاربر اسا  نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه 

 بلا بنابرای  است؛ بیشتر فرضی میانگی  از شدهمشاهده میانگی  باشد کهمی 91/13و میانگی   836/26

سواد به میزان زیلادی از برنامه آموزش اولیای بی، توان گفت که از دیدگاه پاس  گویانمی. /35اطمینان 

آمیز و سلواد بسلیار موفقیلتبی اند و از نرر کیفیلت و اجلرای برنامله آموزشلی اولیلایرضایت داشته

 گویان بوده است.موردقبول پاس 

برابر  tمقدار آماره ، ای در جدول شماره یهاربر اسا  نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه 

 با بنابرای  است؛ بیشتر فرضی میانگی  از شدهمشاهده میانگی  باشد کهمی 17/18و میانگی   876/22



 

 

 

 

 

 

 

 

 13 ــــــــــــــــــــــــــــ... ـــــــ آموزاندانش سوادبی اولیای آموزش طرح موفقیت میزان بررسی

امکانات و فضا و تجهیزات برنامه آموزش ، گفت که از دیدگاه پاس  گویانتوان می. /35اطمینان 

 اند.سواد مناس  بوده و به میزان زیادی از ای  امکانات رضایت داشتهاولیای بی

بندی موارد یهارگانه مورد پرس ( از بندی و اولویتج: در ادامه برای تعیی  میزان تأثیرپذیری  رتبه

 (5 جدول . گردیدآزمون فریدم  استفاده 

 : آزمون فریدم 5جدول 

 معناداری سطح درجه آزادی دو تای آماره

801/46 9 666./ 

است و باتوجه به . /666دهد که سطح معناداری آزمون یهار نشان می نتیجه حاصل از جدول شماره

رپذیری و توان گفت که تأثیمی 35/6با اطمینان ، است. /65اینکه سطح معناداری آزمون کمتر از 

فضا و تجهیزات( به یک ، رضایت از دوره آموزشی،  واندن، رضایت موارد مورد پرس   نوشت 

 (7 جدول . بندی کردها را اولویت و رتبهتوان آناندازه و میزان نبوده و می

 بندی متغیرهاجدول شماره ش : رتبه

 رتبه رتبه میانگین متغیر

 1 21/2 فضا و تجهیزات آموزشی

 9 23/2 خواندن

 2 15/2 نوشتن

 1 58/2 مندیرضایت

به ترتی  میزان ، دهد که از بی  موارد و سؤا ت پرسشنامهنتایج حاصل از جدول شماره پنج نشان می

تأثیر دوره آموزشی بر ، تأثیر دوره آموزشی بر نوشت  در رتبه دوم، مندی از دوره در رتبه اولرضایت

مندی و اههارنرر و استفاده از فضا و تجهیزات سوم و میزان رضایتسواد در رتبه  واندن اولیای بی

 در رتبه یهارم قرار دارد.
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 گیرینتیجه
، آمده و در پی پاس  به سؤال اصلی ای  پژوه  و رسیدن به هدا اصلیدستهای بهبا توجه به یافته 

در استان  1931و  1939آموزان در دو سال سواد دان توان گفت که برنامه آموزش اولیای بیمی

کننده و درصد قبولی( زیاد موفق نبوده است ولی از نرر از نرر کمی و آماری  درصد شرکت، کرمانشاه

 کیفی  میزان تأثیرگذاری( به میزان زیادی موفق گردیده است.

 هایتوان به ای  نتایج رسید که از میان شا صمی، وترلیل نتایجدیگر با توجه به تجزیهعبارتبه

گویان رضایت از اجرا و کیفیت دوره  رضایت از بیشتری  درصد جواب پاس ، یهارگانه مورد پرس 

. شیوه برگزاری امترانات و کال  در ( به میزان  یلی  وب بوده است، نروه بر ورد مربی

گویان از نرر  واندن و دهد که درصد با یی از پاس همچنی  نتایج حاصل از پرسشنامه نشان می

سواد بر ای  دو مقوله بسیار زیاد بوده است که ای   ود نشان از شت  و تأثیر برنامه آموزش اولیای بینو

توان نتیجه گرفت که میزان موفقیت برنامه صورت کلی میپ  به. موفقیت برنامه موردترقیق دارد

آمیز د اولیا( موفقیتسواد از نرر کیفی  تأثیرگذاری بر  واندن و نوشت  و میزان سواآموزش اولیای بی

 بوده است.

آموزان سواد دان بندی کلی به ای  نتیجه رسید که برنامه آموزش اولیای بیتوان در یک جمعمی

ها و مشکالتی که در تری  مردودیتمهم. آمیز بوده استدر دو سال موردنرر تا حدود زیادی موفقیت

به دست آوردن آمار و تعداد دقیق اولیای  اند از:طور  الصه عبارتبه، ای  ترقیق وجود داشت

ها و نواحی مختلف تعداد زیاد شهرستان. سواد تا حدود زیادی با دشواری انجام گرفتبی

. ها برای اطالع دقیق از آمار و ..وپرورش استان کرمانشاه و بعد مسافت هرکدام از آنآموزش

سختی انجام امه با توجه به حجم نمونه بهآوری پرسشنهمچنی  جمع. های را به دنبال داشتمردودیت

های دیگری که در سازمان شود که طرحهای پژوه  پیشنهاد میدرنهایت با توجه به یافته. گرفت

نهضت سوادآموزی به مرحله اجرا درآمده است نیز همانند ای  طرح موردبررسی قرار گیرد تا میزان 

ای  اقدام در با  بردن کیفیت و انجام بهتر . موفقیت و مشکالت احتمالی موردبررسی قرار گیرد

شود که همچنی  پیشنهاد می. تواند سودمند واقع گرددمی، های مختلف نهضت سوادآموزیطرح

های پژوهشی نهضت سوادآموزی با تمام مسائل مربوط پژوهشگر قبل از هرگونه اقدامی درزمینه طرح

 به ای  سازمان آشنایی کافی داشته باشد.
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