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 چکیده

ی سوادآموزی سوادی در سواد آموختگان دورهرجعت به بیبینی کننده پیشبررسی عوامل هدف از انجام این پژوهش  

ای گیری خوشهبا استفاده  از روش نمونهی سواد آموختگان در سطح کشور بود. کلیهشامل آماری پژوهش  . جامعهبود

شوووده و موردمطا عه ررار گردتند. ابهارهای پژوهش نفر )سوووواد آموختهن انت ا  486ای با تعداد ای ، نمونهمرحلهچند

ساخته ویژه شنامه محقق  س ساخته، پر صیلی محقق  شردت تح سوادان، شامل مقیاس پی شردت ی نو مقیاس انگیهش پی

سود برده شد. تحلیل رگرسیون ها از منظور تحلیل دادهنفس روزنبرگ بودند .بهو مقیاس اعتمادبه نHAMQ)هرمنس 

شان داد سوادآموزی، کیفیت برنامهمتغیرهای  نتایج ن سواد در خانواده، موادقت خانواده با  شی، وجود ادراد با های آموز

صورت داری و باروری زنان بهصورت منفی؛ و تعداد درزندان، مسئو یت خانهدرآمد ماهیانه خانواده و انگیهش پیشردت به

سوادآموزی و معادل آنی رجعت به بیبینی کنندهصلی پیشعوامل امثبت  سواد آموختگان دوره   اندبوده سوادی در 

عوامل اجتماعی ن. نتایج پژوهش بیانگر آن  اسووت که 001/0P <   ،567/15 = F،  267/0شووده   )مجذور آر تنظیم

های اشته و عوامل مرتبط باکیفیت برنامهسوادی نوسوادان دمیهان رجعت به بیارتصادی درهنگی، بیشترین نقش را در 

  .اندسوادی بودههای بعدی رجعت به بیبینی کنندهآموزشی و انگیهش پیشردت، پیش

شردت، رجعت به بی واژگان کلیدی: صادی و درهنگی، انگیهش پی سواد، عوامل اجتماعی ارت سوادآموزی، نو سوادی، 

 اعتماد به نفس.

 مقدمه
وپرورش است که در مقابله طورکلی این آموزشای برخوردار است. بهشک از اهمیت ویژهای بیجامعهتعلیم و تربیت در هر 

 ن. 1990دهد )گالور و برونینگ،سوادی، اسارت دکری یا بیماری وابستگی درهنگی به انسان مصونیت می، بیبا آدات جهل

سوادی های جهان سوم مسئله بیها م صوصاً کشوررمعضالت بشری در دنیای امروز در تمامی کشو براین اساس یکی از 

های که گهارشطوریبه سازد. سوادی را آشکار میکه نقش آموزش و پرورش و نهضت سواد آموزی در مبارزه با بی است

                                                 
  (.Email: rkordnoghabi@gmail.com) نویسنده مسوولو  سینا یدانشگاه بوعل ،یدانشکده اقتصاد و علوم اجتماع ،یگروه روانشناس اریدانش -1

  2- دکتری روانشناسی تربیتی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا

  3 -کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا
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دهد که گروه وسیعی از جمعیت جهان به د یل عدم دانش و آگاهی و سطح آموزش ن نشان می1990) 1هازن و ترودیل

که جامعه امروزی با آن  روبه رو است  مسایلییکی از  از اینرورا ندارند.  21های الزم جهت زندگی در ررن توانایی پایین،

رجعت به  که به نحوی در مسائل ارتصادی، اجتماعی، درهنگی، سیاسی اثر منفی دارد. مسأ ه رجعت به بیسوادی است

است، و ی به علت عدم است که در آن درد نوسواد دانش مقدماتی خواندن و نوشتن را حاصل کرده  ایپدیده بیسوادی

کند. به عبارتی بازگشت به بیسوادی یعنی  می سوادین رجعتتحکیم و تثبیت سواد به شرایط پیش از دراگیری سواد )بی

ردتن امکانات ما ی و از دست عالوه برسوادی، خطر رجعت به بین.1386از دست دادن توانایی خواندن و نوشتن)تاج آبادی،

ای بهانه و  نیروی انسانی، موجب ایجاد و گسترش دیدگاهی منفی پیرامون اهمیت سواد و سوادآموزی در جامعه شده

ر مهایای سوادانی که به این دعا یت و نتایج آن اعتقادی ندارند و هنگام بحث بر سر  هوم سوادآموزی منکبرای بی شودمی

و از طردی در برخی جوامع، ارزش سواد و آموزش ناشناخته مانده و کوشش برای سوادآموزی و  شوندسواد در زندگی می

سوادی کند. از همین رو، بازگشت به بیکوششی عبث جلوه می -سا یهنسا ی و کویژه در دوران میانبه -آموزش بهرگساالن

 واملی عزمینههای انجام شده در پژوهش ن.1371)دتاحی، تواند موجب تقویت و تعمیم چنین برداشت غلطی شود می

را  شناختی آنها و روانهای دردی ها، سن، و سایر ویژگیاز ربیل نیازها، انگیههنقش  عواملی  سوادی، مؤثر بر رجعت به بی

؛ رجایی پور و 1377؛  میرحسینی و دوستدار، 1370؛ عابدی، 1986، 3؛ اصالنیان و بریکل1984، 2) بورگس کنندبیان می

ترین مسائلی که همواره باید در یک نظام آموزشی به عنوان یکی از مهم را  منابع انسانی برخی ن. 1386اکبری عمروآبادی، 

ها، انگیهش و سایر عوامل مرتبط به منابع انسانی ها، تواناییو ویژگی اندمورد توجه ررار دادهمورد بررسی ررار گیرد 

نیه بررسی سوادی ارتباط دارند )آموزشیاران، معلمان، راهنمایان تعلیماتی، مدیرانن را که با سوادآموزی و رجعت به بی

 .ن 1387؛ رضاخانی و ابراهیمیان کیاشری، 1383؛ معتمدی، 1376مقدم، نیا و ررایی)ردعتی اندکرده

، کیفیت و محتوای ریهیمسائل درون سازمانی و آموزشی از جمله مدیریت و برنامه از سوی دیگر، برخی پژوهشگران   

های تحکیم و تثبیت عدم توجه و اهتمام کادی نسبت به برنامههای تدریس، امکانات آموزشی، های آموزشی، روشبرنامه

نظر  از ن.  1384؛ و  منصورکیایی و سرمد، 1383نیا، ؛ محمدرلی1990، 4)دور یهی اندسواد را مورد توجه ررار داده

و نگرش منفی ها؛ عدم اعتماد به نفس های آموزشی با نیازهای وارعی آنعدم تناسب برنامه و دروهن 1990) 5گیونیمک

ن 1992) 6شود. السویهای آموزشی میسبب عدم شرکت ادراد در دوره نسبت به آموزش و پرورش و ترس از مودق نشدن

دالیل اصلی برای شرکت نوسوادان بهرگسال در نواحی روستایی تانهانیا را رسیدن به دانش کشاورزی دانسته که شغلی 

چنین بهبود مورعیت اجتماعی، ارتقاء سطح در آمد و آشنایی با مسائل بهداشتی ها همشد. آناصلی نوسوادان محسو  می

های آموزش غیررسمی بهرگساالن در نپال انجام داد و نتیجه گردت ن تحقیقی در باره برنامه1996) 7یرزرا مطرح کردند. می

رضایی و ایهدی  دادند. ردته ترجیح میشوندگان رویًا متون مرتبط با کارهای تو یدی را به مواد خواندنی پیشکه مصاحبه

اند و سوادی داشتهآموختگان، رجعت به بین در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که  تعداد رابل توجهی از سواد2012)

ترین علت طور رابل توجهی کم شده. نتایج پژوهش عوامل اجتماعی را به عنوان مهمها بهتوانایی خواندن و نوشتن در آن
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آگاهی از شرایط اجتماع اهمیت واالیی  ها نشان داد که آن نتایج تحقیق همچنین  آمدن این مسئله دانسته است. بوجود 

آموختگان ، سطح توسعه استان و غیره نیه از در عملکرد سواد آموزی دارد. عالوه بر شرایط اجتماعی ، سن و جنسیت سواد

که عوامل دردی بر بازماندگی  داد ن 1378کریمی و مطوف )ایج پژوهش نت سوادی است.دیگر داکتورهای مهم بازگشت به بی

عبارت دیگر خود بازماندگان از تحصیل نقش چندانی در تحصیل نکردنشان ه از تحصیل تأثیر بسیار کمی داشته است، ب

خانوادگی بر بازماندگی از شود. تأثیر متغیرهای مشکل به متغیرهای خانوادگی و ساختی مربوط می نداشته اند. بلکه عموماً

تحصیل پررنگتر است، بطوریکه بازماندگی از تحصیل با میانگین سواد اعضاء خانواده، نگرش وا دین به جنس درزندان، شغل 

ن نشان داد که تشویق و ردردانی از سوادآموزان و 1383) نتایج پژوهش امینی خوئیی معنی داری داشته است. پدر رابطه

های مؤثر در ایجاد انگیهه مطا عه پس از کالس دواری در آنها به وسیله اعضای خانواده از بهترین روشایجاد احساس امی

 در آنها بوده است.

 .دانسته استاز موانع عملی و روزمره باسواد شدن زنان  را باروری زنان و شمار درزندان و نگهداری آنانن 1378امانی )    

ربیل عدم مطابقت کتب با نیازهای سوادآموزان و برخورد نامناسب را از مهمترین  ن عواملی از1378مهنایی و ردیعی )

اند. در پژوهشی دیگر نامناسب بودن زمان برگهاری کالسها، تعداد روزهای زیاد عوامل ترك تحصیل سوادآموزان دانسته

م شرکت در کالسها ارزیابی شده است ترین دالیل عدداری و مراربت از درزندان از مهمتشکیل کالسها، مشغله کاری، خانه

 ن.1378)ثاتی، و تیموری، 

بی سوادان  و کم رغبتی آنان به  ، خانوادگی و سازمانیبین عوامل دردینتایج پژوهشی در استان ایالم نشان داد که    

ن. بر اساس نتایج پژوهش رخشان و 1384های سوادآموزی رابطه وجود دارد )موسسه جمال هدایت، شرکت در کالس

ن گروه ناپیگیر علت عدم ادامه تحصیل خود را کمبود ورت و م ا فت اعضاء خانواده می دانند. نتایج تحقیق 1383کروسی )

ارتصادی و کمبود در آمد، اجرا نشدن طرح در ، مشکالت خستگی ناشی از کار روزانهن نشان داده 1383نادری و کریمی )

عوامل  محل زندگی سوادآموزان به ترتیب بیشترین تأثیر را بر عدم مشارکت سوادآموزان در طرح تداوم آموزش داشته اند. 

سوادی شناخته ی موانع عملی و روزمره با سواد شدن و مؤثر در رجعت به بیاجتماعی، ارتصادی و درهنگی نیه در زمره

متأهل بودن، عدم رضایت و ی یا همسر، شاغل ، درزندان و نگهداری آنان تعدد ،باروری زنان ،دقر ما ی اند. از جملهشده

نگرش جامعه نسبت داری، بودن، مشکالت خانوادگی سوادآموزان، کوچ و مهاجرت، ازدواج دختران در حین تحصیل، خانه

امانی، ؛ 1385و توزیع جغرادیایی )پناهی و انوری، محل سکونت سواد بودن سایر اعضای خانواده ، ، بیسوادآموزی به سواد و

در پژوهشی که  ن.1384؛ صاحب زاده و اختیاری صادق، 1384؛ کارگر و سید مصطفایی، 1378مهنایی و ردیعی، ؛ 1378

های زیادی ه این نتیجه رسید که آموزش خود ههینهسوادی در اسپانیا انجام داد، بن در رابطه با رجعت به بی1995رامیرزد )

های آموزش ههینه "و نیاز به آموزش مجدد باشد، جامعه باید مجددا دارد حال اگر آموزش موثر و سازمان یادته نباشد

ن در پژوهشی که روی گروهی از بهرگساالن در استرا یا انجام داد، به این نتیجه رسید 2000کوی  چ ) زیادی را متقبل شود.

اند. این مسئله نشان دهنده مشکالتی در زمینه آموزش سوادی داشتهبیدرصد از سواد آموختگان بازگشت به  57که 

ن در پژوهشی که در چین 2000دونگ پینگ ) هان تواند مسبب این مشکل باشد. بهرگساالن است که عوامل متعددی می

انجام داد، به این نتیجه رسید که ایجاد تغییرات مثبت ارتصادی، اجتماعی، آموزشی، اجتماعی و درهنگی ب صوص در 

باشد و نداشتن سیاست آموزش منجر به بازگشت ادراد روستاها باعث ادهایش یادگیری و ماندگاری آن در ادراد بهرگسال می

سوادی تا ن انجام داده نتیجه گردت، بین بی2001در پژوهشی که گیرول ) باشد.سوادی و نیاز به آموزش مجدد میبه بی

سوادی کند. تحقیقات اخیر نشان داده که مسئله بیسوادی سطوح متفاوتی از توانایی ها وجود دارد. که آنها را متمایه میبا
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های اجتماعی، کشورهای در حال توسعه بیشتر است. روش زندگی و محیط محدود به جهان سوم نیست، اما دراوانی آن در

کند. سواد در بین طبقات اجتماعی، درهنگی، شغلی مردم در این جوامع، نیاز ادراد را به یادگیری مهارت سواد کم می

راه آموزش بهرگساالن  سوادی باید موانع مهمی که بر سرسوادی در طبقه پایین جامعه بیشتر است، برای ریشه کنی بیبی

ن نشان داد که نگرش ادراد نسبت به سوادآموزی، اعتماد به 1384نتایج پژوهش عسگری و رنبری ) است، برداشته شود.

نفس ادراد برای یادگیری، محل تشکیل کالس )دوری و نهدیکی به محل سکونتن، موادقت یا م ا فت خانواده، وضعیت 

های ه مورع، وضعیت تاهل، سن و وضعیت اشتغال ادراد در جذ  آنان به کالسارتصادی، انجام تبلیغات صحیح و ب

 ی،انگیهه های دردن نشان داد که 1384نجاتی و ابراهیمیان هادی کیاشری ) سوادآموزی مؤثر است.یادته های پژوهش

بر جذ  سوادآموزان های آموزشی مطلو  محتوای کتا و  مدیریت محلی ،آموزشیاران ،های خانوادگیانگیهه ،تبلیغات

ن عوامل درهنگی و ش صی سوادآموزان را به عنوان عوامل موثر در 1384صاحبی کوزه کنان و دتاحی اصل ) هستند.موثر

سوادآموزی و علل و عوامل بی اند.نتایج پژوهشی که به منظور بررسی وضعیت ضعف درسی ریاضیات نوسوادان دانسته

که بین محل سکونت، طبقه اجتماعی، سن، جنسیت، تاهل، تعداد اکی از این است انجام گردته ح سوادی در استان بوشهر

)رلی پور و وضعیت سواد رابطه مثبت وجود دارداعضای خانواده، شغل، علل محرومیت، سواد وا دین و دوت پدر و مادر با 

سوادآموزان از دیدگاه کارکنان  علل ادت تحصیلی براساس یادته های پژوهشی که به منظور بررسی و شناسایی ن.1384زارع، 

کاربرد وسایل و مواد کمک  ،سواد اعضای خانواده ،ارتصادی یتوضعصورت گردته است،  نهضت سوادآموزی استان اردبیل

شرکت سوادآموزان در و عدم  جنسیت )ادت تحصیلی مردان بیشتر از زنان استن ،روش تدریس آموزشیاران ،آموزشی

 ن.  1385اند )پناهی و انوری، بوده بر ادت تحصیلی سوادآموزانله عوامل مؤثر از جممحلی  یطرحهای یادگیر
ادراد در تمام طول  یای باشد که در آن کلیهساالن باید حرکت به سوی جامعهبهرگ هدف نهایی آموزشبا توجه به این که 

همانطور که   ن1374)جهان پناه،  عمر در حال یادگیری باشند و از آن برای زندگی بهتر و سعادتمندتر استفاده کنند

کند و از ترین عوامل بازسازی ملی و تحول درهنگی اعالم میمائوسته تونک رهبر چین، برنامه سوادآموزی را یکی از مهم

سرعت ها را ترك کرده و بههای سوادآموزی، کالسساالن پس از مدت کوتاهی شرکت در دورهسوی دیگر بسیاری از بهرگ

سوادی بیی رجعت به سوادی گرایش دارند و اینکه پدیدهبیکنند و به سمت رجعت به های خود را دراموش میآموخته

 ذا، با توجه . وزش و پرورش  جامعه دارد ارتصادی،اجتماعی،درهنگی، سیاسی و به ویژه نظام آمتأثیرات منفی  بر شرایط 

ای است و تحت ی پژوهشی ذکر شده، و با توجه به اینکه رجعت به بیسوادی موضوع پیچیدهی نظری و پیشینهبه زمینه

سوادی را از چهار بعد مورد مطا عه و باشد، این پژوهش علل احتما ی رجعت به بیتأثیر عوامل غیر متجانس گوناگون می

-1ررار خواهد داد تا میهان نقش احتما ی هر یک از ابعاد مورد نظر را تبیین نماید: عوامل مرتبط با سواد آموز:  بررسی

عوامل مرتبط با -2انگیهش پیشردت، اعتماد به نفس برای یادگیری، نگرش نسبت به سواد، سن و جنسیت سوادآموزان.

عوامل مرتبط با مدیریت -3جنسیت، سن و همهبانی با سوادآموزانآموزشیار: سطح تحصیالت، گذراندن دوره های کارآموزی، 

های تدریس و های آموزشی با نیازهای مطا عاتی سوادآموزان؛ روشریهی آموزشی: انطباق محتوای منابع و برنامهو برنامه

 ،سطح درآمددرهنگی:  -ارتصادی -عوامل اجتماعی-4های تحکیم سواد.ارزشیابی؛ کیفیت و میهان توجه نسبت به برنامه

مسائل وجود درد با سواد در خانواده، محل زندگی )شهر یا روستان، رومیت،  ،درزندان تعدادوضعیت اشتغال، وضعیت تأهل، 

 ی اصلی اینبنابراین، مسأ ه و کوچ و مهاجرت. سوادآموزی نسبت به سواد و خانوادهنگرش  های خاص زنان،و محدودیت

ی سوادآموزی و معادل آن در سطح سوادی در سوادآموختگان دورهاصلی رجعت به بی پژوهش عبارت است از اینکه: علل

 بینی رجعت به بیسوادی تا چه حد است؟کشور کدامند؟ میهان نقش احتما ی هر یک از عوامل دوق در پیش
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 روش

ست. و از نوع  1پژوهش توصیفی روش ستگی ا ست از کلیه جامعه آماری همب سطح کشور که طی عبارت ا سوادآموختگان در 

و  2با اسووتفاده از جدول کرجسووی . حجم نمونهاندهای سوووادآموزی یا معادل آن را گذراندهدوره 1390ا ی  1386های سووال

پس از حذف  که انت ا  گردیدنفر  500باشوود، ن، با توجه به اینکه حجم جامعه در حدود دو میلیون نفر می1970) 3مورگان

هایتاً داده ای مرحلهای چندگیری خوشوووهبرای انت ا  نمونه از روش نمونه. نفر مورد تحلیل ررار گردتند 486های پرت ن

های استان تهران و های انت ا  شده عبارت بودند از خراسان رضوی، آذربایجان غربی، همدان، شهرستاناستان استفاده شد.

 کرمانشاه. 

  ابزارهای پژوهش

ت بر اساس محتوای دروس دوره سوادآموزی و با استفاده از جدول مش صامقیاس پیشرفت تحصیلی محقق ساخته: 

درك  وساخته شده و هدف آن ارزشیابی و سنجش سطح سواد سوادآموختگان در زمینه مهارت خواندن و نوشتن و دهم 

دول مش صات جباشد. با توجه به استفاده از اصلی میمتون ساده دارسی و نیه انجام محاسبات ریاضی در حد چهار عمل 

 ی تعیین گردید. روایی محتوایی آزمون تأمین گردیده و پایایی آن نیه با روش دونیمه کردن آزمون در یک مطا عه مقدمات

وادان شناختی مرتبط با نوساین پرسشنامه متغیرهای جمعیت ب ش اولی نوسوادان: ساخته ویژهپرسشنامه محقق

شغل، تأهل، تعداد درزندان، وجود ادراد بش سواد،  ضعیت  ستان، و شهر یا رو سیت، محل زندگی ) سن، جن سواد در امل  ا 

وسوووادان و خانواده، رومیت، کوچ و مهاجرت و سووطح درآمد خانواده را در بر گردته اسووت. ب ش دوم به بررسووی نگرش ن

گهداری درزندان، نهای باروری، مؤ فهزنان نوسواد از ربیل  های خاصی ایشان نسبت به سواد، مسائل و محدودیتخانواده

ب ش سوووم  های درهنگی و اجتماعی آنان پرداخته وداری و سووایر محدودیتعدم موادقت شوووهر یا و ی، مسووئو یت خانه

د دانشووگاه و ز اسوواتینامه با نظرخواهی ادهد. روایی محتوایی پرسووشنیازهای مطا عاتی نوسوووادان را مورد ارزیابی ررار می

  ن.α   58/0کارشناسان سوادآموزی و پایایی آن پس از اجرای مقدماتی با روش آ فای کرونباخ تأیید گردید )

شرفت هرمنس  برای سوونجش انگیهش پیشووردت نوسوووادان از این مقیاس اسووتفاده : 4(HAMQ)مقیاس انگیزش پی

سبه سی روایی محتواشد. برای محا ساس آن را پژوهش ی روایی آزمون، هرمنس از برر ی انگیهش های ربلی در بارهکه ا

گرا محاسبه کرده است چنین او ضریب همبستگی هر سؤال را با ردتار پیشردتداد، استفاده کرد. همپیشردت تشکیل می

سؤاالت از دامنه ضرایب روایی  سودی در می 57/0تا  30/0ی که  شد. ا ستفاده از دو روش آ فای کرونباخ1379با و  ، با ا

یب  به ترت به نمود. در پژوهش طا ب 82/0و  84/0بازآزمایی، اعتبار آزمون را  حاسووو فای م به روش آ  پور اعتبار آزمون 

سبه گردید که برابر  شمی،  74/0کرونباخ محا سب و ها شامی ن ست )به نقل از زمینی، احت مقیاس اعتماد به   ن. 1386ا

                                                 
1. Descriptive Plan 
2. Krejcie, R. V. 
3. Morgan, D. W. 
4. Herman’s Achievement Motivation Questionnaire 
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ای غنی برای سوواخته شوود که دارای ده آیتم اسووت و تاری چهن 8619) 1این مقیاس توسووط روزنبرگ نفس روزنبرگ:

ن 1385. موسوووی و همکاران )اسووتگهارش نموده 81/0ن پایایی درونی برای این مقیاس را 1998تحقیقات دارد. روبرته )

صیف )بین آزمون روزنبرگ و آیهنکن برابر با  ستگی تن صله81/0ضریب همب ضریب بازآزمایی آن با دا رابر با ی دو هفته ب، 

 اند.گهارش نموده 88/0و ضریب همبستگی همسانی درونی آن با محاسبه از طریق آ فای کرونباخ را  92/0

 هایافته

سال  70ها دنینفر ن. بیشترین میهان سن آزمو 423نفر مرد و  63نفر بودند ) 486کنندگان در پژوهش دراوانی کل شرکت

ن است. تعداد 31/38ن بیش از گروه نمونه زنان )31/43گروه نمونه مردان )سال است. میانگین سنی  18و کمترین میهان 

ن 96جان غربی )ن، آذربای100ن کرمانشاه )98ها به ترتیب عبارتند از خراسان رضوی )کنندگان در هر یک از استانشرکت

نفر  284و  درصدن 5/41)ها ساکن شهر نفر از آزمودنی 202ن نفر. 95ن و همدان )97های استان تهران)نفر، شهرستان

 -نفر 351انگی )دار و مشاغل خاند. بیشترین دراوانی اشتغال مربوط به گروه زنان خانهدرصدن بوده 5/58ساکن روستا )

نفر  49درصدن،  1/89نفر متأهل ) 433وده است. درصدن ب 8/0 -نفر 4درصدن و کمترین دراوانی مربوط به بیکار ) 2/72

 130شترین دراوانی )های دارای دو درزند بیاند. آزمودنینفر نیه پاسخ نداده 4د و در این میان  درصدن بودن 1/10مجرد )

اند.  برای  بررسی و تجهیه و تحلیل سؤال درصدن را داشته 8/7 -نفر 38درصدن، و یک درزند کمترین دراوانی ) 7/26 -نفر

رمال بودن اسمیرنوف، ن -با استفاده از آزمون کو موگروفهای پژوهش  از تحلیل رگرسیون سود برده شد. به همین منظور 

دوربین واتسون  زمونبا استفاده از آهمچنین همگنی واریانس باری مانده  ن.p > 05/0)ها مورد بررسی ررار گردتتوزیع داده

ها به نیسوادی آزمودهای توصیفی نمونۀ مورد بررسی بر اساس میهان رجعت به بین شاخص1در جدول ) بررسی شد.

خواندن و  درصد بوده است. بیشترین پایداری در 12/64شده است. میهان پایداری سواد در حدود  تفکیک دروس ارائه

 کمترین پایداری در ریاضی بوده است. 

 سوادیهای توصیفی گروه نمونه براساس درصد رجعت به بی: شاخص 1جدول 

 شاخص

 متغیر

 

 میانگین

انحراف 

 استاندارد

 

 کجی

 

 کشیدگی

کمترین 

 درصد

بیشترین 

 درصد

 00/100 00/0 76/1 47/1 13/21 13/33 خواندن

 00/100 00/0 -18/0 69/0 34/20 23/41 ریاضی

 00/100 00/0 29/2 77/1 72/22 28/33 نوشتن

 00/100 00/0 77/1 36/1 92/17 88/35 جمع

 

ماری از روش آسوووادی رجعت به بیبینی در پیش  عوامل اصوولی در تحلیل اسووتنباطی سووؤال پژوهش به منظور بررسووی

شد ستفاده  سیون گام به گام ا صه2جدول ) .تحلیل رگر سیون گامن خال یم مقدار آر تنظ کند.گام را ارائه میبهی مدل رگر

 موده است. نها را توجیه آزمودنیسوادی رجعت به بیواریانس  267/0مدل نهایی، دهد که شده در گام هشتم نشان می

                                                 
1. Rosenberg  
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 سوادیگام به گام عوامل اصلی رجعت به بیی مدل رگرسیون خالصه  -2 جدول

در مدل هشتم  تنظیم شده Rمجذورکند. با توجه به اینکه رگرسیون را ارائه مین نتایج تحلیل واریانس مدل 3جدول )

رجعت بینی بوده و مجموع مجذورات خطای آن کمتر است، در نتیجه بیشترین توان پیش هان بیش از سایر مدل267/0)

 ترین مدل است. در نتیجه برای مدل هشتم خواهیم داشت:  را داشته و مناسبسوادی به بی

 F نP  ،567/15 = (312 ،8  >001/0،  267/0مجذور آر تنظیم شده   

 سوادیمدل گام به گام عوامل اصلی رجعت به بی تحلیل واریانس :  3 جدول

 مجموع مجذورات مدل
SS 

 

  درجه آزادی
df 

 میانگین

 MSمجذورات 

 
F 

 
P 

 رگرسیون 

 ماندهباری

 کل

382/1136 

952/2846 

334/3983 

8 

312 

320 

048/142 

125/9 

567/15 001/0 
 

 

 دهد. اند را ارائه میبینی که به ترتیب در مدل وارد شدهن اطالعات در مورد متغیرهای پیش4جدول )

 سوادیضرایب رگرسیون گام به گام عوامل اصلی رجعت به بی  -4 جدول

 

 مدل

  ضرایب استاندارد ضرایب استاندارد نشده

t 

 

P 
B خطای استاندارد β 

 

6 

 )ضریب ثابتن

موادقت خانواده با 

 سوادآموزی

 های آموزشیکیفیت برنامه

وجود ادراد باسواد در 

 خانواده

 تعداد درزندان

767/14 

390/0- 

522/0- 

644/0- 

495/0 

326/0 

544/0- 

080/0- 

644/1 

151/0 

135/0 

126/0 

123/0 

125/0 

152/0 

027/0 

 

132/0- 

188/0- 

289/0 

224/0 

134/0 

172/0- 

146/0- 

983/8 

584/2- 

876/3- 

120/5- 

006/4 

619/2 

576/3- 

918/2- 

001/0 

010/0 

001/0 

001/0 

001/0 

009/0 

001/0 

004/0 

 Rمجذور Rمجذور R مدل

 تنظیم شده

خطای 

 استاندارد

 تغییرات آماری

تغییر 

 Rمجذور

 Pتغییر F 1df 2dfتغییر

8 534/0 285/0 267/0 021/3 013/0 54/5 1 312 019/0 
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داری مسئو یت خانه

 )زنانن

 درآمد ماهیانه خانواده

 انگیهش پیشردت

 باروری )زنانن

313/0 133/0 118/0 354/2 019/0 

 

 و نتیجه گیری بحث

درصد بوده است. بیشترین میهان رجعت  36سوادی در حدود نشان داد که میهان بازگشت به بینتایج حاصله از پژوهش، 

ها، ا گوی خاصی یادته درصدن بوده است. 13/33و خواندن ) درصدن 28/33)درصدن، نوشتن  23/41به ترتیب در ریاضی )

تر هر یک از این به بررسی و تحلیل دریق اینکسوادی را به دست داد. ی رجعت به بیکنندهبینیاز عوامل مرتبط و پیش

او ین متغیر مرتبط با این حوزه، نگرش خانواده نسبت به سواد  عوامل اجتماعی اقتصادی فرهنگی. پردازیم.عوامل می

ی کنندهبینیترین متغیرهای پیشو موادقت آنها با سوادآموزی است که بر اساس نتایج حاصله از تحقیق، یکی از اصلی

توان گفت با توجه به اینکه ب ش اصلی سوادآموزان در ایران، زنان در تبیین این یادته میسوادی بوده است. به بیرجعت 

بازمانده از تحصیلی هستند که به د یل مناسبات خانوادگی مردساالرانه سنتی، به ویژه در ارشار درودست جامعه، امکان 

مسر خویش را ندارند،  ذا نگرش منفی مرد خانواده )پدر یا همسرن گیری و عمل مستقل بدون موادقت پدر یا هتصمیم

ترین موانع سوادآموزی و تکمیل سواد تبدیل نموده نسبت به سواد و م ا فت وی با سوادآموزی را به عنوان یکی از مهم

سوادی داشته بی دیگر متغیر اجتماعی است که نقش معکوس پر رنگی در رجعت به وجود ادراد باسواد در خانواده،است. 

های انگیهشی و زمینه مثبت در خانواده شده رسد حضور بستگان با سواد، موجب ایجاد یک جووّ است. در وارع، به نظر می

کند و در نتیجه به عنوان یک عامل نیرومند در ممانعت از رجعت ی آن را دراهم میو کشش به سمت سوادآموزی و ادامه

-بینیداری زنان، از دیگر عوامل معنادار پیشتغیرهای تعدّد درزندان، باروری و مسئو یت خانهم کند.سوادی عمل میبه بی

 سوادی هستند.ی رجعت به بیکننده

گردند تا ب ش اعظم اورات زنان نوسواد، به انجام این امور سپری گردد، به ویژه اگر همراه با طبع، این عوامل موجب می     

های دیگر در خانواده، نقشی ایفا کنند، طبیعی است خستگی حاصل تأمین معاش خانواده و مسئو یتها، در با این مسئو یت

آخرین  گذارد.های تکمیل و تحکیم سواد باری نمیاز کار و دشار زندگی، انگیهه و رمقی برای شرکت طوالنی مدت در برنامه

سوادی است، وضعیت ارتصادی و درآمد خانواده است. های رجعت به بیبینی کنندهمتغیر اجتماعی ارتصادی که از پیش

توان تبیین نمود که دقر اند. این یادته را اینگونه میهای با درآمد کمتر بودهسوادی بیشتر از خانوادهکنندگان به بیرجعت

ان کادی برای تحصیل گردد درد به د یل نیاز به کار بیشتر برای تأمین نیازهای زیستی او یه، زمارتصادی، اوالً، موجب می

تواند تأثیری در تغییر ی مقدماتی به این باور نرسیده است که سواد میو تکمیل سواد نداشته؛ ثانیاً، با شرکت در دوره

ی ی درهنگی الزم جهت ایجاد نگرش مثبت و انگیههزندگی دالکت بار او ایفا نماید؛ و ثا ثاً، بودن در وضعیت اضطرار، زمینه
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این متغیر، عواملی از ربیل امکانات دیهیکی کالس و های آموزشی. کیفیت برنامهدراهم ننموده است.   سوادآموزی را

ها و سایر منابع های درسی برای سوادآموزان، کاربردی بودن مطا ب درسی، دراهم بودن کتا مدرسه، رابل دهم بودن کتا 

گیرد. معلم در کالس و سایر امکانات مرتبط به این حوزه را در برمیآموزشی، استفاده بهینه از زمان آموزشی، حضور به مورع 

 داشته و یکی از عوامل اصلی رجعت بوده است. سوادی نقش پررنگینقص و کمبود در این زمینه، در رجعت به بی

گساالن محتوا و گیرد تاثیر زیادی در یادگیری ادراد دارد. بهرمحتوایی که در آموزش بهرگساالن مورد استفاده ررار می

پذیرند و از یادگیری مطا بی که به نحوی موجب نارضووایتی آنان شووود مطا بی را که خوشووایند و رانع کننده باشوود می

شکل موثرتری خودداری می شند، یادگیری  شته با ساالن در جریان آموختن نقش دعا ی دا کنند. از طردی، چنانچه بهرگ

ست کپیدا می ستلهم آن ا ستفاه از روشکند. این امر م س نرانیه در تدریس ا طوالنی مدت و  هایهای غیر دعال )مثل 

شود شته یکی .حفظ کردنن ترك  ساالن ررار  در گذ شی بهرگ شردت آموز سر راه یادگیری و پی از موانعی که معموال بر 

شت شورها به این بود. غیررابل انعطاف بودن زمان برنامه دروس دا سرعت و توجه کرده نکته و ی اکنون در اغلب ک اند که 

یادگیری یکی از اصووول اسوواسووی  رابل انعطاف بودن زمان .بهرگسوواالن باشوود یادگیری باید در حد توانایی و امکانات زمان

 رغم مسؤو یتها و مشاغل م تلفی که ها باید بتوانند بهکنندگان در کالسزیرا شرکت ،آموزش بهرگساالن است هایبرنامه

  .نمایند استفاده دراهم آمده به سهو ت و آزادانه، هو ت و آزادانه از درصتی کهدارند به س

سوادی نقش داشته، پایین بودن سطح انگیهش پیشردت ترین عامل دردی که در رجعت به بیمهمانگیزش پیشرفت. 

سوادی باید از رجعت به بی دهد که برای ممانعتسوادی بوده است. این یادته نشان میسوادآموختگان رجعت کننده به بی

سوادان این رسد هنوز در بیبه نظر می ی سوادآموزان را به کار گردت.راهکارهای مناسب در راستای حفظ و ارتقای انگیهه

سوادی چه نقیصه بهرگی است و تا چه میهان در عدم در پیشردت جامعه تاثیر دارد و باعث باور بوجود نیامده است که بی

های ربلی های حاصل از این پژوهش با ب شی از نتایج پژوهشیادته .ه برای خود و خانواده آنها خواهد شدمشکالت عدید

در خارج از  ن1996یرز )می و ن1992ن، السوی )1990گیونی )ن، مک1986ن، اصالنیان و بریکل )1984از جمله بورگس )

ن، مهنایی و 1383) ن، امینی خوئی2012رضایی ) از جمله ایهدی و های صورت گردته در داخل کشورکشور و پژوهش

ن نادری 1384ن، کارگر و سید مصطفایی )1384پور و احمدی )ن، اسکندری1383ن، معینی کیا و ررداش انه )1378ردیعی )

ن، عسگری و 1383های خیرخواه )های پژوهشن همسو بوده و با یادته1388ن امیرحسینی و دقیهی )1383و کریمی )

رسد علت اصلی این ن همسو نیست. به نظر می1384رضایی و نقدی ) ن،1383) رخشان و کروسی، ن1384رنبری )

براساس نتایج  های پیشین باشد. سوادی در پژوهشناهم وانی به د یل نگاه منفک و بررسی مجهای متغیرهای مرتبط با بی

ای چند وجهی است ی مقدماتی پدیدهسوادآموختگان دورهسوادی در تحقیق می توان به این نتیجه رسید که رجعت به بی

گیرد. به ویژه نقش خانواده در این زمینه بسیار پر رنگ بوده که در تعامل ترین وجه آن عوامل اجتماعی را در بر میکه مهم

ر وجوه مؤثر در رجعت کنند. سایهای مضاعف زنان تأثیر بسهایی در این زمینه ایفا میبا عامل ارتصادی و موانع و محرومیت

 های آموزشی و انگیهش پیشردت نوسوادان بوده است. سوادی شامل کیفیت برنامهبه بی
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های توجیهی برای برگهاری کالس -1زیر ارائه می گردد. پیشتتنهادهای کاربردیدر راستتتای یافته های پژوهش 

یادته های پژوهش یکی از عواملی که در  سوووادآموزان و خانواده آنها پیش از شووروع آموزش محتوای درسووی: بر اسوواس

هایی که ها در خانوادهکند م ا فت خانواده با تحصیل سوادآموز است. این م ا فترجعت به بیسوادی نقش مؤثری ایفا می

شتر می ست بی سواد آنها کمتر ا شان میتعداد ادراد با سواددار کردن بیشود. این ن ستی عالوه بر دهد که برای  سوادان بای

ضایت خانواده سواد در دنیای خود آنها، موادقت و ر ضرورت  شوهران را جلب نمود. آنها باید به  های آنان به ویژه پدران و 

های انجام سوووادی و به هدر ردتن تالشامروز پی برده و به آن اعتقاد پیدا کنند، در غیر این صووورت احتمال رجعت به بی

شتر  -2یابد. گردته ادهایش می سواد در خانوادهسازی در زمینهبه امر درهنگتوجه بی ستفاده از ی اهمیت و نقش  ها با ا

های اهتمام به ارتقای کیفیت برنامه -3ها.ی ملی، مسوواجد وسووایر رسووانهامکانات و وسووایل ارتباط جمعی از جمله رسووانه

های تدریس دعال و ده از روشچنین اسوووتفاها با نیازهای سووووادآموزان و همآموزشوووی و تطبیق بیشوووتر محتوای برنامه

رجعت به بیسوووادی در متأهلین و وا دینی که تعداد درزندشووان زیاد اسووت بیشووتر اسووت. بنابراین توجه به  -4کارآمد.

های تحکیم سواد در این رشر بایستی با درت بیشتری انجام شود. همچنین برنامه درسی برای این ادراد بهتر است برنامه

شکل متفاوتی تنظی شود بهبه  شد.م  سازگار با سایر امور و وظایف این ادراد  سن نیاز به بی 5طوری که با ورت و  سوادان م

ریهی آموزشوی ویژه خود دارند. چرا که نیازهای آنان متفاوت از سوایر سووادآموزان اسوت. همچنین سوبک، روش و برنامه

های ما ی و اسووتفاده از تشووویق -6ه باشوود. سوورعت یادگیری این ادراد بایسووتی در روش تدریس آموزشوویاران مورد توج

مند و های ارتصادی برای سوادآموزانی که از سطح درآمد پایینی برخوردارند. ابهارهای تشویقی بایستی به شکل نظامکمک

 -7دهد به کار گردته شوووند.اش انجام میبر اسوواس میهان تالش و دعا یتی که درد برای ادهایش یادگیری خود و خانواده

های نوین آموزی برای آموزشووویاران و معلمین به منظور یادگیری و تمرین روشادهایی و مهارتهای دانشرگهاری کارگاهب

شیابی.  سوادآموزان  -8آموزش و ارز ستاها و مناطق دور ادتاده به ترغیب  سوادان در مدارس، رو شتر با شویق هر چه بی ت

سواد.خانواده شان به تکمیل و تحکیم  سی راهکارهای عملی  توجه -9های صیل و برر شتر به نیازهای زنان بازمانده از تح بی

 ی شهرها.ی کاهش باروری و تنظیم خانواده در روستاها و مناطق حاشیهدر زمینه

 منابع 

مقایسوه تاثیر یادگیری مشوارکتی با یادگیری سونتی بر پیشوردت ن. 1384شوهرام و احمدی، انوشویروان ) پور،اسوکندری

مهارتهای اجتماعی و خودکارآمدی سوووادآموزان پایه های تکمیلی و پایانی نهضووت سوووادآموزی اسووتان تحصوویلی 

 تهران: ددتر برنامه ریهی و مشارکتهای بین ب شی سازمان نهضت سوادآموزی.  .زنجان

ای جمعیت مودقیت در سوووادآموزی بهرگسوواالن، در ایران: بعداز انقال  اسووالمی )برخی جنبه هن. 1378)امانی، مهدی 

 .36 -21 ،)14) 1378پاییه و زمستان  ،مجله نامه علوم اجتماعی ن.شناختی

http://www.noormags.com/View/Magazine/MagazineByChar.aspx?Intro=97
http://www.noormags.com/View/Magazine/MagazineByChar.aspx?Intro=97
http://www.noormags.com/View/Magazine/ViewArticles.aspx?NumberId=0
http://www.noormags.com/View/Magazine/ViewArticles.aspx?NumberId=0
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مقایسووه مکان های تشووکیل کالس سوووادآموزی بر جذ  و نگهداری ن. 1388امیرحسووینی، خسوورو و دقیهی، علیرضووا )

سال ستان مرکهی در نیمه اول  سازمان . 1387 سوادآموزان ا شی  شارکتهای بین ب  تهران: ددتر برنامه ریهی و م

   نهضت سوادآموزی. 

های مؤثر در ایجاد انگیهه مطا عه پس از کالس درس در سووووادآموزان دوره بررسوووی روشن. 1383) ناصووور امینی خوئی،

  تهران: ددتر برنامه ریهی و مشارکتهای بین ب شی سازمان نهضت سوادآموزی.   .مقدماتی استان بوشهر

وزارت ن. سال در برنامه پنجم توسعه 49ا ی  10برنامه پنج سا ه سوادآموزی جمهوری اسالمی ایران )باسوادی گروه سنی 

 .1389آموزش و پرورش، سازمان نهضت سوادآموزی. اسفند ماه 

بررسی علل ادت تحصیلی سوادآموزان از دیدگاه کارکنان نهضت سوادآموزی استان ن. 1385پناهی، رضا و انوری، صدور )

    تهران: ددتر برنامه ریهی و مشارکتهای بین ب شی سازمان نهضت سوادآموزی.  .اردبیل

ستان  در کالس 1378ثاتی، محمد عنایت و تیموری، نجیب ) ستان گل سوادان باریمانده ا ضور بی  سی دالیل عدم ح ن. برر

      تهران: ددتر برنامه ریهی و مشارکتهای بین ب شی سازمان نهضت سوادآموزی.  های سوادآموزی. 

مدین. 1383خیرخواه، آرش ) مان و  یل معل ما عدم ت مل مؤثر در  کاری در بررسوووی عوا هت  هم تدایی ج مدارس اب ران 

ستان رهوین سوادآموزی ا ضت  ضت . دعا یتهای نه سازمان نه شی  شارکتهای بین ب  تهران: ددتر برنامه ریهی و م

     سوادآموزی.  

سعید. و اکبریرجایی ضا.)پور،  ضت 1386عمروآبادی، احمدر ستایی نه شهری و رو سوادان  سی نیازهای مطا عاتی نو ن. برر

 .80 -65ن، 24، )14دانش و ردتار، زی. سوادآمو

سوووادی ارزیابی میهان مودقیت تداوم آموزش در جلوگیری از رجعت به بی ن.1383) رخشووان، دریدون و کروسووی، میرتقی

   تهران: ددتر برنامه ریهی و مشارکتهای بین ب شی سازمان نهضت سوادآموزی. . استان آذربایجان شرریدراگیران 

آموزشیاران در کاهش مشکالت  یبررسی میهان اثرب شی اردام پژوهن. 1387ابراهیمیان کیاشری، علی )رضاخانی، زهرا و 

  تهران: ددتر برنامه ریهی و مشارکتهای بین ب شی سازمان نهضت سوادآموزی. . یادگیری م اطبان -یاددهی

صغر ) سی عوامل و امکانات مؤثر در تسرین. 1384رضایی، میترا و نقدی، علی ا ستان کرمانشاه برر شه کنی بیسوادی ا ع ری

تهران: ددتر برنامه ریهی و . ن2و1)جلد  83-84مرتبط با نهضوووت سووووادآموزی در سوووال  از دیدگاه گروههای 

  مشارکتهای بین ب شی سازمان نهضت سوادآموزی. 

ن. بررسوووی عوامل ادت آموزشوووی سووووادآموزان دوره مقدماتی نهضوووت 1376ردعتی نیا، رضوووا و ررایی مقدم، امان ا). )

   تهران: ددتر برنامه ریهی و مشارکتهای بین ب شی سازمان نهضت سوادآموزی.  سوادآموزی شهرستان ساوه. 

شمی، تورج. ) سید داوود و ها سب،  سینی ن سهیال؛ ح شی آموزش راهبردهای برنامهن. اث1386زمینی،  صبیرب   -ریهی ع

-59، 3،شناختیی پژوهش در سالمت رواننامهدصلآموزان. کالمی بر انگیهش پیشردت و انگیهش تحصیلی دانش

51. 
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صادق، مهرداد ) شه کنی بین. 1384صاحب زاده، بهروز و اختیاری  سی راه های ری ستان برر ستای ا صد رو سوادی در یک

   تهران: ددتر برنامه ریهی و مشارکتهای بین ب شی سازمان نهضت سوادآموزی. ان. سیستان و بلوچست

نامه پایان  .سووازی برنامه سوووادآموزی با نیازها و شوورایط سوووادآموزانهای متناسووببررسووی راهن. 1370علی)عابدی،  طف

 شناسی و علوم تربیتی. ریهی آموزشی دانشگاه اصفهان، دانشکده روانکارشناسی ارشد رشته برنامه

سال بازمانده از تحصیل در استان  40بررسی عوامل موثر در جذ  ادراد زیر ن. 1384عسگری، اردشیر و رنبری، سیروس )

    تهران: ددتر برنامه ریهی و مشارکتهای بین ب شی سازمان نهضت سوادآموزی.  .همدان

دصوولنامۀ پیام  دآموزی و جلوگیری از بازگشووت به بیسوووادی.طرحی برای حفظ تداوم سوووان. 1371). هدتاحی، رحمت ا لّ

  . 1کتاب انه. 

سال و عوامل مؤثر بر  40بررسی علل بازماندگی از تحصیل در میان ادراد زیر ن. 1384کارگر، نادر و سید مصطفایی، علی )

تهران: ددتر برنامه ریهی و مشوووارکتهای بین ب شوووی سوووازمان نهضوووت . جذ  آنان در اسوووتان آذربایجان غربی

 سوادآموزی. 

یا، جواد ) مد رلی ن ماتی ن 1383مح قد عد از کالس در سووووادآموزان دورا م عه ب طا  جاد انگیهه م های ای بررسوووی راه 

 ددتر برنامه ریهی و مشارکتهای بین ب شی سازمان نهضت سوادآموزی.   .تهران .شهرستانهای استان

ارزیابی اثرب شووی برنامه آموزشووی مشووترك سووازمان نهضووت ن.  1384مرکه مطا عات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر )

ها مان جنگل گانن سووووادآموزی و سووواز ند یان )آموزش ده گاه مجر ید مه ریهی و . و مراتع از د نا تهران: ددتر بر

        مشارکتهای بین ب شی سازمان نهضت سوادآموزی.

ن. بررسوووی میهان کارآیی راهنمایان تعلیماتی در ارتقاء کیفیت آموزشوووی کالسوووهای نهضوووت 1383معتمدی، عبدا) )

تهران: ددتر برنامه ریهی و مشوارکتهای بین ب شوی سوازمان نهضوت . سووادآموزی اسوتان چهار محال و ب تیاری

   سوادآموزی. 

سین ) معینی کیا، سید ح ش انه،  س1383مهدی و رردا صین. برر ستان اردبیل در درس ی علل ادت تح سوادآموزان ا لی 

     تهران: ددتر برنامه ریهی و مشارکتهای بین ب شی سازمان نهضت سوادآموزی.   .امالء

سال ن باریمانده استان ایالم   40سوادان )زیر بررسی علل کم رغبتی بین. 1384موسسه درهنگی و هنری جمال هدایت )

تهران: ددتر برنامه ریهی و مشووارکتهای بین ب شووی سووازمان نهضووت  .دآموزیکالسووهای سوووابه شوورکت در 

      سوادآموزی.  

سرمد، غالمعلی ) سان و  سا صورکیایی،  شیاران پس از اجرای طرح 1384من ضعیت دوره های کارآموزی آموز سی و ن. برر

 تهران: ددتر برنامه ریهی و مشارکتهای بین ب شی سازمان نهضت سوادآموزی. تجمیع. 

سم و ردیعی، سید محمد را صیب ا) ) مهنائی،  ساالن   ن.1378سید ن سوادآموزان پنجم بهرگ صیل  سی علل ترك تح برر

   دآموزی.  تهران: ددتر برنامه ریهی و مشارکتهای بین ب شی سازمان نهضت سواد. استان کهگیلویه و بویراحم



درسوادآموختگان دوره سوادآموزیسوادی رجعت به بی بینی کنندهعوامل پیش  

نامه دکتری پایان .ن2و1بررسووی نیازها و عالئق مطا عاتی نوسوووادان )جلد ن.1377میرحسووینی، زهره و دوسووتدار، یحیی )

سالمی. ددتر برنامه ریهی و  شگاه آزاد ا سانی، واحد علوم و تحقیقات دان شکده علوم ان سانی، دان کتابداری و اطالع ر

 مشارکتهای بین ب شی سازمان نهضت سوادآموزی.  

سن )علی نادر و کریمی، نادری، سوادی رزیابی میهان مودقیت طرح تداوم آموزش در جلوگیری از رجعت به ن. ا1383ح بی

     تهران: ددتر برنامه ریهی و مشارکتهای بین ب شی سازمان نهضت سوادآموزی.  .دراگیران استان کرمانشاه

Aslanian, C.B., Brickell, H.M. (1980). Americans in transition: Life changes as reasons for 

adult Learning. New York: College Entrance Examination Board. 

Burgess, R.G. (1984). In the Field: An Introduction to Field Research. London: Unwin 

Hyman. 

Forlizzi,  L.(1990)  An Assessment of the Educational Need and Interests of Older Low- 

Literate Adults. Adult Literacy and Basic Education, V. 14, 3. P: 204. 

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. 

Educational Psychological Measurement, 40, 670-610. 

Lasway, Rest, B.P. (1992). Barriers to participation of New Literate Adults in the- Literacy 

Proframme in Tanzania. Tornto: University of Toronto. P: 346. 
Mc Givney. U. (1990) Access to Education for Non- Participant Adykts Leicaster NIACE. 

Meyers. Cliffard. T . (1996) A Vehicle for Development: Theory and practice in case Studies 

in Nepal. Massachusetts: University of Massachusetts. 
Rezaii, A., & Izadi, S. (2012). The Social Causes of Illiteracy in Iran. Procedia, Social and 

Behavioral Sciences, 46, 5631–5634. 

Roberts, J. A. (1998). Compulsive buying among college students: An investigation of its 

antecedents, consequences, and implications for public policy. Journal of Consumer 

Affairs, 32, 2. 

Rosenberg, Morris. (1986). Conceiving the Self. Krieger: Maabar, FL, from 

http://www.bsos.umd.edu/socy/rosenberg.htm. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/46/supp/C
http://www.bsos.umd.edu/socy/rosenberg.htm


 دوفصلنامه جامعه شناسی آموزش و پرورش

78 
 

 

Predictive factors Returning to Illiteracy in Education Graduates of Literacy 

Course 
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Abstract 

 

The purpose of this study was to investigate the predictive factors of returning to illiteracy 

in education graduates of literacy course. The population of the study included all illiteracy 

graduates in the country. Using multi-level cluster sampling, 486 participants were chosen 

and studied.  The instruments of the study included self- researcher's scale of educational 

achievement, special self- researcher's questionnaire of novice literates, Herman's 

Achievement Motivation Scale Questionnaire (HAMQ), and Rosenberg self-confidence 

scale.  To analyze the data, regression analysis was used. The results indicated that 

variables of family agreement with literacy, educational programs' quality, the presence of 

educated individuals in the family, family's monthly income and achievement motivation 

negatively; and number of children, women's responsibility of housekeeping and fertility 

positively predicted the main factors of returning to illiteracy in education graduates of 

literacy course and its equivalent (R-squared adjusted=. /267, pp. /001, F=15/567). The 

results of the study indicated that Social – economic and cultural factors have the most 

important role in the rate of novice literates' return to illiteracy and factors related to the 

quality of educational programs and motivation have been subsequent predictors of return 

to illiteracy.  
Keyword:  Returning to Illiteracy, Literacy, Novice Literates, socio-economic and cultural 

factors, motivation, and self-confidence. 
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