
 

 

 

 سوادآموختگان دوره سوادآموزی سوادی دررجعت به بی بینی کنندهعوامل پیش 
 *1رسول کرد نوقابی

 2شهریار مرادی 
 3بیرانوند آرزو دلفان

 چکیده
 . بود ی سوادآموزیسوادی در سواد آموختگان دورهرجعت به بیبینی کننده پیشبررسی عوامل هدف از انجام این پژوهش : هدف

-ای چندهگیری خوشونهبا استفاده  از روش نمسواد آموختگان در سطح کشور بود.  تمامیشامل آماری پژوهش  جامعه روش شناسی:

یلی پیشرفت تحص شده و موردمطالعه قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاسنفر )سواد آموخته( انتخاب 486ای با تعداد نمونهای ، مرحله
 (1986)نفس روزنبرگمادبهو مقیاس اعت (1970)مقیاس انگیزش پیشرفت هرمنس ی نوسوادان، محقق ساخته، پرسشنامه محقق ساخته ویژه

 شد. اده استف spss21با استفاده از نرم افزار تحلیل رگرسیون ها از دادهمنظور تحلیل به. بودند

ه واده، درآمد ماهیاناد در خانفراد باسواهای آموزشی، وجود موافقت خانواده با سوادآموزی، کیفیت برنامهنتایج نشان داد متغیرهای  یافته ها:

بینی یشعوامل اصلی پصورت مثبت داری و باروری زنان بههمسئولیت خانصورت منفی؛ و تعداد فرزندان، خانواده و انگیزش پیشرفت به
،   > 001/0P،  267/0شده =  )مجذور آر تنظیم اندبوده سوادی در سواد آموختگان دوره سوادآموزی و معادل آنی رجعت به بیکننده
567/15 = F .) 

باکیفیت  وامل مرتبطسوادی نوسوادان داشته و عدر میزان رجعت به بیعوامل اجتماعی اقتصادی فرهنگی، بیشترین نقش را  نتیجه گیری:

  .اندسوادی بودههای بعدی رجعت به بیبینی کنندههای آموزشی و انگیزش پیشرفت، پیشبرنامه

 سوادی، سوادآموزی، نوسوادرجعت به بی :واژه های کلیدی

 

  

                                                 
  (.Email: rkordnoghabi@gmail.com) (لئونویسنده مس) ، تهران، ایران.سینا یدانشگاه بوعل ،یدانشکده اقتصاد و علوم اجتماع ،یگروه روانشناس اریدانش -1

  2- دکتری روانشناسی تربیتی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، تهران، ایران.
  3 -کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، تهران، ایران.
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 مقدمه
وپرورش است که در مقابله با آفات طورکلی این آموزشای برخوردار است. بهویژهشک از اهمیت ای بیتعلیم و تربیت در هر جامعه

براین اساس  (. 1990، گالور و برونینگدهد )سوادی، اسارت فکری یا بیماری وابستگی فرهنگی به انسان مصونیت می، بیجهل
که نقش آموزش و  سوادی استجهان سوم مسئله بیهای ها مخصوصاً کشورمعضالت بشری در دنیای امروز در تمامی کشوریکی از 

-( نشان می1990) 1تروفیلهای هازن و که گزارشطوریبه سازد. سوادی را آشکار میپرورش و نهضت سواد آموزی در مبارزه با بی

 21زندگی در قرن های الزم جهت دهد که گروه وسیعی از جمعیت جهان به دلیل عدم دانش و آگاهی و سطح آموزش پایین، توانایی
که به نحوی در مسائل  که جامعه امروزی با آن  روبه رو است مسأله رجعت به بیسوادی است مسایلییکی از  اینرو ازرا ندارند. 

است که در آن فرد نوسواد دانش مقدماتی خواندن و  ایپدیده رجعت به بیسوادی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی اثر منفی دارد.
کند. به  می سوادی( رجعتاست، ولی به علت عدم تحکیم و تثبیت سواد به شرایط پیش از فراگیری سواد )بینوشتن را حاصل کرده 

 (.1386 ادی یعنی از دست دادن توانایی خواندن و نوشتن)تاج آبادی،عبارتی بازگشت به بیسو
رفتن امکانات مالی و نیروی انسانی، موجب ایجاد و گسترش دیدگاهی منفی پیرامون از دست عالوه برسوادی، خطر رجعت به بی

عالیت و نتایج آن اعتقادی ندارند و هنگام سوادانی که به این فشود برای بیای میبهانه و  اهمیت سواد و سوادآموزی در جامعه شده
و از طرفی در برخی جوامع، ارزش سواد و آموزش ناشناخته مانده  شوندر مزایای سواد در زندگی میبحث بر سر لزوم سوادآموزی منک

ند. از همین رو، ککوششی عبث جلوه می -سالیسالی و کهنویژه در دوران میانبه -و کوشش برای سوادآموزی و آموزش بزرگساالن
ی زمینههای انجام شده در پژوهش (.1371)فتاحی، تواند موجب تقویت و تعمیم چنین برداشت غلطی شود سوادی میبازگشت به بی

را  شناختی آنها های فردی و روانها، سن، و سایر ویژگیاز قبیل نیازها، انگیزهنقش  عواملی  سوادی، مؤثر بر رجعت به بی واملع
؛ رجایی پور و اکبری 1377؛  میرحسینی و دوستدار، 1370؛ عابدی، 1986، 3؛ اصالنیان و بریکل1984، 2)بورگس کنندبیان می

ترین مسائلی که همواره باید در یک نظام آموزشی مورد بررسی به عنوان یکی از مهم را  منابع انسانی برخی (. 1386عمروآبادی، 
ها، انگیزش و سایر عوامل مرتبط به منابع انسانی )آموزشیاران، معلمان، راهنمایان ها، تواناییو ویژگی اندداده مورد توجه قرارقرار گیرد 

؛ رضاخانی 1376مقدم، نیا و قرایی)رفعتی اندنیز بررسی کردهسوادی ارتباط دارند تعلیماتی، مدیران( را که با سوادآموزی و رجعت به بی
 .(1387و ابراهیمیان کیاشری، 

های ، کیفیت و محتوای برنامهریزیمسائل درون سازمانی و آموزشی از جمله مدیریت و برنامه از سوی دیگر، برخی پژوهشگران  
های تحکیم و تثبیت سواد را مورد توجه قرار های تدریس، امکانات آموزشی، عدم توجه و اهتمام کافی نسبت به برنامهآموزشی، روش

ها؛ عدم اعتماد به های آموزشی با نیازهای واقعی آنعدم تناسب برنامه و دروه( 1990) 5گیونینظر مکاز (.  1990، 4)فورلیزی .اندداده
شود. های آموزشی میسبب عدم شرکت افراد در دوره نفس و نگرش منفی نسبت به آموزش و پرورش و ترس از موفق نشدن

سوادان بزرگسال در نواحی روستایی تانزانیا را رسیدن به دانش کشاورزی دانسته که ( دالیل اصلی برای شرکت نو1992) 6السوی
چنین بهبود موقعیت اجتماعی، ارتقاء سطح در آمد و آشنایی با مسائل بهداشتی را ها همشد. آنشغلی اصلی نوسوادان محسوب می

ی بزرگساالن در نپال انجام داد و نتیجه گرفت که های آموزش غیررسم( تحقیقی در باره برنامه1996) 7یرزمطرح کردند. می
 نتایج پژوهش امینی خوئی.  دادند. شوندگان قویاً متون مرتبط با کارهای تولیدی را به مواد خواندنی پیشرفته ترجیح میمصاحبه

ای خانواده از بهترین روش( نشان داد که تشویق و قدردانی از سوادآموزان و ایجاد احساس امیدواری در آنها به وسیله اعض1383)

                                                 
1 Hazen and Trefil 
2. Burgess 
3. Aslanian and Brickell 
4. Forlizzi.  
5. McGivney 
6. Lasway 
7. Meyers 
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از  را باروری زنان و شمار فرزندان و نگهداری آنان( 1378امانی )های مؤثر در ایجاد انگیزه مطالعه پس از کالس در آنها بوده است. 
نیازهای ( عواملی از قبیل عدم مطابقت کتب با 1378مهنایی و رفیعی ) .دانسته استموانع عملی و روزمره باسواد شدن زنان 

اند. در پژوهشی دیگر نامناسب بودن زمان سوادآموزان و برخورد نامناسب را از مهمترین عوامل ترك تحصیل سوادآموزان دانسته
ترین دالیل عدم شرکت در داری و مراقبت از فرزندان از مهمبرگزاری کالسها، تعداد روزهای زیاد تشکیل کالسها، مشغله کاری، خانه

 (. 1378شده است )ثاتی، و تیموری،  کالسها ارزیابی
بی سوادان  و کم رغبتی آنان به شرکت در  ، خانوادگی و سازمانیبین عوامل فردینتایج پژوهشی در استان ایالم نشان داد که 

( گروه 1383(. بر اساس نتایج پژوهش رخشان و کروسی )1384های سوادآموزی رابطه وجود دارد )موسسه جمال هدایت، کالس
( نشان 1383ناپیگیر علت عدم ادامه تحصیل خود را کمبود وقت و مخالفت اعضاء خانواده می دانند. نتایج تحقیق نادری و کریمی )

اقتصادی و کمبود در آمد، اجرا نشدن طرح در محل زندگی سوادآموزان به ترتیب بیشترین ، مشکالت خستگی ناشی از کار روزانهداده 
ی موانع عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز در زمره تأثیر را بر عدم مشارکت سوادآموزان در طرح تداوم آموزش داشته اند. 

فرزندان و نگهداری  تعدد ،باروری زنان ،فقر مالی اند. از جملهشدهسوادی شناخته عملی و روزمره با سواد شدن و مؤثر در رجعت به بی
متأهل بودن، عدم رضایت ولی یا همسر، شاغل بودن، مشکالت خانوادگی سوادآموزان، کوچ و مهاجرت، ازدواج دختران در حین ، آنان

و توزیع جغرافیایی محل سکونت سواد بودن سایر اعضای خانواده ، ، بیسوادآموزی نگرش جامعه نسبت به سواد وداری، تحصیل، خانه
در پژوهشی که روی گروهی از بزرگساالن در  (1986) روزنبرگ  (.1378مهنایی و رفیعی، ؛ 1378امانی، ؛ 1385)پناهی و انوری، 

اند. این مسئله نشان دهنده داشته سوادیدرصد از سواد آموختگان بازگشت به بی 57استرالیا انجام داد، به این نتیجه رسید که 
( در پژوهشی که در 1996) مایرز . تواند مسبب این مشکل باشدمشکالتی در زمینه آموزش بزرگساالن است که عوامل متعددی می

روستاها چین انجام داد، به این نتیجه رسید که ایجاد تغییرات مثبت اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، اجتماعی و فرهنگی بخصوص در 
سوادی و باشد و نداشتن سیاست آموزش منجر به بازگشت افراد به بیباعث افزایش یادگیری و ماندگاری آن در افراد بزرگسال می

سوادی سطوح متفاوتی از سوادی تا با( انجام داده نتیجه گرفت، بین بی2001) گیرولدر پژوهشی که  باشد.نیاز به آموزش مجدد می
سوادی محدود به جهان سوم نیست، اما کند. تحقیقات اخیر نشان داده که مسئله بیدارد. که آنها را متمایز می توانایی ها وجود

های اجتماعی، فرهنگی، شغلی مردم در این جوامع، نیاز فراوانی آن در کشورهای در حال توسعه بیشتر است. روش زندگی و محیط
سوادی در طبقه پایین جامعه بیشتر است، برای ریشه سواد در بین طبقات اجتماعی، بی کند.افراد را به یادگیری مهارت سواد کم می

نشان داد  (1383) معتمدی یافته های پژوهش سوادی باید موانع مهمی که بر سر راه آموزش بزرگساالن است، برداشته شود.کنی بی
های آموزشی مطلوب بر جذب محتوای کتابو  مدیریت محلی ،آموزشیاران ،های خانوادگیانگیزه ،تبلیغات ی،انگیزه های فردکه 

عوامل فرهنگی و شخصی سوادآموزان را به عنوان عوامل موثر در ضعف درسی (1384) منصورکیایی و سرمد  هستند.سوادآموزان موثر
 سوادی در استان بوشهرسوادآموزی و علل و عوامل بی اند.نتایج پژوهشی که به منظور بررسی وضعیت ریاضیات نوسوادان دانسته

که بین محل سکونت، طبقه اجتماعی، سن، جنسیت، تاهل، تعداد اعضای خانواده، شغل، علل انجام گرفته حاکی از این است 
براساس یافته های پژوهشی  (.1383 نیا،قلی محمد )وضعیت سواد رابطه مثبت وجود داردمحرومیت، سواد والدین و فوت پدر و مادر با 

صورت گرفته  علل افت تحصیلی سوادآموزان از دیدگاه کارکنان نهضت سوادآموزی استان اردبیل منظور بررسی و شناساییکه به 
جنسیت )افت  ،روش تدریس آموزشیاران ،کاربرد وسایل و مواد کمک آموزشی ،سواد اعضای خانواده ،اقتصادی یتوضعاست، 

بر افت تحصیلی از جمله عوامل مؤثر محلی  یدآموزان در طرحهای یادگیرشرکت سواو عدم  تحصیلی مردان بیشتر از زنان است(
 (.  1385اند )پناهی و انوری، بوده سوادآموزان

افراد در تمام طول عمر در  یای باشد که در آن کلیهساالن باید حرکت به سوی جامعهبزرگ هدف نهایی آموزشبا توجه به این که 
همانطور که مائوسته تونک رهبر چین،   (1374)جهان پناه،  ی زندگی بهتر و سعادتمندتر استفاده کنندحال یادگیری باشند و از آن برا

ساالن کند و از سوی دیگر بسیاری از بزرگترین عوامل بازسازی ملی و تحول فرهنگی اعالم میبرنامه سوادآموزی را یکی از مهم
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کنند و به های خود را فراموش میسرعت آموختهها را ترك کرده و بهسهای سوادآموزی، کالپس از مدت کوتاهی شرکت در دوره
سوادی تأثیرات منفی  بر شرایط اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی، ی رجعت به بیسوادی گرایش دارند و اینکه پدیدهسمت رجعت به بی

ی پژوهشی ذکر شده، و با توجه به و پیشینهی نظری لذا، با توجه به زمینه. سیاسی و به ویژه نظام آموزش و پرورش  جامعه دارد 
باشد، این پژوهش علل احتمالی ای است و تحت تأثیر عوامل غیر متجانس گوناگون میاینکه رجعت به بیسوادی موضوع پیچیده

د نظر را تبیین سوادی را از چهار بعد مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد داد تا میزان نقش احتمالی هر یک از ابعاد موررجعت به بی
 نماید: 

 ن و جنسیتواد، سسعوامل مرتبط با سواد آموز: انگیزش پیشرفت، اعتماد به نفس برای یادگیری، نگرش نسبت به  -1
 سوادآموزان.

 .وادآموزانسنی با عوامل مرتبط با آموزشیار: سطح تحصیالت، گذراندن دوره های کارآموزی، جنسیت، سن و همزبا -2

اتی های مطالعبا نیاز های آموزشیریزی آموزشی: انطباق محتوای منابع و برنامهو برنامهعوامل مرتبط با مدیریت  -3
 های تحکیم سواد.های تدریس و ارزشیابی؛ کیفیت و میزان توجه نسبت به برنامهسوادآموزان؛ روش

ر درد با سواد وجود ف ،فرزندان تعدادوضعیت اشتغال، وضعیت تأهل،  ،رآمددسطح فرهنگی:  -اقتصادی -عوامل اجتماعی -4
و  موزیسوادآ د وبه سوا نسبت خانوادهنگرش  های خاص زنان،مسائل و محدودیتخانواده، محل زندگی )شهر یا روستا(، قومیت، 

 کوچ و مهاجرت.
زی و دآموی سواورهدوختگان سوادی در سوادآماصلی رجعت به بی ی اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه: عللبنابراین، مسأله

 ست؟ا چه حد اتسوادی بینی رجعت به بیمعادل آن در سطح کشور کدامند؟ میزان نقش احتمالی هر یک از عوامل فوق در پیش

 

 روش
 1386هاای سوادآموختگان در سطح کشور که طی سالاز کلیه  بودعبارت جامعه آماری . بودهمبستگی و از نوع  1پژوهش توصیفی روش
(، باا توجاه باه 1970) 3و مورگان 2با استفاده از جدول کرجسی . حجم نمونهبودند سوادآموزی یا معادل آن را گذراندههای دوره 1390الی 

نفر ماورد تحلیال  486های پرت نهایتاً پس از حذف داده که انتخاب گردیدنفر  500باشد، اینکه حجم جامعه در حدود دو میلیون نفر می
های انتخاب شده عبارت بودند از خراسان استان ای استفاده شد.مرحلهای چندگیری خوشهاز روش نمونه برای انتخاب نمونه. قرار گرفتند

 های استان تهران و کرمانشاه. رضوی، آذربایجان غربی، همدان، شهرستان
خصاات از جدول مش هبر اساس محتوای دروس دوره سوادآموزی و با استفاد مقیاس پیشرفت تحصیلی محقق ساخته:ابزارهای پژوهش: 

اده سادرك متاون  ساخته شده و هدف آن ارزشیابی و سنجش سطح سواد سوادآموختگان در زمینه مهارت خوانادن و نوشاتن و فهام و
ایی آزماون روایای محتاو باشد. با توجه به استفاده از جدول مشخصااتفارسی و نیز انجام محاسبات ریاضی در حد چهار عمل اصلی می

 ایایی آن نیز با روش دونیمه کردن آزمون در یک مطالعه مقدماتی تعیین گردید. تأمین گردیده و پ
شاناختی مارتبط باا نوساوادان شاامل سان، این پرسشنامه متغیرهاای جمعیات بخش اول ی نوسوادان:ساخته ویژهپرسشنامه محقق

افاراد باا ساواد در خاانواده، قومیات، کاوچ و جنسیت، محل زندگی )شهر یا روستا(، وضعیت سواد، شغل، تأهل، تعداد فرزندان، وجود 
ی ایشان نسبت به سواد، مسائل مهاجرت و سطح درآمد خانواده را در بر گرفته است. بخش دوم به بررسی نگرش نوسوادان و خانواده

داری و لیت خاناههای باروری، نگهداری فرزندان، عدم موافقت شوهر یا ولی، مسئومؤلفههای خاص زنان نوسواد از قبیل و محدودیت
دهاد. روایای های فرهنگی و اجتماعی آنان پرداخته و بخش سوم نیازهای مطالعاتی نوسوادان را مورد ارزیابی قرار میسایر محدودیت

                                                 
1. Descreptive Plan 
2. Krejcie, R. V. 
3. Morgan, D. W. 



 ...در سوادی یکننده رجعت به ب ینبی شیعوامل پ /58

 
 

نامه با نظرخواهی از اساتید دانشگاه و کارشناسان سوادآموزی و پایایی آن پاس از اجارای مقادماتی باا روش آلفاای محتوایی پرسش
  (.α = 58/0تأیید گردید ) کرونباخ

-برای سنجش انگیزش پیشرفت نوسوادان از این مقیاس استفاده شد. برای محاسابه :1(HAMQ)مقیاس انگیزش پیشرفت هرمنس 

داد، ی انگیازش پیشارفت تشاکیل مایهای قبلای در باارهی روایی آزمون، هرمنس از بررسی روایی محتوا که اساس آن را پژوهش
ی گرا محاسبه کرده است که ضرایب روایی سؤاالت از دامناهچنین او ضریب همبستگی هر سؤال را با رفتار پیشرفتاستفاده کرد. هم

 82/0و  84/0، با استفاده از دو روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی، اعتبار آزمون را باه ترتیاب 1379باشد. اسودی در می 57/0تا  30/0
اسات )باه نقال از زمینای،  74/0تبار آزمون به روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید کاه برابار پور اعمحاسبه نمود. در پژوهش طالب

  (. 1386احتشامی نسب و هاشمی، 

ای غنای بارای ( ساخته شد که دارای ده آیتم اسات و تاریخچاه8619) 2این مقیاس توسط روزنبرگ :مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگ

( ضاریب 1385. موساوی و همکااران )اساتگازارش نماوده 81/0ی درونی برای این مقیااس را ( پایای1998تحقیقات دارد. روبرتز )
و ضاریب  92/0ی دو هفتاه برابار باا ، ضریب بازآزمایی آن با فاصله81/0همبستگی تنصیف )بین آزمون روزنبرگ و آیزنک( برابر با 

 اند.زارش نمودهگ 88/0همبستگی همسانی درونی آن با محاسبه از طریق آلفای کرونباخ را 

 

 هایافته
سال و کمترین  70ها آزمودنی نفر (. بیشترین میزان سن 423نفر مرد و  63نفر بودند ) 486کنندگان در پژوهش فراوانی کل شرکت

هر کنندگان در ت. تعداد شرکت( اس31/38( بیش از گروه نمونه زنان )31/43سال است. میانگین سنی گروه نمونه مردان ) 18میزان 
های استان فر، شهرستانن( 96(، آذربایجان غربی )100( کرمانشاه )98ها به ترتیب عبارتند از خراسان رضوی )یک از استان

اند. درصد( بوده 5/58ستا )نفر ساکن رو 284درصد( و  5/41ها ساکن شهر )نفر از آزمودنی 202( نفر. 95( و همدان )97تهران)
 4کمترین فراوانی مربوط به بیکار ) ودرصد(  2/72 -نفر 351دار و مشاغل خانگی )به گروه زنان خانه بیشترین فراوانی اشتغال مربوط

اند. نفر نیز پاسخ نداده 4 درصد( بودند و در این میان  1/10نفر مجرد ) 49درصد(،  1/89نفر متأهل ) 433وده است. درصد( ب 8/0 -نفر
-ا داشتهدرصد( ر 8/7 -نفر 38مترین فراوانی )کو یک فرزند  درصد(، 7/26 -نفر 130نی )های دارای دو فرزند بیشترین فراواآزمودنی

از آزمون  ا استفادهبنظور ماند.  برای  بررسی و تجزیه و تحلیل سؤال های پژوهش  از تحلیل رگرسیون سود برده شد. به همین 
با ریانس باقی مانده همچنین همگنی وا (.p > 05/0)رفتها مورد بررسی قرار گرنوف، نرمال بودن توزیع دادهاسمی -کولموگروف

 دوربین واتسون بررسی شد. استفاده از آزمون
ده شا یاک دروس ارائاهها به تفکسوادی آزمودنیهای توصیفی نمونۀ مورد بررسی بر اساس میزان رجعت به بی( شاخص1در جدول )

 ری در ریاضی بوده است. درصد بوده است. بیشترین پایداری در خواندن و کمترین پایدا 12/64است. میزان پایداری سواد در حدود 
 سوادیهای توصیفی گروه نمونه براساس درصد رجعت به بیشاخص. 1جدول 

 شاخص
 متغیر

 
 میانگین

  انحراف استاندارد
 کجی

 
 کشیدگی

 درصدبیشترین  کمترین 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

                                                 
1. Hermans Achievement Motivation Questionaire 
2. Rosenberg  
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از روش آماری تحلیل رگرسیون سوادی رجعت به بیبینی در پیش  عوامل اصلی در تحلیل استنباطی سؤال پژوهش به منظور بررسی
-مقدار آر تنظیم شده در گام هشتم نشان مایکند. گام را ارائه میبهی مدل رگرسیون گام( خالصه2جدول ) .گام به گام استفاده شد

 ها را توجیه نموده است. آزمودنیسوادی رجعت به بیواریانس  267/0مدل نهایی، دهد که 
 سوادیگام به گام عوامل اصلی رجعت به بیی مدل رگرسیون خالصه  .2 جدول

( بیش 267/0در مدل هشتم ) تنظیم شده Rمجذورکند. با توجه به اینکه ( نتایج تحلیل واریانس مدل رگرسیون را ارائه می3جدول )
سوادی را داشته و بینی رجعت به بیبوده و مجموع مجذورات خطای آن کمتر است، در نتیجه بیشترین توان پیش هااز سایر مدل

 ترین مدل است. در نتیجه برای مدل هشتم خواهیم داشت:  مناسب
 P  ،567/15 = (312 ،8) F  >001/0،  267/0مجذور آر تنظیم شده = 

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

 مجموع مجذورات مدل
SS 

 MS F Pمجذورات  میانگین df  درجه آزادی

 رگرسیون 
 ماندهباقی

 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 شده( 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 ثابت(
 با سوادآموزیموافقت خانواده 
 های آموزشیکیفیت برنامه

 وجود افراد باسواد در خانواده

 تعداد فرزندان
 داری )زنان(مسئولیت خانه

 درآمد ماهیانه خانواده
 انگیزش پیشرفت
 باروری )زنان(

767/14 
390/0- 
522/0- 

644/0- 

495/0 

326/0 
544/0- 
080/0- 
313/0 

644/1 
151/0 

135/0 
126/0 
123/0 
125/0 

152/0 
027/0 
133/0 

 
132/0- 
188/0- 
289/0 
224/0 
134/0 

172/0- 
146/0- 
118/0 

983/8 
584/2- 

876/3- 

120/5- 
006/4 

619/2 
576/3- 

918/2- 
354/2 

001/0 
010/0 
001/0 
001/0 
001/0 

009/0 
001/0 
004/0 
019/0 

 

 و نتیجه گیری بحث
درصد بوده است. بیشترین میزان رجعت به ترتیب در  36سوادی در حدود نتایج حاصله از پژوهش، نشان داد که میزان بازگشت به بی

-ها، الگوی خاصی از عوامل مرتبط و پیشیافته درصد( بوده است. 13/33و خواندن ) درصد( 28/33)درصد(، نوشتن  23/41ریاضی )

 پردازیم.از این عوامل می تر هر یکسوادی را به دست داد. اینک به بررسی و تحلیل دقیقی رجعت به بیکنندهبینی
اولین متغیر مرتبط با این حوزه، نگرش خانواده نسبت به سواد و موافقت آنها با سوادآموزی است  عوامل اجتماعی اقتصادی فرهنگی.

این در تبیین سوادی بوده است. ی رجعت به بیکنندهبینیترین متغیرهای پیشکه بر اساس نتایج حاصله از تحقیق، یکی از اصلی
توان گفت با توجه به اینکه بخش اصلی سوادآموزان در ایران، زنان بازمانده از تحصیلی هستند که به دلیل مناسبات یافته می

 تغییرات آماری خطای استاندارد تنظیم شده Rمجذور Rمجذور R مدل

 Pتغییر F 1df 2dfتغییر Rتغییر مجذور

8 534/0 285/0 267/0 021/3 013/0 54/5 1 312 019/0 
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گیری و عمل مستقل بدون موافقت پدر یا همسر خویش خانوادگی مردساالرانه سنتی، به ویژه در اقشار فرودست جامعه، امکان تصمیم
ترین موانع فی مرد خانواده )پدر یا همسر( نسبت به سواد و مخالفت وی با سوادآموزی را به عنوان یکی از مهمرا ندارند، لذا نگرش من

دیگر متغیر اجتماعی است که نقش معکوس پر رنگی در  وجود افراد باسواد در خانواده،سوادآموزی و تکمیل سواد تبدیل نموده است. 
و  مثبت در خانواده شده رسد حضور بستگان با سواد، موجب ایجاد یک جاوّ به نظر میسوادی داشته است. در واقع، رجعت به بی

کند و در نتیجه به عنوان یک عامل نیرومند در ممانعت ی آن را فراهم میهای انگیزشی و کشش به سمت سوادآموزی و ادامهزمینه
-بینیداری زنان، از دیگر عوامل معنادار پیشو مسئولیت خانهمتغیرهای تعدّد فرزندان، باروری  کند.سوادی عمل میاز رجعت به بی

گردند تا بخش اعظم اوقات زنان نوسواد، به انجام این امور سپری سوادی هستند. بالطبع، این عوامل موجب میی رجعت به بیکننده
گر در خانواده، نقشی ایفا کنند، طبیعی است های دیها، در تأمین معاش خانواده و مسئولیتگردد، به ویژه اگر همراه با این مسئولیت

 گذارد.های تکمیل و تحکیم سواد باقی نمیخستگی حاصل از کار و فشار زندگی، انگیزه و رمقی برای شرکت طوالنی مدت در برنامه
-نواده است. رجعتسوادی است، وضعیت اقتصادی و درآمد خاهای رجعت به بیبینی کنندهآخرین متغیر اجتماعی اقتصادی که از پیش

توان تبیین نمود که فقر اقتصادی، اوالً، اند. این یافته را اینگونه میهای با درآمد کمتر بودهسوادی بیشتر از خانوادهکنندگان به بی
شته؛ ثانیاً، گردد فرد به دلیل نیاز به کار بیشتر برای تأمین نیازهای زیستی اولیه، زمان کافی برای تحصیل و تکمیل سواد نداموجب می

تواند تأثیری در تغییر زندگی فالکت بار او ایفا نماید؛ و ثالثاً، بودن ی مقدماتی به این باور نرسیده است که سواد میبا شرکت در دوره
 ی سوادآموزی را فراهم ننموده است.ی فرهنگی الزم جهت ایجاد نگرش مثبت و انگیزهدر وضعیت اضطرار، زمینه

های درسی برای این متغیر، عواملی از قبیل امکانات فیزیکی کالس و مدرسه، قابل فهم بودن کتاب. های آموزشیکیفیت برنامه  

ها و سایر منابع آموزشی، استفاده بهینه از زمان آموزشی، حضور به موقع سوادآموزان، کاربردی بودن مطالب درسی، فراهم بودن کتاب
سوادی نقش گیرد. نقص و کمبود در این زمینه، در رجعت به بیاین حوزه را در برمی معلم در کالس و سایر امکانات مرتبط به

 داشته و یکی از عوامل اصلی رجعت بوده است. پررنگی
گیرد تاثیر زیادی در یادگیری افراد دارد. بزرگساالن محتوا و مطاالبی را کاه محتوایی که در آموزش بزرگساالن مورد استفاده قرار می

کنناد. از طرفای، پذیرند و از یادگیری مطالبی که به نحوی موجب نارضایتی آنان شاود خاودداری مایو قانع کننده باشد میخوشایند 
کند. این امر مستلزم آن است کاه در چنانچه بزرگساالن در جریان آموختن نقش فعالی داشته باشند، یادگیری شکل موثرتری پیدا می

 .طوالنی مدت و حفظ کردن( ترك شود هایل )مثل سخنرانیهای غیر فعاتدریس استفاه از روش
غیرقابل انعطاف بودن زمان برنامه  از موانعی که معموال بر سر راه یادگیری و پیشرفت آموزشی بزرگساالن قرار داشت در گذشته یکی

 ری بایاد در حاد تواناایی و امکانااتیاادگی اند کاه سارعت و زمااننکته توجه کرده ولی اکنون در اغلب کشورها به این بود. دروس
کنندگان در زیرا شرکت ،آموزش بزرگساالن است هاییادگیری یکی از اصول اساسی برنامه قابل انعطاف بودن زمان .بزرگساالن باشد

 فراهم آمده به سهولت و آزادانه، دارند به سهولت و آزادانه از فرصتی که رغم مسؤولیتها و مشاغل مختلفی که ها باید بتوانند بهکالس
  .نمایند استفاده

پیشرفت سوادآموختگان  سوادی نقش داشته، پایین بودن سطح انگیزشترین عامل فردی که در رجعت به بیمهم. انگیزش پیشرفت

سوادی باید راهکارهای مناسب در دهد که برای ممانعت از رجعت به بیسوادی بوده است. این یافته نشان میرجعت کننده به بی
-سوادان این باور بوجود نیامده است که بیرسد هنوز در بیبه نظر می ی سوادآموزان را به کار گرفت.راستای حفظ و ارتقای انگیزه

وادی چه نقیصه بزرگی است و تا چه میزان در عدم در پیشرفت جامعه تاثیر دارد و باعث مشکالت عدیده برای خود و خانواده آنها س
  .خواهد شد

گیونی (، مک1986(، اصالنیان و بریکل )1984های قبلی از جمله بورگس )های حاصل از این پژوهش با بخشی از نتایج پژوهشیافته
های صورت گرفته در داخل کشور از جملاه ایازدی و رضاایی در خارج از کشور و پژوهش (1996یرز )می و (1992) (، السوی1990)
(، کاارگر و 1384پاور و احمادی )(، اسکندری1383(، معینی کیا و قرداشخانه )1378(، مهنایی و رفیعی )1383) (، امینی خوئی2012)
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رضایی و نقادی  (،1383) های ، رخشان و کروسیهای پژوهشسو بوده و با یافته( هم1383( نادری و کریمی )1384سید مصطفایی )
سوادی رسد علت اصلی این ناهمخوانی به دلیل نگاه منفک و بررسی مجزای متغیرهای مرتبط با بی( همسو نیست. به نظر می1384)

 های پیشین باشد. در پژوهش
ای چناد وجهای ی مقدماتی پدیادهسوادی در سوادآموختگان دورهکه رجعت به بیبراساس نتایج تحقیق می توان به این نتیجه رسید 

گیرد. به ویژه نقش خانواده در این زمینه بسیار پر رنگ بوده که در تعامال باا ترین وجه آن عوامل اجتماعی را در بر میاست که مهم
-کنند. سایر وجوه ماؤثر در رجعات باه بایزمینه ایفا میهای مضاعف زنان تأثیر بسزایی در این عامل اقتصادی و موانع و محرومیت

 های آموزشی و انگیزش پیشرفت نوسوادان بوده است. سوادی شامل کیفیت برنامه
 :پیشنهادهای کاربردی

های توجیهی برای سوادآموزان و خانواده آنها پیش از شروع آموزش محتوای درسی: بر اساس یافته های پژوهش برگزاری کالس -1
هاا در کند مخالفت خانواده با تحصیل ساوادآموز اسات. ایان مخالفاتاز عواملی که در رجعت به بیسوادی نقش مؤثری ایفا می یکی

سوادان بایستی عاالوه دهد که برای سواددار کردن بیشود. این نشان میهایی که تعداد افراد باسواد آنها کمتر است بیشتر میخانواده
های آنان به ویژه پدران و شوهران را جلب نمود. آنها باید به ضرورت سواد در دنیای امروز پای رضایت خانوادهبر خود آنها، موافقت و 

 یابد. های انجام گرفته افزایش میسوادی و به هدر رفتن تالشبرده و به آن اعتقاد پیدا کنند، در غیر این صورت احتمال رجعت به بی

ها با اساتفاده از امکاناات و وساایل ارتبااط جمعای از ی اهمیت و نقش سواد در خانوادهدر زمینهسازی توجه بیشتر به امر فرهنگ -2
 ها.ی ملی، مساجد وسایر رسانهجمله رسانه

-چنین استفاده از روشها با نیازهای سوادآموزان و همهای آموزشی و تطبیق بیشتر محتوای برنامهاهتمام به ارتقای کیفیت برنامه -3

 یس فعال و کارآمد.های تدر
های تحکایم ساواد در رجعت به بیسوادی در متأهلین و والدینی که تعداد فرزندشان زیاد است بیشتر است. بنابراین توجه به برنامه -4

طاوری این قشر بایستی با دقت بیشتری انجام شود. همچنین برنامه درسی برای این افراد بهتر است به شکل متفاوتی تنظیم شود به
 با وقت و سایر امور و وظایف این افراد سازگار باشد. که

ریزی آموزشی ویژه خود دارند. چرا که نیازهای آنان متفاوت از ساایر ساوادآموزان اسات. همچناین سوادان مسن نیاز به برنامهبی -5
 سبک، روش و سرعت یادگیری این افراد بایستی در روش تدریس آموزشیاران مورد توجه باشد. 

های اقتصادی برای سوادآموزانی که از سطح درآماد پاایینی برخوردارناد. ابزارهاای تشاویقی های مالی و کمکتفاده از تشویقاس -6
دهاد باه کاار اش انجام میمند و بر اساس میزان تالش و فعالیتی که فرد برای افزایش یادگیری خود و خانوادهبایستی به شکل نظام

 گرفته شوند.
های نوین آماوزش آموزی برای آموزشیاران و معلمین به منظور یادگیری و تمرین روشافزایی و مهارتهای دانشهبرگزاری کارگا -7

 و ارزشیابی. 
هایشان به تکمیل و تحکایم تشویق هر چه بیشتر باسوادان در مدارس، روستاها و مناطق دور افتاده به ترغیب سوادآموزان خانواده -8

 سواد.
ی کااهش بااروری و تنظایم خاانواده در نیازهای زنان بازمانده از تحصیل و بررسی راهکارهاای عملای در زمیناهتوجه بیشتر به  -9

 ی شهرها.روستاها و مناطق حاشیه
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مقایسه تاثیر یادگیری مشارکتی با یادگیری سنتی بر پیشرفت تحصیلی مهارتهای (. 1384شهرام و احمدی، انوشیروان. ) پور،اسکندری
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 مشارکتهای بین بخشی سازمان نهضت سوادآموزی. 

مجلاه  (.شناختی موفقیت در سوادآموزی بزرگساالن، در ایران: بعداز انقالب اسالمی )برخی جنبه های جمعیت(. 1378) .امانی، مهدی
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. پایگااه سواد آنهاا تیو تقو یسواد یدر عدم بازگشت نوسوادان به دوران ب یعموم ینقش کتابخانه ها(. 1386. )رضا ،یتاج آباد    
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      سوادآموزی. تهران: دفتر برنامه ریزی و مشارکتهای بین بخشی سازمان نهضت سوادآموزی.  
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 .80-65(: 24، )14دانش و رفتار، 

ساوادی فراگیاران ارزیابی میزان موفقیت تداوم آموزش در جلوگیری از رجعات باه بای (.1383) رخشان، فریدون و کروسی، میرتقی.

   . تهران: دفتر برنامه ریزی و مشارکتهای بین بخشی سازمان نهضت سوادآموزی. ن شرقیاستان آذربایجا

 -آموزشیاران در کاهش مشاکالت یااددهی یبررسی میزان اثربخشی اقدام پژوه(. 1387رضاخانی، زهرا و ابراهیمیان کیاشری، علی )

  زمان نهضت سوادآموزی. . تهران: دفتر برنامه ریزی و مشارکتهای بین بخشی سایادگیری مخاطبان

بررسی عوامل و امکانات مؤثر در تسریع ریشه کنی بیسوادی اساتان کرمانشااه از دیادگاه (. 1384رضایی، میترا و نقدی، علی اصغر. )

. تهران: دفتر برنامه ریزی و مشارکتهای بین بخشی سازمان (2و1)جلد  83-84مرتبط با نهضت سوادآموزی در سال  گروههای 

  ادآموزی. نهضت سو

(. بررسی عوامل افت آموزشی سوادآموزان دوره مقدماتی نهضت سوادآموزی شهرستان 1376رفعتی نیا، رضا و قرایی مقدم، امان اهلل. )

   ساوه. تهران: دفتر برنامه ریزی و مشارکتهای بین بخشی سازمان نهضت سوادآموزی.  

کالمای بار  -ریازی عصابی(. اثربخشی آموزش راهبردهاای برناماه1386) زمینی، سهیال؛ حسینی نسب، سید داوود و هاشمی، تورج.

 .51-59: 3شناختی،ی پژوهش در سالمت رواننامهآموزان. فصلانگیزش پیشرفت و انگیزش تحصیلی دانش

ه کارشناسای ارشاد نامپایان.  سازی برنامه سوادآموزی با نیازها و شرایط سوادآموزانهای متناسب(. بررسی راه1370علی)عابدی، لطف

 شناسی و علوم تربیتی. ریزی آموزشی دانشگاه اصفهان، دانشکده روانرشته برنامه

 .سال بازماناده از تحصایل در اساتان همادان 40بررسی عوامل موثر در جذب افراد زیر (. 1384عسگری، اردشیر و قنبری، سیروس )

    تهران: دفتر برنامه ریزی و مشارکتهای بین بخشی سازمان نهضت سوادآموزی. 
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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
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 .  1فصلنامۀ پیام کتابخانه. ش  طرحی برای حفظ تداوم سوادآموزی و جلوگیری از بازگشت به بیسوادی.(. 1371). هفتاحی، رحمت اللّ

سال و عوامل مؤثر بر جذب آناان  40یل در میان افراد زیر بررسی علل بازماندگی از تحص(. 1384کارگر، نادر و سید مصطفایی، علی )

 . تهران: دفتر برنامه ریزی و مشارکتهای بین بخشی سازمان نهضت سوادآموزی. در استان آذربایجان غربی

 .ی اساتانبررسی راه های ایجاد انگیزه مطالعه بعد از کالس در سوادآموزان دورة مقادماتی شهرساتانها( 1383محمد قلی نیا، جواد. )

 دفتر برنامه ریزی و مشارکتهای بین بخشی سازمان نهضت سوادآموزی.   .تهران

ساوادآموزی اساتان (. بررسی میزان کارآیی راهنمایان تعلیماتی در ارتقاء کیفیت آموزشی کالساهای نهضات 1383معتمدی، عبداهلل. )

   خشی سازمان نهضت سوادآموزی. . تهران: دفتر برنامه ریزی و مشارکتهای بین بچهار محال و بختیاری

تهاران:  .لی سوادآموزان اساتان اردبیال در درس اماالء(. بررسی علل افت تحصی1383مهدی و قرداشخانه، سید حسین. ) معینی کیا،

     دفتر برنامه ریزی و مشارکتهای بین بخشی سازمان نهضت سوادآموزی.  

سال ( باقیمانده استان ایالم  باه شارکت  40سوادان )زیر لل کم رغبتی بیبررسی ع(. 1384موسسه فرهنگی و هنری جمال هدایت )

      تهران: دفتر برنامه ریزی و مشارکتهای بین بخشی سازمان نهضت سوادآموزی.   .کالسهای سوادآموزیدر 

بررسای علال تارك تحصایل ساوادآموزان پانجم بزرگسااالن اساتان   (.1378سید نصیب اهلل. ) مهنائی، سید محمد قاسم و رفیعی،

   د. تهران: دفتر برنامه ریزی و مشارکتهای بین بخشی سازمان نهضت سوادآموزی.  کهگیلویه و بویراحم

نامه دکتری کتابداری و اطالع . پایان(2و1بررسی نیازها و عالئق مطالعاتی نوسوادان )جلد (.1377میرحسینی، زهره و دوستدار، یحیی )

رسانی، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی. دفتر برنامه ریزی و مشارکتهای بین بخشی سازمان 

 نهضت سوادآموزی.  
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Predictors of Illiteracy Returns in Literacy Graduates 
Rasool Kordnoghabi1* 
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Abstract 

Purpose: The purpose of this study was to investigate the predictive factors of illiteracy in 

literacy learners. 

Method: The statistical population of the study consisted of all literates in the country. Using 

multi-stage cluster sampling, a sample of 486 (learned literacy) was selected and studied. 

Research instruments included a researcher-made academic achievement scale, a newborn 

specialty researcher-made questionnaire, the Hermans Progress Motivation Scale (1970), and the 

Rosenberg Self-Confidence Scale (1986). For data analysis, regression analysis was performed 

using spss21 software. 

Results: The results showed that variables such as family agreeableness, literacy, quality of 

educational programs, family literacy, family monthly income and progress motivation were 

negative; Literacy rates were similar to those who were literate (adjusted chi-square = 0.267, P 

<0.001, F = 15.556). 

Conclusion: Socio-cultural factors have the greatest role in the rate of illiteracy return to 

education and the related factors to the quality of educational programs and motivation to 

progress have been the future predictors of illiteracy return. 

Keywords: illiteracy, literacy, literacy 
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