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 چکیده
بندی نیازهای آموزشی سوادآموزان تحت پوشش نهضت سوادآموزی استان وهش تالش شد به شناسایی و اولویتدر این پژ

کمی( از نوع ابزارسازی -یک رویکرد ترکیبی پرداخته شود. از این رو، از روش پژوهش آمیختة اکتشافی متوالی )کیفی فارس با

 های مرجع محلی، مدیران ونظران و متخصصان موضوعی آموزش بزرگســاالن، گروهصاحب استفاده شد. در این راستا از

، آموزش آموزش پرورش استان اداره کل، مدیران و کارشناسان هامناطق و شهرستان کارشناسان سازمان نهضت سوادآموزی

 72با « معیار اشباع نظری»و استفاده از « روش گلوله برفی و سرشماری»و با « رویکرد هدفمند»دهندگان و سوادآموزان با استفاده از 

از ابزارهای مختلف؛  ــوادآموزانبرای شناســایی نیازها و عالئق آموزشــی سنفر به عنوان نمونه مصاحبه صورت گرفت. 

و بارش مغزی )فاز کیفی تحقیق( و پرسشنامةمحقق ساخته )فاز کمی تحقیق( استفاده  مصاحبة نیمه ساختارمندپرسشنامة باز پاسخ، 

های تههای حاصل از مصاحبه تدوین و روایی و پایایی آن بررسی تایید شد. برای تجزیه و تحلیل یافشد. پرسشنامه بر اساس یافته

تک گروهی، فریدمن و  tاسمیرنف، -پژوهش نیز از فن تحلیل مضمون برای بخش کیفی و از آمار استنباطی )آزمون کولموگراف

تحلیل واریانس یکراهه( برای بخش کمی استفاده گردید. نتایج فن تحلیل مضمون استخراج سه مقوله اصلی )مهارت، دانش و 

های عملی و های اساسی زندگی، مهارتعد مهارتی سه مقوله فرعی به ترتیب اولویت؛ مهارتنگرش( و نه مقوله فرعی بود که در ب

های یادگیری به عنوان نیاز آموزشی سوادآموزان شناخته شد. در بعد دانشی چهار مقوله فرعی به ترتیب اولویت؛ مقوله مهارت

همچنین در بعد نگرشی دو مقوله فرعی به ترتیب نگرش  درمانی و -فرهنگی، علمی، معنوی )دین و اخالق( و بهداشتی -اجتماعی

فردی و اجتماعی به عنوان نیازهای اساسی شناسایی شدند. نتایج بخش کمی نیز نشان داد که  اولویت نیازهای شناسایی شده در سه 

 است. « نگرشیدانشی و  -بعد مهارتی»بعد اصلی به ترتیب 

بندینیازهای آموزشی، شناسایی، اولویت سوادآموزان،های کلیدی: واژه
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 مقدمه
مهارت  ارتقاء اقتصادی، رشد برای کلیدی عامل به عنوان یک امروزه آموزش سوادآموزی،

 ریزی( و برنامه2011، 1)نمارک و همکاران زندگی اهمیت یافته است هایو مهارت شغلی افراد

 وضوح به مفهوم این. است شده بنا شوند سواد با سوادبی بزرگساالن که تصور این با آموزیسواد

 بزرگساالن (؛ چرا که آموزش2016، 2است )برکت شده بیان آموزش بزرگساالن گسترده ادبیات در

 (. 2014، 3است )هوبکاوا و سمردوا اجتماعی و فرهنگی سیاسی، پدیده یک

مندی مردم آن کشور از متمدن، میزان بهره های رشد در جوامعکی از شاخصعالوه بر این، ی

سوادی نه تنها در مقوله توسعه حداقل سواد نوشتن و خواندن است. بدیهی است مبارزه با بی

های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی شود، بلکه در حوزهفرهنگی به عنوان نخستین گام قلمداد می

سمت باسواد شدن پیش روند، یقیناً سیر  ای است. هر چه افراد جامعه بهنیز حائز اهمیت ویژه

 قدرت واقع، در تری خواهد بود.تحول و رویکرد آن جامعه به سمت مفهوم توسعه امر سریع

 خانواده های مختلف ازمحیط و ماست زندگی در هاحوزه از ایگسترده طیف بزرگساالن آموزش

 گذشته، سال 30 بر این اساس در .(1997دهد )یونسکو، ... را تحت تاثیر قرار می و کار محل تا

نقش فعال  اشتغال، و رقابت سواد جهت توسعة به آموزش اروپا اتحادیه گیرندگانتصمیم

آموزش بزرگساالن به  به ایویژه توجه اروپا سراسر توجه داشته و در فردی و توسعه شهروندی

 گذشته، دهة طول در این راستا در .(2015، 4شود )دیمیتریسکو و همکارانمی فعال عنوان جمعیت

 در کشورها از بسیاری در مداوم آموزش و بزرگساالن آموزش هایسیاست در مهمی تغییرات

علی رغم اینکه اجتماع جهانی برای محو  .(2015، 5است )اکساکال و کازیو رخ داده جهان سراسر

ای را برای کاهش خسارات فزاینده تالشآغاز شده و کشورها  میالدی 2020سوادی از سال بی

سال  در کن بر اساس آخرین گزارش توسعه انسانی ملل متحدیل .اندسوادی سامان دادهناشی از بی

اند و جوامع جهانی آثار بهرهنعمت سواد بی دنیا از در میلیون نفر 777 بیش از میالدی 2000

میر، بزهکاری، ناامنی، اعتیاد،  وبودن نرخ مرگ  باالسوادی را در قالب فقر اقتصادی و فرهنگی، بی

های در دهه(. بر این اساس، 1391، باقرزاده) کنند، فروپاشی خانواده ها و ... تحمل میطالق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Neumark et al 
2 Barakat 
3 Hubackova & Ilona Semradova 
4 Dimitrescu wt al 
5 Aksakal & Kazu 
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های جهانی قرار گرفته هـای علمی و سازمانگذشته سوادآموزی بزرگساالن مورد توجه پـژوهش

 است.

سوادی به صور مختلف در اغلب های مبارزه با بیهای متمادی، برنامهبا وجود اینکه سال

سوادان جهان افزوده شده کشورهای جهان سوم رونق داشته ولی به دلیل رشد جمعیت بر تعدد بی

میلیونی  70از میان جمعیت است. در کشور ما نیز وضعیت سوادآموزی مناسب نیست؛ چرا که 

بنا به  وادشان حداکثر تا دوره راهنمایی است. از این میانمیلیون نفر سطح س 30کشور حدود 

سواد مطلق در کل کشور هزار نفر بی 719میلیون و  9گزارش سازمان نهضت سوادآموزی کشور 

و  باشند،میسال  49تا  10هزار نفر در گروه سنی  456میلیون و  3که از این تعداد  وجود دارد

تمام این آمارها در شرایطی گزارش شده است که . تندسال هس 50میلیون نفر باالی  6حدود 

 سوادی در گروه سنیکند و تا پایان برنامه پنجم توسعه بینهضت سوادآموزی در کشور فعالیت می

از سوی دیگر . (1393)اساسنامه نهضت سوادآموزی، شد میریشه کن  بایستمیسال  49تا  10

کنند و این موضوع باز هم دی مطلق بازگشت میسواسوادان در طول زمان به بیدرصدی از کم

 (.1393، باقرزاده) دهدسواد مطلق در کشور را افزایش میجمعیت بی

این آمار برای کشور ما که از یک سال بعد از انقالب سازمان نهضت سوادآموزی را با هدف 

حقیقات مختلفی ریشه کن کردن بیسوادی راه اندازی نمود، آماری قابل مالحظه است . از طرفی ت

توجهی به های نهضت سواد آموزی بیدهد که یکی از علل اصلی عدم استقبال از آموزشنشان می

های نهضت، نیازهای مخاطبان را نیازهای آموزشی مخاطبان است. در واقع به دلیل اینکه آموزش

د ) حکیم زاده، های سوادآموزی ندارنای برای ادامه و حضور در دورهدهد آنها انگیزهپوشش نمی

آموزشی موفق  ، نیـاز یـک سیسـتم1بررسی و شناخت نیازهـای آموزشـی(. با این وصف 1392

 یزی آموزشی و در واقـع نخسـتین عامـل ایجـاد ورهاست. معموال این اقدام اولـین گـام در برنامـ

 یترنای عینیدرستی انجام شود مب تضمین اثربخشی کارکرد آموزش و بهسازی است که اگـر بـه

 آموزش ،مختلفی کشورها در(. 1392)زندی  و دیگران ، خواهد شد ریـزی فـراهمبرای برنامـه

های الزم را دارند و ها و مهارتها و بینشبرای همة افراد جامعه که قابلیت کسب دانش مستمر

. به (1394آجری دستجه، )  است مطرح ضرورت یک عنوان به مشاغل و هاحرفهی تمامبرای 

آموزشی اولین گام در  -ریزی درسیهمین دلیل به باور اکثر متخصصان تعلیم و تربیت و برنامه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

Educational Needs 3 
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ریزی آموزشی گام نیازسنجی است که به واسطة آن فاصلة بین وضع موجود و فرایند برنامه

ای است که باید مورد توجه شود و این فاصله گویای نیازهای اساسیمطلوب تحلیل و مشخص می

ر گیرد. احتماال با وجود کثرت نیازهای مشخص شده و مقتضیات عملیاتی و اجرایی نیازها قرا

بندی شوند و بر اساس نیازهای در اولویت قرار گرفته اهداف و مقاصد آموزش بایستی اولویت

 ایافراد از نظر دانش، مهارت و  ایاست که در فرد  یمطلوب راتییتغ ،یآموزش ازینتعیین شوند. 

 دمربوط به شغل خو یهاتیو مسئول فیافراد مزبور بتوانند، وظا ایتا فرد  دیبه وجود آ دیبارفتار 

 یهانهیانجام دهند و در صورت امکان زم یکار یرا در حد مطلوب، قابل قبول و با استانداردها

 انیفاصله و تفاوت موجود م ،یآموزش ازیآنها در ابعاد مختلف فراهم شود. ن یرشد و تعال

مطلوب آن در  تعیآموزش با وض یدر ابتدا رانیفراگ ای ریفراگ یهاشیها و گراها، دانشییتوانا

 ازیشود. نیفاصله و تفاوت اقدام م نیآموزش به رفع ا ندآیفر قیآموزش است که از طر انیپا

باشد تفاوت  دیآنچه هست و آنچه با نیکرد که در آن ب هیتشب یتیتوان به وضعیرا م یآموزش

 ییهاها و نگرشاز اختالف سطح در دانش، مهارت یتفاوت ممکن است ناش نیوجود دارد، ا

و  یدارند )فضل الله ازیخود به آنها ن یو کارها فیبهتر انجام دادن وظا یبرا سوادآموزانباشد که 

 .(1390توانا، یملک

در حوزة نیازسنجی آموزشی مطالعات زیادی به خصوص در دهه اخیر انجام شده 

 نیازهای با آموزاندانش آموزشی نیازسنجی هدف با که خود تحقیق در( 2016) 1است؛کوینین

 میان در ای ویژه نیازهای خاص، نیازهای با اموزان دانش با برخورد منظور به که برد پی خاص،

 مدارس این در مهم امری ایمشاوره نیازهای که نمود اشاره وی. باشد می الزم مدیران و معلمان

 مدارس در مدیران نیازسنجی هدف با که خود تحقیق در( 2015) 2همکاران و ناداس .است

 منظور به مدارس این مدیران که بردند پی شده انجام هایبررسی از پس گرفت، انجام پزشکی

 و علمی هایآگاهی افزایش را جمله از خود مدیریتی نیازهای بایستی می خود عملکرد ارتقای

 با که خود تحقیق در( 2014) 3سازی قرار دهند. ترزیودر اولویت برآورده مدیریت تجربه بهبود

 انجام هایبررسی از پس شده انجام بلغارستان کشور مدارس در آموزشی نیازهای بررسی هدف

 بلغارستان کشور مدارس در نیازها مهمترین از اجتماعی و آموزشی نیازهای که بردند پی شده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Quinn 
2 Nadas and et al 
3 Terziev 
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شوند.  قائل ایویژه اهمیت اجتماعی و آموزشی نیازهای به مدیران که نمودند توصیه آنان. هستند

 لوکو موردی مطالعة: آموزشی نیازهای تحلیل» عنوان با را پژوهشی( 2013) 1چاکرابارتیب و ریکوا

 به بستگی ثمر مثمر آموزش که است این گربیان آمدهدست به نتایج دادند که انجام «پیلوت

 مالی هایمحدودیت به توجه با همچنین و دارد سازمان کل و بخش فرد، نیازهای شناسایی

 راهکارها بهترین کرد، گذاریسرمایه باید نیازها شدن برطرف برای چگونه و کجا کهاین منظوربه

 .داد ارائه و ریزیبرنامه را

آن چنان که گویاست در غالب تحقیقات نیازهای سواد آموزان یا بزرگساالن کم سواد کمتر 

بسیاری از مطالعات بیانگر آن است که عالوه بر لزوم توجه به اند، از طرفی مورد توجه قرار گرفته

تمهیدات و تسهیالت مادی و فیزیکی برای گسترش جنبش سوادآموزی، پرداختن به یادگیرندگان 

 (. بنابراین 1395)تورانی،  نیازها و عالئق آنان نیز بسیار مهم استشناسایی و ( ادآموزانسو)

سوادان و کم بی)های مخاطبان های آموزشــی ارائه شده باید متناســب با نیازها و عالقهفعالیت

دلسردی آنان و کاهش اثربخشی برنامه های آموزشی را سبب  در غیر این صورتباشد   (سوادان

 .سوادان حائز اهمیت استسوادان و کمخواهد شد. بنابراین، بررسی نیازهای آموزشی و عالئق بی

ســوادان نظــر به اینکه مخاطبان اصلی برنامه های آموزشــی ســازمان نهضت ســوادآموزی، بی

انطباق های دقیق آموزشی، امکان ها و طراحیساله هستند، باید با بررسی49-10ســوادان و کم

با عنایت  .ها فراهم کردهای مختلــف را با نیازها و عالئق آموزشــی آنآموزشــی برنامه محتوای

به آنچه گفته شد شناخت نیازهای آموزشی سوادآموزان برای باال بردن سطح موفقیت و کارایی 

یی و های آموزشی ضروریست، لذا با درک اهمیت این مساله، هدف پژوهش حاضر شناسابرنامه

های بهینه در اختیار گیریبندی نیازهای آموزشی سوادآموزان است، تا برای تصمیماولویت

های پژوهشی برای پاسخگویی به شرح زیر مسووالن قرار گیرد. در راستای هدف مذکور سوال

 مطرح گردید:

 سوال بخش کیفی:

 چیست؟ سفارنیازهای آموزشی سوادآموزان تحت پوشش نهضت سوادآموزی استان . 1

      
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Rikkua and Chakrabarty 
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 بخش کمی:  هایسوال

نهضـت سـوادآموزی نیازهای اساسی آموزشـی سـوادآموزان تحـت پوشـش  بندیاولویت. 2

 چگونه است؟

داری های مختلف در مورد نیازهای شناسایی شده تفاوت معنیگروهبندی اولویتآیا بین . 3

 وجود دارد؟

 روش پژوهش

. این از نوع ابزارسازی استفاده شددر این پژوهش از یک طرح پژوهشی اکتشافی متوالی 

ای انجام گرفت که ابتدا در مرحلة کیفی به منظور طرح در دو مرحله کیفی و کمی متوالی به گونه

های گردد، سپس بر مبنای یافتههای کیفی گردآوری و تحلیل میکشف موضوع مورد مطالعه داده

های کمی آوری و تحلیل دادهگردد. در ادامه جمعریزی میکیفی مرحله کمی پژوهش طرحمرحله 

این (. 2004شود )کرسول، های کیفی یا یک نمونه بزرگتر آغاز میبه منظور گسترش یا آزمون یافته

شناسی تحت پارادایم فلسفی پراگماتیسم و طرح ترکیبی است و زمانی مفید طرح ازنظر معرفت

(، 1،1991مورس) های دیگر تعمیم دهدخواهد نتایج را به گروهشود که پژوهشگر میواقع می

صورت عمیق، یک پدیده را شناسایی بندی را آزمایش کند یا بههای مختلف یک نظریه یا طبقهجنبه

 نوع از متوالی اکتشافی ترکیبی طرح ( مدل1) زیر شکل در گیری نماید.و حضور آن را اندازه

 :است شده کشیده تصویر به ابزارسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2013کرسول، پالنوکالرک، )(، طرح ترکیبی اکتشافی متوالی از نوع ابزارسازی 1شکل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Morse 

 
ی آورجمع

 یهاداده

quall 

تحلیل 

  یهاداده
quall 

 نتایج

  یهاداده

quall 
 

ساخت 

 ابزار

جمع 

آوری 

  یهاداده

QUAN 

تحلیل 

  یهاداده

QUAN 

 

 نتایج

 یهاداده

QUAN 

 تفسیر

 quall 
 

 

QUAN 
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نیازهای آموزشی  باید ابتدا که است آن متوالی اکتشافی ترکیبی پژوهش طرح انتخاب دلیل

و  کشف اکتشافی صورتبه و آوریجمع موردی مطالعه پژوهشی راهبرد اساس بر سوادآموزان

 و یابی ها، اعتبارداده پیمایشی نوع از توصیفی روش با کمی بخش در سپس و تدوین گردد،

  .شود استفاده

 مرحله کیفی:

در این بخش از مطالعه پدیدارشناسی تفسیری استفاده شد. پدیدارشناسی هم به  روش پژوهش:

، 1( هم به عنوان یک روش تحقیق )موستاکس2007ول، آوری اطالعات )کرسعنوان شیوة جمع

( مطرح است. هدف اصلی روش 2006، 2به عنوان یک نظریه )راپورت و این رایت ( و هم1994

های تجربه شدة انسانی و دستیابی به عمق مفهومی تجارب پدیدارشناسی درک ساختار اصلی پدیده

 آنان است. 

نظران و متخصصان موضوعی آموزش صاحبکنندگان پژوهش شامل، مشارکتکنندگان: مشارکت

مناطق و  کارشناسان سازمان نهضت سوادآموزی های مرجع محلی، مدیران وروهبزرگســاالن، گ

، آموزش دهندگان و سوادآموزان آموزش پرورش استان اداره کل، مدیران و کارشناسان شهرستانها

و « نظران کلیدی و گلوله برفیروش انتخاب صاحب»و با « رویکرد هدفمند»بودند که با استفاده از 

نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به این  72در نهایت « معیار اشباع نظری»استفاده از 

و  متخصصان موضوعی ،ظراننگیری از صاحب، نمونهذکر شدهروش  سبر اساترتیب که؛ 

گیری از مدیران و کارشناسان ســازمان مرکزی نمونهو  انتخابی نفر 9با  ، های مرجع محلیگروه

باتوجه به نوع . همچنین انجام گردیدساختاریافته مصاحبة نیمه نفر انتخابی  4با  نهضت سوادآموزی

ر بوده تا بتوانند بـه درسـتی نظالقاعده باید صاحبیاران نهضت علیتحقیق و اینکه آموزش

پیشـنهادهایی دربـارة نیازهـای آموزشـی سواداموزان داشته باشند؛ از مسئوالن نهضت استان 

نظر را در هر منطقه معرفی نمایند که در خواسته شد تا آموزش دهندگان خـوش فکـر و صاحب

ساختاریافته نیمه ها مصاحبة نفر آموزش دهندة برتر در سطح استان معرفی گردید و با آن 9مجموع 

شهرستانها و پرورش و گیری از مدیران و کارشناسان ادارات آموزش برای نمونه صورت گرفت. 

نفر بودند، که به دلیل کمیت  78گیری سرشماری استفاده شد که جمعا مناطق نیز از روش نمونه

انتخاب سوادآموزان نیز با ند(. نفر پاسخ داد 31نفر انتخاب شدند )که از این تعداد  78ها همة آن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Moustakas 
2 Rapport & Wainwright 
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دهندگان ارتبـاط داشـت. بـه این معنا که از تمامی آموزش دهندگانی که از جامعة انتخـاب آموزش

تر و اول انتخاب شده بودند خواسته شد که از بین سوادآموزان دوره انتقال، سواداموزی را که موفق

د در این دوره بودند را معرفی کنند که در دارای قدرت بیان در مطرح کردن نیازهای آموزشی خو

سوادآموز معرفی گردید. )شایان ذکر است که دورة انتقال از این جهت انتخاب شد که  18مجموع 

( دوره سواداموزی 2( سوادآموزان در این دوره دارای انگیزه بیشتری برای ادامه تحصیل هستند 1

اند که بتوانند ( تا حدی رشد یافته3اقف اند، و را پشت سر گذرانده و نسبت به نیازهای آموزشی و

نیازهای آموزشی خود را بیان و نسبت به آنان اظهارنظر کنند. این در حالی بود که سوادآموز دوره 

  سوادآموزی قادر به صحبت کردن در این خصوص نبودند.

مورد نیاز های نیازسنجی آموزشی بود که اطالعات : براساس تکنیـکهاروش گردآوری داده

ای کـه در ایـن تحقیـق بکارگرفته شد عبارت بودند از تکنیک هـای عمـدهاکتشاف شد. تکنیک

ها و تکنیک دلفای به منظور بررسی نگرش دلفای، مصاحبه چهره بـه چهـره و بـارش مغـزی.

هـای متخصص، بـدون الـزام حضور افراد در محل معینی، از های افـراد و گـروهقضاوت

بندی و ایجاد توافق میان سپس با جمع آیـد.شنامه یا ابزارهای دیگری استفاده بـه عمـل مـیپرس

آید ای از مـوارد بـه عنوان نتیجه و برحسب اولویت به دست میها و نظرات افراد مجموعهدیدگاه

این روش گیری دیگر را تشکیل دهد. از هـا یـا هرگونه تصمیمتواند مبانی تـدوین برنامـهکه می

های مدیران و کارشناسان نهضت سوادآموزی مناطق و شهرستانجهت گردآوری اطالعات از 

همچنین به این دلیل که سوادآموزان از  تر بود استفاده شد.که دسترسی به آنان مشکل استان فارس

 های پژوهش نبودند با استفاده از مصاحبهسواد کمی برخوردار بودند و به خوبی متوجه سوال

متخصصین حوزة ها برآمدیم؛ همچنین از بدون ساخت سعی در تفهیم و گردآوری اطالعات از آن

های مرجع محلی در ارتباط با مباحث پیچیده با مصاحبه بدون ساخت آموزش بزرگساالن و گروه

تواند مورد . بارش مغزی یکی دیگر از فنونی است که در نیازسنجی میاطالعات الزم کسب شد

قرارگیـرد. از این روش نیز برای گردآوری اطالعات از آموزش دهندگان و کارشناسانی که استفاده 

های جهت تشریح مشکالت سوادآموزان در گردهمایی استانی مشارکت نموده بودند طی هماهنگی

  قبلی استفاده شد.

مون و ها از طریق فن تحلیل مضپس از گردآوری اطالعات، داده روش تجزیه و تحلیل اطالعات:

های پایه و کارآمد تحلیل کیفی است، مورد تحلیل قرار تشکیل شبکه مضامین که یکی از روش
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کند های غنی و تفصیلی تبدیل میهای پراکنده را به دادهگرفت. این روش فرآیندی است که داده

آموزشی شناسایی نیازهای برای (. با استفاده از این فن 1395)نقل از ترک زاده و همکاران، 

 64اصلی و  مضمون پایه 9مضمون سازمان دهنده و  3به عنوان مضمون فراگیر،  سوادآموزان

 گردید.  شناسایی و شبکه مضامین استخراجمضمون پایه فرعی 

برای بررسی اعتبار شبکه مضامین به دست آمده، از معیارهای  های کیفی:یافته اعتباریابی

استفاده « ممیزی بیرونی»و همچنین « 2قابل اعتماد بودن»و  «1قابل قبول بودن»اعتبارسنجی کیفی 

ها که با جمع شبکه مضامین از روشهای همسوسازی داده« معیار قابل قبول بودن»شد. برای بررسی 

-های کافی از منابع متعدد مانند صاحبنظران، منابع و مستندات علمی و پژوهشی، پیشینهآوری داده

کننده در پژوهش و برای بررسی بینی محقق و کنترل اعضای شرکتهای نظری و پژوهشی، خودباز

شبکه مضامین نیز کلیه فرآیندها و مراحل در پژوهش طی گردید. « قابل اعتماد بودن»معیار 

نفر متخصص حوزة بزرگساالن و نیازسنجی آموزشی در مورد  2از « ممیزی بیرونی»همچنین برای 

 ری تا تحلیل داده( نظرخواهی شد.های مختلف پژوهش )از گردآوصحت جنبه

 کمی:  مرحله

 -بندی نیازهای شناسایی شده از روش توصیفیروش پژوهش: در این بخش برای اولویت

صاحب نظران و متخصصان موضوعی آموزش پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری: شامل 

مناطق و  سوادآموزیکارشناسان سازمان نهضت  بزرگســاالن، گروه های مرجع محلی، مدیران و

دهندگان و سوادآموزان ، آموزشآموزش پرورش استان اداره کل، مدیران و کارشناسان هاشهرستان

های آنان بودند که آشنایی و تخصص الزم را با موضوع نیازهای آموزشی سوادآموزان و اولویت

ه در بخش کیفی نفری ک 72گیری: بر اساس روش سرشماری تعداد داشتند.  نمونه و روش نمونه

های اساسی نیز به به صورت هدفمند انتخاب شده بودند در بخش کمی نیز برای تعیین اولویت

محقق ساخته با توجه به نتایج تحلیل مضمون  عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش: پرسشنامة

سوال  64ر قالب همراه با مضامین اصلی آنها د بعد محتوایی های نظری است که دارای سهو پیشینه

بندی نیازهای آموزشی سوادآموزان است، ای لیکرت با هدف اولویتبسته پاسخ با طیف پنج درجه

الی  48بعد دانشی و سواالت  47الی  25بعد مهارتی، سواالت  24الی  1که بر این اساس سواالت 

برای  :محتوایی رواییبعد نگرشی سوادآموزان را برررسی کرد. روایی و پایایی پرسشنامه:   64

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Credibility 
2 Dependability 
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های تدوین شــده ســعی گردید گویه رواسازی و سنجش اعتبار محتوایی پرسش نامه پژوهش،

دهندگان مفهومی تمامی پاسخ ای که هر اصطالح برایبدون ابهام و به روشنی بیان شــود به گونه

ان و و مدیرنفر(  3 )های تهیه شده در اختیار متخصصان واحد داشته باشد. پرسش نامه

از  آن اظهارنظر نمایند. پس ةقرار داده شــد تا دربارنفر(  30)کارشناســان و آموزش دهندگان 

بود ســؤال نامناســب تلقی و حذف  50٪ها کمتر از اظهارنظر، ســؤاالتی که ضریب توافق آن

ضریب هایی که و گویه نداصالح شد بود75/0تا  50ها بینسؤاالتی که ضریب توافق آن .شدند

به باال بود به همراه سؤاالت اصالحی برای اجرای نهایی ارسال گردید. در 75٪ ها ازتوافق آن

 ســؤاالت مصاحبة نیمه ســاختارمند و باز، ابتدا میزان توافق تعدادی از ضمن برای رواسازی

و بر  شدرا در خصوص سؤاالت مطرح شده به موضوع پژوهش، اخذ  (نفر5 )متخصصان مرتبط 

پایایی شد. نظر ابهام در بیان و مناسبت، بازبینی  ، سؤاالت ازهس مباحث مطرح شداسا

که پس از  برای تعیین پایایی ابزار پژوهش، از روش آلفای کرونباخ اســتفاده گردیده: نامپرســش

ی در مورد شناسایی نیازها هنامانجام محاسبات مورد نظر؛ ضریب پایایی به دست آمده برای پرسش

که از نظر آماری قابل  بود 96/0( 64 تعداد گویه نفر و  73با تعداد نمونه سوادآموزان )شی آموز

های اطالعات کمی: داده وتحلیلتجزیه و نشان از اعتماد باالی پرسشنامه است. روشاطمینان 

از  21نسخة  spssبا کمک نرم افزار  آوری وجمع ،بعد از اجراحاصل از پرسشنامة مستخرج 

 تک گروهی tها و از آزمون اسمیرینف برای فرض نرمال بودن داده -های کولموگراف آزمون

های مقایسة دیدگاهبرای و  ؛در گروه کلی پیرامون محتوای آموزشی هابرای بررسی دیدگاه

تعیین اولویت برای نیازهای آموزشی از آزمون فریدمن و از آزمون تحلیل  دهندگان از منظرپاسخ

انجام تحلیل نهایی  تجزیه وها استفاده و هه نیز جهت مقایسه میانگین نظرات گروهواریانس یک را

 .شد

 هایافته

به منظور شناسایی نیازهای آموزشی سوادآموزان از مطالعه آمیخته با استراتژی اکتشافی متوالی 

های به دست آمده از فن تحلیل مضمون و تشکیل شبکه مضامین استفاده شد و برای تحلیل داده

های مناسب در تحقیقات کیفی است که داده تحلیل مضمون یکی از فنون تحلیلیاستفاده گردید. 

به نقل از ترک زاده و  2006)بران و کالرک،  کندهای غنی تبدیل میاکنده و متنوع را به دادهپر

گردآوری شد. سپس  ها طی فرآیند مصاحبهبر این اساس، در گام نخست، داده(. 1395همکاران، 
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از کدهای اولیه ایجاد شد. در  و فهرستی شدندمتون مصاحبه مکتوب به دفعات مطالعه و بازبینی 

های به دست آمده در گروه های بعد کدهایاولیه شناسایی گردید. در گام کد 640این مرحله 

و در نهایت  شدمضامین چندین بار تحلیل و بازبینی  ةبندی شدند و شبکمشابه و منسجمی دسته

مضمون سازمان دهنده و  3به عنوان مضمون فراگیر،  شناسایی نیازهای آموزشی سوادآموزانبرای 

گردید، و مبنای  شناسایی و شبکه مضامین استخراجمضمون پایه فرعی  64اصلی و  مون پایهمض 9

هر یک از سواالت  های کیفی و کمینتایج یافته تدوین پرسشنامه در بخش کمی قرار گرفت.

  شود:پژوهش به ترتیب در ذیل بیان می

سوادآموزی استان سوال اول پژوهش:  نیازهای آموزشی سوادآموزان تحت پوشش نهضت 

 فارس چیست؟

های انجام شده به صورت النه در النه جهت پاسخگویی به نتایج احصاء شده از مصاحبه

مضمون سازمان دهنده؛ دانش، نگرش و  3سوال مربوط به شناسایی نیازهای آموزشی سوادآموزان 

 .مضمون پایه اصلی به شرح زیر است 9مهارت  و 

 ی نیازهای اموزشی سوادآموزان( شبکه مضامین شناسای1جدول 

 مضامین پایه فرعی
مضمون پایه 

 اصلی

مضمون سازمان 

 دهنده

مضمون 

 فراگیر

 

 مهارت در مدیریت اقتصاد خانواده

 مهارت استفاده بهینه از منابع در دسترس خانواده

 به کارگیری مهارت زبان در برقراری ارتباط صحیح

 پیشگیری از ابتال به بیماریهای واگیر و غیرواگیر؛مهارتهای خود سازی و خودکنترلی در 

 انجام ورزش و تربیت بدنی با توجه به سن و موقعیت زندگی؛

 مهارت حفظ سالمت خود و محیط محل زندگی؛

 مهارتهای فرزندپروری؛

 مهارتهای تصمیم گیری؛

 مهارتهای همسرداری موفق؛

 مهارت بکارگیری شیوه های سازگاری با افراد جامعه؛

 شتن مهارتهای ارتباطی با دیگران؛دا

مهارت حل مساله )حل مشکالت موجود در خانواده و چگونگی کمک گرفتن از مشاور؛ 

 مشکالت بیکاری، ازدواج و مسکن جوانان خود و .....(؛

ی اساسی زندگی
ی مهارتها

یادگیر
 

نیازها در بعد مهارتی
 

ی آموزشی سوادآموزان
شناسایی نیازها
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 نوشتن سلیس و روان قرآن کریم؛مهارت خواندن و 

 مهارت عمل صحیح  خواندن نماز )همراه با معنی(، وضو گرفتن، غسل کردن و..؛

انجام عملیات بانکی به طور مستقل )استفاده از عابر بانک، همراه بانک، نوشتن چک و فیش 

 بانکی و ...(؛

 نترنت و ...(؛ارتباطی )استفاده از تلفن همراه، کامپیوتر، ای -مهارتهای فناوری

 مهارت خواندن و نوشتن زبان انگلیسی در سوادآموزان سنین پایین تر؛

 مهارت نامه نگاری و انشا نویسی بعد از هر درس فارسی؛

ی یادگیری
مهارتها

 

 مهارتهای خالقیت و کارآفرینی؛

مهارت در فعالیتهای هنری )قالی بافی، آشپزی، خیاطی، نقاشی و طراحی، قالب بافی و 

 ......(؛

 آموزش و یادگیری پرورش گل و گیاه و انتقال به دیگران؛

 آموزش تغییر دکوراسیون منزل و ترکیب رنگها و کاربرد آن در زندگی؛

 مهارت چگونه ثروتمند شدن و داشتن وضعیت مالی بهتر؛

 ارائه اطالعات در ارتباط با زمینه و مهارت شغلی سوادآموز و ارائه راههای پیشرفت در آن؛

ی عملی
مهارتها

 

 آشنایی با قوانین اجتماعی و حقوق شهروندی؛

 آشنایی با مقررات راهنمایی و رانندگی؛

 آشنایی با سلسله مراتب ادارات دولتی و سازمانها؛

های اجتماعی )مانند طالق، روابط آشنایی سوادآموزان با جرم و جنایت و معضالت و آسیب

 نامشروع و ....(؛

صدساله ایران )دوره پهلوی و انقالب اسالمی( و فرهنگ و آداب و رسوم آشنایی با تاریخ 

 های مختلف کشور؛قومیت

آشنایی و معرفی شاعران، اندیشمندان و مشاهیر ایران و جهان که برای سوادآموزان شناخته 

 شده و ملموس باشد؛

 های گروهی به جای فردگرایی؛معرفی آثار و فواید فعالیت

 های سیاسی روز؛ارتباط با بحثارائه اطالعات در 

 های عمومی؛آشنایی با مکان

 آشنایی با نقش دولت و مجلس شورای اسالمی؛

مقوله اجتماعی
- 

فرهنگی
 

  

ش
نیازها در بعد دان

 

ی آموزشی سوادآموزان
شناسایی نیازها

 

 ارائه اطالعات در ارتباط با زلزله، آتش سوزی و یا ایمنی اولیه و... .

 درباره بلوغ فرزندان و نحوه صحیح برخورد با آنها؛ارائه اطالعات 

 ارائه مطالب در قالب حکایت، پند، ضرب المثل، شعر و داستان؛

 آشنایی با گیاهان دارویی و طب سنتی؛

 های مطلوب و بهینه از این انرژی؛ای و استفادهارائه اطالعات در ارتباط با انرژی هسته

علمی
 

های کوچک قرآن قرآن کریم همراه با معنی به خصوص سورهآشنایی با حفظ و روخوانی 

 (؛30)جزء 

آشنایی با احکام، چگونگی قرب به خداوند، اخالق اسالمی و دیدگاههای اسالم در 

 موضوعات ازدواج، حقوق همسایه، حفظ محیط زیست و... ؛

مسئولیت  ارائه و آشنایی با اصول انسانی )از قبیل گذشت، بخشش، اتحاد، مهربانی، تعهد،

 پذیری و ....(؛

 بررسی و توضیح حجاب و بیان علل و فواید حجاب برای آنان؛

ی )دین و اخالق(
معنو
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دهنده و دهد که مضامین سازمانمراجعه به شواهد عینی و مبانی نظری و پژوهشی نشان می

های پژوهشی و همچنین تجربیات مشارکت پژوهش، با مبانی نظری و پیشینهپایةه موجود در این 

 (. 2کنندگان همسو است )جدول شماره 

 

 

 

دهقانی و 

همکاران 

 ؛(1394)

(؛ 1395متین )

 (؛ 1394حکیمی )

 ؛(1992) 1السوی

 (1993)2 لیچ

اگر با سواد بشم میدونم چطوری با بچه نوجوانم برخورد کنم و رفتار »

مناسبی داشته باشم تا دچار اعتیاد  نشه و مشکالتش رو بهتر حل کنم 

، گذشته از این وقتی باسواد بشم  احساس  های فرزندپروری()مهارت

میکنم همسرم بهم خیانت نکنه احترام بیشتری به من بزاره و  بیشتر 

های )مهارتبگیره و میدونم چطوری باهاش رفتار کنم تحویلم 

نه تنها با شوهرم بلکه با در و همسایه هم میدونم چگونه  همسرداری(،

. به هر حال هم با های ارتباطی با دیگران()مهارتارتباط داشته باشم  

های سازگار شدن رو پیدا اعضای خانواده ام و هم افراد دیگه میتونم راه

و اگر مشکلی از هر لحاظ پیش اومد بتونم اون  ی با افراد()سازگارکنم 

خیلی دچار سردرگمی )مهارت حل مساله(. مشکل و مساله رو حل کنم 

میشم و نمیتونم تصمیم درستی بگیرم و هر کسی حرفی میزنه فک میکنم 

مهارت همون  درسته. با با سواد شدن شاید این مشکل حل بشه )

 «گیری(تصمیم

های تیادگیری مهار

 اساسی زندگی

 

ت
بعد مهار

 
  

اکثر سوادآموزان به این عالقه مند هستند که بتونند قرآن رو یاد بگیرند »

نماز  )مهارت خواندن و نوشتن سلیس قرآن(،و به راحتی تالوت کنند 

)اجرای صحیح و خوندن و اینکه چطوری غسل صحیحی داشته باشند 

و همچنین خیلی دوست دارند عملیات بانکی رو  عملی احکام دینی(

مستقال انجام بدن چون هنگام دریافت وجه مجبور میشن از دیگران 

کمک بگیرند که مورد سواستفاده قرار می گیرند و اونها از این بابت 

و یا اینکه چطوری با تلفن همراه  )انجام عملیات بانکی(خیلی ناراحتن 

اینها مواردی است که  فناوری(.– های ارتباطی)مهارتکار کنند 

سواداموزان واقعا در حال حاضر نیاز دارن اما عمال به انها یاد داده 

 های یادگیریرتمها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 LA sway 
2 Leach 

 

های پنهان و صعب العالج )مانند ایدز ، ام. اس و...(؛ آشنایی سوادآموزان با بیماری

در جامعه های روان گردان و...( و همچنین بیماریهای رایج اعتیادهای مختلف )مانند قرص

)مانند هپاتیت، سرطان، فشار خون، قندخون، چربی خون و ......( همراه با ارائه عالئم و 

 راهکارهای پیشگیری و درمان آنها؛

 آشنایی با انواع حیوانات و همچنین بیماریهای مشترک بین دام و انسان؛

 ارائه نکات بهداشت تغذیه، بهداشت فردی و راهکارهای سالمتی؛

 فواید و اهمیت ورزش و شناخت اعضای بدن؛آشنایی با 

بهداشتی 
– 

درمانی
 

  ( شواهد همسوسازی نیازهای اموزشی شناسایی شده سوادآموزان با شواهد عینی و شواهد نظری و پژوهشی2جدول 
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سوادآموزهای با سن کمتر به یادگیری زبان انگلیسی عالقه دارند . «نمیشه

شینند ممکن اما چون با سوادآموزهای سن باالتر  سر کالس مختلط می

 )یادگیری زبان انگلیسی(نیست 

خواد هنرهایی مثل قالی بافی، خیاطی و ... را یاد ما خیلی دلمون می»

تا هم چیزی یاد گرفته باشیم و هم  های هنری()مهارت فعالیتبگیریم 

دلمون میخواد نحوه  )کارآفرینی و خالقیت(.منبع درآمدی باشه واسمون 

و هم  ثروتمند شدن()مهارت چگونه پرورش گل و گیاه رو یاد بگیریم  

اینکه چطوری اسباب تو خونه رو تغییر بدیم که خونمون قشنگ باشه  

دلمون میخواد سر این )آموزش تغییر دکوراسیون و ترکیب رنگها( 

 .«کالسها این چیزا و بهمون یاد بدن که یاد نمیدن

تر میکنه و هم های عملی هم شاگردان ما رو با انگیزهآموزش مهارت»

تر آشکار بشه. از ها باعث میشه نتیجه سوادآموزی سریعمهارت اینکه این

توان از ها رو دارا هستن که میطرف دیگه بعضی سوادآموزها این مهارت

های خودشون استفاده کرد که هم مهارت آنان برای اموزش به همکالسی

 «.بره و هم زبان همدیگر رو بهتر میفهمنکمتری می ةهزین

 های عملیمهارت

 

 

 

 
 

 (1395متین )

(؛ 1387صباغیان )

 ؛(1389رمضانی )

آشنا باشند و  قوانین راهنمایی و رانندگیالزم است سواداموزان با »

باشند تا به آنها  حقوق شهروندی خود آگاهی الزم را داشتههمچنین بر 

با ظلمی روا نشود. و اینکه وقتی در ادارات دولتی حضور پیدا میکنند 

. این موارد مورد تایید آموزش دهندگان و آشنا باشندسلسله مراتب اداری 

 «سوادآموزان هم هست.

آشنایی با معضالت و چیزی که در حال حاضر سواداموزا احتیاج دارند »

است، یا اینکه نمیدونن چرا دولت و مجلس به آسیبهای اجتماعی 

کشورهای همسایه کمک میکنن و میگن تو کشور خودمون این همه 

)ارائه اطالعات در ارتباط با یگه چرا کمک به دیگران بدبختی هست د

 «های سیاسی روز و آشنایی با نقش دولت و مجلس(بحث

ما این همه قومیت در کشور داریم که اصال نه سوادآموزا و نه افراد »

جامعه با آداب و رسوم و قومیتهای مختلف آشنایی ندارن به جای این 

)آشنایی با قومیتها و همه مطالب اضافی قویمتهای مختلف معرفی بشه 

یا دانشمندان و شاعران و مشاهیری که سوادآموز  آداب و رسوم مختلف(

اسمش به گوششون خورده معرفی بشن تا برای اونها این مثالها بیشتر 

)آشنایی و معرفی شاعران، اندیشمندان و ملموس تر و جذاب تر باشه 

 «(مشاهیر ایران و جهان 

 فرهنگی -اجتماعی

ش
بعد دان

 

از آن جایی که چند سالی است تدریس میکنم میدونم که سوادآموزها »

اطالعات الزم زمان الزم دارن و خودشون هم متقاضی این هستند که 

ه آنها داده بشه به صورت علمی و وقوع زلزله و آتش سوزی و .... ب

با گیاهان دارویی و طب صورت علمی همینطور خیلی عالقه دارن که به 

با عالئم بلوغ آشنا ، یا زمانی که فرزندشون به بلوغ میرسه سنتی آشنا بشن

ارائه مطالب در قالب حکایت، پند، ضرب المثل، . خیلی بهتره که بشن

باشه چون دارم میبینم وقتی به صورت داستان یا شعر   شعر و داستان

 «همه چی رو بهشون توضیح میدم کامال تو ذهنشون واسه همیشه میمونه

 علمی
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با مفاهیم چیزی که خیلی برای سوادآموزان اهمیت دارد این است که »

و به طور عملی قرآن و ... قرآنی و همچنین با احکام و اسالم آشنا شوند 

دلم میخواد سر این کالسها قرآن یاد بگیرم و «  »به آنها آموزش داده شود.

 با احکام اسالمو  سوره های کوچیک قرآن رو حفظ کنمحداقل بتونم 

که قیامت و اون دنیا رو داشته باشم. این همیشه یکی از  آشنا بشم

 .«بزرگترین آرزوهای من بوده که بتونم از روی قرآن بخونم

 

معنوی )دین و 

 اخالق(

از ان جایی که بسیاری از سوادآموزان روستایی هستند و با دام و طیور »

کیو، هاری، جنون سروکار دارند گرفتار بیماریهای مانند تب مالت، تب 

شوند که الزم است در این زمینه به آنها آموزش داده شود گاوی و ..... می

و با انواع حیوانات و خطرات آشنا شوند همچنین در این زمینه بسیار 

)آشنایی با انواع حیوانات و همچنین الزم است نکات بهداشتی گفته بشه 

ایی که در حال حاضر از اون ج، «بیماریهای مشترک بین دام و انسان(

بیماریهایی مثل ایدز، فشار خون، چربی خون، هپاتیت و .... شیوع پیدا 

عالئم و راهکارهای پیشگیری و درمان آنها به سوادآموز کرده نیاز هست 

بهداشت فردی، بهداشت تغذیه و بشه در کل راجع به  آموزش داده

و اهمیت ورزش فواید اطالعات الزم داده بشه همچنین راجع به  سالمتی

 .«خودشون و شناخت اعضای بدن

 درمانی -بهداشتی

 

 

 

 

 (1395تورانی )

دهقانی و 

 (1394همکاران )

 
 

دوست دارم بعد از گذشت مدت زمانی که دوره های سوادآموزی رو »

و یا اینکه بدونم در  در کار و شغل خودم پیشرفت کنمسپری میکنم 

که  خانواده و اطرافیانم داشته باشمچطور رفتاری با شرایط های مختلف 

تو همه این ها به من حس مستقل شدن و سبک شدن میده. دلم میخواد 

، میخوام با سوادم کمتر به دیگران وابسته باشمکه  مسایل روشن باشم

رو تجربه اعتماد به نفس باال و  آرامش داشتن، احساس استقالل و آزادی

 «کنم

هنگ سنتی خودش و فرهنگ علمی و بین فرسوادآموز نیاز داره که »

 «.ارزشهای علمی توازن برقرار کنه

 فردی

بعد
 

 
ش
نگر

 
 

پرسند اما نمیتون فرزنداندنم در سن بلوغ قرار دارند و مدام سوال می»

جواب درست و قانع کننده ای به اونا بدم، از طرف دیگه بچه هام مشکل 

درسی دارن که کسی نیست به اونها کمک کنه. من به این دوره های 

سوادآموزی اومدم که بتونم حداقل به سوال بچه هام پاسخی داشته باشم 

)ارزش دونن و این خیلی برای من ارزشمند که اونها منو مادری دانا ب

، نیاز دارم کمکهای تحصیلی به فرزندان و پاسخ به سواالت اجتماعی انها(

)عالقه به بیان که بتونم تو جمع حرف خودمو بزنم و ابراز وجود کنم  

)ارزش دیده شدن در ، و این به من حس غرور میده اظهارنظر در جمع(

بدی  چون اگه رفتار درست رو در جامعه و خانواده تشخیصجامعه( 

 «.)ارزش تشخیص رفتار صحیح در جامعه(یک دنیا ارزش داره 

ما در کالسمون همکالسی افغانی زیاد داریم و این کالسها باعث میشه »

ارزش برابری و ارزش برابری و عدالت و نبود تبعیض درک کنیم )

 «.عدالت بین همه انسانها فارغ از تفاوتهای ملی، قومی و فرهنگی(
 

 اجتماعی
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  های مرحله کمی:یافته

 –از آزمون کولموگراف  هاو نرمال بودن دادهها جهت بررسی فرض برابری واریانس

 قابل مشاهده است.  3اسمیرنف استفاده شد که نتایج آن در جدول

 ( نتایج آزمون کولموگراف اسمیرنف مربوط به نیازهای شناسایی شده3جدول 

 بعد نگرشی بعد دانشی بعد مهارتی 

 55/1 016/1 88/0 اسمیرنف -کولموگرافآزمون 

 16/0 25/0 41/0 سطح معنی داری

دهد سطح اسمیرنف نشان می -همچنان که نتایج جدول فوق با استفاده از آزمون کولموگراف

دهد فرض نشان می باشد کهمی 16/0و بعد نگرشی  25/0؛ بعد دانشی 41/0داری بعد مهارتی معنی

 ها در ارتباط با ابعاد موردنظر رعایت شده است.   برابری واریانس

سوال دوم: کدام یک از نیازهای شناسایی شده در اولویت بیشتری قرار دارد؟ برای بررسی 

ای استفاده شد که وضعیت محتوا در سه مقوله نگرشی، مهارتی و دانشی از آزمون تی تک نمونه

 قابل مشاهده است.  4 جدولنتایج آن در 
 گانهسه هاى ى مربوط به وضعیت محتوا در مقولهاتك نمونه tآزمون ( نتایج 4جدول 

 دارمعنیمبین اختالف  نتایج 4ای در جدول شــماره تک نمونه tبر اســاس نتایج آزمون 

، بعد مهارتی»گانه با ترتیب های سههستند؛ یعنی اینکه وضعیت مقوله 3 با حد متوسط، هامیانگین

در مبحث ســوادآموزی و پرداختن به محتوای مورد عالقه ســوادآموزان و « نگرشیدانشی و 

بندی با . این اولویتآموزشی آنان، در وضعیت قابل قبولی هستند باألخص عالئق و نیازهای

ده در جداول زیر جزئیات بیشتر در ارتباط با هر یک از مضامین اصلی سه مضمون سازمان دهن

 مورد بررسی قرار گرفته است:

 
 

 

 

 محتوا در مقوله

 3میانگین نظری از 

T 
 محاسبه شده

درجه 

 آزادی

سطح 

معنی 

 داری

تفاوت 

 هامیانگین

 درصد برای تفاضل 95فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

 2929/27 1865/22 73/24 001/0 72 316/19 بعد مهارتی

 6371/27 9245/21 78/24 001/0 72 17/295 بعد دانشی

 7050/25 5279/21 61/23 001/0 72 541/22 بعد نگرشی
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 (: آمارهای مربوط به آزمون فریدمن در بررسی نیازهای مهارتی5جدول 

 میزان آماره

 631/114 کای اسکوئر

 2 درجه آزادی

 00/0 یدارمعنیسطح 

 
 های تحقیقسه گانه بعد مهارتی از نگاه نمونه مضامین(: نتایج آزمون فریدمن در بررسی وضعیت 6جدول 

 بندیاولویت میانگین رتبه ها بعد مهارتی مضامین

 های اساسی زندگیمهارت

 های عملیمهارت

 های یادگیریمهارت

00/3 

51/1 

49/1 

 اول

 دوم

 سوم

 01/0ی از دارمعنیتر بودن سطح دهد، به علت پاییننشان می 5طور که نتایج جدول همان

مشخص گردید که بین مضامین نیاز به محتوای بعد مهارتی سوادآموزان دوره انتقال تفاوت 

های اساسی زندگی با میانگین ی وجود دارد. نتایج این آزمون نشان داد که مضمون مهارتدارمعنی

ن رتبه مهارتهای یادگیری با میانگی و اولین اولویت و سپس مضامین مهارتهای عملی 00/3رتبه 

یابیم که در فرآیند تولید های بعدی قرار دارند. بر این اساس در میدر اولویت 49/1و   51/1

های بایست به مضامین به ترتیب اولویت مهارتمحتوای مورد نیاز و مورد عالقه سوادآموزان، می

 های یادگیری توجه خاص نمود.مهارت های عملی و سپساساسی زندگی، مهارت

 میزان آماره

 656/187 کای اسکوئر

 3 درجه آزادی

 0001/0 یدارمعنیسطح 

 
 های تحقیقهای سه گانه بعد دانشی از نگاه نمونه( نتایج آزمون فریدمن در بررسی وضعیت مقوله8جدول 

 اولویت بندی رتبه هامیانگین  گویه های بعد دانشی

 فرهنگی -اجتماعی

 علمی

 معنوی )دین و اخالق(

 درمانی -بهداشتی

00/4 

86/2 

66/1 

49/1 

 اول

 دوم

 سوم

 چهارم

 آمارهای مربوط به آزمون فریدمن در بررسی نیازهای دانشی سوادآموزان( 7جدول 
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 01/0ی از دارمعنیتر بودن سطح دهد، به علت پاییننشان می 7طور که نتایج جدول همان

مشخص گردید که بین مضامین نیاز به محتوای بعد دانشی سوادآموزان دوره انتقال تفاوت 

فرهنگی با میانگین رتبه  -ی وجود دارد. نتایج این آزمون نشان داد که مضمون اجتماعی دارمعنی

دومین  86/2اولین اولویت را داشت و سپس به ترتیب مضامین  علمی دارای میانگین  00/4

سومین اولویت و مضمون  66/1نیازهای معنوی )دین و اخالق( با میانگین رتبه  و اولویت

یابیم در اولویت چهارم قرار گرفت.  بر این اساس درمی 49/1درمانی با میانگین رتبه  –بهداشتی 

 که در فرآیند تولید محتوای مورد

 –ترتیب اولویت؛ مضمون اجتماعی هایی به بایست به مضامیننیاز و مورد عالقه سوادآموزان، می

درمانی سوادآموزان توجه ویژه  –فرهنگی؛ علمی؛ معنوی )دین و اخالق( و همچنین بهداشتی 

 داشت.
 ( آمارهای مربوط به آزمون فریدمن در بررسی نیازهای نگرشی سوادآموزان9جدول 

 میزان آماره

 00/73 کای اسکوئر

 1 درجه آزادی

 001/0 یدارمعنیسطح 

 
 های تحقیقدو گانه بعد نگرشی از نگاه نمونه مضامین( نتایج آزمون فریدمن در بررسی وضعیت 10جدول 

 اولویت هامیانگین رتبه های بعد نگرشیگویه

 فردی

 اجتماعی

00/2 

00/1 

 اول

 دوم

 01/0از  داریمعنیتر بودن سطح دهد، به علت پاییننشان می 9طور که نتایج جدول همان

مشخص گردید که بین مضامین نیاز به محتوای بعد نگرشی سوادآموزان دوره انتقال تفاوت 

ی وجود دارد. نتایج این آزمون نشان داد که نگرش فردی سوادآموزان با میانگین رتبه دارمعنی

ین به عنوان دوم 00/1اولویت بیشتری را داشت و سپس نگرش اجتماعی به سواد با میانگین  00/2

یابیم که در فرآیند تولید محتوای مورد نیاز و مورد مشخص گردید. بر این اساس درمی اولویت

بایست ابتدا به نگرش فردی سوادآموزان به دانش و سپس نگرش اجتماعی عالقه سوادآموزان، می

 آنان به این مسئله توجه خاصی را مبذول داشت.
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رسیی از لحیان نیازهیای شناسیایی شیده های مختلف مورد برسوال سوم: آیا بین گروه

 تفاوت و اختالف نظری وجود دارد؟
های مورد مطالعه گروهبرحسب ابعاد سه گانه مهارتی، دانشی و نگرشی  طرفهتحلیل واریانس یكنتایج آزمون (11جدول

 )مدیران، کارشناسان، آموزش دهندگان و ....(

sig
 F مجموع مجذورات میانگین مجذورات df

 
 متغیر گروه

99/0 047/0 
93/5 

446/126 

719/23 

336/8598 

4 

68 

 بین گروهی

 درون گروهی
 بعد مهارتی

90/0 25/0 
37/40 

309/156 

48/161 

008/10629 

4 

68 

 بین گروهی

 درون گروهی
 بعد دانشی

17/0 62/1 
71/125 

44/77 

87/502 

38/5266 

4 

68 

 بین گروهی

 درون گروهی
 نگرشی بعد

سه بعد محتوا؛ مهارت، دانش و نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه بین  11 در جدول

های بین گروهدهد که آورده شده است. نتایج نشان می گروههای مورد بررسیبرحسب  نگرش

های مرجع محلی؛ مدیران و گروهمختلف بررسی شده )متخصصان حوزه آموزش بزرگساالن و 

کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش؛ مدیران و کارشناسان مناطق و شهرستانهای استان؛ آموزش 

دهندگان و همچنین سوادآموزان( در ارتباط با نیازهای آموزشی سوادآموزان دوره انتقال در سه بعد 

های مختلف در ن معنی که بین گروهمهارت، دانش و نگرش تفاوت معنی داری وجود ندارد. به ای

ارتباط با نیازهای مشخص شده آموزشی اختالف دیدگاهی وجود ندارد و همگی نیازهای شناسایی 

 شده را تایید کردند.

 گیریبحث و نتیجه
کیفیت و اثربخشی  ،بررســی و تبیین دقیق نیازها و عالئق بی ســوادان و سوادآموزان

. به طور حتم اطــالع از نیازهای  دهــدرا افزایش می شدنی ــههــای آموزشــی ارائبرنامه

ها، نیازها، های آموزشــی با عالقهمخاطبان، نقش بســزایی در متناســب ساختن برنامه

های آنان دارد. بزرگساالن نیاز دارنــد خصوصیات روحی و روانی، جنســیت و دیگر ویژگی

 1(؛ السوی1389(؛ رمضانی )1387های صباغیان ). یافتهگیرندبدانند که چرا باید موضوعی را یاد ب

نیازها و عالئق بی ســوادان و ها موید آن است که ( و نتایج سایر بررسی1993)2( و لیچ 1992)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 LA sway 
2 Leach 
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بندی تبیین و اولویت های آموزشــی در نظر گرفته شوند. همچنینریزیکم سوادان باید در برنامه

شــد تا با چشم داشت به امکانات و منابع در دسترس، به رفع نیازهای آموزشی سبب خواهد 

های آموزشی اختصاص تر افراد همت گماشته شود و منابع الزم به برنامهنیازهای آموزشی مهم

 49تا 10سوادان و کم سوادان هایی که بتوانند خدمات آموزشی مناسب و کافی را به بییابد. برنامه

ارائه کند. در همین راســتا شــناخت نیازهای سوادآموزان از لحاظ عالئق ها ساله با حداقل هزینه

شود تا مسئوالن سازمان نهضت سوادآموزی بتوانند با توجه به این و محتوای آموزشی باعث می

های آموزش بهتر را برای این قشــر از افراد جامعه فراهم آورند تا این قشــر بتوانند نیازها، زمینه

عالئق آموزشــی در زندگی مانند  نیز  آموزشی مانند ریاضیات، خواندن و نوشتن و در محتوای

های صحیح، حل گیریهای اجتماعــی، تصمیمروابط بین فردی مناسب و مؤثر، انجام مسئولیت

و زندگی بهتــری را برای خود، خانواده وجامعه  ها و... پیشــرفت کنندتعارض و کشــمکش

  .فراهم کنند

بندی یــن پژوهش تالش شــد تــا نیازهای ســوادآموزان شناسایی شــده و طبقهدر ا

بنابراین همچنان که  .ها و راهکارهای پیشنهادی ارائه شودها به همراه برنامهجدیدی از نیازهای آن

نتایج نشان داد سوادآموزان دوره انتقال تحت پوشش نهضت سوادآموزی استان فارس از لحاظ 

کنند. این دانشی و نگرشی احساس نیاز می -ه سه بعد به ترتیب اولویت؛ بعد مهارتیمحتوایی ب

های سه گانه وضعیت مقوله( که به این نتیجه دست یافت که؛ 1395نتیجه با نتایج تحقیق تورانی )

ر مبحث ســوادآموزی و پرداختن به محتوای مورد عالقه د  »نگرشی، دانشی و مهارتی»با ترتیب 

هستند همخوانی موزان و باألخص عالئق و نیازهای آموزشی آنان، در وضعیت قابل قبولی ســوادآ

های اساسی زندگی )همچون دارد. سوادآموزان دوره انتقال در بعد مهارتی به ترتیب به ارائه مهارت

های عملی های ارتباط با دیگران و ....(، مهارتگیری، فرزندپروری، مهارتمهارتهای تصمیم

ارتباطی،  –های یادگیری )مهارت فناوری دستی و ....( و مهارت -ون فعالیتهای هنری)همچ

نگاری و انشانویسی، عملیات بانکی و ...( به شدت نیازمندند. این نتیجه با نتایج تحقیق دهقانی نامه

میزان تحقق اهداف مهارتی ( که در پی پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که؛  1394و همکاران )

( و حکیمی 1395متین ) همخوانی دارد. همچنین برنامه پنج ساله در حد نسبتا نامطلوبی است

کارشناسان طول دوره برای بزرگساالن  درصد 60در خصوص تحقق دوره انتقال از نظر (  1394)

توجه سوادآموزان های مهم و موردنیاز زندگی در این دوره به مهارت به این نتیجه رسیدند که

  .تنشده اس
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این وضعیت در ارتباط با بعد دانشی و سپس نگرشی با شدت کمتر از بعد مهارتی نیز صادق 

است و در محتواهای آموزشی در نظر گرفته شده برای سوادآموزان آن چنان که باید مدنظر قرار 

تواند مرتفع کننده محتوای تدوین شده در آینده داده نشده که این  نیازسنجی صورت گرفته می

گونه که نتایج نشان داد در بعد دانشی،  سوادآموزان دوره انتقال تحت پوشش شد. بنابراین آنبا

هایی در خصوص مقوله نهضت سوادآموزی استان فارس به ترتیب اولویت به ارائه مطالب و دانش

فرهنگی )آشنایی با مکانهای عمومی، آشنایی با نقش دولت و مجلس و ....(؛ علمی  -اجتماعی

ه مطالب در قالب حکایت، پند، ضرب المثل، شعر و داستان، ارائه اطالعات درباره بلوغ )ارائ

فرزندان و نحوه صحیح برخورد با آنها و ...(؛ معنویت )دین و اخالق( )آشنایی با حفظ و روخوانی 

های کوچک قرآن و .....( و ارائة اطالعات در زمینه قرآن کریم همراه با معنی به خصوص سوره

درمانی )ارائه نکات بهداشت تغذیه، بهداشت فردی و راهکارهای سالمتی، آشنایی با  –اشتی بهد

انواع حیوانات و همچنین بیماریهای مشترک بین دام و انسان و ....( نیازمند هستند. در این راستا 

توسط متین تایج حاصل از آزمون های شناختی در سه دوره سوادآموزی، تحکیم سواد و انتقال ن

در دوره سوادآموزی و تحکیم دانشی حاکی از این بود که در مجموع، وضعیت اهداف ( 1395)

؛ که همسو با نتایج تحقیق حاضر سواد تا حدودی مطلوب و دوره انتقال تا حدودی نامطلوب است

 است.

ای در بعد نگرشی نیز نتایج تحقیق حاضر بیانگر آن بود که سوادآموزان دوره انتقال دار

نگرش مثبت فردی )ارزش داشتن حس آرامش بعد از یادگیری سواد، عالقه به رفتارهای عاقالنه و 

فداکارانه و ....( و سپس نگرش مثبت اجتماعی )عالقه به بیان اظهار نظر و ابراز احساسات در 

..( نسبت به جمع، عالقه به رفتار سازگارانه، احترام امیز و صادقانه با اعضای خانواده و دیگران و .

دهد و نیاز دارند تا به امر سواد و سوادآموزی هستند که این مسئله انگیزه باالی آنها را نشان می

در مصاحبه با بی ســوادان معلوم این احساسات خوب فردی و اجتماعی دست یابند. به طوری که 

اکثریت قریب به  شــد انگیزه زیادی برای سوادآموزی در سوادآموزان وجود دارد، به نحوی که

اند. به عنوان مثال وقتی از آنان نسبت به نامه و مصاحبه بدان اشاره کردهاتفاق آنان، در پرسش

های زیر هایی از پاسخهای سوادآموزی سؤال شد نمونهشان جهت شرکت در کالستمایالت

 .دریافت شد

 کنم؛ وقتی باسواد شوم حس خوبی دارم و با امید بیشتری زندگی می -

برای اینکه بتوانم  ها نباشم؛هایم کمک کنم و شرمنده آنبرای اینکه بتوانم به بچه -
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 بهتر صحبت کنم؛ 

توانم یک تابلو یا آدرس برای اینکه در جامعه بتوانم مشکلم را حل کنم؛ وقتی نمی -

 شوم؛را بخوانم ناراحت می

 های زیادی داشته باشم؛شرفتتوانم در زندگی پیاعتقاد دارم که به وسیله سواد می    -       

ها، درست و غلط را از هم تشخیص دهند و شــود که انسانســواد باعث می -

 کند؛ها را روشن میانسان مثل چراغی راه

یا در بخشــی که از چگونگی احساسشان از با ســواد شدن پرسیده شد، احساساتی را بیان 

کند. نکته جالب مورد مطالعه را به زیبایی ترسیم میهای ذیل واقعیات جامعه داشتند که ذکر نمونه

 ت:همراه بوده اس «حس خوب»دریافت شده با  هایدرصد پاسخ 90اینکه حدود

 احساس شادی، غرور و تولدی دوباره؛  -

 احساس زندگی در جمع باسوادان؛ -

 احساس مستقل بودن، احساس سربلندی و موفقیت؛  -

 جامعه؛به خود بالیدن و احساس مقبولیت در  -

میزان تحقق ( نیز  طی مطالعه خود دریافتند که 1395( و تورانی )1394دهقانی و همکاران )

که این همسو با  در حد نامطلوبی استبه خصوص در دوره انتقال اهداف نگرشی برنامه پنج ساله 

ا های مثبت ذکر شده در سوادآموز وجود دارد، امای که نگرشنتیجه تحقیق حاضر است به گونه

های مطلوب را در ها و محتواهای تدوین شده و ارائه شده به آنها، چنین احساس و نگرشبرنامه

آنان هنوز محقق نساخته است که الزم است در آینده به آنها توجه ویژه مبذول داشت. این مساله 

 هایگروهبرحسب  سه بعد مهارت، دانش و نگرشنتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه بین را 

بین گروههای مختلف بررسی شده )متخصصان  دادنتایج نشان تایید کرد. بنابراین،  مورد بررسی

حوزه آموزش بزرگساالن و گروههای مرجع محلی؛ مدیران و کارشناسان اداره کل آموزش و 

های استان؛ آموزش دهندگان و همچنین پرورش؛ مدیران و کارشناسان مناطق و شهرستان

تباط با نیازهای آموزشی اختالف دیدگاهی وجود نداشت و همگی نیازهای سوادآموزان( در ار

 شناسایی شده را مورد تایید قرار دادند.

نوشتن و ریاضیات پایه مورد نظر ، درسواد آموزی کاربردی تنها آموزش خواندنبه هر حال 

 ،جتماعیا فرهنگی، از جمله آموزش سیاسی، های اساسی آموزش بزرگساالن ،سایر جنبه نیست.

به خصوص تقویت همسرداری و زناشویی و و اجتماعی، آموزشهای  آگاه کردن به حقوق فردی
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جد مد نظر قرار گیرد و هنگام ارزشیابی از کتب  به . بایستی مهارتهای زندگی و... بینش اجتماعی،

د محتوای آموزشی بزرگساالن نقش حیاتی در بهبو؛ چرا که درسی به این گونه نکات توجه شود

و عمال موثرخواهد  شدهها دارد و اگر در ارتباط با مسایل و نیازهایشان باشد استفاده زندگی آن

کند که محتوای آموزشی تدوین شده موزش سوادآموزان زمانی نقش خود را خوب ایفا می. آبود

دآموزی در نظام برنامه ریزی درسی ایران ، برنامه درسی سوا .دربرگیرنده اهداف برنامه درسی باشد

شده است. لذا با  تدوین 1390براساس اهداف مصوب شورای عالی آموزش و پرورش درسال 

شده است که در این زمینه  های جدید التالیف بررسیتوجه به این موضوع در این پژوهش، کتاب

های در حیطهرا نگرشی  دانشی و ،مهارتیاهداف  انتقال ، محتوای دورهنتایج مطالعه نشان داد

، که امید است نتیجه تحقیق حاضر عمال جهت دهدمیندر حد زیادی پوشش  شناسایی شده

های درسی به کار گرفته شود که در این راستا با توجه به نتیجه تحقیق اصالح محتوای برنامه

 شود:  پیشنهاد می

ست های مختلف شناسایی شده انیازهایی که در تحقیق حاضر با استفاده از نظرات گروه( 1

 به جد در تدوین محتواهای درسی سوادآموزان در آینده لحاظ و مورد توجه قرار گیرد.

ای در ارتباط با دوره های نهضت سوادآموزی نیازسنجی به صورت متناوب و دوره( 2

های سوادآموزان و ها، عالیق و نیازمندیصورت گیرد تا مسئولین زیربط به موقع از خواسته

 .بزرگساالن آگاه شوند

 گانه سوادآموزی وهای سهبرای تهیه و چارچوب و کلیت راهنمای برنامه درسی دوره( 3

ریزی همکاری جدی سازمان پژوهش و برنامه همچنین تهیه کتب و راهنمای آموزش دهنده ،

و یا اینکه سازمان پژوهش در این  داشته باشدبزرگساالن وجود  آموزشی و سایر خبرگان آموزش

های ویژگی گردداین مسله موجب کند تا دهی ای را سازمانهای ویژهو گروهها خصوص کمیته

 گیرد.طور جدی مورد نظر قرار ه بزرگساالن و نیازهای آنها ب

ها از جمله نهادها و سازمان های سازمان نهضت سوادآموزی و سایررسالت و مسولیت( 4

ها، تحقق و اجرای آموزش تدر نهایت کیفیت و کمی تاردد گوزارت آموزش و پرورش مشخص 

 .دهدنبینی شده را دور از دسترس قرار پیشو نیازهای  اهداف

توانایی درک مطالب سواد آموزان در دوره انتقال و استفاده از  های پژوهش،مطابق با یافته( 5

ها تجدیدنظر الزم که الزم است در محتوای درسی آن روبه روست آن در زندگی آنان با مشکالتی

 صورت گیرد؛
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 نسبت به بعد مهارتی در تدوین محتوای آموزشی توجه ویژه ای صورت گیرد.( 6

شایان ذکر است که محقق جهت انجام تحقیق حاضر با محدودیتها و مشکالتی از قبیل 

 موارد زیر مواجه بود: 

 تر و برتر برای همکاری در جریان پژوهش معرفی شده با وجود آن که سوادآموزان موفق

ها کاری سخت ند اما باز هم مصاحبه با انها و شناسایی نیازهای آموزشی از دیدگاه آنبود

و طاقت فرسا بود چرا که قادر به صحبت کردن و برقراری ارتباط موثر نبودند؛ و این امر 

 کرد؛محقق را وادار به صرف وقت بسیار می

 ن به سختی میسر میدسترسی به کارشناسان و مدیران مناطق و سایر شهرستانهای استا-

 شد؛

 های برتر در سایر مناطق در جریان پژوهش مورد بررسی قرار از آن جا که آموزش دهنده

-گرفته بود هماهنگی و قرار مالقات با انان جهت اجرای مصاحبه به راحتی صورت نمی

 گرفت؛

 ند بایست به پرسشنامه بسته پاسخ، جواب دههای تحقیق میدر فاز دوم تحقیق که نمونه

 .ها مخدوش و یا قابل اطمینان برای تجزیه و تحلیل نبودندبسیاری از پرسشنامه
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 .دوم

 بازماندگان نیشتریگروه ب سه ران؛یمطلق و کم سواد در ا سوادیب ونیلیم ستیب(. 1393علی. ) ،باقرزاده

 .367595شناسه خبر:  ،1393اردیبهشت  23 م،یتسن یخبرگزار ل،یتحص از

کـد مطلـب:  مردادمـاه، 18 شنبه ،یهمشهر روزنامه سوادند،یب یرانیا ونیلی(. ده م1393.)یعل باقرزاده،

268131. http://www.hamshahrionline.ir/details/268131/Society/highereducation 

(. 1395. )مـهیفه ،یکشاورز و قاسم ،یمیسل. یمهد ،یمحمد. اهلل رحمت ،یمرزوق. جعفر زاده، ترک

هـای درسـی آمـوزش عـالی بـر اسـاس رویکـرد تدوین چارچوب ارزشیابی اثربخشـی برنامـه

 .64-41 دوم، شماره ششم، دوره ،یدرس برنامه یها پژوهش مجله ،راهبردی

تـا  10 یسوادان گروه سـن یسوادآموزان و ب یو عالئق آموزش ازهاین یبررس(. 1395. )دریح ،یتوران

 . 142-119، صص 57شماره  ،یآموزش یهاینوآور فصلنامهسال،  49



 1397، بهار و تابستان 15یاپیدورة هشتم، شمارة اول، پ، درسی ةبرنامهای پژوهش     
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هـای درسـی زبـان و ادبیـات فارسـی و معـارف (. ارزیابی محتوای کتاب1394حکیمی، عبدالعظیم.)

 .یآموز سواد نهضت سازمان نشده، چا  ،یپژوهش طرح ،اسالمی سازمان نهضت سواد آموزی

در  یسـواد آمـوز یاز برنامـه هـا سـوادانیب استقبال عدم علل یبررس(. 1392. )رضوان زاده، میحک

، منتشـر نشـده. 50-1صـص  شـابور،ین یسـوادآموز نهضـت سازمان ،یکشور، گزارش پژوهش
http://www.lmoiran.ir/fa/mainform.aspx?PageID=26 

 سـاله 5 برنامـه یاجـرا از یابیارزشـ(. 1394.) ریاردشـ صـر،یق و عبـداهلل ،یانصـار. هیمرضـ ،یدهقان

 30-1 صص ،یسوادآموز نهضت سازمان ،ی، گزارش پژوهش93تا  90 یهاسال در یسوادآموز

 یفرهنگ سـازمان یرابطه بین فرآیند مدیریت دانش و شاخص ها ی(. بررس1389.) یوسف ،یرمضان

 .46-25(، 3) 1چشم انداز مدیریت،  یو پژوهش یمجله علم ،از دیدگاه رابینز

 ی(. بررس1392محمد و جمالزاده، محمد. ) یقراچه، عل ینژاد، روح اله. احمد یبهمن. موسو ،یزند

 یدر راستای ارائه الگوی مناسب آموزشـ رازیش یکارکنان دانشگاه علوم پزشک یآموزش ازهایین

 ،ره اولود ه،یـدریتربـت ح یدانشـگاه علـوم پزشـک یفصـلنامه علمـ ،یو بهسازی منابع انسـان

 .70-76صص ،2شماره

 سـازمان یهـادوره یابیارزشـ و سـنجش ،یآموزشـ نامـهاساس(. 1393.)یسوادآموز نهضت سازمان

  .نشر تهران، ،یسوادآموز نهضت

 .خوانـدن و نوشـتن یهـاساالن؛ تعلیم مهـارتبزرگ یسوادآموز یها(. روش1387صباغیان، زهرا .)

 .تهران .ینشر دانشگاه مرکز

 مهـم یهـاکیتکن و هاروش به جامع یکردیرو(. 1390.)منصوره توانا، یملک و اله فیس ،یاللهفضل

 . 68، شماره 17سال ،یانسان علوم یشناسروش فصلنامه ،یآموزش یازسنجین

شورای عالی در موردسـاختار آموزشـی مرحلـه اول  833(. ارزشیابی مصوبه 1395نعمت اهلل .) ن،یمت

 .یسوادآموز نهضت سازمان ،ینظام آموزش بزرگساالن )نهضت سواد آموزی(، طرح پژوهش

زنان نـو سـواد نهضـت سـوادآموزی در ابعـاد  یآموزش ازهایین ییشناسا(. 1389) معتمدی، عبدااهلل.

 .97-116، صص 9، شماره4، دوره یهای آموزشپـژوهش در نظام ،یاجتمـاع و یفرهنگـ
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Abstract 
The purpose of this study was to identify and prioritize the training needs 

of the students in the Literacy Movement Organization in Fars province. To this 

end, the study used exploratory sequential mixed methods design (Qualitative-

Quantitative). Participants in the study were 72 individuals selected through 

purposive, snowball and/or consensus sampling techniques from adult education 

specialists, local reference groups, as well as managers of both the reginal 

Literacy Movement Organization, and of the provincial department of 

education. The number of participants was decided on considering theoretical 

saturation. To identify the needs and interests of literacy learners, various 

instruments were used, including an open-ended questionnaire, semi-structured 

interview and brainstorming (for qualitative phase) and a researcher-made 

questionnaire (for quantitative phase). The questionnaire was developed based 

on the findings of the interview and the validity and reliability of the 

questionnaire were approved. The qualitative data was analyzed using thematic 

analysis and for the quantitative data, various statistical techniques were used, 

from descriptive statistics to Kolmogorov-Smirnov, t-test, Friedman, and 

ANOVA. The results of thematic analyses revealed three main categories (skill, 

knowledge and attitude) and nine subcategories for the students’ needs. For 

instance, within the category of skills, learners’ needs could be divided into the 

three subcategories of basic life skills, practical skills and learning skills. In the 

knowledge domain, four subdivisions were found: socio-cultural, scientific, 

spiritual (religion and ethics) and health care needs. In the attitude section, 

learners’ needs were of two types, individual and social. The results of the 

quantitative analyses also showed that the students’ needs in the order or 

priority were respectively in the skills, knowledge, and attitude sections.  
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