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 چکیده
سواادی ییوی ام مشویجت ماامو  رو بوه رشول اممملوه ایوران اسودر اهرهوه در شوهرهای بو ر  و             سواادی و موم  بی

هووای دیمور مردموی، ه ووام   اسود ولوی در هیوه    وبویش رراهیور شووله  هوا دسترسووی بوه تح ویجت دانشوماهی مووم    مرامو  اسوتان  

دموی در ارتاوا    هوای مر دیولهاه  یپوژوهش اارور بررسوی و مسایسوه     یآرورین اسودر انمیو ه   سواادی مشوی   ساادی و موم بی

اسوودر حوورو پووژوهش بووه رو  تاصوویفی اسوود مووه در آن دو هووروه آممووادنی ام میووان        آمامیبووا مشووارمد در سووااد  

موواده بوواد پاسوو   21ای مووه شووام  نامووه محسووخ سووا تهم هوو ی ش شوولنل و بووه پرسووششووهرونلان عووادی و نشاووه شووهر شوویرا

نظور  تور بوی  هوای هور دو هوروه در رورورت مشوارمد در امور سواادآمامی بویش        آمموادنی دادنلر نتوای  نشوان داد موه    

منوان   ،هوا نشوان داد  همچ وین یارتوه   حوار سوامانم ل اتوی روی ایون ماروای انلیشوه نیورده بادنولر        بادنل یع ی بوه 

تور  حوار مع واداری مشوارمد در سواادآمامی را روروری     نساد به مردان و هوروه نشاوه نسواد بوه هوروه عوادی بوه       

مامعوه بورای   "موه  موارهیری اریوار نامارآمولی مان ول ایون     ملوی نشوان داد اروراد بوا بوه      حوار بی  لر این پژوهش بهمی

رسول  مردنولر بوه نظور موی     واد را تامیوه موی   عولم مشوارمد    "سوااد داردر انجام مارهای سشد نیوام بوه اروراد بوی    

 آما تمان دانشماهی بییار در سطح مامعه باشلردانشاین اریار نامارآمل متأثر ام وماد 

رساهنمشارمد، ساادآمامی و ساادآمامی ب ر  :های کلیدیواژه
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 مقدمه
تاسووعه ممعیتووی در ام وور مشووارهای دراووال یسوواهن ییووی ام مسوواه  عموولهسوواادی بوو ر بووی

هواارد و رشول رره موی، امتمواعی، سیاسوی      ساادی بور ررتوار و تفیور اروراد مامعوه توأثیر موی       اسدر بی

حوار  المللوی آمامشوی اسود موه بوه     م ولر سواادآمامی ییوی ام اهولان بوین     و اقت ادی مامعه را م ل می

 ( 2005) 1ر وایوود و مووو ملاسووییهوورددصووریح و رووم ی در سووایر اهوولان تاسووعه نیوو  لحووا  مووی  

، سوااد را قابلیود اسوتفاده ام    2سواهن آمرییوایی ارمیوابی ملوی سوااد بو ر       یسسوه ؤبر اساس تعریو  م 

احجعووات هوواپی و ناشووتاری بوورای ا ووال پیشووررد، ارتسووار و دانووش روورد در مامعووه تعریوو         

م ول و  ب ولی موی  مواهر حاسوه  ، متاسو  و  3سسه سوااد را در ههوار سوطح میور پایوه، پایوه      ؤم  لر این ممی

سواهن در سوطح میور پایوه قورار دارنول       بیسود دو درصول ام بو ر     2003م ول موه در سوال    ه ار  می

یارتووه نشووان  تحسیسووات در مشووارهای تاسووعه  (ر2007سوواهن، سسووه ارمیووابی ملووی سووااد بوو ر  ؤ)م

رده و نویم درصول   هوا میور دیو لم متاسوطه اسود ههوا      سواهنی موه سوااد آن   ن اشتغال بو ر  دهل می امی

هوای تح ویلی   دهول تفواوت  (ر تحسیسوات مشوابه نشوان موی    4،2012یارتوه اسود )اداره آموار مانوادا     ماهش

م ول و هویع عامو  دیموری قوادر      بی وی موی  درصل ام واریانس م ایای دریوارتی ام حریوخ موار را پویش     33

 (ر5،2012بی ی نیسد )ماری و شیلی متانبه این پیش

 ،حوار م وال  سوامدر بوه  هوای میوادی بوه رورد و مامعوه وارد موی      سواهن  سوارت  بو ر   یسوااد بی

سواهن بوه احجعوات سوجمد محولود هورددر       شواد دسترسوی بو ر    سواهن باعوم موی   ساادی ب ر بی

سووااد شووانس بیموواری، سووااد و موومسوواهن بوویدهوول در  انووه و  ووانااده بوو ر هووا نشووان موویهوو ار 

شوواد توور اسوودر ایوون عااموو  باعووم مووی  فانوود و سووارتغایه بوویش مرااوود، بووارداری نا ااسووته، ع 

سوادای  یون اروراد بویش ام سوایرین باشولر بوی      مر  ی اسوتعجمی، ییاود شوغلی و ا ورا  ام موار در ا     

دهول ارتاوا    هوا نشوان موی   ت ها بر سوجمد مسومی بلیوه بور سوجمد امتمواعی نیو  توأثیر داردر یارتوه         نه

و ب هیووواری ومووواد دارد )ب یووواد سووواادآمامی سووواادی و مووورم سووواادیم موووممیوووادی بوووین بوووی

سوواادی ام  اانوولن و ناشووتن نیوو  رراتوور ررتووه و در بسوویاری (ر اموورومه موورم سووااد و بووی6،2015مهووانی

هادیوان رورد، ام سواادی  اصوی     شوادر بورای م وال    های  وا  نیو  مطورو موی    ساادیام تعاری  بی

هوای رره موی و   داشود  م ول و معتسول اسود بواور    به اسوم سوااد بهلاشود روانوی صوحاد موی      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- White and McCloskey 

2- National Assessment of Adult Literacy 
3- basic 

4- Statistics Canada 

5- Murray and Shillington 

6- World Literacy Foundation 
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امتماعی نسش مهمی در ررتوار والولین بوا موادم بیموار  واد داردر او در پوژوهش  واد نشوان          

تور  رعوال  واد را بویش   دهل واللین به  واحر نلاشوتن سوااد بهلاشود روانوی، مادموان بویش       می

مطلوخ  سواادی  ( عوجوه بور بوی   2012) 1الیموا و ریوان  (ر 2014ده ول )هادیوان رورد،   مارد آمار قرار می

سوواادی در رهووم مبووان انملیسووی سوواادی در موواربرد اعوولاد، بوویهووای دیمووری م وو  بوویسوواادیام بووی

 ایون ر بورد موی  نوام  ت لرسوتی  و سوجمد  یممی وه  سواادی در ، بوی 2سواادی دیجیتوال  ع اان مبان دوم، بیبه

 ردارنل ماام  یارتمیتاسعه علم در مهمی سهم نی  هاساادیبی نای

در  3انسووانی یم وولی ام سووااد پایووه، یووو بعوول اصوولی ام سوورمایه بهوورهسووطح سووااد یووا اوولاق   

هووای رووروری بوورای تحوورم امتموواعی و مسوو  درآموول مامعووه اسوودر سووطح سووااد ییووی ام شووا  

م ولر  شولت محولود موی    سواادی تحورم امتمواعی و پیولا موردن م واب  مسو  درآمول را بوه         اسدر بی

دهولر  نشوی ی سوام موی   حورن رسور و ااشویه    بوه  محلود شلن م اب  مسو  درآمول رورد و  وانااده او را    

پووایری امتموواعی و مسوومی  ووانااده را سوواادی آسووی امت وواب بووی ع وواان پووی آموول ییرقابوو  رسوور بووه

سواادی دارد )راموان، ماتسواهی و    دهل؛ ب ابراین مامعوه پایولار نیوام بوه مواهش یوا محوا بوی        ار ایش می

 (ر2013، 4اییاماتا

شووله اسوودر یانسوویا  رونوول بهاووادی در سوواادآمامی مشوواهله  اشوواشتانه بووا پیشووررد ر  وواوری

م وول بوور اسوواس ایوون در هوو ار   وواد رونوول ملووی سوواادآمامی را در مهووان رو بووه رشوول اعووجم مووی 

 درصوول اروو ایش 91بووه  83سوواله ام  24تووا  15هوو ار  در دو دهووه ا یوور میوو ان باسوواادی در ناماانووان 

دهول ولوی ه وام تعولاد اروراد      در مهوان را نشوان موی    یارته اسدر هره ول آموار و ارقوام، رشول باسواادی     

سوااد در مهوان   میلیوان نامواان بوی    115سوااد در مهوان روراوان اسودر بور اسواس هموین هو ار          بی

تاسووعه و منووان پرشوومارتر اسوودر ایوون هوو ار    در مشووارهای دراووال وموواد دارنوول مووه رراوانووی آن

 (ر2014با  به د تران اسد )یانسیا، سااد مردرصل ام ممعید ناماانان بی 59م ل تأمیل می

یارتووه اسوود سوواادی در پ جوواه سووال هاشووته موواهشدر ایووران هووم اهرهووه رونوول ملووی بووی

آموار م تشرشوله    یدهولر بور پایوه   سواادی را نشوان موی   هوای ا یور پرشومار شولن بوی     ولی یارته

م وولی ام سووااد بوورای میوو ان بهووره ،تاسوو  سوواممان آمامشووی، علمووی و رره مووی ملوو  متحوول  

 98م01بوولون در نظوور هووررتن م سووید  2012سووال ایرانووی در سووال  24تووا  15ناماانووان بووین 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Alkema and Rean 

2- Digital literacy 

 

 

3- Human capital 

4- Rahman, Matsui & Ikemoto 
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  56م45مووه  1976م وولی ام سووااد مربووا  بووه سووال اسوود توورین نوورر بهوورهدرصوول اسوودر پووایین

اسود   2008بوا  بوه سوال    م ولی ام سوااد مر  شولر بواهترین نورر بهوره    درصل ارراد را شام  موی 

هوای  ییوی ام شوا     1سوالی نورر سوااد در بو ر    (ر 2013سویا، یانصل بواده اسود )  در 98م66مه 

سوواهنی مووه قووادر بووه  اانوولن و مهووم تاسووعه در مااموو  انسووانی اسوودر ایوون شووا   درصوول بوو ر  

 سواله  24توا   15ایون شوا   بورای منوان ایرانوی بوین        2008دهولر در سوال   ناشتن هست ل را نشوان موی  

 ایون عولد بوا مواهش روبورو شوله و بوه        2012باده اسود و بعول ام ههوار سوال در سوال       درصل 98م52

شوله اسودر    توری بورای موردان هموین سون نیو  مشواهله       رسیله اسدر این مواهش بوا شولت موم     97م7

 89م36و  79م23 بووه ترتیوو  15سوواهن من و موورد بوواهی  بوورای بوو ر  2012ایوون شووا   در سووال  

بووه بعول در ایوران رو بوه امدیواد بوواده      2008سواادی ام سوال    ان بوی دهوول میو هوا نشوان موی   اسودر یارتوه  

(ر ایوون در اووالی اسوود مووه میوو ان تح وویجت دانشووماهی در شووهرها رو بووه     2012اسوود )یانسوویا،

رهویس سواممان نه ود     ماده،تور اسودر بواقر   ی بورای مامعوه روراهم   رود و امیوان سواادآمام  ر ونی می

سووااد در مامعووه ایووران سووااد و بووییووان نفوور مووممیل 20ای بیووان موورد سوواادآمامی در م وواااه

سوااد مطلوخ هسوت لر وی بواور دارد موه عوجوه       وماد دارد مه ام این میان سوه ونویم میلیوان بوی    

 و م  ول سواادی مطلوخ بامهشود موی    سوااد در حوال مموان نیو  بوه بوی      بر آن، شماری ام ارراد مم

 ر(1393ماده، باقرشاد )این درصل ار وده می بر

سواادی و مشوارمد اروراد مامعوه در ایجواد      هوای عموامی در ارتاوا  بوا بوی     باور داشود رره گ و 

یووارتمی مامعووه داردر رره ووگ و بوواور  سوواادی نسووش مهمووی در تاسووعه انمیوو ه و ممووو بووه رروو  بووی 

سوواادی مطلووخ و  ووا  را هووای ممعووی میوو ان مشووارمد ارووراد مامعووه در موواهش میوو ان بووی داشوود

سواادی  بورای مواهش درصول بوی     ،دهول ماانو  متعولدی در مامعوه    یهوا نشوان مو   م لر پژوهشتعیین می

سواهن ییوی ام ایون عاامو      مطلخ و  ا  ومواد داردر نمواه مامعوه بوه سوادم لی سوااد بورای بو ر         

هووای ا یوور اتووی در مشووارهای دهوول در دهووههووا نشووان مووی(ر یارتووه2005و همیوواران، 2اسوود )سوولیما

یارتووه اسوودر مووردم معتسلنوول در  سوواهن بهاووادر آرریسووایی نموور  عمووامی نسوواد بووه سوواادآمامی بوو 

یاب وول سوواهن بووه دانووش موواربردی و ررصوود بهتوور بوورای اشووتغال دسوود موویی وول سوواادآمامی، بوو ر ارر

سوواهن، ه ووام هووا بووه سوواادآمامی بوو ر (ر علیووریم بهاوواد ملووی نموور 3،2013)میمیاهووا، رول و مییوواا

آورنول )موو   تور بوه ایون باورهوا در عمو  رو موی      سال متعلخ بوه حاسوات امتمواعی پوایین موم     مردان میان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Adult literacy index 

2- Sligo 

3- Kimaiga, Role & Makewa 
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 (ر1،2004هیانی

سووا وفیفووه سوو مین تعلوویم و تربیوود را بووه   ای ام یووودر هوور مامعووهوپوورور  آمووام 

توواان، م وواب  و امیانوواتی مووه در ا تیووار دارد محوولود اسوود       دیموور سووای ام و داردعهووله 

رووروری اسوود  وپوورور  آمووام هووای مشتلوو   ب ووابراین مشووارمد امتموواعی در بشووش   

دهوول وقتووی مووردم یووو مامعووه بووه ایوون اعتسوواد برسوو ل مووه  هووا نشووان مووییارتووه .(1391)متووین،

هوا آموام  را   م آمامشوی، مولارس و معلموان اسود آن    نظوا  یمسئالید آمام ، ت هوا بور عهوله   

(ر مشوارمد مولنی   2،2009شوانل )ون ویوو و همور   تفواوت موی  م  ل و نسواد بوه آن بوی   رها می

ریوو ی در دنیووای در رشوول مشاراسوود ب ووابراین ییووی ام اب ارهووای برنامووه  ییووی ام عااموو  مهووم

ی ارووراد مامعووه در ابعوواد هانوواهان  ماناووهنووا، پووردا تن بووه همیوواری رعووال و اثووربشش همووه  

 یهووای هانووهی وولی اسوود مووه دربرهیرنووله ادیموور همیوواری، رر  عاووارت تاسووعه اسوود، بووه 

سرناشوود  وواد و مامعووه و تووأثیر  م ظووار د الوود در تعیووین هووای رووردی و هروهووی بووهموو ش

مشووارمد عاووارت اسوود ام ایجوواد  ی امووار عمووامی اسوودرهیووری دربووارههووااردن بوور ت وومیم

نظوام   یوابی بوه  م ظوار دسود   ناعی هماستمی، تعلوخ و ماشوش هروهوی میوان اروراد مامعوه بوه       

رسوو  در ادبیووات تاسووعه اهمیوود دارد موولنی نووه (ر مشووارمد1388عادهنوه امتموواعی )مهانیووان،  

انسوان دارد و ابعواد آن    ی ولی تلسوی مورد موه ریشوه در منولهی امتمواعی       اتواان آن را رر می بلیه

 تواری  دهرهوان و متیامو  شوله اسودر      هوای مشتلو   در حی مموان و براسو  ال اموات دوره   

هیورد موه   ت موی أنشو  مشارمد در مع وای بسوی   واد ام ماااوم مربوا  بوه دمامراسوی        یایله

بووا هوور  (ر3،1361ل )آرنوودان ووهردام سیاسووی یانووان باسووتان برمووینظوو آن را بر ووی بووه یسووابسه

انیوار مورد موه مشوارمد      تواان مطالعه قورار دهویم، ایون نیتوه را نموی      نمرشی مشارمد را مارد

تور مشوارهای مهوان پوایر      حوار هسوترده و در بویش    در عم  ه ان مارخ باده اسود موه بوه   

اثربششووی مشووارمد در بوواه بووردن   یه ووین مساووالیتی در سووایه  شوووتمووام یارتووه اسوودر بووی 

آمووله  دسوودهووا بووههووا، تاسووعه دمامراسووی، بهاوواد روابوو  مووار و مان وول ایوونسوواممان وریبهووره

 یمشووارمد همووه در ایوون راسووتا، ییووی ام نهادهووایی مووه بووه لحووا  ماهیوود، روورورت اسوودر

هووا نشووان یارتووه (ر1387اسوود )مهانیووان، وپوورور  آمووام حلاوول ع اصوور و عااموو  را، مووی 

، بولون مشوارمد و   وپورور   آموام  هوای بواهی دولتوی در نظوام     هوااری دهل اتی سرمایهمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- McGivney 

2- Van Wyk & Lemmer 

3- Arendt 
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مامعووه هووردد )تلوویس و   یتاانوول باعووم رشوول و تاسووعه هووای مردمووی نمووی هووااریسوورمایه

 (1،2008آنلریل

هوووای  ووواد، ( در مسالوووه1372( و حاسوووی )1380(، قاسووومی پایوووا )1386ماده )اسوووین 

بشوری بوه تعواون و مشوارمد اع وای آن بسوتمی داردر ایون         یت سیاسوی مامعوه  معتسلنل ایوا 

ع واان نظوامی اداری در ابعواد علموی،      وپورور  بوه  مشارمد ام همیواری موؤثر موردم و آموام     

ی ول تعلویم و   ال رر و تاانموردم نموی   نول هوا معتسل آیولر آن اقت وادی و عواحفی پلیول موی    رره می، 

ور  واهاارنوولر ام رومهوواران هاشووته تعلوویم و تربیوود بووه وپوورتربیوود را ت هووا بووه نهوواد آمووام 

ای تعطیوو  شووله و در هوویع دوره هووای مردمووی رعووالهووای هانوواهان تاسوو  مشووارمدصووارت

وووو سووهیم شوولن مووردم در   1ب یووادی اسووتاار اسوود   یپایووهنمشووته اسوود و مشووارمد بوور سووه 

وووو بامهشووادن  3وووو راه دادن مووردم بووه نظووارت بوور سرناشوود  ووایش؛    2قوولرت و ا تیووار؛ 

هووای پیشووررد بوور روی مووردمر در ممووان رعلووی بایوول بوویش ام هوور ممووان دیموور بووه      ررصوود

ش اسووی مشووارمد پردا وود و بووا دیوولی نووا بووه آن نمریسوودر بوورای نموواه ملیوول بووه    آسووی 

شووارمد مردمووی در سوواادآمامی نشسوود بایوول ورووعید ماموواد بررسووی هووردد و در پرتووا    م

دهووی آن انجووام شووادر در هووای همم بوورای سووامماندسووتاوردهای ااصوو  ام ایوون بررسووی، تووج 

هوا را مواهش داد یوا    تواان دسوتاوردها را تسایود نمواد و ماسوتی     ی ولی اسود موه موی    اه ین رر

 برحرن مردر

مشووارمد بووا متغیرهووای رووردی، امتموواعی و سوواممانی    یهبایوول تامووه داشوود مووه پلیوول 

هوای شش ویتی، متغیرهوای امتمواعی م و  رره وگ       وابسته اسدر متغیرهوای روردی م و  تفواوت    

و متغیرهای سواممانی م و  سوا تار اداری بوا ییولیمر تعامو  دارنولر ایون سوه دسوته ام متغیرهوا            

هوا مشوارمد را ارو ایش    یوو ام آن ی در هرآمیشتوه هسوت ل و هور تغییور     هوم شلت مرتا  و بهبه

مد بشش رمشا  ن  هستراسی ماربردهووولر در پژوهشوووی موووه باهووولن   یوووا مووواهش موووی 

م  ماد آقت اا یمهاانظوووران ان و صووواا ملیره یلهاوپووورور  ام ددر آموووام   اصی 

ی پسووورانهنتفاعی اییرارس ملام مووولیران نفر  284( 1392، ع یووو ی و همیووواران )هرردم نجاا

لد هوای ایون بررسوی نشوان داد مولیران معتسلنول دو      یارتوه  ربررسوی قورارداد   موارد  ان راتهرشهر 

م  دارد و بشوووووش ماسوووووامی آای روووووراهمبه بشش   اصی برد عتمام اعلو م فی   نمر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Teles & Andrade 
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( در پژوهشوووی 1385م  داردر ماسوووای )مامار آبار در ا اه بووورای نمی ام عل  اصوووی 

هوای او نشوان داد اهرهوه    یارتوه  رداد رارقو  یبررسو  سوال تهرانوی را موارد    15شهرونل باهی  653

ولووی عمووج  در سووطح مووجن بووه  ،هووای مشووارمد امتموواعی در سووطح  وورد مامواد اسوود ممی وه 

مووا شوواهل مشووارمد ارووراد نیسووتیمر ایوون پووژوهش  ،هووای امتموواعیعلوود نام اسوو  بووادن ممی ووه

هووای دولتووی همچ ووین نشووان داد مووه بووه  وواحر عوولم اعتمادپووایری بووین شووهرونلان و دسووتماه 

( در 1384تعووامجت امتموواعی و مشووارمد شووهرونلان شووی  نمررتووه اسوودر سوو هری )  یشووایه

ن داد نشوا « وپورور  هوای ملو  مشوارمد مردموی در آموام      بررسوی راه »پژوهشی بوا ع واان   

آهوواه  ،وپوورور توورین راه در مهوود مشووارمد دادن رعووال مووردم در اموور آمووام   مووه اساسووی

نظوور اسوودر ایوون پژوهشوومر   نمووادن آنووان بووا همووانمی مشووارمد و انوواای مشووارمد مووارد   

 رو مربیووان د اولیووا یماناووهوپوورور  را ا ووار همووههووای مشووارمد در آمووام توورین راهمهووم

ماقوو   رسووانی دقیووخ و بووه ملرسووه، احووجی یو ادارههووای آمامشووی، پژوهشووی  هیووریت وومیم

هووا و همیوواری  آمووامان، قوولردانی ام رعالیوود ورووعید تح وویلی و تربیتووی دانووش   یدربوواره

آمووامان، اسووتفاده  ملرسووه، ایجوواد ر ووای همم بوورای رشوول و شوویارایی اسووتعلادهای دانووش    

حووار  و مربیووان بوه  هووای اولیوا و مربیووان، برهو اری ملسوات مشووترم اولیوا    م اسو  ام تاانم ولی  

( در پژوهشووی 1383دانوولر مهانیووان )بششووی بووه اموور آمووام  در موولارس موویمسووتمر و میفیوود

نشووان داد مووه ههووار بعوول   "نیامهووای اموورای موولیرید مشووارمتی در موولارس  پوویش"بووه نووام 

انوول ام  بسترسووامی نظووام نیامهووای اموورای موولیرید مشووارمتی در موولارس عاووارتاساسووی پوویش

نظوام   یهوی بوه مشوارمد، تیامو  تولریجی نظوام مشوارمد، سرپرسوتی و اداره        دمشارمد، نظوام 

هووای اروو ایش مشووارمد، تمرم مدایووی  توورین راه( در پژوهشووی مهووم1385مشووارمدر عااسووی )

هووای مردمووی، هووای اولیووا در موولارس، تسایوود تشووی وپوورور ، اسووتفاده ام قابلیووددر آمووام 

وسوویما در مووارد مشووارمد در  وپوورور ، هسووتر  تالیغووات صلا سووامی آمووام    اصووی

م شوواراهای شووهر و روسووتا، تأسوویس موولارس  وپوورور ، ملرسووه محوواری، اسووتملاد اآمووام 

 ردانلای میر ی و ارره

هجووری  1404انوولام ممهوواری اسووجمی ایووران در ارووخ     هشووم"سوو ل  1382در سووال 

ی در مایموواه سووهجووری شم 15مایموواه ایووران در قوورن  ت ووای  شوولر در ایوون سوو ل "شمسووی 

 اقت ووادی، علمووی و ر وواوری در سووطح م طسووه ترسوویم شوولر ایوون در اووالی اسوود مووه         اول

( معوواون آمامشووی نه وود سوواادآمامی در نشسوود شووارای پشوووتیاانی       1394ماده )مهوولی 
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سووااد در سووطح هوو ار بووی 700میلیووان و  9ام ووان اوولود هووم  سوواادآمامی اهوواام بیووان موورد 

مشوار م طسوه قورار     24پوان دهم در بوین   ی مشار ومواد دارد موه ام ایون لحوا  ایوران در رتاوه      

سوااد هسوت ل و بوه هموین دلیو       سوااد یوا موم   درصول ام مارعوین مشوار بوی     80داردر وی ار ود 

صوورره نیسودر ایوون مسووئله بیوانمر ایوون اسوود موه ایووران راه حوواهنی و    بووهمشواورمی مووا مسورون  

 ردارد سالهانلام بیسددشااری برای رسیلن به اهلان آمامشی در س ل هشم

هوای  سواهن بویش ام مادموان بوا ههوارهاب     م ول آموام  بو ر    ( بیان موی 1990) 1رردمن

میابوول مووه سوواادی ) ووا  یووا مطلووخ( موواهش  شووادر وقتووی بوویرره مووی مامعووه تعریوو  مووی

هووای یووو رره ووگ هممووام متحووال شووانلر بع ووی ام       داشوودهووا و باور ه جارهووا ارم 

سواادی  واد    واحر شورم و  جالود بوی    سوااد معمواه  بوه    دهل موردان بوی  ها نشان میپژوهش

شووانل  وواد را پ هووان  توور دیووله مووی م  وول و معموواه  در مارهووای یوولی مووه مووم  را پ هووان مووی

رونولر ایون محسسوان معتسلنول بایول راصوله ایون اروراد را بوا          ل و ام ساادآمامی حفره موی نساممی

سوووامی مووواهش داد )آلانوووس ملوووی سووواادآمامی  مؤسسوووات آمامشوووی ام حریوووخ رره وووگ 

هوای امتمواعی بورای ماوارمه بوا سورحان       موه در مشوارمان م واش   (ر دراوالی 2،2009ساهن ب ر

 یهووای مردمووی در ایطووه  صووارت رعووالی در اووال هسووتر  هسووت ل مشووارمد    و رسوور بووه 

 ساهن مغفال ارتاده اسدرساادآمامی ب ر 

 هدف پژوهش

 های ساادآمامی اسدرهلن این پژوهش بررسی نمر  مردم به مشارمد 

 پژوهش سؤاالت

  هووای سوواادآمامی دربوواره مشووارمد ،مامعووه یآیووا بووین نموور  عمووامی و ارووراد نشاووه

 تفاوت وماد دارد؟

   هووای سوواادآمامی تفوواوت  دربوواره مشووارمد ،آیووا بووین نموور  منووان و مووردان مامعووه

 وماد دارد؟

 روش پژوهش
نموور  ارووراد  یآوری احجعووات دربواره پوژوهش ااروور تاصویفی اسوود موه روومن ممو     

نموور  هووروه نشاووه و عووادی نیوو   یسوواهن بووه مسایسووهنسوواد بووه مشووارمد در آمووام  بوو ر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Ferdman 2- The National Adult Literacy Agency 
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هووای آمامشووی، پووژوهش  ریوو یپووردامدر بووه دلیوو  قابلیوود اسووتفاده ام نتووای  آن در برنامووه  مووی

 ماربردی اسد و امنظر رو  ممی اسدر

 جامعه آماری و نمونه

 60و  31من بووا میووانمین سوو ی   60)شووهرونل شوویرامی   120در ایوون پووژوهش مجماعووا   

هوا شوام    شورمد داشوت لر ایون آمموادنی     31م5( بوا میوانمین سو ی ملوی     32مرد با میانمین س ی 

سواهن عوادی سوامن شوهر     اول ام ممعیود آمواری بو ر     یدو هروه نمانه مجو ا بادنولر نمانوه   

مراموو  شوویرام بووه شووی  در دسووترس انتشوواب شوولر بوورای انتشوواب ایوون نمانووه ابتوولا ییووی ام    

 60، 1395بهلاشووتی درمووانی پرتووردد شووهر شوویرام انتشوواب و در حووی یووو هفتووه در تابسووتان    

من( آممووادنی سووامن شوویرام مووه بوورای امووار مشتلوو  اداری یووا درمووانی بووه ایوون  30موورد و  30)

مرموو  مرامعووه موورده بادنوول و ااروور بووه همیوواری شوولنل انتشوواب شوولنلر بوورای انتشوواب      

حاسوه ام ایون سوا تمان را انتشواب و ام هور حاسوه        3ت وادری  حوار   م  ولهان، محسوخ بوه   شرمد

ارورادی موه بورای تیمیو       یحار ت ادری ه ل اتوام را انتشواب نموادر در هور اتوام بوه ملیوه        به

ناموه  مردنول، سوامن شوهر شویرام بادنول و تاانوایی تیمیو  پرسوش        نامه اعجم آموادهی موی  پرسش

م  وولهان در ایوون هووروه میووانمین سوو ی شوورمدشوولر نامووه تحایوو  داده موویپرسووش ؛را داشووت ل

سوال داشودر    63تورین رورد ایون هوروه     سوال و مسون   22ترین رورد ایون هوروه    بادر ماان 37م8

تورین میو ان   موامج  مت واعی داشوت لر موم     یلحوا  تح ویجت دام وه    های ایون هوروه ام  آممادنی

 ی باده اسدرتح یجت  اانلن و ناشتن و باهترین سطح تح یجت پایان ملرم دمتر

و  تادانسوواهن نشاووه سووامن شووهر شوویرام )اسوو   دوم ام ممعیوود آموواری بوو ر   ینمانووه

هوای شویرام و علوام پ شویی شویرام( انتشواب شولر        دانشجایان تح یجت تیمیلوی در دانشوماه  

و  تادانصووارت در دسووترس ام میووان اسوو  موورد( بووه 30من و  30آممووادنی ) 60بووه ایوون م ظووار 

هووای شوویرام و علووام پ شوویی شوویرام مووه ااروور بووه  یلووی دانشووماهدانشووجایان تح وویجت تیم

بوادر   25م1هوای ایون هوروه    موادنی هوا بادنول انتشواب شولر متاسو  سون آم      ناموه تیمی  پرسوش 

 سال سن داشدر 55ها ترین آنسال و مسن 22ها ترین آنسالمم

 هاابزار گردآوری داده

اادآمامی اسووتفاده شوولر نامووه عوولم مشووارمد مردمووی در سوو در ایوون پووژوهش ام پرسووش 

روورد در دانشووماه شوویرام تهیووه و   اصوویات  تاسوو  هادیووان 1395نامووه در سووال ایوون پرسووش
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شوله در  هوا   هوای همسالو  هناموه ابتولا بوا مطالعو    پرسوش  یس جی آن بررسی شلر برای تهیوه روان

 یشووله بوورای عوولم مشووارمد مردمووی تهیووه و سوو س در یووو مطالعووه     ایووران دهیوو  مطوورو 

هووا نیوو  آن یدهیوو  مطرواووه ،صووارت م وواااه شووهرونل شوویرامی بووه 20مسوولماتی بوور روی 

نهایود لیسود اسوتشرامی ام دو م او  روام بوه هروهوی         برای علم همیواری اسوتشرا  شولر در   

ع وواان داور اراهووه  ش اسووی و علووام تربیتووی بووه روان تادانام مارش اسووان تعلوویم و تربیوود و اسوو 

هوای  موارد ام دهیو  عولم مشوارمد اسوتشرا  شول و مواده        21نهایتوا   شلر بر اساس نظر داوران 

ای لییورت )ام  درموه  صوارت یوو مسیواس پو       هوای آمموان بوه   نامه را تشیی  دادر مادهپرسش

مووامج  مشووال  تووا مووامج  ماارووخ( توولوین شوولر سوو س بووا تامووه بووه محتوواای سووؤاهت و نظوور   

لنلر  وورده مسیوواس اول مووه بووا ع وواان  ب وولی شووحاسووه ،داوران سووؤاهت در دو  وورده مسیوواس 

( اسود موه در   2،3،9،12،13،15،16،17هوایی ) شوام  مواده   ؛هوااری شول  نوام  "ارمای به دولود  "

هووای سوواادآمامی را بووه دولوود و سوواممان  یوفیفووه ،آن آممووادنی بووا سوول  مسووئالید رووردی 

موری  بوه نظور مون سواادآمامی ا    "هایول  موه موی   2دهولر سوؤال شوماره    رسمی دولتی ارمای موی 

 یتورین سوؤال ایون  ورده مسیواس اسود و بسیوه       شوا    "دولتی اسد و به من ارتااحی نولارد  

عولم  "سؤاهت به شیلی اال این ماروای ملوی قورار دارنولر  ورده مسیواس دوم موه بوا ع واان          

هوووووایی هوووووااری شوووووله اسووووود شوووووام  مووووواده   نوووووام "پوووووایری مشوووووارمد

مووادنی بووه دهیوو  مشتلوو  ااروور   ( اسوود مووه در آن آم1،4،5،6،7،8،10،11،14،18،19،20،21)

بووه مشووارمد در سوواادآمامی نیسوودر در تعوولادی ام ایوون سووؤاهت آممووادنی اتووی روورورت    

هرمسوی مسوئال سرناشود     "هایول  موه موی   11هیوردر سوؤال شوماره    ساادآمامی را نادیوله موی  

تورین سوؤال ایون  ورده مسیواس اسود       شوا    " اد اسد و ساادآمامی ربطی به مون نولاردر  

 اهت به شیلی اال این مارای ملی قرار دارنلرسؤ یو بسیه

و رووری  ت  ووی    0م850، اسوو رمن بووراون  0م878روورای  پایووایی )آلفووای مروناووار   

هور  ورده مسیواس     عوجوه بور نموره    ( قابو  قاوالی بورای آمموان بوه دسود آمولر       0م830هاتمن  

آن  نمووره موو  آممووان نیوو  محاسوواه شوولر نمووره هوور  وورده مسیوواس ام مجمووای نموورات سووؤاهت 

آیولر نموره مو  نیو  بوه هموین ترتیو         بر تعلاد سؤاهت آن مسیواس بوه دسود موی     مسیاس تسسیم

تور،  هیرنولر نمورات پوایین   قورار موی   5توا   1ای بوین  شواد؛ ب وابراین نمورات در دام وه    محاساه موی 

تور بوه   ده ولر نمورات بواه تمایو  بویش     تور بوه مشوارمد در سواادآمامی را نشوان موی      تمای  مم

 دهلرنشان میمشارمد را 
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هووا بوا ا ووار دسوتیار پژوهشوومر و بووا   ناموه هوا  ملیووه پرسووش نامووهتیمیوو  پرسوش  ینحواه 

مووه آممووادنی در رهووم یووا  اانوولن   صووارتی در ،شووله هووا اراهووهتاروویحات وی بووه آممووادنی 

هوا  سؤاهت مشی  داشد دستیار پژوهشی بوه او مموو مورد توا بوا دقود و صولاقد بوه پرسوش         

ای هوا بور  مواری در تموام آمموادنی    یناموه انمیو ه  ماتواه بوادن پرسوش   پاس  دهولر بوا تاموه بوه     

ناموه دو سوؤال ام   پاسشمایی صوادقانه و دقیوخ بوه سوؤاهت ایجواد شولر پوس ام تیمیو  پرسوش         

آیوا بوه سوؤاهت بوا دقود و صولاقد        -2آیوا مع وای سوؤاهت را رهمیلیول؟      -1ها شلر آممادنی

 شلرباعم اان آممادنی می پاس  دادیل؟ مااب م فی به هرملام ام سؤاهت

 هایافته

هووای آممووان میووانمین و انحووران معیووار نمووره موو  و  وورده مسیوواس  1در موولول شووماره 

رده ابوو  اسووت اا  اسوود میووانمین هوور دو  ووحووار مووه ام ایوون موولول قشووادر همووانمشواهله مووی 

قرارهررتووه اسوودر ایوون بوولین مع ووا اسوود مووه   3مسیوواس و نمووره موو  تسریاووا  در ن دییووی عوولد  

انول یع وی اتوی    نظورم را انتشواب مورده   هوا، ه ی وه بوی   حار متاسو  ام میوان ه ی وه   ها بهممادنیآ

 حار سامانم ل روی این مارای ریر نیرده و برای آن نظر  اصی نلاردربه

نظورم، مشوالفم،   هانوه )موامج  مواارسم، مواارسم، بوی     هوا پو    با بررسی رراوانی پاس  به ه ی وه 

درصوول  50حووار متاسوو   شوواد مووه بووهنامووه مشووش  موویت پرسووشمووامج  مشووالفم( بووه سووؤاه

ای بوا انتشواب   حوار برمسوته   انول موه ایون رراوانوی بوه     نظرم را انتشاب مورده ها ه ی ه بیآممادنی

هووای آممووان را نشووان رراوانووی پاسوو  بووه ه ی ووه 2هووا تفوواوت داردر موولول شووماره بسیووه ه ی ووه

 دهلرمی

نامووه عوولم مشووارمد مردمووی در موو  پرسووش بوورای پاسوو  بووه سووؤاهت پژوهشووی، نموورات

 سوواادآمامی بووا اسووتفاده ام تحلیوو  واریووانس دوراهووه تحلیوو  شوولر در ایوون تحلیوو  م سووید     

ع واان عامو  دوم در    ع واان عامو  اول و ع واید در هوروه شوهرونلان نشاوه یوا عوادی بوه          به

 F(1،116)  15م68نظووور هررتوووه شووولر عامووو  اصووولی م سوووید تفووواوت مع ووواداری نشوووان داد  

را داشوت ل تمایو  بوه     2م7نسواد بوه موردان موه میوانمین       3م1ر منان بوا نموره میوانمین    >0pم001

تووری در سواادآمامی نشوان دادنوولر عامو  اصولی ع وواید در هوروه شووهرونلان      مشوارمد بویش  

ر >0pمF 001(1،116)  40م54نشاووه یووا عووادی نیوو  تفوواوت مع وواداری بووین دو هووروه نشووان داد     

 اهمیوود  2م59نسوواد بووه شووهرونلان عووادی بووا میووانمین     3م26ن هووروه نشامووان بووا میووانمی  
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، میووانمین تسوواحعی 3تووری بووه مشووارمد در سوواادآمامی نشووان دادنوولر موولول شووماره    بوویش

دهول منوان   حوار موه ایون مولول نشوان موی      دهولر هموان  م سید و ع اید هروهی را نشان می

ده ول و موردان در هوروه    موی تور نیوام بوه مشوارمد را هو ار       بویش  ،در هروه شوهرونلان نشاوه  

ده ولر اثور تعامو  م سوید بور هوروه       ترین نیام بوه مشوارمد را هو ار  موی    شهرونلان عادی مم

ر آممووان تعسیاووی >p 0مF 001(3،116)  21م11 هووا را نشووان دادتفوواوت مع وواداری بووین میووانمین 

ارنوول حووار مع وواداری بووا سووه هووروه دیموور تفوواوت د شووفه نشووان داد شووهرونلان منووان نشاووه بووه

مووه شووهرونلان موورد نشاووه اهرهووه بووا شووهرونلان موورد عووادی تفوواوت     (ر دراووالی>0pم001)

( ولووی بووا شووهرونلان من عووادی در نموور  بووه مشووارمد تفوواوت  >0pم001مع وواداری داشووت ل )

 (ر>0pم257مع اداری نشان نلادنل )

نجووام شوول یووو تحلیوو  واریووانس دوراهووه ا "ارمووای بووه دولوود "بوور روی نموورات مسیوواس 

اثوور عاموو  اصوولی م سووید  هووا م سووید و ع وواید هروهووی عااموو  اصوولی بادنوولردر آنمووه 

نسوواد  3م29ر منووان بووا نمووره میووانمین  >0pمF 001(1،116)  14م37تفوواوت مع وواداری نشووان داد  

توری بوه ایون ایوله دارنول موه سواادآمامی انح وارا  وفیفوه          اعتساد موم  2م92به مردان با میانمین 

نظووری را اسوود موه بووی  3یووانمین منوان و مووردان ن دیوو عوولد   دولود اسوودر درهراوال نمووره م  

دهولر عامو  اصولی ع واید در هوروه شوهرونلان نشاوه یوا عوادی تفواوت مع واداری            نشان موی 

ر هوور دو هووروه نشامووان و شووهرونلان عووادی >0pمF 90(1،116)  0م01بووین دو هووروه نشووان نوولاد 

هووا وموواد نوولارد و هووای آنفوواوت مع وواداری بووین دیوولهاهدهوول تمووه نشووان مووی 3م1میووانمین 

انوولر اثوور تعوواملی بووین م سووید و هووروه نیوو  مع ووادار نظووری مسوو  مووردهای در نسطووه بووینمووره

 .(>0pم1نیسد )

انجوام شول بوا     "پوایری  عولم مشوارمد  "تحلی  مجو ای دیموری بور روی نمورات مسیواس      

 داداسووتفاده ام تحلیوو  واریووانس دوراهووه اثوور عاموو  اصوولی م سووید تفوواوت مع وواداری نشووان    

 2م61نسوواد بووه مووردان بووا میووانمین   2م99 ر منووان بووا نمووره میووانمین >0pمF 001(1،116)  11م36

تووری بوورای سوواادآمامی مامعووه بوورای  ادشووان در نظوور هررت وولر درهراووال   مسووئالید بوویش

دهولر  هوا را نشوان موی   تفواوتی آن تور اسود بوی   ماهوو  3عولد   نمره میوانمین منوان و موردان ام   

عاموو  اصوولی ع وواید در هووروه شووهرونلان نشاووه یووا عووادی تفوواوت مع وواداری بووین دو هووروه  

نسوواد بووه شووهرونلان   3م34ر هووروه نشامووان بووا میووانمین  >0pمF 001(1،116)  94م91نشووان داد 

تووری بوورای مشووارمد در سوواادآمامی پایررت وولر اثوور  مسووئالید بوویش 2م26عووادی بووا میووانمین 
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 .(>0pم49ن م سید و هروه نی  مع ادار نیسد )تعاملی بی

هووای نامارآموول مووه مشووارمد ارووراد را در مامعووه بوورای سوواادآمامی  بوورای یووارتن نموور  

 موه  مواده  بررسوی قورار هررود پو        صوارت ملاهانوه موارد    دهول موااد آمموان بوه    مواهش موی  

ر اسووتشرا  هردیوولنامووه ام پرسووش ،دادیموورا نشووان هووا موو  آممووادنی توورین مشووارمد درمووم

هوا بوه ایون مواارد     قورار داشود یع وی ام ور آمموادنی      3میانمین نمره در هر پ   مارد، میر عولد  

بووه ترتیوو  میوو ان  4پاسوو  ماارووخ یووا مووامج  ماارووخ داده بادنوولر ایوون موواارد در موولول شووماره  

 ماارسد آمله اسدر

 گیریو نتیجهبحث 

شهرنشووین  ینموواه عمووامی مامعووه ،نشووان داد 2و  1هووای ایوون پووژوهش در موولاول یارتووه

صوول پاسووشمایان  در 50مامی موواهم و بوولون نظوور اسوودر   شوویرامی بووه مشووارمد در سوواادآ  

نظوری  مار   اصی نسواد بوه سواادآمامی نلارنولر بسیوه پاسوشمایان نیو  در احوران ایون بوی          

مشووارمد در سوواادآمامی   یممی ووه قوورار دارنوول و تعوولاد انوولمی ام ارووراد نظوور قوواحعی در     

م  ول ولوی هویع    هوا اهرهوه رورورت مشوارمد در سواادآمامی را انیوار نموی       آممادنی ده لرمی

هووای شهرنشووی ان در تأمیولی بوور آن نیوو  نلارنوولر شووایل در تحلیوو  ایون داده بایوول هفوود دیلیووه  

رومهووار رعلووی هی هووای دیمووری اسوودر ام حوورن دیموور در شووهرهای بوو ر  اممملووه شوویرام    

سواادی ملو  مورده اسود     حورن مسابو  بوی    بوه سسوه آموام  عوالی انهوان را     ؤوماد صلها م

شهرنشووین بووا تووارم    یمدهووی هفوودر اموورومه مامعووه   مووه شووایل بتوواان بووه آن تح ووی     

آما تمووان دانشووماهی مووه قووادر بووه موواب در بووامار نحیوو  مووار ایووران نیسووت ل روبوورو   دانووش

سواادیر  هوای بییوار مشوی  مشوهادتری اسود توا بوی       هست لر در شهرها مع   دمتر و مه ولس 

 ،ام قووال علووی هریجووانی رهوویس مجلووس نهووم ،94نامووه تعووادل در توواری  ششووم شووهریارماه روم

ایوون رومنامووه در  .درصوول اعووجم موورده اسوود 42التح وویجن دانشووماهی را نوورر بییوواری رووار 

تورین بییواران مشوار دارای    نایسول موه بویش   ادامه این ه ار ، به نس  ام مرمو  آموار ایوران موی    

 تح ویلی، بواهترین تعولاد متسارویان موار مشوار را در  واد موای         لیسانس هست ل و این هوروه 

ب وابراین موای تعجاوی نیسود موه شوهرونلان شوهرهای بو ر  م و  شویرام ت وار             داده اسود؛ 

آوری احجعوات و  در حوی ممو    سواادی مشوی  اصولی آنوان نیسودر     م  ول در ممانوه رعلوی بوی    

هووا در م آممووادنیاتعوولادی  ،مووردههووا   اصووا  در میووان قشوور تح ووی  نامووهتیمیوو  پرسووش
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آما تمووان دانشوماهی شووامی بادنوول و  شوومار دانوش یناموه ام تعوولاد ب وامو ش بووه تیمیو  پرسووش  

رسول دیولهاه توارم    هوا را هررودر بوه نظور موی     مورده مردنول بایول ملوای توارم تح وی      بیان می

یوی  هیورد و هور ام ه ولی ی   هوا هوم موارد تأمیول قورار موی      آما تمان دانشماهی در رسوانه دانش

تاموه قورار    هوا نیو  موارد   دهول موه در سوطح رسوانه    ام مسئالین در این ممی وه آمواری اراهوه موی    

شوانل در انهوان عموامی نمور  پرسوادی در مامعوه       هوا باعوم موی   هیردر این نوای هو ار   می

پررنووگ هووردد و نموواه مامعووه ام سوواادآمامی دور شووادر اهوور بووه ع وواوین تعوولادی ام ایوون       

حوار تلوایحی    م  ول بوه  هوا مطورو موی   ی ویم نمرشوی موه ایون هو ار      بیها نماه م یم مو ه ار 

حووار م ووال  ارهوو اری تاسووم بووه نسوو  ام  ده وولر بووهااصوو  بووادن تح وویجت را نشووان موویبووی

 نایسوول مووه ام ووان ( مووی1395ررووا رامووانی )، رهوویس هووروه صوو ای  مجلووس شووارای اسووجمی

نمرانوی ام ارو ایش   "ای بوا ع واان   هبییوار داریومر اقت واد نیوام در مسالو      یمورده میلیان تح ی  5

بوه هوا  رسوانل ناشود موه توا رسویلن         95مواه  دی 14موه در تواری     "ها مردهبییاری تح ی 

توور عاقاوود داریوومر یووا در  ارهووای دیمووری بووا نمرانووی بوویش  راصووله ،بووه آمووار  وواب اشووتغال

ه  اووری ( در ه ارشووی مووه در پایمووا1394ده وول موو ج  رشوویلی )هووا را نشووان موویمووردهتح ووی 

م تشور موردر    "مورده هوای تح وی   موارتان  وااب  "ساده نیام م تشر شولر مطلاوی تحود ع واان     

سوواادی و امایوود ام سوواادآمامی دور هووا تامووه مووردم را ام بووی هانووه نموور هسووتر  ایوون

 م لرتراشی در امت ای ام ممو به ساادآمامی ایجاد میای برای دلی م ل و اتی ممی همی

هوای م سویتی نشوان داد منوان مامعوه نسواد       پوژوهش در ارتاوا  بوا تفواوت    های این یارته

میوو ان مشووارمد منووان  .تووری بووه مشووارمد در سوواادآمامی دارنوول بووه مووردان اساسووید بوویش

 70تور بواده اسود ولوی ام دهوه      حوار سو تی پوایین   هوای آمامشوی، بوه   نساد به مردان در ایطوه 

یارتووه یرسووتان نسوواد بووه پسووران اروو ایشآما تمووان د توور در مسوواح  دبتوولری  تعوولاد دانووشبووه

اسوودر در م یارهووای سراسووری نیوو  ام همووان دهووه، تسریاووا  در همووه سوو اات میوو ان ورود       

هوووا نسووواد بوووه پسوووران ر ونوووی یارتوووه اسووود )علیووو اده دانشوووجایان د تووور بوووه دانشوووماه

ن معتسلنوول موواهش تووأثیر م اوود تح وویجت در بهاوواد      ا(ر بع ووی ام محسسوو 1391لاشووابی،

توری بورای تح ویجت    دی و امتمواعی باعوم شوله اسود موه موردان انمیو ه موم        ورعید اقت ا

رود موه  توری نسواد بوه تح ویجت داشوته باشو ل؛ اموا ت وار موی         نشان ده ول و نمور  م فوی   

هووا در هووا در دانشووماهه رشوول ر  وواوری و اروو ایش تعوولاد آن نوورر مشووارمد منووان بووا تامووه بوو 

توری بوه تح ویجت    ارو ایش، نمور  م اود    های آمامشی ارو ایش یابول و درنتیجوه ایون    رعالید
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هووای امتموواعی در تمووام سووطاو اممملووه سوواادآمامی داشووته باشوو لر نسووش منووان در مشووارمد 

انیووار اسوودر در هووای امتموواعی نسشووی ییرقابوو رسووانی و ترییوو  مشووارمد  اصووا  در احووجی

در تور هوم شوله اسو    تور منوان در امتموای ایون نسوش پررنوگ      امرومی بوا ا وار رعوال    یمامعه

دهوول مشووارمد امتموواعی منووان یووو تووأثیر دوسووایه داردر ام حررووی اتووی تحسیسووات نشووان مووی

یابول  هوا ارو ایش موی   رد و ام حورن دیمور میفیود منولهی آن    بو مامعه ام این مشارمد بهوره موی  

(ر الاتووه بایوول تامووه داشوود اهرهووه میوو ان مشووارمد منووان در ایوون  1393)علیوو اده و همیوواران،

نوواعی  یده وولهاسوود ولووی دام ووه آن در اوولی نیسوود مووه نشووان توور ام مووردان پووژوهش بوویش

می ان مشارمد ده ووول ( نشوووان موووی1387پ ووواه و صوووملیان )مشوووارمد رعوووال باشووولر یووو دان

بووا اسدر امتمووای رسمی ابعوواد در هووا آنمشارمد توور ام ییررسوومی بوویشامتماعی منان در بُعل 

هوای ییررسومی مشوارمد    ی وه تاان ول مم تواان نتیجوه هررود منوان موی     تامه به این مارای موی 

شووانلر حووار رعووال در ایوون عرصووه وارد نمووی  در سوواادآمامی را تسایوود م  وول ولووی عمووج  بووه 

هووای راهاووردی امووار منووان و  ووانااده ریاسوود ممهوواری     معوواون بررسووی  (1394باسووتانی )

انوول امووا نوورر بییوواری آنووان هووایی مسوو  مووردهآمامشووی تاانووایی یمنووان مووا در اووامه»  هفوود

هوای ا یور رسویله اسود     درصول حوی سوال    40درصول بوه    29تر بواده و ام  نساد به مردان بیش

 ر«های عمامی اسدمه این بیانمر ماهش مشارمد منان در اامه

حووار مع وواداری   تفوواوت نموور  در هووروه شووهرونلان نشاووه و شووهرونلان عووادی بووه     

بسووتمی او همیوواری مه تح یجت ررد با می ان توواان هفوود حووارملی موویبووه ت اسوودرمتفوواو

حوارملی بوین تح ویجت و مشوارمد امتمواعی رابطوه       دهول بوه  ها نشان موی م اتی داردر پژوهش

هووای پیشووین هووای ایوون پووژوهش نیوو  بووا یارتووه (ر یارتووه2014)پترسووان، مسووتسیمی وموواد دارد

هوه  دهولر ولوی آن  مد سواادآمامی را نشوان موی   همسا اسود و اثور ملوی تح ویجت بور مشوار      

حوار مع واداری ام    شواد ایون اسود موه هوروه نشاموان اهرهوه بوه        در این پژوهش مشواهله موی  

 یحووارملی ه ووام راصوولهولووی بووه ،تووری بووه سوواادآمامی دارنوولممعیوود عووادی نموور  م اوود

سواادی یوو   بوی دان ول  هوا اهرهوه موی   رسول آن نظوری نلارنولر بوه نظور موی     یبو  یمیادی ام نسطه

ایوون  ،م  وول یووو ماسووتی موولی اسوودر شووایل دلیوو  آنماسووتی امتموواعی اسوود ولووی ریوور نمووی

ه وولان  واب اقت ووادی، ه ووام در  مردهووان مشوار مووا بووه  واحر شوورای  نوه   اسود مووه تح وی   

توور بووه رراسووای  وواد تامووه نشووان انوول و مووممانوولهنیامهووای شش ووی  ووایش بوواقی یمرالووه

 ده لرتری نشان میع جت امتماعی وام ش ممب ابراین در برابر م رده لمی
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در ایوون پووژوهش اثوور تعوواملی بووین تح وویجت و م سووید مشوواهله شوولر ایوون بوولان        

پووایری را هوو ار  مردنوول و مووردان بووا توورین مشووارمدموورده بوویشمع اسوود مووه منووان تح ووی 

ر دهول موه اهو   پوایری را نشوان دادنولر ایون یارتوه نشوان موی       تورین مشوارمد  تح یجت پایین مم

ع واان یوو مریوان در مامعوه مطورو شواد بایول ایون مریوان ام منوان            ساادآمامی بشااهول بوه  

قووراوهن نه وود مشووارمد در تاان وول پوویشموورده موویموورده آیووام هوورددر منووان تح ووی تح ووی 

 ساادآمامی باش لر

ای تاانول نمانوه  تاسو  شوهرونلان هو ار  شول موی      4هوای رایجوی موه در مولول     نمر 

اریوواری مان وول نیووام بووه  .سوواادآمامی باشوول یو اریووار نامارآموول درممی ووه ام  طاهووای شوو ا تی

 یسووااد مهوود انجووام مشووای  سووشد و پر طوور ممیوون اسوود در مامعووه ممی ووه    ارووراد بووی

مشووی ام حاسووات ررودسوود امتموواعی و اقت ووادی را رووراهم م وولر دارنوولهان ایوون اریووار    بهووره

ع واان   ملو  م  ول و مامعوه را بوه     هوای امتمواعی  موه تاموه  واد را بوه مشوارمد     مای ایون به

سوواادی را یووو مع وو  امتموواعی بای  وول آن را ررصووتی بوورای   یووو پییوور وااوول بای  وول و بووی 

ورووار بووه 4هووای دیمووری مووه در موولول   پ لارنوولر نموور  هووای شش ووی مووی  سووادمایی

شوولت رووردی و  اد ااهانووه در ارتاووا  بووا سوواادآمامی اسوودر هووای بووهنموور  ،شوولههوو ار 

هیوور در رشول رره ووگ و بال وولهی مامعووه  هووا در مامعووه آسویای داموون نمور   هانووها وار ایوون 

وپورور  و دارنولهان مرایول هشولار     مولی بوه مواره اران آموام      حوار اسدر این پژوهش بوه 

متأسووفانه در مامعووه  ؛هووای مارآموول امتموواعی مووار نشوواد مووه اهوور بوور روی نموور   ،دهوولمووی

 یممی ووه نامارآموول مووه در  هووایهووای نامارآموول رشوول  ااهوول مووردر ایوون نموور      نموور 

هوای نامارآمول امتمواعی اسود     ای ام نمور  نمانوه  ،ساادآمامی در پوژوهش اارور یارود شول    

مشووانل؛ ب ووابراین مشووارمد  تفوواوتی و سووادمایی رووردی در امتمووای مووی مووه ارووراد را بووه بووی 

ایون پوژوهش    .سوامی دارد امتماعی در سواادآمامی یوا سوایر مواارد امتمواعی نیوام بوه رره وگ        

هووای امتموواعی اممملووه سوواادآمامی در اووال تفوواوتی در مشووارمدبووی ،دهوولنشووان مووی لا مؤموو

هووای وپوورور  و متالیووان رره مووی بوورای تغییوور نموور رشوول اسوود و بایوول مسووئالین آمووام 

هوای اساسوی مامعوه    حوار ویوژه رعالیود م  ولر بولیهی اسود توا نمور          نامارآمل امتمواعی بوه  

هووای نظووری ام مامعووه ر وود برنی وول مشووارمدتفوواوتی و بوویبوویبهاوواد نیابوول و تووا ممووانی مووه 

 یابلرامتماعی ماهش می
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نامه عدم مشارکت مردمی در سوادآموزیتوصیفی پرسش یهاداده -1جدول 

انحراف معیارمیانگیننمره

0م362م12مسیاس ارمای به دولد

0م282م80یریپامسیاس علم مشارمد

0م266م92نمره م  آممان

نامهپرسش هایینهتوصیفی در ارتباط با انتخاب گز یهاداده -2جدول 

درصدفراوانیگزینه انتخابی

0م18مامج  ماارسم

24م292ماارسم

6050نظرمیب

23م283مشالفم

1م27مامج  مشالفم

نامه با توجه به گروه و جنسیتمیانگین نمرات پرسش -3جدول 

گروهجنسیتمرد زن

هروه شهرونل نشاه3م301م50

هروه شهرونل عادی2م245م73

جدول 4- رایجترین تفکرات ناکارآمد در زمینهي عدم مشارکت در سوادآموزي

آزمون یهامتن مادهآزمون یهاشماره ماده

14
)مشوای  سوشد( در مامعوه نیوام بوه ارورادی داریوم موه رااود بتاان ول ایون مارهوا را انجوام ده ول                هوا یود برای انجام رعال

 ربی میب ابراین من ررورتی به باساادی همه ارراد مامعه نم

ربی میساادآمامی نم یسااد ممی وماد دارنل ب ابراین ررورتی برای ورود به صح هدر مامعه ارراد بی18

ساادی دیمران ارتااحی به من نلاردرمسئال سرناشد  اد اسد و بیهرمسی در منلهی 11

مار مارخ نیست لر یارتن به نظر من ممو به باسااد مردن دیمران ماری بیهاده اسد هان اتی ارراد باسااد در6

20
ارووراد آن  یمب ووابراین نیووامی بووه د الوود دیمووران بوورای سوواادآما   رارووراد باسووااد میووادی وموواد دارد  یادر هوور  ووانااده

 انااده نیسدر
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 هاپیش هاد
شوواد، دهوول تاصوویه موویمامووه مشووارمد موولنی سوورمنلهی یووو مامعووه را نشووان موویآن ام

هووای نامارآموول در سووطاو مشتلوو  هووا بوورای رهووم بهتوور تفیوورات و نموور هانووه پووژوهشایوون

صووارت میفووی ام مشووارمد موولنی انجووام شووادر در بسوویاری ام موواارد همم اسوود تحسیسووات بووه 

تفواوتی  سوام بوی  موه میر  نامارآمول هوای  ارهوحریخ م اااه و مارد پژوهی انجوام پوایرد توا حورو    

هووای رراوانووی اممملووه  موولنی در مامعووه اسوود شوو ا ته شووادر ایوون تحسیووخ بووا محوولودید    

هوا در سوایر نسوا     هانوه پوژوهش  شواد ایون  پیشو هاد موی   رهیوری هموراه بواد   نمانهمحلودید در 

ترنول  بویش  هوا سوااد در آن یی موه ممعیود اروراد بوی    مشار امممله نسا  محروم و م احخ روسوتا 

هوا  آن یبایول نتیجوه   ریوابی محولود شوانل   هوا ناایول ت هوا بوه علود     هانه پوژوهش تیرار شادر این

ها اراهه ده لرنمر برای رر  این علم مشارمدحار روشن و صریح دیلهاهی آی لهبه

منابع
الف. فارسی

 هوای هیوری ت ومیم بررسوی میو ان تمایو  معلموین بوه شورمد در       (ر 1375) رهااملی، یلال
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A Study on Public Attitudes toward Community Contribution in the 

Implementation and Development of Adult Literacy  

 
Habib Hadianfard 

 
Abstract 

Illiteracy and low education level are problems in developing countries including Iran. 

Although access to higher education has almost become pervasive in big cities and provincial 

capitals, illiteracy and low education level are yet a chronic problem in other layers of the society. 

The purpose of the current study is to assess and to compare the public attitudes toward 

community contribution in the adult literacy. 

The research design was descriptive in which two groups of subjects were selected based 

on convenience sampling from ordinary and elite Shiraz residents. All participants filled out 

the Lack of Public Participation Questionnaire (LPPQ) which was developed by the author. 

The results showed that the subjects in both groups have a neutral idea about the necessity of 

community contribution in the adult literacy. In other words, they had not systematically thought 

about this subject. Also, the results showed that women and the elite group see the public 

participation in adult literacy more necessary in comparison to men and the ordinary group, 

respectively.  

This study demonstrated that people explained their lack of participation in literacy by using 

some dysfunctional thoughts such as “Society needs to illiterate persons to do dirty jobs”. It 

seems that such dysfunctional thoughts are influenced by the existence of unemployed higher-

educated graduates in the society. 

 

Key words: Community Contribution, public attitudes and adult literacy programs. 
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