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Abstract
One of the problems in our society, especially among
literate students of the literacy movement, is the lack
of a culture of reading. The main purpose of this
study was to investigate the plan of reading plan with
family as one of the main parts of the curriculum of
literacy movement in Hormozgan province. In this
study, qualitative research method was used with data
coding system. The research population included
experts, educators and literacy students of
Hormozgan province literacy movement and the
sample consisted of twenty-four people who were
selected using purposive sampling method. Also, the
data collection tools, in-depth interviews and data
analysis methods were inductive analysis. Findings
and results showed that eight central categories There
is in the project damage section include lack of
financial resources, weakness of the monitoring
system, weakness in the content, lack of
comprehensiveness of the plan, weakness of the
project managers, incompatibility of the plan with
influential factors, lack of motivation and lack of
sufficient institutional media support. Eight
components of financial support and strengthening
the evaluation and monitoring system of the project,
developing the attitude and training of project
stakeholders, strengthening the headquarters system
and scope of the project, strengthening the
motivational dimension, strengthening institutional
and media support of the project, compiling and
training project books based on scientific principles
Reading with family.
Keywords: Pathology, Literacy, reading plan with
family, Reading and writing skills
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چکیده
یکی از مسائلی که در جامعۀ ما بهویژه در بین سوادآموزان نهضت
 نبود فرهنگ مطالعه و کتتا ختوانی است،سوادآموزی وجود دارد
 بررسی طرح نهض سوادآموزی خوانتدن بتا،هدف اصلی پژوهش
خانواده بهعنوان یکی از بخشهای اصتلی برنامته درستی نهضت
 روش تحقیت،سوادآموزی در استان هرمزگان بود در این پژوهش
کیفی از نوع تحلیل استقرایی با نظام کدگذاری دادهها استفاده شد
 آموزشگران و سوادآموزان،جامعۀ آماری پژوهشی شامل کارشناسان
 نفر بود کته42 نهض سوادآموزی استان هرمزگان و نمونه شامل
با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند انتخا شدند همچنین ابزار
، مصاحبۀ عمی و روش تجزیه وتحلیل داده ها،جمعآوری اطالعات
 هشت مقولتۀ،تحلیل استقرایی بتود یافتتههتا و نتتای نشتان داد
 ضتع،مرکزی در بخش آسیب های طرح شامل نبود منتابع متالی
 ضتتع، عتتدم جامعی ت طتترح، ضتتع در محتتتوا،نظتتام نظتتارت
 ضتع، عدم تناسب طرح با عوامل تأثیرگتذار،دس اندرکاران طرح
انگیزشی و نبود حمای کافی نهادی رستانهای وجتود دارد هشت
 توستعه،مؤلفۀ حمای مالی و تقوی نظام ارزیابی و نظارت از طرح
 تقویت نظتام ستتادی و،نگرشی و آموزشی دس اندرکاران طترح
 تقویت حمایت نهتتادی و، تقویت بعتتد انگیزشتتی،گستتره طتترح
 تدوین و آموزش کتتب طترح بتر مبنتای اصتو،رسانهای از طرح
علمی راهکارهای بهبود طرح خواندن با خانواده هستند
 طترح خوانتدن بتا، ستوادآموزی، آسیبشناسی:واژههای کلیدی
 مهارت خواندن و نوشتن،خانواده
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باوجود تموام تو شهوایی کو نهضوت سووادآموزی

مقدمه
اهمیت مبارزه با بیسوادی بور کسوی پوشویده نیسوت و
کم وبیش تموام کشوورهای جهوان ،بو خصوو

جوامو

( )Literacy Movementطی س دهۀ گذشت در ایوران
انجام داده ،اما آمار و اخبار نشان میدهد ک هرسال بور

درحالتوسع  ،از دیرباز ب اهمیت این امر پوی بوردهانود.

تعداد بیسوادان در برخی استانها بو خصوو

جمهوری اس می ایران نیز با توج ب اهمیتی ک بورای

مرزی افزوده میشود.

منواطق

امووور آموزشووی و فرهنگووی قائوو اسووت ،برناموو هووای

خووانواده مهوومتوورین رکوون تربیتووی جامع و محسووو

گستردهای برای مبارزه با بیسووادی بو انجوام رسوانده

میشود .دانش و آگاهی اعضای خانواده ضمن اینل ثبوات

اسووت .تشوولی نهضووت سوووادآموزی و فعالیووتهووا و

و قوام این نهاد ارزشمند را تثبیت میکند ،بلل والودین را

موفقیتهای آن در صحن های بینالمللی ،شاهد گویایی

قادر میسازد تا بو شول موثثر و مفیود در محویطهوای

بر این ادعاست .امید میرود تو ش گسوترده و همگوانی

اقتصووادی ،اجتموواعی ،فرهنگووی و آموزشووی بووا وجووود

مردم و مسئوالن دلسوز ،ب ویژه دست اندرکاران این نهاد

تلنولوژیهای جدید و پیچیده ،زندگی مرلو و مناسبی

را بو زودی

را برای اعضای خانوادۀ خود فراهم آورد .از اینرو سوازمان

بزرگ ،پدید آمدن ایرانِ باسواد و بافرهنو
املانپذیر سازد (.)Boluky, 2003,p.74

در کشورهای درحالتوسوع مشول نوسووادانی کو

با احساس مسئولیت ،اجرای مرلو این طر را در میوان
اعضای خانوادههای سوادآموزان پی میگیرد .تا بوا تورویج

نباید ب بیسوادی بازگشت کننود ،مرور و بویسووادی

فرهن

( )Illiteracyهنوز ریش کن نشده است .لذا راههای تهیۀ

آگاهی و مهارتهای ضروری زنودگی اعضوای خوانوادههوا

مواد خواندنی ساده برای نوسوادان از طریق کارگواههوای

ب ویژه والدین عزیز این جامع کم

نماید .در این طور ،

منرق ای و ملی آموزش نویسندگان و توج ب مشل ت

کتا هایی در اختیار سوادآموز قرار می گیرد تا بو هموراه

نشوور بوورای نوسوووادان در دو ده و اخیوور مووورد توج و

خانواده ب مرالع آنها بپردازند توا ضومن تورویج فرهنو

کارشناسووان و پژوهشووگران قوورار گرفتوو اسووت (1993

کتا خوانی در میان خانواده ها ،ب ارتقای سر آگواهی و

.)UNESCO Asian Cultural Center,

مهارت های ضروری زنودگی اعضوای خوانواده هوا بو ویوژه

کارشناسووان تأکیوود موویکننوود کوو سوووادآموزی

کتا خوانی در میان خانوادهها ،ب ارتقوای سور

والدین گرامی کم

شود .کتا های مربوط ب ایون طور

( )Literacyدر صورتی قرین بوا موفقیوت اسوت کو بو

با عناوینی چون «آیینِ خو زیسوتن»« ،سو مت ،جوامی

زنوودگی افووراد معنووا بخشوویده و ب و ایشووان در شووناخت

زیبا و شلننده»« ،محیط زیست ،هدیوۀ خداونود»« ،کلیود

کنود .اگور ارتبواطی بوین

رحمت»« ،مودیریت خوانواده» و «چورا راه زنودگی» ،در

اقدامات سوادآموز و شرایط فراگیران وجود نداشت باشد،

وزارتخان تدوین میشود و توسط هملاران ما در معاونوت

کار بویتفواوت ،ایسوتا و غیرقابو قبوول

سوادآموزی در بست هوایی ویوژه و در میوان سووادآموزان

مشل ت زنودگیشوان کمو
سوادآموزی ی

خواهد بود (.)Jacques,1995

توزی میشوود .در کلیو منواطقی کو دورۀ سووادآموزی

نتایج پژوهشها حاکی از آن است ک ب رغم ضرورتهای

ب صورت ک سی یا گروهی با حداق س نفر تشلی شده

مذکور و ت شهای فراوان صورت گرفت  ،همچنان بی سوادی

باشد و نیز در همۀ ک سهای دورۀ انتقال ،این طر اجورا

یلی از مهمترین مسائ

جهان است .از همین منظر است ک

میگردد .این طر در راستای اساسنام سوازمان نهضوت

در قوانین بینالمللی آموزش برای هم  ،بر باسوادی هم مردم

سوادآموزی مبنی بر طراحی و اجرای فعالیتهوای ملمو

دنیا تأکید شده است (.)Atashak,2006,p.48

و فوقبرنامو بو منظوور غنویسوازی برنامو هوای درسوی
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حوزههای تربیت و یوادگیری ویوژۀ سووادآموزان در سوند

اینل ثبات و قوام این نهاد ارزشمند را تثبیت مویکنود،

تحول بنیوادین ،اسوناد باالدسوتی و سیاسوت هوای سوال

بلل والدین را قادر میسازد تا ب شل مثثر و مفیود در

سازمان نهضت سوادآموزی بوا لحواو وضوعیت و شورایط

محیطهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگوی و آموزشوی بوا

فرهن های بومی منرق ای ب انجام مویرسود ( Section

وجود تلنولوژیهای جدید و پیچیده ،زندگی مرلوو و

).)Letter No. 1109/942/1 (5/25/1394

مناسبی را بورای اعضوای خوانواده خوود فوراهم آورد .از

اهداف این طر عبارت است از:

اینرو سازمان با احساس مسئولیت ،اجرای مرلو ایون

 توسع و تقویت فرهن

مرالع و کتا خووانی در

بین مخاطبان و اعضای خانواده؛

طر را در میان اعضای خوانوادههوای سووادآموزان پوی
میگیرد توا بوا تورویج فرهنو

 فووراهم کووردن زمین و بوورای رسوویدن ب و مرالع و
مستق یا استق ل در مرالع ؛

کتوا خووانی در میوان

خانوادهها ،ب ارتقای سر آگاهی و مهارتهای ضوروری
زندگی اعضای خانوادهها ب ویژه والدین عزیز این جامعو

 تقویووت مهووارت خوانوودن و نوشووتن فراگیووران

کم

دورههای سوادآموزی؛

نماید (.)Ebrahimzadeh, 1992
در خصو

 استفاده از اوقات فراغت اعضای باسواد خوانواده در

نهضت سوادآموزی و بو خصوو

طور

خوانووودن بوووا خوووانواده ،متأسوووفان در داخوو کشوووور

امر مرالع و کتا خووانی ( Section Letter No.

پژوهشهای اندکی انجام شوده اسوت و پوژوهش خوا

).)1109/942/1 (5/25/1394

خارجی هم یافت نشد .در ادامو بو چنود موورد از ایون

یلی از مسائلی کو در جامعو ٔ موا بو ویوژه در جامعو

پژوهشها اشاره میکنیم.

سوادآموزان نهضت سوادآموزی وجود دارد ،عودم وجوود

یافت های پوژوهش هادیوان فورد ( )2019بوا عنووان

مرالع و کتا خوانی در خانوادهها و اعضوای آن

مرالعو و ای در ارتبووواط بوووا نگووورش موووردم دربوووارهٔ

است .حتی در مواردی کو آمووزش صووت مویگیورد و

مشووارکتهووای مردمووی در پیووادهسووازی و گسووترش

کتووا خوووانی اتفوواق موویافتوود ،بوواز سووواد خوانوودن در

سوادآموزی بزرگ ساالن نشان داد ،زنان نسبت ب مردان

سووادآموزان ایجوواد نموویشووود کو در ارتبوواط بووا طوور

و گروه نخب نسبت ب گوروه عوادی بو طوور معنواداری

فرهن

مرالعو ،

مشارکت در سوادآموزی را ضوروری تور موی بیننود .ایون

خواندن با خانواده هدف این است کو فرهنو

توسع یافت و افرادی با سواد خواندن پورورش یابنود توا

پژوهش ب طورکلی نشان داد افراد با بو کوارگیری افلوار

ب گون ای مستق اوقات فراغت خود را با کتا خوانی پور

ناکارآمدی مانند این کو "جامعو بورای انجوام کارهوای

کننوود کو تحقووق ایوون اهووداف نیوواز بو ارزشوویابی دارد

سخت نیاز ب افراد بی سواد دارد ".عدم مشارکت خوود را

() .)Section Letter No. 1109/942/1 (5/25/1394بوا

توجی می کردند .ب نظر موی رسود ایون افلوار ناکارآمود

توج ب اهمیت علمآموزی و نقشوی کو سوواد بور روی

متأثر از وجود دانش آموختگان دانشگاهی بیلار در سر

زندگی فردی و اجتمواعی افوراد در ابعواد مختلو دارد،

جامع باشد.

پژوهشگران بو دنبوال بررسوی میوزان اثربخشوی طور
خواندن با خانواده هستند.

نتووایج پووژوهش سوورا و صووحرایی ( )2012بووا عنوووان
بررسی نقش آموزش های پو

از سوواد در ارتقوای سور

توج ب گسترش طر خواندن با خوانواده از ایونرو

آگاهی های عمومی و کواربردی دختوران و زنوان بزرگسوال

مهم است ک خانواده مهوم تورین رکون تربیتوی جامعو

روستایی نشان میدهد ک میان فراگیرانی ک آموزشهوای

محسو میشود .دانش و آگاهی اعضای خانواده ضومن

پ

از سواد را دریافت کردهانود بوا سووادآموزانی کو ایون
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آموزش ها را دریافوت نلوردهانود در مثلفو هوای بهداشوت،

با توجو بو تحووالت عظویم اط عواتی کو پویش نیواز

پیشووگیری از بیموواریهووا ،تربیووت فرزنوود ،مسووائ دینووی و

بهرهمندی از آن ،داشتن حداق سواد خواندن است ،این

اعتقادی تفاوت معناداری وجود دارد.

مقال ب آن میپردازد.

رحیمووینووژاد ( )2012در مرالع و خووود بووا عنوووان"

هدف اصلی مقال  ،شناسایی چالش هوا و راهلارهوای

مرالعۀ تربیقی نظوام آموزشوی بزرگسواالن در جهوان و

بهبود طر خواندن با خانواده در استان هرمزگان اسوت.

ارائ محورهای مدل کارآمد و مثثر بورای نظوام آمووزش

از اینرو سثاالت پژوهش عبارتاند از:

بزرگساالن" ب این نتایج دستیافت کو در برنامو هوای

 .1چالشهای طر خواندن با خانواده کدماند؟

آموزش بزرگساالن ضروری اسوت .جامعو ٔ هودف را از

 .2راهلارهای بهبود طر خواندن با خانواده کدماند؟

گروه بیسوادان ب باسوادان و کومسووادان تغییور داده و
متناس و بووا آن تعری و باسوووادی را بووا ظرفیووتهووای

روششناسی

اجتماعی و فرهنگی ارتقوا داد و سیاسوتهوای بسویج و

در ایوون پووژوهش ،روش تحقیووق کیفووی از نووو تحلی و

جذ بیسوادان را بر نقاط شهری بو ویوژه بخوشهوای

استقرایی بوا نظوام کدگوذاری داده بوود .جامعوۀ آمواری

حاشی نشین شهری متمرکز نمود.

پژوهشی شام کارشناسان ،آموزشوگران و سووادآموزان

پیریان ( )2012در پژوهشی با عنوان بررسوی توأثیر

دورههای سوادآموزی و انتقال نهضت سوادآموزی اسوتان

سواد روانشناسی آموزشدهندگان بر رغبت سوادآموزان

هرمزگان و نمون شام  22نفر بوود کو بوا اسوتفاده از

ب شرکت در دورههوای سووادآموز نتیجو مویگیورد در

روش نمون گیری هدفمند انتخوا شودند .پژوهشوگر از

مسئلۀ سوادآموزی پرداختن ب انگیزش ازآنجوا ضوروری

اص و نمون و گیووری بووا حووداکثر تنووو و رعایووت اص و

است ک خواست برنام ریزان آن است ک فرد بیسواد را

اشووبا شوودگی اسووتفاده کوورده اسووت .همچنووین ابووزار

بودون

جموو و آوری اط عووووات ،مصوووواحب عمیووووق و روش

ب سوی تلام سوق دهد .این سوق بودون شو

ایجاد انگیزه در افراد مقدور نیست و بدون توج ب ایون

تجزی وتحلی داده ها ،تحلیو اسوتقرایی بوود .مصواحب
از تأیید سثاالت

امر ،ت شها ب ثمر مرلو نخواهود رسوید .وی معتقود

ب صورت نیم ساختاریافت تنظیم و پ

است دانش کافی ،هم جانب و ب روز از ابزار الزم و موورد

توسط کارشناسوان ارشود اداره کو آمووزشوپورورش و

نیاز هر آموزشدهنده است.

متخصصووان حوووزۀ نهضووت سوووادآموزی و مرابقووت بووا

نتایج پژوهش مهرعلیزاده ( )1991نشوان مویدهود

دستورالعم اجرایی طر ب اجرا درآمود .بورای افوزایش

فقر مادی و معنوی در استمرار پدیدۀ بویسووادی توأثیر

اعتبار پژوهش ،نتایج تحلی تعودادی از مصواحب هوا در

بسووزایی دارد .اکثوور افووراد بوو دلیوو مشوول ت مووالی

اختیوار چنوودی از مشوارکتکننوودگان در پوژوهش قوورار

(99درصد) ،خانوادگی ( ،)69مهاجرت فصلی ( )69و کار

گرفت و نظرات آنها در جهت اص

برخی موارد اعموال

روزانوو ( )61اسووتقبال زیووادی از سوووادآموزی نشووان

شد .همچنین نتایج تحلی و بررسی پ

نمیدهند.

س و نفوور از صوواح نظووران و خبرگووان عرص وۀ نهضووت

ب طوورکلی پوژوهش خاصوی در ارتبواط بوا موضوو

از اعموال نظور

سوادآموزی استان ،جم بندی و اصو حات الزم صوورت

بررسی اثربخشوی طور خوانودن بوا خوانواده بو انجوام

گرفوت .طور پوژوهش ،طرحوی پیدایشوی ( emergent

نرسیده است ک با توجو بو اهمیوت مقولوۀ خوانودن و

 )designیا اکتشافی بوده است؛ زیورا مثلفو هوا از پویش

کس

مهارت اولیۀ سوادآموز در رف نیازهوای روزموره و

مشخص نیست (.)maykut,1994,44
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یافتهها
در پاسخ ب پرسش اول پژوهش در خصو

چالشهوای

طر  ،با تحلی انجام گرفت بور روی موتن مصواحب هوا،

پ

از س مرحل کدگذاری جدول زیر حاص شود .هور

ی

مرحل از کدگوذاری

از ستون های زیر برآمده از ی

است:

جدول  .5مقولههای اصلی مربوط به مشکالت و آسیبهای طرح
مقولههای کلیدی

مفاهیم اصلی

نکات کلیدی

نبود مناب مالی

نبود مناب مالی

طر از هزین های الزم برخوردار نیست.
هزینۀ مشخصی برای طر در نظر گرفت نشده است.

ضع نظام نظارت و نظارت ضعی
ارزیابی
ضع در ارزشیابی طر
ابهووام در مباحووا ارائ و
شده

زمینۀ نظارت بر میزان تحقق اهداف طر هم ضعی است.
نحوۀ ارزشیابی از طر مشخص نیست
مباحا ارائ شده در دورۀ سوادآموزی بسیار مبهم است.

ضع در محتوا
نامناس بوودن فونوت و عدم همزمانی طر با درسهایی ک سوادآموز میخواند.
فونت و اندازه متن کتا ها مشل دارد.
اندازه متن کتا ها

جام نبودن طر

تمام دورههای سوادآموزی شام این طر نمیشود.
جام نبوودن دوره هوای
سر سواد سوادآموز هنوز ب مرحلۀ استفاده مستق از کتا ها نرسویده
طر
است.
جام نبودن زمانی طر

با پایان دورههای سوادآموزی ،طر متوق میشود.

ناکووافی بووودن تعووداد
کتا ها

تعداد کتا ها کفایت نمیکند و با تعداد سوادآموزان تناس ندارد.
در مواردی آموزشگر ب درستی کار خود را انجام نمیدهد.
کمبود مربیان آموزشدیدۀ باکیفیت برای آموزش.

ضع دست انودرکاران ضع آموزشگران
طر از نظر آشنایی بوا
اهداف و پیشنیازهوای توجیو نشودن مجریوان مجریان طر نسبت ب اهداف و نحوۀ اجرای طر شناخت کافی ندارند.
اجرایی طر
طر
نبود حامی آموزشوی در در برخی از خانوادهها اساساً فرد باسوادی وجود ندارد ک کم
باشد.
خانواده

سوادآموز

ضوووع مخاطبوووان کمبود وقوت مخاطبوان نداشتن فرصت الزم برای مرالع ب دلی اشتغال ب مشاغ سخت.
زمان زیادی از سوادآموزان در این طر گرفت میشود.
طر از نظر آشونایی طر
بووووووا اهووووووداف و
 عدم توانایی سووادآموزان بورای خوانودن کتو سور بواالتر دیوده
میشود.
پیش نیازهای اجرایی پایین بودن سر سوواد
طر
نوسوووواد نسوووبت بووو  در خیلی از موارد کتا های تدوین شده برای این طر متناسو بوا
محتوای طر

سر پای سواد سوادآموزان نیست.
من خودم قسمتهای حفظی و ریاضی برایم سخت بود.

عوودم تناس و محتوووای عدم ارتباط بخشی از محتوا با نیازهای زندگی ،مشل ت اقتصادی و فقور
عدم تناس طر بوا
طووور بوووا نیازهوووای فرهنگی خانوادهها.
عوام تأثیرگذار
مرالعۀ بعضی کتا های مربوط ب طر  ،مضر و پوچ است و ب کار ما در
سوادآموز
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زندگی و افزایش اط عات کم

نمیکند.

عدم همزمانی طور بوا
کتا های طر با درسهایی ک سووادآموز در ایون دوره از سووادآموزی
سوووووایر دورههوووووای
میخواند ،تناس ندارد.
سوادآموزی
نبود زمین های تشویقی
ضع انگیزشی

هیچ مشوقی برای این طر در نظر گرفت نشده است.
طر زمین تشویقی ندارد.

کتا ها چندان مورد ع ق سوادآموزان نیست.
عووودم ع قووو منووودی
بیرغبتی اعضای خانواده از مشل ت این طر است.
سوووادآموز ب و محتوووای
بیتوجهی افراد بیسواد برای فراگیری علم و دانش.
طر
نداشتن ع ق و انگیزه در یادگیری.
بیانگیزگی نوسواد

بیانگیزگی در بین آنان مشاهده میشود.
در بعضی موارد خانمها و آقایان پا ب سن گذاشت اند و راه خود را رفت اند
و نسبت ب آموزشها بیخیالاند.

نبود حمایوت کوافی
عووودم هملووواری بوووین
عدم همراهی سایر ارگانها در اجرای طر
نهادها و رسان هوا از
نهادهای مرتبط با طر
طر

در پاسووخ بوو پرسووش دوم پووژوهش در خصووو
راهلارهای بهبود طر  ،با تحلی انجوام گرفتو بور روی
متن مصاحب ها ،پ

حاص شد .هر یو

از سوتونهوای زیور برآموده از یو

مرحل از کدگذاری است:

از س مرحل کدگذاری جدول زیور
جدول  .2مقولههای اصلی مربوط به راهکارهای بهبود طرح

مقولههای کلیدی

مفاهیم اصلی

دادن حووووقالزحموووو بوووو
دستاندرکاران

نکات کلیدی

باید طر رسمیتر شود و حقالزحم آموزشدهنده داده شود.

حمایووت مووالی از ارائ کتا ها ب صورت مجموعۀ
طر
کامو و از کو و کتوووا هوووای
مجموع ای از کتا ها ب ی
موووردنظر طوور و دائمووی بوو
خانواده
تقویت بعد نظارتی

خانواده تحوی داده شود.

نظارت از طر باید تقویت شود .ب این صورت ک بر روند اجرایی طر و میزان
پیشرفت نوسوادان و میزان تحقق اهداف طر باید موورد ارزیوابی دقیوق قورار
گیرد.

باید در آغاز طر از نوسوادان ارزیابی آغازین یا تشخیصی انجام شود توا سور
تقویوووت نظوووام
یادگیریشان مشخص و بر این اساس نقرۀ آغاز آموزشی ایشان تعیین گردد.
ارزیابی و نظوارت
در طول اجرای طر نیز باید از میزان پیشرفت یادگیری و تحقق اهداف طور ،
از طر
انجام ارزیابی اولیو  ،تلووینی و
اطمینان حاص شود.
پایانی
الزم است در پایان طر دست نوشت های نوسوادان جم آوری شود و ارزشیابی
دقیق صورت گیرد.
نوسواد بعد از مرالعۀ انفرادی نسبت ب ارزیابی از خود اقودام نماییود و متوجو
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شود آیا ب اهداف مورد نظر رسیده یا نرسیده است.
اط عات داده شده با استفاده از مسابق کتا خوانی سنجیده شود.
دریافت پیشنهاد های مخاطبین
طر

دریافت نظرات و پیشنهادهای مخاطبین طر .

اهمیت دادن ب طر از سووی
مجریان و مخاطبان

دستاندرکاران طر و نوسوادان و خانوادههای ایشان بایود نسوبت بو اهمیوت
طر توجی شوند.

افزایش مسئولیتپذیری دستاندرکاران طر  :برنام ریزان ،مجریان ،آموزشگران
توسع نگرشوی و
آموزشووووووووووی افوووزایش مسوووئولیتپوووذیری و سایر دستاندرکاران طر با توج ب اهمیت مقولۀ سوادآموزی و جایگاه علم
و تحقیقات در دوران نوین ،نسبت ب پیاده شدن اهوداف کامو طور از خوود
دسووتانوودرکاران دستاندرکاران طر
تعهد و مسئولیتپذیری الزم را بروز دهند.
طر
تووورویج فرهنووو
کتا خوانی

مرالعووو و

برگزاری کارگاههوای آموزشوی
برای مجریان

باید بر ترویج فرهن

مرالع و کتا خوانی در بین مخاطبان اقدام شود.

برای خود آموزشدهنده ک سهایی برگزار شود.

انتصووا کارشووناس مخصووو
طووور هوووای ملمو و در ادارۀ انتصا کارشناس مخصو طر های ملم آموزش.
تقویوووت نظوووام سوادآموزی مناطق
ستادی و گسوتره تووداوم طوور پوو از پایووان
الزم است سازمان برای ادام طر پ از پایان ک سها چارهاندیشی کند.
ک سها
طر
انتصا آموزشگران قوی بورای
طر

برای اجرای این طر از آموزشدهندگان ماهر استفاده شود

تشویق کردن دستاندرکاران

آموزشگر و دستاندرکاران اجرای طر تشویق شوند.
تشویق مخاطبین از طریق برگزاری مسابق کتا خوانی میتواند انجام پذیرد.
با تشویق افراد می توان انتخا زمین هوای مرالعو را بور عهودۀ خوود اعضوای
خانواده گذاشت.

ایجاد فضای بانشاط آموزشی

با تقویت ارتباط بین آموزشگر و نوسواد ،استفاده از روشهای جذا آموزشوی،
مشارکت بیشتر نوسواد در فرایند یاددهی-یوادگیری ،ارتبواط دادن موضووعات
درسی با پدیدههای پیرامون و نیازهای زندگی نوسواد و متنو کوردن ملوان و
زمان آموزشی ،در ایجاد فضای بانشاط آموزشی اقدام گردد.

تقویووووت بعوووود
انگیزشی از طر

هملاریهای بین بخشی یا دستگاههای دیگر اجرایی بیشتر شود.
افووزایش حمایووت
افووزایش هملوواریهووای بووین الزم است تمامی ارگانهوا و نهادهوای مورتبط بوا دسوتانودرکاران ایون طور
نهادها و رسان هوا
هملاری الزم داشت باشند.
بخشی ارگانهای مرتبط
از دست اندرکاران
تشویق مشارکت محلی.
طر
تبلیغات پیرامون طر از سوی نهادهای مختل صورت پذیرد.
افزایش تبلیغات پیرامون طر
تدوین کت طر
بر مبنوای اصوول
علمی

تدوین کت طر با توجو بو
فرهن بومی و محلی

کتا های طر خواندن با خانواده ب صورت بومی-محلی دربیایند.
اگر کتا ها ارتباط بیشتری با مح سلونت و آدا رسوم سووادآموزان داشوت
باشند طبیعتاً سوادآموزان ب انجام این طر ع قو و اشوتیاق بیشوتری نشوان
خواهند داد.

تدوین کتا های طر ب زبان مرال مندر در کتا هوای مربووط بو طور  ،بوا زبوان سواده و قابو درک و
تدوین کت طر
متناس با واژگان و مفاهیمی ک نوسوادان با آنها در زنودگی روزموره مواجو
بر اسواس اصوول سادهتر

شناسایی چالشها و راهکارهای بهبود طرح سوادآموزی خواندن با خانواده 535 / ...
برناموو و ریووووزی
درسووووووووووی و
روانشناسووووووی
تربیتی

تدوین کت طر
بر اسواس اصوول
برناموو و ریووووزی
درسووووووووووی و
روانشناسووووووی
تربیتی

هستند ،نگارش شود.
استفاده از داستانهای قرانی کاربردی ب زبان ساده.
کتا ها مهارتمحور باشد.
مهارتهای کس وکار و سواد ترکیبی موردتوج قرار گیرد.
ب تناس گروه سنی بهتر است ک ی کتا ب مهارت های زندگی اختصوا
یابد زیرا قری ب اتفاق اعضا متأه هستند.
کتا هایی ب نوسوادان ارائ شود ک ب نیازهوا و کاربردهوای رایوج در زنودگی
تووودوین کتووو بووور مبنوووای بپردازند.
آموزش تلفیقی از چند مهارت خواندن مث ً آگاهی از واژه هوا ،شوناخت کلمو ،
مهارتهای کاربردی
روانخوانی کلمات و درک مرل .
مرالبی در کتا های مربوط ب طر گنجانده شود ک با شرایط سنی نوسوادان
هماهن باشد تا بتوانند از آن در زندگی روزمره استفاده کنند.
کتا هایی ک درس زندگی بدهد ک بتواند آنها را در تربیت بچ هایشان کم
کند.
تدوین کتو بور مبنوای اصو
کاربردی بودن

مرال مندر در کتا ها برای مخاطبان طر قابلیت استفاده و بهبود شورایط
زندگی فردی و اجتماعی و شغلی ایشان را داشت باشد.
کتابی درزمینۀ مهارتهای زندگی و درسهایی از قران ارائ شود.
مجل هایی ک در ارتباط با زندگی باشد در اختیار آنها قرار بدهند.

تدوین کتو بور مبنوای اصو
برانگیزاننده بودن

کتا ها باید برانگیزاننده باشد.

تدوین کت بور مبنوای سور
درک فراگیران

راحتی از سمت فراگیر قاب درک باشد تا سوادآموز ع ق مند و باانگیزه شود.
بهتر است پ از باال رفتن سر سواد نوسواد ،این طر ارائ شود.

چنانچ کتا بر مبنای نیازهای زندگی فردی ،اجتماعی و شغلی گروه سنی نوسووادان
طر خواندن نگارش شود میتواند بخشی از نیازهای ایشان را برطرف کند.
تدوین کت بر مبنای نیازهوای درک نیاز مخاطبان موردتوج برنام ریزان طر واق شود.
آموزش زمانی بیشترین تأثیر را خواهد داشت ک متناس با تجربو و نیازهوای
فراگیران
واقعی یادگیرندگان باشد.
فعالیتهای آموزشی متناس با نیازها و ع ق مخاطبان سوادآموز باشد.
آموزش کت بور مبنوای اصو
تقویت صوتشناسی

فرصت و اقدامات مناس برای رشد زبان شفاهی انجام شود.
تقویت صوت شناسی و آگاهی از تلفظ صحی حروف و لغات در دستور کار قرار
گیرد.

توسووع تعووام ت گفتوواری در
طر

تشویق برای تعام ت گفتاری.

ارائ وۀ کت و در زمووان مناس و
آموزشی ب مخاطبان

کتا ها از زمان آغاز طر  ،ب صورت ی
قرار گیرد.

چالشها و مشل ت طر شام نبود مناب مالی ،ضوع

بحث و نتیجهگیری
یافت و هووای جوودول  1در خصووو

مجموعۀ کامو در اختیوار نوسووادان

سووثال اول پووژوهش

نظام نظارت و ارزیابی ،ضع در محتووا ،عودم جامعیوت

نشانگر این مرل است ک  8مقولۀ مرکوزی در بخوش

طر  ،ضع دست اندرکاران طر  ،عدم تناس طور بوا

 / 532پژوهش در برنامهریزی درسی ،دوره دوم ،شماره ( 93پیاپی  ،)11سال هفدهم ،پاییز 5933

عوام تأثیرگذار ،ضع انگیزشی و نبوود حمایوت کوافی

مخاطبان طر از سوی دیگر با اهداف ،محتووا ،فراینود و

نهادی و رسان ای از طر از دیودگاه مشوارکتکننودگان

روش های اجرایی و ارزشیابی از طر هست ک ب نووعی

در پژوهش وجود دارد ک س مثلف عدم جامعیت طر ،

تمووامی عناصوور برناموو درسووی موورتبط بووا طوور را

ضع دست اندرکاران طر و ضع انگیزشوی بیشوترین

تحت الشعا قورار موی دهود .ازآنجاکو مخاطبوان طور ،

فراوانی را دارند.

نوسوادان بزرگسالی هسوتند کو عمومواً درگیور زنودگی

در تبیین یافت های مربوط ب پرسوش اول پوژوهش،

کاری و روزمره خود هستند ،با مسوئلۀ انگیوزش در ایون

می توان گفت ،یلی از جنب هایی ک مان اجورای کامو

طر مواج هسوتیم کو از ایون لحواو اقودام و برناموۀ

طر هست ،ب این مسوئل برموی گوردد کو بور اسواس

ویژهای ب منظور تشویق و دادن انگیزه ب مخاطبان طر

فلسووفۀ آموووزش بزرگسوواالن ،محتوووای ارائ و شووده بای ود

در نظر گرفت نشوده اسوت .همچنوین بازتوا موردنیواز

ب گون ای باشد ک نیازهای شغلی ،شخصوی و اجتمواعی

رسان ای در تورویج ،معرفوی و حمایوت از طور صوورت

آموزش بینندگان را تأمین کند ک در اجرای ایون طور ،

نگرفت است و نهادهای مرتبط با طر هم کم کاری هایی

ب این موضو توج حداقلی صورت گرفت است و از این

در اجرای مرلو طر داشت اند.

لحاو با ی

خأل رویارو هستیم .مجریوان اجورای طور ،

یافت های جدول  2نشانگور ایون مرلو اسوت کو

متناس با هزین هایی ک موردنیاز پیواده سوازی تموامی

هشت مثلفۀ کلیدی حمایت مالی از طر  ،تقویوت نظوام

اهداف طر هست ،بودج الزم را در نظر نگرفت انود ،توا

ارزیابی و نظوارت از طور  ،توسوع نگرشوی و آموزشوی

جایی ک از تأمین کت درسی مربووط بو طور کو از

دست اندرکاران طور  ،تقویوت نظوام سوتادی و گسوترۀ

مقدماتیترین املانات اجرای طور هسوت و هومچنوین

طر  ،تقویوت بعود انگیزشوی از طور  ،تقویوت حمایوت

تأمین هزین های بو کوارگیری و آمووزش مدرسوان نیوز

نهادی و رسان ای از طر  ،تدوین کت طر بور مبنوای

بازمانوودهانوود و حتووی بودجووۀ حووداقلی بوورای تشووویق

اصول علمی و آموزش کت بر مبنوای اصوول علموی در

شرکت کنندگان در طر  ،در نظر گرفت نشوده اسوت .از

بخش راهلارهای بهبود طر خواندن بوا خوانواده وجوود

طرف دیگر هیچ نظارت سازمان یافت ای ک بتواند میوزان

دارد ک دو مثلفۀ تدوین کتو طور بور مبنوای اصوول

تحقق اهداف طر را در زمان اجرا و پایان طر بسنجد،

علمی و توسع نگرشی و آموزشی دستانودرکاران طور

تعری و پیاده نشده است و اساساً ناظران طر مشخص

بیشترین فراوانی ،چهوار مثلفوۀ تقویوت نظوام ارزیوابی و

نیستند .از جنبۀ دیگر ،میزان انرباق محتووای طور بوا

نظارت از طر  ،تقویوت نظوام سوتادی و گسوتره طور ،

نیازهای معمول نوسوادان و کاربرد این محتوا در زنودگی

تقویت بعد انگیزشی از طر و آموزش کتو بور مبنوای

روزمرۀ ایشان ضعی بوده و حتی پیش نیازهای محتوایی

اصول علمی در مرتبۀ دوم و بقیوۀ مقولو هوا بوا فراوانوی

ک نوسوادان از قب باید آنها را دریافت می کردند ،لحاو

کمتری مرر هستند.

نشده است .حتوی سواختار ظواهری و ویراسوتاری موتن

در تبیین یافت های مربوط ب پرسوش دوم پوژوهش

کتا های موردنظر طر هم با اشلال مواجو هسوت .از

باید گفت ،برای بهبود طر خواندن بوا خوانواده از نگواه

سوی دیگر ،این طر برای تموام دوره هوای سووادآموزی

شرکت کنندگان در پوژوهش ،در درجوۀ اول الزم اسوت،

در نظر گرفت نشده و اساساً ی

طر مقرعی بووده کو

هزین هوای الزم در خصوو

توأمین بسوت هوای کامو

بدون تحقق اهدافش ،متوق شده اسوت .مشول دیگور

کتا های موردنظر طور توأمین شوده و آموزشوگران و

سوو و

مجریان طر  ،حقالزحم را متناس بوا میوزان سواعت

طر  ،عدم آشنایی دستانودرکاران طور از یو
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کاری خود دریافت کننود و بورای تهیو هودایایی بورای

روش ارزشیابی کیفی بازسازی شود .کارگاه های مناسو

فعاالن طر  ،هزینۀ الزم تأمین گردد .از سویی ،سوازوکار

آموزشی برای باال بردن سر مهوارت ،دانوش و نگورش

مشخصی برای ارزشیابی رفتوار ورودی مخاطبوان طور ،

دست اندرکاران طر در گروه های مختل شول گیورد.

میزان تحقق اهداف و پیشرفت کار در قالو طور هوای

رسان ها و نهادهای ذیربط هملاریهای الزم بو انجوام

ارزشیابی تشخیصی ،تلوینی و پایوانی اجورا گوردد .بایود

رسانند و مشوق های الزم برای بخشهای مختل انسانی

تهی بست های خودآمووز طور ،

طر در نظر گرفت شود .همچنوین الزم اسوت محتووای

هم برای مجریان و هم برای نوسوادان صوورت گرفتو و

کت از نظر سور روانوی و توجو بو مرالو مفیود و

نگاه دست اندرکاران طور بور مبنوای فلسوفۀ وجوودی،

کاربردی تقویت شود ،طر از نظر زمانی و محتووایی بو

اهداف بنیادین و اصول تربیتی آموزش بزرگساالن جهت

شل هم جانب ای توسع یابد ،حمایت های همو جانبو

یابد .تأمین نیروهای متخصص در طراحی ،اجورا ،تولیود

ب ویژه مالی از طر ب صورت حوداکثری صوورت پوذیرد.

محتوا ،نحوۀ آموزش و چگوونگی ارزشویابی از ضوروریات

نظام ارزیابی و نظارت بر اساس روش های علمی بو ویوژه

اجرای طر هست ک باید مورد توج جدی قرار گیورد.

روش ارزشیابی کیفی بازسازی شود .کارگاه های مناسو

قرع واً انگیووزش جووز الزم تمووامی جریانووات یوواددهی-

آموزشی برای باال بردن سر مهوارت ،دانوش و نگورش

یادگیری هست ،ب طوریک در تمامی نظریات یوادگیری

دستاندرکاران طر در گروههای مختل شول گیورد.

ب بحا انگیزش توج ویژه صورت گرفت است .از این رو

رسان ها و نهادهای ذیربط هملاریهای الزم بو انجوام

الزم است ،در ارتباط با نحوۀ بورانگیختن تموامی عوامو

رسانند و مشوق های الزم برای بخشهای مختل انسانی

درگیر در طر  ،برنامۀ مشخصی تدوین و اجرایوی گوردد

طر در نظر گرفت شود.

اهتمام الزم در خصو

تا شاهد تحقق هرچ بیشتر اهداف طر باشویم .اساسواً

الزم است یادآوری کنیم ،گرچ پژوهشی با عنووان و

کار جمعی هست ک با هملاری و همراهی

موضو طر خواندن با خوانواده صوورت نگرفتو اسوت،

تمامی عوام ذی ربط املان تحقق مرلو موی یابود .در

ب طورکلی نتیجۀ پژوهش پیشرو ،با نتایج پوژوهش هوای

همووین راسووتا ،انتظووار موویرود کوو تمووامی نهادهووا و

هادیوووان فووورد ( ،)2019سووورا و صوووحرایی (،)2012

بخش های مرتبط با طور  ،بوا جودیت بو دنبوال انجوام

رحیم وینووژاد ( ،)2012پیری وان ( )2012و مهرعل ویزاده

تعهدات و پیاده سازی اهداف طر باشند .آموزش اموری

( )1991هم سو بوده و با سایر پژوهشهای انجامشده در

آموزش ،ی

تخصصی و چندبعدی هست ک تحقق کام آن ،منووط

حوزۀ سوادآموزی منافاتی ندارد و در ی

راستا هستند.

ب رعایت اصول علمی تدوین محتوا ،مبانی برنامو ریوزی

تدارک محتوای برنامه درسی و کادر آموزش ی ب ر

درسی ،اصول روانشناختی آموزش هست ک این مووارد

مبن ای نیازه ای زن دگی روزم ره :ازآنجاک و آموووزش

باید با جدیت تمام دنبال گردد .طبیعی هست ک نیروی

تبعیت میکند الزم

متخصووص در ایوون خصووو

بای ود تووأمین و نسووبت ب و

بازطراحی و اجرای طر  ،اقدام شود.
همچنین موارد زیر پیشنهاد میشود:
الزم است با ی

دید ویژه حمایت های مالی ،معنووی

و تجهیزاتی از طر ب صورت حوداکثری صوورت پوذیرد.
نظام ارزیابی و نظارت بر اساس روش های علمی بو ویوژه

سوادآموزی از مبانی علم انداگوژی

است محتوا ماهیوت عملوی و کواربردی داشوت باشود و
پاسووخگوی نیازهووای روزمووره نوسوووادان بوورای توسووعۀ
هم جانبۀ دانش و مهوارتهوا و نگورشهوای الزم بورای
زندگی موفق شود.
باال بردن س ح آگ اهی مجموع ۀ عوام

ط رح

خواندن ب ا خ انواده :ازآنجاکو در جریوان مصواحب هوا
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عوام دست اندرکار طر وجوود دارد الزم اسوت سور
آگاهی ایشان در حووزههوای دانوش و مهوارتی پیراموون
.مسائ کلیدی طر افزایش یابد
و

 توسووعۀ فرهنوو:توس ۀ رواب ب ب یا نه ادی

ریش کنی بی سوادی چیزی نیسوت کو تنهوا بوا تو ش
نهضت سوادآموزی املان پذیر باشد لذا باید روابوط بوین
نهادی پیراموون تموامی دسوتگاههوای مورتبط بوا طور
 آمار و سایر بخشها گسوترش، بهزیستی، ازجمل کمیت
.دوچندانی یابد
با توج ب اینل اهمیت آمووزش بزرگسوال ازجملو
 الزم،سوادآموز ب عملیاتی و کاربردی بودنان برمیگردد
است محتواهای کتا های درسی و سایر مناب آموزشوی
این طر از لحاو کاربردی بوودن و تناسو بوا نیازهوا و
.مهارتهای روز تحلی محتوا شود
 با بهرهگیری از مثلف های،  مفاد این برنام،الزم است
معرفیشده در این پژوهش مورد تحلی قورار گیورد و از
 زمینۀ گنجاندن عبارات و مفاهیمی کو طور را،طرفی
. در محتوای برنام درسی بررسی شود،نیرو میبخشند
ب دلی اهمیت آشنایی با فرایند سوادآموز در جامعۀ
 آگواهی الزم در ایون، نیاز است ک هر چ بیشتر،کنونی
 ب مثلف هایی کو، از اینرو الزم است.زمین حاص آید
،در کتا ها و سایر مناب آموزشی پرداخت نشوده اسوت
توج شود کو ایون امور نیازمنود پوژوهش در خصوو
.مثلف های تهی در محتواهای آموزشی است
پژوهشوی پیمایشوی در موورد میوزان آشونایی کوادر
 ب طر خواندن بوا،آموزشی و اداری نهضت سوادآموزی
.خانواده و فرایندها و مثلف های آن صورت گیرد
کو جامعوۀ

پیمایشی در مورد زمینو هوای مختلو

تعلیم و تربیت و افوراد جامعوۀ موا را تحوت توأثیر قورار
 صورت گیرد تا میزان ظرفیوت ایون زمینو هوا،میدهند
 مشوخص شوود و ایون دانوش مبنوای،برای سوادآموزی
.اصر حات و عم مثثر واق گردد

