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آرزو دلفان بیرانوند
چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل پیشبینی کننده رجعت به بی سوادی در سواد آموختگان دورهی سوادآموزی
بود .جامعه آماری پژوهش شامل کلیهی سواد آموختگان در سطح کشور بود .با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای
چندمرحلهای  ،نمونهای با تعداد  486نفر (سوووواد آموختهن انت ا شوووده و موردمطا عه ررار گردتند .ابهارهای پژوهش
شامل مقیاس پی شردت تح صیلی محقق ساخته ،پر سشنامه محقق ساخته ویژهی نو سوادان ،مقیاس انگیهش پیشردت
هرمنس (HAMQن و مقیاس اعتمادبهنفس روزنبرگ بودند .بهمنظور تحلیل دادهها از تحلیل رگرسیون سود برده شد.
نتایج ن شان داد متغیرهای موادقت خانواده با سوادآموزی ،کیفیت برنامههای آموز شی ،وجود ادراد با سواد در خانواده،
درآمد ماهیانه خانواده و انگیهش پیشردت بهصورت منفی؛ و تعداد درزندان ،مسئو یت خانهداری و باروری زنان بهصورت
مثبت عوامل ا صلی پیشبینی کنندهی رجعت به بی سوادی در سواد آموختگان دوره سوادآموزی و معادل آن بودهاند
(مجذور آر تنظیمشووده F = 15/567 ، P < 0/001 ، 0/267ن .نتایج پژوهش بیانگر آن اسووت که عوامل اجتماعی
ارتصادی درهنگی ،بیشترین نقش را در میهان رجعت به بیسوادی نوسوادان داشته و عوامل مرتبط باکیفیت برنامههای
آموزشی و انگیهش پیشردت ،پیشبینی کنندههای بعدی رجعت به بیسوادی بودهاند.

واژگان کلیدی :رجعت به بی سوادی ،سوادآموزی ،نو سواد ،عوامل اجتماعی ارت صادی و درهنگی ،انگیهش پی شردت،
اعتماد به نفس.
مقدمه
تعلیم و تربیت در هر جامعهای بیشک از اهمیت ویژهای برخوردار است .بهطورکلی این آموزشوپرورش است که در مقابله
با آدات جهل ،بی سوادی ،اسارت دکری یا بیماری وابستگی درهنگی به انسان مصونیت میدهد (گالور و برونینگ1990،ن.
براین اساس یکی از معضالت بشری در دنیای امروز در تمامی کشورها م صوصاً کشورهای جهان سوم مسئله بیسوادی
است که نقش آموزش و پرورش و نهضت سواد آموزی در مبارزه با بیسوادی را آشکار میسازد .بهطوریکه گهارشهای
 -1دانشیار گروه روانشناسی ،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ،دانشگاه بوعلی سینا و نویسنده مسوول (.)Email: rkordnoghabi@gmail.com
 -2دکتری روانشناسی تربیتی ،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ،دانشگاه بوعلی سینا
- 3کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ،دانشگاه بوعلی سینا
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هازن و ترودیل1990(1ن نشان می دهد که گروه وسیعی از جمعیت جهان به د یل عدم دانش و آگاهی و سطح آموزش
پایین ،تواناییهای الزم جهت زندگی در ررن  21را ندارند .از اینرو یکی از مسایلی که جامعه امروزی با آن روبه رو است
مسأ ه رجعت به بیسوادی است که به نحوی در مسائل ارتصادی ،اجتماعی ،درهنگی ،سیاسی اثر منفی دارد .رجعت به
بیسوادی پدیدهای است که در آن درد نوسواد دانش مقدماتی خواندن و نوشتن را حاصل کرده است ،و ی به علت عدم
تحکیم و تثبیت سواد به شرایط پیش از دراگیری سواد (بیسوادین رجعت می کند .به عبارتی بازگشت به بیسوادی یعنی
از دست دادن توانایی خواندن و نوشتن(تاج آبادی1386،ن.خطر رجعت به بیسوادی ،عالوه بر از دستردتن امکانات ما ی و
نیروی انسانی ،موجب ایجاد و گسترش دیدگاهی منفی پیرامون اهمیت سواد و سوادآموزی در جامعه شده و بهانهای
میشود برای بی سوادانی که به این دعا یت و نتایج آن اعتقادی ندارند و هنگام بحث بر سر هوم سوادآموزی منکر مهایای
سواد در زندگی میشوند و از طردی در برخی جوامع ،ارزش سواد و آموزش ناشناخته مانده و کوشش برای سوادآموزی و
آموزش بهرگساالن -بهویژه در دوران میانسا ی و کهنسا ی -کوششی عبث جلوه میکند .از همین رو ،بازگشت به بیسوادی
میتواند موجب تقویت و تعمیم چنین برداشت غلطی شود (دتاحی1371 ،ن .پژوهشهای انجام شده در زمینهی عوامل
مؤثر بر رجعت به بیسوادی ،نقش عواملی از ربیل نیازها ،انگیههها ،سن ،و سایر ویژگیهای دردی و روانشناختی آنها را
بیان میکنند ( بورگس1984 2،؛ اصالنیان و بریکل1986 3،؛ عابدی1370 ،؛ میرحسینی و دوستدار1377 ،؛ رجایی پور و
اکبری عمروآبادی1386 ،ن .برخی منابع انسانی را به عنوان یکی از مهمترین مسائلی که همواره باید در یک نظام آموزشی
مورد بررسی ررار گیرد مورد توجه ررار دادهاند و ویژگیها ،تواناییها ،انگیهش و سایر عوامل مرتبط به منابع انسانی
(آموزشیاران ،معلمان ،راهنمایان تعلیماتی ،مدیرانن را که با سوادآموزی و رجعت به بیسوادی ارتباط دارند نیه بررسی
کردهاند (ردعتینیا و رراییمقدم1376 ،؛ معتمدی1383 ،؛ رضاخانی و ابراهیمیان کیاشری1387 ،ن .
از سوی دیگر ،برخی پژوهشگران مسائل درون سازمانی و آموزشی از جمله مدیریت و برنامهریهی ،کیفیت و محتوای
برنامههای آموزشی ،روشهای تدریس ،امکانات آموزشی ،عدم توجه و اهتمام کادی نسبت به برنامههای تحکیم و تثبیت
سواد را مورد توجه ررار دادهاند (دور یهی1990 4،؛ محمدرلینیا1383 ،؛ و منصورکیایی و سرمد1384 ،ن .از نظر
مکگیونی1990(5ن عدم تناسب برنامه و دروههای آموزشی با نیازهای وارعی آنها؛ عدم اعتماد به نفس و نگرش منفی
نسبت به آموزش و پرورش و ترس از مودق نشدن سبب عدم شرکت ادراد در دورههای آموزشی میشود .السوی1992(6ن
دالیل اصلی برای شرکت نوسوادان بهرگسال در نواحی روستایی تانهانیا را رسیدن به دانش کشاورزی دانسته که شغلی
اصلی نوسوادان محسو میشد .آنها همچنین بهبود مورعیت اجتماعی ،ارتقاء سطح در آمد و آشنایی با مسائل بهداشتی
را مطرح کردند .مییرز1996(7ن تحقیقی در باره برنامههای آموزش غیررسمی بهرگساالن در نپال انجام داد و نتیجه گردت
که مصاحبه شوندگان روی ًا متون مرتبط با کارهای تو یدی را به مواد خواندنی پیشردته ترجیح میدادند .رضایی و ایهدی
(2012ن در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که تعداد رابل توجهی از سوادآموختگان ،رجعت به بیسوادی داشتهاند و
توانایی خواندن و نوشتن در آنها به طور رابل توجهی کم شده .نتایج پژوهش عوامل اجتماعی را به عنوان مهمترین علت
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بوجود آمدن این مسئله دانسته است .همچنین نتایج تحقیق آنها نشان داد که آگاهی از شرایط اجتماع اهمیت واالیی
در عملکرد سواد آموزی دارد .عالوه بر شرایط اجتماعی  ،سن و جنسیت سوادآموختگان  ،سطح توسعه استان و غیره نیه از
دیگر داکتورهای مهم بازگشت به بیسوادی است .نتایج پژوهش کریمی و مطوف (1378ن داد که عوامل دردی بر بازماندگی
از تحصیل تأثیر بسیار کمی داشته است ،به عبارت دیگر خود بازماندگان از تحصیل نقش چندانی در تحصیل نکردنشان
نداشته اند .بلکه عموماً مشکل به متغیرهای خانوادگی و ساختی مربوط میشود .تأثیر متغیرهای خانوادگی بر بازماندگی از
تحصیل پررنگتر است ،بطوریکه بازماندگی از تحصیل با میانگین سواد اعضاء خانواده ،نگرش وا دین به جنس درزندان ،شغل
پدر رابطهی معنی داری داشته است .نتایج پژوهش امینی خوئی (1383ن نشان داد که تشویق و ردردانی از سوادآموزان و
ایجاد احساس امیدواری در آنها به وسیله اعضای خانواده از بهترین روشهای مؤثر در ایجاد انگیهه مطا عه پس از کالس
در آنها بوده است.
امانی (1378ن باروری زنان و شمار درزندان و نگهداری آنان را از موانع عملی و روزمره باسواد شدن زنان دانسته است.
مهنایی و ردیعی (1378ن عواملی از ربیل عدم مطابقت کتب با نیازهای سوادآموزان و برخورد نامناسب را از مهمترین
عوامل ترك تحصیل سوادآموزان دانسته اند .در پژوهشی دیگر نامناسب بودن زمان برگهاری کالسها ،تعداد روزهای زیاد
تشکیل کالسها ،مشغله کاری ،خانهداری و مراربت از درزندان از مهمترین دالیل عدم شرکت در کالسها ارزیابی شده است
(ثاتی ،و تیموری1378 ،ن.
نتایج پژوهشی در استان ایالم نشان داد که بین عوامل دردی ،خانوادگی و سازمانی بی سوادان و کم رغبتی آنان به
شرکت در کالسهای سوادآموزی رابطه وجود دارد (موسسه جمال هدایت1384 ،ن .بر اساس نتایج پژوهش رخشان و
کروسی (1383ن گروه ناپیگیر علت عدم ادامه تحصیل خود را کمبود ورت و م ا فت اعضاء خانواده می دانند .نتایج تحقیق
نادری و کریمی (1383ن نشان داده خستگی ناشی از کار روزانه ،مشکالت ارتصادی و کمبود در آمد ،اجرا نشدن طرح در
محل زندگی سوادآموزان به ترتیب بیشترین تأثیر را بر عدم مشارکت سوادآموزان در طرح تداوم آموزش داشته اند .عوامل
اجتماعی ،ارتصادی و درهنگی نیه در زمره ی موانع عملی و روزمره با سواد شدن و مؤثر در رجعت به بیسوادی شناخته
شدهاند .از جمله دقر ما ی ،باروری زنان ،تعدد درزندان و نگهداری آنان ،متأهل بودن ،عدم رضایت و ی یا همسر ،شاغل
بودن ،مشکالت خانوادگی سوادآموزان ،کوچ و مهاجرت ،ازدواج دختران در حین تحصیل ،خانهداری ،نگرش جامعه نسبت
به سواد و سوادآموزی ،بیسواد بودن سایر اعضای خانواده  ،محل سکونت و توزیع جغرادیایی (پناهی و انوری1385 ،؛ امانی،
1378؛ مهنایی و ردیعی1378 ،؛ کارگر و سید مصطفایی1384 ،؛ صاحب زاده و اختیاری صادق1384 ،ن .در پژوهشی که
رامیرزد (1995ن در رابطه با رجعت به بیسوادی در اسپانیا انجام داد ،به این نتیجه رسید که آموزش خود ههینههای زیادی
دارد حال اگر آموزش موثر و سازمان یادته نباشد و نیاز به آموزش مجدد باشد ،جامعه باید مجددا" ههینههای آموزش
زیادی را متقبل شود .کوی چ (2000ن در پژوهشی که روی گروهی از بهرگساالن در استرا یا انجام داد ،به این نتیجه رسید
که  57درصد از سواد آموختگان بازگشت به بیسوادی داشتهاند .این مسئله نشان دهنده مشکالتی در زمینه آموزش
بهرگساالن است که عوامل متعددی میتواند مسبب این مشکل باشد .هان دونگ پینگ (2000ن در پژوهشی که در چین
انجام داد ،به این نتیجه رسید که ایجاد تغییرات مثبت ارتصادی ،اجتماعی ،آموزشی ،اجتماعی و درهنگی ب صوص در
روستاها باعث ادهایش یادگیری و ماندگاری آن در ادراد بهرگسال میباشد و نداشتن سیاست آموزش منجر به بازگشت ادراد
به بیسوادی و نیاز به آموزش مجدد میباشد .در پژوهشی که گیرول (2001ن انجام داده نتیجه گردت ،بین بیسوادی تا
باسوادی سطوح متفاوتی از توانایی ها وجود دارد .که آنها را متمایه میکند .تحقیقات اخیر نشان داده که مسئله بیسوادی
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محدود به جهان سوم نیست ،اما دراوانی آن در کشورهای در حال توسعه بیشتر است .روش زندگی و محیطهای اجتماعی،
درهنگی ،شغلی مردم در این جوامع ،نیاز ادراد را به یادگیری مهارت سواد کم میکند .سواد در بین طبقات اجتماعی،
بیسوادی در طبقه پایین جامعه بیشتر است ،برای ریشه کنی بیسوادی باید موانع مهمی که بر سر راه آموزش بهرگساالن
است ،برداشته شود .نتایج پژوهش عسگری و رنبری (1384ن نشان داد که نگرش ادراد نسبت به سوادآموزی ،اعتماد به
نفس ادراد برای یادگیری ،محل تشکیل کالس (دوری و نهدیکی به محل سکونتن ،موادقت یا م ا فت خانواده ،وضعیت
ارتصادی ،انجام تبلیغات صحیح و ب ه مورع ،وضعیت تاهل ،سن و وضعیت اشتغال ادراد در جذ آنان به کالسهای
سوادآموزی مؤثر است.یادته های پژوهش نجاتی و ابراهیمیان هادی کیاشری (1384ن نشان داد که انگیهه های دردی،
تبلیغات ،انگیهههای خانوادگی ،آموزشیاران ،مدیریت محلی و محتوای کتا های آموزشی مطلو بر جذ سوادآموزان
موثرهستند .صاحبی کوزه کنان و دتاحی اصل (1384ن عوامل درهنگی و ش صی سوادآموزان را به عنوان عوامل موثر در
ضعف درسی ریاضیات نوسوادان دانستهاند.نتایج پژوهشی که به منظور بررسی وضعیت سوادآموزی و علل و عوامل بی
سوادی در استان بوشهر انجام گردته حاکی از این است که بین محل سکونت ،طبقه اجتماعی ،سن ،جنسیت ،تاهل ،تعداد
اعضای خانواده ،شغل ،علل محرومیت ،سواد وا دین و دوت پدر و مادر با وضعیت سواد رابطه مثبت وجود دارد(رلی پور و
زارع1384 ،ن .براساس یادته های پژوهشی که به منظور بررسی و شناسایی علل ادت تحصیلی سوادآموزان از دیدگاه کارکنان
نهضت سوادآموزی استان اردبیل صورت گردته است ،وضعیت ارتصادی ،سواد اعضای خانواده ،کاربرد وسایل و مواد کمک
آموزشی ،روش تدریس آموزشیاران ،جنسیت (ادت تحصیلی مردان بیشتر از زنان استن و عدم شرکت سوادآموزان در
طرحهای یادگیری محلی از جمله عوامل مؤثر بر ادت تحصیلی سوادآموزان بودهاند (پناهی و انوری1385 ،ن.
با توجه به این که هدف نهایی آموزش بهرگساالن باید حرکت به سوی جامعهای باشد که در آن کلیهی ادراد در تمام طول
عمر در حال یادگیری باشند و از آن برای زندگی بهتر و سعادتمندتر استفاده کنند (جهان پناه1374 ،ن همانطور که
مائوسته تونک رهبر چین ،برنامه سوادآموزی را یکی از مهمترین عوامل بازسازی ملی و تحول درهنگی اعالم میکند و از
سوی دیگر بسیاری از بهرگساالن پس از مدت کوتاهی شرکت در دورههای سوادآموزی ،کالسها را ترك کرده و بهسرعت
آموختههای خود را دراموش میکنند و به سمت رجعت به بیسوادی گرایش دارند و اینکه پدیدهی رجعت به بیسوادی
تأثیرات منفی بر شرایط ارتصادی،اجتماعی،درهنگی ،سیاسی و به ویژه نظام آموزش و پرورش جامعه دارد  .ذا ،با توجه
به زمینهی نظری و پیشینه ی پژوهشی ذکر شده ،و با توجه به اینکه رجعت به بیسوادی موضوع پیچیدهای است و تحت
تأثیر عوامل غیر متجانس گوناگون میباشد ،این پژوهش علل احتما ی رجعت به بیسوادی را از چهار بعد مورد مطا عه و
بررسی ررار خواهد داد تا میهان نقش احتما ی هر یک از ابعاد مورد نظر را تبیین نماید :عوامل مرتبط با سواد آموز-1 :
انگیهش پیشردت ،اعتماد به نفس برای یادگیری ،نگرش نسبت به سواد ،سن و جنسیت سوادآموزان-2.عوامل مرتبط با
آموزشیار :سطح تحصیالت ،گذراندن دوره های کارآموزی ،جنسیت ،سن و همهبانی با سوادآموزان-3عوامل مرتبط با مدیریت
و برنامهریهی آموزشی :انطباق محتوای منابع و برنامههای آموزشی با نیازهای مطا عاتی سوادآموزان؛ روشهای تدریس و
ارزشیابی؛ کیفیت و میهان توجه نسبت به برنامههای تحکیم سواد-4.عوامل اجتماعی -ارتصادی -درهنگی :سطح درآمد،
وضعیت اشتغال ،وضعیت تأهل ،تعداد درزندان ،وجود درد با سواد در خانواده ،محل زندگی (شهر یا روستان ،رومیت ،مسائل
و محدودیتهای خاص زنان ،نگرش خانواده نسبت به سواد و سوادآموزی و کوچ و مهاجرت .بنابراین ،مسأ هی اصلی این
پژوهش عبارت است از اینکه :علل اصلی رجعت به بیسوادی در سوادآموختگان دوره ی سوادآموزی و معادل آن در سطح
کشور کدامند؟ میهان نقش احتما ی هر یک از عوامل دوق در پیشبینی رجعت به بیسوادی تا چه حد است؟

عوامل پیشبینی کننده رجعت به بیسوادی درسوادآموختگان دوره سوادآموزی
روش
روش پژوهش توصیفی1و از نوع همبستگی است .جامعه آماری عبارت است از کلیه سوادآموختگان در سطح کشور که طی
سووالهای  1386ا ی  1390دورههای سوووادآموزی یا معادل آن را گذراندهاند .حجم نمونه با اسووتفاده از جدول کرجسووی2و
مورگان1970(3ن ،با توجه به اینکه حجم جامعه در حدود دو میلیون نفر میباشوود 500 ،نفر انت ا گردید که پس از حذف
استفاده شد .استانهای انت ا شده عبارت بودند از خراسان رضوی ،آذربایجان غربی ،همدان ،شهرستانهای استان تهران و
کرمانشاه.
ابزارهای پژوهش
مقیاس پیشرفت تحصیلی محقق ساخته :بر اساس محتوای دروس دوره سوادآموزی و با استفاده از جدول مش صات
ساخته شده و هدف آن ارزشیابی و سنجش سطح سواد سوادآموختگان در زمینه مهارت خواندن و نوشتن و دهم و درك
متون ساده دارسی و نیه انجام محاسبات ریاضی در حد چهار عمل اصلی میباشد .با توجه به استفاده از جدول مش صات
روایی محتوایی آزمون تأمین گردیده و پایایی آن نیه با روش دونیمه کردن آزمون در یک مطا عه مقدماتی تعیین گردید.
پرسشنامه محقق ساخته ویژهی نوسوادان :ب ش اول این پرسشنامه متغیرهای جمعیت شناختی مرتبط با نوسوادان
ش امل سن ،جن سیت ،محل زندگی ( شهر یا رو ستان ،و ضعیت سواد ،شغل ،تأهل ،تعداد درزندان ،وجود ادراد با سواد در
خانواده ،رومیت ،کوچ و مهاجرت و سووطح درآمد خانواده را در بر گردته اسووت .ب ش دوم به بررسووی نگرش نوسوووادان و
خانوادهی ایشان نسبت به سواد ،مسائل و محدودیتهای خاص زنان نوسواد از ربیل مؤ فههای باروری ،نگهداری درزندان،
عدم موادقت شوووهر یا و ی ،مسووئو یت خانهداری و سووایر محدودیتهای درهنگی و اجتماعی آنان پرداخته و ب ش سوووم
نیازهای مطا عاتی نوسوووادان را مورد ارزیابی ررار میدهد .روایی محتوایی پرسووشنامه با نظرخواهی از اسوواتید دانشووگاه و
کارشناسان سوادآموزی و پایایی آن پس از اجرای مقدماتی با روش آ فای کرونباخ تأیید گردید (α 0/58ن.
مقیاس انگیزش پی شرفت هرمنس ( 4:)HAMQبرای سوونجش انگیهش پیشووردت نوسوووادان از این مقیاس اسووتفاده
شد .برای محا سبهی روایی آزمون ،هرمنس از برر سی روایی محتوا که ا ساس آن را پژوهشهای ربلی در بارهی انگیهش
پیشردت تشکیل میداد ،استفاده کرد .همچنین او ضریب همبستگی هر سؤال را با ردتار پیشردتگرا محاسبه کرده است
که ضرایب روایی سؤاالت از دامنهی  0/30تا  0/57میبا شد .ا سودی در  ،1379با ا ستفاده از دو روش آ فای کرونباخ و
بازآزمایی ،اعتبار آزمون را به ترتیب  0/84و  0/82محاسوووبه نمود .در پژوهش طا بپور اعتبار آزمون به روش آ فای
کرونباخ محا سبه گردید که برابر  0/74ا ست (به نقل از زمینی ،احت شامی ن سب و ها شمی1386 ،ن .مقیاس اعتماد به
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داده های پرت نهایتاً  486نفر مورد تحلیل ررار گردتند .برای انت ا نمونه از روش نمونهگیری خوشوووهای چندمرحلهای

دوفصلنامه جامعه شناسی آموزش و پرورش
نفس روزنبرگ :این مقیاس توسووط روزنبرگ1986(1ن سوواخته شوود که دارای ده آیتم اسووت و تاری چهای غنی برای
تحقیقات دارد .روبرته (1998ن پایایی درونی برای این مقیاس را  0/81گهارش نمودهاسووت .موسوووی و همکاران (1385ن
ضریب همب ستگی تن صیف (بین آزمون روزنبرگ و آیهنکن برابر با  ،0/81ضریب بازآزمایی آن با دا صلهی دو هفته برابر با
 0/92و ضریب همبستگی همسانی درونی آن با محاسبه از طریق آ فای کرونباخ را  0/88گهارش نمودهاند.
دراوانی کل شرکتکنندگان در پژوهش  486نفر بودند ( 63نفر مرد و  423نفر ن .بیشترین میهان سن آزمودنیها  70سال
و کمترین میهان  18سال است .میانگین سنی گروه نمونه مردان (43/31ن بیش از گروه نمونه زنان (38/31ن است .تعداد
شرکتکنندگان در هر یک از استانها به ترتیب عبارتند از خراسان رضوی (98ن کرمانشاه (100ن ،آذربایجان غربی (96ن
نفر ،شهرستانهای استان تهران(97ن و همدان (95ن نفر 202 .نفر از آزمودنیها ساکن شهر ( 41/5درصدن و  284نفر
ساکن روستا ( 58/5درصدن بودهاند .بیشترین دراوانی اشتغال مربوط به گروه زنان خانهدار و مشاغل خانگی ( 351نفر-
 72/2درصدن و کمترین دراوانی مربوط به بیکار ( 4نفر 0/8 -درصدن بوده است 433 .نفر متأهل ( 89/1درصدن 49 ،نفر
مجرد ( 10/1درصدن بودند و در این میان  4نفر نیه پاسخ ندادهاند .آزمودنیهای دارای دو درزند بیشترین دراوانی (130
نفر 26/7 -درصدن ،و یک درزند کمترین دراوانی ( 38نفر 7/8 -درصدن را داشتهاند .برای بررسی و تجهیه و تحلیل سؤال
های پژوهش از تحلیل رگرسیون سود برده شد .به همین منظور با استفاده از آزمون کو موگروف -اسمیرنوف ،نرمال بودن
توزیع دادهها مورد بررسی ررار گردت(p < 0/05ن .همچنین همگنی واریانس باری مانده با استفاده از آزمون دوربین واتسون
بررسی شد .در جدول (1ن شاخصهای توصیفی نمونۀ مورد بررسی بر اساس میهان رجعت به بیسوادی آزمودنیها به
تفکیک دروس ارائه شده است .میهان پایداری سواد در حدود  64/12درصد بوده است .بیشترین پایداری در خواندن و
کمترین پایداری در ریاضی بوده است.
جدول  : 1شاخصهای توصیفی گروه نمونه براساس درصد رجعت به بیسوادی
شاخص
میانگین

انحراف
استاندارد

کجی

خواندن

33/13

21/13

1/47

1/76

ریاضی

41/23

20/34

0/69

-0/18

0/00

نوشتن

33/28

22/72

1/77

2/29

0/00

100/00

جمع

35/88

17/92

1/36

1/77

0/00

100/00

متغیر

کشیدگی

کمترین
درصد

بیشترین
درصد

0/00

100/00
100/00

در تحلیل اسووتنباطی سووؤال پژوهش به منظور بررسووی عوامل اصوولی در پیشبینی رجعت به بیسوووادی از روش آماری
تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد .جدول (2ن خالصهی مدل رگرسیون گامبهگام را ارائه میکند .مقدار آر تنظیم
شده در گام هشتم نشان میدهد که مدل نهایی 0/267 ،واریانس رجعت به بیسوادی آزمودنیها را توجیه نموده است.
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یافتهها

عوامل پیشبینی کننده رجعت به بیسوادی درسوادآموختگان دوره سوادآموزی

جدول  -2خالصهی مدل رگرسیون گام به گام عوامل اصلی رجعت به بیسوادی

8

0/534

0/285

0/267

3/021

تغییر
مجذورR

تغییرF

df1

df2

تغییرP

0/013

5/54

1

312

0/019

جدول (3ن نتایج تحلیل واریانس مدل رگرسیون را ارائه میکند .با توجه به اینکه مجذور Rتنظیم شده در مدل هشتم
(0/267ن بیش از سایر مدلها بوده و مجموع مجذورات خطای آن کمتر است ،در نتیجه بیشترین توان پیشبینی رجعت
به بیسوادی را داشته و مناسبترین مدل است .در نتیجه برای مدل هشتم خواهیم داشت:
مجذور آر تنظیم شده 8 ،312( = 15/567 ، P < 0/001 ، 0/267ن F
جدول  : 3تحلیل واریانس مدل گام به گام عوامل اصلی رجعت به بیسوادی
مدل

رگرسیون
باریمانده
کل

مجموع مجذورات
SS

درجه آزادی
df

میانگین
مجذورات MS

1136/382
2846/952
3983/334

8
312
320

142/048
9/125

F

P

15/567

0/001

جدول (4ن اطالعات در مورد متغیرهای پیشبینی که به ترتیب در مدل وارد شدهاند را ارائه میدهد.
جدول  -4ضرایب رگرسیون گام به گام عوامل اصلی رجعت به بیسوادی
ضرایب استاندارد نشده
مدل
6

(ضریب ثابتن
موادقت خانواده با
سوادآموزی
کیفیت برنامههای آموزشی
وجود ادراد باسواد در
خانواده
تعداد درزندان

ضرایب استاندارد

B

خطای استاندارد

β

14/767
-0/390
-0/522
-0/644
0/495
0/326
-0/544
-0/080

1/644
0/151
0/135
0/126
0/123
0/125
0/152
0/027

-0/132
-0/188
0/289
0/224
0/134
-0/172
-0/146

t

P

8/983
-2/584
-3/876
-5/120
4/006
2/619
-3/576
-2/918

0/001
0/010
0/001
0/001
0/001
0/009
0/001
0/004
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مدل

R

مجذورR

مجذورR
تنظیم شده

خطای
استاندارد

تغییرات آماری

دوفصلنامه جامعه شناسی آموزش و پرورش
مسئو یت خانهداری
(زنانن
درآمد ماهیانه خانواده
انگیهش پیشردت
باروری (زنانن

0/313

0/133

0/118

2/354

0/019

نتایج حاصله از پژوهش ،نشان داد که میهان بازگشت به بیسوادی در حدود  36درصد بوده است .بیشترین میهان رجعت
به ترتیب در ریاضی ( 41/23درصدن ،نوشتن ( 33/28درصدن و خواندن ( 33/13درصدن بوده است .یادتهها ،ا گوی خاصی
از عوامل مرتبط و پیشبینیکنندهی رجعت به بیسوادی را به دست داد .اینک به بررسی و تحلیل دریقتر هر یک از این
عوامل میپردازیم .عوامل اجتماعی اقتصادی فرهنگی .او ین متغیر مرتبط با این حوزه ،نگرش خانواده نسبت به سواد
و موادقت آنها با سوادآموزی است که بر اساس نتایج حاصله از تحقیق ،یکی از اصلیترین متغیرهای پیشبینیکنندهی
رجعت به بیسوادی بوده است .در تبیین این یادته می توان گفت با توجه به اینکه ب ش اصلی سوادآموزان در ایران ،زنان
بازمانده از تحصیلی هستند که به د یل مناسبات خانوادگی مردساالرانه سنتی ،به ویژه در ارشار درودست جامعه ،امکان
تصمیم گیری و عمل مستقل بدون موادقت پدر یا همسر خویش را ندارند ،ذا نگرش منفی مرد خانواده (پدر یا همسرن
نسبت به سواد و م ا فت وی با سوادآموزی را به عنوان یکی از مهمترین موانع سوادآموزی و تکمیل سواد تبدیل نموده
است .وجود ادراد باسواد در خانواده ،دیگر متغیر اجتماعی است که نقش معکوس پر رنگی در رجعت به بیسوادی داشته
است .در وارع ،به نظر میرسد حضور بستگان با سواد ،موجب ایجاد یک جووّ مثبت در خانواده شده و زمینههای انگیهشی
و کشش به سمت سوادآموزی و ادامهی آن را دراهم میکند و در نتیجه به عنوان یک عامل نیرومند در ممانعت از رجعت
به بیسوادی عمل میکند .متغیرهای تعدّد درزندان ،باروری و مسئو یت خانهداری زنان ،از دیگر عوامل معنادار پیشبینی-
کنندهی رجعت به بیسوادی هستند.
با طبع ،این عوامل موجب می گردند تا ب ش اعظم اورات زنان نوسواد ،به انجام این امور سپری گردد ،به ویژه اگر همراه
با این مسئو یتها ،در تأمین معاش خانواده و مسئو یتهای دیگر در خانواده ،نقشی ایفا کنند ،طبیعی است خستگی حاصل
از کار و دشار زندگی ،انگیهه و رمقی برای شرکت طوالنی مدت در برنامههای تکمیل و تحکیم سواد باری نمیگذارد .آخرین
متغیر اجتماعی ارتصادی که از پیشبینی کنندههای رجعت به بیسوادی است ،وضعیت ارتصادی و درآمد خانواده است.
رجعتکنندگان به بیسوادی بیشتر از خانوادههای با درآمد کمتر بودهاند .این یادته را اینگونه میتوان تبیین نمود که دقر
ارتصادی ،اوالً ،موجب میگردد درد به د یل نیاز به کار بیشتر برای تأمین نیازهای زیستی او یه ،زمان کادی برای تحصیل
و تکمیل سواد نداشته؛ ثانیاً ،با شرکت در دورهی مقدماتی به این باور نرسیده است که سواد میتواند تأثیری در تغییر
زندگی دالکت بار او ایفا نماید؛ و ثا ثاً ،بودن در وضعیت اضطرار ،زمینه ی درهنگی الزم جهت ایجاد نگرش مثبت و انگیههی
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بحث و نتیجه گیری

عوامل پیشبینی کننده رجعت به بیسوادی درسوادآموختگان دوره سوادآموزی
سوادآموزی را دراهم ننموده است .کیفیت برنامههای آموزشی .این متغیر ،عواملی از ربیل امکانات دیهیکی کالس و
مدرسه ،رابل دهم بودن کتا های درسی برای سوادآموزان ،کاربردی بودن مطا ب درسی ،دراهم بودن کتا ها و سایر منابع
آموزشی ،استفاده بهینه از زمان آموزشی ،حضور به مورع معلم در کالس و سایر امکانات مرتبط به این حوزه را در برمیگیرد.
نقص و کمبود در این زمینه ،در رجعت به بیسوادی نقش پررنگی داشته و یکی از عوامل اصلی رجعت بوده است.
مطا بی را که خوشووایند و رانع کننده باشوود میپذیرند و از یادگیری مطا بی که به نحوی موجب نارضووایتی آنان شووود
خودداری میکنند .از طردی ،چنانچه بهرگ ساالن در جریان آموختن نقش دعا ی دا شته با شند ،یادگیری شکل موثرتری
پیدا میکند .این امر م ستلهم آن ا ست که در تدریس ا ستفاه از روشهای غیر دعال (مثل س نرانیهای طوالنی مدت و
حفظ کردنن ترك شود .در گذ شته یکی از موانعی که معموال بر سر راه یادگیری و پی شردت آموز شی بهرگ ساالن ررار
دا شت غیررابل انعطاف بودن زمان برنامه دروس بود .و ی اکنون در اغلب ک شورها به این نکته توجه کردهاند که سرعت و
زمان یادگیری باید در حد توانایی و امکانات بهرگسوواالن باشوود .رابل انعطاف بودن زمان یادگیری یکی از اصووول اسوواسووی
برنامههای آموزش بهرگساالن است ،زیرا شرکتکنندگان در کالسها باید بتوانند به رغم مسؤو یتها و مشاغل م تلفی که
دارند به سهو ت و آزادانه از درصتی که دراهم آمده به سهو ت و آزادانه ،استفاده نمایند.
انگیزش پیشرفت .مهمترین عامل دردی که در رجعت به بیسوادی نقش داشته ،پایین بودن سطح انگیهش پیشردت
سوادآموختگان رجعت کننده به بیسوادی بوده است .این یادته نشان میدهد که برای ممانعت از رجعت به بیسوادی باید
راهکارهای مناسب در راستای حفظ و ارتقای انگیههی سوادآموزان را به کار گردت .به نظر میرسد هنوز در بیسوادان این
باور بوجود نیامده است که بی سوادی چه نقیصه بهرگی است و تا چه میهان در عدم در پیشردت جامعه تاثیر دارد و باعث
مشکالت عدیده برای خود و خانواده آنها خواهد شد .یادتههای حاصل از این پژوهش با ب شی از نتایج پژوهشهای ربلی
از جمله بورگس (1984ن ،اصالنیان و بریکل (1986ن ،مکگیونی (1990ن ،السوی (1992ن و مییرز (1996ن در خارج از
کشور و پژوهشهای صورت گردته در داخل کشور از جمله ایهدی و رضایی (2012ن ،امینی خوئی (1383ن ،مهنایی و
ردیعی (1378ن ،معینی کیا و ررداش انه (1383ن ،اسکندریپور و احمدی (1384ن ،کارگر و سید مصطفایی (1384ن نادری
و کریمی (1383ن امیرحسینی و دقیهی (1388ن همسو بوده و با یادتههای پژوهشهای خیرخواه (1383ن ،عسگری و
رنبری (1384ن ،رخشان و کروسی (1383ن ،رضایی و نقدی (1384ن همسو نیست .به نظر میرسد علت اصلی این
ناهم وانی به د یل نگاه منفک و بررسی مجهای متغیرهای مرتبط با بیسوادی در پژوهشهای پیشین باشد .براساس نتایج
تحقیق می توان به این نتیجه رسید که رجعت به بیسوادی در سوادآموختگان دورهی مقدماتی پدیدهای چند وجهی است
که مهمترین وجه آن عوامل اجتماعی را در بر میگیرد .به ویژه نقش خانواده در این زمینه بسیار پر رنگ بوده که در تعامل
با عامل ارتصادی و موانع و محرومیتهای مضاعف زنان تأثیر بسهایی در این زمینه ایفا میکنند .سایر وجوه مؤثر در رجعت
به بیسوادی شامل کیفیت برنامههای آموزشی و انگیهش پیشردت نوسوادان بوده است.
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محتوایی که در آموزش بهرگساالن مورد استفاده ررار میگیرد تاثیر زیادی در یادگیری ادراد دارد .بهرگساالن محتوا و

دوفصلنامه جامعه شناسی آموزش و پرورش
در راستتتای یافته های پژوهش پیشتتنهادهای کاربردی زیر ارائه می گردد -1.برگهاری کالسهای توجیهی برای
سوووادآموزان و خانواده آنها پیش از شووروع آموزش محتوای درسووی :بر اسوواس یادته های پژوهش یکی از عواملی که در
رجعت به بیسوادی نقش مؤثری ایفا میکند م ا فت خانواده با تحصیل سوادآموز است .این م ا فتها در خانوادههایی که
تعداد ادراد با سواد آنها کمتر ا ست بی شتر می شود .این ن شان میدهد که برای سواددار کردن بی سوادان بای ستی عالوه بر
امروز پی برده و به آن اعتقاد پیدا کنند ،در غیر این صووورت احتمال رجعت به بیسوووادی و به هدر ردتن تالشهای انجام
گردته ادهایش مییابد -2 .توجه بی شتر به امر درهنگ سازی در زمینهی اهمیت و نقش سواد در خانوادهها با ا ستفاده از
امکانات و وسووایل ارتباط جمعی از جمله رسووانهی ملی ،مسوواجد وسووایر رسووانهها -3.اهتمام به ارتقای کیفیت برنامههای
آموزشوووی و تطبیق بیشوووتر محتوای برنامهها با نیازهای سووووادآموزان و همچنین اسوووتفاده از روشهای تدریس دعال و
کارآمد -4.رجعت به بیسوووادی در متأهلین و وا دینی که تعداد درزندشووان زیاد اسووت بیشووتر اسووت .بنابراین توجه به
برنامه های تحکیم سواد در این رشر بایستی با درت بیشتری انجام شود .همچنین برنامه درسی برای این ادراد بهتر است
به شکل متفاوتی تنظیم شود بهطوری که با ورت و سایر امور و وظایف این ادراد سازگار با شد 5.بی سوادان م سن نیاز به
برنامه ریهی آموزشوی ویژه خود دارند .چرا که نیازهای آنان متفاوت از سوایر سووادآموزان اسوت .همچنین سوبک ،روش و
سوورعت یادگیری این ادراد بایسووتی در روش تدریس آموزشوویاران مورد توجه باشوود -6 .اسووتفاده از تشووویقهای ما ی و
کمکهای ارتصادی برای سوادآموزانی که از سطح درآمد پایینی برخوردارند .ابهارهای تشویقی بایستی به شکل نظاممند و
بر اسوواس میهان تالش و دعا یتی که درد برای ادهایش یادگیری خود و خانوادهاش انجام میدهد به کار گردته شوووند-7.
برگهاری کارگاههای دانشادهایی و مهارتآموزی برای آموزشووویاران و معلمین به منظور یادگیری و تمرین روشهای نوین
آموزش و ارز شیابی -8 .ت شویق هر چه بی شتر با سوادان در مدارس ،رو ستاها و مناطق دور ادتاده به ترغیب سوادآموزان
خانوادههای شان به تکمیل و تحکیم سواد -9.توجه بی شتر به نیازهای زنان بازمانده از تح صیل و برر سی راهکارهای عملی
در زمینهی کاهش باروری و تنظیم خانواده در روستاها و مناطق حاشیهی شهرها.
منابع
اسوکندریپور ،شوهرام و احمدی ،انوشویروان (1384ن .مقایسوه تاثیر یادگیری مشوارکتی با یادگیری سونتی بر پیشوردت
تحصوویلی مهارتهای اجتماعی و خودکارآمدی سوووادآموزان پایه های تکمیلی و پایانی نهضووت سوووادآموزی اسووتان

زنجان .تهران :ددتر برنامه ریهی و مشارکتهای بین ب شی سازمان نهضت سوادآموزی.
امانی ،مهدی (1378ن .مودقیت در سوووادآموزی بهرگسوواالن ،در ایران :بعداز انقال اسووالمی (برخی جنبه های جمعیت

شناختین .مجله نامه علوم اجتماعی ،پاییه و زمستان .36 -21 ،(14( 1378
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خود آنها ،موادقت و ر ضایت خانوادههای آنان به ویژه پدران و شوهران را جلب نمود .آنها باید به ضرورت سواد در دنیای

عوامل پیشبینی کننده رجعت به بیسوادی درسوادآموختگان دوره سوادآموزی
امیرحسووینی ،خسوورو و دقیهی ،علیرضووا (1388ن .مقایسووه مکان های تشووکیل کالس سوووادآموزی بر جذ و نگهداری

سوادآموزان ا ستان مرکهی در نیمه اول سال  .1387تهران :ددتر برنامه ریهی و م شارکتهای بین ب شی سازمان
نهضت سوادآموزی.
امینی خوئی ،ناصووور (1383ن .بررسوووی روشهای مؤثر در ایجاد انگیهه مطا عه پس از کالس درس در سووووادآموزان دوره

برنامه پنج سا ه سوادآموزی جمهوری اسالمی ایران (باسوادی گروه سنی  10ا ی  49سال در برنامه پنجم توسعهن .وزارت
آموزش و پرورش ،سازمان نهضت سوادآموزی .اسفند ماه .1389
پناهی ،رضا و انوری ،صدور (1385ن .بررسی علل ادت تحصیلی سوادآموزان از دیدگاه کارکنان نهضت سوادآموزی استان

اردبیل .تهران :ددتر برنامه ریهی و مشارکتهای بین ب شی سازمان نهضت سوادآموزی.
ثاتی ،محمد عنایت و تیموری ،نجیب (1378ن .برر سی دالیل عدم ح ضور بی سوادان باریمانده ا ستان گل ستان در کالس

های سوادآموزی .تهران :ددتر برنامه ریهی و مشارکتهای بین ب شی سازمان نهضت سوادآموزی.
خیرخواه ،آرش (1383ن .بررسوووی عوا مل مؤثر در عدم ت ما یل معل مان و مدیران مدارس اب تدایی ج هت هم کاری در

دعا یتهای نه ضت سوادآموزی ا ستان رهوین .تهران :ددتر برنامه ریهی و م شارکتهای بین ب شی سازمان نه ضت
سوادآموزی.
رجاییپور ،سعید .و اکبریعمروآبادی ،احمدر ضا1386(.ن .برر سی نیازهای مطا عاتی نو سوادان شهری و رو ستایی نه ضت

سوادآموزی .دانش و ردتار24( ،14 ،ن.80 -65 ،
رخشووان ،دریدون و کروسووی ،میرتقی (1383ن .ارزیابی میهان مودقیت تداوم آموزش در جلوگیری از رجعت به بیسوووادی

دراگیران استان آذربایجان شرری .تهران :ددتر برنامه ریهی و مشارکتهای بین ب شی سازمان نهضت سوادآموزی.
رضاخانی ،زهرا و ابراهیمیان کیاشری ،علی (1387ن .بررسی میهان اثرب شی اردام پژوهی آموزشیاران در کاهش مشکالت

یاددهی -یادگیری م اطبان .تهران :ددتر برنامه ریهی و مشارکتهای بین ب شی سازمان نهضت سوادآموزی.
رضایی ،میترا و نقدی ،علی اصغر (1384ن .بررسی عوامل و امکانات مؤثر در تسریع ریشه کنی بیسوادی استان کرمانشاه

از دیدگاه گروههای مرتبط با نهضوووت سووووادآموزی در سوووال ( 83-84جلد 1و2ن .تهران :ددتر برنامه ریهی و
مشارکتهای بین ب شی سازمان نهضت سوادآموزی.
ردعتی نیا ،رضوووا و ررایی مقدم ،امان ا(1376( .ن .بررسوووی عوامل ادت آموزشوووی سووووادآموزان دوره مقدماتی نهضوووت

سوادآموزی شهرستان ساوه .تهران :ددتر برنامه ریهی و مشارکتهای بین ب شی سازمان نهضت سوادآموزی.
زمینی ،سهیال؛ ح سینی ن سب ،سید داوود و ها شمی ،تورج1386( .ن .اثرب شی آموزش راهبردهای برنامهریهی ع صبی-
کالمی بر انگیهش پیشردت و انگیهش تحصیلی دانشآموزان .دصلنامهی پژوهش در سالمت روان شناختی-59 ،3،
.51
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مقدماتی استان بوشهر .تهران :ددتر برنامه ریهی و مشارکتهای بین ب شی سازمان نهضت سوادآموزی.

دوفصلنامه جامعه شناسی آموزش و پرورش
صاحب زاده ،بهروز و اختیاری صادق ،مهرداد (1384ن .برر سی راه های ری شه کنی بی سوادی در یک صد رو ستای ا ستان

سیستان و بلوچستان .تهران :ددتر برنامه ریهی و مشارکتهای بین ب شی سازمان نهضت سوادآموزی.
عابدی ،طفعلی(1370ن .بررسووی راههای متناسووبسووازی برنامه سوووادآموزی با نیازها و شوورایط سوووادآموزان .پایاننامه
کارشناسی ارشد رشته برنامهریهی آموزشی دانشگاه اصفهان ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

همدان .تهران :ددتر برنامه ریهی و مشارکتهای بین ب شی سازمان نهضت سوادآموزی.
دتاحی ،رحمت ا لّه1371( .ن .طرحی برای حفظ تداوم سوووادآموزی و جلوگیری از بازگشووت به بیسوووادی .دصوولنامۀ پیام
کتاب انه. 1 .
کارگر ،نادر و سید مصطفایی ،علی (1384ن .بررسی علل بازماندگی از تحصیل در میان ادراد زیر  40سال و عوامل مؤثر بر

جذ آنان در اسوووتان آذربایجان غربی .تهران :ددتر برنامه ریهی و مشوووارکتهای بین ب شوووی سوووازمان نهضوووت
سوادآموزی.
مح مد رلی ن یا ،جواد (1383ن بررسوووی راه های ای جاد انگیهه م طا عه ب عد از کالس در سووووادآموزان دورا م قد ماتی

شهرستانهای استان .تهران .ددتر برنامه ریهی و مشارکتهای بین ب شی سازمان نهضت سوادآموزی.
مرکه مطا عات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر (1384ن .ارزیابی اثرب شووی برنامه آموزشووی مشووترك سووازمان نهضووت

سووووادآموزی و سووواز مان جنگل ها و مراتع از د ید گاه مجر یان (آموزش ده ند گانن .تهران :ددتر بر نا مه ریهی و
مشارکتهای بین ب شی سازمان نهضت سوادآموزی.
معتمدی ،عبدا( ( 1383ن .بررسوووی میهان کارآیی راهنمایان تعلیماتی در ارتقاء کیفیت آموزشوووی کالسوووهای نهضوووت

سووادآموزی اسوتان چهار محال و ب تیاری .تهران :ددتر برنامه ریهی و مشوارکتهای بین ب شوی سوازمان نهضوت
سوادآموزی.
معینی کیا ،مهدی و رردا ش انه ،سید ح سین (1383ن .برر سی علل ادت تح صیلی سوادآموزان ا ستان اردبیل در درس

امالء .تهران :ددتر برنامه ریهی و مشارکتهای بین ب شی سازمان نهضت سوادآموزی.
موسسه درهنگی و هنری جمال هدایت (1384ن .بررسی علل کم رغبتی بی سوادان (زیر  40سال ن باریمانده استان ایالم

به شوورکت در کالسووهای سوووادآموزی .تهران :ددتر برنامه ریهی و مشووارکتهای بین ب شووی سووازمان نهضووت
سوادآموزی.
من صورکیایی ،سا سان و سرمد ،غالمعلی (1384ن .برر سی و ضعیت دوره های کارآموزی آموز شیاران پس از اجرای طرح

تجمیع .تهران :ددتر برنامه ریهی و مشارکتهای بین ب شی سازمان نهضت سوادآموزی.
مهنائی ،سید محمد را سم و ردیعی ،سید ن صیب ا( (1378ن .برر سی علل ترك تح صیل سوادآموزان پنجم بهرگ ساالن

استان کهگیلویه و بویراحمد .تهران :ددتر برنامه ریهی و مشارکتهای بین ب شی سازمان نهضت سوادآموزی.
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عسگری ،اردشیر و رنبری ،سیروس (1384ن .بررسی عوامل موثر در جذ ادراد زیر  40سال بازمانده از تحصیل در استان

عوامل پیشبینی کننده رجعت به بیسوادی درسوادآموختگان دوره سوادآموزی
 پایاننامه دکتری.ن2و1 بررسووی نیازها و عالئق مطا عاتی نوسوووادان (جلد.ن1377(  یحیی، زهره و دوسووتدار،میرحسووینی
 ددتر برنامه ریهی و. واحد علوم و تحقیقات دان شگاه آزاد ا سالمی، دان شکده علوم ان سانی،کتابداری و اطالع ر سانی
.مشارکتهای بین ب شی سازمان نهضت سوادآموزی
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the predictive factors of returning to illiteracy
in education graduates of literacy course. The population of the study included all illiteracy
graduates in the country. Using multi-level cluster sampling, 486 participants were chosen
and studied. The instruments of the study included self- researcher's scale of educational
achievement, special self- researcher's questionnaire of novice literates, Herman's
Achievement Motivation Scale Questionnaire (HAMQ), and Rosenberg self-confidence
scale. To analyze the data, regression analysis was used. The results indicated that
variables of family agreement with literacy, educational programs' quality, the presence of
educated individuals in the family, family's monthly income and achievement motivation
negatively; and number of children, women's responsibility of housekeeping and fertility
positively predicted the main factors of returning to illiteracy in education graduates of
literacy course and its equivalent (R-squared adjusted=. /267, pp. /001, F=15/567). The
results of the study indicated that Social – economic and cultural factors have the most
important role in the rate of novice literates' return to illiteracy and factors related to the
quality of educational programs and motivation have been subsequent predictors of return
to illiteracy.
Keyword: Returning to Illiteracy, Literacy, Novice Literates, socio-economic and cultural
factors, motivation, and self-confidence.
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