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چكيده
ـا  عالوه بر گـسترش آمـوزش      ، و دانش است   در عصر حاضر كه عصر رشد سريع تكنولوژي        توجـه بـه   ي رسـمي،  ه

 اين مقالـه حاصـل   .ي مختلف قرار گرفته است    ها نيز مد نظر جوامع و سازمان      ايهي از راه دور و خدمات مكاتب      هاآموزش

 نهضت سواد آموزي استان خراسانايهپژوهشي تحت عنوان بررسي ميزان موفقيت و موانع طرح خدمات آموزش مكاتب           

 كـه جامعـه   اسـت هدف اساسي طرح مذكور شناسايي ميزان موفقيت طرح وموانع دستيابي به اهداف تعيين شده    با شد مي

نمونه تحقيق  وهستند)فرن24655(هاي استان خراسان    نآماري آن سوادآموزان عضو طرح خدمات مكاتبه اي در شهرستا         

ـاب گرديدنـد و در مرحلـه دوم   صورت خوشه بشهرستان  نه در مرحله اول  .  نفر است  341 صـورت  ه بـ  نمونـه ،ه اي انتخ

هاي آماري نشان  آزمونيها يافته. از نمونه گيري تصادفي ساده استفاده گرديدنهايتاًاي متناسب تخصيص داده شد و  هطبق

 درصـد  9/81 در مجمـوع ؛ جوانان و مجردين  بيشتر طرح را مفيد مي دانند        ،ها خانم ،مي دهد كه مخاطبان منا طق  محروم       

ـاهي    تـرين فوايـد آن  مهماند وه آنرا مفيد دانست،ي طرحهاپاسخگويان ضمن اشاره به كاستي     7/73(را افـزايش سـطح آگ

و پـس از آن  )  درصـد 3/22(، حـل مـشكالت و تربيـت فرزنـدان     ) درصد35(ي خواندن و نوشتن  اي افزايش توان  ،)درصد

ريزي بهتر  احساس مفيد بودن و كمك به برنامه، پرشدن اوقات فراغت،ه افزايش عالقمندي به مطالع،ي در وقتيجوصرفه

ي ا، محتـو  ) درصـد  22/57(مراسـالت    مربوط به   مشكالت ، طرح را  هاي كاستي ترينمهمو. اندبراي زندگي اعالم نموده   

و )  درصد22/58(مين بودجه أ ت،) درصد48/37( نيروي انساني،) درصد64/41( قوانين و مقررات  ،) درصد 6/41(ها  كتاب

ـاد ، جذاب بـودن ، تنوع،ا در تدوين محتو و،اند اعالم نموده  ) درصد 47 / 2(مسائل مربوط به فراگيران      بخـش بـودن،   ي ش

برگزاري ،مراسالت رفع اشكاالت،ريزي در امر برنامه،نيازهاي محليوآموزي  حرفه، مجردين وتوجه به نيازهاي جوانان  

.اندلين را پيشنهاد نمودهؤو بازديد ونظارت بيشتر مس و گواهينامهياعطا،تررساني گسترده اطالع،مسابقات

.اي آموزش مكاتبه، سوادآموز،گروه پيگير: هاكليد واژه
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مقدمه

ـان      ،در عصر حاضر كه عصر رشد سريع تكنولوژي و ارتباطات است            هنوز در بسياري از كشورهاي جه

ـان            نظام آموزش رسمي گسترش قابل توجهي نيافتـه اسـت و           ،از جمله ايران   ـادي از كودك ـاله تعـداد زي همـه س

ـاده از   مناطق محـروم و    مخصوصاً در ... فقر فرهنگي و  ،يل مختلف از جمله فقر اقتصادي     التعليم به دال  الزم دورافت

به جامعه بيـسوادان و      و كنندميي ترك تحصيل  يتمام دوره ابتدا  ايا قبل از    شوند و ميي محروم   يتحصيالت ابتدا 

.دنشوميسوادان افزوده كم

 در كـشورهاي  .اسـت مبحث يادگيري از راه دور مورد توجه كشورهاي مختلف قرار گرفته        ،  اين ارتباط در

ـالي                 ـاتي بزرگـساالن در سـطح آمـوزش ع پيشرفته مفهوم يادگيري از راه دور در راستاي برآورد نيازهاي اطالع

زيراسـطح سـواد بـراي     در حال توسعه اين مفهوم بيشتر متوجه پايه ابتدايي اسـت؛ يدر كشورها ، اما   مطرح است 

،موزش از راه دور براي افراد بزرگسالي كه شاغل هستندآاصوالً. جامعه متوجه آموزش عالي نيست  افراد تمامي

ـاري خـويش بـه گـسترش          ميايهيافتبسيار مؤثر است و حمايت سازمان      طلبد تا آنها بر اساس وقت و عالئـق ك

.ها و دانش خود بپردازندمهارت

ـ افـ شود كه اين گروه اغلب جزو  مياهميت آموزش افراد باز مانده از تحصيل از آنجا بيشتر            ال جامعـه  راد فع

ـان              اكار،  بخشي از توليد و خدمات بستگي به ميزان توانايي        بوده و  ـان دارد و چنانچـه آمـوزش آن يي و دانـش آن

ـاز ايهد جامعه را به نحو شايست     نتوانمي ن ،كمتر مورد توجه قرارگيرد    ـابراين دن متحول س ـاي   بـراي  بايـستي ، بن  ارتق

.ساسي صورت گيردي آنان اقدامات جدي و اهاو تواناييآگاهي

ــده از          در ايران سازمان سوادآموزي به عنوان يكي از دستگاه         هاي آموزشي كه وظيفـه آمـوزش افـراد بازمان

اين .مند شده استهاي از راه دور بهرهدر راستاي اهداف خود از آموزش، تحصيل وكم سـواد را بر عهـده دارد     

سواد ارائه شـد و     به بعد به تدريج براي بزرگساالن كم      76سال   از ايهآموزش تحت  عنوان طرح خدمات مكاتب      

ـتاي تكميـل فرآينـد حـضوري بـه نيمـه                حـضوري بـه غيرحـضوري      نيمـه حـضوري و  طي آن فراگيران در راس

.ندددست آوره بهاي الزم راآموزش
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لهأبيان مس

ـا  وم ماندن  و محر گروهي از مردمبا توجه به رشد روزافزون علم و از سوي ديگر عدم امكان تحصيل        از آنه

،  در اين راستا جهت تـداوم آمـوزش  .گرددمي ضرورت آموزش مداوم آشكار      ،تحصيل و رجعت به بيسوادي    

ي سوادآموزي از ضـرورياتي بـوده كـه مـورد توجـه       ها  به عنوان مكمل برنامه     ايهمكاتبموزش  آطرح خدمات   

.متوليان امر قرار گرفته است

ـال    1337 از سال ايهكاتبدر اين راستا طرح خدمات آموزش م     بيـست و  در 1373 شروع گرديـد كـه در س

ه  بـ  ايهكه در اجراي هر طـرح و برنامـ        يي از آنجا  .شد جمعيت اجرا     نفر 24655چهار شهرستان استان خراسان با      

گيـرد و از طـرف     مـي و همچنين نيازهاي جديدي كـه شـكل         و تحوالت  جامعه      تغييرات   ،دليل مقتضيات زمان  

ينـد اجـراي طـرح و    اي فرلمـ  لـزوم بررسـي ع   ،  دهـد مـي  و مشكالتي كه بعد از اجـراي طـرح رخ            ديگر مسائل 

نظـر  ه پاسخگويي به نيازها و حل مسائل و مشكالت جهت بهبود و ارتقاء سطح كيفي و كمي طرح ضـروري بـ             

:ست از ا موضوع تحقيق عبارت، لذا در اين پژوهش؛رسدمي

 نهضت سوادآموزي استان خراسان در سال ايهمكاتبموزش  آمات  بررسي ميزان موفقيت و موانع طرح خد      «

.» در دستيابي به اهداف طرح و ارائه راهكارهاي پيشنهادي83– 84

اهميت و ضرورت پژوهش

 ارائه خـدمات    ،ي پس ازسوادآموزي نقش بنيادي دارد     هاهايي كه در تحقق اهداف آموزش     ديكي از راهبر  

 جامعه است كه وقت كافي براي حضور در كالسها و استفاده     داافرش از   هاي آن بخ  آموزشي و افزايش آگاهي   

،در اين راستا امروزه به دليل رشد روزافزون علم و تحول در ارتباطات     .ندارندي آموزش حضوري را   هااز برنامه 

ـا    مفهـوم نـدارد و كـشورها آن       فاصله زماني ديگر معني و    برخي انديشمندان معتقدند كه    ن در قـدر سـرمايه و زم

.يكي پس از ديگري به صورت آزمايش و خطا انجام دهندها راكه طرحاختيار ندارند

ــرحي به بررسي و پژوهش پيرامون آن برنامه         يا در هنگام اجراي آن بـه  پردازند وميلذا قبل از اجراي هر ط

ــود   ميپژوهش در كنار اجراي طرح اقدام       ــرح روشـن ش ـاها و نكات مثبت ط ،در زمينـه آمـوزش  .كنند تا تنگن

بيـشماري از   است كه توانايي تحت پوشش قراردادن تعـداد   ايهمكاتبموزش  آ خدمات   ،هاي مفيد يكي از طرح  

افـزايش  ، عدم وجود محدوديت مكاني و زماني براي فراگيران ،  آزادي عمل فراگيران  ،هزينه بودن كم،  فراگيران
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ــود    ،رفع كمبود فضاي آموزشي، يريايجاد فرصت بيشتر براي يادگ  ،   سريع يادگيري،  يياكار رفـع مـشكل كمب

ره را    روي آموزشـي وغـي نهضت سوادآموزي استان خراسان نيز     ،  شدهياد  با توجه به نكات مثبت      .باشدميدارا  نـي

كار گرفته ه نيرو بسي شود حدود ميبيني يند پيشااين فر پرداخته است كه درايهبه اجراي طرح خدمات مكاتب    

ـاپ و توزيـع شـود     300,000,000 جلد كتاب با75000نيز  وهدش ـال هزينـه چ كارشناسـي آمـوزش مـداوم    (ري

.)نهضت سوادآموزي خراسان

ـا ايـن برنامـه بتوانـد بـه نحـو         شود  نمايد كه به بررسي علمي اين برنامه و طرح پرداخته           مي ضروري   بنابراين ت

ـتفاده قـرار     نيـز  در سطح كـشور ،اسانمطلوبي اجرا شود و تجارب و نتايج اين طرح عالوه بر استان خر       مـورد اس

پيـشرفت و توسـعه     ،  تواند موجب گسترش و تقويت فرهنگ عمـومي       مي،   موفق ايهطرح خدمات مكاتب  .گيرد

 بدين لحاظ اگر  ،رفع كمبود فضاي آموزشي و نيروي آموزشي شود       ،  جلوگيري از بازگشت به بيسوادي    ،  جامعه

ـايي      اين پژوهش بتوانيم تنگناها و موانـ      در ـيم ع اجـراي ايـن طـرح را شناس  مفيـد جهـت اجـراي    ي و پيـشنهاد كن

.مايهجهت رسيدن به اهداف فوق فراهم نمود در واقع زمينه و بستر مناسب را،نماييمتر طرح ارائه مطلوب

اهداف پژوهش

هدف كلي 

ايهمكاتبموزش آ موانع و راهكارها جهت ارتقاء طرح خدمات ،بررسي ميزان موفقيت

 جزئي اهداف

 و يافتن راهكارهاي مناسب جهت رفع آنهاايهررسي و شناخت موانع درون سازماني آموزش مكاتبب. 1

ايه بررسي و شناخت موانع مربوط به فراگيري و سواد آموزان در آموزش مكاتب. 2

3 .ايهي طرح خدمات مكاتب بررسي و شناخت ميزان تحقق كم

ت طرح در غني سازي اوقات فراغت بررسي و شناخت ميزان موفقي.4

بررسي و شناخت ميزان موفقيت طرح در ترويج فرهنگ مطالعه. 5

 بررسي و شناخت مشكالت و موانع طرح . 6

ارائه پيشنهادات كاربردي جهت رفع موانع موجود  . 7
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االت اساسي پژوهشؤس

ـال پاسـخ   ه   بـ  االت زيـر مطـرح شـدند كـه بايـد          ؤ س ،براي رسيدن به اهدافي كه اشاره شد       ـاي علمـي و    دنب ه

: باشيمايهآميز طرح خدمات مكاتبراهكارهاي عملي جهت اجراي موفقيت

 موجب ترويج فرهنگ مطالعه شده است؟ايهآيا طرح خدمات مكاتب-

 كدامند؟ايهموانع درون سازماني آموزش خدمات مكاتب-

بـر  ( سـوادآموزان نائـل شـده اسـت؟          ي تحت پوشش قرار دادن     به هدف كم   ايهآيا طرح خدمات مكاتب   -

)…، سن،حسب جنس

 كدامند؟ايهموانع و مشكالت سوادآموزان در آموزش خدمات مكاتب-

سازي اوقات فراغت سوادآموزان شده است؟ موجب غنيايهآيا طرح خدمات مكاتب-

ت؟ي خودآموزي فرا گيران شده اسي موجب تقويت روحيه و تواناايهآيا طرح خدمات مكاتب-

 شرايط الزم براي موفقيت طرح را دارا بوده است؟ايهي آموزش خدمات مكاتباآيا محتو-

پيشنهادات و راهكارهاي كاربردي جهت رفع موانع موجود كدامند؟-

تعاريف مفهومي

گروه پيگير

توانند در  مين و بنا به داليلي      هستند) دوره تكميلي (شود كه داراي سواد پايه      ميبه جمعي از فراگيران اطالق      

.)1381 سال مداوم استاننهضت سوادآموزي جزوه آموزش (كنندهاي رسمي حضور پيداكالس

ايهطرح خدمات مكاتب

هاي پيگير براي فراگيران ارائـه    گانه گروه است كه پس از طي مراحل سه      يك برنامه آموزشي غيرحضوري   

وسايل گيرد و مييادگيرنده صورت    ياددهنده و  ؛ اين شيوه آموزشي از فاصله دور بدون تماس مستقيم         .شودمي

 مطالعـه و    نويسيخالصهباشد كه از طريق پست براي فراگيران ارسال و          ميآموزشي تنها مواد آموزشي و چاپي       

اصـالحيه طـرح خـدمات      (گـردد مـي پاسخ سؤاالت مطرح شده از طريق اداره نهـضت سـوادآموزي دريافـت              

.)6اي، شماره مكاتبه
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در سطح استان به صـورت آزمايـشي اجـرا شـد كـه در               77 در نيمه دوم سال      ايهدمات مكاتب اولين طرح خ  

ـاطبين شـهري و              ـتايي و        90شروع طرح حـداكثر ده درصـد بـراي مخ ـاطبين روس از مجمـوع   درصـد بـراي مخ

.بيني شده بودگير پيشهاي پيدرصد داراي مدرك پنجم و بقيه جهت فراگيران گروه20،مخاطبين

ـاال          دكه اهـداف آموزشـي هـر جامعـه ارائـه خـ            ه اين با توجه ب   ـات و ب ردن بمات آموزشـي و افـزايش اطالع

ـا كه برنامه  در سازمان نهضت سوادآموزي براي اين      ،باشدميهاي افرادجامعه   آگاهي ـني      ه ي پـس از سـواد روش

وزي را هاي سوادآم براي افرادي كه به علت وضعيت شغلي و اقتصادي فرصت شركت در كالس،تحقق پذيرد

ه بـه صـورت يـك نـوع آمـوزش           كـ بينـي گرديـده      پيش ايه طرح خدمات مكاتب   ،به صورت حضوري ندارند   

سـواد و گـسترش فرهنـگ       د كم ا آموزش افر   هدف،  براساس اين طرح   .نمايدميغيرحضوري شروع به فعاليت     

 از رجعت به بيسوادي ،كنده استفاده مر بتواند از سوادي كه آموخته است  در زندگي روز        فرد باشد تا ميعمومي  

.جلوگيري شود

ايهشيوه اجرايي طرح خدمات مكاتب

گيـرد كـه نيـروي اجرايـي        مـي خدمات پستي انجام    از   با استفاده    ايهمحتواي آموزشي طرح خدمات مكاتب    

ـاي پـي   كننـده در گـروه    شهرستان ابتدا نسبت به شناسايي و ثبت نام افراد شركت          ـين    ،كنـد مـي گيـر اقـدام     ه  از ب

 بـه عنـوان   ، برخـوردار اسـت  تريبيشتوانايي  اعضاي گروه يك نفر را كه از  مياناز  نمايد و مينام   ثبت ،گيرانفرا

ن آچگـونگي اجـراي طـرح و موانـع     بـه   جلسه توجيهي تشكيل داده و آنها را نسبت       وكند  مي انتخاب سرگروه

 به اداره نآداده و نسبت به انتقال       قرار   ايهسازد و سپس محتواي آموزشي را در پاكت مخصوص مكاتب         ميآشنا  

ـاب از مطالـب و مـسائل اقتـصادي    بيست و چهار نمايد كه اين محتوا شامل      ميپست اقدام    ـاعي ،عنوان كت ،اجتم

 با توجه به انعقاد قرارداد.شودميسال براي فراگيران ارسال  3در طي   كه  استتربيتي و احكام    ،بهداشتي،مذهبي

ـتان    بين اداره پست و اداره ن       كـه نهـضت   أ محتـواي آمـوزش را از مبـد   اداره پـست ،هـضت سـوادآموزي شهرس

شـده،  بنـدي در نظـر گرفتـه    بر اساس زمانباشد به دست فراگير رسانده و  ميهاي آموزش   ا گروه يسوادآموزي  

.نمايداقدام ميآننسبت به تحويل و عودت 
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ايهاهداف طرح خدمات مكاتب

 گسترش فرهنگ عمومي . 1

ه و پيشرفت جامعهتوسع. 2

جلو گيري از بازگشت به بيسوادي. 3

رفع كمبود فضاي آموزشي. 4

 نيروهاي آموزشي كمبودرفع. 5

آموزش از راه دورويژگيهاي آموزشي 

سرعت بازخورد -

فناورياستفاده آموزشي از-

قابليت سياربودن-

هابندي كالسزماناولين انتخاب براي تحصيل مداوم آزاد از-

هاي مكاني  آزاد از محدوديت-

هاي زماني آزاد از محدوديت-

آزاد از پيوستن به گروه به منظور يادگيري  -

دار  هاي خانهآموزش براي خانم-

ترجمه و تلخيص   ( هستند  مسافرين و افرادي كه در زندان      ،كار كارگران نوبت  ،آموزش براي افراد بستري   -

.)www.Techknowlogia.orgاز سايت اينترنتي 

 پژوهشپيشينه

هاي داخلي پژوهش-الف

ـا      »ايهخدمات آموزش مكاتب   در هابررسي نقش رسانه  «پژوهشي تحت عنوان    . 1 ، كه توسط دكتر محمد مين

 وايه آموزش مكاتبات در خدمهانه اراك ارائه گرديده كه ابتدا به بررسي نقش رسا          دانشگاه ت علمي أعضو هي 
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ـانه پرداختـه اسـت و        سپس به تشريح عوامل مؤثر در      ـاب رس ـان  اين فرايند از قبيل انتخاب موضـوع و انتخ در پاي

: پيشنهاد نموده است كه عبارتند ازايهبراي بهبود خدمات آموزش مكاتبراهكارهاي زير را

ي سيار هااستفاده از كتابخانه-

ي آموزش   از متخصيصن جهت تهيه محتواستفاده ا-

ي روستايي هاتوسعه كتابخانه-

تجهيز مراكز يادگيري محلي -

استفاده از پودمانهاي آموزشي -

استفاده از آموزش مدار بسته -

فاده از خودآزمايي تاس-

ي ثابت ديداري هااستفاده از رسانه-

زاده در استان كرمان ارائه     توسط تقي  »ي پس از سواد   هاامه و برن  ايهخدمات مكاتب «پژوهشي تحت عنوان    . 2

ـان موانـع و   راه دور پرداخته و انواع و ضرورت آموزش از،گرديده كه ابتدا به تعريف آموزش از راه دور  در پاي

:  به شرح ذيل ارائه نموده است ايهكاتبمهاي طرح خدمات محدويت

ي ضعف اساسي در فرهنگ مطالعه و كتابخوان-

عدم توجه به نيازهاي فراگيران -

يك سويه بودن جريان مكاتبه -

محدوديت منابع و كتاب -

ـاني   »هاي جديد يادگيري  ايجاد  فرصت  و  ايهآموزش مكاتب «ژوهشي تحت عنوان    پ. 3  توسط محمد اميرخ

حضوري و نواع آموزش نيمه ا،از استان چهارمحال بختياري ارائه گرديده است كه ابتدا به وضعيت نيروي انساني     

. را ارائه نموده استايههاي ايجاد شده توسط خدمات مكاتبپرداخته و در نهايت فرصت...حضوري و

، و چگونگي رفع مشكالت    ايهبررسي تنگناهاي موجود در طرح خدمات مكاتب       « پژوهشي تحت عنوان   . 4

آذربايجان شرقي ارائـه گرديـده اسـت كـه ابتـدا      موانع و كمبودهاي موجود دراجرا توسط رضا قديمي از استان   

ـان              ها نقش مشاركت در برنامه    ،ضرورت اين نوع آموزش    ـاعي فرهنگـي  و در پاي ي سوادآموزي و موانـع اجتم

: ارائه نموده است ذيل راهايپيشنهاد
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نويسي تشكيل گروه ساده-

 ديداري و شنيداري ايهترش رسانگس-

انه سيار اندازي كتابخراه-

 آموزشي -  برگزاري مسابقات فرهنگي -

تشكيل كتابخانه در مناطق روستايي -

العمر طراحي برنامه آموزشي مادام-

ارزشيابي از فرايند كار -

سازي فرهنگ-

آموزش نيازهاي اساسي مردم -

تمركززدايي-

و چندين پيشنهاد ديگر -

ـا از     » در تقويت فرهنگ مطالعه    ايه طرح خدمات مكاتب   نقش«  پژوهشي تحت عنوان     . 5  توسـط علـي رهنم

راه استان كهكيلويه و بويراحمد ارائه گرديده است كه در ابتدا به ارائه توضيح برخي مفاهيم همچون آموزش از                 

ـاط    ، دنياي خواننده  ، خانواده از جمله  عوامل مؤثر برمطالعه     ،ي مطالعه ها انگيزه ،دور ـايل ارتب  محتـوي   ،جمعـي  وس

.آموزشي و حاكميت را توضيح داده است

جعفـري از   ... ا توسط آيـت   »هاي جديد يادگيري   ايجاد فرصت  ايهآموزش مكاتب « تحت عنوان    ايه مقال . 6

حمـل  ، حـذف مـشكل دوري راه      ، را ايههاي مكاتبـ  ترين مزاياي آموزش  شهر تهران ارائه گرديده است و مهم      

.شماردميدگيري و افزايش كارايي  فوريت يا،ها كاهش هزينه،ونقل

ـا  در برنامـه ايهضرورت اجراي طرح خـدمات مكاتبـ  « پژوهشي تحت عنوان  .7  توسـط  »ي پـس از سـواد  ه

ـاي امـروزي            زرين ينحسغالم ،آرا از استان آذربايجان غربي ارائه گرديده است كه ابتدا به تداوم آموزش در دني

در پايان به ضرورت اجراي اين طرح پرداخته        ي غيرحضوري و  هاهاي آموزش  ويژگي ،تعريف تداوم آموزش  

.است

ـاربري عمـومي فراگيـران در طـرح خـدمات            هاي ارتقاء مهارت  تعيين راه «ن    پژوهشي تحت عنوا    .8 هاي ك

ابراهيم دهكردي از سازمان جهاد كشاورزي استان چهارمحال و بختياري ارائه گرديده    توسط بيژن آل   »ايهمكاتب
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 اهـداف و ،ي پرداخته است و عنـوان     ي به موضوع مدرسه راديو    ،س از تعريف و توضيح برخي مفاهيم      است كه پ  

.مفهومي طرح را تشريح نموده استمدل 

ـات پـستي كـشور       « پژوهشي تحت عنوان     .9 ـامجومنش ارائـه     »نقش برنامـه خـدمات مكاتب  توسـط مهـدي ن

ـارگران  ،رت از قبيـل پـست نـش   ي فرهنگـي پـس  هافعاليت به  ،گرديده است كه پس از يك مقدمه       ، كتابخانـه ايث

ـان و در نهايـت               ها عقد قرارداد   حضور در نمايشگاه   ،فرهنگپيك ـان و نوجوان با كانون پـرورش فكـري كودك

ريزان مطرح نموده براي برنامه ذيل راهاي پايان پيشنهاددر پرداخته است وايههمكاري در طرح خدمات مكاتب

:است

 شرايطي به اجراي غيرحضوري الزام طرح تحت هر-

هاي طرح توجيه سرگروه-

ـام  »ي پس از سوادها در برنامهايهضرورت اجراي طرح خدمات مكاتب« تحت عنوان    اي مقاله .10  توسط بهن

ايه و توضيح آموزش مكاتب    هابراهيمي و همكارانش از استان كرمانشاه ارائه گرديده است كه پس از ذكر مقدم             

. پرداخته استايههاي آموزش مكاتب به ارائه هدف، ت اجراي طرحو اهميت و ضرور

هاي كاربري عمـومي فراگيـران در طـرح خـدمات           هاي ارتقاء مهارت  تبيين راه «وهشي تحت عنوان    پژ. 11

،ي ارائه گرديده است كه ابتدا به تعريف مفاهيم وسپس بررسـي وضـعيت موجـود   م توسط مهدي ابها  »ايهمكاتب

هاي كاربردي و عمـومي فراگيـران       هاي ارتقاء مهارت   راه ،در نهايت سازي پرداخته و  رونگي بست ها و چگ  شلچا

ـايش ملـي هـم           ( . را ارائه نموده است    ايهدر طرح خدمات مكاتب    انديـشي  تلخيص ازمجموعه چاپ شـده در هم

.)1381زمستان ، مشهد مقدس،معاونين پست و نهضت سوادآموزي

اير كشورهاالمللي در سپژوهشهاي بين-ب

المللي آموزش غيررسمي در روستاهاي چين ي بينهاپژوهش. 1

در تمام سـطوح   زمينه آموزش غيررسمي هزينه كرده است و      دربراي كار بسيار زيادي را  دولت چين اعتبار  

ه يك بودجـ براي اين منظور ابتدا  انداخته است و  براي آموزش غيررسمي به كار    هالعادآموزشي يك برنامه فوق   

ـامل   ها اين برنامه  .براي اجراي برنامه در تمام سطوح آموزش غيررسمي در نظر گرفته است           منظم و با قاعده را      ش

.مدت هستندمدت و كوتاهي آموزشي طوالنيهاخدمت و برنامه ضمن،ي آموزشي قبل از خدمتهابرنامه
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نتايج

خواهنـد قـسمتي از نيـروي    مـي اي آنان كه ي كاربردي برها و مهارتها توانايي،مين آموزش و پرورش   أ ت -

.كار باشند

ر ساختن سوادآموزي براي تمام بيسوادان يس م-

ـات     ها و زندگيهاي گوناگون مطابق با فرهنگ    ها هدايت آموزش  - ـامل آمـوزش اطالع ي متفاوت كـه ش

ـا مقدماتي در مورد مسائلي مثل سالمت زنان و بچـه          ـالمند     ه ـانوادگي    ، و افـراد س ـپزي    ، زنـدگي خ ـايي، آش ، زيب

.است...گلكاري و

ـا محتواي آموزش طوري ترتيب داده شده است كه دسترسي به احتياجات واقعي يادگيرنده             ـتفاده از      ه ـا اس  ب

.پذير باشد امكان،ي آموزشي آن را تعهد كرده استها شرايطي كه استانداردي ممكن در هرهاراه

ـارت   ،نيز براي سوادآموزي  يي را هاآموزش غيررسمي برنامه   ـا  آموزش مه ـتا     ه ـاربردي بـراي روس ،يانيي ك

.ي تكميلي براي آموزش بيشتر در نظر داردهاصدور گواهينامه و دانشكده

چين  مشكالت اصلي آموزش غيررسمي در 

ـا نامتناسـب     آفرهنگي و منابع موجود به دليل ناكافي بودن نيروي ورودي           بحراني شدن تضاد بين نياز    - موزش ي

.بودن آن با نيازجامعه

.گذاري اندك و پشتوانه ناكافيطق ضعيف و فقير با سرمايهامشكالت توسعه آموزش در من-

ـات   ،ثرؤموزي و آموزش مي سوادآها فقدان استانداردهاي مربوط به هزينه  -  آگاهي ناكافي به خـصوص اطالع

آماري نامعتبردر مناطق پراكنده ازلحاظ جمعيت و عدم صالحيت در ارزيابي و تشخيص باسوادي 

راه دور جهت رفع مشكالت اين طرح ي ارائه شده درطرح آموزش ازهاراه حل

.هاي تكميلي بعد از آموزش سواد ابتداييورهسال و د15سوادان كمتر از ي جبراني براي بيها ايجاد دوره-

كه البته براي رسيدن به ، ي كاربرديها تغيير متدهاي ارزيابي از توانايي خواندن حروف به ارزيابي توانايي-

:باشدمي به شرح ذيل ، كه بايد در اندازه گيري در نظر گرفته شوندييهااين هدف نيز اولويت

.واضح و استاندارد و مطابق با معيارها و ضوابط براي سوادآموزي پايه گذاري يك تعريف ملي -

.وسنفي ي سيستماتيك ارزيابي سوادآموزي در طول سرشمارهااظهارنظرها و ارزشيابي مراقبت از-
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. و كاركنان سوادآموزيNFEي كامل آموزش براي ها آماده كردن دستورالعمل-

ـار زاد    س به واسطه آمار مربوط به نفو       پردازش آمار مربوط به باسوادي با يكديگر       - و و ولـد و مـرگ     و آم

.مير

ـات  نيرومند كردن پايگاه - ـا     اطالع ـيص از   (،  مربـوط بـه جمعيـت و مشخـصات آنه  .wwwترجمـه و تلخ

Techknowlogia.org.(

طرح آموزش خانگي در كشور ليبي.2

ـار پيونـد زننـد    برقراري روابط غير قابل،تغيير و تحوالت شگرف در پايان قرن گذشته    اقتـصاد ملـي بـه    ه انك

ـا          تأثيرگذار وقوع انقالب اطالعاتي و ارتباطي        و اللملياقتصاد بين  و هويت فرهنگي كشورهاي در حال توسـعه ب

در نظام آموزشـي و اقتـصادي        تحت عنوان بازنگري مجدد    ايه به تدوين چار   ،عنوان آموزش و پرورش جهاني    

ـا  برنامه ،سواديكني بي بي براي ريشه  لي هم اكنون در   .منتهي گرديده است   ـتفاده از     ه ـا اس ي ويـژه سـوادآموزي ب

.اندازي شده استآوري راهراه دور در حوزه اطالعات و فنآوري ارتباطي نظيرآموزش ازآخرين فن

ـبب   اآموزان و عالقه آنان بـه ادامـه تحـصيالت ع       با افزايش قابل توجه تعداد دانش      ،هاي اخير طي سال  ليـه س

در جهـت    و د از بودجه عمومي خود را به بخش آموزش اختصاص ده          ايه بخش عمد  ،ديده است تا دولت   گر

ـا  گرديده است تا بخشي از هزينـه را از محـل كمـك             مجبورنيل به اين امر خطير       آمـوزان و   ي والـدين دانـش    ه

.مين نمايدأگذاري بخش خصوصي تسرمايه

 از سـوي    .گذاري آموزش آزاد و دانشگاه آزاد گرديده است       گفتني است كه اقدام اخير دولت منجر به پايه        

با استفاده از  مبادرت نموده و   »آموزش درخانه «اندازي نوعي پروژه جديد آموزشي به نام        ديگر كشور ليبي به راه    

ـال   مطالـب  به ارائه ...  ماهواره و  ،وسايل ارتباط جمعي نظير راديو     ـاي نخـستين آمـوزش ابتـدايي بـه صـورت           س ه

ـادرت نمـوده اسـت    آموزان عالقـه به دانش خانگي   ـايي از جمعيـت        .منـد مب ـاظ جغرافي ـا كـه ليبـي بـه لح  از آنج

ـاني و آمـوزش بزرگـساالن تـ    ،است برخوردار  ايهپراكند ثير بـه سـزايي   أ  طرح فوق در گسترش آموزش همگ

.داشته است

ـاظر   ،نمايندميه از كودكان ليبيايي كه به تحصيل مقطع ابتدايي مبادرت           تآن دس  به طور منظم تحت نظارت ن

 لذا ،گردندميهاي فوق برنامه و آموزش در مدارس حاضر ساير فعاليت، و در فصل امتحاناتدارند خانگي قرار 
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ي هابه مناسبتمواقع مختلف وآنها در ومي گردد منزل مانع ازحضور آنها دراجتماع نآموزان درتحصيل دانش

.نمايندميشاركتي اجتماعي مهافعاليتآموزان درا ساير دانشمنزل خارج شده و همگام بويژه از

: اشاره نمودزيرتوان به موارد ميخانگي آموزش ي هاترين ويژگياز جمله مهم

.آموزان در منزل دانشهريزي تحصيلي مطلوب و دلخوا ويژه برنامهان و معلمتادان انتخاب اس. 1

ان فـرد كمكـي جهـت دريافـت دروسـي كـه از طريـق راديـو و                 حضور يكي از اعضاي خانواده به عنـو       . 2

.گرددميتلويزيون ارائه 

ـتاي اجـراي    اطالعات و فرهنگ در  بخش نظارت كافي و هماهنگي كامل ميان مقامات آموزشي و           . 3 راس

.ي آموزشيهاثر برنامهؤم

.ين درمقطع آموزش ابتداييي مشاركت كودكان ازسنين پا. 4

.آموزان به منظور ارتقاء تحصيلي به صورت جهش مناسب براي دانشفراهم آوردن فرصت. 5

.ي آموزشيها كاهش هزينه.6

.ي كم درآمدها تحت پوشش قرار دادن كودكان مواجه با مشكالت مالي و خانواده. 7

ـند  5كودكاني كه حداقل ازسن الزم به يادآوري است آن دسته از      از حـق حـضور در   ، سال برخـوردار باش

.گردندميمند نوع آموزش بهرهاين 

ـا آمـوزان درآزمـون  گفتني است كه عبور از يك مرحله تحصيل به مرحله بعدي مستلزم حضور دانـش            ي ه

ـا آموزان در آزمـون    حضور دانش  .باشدميهامنظم مدارس و پذيرش آنان در اين آزمون        ي مـدارس مـستلزم     ه

.باشدميتاييد معلم سرخانه 

، طرح مذكور از لحاظ كارايي علمي تا كنون مورد ارزيابي دقيق قرار نگرفته اسـت گردد كهميخاطر نشان  

ـال اول اجـراي طـرح آمـوزش        ،اما از زمان آغاز طرح با استقبال فراوان مواجه بـوده اسـت          بـه نحـوي كـه در س

ـالغ بـر   رقم  بوده كه اكنون اين 2838 تعداد كل دانش آموزان ثبت نامي بالغ بر         ،خانگي باشـد مـي ر  نفـ 28435 ب

).www. Techknowlogia.orgترجمه و تلخيص از (
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آيا دستيابي به برتري علمي از راه آموزش غيرحضوري «: مجموعه پژوهشهاي انجام شده تحت عنوان.3
»؟پذير نيستامكان

و اند  موضوع پرداخته اين اسكرام و ديگران به بررسي ، كالرك ، تاوگيا  و پژوهشگران بسياري ازجمله دابين   

ن به عنوا  ؛اند كه موفقيت فراگيران به شيوه تدريس خاصي بستگي ندارد         سرانجام همگي آنها به اين نتيجه رسيده      

ـاي حـضوري و غيرحـضوري    كننـده دركـالس  اين تحقيقات فراگيران به دو گروه فراگيران شركت  در ،مثال ه

ران پرداخته و دوباره بـه ايـن نتيجـه          ي آموزشي در عملكرد فراگي    ها همچنين به بررسي نقش رسانه     ،تقسيم شدند 

كنـــد مـــيرســـد كـــه ايـــن ابـــزار نيـــز نقـــشي در موفقيـــت يـــا شكـــست تحـــصيلي فراگيـــران ايفـــا نمـــي

)http://www.elixiran.com(.

)1968(گيا و تحقيق دابين و تا-الف

ـا تحليلي نسبي از شيوه    كتابي تحت عنوان       ،1 ارگان گيا از دانشگاه  و دابين وتا  1968در سال    ي آمـوزش در   ه

ـتيابي بـه برتـري علمـي از                          دانشگاه ـا دس ـا ايـن بـود كـه آي ـلي آنه راه آمـوزش    به چاپ رساندند كه پرسش اص

؟  يا نهغيرحضوري امكان پذير است

ـيوه خاصـي بـراي    ارزيابي نتيجه آزموناين دو پژوهشگر پس از      تـدريس  هاي فراگيران ثابت كردند كـه ش

ـارت    ي بررسـي شـده    ها شيوه . برخوردار باشد  هاوجود ندارد كه از برتري قابل توجهي برساير شيوه         از بودنـد    عب

.ايهي مكاتبها دوره و برنامه آموزشي تلويزيوني، سمينار،سخنراني

 ميليون فراگير گروه سني بزرگسال و نزديك به بزرگسال و گروهي 7 اطالعات مربوط به،هااين بررسيدر

. مورد ارزيابي قرار گرفت،كردندميالي آمريكا تحصيل عي آموزش هاسسهؤكه در م

 دستيابي به برتري علمي به نوع شيوه ،آن به موجب كهريزي كردند ا يك اصل آموزش را پايهيتاوگدابين و

 متغيرهاي موفقيـت و شكـست        و   در ندا  بستگي ه صورت حضوري يا غيرحضوري     ب هآموزشي به كارگرفته شد   

.)www.elixiran.com( ديگري داردأنشمفراگيران 

1. Oregon
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)1977( اسكرام ----ب 

ـا حـوزه محـدود    ،رسانه با حـوزه گـسترده   چاپ كتابي از اسكرام با عنوان       ،با گذشت يك دهه    ـانه ب  در  رس

 بيشتر به مقايسه    ،واييهامركز شرق و غرب    وي در  .ندبه اثبات رسا  ا  رتاوگا   و ني دابي ها درستي يافته  ،1977سال

 به اين نتيجه رسيد كه او.پرداخت...ي آموزشي تلويزيوني وهاهاي درسي برنامه و كتابهاسخنراني

؛منظوره باشدكارگيري همهه براي بها هيچ رسانه واحدي نيست كه داراي بهترين ويژگيقريباًت،اوالً

.)1379طاهري، عباسي، (باشنددارا مي وظايف آموزشي را انجام توانايي ها بيشتر رسانه،ياًثان

)1980( كالرك -ج 

ـناد و مـداركي در          هشتاددر اوايل دهه     ـين زمينـه جمـع   ، كالرك از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي اس آوري هم

.كرد

)1999( راسل -د

.ي به گردآوري اسناد و مدارك در همين زمينه پرداختوي نيز در دانشگاه دولتي كاليفرنياي شمال

ـان تحـصيل از     ان حاكي ازآ،شودپژوهش مشاهده مي كه در اين    اينتيجه ـاوت آشـكاري مي راه ست كه تف

.پذيراستراه دور نيز امكان از،دارد و دستيابي به موفقيت تحصيلين آموزش حضوري وجود  ودور

)1995( كيگان -ه

ـتفاده از واژه ه اين پرسشنام. تهيه شدايه براي ارزيابي آموزش ماهوا    ايه پرسشنام ،1993درسال   شناسـي   با اس

.نفر بودند) =218N( نمونه مورد پژوهش .تهيه گرديده بود) برانگيزاننده ( ترغيبي 

ـاهوار    درصد برتري علمي با   86؛نتايج بسيار قاطع بود    درصـد نـشان   82. حاصـل شـد  ايهروش آمـوزش م

دهنده اين بود كـه  درصد نشان92داد كه فراگيران ايجاد اختالل در تحصيالتشان با اين روش را رد كردند و      يم

)www.elixiran.com(. ثبت نام خواهند كردايهي آموزش ماهوارهافراگيران دوباره در دوره
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روش تحقيق

 و بررسي موانع ايهمات مكاتب با توجه به اينكه هدف تحقيق حاضر بررسي ميزان تحقق اهداف آموزش خد            

ـا   گردآوري داده   ه پژوهش حاضر از جهت نحو     ،باشدميو راهكارهاي آن     ـيفي (  پيمايـشي    ،ه ـاظ    ،)توص  از لح

 پژوهـشگر بـراي كـشف       ، در تحقيـق پيمايـشي     .گرددمي مقطعي محسوب    ، كاربردي و از لحاظ زماني     ،هدف

.نمايدميقدام هاي افراد مورد نظر ا ادراكات و ترجيح، افكار،عقايد

جامعه آماري

:جامعه آماري مورد بررسي در اين پژوهش از دو بخش تشكيل شده است

.باشندمي نفر  بيست و چهارها كه مجموعاً الن تداوم آموزش شهرستانوؤ كليه مس-الف

.باشندمي نفر 24655 شهرستان و منطقه كه جمعاً بيست و چهار كليه سوادآموزان -ب

گيريونه و روش نمونهتعيين حجم نم

 و از كنيممي براي متغير كمي استفاده nگيري تصادفي ساده و فرمول برآورد در اين پژوهش از روش نمونه    

 متناسـب   ايگيـري طبقـه    لذا در مرحلـه دوم از نمونـه        ،طرفي چون جامعه آماري ما از طبقات تشكيل شده است         

.نماييممياستفاده 

ـاز     ، معلوم بودن پارامترها و اجـزاي فرمـول  نمونهاسبه حجم كه براي محبا توجه به اين    ـاي مـذكور مـورد ني ه

 و تحقيقات قبلي نيز براي استخراج آنها در جامعه آماري وجود نداشته             هستندباشد و چون اين اجزاء مجهول       مي

ـاري     ، با تست مقدماتي پرسشنامه    ، بنابراين است ـات   هـم بـه بررسـي و اصـالح اشـكاالت و              ، در جامعـه آم ابهام

ـانس متغيـر سـن را بـراي              ه  پرسشنامه پرداختيم و واريانس متغيرهايي را از نمونه ب         دست آورديم و در نهايت واري

.كرديمتعيين حجم نمونه انتخاب 

:گيري تصادفي ساده برآورد حجم كل نمونه با نمونه-الف 

222

22

stNd
sNtn
+

=

t =  براي مثال در اين تحقيـق ضـريب   ، يابي به ضريب اطمينان قابل قبولتعداد اشتباه استاندارد الزم براي دست 

. درصد در نظر گرفته شده است95اطمينان قابل قبول 
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N =  باشدمي24655حجم جامعه آماري است كه در اين پژوهش.

s2 =    در اين پژوهش واريانس سن را در يك تست مقدماتي.برآورد واريانس متغير مورد مطالعه در جمعيت

.ارزيابي شد2/47 برابر با كه.محاسبه نموديم

n = حجم نمونه.

d(e) = نصف فاصله اطمينان دقت احتمالي مطلوب.

ـالي نـسبتاً مطلـوب         ـا   d،در اين تحقيق با رعايت برخوردار بـودن تحقيـق از دقـت احتم  منظـور  /.5 را برابـر ب

.نموديم

34196340
84618602
6210921197

524655247
24724655961
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n= 341:    گيري تصادفي سادههحجم كل نمونه با روش نمون

 برآورد حجم نمونه طبقات-ب

ـا پس از تعيين حجم نمونه با توجه به حجم كل جامعه آماري و انتخاب تصادفي خوشه                ـين   ،)شـهرها  (ه  در ب

: نموديماستفاده  متناسب با استفاده از فرمول زير ايهگيري طبقشهرهاي انتخابي از روش نمونه

∑
= 2

11

2
11

1 sw
sw

nn
.

w1 = نسبت هر طبقه به جامعه
tN
N

w 1
1 =

گيريروش نمونه

ـناس مـس   ،كه جامعه آماري از دو بخـش تـشكيل شـده اسـت      با توجه به اين    الن تـداوم  ؤو در قـسمت كارش

ت انجام شد و در قـسم     ) سرشماري(شماري  باشند كار پژوهشي  بصورت تمام     مي نفر   24آموزش كه كليه  آنها      

 ابتدا با استعالم از سازمان نهـضت سـوادآموزي   ، شهر و منطقه توزيع شده بودند24مربوط به سوادآموزان كه در  

.محروم و برخوردار تقسيم نموديم نيمه،آنها را به سه بخش مناطق محروم
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ـا   ؛  گيري در قسمت سوادآموزان در دو مرحله انجام گرديد        نمونه ري در هـر  ابتدا با توجه به حجم جامعـه آم

ـتانها ، خوشـه 4هاي برخـوردار  پرداختيم كه از شهرستان   ) شهرستان( به انتخاب خوشه     ،يك از مناطق   ي از شهرس

. خوشه به تصادف انتخاب نموديم2 هركداممحروم و محرومنيمه

ـتان بـر        ،در مرحله دوم با توجه به حجم  نمونه كه طبق فرمول آماري محاسبه گرديده است                 سهم هـر شهرس

ـاي                  ايهگيري طبق س نمونه اسا ـين گروهه  متناسب به آن شهرستان اختصاص يافت و در مرحله پاياني افـراد در ب

ـا تعـداد      شهرستانزيرشهرستان مورد نظر به صورت تصادفي ساده انتخاب گرديدند كه در جدول   ـاي نمونـه ب ه

:افراد مورد مطالعه ارائه گرديده است

هاسبه شده برحسب شهرستانهاي محاحجم آماري و نمونه. 1جدول 
حجم نمونهتعداد كل سوادآموزشهرستان

249374 تربت حيدريه

110732شيروان

254182شمال مشهدومشهد

95028 كاشمر

65920بردسكن

160447 تربت جام

52920سرخس

130539 درگز

341جمع كل

آوري اطالعات و ابزار گردآوريچگونگي جمع

 زيرا پرسشنامه با توجه به هدف تحقيق يكي از    ؛باشدميابزار گردآوري اطالعات در اين پژوهش پرسشنامه        

.ي تحقيق استهاابزارهاي رايج و روشي مستقيم براي كسب داده

ـات    ، عاليق ،توان دانش مياز طريق پرسشنامه     قبلـي   نگرش و عقايد فرد را مورد ارزيابي قرار داد و بـه تجربي

.)141: 1376بازرگان،(دهد آگاهي يافتميبرد و به آنچه در حال حاضر انجام وي پي 
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. البته اين پژوهش در دو مرحله انجام گرفـت ،جهت اجراي اين پژوهش از تكنيك دلفي نيز استفاده گرديد      

فاهـد ا پاسخ باز در سه محـور كلـي     ايه در مرحله اول پرسشنام    ،تحقيق نمونه مورد پژوهش يك گروه نبودند      

 توزيــع گرديــد و پــس از دريافــت پرســشنامه لؤو مــسانپــژوهش طراحــي گرديــد و در بــين كليــه كارشناســ

طـور جداگانـه تحـت عنـوان نظـرات      ه  كه در بخش چهارم ب ه آنها را مورد تجزيه و تحليل قرار داد        ،شدهتكميل

طالعات انجام شده بـه طراحـي   م با استفاده از نتايج نظرات كارشناسان و م        ناسان ارائه گرديد و در مرحله دو      كارش

صـورت مـصاحبه    ه   پرسـشنامه بـ    ،سـوادي سـوادآموزان   دليل كم ه   در پايان ب   .پرسشنامه اصلي پژوهش پرداختيم   

.حضوري توسط پرسشگران آموزش ديده تكميل گرديد

 پژوهش2 و پايايي1 روايي

 شد كـه  r=69/0ي آن نباخ استفاده گرديد كه ضريب پايانوجهت سنجش پايايي آزمون از روش آلفاي كر     

.دهنده پايايي مناسب و قابل قبولي استنشان

ـتفاده نمـوديم كـه در دو بخـش         ن يمتخصـص نظـر  از جهت سنجشي روايي پرسشنامه از روايي محتـوايي اس

ـناس مـس               ، گرديد استفاده ـافتي از كليـه كارش ـاس نظـرات دري والن ؤ در مرحله اول شاكله اصلي پرسشنامه بر اس

ـار    خراسان تهيه گرديد و در مرحله دو    ن  تداوم آموزش استا   ـايي در اختي م پرسشنامه طراحي شده جهت تأييـد نه

.چند تن از صاحبنظران پژوهشي قرار گرفت و توسط آنها تأييد شد

ي پژوهشها يافتهترينمهم

ايبررسي رابطه نگرش سوادآموزان مناطق مختلف با مفيد بودن طرح خدمات مكاتبه. 1

كه شهرهاي استان خراسان را طبق نظرات كارشناسي آمـوزش مـداوم نهـضت سـوادآموزي                با توجه به اين   

ـا بـه بررسـي سـطح          ،ايـم برخـوردار و محـروم تقـسيم نمـوده        استان خراسان به سه منطقه برخوردار، نيمه        در اينج

 كـه  ميتپرداخ كرامر Vدو و ضريب همبستگي برخورداري و نگرش به مفيدبودن طرح با استفاده از آزمون كاي  

:گردد ارائه ميزيرنتايج آن در 

1. validity
2. reliability
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ايرابطه نگرش سوادآموزان مناطق مختلف با مفيد بودن طرح خدمات مكاتبه. 2جدول
مفيد بودن

ايطرح خدمات مكاتبه جمع كل
بليخير

وضعيت برخورداري

205

%%%%100

23

2/11%%%%

182

8/88%%%%

تعداد

درصد
برخوردار مناطق-1

67

%%%%100

23

3/34%%%%

44

7/65%%%%

تعداد

درصد
برخوردارنيمه مناطق-2

55

%%%%100

1

8/1%%%%

54

2/98%%%%

تعداد

درصد
 مناطق محروم-3

327

%%%%100

47

4/14%%%%

280

6/85%%%%

تعداد

درصد
جمع كل

:گرددتر شدن موضوع، نتايج فوق در قالب نمودار نيز ارائه ميبراي روشن

طرح در مناطق مختلف استاندرصد موافقت سوادآموزان با مفيد بودن . 1نمودار

ـيم طور كه مشاهده مي   همان ـاطق                      ،كن ـاطق محـروم دارنـد و پـس از آن من ـايت از طـرح را من  بيـشترين رض

.گيرندبرخوردار قرار ميبرخوردار و در آخرين رتبه مناطق نيمه
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80

100

مناطق محروم مناطق نيمه مناطق

 با مفيدبودن طرحافقتدرصد مو

رداروربرخبرخوردار
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 رضايت از طرح در مناطق مختلف آزمون كاي دو.3جدول
نوع آزمونارمقددرجه آزاديسطح معني

XXXX2222آزمون كاي دو 00/02379/30

ـاي دو كمتـر از    كه سطح معنـي با توجه به اين    ـاطق مختلـف    ،باشـد  مـي 05/0داري آزمـون ك  از ديـدگاه من

ـاطق محـروم         دهد، نشان مي  داريمفيد بودن طرح تفاوت معني    ) برخوردار/ محروم  نيمه/ محروم  (  يعنـي نظـر من

ـاطق محـروم بيـشتر      داري با نظر مناطق نيمهوت معني از لحاظ آماري تفا كامالً برخـوردار دارد و سـوادآموزان من

.پندارندمفيد ميطرح را

 كرامر رضايت از طرح در مناطق مختلفVVVVضريب . 4جدول 
ضريب همبستگيمقدارسطح معني داري

000/030/0Vكرامر 

داري  يعني همبستگي معنـي ،باشد مي05/0داري آن كمتر ازسطح معنيو باشد  مي 30/0ضريب همبستگي   

.مفيدبودن طرح وجود داردبه بين نوع منطقه و باور 

ايبررسي رابطه جنسيت و نگرش به مفيدبودن طرح خدمات مكاتبه.2

ـاوت معنـي     براي پاسخ به اين سؤال كه آيا مفيدبودن طرح از نظر آقايان با خانم              ـا تف  از آزمـون    ،داري دارد ه

:گردد ارائه مي زيرده نموديم كه نتايج آن دركاي دو استفا
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اي با جنسيترابطه نگرش به مفيد بودن طرح خدمات مكاتبه. 5جدول 
مفيد بودن طرح
ايخدمات مكاتبه جمع كل

بليخير

جنسيت

293

%%%%100

42

3/14%%%%

251

7/85%%%%
زن

34

%%%%100

10

4/29%%%%

24

6/70%%%%
مرد

327

%%%%100

52

4/19%%%%

275

6/80%%%%
مع كلج

 كه ايـن   معتقدند درصد آقايان4/29ها و  درصد خانم4/14گردد گونه كه در جدول فوق مشاهده مي      همان

:يمينماتر، نمودار آن را ارائه مي جهت ارائه تصوير روشن؛طرح مفيد نيست

اي در مردان و زنانميزان مفيد بودن طرح خدمات مكاتبه. 2نمودار 

 آيا اين تفاوت ديدگاه زنان و مردان از نظر آماري قابل قبـول اسـت بـه ارائـه                   جهت بررسي اين موضوع كه    

:پردازيمنتايج آزمون كاي دو مي
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زنان مردان

درصدموافقت بامفيدبودن طرح
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ايآزمون كاي دو تفاوت ديدگاه زنان و مردان نسبت به طرح خدمات مكاتبه. 6جدول 

نوع آزمونمقداردرجه آزاديسطح معني

كاي دو 05/0109/4

ـاط ايـن        باشد كه مي   05/0داري آزمون كمتر از     داري بايد سطوح معني   يييد تفاوت معن  أبراي ت  ـا احتي توان ب

شود اي ديگر نيز تأييد ميدانند كه اين مطلب به گونهتر از آقايان ميها طرح را مفيدمطلب را تأييد نمود كه خانم

ـانم   د5/10و آن درميزان جذب سوادآموزان است كه درصد حضور اوليه آقايان در طـرح               ـا  رصـد و خ 5/89ه

اند كه حتي همين گروه انـدك نيـز ميـزان    درصد است و به عبارتي فقط آقايان عالقمند در طرح شركت نموده    

.هاستموافقت شان با مفيد بودن طرح باز هم كمتر از خانم

ايضريب في بين جنسيت و مفيد بودن طرح خدمات مكاتبه. 7جدول 
گيضريب همبستمقدارسطح معني داري

ضريب في05/010/0

باشد كـه ايـن رابطـه در حـد     مي 10/0ضريب في بين جنسيت و نگرش سوادآموزان به مفيد بودن طرح نيز             

.دار استضعيف معني

ـا         ها و آقايان   دو گروه خانم    بايد توجه داشت كه    :نكته  درصد حضور متفاوتي در طرح دارند و به عبارتي تنه

. لذا درباره اين نتيجه بايد با احتياط سخن گفت،دهندقايان تشكيل ميكنندگان را آ درصد شركت5/10

بررسي رابطه تأهل با نگرش سوادآموزان به مفيد بودن طرح. 3

داري وجـود   تفاوت معني،جهت پاسخ به اين سؤال كه آيا نظر متأهلين و مجردين نسبت به مفيد بودن طرح          

: به دست آمدزير نتايج ،دارد
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ايه تأهل و مفيد بودن طرح خدمات مكاتبهرابط. 8جدول 
مفيد بودن طرح
ايخدمات مكاتبه جمع كل

بليخير

تأهل

98

%%%%100

20

4/20%%%%

78

6/79%%%%
مجرد

223

%%%%100

25

2/11%%%%

198

8/88%%%%
هلأمت

321

%%%%100

45

14%%%%

276

86%%%%
جمع كل

ـالي  در ،دانند درصد مجردين طرح را مفيد مي    6/79،با توجه به نتايج     درصـد متـأهلين از طـرح    8/88كـه  ح

:گردد ارائه ميزيرراضي هستند كه نمودار آن در 

اي از ديدگاه متأهلين و مجردينميزان مفيد بودن طرح خدمات مكاتبه. 3نمودار 

،جهت بررسي اين موضوع كه آيا اين تفاوت ديدگاه متأهلين و مجردين از نظر آماري نيز قابل قبول اسـت                    

:پردازيمآن با استفاده از آزمون كاي دو ميبه تحليل 

74
76
78
80
82
84
86
88
90

مجردين متأهلين

درصدموافقت بامفيدبودن طرح
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آزمون كاي دو تفاوت ديدگاه متأهلين و مجردين نسبت به مفيد بودن طرح. 9جدول 
نوع آزمونمقداردرجه آزاديسطح معني

آزمون كاي دو 029/0177/4

ـين ايـن دو    توان گفت از مي،باشد مي05/0داري آزمون كمتر از كه سطح معنيبا توجه به اين  ـاري ب  نظر آم

تر از مجـردين  اي را مفيدداري طرح خدمات مكاتبه   يعني متأهلين به طور معني     ،گروه تفاوت آماري وجود دارد    

.دانندمي

ايضريب في بين تأهل و مفيد بودن طرح خدمات مكاتبه. 10جدول 
ضريب همبستگيمقدارداريسطح معني

phphphph: ضريب في -029/0122/0

 ولـي ميـزان همبـستگي در    ،باشـد  مـي 05/0داري آن كمتر از  دارست چون سطح معني   في نيز معني  ريب  ض

.سطح خيلي پايين است

اي بين ميزان مطالعه قبل و بعد از عضويت در طرحبررسي مقايسه. 4

ون  بعد از عضويت در طرح از آزموقبل از عضويت در طرح در هفته   اي ميانگين مطالعه    براي تحليل مقايسه  

T-Test               ـايج آن  استفاده نموديم كه آيا ميزان مطالعه پس از عضويت در طرح افزايش يافته است يا خير؟ كـه نت

:گردد  ميزير ارائهدر 

اي ميزان ساعت مطالعه قبل و بعد از عضويت در طرح خدمات مكاتبهTTTTآزمون . 11جدول 
ميزان ساعت مطالعه در هفتهاعت مطالعهميانگين ستعدادانحراف استانداردميانگين خطاي استاندارد

بعد از عضويت در طرح29/017/531831/5

قبل از عضويت در طرح23/011/431843/2
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 ميانگين ساعت مطالعه در هفته قبل از عضويت سـودآموزان           ،گرددگونه كه در نتايج فوق مشاهده مي      همان

 البته الزم به ذكر است كه در . ساعت افزايش يافته است 31/5 ساعت بوده كه پس از عضويت در طرح به           43/2

.هر دو حالت ميزان مطالعه در سطوح پاييني قرار دارد

اي ميزان ساعت مطالعه قبل و بعد از عضويت در طرح خدمات مكاتبهFFFFآزمون . 12جدول 

Fمقدار آزمون12/6

سطح معني داري001/0

ـان        توان اين  مي ،باشد مي 05/0ر از   داري كمت با توجه به اينكه سطح معني      چنين تفـسير نمـود كـه افـزايش زم

طرح موجب افزايش ساعات مطالعـه افـراد       در   يعني عضويت    ،دار است  از لحاظ آماري معني    ،مطالعه به دو برابر   

.شده است

 بررسي رابطه بعد خانواده و موفقيت طرح از ديدگاه فراگيران. 5

آيا كمي يا زيادي تعداد افراد خانواده در ديدگاه فراگيران نسبت به موفقيـت              براي يافتن پاسخ اين سؤال كه       

: حاصل گرديدزير استفاده نموديم كه نتايج t-test آزمون ، ازطرح تأثير دارد

اي بعد خانواده و موفقيت طرح خدمات مكاتبهTآزمون . 13جدول 

مفيد بودن طرحتعدادانوادهميانگين بعد خانحراف استانداردميانگين خطاي استاندارد

بلي12/003/255/5276

خير34/034/295/547

در گروه موافقان مفيـد     ) تعداد اعضاء ( ميانگين بعد خانواده     ،گرددگونه كه در جدول فوق مشاهده مي      همان

مون نيز در جـدول   نتيجه آز. باشد كه تفاوت زيادي ندارد نفر مي95/5 نفر و در گروه مخالفان    55/5بودن طرح   

:گردد ارائه ميزير
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اي رابطه بعد خانواده و موفقيت طرح خدمات مكاتبهFFFFآزمون . 14جدول 

Fمقدار آزمون 20/1

داريسطح معني27/0

ـابراين باشـد  مـي 05/0داري بيـشتر از   سـطح معنـي  ،گرددگونه كه در جدول مشاهده مي     همان تـوان   مـي ، بن

.و رضايت از طرح تأييد نشده است) تعداد اعضاء( بين بعد خانواده ابطه رچنين نتيجه گرفت كهناي

 بررسي رابطه سن سوادآموزان و موفقيت طرح از ديدگاه فراگيران. 6

t-test از آزمـون    ،يابـد ميزان رضايت سوادآموزان از طرح تغيير مي      براي تحليل اين سؤال كه آيا با تغيير سن        

:به دست آمدزيراستفاده نموديم كه نتايج 

اي رابطه سن سوادآموزان و موفقيت طرح خدمات مكاتبهTTTTآزمون . 15جدول 
مفيد بودن طرحتعدادميانگين سن فراگيرانانحراف استانداردميانگين اشتباه استاندارد

بلي67/020/1140/31274

خير36/136/980/3147

ـان طـرح     مي،گرددگونه كه در جدول فوق مشاهده مي   همان  و در گـروه  40/31انگين سني در گـروه موافق

ـا نـه،   دار است  بررسي اين مطلب كه آيا از نظر آماري اين تفاوت معنياز.باشد مي 80/31مخالفان   ـايج ذيـل   ي نت

:حاصل گرديد

اي رابطه سن سوادآموزان و موفقيت طرح خدمات مكاتبهFFFFآزمون . 16جدول 

Fمقدار آزمون11/5

داريعنيسطح م024/0

ـاوت معنـي      مـي ،باشد مي05/0داري كمتر از كه سطح معني با توجه به اين     يعنـي  ،دار اسـت تـوان گفـت تف

.تري نسبت به اجراي طرح دارندترها نگرش مثبتجوان
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اي بررسي رابطه اشتغال و نگرش نسبت به مفيد بودن طرح خدمات مكاتبه. 7

ـا نـسبت بـه مفيـد بـودن       براي رسيدن به پاسخ اين سؤال كه آيا و    ضعيت اشتغال سوادآموزان در نگـرش آنه

: حاصل شدزير از آزمون كاي دو استفاده نموديم كه نتايج ،طرح تأثير دارد

ايرابطه اشتغال با مفيد بودن طرح خدمات مكاتبه. 17جدول 
ايمفيد بودن طرح خدمات مكاتبه

جمع كل
بليخير

وضعيت اشتغال

183

%%%%100

24

1/13%%%%

159

9/86%%%%
دارخانه

85

%%%%100

19

4/23%%%%

66

6/77%%%%
شاغل

41

%%%%100

4

8/9%%%%

37

2/90%%%%
بيكار

309

100%%%%

47

2/15%%%%

262

8/84%%%%
جمع كل

ـا،    درصـد خانـه    9/86،شـود گونه كه در جدول فوق مشاهده مـي       همان ـاغلين و       6/77داره 2/90 درصـد ش

به ذكر است كه اين بيكاران را دختران مجرد روستايي تـشكيل            البته الزم    .درصد بيكاران از طرح رضايت دارند     

ـاده   فراغت د و صرفاً رضايت آنها به دليل پركردن اوقات    ندهمي ـازي  نه از جهـت آم ـتغال آنهاسـت  يبـرا س .  اش

ـا نـه،  دار استها از لحاظ آماري معنيجهت بررسي اين موضوع كه آيا اين تفاوت     ـاي دو را     ي ـايج آزمـون ك  نت

:ماييمنارائه مي

آزمون كاي دو تفاوت ديدگاه شاغلين و بيكاران نسبت به مفيد بودن طرح. 18جدول 
نوع آزمونمقداردرجه آزاديدارسطح معني

كاي دو 08/0293/4



41اي                 موانع خدمات آموزش مكاتبهاولة شمار

.دار نيست از لحاظ آماري اين تفاوت معني،باشد مي05/0داري بيشتر از كه سطح معنيبا توجه به اين

ـارتي          ،ب در جامعه  برخالف تصور قال  . 8  سن افراد تحت پوشش نهضت سوادآموزي رو به كاهش بوده و به عب

.) در صد كمتراز سي سال48 /5(اند تر شدهنفرا گيران و مخاطبان جوا

.) درصد5/89(بوده استتر موفقها  در جذب خانمايه طرح خدمات مكاتب.9

.دهندميصد را مجردين تشكيل  در7/30هلين وأ در صد افراد تحت پوشش را مت3/69. 10

ـانم       11.3/59 ـاي خانـه    درصد افراد تحت پوشش را خ ـاغلين و     را    درصـد  8/27،داره ـاران      13ش  درصـد را بيك

.دهدميتشكيل 

هاي كـشاورزي بـوده     آموزي و آموزش   موضوعات حرفه  ،هاي كتاب ا درصد تقاضاها در مورد محتو     12.7/45

.است

ـيش  ها درصد فراگيران داراي خانواده72 /3،جمعيت هستندري پهاانواده افراد تحت پوشش داراي خ    .13 يي با ب

. نفر جمعيت هستند4از 

ـتي  ؛انـد  طـرح را مفيـد دانـسته       ، درصد افراد تحت پوشش    9/81 در مجموع    .14 ـا  البتـه كاس يي بـراي آن ذكـر   ه

.اندنموده

ـات و آگـ         ،ترين فوايد طرح را به ترتيـب       مهم .15 ـا    ،) درصـد  73 /7(اهي   افـزايش سـطح اطالع ي ي افـزايش توان

ي در يجـو و پس از آن صـرفه )  درصد3/22( حل مشكالت و تربيت فرزندان     ،) درصد 35(خواندن و نوشتن    

ريـزي بهتـر    احساس مفيد بودن و كمك به برنامـه ، پرشدن اوقات فراغت ، افزايش عالقمندي به مطالعه    ،وقت

. اندبراي زندگي اعالم نموده

ـاب ا، محتـو ) درصـد  22/57(  مراسالت  مربوط به مشكالت ، طرح را  هايكاستيترين   مهم .16 ـا  ي كت 6/41(ه

و )  درصـد  22/58(مين بودجـه    أ ت ،) درصد 48/37( نيروي انساني    ،) درصد 64/41( قوانين و مقررات     ،)درصد

.انداعالم نموده)  درصد47 / 2(مسائل مربوط به فراگيران  

:يگرددل ارائه م برخي نتايج ديگر در جدول ذي.17
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ايخالصه نتايج شرايط اجرايي طرح خدمات مكاتبه. 19جدول 
عالقمندي 
سرگروهها 
نسبت به 

پيگيري كارها

كيفيت 
وسايل 
ارسال 
كتب

برگزاري 
جلسات 
توجيهي

وجود 
واحد پستي 
درمحل 
زندگي

تناسب 
تعداد كتب 
با اعضاء

استقبال 
فراگيران از 

طرح

عودت 
به موقع 
كتابها

توزيع 
ه موقع ب

كتابها
سئوال

3/657/887/727/499/647/757/623/69

سخ
د پا

رص
د

ي
 بل

7/343/118/273/501/353/243/377/30

خير
خ 
پاس
د 
رص
د

ها خالصه پيشنهاد

ـابراين اندتر شدهكه مخاطبين نهضت سوادآموزي جوان با توجه به اين    - ـان    ا در تهيـه  محتـو  ، بن ـاي جوان  بـه نيازه

.)دارند درصدفراگيران سن كمتر از سي سال 5/48.(گردد مبذول ايه ويژتوجه

 توجه  دختران مجرد  به نياز    ا در تهيه محتو   ،دندهمي درصد مخاطبين را مجردين تشكيل       7/30كه   با توجه به اين    -

.گردد

.)انمتقاضي درصد 7/45(هاي كشاورزي استفاده گرددموزشآموزي و آ از موضوعات حرفها در تهيه محتو

نان آيازهايت و ن  ي بر اساس درجه محروم    يعني.گردد) محرومنيمه/ برخوردار  / محروم   (ايه منطق ،ا تهيه محتو  -

.ه گردديمحروم و برخوردار تهمهيدر سه گروه محروم، ن

ـانواده    72 / 3(ي پرجمعيت توجه گردد   ها به نيازهاي خانواده   ا در تهيه محتو   - ـا  درصـد خ ـيش ا     ه ـا ب  نفـر  4ز  يي ب

.)هستند

ـاي مناسـب  حـل  راه، مطـرح شـده  هاي با بررسي كارشناسانه پيشنهادا، جهت رفع اشكال و مراسالت  -  توسـط  ه

.مسؤوالن در نظر گرفته شود

.)اندخواستار شدهها راموقع كتاب درصد توزيع به5/37( ها دقت بيشتري گردد  در توزيع كتاب-

. بودن پيام مد نظر قرار گيردايه مكالم، بودن شادي بخش، تنوع، در تهيه محتوي-

.آموزي گردد گواهينامه پايان دوره مهارتي اقدام به برگزاري مسابقه و اعطا، جهت تقويت انگيزه-
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ـام ارائـه         ،ن بازديدهايي در طول برنامه از روند اجراي كار        الؤو مس ،يند كار ا جهت بهبود فر   - ـار و ارق ده از  شـ  آم

.ه باشندسوي ادارات را داشت

ز يـ كـرده ن  تحصيل  آموزان ترك  اجازه حضور ساير افراد با ساير مدارك از قبيل دانش          ،ها جهت پويايي گروه   -

.داده شود

: زير مورد توجه قرار گيرديي همچون صدا وسيما از دو جهت ها استفاده از رسانه-

 فراگيرانبهايهرساني طرح و برنامه خدمات مكاتب تبليغ و اطالع.1

)اعنوان حامل محتوه  بهايعني استفاده از اين رسانه( ي ي پشتيباني محتوا. 2

:  در نظرگرفته شود در دو سطحايهارتباط با خدمات مكاتبهاي علمي درها و نشست تشكيل كارگاه-

)سازمانيدرون( درسطح كارشناسان سازمان نهضت سوادآموزي .1

)سازمانيبرون(تلف  در سطح كارشناسان سازمانهاي مخ.2

ايههاي خدمات مكاتب اجراي طرحؤوالني آموزشي براي مسها طراحي دوره-

الزحمه و بودجه طرح پرداخت منظم حق-

ي آموزشيا نيازسنجي دقيق جهت تدوين محتو-

رساني به جامعه جهت اطالعها نشريات و ساير رسانه، عملكرد طرح در مجالتهاي ارائه گزارش-

.دن كه قابليت اجرا داشته باشايهگونه  بهالعملا دستور تدوين-

.وسايل آموزشي مثل نوار و فيلم آموزشي استفاده گرددديگر  از ، در كنار كتاب يا نشريه ارسالي-

هاي اجراي طرح  محدوديت

. برخي فراگيران قادر به پاسخگويي دقيق نبودند،سواديدليل كمه  ب-

ـا  همكاري خوبي در تكميل پرسشنامه     ،نشدن فرهنگ پژوهش  نهادينهدليل  ه   برخي فراگيران ب   - ي نظرخـواهي   ه

.نداشتند

. پرسشگران با مشكل رفت و آمد مواجه بودند،دليل پراكندگي و بعد مسافته  ب-

.يان بوديري اطالعات مقارن با فصل كار روستاآو زمان جمع-

.كردندمي اقدام به خودسانسوري ؤوالن برخي مس،نشدن فرهنگ پژوهشدليل نهادينهه  ب-



دومسال                   مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد44

ـاجرت ،دليـل انـصراف  ه بـ ،هاشده از گروه ارائههاينشاني برخي از    - ـار مـشكالتي    پ.. . و مه ژوهـشگران را دچ

.نمودمي
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.آذربايجان شرقي،ايبررسي نظرات در مورد طرح خدمات مكاتبه:)1381( علي، عسكري

. مديريت تداوم آموزش سازمان28/8/81 مورخه 13056/24اي موضوع نامه شماره اصالحيه طرح خدمات مكاتبه
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