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Abstract 

Introduction: This study aims to analyze the challenges of literacy movement 

education from teachers' perspective in Kurdistan Province and present solutions 

from them. 

Method: To this goal, descriptive-analytical and phenomenological research 

methods were used. The research population included the literate students of 

Farhangian University of Kurdistan province during 2022-2021 with a history of 

working in the literacy movement, who were selected by the available sampling 

method. The data collection tool was a researcher's semi-structured interview, 

which was conducted with twelve teachers with the criterion of saturation. To 

achieve the findings, it was done in two steps. 

Results: The first step: identifying the challenges that were put into three 

categories: 

 1. Challenges facing teachers, such as difficulty in finding literate students, lack 

of job security for teachers in this field, 

 2. Challenges related to literate students include high age and lack of motivation 

3. Challenges in the administrative field such as lack of facilities and lack 

financial support.  

The second step was to provide solutions to overcome the challenges, such as: 

making people aware of the importance of literacy in today's world, offering 

incentives and incentives to literate students, increasing the job status of the 

movement's teachers, and supporting education in attracting people with 

disabilities. Literacy, planning and creating employment for literate people, 

increasing the duration of classes, and making it mandatory for people to attend 

classes. 

Discussion and Conclusion:  
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در استان   ی معلمان نهضت سوادآموزیتجارب زیسته  تحلیل
ای )مطالعه کارها راه   ارائۀو های این دوره از چالش  کردستان
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 ده ی چک 
این مقطع ها  معلّم  های موسوم به نهضت سوادآموزی از منظر آموزش   های تحلیل چالش ،  هدف پژوهش حاضر   مقدمه: 

  - های پژوهش توصیفی ز روش یابی به این هدف، ا است. برای دست   کارهای خروج از آن بیان راه و    در استان کردستان 
در سنا    تان دانشنااه ررهنایان اسنتان کردسنسنوادآموزان    شنامل   ، میدان پژوهش و پدیدارشنناسنی، بهره برده شند.  تحلیلی  
ابزار  گیری در دسنتر  انتاا  شندند.  روش نمونه   کار در نهضنت سنوادآموزی بود که با   ۀ با سنابق  1400- 1401تحصنیلی  

ینارتای  با معینار اشنننننا  ها  معلّم   از نفر   با دوازده که    رینارتنۀ محقس سننناختنه بود سننناختنا مصننناحننۀ نیمنه  آوری اطالعات، جمع 
ها که خود  شنناسنایی چالش مل شند.گام ناتنت  ها در دو گام ع یابی به یارته برای دسنت  . مصناحنه صنورت گررت  ها، پاسن  
 سه دسته قرار داده شدند  در 
 این حوزه، ها معلّم   نداشتن امنیت شغلی برای   ، مانند دشواری یارتن سوادآموزان، مان معّلروی  های پیش الش . چ 1
 ه و نداشتن انایز ادآموزان مانند  سن بال های مربوط به سو . چالش 2  
 های حوزۀ اداری مانند  نداشتن امکانات و تامین ننودن از لحاظ مالی. . چالش 3

وز،  سنننواد در دنینای امر کردن مردم از اهّمینت  آگناه مناننند     بود   هنا راه کنارهنایی برای برون ررنت از چنالش   ۀ گنام دوم، ارا ن
نهضنت، حمایت آموزش و پرورش  ی ها معلّم   رزایش جایااه شنغلی تشنویقی به سنوادآموزان، ا های امتیازات و بتنته  ارا ۀ 

ها و اجناری  ، ارزایش مدت زمان کال  و ایجاد اشننتغا  برای مردم سننوادآموخته  ریزی   سننواد، برنامه بی   در جذ  ارراد 
 ها.  کردن حضور ارراد در کال  

 
 
 
 
 

سوادآموزان، پدیدارشناسی.، نهضت سوادآموزی  ها،چالش   ها: کلیدواژه 
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 مقدمه  
توسعۀ فرهنگی و اقتصادی هر کشور دغدغۀ اصلی و مهم  
توسعۀ  راهبردهای  از  یکی  است.  کشور  آن  سیاستگذاران 

ارتق ای سطح آگاهی مردم است و این  اقتصادی و فرهنگی، 
را    21در هر مقطع سنی است. قرن  نیاز جامعه به سواد  مهم  

نامیده مغز  میقرن  سواد  و  زیادی  اند  بسیار  تاثیر  بر  تواند 
 اشته باشد. توانایی ذهنی 

از معضالت مهبی ها  م تمام کشورها و ملتسوادی یکی 
شماری  نقطه مقابل، سوادآموزی به جهت فواید بیاست و در 

ای اهمّیت ویژه تاریخ از  ه به همراه دارد، همواره در گسترۀک
سیاست اسنزد  بوده  برخوردار  مردم  و  حل  گذاران  لذا  ت. 

ب آموزش    توسعۀ  ،یسوادیموضوع  گسترش  و  سوادآموزی 
همگانی در هر جامعه یک ضرورت اجتماعی، اخالقی و انسانی  

گردد. در ایران نیز توجه به سوادآموزی و ضرورت محسوب می
تداوم آن در مراحل مختلف زندگی از دیرباز مورد تأکید بوده  

ارتقای سطح    ،درواقع یکی از شرایط رشد و توسعهو هست.  
های عمومی جامعه است. بدون شک سواد و  دانش و آگاهی

ترین نقش را در ایجاد این  تواند مهممیزان تحصیالت افراد می
رغم این تأکیدات هنوز هم افراد  ها ایفا نماید. البته علیآگاهی

-شماری نیز کمسواد و عدۀ بیزیادی در جهان و کشور ما بی
در   هستند  سالسواد  موضوع  ایران  سوادآموزی  که  هاست 

دولتبرنامه و  است  مختلف  سوادآموزیِ های  وقت،  های 
بی اولویتجمعیت  از  یکی  همواره  را  کشور  ملی  سواد  های 
 [ 1]اند.  اعالم کرده

وجود  همواره  خود،  عام  معنای  به  بزرگساالن  آموزش 
انسان  و  یکدیگر درس داشته  تجارب  از  تاریخ  در طول  ها  ها 

دیگر    اند آموخته  نسل  به  نسلی  از  را  آگاهی  و  دانش  این  و 
اند. با این وصف، آموزش بزرگساالن از قرن هجده  انتقال داده

قرن    به در  و  گردید  مطرح  آموزش  از  خاص  نوعی  عنوان 
از   جداگانه  و  مشخص  بخشی  صورت  به  بیستم،  و  نوزدهم 

، آموزش تیبن تریآموزش و پرورش رسمی توسعه یافت. بد
سوادآموزیبز با    تغییراتی   تدریجبه  امّا    شد،  آغاز  رگساالن 

 ایجاد  آن  محتوای  و  ایدئولوژی  ها،روش  مفاهیم،  در  اساسی
عنوان یک شرط   (19).گردید به  آموزی  اینکه سواد  به  نظر 

اجتناب ناپذیر برای توسعه اقتصادی,اجتماعی وبهبود شرایط  

    
1 UNESCO. 
2 Learning Announcement. 
3 Simpson. 

سواد بوده  سواد و یا کمدورۀ  نهضت سوادآموزی، معموالً مخصوص افراد بی  4

مخصوص کسانی بزرگساالن  شود. امّا آموزش  و تنها در مقطع ابتدایی عرضه می 

است که معموالً مقطع ابتدایی را تمام کرده و بنابه دالیل مختلف، ترک تحصیل  

اند و بعدها مجدد قصد  کرده و در سن قانونی  خود قادر به ادامه تحصیل نبوده

راه حل اصولی است. تنها   زندگی انسان های محروم از سواد 
سوادی بی  معضل  با  از  مقابله  که  است  هایی  برنامه  تدوین 

حیث محتوی و روش های آموزشی وشرایط اجرایی با نیازها  
 متناسب باشد.  وشرایط خاص گروه های شرکت کننده

سال   بین  1949از  کنفرانس  نخستین    المللیکه 
  تاکنون در زمینۀ آموزش   بزرگساالن در دانمارک تشکیل شد،

فعالیت و بزرگساالن  اشاعه  و  گرفته  صورت  بسیاری  های 
عالیم از  است.  یافته  فراوان  آموزش   گسترش  اشاعۀ 

ها  های آموزشی و توسعۀ آن بزرگساالن، تنوع گسترده برنامه
در کنفرانس آموزش    1985در سراسر جهان است. در سال  

« آموزش  2در »اعالمیۀآموختن   1ساالن، سازمان یونسکوبزرگ
 [. 8عنوان ضرورت اخالقی دانسته شد]بزرگساالن به

را به این صورت تعریف    4ساالن زرگآموزش ب   3سیمپسون 
جامعه است که   نۀکوشش آگاها بزرگساالن کند: »آموزش می

سازمان یا  عمومی  مؤسسات  طریق  برای از  داوطلب  های 
افراد   آگاهی  سطح  میاعتالی  عمل  به  این  جامعه  به  آید، 

-ترتیب امکانات و وسایل یادگیری در اختیار افرادی قرار می
از  استفاده  فرصت  و  هستند  مختلف  سنین  در  که  گیرد 

-ها نداشتهتعلیمات ابتدایی و ضروری را در مدارس و دانشگاه 
قطع شده است و      ای آنان قبل از وقتاند و یا آموزش حرفه 
مطل فراگیری  دربارمشتاق  به    ۀبی  رسیدن  برای  موضوعی 

اصول  با  مغایرتی  اینکه  شرط  به  هستند،  معین  هدفی 
 [2] دموکراسی جامعه نداشته باشد«. 

حوزه  ریاخ  اتیادب م  این    یریادگی   که  دهدینشان 
فرا  ی ژگیو  ک یخود    ،ساالنبزرگ  است.   یاتوسعه  ند یو 

است،  رطونهما صادق  جوانان  مورد  در   یریادگیکه 
دانش    رییتغ"بزرگساالن   تغ  ایرفتار، کسب  و    ا ی  رییمهارت، 

قبل  دانش  مجدد  چن  یساختار    ن یهمچن  یریادگی  نیاست. 
معنایم به  خود    رییتغ  یتواند  درک  در  توسعه   ایمثبت  در 
 [ 3]مقابله باشد  یهاسمیمانند مکان یشخص یهایژگیو

شروع    دهه  یرفتار  یهاپژوهشبا  قرن   یۀاول  ی هادر 
 ی بر رو  یشمال  یکایبزرگساالن در آمر  یریادگی  یۀ، نظرستمیب
چگونگ یفرد  ۀرند یادگی ا  ی،  توسط  اطالعات    نیپردازش 
چگونگ   رندهیادگی مییریادگی  یو  قادر  را  فرد  از ،  تا  سازد 

  قیبا تزر  یآگاه   نیا  .برخوردار شود  یشتریقدرت و استقالل ب
  یاجتماع   یۀ، نظریستینیفم  یۀ، نظریتیموقع  یشناخت  یۀنظر

نام ثبتبزرگساالن  اند. دستۀ اخیر، بیشتر در مدارس مخصوص  ادامه تحصیل داشته

توانند مدارک مرتبط  یت در امتحانات مربوطه، میکرده و  بعد از شرکت  و موفق

ساالن، زیر مجموعۀ واحد متوسطه  را دریافت نمایند.از منظر اداری، مدارس بزرگ

ساالن، تنها افرادی با سن باال و  است. باوجود این، در این مقاله، منظور از بزگ

افراد شرکت کنندکننده در دورهشرکت نه   ه در  های نهضت سوادآموزی است 

 ساالن. مقطع بزرگ 
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 و همکاران  مظهر بابایی                                                                .....و  های از چالش در استان کردستان ی معلمان نهضت سوادآموزیتجار  زیتته  تحلیل

-بخش عمده   ی. براافتیست مدرن پرورش  ُپ  یۀو نظر  یانتقاد
  ندیفرآ  کیعنوان  بزرگساالن به  یریادگی،  ستمیاز قرن ب  یا

می  یشناخت فرآدرک  حقا  ی ندیشد،  ذهن  آن  در  و    ق یکه 
  لیتبد را به دانش  ها  ۀ آن گرفت و هممی  اریاطالعات را در اخت

   [.9]شدمشاهده می یرفتار بعد  رییکرد که بعداً با تغمی
همین  حوزه  رو،  از  به  مسئل  پرداختن  و   ۀو  سواد 

زیرا   ؛بسیار زیادی دارد اهمّیتسوادآموزی در زندگی انسان  
امروز بشر، رو به پیشرفت و تکنولوژی قدم گذاشته و   ۀجامع

تواند کنار آمدن با پیشرفت و تغییر سربع نداشتن سواد می
را سخت کند. فرصت   ۀارائبزرگساالن  هدف آموزش    جامعه 

به   بزرگسال  برای  و  پیشرفت  بلوغ  حال  در  فرد  یک  عنوان 
مشارکت در روند تمدن است.    ۀبه او در یادگیری نحو  کمک

[4]  . 
به   بلکه  ما؛  کشور  در  تنها  نه  البته  بزرگساالن،  آموزش 

بوده است.   این  عنوان یک موضوع جهانی همواره مطرح  در 
آموزش  امروزه،   « که  است  معتقد  اسپلیدینگ  خصوص 

مهارتبزرگساالن   سوادآموزان بر  است.  متمرکز  شغلی  های 
خواهند یاد بگیرند  میمستحق این هستند که آنچه را که خود  

آن دنبال  به  که  مهارتی  آن  و  به  داده  هستند  آموزش  ها 
  [5شود«]

در   یونسکو  در    1966اکتبر    26سازمان  میالدی 
سپتامبر را   8،  1چهاردهمین نشست کنفرانس عمومی یونسکو

سوادی( نامگذاری کرد و  روز جهانی سوادآموزی )مبارزه با بی
و   افراد  برای  سواد  اهمّیت  دادن  نشان  نامگذاری  این  دلیل 

بود.     است  ساالنه  داد یرو  کی  یسوادآموز  یجهان  روزجوامع 
-های مختلفی جشن گرفته میکه در سرتاسر جهان به روش

، به مناسبت روز  2شود. مدیر کل وقت یونسکو، ایرینا بوکووا
را پیامی  سوادآموزی  و   جهانی  سواد  طرفداران  به  خطاب 

روز   »امسال،  است:  این  آن  مضمون  که  گفتند  سوادآموزی 
بین   بنیادین  رابطۀ  بر  خاص  طور  به  سوادآموزی  جهانی 
سوادآموزی و صلح متمرکز شده است. این رویکرد با شرایط  
دارد.  همخوانی  بسیار  زمانی،  مقطع  این  در  ما  آشفتۀ 

است، دارای کمترین ها متداول  کشورهایی که خشونت در آن
ترین اند. مناقشات همچنان از عمدهنرخ سوادآموزی در جهان 

و اهداف توسعۀ    "آموزش برای همه  "موانع برای دستیابی به  
درصد    40باشد. کشورهای متأثر از جنگ، بیش از  هزاره می

از جمعیت خارج از مدرسه دورۀ ابتدایی را در جهان تشکیل  
 [. 16دهند.]می

برا  ۀیداتحا        ، (EAEA)بزرگساالن  آموزش    یاروپا 

    
1 The 14th session of the General Conference of UNESCO. 
2 Irina Georgieva Bokova. 
3 Marcella Milana.  

کند:    جادیا  رندهیادگی   یاروپا  کتا یکند،  می  ای صادربیانیه
ها،    با تمام مهارت  نده یبه برخورد مثبت با آ  که قادر  ییاروپا

شا و  است.  یها  یستگیدانش  میان،   الزم  آموزش   دراین 
  ی زندگ  رییبه تغ  توانددر جوامع مختلف، همواره میبزرگساالن  

و   ی حق انسان کی ن یا، کندکمک  مختلف جوامع ی و دگرگون
کار،    نیانجام ا یحال، برا نیبا ا.  است یعموم ساسیتح کی
آموزش   یها  در سازمان  یعموم  میعظ  یهایگذارهیسرما  دیبا

فراگبزرگساالن   ش  رانیو  انجام  آموزش  ود.  بزرگسال 
در    د یبا  زینبزرگساالن   واضح  طور   ی کل  یاستراتژ  کیبه 

  ۀها و هم  بخش  ۀالعمر گنجانده شود که به هممادامی  ریادگی
این    [. 6دهد]   یکسان یاهمّیت     یریادگیاشکال   از  بعد 

بیشتر  بزرگساالن  آموزش  حوزه  به  پژوهشگران  روند،توجه 
هایی در این خصوص صورت گرفت که به  جلب شد و پژوهش

اشاره   آنها  از  میالنا شود.میبرخی  )    3امارسال  همکارانش  و 
مقاله2018 در  عنوان  (  تحت  یادگیری »ای  و  آموزش 
که    «ساالنبزرگ کردند  تأ عنوان  و    د ییدر  آموزش  سهم 

آموزش را به   دی نبا  2030بزرگساالن در دستور کار    یریادگی
  یریناپذییها را عناصر جداآن دی، بلکه بادادکاهش  یریادگی

افراد   به زندگدانست که  خود متصل    یاجتماع   ۀدیچ یپ   یرا 
ا  کند.یم مشابه،  طور  مرب  نیبه  و  محققان  از   انیاستدالل 
ۀ مسئل  کیها صرفاً به  خواهد تا از بحث در مورد شاخصیم
مقاله]14[ .کنند،  یخوددار  یکیدئولوژی ا  ای   یفن نتایج  ی . 

وانسلمبروک )    4سیلک  همکارانش  عنوان 2018و  تحت   )
های آموزان بزرگسال در محیط»تجزیه و تحلیل عمیق دانش

آن آیا   ( روش  ترکیبی«  با  را  خود  یادگیری  مدرسه   "ها 
  ها دهد که آنکنند؟(، نشان میتنظیم می "قدیمی

از استراتژی1 های سازماندهی و تمرین یاد  ( با استفاده 
 گیرند. می

 پذیر هستند و زمان، تالش و محیط انعطاف( از نظر 2
استراتژی3  کمک(  مختلف  می های  گزارش  را  -رسانی 

 نند.  ک
ها مواد یادگیری آفالین را ترجیح دادند با وجود این، آن

یافته   این  استفاده کردند.  استراتژی خودانگیزشی  از چند  و 
برای معلّم را  آنها )بزرگنکاتی  ساالن( جهت حمایت و  های 

-شان ارائه میآموزان های خود تنظیمی دانشی مهارتارتقا
ها  هایی مانند الگوهای موثر در انجمندهد که شامل تاکتیک

رسانی به این دسته از شاگردان برای تسهیل فرآیندهای کمک
مون ]15[است. ج  پاول  انجام،  سر  در  2006)5.  هدف  »( 

بزرگساالن ا«  آموزش  م ،  بزرگساالن  یدعا  آموزش  که  کند 

4 Silke Vanslambrouck 
5 Paul J. Moon 
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ارتباط موثرتر،   یمناسب بزرگساالن برا  یسازتواند با آمادهیم 
نشانگرها  نانهیبواقع با  عاقالنه  صورت وجود  در    ی،خیتار  یو 

زمینه  آنداشتن  توجهی  قابل  طور  به  بشر  ی،  کمک    تیبه 
بنابرا برانیکند.  چن  ی،  و  یامجموعه  ن یشروع    ی هایژگیاز 

بزرگسال  زیبرانگن یتحس پ یدر  آموزش یم  شنهادی،  که  شود 
کند    یکسب و انتشار اطالعات  ریخود را درگ  دیبزرگساالن با

شود که درست، با  یم  یزیآن چ  یکه منجر به ادغام منطق
 ]13[ست. زمان ا ی و ب لتیفض

ای  ین امر البّته در ایران هم دارای اهمیت و جایگاه ویژه
در پیامی    خمینیم  اما  ، که بعد از انقالب اسالمیطوری بهاست.  

  ۀ صادر کردند، فرمودند: » مای  1358که در هفتم دی ماه سال  
بسی خجلت است که در کشوری که مهد علم و ادب بوده و  

کند که طلب علم را فریضه دانسته اسالم زندگی می ۀدر سای
دراز    ۀاست، از نوشتن و خواندن محروم باشد. ما باید در برنام

و   مستقل  فرهنگ  به  را  کشورمان  وابسته  فرهنگ  مدت، 
با صدور این فرمان، آموزش در    [.10]خودکفا تبدیل کنیم. «

گیری نهضت بعد از شکل  حوزۀ نهضت سوادآموزی شروع شد.
هایی  گذشت مدتی از آن، در خصوص کم و کیف آن پژوهش  و

آن از  برخی  به  که  گرفت  صورت  کشور  داخل  اشاره  در  ها 
( در پژوهشی تحت عنوان 1397شود. رمضانی و همکاران )می

بهبود؛ چالش» راهکارهایی جهت  و  بزرگساالن  آموزش  های 
زمینه سازمان    «ایپژوهش  که  یافتند  دست  نتیجه  این  به 

س زمینه نهضت  عوامل  باید  علمی  وادآموزی  و  محیطی  ای، 
حاصل از پژوهش حاضر را در نظر داشته باشد و در بازبینی 

رو، عوامل درگیر در این حوزه، به موارد های پیشمجدد برنامه
برنامه در  کندخاص  توجه  خود  رشید هم  ]12[ریزی  چنین 

  ( عنوان  1396احمدرش  تحت  پژوهشی  در  تاریخ  »( 
  « مطالعۀ موردی، سوادآموزی دراستان کردستان  سوادآموزی،

آموزش که  رسید  نتیجه  این  تداعیبه  امروزی  و  های  کننده 
برای تفکر و چالش یادگیرنده باقی  طوطی وار است و جایی 

که در مقایسه با آن،  است ؛ این امر درحالی است  نگذاشته  
نظریه آراء  بر  مبتنی  بیشتر  آموزش،  امروزی  پردازان  مدل 

گشتالتی است که تفکر خالق بارآور را مورد توجه قرار داده 
مبحث کیفیت آموزش بزرگساالن نیز توسط رضایی    ]1[است.  

کیفیت آموزش بزرگساالن مقطع راهنمایی  »با عنوان    1387)
آموزان  مقطع   ، به این نتیجه رسید که دانش«شهر اصفهان

آموزش معتقدند  اصفهان  شهر  در  با    راهنمایی  بزرگساالن 
دهد  آموزش کودکان متفاوت است. نتایج پژوهش  نشان می 

که آموزش بزرگساالن در ایران نیاز به تخصصی شدن و توجه  
دارد.   آموزشی  اصول  به  و    ]11[بیشتر  نایینی  زندوانیان 

شناسایی و  »(  نیز در پژوهشی تحت عنوان  1387همکاران )
فلسفه بزرتحلیل  آموزش  مربیان  آموزشی  استان ی  گساالن 

های آموزشیاران در به این نتیجه رسیدند که بین نمره  «یزد
معنی تفاوت  فلسفی  مکاتب  به  دارد.  گرایش  وجود  داری 

فلسفۀ   به  آموزشیاران  عاطفی  و  فکری  وابستگی  بیشترین 
و   فکری  وابستگی  کمترین  و  رفتارگرایی  و  گرایی  پیشرفت 

آن محافعاطفی  سنتی)  لیبرالیسم  فلسفۀ  به  کارانه(  ها  ظه 
عامل  اثر است.  و  سکونت  محل  شهر  تحصیلی،  مدرک  های 

-متقابل مدرک تحصیلی و شهر محل سکونت تفاوت معنی 
های آموزشی ایجاد داری را در گرایش آموزشیاران به فلسفه

این نمی عملکرد  بهبود  برای  پیشنهادهایی  نهایت  در  کنند. 
 ]4[آموزشیاران ارائه شده است. 

فعالیت   نیرویی است که انسان را به سوی هدف وانگیزش  
می دارد.  خاصی سوق  اشاره  رفتار  چرایی  یا  علت  به  و  دهد 

درو حالت  یک  به  میانگیزش  اطالق  را نی  شخص  که  شود 
به رفتارهای خاصی مشغول شود. همچنین   کند تامی ترغیب

والیتاتوان به عنوان نیروی محرک فعمی عامل    های انسان 
باوجود فراهم    در این حال(  20).آن تعریف کرد ی  دهندهجهت 

  کم در مقطعاولیه برای افراد، دستهای  بودن نسبی آموزش
از افراد بنا به دالیلی    ابتدایی و حتی تا مقطع متوسطه، برخی

های شخصی و یا شرایط  به دنبال یافتن کار و یا انگیزهازجمله  
به  ناچار  به  خود،  اجتماعی  دانش  خاص  خود،  هنگام  آموزی 

بی  نکرده و بعدها با فراهم  بودن نساقدام به ادامه تحصیل  
ادامه تحصیل  به  تمایل  احتماالًمجدد  موقعیت کاری خود،  

  سطح  به بیان دیگر، این افراد چون فاقد هرگونهکنند.ا میپید
  ار عمالً در جامعه با مشکالت خاص، به ناچسوادی هستند،

بهشوندمی  مواجه بر.  امروز  مدرن  دنیای   در  که  ای   طوری 
ای خاصی نیاز  همهارتبرگزاری برخی از امور زندگی خود به  

می از  کنند.  پیدا  بسیاری   « دالیل  بزرگساالن  درنتیجه  به 
می یادگیری  سوی  به  واضحی  و  آنروشن  به  ها  آیند. 

خواهند یاد بگیرند  ها میگویند. آنگرا می یادگیرندگان عمل
های  ها کمک کند که مشکالتشان را حل کنند، مهارتآنتا به  

پایه را  و  جدیدی  کنند  پیشرفت  شغلشان  در  کنند،  ریزی 
انجام  برای  را  یادگیری  پیدا کنند. در کل  بیشتری  دوستان 

-گیری در برخی موارد میدادن، به عمل رساندن و تصمیم
ها ارزش واقعی را دارد.  خواهند. این چیزی است که برای آن

-آموزان بزرگسال از هر آموزگاری میسؤال غالبی که دانش
 توانید به من کمک کنید؟می  ا آیا شما واقع  "پرسند این است:  

م  ،رون یمهاز[.7«] در  تحصیل  ادامه  به  نهضت    قطعمجدد 
   آورند.سوادآموزی روی  می

با   همواره  تحصیلی،  و  آموزشی  مقطع  این  این،  باوجود 
چالش  روروبههایی  چالش حوزاست.  در  در   ۀهایی  و  کمّیت 

به  ۀحوز مربوط  هم  حوزها  معلّم  کیفیت،  در  هم      ۀو 
هایی  ریزی و... چالشاجرا و برنامه  ۀسوادآموزان و البته در حوز
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 و همکاران  مظهر بابایی                                                                .....و  های از چالش در استان کردستان ی معلمان نهضت سوادآموزیتجار  زیتته  تحلیل

و توجه  مورد  کمتر  است  ممکن  امروز،  به  تا  و  که  شده  اقع 
 است. تحلیل علمی روی آن صورت نگرفته 

 

 های پژوهشوالس
 نهضت  آموزش  یهاچالش  لیتحل  حاضر  پژوهشف  هد

  کردستان   استان  در  مقطع  نیا  یهامعلّم  منظر  از  یسوادآموز
برای .  است  هاچالش  این  رفع  یبرا  ییکارهاراه   ۀارائ  و

این    گویی بهیابی به این هدف، به طرح، تبیین و پاسخدست
 : ها اهتمام شدسؤال 
 های نهضت و سوادآموزان معلّم  رویهای پیشچالش .1

 ؟   گونه می توان تبیین نمودچ  را  در استان کردستان
راه .2 چالشچه  رفع  برای  روی  پیش  های کارهایی 

در استان کردستان     و سوادآموزان  های نهضتلّممع
 وجود دارد؟

 روش پژوهش
تحلیلی    -توصیفیهای  به اقتضای هدف و سؤاالت، از روش

پدیدارشناسی   شد.و  برده  پژوهش   بهره    شامل   میدان 
سال  سوادآموزان   در  کردستان  استان  فرهنگیان  دانشگاه 

نهضت سوادآموزی   ۀبا سابق  1400-1401تحصیلی   کار در 
ابزار بود که با روش نمونه انتخاب شدند.  گیری در دسترس 

محقق ساخته   ۀساختاریافتنیمه  ۀآوری اطالعات، مصاحبجمع 
از   نفر  دوازده  با  که  و    10) مانمعلّبود  معیار    2زن  با  مرد( 

یابی  برای دست  ها، مصاحبه صورت گرفت.  یافتگی پاسخاشباع
ها  و گام عمل شد. گام نخست: شناسایی چالشها در د به یافته

 که خود در سه دسته قرار داده شدند: 
 نهضت،  ی هامعلّم رویهای پیش. چالش1
 های مربوط به سوادآموزان نهضت. چالش2
چالش3 حوز.  ارائ  ۀهای  دوم،  وگام  کارهایی  راه  ۀاداری. 

 ها. چالشاین  برای برون رفت از 

 پژوهش  کنندگان در مشارکتمشخصات  .1 جدول

 ابقه تدریس س

 )به سال( 
 مصاحبه شوندگان  جنسیت سن  1دانشگاه رشته مقطع  محل کار 

 ( 1)ۀشمار ۀ مصاحبه شوند زن  33 آزاداسالمی مدیریت دولتی  لیسانس شهر 2

 ( 2)ۀشمار ۀ مصاحبه شوند زن  39 آزاداسالمی آموزش ابتدایی  لیسانس شهروروستا  13

 ( 3)ۀشمار ۀ مصاحبه شوند زن  31 ای فنی حرفه طراحی ودوخت  دیپلم فوق  روستا 7

 ( 4)ۀشمار ۀ مصاحبه شوند زن  34 پیام نور  علوم تربیتی  لیسانس روستا 4

 ( 5)ۀشمار ۀ مصاحبه شوند زن  24 پیام نور  ادبیات فارسی  لیسانس شهر 5

 ( 6)ۀشمار ۀ مصاحبه شوند زن  31 کردستان علوم تربیتی  لیسانس روستا 6

 ( 7)ۀشمار ۀ مصاحبه شوند زن  36 کردستان ریاضی کاربردی  لیسانس شهر 4

 ( 8)ۀشمار ۀ مصاحبه شوند زن  32 ای فنی حرفه حسابداری لیسانس شهروروستا  5

 ( 9)ۀشمار ۀ مصاحبه شوند زن  35 پیام نور  علوم تربیتی  لیسانس روستا 10

 ( 10)ۀشمار ۀ مصاحبه شوند زن  29 پیام نور  روانشناسی  لیسانس روستا 3

 ( 11)ۀشمار ۀ مصاحبه شوند مرد 51 کردستان آموزش ابتدایی  لیسانس روستا 29

 ( 12)ۀشمار ۀ مصاحبه شوند مرد 53 پیام نور  آموزش ابتدایی  لیسانس روستا 30

 
 
 
 
 
 
 

    
 در  یلیمدرک تحص یگان ازقبل دارامصاحبه شونده یالزم به ذکر است تمام  1

 
 
 
 
 

مختلف بوده  و صگگگرفگا ً بگه عنوان مهگارت آموز جهگت گگ رانگدن    یهگادانشگگگ گاه

 .حضور داشتند انیخاص در دانش اه فرهن   ۀگانسه یپودمان یهادوره
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 1در ایران   سوادآموزیبه  نهضت    تاریخی  نگاهی 
تاریخی،       منظر  ایران  از    ی عنی1286  سال  توانیم در 

 گیری شکل   سرآغاز  را  اکابر  یهاکالس   نیاول  لیتشک  زمان
  .دانست یسوادآموز نهضت

  سال   تا   را  رانیا  در  یسوادآموز   ی هابرنامه  باوجوداین،
 . کرد میتقس مرحله چهار بهتوان می  1350
 آموزش  یهادوره  نینخست  1305  مهر  اول  در  کهیطور  به
  یکالسها  صورت  به  معارف  وزارت  نظر  تحتبزرگساالن    اکابر

  شد   آغاز  آموز  دانش  800  با  همراه  تهران  مدرسه  ۀرد  در  شبانه
 ی رسم  صورت  به  که  است  یسازمان  نینخست  آکابر  سازمان

  1315  سال  در  رانیا  دربزرگساالن  2  کردن  باسواد  یبرا
 ادامه   1320  وریشهر  تا   سازمان  ن یا  یهاتیفعال  و   شد  لیتشک

 . داشت
-به  یسوادآموز  1341  تا  1343  ۀدور  در  دوم  ۀمرحل  در

 یتلق  کشور  عمران  و  توسعه  اهداف  تحقق  یبرا  یابزار  نوانع 
  هدف   نیهم  با  1341  سال  در  دانش  سپاه  سیسأ ت  .است  شده

 ۀتیکم  ی جهان  سازمان   ،سوم  ۀمرحل  در  است  گرفته  صورت
  ن یا  تیفعال  . شد  لیتشک  3یسوادیب   با   ی جهان  کار یپ   یالمللنیب

  یآموزش  یهابرنامه   یاجرا  در  شتریب  1349  سال  تا  تهیکم
 به   باتوجه  ،سوادآموزی  یمل  جهاد  آن  از  بعد.  شدیم  خالصه

  یهابرنامه  افتنین  قیتوف  عدم   وها  یینارسا  و   کمبودها
  شد   مطرح  جامعه  در  یدیخورش   1354  سال  در  یسوادآموز

  1366  سال  تا  یسوادیب  ساختن  کنشهیر،  طرح  نیا  هدف  و
  انقالب  ی دادهایرو  الشعاع  تحت  سازمان  نیا  نکهیا  تا   شد   اعالم

 انقالب  یروزیپ   از  پس.  شد  لیتعط  یکل  به  و  قرارگرفت  رانیا
سوادآموزی   یهاتیفعال  ۀدوبار   آغاز  و  1357  سال  در  رانیا

 باسوادان   درصد  1358  سال  در   و  آمد  وجود  به  یاتازه  یدهایام
سوادآموزی  در زمان تشکیل نهضت  .  است  ده یرس  درصد  84  به
 4  بر  بالغ  یتیجمعی،  نیخم  امام  دستور  به  1358ید  7  در
  سال  سه  یاستثنا  به  ت.داش  وجود  کشور  در  سوادیب  ونیلیم

  هزار  900  به  کینزد  ساالنه  متوسط  طور  به  آن،   تیفعال  اول
.  اندکرده  شرکت  یآموز  زبان   یآموزش  یهاکالس  در  نفر

  ن یباالترو    1363  سال  در  تعداد سوادآموز در نهضت   نیکمتر
نرخ باسوادی در ایران در .  استبوده    1366  سال  در  آن  زانیم

 درصد باسوادان رسیده است. 6/96به  1399سال 
گذار جمهوری اسالمی  با پیروزی انقالب و با فرمان بنیان
سال   در  سوادآموزی  نهضت  رسمی   به   1358ایران،  طور 

    
معاونت  سگگگوادآموزی اداره کل    تمام آمار و مراحل این قسگگگمت، برگرفته از 1

باشگگد. که به صگگورت  ، می1400در دی ماه آموزش و پرورش اسگگتان کردسگگتان.

حضوری و شفاهی در اختیار پژوهش ران قرار داده شد. بدین وسیله از همکاری 

 آید.این معاونت، تشکر به عمل می

سال به    10سواد  و کم  سوادبىهای خود را آغاز و افراد  فعالیت
های  عنوان هدف مورد نظر خود انتخاب کرد. تالش  باال را به

های مختلف به ها و با اجرای طرح این سازمان طی این سال
از یونسکو، کاهش  بین  ۀ اخذ چهار جایز به    سوادىبىالمللی 

های جنسیتی به کمتر از رابریدرصد، کاهش ناب  15کمتر از  
 سیزده  از  کمتر  به  ایمنطقه   هاینابرابری   کاهش   و  درصد  7

 [. 17]است شده منجر درصد
ا الهام از فرمان تاریخی حضرت امام خمینی )ره( در دی  ب

سال   بسیج  1385ماه  بر  با  ه مبنی  مبارزه  برای  مگانی 
های  گیری جهتسوادی، رهنمودهای مقام معظم رهبری،  بی

ملی ایران، چشم سند  اسالمی  جمهوری  سالۀ  بیست  انداز 
آموزشی ملحوظ درسیاست و  فرهنگی  اهداف    های  و  قانون 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و    ۀچهارم توسع  ۀبرنام
باسوادی کامل در کشور از طریق اجرای برنامۀ   منظور تحققبه

سوادآموزی باسوادی  بهاست.  بوده  راهبردی  تحقق  منظور 
در   شورای    1385/ 21/9مورخ    595  کشور در) جلسۀکامل 

از همین   ماده به تصویب رسید.  12عالی انقالب فرهنگی در  
  نهضت  س یتأس  فرمان   با   1358  ید  هفتم   در  ،ینیخم  امام  رو،

 که  است  یعبادت   تعلم،  و  می تعل: »  ی بیان داشتند کهسوادآموز
[.  18]. «است  فرموده  دعوت  آن  بر  را  ما  ی تعال  و   تبارک  خداوند

زمینه    نیمهمتر  از  یکی  ی،سوادآموز  نهضت  ای،برچنین 
  چرا؛  شودمی  محسوب  رانی ا  ۀجامع  پرورش  و  آموزش  مسائل

  مجلس   یهاپژوهش  مرکز  توسط  شده  منتشر  آمار  اساس  بر  که
  سواد یب  نفر  8975553  بر  بالغ  رانیا  یدیخورش  1398  سال  در
معاونت   )  .(تیجمع  درصد   10از  شتریب)  دارد  وجود  کشور  در

کردستان. استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  ، سوادآموزی 
1400.) 

استان کردستان از   ،  نهضت سوادآموزی  را   فعالیت خود 
بعد  1393سال   است:    ،به  کرده  تقسیم  دوره  سه   ۀدور  به 

دور که  شامل   ۀنخست  دارد  نام  ساعت    400  :سوادآموزی 
انجامد.  ماه به طول می  4فعالیت یادگیری است که حداقل  

پایان این دوره به سوادآموزان اعطا می گردد  مدرکی که در 
پای دور  ۀمعادل  است.  ابتدایی  دور  ۀسوم  از  پس  که  ۀ  دوم 

انتقال نام دارد. این دوره    ۀدور  و  شودسوادآموزی شروع می
حداقل    ساعت   600شامل   و  است  به طول   6یادگیری  ماه 

انجامد. مدرکی که در پایان این دوره به سوادآموزان اعطا می
  ۀسوم دور ۀششم ابتدایی است. دور ۀبرابر پای  گردد، می

ای را  تواند به زبان فارسی یا هر زبان دی ر متن سادهمیسواد فردی است که  2

د) مرکز آمار  بخواند و بنویسد خواه مدرک رسمی داشته باشد یا نداشته باش

 https://www. amar.org.irدرگاه ملی آمار(1400دی،  9ایران، 

3 World Organization International Committee for 

Combating Illiteracy. 
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نامیده می دورهتحکیم  این  در  سوادآموزانی  ،شود.  که  برای 
تحصیل   ۀاند؛ ولی از ادامسوادآموزی را به پایان رسانده  ۀدور

-می  های تقویتی ارسالکتاب  هابرای آن،  اندنظر کردهصرف
  .  سوادی برنگردندبی  ۀها به دورشود تا آن

 
 1سوادآموزی استان کردستانآمار نهضت  . 2 جدول

 آمار سال موضوع ردیف

 265150 1395 سال به باال 6سوادان بی 1

 82250 1395 سال  49تا  10بی سوادان  2

 12983 1398-1399 سوادآموزان 3

 6039 1398-1399 دوره سوادآموزی  4

 2975 1398-1399 دوره انتقال  5

 3969 1398-1399 دوره تحکیم  6

 11700 1399-1400 سوادآموزان 7

 6400 1399-1400 دوره سوادآموزی  8

 3000 1399-1400 دوره انتقال  9

 2200 1399-1400 دوره تحکیم  10

 1570 1398-1399 دهندگان تعدا آموزش 11

 های پژوهشافتهی 
 ها گام نخست: چالش

بخش  این  به  در  تا  شد  تالش  نخست  تحلیل  ،  سوال 
 2نهضت   یهامعلّم  رویهای پیشچالش  کهپژوهش داّل بر این

شود.   توان تبیین نمود، پرداختهگونه میچ  راو سوادآموزان  
  روی های پیشچالشصورت گرفت:    اصلی   این امر در سه گام 

چالش  یهامعلّم پیشنهضت،  و روی  های  سوادآموزان 
 اداری.  ۀهای حوزچالش

 نهضت  یهامعلّم  روی های پیشچالشالف(  
شناسایی   به  تا  دارد  تالش  اول،  گام  از  قسمت  این 

سوادآموزی در استان های نهضت  معلّم  رویپیشهای  چالش
  ها بپردازد که خود خود آن  ۀتجارب زیستکردستان از منظر  

یافتن سوادآموز از منظر   )چالش  :سه دسته چالش بودندشامل  
  چالش  ،های تدریس و آموزشروش  چالش    ، های نهضتمعلّم

شایان ذکر است که باتوجه (.های نهضتامور اقتصادی معلّم
آمارو   ارائه  از ذکر فراونی و  پژوهش،  به کیفی بودن رویکرد 

نظم رایج در این عوامل،    خودداری شده و   به صورت کمی   ارقام
تحلیل    شوندگان و براساس ساختار منطقی بیان خود مصاحبه 

مصاحبه  ومحتوای  و  آن  گانهسه  ی هاکدگذاری   سپس   ها  ها 
 عوامل زیر حاصل شده است.  قیاسی، -حرکت استقرائی

 
 
 

    
 معاونت  سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان. 1

 ان یافتن سوادآموز  چالش ب(  
مصاحبه از  بخش  این  روش   شوندگان  در  های  درمورد 

سوادآموز به  سوالیافتن  که  راهشد  شناسایی  به  منظور  های 
در  حضور  جهت  در  سوادآموز  یافتن  برای  شده  کارگرفته 

ها شامل موارد زیر  این روش  عمدۀآموزی بود.  های سوادکالس
بود که هرکدام در نوع خاص خود برای معلّمان این مقطع،  

 شود:یک چالش محسوب می

های یافتن سواد ترین راهاز اصلیها:  مراجعه به خانه  - 
تک  مراجعۀ  ،آموز به  خانه  تک  راستا  به  این  در  هاست. 

مشکالت «می  9  شمارۀ  ۀشوند»مصاحبه با  کار  »این  گوید: 
آن  از  یکی  است.  همراه  خانهزیادی  تمامی  به  رفتن  و  ها  ها 

-ها است. « مصاحبهها برای حضور در کالسراضی کردن آن
نیز این مورد را تأیید    10و  8،6،5،4،3،2  هایشوندگان شماره

 اند. کرده
،  این مورد:  آموزاندانشمشخصات والدین    لیست   - 
است.    تقریباً سوادآموزان  یافتن  برای  دسترس  در  موارد  از 

آموزان گرچه بسیاری از مدارس با دادن لیست والدین دانش
می ممانعت  نهضت،  معلمان  به    ۀشوند»مصاحبهکنند.خود 

می  7  ۀشمار مورد  این  ازطریق«در  لیست    مدرسه  گوید:» 
شاگردان خود را پیدا    ،سواد دانش آموزانمشخصات اولیاء بی

نیز از این     8و7،3،1هایشوندگان شمارهکردیم. « مصاحبهمی
   اند. مورد اسم برده

 

 .باشددر کل این متن، منظور از  نهضت، نهضت سوادآموزی می 2
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مشخصات  -   در  لیست  بهداشت:    افراد  یکی  خانه 
به مشخصات درج    های یافتن سوادآموزان،  مراجعهدیگر از راه

لیست در  بهداشت  شده  خانه  و  خانوارهای  شهری  های 
خود چالش بزرگی است.  ۀ  هم به نوب   است. این شیوه  روستایی

چرا که مسئوالن بهداشت نیز با طی مراحل طوالنی قانونی،  
-»مصاحبه  شوند. حاضر به در اختیار قرار دادن این اسامی می

به جمع آوری    د طریق  گوید:» من از  چن« می8  ۀ شمار  ۀشوند
البته اگر امکان آن فراهم شود.    . کنم اقدام می  نسواداآمار بی
 . . « و... از طریق خانه بهداشت آن محل یا روستا ازجمله 

مورداقدام خود سوادآموز:    -  شود،   این  متحقق    اگر 
  ۀ شمار  شوندۀدهد. »مصاحبهاشتیاق سوادآموزان را نشان می

  ، گوید:» پس از اسکان در محل مورد نظرمی« در این باره    11
ثبت برای  خود  سوادآموزان  از  کالسبرخی  در  اقدام نام      ها 

 . «امّا بسیار کم و نادر کردندمی

-در ارتباط با این مورد »مصاحبه  سواد: سربازان بی  - 
  ، سوادگوید:» ما برای تعلیم سربازان بی« می  12  ۀشمار  ۀشوند
 .«کنندها هم کمتر مراجعه میکه آن شدیم می اعزام

ترین مشکالت یافتن  از مهمعالقگی به یادگیری:  بی  - 
و   یادگیری  به  نسبت  آنان  شوق  و  عالقه  عدم  شاگردان 

»مصاحبه است.  این  4  ۀشمار  ۀشوندسوادآموزی  در      باره« 
ونوشتن می خواندن  یادگیری  خواهان  اصالخودشان  گوید:» 

ورغبتی   مصاحبهنیستند   » شمارهندارند.    های شوندگان 
 اند. نیز این مورد را تایید کرده 10و8،7،5،2

از دیگر مشکالت یافتن  یا خانواده:  ۀ همسر  عدم اجاز  - 
»مصاحبه است.  آنان  خانوادگی  مشکالت    ۀشوندسوادآموز 

گوید:» مخالفت اعضای خانواده و در متأهلین  « می  8  ۀشمار
زی بسیار  همسر  مصاحبهمخالفت  را  مورد  این   » است.  -اد 

 اند.  نیز بیان کرده 7و6،4،2 هایشوندگان شماره

اغلب سوادآموزان ی است که  این موردروزانه:    ۀمشغل  - 
کالس  در  نداشتن  حضور  خودهابرای  می   ی  کنند.  بیان 

می 12  ۀشمار  ۀشوند»مصاحبه بیان  مورد  این  در  کند:  « 
اکثر مردها شرکت    ،کار نیست»معموالً چون هیچ اجباری در  

علت خستگی کار، میلی به یادگیری ندارند. «  کنند یا بهنمی
شمارمصاحبه را   11و3،  10،5  هایهشوندگان  مورد  این  نیز 

  کردند.تائید  

یکی    ،و کارهای منزل  تربیت کودکان:  تربیت فرزندان  - 
مهم سوادآموزاناز  حضور  عدم  دالیل  به ترین    ها، خانمویژه  ، 

مشغولیت  سردر این  وجود  با  معتقدند  آنان  است.  ها  کالس 
  ۀشونددیگر فرصتی برای حضور در کالس ندارند. »مصاحبه

می 3  ۀشمار راستا  این  در  می«  آنان  دالیل  توان گوید:»از 
فرد   یک  داشتن  حتّی  یا   و  خانه  در  کوچک  فرزند  داشتن 

«  .د را نام بردکنها را بیشتر میمریض درخانه که مسئولیت آن 

شمارهمصاحبه اشاره   5و  1  هایشوندگان  مورد  این  به  نیز 
 اند. کرده

باال:    -  آنان  سن  سن  معتقدند  سوادآموزان  از  برخی 
« در   9 ۀشمار ۀشوندمناسب سواد آموختن نیست. »مصاحبه

این مورد می باالیشان که در  تأیید  گوید: »بهانه کردن سن 
باالبودن سن    ....خوردچه دردشان میاین آخر عمری سواد به  

ها از مشکالت آموزش نهضت آن   سوادآموزان و یادگیری کند
نیز این مورد را   5و    2  هایشوندگان شمارهمصاحبه  است.«

 بیان کردند. 

برخی دیگر از سوادآموزان  ترس از سرزنش دیگران:    - 
گرفته سخره  به  دارند.  از  هراس  سایرین  توسط  شدن 

می2  ۀشمار  ۀشوند»مصاحبه بهانه«  سن  گوید:»  کردن 
باالیشان و ترس از سرزنش دیگران و مورد تمسخر قرار گرفتن  

 از دالیل آنان است. « 
افراد:    -  خود  بودن  میل  را کم  مورد  این 

شمارمصاحبه  کرده10و3،2های  هشوندگان  دراین بیان  اند. 
گوید: »بیشترمشکالت « می10ۀشمار  ۀشوندراستا »مصاحبه 

به   نسبت  سوادآموزان  بودن  میل  وکم  همکاری  عدم  از  من 
 آموختن است«.

از مواردی  :  همكاری نكردن سوادآموزان  -  این مورد 
می حساب  به  مهمی  مانع  که  »مصاحبهاست    ۀشوندآید. 

  موزان آسواد  یهمکار  عدمگوید:»  باره می« در این  10ۀشمار
از مشکالت    کالس  و   سیتدر  یبرا  مناسب  مکان  نداشتن  و

مصاحبه  » ماست.  را    12  ۀشمار  شوندۀمسیر  مورد  این  نیز 
 .  استتایید کرده

 ی سوادآموزان: هاچالش در متقاعدسازی خانواده  - 
مصاحبه  تنها  را  مورد  است.  4  ۀشمار  ۀشونداین  کرده  بیان 

راستا »مصاحبه  گوید: »مخالفت  « می4ۀ  شمار  ۀشونددراین 
؛  ها و متقاعد نمودن آنان برای شرکت در کالس نهضتخانواده

 ازجمله سخت ترین بخش کار از نظر من است«.
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 روی معلمان نهضت)چالش یافتن سوادآموز( پیش  1هایچالش .3جدول 

 چالش ردیف

 ها مراجعه به خانه 1

 آموزان لیست مشخصات والدین دانش 2

 لیست مشخصات افراد در خانه بهداشت 3

 اقدام خود سوادآموز 4

 سواد سربازان بی  5

 بی عالقگی به یادگیری 6

 عدم اجازۀ همسر یا خانواده  7

 مشغلۀ روزانه 8

 تربیت فرزندان  9

 سن باال 10

 دیگران ترس از سرزنش  11

 کم میل بودن خود افراد 12

 همکاری نکردن سوادآموزان  13

 های سوادآموزان چالش در متقاعدسازی خانواده  14

 و آموزش   های تدریسروش  هایچالشج(  

بخش مصاحبه   ،دراین  راز  درمورد  های  وش شوندگان 
آن خاص  کاربردی  عمدۀ پرسها  تدریس  شدکه  این    یده 

  ها، گرچه تعدادی از این روشبود.  ها شامل  موارد زیر  روش
سوادآموزانمطلوبظاهراً   مشارکت  عدم  علت  به  امّا  ، اند، 

طور کامل  به  نداشتن انگیزه، سن باال، کمبود امکانات و... عمالً  
 .روستو با مشکالتی روبه قابلیت اجرا نیافته است

  روش تدریس در بین کاربردی ترین سخنرانی:  روش    - 
نهضت  معلّم »های  راستا  این  در  است.  سخنرانی    روش 

گوید: »من از روش سخنرانی « می12شمارۀ    ۀشوندمصاحبه 
تدریس میبرای  استفاده  با  هایم  روش  این  چون  کنم 

مصاحبهبرنامه است«.  منطبق  تدریسم  شوندگان های 
روشی  اند.  نیز این روش را بیان کرده12و  9،8،5،3  هایشماره

 شود.که تکراری و موجب خستگی سوادآموزان می

هایی است  این روش از روش پرسش و پاسخ:  روش    - 
به صراحت آن   12و  8،5،2  های شوندگان شمارهکه مصاحبه

کرده بیان  »مصاحبهرا  مورد   2ۀ  شمار  ۀشونداند.  این  در   »
تمی »روش  پرسش  گوید:  برای دریس  خوبی  روش  پاسخ  و 

 باشد«. شروع تدریس یک مبحث جدید می

ت هضن یهامعلّم روشی دیگر کهبحث گروهی:  روش    - 
کارگرفته به  خود  سوادآموزان  تدریس  بحث  برای  روش  اند 

می »مصاحبه گروهی  راستا  این  در  «  5  ۀشمار  ۀشوندباشد. 
    

نوع  .1 از  پژوهش  این  در  کاررفته  به  روش  که  ازآنجا  که  ذکراست   به  الزم 

می  مانن  ون  توصیفی  چالشپدیدارشناسی  بندی  اولویت  ل ا  نیز ها  باشد،  و 

و  راه است  شوندگان  مصاحبه  گفتار  در  شده  گفته  اولویت  براساس  کارها، 

گوید: » روش تدریس باید متناسب با ظرفیت و روحیه و  می
سنین  این  در  سوادآموزان  و  باشد  سوادآموز  یادگیری  توان 
نشان   عالقه  بیشتر  گروهی  بحث  و  مشارکت  به  نسبت 

این روش و دو روش قبلی    8شماره    ۀمصاحبه شونددهند«.می
گان  شوند  شمرد و مصاحبه های تدریس خود برمی را از روش 

 اند.  نیز این روش را به کارگرفته 9و 3های شماره

وخطا:روش    -  مصاحبهآزمون  را  روش  شوندگان  این 
  ۀ شوند  -مصاحبه دراین راستا »اند.  کرده بیان9و1  هایهشمار
»«می1  ۀشمار برای گوید:  وتالش  تکرار  با  که  روش  این 

مناسبی  روش  من  نظر  به  است  همراه  موفقیت  به  رسیدن 
 . «است

این مورد از مواردی مثال از زندگی روزمره:    آوردن  - 
مصاحبه که  شماراست  با    10و1،  9،7،6،4 یهاهشوندگان 

  ۀشونددراین راستا »مصاحبه اند.  موارد قبلی آن را بیان کرده
تأمل وفکر    ۀگوید: »چون افراد بزرگسال حوصل«می1  ۀشمار

برخاس آموزشی  مطالب  باید  ندارند؛  را  زندگی  آنچنانی  از  ته 
های کاربردی نیز از زندگی خود آنها  آنها باشد ومثال  ۀروزمر

 باشد«. 
 ۀشمار  ۀشوند»مصاحبهکمبود وقت و زمان تدریس:    - 

هر دوره    در  گوید:» کمبود وقت؛ چونمشکالت می  ۀ« دربار  7
ماه وقت    7تا    5شود و تدریس شود و  کالس باید خوانده    3

 باشد. « بسیارکمی می

فضای  -  مناسب:    عدم  در  آموزشی  نیز  مورد  این 
مصاحبهصحبت دیده  های  کثرت  به  شود.  میشوندگان 

گوید:» چون مثل  باره می « در این  4  ۀشمار  ۀشوند»مصاحبه
مدارس نیست که جا و مکان مناسبی داشته باشیم و مکان را  
باید خودمان تهیه کنیم؛ از بعضی لحاظ مانند جا و مکان و  

مصاحبه  » داریم.  کمبودهایی  آموزشی  وسایل  از  -بعضی 
شماره اشاره   10و9،3،2،1  های شوندگان  مورد  این  به  نیز 

 اند. کرده
امكانات:    -  مهمکمبود  مشکالتاز    تدریس   ترین 
نداشتن امکانات رفاهی و آموزشی همانند    ،نهضت  یهامعلّم

باره به  « در این3 شمارۀ ۀ شوندمیز و صندلی است. »مصاحبه
می توضیح  میتفضیل  باشیم  مدرسه  داخل  در  اگر  -دهد:» 

استفاده  مدرسه  آموزشی  کمک  وسایل  و  امکانات  از  توانیم 
کنیم ولی اگر در بیرون از مدرسه برای تشکیل کالس مکانی  

با کمبود امکانات مثل میز و صندلی و وسایل    ،را اجاره کنیم
سرم فصل  و  زمستان  برای  و  گرمایشی  کمبود   همچنینا  با 

ای پژوهش، تغییری در آن ایجاد نکرده  نویسندگان باتوجه به تقّید به اخالق حرفه 

 ها، مالک و مطمح نظر بوده است.بندی آنو دسته
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وسایل آموزشی و کمک آموزشی مواجه هستیم که باید خود  
آن را تهیه و از اداره کمک بگیریم که گاهی به دلیل بعضی  

تهی مشکالت  همۀاز  مشکل  ۀ  مصاحبهوسایل  است.«  -ساز 
 .  نیز این مورد را بیان کردند 9و 8،2،1 هایشوندگان شماره

های روش تدریس و  روی معلمان نهضت)چالشهای پیش چالش. 4 جدول

 آموزش 

 چالش ردیف

 سخنرانیروش  1

 روش بحث گروهی  2

 روش آزمون وخطا  3

 روش ذکر مثال از زندگی روزمره  4

 کمبود وقت و زمان تدریس  5

 فضای آموزشی مناسب  معد 6

 آوزشی کمبود امکانات 7

 های نهضتمعلّم اقتصادی شغلهای  چالشد(  
ن مورد از مواردی است که در  ایکم:  حقوق و مزایای  - 
«  12  ۀشمار  ۀآید. »مصاحبه شوندمسیر مهم به شمار می  ادامۀ

می مشکالت  بیان  سوادآموزان، گویدر  همکاری  عدم  د:» 
  مشکالت بودند. «ۀ  کم و عدم همکاری اداره از عمدحقوق 

:  ی فرهنگیهاارگان  سایر   مشارکت اقتصادیعدم    - 
از مواردی است که با سایر موارد ارتباط دارد؛ یعنی    ،این مورد

به   و  فرهنگی، هاارگان  اقتصادی  موقعبا همکاری درست    ی 
«   8  ۀشمار  ۀشوندشود. »مصاحبهبسیاری از مشکالت حل می

این مورد می ی  هاارگان  مالی سایر  عدم همکاریگوید:»  در 
تا حدودی کار ما را مشکل   دخیل در امور آموزشی و تربیتی

مصاحبهمی  » بیان   12ۀشمار  ۀشوندسازد.  را  مورد  این  نیز 
 است. کرده

شغلی:    -  امنیت  مصاحبه  نداشتن  را  مورد  این 
شمارهشونده کرده  7و5گان  مصاحبهبیان  و  شوندگان  اند 
مشکالت راه خود این مورد را با مورد قبلی از    11و  8،1شماره

برده شوندنام  »مصاحبه  راستا  این  ودر  «  5  شماره  ۀاند 
برای  ،گوید: »نداشتن امنیت شغلی به دلیل رسمی نبودنمی

 من خیلی نگران کننده است«.

این مورد را  :  نمعلّما  ۀجایگاه ضعیف اقتصادی طبق   - 
بیان کرده    7  ۀ شمار  تنها مصاحبه شوندۀ با یک مورد قبلی 

گوید: »اگر  « می7ۀ  شمار  ۀ شونددراین راستا »مصاحبه   است.
بهتر تأمین شوند و به سوادآموزان بیشتر ها  معلّم از نظر مالی 

 . «قطعا ازمشکالت ما کاسته خواهد شد ؛اهمیت داده شود

 

های اقتصادی شغل  روی معلمان نهضت)چالشهای پیشچالش. 5 جدول

 های نهضت ( معلم

 چالش ردیف

 حقوق ومزایای کم  1

 های فرهنگیعدم مشارکت اقتصادی سایر ارگان  2

 نداشتن امنیت شغلی 3

 جایگاه ضعیف اقتصادی معلمان  4

 سوادآموزانروی  های پیشچالشه(  
قسمت، این    های چالششوندگان  مصاحبهنگاه  از    در 
موارد زیر    شامل پرسیده شد که    نهضت  مربوط به سوادآموزان

 :  بودند

این مورد از مواردی است  همسر و خانواده:    مخالفت  - 
که بسیار به آن اشاره شده است و مورد مهمی است که مانع  

  ۀشوندشود. »مصاحبهها میحضور سوادآموزان خصوصا خانم
می   5  ۀشمار همسر  گوید«،  مخالفت  بهانه:»  آوردن  های  و 

نیامدن   دالیل  از  مصاحبهمختلف   » است.  -سوادآموزان 
تایید   10و    9،8،7،4،2،1  هایشوندگان شماره را  مورد  این 

  اند. کرده

  ، رسد این موردبه نظر می  زندگی:  ۀ کارهای روزمرۀمشغل  - 
امور   خانماز   حضور  عدم  برای  کالس  هامرسوم  هاست.  به 
این4  ۀشمار  ۀشوند»مصاحبه در  می «  دلیل  باره  به  گوید:» 

روزانه  دارند  ایمسئولیت  در  نمی  ،که  مرتب  روز  هر  توانند 
کنندکالس شرکت  مصاحبهها  شماره«    های شوندگان 

 اند.نیز این مورد را گفته  12و 11،10،9،6،3،1
کودکان  -  تربیت  جزو :  مسئولیت  نیز  مورد  این 

اکثریت  مسئولیت است که  مانع  خانم برعهدۀ  هایی  و  هاست 
می آنان  »مصاحبهحضور  عمد7  ۀ شمار  ۀشوندشود.    ۀ « 

این را  سوادآموزان  برمیمشکالت  محل گونه  دوری  شمرد:» 
تدریس، مخالفت خانواده و همسر، داشتن فرزندان خردسال  

  8  ۀشمار  ۀشوندو افراد مسن در خانه « این مورد را مصاحبه
  کند.نیز تایید می

  است   این مورد از مواردی:  محل تحصیل  دور بودن   - 
می  استفاده  سوادآموزان  از  برخی  »مصاحبهکه    ۀشوندکنند. 

گوید :» دور بودن کالس ازمنزل مسکونی خود  « می2  ۀشمار
نیز به این مورد    7  ۀشمار  ۀشوندکنند. « مصاحبهرا بهانه می
  است.اشاره کرده

دراین    :تهای نهضکالستشكیل    ثابت نبودن زمان  - 
از   و  مصاحبهبخش  بیشتر  حضور  زمان  درمورد  شوندگان 

تر سوادآموزان درکالس  پرسیده شد که  پررنگ  نهضت  های 
  ۀها نظر بر این داشتند که در روستا به دلیل مشغلبیشتر آن 

و   پاییز  فصول  کمتر؛  پ کاری  حضور  زمان  ررنگ زمستان 
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درکالس  نهضت  سوادآموزان  مناطق  میهای  در  و  باشد 
سوادآموزان در فصل تابستان فرصت بیشتری برای    ،شهرنشین

   حضور درکالس دارند.

سوادآموزان  چون اکثریت  :  تشكیل کالس در روستا  - 
موقعیت شغلی، روستاییان پاییز و    در روستا هستند، به علت

«    3  ۀ شمار  ۀشوندزمستان استقبال بیشتری دارند. » مصاحبه
کنیم و کار در روستا  گوید:» چون ما در روستا زندگی میمی

و  کار  و چه مرد مشغول  زن  با هم چه  و همه  است  فراوان 
ل بهار و تابستان و اوایل پاییز امکان ودر فص  ،تالش هستند

بیایند  اگر هم  ندارند و  را  به    ،حضور در کالس  و  خیلی کم 
می سایر  نتوانندرت   » باشند.  داشته  حضور  کالس  در  د 

 کنند. مورد را تایید میشوندگان نیز این مصاحبه
اهمّ  -  درک  ضروتعدم  و  طرف   سواد  یت  از 

باالیی برخوردار است زیرا    این مورد از اهمّیت : سوادآموزان
تواند راهی برای تشویق برای حضور  آگاهی داشتن خود می

هایش اینگونه  « در میان صحبت8  ۀشمار  ۀشوند مصاحبهباشد  
سواد، احساس کند:» عدم آگاهی درمورد  اهمّیت  اشاره می

یادگیری  بر  والدین  مخالفت  سواد،  به  نسبت  نیازی  بی 
فرزندان، مجبور به کارکردن ازهمان کودکی به دلیل مشکالت  

  های شوندگان شمارهمالی از جمله این موانع است. « مصاحبه 
 اند. نیز به این مورد اشاره کرده 12و4،3

های  این مورد از نگرانییادگیری:    بودن سطوحپایین    - 
آن  است.  ندارند. سوادآموزان  یادگیری  توان  که  معتقدند  ها 

سوادآموزان  12  ۀشمار  ۀشوند»مصاحبه موانع حضور  برای   »
برمی را  موارد  ازاین  ترس  و  سن  بودن  باال    عدم   شمرد:» 

آن  مناسب  یادگیری حضور  عدم  باعث  امر،  این  درک  ها  و 
 «شودمی

این مورد نیز در میان موانع حضور  :  نداشتن انگیزه  - 
می چشم  به  »مصاحبهسوادآموزان  «  5ۀ  شمار  ۀشوندخورد. 

بی گوید:»می و  همسر  آوردن مخالفت  و  خودشان  عالقگی 
  ۀشوندهای مختلف از این دسته موانع است. « مصاحبهبهانه
 کند.  نیز این مورد را تایید می 12 ۀشمار

مهمفقرمالی:    -  عقباز  دالیل  تحصیلی  ترین  ماندگی 
کند برای  ها را مجبور میفقر آنان است که آن  سوادآموزان،

شوند.  کارکردن  به  مشغول  کودکی  همان  از  روزگار  گذران 
دراین5  ۀشمار  ۀشوند»مصاحبه می«  خانواده   گوید:»باره 

مجبور  ها را  مهمترین عامل است چون به دلیل فقر این بچه
آیند. «  کنند وبه مدرسه نمیبه کارهایی مثل قالی بافی می

اند. از جمله شوندگان این مورد را تایید کردهاکثریت مصاحبه
 . 12و   11،10،8،7،4،2 هایشوندگان شمارهمصاحبه

والدین:  کم  -  که  توجهی  است  مواردی  از  مورد  این 
ه اقدام زد.  بسیار جای تأمل دارد و برای حل آن باید دست ب

چنین    سوادآموزان،  مورد  اینبرای    «4ۀ  شمار  ۀشوندمصاحبه »
ها، فقرفرهنگی، مشکالت کم کاری خانواده»  آورد:دالیلی می
ش خانوادگی.مادی،  سخت  شوندگان  مصاحبه  «رایط 

  . انداین مورد را تایید کرده 12و8،7،3،2 هایشماره
  ها خانواده خاص گاهی شرایطخانواده:    خاص  شرایط  - 

گونه که  به  است  کالسنمیسوادآموز  ای  در  حاضر  تواند  ها 
»مصاحبه می  6  ۀشمار  ۀشوند شود.  و«  مشکالت   گوید:» 

مانند فوت سرپرست خانواده،    خانوادگی   و خاص  شرایط سخت
 از جمله موانع حضور آنان است. «  نداشتن سرپناه و... 

« به تفضیل 3  ۀ شمار  ۀشوند مصاحبه»اعتیاد والدین:    - 
این نیز باره صحبت میدر  اعتیاد سرپرست کودک  از  کند و 

از مدرسه و کم سوادآموزان،    زند:» ترس و باور غلطحرف می
توجهی والدین به فرزندان در برابر مشکالت آنان و همچنین  
در بعضی از روستاها به دلیل کمبود شاگردان برای آن منطقه 

شد در  گرفتند و هیچ کالسی تشکیل نمیدر نظر نمی  میمعلّ
, والدین مجبور به سوادآموزان،تحصیل    ۀاین صورت برای ادام

شاید به  ها  آن  شدند که این کار برای بعضی ازنقل مکان می
از  ها  آن  یل شغلی و مادی و دالیل دیگر امکان نداشته ودال

 سرپرستبیها به دلیل  اند و بعضی از بچهتحصیل جا مانده

بودن و یا شاید به دلیل اعتیاد سرپرست خانواده نیز از تحصیل 
 د. «نمانده باشجا

را »مصاحبهتبعیض جنسیتی:    -    ۀشمار  ۀشوند این مورد 
سوادی  دهد:» چون بیشتر آمار بی« به این شکل توضیح می9

گردد که بین دختر برمی  این به تبعیضی  هاست ودربین خانم
پسر   میو  نمیقائل  برای دختر الزم  را  و سواد  دیدند  شدند 

 «کردندبافی مجبور میها را به کارهایی چون قالی وآن 

 روی سوادآموزانهای پیش چالش .6 جدول

 چالش ردیف

 مخالفت همسر وخانواده  1
 های کارهای روزمرۀ زندگیمشغله 2
 مسئولیت تربیت کودکان  3
 بودن محل تحصیل دور  4
 های نهضت: نسبیت زمانی در تشکیل کالس  5

 تشکیل کالس درروستا -1
 تشکیل کالس درشهر -2

 عدم درک اهمیت وضرورت سواد 6
 پایین بودن سطوح یادگیری  7
 نداشتن انگیزه  8
 فقر مالی  9
 کم توجهی والدین 10
 شرایط خاص خانواده 11
 اعتیاد والدین  12
 جنسیتیتبعیض  13
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 ی ادار  ۀهای حوزچالشو(   
چالش آخر  بخش  که  قسمت،  این  به  در  است،  ها 

 ۀ های بخش اداری و پشتیبانی باتوجه به تجارب زیست چالش
   اند.پرداخته  زیر   به مباحث  شود که نهضت، اشاره می  یهامعلّم

نداشتن    -  اداره:   نهضت  یها معلّمدسترسی  به 
برمعلّم نهضت  ادارۀ های  به  دسترسی  و   نداشتن  آموزش 

بوده  پرورش عقیده  »مصاحبههم  مورد  این    ۀشوند اند..در 
می   12  ۀشمار به  «  ندارد  چندانی  تعریف  گوید:»حمایتشان 

نداریمنظر من   شوندگان  «.  مصاحبهاصالً به اداره دسترسی 
 . نیز این مورد را تأییدکرده اند12و  2،  7،  11،10،9  هایشماره

یکی از امور بیان شده  عدم نظارت بر کار معلمان:     - 
توسط معلمان، عدم نظارت و بازرسی بر کار معلمان بود. در  

گوید: »کارکنان  «، می8  ۀشمار  ۀشوند این خصوص »مصاحبه
کنند  نمیهای نهضت نظارت و سرکشی  اداره اصالً بر کار معلّم

باشند«.به شده  فراموش  انگار  که  شوندگان  مصاحبه  طوری 
 اند. نیز این مورد را تأییدکرده12و 4، 7، 1،10،9 هایشماره

  ی هامعلّم:  نهضت  یهامعلّمکم ارزش تلقی کردن    - 
کنند که نسبت به دیگر معلمان، متفاوت   احساس می  نهضت

« 9ۀ  شمارۀ  شوند. در این خصوص » مصاحبه شونددیده می
گوید: »کارکنان و همکاران به معلمان نهضت با دید تحقیر  می

را خوب کنند. ما معلمان این نکته اه میآمیز و غیر رسمی نگ
می مصاحبهدرک    2،  7،  3،8،9  هایشوندگان شمارهکنیم«. 

 . نیز این مورد را تأییدکرده اند10و
حمایت  -  و  مزایا  و نداشتن  حقوقی  و  مالی  های 

تجارب  اداری:   بیان  مهم  موارد  از  ،  نهضت  یهامعلّمیکی 
وقی  قهای مالی و حها حمایتدریافت این نکته است که از آن

 « 4ۀ  شمار  ۀگیرد. در این خصوص »مصاحبه شوندصورت نمی 
» ما کالً با دیگر معلمان فرق داریم. مزایای خاصی    گوید: می

ش بیاید، باید خودمان حلش کنیم.  نداریم. اگر مشکلی هم پی
نمی ما  به  اصال  حقوقی  حمایت  و  وکیل  دهند«  مثالً 

شمارهمصاحبه  را   1و  2  ،5،  3  هایشوندگان  مورد  این  نیز 
   اند. تأییدکرده

 های حوزۀ اداری چالش . 7جدول 

 چالش ردیف

 های نهضت به ادارهدسترسی نداشتن معلم 1
 عدم نظارت بر کار معلمان  2
 های نهضت کم ارزش تلقی کردن معلم  3
 های مالی و حقوقی واداری نداشتن مزایا وحمایت 4

 
 

در نهضت  ها  چالشاز    گام دوم: راهكارهای برون رفت
 سوادآموزی 

بخش این  ن  شوندگامصاحبه ات  پیشنهاد وتجارب  ،در 
می بیان  سوادآموزی  بهتر  عملکرد  عمد  شوددرجهت    ۀ که 

 پیشنهادات شامل موارد زیر است:
اصلی ترین راه   های تشویقی:دادن بسته اختصاص . 1

بهتر؛ تشویق سوادآموزان به فراگیری سواد   حل برای عملکرد
مصاحبه  این راستا » باشد. درهای تشویقی میدادن بسته با

دادن  گوید:» قراردادن امتیازات ویژه و« می9ۀ  شمار  ۀشوند
خوبی    ۀ تواند انگیزهای تشویقی برای فراگیران علم؛ میبسته 

تربیت   تعلیم و  ۀبرای سوادآموزان درجهت دنبال کردن عرص
این  نیز12و  11،9،3،2،1هایشوندگان شمارهباشد«. مصاحبه

  اند.داده پیشنهاد را مورد
سواد  کردنآگاه  .  2 اهمّیت  از  از    این :مردم  مورد 

  ۀ»مصاحبه شوندکه مورد توجه خاص است.    مواردی است  
  سواد گوید: » الزم است که اهمّیت  می این مورد « در4ۀ  شمار

ها درک درستی  خانواده تا بیشتر مطرح کنند را هارسانه در  را  
شوندگان  مصاحبهدنبال کنند«.  آن را  سواد داشته باشند تا از

 .اندآن را بیان کرده نیز  8و3 هایشماره
جذب   در  فرهنگی  ادارات و نهادها  همكاری بیشتر.  3

راستاسوادآموزان:   این  شوند  در    « 5ۀ  شمار  ۀ»مصاحبه 
ادارات آموزش وپرورش در جذب    و گوید: »همکاری نهادها  می

 را مورد این  باشد.   مفید  تواندمیآموزان  سواد دانشاولیا بی

 بیان کرده اند.  11و  10،5 هایشوندگان شمارهمصاحبه 
این مورد دهندگان نهضت:  آموزش از حمایت بیشتر.  4

مصاحبه شمارهرا  کرده  8و7،6هایشوندگان    اند. بیان 
گوید: » بیشتر به می این مورد « در8ۀشمار ۀ»مصاحبه شوند

ارزش وبها داده تا آنها نیز به روند  آموزش دهندگان نهضت  
 کار خود دلگرم شوند«. 

این مورد را  ها:افزایش مدت زمان برگزاری کالس. 5
اند.  کردهبا موارد قبلی بیان  10و7هایشوندگان شمارهمصاحبه 

  ۀگوید: » دور« می  7  شمارۀ  ۀدر این مورد »مصاحبه شوند
ها بیشتر کالسدوره تغییر یابد و مدت زمان  3سوادآموزی به  

 شود«. 
این مورد را سواد: ها از افراد بیپشتیبانی خانواده. 6

با موارد قبلی بیان کرده است.  3شماره    ۀشوندتنها مصاحبه  
شوند »مصاحبه  راستا  این  می3  ۀشمار  ۀدر   »  « گوید: 

سواد خانواده، بسیار مهم است  ها از افراد بیپشتیبانی خانواده
زم را برای یادگیری بیشتر و بهتر سوادآموز  ال  ۀو این کار انگیز

از او دور میفراهم می کند و با دلی  کند و ترس و دلهره را 
می ادامه  یادگیری  به  خانواده  آسوده  اعضای  اگر  ولی  دهد 

پشتیبانی الزم را نداشته باشند این کار برای او مشکل و امکان  
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 و همکاران  مظهر بابایی                                                                .....و  های از چالش در استان کردستان ی معلمان نهضت سوادآموزیتجار  زیتته  تحلیل

 شود«. آن کم می
این مورد را ها:  سکردن حضور افراد درکالاجباری.  7

در این مورد بیان کرده است.  12تنها مصاحبه شوندۀ شمارۀ  
شوند می  12  شمارۀ  ۀ»مصاحبه  کردن «  »اجباری  گوید: 

کالس  در  افراد  میحضور  دعوت    تواند ها  برای  خوبی  شروع 
 افراد به آموختن وسوادآموزی باشد«.

اشتغال  ریزی  برنامه.  8 ایجاد  دارایبرای  و   افراد 
با موارد قبلی    9  شوندۀ شمارۀ   مورد را تنها مصاحبهاین  سواد:  

  «  9  ۀشمار  ۀمصاحبه شوند  در این مورد »  بیان کرده است.  
مردم و از    ۀبرنامه ریزی و ایجاد اشتغال برای هم»گوید:  می

افراد   این دیدگاه که)اکثرا  بردن  باسواد و دارای مدرک  بین 
سواد  درجامعه بیکار هستند وهیچ فرقی بین افراد باسواد و بی

به   کمکی  هیچگونه  وتحصیالت  نیست  شغلی  لحاظ  از 
نیاز زندگی که درآمد و داشتن شغل است نکرده  مهمترین 

 است«. 

 های موجود در نهضت سوادآموزی رفع چالش راهكارهای. 8 جدول

 مفهوم  مقوله  تم

 شرایط الزم برای عملکردبهتر سوادآموزان 

 ریزی سازی و برنامه فرهنگ 

 های تشویقیتشویق سوادآموزان به فراگیری سواد بادادن بسته

 سواد افراد دارایبرای و ایجاد اشتغال ریزی  برنامه 

 مطلع کردن مردم از  اهمّیت  سواد

 تغییر در روند برگزاری کالس 
 هاافزایش مدت زمان برگزاری کالس 

 ها کردن حضور افراد درکالس اجباری

 حمایت و پشتیبانی تنوع 
 آموزش دهندگان نهضت  از حمایت بیشتر

 سواد ها از افراد بی پشتیبانی خانواده
 جذب سوادآموزان  ادارات در و نهادها همکاری بیشتر

 گیریبحث و نتیجه
تحلیل   و  شناسایی  هدف  با  پژوهش  های  چالشاین 

تن  و یاف  سوادآموزانسوادآموزی و  های نهضت  معلّم  رویپیش
برایراه پیشنهادی  چالش  کارهای  این    یکرد روبا  ها کاهش 

گرفته  کیفی شامل است.صورت  پژوهش،  معلمان      میدان 
دانشگاه فرهنگیان استان کردستان در  در      آموزنهضت مهارت

گیری در  بود که با روش نمونه  1400-1401تحصیلی  سال  
جمع ابزار  شدند.  انتخاب  مصاحبدسترس  اطالعات،    ۀآوری 

زن   10بود که با دوازده نفر)محقق ساخته    ۀساختاریافتنیمه 
ها، مصاحبه یافتگی پاسخبا معیار اشباعها  معلّم  مرد(  از  2و  

گرفت. سو  صورت  و  هدف  اقتضای  روش ابه  از    هایالت، 
پدیدارشناسی  -توصیفی و  شد.  تحلیلی  برده  بهره  با      لذا، 

. برای نهضت مصاحبه صورت پذیرفتهای  معلّمنفر از  دوازده
ها   سؤال   این    گویی بهو پاسخ  یابی به این هدف، به طرحدست

   .اهتمام شد
و سوادآموزان های نهضت  معلّم  های پیش روی. چالش1

 ؟  توان تبیین نمودگونه میچ را
راه  .2 چالشچه  رفع  برای    رویپیش  هایکارهایی 
   وجود دارد؟های نهضت معلّم

ها در دو گام عمل شد.  یابی به یافتهبرای دسترو،  ازهمین 
های نهضت  معلّم  رویپیش   یهاگام نخست: شناسایی چالش

 . هاچالش آن کارهایی برای برون رفت ازراه  ۀوگام دوم، ارائ
به   پاسخ  برایندر  مبنی  اول  چالشسوال  پ که  یش  های 

در چند   ؟توان تبیین نمودرا چگونه می  های نهضت  معلّم  روی
ابتدا چالش ها به سه دسته    به صورت زیر  بخش عمل شد: 

 بندی شدند: تقسیم
های پیش روی معلّمان نهضت که خود شامل  . چالش1

بودند)چالش از   هایروش  سه دسته چالش  یافتن سوادآموز 
 ،های تدریس و آموزشروش  چالش  ،نهضت  یهامنظر معلّم

 (،های نهضتمعلّمامور اقتصادی  چالش
 ،سوادآموزان ۀهای حوز. چالش2
 اداری.  . چالش های حوزۀ3

 دو مقولۀ  ابتدا، قسمت اول،  این مرحله  در چالش نخست
که خود   مورد بررسی قرار گرفت  یافتن سوادآموز  و موانع  هاراه

بود  15شامل   دادکه یافته  .  مفهوم  نشان  قسمت  این  های 
ها خودشان به دنبال جذب شاگرد هستند. کمتر دیده  معلّم
ها و سوادآموزی باشند که  شود که شاگردان به دنبال معلّممی

سوادآموزی است. این نشان از نداشتن آگاهی درباره  اهمّیت   
همچنین از دیگر دالیل آنکه شاگردان خود به دنبال کسب 

تواند این باشد که مطالب گفته شده در  نیز می  ،روند علم نمی
 ها کاربردی ندارد.  ی آنهای درس در زندگی روزمرهکالس
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، باعث کاهش جایگاه  مقوله در ذهنیت سوادآموزان  این   
چراکه مثل    جامعه شده است، در    این مقطع تحصیلی  معلمان

ها و شاگردان آماده نیستند تا معلمان بالفاصله  مدارس کالس
شروع   را  خود  تدریس  و  آموزش  کار  و  یافته  حضور  آن  در 

ها مجبور هستند تا خود شاگردان خود را مهیا  کنند، بلکه آن
از    هاجهت حضور در کالس دی که حتی گاهی باطوری کنند.به

آن  از  خبرخی  جایگاه ها  کاهش  باعث  امر  کرد.این    واهش 
البته همیشه خود سوادآموزان  مانع از حضور شود.معلمان می

خود در کالس نیستند.بلکه برعکس، بسیاری از سوادآموزان  
انگیزه   امّا عوامل  ی مشارکت در کالستمایل و  ها را دارند، 

شوند. از جمله  مختلف و متعددی مانع از تحقق این امر می
از این ها را سرزنش کنند،  که دیگران آنکهولت سن، ترس 

ترس از  بازخواست همسران که معموال با حضور دختران و 
اخیر،   امر  این  ادامه تحصیل مخالف هستند  برای  زنان خود 
تفکر   با  و  مسن  افراد  بین  و  کوچک  روستاهای  در  معموال 

است. رایج  به  معلّم  سنتی،  خودشان  شاگرد ها  جذب  دنبال 
ها و  شود که شاگردان به دنبال معلّمهستند. کمتر دیده می

درباره    آگاهی  نداشتن  از  نشان  این  که  باشند  سوادآموزی 
آنکه  دالیل  دیگر  از  همچنین  است.  سوادآموزی  اهمّیت  

تواند این  نیز می  ،روند شاگردان خود به دنبال کسب علم نمی
ک  در  که مطالب گفته شده  زندگی  السباشد  های درس در 

 ها کاربردی ندارد.  آن  ۀروزمر
عدم توجه والدین به فرزندان   ها حاکی از آن است کهافتهی

والدین، مشکالت خاص   اعتیاد  آنان،  یادگیری  با  مخالفت  و 
اهمّیت    های جنسی، عدم آگاهی در موردعیضخانوادگی، تب

و عدم انگیزه را از مشکالتی    سواد، فقر فرهنگی، نداشتن معلّم
محرومیت  دانسته باعث  که  از   سوادآموزان،  است  نهضتی 

مخالفت خانواده و نارضایتی همسر، مسئولیت   اندتحصیل شده
مشغله و  مهمزندگی  از  روزانه  حضور های  عدم  دالیل  ترین 

می کالس  در  اینسوادآموزان  که  ه باشند.  هستند  دالیلی  ا 
می مطرح  سوادآموزان  طرف  از  دالیل  سایر  از  شوند.   بیشتر 

مشغله  ،نهضت  یهامعلّم دلیل  به  را  شهرنشین  های  گروه 
کمتر و وقت آزاد بیشتر و اهمّیت دادن به آموختن و    ۀروزمر

و    اندتر دانستهالفعّ  ،نشینیادگیری در مقایسه با گروه روستا
از   ناشی  را  خانواده غنی  فرهنگآن  بیشتر  حمایت  و  ا،  هتر 

   اند.دانسته 
های تدریس  روشچالش    ۀچالش دوم این مرحله،  مقول

ها  است.  این چالش  عامل  8است که خود  شامل      و آموزش
های  گردد که در تدریس و روشگاهی به خود معلمان برمی

مکالس دارند.  مشکل  روشداری  با  مدیریت  ثال  نوین  های 
های  این دسته از سوادآموزان آشنا نیستند و یا روشکالس،

روش که  طوری توانند کامل اجرا کنند. بهتدریس جدید را نمی

است. گاهی  های سخنرانی  شرو  ، هاتدریس رایج درمیان آن
مشکل در کمبود وقت معلّم و البته زمان حضور سوادآموزان  
در کالس است. و البّته  این مشکل به میزان امکانات و وسایل  

که طوری کمک آموزشی در مدرسه هم بستگی کامل دارد. به
های سوادآموزان بیشتر فاقد امکاناتی از قبیل پروژکشن کالس

است. کدا  و..  نوبهر  به  مشکالت  این  از  می  ۀم    تواندخود 
رو های نهضت و شاگردان را با مشکالت خاص خود روبهمعلّم
 سازد.

چالش سوم در این مرحله، چالش اقتصادی شغل معلّمی  
است. این امر که به عامل    4در نهضت است که خود دارای  

هم و  معلّمان  مزایای  و  حقوق  امنیت  کمبود  نداشتن  چنین 
آن برمیشغلی  نهضت،  گرددها  معلمان  میان  در  معموالً   ،

ها  که آن طوری   نسبت به دیگر معلمان، رواج بیشتری دارد.به
ساخته و درپی  ه  های فکری و معیشتی زیادی مواجلشرا با چا

ها  یابی و حضور در کالس  آن باعث کاهش انگیزۀ سوادآموز 
 شده است. 

به    در مرحلۀ سوادآموزان  روی  های پیشچالشدوم، که 
ها همواره خود از است.این چالش  عامل   13پردازد، حاویمی

است برخوردار  خاصی  توجهازجمله:    تنوع  مالی،کم  ی فقر 
خانواده،اعتیاد  و  و  والدین،شرایط  جنسیتی  الدین،تبعیض 

ماندگی  ن دالیل عقبتریدانستند. از مهممشکالت کاری می
آموزان  تحصیلی آن مهارت  که  است  آنان  فقر  مجبور ؛  را  ها 

ز همان کودکی مشغول به کار  کند برای گذراندن روزگار امی
 شوند.

به   گام،  این  آخر  در قسمت  حوزۀسرانجام  های   چالش 
شد    اداری شامل    پرداخته  .  باشدمی  عامل   4که 
-پرورش همبر پشتیبانی کم آموزش و  های نهضت  معلّمبیشتر
داشتن پشتیبانی از طرف این امر درحالی است که    اند.  عقیده

دهد تا کار خود را بهتر ها انگیزه میآموزش و پرورش به آن
پشتیبانی می این  داشتن  دهند. همچنین    تواند دست انجام 

ها را کمتر ارد و مشکالت آنرا در تدریس نیز باز بگذ  هامعلّم
اند که به علت حضور حداکثری در  ه.این معلمان ابراز کرد کند

زمان ردن زمان در پی یافتن سوادآموزان،  روستاها و سپری ک
ادارات جهت طرح چالش در  برای حضور    های خود کمتری 

حضور صورت  در  ادارۀ  دارند.حتّی  پرورش،   در  و  آموزش 
اص نداده چرا که این ها اختصکارکنان، خدمات زیادی به آن

معلمان،   از  معلمان،  دسته  دیگر  به  نسبت  کارکنان  نظر  در 
های  . هرچند مزایا و حمایتدارند تریپایین جایگاه اجتماعی 

حیث  من  معلمان،  از  دسته  این  برای  شده  تعریف  مالی 
 المجموع، کم و نادر است.

  ، که درگام دوم به آن پرداخته شد، سوال دوم   پاسخ به  در
بر  چالشکه  این  مبنی  کاهش  پیشراهکارهای    رویهای 
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 و همکاران  مظهر بابایی                                                                .....و  های از چالش در استان کردستان ی معلمان نهضت سوادآموزیتجار  زیتته  تحلیل

نهضت  معلّم می های  چگونه  نمود؟را  تبیین  بیان   توان  به 
و   زیسته  مصاحبه اپیشنهادتجارب  جهت    در  شوندگان  ت 

پیشنهادات    ۀ عملکرد بهتر سوادآموزی پرداخته شد که عمد
خانواده  شامل و  دولت  به  خطاب  بودمواردی  تشویق  ها   :

سواد، فراگیری  به  اهمّیت    سازیآگاه سوادآموزان  از   مردم 
سوادآموزی  سواد طر  و  فرهنگ یاز  بیشتر  ،سازیق   حمایت 

حقوقی و  آموزش   مالی  نهضت،از  بیشتر  دهندگان  همکاری 
امتیازات و   اختصاص،  زاندر جذب سوادآمو  هنگیی فرنهادها
سوادآموزانبسته به  تشویقی  جایگاه  نهضت  های  افزایش   ،

معلّم ادارات  یهاشغلی  بیشتر  مداخله  و   نهضت،  آموزش 
بی اولیای  در جذب  مردم  پرورش  برای  اشتغال  ایجاد  سواد، 

ها و اجباری ، افزایش مدت زمان کالسشده در نهضتباسواد  
کالس در  افراد  حضور  از اختصا  ها، کردن  بودجه  ردیف  ص 

شورای   مجلس  فرهنگطریق  ارائۀ اسالمی،   مداوم،   سازی 
روزنمودن  بسته  به  سوادآموزان،  و  معلمان  به  حمایتی  های 

باشد.کاری  معلمان و البته نظارت و ارزیابی برکار معلمان می
ابتد شاید  زمینه  ا که  و  دولت شروع شده  از طرف  و    هاباید 

درگام دوم، مردم خود به    بسترهای آن آماده شود و سپس   
ویژه اگر احساس  کنند. به را پیگیری  میدان آمده و سایر امور

ها مانند  مین نیازهای آنو البته مشکالتی مانند تأ   نیاز شود
 نیروی کار در روستاها در فصول کار، صورت گرفته باشد. 

 پیشنهادات
شاغ   -1 و  خاص  موقعیت  به  افراد   باتوجه  اکثر  بودن  ل 

  ری جلسات مشاورهبرگزااستان کردستان به کار کشاورزی،  
مشکالت   رفع  جهت    سوادآموزان   گیخانوادخاص    خانواده 

استان مناسب  این  فصل  آمادهدر  باعث  آن،  جهت سازی  ها 
   .شودمی هامشارکت  بیشتر و بهتر در کالس

جهت   های خاص و تخصصی برگزاری جلسات مشاوره-2
دغدغه و  کاهش  معلمان  نهضتهای  استان   آموزشیاران  در 

کردستان و چگونگی تطبیق خود با منطقه و سوادآموزان این  
 ،استان
از  های معیشتی و مالی معلمان نهضت  کاهش دغدغه  -3 

 ها. راه استخدام آن 
سوا  -4 با  تفاوت  استان  دآموزانتعامل  شناخت  های  و 

لذا  .  باشدها نیازمند تخصص میآن ، اقتصادیفرهنگی  ذهنی،
منظور شناخت   ها  بایسته است که معلمان دراین زمینه  به 

 ببینند.  های الزم راآموزشهای آنها، تجارب و  ذهنیت
های مهارت آموزی و  روز نمودن معلمان در حوزهبه  -5 

روش و  کالس  و... مدیریت  تدریس  برگزاری     ،  های  راه  از 
 دانشگاه فرهنگیان.  های ضمن خدمت درکالس
 

گذاری  - 6 برنامه  سرمایه  حوزۀو  در  مدت  بلند    ریزی 
و دید    تحول در نگرش  وبرای تولید فکر    آموزش به بزرگساالن

مردم این استان باتوجه به تنوع زیستی و   اقتصادی و مرزی
سوق دادن    سواد و   نسبت به علم و   محیطی استان کردستان

تر در سوادآموزان،   اهداف کالن  به سمت و سوی  باعث  آن 
 شود.  میهای نهضت مشارکت افراد درکالسافزایش 

امکان-7 کردن  توسع  فراهم  و  ها  مهارت  ۀتقویت 
حرفهوصالحیت  به های  آموزشیاران  و  سوادآموزان  در  ای 

 تربیت کمک کند. تعلیم و  ۀتقویت حوز
دورفرهنگ  -8 سوادآموزی    ۀ سازی   درجامعهنهضت 

به ویژه    های مختلفاز راه رسانه،  بزرگسال استان کردستان
 پررنگ تر افراد   حضورموجب  تواند  می،  رادیو و تلوزیون استانی

 شود.های نهضت در کالس
سوادآ -9 درسی  محتوای  کتب  اصالح  وتدوین  موزان 

به  در این استان  سوادآموزان خاص  نیازهایدرسی باتوجه به 
. مثال تاکید  تر استبرای سوادآموزان جذاب  ،صورت کاربردی

 . بر امور کشاورزی و باغداری و دامپروری
استخدام    -10 و  استان  انیسوادآموزتشویق  این  که    از 

 برایتواند  ، میبگذراننددر نهضت  را  متوسطه    طعد مقنبتوان
سوادآموزان   شرکت  دیگر  نهضت   های  دورهدر  جهت 

 باشد. مفید  وادآموزیس

 محدودیت
د اجرا، همواره با مشکالتی مواجه بود این پژوهش در رون 

صورت گرفته در    آکادمیک  های علمیپژوهش  از جمله،کمبود
آمادگی  این زمینه، دسترسی سخت به معلّمان نهضت و عدم 

ها و عدم پشتیبانی مالی و  ها جهت مشارکت در مصاحبهآن 
 هایی با موضوع پژوهش حاضر.  معنوی از پژوهش
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