
 
 
 

 آموزیسواد نهضت نوسواد زنان آموزشی اینيازه شناسایی
 اجتماعی و فرهنگی ابعاد در

 5* عبداهلل معتمدیدکتر
 
 

 چكيده:
یا سازمان  جامعۀن اطالعاتی برای برآورد نیازهای یک گروه، آای است که طی نیازسنجی مطالعه

ریزی درسی، شناسایی مشکالت افراد، تواند به برنامهنیازسنجی آموزشی میو شود آوری میجمع
گیری یادگیری فراگیران، پاسخگو کردن، بهبود فعالیتها یا ارائه بازخورد به افراد و مداخلۀ آموزشی اندازه

تکنیک دلفای، مصاحبه نیازسنجی یعنی تکنیک های عمده استفاده از برخی  ن تحقیق بادر ای. کمک کند
 تالش آموزشیاران، کارشناسان و نوسوادان جامعۀانتخاب نمونه هایی از و مغزی  چهره به چهره و بارش

 نیاز 86مجموع  شد تا تنوع نیازهای آموزشی نوسوادان در ابعاد فرهنگی و اجتماعی مشخص شود. در
بندی آموزشیاران، های مختلفی مطرح شد. تحلیل اولویتاجتماعی توسط گروه نیاز 38فرهنگی و 

کارشناسان و سوادآموزان از نیازهای فرهنگی و اجتماعی نشان داد که بین نظر این سه گروه تفاوت 
 داری وجود دارد.معنی

 نیازاجتماعی، نیاز فرهنگی ،نیازسنجی آموزشی، آموزشیاران واژگان کليدی:
 
  

                                              
 عالمه طبا طباییاستادیار دانشگاه  *
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 مسئله: بيان
)اسیتفن و   اسیت به عنوان فاصلۀ بین آنچه هسیت و آنچیه بایید باشید تعرییف شیده       3نیاز

ای اسیت کیه طیی آن اطالعیاتی بیرای بیرآورد       مطالعیه  1و نیازسنجی ،(3771 ،3تریراگانن
(. 3،3114و اوکیانر  8شود)جاکوبسین آوری میی جمیع  سیازمان یا  جامعۀنیازهای یک گروه، 

گردد که از طریق آموزش به کمبودها و نقایصی برمی 6است: نیازآموزشیشدههمچنین گفته
(. در ایین تحقییق، منظیور از نیازهیای     3101زاده، زادگیان و تیرک  قابل رفیع اسیت)عباس  

آموزشی فرهنگی نقائص و کمبودهایی اسیت کیه زنیان درموضیوعات فرهنگیی همچیون       
مواجه بوده و خود از آن شیکایت داشیته ییا نقیایص      باورها، عادتها و آداب و رسو، با آن

بیا   آنهیا نیز بیدان توجیه نداشیته امیا از مقایسیه وضیعیت فرهنگیی         آنهافرهنگی که خود 
بندیهای فرهنگهای دیگر قابل درک است. این تعریف مبتنی بر تعریف نیاز آموزشی، تقسیم

دانیش،   ،ه معنیای علیم  در لغیت بی   0موجود از انواع نیازها و تعریف فرهن  است. فرهن 
 ،عمیید )تعلیم و تربیت و آثار علمی و ادبی ییک قیو، ییا ییک ملیت اسیت       ،معرفت ،ادب
 در کتیاب (، 3104) 4اسیت. تیری یانیدی   . از فرهن  تعاریف متعیددی ارائیه شیده   (3108

 اسیت  انسیان همچون حافظه برای  جامعۀفرهن  برای  نویسدمی فرهن  و رفتار اجتماعی
از  باشید میی تعیاریف مربیوط بیه فرهنی  را کیه بسییار کوتیاه نییز          و یکی از جامع ترین

تعریف  شناسی فرهنگی انسانش به نا، دنقل می کند. هرسکویتز در کتاب خو 1هرسکویتز
   .ی محیط استساخته انسانفرهن ، بخش : فرهن  را چنین ارائه داده است

زنان  آنهامنظور از نیازهای آموزشی اجتماعی، نقائص و کمبودهایی است که به علت 
نیاتوان هسیتند و    جامعۀی خود در قبال هامسئولیتکنند در انجا، وظایف و احساس می

بینند و یا نقایصی که در این موارد دارند اما خیود  یا نقایص و مشکالتی در کار خود می
بیا   آنهیا ه و تنها یک بینندۀ فهیم از مقایسه وضیعیت اجتمیاعی   نبود آنهابه راحتی متوجه 

 شود.  می آنهامتوجه نقایص  هاگروهسایر 
رییزی درسیی، شناسیایی مشیکالت افیراد،      توانید بیه برنامیه   نیازسنجی آموزشیی میی  

گیری یادگیری فراگیران، پاسخگو کردن، بهبود فعالیتها یا ارائه بازخورد بیه افیراد و   اندازه
 (37،3773آموزشی کمک کند)گرانتمداخلۀ 

                                              
1 - need 
2 - Stephen, P. & Triraganon, R 
3 - needs assessment 
4 - Jacobsen, M. J. 
 5- O'Connor, A. 
6 - Educational need 
7 - Culture 
8 - Triandi Harry. G. 
9 - Herskovits 
10 - Grant, J. 
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توانید گیا،   شناسایی نیازهای آموزشی زنان نوسواد در ابعاد فرهنگی و اجتمیاعی میی  
شود. در حالیکه یزرگی در جهت توسعه وضعیت اجتماعی و فرهنگی زنان محسوب می

ی آموزشیی را  نیازسینج تهیه و تدارک هرگونه محتوای آموزشی برای نوسوادان ضرورت 
زد، اما اطالعاتی که پیرامون نیازهیای آموزشیی زنیان در ابعیاد فرهنگیی و      مطرح می سا

ی معمیول سیوادآموزی، میورد اسیتفاده     هابرنامهتواند فراتر از آید میمیاجتماعی بدست
 دستگاههای دیگر نیز قرارگیرد.  

المللیی  دفتر یونیسف در خاورمیانه و آفریقای شمالی، اعضای پیوسیته بیین   3113در سال 
ای در قالیب رهنمودهیایی بیرای بهبیود وضیعیت      سه )خالقیت( را مأمور کرد تا مطالعیه مؤس

هیای آمیاری   آموزش و پرورش دختران در منطقه تدوین کنند. این مطالعه نتیجه بررسیی داده 
تحقیقات موجود در خاورمیانه و آفریقای شمالی بود. نخسیت، اسیناد و میدارک مربیوط بیه      

ای یونیسیف در  اداره منطقیه هیای تخصصیی و بیه وییژه     مجموعهاز طریق پ یشینه تحقیق که
کشیور   33جمع آوری شده بود، به منظور شناسیایی وضیعیت تحصییلی دختیران در     « امان»

خاورمیانه و آفریقای شمالی مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی با توجه به تعیین وضیعیت  
ت. سی س نیازهیای آموزشیی بیر     آموزشی دختران در هر یک از کشورهای منطقه انجا، گرفی 

اساس وضعیت آموزش و پرورش شناسایی شدند. راهبردها نیز براسیاس نیازهیای آموزشیی    
کیارگیری راهبردهیای مشیابه،    تدوین شدند. سرانجا، به منظور تسهیل در ارتباط کشورها و به

اقیدا،  پروژهکشورهایی که دارای نیازهای مشابه بودند، گروه بندی شدند. برای هر گروه ستاد 
 (.3103به تدوین و یا انتخاب راهبردها با در نظر گرفتن مشخصات خاصی کرد)مشتاقی،

را مطالعه کرد. وی مدعی  آموزش زنان روستایی(، 3106) در تحقیق دیگری میرمعزی
شده در نظر گرفته آنهازنان روستایی برای شرکت در کالسهایی که جهت آموزش  است:

است انگیزه دارند، بنابراین جا دارد  کیه بیه آنیان توجیه بیشیتری مبیذول شیود. غالیب         
کارشناسان معتقدند که زنان روستایی اعتماد به نفس کافی ندارند. درصد باالیی از زنیان  

را از هویت خیود و نقشیی    آنها، و باید دانندمیروستایی اهمیت نقش خود را در تولید ن
در تولید دارند آگاه ساخت. کارشناسان زن از تساوی حقوق اجتماعی، بنحو شایسیته  که 

بیه گیروه    برخوردار نیستند. در مورد تبعیض موجود در محیط کار نیز بیشیترین درصید  
 کند.موافقین اختصاص دارد که وجود این مسئله را تأیید می

تحیت آمیوزش قیرار    هرچند نیازسنجی آموزشی برای تمامی افرادی کیه قیرار اسیت    
رسید امیا وقتیی مخاطیب در شیرایط سینی بیاالتری باشید ایین          بگیرند الز، به نظر میی 

کند زییرا افیراد وقتیی دورۀ کیودکی را پشیت سیر       نیازسنجی ضرورتی مضاعف پیدا می
معنیا باشید و   بیی  آنهیا گذارند به لحاظ روانشیناختی نسیبت بیه مفیاهیمی کیه بیرای       می

 دهند.نداشته باشد بازخوردی منفی نشان می پیوند آنهابااطالعات مکتسب 
سال دارند نشاندهندۀ افزایش نیرخ باسیوادی از   33بررسی جمعیت باسواد کشور که باالی 
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درصید را   0/33باشد که افیزایش  می 3143درصد در سال  6/48به 3107درصد درسال  1/63
)مرکیز آمیار   اسیت  درصید بیشیتر از زنیان بیوده      8/4  نسبت باسوادی میردان دهد. نشان می
ی طی سالهای اخییر  سوادبیرغم زحمات زیادی که برای مبارزه با (. بنابراین علی3146ایران،

 روبروست.   سوادبینفر  هامیلیونما با  جامعۀ هنوز متأسفانهاست، صورت پذیرفته
طیور  بیه  هیم آنبیه وییژه زنیان و     جامعۀی بخش بزرگی از سوادبیدر کنار مسئله اساسی 

سیوادآموزی   های نهضتی زنان روستایی، در حال حاضر از جمله دغدغهسوادبیتر گسترده
ی سیواد بیبا مشکل  جامعۀهم بخشی از  ی است. هر چند هنوزسوادبیرجعت نوسوادان به 

اسیت   کنندهنگرانی نه تنها در حوزه نوسوادان سوادبیمواجه هستند، اما نگرانی از رجعت به 
 ان هم تقلیل دهد.سوادبیهای سوادآموزی را برای تواند انگیزهکه می

ی و همچنیین  سیواد بیی مطالعه حاضر با یک نگرش سیستماتیک آموزشی به معضیل  
است. نگرش سیستماتیک به آمیوزش، فرآینیدی بیرای    شدهی پرداختهسوادبیرجعت به 

رش طراحی آموزش ی آموزش است. در این نگهابرنامهپیشرفت مناسب، موثر و کارآمد 
 باید بر اساس نیازهای آموزشی صورت گیرد.

مکیانیزمی بیرای طراحیی و توسیعه      ازیخی گفته شده است نیازسینجی ابتید  از نظر تار
اگیر   .اسیت  آنهاآموزند که مورد نیاز مطالبی را می فراگیران (.3773، 3است)چن هابرنامه

تطابق وجیود نداشیته    دهندمیبین نیازهای واقعی زنان با آنچه که دیگران نیاز تشخیص 
را  نیازهیا  بایسیت میی بنابراین قبل از هر آموزشیی   .گیردباشد آموزش مؤثر صورت نمی

عمیادزاده و   .(3،3377)دیویدسین  داد وس س آموزشیی مناسیب را ارائیه نمیود    تشخیص
ید بر این نکته که قبل از هرگونه برنامه آموزشی نیازسینجی  (، نیز با تاک3773) 1همکاران

ی علو، هادانشکدهین الگوی نیازسنجی آموزشی را برای اعضاء ترمناسبضرورت دارد، 
نیازهیا باشیند و دیگیر     کنندهتعییناهداف و معیارها باید منبع  کهاین ،پزشکی بیان نیازها

 دانند.ی آموزشی اجرا شود میهاگروه و در سطح سازماننیازسنجی باید در کل  کهآن
توان این سؤال را مطرح کرد که اساساز فراگییران نهضیت سیوادآموزی    می در حال حاضر

خاص این تحقیق برآنست تا مشیخص کنید: تنیوع    طورنیازهای آموزشی دارند؟ و به چه
است؟ و آییا بیین نظیر نوسیوادان،     نیازهای آموزشی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی چگونه
ی نیازهیای  بنید اولوییت آموزی دربارۀ کارشناسان درون و کارشناسان برون نهضت سواد

 آموزشی فراگیران درابعاد فرهنگی و اجتماعی تفاوت وجود دارد؟

 ق:تحقي روش

                                              
1 - Chen, HT.. 
2 - Davidson, EJ.. 
3 -Emadzade, A. & et. al. 
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تحقیق حاضر نوعی تحقیق اکتشیافی بیود کیه اطالعیات میورد نییاز خیود را براسیاس         
ای که در این تحقیق آوری نمود. تکنیک های عمدهی آموزشی جمعنیازسنجهای تکنیک

مغیزی.  احبه چهره بیه چهیره و بیارش   عبارت بودند از تکنیک دلفای، مص بکارگرفته شد
، بیدون الیزا،   هیا گیروه های افیراد و  و قضاوت هابه منظور بررسی نگرش  تکنیک دلفای

آیید.  حضور افراد در محل معینی، از پرسشنامه یا ابزارهای دیگری استفاده بیه عمیل میی   
ای از میوارد بیه   و نظرات افراد مجموعه هادیدگاهبندی و ایجاد توافق میان س س با جمع

هیا ییا   نی تیدوین برنامیه  تواند مباآید که میعنوان نتیجه و برحسب اولویت به دست می
 (.3100)فتحی واجارگاه، گیری دیگر را تشکیل دهدهرگونه تصمیم

های چهره به چهره هنگامی مناسب است که مخاطبان تحصیالت کمی داشیته  مصاحبه
بیرای   .ای وجیود دارد و اطالعیات کمیی دربیاره آن در دسیت اسیت      یا مباحث پیچیده
هیای بیدون سیاخت    ییا مصیاحبه   دارسیاخت ه توان از مصیاحب میچهره بهمصاحبه چهره

کرد. این بستگی دارد به نوع موضیوع و همچنیین زمیانی کیه بیرای مصیاحبه در       استفاده
 (.  3144، 3کاسلینو مک 3اختیار است)تیبزیندا

توانید میورد اسیتفاده    یکی دیگر از فنونی اسیت کیه در نیازسینجی میی     بارش مغزی
ی مصیداق دارد کیه افرادشیرکت کننیده در     قرارگیرد، واین مسیئله بیه خصیوص هنگیام    

یافتیه باشیند. درحیین برگیزاری جلسیه       سیازمان ی مشورتی هاگروهنیازسنجی در قالب 
تفکربیاز   صیورت نگییرد،   شیود: انتقیاد  بارش مغزی چهار قیانون اساسیی بایید رعاییت    

ها )در رابطه با نیازهیا( تولیید شیود و عقایید و     شود، حداکثر نظریهومحدودنشده تشویق
های افراد مختلف با هم ترکیب شود. دربارش مغزی عقاید صرف نظیر از کیفییت   نظریه
 (.3100واجارگاه،)فتحی گرددثبت می آنها

، کیه بیه عنیوان    ( آموزشیاران نهضت سوادآموزی3آماری تحقیق حاضر شامل  جامعۀ
(کارشناسان خار  از نهضت سیوادآموزی  3ی مطالعه شدند،سوادآموزکارشناسان نهضت 

شامل افراد مطلع محلی و همچنیین صیاحبنظرانی کیه میدت نسیبتاز مناسیبی در منیاطق        
نوسوادان. نوسوادان شیامل دو گیروه بودنید.     (1اند و مختلف مورد مطالعه حضور داشته

کردنید و  دند که در مراحل تکمیلی، پایانی و پینجم تحصییل میی   گروه اول نوسوادانی بو
 بودند. ایرسانهای و آموزش ی پیگیر، خدمات مکاتبههاگروهگروه دو، نوسوادان در

 سیازمان نهضیت سیوادآموزی   آموزشییار بیود )   363اول که مجموعاز شیامل   جامعۀاز 
نفیر بطیور    83ه حجم ای ب(، نمونه3143،آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری

آموزشییاران نهضیت    کیه ایین انتخاب شد. باتوجه به نوع تحقیق و  جامعۀهدفمند از این 

                                              
1 - Tibezinda, J. P. 
2 - Mc Caslin, N. L. 
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القاعده باید صاحبنظر بوده تا بتوانند به درستی پیشنهادهایی درباره نیازهای آموزشی علی
زنان نوسیواد داشیته باشیند. از مسیئوالن نهضیت اسیتان خواسیته شید تیا آموزشییاران           

آموزشییاران معرفیی شیده توسیط      و صاحبنظر را در هر منطقه معرفی نمایند. فکرخوش
مسئوالن نهضت به یک جلسه دعوت شده و درآن جلسه پس از توضیح درباره موضیوع  

مطیرح و پرسشینامه تحقییق بیه همیراه راهنمیای تکمییل         آنهاتحقیق انتظارات محقق از
 شد.تحویل گرفته آنهاز قرارگرفت و پس از تکمیل ا آنهاپرسشنامه در اختیار 

ای هدفمنیدی انتخیاب شید.    دو، یعنی کارشناسان خار  از نهضت نیز نمونیه  جامعۀاز 
نفر بود این عده عمدتاز شامل معلمان، افراد صاحبنظر در شوراها، افیراد   66حجم این نمونه 

صاحبنظر در وزارت کشور،و دیگیر افیراد آگیاه محلیی بودنید. براسیاس روش دلفیای از        
ناسان خار  و داخل نهضت خواسته شده بود که بر اسیاس تعریفیی کیه از هیر نییاز      کارش
االمکان ده نیاز فرهنگی و ده نیاز اجتمیاعی مربیوط بیه نوسیوادن را نیا،      شده بود حتیارائه

ببرند. در تشریح روش دلفای کلی بودن نیازهیایی کیه توسیط پاسیخ دهنیدگان مشیخص       
این مشکل را در اطالعات  کهاینشده است. برای  شود یکی از عیوب این روش دانستهمی
شید نیازهیایی را کیه در    آوری شده به حداقل برسانیم از پاسخ دهندگان خواسته میی جمع

تواننید  کنند کلی نباشید و تیا آنجیا کیه میی     حوزه فرهنگی  و حوزۀ اجتماعی مشخص می
صیلی توسیط   پاسخهای خیود را رییز و مصیداقی بییان کننید. بیراین اسیاس نیازهیای مف        

های مختلف بیان شد. تمامی نیازهایی که مطرح شیده بیود کدگیذاری    زهکارشناسان در حو
 شد.   spssشده و براساس کد وارد برنامۀ 

 جامعیۀ دیگر تحقیق بودنید. ایین    جامعۀ، پایانی و پنجم های تکمیلینوسوادان در پایه
آموزش و پرورش استان چهارمحال  سازماننهضت سوادآموزی ) نفر بود 3107مجموعاز 
نفیر از آن میورد مطالعیه قرارگرفیت. ایین       177ای با حجم (، که نمونه3143،و بختیاری

بیا انتخیاب آموزشییاران ارتبیاط داشیت. بیه        آنهاتعداد از مناطق مختلف بوده و انتخاب 
اده شید  آمیوزش د  اول انتخاب شده بودند جامعۀمعنا که به تمامی آموزشیارانی که از این

خواسته شد تا هریک، زنان نوسیوادی   آنهالذا از  تا بتوانند از نوسوادان نیازسنجی کنند و
ی مختلیف  هیا زمینیه در  آنهیا را که تحت آموزش دارند در چند جلسه توجیه کرده و از 

خواسته شد  آنهای کنند. به آموزشیاران روش بارش مغزی آموزش داده شد و از نیازسنج
 ی کنند.نیازسنج آنهارای نوسوادان اجرا کرده و از تا این روش را ب

(، ایرسیانه ای و آمیوزش  ی پیگییر، خیدمات مکاتبیه   هیا گیروه ) گروه دو، نوسیوادان 
آمییوزش و پییرورش اسییتان  سییازمانی سییوادآموزنهضییت ) نفییر بودنیید 3313 مجموعییاز

حجم  نفر از این گروه انتخاب شد. 333به حجم  اینمونه(. 3143،چهارمحال و بختیاری
 نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد.

ی آموزشیی: ایین   نیازسنجپرسشنامه  -3گیری تحقیق عبارت بودند از: ابزارهای اندازه
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پرسشنامه که در قالب سواالت باز پاسخ تنظیم شده بود، همراه با دستورالعملی بیود کیه   
بود تیا براسیاس تعرییف     در آن ضمن توضیح هدف تحقیق، از افراد نمونه خواسته شده

شده از نیازهای فرهنگی و اجتماعی و نحوۀ شناسایی آن در هیر فیر، بیه نیازهیایی     ارائه
پرسشینامه تعییین اولوییت     -3باشند. شدن  که از طریق آموزش قابل برطرف کنند اشاره

پرسشنامه تعییین اولوییت نیازهیای آموزشیی اجتمیاعی.       -1نیازهای آموزشی فرهنگی. 
آمید فهرسیتی از    اطالعاتی که به وسیله پرسشنامه نیازسنجی آموزشی به دسیت براساس 

مجموعه پیشنهادهایی که به عنوان نیاز آموزشی فرهنگیی و اجتمیاعی ارائیه شیده بیود،      
 آنهییاشیید. اییین فهرسییت مجییدداز در اختیییار افییراد نمونییه تحقیییق قرارگرفتییه و از  تهیییه

 نمایند. بود تا اولویت نیازها را مشخصشدهخواسته
هیا  بندی دادهبه منظور تجزیه و تحلیل اطالعات از ضریب همبستگی اس یرمن، و برای رده

ی هیا گیروه هیا، تقسییم مشیاهدات بیه     شد. منظوراز رده بنیدی داده استفاده 3از تحلیل ممیزی
ی هیا گیروه ای که مشاهدات هر گروه به یکدیگر شیبیه و مشیاهدات   متجانس است، به گونه

 (.3100)گلدسته و همکاران،  باشندبه یکدیگرکمترین شباهت را داشتهمختلف نسبت 
 –آزمیون مین    .شید  اسیتفاده  3ویتنی -از آزمون من  هاتفاوتداری برای تعیین معنی 

 (.3166)داعی،  رودهای مستقل بکار میبرای نمونه tویتنی معموالز به جای آزمون 

 نتایج:
بود. در اولین سؤال از اولویت نیازهیای آموزشیی   در این تحقیق دو سؤال اساسی مطرح 

شده بیه ایین سیؤال     بود. پاسخهای ارائهنوسوادان درابعاد فرهنگی و اجتماعی سؤال شده
مواردی را کیه هرییک از    است. در این جداول تعداد شده ارائه 3و  3در جداول شماره 

 3 اند، و همچنین درصد و رتبه هر مورد مشخص شد. فرضیاز عیدد  مطرح ساخته هاگروه
اسیت  درستون تعداد بدین معنی است که آن نیاز پنج بار توسط آن گروه معین بیان شیده 

ستون درصد از نسبت تعداد موارد بیان شده به کیل جمعییت آن گیروه بدسیت آمیده و      
شید رتبیۀ   اند. هرچه نیازی بیشیتر مطیرح میی   ها نیز براساس تعداد موارد تنظیم شدهرتبه

 .  کردتری دریافت میمناسب
  

                                              
1-Discriminant  Analysis  
2- Mann - Whitney 



 های آموزشیپژوهش در نظام    519

 

 سوادآموزان و محلی کارشناسان آموزشياران، توسط فرهنگی آموزشی نيازهای بندیرتبه .5 شمارۀ جدول

 کل سوادآموزان کارشناسان محلی آموزشياران نيازها

 تعداد درصد رتبه تعداد درصد رتبه تعداد درصد رتبه تعداد درصد رتبه نيازها

محدودیت افراطی برای زنان  -3
 1 4/33 43 8 8/1 81 3 0/31 31 3/1 3/83 31 و دختران

 83 /3 3 3/87 7/7 7 83 7/7 7 11 3/3 3 پذیرش افراطی نظرشوراها.-3
 13 /4 3 3/33 /6 1 18 3/3 3 11 3/3 3 مدگرایی پسران. -1
فرهن  نامناسب نسبت به  -8

 83 /1 3 3/31 3/7 3 83 7/7 7 11 3/3 3 غیر بومیخانم های شاغل 

فقر اطالعاتی درباره سنت  -3
 37 8/3 18 3/33 1/3 33 6 3/34 33 38 6/33 0 ازدوا 

انتخاب همسر دختران،   -6
 3/36 4/3 34 3/31 3/3 31 3/4 0/36 33 0 0/36 33 فرهن  نامناسب عقد و عروسی

 3/37 3/3 38 3/87 7/7 7 3/31 3/8 1 4 8/38 33 ازدواجهای تحمیلی. -0
باورهای غلط و آداب و  -4

 3 1/36 371 3/3 7/31 64 3/1 3/38 36 3/1 3/83 31 رسو، غلط.

دخالت کمتر زنان در مسائل -1
 13 /1 6 3/87 7/7 7 3/30 6/0 3 11 3/3 3 فرهنگی

بی توجهی به نیاز محبت -37
 33 6/3 37 3/87 7/7 7 33 3/1 6 31 1/4 8 دختران.

 17 3/3 0 3/31 3/7 3 3/31 7/1 3 31 1/4 8 ازدوا  های فامیلی-33
عد، فرهن  همکاری با  -33

 33 7/1 31 3/31 3/3 31 3/31 7/1 3 31 1/4 8 دیگران

گرایش به جمعیت زیاد  -31
 33 4/1 38 3/36 3/3 4 3/4 0/36 33 34 3/33 3 فرزندان

تبعیض دختر و پسر ،  -38
 3/6 1/0 86 37 8/1 34 33 3/33 4 3 8/88 37 پسرخواهی

سن  در ازدوا  کردن دختر -33
 1 7/6 14 1 3/8 33 3/4 0/36 33 34 3/33 3 پایین

 34 1/3 4 3/87 7/7 7 3/31 3/8 1 34 3/33 3 گرایش به دعا نویسی -36
 8 7/33 06 6 3/0 11 3 8/16 38 3 4/10 30 خرافات -30
 4 4/6 81 0 6/3 31 3/31 3/6 8 1 3/33 37 تعصبات قومی-تعصبات -34
نداشتن فرهن  مصرف  -31

 13 4/7 3 3/87 7/7 7 3/31 3/8 1 13 8/8 3 درست

 3/36 4/3 34 3/33 1/3 33 3/31 7/1 3 11 3/3 3 رد فرهن  گذشته -37
 31 0/3 33 3/31 3/7 3 3/31 3/6 8 3/33 1/31 6 غریبه پسندی -33
عیب دانستن کار بیرون از  -33

 3/37 3/3 38 3/33 6/7 1 3/31 7/1 3 3/33 7/37 1 منزل برای زنان.

انجا، دادن کارها بدون  -31
 3/11 3/7 1 3/31 3/7 3 18 3/3 3 11 37/7 3 مشورت
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 سوادآموزان و محلی کارشناسان آموزشياران، توسط فرهنگی آموزشی نيازهای بندیرتبه .5 شمارۀ جدول ادامه

 کل سوادآموزان کارشناسان محلی آموزشياران نیازها
 تعداد درصد رتبه تعداد درصد رتبه تعداد درصد رتبه تعداد درصد رتبه 

 3/6 1/0 86 4 3/3 30 33 3/1 6 6 1/34 31 چشم و همچشمی -38
 3 3/38 331 3 6/34 10 3 7/37 11 3 3/33 31 پایین بودن سطح فرهن  -33
 33 8/3 36 3/34 3/3 6 3/4 0/36 33 3/33 7/37 1 عد، توجه به مسائل فرهنگی-36
عد، توان تطبیق فرهن  خود -30

 3 1/0 37 3 1/0 83 33 3/1 6 3/30 0/6 1 با فرهن  شهری

بد دانستن ارتباط کالمی زنان -34
 31 8/3 33 3/33 /6 1 3/31 3/8 1 3/33 7/37 1 مردانبا 

رد فرهن  جدید، پایبندی به -31
 3/31 3/1 37 3/31 /3 3 33 3/33 37 3/33 7/37 1 فرهن  محلی

مخالفت با رشته های هنری -17
 3/36 8/3 1 3/31 /3 3 3/31 7/1 3 3/33 1/31 6 یا آرایشگری

 17 3/3 0 3/33 /6 1 83 7/7 7 31 1/4 8 پذیرش شایعات-13
 83 /3 3 3/87 7/7 7 83 7/7 7 11 3/3 3 نبود فرهن  تشکر از دیگران.-13
سوءاستفاده از نیروی کار -11
 3/31 3/1 37 3/3 7/31 64 3/1 3/38 36 11 3/3 3 زنان.

عد، فرهن  آرایش زن برای -18
 3/11 /3 1 3/31 /3 3 83 7/7 7 13 8/8 3 شوهر

 17 3/3 0 3/31 /3 3 3/30 6/0 3 11 3/3 3 یکنواختی زندگی.-13
آزار بدنی خود هنگا، -16

 31 0/3 33 3/34 3/3 6 18 3/3 3 31 1/4 8 عزاداری.

دست دادن زنان با مردان -10
 13 /4 3 3/31 /3 3 83 7/7 7 31 1/4 8 نامحر،.

اینکه چیزی را که یاد  -14
 3/36 8/3 1 3/87 7/7 7 31 6/37 0 13 8/8 3 گیرنداند دیگر یاد نمینگرفته

انجا، برخی کارها از روی -11
 14 /6 8 3/87 7/7 7 3/31 3/8 1 11 3/3 3 عادت ، عد، تفکر در امور

پائین بودن اعتقاد مردها -87
 13 /4 3 3/31 /3 3 83 7/7 7 31 1/4 8 نسبت به زنها

 83 /3 3 3/87 7/7 7 83 7/7 7 11 3/3 3 رقص با مردان روستایی-83
 34 3/3 36 33 3/3 33 3/31 3/8 1 13 8/8 3 تهاجم فرهنگی-83
 83 /1 3 3/87 7/7 7 83 7/7 7 13 8/8 3 تقلید-81
عد، فرهن  استفاده از لباس -88

 31 0/3 33 3/36 3/3 4 83 7/7 7 3/30 0/6 1 رن  روشن و مناسب

 83 /1 3 3/87 7/7 7 3/31 7/1 3 3/83 7/7 7 زودباوری و ساده اندیشی-83
عد، توجه به فرهن  محلی -86

 13 /4 3 37 3/3 3 83 7/7 6 3/83 7/7 7 )پوشش محلی(
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 سوادآموزان و محلی کارشناسان ، آموزشياران توسط خانوادگی اجتماعی آموزشی نيازهای بندیرتبه .7 شمارۀ جدول
 کل سوادآموزان کارشناسان محلی آموزشياران نيازها

 تعداد درصد رتبه تعداد درصد رتبه تعداد درصد رتبه تعداد درصد رتبه 
 13 0/3 33 3/38 1/3 0 3/13 7/1 3 36 8/8 3 )همسرپسران( عروسان -3
 86 1/7 3 87 3/7 3 3/84 7/7 7 3/14 3/3 3 خست های مالی -3
اجباری بودن شغل پیدر بیرای    -1

 37 3/7 3 37 7/7 7 3/84 7/7 7 3/14 3/3 3 پسر
و اخیتالف  دعواهای همسیران   -8

 33 6/4 36 37 0/6 13 3/30 3/33 4 0 1/34 31 خانوادگی
-عد، آگاهی بیه اعتییاد  -عتیاد ا-3

 0 7/31 43 0 1/33 31 3/38 6/0 3 3 7/87 34 اعتیاد زنان
 3/3 8/36 378 1 1/33 41 3/30 3/33 4 0 1/34 31 بیکاری دختران-بیکاری –6
حسییاس بیودن زنییان بییه  -فقیر  -0

 8 1/34 336 3 1/33 68 8 1/81 31 3 3/33 31 وضع مالی شوهر
-عیید، آگاهیهییای اجتمییاعی   -4

 36 1/6 87 30 3/1 36 4 3/38 36 33 4/30 4 سیاسی
ناآگییاهی نسییبت بییه حقییوق    -1

 3/18 8/3 1 3/13 /4 8 34 3/6 8 3/14 3/3 3 متقابل زن و مرد
 13 0/3 33 18 /6 1 34 3/6 8 33 1/4 8 گیری در خانوادهسخت -37
- عد، توجه به حقیوق زنیان   -33

 37 3/37 68 33 0/3 17 6 1/11 33 3/1 0/36 33 ناآگاهی زنان از حقوق خود
تییوجهی بییه مشییکالت   بییی -33

فرزنییدان ، انتظییارات نادرسییت از  
 مشکالت با فرزندان -فرزندان

33 0/86 1 33 0/33 3/37 6 3/3 3/30 83 6/6 33 

 33 4/3 34 3/33 0/3 1 34 3/6 8 3/34 3/33 3 احترا، متقابل -31
عد، توجه فرزندان به احتیرا،   -38

 3/37 3/1 37 31 0/3 38 3/13 7/1 3 33 1/4 8 والدین
نییییاز بیییه آمیییوزش نحیییوه  -33

 33 7/37 61 1 3/0 11 3/37 0/33 33 31 7/37 1 آداب معاشرت-برخورداجتماعی
پائین بودن سطح تحصییالت   -36

 3 3/13 310 3 3/33 313 3 0/61 86 8 8/88 37 گیریو ناتوانی در تصمیم
عیید، توجییه بییه وظیییایف     -30

 38 1/0 86 3/38 3/8 33 36 0/36 33 0 1/34 31 اجتماعی
نحوه برخیورد بیا مشیکالت     -34

 3 0/31 333 3 4/34 14 0 4/33 30 33 3/33 37 خانوادگی
عییییید، آگیییییاهی از آداب   -31

 3/3 8/36 378 6 3/33 67 1 3/83 16 33 4/30 4 همسرداری و مسائل زناشویی
 1 8/31 331 8 6/31 03 3 6/16 83 33 3/33 37 نحوه تربیت فرزندان -37
طالق و تیرس از متارکیه در    -33

 3/37 3/1 37 34 1/3 33 3/13 7/1 3 38 0/6 1 خانمهایی که بچه ندارند
عیید، اجییازه بییه زنییان بییرای  -33

 1 8/37 66 4 1/0 83 38 0/31 31 3/1 0/36 33 حضور در فعالیتهای اجتماعی
عیب دانسیتن تحیت پوشیش    -31

 86 1/7 3 87 3/7 3 3/84 7/7 7 3/14 3/3 3 کمیته امداد بودن
 3/14 /4 3 3/13 /4 8 3/84 7/7 7 3/14 3/3 3 داشتن بچه استثنایی-38
توجهی نسبت به زنیدگی و  بی-33

 31 0/3 30 3/17 7/3 3 3/37 3/1 6 30 1/31 6 حقوق دیگران.
 86 1/7 3 87 3/7 3 3/84 7/7 7 3/14 3/3 3 ارتباط فرزندان با افراد ناباب-36
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  محلی کارشناسان ، آموزشياران توسط خانوادگی اجتماعی آموزشی نيازهای بندیرتبه . 7 شمارۀ جدول ادامه

 سوادآموزان و
 کل سوادآموزان کارشناسان محلی آموزشياران نيازها

 تعداد درصد رتبه تعداد درصد رتبه تعداد درصد رتبه تعداد درصد رتبه 
بی تیوجهی نسیبت بیه افیراد     -30

 86 1/7 3 37 7/7 7 83 3/3 3 3/14 3/3 3 ناباب
بی تیوجهی اعضیاء خیانواده    -34

 34 37/3 31 3/30 3/3 6 3/37 3/1 6 3/14 3/3 3 نسبت به یکدیگر
عد، استقالل فرزندان پیس از  -31

 87 6/7 8 37 7/7 7 3/13 7/1 3 3/34 8/8 3 متاهل شدن
 3/83 /3 1 87 /3 3 3/84 7/7 7 3/34 8/8 3 اختالفات بین زنان-17
 16 1/3 4 37 7/7 7 3/37 3/1 6 3/34 8/8 3 نحوۀحل مشکالت خود-13
 31 8/8 34 3/37 3/3 31 3/38 6/0 3 33 3/33 37 مهاجرت از روستا یا نبود پدر-13
 30 3/3 38 3/37 3/3 31 3/84 7/7 7 3/14 3/3 3 اختالف فرزندان خانواده-11
بدگمانی -گراییبدبینی و منفی-18

 13 0/3 33 3/38 1/3 0 3/17 3/8 1 3/14 3/3 3 و سوءظن در خانواده
 33 /3 3 37 7/7 7 3/84 7/7 7 3/14 3/3 3 توقع زیاد از یکدیگر-13
انحرافات اخالقیی، فیلمهیای    -16

 11 6/3 37 87 3/7 3 3/38 6/0 3 33 1/4 8 مبتذل، فساد، ایدز
تصمیم گییری مراکیز دولتیی    -10

 33 /3 3 37 7/7 7 3/84 7/7 7 3/14 3/3 3 درباره روستا
-ضعف پایگاه زن در خانواده-14

 4 3/33 03 3/38 3/8 33 3 4/18 31 3 4/30 36 ضعف پایگاه دختران
دخالییت دیگییران در مسییائل  -11

 10 /1 6 3/17 7/3 3 3/84 7/7 7 3/14 3/3 3 خانوادگی
عیید، حمایییت مسییئولین در  -87

 33 3/3 36 87 3/7 3 38 0/31 31 3/34 8/8 3 برنامه های مذهبی
ازدوا  -باالرفتن سین ازدوا  -83

 3/14 /4 3 13 /8 3 3/84 7/7 7 38 0/6 1 نکردن روستاییان با هم
 31 /3 3 37 7/7 7 3/84 7/7 7 3/14 3/3 3 ازدوا  مجدد-83
 34 1/8 13 31 6/8 38 3/37 3/1 6 3/14 3/3 3 کمبود نیروی متخصص-81
 31 1/3 33 3/33 0/3 1 3/13 7/1 3 3/14 3/3 3 خودکشی-88
 86 /1 3 37 7/7 7 3/13 7/1 3 37 7/7 7 نظامی-83
نداشتن تیوان بییان مطالبیات    -86

 3/83 /3 1 87 3/7 3 3/13 7/1 3 37 7/7 7 خود از دولتمردان
 3/18 8/3 1 3/30 3/3 6 3/17 3/8 1 37 7/7 7 نداشتن امنیت کافی-80
نیییاز بییه آمییوزش مقابلییه بییا  -84

 86 /1 3 37 7/7 7 3/13 7/1 3 37 7/7 7 بحرانهای طبیعی مانند زلزله و . 
 33 3/3 36 87 3/7 3 3/37 0/33 33 37 7/7 7 ی زندگیهامهارت -81
کییار کییردن زن در بیییرون از  -37
 38 3/7 3 37 7/7 7 83 3/3 3 37 7/7 7 خانه
دیدگاهها دربیاره برابیری ییا     -33

 86 1/7 3 87 3/7 3 83 3/3 3 37 7/7 7 اختالف زن و مرد
 31 1/0 37 33 6/3 31 38 0/31 31 33 4/30 4 عد، آگاهی فرهنگی و دینی -33
 33 3/3 36 3/30 3/3 6 3/38 6/0 3 3/34 3/33 3 بد دانستن ارتباط با بعضی -31
بد دانستن صیحبت زنیان بیا    -38

 30 3/3 13 36 1/1 30 3/37 0/33 33 38 0/6 1 مردان
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 فرهنگی: نيازهای

کیه توسیط    آنهیا انواع نیازهای فرهنگی همراه با تعداد، درصید و رتبیۀ    3در جدول شماره 
آموزشیاران، کارشناسان محلی و سوادآموزان بیان شده است ارائه گردیده اسیت. همیانطور   

نیاز فرهنگی مطرح شیده اسیت. براسیاس نظیر      86شود مجموعاز که در جدول مالحظه می
های مربوط به نیازهای فرهنگی، بیه نیازهیای پیایین بیودن سیطح      آموزشیاران باالترین رتبه

ن دختر و پسر، محدودیت افراطی بیرای زنیان، آداب و رسیو، غلیط و     فرهن ، تبعیض بی
هیا از نیازهیای فرهنگیی    گردد. براساس نظر کارشناسان محلی باالترین رتبیه خرافات برمی

از: پایین بودن سطح فرهن ، خرافات، سوء استفاده از نیروی کار زنیان، آداب و   اندعبارت
هیا  براسیاس نظیر نوسیوادان بیاالترین رتبیه      رسو، غلط و محدودیت افراطی برای زنیان و 

از: پایین بودن سطح فرهن ، سوءاسیتفاده از نییروی کیار زنیان، آداب و رسیو،       اندعبارت
 غلط، محدودیت افراطی برای زنان و عد، توان تطبیق فرهن  خود با فرهن  شهری.

 :اجتماعی نيازهای

کیه توسیط    آنهاد، درصد و رتبۀ انواع نیازهای اجتماعی همراه با تعدا 3در جدول شماره 
آموزشیاران، کارشناسان محلیی و سیوادآموزان بییان شیده اسیت ارائیه گردییده اسیت.         

نییاز اجتمیاعی مطیرح شیده اسیت.       38شود مجموعاز جدول مالحظه می همانطور که در
های مربوط بیه نیازهیای اجتمیاعی،  بیه نیازهیای      براساس نظر آموزشیاران باالترین رتبه

توجهی به مشکالت فرزنیدان، پیایین بیودن سیطح     اه زن در خانواده، فقر، بیضعف پایگ
ها از نیازهای گردد. براساس نظر کارشناسان محلی باالترین رتبهتحصیالت و اعتیاد برمی

اجتماعی پایین بودن سطح تحصیالت، نحوۀ تربیت فرزندان، آداب همسیر داری، فقیر و   
ها بیه نیازهیای   ساس نظر نوسوادان باالترین رتبهضعف پایگاه زن در خانواده است و برا

پایین بودن سطح تحصیالت، نحوۀ برخورد با مشکالت خانوادگی، بیکاری، نحوۀ تربیت 
 گردد. فرزندان و فقر برمی

بود: آیا بیین نظیر نوسیوادان، کارشناسیان درون و کارشناسیان       در سؤال دو، تحقیق آمده
ی نیازهیای آموزشیی نوسیوادان درابعیاد     بنید ییت اولوآمیوزی دربیارۀ   برون نهضت سواد

 فرهنگی و اجتماعی تفاوت وجود دارد؟

بندی نیازهای آموزشی نوسوادان درابعاد فرهنگیی  همبستگی بین رتبه 1در جدول شماره 
دار بین شده حاکی از همبستگی معنیاست. هرچند اطالعات تحلیلشدهو اجتماعی، ارائه

ت با این وجود ضریب همبستگی حاکی از وجوه اشیتراک  های سه گروه اسبندیاولویت
  ها است.بندیبین رتبه
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 بندیرتبه بين اسپيرمن همبستگی ميزان 1 شماره جدول
 گروه سه توسط اجتماعی و فرهنگی نيازهای

 سوادآموزان کارشناسان هاگروه هازنيا

 370/7* 346/7* آموزشیاران فرهنگی
 313/7*  اساننکارش 

 083/7* 646/7* آموزشیاران اجتماعی
 073/7* - اساننکارش 

                *  P <= 0/01 

 : فرهنگی نيازهای مميزی تحليل
اسیت. اطالعیات   شدهارائه 8ی مختلف درجدولهاگروهتوزیع مشاهدات نیازهای فرهنگی در

ایین  دهد درصد کلی مشاهدات درست رده بندی شده برای ارائه شده دراین جدول نشان می
این نسبت کامالز قابل قبول است و همانطور که گفتیه شید ایین    درصد بوده که 41/13جدول 
 است.ی مربوط برگردانده شدههاگروهها حاکی از آن است که مشاهدات به درستی به نسبت

آموزشیاران، درصد از مشاهدات مربوط به خود گروه 3/43)آموزشیاران(،  اولدرگروه
شیود.  درصد به سیوادآموزان برگشیت داده میی    0/6ناسان محلی و درصد به کارش 3/33

ترین نظرات آموزشیاران درباره نیازهای نسبتهای بدست آمده حاکی از آن است که عمده
 است.اختصاصی داشتهفرهنگی سوادآموزان جنبه

درصد از مشاهدات به خود گروه)گیروه   6/67درگروه دو، )یعنی کارشناسان محلی(، 
گردد. درصد به سوادآموزان برمی 4/13اول یعنی آموزشیاران و درصد به گروه 6/0دو،( 

درصید میوارد نظیر کارشناسیان محلیی بیا نظیر         4/13هیا بیدان معناسیت کیه     این یافته
درصیید از مشییاهدات گییروه    1/10اسییت و بییاالخره  سییوادآموزان هماهنیی  بییوده  

اول و مشیاهدات بیه گیروه   /.درصید از  3اختصاصی داشته و تنها سو،)سوادآموزان( جنبه
 توان گفت: گردد. درمجموع میدرصد به گروه دو، برمی 1/3

نظرکارشناسان محلی درباره نیازهای فرهنگی به نسیبت زییادی بیا نظیر سیوادآموزان      
هماهنگی دارد و این بدان معناست که کارشناسان به نیازهیایی درزمینیه فرهنگیی اشیاره     

است. اما نظر آموزشیاران درباره نیازهای فرهنگیی  ز بودهاند که مدنظر سوادآموزان نیکرده
 است.  اشتراکی با نظر سوادآموزان نداشتهچندان وجه

)اعیم از   اند که میورد توجیه کارشناسیان   سوادآموزان به نیازهای فرهنگی توجه کرده 
 است.  نبوده (آموزشیاران یا کارشناسان محلی
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 مختلف یهاگروهدر فرهنگی آموزشی نيازهای مشاهدات توزیع 9 شماره جدول

 مشاهدات نسبت داده شده به گروه خود  تعداد ی واردشده درمدلهاگروه
 ی دیگرهاگروهیا به 

 گروه سوم گروه دوم اول گروه  
 اول گروه

 10 83 )آموزشیاران(
3/43% 

3 
3/33% 

1 
0/6% 

 گروه دو،
 3 66 )کارشناسان محلی(

6/0% 
87 
6/67% 

33 
4/13% 

 گروه سو،
 3 333 )سوادآموزان(

3/7% 
37 
1/3% 

333 
1/10% 

 %41/13 بندی شدهدرصد کلی مشاهدات درست رده

 : اجتماعی نيازهای مميزی تحليل
ی مختلیف را  هیا گیروه توزیع مشاهدات نیازهای آموزشی اجتمیاعی در  3جدول شماره 

درصید   13/18بندی شده دراین جیدول  دهد. درصد کلی مشاهدات درست ردهنشان می
 این میزان کامالز قابل قبول است.است کهبوده

درصید از مشیاهدات مربیوط     1/44دهید کیه   اطالعات ارائه شده درجدول نشان میی 
گیردد و  درصد به گروه سو،)سوادآموزان( برمیی  3/33و آنهاآموزشیاران به گروه خود به

)کارشناسیان محلیی(،   آموزشییاران بیه گیروه دو،    هیچ نسیبتی از مشیاهدات مربیوط بیه    
درصد از مشاهدات گروه دو، )کارشناسان محلی( به خودآن  0/03گردد. همچنین برنمی
 3/10گردد و بیاالخره  درصد به گروه سو، برمی 3/33اول و درصد به گروه 3/33گروه، 

درصد به گروه  3/3اول و درصد به گروه 1/3، آنهادرصد ازمشاهدات گروه سو، به خود
 توان گفت:ردد دراینجا نیز همچون موارد قبل میگدو، برمی

برخییی از نیازهییای آموزشییی اجتمییاعی تصییریح شییده توسییط کارشناسییان )اعییم از  
 است. آموزشیاران و کارشناسان محلی( مورد توجه سوادآموزان نیز بوده

اختصاصیی  نیازهای آموزشیی اجتمیاعی مطیرح شیده توسیط سیوادآموزان عمیدتاز جنبیه        
ن نتایج حاکی از آن است که عمده نیازهای اظهیار شیده توسیط سیوادآموزان     است و ایداشته

 اند.به نیازهای هنجاری توجهی نداشته آنهااست و نیازهایی احساس شده بوده
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 مختلف یهاگروهدر اجتماعی آموزشی نيازهای مشاهدات توزیع .1 شماره جدول

مشاهدات نسبت داده شده به گروه خود یا به  تعداد ی واردشده درمدلهاگروه
 ی دیگرهاگروه

 گروه سوم گروه دوم اولگروه  

 87 83 اول )آموزشیاران(گروه
1/44% 

7 
7%./ 

3 
3/33% 

گروه دو،)کارشناسان 
 4 66 محلی(

3/33% 
84 
0/03% 

37 
3/33% 

 

 0 333 گروه سو،)سوادآموزان(
1/3% 

6 
3/3% 

371 
3/10% 

 %13/18 بندی شدهمشاهدات درست ردهدرصد کلی 

 حث:ب
 فرهنگی: نيازهای -5

ی بنید اولوییت ی مختلفی مطرح شید. تحلییل   هاگروهنیاز فرهنگی توسط  86درمجموع 
آموزشیاران، کارشناسان محلی و سوادآموزان از نیازهای فرهنگی نشان داد که بیین نظیر   

ی هیا گیروه داری وجود دارد. این بدان معناست که هرییک از  این سه گروه تفاوت معنی
رغیم  است. علیی ی نسبتاز متفاوتی را از نیازهای فرهنگی مطرح کردهبنداولویتالذکر فوق

توان پیدا کرد. درجدول فقهایی را نیز دراولویت برخی ازنیازها میاین تفاوت نظرکلی توا
اسیت و  ده اولویت اول نیازهای فرهنگی براسیاس نظرسیوادآموزان ارائیه شیده     6شماره 
 است.ی آموزشیاران و کارشناسان محلی نیز ازاین موارد ارائه شدهبنداولویتهمزمان 
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 و نظرسوادآموزان براساس فرهنگی نيازهای اول اولویت ده 9 شماره جدول
 نيازها این دیگراز دوگروه یبنداولویت

 یبنداولویت نيازهای فرهنگی
 از نظرسوادآموزان

ی بنداولویت
 آموزشياران

ی بنداولویت
 کارشناسان محلی

 3 3 3 پائین بودن سطح سواد
باورهای غلط درخاکس اری 

 1 8 3 اموات

 8 11 1 سوءاستفاده از کارزنان
 3 1 8 محدودیت برای زنان

عد، توان تطبیق فرهن  خود 
 36 30 3 با فرهن  شهری

 3 3 6 خرافات
 31 1 0 تعصبات قومی

 33 6 4 چشمیچشم و هم
 4 34  ازدوا  دختران درسن پائین
 33 3 37 تبعیض دختر و پسر

 
ی مختلف نیز اطالعات مناسبی حاصل شید  هاگروهاز تحلیل ممیزی نیازهای فرهنگی در

قبالز گفته شد تحلیل ممییزی نشیان داد کیه درصید کلیی مشیاهدات درسیت         کهآنآنچن
باشد. درصد بوده که این نسبت کامالز قابل قبول می 41/13بندی شده درباره این نیاز رده

برگردانیده  ی مربیوط  هیا گیروه این نسبت حاکی ازآن است که مشاهدات به درسیتی بیه   
انید. تحلییل بیشیتر اطالعیات نشیان داد هم وشیی بیین نظیر کارشناسیان محلیی و           شده

اسیت. ایین مطلیب بیدان     سوادآموزان بسیار بیشتر از نظر آموزشیاران و سوادآموزان بوده
 اسیت میواردی  معناست که بخشی از نیازهایی که توسط کارشناسان محلی مطیرح شیده  

اند. اما بخشیی کیه بیه طیور اختصاصیی بیه       وزان نیز بودهاند که مورد توجه سوادآمبوده
 است نسبت بیشتری داشته است.هرگروه مربوط بوده

جنبه اختصاصیی داشیته اسیت و ایین      (درصد ازمشاهدات گروه سو،)سوادآموزان 1/01
است کامالز متمایز از نظیر دوگیروه دیگیر    بدان معناست که آنچه مدنظر سوادآموزان بوده

ها را باآنچه قیبالز دربیاره هم وشیی بیین نظیرات آموزشییاران و       این یافته است. اگربوده
کارشناسان محلی با سوادآموزان درکنار هم قراردهیم، نتیجه کلی این است که بخشیی از  

انید  اشاره داشیته  آنهانیازهای فرهنگی وجود دارد که هرچند آموزشیاران و کارشناسان به 
است. این نیازهیا را همیانطور کیه قیبالز نییز گفتیه شید        اما مورد توجه سوادآموزان نبوده

 توان نوعی نیاز هنجاری دانست.  می
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براساس نتایج حاصل از تحلیل اطالعات، اشتراک نظر درباره اولویت نیازهیای فرهنگیی   
 است.ارائه شده 0به شرح جدول شماره

 فرهنگی نيازهای اولویت درباره نظر اشتراک 2 شماره جدول
که تما،  نیازهایی -3

 آنهابر اولویت  هاگروه
 اتفاق نظر دارند.

نیازهایی که مورد  -3
توافق آموزشیاران و 

سوادآموزان و همچنین 
کارشناسان محلی و 
 سوادآموزان است.

نیازهایی که مورد  -1
توافق آموزشیاران و 
 سوادآموزان است.

نیازهایی که مورد توافق  -8
کارشناسان محلی و سوادآموزان 

 است.

 پسران مدگرایی 
  انتخاب همسر برای

 دختران
 رد فرهن  گذشته 
 اهمیتی به تفریح  بی

 و ورزش
 تهاجم فرهنگی 
  عد، توجه به

 فرهن  محلی

  ازکار سوءاستفاده 
 زنان
 و زودباوری 

 اندیشیساده
 

 عد، فرهن  همکاری 
 پذیرش افراطی نظر شوراها 
  فرهن  نامناسب نسبت به

 های شاغلخانم
 تعصبات قومی 
 انجا، بدون مشورت کارها 
 چشم و همچشمی 
 پذیرش شایعات 
  نبود فرهن  تشکر از

 دیگران
  عد، فرهن  آرایش زنان

 برای همسران
  عد، فرهن  استفاده از

 لباس روشن
 آزاربدنی به خودهنگا، عزا 
  دست دادن زنان با مردان

 نامحر،
  پایین بودن اعتقاد مردها

 نسبت به زنها
 رقص با مردان روستایی 
 دتقلی 
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 اجتماعی: نيازهای
بیاالترین   4درجدول شماره ی مختلف پیشنهاد شد.هاگروهنیازاجتماعی توسط  38درمجموع 

اسیت و  اسیت ارائیه گردییده   اولویتهای نیازهای اجتماعی که توسط سوادآموزان مطیرح شیده  
 است.شدهی آموزشیاران و کارشناسان نیز از این نیازها ارائه بنداولویتعالوه برآن 

 و سوادآموزان نظر براساس اجتماعی نيازهای اول اولویت ده 2 شماره جدول
 دیگر یهاگروه توسط نيازها این یبنداولویت

 نيازهای اجتماعی
اولویت 

براساس نظر 
 سوادآموزان

اولویت 
براساس 

 نظرآموزشياران

اولویت براساس 
نظرکارشناسان 

 محلی
 پائین بودن سطح تحصیالت و ناتوانی

 3 8 3 گیریدرتصمیم

 0 33 3 نحوه برخورد با مشکالت خانوادگی
 34 0 1 بیکاری دختران

 3 33 8 نحوه تربیت فرزندان
 8 3 3 فقر

 1 33 6 عد، آگاهی ازهمسرداری و مسائل زناشویی
 31 3 0 اعتیاد

عد، اجازه به زنان برای حضوردرفعالیتهای 
 38 31 4 اجتماعی

 33 31 1 نحوه برخورد اجتماعی
 30 6 37 دعوای همسران

 
درتحلیل ممیزی از نیازهای اجتماعی نیز درصد کلی مشاهدات درسیت رده بنیدی شیده    

ی مربوطیه  هیا گیروه درصد بوده که این به معنای برگرداندن صحیح مشاهدات به  13/18
درصد از مشیاهدات مربیوط بیه     1/44است. اطالعات بدست آمده نشان داد درحالی که 

بیه سیوادآموزان    آنهیا درصید از مشیاهدات    3/33آموزشیاران جنبه اختصاصی داشیته و  
 3/33درصد از مشیاهدات جنبیه اختصاصیی داشیته و      0/03برگشته و از کارشناسان نیز 
درصید   3/10میا از گیروه سیو، یعنیی سیوادآموزان     گشیت، ا درصد به سوادآموزان برمی

مشاهدات جنبه اختصاصی داشته و درصد ناچیزی به دوگروه دیگر برگشت داشت. ایین  
ها دراینجا نیز بیدان معناسیت کیه آموزشییاران و کارشناسیان محلیی بیه بخشیی از         یافته

اسیت امیا   دهاند که این نیازها میدنظر سیوادآموزان نییز بیو    نیازهای اجتماعی اشاره داشته
اسیت. بیه   اند جنبیه اختصاصیی داشیته   ترین مواردی را که مطرح کردهسوادآموزان عمده

عبارت دیگر برخی از نیازهای اجتماعی هستند که از دیدگاه سوادآموزان پنهان بوده امیا  
 اند.مورد توجه آموزشیاران و کارشناسان قرارگرفته
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نظر درباره اولویت نیازهای اجتمیاعی   براساس نتایج حاصل از تحلیل اطالعات، اشتراک
 است.ارائه شده 1به شرح جدول شماره

 

 اجتماعی نيازهای اولویت درباره نظر اشتراک 9 شماره جدول

نیازهایی که تما،  -3
 آنهابر اولویت  هاگروه

 اتفاق نظر دارند.

نیازهایی که مورد  -3
توافق آموزشیاران و 
سوادآموزان و 

همچنین کارشناسان 
ی و سوادآموزان محل

 است.

نیازهایی که مورد  -1
توافق آموزشیاران و 
 سوادآموزان است.

نیازهایی که مورد توافق  -8
کارشناسان محلی و 
 سوادآموزان است.

  عد، رعایت حقوق
 همسران

  مشکالت خانوادگی 
  طالق روانی 
 داشتن بچه استثنایی 
 اختالف فرزندان 
 بدگمانی و سوءزن 
 دخالت دیگران 
 نیروی ود کمب

 متخصص
 خودکشی 
 درباره هادیدگاه 

   عد، آگاهی از
 همسرداری 

  بددانستن صحبت زنان
 با مردان

  ناآگاهی نسبت به حقوق
 خود

 نحوه تربیت فرزندان 
 اعضاء خانواده توجهیبی

 نسبت به یکدیگر
  نداشتن امنیت کافی 
  ی زندگیهامهارت 

  دعوای همسران 
  های مالیخست 
   برای اجباری بودن شغل پدر

 پسر
  عد، آگاهی به اعتیاد 
  بیکاری 
   ،عد، توجه فرزندان به احترا

 والدین
   عیب دانستن تحت پوشش

 کمیته امداد بودن
   ارتباط فرزندان با افراد ناباب 
  اختالف بین زنان 
   توقع زیاد از یکدیگر 
  مراکزدولتیگیریتصمیم 
    باالرفتن سن ازدوا 
   ازدوا  مجدد 
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