
  

  

  

  كنندگان  آن بر بهبود زندگي شركتثيرأآموزش مهارتهاي زندگي و ت
  1مريم محمدزاده ويژه

 

  چكيده

بر ) اي و خدمات مكاتبه_ريگيهاي پ گروه(ر آموزش مهارتهاي زندگي يثشناسايي تأ

ران شركت كننده در نهضت سوادآموزي بعنوان هدف كلي انتخاب بهبود زندگي فراگي

هاي  ن فرض مطرح شد كه شركت در گروهيي انتخاب شده اد بر اساس هدف كليگرد

نه يزمران در ياي سواد بر بهبود نگرش فراگ ر سواد و برنامه خدمات مكاتبهيگيپ

اي بر  سهيمقا_سپس با استفاده از روش علي. استثر ؤ، ممهارتهاي اساسي زندگي آنان

لي ي نفر كالسهاي تكم5102اي و   نفر خدمات مكاتبه279هاي پيگير،   نفر گروه1902روي 

ك يانس يهاي مستقل و تحليل وار  استودنت براي گروه tليو اعمال روش تجزيه و تحل

ر سواد بر بهبود نگرش يگيهاي پ شركت در گروه: دين قرار اعالم گرديراهه نتايج به ا

، شناخت ثير سواد بر زندگي اجتماعيبه، تأري همه جانيگ مينه تصميران در زميفراگ

ثر است اما ؤ، عزت نفس مرسمي ي مهارتها در فعاليتهاي غير، بكارگيررونديحقوق شه

ي اي بر بهبود نگرش فراگيران در زمينه بكارگير هاي خدمات مكاتبه شركت در دوره

ثير سواد بر أري همه جانبه و تيگ مي، تصممهارتها در فعاليتهاي غيررسمي، عزت نفس

  .ثر استؤناخت حقوق شهروندي آنان مر شباشد ولي د ثر نميؤزندگي اجتماعي آنان م
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 اسي ارشد آموزش بزرگساالنالتحصيل كارشن فارغ 1

  پژوهشهاي تربيتي
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ين فرض مطرح شد كه شركت در گروهين فرض مطرح شد كه شركت در گروهيد بر اساس هدف كلي انتخاب شده اد بر اساس هدف كلي انتخاب شده اد بر اساس هدف كل

اي سواد بر بهبود نگرش فراگر سواد و برنامه خدمات مكاتبه

سپس با استفاده از روش علي. استثر ؤ، ممهارتهاي اساسي زندگي آنان

 نفر كالسهاي تكم5102اي و   نفر خدمات مكاتبه279هاي پيگير،   نفر گروه

ليو اعمال روش تجزيه و تحل ليو اعمال روش تجزيه و تحل هاي مستقل و تحليل وار استودنت براي گروه tو اعمال روش تجزيه و تحل

ر سواد بر بهبود نگرش يگيهاي پ شركت در گروه: دين قرار اعالم گرد ر سواد بر بهبود نگرش يگيهاي پ  يگيهاي پ 

به، تأري همه جانيگ مينه تصميران در زميفراگ به، تأري همه جانيگ مينه تصميران در زميفراگ ثير سواد بر زندگي اجتماعيري همه جانيگ مينه تصميران در زميفراگ

، عزت نفس مرسمي ي مهارتها در فعاليتهاي غير، بكارگير

اي بر بهبود نگرش فراگيران در زمينه بكارگيرهاي خدمات مكاتبه

ري همه جانبه و تيگ مي، تصممهارتها در فعاليتهاي غيررسمي، عزت نفس ري همه جانبه و تيگ مي، تصم يگ مي، تصم

باشد ولي د ثر نميؤزندگي اجتماعي آنان م باشد ولي د ثر نميؤزندگي اجتماعي آنان م ر شناخت حقوق شهروندي آنان مر شناخت حقوق شهروندي آنان مر شزندگي اجتماعي آنان م
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  مقدمه

، هاي زندگي امروزه عليرغم ايجاد تغييرات عميق فرهنگي و تغيير در شيوه

 دان هاي الزم و اساسي ، فاقد تواناييفراد در رويارويي با مسائل زندگيبسياري از ا

و همين امر آنها را در مواجهه با مسائل و مشكالت زندگي روزمره و مقتضيات 

، موقعيتهاي راي مقابله سازگارانه با استرسهاانسانها ب. پذير نموده است آن آسيب

هاي زندگي به كاركردهايي نياز دارند كه آنان را در كسب اين  مختلف و كشمكش

، شكل يند تحولآاند و در فر يار زيربناييها بساين كاركردتوانايي تجهيز نمايد و 

هايي ، عواطف و رفتارها كه در قالب ساختاركاركردهايي نظير شناختها. رنديگ مي

ابند ي ، درك از خود و مهارتهاي اجتماعي تجلي ميمانند عزت نفس، خودكارآمدي

 براي دستيابي به اين كاركردها آموزش و نشان دادن مسير )1382ياري، اسفند(

ديدي اي كه مدام در حال تغيير است و هر روز مهارتهاي ج ت در جامعهدرس

هايي با عنوان آموزش  رسد به همين جهت برنامه شود الزم به نظر مي مطرح مي

تا  مهارتهاي زندگي در سطوح مختلف جامعه از جوانان تا پيران و از نوسوادان

  .باشد باسوادان در حال انجام مي

باشد و در  مي) گسترده(هاي زندگي يك رفتار جامع  مهارتبطور كلي برنامه

 زندگي نياز دارد حقيقت رويكردي است كه روي رشد مهارتهايي كه فرد براي

، توانايي مخالفت كردن ، احساس مديريتگيري، قدرت تفكر ، تصميممانند ارتباطات

پيس (گذارد  ثير ميأباطي ت، عزت نفس و مهارتهاي ارتد ديگراندر مقابل فشار زيا

لب ده مهارت ها را در قا توان اين برنامه كه از ديدگاه يونسكو مي) 2001كورپس، 

ي مؤثر  برقراري رابطه -3همدلي  - 2 خودآگاهي -1: مورد بررسي قرار داد

 - 5) روابط بين فردي( سازگارانه روابط بين فردي -4 )ارتباطات اجتماعي(

 مقابله با هيجان -9كر خالق تف -8تفكر انتقادي  -7حل مساله  -6گيري  تصميم

 مهارت مطرح شده از سوي 10و از ميان ) 1383نيك پور، (مقابله با استرس  - 10

، درك از خود و مهارتهاي اجتماعي تجلي ميمانند عزت نفس، خودكارآمدي

 براي دستيابي به اين كاركردها آموزش و نشان دادن مسير )1382ياري، اسفند(

اي كه مدام در حال تغيير است و هر روز مهارتهاي ج ت در جامعه

هايي با عنوان آموزش رسد به همين جهت برنامهشود الزم به نظر مي

مهارتهاي زندگي در سطوح مختلف جامعه از جوانان تا پيران و از نوسوادان

  .باشد باسوادان در حال انجام مي

باشد و در  مي) گسترده( مهارتهاي زندگي يك رفتار جامع  مهارتهاي زندگي يك رفتار جامع  مهارتبطور كلي برنامه

 زندگي نياز دارد حقيقت رويكردي است كه روي رشد مهارتهايي كه فرد براي

، توانايي مخالفت كردن ، احساس مديريتگيري، قدرت تفكر ، تصميم

پيس (گذارد  ثير ميأباطي ت، عزت نفس و مهارتهاي ارتد ديگراندر مقابل فشار زيا پيس (گذارد  ثير ميأباطي ت، عزت نفس و مهارتهاي ارت ، عزت نفس و مهارتهاي ارت

ها را در قا توان اين برنامهكه از ديدگاه يونسكو مي

برقراري رابطه -3همدلي  - 2 خودآگاهي -1: مورد بررسي قرار داد
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 اهميت بيشتري برخوردار بوده  مورد ابتدايي در نهضت سوادآموزي از5يونسكو 

  .است

خودآگاهي بعنوان اولين مهارت مطرح شده در حقيقت استنباطي است كه 

ختلف به دست ري كه از مشاهده خويش در موقعيتهاي مفرد از خود دارد و تصو

ها و ها، ترس ، خواسته قاط ضعف و قدرت، نآورده است و خصوصيات

هاي اخالقي و رفتاري خود براي براي اكثر ما توصيف ويژگي. هاستانزجار

كند تا  رشد خودآگاهي به فرد كمك مي. باشد ديگران كار سخت و دشواري مي

ار دارد يا نه و اين معموًال پيش شرط و شرط ضروري دريابد تحت استرس قر

  )1383پور،  نيك (. همدالنه استثر وؤدي مروابط اجتماعي و روابط بين فر

ر دارد زيرا ، عزت نفس و اعتماد به نفس قرادر مرتبه اول كسب خودآگاهي

ناسد و به كند تا نقاط ضعف و نقاط قوت خود را به خوبي بش اينها به فرد كمك مي

ده هاي موجود را شناخته و براي مواجهه با خطرات آماين ترتيب بتواند فرصتا

از ديدگاه كوپر اسميت عزت نفس عبارتند از قضاوت ) 1383مهديزاده، (باشد 

شخص در مورد خودش و اهميت و قابليت او در كسب موفقيت و اتكا به نفس كه 

 هارتر معتقد )1381ني، بانيا (.شود  كردار به ديگران منتقل ميبه شكل گفتار و

ارزش تربيتي مورد توجه قرار است كه عزت نفس بايد بعنوان يك موضوع با 

 .شود ت و تقويت انگيزش مي، زيرا كه افزايش عزت نفس موجب اظهارات مثبگيرد

ه نظريات ارتور جكسون اشاره توان ب در بيان اهميت عزت نفس مي) 1966 ،پروين(

هاي نفس بااليي برخوردارند با موقعيتكه از عزت وي معتقد است افرادي . داشت

، ظريات خود آسوده خاطرندآيند و در اظهار عقايد و ن اجتماعي بهتر كنار مي

سازد كه با تمام  و چنين حالتي آنها را عالقمند مياساساً به خود اعتماد دارند 

براي بر عكس كساني كه . نمايندوجود به استقبال مسايلي بروند و ابراز وجود 

هاي اجتماعي  به حقارت خود معتقدند از موقعيتاند خود عزت نفس اندكي قايل

  )1373، ستوده (.كشند هراسانند و انتظار شكست را مي

  )1383پور،  نيك (. همدالنه استثر وؤدي مروابط اجتماعي و روابط بين فر

، عزت نفس و اعتماد به نفس قرادر مرتبه اول كسب خودآگاهي

كند تا نقاط ضعف و نقاط قوت خود را به خوبي بشاينها به فرد كمك مي

ين ترتيب بتواند فرصتهاي موجود را شناخته و براي مواجهه با خطرات آماين ترتيب بتواند فرصتهاي موجود را شناخته و براي مواجهه با خطرات آماين ترتيب بتواند فرصت

از ديدگاه كوپر اسميت عزت نفس عبارتند از قضاوت ) 1383مهديزاده، (باشد  از ديدگاه كوپر اسميت عزت نفس عبارتند از قضاوت ) 1383 1383 (

شخص در مورد خودش و اهميت و قابليت او در كسب موفقيت و اتكا به نفس كه 

)1381ني، بانيا (.شود  كردار به ديگران منتقل مي

است كه عزت نفس بايد بعنوان يك موضوع با ارزش تربيتي مورد توجه قرار است كه عزت نفس بايد بعنوان يك موضوع با ارزش تربيتي مورد توجه قرار است كه عزت نفس بايد بعنوان يك موضوع با 

، زيرا كه افزايش عزت نفس موجب اظهارات مثبت و تقويت انگيزش مي، زيرا كه افزايش عزت نفس موجب اظهارات مثبت و تقويت انگيزش مي، زيرا كه افزايش عزت نفس موجب اظهارات مثب

ه نظريات ارتور جكسون اشاره توان ب در بيان اهميت عزت نفس مي ه نظريات ارتور جكسون اشاره توان ب  توان ب 

كه از عزت نفس بااليي برخوردارند با موقعيتكه از عزت نفس بااليي برخوردارند با موقعيتكه از عزت وي معتقد است افرادي 

آيند و در اظهار عقايد و نظريات خود آسوده خاطرندآيند و در اظهار عقايد و نظريات خود آسوده خاطرندآيند و در اظهار عقايد و ناجتماعي بهتر كنار مي
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هاي اجتماعي بعنوان عاملي است كه بر روي عزت نفس  توجه به موقعيت

وم پذيرد و اين امر باعث شده بعنوان مرحله د ثير ميگذارد و از آن تأ ير ميثأت

نظر را بسط و خودآگاهي شناخته شود در بيان رابطه خود و اجتماع كولي اين 

ت، فردي كه يعني احساس اينكه فرد خود يك كليت متمايز اسخود توسعه داد كه 

ر اساساً هم از نظر ريشه و مبنا و هم از نظ) مال من(، )به من(، )من(بتواند بگويد 

نگاهي كه ا ديدن تصوير خود در ، شخص بمحتوا امري وسيعاً اجتماعي است

كند آنها دارند و از  افكنند، بوسيله تصويري كه شخص تصور مي ديگران به او مي

خويشتن را ) خود(، دهد سبت ميطريق قضاوتهايي كه او راجع به خود به آنها ن

تواند  توان ادعا كرد كه فرد نمي  بر اساس نظر كولي مي)1367روشه،  (.ازدس مي

تماع و قائم به ذات خود باشد زيرا براي تطور و تكامل شخصيت خود مستقل از اج

  )1377، حيدريان. (ه استمداد گرفته استحال را ب از زندگي اجتماع گذشته و

البته براي اينكه افراد بتوانند زندگي بهتري را در جامعه خود تجربه كنند 

ديدگاه ليبت و لرين بايد بتوانند مهارتهاي اجتماعي خود را بهبود ببخشند كه از 

اي براي ظاهر ساختن  هاي پيچيده سان مهارتهاي اجتماعي در حقيقت توانايي

شوند و ظاهر ساختن رفتارهايي كه  ي كه بطور مثبت يا منفي تقويت ميرفتارهاي

  )1382ي، فوالد الدين  (.باشد گيرند مي توسط ديگران مورد تنبيه يا خاموشي قرار مي

كنند همدلي اين امكان را فراهم  مدلي بهبود پيدا مياين روابط از طريق ه  

در آن شرايط قرار ندارند درك آورد كه فرد زندگي ديگران را حتي زمانيكه  مي

كند تا بتواند انسانهاي ديگر را حتي وقتي با آنها بسيار  فرد كمك ميهمدلي به . كند

 )1383پاشايي، . (اردمتفاوت است بپذيرد و به آنها احترام بگذ

فش يكي از موارد مهمي كه مطرح در بيان اجتماع و رابطه فرد با اجتماع اطرا

  .شدبا  توانايي ايجاد روابط شهروندي ميباشد بحث مي

اي از ارتباطات  تواند بعنوان مجموعه كه شهروندي ميكند  يونگ استدالل مي

يعني ) حالت طبيعي(خواهند از  سازمان يافته بين افراد در نظر گرفته شود كه مي

توان ادعا كرد كه فرد نمي بر اساس نظر كولي مي)1367روشه،  (.ازدس مي

تماع و قائم به ذات خود باشد زيرا براي تطور و تكامل شخصيت خود 

ه استمداد گرفته استحال را ب از زندگي اجتماع گذشته و ه استمداد گرفته استحال را ب    )1377، حيدريان. (حال را ب 

البته براي اينكه افراد بتوانند زندگي بهتري را در جامعه خود تجربه كنند 

ديدگاه ليبت و لرين بايد بتوانند مهارتهاي اجتماعي خود را بهبود ببخشند كه از 

اي براي ظاهر ساختن  هاي پيچيده سان مهارتهاي اجتماعي در حقيقت توانايي

شوند و ظاهر ساختن رفتارهايي كه ي كه بطور مثبت يا منفي تقويت مي

  )1382ي، فوالد الدين  (.باشد گيرند مي توسط ديگران مورد تنبيه يا خاموشي قرار مي

كنند همدلي اين امكان را فراهم اين روابط از طريق همدلي بهبود پيدا مياين روابط از طريق همدلي بهبود پيدا مياين روابط از طريق ه

در آن شرايط قرار ندارند درك آورد كه فرد زندگي ديگران را حتي زمانيكه 

 فرد كمك ميكند تا بتواند انسانهاي ديگر را حتي وقتي با آنها بسيار  فرد كمك ميكند تا بتواند انسانهاي ديگر را حتي وقتي با آنها بسيار  فرد كمك مي

)1383پاشايي، . (اردمتفاوت است بپذيرد و به آنها احترام بگذ
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)  صورت حيواني است، ناخوشايند و بهمنزوي، فقيرانه(شكل زندگي كه بصورت 

د اساسي را مورد توجه  بع4توان  در بحث روابط شهروندي مي. اجتناب ورزند

  .قرار داد

ها و اي از ويژگي برگيرنده مجموعه نوان بعد اول درهويت ملي بع

 دارا باشند و عمدتاً اين رود شهروندان آن را خصوصياتي است كه انتظار مي

توان شهروند  بر همين اساس مي.  هويت جمعي يك جامعه ارتباط داردها با ويژگي

در بعد . نامند ي شريك است كه آن را هويت ملي ميرا فردي دانست كه در هويت

اي از احساسات و  جتماعي و فرامليتي بيانگر مجموعها_دوم تعلقات فرهنگي

ان از طريق اين تو درون يك جامعه وجود دارد و ميدر هايي است كه وابستگي

، فتحي ( .شهروندان يك جامعه را تعريف نمودهاي كلي تعلقات و احساسات، ويژگي

توان نظام حقوقي را  اثربخشي حقوقي بعنوان بعد سوم مي در توضيح نظام )1381

اي از هنجارهاي عمومي كه به موجب آن وضعيت حقوقي و سياسي  مجموعه

، در نظر گرفت و چهار دسته از حقوق را مدنظر قرار شود دان تعريف ميشهرون

  :داد

 به دليل انسان بودن  حقوق اساسي به معني حقوق بنيادي كه تمام مردم صرفاً-1

  .خود از آن برخوردارند

  .هاي سياسي استكه به معناي حق مشاركت در فرايند حقوق سياسي -2

وق اقتصادي و نيز حداقل استانداردهاي  حقوق اجتماعي كه در برگيرنده حق-3

  .زندگي در تسهيالت اجتماعي است

، يعني با حمايت از هويت جمعي مدنظر است حقوق فرهنگي بشر در ارتباط - 4

ا مجزا از فرهنگ كلي اي از افراد انساني كه داراي فرهنگ ويژه و ي حقوق عده

  .جامعه هستند

، ندي بعد از روابط شهروهمچنين مشاركت سياسي و مدني بعنوان آخرين

رود يك شهروند آن را دارا باشد  بيانگر توانمنديها و ظرفيتهايي است كه انتظار مي

تو درون يك جامعه وجود دارد و ميدر هايي است كه 

هاي كلي شهروندان يك جامعه را تعريف نمودهاي كلي شهروندان يك جامعه را تعريف نمودتعلقات و احساسات، ويژگيهاي كلي تعلقات و احساسات، ويژگيهاي كلي تعلقات و احساسات، ويژگي

توان نظام حقوقي را  در توضيح نظام اثربخشي حقوقي بعنوان بعد سوم مي در توضيح نظام اثربخشي حقوقي بعنوان بعد سوم مي در توضيح نظام 

اي از هنجارهاي عمومي كه به موجب آن وضعيت حقوقي و سياسي 

، در نظر گرفت و چهار دسته از حقوق را مدنظر قرار شود دان تعريف مي

 به دليل انسان بودن  حقوق اساسي به معني حقوق بنيادي كه تمام مردم صرفاً

  .خود از آن برخوردارند

هاي سياسي استكه به معناي حق مشاركت در فرايند حقوق سياسي 

 حقوق اجتماعي كه در برگيرنده حقوق اقتصادي و نيز حداقل استانداردهاي  حقوق اجتماعي كه در برگيرنده حقوق اقتصادي و نيز حداقل استانداردهاي  حقوق اجتماعي كه در برگيرنده حق

  .زندگي در تسهيالت اجتماعي است

با حمايت از هويت جمعي مدنظر است حقوق فرهنگي بشر در ارتباط 
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ر آن عضو است اي كه د و بتواند به كمك آنها التزام و تعهد خود را به اداره جامعه

كننده حقوق  مشاركت در زندگي سياسي هم منعكس. بطور غلطي نشان دهد

  )1381فتحي،  (.باشد مينگر وظايف و مسئوليتهاي آنها شهروندان و هم بيا

اي مستقل نياز است كه  ه ابعاد چهارگانه شهروندي انديشهبراي دستيابي ب

گيري كند   به خوبي و با اتكا به خود تصميمبا وجود در كنار ديگران بودن بتواند

 .دب كندر حقيقت قادر باشد يك سلسله عمليات را براي حل يك مشكل معين انتخا

  )1382، ايران نژاد پاريزي (

گيري يكي از مهمترين مهارتهاي زندگي است زيرا فرد  ، تصميمبدون ترديد

، اما اگر شخص براي هاي گوناگون انتخاب كند ميان راههمواره بايد يك راه را از 

گيري نخواهد بود و در  خذ تصميم مهارت كافي نداشته باشد، قادر به تصميما

ري گي ت و تنشهاي ناشي از آنها را تحمل خواهد كرد يا با تصميمنتيجه تعارضا

 .ا دچار خواهد شده ، اضطراب و ساير ناراحتيغيرمنطقي و نادرست به افسردگي

  )1383پاشايي، (

شود كه يكي  برنامه مهارتهاي زندگي در سطوح مختلف تحصيلي ارائه مي

ن از اهميت باالتري از اين سطوح كه در چند سال اخير از ديد برخي متخصصا

باشد نهضت  هاي موجود در نهضت سوادآموزي مي برخوردار گرديده دوره

اي برنامه  هاي پيگير و خدمات مكاتبه سوادآموزي در دو سطح خود يعني دوره

ن تعريفي از دوره پيگير و در بيا. ش مهارتهاي زندگي را گنجانده استآموز

اي  يران بازماندهر به جمعي از فراگهاي پيگي گروهتوان گفت كه  اي مي مكاتبه

بوده و بنا به داليلي ) ميليدوره تك(پايه شود كه داراي سواد  تحصيل اطالق مي

هاي اين فراگيران از طريق آموزش. ندتوانند در كالسهاي رسمي حضور پيدا كن نمي

، انجام  به مطالعه كتابهاي خواندني سادهحضوري گرد هم جمع شده و نسبت نيمه

يتهاي ن مجيد و ساير فعالآ، قرائت قراي كاربردي و اساسي زندگي و عمليهمهارت

يز از اي ن و خدمات مكاتبه) 1380نهضت سوادآموزي،  (.نمايند گروهي اقدام مي

، اما اگر شخص براي هاي گوناگون انتخاب كند ميان راههمواره بايد يك راه را از 

گيري نخواهد بود و در خذ تصميم مهارت كافي نداشته باشد، قادر به تصميم

ت و تنشهاي ناشي از آنها را تحمل خواهد كرد يا با تصميم

ا دچار خواهد شده ، اضطراب و ساير ناراحتيغيرمنطقي و نادرست به افسردگي ا دچار خواهد شده  ه 

  )1383پاشايي، (

برنامه مهارتهاي زندگي در سطوح مختلف تحصيلي ارائه مي

ن از اهميت باالتري از اين سطوح كه در چند سال اخير از ديد برخي متخصصا

هاي موجود در نهضت سوادآموزي ميبرخوردار گرديده دوره

هاي پيگير و خدمات مكاتبهسوادآموزي در دو سطح خود يعني دوره

ن تعريفي از دوره پيگير و در بيا. ش مهارتهاي زندگي را گنجانده است

ر به جمعي از فراگهاي پيگي گروهتوان گفت كه  ر به جمعي از فراگهاي پيگي گروه هاي پيگي گروه

بوده و بنا به داليلي ) ميليدوره تك(پايه شود كه داراي سواد تحصيل اطالق مي
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باشد كه با توجه به روش آموزش از راه دور  هاي آموزش مداوم مي برنامه

ست اوًال فرايند طراحي شده است تا از طريق توزيع منابع اطالعاتي توسط پ

هاي پيگير سواد را تداوم بخشيده و به  حضوري در مرحله گروه آموزش نيمه

حضوري تبديل نمايد و ثانياً فرهنگ خودآموزي را از طريق  يند آموزش غيرآفر

نهضت  (.هاي هدف ايجاد نمايد براي گروهارسال منابع اطالعاتي مفيد 

  )1381سوادآموزي، 

، از آن  ه در فوق تحقيقاتي انجام گرفته استدرباره مهارتهاي مطرح شد

جمله كرت كريستين در تحقيق خود با عنوان آموزش بزرگساالن و عزت نفس به 

هاي شخصي ارائه شده در ده است كه افراد پس از اعمال روشاين نتيجه رسي

توانند عزت نفس خود را بهبود بدهند اينگريد ايمچ نيز در تاييد نظر  كالسها مي

يستين به اين نتيجه رسيده است كه برخي از يادگيرندگان داراي تجارب كرت كر

  .گذارد في در روند آموزش افراد ميباشند كه تاثير من منفي مي

اند كه   تحقيق جداگانه به اين نتيجه رسيدهدوجان كامينگ و دونا كوپر در 

ثير فراواني در جهت أهاي سوادآموزي ت توجه به آموزش شهروندي در دوره

ارتقا مسئوليت يادگيرندگان در انجام وظايف شهروندي داشته است از سويي 

ديگر ايرج نيك پي و سعيد وثوق نيز در تحقيقات جداگانه خود به اين نتيجه 

اند كه افزايش سطح سواد افراد و دامنه اطالعاتي آنان موجب ايجاد انگيزه  رسيده

  .شود گيري مي در آنان براي مشاركت در تصميم

نگونه كه ذكر شد تحقيقات انجام شده در ارتباط با يادگيرندگان هما

كيد دارد كه آموزش در زمينه سواد و افزايش مهارتهاي أبزرگساالن بر اين مهم ت

زرگساالن يادگيرنده داشته هاي ب ثير بسزايي در رشد تواناييأاند تتو زندگي مي

  .باشد

ده است كه افراد پس از اعمال روشهاي شخصي ارائه شده در ده است كه افراد پس از اعمال روشهاي شخصي ارائه شده در ده است كه افراد پس از اعمال روش

توانند عزت نفس خود را بهبود بدهند اينگريد ايمچ نيز در تاييد نظر 

يستين به اين نتيجه رسيده است كه برخي از يادگيرندگان داراي تجارب 

  .گذارد باشند كه تاثير منفي در روند آموزش افراد ميباشند كه تاثير منفي در روند آموزش افراد ميباشند كه تاثير من

 تحقيق جداگانه به اين نتيجه رسيدهدوجان كامينگ و دونا كوپر در 

ثير فراواني در جهت هاي سوادآموزي تأهاي سوادآموزي تأهاي سوادآموزي تتوجه به آموزش شهروندي در دوره

ارتقا مسئوليت يادگيرندگان در انجام وظايف شهروندي داشته است از سويي 

ديگر ايرج نيك پي و سعيد وثوق نيز در تحقيقات جداگانه خود به اين نتيجه 

اند كه افزايش سطح سواد افراد و دامنه اطالعاتي آنان موجب ايجاد انگيزه 

  .شود گيري مي در آنان براي مشاركت در تصميم

نگونه كه ذكر شد تحقيقات انجام شده در ارتباط با يادگيرندگان 

كيد دارد كه آموزش در زمينه سواد و افزايش مهارتهاي بزرگساالن بر اين مهم تأبزرگساالن بر اين مهم تأبزرگساالن بر اين مهم ت
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  روش

 _ بدست آمده روش عليايي اطالعاتبراي افزايش ميزان اعتبار و رو

هاي پيگير  گروه(ش سه گروه اي بكار رفته است به منظور اجراي اين رو مقايسه

هايي كه آموزشهاي مورد نظر ما  اي بعنوان گروه هاي خدمات مكاتبه سواد، دوره

ها اي بعنوان گروهي كه آموزش گيرد و گروه خدمات مكاتبه جام ميبر روي آنها ان

  .رفته انتخاب شده استنها انجام نگبر روي آ

 در 83- 84 در سال باشد كه جامعه انتخاب شده شامل كليه فراگيراني مي

اند با استفاده از  اي و تكميلي شركت كرده ، خدمات مكاتبههاي پيگير دوره

 نفر به عنوان گروه 21گيري  اي نسبي به عنوان روش نمونه گيري طبقه نمونه

هاي تكميلي   نفر براي گروه164 نفر به عنوان گروه پيگير و 143،  اي خدمات مكاتبه

، اطالعات طالعات توسط پرسشنامه محقق ساختهآوري ا پس از جمع .انتخاب شد

واريانس يك راهه، ، تحليل هاي مستقل  استودنت براي گروهtبدست امده از طريق 

  .گرفت مورد تجزيه و تحليل قرار ، آزمونهاي تعقيبيتحليل رگرسيون

  

  ها يافته
  1 جدول شماره

95/5  =t 000/0   = سطح

  معناداري

هاي پيگير سواد بر بهبود نگرش  شركت در دوره

  ، موثر است گيري آنان فراگيران در زمينه تصميم

32/20 = f 000/0 = سطح

  معناداري

  

توكي دو گروه 

  اي و كنترل مكاتبه

سطح = 69/0

  معناداري

اگيران  بهبود نگرش فراي بر شركت در خدمات مكاتبه

  ، تاثير نداشته استگيري آنان در زمينه تصميم

توكي دو گروه 

  اي و پيگير مكاتبه

سطح = 001/0

  معناداري

اگيران اي بر بهبود نگرش فر شركت در خدمات مكاتبه

  ، تاثير نداشته استگيري آنان در زمينه تصميم

توكي دو گروه 

  پيگير و كنترل

سطح = 000/0

  معناداري

اگيران اي بر بهبود نگرش فر كت در خدمات مكاتبهشر

  ، موثر استگيري آنان در زمينه تصميم

 نفر به عنوان گروه 21گيري  اي نسبي به عنوان روش نمونه

 نفر براي گروه164 نفر به عنوان گروه پيگير و 143،  اي خدمات مكاتبه

طالعات توسط پرسشنامه محقق ساختهآوري ا پس از جمع .انتخاب شد

واريانس يك راهه، ، تحليل هاي مستقل  استودنت براي گروهtبدست امده از طريق 

  .گرفت مورد تجزيه و تحليل قرار ، آزمونهاي تعقيبي

  1 جدول شماره

سطح =   000/0

  معناداري

هاي پيگير سواد بر بهبود نگرش شركت در دوره

  ، موثر است گيري آنان فراگيران در زمينه تصميم

سطح = 000/0

  معناداري

  

 بهبود نگرش فراي بر شركت در خدمات مكاتبهسطح = 69/0توكي دو گروه 
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  2جدول شماره 

42/10  =t 000/0 = سطح

  معناداري

هاي پيگير سواد بر بهبود نگرش فراگيران در  شركت در دوره

  ، موثر است زمينه تاثير سواد بر زندگي اجتماعي افراد آنان

37/54 = f 000/0 = سطح

  معناداري

  

توكي دو گروه 

  اي و كنترل مكاتبه

سطح = 073/0

  معناداري

اي بر بهبود نگرش فراگيران در زمينه  شركت در خدمات مكاتبه

  ، تاثير نداشته است تاثير سواد بر زندگي اجتماعي افراد آنان

توكي دو گروه 

  مكاتبه اي و پيگير

سطح = 010/0

  معناداري

هبود نگرش فراگيران در زمينه شركت در خدمات مكاتبه اي بر ب

  تاثير سواد بر زندگي اجتماعي افراد آنان ، تاثير نداشته است

توكي دو گروه 

  پيگير و كنترل

سطح = 000/0

  معناداري

شركت در خدمات مكاتبه اي بر بهبود نگرش فراگيران در زمينه 

  ، موثر استواد بر زندگي اجتماعي افراد آنانتاثير س

  

  3جدول شماره 

22/3  =t 
سطح = 001/0

  معناداري

شركت در دوره هاي پيگير سواد بر بهبود نگرش فراگيران 

  در زمينه شناخت حقوق شهروندي آنان ، موثر است

097/7 = f 
سطح = 001/0

  معناداري
  

توكي دو گروه 

  اي و كنترل مكاتبه

سطح = 019/0

  معناداري

شركت در خدمات مكاتبه اي بر بهبود نگرش فراگيران در 

  زمينه شناخت حقوق شهروندي آنان ، موثر بوده است

توكي دو گروه 

  اي و پيگير مكاتبه

سطح = 49/0

  معناداري

ميانگين دوره هاي مكاتبه اي در مقايسه با گروه پيگير 

تفاوت نشان نداده است پس شركت در خدمات مكاتبه اي 

بر بهبود نگرش فراگيران در زمينه شناخت حقوق 

  ثير نداشته استشهروندي آنان ، تا

توكي دو گروه 

  پيگير و كنترل

سطح = 005/0

  معناداري

شركت در خدمات مكاتبه اي بر بهبود نگرش فراگيران در 

  زمينه شناخت حقوق شهروندي آنان ، موثر است

  

تاثير سواد بر زندگي اجتماعي افراد آنانتاثير سواد بر زندگي اجتماعي افراد آنانتاثير س  معناداري

  

  3جدول شماره 
سطح = 001/0

  معناداري

شركت در دوره هاي پيگير سواد بر بهبود نگرش فراگيران 

در زمينه شناخت حقوق شهروندي آنان ، موثر است

سطح = 001/0

  معناداري
  

  اي و كنترل مكاتبه

سطح = 019/0

  معناداري

شركت در خدمات مكاتبه اي بر بهبود نگرش فراگيران در 

زمينه شناخت حقوق شهروندي آنان ، موثر بوده است

سطح = 49/0

  معناداري

ميانگين دوره هاي مكاتبه اي در مقايسه با گروه پيگير 

تفاوت نشان نداده است پس شركت در خدمات مكاتبه اي 

بر بهبود نگرش فراگيران در زمينه شناخت حقوق 

ثير نداشته استشهروندي آنان ، تا

سطح = 005/0

  معناداري

شركت در خدمات مكاتبه اي بر بهبود نگرش فراگيران در 

زمينه شناخت حقوق شهروندي آنان ، موثر است
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  4جدول شماره 

41/3 =t 001/0   = سطح

  معناداري

شركت در دوره هاي پيگير سواد بر بهبود نگرش 

سواد در فعاليتهاي غير ينه بكارگيري فراگيران در زم

  ، موثر استرسمي آنان

43/5 = f 005/0 = سطح

  معناداري

  

توكي دو گروه 

مكاتبه اي و 

  كنترل

سطح = 94/0

  معناداري

اي بر بهبود نگرش فراگيران در  شركت در خدمات مكاتبه

، رتها در فعاليتهاي غيررسمي آنانزمينه بكارگيري مها

  تاثير نداشته است

وكي دو گروه ت

مكاتبه اي و 

  پيگير

سطح = 410/0

  معناداري

اي بر بهبود نگرش فراگيران در  شركت در خدمات مكاتبه

، رتها در فعاليتهاي غيررسمي آنانزمينه بكارگيري مها

  تاثير نداشته است

توكي دو گروه 

  پيگير و كنترل

سطح = 003/0

  معناداري

گيران در اي بر بهبود نگرش فرا شركت در خدمات مكاتبه

، رتها در فعاليتهاي غيررسمي آنانزمينه بكارگيري مها

  موثر است

  

  5جدول شماره 

51/4 t 000/0  = سطح

  معناداري

 شركت در دوره هاي پيگير سواد بر بهبود نگرش

  ، موثر استفراگيران در زمينه عزت نفس آنان

31/10 = f 000/0 = سطح

  معناداري

  

توكي دو گروه 

  لمكاتبه اي و كنتر

سطح = 59/0

  معناداري

 فراگيران شركت در خدمات مكاتبه اي بر بهبود نگرش

  ، تاثير نداشته استدر زمينه عزت نفس آنان

توكي دو گروه 

  مكاتبه اي و پيگير

سطح = 42/0

  معناداري

 فراگيران شركت در خدمات مكاتبه اي بر بهبود نگرش

  ، تاثير نداشته استدر زمينه عزت نفس آنان

روه توكي دو گ

  پيگير و كنترل

سطح = 000/0

  معناداري

 فراگيران شركت در خدمات مكاتبه اي بر بهبود نگرش

  ، موثر استدر زمينه عزت نفس آنان

  

رتها در فعاليتهاي غيررسمي آنانزمينه بكارگيري مها  معناداري

  تاثير نداشته است

سطح = 003/0

  معناداري

اي بر بهبود نگرش فراشركت در خدمات مكاتبه

رتها در فعاليتهاي غيررسمي آنانزمينه بكارگيري مها

  موثر است

  

  5جدول شماره 

سطح = 000/0

  معناداري

شركت در دوره هاي پيگير سواد بر بهبود نگرش

فراگيران در زمينه عزت نفس آنان

سطح = 000/0

  معناداري

  

توكي دو گروه 

  ل

سطح = 59/0

  معناداري

شركت در خدمات مكاتبه اي بر بهبود نگرش

، تاثير نداشته استدر زمينه عزت نفس آنان

توكي دو گروه 

  مكاتبه اي و پيگير

سطح = 42/0

  معناداري

شركت در خدمات مكاتبه اي بر بهبود نگرش

، تاثير نداشته استدر زمينه عزت نفس آنان

شركت در خدمات مكاتبه اي بر بهبود نگرشسطح = 000/0روه 
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  گيري نتيجه

كنند از اعتماد  يادگيرندگاني كه در كالسهاي نهضت سوادآموزي شركت مي

نند پرهيز توا و نوشتن آنچه ميبه نفس كمي برخوردارند و همواره از خواندن 

اصله از كالسهاي تكميلي مشهود كنند كه اين خود به خوبي در نتايج ح مي

نان اعمال باشد ولي درباره كساني كه برنامه آموزش مهارتهاي زندگي بر آ مي

ملكرد ها توانسته است بر ع شود كه اين دوره شده به خوبي مشاهده مي

د ببخشد به شكلي كه آنها از و عزت نفس آنها را بهبوثير گذاشته أيادگيرندگان ت

توان به اين واقعيت  توانند بخوانند و بنويسند ابايي ندارند پس مي ارائه آنچه مي

دهد تا در دنياي  اشاره كرد كه وجود عزت نفس اين شهامت را به يادگيرنده مي

واقعي از سواد خود بهره الزم را بدست آورد و تنها آن را مختص خلوت خود 

  .داندن

سازي يادگيرندگان نسبت به حقوقي كه  مهارتهاي زندگي بر آگاهآموزش 

دارند تاكيد بسياري دارد و همواره سعي بر آن داشته فراگيران را با حقوقشان 

توان گفت كه موفق عمل كرده است و  بعنوان يك شهروند آشنا كند و البته مي

 اجتماع با حي ازبرساند كه هر فردي از هر سطتوانسته نوسوادان را به اين باور 

هر مقدار سواد حق دارد نظر شخصي خود را بگويد كم بودن سواد به معناي از 

باره اين مهارت بايد باشد البته در ي دادن نميأدست دادن حقوق شهروندي چون ر

ثير نبوده است بدين أت اشاره داشت كه افزايش عزت نفس در آن بيبه اين مهم 

رسد كه حق دارد در  خويش به اين باور ميمعني كه فرد با بهبود عزت نفس 

سرنوشت كشور و شهر خود نقشي داشته باشد و ديگران بايد به حقوق او به 

سايه تحصيالت رسد كه او در  احترام بگذارند و به اين باور ميعنوان يك شهروند 

گيري بهتري را انجام دهد و از مطالب آموخته در جاي  تواند تصميم خود مي

توان گفت كه شناخت حقوق شهروندي به  استفاده بكند در حقيقت ميمناسب خود 

گيري درست را داشته باشد و بر  باشد بلكه بايد فرد قدرت تصميم تنهايي كافي نمي

اشاره كرد كه وجود عزت نفس اين شهامت را به يادگيرنده مي

واقعي از سواد خود بهره الزم را بدست آورد و تنها آن را مختص خلوت خود 

سازي يادگيرندگان نسبت به حقوقي كه مهارتهاي زندگي بر آگاه

دارند تاكيد بسياري دارد و همواره سعي بر آن داشته فراگيران را با حقوقشان 

توان گفت كه موفق عمل كرده است و بعنوان يك شهروند آشنا كند و البته مي

برساند كه هر فردي از هر سطتوانسته نوسوادان را به اين باور 

هر مقدار سواد حق دارد نظر شخصي خود را بگويد كم بودن سواد به معناي از 

باره اين مهارت بايد باشد البته در ي دادن نميأدست دادن حقوق شهروندي چون ر

ثير نبوده است بدين أت اشاره داشت كه افزايش عزت نفس در آن بي

رسد كه حق دارد در معني كه فرد با بهبود عزت نفس خويش به اين باور ميمعني كه فرد با بهبود عزت نفس خويش به اين باور ميمعني كه فرد با بهبود عزت نفس 

سرنوشت كشور و شهر خود نقشي داشته باشد و ديگران بايد به حقوق او به 
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تواند در شرايط مختلف تصميمات مناسب اتخاذ كند و بايد  اين باور باشد كه مي

ما هيچ يك از مهارتهاي شود  تصميمات مناسب اتخاذ كند همانگونه كه مشاهده مي

توانيم جدا از يكديگر تصور كنيم و آنها الزم و ملزوم يكديگرند  الذكر را نمي فوق

تواند تحريك كننده هر يك از  آنچه مشخص است سواد بعنوان عاملي است كه مي

آنها باشد و به فرد اين قدرت را بدهد كه خود را بيشتر از پيش باور كند و 

دهد تا مهارتهاي خود را  گي نيز اين توانايي را به فرد ميآموزش مهارتهاي زند

بشناسد و به درستي از آنان كمك بگيرد شايان ذكر است كه بهبود مهارتها اين 

انگيزد كه بايد سواد خود را همواره بهبود بخشد و اين كه  انگيزه را در فرد بر مي

  . داردل بودن نياز به آموزش بيشترانسان براي مستقل بودن و كام

  

  

در ادامه نبايد از اين موضوع غافل بود كه فرد بزرگسال در محيطـي بـزرگ               

اند و اكنون پذيرش اين مطلـب كـه او           سوادي زده  شده كه همواره به او برچسب بي      

سوادي از سوي    سواد نيست از سوي جامعه و تغيير برخي از عادتهاي بي           ديگر بي 

را »  فعاليتهـاي غيررسـمي اجتمـاعي    «امل رسد از اين رو ما ع فرد مشكل به نظر مي   

ايـم زيـرا فعاليتهـاي اجتمـاعي غيررسـمي           بعنوان يك عامـل منفـي در نظـر گرفتـه          

افزايش انتظار 

 فرد از خودش

افزايش انگيزه 

 خودآموزي

 افزايش سواد

تصميم ( اي زندگي مهارته

، تأثير سواد ه جانبهگيري هم

، شناخت زندگي اجتماعيبر 

كاهش ، حقوق شهروندي

فعاليتهاي غير رسمي 

 ، عزت نفساجتماعي

  . داردانسان براي مستقل بودن و كامل بودن نياز به آموزش بيشترانسان براي مستقل بودن و كامل بودن نياز به آموزش بيشترانسان براي مستقل بودن و كام

در ادامه نبايد از اين موضوع غافل بود كه فرد بزرگسال در محيطـي بـزرگ               

اند و اكنون پذيرش اين مطلـب كـه او          شده كه همواره به او برچسب بي       سوادي زده  شده كه همواره به او برچسب بي       سوادي زده  شده كه همواره به او برچسب بي       اند و اكنون پذيرش اين مطلـب كـه او           سوادي زده    سوادي زده  

افزايش انتظار 

فرد از خودش

افزايش سواد

تصميم ( اي زندگي مهارته تصميم ( اي زندگي مهارته مهارته

، تأثير سواد گيري همه جانبهگيري همه جانبهگيري هم

، شناخت بر زندگي اجتماعيبر زندگي اجتماعيبر 

كاهش ، حقوق شهروندي

فعاليتهاي غير رسمي 

، عزت نفساجتماعي
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مجموعه فعاليتهايي است كه در مجموعـه خـانواده و روابـط شخـصي فـرد انجـام                

گيرند كه متأسفانه تأثيري منفي در روند افزايش مطالعه فرد دارند زيرا توانايي               مي

 گرفته اسـت و در او       سوادي فرد شكل   وابط اجتماعي در افراد در دوران بي      ايجاد ر 

آمده و به دليل اينكه نقش سواد در آن صـفر يـا معكـوس اسـت در     بشكل عادت در  

ثري در كاهش نوشتن و مطالعه دارند و باعث كاهش نوشـتن و            ؤنتيجه آنها نقش م   

  .شود مطالعه در افراد مي

  

  

 بيــان كــرد كــه عادتهــاي نادرســت دوران تــوان اينگونــه در حقيقــت مــي  

سوادي و عدم نياز به سواد در آن دوران و وجود اين انديشه كه سواد براي او                  بي

دهنـد كـه فـرد انتظـاراتش      ضرورتي ندارد همه اين عوامل دست به دسـت هـم مـي           

نسبت به خود كاهش يابد و نيازي براي باسواد شدن در خود احـساس نكنـد و در          

ل مطالعه نرود كه اين خود به عنوان يك عامل كليدي براي رشد منفي              نتيجه به دنبا  

شود زيرا مسئوليت آموزش به طـور كامـل        اي به شمار برده مي     در آموزش مكاتبه  

اي  اش انگيـزه   عادتهاي غلط گذشته  شود و فرد در نتيجه     بر عهده فراگير گذاشته مي    

دهـد پـس    از خود نـشان مـي  براي خواندن و نوشتن ندارد و در نتيجه روند نزولي         

هـاي پيگيـر انجـام       توان گفت حـضور دو هفتـه يكبـار در كالسـها كـه در دوره                مي

 كاهش سواد

كاهش انتظار فرد از 

 خودش

افزايش فعاليتهاي 

 غير رسمي

كاهش انگيزه 

 يادگيرنده

 بيــان كــرد كــه عادتهــاي نادرســت دوران تــوان اينگونــه در حقيقــت مــي

سوادي و عدم نياز به سواد در آن دوران و وجود اين انديشه كه سواد براي او                 

دهنـد كـه فـرد انتظـاراتش     ضرورتي ندارد همه اين عوامل دست به دسـت هـم مـي           

نسبت به خود كاهش يابد و نيازي براي باسواد شدن در خود احـساس نكنـد و در          

ل مطالعه نرود كه اين خود به عنوان يك عامل كليدي براي رشد منفي              

اي به شمار برده مي    شود زيرا مسئوليت آموزش به طـور كامـل       اي به شمار برده مي    شود زيرا مسئوليت آموزش به طـور كامـل       در آموزش مكاتبه  اي به شمار برده مي    در آموزش مكاتبه  اي به شمار برده مي    در آموزش مكاتبه  

كاهش سواد

كاهش انتظار فرد از 

خودش

افزايش فعاليتهاي 

غير رسمي
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 حـضور هـر روزه در   گيرد از يك سو بهانه فراگيران را كـه زمـان كـافي بـراي              مي

برد و از سوي ديگر معلم بعنـوان برانگيزاننـده            ندارند از بين مي    كالسهاي درس را  

  . كند گيري در فراگيران عمل ميانگيزه به مطالعه و ياد

توان گفت كه سواد ارتبـاط زيـادي بـا بهبـود             بر اساس نتايج حاصله مي      

ثير زيـادي  أمهارتهاي زندگي دارد و از طرف ديگر آموزش مهارتهاي زندگي نيز تـ    

شـود كـه      مهارتهاي يادگيرنـدگان داشـته اسـت، از ايـن رو پيـشنهاد مـي               در بهبود 

شتري بــراي  زنــدگي بــا كيفيــت بــاالتر و توجــه بيــهــاي آمــوزش مهارتهــاي دوره

  .نوسوادان انجام گيرد
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