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هاي آموزشیپژوهش در نظام106

آموزيسوادنهضتنوسوادزنانآموزشیاينیازهشناسایی
اجتماعیوفرهنگیابعاددر

1*عبداهللا معتمدي

نیاز سنجی مطالعه اي است که طی آن اطالعاتی براي برآورد نیازهاي یک گروه، جامعـه  
ه برنامـه ریـزي درسـی،    یا سازمان جمع آوري می شود و نیازسنجی آموزشی می تواند ب

شناسایی مشکالت افراد، اندازه گیري یادگیري فراگیران، پاسخگو کردن، بهبـود فعالیـت   
ها یا ارایه بازخورد به افراد و مداخله آموزشی کمک کند. درایـن تحقیـق، بـا اسـتفاده از     
برخی تکنیک هاي عمده نیازسنجی یعنی تکنیـک دلفـاي، مصـاحبه چهـره بـه چهـره و       

زي و انتخاب نمونه هایی از جامعه آموزشیاران، کارشناسان و نو سوادان تالش بارشی مغ
شد تا تنوع نیازهاي آموزشی نوسودان در ابعاد فرهنگی و اجتمـاعی مشـخص شـود. در    

نیاز اجتماعی از سوي گروه هـاي مختلفـی مطـرح شـد.     54نیاز فرهنگی و 46مجموع، 
و سـوادآموزان از نیازهـاي فرهنگـی و    تحلیل اولویـت بنـدي آموزشـیاران، کارشناسـان     

اجتماعی نشان داد که بین نظر این سه گروه تفاوت معنی داري وجود دارد.

کلید واژه: نیازسنجی آموزشی، آموزشیارن، نیاز فرهنگی، نیاز اجتماعی

طباییعالمه طبا استادیار دانشگاه -١
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107...نیازهاي آموزشی زنانشناسایی 
مسئله:بیان
و (اسـتفن اسـت به عنوان فاصلۀ بین آنچه هست و آنچه بایـد باشـد تعریـف شـده    1نیاز

اي است کـه طـی آن اطالعـاتی بـراي بـرآورد      مطالعه3و نیازسنجی،)2،2009تریراگانن
). 5،1998و اوکـانر 4شود(جاکوبسـن آوري مـی نیازهاي یک گروه، جامعه یا سازمان جمع

گـردد کـه از طریـق    به کمبودهـا و نقایصـی برمـی   6است: نیازآموزشیشدههمچنین گفته
). در ایـن تحقیـق، منظـور از    1379زاده، ن و تـرك زادگـا آموزش قابل رفع اسـت(عباس 

نیازهاي آموزشی فرهنگی نقائص و کمبودهایی است کـه زنـان درموضـوعات فرهنگـی     
همچون باورها، عادتها و آداب و رسوم با آن مواجه بوده و خود از آن شکایت داشته یـا  

هاآنیت فرهنگی نیز بدان توجه نداشته اما از مقایسه وضعهاآننقایص فرهنگی که خود 
با فرهنگهاي دیگـر قابـل درك اسـت. ایـن تعریـف مبتنـی بـر تعریـف نیـاز آموزشـی،           

در لغت به معنـاي  7بندیهاي موجود از انواع نیازها و تعریف فرهنگ است. فرهنگتقسیم
تعلیم و تربیت و آثار علمی و ادبی یـک قـوم یـا یـک ملـت      ،معرفت،دانش، ادب،علم

)، 1378(8است. تـري یانـدي  فرهنگ تعاریف متعددي ارائه شده. از )1374،عمید(است
فرهنگ براي جامعه همچون حافظـه بـراي   نویسدمیفرهنگ و رفتار اجتماعیدر کتاب

و یکی از جامع ترین تعاریف مربـوط بـه فرهنـگ را کـه بسـیار کوتـاه نیـز        استانسان
شناسـی  انسـان ه نـام  ش بدنقل می کند. هرسکویتز در کتاب خو9از هرسکویتزباشدمی

ي محـیط  سـاخته انسانفرهنگ، بخش : تعریف فرهنگ را چنین ارائه داده استفرهنگی
.است

زنـان   هـا آنمنظور از نیازهاي آموزشی اجتماعی، نقائص و کمبودهایی است که به علت 
ي خود در قبال جامعه نـاتوان هسـتند و   هامسئولیتکنند در انجام وظایف و احساس می

بینند و یا نقایصی که در این موارد دارند اما خـود  یا نقایص و مشکالتی در کار خود می
بـا  هـا آننبوده و تنها یک بینندة فهیم از مقایسه وضعیت اجتماعی هاآنبه راحتی متوجه 

شود.  میهاآنمتوجه نقایص هاگروهسایر 

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
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هاي آموزشیپژوهش در نظام108
گیـري  ریزي درسی، شناسایی مشکالت افراد، اندازهتواند به برنامهنیازسنجی آموزشی می

یادگیري فراگیران، پاسخگو کردن، بهبود فعالیتها یا ارائـه بـازخورد بـه افـراد و مداخلـۀ      
)1،2002آموزشی کمک کند(گرانت

تواند گام یزرگی شناسایی نیازهاي آموزشی زنان نوسواد در ابعاد فرهنگی و اجتماعی می
شود. در حالیکه تهیـه و  ت توسعه وضعیت اجتماعی و فرهنگی زنان محسوب میدر جه

ی آموزشـی را مطـرح   نیازسنجتدارك هرگونه محتواي آموزشی براي نوسوادان ضرورت 
می سازد، اما اطالعاتی که پیرامون نیازهاي آموزشی زنان در ابعـاد فرهنگـی و اجتمـاعی    

ي معمول سوادآموزي، مورد استفاده دسـتگاههاي  هابرنامهتواند فراتر از آید میمیبدست
دیگر نیز قرارگیرد.  

المللـی  دفتر یونیسف در خاورمیانه و آفریقاي شمالی، اعضاي پیوسته بـین 1992در سال 
اي در قالب رهنمودهایی براي بهبود وضـعیت  مؤسسه (خالقیت) را مأمور کرد تا مطالعه

هـاي  د. ایـن مطالعـه نتیجـه بررسـی داده    آموزش و پرورش دختران در منطقه تدوین کنن
آماري تحقیقات موجود در خاورمیانه و آفریقاي شمالی بـود. نخسـت، اسـناد و مـدارك     

اي اداره منطقـه هاي تخصصـی و بـه ویـژه    از طریق مجموعهمربوط به پپیشینه تحقیق که
ن جمع آوري شده بود، به منظور شناسایی وضعیت تحصـیلی دختـرا  » امان«یونیسف در 

کشور خاورمیانه و آفریقاي شمالی مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی با توجـه  21در 
به تعیین وضعیت آموزشی دختران در هر یک از کشورهاي منطقه انجام گرفـت. سـپس   
نیازهاي آموزشی بر اساس وضعیت آموزش و پرورش شناسـایی شـدند. راهبردهـا نیـز     

انجام به منظور تسهیل در ارتباط کشـورها و  براساس نیازهاي آموزشی تدوین شدند. سر
کارگیري راهبردهاي مشابه، کشورهایی که داراي نیازهاي مشـابه بودنـد، گـروه بنـدي     به

اقدام به تدوین و یا انتخاب راهبردها با در نظـر گـرفتن   شدند. براي هر گروه ستاد پروژه
).1375مشخصات خاصی کرد(مشتاقی،

را مطالعـه کـرد. وي مـدعی    آموزش زنان روستایی)، 1376(در تحقیق دیگري میرمعزي
در نظـر  هـا آنزنان روسـتایی بـراي شـرکت در کالسـهایی کـه جهـت آمـوزش        است:
شده است انگیزه دارند، بنابراین جا دارد  که به آنان توجـه بیشـتري مبـذول شـود.     گرفته

ند. درصد باالیی از غالب کارشناسان معتقدند که زنان روستایی اعتماد به نفس کافی ندار
را از هویـت خـود و   هاآن، و باید دانندمیزنان روستایی اهمیت نقش خود را در تولید ن

1- Grant, J.
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109...نیازهاي آموزشی زنانشناسایی 
نقشی که در تولید دارند آگاه ساخت. کارشناسان زن از تساوي حقوق اجتمـاعی، بنحـو   

بـه  شایسته برخوردار نیستند. در مورد تبعیض موجود در محیط کار نیز بیشترین درصـد 
کند.وافقین اختصاص دارد که وجود این مسئله را تأیید میگروه م

هرچند نیازسنجی آموزشی براي تمامی افرادي که قرار است تحت آموزش قرار بگیرنـد  
رسد اما وقتی مخاطب در شـرایط سـنی بـاالتري باشـد ایـن نیازسـنجی       الزم به نظر می

گذارنـد بـه   پشت سر مـی کند زیرا افراد وقتی دورة کودکی راضرورتی مضاعف پیدا می
معنا باشد و بااطالعـات مکتسـب   بیهاآنلحاظ روانشناختی نسبت به مفاهیمی که براي 

دهند.پیوند نداشته باشد بازخوردي منفی نشان میهاآن
سال دارند نشاندهندة افزایش نرخ باسوادي از 15بررسی جمعیت باسواد کشور که باالي 

7/21باشـد کـه افـزایش    مـی 1385درصـد در سـال   6/84به1370درصد درسال 9/62
درصـد بیشـتر از زنـان بـوده اسـت      4/8نسبت باسوادي مرداندهد. درصد را نشان می
ي سـواد بـی رغم زحمات زیادي که براي مبارزه با ). بنابراین علی1386(مرکز آمار ایران،

سـواد بینفر هامیلیونجامعه ما با هنوزمتأسفانهاست، طی سالهاي اخیر صورت پذیرفته
روبروست. 

طـور  بـه هـم آني بخش بزرگی از جامعه به ویژه زنـان و  سوادبیدر کنار مسئله اساسی 
ــترده ــر گس ــیت ــوادب ــاي    س ــه ه ــه دغدغ ــر از جمل ــال حاض ــتایی، در ح ــان روس ي زن

ي اسـت. هـر چنـد هنـوزهم بخشـی از      سوادبیسوادآموزي رجعت نوسوادان به نهضت
ي نـه تنهـا در   سـواد بیي مواجه هستند، اما نگرانی از رجعت به سوادبیجامعه با مشکل 
ان سـواد بیهاي سوادآموزي را براي تواند انگیزهاست که میکنندهنگرانحوزه نوسوادان 

هم تقلیل دهد.
ي و همچنـین  سـواد بـی مطالعه حاضر با یک نگرش سیسـتماتیک آموزشـی بـه معضـل     

نگرش سیستماتیک به آمـوزش، فرآینـدي بـراي    است.شدهي پرداختهسوادبیرجعت به 
ي آموزش است. در این نگرش طراحی آموزش هابرنامهپیشرفت مناسب، موثر و کارآمد 

باید بر اساس نیازهاي آموزشی صورت گیرد.
هـا برنامهمکانیزمی براي طراحی و توسعه اًیخی گفته شده است نیازسنجی ابتداز نظر تار
اگـر بـین   .اسـت هـا آنآموزند که مورد نیـاز  مطالبی را مینفراگیرا).2005، 1است(چن

تطابق وجود نداشته باشـد  دهندمینیازهاي واقعی زنان با آنچه که دیگران نیاز تشخیص 

1- Chen, HT..
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هاي آموزشیپژوهش در نظام110
را نیازهـا بایسـت مـی بنـابراین قبـل از هـر آموزشـی     .گیـرد آموزش مؤثر صورت نمـی 

عمـادزاده و  .)1،2005(دیویدسـن داد وسپس آموزشـی مناسـب را ارائـه نمـود    تشخیص
)، نیز با تاکید بر این نکته که قبل از هرگونه برنامه آموزشی نیازسـنجی  2005(2همکاران

ي علوم هادانشکدهین الگوي نیازسنجی آموزشی را براي اعضاء ترمناسبضرورت دارد، 
یگـر  نیازهـا باشـند و د  کنندهتعییناهداف و معیارها باید منبع کهاین،پزشکی بیان نیازها

دانند.ي آموزشی اجرا شود میهاگروهنیازسنجی باید در کل سازمان و در سطح کهآن
توان این سؤال را مطرح کرد که اساساً فراگیـران نهضـت سـوادآموزي    میدر حال حاضر

خاص این تحقیق برآنست تا مشـخص کنـد: تنـوع    طورنیازهاي آموزشی دارند؟ و بهچه
است؟ و آیـا بـین نظـر نوسـوادان،     گی و اجتماعی چگونهنیازهاي آموزشی در ابعاد فرهن

ي نیازهـاي  بنـد اولویـت آموزي دربارة کارشناسان درون و کارشناسان برون نهضت سواد
آموزشی فراگیران درابعاد فرهنگی و اجتماعی تفاوت وجود دارد؟

تحقیق:روش
اساس تکنیـک  تحقیق حاضر نوعی تحقیق اکتشافی بود که اطالعات مورد نیاز خود را بر

ی آموزشی جمع آوري نمود. تکنیک هـاي عمـده اي کـه در ایـن تحقیـق      نیازسنجهاي 
مغـزي.  احبه چهره بـه چهـره و بـارش   عبارت بودند از تکنیک دلفاي، مصبکارگرفته شد
، بـدون الـزام   هـا گـروه هاي افـراد و  ها و قضاوتبه منظور بررسی نگرشتکنیک دلفاي

آیـد.  ز پرسشنامه یا ابزارهاي دیگري استفاده بـه عمـل مـی   حضور افراد در محل معینی، ا
اي از مـوارد بـه   و نظرات افراد مجموعههادیدگاهبندي و ایجاد توافق میان سپس با جمع

هـا یـا   تواند مبانی تـدوین برنامـه  آید که میعنوان نتیجه و برحسب اولویت به دست می
).1377ارگاه،(فتحی واجگیري دیگر را تشکیل دهدهرگونه تصمیم

هاي چهره به چهره هنگامی مناسب است که مخاطبان تحصیالت کمی داشته یـا  مصاحبه
براي مصـاحبه  .اي وجود دارد و اطالعات کمی درباره آن در دست استمباحث پیچیده

کـرد.  هاي بـدون سـاخت اسـتفاده   یا مصاحبهدارساختتوان از مصاحبه میچهره بهچهره
ایــن بســتگی دارد بــه نــوع موضــوع و همچنــین زمــانی کــه بــراي مصــاحبه در اختیــار 

).  1988، 1کاسلینو مک3است(تیبزیندا

1- Davidson, EJ..
2-Emadzade, A. & et. al.
3- Tibezinda, J. P.
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111...نیازهاي آموزشی زنانشناسایی 
تواند مورد استفاده قرارگیـرد،  یکی دیگر از فنونی است که در نیازسنجی میبارش مغزي

رد کـه افرادشـرکت کننـده در نیازسـنجی در     واین مسئله به خصوص هنگامی مصداق دا
ي مشورتی سازمان یافته باشند. درحین برگزاري جلسه بارش مغزي چهـار  هاگروهقالب 

شـود،  تفکرباز ومحدودنشده تشـویق صورت نگیرد،شود: انتقادقانون اساسی باید رعایت
افراد مختلف با هم هاي ها (در رابطه با نیازها) تولید شود و عقاید و نظریهحداکثر نظریه

گــرددثبــت مــیهــاآنترکیــب شــود. دربــارش مغــزي عقایــد صــرف نظــر از کیفیــت 
).1377واجارگاه،(فتحی

، کـه بـه عنـوان    ) آموزشـیاران نهضـت سـوادآموزي   1جامعه آماري تحقیق حاضر شامل 
)کارشناسان خارج از نهضت سـوادآموزي  2ي مطالعه شدند،سوادآموزکارشناسان نهضت 

افراد مطلع محلی و همچنـین صـاحبنظرانی کـه مـدت نسـبتاً مناسـبی در منـاطق        شامل 
نوسوادان. نوسوادان شـامل دو گـروه بودنـد.    )3اند و مختلف مورد مطالعه حضور داشته

کردنـد و  گروه اول نوسوادانی بودند که در مراحل تکمیلی، پایانی و پـنجم تحصـیل مـی   
بودند.ايرسانهاي و آموزش دمات مکاتبهي پیگیر، خهاگروهگروه دوم نوسوادان در

نهضت سوادآموزي سازمان آموزش آموزشیار بود (161از جامعه اول که مجموعاً شامل 
نفر بطـور هدفمنـد   45اي به حجم )، نمونه1381،و پرورش استان چهارمحال و بختیاري

القاعده ت علیآموزشیاران نهضکهایناز این جامعه انتخاب شد. باتوجه به نوع تحقیق و 
باید صاحبنظر بوده تا بتوانند بـه درسـتی پیشـنهادهایی دربـاره نیازهـاي آموزشـی زنـان        

و فکـر خـوش نوسواد داشته باشند. از مسئوالن نهضت استان خواسته شد تا آموزشیاران 
آموزشیاران معرفی شده توسط مسئوالن نهضت صاحبنظر را در هر منطقه معرفی نمایند.

وت شده و درآن جلسه پس از توضیح درباره موضوع تحقیق انتظـارات  به یک جلسه دع
مطرح و پرسشنامه تحقیق به همراه راهنماي تکمیـل پرسشـنامه در اختیـار    هاآنمحقق از

شد.تحویل گرفتههاآنقرارگرفت و پس از تکمیل از هاآن
اب شـد.  اي هدفمنـدي انتخـ  از جامعه دوم یعنی کارشناسان خارج از نهضت نیـز نمونـه  

نفر بود این عده عمدتاً شامل معلمان، افـراد صـاحبنظر در شـوراها،    66حجم این نمونه 
افراد صاحبنظر در وزارت کشور،و دیگر افراد آگاه محلی بودند. براساس روش دلفاي از 
کارشناسان خارج و داخل نهضت خواسته شده بود که بر اساس تعریفی کـه از هـر نیـاز    

المکان ده نیاز فرهنگی و ده نیاز اجتماعی مربوط بـه نوسـوادن را نـام    اشده بود حتیارائه

1- Mc Caslin, N. L.
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هاي آموزشیپژوهش در نظام112
ببرند. در تشریح روش دلفاي کلی بودن نیازهایی که توسـط پاسـخ دهنـدگان مشـخص     

ایـن مشـکل را در   کـه ایـن شود یکی از عیوب این روش دانسته شـده اسـت. بـراي    می
شـد نیازهـایی   ن خواسته میآوري شده به حداقل برسانیم از پاسخ دهندگااطالعات جمع

کنند کلی نباشـد و تـا آنجـا کـه     را که در حوزه فرهنگی  و حوزة اجتماعی مشخص می
توانند پاسخهاي خود را ریز و مصداقی بیـان کننـد. بـراین اسـاس نیازهـاي مفصـلی       می

هاي مختلف بیان شد. تمامی نیازهایی کـه مطـرح شـده بـود     زهتوسط کارشناسان در حو
شد.  spssو براساس کد وارد برنامۀ کدگذاري شده 

، پایانی و پنجم جامعه دیگـر تحقیـق بودنـد. ایـن جامعـه      هاي تکمیلینوسوادان در پایه
نهضت سوادآموزي سازمان آموزش و پرورش استان چهارمحال (نفر بود1370مجموعاً 

نفـر از آن مـورد مطالعـه قرارگرفـت. ایـن      300اي با حجم )، که نمونه1381،و بختیاري
با انتخـاب آموزشـیاران ارتبـاط داشـت. بـه      هاآنتعداد از مناطق مختلف بوده و انتخاب 

آمـوزش داده شـد   معنا که به تمامی آموزشیارانی که از جامعه اول انتخاب شده بودنداین
خواسته شد تا هریک، زنان نوسوادي هاآنلذا از کنند وتا بتوانند از نوسوادان نیازسنجی

ي مختلـف  هـا زمینـه در هاآنرا که تحت آموزش دارند در چند جلسه توجیه کرده و از 
خواسـته  هـا آنی کنند. به آموزشیاران روش بارش مغزي آموزش داده شـد و از  نیازسنج

ی کنند.یازسنجنهاآنشد تا این روش را براي نوسوادان اجرا کرده و از 
)، مجموعـاً ايرسـانه اي و آموزش ي پیگیر، خدمات مکاتبههاگروه(گروه دوم نوسوادان

ي سازمان آمـوزش و پـرورش اسـتان چهارمحـال و     سوادآموزنهضت (نفر بودند1232
نفر از این گروه انتخـاب شـد. حجـم نمونـه بـا      222به حجم اينمونه). 1381،بختیاري

ران محاسبه شد.استفاده از فرمول کوک
ی آموزشـی: ایـن   نیازسـنج پرسشـنامه  -1گیري تحقیق عبارت بودنـد از:  ابزارهاي اندازه

پرسشنامه که در قالب سواالت باز پاسخ تنظیم شده بود، همراه با دستورالعملی بـود کـه   
در آن ضمن توضیح هدف تحقیق، از افراد نمونه خواسته شده بود تـا براسـاس تعریـف    

نیازهاي فرهنگی و اجتماعی و نحوة شناسایی آن در هـر فـرم بـه نیازهـایی     شده از ارائه
پرسشـنامه تعیـین اولویـت    -2باشند. شدن که از طریق آموزش قابل برطرفکننداشاره

پرسشنامه تعیـین اولویـت نیازهـاي آموزشـی اجتمـاعی.      -3نیازهاي آموزشی فرهنگی. 
آمـد فهرسـتی از   سنجی آموزشی به دسـت براساس اطالعاتی که به وسیله پرسشنامه نیاز

مجموعه پیشنهادهایی که به عنوان نیاز آموزشی فرهنگـی و اجتمـاعی ارائـه شـده بـود،      
هــاآنشــد. ایـن فهرســت مجـدداً در اختیــار افـراد نمونــه تحقیـق قرارگرفتــه و از     تهیـه 
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113...نیازهاي آموزشی زنانشناسایی 
بود تا اولویت نیازها را مشخص نمایند.شدهخواسته

هـا  بنـدي داده طالعات از ضریب همبستگی اسپیرمن، و براي ردهبه منظور تجزیه و تحلیل ا
ي هـا گـروه ها، تقسـیم مشـاهدات بـه    شد. منظوراز رده بندي دادهاستفاده1از تحلیل ممیزي

ي هـا گـروه اي که مشاهدات هر گروه به یکدیگر شبیه و مشاهدات متجانس است، به گونه
).1377(گلدسته و همکاران، باشندداشتهمختلف نسبت به یکدیگرکمترین شباهت را 

ویتنـی  –آزمون من .شداستفاده2ویتنی-از آزمون من هاتفاوتداري براي تعیین معنی
).1366(داعی، رودهاي مستقل بکار میبراي نمونهtمعموالً به جاي آزمون 

نتایج:
ت نیازهـاي آموزشـی   در این تحقیق دو سؤال اساسی مطرح بود. در اولین سؤال از اولوی

شده بـه ایـن سـؤال    بود. پاسخهاي ارائهنوسوادان درابعاد فرهنگی و اجتماعی سؤال شده
مواردي را کـه هریـک از   است. در این جداول تعدادشدهارائه2و 1در جداول شماره 

5اند، و همچنین درصد و رتبه هر مورد مشخص شد. فرضـاً عـدد  مطرح ساختههاگروه
اسـت  عداد بدین معنی است که آن نیاز پنج بار توسط آن گروه معین بیان شـده درستون ت

ستون درصد از نسبت تعداد موارد بیان شده به کـل جمعیـت آن گـروه بدسـت آمـده و      
شـد رتبـۀ   اند. هرچه نیازي بیشـتر مطـرح مـی   ها نیز براساس تعداد موارد تنظیم شدهرتبه

.  کردتري دریافت میمناسب

1-Discriminant  Analysis
2- Mann - Whitney
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هاي آموزشیپژوهش در نظام114
فرهنگی:نیازهاي

که توسـط  هاآنانواع نیازهاي فرهنگی همراه با تعداد، درصد و رتبۀ 1در جدول شماره 
آموزشیاران، کارشناسان محلـی و سـوادآموزان بیـان شـده اسـت ارائـه گردیـده اسـت.         

نیـاز فرهنگـی مطـرح شـده اسـت.      46شود مجموعاً همانطور که در جدول مالحظه می
هاي مربوط به نیازهاي فرهنگی،  به نیازهاي پایین رین رتبهبراساس نظر آموزشیاران باالت

بودن سطح فرهنگ، تبعیض بین دختر و پسر، محـدودیت افراطـی بـراي زنـان، آداب و     
هـا از  گردد. براساس نظر کارشناسـان محلـی بـاالترین رتبـه    رسوم غلط و خرافات برمی

ت، سوء اسـتفاده از نیـروي   نیازهاي فرهنگی عبارتند از: پایین بودن سطح فرهنگ، خرافا
کار زنان، آداب و رسوم غلط و محدودیت افراطی براي زنان و براساس نظـر نوسـوادان   

ها عبارتند از: پایین بودن سطح فرهنگ، سوءاسـتفاده از نیـروي کـار زنـان،     باالترین رتبه
آداب و رسوم غلط، محدودیت افراطی براي زنان و عدم توان تطبیـق فرهنـگ خـود بـا     

گ شهري.فرهن

:اجتماعینیازهاي
که توسـط  هاآنانواع نیازهاي اجتماعی همراه با تعداد، درصد و رتبۀ 2در جدول شماره 

آموزشیاران، کارشناسان محلـی و سـوادآموزان بیـان شـده اسـت ارائـه گردیـده اسـت.         
نیـاز اجتمـاعی مطـرح شـده اسـت.      54شود مجموعاً جدول مالحظه میهمانطور که در

هاي مربوط بـه نیازهـاي اجتمـاعی،  بـه نیازهـاي      ر آموزشیاران باالترین رتبهبراساس نظ
توجهی به مشکالت فرزنـدان، پـایین بـودن سـطح     ضعف پایگاه زن در خانواده، فقر، بی

ها از نیازهاي گردد. براساس نظر کارشناسان محلی باالترین رتبهتحصیالت و اعتیاد برمی
نحوة تربیت فرزندان، آداب همسـر داري، فقـر و   اجتماعی پایین بودن سطح تحصیالت،

ها بـه نیازهـاي   ضعف پایگاه زن در خانواده است و براساس نظر نوسوادان باالترین رتبه
پایین بودن سطح تحصیالت، نحوة برخورد با مشکالت خانوادگی، بیکاري، نحوة تربیت 

گردد. فرزندان و فقر برمی
ـ در سؤال دوم تحقیق آمده ین نظـر نوسـوادان، کارشناسـان درون و کارشناسـان      بود: آیا ب

ي نیازهـاي آموزشـی نوسـوادان درابعـاد     بنـد اولویـت آمـوزي دربـارة   برون نهضت سواد
فرهنگی و اجتماعی تفاوت وجود دارد؟

بندي نیازهاي آموزشی نوسوادان درابعاد فرهنگـی  همبستگی بین رتبه3در جدول شماره 
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115...نیازهاي آموزشی زنانشناسایی 
دار بین شده حاکی از همبستگی معنیچند اطالعات تحلیلاست. هرشدهو اجتماعی، ارائه

هاي سه گروه است با این وجود ضریب همبستگی حاکی از وجوه اشـتراك  بندياولویت
ها است.بنديبین رتبه

بنديرتبهبیناسپیرمنهمبستگیمیزان3شمارهجدول
گروهسهتوسطاجتماعیوفرهنگینیازهاي

سوادآموزانکارشناسانهاگروههازنیا

507/0*586/0*آموزشیارانفرهنگی
535/0*اساننکارش

742/0*686/0*آموزشیاراناجتماعی
705/0*-اساننکارش

* P <= 0/01

:فرهنگینیازهايممیزيتحلیل
اسـت.  شـده ارائـه 4ي مختلـف درجـدول  هـا گـروه توزیع مشاهدات نیازهاي فرهنگی در

دهد درصد کلی مشاهدات درست رده بنـدي  شده دراین جدول نشان میارائه اطالعات 
این نسبت کامالً قابل قبول است و همـانطور  درصد بوده که89/92شده براي این جدول 
ي مربـوط  هاگروهها حاکی از آن است که مشاهدات به درستی به که گفته شد این نسبت

است.برگردانده شده
آموزشـیاران،  درصد از مشاهدات مربوط به خـود گـروه  2/82(آموزشیاران)، اولدرگروه

شـود.  درصد به سـوادآموزان برگشـت داده مـی   7/6درصد به کارشناسان محلی و 1/11
ترین نظرات آموزشیاران درباره نیازهاي نسبتهاي بدست آمده حاکی از آن است که عمده

است.اختصاصی داشتهفرهنگی سوادآموزان جنبه
درصد از مشـاهدات بـه خـود گروه(گـروه     6/60نی کارشناسان محلی)، درگروه دوم (یع

گردد. درصد به سوادآموزان برمی8/31اول یعنی آموزشیاران و درصد به گروه6/7دوم) 
درصـد مـوارد نظـر کارشناسـان محلـی بـا نظـر        8/31هـا بـدان معناسـت کـه     این یافته

ــوادآموزان هماهنــگ بــوده   مشــاهدات گــروه  درصــد از9/97اســت و بــاالخره  س

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


هاي آموزشیپژوهش در نظام116
اول و /.درصـد از مشـاهدات بـه گـروه    2اختصاصی داشته و تنها سوم(سوادآموزان) جنبه

توان گفت: گردد. درمجموع میدرصد به گروه دوم برمی9/1
نظرکارشناسان محلی درباره نیازهـاي فرهنگـی بـه نسـبت زیـادي بـا نظـر سـوادآموزان         

ان به نیازهـایی درزمینـه فرهنگـی اشـاره     هماهنگی دارد و این بدان معناست که کارشناس
است. اما نظر آموزشیاران درباره نیازهاي فرهنگـی  اند که مدنظر سوادآموزان نیز بودهکرده

است.  اشتراکی با نظر سوادآموزان نداشتهچندان وجه
(اعـم از  انـد کـه مـورد توجـه کارشناسـان     سوادآموزان به نیازهاي فرهنگی توجه کـرده 

است.  نبوده)ا کارشناسان محلیآموزشیاران ی

مختلفيهاگروهدرفرهنگیآموزشینیازهايمشاهداتتوزیع4شمارهجدول

تعدادي واردشده درمدلهاگروه
مشاهدات نسبت داده شده به گروه خود 

ي دیگرهاگروهیا به 
گروه سومگروه دوماولگروه

اول گروه
4537(آموزشیاران)

2/82%
5

1/11%
3

7/6%
گروه دوم

665(کارشناسان محلی)
6/7%

40
6/60%

21
8/31%

گروه سوم
5221(سوادآموزان)

2/0%
10

9/1%
511

9/97%
%89/92بندي شدهدرصد کلی مشاهدات درست رده

:اجتماعینیازهايممیزيتحلیل
را ي مختلـف  هـا گـروه توزیع مشاهدات نیازهاي آموزشی اجتمـاعی در 5جدول شماره 

درصـد  31/94بندي شده دراین جـدول  دهد. درصد کلی مشاهدات درست ردهنشان می
این میزان کامالً قابل قبول است.است کهبوده

درصـد از مشـاهدات مربـوط    9/88دهـد کـه   اطالعات ارائه شـده درجـدول نشـان مـی    
گـردد و  درصد به گروه سوم(سوادآموزان) برمی1/11وهاآنآموزشیاران به گروه خود به

آموزشـیاران بـه گـروه دوم (کارشناسـان محلـی)،      هیچ نسـبتی از مشـاهدات مربـوط بـه    

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


117...نیازهاي آموزشی زنانشناسایی 
درصد از مشاهدات گروه دوم (کارشناسان محلی) به خودآن 7/72گردد. همچنین برنمی
5/97گردد و بـاالخره  درصد به گروه سوم برمی2/15اول و درصد به گروه1/12گروه، 

درصـد بـه   1/1اول و درصـد بـه گـروه   3/1، هاآنخوددرصد ازمشاهدات گروه سوم به
توان گفت:گردد دراینجا نیز همچون موارد قبل میگروه دوم برمی

برخی از نیازهاي آموزشی اجتماعی تصریح شده توسط کارشناسان (اعم از آموزشـیاران  
است.  و کارشناسان محلی) مورد توجه سوادآموزان نیز بوده

اختصاصـی  ی مطـرح شـده توسـط سـوادآموزان عمـدتاً جنبـه      نیازهاي آموزشی اجتمـاع 
اسـت و ایـن نتـایج حـاکی از آن اسـت کـه عمـده نیازهـاي اظهـار شـده توسـط            داشته

بـه نیازهـاي هنجـاري تـوجهی     هـا آناسـت و  سوادآموزان نیازهایی احساس شده بـوده 
اند.نداشته

مختلفيهاگروهدراجتماعیآموزشینیازهايمشاهداتتوزیع.5شمارهجدول

تعدادي واردشده درمدلهاگروه
مشاهدات نسبت داده شده به گروه خود یا به 

ي دیگرهاگروه
گروه سومگروه دوماولگروه

4540اول (آموزشیاران)گروه
9/88%

0
0%./

5
1/11%

گروه دوم(کارشناسان 
668محلی)

1/12%
48

7/72%
10

2/15%

5227گروه سوم(سوادآموزان)
3/1%

6
1/1%

509
5/97%

%31/94بندي شدهدرصد کلی مشاهدات درست رده
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حث:ب

فرهنگی:نیازهاي- 1
ي بنـد اولویـت ي مختلفی مطرح شـد. تحلیـل   هاگروهنیاز فرهنگی توسط 46درمجموع 

آموزشیاران، کارشناسان محلی و سوادآموزان از نیازهاي فرهنگی نشان داد که بـین نظـر   
ي هـا گـروه داري وجود دارد. این بدان معناست که هریـک از  این سه گروه تفاوت معنی

رغـم  است. علـی ي نسبتاً متفاوتی را از نیازهاي فرهنگی مطرح کردهبنداولویتالذکر فوق
توان پیدا کرد. درجدول فقهایی را نیز دراولویت برخی ازنیازها میاین تفاوت نظرکلی توا

اسـت و  ده اولویت اول نیازهاي فرهنگی براسـاس نظرسـوادآموزان ارائـه شـده    6شماره 
است.ي آموزشیاران و کارشناسان محلی نیز ازاین موارد ارائه شدهبنداولویتهمزمان 

ونظرسوادآموزانبراساسفرهنگینیازهاياولاولویتده6شمارهجدول
نیازهاایندیگرازدوگروهيبنداولویت

يبنداولویتنیازهاي فرهنگی
از نظرسوادآموزان

ي بنداولویت
آموزشیاران

ي بنداولویت
کارشناسان محلی

111پائین بودن سطح سواد
باورهاي غلط درخاکسپاري 

243اموات
3394سوءاستفاده از کارزنان
435محدودیت براي زنان

عدم توان تطبیق فرهنگ خود 
52716با فرهنگ شهري

652خرافات
7919تعصبات قومی

8615چشمیچشم و هم
9188ازدواج دختران درسن پائین

10212تبعیض دختر و پسر

ي مختلف نیز اطالعات مناسبی حاصل شـد  هاگروهاز تحلیل ممیزي نیازهاي فرهنگی در
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قبالً گفته شد تحلیل ممیـزي نشـان داد کـه درصـد کلـی مشـاهدات درسـت        کهآنآنچن
باشد. درصد بوده که این نسبت کامالً قابل قبول می89/92بندي شده درباره این نیاز رده

برگردانـده  ي مربـوط  هـا گـروه این نسبت حاکی ازآن است که مشاهدات به درسـتی بـه   
انـد. تحلیـل بیشـتر اطالعـات نشـان داد همپوشـی بـین نظـر کارشناسـان محلـی و           شده

اسـت. ایـن مطلـب بـدان     سوادآموزان بسیار بیشتر از نظر آموزشیاران و سوادآموزان بوده
اسـت مـواردي  معناست که بخشی از نیازهایی که توسط کارشناسان محلی مطـرح شـده  

اند. اما بخشـی کـه بـه طـور اختصاصـی بـه       وزان نیز بودهاند که مورد توجه سوادآمبوده
است نسبت بیشتري داشته است.هرگروه مربوط بوده

جنبه اختصاصـی داشـته اسـت و ایـن     )درصد ازمشاهدات گروه سوم(سوادآموزان9/79
است کامالً متمایز از نظـر دوگـروه دیگـر    بدان معناست که آنچه مدنظر سوادآموزان بوده

ها را باآنچه قـبالً دربـاره همپوشـی بـین نظـرات آموزشـیاران و       این یافتهاست. اگربوده
کارشناسان محلی با سوادآموزان درکنار هم قراردهیم، نتیجه کلی این است که بخشـی از  

اند اشاره داشتههاآننیازهاي فرهنگی وجود دارد که هرچند آموزشیاران و کارشناسان به 
است. این نیازهـا را همـانطور کـه قـبالً نیـز گفتـه شـد        هاما مورد توجه سوادآموزان نبود

توان نوعی نیاز هنجاري دانست.  می
براساس نتایج حاصل از تحلیل اطالعات، اشتراك نظر درباره اولویت نیازهـاي فرهنگـی   

است.ارائه شده7به شرح جدول شماره
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فرهنگینیازهاياولویتدربارهنظراشتراك7شمارهجدول

نیازهایی که تمام -1
بر اولویت هاگروه

اتفاق نظر دارند.هاآن

نیازهایی که مورد -2
توافق آموزشیاران و 

سوادآموزان و همچنین 
کارشناسان محلی و 

سوادآموزان است.

نیازهایی که مورد -3
توافق آموزشیاران و 

سوادآموزان است.

نیازهایی که مورد توافق -4
سوادآموزان کارشناسان محلی و 

است.

پسرانمدگرایی
 انتخاب همسر

براي دختران
 رد فرهنگ

گذشته
اهمیتی به بی

تفریح و ورزش
تهاجم فرهنگی
 عدم توجه به

فرهنگ محلی

ازکارسوءاستفاده
زنان

وزودباوري
اندیشیساده

عدم فرهنگ همکاري
 پذیرش افراطی نظر

شوراها
 فرهنگ نامناسب نسبت

شاغلهاي به خانم
تعصبات قومی
 انجام بدون مشورت

کارها
چشم و همچشمی
پذیرش شایعات
 نبود فرهنگ تشکر از

دیگران
 عدم فرهنگ آرایش زنان

براي همسران
 عدم فرهنگ استفاده از

لباس روشن
 آزاربدنی به خودهنگام

عزا
 دست دادن زنان با مردان

نامحرم
 پایین بودن اعتقاد مردها

نسبت به زنها
ردان روستاییرقص با م
تقلید

اجتماعی:نیازهاي
بـاالترین  8درجدول شمارهي مختلف پیشنهاد شد.هاگروهنیازاجتماعی توسط 54درمجموع 

اسـت و  اسـت ارائـه گردیـده   اولویتهاي نیازهاي اجتماعی که توسط سوادآموزان مطـرح شـده  
است.ارائه شدهي آموزشیاران و کارشناسان نیز از این نیازها بنداولویتعالوه برآن 
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121...نیازهاي آموزشی زنانشناسایی 
وسوادآموزاننظربراساساجتماعینیازهاياولاولویتده8شمارهجدول

دیگريهاگروهتوسطنیازهااینيبنداولویت

نیازهاي اجتماعی
اولویت 

براساس نظر 
سوادآموزان

اولویت 
براساس 

نظرآموزشیاران
اولویت براساس 

نظرکارشناسان محلی

ناتوانی پائین بودن سطح تحصیالت و 
141گیريدرتصمیم

2117نحوه برخورد با مشکالت خانوادگی
3718بیکاري دختران

4122نحوه تربیت فرزندان
524فقر

عدم آگاهی ازهمسرداري و مسائل 
6153زناشویی

7523اعتیاد
عدم اجازه به زنان براي 

81914حضوردرفعالیتهاي اجتماعی
91311اجتماعینحوه برخورد 

10617دعواي همسران

درتحلیل ممیزي از نیازهاي اجتماعی نیز درصد کلی مشاهدات درسـت رده بنـدي شـده    
ي مربوطـه  هـا گـروه درصد بوده که این به معناي برگرداندن صحیح مشاهدات به 31/94

درصد از مشـاهدات مربـوط بـه    9/88است. اطالعات بدست آمده نشان داد درحالی که 
بـه سـوادآموزان   هـا آندرصـد از مشـاهدات   1/11آموزشیاران جنبه اختصاصی داشته و 

2/15درصد از مشـاهدات جنبـه اختصاصـی داشـته و     7/72برگشته و از کارشناسان نیز 
درصـد  5/97امـا از گـروه سـوم یعنـی سـوادآموزان     گشـت،  درصد به سوادآموزان برمی

مشاهدات جنبه اختصاصی داشته و درصد ناچیزي به دوگروه دیگر برگشت داشت. ایـن  
ها دراینجا نیز بـدان معناسـت کـه آموزشـیاران و کارشناسـان محلـی بـه بخشـی از         یافته

ـ    نیازهاي اجتماعی اشاره داشته اسـت امـا   ودهاند که این نیازها مـدنظر سـوادآموزان نیـز ب
اسـت. بـه   اند جنبـه اختصاصـی داشـته   ترین مواردي را که مطرح کردهسوادآموزان عمده

عبارت دیگر برخی از نیازهاي اجتماعی هستند که از دیدگاه سوادآموزان پنهان بوده امـا  
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هاي آموزشیپژوهش در نظام122
اند.مورد توجه آموزشیاران و کارشناسان قرارگرفته
ك نظر درباره اولویت نیازهاي اجتمـاعی  براساس نتایج حاصل از تحلیل اطالعات، اشترا

است.ارائه شده9به شرح جدول شماره

اجتماعینیازهاياولویتدربارهنظراشتراك9شمارهجدول
نیازهایی که تمام -1

بر اولویت هاگروه
اتفاق نظر دارند.هاآن

نیازهایی که مورد - 2
توافق آموزشیاران و 

سوادآموزان و 
همچنین کارشناسان 
محلی و سوادآموزان 

است.

نیازهایی که مورد -3
توافق آموزشیاران و 

سوادآموزان است.

نیازهایی که مورد توافق -4
کارشناسان محلی و 
سوادآموزان است.

 عدم رعایت حقوق
همسران

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

متخصص
خودکشی
دربارههادیدگاه…

 عدم آگاهی از
همسرداري 

 بددانستن صحبت زنان
با مردان

 ناآگاهی نسبت به حقوق
خود

نحوه تربیت فرزندان
اعضاء خانواده توجهیبی

نسبت به یکدیگر
نداشتن امنیت کافی
مهارتهاي زندگی

دعواي همسران
هاي مالیخست
 پدر براي اجباري بودن شغل

پسر
عدم آگاهی به اعتیاد
بیکاري
 عدم توجه فرزندان به احترام

والدین
 عیب دانستن تحت پوشش

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

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


123...نیازهاي آموزشی زنانشناسایی 
منابع:

تري یا ندیس. هري. س، فرهنگ و رفتار اجتماعی، ترجمه نصـرت فتـی، (تهـران: نشـر     
.26صفحه .)1378رسانش، 
ی.(چاپ اول). انسـان شناسی و علوم ). روشهاي تحقیق و آمار در روان1366داعی، صفر(

تهران: اتشارات پیوند.
انتشـارات  :تهـران )چاپ یـازدهم (جامعه و تعلیم و تربیت .)1372شریعتمداري، علی (

28و 29امیرکبیر. ص 
. هـا آنسـازم ). نیازسـنجی آموزشـی در   1379، محمد و محمـد تـرك زاده(  زادگانعباس

شرکت سهامی انتشار.
(چاپ چهارم). تهران: انتشارات امیرکبیر.). فرهنگ فارسی1374عمید،حسن(

رسـاله  .درسـی ی در برنامـه  نیازسـنج ). طراحی الگـوي  1377فتحی و اجارگاه، کورش(
دکتري برنامه ریزي درسی تربیت مدرس.

راحلــه . مصــطفی خــدارحمی. محمــود ترابــی و گلدســته، اکبــر. ســعید آقــامیر کریمــی
شرکت آمار پـردازان. ناشـر مرکـز فرهنگـی     .spss). راهنماي کاربران 1377اصغري(

انتشاراتی حم.
در سـایت اینترنتـی   . ارائـه شـده   هـاي جمعیتـی ایـران   ). شـاخص 1386مرکز آمار ایران(

دبیرخانه شوراي عالی انقالب فرهنگی.
آموختن براي قرن بیست و یکم..)1375مشتاقی، مرتضی مترجم (

). 1381(آموزي سازمان آمـوزش و پـرورش اسـتان چهارمحـال و بختیـاري     نهضت سواد
ي.هاآناطالعات رای

Chen, HT 2005, Practical program evaluation: assessing and
improving planning, implementation, and effectiveness, Sage,
Thousand Oaks, California.

Davidson, EJ 2005, Evaluation methodology basics: the nuts and bolts
of sound evaluation, Sage, Thousand Oaks, California.

Emadzadeh, A., Behreini Toosi, M., Karimi, H., Yavari, M. and
Ebrahimzadeh, S. (2005) Administrators’  and faculty  members’
attitudes about educational need assessment at Mashad University
of Medical Sciences. Abstracts of congross. Association for
Medical Education in Europe(AMEE). Netherland.

Grant, Janet(2002). Learning needs assessment: assessing the need.

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


هاي آموزشیپژوهش در نظام124
Learning in practice. B.M.J. 324: (19 January).  pp. 156-159.

Jacobsen, M.J. & O’Connor, A.(1998). Population needs assessment:A
workbook for assessing patients’ and practitioners’decision making
needs.University of Ottawa.

Mc Caslin W.L. & Jovan P. Tibezindag (1998) Assessing target group
needs. In Burton E. Swansont; Robert P. Bentz Andrew J.
Sofranko(1998)Improving agricultural extension. A reference manual.

Stephen , Peter &  Triraganon, Ronnakorn(2009) Strengthening Voices
for Better Choices. A capacity needs assessment process. Regional
Community Forestry Training Centre for Asia and the Pacific
(RECOFTC).

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

