تاریخجه سواد آموزی در ایران
الف  :قبل از انقالب اسالمی

ب  :بعد از پیروزی انقالب اسالمی

الف  :در کشور ما نیز آموزش بزرگساالن به قدمت تاریخ آموزش و پرورش است از همان ابتدای سکونت
آریایی ها در ایران که به تشکیل حکومت و تربیت افراد مورد نیاز برای اداره این حکومت دست زده اند،
آموزش بزرگساالن نیز مطرح بوده است.
در ایران قبل از اسالم ،آموزش و پرورش سخت طبقاتی بود و فقط عده محدود و خاصی از درباریان و
اشراف زادگان از آن بهره مند بودند .می توان گفت که آموزش بزرگساالن در آن دوره بیشتر به تربیت جنگ
آوران و فرماندهان نظامی و تربیت رهبران مذهبی و دبیران درباری اختصاص داشت.
بعد از نفوذ اسالم و گسترش فرهنگ اسالمی در ایران ،محدودیت های طبقاتی برای آموزش و پرورش از
میان رفت و حتّی محدودیت های سنتی با توجه به «ز گهواره تا گور دانش بجوی» و واجب بودن آموختن
علم و دانش برای هر فرد مسلمان نیز از بین رفت .به طوری که در مراکز آموزشی که بیشتر مساجد یا
مدارس بودند شرط سنی برای استفاده از درس ها وجود نداشت .تمام این کوشش ها به صورت غیر
رسمی و اغلب پراکنده انجام می شد.
پس از آشنایی ایرانیان با فرهنگ اروپایی و نفوذ آن به ایران ،قبول مسئولیّت دولت برای آموزش همگانی
مردم مطرح شد و ایجاد مدارس دولتی مورد توجه قرار گرفت .در پی این تحوّل ،موضوع آموزش بی
سوادان بزرگسال نیز از سوی عدّه ای از عالقه مندان به گسترش فرهنگ و آموزش در میان مردم مطرح
گردید .به طوری که نخستین کالس اَکابر در سال  6821در دبستان رحمت شیراز با کوشش و همّت جمعی
از مشروطه خواهان تأسیس شد و مورد استقبال مردم واقع گردید.
برای آگاهی از چگونگی شکل گیری فعالیّت های سواد آموزی در طول قرن گذشته و قرن حاضر
تاریخچه اجمالی این فعالیّت ها به طور فهرست وار ذکر می شود.
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سال  6821تشکیل کالسهای اَکابر در شیراز به همّت مشروطه خواهان که این سرآغاز فعالیّت های

سوادآموزی است.
 -2سال  6822تصویب آموزش اجباری همگانی برای کودکان هفت سال به باال.
 -3سال  6161تصویب نظامنامه اَکابر مبنی بر تشکیل کالسهای اَکابر در مدارس دولتی و موظف نمودن
کارکنان بی سواد دولت و مؤسسات عمومی و پیشه وران جهت شرکت در این کالس ها.

 -4سال  6188آغاز فعالیّت کالس های اَکابر.
 -5سال  6182تأسیس اولین کالس آموزش بزرگساالن در ورامین.
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سال  6111تجدید نظر در برنامه تعلیمات اساسی و ایجاد بنگاه عمران وزارت کشور و تهیه و تنظیم

کتابهای «همه با سواد شویم».
 -7سال  6136ایجاد سپاه دانش.
 -8سال  6131اجرای طرح تجربی سواد آموزی تابعی در اصفهان و دزفول.
 -9سال  6111ارائه و اجرای طرح جهاد ملّی سواد آموزی.
 )1تعلیمات اَکابر :

نخستین اقدام رسمی برای آموزش بزرگساالن و مبارزه با بی سوادی در ایران از سال  6161آغاز گردید و
در محل دبستانهای روزانه کالسهایی تحت عنوان «تعلیمات اَکابر» به صورت شبانه تشکیل شد.
اهداف تعلیمات اَکابر :
 -1توسعه آموزش همگانی
 -2رفع بی سوادی در کشور
 -3تشکیل محالس پرورش افکار
طرح مبارزه با بی سوادی میان سالمندان با تدوین آئین نامه در تاریخ نوزدهم خرداد ماه سال یک هزار و
سیصد و پانزده آغاز شد .این آئین نامه که مشتمل بر  63ماده بود برای نیل به اهداف فوق تهیه گردید و
به تصویب هیئت وزیران رسید .در مواد دو و سه این آیین نامه آمده است:
اداره تعلیمات اکابر یکی از ادارات وزارت معارف و رئیس آن از طرف وزیر معارف انتخاب و در مقابل او
مسئولیت مستقیم خواهد داشت.اداره تعلیمات اکابر دارای یک نفر رئیس و یک نفر معاون و به عدّه الزم
اعضا و اجزا خواهد داشت؛ وظایف تفضیلی اداره مذکور مطابق نظام نامه ای که به تصویب وزارت معارف
خواهد رسید ،معین می شود.

بر اساس سایر مواد این آیین نامه پیش نویس اعتبار الزم و چگونگی تأمین هزینه ها ،منابع انسانی،
محتوای آموزشی سازمان اجرا و برنامهی عملیاتی انجام می پذیرفت که می تواند تدوین دستورالعمل
تعلیماتی اکابر از اهم اقدامات به شمار رود.
ـ در این دستورالعمل کلیهی روش ها و اصول مبارزه با بی سوادی مورد توجه قرار گرفت؛
این دستورالعمل موجب گردید تا در طی ماه های خرداد ،تیر ،مرداد و شهریور ادارۀ آموزش سالمندان به
تهیه مقدمات این مبارزه بزرگ پرداخته و اقدامات زیر را صورت دهد:
6ـ تهیه محتوای آموزشی شامل کتاب های درسی و...
8ـ بررسی و مطالعه و انتخاب روشهای متناسب آموزش سالمندان و تدوین کتابهای راهنمای آموزشی
1ـ تهیه و تدوین وسایل مورد نیاز
3ـ بسیج آموزگاران در امر مبارزه با طرح
1ـ آموزش و توجیه آموزگارانی که می بایست در این امر به خدمت گرفته شوند و سازماندهی آنان
1ـ توزیع کتاب های درسی و نوشت افزار در بین کالس های طرح
با اجرای این طرح در طی سالهای  6161تا  6161مجموعاً  621هزار نفر تحت پوشش قرار گرفتند که از
این تعداد  17درصد در گروه سنی  62تا  11ساله بودند.
از بین مشاغل گوناگون باربران «حماالن» بیش از سایر اقشار در کالس ها شرکت کردند .قرین به افراد
تحت پوشش ،کشاورز بودند.
با توجه به تفاوت های آموزشی سالمندان و خردساالن ،وزارت فرهنگ دو جلد کتاب برای این مقصود
تألیف نمود که در سراسر کالس های شبانه مورد استفاده قرار گرفت.
در ظرف این سه سال بالغ بر 811111جلد از این کتاب ها چاپ و توزیع شد .عالوه بر این کتاب ها که
به قیمت ارزان در دسترس سوادآموزان قرار داده می شد؛ رساله های کوچک و مصور دیگری« کتابچه» نیز
تهیه و در اختیار نوآموزان سالمند به صورت رایگان قرار می گرفت.

در ظرف این سه سال بیست شماره از این رساله ها انتشار یافته و چون از هر کدام  81111جلد چاپ
شده تیراژ رساله های منتشره به 311111بالغ می گردد.
گزارش این اقدامات در کتابچه ای در  11صفحه با  86تصویر ،هفت نمودار و  81جدول آماری به یکی
از زبان های اروپایی چاپ و منتشر شد که مورد توجه مؤسسات فرهنگی ملل قرار گرفته و از همه
جا بخصوص دفتر بین المللی آموزش و پرورش و از انجمن جهانی آموزش سالمندان تبریک گفتند و
خالصه آن را در نشریات خود به چند زبان منتشر ساختند.

در نظام نامه تعلیمات اکابر مواردی چون تکلیف وزارت معارف در تاسیس مدرسه اکابر در
تمام کشور و در محلهای مقتضی ،میزان تحصیالت در مدارس اکابر ،بودجه مدارس اکابر،
تعیین سن  62تا  31سال برای دانش آموزان و تعیین حداکثر  31نفر برای هر کالس ،زمان
تشکیل کالسها ،اجباری بودن تحصیل در این مدارس برای پاسبانان ،ماموران جزو شهرداری
و مستخدمان جزو ادارات دولتی و موسسات عمومی ،تشکیل انجمن تربیت اکابر و اعضا و
وظایف آن ،تکلیف وزارت معارف در تهیه کتب و رساالت مناسب و اعطای گواهی فارغ
التحصیلی به افراد واجد شرایط اشاره شده است.
معایب عمده تعلیمات اَکابر :

 -1افراد با زور و اجبار در کالسهای درس شرکت می کردند.
-2

تخصیص اعتبار بر مبنای تعداد کالس ها و افراد شرکت کننده بود بنابراین دادن آمارهای خالف واقع

معمول شد.
آموزش سالمندان
تعلیمات اساسی :

جنگ جهانی و شرایط اجتماعی و اقتصادی آن دوران ،فعالیت های سوادآموزی را برای مدتی متوقف کرد،
اما در سال  6188کالس های سوادآموزی بزرگسال با عنوان آموزش سالمندان ،کار خود را آغاز کرد ،این
کالس ها وابسته به وزارت آموزش و پرورش بود.

پس از جنگ جهانی دوّم ( )6181 – 6181یونسکو نتایجی را که از اجرای یک برنامه آزمایشی در
کشورهای هندوستان ،مصر ،مکزیک و فیلیپین به دست آورده بود منتشر کرد و سعی کرد آن را در سایر
کشورها تعمیم دهد .این نتایج شامل برداشت جدیدی از آموزش بزرگساالن می شد که تحت عنوان
«تعلیمات اساسی» ( )fundamental Educationمورد توجّه برخی از کشورها قرار گرفت .دولت ایران
نیز در سال  6118تصمیم گرفت این برنامه را در مناطق روستایی کشور اجرا کند بنابراین این برنامه به طور
تجربی در چند استان به اجرا درآمد و  681شهر و  111روستا در استان های مختلف تحت پوشش این
طرح قرار گرفتند و نزدیک به  11هزار نفر از این برنامه استفاده کردند.
این برنامه به دالیل زیر نتوانست انتظارات مسئوالن اجرایی را برآورده سازد :
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عدم ایجاد آمادگی کافی در مردم برای قبول تغییرات
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عدم تناسب محتوای برنامه ها با ویژگی های زندگی روستاهای انتخاب شده

 -3هزینه های سنگین این طرح
برنامه تعلیمات اساسی با توجه به دالیل مذکور بخصوص هزینه سنگینی که داشت سال  6111متوقف شد
و اداره آن به بنگاه عمران وزارت کشور سپرده شد.
در سال  6111نهضت جدیدی برای مبارزه با بی سوادی آغاز شد .کلیه معلمان آمادگی خود را برای شرکت
در این جهاد مقدس اعالم نمودند و در کالسهای شبانه افتخاراً تدریس کردند .عالوه بر وزارت فرهنگ که
مأمور مبارزه با بی سوادی بود سازمان های دیگر نیز در این راه همکاری می کردند.
 -1بنگاه عمران
 -2بنیاد خاور نزدیک
 -3ارتش
 -4وزارت خانه های کار و کشاورزی
در این میان بنیاد خاور نزدیک با استفاده از این فلسفه ،از سال  6182فعالیت های خود را در منطقه ورامین
آغاز کرد ،این بنیاد آموزش خود را بر پایه آگاهی های شغلی و اجتماعی پایه گذاری کرد و هدفش این بود

که از حدود خوا ندن و نوشتن فراتر رود و به رشد آگاهی مردم در زمینه بهداشت و تندرستی ،کشاورزی،
خانه داری ،تربیت کودک و صنایع دستی کمک کند.
اگر چه این اهداف به نتیجه نرسید و در عمل ،این برنامه نیز تنها به سوادآموزی برخی بی سوادن پرداخت،
اما دست کم برای نخستین بار آموزش بزرگساالن به مفهوم واقعی خود نزدیک شد ،هرچند اجرای این
برنامه هزینه سنگینی داشت و گسترش آن در همه مناطق امکان پذیر نبود.

آموزش بزرگساالن :

پس از ناکامی برنامه تعلیمات اساسی و توقف اجرای آن ،با استفاده از تجارب بنیاد خاور نزدیک و بنگاه
عمران تالش تازه و دامنه داری برای هماهنگی و گسترش فعالیّت های مربوط به آموزش بزرگساالن آغاز
شد و مقرّر شد که همه سازمانهایی که به نحوی با بزرگساالن بی سواد سر و کار دارند با وزارت فرهنگ
تشریک مساعی کنند و وزارت فرهنگ برای اولین بار یک برنامه پنج ساله برای آموزش بزرگساالن و مبارزه
با بی سوادی تنظیم کرد.
اقدامات مفید در این برنامه :
 -1تألیف کتاب «همه با سواد شویم»
 -2تدوین جزوات سودمندی در زمینه های کشاورزی و صنایع روستایی
با توجّه به تبلیغاتی که برای تشویق بی سوادان به منظور شرکت در کالسهای این برنامه انجام شده بود و
طبق آماری که ایران در سال  6131به کنگرۀ جهانی پیکار با بی سوادی ارائه کرد از سال  6113تا سال
 6131بیش از  1/1میلیون نفر از طریق این برنامه با سواد شده بودند.

سپاه دانش

با وجود تمامی تالش ها و وضع قوانین و مقرّرات مختلف در زمینه سوادآموزی بزرگساالن ،در سال 6136
هنوز درصد باالیی از افراد از نعمت خواندن و نوشتن محروم بودند .به این ترتیب «سپاه دانش» در دل
ارتش برای سوادآموزی کودکان و بزرگساالن تأسیس شد.
سپاه دانش نام یک نهاد آموزشدهنده در دوره سلطنت پهلوی دوم و نخست وزیری اسداهلل علم بود که در
سال  6136خورشیدی بنیاد شد و در سال  6138کار خود را آغاز کرد .این سپاه از دانشآموختگان دوره
کامل متوسطه تشکیل میشد بر پایه الیحهای مصوبه بهمن ماه  6136مجلس ایران تأسیس شد.
قانون استفاده از مشموالن لیسانسیه و باالتر در سپاه دانش  - -مصوب  1دی  1۴۳۱مجلس شورای ملی و ۶۲
آذر  1۴۳۱مجلس سنا .این قانون در تاریخ  1۱دی  1۴۳۱به توشیح شاه رسید.

ماده  - 6به وزارت جنگ و وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود در هر دوره تأمین احتیاجات برای
حداقل هر بیست نفر درجهدار سپاهیدانش یک تن از مشموالن دارای دانشنامه لیسانس و باالتر که بالمانع
و مازاد بر احتیاجات نیروهای مسلح شاهنشاهی و سپاه بهداشت و سپاه ترویج وآبادانی باشد برای افسری
سپاه دانش انتخاب و جهت راهنمایی و نظارت در کار سپاهیان دانش تربیت کنند.
تبصره  -لیسانسیههای رشتههای تعلیم و تربیت در تأمین احتیاجات سپاه دانش مقدم خواهند بود.
ماده - ۲هزینه مربوط به اجرای این قانون به شرح زیر تأمین میشود:
الف  -حقوق و مزایای ثابت کادر آموزش نظامی و هزینه غذا  -مسکن  -پوشاک  -نوشتافزار و حقوق
دوره آموزش سپاهیان مذکور در مدتاخذ تعلیمات در مراکز آموزش نظامی به عهده وزارت جنگ میباشد.
ب  -حقوق و مزایای مأموران آموزش فرهنگی در دوره تعلیماتی و همچنین حقوق و مزایای افسران سپاه
دانش در مدت خدمت در سپاه دانش و هر نوع هزینه مربوط به آنان در این مدت از طرف وزارت آموزش
و پرورش پرداخت خواهد شد.
ماده - ۳مفاد مواد  1و  1و  1قانون سپاه بهداشت مورخ هفتم اردیبهشت ماه  6131و همچنین آن قسمت
از قوانین مربوط به سپاه دانش که با اینقانون مغایرت نداشته باشد در مورد مشموالن لیسانسیه و باالتر که
به سپاه دانش اختصاص داده میشود الزمالرعایه است ولی مشموالن مزبور از لحاظانجام خدمات فرهنگی
تابع قوانین و مقررات آموزش و پرورش میباشند.

ماده - ۴آییننامه اجرایی این قانون از طرف وزارت جنگ و وزارت آموزش و پرورش تنظیم و پس از
تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذاردهمیشود.
ماده - ۵وزارت جنگ و وزارت آموزش و پرورش مأمور اجرای این قانون میباشند.
قانون باال مشتمل بر  1ماده و یک تبصره که در تاریخ  613117181به تصویب مجلس سنا رسیده بود در
جلسه روز پنجشنبه اول دی ماه یک هزار وسیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی
قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی  -مهندسعبداهللریاضی

دالیل متفاوتی برای وجود بی سوادی در جامعه وجود داشت که عبارتند از :
 -1وسعت کشور و پراکندگی جمعیّت
 -2کثرت روستاها و فقدان راههای ارتباطی
 -3فقر و کمبود درآمد روستائیان
 -4کوچ نشینی عشایر
 -5کمبود نیروی انسانی کار آزموده
-6

تمرکز فعالیّت ها و خدمات رفاهی و اجتماعی در شهرها

با این طرح مقرّر شده عدّه ای از جوانان دیپلمه که دوره سربازی خود را می گذراندند ،به با سواد کردن بی
سوادان روستاها بپردازند .برای تکمیل این طرح در سال  6131طرح مشابهی به نام «قانون خدمات اجتماعی
زنان» به تصویب رسید.
اهداف سپاه دانش :
-6

ریشه کن ساختن بی سوادی در جامعه

-8

افزایش سطح اطالعات و آگاهی مردم نسبت به اُمور کشور

-1

آگاه ساختن روستائیان به روشهای جدید کشاورزی

-3

تشویق روستائیان به عمران و آبادی

-1

تشویق روستائیان به استفاده از روشهای بهداشتی در زندگی

آموزگاران سپاه دانش یک دوره  3ماهه را در مرکزهای آموزشی ارتش میگذراندند و با درجه گروهبانی
برای خدمت در سپاه دانش به وزارت آموزش و پرورش گمارده میشدند .خدمت آنان در سپاه دانش،
خدمت زیر پرچم آنها به شمار میآمد .سپاهیان دانش توانستند تا سال  6111بیست و هشت دوره از
پسران و هجده دوره از دختران در این سپاه خدمت کنند که شمار آن ها به بیش از یک صد هزار تن رسید.
بسیاری از این دختران و پسران ایران پرست پس از پایان دوره سپاهیگری به استخدام وزارت آموزش و
پرورش درآمدند و کار پر افتخار آموزگاری را ادامه دادند .برخی دیگر در راهبری خانههای اصناف به
خدمت دولت درآمدند .هزینه مدرسههای سپاه دانش یک سوم مدرسههای هم ردیف خود بود .همه
خدمتهای فرهنگی و اجتماعی را سپاهیان به رایگان انجام میدادند.

کمیتة ملّی پیکار جهانی با بی سوادی :

در زمستان سال  6131کمیته ای به نام کمیتة ملّی پیکار جهانی با بی سوادی تشکیل شد که اکثـر شخصـیّت
های مملکتی در آن عضویت داشتند .ریاست این کمیته با اشرف پهلوی بود .نخستوزیر ،وزیـر آمـوزش و
پرورش ،وزیر اطالعات ،وزیر دارایی ،وزیر کشاورزی ،رئیس ستاد بزرگ ارتشداران ،مـدیر عامـل کمیتـهی
پیکار جهانی با بیسوادی و  1نفر به پیشنهاد ریاست کمیته.
این کمیته هدف خود را به شرح زیر اعالم نمود  :تعمیم آموزش و از بین بردن بی سوادی در ایران و

استفاده از کلیه نیروها و منابع مالی و انسانی کشور در راه تعمیم این هدف و نیز به ایفای وظیفهی ایران
در کار مبارزهی بینالمللی با بیسوادی بود.

وظایف و اختیارات کمیته ملّی پیکار جهانی با بی سوادی :

 -1تشکیل کمیته های محلّی پیکار با بی سوادی

 -2تشکیل کنفرانس ها و سمینارهای مربوط به پیکار با بی سوادی
 -3همکاری با سازمان های یونسکو و سایر مراکز آموزش جهان
-4

نظارت و بازرسی در حسن انجام کار

 -5جلب اعتماد و همکاری عموم مردم در امر پیکار با بی سوادی

کمیتهی ملی پیکار با بیسوادی ،شهرستان قزوین را برای اجرای یک طرح راهنما در مبارزه با
بیسوادی برگزید .بر اساس این طرح باید  631هزار نفر از ساکنان این منطقه ،که بیشتر آنها
روستایی بودند،خواندن و نوشتن یاد بگیرند .دلیلهای گزینش این شهرستان عبارت بود از :
مشکالتی که در اجرای طرح مبارزه با بیسوادی در مقیاس وسیع با آنها رو به رو میشویم،در مقیاس کوچکتر در قزوین وجود دارد ،از جمله  :فقط یک سوم جمعیت این حوزه به
زبان فارسی سخن میگویند؛ جمعیت آن بسیار پراکنده است و راههای ارتباطی بین دهکدهها
بسیار پراکنده است.
اجرای طرح توسعهی قزوین ،که هدفش فراهم کردن آب کافی است تا روشهای کشاورزیقدیم را تغییر دهد ،جنس غالت و بذر را مرغوب کند و به کار گیری کود شیمیایی را رواج
دهد ،بر نیاز به سوادآموزی افزوده است.
 شهر قزوین ،که مرکز شهرستان است ،به تهران نزدیک است و نظارت بر اجرای طرح راکارآمدتر میکند .
پس از اجرای چند طرح مشابه ،سوادآموزی فراگیر با بهرهگیری از سپاه دانش ادامه یافت ،اما
فقط  1میلیون را پوشش داد و از این تعداد نیز فقط یک میلیون کارنامه دریافت کردند .
با استفاده از تجارب حاصله طرح پیکار عمومی با بی سوادی از اوایل سال  6131در سراسر مملکت به اجرا
درآمد و برای جلب بی سوادان به کالسهای مبارزه با بی سوادی اقدامات زیر به عمل آمد.
-1

استفاده از رادیو و تلویزیون و روزنامه و پوستر برای تشریح مزایای باسوادی.

 -2تطبیق ساعات کار کالسها با ساعات فراغت سوادآموزان.
-3

استخدام پرستار برای نگهداری کودکانی که مادران آنها در کالس شرکت می کنند.

 -4ملزم کردن کارکنان بی سواد دولت به شرکت در کالسها.
اقدامات کمیته پیکار جهانی با بی سوادی :

 انتشار  61کتاب برای نوآموزان
 انتشار  3کتاب تحت عنوان «بخوانیم و بهتر زندگی کنیم» برای فارغ التحصیالن
 انتشار روزنامه ای تحت عنوان «روز نو» از شهریور 6131
 -3تدوین کتابهای خاص بزرگساالن در  1نوع
الف -برای مناطق روستایی
ب -برای مناطق شهری
ج -برای منطقه آذربایجان

وضعیت جمعیت بیسواد  1ساله و باالتر کشور در سال  ( 6111درصد از جمعیت)
كلكشور

شهر

روستا

مرد

36/6

81/1

11/3

زن

13/1

4444

28/1

جمع

18/8

13/1

17/1

علل عدم موفقیت کمیته ملّی پیکار جهانی بی سوادی :


برنامه ریزی نامطلوب



عدم انطباق طرح ها با نیازهای مناطق مختلف کشور و امکانات دستگاههای اجرایی



ضعف نظارت و کنترل دقیق



نبودن یک نظام ارزشیابی علمی

به دلیل عدم موفقیّت برنامه های سوادآموزی و تحقّق نیافین اهداف ،طرح های گوناگونی در این زمینه به
اجرا درآمد .از سال  6111فعالیّت های سوادآموزی عمالً به سازمانها و وزارت خانه های مختلف واگذار
شد.
طرحهاییكهدرایندورهتصویبوبهاجرادرآمدندعبارتبودنداز:
 -1طرح سوادآموزی کودکان واجب التعلیم
 -2طرح سوادآموزی بزرگساالن
 -3طرح سوادآموزی کارگران
 -4طرح سوادآموزی زنان
 -5طرح با سواد کردن افراد درنیروهای مسلح
 -6طرح تربیت مأموران چند پیشه
 -7طرح سوادآموزی حرفه ای
فعالیتهای سوادآموزی تابعی در ایران

پس از تالشهای چندین ساله سوادآموزی در سطح جهان و بررسی نتایج این تالشها ،سرانجام وزیران
آموزش و پرورش کشورهای جهان در گردهمایی تهران در سال  6133مفهوم سوادآموزی تابعی را به عنوان
برداشتی کامل و موثر از سواد پذیرفتند .در پی این توافق همگانی ،قرار شد طرح یاد شده به صورت
آزمایشی در  66کشور جهان از جمله ایران به اجرا در آید .گفتنی است منظور از سوادآموزی تابعی یا
حرفهای ،آموزش سواد و علوم با توجه به شغل افراد و یاد دادن مهارتهای مربوط به حرفه آنان همراه با
سوادآموزی است.
به این منظور دو قطب صنعتی و کشاورزی کشور یعنی اصفهان و دزفول برای اجرای آزمایشی طرح
انتخاب شدند و از سال  6131طرحهای سوادآموزی تابعی در این دو منطقه به اجرا درآمد .از نکات قابل
توجه در آمار سوادآموزان تابعی (حرفهای) سرعت بیشتر رشد تعداد سوادآموزان زن به سوادآموزان مرد

است ،به طوری که با گذشت زمان تعداد سوادآموزان زن بر سوادآموزان مرد پیشی گرفتهاست .همچنین در
سالهای  6111-18تعداد سوادآموزان کاهش یافتهاست .آمار نشان میدهد این طرح تا سال  6111فعال
بوده است و حتی به شهرهای دیگری مانند ساوه و یزد گسترش پیدا کردهاست.
اگر چه در سوادآموزی تابعی ایران تقریبأ تمام اصول پیش گفته به عنوان راهبردهای اصلی در نظر گرفته
شده بود ،لکن به دلیل تاکید زیاد بر محتوای حرفهای برنامهها مسئله آگاه سازی سوادآموزی بسیار ضعیف
جلوه کرد.
این طرح که یکی از پرخرج ترین طرح ها بود ،مرداد سال  6118دوره آزمایش طرح سوادآموی حرفه ای
به پایان رسید.
ای)ایرانطیسالهای۶۳۵۱-۶۳۴۱


آمارسوادآموزانتابعی(حرفه


سال تحصیلی  1111: 6131-31نفر



سال تحصیلی  1617: 6131-32نفر



سال تحصیلی  61311: 6132-37نفر



سال تحصیلی  13111: 6137-11نفر



سال تحصیلی  11111: 6111-16نفر



سال تحصیلی  61661: 6116-18نفر



سال تحصیلی  83171: 6118-11نفر



سال تحصیلی  11266: 6111-13نفر



سال تحصیلی  18116: 6113-11نفر



سال تحصیلی  11121: 6111-11نفر

بهطورکلی از آغاز پیدایش کمیتة ملی پیکار با بیسوادی در سال  6131تا پایان آخرین طرح مبارزه با
بیسوادی (طرح جهاد ملی سوادآموزی) موفقیتهای بدست آمده ناچیز بوده و مسئوالن کمیته پیکار با
بیسوادی برای گریز از واقعیتها به ساختن آمار غیر واقعی میپرداختند .صرفنظر از عدم انسجام سازمانی
و آشفتگی برنامه ریزی ،یکی از مهمترین موانع و مسائل کمیته ملی پیکار با بیسوادی ،تضاد سیاستها و
خط مشی آن سازمان با سیاستهای وزارت آموزش وپرورش بود.
درواقع ،آموزش وپرورش با تکیه بر ارزشها و اصول جاری خود ،توان پذیرش طرحهای غیر رسمی و گاه
ابداعی سوادآموزی را نداشت و همین امر سبب میشد تا فعالیتهای سوادآموزی مورد بی مهری آموزش و

پرورش قرار گیرد .یکی از نتایج این امر ،کاهش اعتبارات کمیته ملی پیکار در برنامه آموزش کودکان و
انتقال اعتبارات آن به آموزش و پرورش بود.
سوادآموزی از طریق تلویزیون :

سوادآموزی از طریق رادیو نیز موفقیتی بدست نیاورد .بررسی علل ناکامی این طرح نشان داد که سواد
آموزی مستقیم از رادیو و تلویزیون اثر چندانی ندارد و تنها حمایتهای غیر مستقیم و برنامههای تکمیلی از
تاثیر بیشتری برخوردار است .در هر حال ،سوادآموزی تابعی برتری خود را نسبت به سایر برنامههای
سوادآموزی گذشته ثابت کرد و برای تکامل آن طرح جهاد ملی مبارزه با بیسوادی در سال  6111شکل
گرفت.
جهاد ملّی سواد آموزی :

«جهاد ملّی سوادآموزی» آخرین سازمانی بود که قبل از انقالب اسالمی در ایران تأسیس شد و مسئولیت با
سواد کردن را بر عهده گرفت .این سازمان از سال  6113فعالیّت خود را آغاز و تا سال  6111به کار خود
ادامه داد .هدف این طرح ریشه کن ساختن بی سوادی تا سال  6111اعالم شد.
این سازمان همانند فعالیّت ها و برنامه های دیگر کشور تحت الشعاع رویدادهای انقالب اسالمی ایران قرار
گرفت و به کلّی تعطیل شد.
نتیجه گیری :

بعد از سالها فعالیّت غیر رسمی و نزدیک به پنجاه سال فعالیّت رسمی در مورد مبارزه با بی سوادی موفقیّت
چندانی به دست نیامد.
عواملشکستبرنامههایمبارزهبابیسوادی:
الف) عوامل برون سیستمی
-1

وسعت کشور و پراکندگی جمعیّت.

-2

کثرت روستاهای کم جمعیّت.

-3

فقر و کمبود درآمد روستائیان.

ب) عوامل درون سیستمی
-1نداشتن اهداف منطبق با ویژگیهای اعتقادی و فرهنگی
جامعه
-2وجود فساد و تشریفات بی مورد اداری
-3عدم توجّه به گسترش تعلیمات ابتدایی

-4

کوچ نشینی عشایر.

-4عدم توجّه به با سواد شدن زنان و دختران

-5

کمبود نیروی انسانی کارآزموده.

 -5بی اعتنایی به مشارکت مردم

-6

تفاوت فاحش زندگی در شهر و روستا.

-6نبود یک نظام هماهنگ نظارت ،کنترل و ارزشیابی

 -7وجود روحیه قضا و قدری و اعتقاد به خرافات.

 -7عدم استفاده از طراحان آموزش ملّی

 -8تمرکز فعالیّت ها و خدمات رفاهی و درمانی در شهرها.
 -9وجود جو اختناق و استبداد که باعث واکنش منفی مردم شد.
تحلیل کیفی سوادآموزی در ایران ،پیش از انقالب اسالمی

میزان باسوادی جمعیت  1سال و بیشتر کشور در سالهای  6111 ،6131و 6111به ترتیب  61 ،82و 3611
درصد بودهاست .نرخ سواد مناطق روستایی در این سالها نیز به ترتیب  61 ،61و  81درصد بودهاست .با
فرض صحت این ارقام ،باز هم بررسی تطبیقی شاخصهای یاد شده روند نامطلوب سوادآموزی را نشان
میدهد .باید اذعان کرد که بهبود و دگرگونی وضع دشوار زندگی تودههای بیسواد تنها با سوادآموزی
محض و بدون نشان دادن فواید و کاربردهای سواد و علوم مختلف در زندکی امکان پذیر نخواهد بود.
ضروری است که بیسوادان بیش از هر چیز به آن دسته از اهداف و نیازهایی بیندیشند که با بهبود وضع
زندگی آنان قرین خواهد بود.این امر سبب ایجاد یا تقویت انگیزه آنان برای مشارکت فعال در امور خواهد
شد.در جریان همین مشارکت هاست که افراد بیسواد به اهمیت سوادآموزی بیشتر پی خواهند برد و در
ضمن کسب شناخت و آگاهی از موانع رشد و پیشرفت شان ،فعاالنه در آموزش و تربیت شرکت خواهند
کرد.
برخی از فعالیتهای سواد آموزی در پیش از انقالب موفق بودهاند که تدوین کتابهای درسی برای مردان
و زنان روستایی و جمعیتهای شهری از این جملهاست .در این کتابها سعی شدهاست تا مواد آموزشی از
یک سو با واقعیتها و نیازهای فردی و اجتماعی هر گروه مرتبط باشد و از سوی دیگر ضمن تقویت
فرایند آگاه سازی ،به افزایش کارآیی و پرورش قوه تحلیل و تصمیم گیری سوادآموز کمک نماید .تالش
برای آموزش کودکان الزم التعلیم از دیگر نکات مثبت برنامه سوادآموزی بود .از سوی دیگر بازگشت به
بیسوادی نوسوادان ،نیاز به دورههای تکمیلی را آشکار میساخت.

سواد آموزی پس از انقالب اسالمی
بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،کلیه فعالیت های جاری کشور تحت تاثیر فعالیت های سیاسی قرار گرفت .در چنین
فضایی طبیعی است که کسی به فکر برنامه های عمرانی و فرهنگی نباشد .اما بعد زدودن عوامل رژیم گذشته و روی
کار آمدن جمهوری اسالمی و تسلط انقالبیون بر اوضاع و فرونشستن تب سیاسی در کشور ،بنیانگذار کبیر انقالب
اسالمی حضرت امام خمینی «رحمۀ اهلل علیه» با درک عمیق از مشکالتیکه در اثر بی سوادی مردم در جامعه اسالمی
بروز و ظهور مییابد ،طی فرمانی موضوع بسیج سوادآموزی را صادرفرمودند.
در هفتم دی ماه سال  6112س ازمان نهضت سوادآموزی با هدف با سواد کردن خیل عظیم بیسوادان کشور تشکیل
شد .رهبر کبیر انقالب اسالمی طی پیامی به ملت شریف ایران  ،اقشار مردم را به مبارزه ی فراگیر با نقیصه بی
سوادی فرا خواندند و از مسئوالن خواست تا آموزش و پرورش با تمام امکانات بپا خیزد و ریشه بی سوادی را از
بن برکنند .بر همین اساس سازمان نهضت سوادآموزی به عنوان یک نهاد انقالبی تأسیس شد.

بسماهلل الرحمن الرحيم
ن والقلم و مايسطرون (قرآن كريم)
ملت شريف اريان! شما مي دانيد هك رد رژيم گذشته آنچه هك رب ملت مبارز اريان ساهي افكنده بود ،عالوه رب ديكتاتوري و ظلم ،تبليغات بي محتوي و چيه را همه چيز جلوه دادن بود ،ملتي هك رد همه ابعاد از حوايج اوليه محروم بود وانمود
مي شد هك رد اوج رتقي است .از جمله حوايج اوليه رباي ره ملت هك رد رديف بهداشت و مسكن ،بلكه مهمتر از آنها است ،آموزش رباي هم گان است .مع االسف كشور ما وارث ملتي است هك از اين نعمت زبرگ رد رژيم
سابق محروم و اكثر افراد كشور ما از نوشتن و خواندن ربخودار دنتسين ،هچ رسد هب آموزش عالي .ماهي بسي خجلت است هك رد كشوري هك مهد علم و ادب بوده و رد ساهي اسالم زندگي مي كند هك طلب علم را فريضه دانسته است ،از
مس
نوشتن و خواندن محروم باشد .ما بايد رد ربانهم رداز مدت ،فرهنگ وابسته كشورمان را هب فرهنگ تقل و خودكفا تبديل كنيم و اكنون بدون از دست دادن وقت و بدون تشريفات خسته كننده رباي مبارزه با بيسوادي بطور
ضربتي و بسيج عمومي قيام كنيم ات انشاء اهلل رد آينده زنديك ،ره كس نوشتن و خواندن ابتدا يي را آموخته باشد .رباي اين امر الزم است تمام بيسوادان رباي يادگيري و تمام خوارهان و رباردان با سواد رباي ياد دادن بپاخيزيد و
وزارت آموزش و رپورش با تمام ام كاانت بپا خيزد و از قرطاس بازي و تشريفات اداري بپرهيزد و رباردان و خوارهان اممايي رباي رعع اين نيصهه رددآور بسيج وويد و ريهه اين نص را از نن ربكنيد .ععليم و ععلم بباديي
است هك خدا وند تبارك و ععالي ما را رب آن دعوت فرموده است .ائمه جماعات شهرستانها و روستااه مردم را دعوت نمايند و رد مساجد و ت كايا ،با سوادان نوشتن و خواندن را هب خوارهان و رباردان خود ياد دهند و منتظر اقدا مات دولت
نباشند و رد منازل شخصي ،اعضاي با سواد خانواده اعضاي بيسواد را ععليم كنند و بيسوادان از اين امر سرپيچي نكنند .من از ملت زعزي اميد دارم هك با همت واالي خود ،بدون فوت وقت ،اريان را هب صورت مدرهس اي
ردآورند و رد ره شب و روز رد اواقت بي كاري ،يكي دو ساعت را صرف اين عمل شريف نمايند .بپا خيزيد هك خدا وند متعال با شمااست .از خدا وند ععالي سعادت و سالمت و رافه ملت شريف را خواستارم .
والسالم عليكم و رحمتاهلل و ربكاهت
لخ
روحا هلل موسوي ا ميني

حضرت امام خمینی «رحمۀ اهلل علیه» در پیام هفتم دی ماه و دستور تشکیل نهضت سواد آموزی به دو نکته
اساسی تاکید فرمودند:
اول  :بسیج عمومی برای مبارزه با بی سوادی
دوم  :تبدیل فرهنگ وابسته به فرهنگ مستقل
پس از صدور فرمان تاریخی حضرت امام «رحمۀ اهلل علیه» هسته مرکزی نهضت سواد آموزی با حضور
نمایندگان آموزش و پرورش  ،جهادسازندگی  ،نماینده روحانیت  ،جهاد دانشگاهی شکل گرفت و به
صورت شورایی اداره می شد .و این نهاد عهده دار تشکیل کالس های سواد آموزی شد.
در نخستین اقدام ،با بررسی کتاب های موجود و با حذف آثار طاغوت  ،محتوایی متناسب با ارزشهای
انقالب اسالمی تهیه و ارایه شد .نخستین کالسهای سوادآموزی از اوایل سال 6117زیر نظر شورای نهضت
سوادآموزی تشکیل گردید .در سال  6111با استفاده تجربیات گذشته ،ساختار دوره مقدماتی تدوین و بر
اساس آن تشکیل کالسهای مقدماتی به استانها و شهرستانها ابالغ گردید.
در این سال کتاب فارسی با عنوان خواندن نوشتن توسط یک گروه هفت نفره با ترکیبی از دفتر مرکزی
نهضت سوادآموزی و اعضای معرفی شده از استان تهران شکل گرفت؛ برخی از استانها در تهیه محتوای
آموزشی پیشگام بودند که می توان از تالیف کتاب فارسی استان خراسان نام برد ،با ادغام و ترکیب این دو
کتاب یک کتاب ملی تهیه و برای تدریس در کالسهای سواد آموزی ابالغ شد به دنبال چاپ و ارائه کتاب
خواندن و نوشتن ( فارسی ) روش تدریس یا راهنمای تدریس این کتاب نیز توسط همین گروه تهیه و ارائه
شد و به این ترتیب اولین کتاب برای آموزش بزرگساالن و سواد آموزی پس از انقالب در سال  6111به
زیور طبع و نشر آراسته شد .
در طول سالهای  16-12پس از تشکیل سازمان نهضت سواد آموزی ،این سازمان ساختار تشکیالتی
مختلفی را تجربه نمود که تمامی این ساختارها بر مبنای توزیع وظایف و مسئولیتها طراحی شده بود .
بعد از بررسی عملکرد چند ساله از عملکرد نهضت سواد آموزی ،حضرت امام «رحمۀ اهلل علیه» به منظور
تقویت برنامههای سوادآموزی حجۀاالسالم و المسلمین محسن قرائتی را بهعنوان نماینده خویش در این
سازمان منصوب نمودند .

ابالغ نمایندگی به جناب آقای قرائتی از سوی حضرت امام «رحمۀ اهلل علیه» :

بسم اهلل الرحمن الرحيم
جناب حجةاالسالم آاقي حاج شيخ محسن قرائتي دامت اافضاهت
نظر هب اهميت امر سوادآموزي و گسترش فرهنگ و معارف اسالمي و با توهج هب تجربيايي هك رد اين باب داريد ،جنابعالي را هب سمت نماينده خود رد سازمان نهضت سوادآموزي ععيين مينمايم .اميد است با هماهنگي
ره هچ رتشيب با مسؤوالن محترم اين سازمان و وزارت آموزش و رپورش مسؤوليت سنگين خويش را بهتر انجام دهيد .بديهي است هك كمك و مساعدت دستاندركاران امر نهضت و وزارت آموزش و
رپورش و استفاده از تمامي ام كاانت موجود پيروزي شما را رب عفريت بيسوادي هك يكي از ميراث اهي ووم نظام طاغويي است سرعيرت مينمايد .از خدا ي ععالي موعقيت شما را رد اين راه مسئلت دارم.
والسالم عليكم و رحمة اهلل و ربكاهت
لخ
روح اهلل الموسوي ا ميني
در سال  6118با تدوین راهنمای برنامه درسی کتاب ریاضی دوره مقدماتی تدوین گردید که سوادآموزان
عالوه بر خواندن و نوشتن فارسی با مهارت های حساب کردن نیز آشنا شوند .این برنامه درسی در واقع بر
گرفته از برنامه درسی دوره ابتدایی بود و مسائل و مفاهیم دوره ابتدایی ارایه می شد.
در همین سال ،کار گروه مذکور با همکاری و مشارکت مؤلفان دوره ابتدایی آموزش و پرورش و اساتید
دانشگاه اقدام به تهیه و تالیف دو کتاب فارسی و ریاضی دوره تکمیلی نمود .با انتشار این کتب مجموع
کتب دوره های مقدماتی و تکمیلی  3عنوان کتاب درسی و  3عنوان کتاب راهنمای تدریس به شرح زیر
بود:
در اواخر سال  18با الهام از رهنمودهای رهبر کبیر انقالب اسالمی مبنی بر جهت دار بودن برنامه های
سوادآموزی دو عنوان کتاب آموزش روخوانی قرآن و فرهنگ و معارف اسالمی به مجموعه کتاب های
دوره تکمیلی اضافه گردید به این ترتیب کتابهای دوره تکمیلی از دو کتاب به  3کتاب افزایش یافت.
در سال  6111با هدف تقویت و توسعه برنامههای مبارزه با بی سوادی در کشور اساسنامه سازمان
در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید که در آن وظیفه اصلی نهضت الف)آموزشبزرگساالندرحد
خواندنونوشتن،وآموختنحسابب)تربيتوباالبردنسطحفرهنگونشرفرهنگاسالمیمناسبباسوادآموزان

درمحدودهضوابطنهضتسوادآموزی با استفاده از ابزارهای هنری و تشویق و ترغیب بیسوادان و کم سوادان
در یادگیری بیشتر جمعیت بیسواد کشور تعیین شد..
همچنین در این سال با طرح موضوع در شورای عالی آموزش و پرورش بحث ارزش برابری مدارک
تحصیلی در مقایسه با نظام رسمی در آموزش و پرورش مطرح شد و لزوم تدوین دوره ای با عنوان
دوره پایانی که مخاطبین عالقمند به ادامه تحصیل را بتواند به نظام رسمی کشور متصل نماید ضرورت پیدا
کرد .
در بررسي عملكرد سازمان نهضت سواد آموزي از ابتداي تاسيس آن تا سال  3131موارد زير قابل
تامل است:
6در فاصله زمانی صدور فرمان بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران  1دیماه  6112تا انتخاب نماینده خود درسازمان ،حرکت سوادآموزی و مبارزه با بیسوادی ،توسط دستگاه های ذیربط (آموزش و پرورش  ،جهاد
سازندگی ،روحانیت ،جهاد دانشگاهی و نهضت سوادآموزی) و بصورت شورایی اداره می شد و با توجه به
فضای انقالبی جامعه ،با همکاری تمامی نهادهای مردمی (از قبیل مساجد ،کمیته های انقالب ،بسیج
مستضعفین ،کانونهای فرهنگی ،انجمن های اسالمی ،نیروهای مسلح ،کارخانجات ،کارگاه ها ،اصناف و ...
بصورت خودجوش و گسترده ،اقدام به آموزش باسوادان با همکاری آموزش و پرورش ،برای یاد دادن و
تشکیل کالس های سوادآموزی در تمامی فضاهایی که امکان تشکیل کالس در آنها وجود داشت ،کردند.

 - 8اوج گرفتن حرکت فزاینده سوادآموزی و مبارزه با بیسوادی در کشور ،بعد از صدور فرمان امام «رحمۀ

اهلل علیه» مرهون زحمات بی شائبه مسئولین اولیه نظام بویژه اعضای شورای انقالب است که از این میان می
توان شهیدان مطهری ،بهشتی ،باهنر ،رجایی و نمایندگان ولی فقیه در اکثریت استان های کشور از قبیل
شهیدان صدوقی (یزد) ،مدنی (تبریز) ،اشرفی اصفهانی (کرمانشاه) ،دستغیب (شیراز ) و  ...را نام برد .بویژه
باید از شهیدان رجایی و باهنر به عنوان نخستین بانیان تشکل نهضت سوادآموزی ،که هم جان خویش را بر
سر راه تعلیم و تربیت جامعه در طبق اخالص به خدای خویش تسلیم کردند ،یاد کرد.
 1ـ عالوه بر موارد فوق نباید از خدمات صادقانه دست اندرکاران اجرایی امر سوادآموزی و مبارزه با بی
سوادی ،که از اولین روز صدور فرمان امام (ره) و در راه ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه قدم برداشتندو
حتی جان خویش را بر سر اینکار گذاشتند ،غافل شویم ،آنانی که در بدترین شرایط از لحاظ امنیتی و عدم
وجود امکانات و ابزار مورد نیاز این رسالت بزرگ ،با کمترین چشم داشتی ،به اقصی نقاط صعب العبور و
روستاهای کشور مهاجرت کردند ،تا مبلغ و رساننده پیام امام «رحمۀ اهلل علیه» به محرومین و مستضعفین

جامعه باشند .آموزشیارانی که در جبهه های نبرد علیه دشمن بعثی ،پایبند میثاق بزرگشان با امام عزیز بودند
تا جان خویش را فدا کردند و حتی در خط مقدم جبهه ها ،دست از مبارزه فرهنگی و مبارزه با بی سوادی
بر نداشتند.
به منظور دست یافتن به اهداف تعیین شده ،سازمان نهضت سوادآموزی اقدام به برنامه ریزی و اجرای طرح
های مختلفی به منظور تحت پوشش بردن افراد بی سواد که اغلب از طبقات محروم و مستضعف بودند
کرده و با لحاظ کردن شرایط مربوط به فرهنگ ،زبان ،سن و شغل آنها ،آموزش سواد در دوره های
مقدماتی ،تکمیلی ،پایانی ،پنجم بزرگسال ،طرح تحت پوشش بردن کودکان الزم التعلیم را در قالب
طرح های به شرح زیر در اقصی نقاط میهن اسالمی به اجرا در آورده و نسبت به ارائه خدمات آموزشی
حتی درسالهای دفاع مقدس و در کنار رزمندگان اسالم اقدام و همواره پرچم آموزش ،نور و هدایت را
برافراشته نگه داشت.
-6طرح ضربتی
-8طرح کارخانجات
-1طرح سوادآموزی نیروهای مسلح
-3طرح مدارس
-1طرح مساجد
-1طرح آموزش مکاتبه ای
-1طرح سوادآموزی در زندانها
-2طرح آموزش فرد به فرد
-7طرح استفاده از دانشجویان
بر اساس آمار موجود؛ طی این سالها  136هزار نفر زیر پوشش برنامه های سوادآموزی قرار گرفته اند.
در سال  6116نهضت سوادآموزی طرح ضربتی سوادآموزی را مطرح کرد ،لکن طرح یاد شده شکست
خورد .طرح آموزش فرد به فرد در سال  6118مطرح شد که بر اساس آن افراد باسواد خانواده بی سوادان را
یاری می کردند تا به مهارت های سوادآموزی دست یابند .از آن زمان به بعد طرح های گوناگون دیگری به

اجرا در آمده است که شامل طرح های " گامی به سوی نور " " ،سرباز معلم "  " ،الزم التعلیم " و "
مساجد " می شود .عالوه بر آن نهضت سعی کرده است که مهاجران جنگ تحمیلی ،پناهندگان افغانی و
عراقی ،اسیران جنگی ،سربازان و کارکنان دولت را زیر پوشش برنامه های خود قرار دهد .به استثنای سه
سال اول فعالیت نهضت ،به طور متوسط ساالنه نزدیک به  711هزار نفر در کالس های سوادآموزی شرکت
کرده اند.
آمارها نشان می دهد که همواره تعداد زنان تقریبأ دو برابر تعداد مردان بوده است .این فرض وجود دارد که
بی سوادان مرد به دلیل اشتغال و در نتیجه به خاطر کمبود وقت و خستگی مایل به تحصیل نباشند .البته باید
توجه داشت که نرخ بی سوادی مردان معموآل  81درصد کمتر از زنان بوده است .میزان متوسط قبولی در
دوره های سوادآموزی طی سال های  6112-11برابر  31درصد بوده است .نکته جالب این که میزان قبولی
زنان همواره از مردان بیشتر بوده است.
با بررسی تحلیلی از عملکرد نهضت سوادآموزی در سالهای  11 -12می توان عوامل زیر را در عدم توفیق
و یا موفقیت در تحقق کامل اهداف تعیین شده برای این سازمان اثرگذار دانست :
الف -دالیل عدم توفیق

6ـ بروز جنگ تحمیلی و در اولویت قرار گرفتن موضوع دفاع مقدس « تحت الشعاع قرار گرفت
سوادآموزی»
8ـ نداشتن برنامه ریزی صحیح
1ـ عدم توجه صحیح به بسیج همگانی
3ـ نبودن نظام هماهنگ نظارت – ارزشیابی و کنترل
1ـ نبودن طراحان آموزشی در اجرای طرحهای مختلف
ب  :عوامل تاثیر گذار در موفقیت

6ـ حمایت مسئوالن طراز اول نظام از برنامه های سوادآموزی
8ـ وجود نیروهای ارزشی ،دلسوز و عالقه مند به خدمت

1ـ عزیمت آموزشیاران به اقصی نقاط کشور حتی مناطق محروم و صعب العبور
3ـ روی آوردن به نظام نیمهمتمرکز در سازماندهی کارهای آموزشی و سازمانی و فعال شدن دفترهای
استانی

میزان رشد باسوادی طی سالهای  11 ،11و  11در افراد باالی  1سال
جنسيت

منطقهجغرافيایی

كلكشور

سال
11

شهر

روستا

زن

مرد

1/11

1/13

1/13

1/11

1/31

6/11

7/13

8/36

2/12

18

11

2/18

3/13

1/94

3/05

1/17

11
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بررسی مسائل و ارزیابی عملکرد سوادآموزی در ایران ،سازمان برنامه و بودجه.6116 ،



مهارتهای آموزشی و پرورشی (جلد اول) ،حسن شعبانی ،انتشارات سمت.6121 ،



نشریه مرکز آمار ایران.6128 ،



سازمان نهضت سواد آموزی



سایت وزارت آموزش و پرورش ایرانhttp://www.medu.ir



سایت سازمان نهضت سوادآموزی ایران



سایت نهضت سوادآموزی استان یزد :



آموزش و پرورش در ایران



تاریخ معاصر ایران



فرهنگنامه :ایران .اقصا ،رضا .شرکت سهامی کتابهای جیبی و انتشارات امیرکبیر(با همکاری انتشارات فرانکلین)،
6131



سایت حوزه



اساسنامهی سازمان نهضت سواد آموزی



سایت تبیانwww.tebyan.ir



سایت www.gharaati.ir

سایت www.rasekhoon.net

