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Abstract 

Introduction: Literacy is not the only process of learning, reading, writing and arithmetic 

skills; it is to help man and his full growth. The purpose of this study was to evaluate the 

activities of low-literates' book-reading circles in Khuzestan province based on the SIPP 

evaluation model. 

Methodology: The present study was conducted by survey method. The statistical population 

included managers and experts, educational assistants and the low-literates who participated 

in the design of reading circles. The sample size was 300 people who were selected in two 

ways: purposive and stratified random. In order to collect data, two researcher-made 

questionnaires were used. Data analysis was performed with SPSS22 statistical software and 

descriptive and inferential statistics were used. 

Findings: The results showed that there was a significant difference between the groups' 

attitudes about the quality of the total activity index of reading circles (p <.05, F = 3.226). 

Tukey test showed that managers and experts (1.98) significantly evaluated the quality of the 

index of total educational activities of reading circles lower than literate students (2.32) did. 

Conclusion: Criteria of needs and goals, human resources, educational methods, educational 

content and educational participation were at the desired level. The criteria for preparing the 

cultural and motivational fields of the program, scientific and information resources, 

financial and physical resources, educational policies and regulations of the program were 

evaluated at the intermediate to high level and the criteria for the preparation of the executive 

fields were evaluated at the intermediate to low level. 
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استان خوزستان  یسوادآموزان نهضت سوادآموز یخوانکتاب یهاطرح حلقه یابیارزش

 1سیپ  یبراساس الگو 
 

 3ی محمد سالم، 2سید منصور مرعشی 

              1/8/1400: رشیپذ  خی تار             3/11/1399: افتیدر  خی تار

  

 دهیچک
های خواندن، نوشتن و حساب کردن نیست؛ بلکه کمک کردن به انسان و رشد کامل  سوادآموزی، تنها فرایند یادگیری مهارت   : هدف 

 . بود   سوادان استان خوزستان براساس الگوی ارزشیابی سیپ کم   خوانی کتاب های  های حلقه فعالیت   ارزیابی   پژوهش،   این   . هدف اوست 

و پشتیبانان آموزشی سازمان   مدیران، کارشناسان   شامل  آماری  شد. جامعه  انجام   پیمایشی  روشی  حاضر با   پژوهش   روش پژوهش:

ی سوادآموزسازمان نهضت    خوانیکتاب های  حلقه   در طرح  بود که  همچنین سوادآموزانی  و استان خوزستان    یسوادآموز   نهضت

ای ی چندمرحله او خوشه شیوه گلوله برفی    به دو که بودند نفر 300  مجموع  در  حجم نمونه، . اند داشته   استان خوزستان مشارکت

  SPSS22آماری   افزار نرم با   ها داده  وتحلیل تجزیه  شد.   ساخته استفاده  محقق   پرسشنامه  دو  از  ها داده  گردآوری  منظور به  انتخاب شدند. 

 و از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.

گروه داد نشان  هایافته  ها:یافته  نگرش  بین  فعالیت کیفیت مورد در هاکه  کتابهای حلقهشاخص کل  تفاوتخوانیهای   ، 

با  (p  ،226/3    =F  <  05/0)دارد   وجود معناداری کارشناسان  و  مدیران  که  داد  نشان  توکی  آزمون  از    98/1)  ن یانگیم. 

34/2،05/0>015/0=P)به فعالیت،  کل  شاخص  کیفیت  معناداری  حلقهطور  آموزشی  کتابهای  پایینهای  را  از  خوانی  تر 

 اند. ( ارزیابی کرده34/2از  32/2) ن یانگیمبا  سوادآموزان

، محتوای آموزشی و مشارکت آموزشی در سطح  های آموزشی، روش، منابع انسانیاهدافهای نیازها و  مالک  گیری:نتیجه

مشی ، خط، منابع مالی و کالبدی، منابع علمی و اطالعاتیهای فرهنگی و انگیزشی برنامهسازی زمینههای آمادهمطلوب؛ و مالک

باال و مالکنامهو آیین به  برنامه در سطح متوسط  پایین  آمادگی زمینه  هایهای آموزشی  به  های اجرایی در سطح متوسط 

 باشد.خوانی در استان خوزستان متوسط به باال میهای کتابهای حلقهارزشیابی شد. عملکرد کلی فعالیت

 ، نهضت سوادآموزی خوانی های کتاب، حلقه، الگوی سیپارزشیابی آموزشی واژه های کلیدی:

 

استان خوزستان و با همکاری معاونت پژوهشی و   وپرورشآموزشسازمان    به سفارش  این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی  .1

 فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گرفته است.

 marashi_s@scu.ac.ir؛ دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران. 2

 salemimohammad1966@yahoo.com، ران ی دزفول، دزفول، ا یدانشگاه آزاد اسالم اری استاد. 3

 وهشنامه کتابداری و اطالع رسانیپژ
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 مقدمه 

های خواندن، نوشتن و حساب کردن نیست؛ بلکه کمک  فرایند یادگیری مهارتسوادآموزی، تنها  

. سوادآموزی، شرایط مناسب را برای کسب آگاهی انتقادی از تضادهای کردن به انسان و رشد کامل اوست 

، یکی  وپرورشآموزشکلی    طوربه. سوادآموزی و  کندمی  آورد که فرد در آن زندگیوجود میبه  ایجامعه

با  نوسوادان  جامعه  امروزه  یکی از مسائلی که    .استاجتماعی  های  ارهای اصلی برای تمام دگرگونیاز ابز

ای است که در آن نوسواد  سوادی پدیدهسوادی است. رجعت به بیرو است مسأله رجعت به بیآن روبه 

سواد به شرایط علت عدم تحکیم و تثبیت  ی بهلدانش مقدماتی خواندن و نوشتن را حاصل کرده است، و

سوادی، عالوه بر از دست رفتن به بی خطر بازگشتکند. می  سوادی( بازگشتپیش از فراگیری سواد )بی

امکانات مالی و نیروی انسانی، موجب ایجاد و گسترش دیدگاهی منفی پیرامون اهمیت سواد و سوادآموزی 

سوی آموزش بزرگساالن باید حرکت بههدف نهایی  نکهیبا توجه به ا. (1371، فتاحی) شودمیدر جامعه 

ای باشد که در آن کلیه افراد در تمام طول عمر در حال یادگیری باشند و از آن برای زندگی بهتر جامعه

در  شرکت  کوتاهی  مدت  از  پس  بزرگساالن  از  بسیاری  دیگر  سوی  از  و  کنند  استفاده  سعادتمندتر  و 

سمت کنند و بههای خود را فراموش میسرعت آموخته هرا ترک کرده و ب ها های سوادآموزی، کالسدوره

بی  بازگشت راستا    ، سوادی گرایش دارندبه  این  یا کاهشسازمان نهضت سوادآموزی  در    برای ممانعت 

  درآورد. اجرا  به  ها  بینی و در بسیاری از استان پیشرا  خوانی  های کتاب، طرح حلقهسوادیبه بی  بازگشت

تثبیت  العمر،ترویج فرهنگ مطالعه، عادت به مطالعه و یادگیری مادام:  ند ازاهداف اصلی این طرح عبارت

آگاهی ارتقای  و  سواد  تحکیم  عمومی،و  فعالیت های  تقویت  و  مشارکتی  تقویادگیری  گروهی،   ت ی های 

  رغمطرح علیاین    (.1398،  و دلفان بینانوند،  مرادی،  )کردنوقابی  روحیه استقالل در یادگیری و خودآموزی

خوانی در سوادآموزان را فراهم کرده است بلکه اینکه موجب تشویق و تقویت عادت به مطالعه و کتاب

سوادآموزان به   بازگشتخوانی به شکل گروهی و سیستماتیک از  درصدد آن بوده است که از طریق کتاب

 عمل آورد. سوادی ممانعت بهبی

در یکی از مدارس ایالت   اسمیت توسط کارن    1982بار در سال    نی اول   ی برا   1خوانیهای کتاب حلقه 

های داستانی شدند کتاب   خواندنمند به  آموزان کالس پنجم او عالقه از دانش   برخی . اجرا شد   امریکا   زونای آر 

های کوچکی را تشکیل دادند و شروع به  صورت داوطلبانه گروه آموزان به دانش ،  که وی به کالس آورده بود 

از    اسمیت.  را آغاز کردند  ها داستان در مورد    وگو و گفت   بحث صورت مباحثه،  ها کردند و به داستان   خواندن 

چراکه آنها از قبل هیچ دستورالعملی در ،  مباحثشان متعجب شد   یدگیچ ی ها و پ تعامل آنها با کتاب   زان ی م 

  (. Daniels, 1994)   بودندها را از طرف معلم خود دریافت نکرده مورد نحوه فعالیت در این گروه 

آموزان دانش مختلف  های  فعالیت بر    یهای مطالعه و بحث مبتن گروه   صورت به   خوانیهای کتاب حلقه 

 
1. literature circles 
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این روش  . کنند وگو می و سپس پیرامون موضوع مشخصی گفت خوانند مختلف را می های  داستان که است 

های  حلقه   . کنند متفاوت استدستورالعمل مشخص عمل می های معمول در مدارس که بر اساس یک  با روش 

  ک یاز    ی عنوان بخشمدت به دوره طوالنی   کی   یرا در ط  آموز دانش ، انتخاب  شود خوب اجرا  اگر    خوانیکتاب 

متعادل   سوادآموزی  می برنامه  حلقه   قیقاتتح عمده  .  سازد برجسته  مورد  کتاب در  توسط های  خوانی 

) دان (؛  2004)  1دانیلزواستینک  شلیک  2002  ، 1994یلز  جانسون (؛   ،2001  ،1995)  3هیل(؛  1999)   2و 

و تأثیر آن بر    آموز انتخاب دانش و    کرد ی رو   نی معلم در مورد ا نقش    ( در ارتباط با1992)   4السوی  ( و2003

( 1990)   5شورت و پیرس   ، از جملهگر یاز محققان د   یار ی ، بس حال   ن ی . با ابوده است  خواندن و درک آن 

های درون کالس مطالعات خود را بر فعالیت  ( 1988)   7و بورک  شورت   هارست، و  ( 1991)   6کی و شر   گان ی ک 

و   یر ی ادگ ی بر    یهمساالن تأثیر مثبت   یدهد که همکار نشان می   قات ی ، تحق ن ی عالوه بر ا   اندمتمرکز کرده 

دانش  هنرها عملکرد  در  چادووسکی  وب   فال،دارد    یزبان  ی آموزان  را دانش   یر ی ادگ ی   ( 2000)   8و  آموزان 

 (. Daniels, 2002)   بخشد درک مطلب و دانش محتوا را بهبود می   ن ی ، و همچن دهد می   شی افزا 

از    یاریبس  .به مطالعه در جوانان است  القهبحث متفکرانه و ع   قیتشوخوانی  های کتابحلقههدف  

از قبل مشخص شده است که  ی شده بر اساس گروه تیهای خواندن هداآموزان را در گروهدانش انیمرب

مجموعه مطالعه   کیشوند از  شده انتخاب می  ت یخواندن هدا  یهایی که برامعموالً کتاب  . کنندتقسیم می

برا  هیپا و  مؤلفه   یهستند  راهکارهاآموزش  و  اشوند استفاده می  نمختلف خواند  یها  با  احال  ن ی.   ن ی ، 

را ان آموزدانش یبحث و گفتگو برا نی ، بنابراستند ین انآموزکننده فرهنگ دانشمنعکس شهیها همکتاب

ندارند و بندرت تخصصی    هایخواندن کتاب  یبرا  یادیز  گیزهان انآموز، دانش. اغلب اوقاتکنددشوار می

می  ریدرگ تحشوندبحث  اساس  بر  دان  مانجا  قیق.  توسط  و  که    میهنگا  (2006)  لزیشده  کودکان 

، درک و نگرش آنها نسبت به مطالعه کنندیمیی که مورد عالقه آنان است استفاده  هاکتاب از    آموزاندانش

آموزان فراهم کنند تا  دانش  یرا برا  یی هافرصت  دی با  انی، مربوپرورشآموزش   بنابراین در.  ابدیبهبود می

و  دارند بحث    مشترک  قیکه عال  یرا بخوانند و با همساالن   بافت فرهنگی آنان استهایی که در  داستان

 (.Jacobs, 2015د )خوانی محقق شوهای کتابروزانه حلقه  یتواند با اجرا امر می ن ی. اوگو کنندگفت

منظور بههای مشترک  های اجتماعی کودکان و فعالیتیکی از افرادی که در زمینه توسعه مهارت

است. فعالیت اصلی ویگوتسکی در   9های اجتماعی تحقیقاتی را انجام داده است ویگوتسکیرشد جنبه 

 
1. Daniels & Steineke 

2. Schlick noe & Johnson 

3. Hill 
4. Laswey 

5. Short & Peirce 

6. Keegan & Shrak 
7. Harst, Short & Burke 

8. Fall, Webb & Chudowsky 
9. Vygotsky 
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  زمینه زبان و توسعه زبانی، بر پایه این فرض است که فرآیند کسب دانش، محصول توسعه اجتماعی است.

اعتقاد وی و مهارتدانش  به  ارزش  ها ها  )  آموختنیی که دارای  با شرایط   (دکانکوبه دیگران  را دارند 

روانی   هم  کودکانروحی  باشند  یخوانباید  نظریه   رفتههمیرو.  داشته  طبق  بر  علم  تحصیل  از  هدف 

پرورش فکری می و  ایجاد و توسعه رشد  امر میسر نخواهد شد باشد که  ویگوتسکی  مگر در سایه   این 

بست برخورد  این  و  اجتماعی  محیط  قالب  در  آموزش  و  در  گیتحصیل  و    یسازیونبه  اجتماعی  روابط 

اساس رشد    ی کند که تعامل اجتماع استدالل می  ی گوتسکیو  .(1395مرعشی و قایدی،  فرهنگی دارد )

او احساس .  افراد رخ دهد  نیب  ی افتد که تعاملاتفاق می  ی زمان  یریادگی   گر ید  عبارتبه.  است  یشناخت

 کودکاناست که    نیا  ی کی.  در نظر بگیرندحل مسئله    یتوانند سه راه مختلف را براکرد کودکان میمی

توانند  است که کودکان نمی  یزمان   گری . مورد دخود را انجام دهندکار  دیگران  طور مستقل و بدون کمک  به

  حد یی جا  مورد سوم در واقع. دارد  یبستگ  گرانیآنها فقط به کمک د   یریادگیطور مستقل کار کنند و  به

. کودکان رندیگمی  ادیکه در آن کودکان با کمک آن  است  وابسته    یریادگ یو   مستقلیادگیری    نیوسط ب

د با  تعامل  دانشگرانیدر  و  مانند معلمان  مهارتآموزان،  غالباً  برارا می  ییها،  که    دیآنها جد   یآموزند 

 به کمک دیگران های خود را  ، آنها مهارتافتداتفاق می  یریادگی  نیکه ا   همان طور.  شودمحسوب می

می میشروع  بعداً  و  بهکنند  متوانند  سا  یگوتسکیو  یبرا   .کنند  نیتمر  ستقلطور   انیگراهندساز  ریو 

فرد    یریادگی تعامل و    یشود بلکه از نظر چگونگنمی  دهید  رندهیادگیفرد    دگاه یاز د  یریادگی ،  یاجتماع 

 (. Vygotsky, 1978) شودمشاهده می گرانی با د رندهیادگی

 

 های پیشینپژوهشی بررس

سوادی، نقش عواملی از قبیل نیازها،  به بی  بازگشتانجام شده در زمینه عوامل مؤثر بر  های  پژوهش 

عنوان کنند. برخی منابع انسانی را بهشناختی آنها را بیان میفردی و روانهای  ها، سن و سایر ویژگیانگیزه

نظام آموزشی مورد بررسی قرار گیرد مورد توجه قرار ترین مسائلی که همواره باید در یک  یکی از مهم

ویژگیداده و  تواناییهااند  انسانی ها ،  منابع  به  مرتبط  عوامل  سایر  و  انگیزش  معلمان،  )  ،  آموزشیاران، 

  .اندسوادی ارتباط دارند نیز بررسی کردهبه بی  بازگشترا که با سوادآموزی و    راهنمایان تعلیماتی، مدیران(

، کیفیت یزیرو آموزشی از جمله مدیریت و برنامه  یسازمان، برخی پژوهشگران مسائل دروناز سوی دیگر

تدریس، امکانات آموزشی، عدم توجه و اهتمام کافی نسبت به های  های آموزشی، روشو محتوای برنامه

( 2012)  1یزدیارضایی و    (.1371،  فتاحی)  اندسواد را مورد توجه قرار داده های تحکیم و تثبیتبرنامه

اند و توانایی  سوادی داشته به بیبازگشت  از سوادآموختگان،    یتوجهکه تعداد قابلبیان کردند    در پژوهشی 

پژوهش عوامل اجتماعی را بهاست  توجهی کم شده طور قابلخواندن و نوشتن در آنها به عنوان . نتایج 

 
1. Rezaii & Izadi 
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  ند، نشان داددر پژوهشی (  1384)بری  ی و قنعسکر  .وجود آمدن این مسئله دانسته استمهمترین علت به

دوری و    ، نفس افراد برای یادگیری، محل تشکیل کالسکه نگرش افراد نسبت به سوادآموزی، اعتمادبه

یا   و  عدم  نزدیکی به محل سکونت، موافقت  تبلیغات صحیح  انجام  اقتصادی،  موافقت خانواده، وضعیت 

بوده    سوادآموزی مؤثرهای  جذب آنان به کالس  موقع، وضعیت تأهل، سن و وضعیت اشتغال افراد دربه

های عمومی در عدم بازگشت نوسوادان به کتابخانه ( در پژوهشی به بررسی نقش 1386آبادی )تاج  .است

های عمومی در عدم بازگشت نشان داد که کتابخانه  جینتا   .سوادی و تقویت سواد آنها پرداختدوران بی

های عمومی  نقش کتابخانهسوادی نقش بسیار مؤثری دارند و باید به مسئوالن در خصوص  نوسوادان به بی

تأثیر کتابخانه و  نیازهای مطالعاتی سوادآموزان  به  توجه جدی  آموزش جهت  تقویت  و  ها در گسترش 

 د.یادآوری کر سواداننوسوادان و کم

( برنامه1396حسنی  تأثیر  تعیین  بررسی  به  پژوهشی  در  تثبیت  (  در  سواد  تحکیم  دوره  های 

نفر از  900ی پرداخت. در این پژوهش که حدود سوادآموزهای سوادآموزان تحت پوشش نهضت آموخته 

آموخته  تثبیت  به  تحکیم  دوره  که  داد  نشان  نتایج  داشتند  شرکت  کشور  سراسر  های  سوادآموزان 

انجامد؛  ی قرآن سواد آموزان تحت پوشش میخوانروانهای اصلی نوشتن، خواندن، حساب کردن و  مهارت

با آزمون پیگیری از لحاظ آماری تفاوت   آزمونشیپ اما تنها در مهارت نوشتن بود که میان میانگین نمرات  

نداشت. وجود  بیرانوند  معنادار  نوقابی  و  مرادی   ،دلفان  به  1398)  کرد  پژوهشی  در  عوامل (  بررسی 

نتایج نشان داد    پرداختند.سوادی در سواد آموختگان دوره سوادآموزی  به بی  بازگشتکننده  بینیپیش

های آموزشی، وجود افراد باسواد در خانواده، درآمد  متغیرهای موافقت خانواده با سوادآموزی، کیفیت برنامه

ری زنان داری و باروولیت خانهئصورت منفی؛ و تعداد فرزندان، مسماهیانه خانواده و انگیزش پیشرفت به

سوادی در سواد آموختگان دوره سوادآموزی به بی بازگشتکننده  بینیصورت مثبت عوامل اصلی پیشبه

عوامل اجتماعی اقتصادی فرهنگی، بیشترین نقش را نتیجه گرفتند که    پژوهشگران  .اندو معادل آن بوده

های آموزشی و انگیزش رنامهسوادی نوسوادان داشته و عوامل مرتبط باکیفیت ببه بی  بازگشتدر میزان  

   اند. بودهسوادی به بی بازگشت های بعدیبینی کنندهپیشرفت، پیش

اند که اغلب  صورت کیفی گزارش کردهبهرا  خوانیهای کتابحلقه اثر مثبت   پژوهشگراناز  یاریبس

پژوهش بهاین  آموزش  ها  مورد  در  است.  خواندنویژه  بوده  انگلیسی    2استابیل   (؛2007)  1مارک   زبان 

هسو  ؛(2009) و  مو2007)  3سای  و  که  یافراد  (2010)  4ونیر(؛  مورد    یفیک  هایپژوهش  هستند  در 

 .اندانجام داده خوانیهای کتابحلقه 
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واسچارر  آنچه  آموزدانشکه    معتقدند  (1996)  1لهمن  مورد  در  روش   خوانندیمان  های  به 

 ن ی. با ا کند آموزان را محدود می، تفکر دانششده  نییقبل تع  از  سؤاالت. کنندیبحث م ینیبشیپ رقابلیغ 

 ن ی بخشد و بنابرا  قیتواند درک آنها را تعممی  گری کدیوگو با  گفت  یآموزان برابه دانش  ادن، اجازه دحال

 آموزان در مدرسه دانش  تیموفق  یدرک برا  نی. امنجر شود  شدهاز متن خوانده    یشتریتواند به درک بمی

را    خوانیکتابمانند حلقه    یطیمعلمان مح  ی کنند که وقتاستدالل میهمچنین    آنان  .مهم است  اریبس

که نی  . معلما آموزان خود هستنددانش  نیدر ب  قیو تحق  ی حس کنجکاو  ترش، در حال گسکنندمی  جادیا

از بددانشکنند تا  تالش میکنند  خوانی استفاده میهای کتاباز حلقه  را درک    اتیهیآموزانشان فراتر 

 . وگو بگذارندو گفت بحثبه  گری کد یو سؤاالت خود را با  هادگاهیکنند که دمی تشویقکنند و آنها را 

از کتاب   نهاآموزان آ، دانشخوانیهای کتابحلقه  لیدلکه به  افتندیدر  (2007)  2کالرک و هوالدل 

 شتر یآموزان بکنند که دانشاستدالل می  (2003)  3النگ و گووه فهمند.  می  شتریب  اریبرند و بسلذت می

تأملبحث  ریدرگ و  هدفمند  حلقه  زیبرانگهای  کتاببا  هستندهای  حلقهخوانی  در  کتاب.  ،  خوانیهای 

دهند  فشار قرار میرا تحت  گریکدیو    دهندمی  رییخود را تغ  دگاهی، دکنندؤال می س  گریکدیاز    انآموزدانش

ب شوند  شتریتا  وارد  متن  دینی   .در  و  حلقه   رد  (2016)  4ایراواتی  اثربخشی  بررسی  به  های پژوهشی 

این محققین با    خوانی در بین دانشجویان موسسه دولتی اسالمی سامریندا در اندونزی پرداختند.کتاب

خوانی بر میزان درک خواندن های کتابمنظور اثربخشی حلقه آزمون و بهآزمونـ  پساستفاده از طرح پیش

از   در    24دانشجویان  دانشجویان  از  استفاده کردند.نفر  پژوهش  که   ج ینتا  این  بود  این  بیانگر  پژوهش 

بنابراین پرسش    توجهی بر بهبود درک خواندن دانشجویان داشته استخوانی تأثیر قابلهای کتابحلقه 

های دهندگان و سوادآموزان، میزان مطلوبیت فعالیتاصلی مطالعه حاضر این است که از دیدگاه آموزش

های  مالک) سوادآموزان استان خوزستان براساس الگوی ارزشیابی سیپ    خوانیبکتاهای  آموزشی حلقه 

 ای، درونداد، فرآیند و برونداد( در چه سطحی بوده است؟ زمینه 
 

 روش پژوهش 

، از نوع  بندی تحقیقات براساس هدفدر طبقه. بوده است 6از نوع پیمایشی 5، توصیفی روش تحقیق 

کاربردیپژوهش بیم،    .گرددمیمحسوب    های  استافل  نظر  بر از  مبتنی  الگوهای  از جمله  الگوی سیپ 

و    نگر یگیری مدیران ارائه و تدوین شده است و الگویی است کل در تصمیم  لیمنظور تسهمدیریت و به

از چهار نوع   cippجانبه بررسی کند. مدلصورت سیستماتیک و همه تواند یک برنامه را به جامع که می
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5. descriptive research 
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( و سه مرحله ییگوو پاسخ  ـ  گیریداد( دو نقش )تصمیمبرون  فراگرد و ـ    داددرونـ    ارزشیابی )زمینه

این مدل از دو معیار اساسی )ارزش  .شده است  لیدست آوردن و فراهم ساختن( تشکه ب  ـ  )تعیین کردن

  و  یی گوپاسخـ    گیریم تصمی   جهت  توان یم   های باالکند. از چهار نوع ارزشیابی( استفاده میتیو مطلوب

هدف الگوی ـ  1». اهداف الگوی ارزشیابی سیپ عبارتند از:  نمود  استفاده  ییگوو پاسخ  گیریتصمیم  یا

برنامه پیشرفت  و  برای رشد  بیشتر  بلکه  نیست  اثبات کردن  اسارزشیابی سیپ  تهیه ـ  2  ت، ها  و  ایجاد 

افراد برای قضاوت و بهبود ارزش چندگانه  کمک به  ـ  3ت،  اطالعات مفید برای شقوق مختلف تصمیما

ها  برنامه  یهایمشو خط  هااستیکمک به رشد و بهبود سـ4  ،برنامه آموزشی یا موضوع آموزشی است

الگوی سیپ که    در  .است« ارزشیابی  اهداف  مبنای  بر  داین مطالعه  ازسیستمی    دگاه یاز  رویکردی   و 

ی مختلفی که مخاطبان هااز گروهکسب اطالعات،    در  شتریبمنظور جامعیت  به  .کندیم مدیریتی پیروی  

آموزشی    اصلی تشکیل    خوانیکتابی  هاحلقهبرنامه  گردید.    دادندیم را  استفاده  پژوهش  ساختار  در 

قرار  ی دیگر  هاگروهتری در مقایسه با  سوادآموزان از سطح تحصیالت پایین  نکهیاهمچنین با توجه به  

با سطح درک    ترروانو    ترسادهصورتی  داگانه، مفاهیم بهی جاپرسشنامهلذا در    دارند   ها آن و متناسب 

در این پژوهش سه گروه آزمودنی تعیین گردیده است، بدین ترتیب که گروه اول شامل تنظیم گردید.  

و گروه سوم سوادآموزان نهضت سوادآموزی )استان   ، گروه دوم پشتیبانان آموزشیمدیران و کارشناسان

،  اول و دومهای  گروه، برای  دهندگانآموزشارزیابی ویژه مسئوالن و    نامهپرسش  .باشندمی  خوزستان(

پیشآموزشویژه    نامه پرسش سوادآموزان  گروه  برای  گردید. گیرندگان  پرسش  بینی  دو  طور بهنامه  هر 

نشانگر مورد   66مالک و    13اد را از طریق سنجش  بروندو  ، فرآیند  ، دروندادزمینه  شاخص  4جداگانه،  

ها با ادبیات متناسب با مخاطبان تنظیم و تدوین ها یا عبارات آنبا این تفاوت که گویهدهد  ارزیابی قرار می

است پرسشنامه .  شده  صوری  و  محتوایی  از  روایی  نظرسنجی  طریق  از  تحقیق  مدرسان   نفر  4های  از 

همسانی  )  ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ یایی پرسشنامهپا  رار گرفت.متخصص مورد اصالح و تأیید ق

که پس از انجام محاسبات مورد نظر   استفاده گردید   1اس اسپیافزار اسو برای محاسبه از نرم   (درونی

نامه ، فرآیند و برونداد برای هر دو پرسش، دروندادآمده در عوامل چهارگانه زمینه   دستبهضرایب پایایی  

 درصد، قابل اطمینان بودند.  70باالی    همگی از نظر آماری  ،و سوادآموزان   مدیران و پشتیبانان آموزشی
 ی سوادآموز  نهضت  یآموزش  مناطق  کارشناسان  و  رانیمداز جامعه اول در پژوهش حاضر،    یآمار  نمونه

و  از جامعه دوم    ی. نمونه آماردند یانتخاب گرد  گلوله برفیگیری  نمونه   وهینفر به ش  25تعداد    که  بودند

ی اخوشه   وهیبه ش  نفر  200و    نفر  75تعداد  به ترتیب  که    بودند  و سوادآموزان  یآموزش  بانانیپشت،  سوم

منطقه تقسیم گردید و از  5. ابتدا استان خوزستان به لحاظ جغرافیایی به دندیانتخاب گرد ایچندمرحله 

خوانی بودند لیست گردید و دو  ی کتابهاحلقه یی که مجری طرح  هانشهرستاجغرافیایی،    هر منطقه

 
1. SPSS 



 194  ... سوادآموزان یخوان کتاب ی هاطرح حلقه یاب یارزش                               1401، بهار و تابستان 1، شماره 12سال 

شدند. در مرحله بعد از هر شهرستان یک منطقه شهرستان می  10که جمعاً    صورت تصادفی شهرستان به 

انتخاب تصادفی     جمعاً ده منطقه آموزشی شهری و روستایی  که  دی گردشهری و یک منطقه روستایی 

تعداد حلقه و  از میان  شناسایی شد  و  لیست گردید  و سوم نمونه  هاآن های هر منطقه  های گروه دوم 

 صورت تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه را تکمیل کردند.به

در سطح  انجام گرفت.  اساسپیها در دو سطح توصیفی و استنباطی توسط اسوتحلیل دادهتجزیه 

ها، از شاخص گرایش مرکزی و پراکندگی، جداول توزیع فراوانی، میانگین،  آمار توصیفی، برای توصیف داده

. در سطح آمار استنباطی برای توزیع نرمال بودن انحراف استاندارد و انحراف میانگین بهره گرفته شد

  و   فرایند  درونداد، های زمینه،  شاخص  کیفیت  شناسایی   برای  اسمیرنوف،  ـها از آزمون کولموگروف  داده

از   ، پشتیبانان آموزشی و سوادآموزانسه گروه مدیران و کارشناسانز دیدگاه  ا  های آنهاو مالک ادبروند

واریانس چندمتغیره   آزمون تعقیبی    (مانوا)تحلیل  آزمون  بین   LSDو  رابطه  تعیین  برای  استفاده شد. 

  (برونداد)بر متغیرهای مالک    (، درونداد و فرآیندزمینه)  نیبشی پ ها و میزان تأثیرگذاری متغیرهای  شاخص

مقایسه برای    استفاده شد.  زمانضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همهای  به ترتیب از آزمون 

تحلیل وضعیت متغیرهای پژوهش بر اساس جنسیت از آزمون فرضی و  ها با میانگین  نمره میانگین گروه

T  های  های چهارگانه و مالکبندی شاخصهمچنین برای اولویت  استفاده گردید.   گروهی و مستقل  تک

دست آمده از سؤاالت باز پاسخ،  های بهمنظور تحلیل دادهبهها از آزمون فریدمن استفاده شد.  مرتبط با آن

 .بندی استفاده شده استمحتوا با رویکرد استقرایی و تأکید بر مقوله از روش تحلیل 

 

 ها یافته

صورت جدول عرضه شده به ها و اطالعات گردآوریپاسخ به هر سؤال ابتدا داده  برایدر این قسمت  

 .و تحلیل و بر آن اساس به سؤاالت پاسخ داده شده است

فعالیت  کنندگانشرکتآیا  :  پرسش نخست پژوهش آموزشی حلقه وضعیت    خوانیکتابهای  های 

 دانند؟ را مطلوب می (براساس الگوی ارزشیابی سیپ)سوادآموزان استان خوزستان 
 فریدمن  بندیرتبه و گروهی تک T آزمون . نتایج1جدول  

 مقادیر          
 

 شاخص 

 بندی فریدمن آزمون رتبه ای تک نمونه  tآزمون  مقادیر توصیفی 

 میانگین  تعداد
انحراف  

 استاندارد 
 t df pمقدار  وضعیت کیفی 

 میانگین 

 رتبه
 خی دو رتبه

سطح  

 معناداری 

 3 43/2 000/0 298 066/4 متوسط به باال  823/0 19/2 299 زمینه

23
3

/
83 

000/0 
 4 36/2 000/0 287 148/5 متوسط به باال  702/0 23/2 288 درونداد 

 1 74/2 000/0 291 866/8 مطلوب  762/0 40/2 292 فرآیند 

 2 48/2 000/0 293 869/5 متوسط به باال  719/0 24/2 294 برونداد 

  000/0 290 963/5 متوسط به باال  737/0 26/2 291 ارزیابی نهایی 
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، میانگین  دهد که از بین چهار شاخص ارزیابی الگوی سیپتحلیل سؤال نخست پژوهش نشان می

، در سطحی باالتر از متوسط و میانگین شاخص فرآیند در سطح ، درونداد و بروندادسه شاخص زمینه 

از شاخص نتایج بدان معنی است که بین وضعیت موجود هر یک  این  ،  های زمینه مطلوب قرار دارند. 

خوانی تا وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد.  های کتابطرح حلقه   آموزشیهای  درونداد و برونداد فعالیت

، مطلوب ارزیابی شده است و بیانگر انطباق وضع موجود و مورد  همچنین وضعیت موجود شاخص فرآیند

رتبه آزمون  نتایج  همچنین  است.  بوده  به انتظار  مربوط  کیفیت  بیشترین  که  داد  نشان  فریدمن  بندی 

کی کمترین  و  فرآیند  فعالیتشاخص  درونداد  شاخص  به  مربوط  حلقه فیت  طرح  آموزشی  های  های 

نهایت  کتاب در  است.  سوادآموزان  فعالیتکل   یتوضعخوانی  حلقهی  به  مربوط  کتابهای  خوانی  های 

ارزیابی گردیده که تا رسیدن به وضعیت سوادآموزان استان خوزستان در سطح متوسط به باال قرار داشته  

 د. مطلوب فاصله وجود دار

پژوهش   دوم  شرکت  :پرسش  مالکآیا  وضعیت  زمینه کنندگان  فعالیتهای  حلقهای  های  های 

 دانند؟ سوادآموزان استان خوزستان را مطلوب می خوانیکتاب

 
 های زمینه مربوط به مالک فریدمن بندیرتبه  و یانمونه  تک T آزمون نتایج.  2جدول  

 مقادیر                   
 

 ها مالک 

 بندی فریدمن آزمون رتبه  ای تک نمونه  tآزمون   های توصیفی شاخص 

 میانگین  تعداد 
انحراف  

 استاندارد 

وضعیت  

 کیفی 
 tمقدار  

درجات  

 آزادی 

سطح  

 معناداری 

 میانگین 

 رتبه 
 خی دو  رتبه 

سطح  

 معناداری 

 1 2/ 52 0/ 000 298 15/ 38 مطلوب  0/ 637 2/ 57 299 نیازها و اهداف 

49
1

 /
29

4
 

00

0 /0 

 3 1/ 56 0/ 010 296 - 2/ 58 متوسط پایین  0/ 837 1/ 88 297 زمینه اجرایی 

و  زمینه   فرهنگی 

 انگیزشی 
300 14 /2 811 /0 

باالتر از  

 متوسط 
06 /3 - 299 002 /0 92 /1 2 

 

،  آمادگی اجرایی برنامه در سطح متوسط به پایین مالک که دهدمی  نشان دوم پژوهش سؤال تحلیل

، و میانگین مالک نیازها و اهداف  های فرهنگی و انگیزشی برنامه در سطح متوسط به باالزمینهسازی  آماده

برنامه در سطح مطلوب ارزیابی شده است. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین کیفیت مربوط به مالک  

در این راستا از   های اجرایی برنامه است.نیازها و اهداف و کمترین کیفیت مربوط به مالک آمادگی زمینه

پایین از امتیازات  از تر از حد متوسط برخوردار بودهجمله نشانگرهایی که در حیطه زمینه  عبارتند   اند 

  با   دهندگان آموزش  کارگیریبه  ، های گروهیبرای شرکت در فعالیت  سوادآموزانتوجه برنامه به ترغیب  

  شده  برگزار  آموزشی  جلسات،  طرح  اجرای   برای  امکانات  و  بودجه  تخصیص،  مطالعه  اهل   و  تدریس  سابقه

  و  اداریهای  رویه   و  مقررات،  سوادآموزان   به  آموزشیهای  بسته   تحویل،   نمایندگان  و  پشتیبانان  برای

  عهده  برای  آموزشی  پشتیبانان  استقبال،  آموزشی  نمایندگان   و  پشتیبانان  انتخاب   معیارهای،  طرح   آموزشی
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  و  وپرورشآموزش   و  سوادآموزی  واحدهای  کارشناسان  و  مدیران  استقبال،  سوادآموزان آموزش    گرفتن

 ، که باید مورد توجه قرار گیرند. آموزشیهای مجتمع  مدیران استقبال

سوادآموزان استان   خوانیکتابهای  های حلقهفعالیت  های درونداد مالک  آیا:  پرسش سوم پژوهش

 خوزستان مطلوب بوده است؟

 های درونداد مربوط به مالک فریدمن بندیرتبه  و اینمونه  تک T آزمون نتایج.  3جدول  
 مقادیر                   

 

 ها مالک 

 بندی فریدمن آزمون رتبه  ای تک نمونه  tآزمون   های توصیفی شاخص 

 میانگین  تعداد 
انحراف  

 استاندارد 
 کیفی وضعیت  

مقدار  

t 

درجات  

 آزادی 

سطح  

 معناداری 

 میانگین 

 رتبه 
 خی دو  رتبه 

سطح  

 معناداری 

مشی و  خط 

 ها نامه یین آ 
 3 2/ 45 0/ 000 283 4/ 69 متوسط به باال  0/ 653 2/ 18 284

03
4

 /
15

8
 

00

0 /0 

 1 2/ 91 0/ 000 293 9/ 03 متوسط به باال  1/ 112 2/ 31 294 منابع انسانی 

منابع مالی و  

 کالبدی 
 4 2/ 18 0/ 081 291 1/ 75 متوسط پایین  0/ 714 2/ 07 292

منابع علمی و  

 اطالعاتی 
 2 2/ 46 0/ 000 280 5/ 93 متوسط به باال  1/ 002 2/ 25 281

پژوهش سؤال تحلیل می سوم  درونداد  نشان  با  مرتبط  مالک  چهار  بین  از  که  های  فعالیتدهد 

علمی    منابع، منابع انسانی و  هانامهنیی و آمشی  خط ، سه مالک  سوادآموزان   خوانیکتابهای  حلقه   آموزشی

تر از متوسط ارزیابی  ی در سطحی پایینو کالبد، و منابع مالی  در سطحی باالتر از متوسط   اطالعاتی  و

،  هانامهنییو آمشی  خط  یهااز مالکاین نتایج بدان معنی است که بین وضعیت موجود هر یک  شده است.  

و وضعیت مطلوب  خوانیهای کتابهای آموزشی طرح حلقه فعالیت اطالعاتی علمی منابعمنابع انسانی و  

البته این فاصله برای مالک منابع مالی و کالبدی بیشتر می انتظار فاصله وجود دارد که  باشد.  و مورد 

رتبه نتایج  مالکهمچنین  مورد  در  فریدمن  داد بندی  نشان  درونداد  حیطه  دیدگاه    های  از  که 

مالک نیروی انسانی و کمترین کیفیت یا    به شودیم، بیشترین کیفیت یا عملکرد مربوط  کنندگانشرکت

در این راستا از جمله نشانگرهایی که در حیطه   .شودعملکرد به مالک منابع مالی و کالبدی مربوط می

پایین امتیازات  از  بودهزمینه  برخوردار  متوسط  حد  از  ازتر  عبارتند  تحصیلی    اند  پیشرفت  از  ارزشیابی 

فراهم ساختن بودجه ،  ین برنامه منظم و مستمر ارزشیابی آموزشی از نحوه اجرای طرح تدو  ،سوادآموزان

پشتیبانان، تشویق  برای  سوادآموزان  کافی  و  کارگاه،   نمایندگان  و  برای برگزاری جلسات  مناسب  های 

،  عنوان پشتیبان آموزشی  یری و استفاده از افراد باصالحیت به کارگبهو    پشتیبانان و نمایندگان آموزشی

 که باید مورد توجه قرار گیرد.

 

سوادآموزان استان    خوانیکتابهای  های حلقهفعالیت  های فرآیندمالکآیا    :پرسش چهارم پژوهش

 خوزستان مطلوب بوده است؟
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 های فرآیند مربوط به مالک فریدمن بندیرتبه  و اینمونه  تک T آزمون نتایج.  4جدول  
 مقادیر                

 

 ها مالک 

 بندی فریدمن آزمون رتبه    ای تک نمونه  tآزمون     های توصیفی شاخص   

انحراف   میانگین  تعداد 

 استاندارد 

وضعیت  

 کیفی 

درجات   tمقدار  

 آزادی 

سطح  

 معناداری 

 میانگین 

 رتبه 
 خی دو  رتبه 

سطح  

 معناداری 

 2 2/ 47 0/ 000 283 9/ 37 مطلوب  0/ 734 2/ 41 284 محتوای آموزشی دوره 

839 /28 000 /0 

های آموزشی  روش 

 دوره 

 1 2/ 59 0/ 000 275 14/ 54 مطلوب  0/ 697 2/ 51 276

مشارکت در برنامه  

 آموزش 

 3 2/ 45 0/ 000 299 8/ 32 مطلوب  0/ 742 2/ 36 300

 4 2/ 43 0/ 000 291 7/ 56 مطلوب  0/ 813 2/ 35 292 چگونگی اجرای برنامه 

 

پژوهش سؤال تحلیل فرآیند  نشان می چهارم  با  مرتبط  مالک  چهار  بین  از  که  های  فعالیتدهد 

های آموزشی  روش،  محتوای آموزشی دوره، هر چهار مالک  خوانی سوادآموزان های کتابحلقه   آموزشی

این نتایج ارزیابی شده است.    سطح مطلوب  در  ، چگونگی اجرای برنامهو    مشارکت در برنامه آموزش، دوره

انطباق  فرآیندی وضعیت مطلوب و مورد انتظار    چهار مالکبدان معنی است که بین وضعیت موجود هر  

های حیطه فرآیند نشان داد که از دیدگاه  فریدمن در مورد مالک  بندیرتبهوجود دارد. همچنین نتایج  

های آموزشی دوره و کمترین مالک روش  به  شودیم ، بیشترین کیفیت یا عملکرد مربوط  کنندگانشرکت

اشاره گردید کیفیت   که   طور  همان  شود. مربوط می  چگونگی اجرای برنامهکیفیت یا عملکرد به مالک  

میمالک نظر  به  اما  است  شده  ارزیابی  مطلوب  فرآیند  حیطه های  این  در  نشانگرها  از  برخی  رسد 

های که نیاز به توجه دارند که عبارتند از: برانگیزاننده بودن محتوای درس   دارند تری  های پایینمیانگین

شده   جدهمکاری  ،  خوانده  مدیرانو  جدیت ،  یت  و  همکاری  وظائف،  انجام  در  ناظرین  و  کارشناسان 

وظائف انجام  در  نمایندگان  و  و    ، پشتیبانان  گروهی  جلسات  در  منظم  به حضور  سوادآموزان  مشارکت 

 مطالعه دروس و ارزشیابی مستمر حین اجرا از جانب مدیران و کارشناسان منطقه.

سوادآموزان استان    خوانیکتابهای  حلقه  هایهای برونداد فعالیتمالک آیا:  پرسش پنجم پژوهش 

 خوزستان مطلوب بوده است؟
 های برونداد مربوط به مالک فریدمن بندیرتبه  و اینمونه  تک T آزمون نتایج.  5جدول  

 مقادیر                       
 

 ها مالک 

 بندی فریدمن آزمون رتبه  ای تک نمونه  tآزمون   های توصیفی شاخص 

 میانگین  تعداد 
انحراف  

 استاندارد 

 وضعیت 

 کیفی 
مقدار  

t 

درجات  

 آزادی 

سطح  

 معناداری 

 میانگین 

 رتبه 
 خی دو  رتبه 

سطح  

 معناداری 

 1 60/1 000/0 299 74/7 متوسط به باال  716/0 32/2 300 تحقق اهداف 
97 /50 000 /0 

 2 40/1 000/0 288 95/3 متوسط به باال  684/0 16/2 289 ها رضایتمندی از فعالیت 
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های  حلقه   آموزشی های  فعالیت دهد که هر دو مالک مرتبط با برونداد  نشان می  پنجم پژوهش  سؤال  تحلیل 

این نتایج بدان معنی است که کیفیت وضع  از سطحی باالتر از متوسط قرار دارند که    خوانی سوادآموزان کتاب 

های آموزشی با سطح کیفی مورد انتظار هنوز فاصله هست.  موجود اهداف محقق شده و رضایتمندی از فعالیت 

، بیشترین  کنندگان های برونداد نشان داد که از دیدگاه شرکت بندی فریدمن در مورد مالک همچنین نتایج رتبه 

رضایتمندی از    مالک تحقق اهداف دوره و کمترین کیفیت یا عملکرد به    به   شود ی م کیفیت یا عملکرد مربوط  

شود. در این راستا از جمله نشانگرهایی که در حیطه برونداد از امتیازات  مربوط می   دوره   های آموزشی فعالیت 

بوده پایین  برخوردار  متوسط  از حد  از تر  عبارتند  مهارت   اند  م ارتقای  و حل  تفکر  به  مربوط  ارتقای سأله های   ،  

  از   ، ایجاد انگیزه به مطالعه و یادگیری مستمر پس از دوره و رضایت سوادآموزان   ی ا حرفه   و   شغلی   های مهارت 

 ، که نیاز به توجه بیشتری دارند. سوادآموزان   تحصیلی   پیشرفت   از   خوانی و رضایت کتاب   دوره   ی ساختار کل 
 

  ( ، درونداد، فرآیند و بروندادزمینه برنامه )مختلف ارزیابی    هایجنبه آیا بین    پرسش ششم پژوهش:

 همبستگی وجود دارد؟
 های چهارگانه ارزیابی برنامه. ضریب همبستگی بین شاخص 6جدول شماره  

 فرآیند  درونداد  زمینه برونداد  متغیرها

 912/0** 988/0** 906/0**  برونداد 

 985/0** 914/0**   زمینه

 898/0**    درونداد 

 **p> 001 /0 

، همه متغیرهای تحقیق با هم همبستگی مثبت و  مشهود است  6که در جدول شماره    همان طور

رابطه   (، درونداد و فرآیندزمینه )و با همه متغیرهای دیگر    (معناداری دارند. بین متغیر وابسته )برونداد

ی برقرار است. همچنین بین متغیرهای مستقل هم رابطه خطی برقرار است. بدین ترتیب خوببهخطی  

، در متغیر ، درونداد و فرآیند نمره باالیی کسب کرده باشندهای زمینه ی که در متغیرکنندگان مشارکت

برونداد    آورند و بلعکس. همچنین بیشترین همبستگی بین متغیرهای می  دستبهبرونداد نیز نمرات باالیی  

 است. (=906/0r)و کمترین همبستگی بین متغیرهای برونداد و زمینه (  r=  988/0)و درونداد 

پژوهش  هفتم  شاخص   : پرسش  از  زمینه کدامیک  فرایند های  و  درونداد  ادراک  ،  بر  بیشتری  تأثیر   ،

 خوانی دارد؟ های کتاب حلقه   ( برونداد ) کنندگان از میزان تحقق اهداف و رضایتمندی از دوره آموزشی  مشارکت 

 بینبینی عوامل پیش ، ضرایب پیش زمان وتحلیل رگرسیون چندگانه هم . تجزیه7جدول شماره  
 B β t R بین متغیرهای پیش

2R سطح معناداری  شده یمتنظ 

 901/2 718/0 384/0 زمینه

963/0 987/0 

034/0 

 000/0 959/9 982/0 492/0 درونداد 

 023/0 237/3 738/0 312/0 فرآیند 
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=   982/0)، متغیر درونداد گانه ارزیابی برنامههای سهدهد از بین شاخص ( نشان می7نتایج جدول )

β)   بیشترین سهم را در تبیین واریانس متغیر برونداد را دارد. به این ترتیب متغیرهای بعدی به ترتیب

هستند. و این مقادیر و تأثیرگذاری   (β=    718/0)زمینه نیز با مقدار    و سپس  (β  =   738/0فرآیند با مقدار )

است   96/0  متغیر مالک   بین و معنادار است. همچنین مقدار ضریب همبستگی چندگانه بین عوامل پیش

را   (برونداد برنامهمالک )درصد تغییرات متغیر    98است یعنی    98/0و مقدار ضریب تبیین تعدیل شده  

 کند. تبیین می (، درونداد و فرآیندزمینه )سه شاخص ارزیابی برنامه  

پژوهش: هشتم  شرکت  پرسش  بین  سوادآموزانآموزش )کنندگان  آیا  و  در    (دهندگان  مرد  و  زن 

 ، تفاوت معناداری وجود دارد؟خوانیهای کتابهای حلقهرش نسبت به فعالیتنگ
 

 خوانی سوادآموزان های کتاب های حلقه کنندگان مرد و زن در نگرش نسبت به فعالیت . مقایسه شرکت 8جدول شماره  
 سطح معناداری  tمقدار  درجه آزادی  میانگین  تعداد گروه

 26/2 59 مرد
274 115/0 601/0 

 31/2 216 زن 
 

یافته اساس  )بر  فعالیت(8های جدول  زنان سطح  آموزشی حلقه ،  بیشتر  های کتابهای  را  خوانی 

 ها با مردان معنادار نیست.؛ اما تفاوت آناندآوردهدست اند و میانگین باالتری بهارزیابی کرده

  ( آموزشی و سوادآموزان ، پشتیبانان  مدیران و کارشناسان ) کنندگان  آیا بین شرکت   : پرسش نهم پژوهش 

 داری وجود دارد؟ ی معن خوانی تفاوت  های کتاب های آموزشی حلقه در نگرش نسبت به شاخص کل فعالیت 
 

 کننده در تحقیقگانه مشارکت های سهها بین گروه های شاخص کل فعالیت . مقایسه میانگین 9جدول شماره  
 یکراهه مقادیر آزمون تحلیل واریانس  متغیرهای توصیفی 

 DF F P میانگین مجذورات  مجموع مجذورات  متغیرها وضعیت کیفی  میانگین  گروه

 2 796/1 592/3 ها بین گروه متوسط به پایین  98/1 مدیران 

 278 557/0 757/154 ها درو گروه متوسط به باال  18/2 پشتیبانان  041/0 226/3

 280 -- 349/158 کل متوسط به باال  32/2 سوادآموزان 
 

دهد که با  ، نشان می(f  ،2=df  ،041/0    =sig=226/3، آزمون تحلیل واریانس )(9مطابق جدول ) 

نگرش  99اطمینان   بین  فعالیتدرصد  کل  شاخص  متغیر  به  نسبت  مطالعه  مورد  گروه  سه  های های 

 ، تفاوت معناداری وجود دارد.خوانی سوادآموزان های کتابآموزشی حلقه 
 

 هاها بین گروه . نتایج آزمون توکی مقایسه جفتی تفاوت میانگین شاخص کل فعالیت10جدول شماره  

 شاخص کل 
 Pسطح معناداری   MDها میانگین تفاوت ها گروه  2به  2مقایسه 

 015/0 -  34000/0 سوادآموزان  مدیران و کارشناسان 
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داده )مطابق  فعالیت(10های جدول  مورد شاخص کل  در  نشان  ها،  توکی  آزمون  تعقیبی  نتایج   ،

مدبین    که  دهدیم )نظر  سوادآموزان  با  کارشناسان  و  تفاوت   ؛( p    ،34000/0-    =DM  <  05/0یران 

کارشناسان   و  مدیران  بنابراین  دارد؛  وجود  به98/1)معناداری  کل  (  شاخص  کیفیت  معناداری  طور 

 اند. ارزیابی کرده (32/2)تر از سوادآموزان  خوانی را پایینهای کتابهای آموزشی حلقه عالیتف

 

 گیرییجهنت

کنندگان در مورد وضعیت  های پژوهش حاضر و در نظر گرفتن دیدگاه کلی شرکتبا توجه به یافته

های های مهم و زیربنایی در برنامه آموزشی حلقهرسد که مقدمات و زمینه، به نظر میشاخص زمینه

ید قرار نگرفته صورت مطلوبی مورد توجه و تأکبه   نیمسئول از جانب متولیان و    (عوامل زمینه)خوانی  کتاب

نتایج به مواد  است. در مورد وضعیت شاخص درونداد هم  نبودن منابع و  از مطلوب  دست آمده حاکی 

ها و  بینی شده با نیازهای پیشرسد که عوامل دروندادی یا رویهباشد و به نظر میتدارک دیده شده می

 اند.برخوردار نبودهخوانی سوادآموزان از انطباق کاملی های کتاباهداف برنامه حلقه

های دیگر از وضعیت بهتری گردید که شاخص فرآیند بلعکس شاخص  ها مشخصدر ادامه بررسی

است. بوده  شرکت  برخوردار  دیدگاه  حلقه کنندگاناز  آموزشی  برنامه  اجرای  نحوه  و  چگونگی  های ، 

های خوانی در عمل مطلوب ارزیابی شده است و در نهایت بروندادهای حاصل از تعامالت و فعالیتکتاب

، نشان داد که در حد مطلوبی ارزیابی نشده است و میزان های سه شاخص قبلیانجام گرفته بین فعالیت

باشد  ، مهارتی و عاطفی در سوادآموزان میهای دانشییت اهداف برنامه که همانا کسب شایستگیو کیف

نبوده است. بنابراین در کل   بخشتی رضا،  متوسط( ایجاد شده است و در حد انتظار مطلوب )طور نسبی  به

فعالیت اثربخشی  که  است  شده  گرفته  حلقهنتیجه  آموزشی  کتابهای  سوادآموزهای  استان خوانی  ان 

خوزستان در سطح متوسط به باال بوده است که بیانگر وجود فاصله بین وضعیت موجود با وضعیت مطلوب 

 باشد. و مورد انتظار می

های زمینه اجرایی، زمینه مالک یا خرده مقیاس مربوط به شاخص  7  تیموفق، میزان  در این بررسی

، تحقق اهداف و رضایتمندی در سطح هانامه، آیینکی، منابع مالی و فیزیفرهنگی و ترغیبی، منابع علمی

، منابع مؤلفه نیازها و اهداف  6و فاصله هست؛ اما در    انددهینرساند اما به حد مطلوب  باالتر از متوسط بوده

روشانسانی آموزشی،  آموزشی های  محتوای  آموزشی،  مشارکت  اجرا   ،  چگونگی  کیفیت و  سطح  در   ،

ارزیابی  « مطلوب» میزان  ،  مجموع  در  مالک  تیموفقگردیدند.  عملکرد  فعالیتیا  حلقههای  های های 

خوانی سوادآموزان استان خوزستان در سطح کیفی متوسط به باال ارزیابی و تعیین گردید. در رابطه کتاب

رفته است ، تحقیقات فراوانی انجام گهای آموزشیها و دوره، طرحهاآمده از برنامه  عمل بههای  با ارزیابی

ی سریزدی مدرس  ؛ عصاره،1398، ها از الگوی سیپ برای ارزشیابی استفاده شده است )سودانیکه در آن 

  اخالقی،  ؛1393اللیمی و اسالمی،    ان یاسد  ی،شاکر  ی،سرآباد  ،موحد  ؛ مکارم، 1398،  و رضازاده بهادران
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تفاده از الگوی سیپ و تعیین ها با اس(. پژوهش حاضر همانند آن1390و محبی،    خوشگام   ،انیارمحمدی

خوانی سوادآموزان پرداخته است؛ البته متفاوت های کتابها و نشانگرها به ارزشیابی برنامه حلقه مالک

، فرآیند و برونداد  ، دروندادهای چهارگانه زمینه ها یا شاخصدست آمده از ارزشیابی حیطهبودن نتایج به

های آموزشی باشد که در تواند متأثر از تفاوت محیط شده می  های ذکردر این پژوهش با نتایج پژوهش

هر حال  آن  است. در  ارزشیابی صورت گرفته  فعالیتها  خوانی سوادآموزان  های کتابهای حلقه اجرای 

نقاط قوت و ضعفی که داشت   به  توجه  با  برخورداری  دلبه استان خوزستان  و  غیررسمی  ماهیت  از یل 

، مکان و زمان و همچنین تمرکز بر خودآموزی و تأکید بیشتر در مطالعه رنامه، بیژگی انعطاف در محتواو

بسته  محتوای  کتابفردی  یا  آموزشی  در های  مطالعه  به  عادت  ایجاد  موجب  که  است  توانسته  خوانی 

های قبلی آنان شود. این امر سوادآموزان گردیده و از این طریق سبب افزایش و تثبیت نسبی آموخته 

است.   فراگیران یادگیری در استقالل  یجادا و خودباوری زمینۀ تقویت و نفسادبهاعتمموجب   گردیده 

العمر در افراد جامعه ساز یادگیری مادامینهزمتواند  چنین مییناهایی  بنابراین اجرای این طرح و طرح

کیفیت تحقق  درباره  کنندگانشرکتاکثر    تقریباً  که  گرفت  نتیجه  توانیم هدف و کل آحاد جامعه گردد.

ها و دروندادهای برنامه زمینه   که  شودمی  استنباط  چنین.  دارند  تردید   خوانیهای کتابطرح حلقه  اهداف

کتابحلقه  باهای  استان  سوادآموزان  است  روروبه  مشکالتی  خوانی  عل  بوده    یر انکارناپذ  تالش   رغمیو 

 ساختار نبودن    آمیزیت موفق  .است  نبوده  آمیزموفقیت  مطلوبی  سطح  در  اهداف  تحقق  سوادآموزی،  مسئولین

  درونی  عوامل  به  اهداف  تحقق  از  دقیق  ارزشیابی.  داد  نسبت  شده  شناخته  عامل   چند   یا  یک  به  تواننمی  را

  درونی  یهامؤلفه  به  کافی   توجه  مستلزم  اهداف   تحقق  و   است  مرتبط  سوادآموزی  نهضت   سازمان  یرونی و ب

 در   همواره  که   است  یی هانظام  همهو مجموعه  فرهنگی    بافت  به  توجه  .است  سوادآموزی  نهضت  بیرونی   و

 مسئولیت   و   رسالت مدت  کوتاه  در  اما  ... . فرهنگی، و    اقتصادی، نظام سیاسی، نظام اند. نظام  تعامل  حال

 ی سوادبزرگسال به بی  افراد  قبال ممانعت از بازگشت  در  خود  وظیفه  اجرای  خصوص  در  وپرورشآموزش 

 نهضت سوادآموزی   سازمان  طریق  از  و   مشارکت  با  بزرگسال  افراد  آموزش  برای  دقیق  اجرای  و  یزیرو برنامه

 نهایی را اتخاذ و به کاربندد. حل راه بیرون بخش مشارکت و  منابع جلب جهت در تالش و
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