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چکيده
مقدمه
اهتمام و توجه به امر آموزش ،اولين و اساسيترين گام توسعه محسوب ميشود و غفلت از آن سنگ ينتنرين
خسارات را به ساختار اجتمناعي ،سياسني ،فرهگ ني و اقتصنادي کشنور وارد خواهند آورد .داشنتن سنواد و
برخورداري از تحصيالت هم مستقيماً بر سالمت فرد تأثيرگذار است و هم بهعگوان يكي از تعيينکگگدههناي
وضعيت اجتماعي اقتصادي و عامل دخيل در وضعيت اشتغال فرد بهعگوان يكني از شناخ هناي اجتمناعي
تعيينکگگده سالمت ،مؤثر در سالمت فرد و اجتماع است .بهطور واضن افنرادي کنه داراي قندرت خوادندن
هستگد ،دادش و آگاهيشان از ادواع خدمات بهداشتي و درمادي و پيامد بيماريها بيشتر است .درخ باسوادي
(حداقل سواد خواددن و دوشتن) در گروه سگي  21-93سال بهعگوان يكي از شاخ هاي توسعه اجتمناعي و
ادسادي جزء شاخ هاي عدالت در سالمت مصوب هيئتوزيران مورخ ديماه  2933است؛ بگنابراين درنر بنه
اهميت موضوع مستگد حاضر تهيه و ارائه شد.
روششناسي
اين مطالعه بر اساس چارچوب مستگد حمايتطلبي تهيه شده است .اطالعات مورددياز پيشدويس اين دوشتار
از دو روش به دست آمد )2 :مرور اسگاد شامل مگابع داخل کشور ،تجربينات سناير کشنورها و اسنگاد داخنل
کشور ايران و مقايسه آنها )1 ،براي دقد و استفاده از دررات خبرگان در پيشدنويس دهنايي از افنراد خبنره
بهعگوان کميته راهبري فگي استفاده شد و دردهايتاً در گروه سالمت اجتماعي موردبحن و تبنادلدرنر قنرار
گرفت.
يافتهها
طبق سرشماري سال  31/9 ،2931درصد جمعيت  21-93ساله کشور ( 39/1درصد در اتباع ايرادي و 69/6
درصد اتباع غير ايرادي) باسواد هستگد و اين آمار دسبت به سرشماري سال  31دزديك به  1/7درصد افزايش
يافته است .در اين ميان سواد زدان يكي از شاخ هاي مهم در توسنعه اجتمناعي بنه حسناب منيآيند و بنر
عرصههاي مختلف آموزش سالمت و بهداشت هم ادي و افزايش سط مشارکت فرهگ ي ،اجتماعي زدان تأثير
چشم گيري مي گذارد هم رودد روبه رشدي داشته است .بااين وجود ميزان باسوادي در روستا کمتر از شنهر و
در ميان زدان پايين تر از مردان گزارش مي شود و شكاف ميزان باسوادي زدان و مردان در روسنتاها بنيش تنر
است .با بررسي بيسوادي به تفكيك استادي مشخ ميگردد؛ بيشترين مينزان بنيسنوادي در اسنتانهناي
حاشيهاي مادگد سيستان و بلوچستان ،آذربايجان غربي و خوزستان وجود دارد .آمنار حناکي از آن اسنت کنه

استان سمگان با  31/2درصد باسوادي زدان و سيستان و بلوچسنتان بنا  61/2درصند ،بيشنترين و کمتنرين
درصد باسوادي زدان در بين استانها را شامل ميشودد.
ازجمله عوامل تأثيرگذار بر بيسوادي عدم دسترسي به مراکنز سنوادآموزي ،فقنر و دنوع فرهگن حناکم بنر
خادواده ها ،کودکادي که به دليل اوضاع دامگاسب خادوادگي و اقتصادي مجبور به کار کردن هستگد و به دليل
سخت شدن رفتوآمد و باال بودن هزيگههاي آن ،خادوادههاي روستايي دمنيتوادگند هزيگنه ايناب و ذهناب را
پرداخت کگگد .همچگين کودکادي که در سن تعليم و تربيت قرار داردد اما بگا به داليلي (دنوع دينن والندين،
ابتال به ايدز) از ادامه تحصيل يا ورود به مدرسه دور ماددهادد.
بحث و نتيجهگيري
ازجمله سياستهاي جاري ،مصوبه شوراي عالي ادقالب فرهگ ي بهمگرور تحقق باسوادي کامنل در کشنور از
طريق اجراي بردامه راهبردي سوادآموزي ،سياست هاي سوادآموزي است تنا دهتنت سنوادآموزي بنا اجنراي
بردامه راهبردي سوادآموزي تا پايان بردامه چهارم توسعه باسوادي کامل گروه سگي  21-13سال و تنا پاينان
بردامه پگجساله پگجم توسعه ،باسوادي کامل گروه  21-93سال را محقق سازد.
براي بهبود وضعيت کگودي بايستي ارائهدهگدگان تحصيالت پايه ،تحصيالت عمومي را طوري توسعه دهگد که
هيچ کودکي از رفتن به مدرسه محروم دباشد ،برونسپاري بخشي از وظايف سنازمان دهتنت سنوادآموزي و
گسترش آموزشهاي سوادآموزي از راه دور ادجام شود .سياستگنذاران بايسنتي زيرسناختهناي ضنروري از
قبيل تخصي بودجه ،ديروي ادسادي ،فتاي آموزشي و فرهگ سازي عمومي ادجام دهگد و افزايش تعامل بنا
سازمانهاي بينالمللي و ارائه آمار صحي درخ باسوادي در جامعه ادجام شود .جامعه و خادواده ديز سعي کگگد
عزم اعتاي خادواده و افراد بيسواد را باال ببردد ،فرهگ سازي عمومي از طريق صداوسيما و اهتمام خادوادهها
به آموزش زبان فارسي عالوه بر زبان بومي ميتوادد در کاهش بيسوادي در جامعه مؤثر باشد.
كليدواژه :باسواد ،سالمت اجتماعي ،سوادآموزي ،فرهگ سازي ،ايران.

