درصد جمعیت  51تا  94سال باسواد در کشور
رصد جمعیت  51تا  94سال باسواد در کشور  ،پیامدها  ،علل و مداخالت
بخش اول ) تعريف و ضرورت
اهتمام و توجه به امر آموزش ،اولين و اساسيترين گام توسعه محسوب ميشود و غفلت از آن سنگينترين خسارات را به ساختار اجتماعي ،سياسي،
فرهنگي و اقتصادی کشور وارد خواهد آورد .باسوادی توانايي نوشتن و خواندن و فهم جمالت ساده و کوتاه مي باشد(2بانك جهاني).
سازمان آموزشي ،علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد(يونسكو) تعريف مدرن و جامع تری را ارائه دادهاست :
«باسوادی توانايي شناخت ،درک ،تفسير ،ساخت ،برقراری ارتباط و محاسبه در استفاده از مواد چاپشده و نوشتهشده مربوط به زمينههای گوناگون
است .باسوادی زنجيره ی آموزشي را که توانايي رسيدن به اهداف ،توسعهٔ دانش و پتانسيل ،و شرکت کامل در جامعهای بزرگتر را برای يك فرد
فراهم ميکند ،دربر دارد.سواد از حقوق اوليه ی بشر و جزء ضروری جهت دستيابي به ديگر حقوق بشری است.
1

داشتن سواد موتورمحرکه ی دست يابي به اهداف هزاره )(MDGوراهكار مباره با فقر و حضور گسترده اقشار مردم در جامعه است .
شاخص های سطح تحصيالت از جمله مهمترين شاخصهای تاثيرگذار بر توسعه و رشد هر کشوری است .اين شاخص که خود شامل دو مولفه نرخ
اشتغال به تحصيل در ابتدايي ،راهنمايي ،متوسطه و عالي و نيز نرخ باسوادی بزرگساالن است  ،درکنار شاخصهای توليد ناخالص داخلي و اميد به زندگي
در بدو تولد از جمله مولفه های موثر بر شاخص توسعه انساني است .از اين رو سواد و تحصيالت جايگاه ويژه ای را در بررسي ها و برنامه ريزی های
اقتصادی و اجتماعي به خود اختصاص داده است( .مرکز پژوهش های مجلس )2337،
نرخ باسوادی (حداقل سواد خواندن و نوشتن) در گروه سني  25تا  43سال به عنوان يكي از شاخص های توسعه اجتماعي و انساني جزو شاخص های
عدالت در سالمت مصوب هيات وزيران مورخ ديماه 2333است.
يكي از داليل مهم برای پرداختن به موضوع سواد اثرات آن بر سالمت است که در

07 درصد زندانيان يا خود بي سوادند و يا والدين شان از نعمت

جعبه روبرو بخشي از آن آمده است:
داشتن سواد و برخورداری از تحصيالت هم مستقيماًبر سالمت فرد تأثيرگذار است و
هم به عنوان يكي از تعيين کننده های وضعيت اجتماعي-اقتصادی و عامل دخيل در
وضعيت اشتغال فرد به عنوان يكي از شاخص های اجتماعي تعيين کننده سالمت
،مؤثردر سالمت فرد و اجتماع مي باشد .واضحاًافرادی که دارای قدرت خواندن
هستند دانش و آگاهي شان ازانواع خدمات بهداشت و درمان و پيامد بيماری ها بيش
تر است  .5بي سوادی عامل کاهش اعتماد به نفس و زمينهساز بروز بسياری از آسيب
های اجتماعي بخصوص اعتياد ،خودکشي را فراهم ميکند

حقايقي در مورد پيامدهاي بي سوادي

4و3

 .نداشتن سواد ،با

افزايش شاخص توده بدني (اضافه وزن وچاقي)،ابتال به پرفشاری خون ،سرطان پستان
در ارتباط است6و0و .3افرادی که سطح سواد پايين تری دارند2/5تا3برابر بيش تر از افراد
با سواد باالتر پيامدهای ناگوار بيماری را تجربه مي کنند .5افرادی که سطح سواد
22

باالتری دارند نسبت به افراد با سوادپايين تر ،خود را سالم تر ارزيابي مي کنند  .با

افزايش سطح سواد  ،بيماران تمايل بيش تری به مشارکت با پزشك در تصميم گيری
باليني پيدا مي کنند(.21مصطفايي و همكاران )1721سطح سواد افراد نه تنها با سالمت
خود فرد در ارتباط است بلكه سواد والدين بر سالمت کودکان نيز تأثيرگذار
است23و.24

3

سواد محروم هستند (.عصر ايران)2331
 بي سوادی عامل کاهش اعتماد به نفس و زمينهساز بروز
بسياری از جرايم بخصوص اعتياد را فراهم ميکند. 4
(ابهری)2331
 افرادی که سطح سواد پايين تری دارند2/5تا3برابر بيش تر از
افراد با سواد باالتر پيامدهای ناگوار بيماری را تجربه مي
کنند(5دوالت و همكاران)1774
 نداشتن سواد ،با افزايش شاخص توده بدني (اضافه وزن
وچاقي)در ارتباط است(.6فربخش)2336
 افراد بي سواد بيش از باسوادها به پرفشاری خون مبتال هستند .
0

 خانم های جوان بي سواد و کم سواد ر معرض خطر بيشتری
برای اقدام به خودسوزی قرار دارند.3
 افراد باسواد بيش تر از افراد کم سواد اهتمام در انجام رفتارهای
ازجمله

پيشگيرانه

استفاده

از

واکسيناسيون

دارند(.27قرباني)2331
 افراد باسواد باالتر خود را سالم تر از اقشار کم سواد ارزيابي
22

مي نمايند .

افزايش سرانه مخارج بهداشتي تاثير قطعي و معني داری بر بهبود وضعيت سالمت در

 نسبت وزن به قد در کودکاني که والدينشان تحصيالت

کشور نخواهد داشت ولي افزايش درصد باسوادی و تبعات آن مانند افزايش

باالتری دارندد ،نسبت به کودکاني که والدينشان تحصيالت

شاغلين،افزايش درآمد سرانه و بهبود الگوی تغذيه ،سالمتي را در کشور بهبود خواهند
بخشيد .همچنين در بين متغيرهای ذکر شده ،درصد جمعيت شاغل و درصد باسوادی
بيشترين ضريب و اهميت را دارا هستند.25

پايين تری دارند ،بيشتر است. 23

امروزه از سواد سالمت به عنوان مهارتي در خواندن ،درک کردن و عمل کردن بر اساس توصيه های بهداشتي و سالمتي ياد مي نمايند .افراد با سواد
سالمت ناکافي ،با احتمال کمتری اطالعات نوشتاری و گفتاری ارايه شده توسط متخصصان سالمتي را درک مي کنند و به دستورات داده شده توسط
آنها عمل مي کنند .همچنين وضعيت سالمتي ضعيف تری دارند و هزينه های پزشكي بيشتری را متحمل مي شوند.فردی که تحصيالت پايين تری داشته
باشد از سواد سالمت ناکافي بهره مند است .26

بخش دوم ) مروري بر وضع موجود
با وجودتالش های يونسكو و انجام تفاهمات در خصوص حرکت جهاني سواد برای همه ،در سال004 ،1722ميليون نفر (افرادباالتر از 25سال) درجهان
قادر به خواندن و نوشتن نبودند که دو سوم آن را زنان تشكيل مي دهند 44 .کشور دنيا دارای آمار باسواد  33درصد وباالتر هستند و جزو باسوادترين
کشورهای دنيا محسوب مي شوند که از ميان آنها مي توان به فنالند،گرجستان ،کوبا ،ارمنستان ،تاجيكستان ،روسيه ،استراليا ،ژاپن،کشورهای آمريكای
شمالي ،کره شمالي و جنوبي ،کشورهای اسكانديناوی و فرانسه اشاره کرد.20
روند بي سوادی در جهان رو به کاهش است ولي شمار زنان بي سواد در جهان حدود%64-%63ثابت مانده است.21با نگاهي به آمار باسوادان ايران
درمييابيم که طي سالهای 2336تا 1776روند باسوادی از%54به  %37افزايش يافته است؛ به نحوی که اين ميزان در زنان و مردان5213و0214درسال
2336و3713و3310درسال  1776گزارش شده بود؛روند رو به رشد درصد با سوادان نه تنها در شهرها بلكه در روستاها و حتي استانهای محروم چشمگير
بوده است.23
طبق سرشماری سال 3114 ،2337درصد جمعيت  27تا  43ساله کشور( %3311در اتباع ايراني و %6316اتباع غير ايراني) باسواد هستند و اين آمار نسبت به
سرشماری سال  35نزديك به  710درصد افزايش يافته است .در اين ميان متغير سواد زنان يكي از شاخصهای مهم در توسعه اجتماعي به حساب ميآيد
و بر عرصههای مختلف آموزش سالمت و بهداشت همگاني و افزايش سطح مشارکت فرهنگي ،اجتمايي زنان تأثير چشمگيری مي گذارد هم روند روبه
رشدي داشته است .با اين وجود ميزان با سوادی در روستا کمتر از شهر و درميان زنان پايين تر از مردان گزارش مي شود و شكاف ميزان باسوادی زنان
و مردان در روستاها بيش تر است.18

مقايسه ايران با برخي کشورهای منتخب نشان مي دهد که وضعيت ايران در ميان ساير کشورهای توسعه يافته و نيز کشورهايي در منطقه ،چندان رضايت
بخش نيست .در حالي که در کشورهايي مثل امارات ،قطر ،بحرين وکويت نرخ باسوادی جمعيت باالی  25سال  %37و بيشتر و در کشورهای عربستان و
ترکيه به ترتيب  36/0و  33/0درصد است ،اين رقم در خصوص ايران به 31درصد ميرسد(مرکز پژوهش های مجلس  . )2337،معاون وزير آموزش و
پرورش و رئيس سازمان نهضت سوادآموزی کشور(علي باقرزاده)عنوان مي دارد :بر اساس سرشماری نفوس و مسكن سال  37بيش از  25درصد از
جمعيت باالی  27سال کشور خود را بي سواد معرفي کرده اند. 3
طبق سرشماری سال2337ميزان باسوادی در جمعيت باالی 6سال در کل کشور  %34/05مي باشد.اين آمار در شرايطي است که در سايت رسمي يونسكو
،بانك جهاني ،آماری از ايران وجود ندارد و در نقشه های جهاني هم آمارسواد در ايران بسيار کم تر نمايش داده مي شود.به نحوی که درسايت جغرافيا
که به رتبه بندی کشورهای جهان از لحاظ سواد مي پردازد؛ايران با داشتن جايگاه  243ام در بين  176کشور ،رتبه چندان مناسبي در اين ليست ندارد .و
نشان مي دهدحدود  13درصد جمعيت ايران سواد خواندن و نوشتن ندارند و کل جمعيت باسواد را  00درصد ثبت نموده است .23در سايت های ديگر
هم بدليل نبود آمار دقيق  ،رتبه ايران با تخمين %00باسواد ،محاسبه مي شود و از بين 125کشور به 267ام تنزل مي يابد.17
نمودار  2-روند رو به رشد درصد باسوادی در گروه سني 14-25سال رانشان مي دهد(.مرکز آمارايران)

درصد باسوادان 49-15سال كشور
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نمودار-1روند باسوادي 94-11سال ازسال1441-1491
با بررسي بي سوادی به تفكيك استاني مشخص مي گردد؛اييشترين ميزان بيسوادی در استانهای حاشيهای مانند سيستان و بلوچستان ،آذربايجان غربي و
خوزستان وجود دارد .آمار حاکي از آن است که استان سمنان با  3512%با سوادی زنان و سيستان و بلوچستان با  ، 6512%بيشترين و کمترين درصد
باسوادی زنان در بين استانها را شامل ميشوند.
استان کرمان در سال  32رتبه دوم کشوری را در بحث بيسوادی کسب کرد .در استان کرمان حداکثر هشت درصد افراد بيسواد هستند .در استان
خوزستان نيز تنها  27درصد از جمعيت از نعمت سواد خواندن و نوشتن بيبهرهاند .وضعيت استان زنجان نيز در امر سوادآموزی باالتر از ميانگين
کشوری است و در سطح اين استان ده هزار بيسواد وجود دارد.23
علي رغم پيشرفت های قابل توجه در نرخ باسوادی مواردی نيز وجود دارد(نمودار:)1
-2براساس سرشماری سال،37بالغ بر سه مليون نفر از افراد43-25ساله بي سواد هستند .که %34/4از کل بي سوادان را تشكيل مي دهند.
-1بيش ترين پيشرفت ها در جذب گروه های سني 33-25سال شهری و 35-25سال روستايي حاصل آمده وجمعيت سني باالتر محروم مانده اند.
 -3شكاف درصد باسوادان شهری و روستايي و بخصوص مردان و زنان در رده های سني بااتر مشهود تر است .به نحوی که بيش از نيمي از زنان
روستايي 43-45ساله بي سواد هستند.
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درصد باسوادي

نمودار-2درصد باسوادي به تفكيك جنسيت و محل سكونت در سال1441

درصدباسوادروستايي
درصدمردان باسوادروستايي
درصدزنان باسواد روستايي

بخش سوم ) علل و عوامل موثر بر سواد آموزي و تحلیل مداخالت فعلي
علل و عوامل موثر:به غير از افراد بيسوادی که سنين بااليي دارندو برخي از آن ها؛ دسترسي به مراکز سوادآموزی ندارند و بيشتر در روستاهای دور
افتاده زندگي ميکنند و به دليل نوع زندگي ،به شغل دامپروری ،کشاورزی ميپردازند .
بخش دوم کساني هستند که در حاشيه شهرهای کوچك و بزرگ زندگي ميکنند .اين بيسوادهای کشور به دليل فقر و نوع فرهنگي که حاکم بر
خانواده آنهاست از تحصيل محروم شدهاند و بيسوادی بر تار و پود زندگي آنها چنگ انداخته است .
سومين گروه بيسوادان را افرادی تشكيل ميدهند که به دليل مسائل اجتماعي از تحصيل محروم شدهاند .برخي از اين افراد کودکان طالق و کودکان
بيسرپرست ،کودکان بدسرپرست ،کودکاني که پدر يا مادر يا هر دو معتاد هستند با اين معضل مواجه شده و با بيسوادی دست و پنجه نرم ميکنند .
چهارمين بخش بيسوادان ،کساني هستند که درآمد خانواده کفاف تحصيل آنها را نميدهد و سرپرست خانواده توان تامين معيشت و زندگي آنها را
ندارد .کودکاني که به دليل اوضاع نامناسب خانوادگي و اقتصادی مجبور به کارکردن هستند.اين همان کودکاني هستند که عالوه بر آنكه از تحصيل
دور ميمانند ،مجبورند برای تامين معاش خود به کار (در برخي موارد هم کارهای سخت و دشوار) روی آورند .
گروهي از بيسوادان کشورمان هم کساني هستند که مجبورند از روستايي به روستای ديگر بروند و ادامه تحصيل دهند .به دليل سخت شدن رفت و آمد
و باال بودن هزينههای آن ،خانوادههای روستايي نميتوانند هزينه اياب و ذهاب را پرداخت کنندو به علت تزريق کند بودجه اياب و ذهاب  ،اين
کودکان که مدرسه در دسترس آنها نيست از تحصيل دور خواهند ماند( .12سالمت نيوز)2331/3/6
تمام موارد فوق بعالوه ی ريشه های فرهنگي و تبعيض جنستي حاکم در برخي نقاط کشور بخصوص در روستاها،باعث گرديده تا آمار بي سوادی در
زنان بيش تر از مردان باشد.
موضوعي که امروزه نگران کننده است کودکاني هستند که در سن تعليم و تربيت قرار دارند اما بنا به داليلي (نوع دين والدين،ابتال به ايدز)از ادامه
تحصيل يا ورود به مدرسه دور ماندهاند.
در سال های اخيرحضور مهاجران خارجي نيز تاثيرات اجتماعي گسترده ای را بدنبال داشته است اين پيامدها شامل افزايش جمعيت  ،افزايش فقر و
شكاف طبقاتي ،افزايش نرخ بي سوادی و همچنين بحران هويت جمعي به علت ازدواج مهاجران با بانوان ايراني بوده است فرزندان اين گونه خانواده ها
به واسطه اقامت غير قانوني پدر از تحصيل باز مي مانند.11
قاسم جعفری عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در رابطه با علل عدم موفقيت فعاليتهای سوادآموزی اظهار داشت :اگر چه تالشهای انجام
شده در زمينه سوادآموزی پس از پيروزی انقالب قابل تقدير است اما با ايدهآلهای ما هماهنگ نيست.وی افزود :ريشهکني بيسوادی به عوامل مختلفي
بستگي دارد از جمله عوامل اقتصادی و همكاری بيسوادان ،در برخي از مواقع وقتي نيروهای سازمان نهضت سوادآموزی به در خانه افراد بيسواد
مراجعه ميکنند ،مشاهده ميشود که فرد بيسواد آنجا را ترک کرده و برای کار به شهر ديگری رفته که هيچ آدرسي از او وجود ندارد(.13افكار
نيوز)2331
تحليل مداخالت موجود:از دی ماه  53تا سال  67نخستين اساسنامه نهضت توسط شورای انقالب فرهنگي تصويب شد .طبق اين اساسنامه پيشبيني
شده بود که حداکثر تا سه سال آينده يعني تا سال  2363ميزان باسوادی از مرز  37درصد باالتر برود که اين مسئله تحقق نيافت .آذر  2335شورای عالي
انقالب فرهنگي به منظور تحقق باسوادی کامل در کشور از طريق اجرای برنامه راهبردی سوادآموزی ،سياستهای سوادآموزی را تصويب نمود .به
موجب اين قانون وزارت آموزش و پرورش موظف شد با هدف جلوگيری از افزايش بيسوادی؛ از طريق جذب کودکان  6ساله و پوشش تمام کساني
که الزمالتعليم هستند از نوآوریهای الزم در روشها ،ضوابط آموزشي ،روندها و رويههای اداری  ،بهره گيرد .در اين قانون آمده بايد نهضت با اجرای

برنامه راهبردی سوادآموزی تا پايان برنامه چهارم توسعه باسوادی کامل گروه سني 13ـ 27سال و تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه ،باسوادی کامل
گروه 43ـ  27سال را محقق سازد.
براساس مصوبه  535شورای عالي انقالب فرهنگي و برنامه پنجم توسعه ،الزم است تا پايان اين برنامه ،بيسوادی ايرانيان  27تا  43ساله ريشهکن شود.
مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوری در اين راستا با همكاری دستگاههای ديگر اقدامات الزم را در جهت ريشهکني بيسوادی زنان انجام داده
است و جلساتي را با سازمان نهضت سوادآموزی برگزار کرده و کارگروهي برای پيگيری و اقدام عملي در اين زمينه تشكيل داده است .در اين
کارگروه نمايندگاني از کميته امداد امام خميني (ره) ،مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوری ،وزارت کشور و سازمان نهضت سوادآموزی حضور
دارند.14
با توجه به تاکيد مقام معظم رهبری بر مقوله ی به صفر رساندن بيسوادی در کشور ،2قانون اجباری بودن آموزش تا پايان دورهی راهنمايي ،1افزايش
تمايل عمومي خانواده ها به تحصيل فرزندان خود ،امكان دسترسي سريع و آسان به اطالعات از طريق نرم افزارهای موجود ،امكان استفاده از ظرفيت
سازمانهای بين المللي مثل دريافت اعتبارات و خدمات ،به منظور دستيابي به دستاوردهای بيشتر از جمله فرصت هاي موجود برای کاهش مسئله بي
سوادی است .
مشكالت اقتصادی خانواده های فقير ( به خصوص هزينه فرصتي که به دليل حاضر شدن کودک در مدرسه ،به خانواده وارد ميشود)که از مهمترين
داليل بازماندن از تحصيل يا ترک تحصيل کودکان است،مسائل فرهنگي که به شكل تعصبات جنسيتي به ويژه در مناطق روستايي ( عدم لزوم تحصيل
دختران ،جلوگيری از شرکت دختران در کالسهايي که معلم مرد دارند)  ،عدم هماهنگي بين سازمانهای مختلف ،پراکندگي جغرافيايي و مشكل
دسترسي به روستاهای دورافتاده ،نبود اجبار بر والدين در فرستادن کودکان به مدرسه از نكات تمركز در برنامه ريزی ها و مداخالت ميباشد( .مرکز
پژوهش های مجلس )2337،
استفاده از ظرفيتهای قانوني موجود  ،به ويژه قانون حمايت از کودکان که تحصيل را حق کودکان مي داند اين اختيار را به مديران آموزش و پرورش
مناطق مي دهد تا اگر اوليا به هر دليلي از اين حق ممانعت کنند ،موضوع را به دستگاه قضايي اطالع دهند( .علي باقرزاده رييس سازمان نهضت
سوادآموزی کشور)
از ديدگاه خبرگان و ذينفعان درگروه علمي سالمت اجتماعي فرهنگستان علوم پزشكي علل زير نيز بر افزايش بي سوادی موثر است :

بخش چهارم ) راهكارهاي پیش رو
راهكارهای پيشنهادی با عنايت بر عوامل تأثيرگذار بر بي سوادی ارائه مي گردد:
الف –پيشنهاد راهكار به ارائه دهندگان تحصيالت پايه
ا-توسعه تحصيالت عمومي :به نحوی که هيچ کودکي از رفتن به مدرسه محروم نباشد.
-1برون سپاری بخشي از وظايف سازمان نهضت سواد آموزی
-3گسترش آموزش های سواد آموزی از راه دور

۱

از جمله سخنان مقام معظم رهبری در جمع فرهنگيان استان فارس در ارديبهشت ماه  2330که ايشان بر ضرورت الزامي بودن دريافت حداقل گواهي دوره ابتدايي برای کليه کودکان الزم التعليم

تاکيد فراوان داشتند و نيز ابالغيه ی  2/20705مورخ  33/27/5که طي آن وزارت آموزش و پرورش و نهضت سواد آموزی را مسئول به صفر رساندن بيسوادی تا پايان برنامه پنجم دانستند.
۲ماده ( )51قانون برنامه چهارم توسعه

ب -پيشنهاد راهكار به سياستگذاران
-2فراهم نمودن زيرساخت های ضروری:از قبيل تخصيص بودجه ،نيروی انساني،فضای آموزشي
ج -پيشنهاد راهكار به جامعه و خانواده
-2باالبردن عزم خانواده ها و افراد بي سواد در جهت سواد آموزی
-1فرهنگ سازی عمومي ( القای نياز به داشتن سواد) توسط سازمان صداو سيما و وزارت ارشاد
-3اهتمام خانواده ها به آموزش زبان فارسي عالوه بر زبان بومي جهت تسهيل در امر آموزش پايه های ابتدايي

جدول-2درصد باسوادی به تفكيك گروه های سني در سال2337
گروه سني

جمعيت باسواد

درصد باسوادان

 51-51ساله

4681646

14/11

 06-08ساله

6841018

11/61

 01-01ساله

6088155

16/16

 86-88ساله

4664841

18/88

 81-81ساله

6167608

66/65

 66-68ساله

6510880

66/40

 61-61ساله

8570776

76/70

رفرنس:
)1-http://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.LITR.ZS(available on26 Nov.2013
2-ADULT AND YOUTH LITERACY:GLOBAL TRENDS IN GENDER PARITY.UIS fact sheet.2010.3
)3-http://www.asriran.com/fa/news(available on26 Nov.2013
)4- http://www.salamatnews.com/viewNews.aspx(available on1 Dec.2013
5- Darren A. DeWalt, Nancy D. Berkman, Stacey Sheridan, Kathleen N. Lohr, Michael P. Pignone. Literacy and
Health Outcomes. Journal of General Internal Medicine. December 2004;19(12): 1228–1239

 -6فربخش فرزانه,شفيعي زاده طيبه,رمضان خاني علي,محمدعلي زاده بختوري افشين,شادنوش مهدي .بررسي ارتباط بين شاخص
توده بدني و عوامل اجتماعي -دموگرافيك زنان  ۱1-44ساله استان تهران .پژوهش در پزشكي تابستان -۱۳۳:)۲(۳۱ ;۱۳۸1.
۱۳۹

 -۷وقاري غالمرضا،جوشقاني حميدرضا,حسيني سيداحمد,صداقت سيدمهدي,نيك نژاد فرهاد,انگيزه عبدالحميدو همكاران .ميزان
آگاهي از ابتال به بيماري پرفشاري خون در استان گلستان ( .)۱۳۸4مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان تابستان ;۱۳۹۰
( ۲(۱۳پي در پي ۷۸-1۸:))۳۸
 -۸عطارپارسايي فريده,گلچين مهري,اسودي كرماني ايرج .بررسي ارتباط مشخصات فردي ،اجتماعي ،سبك زندگي و عوامل تنش
زا با سرطان پستان در زنان .مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز تابستان ۲۱-۱1:)1۰(۳1 ;۱۳۸۰
 -۹قلمبر عبدالعظيم,زارعي جواد,پي پل زاده محمدحسن .بررسي ويژگي هاي فردي و اجتماعي به عنوان عوامل خطرساز در
خودسوزي ها .مجله علمي پزشكي(  1389; 9(3مسلسل ۲41-۲۳۳:))11
 -۱۰جنيدي جعفري نعمت اله,رجايي مرتضي,احمدي كاظم ،قرباني غالمعلي .بررسي وضعيت ايمني ضد سرخك و ارتباط آن با
ميزان تحصيالت در سربازان نيروي زميني سپاه پاسداران در سال هاي  .۱۳۸۱-۸۲مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي
ارتش جمهوري اسالمي ايران.زمستان۱۳۸۲؛۲۳۰-۲۲۷:)4(۱
-۱۱گشتاسبي آزيتا,منتظري علي,وحداني نيا مريم سادات,رحيمي عباس,محمد كاظم .ارزيابي مردم شهر تهران از وضعيت سالمتي
خود بر حسب جنسيت ،تحصيالت و منطقه سكوني :يك مطالعه جمعيتي .پايش تابستان ۱۸۹-۱۸۳:)۳(۲ ;۱۳۸۲
 -۱۲هادی مصطفايی،دکتر مرتضی قوجازاده،ندا پرنيان فرد،کيميا مدانلو ،آرين پورملک ،مرتضی عباسپور و همكاران .بررسی
رابطه سن ،سواد و محل زندگی بيماران با تمايل آنها به مشارکت با پزشک در تصميم گيری بالينی  .اولين همايش مميزی بالينی و
ارتقای کيفيت دانشكده پزشكي تبريز۲۰۱۲.
-۱۳جواهري جواد،محمدزاده زهرا,حسن زاده اكبر,عسگري مينا .بررسي ارتباط قد و وزن کودکان بدو ورود به دبستان با
وضعيت دريافت وعده هاي غذايي و ميزان تحصيالت والدين .تحقيقات نظام سالمت بهار ۷۲-11:)۱(1 ;۱۳۸۹
 -۱4راک منوچهر  ،آذری نمين ,ليال  ،نعمتی ,علی  ،عباسقلی زاده ,ناطق  ،ميرزا رحيمی ,مهرداد  ،صديق ,انوشيروان  .بررسي
عوامل خطر ساز اختالل رشد شير خواران كمتر از دو سال شهرستان نمين .مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل .
۱۳۸۲؛۱۷-۱۳:)۱۰( ۳
-۱1جهانگرد اسفنديار,علي زاده ناصرالدين .برآورد عوامل اقتصادي – اجتماعي موثر بر تابع توليد سالمتي در استان هاي ايران.
.زراعت و اصالح نباتات( ۷1(۱1 ;۱۳۸۸ .نامه اقتصادي))۱۰1-۸1:
 -۱1رييسي مهنوش,مصطفوي فيروزه,حسن زاده اكبر,شريفي راد غالمرضا .رابطه سواد سالمت با وضعيت سالمت عمومي و
آذر و دي  )4(۷ ;۱۳۹۰رفتارهاي بهداشتي در سالمندان شهر اصفهان .تحقيقات نظام سالمت
17-http://www.uis.unesco.org/literacy/Pages/data-release-map-2013
18- http://www.amar.org.ir
19-http://www.geographyiq.com/ranking/ranking_Literacy_total_population_dall.htm (available on
)Nov.2013
)20-http://world.bymap.org/LiteracyRates.html(available on26 Nov.2013
)(available on27 Nov.2013علل-بيسوادی-کشور20- http://www.ghatreh.com/news/ nn16628204/

 -۲۱گنجي پور محمود  ،شاطريان محسن .تاثير مهاجرت افغان ها بر شرايط اقتصادي و اجتماعي شهر كاشان .پژوهش و برنامه
ريزي شهري.زمستان۱۳۸۹؛۱۰۲-۸۳:)۳(۱
)23- http://www.afkarnews.ir(available on26 Nov.2013
)24- http://www.humanrights-iran.ir/news-33770.aspx(available on27 Nov.2013

