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مقدمه
موردتوجه  بزرگساالن  سوادآموزی  گذشته،  دهه های  در 
پژوهش های علمی و سازمان های جهانی قرارگرفته است. 

 )Literacy( در اجالسیه جهانی تعلیم و تربیت داکار، سواد
به عنوان هدفی که در تمام کشورها باید به آن پرداخته شود، 
مورد تأکید قرارگرفته است. در این اعالمیه به شش هدف در 

چكيده
مقدمه: سازه کیفیت زندگی را سازه ای تحلیلی، سیاستی و عنصری کلیدی در سیاست گذاری و بررسی سیاست های 
حوزه عمومی به حساب می آورند که از آن به عنوان شاخص توسعه اجتماعی یاد می شود. از سویی سواد اقتصادی یکی 
از عوامل مؤثر در توسعه اقتصادی محسوب می شود. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی نقش سوادآموزی در کیفیت زندگی 

و سواد اقتصادی زندانیان بود.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر به روش علی مقایسه ای انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی والدین باسواد و بی سواد 
مجتمع آموزشی سوادآموزی زندان مرکزی بیرجند در شش ماه نخست سال 1397 بودند که از جامعه مذکور 120 نفر به 
روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه استاندارد فرم کوتاه کیفیت زندگی بهداشت 
جهانی )2002( و پرسش نامه محقق ساخته سواد اقتصادی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 

19 و آزمون تحلیل واریانس دوراهه )ANOVA( انجام شد.
یافته ها: از120 نفر نمونه شرکت کننده در مطالعه، 60 نفر افراد بی سواد )30 زن و 30 مرد( و 60 نفر افراد باسواد )30 زن و 
30 مرد( بودند. بر اساس نتایج، میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی در گروه والدین دارای سواد و والدین بی سواد به 
ترتیب )19/520±78/10 و 16/898±67/05( بود. میانگین و انحراف معیار سواد اقتصادی در گروه والدین دارای سواد و 
والدین بی سواد به ترتیب )13/811± 60/97 و 12/883±50/53( به دست آمد. همچنین نتایج نشان داد بین میزان کیفیت 
زندگی و سواد اقتصادی والدین دارای سواد و والدین بی سواد، تفاوت معناداری وجود داشت )P=0/004(، به عبارتی 

میزان کیفیت زندگی و سواد اقتصادی والدین دارای سواد بیش از والدین بی سواد بود.
بحث و نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد که بین سطح سواد با کیفیت زندگی و سواد اقتصادی رابطه وجود دارد. 
لذا نتایج پژوهش، نیازمند توجه بیشتر دست اندرکاران تعلیم و تربیت و مسئولین را به امر سواد آموزی افراد جامعه است.

کلمات کلیدی: سوادآموزی، سواد اقتصادی، کیفیت زندگی.
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زمینه تعلیم و تربیت اشاره شده است که دو مورد از این اهداف 
به آموزش سواد در بزرگساالن مربوط است. هدف چهارم 
اشاره به سوادآموزی بزرگساالن و هدف ششم نیز خواندن 
و نوشتن و ریاضیات را به عنوان بخشی از برنامه های تعلیم 
و تربیت بزرگساالن ذکر می نماید )1(. همچنین در طول دو 
دهه گذشته بسیاری از مطالعات همایندی و رابطه بین سواد 
محدود، ضعیف و وجود مشکالت متنوع در حوزه بهداشت 
و سالمتی را مورد تأیید قرار داده است )2(. سواد می تواند در 
انتقال پیام های بهداشتی و مرتبط با سالمتی و به طورکلی ارتقای 
کیفیت زندگی برای افراد مسن و بی سواد نقش آفرینی کند )3(.

کیفیت زندگی )Quality of Life( مفهوم وسیعی است که 
عرصه های مختلف زندگی همچون وضعیت مالی، کار، عشق، 
مذهب و همچون سالمت جسمی، روانی و اجتماعی را در 
بردارد )4(. گروه کیفیت زندگی سازمان جهانی کیفیت زندگی 
را به این صورت تعریف کرده است: ادراک شخص از موفقیت 
خود در زندگی در شرایط فرهنگی و نظام ارزشی که در آن 
زندگی می کند و با اهداف، انتظارات، استانداردها و نگرانی ها 
در ارتباط است )5(. منظور از ماهیت انتزاعی کیفیت زندگی 
این است که گروه های مختلف مردم معنای متفاوتی از مفهوم 
کیفیت زندگی استنباط می کنند )6(. یافته های پژوهش از ارتباط 
سطح سواد و تحصیالت باکیفیت زندگی حکایت دارند، به طور 
امین و همکاران نشان داد که کیفیت  مثال مطالعه حسینی 
زندگی با تحصیالت همبستگی معنی داری دارد )7(. پژوهش 
فرخ وندی نشان داده است، میزان تحصیالت بر روی کیفیت 

زندگی سرپرستان خانوارهای شهری تاثیر گذار است )8(.
از طرفی به نظر می رسد که ارتقای سطح سواد و سوادآموزی 
 (Economic اقتصادی  یا سواد  اقتصادی  افزایش دانش  در 
(literacy نقش داشته باشد، چراکه زمانی که فرد از حداقل 

سواد برخوردار باشد، بهتر می تواند زندگی اقتصادی و اجتماعی 
خود را مدیریت کند. اگرچه سواد مالی و اقتصادی با هم مطرح 
می شوند ولی برای هر کدام تعاریف جداگانه ای در نظر گرفته 

می شود. داشتن سواد مالی به معنای سواد اقتصادی نیست. 
سواد مالی زیرمجموعه و بخشی از سواد اقتصادی است )9( و 
به عنوان ترکیبی از آگاهی، دانش، مهارت، نگرش و رفتارهای 
ضروری و الزم برای تصمیم گیری های مالی گفته می شود که 
در نهایت منجر به رفاه مالی شخصی می گردد )10(. اما سواد 
اقتصادی شامل دریافت اطالعات و آموزش در تصمیم گیری 
مانند بودجه بندی و درک مفاهیم  اقتصادی در موضوعاتی 
اقتصادی پایه و دیگر مفاهیم مانند سود و زیان، سرمایه، رشد 
سرمایه، کمبودها، تعامل عرضه و تقاضا و از این قبیل است 
)11(. سواد اقتصادی شامل توانایی در جهت کسب درآمد 
بدون ریسک با توجه به عواقب تصمیمات شخصی بر درآمد 
بازار کار، توانایی  در حال حاضر و آینده، جهت گیری در 

تصمیم گیری در مورد هزینه ها و غیره )12(.
نتایج بدست آمده از پژوهش ملک زاده و فالحی بیانگر این 
است که سواد آموزی در شهرستان بویراحمد در زندگی روزمره 
سواد آموزان نقش ایفا کرده و کارکرد سواد موجب افزایش 
عملکرد افراد در زمینه استفاده هرچه بیشتر از افزایش درآمد 
شغلی، رعایت بیشتر صرفه جویی، ارتقاء مهارت های شغلی، 
افزایش تولیدات کشاورزی، بهبود وضعیت خدمات، محرمیت 
زدایی و ایجاد انگیزه برای تالش کوشش شده است )13(. 
همچنین پوررمضان و همکاران در مطالعه خود دریافتند که 
نهضت سوادآموزی در طی مدت فعالیت خود توانسته است 
افراد زیادی را در سطح روستاها باسواد نماید و روستاییان 
بعد از باسوادی و افزایش سطح معلومات و آگاهی، توانسته اند 
درآمد بیشتری از کار خود کسب نمایند. همچنین توانسته اند 
مهارت های بیشتری را در محاسبه سود و زیان کار خود به دست 
بیاورند )14(. اما پژوهش سنائی فرد نشان داد که رابطه سواد 
رسمی و غیررسمی با توان اقتصادی رابطه ای معنادار نمی باشد 
و سوادآموزی رسمی و غیررسمی تنها در بعد اجتماعی دارای 
نقش مؤثری در زندگی روستاییان می باشد و در ارتقاء توان 

اقتصادی نقشی نداشته است )15(.
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علی رغم این تأکیدها بر سوادآموزی و فواید آن، متأسفانه بیش از 
93 میلیون نفر مرد )34 درصد از کل مردان بی سواد جهان(، 173 
میلیون نفر زن )36 درصد از کل زنان بی سواد جهان( و درمجموع 
267 میلیون نفر بی سواد )35 درصد از کل افراد بی سواد جهان 
در کشورهای مسلمان زندگی می کنند )16(. همچنین سواد و 
تحصیالت خانواده یکی از عوامل مهم پیشرفت بشر در جهان 
امروز است به طوریکه پیشرفت تکنولوژی، صنعت، بهداشت 
و علوم مختلف مدیون این عامل مهم است، لذا بی سوادی در 
تمام ابعاد زندگی انسان مخصوصاً بهداشت، رشد اقتصادی، 
رشد فرهنگی، رشد و تربیت فرزندان، بی نظمی و ناهنجاری 
کودکان، رشد اشتغال و غیره می تواند تأثیر بسزایی داشته باشد 
)17(. بنابراین به رغم ضرورت های مذکور و تالش های فراوان 
صورت گرفته، همچنان بی سوادی یکی از مهم ترین مسائل 
جهان است، بر این اساس یکی از نیازهای ضروری که کشور 
به آن نیاز دارد و در تمامی سطوح تحصیلی باید پرداخته شود، 
آموزش های اقتصادی و مالی است )18( که در سیستم آموزشی 
ایران، اهمیت تربیت اقتصادی در سند تحول بنیادین نیز بیان 
شده است. طبق این سند، ساحت تربیت اقتصادی بخشی از 
جریان تربیت رسمی و عمومی است که ناظر به یکی از ابعاد 
مهم زندگی آدمی یعنی بعد اقتصادی و معیشتی است )19(. از 
این رو با توجه به آنچه بیان شد و عدم پژوهشی به طور مستقیم 
در زمینه ارتباط متغیرهای مذکور در جامعه هدف و وجود خأل 
پژوهشی در این زمینه و از طرفی نقش مهم سوادآموزی در 
ارتقای سالمت و بهداشت روانی خانواده و اهمیت آن در سیستم 
نظام آموزشی و پیشرفت جامعه، لذا مطالعه حاضر با هدف 
بررسی نقش سوادآموزی در کیفیت زندگی و سواد اقتصادی 
انجام شد و به دنبال پاسخ به این سوال بود که آیا سوادآموزی 

در کیفیت زندگی و سواد اقتصادی نقش دارد؟

موادوروشها
آماری  جامعه  بود.  مقایسه ای  علی  نوع  از  حاضر  پژوهش 

پژوهش شامل تمامی والدین باسواد و بی سواد مجتمع آموزشی 
سوادآموزی زندان مرکزی بیرجند در شش ماه نخست سال 
1397بودند. چون حداقل نمونه در طرح های علی - مقایسه ای 
حداقل 15 نفر برای هر گروه کفایت می کند )20( برای افزایش 
اعتبار بیرونی نتایج، از جامعه مذکور 120 نفر )هر گروه 60 
نفر( به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. مالک های 
در  برای شرکت  آگاهانه  و رضایت  همکاری  شامل  ورود 
پژوهش، داشتن سالمت روان کامل بر اساس پرونده مشاوره ای 
و مالک های خروج شامل عدم همکاری و وجود پرسشنامه های 
مخدوش و ناقص بود. ابزار گردآوری اطالعات شامل پرسش 

نامه های زیر بودند:
الف( مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی: این 
پرسش نامه 26 سوالی توسط گروهی از کارشناسان سازمان 
بهداشت جهانی طراحی و دارای چهار حیطه مرتبط با سالمتی 
یعنی سالمت جسمانی )سؤاالت 3- 4- 10- 15- 16- 17- 
18(، سالمت روان شناختی )سؤاالت 5- 6- 7- 11- 19- 26(، 
روابط اجتماعی )سؤاالت 20- 21- 22( و محیط زندگی 
)سؤاالت 8- 9- 12- 13- 14- 23- 24- 25( را بر روی طیف 
لیکرت )خیلی بد، نمره 1 تا خیلی خوب نمره 5( می سنجد و 
سؤاالت 3 و 4 و 26 به صورت معکوس نمره گذاری می شوند، 
لذا دامنه نمرات بین 26 تا 130 است که نمرات باالتر نشان دهنده 
کیفیت زندگی باالتر می باشد )21(. در ایران در پژوهش نجات 
حیطه سالمت  در  درونی  همبستگی  همکاران، شاخص  و 
جسمانی، روان شناختی، روابط اجتماعی و محیط به ترتیب 
0/77، 0/77، 0/75، 0/84 به دست آمد و همچنین سازگاری 
درونی مؤلفه ها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 0/70 
0/73، 0/55، 0/84 به دست آمد که حاکی از پایایی قابل قبول 

و مناسب پرسش نامه کیفیت زندگی است )22(.
ب( پرسش نامه سواد اقتصادی محقق ساخته: این پرسشنامه 
شامل 20 سؤال می باشد. سؤاالت پرسشنامه بر اساس طیف 
لیکرت پنج درجه ای )کاماًل موافقم نمره 5، موافقم نمره 4، نسبتًا 
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موافقم نمره 3، مخالفم نمره 2، کاماًل مخالفم نمره 1( نمره گذاری 
می شود. بنابراین دامنه نمرات بین 20 تا 100 هست که نمرات 
باالتر نشان دهنده سواد اقتصادی بیشتر بود. سؤاالت پرسش نامه 
با مشورت اساتید دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی در حوزه 
جامعه شناسی و حوزه علوم تربیتی و روانشناسی طراحی شده و 
مورد بازبینی و ارزیابی قرار گرفتند و روایی صوری پرسش نامه 
مذکور توسط اساتید تأیید شد. پایایی کل پرسش نامه به روش 

همسانی درونی )آلفای کرونباخ( 0/83 به دست آمد.
پس از اخذ مجوز از سوی اداره کل آموزش و پرورش خراسان 
جنوبی و بعد از هماهنگی با کارشناس سوادآموزی شهرستان 
خوسف با زندان مرکزی و فرایند نمونه گیری و تعیین حجم 
نمونه موردنیاز، به زندان مراجعه شد. پس از توضیح اهداف 
توزیع  آن ها  بین  پرسشنامه ها  نمونه،  افراد  برای  پژوهش 
این پژوهش تمامی اصول اخالقی مرتبط ازجمله  شد. در 
محرمانه بودن پرسشنامه ها، رضایت آگاهانه شرکت کنندگان 
در پژوهش و اختیار خروج از پژوهش رعایت شده است؛ و 
جهت تجزیه وتحلیل فرضیه ها از نرم افزار SPSS نسخه 19 و 
در بخش آمار توصیفی شاخص هایی نظیر فراوانی، میانگین، 
انحراف استاندارد نمرات و در بخش استنباطی آزمون تحلیل 

واریانس دوراهه )ANOVA( استفاده شد.

یافتهها
بر اساس یافته های به دست آمده از 120 نفر نمونه 60 نفر 

افراد بی سواد )30 زن و 30 مرد( و 60 نفر افراد باسواد زندان 
)30 زن و 30 مرد( بودند، همچنین 24 نفر )20 درصد( دارای 
یک فرزند، 36 نفر )30 درصد( دو فرزند، 37 نفر سه فرزند 
)31 درصد( و 23 نفر )19 درصد( نیز دارای 4 فرزند بودند. 
در ادامه در جدول1. شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش 

به تفکیک گروه ها و جنسیت آورده شده است.
به  منظور مقایسه میزان کیفیت زندگی والدین دارای سواد و 
والدین بی سواد با توجه به جنسیت افراد، از آزمون تحلیل 
واریانس دوراهه استفاده شد. نتایج حاصل از اجرای این آزمون 
در ادامه آورده شده است. پیش از اجرای آزمون تحلیل واریانس، 
مفروضات آن بررسی شد. در آزمون کالموگروف - اسمیرنوف 
مقدار احتمال آماره محاسبه شده برای تمامی متغیرها بزرگتر 
از 0/05بود، بنابراین فرض نرمال بودن توزیع نمرات پذیرفته 
می شود. بر اساس آزمون باکس که برای هیچ یک از متغیرها 
معنادار نبود، شرط همگنی ماتریس های واریانس/ کوواریانس 
به درستی رعایت شده است. همچنین بر اساس آزمونF لوین و 
معنادار نبودن آن برای همه متغیرها، شرط برابری واریانس ها 
رعایت شد. همچنین نتایج نشان داد که میانگین و انحراف 
استاندارد کیفیت زندگی در گروه زنان دارای سواد و بی سواد به 
ترتیب )16/646±79/29 و 16/650±65/21( بود، اما میانگین 
و انحراف استاندارد کیفیت زندگی در گروه مردان دارای سواد 
و بی سواد به ترتیب )21/943±77/06 و 17/240±69/30( به 
دست آمد. در جدول 2. نتایج تحلیل واریانس دوراهه جهت 

 باسواد سوادبی 
 انحراف استاندارد  میانگین  انحراف استاندارد  ن نگیمیا غیر تم

 19/520 78/10 16/898 67/05 کیفیت زندگی

 13/811 60/97 12/883 50/53 سواد اقتصادی 

 مردان  زنان 

 20/145 73/51 17/960 71/67 کیفیت زندگی

 16/428 57/07 11/872 54/48 سواد اقتصادی 

 

جدول 1- توصیف آماری نمرات کیفیت زندگی و سواد اقتصادی به تفکیک گروه های مطالعه
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مقایسه میزان کیفیت زندگی والدین دارای سواد و والدین 
بی سواد با توجه به جنسیت گزارش شده است.

بر اساس نتایج مندرج در جدول2، مقدار F به دست آمده برای 
 .)P=0/002( برابر با 10/561 است )اثر سواد )باسواد و بی سواد
لذا نتیجه گرفته می شود که بین میزان کیفیت زندگی والدین 
دارای سواد و والدین بی سواد، تفاوت معناداری وجود دارد. 
و میزان کیفیت زندگی والدین دارای سواد بیش از والدین 
بی سواد است. همچنین مقدار F به دست آمده برای اثر جنسیت 
برابر با 0/077 است )P=0/782(. بنابراین بین میزان کیفیت 
 F زندگی زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد. مقدار
به دست آمده برای تعامل بین سواد و جنسیت نیز برابر با 0/881 
است )P=0/350(. از این رو می توان نتیجه گرفت که در هر 
دو گروه مردان و زنان، میزان کیفیت زندگی افراد باسواد بیشتر 
از افراد بی سواد است. همچنین نتایج نشان داد که میانگین 
وانحراف استاندارد سواد اقتصادی در گروه زنان دارای سواد 
و بی سواد به ترتیب )11/131±59/14 و 50/52±11/158( 
بود، اما میانگین وانحراف استاندارد سواد اقتصادی در گروه 

مردان دارای سواد و بی سواد به ترتیب )15/795±62/56 و 
نتایج تحلیل  آمد در جدول 3  به دست   )50/56±14/947
واریانس دوراهه جهت مقایسه میزان سواد اقتصادی والدین 
دارای سواد و والدین بی سواد با توجه به جنسیت گزارش 

شده است.
بر اساس نتایج مندرج در جدول3، مقدار F به دست آمده برای 
 .)P=0/01( برابر با 17/620 است )اثر سواد )باسواد و بی سواد
لذا نتیجه گرفته می شود که بین میزان سواد اقتصادی والدین 
دارای سواد و والدین بی سواد، تفاوت معناداری وجود دارد. و 
میزان سواد اقتصادی والدین دارای سواد بیش از والدین بی سواد 
است. همچنین مقدار F به دست آمده برای اثر جنسیت برابر با 
0/495 است )P=0/483(. بنابراین بین میزان سواد اقتصادی 
زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین مقدار 
F به دست آمده برای تعامل بین سواد و جنسیت نیز برابر با 
0/473 است )P=0/493(. از این رو می توان نتیجه گرفت که 
در هر دو گروه مردان وزنان، میزان سواد اقتصادی افراد باسواد 

بیشتر از افراد بی سواد است.

 سطح معناداری  Fمقدار  میانگین مجذورات  درجه آزادی  مجموع مجذورات  منبع تغییرات 
 002/0 561/10 461/3551 1 461/3551 سواد 

 782/0 077/0 786/25 1 786/25 جنسیت
 350/0 881/0 216/296 1 216/296 جنسیت*  سواد

   265/336 116 734/39006 خطا

    119 325/42991 کل

 

جدول 2- نتایج تحلیل واریانس دوراهه جهت مقایسه میزان کیفیت زندگی والدین دارای سواد و والدین بی سواد با توجه به جنسیت

 سطح معناداری  Fمقدار  ت ران مجذومیانگی درجه آزادی  مجموع مجذورات  منبع تغییرات 
 001/0 620/17 327/3170 1 327/3170 سواد 

 483/0 495/0 140/89 1 140/89 جنسیت

 493/0 473/0 025/85 1 025/85 جنسیت*  سواد

   933/179 116 213/20872 خطا

    119 500/24312 کل

 

جدول 3- نتایج تحلیل واریانس دوراهه جهت مقایسه میزان سواد اقتصادی والدین دارای سواد و والدین بی سواد با توجه به جنسیت
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بحث
مطالعه حاضر در راستای بررسی نقش سوادآموزی در کیفیت 
پژوهش  یافته  اولین  شد.  انجام  اقتصادی  سواد  و  زندگی 
نشان داد که بین میزان کیفیت زندگی والدین دارای سواد و 
والدین بی سواد، تفاوت معناداری وجود دارد. بر اساس نتایج 
به دست آمده میزان کیفیت زندگی والدین دارای سواد بیش 
از والدین بی سواد است. همچنین بین میزان کیفیت زندگی 
زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد و در هر دو گروه 
مردان و زنان، میزان کیفیت زندگی افراد باسواد بیشتر از افراد 
بی سواد است. بنابراین می توان گفت بین سطح سواد باکیفیت 
زندگی رابطه وجود دارد. یافته فوق با مطالعات تقریبًا مشابه 
در این زمینه به طور غیرمستقیم همخوانی دارد. به عنوان مثال 
کیفیت  بین  که  داد  نشان  همکاران  و  امین  مطالعه حسینی 
زندگی با شادمانی اجتماعی، حمایت اجتماعی و تحصیالت 
شهروندان ساکن در شهر تهران همبستگی معنادار و مثبتی 
کیفیت  داد که  نشان  پژوهش فرخ وندی  دارد )7(.  وجود 
زندگی با تحصیالت همبستگی معنی داری دارد )8(. همچنین 
مطالعه بهرامیان و دهقان نشان داد که بین زنان سوادآموز و 
زنان بی سواد ازلحاظ ابعاد کیفیت زندگی تفاوت معنی داری 
وجود دارد، به این صورت که زنان سوادآموز از ابعاد کیفیت 
زندگی )نقش هیجانی، سالمت روانی، عملکرد جسمانی، نقش 
جسمانی، سرزندگی و عملکرد اجتماعی( باالتری برخوردار 
بودند )23(. سوئیک در مطالعه خود نشان داد که برنامه های 
سوادآموزی دارای پتانسیل باالیی برای تأثیر مثبت بر فرزندان 

و خانواده ها و کیفیت زندگی دارند )24(.
بر  مشتمل  سوادآموزی  گفت  می توان  فوق  یافته  تبیین  در 
ویژگی هایی است که مستقیم و یا غیرمستقیم بر زندگی انسان 

تأثیر می گذارد. رضایتمندی شخصی ناشی از ارتقا سطح سواد 
به طور مستقیم تأمین کننده سالمت روان و سالمت روان از 
عوامل اصلی تحقق کیفیت زندگی است. تغییر نگرش متأثر 
از سوادآموزی ایجاد تغییر عملکرد و سبک زندگی شخصی 
افراد را دگرگون کرده و گستره زندگی آن ها منتج از این تحول 
و باواسطه بر عوامل دیگر اثر می گذارد. تقویت ارتباطات 
اجتماعی، ارتقا کیفیت زندگی فرزندان، افزایش مهارت های 
زندگی و... ازجمله مؤلفه هایی است که تحت تأثیر افزایش 
شناخت و نگرش و تغییر سبک زندگی که خود منتج شده از 
سوادآموزی است رشد و ارتقا می یابند. اگرچه موضوع سواد 
به تنهائی در همه مؤلفه هایی که به واقع در کیفیت زندگی مؤثر 
هستند، تأثیرگذار نیست و عوامل محیطی، اجتماعی و سایر 
عوامل نیز اثرگذار هستند، اما موضوع سوادآموزی به سبب 
ارتباط مستقیمی که با تغییر نگرش و شناخت دارد، می تواند 
ساختار سبک زندگی و رفتارهای متأثر از آن را به طور ثابت 
شکل و ارتقا بخشد. از سوئی دیگر تغییرات ایجادشده ناشی 
از سواد در گستره زندگی افراد عوامل محیطی و اجتماعی 
را نیز می تواند تحت الشعاع قرار داده و سیکل مثبتی از رشد 

ایجاد کند.
دیگر یافته پژوهش نشان داد که بین میزان سواد اقتصادی 
والدین دارای سواد و والدین بی سواد، تفاوت معناداری وجود 
دارد. بر اساس نتایج به دست آمده میزان سواد اقتصادی والدین 
دارای سواد بیش از والدین بی سواد است. همچنین بین میزان 
سواد اقتصادی زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد. در 
هر دو گروه مردان و زنان، میزان سواد اقتصادی افراد باسواد 
بیشتر از افراد بی سواد است. لذا می توان گفت که بین سطح 
سواد با سواد اقتصادی رابطه وجود دارد. همسو با یافته فوق 

 

 سالمت روان        ضایتمندی شخصی   ر

 ر کیفیت زندگی تغیی                                    سواد                                                                    

 تغییر نگرش               تغییر عملکرد

  [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

am
a.

aj
au

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

25
 ]

 

                             6 / 10

http://nama.ajaums.ac.ir/article-1-383-fa.html


مریم صف آرا و همکاران 35بررسی نقش سوادآموزی در کیفیت زندگی و سواد اقتصادی زندانیان

پور رمضان و همکاران در مطالعه خود دریافتند که نهضت 
سوادآموزی در طی مدت فعالیت خود توانسته است افراد 
زیادی را در سطح روستاها باسواد نماید و روستاییان بعد 
از باسوادی و افزایش سطح معلومات و آگاهی، توانسته اند 
درآمد بیشتری از کار خود کسب نمایند. و روستاییان پس از 
سوادآموزی دارای مهارت بیشتری شده و توانسته اند به ایجاد 
شغل بپردازند. همچنین توانسته اند مهارت های بیشتری را در 
محاسبه سود و زیان کار خود به دست بیاورند )14(. در همین 
راستا مطالعه بهزاد فر و همکاران نشان داد که افزایش نرخ 
باسوادی در استان ایالم سبب ایجاد شغل و درآمد و مسائلی 
از این قبیل گشته و از طرف دیگر سبب رشد شاخص های 
فرهنگی همچون حضور زنان در جامعه و آگاهی اقشار مردم 
از تحوالت سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و مشارکت آگاهانه 

آن ها در عرصه های مختلف و... گشته است )25(.
در تبیین یافته فوق می توان گفت سواد و افزایش آن به سبب 
جنبه های  در  ارتقا  زمینه سازی  و  آگاهی  و  شناخت  ایجاد 
مختلف زندگی انسانی، ازجمله سواد اقتصادی انتفاع مثبت 
ایجاد می کند. به عبارتی یکی از جنبه های عملیانی شدن گستره 
مثبت سواد و یا عمل به تبع علم، با بروز سواد اقتصادی تحقق 
می یابد؛ که سواد اقتصادی خود پایه بروز رفتار اقتصادی در 
امور مختلف می شود؛ و به طورکلی موجب می شود که دانش 
کار و درک مفاهیم و نظریه های اساسی اقتصادی در شرایط 
زندگی واقعی فرد افزایش یابد )26(. به عبارتی دیگر می توان 
گفت سواد اقتصادی مجموعه ای از مهارت های تفکر انتقادی 
است که زیربنای طریقه ی اقتصادی فکر کردن هستند. می تون 
گفت سواد اقتصادی مستلزم شناخت و استفاده از نظریه ها و 
مفاهیم اساسی اقتصادی به منظور تصمیم گیری های منطقی در 
رابطه با استفاده از منابع محدود می باشد. از طرفی افزایش سواد 
اقتصادی که متأثر از افزایش سواد به وجود می آید، موجب 
می شود که افراد در تصمیم گیری های اقتصادی شرکت فعالی 
داشته باشند و این امر موجب هدایت بیشتر منابع به سمت 

بازارهای مالی می گردد، لذا توانایی تصمیم گیری های مالی با 
ریسک پایین از سوی متولیان این امر می تواند باعث انتقال 
منابع بیشتر به بازار سرمایه و افزایش تولید و رونق اقتصادی 
در کشور شود؛ که این امر خود زمینه افزایش سرمایه فرد 

)درآمد( را به دنبال خواهد داشت.
از محدودیت های پژوهش حاضر کمبود مبانی نظری و پیشینه 
با متغیرهای مذکور،  ارتباط آن  اقتصادی و  در زمینه سواد 
این  جمع آوری اطالعات بر اساس پرسش نامه بوده است. 
نوع فرایند جمع آوری اطالعات ممکن است منشأ سوگیری 
تک بُعدی قرار گیرد، لذا تعمیم پذیری و اظهارنظرهای علمی 
در این زمینه منوط به انجام پژوهش های بیشتر روی نمونه های 
گسترده تر و مطالعه نقش متغیر های زمینه ای و واسطه ای مرتبط 
است. لذا پیشنهاد می شود که جهت راستی آزمایی نتایج به 
انجام مطالعه در دیگر شهرها و استان ها اقدام شود. همچنین 
پیشنهاد می شود که در پژوهش های آینده، نقش متغیرهای 
میانجی ازجمله حمایت های اجتماعی در قالب مدل ساختاری 
بررسی شود؛ و درنهایت پیشنهاد می شود که در پژوهش های 
آینده به جای استفاده از ابزار پرسش نامه، استفاده از ابزار دقیق تر 

و انجام تحقیقات کیفی صورت پذیرد.

نتیجهگیری
و  کیفیت زندگی  میزان  بین  داد  نشان  مطالعه حاضر  نتایج 
سواد اقتصادی والدین دارای سواد و والدین بی سواد، تفاوت 
معناداری وجود داشت، به عبارتی میزان کیفیت زندگی و 
سواد اقتصادی والدین دارای سواد بیش از والدین بی سواد 
بود. بنابراین با توجه به نقش سوادآموزی یا سواد در افزایش 
کیفیت زندگی، پیشنهاد می شود که دوره های سوادآموزی با 
توجه بیشتر و در حوزه های گسترده تری صورت گیرد. پیشنهاد 
می شود که دوره های دانش افزایی در زمینه سواد اقتصادی برای 
اقشار مختلف باسواد برگزار شود. همچنین ایجاد ارتقا سطح 
شناختی مردم در راستای سامان دهی اولویت های مفهومی در 
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Investigating the role of literacy in quality of life and 
economic literacy of prisoners

Maryam Safara1, Mojtaba Salmabad2,3*, Ali Tayarani rad4

Abstract

Introduction: The structure of quality of life is considered as an analytical, political and key element in 

the policy-making and review of public sector policies and it is referred to as the social development index. 

On the other hand, economic literacy is considered as one of the effective factors in economic development. 

Therefore, the aim of this study was to investigate the role of literacy in quality of life and economic literacy 

of prisoners.

Methods: The present research was performed in comparative method. The statistical population included 

all literate and illiterate parents of Birjand Central Prison Literacy Training Complex in the first six months of 

2018, 120 people from the mentioned population were selected by available sampling method. The research 

instruments included a standard questionnaire for the World Health Organization’s Short Quality of Life Form 

(2002) and a researcher-made questionnaire on economic literacy. Two-way analysis of variance (ANOVA) 

was used to analyze the data by SPSS software version 19.

Results: According to the results, out of 120 samples, 60 were illiterate (30 women and 30 men) and 60 

were literate in prison (30 women and 30 men). The results showed that the mean and standard deviation 

of quality of life in the group of literate parents and illiterate parents were (78.10 ± 19.520 and 67.05 ± 

16.898) respectively. Moreover, the mean and standard deviation of economic literacy in the group of literate 

parents and illiterate parents (60.97 ± 13.811 and 50.53 ± 12.883). The results also showed that there was a 

significant difference between the quality of life and economic literacy of literate parents and illiterate parents 

(P <0.004). In other words, the quality of life and economic literacy of literate parents were more literate than 

illiterate parents.

Conclusion: The research findings showed that there is a relationship between the level of literacy and 

the quality of life and economic literacy. Therefore, the results of the research require more attention from 

education officials and literacy officials.

Keywords: literacy, Economic literacy, Quality of life.
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