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تحلیلی بر آموزش بزرگساالن :تعیین نرخ پایداری سواد در قبول شدگان دوره
انتقال نهضت سوادآموزی
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رفیق حسنی
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تاریخ دریافت9911/98/89:
تاریخ پذیرش9911/92/92 :

چکیده
هدف این تحقیق تعیین نرخ پایداری سووداد در ولدل شووددان دوره انتقال بدد .روش تحقیق از ندع شووله
آزمایشووی از ندع طرح پیشآزمدن و پسآزمدن برای یک دروه بدد .طرح تحقیق به این صوودرت بدد ه از
بین افراد ولدل شده در دوره انتقال در  4شهرستان وروه ،دیداندره ،ناحیه  2سنندج و امیاران ه تعداد آنها
 218نفر بدد براساس جدول مدردان تعداد  956نفر به عندان نمدنه انتخاب شدند و نمرات ولدلی این افراد
به عندان پیشآزمدن در نظر درفته شوودند و بعد از آن آزمدنهای درفته شووده به عندان پسآزمدن در نظر
درفته شد .ابزار دردآوری دادهها شامل آزمدنهای پیشرفت تحصیلی ریاضی ،انشاء و جمله ندیسی و امالء
بدد .محتدی آزمدنها از بین آزمدنهای اسوتاندارد بردزار شده برای سدادآمدزان دوره انتقال انتخاب شد و در
ضومن روایی محتدایی آزمدنهای سواهته شوده تدسود نند نفر متخصج سن ش و اندازهدیری تائید شد.
نتایج تحقیق نشوووان داد ه بین میانگین نمرات پیشآزمدن و پسآزمدن در دوره انتقال تفاوت معنیداری
وجدد داشوت و سودادآمدزان تقریلا  ٪96مطالب فرادرفته شده را فرامدش رده بددند .سایر نتایج نشان داد
وه بین میوانگین نمرات پیشآزمدن و پسآزمدن در درس ریواضوووی تفاوت معنیداری وجدد داشوووت و
سووودادآمدزان تقریلوا  ٪90مطوالوب فرادرفته شوووده را فرامدش رده بددند .همچنین بین میانگین نمرات
پیشآزمدن و پسآزمدن درس امالء تفاوت معنیداری وجدد دارد و سودادآمدزان تقریلا  ٪0مطالب فرادرفته
شده را فرامدش ردهاند اما بین میانگین نمرات پیشآزمدن و پسآزمدن درس انشاء و جمله ندیسی تفاوت
معنیداری وجدد نداشوت .نتایج این تحقیق لزوم برنامهریزی و استراتِژیهای مناسب بهطدریکه سدادآمدزان
بعد از دوره رها نشدند را ای اب می ند.
كلید واژهها :دوره انتقال ،آمدزش بزردساالن ،مهارت ندشتن ،مهارت ریاضی.
 -9این طرح با حمایت مالی اداره ل آمدزش و پرورش استان ردستان ان ام شده است
 - 2د تری تخصصی مدیریت آمدزشی ،استادیار دروه مدیریت آمدزشی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران
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بیان مساله
سوداد ابزاری ضوروری برای اهش فقر ،مک به تدسعه انسانی و مشار ت اجتماعی و اوتصادی
مدثر اسووت .سوودادآمدزی یک حق انسووانی بنیادین اسووت و پایهای برای یاددیری مادامالعمر و تدانایی
تغییر زنددی انسووان را دارد .در مدرد مادران ،سووداد نقش مهمی در افزایش یفیت زنددی هانداده و
فرزندانشووان بازی می ند .نداشووتن سووداد به فقر و نلدد تدسووعه انسووانی و اجتماعی در ارتلاط اسووت
(یدنسکد2885 ،؛ ان من جندبی آسیا و اویاندسیه برای آمدزش بزردساالن و آمدزش عمدمی.)2892 ،9،
لیند )2880( 2یادآور میشودد ه سدادآمدزی یک فرآیند مداوم است و هیچ نقطه شروع یا نهایی برای
آن وجدد ندارد .اثرات سودادآمدزی به صودرت اتدماتیک نیسوت ،اما سودادآمدزی عاملی ضروری برای
شوهروندی فعال ،9زنددی سوالم و مدفق ،4برابری جنسویتی ،صلح و تدسعه انسانی است .سداد یکی از
مهارتهای بسوویار مهم در زنددی اسووت ه افراد را وادر به مشووار ت امل در جامعه هدد می ند
(ابادزی .)9116 ،6احمد )2881( 5تأ ید می ند ه بر هالف نظام آمدزشوی رسمی ،سیاستها و اهداف
آمدزش بزردسوواالن در همه زمینههای شوواورزی ،تدسووعه صوونعتی ،سووالمت ،محید زیسووت ،عدالت
یفری ،حکدمتداری و شهروندی هدب مدرد استفاده ورار میدیرند.
ادرنه در دهههای دذشووته برنامهها و ابتکارات و همچنین نفرانسهای زیادی در سووطح ملی و
بین المللی در زمینه سوودادآمدزی بزردسوواالن اجرا شووده اسووت و به طدر ها

از سووال  ،9141پنج

نفرانس بینالمللی در زمینه سداد آمدزی و آمدزش بزردساالن به عندان عناصر ضروری حق آمدزش
بردزار شوده است .این نفرانسها بخشی از یک دفتمان حقدق بشری را با به رسمیت شناهتن نقش
اسواسی آمدزش و پرورش در تحقق اهداف تدسعه انسانی شکل دادند .آمدزش برای همه در

"جمتین7

تایلند" در سال  9118و به دنلال آن نارندب دا ار 0در سال  ،2888بر سیاستدذاری و استراتژیهای
برنامه عمل در شودرهای در حال تدسوعه تاثیر دذاشته است(یدنسکد .)2896 ،اما با این حال ،تفاوتی
نشمگیر در سطح سداد در سراسر جهان ،از جمله میان شدرهای تدسعهیافته و در حال تدسعه و میان

1

)Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education (ASPBAE
Lind
3
Active Citizenship
4
healthy and prosperous lives
5
Abadzi
6
Ahmed
7
Jomtien
8
Dakar Framework
2
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مردان و زنان (رامدز9101 ،9؛ )9118و همچنین جدانان و بزردساالن مشاهده میشدد .بهطدریکه ،حق
سوداد هندز برای حدود  709میلیدن نفر بزردسال رویایی باوی است .از آن تعداد دو سدم زنان هستند
ه همچنان هندز فاود مهارتهای ندشووتن و هداندن پایه هسووتند (یدنسووکد .)2896 ،باتدجه به این
نابرابریها ،ملارزات و تالشهای بسیار برای افزایش سطح سداد ،در شدرهایی مانند هند ،تانزانیا ،برزیل،
نیکاراددئه و دبا (آرند و دراف )9107 ،2و ایران صودرت درفته اسوت .همچنان بسیاری بیان می نند
ه سووداد الزاما ندشوودارویی نیسووت ه افراد را تدانمند ند و سوولب بهلدد زنددی آنان شوودد ،بلکه
واوعیتهای اجتماعی ،اوتصوادی و سویاسوی ،به ویژه برای سوالمندان ،باید در نظر درفته شدد (رامدز،
9118؛ اسوتریت )9105 9،و برنامههای سوداد آمدزی باید بخشوی از ابتکارات دسوتردهتر باشند و باید
مشار تی ،از لحاظ فرهنگی حساس 4و تدانمندساز باشند ،زیرا آنها زمانی بهتر ار می نند ه بتدانند با
برنامههای اصوالحات اجتماعی و سویاسوی تر یب شدند( رابینسدن -پنت2886 ،6؛ او نسهام2880 ،5؛
دیگ.)9116 ،7
بسیاری از محققان مهارتهای سدادآمدزی را مهارت تدانایی هداندن ،تفسیر ،نقد و تدلید دفتمان
در یوک رشوووتوه علمی تعریف ردهانود (باین2885 0،؛ هاند ،واالس و یانگ2884 1،؛ لید2886 ،؛
وینِلرگ2889 98،؛ وینلرگ و مارتین)2884 ،؛ درحالی ه برنامه سدادآمدزی بزردساالن بایستی متفاوت
از برنامه سودادآمدزی جدانان و شوامل سوداد عمدمی ،سداد اربردی ،رفاه اجتماعی ،آمدزش اجتماع-
محدر ،تدسووعه جامعه ،آمدزش اردران ،آمدزش حین شووغل ،آمدزش از راه دور ،آمدزش مدنی ،آمدزش
شهروندی و غیره باشد .ادلی9119( 99؛ به نقل از اوزمنا )2899 92،سدادآمدزی بزردساالن را شامل سه
بعد آمدزش و پرورش برای زنددی ،ارتقای مهارت و مشووواغل در نظر میدیرد .همچنین محققان و
ندیسنددان ادعا می نند ه مهارتهای سداد برای ورن بیست و یکم باید حدل و حدش

سدادننددانه9

1

Ramdas
Arnove & Graff
3
Street
4
Culturally-sensitive
5
Robinson-Pant
6
Oxenham
7
Dighe
8
Bain
9
Hand, Wallace & Yang
10
Wineburg
11
Egbe
12
Ozoemena
2
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سووودادننددانه 9تغییر یابد (لدک و الکینز9110 2،؛ لدک ،2882 ،به نقل از لدئیس2895 ،9؛ ازدن 4و
همکاران .)9115 ،همچنین مطالعات نشان داده ه افزایش سطح سداد با مشار ت بهتر در فرآیندهای
تصمیمدیری سیاسی یک جامعه و تدسعه اوتصادی ارتلاط دارد (باالرا9112،6؛ درینی.)9115 ،5
بازدشوت م دد به بیسودادی و مداجه شدن با پدید بیسدادی م دد هدد تهدید جدّی است؛ زیرا
اوال بخش دسووتردهای از افراد ذینفع در سوودادآمدزی را تحت تأثیر ورار میدهد ،ثانیا باعث هدر رفتن
هزینهها و تحمّل مشوکالتی میشودد ه بزردسال برای آمدهتن صرف رده است و ثالثا بزردسال را
نسوولت به یاددیری مانگیزهتر مینماید .از سوودی دیگر ندن تقریلا تمام برداشووتهایی ه از دیدداه
سوواهتندرایی دریافت میشوودد به دردیر ردن یاددیرنده در فعّالیّتهایی ه در زنددی واوعی با آن
مداجه میشدد اهمیّت میدهد؛ بنابراین روش آمدزش اعم از رسمی و غیررسمی باید ملتنی بر دردیری
یاددیرنده با آن نیزی باشوود ه در زنددی واوعی او وجدد دارد(تاج آبادی و مشووایخ .)9907،همچنین
تأ ید بر روی استفاد عملی از سداد و ای اد طرحهای سدادآمدزی تابعی نیز میتداند ضامن تداوم سداد
و اسوتفاد عملی آن در زنددی فرد باشود(فرزین و نیک ار .)980 :9902،در طی این سالها و به دلیل
ضرورتهای بسیار همچدن هطر بازدشت به بیسدادی و اهش میل و رغلت به ادامه تحصیل پس از
پایان دوره سودادآمدزی برنامههای پس از سدادآمدزی به اجرا درآمده است .هطر بازدشت به بیسدادی
و عدم اربرد و دور شوودن ندسوودادان از یاددیری و مطالعه عداملی بددند برای اینکه سووازمان نهضووت
سودادآمدزی با تدوین و اجرای برنامه هایی از جمله دوره انتقال ،سعی در تثلیت و پایداری آمدهتههای
ندسودادان داشوته باشود .دوره انتقال ،دورهای اسوت ه فرصت ادامهی تحصیل برای سانی ه دوره
سوداد آمدزی را دذراندهاند یا سوانی ه فاود شوراید ادامه تحصویل در نظام آمدزشو پرورش رسمی
هستند ،فراهم میسازد .اهداف دوره انتقال شامل دسترش مهارتهای هداندن؛ ندشتن؛ درک مطلب و
اربرد آن ها در زنددی ،دسترش فرهنگ و معارف دینی و تدانمندسازی افراد در به اردیری دستدرات
دینی در زنددی فردی و اجتماعی ،آشونایی بیشوتر با مفاهیم ریاضی ،علدم و تدانمندی بکاردیری آنان
در زنددی روزمره و رشد بینش اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی بزر دساالن .محتدای آمدزشی دوره انتقال
شوامل  5عندان تاب با نامهای ریاضوی ،فارسی ،علدماجتماعی ،علدمت ربی ،آمدزش ورآن و فرهنگ
1

Multiliteracies
Luke & Elkins
3
Lewis
4
Cazden
5
Ballara
6
Greaney
2
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اسالمی میباشد ه در نارندب برنامه درسی با رویکرد نند تألیفی به صدرت ملّی و استانی با نظارت
سازمان تدلید ،ناپ ،تدزیع شده و مدرد استفاده ورار میدیرد .مدّت طدل دوره انتقال  088ساعت است
ه  288سوواعت آن به صوودرت غیرحضوودری و  588سوواعت دیگر به صوودرت حضوودری ،برابر جدول
زمانلندی ابالغی ،تدریس میشودد .ارزش تحصویلی دورهی انتقال مطابق با مصودبه هشتصد و سی و
سوودمین جلسووهی شوودرای عالی آمدزش و پرورش ،همطراز با پایان دورهی ابتدایی اسووت و دارنددانِ
دداهینامهی پایان دورهی انتقال م از به ادامه تحصیل در دورهی اوّل متدسطه میباشند.
این تفکر از آن ا نشات میدیرد ه بازدشت به بیسدادی زیانی به مراتب بیشتر و عمیقتر از هدد
بیسدادی دارد؛ زیرا بزردساالنی ه با صرف هزینههای بسیار سنگین و تالش هزاران مربّی ،برنامهریز
و آمدزشویار به مرحل ندسودادی میرسوند ،براثر عدم تدجّه و عدم اسوتفاد مثثّر از سداد در امدر ار و
زنددی م ددا به مرحل بیسوودادی بر میدردند و به هیل عظیم بیسووددان میپیدندند(فرزین و نیک
ار .)986: 9902،این در حالی اسوت ه پِژوهشها و مطالعات صودرت درفته شده در شدرمان نشان
میدهد ه افراد ندسداد در همان سالهای اولیه باسدادی بسیاری از مطاللی را ه آمدهتهاند ،فرامدش
می نند .برای مثال مطالعه جمشیدیها

دمثقالی ( )9955دریافت ه در دیکته و ریاضیات دو سدم از

ندسودادان تدانایی هدد را فرامدش رده بددند و همچنین در پژوهشوی نیز مشخج شد ه پس از دو
سوال ،یک سودم ندسدادان تدانایی های مهارت هداندن و ندشتن هدد را فرامدش رده بددند(به نقل از
میرحسووینی .)9970 ،در پژوهشووی دیگر محققان دریافتند ه ندسوودادان مدرک درفته رودبار وطران و
لداسوانات هشوت ماه پس از فراغت از تحصویل در مقطع مقدّماتی ،مطالب آمدهتهشوده را  29تا %79
فرامدش رده بددند .در مقطع تکمیلی نیز 54تا  %57دنار فرامدشوی شده بددند(به نقل از تاجآبادی و
مشوایخی .)9907،هچنین تحقیق دیگری نشان داد ه ندسدادان ارنامه درفته در سراسر ایران حدود
 %45/7یا به بیسدادی رجعت ردهاند یا در آستان بیسدادی هستند و بر این اساس حدود  95/6میلیارد
از بددج شودر عمال از بین رفته اسوت(دیانی .)99 :9908،اللته از طرف دیگر نتایج پِژوهشها نشووان
دهنده آن اسوت ه سودادآمدزانی ه در طرحهای سوازمان ،بخصد

در طرحهای سطح باال شر ت

می نند دارای تداناییهای بیشوتری در مهارتهای اصلی هداندن ،ندشتن و حساب ردن هستند .برای
مثال در پِژوهشوی بدری دردری ،وجدانپرست ،حاتمی و واحدی( )9918دریافتند ه پیشرفت تحصیلی
سودادآمدزان طرح آزمایشی در دروس هداندن (فارسی) ،ندشتن (دیکته) ،ورائت ورآن و نماز در مقایسه
با سوودادآمدزان دروه نترل (دوره مقدماتی جاری) بیشووتر بدده اسووت .در نتی ه در این پِژوهش سووعی
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میشوودد ه با تدجه به روشهای مناسووب و ابزارهای روا و پایا از آمدهتههای ندسوودادانی ه در دوره
انتقال شور ت رده و ولدل شوده اند ارزیابی به عمل آید تا نرخ پایداری سوداد در این دو دوره بررسی
شدد .با تدجه به مطالب بیان شده مساله اصلی پِژوهش این است ه نرخ پایداری سداد در ولدلشددان
دوره انتقال نه وضعیتی دارد؟
روش شناسی
روش تحقیق از ندع نیمهآزمایشوووی و از ندع طرح پیشآزمدن و پسآزمدن برای یک دروه بدد.
طرح تحقیق به این صوودرت بدد ه از بین افراد ولدل شووده در دوره انتقال در  4شووهرسووتان وروه،
دیداندره ،ناحیه  2سوونندج و امیاران ه تعداد انها  218نفر بدد تعداد  956نفر به عندان نمدنه انتخاب
شدند و نمرات ولدلی این افراد به عندان پیشآزمدن در نظر درفته شدند و بعد از آن آزمدنهای درفته
شووده به عندان پسآزمدن در نظر درفته شوود ،در نتی ه باتدجه به عدم نمدنهدیری تصووادفی امل و
همچنین عودم نترل متغیرهوای مزاحم تحقیق از ندع نیموهآزموایشوووی بدد .از ل نمدنه آماری این
پژوهش  60نفر یعنی  %95از نوواحیووه  2سوووننوودج 64 ،نفر یعنی  %94از وروه 44 ،نفر یعنی  %27از
دیداندره و  4نفر یعنی  %9از امیاران بددند.
ابزار گردآوری دادهها :این ابزارها شوامل آزمدنهای پیشورفت تحصویلی ریاضی ،انشاء و جمله
ندیسوی و امالء بدد .محتدی آزمدنها از بین آزمدنهای اسوتاندارد بردزار شوده برای سودادآمدزان دوره
انتقال انتخاب شد و در ضمن روایی محتدایی آزمدنهای ساهته شده تدسد نند نفر متخصج سن ش
و اندازه دیری نهضت سدادآمدزی اداره ل آمدزش و پرورش استان ردستان تائید شد.
آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی

این آزمدن باتدجه به محتدی دوره انتقال و از بین سداالت داده شده برای این دوره انتخاب شدند.

برای مثال نمدنه ای از سووداالت به صوودرت زیر بدد" .جمع و تفریق نید و جداب هر دام را با حروف
بندیسید؟ =  24/60 + 27/02و = " 6799-2262و یا "هدی ه هانم در طدل یک هفته  262صفحه
تاب مطالعه می ند او به طدر متدسوود روزانه نند صووفحه مطالعه رده اسووت؟" همچنین " در باغ
آوای احمدی  688درهت میده وجدد دارد ه  288درهت آن سویب است نند ٪درهت های این باغ
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سووویب اسوووت؟" و بالهره "جاهای هالی را امل نید  9هکتار .......................متر مربع اسوووت6 .
یلدمتر ................متر است 7888 .یلددرم  ....................تن است .لدزی  ...........وطر دارد".
آزمون پیشرفت تحصیلی انشاء و جمله نویسی

این آزمدن باتدجه به محتدی دوره انتقال و از بین سوووداالت داده شوووده برای این دوره انتخاب

شودند .برای مثال نمدنه ای از سوداالت به صدرت زیر بدد " .جملههای زیر را به دلخداه امل نید؟
الف -رعایت بهداشت مدجب  ............ب -برای رشد وپیشرفت در جامعه امروز میباید "...................
و یا " با اسوتفاده از لمههای سیستم ،اضافی ،نترل ،ابتال ،سرطان و ضربان متن زیر را امل نید؟
پیاده روی بهترین ورزش برای  ...............وزن اسووت .نربیهای  ......................بدن را میسوودزاند.
هطر  .....................به  ................رودهی بزرگ را اهش میدهد  ...................ولب را منظّم می ند و
 ............................ایمنی بدن را تقدیت می ند".
و همچنین" مخالف لمات زیر را بندیسد :روز =  ...تاریک =  ...هداب =  ...سفید = ...
هم هانداده لمات زیر را بندیسد :عالم =  ...حقدق =  ...صلر =  ...ظلم = ...
همن معنی لمات زیر را بندیسود :هراس =  ...بهره =  ...اندیشه =  ...ایثار =  " ...و بالهره

" مشوخج نید دامیک از تر یبهای زیر صوفت و مدصودف و مضواف و مضاف الیه است؟ سیب
سرخ  -غذای لذیذ -شدر ایران -نماز عصر".
آزمون پیشرفت تحصیلی امالء
این آزمدن باتدجه به محتدی دوره انتقال به صووودرت نند پارادراف داده شوووده بدد ه شوووامل
غلدهای امالیی بدد ه بایستی سدادآمدز این غلدهای امالیی را پیدا می رد و درست آن را در محل

مشوخج شوده میندشت .برای مثال نمدنهای از متن آزمدن امالء به صدرت زیر بدد " .یک شهروند
هدب باید به حقدق دیگران احترام بگزارد .مانند :رعایت حال همسووایگان ،حفض آبرویه افراد ،رعایت
بهوداشوووت محیت ،محلّ زنددی و رعایت مقررات در مکان های همگانی مانند :بدسوووتان ،اطدبدس،
بیمارسوووتان ،ناندایی و  " ...و همچنین "مهمترین نقش تربیتی دد ان را والدین به اهده دارند .آنان
ندهسووتین معلمانی هسووتند ه با دد ان ارتلات برورار می نند .شووناهت اصووتعداد و تدانایی دد ان
مدجد میشدد تا والدین در حد تدانایی از او انتزار داشته باشد".
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پس از اجرای آزمدنهوا و جمعآوری آنها ،برای ت زیه و تحلیل دادهها از آزمدن آماری T-Test

(نمدنههای وابسته) جهت ت زیه و تحلیل دادهها استفاده شد.
یافتههای تحقیق
در جدول  9میانگین و انحراف معیار نمرات دوره انتقال ارائه شده است.
جدول  :9میانگین و انحراف معیار نمرات دوره انتقال
حداول

میانگین انحراف معیار

حدا ثر

پیشآزمدن

98

90/97

99/16

9/75

پسآزمدن

4

90

99/09

2/42

پیشآزمدن

98

97/68

99/99

2/87

جمله ندیسی پسآزمدن

8

97

99/89

9/40

پیشآزمدن

98

91/68

99/26

2/92

پسآزمدن

8

96

0/27

9/24

پیشآزمدن

98

28

96/42

2

پسآزمدن

8

28

94/95

9/47

انتقال

ریاضی

امالء

همانطدر ه نتایج جدول  9نشان میدهد میانگین ل نمرات دروس پیشآزمدن دوره انتقال برابر با
 99/16و میانگین ل نمرات دروس پسآزمدن برابر با  99/09میباشد .میانگین نمرات پیشآزمدن در
درس انشواء و جمله ندیسوی برابر با  99/99و میانگین نمرات پسآزمدن انشواء و جمله ندیسی برابر با
 99/89میباشد .میانگین نمرات پیشآزمدن درس ریاضی برابر با  99/26و میانگین نمرات پسآزمدن
ریاضوووی برابر با  0/27می باشووود .میانگین نمرات پیشآزمدن درس امالء برابر با  96/42و میانگین
نمرات پسآزمدن امالء برابر با  94/95بدد.
سدال اصلی :وضعیت نرخ پایداری سداد در ولدلشددان دوره انتقال نگدنه است؟
برای بررسی وضعیت نرخ پایداری سداد در ولدلشددان دوره انتقال در م مدع هر  9درس ریاضی،
انشواء و جمله ندیسی و امالء از آزمدن  Tبرای دروههای وابسته استفاده شده است ،ه در جداول زیر
نتایج این آزمدن آمده است.

989

تحلیلی بر آمدزش بزردساالن :تعیین نرخ پایداری سداد در ولدل شددان دوره انتقال نهضت سدادآمدزی
جدول : 2نتایج آزمدن (T-Testنمدنههای وابسته) در م مدع هر  9درس دوره انتقال
وضعیت تعداد

میانگین انووحووراف

اهووووتووووالف آموواره
میانگینها t

معیار
پیشآزمدن

960

99/16

9/75

پسآزمدن

960

99/09

2/46

5/640

2/99

درجووووه

سووطح معنیداری(دو

آزادی

طرفه)

967

./889

براساس نتایج حاصل از آزمدن  ،T-Testندن در سطح اطمینان  ،٪16سطح معنیداری مشاهده شده
( )Sig=./889متر از  8/86می باشود ،لذا نتی ه درفته میشدد ه بین میانگین نمرات پیشآزمدن و
پسآزمدن در م مدع هر  9درس ریاضوی ،انشاء و جمله ندیسی و امالء دوره انتقال تفاوت معنیداری
وجدد دارد .نتایج بدسووت آمده از میانگین نمرات نشووان میدهد ه سوودادآمدزان تقریلا  ٪96مطالب
فرادرفته شده را فرامدش ردهاند.
سداالت فرعی تحقیق:
سدال فرعی اول :وضعیت نرخ پایداری سداد در درس امالء ولدلشددان دوره انتقال نگدنه است؟
برای بررسی وضعیت نرخ پایداری سداد در درس امالء دوره انتقال ،از آزمدن  Tبرای دروههای وابسته
استفاده شده است ،ه در جداول زیر نتایج این آزمدن آمده است.
جدول :9نتایج آزمدن (T-Testنمدنههای وابسته) درس امالء
وضعیت تعداد

میانگین انووحووراف
معیار

پیشآزمدن

960

96/42

2

پسآزمدن

960

94/92

2/47

اهووووتووووالف آماره t
میانگینها
2/2666 9/21

درجووووه

سووطح معنیداری(دو

آزادی

طرفه)
967

./825

براساس نتایج حاصل از آزمدن  ،T-Testندن در سطح اطمینان  ،٪16سطح معنیداری مشاهده شده
( )Sig=./825متر از  8/86می باشود ،لذا نتی ه درفته میشدد ه بین میانگین نمرات پیشآزمدن و
پسآزمدن دوره انتقال تفاوت معنیداری وجدد دارد .نتایج بدست آمده از میانگین نمرات پیشآزمدن و
پسآزمدن نشان میدهد ه سدادآمدزان تقریلا  ٪0مطالب فرادرفته شده را فرامدش ردهاند.
سودال فرعی دوم :وضوعیت نرخ پایداری سداد در درس انشاء و جمله ندیسی ولدلشددان دوره انتقال
نگدنه است؟
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برای بررسوی وضوعیت نرخ پایداری سداد در درس انشاء و جمله ندیسی دوره انتقال ،از آزمدن  Tبرای
دروههای وابسته استفاده شده است ،ه در جداول زیر نتایج این آزمدن آمده است.
جدول : 4نتایج آزمدن (T-Testنمدنههای وابسته) درس انشاء و جمله ندیسی
وضعیت تعداد

میانگین انووحووراف
معیار

پیشآزمدن

966

99/99

2/87

پسآزمدن

966

99/82

9/62

اهووووتووووالف آموواره
میانگینها t
./99

درجوووووه

سطح معنیداری (دو

آزادی

طرفه)

./256

./712

964

براساس نتایج حاصل از آزمدن  ،T-Testندن در سطح اطمینان  ،٪16سطح معنیداری مشاهده شده
( )Sig=./712بیشوتر از  8/86می باشد ،لذا نتی ه درفته میشدد ه بین میانگین نمرات پیشآزمدن و
پسآزمدن درس انشاء و جمله ندیسی در دوره انتقال تفاوت معنیداری وجدد ندارد.
سدال فرعی سدم :وضعیت نرخ پایداری سداد در درس ریاضی ولدلشددان دوره انتقال نگدنه است؟
برای بررسووی وضووعیت نرخ پایداری سووداد در درس ریاضووی دوره انتقال ،از آزمدن  Tبرای دروههای
وابسته استفاده شده است ،ه در جداول زیر نتایج این آزمدن آمده است.
جدول : 6نتایج آزمدن (T-Testنمدنههای وابسته) درس ریاضی
وضعیت تعداد

میانگین انووحووراف
معیار

پیشآزمدن

958

99/26

2/92

پسآزمدن

958

0/27

9/24

اهووووتووووالف آماره t
میانگینها
92/104 4/17

درجووووه

سووطح معنیداری(دو

آزادی

طرفه)
961

./889

براساس نتایج حاصل از آزمدن  ،T-Testندن در سطح اطمینان  ،٪16سطح معنیداری مشاهده شده
( )Sig=./889متر از  8/86میباشوود ،لذا نتی ه درفته میشوودد ه بین میانگین نمرات پیشآزمدن و
پسآزمدن در درس ریاضوووی دوره انتقال تفاوت معنیداری وجدد دارد .نتایج بدسوووت آمده از میانگین
نمرات پیشآزمدن و پسآزمدن نشوان میدهد ه سدادآمدزان تقریلا  ٪90مطالب فرادرفته شده درس
ریاضی را فرامدش ردهاند.
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بحث و نتیجهگیری

هدف این تحقیق تعیین نرخ پایداری سوداد در ولدل شددان دوره انتقال بدد به این منظدر و با استفاده
از سوه آزمدن میزان پایداری سوداد فرادیران مدرد آزمدن ورار درفت .نتایج پِژوهش نشان داد ه نرخ
پایداری سوداد در ولدل شوددان دوره انتقال تقریلا در وضعیت مناسلی است .در بحث میزان ماندداری
مطالب یاددرفته شوووده میتدان دفت ه ولدل شوووددان دوره انتقال آنچه را ه یاددرفتهاند ،در طدل
زمان تقریلا تدانسوتهاند حفظ نند و ولدل شوددان دوره انتقال  ٪96مطالب فرادرفته شده را فرامدش
رده اند .همچنین نتایج پِژوهش نشان داد ه نمرات انشاء و جمله ندیسی در طدل دوره انتقال و حتی
بعد از  5ماه از دوره همچنان تثلیت شوده اسوت .در تدضیح این یافته میتدان فت ه اربرد مهارت
ندشووتن در زنددی روزمره افراد میتداند عامل مهمی در حفظ و تثلیت مطالب یاد درفته شووده باشوود و
این نمرات با دذشت زمان بعد از پسآزمدن همچنان باوی مانده است .از سدی دیگر در نمرات انشاء و
جمله ندیسوی ،مترین میزان فرامدشوی مطالب یاددرفته شوده اتفاق افتاده است .همچنین استفاده از
مطالب هداندنی و همچنین طرحها و اوداماتی از جمله نیم صوووفحه سوووداد و ناپ و تکثیر روزنامه در
نداحی و همچنین نشریات ویژه افراد م سداد در سازمان نهضت سدادآمدزی میتداند عامل مهمی در
تثلیت مطالب یاددرفته شده بدده باشد .همچنین نتایج نشان داد ه افراد ودل شده تقریلا دوسدم آنچه
را ه در درس ریاضی یاد درفته بددند ،فرامدش رده بددند .در تدضیح این یافته هم میتدان دفت ه
مهارت ریاضووی و محاسووله ردن اصوودال تمرینی و نیاز به ممارسووت و تکرار دارد ،و عدم تمرین و
محاسلات ریاضی در دذر زمان باعت از بین رفتن مطالب یاددرفته شده است.
این یافتهها در راسوتای نتایج پِژوهشهای محققانی از جمله جمشویدیها

دمثقالی ( )9955است .در

تدضووویح این یوافتههای میتدان دفت ه جهت ارتقاء نرخ پایداری سوووداد دوره انتقال به نند عامل
بایسوتی اهمیت داده شدد .از یک طرف بایستی بین آنچه آمدهته شده است با آنچه در زنددی روزمره
فرادیران وابل اسووتفاده و اربرد اسووت ،پیدند برورار شوودد و درنتیحه آمدزشهای ارایه شووده به دلیل
اربرد در زنددی واوعی باعث ای اد ظرفیت در ماندداری و تثلیت نرخ پایداری سوووداد مطالب آمدهته
شوووده هداهند شووود .از طرفی دیگر ،محتدی دوره انتقال بایسوووتی بتدانند فرادیران را با آمدهتههای
اربردی دردیر ند و همچنین زمینهسواز یاددیری مادامالعمر برای سودادآمدزان شدد .این هدد دلیلی
برای تثلیت و پایداری سوداد در دوره انتقال است .از سدی دیگر ،تدانایی امالء ،انشاء و جمله ندیسی
و ریاضوووی باعث افزایش میزان مطالعه ،فهم مطالب مطالعه شوووده و بروراری ارتلاط مدفق و مدثر با
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دیگران می شوودد و اینها هدد از طریق غیر مسووتقیم بر یاددیری و تثلیت آمدهتههای فرادیران مک
می ننود و از سووودی دیگر بواعوث بدجدد آمدن اعتماد به نفس و تقدیت زمینه ی هددآمدزی و ای اد
اسوتقالل در یاددیری فرادیران را فراهم مینماید و از این طریق هم فرادیران با دردیر شدن در روابد
اجتماعی ،هانداددی و شغلی زمینه عدم رجعت به بیسدادی و تثلیت آمدهتههای هدد را فراهم نند.
در راسووتای نتایج پِژوهش پیشوونهاد می شوودد ه سووازمان نهضووت سووداد آمدزی از این به بعد از لیه
فرادیرانی ه در دوره انتقال شور ت می نند یک آزمدن تعیین سطح به صدرت متمر ز بردزار ند و
براساس این آزمدن سطح فرادیر مشخج و تعیین دردد .در واوع آزمدن تعیین سطح هم سازمان و هم
فرادیر را نسلت به نمرات و تداناییهای اصلی امالء ،انشاء و جمله ندیسی و ریاضی آشنا و مطلع ساهته
و زمینوه را برای برنواموهریزی منواسوووبتر فراهم مینمواید .در این پِژوهش اهتالف سوووطح نمرات
پیشآزمدن فرادیران نشان از آن بدد ه بعضی از فرادیران حتی در نمرات پایه انشاء و جمله ندیسی و
ریاضوی بسویار ضوعیف بددند و از طرفی بعضی دیگر در سطح باالتری از دیگر فرادیران بددند .ننین
مسوالهای می تداند آمدزش و یاددیری را تحت تاثیر ورار دهد و آمدزشویار را در وضوعیت نامناسبتری
جهت ار آمدزش ورار دهد و همچنین انگیزه و رغلت افراد را به صدرت منفی تحت تاثیر ورار دهد.
همچنین پیشونهاد میشدد ه پروتکل استانداردهای برنامهریزی آمدزشی در دوره انتقال تدوین دردد.
در این پروتکل شووراید حضوودر فرادیران ،اهداف آمدزشووی و رفتاری دورهها ،محتدی هر دوره ،سووطح
تحصوویالت آمدزشوویاران ،فضووا و امکانات ،ت هیزات و سوواهتارهای فیزیکی ،عدامل سووختافزاری و
نرمافزاری و نیز استانداردهای فرآیند یاددهی و یاددیری و ارزشیابی در دوره انتقال تهیه و تدوین شدند
و این پروتکل راهنمای اجرای دوره انتقال شدد.
یکی از مسایلی ه در حیطه سدادآمدزی وجدد دارد این است ه بعد از پایان دوره انتقال ادر سدادآمدز
از تابهای درسوووی و به طدر لی مطالعه دور شووودد باعث عدم پایداری سوووداد و درنتی ه رجعت به
بیسوودادی می شوودد .برای حل این مشووکل بایسووتی سوودادآمدزان بعد از دوره رها نشوودند و راهکارها و
برنامهریزی های برای پایداری سوداد افراد ولدل شوده وجدد داشته باشد .در ننین برنامههایی تثلیت و
نگهوداری مهوارتهای آمدهته شوووده بایسوووتی در اولدیت باشووود و هر نند ووت یکبار با بردزاری
السهوای آمدزشوووی و همچنین آمدزشهوای الزم و حول مسوووالوه میزان یواددیری مهوارتها و
دانشآمدهته شوده را تثلیت رد .برای پایداری سوداد افراد ولدل شوده همچنین بایستی رابدهایی در
نظر درفته شوودند و حداول هفتهای یک بار تاب ،روزنامه و بروشوودرهایی داده شوودد تا با مطالعه آنها
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میزان پایداری آمدهتههای سدادآمدزان را باال بلرند .تدسعه برنامههای رادیدیی و تلدیزیدنی ها

افراد

ندسوداد می تداند از دیگر پیشونهاداتی باشود ه به تثلیت و پایداری سداد و مک به حفظ دانستهها و
معلدمات این افراد مک ند .ننین برنامههایی از طریق غنیسوووازی محید یاددیری میتداند مکمل
برنامههای دوره انتقال باشوند و در نار السوهای حضدری این دوره به صدرت غیرحضدری زمینه را
برای پایداری مطالب یاددرفته شووده فراهم نمایند .عضوودیت در تابخانههای عمدمی ،فرهنگسووراها،
شوولکههای تنابخدانی و همایش و نفرانسهای سوودادآمدزی از دیگر راهکارهایی اسووت ه میتداند
مانع از بازدشوت به بیسودادی شدد .حتی اودام به بردزاری السها در ننین مکانهایی میتداند ارتلاط
افراد ندسداد را با ننین محیدهایی جهت یاددیریهای بعدی آماده ند.
تدجه به نیازهای فرادیران در تدلید محتدی براساس جنسیت ،محل سکدنت زنددی و صنفهای شغلی
از دیگر پیشنهاداتی است ه میتداند انگیزه و رغلت برای یاددیری و شر ت در دوره و تاثیردذاری آن
در تثلیت یاددیری را افزایش دهد .و در آهر اینکه شوکلدیری مرحله دوم آمدزش بزردساالن با تدجه
به اهمیت و ضورورت ملی و بین المللی این مدضدع با تمر ز بر فعالیتهای پس از سداد با دید اربردی
ردن دانش و معلدمات فرادرفته شوده میتداند زمینه را برای جذب این افراد در سوویستم سدادآمدزی
جلب نماید.
در ان ام این پِژوهش محقق محدودیتهایی داشته است ه به مداردی از آنها اشاره میشدد:
پیدا ردن نمدنه آماری بعد از اتمام السوووها و در بسووویاری از مدارد به دلیل مشوووکالت فرهنگی و
مشوووغلههای هانداددی برای بردزاری پسآزمدن از محدودیتهایی پژِوهش بدد .و بالهره در تشوووکیل
السووهای دوره انتقال در نداحی آمدزشووی تفاوت زمانی وجدد داشووت و امکان بردزاری آزمدنها در
زمانهای تعیین شده وجدد نداشت به این دلیل اجرای پِژوهش به درازا شید و این هدد میتداند باعث
ای واد هطوا در نتوایج پِژوهش دردد و بعد اعتلار درونی یعنی تاثیر بعضوووی دیگر از متغیرها به غیر از
حضوودر در دوره انتقال سووداد باعث تثلیت آمدهتههای فرادیران شووده باشوود ه برای محقق غیروابل
نترل بددند.
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