تأثیر برنامه دوره تحکیم سواد در تثبیت آموختههای سوادآموزان تحت پوشش
نهضت سوادآموزی

دکتر رفیق حسنی

*

هدف این تحقيق تعيين تأثير برنامه دوره تحکيم سواد در تثبيت آموختههای سوادآموزان
تحت پوشش نهضت سوادآموزی بود .روش تحقيق از نوع آزمایشی بر اساس
اندازهگيریهای مکرر بود و طرح تحقيق به این صورت بود که سه آزمون از نمونه آماری
گرفته شد .جامعۀ آماری همۀ افراد تحت پوشش دوره تحکيم سواد در کل کشور بودند که
از آن ميان 191 ،نفر بر اساس فرمول کوکران به منزلۀ نمونه انتخاب شدند .به این صورت
که بر اساس سطح ميانگين سواد ،استانهای کشور به سه سطح برخوردار ،نيمه برخوردار و
کمبرخوردار تقسيم شدند .سپس از همۀ استانهای کشور ،شش استان بر اساس ميانگين
سطح سواد و شاخص برخوردار ،نيمه برخوردار و کم برخوردار انتخاب شدند .ابزار
گردآوری دادهها آزمونهای محقق ساخته پيشرفت تحصيلی خواندن ،نوشتن ،حساب کردن
و روخوانی قرآن کریم بود .برای تجزیه و تحليل دادهها از آزمون تحليل واریانس
اندازهگيریهای مکرر استفاده شد .نتایج تحقيق نشان داد که دوره تحکيم به تثبيت
آموختههای مهارتهای اصلی نوشتن ،خواندن ،حساب کردن و روانخوانی قرآن کریم
سوادآموزان تحت پوشش می انجامد ،اما تنها در مهارت نوشتن بود که ميان ميانگين
نمرات پيشآزمون با آزمون پيگيری ازلحاظ آماری تفاوت معنادار وجود نداشت.

كليد واژگان :دوره تحکيم سواد ،تثبيت یادگيری ،مهارت خواندن ،مهارت نوشتن ،روانخوانی
قرآن کریم ،مهارت حساب کردن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاریخ دریافت99/11/11 :

تاریخ پذیرش99/7/19 :

* استادیار گروه علوم تربيتی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران
 .1این طرح با حمایت مالی سازمان نهضت سوادآموزی کل کشور انجامشده است.

hasani.rafigh@gmail.com
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مقدمه
1

ما در جهان چندوجهی زندگی میکنيم .جهانی که در آن افراد باید مهارتهای دانش ،تفسير،
تجزیه و تحليل و برقراری ارتباط از طریق طيف وسيعی از موقعيتها را دارا باشند .روشهایی که
افراد در خانه ،مدرسه و محل کار و همچنين سایر اماکن عمومی و خصوصی باهم ارتباط برقرار
میکنند ،نيازمند داشتن مهارتها ،استراتژیها و منشهای مناسب برای بهرهگيری و سازگاری
مداوم در جهان ما ظهور و در زمينههای گوناگون زندگی شخصی و حرفهای ما نفوذ کردهاند (ليو،
کينزر ،کویرو و کامک .)1009 ،1سواد یکی از مهارتهای بسيار مهم در زندگی است که افراد را
قادر به مشارکت کامل در جامعه خود میکند (ابادزی .)1999 ،3با این حال ،تفاوتی چشمگير در
سطح سواد در سراسر جهان ،از جمله ميان کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه و ميان مردان و
زنان (رامدز1919 ،9؛ )1990و همچنين جوانان و بزرگساالن مشاهده میشود .در نتيجه ،مبارزات و
تالشهای بسيار برای افزایش سطح سواد ،در کشورهایی مانند هند ،تانزانيا ،برزیل ،نيکاراگوئه و کوبا
(آرنو و گراف )1917 ،9و کشورمان صورت گرفته است .اگر چه سطح سواد برای توسعه جامعه
مهم است ،اما از نظر دیدگاه سرمایه انسانی مورد انتقاد قرار است .برخی از تحليلگران بيان کرده اند
که سواد الزاماً نوشدارویی نيست که افراد را توانمند کند و سبب بهبود زندگی آنان شود ،بلکه
واقعيتهای اجتماعی ،اقتصادی و سياسی ،به ویژه برای سالمندان ،باید در نظر گرفته شود (رامدز،
1990؛ استریت.)1916 6،
با توجه به پيشرفتهای مداوم و سریع که نيازمند انطباق مهارتهای فعلی افراد و کسب مهارتهای
ارتباطی جدید است ،سواد بهصورت کالسيک به منزلۀ توانایی خواندن و نوشتن متون مبتنی بر
چاپ سنتی تعریف شده است .اما استریت ( )1999پيشنهاد بسط اصطالح "سواد" از کلمهای مفرد
به جمع را میدهد .از نظر او این تغيير به این دليل بااهميت است که سواد بسيار گسترده است؛ چرا
که سيستمهای اجتماعی ساخته شدۀ ارتباطات موجود در فرهنگهای متفاوت گستردهتر از زبان
چاپی محض هستند .بسياری از محققان مهارتهای سوادآموزی را مهارت توانایی خواندن ،تفسير،

1. Multimodal world
2. Leu, Kinzer, Coiro & Cammack
3. Abadzi
4. Ramdas
5. Arnove & Graff
6. Street
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نقد و توليد گفتمان در یک رشته علمی تعریف کردهاند (باین1006 1،؛ هاند ،واالس و یانگ،

1

1009؛ ليو1009 ،؛ وینِبرگ1001 3،؛ وینبرگ و مارتين)1009 ،؛ درحالی که برنامه سوادآموزی
بزرگساالن بایستی متفاوت از برنامه سوادآموزی جوانان و شامل سواد عمومی ،سواد کاربردی ،رفاه
اجتماعی ،آموزش اجتماع -محور ،توسعه جامعه ،آموزش کارگران ،آموزش حين شغل ،آموزش از
راه دور ،آموزش مدنی ،آموزش شهروندی و غيره باشد .اگبی1991( 9؛ به نقل از اوزمنا)1013 9،
در نظر میگيرد .همچنين محققان و نویسندگان ادعا میکنند که مهارتهای سواد برای قرن بيست و
یکم باید حول و حوش سوادچندگانه 6تغيير یابد (لوک و الکينز1991 7،؛ لوک ،1001 ،به نقل از
لوئيس1016 ،1؛ کازدن 9و همکاران .)1996 ،همچنين مطالعات نشان داده که افزایش سطح سواد با
مشارکت بهتر در فرآیندهای تصميمگيری سياسی یک جامعه و توسعه اقتصادی ارتباط دارد
(باالرا1991،10؛ گرینی.)1996 ،11
با وجود اهميت و ارزش سوادآموزی ،بررسيها حاکی از آن است که ميل و رغبت به ادامه
تحصيل پس از پایان دوره تکميلی در بزرگساالن بهشدت کاهش مییابد و یکی از مهمترین عواقب
آن بازگشت به بيسوادی و مواجهشدن با پدیدهای به نام بيسوادی مجدد است .با توجه به ضرورت
بازنگری ساختار آموزشی نهضت سوادآموزی به منظور ارتقای کمی و کيفی فعاليتهای سوادآموزی
در سطح کشور ،به استناد بند  3ماده  6قانون تشکيل شورای عالی آموزش و پرورش مصوبه مجلس
شورای اسالمی و ماده  10از آیين نامه اجرایی اساسنامه نهضت سوادآموزی مصوب هيات وزیران
از تاریخ  67/1/19مبنی بر تصویب دورهها ،اهداف و برنامههای درسی نهضت سوادآموزی ،ساختار
آموزشی مرحله اول آموزش بزرگساالن (نهضت سواد آموزی) مشتمل بر  16ماده که در تاریخ
 19/11/19طی مصوبه  133شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسيد ،عبارت است از.1 :
دوره سواد آموزی  .1دوره تحکيم سواد  .3دوره انتقال .دوره سوادآموزی دورهای است که به
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منظور دستيابی افراد بزرگسال به حداقل سواد ،طراحی و اجرا میشود .دوره تحکيم سواد دورهای
است که فرصت استمرار و پایداری آموختهها و کاربرد آن را برای کسانی که دوره سوادآموزی را
گذراندهاند و تمایل به ادامه تحصيل ندارند فراهم میسازد .تثبيت و تعميق مهارتهای خواندن،
نوشتن ،حساب کردن ،درک و فهم متون ساده به زبان فارسی ،روخوانی قرآن و کاربرد آنها در
زندگی فردی و اجتماعی افراد نوسواد ،تحکيم سواد تلقی میشود .این دوره ،دورهای است که
و تمایل به ادامۀ تحصيل ندارند ،فراهم میسازد و با هدف پيشگيری از بازگشت به بيسوادی ،ایجاد
ارتباط ميان سواد آموزی و آموزش مهارتهای اساسی زندگی و زمينه سازی یادگيری مادامالعمر
طراحی ،تدوین و به اجرا در میآید .و سرانجام دوره انتقال دورهای است که فرصت ادامه تحصيل
را برای کسانی فراهم میسازد که دوره سوادآموزی را گذراندهاند یا کسانی که فاقد شرایط ادامه
تحصيل در نظام آموزش و پرورش رسمی هستند.
در سالهای اخير ،به دليل تهدید بازگشت به بيسوادی ،طرحها و برنامههای بسيار برای دورۀ پس
از سوادآموزی به اجرا درآمده است که یکی از این برنامه ها ،طرح دوره تحکيم سواد با هدف
پيشگيری از بازگشت به بيسوادی بوده است .البته پيشينه دوره تحکيم سواد به برنامه آموزشی از راه
دور گروههای پيگير با هدف پر کردن این خأل آموزشی در ميان کمسوادان پس از دوره تکميلی
برمیگردد .در این گروهها نوآموزان طی سه مرحله چهار و نيم ماهه نسبت به مطالعه و
کتابخوانی در حکم اساسیترین فعاليت گروه اقدام میکردند .برنامه گروههای پيگير که از طریق
شيوه نيمهحضوری برای فراگيران ارائه میشد ،نخستين گام برای شرکت فراگيران در فرآیند
آموزش مداوم در سازمان نهضت سوادآموزی بود .گروههای پيگير پس از سه مرحله اجرای
نيمهحضوری به برنامه خدمات مکاتبهای که یک برنامه غيرحضوری بود ،تبدیل شد .در این ميان
تحقيقات درزمينه گروههای پيگير نشاندهنده وجود مشکالت و عواملی بازدارنده بود .برای مثال
سراج خرمی و شيرین صحرایی ( )1391در تحقيقی دریافتند که ميان فراگيرانی که آموزشهای پس
از سواد را دریافت کردهاند با سوادآموزانی که این آموزشها را دریافت نکردهاند ،در مؤلفههای
بهداشت ،پيشگيری از بيماریها ،تربيت فرزند ،مسائل دینی و اعتقادی تفاوت معنادار وجود دارد.
طراحی و تدوین گروههای پيگير و آموزشهای پس از سواد ناشی از آن بود که برنامههایی که پيش
و پس از انقالب برای باسواد کردن بيسوادان اجراشده بود ،بيشتر بر سوادآموزی از دیدگاه کالسيک
یعنی توانایی خواندن ،نوشتن و حساب کردن تأکيد میکردند و کمتر به تثبيت یادگيری پس از
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آموزش توجه داشتهاند .این در حالی است که تحقيقات و مطالعات صورت گرفتهشده در کشورمان
نشان میدهد که افراد نو سواد در همان سالهای نخست باسوادی بسياری از مطالبی را که آموختهاند
فراموش میکنند .برای مثال در پژوهشی مشخص شد که نو سوادان مدرک گرفته رودبار قطران و
لواسانات هشت ماه پس از فراغت از تحصيل در مقطع مقدماتی 13 ،تا  73درصد مطالب
آموختهشده را فراموش کرده بودند .در مقطع تکميلی نيز  69تا  67درصد سوادآموزان دچار
کارنامه گرفته در سراسر ایران در حدود  96/7درصد یا به بيسوادی رجعت کردهاند یا در آستانه
بيسوادی هستند؛ از این رو در حدود  36/9ميليارد از بودجه کشور عمالً از بين رفته است
(دیانی .)1310،از طرفی هم نتایج تحقيقات نشاندهنده آن است که سوادآموزانی که در طرحهای
سازمان ،به ویژه در طرحهای سطح باال شرکت میکنند ،دارای توانایيهای بيشتری در مهارتهای
اصلی خواندن ،نوشتن و حساب کردن هستند .برای مثال در تحقيقی بدری گرگری ،وجدان پرست،
حاتمی و واحدی ( )1390دریافتند که پيشرفت تحصيلی سوادآموزان طرح آزمایشی در دروس
خواندن (فارسی) ،نوشتن (دیکته) ،قرائت قرآن و نماز در مقایسه با سوادآموزان گروه کنترل (دوره
مقدماتی جاری) بيشتر بوده است .درنتيجه این تحقيقات میتوان عدم کاربرد و دور شدن نو
سوادان از یادگيری و مطالعه را عاملی دانست برای اینکه سازمان نهضت سوادآموزی با تدوین و
اجرای برنامههایی مانند دوره تحکيم سواد ،سعی در تثبيت یادگيری نو سوادان داشته باشد .این
موضوع ممکن است ناشی از آن باشد که بازگشت به بيسوادی زیانی بهمراتب بيشتر و عميقتر از
خود بيسوادی دارد ،زیرا بزرگساالنی که با صرف هزینههای بسيار سنگين و تالش هزاران مربی،
برنامهریز و آموزشيار به مرحله نو سوادی میرسند ،براثر عدم توجه و عدم استفاده مؤثر از سواد در
امور کار وزندگی مجدداً به مرحله بيسوادی برمیگردند و به خيل عظيم بيسودان میپيوندند (فرزین
و نيککار .)1311 ،همچنين بازگشت به بيسوادی و مواجهشدن با پدیده بيسوادی مجدد ،خود
تهدید جدی است؛ زیرا اوالً بخشی گسترده از افراد ذینفع در سوادآموزی را تحت تأثير قرار
میدهد ،ثانياً سبب هدر رفتن هزینهها و تحمل مشکالتی میشود که بزرگسال برای آموختن صرف
کرده است و ثالثاً بزرگسال را نسبت به یادگيری کم انگيزهتر مینماید .همچنين چون تقریباً تمام
برداشتهایی که از دیدگاه ساختگرایی دریافت میشود به درگيرکردن یادگيرنده در فعاليتهایی که
در زندگی واقعی با آن مواجه میشود اهميت میدهد ،بنابراین روش آموزش اعم از رسمی و
غيررسمی باید مبتنی بر درگيری یادگيرنده با آن چيزی باشد که در زندگی واقعی او وجود دارد

Downloaded from qjoe.ir at 13:23 +0330 on Monday September 25th 2017

فراموشی شده بودند (به نقل از تاجآبادی .)1316 ،همچنين تحقيق دیگری نشان داد که نو سوادان

فصلنامه تعليم و تربيت شماره 031

28

(تاجآبادی .)1316،برای رفع مشکل بازگشت به بيسوادی سازمان نهضت سوادآموزی دوره تحکيم
سواد را باهدف تثبيت و تعميق مهارتهای خواندن ،نوشتن ،حساب کردن ،درک و فهم متون ساده به
زبان فارسی ،روخوانی قرآن و کاربرد آنها در زندگی فردی و اجتماعی افراد نوسواد بهمنظور
پيشگيری از بازگشت به بيسوادی ،ایجاد ارتباط ميان سوادآموزی و آموزش مهارتهای اساسی
زندگی و زمينهسازی یادگيری مادامالعمر طراحی ،تدوین و به مرحله اجرا گذاشته است .برنامههای
ساعته مشتمل بر  70ساعت حضوری و  130ساعت غيرحضوری بهطور پيوسته حداکثر در  9ماه به
اجرا درمیآید (سازمان نهضت سوادآموزی.)1391،
در این تحقيق سعی شده است که با توجه به روشهای مناسب و ابزارهای روا و پایا از
آموختههای نوسوادانی که در دوره تحکيم سواد شرکت میکنند ارزیابی به عمل آید تا ميزان تأثير
این دوره در تحکيم و تثبيت یادگيری و آموختههای نوسوادان بررسی شود .با توجه به مطالب
بيانشده سؤال اصلی تحقيق این است که آیا برنامه دوره تحکيم سواد در تثبيت آموختههای
سوادآموزان تحت پوشش تأثير داشته است؟
روششناسی
روش
گاهی اوقات مطالعاتی وجود دارد که در آنها یک متغير وابسته وجود دارد و هر آزمودنی در
سطوح مختلف مورد اندازهگيری قرار میگيرد .در این مطالعات آزمودنيها بيش از دو یا سه بار و
حتی بيشتر مورد اندازهگيری قرار میگيرند که به این طرحها ،طرح آزمایشی بر اساس
اندازهگيریهای مکرر گفته میشود (دالور .)396 :1319 ،طرح تحقيق به این صورت بود که پيش از
برگزاری دوره ،با یک پيشآزمون ميزان توانایی افراد در مهارتهای موردنظر آزمون شد و سپس در
پایان دوره نيز پسآزمون گرفته شد .همچنين بعد از دو ماه از سپری شدن دوره تحکيم سواد دوباره
آزمون پيگيری از افراد گرفته شد و ميزان تأثير دوره بر تثبيت آموختهها با روش
تحليل واریانس با اندازهگيریهای مکرر 1بررسی شد .درنتيجه تحقيق از نوع آزمایشی بر اساس
اندازهگيریهای مکرر است.

1. Repeated-measures ANOVA
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جامعه آماری
جامعه تحقيق همۀ افراد تحت پوشش دوره تحکيم سواد در کل کشور( 19931نفر) شامل
 13991زن و  1390مرد بوده است.
نمونه ،حجم نمونه و روش نمونهگيری
زمانی که جامعه موردنظر یا موردمطالعه وسيع و گسترده باشد ،انتخاب نمونه ازنظر اجرایی
سواد شرکت کردهاند ،نمونهای انتخاب کنيم ،انتخاب با روشهای تصادفی ساده و منظم مستلزم
وقت ،نيروی انسانی و هزینه بسيار است .بهمنظور صرفهجویی در این منابع ،از نمونهگيری
خوشهای استفاده شد .در اینجا با استفاده از نمونهگيری خوشهای ،میتوان واحد نمونهگيری را
کالس انتخاب کرد و کالسها را بهصورت تصادفی ساده از استانهای منتخب انتخاب کرد .بنا بر
توضيحات باال اگر محقق مایل باشد نمونه تحقيقی را بهگونهای انتخاب کند که مطمئن شود
زیرگروهها باهمان نسبتی که در جامعه وجود دارند ،بهعنوان نماینده جامعه ،در نمونه نيز
حضورداشته باشند ،این نمونهها را نمونههای طبقهای شده گویند .در بعضی موارد اگر از روش
نمونهگيری ساده استفاده شود ممکن است نمونه ما از یک یا دوطبقه انتخاب شود یا اینکه نسبت
زنان بيشتر از مردان باشد یا بهعکس .درنتيجه نمونه انتخابشده نماینده واقعی جامعه موردنظر
نخواهد بود؛ بنابراین بهمنظور حل این مشکل از نمونهگيری طبقهای هم استفاده شد .در این روش
درصد فراگيرانی که بهطور تصادفی از هر گروه انتخاب میشوند ،با درصد همان گروه در جامعه
موردنظر برابر است؛ بنابراین اگر زنان  90درصد کل جامعه موردمطالعه را تشکيل دهند 90 ،درصد
نمونه نيز از زنان تشکيلشده باشد و در مطالعههایی که محقق قصد مقایسه زیرگروههای گوناگون
را داشته باشد ،روش نمونهگيری طبقهای مناسب است .در این قسمت نيز چون جامعه ما از زنان و
مردان تشکيلشده پس عالوه بر روش نمونهگيری خوشهای ،از روش نمونهگيری طبقهای هم
استفاده شد؛ یعنی به نسبت هر جنس ،نمونه انتخاب شد.
از کل جامعه آماری و با توجه به مطالب بيانشده و بر اساس فرمول کوکران  191نفر انتخاب
شد؛ اما نحوه انتخاب نمونه به این صورت بود که با توجه به اینکه سازمان نهضت سوادآموزی
براساس سطح ميانگين سواد ،استانهای کشور را به سه سطح برخوردار ،نيمهبرخوردار و
کمبرخوردار تقسيم کرده است ،این تقسيمبندی مبنای کار نمونهگيری قرار گرفت .براین اساس
برای انتخاب نمونه از روش نمونهگيری خوشهای چندمرحلهای استفاده شد .ابتدا از کل استانهای
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کشور 6 ،استان کشور بر اساس ميانگين سطح سواد و شاخص برخوردار ،نيمه برخوردار و
کمبرخوردار انتخاب شد .استانهای منتخب در سطح برخوردار قم و قزوین ،در سطح نيمه
برخوردار خوزستان و گيالن و در سطح کم برخوردار کردستان و آذربایجان غربی انتخاب شدند.
درمجموع  13کالس از این  6استان انتخاب شد .ميانگين تقریبی هر کالس  10تا  11نفر بود که
جمعاً  191نفر بر اساس نسبت جنس و استان انتخاب شد.
آذربایجان غربی  39کالس و  369نفر ،از خوزستان  17کالس و  169نفر ،از گيالن  6کالس و 99
نفر ،از قم  9کالس و  71نفر و از قزوین  6کالس و  11نفر انتخاب شدند.
ابزار گردآوری دادهها
ابزار گردآوری دادهها برای بررسی تأثير دوره تحکيم سواد بر افراد تحت پوشش شامل
آزمونهای معلم ساخته پيشرفت تحصيلی زیر بود:
 .1آزمون پيشرفت خواندن (محقق ساخته) که براساس مطالب و محتوای ارائه شده در دوره
تحکيم سواد و با کمک کارشناسان و متخصصان حوزه سنجش سازمان نهضت سواد آموزی
تهيه و تدوین شد که بهصورت شفاهی توانایی فراگير در مهارت خواندن را در مقياس نمره
صفر تا بيست میسنجيد.
 .1آزمون پيشرفت نوشتن (محقق ساخته) که براساس مطالب و محتوای ارائه شده در دوره
تحکيم سواد و با کمک کارشناسان و متخصصان حوزه سنجش سازمان نهضت سواد آموزی
تهيه و تدوین شد که بهصورت کتبی و در قالب آزمونهای کمی توانایی فراگير در مهارت
نوشتن را در مقياس نمره صفر تا بيست میسنجيد.
 .3آزمون پيشرفت حساب کردن (محقق ساخته) که براساس مطالب و محتوای ارائه شده در
دوره تحکيم سواد و با کمک کارشناسان و متخصصان حوزه سنجش سازمان نهضت سواد
آموزی تهيه و تدوین شد که بهصورت کتبی و در قالب آزمونهای کمی توانایی فراگير در
مهارت حساب کردن را در مقياس نمره صفر تا بيست میسنجيد.
 .9آزمون روخوانی قرآن کریم (محقق ساخته) که براساس انتخاب متن از قرآن کریم و با کمک
کارشناسان و متخصصان حوزه سنجش سازمان نهضت سواد آموزی تهيه و تدوین شد که
بهصورت شفاهی توانایی روانخوانی قرآن کریم در مقياس نمره صفر تا بيست را میسنجيد.
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روایی محتوایی آزمونهای ساخته شده از سوی  1متخصص رشتۀ سنجش و اندازه گيری3 ،
نفر مدیریت آموزشی و  1متخصص برنامهریزی درسی تائيد شد.
پس از اجرای آزمونها و گردآوری آنها ،برای تجزیهوتحليل دادهها از آمارهای توصيفی از
درصد ،ميانگين و برای پاسخ دادن به سؤاالت از آزمون تحليل واریانس با اندازهگيریهای مکرر
استفاده شد.
در جدول شماره  1اطالعات توصيفی نمونۀ آماری بر اساس جنسيت و استان آمده است.
جدول  :0اطالعات توصيفی نمونۀ آماری بر اساس جنسيت و استان
فراوانی

درصد

791

%19

190

%16

کردستان

199

%16

خوزستان

169

%19

آذربایجان غربی

369

%91

گيالن

99

%07

قم

71

%01

قزوین

11

%09

جمع کل

191

%100

زن
جنسيت

استان

مرد

براساس جدول شماره  ،1از کل نمونه آماری این پژوهش  199نفر ( )%16از استان کردستان،
 169نفر ( )%19از استان خوزستان 369 ،نفر ( )%91از استان آذربایجان غربی 99 ،نفر ( )%07از
استان گيالن و  11نفر ( )%09از استان قزوین بودند.
همچنين در جدول شمارۀ  1ميانگين و انحراف استاندارد پيشآزمون ،پسآزمون و آزمون
پيگيری مهارتهای چهارگانه ارائهشده است.
جدول  :8ميانگين و انحراف استاندارد پيشآزمون و پسآزمون و آزمون پيگيری مهارتهای چهارگانه
نوع مهارت

مهارت نوشتن

مهارت حساب کردن

ميانگين

انحراف استاندارد

پيشآزمون

19/99

9/96

پسآزمون

16/36

3/13

پيگيری

19/06

3/39

پيشآزمون
پسآزمون

13/09

9/19

13/96

3/13

پيگيری

19/16

3/07
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مهارت روانخوانی قرآن کریم

مهارت خواندن

پيشآزمون

19/01

3/31

پسآزمون

19/97

3/01

پيگيری

19/19

1/61

پيشآزمون

19/69

3/93

پسآزمون

19/11

1/69

19/79

1/91

پيگيری

برابر با  ،19/99ميانگين نمرات پسآزمون مهارت نوشتن کل نمونه آماری برابر با  16/36و ميانگين
نمرات آزمون پيگيری مهارت نوشتن کل نمونه آماری برابر با  19/06است .همچنين ميانگين
نمرات پيشآزمون مهارت حساب کردن کل نمونه آماری برابر با  ،13/09ميانگين نمرات پسآزمون
مهارت حساب کردن کل نمونه آماری برابر با  13/96و ميانگين نمرات آزمون پيگيری مهارت
حساب کردن کل نمونه آماری برابر با  19/16بود و ميانگين نمرات پيشآزمون مهارت روانخوانی
قرآن کریم کل نمونه آماری برابر با  ،19/01ميانگين نمرات پسآزمون مهارت روانخوانی قرآن
کریم کل نمونه آماری برابر با  19/97و ميانگين نمرات آزمون پيگيری مهارت روانخوانی قرآن
کریم کل نمونه آماری برابر با  19/19است و ميانگين نمرات پيشآزمون مهارت خواندن کل نمونه
آماری برابر با  ،19/69ميانگين نمرات پسآزمون مهارت خواندن کل نمونه آماری برابر با  19/11و
ميانگين نمرات آزمون پيگيری مهارت خواندن کل نمونه آماری برابر با  19/79است.
نتایج استنباطی
سؤال اول :آیا دوره تحکيم سواد بر تثبيت مهارت خواندن سوادآموزان تحت پوشش تأثير داشته
است؟

برای تحليل واریانس یک عاملی با تاکيد بر مطالعۀ درون آزمودنيها (اندازهگيریهای مکرر) اثر
عامل سه آزمون بر اساس چهار آماره اثر پيالیی ،الندای ویلکز ،اثر هتلينگ و بزرگترین ریشه ،با
توجه به مقدار  sigاین آمارهها ،سه آزمون تفاوت معنادار با هم دارند .بعد یکسانی کواریانسهای
متغير وابسته از طریق آزمون کرویت موخلی مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به اینکه سطح
معناداری مقدار محاسبه شده کرویت موخلی از  0/09بزرگتر است ( (W=./089 , 1(2), p <0/05

 χو دادهها مفروضۀ همگنی واریانسها را زیر سوال نبردهاند ،میتوان از تحليل واریانس استفاده
کرد .در جدول شمارۀ  3خالصۀ تحليل واریانس نمرات در مهارت خواندن ارائه شده است.
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جدول  :3خالصه تحليل واریانس برای بررسی اثر آزمونها در مهارت خواندن
منبع

مجموع مجذورات

درجات آزادی

ميانگين مجذورات

آماره F

سطح
معناداری

مجذور اتا

آزمونها

999/096

1

111/013

69/116

./000

./079

خطا

9193/031

1910

3/906

همانگونه که در جدول شماره  3مشاهده میشود ،خالصۀ تحليل واریانس بيانگر آن است که

 .(F(2,1510= 65/186مقایسۀ دوبه دوی آزمونها نشان داد که ميان پيشآزمون و پسآزمون مهارت
خواندن در سطح ( )p=0/05و ميان پيشآزمون و آزمون پيگيری مهارت خواندن در سطح
( )p=0/05تفاوت وجود دارد و همچنين بين ميانگين پسآزمون با آزمون پيگيری مهارت خواندن
در سطح ( )p=0/05تفاوت معنادار وجود دارد .براساس مقایسه ميانگين نمرات پيش آزمون و
آزمون پيگيری ،نتایج نشان داد که سوادآموزان تقریباً  3درصد مطالب فراگرفته را فراموش کردهاند.
سؤال دوم :آیا دوره تحکيم سواد بر تثبيت مهارت نوشتن سوادآموزان تحت پوشش تأثير داشته
است؟

برای تحليل واریانس یک عاملی با تاکيد بر مطالعۀ درون آزمودنيها (اندازهگيریهای مکرر) اثر
عامل سه آزمون بر اساس چهار آماره اثر پيالیی ،الندای ویلکز ،اثر هتلينگ و بزرگترین ریشه ،با
توجه به مقدار  sigاین آمارهها ،سه آزمون تفاوت معنادار با هم دارند .بعد یکسانی کواریانسهای
متغير وابسته از طریق آزمون کرویت موخلی مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به اینکه سطح
معناداری مقدار محاسبه شده کرویت موخلی از  ./09بزرگتر است ( (W=./065 , 1(2), p <0/05

 χو دادهها مفروضۀ همگنی واریانسها را زیر سؤال نبردهاند ،میتوان از تحليل واریانس استفاده
کرد .در جدول شمارۀ  9خالصۀ تحليل واریانس نمرات در مهارت نوشتن ارائه شده است.
جدول  :8خالصه تحليل واریانس برای بررسی اثر آزمونها در مهارت نوشتن
منبع

مجموع مجذورات

درجات آزادی

ميانگين مجذورات

آماره F

سطح معناداری

مجذور اتا

آزمونها

1116/911

1

613/969

77/161

./000

./093

خطا

11911/619

1919

7/179

همان گونه که در جدول شماره  9مشاهده میشود ،خالصۀ تحليل واریانس بيانگر آن است که

اثر معنادار است و ميان سه آزمون تفاوت معنادار وجود دارد (  p<0/05, Partial η1=0/09؛

 .(F(2,1514= 77/862مقایسۀ دوبه دوی آزمونها نشان داد که ميان پيشآزمون و پسآزمون مهارت
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نوشتن در سطح ( )p=0/05و بين پيشآزمون و آزمون پيگيری مهارت نوشتن در سطح ()p=0/05
تفاوت وجود دارد ،اما ميان ميانگين پسآزمون با آزمون پيگيری مهارت نوشتن در سطح ()p=0/05
تفاوت معنادار وجود ندارد .براساس مقایسه ميانگين نمرات پيش آزمون و آزمون پيگيری ،نتایج
نشان داد که سوادآموزان تقریباً  9درصد مطالب فراگرفته را فراموش کردهاند.
سؤال سوم :آیا دوره تحکيم سواد بر تثبيت مهارت روخوانی قرآن كریم سوادآموزان تحت پوشش

برای تحليل واریانس یک عاملی با تاکيد بر مطالعۀ درون آزمودنيها (اندازهگيریهای مکرر) اثر
عامل سه آزمون بر اساس چهار آماره اثر پيالیی ،الندای ویلکز ،اثر هتلينگ و بزرگترین ریشه ،با
توجه به مقدار  sigاین آمارهها ،سه آزمون تفاوت معنادار با هم دارند .بعد یکسانی کواریانسهای
متغير وابسته از طریق آزمون کرویت موخلی مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به اینکه سطح
معناداری مقدار محاسبه شده کرویت موخلی از  ./09بزرگتر است ( (W=./090 , 1(2), p <0/05

 χو دادهها مفروضۀ همگنی واریانسها را زیر سؤال نبردهاند ،میتوان از تحليل واریانس استفاده
کرد .در جدول شماره  9خالصۀ تحليل واریانس نمرات مهارت روانخوانی قرآن کریم ارائه شده
است.
جدول  :8خالصه تحليل واریانس برای بررسی اثر آزمونها در مهارت روانخوانی قرآن كریم
منبع

مجموع مجذورات

درجات آزادی

ميانگين مجذورات

آماره F

سطح
معناداری

مجذوراتا

آزمونها

907/091

1

103/996

93/109

./000

./066

خطا

9769/100

1901

3/116

همان گونه که در جدول  9مشاهده میشود ،خالصۀ تحليل واریانس بيانگر آن است که اثر

معنادار است و ميان سه آزمون تفاوت معنادار وجود دارد ( η1=0/07

p<0/05,

Partial؛  .(F(2,1508= 53/204مقایسۀ دوبه دوی آزمونها نشان داد که ميان پيشآزمون و
پسآزمون مهارت روخوانی قرآن کریم در سطح ( )p=0/05و ميان پيشآزمون و آزمون پيگيری
مهارت روخوانی قرآن کریم در سطح ( )p=0/05تفاوت وجود دارد اما بين ميانگين پسآزمون با
آزمون پيگيری مهارت روخوانی قرآن کریم تفاوت معنادار وجود ندارد .آزمون پيگيری نشان
میدهد که سوادآموزان تقریباً مطالب یاد گرفتهشده را فراموش نکردهاند و در وضعيت مشابهی از
پسآزمون هستند.
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سؤال چهارم :آیا دوره تحکيم سواد بر تثبيت مهارت حساب كردن سوادآموزان تحت پوشش تأثير
داشته است؟

برای تحليل واریانس یک عاملی با تاکيد بر مطالعۀ درون آزمودنيها (اندازهگيریهای مکرر) اثر
عامل سه آزمون بر اساس چهار آماره اثر پيالیی ،الندای ویلکز ،اثر هتلينگ و بزرگترین ریشه ،با
توجه به مقدار  sigاین آمارهها ،سه آزمون تفاوت معنادار با هم دارند .بعد یکسانی کواریانسهای
معناداری مقدار محاسبه شده کرویت موخلی از  ./09بزرگتر است ( (W=./066 , 1(2), p <0/05

 χو دادهها مفروضۀ همگنی واریانسها را زیر سؤال نبردهاند ،میتوان از تحليل واریانس استفاده
کرد .در جدول شماره  6خالصۀ تحليل واریانس نمرات در مهارت حساب کردن ارائه شده است.
جدول  :8خالصه تحليل واریانس برای بررسی اثر آزمونها در مهارت حساب كردن
منبع

مجموع مجذورات

درجات آزادی

ميانگين مجذورات

آماره F

سطح
معناداری

مجذور اتا

آزمونها

1319/013

1

669/907

17/197

./000

./103

خطا

11917/391

1931

7/969

همان گونه که در جدول  6مشاهده میشود ،خالصۀ تحليل واریانس بيانگر آن است که اثر

معنادار است و ميان سه آزمون تفاوت معناداری وجود دارد ( ، p<0/05, Partial η1=0/10

 .(F(2,1532= 4/859مقایسۀ دوبه دوی آزمونها نشان داد که ميان پيشآزمون و پسآزمون مهارت
حساب کردن در سطح ( )p=0/05و ميان پيشآزمون و آزمون پيگيری مهارت حساب کردن در
سطح ( )p=0/05تفاوت وجود دارد و همچنين ميان ميانگين پسآزمون با آزمون پيگيری مهارت
حساب کردن در سطح ( )p=0/05تفاوت معنادار وجود دارد .براساس مقایسه ميانگين نمرات پيش
آزمون و آزمون پيگيری ،نتایج نشان داد که سوادآموزان تقریباً  7درصد مطالب فراگرفته را فراموش
کردهاند.
بحث و نتیجهگیری
هدف این تحقيق بررسی تأثير برنامه دوره تحکيم سواد در تثبيت آموختههای سوادآموزان تحت
پوشش بود .به این منظور ،با استفاده از  9آزمون پيشرفت تحصيلی ميزان تثبيت آموختههای
فراگيران مورد آزمون قرار گرفت.
نتایج تحقيق نشان داد که دوره تحکيم سبب تثبيت آموختههای مهارتهای اصلی نوشتن،
خواندن ،حساب کردن و روانخوانی قرآن کریم سوادآموزان تحت پوشش شده است .در بحث
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ميزان ماندگاری مطالب یاد گرفتهشده میتوان گفت که در مهارت روانخوانی قرآن کریم افراد
تحت پوشش آنچه را آموخته اند ،در طول زمان توانستهاند حفظ کنند .نتایج نشان داد که بعد از
پایان دوره ،در مهارت نوشتن افراد تحت پوشش طرح تقریباً  9درصد مطالب فراگرفته را فراموش
کردهاند .در مهارت خواندن این وضعيت بهتر است و سوادآموزان تقریباً  3درصد مطالب فراگرفته
را فراموش کردهاند و در مهارت حساب کردن سوادآموزان تقریباً  7درصد مطالب فراگرفته را
آموختههای فراگيران تا ميزان بسيار زیادی اثربخش بوده و در ميزان ماندگاری مطالب فراگرفته تأثير
داشته است .گفتنی است که این ماندگاری بر اساس نتيجه پژوهش و همچنين پيشينه و ادبيات
تحقيق کامالً علمی و منطقی است .از سویی نتایج تحقيق نشان میدهد که مهارت روانخوانی قرآن
کریم در طول دوره و حتی بعد از دوره همچنان تثبيتشده است .در توضيح این یافته میتوان
گفت که کاربرد قرآن در زندگی روزمره افراد و همچنين تأثير حضور در مراسم مذهبی و همچنين
مساجد میتواند عاملی مهم در حفظ و تثبيت مطالب یاد گرفته شده باشد و این مهارت باگذشت
زمان بعد از پسآزمون همچنان باقیمانده است .از سوی دیگر در مهارت خواندن ،کمترین ميزان
فراموشی مطالب یاد گرفتهشده اتفاق افتاده است .در توضيح این یافته هم میتوان گفت که
بهرهگيری از مطالب خواندنی و همچنين طرحها و اقداماتی مانند نيمصفحه سواد و چاپ و تکثير
روزنامه در استانها و همچنين نشریات ویژه افراد کمسواد در سازمان نهضت سوادآموزی میتواند
عاملی مهم در تثبيت مطالب یاد گرفتهشده بوده باشد .همچنين یافتهها نشان داد که افراد تحت
پوشش طرح تحکيم بخشی از مهارت نوشتن خود را از دستدادهاند .در توضيح این یافته هم
میتوان گفت که نوشتن اصوالً مهارتی تمرینی است و نياز به ممارست و تکرار دارد و عدم تمرین
نوشتن درگذر زمان سبب از بين رفتن مطالب یاد گرفتهشده میشود .در مورد مهارت حساب کردن
ميزان فراموشی مطالب یاد گرفتهشده اندک بود و این امر ممکن است به دليل کاربرد ریاضيات در
زندگی روزمره باشد ،زیرا افراد در طول روز ممکن است بارها از این مهارت استفاده کنند و کاربرد
این تجربيات سبب تثبيت مهارت ریاضيات در افراد تحت پوشش شود.
این یافتهها همسو با نتایج تحقيقات پژوهشگرانی مانند غالمی ( ،)1379محمدزاده ویژه
( ،)1316همتی ( ،)1379سراج خرمی و شيرین صحرایی ( )1391و بدریگرگری و همکاران
( )1390بود .مثالً غالمی ( )1379در تحقيقی در مورد تأثير آموزشهای پيگير بر عدم بازگشت به
بيسوادی که در آن به ترتيب توانایی خواندن ،نوشتن ،ریاضيات پایه ،افزایش ميزان مطالعه ،افزایش
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آگاهيهای سياسی و اجتماعی ،افزایش فهم مطالب مطالعه شده ،برقرار ارتباط با دیگران ،افزایش
توانایی شغلی بررسی شد ،نشان داد که ميان شرکت در آموزشهای پيگير و عدم بازگشت به
بيسوادی رابطۀ معنادار وجود دارد .همچنين محمدزاده ویژه ( )1316در پژوهشی به بررسی هدف
شرکت در گروههای پيگير سواد و برنامه خدمات مکاتبهای سواد بر بهبود نگرش فراگيران �
درزمينه
مهارتهای اساسی زندگی پرداخت و به این نتایج دستیافت که شرکت در کالسهای گروههای
اجتماعی ،شناخت حقوق شهروندی ،بهکارگيری مهارتها در فعاليتهای غيررسمی و عزتنفس مؤثر
است.
افزون براین ،همتی ( )1373در تحقيقی تحت عنوان "بررسی تأثير خود -رهبری در کاهش
نرخ رجعت بيسوادی در ميان نوسوادان شهرستان کرمانشاه در سالهای  ،"1373-1371به این نتایج
دستیافت که تداوم آموزش از سوی افرادی که به شيوه خود -رهبری اقدام به شرکت در کالسها
نموده بودند ،درمجموع سبب کاهش نرخ بازگشت به بيسوادی در ميان نوسوادان میشود.
بهعبارتدیگر ارتباط ميان آن دو را به این صورت مورد تفسير قرار داد که ميان شاخص باالی
ویژگيهای خود -رهبری و کاهش نرخ بازگشت به بيسوادی همبستگی وجود دارد و جهت این
تأثير نيز مثبت است .همچنين سراج خرمی و شيرین صحرایی ( )1391در تحقيقی دریافتند که ميان
فراگيرانی که آموزشهای پس از سواد را دریافت کردهاند با سوادآموزانی که این آموزشها را دریافت
نکردهاند در مؤلفههای بهداشت ،پيشگيری از بيماریها ،تربيت فرزند ،مسائل دینی و اعتقادی تفاوت
معنادار وجود دارد .در پژوهشی دیگر ،محققانی مانند بدریگرگری ،وجدان پرست ،حاتمی و
واحدی ( )1390دریافتند که پيشرفت تحصيلی سوادآموزان طرح آزمایشی در دروس خواندن
(فارسی) ،نوشتن (دیکته) ،قرائت قرآن و نماز در مقایسه با سوادآموزان گروه کنترل (دوره مقدماتی
جاری) بيشتر بوده است .در متغير مهارتهای زندگی نيز سوادآموزان طرح آزمایشی پيشرفت بيشتری
در مقایسه با سوادآموزان دوره مقدماتی جاری نشان دادند.
در توضيح این یافتهها میتوان گفت که دوره تحکيم به چندین دليل توانسته هم مانع از
بازگشت به بيسوادی گردد و هم سبب تثبيت آموختههای فراگيران شود .از یکسو دوره تحکيم به
دليل ایجاد ارتباط ميان آنچه آموختهشده است با آنچه در زندگی روزمره فراگيران قابلاستفاده و
کاربرد است ،پيوند برقرار کند و آموزشهای ارائهشده به دليل کاربرد در زندگی واقعی سبب ایجاد
ظرفيت در ماندگاری و تثبيت مطالب شده است .از سوی دیگر ،دوره تحکيم به دليل درگير کردن
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فراگيران با آموختههای کاربردی و همچنين نزدیک کردن فراگيران به درس زمينهساز یادگيری
مادامالعمر شده است .این خود دليلی است برای تثبيت ،تحکيم و توسعۀ مهارتهای سواد ازجمله
خواندن ،نوشتن و حساب کردن .در اینجا هم میتوان گفت که محتوا و مطالب دوره تحکيم سواد
به دليل ارتباط با محتوای دوره سوادآموزی پایه توانسته است یادگيری معناداری را به وجود بياورد
که افراد از این دانش در زندگی واقعی خود استفاده کنند و با کاربرد این آموختهها به تثبيت آنها
از این گذشته ،توانایی خواندن ،نوشتن ،حساب کردن سبب افزایش ميزان مطالعه ،فهم مطالب
مطالعه شده و برقراری ارتباط موفق و مؤثر با دیگران میشود و اینها خود به طور غيرمستقيم بر
یادگيری و تثبيت آموختههای فراگيران کمک میکنند .همچنين مهارتها و توانایيهای خواندن،
نوشتن ،حساب کردن سبب به وجود آمدن اعتمادبهنفس و تقویت زمينۀ خودآموزی و ایجاد
استقالل در یادگيری فراگيران میشوند و به این ترتيب زمينه عدم بازگشت به بيسوادی و تثبيت
آموختهها در فراگيران فراهم میشود.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر پيشنهاد میشود که سازمان نهضت سوادآموزی از این پس
برای همۀ فراگيرانی که در دورههای گوناگون سوادآموزی مانند سوادآموزی پایه ،دوره تحکيم و
دوره انتقال شرکت میکنند یک آزمون تعيين سطح بهصورت متمرکز برگزار کند و باتوجه به این
آزمون ،سطح فراگير مشخص و تعيين شود .این آزمون تعيين سطح ،هم سازمان و هم فراگير را
نسبت به مهارتها و توانایيهای اصلی خواندن ،نوشتن و حساب کردن آشنا و مطلع میسازد و نيز
زمينه را برای برنامهریزی مناسبتر فراهم میکند .در این پژوهش اختالف سطح نمرات پيشآزمون
فراگيران نشان داد که بعضی از فراگيران حتی در مهارتهای پایه نوشتن و حساب کردن بسيار
ضعيف هستند و بعضی دیگر در سطحی باالتر از دیگر فراگيران قرار دارند .این امر میتواند
آموزش و یادگيری را تحت تأثير قرار دهد و آموزشيار را در وضعيت نامناسب در کار آموزش قرار
دهد .همچنين ممکن است انگيزه و رغبت افراد را بهصورت منفی تحت تأثير قرار دهد.
همچنين پيشنهاد میشود که پروتکل برنامهریزی آموزشی فراگيران در تمام دورهها تدوین
گردد .در این پروتکل شرایط حضور فراگيران ،محتوا و سطح تحصيالت آموزشياران در همۀ
دورههای سوادآموزی تهيه و تدوین شود و این پروتکل راهنمای اجرای پایههای سوادآموزی شود.
یکی از مسائلی که در حيطه سوادآموزی ،به ویژه در دوره تحکيم وجود دارد این است که هدف
اصلی این دوره بيشتر عدم بازگشت به بيسوادی است و همچنين در پایان دوره به افراد
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شرکتکننده فقط گواهی حضور داده میشود .به این دليل شاید آنچنانکه بایدوشاید آموزشياران
این دوره را جدی نمیگيرند .پژوهشگر در مشاهدات و مصاحبه خود با فراگيران بارها و بارها این
دغدغه و نگرانی را شنيده است .ازاین رو میتوان ضعف بسياری از فراگيران در یادگيری مهارتهای
پایه را ناشی از بیبرنامگی و عدم نظم و انضباط در برگزاری کالسها دانست .بنابراین پيشنهاد
میشود که کالسهای دوره تحکيم سواد در مدارس دولتی(استفاده از ظرفيتهای خالی این مدارس)
سازمان برگزار شوند.
ازآنجا که افراد بيسواد و همچنين کسانی که دورههای سوادآموزی شرکت میکنند معموالً از
طبقات پایين جامعه و در محيطهای حاشيهای شهرها یا روستاها زندگی میکنند ،پيشنهاد میشود که
بر فرهنگسازی و آموزش والدین و همسران این افراد از سوی ائمه جماعات مساجد و اعضای
شورای روستاها اقدام شود .درواقع از این طریق میتوان همسران و والدین را ترغيب به فرستادن
این افراد به کالسها کرد.
توسعه برنامههای رادیویی و تلویزیونی خاص نوسوادان از دیگر پيشنهادهایی است که ممکن
است به تثبيت و تداوم یادگيری و حفظ دانستهها و معلومات این افراد کمک کند .چنين برنامههایی
از طریق غنیسازی محيط یادگيری میتوانند مکمل برنامههای دوره تحکيم سواد باشند و همراه با
کالسهای حضوری این دوره بهصورت غيرحضوری زمينه را برای تثبيت مطالب یاد گرفتهشده
فراهم کنند.
عضویت در کتابخانههای عمومی ،فرهنگسراها ،شبکههای کتابخوانی و همایش و اجالسهای
سوادآموزی از دیگر راهکارهایی است که میتواند مانع از بازگشت به بيسوادی شود .اقدام به
برگزاری کالسها در چنين مکانهایی نيز ممکن است برقراری ارتباط افراد نوسواد را با چنين
محيطهایی برای یادگيریهای بعدی آماده کند.
و سرانجام اینکه شکلگيری مرحله دوم آموزش بزرگساالن با توجه به اهميت و ضرورت ملی
و بينالمللی این موضوع با تمرکز بر فعاليتهای پس از سواد با دید کاربردی کردن دانش و معلومات
فراگرفته شده میتواند زمينه را برای جذب این افراد در سيستم سوادآموزی جلب نماید.
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