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simin.habibpour@gmail.com :ایمیل مسئول مقاله 

 

 چكیده

یادگیری مناسب در گرو رضایت از خدمات و کیفیت آموزشی ارائه شده در موسسات آموزشی است. تحقیق حاضر در 

پی بررسی رابطه بین رضایت از کیفیت آموزش با اصول یادگیری بزرگساالن از منظر سووادآموزان بزرگسوال مقطوع متوسوطه     

باشد. جامعه آماری، کلیه دانوش آمووزان بزرگسوال شواهل بوه      می همبستگی -رستان ارومیه است. پژوهش از نوع توصیفی شه

 723ای تصادفی و با جدول مورگوان  نفر( بود. حجم نمونه با روش طبقه 2112تحصیل در مدارس بزرگسال شهرستان ارومیه )

( و پرسشنامه اصول یادگیری 1731زاده، زاده و عبداهللفیت آموزشی )شریفنفر انتخاب شد. اطالعات با پرسشنامه رضایت از کی

( تایید شد. جهت بررسی رابطوه بوین رضوایت از    122/1آوری شد. پایایی با آلفای کرونباخ )( جمع1331بزرگساالن )گالبریت، 

هرسوتان ارومیوه از آزموون    کیفیت آموزش با اصول یادگیری بزرگسواالن از منظور سووادآموزان بزرگسوال مقطوع متوسوطه ش      

هوای اصوول یوادگیری    همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین کیفیت فعالیت و نحوه تدریس معلمان با مولفه

های رضایت از کیفیت آموزشی با جو کالسی رابطوه معنواداری وجوود    دار وجود دارد. بین مولفهبزرگساالن رابطه منفی و معنی

داری وجود دارد. آمووزش بزرگسواالن در   مشارکت دادن دانش آموزان در فرآیند آموزش و یادگیری، رابطه معنینداشته ولی با 

ایران نیاز به تخصصی شدن داشته و به اصول آموزشی باید توجه بیشتری گوردد. بورای کسوب یوادگیری بواالتر، بایود کیفیوت        

رسی و بازبینی جدی قرار گرفتوه و بوه سومت تخصصوی شودن      آموزشی موسسات بر مبنای اصول یادگیری بزرگساالن مورد بر

 هدایت گردد.
 

 رضایت از کیفیت آموزش، اصول یادگیری بزرگساالن، دانش آموزان بزرگسال، مقطع متوسطه، شهرستان ارومیه.کلمات کلیدی: 

 

 مقدمه
شناختی همراه اسوت  بوه طوور معموول بوا افوزایش سون،        و روانبزرگسالی با بروز تغییرات گوناگون جسمی، عاطفی 

هوا کوه در سونین مختلوف و بوه      شود. این دگرگوونی های شناختی و فراشناختی بیشتر میگستره و عمق دانش، تجربه، مهارت

 .  (7: 1711)کاوه،  دهد، بر یادگیری تأثیر مستقیم دارنددرجات گوناگون رخ می

اعتالی علمی هر متعلمی، رضایت وی از کیفیت آموزشی ارائه شوده اسوت. در واقوع     یكی از شروط اصلی یادگیری و

هوای خوویش بورای تنومین و توأمین کیفیوت مناسوب        سازی ظرفیتایداری نهادی هر نظام آموزشی به پویایی آن در بهنگامپ

mailto:simin.habibpour@gmail.com
mailto:simin.habibpour@gmail.com
www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

16 
 

 دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی

Second National Conference on Psychology and Educational Sciences 

-آموزشگران و کارکنان نظایر آن برموی های آموزشی، امكانات و تجهیزات، مدیریت و تشكیالت، های مختلف، اعم از روشلفهمو

 (.32: 2113، 1)صفا، ایروانی و شعبانعلی فمی گردد

 د که در ارائه خدمات آموزشی مشارکت می کنندن، کیفیت آموزش را منوط به کیفیت عواملی می دانبرخی محققین

 که شامل موارد زیر هستند:

 محیطی،شرایط اقتصادی و اجتماعی،ها و استعدادهای ذاتی، شرایط فراگیر: شامل توانایی 

 ،مدرس: شامل میزان تجربه وتحصیالت، مسئولیت و تعهد پذیری، حقوق و دستمزد دریافتی 

 محمودی   امكانات و تجهیزات آموزشی: شامل کتابهای درسی، وسائل آموزشی، تجهیزات زیربنایی و پشتیبانی نظام اداری(

 .(71: 1731و ترک زاده، 

های تربیتی شرط اساسی موفقیت مربیان است. نظر معلموان دربواره یوادگیری در    ی در فعالیتتوجه به اصول یادگیر

توانند در تعلیم و تربیوت  ها تأثیر فراوان دارد. معلمانی که اصول و مبانی یادگیری را درست تشخیص دهند بهتر میطرز کار آن

 (.11: 1732افراد اقدام کنند )شریعتمداری، 

 -انود: خوود  فراگیوران بزرگسوال برشومرده   اصوول یوادگیری   های زیر را برای زرگساالن ویژگیصاحب نظران آموزش ب

گرایوی   گرایی یوا عمول  های اندوخته  وظیفه یا مسئله محوری  نتیجهگری(  برخورداری از دانش و تجربههدایت-راهبری )خود

)کواوه،   کار اختی  و یادگیری از طریق تجربه و انجامهای شنهای حسی متعدد و با سبکپردازش و یادگیری با استفاده از کانال

1711 :7)  . 

هوای آموزشوی   های عملی و کاربردی بسیاری برای معلمان در طراحی و اجورای اثوربخش برناموه   ها داللتاین ویژگی

 -های یاددهیروش پذیری در انتخاب زمان، مكان وهای بزرگساالن عبارتند از: انعطافدارد. برخی از کاربردهای شناخت ویژگی

هوای مناسوب بورای ایفوای نقوش و      های فعال و مشارکتی در تدریس، فراهم کردن و تدارک فرصوت یادگیری، استفاده از شیوه

هوا  گیری از تجارب، ایدهی درسی، بهرهیند طراحی و ارزشیابی برنامهآهای آنان، مشارکت دادن بزرگساالن در فرکاربرد آموخته

یند آموزش، مشخص کردن و تبیین پیامدهای یادگیری بورای آنوان  بوه عوالوه بوه منظوور ایجواد و        آدر فر و اطالعات فراگیران

و ای تبیوین  ی آموزشی در ارتقای مهارت و توانمندی آنان در حل مسایل حرفوه تقویت یادگیری معنادار الزم است تأثیر برنامه

 (.4: 1711)کاوه،  شودبررسی 

الن را آموزشی مداوم دانسته و نتیجه گرفوت کوه یكوی از تمایزهوای یادگیرنودگان      ( آموزش بزرگسا1731جارویس )

باشند که این مورد در آموزش آنوان بایود موورد    بزرگسال با کودکان این نكته است که بزرگساالن به عنوان منبعی از تجربه می

گیرند، عنوان کرده کوه از دو نظوز، محویط    میتوجه قرار گیرد. وی جو یادگیری را به فنای اجتماعی که بزرگساالن در آن یاد 

فیزیكی و جو روانی قابل بررسی است و از آنجا که مفهوم خود در بزرگسال شكل گرفته اسوت )بورخالف کوودک کوه در حوال      

و کنند، بنابراین جو گیری است( بزرگساالن از یادگیری در شرایطی که ناسازگار و نامتجانس با مفهوم خود باشد، پرهیز میشكل

 آموزشی که یكی از اصول یادگیری بزرگساالن است در آموزش و یادگیری بزرگساالن اهمیت زیادی دارد.

( روشهای سوادآموزی بزرگساالن را بررسی و نتیجه گرفت که سرعت و زمان یادگیری بایود در حود   1731صباهیان )

ان این است که افراد جامعه بتواننود بودون در نظور گورفتن     پذیر بودن مكتوانایی و امكانات بزرگساالن باشد. یكی از ابعاد انطاف

محل زندگی خود به مطالعه و پیشبرد دانش و معلومات خود بپردازند. انعطاف در سن یعنی فرصتهای آموزشی مخصوص سون  

ا بورای  خاصی نیست. منظور از انعطاف در پذیرش این است که هیچ بزرگسالی نباید از آموزش محروم شود کوه شورایط الزم ر  

 پذیرفته شدن در کالس ندارد.

                                                           
1- Safa, Iravani and Shabanalifami 
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( در بررسی آموزش تعاون، مشكالت و راهكارها، نتیجه گرفت که دانش آموزان بزرگسال بوا یكودیگر   1717رستمی )

تور اسوت و آمووزش بایود بوا      متفاوت هستند و به همین دلیل در آموزش بزرگساالن رویكرد یوادگیری فراگیور محوور مناسوب    

کند که در آموزش بزرگساالن میل به یادگیری بیشتر از خود یادگیری بق باشد. وی همچنین بیان میویژگیهای فراگیران منط

 است. 

کند که یكوی از اصوول آموزشوی    ( آموزش بزرگساالن را ضرورت حیاتی قرن حاضر، دانسته و بیان می1717شیخی )

تواند یكنواخوت باشود. وی بیوان    زش بزرگساالن نمیبزرگساالن، توجه به اصل تنوع در آموزش آنان بوده و معتقد است که آمو

های آموزشی با مشارکت نزدیک و مستقیم فراگیران طراحی و تهیه و به مرحلوه اجورا   کند که در آموزش بزرگساالن، برنامهمی

 است. ریزی، سازماندهی و مدیریت طرحهای آموزشیدرآید. این امر متنمن شرکت فعال بزرگساالن در کلیه مراحل برنامه

بررسی نمود و  13-11( کیفیت آموزش بزرگساالن مقطع راهنمایی شهر اصفهان را در سال تحصیلی 1713رضایی )

نتیجه گرفت که معلمان بزرگسال شاهل به آموزش در مدارس بزرگساالن شهر اصفهان در میانگین برخی از متغیرهای مقیاس 

زیابی نیازهای دانش آموزان در حین تدریس، توجه به جو کالس و انعطاف اصول یادگیری مانند فعالیتهای دانش آموز محور، ار

در آموزش، نمرات کمتری را نسبت به هنجار مقیاس گرفتند. نظرخواهی از دانش آمووزان نیوز نشوان دهنوده تفواوت آمووزش       

تخصصی شدن و توجه بیشوتر   بزرگساالن با آموزش کودکان بود. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش بزرگساالن در ایران نیاز به

 به اصول آموزشی دارد.

( با بررسی روشهای آموزش بزرگساالن، بیان نموود کوه بزرگسواالن فراگیرانوی     1713، به نقل از رضایی، 1311نولز )

 هستند که در فعالیتهای اجتماعی مشارکت دارند، لذا مشارکت دادن آنان در فرآیند یادگیری بسیار مهم و با اهمیت است.

ا توجه به اینكه رویكرد کیفیت آموزشی و رضایت از آن در دانش آموزان بزرگسال باعث باال رفوتن کشوش آنهوا بوه     ب

یادگیری و تحصیل شده و از طرفی با توجه به اینكه آموزش و یادگیری در بزرگساالن با کودکوان متفواوت اسوت، لوذا تحقیوق      

با اصول یادگیری بزرگساالن از منظور سووادآموزان بزرگسوال مقطوع     حاضر در پی بررسی رابطه بین رضایت از کیفیت آموزش 

 متوسطه شهرستان ارومیه  بوده و در پی پاسخگویی به سواالت زیر است:

آیا بین رضایت از کیفیت آموزش با اصوول یوادگیری بزرگسواالن از منظور سووادآموزان بزرگسوال مقطوع متوسوطه          .1

 شهرستان ارومیه رابطه معنادار وجود دارد؟

 آیا بین جنسیت متعلمان با رضایت از کیفیت آموزش و اصول یادگیری بزرگساالن تفاوت وجود دارد؟ .2

 

 مواد و روش کار
-موی  همبسوتگی تحقیق از نظر هدف بنیادی و از نظر میزان کنترل محقق روی متغیرهای تحقیق، توصیفی از نووع  

آماری، کلیه دانش آموزان بزرگسال شاهل به تحصیل در مدارس بزرگسوال شهرسوتان ارومیوه در سوال تحصویلی      باشد. جامعه 

نفر به دسوت آمود.    723با جدول کرجسی مورگان  وای تصادفی روش طبقه بانفر بود. نمونه گیری  2112که است  32-1734

 باشند:ابزار گردآوری اطالعات به شرح زیر می

میزان رضایت متعلمان از کیفیت آموزش را در چهار مقوله )کیفیوت   که(: 1731زاده )ده و عبداهللزاپرسشنامه شریف

فعالیت و نحوه تدریس معلمان  عملكرد و فعالیت دانش آمووزان  کیفیوت مودیریت، قووانین و مقوررات و کارکنوان  و کیفیوت        

 باشد.  سوال در مقیاس پنج درجه لیكرتی می 11 ویو حا نمایدگیری میامكانات، زیر ساختها و امور پشتیبانی( اندازه

اصول یادگیری بزرگساالن را در هفوت مقولوه )فعالیتهوای     که(: 1713، به نقل از رضایی، 1331پرسشنامه گالبریت )

های واقعی زندگی، ارزیابی نیازهای دانوش آمووزان، جوو    دانش آموز محور، آموزش شخصی شده، ارتباط دادن آموزش به تجربه
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پوذیری بوه منظوور رشود شخصوی یادگیرنودگان(       کالسی، مشارکت دادن دانش آموزان در فرآیند آموزش و یادگیری و انعطاف

 باشد.  سوال در مقیاس پنج درجه لیكرتی می 44 و حاوی نمایدگیری میاندازه

 122/1اخ بوه مقودار   ها، توسط محققین و متخصصان تایید شده و پایایی بوا آلفوای کرونبو   روایی محتوایی پرسشنامه

 های آماری توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد.و به وسیله آزمون   SPSSافزارها  با نرمتایید شد. تجزیه تحلیل  داده

 

 هایافته
 یادگیری بزرگساالن، ماتریس همبستگی بین مولفه های رضایت از کیفیت آموزش با مولفه های اصول 1جدول 

 2 4 7 2 1 متغیرها ردیف

 - - - - 1 کیفیت فعالیت و نحوه تدریس معلمان 1

 - - - 1 114/1** عملكرد و فعالیت دانش آموزان 2

 - - 1 331/1** 131/1** کیفیت مدیریت، قوانین و مقررات و کارکنان 7

 - 1 323/1** 371/1** 311/1** کیفیت امكانات، زیر ساختها و امور پشتیبانی 4

 1 133/1** 121/1** 314/1** 342/1** رضایت از کیفیت آموزش 2

 n.s.111/1- n.s.123/1 n.s.132/1 n.s.122/1 -122/1* فعالیتهای دانش آموز محور 1

 -n.s.111/1- n.s.171/1 n.s.111/1 n.s.111/1 -111/1* آموزش شخصی شده 3

 -n.s.122/1- n.s.121/1 n.s.123/1 n.s.117/1 -121/1* واقعی زندگیهای ارتباط دادن آموزش به تجربه 1

 -n.s.114/1- n.s.141/1- n.s.117/1 **117/1 -217/1** ارزیابی نیازهای دانش آموزان 3

 -n.s.111/1- n.s.141/1- n.s.177/1 n.s.123/1 n.s.113/1 جو کالسی 11

 231/1** 422/1** 727/1** 223/1** 121/1** یادگیریمشارکت دادن دانش آموزان در فرآیند آموزش و  11

 -n.s.121/1- n.s.112/1- n.s.141/1 n.s.132/1 -171/1* پذیری به منظور رشد شخصی یادگیرندگانانعطاف 12

 

نتایج ماتریس همبستگی پیرسون نشان داد که بین کیفیت فعالیت و نحوه تودریس معلموان بوا مولفوه هوای اصوول       

بزرگساالن به جز جو کالسی و مشارکت دادن دانش آموزان در فرآیند آموزش و یوادگیری رابطوه منفوی و معكوسوی     یادگیری 

وجود دارد. بین مولفه های رضایت از کیفیت آموزشی با جو کالسی رابطه معناداری وجود نداشته ولی با مشارکت دادن دانوش  

 ناداری وجود دارد.آموزان در فرآیند آموزش و یادگیری، رابطه مثبت و مع
 ، روابط بین جنسیت با رضایت از کیفیت آموزش و اصول یادگیری بزرگساالن2جدول 

 Pسطح معناداری  Fعدد  روابط با جنسیت

 n.s.114/1 371/1 کیفیت فعالیت و نحوه تدریس معلمان

 n.s.423/1 214/1 عملكرد و فعالیت دانش آموزان

 n.s.211/1 211/1 کارکنانکیفیت مدیریت، قوانین و مقررات و 

 n.s.177/2 142/1 کیفیت امكانات، زیر ساختها و امور پشتیبانی

 n.s.111/1 313/1 رضایت از کیفیت آموزش

 n.s.173/1 422/1 فعالیتهای دانش آموز محور

 n.s.271/1 211/1 آموزش شخصی شده

 n.s.712/1 211/1 های واقعی زندگیارتباط دادن آموزش به تجربه

 n.s.712/1 232/1 ارزیابی نیازهای دانش آموزان

 n.s.413/1 411/1 جو کالسی

 n.s.411/2 111/1 مشارکت دادن دانش آموزان در فرآیند آموزش و یادگیری

 n.s.111/1 371/1 پذیری به منظور رشد شخصی یادگیرندگانانعطاف

 n.s.223/1 411/1 اصول یادگیری بزرگساالن
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n.s.:عدم معناداری  

(، جنسیت متعلموان بوا رضوایت آنهوا از     2)جدول  آزمون تحلیل واریانس تک راههاز  با توجه به نتایج به دست آمده

کیفیت آموزشی و مولفه های آن هیچ رابطه ای نداشته و هیچ تفاوتی به لحاظ داشتن رضوایت از کیفیوت آموزشوی در زمینوه     

 آموزش بزرگساالن بین دختران و پسران مشاهده نشد.

(، جنسیت متعلمان بوا اصوول یوادگیری    2)جدول  آزمون تحلیل واریانس تک راههاز  ا توجه به نتایج به دست آمدهب

بزرگساالن و مولفه های آن هیچ رابطه ای نداشته و هیچ تفاوتی به لحاظ رعایت اصول یادگیری در زمینه آمووزش بزرگسواالن   

 بین دختران و پسران مشاهده نشد.

 

 یریگ یجهبحث و نت
متاسفانه سیستم آموزشی کشور ما روندی سنتی داشته و معلم محور می باشد که این نیز خود به عدم نبود امكانوات  

حصویلی و نحووه   در مراکز آموزشی کشور بر می گردد. متاسفانه در این سیستم به دانش آموزان اجازه هیچ فعالیتی در عرصه ت

آموزش آن داده نمی شود و مالک ارزشیابی دانش آموزان فقط تدریس و آموزش معلمان می باشد. هر چه میزان معلم محوری 

در مدارس بیشتر گردد میزان فعالیت، آموزش و یادگیری و حتی مشارکت دانش آموزان کمتر می گردد. نتایج تحقیوق حاضور   

یت و نحوه تدریس معلمان با مولفه های اصول یوادگیری بزرگسواالن بوه جوز جوو کالسوی و       نیز نشان داد که بین کیفیت فعال

مشارکت دادن دانش آموزان در فرآیند آموزش و یادگیری رابطه منفوی و معكوسوی وجوود دارد. بوین مولفوه هوای رضوایت از        

آموزان در فرآیند آموزش و یوادگیری،  کیفیت آموزشی با جو کالسی رابطه معناداری وجود نداشته ولی با مشارکت دادن دانش 

یابی امكانات به تدریس و آموزش در کشور ما است و متاسفانه توا  رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این نشان دهنده برتری

رابطوه  زمانیكه امكانات مدارس به روز نشده و در اختیار معلمان و متعلمان قرار نگیرد بین تدریس و فعالیتهای دانوش آمووزان   

، (1717شویخی )  ،(1717رسوتمی )  ،(1731صوباهیان ) ، (1731جوارویس ) معكوس برقرار خواهد بود. نتایج حاصل بوا نتوایج   

 همخوانی دارد: (1713، به نقل از رضایی، 1311نولز ) ،(1713رضایی )

سوتیهای فراوانوی   با توجه به نتایج حاصل در زمینه یادگیری و اصول آن در عرصه آموزش بزرگساالن کشور کوم و کا 

وجود دارد که تحقیق حاضر نیز یكی از این کم و کاستیها که در عرصه کیفیت آموزشی و اصول یوادگیری حواکم بور آمووزش     

بزرگساالن است، را به رخ کشید و نشان داد که آموزش بزرگساالن در ایران متاسفانه مورد بی رحمی قورار گرفتوه و بوا دیودی     

نگریسته می شود و هیچ تالشی در زمینه به روز نمودن آموزش تخصصی کردن آن برای متعلموان  سنتی و کودک مآبانه به آن 

 بزرگسال انجام نمی گیرد.

با توجه به تمام موارد بررسی شده نتایج تحقیق حاضر نشان داد که آموزش بزرگساالن در ایوران نیواز بوه تخصصوی     

دگیری مناسب از طریق اصول یادگیری حاکم بر آموزش بزرگساالن شدن و توجه بیشتر به اصول آموزشی دارد و برای کسب یا

باید کیفیت آموزشی در موسسات آموزش بزرگساالن را مورد بررسی و بازبینی جدی قرار داده و با سوق آنها به سمت تخصصی 

 شدن باعث آموزشی مناسب و کامالً تخصصی برای متعلمان بزرگسال مقطع متوسطه کشور گردیم.
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 .23-43(: 1)1مطالعات برنامه درسی ایران. 
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