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simin.habibpour@gmail.com ایمیل مسئول مقاله: 

 

 چكیده
تحقیق حاضر در پی بررسی تاثیر رضایت از کیفیت آموزش بر اصول یادگیری بزرگساالن در مدارس بزرگسال مقطع متوسطه شهرستان 

غل به تحصیل در مدارس باشد. جامعه آماری، کلیه دانش آموزان بزرگسال شامی همبستگی -ارومیه است. پژوهش از نوع توصیفی 

نفر انتخاب شد. اطالعات با  723ای تصادفی و با جدول مورگان نفر( بود. حجم نمونه با روش طبقه 2112بزرگسال شهرستان ارومیه )

-( جمع1331( و پرسشنامه اصول یادگیری بزرگساالن )گالبریت، 1731زاده، زاده و عبداهللپرسشنامه رضایت از کیفیت آموزشی )شریف

( تایید شد. برای بررسی تاثیر رضایت از کیفیت آموزش بر اصول یادگیری بزرگساالن در 122/1آوری شد. پایایی با آلفای کرونباخ )

های رضایت از مدارس بزرگسال مقطع متوسطه شهرستان ارومیه از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که مولفه

کنند. بین جنسیت با رضایت از کیفیت آموزشی و اصول یادگیری صول یادگیری بزرگساالن را تبیین میدرصد ا 3/3کیفیت آموزش 

داری وجود ندارد. آموزش بزرگساالن در ایران نیاز به تخصصی شدن داشته و به اصول های آنها هیچ رابطه معنیبزرگساالن و مولفه

االتر، باید کیفیت آموزشی موسسات بر مبنای اصول یادگیری بزرگساالن مورد آموزشی باید توجه بیشتری گردد. برای کسب یادگیری ب

 بررسی و بازبینی جدی قرار گرفته و به سمت تخصصی شدن هدایت گردد.

 

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

 

 مقدمه
ای شود که مهارتها و تواناییهای اولیهکند: بزرگسالی، به دورانی گفته میبزرگسالی را این گونه تعریف می 1برنارد ناول

و گیرند و مهارتها برداری قرار میاند به هم مرتبط شده و به طور کامل مورد بهرهکه در دوران کودکی به سرعت کسب شده

در تعریف جامعی آموزش  2سیمپسون (.117: 1717آید )میرحسینی، تواناییهای جدیدی نیز در این دوران به دست می

کند: آموزش بزرگساالن کوشش آگاهانه جامعه است که از طریق موسسات عمومی یا بزرگساالن را به این صورت تعریف می

آید، به این ترتیب امكانات و وسایل یادگیری در اختیار جامعه به عمل میسازمانهای داوطلب برای اعتالی سطح آگاهی افراد 

گیرد که در سنین مختلف هستند و فرصت استفاده از تعلیمات ابتدایی و ضرورت را در مدارس و دانشگاهها افرادی قرار می

درباره موضوعی برای رسیدن به  ای آنان قبل از وقت قطع شده است و مشتاق فراگیری مطلبیاند و یا آموزش حرفهنداشته

 (.117: 1717هدفی معین هستند، به شرط اینكه مغایرتی با اصول دمكراسی جامعه نداشته باشد )شیخی، 

                                                           
1- Bernard Novell 

2- Simpson 
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های خویش برای تضمین و تأمین کیفیت سازی ظرفیتایداری نهادی هر نظام آموزشی به پویایی آن در بهنگامپ

موزشی، امكانات و تجهیزات، مدیریت و تشكیالت، آموزشگران و کارکنان نظایر های آهای مختلف، اعم از روشلفهمومناسب 

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

حول چند محور استوارند  های مطرح شده از سوی اندیشمندان مختلف در خصوص کیفیت در نظام آموزشیدگاهد

 (.12: 2113 ،2)فراستخواه، بازرگان و قاضی طباطبایی

رود. از این منظر، تلفیق کیفیت کیفیت ویژگی اساسی، ضرورت بقا و ماندگاری و پایداری نهادی نظام آموزشی به شمار می (1

 ، بلكه یك ضرورت است.نهدر نظام آموزشی نه یك گزی

 کند.مدیریت کیفیت در نظام آموزشی یك رویكرد جامع، مستمر، سیستمی و پویا را طلب می (2

ثیرگذار واقع شود که همه امور جاری و ات فراسوی برداشتهای مفهومی زمانی می تواند در بهسازی نظام آموزشیکیفیت  (7

تحوالت آتی در نظام آموزشی با معیار کیفیت مورد مالحظه قرار گیرد و به آنگونه تحوالتی اولویت داده شود که کیفیت نظام 

 بخشند.را ارتقا می

 .لیاتی ساختن کیفیت در نظام آموزشی به کار گرفته شودسازکارهای مقتضی در جهت عم (4

 (، کیفیت را بر اساس عوامل آموزشی به شرح زیر بیان نموده است:21: 2113بازرگان )

های آموزشگران، برنامه های رفتار ورودی فراگیران، قابلیتهای نظام )ویژگیدادهها: میزان تطابق دروندادهکیفیت درون (1

 اردهای از قبل تعیین شده.درسی( با استاند

کیفیت فرایند: میزان رضایت بخشی فرایندهای یاددهی ـ یادگیری و سایر فرایندهای اجرایی )ساختی ـ سازمانی و  (2

 پشتیبانی(.

 ای(.های میان دورهای نظام )مانند نتایج آزمونهای واسطهدادهکیفیت محصول: میزان رضایت از برون (7

 مندی از نتایج آموزشی در مقایسه با استانداردهای از قبل تعیین شده است.ها: رضایتدادهکیفیت برون (4

های اقتصادی، اجتماعی و آموختگان و میزان تأثیرگذاری آن بر فعالیتکیفیت پیامدها: وضعیت اشتغال به کار دانش (2

 های فرهنگی.زمینه

جربیات گذشته است، یادگیری گاه به عنوان ی یادگیری و تهای فعلی هر فرد نتیجهاز آنجا که رفتار و عكس العمل

ی آورد، تعریف شده است، یعنی توانایی و کارایی هر فرد نتیجهفرایندی که تغییر نسبتاً دائمی در رفتار به وجود می

یادگیری است، -ترین روش یاددهیبرخوردهای گذشته وی با محیط است. در آموزش بزرگساالن رویكرد فراگیر محور مناسب

پذیر بوده و با ویژگیهای فراگیر انطباق دارد. در این رویكرد مدرسه و شود، انعطافنظامی که نظام یادگیری باز نامیده می چنین

ی آموزش، وسایل و منابع کنند و سایر اجزای نظام آموزشی مانند شیوهمعلم نقش محوری ندارند، بلكه نقش حمایتی ایفا می

در عین اینكه ارتباطی منطقی با یكدیگر دارند، برای تحقق اهداف آموزشی و به مقتضای آموزشی، شیوه تدریس و ارزشیابی 

کند که به هر یك از اجزا به عنوان فعالیتهای جدا و مند ایجاد میشوند. این عمل رویكردی نظامویژگیهای فراگیران تنظیم می

زشی به منظور تحقق اهداف آموزشی هماهنگ گردند. بی بدون ارتباط پرداخته نشود، بلكه این اجزا در چارچوب یك نظام آمو

کند و در عین تحقق نیافتن توجهی به ویژگیهای بزرگساالن و بی ارتباطی اجزای آموزشی، در امر یادگیری خلل ایجاد می

 (.117: 1717دهد )رستمی، اهداف آموزشی، تجربه یادگیری را به امری ناخوشایند و بی فایده تقلیل می

کند: از آن جا که ی یادگیری بزرگساالن، تأکید می، صاحب نظریه(6: 1711، به نقل از کاوه، 1321) 1ناولز

آورند، روشهای معمول تدریس مناسب ی جدید میی یادگیری تجربهبزرگساالن دانش و تجربه زیادی را با خود به عرصه

 .ی درسی مشارکت داشته باشددر تنظیم برنامهراهبر باشد و حتی -نیستند. بایستی به فراگیر اجازه داد تا خود
                                                           
1- Safa, Iravani and Shabanalifami 
2- Farasatkhah, Bazargan and Ghazi- Tabatabaie 
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( آموزش بزرگساالن را آموزشی مداوم دانسته و نتیجه گرفـت کـه یكـی از تمایزهـای یادگیرنـدگان      1731جارویس )

باشند که این مورد در آموزش آنـان بایـد مـورد    بزرگسال با کودکان این نكته است که بزرگساالن به عنوان منبعی از تجربه می

گیرند، عنوان کرده کـه از دو نظـز، محـیط    قرار گیرد. وی جو یادگیری را به فضای اجتماعی که بزرگساالن در آن یاد می توجه

فیزیكی و جو روانی قابل بررسی است و از آنجا که مفهوم خود در بزرگسال شكل گرفته اسـت )بـرخالف کـوده کـه در حـال      

کنند، بنابراین جـو  که ناسازگار و نامتجانس با مفهوم خود باشد، پرهیز می گیری است( بزرگساالن از یادگیری در شرایطیشكل

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

حـد  ( روشهای سوادآموزی بزرگساالن را بررسی و نتیجه گرفت که سرعت و زمان یادگیری بایـد در  1731صباغیان )

پذیر بودن مكان این است که افراد جامعه بتواننـد بـدون در نظـر گـرفتن     توانایی 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 سـن  

یرش این است که هیچ بزرگسالی نباید از آموزش محروم شود کـه شـرایط الزم را بـرای    خاصی نیست. منظور از انعطاف در پذ

 پذیرفته شدن در کالس ندارد.

( در بررسی آموزش تعاون، مشكالت و راهكارها، نتیجه گرفت که دانش آموزان بزرگسال بـا یكـدیگر   1717رستمی )

تـر اسـت و آمـوزش بایـد بـا      دگیری فراگیـر محـور مناسـب   متفاوت هستند و به همین دلیل در آموزش بزرگساالن رویكرد یـا 

کند که در آموزش بزرگساالن میل به یادگیری بیشتر از خود یادگیری ویژگیهای فراگیران منطبق باشد. وی همچنین بیان می

 است. 

شـی  کند که یكـی از اصـول آموز  ( آموزش بزرگساالن را ضرورت حیاتی قرن حاضر، دانسته و بیان می1717شیخی )

تواند یكنواخـت باشـد. وی بیـان    بزرگساالن، توجه به اصل تنوع در آموزش آنان بوده و معتقد است که آموزش بزرگساالن نمی

های آموزشی با مشارکت نزدیك و مستقیم فراگیران طراحی و تهیه و به مرحلـه اجـرا   کند که در آموزش بزرگساالن، برنامهمی

 ریزی، سازماندهی و مدیریت طرحهای آموزشی است.زرگساالن در کلیه مراحل برنامهدرآید. این امر متضمن شرکت فعال ب

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

خی از متغیرهای مقیاس نتیجه گرفت که معلمان بزرگسال شاغل به آموزش در مدارس بزرگساالن شهر اصفهان در میانگین بر

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

در آموزش، نمرات کمتری را نسبت به هنجار مقیاس گرفتند. نظرخواهی از دانش آمـوزان نیـز نشـان دهنـده تفـاوت آمـوزش       

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

 به اصول آموزشی دارد.

( با بررسی روشهای آموزش بزرگساالن، بیان نمـود کـه بزرگسـاالن فراگیرانـی     1713، به نقل از رضایی، 1311نولز )

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

با توجه به اینكه رویكرد کیفیت آموزشی و رضایت از آن در دانش آموزان بزرگسال باعث باال رفـتن کشـش آنهـا بـه     

فـاوت اسـت، لـذا تحقیـق     یادگیری و تحصیل شده و از طرفی با توجه به اینكه آموزش و یادگیری در بزرگساالن با کودکـان مت 

حاضر در پی بررسی رابطه بین رضایت از کیفیت آموزش با اصول یادگیری بزرگساالن از منظـر سـوادآموزان بزرگسـال مقطـع     

 است. متوسطه شهرستان ارومیه

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
1- Knowles 
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 مواد و روش کار
-مـی  همبسـتگی تحقیق از نظر هدف بنیادی و از نظر میزان کنترل محقق روی متغیرهای تحقیق، توصیفی از نـوع  

باشد. جامعه آماری، کلیه دانش آموزان بزرگسال شاغل به تحصیل در مدارس بزرگسـال شهرسـتان ارومیـه در سـال تحصـیلی      

نفر به دسـت آمـد.    723با جدول کرجسی مورگان  وادفی ای تصروش 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 )کیفیـت   که(: 1731زاده )زاده و عبداهللپرسشنامه شریف

ت مـدیریت، قـوانین و مقـررات و کارکنـان؛ و کیفیـت      فعالیت و نحوه تدریس معلمان؛ عملكرد و فعالیت دانش آمـوزان؛ کیفیـ  

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

اصول یادگیری بزرگساالن را در هفـت مقولـه )فعالیتهـای     که(: 1713، به نقل از رضایی، 1331پرسشنامه گالبریت )

های واقعی زندگی، ارزیابی نیازهای دانـش آمـوزان، جـو    نش آموز محور، آموزش شخصی شده، ارتباط دادن آموزش به تجربهدا

پـذیری بـه منظـور رشـد شخصـی یادگیرنـدگان(       کالسی، مشارکت دادن دانش آموزان در فرآیند آموزش و یادگیری و انعطاف

 باشد.  ج درجه لیكرتی میسوال در مقیاس پن 44 و حاوی نمایدگیری میاندازه

 122/1ها، توسط محققین و متخصصان تایید شده و پایایی بـا آلفـای کرونبـاخ بـه مقـدار      روایی محتوایی پرسشنامه

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

 هایافته
 پژوهش یرهایمتغ یدگیکش و یچولگ، 1 جدول

 کشیدگی چولگی مولفه ها

 -744/1 -127/1 کیفیت فعالیت و نحوه تدریس معلمان

 164/1 -233/1 عملكرد و فعالیت دانش آموزان

 113/2 -121/1 کیفیت مدیریت، قوانین و مقررات و کارکنان

 177/1 -161/1 امكانات، زیر ساختها و امور پشتیبانیکیفیت 

 412/1 467/1 فعالیتهای دانش آموز محور

 472/1 171/1 آموزش شخصی شده

 112/2 321/1 های واقعی زندگیارتباط دادن آموزش به تجربه

 122/1 261/1 ارزیابی نیازهای دانش آموزان

 611/1 767/1 جو کالسی

 -114/1 261/1 آموزان در فرآیند آموزش و یادگیریمشارکت دادن دانش 

 -142/1 226/1 پذیری به منظور رشد شخصی یادگیرندگانانعطاف

 722/1 337/1 رضایت از کیفیت آموزش

 723/1 -262/1 اصول یادگیری بزرگساالن

چولگی متغیرهای پژوهش می باشد. بنابراین  7، چولگی قدر مطلق شاخص های تحقیق کمتر از 1با توجه به جدول 

می باشد. بنابراین کشیدگی متغیرهای پژوهش در  11در سطح نرمال می باشد. کشیدگی قدر مطلق این شاخص ها کمتر از 

 سطح نرمال می باشد. با توجه به این یافته ها می توان گفت که توزیع تمامی متغیرها نرمال می باشد.
 های رضایت از کیفیت آموزشوسط مولفه، تبیین اصول یادگیری بزرگساالن ت2جدول 

 F P (AD2Rضریب تعیین تعدیل شده ) (2Rضریب تعیین ) (Rضریب همبستگی )
231/1 133/1 164/1 **614/2 111/1 

**P≤0.01 
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کننـد  درصد اصول یـادگیری بزرگسـاالن را تبیـین مـی     3/3های رضایت از کیفیت آموزش نتایج نشان داد که مولفه

 شود:باشند، به صورت زیر بیان می، می7در جدول   βمعادله خط با توجه به مقادیر بتا(. 2)جدول 
Y= 143.616 - 0.364 X1 - 0.053 X2 + 0.068 X3 + 0.320 X4 

 های رضایت از کیفیت آموزش روی اصول یادگیری بزرگساالن، مقدار تبیین مولفه7جدول 

 Beta t P انحراف معیار B متغیر ها
 111/1 413/11 --- 111/3 616/147 عدد ثابت

 X 716/1- 113/1 764/1- 262/7- 111/1)1(کیفیت فعالیت و نحوه تدریس معلمان 

 X 111/1- 221/1 127/1- 442/1- 623/1)2(عملكرد و فعالیت دانش آموزان 

 X 113/1 213/1 161/1 641/1 211/1)3(کیفیت مدیریت، قوانین و مقررات و کارکنان 

 X 224/1 163/1 721/1 142/7 112/1)4(کیفیت امكانات، زیر ساختها و امور پشتیبانی 

درصـد؛ عملكـرد و فعالیـت دانـش      -4/76نتایج به دست آمده نشان داد که کیفیت فعالیت و نحوه تـدریس معلمـان   

امكانات، زیر سـاختها و امـور پشـتیبانی    درصد و کیفیت  1/6درصد؛ کیفیت مدیریت، قوانین و مقررات و کارکنان  -7/2آموزان 

 درصد اصول یادگیری بزرگساالن را تبیین می کنند. 72

 

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

اکز آموزشی کشور بر می گردد. متاسفانه در این سیستم به دانش آموزان اجازه هیچ فعالیتی در عرصه تحصـیلی و نحـوه   در مر

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

دگیری و حتی مشارکت دانش آموزان کمتر می گردد. نتایج تحقیـق حاضـر   در مدارس بیشتر گردد میزان فعالیت، آموزش و یا

نیز نشان داد که بین کیفیت فعالیت و نحوه تدریس معلمان با مولفه های اصول یـادگیری بزرگسـاالن بـه جـز جـو کالسـی و       

فـه هـای رضـایت از    مشارکت دادن دانش آموزان در فرآیند آموزش و یادگیری رابطه منفـی و معكوسـی وجـود دارد. بـین مول    

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

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

مدارس به روز نشده و در اختیار معلمان و متعلمان قرار نگیرد بین تدریس و فعالیتهای دانـش آمـوزان رابطـه    زمانیكه امكانات 

، (1717شـیخی )  ،(1717رسـتمی )  ،(1731صـباغیان ) ، (1731معكوس برقرار خواهد بود. نتایج حاصل بـا نتـایج جـارویس )   

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

با توجه به نتایج حاصل در زمینه یادگیری و اصول آن در عرصه آموزش بزرگساالن کشور کـم و کاسـتیهای فراوانـی    

وجود دارد که تحقیق حاضر نیز یكی از این کم و کاستیها که در عرصه کیفیت آموزشی و اصول یـادگیری حـاکم بـر آمـوزش     

موزش بزرگساالن در ایران متاسفانه مورد بی رحمی قـرار گرفتـه و بـا دیـدی     بزرگساالن است، را به رخ کشید و نشان داد که آ

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

 بزرگسال انجام نمی گیرد.

که آموزش بزرگساالن در ایـران نیـاز بـه تخصصـی     با توجه به تمام موارد بررسی شده نتایج تحقیق حاضر نشان داد 

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

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

 شدن باعث آموزشی مناسب و کامالً تخصصی برای متعلمان بزرگسال مقطع متوسطه کشور گردیم.
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