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 چکیده 

  است.شدهانجام  ی انتقالپژوهش با هدف ارائه و اعتباریابی مدل آموزش مجازی سوادآموزان دوره این هدف:
گیری یل استفاده از روش نمونهدلاست. بهشدهپژوهش حاضر با روش ترکیبی یا آمیخته از نوع اکتشافی متوالی انجام : روش

گیری متغیر بود. در راستای تدوین مدل از ها، حجم نمونه و معیار نمونهنظری، در مراحل مختلف گردآوری و تحلیل داده

های کیفی زیرمؤلفه از داده 32مؤلفه و  17ای، ابتدا خانهشد و بر پایه ی مطالعات اسنادی و کتابتحلیل تماتیک استفاده

 منظور اعتباریابی به متخصصان ارائه گردید.اج و سپس مدل آموزش مجازی تدوین و بهاستخر
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 مسئلهو بیان  مقدمه
در عصر جدید، که علم بشر با سرعت در حال گسترش است، ترکیب دانش با فنّاوری و یادگیری     

های نو با فرایندهای است ترکیب فنّاوریتر از گذشته است. بدیهیهای جدید، بسیار ضروریمهارت

های های دیجیتال بر تمام عرصهیاورفنّداشت. آموزشیِ کنونی، نقش مؤثری در  یادگیری خواهد

شدن ما را و اجتماعی ،ی زندگی، کار، یادگیریسی شیوهاطور اساست و بهزندگی ما سایه افکنده

عنوان ابزار تدریس و یادگیری،  و کاربرد آن به (ICT)پیشرفت در فاوا. (1Bokova ,2017)دهدمیشکل

 7یادگیری ــر فاوا و استقرار آن، در فرایند یاددهیاست و نوآوری دشیب یادگیری را ارتقا بخشیده

ترین مسائل آموزش از عمده .(Isaac, 2019)بخشدمیآموزش از دور، یادگیری بزرگساالن را بهبود

ناپذیری در اختصاص اوقات آموزش و یادگیری و حضوری ظرفیت محدود جذب یادگیرنده، انعطاف

 ,Jahanara, Sarmadi, Esmaili & Zarabian)استبودههای حضوری ی آموزشمخارج هنگفت ارائه

های کارگیری مزایای شبکهامروزه در کشور ما نیز مانند سایر کشورهای درحال توسعه، به. (2019

  ,Barkhoda, Barari).استحال گسترشها درها و آموزشگاهاطالعاتی برای یادگیری در دانشگاه

Rezaeizadeh, Khorasani, & Haj Zin Al-Abedini, 2018)  ادعای محققان و متخصصان پیشرو این

است و به رویکردی جدید در آموزش و  وپرورشآموزشاست که یادگیری برخط انقالبی در جهان 

های اطالعات و ارتباطات اوریفنّ از سوی دیگر، . (Stuart-Buttle, 2013)استشدهیادگیری تبدیل

ابزارهای دیجیتالی  و کندفراهم میسوادآموزی  چالش های مناسبی را برای پرداختن بهفرصت

چنان  دارای این ابزارهاد. بخشنتوانند دسترسی به یادگیری را افزایش داده و کیفیت آن را بهبودمی

قدرتی هستند که باعث دسترسی بازماندگان از تحصیل به آموزش شوند و پایش پیشرفت سوادآموزی 

تر مدیریت و کنند و موجب اثربخشی هرچه بیشا را تسهیلهبخشند و سنجش مهارترا بهبود

سالِ تمام، که از تحصیل  10در کشور ما افراد باالتر از  .های آموزشِ مهارت شوندحاکمیت نظام

آموزش سواد به . (reyahinezhad & razaghi, 2018)شوندمیسواد محسوباند، بزرگسالِ بیبازمانده

ی سوادآموزی، تحکیم، و ده از تحصیل در ایران در قالب سه دورهسال بازمان 25تا  10طیف سنی

ی باشد. دورهها دارای اهداف و محتوای خاص خود میگردد و هر یک از این دورهمیانتقال ارائه

 یگردد. دورهمیمنظوردستیابی افراد به حداقل سواد، طراحی و ارزیابیای است که بهسوادآموزی دوره

ها و کاربرد آن را برای کسانی که ای است که فرصت استمرار و پایداری آموختههتحکیم سواد دور

ی انتقال سازد. دورهمیی تحصیل ندارند فراهماند و تمایل به ادامهی سوادآموزی را گذراندهدوره

ی اند یا کسانآموزی را گذراندهی سوادتحصیل برای کسانی که دوره یای است که فرصت ادامهدوره

. (khakzad, 2019)سازدمیوپرورشِ رسمی هستند فراهمکه فاقد شرایط ادامه تحصیل در نظام آموزش

ورش وپری شورای عالی آموزشی انتقال مطابق با هشتصد و سی و سومین جلسهارزش تحصیلی دوره

                                                             
1. http://fa.irunesco.org 
2. teaching - learning 
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ی تحصیل ادامه ی انتقال مجاز بهی ابتدایی است و دارندگان مدرک پایان دورهطراز با پایان دورههم

های خواندن، گسترش مهارت - 1ی انتقال به این شرح است: اند. اهداف دورهی اولی متوسطهدر دوره

گسترش فرهنگ و معارف دینی و توانمندسازی  - 7ها در زندگی؛ نوشتن، درک مطلب و کاربرد آن

تر با مفاهیم ریاضی، نایی بیشآش - 3کارگیری دستورات دینی در زندگی فردی و اجتماعی؛ افراد در به

رشد بینش اجتماعی، فرهنگی و سیاسی  - 2کارگیری آنان در زندگی روزمره؛ علوم، وتوانمندی به

صورت خودآموز و غیرحضوری ساعت آن به 700ساعت است که 000ی انتقال شاملدوره بزرگساالن.

، 1353نهضت سوادآموزی در سال سازمان  .(reyahinezhad & razaghi, 2018)شودطراحی و اجرا می

استان کشور آغاز کرد  9را در « انتقال ه یآموزش مقدماتی رایانه دور»، طرحICDLبا همکاری بنیاد

آشنایی با الفبا و اعداد  یههای الزم در زمینانتقال، آموزش یههای درسی مصوب دورو در کنار برنامه

ئوری و صورت ت، اینترنت، پست الکترونیک و ... را بهاربرد، کار در محیط وردکهای پرانگلیسی، کلمه

گرفته در فاز آزمایشی های صورتها و بررسیبراساس نتایج ارزیابی .عملی به سوادآموزان آموزش داد

 طریقز است ارایانه به سوادآموزان توانسته ه یهای پایو اجرای محدود، طرح آموزش مهارت

ها و گیری از رسانهزی، تغییرمحیط آموزشی از سنتی به مدرن، بهرههای سوادآموبخشی به برنامهتنوع

سوادآموزی را افزایش داده  یههای دورداشت سوادآموزان در کالسهای آموزشی، نرخ نگهتکنولوژی

باعث ارتقای سطح خودباوری و  همچنین و دهدطور چشمگیری کاهشو میزان غیبت از کالس را به

-کردهها تقویتموزان شده و عالقه به یادگیری مستمر را در آننفس در سوادآاعتمادبه

عنوان رویکرد اساسی ی گذشته بهاگرچه یادگیری برخط طی دو دهه .bagherzadeh)1(2018 ,است

ی ابزارها و وسیلهاست، هنوز هم محتوای آموزشی سوادآموزان بهکردهوپرورش رشددر نظام آموزش

توجهی در این های قابلگذاریاست که سرمایهدادهدد. مطالعات نشانگرمیهای سنتی ارائهشیوه

هایی که توسط ذینفعان همچون یادگیرندگان و دلیل مسائل و چالششود، اما بهمیفناوری انجام

شود، نتایج و مزایای کامل مورد ی مؤثر از آموزش الکترونیکی تجربه میها در اتخاذ و استفادهمعلم

است برای اولین بار ویژه در اقتصادهای درحال توسعه که ممکناست. این امر بهنشدهانتظار محقق

 ای وی آموزش برخط کنند، صحت دارد. در دسترس بودن، خودکارآمدی یادگیری رایانهاقدام به ارائه

یادگیری برخط، درک کاربر از سودمندی و سهولت استفاده از یادگیری برخط از عوامل مهم در 

-Corlane, Charlette & Kweku)ی یادگیرندگان از یادگیری برخط استت مؤثر در استفادهموفقی

Muata, 2018.) 
های زیادی را تحت ای، حوزههای حاصل از فاوا همراه با تحول رسانهدیجیتال، پیشرفت در دنیای     

ی ارتباط، تفکر، کار، عمل، و در یک سخن زندگی اجتماعی جمله شیوهاست؛ ازدادهتأثیر خود قرار

به سمت  ی دستاوردهای بشریای که امروزه، همهگونهبه؛ (Sampaio, 2008)استدادهها را تغییرانسان

دارند. با تحول و پیشرفت سریع فاوا، عبارات و الکترونیکی شدن و قابلیت دسترسی از دور گام برمی

                                                             
1. https://www.farsnews.com/news/13970508 

https://www.tandfonline.com/author/Donalds%2C+Charlette
https://www.tandfonline.com/author/Osei-Bryson%2C+Kweku-Muata
https://www.tandfonline.com/author/Osei-Bryson%2C+Kweku-Muata
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پرورش نیز از این تغییرات وی آموزشدنبال آن حوزهاصطالحات جدیدی وارد علوم تربیتی شد و به

 ,Yukselturk)اندکردهوضهای نوظهور سیمای تعلیم و تربیت را عتوان گفت فنّاوریمصون نماند و می

از جمله این عبارات و اصطالحات آموزش از دور، آموزش و یادگیری الکترونیکی، آموزش . (2007

 هاست.مجازی، و مفاهیم شبیه به آن

دارد که در آن یاددهنده و یادگیرنده از آموزش مجازی به آموزش در یک محیط یادگیری اشاره     

از هم جدا هستند و یاددهنده محتوای آموزشی را از طریق برنامه های  لحاظ زمان یا فضا یا هر دو

ی مرسانه ای، اینترنت، ویدئو کنفرانس و از طریق فن آوری های مشابه فراهممدیریت دوره، منابع چند

1 ,2018)آموزش مجازی نامی دیگر برای یادگیری الکترونیکی است کند.
IGE Global) . از خصوصیات

نیکی فراهم آوردن امکان تنظیم سرعت برای یادگیرنده متناسب با توان یادگیری خود آموزش الکترو

همچنین آموزش . (Kadivar, Seyedfatemi, Zolfaghari, Mehran & Hosseinzadeh, 2017)است

له وسیدلیل داشتن مزایایی همچون در دسترس بودن آن در هر زمانی بهمبتنی بر فضای مجازی به

ن روش آموزش را تبدیل به یک ابزار مفید و قابل اعتماد برای مربیان جهت آموزش ی اینترنت، ای

 روزرسانی هستند وراحتی قابل بهکند. در آموزش مبتنی بر فضای مجازی مطالب بهباکیفیت می

تر است و نیازی به ارسال فیزیکی منابع و وسایل آموزشی دسترسی به مطالب درسی بسیار آسان

های آموزش حضوری، تحقق آرمان آموزش بدیل برای رویارویی با محدودیتفرصتی بیندارد و وجود

 ,Ghorbankhani, & Salehi)پایدار و متوازن در کشور است یهسازی برای توسعو زمینه ،برای همه

در این نوع آموزش، دسترسی یادگیرندگان به مطالب و محتوای دوره وابسته به زمان و مکان  (.2017

 & Sarmadi, Saif)فعالیت تیمی بدون تماس مستقیم با یادگیرندگان، خودآموزسازی مؤثر .7نیست

Talebi, 2012)، کنندگان، مشارکتی ی مشارکتمحتوای پویا و روزآمد، تعلق محیط یادگیری به همه

های مهم ، از ویژگی(Ebrahimzadeh, 2006)یادگیری و جامع و فراگیر بودن ــ بودن فرایند یاددهی

 این نوع آموزش است. 

ها، مدارس، ادارات دولتی، ای در دانشگاهطور فزایندههای یادگیری الکترونیکی به ضرورت سیستم     

حال افزایش است. بررسی آمار دهند درهایی که خدمات آموزشی یا آموزش را ارائه میو سایر سازمان

ن آی افزایش نرخ دسترسی بهدهندهف نشانی اینترنت در کشورهای مختلمربوط به استفاده از شبکه

ان ساکنان ویژه در میطور پیوسته و صعودی، به استفاده از اینترنت در انگلستان به عنوان مثال،بهاست. 

                                                             
1. IGE Global, https://www.igi-global.com/dictionary/virtual-education/31665 

تأسیس شده  1500یک شرکت بین المللی نشر دانشگاهی است که در زمینه ی مدیریت فنّاوری اطالعات فعالیت دارد و در سال . 3

 است.
2.https://elearnpars.org/article/Virtual-Education 

https://www.igi-global.com/dictionary/virtual-education/31665
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یادگیری براساس . (Buttle,2013-Stuart)ادامه دارد«1ایموج سواران نقره»عنوان ساله و باالتر به 90

ند و کتواند به یادگیرندگان در فهم و به یادماندن دانش کمکی تعاملی میهاوب با استفاده از جنبه

استفاده از . (Gerdprasert, Pruksacheva, Panijpan & Ruenwongsa, 2010)ببردانگیزه را باال

اده دای فرایند یادگیری سنتی را به سمت یادگیری الکترونیکی سوقهای چندرسانهاینترنت و فنّاوری

ها امکان دسترسی ساده سایتوب .(Amber, 2014)استدادهعالیت، بازی، و یادگیری را تغییرو مسیر ف

دسترس اززمان، حتی در مناطق محروم و دورمکان و هرو آسان یادگیرندگان به منابع آموزشی در هر

ی عدالت نموده و بدینوسیله موجب برقرارهای یادگیری را با ایجاد مدارس خانگی فراهمبه محیط

ی جهانی و یک واقعیت این است که یادگیری برخط یک پدیده .(Chang, 2011)اندآموزشی گردیده

شناسی انسانگرا تلویحاً مبین های یادگیری بزرگساالن از منظر روانمدلحال رشد است. صنعت در

دکه باید در طور ذاتی دارای سائق و انگیزه ی قوی رشد شخصی هستنها بهاین امر است که انسان

و بسیاری دیگر از  7شود. در زیرساخت مدل مالکوم نولزدادهگیرد و توسعهآموزش مورد توجه قرار

-انههای بشردوستشوند، تئوریمیهای آموزش بزرگساالن، که به خودانتقالی و خودارتقایی مربوطمدل

ند. بزرگسال قادر است داروجود ((Rogers, 1994 & Maslow, 1970))ی مرتبط با رشد شخصی نظیر

. (Tusting & Barton, 2003)ای مستقل شودچگونگی یادگیری را بیاموزد و خود تبدیل به یادگیرنده

، کنیمزمانی که طراحی یک دوره، یک سمینار، یا یک کارگاه را برای یادگیری بزرگساالن آغازمی

کنیم که برای این ای اتخاذهانههای آموزشی مشخص و معین تصمیمات آگاتوانیم با رجوع به اصلمی

آندراگوژی را هنر و علم کمک رساندن به  آندراگوژی، پدرعلممالکوم نولز، است. ها مناسبیادگیرنده

وآموزش ( پداگوژی)تفاوت بین آموزش کودکان کند که برمیبزرگساالن در یادگیری تعریف

ی وزش فرایندی یا آندراگوژی برامدل آم .(Knowles, 2005)تأکیددارد(، آندراگوژی)بزرگساالن

آمادگی : ند ازامدل عبارتعناصر این . (Vodde, 2008)استشده بزرگساالن طراحی آموزش

، همحیط یادگیری دوطرف، انتظاراتی هبینانواقعی هکردن اطالعات و توسعاز طریق فراهم یادگیرندگان

 و یادگیرندههمکاری متقابل ریزی و طرحو  ریزیبرنامه غیررسمی، و مبتنی بر همکاریآمیز احترام

راحی ط متقابل یهتعیین اهداف براساس مذاکر، ، تشخیص نیاز از طریق نیازسنجی متقابلیاددهنده

 .ارزیابی متقابل برنامهو  ،یادگیرندگانفعالیت  محور،لهئمس یادگیری یهبرنام

ای جبه  کند ومیها را تعیینجهت ودخای فزایندهطور نولز یادگیرنده به در مدل آندراگوژی       

-و از آن در جهت یادگیری جدید استفاده ارزش استهایش بامتکی بودن به مربی، تجربه

متمرکز بر  ،(rezaei, 2009)گیرد برایش کاربرد فوری داردمیهرچه را یاد. (Henschke, 2009)کندمی

                                                             
1. silver surfers 

2.silver surfers 
کنند بلکه سوار شود که خود موج ایجاد نمیای است که در واقع گروهی را شامل میسواران نقرهمعنی موجبه. 3 

.شوندهای ایجاد شده میموج  
4. Malcolm Knowles 
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این مدل آموزشی برخالف مدل محتوایی . (Henschke, 2009)شودباید حل ای است کهمشکل یا مسأله

 ها، ابزار و وسایل و شرایط خاص را بهروش یهکنند مدرس یا تسهیل ،فرایند مبتنی است سنتی بر

از نظر نولز  .(Knowles, 2005)سازدمیمنظور درگیر ساختن یادگیرندگان در فرایند یادگیری آماده

د رو در فرایند یادگیری بایاینازیادگیرندگان است. خودشکوفایی  بر تأکید ،هدف آموزش آندراگوژی

 1تحقیقات علمی جین وال .(Clair, 2007)یادگیرندگان درگیر باشد تمام وجود عاطفی، روانی و عقالنی

های وم یافتهبللوین، و بنجامیننولز، کورتفریره، مالکومپردازانی نظیر پائولوی کارهای نظریهنیز درباره

ضای که در ف« وگوگفت»کرد: بزرگساالن با است تأییددادهمطالعه در جوامع مختلف انجاموی را که با 

-رکزها متمهای یادگیری که بر واقعیات زندگی آنپیوندند، و با طرحاحترام متقابل و امن به وقوع می

کرده که رحدوازده اصل برای یادگیری مؤثر بزرگساالن مط vella (2007). 7گیرندمیاست، بهتر یاد

( 6( عادت؛ 9( توالی و تقویت؛ 2( ارتباطات صوتی )کالمی(؛ 3( ایمنی؛ 7( نیازسنجی؛ 1اند از: عبارت

( 5( فوریت؛ 0ها، احساسات، و اعمال؛ ( ایده2گیرندگان؛ عنوان تصمیمتوجه به یادگیرندگان به

 های مربیانیبه اندیشهوجهت( پاسخگویی یونسکو با17( مشارکت؛ 11( کار تیمی؛ 10های روشن؛ نقش

 داند.ی سواد نام نهاده و سواد را به مثابه آزادی میرا دهه 7017تا  7003های ، سال3چون فریره

وی ازجمله  .(20135Esmaeili ,)تحول در آموزش بزرگساالن است یهاز پیشگامان نظری نیز 2مزیروجک

ای دگرگونیِ شخصی بوده و یادگیری از هپردازانی است که در ارتباط تنگاتنگ با مدلازجمله نظریه

مزیرو . (Tusting & Barton, 2003)شودمیشناخته« 6دگرگونی دیدگاه»طریق مدل وی با عنوان

واقعیت دارد که  ذهن خود تصویری از س درککند که هرمیگذاریخود را براین فرض پایهی هنظری

 هرگاه این گذارد ورا دیدگاه می تصویراسم این  محصول منابع مختلف اجتماعی و فرهنگی است. او

 د واندیشهایش میاین حالت شخص به تجربه شود. درمینباشد دگرگونها هماهنگبا تجربه تصویر

 یهگویند. نتیجعدم توازن بحران حیات می ریزد. به این ناهماهنگی وطرحی جدید برای زندگی می

 .ری(یادگی یهت یادگیری و یادگیری جدید است)دوراین بحران و طرحی جدید برای زندگی، ایجاد موق

است پذیرفتهمطالعات پژوهشی بسیاری در راستای آسان کردن سوادآموزی برای بزرگساالن صورت     

ی اول مشتمل بر رویکردهای سنتی آموزش ی اصلی قرار داد. دستهها را در سه دستهتوان آنکه می

های شناختی است. این تحقیقات بر دو رویکرد اصلی آموزش و یادگیری است که بر مبنای زمینه

های بر این دو به توضیح تئوریآموزش بزرگساالن که عالوه واند از: آموزشدارد که عبارتتمرکز

                                                             
1. jane vella 
2. http://www.globallearningpartners.com/about/our-team/dr.-jane-vella 
3. freire 
4. Jake Mezirrow 
5. http://khormoj.blogfa.com/post/43 
6. . perspective transformation 
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-تههای چندگانه ی گاردنر پرداخیادگیری نظیر یادگیری تجربی کلب، یادگیری موقعیتی لیو و هوش

سوادان در گیری از فنّاوری در جهت حمایت از بیآموزشی نیز با بهرههای ی دوم پژوهشاست. دسته

های کاربردی حمایتی پذیرد که برنامهمیارزیابی اطالعات با استفاده از مداخالت چندوجهی صورت

های ی ناوبری، و حمل و نقل شهری، پورتالی سالمت، سامانهی اطالعات شغلی، نظام پایهنظیر سامانه

گردد. گروه آخر در جهت بهبود وضعیت باسوادی با میستم اطالعات زراعی را شاملدولتی و سی

 elearning forرسانند. منابع برخط نظیرمیسوادان یاریهای فنّاوری محور به بیحلاستفاده از راه

adult وonline degree world, education for everyone ز باشند که با استفاده انیز در دسترس می

ها را سواد و دستورالعمل و راهنمایی برای معلمتوان پلت فرم سوادآموزی برای بزرگساالن بیها میآن

های سنتی در رابطه با آموزش ندرت به دیدگاهی آخر بهگرفته در دستهآورد. اقدامات صورتفراهم

کرد که این دوبعدی اشارههای فرمتوان به تمرکز بر پلتها میدارند که از جمله آنبزرگساالن نظر

هایی چون حضور فردی و اجتماعی، قرار گرفتن در محیط ها قادر به فراهم نمودن زمینهفرمپلت

 ,Iqbal)دارند نیستندهای سنتی جاییادگیری عملی، و بسیاری دیگر از مواردی که در نظریه

Hammermüller & Tjoa, 2010). 

است. گرفتههای مختلفی در این زمینه صورتدهد پژوهشمیهای پیشین نشانمرور مطالعه     

است که یک دادهدرخصوص آموزش مجازی بزرگساالن نشان Stuart-Buttle (2013)های پژوهشیافته

کند. ها، و... را حفظتواند تداوم برنامه ی درسی، دانش، مهارت، ارزشی برخط میی مطالعهبرنامه

داد که اگر محتوای دروس یادگیری الکترونیکی با رعایت نشان Zanganeh (2015)ی پژوهشنتیجه

ی آموزشی تواند به عنوان یک مادهشود، میهای علمی، طراحی و تولیدای از اصول و نظریهمجموعه

است که گردیدهاشاره Sarrab (2016)سازد. در پژوهشتأثیرگذار، نیازهای یادگیرندگان را برطرف

های های همراه و برنامهی قابل توجه فنّاورید سال اخیر در توسعهی چنهای گستردهپیشرفت

های یادگیری برای یادگیرندگان ترِ چالشها را به عنوان کلید حلِ بیشکاربردی آن، این فنّاوری

به این نتیجه رسیدند که  Firoozfar & Aali shirmard (2017)در پژوهش دیگری .استنمودهتبدیل

ریزان برنامه یهتوانسته است تا حد زیادی دغدغ، عنوان یک ابزار نیرومندبه ،مجازی محیطظهور 

 . سازدآموزشی را در این خصوص مرتفع

مسأله و بزرگسال عالیق با یادگیری موضوع تناسب اصل دو به توجه zarabian (2017)در پژوهش    

 موقعیت و زمینه با متناسب ایدب منابع و محتوا یادگیری، هایفعالیت یادگیری، بودن موضوع محور

گانه برای یادگیری مؤثر بزرگساالن تمامی اصول دوازده vella (2017)در پژوهش. شودانتخاب یادگیری

به  یادگیرندهنیز  نولز در مدل آندراگوژی است.های وی متمرکزبر شخص بزرگسال و توجه به ویژگی

ارزش هایش باای متکی بودن به مربی، تجربهج؛ به کندمیها را تعیین جهت خودفزاینده ای طور 

 sabaghian. در پژوهش(Henschke, 2009)کند میو از آن در جهت یادگیری جدید استفاده است

توجه به اصول هماهنگی، تناسب، تداوم، ارتباطات، انگیزش، سودمندی، فشردگی، مشارکت،  (2012)
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-ادگیری، ضرورت توجه به نیازهای مخاطبان و آگاهاختیار، تنوع، کیفیت، انعطاف، پویایی، احترام، ی

 سازی در آموزش بزرگساالن دارای اهمیت است.

های آموزش مجازی متنوعی به الگوهای اخیر اگرچه ی اصلی پژوهش این است که در سالمسئله     

های آموزشی مجازی های آموزشی جهت نیل به موفقیت در برنامهریزی فعالیتتبیین و برنامه

سواد مشاهده نشده است. با ی آموزش بزرگساالن کمی آموزش و یادگیری ویژهالگواند اما پرداخته

توجه به اینکه دیجیتالی شدن آموزش بزرگساالن و آموزش مداوم، هم یک چالش اجتماعی و هم یک 

زش آمومنظور تأثیر حداکثری بر های دیجیتال، بهتقاضای سیاسی برای در اختیار گرفتن رسانه

ی سوادآموزان ی یک مدل آموزش مجازی، ویژهارائه(، Christian, 2019)بزرگساالن و مداوم است

را  ها با آموزشتواند چارچوب ارزشمندی برای تلفیق فنّاوری نوین و نوظهور این شبکهبزرگسال، می

ه کاربرد فراوان دهد. همچنین با توجه بکرده و راه رسیدن به اهداف و مقاصد آموزشی را نشانفراهم

های مجازی در زندگی روزمره، جای سواد حضور در فضای برخط در نظام سوادآموزی کنونی آموزش

تر و بهتر از آموزش از ی بیشهایی برای استفادهرود با انجام این پژوهش روزنهخالی است. انتظار می

نتایج حاصل از پژوهش حاضر سواد گشوده شود و های مجازی در آموزش بزرگساالن کمدور و آموزش

ریزان آموزش بزرگساالن باشد. همچنین انجام این های مشابه نقشه ی راهی برای برنامهو پژوهش

ی آموزش بزرگساالن کمک نماید با دیدی نو به مسائل مندان حوزهنظران و عالقهپژوهش به صاحب

موزش سنجی آی امکانوهش در زمینهآموزشی این طیف از یادگیرندگان بپردازند و فتح بابی برای پژ

 های نو و مطابق با پیشرفت جهان در این زمینه باشد.به شیوه

 

 روش پژوهش
ی ایهپاست. در این طرح، برشدهاین پژوهش با روش ترکیبی یا آمیخته از نوع اکتشافی متوالی انجام

دل ها مپس براساس این مؤلفههای کیفی گردآوری و سای، ابتدا مؤلفهخانهمطالعات اسنادی و کتاب

 از نظر متخصصان اصالح و اعتبارسنجی شد.استفادهآموزش مجازی طراحی و با

شده و مرتبط در ی منابع و مقاالت معتبر نمایهی آماری عبارت از کلیهجامعه :ی آماریجامعه

ش مجازی و آموزش های مرتبط با آموزاساس با انتخاب کلیدواژهاینهای اطالعاتی بود. برپایگاه

-در (virtual education, virtual learning, E-learning,adult education, adult litracy)بزرگساالن

 SAGE Science-Direct , Web of های اطالعاتی خارجیدر پایگاه 7015تا  7000هایی سالفاصله

Science , Emerald Insight , Scopus , Proquest , Journals , ISD  های اطالعاتی فارسی و پایگاه

شد که در و ... جستجو  Civilica , Noormags, Irandocمانند پایگاه اطالعاتی پژوهشگاه علوم انسانی

 استجدول زیر به تفکیک آمده
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 : جدول جامعه ی آماری پژوهش(1) جدول

 مجموع  مقاله  نامهپایان  کتاب
70  10  29  113 

 

گیری نظری استفاده شد. آماری بخش کیفی پژوهش از روش نمونه یهی انتخاب نمونبرا :ی آمارینمونه

رخورد صورت منعطف بنظری و بهگیری با گشادهگیری نظری به این معناست که پژوهشگر باید در نمونهنمونه

شد. در این مرحله با 1گیری باید باز و نسبتاً نامحدود/ غیرمقیدها، نمونهتحلیل داده یهکند. در مراحل اولی

ها مورد دادند. همچنان که دادهتری در اختیار او قرار میپژوهشگر منابعی را انتخاب کرد که اطالعات مرتبط

طور که شد. هماندست آمده در جهت انتخاب منابع بعدی استفاده میهای بهگرفت، از یافتهتحلیل قرار می

ازه دهد که تحلیل فرایند پژوهش را هدایت کند. بنابراین گیری نظری، محقق باید اجاشاره شد در نمونه

در  .(Golding, 2002; quted by Nori, 2011) گیری تا زمانی ادامه یافت که به اشباع نظری برسدنمونه
این است که اشباع نظری زمانی اتفاق  معتقدند که اغلب تصور بر Corbin & Strauss (2008)خصوصاین

اصل، اشباع نظری به چیزی فراتر از این شود؛ اما درها استخراج نمیای از دادهتازه ه یافتد که دیگر طبقمی

ه ای از طبقات نیست، بلکدیگر، هدف از این نوع بررسی صرفاً، رسیدن به مجموعهبیانشود. بهموضوع اطالق می

د که اشکال مختلف روابط ممکن ها و ابعادشان اشاره دارها بر مبنای ویژگیبندیاشباع نظری به تدوین طبقه

ورد م یهها با دیگر مفاهیم را دربرگیرد. به پیروی از نظر اشتراوس در این پژوهش پس از مرور منابع از جامعآن

 زیر انتخاب شد: یهمطالعه، نمون

 
 ی آماری پژوهش کیفی: جدول نمونه2جدول 

 مجموع مقاله نامهپایان کتاب
11 13 35 63 

 

 تخاب نمونه عبارت بودند از:های انمالک

 های منبع، مرتبط با آموزش مجازی و آموزش بزرگساالن باشد.الف. کلیدواژه

 ب. مکرراً به آن منبع در سایر آثار مرتبط اشاره شده باشد.

 آموزش مجازی یا آموزش بزرگساالن باشد. یهج. نویسنده صاحب آثار متعددی در زمین

مورد مطالعه و مناسب برای پاسخگویی به سؤاالت پژوهش باشد و در انتخاب  د. موضوع آن مرتبط با محورهای
ها جامعه انتخاب شده است، باز عمل شده تا هیچ منبعی که احتمال مفید بودن هایی که با اتکا به آنکلیدواژه

صورت موردی  اجمالی به یهرود مورد غفلت قرار نگیرد؛ لذا در این مرحله الزم بود به بررسی و مطالعآن می

گیری شود و از این رو تنها منابعی انتخاب شد که با محورهای این پژوهش ها تصمیمابقا یا حذف آن یهدربار

 یعنی آموزش مجازی و آموزش بزرگساالن ارتباط داشت.

                                                             
1. unfocused 
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ابی یگیری معیاری استفاده شد. به این صورت که در راستای اعتبارنمونه یهبرای بخش کمی پژوهش از شیو     

نفر استفاده شد. یعنی در انتخاب افراد  19گیری معیاری از نمونه یهدرونی، از میان متخصصان، به شیو

( داشتن مدرک دکتری تکنولوژی 1طراحی آموزشی دو معیار در نظر گرفته شد:  یهنظر در زمینصاحب

طراحی  ه ینامه در زمینیا پایان ( تألیف کتاب7ریزی آموزش از دور و ریزی درسی یا برنامهآموزشی، برنامه
 آموزشی.

استفاده 1تحلیل تماتیکی هاز شیوی کیفی هابرای تحلیل و تفسیر داده :هاابزار و روش گردآوری داده

بندی از تحلیلی استقرائی که طی آن محقق از طریق طبقه است تماتیک عبارت یا مضمونی تحلیل. شد

بارت ع کند. بهشناسی تحلیلی دست پیدا میای به یک سنخدادهرونای و بدادهو الگویابی درون اهداده

چه  هابا این هدف که داده هاعبارت است از عمل کدگذاری و تحلیل داده تماتیکدیگر، تحلیل 

اید دست آمد، بهابهزمانی که الگو از داده. هاستدنبال الگویابی در داده این نوع تحلیل به ؟دگوینمی

. (tomas, 2008)گیرندت میئنش هااز داده هامضمون عبارتی،به گیرد. از آن صورت حمایت موضوعی

 دگردی بندیدهی، و مقولهبندی، سازمانشده با استفاده از این روش تحلیل، دستههای گردآوریداده

های عمده استخراج و در قالب یک الگوی مفهومی ارائه شدند؛ سپس در بخش کمی پژوهش، و مقوله

 الکترونیکی، متخصصان آن را اعتباریابی کردند. یهاستفاده از پرسشنام با
 

 ی پژوهشهایافته
 دهی،بندی، سازمانشده با استفاده از روش تحلیل تماتیک، دستههای گردآوریدر این پژوهش داده

-د. بههای اصلی استخراج و در قالب یک الگوی مفهومی ارائه شنهایت مقولهبندی شد و درو مقوله

عنوان آموزش مجازی و آموزش بزرگساالن، به یهدیگر محتوای کتب و مقاالتی که در زمینعبارت

ها نمونه انتخاب شده بودند، با استفاده از روش تحلیل تماتیک با رویکرد استقرایی بررسی و مضمون

 عنوان واحدهای تحلیل موردنظر تحلیل شدند. به

 

 نتایج تحلیل تماتیک

کردند، تحت عنوان جمالت ین متون مورد استفاده، هرکجا به مضمون موردنظر اشاره میهریک از ا

ها یک کد تعلق گرفت. بعد از کدگذاری واحدهای معنایی و رسیدن به کلیدی انتخاب شدند و به آن

دست نیامد، کدها های جدید مقوالت یا کدهای جدیدی بهحد اشباع، یعنی زمانی که از تحلیل متن

 تحلیل در جدول زیر آمده است. یهاز نحو نمونه دوبندی شدند. س مشابهت با یکدیگر مقولهبراسا
 
 
 

                                                             
1. thematic 
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های خام با استفاده از روش تحلیل تماتیک: جدول داده(3) جدول  

 جمالت کلیدی متن  ردیف
 

  زیرمقوله  کدگذاری
مقوالت 

 عمده

1 

آموزش بزرگساالن باید مردان و زنان را برای مشارکت  
های الزم بازار کار و تولید درآمد مجهز کند و مهارتدر 

 را به آنان بیاموزد.

سوادآموزی که  فراهم ساختن شرایطی برای
 .متناسب با نیازهای فراگیران باشد  و مرتبط

یری گها و نیازهای یادگیرنده به شکلتوجه به خواسته
ی فوری و آنی برای بزرگساالن یک برنامه، که فایده

 کند.می دارد، کمک

 

توجه به 
نیازهای 

 بزرگساالن

 
اصول 
 یادگیری

 

 
های ویژگی

 سوادآموزان

37 

و ها پاسخگطراحی وقایع یادگیری باید به یادگیرنده 

 باشد.

در محیط آموزش مجازی، یادگیرندگان به طور کلی 
تری برای دریافت بازخورد از افرادی به غیر فرصت بیش

 از مدرس دارند.

 

گرفتن 
 بازخورد

  ارزشیابی 
عناصر 
 آموزش

 

ی استخراج های عمدههای کیفی استخراج شدند. مقولهزیرمولفه از داده 32مؤلفه و  17در نهایت     

 .استآمده 2های خام، با استفاده از تحلیل تماتیک، در جدول شده از داده

 
 های خام، با استفاده از شده از دادهای، مقوالت عمده و مفاهیم استخراج ی هسته: مقوله(4)جدول 

 تحلیل تماتیک

  مفاهیم اولیه
مفاهیم 

 ثانویه
عمده یهمقول   

-هسته یهمقول

 ای

( 7( توجه به نیازهای بزرگساالن؛ 1
( مشارکت 2وگو؛ ( گفت3خودراهبری؛  

( 9تر فراگیران با همساالن؛ بیش

 بازخورد فوری

 
اصول 

 یادگیری
 

های سوادآموز ویژگی

 بزرگسال

  

ل 
مد

ان
وز

آم
اد

سو
ی 

از
مج

ش 
وز

آم
 

 

(آگاهی؛ 3( آزادی؛  7ها؛ ( ارزش1
 (تغییر دیدگاه2

 
فرهنگ 
 یادگیری

 

( تغییر نقش 7های نوظهور؛ ( فنّاوری1

سازی محیط (غنی3فراگیر و معلم؛ 

( 9( احساس امنیت؛ 2یادگیری؛ 
( یادگیری 6های خارج از کالس؛ فعالیت

 برخط

 
محیط 

 یادگیری
 

 موقعیت یادگیری

  (زندگی روزمره7( نوسازی؛ 1
تجارب 

 یادگیری
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( 3( اکتشاف؛ 7( آگاهی انتقادی؛ 1

( آموختن برای 2بهبود کیفیت زندگی؛ 
 آینده

  اهداف 

 عناصر آموزش

( توجه به تجارب 3( تعامل؛ 7( توالی؛ 1

( توجه به میراث فرهنگی؛ 2پیشین؛ 

 (ارتباط با مسائل روز9

  محتوا 

فرد ( منحصربه7ادگیری؛ های ی( سبک1
( یاددادن چگونه 3بودن فراگیران؛ 

آموزش  یه( فلسف2یادگرفتن؛ 

 ( آموزش از راه دور9بزرگساالن؛ 

 
های روش

 تدریس
 

ها؛ ( بیان دیدگاه7( گرفتن بازخورد؛ 1
 های خود در عمل( اصالح دیدگاه3

  ارزشیابی 

 

شود. با ها توضیح داده میها و زیرمؤلفهیک از مؤلفهبرای فهم بهتر هر 1مدل اولیه در قالب شکل  

ت ها، در نهایتوجه به بررسی متون مربوط به آموزش مجازی و آموزش بزرگساالن و تحلیل تماتیک آن

ا هدست آمدکه این مؤلفههای آموزش مجازیِ سوادآموزان بهعنوان مؤلفهمؤلفه در شکل پایین به 17

بندی ی سوادآموزان بزرگسال، موقعیت یادگیری، و عناصر آموزش دستههای کلی ویژگیبه سه دسته

 شدند.

 های آموزش مجازی سوادآموزان: مؤلفه1شکل 

 

 های سوادآموزان بزرگسال دسته ی اول:  ویژگی

های سوادآموزان بزرگسال است. یادگیری در های اصلی مدل آموزش مجازی ویژگییکی از مؤلفه

عنوان افتد که به اصول یادگیری و فرهنگ یادگیریِ بزرگساالن بهخوبی اتفاق میبزرگساالن زمانی به

 دو عامل مهم توجه شود.

تر در فرایند یاددهی ــ یادگیری بزرگساالن مستلزم توجه اتخاذ تصمیمات آگاهانه: الف( اصول یادگیری

 ;vella,2007)ساالنبه اصول معین یادگیری آنان است. این اصول شامل توجه به نیازهای بزرگ
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sabaghian,2015) ،خودراهبری(Tusting & Barton, 2003; Perrin, 2009; zolfaghari, 2010; 

Mohseni Zadeh, & et al, 2019)، وگوگفت(vella, 2007) ،تر یاددهندگان با مشارکت بیش

 است. (vella, 2007)و بازخورد فوری (afzalnia, 2008; sabbaghian, 2015)دیگریادگیرندگان و با یک

ای تأثیرگذار بر وجود فرهنگی مساعد برای یادگیری، یکی از عوامل زمینه ب( فرهنگ یادگیری:

دیگر آموزش و یادگیری مستمر نیز به ایجاد فرهنگ طرفاز. (Park, 2011)احتمال رخداد آن است

تأثیر فرهنگ بر فهم فرهنگ یادگیری اصطالحی است که به . (Schein, 2004)شودیادگیری منجر می

های شناختی و معرفتی او، و تعامل وی با دنیای بیرون اشاره یادگیرنده از جهان، ظرفیت

 fathi)ها( ارزش1اند از: های فرهنگ یادگیری عبارتدر این پژوهش زیرمؤلفه(. Alfred, 2003)کندمی

vajargah, 2001) ;7 )آزادی(knoles, 2005)آگاهی( 3 ؛(mirzamohammadi & zafaripoor, 2010)؛ 

 . (Mezirrow, 1991; Quoted from esmaeili, 2014)تغییر دیدگاه( 2

 دسته دوم: موقعیت یادگیری
شود. رو میدانند که فرد با آن روبهای میشناسان موقعیت یادگیری را عبارت از مسئلهبعضی از روان

فرد  ای است کهآید و موقعیت یادگیری مسئلهمیدر صورت حل مسئلهمعنی جریان یادگیری بهایندر

موقعیت یادگیری  .(Farmahini farahani, 2014)خواهد در حل آن اقدام کندبا آن مواجه است و می

 در مدل حاضر با دو مفهوم محیط یادگیری و تجارب یادگیری آمده است.

محیط یادگیری مثبت و اثربخش منجر به ایجاد یکپارچگی و پیشرفت تحصیلی  الف. محیط یادگیری:

 (.Khalil & Saar, 2009)نمایدرا سخت می ذکر شده شود. فقدان این محیط، رسیدن به اهدافباال می

رایط بخشد و شاین باورند که محیط یادگیری غنی، تدریس مدرسان را بهبود می برخی پژوهشگران بر

و  یاددهندگان،تعامل یادگیرندگان،  (.Hansen, 1998)آوردی یادگیری فراهم میبهتری را برا

ی مورد مطالعه در بررسی ادبیات حوزه دهد.آموزش را تشکیل میفرایند  های یادگیریمحیط

 دهد:های جدید یادگیری توجه به نقش عوامل زیر را نشان میمحیط

، (afzalnia, 2008)( تغییر نقش یادگیرنده و یاددهنده7؛ (Yukselturk, 2007)های نوظهور( فنّاوری1

؛ (vella, 2007)( احساس امنیت در محیط یادگیری2؛ (Brewer, 2003) یادگیرسازی محیط ( غنی3

 ,Clark and Mayer).(استفاده از یادگیری برخط6؛ (Stark, 2010)های خارج از کالس(امکان فعالیت9

2011; Angello & Wema, 2010; Paseban Razavi, 2009; Stuart-Buttle, 2013; Tsun, & et all, 

2014) 

یابی به اهداف آموزشی تمام مساعی خویش را برای معموالً بزرگساالن برای دست :ب. تجارب یادگیری

تجارب  دهد. اغلبها تجارب یادگیری آنان را تشکیل میگیرند که این فعالیتها به کار میانجام فعالیت

آن  ،(Anderson, 2003; Quoted from seraji, 2013)زندگی روزمره و نوسازیدر راستای یادگیری 

ها و همچنین آموزش از طریق آموزش از طریق رسانهاست که به نظر برونر با فعال بودن یادگیرنده، 

از  هعالئم قابلیت حصول دارند. اما این نکته را هم باید در نظر گرفت که بزرگساالن تجاربی دارند ک
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توان برخی از مراحل یادگیری را در آموزش های پیشین آنان نشئت گرفته است؛ بنابراین میفعالیت

 آنان حذف کرد.

 دسته ی سوم: عناصر آموزش 

بر یاددهنده های اصلی مدل آموزش مجازی، عناصر آموزش است. این عناصر عالوه یکی دیگر از مؤلفه

 د.شوهای تدریس، و ارزشیابی را نیز شامل میاهداف، محتوا، روش و یادگیرنده که قبالً هم اشاره شد،

ری تزندگی بزرگساالن تفاوت زیادی با کودکان و جوانان دارد. بزرگساالن با اهداف روشن :الف. اهداف

اند. آموزش های زندگی خود را بهتر درک کردهآموزند؛ چراکه دارای تجربه هستند و نیازها و چالشمی

جمله اهدافی که بزرگساالن از ی بسیار نزدیک است. ازهای فوری یا در آیندهمتوجه هدف بزرگساالن

، (zandvanyan naeini, 2010; ebrahimzadeh, 2014)توان به آگاهی انتقادیآموختن دارند می

 ,Tusting & Barton, 2003; Tomei) د کیفیت زندگی بهبو ،(MCFarlane & Mcleod, 2004)اکتشاف

2008; Pandya & Gor, 2011; Salehi & Hajizad, 2010)  آموختن برای عملو (Tusting & 

Barton, 2003).اشاره کرد 

 شود تا ورودمحتوا اصول و مفاهیمی است که متناسب با عالیق اشخاص و مخاطبان ارائه می ب. محتوا:

پذیر یی را امکانهای اجراهای آموزشی را تسهیل کند و رسیدن آنان به هدفآنان به فعالیت

، (vella, 2007)در تدوین محتوا الزم است به توالی مطالب(. Fallah & Akbarzadeh, 2018)سازد

 ,Tusting & Barton, 2003; Henschke)تجارب پیشین ،(Brewer, 2003)تعامل یادگیرنده با محتوا

2009; sabaghian, 2014; Knowles, 2005)، میراث فرهنگی(Day & Amstutz, 2003; 

ebrahimzadeh, 2007)، و ارتباط محتوا با مسائل روز(mansori, 2017) .توجه کرد 

اینکه اهداف در آموزش بزرگساالن بسیار متفاوت با اهداف آموزش  بهتوجه: باهای تدریسج. روش

های تدریس و آموزش نیز متفاوت خواهد بود. در انتخاب روش تدریس برای عمومی است، روش

گیرد. در است معیارهای فرهنگی، اجتماعی، و اجرایی خاصی موردتوجه قراررگساالن الزمآموزش بز

های ( سبک1اند از: های تدریس عبارتهای فرعی استنباط شده برای روشاین پژوهش مؤلفه

 ,Tusting & Barton)فرد بودن یادگیرندگان( منحصربه7؛  (Tusting & Barton, 2003)یادگیری

2003; sabaghian, 2014) یاددادن چگونه یادگرفتن3؛ )(Tusting & Barton, 2003)  ی (  فلسفه2؛

( zandvanyan naeini, 2010; bagheri, 2014; ebrahimzadeh, 2014)); 9 بزرگساالن آموزش

 .(wong, 2008; Altwam,2018)آموزش از دور

ی درسی است که از اهمیت و رنامههر نظام آموزشی، ارزشیابی یکی از اجزای مهم ب درد. ارزشیابی: 

های آموزش، فراهم آوردن اطالعات الزم ای برخوردار است. تعیین میزان تحقق هدفضرورت ویژه

ای ههای آموزش، شناخت نارساییی آنچه هست و آنچه باید باشد، لزوم بهبود و اصالح فعالیتدرباره

گیری در خصوص ارتقای سطح موزش، و تصمیمشده از نظام آآموزش، تعیین میزان انتظارات برآورده

های سوادآموزی های درسی است. در برنامههای ارزشیابی در برنامهضرورت ازجملهآگاهی یادگیرنده 
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 & vella, 2007; sarmadi)گرفتن بازخورد – 1نیز ارزشیابی از سوادآموزان در راستای 

ebrahimzadeh, 2014) های خود در عملدیدگاه اصالح – 3و  بیان دیدگاها – 7؛ (Mezirrow, 

1991; Quoted from esmaeili, 2014) مدل اولیه آموزش مجازی  7گیرد. شکل صورت می

 شدههای آموزش مجازی و آموزش بزرگساالن ارائه ی انتقال است که بر مبنای نظریهسوادآموزان دوره

  .است

 

 

 
 

 مدل اولیه آموزش مجازی سوادآموزان (:2)شکل 

 

 آموزش مجازی سوادآموزان اریابی مدلاعتب

 اعتباریابی مدل آموزش مجازی سوادآموزی به شرح مراحل زیر انجام شد:

های مدل آموزش مجازی سوادآموزی در قالب یک سؤال بازپاسخ برای اول مؤلفه یهدر مرحل

ها، موافق نآ یههای مدل پیشنهادی و رابطنظران ارسال شد. سؤال این بود که آیا با مؤلفهصاحب

نفر پیشنهاد  3ها موافق بودند.آن یههای اصلی و رابطنفر با مؤلفه 19نفر از  17در مجموع  ؟هستید

اعمال تغییراتی در این مدل را داشتند. بر اساس این پیشنهادها، در این مدل بایستی سوادآموز در 

عناصر محتوا به عناصر آموزش  فضای یادگیری هم در مدل گنجانده شود، -مرکز مدل قرار گیرد، زمان
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های عناصر آموزش مطرح گردد. موارد پیشنهادی در تغییر یابد و محتوا نیز به عنوان یکی از زیرمؤلفه

انتقال است که پس  یهمدل نهایی آموزش مجازی سوادآموزان دور 3شکل  طراحی مدل لحاظ شد.

 .از جمع بندی نظرات متخصصین و اعمال اصالحات ارائه گردید
 

 

 
 ی انتقال: مدل آموزش مجازی سوادآموزان دوره(3)شکل 

  

 یهنظران و متخصصان در مرحلهای صاحببندی توضیحات و همچنین لحاظ نمودن دیدگاهبا جمع  

های متخصصان، نتایج دیدگاه آنان در مورد مؤلفه نفر از 19اعتباریابی برای  یهاولیه و ارسال پرسشنام

 آمده است. 9وادآموزان بزرگسال در جدول مدل آموزش مجازی س
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های مدل آموزش مجازی : جدول آمار توصیفی نتایج دیدگاه متخصصان در مورد مؤلفه(5)جدول 

ی انتقالسوادآموزان دوره  

 خطای استاندارد میانگین  انحراف معیار  میانگین  فراوانی  سؤال

1    19  76/2  00327/0   77012/0  

7  19  06/2  39102/0   05009/0  

3  19  76/2  95367/0   19372/0  

2  19  76/2  00327/0   77012/0  

9  19  33/2  27329/0   10602/0  

6  19  13/2  63552/0   16973/0  

2  19  33/2  20259/0   17955/0  
0  19  60/2  63726/0   16330/0  

5  19  93/2  63552/0   16973/0  

10  19  26/2  37722/0   15150/0  

 

متخصصان مدل تدوین شده را در تمامی ابعاد مثبت  9دست آمده از جدول های بهبه میانگینتوجهبا

 اند.ارزیابی کرده

تر طور معناداری باالهای متخصصان به سؤاالت بهمنظور بررسی این موضوع که آیا میانگین پاسخبه

 ای استفاده شد.نمونهتک tاز میانگین نمرات است یا نه از آزمون 
 

های مدل آموزش مجازی ای دیدگاه متخصصان در مورد مؤلفهنمونهتک t: جدول نتایج آزمون (6) جدول

 ی انتقالسوادآموزان دوره

 سؤاالت
 

T 
درجه  

 آزادی

 
 معناداری

اختالف  
 میانگین

 
ها در حد تفاوت میانگین
59اطمینان   

 باال پایین     

1  991/9   12  *  76662/1   9022/0  5295/1  

7  926/70   12  *  06662/1   9567/1  1321/7  

3  762/0   12  *  76662/1   0102/0  2775/1  

2  991/9   12  *  76662/1   9022/0  5295/1  

9  139/2   12  *  33333/1   2220/0  0056/1  

6  095/6   12  *  13333/1   6219/0  6797/1  

2  903/10   12  *  33333/1   5903/0  2002/1  

0  250/5   12  *  60000/1   1135/1  0061/7  

5  700/5   12  *  93333/1   0219/1  0797/7  

10  623/2   12  *  26662/1   0592/0  0325/7  
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دار است. برای تمام سؤاالت معنیدرصد  59در سطح اطمینان  t، نتایج آزمون 6به جدول توجهبا     

این ساسااند. برنظری باالتر از متوسط داشتهداری در ارزیابی هر سؤال طور معنیبهبنابراین متخصصان 

ی انتقال از آموزش مجازی ی سوادآموزان دورهشده برای استفادهتوان نتیجه گرفت که مدل تدوینمی

ه نامهای پرسشی مولفهها در خصوص کلیههمچنین میانگین نظرات متخصص دارای اعتبار کافی است.

 .باشدمیی مناسب بودن مدل که نشان دهنده باشدمی 20/2

 

 گیری و بحث نتیجه

ی انتقال بود. تحلیل هدف اصلی این پژوهش تدوین و اعتباریابی مدل آموزش مجازی سوادآموزان دوره

ی انتقال شد. های آموزش مجازی سوادآموزان دورهگیری شده، منجر به استخراج مؤلفهمتون نمونه

 کرد.ها چهارچوب ذهنی مناسبی برای تدوین مدل اولیه فراهممؤلفهاین 

های سوادآموزان، موقعیت یادگیری، و عناصر آموزش مؤلفه ی اصلی ویژگی 3مدل اولیه شامل      

بود. در این پژوهش ویژگی های سوادآموزان بزرگسال با مفاهیمِ اصول یادگیری و فرهنگ یادگیری 

ت. مفاهیم اولیه اصول یادگیری شامل توجه به نیازهای بزرگساالن، بزرگساالن مشخص شده اس

فرهنگ  یخودراهبری، گفتگو، مشارکت بیشتر یادگیرندگان با یکدیگر، بازخورد فوری و مفاهیم اولیه

برای موقعیت یادگیری در مدل  .باشدمییادگیری شامل ارزش ها، آزادی، آگاهی و تغییر دیدگاه 

. در خصوص محیط یادگیری شده استیط یادگیری و تجارب یادگیری اشاره حاضر به دو مفهوم مح

های نوظهور، تغییر نقش یادگیرنده و یاددهنده، غنی سازی محیط یادگیری، توجه به مفاهیم فناوی

 احساس امنیت در محیط یادگیری، امکان فعالیت های خارج از کالس و استفاده از یادگیری برخط

 دگیری با دو مفهوم زندگی روزمره و نوسازی آن معرفی شده است.ضرورت دارد. تجارب یا
های تدریس و ارزشیابی عناصر آموزش را تشکیل می دهند. اهداف شامل اهداف، محتوا، روش     

الی باشد. محتوا با مفاهیمِ توآگاهی انتقادی، اکتشاف، بهبود کیفیت زندگی و آموختن برای آینده می

ده با محتوا، تجارب پیشین، میراث فرهنگی و ارتباط محتوا با مسائل روز معرفی مطالب، تعامل یادگیرن

فرد بودن بههای تدریس عبارتند از: سبک های یادگیری، منحصری روش. مفاهیم اولیهشده است

ی آموزش بزرگساالن،  آموزش از دور و ارزشیابی در یادگیرندگان، یاددادن چگونه یادگرفتن،  فلسفه

شده عمل، معرفی های خود درها و  اصالح دیدگاهبا مفاهیم گرفتن بازخورد،  بیان دیدگاه این مدل

-های گذشته مطابقت دارد. در اکثر مدلهای بعضی از پژوهشحاضر با یافته های پژوهشیافته .است

و friere (1968) ،Knowles (2005) ، Vella (2007)ازجملههایی که صاحبنظران آموزش بزرگساالن 

(Stuart-Buttle (2013 باشدمیاند، شخص بزرگسال به عنوان یادگیرنده در مرکز توجه ارائه داده .

 Mohseni و Saeed & Mehrabi (2013)  ،teo & Williams (2006)هایهمچنین نتایج پژوهش

Zadeh (2019) های ی اهمیت موقعیت یادگیری به عنوان یکی از عناصر در آموزشدهندهنشان

های پژوهش خود به اهمیت توجه به عناصر آموزش در یافتهsabaghian (2012) . باشدمیراهبر خود
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به بهبود وضعیت باسوادی با  Iqbal, Hammermüller& Tjoa (2010)های پژوهشتوجه دارد. یافته

است که  دنبال اینسوادان اشاره دارد. پژوهش حاضر نیز بهآوری محور به بیهای فنحلاستفاده از راه

 های سنتی سوادآموزی نماید.های فناوری محور را جایگزین روشروش

های آموزش بزرگساالن، نظیر ی انتقال، تئوریبرای تدوین مدل آموزش مجازی سوادآموزان دوره     

های آموزش مجازی مانند الگوی تئوری های مالکوم نولز، فریره، جک مزیرو، جین وال، و ... وتئوری

در این مدل  اند.مبنای عمل قرار گرفته 1تئو و ویلیامزانه ی طراحی محیط یادگیری آنالین نگرکل

های موجود این مدل مقایسه با مدلسوادآموز در مرکز و سایر عوامل حول محور آن قرار دارند. در

، در فضای یادگیری –هایی دارد که توجه به سوادآموز بزرگسال در مرکز مدل، توجه به زمان مزیت

 هاست.آن ازجملهی آموزش بزرگساالن شناسی و فلسفهریزی، و همچنین رواننظر گرفتن اصول برنامه

در آموزش بزرگساالن یاددهنده تابع موقعیت یادگیری و وضعیت یادگیرنده است و از یک فرد دانا به 

ی و آموزش از دور به ماهیت آموزش مجازتوجهدهد. در مدل حاضر بایک فرد راهنما تغییر نقش می

و نقش محوری یادگیرنده در این نوع از آموزش، با قرار گرفتن سوادآموز در مرکز مدل، به خودراهبری 

بوم واقع فرد وارد یک زیستبا وارد شدن به خودراهبری در .شده استای وی توجه ویژه

، نولز، و جین وال نیز های آموزش بزرگساالن فریره، جک مزیروشود. در مدلیادگیری می ــ یاددهی

تعریف جدید، توانایی ایجاد تغییر، مالک در یک  است.تأکیداستقالل و خودراهبری سوادآموز مورد 

پذیرد، ریشه و منشأ این، گرچه یادگیری غالباً در ذهن صورت میاساس. بر7باسوادی قرار گرفته است

رندگان، تعامل بین یاددهنده)معلم( و گیری تعامل بین یادگیفرهنگی هم دارد و بستری برای شکل

گیری فرهنگ ی شکلدهندهیادگیرنده، و تغییر نگاه یادگیرنده به محتواست. این موارد نشان

 است.تأکیدجک مزیرو مورد « دگرگونی دیدگاه»نولز و« آندراگوژی»هایاند. این امر در مدلیادگیری

. تعریف سواد در چند دههاستدادهدنیای امروز تغییراوری تعریف سواد را در توسعه و پیشرفت فنّ     

معنای کرد. سوادآموزی در قرن بیست و یکم بهی گذشته تغییر کرده و در آینده نیز تغییر خواهد

تحصیل از جهات مختلف است. فرد نه تنها باید قادر به خواندن و نوشتن باشد، بلکه باید توانایی 

اکنون  عوضارا باشد. سواد دیگر محدود به یک قلم و کاغذ نیست. درتحصیل در عصر دیجیتال را نیز د

سازمان ی هابنابراین یکی از اولویت(Altwam,2018). چرخدچندوجهی میحول فنّاوری و متون 

اوری اطالعات و ارتباطات استفاده از فنّ یهسواد در زمیننهضت سوادآموزی به توانمندسازی افراد کم

از سوی دیگر مبانی فلسفی آموزش بزرگساالن نشانگر این است که آموزش افراد . اختصاص یافته است

های جهانی ی خاص است و کنفرانسهای خاص و یک فلسفههای خاص، روشبزرگسال نیازمند معلم

گیری هماهنگ در خصوص آموزش بزرگساالن تشکیل شده متعددی در راستای نیل به یک جهت

 های یادگیری بزرگساالن است که اغلبمولد تعدادی از مدل زش خودی آمواست. ضمن اینکه عرصه

                                                             
1. Teo & wiliams 

2. http://www.ion.ir/news/412143 
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سوادی کنی بیریشه یهدر برنام. (Tusting & Barton, 2003)ریشه در آموزش این گروه سنی دارند

های جدید در موقع از فنّاوریبهینه و به یهاستفاد یهدر جمهوری اسالمی ایران، فراهم نشدن زمین

 یهدهنداین باور نشان. (baghezadeh et al, 2014)عنوان یک باور مطرح شده استامر سوادآموزی به

است تغییرات راهبردی در خصوص الزماینهای نوین در یادگیری است و درتأثیر قابل توجه فنّاوری

 طورکلیای( و بهای به چندرسانهرسانهآموزشی از یکمثال تغییر در ابزارهای عنوانریزی)بهنظام برنامه

محورند( صورت های آموزش)از رویکردهای سنتی به رویکردهای نوین که اغلب فنّاوریتغییر در روش

هساختار آموزشی نهضت سوادآموزی، مصوب هشتصدو سی و سومین جلس 10هپذیرد. مطابق با ماد

 صورتانتقال به یهساعت از مدت زمان آموزش در دور 700وپرورش، شورای عالی آموزش ی

دهندگان فراهمریزان و آموزششود. این فرصت برای برنامهغیرحضوری و خودآموز طراحی و اجرا می

هالزم را ببرند و به تحقق اهداف دور یههای الکترونیکی و مجازی برای این امر بهراست تا از آموزش

شود وادان ارائه میحال حاضر آموزش مقدماتی رایانه در سراسر کشور به نوسدر انتقال کمک کنند. ی

های طرفی با توجه به محدودیتهای نوین فراهم است. ازآموزش به شیوه یهو فرصت الزم برای ارائ

تر، بدون انفکاک از محل زندگی و با کارایی باالتر، ضروریآموزش باصرف وقت کم یهبزرگساالن، ارائ

دهد های یادگیری اجازه میاه در محیطهای همرتر از فنّاوریگیری هرچه گستردهاست؛ چراکه بهره

صورت فرایندی پیوسته و اجتماعی در جریان باشد و درون و خارج از کالس درس به وقوع یادگیری به

های های همراه و برنامهقابل توجه فنّاوری یهچند سال اخیر در توسع یههای گستردبپیوندد. پیشرفت

های یادگیری برای یادگیرندگان تبدیلترِ چالشن کلید حلِ بیشها را به عنواکاربردی آن، این فنّاوری

ها در میان های همراه و همچنین گسترش و نفوذ آناین قابلیت فنّاوری (.Sarrab, 2017)ستاکرده

اه، های همرسوادان نیز مانند سایر افراد جامعه قابل توجه است. دسترسی عمومی به تلفنکم یهجامع

زارهای دیجیتالی امکان آموزش و یادگیری را برای طیف وسیعی از افراد فراهم کرده لت، و سایر ابتب

ریزی و بدون توجه به اصول آموزش و یادگیری قابل توجه به کاربردن بدون برنامه یهاست. اما نکت

      است.بین بردههایی را ازویژه برای نوسوادان است که تأثیر چنین آموزشبه

و تنوع اطالعاتی محیط مجازی به یادگیرنده امکان  ،سازیرتباطی هرزمانی، شخصیامکانات ا     

 Anderson, 2003; Quoted from)مطالب را خودش تنظیم کند یهمطالع یهدهد تا زمان و نحومی

seraji, 2012).  سوادآموز از لحاظ زمان یادگیری در آموزش از نوع مجازی محدودیتی ندارد و با توجه

تواند های شغلی و خانوادگی در هر زمانی که فراغت الزم را داشته باشد، میورات و محدودیتبه معذ

های کالس، مدرسه، و ها، فضا محدودیتبه یادگیری بپردازد. در مفهوم پداگوژیکی و در عصر مفهوم

ی هر مکان آموزشی که دارای ابعاد است را کنار گذاشته است. همچنین در آموزش مجازی، به جا

ا تری دارد. بتر و اشراف بیشمکان، مفهوم فضا مطرح است. در فضای یادگیری سوادآموز آزادی بیش

یابد. ینیز ظهور م محتوا با محتواگیری مفهوم فضای یادگیری انواع جدیدی از تعامل نظیر تعامل شکل

ده، د انگیزه در یادگیرنخواهد شد و ضمن ایجا یادگیرنده با محتوااین نوع از تعامل سبب ارتقای تعامل 
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کند. همچنین فضای یادگیری به میسنتی را پر یهبسیاری از خألهای آموزش و یادگیری به شیو

ش عهده گیرند و آموزکنندگی بردهد در فرایند یادگیری یادگیرندگان، نقش تسهیلها اجازه میمعلم

حال گذار از ظام آموزشی کشور ما دردهند. با توجه به اینکه نهای نوین سوقوسوی شیوهرا به سمت

سر حال حاضر در عصر فنّاوری اطالعات و ارتباطات بهرویکردهای سنتی آموزش و یادگیری است و در

هنماید؛ جای آموزش بزرگساالن به شیوبرد و از رویکردهای نوین آموزش و یادگیری استفاده میمی

 یهمحتوای آموزشی به شیو یهامکان ارائ یهدهندمدرن خالی است. نتایج پژوهش حاضر نشان ی

 سواداست.        مجازی به بزرگساالن کم
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