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چکیده
مقدمه :آموزش در بسترهای مختلف بهتناسب هدف ،محتوا و روش؛ نیاز به طراحی آموزشی ویژهای دارد که هماهنگی این عناصر را در جهت رسیدن به
مقصود یادگیری تضمین مینماید .هدف از پژوهش حاضر ،تشریح نظریه آندراگوژی و ارائه مدلی بر اساس آن ،برای آموزش بزرگساالن در محیطهای
یادگیری الکترونیکی بود.
روش :روش پژوهش حاضر تحلیل محتوای کیفی از نوع قیاسی بود .ابتدا برای پاسخگویی به سه سؤال اصلی مطرح در فرآیند طراحی آموزشی یعنی
اجزای آموزش ،تر تیب و توالی اجزای آموزش و روش ارزشیابی ،مفروضههای مدل آندراگوژی نولز بررسی شده و مؤلفههای آن استخراج گردید .سپس بر
اساس نتایج تحلیل صورت گرفته و مبانی نظری یادگیری الکترونیکی ،مدلی برای یادگیری بزرگساالن در محیطهای الکترونیکی ارائه شد .جامعه آماری
را اسناد معتبر در زمینه آموزش بزرگساالن از سال  1980تا  2017تشکیل میدهد که بر اساس نمونهگیری هدفمند تعداد  33مقاله و کتاب انتخاب و
مورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها :بر اساس تحلیل صورت گرفته از منابع مورد بررسی و مفروضات مطرح در آندراگوژی؛ بزرگساالن زمانی بهتر یاد میگیرند که با دیگر یادگیرندگان
در مورد تجربیات زندگیشان صحبت کنند و این تجربیات را به فرآیندهای یادگیری ارتباط دهند ،مدلی برای یادگیری بزرگساالن در محیطهای الکترونیکی
در پنج مرحله با محوریت تکالیف یادگیری ارائه شد .الگوی طراحی شده ضمن داشتن مؤلفههای آموزش بزرگساالن ،دربردارنده مؤلفههایی است که امکان
استفاده در یادگیریهای تحت شبکه را میسر میسازد.
واژههای کلیدی :آموزش بزرگساالن ،آندراگوژی ،طراحی ،یادگیری الکترونیکی.
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()Caruth, 2014b؛ تالشی که میتوان گفت در بسیاری

مقدمه
برای دورههای زمانی ،سمبلی از جلوههای تکرار نشدنی یک
عصر ،نشانی که تصویرساز هویت آن است ،وجود دارد.
کلماتی مانند یکجانشینی و عصر کشاورزی ،ماشین و عصر
صنعت ،کامپیوتر و عصر اطالعات ،نمونهای از این توصیفها
است .شاید ترجمان این جمله زیبای ویلیام برایان آرتور

از آموزشهای کنونی ما مغفول مانده است .این در حالی
است که همسویی بسیاری بین فرضهـای آنـدراگـوژی و
اصول مطرح در یادگیری الکترونیکی وجود دارد ( Korr
 .)et al., 2012بنابراین پـرواضح است کـه نیاز امـروز
تـعلیم و تـربیت بزرگساالن ،طـرح آموزشهـایی است که

(" )2009تنها عصر نیست که فناوری را خلق میکند،

ضمن برآوردن نیازهـای آمـوزشی افـراد بـزرگسال،

فناوری ،عصر را خلق میکند" و امروز در گذری تاریخی،

درصـدد استفاده از امکانات تحت شبکه برای تسهیل

یکهتاز دنیای تکنولوژی که انسان را به نوع جدیدی از
زندگی عادت میدهد ،رایانه و شبکه است ( Arthur,
.)2009

دستیابی به این اهداف باشد.
بهمنظور تعلیم و تربیت بزرگساالن چندین مدل ارائه
شده است که مدل آنـدراگوژی1نـولـز ( Knowles et al.,

در این عصر ،تعلیم و تربیت معنای خود را در یادگیری

 )2005; 2011معروفترین آنهاست .ضمن بـررسی

مادامالعمر ،باز مییابد و آنچه آدمی را برای تغییرات ثانیهای

مفروضههای این مدل ،ابتدا چارچوبی برای مدلسازی تعلیم

دنیای دیجیتال آماده میگرداند ،در مهارتهایی مانند حل

و تربیت بزرگساالن ارائـه و سپس بـا بـررسی یادگیریهای

مسئله ،تفکر نقاد ،تفکر خالق نهفته است .هر عصری با

الکترونیکی ،مدلی برای آموزش بزرگساالن در این محیطها

توجـه بـه ویـژگیهـای آن ،تعلیم و تـربیت خـاص خود را

ارائه میدهیم.

میطلبد .عالوه بر در نظر گرفتن اصول و استراتژیهـای

در بررسی آموزش بزرگساالن میبایست به تفاوتهای

کـلی ،کـه تقریباً از دیـربـاز بر فعالیتهای آموزشی و

یـادگیری در افـراد بـزرگسال و غیربـزرگسال بـرای طرح

یادگیری آدمی تأثیرگذار بوده است؛ تغییر در روندها،

ریزی یک مدل جامع توجه داشت؛ زیرا طبق گفته نولز هر

روشها ،نظریهها و غیره رویکردهای جایگزینی را در نظام

چند که بپذیریم بزرگسال همان کودکی است که مورد

تعلیم و تربیت پدیدار کرده است .نکته مورد تأمل در این

تعلیم و تربیت قرار گرفته است ،باید پذیرفت که بزرگساالن

تغییر این است که بزرگسال کودکیاش ،فرزند عصر دیگری

به روشی متفاوت از کودکان یاد میگیرند ( Caruth,

است .بـا این تغییر نظامها چگونـه روبرو میشوند؟ بهطور

 .)2014bنولز برای نخستین بار در سال  1960در توضیح

دقیقتر ،زمانی که دورههای زندگی فرد با گذر جوامع تالقی

تفاوتهای آموزش بزرگساالن و کودکان ،اصولی را با عنوان

مییابد و فرد آموزشهای اولیهی خود را در عصر ماقبل با

آندراگوژی مطرح کرد .آندراگوژی در اصل کلمهای با ریشه

شرایط خاص آن دوره میگذراند ،زمانی که پا به عصر بعدی

آلمانی ،مشتق از واژه " "Anerبه معنی مرد است .این واژه

مینهد ،چگونه این تغییرات را مدیریت میکند و نیازمند

معادل التین ” “leading-Manبه معنای آموزش

دریافت چه نوعی از آموزش است؟ بهطور قطع روشهای

بزرگسال بود ( )Knowles et al., 2005و اولین بار

آموزشی معمول ،برای برآوردن نیازهای بزرگساالن در عصر

توسط معلم آلمانی به نام کپ ( )Kappدر تـوضیح روش

اطالعات کافی نیست ( .)Caruth, 2014aاز طرفی به

افـالطـون در تـعلیم و تـربیت استفـاده شد ( Demnitz,

منظور فراهمسازی یک یادگیری مؤثر برای افراد بزرگسال،

 .)2001نولز ،آندراگوژی را علم و هنر کمک به یادگیری

میبایست نیاز به فاصله گرفتن از اصول پداگوژیک و نزدیک

بزرگساالن تعریف میکند .هر گونه فعالیت هدایت شده

شدن به مفروضههای آندراگوژی را مدنظر قرار داد

حرفهای که هدف آن تغییر شخص بـزرگسال بـاشـد .در

. Andragogy

1
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حـقیقت او مـعتقد اسـت فـرضهـای بنیادین متفاوتی ،در

مـیکند و آنها باید
طبق آن آماده شوند.

برای یادگیری مشخص
مـیکند.

دارد ( .)Knowles, 1980شروع این نظریه؛ که البته

آنچـه یـاد گرفته
میشود در آینده و
شاید زمانی دور
مورد استفاده قرار
مـیگـیرد.

بزرگساالن انتظار دارند
تالش آنها در یادگیری به
سرعت تبدیل به کاربرد
قابل مشاهده در نیازهای
کنونی آنهـا شـود.

انگیزه

فاکتورهای بیرونی
دلیل اصلی کودکان
برای یادگیری است.

انگیزه درونی نیرویی قوی
برای یادگیری است.

تنوع در

یادگیرندگان همگون

بزرگساالن با تفاوتهای

گروه

هستند.

فردی رشد یافتهاند.

مورد آموزش بزرگساالن در مقایسه با آموزش کودکان وجود
افرادی آن را مدل ،روش یادگیری ،اصول تعلیم و تربیت،
چارچوب کلی یادگیری بزرگساالن در نظر میگیرند ،با این

چشمانداز
زمانی

فرض شکل گرفت که نیاز و عالیق یادگیرندگان بزرگسال و
نه خواست و عالیق معلم ،جهت آموزشی آنها را مشخص
مینماید.
پداگوژی در مقابل آندراگوژی :در بسیاری از منابع
اصول آندراگوژی نولز با پداگوژی مقایسه شده است .کسانی
که به تفاوتهای پداگوژی و آندراگوژی اشاره میکنند ،یک
فـرق اسـاسـی آن دو را در عـدم تـجربـه کـودک بـرای
تصمیمگیری درباره روند تعلیم و تربیت خویش و پیروی از

با وجود نقدهای وارد بر این مدل از جمله اینکه اصول

آنچه برای او صالح دانسته میشود میدانند ( Blondy,

مطرح شده توسط نولز با یک کار تجربی آزمایشی،

 .)2007این تـفاوت ،فـرضهـای بـنیادینی را در اخـتیار

طرحریزی نشده و همچنین این اصول در دیدگاههای قبلی

یـادگـیرنده (بزرگسال) ،برای کنترل جریان آموزش خویش

یادگیری نیز وجود دارد؛ این تئوری در مورد یادگیری

قرار میدهد .البته باید اشاره کرد که نولز در مطالعات اولیه

بزرگساالن طبق مفروضههای زیر ،به طرح یک دوره

خود آندراگوژی را کامالً جدا از پداگوژی میدانست .او در

آموزشی میپردازد که در این نوشتار با مدل پیشنهادی

طول زمان ضمن اصالح این نظر ،معتقد بود آندراگوژی و

مقایسه خواهد شد.

پداگوژی در دنباله هم هستند ،نه جدا از هم .در جدول 1

فرض اول :یادگیرندگان بزرگسال ،خود راهبر ( Self-

تفاوتهای آموزش کودکان و بزرگساالن به نقل از ماری

 )directedهستند.

( )Murray, 2009آمده است.

فرض دوم :یادگیرندگان ،تجربیات غنی خود را از زمینه به

جدول  .1تفاوت پداگوژی و آندراگوژی
ابعاد

پداگوژی

آندراگوژی

مسئولیت

کودکان به معلم
برای جهتدهی به
فعالیتهای آموزشی
آنها وابسته هستند.

بزرگساالن مسئولیت
یادگیری خود را بر عهده
گرفته و خود راهبر هستند.

تجربه

کودکان تجربه کمی
دارند.

بزرگساالن تجربیات زندگی
زیادی دارند که میتواند
مبنایی برای آموزش آنها
قرار گیرد.

استانداردهای
سازمانی ،معیارهایی
برای آمادگی
کودکان تعیین

موقعیتهای زندگی ،نقش
های اجتماعی و مشکالتی
که بزرگساالن با آن روبرو
میشوند ،آمادگی آنها را

یادگیری

آمادگی
برای
یادگیری

محیط یادگیری میآورند.
فرض سوم :بزرگساالن با آمادگی به محیط یادگیری وارد
میشوند.
فرض چهارم :یادگیرندگان بزرگسال در یادگیری خود
مسئله محور هستند.
فرض پنجم :یادگیرندگان بزرگسال بیشتر از انگیزه درونی
برای یادگیری برخوردارند ( ;Knowles et al., 1980
.)2005; 2011; 2015
طبق مفروضههای باال اگر نظام آموزشی قرار باشد برنامه
خود را برای یادگیرندگان بزرگسال اجرا کند ،این نظام با
ویژگیهای زیر مشخص میشود:
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اول ،اینکه تأکید این نظام بر فرآیند است تا محتوا

امکان را به یادگیرنده میدهد تا محتوا را بر طبق نیاز خود

( .)Conrad & Donaldson, 2004دوم ،یادگیرندگان

سازمان دهند .طبق فرض پنجم ،از آنجایی که انگیزه درونی

مسئول طرح اهداف و فعالیت یادگیری خود هستند .سوم،

موتور محرکه یادگیرندگان بزرگسال برای یادگیری است،

معلم پذیرای نقشهایی مانند مربی ،تسهیلگر ،منتور و

ضمن توجه به آن ،باید به دنبال راههایی برای حفظ و تقویت

راهنما هستند  .چهارم ،سیستم یادگیری ،مبتنی بر تعامل

آن بود.

یادگیرندگان برای اشتراک تجارب است .پنجم ،این تعامل

در جدیدترین کارهای نولز فرض دیگری ،در صدر

نیازمند محیطی امن برای بیان عقاید و اشتراک آراء و

فرضهای ذکر شده در باال مطرح شده و آن نیاز به دانستن

یادگیری از راه گفتگو و تبادل اطالعات است ( Conrad

توسط یادگیرندگان است (.)Knowles et al., 2005

.)& Donaldson, 2004; Palloff & Pratt, 2001

طبق این فرض ،یادگیرندگان نیاز دارند که بدانند ارزش

زیرا یادگیرندگان طبق فرض اول ،توانایی و اختیار راهبری

آنچه یاد میگیرند ،چیست و چگونه به آنها منفعت مـی

دارند .این رویکرد مزیتهای زیادی برای یادگیرندگان

رسـانـد.

بزرگسال دارد ،از جمله الیس ( )Ellisمعتقد است :با

فرضهـای نـولـز ،تـرجمان ایـن سخـن گـالبـرایـث

بهکارگیری رویکـرد مـستقل یـادگـیری خـود راهـبر،

( )Galbraithدر مورد یادگیری است که میگوید

یادگیرندگان دانش و تجربه بیشتر از حد انتظار به دست

"یادگیرنده و تسهیلگر در فرآیند مداومی از فعالیت ،تأمل

میآوردند .فرصت برای یادگیری مستقل ،با حذف مرزهای

بر روی فعالیت ،تحلیل مشارکتی فعالیت ،انجام فعالیتهای

مصنوعی که تعریفی برای مقدار تجویز شده از یادگیری ارائه

جدید ،تأمل عمیقتر و تحلیل مشارکتی مجدد و ادامه این

میدهد ،به یادگیرندگان اجازه داده تا با انگیزه بسیار کار

فرآیند ،درگیر هستند" ( .)Galbraith, 1998طبق نظر

کنند و اغلب فراتر از تکالیف مورد نیاز پیش روند ( Ellis,

نولز ،بهترین تجربههای تعلیم و تربیت ،مشارکتی هستند.

 .)2003طبق فرض دوم ،محیط یادگیری باید برای به

تعاملهای هدایت شده بین معلم و یادگیرنده با منابع در

اشتراکگذاری تجارب یادگیرندگان طراحی شود؛ مانند

دسترس که در طول این تجارب ،معلم یادگیرنده را

استفاده از پروژههای گروهی و مباحث تعاملی؛ زیرا این

راهنمایی میکند تا پتانسیلهای خود را رشد دهد

تجربیات در حکم یک منبع با ارزش برای یادگیری است.

( .)Knowles, 1984این فرآیند که مبتنی بر فعالیت بوده

طبق فرض سوم ،یادگیرندگان با علم به چرایی نیاز به

و خود برخاسته از نیاز فرد با نقش فعال او و تسهیلگری

یادگیری ،پا به یک موقعیت یادگیری میگذارند ،پس در

معلم است ،جریانی را در آموزش پیشبینی میکند که

ابتدای هر دوره آموزشی باید از یادگیرنده پرسیده شود که

بیشترین تناسب را با نظامهای مبتنی بر ساختن گرایی

با چه هدف و نیازی در این دوره شرکت کرده است .نیاز

اجتماعی دارد.

یادگیرنده باید محور هر فعالیت آموزشی قرار گرفته و منابع

در بررسی ریشههای نظری که نولز کار خویش را بر

متعدد نیز برای پاسخ به این نیاز در دسترس یادگیرنده قرار

آن بنا مینهد باید گفت ،تأکیدی که نولز بر خودتنظیمی،

گیرد (.)Blondy, 2007; Lepine & Hall, 2017

تجارب یادگیرنده و یادگیری مسئله محور دارد ،برخاسته از

طبق فرض چهارم ،یادگیرندگان بزرگسال در یادگیری خود،

دیدگاه ساختنگرایی در یادگیری است .از رویکردهای

مسئله محور هستند .آنها درگیر آموزشی میشوند که به

اجتماعـی یـادگـیری نیز مفاهیم شنـاخت مـوقعیتی

سرعت بتوانند آن را در زندگی روزانه وارد سازند؛ بنابراین،

( )Situated cognitionبا بهکارگیری مهارت و مفاهیم

ساختار آموزش ،باید بر اساس موقعیتهای زندگی واقعی و

در موقعیتهای ویژه و شاگردی شناختی ( Cognitive

نه بر اساس محـوریت مـوضـوع ،شکـل گـیرد .تأکیدی کـه

 )apprenticeshipبا شش عنصر مدلسازی ،مربیگری،

مفروضههای این دیدگاه بر فرآیند به جای محتوا دارد ،این
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تکیهگاه سازی ،بیان ،تأمل و کاوش در توسعه یادگیری
بزرگساالن نقش ویژهای داشته است (.)Alkadhi, 2008
تئوری دیگری که بر کار نولز تاثیرگذار بوده است ،نظریه
کارل راجرز ( )Rogers, 1968بـا اعـتقاد بـه ایـنکه ،مـا

 ارزشیابی از فرآیند آموزش برای تشخیص مداوم نیازهاو بررسی کیفیت دوره
این مراحل میتواند در نقشه یادگیری انفرادی نولز خالصه
شود (شکل .)1

نمیتوانیم هیچ چیزی را به هیچ کسی ،تدریس کنیم اما در
مقام معلم تنها میتوانیم فرآیند یادگیری را تسهیل نماییم.
دگر تئوری تاثیرگذار ،طبقهبندی سلسله مراتبی انسان
گرایانه ابراهام مازلو از انگیزه بر مبنای نیاز است
(.)Maslow, 1954
کاربست مفروضههای آندراگوژی در طراحی :مراحل
پیشنهادی نولز در بهکارگیری مفروضههای آندراگوژی
(:)Demnitz, 2001
 )1خلق یک فضای یادگیری همیارانه
 )2طرح غایات یادگیری
 )3تشخیص نیازها و عالیق یادگیرنده
 )4کمک به یادگیرنده در طرح اهداف یادگیری بر
اساس نیازها و عالیق شخصی
 )5طراحی مراحل انجام فعالیت برای دستیابی به
اهداف تعیین شده
 )6اجرای مراحل طراحی شده برای نیل به اهداف با
روشها ،مواد و منابع انتخاب شده
 )7ارزشیابی کیفیت تجارب یادگیری ،شامل ارزیابی
مجدد نیازها برای یادگیری مداوم
 )2009( Murrayنیز ایده آندراگوژی نولز را برای
طراحی آموزشی بدین صورت خالصه میکند و به نوعی
فرآیندی را که در حین طراحی باید پیمود ،نشان میدهد:
-

ایجاد محیطی امن از نظر فیزیکی و روانی
طرحریزی و تدوین غایات آموزشی با مشارکت
یادگیرنده و تسهیلگر
تشخیص نیازها
طراحی آموزشی بر اساس رویکرد مسئله محور حول
نیازهای آموزشی
انجام فعالیت به صورت خود راهبر با مشارکت سایر
یادگیرندگان برای حل مسائل
شخصیسازی آموزش با توجه به تفاوتهای فردی
یادگیرندگان

شکل  .1مدل یادگیری انفرادی ()Knowles, 1984

تئوری نولز با تمامی ریشههای نظری خود در پژوهشهای
مختلفی به عنوان یک راهبرد یا مدل در یادگیری استفاده
شده است .طراحی مدلی بر اساس مفروضههای این تئوری
برای آموزش بزرگساالن در محیط شبکه ،هدف پژوهش
حاضر است.
روش
پژوهش حاضر از روش تحلیل محتوای کیفی برای نقد
نظریه نولز و همچنین طرح مدلی جدید برای آموزش
بزرگساالن در محیطهای الکترونیکی استفاده کرده است.
بـر اسـاس نظـریـه هسیـه و شـانـون ( & Hsieh
 )Shannonمیتوان رهیافتهای موجود در زمینه تحلیل
محتوا را در سه دسته تقسیم کرد:
 )1تحلیل محتوای متعارف که رهیافت استقرایی دارد.
 )2تحلیل محتوای جهتدار که رهیافت قیاسی دارد.
 )3تحلیل محتوای تلخیصی ( Hsieh & Shannon,
.)2005
پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد
جهتدار انجام شده است .این روش را معموالً بر اساس روش
قیاسی متکی بر نظریه ،طبقهبندی میکنند .هدف تحلیل
محتوای جهتدار معتبر ساختن و گسترش دادن مفهومی
چارچوب نظریه و یا خود نظریه است .گامهای این روش
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شامل طرح سؤال یا هدف پژوهش ،تعیین تعاریف مبتنی بر
نظریه درباره جنبههای تحلیل ،طرح مقولههای اصلی و زیر
مقوالت ،قواعد کدگذاری ،تشکیل کدها ،بررسی اولیه و
تغییر طبقهها ،بررسی نهایی ،تحلیل و تفسیر نتایج است
( .)Mayring, 2005در پژوهش حاضر بعد از طرح سه
سؤال اصلی در طراحی آموزشی با استفاده از اصول مطرح
در آندراگوژی ،به تعیین جنبههای تحلیل ،مقولههای اصلی
و زیر مقولههـا پرداخته شد .سپس بـا انجام کـدگذاری
مقولههای اصلی از مقولههای فرعی تفکیک شده که حاصل
آن ارائـه الگویی برای آموزش بزرگساالن در محیطهای
الکترونیکی بود .قلمرو این پژوهش تمامی اسناد ،مدارک،
مقالهها و کتابهای معتبر در زمینهی آموزش بزرگساالن از

شکل  .2مدل پیشنهادی آموزش بزرگساالن در محیطهای
یادگیری الکترونیکی

سال  1980تا  2017در پایگاههای علمی همچـون

اجزای تشکیل دهنده آموزش کدامند؟ اجزاء

 Eric ،Ebscoو  Science Directبود .از این بین بر

تشکیل دهنده آموزش موضوعات عملی از قبیل مهارت و

اساس نمونهگیری هدفمند محتوای تعداد  33مقاله و کتاب

روش کار هستند .در این مدل یادگیرنده با قرار گرفتن در

معتبر که به نوعی به تشریح مدل آندراگوژی نولز کاربست

یک موقعیت مبتنی بر مسئله و از طریق به اشتراکگذاری

آن به صورت راهنما در تدوین برنامههای آموزشی پرداخته

تجربیات با سایر یادگیرندگان به افزایش مهارت میپردازد.

بودند (متغیر ورود برای تحلیل) ،انتخاب و مورد بررسی قرار

ترتیب و توالی اجزاء آموزش چگونه است؟ ترتیب

گرفت.
یافتهها

و تـوالـی آمـوزش بـر اسـاس مـدل پیشنهـادی بـر پایه به
اشتراکگذاری دانش در پنج سطح صورت میگیرد .این پنج
سطح به ترتیب شامل؛ بیان دانش ضمنی ،اشتراک تجارب،

با توجه به کدگذاری صورت گرفته ،در پاسخ به سه سؤال

بحث و گفتگو پیرامون تجربیات ،تکمیل و تصحیح دانش،

محوری؛  -1اجزاء تشکیل دهنده آموزش کدام است؟ -2

درونی سازی دانش و تجربه جدید (که در حقیقت بازخورد

ترتیب و توالی اجزاء آموزش چگونه است؟  -3روشهای

این چرخه اشتراک است) است (شکل .)3

ارائه و ارزشیابی آموزش کدام است؟ ( Fardanesh,
بیان دانش
ضمنی

 .)2012به منظور طراحی یک مدل آموزشی برای
بزرگساالن ،پژوهش حاضر به چندین مقوله دست یافت که
شرح آن در جدول  2بیان شده است.

درونی سازی

اشتراک

با توجه به مقوالت ارائه شده ،اگر بخواهیم مدلی برای
آموزش بزرگساالن ارائه دهیم ،یافتههای این پژوهش ،مدل
روبرو (شکل  )2را پیشنهاد میکند که در ادامه به توضیح

بحث

پاالیش

موارد آن میپردازیم.
شکل  .3ترتیب و توالی اجزا آموزش در مدل آموزش
بزرگساالن
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جدول  .2مقولههای مربوط به اجزاء تشکیل دهنده ،ترتیب و توالی و روشهای ارزشیابی در مدل آموزش بزرگساالن در محیطهای
الکترونیکی
تعریف

مثال

قوانین کدگذاری

مقوله

مـوضـوعـاتـی کـه یـادگـیرنـده

تعیین پروژههای گروهی برای یادگیرندگان که سبب
درگیر شدن بیشتر آنها با محیط آموزشی میشود.
تکالیف میتواند در قالب وظایف اصیل بهمنظور حمایت
و بهبود یادگیری ارائه شود.
تعامل میان یادگیرندگان در انجام این تکالیف نه تنها در
یادگیری مفاهیم بلکه در چگونگی کاربست این مفاهیم
در محل کار و یا در زندگی فرد به او کمک میکند
(.)Jaworski, 1994

تکالیفی که مستقیماً برخاسته از نیاز،

مـیبـایـست در طـول آمـوزش
تکالیف

فراگیرد و در قالب مسئله ،پروژه،

یادگیری

طرح و یا مورد ارائه میشود.

اشتراک

دانستهها

پشتیبانی

یادگیرنده باشد ،مدنظر است .همچنین
میبایست زمینه تعامل یادگیرندگان را
فراهم آورد.

انتقال تجربیات بین افراد در

تمامی دانش نمیتواند از طریق آموزشیار به یادگیرنده

ارتباطـات رسمـی و غیـررسمـی باید

فرآیند آموزش مدنظر است که

منتقل شود (.)Anderson & Garrison,1998

شرایطی را فراهم سازد که طی آن افراد

سبب ساخت دانش آنها میشود.

یادگیرندگان بهوسیله ایدههای افراد که حول عقاید و

تجربههای زیسته خود را از موضوع

تجربیات آنها شکل میگیرد ،بهطور فعال برای ساخت

یادگیری که برخاسته از نیاز و تخصص

معناهای شخصی و به اشتراکگذاری فهم خود با یکدیگر

حرفهای آنها است ،با یکدیگر در میان

درگیر میشوند (.)Garrison et al., 2002

گذارند.

منظور ایجاد ،بازسازی و تکمیل

تعامل با دیگران منجر به پردازش فعال اطالعات توسط

سازمان دادن به دانستهها شامل ایجاد،

ساخت شناختی افراد در جریان

فرد شده که به نوبه خود ساختارهای شناختی او را تغییر

تصحیح و تکمیل دانستهها است.

تعامالت است.

میدهد (.)Brandon & Hollingshead, 1999

ارائه هر نوع کمک که میتواند

درسهایی را خیلی خوب میفهمیم که بیشتر با آنها

پشتیبانی میتواند اطالعاتی یا فنی

فرآیند یادگیری را برای فرد

درگیر بوده بودهایم .ارائه موارد مربوط بهعنوان پشتیبان،

باشد و شرط اولیه آن به هنگام بودن

تسهیل نماید.

از راه بازنمایی تجاربی که تا کنون فرد نداشته است به

آن است.

تجارب

سازمان

عـالقـه ،تجـربـه و مـرتبط بـا حـرفه

حافظه او کمک کند ()Fardanesh, 2012

تعامل

برقراری رابطه دو جانبه بین

تعامل یادگیرنده با یادگیرنده جزء کلیدی آموزش در

تعامل میتواند شامل موارد زیر باشد:

یادگیرندگان با افراد و منابع که

محیط الکترونیکی برای درگیر شدن او در یادگیری است.

یادگیرنده-

یادگیرنده-

برای ساخت دانش آنها الزم

تعامل معنادار صرفاً به اشتراکگذاری نظرات نیست و

محتوا ،یادگیرنده -آموزشیار ،آموزشیار-

است.

میبایست عالوه بر تحریک کنجکاوی ذهنی

محتوا و محتوا -محتوا.

یادگیرنده،

یادگیرندگان ،آنها را به فعالیتهای مولد آموزشی وا دارد
(.)Vrasidas et al., 1999
منظور ارزشیابی و بازخوردی است
که یادگیرندگان به عنوان فرد
ارزشیابی

همتا از عملکرد یکدیگر دارند.

همتا

خود
ارزشیابی

یادگیرندگانی که به صورت گروهی در دوره آموزش
مبتنی بر اینترنت کار کردند تعامالت بیشتری با
همکالسیهای خود داشتند و عملکرد تحصیلی بهتری
کسب کردند.

تعامالتی که بین یادگیرندگان با هم
انجام میپذیرد و بهبود یا تصحیح
برداشتهای آنها را به همراه دارد ،در
این مقوله جای میگیرد.

منظور نظارت ،ارزشیابی و

خود ارزشیابی سبب درگیر شدن و تعامل بیشتر

هر نوع تالشی که به منظور ارزیابی و

بازخوردی است که یادگیرنده بر

یادگیرنده با محتوا میشود .خود ارزشیابی باعث شده

اصالح عملکرد فرد انجام شود میتواند

اساس تواناییهای فراشناختی از

فراگیران فکر کنند؛ اطالعات جدید کسب کنند و

ذیل این عنوان بیان شود.

عملکرد خود دارد.

دانستههای خود را جمع کرده و بدون ترس از احساس
حقارت در خلوت اشتباه کنند و از اشتباه خود بیاموزند
(.)Thurmond et al., 2002
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ارائه و ارزشیابی آموزش چگونه است؟ آنچه در

یک برنامه قابلانعطاف ،به روز رسانی کنند .بسیاری از

فرآیند آمـوزش و یـادگـیری بـزرگـساالن مهـم اسـت،

بزرگساالن اعتقاد دارند برنامه کاری آنها مانع حضور آنها

تعامل یادگیرندگان برای به اشتراک گذاشتن تجربیات است؛

در کالسهای درس و دورههای یادگیری است .بسیاری از

زیرا همانطور که پیشتر ذکر شد ،بزرگساالن منبع غنی از

آنها اغلب از انواع دورهها یا آموزشهای از راه دور غافل

تجربیات را دارا هستند که از طریق اشتراک آنها به دانش

هستند.

جدید دست مییابند .یادگیری فرآیندی فعال با بیشترین

در ارائه مدلی برای یادگیری بزرگساالن در محیطهای

تالش از سوی یادگیرنده است .در آندراگوژی به دلیل تغییر

آنالین ،هدف ارائه نظریه یادگیری جدیدی نیست ،بلکه

از تأکید بـر محتـوا بـه تأکید بـر تجربه و مشارکت

منظور نشان دادن محلی است که تکنولوژی نقشی را در

( ،)Vrasidas & McIsaac, 1999نقش معلم و

حمایت از یادگیری بازی میکند .همچنان که Biggs

یادگیرنده نیز دستخوش تغییر میشود .نقش معلم در این

( )1999بیان میکند :طراحی آموزشی خوب به عنوان

دیدگاه تسهیلکننده آموزش است ،به همین دلیل از عنوان

تضمینی است که بین برنامه درسی که به کار میگیریم،

تسهیلگر به جای هر عنوان دیگری برای این نقش استفاده

روشی که تدریس میکنیم ،محیط آموزشی که انتخاب و

میشود .مقام تصمیم گیرنده با داشتن اختیار تام در کالس،

روشهای ارزیابی که اتخاذ مینماییم ،ناسازگاری و تناقض

کنار یادگیرنده تبدیل به همراه میشود .یادگیرنده نیز که

وجود نداشته باشد.

در مقامی مساوی با تسهیلگر قرار دارد ،مسئولیت تعیین

در مرکز این مدل ،فعالیتهای یادگیری وجود دارد.

اهداف آموزشی ،طراحی برنامهها ،اجرای نقشهها و ارزشیابی

فعالیتی که برخاسته از چهار مؤلفه نیاز ،عالقه ،تجربه و

از یافتههای یادگیری را بر عهده دارد ( & Hughes

فعالیتهای حرفهای است .همانطور که در توضیح مدل نولز

 .)Berry, 2011براون ( )Brownنیز نکات کلیدی

ذکر شد ،یادگیرندگان بزرگسال نیاز دارند بدانند که چرا یاد

آندراگوژی را در نظر گرفتن تجربههای یادگیرنده ،اهمیت

میگیرند .آنها زمانی وارد موقعیتهای یادگیری میشوند

محیط یادگیری ،آمادگی یادگیرنده برای یادگیری و معلم

که نیازی را حس کنند و یادگیری برای آنها مساوی با

به عنوان یک تسهیلکننده میداند ( & Wilson

کسب دانش برای حل مسائلی است که پیش رو دارند؛

.)Hayes, 2000

بنابراین فعالیتهایی که برای ارائه یک آموزش در نظر گرفته

در مدل ارائه شده یادگیرنده بر فرآیند یادگیری و

میشود باید حول این چهار مؤلفه طراحی شود.

پیشرفت خود نظارت میکند ،بنابراین ارزشیابی توسط

گام بعدی در این مدل ،اتصال به منابع یادگیری

شخص یادگیرنده انجام میشود .عالوه بر خود یادگیرنده،

جمعی است .یادگیرندگان با منبعی غنی از تجارب وارد

تسهیلگر و هم گروهها نیز به اجرای ارزشیابی میپردازند.

دنیای آموزش و یادگیری میشوند .اشتراک این تجارب

هدف از ارزشیابی بررسی ساختهای شناختی ،صحت یافته

بهترین راه یادگیری است .اولین گام در به اشتراکگذاری

ها و تشخیص مجدد نیازها است.

این تجارب برای کسب دانش جدید ،تکمیل یا تصحیح

برای توضیح کاملتر مدل بیان این نکته الزم است که
دلیل تأکید این مدل بر یادگیریهای الکترونیکی بدین
خاطر است که آموزش از راه دور ،به فراگیران بزرگسال اجازه

دانش قبلی ،اتصال به منابع یادگیری جمعی از جمله شبکه
های اجتماعی است.
یادگیری بهعنوان "انتقال تجربیات" جریانی است که

میدهد تا ضمن اشتغال ،قبول مسئولیتهای خانواده و

از ارسطـو آغـاز و بعد از کـانت و دیـویی در روشهـا و مدل

مسئولیتهای دیگر دانش و مهارتهای مربوط به شغل خود

های بعدی یادگیری پی گرفته شد .یادگیری مبتنی بر

را با صرفهجویی در هزینههای سفر و همچنین با داشتن

تجربه یکی از بهترین روشهای آموزش و یادگیری برای
بزرگساالن است .این روش ،دانش و مهارتهای یاد گرفته

محمدحسنی و فردانش ،تحلیل آندارگوژی و طراحی مدلی برای یادگیری بزرگساالن… 40
شده در زمینه را ،در مقابل کسب اطالعات کلی برجسته می

یادگیری مادامالعمر مفهومی نسبتاً جدید است و هنوز هم

کند و همچنین وسیلهای برای ارتباط موضوع یادگیری با

برای بسیاری از بزرگساالن ناآشنا است.

نیازها و خواستههای یادگیرندگان است .این روش شرایطی
را ایجاد میکند که یادگیرندگان در آن پیچیدگی و ابهام
"جهان واقعی" را تجربه کنند .این محیطها برای خلق
دانش یادگیرندگان بزرگسال ،مکان بسیار مناسبی است؛
زیرا زیربنای نظری این نوع محیط یادگیری بر این ایده
مبتنی است که؛ الف) یادگیری ،در زمانی که فعالیتها با
موقعیتهای زندگی روزمره اتصال یابد ،رخ میدهد .ب)
دانش در زمینه (مبتنی بر موقعیت) به دست آمده و تنها به
موقعیتهای مشابه انتقال مییابد .ج) عالوه بر دانش بیانی
و روش کاری ،یادگیری نتیجه فرآیندهای اجتماعی شامل:
شیوههای تفکر ،درک ،حل مسئله و تعامل نیز هست.
به این ترتیب در توضیح مراحل این مدل ،سه گام به
جلو رفتهایم .تنها ذکر این نکته الزم است که در اتصال به
منابع یادگیری جمعی ،ارائه پشتیبانیهای فنی و اطالعاتی
برای حمایت از فرآیند یادگیری الزامی است .از طرفی در
مرحله اشتراک تجارب ،فرآیند و انواع تعامل یادگیرنده با
سایر یادگیرندگان ،تسهیلگر ،محتوا و منابع یادگیری از
اهمیت زیادی برخوردار است .در گام بعدی آنچه فرآیند
کسب ،تکمیل و تصحیح دانستهها را حمایت میکند،
بازخوردی است که افراد از یکدیگر دریافت میکنند.

بحث و نتیجهگیری
همچنان که در پژوهش حاضر بحث شد ،نظریه
آموزش بزرگساالن با نام "آندراگوژی" اولین بار توسط نولز
مطرح شد .طبق اصول آندراگوژی به طرقی متفاوت از
پداگوژی ،یادگیرندگان بزرگسال با انگیزه پاسخ به نیازهای
آموزشی خویش وارد فضاهای یاددهی -یادگیری میشوند.
آنها تجربیاتی دارند که مایل به اشتراک آن بوده و ترجیح
آنها ،کار در فضاهایی است که از یادگیری خود راهبر
حمایت میکند .هرچند مدلها و چهارچوبهایی برای
طراحی محیطهای یادگیری بر اساس نظریه نولز تدوین
شده است ( Taylor & Hamdy, 2013; Lepine
 ،)& Hall, 2017; Blondy, 2007اما این تحقیقات
بیشتـر بـر اسـاس ویـژگـیهـای مـحیطهـای حـضوری
هستند.کاربست مؤثر اصول آندارگوژی در محیطهای برخط
( )Cochran & Brown, 2016و قابلیتهای محیط
الکترونیکی برای عملی کردن خواستههای آموزشی
بزرگساالن ،ما را بر آن داشت تا به طرح مدلی طبق
مفروضات نولز در محیطهای مبتنی بر یادگیری الکترونیکی
بپردازیم.
یـادگیری در فـضای الکـترونیکـی بـرای یادگیرندگان

آخرین گام ،ارزشیابی است که توسط خود یادگیرنده

بـزرگـسال ،امکـانی را فـراهم مـیآورد تـا ضمن قـبول

و سایر یادگیرندگان با دو عنوان ،خود ارزشیابی و ارزشیابی

مسئولیتهای خانواده و مسئولیتهای شغلی ،دانش و

همتا صورت میگیرد.

مهارتهای مورد نیاز خود را با صرفهجویی در وقت و هزینه

تمامی این فرآیند ،در جهت یادگیری مادامالعمر است.

بدست آورند .این امکان در نتیجه انعطافپذیری بیشتر دوره

چون این نگاه به یادگیری ،پایانی را برای آن متصور

های مبتنی بر شبکه است ( .)Korr et al., 2012ارائه

نمیشود .هر زمان که در موقعیتهای زندگی واقعی ،فرد

مدل پیشنهادی طبق مفروضههای نولز که در شماری از

احساس کند که برای افزایش توانایی خود در تصمیمگیری

تحقیقات به عنوان یک استراتژی موفق در آموزش

و حل مسائل نیاز دارد دانش جدیدی را کسب کند ،خود را

بزرگساالن نامبرده شده ( ;Taylor & Kroth, 2009

در جریان یادگیری مییابد .نگاه قدیمی ما از جهان ،نتیجه

 )Taylor, 2010; Chan, 2010بر بستر شبکه ،ضمن

"تفکر نقطه پایان" است؛ مانند "من تاریخی داشتهام"،
"زمان آموزش و یادگیری من پایان یافته است" .در حقیقت

ایجاد یک محیط سرشار از اعتماد برای یادگیرنده بزرگسال،
برای تقسیم مسئولیتهای مختلف او بستر مناسبی است.
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انعطافپذیری در زمان و مکان ،طرح مشترک اهداف

محیط شبکه را نیز داراست که این امکان را برای یادگیرنده

و فعالیتها توسط وی و آموزشیار و امکان اشتراک آرا ،از

فراهم میسازد که بتواند با سهولت و سرعت بیشتری به

جمله مواردی است که این زمینه را فراهم میآورد .این در

منابع یادگیری دسترسی داشته و تجربیات خود را با سایر

حقیقت رسیدن به همافزایی حاصل ترکیب اصول بنیادی

یادگیرندگان به اشتراک گذارد .همچنین در فضای شبکه

سایبرگوژی که ونگ ( )Wangمطرح کرده با اصول

این امکان برای یادگیرنده وجود دارد که با به اشتراک

آندراگوژی نولز است (.)Mureson, 2014

گذاشتن تجارب خود به تکمیل و تصحیح دانش قبلی

مدل پیشنهادی با محوریت تکالیف یادگیری ،برخاسته

خـویـش نیـز بـپردازد .همـچنیـن در مـحیـط شبکـه

از چهار مؤلفه نیاز ،عالقه ،تجربه و فعالیتهای حرفهای آغاز

امکانهـایی بـرای پشتیبانی شناختی (از راه ابـزارهـای

میشود .گام بعدی در این مدل ،اتصال به منابع یادگیری

شناختی) و پشتیبانی اجتماعی وجود دارد که فرد را قادر

جمعی برای به اشتراکگذاری تجارب است .از راه اشتراک

میسازد با طی کردن محدودیتهای زمانی و مکانی به

تجارب ،فرد یادگیرنده میتوانند به کسب دانش جدید،

سمت برآوردن نیاز و رسیدن به عالیق خویش پیش رود.

تکمیل یا تصحیـح دانـش قبلـی خـود بـپردازد .ارائـه

در پایان ،هم چنان که در منابع بسیاری ،از تفاوت

پشتیبانیهای فنی و اطالعاتی ،فراهمسازی امکان انواع

مفروضههای پداگوژی و آندراگوژی سخن به میان آمده

تعامل یادگیرنده با سایر یادگیرندگان ،تسهیلگر ،محتوا و

است دقت در این نکته الزم است که برای داشتن یک نگاه

منابع یادگیری و ارائه بازخورد ،برای حمایت از فرآیند

جـامع در طـراحی دورههـای آمـوزشی بـرای بـزرگساالن،

یادگیری الزامی است .آخرین گام در مدل پیشنهادی،

جهتگیری افراد به دو رویکرد نامبرده از اهمیت بسیاری

ارزشیابی بوده که توسط خود یادگیرنده و سایر یادگیرندگان

برخوردار است ()Rismiyanto et al., 2017؛ باید در

با دو عنوان ،خود ارزشیابی و ارزشیابی همتا صورت

نظر داشت که همیشه در بین افراد حاضر در دورههای

میپذیرد.

آموزشی افرادی هستند که ترجیح میدهند ،دوره با نیازهای

به سبب آنکه مدل پیشنهادی بر مفروضههای

آنها سامانیافته باشد در حالیکه افرادی ترتیب موضوع

آندراگوژی نولز استوار است ،بهترین منبع برای مقایسه آن

محور مبتنی بر اصول پداگوژیک را ارجح میدانند؛ بنابراین،

نیز به شمار میرود .تفاوتی که مدل پیشنهادی با مدل نولز

انعطاف در ارائه از ملزومات طراحی دورهها برای بزرگساالن

دارد در این است که مدل نولز برای آموزشهای رو در رو

است.

طراحی شده است؛ اما مدل پیشنهادی قابلیت استفاده در
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Abstract
Introduction: Instruction in different context in accordance with the purpose, content and method; requires a
special instructional design that ensures coordination of these elements in order to achieve the purpose of learning.
The purpose of this study is to describe the theory of andragogy and provide a model based on it for adult education
in e-learning environments.
Method: The methodology of this study is deductive type of qualitative content analysis and. In order to answer
the three main questions raised in the instructional design process components of instruction, order and sequence
of teaching components and evaluation method, the assumptions of Knowles’s model in andragogy were analyzed
and its components have been extracted. Then, based on the results of the analysis and the theoretical basis of elearning, a model for adult learning was presented in electronic environments. The statistical population is the
authoritative documents in the field of adult education from 1980 to 2017, 33 articles and books selected and
studied on the basis of a targeted sampling.
Results: according to document analysis and anagogical assumptions that adult learners can learn better when they
share their experience with other learners and when these experiences are connected to learning process, a model
was advised for adult education in eLearning environments. The model consisted of five components with the
learning task in the center. Although designed model includes adult education component, it also includes
components that can be used in networked learning.
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