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العمر در بررسي جايگاه آموزش رسمي، غير رسمي و يادگيري مادام

  عصر ناپايداري اطالعات

 

 

 2حسين اشكوه، 1محمدرضا افضل نيا
   3آيالر كلوي و 

  

  

يات  ح در ابعاد مختلف زندگي، انسان امروزي با حجم انبوهي از اطالعات مورد نياز براي ادامهبا توجه به تغيير سريع فناوري چكيده

. ده استشافزايش اطالعات و همراستايي آن با تغييرات گسترده و سريع، موجب ناپايدار شدن اطالعات . و تنازع بقا مواجه شده است

 آموزش رسمي براي گذران مابقي با عنوان دوره مشخصي از زندگي هاي دانش و اطالعات دورهدر اين شرايط ديگر اتكا به انباشته

 موجب غير روزآمد شدن سريع ،ها با شرايط پوياي زندگي يادگيري پيوسته و تطبيق فعال آموختهنبودر صورت  و ديستعمر كافي ن

عنوان  با  رسمي آموزش با چرخه حيات محدود به انواع ديگر يادگيرينظامكيد از أدر چنين محيطي ت. هاي موجود خواهد شدداده

در راستاي ضرورت شناخت ويژگيها و .  فرد از گهواره تا گور، تغيير يافته استزندگي العمر، در كل چرخهيادگيري شخصي و مادام

   در اين تحقيق با استفاده از ابزار پرسشنامه، بر اساس مقياس پنج، آموزشي و يادگيرينظامهايجايگاه هر يك از 

به ويژه در بين ،  دانشگاه تربيت مدرس آماري دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتريآوري اطالعات در جامعهو جمع ،اي ليكرتسنجه

 با همديگر مقايسه و العمر  آموزشي رسمي، غير رسمي و يادگيري شخصي و مادامنظامهايهاي فني مهندسي، دانشجويان رشته

  دگيري نشان داد كه در اين يا، همچنين ودكرهاي تحقيق ضرورت توجه بر يادگيري مادام العمر را مشخص يافته. اندشدهارزيابي 

   .استها كمتر العمر، يادگيري افراد باالتر و لذت بخش تر و احتمال فراموشي آموختهمادام

  
  

  .العمرآموزش رسمي، آموزش غير رسمي، يادگيري شخصي، يادگيري مادام :هاي كليدي واژه
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 مقدمه  .1

 و براي ستي رسمي آموزش جوابگوي نيازهاي آموزشي افراد ننظام در جوامع پيشرفته ديگر ،امروزه

و  غير رسمي نظام.  بهره جسته شده است2 و شخصي1اي غير رسمينظامهپوشش اين نيازها ناگزير از 

 افراد د كه آن را براي استفادهنآي به حساب مي3العمردر يادگيري مادامناپذير م اجتناب يهامفشخصي 

اي كه عقايد گستردهاني زمدر  ]2[1968 آموزش غير رسمي در سال واژه. ]1[دكنقابل دسترس مي
تنها در كشورهاي  نه شكل گرفت و ]4و 3[ رسمي آموزش وجود داشتنظامانحالل در خصوص 

به آن  مريض آموزشي جوامع نظامپيشرفته، بلكه در كشورهاي در حال توسعه نيز به عنوان نوشداروي 
در سبد فعاليتهاي آموزشي هاي آموزشي آموزش غير رسمي را سسهؤسياري از مب. ]4[شدنگريسته 

ها و گزارشهاي علمي استفاده كز تحقيقاتي، مشاورها و از آن در دانشگاهها، مرندخود گنجاند
  .]5[كردند

العمر شكل گرفته است عنوان يادگيري مادامبا در كنار مفاهيم آموزش غير رسمي، مفهوم ديگري 
مفهوم و . شخصي دارديادگيري  رسمي و اي با دو مفهوم آموزش غيركه ارتباط تنگاتنگ و همبسته

بسيار طوالني اي ، بلكه سابقهنيستالعمر يك مفهوم جديد و تازه شكل گرفته ايده يادگيري مادام
 رسمي آموزش، در جريان نظامالعمر همواره از شكلي به شكل ديگر، جداي از يادگيري مادام ؛]6[دارد

 به ،ر هر مرحله از زندگي تا زماني كه زنده و فعال استاست كه انسان دآن  دليل اين امر .بوده است
يرات يا ورود به قرن بيست و يكم ضرورت تطبيق فعال با تغ ب.]6[آموختن موضوعات جديد نياز دارد

  .شده است آشكارتر فناوريسريع 

با  اطالعاتي فرد در دوران تحصيل جوابگوي نيازهاي آتي وي نبوده و ديگر در اين شرايط انباشته
العمر تغيير جهت يافته كيد از آموزش رسمي بر يادگيري شخصي و مادامأناپايدار شدن اطالعات، ت

اساس  و يادگيران براست  فراگير گذاشته شده  بر عهدهيادگيري نوين مسئوليت نظامهايدر . است
  معلم محوري بهدر اين شرايط محور يادگيري از . كنندنياز يا عالقه موضوعات يادگيري را انتخاب مي

 دانش به نقش هدايت كننده و راهنما آموز محوري تغيير يافته و نقش و جايگاه معلم از آموزندهدانش
 غير رسمي و نگرشهاي نظامهايشناسايي جايگاه بيان شده،  طالببا توجه به م. تبديل شده است
ناپذير به منظور ناب كارگيري آن در جامعه، امري اجتهضرورت و لزوم بدر خصوص مختلف افراد 

  .استهماهنگي با محيطهاي پوياي جهاني 

____________________________________________________________________ 
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اي مراكز امه بر مبناي چارچوب مقايسهنبا تدوين پرسشحاضر تحقيق در  اين موضوع، ر بكيدأتبا 
آوري  و جمع]7[مواد و منابع آموزشي با مراكز فراگيري در ارتباط با مفهوم آموزش و يادگيري

 ويژگيهاي ، دانشگاه تربيت مدرسمهندسيارشناسي ارشد و دكتري اطالعات از بين دانشجويان ك
يك از اين   و ضرورت هربررسيالعمر  مادام يادگيريغير رسمي، شخصي وآموزش رسمي، اصلي 
  در ادامه ويژگي .ه استدشيابي شآوري شده ارزهاي جمع دادهازا نسبت به هم با استفاده نظامه
 نظامهايلزوم در خصوص  نگرشها ، سپسوها ارائه س تحليل داده آموزشي بر اسانظامهاييك از  هر

  .ه استشدها و ميزان توافق بر آنها بررسي العمر بر اساس ميزان فراواني دادهغير رسمي و مادام

  ادبيات موضوع .2

  شده اجتماعي ساختارهاي مجدد گيريلكش و تغيير موجب اطالعات فناوري در سريع تغييرات

  كهگيردباصطالحات و واقعيتهاي جديدي شكل است تا ه شدتغييرات سريع موجب  روند .]8[است

اي است كه در آن جامعه اطالعاتي جامعه. است 1 اطالعاتيعصر اطالعات و جامعهآنها يكي از 

  .]9[اطالعات به عنوان قدرت و توانايي پايه و منبع اصلي سرمايه شمرده مي شود 

در  است وه شد موجب رشد و افزايش بيش از حد اطالعات فناوريتغييرات بسيار سريع در علم و 
از را  برخي از پايگاههاي اطالعاتي معتبر در مدت زمان بسيار كوتاهي روزآمدي اطالعات خود نتيجه،
 . است و مرزهاي سياسي كمرنگ شدهاندمرتبط شدههم   مردم سراسر دنيا با،مروزها .]9[انددادهدست 

در هر سن و سال، مكان جغرافيايي، موقعيت و وضعيت اجتماعي و سياسي و با همه مردم  ،همچنين
  اطالعات. مند شوندهرگونه نياز دانشي قادرند از نظامهاي يادگيري در دورترين نقاط عالم بهره

  نوردد ومان، مرزها و ارزشها را در يك روند جهاني در همه جاي دنيا در هم ميزهمسطح و هم
خورد و در رهگذر جاري صر فرهنگي جهان در همه جاي دنيا بيشتر به چشم ميروز عنا به روز

  .]10[انجامدفناوري به جدايي بيشتر آموزش از يادگيري مي

 استفاده از منابع محدود اطالعات انباشته شده ،ديگر در جهاني كه با تغييرات گسترده همراه است
تمام اين عوامل . يستقع لزوم در آينده قابل اتكا نكارگيري آنها در مواهدر دوران آموزش رسمي و ب

ثيرات اين أ ت.]11[شود مشخص از زندگي افراد محدود نيادگيري به يك دوره كه كندايجاب مي
پارادايم جديدي مبتني بر يادگيري پيوسته در تمام طول عمر فرد، با است تا رويكرد موجب شده 

" گهواره تا گور دانش بجويز"العمر و با شعار عنوان يادگيري مادام
 بر اساس نظر. گيردبشكل ، 2

____________________________________________________________________ 
 

1. Information Society  
2. Education from Cradle to Grave 
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 و مسئوليت مديريت استدر يادگيري مادام العمر شخص پيوسته در حال يادگيري  ]12[ 1كروثر

العمر كند كه در يادگيري مادام كروثر بيان مي،همچنين.  وي محول شده استيادگيري بر عهده
در توسعه فناوريهاي آموزش به فناوري يادگيري،  .]12[گيردشخص چگونگي يادگيري را ياد مي

بخش نخواهد بود، بلكه با بيراهه رفتن از انتقال صرف معلومات به همت معلم نه تنها مالك و نتيجه
مسيري كه فناوري اطالعات و ارتباطات در پيش گرفته است، آثار مخربي را نيز در تعارض با نيازهاي 

شود، در آموزش زيرا اگر يادگيري خالق و خودانگيزش مولد علم مي ؛جامعه به وجود خواهد آورد
از طرف . ]7[انجامد سويه و منفعل شاگرد در برابر معلم به مصرف كامل دانش ميرسمي ارتباط يك

به ) گويم، تو يادبگيرمن مي( شاگردي  ـالعمر ارتباطهاي عمودي معلم در روند يادگيري مادام،ديگر
 كه به افزايش تعامالت بين فردي در ]7[يابد همسطح بين فراگيران تغيير ميارتباطهاي افقي و

  .شودميمنجر انگيزشي يادگيري مبتني بر همكاري و هم

 تعريف براي ارزيابي بهتر مفاهيم آموزش رسمي، غير رسمي و يادگيري شخصي نيازمند ارائه
با . دشوميمنجر ز آنها در سراسر تحقيق  كه به برداشت واحد اهستيمجامع و مانع از اين سه مفهوم 

 آموزشي مدون نظاميك ... " : آموزش رسمي در اين تحقيق عبارت است از،توجه به اين موضوع
 بين آموزش ابتدايي در سطح پايين در بازه كه سلسله مراتبي و رتبه بندي شده به ترتيب توالي زماني

در سمت ديگر از آموزش غير رسمي به عنوان هر  .]8[ "و دانشگاه در سطح باال ساختار يافته است
 غير نظام":  عبارت است از، تعريفر رسمي آموزش ياد شده است و بنا بنظامفعاليت آموزشي خارج از 

 رسمي، نظامهر فعاليت آموزشي سيستماتيك و سازمان يافته كه در خارج از چارچوب ... رسمي 
  .]13["استي گوناگون از كودكان تا بزرگساالن هاي سنجهت يادگيري موضوعات مختلف در رده

براي نمونه، . استاي مختلف متفاوت هن افراد و دولتايم برداشتها از اين مفهوم در ،با اين تعريف
 مدارس و كه توسط وزارت آموزش خارج از برنامهاي  آموزشي غير رسمي را هرگونه برنامهنظامبرخي 

است هاي آموزشي  عبارت از برنامهنظامبراي برخي ديگر اين . ننددا مي،دانشگاهها تدوين شده باشد

 عنوان بايك مفهوم سومي نيز در آموزش  .]5[ تدوين شده است 2كه از طرف سازمانهاي غيردولتي

بين انديشمندان وجود دارد اين است كه اغلب زمينه مشكلي كه در اين .  شخصي وجود دارديادگيري
 آموختنِآموزش را واژه آنها . كنندصي در مقابل آموزش شخصي استفاده مي يادگيري شخآنها از واژه

تعريف، آموزش شخصي شامل تمام يادگيريها جداي از اين اساس  بر. كنندبا قصد و برنامه تعريف مي

____________________________________________________________________ 
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ي يادگيري شخصي در اين تحقيق از واژه .]5[شودشده مانند وقايع فرهنگي مينريزي يادگيري برنامه
  .ه استدش آموزش شخصي استفاده در مقابل

العمر كه هر فرايندي مادام:  شخصي مورد استفاده در اين تحقيق عبارت است ازيادگيريمفهوم 
ايي را از تجارب روزمره و كشف و درك محيط، در خانه، در هها، نگرشها و بينشفرد دانش، تجربه

مسافرت، خواندن كتاب و روزنامه يا با  هنگام ، از رفتارهاي خانواده و دوستان ومحيط كار، در بازي
يادگيري در حالت عمومي . آموزد و ميدريگ ميگوش دادن به راديو و تماشاي فيلم و تلويزيون فرا

ادگيري شخصي نبايد به عنوان يك مفهوم ي. ]13[استشخصي غير سازمان يافته و غير سيستماتيك 
 ،كندن يك چاشني براي يادگيري رسمي عمل ميثانوي براي يادگيري در نظرگرفته شود كه به عنوا

   آموزش رسمي، رابطه1در شكل .]14[بلكه بايد به صورت يك اصل ضروري و ارزشمند نگريسته شود
  گونه كه از شكل مشخص همان. ده استشغير رسمي و يادگيري مادام العمر در يك طيف بررسي 

العمر  در دو انتهاي سمي و يادگيري مادامد، آموزش غير رسمي در ميانه طيف و آموزشهاي رشومي 
  .طيف قرار دارد

 

  آموزش رسمي  آموزش غير رسمي  يادگيري شخصي

  

  .]5[ رابطه آموزش رسمي، غير رسمي و يادگيري شخصي مقايسه:1شكل 

؛ در اين يادگيري ]15[به آموختن مشغول استيادگيري مادام العمر فرد در تمام طول عمر در 
  يادگيري .]16[دهندميافزايش پيوسته دانش، مهارتها و عاليقشان را در زندگي اشخاص به طور 

مشخص يا به  زماني دوره به آن كردن محدود بدون گور تا گهواره  دانش ازكسبمادام العمر فرايندي از 

  1العمر را به عنوان يك مفهوم اساسييونسكو يادگيري مادام .]17[استمدرسه يا سازمان معيني 

 .]6[دانداعمال در سياستهاي آموزشي آنها ميبراي توسعه يافته و در حال توسعه   كشورهايكليه رايب
 كيفيت و يزا و تطابق خود با محيط و ارتقاالعمر بقا در دنياي پرتالطمِ تنشهدف از يادگيري مادام

داند كه ور عمده مي يادگيري مادام العمر را داراي سه مح]18[ 2 ريانش.]7[كميت زندگي فرد است

  : موارد زير استشامل

  آموزش بايد در پذيرش فراگير مادام العمر تمركز كنند؛نظامكل  -

____________________________________________________________________ 
 

1. Master Concept 
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  سسات و كسب و كارها نيز بر فرايندهاي يادگيريؤ آموزشي، سازمانها، منظامعالوه بر  -
 مادام العمر نياز دارند؛

 .اشخاص در اين شرايط مديريت يادگيري را برعهده دارند -

، استمختلفي قابل بررسي هاي جنبهبه يادگيري مستمر و پيوسته در سراسر طول عمر از نياز 
ير در قوانين اجتماعي است كه هر شخص از يالعمر تغ يكي از داليل اساسي يادگيري مادام،براي مثال

وژيكي  رشد فيزيولالعمرماداماز ديگر داليل اصلي يادگيري . استدوران طفوليت تا پيري با آن مواجه 
تواند  ميالعمرمادامداليل ديگر يادگيري  .دهدراتي است كه در مراحل مختلف زندگي روي مييو تغي

 ،شودميمربوط  و شخص انسان جامعهكه به باشد عوامل اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ساير عواملي 
از . است  مرتبطناا مرتبط يهاي قبلي از جمله ضرورت كسب مهارت، دانش و ويژگيهايي كه با آموخته

 بد، يادگيري مادام العمر در چند سال اخير بسيار رواج ياپديدهموجب شده است تا داليل مهمي كه 
بدون  ،در اين خصوص و نگرانيهاي جهاني افزايش كيفيت زندگي افرادبه توان به گسترش تمايل مي

از داليل ديگر رواج مفهوم  .كرد اشاره ،هستندتوجه به اينكه در كدام محدوده از جهان ساكن 
 طول عمر افراد كنوني جوامع راتي است كه در دامنهيالعمر افزايش بسيار سريع تغييادگيري مادام

 .]18[استيرات يشدن اطالعات از نتايج اين تغ انفجار دانش و ناپايدار. دهدنسبت به گذشته روي مي

د، بعد از اين راهبرد بهتر شاشاره بدان  با توجه به داليل و ضرورت يادگيري مستمر و پيوسته كه
 اموراتي است كه براي بقا و پيشرفت، زيستن بر مبناي بيشتر و بهتر دانستن و فراگيري فعال و روزمره

در اين غوغاي تغييرات، ضروري است، نه آموزش ديدن تنها و انبار كردن محفوظاتي كه در روز مبادا 
  .]16[فرد را ياري رساند 

  روش تحقيق .3

كه هدف آن بررسي است بندي بر مبناي هدف، تحقيقي كاربردي  دستهاز نظرتحقيق حاضر 
 آموزشي و شناسايي نگرشها نسبت به نظامهايالعمر در مقايسه با ساير ويژگيهاي يادگيري مادام

  ابزار. بر اين مبنا، روش تحقيق حاضر روش تركيبي است. استاهميت و ضرورت آن در جامعه 
اي مراكز مواد و منابع آموزشي بر مبناي چارچوب مقايسهپرسشنامه بوده است كه طالعات آوري اجمع

بر اساس آن بخش اول [ در دو بخش ]7[با مراكز فراگيري در ارتباط با مفهوم آموزش و يادگيري

   مختلف آموزش و يادگيري و بخش دومنظامهاي براي تعيين جايگاه 1اي ليكرتمقياس پنج سنجه

العمر و  غير رسمي و يادگيري مادامنظام رسمي آموزش، نظاماي از بين سه به صورت مقايسه

____________________________________________________________________ 
 

1. Likert 
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ها به صورت ناپارامتريك و بر اساس تكنيكهاي تحليل آماري تحليل داده. يافته استتدوين  ]شخصي

  :االت تحقيق عبارت است ازؤس.  صورت گرفته است1توصيفي

غير رسمي و شخصي در عصر ناپايداري اطالعات   رسمي، نظامهايجايگاه و ضرورت وجود  •
 است؟چگونه 

 اساس شاخصهاي يادگيري نسبت به هم چگونه است؟  آموزش برنظامهايويژگي  •

جامعه آماري تحقيق دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري مهندسي دانشگاه تربيت مدرس و 
گيري احتمالي ساده صورت نمونهاساس  انتخاب نمونه بر. است نفر 56 داوطلب آماري تعداد نمونه
  سال و29 و 24 دانشجوي پسر با ميانگين سني 33 آماري به تفكيك جنسيت از نمونه. گرفته است

 ميانگين سني كل نمونه.  سال تشكيل شده است43 و 26دانشجوي دختر با ميانگين سني  23تعداد 
  .است سال 47 تا 23 سال در محدوده سني بين 28 و 15آماري 

   آموزشي و يادگيرينظامهايايگاه و ويژگي ج .4

 آن به اگر زماني نظام آموزش و پرورش به صورت يك نهاد اجتماعي پاسدار فرهنگ و انتقال دهنده
وليتهاي اجتماعي در هر زمان ئ نسلي را براي قبول تعهدات و مس وشدنظر گرفته مي تر درنسل جوان
ساز ترين عامل تعيين كننده و متعادلا به عنوان مهمتوان آن رساخت، اكنون ديگر نميآماده مي

 خصوصدر ]. 10[هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، هنري و غيره قلمداد كرد جنبهتغييرها در همه
 آمده جاري در سطح جهان و تغييرهاي روزمره، در همههاي پيشگذاري جديد، نيازاين نوع ارزش
مروز، در ارتباط با جامعه و ابعاد مختلف زندگي، موضوعات اندازهاي اطالعاتي بشر اسطوح چشم

اكنون اي است كه همبه جاي آموزش تحول انقالب گونه» يادگيري«استفاده از  .كندمي مطرح جديدي

اساس   را، بر2 بروز خالقيتها و تعميم خودگستريآمادگيها زمينه اين .بينيممي ترفراهم را آن هايزمينه

ي كالن ا در جهت نيل به اهداف ارتقاي سواد به معن وانشي، در يك فضاي دموكراتيكلذت رفع نياز د
  .]7[آن آغاز كرده است

يك و  اساس ضرورت وجود هر  مختلف آموزشي و يادگيري برنظامهايبراي ارزشيابي جايگاه 
ها به صورت  مختلف، در تحليل نتايج پرسشنامهنظامهايخود به  تعالي و رشد در جامعه وابستگي ميزان

 از دو معيار سنجش ميانه و نسبت ميانه به انحراف معيار به عنوان شاخص 3تحليل ناپارامتريك

الهاي پرسشنامه در اين قسمت بر مبناي مقياس پنج ؤهر يك از س. ه استپيشنهادي استفاده شد
____________________________________________________________________ 

 

1. Descriptive Statistical Analysis Techniques  
2. Self-development 

3. Non Parametric 
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، زياد و توسطشناختي بسيار كم، كم، ماي ليكرت از اهميت يك تا پنج، مطابق با مقياس زبانسنجه
  .خيلي زياد تدوين شد

نتايج نشان داد كه . هاي پرسشنامه صورت گرفت دادهتحليل آماري نتايج ابتدا بر اساس ميانه
هاي ديگر آموزش بيشتر و وابستگي رشد جامعه نظام آموزش مادام العمر نسبت به نظامضرورت وجود 

 آموزشي رسمي در جامعه پايين نظامان حذف  امك،همچنين. به يادگيري مادام العمر نيز بيشتر است
در اين شاخص پيشنهادي از نسبت . دش نتايج بر اساس شاخص پيشنهادي ارزيابي ،سپس. دشارزيابي 

كه به صورت اجمالي معرف ميزان توافق جمعي ) 1رابطه (ميانه به انحراف معيار استفاده شده است 
 و 1بر اساس هر دو معيار سنجش در جدول  آمده دسته بنتايج . استالهاي پرسشنامه ؤبر اهميت س

  . ارائه شده است1نمودار 

  

  

  .موزش و وابستگي رشد جامعه به هر يك از آنهاآنظامهاي  ارزيابي جايگاه :1جدول

  نويسندگان:  مĤخذ

انحراف   ميانه  
  معيار

انحراف 
 ميانه/ معيار

 2  1،24  2،5  رسمي آموزش در جامعهنظام ضرورت وجود 

 3،16  0،94  3   رسمي آموزشنظامابستگي پيشرفت جامعه به ميزان و

 4،43 0،90  4  در جامعه) العمرمادام( يادگيري شخصي نظامضرورت وجود 

   يادگيري شخصينظامميزان وابستگي پيشرفت جامعه به 
  )العمرمادام(

4  0،73 5،45 

 4،46 0،89 4   غير رسمي در جامعه نظامضرورت وجود 

 4،21 0،84 3،5  غير رسمينظام شرفت جامعه به ميزان وابستگي پي

 1،68 1،18 2   رسمي آموزش در چند سال آيندهنظامامكان حذف 

  2،16 0،92  2  يادگيري غير رسمينظام جايگاه و ارزش مدرك تحصيلي در 

    ميانه                  
شاخص =   

 

)1(     رابطه        
   انحراف معيار                
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. ارزيابي جايگاه نظامهاي مختلف آموزش و وابستگي رشد جامعه به هر يك از آنها: 1نمودار 

  سندگاننوي: مأخذ

 اصلي، شاخص آموزشي و يادگيري نسبت به هم از هفت نظامهايدر ارزيابي ويژگيهاي هر يك از 
اي مراكز مواد و منابع آموزشي با مراكز فراگيري در ارتباط با مفهوم  چارچوب مقايسهبرگرفته شده از

  :اند از عبارتشاخصهااين .  استفاده شده است،]7[آموزش و يادگيري 

  ميزان يادگيري افراد از موضوعهاي مطرح شده؛باال بودن -

 ها و متناسب بودن آنها با نياز واقعي زندگي؛كاربردي بودن آموخته -

 ها؛ آموخته شدناحتمال فراموش -

 لذت بخش بودن آموزش يا ايجاد انگيزه براي آموختن مطالب جديد؛ -

 ميزان اختيار و كنترل افراد در انتخاب موضوعات يادگيري؛ -

  تحصيلي و كاهش انگيزه در يادگيري؛نسبت افت -

 . ميزان فراواني و سهولت دسترسي به مواد و منابع يادگيري -

  . ارائه شده است  2 و نمودار 2نتايج اين تحليل در جدول 
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  نويسندگان: خذأم). برحسب درصد( يادگيري نظامهاي  ارزيابي ويژگي هر يك از :2جدول

 آموزش رسمي  يآموزش غير رسم  العمريادگيري مادام  

  27،78  24،07  48،15  باالبودن نسبت يادگيري افراد

 7،41 25،93  66،67  كاربردي بودن آموخته ها

 79،63 20،73 1،85   آموخته ها شدناحتمال فراموش

 7،41 29،63 62،92  لذت بخش بودن آموزش

 43،30 77،78 75،93  ميزان كنترل بر يادگيري

 79،63 16،67 3،70  نسبت افت تحصيلي

  16،67 37،04  46،30  ميزان مواد و منابع يادگيري

  

  

  

  نويسندگان: مأخذ. ارزيابي ويژگي هر يك از نظامهاي آموزشي و يادگيري: 2نمودار

  گيرينتيجه .5

العمر نسبت نتايج تحقيق نشان داد كه بر اساس دو معيار ميانه و شاخص پيشنهادي، يادگيري مادام
نظامهاي ثير بيشتري نسبت به أ است و در رشد و پيشرفت جامعه تترديگر با اهميتنظام به دو 
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آموزشي و يادگيري بر نظامهاي  در بررسي ويژگيهاي ،همچنين. آموزش رسمي و غير رسمي دارد
بخشي ها، لذت آموخته شدناساس هفت شاخص باال بودن يادگيري، كاربردي بودن آموزش، فراموش

يلي و ميزان فراواني و سهولت دسترسي به مواد و منابع آموزش، كنترل بر يادگيري، افت تحص
. تر استها كاربرديالعمر يادگيري افراد بيشتر و آموخته در يادگيري مادام كهدشيادگيري، مشخص 

تر و تعداد مواد و منابع يادگيري و سهولت دسترسي به آنها بخش اين نوع آموزش لذت،همچنين
رسمي كنترل بر يادگيري بيشتر است و در يادگيري رسمي احتمال  آموزش غير نظامدر . بيشتر است
  .استالعمر و غير رسمي بيشتر  يادگيري مادامنظامها و افت تحصيلي نسبت به  داده شدنفراموش

هاي جديد آموزشي و يادگيري گفته شد كه نگرشهاي نو نسبت به نظام در تشريح اهداف و تجربه
ر روش مبتني بر آموزش رسمي را به عنوان تنها عامل انتقال و پرورش رساني و فراشناختي، ديگاطالع

آموزش رسمي و نظام اين امر به دليل نداشتن شور و شوق الزم براي فراگيري در . پذيرددانش نمي
درحالي . استكوتاه بودن عمر مفيد اطالعات دانش فراگرفته شده در عصر تغييرات سريع و شگرف 

كيد شده أو نظام رسمي آموزشي بر وجود تشابه و تعميم آن به يك جمعيت تكه در آموزش و پرورش 
 كه ه استشدنظر گرفته  هايي در اختالفات فردي به عنوان انحراف از هنجار تبصرهباره  در،و سپس

  .عملي سازدو ثرتر ؤتواند آموزش را متوجه به آنها مي

ها و شرايط پيش آمده  انتظارات، خواستهيادگيري از نوع شخصي و خودجوش كه مبتني بر نيازها،
شود كه بر محوريت فرد در زندگي فردي است، واكنشي در مقابل نظام رسمي آموزش تلقي مي

داشتن حق انتخاب جزء .  استوار است،سازديادگيرنده و تفاوتهايي كه فرد را از ديگران متمايز مي
  ديد داشتن حق انتخاب از طرق مختلفدر سواد آموزي ج. الينفك نظام سواد آموزي جديد است

 نظام دانش در دهندهبا توجه به تغيير نقش معلم از انتقال. تواند به فرايند يادگيري انگيزه دهدمي
نقش كه د شوالعمر، مشخص مي غير رسمي و مادامنظامهايرسمي آموزش به هدايتگر يادگيري در 

 و حيطه نفوذ وي نه فقط است او در كالس درس تر از نقش سنتي يادگيري پررنگنظامهايمعلم در 
انتقال آموزش و امكانات . يابدبه مدرسه، كه به تمام اوقات و شرايط راهنمايي در يادگيري تسري مي

 باشد كه يبايد به صورت فرايند) فراگيري( به يادگيري ]از جمله مركز مواد و منابع آموزشي[آن 
در وضعيت [يادگيري در نظام رسمي آموزش را به لذت از يادگيري اجبار را به انتخاب و اختيار و رنج 

  . و منوط بودن آموزش به معلم و مدرسه را به خود مديريتي و خودگستري تبديل كند]رفع نياز
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