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Introduction 
The study aimed to investigate the critical foundations of Illich from school 

education and to examine the nature and dimensions of learning networks as a 

new educational system. This research has been done with a qualitative 

approach .The research describes and analyzes the learning networks proposed 

by Ivan Illich and their elements and dimensions through documentary-

analytical research method. The research results showed that: Learning networks 

due to the emphasis on individualism; Organizing based on the needs of 

learners; Utilizing the expertise of a wide range of people as educators; Relying 

on specialized and applied knowledge instead of theoretical and school 

knowledge; Ability to learn always, for everyone, by everyone and everywhere; 

Use a variety of learning resources instead of limited school content; Extent and 

variety of forms of interaction between learner, teacher, educational content and 

media; Provide a platform for utilizing online and virtual capacities to provide 

educational services and Transforming society into a learning society in the 

shadow of transferring education and learning from the four walls of the school 

to the heart of society, can meet the educational needs of today's society. 

 

Method 
This study uses a qualitative approach and descriptive-analytic research 

method to describe the exact aspects of Ivan Illich’s learning Webs and their 

elements and their dimensions. The data collection in this paper is done in a  
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documentary manner. 
 

Results 
The findings suggest that learning Webs are due to the emphasis on: 

individualism; self-control and self-direction; human resource empowerment; 

availability always, everywhere for everyone; reduction of the power of 

bureaucratic influence; intermixture of learning with real business 

environments. Rather than rebuilding them in schools; combining learning 

with the needs of learners and society; reviewing the role of inclusive and 

teacher; transferring the responsibility of learning from the educational 

institution to the learner; keeping learners in the learning process to 

exchange their skills with others; utilizing communication spaces Available 

as Internet; Expanding the concept of materials. 
 

Discussion 
The synchronization of the traditional educational system with the change 

of information and technology is difficult and requires huge expenditures 

and in some areas impossible. Hence, as Illich says, instead of establishing 

schools, we must transform society into a learning and learning Society. A 

society whose most important features are individualism, independence, 

pragmatism, unpredictability, and hope. The time has come for the 

educational institutions to return the responsibility for learning to the people 

themselves, and only seek to pave the way for learning and providing the 

tools, knowledge and skills needed to learn. The use of learning Webs allows 

the educational community to take advantage of all its financial, material and 

human potential to empower each individual and to have the full flexibility to 

adapt to the changes in the present age. 
 

Keywords: learning wes, Ivan Illich, deschooling of society. 

 
 

Author Contributions: Azadeh Zare, main idea, preliminary review, collaboration 
in general framework planning, content editing, submission and correction, and 
corresponding author. Mohammadreza Sarmadi, general framework planning, 
content editing and analyzing, conclusions, final review and collaboration in 
Correction. Authors discussed the results, reviewed and approved the final 
version of the manuscript. Masoumeh Samadi and Mehran Farajollahi critical 
revision of the manuscript for important intellectual content. 

Acknowledgments: The authors thank all dear colleagues who have helped us in this 
research. 

Conflicts of Interest: The authors declare there is no conflict of interest in this 
article.  

Funding: This research has been done at the expense of researchers and no financial 

support has been received for it 



 01/10/0311 مقاله: دريافت تاريخ
 31/15/0311 قاله:م پذيرش تاريخ

 
 

 اهواز چمران شهيد دانشگاه تربيتی علوم ی مجله
 07 سال ششم، ی دوره ،0311 ستانپاييز و زم

 007-031 ص: ص ،0 ی شماره

 
 

 های یادگیری در دیدگاه ایوان ایلیچ بررسی چیستی و ابعاد شبکه
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مهران فرج اللهی
 

 يدهچک
ای و بررسی ماهیت و ابعاد  پژوهش حاضر با هدف واکاوی مبانی نقادی ایلیچ از آموزش مدرسه

های یادگیری به عنوان یک نظام آموزشی نوین انجام شده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و  شبکه
از های یادگیری مطرح شده  تحلیلی به توصیف و تحلیل شبکه-با استفاده از روش پژوهش اسنادی

های یادگیری به  پرداخته است. نتایج پژوهش نشان داد که شبکه سوی ایوان ایلیچ و عناصر و ابعاد آنها
دلیل تأکید بر فردگرایی؛ انتقال مسئولیت یادگیری از آموزشگاه و معلم به یادگیرنده؛ ساماندهی براساس 

ه عنوان یاددهنده؛ تکیه بر دانش ای از افراد ب گیری از تخصص طیف گسترده نیازهای یادگیرندگان؛ بهره
تخصصی و کاربردی به جای دانش نظری و آموزشگاهی؛ امکان یادگیری همیشه، برای همه، توسط 
همه و در همه جا؛ استفاده از منابع متنوع یادگیری به جای محتوای محدود آموزشگاهی؛ گستردگی و 

گیری از  شی و رسانه؛ فراهم آوردن بستر بهرهتنوع اشکال تعامل میان یادگیرنده، یاددهنده، محتوای آموز
های برخط و مجازی برای ارائه خدمات آموزشی و تبدیل جامعه به جامعه یادگیرنده در سایه  ظرفیت

گوی نیازهای آموزشی تواند پاسخ رسه به بطن جامعه، میانتقال آموزش و یادگیری از چهاردیواری مد
 جامعه امروز باشد. 

 
 .زدایی های یادگیری، ایوان ایلیچ، مدرسه بکهش :های کليدی هواژ
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 مقدمه و بيان مسئله
ویکم با انفجار اطالعات، ظهور اینترنت و جهانی شدن، این پرسش را  ورود به قرن بیست

های نوزدهم و بیستم پاسخگوی نیازهای  های طراحی شده در قرن کند که آیا سیستم مطرح می

عدالت موکرات فرض بر این بود که آموزش همگانی جامعه کنونی هستند؟ با ظهور جوامع د

توان برقراری این عدالت را  ینظام آموزش ، اما به عقیده بسیاری از صاحبنظران،آفریند آموزشی می

آموزان باتوجه به طبقه اجتماعی خود با محتوای  ، دانش1برنشتاینبازیل ندارد. چنانچه به گفته 

نیز  2تیس و گین کنند. بولز میکرده و موفقیت کسب  آموزشی و فرهنگ مدرسه ارتباط برقرار

 (. Sharepour, 2008, 70) «دانند میداری  مدرسه را عامل بازسازی طبقات جامعه سرمایه»

به جامعه اطالعاتی، ظهور  گذارشدن،  با مسئله جهانی انظام آموزشی ایران مانند سایر کشوره

امروز تحوالت قابل تا این نظام آموزشی صنعت فرهنگ و فرهنگ یادگیری روبروست. اگرچه 

 چنانچه هایی روبروست. سازی نیروی ماهر بازار کار با چالش ؛ اما هنوز در آمادهداشتهتوجهی 

جمعیت افراد تحصیلکرده کشور  59-59های  در سال»براساس گزارش مرکز ملی آمار ایران، 

به  1339درصد در سال  3/11از  نرخ بیکاری این افراد حالبا این  ،گیری داشته افزایش چشم

 (.Iran statistics yearbook, 2018, 202) «افزایش یافته است 59درصد در سال  3/11

 مواقعدر « شاد» مانندافزارهایی  و نرم یافتههای اخیر تعداد مدارس هوشمند افزایش  در سال

مندی از ارتباط برخط  هو بهر افزار سختاند اما در کنار دسترسی به  آموزش آمده حساس به یاری

معلم »با والدین باید به لزوم تغییر نقش معلم در این شکل آموزش نیز توجه داشت زیرا 

الکترونیک مهمترین جزء مدارس هوشمند است و باید نقش معلم در این مدارس از مدرس به 

 (.Dolati, Jamshidi & Aminbeidokhti, 2016, 78) «کننده در یادگیری بدل شود تسهیل

گرچه  .استکارگیری معلمان متخصص و آموزش ضمن خدمت  مسئله دیگر، لزوم به

معلمان بیشتر به خاطر امتیازات و »، شوند های ضمن خدمت به طور مدون برگزار می کالس

(. Sajjadi, Kian & Safaei Movahed, 2014, 8) «کنندرکت میشها این دورهدر  هاتشویق

خدمت شهر شیراز در زمینه   های آموزش ضمن یک از دورههیچ»دهد  پژوهش اورنگی نشان می

معلمان تأثیری  گیری بر عملکرد ها و فنون تدریس، مدیریت کالس و سنجش و اندازه روش

 (.Orangi,Gheltash, Shahamat & Yosleyani, 2011, 110) «اند نداشته

                                                      
1-  Bazil Bernard Bernstein 
2-  Samuel Bowles   &  Herbert Ginti 
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باید » و استر آموزش ساالری د شدن نیازمند توجه به مردم جریان جهانی عهمچنین، تسری

استفاده از  و جلب مشارکت عمومی ،ساالر هایی برای ایجاد ساختارهای اجرایی مردمدنبال راهبه

اندیشمندان و صاحبنظران فرهنگی و  ،ای فراهم شود که نخبگان بود تا زمینهه همه امکانات جامع

  (.Sabori Khosro shahi, 2010, 188) «وتربیت سهیم بدانند سیاسی خود را در امر تعلیم

 یهای آموزش های نظام فرهنگ یادگیری از دیگر چالشایجاد هماهنگی با جامعه اطالعاتی و 

. انفعال یادگیرنده، یستن ایران با فرهنگ یادگیری جامعه اطالعاتی همسو فرهنگ یادگیری»است. 

محتوا  هی وابسته ببه تعامل و مشارکت، حفظ مطالب به جای تحلیل و نقد آن و یادگیر رغبتی بی

 (. Seraji, 2012, 45) «های مورد نیاز جامعه اطالعاتی مغایرت دارد با مهارت

جامعه، محوریت مدارس به بطن  چارچوبیادگیری از انتقال نیازمند  ها غلبه بر این چالش

 است.یادگیری مبتنی بر سن به یادگیری براساس نیازهای فردی و اجتماعی تبدیل و  یادگیرنده

های جامعه برای یادگیری  از تمام پتانسیلآن دهد که در  لیچ شکلی از آموزش را پیشنهاد میای

های چندمنظوره بیش از هر  های ارتباطی و رسانه شود. امروزه با ظهور تکنولوژی بهره گرفته می

  پذیر شده است. در نظام آموزشی امکانایوان ایلیچ  ی یادگیریها زمان دیگری استفاده از شبکه

فارسی تنها ترجمه شد و های یادگیری مشاهده ن توجهی درباره شبکه داخلی قابل  پژوهش

 Chaves  های خارجی: . در میان پژوهشموجود بودنوشته ایلیچ  «زدایی از جامعه مدرسه»کتاب 

آل  ای ایده به معرفی جامعه« سازی مدارس؟ فاقد مدرسه یا دوباره وتربیت تعلیم» در (2018)

-Al شود. ( ویژگی اصلی آن محسوب میرمحو مسئله و )کنشگر، تعاملی که یادگیری پرداخته

Zboon et al. (2018)  زدایی ایلیچ در  ادراک معلمان متوسطه از اهمیت اجرای اصول مدرسه»در

 Zaldívarاند. ) زدایی پرداخته لزوم مدرسه درباره به بررسی نگاه معلمان« فرایند آموزش در اردن

وپرورش برای همه  های ایلیچ در زمینه آموزش زدایی برای همه؟ آیا اندیشه مدرسه»در  2015)

وپرورش و مؤسسات وابسته به  های ایلیچ درباب آموزش به بررسی تأثیر اندیشه« کند؟ صدق می

 شود، پرداخته.  ( که توسط یونسکو و بانک جهانی ترویج میPost-2015 agenda) آن در طرح

(Similä, 2015 در )معلمان   : دیدگاهوتربیت تعلیمزدایی و آزادی در  فلسفه مدرسه«  رساله

را  وتربیت تعلیمتعاریف آزادی در « های آموزش در مدارس ابتدایی فنالند درباره اصول و روش

زدایی از جامعه: بازنگری نقش ایلیچ در  مدرسه»در  Varbelow (2012). نمودهبررسی 

ایلیچ بر پداگوژی انتقادی و بهبود  اتبه تأثیر نظر« رسی قرن بیستمد انتقادی برنامه وتربیت تعلیم
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پیشرفت  توجه بهبا« زدایی مدرسه  ایده»در  Jandrić (2014)یکم پرداخته.  و درسی قرن بیست برنامه

  زدایی را بررسی کرده است. های جامعه برای مدرسه پتانسیل های ارتباطی و اطالعاتی فناوری

Saurén and Määttä (2011)  به بررسی نظرات ایلیچ « تربیتی جدید. آرمانشهر ایلیچ  جامعه»در

 در Stehlik (2018). ندا توهم پیشرفت پرداخته و شده، قدرت متخصصان درباره فقر مدرن

درسی و  اندیشیدن خارج از کالس درس: برانگیختن جوانان برای آموختن از طریق برنامه»

کند و در  یاد می« اندیشیدن در جعبه»ای با تعبیر  مدرسه وزش، از آم«پداگوژی فارغ از مدرسه

 Kymlickha .آل اندیشه معرفی نموده را به عنوان وضعیت ایده« تفکر خارج از مدرسه»مقابل آن 

درباره مدارس چندفرهنگی  نظرات جفری برام لوی« گرایی زدایی، چندفرهنگ مدرسه»ر د (2019)

زدایی: جایگزینی برای دستیابی به  بازنگری مدرسه»در  Soegiono et al. (2018). نمودهرا بررسی 

زدایی را روشی کاربردی برای دستیابی به آموزش  مدرسه« تر و در دسترس  جامع وتربیت  تعلیم

پائولو فریره و ایوان ایلیچ: تکنولوژی، سیاست »در  Kahn and Kellner (2007). دانستهبرای همه 

 اند. را بررسی کردهتربیتی فریره و ایلیچ  اتنظر «ربیتوت تعلیمو تغییر ساختار 

های یادگیری را در محوریت خود ندارند، حال آنکه، اجرای  شبکهها  از این پژوهشیک  هیچ

بررسی ماهیت و ست. این پژوهش با هدف ها این شبکه گرو شناخترد زدایی ی مدرسهکاربرد

 .انجام گرفته است سنتیاز نظام آموزشی باتوجه به نقادی ایلیچ های یادگیری  ابعاد شبکه
 

 شناسی روش
های  شبکهابعاد تحلیلی به توصیف و تحلیل -روش اسنادی این پژوهش با رویکرد کیفی و

شامل آثار  آن نمونهگردآوری شده و به شیوه اسنادی  ی پژوهشها است. داده  پرداخته یادگیری

 های داده علمی است.  د در پایگاهزدایی و مقاالت انگلیسی موجو مدرسهباره ایلیچ در
 

 ايوان ايليچ و نظام آموزشی سنتی
را نشان  های یادگیری اهمیت شبکه روی اجباری مدرسه زارائه نقدی گسترده ابا ایلیچ 

زندگی خود را به نهادهای اجتماعی ابعاد انسان در تمام عصر حاضر در  به باور او. دهد می

وپرورش نهادی دارد. به این ترتیب،  تباط تنگاتنگی با آموزشجامعه نهادی ار و بیند وابسته می

رو؛ یادگیری با آموزش؛ پیشرفت با درجه تحصیلی؛ و استعداد و توانایی با  شاگرد با مدرسه»

(. ایلیچ به دنبال رهایی از کارکرد نهادی Illich, 1971, 3) «شود مدرک تحصیلی اشتباه گرفته می
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هایی از مدرسه را در معنای آزادی مطلق در نظر بگیریم، اگر ر» به نظر اومدرسه است. 

 (. Kuntz & Petrovic, 2018, 73) «گیرد آموزان قرار  باید در اختیار دانش وتربیت تعلیم

آموزش موجب شده مدارس در حد کاال تنزل پیدا کرده و ی های ایستا استفاده از مدل»

ثباتی است و  مبتنی بر رشد اقتصادی دچار بی شده کارکرد خود را از دست بدهند. جامعه نهادینه

 (.Jandrić, 2014, 1) «های مناسب نیستند حل قادر به ارائه راه آن مدارس

فقط که  اساس مدرسه بر این فرضیه نهاده شده که برای هرچیز در زندگی رازی نهفته است»

کلید کشف این رازها را نائل آمد؛ و فقط معلم  آنهاتوان به فهم  با یادگیری متوالی و منظم می

داند که در  هایی می گرو مصرف بسته زده پیشرفت را در ذهن مدرسه (.Illich, 2010, 140) «دارد

، پیشرفت را وتربیت تعلیمجامعه مدرن با خلق اسطوره ویژه هستند.  زاتاختیار افرادی با امتیا

اسطوره این برای حفظ مفهوم  ایلیچ چهار محور را. »داند می« روی آئین مدرسه»امری وابسته به 

بندی کردن  ها، اسطوره بسته گیری ارزش کند: اسطوره ارزش نهادی، اسطوره اندازه معرفی می

 (. Zaldiver, 2015, 98) «ها و اسطوره رشد و بالیدگی مداوم ارزش

هایی هستند که آنها را  جوانان نیازمند توانایی Postman and Weingartner (1970)به باور »

متوجه تأثیر شتاب تغییرات عصر سنتی نظام  ، امادر کنترل مفاهیم متغیر جهانِ متغیر توانمند کند

 است،که کاالیی شبیه سایر کااله ی درسی راها مدرسه به بهانه آئین پیشرفت، برنامه. حاضر نیست

وزیع آموزان ت ای در میان دانش فروشد. کاالهایی که توسط معلمان حرفه آموزان می به دانش

درسی در پایان دوره  کنندگان برنامه مصرف  گیری از طریق ثبت دقیق واکنش اندازه شود. می

آوری نتایج برای بهبود مدل آموزشی بعدی است.  گیری جمع هدف اندازه .گیرد آموزشی انجام می

، ها به معنی صَرف عناصر آموزشی است که بر مبنای نتایج پژوهش ای مدرسهبنابراین، یادگیری 

  (.Sauren & Maatta, 2011a, 3-4) «شوند شده تهیه می های پشتیبانی ها و برنامه ریزی برنامه

شود که ماهیت بنیادی مدرسه از چنان قدرتی برخوردار است که حتی ایجاد  متذکر میایلیچ 

های سیاسی و اجتماعی موجب بروز تغییر در آن نخواهد شد.  تغییر گسترده در ساختار نظام

اقتصادی آنها مدارس هویت  -های سیاسی در تمام کشورهای جهان، صرف نظر از نظام»رو،  ازاین

خواهند باتوجه به نیازهای  دار از مدارس می (. جوامع سرمایهIllich, 2010, 138) «همانندی دارند

خواهند  بازار فردا به تربیت نیروی کار اثربخش بپردازند و جوامع درحال توسعه از مدارس می

مدرسه کودکان را »واقع،  ای رهایی از استعمار به تربیت نیروی کار عامل و اثربخش بپردازد. دربر
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( و حقیقت انسانی و Illich, 1971, 66) «کند به منابعی طبیعی برای تغذیه ماشین صنعت تبدیل می

از  .شود آموزان در مراتب بعدی اهمیت قرارگرفته و یا به دست فراموشی سپرده می فردیت دانش

( و بیشتر Illich, 1971, 22 ) است« آموزش ضمنی و غیررسمی»بهترین راه یادگیری این رو، 

درسی پنهان  هایی است که توسط برنامه ارزشو پذیری  ای ما مربوط به جامعه های مدرسه آموخته

ایمان ه های ما نتیجه نیازها و تجربه شود. او معتقد است که آموخته های سنتی دیکته می در کالس

بیند و  های یادگیری را در چهارچوب مدرسه نمی هستند، اما برخالف روسو و دیویی فرصت

آرام نگه داشتن نسل جدید در مرزهای »واقعی در دنیای واقعی را:  اربادعای فراهم کردن تج

 داند.  ( میIllich, 1971, 66 «)مهندسی شده و سرگردان کردن کودکان در جهان خیالی بزرگترها

. جایی که در آن مردم داند میتبدیل آن به نوعی محیط یادگیری تغییر جامعه را درگرو  لیچای

درسی به شکل  برنامه ؛خود به یادگیری بپردازندای نیازه و ها، عالیق توانند براساس توانمندی می

 درستی بیابند. او  های اساسی خود پاسخ توانند برای پرسش امروزی وجود ندارد و کودکان می

های جامعه آموزشی عبارتند از: فردگرایی،  ویژگی»نامد.  ای را جامعه آموزشی می چنین جامعه

 (. Sauren & Matta, 2011a: 5) «بینی بودن و امید استقالل، عمل، غیرقابل پیش

در جامعه آموزشی اولویت و عاملیت در یادگیری با یادگیرنده است. اوست که معلم، روش، 

 ساندرسی یک کند و برخالف جامعه سنتی، برنامه دگیری خود را انتخاب میمنابع و محتوای یا

های جامعه آموزشی، تکیه بر عمل است.  شود. از دیگر ویژگی برای تمامی فراگیران تجویز نمی

دیوارهای میان محیط یادگیری و محیط  بایدمدارس نیروی کار جامعه را تأمین کنند،  برای اینکه

های کارورزی و  دوره ز استادکاران ماهر بهره گرفته شود. کیفیت اجرایکار برداشته شده و ا

شناسایی  ا. همچنین، نظام آموزش سنتی بدارددرجات متفاوتی در کشورهای مختلف، کارآموزی 

بینی و  آنها را به مثابه واحدهای قابل پیش، های سنی مختلف گروه یادگیرندگانهای کلی  ویژگی

های  آموزد ویژگی می به یادگیرندگانروی  دهد. فرایند مدرسه می گیری آموزش اندازه قابل

های  متمایزساز یا ناهمخوان با گروه همساالن را در خود سرکوب نمایند. این امر به نظام

را در فراگیران  آنهارا آماده نموده و فرهنگ مصرف  یکند تا محصوالت داری کمک می سرمایه

آموزد  گیری از آئینی کردن پیشرفت به افراد می ی سنتی با بهرهپدید آورند. درنهایت، نظام آموزش

هرچه بیشتر ماندن در پروسه آموزش رسمی است. در جامعه آموزشی افراد  ،که تنها راه پیشرفت

توانند باتوجه به خواست خود موضوع دانش و مهارت مورد نیازشان را انتخاب نمایند. آنها  می
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توانند هرگاه که امکان آن وجود   سته به سن و نهاد نیست پس میدانند که یادگیری امری واب می

 شود.  العمر محسوب می باشد اقدام به یادگیری نمایند و یادگیری امری مداوم و مادام داشته

باید احساس مسئولیت  و یاددهنده و یادگیرنده  ایلیچ یادگیری امری فردی استبه باور 

خواهان او  .تن بدهند ای  هر برنامهبه جام وظیفه یا مدرک د نه اینکه برای اننفردی داشته باش

آموزان فرصت ترک آنرا  پردازد که به دانش حذف تمام مدارس نیست، بلکه به مدارسی می

گیری داشته  باید اجازه تصمیمخود مردم هسته انتقادات ایلیچ این است که ». بنابراین، دهند نمی

 . (Sauren & Maatta, 2011b, 2) «باشند

برای افراد خواهان یادگیری، فرصت مناسب فراهم آورده، در تمام مراحل »نظام آموزشی باید 

های خود را با  خواهند آگاهی که می آنهاقرار دهد؛ به  شانزندگی منابع آموزشی را در اختیار

م آورد همه وسایل را فراه و ؛را بیابندیادگیری  افراد خواهاندیگران در میان گذارند کمک کند تا 

 (.Illich, 2010, 140.« )بیابندنظراتشان را  بیانخواهند پیشنهادی ارائه دهند فرصت  که می آنهاتا 

کند. بلکه جایگزینی  در نظریه ایلیچ تغییرات ساختاری درون مدرسه برای بهبود کفایت نمی»

تساوی  های یادگیری موجب تغییراتی خواهد بود که حقیقتاً ای مدرن با شبکه نهاد مدرسه

های یادگیری که به  شبکه»(. یعنی استفاده از Fromm, 1970, 7) «کند پذیر می یادگیری را امکان

ای از پیش تعیین شده به یادگیری  دهند براساس شرایط خود و بدون برنامه یادگیرنده اجازه می

برای آزادی در عبارتند از تقاضا  وتربیت تعلیمبپردازد. عناصر اصلی آثار ایلیچ از دیدگاه علم 

 .(Sauren & Maatta, 2011b, 29) «، حفظ استقالل و افزایش اتکا بر خودآموزیوتربیت تعلیم

 

 های يادگيری شبکه

ها؛ تبادل  ها، مزارع و کارخانه ها، موزه دسترسی آزاد به کتابخانه» ایلیچ افراد از طریقبه باور 

و  ؛راد خواهان یادگیری موضوعات مشابهرسانی شخصی برای یافتن اف ؛ اطالعبا دیگراناطالعات 

توان برای دریافت مشاوره و منتورینگ به آنها  ای که می انتشار و ارائه فهرست پرورشکاران حرفه

تبادل  .2. مواد آموزشی، 1چهار شبکه:  اوگیرند.  (، یاد میHinchliffe, 1975, 309) «مراجعه نمود

های  را به عنوان کانال 1ای . پرورشکاران حرفه1یارگیری همگنان و  .3ها و اطالعات،  مهارت

 .نماید رسمی یادگیری معرفی می

                                                      
1-  Reference Service to Educational Tools, Skill Exchange, Peer maching & Professional 

Educators 
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 . شبکه مواد آموزشی0
(. گرچه بخش مهم یادگیری از طریق Illich, 2010, 146) «داشیاء منابع مهم یادگیری هستن»

ی گیر برای بهره افرادشود،  مواجهه خارج از آموزش رسمی با مواد و شرایط مختلف حاصل می

مدرسه مواد آموزشی را به » .رسمی ندارند آموزشای جز آویختن به  از مواد آموزشی ویژه چاره

ترین وسایل آموزشی را به بهای گزافی عرضه  صنعت دانش، سادهو انحصار خود درآورده 

ه هستند و اگر بنا باشد معلمان را برانگیزانند که آنها را ب صیدارد. این وسایل ابزارهایی اختصا می

کار گیرند باید محیط مناسبی نیز فراهم آورند. در نتیجه، عالوه بر قیمت گزاف خود مواد 

 (. Illich, 2010, 147) «سازی محیط را بپذیرند های ترغیب معلمان و آماده آموزشی باید هزینه

ن آموزا دانش معتقدندگذارند زیرا  کارکنان اشیاء آموزشی را در اختیار شاگردان نمی»همچنین، 

نادر فقط برحسب برنامه از مواد کمک  یآموزان در موارد کنند. دانش وسایل بیشتر بازی می نبا ای

به این مواد در مدرسه تنها  یادگیرندهگرچه (. بنابراین، Illich, 2010, 148) «برند میآموزشی بهره 

 یلمان به دلشوند و معل به ابزاری دور از دسترس برای کودکان تبدیل می آنها، دسترسی دارد

هر »نیز  یادگیرنده .ندارندرا  آنهااز و تغییرات تکنولوژی انگیزه استفاده  مواد آموزشی آشنایی با نا

داند به  گیرد، زیرا می روز موادی مانند میکروسکوپ، آزمایشگاه و یا آدمک تشریح را نادیده می

 ,Varbelow) «پیدا نخواهد کردها آن، احتماالً فرصتی برای آشنایی با داردکه  بسیاریدلیل تکالیف 

به دستکاری مواد آموزشی  گیرنده باشد بیش از هر چیز اگر فراگیر تصمیم»که  (. درحالی11 ,2012

  (.Illich, 1971, 80) «و یادگیری از طریق مواجهه با آنها خواهد پرداخت

بندی افراد در  برای طبقه یهمچنین، به عقیده ایلیچ، مدرنیته با ایجاد مفهوم کودکی ابزار

دوران کودکی »سپرده شود.  یاختیار مدارس قرار داده تا اراده افراد سلب شده و به نظام آموزش

ای  آورد که کودکان تسلیم نهادهای مدرسه این امکان را بوجود می وای اجتماعی است  برساخته

جای  دهد به ه میبه بزرگساالن اجاز وکند  ای همگن تبدیل می را به تودهآنها  .اجباری شوند

کودکان (. »Simila, 2015, 20) «بپردازند ،نامند می« نیازهای کودکان»نیازهای فردی آنها، بر آنچه 

 ,Gatto, 2005) «رو تسلیم کنند را به زنجیره فرماندهی پیش شان اراده هآموزند ک نیز به تدریج می

های  د آموزشی باتوجه به گروه. موااستگیری  آموزش رسمی تنها مرجع تصمیم ،نظام این(. در 6

 دارد. دسترسی  آنهانظارت معلم به  باتنها به صالحدید و  فردشوند و  بندی می سنی طبقه

 هر  ،تمام منابع»درسی است تا  بندی سنی و برنامه مواد آموزشی از گروه ییایلیچ خواهان رها
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های سنی در اختیار ایشان  گروهنام در کالس و یا  آموزان با ثبت زمان و بدون محدود کردن دانش

مواد آموزشی برای است تا  یادگیرندهبه خواهان انتقال اراده  او(. Kung, 1979, 91) «قرار گیرد

یکی از اهداف مدرسه باید این باشد که »در این راستا  .یادگیری خودگردان به کار گرفته شوند

گیری  یرند و نگاه درستی برای تصمیماجازه دهد کودکان به اندازه کافی درباره خودشان یاد بگ

( تا Varbelow, 2012, 11« )کنند ، پیدانهدرباره اینکه آیا موضوعی ارزش تأمل بیشتر را دارد یا 

 بتوانند موضوعی را انتخاب نموده و از مواد مناسب برای کسب و تقویت یادگیری استفاده کنند. 

مجاورت و  هنگامبهترین یادگیری  تقد استمع و نیز توجه داردآموزشی مواد  تایلیچ به ماهی

 شبکه مواد آموزشی دو بعد برجسته پیدا خواهد کرد: بنابراین. شود می حاصل ااشیکارکردن با 

( که و ... اینترنت رادیو، تلویزیون،) های آموزشی تکنولوژی کتاب و: . تجهیزات آموزشی1

های  های سنتی یا آنالین، آژانس بخانهدر کتا»پردازند و یا  میبه شکل تخصصی به ارائه خدمات 

 & Mac an Airchinnigh) «ها و تئاترها گردآوری و نگهداری شوند موزه ،ها ای، آزمایشگاه کرایه

Orela, 2011, 55تجهیزات یادگیری در  ینمجهز بودن به بیشتر  این شبکه  (. مهمترین ویژگی

 تغییرات علم و تکنولوژی است.  ی برمبتن رسانی روز پذیری و به های مختلف، انعطاف زمینه

باال،   اجتماعی که به دلیل هزینه های فعالیت. تجهیزات آموزشی مرتبط با مشاغل و 2

ها و یا مزارع قرار  ها، فرودگاه کارخانه»در  تخصصی بودن و نیاز به آموزش توسط افراد ماهر

 Mac) «آزاد خود از آنها بهره گیرندتوانند به عنوان کارآموز و یا در ساعات  دارند و فراگیران می

an Airchinnigh & Orela, 2011, 55 .) دتوان میامکانات این مراکز خدماتی و صنعتی دستیابی به 

  .میسر گرددوپرورش و صاحبان مشاغل  با هماهنگی وزارت آموزش

 به راهنمایی آموزشیباتوجه به سطح پیچیدگی مواد   شبکهاین گیری از بخش نخست  بهره

 در نقش شبکهاین  اولکارکنان بخش  بنابراین، .نیاز داردمتخصص  و  افراد آموزش دیده

مواد دارای کارکنان ماهری است که کار روزانه خود   بخش دوم شبکه .هستندگر و راهنما  تسهیل

گر آموزش دیده نیازی نیست. در عین حال الزم است فردی  به تسهیل و دهند یاد می دیگرانرا به 

)کارخانه، کارگاه، مزرعه، فروشگاه، اداره  نظر وپرورش و فضای مورد عنوان رابط میان آموزشبه 

 و ...( وظیفه ارزیابی شایستگی کارکنان و نظارت بر فرایند کارورزی را به عهده داشته باشد. 

ممکن است تمام »گیرد: انجام تواند  یبه دو صورت متأمین مالی شبکه مواد آموزشی 

فرد برحسب  رگیرندگان باز باشد یا اینکه اجتماع محلی برای ه یادبکه به روی همه های ش بخش
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مواد یادگیری گرانبها و کمیاب را در اختیار بتوانند گروه سنی کارتی صادر کند که براساس آن 

 ,Illich) «توان به صورت رایگان در دسترس مردم گذاشت گیرند. سایر مواد کمک آموزشی را می

و  تجهیز، ای را برای تأسیس بودجه آموزش(. در شکل نخست، نهاد رسمی 155 ,2010

های آموزشی  کارت با دریافت بن یادگیرندگان داده ومراکز مواد آموزشی تخصیص  روزرسانی به

کنند. در شکل دوم نهادهای محلی مسئول تجهیز شبکه مواد متناسب با  میها استفاد  از این شبکه

کنند. هزینه  بندی می مواد آموزشی را به دو دسته خاص و عمومی تقسیم نیازهای جامعه هستند و

با  متناسب با نیاز یادگیرندگانهای اقتصادی و فرهنگی است و  تجهیز شبکه مواد بر عهده بنگاه

نظر دولت  شبکه مواد باید تحت کنند. یا رایگان از مواد آموزشی استفاده می  کارت استفاده از بن

 نباشد. طبقات جامعه متأثر ازمیزان و کیفیت دسترسی به مواد آموزشی تا  باشدمرکزی 

 

  . شبکه تبادل مهارت0
نظام آموزش (. Illich, 1971, 22 ) «توسط همه وتربیت تعلیمعنی یبرای همه  وتربیت تعلیم»

آورد که یادگیری تنها در  این باور را بوجود می« آئینی کردن پیشرفت»با طرح مفهوم رسمی 

مانند سایر » آموزشیرو، نظام  ازاین شود. میمدرسه و با شرط کسب امتیاز مشخص حاصل 

)اخذ  تواند برآورده سازد صنایع خدماتی مدرن، در فکر ایجاد نیازهایی است که تنها خودش می

 «سازد اعتبار می را بی 2و خودمراقبتی 1های سنتی خودپروری ( و روشآموزشی تأیید کارشناسان

(Scialabba, 2017 در .)دارند صالحیت تدریسرسمی   گواهینامهدارای نظام تنها افراد  این . 

پیش از  داریماز صاحبان مهارت توقع » شود، کارها وارونه انجام می هزد مدرسه جامعه در

( و به جای Illich, 2010, 160) «را ارائه دهند خود هینامه پرورشکاریگوا ،نشان دادن مهارت

خواهیم معلمان و  می» و کنیم ها قبلشان استخدام می مدارک سال راساستوانایی امروز، آنها را ب

افرادی چنین که تعداد  (. درحالیIllich, 2010, 161) «پرورشکار نیز باشند ،مربیان مهارتی

کسانی که در آن واحد به صفت پرورشکاری آراسته بوده و »نخواهد بود وپاسخگوی نیاز جامعه 

 (.Illich, 2010, 161) «نمایشگر شگردها و هنرها نیز باشند اندک و دستیابی به آنان دشوار است

دهد اما  هیچکس کسی را آموزش نمی»زیرا اگرچه  ؛نیستمعلمان ایلیچ خواهان حذف 

بیت شود. ما در جریان گفتگوی مداوم، تعامل با جهان و با تواند به تنهایی تر هیچکس هم نمی

                                                      
1-  self-cultivation 
2-  self-care 
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کنیم.  سنتی در اختیار معلم قرار دارد یکدیگر را تربیت می وتربیت  تعلیماستفاده از منابعی که در 

فرایندی دو سویه در بطن جهان است که در جریان آن موجودات ناقصی که از  وتربیت تعلیم

(. بنابراین، Chaves, 2018, 3) «هایی کامل تبدیل شوند ه انسانکنند ب تالش می ندنقص خود آگاه

تکیه بر گواهینامه و مدارک رسمی اما  .افراد برای یادگیری به مراجع، الگوها و راهنماها نیاز دارند

برای استخدام معلمان، محدود کردن یادگیری به تأیید معلمان و این تصور نادرست که یک معلم 

های ویژه امکان  از افراد دارای مهارت بسیاریباشد موجب شده  یادگیرندگانباید الگوی تربیتی 

حق تعلیم هرنوع مهارتی »کند که  خاطرنشان می یلیچ. انداشته باشندحضور در مراکز آموزشی را 

 شود.  و حق آزادی یادگیری تلقی (Illich, 2010, 163«)باید همانند حق آزادی بیان

افرادی که دارای عقل عملی بوده و مایل هستند در فرایند  زدایی به جای سرکوب مدرسه»

 ,Gibbs«)ها استقبال نمایند، به افزایش تعداد چنین افرادی نظر دارد آموزشی خود از نوآوری

مهارت خود را در اختیار  خواهند میکه  یکه افراد است میسر ( و این تنها زمانی395 ,2012

سازی عالیق به معنی  یکسان»از طرفی، فعالیت باشند.  قرار دهند، به راحتی قادر به دیگران

 (. Illich, 1971, 89) «های خویش است گذاری مهارت محروم کردن یک انسان از اشتراک

جایی که متخصصان »دهد.  ایلیچ برای رفع این مشکل شبکه تبادل مهارت را پیشنهاد می

 با میل خودمعلمان  .درج کنند ها، اطالعات تماس و شروط خود را در آن توانند مهارت می

 ,Illich) «گیری درباره زمان، مکان و شیوه تدریس با آنهاست کنند و تصمیم میمبحثی را تدریس 

ها و شرایطی که براساس آن  دهد فهرستی از مهارت به افراد اجازه می»(. این شبکه 87 ,2004

را با  خود یهای ارتباط مچنین راهها را در اختیار دیگران قرار دهند، ه مایل هستند این مهارت

تبادل مهارت  شبکه (. Mac an Airchinnigh & Orela, 2011, 55) «دیگران به اشتراک بگذارند

با مراجعه بدان جزئیات  متخصصانتواند به دو صورت اجرا شود: اول، ایجاد دفاتری که  می

ت خود را درج نمایند. دوم، های تماس و شرایط ارائه مهار مربوط به نوع و میزان مهارت، راه

دهد  استفاده از فضاهای مجازی برای تشکیل شبکه تبادل مهارت که به افراد ماهر اجازه می

به اشتراک بگذارند.  و یا حتی جهان های تماس خود را با تمام مردم کشور اطالعات و راه

 باشند. توانند به شکل حضوری یا مجازی با الگوهای مهارتی در تماس  فراگیران می

به هریک از » ؛دهد می پیشنهاد را «بانک مبادله مهارت»ر ایلیچ برای اداره این شبکه سازوکا

افراد مهارتی را یاد بگیرد. حداقل تواند  شود که با استفاده از آن می افراد اعتباری تفویض می
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ل زمانی که آنها معاد. هستندهای خود به دیگران  تعلیم آموختهبه  موظف رآموزش بیشت خواهان

 آورد د میپدیرا ای  گروه نخبگان ویژه این فرایندگیرند.  میاز آموزش بیشتر بهره  ،دهند یمتعلیم 

 (. Illich, 2010, 164) «که دانش خود را مدیون انحصار نه، بلکه اشتراک با دیگران هستند

توان به  می شکلبه دو حداقل  .اما افراد برای آموزش مهارت خود به انگیزه مالی نیاز دارند

که به  در مراکز صنعتی هایی کانونبرپایی نخست »الزحمه پرداخت:  معلمان فاقد گواهینامه حق

به گروهی  اعطای اعتبار آموزشیبیاموزند. دوم  دیگرانبه  ار شانمهارت تاروی همه گشوده باشد 

 (. Illich, 2010, 163) «ای انتفاعی کارآموزی کنند بتوانند در مراکز حرفه تا از یادگیرندگان

دهد به  به متقاضیان اجازه می است که ماهر شبکه مهارت بانکی از اطالعات افراد ماهر و نیمه

خدمات ایشان برخوردار شوند. مهمترین ویژگی این شبکه  ازجستجوی مربیان مناسب پرداخته و 

انیک برای ارائه است. برای مثال، یک مک  مربیان مهارت به مدارک آموزشگاهی رسمی نیازی بی

 مهارت خود به مدرک دانشگاهی نیاز ندارد و تنها کافی است صالحیت مهارت او تأید شود. 

 

 . شبکه يارگيری همگنان3
گیرند که برای کارهای مختلف بر طبق معیارهای خود یاران متفاوتی  افراد از کودکی یاد می»

آموز مطلوب  ست نوع آموزش و نیز همبرگزینند. در یک نظام آموزشی مطلوب، یادگیرنده مجاز ا

تنها از نظر که در کنار افرادی  وقت گذرانیبه جای  او (.Illich, 2010, 165) «خود را معین کند

خواستار یادگیری مطلب یا مهارتی  خودش مانندکه  آموزد می افرادی سنی با آنها اشتراک دارد، با

اگر »به عقیده او زیرا  کند می معرفیهمگنان را  شبکه یارگیری این منظور ویژه هستند. ایلیچ برای

 ,Kung«)تر و سودمندتر خواهد بود افراد همگن از منافع مشابهی بهره گیرند یادگیری مطلوب

با عالیق مشابه،  افرادکه در آن »شبکه یارگیری همگنان نوعی شبکه ارتباطی است  .(104 ,1979

 «دهد خواهد یاد بگیرد، شرح می هارتی را که میم فردکنند. در این شبکه  یکدیگر را پیدا می

(Saurén & Maatta, 2011, 6سپس از میان افرادی که با آنها عالیق و نیازهای ،)  مشابهی دارد به

انتخاب ، مواد آموزشی مورد نیاز را گزیند برمی مربییارگیری پرداخته، از شبکه تبادل مهارت 

 پردازد.  ده و به یادگیری مشارکتی میکر

های  به شرح فعالیتدهد  اجازه میافراد به ای ارتباطی است که  یارگیری همگنان شبکه»

بپردازند به این امید که بتوانند شریک و همتایی برای پروژه  ،یادگیری که مایل به انجام آن هستند

ی گاه»به باور ایلیچ، زیرا  ،(Mac an Airchinnigh & Orela, 2011, 55) «یادگیری خود بیابند
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اند، در مقایسه با افرادی که از  زندگی نکرده هماوقات افرادی که در یک جامعه واقعی در کنار 

 (. Kung, 1979, 106) «، تجربیات بیشتری برای اشتراک گذاشتن دارنداند بودهکودکی در کنار هم 

های  افرادی از طیف ارتباطبه مکان و سن، موجب این شبکه گستردگی و وابسته نبودن 

داوطلبانه  یادگیریشبکه، اتکا بر خودآموزی و این   . مهمترین ویژگیشود می تلف جامعهمخ

)معلمان مهارت و  با توجه به عالیق، نیازهای شغلی و یا به صالحدید پرورشکاران . افراداست

 مبتنی است.  1شبکه بر یادگیری معکوساین ند. نک ای( یادگیری را آغاز می پرورشکاران حرفه

تسهیالت و تجهیزات یارگیری همگنان باید چنان ساده و در دسترس معتقد است  ایلیچ 

به دو  نیزشبکه  این های بروکراتیک از آن بهره گیرند. تشکیل باشد که افراد بدون پیچیدگی

دهد با افراد دارای  که به افراد اجازه می و کانون هایی مراکز ایجاد. 1 پذیر است: صورت امکان

. 2مشترک در تماس قرار گرفته و در فضای کانون به تشکیل جلسه بپرازند.  یادگیری تقاضای

 های اجتماعی تکنولوژی بویژه از طریق ایجاد شبکه»های مجازی. امروزه  گیری از شبکه بهره

های اجتماعی  فردی را در مقیاس وسیع امکانپذیر نماید. شبکه وتربیت تعلیمتواند  اینترنتی می

 (. Chaves, 2018, 7) «آموزیم یا نیاز داریم، می  در آن آنچه را بدان عالقهمکانی هستند که ما 

مجزا یا اختصاص یک پنل در سایت رسمی  یسایت دتواند با ایجا وپرورش می وزارت آموزش

ها  این شبکه ،ثبت نام در آنها به یارگیری بپردازند. همچنین بااجازه دهد  یادگیرندگانخود به 

جمعی به نشست  یادگیرندگانمواد آموزشی نیز مجهز باشند. در صورتی که  توانند به شبکه می

ا هر فضای دولتی دیگری، و ی ها که مدارس، مساجد، کلیسا دادتوان ترتیبی  نیاز داشته باشند، می

توانند با  افراد می»همچنین،  پس از پایان ساعات کاری خود در اختیار یادگیرندگان قرار گیرد.

الزحمه یاددهنده را  توان حق می .در کالس شرکت کنند رایگان ،کارت آموزشی بناستفاده از 

 (. Illich, 2010, 170) «، پرداختبینند آموزش میکه به مدت دو ساعت  یبرحسب تعداد افراد
 

 ای . شبکه پرورشکاران حرفه1
هبری خواست افراد برای دستیابی به ر ،و امکانات جدید یادگیری پدید آید اه هرچه راه»

های  از فرآورده استفادهنیاز به  ،ها از دخالت دیگران آزاد شوند انسان چهگردد و هر افزون می

هرچقدر تقاضا (. »Illich, 2010, 173) «شود دیگران که حاصل یک عمر تجربه است، افزون می

شرایط  گردد. هرقدر معلمی مدرسه از بین برود میبرای استادان فن افزون شود، عرضه آنان بیشتر 

                                                      
1-  Filliped learning 
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را در  شانبه راهنمایی نیاز دارند تا بتوانند فرزندان والدینشود.  برای آموزشگران آزاده مهیا می

 مواجهه بانیاز دارند تا در  ییادگیرندگان به رهبران و رهنمون باشند مسئوالنهجهت استقالل 

ن پرورشی و نیاز مبتنی بر فنو اول ند. این نیاز دوگانه مشخص است: نیازیاریشان کنها  دشواری

 (. Illich, 2010, 174« )های مختلف یادگیری بایسته است دوم براساس دانش

های یادگیری او از افرادی که به شکل  دهد که شبکه نشان می»پرداختن ایلیچ به مسئله رهبری 

ای هستند. او به  اند تشکیل نشده بلکه اعضای آن در رشته خود حرفه تصادفی در آن گرد آمده

خود »ال جایگزین نمودن دخالت سیستماتیک با هدایت فراگیران توسط افرادی داناتر در مسیر دنب

 (.Varbelow, 2012, 15) «شود می« موجب استقالل آموزشی»است که « انتخابی

مندی از خدمات  شامل اطالعات تماس، معرفی و شرایط بهره»ای  شبکه پرورشکاران حرفه

توانند از  است. متقاضیان می ای کارشناسان حرفه و (، متخصصانIllich, 2004, 78 ) «لنسرها فری

های موجود دست به انتخاب  طریق مشورت با مشتریان سابق این پرورشکاران از میان فهرست

 . (Mac an Airchinnigh & Orela, 2011, 55) «بزنند

ز آموزش و ا یکار به دست افرادی سپرده شود که درک عمیق بایدهای یادگیری،  در شبکه

  کند: ای را معرفی می ایلیچ سه دسته از آموزشگران حرفهمدیریت دارند. 

های مبادالت آموزشی مشخص شده در پروپوزال  مدیر که قادر به ایجاد و اداره کانال .1»

 اطاعت ازرا اجرا نماید(. مدیران آموزشی به جای  آن )طراحی آموزشی انجام داده و خود است؛

 گذاران، باید از توانمندی برای مراقبت از خود و دیگران، تسهیل ارتباط ا قانونهیئت امناء و ی

 دارایو مواد آموزشی برخوردار باشند. مدیر آموزشی باید  نهای مهارتی، رهبرا ، مدلیادگیرندگان

کنندگی باال باشد. انجام این وظیفه نیازمند جلب اعتماد عمومی  روابط عمومی و قدرت هماهنگ

ها برخالف مدیران نظام سنتی که بیشتر توان خود را  شبکهاین مالی مستقل است. مدیران  و تأمین

همّ خود را برای ایجاد »گیرند،  ریزی درسی به کار می و برنامه یادگیرندگانبرای کنترل معلمان و 

 (.Illich, 2010, 175) «کنند های مختوم به مواد آموزشی صرف می و دایر نگه داشتن راه

آموزان و والدین تالش آموزشی  که با ارائه مشاوره به دانش 1والدین-انندگیریادگشاور م .2

 یادگیرندگان کنند ند که کمک میهستای  حرفه هایراهنما ن. مشاورانمایند میآنها را ساماندهی 

 روش به انتخاب دوره آموزشی، مربی، مواد و خود با توجه به استعداد، شخصیت و زمان
 

                                                      
1-  student-parent counselor 
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 د. دهن ری بپردازند. همچنین، درباره اهداف آموزشی به والدین مشاوره ارائه میمناسب یادگی

ای  د صاحب اندیشهاتیاس د.نکن که راه را برای تحقیقات اکتشافی باز می 1انو رهبر ان. مبتکر3

 (. Kung, 1979, 108-110) «دنکن میهای پیشرفته علمی راهنمایی  که فراگیران را در پژوهش

شبکه تبادل مهارت  ؛بارزی دارد  ای با شبکه تبادل مهارت تفاوت ران حرفهشبکه پرورشکا

اما  .و ارتقاء هستند یادگیریآماتور است که خود در حال  یماهر و الگوهایدارای الگوهای 

ای، مدیران، مشاوران و رهبران آموزشی هستند که به ارائه مشاوره برای  پرورشکاران حرفه

 پردازند.  صنعتی میو  های بزرگ علمی یت تحصیلی و هدایت پروژهریزی آموزشی، هدا برنامه

 

 گيری بحث و نتيجه

بازگرداندن اراده فردی برای یادگیری و افزایش اثربخشی آموزش است. برای ایلیچ  تالش

 ها و دانش را به چند سطح تقسیم کرد: های یادگیری باید قبل از هرچیز مهارت شناخت شبکه

خواندن، نوشتن، حساب کردن، تفکر نقاد، حل مسئله.  :مهارت پایه . سطح اول: دانش و1

هایی که افراد برای مشارکت اجتماعی و احراز شغل بدان نیاز دارند. آموزش دوره ابتدایی  مهارت

  .آموزش اجباری باشدبهتر است باید این نیازها را برطرف کند. در این سطح 

یا عالقه و  دلخواه ین سطح فرد با توجه به شغلادر . سطح دوم: دانش و مهارت کاربردی. 2

ورود به گیرد.  بهره میهای یادگیری  بازآموزی و ارتقای دانش و مهارت خود از شبکه راینیاز ب و

 های سطح اول است. مندی از مهارت بهرهدر گرو این سطح، 

اوران و رهبران مدیران، مش ،یادگیرندگان، ماهر ای از مواد، افراد های یادگیری مجموعه شبکه

این . ندارندامکان فعالیت  همشوند اما جدا از  آموزشی است که گرچه مجزا سازماندهی می

در  اه شبکهاین شوند. تغییر  تجهیز هم باید در ارتباط باو ها عملکردی منسجم دارند  شبکه

دولت ها وابسته به  است. همچنین اختصاص بودجه و سازماندهی شبکه جامعهراستای تغییرات 

 ها و کیفیت ارائه خدمات نظارت داشته باشد.  کارت است تا بتواند بر جریان هزینه کردن بن

آور برای  های سرسام د به جای صرف هزینهنده های یادگیری به نظام آموزشی اجازه می شبکه

های حاصل از  آموزشی و هزینه باستخدام نیروی انسانی، ساخت و اجاره مدارس، چاپ کت

 های جامعه به بهترین شکل ممکن بهره گیرد.  در مدارس، از پتانسیل ادگیرندگانی انباشت

                                                      
1-  Initiator or leader 
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نظام آموزشی، سهم باالی  های توسعه هزینه مانند سایر کشورهای درحالنیز کشور ایران در 

، فرایند پیچیده و انالتعلیم وپرورش از درآمد ناخالص ملی، نرخ باالی الزم کوچک بودجه آموزش

تجهیز مدارس  یها، دشوار کتابروزرسانی  و بهچاپ هنگفت خدام معلم، هزینه مدت است طوالنی

ای و مسائلی از این دست در کنار گسترش تمایل به استفاده از امکانات فضای  به امکانات رایانه

افزارهای مبتنی بر اینترنت،  گذاری دانش و مهارت افراد از طریق نرم مجازی، امکان به اشتراک

 آموزی به جای نیاز به مهارت افزایشها و  رگزاری وبینارها و ویدئوکنفرانساز ب استقبال

این های یادگیری فراهم آورده است.  گیری از شبکه برای بهرهرا زمینه مناسبی  گرایی مدرک

آورد؛ چیزی که  جا و برای همه را فراهم می یابی به یادگیری مداوم، همه ها امکان دست شبکه

 تکنولوژی و ارتباطات است. الزمه زندگی در عصر
 
 
 

-نتیجه ،تفسیر یافته ها ،ها داده آوری نظری، جمع چارچوب تدوینآزاده زارع : نویسنده مشارکت سهم

نویسنده ) دکتر محمدرضا سرمدی .است  همقاله را بر عهده داشت نگارش و هایافته گیری، گزارش
گیری نهایی را بر عهده  ل محتوا و نتیجهتجزیه و تحلی ،ریزی کلی چارچوب، ویرایش برنامه (مسئول

 برعهده داشتند.را مقاله  اللهی بررسی انتقادی داشتند. دکتر معصومه صمدی و دکتر مهران فرج
 این تکمیل در نظرات خود با تمام اساتیدی که  از را خود تشکر مراتب گاننویسند :سپاسگزاری
 .دندارمی اعالم اند،بوده مؤثر پژوهش

 .ندارد وجود منافعی تعارض نوع هیچ مقاله این در که دنکن می اذعانگان نویسند :منافع تضاد

 مالی حمایت گونههیچ آن انجام برای و است شده پژوهشگر انجام هزینه با پژوهش این :مالی منابع
 .است نشده دریافت
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