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شناسایی و اولویت بندی 
 مؤلفه های شهر یادگیرنده 

با تأکید بر یادگیری مادام العمر
محمد یوسفی*               اسماعیل شیعه**               محمدرضا خطیبی***               نوید سعیدی رضوانی****

»شهر یادگیرنده« مفهومی جدید است که هدف آن بسیج منابع برای یادگیری همة شهروندان 
در تمام طول عمر و همة مکان ها اســت تا موجب رشد فردی، توسعة اقتصادی و انسجام اجتماعی 
افراد شود. این مفهوم ابعاد و مؤلفه های متفاوتی دارد که توسط محققان و نهادهای گوناگون استخراج 
شده اند. در این تحقیق به بررســی ابعاد و شاخص های شهر یادگیرنده از دیدگاه »شورای یادگیری 
کانادا«، »کمیســیون اروپا« و »مؤسسة یادگیری مادام العمر یونسکو«، و با تأکید بر مفهوم یادگیری 
مادام العمر پرداخته شده اســت. نوع پژوهش توصیفی-تحلیلی و جامعة آماری پژوهش،20 نفر از 

متخصصان حوزة آموزش رسمی و استادان دانشگاهی در محدودة مطالعاتی شهر قزوین بود.
پس از جمع بندی، مؤلفه های نهایی شهر یادگیرنده در پنج بعد که شامل »نظام آموزش وپرورش 
رســمی«، »یادگیری در جوامع و خانواده ها«، »یادگیری در محل کار«، »فناوری و کیفیت یادگیری« 
و »فرهنگ یادگیری« اســت، استخراج و به روش »تحلیل سلسله مراتبی )AHP(« و توسط نرم افزار 
»اکسپرت چویس« مورد تجزیه وتحلیل قرار و اولویت ها در هر بعد مشخص شد. نتایج تحقیق نشان 
می دهند که مهم ترین ابعاد شهر یادگیرنده، یادگیری رسمی و یادگیری در جوامع و خانواده هاست و بر 
اساس آن مهم ترین مؤلفه ها عبارت اند از: »گسترش آموزش رسمی«، »استفاده از مربیان آموزش دیده«، 
»حمایت از آموزش گروه های محروم«، »تشویق یادگیری مداوم در خانواده و جامعه« و »یادگیری از 
طریق رسانه ها و فرهنگ ها« که با توجه به شرایط کشور برای دستیابی به شهر یادگیرنده می تواند در 

اولویت قرار گیرد.
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 مقدمه
يادگیری بخش جدايی ناپذيری از زندگی است. يادگیری به معنای انباشتن، انديشیدن و استفاده از 
دانش، مهارت ها و نگر های پیچیده است؛ به گونه ای که فرد يا گروه بتواند سازگاری فعالی با محیط های 
در حال تغییر خود داشته باشد. شـــهر امـــروز نیز درواقع حاصل انباشـــت تجربیـــات و يادگیـری از 
زندگـــی، الزامـــات و نیازهای آن در تمام طول تاريخ شهرنشـینی خـود بـــوده اسـت )ثامنی و براتی، 
1390(. مقولــة يادگیری در قرن جديد که فناوری اطالعات و رســانه ها مرزهای جهان را محو کرده و 

آن را به »دهکدة جهانی« تبديل کرده است، جايگاه ويژه و ممتازی را به خود اختصاص داده است.
 »تعلیم وتربیت در جهان قرن بیست و يکم ديگر تنها در مفهوم کالس درس، و تخته و گچ خالصه 
نمی شــود، بلکه دانش اندوزی در قالب ها و روش هايی گوناگــون موردتوجه قرار دارد. در جهانی که با 
تغییرات گســترده همراه است، ديگر اســتفاده از منابع محدود اطالعات انباشته شده در دوران آموزش 
رســمی و به کارگیری آن ها در مواقع لزوم در آينده قابل اتکا نیســت. تمام اين عوامل ايجاب می کنند که 
يادگیری به يک دورة مشخص از زندگی افراد محدود نشود. تأثیرات اين رويکرد موجب شده است تا 
پارادايم جديدی مبتنی بر يادگیری پیوسته در تمام طول عمر فرد، به عنوان يادگیری مادام العمر و با شعار 

ز گهواره تاگور دانش بجوی، شکل بگیرد« )افضل نیا، اشکوه وکلوی، 1389 ص. 59(.
در دهـــة 1950 »سـازمان ملـل متحـــد« آمـوزش را نیازی اساسـی شـناخت و آن را عنصر اصلی 
توســـعة معقول عنوان کرد. بر اين اســاس و در راستای همگانی کردن آموزش، مفاهیمی چون جامعة 
يادگیری، شهر، شهرک و منطقة يادگیری در ادبیات بین المللی مطرح شدند. ايدة جامعة يادگیرنده از اواخر 
دهة 1960 به عنوان يک مفهوم موردبحث قرار گرفت. در ســال 1972 اين مفهوم در گزارش يونســکو 
توسط »کمیسیون بین المللی توسعه آموزش وپرورش«، به رياست ادگار فور، زير عنوان »يادگیری بودن: 
جهان آموزش وپرورش امروزه و فردا« انتشار يافت. اين گزارش استدالل کرد که آموزش وپرورش ديگر 
امتیاز نخبگان نیست و تنها برای يک گروه سنی قابل اجرا نیست؛ بلکه بايد تمام جامعه و تمام عمر فرد 
را در بربگیرد. تمرکز مرکزی در يادگیری مادام العمر مستلزم تغییر پارادايم از ايدة »آموزش وپرورش« به 
سمت مفهوم »يادگیری« است )يانگ و يوروزو1، 2015(. هدف از ترويج سیاست يادگیری مادام العمر 
در ابتدا، ايجاد يک محیط محلی بهتر، و سپس، ايجاد يک محیط يادگیری برای ارتقای کیفیت زندگی، 
و در مرحلة بعد ايجاد شــهری اســت که در آن مردم ياد می گیرند، رشد می کنند و با هم زندگی می کنند 

)کوان و اسچید2، 2009(.
»يک شهر، شهرک يا منطقة يادگیری، نقش کلیدی يادگیری در توسعة رفاه عمومی، ثبات اجتماعی 
و رضايت فردی را به رســمیت می شناســد و درک می کند و تمام منابع انســانی، فیزيکی و نهايی خود 
را خالقانه و حســاس به منظور توسعة کامل ظرفیت انسانی همة شهروندان برای درک و واکنش مثبت 
به تغییر بســیج می کند«)النگ ورث3، 2006، ص. 21(. بنابراين شــهر يادگیری به تمام ابعاد يادگیرنده 
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توجه دارد و برای بررســی اين ابعاد می بايد شــاخص های تأثیرگذار بر آموزش همگانی را استخراج، 
اولويت بندی و بومی سازی کرد. افراد و مؤسسه های بسیاری به استخراج شاخص های يادگیری همگانی 
دســت زده اند و می توان گفت که موضوع مشــترک در همة اين بررســی ها، توجه بــه مفهوم يادگیری 
مادام العمر اســت. بر اين اســاس شــاخص های يادگیری مادام العمر زيربنای ايجاد يک شهر يادگیرنده 
خواهد بود و با سنجش اهمیت اين شاخص ها می توان مسیر دستیابی به شهر يادگیرنده را هموار کرد.

در مورد شاخص های تأثیرگذار بر شهر يادگیرنده تاکنون تحقیقات اندکی در کشور صورت گرفته اند 
و بیشتر پژوهش های صورت گرفته به تبیین موضوع و تشريح مفاهیم و اصول شهر يادگیرنده پرداخته اند 
درحالی که در پژوهش های خارجی موضوع شــهر يادگیرنده به شــکل وســیعی تشريح شده است، اما 
منابعی که به شــرح شــاخص های آن پرداخته اند، کم بوده اند که می توان علت را در نوظهور بودن اين 
مفهوم جست جو کرد. در بیان اين مفهوم، هاگز و تايد4 )1998( جامعة يادگیری را يک آرمان يا توصیف 
قابل دستیابی می دانند. همچنین اظهار می دارند که، مناطق و استان ها اگر می خواهند که در اقتصاد جهانی 

رو به رشد امروزی شايسته باقی بمانند، جامعة يادگیری برای آن ها ضروری است.
النگ ورث )1999( شــهر يادگیرنده را به عنوان يک مفهوم جغرافیايی مورداســتفاده قرار می دهد 
و آن را شــامل شهرســتان ها، نواحی و حتی روستاهايی می داند که ســاختارهای اقتصادی، سیاسی، 
آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی خود را به سوی رشد ظرفیت های انسانی و استعدادهای همة 
شهروندان، کنترل و يکپارچه می کند. اين در حالی است که دوک5 )2010( شهر يادگیری را بیشتر يک 
ايده می داند تا اينکه توصیفی از مکان يا مکان های واقعی باشد. اما يونسکو )2015( شهر يادگیرنده 
را مســتلزم رويکردی واقع گرايانــه و عملیاتی برای به کارگیری يادگیــری مادام العمر می داند و آن را 
فرايندی ادامه دار و مستمر می داند و برای اين شهرها، مجموعه ای از شاخص ها و ويژگی ها تعريف 

کرده است.
برخی از پژوهش های دانشــگاهی نیز به شــهرهای يادگیرنده و معیارهای آن پرداخته اند. به عنوان 
نمونه، در بحث ارائة مدل مفهومی موضوع، کريمی، نصر اصفهانی و شريف )1392( در پژوهش خود 
مدلــی مفهومی را برای جامعة يادگیرندة ايرانی ارائه داده اند؛ جامعه ای که به روش های متفاوت انگیزة 
يادگیری، توانايی خودرهبری در يادگیری و يادگیری چگونه يادگرفتن را در افراد پرورش می دهد. ضمن 
اينکه میان بخش های گوناگون آموزش رسمی آن ارتباط درونی وجود دارد و آموزش های غیررسمی و 

يادگیری اتفاقی يا لحظه ای نیز توسعه داده می شوند.
از طرف ديگر، سارا سلمانزاده )1394( به مفاهیم، اصول و بسترهای شکل گیری شهرهای يادگیرنده 
و شهرهای علم و فناوری اشاره کرده است و راهکارها و پیشنهادهايی را در راستای ارتقای آن ها ارائه 
می دهد. و در تحقیقی مشابه ثامنی و براتی )1390( به بررسی مفهوم شهر آموزش دهنده و ضرورت های 

پیاده سازی آن در شهر تهران پرداخته اند.
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در تحقیقات جديدتر به نقش شهرها و مناطق يادگیری در ايجاد »تاب آوری شهری« و »شهرهای 
هوشــمند« اشاره شده است. که از آن جمله می توان به تحقیقات بنکه و همکارانش6 )2018( با هدف 
بررسی تأثیر مناطق يادگیری در تاب آوری شهری در نتیجة نزديکی جغرافیايی، فرهنگی و اجتماعی، و 
مقالة ژوانگ و همکارانش7 )2017( با هدف توصیف و تجزيه وتحلیل ويژگی های محیط های يادگیری 
معمول در شــهرهای هوشــمند و همچنین رابطة اين محیط ها با يکديگر اشاره کرد. در تحقیق حاضر 
مؤلفه های شهر يادگیرنده با توجه به ادبیات مطرح در تجربه های جهانی جمع آوری و جمع بندی سپس 

از توسط متخصصان بر اساس اهمیت، اولويت بندی شده اند.

 مبانینظری
به سبب اهمیت و پیچیدگی مفهوم يادگیری، از آن تعريف های متفاوتی به دست داده اند. بااين حال، 
معروف ترين تعريف برای يادگیری اين اســت: »يادگیری به فرايند ايجاد تغییر نسبتًا پايدار در رفتار يا 
توان رفتاری که حاصل تجربه است، گفته می شود و نمی توان آن را به حالت های موقتی بدن مانند آنچه 

بر اثر بیماری، خستگی يا داروها پديد می آيد، نسبت داد.« )السون و هرگنهان8، 1374 ص. 30(.
 آمــوزش اما با يادگیری تفاوت دارد و به هرگونه فعالیت يا تدبیر از پیش طرح ريزی شــده ای گفته 
می شــود که هدف آن آســان کردن يادگیری در يادگیرندگان است. در اين تعريف بر آموزش به صورت 
فعالیت ها يا اقداماتی که از ســوی آموزش دهنده طراحی می شــوند و هدف آن ها ســهولت بخشیدن يا 
کمک کردن به يادگیری يادگیرندگان اســت، تأکید شده است. درصورتی که يادگیری فعالیتی است که از 
ســوی يادگیرنده انجام می گیرد و خود او در شــکل گیری آن دخالت مستقیم دارد و نقش آموزش دهندة 

صرفًا فراهم آوردن شرايط و امکاناتی است که يادگیری را آسان می سازد )پیشین(.
در مفهومی گســترده تر، يادگیری مادام العمر مطرح می شــود که رويکردی چندبعدی از خودآموزی 
است و در سراسر دوره های زندگی فرد جريان دارد. اين يادگیری به انگیزه افراد وابسته است و از منابع 
شخصی، منابع کاری و خودکارآمدی تأثیر می پذيرد. »يادگیری مادام العمر می تواند از شکل و روش های 
بسیاری فرا گرفته شود؛ از شرکت در کالس ها گرفته تا گوش دادن به نوارهای صوتی به صورت مستقیم، 
مطالعه و کار روی پروژه هايی که ظرفیت افراد را به حداکثر ممکن آن برساند« )نوروزی وند، 1393: 27(.
يادگیری مادام العمر در فضای جامعة يادگیرنده عینیت مکانی می يابد: شهر، شهرستان يا منطقه ای که 
همة منابع خود را در تمام بخش های شهری به کار می گیرد تا افراد آن شهر را به رشد فردی، اجتماعی، 
فرهنگی، سیاســی و اقتصادی برساند و انسجام اجتماعی باالتر رود و باعث موفقیت شهروندان شود. 
)گج9، 2011( در يک شــهر يادگیرنده بايد تنوعی از فرصت های يادگیری قابل دسترســی باشــند. اينکه 
يادگیرنده آن ها را کجا، چه زمانی، چگونه و از چه کسی می خواهد، بسته به رضايت و موافقت خود او 

دارد. )النگورث، 2006(



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن
فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های شهر یادگیرنده با تأکید بر یادگیری مادام العمر

109
 ë 71 شمارة
 ë سال هجدهم
ë 1398 پاییز

الف. نظریه های مرتبط با یادگیری
مفهوم يادگیری، آموزش وپرورش و تعلیم وتربیت، ضمن تفاوت های معنايی، عمومًا به عنوان عاملی 
از فرايند رشــد انســان از ابتدای زندگی او مطرح هســتند. اين مفاهیم در طول زمان تکامل يافته اند و 
در عصر حاضر نیز همچنان در حال طی کردن مراحل تکوينی و بلوغ خود هســتند. مفهوم »آموزش« 
در طول تاريخ از جنبه های گوناگونی موردبحث و بررســی قرار گرفته اســت که تفکیک اين نظريات و 
دســته بندی آن ها، به دلیل نزديکی و اشتراکات مفهومی، عماًل غیرممکن می نمايد. اصول تعلیم وتربیت، 
فلســفة آموزش وپرورش،  روان شناسی يادگیری و فناوری آموزشی واژگانی هستند که در زمینة آموزش 
و يادگیری به کار گرفته اند و می توان آن ها را در چهار گروه دسته بندی کرد. برخی از انديشمندان جنبة 
اخالقی و مذهبی آموزش را مورد تأکید قرار داده اند، برخی ديگر با استفاده از علوم رفتاری به بررسی 
مفهــوم آموزش و يادگیری پرداخته اند و برخی نیز با نگرش های فلســفی بــه اين موضوع پرداخته اند. 
ديدگاه هــای متأخــر که عمری کمتر از نیم قرن دارند به ابعاد همه جانبــة يادگیری و وجة اجتماعی آن 
پرداخته اند که ضمن تکامل فردی انســان، به انسجام اجتماعی و تقويت اقتصادی جوامع و به طورکلی 
جامعة يادگیرنده منجر می شود. البته به نظر میرسد که می توان اين نگرش ها را در طول يکديگر نیز قرار 
داد و آن ها را سیر تحول و تکامل مقوله آموزش و يادگیری تصور کرد. در اين مقاله ديدگاه های متأخر 

به لحاظ ارتباط نزديک تر با موضوع شهر و شهروند موردبررسی تفصیلی قرار گرفته است.
طی قرن گذشته، يادگیری در قلمرو نظريه های تربیتی و روان شناسی مطالعه شده است. همة اين 
نظريه ها، يادگیری را پديده ای می بینند که موجب توسعة فردی می شود. »در تئوری و عمل آموزشی، 
قرن بیســتم به عنوان قرن فرد توصیف شــده است که بر اساس نظريه های رشــدی پیاژه10 يادگیرنده 
به عنوان »تنها جست وجوگر دانش« موردتوجه قرار می گرفته، توصیف شده است« )فلدمن11، 2000، 
ص. 9 )در مقابل، تأثیر فزايندة تئوری ســازه گرايی اجتماعی ويگوتســکی12 به دور شــدن از تمرکز 
فردگرايانه اشــاره دارد؛ به بخشی که سهم ديگران را در يادگیری هر فرد می شناسد... به طور خالصه، 
حرکتی از »عصر فرد به عصر اجتماع« آغاز شــده اســت. )فلدمن، 2000( نظرية يادگیری اجتماعی 
بندورا13 نیز مبین نقش فعال يادگیرنده در بافت اجتماعی و يادگیری از طريق الگوهای رفتاری جامعه 
اســت. بنابراين جوامع يادگیری مظهر اين جنبش و هدف هســتند. فلســفة اساسی جوامع يادگیرنده 
غالبًا به ديويی14 و شناخت او از اهمیت ماهیت اجتماعی يادگیری های انسانی نیز نسبت داده می شود 

)کیلپاتريک، جونز و بارت15، 2003(.
هرچند برخی از محققان، همچون النگورث، فلســفة تشــکیل جوامع يادگیرنده را به دورة افالتون 
نســبت می دهند. وی نگاهی همه جانبه به يادگیری داشــته و معتقد است جامعه يادگیری در صورتی به 
وجود خواهد آمد که تمام منابع شهر يا منطقه برای ايجاد آن بسیج شوند. النگورث ويژگی های اصلی 

يک جامعة يادگیری را به شرح زير برمی شمارد:
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1.  شــامل يک شبکة منســجم از چندين محیط يادگیری است )يادگیری محدود به ساختمان های 
مدرسه نخواهد بود(.

2.  مرزهای بین محیط های يادگیری را دربر می دارد )يادگیری به جامعه وصل خواهد شد(.
3.  حس مکان و هويت يادگیرنده را فراهم می کند و ارتباط اجتماعی بین فراگیرندگان را تقويت 

می کند.
4.  به سرعت با انواع نیازهای يادگیری سازگار می شود و با تفاوت های يادگیرندگان انطباق می يابد.

5.  امکان مطالعة عمومی و تخصصی را فراهم می آورد و يادگیری غیررســمی را تقويت می کند. 
)النگورث، 2006(.

اما آنچه در سال های اخیر در بحث پیرامون جامعة يادگیرنده مدنظر است، ماهیت مادام العمر بودن 
يادگیری در قلمرو زندگی اجتماعی اســت. »يادگیری مادام العمر مترادف نوينی برای يادگیرنده است و 
دســتاورد رشد تصاعدی اطالعات اســت.« )مهرمحمدی و همکاران، 1390: 92(. »جوامع به صورت 
روزافزونی در حال تبديل شــدن به جوامع يادگیری هســتند، تا بدين وسیله شــهروندان خود را، هم در 
عرصة اقتصاد جهانی قدرتمند سازند و هم باعث پويايی بیشتر انجمن های اجتماعی، فرهنگی و دولتی 

خود شوند« )نوروزی وند، 1393:12(.
از اواخر قرن بیستم، دوره ای که ايدة جامعة يادگیری اهمیت يافت و رواج پیدا کرد، ديدگاه های زيادی 
دربارة آن ارائه شده است. بسیاری از صاحب نظران، با مطالعات تطبیقی، پیمايشی و مرور متون تخصصی 
جامعة يادگیری را توصیف کرده اند. در اکثر بیانیه های خط مشــی بــرای تحقق جامعة يادگیری، ادراکات 
ابزاری و شغلی از آموزش جای گرفته اند و فرايندهای آموزش لیبرال و رهايی بخش کمتر دنبال می شوند. 
در مقابل، عدة ديگری با بررسی جهانی شدن و پیامدهای آن نتیجه گرفته اند، نظام جهانی شده ای که اکنون 
در آن قرار داريم، به جامعة يادگیری و يادگیری مادام العمر نیاز دارد و انکار اين نیاز غیرواقع بینانه خواهد 
بود. )جارويس16، 2008( اکنون بسیاری از تئوری پردازان نگاه اقتصادی به يادگیری مادام العمر و افراط در 
پذيرش جامعة يادگیرنده را به عنوان بازار يادگیری رد کرده اند. آن ها دربارة مدل مطلوب جامعة يادگیرنده 
تذکر می دهند که بايد از مدل اقتصادی فراتر رفت. بااين حال، مربیان لیبرال دارای ديدگاهی متفاوت از يک 
جامعة يادگیرنده هستند. به گفتة آن ها، جامعة يادگیرنده جامعه ای تحصیل شده، متعهد به شهروندی فعال، 

دموکراسی و فرصت های برابر است )ادواردز17، 2002(
»به اعتقاد بســیاری از حامیان ايدة جامعة يادگیرنده، يکــی از واضح ترين توصیف ها، مدل جامعة 
يادگیری يونســکو اســت« )کريمی و همکاران، 1392: 45(. در ســال 1972 اين مفهوم توسط گزارش 
»کمیســیون بین المللــی توســعة آموزش وپرورش« به رياســت فــور18 تحت عنــوان »آموختن برای 
زيســتن: جهان آموزش وپرورش امروز و فردا« در يونســکو مطرح شــد. اين گونه اســتدالل می شد که 
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آموزش وپرورش ديگر امتیازی برای قشر مرفه جامعه محسوب نمی شود. همچنین به سن خاصی تعلق 
ندارد، بلکه ضرورت دارد تا کل اجتماع و سراسر زندگی افراد را در برگیرد. گزارش فور از دولت های 
عضو يونســکو خواسته بود تا به بازنگری ســاختارهای آموزشی خود در دو محور اساسی توجه کنند: 
نخست، جامعة يادگیرنده، جامعه ای است که در آن همة نهادها و سازمان های رسمی دولتی و خصوصی 
به عنوان فراهم کنندة آموزش تلقی شــوند، و دوم، همة شــهروندان در جريان يادگیری قرار گیرند و از 

فرصت های فراهم شده در جامعة يادگیری برخوردار شوند )نوروزی وند، 1393(.
ژاک دلور19، رئیس ســابق »کمیســیون بین المللی آموزش وپرورش برای قرن 21«، در گزارشــی که 
با عنوان »يادگیری، گنج درون« )1996( منتشــر کرد، چهار ســتون را زيربنای آموزش وپرورش معرفی 
می کرد تا به کمک آن هیچ يک از اســتعدادهای انســانی که همچون گنجینه ای در نهاد هر انسانی نهفته 

است، بالاستفاده باقی نماند و به فعلیت برسد. اين بنیان ها عبارت اند از:
يادگیری برای دانستن؛  .1

يادگیری برای انجام دادن؛  .2
يادگیری برای باهم زيستن؛  .3

يادگیری برای زيستن )دلور، 1996(.  .4

»گزارش دلور در پی ردپای گذشتة خود، يادگیری مادام العمر را به عنوان الگوی آموزشی آينده، تبلیغ 
می کند. اما اين اصطالح جديد را با عنوان »يادگیری در طول زندگی« وارد کرد. اين تفاوت ظريف، اما 
اساسی، بسیار مناسب انتخاب شد. فراتر از بعد زمان - بعد عمودی )طول عمر(20 - آن شامل بعد افقی 
)دامنه عمر(21 اســت که در همة زمینه های زندگی اتفاق افتاده و بر ايدة يادگیری به عنوان پیوستار تأکید 
می کند« )الفرت22، 2016، ص. 7( اين چهار بنیان يادگیری در مکانی عینیت به خود می گیرند که بیانگر 
همة جوانب زندگی افراد باشــد. يادگیری برای دانســتن عمدتًا در محیط آموزش رسمی رخ می دهد و 
يادگیری برای انجام دادن به محیط کار،  و يادگیری برای با هم زيستن اشاره به محیط اجتماعی انسان ها 
اشــاره دارد. يادگیری برای زيســتن نیز بر محیط های کسب مهارت های فردی تأکید دارد که معمواًل در 
محیط خانه و خانواده رخ می دهد. درمجموع می توان گفت اين چهار ستون يادگیری به ساختار اصلی 
شــهر يادگیرنده اشــاره دارند. در ادامه به بررسی معیارهای شــهر يادگیرندة موجود در ادبیات جهانی 

پرداخته خواهد شد.
ب. بررسی معیارهای سنجش شهر یادگیر

در اين بخش به بررسی معیارهای سنجش میزان يادگیری در جوامع بر مبنای ديدگاه شهر يادگیرنده 
می پردازيم. مبنای انتخاب اين شاخص ها میزان تأثیر آن در يادگیری همگانی و يادگیری مادام العمر در 
بخش وســیعی از جامعة انسانی )شهر( اســت. در زمینة معیارهای شهر يادگیرنده تحقیقات گوناگونی 
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به ويژه در دهه های اخیر صورت گرفته اند که مدل شهر يادگیرنده را تشريح کرده اند و هر يک دارای مزايا 
و معايبی است. برخی از محققان توصیه کرده اند که به جای تأکید بر يک مدل، می توان ترکیبی از آن ها را 
به صورت مدل جديدی از جامعة يادگیرنده پیشنهاد کرد. برخی نیز در حوزة نظری با مطالعات اسنادی 
به بررســی اين مؤلفه ها پرداخته اند. از طرف ديگر نهادهای متفاوتی اعم از ملی، منطقه ای و بین المللی 
نیز در حوزة عملی و به شــکلی وسیع تر به بررسی و تعیین شاخص های اندازه گیری يادگیری همگانی 
پرداخته اند که از بین اين نهادها »انجمن يادگیری کانادا« )در سطح ملی(، »کمیسیون اروپا« )در سطح 
منطقه ای( و »مؤسسة يادگیری مادام العمر يونسکو« )در سطح بین المللی(، به دلیل مقیاس های متفاوت 
و تحقیقات مستمر و نظام يافته انتخاب شده اند و سعی شده است با ترکیب اين شاخص ها مدل عملی 

جامع تری برای شهر يادگیرنده ارائه شود.

ویژگی های کلیدی شهر یادگیرنده از دیدگاه سازمان ملل متحد
»کنفرانس بین المللی شــهر يادگیرنده« در اکتبر ســال 2013 در پايتخت چین با همکاری ســازمان 
يونســکو، وزارت آموزش وپرورش چین و شــهرداری پکن برگزار شــد. هدف از اين کنفرانس بسیج 
شهرها در جهت ترويج يادگیری مادام العمر برای همه به عنوان عامل برابری، عدالت، انسجام اجتماعی 
و رفاه پايدار بود. در اين کنفرانس با بهره گیری از آرم سازمان يونسکو، ساختار شهر يادگیرنده نشان داده 
شده است. اين ساختار از سه بخش تشکیل شده است: بخش اول شرايط ايجاد شهر يادگیرنده را نشان 
می دهد؛ بخش دوم اجزای تشکیل دهندة شهر يادگیرنده را نشان می دهد که شامل شش حوزه می شود؛ 

و در بخش سوم به مزايای ايجاد شهر يادگیرنده پرداخته شده است.
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اراده سیاسی قوی و تعهد

توسعه پایدار

حکومت و مشارکت همه اعضا

بسیج و استفاده از منابع

ی و انسجام اجتماعی
ت فرد

تقوی توسعه اقتصادی و رفاه فرهنگی

یادگیری مادام العمر و فراگیر
مزایای ایجاد شهر یادگیرنده

شرایط اساسی برای ایجاد شهر یادگیرنده

اجزا تشکیل دهنده شهر یادگیرنده

23 نمودار 1.   چارچوب و ویژگی های شهر یادگیرنده )مأخذ: مؤسسة یادگیری مادام العمر یونسکو   ، 2013(                                                  
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شاخص های شهر یادگیرنده انجمن یادگیری کانادا24
با توجه به اندازه گیری میزان پیشــرفت در راه ايجاد يک جامعة يادگیرنده، کانادا اولین کشــور در 
جهان اســت که در سال 2006 با اصطالح »شــاخص يادگیری کانادا )CLI(25« معرفی شد که معیار 
اندازه گیری ســاالنة پیشــرفت کانادا در دستیابی به شــهر يادگیرنده اســت. »محققان کانادايی چنین 
شــاخص و معیار سنجشی را توسعه داده اند که به نظر میرسد، برای اندازه گیری فعالیت های يادگیری 
در سطح ملی، منطقه ای، خرد منطقه ای و شهری مناسب است.« )بنکه و همکاران، 2018( چارچوب 
مفهومی شاخص يادگیری کانادا از چهارستون يادگیری که ژاک دلور برای يونسکو طراحی کرده، الهام 
گرفته شده است و طیف کامل يادگیری را نشان می دهد: يادگیری دانش؛ يادگیری کار؛ يادگیری برای 
زندگی کردن؛ يادگیری برای بودن. شــاخص های آماری مورداستفاده در شاخص يادگیری کانادا برای 
انتخاب بهترين طیف فراگیر يادگیری مطابق با اين چارچوب چهار ســتون ارائه شده است )آزبورن، 

کرنز و يانگ26، 2013(.
امتیاز کلی شــاخص ها نشــان دهندة وضعیت يادگیری مادام العمر در کانادا و بسیاری از شهرها و 
جوامع روســتايی اســت. اين مدل از نتايج هفت معیار )پنج معیار اجتماعــی و دو معیار اقتصادی(، 
شامل سواد بزرگ ساالن، توسعة آموزش دوران کودکی، سالمت جمعیت، مسئولیت محیطی، مشارکت 
رأی دهندگان، درآمد، و بی کاری استفاده می کند. شاخص يادگیری کانادا شامل 17 شاخص و 26 معیار 
خاص، نمره های عددی را برای بیش از 4500 اجتماع در سراسر کانادا تولید می کند )انجمن يادگیری 
کانادا، 2010(. »ارزش باال نه تنها نشان دهندة وضعیت يادگیری است بلکه به اين معنی است که يک 
منطقه يا جامعه دارای شــرايط يادگیــری الزم برای موفقیت از لحاظ اقتصادی و اجتماعی اســت« 
)فوســت، کلر، مک کی و اوســتری27، 2011( »شــاخص يادگیری ترکیبی کانادا معیار ساالنة پیشرفت 
کانادا در يادگیری مادام العمر و بر اســاس بســیاری از شــاخص های آماری اســت که منعکس کنندة 
وضعیــت آمــوزش مادام العمر در جوامع محلــی، محل کار، خانواده ها يا مدرســه ها کانادا اســت« 
)جوســوک28، 2015( و ابزار اندازه گیری بی ســابقه ای اســت که بیان می کند چگونه يادگیری در تمام 
جنبه های زندگی برای موفقیت افراد، جوامع و کل کشور بسیار مهم است. يادگیری مادام العمر شامل 
توســعة دانش، مهارت ها و ارزش ها در تمام مراحل زندگی يک فرد از اوايل کودکی تا بزرگ ســالی 
اســت و همة جنبه های زندگی يک فرد را شــامل می شود؛ از جمله نقش او در جامعه، عملکردش در 

محل کار، رشد فردی و رفاه فیزيکی.

شاخص های شهر یادگیرندة کمیسیون اروپا
»شــاخص يادگیری مادام العمر اروپايیELLI( 29( اساســًا به منظور تدوين بعضی از منشــورهای 
اولیه برای مناطق يادگیری، منشــورهايی که نشــان دهندة تعهد يک شهر-منطقه برای بهبود فرصت ها و 
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روش های يادگیری همة ساکنان آن بود، ارائه شد« )نمث30، 2019( شاخص يادگیری مادام العمر اروپايی 
به صورت تئوری بر اســاس چهار پاية يادگیری يونســکو شــکل گرفته و با الهام از رويکرد کانادايی، 
شــاخص مشــابهی برای اتحادية اروپا با توجه به نشانه ای کلی از نحوة عملکرد يادگیری مادام العمر و 
پیشرفت در هر کشوری از منطقه است. »راهبرد لیسبون31 که به عنوان دستور کار لیسبون يا فرايند لیسبون 
نیز شــناخته می شــود، يک برنامه اقدام و توسعه بود که در ســال 2000 برای اقتصاد اتحادية اروپا بین 
سال های 2000 تا 2010 انجام شد. گفتمان يادگیری مادام العمر نیز از سال 2000 تحت تأثیر هدف های 
اتحادية اروپا برای ايجاد پوياترين اقتصاد دانش بنیان در جهان و تأمین انسجام اجتماعی در دستور کار 

قرار گرفت« . )اهلرز32، 2017(
توســعة شــاخص يادگیری مادام العمر اروپا در سال 2007 آغاز شــد و اولین نتايج آن در سال 
2010 به اطالع عموم رســید تا وضعیت و نقش يادگیری مادام العمر در کشــورهای عضو اتحادية 
اروپا روشن شود. » شهروندان، جامعة مدنی، کارفرمايان و سیاست گذاران در تمام سطوح می توانند 
از اين اندازه گیری برای به دســت آوردن تصوير اولیه يا نشــانه ای از نحوة عملکرد کشور يا منطقة 
خود در رابطه با ديگران اســتفاده کننــد. بنابراين می توان آن را به عنوان مبنايی برای آغاز بحث در 
مورد يادگیری در هر کشــور يا منطقه، و بحث در مورد چگونگی تشويق مشارکت بیشتر و ارزيابی 
عملکردهای خوب به حســاب آورد. شــاخص يادگیری مادام العمر اروپا يک ســنجش ســاالنه از 
وضعیت يادگیری در سراسر مراحل زندگی و در سراسر محیط های يادگیری مدرسه، جامعه، محیط 
کار و زندگی خانوادگی اســت. شاخص يادگیری مادام العمر اروپايی شامل اندازه گیری يادگیری در 
چهار حوزة متفاوت از چارچوب يونســکو می شود که توســط ژاک دلور تکمیل شده است. شامل 
يادگیــری دانش، يادگیری انجام دادن، يادگیری برای زندگی کردن با يکديگر و يادگیری شــخصی. 
ايــن شــاخص نقش يادگیــری را نه صرفــًا از طريق نظام های آموزشــی، بلکه در تمــام جنبه های 
فعالیت انســانی موردتوجه قــرار می دهد و به صراحت نتايج موفقیت آمیز يادگیری را در انســجام 
اجتماعی جوامع کارامد تشــريح می کند. شــاخص های تحلیل شــده ابزار نظارت مؤثر برای ايجاد 
مناطق يادگیری هســتند و ذی نفعان برای تصمیم گیری از آن ها به طور فعال اســتفاده می کنند )يوآن، 

آنیشنکو، پريما و پتروشنکو33، 2017(.
يادگیــری مادام العمر اروپايی ترکیبی از 36 شــاخص برای تدوين شــاخص کلی و همچنین چهار 
زيرمجموعه اســت؛ شاخص هايی که از منابع متفاوت داده شده اند و منعکس کنندة طیف گسترده ای از 
فعالیت های يادگیری، مانند مشــارکت در آموزش و آموزش رســمی، مهارت های سوادآموزی، کارکنان 
شرکت کننده در آموزش حرفه ای، استفاده از اينترنت، مشارکت مدنی و فعالیت های فرهنگی است. اين 
شــاخص ها مبتنی بر اين فرض اساسی هستند که يادگیری با هدف ضمنی يا صريح بهبود رفاه افراد يا 

جوامع صورت می گیرد.
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 نتايج کلی شاخص های يادگیری مادام العمر اروپايی نشان می دهد که کشورهای شمال اروپا، شامل 
دانمارک، سوئد و فنالند و عالوه بر اين، هلند، باالترين رتبه را کسب کرده اند و گروه بعدی کشورهای 
کمتر از حد متوســط اتحادية اروپا از کشــورهای جنوب و شــرق اروپا هستند و از جمهوری چک تا 
لهستان متغیرند. کمترين نتايج نیز مربوط به کشورهای جنوب و شرق اروپا، از جمله مجارستان، يونان، 
بلغارســتان و رومانی اســت. نمودار 2 وضعیت شــاخص های يادگیری مادام العمر در کشورهای عضو 

اتحادية اروپا در سال 2010 را نشان می دهد.

نمودار 2.    وضعیت شاخص های یادگیری مادام العمر در کشورهای عضو اتحادیة اروپا در سال 2010                                       
)http://www.cesifo-group.de/DICE/fb/cXfsHYaR :مأخذ

بلژیک

انگلستان

اتریش
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 روشتحقيق
تحقیق حاضر از حیث گردآوری داده ها از نوع توصیفی است و هدف آن ارزيابی مفاهیم و معیارهای 
تعیین شــده در ارتباط با تحقیق بوده اســت. در روند جمع آوری اطالعات از مطالعات اســنادی متون، 
گزارش ها، کتاب ها و پايان نامه ها و مقاالت فراخور موضوع استفاده شد. از آنجا که اتخاذ تصمیم صحیح 
و به موقع می تواند تأثیر بسزايی در رسیدن به هدف باشد، ضرورت وجود تکنیکی قوی که بتواند انسان 
را در اين زمینه ياری کند، کاماًلً  محســوس اســت. يکی از کارآمدترين اين تکنیک ها »فرايند تحلیل 
سلســله مراتبی34« اســت که برای اولین بار توسط توماس آل ساتی35 در ســال 1980 مطرح شد. اين 
تکنیک بر اســاس مقايســه های زوجی بنا شده است و امکان بررسی سناريوهای مختلف را به مديران 

می دهد.
 ســاختار کلی اين فرايند از ســه جزء هدف، معیارها و گزينه ها تشکیل شده است. و قضاوت ها با 
مقادير کّمی يک تا نه بدين صورت ســنجیده می شوند که ابتدا اهمیت معیارها نسبت به هدف و سپس 
ارجحیت گزينه ها نسبت به هريک از معیارها در ماتری های مقايسه های زوجی ارائه می شود. درنهايت 
نیز وزن معیارها و گزينه ها مشــخص می شــود از مزايای اين روش نســبت به ســاير روش ها می توان 
به ســادگی و قابل درک بودن آن، امکان محاسبة ناسازگاری قضاوت ها، ساختار سلسله مراتبی فرايند و 
امکان در نظر گرفتن معیارهای کّمی و کیفی اشاره کرد. يکی ديگر از داليل انتخاب اين روش، ساختاری 
اســت که برای مشــارکت گروهی فراهم می کند، برای تلفیق قضاوت های متفاوت افراد، ماتريس های 
مقايسه های زوجی تمام افراد دريافت می شوند و سپس اوزان نسبی معیارها و گزينه ها به دست می آيد.
در اين تحقیق پس از تهیة پرسش نامه، جامعة آماری به تعداد 20 نفر شامل افراد مندرج در جدول1 

انتخاب شد.

 جدول 1.   مشخصات پرسشگران                                                                                                                                     

میزان تحصیالتتعدادجامعة هدف

فوق لیسانس و باالتر10متخصصان حوزة آموزش )شهرداری، آموزش وپرورش و ...(

استادان دانشگاهی )رشته های شهرسازی، علوم تربیتی، 
فوق لیسانس و باالتر10جامعه شناسی، روان شناسی و ...(

افــراد موردمطالعه شــامل 9 مرد و 11 زن بودند. میانگین ســنی آنان، 38 ســال بــود که 75 درصد 
فوق لیســانس و 25 درصد دکترا داشــتند. 12 نفــر )60 درصد)از اين افراد که بیشــترين تعداد جامعة 
موردمطالعه را تشکیل می دادند، در رشتة تحصیلی شهرسازی تحصیل کرده بودند و بقیه فارغ التحصیالن 
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رشــته های تحصیلی گوناگون، از جمله علوم اجتماعی، روان شناســی، علوم تربیتی، اقتصاد و فناوری 
آموزشی بودند.

در روش فرايند تحلیل سلسله مراتبی، شاخصی به نام »نرخ ناسازگاری« توسط نرم افزار »اکسپرت 
چويس36« محاســبه و اعالم می شــود که برای بررســی مفهوم پايايی اســتفاده می شــود. اين شاخص 
به گونه ای طراحی شــده اســت که ناسازگار و متناقض بودن پاسخ های خبرگان را نشان می دهد و بدين 
ترتیب می توان به نامناسب بودن پرسش نامه و پاسخ ها پی برد. و در حالتی که ناسازگاری از حدنصاب 

اعالم شده )ده درصد( بیشتر باشد، الزم است ارزيابی ها دوباره انجام شوند.

 یافتهها
با بررســی شاخص های سه نهاد ملی، منطقه ای و بین المللی شورای آموزش کانادا، کمیسیون اروپا 
و ســازمان يونســکو و تلفیق نتايج، ابعاد و مؤلفه های شهر يادگیرنده به دست آمد. که در جدول 2 ارائه 
شــده اند. نتايج جدول بیانگر آن اســت که بسیاری از مؤلفه های شــهر يادگیرنده از ديدگاه اين نهادها 

مشترک بوده اند و تنها در برخی موارد تفاوت هايی مشاهده می شوند.

 جدول 2.   ابعاد و مؤلفه های شهر یادگیرنده بر مبنای نظر نهادهای مرتبط با موضوع                                                                          

مأخذمؤلفهبعد

می
رس

ش 
رور

ش وپ
موز

م آ
ظا

ن
2015(UNESCO( ELLI)2013(گسترش دسترسی به مراقبت و آموزش در دوران کودکی

UNESCO)2015(گسترش دسترسی به آموزش از سطح ابتدایی تا باالترین سطح

UNESCO)2015(گسترش دسترسی و مشارکت در آموزش بزرگ ساالن

UNESCO)2015(حمایت از گروه های محروم

افزایش خروجی تحصیالت متوســطه و کاهش نرخ ترک تحصیل در 
2013(ELLI( CLI )2010(دبیرستان

ELLI)2013(تأمین زیرساخت های آموزش رسمی

2010(CLI( ELLI)2013(مهارت های سوادآموزی جوانان و دستاوردهای دانشگاهی

CLI)2010(سهولت دسترسی به مؤسسه های یادگیری
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مأخذمؤلفهبعد

عه
جام

 و 
ده

نوا
خا

در 
ی 

یر
دگ

یا

2010(CLI( UNESCO)2015(دسترسی به مراکز یادگیری اجتماعی )فرهنگ سرا، کتابخانه و ...(

ایجــاد انگیزش در مردم برای شــرکت در فعالیت هــای یادگیری در 
UNESCO)2015(خانواده و جامعه

یادگیری از طریق فرهنگ مبتنی بر شــناخت تاریخ، فرهنگ و دانش 
بومی جامعه

 ,)2013(ELLI )2015(UNESCO
)2010(CLI

یادگیری از طریق ورزش مشــارکت در فعالیت های ورزشــی و اوقات 
2013(ELLI( CLI)2010(فراغت

ELLI)2013(مشارکت در تربیت و آموزش مداوم

یادگیری خودگردان از طریق رسانه و قرارگیری در معرض رسانه های 
2013(ELLI( CLI)2010(سنتی و جدید

ELLI)2013( تشویق تعادل کار و زندگی

CLI)2010(دسترسی به اینترنت با سرعت باال

کار
ل 

مح
در 

ی 
یر

دگ
یا

اطمینان از دسترسی تمام اعضای نیروی کار،  به فرصت های گستردة 
UNESCO)2015(یادگیری

UNESCO)2015(حمایت از ایجاد سازمان های یادگیرنده

ســرمایه گذاری کارفرمایان و اتحادیه های کارگــری برای حمایت از 
2010(CLI( UNESCO)2015(یادگیری در محل کار

UNESCO)2015(ارائة فرصت های یادگیری مناسب به جوانان و بزرگ ساالن بی کار

CLI )2013(ELLIخروجی آموزش وپرورش حرفه ای رسمی به صورت مستمر و غیرمستمر

ELLI)2013(مشارکت در آموزش وپرورش غیرحرفه ای مرتبط با شغل

ELLI)2013(یادگیری در محیط کار

CLI)2010(دسترسی به مکان های آموزش حرفه ای

جدول 2. )ادامه(
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مأخذمؤلفهبعد

ری
گی

اد
ت ی

فی
 کی

ا و
ی ه

ور
فنا

UNESCO)2015(آموزش معلمان و مربیان برای استفاده از فناوری های نوین

UNESCO)2015(گسترش دسترسی شهروندان به ابزارهای ICT و برنامه های یادگیری

CLI)2010(دسترسی به اینترنت دارای پهنای باند مناسب

ترویــج تغییر الگــو از آموزش بــه یادگیری خالقیــت و مهارت در 
UNESCO)2015(آموزش وپرورش

استفاده از مربیان آموزش دیده در دوره های ابتدایی و متوسطه، آموزش 
UNESCO)2015(بزرگ ساالن و آموزش مداوم

افزایــش آگاهی از ارزش های معنوی، اخالقی و فرهنگی مشــترک، و 
UNESCO)2015(باالبردن سطح تحمل تفاوت ها

UNESCO)2015(پرورش محیطی دوستانه و یادگیرنده

ری
گی

اد
گ ی

هن
فر

حمایت از رویدادها و جشنواره های عمومی مشوق یادگیری و استفاده 
UNESCO)2015(از همة رسانه ها برای ترویج یادگیری

ارائه اطالعات، مشــاوره و حمایت از همه شــهروندان و تحریک برای 
UNESCO)2015(یادگیری از راه های مختلف

گســترش سیستم های آموزشی که تمام اشــکال یادگیری را تشویق 
UNESCO)2015(نموده و اعتبار می بخشد.

مشارکت شهروندی فعال در کار برای سازمان های داوطلبانه یا خیریه، 
ELLI)2013(عضویت در احزاب

ELLI)2013(زندگی چند فرهنگی )افزایش تحمل، اعتماد و باز بودن(

ELLI)2013(مشارکت در شبکه های اجتماعی )دوستان، بستگان، همکاران، و ...(

CLI)2010(یادگیری از فرهنگ های دیگر

دسترســی به نهادهای اجتماعــی )کتابخانه ها، باشــگاه ها، نهادهای 
CLI)2010(مذهبی و ...(

نتايج جدول 2 را می توان به صورت نمودار نیز نشــان داد. مؤلفه هايی که دارای بار مفهومی مشــابه 
هســتند، حذف شــده اند و درنهايت مدل تحقیق که بیانگر ساختار شهر يادگیرنده است، شامل 5 بعد و 

30 مؤلفه ساخته شد.

جدول 2. )ادامه(
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دوران کودکی

نظام آموزش وپرورش 
رسمی

آموزش ابتدایی تا عالی

آموزش بزرگ ساالن

آموزش گروه های محروم

مهارت های جوانان

مراکز یادگیری اجتماعی

یادگیری در خانواده و 
جامعه

 سیاست های تشویقی 
یادگیری در خانواده

فعالیت های فرهنگی

ورزش و سرگرمی

رسانه ها

 سیاست تعادل کار
 و زندگی

 دسترسی همة نیروهای 
کاربه فرصت ها ی یادگیری

یادگیری در محل کار

شهر یادگیرنده

سرمایه گذاری کارفرمایان

ارائة فرصت های یادگیری 
به بی کاران

آموزش حرفه ای شغلی

آموزش غیرحرفه ای 
مرتبط با شغل

سازمان های یادگیرنده

دسترسی به مکان های 
آموزش حرفه ای

آموزش فناوری های 
یادگیری به معلمان

فناوری ها و کیفیت 
یادگیری

دسترسی شهروندان به 
  ICT ابزارهای

اینترنت با پهنای باند

ترویج تغییر الگوی 
آموزش به یادگیری

ایجاد محیط دوستانة 
یادگیرنده

ترویج جشنواره های 
یادگیری

فرهنگ یادگیری

مشاوره و تحریک 
یادگیری از تمام راه ها

افزایش ظرفیت فرهنگی

مشارکت شهروندی 
فعال و داوطلبانه

شبکه های اجتماعی

تعامالت بین فرهنگی

دسترسی به نهادهای 
اجتماعی)کتابخانه و...(

 نمودار 1.   مدل تحقیق                                                                                                                                                   

در اين مرحله به منظور اولويت بندی مؤلفه های شهر يادگیرنده، از »مدل فرايند تحلیل سلسله مراتبی« 
استفاده شده است. اين مدل با مقايسة زوجی بین معیارها بر اساس میزان اهمیت و تأثیر آن ها بر فرايند 
مسئلة موردنظر، شاخص ها را وزن دهی می کند. به اين منظور، شاخص های تعیین شده به صورت زوجی 
و سلسله مراتبی در قالب پرسش نامه تهیه، و توسط 20 نفر از متخصصان و پژوهشگران مرتبط با حوزة 
آموزش و اســتادان حوزه های مرتبط به فراخور ابعاد مســئله، تکمیل شدند. درنهايت، پس از محاسبة 
میانگین پرسش نامه ها، داده ها وارد نرم افزار »اکسپرت چويس« شدند و وزن نهايی شاخص ها به ترتیب 

اهمیت به شرح جدول 4 تعیین شده است.

 جدول 3.   وزن ابعاد شهر یادگیرنده به ترتیب اهمیت                                                                                                       

رتبهوزنبعد

0,2811نظام آموزش وپرورش رسمی

0,2592یادگیری در خانواده ها و جوامع

0,1663فرهنگ یادگیری

0,1534فناوری ها و کیفیت یادگیری

0,1415یادگیری در محل کار
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0.281       نظام آموزش وپرورش رسمی 
0.259      یادگیری در خانواده ها و جوامع

0.166       فرهنگ یادگیری
0.153       فناوری ها و کیفیت یادگیری

0.141       یادگیری در محل کار

 نمودار 2.   نتایج نرم افزار اکسپرت چویس: اهمیت ابعاد متفاوت شهر یادگیرنده در مقایسه با یکدیگر                                                                         

 جدول 4.   وزن مؤلفه های شهر یادگیرنده                                                                                                                         

سازگاریوزنمؤلفهبعدرتبه

1

می
رس

ش 
ور

پر
ش و

وز
 آم

ام
0,319گسترش آموزش دوران کودکینظ

0,01
0,274گسترش آموزش از سطح ابتدایی تا باالترین سطح

0,201حمایت از گروه های محروم
0,125مهارت های سوادآموزی جوانان و دستاوردهای دانشگاهی

0,08گسترش مشارکت در آموزش بزرگ ساالن

2
مع

جوا
 و 

ها
ده 

نوا
خا

در 
ی 

یر
دگ

یا

0,210تشویق یادگیری مداوم در خانواده و جامعه

0,005

0,189یادگیری از طریق رسانه
0,162یادگیری از طریق فرهنگ

0,128تعادل کار و زندگی
0,119یادگیری از طریق ورزش و سرگرمی

0,109دسترسی به اینترنت پرسرعت
0,082مراکز یادگیری اجتماعی )فرهنگ سرا، کتابخانه و ...(

3

ری
گی

اد
گ ی

هن
فر

ارائة اطالعات، مشــاوره و حمایت از همة شهروندان و تحریک برای یادگیری از راه های 
گوناگون

0,187

0,01

0,162گسترش نظام های آموزشی که تمام شکل های یادگیری را تشویق می کنند و اعتبار می بخشد.
0,149زندگی چند فرهنگی )افزایش تحمل، اعتماد و ...(

0,125دسترسی به نهادهای اجتماعی )کتابخانه ها، باشگاه ها، نهادهای مذهبی و ...(
0,109مشارکت شهروندی فعال و داوطلبانه در کار برای سازمان های خیریه و عضویت در احزاب

0,105مشارکت در شبکه های اجتماعی )دوستان، بستگان، همکاران، و ...(
0,104یادگیری از فرهنگ های دیگر

حمایت از رویدادها و جشــنواره های عمومی مشوق یادگیری و استفاده از رسانه ها برای 
ترویج یادگیری

0,061
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سازگاریوزنمؤلفهبعدرتبه

4

ری
گی

اد
ت ی

فی
 کی

ا و
ی ه

ور
ن آ

ف

0,345ترویج تغییر الگو از آموزش به یادگیری خالقیت و مهارت در آموزش وپرورش

0,01

اســتفاده از مربیان آموزش دیده در دوره های ابتدایی، متوسطه و بزرگ ساالن و آموزش 
مداوم

0,205

0,136پرورش محیطی دوستانه و یادگیرنده
0,130آموزش معلمان و مربیان برای استفاده از فناوری های نوین

0,108گسترش دسترسی شهروندان به ابزارهای ICT و برنامه های یادگیری
0,076دسترسی به اینترنت دارای پهنای باند

5

کار
ل 

مح
در 

ی 
یر

دگ
یا

0,182دسترسی تمام نیروهایی کار به فرصت های یادگیری

0,01

0,177حمایت از ایجاد سازمان های یادگیرنده
0,141دسترسی به مکان های آموزش حرفه ای

0,140سرمایه گذاری و حمایت کارفرمایان از یادگیری در محل کار
0,136خروجی آموزش وپرورش حرفه ای رسمی

0,123ارائة فرصت های یادگیری برای جوانان و بزرگ ساالن بی کار
0,101مشارکت در آموزش وپرورش غیرحرفه ای مرتبط با شغل

نتايج اولويت بندی ابعاد شــهر يادگیرنده نشــان داد که بعد يادگیری رســمی و يادگیری در جوامع 
و خانواده هــا بــه ترتیب با ضريب اهمیــت 0/281 و 0/259 در اولويت های اول و دوم و ابعاد فرهنگ 

يادگیری، فناوری ها و کیفیت يادگیری، و يادگیری در محل کار در اولويت های بعدی قرار دارند.
بنابراين برای ايجاد يک شهر يادگیرنده الزم است، ضمن تقويت يادگیری رسمی و افزايش سرمايه گذاری 
در اين بخش، بســترهای الزم برای يادگیری در خانواده ها و جامعة شــهری مهیا شود. از آنجا که دوره ای 
طوالنی از عمر افراد به فراگیری آموزش وپرورش رســمی می گذرد و ســعی بر آن است که اين آموزش ها 
مشــمول همة شــهروندان شــود و از طرف ديگر، در تحقیقات نهادهای يادشده در تحقیق و همچنین در 
چارچوب نظريات محققان در زمینة يادگیری مادام العمر، يادگیری برای دانستن که به معنای يادگیری رسمی 
است، از ابتدای زندگی شخص محقق می شود، بنابراين قرارگیری اين بعد از شهر يادگیرنده در اولويت اول، 
قابل توجیه است. يافته های تحقیق مؤيد آن است که در نظام آموزش رسمی، حمايت از گروه های محروم 

از تحصیل اهمیت دارد و می بايد شرايط حضور اين افراد را در محیط های آموزشی رسمی فراهم آورد.
 همچنین به دلیل اينکه زمان زيادی از زندگی افراد در محیط خانه و محیط شهری می گذرد، يادگیری 
در خانــواده و جامعــه نیز که معرف يادگیری مهارت های زندگی فردی و اجتماعی با هدف در کنار هم 

جدول 4. )ادامه(
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زيستن است، در اولويت دوم قرار گرفته است. در اين بعد از شهر يادگیرنده، تشويق افراد به يادگیری 
مداوم بیشترين وزن را دارد که گويای لزوم پرداختن به سیاست های تشويقی يادگیری درون خانواده ها 
و جوامع است. يادگیری از طريق رسانه ها که بیشتر به صورت غیررسمی و اتفاقی است نیز در اين بعد 

از شهر يادگیرنده دارای اهمیت است و بر فراهم کردن زيرساخت های آن را تأکید می کند.
در بعــد فرهنــگ يادگیری، نهادينه شــدن فرهنگ يادگیری مادام العمر در جامعــه از طريق افزايش 
تعامالت فرهنگی و تشــويق افراد به يادگیری از راه های گوناگون و توسعة نظام های آموزشی متنوع به 
همراه حمايت از خرده فرهنگ های موجود در جامعة شهری و افزايش ظرفیت هم زيستی آن ها در کنار 
افزايش دسترســی به نهادهای اجتماعی دارای محتوای آموزشــی، همچون کتابخانه ها و باشگاه ها، در 
اولويت اين بعد از شــهر يادگیرنده قرار دارد. ترويج خوديادگیری و اســتفاده از مهارت و خالقیت در 
يادگیــری، به همراه به کارگیــری فناوری های نوين و افزايش کیفیت يادگیری از طريق ايجاد محیط های 
دوستانة يادگیری نیز موضوع هايی هستند که در اين تحقیق در اولويت ايجاد يک شهر يادگیرنده در بعد 

فناوری ها و کیفیت يادگیری قرار گرفته اند.
در بعد پنجم شهر يادگیرنده که از نظر نتايج اين تحقیق دارای اولويت کمتری نسبت به ابعاد ديگر 
اســت، درنهايت برای دستیابی به توسعة اقتصادی و هماهنگی با اقتصاد دانش بنیان، در محیط های کار 
می بايد به فراهم آوردن شــرايط يادگیری برای همة نیروهای کار و تشــويق سازمان ها برای تبديل شدن 
به سازمان های يادگیرنده دست زد. در جدول 4 مهم ترين مؤلفه های هر کدام از پنج بعد يادگیری که از 

نتايج تحقیق به دست آمده اند، نشان داده شده است.

 بحثونتيجهگيری 
شــهر يادگیرنده مفهومی جديد اســت که در دهه های اخیر توسعه يافته و عالوه 
بر صاحب نظران و محققان، نهادهای ملی، منطقه ای و بین المللی نیز به تشــريح ابعاد 
آن و يافتن مؤلفه ها و شــاخص های آن پرداخته اند. اين نهادها يادگیری را در کانون 
توســعة اقتصادی و اجتماعی قرار داده اند و شاخص های شهر يادگیرنده را بر اساس 
آن بنیان گذاری کرده اند، از طرف ديگر، يادگیری مادام العمر وجه مشــترک بسیاری از 
تحقیقات انجام شده در زمینة شاخص های شهر يادگیرنده محسوب می شود و اعتقاد بر 

اين است که يادگیری عالوه بر همه مکانی، بايد مستمر و همیشگی باشد.
در تحقیق حاضر بر اين اســاس، اولويت بندی مؤلفه های شهر يادگیرنده صورت 
گرفته اســت. نتايج حاصل بیانگر اهمیت يادگیری رســمی و يادگیری در محیط های 
خانواده و اجتماع است. بیشترين تأثیرات آموزشی انسان در سنین ابتدايی و محیطی 
که در آن رشد می کند، صورت می گیرد. يادگیری در اين حالت بیشتر به صورت رسمی 
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و برنامه ريزی شــده اســت و بنابراين گسترش آموزش رســمی و همگانی کردن اين 
يادگیری هــا اولويــت دارد. اين موضوع در نظريات جــان ديويی که تعلیم وتربیت را 
به عنوان بازسازی مداوم و گستردة تجربة انسانی، و مدرسه را نمونة ساده شدة جامعه 

می داند، منعکس شده است.
بخــش عمدة ديگری از زندگی افــراد جامعه در محیط زندگی فردی و اجتماعی 
می گذرد که يادگیری در اين محیط ها غالبًا غیررسمی و اتفاقی است. اين موضوع نیز در 
نظريات ويگوتسکی و بندورا که بر بعد اجتماعی يادگیری تأکید دارند، منعکس شده 
است. اهمیت گسترش مرزهای يادگیری به محیط اجتماعی و تقويت ارتباط اجتماعی 
يادگیرندگان با فراهم کردن زمینه های ورزش و سرگرمی شهروندان، موضوعی است که 
با تحقیقات النگورث نیز هم سويی دارد. بنابراين در اين حالت، رويکردهای تشويقی 
در محیط خانواده و جامعه شهری، و گسترش ابزارهای رسانه ای که ابزار انتقال مفاهیم 
آموزشی محسوب می شوند و افراد پیوسته در معرض آن ها قرار می گیرند، می تواند در 
اولويت سیاست های گسترش شهر يادگیرنده قرار گیرد. عالوه بر اين، تقويت فرهنگ 
يادگیری و اشــاعة آموزه های دينی به ويژه در کشــور ما که مروج يادگیری مادام العمر 
برای همه می باشــد می تواند به افزايش يادگیری در محیط جامعة شهری کمک کند. 
نکتة قابل تعمق اين است که فناوری های يادگیری به تنهايی نمی توانند به تشکیل يک 
شهر يادگیرنده منجر شوند و کیفیت يادگیری را افزايش دهند. پیش نیاز اين تأثیرگذاری 
تغییر الگو از آموزش به يادگیری و گسترش محیط های دوستانه است. به عبارت ديگر، 
برای ايجاد يک شهر يادگیرنده، ضمن تربیت مربیان و معلمان آموزش ديده و آشنا با 

فناوری های آموزشی، بايد آموزش داوطلبانه و خوديادگیری در اولويت قرار گیرد.
 نتايج ديگر اين تحقیق بیانگر آن است که اعمال سیاست های يادگیری با هدف 
ايجاد اقتصاد دانش بنیان و توجه صرف به توسعة اقتصادی نیز از اولويت کمتری در 
ايجاد يک شــهر يادگیری برخوردار اســت؛ موضوعی که محققانی همچون ادواردز 
خواهان عدالت آموزشی بین همة افراد هستند، بر آن تأکید دارند. در خاتمه بر اساس 
نتايج حاصل از مطالعات به عمل آمده و يافته های پژوهش بايد گفت: در جامعة شهری 
ايران که در آن آموزش رســمی به ويژه آموزش عالی به لحاظ کّمی در سال های اخیر 
افزايش چشمگیری يافته اســت، ارتقای کیفیت آموزش های رسمی برای جوانان و 
ايجاد فرصت های يادگیری غیررســمی در محیط جامعه و خانواده، و ارتقای فرهنگ 
يادگیری مادام العمر، به ويژه برای کودکان و بزرگ ســاالن می تواند در دستیابی به شهر 

يادگیرنده در اولويت قرار گیرد.
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 Identifying and prioritizing the components of the learning city
with an emphasis on the lifelong learning

The Learning City - Lifelong Learning - AHP Method – 
Learning Indicators

The learning city has been a new concept aimed at the mobilization of the re-
sources for the learning of all the citizens throughout their lives and in all places 
to promote the individual and economic development, and the social cohesion. 
This concept has various dimensions and components, extracted by the re-
searchers and institutions. In this research, the dimensions and indicators of 
the learning city from the viewpoint of the Canadian Council for Learning, the 
European Commission and the UNESCO Institute of Lifelong Learning, with 
emphasis on the concept of the lifelong learning would be investigated. It was 
a descriptive-analytic research. The research sample included 20 formal edu-
cation experts and the University professors at the study area of Qazvin city. 
The final learning city components in five dimensions, including »the formal 
education system«, »learning in the communities and families«, »learning at 
work«, »technology and the learning quality« and »the learning culture« have 
been extracted and analyzed using AHP analysis method and the priorities have 
been identified in each dimension. The results showed that the most impor-
tant dimensions of the learning city are the formal learning and learning in 
the communities and families. Accordingly, the most important components of 
the learning city are: »the extension of the formal education«, »the use of the 
trained educators«, »support for the education of the disadvantaged groups«, 
»encouraging the continuous learning in the family and society« and »learn-
ing through the media and cultures« which can be prioritized according to our 
country's conditions to achieve the learning city. 
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