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 چکیده 
با اثربخشی مدرسه است. جامعهه پهژوهش    العمرماداموضعیت و رابطه یادگیری هدف پژوهش حاضر، بررسی 

نفهر هتهدند، اا ایها جامعهه بها رو        0011 شهر تهران کهه شهام    5کلیه معلمان مدارس هوشمند منطقه 

نفر اندخاب گردید. رو  پژوهش کمی، توصهیفی و اا نهو     041ای به حجم گیری تصادفی ساده، نمونهنمونه

هها اا پرسشهنامه   جههت گهردروری داده  همبتدگی است. ابزار پژوهش پرسشنامه اسهت.   -پیمایشیمطالعات 

پرسشنامه محقق ساخده   و اا  گای و همکارانشبر مبنای مدل  العمرمادامسوالی یادگیری  00محقق ساخده  

ایهی ابهزار اا   اسهدفاده شهد. جههت تعیهیا پایهایی و رو     سوالی اثربخشی مدرسه بر مبنای مدل چا و لیا  01

رلفای کرانباخ و تحلی  عاملی تائیدی اسدفاده شد، ندایج بیانگر پایایی و روایی مطلوب ابهزار بهود.    هایتکنیک

های تی تک مرکز و پراکندگی( و اسدنباطی) رامون هایشاخصهای توصیفی) ها اا تکنیکهجهت تحلی  داد

اسهدفاده   SPSSره خطی( با اسدفاده اا نرم افهزار  ، ضریب همبتدگی پیرسون و رگرسیون چند مدغیاینمونه

و اثربخشی مدرسه در معلمهان مهدارس هوشهمند      العمرمادامشد. ندایج بیانگر رن است که: وضعیت یادگیری 

و بیانگر وضعیت نامطلوب   15/1شهر تهران دارای تفاوت معنادار با وضعیت مطلوب در سطح رلفای  5منطقه 

و ابعاد رن دارای رابطه و اثر مثبت، متدقیم و معنادار بها / بهر اثربخشهی     العمرداممااست؛ همچنیا یادگیری 

 .هتدند  15/1شهر تهران در سطح رلفای  5مدرسه در معلمان مدارس هوشمند منطقه 
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 های رمواشی و درسیرموا  عالی، مدیر گروه و عضو هیات علمی گروه نوروری ریزیبرنامهموسته پژوهش و  -0

 دانشجوی دکدری مدیریت رمواشی دانشگاه خوارامی -0

 23-31صفحات: 
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 مقدمه

کنیم به حال فراگیران مفید اید تدریس مطالبی باشد که فکر میدر رموا ، اولیا هدف نب

تا خود در هر امانی که  "چگونه یاد بگیرند "است، بلکه قب  اا هر چیز باید به رنان بیاموایم که

بخواهند، رنچه را نیاا دارند، بیامواند. در همیا راسدا کمیتیون بیا المللی رموا  و پرور  

اساسی را در قلمرو رموا  و پرور   دو ایدهرن بیتت و یکم، توجه به یونتکو برای تغییر در ق

 به جامعه کنونی توصیه نموده است: 

  :یعنی یادگیری برای دانتدا، یادگیری برای انجام دادن، یادگیری برای  چهار رکن یادگیری

 اندگی با یکدیگر، و یادگیری برای ایتدا.

   1العمرمادامیادگیری (: 2013 ,140Zahedi Noughabi .) 

 & Kurtulus) گیرندمی نظر در معلمانی را العمرمادام یادگیری دانش کورچیلس و ارشا

Ersoya, 2011) و هاتوانایی ها،به منظور افزایش نگر  رمواشی، هایموقعیت که بعد اا کتب 

 مرالعمادام شناخت به توجه و هامهارت کیفیت توسعة و ایحرفه رشد و خودکفایی عادات

 با ها،نگر  و هامهارت افزایش دانش، و رسانی روا به در حال کتب، مداوم طور به یادگیری،

 (.Skaalvik & Skaalvik, 2010) غیراصولی هتدند و رسمی غیر رسمی، هایرو 

ایا چنیا تعریف شده است: اندوخدا و به روا  العمرمادامدر بیانیه کمیتیون اروپایی یادگیری 

های نختدیا اندگی تا رخریا های اا سالها، عالیق، دانش و ویژگیوا  تواناییکردن تمام ان

 European) هایی اشاره داردسال باانشتدگی. ایا امر به توسعه دانش و شایتدگی

Commision, 2008)  که هر فرد را جهت منطبق شدن با جامعه دانایی محور و مشارکت

سااد) کندرل در روردن بیشدر رینده ا  توانا می فعال در همه ابعاد اندگی و همچنیا تحت

Zahedi Noughabi, 2013.) 0به ابعاد شناخت العمرمادامیادگیری  همکارانش گای و به اعدقاد، 

 .(2014Guay et al ,) شودتقتیم می 4عالئق و 3هامهارت

 بیا رابطة ویتانتان، تق کیفیت ارتقاء ،العمرمادامیادگیری  شام  شناخت و درک: شناخت (0

 اقدامات با اجدماعی، مقابله تغییرات با انطباق ای،حرفه ملی، رشد رقابت و اجدماعی پیشرفت

 مشکالت. موثر ح  و اصالحی

                                                           
1 . Lifelong learning 

2 . Cognition 

3 . Skills 

4 . Affection 
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 تفکر های ارتباطی،توانایی ای،حرفه ریزیبرنامه خودرموای، هایمهارت شام  :هامهارت (0

های مهارت بر عالوه موانع، حذف و متئله ح  منابع، کاربرد اطالعات، روری جمع اندقادی،

 هو ، و و دانش به هاداده تبدی  ها،پاسخ ارائة ها،توانایی ترویج تخصص و اندگی اصلی

 با گروهی فردی یا مبادلة و گذاریاشدراک به و یادگیری هایفعالیت ادامة توانایی همچنیا

 .نتبی ندایج ارائة و دیگران

 تمای  داشدا رن، اا بردن لذت و یادگیری اا خرسندی محرک، و ایجاد انگیزه توانایی :عالئق (3

 در و شجاعت پذیر  دانش، کتب به فعال نتبت هاینگر  ارائة عالقة بتیار ایاد، و کام 

 یادگیری بکارگیری مداوم ندایج تحصیلی، هایفعالیت در مشارکت یادگیری، مقابله با شکتت در

  .دیگران به العمرمادام گیریاهمیت یاد وریایاد و بهبود، و بررسی در

 مدرسه و مولد محیط طریق اا اهداف به دسدیابی ،1اثربخشی مدرسه نارایان به اعدقاد بآکالوو و

 پیشرفت بر مناسب رمواان، نظارتدانش مهم یادگیری توسط هایمهارت فراگیری فرهنگ،

و  تنظیم والدیا، لفعا مشارکت عالی، مدیریت تمریا معلم، توسعة مبدنی بر رمواان،دانش

نتبی  سایر عوام  و رمواانبیش اا حد دانش هایخواسده و اندظارات مناسب، رموا  اجرای

 در ارائة عملکرد را اثربخشی مدرسه همکارانش و لی .(Bakalevu & Narayan, 2010) است

 ن،مدیرا مدیریت رمواان،تحصیلی دانش موفقیت جمله اا مخدلف در مدارس، ابعاد در مطلوب

معلمان  توسعة و های مدرسهارا  و فرهنگ و راهکارها، هامهارت یادگیری مدرسه، محیط

باشد.  شده تعییا اا پیش به اهداف رسیدن در جهت طوریکه به ،(Lee et al, 2012)دانندمی

 راهکارهای اا مدارس مدیران در اسدفادة مناسب را اثربخشی مدرسه همکارانش و پنطیکاست

 مدرسه اا خارج هایمحیط اا ضروری دسدیابی به منابع برای مخدلف موثر های رو و مدیریدی

اهداف  به دسدیابی برای مدارس ساخدار در محیطی ایتت و ذهنی، پویا ثابت، ابعاد ادغام و

سااماندهی  ارائة افزایش و رموااندانش و کارکنان معلمان، شخصی هایخواسده وردنابر مدرسه،

 (. Wu & Hwang, 2010)کنند. می تعریف عم  طریق اا مدارس در

عملکرد  و 3معلمان رموا  کیفیت ،0مدیریدی به عملکرد اثربخشی مدرسه لیا، و اعدقاد چا به

 .(2011Chen & Lin ,) است شده بندی طبقه 4رموااندانش یادگیری

                                                           
1 . School effectiveness 

2 . Administrative performance 

3 . Teachers’ teaching quality 

4 . Students’ learning performance 
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 اعضای اعضا، میان ارتباطی و عملکرد های مدیریت مدیرانسبک بر عالوه :مدیریتی عملکرد (0

 یکدیگر تعاون اا روح توسعه برای و داشده باشند ارتباط کرده و با هم مذاکره باید هاگروه

 .حمایت کنند

 و رااد وقت اا رمواشی، هایمهارتبهبود  منظور به باید، معلمان :معلمان آموزش کیفیت (0

 اا دوانندب و کنند اسدفاده معلمان سایر با رمواشی محدوای مورد در برای بحث خود فراغت

مطالب  بهبود و رمواشی طرح های نوروری در برای ایندرندی هایرموا  و رمواشی هایرسانه

 .رموا  را ارتقاء دهند کیفیت طوریکه کنند به رموا  اسدفاده و درسی

 یادگیری، هاینگر ، رموااندانش یادگیری انگیزة بر عالوه :آموزاندانش یادگیری عملکرد (3

 هایفعالیت دانش، جتدجوی شناسی و ایبایی مفاهیم فراگیری، ملکردع نوشداری، تکالیف

 .دهدمینشان  خاصی اا رقابت را یادگیری سطوح دسداوردهای و رموااندانش یادگیری
 

 در اثربخشی مدرسه العمرمادامری نقش یادگی

(Botha & Makoelle, 2012) غیر یا شده یریزبرنامه یادگیری هایفعالیت را العمرمادام یادگیری 

 هدف .داندمیفردی  اندگی مراح  در شخصی، نیااهای و عالئق بر اساس شده، ریزیبرنامه

 ,ChanLin)است الایدهتحقق یک اندگی  و فرد بالقوة هایتوانایی ارتقاء العمرمادام یادگیری

 نطباقا به منظور فرد، یک که دهندمی توضیح( Guay et al, 2014) همکارانش و گای. (2013

 فناوری هایتوانایی و مفهومی هاینگر  به یادگیری دانش، مداوم طور بقا، به برای با محیط

 موجب ایجاد که ی استهایتوانایی فررگیران برای العمرمادام یادگیری مفهوم ؛پرداادمی

 ابعمن تغییرات، رشنایی با یادگیری، نحوة رموا  بنیادی، شناخت یادگیری با انگیزه، هاینگر 

 . (Murphy, Shelley, White & Baumann, 2011)است  گروهی کار رمواشی و خوب

(Botha & Makoelle, 2012) هایمحیط در هدفمند یادگیری هایفعالیت به تمام اشاره با 

را  العمرمادام یادگیری در جامع و العمرمادام فردی، مفهوم یادگیری اندگی در اندگی مخدلف

 Botha)دانند می  غیراصولی یادگیری و غیررسمی، یادگیری رسمی، یادگیری شام 

&Makoelle, 2012)، برای هاتوانایی و هامهارت عالئق، شخصی، دانش در جهت ارتقاء که 

 نورورانه و های پاسخ و اندگی تنظیم ،ایحرفه توسعة شخصی، هایتواناییهر چه بیشدر  ارتقای

 ,Chen & Lin) (.Pérez & Murray, 2010) استملی  توسعة و جدماعیا پیشرفت افزایش

 رمواشی فعلی، برای رسیدن به اهداف تحصیلی در مدارک را اثربخشی مدرسه.(2011

 ،ایحرفه معلمان، رشد رمواشی ، اهدافرموااندانش موفقیت اا خاصی عملکرد دربرداشدا
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 به مدرسه میزان دسدیابی یک  را اثربخشی مدرسه. داندمیمحیط مدرسه  اجرایی و عملکرد

 درسی یهابرنامه طراحی اجرایی، ارتباطی هایتوانایی مدیریت مدیران، جمله اا ساامانی، اهداف

 رفدار و عملکرد تحصیلی ،رموااندانش و معلم روابط معلم، رضایدمندی و رموا  معلمان،

 .(Lokar et al, 2011) داندمی جامعه و والدیا روابط ، ورموااندانش

 ضروریات جزء العمرمادامیادگیری  هایمهارت به معلمان تتلط گفت امرواه توانمیایا بنابر

 بنابرایا،  می رود. به شمار توسعه اا عوام  یکی و شودمی محتوب پرور  و رموا  نظام

 و مدعاقباً معلمان توسط وظایف و رکارهابهد دادن به انجام توانمندی ها و هامهارت ایا ارتقای

 .شودمی منجر بهره وری مدرسه ارتقای مجمو  در و اثربخشی محیط رمواشی و کارایی افزایش

 همکاران به وی وابتدگی ایرا می انجامد؛ مدرسه در معلم ارا  افزایش به همچنیا موضو  ایا

 مرتبط کاهش هزینه های و اریک موفقیت احتاس و انگیزه افزایش موجب و دهدمی کاهش را

 .شودمی

و اثربخشی مدارس جزو مقوالت  العمرمادامگفت که یادگیری  توانمیلذا بر اساس نظریات  

باشند، لذا اهمیت و ضرورت انجام پژوهش های رمواشی کنونی میمورد توجه اندیشمندان نظام

دیگر در نظام رمواشی و ارائه هایی در باب وضعیت، نقش، روابط و اثرات مقوالت مذکور با یک

 .باشدمیراهکارهای مناسب جهت تقویت و رشد رنان حائژ اهمیت و درخور توجه 

با اثربخشی   العمرمادامیادگیری  لذا محوریت اصلی پژوهش حاضر را، بررسی وضعیت و رابطه

تئله گفت م توانمی، بنابرایا دهدمیمدرسه در معلمان مدارس هوشمند شهر تهران تشکی  

 ایرابطهو اثربخشی مدرسه و  العمرماداماصلی پژوهش حاضر ایا است که وضعیت یادگیری 

شهر تهران  5در معلمان مدارس هوشمند منطقه  و اثربخشی مدرسه العمرمادامبیا یادگیری 

 چگونه است؟ 
 

 سواالت پژوهش:

تهران چگونه  شهر 5قه و ابعاد رن در معلمان مدارس هوشمند منط العمرماداموضعیت یادگیری  (0

 است؟

تهران چگونه  شهر 5وضعیت اثربخشی مدرسه و ابعاد رن در معلمان مدارس هوشمند  منطقه  (0

 است؟

رابطه معناداری با اثربخشی مدرسه و ابعاد رن در معلمان مدارس  العمرمادامریا یادگیری  (3

 تهران دارد؟ شهر 5 هوشمند منطقه
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بطه معناداری با اثربخشی مدرسه در معلمان مدارس هوشمند را العمرمادامایا ابعاد یادگیری  (4

 تهران دارد؟ شهر 5 منطقه

 

 روش پژوهش:

های کمی، با توجه به هدف اا نو  پژوهش حاضر با توجه به فلتفه پژوهش، جزء پژوهش

ها و تحلی  رنها؛ رو  مورد اسدفاده رو  مطالعات کاربردی و اا لحاظ شیوه جمع روری داده

 همبتدگی است.  -اا نو  مطالعات پیمایشی  توصیفی و

 

 جامعه پژوهش:

شهر تهران که شام   5منطقه   جامعه پژوهش حاضر شام  کلیه معلمان مدارس هوشمند 

نفر  هتدند . در راسدای بررورد حجم نمونه پژوهش اا جدول مورگان اسدفاده شد، اا ایا  0011

 015گیری تصادفی ساده دفاده اا رو  نمونهنفر تعییا شد. با اس 015رو حجم نمونه رماری 

شهر تهران به عنوان اعضای نمونه اندخاب و مورد بررسی  معلم اا میان معلمان مدارس هوشمند

قرار گرفدند، اما با توجه به متائ  عدم پاسخگویی و اطالعات ناقص در پرسشنامه های دریافدی،  

 مورد پرسشنامه قاب  بررسی بودند. 041تنها 

 

 زار پژوهش:اب

 00اا پرسشنامه محقق ساخده   هادادهدر پژوهش حاضر جهت گردروری :العمرمادامیادگیری 

در جهت سنجش  مدغیر یادگیری  همکارانش گای وبر مبنای مدل  العمرمادامسوالی یادگیری 

 Guay et) صورت گرفده هایبررسیکه پس اا شهر تهران  مدارس هوشمند معلمان العمرمادام

al, 2014)  ابعاد  العمرمادامتوسط محقق و بر اساس مطالعات نظری و تجربی در مفهوم یادگیری(

بعد و  3وهش مورد اسدفاده قرار گرفت . ایا پرسشنامه دارای ژها( اندخاب شدند، در پشاخص و

 .باشدمی ایدرجه اساس مقیاس لیکرت پنجو بر سوال 00

 

 01اا پرسشنامه محقق ساخده   هادادهردروری در پژوهش حاضر جهت گاثربخشی مدرسه:

در جهت سنجش مدغیر اثربخشی مدرسه در  چا و لیاسوالی اثربخشی مدرسه بر مبنای مدل 

صورت گرفده توسط محقق  هایبررسیپس اا شهر تهران که  5منطقه  مدارس هوشمند معلمان

( رن اندخاب هایشاخص د وو بر اساس مطالعات نظری و تجربی در مفهوم اثربخشی مدرسه )ابعا
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اساس بر سوال 01بعد و  3ایا پرسشنامه دارای  .(Chen & Lee, 2011) و سپس اسدفاده شد

 .باشدمی ایدرجه مقیاس لیکرت پنج

 

 پایایی و روایی ابزار:

در پژوهش حاضر جهت تعییا پایایی ابزار پژوهش اا رو  رلفای کرانباخ اسدفاده شد، لذا ابزار  

پاسخگو که بصورت تصادفی اندخاب شده بودند اجرا و سپس ضرایب پایایی  31روی  مدنظر بر

اا رنجا که  با توجه به ندایج حاص  اا تحلی  ضرایب پایایی رلفای کرانباخ،مدنظر محاسبه شد، 

(، 11/1) و ابعاد شناخت 11/1 العمرمادامضرایب پایایی ابزار پژوهش در مقیاس یادگیری 

(، همچنیا ضرایب پایایی ابزار پژوهش در مقیاس اثربخشی 10/1) و عالیق( 15/1)ها مهارت

( و عملکرد 10/1) (، کیفیت رموا  معلمان18/1) و ابعاد عملکرد مدیریت 13/1مدرسه 

گفت ابزار اا ویژگی پایایی مناسب برخوردار  توانمی، باشدمی( 11/1) رموااندانشیادگیری 

پژوهش حاضر اا تکنیک تحلی  عاملی تائیدی اسدفاده شد. با است، جهت تعییا روایی ابزار در 

گفت: ابزارهای پژوهش دارای براا  مناسب و قاب  قبول)روایی(  توانمیتوجه به ندایج حاص  

. در ادامه ندایج تحلی  عاملی اکدشافی با رو  چرخش واریماکس و تحلی  عاملی باشندمی

 می گردند. تاییدی مرتبه اول ابزار های پژوهش ارائه

که ایا مقدار  18/1برابر با  K.M.Oهای کفایت تحلی  عاملی مقدار شاخص با توجه به شاخص

همچنیا مقدار شاخص بارتلت که برابر با  .گرددمیمطلوب ارایابی  01/1با توجه به معیار 

گفت  توانمی. بنابرایا باشدمیمعنادار و بیانگر کفایت تحلی  عاملی  10/1در سطح  81/0511

 . باشدمیدارای کفایت  العمرمادامتحلی  عاملی مقیاس یادگیری 

 
عاملها، مقادیر ویژه، درصد واریانس خاص و تراکمی  -1جدول شماره  

العمرمادامبعد از چرخش مقیاس یادگیری   

 بعد چرخش عامل 

 درصد واریانس تراکمی درصد واریانس مقدار ویژه

هامهارت 0  010/30  301/30  301/30  

013/03 شناخت 0  034/08  500/03  

031/00 عالیق 3  150/03  504/88  

، شناخت و عالیق هامهارت: در مجمو  سه عام   هادادهبا توجه به ندایج حاص  اا تحلی  عاملی 

. باشندمیواریانس ک   %88.50اسدخراج شدند که ایا سه عام  در مجمو  قادر به تبییا 
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نس خاص عوام  مدنظر بعد اا چرخش بدرتیب عبارتند اا عام  مقادیر ویژه  و درصد واریا

( 15/03و 31/00( و عام  عالیق)03/04و  01/03(؛عام  شناخت)30/30و 00/30) هامهارت

 .باشندمی

که ایا مقدار  13/1برابر با  K.M.Oبا توجه به شاخصهای کفایت تحلی  عاملی مقدار شاخص 

.همچنیا مقدار شاخص بارتلت که برابر با گرددمیی مطلوب ارایاب 01/1با توجه به معیار 

گفت  توانمی. بنابرایا باشدمیمعنادار و بیانگر کفایت تحلی  عاملی  10/1در سطح  11/0018

 . باشدمیتحلی  عاملی مقیاس اثربخشی مدرسه دارای کفایت 

 
، مقادیر ویژه، درصد واریانس خاص و تراکمیهاعامل -2جدول شماره  

رخش مقیاس اثربخشی مدرسهبعد از چ   

 بعد چرخش عامل 

درصد واریانس  درصد واریانس مقدار ویژه

 تراکمی

آموزاندانشعملکرد یادگیری  0  03/04  100/01  100/01  

11/00 عملکرد مدیریتی 0  431/00  055/50  

40/01 کیفیت آموزش معلمان 3  813/00  131/03  

: در مجمو  سه عام  عملکرد یادگیری  هادهدابا توجه به ندایج حاص  اا تحلی  عاملی 

، عملکرد مدیریدی و کیفیت رموا  معلمان اسدخراج شدند که ایا سه عام  در رموااندانش

. مقادیر ویژه  و درصد واریانس خاص باشندمیواریانس ک   %03.13مجمو  قادر به تبییا 

 03/04) رموااندانشدگیری عوام  مدنظر بعد اا چرخش بدرتیب عبارتند اا عام  عملکرد یا

 40/01( و عام  کیفیت رموا  معلمان )43/00و  11/00) عام  عملکرد مدیریدی (؛10/01و

 .باشندمی( 81/00و
برازندگی تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول ابزارهای پژوهش هایشاخص -3جدول شماره  

 اثربخشی مدرسه العمرمادامیادگیری  مالک شاخص ردیف

 P ،150/1 UP 00/538 11/504 خی دو 0

 310 308 - درجه آزادی 0

 0.81 0.04 و کمدر 0 نسبت 3

4 RMSEA 15/1  138/1 148/1 و پایندر 

5 CFI  13/1 10/1 1/1حداق 

0 GFI  10/1 11/1 1/1حداق 

8 AFGI  11/1 11/1 1/1حداق 
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1 PGFI  04/1 54/1 5/1حداق 

 

 :هادادهشیوه تجزیه و تحلیل 

افزارهای رماری و با اسدفاده اا نرم هایتکنیکاا  هادادهحاضر جهت تجزیه و تحلی   در پژوهش 

اا جداول توایع  هادادهبشرح ایر اسدفاده شد. در تحلی  توصیفی  LISREL و SPSSرماری

) انحراف معیار و  پراکندگی هایشاخصمرکزی )نما، میانه و میانگیا( و  هایشاخصفراوانی، 

، اینمونهتک  Tهای رماری )تی( اده شد. در رامون سواالت پژوهش اا تکنیکواریانس( اسدف

 ضریب همبتدگی پیرسون و رگرسیون چند مدغیره خطی اسدفاده شد. 

 

 :هادادهتجزیه و تحلیل 
و اثربخشی مدرسه العمرمادامبررسی توصیفی وضعیت متغیر یادگیری  -4جدول شماره  

 میانگین فراوانی متغیر ردیف
اف انحر

 استاندارد

 830/1 44/0 041 شناخت 0

 000/1 13/0 041 هامهارت 0

 001/1 15/0 041 عالیق 3

 055/1 01/0 041 العمرمادامیادگیری  4

 813/1 01/0 041 عملکرد مدیریدی 5

 811/1 00/0 041 کیفیت رموا  معلمان 6

 001/1 51/0 041 رموااندانشعملکرد یادگیری  7

 801/1 58/0 041 هاثربخشی مدرس 8

 

یادگیری : میانگیا و انحراف اسداندارد مدغیر هادادهبا توجه به ندایج حاص  اا تحلی   توصیفی  

( است. میانگیا و انحراف اسداندارد ابعاد مدغیر یادگیری 055/1و  01/0) به ترتیب العمرمادام

و  13/0) هامهارت، بعد (830/1و  44/0) به ترتیب عبارت است اا: بعد شناخت العمرمادام

به  اثربخشی مدرسه(. میانگیا و انحراف اسداندارد مدغیر 055/1و 15/0) ( و بعد عالیق000/1

. میانگیا و انحراف اسداندارد ابعاد مدغیر اثربخشی مدرسه به باشدمی( 801/1و  58/0) ترتیب

رموا  معلمان  (، بعد کیفیت813/1و  01/0ترتیب عبارت است اا: بعد عملکرد مدیریدی)

 (.001/1و 51/0) رموااندانش( و بعد عملکرد یادگیری 811/1و  00/0)
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 منطقه  هوشمند مدارس معلمان در آن ابعاد و العمرمادامیادگیری  سوال اول : وضعیت

 است؟ چگونه تهران شهر5
 

و ابعاد آن العمرمادامبررسی توصیفی وضعیت یادگیری  -5جدول شماره  

یانگینم فرآوانی متغیر نخطای استاندارد میانگی انحراف استاندارد   رتبه 

العمرمادامیادگیری   041 01/0  055/1  1403/1  - 

44/0 041 شناخت  830/1  1485/1  0 

هامهارت  041 13/0  000/1  1315/1  3 

15/0 041 عالیق  001/1  1311/1  0 

 

(3با وضعیت مطلوب) العمرمادامآزمون تی تک نمونه جهت مقایسه وضعیت یادگیری  -6جدول شماره  

هامیانگینتفاوت  سطح معناداری درجه آزادی T متغیر  

العمرمادامیادگیری   308/01-  031 103/1  101/1-  

-040/00 شناخت  031 130/1  553/1-  

هامهارت  310/04-  031 103/1  104/1-  

-581/03 عالیق  031 100/1  140/1-  

 
گفت: مقادیر تی حاص  برای مدغیر  توانمی اینمونهک با توجه به ندایج حاص  اا رامون تی ت

 031( با توجه به درجه راادی -310/04تا  -040/00)  و ابعاد رن در دامنه العمرمادامیادگیری 

اطمینان بیانگر وجود تفاوت معنادار بیا وضعیت مدغیر  %15معنادار و با  15/1در سطح رلفای 

. با توجه به بررسی و مقایته باشدمی( 3) وضعیت مطلوب و ابعاد رن با العمرمادامیادگیری 

و ابعاد رن با میانگیا وضعیت مطلوب و دامنه تفاوت  العمرماداممیانگیا مدغیر یادگیری 

و ابعاد رن در  العمرمادامگفت وضعیت یادگیری  توانمی( -104/1تا  -553/1) ها میانگیا

بندی وضعیت ابعاد است. همچنیا در اولویتمعلمان پژوهش حاضر دارای وضعیت نامطلوبی 

دارای رتبه سوم در  هامهارت، بعد شناخت دارای رتبه اول و بعد  العمرماداممدغیر یادگیری 

 . باشدمیمعلمان 
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 منطقه  هوشمند مدارس معلمان در آن ابعاد و اثربخشی مدرسه سوال دوم : وضعیت

 است؟ چگونه تهران شهر5
توصیفی وضعیت اثربخشی مدرسه و ابعاد آن بررسی  -7جدول شماره  

نخطای استاندارد میانگی انحراف استاندارد میانگین فرآوانی متغیر هرتب   

58/0 041 اثربخشی مدرسه  801/1  1405/1  - 

01/0 041 عملکرد مدیریدی  813/1  1510/1  0 

00/0 041 کیفیت رموا  معلمان  811/1  1511/1  0 

رموااندانشعملکرد یادگیری   041 51/0  001/1  1411/1  3 

 

(3آزمون تی تک نمونه جهت مقایسه وضعیت اثربخشی مدرسه با وضعیت مطلوب) -8جدول شماره  

هامیانگینتفاوت  سطح معناداری درجه آزادی T متغیر  

-185/1 اثربخشی مدرسه  031 134/1  400/1-  

-813/8 عملکرد مدیریدی  031 138/1  313/1-  

-013/8 کیفیت رموا  معلمان  031 131/1  383/1-  

نرمواادانشعملکرد یادگیری   451/00-  031 101/1  411/1-  

 
گفت: مقادیر تی حاص  برای مدغیر  توانمی اینمونهبا توجه به ندایج حاص  اا رامون تی تک 

در  031( با توجه به درجه راادی -451/00تا  -301/8)  اثربخشی مدرسه و ابعاد رن در دامنه

اطمینان بیانگر وجود تفاوت معناداری بیا وضعیت مدغیر  %15معنادار و با  15/1 سطح رلفای

(  وجود دارد. با توجه به بررسی و مقایته 3) اثربخشی مدرسه و ابعاد رن با وضعیت مطلوب

ها میانگیامیانگیا مدغیر اثربخشی مدرسه و ابعاد رن با میانگیا وضعیت مطلوب و دامنه تفاوت 

وهش ژگفت وضعیت اثربخشی مدرسه و ابعاد رن در معلمان پ توانمی( -411/1تا  -383/1) 

بندی وضعیت ابعاد مدغیر اثربخشی حاضر دارای وضعیت نامطلوبی است. همچنیا در اولویت

دارای  رموااندانشمدرسه، بعد کیفیت رموا  معلمان دارای رتبه اول و بعد عملکرد یادگیری 

 .باشدمیرتبه سوم 

 

 

 

 



82 شهر تهران 5العمر با اثربخشی مدرسه در معلمان مدارس هوشمند منطقه بررسی رابطه یادگیری مادام 
  

رابطه معناداری با اثربخشی مدرسه و ابعاد آن در  العمرمادام:   آیا یادگیری سوال سوم

 تهران دارد؟ معلمان مدارس هوشمند شهر

 
با اثربخشی مدرسه و ابعاد آن العمرمادامبررسی رابطه یادگیری  -1جدول شماره  

 متغیر

 مستقل

 متغیر

 وابسته
 فراوانی

ضریب 

 همبستگی

 رتبه

 همبستگی

 سطح 

 معناداری

یادگیری 

العمرمادام  

300/1 041 اثربخشی مدرسه  -  104/1  

311/1 041 عملکرد مدیریدی  3  131/1  

340/1 041 کیفیت رموا  معلمان  0  103/1  

نرمواادانشعملکرد یادگیری   041 300/1  0  130/1  

 

گفت: مدغیر یادگیری  توانمیبا توجه به ندایج حاص  اا تحلی  ضرایب همبتدگی پیرسون 

( درسطح 300/1) دارای رابطه مثبت و معنادار با مدغیر اثربخشی مدرسه به مقدار العمرمادام

رابطه مثبت و معنادار با  ابعاد مدغیر اثربخشی مدرسه  العمرمادام. مدغیر یادگیری باشدمی 15/1

(، 311/1) عملکرد مدیریدیبا بعد  العمرمادامدارد. مقادیر همبتدگی یادگیری  15/1در سطح 

. با باشدمی( 300/1) رمواان( و بعد عملکرد یادگیری دانش340/1) بعد کیفیت رموا  معلمان

گفت: بعد کیفیت رموا  معلمان دارای بیشدریا  توانمیتوجه به مقادیر همبتدگی مذکور 

 العمردامماهمبتدگی و بعد عملکرد مدیریدی دارای کمدریا همبتدگی با مدغیر یادگیری 

 . باشدمی

 

رابطه معنادار ی با اثربخشی مدرسه در العمرمادامسوال چهارم:   آیا ابعاد یادگیری 

 تهران دارد؟ معلمان مدارس هوشمند شهر
 

با اثربخشی مدرسه العمرمادام بررسی رابطه ابعاد یادگیری -10جدول شماره  

ابعاد سواد  

 اطالعاتی
 فراوانی

 رسیونیضریب رگ ضریب  همبستگی

R رتبه Sig. Beta رتبه Sig. 

 104/1 3 004/1 101/1 3 331/1 041 شناخت 0

 111/1 0 300/1 104/1 0 301/1 041 هامهارت 0

 101/1 0 314/1 101/1 0 355/1 041 عالیق 3

 .F Sig 381/1ضریب همبستگی 
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 10/1  10/05 چندگانه

 043/1 ضریب تعیین چندگانه

 ضریب تعیین اصالح

 شده
038/1 

 
توان گفت: ابعاد مدغیر یادگیری با توجه به ندایج حاص  اا تحلی  ضرایب همبتدگی پیرسون می

باشد. مقادیر می 15/1دارای رابطه مثبت و معنادار با مدغیر اثربخشی مدرسه درسطح  العمرمادام

 ها(، مهارت331/1) تبا اثربخشی مدرسه عبارتند اا: شناخ العمرمادامهمبتدگی ابعاد یادگیری 

ها گفت: بعد مهارت توانمی(. با توجه به مقادیر همبتدگی مذکور 355/1) ( و عالیق301/1)

دارای بیشدریا همبتدگی و بعد شناخت دارای کمدریا همبتدگی با  مدغیر اثربخشی مدرسه 

: ضریب گفت توانمیباشد. با توجه به ندایج حاص  اا تحلی  رگرسیون چند مدغیره خطی می

 ( و ضریب تعییا اصالح شده043/1) (، ضریب تعییا چندگانه381/1) همبتدگی چندگانه

 15/1در سطح  Fبا اثربخشی مدرسه با عنایت به شاخص  العمرمادام( ابعاد یادگیری 038/1)

 %8/03قادر به تبییا معناداری  العمرماداممعنادار است و بیانگر رن است که ابعاد یادگیری 

دارای اثر مثبت و  العمرمادام. ابعاد مدغیر یادگیری باشدمیس مدغیر اثربخشی مدرسه واریان

. مقادیر اثر)ضرایب رگرسیونی باشدمی 15/1معنادار بر مدغیر اثربخشی مدرسه درسطح 

(، 004/1) بر اثربخشی مدرسه عبارت است اا: شناخت العمرماداماسداندارد شده( ابعاد یادگیری 

)ضرایب رگرسیونی اسداندارد شده(  (.  با توجه به مقادیر اثر314/1) ( و عالیق300/1) هامهارت

دارای بیشدریا اثر و بعد شناخت دارای کمدریا اثر بر مدغیر  هامهارتتوان گفت: بعد مذکور می

 .باشدمیاثربخشی مدرسه 

 

 گیری: نتیجه

در بیا  اثربخشی مدرسه با العمرمادام یادگیری رابطه و وضعیت بررسی حاضر، پژوهش هدف

 منطقه هوشمند مدارس معلمان شام  کلیه پژوهش شهر تهران است .جامعه 5معلمان منطقه 

 ساده، تصادفی گیرینمونه است و با اسدفاده اا رو  0011 تعداد رن است که تهران شهر 5

  عاتمطال نو  اا و توصیفی کمی، پژوهش رو . گردید اندخاب نفر 041 حجم به اینمونه

 اا هاداده گردروری جهت. باشدمی پرسشنامه پژوهش ابزار. است همبتدگی -پیمایشی

 همکارانش و گای مدل مبنای بر العمرمادام یادگیری سوالی 00 ساخده محقق پرسشنامه

 لیا و چا مدل مبنای بر اثربخشی مدرسه سوالی 01  ساخده محقق پرسشنامه  اا و(  0104)
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 تحلی  و کرانباخ رلفای هایتکنیک اا ابزار روایی و پایایی تعییا جهت. شد اسدفاده( 0100)

 اا هاداده تحلی  جهت. بود ابزار مطلوب روایی و پایایی بیانگر ندایج شد، اسدفاده تائیدی عاملی

 ای،نمونه تک تی هایرامون) اسدنباطی و( پراکندگی و مرکز هایشاخص)  توصیفی هایتکنیک

 SPSS افزار نرم اا اسدفاده با( خطی مدغیره چند رگرسیون و سونپیر همبتدگی ضریب

 :رن است که بیانگر ندایج. شد اسدفاده

 شهر 5 منطقه هوشمند مدارس معلمان در رن ابعاد  و العمرمادام یادگیری وضعیت 

 وضعیت بیانگر و 15/1 رلفای سطح در مطلوب وضیت با معنادار تفاوت دارای تهران

 .باشدمی العمرمادام یادگیری نامطلوب

 تهران شهر 5 منطقه  هوشمند مدارس معلمان در رن ابعاد اثربخشی مدرسه وضعیت 

 نامطلوب وضعیت بیانگر و 15/1 رلفای سطح در مطلوب وضیت با معنادار تفاوت دارای

 .باشدمی رن ابعاد  و اطالعاتی سواد

 ابعاد و اثربخشی مدرسه با رمعنادا و متدقیم مثبت، رابطه دارای العمرمادام یادگیری 

 .باشدمی 15/1 رلفای سطح در تهران شهر 5 منطقه  هوشمند مدارس معلمان در رن

 اثربخشی  بر/  با معنادار و متدقیم مثبت، اثر و رابطه دارای العمرمادام یادگیری ابعاد

  15/1 رلفای سطح در تهران شهر 5 منطقه هوشمند مدارس معلمان در مدرسه

 .باشندمی

 و العمرمادام یادگیری اطالعاتی، سواد غایی و اصلی سو و ادوارد معدقد است که هدفواو

 ایجاد بدلی  عمدتا اخیر دهه ی طی. (Owusu & Edvard, 2004) باشدمی متدق  یادگیری

 تمام در اطالعاتی سواد به تمای  العمرممادا یادگیری و سواد اطالعاتی هایمهارت میان پیوند

 داشدا بدون که است حاکم باور ایا به طوری که داشده است، چشمگیری رشد مواشیر سطوح

 ت،یاف خواهند را درست متیر دشواری، به اطالعات، فراگیران پهناور دریای در راهیابی توانایی

 سرعت به اطالعاتی، باسواد فراگیران رموا  در خود نقش به نتبت مربیان رگاهی همچنیا

افزایش سطح سواد اطالعاتی در افزایش مهارتهای یادگیری  (.Fist, 2003) است افزایش درحال

نقش اساسی دارد و اا رنجا که فرد باید برای کتب موفقیت در  العمرماداممتدق  و یادگیری 

یادگیری، فرایند یادگیری خود را کندرل کند و در ایا فرریند فعال و خود راهبر باشد، باید اا 

خود را ارتقا و  العمرمادامعاتی بهره گیرد و کیفیت و چرخه یادگیری های سواد اطالمهارت

 (. Alinejad et al, 2011, 361توسعه متدمر دهد)
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 که بعد اا کتب گیرندمی نظر در معلمانی را العمرمادام یادگیری کورچیلس و ارشا دانش

 ایحرفه رشد و دکفاییخو عادات و هاتوانایی ها، به منظور افزایش نگر  رمواشی، موقعیت های

 در حال کتب، مداوم طور به یادگیری، العمرمادام شناخت به توجه و هامهارت کیفیت توسعة و

غیراصولی  و رسمی غیر رسمی، هایرو  با ها، نگر  و هامهارت افزایش دانش، و رسانی روا به

گیری به ویژه تغییر نگر  اا رموا  به سوی یاد (.Skaalvik & Skaalvik, 2010) هتدند

، افزایش نیاا به منابع اطالعات معدبرتر و به رواتر، افزایش العمرمادامخودیادگیری و یادگیری 

حجم اطالعات، تنو  و پیچیدگی نظام ها و منابع اطالعاتی سبب افزایش دشواری جتدجو و 

ساای نمندد بتدر الام برای تواتوانمیباایابی اطالعات شده است. تتلط بر سواد اطالعاتی 

 فراگیرانی در فرایند علمی و تولید دانش جدید را فراهم رورد.

معلمان  العمرمادامتریا راهکارهای مندج اا پژوهش به منظور بهبود وضعیت یادگیری مهم

 :  شودمینها چنیا پیشنهاد رمدارس هوشمند به متئولیا 

  را رمواگاران ایدب یک مدرسه: قابلیت ها ارتقاء برای مخدلف هایدورهبرگزاری 

قابلیت  ارتقاء برای مخدلفی هایدوره داشده یا عالی کند تحصیالت تشویق

رمواشی را  خالقیت معلمان و اطالعاتی تا بدوانند سواد هایشان برگزار کنند

 شود تا بدواند با رمواشی ساامان به یک تبدی  باید یک مدرسه. افزایش دهند

 .هم راسدا شود العمرمادام عصر یادگیری گرایشات رویکرد

 تعییا هنگام :موقعیت چرخش طریق اا معلمان اجرایی های فرصت افزایش 

 معلمان خصوصی و جایگاه معلمان و اندخاب شده مناسب معلمان اجرایی، کارهای

 اجرایی کارهای بدوانند مدرسه معلمان تمام طوریکه به شودمیمشخص  ایحرفه

 مدرسه امور در مشارکت های ایاد برای فرصت خصوصی معلمان داده یا انجام

یادگیری  هایتوانایی تا بدوانند افزایش دهند هایشان را وفرصت تجارب داشده و

 .را بهبود بخشند معلمان العمرمادام

  به منظور  العمرمادامرموا  ضما خدمت یادگیری  هایدورهو  هابرنامهبرگزاری

 :هایمهارتتقویت  

 انتان، تقویت کیفیت ارتقاء ،العمرمادامیادگیری  کشام  شناخت و در :شناخت 

 تغییرات با انطباق ،ایحرفه ملی، رشد رقابت و اجدماعی پیشرفت بیا رابطة

 مشکالت. موثر ح  و اصالحی اقدامات با اجدماعی، مقابله
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 هایتوانایی ،ایحرفه ریزیبرنامه خودرموای، هایمهارت شام  :هامهارت 

 حذف متئله و ح  منابع، کاربرد اطالعات، روری جمع ادی،اندق تفکر ارتباطی،

 ها،پاسخ ارائة ،هاتخصصتوانایی ترویج  و اندگی اصلی هایمهارت بر عالوه موانع،

 و یادگیری هایفعالیت ادامة توانایی همچنیا هو ، و و دانش به هاداده تبدی 

 .نتبی ندایج ئةارا و دیگران با گروهی فردی یا مبادلة و گذاری اشدراک به

 اا بردن لذت و یادگیری اا خرسندی محرک، و ایجاد انگیزه توانایی شام  :عالئق 

 کتب به فعال نتبت هاینگر  ارائة عالقة بتیار ایاد، و کام  تمای  داشدا رن،

 در مشارکت یادگیری، مقابله با شکتت در در و شجاعت پذیر  دانش،

 و بهبود، و بررسی در یادگیری دایجبکارگیری مداوم ن تحصیلی، هایفعالیت

  .دیگران به العمرمادام اهمیت یادگیری یادروری
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