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 چكيده
ترین العمر یکي از مهمهاست. یادگيری مادامالعمر شرط اساسي برای توسعه جوامع و سازمانیادگيری مادام

عنوان هدف یادگيری در آموزش، هایي است که در جامعه اطالعاتي امروز مورد نياز است و به توانمندی
عه، ترین عامل توسکننده اولين و مهمعنوان تأمينگيرد. نظام آموزشي به دولت مورد توجه قرار مي جامعه و

ا العمر است. در اختيار داشتن ابزار رویعني نيروی انساني، خود نيازمندش برخورداری از یادگيرندگان مادام
های مرتبط است؛ از آنجا ی پژوهشریزالعمر گامي مهم برای طرحو پایا برای سنجش سواد یادگيری مادام

العمر در ایران وجود ندارد، هدف این پژوهش اعتباریابي نسخه که ابزاری برای سنجش سواد یادگيری مادام
تعيين روایي صوری و  منظور بهالعمر لي و تسای است. ای سواد یادگيری مادامگویه 15ایراني پرسشنامه 

علمي در رشته علوم تربيتي مرتبط ارائه و پس از فر از اعضای هيئتترجمه و به شش ن محتوایي، پرسشنامه
اری جامعه آم نوع کاربردی پيمایشي است. روش پژوهش حاضر ازاعمال اصالحات مورد تأیيد قرار گرفت. 

عنوان نفر به  977که  نفر است 977برای این پژوهش کليه دبيران دوره متوسطه دوم شهر بيرجند با حجم کل 
شت ی این است که الگوی هدهندهنتایج تحليل عاملي تأیيدی نشان ای انتخاب شد.صورت خوشهبه نمونه 

 (.DF/2X  ،561/7- CFI ،562/7- NFI ،76/7- RMSEA-99/5) ها داردعاملي برازش قابل قبولي با داده
دهنده این است که نشانو روایي همگرا که  بود 59/7تا  29/7ها بين همچنين ضرایب آلفای کرونباخ مؤلفه

 که گفت توانمي نتایج این اساس بر پرسشنامه از پایایي و روایي همگرای قابل قبولي برخوردار است.

 باشد.مي ایراني هایپژوهش برای مناسب ابزاری العمرسواد یادگيری مادام پرسشنامه
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 مقدمه

اده ها را تحت تأثير قرار دتغيير و تحوالت سریع جهاني تمام ابعاد زندگي انسان 75در قرن 

برای بقا در این  هاافراد و سازماندر حال تغيير است.  آورسرسامجهان با سرعتي ، است

را بهبود  عملکرد خویشبنابراین نياز دارند  ؛تطبيق دهند هادگرگوني گردونه باید خود را با

سرعت تغيير و تحول در  چون (.99: 5959)رضایي،  دست یابند بخشند تا بتوانند به تعالي

ميقاً ع وکارکسب، امروزه محيط ای استمالحظهقابلشئون مختلف جوامع انساني سرعت 

ا ر هاسازمان، شدنجهاني سوی به الوقوعقریبطرف دیگر حرکت  در حال تغيير است و از

عهده تغييرات سریع محيط بيروني برآیند. تغيير یک جنبش دائمي است که  بر آن داشته تا از

ي برای اینکه بتوانند به زندگ هاسازمانبرای حفظ و بقای خود به آن نياز دارد و  هر سازماني

 دانند )کاملي، بختياری اصل، لطفي آرباطان وميادامه دهند نياز برای تغيير را ضروری  خود

سال گذشته  97هایي که فرد در همچنين در دنيای امروز مهارت (.579: 5957پور فرج، 

این شرایط بيانگر آن است که  کند.کسب کرده است، برای زندگي و کار او کفایت نمي

مقابله با این  شده به ها و راهبردهای از پيش تعيينتوان با تکيه بر تصورات، شيوهدیگر نمي

نياز به مقابله با تغييرات سریع در علم و فناوری و  75بنابراین در قرن  مشکالت پرداخت؛

ری که این امر از طریق ارتقای یادگي تطبيق با شرایط جامعه اطالعاتي بسيار ضروری است

(. به همين دليل توسعه 997: 7752، 5باشد )دميرل و آکویونولوپذیر ميالعمر امکانمادام

افته یهای زندگي گسترشعنوان یک موضوع آموزشي در تمام جنبه به 7العمریادگيری مادام

هایي ترین توانمندی( و یکي از مهم765: 5955)محمدی مهر، ملکي، خوشدل و عباس پور، 

عنوان هدف یادگيری و به  (؛651: 7775، 9مورد نياز در جامعه اطالعاتي امروزی است )کالينز

و  گيرد )کربي، کناپر، لومنقرار ميدر آموزش، جامعه و دولت مورد توجه 

 (.755: 1،7757ایگناتوف
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عنوان در قرن حاضر یادگيری و سوادآموزی از اهميت زیادی برخوردار است. سواد به 

تم عنوان بخشي از سيسی زندگي به گسترهالعمر و در سراسر یک فرایند یادگيری مادام

ای یهپاعنوان  مفهوم سواد به (.759: 7759، 5شده است )هانيمان العمر شناختهیادگيری مادام

ای در حال یندهفزاطور  به العمرماداماست. سواد یادگيری  العمرمادامبرای یادگيری 

ان عنو و همچنين به هاآموزشدهي برای همه عنوان یک اصل اساسي سازمان شدن بهتبدیل

 مخصوصاًو ناپایدار، یک ضرورت برای همگان است و در چهارچوب یک دنيای سریع 

ی اساسي را از طریق تحصيالت رسمي به دست هامهارتبرای افراد محروم و یا افرادی که 

، دارای کليتي است العمرمادامیادگيری  (.755: 7759آورند، ضروری است )هانيمان، ينم

های یادگيری يطمحو در پي آن است که  رديگيبرمکه همه سطوح و مراحل سني را در

ج از مدرسه را با محيط یادگيری درون مدرسه ارتباط دهد و مرزهای تصنعي یادگيری خار

ری بيانگر این است که هر محيطي، بالقوه یک محيط یادگي العمرمادامرا از بين ببرد. یادگيری 

ده تبریز، زااست و در نتيجه مدرسه دیگر جایگاه انحصاری تعليم و تربيت نيست )عظيم

5957 :55.) 

ی یادگيری هافرصت، عالیق و هامهارتتوسعه دانش،  7العمرمادامآیند یادگيری در فر

(. شخص در این نوع یادگيری، 79: 7771، 9شود )پترسونيمدر زندگي توسط افراد حفظ 

آموزد و پيوسته در حال یادگيری است و مسئوليت مدیریت يمچگونگي یادگيری را 

 هامهارتپيوسته دانش،  طور به(. همچنين فرد 575: 7771، 1یادگيری را برعهده دارد )کروثر

. این نوع یادگيری (752: 9،7775و ولف دهد )ریچاردسونيمو عالیق خویش را افزایش 

فرآیندی از کسب دانش از گهواره تا گور بدون محدود کردن آن به دوره زماني  واقع در

( و در بسياری از 596-599: 7777، 6)کاالکگلو استمشخص یا به مدرسه یا سازمان معيني 
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 مؤثری آموزشي هافرصتها، مانند خانه، مدرسه، محيط کار و جامعه، نيازمند ایجاد يطمح

 (.57: 7757، 5)سوني است

 انداین نتيجه رسيدهبه  گيرندگانگذاران و تصميمها، سياستبسياری از دولت 75قرن  در

از مورد نيمشکالت عمده اقتصادی و اجتماعي العمر برای حل که رویکرد یادگيری مادام

العاده قدرتمند برای تغيير و رشد است ( و یک ابزار فوق191: 7755، 7)اوالوس است

 (. 1727: 7757، به نقل از لعل، 7776، 9)نوردستروم و مرز

صورت مداوم باید در پي افزایش دانش و سهيم شدن در روند توليد  امروزه جوامع به

( بر تأثير تغيير بر دانش 5597) 1(. ماکس شلر596: 5992)ميرحسيني و پریرخ،  دانش باشند

ه این تربيت کند بتر تغيير ميها سریعکرد، زیرا برخي از انواع دانش از دیگر دانشتأکيد مي

شود؛ چراکه همه تحت اعتبارتر ميهرچه دانش جدید پيشرفت کند، دانش عامه مردم بي

يگانگي العمر، برای جلوگيری ازخودبگيرند. درنتيجه دانش مادامرار ميتأثير تغييرات سریع ق

های اخير وفور دانش و اشتغال محرزتر است؛ در سال ضرورت دارد. این پدیده در زمينه

 های جدید و تخصصي بهها خود را به کسب دانشاندوزی بسياری از حرفهرواج دانش

(. یکي از این مشاغل، حرفه 2: 5959)جارویس، کنند صورت مداوم تشویق و گاه وادار مي

وپرورش توانمند و کارآمد نياز به تربيت نيروی آموزشمعلمي در نظام آموزشي است. 

سازی شرایط مناسب ترین نقش را در فراهمانساني ماهر، متخصص و متعهد دارد و معلم مهم

عامل  ترینتواند مهمر جامعه، مينماید و وجود معلمان دانا و توانمند دبرای یادگيری ایفا مي

(. 2: 5951،ایوبي، اکبری، حسينيپورشافعي، )یابي به اهداف آموزشي و پرورشي باشد دست

تغيير  مروزهای جهان امعلمان یکي از عواملي هستند که باید متناسب با تغييرات و دگرگوني

بنابراین آموزش ؛ (515: 5951پورشافعي و همکاران، )یابند و دانش خود را دائماً بروز کنند 
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ای معلمان نياز مبرم به بازسازی مجدد هویت حرفهآنان در طول زمان یک نياز دائمي است و 

 (.592: 7772، 5العمر دارد )مورنوو یادگيری مادام

العمر، توسعه ادبيات تخصصي را در حوزه سواد اهميت و ضرورت یادگيری مادام

محتویات سواد یادگيری ( 65: 7772) 7اشته است؛ لي و تسایالعمر به دنبال دیادگيری مادام

ای هالعمر، در اختيار داشتن توانایيالعمر را شامل شناخت صحيح از یادگيری ماداممادام

العمر و همچنين توانایي برای ارزیابي وضعيت العمر و تمایل یادگيری مادامیادگيری مادام

های العمر بر اساس نظریهسواد یادگيری مادام هایاند. حوزهبيان کردهیادگيری شخصي 

شایستگي  و های یادگيرندگانطورکلي، نظریه یادگيری بزرگساالن، ویژگيیادگيری به

 یافته است.یادگيری، توسعه 

 و بزرگساالن است، ، جوانانشامل کودکان العمرمادامیادگيرندگان  که آنجا از

مل جامع و شا باید شوداعمال مي العمرمادامیادگيری  که در حوزه سواد های یادگيرییهنظر

 توانديمیادگيری  کردندادعا  (5555) 9و کافریال ریامم. مرتبط باشد های یادگيرییهنظر تمام

-سازنده و یادگيری اجتماعيیي، گراانسان، یيگراشناخت، يری: رفتارگرایيگجهت به پنج

 هاییژگيوبه  گرایيسازندهو  گرایيشناختیي، گراانسان، تقسيم شود. از این ميان گرایي

ي یگراانسان نظریه یادگيری، روابط انساني نظر از .شوديممربوط  العمرمادامیادگيرندگان 

و  ياز ل ، به نقل5559شود )لي، يم العمرمادامیادگيری  سواد محتوای ایجاد منجر به راجرز

 (.67: 7772 تسای،

العمر یادگيری مادام شایستگيبه  (5255: 7775 ،9دميرل، به نقل از 7779) 1النگورث

 ندچ، هر کس باید العمربرای یادگيری مادام، جامعه در حال تغيير اشاره کرد. از نظر او در

 اوریاستدالل و د کردن، سؤال برای یادگيری، مانند یادگيری و شایستگي مهارت اصلي

( اشاره کردند 5: 7777) 6کناپر و کراپلي. را دارا باشد القيتخ های تفکر ومهارت انتقادی،
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 رشناختي،غي هایو همچنين جنبه های شناختيجنبه باید شامل العمریادگيری مادام ترویج که

 ابراین، یکبن مشابه باشد؛ غيرشناختي و عوامل تصویر خود ها،ارزشها، ، نگرشنظير انگيزه

ر د العمربرای یادگيری مادام آمادگيها و ، مهارتباید دانش آلایده العمریادگيرنده مادام

با ( 69: 7772؛ به نقل از لي و تسای، 5527) 5در گزارش یونسکو، فورهاختيار داشته باشد. 

ان آموزشي برای دنيای امروز و فردا بي عنوان بههای یادگيری، یادگيری را یستگيشاذکر 

برای زندگي، یادگيری برای یادگيری، یادگيری به از: یادگيری  اندعبارت کهکرده است 

در گزارش خود  7ژاک دلورهمچنين  .و یادگيری عشق به جهان است تفکر انتقادی و آزادانه

 العمرمادامبر چهار رکن یادگيری « گنج درون»با عنوان آموزش،  5556به یونسکو در سال 

تأکيد داشت که عبارت بودند از: یادگيری برای دانستن، یادگيری برای انجام دادن، یادگيری 

 (. 9771: 7751، 9برای باهم زیستن و زندگي با دیگران و یادگيری برای زیستن )بوردون

های یادگيرندگان یژگيوتوجه به  العمرمادامرویکردی دیگر به سواد یادگيری 

 و عادت توانایي، عمل، را نگرش العمرمادام( یادگيری 7771) 1وو. باشديم العمرمادام

سعه تو: از اندعبارت العمرمادامیادگيرنده  های یکیژگيو است. به نظر او تعریف کرده

 استفاده از یادگيری، مدیریت زمان ،برنامه انجام درست ،العمرمادامیادگيری  توانایي

 ییادگير، انجام یادگيری تيمييری گبهره، و استراتژی مختلف یادگيری یهاروش

 هفت ویژگي 9کوئينزلند وپرورشآموزش .العمرمادامیادگيری ، ارزیابي خودراهبر

یک  العمرمادام یادگيرنده ارائه کرده است. العمرمادامیادگيرنده  یک ی برایگذارارزش

ک ی، فعال یک محقق، یک فرد خالق پيچيده،، یک متفکر درک عميق با فرد آگاه

 هاییژگيو (5559) 6چيانگ(. 61: 7772)لي و تسای،  معطوف به خود است یادگيرنده

 او از نظر؛ تعریف کرده استرا  خودراهبر یادگيری از منظر العمرمادامیادگيرندگان 

 یادگيری راهبردهای يریکارگبهرا امتحان کند و  بستنباید عشق و دل العمرمادامیادگيرنده 

                                                           

1. Faure 

2. Jacques Delors 

3. Bourdon 

4. Wu 

5. Queensland 

6. Chiang 
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ق، خال لذت بردن از یادگيری مسئوليت یاد بگيرد و های مختلفيتموقعدر  اهمهارتو 

 حل مسئله را دارا باشد. یهامهارتها و یيتواناو  یزی برای آیندهربرنامهتوانایي 

العمر توصيف هایي برای یادگيرندگان مادام( نيز ویژگي96: 7777کناپر و کراپلي )

اند، نياز ی بين یادگيری و زندگي واقعي آگاهدانند که از رابطهميها را کساني اند و آنکرده

شناسند، انگيزه باالیي برای شرکت در فرآیند العمر را به رسميت ميبه یادگيری مادام

د. نفس الزم هستنهای یادگيری و اعتمادبهالعمر دارند و همچنين دارای مهارتیادگيری مادام

العمر: افراد یادگيری خود را ( یادگيری مادام5شود: بندی ميهها در دو بعد دستاین مهارت

 ها بر بازخوردپردازند، ارزیابي آنکنند و به خودارزیابي و تأمل ميطراحي و نظارت مي

ی زندگي: فعاالنه است نه منفعالنه و ( یادگيری در گستره7 برای تغيير و بهبود تمرکز دارد.

ها یاد دهد، افراد هم همراه همساالن و هم از آنرخ ميهای رسمي و غيررسمي در زمينه

توانند اطالعات خود را از بين دامنه وسيعي از منابع جایابي و گيرند. یادگيرندگان ميمي

کنند و های مختلف یکپارچه ميها نظرات خود را در مورد حيطهارزیابي کنند. آن

 های مقابله با مشکالتنمایند و راهمي راهبردهای یادگيری مناسب و مورد نياز را استفاده

 (.5257: 7775دميرل،  از ؛ به نقل7771، 5گيرند )بویناکدنيای واقعي را یاد مي

ازه پيش یک س عنوان به العمرمادامگرفته، یادگيری های شکلپردازییهنظردر پي انواع 

ي برای یهاشنامهپرسیي برای ساخت هاتالشقرار گرفت و  نظرانصاحبروی پژوهشگران و 

ت و کریک، برود فودیکين مثال عنوان بهصورت پذیرفت.  العمرمادامسنجش یادگيری 

ریک کدیکن طراحي نمودند که العمرمادامينه یادگيری زم در( ابزاری را 7771) 7کلکستون

از  1اثربخش العمرمادامبا عنوان یادگيری  هاآن( آن را توسعه دادند. پرسشنامه 7779) 9و یو

، 6، کنجکاوی منتقدانه9که با هفت خرده مقياس: تغيير و یادگيری بود شدهيل تشک سؤال 27

                                                           

1. Boynak 

2. Deakin crick, Broadfoot & Claxton 

3. Deakin crick & yu 

4. effective lifelong learning 

5. changing and learning 

6. critical curiosity 
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های يآگاهو  1، روابط یادگيری9، خالقيت7، وابستگي و شکنندگي5ساخت مفاهيم

کرد اما چون طيف وسيعي از يميری گاندازهرا  اثربخش العمرمادام، یادگيری 9استراتژیک

و  دارای ابهام بودند سؤاالتکرد، يميری گاندازهسالي هفت سال تا بزرگ افراد را در دامنه

کربي و همکاران  (.7757)کربي و همکاران،  برخي نيز در معرض تفاسير متعدد قرار داشتند

کناپر  شده توسطيانب العمرمادامهای یادگيرندگان یژگيوی را بر اساس اپرسشنامه( 7757)

( طراحي نمودند که یادگيری 5551) 6ی، کریبرت و اُلری( و کاند7777و کراپلي )

کند )کربي و يميری گاندازه 25/7و آلفای کرونباخ  سؤال 51دانشجویان را با  العمرمادام

 (.759: 7757همکاران،

مستلزم سنجش این سازه در افراد جامعه است.  العمرمادامیادگيری سواد پژوهش پيرامون 

به  (67: 7772لي و تسای )در این راستا  ابزار صورت گرفته است.یي برای ساخت هاتالش

 ایهیژگيواز منظر  العمرمادامیادگيری  سواد برای ارزیابي شاخص یک سيستم طرح

ای لي و تس العمرمادام. پرسشنامه سواد یادگيری اندنمودهاقدام  العمرمادامیادگيرندگان 

یادگيری است.  و خروجي آیند یادگيریفر یادگيری، ورودی :سه حوزه شامل( 7772)

، راهبردهای مفاهيم اساسي یادگيری، آگاهي ي،خودآگاه :مؤلفه 55شامل  ردیف دوم

زمان  تیزی و مدیریربرنامه، منابع یادگيری سازیو یکپارچه پيگيری ،هاروشو یادگيری 

 به( 7772) . لي و تسایاستی یادگير و انتقال یادگيری، ارزیابي یادگيری تيمي، یادگيری

يل سلسله فرآیند تحل از روش دلفي والعمر ماداماعتباریابي پرسشنامه سواد یادگيری  منظور

استفاده کردند. ارزش اهميت هر یک از ابعاد و شاخص باالتر از  شاخص برای ایجاد مراتبي

 افزارنرمو تحليل نتایج از یه تجزاست. برای  شده گزارش 6/7با واریانس کمتر از  9/6

Expert choice 2000 و تحليل یه تجزپس از  اند.استفاده کردهOIL و IR  در محدوده

ه بيان گونیناو تحليل، وزن نسبي سه حوزه یه تجزقرار دارد. نتایج حاصل از  75/7تا  775/7

                                                           

1. meaning making 

2. dependence and fragility 

3. creativity 

4. learning relationships 

5. strategic awareness 

6. Candy, Crebert  & O’leary 
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 571/7دگيری یا و سپس خروجي 799/7، یادگيری ورودی 615/7شد که فرایند یادگيری 

با وزن نسبي  های یادگيریيتقابلدر این مطالعه فرایند یادگيری با تمرکز بر  ؛ کهگزارش شد

ین حوزه شناخته شد که چگونگي یادگيری، تفکر انتقادی، استفاده ترمهم عنوان به 615/7

ر د کند. این قابليت بر چهار توانایي یادگيری برجستهيمو کارگروهي بيان  خوب از منابع

 العمرمادامی اصلي شایستگي یادگيری هامهارتهمچنين با  و گزارش فوره مطابقت دارد

 ( مطابقت دارد.56: 7779توسط النگورث ) شده ارائه

 یک عمل، یک ارزیابي باشد:مي شرح این به 7اعتباریابي از همکاران و 5اهير تعریف

 هدف اینبنابر آن، بودن مناسب خصوص در گيریتصميم ابزار یک یا برنامه یک فرایند،

 و يفيتک مورد در گيریتصميم جهت مطمئن شواهدی و مستندات تدوین اعتباریابي اصلي

بائي و طباط) هست مورد نظر ابزار یا برنامه فرایند، عمل، شده تعيين پيش از خصوصيات

 (.5952قرباني، 

برای  و با توجه به آنکه ابزاری العمربا توجه به اهميت و ضرورت یادگيری مادامبنابراین 

العمر در ایران وجود ندارد، پژوهش حاضر بر آن شده که به اعتباریابي سنجش یادگيری مادام

از آنجا که در ایران ( بپردازد. 7772العمر لي و تسای )پرسشنامه سواد یادگيری مادام

ين در حد چنهمو  وجود ندارد العمرمادامی برای سنجش سواد یادگيری اپرسشنامه

شد، را بسنجد یافت ن« العمرمادامسواد یادگيری »ی محقق پرسشنامه دیگری که وجوجست

همچنين با توجه به مطالب ؛ ( برای این امر انتخاب گردید7772بنابراین پرسشنامه لي و تسای )

، در پژوهش حاضر وپرورشآموزشه و عبيان شده در مورد سهم و اهميت معلمان در جام

ر نمونه د لي و تسای العمرمادامده است تا به هنجاریابي پرسشنامه سواد یادگيری تالش ش

از معلمان را شامل  درصد 17ایراني بر روی دبيران دوره دوم متوسطه شهر بيرجند که 

شدند، بررسي گردید تا در صورت مناسب بودن ابزار کارآمدی در اختيار متخصصان يم

 دگيری قرار گيرد.این حوزه جهت شناسایي سواد یا

                                                           

1. Ahir 

2. Validation 
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 روش پژوهش 

و ها، پيمایشي ظر هدف، کاربردی و از نظر شيوه گردآوردی دادهاز ن حاضر پژوهش طرح

افزار با نرم( SEM) یمعادالت ساختار یسازو روش مدل يعامل ليصورت خاص تحل به

بتدا پرسشنامه ا منظور اعتباریابي ابزار سنجش مورد بررسي قرارگرفته است؛که به بود. آموس 

شد و در  هيته يسؤال 15 پرسشنامهمشابه  یپژوهش و الهام از ابزارها نهيشيمطالعه پ با یاهياول

ارتلت ب تیکروو آزمون  یبردارنمونه تیشاخص کفا اجرا شد. سپس ابزار با معلمانجامعه 

و  یيربنایز عنوان عوامل عاملِ به هشت ياکتشاف يعامل ليشدند. با استفاده از تحل دیيتأ

از  یدیيتأ ياملع ليبا استفاده از تحل یاد شده يشدند. ساختار عامل نييدهنده ابزار تعتشکيل

 شدند. دیيو تأ يبررس یمعادالت ساختار یسازمدل

-52معلمان دوره دوم متوسطه شهر بيرجند در سال تحصيلي  پژوهش، یجامعه آمار

 ليحلت یمعتبر برا يقانون کل کیحجم نمونه بر اساس  زانيم(. =977Nشاغل بودند ) 5956

، 5يو بتس لسونی، به نقل از کارمن، و5556، دليو ف نکياست )تاباچ يآزمودن 977 ،يعامل

مدرسه  97مدارس تعداد  نيمنظور از ب نیشد. به ا انتخابنفر   977حجم نمونه،  (.15: 7772

 .دش تعيينعنوان خوشه  به يمدارس دولت نيمدرسه پسرانه( از ب 59مدرسه دخترانه و  59)

شده و دارای ساخته لي و تسایتوسط  7772العمر در سال پرسشنامه سواد یادگيری مادام

سؤال بوده است. این پرسشنامه شامل یازده خرده مقياس و سه حوزه )ورودی، فرایند و  15

محتوایي در نمونه ایراني، دست آوردن روایي خروجي( است. برای استفاده و رواسازی و به

 آن شد که درخواست انگليسي زبان یک متخصص از آن دنبال ابزار به فارسي ترجمه و به

 شد. از ارزیابي فارسي و انگليسي هاینسخه بين موجود . تفاوتدبرگردانن به انگليسي را

ش ش ها به حداقل ممکن کاهش یافت. بعد ازآن توسططریق فرایند مرور مکرر این تفاوت

علمي دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي و یکي از اساتيد رشته زبان نفر از اعضای هيئت

سؤالي در اختيار  15ها پرسشنامه و پس از بررسي سایر گویه ترجمه مورد تائيد قرار گرفت

ه ها بررسي و رفع شد و واژگاني کتعدادی از اساتيد قرار گرفت. مشکالت مربوط به گویه

                                                           

1. Carmen, Wilson & Betsy 
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سازی شدند. این مقياس شامل سه حوزه )ورودی، ترین واژه معادلد با نزدیکمبهم بودن

( 5گویه در طيف ليکرت است )جدول  15یادگيری و خروجي( و هشت مؤلفه و  فرایند

ها ها به هریک از مواد پرسشنامه به این صورت بود که آزمودنيشيوه پاسخگویي آزمودني

( 9(، موافقم )7(، مخالفم )5یک طيف کامالً مخالفم ) ها را مطالعه کرده، درهر یک از گویه

العمر مشخص نمودند. برای ( نظرات خود را در مورد سواد یادگيری مادام1و کامالً موافقم )

پرسشنامه بين نمونه مورد نظر اجرا شد و درنهایت با  997جلوگيری از ریزش نمونه تعداد 

ها به و تحليل شد و در ادامه گویهتجزیه  آزمودني از نظر آماری 977پرسشنامه  97ریزش 

 شرح زیر مورد تحليل قرار گرفتند.

 هاها و حوزههای مربوط به هر يک از مؤلفهگويه .1جدول 

 تعداد گویه هاشماره گویه مؤلفه )ابعاد( حوزه

 ورودی یادگيری

 2 5،7،9،1،9،6،9 آگاهي نسبت به خود

 9 2،5،57،55،57 آگاهي نسبت به یادگيری

 9 59،51،59،56،52 توانایي شناختي و بازیابي اطالعات

 یادگيری فرایند

 6 59،55،77،75،77،79 ایجاد برنامه یادگيری

 6 71،79،76،72،79،75 استفاده از راهبردهای یادگيری

 6 97،95،97،99،91،99 یريادگیزمان  تیریو مد یزیربرنامه

 9 96،92،99،95،17 یادگيری جمعي

 5 15،17،19،11،19،16،12،19،15 ارزشيابي و انتقال یادگيری خروجي یادگيری

 هایافته

 AMOSافزار و نرم SPSS 22شده از نرم و تحليل اطالعات گردآوری منظور تجزیه به 

 و ضرایب آلفای کرونباخ و تحليل عاملي تائيدی روش تحليل سؤالهای به ترتيب از مدل 21

 استفاده شد.

، اريمع انحراف، نما، انهيم، نيانگيمتوزیع فراواني متغيرهای تحقيق شامل  7مطابق جدول 

االترین ميانگين با ب« آگاهي نسبت به یادگيری»شده است که متغير گزارش  نهيشيبو  نهکمي
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و  59/7ن ميانگي نیترنیيپابا « ایجاد برنامه یادگيری»و متغير  15/7و انحراف استاندارد  72/9

 ها بایدداده نرمال عیتوزباشد. همچنين جهت برخورداری مي 99/7حراف استاندارد ان

يرها متغ یمشاهده شده براو کشيدگي  يچولگ باشد. که( -7، 7در بازه ) يدگيو کش يچولگ

آن  عینرمال بوده و توز و کشيدگي متغيرها يلحاظ کج از يعنی( قرار دارد. -7، 7در بازه )

 .متقارن است

 توزيع فراوانی متغيرهای پژوهش .2جدول 

 نما ميانه ميانگين متغير ردیف
انحراف 

 معيار
 بيشينه کمينه کشيدگي چولگي

 77/1 97/5 79/7 -79/7 11/7 77/9 77/9 77/9 آگاهي نسبت به خود 5

 77/1 96/5 -12/7 -59/7 15/7 77/9 75/9 72/9 آگاهي نسبت به یادگيری 7

9 
توانایي شناختي و بازیابي 

 اطالعات
55/7 77/9 77/9 92/7 51/7- 71/7- 99/5 77/1 

 77/1 77/5 26/7 -77/7 99/7 77/9 77/9 59/7 ایجاد برنامه یادگيری 1

9 
استفاده از راهبردهای 

 یادگيری
77/9 77/9 77/9 19/7 79/7 7.59 97/5 77/1 

6 
تلفيق منابع یادگيری و 

 مدیریت زمان
55/7 77/9 77/9 19/7 55/7- 15/7 67/5 77/1 

 77/1 67/5 52/7 76/7 16/7 77/9 77/9 79/9 یادگيری جمعي 2

 77/1 77/7 59/7 59/7 12/7 77/9 77/9 72/9 ارزشيابي و انتقال یادگيری 9

 77/1 99/5 -79/7 -59/7 99/7 11/9 52/9 56/9 حوزه ورودی یادگيری 5

 77/1 92/5 15/7 55/7 95/7 77/9 77/9 55/7 حوزه فرایندی یادگيری 57

 77/1 99/5 75/7 75/7 19/7 77/9 77/9 76/9 حوزه خروجي یادگيری 55

برداری پيش از اجرای تحليل عاملي شاخص کفایت نمونه 9مطابق با جدول شماره 

(KMO .و مقدار آزمون کرویت بارتلت محاسبه گردید ) هر چه مقدارKMO  5به 

 گيرینمونهکه کفایت  51/7برابر است با  KMOدر اینجا مقدار  باشد، بهتر است. ترنزدیک

 باشدمياست مناسب  955/2992که مقدار آن  هاهمبستگي ماتریس گيرد؛ميمورد تأیيد قرار 

 یسماترهمبستگي،  ماتریسفرضيه  توانمياست، پس  دارمعني 75/7و در سطح کمتر از 
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ميان  حداقل در داریمعنيهمبستگي دارای همبستگي  یعني ماتریسرا رد کرد.  واحد است

تأیيد  هادادهباشد، توانایي عاملي بودن  79/7کمتر از  pاگر مقدار . باشدميبعضي از متغيرها 

 .شودمي

 و بارتلت KMOنتايج آزمون  .3جدول 

 51/7 برای سنجش کفایت نمونه KMOاندازه شاخص 

 آزمون بارتلت

 955/2992 خي دو

 5526 درجه آزادی

 775/7 داریسطح معني

ر اساس ب شدهاستخراجتعداد فاکتورهای عمومي  های کلي تبيين شده،یانسواردر جدول 

فاکتور اول  ده که شودمي، آشکار 5و باالتر از  5با مقادیر ویژه  فاکتورهایيشاخص حفظ 

، 51/7، 75/9، 99/9، 9/9، 69/1، 61/91به ترتيب  ده فاکتوربرای چرخش مناسب هستند. 

 57/65یعني اینکه تقریباً  اند؛دادهکل را به خود اختصاص  واریانس 72/7، 51/7، 97/7، 25/7

 .فاکتور اختصاص دارد دهکل به این  واریانس

نشان  (، فاکتورها را بعد از چرخش واریماکس9جدول بارهای عاملي )جدول شماره 

د دست به توانکند که او ميدهد که اشتراک در معني این فاکتورها به محقق پيشنهاد ميمي

ها را برای کم کردن تعداد فاکتورها، کار مدیریت و معنادار شدن آن ترکيب فاکتورها بزند.

 9ه توان تعداد فاکتورها را بآید که ميکند. پس از شواهد امر چنين برميتر ميمحقق آسان

 را کرد.جبار دیگر تحليل عاملي را با شروط جدید، ابنابراین باید یک فاکتور کاهش داد؛

استخراج شد  71/5با اجرای مجدد تحليل عاملي، هشت عامل با ارزش ویژه بيشتر از 

درصد از واریانس را  59/92توانستند مجموعاً  71/5هشت عامل دارای ارزش ویژه بيشتر از 

هد که عامل دتبيين کنند. بررسي نمودار اسکری و جدول کل واریانس تبيين شده نشان مي

درصد از واریانس  75/91باشد و مي 26/56نسبت به خود( دارای ارزش ویژه آگاهي ) اوليه

باشد مي 95/7کند، عامل دوم )آگاهي نسبت به یادگيری( دارای ارزش ویژه کل را تبيين مي

کند، عامل سوم )توانایي شناختي و بازیابي درصد از واریانس کل را تبيين مي 92/1و 
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کند، درصد از واریانس کل را تبيين مي 91/9است و  99/5اطالعات( دارای ارزش ویژه 

درصد از واریانس  16/9است و  65/5عامل چهارم )ایجاد برنامه یادگيری( دارای ارزش ویژه 

کند، عامل پنجم )توانایي در استفاده از راهبردهای یادگيری( دارای ارزش کل را تبيين مي

کند، عامل ششم )تلفيق منابع و تبيين ميدرصد از واریانس کل را  59/9است و  91/5ویژه 

درصد از  71/9است و  19/5ریزی و مدیریت زمان یادگيری( دارای ارزش ویژه برنامه

است  95/5کند و عامل هفتم )یادگيری جمعي( دارای ارزش ویژه واریانس کل را تبيين مي

فکر و یادگيری و تارزشيابي ) کند و عامل هشتمدرصد از واریانس کل را تبيين مي 91/7و 

درصد از واریانس کل را تبيين  91/7است و  71/5انتقال یادگيری( دارای ارزش ویژه 

شامل  العمرعامل از پرسشنامه یادگيری مادام 9کند. درنهایت نتایج تحليل عاملي اکتشافي مي

و (، توانایي شناختي 7 مؤلفه) (، آگاهي نسبت به یادگيری5 مؤلفهآگاهي نسبت به خود )

 (، تلفيق منابع و مدیریت زمان1 مؤلفه) (، ایجاد برنامه یادگيری9 مؤلفه) بازیابي اطالعات

( و انتقال 2 مؤلفه) ارزشيابي یادگيری (،6 مؤلفه) (، یادگيری جمعي و یادگيری9 مؤلفه)

( را نشان داد. بارهای عاملي سؤاالت پرسشنامه قبل و بعد از چرخش در 9 مؤلفه) یادگيری

 آماده است. (1جدول )

 از چرخش العمر بعديادگيری مادام بارهای عاملی سؤاالت مقياس سواد .4جدول 

 آیتم سؤاالت 5مؤلفه  7مؤلفه  9مؤلفه  1مؤلفه  9مؤلفه  6مؤلفه  2مؤلفه  9مؤلفه 

       299/7 
ــتفـاده از نتـایج یادگيری به     توانـایي اسـ

 منظور بهبود کيفيت یادگيری را دارم.
19 

       657/7 
ده در ش توانایي کاربرد دانش یاد گرفته

 های مختلف را دارم.موقعيت
16 

       695/7 
توانـایي تبـدیل نتایج یادگيری به دانش   

 سودمند را دارم.
12 

       695/7 
ــتفـاده از نتـایج یادگيری به     توانـایي اسـ

 منظور ارزیابي اهداف یادگيری را دارم.
11 
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 آیتم سؤاالت 5مؤلفه  7مؤلفه  9مؤلفه  1مؤلفه  9مؤلفه  6مؤلفه  2مؤلفه  9مؤلفه 

       665/7 

شده  استفاده از دانش یاد گرفتهتوانایي 

ریزی یادگيری در آینده را برای برنـامه 

 دارم.

19 

       696/7 
ها و نتایج توانـایي تـأمل در مورد روش  

 یادگيری خود را دارم.
17 

       659/7 
ای شــده برتوانایي کاربرد دانش کســب

 رو را دارم.حل مسائل پيش
15 

       995/7 
خودم را مورد ارزیابي کارایي یادگيری 

 دهم.قرار مي
19 

       129/7 
منابع یادگيری را با دیگران به اشــتراک 

 گذارم.مي
15 

      625/7  

ــایـي   تحقق  هــای خودم را جهــتتـوان

ــيـدن بـه برنـامـه     هـا و فرآینـدهای   بخشـ

 شناسم.یادگيری مي

9 

      666/7  

نقاط قوت و ضعف خودم را در فرآیند 

 شناسم.ميیادگيری 
1 

      615/7  

ــير     نيـازهـای یـادگيری خودم را در مسـ

 شناسم.ام ميپيشرفت شخصي
9 

      695/7  

دانم کــه در چــه بــا توجــه عالیقم، مي

 هایي باید رشد پيدا کنم.زمينه
5 

      999/7  

ــي و      ــاسـ ــن ــال خودشـ ــه دنب هـمـواره ب

 خودکاميابي هستم.
7 

      977/7  

ــارکـت در    ــرورت مشـ یادگيری را ضـ

 کنم.درک مي
6 

      922/7  

اطالعــات موردنيــاز برای یــادگيری را 

 شناسم.مي
9 

     229/7   

ــتفـاده از ابزارهـای فناوری     توانـایي اسـ

 اطالعات را دارم.
56 



 3179 تابستان، 13، شمارة سال هشتمگیری تربیتی، / فصلنامة اندازه 216

 آیتم سؤاالت 5مؤلفه  7مؤلفه  9مؤلفه  1مؤلفه  9مؤلفه  6مؤلفه  2مؤلفه  9مؤلفه 

     295/7   

ــتجوی اطالعات مورد نياز  توانایي جسـ

ــانــه هــای خودم در انواع مختلف رســ

 الکترونيکي را دارم.

52 

     279/7   

های توانـایي کـاربرد مفـاهيم و مهـارت    

 ریاضي را دارم.
51 

     627/7   

 سازی و تفکر انتزاعيهای مفهومتوانایي

 را دارم.
59 

     179/7   

ــحبت مهارت های پایه گوش دادن، صـ

 و نوشتن را دارا هستم. کردن، خواندن
59 

     699/7   

 توانم اهـداف یـادگيری خودم را بــه  مي

 روشني تدوین کنم.
77 

    665/7    

ــا توجــه بــه مراحــل مختلف مي توانم ب

رشد، اهداف یادگيری مختلفي را دنبال 

 کنم.

77 

    699/7    

های یادگيری خودم را توانم فعـاليت مي

ــتــه  ام بر مبنــای نتــایج یــادگيری گــذشـ

 دهي کنم.سازمان

75 

    669/7    

بر  مبتنيهـای یادگيری  توانم برنـامـه  مي

 نياز خودم طراحي کنم.
55 

    667/7    

ــتجوی اطالعات موردنياز   توانـایي جسـ

 خودم در کتابخانه را دارم.
59 

    699/7    

ــه طرق توانم ایــدهمي هــای خودم را ب

مختلف )مثـل راهنمای خواندن، چارت  

ــيمي، یــادداشـــت  برداری و غيره( ترسـ

 دهي کنم.سازمان

79 

   697/7     

ــتفاده از روش  های مختلف توانـایي اسـ

ــه   و  گــذاری)مـثــل کليــدواژه، نشــــان

برداری( برای به خاطر سپردن یادداشـت 

 مطالب را دارم.

72 
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 آیتم سؤاالت 5مؤلفه  7مؤلفه  9مؤلفه  1مؤلفه  9مؤلفه  6مؤلفه  2مؤلفه  9مؤلفه 

   967/7     

ــتفاده     از همـه انواع منـابع یـادگيری اسـ

 کنم.مي
79 

   999/7     

ــاد     ــتفــاده از تجربيــات ی ــایـي اسـ تـوان

 شده برای حل مسائل را دارم.گرفته
76 

   995/7     

ده شمدام راجع به موضوعات یاد گرفته

 کنم.وجو ميپرس
71 

   972/7     

برای افزایش کــارایي یــادگيری خودم، 

هــای مختلف از توانم در موقعيــتمي

 های یادگيری استفاده کنم.مهارت

79 

   159/7     

توانایي انتخاب اطالعات مناســـب برای 

 یادگيری را دارم.
75 

  265/7      

 هایبخشـــي از وقت آزادم را به فعاليت

 دهم.یادگيری اختصاص مي
99 

 91 هر روزه در حال یادگيری هستم.      259/7  

  979/7      

توانایي مشارکت در یادگيری و عمل به 

 های یادگيری شخصي را دارم.برنامه
99 

  972/7      

ــاوت در تحليـل  های خودم از هـا و قضـ

ــابـع    ــتفــاده مي  مـن کنم و مـخـتلف اسـ

 کنم.اطالعات مختلف را تلفيق مي

97 

  157/7      

ــا  هنگــامي ــادگيری ب ــد ی کــه در فرآین

شوم از منابع مختلفي مشـکلي مواجه مي 

 گيرمکمک مي

97 

  195/7      

ــده را بــه طرق اطالعـات یــاد گرفتــه  شـ

 کنم.مختلف تلفيق مي
95 

 626/7       

دیگران همکاری برای انجـام کـارهـا با    

 کنم.مي
17 

 696/7       

توانـایي یـادگيری از تجربيــات مختلف   

 دیگران را دارم.
99 
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 آیتم سؤاالت 5مؤلفه  7مؤلفه  9مؤلفه  1مؤلفه  9مؤلفه  6مؤلفه  2مؤلفه  9مؤلفه 

 616/7       

ــریح عقـاید خودم در    توانـایي ابزار صـ

 جمع را دارم.
92 

 927/7       

در مورد اهــداف یــادگيری بــا دیگران 

 کنم.بحث مي
95 

 165/7       

ازهای بر نيتوانـایي مدیریت زمان مبتني  

 خودم را دارم.
96 

657/7        

های یادگيری برای من جذابيت فعـاليت 

 ها نياز دارم.دارد و من به آن
57 

619/7        

های مختلفي برای یادگيری معتقـدم راه 

 العمر وجود دارد.مادام
55 

657/7        

عمر و العميقاً معتقدم بين یادگيری مادام

ــرفت در زندگي  ــي رابطه پيشـ ــخصـ شـ

 وجود دارد

5 

677/7        

ــبـت بـه یـادگيری چيزهـای جـدید       نسـ

 کنجکاو هستم.
57 

 2 اصرار زیادی بر یادگيری دارم.        179/7

نباخ استفاده ی کروآلفااز ضریب  العمرمادامبرای بررسي پایایي پرسشنامه سواد یادگيری 

های فرد با همه سؤاالت ابزار پاسخآزموني برای تعيين سازگاری  کرونباخ شد. آلفای

عنوان مقدار ميانگين ( به 7شده)ميانگين واریانس استخراج 5گيری است. روایي همگرااندازه

 ل،نگیهالت، ر ر،يهشود )ها برای هر مؤلفه تعریف ميکل توان دوم بارهای عاملي گویه

 ؛ ترجمه: آذر و غالمزاده(.599؛ 5959، سارستد

بندی سؤاالت، ضریب آلفای کرونباخ و روایي همگرا پرسشنامه دستهپس از تحليل و 

اهي نسبت ها آگياسمقبرای خرده  دست آمد: گونه بهالعمر به ترتيب اینسواد یادگيری مادام

(، توانایي 99/7و  29/7(، خرده مقياس آگاهي نسبت به یادگيری )11/7و  97/7به خود )

(، توانایي 11/7و  99/7(، ایجاد برنامه یادگيری )11/7و  97/7شناختي و بازیابي اطالعات )
                                                           

1. Convergent validity 

2. Average Variance Extracted (AVE) 
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(، تلفيق منابع و مدیریت زمان یادگيری 979/7و  97/7در استفاده از راهبردهای یادگيری )

و  57/7(، ارزشيابي و انتقال یادگيری )92/7و  97/7(، یادگيری جمعي )919/7و  91/7)

ه حوزه پرسشنامه شامل ورودی آمد. همچنين ضریب آلفای کرونباخ س به دست( 96/7

( و ضریب آلفای 57/7و خروجي یادگيری ) (59/7(، فرایند یادگيری )99/7) یادگيری

 سؤاالتدهد يمنشان  آمدهدست بهکه آلفای کرونباخ  59/7کرونباخ کل پرسشنامه 

 پرسشنامه از پایایي الزم برخوردار است.

انجام گرفت،  75نسخه  AMOS افزارنرمدر این پژوهش تحليل عاملي تائيدی به کمک 

دگي ی برازنهاشاخصاست.  شدهانجامی نيکویي برازش هاشاخصمقایسه الگوها بر اساس 

(، شاخص CFIای )یسهمقا(، شاخص برازندگي RMSEAریشه واریانس خطای تقریب )

ی مثال برا شد. استفاده (،AGFI( و شاخص نيکویي برازش مدل )GEIنيکویي برازش )

برای ریشه واریانس خطای تقریب، مقدار مساوی یا باالتر از  79/7مقدار مساوی یا کمتر از 

برازندگي کافي مدل است )هومن،  دهندهنشانای، یسهمقابرای شاخص برازندگي  56/7

 العمرداممای برازندگي فرم نهایي پرسشنامه سواد یادگيری هاشاخص(. از طرف دیگر 5959

( ارزشيابي و انتقال 5داری بارهای عاملي با توجه به شکل )يمعنبا بررسي بررسي شد. 

( بيشترین بار را بر روی سازه خود دارد. همچنين همه بارهای عاملي در سطح 99/5یادگيری )

 دار شده است.يمعن 775/7

 
 العمرمدل آزمون شده يادگيری مادام .1شکل 
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 العمريادگيری مادام ها سوادمؤلفه گيری ارتباطآزمون مدل اندازه .2 شکل

يل نتایج تحل های برازندگي مطلوب است.های مدل حاکي از آن است که شاخصیافته

شود نسبت يممشاهده  1که در جدول  گونههمان عاملي تائيدی در جدول آورده شده است

برازش  دهندهنشان( است که اندازه کوچکي دارد و 99/5مجذور کای بر درجات آزادی )

( به NFI( و شاخص برازش هنجار شده )CFIای )یسهمقاشاخص برازش  هاستدادهمدل با 

هستند که از نقطه برش دارا بودن برازش باالترند که بيانگر برازش  562/7و  597/7ترتيب 

ی وجود دهندهنشانزماني  (RMSEA)یشه ميانگين مجذور خطا ر .هاستدادهخوب مدل با 

ینجا نيز شرایط برازش مناسب مدل برقرار اباشد که در  79/7کمتر از برازش خوب است 

ی پژوهش هادادهی برازندگي، حاکي از برازش خوب مدل با هاشاخصکل این  در است.

 است.

 آماره برازش تحليل عاملی تائيدی .5جدول 

 نمره اختصار نام شاخص هاشاخص

 df2X 99/5/ نسبت کای دو به درجه آزادی 

 GFI 561/7 شاخص نيکویي برازش ی برازش مطلقهاشاخص

 NFI 562/7 شاخص برازش هنجارشده ی برازش تطبيقيهاشاخص

 CFI 597/7 شاخص برازش تطبيقي 

 IFI 597/7 شاخص برازش فزاینده 

 RMSEA 76/7 ریشه ميانگين مربعات خطای برآورد شاخص برازش مقصد
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شده متغيرهای مکنون را به همراه متغيرهای مشاهدهگيری همه برای آزمون مدل اندازه

پس از بررسي  (.5شکل ) ها را بررسي گردیدهای برازش آنخود طراحي شد و شاخص

های داری بارهای عاملي و مشاهده برازش مدل طبق دادههمانندی مدل و بررسي معني

 ها در حد مطلوب قرار دارد.( شاخص1)جدول 

 گيرینتيجه و بحث

 (7772)لي و تسای  العمرمادامژوهش حاضر، اعتباریابي پرسشنامه سواد یادگيری هدف پ

، توسعه پتانسيل انساني را از طریق یک فرآیند حمایتي مستمر العمرمادامیادگيری  بود.

دهد که يمو فهمي را  هامهارت، هاارزشنماید و به افراد قدرت کسب دانش، يمتحریک 

از اهميت  هاپرسشنامهاعتباریابي  (؛652: 7775نياز دارند )کالينز،  هاآندر سراسر زندگي به 

 استفاده ردموبسزایي برخوردار است. گاه یک پرسشنامه یا ابزار خارجي در یک محيط بومي 

های گيیژوتواند گامي مهم برای تعيين يمگيرد در چنين مواقعي رواسازی آن ابزار يمقرار 

 العمراداممهای سواد یادگيری يتقابلاز طرفي پژوهشگران برای رشد د. ي آن باشسنجروان

 العمراداممدر بين معلمان به ابزارهایي با اعتبار کافي برای سنجش ميزان سواد یادگيری 

محقق  تنها ابزاری که در حد جستجویو اینکه  شدهگفتهمعلمان نيازمندند، با توجه به مطالب 

شود يمیي را که شامل هامؤلفهو  یافت شد این ابزار بوده العمرامماددر زمينه سواد یادگيری 

ي و استفاده پس اعتباریاب و از زیربنای نظری قابل دفاعي برخوردار است شدهانتخاببه خوبي 

ابزاری مناسب  عنوان بهتواند يم( 7772) لي و تسای العمرماداماز پرسشنامه سواد یادگيری 

 باشد. گشاراه

 اخ کلي، ضریب آلفای کرونبالعمرمادام یادگيری سواد مقياس که پایایي داد اننش نتایج

 ضریب بنابراین. بود 59/7تا  29/7ها بين ضرایب آلفای کرونباخ مؤلفه است؛ همچنين 59/7

 .تاس بخشرضایت تقریباً و مناسب آن هایمقياس خرده از یک هر و مقياس کل پایایي

 لتبارت کرویت آزمون مقدار و گيرینمونه کفایت شاخص عاملي تحليل منظوربه 

 وردمطالعهم ماتریس پایه بر عاملي تحليل اجرای گيری،نمونه کفایت بر عالوه. شد محاسبه
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 ناسبيم عاملي ساختار از العمرمادام یادگيری سواد بنابراین مقياس بود؛ توجيه قابل نيز

 است. برخوردار

جموعاً عامل شناسایي که م 9تائيدی، در پژوهش حاضر بر اساس نتایج تحليل عاملي 

 اند از: عامل اول این مقياسکه عبارت کننددرصد از واریانس مورد نظر را تبيين مي 59/92

ي و توانایي شناخت، عامل سوم آگاهي نسبت به یادگيری ، عامل دومآگاهي نسبت به خود

توانایي در استفاده از  ، عامل پنجمیایجاد برنامه یادگير، عامل چهارم بازیابي اطالعات

راهبردهای یادگيری، عامل ششم تلفيق منابع و مدیریت زمان یادگيری، عامل هفتم یادگيری 

 55ه که نسخه اصلي پرسشنامبود. درحالي جمعي و عامل هشتم ارزشيابي و انتقال یادگيری

ي بازیابي تي، توانایعامل )آگاهي نسبت به خود، آگاهي نسبت به یادگيری، توانایي شناخ

اطالعات، ایجاد برنامه یادگيری، توانایي در استفاده از راهبردهای یادگيری، تلفيق منابع 

ریزی و مدیریت زمان یادگيری، یادگيری جمعي، ارزشيابي یادگيری و تفکر یادگيری، برنامه

ر باال گفته شد بر آنچه د (. بنا7772، لي و تسایو انتقال یادگيری( را معرفي کرده بودند )

 باشدخرده مقياس و سه حوزه )ورودی، فرایند و خروجي( مي 55شامل  لي و تسایپرسشنامه 

بارهای عاملي ابعادی که در یک حوزه قرار دارند و به دليل داشتن که پس از تحليل عاملي 

ضرایب همبستگي یکسان باهم تلفيق شدند. در حوزه ورودی یادگيری دو مؤلفه توانایي 

ختي و بازیابي اطالعات به دليل اینکه هر دو در حوزه ورودی قرار دارند و از ضرایب شنا

فيق شدند. در باهم تل باشند پس از تحليل عاملي این دو مؤلفههمبستگي یکسان برخوردار مي

تلفيق منابع و مدیریت زمان یادگيری پس از تحليل عاملي و  حوزه فرایند یادگيری دو مؤلفه

داشتن هر دو در حوزه فرایند یادگيری و به دليل اشتراک در معني این فاکتورها  به دليل قرار

و حوزه خروجي شامل دو مؤلفه  شود که این دو مؤلفه را باهم ترکيب شوند؛پيشنهاد مي

ارزشيابي یادگيری و تفکر و انتقال یادگيری است، به دليل اینکه هر دو مؤلفه در حوزه 

؛ و به دليل داشتن ضریب همبستگي یکسان در یک فاکتور قرار خروجي یادگيری قرار دارند

 گيرند.مي

ژوهشي های پالعمر با یافتههای یادگيرندگان مادامآمده در مورد ویژگيدستهای بهیافته

انجام درست  هایي از قبيل( ویژگي7771مختلفي همخوان است. برای مثال در پژوهش وو )
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یادگيری تيمي، یادگيری خود راهبر و ارزیابي یادگيری  برنامه و مدیریت زمان یادگيری،

در حوزه  العمرهای یادگيرندگان مادامشده که با ویژگيالعمر بيانبرای یادگيرندگان مادام

( 7772وپرورش استراليا )فرایند یادگيری با پژوهش حاضر همخوان است. همچنين آموزش

رده العمر نام بهای یادگيری ماداماز ویژگيعنوان یکي  های کار گروهي را بهنيز صالحيت

ر باشد. عالوه باست که با ویژگي توانایي یادگيری جمعي در پژوهش حاضر همخوان مي

 ک عميقدر با یک فرد آگاه را العمرمادام یادگيرندهوپرورش کوئينزلند نيز این در آموزش

داند که با ویژگي آگاهي نسبت به خود و معطوف به خود مي انعکاسي و یک یادگيرندهو 

پژوهش کناپر و کراپلي آگاهي نسبت به یادگيری در پژوهش حاضر همخواني دارد. 

های عنوان یکي از ویژگي(، خودارزیابي نسبت به آمادگي برای یادگيری را به 7777)

ت به ت به خود و آگاهي نسبالعمر بيان کرده است که با ویژگي آگاهي نسبیادگيری مادام

ریزی ( برنامه5559چيانگ )عنوان حوزه ورودی در یادگيری همخوان است. یادگيری به 

ي العمر برشمرد که با ویژگهای یادگيرندگان مادامعنوان یکي از ویژگيبرای آینده را به 

مقاله  با پژوهش این نتایجهمچنين  ریزی و مدیریت زمان یادگيرنده همخوان است.برنامه

 هاداده با مدل خوب برازش از دو حاکي زمينه همخوان بود هر این در (7772) لي و تسای

 کردند. گزارش مدل برای را مناسبي پایایي دو هر و بودند

ی این است که الگوی هشت عاملي برازش قابل دهندهنتایج تحليل عاملي تأیيدی نشان

 ابزار این ایران، معلمان جامعه در ابزار این بودن پایا و روا به توجه باها دارد. قبولي با داده

شود. ازجمله  کاربردهالعمر بهسواد یادگيری مادام نهيزمدر  هایپژوهش در تواندمي

ها در پژوهش حاضر آن است که پرسشنامه فقط بر روی معلمان شهر بيرجند محدودیت

ود های دیگری انجام شبر روی نمونه شود مطالعه حاضردر نتيجه پيشنهاد مياجراشده است؛ 

 پذیری نتایج اطمينان بيشتری حاصل شود.تا در خصوص تعميم
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 منابع 

 به نگاهي(. 5951) پورشافعي، هادی؛ ایوبي، فاطمه؛ اکبری، محمد؛ حسيني، سيده مليحه.

 بيرجند: نشر چهار درخت. .معلم ایحرفه توسعه

. مترجم: غالمعلي سرمد. مداوم آموزش و بزرگساالن آموزش(. 5959جارویس، پيتر. )

 تهران: انتشارات سمت.

فصلنامه تحليلي پژوهشي ی. ارسانهی هاسازمان(. تغيير و تحول در 5959رضایي، مصطفي. )
 .25-96، 51، کتاب مهر

 هویت سنجش کوتاه ابزار اعتباریابي و (. ساخت5952طباطبائي، سيد سجاد؛ قرباني، مریم. )
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. العمربررسي فرآیند آموزش با رویکرد آموزش مادام(. 5957عظيم زاده تبریز، مریم. )

کارشناسي ارشد رشته تاریخ و فلسفه تعليم و تربيت. دانشکده ادبيات و علوم  نامهانیپا

 انساني، دانشگاه پيام نور استان تهران.
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مطالعات  پژوهشي فصلنامه علمي. بررسي الگوهای رفتاری کارکنان در مقابل تغيير

 .591-579(، 27)79 ،مدیریت )بهبود و تحول(

(. تبيين 5955خوشدل، عليرضا و عباس پور، عباس. ) ؛ملکي، حسن ؛محمدی مهر، مژگان

علمي در برنامه آموزش طب نظامي با رویکرد یادگيری نقش اعضای هيئت
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 .596-596(. 1) 55. رسانياطالع و کتابداری

 . تهران:ليزرل افزارنرمیابي معادالت ساختاری با کاربرد مدل(. 5959هومن، حيدر علي. )

 انتشارات سمت.
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