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 :اولویت بندی شاخص های شهریادگیرنده با استفاده از روش تحلیل عاملی

 مطالعه موردی شهر بندرعباس 
 

 3مهدی جعفری، 2پوران پودات، 0وحیده مذنبی
 31/9/99پذیرش:                                              01/9/99دریافت: 

 کیدهچ

ستر پدیده ای به نام   یکی از رویکردهای نوین در آموزش، یادگیری در تمامی مکان ها و در همه لحظات است و این مساله در ب

یری یادگیری انه و عملیاتی برای بکارگشهر یادگیرنده امکان پذیر است. یونسکو  شهر یادگیرنده را مستلزم رویکردی واقع گرای

مادام العمر، مبتنی بر فرایندی ادامه دار و مستمر می داند و برای این شهرها، مجموعه ای از شاخص ها و ویژگی ها تعریف کرده 

این  .استتت. پژوهش پیش رو  جهت ستتنجش و اولویت بندی مولفه های تاذیرگذار بر این شتتاخص ها در شتتهر یادگیرنده استتت

سابقه پژوهشی آن، ابتدا  شهریادگیرنده در بندرعباس، ابتدا با مداقه در مبانی نظری و  شاخص های  پژوهش جهت اولویت بندی 

سکو را  شده توسط یون شهر یادگیرنده معرفی  ستدالل بهره خواهد جست و در ادامه مولفه های  از روش تحلیل محتوای متن و ا

ها این ه هدف اساتید و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بندرعباس، اولیاء مدارس و خانوادهسوال بین جامع 21در قالب پرسشنامه با 

و با روش تحلیل عاملی، مولفه های مدنظر یونسکو سنجش و اولویت  SPSSشهر تکمیل گردید و سپس با استفاده از نرم افزار 

 برای تبدیل شدن بندرعباس به شهر یادگیرنده است.  بندی گردید و در نهایت اولویت تعیین شده نشان دهنده ی نحوه ی اقدام

 : شهر یادگیرنده، یادگیری مادام العمر، مولفه های شهر یادگیرنده، تحلیل عاملی   واژگان کلیدی
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_____________________________________________ پویش در آموزش علوم پایه   

 مقدمه

سان برای درک دنیای اطراف و دانشی آزمودنی است که با ظهور شواهد و دالیل جدید  در معرض علم تجربی حاصل تالش ان

تغییر قرار گرفته استتت و از گستتتره وستتیعی از روش های تحقی  بهره می برد. علوم تجربی هم در مرحله تکوین و شتتکل گیری 

ستره دیگر حوزه های معرفتی  ستر گ صرف در طبیعت در ب صه چگونگی کاربرد و عمل و ت چارچوب های مفهومی و هم در عر

شو و نما می کند.؛  شکل می گیرد و ن شر  شده فرد و جامعه ب سفه، باورها و ارزش های پذیرفته  از اینرو تعاملی انکار ناپذیر با فل

شف فعل  ستی و ک سان برای درک واقعیت های ه شش ان صل کو دارد. با توجه به جهت گیری های این برنامه، علم تجربی حا

 .(31،0390) سند ملی برنامه درسی، خداوند است

 .(0391)مهرمحمدی، های مهم آموزشتتی در نظام های تعلیم و تربیت محستتوب شتتده استتت علوم تجربی همواره یکی از حوزه

ارتباط توسعه کشاورزی، صنعتی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای توسعه یافته با علوم تجربی و آموزش آن عاملی پذیرفته شده 

صان تعلیم و تربیت آموزش علوم در برنامه های د ص ست. به همین دلیل از نظر متخ صی دارد. به قول ا سی جوامع، جایگاه خا ر

( درک صتتحیا از روش تفکر علمی و چگونگی استتتفاده از آن می تواند اعمال و رفتار پژوهی را در فراگیران 0330فتحی آذر)

 شکل داده و کشور را در رهایی از وابستگی های علمی، صنعتی و حتی فرهنگی و اقتصادی یاری دهد.   

ه یافته و در حال توستتعه، آموزش علوم تجربی یکی از مهم ترین فعالیت های زیر بنایی در توستتعه در تمامی کشتتورهای توستتع

سواد  سب  صول و مفاهیم علوم تجربی و ک شنایی با ا ضمن آ شود تا همه ی دانش آموزان،  شده و تالش می  سوب  پایدار مح

یند. دانش آموزان با کسب آگاهی و مهارت الزم علمی فناورانه الزم، آگاهی های الزم برای یک شهروند مطلوب را کسب نما

ند نه بگیر ها گا مات منطقی و آ ندگی خود تصتتتمی تا در ز ند بود  قادر خواه های مختلف علوم تجربی،  نه  مانی در زمی )ا

 (.0331طهرانی،

کید فراوان با زندگی و مفید بودن تا علوم آموزشتتگران اعم از برنامه ریزان درستتی و آموزش دهندگان به مرتبط بودن آموزش

دارند. نکته دیگری که دغدغه همه آموزشگران در همه سطوح است بحث نگاه به آینده یا آینده نگری و آماده کردن انسان ها 

سواد علمی فناورانه را پدید می آورند  ست.این دغدغه در کنار هم، مقوله هایی مانند یادگیری مادام العمر و  برای زندگی آتی ا

 فناورانه در ماهیت خود عناصری از یادگیری مادام العمر را دارد و برعکس.-بط اند. یعنی سواد علمیکه بسیار با هم مرت

از مولفه های مهم این ستتواد می توان آشتتنایی با ماهیت علم، آشتتنایی با مفاهیم کلیدی علم، آشتتنایی با فرایندهای علمی، 

ی فنی، آشنایی با ارزش های ناش -نایی با مهارت های علمیآشنایی با رابطه بین علم و فناوری، جامعه و محیط زیست، آش

 علم نام برد.از علم، کسب نگرش ها و عالقه مندی های مرتبط با 

فناورانه را هرچه -بعضتتی از ستتازمان های جهانی همیون یونستتکو می کوشتتد میزان و اهمیت نیاز انستتان ها به ستتواد علمی

ستتتواد  "2111"دولتی بنمایانند. از همه این اقدامات پروژه ای تحت عنوان بیشتتتتر به دولت ها، ستتتازمان های دولتی و غیر

سال  سکو، از  ست. این پروژه را یون شد  0993علمی تکنولوژیک برای همگان ا ست)مجله ر سطا جهان اجرا کرده ا در 

 (.0،0331آموزش ابتدایی، 

 نظامدار این دو موضوع به شرح زیر است:نقش آموزش علوم در فراهم آوردن سواد علمی فناورانه و ارتباط اصولی و 

 تبدیل دانش آموز به یادگیرنده مادام العمر یک ضرورت انکار ناپذیر است. -1

 یادگیری مادام العمر منوط به کسب دانش پایه، مهارت یادگیری و اعتقاد به یادگیری است. -2

 شرط های الزم برای یادگیری مادام العمر:

 دانش پایهداشتن اطالعات کافی در مورد  -1

 وجود میل به یادگیری  -2

 (            1دانستن راه و روش یادگیری )همان، -3

 

 

            



 ...اولویت بندی شاخص های شهریادگیرنده با استفاده از ____________________________________________________________
 

 

 یادگیری مادام العمر

سند، بلکه افرادی هستند که نمی  ستند که نمی توانند بخوانند یا بنوی سوادان کسانی نی به قول آلوین تافلر در قرن بیست و یکم، بی

زی کنند. این امر موجب شتده استت که یادگیری و یادگیری مادام العمر کانون توجه اندیشتمندان در توانند یاد بگیرند و بازآمو

 چگونه یاد می"حوزه آموزش و پرورش در بستتتیاری از کشتتتورها قرار گیرد. بر این استتتاس باید به دانش آموزان بیاموزیم که 

زند. در همین راستا یونسکو برای تغییر در قرن جدید، توجه به دو تا خود در زمانی که بخواهند، آنیه را نیاز دارند، بیامو "گیرند

 ایده اساسی را در قلمرو آموزش و پرورش به جامعه جهانی کنونی توصیه کرده است:

چهار رکن یادگیری، یعنی یادگیری برای دانستتتتن، یادگیری برای انجام دادن، یادگیری برای زندگی با یکدیگر و  -0

 و یادگیری برای زیستن.برای زندگی با دیگران 

 یادگیری مادام العمر. -2

به عبارت دیگر فردی باستتواد تلقی می شتتود که بتواند اطالعات مورد نیاز خود را مکان یابی و تحلیل کرده و از آنها در جهت 

 .(0392حل مشکالت روزمره خود استفاده کند)زاهدی نوقانی،

هداف مهم آموزش علوم در دوره آموزش عمومی مادام العمر  یکی از ا یادگیری  در ایران آماده ستتتاختن دانش آموزان برای 

 (. 0391است )بهرنگی و دیگران، 

بر اساس آنیه گفته شد، یادگیری مادام العمر با توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی رابطه مستقیم دارد. رشد یافتن هر چه بیشتر 

رای درک جهان پیرامون خود و به دنبال آن ارتقا توانایی های افراد توانایی های بالقوه انستتان و کستتب شتتایستتتگی های جدید ب

برای شتتهروندی فعال و ایجاد خانواده و جامعه ستتالم از ابعاد توستتعه فردی شتتمرده می شتتود. از ستتوی دیگر با توجه به اینکه 

ر آن میدارد تا فرصتتتت هایی را یادگیری امری آگاهانه بوده و از طری  تعامل با دیگران بدستتتت می آید، جامعه یادگیری را ب

فراهم کند که افراد از طری  آنها، ستتترمایه اجتماعی الزم برای زندگی را بدستتتت آورند. آنها یاد می گیرند چگونه با یکدیگر 

سوال شان درباره ارزش های اجتماع به یکدیگر احترام بگذارند، عقاید خود را زیر   ارنباط برقرار کنند و علیرغم اختالف نظرهای

سفه  ست فل سعه اجتماعی یادگیری خواند. الزم به ذکر ا شند که این را می توان بعد تو شته با شتری دا سک پذیری بی ببرند و ری

شیعه  ) اساسی جامعه یادگیری غالبا به دیویی و شناخت او از اهمیت ماهیت اجتماعی یادگیری های انسانی نسبت داده می شود

 .(0393و دیگران، 

 

 شهر یادگیرنده     

سازمان ملل متحد، آموزش را به عنوان یک نیاز اساسی شناخته و آن را عنصر اصلی توسعه معقول عنوان نمود.  0911در دهه ی  

شینی یک رابطه آشکار و غیرقابل  سان به یکجان ارتباط و تاذیر بین مقوله آموزش و شهر از گذشته های دور و از زمان حرکت ان

 کتمان است. 

شتتتهر امروز در واقع ماحصتتتل انباشتتتت تجربیات و یادگیری از زندگی در شتتتهر، الزامات و نیازهای آن در تمام طول تاری  

 شهرنشینی خود بوده است. در باب شهر و آموزش هایی که شهروندان در شهر می بینند، سه نظریه وجود دارد: 

 دیدگاه اول به شهر به عنوان بستر و محیط آموزش می نگرد. -0

 دیدگاه دوم به شهر به عنوان یک محل و یا وسیله آموزشی نگاه می کند ) یادگیری از شهر( -2

 (.000،0393دیدگاه سوم شهر به مثابه محتوای آموزشی تلقی می شود ) یادگیری درباره شهر( )سلمان زاده، -3

لکه ن یک واقعیت جالب نیست، بجهان در یک سطا بی سابقه از شهرنشینی قرار دارد. این خط سیر رشد جمعیت شهری شتابا

 خواستار توسعه پایدار و قابلیت زندگی بهتر است. 

یک شتتتهر، شتتتهرک یا منطقه یادگیری، نقش کلیدی یادگیری در توستتتعه رفاه عمومی، ذبات اجتماعی و رضتتتایت فردی را به 

فیت و حساس به منظور توسعه کامل ظرشناسد و درک می کند و تمام منابع انسانی، فیزیکی و نهایی خود را خالقانه رسمیت می

انستتانی همه شتتهروندان برای درک و واکنش مثبت به تغییر بستتین می کند. بنابراین شتتهر یادگیری به تمام ابعاد یادگیرنده توجه 



_____________________________________________ پویش در آموزش علوم پایه   

سازی  ستخراج، اولویت بندی و بومی  شاخص های تاذیرگذار بر آموزش همگانی را ا ست  سی این ابعاد می بای دارد و برای برر

 رد.ک

 العمر زیربنای ایجاد یک شهریادگیرنده را هموار کرد.های یادگیری مادامشاخص

 ها،دهد و آن را شتتامل شتتهرستتتان( شتتهریادگیرنده را به عنوان یک مفهوم جغرافیایی مورد استتتفاده قرار می0999النک ورث )

 ماعی، فرهنگی و محیطی خود را به سوی رشدنواحی و حتی روستاهایی میداند که ساختارهای اقتصادی، سیاسی، آموزشی، اجت

ستعدادهای همه سانی و ا شهروندان، کنترل و یکپارچه میظرفیت های ان سکو )ی  ستلزم 2101کند؛ اما یون شهر یادگیرنده را م  )

داند و برای ر میدار و مستمداند و آن را فرآیندی ادامهالعمر میگرایانه و عملیانی برای بکارگیری یادگیری مادامرویکردی واقع

 .(0393ها تعریف کرده است) شیعه و دیگران،ها و ویژگی ای از شاخصاین شهرها، مجموعه

ای و ستاختار اجتماعی جوامع وجود دارد، یا این حال بستیاری از ویژگی های قومی و قبیلههایی که در فرهنگبا توجه به تفاوت

باشد. موسسه یونسکو شهر یادگیرنده در هر بخش به طور موذر منابع خودش را میهای شهر یادگیرنده میان همه شهرها یکسان 

 برای دستیابی به موارد زیر بسین می کند:

 تروین یادگیری و آموزش از پایه تا عالی  -0

 باز زنده سازی یادگیری در جامعه و خانواده -2

 تسهیل یادگیری در محل کار -3

 مدرن یادگیریگسترش استفاده از فناوری های  -0

 افزایش کیفیت و برتری در آموزش -1

 ( 2101پرورش فرهنگ یادگیری در طول زندگی)امامی، -۶

( در پژوهش خود مدل مفهومی را برای جامعه 0392در بحث ارائه  مدل مفهومی موضتتوع ، کریمی، نصتتر اصتتفهانی و شتتریف )

تفاوت انگیزه یادگیری، توانایی خودرهبری در یادگیری و یادگیری ای که به روش های میادگیرنده ایرانی ارائه داده اند؛ جامعه

 دهد.چگونه یادگرفتن را در افراد پرورش می

سلمانزاده ) سارا  شکل0390از طرف دیگر،  سترهای  صول و ب شهرهای علم و فناوری ( به مفاهیم، ا شهرهای یادگیرنده و  گیری 

( به 0391دهد و در تحقیقی مشابه ذامنی و براتی )اشاره کرده است و راهکارها و پیشنهادهایی را در راستای ارتقای آنها ارائه می

 اند. سازی آن در شهر تهران پرداختهو ضرورت های پیادهبررسی مفهم شهر آموزش دهنده 

 

 شاخص ها و ویژگی های شهر یادگیرنده :      

گیری میزان پیشتتترفت در راه ایجاد یک جامعه یادگیرنده، کانادا اولین شتتتهر یادگیرنده انجمن یادگیری کانادا: با توجه به اندازه

clهای یادگیری کانادا )اخصش» با اصطالح  211۶کشور جهان است که در سال  i  »)گیری ساالنه معرفی شد، که معیار اندازه

ری مادام العمر شاخص یادگی» پیشرفت کانادا در دستیابی به شهر یادگیرنده است. شاخص های شهر یادگیرنده کمیسیون اروپا: 

عهد یک ی تیری، منشورهایی که نشان دهنده( اساسا به منظور تدوین بعضی از منشورهای اولیه برای مناط  یادگELLIاروپایی )

 (2109های یادگیری همه ساکنان آن بود، ارائه شد) شیعه و دیگران، به نقل نمث، منطقه برای بهبود فرصت ها و روش-شهر

 

 ویژگی های کلیدی شهر یادگیرنده از دیدگاه سازمان ملل متحد:

شهر یادگیرنده »  سال « کنفرانس بین المللی  سکو، وزارت آموزش  2103در اکتبر  سازمان ملل ،یون در پایتخت چین با همکاری 

شهرها در جهت تروین یادگیری مادام سین  شهرداری پکن برگزار گردید. هدف از این کنفرانس ب مر برای العو پرورش چین و 

سه بخش ساختار از  سجام اجتماعی و رفاه پایدار بود. این  ست : بخش اول همه به عنوان عامل برابری، عدالت، ان شده ا شکیل   ت

شرایط ایجاد شهر یادگیرنده را نشان می دهد؛ بخش دوم اجزای تشکیل دهنده شهر یادگیرنده را نشان می دهد که شامل شش 

 .(0393) شیعه و دیگران، حوزه است و در بخش سوم به مزایای ایجاد شهر یادگیرنده پرداخته شده است
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 های شهر یادگیرنده ابعاد و مولفه

 

بر استتاس مطالب استتتخراج شتتده از مبانی نظری و مطالعات یونستتکوه، شتتاخص های شتتهر یادگیرنده به نحو ذیل دستتته بندی می 

 گردد:

 بعد مولفه

 گسترش دسترسی به مراقبت و آموزش در دوران کودکی

می
رس
ش 
ور
 پر
ش و

وز
آم
ام 
نظ

 

 ابتدایی تا باالترین سطا گسترش دسترسی به آموزش از سطا

 گسترش دسترسی و مشارکت در آموزش بزرگساالن

 های محرومحمایت از گروه 

افزایش خروجی تحصیالت متوسطه و کاهش نرخ ترک تحصیل 

 در دبیرستان

 تامین زیرساخت های آموزش رسمی

 مهارت های سوادآموزی جوانان و دستاوردهای دانشگاهی

 به موسسه های یادگیریسهولت دسترسی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعد مولفه

دسترسی به مراکز یادگیری اجتماعی )فرهنگسرا، کتابخانه 

 و ..(

ده
نوا
خا
 و 
عه
جام
در 
ی 
گیر
یاد

 

ایجاد انگیزش در مردم برای شرکت در فعالیت های 

 یادگیری در خانواده و جامعه
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 بعد مولفه

 آموزش معلمان و مربیان برای استفاده از فناوری های نوین
ری
گی
یاد
ت 
یفی
 ک
ا و
ی ه

ور
فنا

 

Iگسترش دسترسی شهروندان به ابزارهای  CT  و برنامه های یادگیری 

 دسترسی به اینترنت دارای پهنای باند مناسب

تروین تغییر الگو از آموزش به یادگیری خالقیت و مهارت در آموزش و 

 پرورش

استفاده از مربیان آموزش دیده در دوره های ابتدایی و متوسطه، آموزش 

 بزرگساالن و آموزش مداوم

افزایش آگاهی از ارزش های معنوی، اخالقی و فرهنگی مشترک، و باال 

 بردن سطا تحمل تفاوت ها

 پرورش محیطی دوستانه و یادگیرنده

 

 

 

 

یادگیری از طری  فرهنگ مبتنی بر شناخت تاری ، 

 جامعهفرهنگ و دانش بومی 

یادگیری از طری  ورزش مشارکت در فعالیتهای ورزشی 

 و اوقات فراغت

 مشارکت در تربیت و آموزش مداوم

یادگیری خود گردان از طری  رسانه و قرارگیری در 

 معرض رسانه های سنتی و جدید

 تشوی  تعادل کار و زندگی

 دسترسی به اینترنت سرعت باال
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 روش تحقیق:

اذرگذار بر شهر یادگیرنده ابتدا از مطالعات کتابخانه ای شاخص های مدنظر احصاء گردید و  در این پژوهش مولفه های مختلف

با استفاده از پرسشنامه و بکارگیری مدل تحلیل عاملی شاخص های تاذیر گذار مشخص گردید و مولفه های شهرهای یادگیرنده 

ی معلولی نیز طبقه بند -های علیوان تحت عنوان روشتهای کمی را میدر بندرعباس اولویت بندب می گردند؛ در واقع  روش

شبکه سفه، جهان از  ساس نظر فال شکل گرفته و برای هر معلولی علتی وجود دارد.ها و معلولای از علتکرد. بر ا تحقیقات   ها 

ستند که در آنها به علت یابی برای معلول-علی شها به عنوان پدیدهمعلولی تحقیقاتی ه سعی میای مهم پرداخته  شود رابطه ده و 

  .(23:0390)سبحانی فر،  ها نیز مشخص شودها و معلولبین این علت

ستفاده از تحلیل عاملی  سی و علوم اجتماعی کاربرد فراوان دارد. در حقیقت ا شنا ست که در روان تحلیل عاملی یک فن آماری ا

شود، الزم و ضروری است. ز آزمون و پرسشنامه استفاده میهایی که در آنها اهای روانشناسی، بویژه شاخهدر تعدادی از شاخه

ساده کردن مجموعه شده و هدف آن  ست. در علوم اجتماعی تحلیل عاملی از تعدادی فنون آماری ترکیب  های پیییده داده ها

گی به کار مبستتهای هشتود و برای خالصته کردن ماتریسمعموال از تحلیل عاملی برای همبستتگی های بین متغیرها استتفاده می

 .(1:0331)کالین، شودبرده می

ش، ها بکار می رود. بدین ترتیب که این روتحلیل عاملی، روشی چند متغیره است که برای خالصه کردن یا تقلیل داده

امیده نتعداد زیادی از متغیرهای تبیین کننده یک موضتتوع مورد بررستتی را به تعداد کوچکتری از ابعاد پنهان یا مکنون که عامل 

 .(۶:039۶)زبردست، شوند، تبدیل می کندمی

و آزمون کرویت بارتلت برای ستتتنجش  KMOها، رعایت معیار ها و یا نستتتبت متغیرها به نمونهبرای تعیین تعداد نمونه

ه بیشتتتر بوده و نتیج ۶/1از  KMOها برای انجام تحلیل عاملی اکتشتتافی ضتتروری استتت.اگر مقدار عددی کفایت و تناستتب داده

Siدرصد اطمینان و یا بیشتر باشد )یعنی مقدار عددی  91آزمون بارتلت نیز دارای  g  ها برای کمتر باشد(، داده 1/1این آزمون از

 .(Howard, 210۶, 12انجام تحلیل عاملی مناسب اند )زبردست به نقل از 

 تحلیل عاملی در قالب جداولخروجی 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .331 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 31138100 

Df 091 

Sig. .111 
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Component Matrixa 

 
Component 

0 2 3 0 

a0 .100 .030 .001 -.211 

a2 .۶00 -.011 .1۶0 -.011 

a3 .۶01 -.002 .033 .109 

a0 .۶00 .101 .003 .001 

a1 .103 .111 .2۶۶ -.230 

a۶ .۶3۶ -.01۶ .333 -.190 

a1 .۶01 -.0۶1 .111 .232 

a3 .۶01 .310 .301 .220 

a9 .1۶0 -.۶03 -.10۶ .103 

a01 .۶۶0 -.021 -.010 .301 

a00 .۶00 .011 -.231 .032 

a02 .۶91 .121 -.099 -.132 

a03 .۶1۶ .10۶ .119 .1۶3 

a00 .۶۶2 .092 -.211 -.292 

a01 .103 -.139 -.333 -.311 

a0۶ .۶۶1 -.1۶1 -.290 -.333 

a01 .199 -.010 -.219 -.000 

a03 .۶19 .001 -.002 .0۶1 

a09 .۶13 .123 -.233 .333 

a21 .۶03 .101 -.2۶۶ .311 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 0 components extracted. 

 خروجی تحلیل عاملی و جمعبندی:

تحلیل این پژوهش و داده های آزمون، بیانگر این موضتتوع هستتتند که  مولفه های مذکور برای شتتهر بندرعباس در                  

یک سطا و اولویت قرار دارند؛ به معنای دیگر، برای اینکه بندرعباس به سمت شهر یادگیرنده حرکت کند، الزم است مسئولین 

امکانات و دسترسی دانش آموزان خردسال به آموزش، برخورداری "مان به شاخص هایی نظیر و سایر افراد ذینفع به صورت همز

گروههای محروم به صتتورت یکستتان از امکانات آموزشتتی، ایجاد مهارت در فارص التحصتتیالن، ستتهولت دستتترستتی به مراکز 

 و کتابخانه، ایجاد انگیزه در خانواده یادگیری نظیر آموزش های علمی، زبان، آموزشگاههای فنی و حرفه ای، فرهنگ سرا، موزه

ها و افراد جامعه برای شترکت در فعالیت های یادگیری و جلب مشتارکت آنان، توجه به فرهنگ، تاری  و دانش بومی، توجه به 

شهرواندان به ابزارها سی  ستر سنتی و مدرن برای یادگیری، میزان د سانه های  شی و اوقات فراغت، توجه به ر  یبرنامه های ورز

 توجه داشته باشند. "نوین فناوری اطالعات و آموزش مربیان برای استفاده از این فناوری ها 
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ست و برای اینکه در یک تحقی  کاربردی بتوان  شده ا شهر یادگیرنده نیازمند توجه به مولفه های ذکر  ساس ایجاد یک  بر این ا

شهر بندرعباس به  سنجش و اولویت بندی نمود، از  ستفاده از این مولفه ها  ستفاده و عوامل مکتوم آن، با ا عنوان مطالعه موردی ا

روش تحلیل عاملی شناسایی و استخراج  گردید. همانطور که خروجی داده ها نشان دادند، همه مولفه های این شهر برای تبدیل 

است اقداماتی  یل شود، نیازمندشدن آن به شهر یادگیرنده، در یک سطا می باشند. برای اینکه بندرعباس به شهر یادگیرنده تبد

یکپارچه در ستتطوح مختلف از جمله آموزش و تربیت  مدیران این شتتهر در زمینه یادگیری مادام العمر ، ایجاد زیر ستتاخت های 

مورد نیاز برای بکارگیری فناوری های نوین، توجه خانواده ها به یادگیری و همراه نمودن بافت اجتماعی، کالبدی، فرهنگی و 

 سیاسی بندرعباس با شهر یادگیرنده است.حتی 

نتاین تجزیه و تحلیل تعاریف و مفاهیم شتتتهر یادگیرنده و خروجی داده های این پژوهش نشتتتان دهنده مطالب کلیدی ذیل می 

 باشند:

 العمر در آموزش علوم و شتتهر یادگیرنده ارتباطجمعبندی مبانی نظری و تعاریف بیانگر این استتت که یادگیری مادام -0

با ایجاد شتتتهر یادگیرنده به هدف اصتتتلی آموزش علوم که یادگیری مع ناداری و مستتتتقیمی وجود دارد و میتوان 

 العمر می باشد، کمک  نمود.مادام

و تحلیل عاملی انجام شتتده با استتتفاده داده های احصتتاء شتتده از  SPSSبر استتاس آزمون همبستتتگی در نرم افزار  -2

ارتلت و معنی دار بودن آنها نشتتان دهنده روایی و پایایی مولفه های ارائه و ب KMOپرستتشتتنامه و خروجی آزمون های 

 شده توسط یونسکو برای شهر یادگیرنده در کشور ایران و جامعه هدف شهر بندرعباس است. 

علیرغم اینکه اغلب پاستت  دهندگان بیان داشتتته اند امکان اخذ مدرک تحصتتیلی در مقطع دیپلم برای محصتتلین به   -3

دی فراهم استتتت؛ اما با ستتتایر مولفه ها نظیر مهارت آموزی آنان و یا امکان آموزش برای ستتتطوح پایین و میزان زیا

باالخص خردساالن به صورت یکسان فراهم نمی باشد و یا اینکه بسترهای استفاده از کتابخانه ها، موزه، مراکز علمی 

شان دهنده ناهمگون بود یادگی سان وجود ندارد، ن صورت یک ضوع بر اقدام پکپارچه و و ...به  شد و این مو ری می با

 جامع در این زمینه تاکید می نماید.

برای یادگیری مادام العمر در شتتتهر بندرعباس ضتتترورت دارد نهادهای متولی نظیر دانشتتتگاه فرهنگیان، آموزش و  -0

تربیتی، موزه ها، پرورش، مدارس، مجموعه های مرتبط با حوزه های فناوری ارتباطات، کانون های فکری، هنری، 

 فرهنگسراها و سایر کاربری متناسب دیده شود و به نقش به بدیل خانواده و انگیزه آنان برای یادگیری توجه گردد.

خروجی داده های مربوط به شهر بندرعباس بیان کننده این موضوع هستند که توجه به مبحث شهر یادگیرنده باید به  -1

شهری باشد و باید در اختصاص سرانه های شهری و تعیین کاربری ها، توسعه  عنوان دغدغه مسئولین و تصمیم گیران

زیرساخت های فناوری های نوین، توسعه های فضاهای آموزشی و تربیتی، اقدامات تسهیلگری اجتماعی در مباحث 

گیرنده، هر یادبازآفرینی شهری و سایر رویکردهای حوزه یادگیری مادام العمر و تالقی آن با مکان شهری به عنوان ش

برای این شتتهر تصتتمیم ستتازی شتتود و نظر به پایایی مولفه های یونستتکو در این پژوهش؛ درصتتورتیکه مستتئولین و 

شتتهروندان به این مهم توجه داشتتته باشتتند، می توان بندرعباس را به شتتهر یادگیرنده از حیث شتتاخص های جهانی و 

 یونسکو تبدیل نمود.    
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