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های شايستگییهای مؤلفهحاضر با هدف شناسايی  مقالهچکیده: 

آمتزشش رشتگه مرتبط با فناوری برای برنامه درسی قصتد شتده 

پژوهی انجام شد. روش پژوهش سنگز TPACKابگدايی براساس 

ی استت. میتدان آمتاری ، مقتا ت همراه با تحلیل محگزای قیاس

استت. روش نمزنته ریتری  2020تا  2000های مرتبط بین سال

هتای هدفمند و تا مرحله اشباع ادامه يافت. ابزار رتردآوری، فرم

و بته  با معیار باورپذيری تأيیتدها . اعگبار يافگهاستفیش برداری 

حاصل شد. تجزيته و ها روش حسابرسی اطمینان پذيری اش يافگه

ی و به صزرت کیفی با بکار بردن نظام مقزله  قیاسها حلیل دادهت

کدرذاری مزضتزعی انجتام شتد. بررستی نگتاين ناتان داد کته 

 مرتبط با فناوری برای برنامتههای شايسگییهای مؤلفهترين مهم

، TPACKآمتزشش ابگتدايی براستاس رشتگه درسی قصد شده 

 محگزای فنتاوری،دانش مؤلفه  16لفه دانش فناوری، ؤم 23شامل 

دانتش محگتزای مؤلفته  19 ودانش پدارزژی فنتاوری مؤلفه  18

 پدارزژی فناوری است.

شايسگیی، برنامه درسی قصدشده، های مؤلفه: هاکلیدواژه

  آمزشش ابگدايی، دانایاه فرهنییان.

F. Koushki                      M. Khosravi (Ph.D) 

M. Ghaderi (Ph.D)            A. Sadeghi (Ph.D) 

Abstract: The present study sought to identify 
competencies components related to 
technology for intended curriculum of primary 
education field of Teacher Training University 
based on TPACK. The research method is 
synthesis research with deductive content 
analysis. The statistical corpus of research is 
related articles published from 2000 to 2020. 
The method of sampling was purposeful, 
gradual and continued to point of saturation 
and fisheries forms were employed as the data 
collection tool. The validity of findings was 
confirmed by reliability criterion and 
reliability of findings was obtained by audit 
method. The qualitative data analysis was 
performed using deductive categorical system 
and thematic coding. The findings showed that 
most important competencies components 
related to technology for intended curriculum 
of primary education field are based on 
TPACK, includes 23 components of 
technology knowledge, 16 components of 
technology content knowledge, 18 components 
of technology pedagogy knowledge and 19 
components of technology pedagogy content 
knowledge. 
Keywords: competency components, intended 
curriculum, primary education, teacher 
training university 
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 مقدمه 

جمله جديد است که به سرعت تمام جزانب شندری امروشی اش های فناوری اش جمله پديده

آمزشش و پرورش را تحت تأثیر خزد قرار داده است. اش اين روی آمزشش و پرورش بايد هر 

خزد اسگفاده نمايد و اش آنجا که آمزشش های چه بیاگر و بهگر اش اين پديده جهت نیل به آرمان

های دهد،  شم است برنامهمی درسی رسالت خزد را انجامهای و پرورش اش طريق برنامه

)ملکی و ررمابی،  جهت تحقق اين هدف کارآيی و اثربخای  شم را داشگه باشند درسی

آمزششی است. لذا  اصلی جهت مزفقیت در هر برنامههای برنامه درسی يکی اش محرک(. 1388

 شزد که برنامهمی جديد در طراحی برنامه درسی در نظر ررفگه نازد، باعثهای ارر فناوری

باشد )فالزن، کارون، براون و یزيی به نیاشهای جامعه هت پاسخدرسی فاقد کارآيی  شم ج

 (.  2011، 1شارون

نامه درسی مدارس فراهم آورده است جديد را برای اصالح برهايی فناوری، شمینه تزسعه

ها، تعاملی و اطالعاتی اين فناوری ای،هر مکانی، چندرسانههای قابلیت (.2008، 2)هريکز

، مدارس 3يادریری فناورانه مانند مدارس مجاشیهای مت طراحی محیطريزان را به سبرنامه

)کانا و  يادریری حضزری تقزيت شده با فناوری سزق داده استهای و محیط 4هزشمند

آمزشش و پرورش به طزر عام و در  جديد در عرصههای . اسگفاده اش فناوری(2009، 5ریلیز

ان آمزشدانشرات مهمی در ماهیت يادریری تزاند سبب تغییمی برنامه درسی به طزر خاص،

به يادریری وسعت و غنای خاصی بخاد  ها،شزد که با اسگفاده بهینه اش ظرفیت اين فناوری

 (.2000، 6)کرسلی

جديد اش تأثیر  شزد که در هزارهمی دانایاه فرهنییان يکی اش نهادهای اساسی محسزب

 درسی لحاظهای قداماتی که در برنامهتزان رفت تمامی امی فناوری مثگثنی نبزده است.

ریری اش فناوری در برنامه ی آمیخگه است. هر چند مزضزع بهرهرردد به نزعی با فناورمی

درسی دانایاه فرهنییان در کازرمان ارائه ناده است ولی در عصر حاضر فناوری اطالعات 

                                                 
1. Falun, Karun,  Brown  & Sharon 

2. Hricko 

3. Virtual schools 

4. Smart schools 

5. Kanna & Gillis 

6. Kersley 
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ا به شدت تحت تأثیر قرار دانایاه فرهنییان ررشگه آمزشش ابگدايی اش جمله درسی های برنامه

محیطی های تعلیم و تربیت که قبالً به علت محدوديتهای داده است. شيرا بسیاری اش تئزری

)اديب منش و  آمزششی قابل پیاده شدن استهای قابل اجرا نبزده هم اکنزن با کاربرد رسانه

 . (1390احمدی، 

أکید است صرفاً سرمايه رذاری آنچه در جامعه اطالعاتی خصزصاً در برنامه درسی مزرد ت

اطالعاتی و ارتباطی و اسگفاده اش آن جهت های فناوری و کاربرد سخت افزاری و ابزار رزنه

 انبار کردن اطالعات نیست. بلکه مسأله اساسی که بیانیر ارشش واقعی بکارریری فناوری

 د نیاش استباشد، تزانمندساشی دانش آمزخگیان در بررزيدن و انگخاب اطالعات مزرمی

در جهت تزلید  فناوری در صزرتی که معلمان بگزانند اش اسگعداد بالقزه. (2003، 1)الکساندر

ان به پرسایری در شمینه کارکرد فناوری در فرهنگ و آمزشدانشمفاهیم جديد و تازيق 

به عنزان ساشنده دانش، نقای کلیدی  آمزشدانشساخت دانش خاص اسگفاده کنند و نقش 

درسی پزچ و پنهان رريخت و های تزان رفت شايد بگزان اش دام برنامهمی دمحسزب شز

)مهرمحمدی،  باشنیری کرد برنامه درسی را در سايه تحز ت فناوریهای و نیستها هست

معلمان محزر اصلی مزفقیت برنامه تلفیق فناوری در برنامه درسی هسگند و بايد آماده (. 1383

مند فاده اش فناوری بهرهيادریری با اسگهای ان را اش تمام فرصتآمزشدانششزند که بگزانند 

يادریری  -مؤثر محگزای برنامه درسی را با تلفیق فناوری در فرايند ياددهیای ساشند و به رزنه

 (.1386 نژاد، ماليی و کاشان جمعه امام) ان ارائه دهندآمزشدانشبه 

ه تحتز ت فنتاوری در آمتزشش و نظران و مگخصصان برنامته درستی بتا تزجته بتصاحب

اش ستزی ديیتر  انتد.آمزششی قترار دادههای يادریری، چام انداشهای جديدی را در مسیر نظام

دارنتد. در ايتن شترايط  شم استت بتا هتا اش اين نظامای جامعه ملی و جهانی نیز انگظارات تاشه

اش درسی های در برنامهکاربرد فناوری های اسگفاده اش نظرات صاحب نظران، وضعیت و فرصت

رشگه آمزشش ابگدايی دانایاه فرهنییان مزرد بررسی قرار ریرد تتا در رقابتت جهتانی اش جمله 

همه جانبه دست پیتدا کنتیم. بتی ترديتد فنتاوری  قافله علزم باری دور نمانده و نیز به تزسعه

یل کنتد و بته آمزششی اين قابلیتت و تزانتايی را دارد کته فرآينتد يتادریری را تستريه و تسته

فنتزن، ابتزار و امکانتاتی  ها،عمق و معنای بیاگری ببخاد. فناوری آمزششی اش روشها آمزخگه

                                                 
1. Alexander 
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تزان سطح يتادریری را می بکارریری و اعمال درست، بجا و به مزقه آنها برخزردار است که با

 (.1386)محمزدی،  شیفت انییز به حداکثر ممکن مطلزب رساندای به رزنه

تلفیق فناوری در مزرد فناوری نیست بلکه عمدتاً راجه به محگزا  کندمی بیان( 2200) 1ايرل

تزانیم به می آنها و کاربردهای آمزششی مؤثر آن است. فناوری ابزارهايی دارد که به واسطه

تری بپرداشيم. پژوهایران مگعددی بر تلفیق مناسبهای تعیین محگزا و اجرای کاربردها به شیزه

زژی و فناوری ماابه همان روشی که شزلمن دانش محگزای پدارزژی را تزصیف محگزا، پدار

تری نسبت به دانای که معلمان برای تدريس به نمزد، مگمرکز شدند تا بگزانند شناخت وسیه

فناوری نیاش دارند بدست آورند. به اين دلیل آنان دانش محگزای پدارزژی فناوری را به  وسیله

های فناوری در حزشه مزرد نیاش معلمان برای تدريس به وسیله هایعنزان يکی اش دانش

)اشمیت، بارن، تامپسزن، کهلر، میارا و مزضزعی و سطزح آمزششی تعیین شده تعريف نمزدند 

 .(2009، 2شین

کرد می به تدرين تزسعه پیدا 3همچنان که درک نسبت به دانش محگزای پدارزژی

يادریری تزلید و  -ان ابزار سزدمند در فرايند ياددهیديجیگالی مدرن نیز به عنزهای فناوری

به عنزان فصل ماگرک دانش محگزا، پدارزژی  4شناخگه شدند. دانش محگزای پدارزژی فناوری

(، کهلر و 2006؛ 2007میارا و کهلر ) و فناوری است که تزسط پژوهایران مگعددی اش جمله

الیزی  ( معرفی شده است.2001) 6( و پیرسزن2005) 5(، نیس2005؛ 2008؛ 2009میارا )

TPACK  ترين الیزهای ادغام فناوری در آمزشش و يادریری يکی اش مهم ( 1)مطابق شکل

دانش محگزای . محگزا، پدارزژی و فناوری تزجه دارد است که به تعادل هدفمند سه حزشه

پرداشد می مردانای اخیر است و در واقه اين دانش به اين ا پدارزژی فناوری، تالقی سه حزشه

يادریری محگزای مزضزع مزرد تدريس  -تزان اش دانش فناوری برای ياددهیمی که چیزنه

فناورانه و های اسگفاده کرد؟ کاربرد اين نزع دانش به درک و فهم عمیق اش کاربرد تکنیک

تزاند بعضی اش می پدارزژيکی در آمزشش مزضزعات درسی و اين که چیزنه فناوری

                                                 
1. Earle  

2. Schmidt, Baran, Thompson, Koehler, Mishra & Shin 

3. Pedagogical Content Knowledge  

4. Technological Pedagogical Content Knowledge  

5. Niess 

6. Pierson 
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)میارا و شزد می شزند را برطرف ساشد، شاملمی ان با آن مزاجهآمزشدانش ماکالتی را که

 (.2006کهلر، 

 
 (2006 کهلر، و میارا) TPACKالیزی :  1 شکل

دانش محگزا، پدارزژی و فناوری که منجر به  تعامالت بین سه حزشه TPACKالیزی 

س هدف پژوهش حاضر، به دهد. اما در اينجا براسامی شزد را ناانمی تاکیل هفت شايسگیی

 ،2دانش محگزای فناوری، 1دانش فناوریآن )فناوری  مرتبط با حزشههای تزضیح شايسگیی

  شزد:می و دانش محگزای پدارزژی فناوری( پرداخگه 3دانش پدارزژی فناوری

اسگاندارد مثل کگاب، رچ و های دانش فناوری به طزر کلی شامل آراهی اش دانش فناوری

 مخگلفیهای تر مثل اينگرنت، تصاوير ويديزئی و شیزههپیارفگهای ین فناوریتخگه و همچن

در اين  . (2010 ،4اينان و شفرد ممز، پزلی،)آورند می که آنها برای ارائه اطالعات فراهم است

پژوهش منظزر اش دانش فناوری، دانش عمزمی فناوری که شامل آشنايی با: اصطالحات راين 

افزاری، انزاع سیسگم عامل، نصب و راه انداشی انزاع نرم افزار، مديريت رايانه، اجزای سخت 

و ای رايانههای ديجیگال، اينگرنت، ويروسهای در رسانهها انزاع فايل، ذخیره و انگقال داده

مسائل اجگماعی و اخالقی فناوری است. دانش محگزای فناوری بیانیر آن است که چیزنه 

شزند. در واقه می اوری به طزر دو جانبه به يکديیر مربزطمحگزاهای خاص درسی با فن

کنند بدانند بلکه بايد آراه باشند که می معلمان نیاش دارند نه تنها در مزرد محگزايی که تدريس

                                                 
1. Technological Knowledge  

2. Technological Content Knowledge  

3. Technology Pedagogy Knowledge  

4. Polly, Shepherd & Inan 



 1399پايیز ، پانزدهم، سال 58فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره     

 

 

76 

 کند چزن امروشه ابزارهای فناورانهمی چطزر محگزا با تزجه به اقگضاهای فناورانه تغییر

دانش محگزای  (.2009)کهلر و میارا،  ی را تغییر دهنددرسهای تزانند ساخگار مزضزعمی

ساشد تا فناوری مناسب برای تدريس يک می فناوری همان دانای است که معلمان را تزانا

در اين پژوهش منظزر اش دانش محگزای  (.2009، 1)برِت و ررين مزضزع را انگخاب کنند

ا: فناوری خاص هر مزضزع فناوری، بخای اش دانش تخصصی فناوری که شامل آشنايی ب

مخگلف محگزا با اسگفاده اش فناوری و نرم های درسی، منابه محگزای الکگرونیکی، شکل

افرارهای تزلید محگزای الکگرونیکی است. دانش پدارزژی فناوری، دانش چیزنه اسگفاده کردن 

ه اش مخگلف در تدريس، دانش چیزنه تغییرکردن تدريس در نگیجه اسگفادهای اش فناوری

 فناوری و دانش تأثیررذاری راهبردهای فناوری برای رسیدن به يک هدف تربیگی است

 میارا، کهلر، شین، ؛2006 کهلر، و میارا ؛2005 میارا، و کهلر ؛2007 ،2کهلر و میارا هريس،)

در اين پژوهش منظزر اش دانش پدارزژی فناوری، بخای (. 2009 ، 3تامپسزن و بارن اشمیت،

مخگلف برای تغییر در های چیزنیی کاربرد فناوری ش تخصصی فناوری که شاملديیر اش دان

مخگلف مبگنی بر فناوری برای تدريس های يادریری و اسگفاده اش روش -فرايند ياددهی

دانش محگزای پدارزژی فناوری را، پايه ( 2009کهلر و میارا )مخگلف محگزا است. های شکل

دانند که اين دانش نیاشمند درک ارائه مفاهیم با اسگفاده می تدريس خزب با اسگفاده اش فناوری

ساخگاری های پدارزژيکی که اش فناوری برای تدريس محگزا اش روشهای اش فناوری و تکنیک

ساشد و چیزنه می کنند. دانش آنچه که مفاهیم را برای يادریری سخت يا آسانمی اسگفاده

شزند کمک نمايد. دانش می ان با آن مزاجهآمزشدانشه تزاند به تصحیح اشگباهاتی کمی فناوری

 فناوری چیزنهمعرفت شناسی و دانش اينکه های ان، نظريهآمزشدانشپیش شمینه دانش قبلی 

د يا معرفت جديد را به وجزد آورهای د بر پايه دانش مزجزد بنا شزد و معرفت شناسیتزانمی

ن پژوهش منظزر اش دانش محگزای پدارزژی قبلی را تقزيت نمايد، است. در ايهای شناسی

مخگلف محگزا با های فناوری، دانش تخصصی فناوری که شامل تزانايی اسگفاده اش شکل

                                                 
1. Barrett & Green 

2. Harris, Mishra & Koehler 

3. Shin, Koehler, Mishra, Schmidt, Baran & Thompson 
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مخگلف تدريس مبگنی بر فناوری، سامانه مديريت يادریری و های اسگفاده اش فناوری، روش

 فناوری آمزششی در تدريس است.

های ی رذشگه اکثر کازرهايی که فناوریی دههشزند که طمی کارشناسان يزنسکز مگذکر

تربیت معلم بسیار کند های اند، در تلفیق آن با برنامهنزين را در برنامه آمزششی خزد رنجانده

تعريف يزنسکز اش اسگاندارد صالحیت فاوا  (.1386)آيگی، عطاران و مهرمحمدی، اند عمل کرده

سی، ارششیابی، تعلیم و تربیت، ساشمان، مديريت، ريزی درلم با تزجه به سیاست ملی، برنامهمع

 مربزط به فاوا عبارت است اش معلمان بايد مهارت پايههای ای معلم و مهارتتزسعه حرفه

عملکرد نرم افزار و سخت افزار، همچنین نرم افزارهای کاربردی، وب، ارتباطی، نرم نمايای و 

ژه مزضزعی و کاربردی آراه باشند و بگزانند اش مديريگی را بدانند. معلمان بايد اش ابزارهای وي

اين ابزارها در يادریری مبگنی بر حل مسأله و مطالعات مبگنی بر پروژه اسگفاده کنند. معلمان 

بايد تزانايی کار و اسگفاده اش منابه شبکه برای کمک به فراریرندران در کار ماارکگی، دسگرسی 

انگخاب مسأله مزرد مطالعه را داشگه باشند. همچنین به اطالعات، ارتباط و تجزيه و تحلیل و 

آنها بايد قادر به طراحی فاوا مبگنی بر دانش ارتباطات و اسگفاده اش فاوا در پاگیبانی تزسعه 

وقگی صحبت اش  (.2011، 1)يزنسکز مهارت دانش فراریرندران، اسگمرار و تفکر يادریری باشند

فناورانه در های و مهارتها ظزر اسگفاده اش تزانايیآيد منمی فناورانه به میانهای صالحیت

ای بايد آنها را کسب کرده و در باشد که يک معلم حرفهمی يادریری –آمزشش و فرايند ياددهی

کالس درس خزد پیاده ساشد و اين همان مرحله اسگفاده اش فناوری برای يادریری است. 

معلمی دارای  .شزدپايه فناوری نمیصالحیت فناورانه معلم، محدود به دانش و مهارت 

 صالحیت فناوری است که قادر به ترکیب دانش مزضزعی، پدارزژی و فناوری باشد

در يک ( 1387ماليی نژاد و ذکاوتی )(. 1394)منصزری، سا ری، دهقانزاده و رلان آبادی، 

زرهای ژاپن، نزين در مقايسه با کاهای مطالعه ناان دادند، ايران در شمینه کاربرد فناوری

ریری اش آنها در مراکز تربیت معلم اقدام خاصی انجام سه، انیلسگان و مالزی جهت بهرهفران

کنند ارر معلمان الیزی می کارشناسان يزنسکز تأکید که بیان کرده( 2002) 2ريسگانداده است. 

ن آينده اش خزد تجربه نکنند اين امکان وجزد ندارد که معلماهای کاربرد فناوری را در کالس

                                                 
1. UNESCO 

2. Resta 
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)کزشکی، خسروی، قادری  ابزارهای جديد فناوری به نحز کارآمدی بهره ببرند. نگاين پژوهش

ناان داد که برنامه درسی قصد شده رشگه آمزشش ابگدايی دانایاه فرهنییان  (1399و صادقی، 

( طراحی شده است. چزن 1987) 1معلمی بر مبنای الیزی قديمی شزلمنهای اش منظر دانش

عات مربزط به دانش فناوری جزء شايسگیی محگزای پدارزژی بیان شده، به دانش مزضز

فناوری به عنزان يکی اش انزاع شايسگیی به صزرت واحدهای تئزری و عملی، به دانش فناوری 

به صزرت آنالزگ و ديجیگال، به تلفیق فناوری با محگزا و پدارزژی و يکپارچه ساشی اين سه 

زا، ابزارهای تدريس آنالين و ابزار ارششیابی تزجه ناده است و در واقه با ارائه ابزارهای محگ

ابگدايی به  رشگه آمزششاش ظرفیت برنامه درسی برای آمزشش دانش فناوری به داناجزمعلمان 

مالشهی، رسگمی  ناقص است. نگاين پژوهش TPACKخزبی اسگفاده ناده و براساس الیزی 

ی میزان انطباق برنامه درسی جديد رشگه آمزشش ابگدايی با عنزان بررس( 1396نژاد و کیخا )

ها مؤلفهمراکز تربیت معلم با نیاشهای فناورانه داناجزمعلمان ناان داد تنها در تعداد اندکی اش 

با  (1396جاويدی و رضايی ) به نیاشهای داناجزمعلمان پاسخ داده شده است.  نگاين پژوهش

درسی  لم در ايران، آلمان و ژاپن ناان داد که برنامهعنزان بررسی برنامه درسی تربیت مع

درسی، کیفیت فرايند  تربیت معلم در کازرهای آلمان و ژاپن در نیل به اهداف، محگزای برنامه

نزين نسبت های کارورشی و اسگفاده اش فناوری ارششیابی، اجرای دوره يادریری، شیزه -ياددهی

ترين د يل اين مزفقیت تزجه به که اش اصلیاند زدهبه ايران اش مزفقیت بیاگری برخزردار ب

منصزری، دهقان  درسی تربیت معلم در اين کازرها است. نگاين پژوهش کیفیت در نظام برنامه

لمان مزرد نیاش معای حرفههای با عنزان بررسی صالحیت( 1394شاده، سا ری و رلان آبادی )

مزرد نیاش معلمان های د که اش جمله صالحیتآمزشش ناان دابرای کاربست فاوا در فرايند 

برای بکارریری فاوا در آمزشش عبارتند اش دانش و مهارت  شم درباره فرايند طراحی راهبرد 

های تدريس، مزاد آمزششی، اسگفاده اش سخت افزار، اسگفاده اش نرم افزار، اسگفاده اش فناوری

ریرنده، اسگفاده اش فناوری در فرايند تدريس نزين آمزششی در فرايند يادریری و ماارکت با فرا

تدريس های در پژوهای با عنزان مهارت (2009) 2راشمن و نزسبامو فعالیت يادریرنده است. 

ترين عامل علم در تلفیق اثربخش فاوا را مهممهای برای ادغام فناوری در کالس درس، مهارت

                                                 
1. Shulman 

2. Guzman & Nussbaum 
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پدارزژی های فنی و ابزاری، مهارتای هکنند. آنها به شش دسگه مهارت شامل مهارتمی تلقی

ارششیابی، های مربزط به روش شناسی تدريس، مهارتهای و مرتبط با برنامه درسی، مهارت

اصفهانی  شهباش، شمانی و نصرکنند. می شخصی اشارههای ارتباطی و نیرشیهای مهارت

ش فاوا، در پاسخ به سزال ی آنان امندبهرهدر پژوهای با عنزان میزان دسگرسی دبیران و ( 1386)

کند که می پژوهای بررسی میزان آمزشش دبیران درباره فاوا در دوران قبل و ضمن خدمت بیان

در دوران قبل اش خدمت برای دبیران خالی است به صزرتی که اکثر ای جای آمزشش رايانه

ضمن خدمت در های خزد را اش طريق رذراندن آمزششای قريب به اتفاق دبیران، دانش رايانه

و  3، رزنزالس 2، مارکزس1سانچزآورند. اش منظر می ساشمان آمزشش و پرورش به دست

رو به رشدی برخزردار است و  در عصر حاضر که کاربرد فناوری اش رسگره (2012) 4رانلین

تزان به اين می درس را به طزر روشافزون مدنظر داريمهای انگظار اسگفاده اش فناوری در کالس

نزين های اسگفاده اش فناوری ه دل خزش بزد که داناجزمعلمان در مراکز تربیت معلم، شیزهنکگ

کاربرد مؤثر فناوری در  باشند شاهدمی ی مهارت فنیابه واسطه اينکه آنها دار آمزشند ومی را

 آمزشش خزاهیم بزد.

ی انجام شده ماخص شد که در نظام آمزششی کازرهاهای با تزجه به نگاين پژوهش

مخگلف به تلفیق فناوری در برنامه درسی تزجه خاصی شده است و اسگفاده اش فناوری در 

برنامه درسی تربیت معلم آنها نسبت به ايران اش مزفقیت بیاگری برخزردار بزده است. در مراکز 

ریری اش فناوری اقدام خاصی انجام ناده ابگدايی ايران در رذشگه جهت بهرهتربیت معلم دوره 

زری که حگی در برنامه درسی رشگه آمزشش ابگدايی دانایاه فرهنییان باشنیری مجدد به ط

در بحث دانش فناوری تزجه ابگدايی به نیاشهای داناجزمعلمان ها مؤلفهتنها در اندکی اش  1395

 -ناقص است. در واقه فناوری به صزرت بالقزه در فرايند ياددهی TPACKشده و براساس 

درس آمزشش  شم های اهد بزد میر اينکه داناجزمعلمان ابگدايی در کالسيادریری مزثر نخز

را ببینند و برای اينکه معلمان اش ابزارهای جديد فناوری به نحز کارآمد بهره ببرند بايد کاربرد 

رو به  خزد تجربه کنند. در عصر حاضر که کاربرد فناوری اش رسگرههای فناوری را در کالس

                                                 
1. Sanchez 

2. Marcos 

3. Gonzales 

4. Guanlin 



 1399پايیز ، پانزدهم، سال 58فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره     

 

 

80 

زردار است و اش طرفی معلمان ابگدايی بايد به آمزشش نسلی جديد اش رشدی در آمزشش برخ

شزند، آشنا ساخگن داناجزمعلمان ابگدايی می ان بپرداشند که بزمیان ديجیگال محسزبآمزشدانش

ترين راهبردهای برنامه درسی و آمزشش در مرتبط با فناوری بايد اش مهمهای با شايسگیی

شايسگیی مرتبط با فناوری برای برنامه های مؤلفهباشد. شناسايی دانایاه فرهنییان های پرديس

مبنی بر اهداف  TPACKدرسی قصد شده رشگه آمزشش ابگدايی دانایاه فرهنییان براساس 

(، برنامه درسی ملی و 11-9در سند تحزل بنیادين آمزشش و پرورش )راهکار  شده تعیین

اش  1395آمزشش ابگدايی باشنیری مجدد دروس برنامه درسی قصدشده های بعضی اش سرفصل

جمله درس پژوهی، کارورشی، طراحی آمزششی، دروس کارراهی و ... اقدام مهمی است که 

نظران طراحی و تدوين برنامه درسی آمزشش ابگدايی بايد مزرد تزجه مگخصصان و صاحب

ش معلمان ابگدايی، مزرد نیاهای دانایاه فرهنییان قرار ریرد. ولی با تزجه به اهمیت شايسگیی

مرتبط با فناوری های شايسگییهای مؤلفهکنزن پژوهای در ايران به شناسايی  اش آنجا که تا

  TPACKبرای برنامه درسی قصد شده رشگه آمزشش ابگدايی دانایاه فرهنییان براساس 

با مرتبط های شايسگییهای مؤلفهحاضر با هدف شناسايی  مقالهلذا ايده  ،نپرداخگه است

درسی قصد شده رشگه آمزشش ابگدايی دانایاه فرهنییان براساس  فناوری برای برنامه

TPACK باشد:می مطرح شد که به دنبال پاسخیزيی به سزا ت ذيل 

ايی شايسگیی دانش فناوری برای برنامه درسی قصد شده رشگه آمزشش ابگدهای مؤلفه -1

 کدامند؟ TPACKدانایاه فرهنییان براساس 

شش شايسگیی دانش محگزای فناوری برای برنامه درسی قصد شده رشگه آمزهای مؤلفه -2

 کدامند؟ TPACKابگدايی دانایاه فرهنییان براساس 

زشش شايسگیی دانش پدارزژی فناوری برای برنامه درسی قصد شده رشگه آمهای مؤلفه -3

 کدامند؟ TPACKابگدايی دانایاه فرهنییان براساس 

شگه رش محگزای پدارزژی فناوری برای برنامه درسی قصد شده شايسگیی دانهای مؤلفه -4

 کدامند؟  TPACKآمزشش ابگدايی دانایاه فرهنییان براساس 
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 روش 

پژوهی براساس هدف، تزصیفی اش نزع سنگز اش نزع کیفی،ها اساس داده روش اين پژوهش بر

اين ش نگاسگفاده اهمراه با تحلیل محگزای قیاسی و اش نظر ماهیت، کاربردی است. چرا که 

مک کییان ان برنامه درسی رشگه آمزشش ابگدايی دانایاه فرهنريزبرنامهتزاند به می پژوهش

امه رای برنمرتبط با فناوری بهای شناسايی شده شايسگییهای مؤلفهنمايد که به اسگفاده اش 

ان میدبرآيند.  TPACKدرسی قصد شده رشگه آمزشش ابگدايی دانایاه فرهنییان براساس 

دانش  دانش فناوری،های واژه ت پژوهای است که با جسگجز کلیدآماری پژوهش، شامل مقا

های همحگزای فناوری، دانش پدارزژی فناوری و دانش محگزای پدارزژی فناوری اش پايیا

 2020ا ت 2000های اطالعاتی داخلی و خارجی که دسگرسی به آنها امکان پذير بزده و بین سال

رسی مزرد انگخاب و مزرد بر 46اند، بدست آمد. جهت بررسی مزضزع مجمزعاً منگار شده

عات اطال قرار ررفت. اش مجمزع تحقیقات انگخاب شده، تعدادی اش آنها به د يلی چزن عدم

تحلیل  رايندپژوهش برای ورود به تحلیل نهايی مناسب نبزدند و اش فهای کافی در شمینه سزال

نگخاب انمزنه به صزرت هدفمند  24پژوهش تعداد های جه به مالکخارج شد در نهايت با تز

 TPACKفیش برداری بزد که براساس های و مزرد بررسی قرار ررفت. ابزار رردآوری، فرم

نگخاب اوری امرتبط با فنهای مدنظر محققان در شمینه دانشهای مؤلفهتهیه شد که به وسیله آن 

يید ژوهش تأپدوده رپذيری و با بهره ریری اش افراد خارج اش محبا معیار باوها شد. اعگبار يافگه

معگبر و های با تزجه به پژوهشای کنگرل بیاینه شد. همچنین، به روش حسابرسی به شیزه

ل تحلی وبدست آمد. تجزيه ها مرتبط در مرحله يادداشت برداری، اطمینان پذيری اش يافگه

ها هپس دادسقیاسی و کدرذاری انجام شد. ای ام مقزلهبه صزرت کیفی با بکار بردن نظها داده

رتبط با ماصلی و شايسگیی های مؤلفهفرعی، های مؤلفهو نگاين پژوهای بدست آمده در قالب 

 رزارش شد.  TPACKفناوری براساس 

 پژوهش های یافته

ن بزد در که مرتبط با برنامه درسی آمزشش معلما TPACK ، مطالعات در شمینهمقالهدر اين 

به ها داخل و خارج کازر برحسب اهمیت و دسگرسی نیارنده به محگزای آنها تا جايی که داده

پژوهای ناان داد های و يافگهها مرحله اشباع رسید، مزرد بررسی قرار ررفت. بررسی پیاینه
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اره مرتبط با فناوری اشهای اش شايسگییی يهامؤلفهبه  شدهانجام های که هر يک اش پژوهش

و ها براساس نگاين حاصل اش بررسی پیاینه 1در جدول  ندارند.و شمزلیت کافی را اند کرده

های معلمی در حزشههای که مدنظر محققان در شمینه دانشهای مؤلفهپژوهای، های يافگه

 بزد، ارائه شده است. TPACKمرتبط با فناوری براساس 
اس ری براسهای مرتبط با فناوهای ضروری معلمان در حزشهه دانشهای مدنظر محققان در شمینمؤلفه: 1جدول 

TPACK 
نام پژوهایر  رديف

 و سال

های مرتبط با های ضروری معلمان در حزشههای دانشمؤلفه عنزان پژوهش

 TPACKفناوری براساس 

 

 

 

 

 

 

1 

 
 

 

 

 

 

 1ساهین

 (2011) 

 

 

 

بسط و تزستعه 

 نظرسنجی

 دانش محگزای

پتتتتتتتدارزژی 

 فناوری

نش حل ماکالت فنی رايانته؛ دانتش دربتاره ستخت افزارهتای دا

لی اصلی رايانه )مادربرد و ...(؛ دانتش دربتاره نترم افزارهتای اصت

فحه رايانه )سیسگم عامل و ...(؛ دانتش استگفاده اش واژه پترداش، صت

صتزير ترسگرده، ارائه مطلب و ...؛ دانش اسگفاده اش برنامه ويرايش 

 های ديجیگتال )فلتشهتا در رستانهداده)پینت و ...(؛ دانش ذخیره 

نش کارت و ...(؛ دانش اسگفاده اش نرم افزارهای حزشه تخصصی؛ دا

دانتش  اسگفاده اش چاپیر، اسکنر و ...؛ دانش اسگفاده اش پروژکگتزر؛

هتای مناستب بترای اتصال رايانه به شبکه؛ دانش انگختاب فناوری

اسگفاده اش يادریری در حزشه تخصصی؛ دانش  -رويکردها ياددهی

فناوری در طرح درس؛ دانتش ادغتام و يکپارچته ستاشی محگتزا، 

 پدارزژی و فناوری.

 

2 

اشمیت، بتارن، 

تامپستتتتتتزن، 

میارا، کهلتر و 

 (2009شین )
 

 

 

 دانش محگزای

پتتتتتتتدارزژی 

 فناوری

هتتای مخگلتتف؛ استتگفاده اش آرتتاهی در متتزرد بستتیاری اش فناوری 

آمتزشان ن بته دانشآرتاهی داد فناوری به عنزان سرررمی و باشی؛

؛ های کتاربردی فتاوانسبت به مزضزع تدريس با اسگفاده اش برنامته

های تتدريس؛ های فاوا برای پاتگیبانی اش مزضتزعآراهی اش برنامه

هتتای های فتتاوا بتترای پاتتگیبانی اش حزشهتزانتتايی انگختتاب برنامتته

 هیم بتههای فاوا برای ارائه مفتامزضزعی؛ تزانايی اسگفاده اش برنامه

های مگفاوت؛ تزانايی انگخاب فناوری برای تقزيت يتادریری روش

هتتا بتترای منطبتتق شتتدن بتتا دروس؛ تزانتتايی استتگفاده اش فناوری

 های تدريس؛ تزانايی تدريس مناسب با استگفاده اش ترکیتبفعالیت

 .محگزا؛ پدارزژی و فناوری

                                                 
1. Sahin 
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3 

 

 

اشتتتتتتتتمیت 

(2010) 

 

 دانش محگزای

پتتتتتتتدارزژی 

 فناوری

ف اش فناوری برای تغییر تدريس ؛ شتناخت اش طیت تزانايی اسگفاده

هتای مناستب وسیعی اش ابزارهای فنتاوری بترای استگفاده اش طرح

ق بتا آمزششی؛ تزانايی ادغام نرم افزارهای مزجزد با پدارزژی مطاب

ای نیاشهای آمزششی؛ تزانايی ادغام محگزا، پدارزژی و فنتاوری بتر

 .ايجاد طراحی خالقانه در شمینه کالس درس

 

 

4 

نلستتزنا، ويتتت 

هزفتتتتتتتب و 

 1چنیتتتتتتتب

(2019) 

 عزامل

 واسطه مزثر 

های بتتتر شتتتیزه

ادغتتتام فنتتتاوری 

 تزسط معلمان

هتای دانش مهارت فنی برای اسگفاده اش فناوری؛ اسگقبال اش فناوری

 جديتد؛ تزانتايی تجربته بتتا فنتاوری؛ تزانتايی انگختاب استتگفاده اش

اران جهتت ها برای تقزيت نحزه تدريس؛ آمزشش به همکتفناوری

 تهیه طرح درس مگناسب با ترکیب محگزا، پدارزژی و فناوری.

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 2کتتز و چتتای

(2016) 

هفتتتتت قتتتتاب 

طراحتتتتی کتتتته 

معلمتتان هنیتتام 

بررستتتی دانتتتش 

محگتتتتتتتتتتزای 

پدارزژی فناوری 

 اش آنها اسگفاده 

 می کنند

(؛ دانتش دربتاره Google Docدانش اسگفاده اش ابزارهای فتاوا )

رای اسگفاده اش ابزارهای فتاوا )ويکتی های صحیح آمزششی بروش

هتای ماتگرک(؛ دانتش چیتزنیی برای پاگیبانی اش جستت و جز

 اسگفاده اش ابزارهای فاوا برای ايجاد و تزستعه مزضتزعات درستی

 )سیسگم مزقعیت يابی جهانی و يافگن دامنه متزرد استگفاده تزستط

 جغرافی دانان(؛ دانش ترکیبی منعکس کننده عناصر دانتش محگتزا،

پتتدارزژی و فنتتاوری )استتگفاده اش انجمتتن بحتتث و رفگیتتز بتترای 

 آمزشان در مزرد مزضزعات اجگماعی(.رسگرش درک دانش

6 

 

 (2018) 3آکیزش
 

انتتداشه ریتتری 

دانش محگتزای 

پتتتتتتتدارزژی 

فنتتتتتتاوری اش 

طريتتق ارشيتتابی 

 عملکرد

ابلیتت دانش اسگفاده اش نرم افزار هندسه پزيا ؛ دانتش استگفاده اش ق

ی ی برای پاسخیزيی به سزا ت؛ استگفاده اش فنتاوراکگاافی فناور

های درستی؛ استگفاده اش نترم افتزار در رسگره شيتادی اش مزضتزع

هتای هندسه پزيا برای ارتباط بتین مفتاهیم درستی؛ ارائته راه حل

مخگلف برای پاسخ به سزا ت اش طريق نترم افتزار هندسته پزيتا؛ 

 یم.دانش اسگفاده اش فناوری برای ارائه حدس و تعم

 

 

 

 

 1رزراديتتتتتتتا

نقتتش فنتتاوری 

آمزششتتتی بتتتا 
های انگزاعتی اش طريتق: دانش فناوری برای کمک بته درک پديتده

نقاه مفهزمی، آشمزن آنالين، يزتیزب و ...؛ دانتش فنتاوری بترای 

                                                 
1. Nelson, Voithofer & Cheng 

2. Koh & Chai 

3. Akyuz 
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اسگفاده اش متدل  (2018) 7

TPACK 
و آمزشش قترن 

21 

درک مفاهیم سه بعدی اش طريق: يزتیتزب، کتاهزت و ... ؛ دانتش 

ری برای دسگرسی به منابه اضافی اش طريق: رفگیتزی ويکتی، فناو

 های نمايش و ...يزتیزب، ضبط صفحه

 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 

والگتتتتتتتزنن، 

ستتتتتتتتزانگز، 

کزکتتتتتتتزنن، 

 مبتتتتتترت و 

 2ستتتتتتتتییل

(2017) 

 

 
 

TPACK 
بتته روش شتتتده 

 برای

 انداشه ریری  

هتتتتتای مهارت

  21قرن 

 داناجزمعلمان

 

 يتد؛ آشتنايی بتا وبهتای جدآشنايی و تزانايی اسگفاده اش فناوری

 های جديد درباره فنتاوری؛ تزانتايی استگفاده اش فنتاوری درسايت

آمتزشان؛ تزانتايی تدريس به عنتزان ابتزاری بترای يتادریری دانش

ک اسگفاده اش فناوری در تدريس به عنزان ابتزاری بترای بته اشتگرا

 ريس بهها با ديیران؛ تزانايی اسگفاده اش فناوری در تدرذاشگن ايده

ب آمزشان ؛ آشنايی بتا وان ابزاری برای حل مسأله تزسط دانشعنز

ا ها و مطالب آنالين برای مطالعه علزم )طبیعتی(؛ آشتنايی بتسايت

شتزد؛ کاربردهای اش فاوا که تزسط مگخصصتان علتزم استگفاده می

التب آشنايی با کاربردهای اش فاوا که بگتزان اش آنهتا بترای درک مط

رای ا فناوری جهت استگفاده اش آنهتا بتعلزم اسگفاده کرد؛ آشنايی ب

 ارائه مطالب دشزار در علزم.

 

9 

 3رزر و کرمگی

(2015) 

مروری کزتاه بر 
TPACK 

بتترای آمتتزشش 

 معلم

دانتتش دربتتاره برختتی اش نتترم افزارهتتا بتتا محگتتزای آشاد و ستتخت 

ش های مزجزد برای ارائته دانتافزارهای عمزمی؛ آشنايی با فناوری

 دهای آمزششی مرتبط بتا دانتش فنتاوری ومحگزا؛ آشنايی با رويکر

 انش دانش محگزای فناوری؛ تزانايی ادغام فناوری با ساير ابعاد د

 

 

 

10 

 

 

 

 لیانگ، چای

کتتز، يانتتگ و 

 4تستتتتتتتتتای

(2013) 

بررستتی دانتتش 

 محگزای

پتتتتتتتدارزژی 

 فناوری معلمان

در حتتتتتتتتین 

 خدمت

های تزانتتايی ايجتتاد صتتفحات وب؛ تزانتتايی استتگفاده اش رستتانه

بتاطی ها و ...(؛ تزانتايی استگفاده اش ابزارهتای ارتبالگاجگماعی )و

ی آشناي مبگنی بر وب )مسنجر و ...(؛ تزانايی اتصال رايانه به شبکه؛

هتای ها و ریرنده ها؛ تزانتايی استگفاده اش فناوریبا سرويس دهنده

فاده ای و ...(؛ تزانتايی استگبرای ارائه محگزای آمزششی )چندرسانه

 رای طراحی سزال درباره مزضزع تدريس.اش نرم افزارها ب

                                                                                                                   
1. Goradia 

2. Valtonen, Sointu, Kukkonen, Kontkanen, Lambert & Siegl 

3. Gur & Karamete 

4. Liang, Chai, Koh, Yang & Tsai 
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11 

 

 

 1پزرتر

 (2000) 

هتا در اولین رام

ساشماندهی فاوا 

 در

هتتتتتتای کالس

 درس

هتای متزرد نیتاش معلمتان جهتت کتاربرد فتاوا در دانش و مهارت

های درس که شامل: واژه پترداش؛ ناتر رومیتزی؛ اينگرنتت؛ کالس

رم ات و نترقراری ارتباطتصزير پرداش؛ کار با داده ها؛ ارائه محگزا؛ ب

 افزار کنگرل.

 

 

 

12 

 

 

 

 2يزنسکز

 (2011) 

 

 

 چارچزب

های فاوا مهارت

 برای معلمان

های مخگلتف؛ دانتش دربتاره دانش مهارت پايه درباره سخت افزار

 نرم افزارهای کاربردی، وب، نترم ارتبتاطی، نماياتی و متديريگی؛

ارهتا فاده اش ابزدانش درباره ابزارهای ويژه مزضزعی و تزانايی اسگ

در يادریری مبگنی بتر حتل مستأله و مطالعتات مبگنتی بتر پتروژه؛ 

ر تزانايی اسگفاده اش منابه شتبکه بترای کمتک بته فراریتران در کتا

ماارکگی، تزانايی دسگرستی بته اطالعتات، ارتباطتات و تجزيته و 

 تحلیل و انگخاب مسأله.

 

 

13 

هندل، کمپبتل، 

کاوانا، پگتزکس 

 3و کلی

(2013) 

 

نش محگتزای دا

پتتتتتتتدارزژی 

فناوری معلمان 

 )رياضی(

اش  سگفادهتزانايی اسگفاده اش فناوری برای تهیه پاورپزينت؛ تزانايی ا

فناوری بترای ايجتاد تصتاوير و ويترايش آنهتا بتا نترم افزارهتای 

م )فگزشاپ و ...(؛ تزانايی انجام محاسبات و ايجاد جتداول و رست

ناليتن آسگفاده اش ابزارهتای نمزدارها با اسگفاده اش صفحه رسگرده؛ ا

ی ای هتا؛ تزانتايرياضی برای ارششیابی؛ تزانتايی تزلیتد چندرستانه

 وهای آنالين، فیس بتزک ارتباط با ساير همکاران اش طريق انجمن

ش فاده ا...؛ تزانايی تدريس با اسگفاد اش تخگته تعتاملی؛ تزانتايی استگ

در تتدريس؛ های هزشمند، تبلتت و ...( های همراه )رزشیدسگیاه

آشنايی با مزضزعات ستايبری در مدرسته؛ تزانتايی ارائته اشتکال 

 اده اشجايیزين ارششیابی اش طريق اسگفاده اش فناوری؛ تزانايی استگف

هتای حتل آمزشان برای تزسعه مهارتفناوری برای کمک به دانش

 ها يتا مفتاهیم رياضتی اش طريتقمسأله رياضی؛ تزانايی ارائه متدل

 ها و ...(.شبیه ساشیيادریری اشیاء )

                                                 
1. Porter 

2. UNESCO 

3. Handal, Campbell, Cavanagh, Petocz, & Kelly 
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 1آری و ورت

 (2012) 

تزستتعه دانتتش 

محگتتتتتتتتزای 

پتتتتتتتدارزژی 

فناوری معلمان 

رياضی پیش اش 

ختتتتتتدمت اش 

طريتتق طراحتتی 

 ماارکگی

گفاده دانش در مزرد نرم افزارها )صفحه رسگرده و ...(؛ تزانايی است

؛ اش نرم افزارها )صفحه رسگرده و ...( بترای درک مفتاهیم رياضتی

رای بتهای نرم افزاری )صفحه رسگرده و ...( يی انگخاب برنامهتزانا

تقزيت رويکردهای تدريس و تزانايی آمزشش مزضزعات درستی 

 به صزرت ترکیبی با فناوری )صفحه رسگرده و ...( و رويکردهتای

 تدريس مگناسب )پدارزژی(.

 

 

15 

 

 

 2ارسانلی

 (2016)  

ارتقتتاء دانتتش 

 محگزای

پتتتتتتتدارزژی 

 فناوری

 معلمان

هتای دانش و تزانايی اسگفاده اش بستیاری اش نترم افزارهتا و برنامته

 کاربردی مانند: اينگرنت؛ فیس بتزک؛ تتزيیگر؛ استکايی؛ يزتیتزب؛

های مهم؛ تصتاوير مگحترک؛ پست الکگرونیک؛ وبالگ؛ وب سايت

های هزشمند؛ تابلزهای تعاملی؛ ضبط کننده ها؛ پادکستت ؛ رزشی

 آنالين.قصه رزيی ديجیگال؛ فرهنگ لغت 

 

 

16 

 

 

 يزسفی می

 3و حمزه 

 (2016)  

 

برداشتتتتتتتتت 

 معلمان

 علزم ابگدايی

اش دانتتتتتتتتش 

 محگزای

پتتتتتتتدارزژی 

 فناوری

 های مخگلف )اش ساده تا فنتاوری ديجیگتالیدانش در مزرد فناوری

ه اش مانند اينگرنتت، تخگته تعتاملی و ...(؛ دانتش و تزانتايی استگفاد

جديتد بترای مطالتب فناوری بترای ايجتاد ستناريزهای يتادریری 

ختتاص؛ دانتتش درک استتگفاده اش ابزارهتتای مخگلتتف فنتتاوری در 

های تدريس و پیارفت در حرفته ختزد؛ تدريس برای بهبزد شیزه

هتا و دانش تزانايی معلمان در تدريس محگزا بتا استگفاده اش روش

های مناسب آمزششی و دانش بصری معلمان اش روابط بتین فناوری

 گزا، پدارزژی و فناوری(.سه حزشه اساسی دانش )مح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بررسی

 مؤلفه های 

متتتتزرد نیتتتتاش 

آشنايی با اجزای سخت افتزاری )واحتد پترداشش مرکتزی و ...(؛ 

ايی بتا ؛ آشتن(…,xp 7, 8, 10 ,آشنايی با انتزاع سیستگم عامتل )

هتا )کنگترل پنتل، ...(؛ آشتنايی بتا اجزای نرم افزاری سیستگم عامل

نصب و حذف نرم افزارها؛ آشنايی بتا متديريت فايتل هتا: ايجتاد 

پزشه، انگقال فايل، تغییر نام و ايجاد پسزرد؛ آشنايی با اتصال رايانه 

                                                 
1. Agyei & Voogt 

2. Ersanli 

3. Yousef Mai & Hamzah 
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سبحانی نژاد و 

مالشهتتتتتتتتی 

(1391) 

معلمتتان جهتتت 

کاربستتت فتتاوا 

در فراينتتتتتتتد 

ريزی برنامتتتتته

 درسی مدارس

های اينگرنگتتی؛ آشتنايی بتتا متديريت و ستتاشماندهی وب بته شتبکه

هتا و ؛ آشنايی با مزتزرهای جستگجز، مروررر…سايت، وبالگ و 

فنزن جسگجز در وب؛ آشنايی با بسگه نرم افزاری آفیس؛ آشنايی با 

آشنايی با نرم افزارهای نار رومیتزی؛ نرم افزارهای چندرسانه ای؛ 

آشنايی با نرم افزارهای ررافیکی)پینت و ...(؛ آشنايی با عیب يتابی 

ای و نترم افزارهتای ويروس رايانته ای، آشنايی بادر سیسگم رايانه

 مقابله با آنها،
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 دوائی، 

 امام جمعه

و احمتتتتتدی  

(1392) 

 

 

 

 

بررستتتتتتتی و 

 تتتتتتدوين

هتتتتتا و مهارت

های صتتالحیت

فاوا متزرد نیتاش 

معلمتتتتتتان در 

فرايند آمتزشش 

 و يادریری

آشنايی با اصطالحات مگداول رايانه؛ تزانايی ذخیره و ستاشماندهی 

های حافظه، فلش ممزری و ...؛ تزانايی نصتب نترم ارتفايل در ک

های نرم افزاری آفیس؛ تزانتايی افزارهای کاربردی؛ آشنايی با بسگه

کار با ايمیل؛ تزانتايی برقتراری ارتبتاط همزمتان و غیرهمزمتان اش 

ها و نرم افزارهای شتبیه ستاش طريق مسنجر؛ آشنايی و کار با برنامه

های آشنايی و تزانايی کتار بتا تخگته مبگنی بر دروس آشمايایاهی؛

های حتاوی تکتالیف درستتی و هزشتمند؛ آشتنايی بتا وب ستايت

هتای بحتث ارششیابی آنالين؛ آشنايی با نرم افزارهتا رتی و رروه

جهت ارششیابی تکالیف يادریری؛ آراهی در خصتزص استگفاده اش 

اشکال و نمزدارهتای بصتری تزلیتد شتده تزستط نترم افزارهتای 

های عملی يتادریری در جهت غنی ساشی و خلق فرصتای رايانه

کالس درس؛ آشنايی و تزانايی نزشگن طرح درس بر مبنتای فتاوا؛ 

تزانايی و مهارت در تزلید محگزای آمزششی؛ تزانايی طراحی انزاع 

 Netهای آنالين و درج آنها در سايت؛ تزانايی استگفاده اش آشمزن

Meeting هتم شمتان شتامل: هتای در کالس و بررزاری همايش

 های ويدئز کنفرانس.چت و سیسگم
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لطفتتی، پاشتتا، 

پژومتتتتتتان و 

 صادقی

(1396) 

نقتتش الیتتزی 

(TPACK )

در طراحتتتتتتی 

آمزششی محیط 

يتتتتتتتتادریری 

 الکگرونیکی

 يادریری محگزای مزضتزع -دانش اسگفاده اش فناوری برای ياددهی

تدريس؛ دانش اسگفاده اش فناوری بترای برطترف کتردن بعضتی اش 

آمتتزشان؛ دانتتش تزانتتايی استتگفاده اش کالت يتتادریری دانشماتت

های برای تدريس مزضزعات درسی؛ دانتش تغییتر فراينتد فناوری

 يادریری با اسگفاده اش فناوری. -ياددهی
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 TPACKفناوری براساس 
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 ممتتتز، پتتتزلی،

اينتتان  و شتتفرد

(2010) 

متتتتتتتدارک و 

شتتزاهد تتتأثیر: 

تحزل آمتزشش 

معلمان با آمتاده 

کتتردن معلمتتان 

آينتتتده بتتترای 

ريس بتتتا تتتتد

 فناوری

های اسگاندارد مثل کگتاب، رتچ و تخگته و آراهی اش دانش فناوری

 وهای پیارفگه تر مثل اينگرنت، تصاوير ويتدئزيی همچنین فناوری

 های مخگلف ديیر برای ارائه اطالعات.شیزه
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 میارا و کهلر

(2006) 
 

 

 

 دانش محگزای

پتتتتتتتدارزژی 

 فناوری

هتای پیاترفگه مثتل داری و فناوریهتای ديتدانش دربتاره فناوری

ی فزارهتااينگرنت، تصاوير ديجیگالی و ...؛ تزانايی استگفاده اش نترم ا

استتگاندارد و دانتتش دربتتاره ستتخت افزارهتتا؛ دانتتش استتگفاده اش 

های مخگلف در تتدريس؛ داشتگن تزانتايی تقزيتت دانتش فناوری

های جديتد يتا مزجزد با اسگفاده اش فناوری و خلق معرفت شناسی

تقزيتتت دانتتش قبلتتی؛ دانتتش درک روابتتط پیچیتتده بتتین محگتتزا، 

 پدارزژی و فناوری.

 

 

22 

 

کهلر و میاترا 

(2009) 

دانش محگتزای 

پتتتتتتتدارزژی 

فنتتتتتتتتتاوری 

 چیست؟

دانش درباره انزاع سیسگم عامل ها؛ دانتش و آرتاهی اش چیتزنیی 

نصب، راه انداشی و استگفاده اش نترم افزارهتا و ستخت افزارهتای 

دانتتش و مهتتارت در اداره سیستتگم و کتتاربرد  متترتبط بتتا رايانتته؛

خت ابزارهايی نظیر پرداششیر مگزن، مرورررها و ...؛ دانتش و شتنا

 -های يتاددهیهای مگنزع مزجزد برای اسگفاده در مزقعیتفناوری

يادریری؛ دانش و آراهی برای چیزنیی تغییتر نحتزه تتدريس بتا 

تتتأثیر  هتتای مزجتتزد؛ دانتتش دربتتاره چیتتزنییاستتگفاده اش فناوری

 ابزارهای فناوری بر محگزا و پدارزژی.
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نتتتتتتتزروشی، 

شندی و مزسی 

 

 رتبه بندی

هتتتتتتای روش

کاربرد فنتاوری 

در فراينتتتتتتتد 

های تدريس مبگنی بر فناوری اش جمله: باشهتای دانش درباره روش

ای درستانههای ماجراجزيانته؛ نترم افزارهتای چنآمزششی؛ باشهای

ای خزد آمتزش؛ شتبیه ستاشی کمک معلم؛ نرم افزارهای چند رسانه

های های الکگرونیکی؛ دايره المعارف؛ واژه پترداش؛ برنامتهها؛ کگاب

های نمتايش و ارائته اطالعتات؛ ذخیره و باشيابی اطالعات؛ برنامته
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 TPACKفناوری براساس 

 مدنی

(1387) 

 -يتتتتتتتاددهی

يتتتتتتتتادریری 

 مدارس

نار رومیزی؛ طراحی به کمک رايانه؛ پست الکگرونیکتی؛ مترور و 

ريق اينگرنتت؛ آمتزشش رروهتی مبگنتی بتر اينگرنتت؛ جسگجز اش ط

هتتای اينگرنگتتی؛ تابلزهتتای مباحثتته؛ يتتادریری هتتا و انجمنرروه

های برنامه نزيسی؛ نرم افزارهای ررافییتی؛ نترم الکگرونیکی؛ شبان

افزارهتتای تزلیتتد محگتتزای چنتتد رستتانه ای؛ پتتژوهش انفتترادی و 

 پژوهش رروهی.
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ستتلیمان پتتزر، 

خلختتتتتالی و 

 (1389فالح )

تتتتتتأثیر روش 

تتتدريس مبگنتتی 

بتتر فنتتاوری در 

 يادریری پايدار

 دانش درباره نرم افزارهای مخگلف آمزششی اش جمله: نت ساپزرت

اسکزل ؛ فلش فگزشاپ؛ ويدئز اسگزديز ؛ اسنییت ؛ متزی میکتر ؛ 

 پاورپزينت؛ اکسل و ورود.

 

 ها تحلیل کیفی داده

 1 جدول های فرعی براساس اطالعاتمؤلفهدا در اين بخش برای پاسخ به سزا ت پژوهش، ابگ

 ه هم،های فرعی نزديک بمؤلفهبه روش کدرذاری تهیه شد )کدرذاری باش(. سپس اش ترکیب 

های اصلی، مؤلفههای اصلی بدست آمد )کدرذاری محزری(. سرانجام با تزجه به مؤلفه

 TPACKگدايی براساس شايسگیی مرتبط با فناوری برای برنامه درسی قصد شده آمزشش اب

ی و های فرعی، اصلمؤلفهانگخاب شد )کدرذاری رزينای(. نگاين کدرذاری جهت اسگخراج 

 ارائه شده است. 5، 4، 3، 2در جداول  TPACKشايسگیی براساس 

شش های شايسگیی دانش فناوری برای برنامه درسی قصد شده رشگه آمزمؤلفه سوال اول:

  کدامند؟ TPACKراساس ابگدايی دانایاه فرهنییان ب

قصد  های فرعی و اصلی برای برنامه درسیمؤلفهتزان رفت، در پاسخ به سزال اول می

 لیزیشده رشگه آمزشش ابگدايی دانایاه فرهنییان که بر اساس شايسگیی دانش فناوری ا

TPACK های های بعضی اش دروس مربزط به ساير انزاع شايسگییو مگناسب با سرفصل

رح رسی مذکزر، اش سنگزپژوهی مبانی نظری و پژوهای تحقیق حاصل شده، به شبرنامه د

 باشد.می 2جدول 
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رسی دبرای برنامه  TPACKهای فرعی، اصلی و شايسگیی براساس مؤلفه: کد رذاری جهت اسگخراج 2جدول 

 قصد شده آمزشش ابگدايی در دانایاه فرهنییان

ع نز های اصلی مؤلفه های فرعیمؤلفه رديف

 شايسگیی

 

1 

آشتنايی داناتتجزمعلمان بتتا اصتتطالحاتی ماننتتد: 

ها؛ جستتگجزرر؛ نصتتب کتتردن؛ بتته روش برنامتته

رستتانی؛ آپلتتزد و ... اش طريتتق برنامتته درستتی 

 آمزشش ابگدايی

آشتتنايی داناتتجزمعلمان ابگتتدايی بتتا 

 اصطالحات مگداول مربزط به رايانه

 

 

 

 

 

 

 

 
 

دانش 

 فناوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 جزمعلمان با اجزای مانند: متادربرد؛آشنايی دانا

واحد پرداشش مرکزی؛ هارد ديسک؛ حافظته رم 

 و ... اش طريق برنامه درسی آمزشش ابگدايی

آشنايی داناجزمعلمان ابگدايی با اجزای 

 سخت افزاری رايانه

 

3 

 های مانند:آشنايی داناجزمعلمان با سیسگم عامل

Windows xp, seven, Android, …,  اش

 برنامه درسی آمزشش ابگدايی طريق

آشنايی داناجزمعلمان ابگدايی با انتزاع 

 سیسگم عامل

 

4 

  آشنايی داناجزمعلمان با کنگرل پنل؛ مديا پلیر؛

Accessories  و ... اش طريتتتق برنامتتته درستتتی

 آمزشش ابگدايی

آشنايی داناجزمعلمان ابگدايی با اجزای 

 هانرم افزاری سیسگم عامل

 

5 

جزمعلمان بتا نصتب و حتذف نترم آشنايی دانا

افزارهای مانند: آفتیس؛ آکروبتات ريتدر و ... اش 

 طريق برنامه درسی آمزشش ابگدايی

آشنايی داناجزمعلمان ابگدايی با نصب 

 و حذف نرم افزارها

 

 

6 

 يابی در رايانه؛ آشنايی داناجزمعلمان با عیب

حل ماکالت فنی در رايانته؛ نیهتداری ستخت 

رسی فزارها و ... اش طريق برنامه دافزارها و نرم ا

 آمزشش ابگدايی

آشنايی داناجزمعلمان ابگدايی با عیتب 

يابی رايانه و نیهداری اش سخت افتزار 

 و نرم افزار

 

7 

 آشنايی داناجزمعلمان با ايجاد پزشه؛ نامیذاری؛

تغییر نتام؛ ايجتاد پستزرد و ... اش طريتق برنامته 

 درسی آمزشش ابگدايی

علمان ابگتتدايی بتتا آشتتنايی داناتتجزم

 هامديريت فايل

 

8 

آشنايی داناجزمعلمان با ذخیتره و ستاشماندهی 

و ... اش طريتتق  CD ،USBهتتا در حافظتته: فايل

 برنامه درسی آمزشش ابگدايی

آشنايی داناجزمعلمان ابگدايی با ذخیره 

هتای ها در رايانه بتا فرمتو انگقال داده

 مخگلف
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ع نز های اصلی مؤلفه های فرعیمؤلفه رديف

 شايسگیی

 

9 

ب چتاپیر؛ استکنر؛ آشنايی داناجزمعلمان با نص

ويتدئز پروژکگتزر و ... اش طريتتق برنامته درستتی 

 آمزشش ابگدايی

آشنايی داناجزمعلمان ابگدايی با نصب 

 و حذف سخت افزارها

 

 

10 

ای؛ های رايانتهآشنايی داناجزمعلمان با ويروس

نتترم افزارهتتای آنگتتی ويتتروس؛ نصتتب و بتتروش 

رسانی آنگی ويروس ها؛ تزانايی اسکن سیسگم با 

گتتی ويتتروس و ... اش طريتتق برنامتته درستتی آن

 آمزشش ابگدايی

آشتتنايی داناتتجزمعلمان ابگتتدايی بتتا 

هتای ای و نترم افزارهای رايانهويروس

مقابلتته بتتا آنهتتا و تزانتتايی نصتتب و 

 بروشرسانی نرم افزار آنگی ويروس

 

11 

(؛ (… ,LANآشنايی داناجزمعلمان بتا شتبکه 

سکزل و ... اتصال رايانه به شبکه؛ نت ساپزرت ا

 اش طريق برنامه درسی آمزشش ابگدايی

آشنايی داناجزمعلمان ابگدايی با شتبکه 

 و تزانايی اتصال رايانه به شبکه

 آشنايی داناجزمعلمان با اينگرنت؛ وب؛ 12

اچ تتتی ام ال؛ يتتز آر ال و ... اش طريتتق برنامتته  

 درسی آمزشش ابگدايی

بتتا آشتتنايی داناتتجزمعلمان ابگتتدايی 

 اينگرنت و مزضزعات مرتبط

 

13 

آشنايی داناتجزمعلمان بتا اينگرنتت اکستپلزرر؛ 

فايرفاکس؛ رزرتل کتروم و ... اش طريتق برنامته 

 درسی آمزشش ابگدايی

آشتتنايی داناتتجزمعلمان ابگتتدايی بتتا 

 مرورررها

آشنايی داناجزمعلمان بتا رزرتل؛ يتاهز و ... اش  14

 طريق برنامه درسی آمزشش ابگدايی

ايی داناتتجزمعلمان ابگتتدايی بتتا آشتتن

 مزتزرهای جسگجز

آشنايی داناتجزمعلمان بتا نترم افزارهتای: واژه  15 

 پرداش؛ صفحه رسگرده؛ ارائه مطلب و پايیتاه داده

 اش طريق برنامه درسی آمزشش ابگدايی

آشنايی داناجزمعلمان ابگدايی بتا بستگه 

 نرم افزاری آفیس

هتای: مگنتی ) ...  آشنايی داناجزمعلمان با فايتل 16 

Txt, ( ؛ فاترده)Rar, … ؛)Image (Iso, 

Img, … ؛ اش طريتتق برنامتته درستتی آمتتزشش)

 ابگدايی

آشنايی داناجزمعلمان ابگدايی با انتزاع  

 هافايل

آشنايی داناجزمعلمان با ارسال و دريافت پست  17 

 الکگرونیک اش جمله: ياهز؛ جیمیل و ... اش طريتق

 دايیبرنامه درسی آمزشش ابگ

آشنايی داناجزمعلمان ابگدايی با انتزاع 

 پست الکگرونیک
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ع نز های اصلی مؤلفه های فرعیمؤلفه رديف

 شايسگیی

آشنايی داناجزمعلمان با نرم افزارهای برقتراری  18 

ارتباط اش طريق مسنجر؛ استکای روم؛ واتستاپ؛ 

 و ... اش طريق برنامه درسی آمزشش ابگدايی

آشنايی داناجزمعلمان ابگتدايی بتا نترم 

افزارهتای برقتتراری ارتبتتاط همزمتتان و 

 یر همزمانغ

ای؛ ستزاد آشنايی داناجزمعلمان با ستزاد رايانته 19 

ای و ... اش طريتق برنامته اينگرنگی؛ ستزاد رستانه

 درسی آمزشش ابگدايی

آشنايی داناجزمعلمان ابگدايی با انتزاع 

 سزاد عصر فناوری

آشنايی داناجزمعلمان با نرم افزارهای فگزشاپ؛  20 

نامه درسی آمتزشش ايلزسگريگزر و ... اش طريق بر

 ابگدايی

آشنايی داناجزمعلمان ابگتدايی بتا نترم 

 افزارهای ررافیکی و طراحی

آشنايی داناجزمعلمان با قتزانین کپتی رايتت و  21 

عدم تکثیر غیرمجاش محصز ت رايانه ای؛ اصزل 

ش اخالقی و قانزنی بهره ریری اش اينگرنتت و ... ا

 طريق برنامه درسی آمزشش ابگدايی 

يی داناجزمعلمان ابگدايی با مسائل آشنا

 اجگماعی و اخالقی فناوری

های آشتتنايی داناتتجزمعلمان بتتا انتتزاع رزشتتی 22 

های هزشتتتتمند؛ تبلتتتتت؛ هزشتتتتمند؛ تخگتتتته

3Mp  ,هتتای الکگرونیکتتی؛ ام پلیتتر )کگابخزان

4Mp و ... اش طريتتق برنامتته درستتی آمتتزشش )

 ابگدايی

آشتتنايی داناتتجزمعلمان ابگتتدايی بتتا  

 های ديجیگالرسانه

هتتا و وب آشتتنايی داناتتجزمعلمان بتتا وبالگ 23 

های نزيسنده ها؛ های مخگلف؛ وب سايتسايت

های اجگمتتاعی اش طريتتق های شتتبکهوب ستتايت

 برنامه درسی آمزشش ابگدايی

آشنايی داناجزمعلمان ابگدايی با انتزاع 

 هاها و ويکیها، وبالگوب سايت

 یی دانش محگزای فناوری برای برنامه درستی قصتد شتده رشتگههای شايسگمؤلفهسوال دوم: 

 کدامند؟  TPACKآمزشش ابگدايی دانایاه فرهنییان براساس 

های فرعی و اصلی برای برنامه درسی رشگه آمزشش مؤلفهتزان رفت، در پاسخ به سزال دوم می

و  TPACK ابگدايی دانایاه فرهنییان که براساس شايسگیی دانتش محگتزای فنتاوری الیتزی
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های برنامته درستی های بعضی اش دروس مربزط به ستاير انتزاع شايستگییمگناسب با سرفصل

 باشد.می 3مذکزر، اش سنگزپژوهی مبانی نظری و پژوهای تحقیق حاصل شده، به شرح جدول 

رسی دبرای برنامه  TPACKهای فرعی، اصلی و شايسگیی براساس مؤلفه: کد رذاری جهت اسگخراج 3جدول 

 آمزشش ابگدايی در دانایاه فرهنییان

نزع  های اصلی مؤلفه های فرعیمؤلفه رديف

 شايسگیی

ا آشنايی داناجز معلمان با تلفیق فناوری با محگز 1

 اش طريق برنامه درسی آمزشش ابگدايی

آشنايی داناجز معلمان ابگدايی با تلفیق 

 فناوری با محگزا

دانش     

محگزای 

ی داناجز معلمتان بتا محگتزا بته صتزرت آشناي 2  فناوری  

ای و ... اش مگنتتی، صتتزتی، ررافیکتتی، چندرستتانه

 طريق برنامه درسی آمزشش ابگدايی

آشتتنايی داناتتجز معلمتتان ابگتتدايی بتتا 

های مخگلف محگزا بتا استگفاده اش شکل

 فناوری

آشنايی داناجز معلمان بتا محگتزای مزجتزد در  3 

مجتتاشی؛  هتتایها و دايتتره المعارفکگابخانتته

های بر خط مزضتزعات مخگلتف درستی؛ برنامه

های های داده؛ منتابه بته صتزرت ديستکپايیاه

 فارده، منابه الکگرونیکی پیزستگه و ... اش طريتق

 برنامه درسی آمزشش ابگدايی

 آشنايی داناجز معلمان ابگدايی با منابه 

 محگزای الکگرونیکی 

 آشنايی داناتجز معلمتان بتا ناتريات علمتی و 4 

تخصصتتتی دروس مخگلتتتف اش طريتتتق وب؛ 

محگزای مرتبط با دروس مخگلف اش طريتق وب؛ 

های علمی در آمزشش آشنايی با آخرين پیارفت

دروس ابگتتدايی اش طريتتتق وب و ... اش طريتتتق 

 برنامه درسی آمزشش ابگدايی

آشتتنايی داناتتجز معلمتتان ابگتتدايی بتتا  

های بروشرستانی دانتش محگتزای شیزه

 وب دروس مخگلف اش طريق

آشنايی داناجز معلمان با فگزشاپ؛ آتزپلی مديا  5 

ا بتاسگاديز؛ کامگاشيا؛ آشنايی با اسنییت؛ آشتنايی 

اسگزری  يتن؛ آشتنايی بتا متالگی متديا بیلتدر؛ 

آشنايی با کپگیزيت و ... اش طريق برنامته درستی 

  آمزشش ابگدايی

آشنايی داناجز معلمان ابگدايی با نترم  

د محگتتزای افزارهتتای مخگلتتف تزلیتت

 الکگرونیکی

هتای چتاپی، آشنايی داناتجز معلمتان بتا کگاب 6  

صزتی، الکگرونیکی و ...؛ نمزدار، پزستگر، متدل، 

آشتتنايی داناتتجز معلمتتان ابگتتدايی بتتا  

فناوری آمزششی برای دسگیابی، ذخیره، 
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نزع  های اصلی مؤلفه های فرعیمؤلفه رديف

 شايسگیی

و ...؛ انزاع تخگه و تابلز )وايت برد، هزشتمند و 

...(؛ انزاع پروژکگزر )اورهتد، ديگتا و ...(؛ انتزاع 

کتتامپیزتر )شخصتتی، لتتی تتتاپ، و ...(؛ انتتزاع 

هتتا و ... اش طريتتق ؛ تبلت های هزشتتمندرزشتتی

 برنامه درسی آمزشش ابگدايی

 ارائه، انگقال و ... در رابطه با محگزا

های: آشتتنايی داناتتجز معلمتتان بتتا پیتتام رستتان 7 

 روبیکا؛ شتاد؛ بلته؛ تلیترام؛ اينستگاررام؛ ايمیتل؛

ساپ؛ اسکايی و ... اش طريتق برنامته جیمیل؛ وات

 درسی آمزشش ابگدايی

آشتتنايی داناتتجز معلمتتان ابگتتدايی بتتا 

های اجگماعی مجتاشی بته عنتزان شبکه

 بسگری برای کسب محگزا

های جستگجز، آشنايی داناجز معلمان بتا شتیزه 8 

ذخیره و اسگفاده اش محگزا بته کمتک فنتاوری اش 

 طريق برنامه درسی آمزشش ابگدايی

شتتنايی داناتتجز معلمتتان ابگتتدايی بتتا آ

های جسگجز، ذخیره و استگفاده اش شیزه

 محگزا به کمک فناوری

ای آشنايی داناجز معلمان با شبیه ستاشی رايانته 9 

)علم رايانه، علتزم طبیعتی و ...(، باشهتای شتبیه 

ستتاشی؛ شتتبیه ستتاشی فیزيکتتی؛ شتتبیه ستتاشی 

مجتتاشی؛ شتتبیه ستتاشی آمزششتتی و ... اش طريتتق 

 امه درسی آمزشش ابگدايیبرن

آشتتنايی داناتتجز معلمتتان ابگتتدايی بتتا  

فناوری شبیه ساش برای دسگیابی، انگقتال 

 و ارائه دانش محگزا

آشنايی داناجز معلمان با ترکیب دنیای واقعی و  10 

مجاشی؛ واقعیت افزوده بر پايه ناانیر؛ واقعیتت 

افزوده بدون ناانیر؛ واقعیت افتزوده مبگنتی بتر 

 نی؛ واقعیت افزوده بر پايه قرارریتری بترنزر افک

روی يکتتديیر و ... اش طريتتق برنامتته درستتی 

 آمزشش ابگدايی

آشتتنايی داناتتجز معلمتتان ابگتتدايی بتتا 

واقعیت افزوده برای دسگیابی، انگقتال و 

 ارائه دانش محگزا

آشنايی داناجز معلمان با انزاع متزک؛ اصتزل و  11 

اه فنتتزن آمتتزشش مبگنتتی بتتر متتزک؛ چیتتزنیی ر

های آمزششی اش طريق برنامه درسی انداشی مزک

 آمزشش ابگدايی

آشتتنايی داناتتجز معلمتتان ابگتتدايی بتتا 

فناوری مزک بترای دستگیابی، انگقتال و 

 ارائه دانش محگزا

آشنايی داناجز معلمان با سامانه ال ام اس برای  12 

مديريت؛ آمزشش، آشمزن، اشتگراک، انگقتال و ... 

آشتتنايی داناتتجز معلمتتان ابگتتدايی بتتا 

سامانه ال ام اس برای دستگیابی، انگقتال 
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نزع  های اصلی مؤلفه های فرعیمؤلفه رديف

 شايسگیی

خگلف اش طريتق برنامته درباره محگزای دروس م

 درسی آمزشش ابگدايی

 و ارائه دانش محگزا

های جستگجز و آشنايی داناجز معلمان با روش 13 

ای و الکگرونیکتی شناسايی محگزای چند رستانه

مناسب بر روی وب؛ تزانتايی تحقیتق در متزرد 

فاهیم دروس مخگلف در وب؛ جسگجزی منابه م

مکمل در وب اش طريق برنامته درستی آمتزشش 

 ابگدايی

 آشنايی داناجز معلمان ابگدايی با ابزار 

آمزششی وب کزئست بترای دستگیابی، 

 انگقال و ارائه دانش محگزا

هتای صتزتی و آشنايی داناجز معلمتان بتا فايل 14 

د ديجیگتتتالی متتترتبط بتتتا دروس مخگلف)ماننتتت

پادکست فردوسی خزانی، پادکست دايجستت و 

 ...( اش طريق برنامه درسی آمزشش ابگدايی

آشتتنايی داناتتجز معلمتتان ابگتتدايی بتتا 

پادکست برای دسگیابی، انگقتال و ارائته 

 دانش محگزا

آشتتنايی داناتتجز معلمتتان بتتا نتترم افزارهتتای  15 

Pubisher،Net Meeting  و ... اش طريتتتق

 دايیبرنامه درسی آمزشش ابگ

آشنايی داناجز معلمان ابگدايی بتا نترم 

افزارهتتای مخگلتتف طراحتتی ناتتريات 

 آمزششی

ها و نتترم آشتتنايی داناتتجز معلمتتان بتتا ستتايت 16 

افزارهتتای تلفتتت و ترجمتته مفتتاهیم و لغتتات اش 

 طريق برنامه درسی آمزشش ابگدايی

آشنايی داناجز معلمان ابگدايی بتا نترم 

افزارهتتتای ترجمتتته و تلفتتتت لغتتتات 

 گرونیکیالک

ه های شايسگیی دانش پدارزژی فناوری برای برنامه درسی قصتد شتده رشتگمؤلفه سوال سوم:

 کدامند؟  TPACKآمزشش ابگدايی دانایاه فرهنییان براساس 

شتگه های فرعی و اصلی بترای برنامته درستی رمؤلفهتزان رفت، در پاسخ به سزال سزم می    

ه براستاس شايستگیی دانتش پتدارزژی فنتاوری الیتزی آمزشش ابگدايی دانایاه فرهنییان کت

TPACK های های بعضتی اش دروس مربتزط بته ستاير انتزاع شايستگییو مگناسب با سرفصل

برنامه درسی مذکزر، اش سنگزپژوهی مبانی نظری و پژوهاتی تحقیتق حاصتل شتده، بته شترح 

 باشد. می 4جدول 
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رسی دبرای برنامه  TPACKلی و شايسگیی براساس های فرعی، اصمؤلفه: کد رذاری جهت اسگخراج 4جدول 

 آمزشش ابگدايی در دانایاه فرهنییان

نزع  های اصلی مؤلفه های فرعیمؤلفه رديف

 شايسگیی

آشتتنايی داناتتجزمعلمان بتتا تلفیتتق فنتتاوری بتتا  1 

يتادریری اش طريتق برنامته  -های يتاددهیروش

 درسی آمزشش ابگدايی

با تلفیتق آشنايی داناجزمعلمان ابگدايی 

 فناوری با پدارزژی

دانش     

پدارزژی 

       فناوری

استتگفاده داناتتجزمعلمان ابگتتدايی اش محگتتزا بتته  2 

صتتزرت مگنتتی، صتتزتی، ررافیکی،ويتتدئزيی، 

 ای،... در درس پژوهی و کارورشیچندرسانه

استتتگفاده داناتتتجزمعلمان ابگتتتدايی اش 

های مخگلف محگزا بتا استگفاده اش شکل

 پژوهی و کارورشیفناوری در درس 

هتتای استتگفاده داناتتجزمعلمان ابگتتدايی اش روش 3  

تدريس مبگنی بر: باشهای آمزششی؛ نرم افزارهای 

چندرسانه ای؛ شبیه ساشی ها؛ فناوری سیار؛ نرم 

افزارهتتتای ررافیکتتتی؛ استتتگفاده اش تتتتدريس 

الکگرونیکی؛ اسگفاده اش روش تتدريس آناليتن و 

راحتی بته مجاشی؛ استگفاده اش روش تتدريس ط

کمک رايانه؛ اسگفاده اش آمزشش رروهی مبگنی بر 

 وب؛ و ... در درس پژوهی و کارورشی

استتگفاده داناتتجزمعلمان ابگتتدايی اش   

های تدريس میگنی بر فنتاوری در روش

 درس پژوهی و کارورشی

ت اسگفاده داناجزمعلمان ابگدايی اش انزاع تجهیزا 4 

ت، تخگته و وسايل کمک آمزششی )کامپیزتر، تبل

تعاملی؛ پروژکگتزر و ...(؛ نترم افزارهتای کمتک 

ها، ويکتتی و آمزششتتی مخگلتتف؛ وب ستتايت

های ديجیگتتال و ... در درس پژوهتتی و کگابخانتته

 کارورشی

استتگفاده داناتتجزمعلمان ابگتتدايی اش  

فنتتاوری آمزششتتی در درس پژوهتتی و 

 کارورشی

استتگفاده داناتتجزمعلمان ابگتتدايی اش آشماياتتیاه  5 

علزم طبیعی و ...؛ آشماياتیاه آناليتن و مجاشی 

 ... در درس پژوهی و کارورشی

استتتگفاده داناتتتجزمعلمان ابگتتتدايی اش 

آشماياتتیاه مجتتاشی و آناليتتن در در 

 درس پژوهی و کارورشی

اسگفاده داناجزمعلمان ابگدايی اش ترکیب دنیتای  6 

واقعی و مجاشی در درس پژوهتی و کتارورشی 

 ز و ...()مانند اسگفاده اش لزمیل

استتتگفاده داناتتتجزمعلمان ابگتتتدايی اش 

فنتتتاوری واقعیتتتت افتتتزوده در درس 

 پژوهی و کارورشی
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نزع  های اصلی مؤلفه های فرعیمؤلفه رديف

 شايسگیی

هتای اسگفاده داناجزمعلمان ابگدايی اش ستی دی 7 

کمک آمزششی، محگتزای الکگرونیکتی، محگتزای 

مزجزد در وب، مگن، ويدئز، صدا، انیمیان و ... 

 در درس پژوهی و کارورشی

ن ابگتتتدايی اش استتتگفاده داناتتتجزمعلما

آمزشش الکگرونیکی در درس پژوهی و 

 کارورشی

استتگفاده داناتتجزمعلمان ابگتتدايی اش محگتتزای  8 

آنالين، وب کنفرانس، تخگته تعتاملی، استکرين 

 کست در درس پژوهی و کارورشی

استتتگفاده داناتتتجزمعلمان ابگتتتدايی اش 

آمتتزشش مجتتاشی در درس پژوهتتی و 

 کارورشی

ابگتتدايی اش ال ام اس،  استتگفاده داناتتجزمعلمان 9 

 مزک، وبینار و ... در درس پژوهی و کارورشی

استتتگفاده داناتتتجزمعلمان ابگتتتدايی اش 

فنتتاوری جهتتت متتديريت يتتادریری در 

 درس پژوهی و کارورشی

استتگفاده داناتتجزمعلمان ابگتتدايی اش فنتتاوری  10 

های هزشتتمند و ...( نتترم افتتزار نتتت )رزشتتی

ی ماتارکگی ساپزرت اسکزل و ... برای يتادریر

 در درس پژوهی وکارورشی

استتتگفاده داناتتتجزمعلمان ابگتتتدايی اش 

يادریری ماارکگی با کمک فنتاوری در 

 کارورشی درس پژوهی و

ها، اسگفاده داناجز معلمان ابگدايی اش وب سايت 11 

های اجگماعی؛ چت، های شبکهها، سايتوبالگ

پیام فزری، کنفرانس ويدئزيی؛ کالس مجاشی و 

 درس پژوهی و کارورشی ... در

اسگفاده داناجزمعلمان ابگدايی اش روش 

يادریری اجگماعی و همکاری در درس 

 پژوهی و کارورشی

استتگفاده داناتتجزمعلمان ابگتتدايی اش انیمیاتتن و  12 

های ماننتتد: چرختته آب، رشتتد ستتلزل، ويتتدئز

دسگیاه رتردش ختزن و ... در درس پژوهتی و 

 کارورشی 

ابگتتتدايی اش استتتگفاده داناتتتجزمعلمان 

ای در درس های رايانتهانیمیان و باشی

 پژوهی و کارورشی

ی اسگفاده داناجزمعلمان ابگدايی اش: اينگرنت بترا 13 

جستتتگجز، رتتتردآوری و يتتتافگن اطالعتتتات؛ 

های علمی مفیتد در بستگر وب؛ محگتزای پايیاه

ای والکگرونیکی مناسب بر روی وب چند رسانه

 در درس پژوهی و کارورشی

گفاده داناتتجزمعلمان ابگتتدايی اش استت 

تدريس مبگنی بر وب کزئست در درس 

 پژوهی و کارورشی



 1399پايیز ، پانزدهم، سال 58فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره     

 

 

98 
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 شايسگیی

هتای اسگفاده داناتجزمعلمان ابگتدايی اش فناوری 14 

های بی ستیم و قايتل هتم )لتی تتاپ، رزشتی

های الکگرونیکتی و ...( در هزشمند، کگاب خزان

 درس پژوهی و کارورشی

استتتگفاده داناتتتجزمعلمان ابگتتتدای اش 

نتتتاوری ستتتیار در درس پژوهتتتی و ف

 کارورشی

زر اسگفاده داناجزمعلمان ابگدايی اش انزاع پروژکگ 15 

)ديگتتتا، بتتتی ستتتیم و ... ( در درس پژوهتتتی و 

 کارورشی

اسگفاده داناجزمعلمان ابگدايی اش ويدئز 

 پروژکگزر در درس پژوهی و کارورشی

 اسگفاده داناجزمعلمان ابگدايی اش انتزاع بردهتای 16 

های متادون قرمتز يتا فراصتزت؛ مند )کیتهزش

بردهای هزشمند فعال و ...( در درس پژوهتی و 

 کارورشی

استتتگفاده داناتتتجزمعلمان ابگتتتدايی اش 

های الکگرونیکی در درس پژوهتی تخگه

 و کارورشی

 اسگفاده داناجزمعلمان ابگدايی اش نترم افزارهتای 17 

واژه پرداش، صفحه رستگر، پاورپزينتت و پايیتاه 

 در درس پژوهی و کارورشی داده

اسگفاده داناجزمعلمان ابگتدايی اش نترم 

افزارهای مايکروسافت آفتیس در درس 

 پژوهی و کارورشی

هتتای استتگفاده داناتتجزمعلمان ابگتتدايی اش فايل 18 

 صزتی در درس پژوهی و کارورشی

استتتگفاده داناتتتجزمعلمان ابگتتتدايی اش 

ها در درس پژوهتتتتتی و پادکستتتتتت

 کارورشی

د های شايسگیی دانش محگزای پدارزژی فناوری برای برنامته درستی قصتمؤلفههارم: سوال چ

 کدامند؟ TPACKشده رشگه آمزشش ابگدايی دانایاه فرهنییان براساس 

ه های فرعی و اصتلی بترای برنامته درستی رشتگمؤلفهتزان رفت، در پاسخ به سزال چهارم می

 ايستگیی دانتش محگتزای پتدارزژی فنتاوریآمزشش ابگدايی دانایاه فرهنییان که براستاس ش

های بعضتتی اش دروس مربتتزط بتته ستتاير انتتزاع و مگناستتب بتتا سرفصتتل TPACKالیتتزی 

های برنامه درسی مذکزر، اش سنگز پژوهی مبتانی نظتری و پژوهاتی تحقیتق حاصتل شايسگیی

  باشد.می 5شده، به شرح جدول 
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رسی دبرای برنامه  TPACKو شايسگیی براساس  فرعی، اصلیهای مؤلفه: کد رذاری جهت اسگخراج 5جدول 

 آمزشش ابگدايی در دانایاه فرهنییان

نزع  اصلی های مؤلفه فرعیهای مؤلفه رديف

 شايسگیی

 

 

1 

تزانايی استگفاده داناتجزمعلمان ابگتدايی اش 

 -يتاددهیهتای محگزای مخگلتف بتا روش

هتتای يتتادریری مخگلتتف بتته کمتتک فناوری

رورشی، مخگلتتتف در درس پژوهتتتی، کتتتا

 و دروس کارراهی طراحی آمزششی

تزانتتايی داناتتجزمعلمان ابگتتدايی در ادغتتام 

محگتتتزا، پتتتدارزژی و فنتتتاوری در درس 

پژوهتتی، کتتارورشی، طراحتتی آمزششتتی و 

 دروس کارراهی

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانش 

محگزای 

پدارزژی 

 فناوری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

تزانايی اسگفاده داناتجزمعلمان اش فنتاوری 

ن )هدف، وسیله و ابتزار( در ابگدايی به عنزا

 آمزشش دروس مخگلف ابگدايی

تزانايی استگفاده داناتجزمعلمان ابگتدايی اش 

فناوری به عنزان )هدف، وسیله و ابتزار( در 

 آمزشش

 

3 

تزانايی استگفاده داناتجزمعلمان ابگتدايی اش 

فناوری )ستخت افتزار، نترم افتزار( جهتت 

 يادریری -تحزل در ياددهی

داناتجزمعلمان ابگتدايی اش تزانايی استگفاده 

 يادریری -فناوری جهت تحزل در ياددهی

 

4 

تزانايی استگفاده داناتجزمعلمان ابگتدايی اش 

محگزا به صزرت مگنی، ررافیکی، ويدئزيی، 

 و ... در طراحی آمزششیای چندرسانه

تزانايی استگفاده داناتجزمعلمان ابگتدايی اش 

مخگلتتتف محگتتتزا در طراحتتتی های شتتتکل

 آمزششی

 

5 

تزانايی استگفاده داناتجزمعلمان ابگتدايی اش 

فناوری برای تهیه: تصزير، نمزدار، نقاته و 

مکمتتتل هتتتای ... در بروشتتتزرها و جزوه

 آمزششی مکمل در دروس کارراهی

تزانايی استگفاده داناتجزمعلمان ابگتدايی اش 

مکمل آمزششی های برای تهیه جزوه فناوری

 در دروس کارراهی

 

6 

داناتجزمعلمان ابگتدايی اش  تزانايی استگفاده

نرم افزارهای  )ورد، اکستل، پاورپزينتت و 

 ...( در طراحی آمزششی و دروس کارراهی

تزانايی استگفاده داناتجزمعلمان ابگتدايی اش 

آفیس در طراحتی آمزششتی و های نرم افزار

 دروس کارراهی

 

7 

تزانايی استگفاده داناتجزمعلمان ابگتدايی اش 

ت، کامگاشيتا و ...( نرم افزارهتای )پاورپزينت

برای تزلید محگزای الکگرونیکی در طراحتی 

 آمزششی و دروس کارراهی

تزانايی استگفاده داناتجزمعلمان ابگتدايی اش 

نرم افزارها تزلیتد محگتزای الکگرونیکتی در 

 طراحی آمزششی و دروس کارراهی
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نزع  اصلی های مؤلفه فرعیهای مؤلفه رديف

 شايسگیی

 

8 

تزانايی استگفاده داناتجزمعلمان ابگتدايی اش 

گزر، و ...( بترای فناوری )رايانه، ديگتاپروژک

در  ای ارائتته محگتتزای آمزششتتی چندرستتانه

 درس پژوهی، کاروشی و دروس کارراهی

تزانايی استگفاده داناتجزمعلمان ابگتدايی اش 

بتترای ارائتته محگتتزای  مناستتبهتتای فناوری

آمزششتتتی در درس پژوهتتتی، کتتتاروشی و 

 دروس کارراهی

 

9 

تزانايی استگفاده داناتجزمعلمان ابگتدايی اش 

و نترم افزارهتای تلفتت و ترجمته ا هسايت

مفاهیم )سايت فُروُ و رزرتل ترنستلیت  و 

 ( در کاروشی و دروس کارراهی...

تزانايی استگفاده داناتجزمعلمان ابگتدايی اش 

تلفتتت لغتتات  نتترم افزارهتتای ترجمتته و

 الکگرونیکی در کاروشی و دروس کارراهی

 

 

10 

تزانايی استگفاده داناتجزمعلمان ابگتدايی اش 

مخگلتتف بتترای  های فزارهتتا و برنامتتهنتترم ا

پیارفت تحصتیلی های طراحی انزاع آشمزن

در درس پژوهتتتتی، کتتتتاروشی و دروس 

 کارراهی

تزانايی استگفاده داناتجزمعلمان ابگتدايی اش 

مخگلتتف بتترای  های نتترم افزارهتتا و برنامتته

پیارفت تحصتیلی های طراحی انزاع آشمزن

در درس پژوهتتتتتی، کتتتتتاروشی و دروس 

 کارراهی

 

 

11 

تزانايی استگفاده داناتجزمعلمان ابگتدايی اش 

نرم افزارهای فرم نیار در حساب کتاربری 

جیمل؛ پزرتال مدرسه؛ و ...  برای ارششیابی 

مجتتتاشی در درس پژوهتتتی، کتتتارورشی و 

 دروس کارراهی

تزانايی استگفاده داناتجزمعلمان ابگتدايی اش 

مخگلتتف بتترای ارششتتیابی هتتای نتترم افزار

ی، کتتتارورشی و مجتتتاشی در درس پژوهتتت

 دروس کارراهی

 

 

12 

تزانايی استگفاده داناتجزمعلمان ابگتدايی اش 

تجهیتتتزات و وستتتايل کمتتتک آمزششتتتی 

)کتتتامپیزتر، ابزارهتتتای تخگتتته تعتتتاملی؛ 

پروژکگزر؛ نرم افزارهتای کمتک آمزششتی؛ 

ديجیگال و ... در درس های ويکی؛ کگابخانه

 پژوهی، کاروشی و دروس کارراهی

اتجزمعلمان ابگتدايی اش تزانايی استگفاده دان

در درس پژوهی، کتاروشی  فناوری آمزششی

 و دروس کارراهی 

 

13 

تزانايی استگفاده داناتجزمعلمان ابگتدايی اش 
)شتبکه ملتی  آشمايایاه مجتاشی و آناليتن

رشتتتد و ...( در درس پژوهتتتی و دروس 
 کارراهی

تزانايی اسگفاده داناجزمعلمان اشآشماياتیاه 

ژوهی و دروس مجاشی و آنالين در درس پ

 کارراهی
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نزع  اصلی های مؤلفه فرعیهای مؤلفه رديف

 شايسگیی

 

 

 

 
14 

 تزانايی اسگفاده داناجز معلمان ابگتدايی اش:

سخت افزار؛ اتصال رايانته، تبلتت و ...  بته 

اينگرنت؛ نرم افزارهای  مخگلف مربتزط بته 

آمتتزشش الکگرونیکتتی و مجتتاشی؛ محگتتزای 

مخگلف )مگنتی، ويتدئزی، ررافیکتی و ...(؛ 

ن نرم افزارهای آفیس؛ نرم افزارهای خزانتد

تبديل محگزای ديجیگتالی و ... در دروس  و

 کارراهی

تزانتتايی استتگفاده داناتتجزمعلمان ابگتتدايی 

اشآمزشش الکگرونیکی و مجتاشی در دروس 

 کارراهی

 

 

 

15 

 

تزانايی داناتجزمعلمان درتزلیتد محگتزا بتا 

استتگفاده اش نتترم افزارهتتای چندرستتانه ای؛ 

تدريس بتا استگفاده اش محگتزای چندرستانه 

تتتتتدريس هتتتتای اده اش روشای؛ استتتتگف

محتتزر بتتا استتگفاده اش فنتتاوری،  آمتتزشدانش

استتگفاده اش ارششتتیابی الکگرونیکتتی؛ ارائتته 

تکلیف بته صتزرت مجتاشی و ... در درس 

 پژوهی،کارورشی و دروس کارراهی

تزانايی تدريس داناتجزمعلمان ابگتدايی در 

درس پژوهی،کتارورشی و  مدارس هزشمند

 دروس کارراهی

 

 

16 

استگفاده داناتجزمعلمان ابگتدايی اش  تزانايی

مخگلف محگزا؛ حضزر و غیتاب؛ های شکل

تدريس؛ اشتگرک رتذاری محگتزا؛ بحتث و 

رفگیتتز؛ تعیتتین تمتترين و پتتروژه؛ رتتزارش 

دهی؛ ارششیابی پايانی در ستامانه متديريت 

 يادریری در کارورشی و دروس کارراهی

تزانتتايی استتگفاده داناتتجزمعلمان ابگتتدايی 

انه متتديريت يتتادریری در ستتام استتگفاده اش

 کارورشی و دروس کارراهی

 

17 

تزانايی تدريس داناتجزمعلمان ابگتدايی اش 

اجگماعی مجاشی)روبیکتا؛ های طريق شبکه

 شاد؛ واتساپ و ...( در کارورشی

تزانايی تتدريس داناتجزمعلمان ابگتدايی اش 

اجگمتتاعی مجتتاشی در های شتتبکه طريتتق

 کارورشی

 

18 

جزمعلمان ابگتدايی بتا تزانايی تدريس دانات

استگفاده اش فنتاوری قايتل هتم )لتی تتاپ، 

هزشتتتتمند و ...( در دروس های رزشتتتتی

 کارراهی

تزانايی تدريس داناتجزمعلمان ابگتدايی بتا 

 اسگفاده اش فناوری سیار در دروس کارراهی
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 شايسگیی

 

 

19 

تزانايی استگفاده داناتجزمعلمان ابگتدايی اش 

متتزک؛ ال ام اس؛ پزرتتتال مدرستته؛ وبینتتار؛ 

رک شتتاب و ... جهتتت بهبتتزد متتديريت و

 يادریری در دروس کارراهی

تزانايی استگفاده داناتجزمعلمان ابگتدايی اش 

و نترم افتزاری مخگلتف ها برنامته ها،سامانه

جهتتت بهبتتزد متتديريت يادریريتتدر دروس 

 رارراهی

  گیریو نتیجهبحث 

ه به تأثیر پیارفت فناوری اخیر دست اندرکاران نظام تعلیم و تربیت ايران، با تزجهای در سال

يادریری اقدام به انجام اصالحاتی  -حاصل اش آن در فرآيند ياددهیهای در آمزشش و درررزنی

اش جمله تدوين سند تحزل بنیادين آمزشش و پرورش، تدوين سند برنامه درسی ملی و 

همچنین در  اند.رنجاندن حزشه تربیت و يادریری کار و فناوری در نظام آمزششی کازر نمزده

به عنزان بالی جديد قرن حاضر که باعث  191حال حاضر همیام با شیزع بیماری کزويد 

و مگزقف شدن آمزشش به صزرت حضزری شد، مسئز ن آمزشش ها تعطیلی مدارس، دانایاه

و پرورش اقدام به بررزاری روند آمزشش به صزرت مجاشی به عنزان جايیزين آمزشش 

ديجیگال در بسگر اينگرنت به های )ابگدايی( بايد با اسگفاده اش فناوریحضزری کردند که معلمان 

 -صزرت آنالين و مجاشی تدريس کنند. با عنايت به نقش اساسی معلمان در فرآيند ياددهی

نزين به عنصری های يادریری، آمزشش آنان به عنزان نیروی مگخصص در اسگفاده اش فناوری

دانایاه فرهنییان های ده است. بنابراين تزجه به برنامهضروری در آمزشش و پرورش تبديل ش

است هايی در رشگه آمزشش ابگدايی همیام با تحز ت جهانی در اين عصر اش مهم ترين بحث

نظران را به خزد جلب کرده است. ورود به اين عصر نیاشهای جديدی را که تزجه صاحب

که مسگلزم آماده ساشی و افزايش آمزشش  برای معلمان ابگدايی به وجزد آورده است، نیاشهايی

)میارا و کهلر،  TPACKدانش فناوری به آنان به صزرت ادغامی با ديیر انزاع دانش براساس 

يادریری با های ان را اش تمام فرصتآمزشدانشاست. معلمان بايد آماده شزند که بگزانند  (2006

مؤثر محگزای برنامه درسی را با تلفیق ای نهساشند و به رز مندبهره نزينهای اسگفاده اش فناوری

                                                 
1. Covid-19 
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ان آمزشدانشان ارائه دهند. معلمان بايد بگزانند آمزشدانشيادریری به  -فناوری در فرايند ياددهی

حل مسأله، پرورش خالقیت، تفکر انگقادی، تقزيت اعگماد به های را برای بکارریری اسگراتژی

 شم است  ،ريق ابزارهای مناسب فناوری ياری دهند. لذانفس، يادریرنده مادام العمر و ... اش ط

مرتبط با فناوری های شايسگییهای مؤلفههمیام با طراحی برنامه درسی با رويکرد تلفیقی، 

 TPACKبرای برنامه درسی قصد شده رشگه آمزشش ابگدايی دانایاه فرهنییان براساس 

داناجزمعلمان رشگه آمزشش ابگدايی  در برنامه درسی آمزششهای شناسايی شزد و در سرفصل

آمزششی خزد های جديد را در برنامههای لحاظ شزد. معلمان بايد محیط تحت حمايت فناوری

در دانایاه فرهنییان تجربه کنند تا بگزانند با اطمینان در کالس درس بکار ببرند. در 

میارا و (، 2000) پزرتر (،1387نزروشی، شندی و مزسی مدنی ) اش جمله پژوهشهای پژوهش

(، 2009اشمیت، بران، تامپسزن، میارا، کهلر و شین )(، 2009(، کهلر و میارا )2006کهلر )

دوانی، امام (، 1389(، سلیمان پزر، خلخالی و فالح )2011ساهین )، (2009) امبنزس و راشمن

ه، منصزری، دهقان شاد(، 2013) لیانگ، چای، کز، يانگ و تسای(، 1392جمعه و احمدی )

 (، يزسفی2015رزر و کرمگی ) ،(1395) مالشهی و نژاد سبحانی (،1394سا ری و رلان )

(، والگزنن، سزانگز، کزکزنن،  مبرت 2016(، کز و چای )2016(، ارسانلی )2016و حمزه )می

به برخی اش ( 2019نلسزنا، ويت هزفب و چنیب )( و 2018(، رزراديا )2017و سییل )

يادریری اشاره شده  -فناوری مزرد نیاش معلمان در فرايند ياددهیای هو مهارتها صالحیت

مرتبط با فناوری برای برنامه درسی قصد شده های شايسگییهای مؤلفهحاضر،  مقالهاست. در 

های مؤلفهشناسايی شد که شامل  TPACKرشگه آمزشش ابگدايی دانایاه فرهنییان براساس 

ت مگداول رايانه؛ اجزای سخت افزاری رايانه؛ انزاع صطالحاا اآشنايی داناجز معلمان ابگدايی ب

سیسگم عامل؛ اجزای نرم افزاری سیسگم عامل ها؛ نصب و حذف نرم افزارها؛ عیب يابی رايانه 

در ها و نیهداری اش سخت افزار و نرم افزار؛ مديريت انزاع فايل ها؛ ذخیره ساشی و انگقال داده

و نرم ای رايانههای سخت افزارها؛ ويروس صب و حذف برنامهمخگلف؛ نهای رايانه با فرمت

افزارهای مقابله با آنها؛ شبکه و تزانايی اتصال رايانه به شبکه؛ اينگرنت و مزضزعات مرتبط با 

نرم افزاری آفیس؛ پست الکگرونیک؛ برقراری های آن؛ مرورررها و مزتزرهای جسگجز؛ بسگه

افزارهای ررافیکی و طراحی؛ مسائل اجگماعی و اخالقی  ارتباط همزمان و غیر همزمان؛ نرم

برای شايسگیی دانش ها و ويکیها ديجیگال و انزاع وب سايت ها؛ وبالگهای فناوری؛ رسانه
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آشنايی داناجز معلمان ابگدايی با های مؤلفهفناوری اش طريق برنامه درسی آمزشش ابگدايی، 

حگزا با اسگفاده اش فناوری؛ منابه محگزای مخگلف مهای تلفیق فناوری با محگزا؛ شکل

بروشرسانی دانش محگزای دروس مخگلف اش طريق وب؛ های الکگرونیکی دروس مخگلف؛ شیزه

اجگماعی به عنزان بسگری برای های نرم افزارهای مخگلف تزلید محگزای الکگرونیکی؛ شبکه

قعیت افزوده؛ فناوری کسب محگزای علمی؛ فناوری آمزششی؛ فناوری شبیه ساش؛ فناوری وا

مزک )دوره آشاد انبزه بر خط(؛ سامانه مديريت يادریری؛ ابزار آمزششی وب کزئست و 

افزارهای مخگلف جهت طراحی ناريات پادکَست برای دسگیابی، انگقال و ارائه دانش محگزا؛ نرم

 آمزششی و نرم افزارهای ترجمه و تلفت لغات الکگرونیکی برای شايسگیی دانش محگزای

آشنايی داناجزمعلمان ابگدايی با های مؤلفهفناوری اش طريق برنامه درسی آمزشش ابگدايی، 

مخگلف محگزا، جدول، های تلفیق فناوری با پدارزژی و اسگفاده داناجزمعلمان ابگدايی اش شکل

يادریری؛ های جهت غنی ساشی فرصتای نقاه و نمزدار با اسگفاده اش نرم افزارهای رايانه

تدريس مبگنی بر فناوری؛ فناوری آمزششی؛ آشمايایاه مجاشی و آنالين؛ های اع روشانز

فناوری واقعیت افزوده؛ آمزشش الکگرونیکی و مجاشی؛ سامانه مديريت يادریری؛ دوره آشاد 

انبزه بر خط؛ پزرتال مدرسه و وبینار جهت بهبزد مديريت يادریری؛ يادریری ماارکگی با کمک 

ای؛ رايانههای یری اجگماعی و همکاری در تدريس؛ انیمیان و باشیفناوری؛ روش يادر

الکگرونیکی؛ نرم افزارهای مايکروسافت آفیس؛ های فناوری سیار؛ ويدئز پروژکگزر؛ تخگه

و وب کزئست در درس پژوهی و کاروشی برای شايسگیی دانش پدارزژی فناوری ها پادکست

ان ابگدايی در ادغام محگزا، پدارزژی و فناوری در تزانايی اسگفاده داناجزمعلمهای مؤلفهو 

درس پژوهی، کارورشی، طراحی آمزششی و دروس کارراهی؛ تزانايی اسگفاده داناجزمعلمان 

ابگدايی اش: فناوری به عنزان )هدف، وسیله و ابزار( در آمزشش؛ فناوری جهت تحزل در 

مخگلف محگزا با های اش: شکل يادریری؛ تزانايی اسگفاده داناجزمعلمان ابگدايی -ياددهی

مايکروسافت های مکمل آمزششی؛ نرم افزارهای اسگفاده اش فناوری؛ فناوری برای تهیه جزوه

مديريت يادریری؛ نرم های آفیس؛ نرم افزارهای مخگلف تزلید محگزای الکگرونیکی؛ سامانه

مخگلف برای طراحی انزاع های افزارهای ترجمه و تلفت لغات الکگرونیکی؛ نرم افزارها و برنامه

مخگلف مديريت يادریری برای های و سامانهها پیارفت تحصیلی؛ نرم افزارهای آشمزن
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ارششیابی مجاشی؛ فناوری آمزششی؛ آشمايایاه مجاشی و آنالين در تدريس؛ آمزشش 

اجگماعی های الکگرونیکی و مجاشی؛ تدريس در مدارس هزشمند؛ تدريس اش طريق شبکه

اوری سیار در درس پژوهی، کارورشی، طراحی آمزششی و دروس کارراهی برای مجاشی و فن

بدست آمده به نزعی در راسگای های مؤلفهکه  شايسگیی دانش محگزای پدارزژی فناوری است

شزد، با می حاضر پیانهاد مقالهبنابراين براساس نگاين  اشاره شده است.های نگاين پژوهش

مرتبط با فناوری به داناجزمعلمان ابگدايی در عصر فاوا و ای هتزجه به ضرورت آمزشش دانش

در سند تحزل بنیادين آمزشش و پرورش و سند ها همچنین جايیاهی که اين نزع اش شايسگیی

های مؤلفهجديد مطابق با های به طراحی سرفصل ها،برنامه درسی ملی دارند، در باشنیری

ری برای برنامه درسی قصد شده رشگه آمزشش مرتبط با فناوهای شناسايی شده شايسگیی

 تزجه شزد. TPACKابگدايی دانایاه فرهنییان براساس 
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