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 1وندنژادفرشته زینی

ری های ديجیتال در فرآيند ياددهی و يادگیفناوریتلفیق چکیده: 

هککا، در وسککیله دولتيککپ پديککده ی ککانی اسککت ًککه  مککدتا  به

های  لوم تربیتی و مدارس با هکد  ب وکود ها، دانشکدهدانشگاه

هکای رغم قابلیتشوند. هرچنکد  لکیسیستم آموزشی توصیه می

 درس، یديدهای ها در ًالسها، استفاده از آنمتعدد اين فناوری

ککرد های ابتدايی است. اين مطالعه با رويو بیشتر محدود به پايه

آمیخته سلسله مراتوی اًتشکافی، بکه اسکتخراو  وامکث مکر ر در 

های هکای ديجیتکال از یريکق مصکا وهارتقای استفاده از فناوری

 نفری پرداختکه وساختاريافته با شرًت شش گروه سه تا پنجنیمه

ايی نفر از معلمان دوره دوم ابتد 457شرًت  با ایرای پیمايش با

از  تحلیث مسیر با اسکتفاده هوسیلو دبیران رياضی اول متوسطه به

سازی معادلکه سکاختاری، روابکی بکین  وامکث را آزمکون و مدل

 ًرده است. نتیجکهها ارائههايی برای ارتقای استفاده از آنپیشن اد

ر اسکتفاده اصلی ايکن پکهوهش ايکن اسکت ًکه آمکادگی معلکم د

های ديجیتال متکث ر از آمکادگی مدرسکه اسکت ًکه روی فناوری

داری های ديجیتال ا ر مثوت و معناآموزان از فناوریاستفاده دانش

 دارد. 

 هکای ديجیتکال؛ دوره دوم ابتکدايی؛ معلمکان: فناوریهاکلیدواژه

 . ابتدايی؛ دبیران رياضی دوره اول متوسطه
 

F. Zeynivand Nezhad (Ph.D) 

Abstract: Integrating digital technologies in 

teaching and learning processes is a universal 

phenomenon which is often recommended by 

governments, universities, education faculties 

and schools in order to improve educational 

systems.  In spite of the capabilities of digital 

tools, their usage is new in classrooms and 

restricted to primary grades. Therefore, the 

present study with an exploratory sequential 

mixed method approach in two steps was 

conducted to extract influential factors that 

enhance the use of digital technologies .To do 

so, semi-structured interviews were conducted 

with 6 groups of from 3 to 5 primary and 

mathematics high school teachers, 

respectively. In addition, influencing factors 

were extracted, through the quantitative 

approach, survey method participating 457 

people using path analysis, and the 

relationships amongst factors were examined 

and several recommendations were proposed. 

The main findings showed that school 

readiness contributed to teacher readiness and 

these two had statistical signification effect on 

student’s use of digital technologies. 

Keywords: Digital technologies; Upper 

primary school; Primary teachers; 

Mathematics teachers in lower secondary 

school. 
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 مقدمه

دريس و تکالیف های تيابد ًه در آن فعالیتيادگیری معنادار در ًالسی پرورش می

نتايج يادگیری و  هرياضی، پرسش دربار ههايی برای صحوت ًردن دربارآموزان فرصتدانش

های ناآشنا، استدالل ًردن برای ًشف و  ث مسائث ًاربردهای مفاهیم رياضی در موقعیت

. (2020 ًتابی، و وندنهاد، موسویزينی؛ 2018دريجورس، )برانگیز را فراهم آورد چالش

گیری و منظور شکثهای ًالسی را بههای ديجیتالی ًشف مفاهیم پیچیده و گفتمانفناوری

سازی مفاهیم رياضی )گالورايت، استیلمن، ( و مدل2018  ،1و بیتس وندنهادتوسعه معنا )زينی

های سازد. برای مثال فناوریمی ( و درنتیجه ارتقای يادگیری، ممکن2005، 2براون و ادوارد

های سر ت تولید ًنند؛ بازخوردهای سريع ارائه دهند و ارائهوانند نتايج را بهتديجیتال می

(. 2016، 3 چنو   لی ؛2018ديداری پويا از اشیاء رياضی را ايجاد ًنند )دريجورس، 

 ساب ساده در های متفاوتی داشته باشد از يپ ماشینتواند شکثهای ديجیتال میفناوری

افزارهای یديد ًه در پروژًتور و رايانه و يا بسیاری از نرم ًالس درس رياضی گرفته تا يپ

های ديجیتال از (. فناوری2003های مواد آموزشی ویود دارند )آالییپ، فروشگاه

ًنند ًه در آن بحث ارتواط و های فناوری ایال ات و ارتوایات نیز استفاده میزيرساخت

های ديداری و های ديجیتالی شامث رسانهیانتقال داده نیز ویود دارد. در اين تحقیق فناور

ديگر در برخی منابع،  وارتافزارهای آموزشی هستند. بهشنیداری )فیلم و ًتاب گويا( و نرم

( ICT) 5( و فناوری ارتوایاتIT) 4 نوان ترًیوی از فناوری ایال اتهای ديجیتال بهفناوری

( شش دسته 2018فرض شوند. هويلز )توانند معادل فرض شده است ًه در اين تحقیق نیز می

( 1ًند ًه  وارت هستند از: های ديجیتال در آموزش رياضی را از يکديگر متمايز میاز فناوری

سپاری پردازش را فراهم ها و ابزارهايی ًه توان برون( فناوری2های پويا و گرافیکی، فناوری

ًنند، های یديد برای رياضی را فراهم میبازنمايی ها و ابزارهايی ًه امکان( فناوری3ًنند، می

( ابزارهايی ًه 5آموز هستند، ( ابزارهايی ًه پث ارتوایی بین رياضیات مدرسه و ی ان دانش4

                                                 
1. Zeynivandnezhad & Bates 

2. Galbraith, Stillman, Brown & Edwards 

3. Lee & Chen 

4. Information Technology 

5. Information Comunication Technology 
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( ابزارهايی ًه 6ًنند، ارتواط با پ نای باند باال را برای پشتیوانی يادگیری رياضی فراهم می

ها مشغول يادگیری اًتشافی با وزان آنآمًه دانش پشتیوانی هوشمند برای معلم هنگامی

نکته ًلیدی برای تدريس رياضی با استفاده از  اما ًنند.های ديجیتال هستند را فراهم میفناوری

ها تدريس ًنند توانند از یريق اين فناوریهای ديجیتالی، داشتن معلمانی است ًه میفناوری

های ديجیتالی در ًالس تفاده از فناوری(؛ به  وارتی متغیر ًلیدی برای اس2003، 1)آالییپ

( معتقد است ًه بسیاری 2003(. آالییپ )2014، 2درس رياضی، معلم است )توماس و پالمر

دهند، به همین دلیث بسیاری از ها تدريس شده است آموزش میاز معلمان به روشی ًه به آن

ين مورد همسو هستند ًه ًنند. اًثر مطالعات در امعلمان به همان روش سخنرانی تدريس می

های ديجیتال در فرآيند ياددهی و يادگیری، قويا  با باورها، تلفیق فناوری هموفقیت در زمین

، 4 ؛ ارتمر2014، 3، منسز، سیگالز و فابريگوئز نگرش و م ارت معلمان ارتواط دارد )بديا

ری باور ندارند های ديجیتالی در ياددهی و يادگی(. معلمانی ًه به سودمندی فناوری2015

ها در ًافی برای استفاده از آن ( و يا فاقد م ارت2018، 5)پتکو، پراسی و ًانتیئنت

)ترهینی،  ًنندیور منظم و ا ربخش استفاده نمیبه ICTهايشان هستند، ا تماال  از ًالس

 (.  2015، 6ده و  واسیئآرًاچیالو، ماس

شود برخی مطالعات مروری آشکار می های ديجیتال از یريقاهمیت استفاده از فناوری

(. 2015، 7؛ سوًولوفسکی، لی و ويلسن2013؛ چئونگ و اسلیوين، 2010)برای مثال، لی و ما، 

های ديجیتال روی پیشرفت رياضی اين مطالعات ا ر مثوت و معنادار ًم تا متوسطی از فناوری

وره متوسطه اندازه ا ر بیشتر را گزارش ًرده بودند. ضمنا  در آموزش ابتدايی در مقايسه با د

ها، های ديجیتالی و نیز ا رات مثوت آنهای مربوط به فناوریرغم امکانات و پیشرفتبود.  لی

آموزان در درس رياضی در سراسر ی ان دهد پیشرفت تحصیلی دانشمطالعات تیمز نشان می

ًمتر است )مارتین،  500یآموزان از میانگین نمره يعنيافته است و نمره بسیاری از دانشًاهش
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2. Thomas  & Palmer  

3. Badia, Meneses, Meneses, Sigalés, & Fàbregues 

4. Ertmer 

5. Petko, Prasse & Cantieni 

6. Tarhini, Arachchilage, Masa’deh, & Abbasi 

7. Sokolowski, Li, & Willson 
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( داليث شکست در  لوم و رياضی را 2008) 2(. بیوچامپ و پارًینسون2016، 1مولیز و هوپر

ای شورای های رياضیات مدرسهدًنند. استانداردرسی و تدريس ضعیف بیان می هنتیجه برنام

ل با تویه به های ديجیتاًند ًه استفاده از فناوری( تثًید می2000) 3معلمان رياضی آمريکا

ها های درس ًمپ ًند. اين فناوریتواند در يادگیری رياضی در ًالستوان بالقوه آنان می

توانند معلمان می های متفاوتی از يپ مف وم رياضی را ارائه دهند.توانند بازنمايیمی

ًلمات و  آموزان را با استفاده از نمادهايی مانند ا داد، معادالت،دانش 4های تصورسازیم ارت

( 2015ها و نمودارها(. سوًولوفسکی و همکاران )نمودارها ارتقا دهند )برای مثال، چارت

 اول متوسطه يافته بودند ههای ديجیتال را در دوربیشترين ا ر مثوت استفاده از فناوری

ا ر  ه( انداز2013( و نیز چئونگ و اسلیوين )2010لی و ما )های ششم تا هشتم(، اما )ًالس

یه اليی را در آموزش دوره ابتدايی در مقايسه با دوره اول متوسطه گزارش ًرده بودند. با توبا

ی  وامث مر ر در دوره اول ابتدايی در میان معلمان نسوت به به گستردگی و متمايز بودن بررس

در های ديجیتال منظور شناسايی  وامث مر ر در استفاده از فناوریها، اين مطالعه بهساير دوره

فرآيند ياددهی و يادگیری رياضی توسی معلمان دوره دوم ابتدايی و دبیران رياضی دوره اول 

شده است. برای اين منظور اين مطالعه تالش ًرده است با استخراو  وامث مر ر متوسطه انجام

 های مذًور و درن ايت با تویه به تحلیث مسیرهای ديجیتال در بین گروهدر استفاده از فناوری

ها برای معلمان و دبیران رياضی هايی برای ارتقای استفاده از آنروابی بین  وامث مر ر، پیشن اد

 شده است: ارائه ًند. لذا اين تحقیق برای پاسخ به سراالت زير انجام

توسی  ياضیيادگیری ر -های ديجیتال در فرآيند ياددهی وامث مر ر در استفاده از فناوری .1

 تدايی و دوره اول متوسطه ًدامند؟ معلمان دوره دوم اب

 -ددهیهای ديجیتال در فرآيند ياچه روابطی بین  وامث مر ر در استفاده از فناوری .2

 ابتدايی و دوره اول متوسطه ویود دارد؟ هيادگیری رياضی در دور

ی هاسهای ديجیتال در ًالراهکارهای مناسب برای گسترش و ب وود استفاده از فناوری .3

 ابتدايی و دوره متوسطه اول توسی معلمان، ًدامند؟ ر دورهدرس رياضی د

                                                 
1. Martin, Mullis & Hooper 

2. Beauchamp & Parkinson 

3. Nctm 

4. Visualization 
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 پیشینه تحقیق

های ديجیتال با فعالیت های تلفیق فناوریهای متعددی برای تویین چالشها و چارچوبمدل

؛ میشرا و 2017)بالندل،  ها هستندترين آنهای زير از م مشده است ًه مدلمعلمان ارائه

 :( 2006، 1ً لر

 چارچوب ت( 2کنولوژيکی پداگوژيکی محتواTPACK ًه سه دانشی را ًه معلمان بايد ،)

 ًند. می 3سازیرا مف وم برای تلفیق فناوری بدانند

  مدلSAMR 4 ًند. توصیف می ًه میزان تغییرات پداگوژيکی را در هنگام تلفیق فناوری 

 س و واًنش افراد در مدار ( ًه میزان تلفیق فناوری2003) 5های رایرزنوآوری انتشار

 ًند. نسوت به آن را تحلیث می

 TPACKچارچوب 

های معلمان، چارچوب دانش شده در خصوص شايستگیهای نظری مطرحچارچوب يکی از

(. اين 1394؛  سینی، 2006است )میشرا و ً لر،   (TPACK)تکنولوژيکی پداگوژيکی محتوا

نیاز  مايز بین هفت دانش موردترين مدل در اين  وزه است ًه تپپ( م مچارچوب )تی

ًند )میشرا و ً لر، معلمان را با تویه به پداگوژی، تکنولوژی و محتوای آموزشی مشخص می

با افزودن  امث فناوری به مدل شولمن  TPACK(. با تویه به گسترش فناوری، مدل 2006

م برای تلفیق و با تویه به مدل دانش معل 6(PCKپداگوژيکی محتوا )دانش  نوان ( به7198)

آموزشگران را قادر  TPACKبرخی از محققان  قیده دارند فناوری در آموزش شکث گرفت. 

نگر ريزی و تمرًز بر آموزش معلمان آيندهتری از چگونگی برنامهدرک گسترده»سازد تا می

ان  نوبه TPACK( از 2013) 8مثال روبوا نوان(. به2011، 7پیدا ًنند )بور و استف ن« رياضی

د. اما برخی از ًننام دارد، ياد می« دانش خاص برای ًار ًردن در محیی یئویورا»آنچه 

                                                 
1. Mishra & Koehler 

2. Technologival Pedagogical Content Knowledge 

3. Conceptualization 

4. Substitution-Augmentation-Modification-Redefinition 

5. Rogers’ (2003) Diffusion Of Innovations 

6. Pedagogical Content Knowledge 

7. Bowers & Stephens 

8. Robová 
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آموزان در  ث گیرند ًه به دانشمحققان صرفا  شکلی  مومی از دانش و م ارت را در نظر می

وتحلیث منابع ديجیتال به معلمان ًمپ ًند، با تجزيهمسئله در محیطی فناوارانه ًمپ می

آموزان را برای استفاده رويکردی پداگوژيکی در دسترس و مرتوی ارائه دهند، دانش ًند تامی

، 1ان از فناوری ترغیب ًنند تا از اين یريق بتوانند روابی رياضی را درک ًنند )ترگالوا و ی

( ماهیت دانش 1: (2017)بالندل،  انتقاد اصلی به اين چارچوب،  ول سه محور است(. 2013

گذارد، پیچیده است. میشرا و ًه بر دانش محتوايی و دانش فناوری تث یر می  (PK)پداگوژيکی

رفته توسی معلمان برای تس یث  ًار ها و فرآيندهای به نوان استراتهیرا به PK( 2006) ً لر

تواند تلفیقی و يا در  وزه ًنند. پداگوژی میيادگیری و مديريت فرآيندهای ًالس تعريف می

در  PKنتیجه توسعه  (. در2016، 2)لیو، ريتهوآپت، داوسون و بارون اشدو محتوايی خاص ب

( واضح نیست ًه آيا اشتراک 2تر است. )دانش تکنولوژيکی( بسیار پیچیده TKمقايسه با 

توان به معلمان ، است يا نه. يپ  وزه دانشی مستقث را میTPACKهای دانشی در  وزه

صورت تلفیقی از چند دانش باشد، همواره نیازمند هآموزش داد، دانشی ًه مستقث نواشد و ب

(. استفاده از رويکردی اشتواه، ممکن است 2015بررسی و مطالعه زيادی است )ارتمر، 

( پیوند بین 3ای معلمان به دنوال داشته باشد. پیامدهايی نامطلوب برای توسعه يا يادگیری  رفه

TPACK دهد ًه معلمان ممکن یو فعالیت معلم نامشخص است. شواهد نشان م

های آموزشی استفاده ًنند. را بپذيرند ولی ممکن است نتوانند از آن در فعالیت  TPACKاست

 دهند ًه به ابزارهای مف ومی ديگری نیاز است. اين نقدها نشان می

 SAMRمدل 

های تغییر مداوم فناوری های ديجیتال در تدريس، نیازمند تغییر است. به دلیثتلفیق فناوری

 SAMR(. مدل 2019، 3ويست، لی و نیپبالندلهمراه است )نیز اين تلفیق با تحول ديجیتال، 

آموزان را به دلیث تلفیق ( تغییرات در فعالیت معلمان و تعامالت دانش2014) 4ديوراپیوئنتی

( 1است )شکث  TPACKهای ديجیتال شرح داده و در چارچوبی ًه مکمث چارچوب فناوری

                                                 
1. Trgalová & Jahn. 

2. Liu, Ritzhaupt, Dawson And Barron 

3. Blundell, Lee, & Nykvist 

4. Puentedura  
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( 2، 1( یايگزينی1اند از: ًند ًه  وارتدهد. اين مدل به چ ار سطح از تلفیق اشاره میارائه می

یای ابزار  . یايگزينی به معنای استفاده از يپ ابزار به4( بازتعريف4، 3( تغییر3، 2افزونگی

افزونگی شامث یايگزينی يپ  گونه تغییری در  ملکرد آن  اصث شود، ديگر، بدون اينکه هیچ

های ديجیتال ابزارهايی مویود ولی با ب وود  ملکرد آن است. در هر دو  الت، فناوریابزار 

های مویود و فعالیت يادگیری به برای ارتقا پداگوژی هستند. تغییر به معنای یرا ی پداگوژی

های يادگیری است ًه ها و فعالیتًمپ فناوری است. بازتعريف به معنای خلق پداگوژی

ها ممکن نوودند. فرآيندهای تغییر و بازتعريف های ديجیتال، ایرای آنریبدون  ضور فناو

 شامث تغییر پداگوژی هستند. 

 یرعت زاب ای  ادبا

.دندو ن رو ت لبا      هک دنک یم  هارف ار دید   ی اکت داجیا ناکما یروانف

 ریی ت

.دنً یم مهارف ار م م فیلاکت ی اری زاب ناکما یروانف

 ی نو فا

درکلم  دوو ب اب اما دنً یم ثم  نيزگيای رازبا پي ناون  هب یروانف

ینی  یا 

درکلم  رد یرییغت چیه نودب اما دنً یم ثم  نيزگيای رازبا پي ناون  هب یروانف

 شيازفا

 ثيدوت

 

 SAMRمدل  1شکث 

                                                 
1. Substitution 

2. Augmentation 

3. Modification 

4. Redefinition 



 1399تابستان ، پانزدهم، سال 57فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره     

 

 

72 

شود. صورت تحلیلی برای تعیین تغییرات در ارائه يپ درس استفاده میاز اين مدل، به

ديورا شود: اول، پیوئنتیديورا وارد میسه نقد بر مدل پیوئنتیعتقد است ًه ( م2017بالندل )

سايتش آن را های فردی و وباين مدل را در یامعه  لمی معرفی نکرد، بلکه از یريق گزارش

دوم، اين مدل، به دلیث معرفی ًرد. شواهد پهوهشی برای تثيید اين مدل در دست نیست. 

یور مناسب تویین ًند، در ساختار آن انعطا  ویود وزشی را بهتواند بافت آمسادگی، نمی

نقد آخر، چالش استفاده از ًند. های يادگیری تثًید میندارد و بر تغییر فعالیت معلم و خرویی

برای تعیین میزان تغییر است. به دلیث قابلیت تطویق زياد اين مدل توسی  SAMRتوصیفات 

های ديجیتال در توان برای ف م پیچیدگی تلفیق فناوریمی  TPACKبا ههمرا آنمعلمان از 

 . (2020، 1وناخخرا و یتیون) پداگوژی و يادگیری استفاده ًرد

 انتشار نوآوری 

های ديجیتال در نظام آموزشی، ياددهی و يادگیری نیازمند تغییر است؛ انتشار تلفیق فناوری

شوند. اگرچه از ز اين تغییرات متث ر میدهد ًه اافرادی را ارائه می ه، مدلی برای هم2نوآوری

در ادبیات  SAMRو  TPACKهای اندازه چارچوبچارچوب انتشار نوآوری رایرز به

های شود، ولی از اين چارچوب برای تعیین و تحلیث میزان تلفیق فناوریپهوهشی استفاده نمی

(  قیده دارد ًه 2003) شود. رایرزبه آن استفاده مینسوت ديجیتال در مدارس و واًنش افراد 

ًه محاسن های ایتما ی،  تی هنگامیپذيرش رويکردهای یديد و نوآورانه از یانب سیستم

بر و اغلب دشوار است. او اين پذيرش را به میزان ارزشی اين رويکردها مشخص است، زمان

ارتواط با دهد. مطابق با نظر رایرز، افراد در ًه افراد برای نوآوری قائث هستند، نسوت می

 شوند:  می زير تقسیم هنوآوری به پنج دست

 ًنند. های یديد را ًشف میها و انديشهنوآورانی ًه ايده 

 ها وآورینًنند و غالوا  سازی میهايی ًه چگونگی سازگاری با نوآوری را در  مث مدلآن

 ًنند.های ديگر تویین و توصیف میرا برای بخش

 از آن  یدند،پردازند و بعدازاينکه ًه نوآوری را ف مای نو میهايی ًه به یستجوی ايدهآن

 دهند. ًنند و آن را به گروه بعدی انتقال میاستفاده می

                                                 
1. Tunjera & Chigona 

2. Diffusion Of Innovations 
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 ا تویه باند و اين اغلب د از درک منافع آن پذيرفتهتازگی يپ نوآوری را بعهايی ًه بهآن

 به فشار بیرونی مثال  همکاران است. 

 ً پذيرند. ه ديگر یديد نیست، میگروهی ًه فقی تغییری را 

يابد. آنچه (، يپ نوآوری، از یريق مشارًت افراد انتشار می2003بنا بر ابراز رایرز )

شود. یور بالقوه به ًاهش  دم يقین منجر میيابد شامث تجارب و دانشی است ًه بهانتشار می

نوآوری، نیاز دارند  هاد پذيرندافر هًنند، همهای یديد را یستجو میاستثناء نوآوران ًه ايدهبه

 ههزين–های نوآوری، متقا د شوند. فرآيند متقا دشدن شامث تحلیث فايده تا درباره ويهگی

های مویود، پیچیدگی تغییر، قابلیت مزايای نسوی نوآوری، میزان سازگاری با پارادايم و ارزش

خالید و  برای ديگران است. ًارگیری نوآورینتايج به هآزمايش ًردن نوآوری و قابلیت مشاهد

از سطوح پذيرش فناوری و ضرورت  مدارسدست اندرًاران ( اهمیت آگاهی 2014)1نیوانگ

های ديجیتال در مدرسه بریسته ايفای نقش فردی را ًه  امث تغییر است، هنگام تلفیق فناوری

ان ابزاری  نو نوان چارچوبی نظری برای تحقیق و به( به2003اند. از مدل رایرز )ًرده

 شده است. وسیله معلمان استفادهتحلیلی برای انتخاب فناوری به

  های دیجیتال در فعا یت معل عوامل موثر در تلفیق فناوری

های معلمانی را ًه توانند فرآيندها و خروییمی SAMRو  TPACKهای اگرچه چارچوب

ها نشان سازی ًنند، ولی پهوهشًنند، مف ومهای ديجیتال در تدريسشان استفاده میاز فناوری

؛ ماًی، اونیث، 2018)پتکو و همکاران،  های تث یرگذار ديگری نیز ویود دارنددهند ًه  امثمی

( مطرح شد و از آن 2015توسی ارتمر ) موانع.  وارت (2017؛ بالندل، 2018، 2ًاتن و ريکارد

یور نظام آموزشی هستند، به های ديجیتال درهايی ًه مانع تلفیق فناوریبرای توصیف  امث

بالندل (. 2018پتکو و همکاران،  ؛2020ويست، بالندل، لی و نیپشود )گسترده استفاده می

(. موانع بیرونی يا 2)شکث  ًرد( اين  وامث رو به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم 2017)

ها های آنروی فعالیتهايی هستند ًه از ًنترل معلمان خارو هستند اما موانع دریه اول،  امث

های معلمان هايی هستند ًه با فعالیتدوم،  امث هگذارند. موانع درونی يا موانع دریتث یر می

 (. 2ها هستند )شکث مرتوی و تحت ًنترل آن

                                                 
1. Khalid & Nyvang 

2. Makki, O'Neal, Cotten, & Rikard. 
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های ديجیتال در فرآيند ياددهی و يادگیری، الزم است تا معلمان منظور استفاده از فناوریبه

دسترسی به فناوری را داشته باشند. فراوانی و نوع فناوری نیز آموزان فرصت و و دانش

ها و  ث مسائث (. اگر معلمان در ایرا و مديريت فناوری2013، 1هوانو  شوتث یرگذار است )

فنی، تخصص نداشته باشند، پشتیوانی فنی بايد در اختیارشان قرار بگیرد. محدود بودن 

های ديجیتال در نظام آموزشی ا رات منفی دارد اوریمعنادار از فن هایال ات الزم در استفاد

(. با فرض ویود دسترسی مناسب و پشتیوانی ًافی، به معلمان بايد 2012، 2)نیلسن  و همکاران

  (.2018ماًی و همکاران، ) ريزی به ًمپ فناوری داده شودزمان ًافی برای يادگیری و برنامه

 ینوریب ثماو 

 ینورد ثماو 

                              

 و  وضوم یسرد مانرب
یبایشزرا و یبایزرا

 ،هسردم گنهرف
 یزير همانرب و یروهر

بسانم ناکم رد یروانف عاونا و یفاً دادعت
ینف یناویتشپ ،لایتجيد یاه یروانف هب یسرتسد، 
 هب یزير همانرب ،یرگنزاب ،یریگداي یارب نامز
 ،یا هفر   عسوت ،لاتیجيد یاه یروانف پمً
ملعم سيردت رد لاتیجيد یاه یروانف شزومآ ،یا هفر  یریگداي

 اهرواب و اه  ر ن

 نیتور و یروآون

  را م و  ناد

 و  لعم ینه  یامنرود
 رکفت ی ار 

  یروآون هب شرگن 
  رد یروانف شقن ثماش

 یشزومآ ماظن
 یکيژوگادپ یاهرواب 
  تینه  یدمآراً دوخ 

 لومعم یاه تیلاعف
 سفن هبدامت ا ؛صخش
 ساسا رب تيوه و ملعم

نیتور

 یروانف
 یکيژولونکت –

 یکيژوگادپ
 سالً تيريدم 

 (41 :2017های معلمان )بالندل، های ديجیتال با فعالیت وامث درونی و بیرونی تث یرگذار بر تلفیق فناوری 2شکث

های ديجیتال، نیازمند پشتیوانی سازمانی است. تلفیق تثمین و پشتیوانی فنی برای فناوری

(. 2013، 3)فیو استمدرسه فناوری در فرآيند ياددهی و يادگیری متث ر از فرهنگ و رهوری 

ها را ترغیب ًرده و های ديجیتال را شناسايی و استفاده از آنگردانندگان مدرسه بايد فناوری

  (. 2020ويست، بالندل، لی و نیپديدگاهی مشترک در مدرسه ايجاد ًنند )

حت تث یر های معلمان را از بیرون تهای ارزيابی و ارزشیابی، فعالیتبرنامه درسی و پارادايم

درسی ایواری با یزيیات فراوان،  هبرنام( معتقد است ًه 2017بالندل )دهند. قرار می

                                                 
1. Hsu & Kuan 

2. Nielsen, Miller & Hoban 

3. Fu 
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 جم زياد محتوايی ًه معلمان بايد  .ًندپذيری پداگوژيکی معلمان را محدود میانعطا 

تواند درک معلم از رويکردهای های آموزشی نیز میدهی سرفصثپوشش بدهند،  تی سازمان

های سراسری مانند امتحانات استانی يا ًشوری يا ن ايی ا تغییر دهد يا سنجشپداگوژيکی ر

-تر، رويکردهای معلمهای ديجیتال ا ربخشیای تلفیق فناوریشوند ًه معلمان بهبا ث می

های های خاص، فشار بر معلمان برای ب وود نمرات در سنجشمحور را انتخاب ًنند. در  الت

(.  دم هماهنگی 2013ملی باشد ًه از نوآوری یلوگیری ًند )فیو، تواند  اسراسری نیز می

بین نوع يادگیری )موتنی بر فناوری( و سنجش )بدون فناوری( ممکن است مسائلی را برای 

های معلمان را توانند فعالیتها میها و ارزشیابیدرسی، ارزيابی هآموزان ايجاد ًند. برنامدانش

های مرتوی با تلفیق آموزان، نوآوریرغم مقاصد معلم و دانشتحت تث یر قرار داده و  لی

فناوری را محدود ًند ًه بايستی در ارزشیابی از معلمان اين موارد در نظر گرفته شوند 

؛ م دوی هزاوه، ملکی، م رمحمدی و  واس 1397)خروشی، نصر اصف انی و میرشاه یعفری، 

 (.1395پور، 

ها از بیدرسی ایواری و ارزشیا هنگ مدرسه و برنام وامث سازمانی، در  الت خاص، فره

 یر ن تثتوانند بر  وامث درونی مانند نگرش و باورهای معلما وامث بیرونی هستند ًه می

های واقعی در بانًند ًه  وامث درونی، مانند دروازه( بیان می2015بگذارند. هرچند، ارتمر )

 ًنند. می های ديجیتال  مثمقابث ورود و تلفیق فناوری

رغم موانع بیرونی فراوان، معلمانی ًه باورهای قوی و مثوت نسوت به فناوری دارند،  لی

های اخیر نشان (. در مقابث، پهوهش2015اند فناوری را در تدريس تلفیق ًنند )ارتمر، توانسته

 های در دسترس )مانند موبايث(، معلمان را برای استفاده ازدهند ًه  ضور فناوریمی

ًند. با تویه به افزايش دسترسی به منظور ارتقای يادگیری ترغیب میهای ديجیتال بهفناوری

 نوان منابع دسترسی به ایال ات، ها بهآموزان معموال  از آنهای ديجیتال، دانشفناوری

وئر، ياچس، وارهنگزی؛ 2015، 1ًنند )لیندسیابزارهای نوشتن و برقراری ارتواط استفاده می

ای معلمان و  رفه هها ی ت توسع(. تحقیقات نشان داده است ًه تالش2016، 2ن و چنگلی

ها در مدرسه استفاده شوند )ديلی، پاچلر اند ًه از م ارتتر بودهها، زمانی موفقارتقای م ارت

                                                 
1. Lindsay 

2. Zheng, Warschauer, Lin, & Chang 
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(. بنابراين،  وامث مربوط به مدرسه نیز بايد در نظر 2018، پتکو و همکاران، 2009، 1و پلتیر

 ته شوند. گرف

 شناسی تحقیقرو 

( در دو مر له ًیفی و ًمی 3)شکث  2اين مطالعه با رويکرد آمیخته سلسله مراتوی اًتشافی

وسیله برای پاسخ به سرال اول با رويکرد ًیفی ابتدا به(. 2009شده است )ًرسول، انجام

دفمند شش گروه گیری هسپس با نمونه .های اصلی شناسايی شدندمطالعه اسناد مربویه مقوله

شده و نفری از معلمان دوره دوم ابتدايی و دبیران رياضی دوره اول متوسطه انتخابسه تا پنج

گذاری های ًیفی به روش ًدوتحلیث دادههای نیمه ساختاريافته به  مث آمد. تجزيهمصا وه

 3مکس ًیو دی ایافزار با استفاده از نرمبندی مقوله و استخراو مضامین مربویه ها، دستهداده

ها، ايجاد ًدها با دهی و آمادگی داده(. سازمان2009ها بود )ًرسول، برای بیان و تفسیر يافته

 نوان پنج مر له ها بهها و تفسیر يافتهها، ت یه و توصیف، بیان يافتهاستفاده از ایال ات و داده

های براين، ابتدا مصا وهشده است. بنا ( پیشن اد2009های ًیفی توسی ًرسول )تحلیث داده

یورًلی در به. و خوانده شدند و سپس خی به خی ًدگذاری باز شدند 4سازیشده پیادهضوی

ها( ًدگذاری ًه با استفاده از های )مقولهبندینويسی از یوقهاين قسمت از مطالعه، پیش

دی مثث دانش آمده بود ت یه شد )مثث  وامث درونی و بیرونی و مواردستمطالعات قولی به

های خام  اصث از بندی دادهبرای یوقه 5یور قیاسیتکنولوژيکی پداگوژی محتوايی( و به

ها( های )مقولهیوقهنتیجه  دربندی( یديد به ًار رفت، های )مقولهبندیمصا وه برای یوقه

شده از  های ت یهتغییر پیدا ًردند. یوقه داده در تحلیث 6یور استقرايیها بهیديد از داده

 چانگها با تحقیقات قولی ًمپ ًند )های تحقیق و مقايسه آنتواند به يافتهتحقیقات قولی می

 .(2009، 7موثدو ويل

                                                 
1. Daly, Pachler & Pelletier. 

2. Exploratory Sequential Mixed Method Approach 

3. Maxqda10 

4. Transcription Of The Interviews 

5. Deductively 

6. Inductively 

7. Zhang, & Wildemuth 
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 یفاشتًا یوتارم هلسلس هتخیمآ  :درکيور

)2009  لوسرک( یفیک  ور -یفیک درکیور :لوا هل رم

 :ناملعم

هور  6
 ناریبد و ییادتبا ناملعم زا یرفن 5 ات 3 

 یضایر

 ه  ا م مرف
 ناملعم

  یامیپ  ور -یمک درکیور :مود هل رم
 :ناملعم

هطسوتم لوا یضایر ریبد و ییادتبا  لعم 457 :هنومن
 ) لاوس 40 لماش(همانشسرپ :را با

 یدییات یلماع لیلحت  یفاشتکا یلماع لیلحت  ییاوتحم ییاور:ییاور
 ا نورک یاف آ رادقم   ار یری  هزادنا لدم :ییایاپ

 یرات اس ه داعم یزاس لدم  :لیلحت  ور
 یاه هناسر زا هدافتسا رد رثوم لماوع
 یشزومآ یاهرا فا مرن و یرادینش یشرادید

 ناملعم طسوت
 و یرادید یاه هناسر زا هدافتسا اقترا هب  وبرم یاهدا نشیپ ه ارا
 یضایر یری دایو یهددای رد یشزومآ یاهرا فا مرن و یرادینش

 : چارچوب تحقیق3شکث 
یفیت ممکن است منجر به تعمیم نتايج و درنتیجه ً 1افزايش روايی يا قابلیت ا تماد

تعداد زيادی از  2(. برای افزايش ا توار پذيری2018وندنهاد و بیتس، پهوهش شود )زينی

های فناوری معلمان در منایق مختلف ازیمله برخوردار و ًم برخوردار از زيرساخت

افزارها در درس رياضی م ارت داشتند و نیز ًسانی ًه در استفاده از نرم اتایال ات و ارتوای

گیری هدفمند در انتخاب افراد برای از نمونه 3پذيری. برای افزايش قابلیت انتقالانتخاب شدند

استفاده شد ًه مثلثی  4های مصا وهها برای پاسخ به سراالت بر اساس فرمشرًت در مصا وه

دهندگان در مطالعه انجام شد )ًرسول، ًنندگان يا آگاهیسازی با استفاده از تنوع شرًت

مصا وه  اوی محورهای اصلی )پیوست الف را بوینید(  ها، فرمجام مصا وه(. قوث از ان2009

ها و اشتواهات آتی برای متخصصان موضو ی و ويراستار زبان فارسی ارسال شد تا از بدف می

از ضوی صدای الکترونیکی برای  5یلوگیری شود. همچنین برای افزايش قابلیت اتکاپذيری

ها برای ارتقای قابلیت اتکاپذيری  وت و در د. تمامی مصا وهها استفاده ش وت و ضوی مصا وه

سازی شده های پیادهوتحلیث به ًار رفتند و مصا وهسازی و برای تجزيهمرا ث بعدی پیاده

                                                 
1. Trustworthiness 

2. Credibility 

3. Transferability 

4. Interview Protocol  

5. Dependability 
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ًنندگان اختال  بین آنچه را ًه بیان شوندگان ارسال شد تا شرًتبرای چندين نفر از مصا وه

ه بود را مشخص ًنند. در صورت ویود تضاد، برخی از سازی شدًرده بودند و آنچه پیاده

نقش محقق در اين مطالعه نیز  1پذيری تايیدشدند. برای ارتقای قابلیت موارد دوباره اصالح می

ًننده بود ًه دارای تماس محدودی در هنگام مصا وه با  نوان مشارًتگر بهمشاهده

 ًنندگان بود.  شرًت

ها و نیز مضامین استخرایی برای متخصصان موضو ی ولهشده، مقهای انجامًدگذاری

های ديجیتال در ارسال شدند ًه اين افراد بر چگونگی تحقیق ًیفی و نیز تلفیق فناوری

آموزش رياضی و نیز  هآموزش رياضی تسلی داشتند. بنابراين، محقق از متخصصانی ًه درزمین

نظر در خصوص، داشتند برای ارائه نقطهتلفیق فّناوری هم در رياضی و هم ساير دروس تجربه 

)ضريب پايايی( نیز برای  2ها د وت به  مث آورد. ضريب توافق بین ًدگذارانًدگذاری

بررسی میزان توافق ًدگذاران محاسوه شد. برای مثال در مر له دوم ضريب توافق بین دو 

های از مصا وه های  اصثوتحلیث دادههای استخرایی از تجزيهداور برای بررسی مقوله

صورت مجزا برای دو داور مقوله استخرایی به 22شده توسی معلمان محاسوه شد. تقريوا  انجام

تلفیق فّناوری در آموزش رياضی داشتند فرستاده شد و با استفاده از  هًه تجارب ًافی درزمین

 5و ًوخ محاسوه شد. مطابق با لنديس 4مقدار ًاپای ًوهن ، 233افزار اس پی اس اس نرم

 دهد. توافق قابث قوولی را نشان می 0/ 65(، مقدار ًاپای 1977)

آمده از مر له ًیفی و مطالعات دستهای بهبرای پاسخ به سرال دوم، با تویه به مضمون

ای لیکرت یوقه 5سرال  40شامث ای ( پرسشنامه2018قولی )برای مثال، پتکو و همکاران، 

شد ًه با استفاده از آن  وامث استفاده يا  دم استفاده از  )مختص معلمان و دبیران( یرا ی

های ديجیتال با نمونه مناسب در پیمايشی بررسی شدند. در اين مر له  الوه بر بررسی فناوری

با های استخرایی نیز مضمون 6های( استخرایی، روايی سازهروابی بین  وامث )مضمون

                                                 
1. Confirmability 

2. Intercoder Reliability Index 

3. Spss 23 

4. Cohen's Kappa 

5. Landis  & Koch 

6. Construct Validity 
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پاسخ به سرال سوم پهوهش، برای بررسی در ی شد. بررس 1گیری تثيیدیاستفاده از مدل اندازه

روابی بین  وامث مر ر و نیز ارائه پیشن ادهای مناسب برای گسترش و ب وود استفاده از 

های ديجیتال در فرآيند ياددهی و يادگیری در دوره ابتدايی و دوره اول متوسطه، فناوری

وتحلیث شدند. معادله ساختاری تجزيه سازیها با استفاده از مدلهای  اصث از پرسشنامهداده

روايی محتوايی اين ابزارها با استفاده از مشورت با قوث از ایرای پیمايش  الوه بر ارتقای 

شده های استخراوسنجی ازیمله روايی و پايايی سازههای روانمتخصصان موضو ی، ويهگی

( با استفاده از 2018وندنهاد، )زينی 2اندريچ -گیری راشها با استفاده از مدل اندازهاز پرسشنامه

ها و ها و برای استخراو  امثارتقا داده شدند. برای تحلیث داده 3استپسافزاری وينبسته نرم

ها در اين مر له از آمار استنوایی، تحلیث  املی ها و همچنین بررسی روابی بین آنآن 4تآيید

 215و ايموس  23افزار اس پی اس اس ماًتشافی و تحلیث  املی تثيیدی با استفاده از نر

 استفاده شد. 

 های مر له اول )رویکرد کیفی( یافته

ذاری سازی و سپس ًدگسازی و پیادهمرتبابتدا ها های متنی  اصث از انجام مصا وهداده

تخراو های اصلی اسشده و بعد از پااليش دوباره، مضمونبندیاولیه شدند. ًدهای اولیه دسته

 آموزان، باورمدرسه، دسترسی، استفاده دانش (ها شامث اهمیت )تثًیدين مضمونشدند. ا

ی در خرایدرسی و نگاه مديران بودند. ًدهای است همعلمان، مشارًت، م ارت معلمان، برنام

به  گرفتند. الزمشد موردبحث قرار میبرگزار می متخصصان موضو ییلساتی ًه با  ضور 

ها منظور شده بود هرچند در اًثر  امث امث مر ر شناخته «دسترسی» ًر است ًه مضمون 

  .ها ویود داردمعلمان و دبیران اين بود ًه در  ال  اضر ًموود اين  امث

  اهمیت مدرسه

به استفاده  پرورشو آموزش یور مثال به الزام ( به4معلمان به اهمیت و تثًید مدرسه )شکث 

های های ًتاب بر استفاده از فناوریيا اينکه فعالیت های ديجیتال اشاره داشتنداز فناوری

                                                 
1. Confirmatory Factor Analysis 

2. The Rasch-Andrich Rating Scale Model (RSM) 

3. WINSTEPS 

4. Confirmatory Model  

5.  AMOS 21 
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ها برای برگزاری آزمون و های مرسسات ًه مدارس از آنًرد. آزمونديجیتال تثًید نمی

های ديجیتال تثًید ًنند بر استفاده از فناوریآموزان برای ًنکور استفاده میآمادگی دانش

 . ًردندنمی

هسردم تیمها
 زا هدافتسا هنیمز رد هسردم تیمها دو مک(

)لاتیجید یاه یروانف

 یاه تیلاعف دیًات
 یریگداي

 رد باتک دیکات دو مک
 یاه یژولونکت زا هدافتسا زا باتً یناویتشپ دوومً  یژو ونکت زا هدافتسا

لاتیجيد  یاه یژولونکت زا هدافتسا یسرد باتً( )1 
)تسا هدادن ششوپ ار لاتیجيد

 باتً رد هدش ی اری یریگداي تیعقوم یاریا دوومً
یسرد  )3(

  آ ترازو یسوت یشزومآ یاه یژولونکت زا هدافتسا مازلا

)3(

یروکنً تاسسوم تاناحتما یاریا رب دیًات  

)5(

 آ مازلا

تاناحتما

 مضمون: اهمیت مدرسه 4کث  ش

 دسترسی 

( 5کث افزاری دسترسی )شافزاری و نرماًثريت معلمان ا  ان داشتند ًه به امکانات سخت

داد ندارند. در مدرسه فضای مناسب برای دسترسی به اين وسايث ویود ندارد. نسوت تع

يادی زمان زسیار ًم است و در بسیار از مواقع آموزان بها به تعداد دانشتا ها و لپرايانه

د و دسترس نیستنافزاری نیز قابثها الزم است.  تی محتوای نرماندازی و استفاده از آنبرای راه

ا تثًید روز باشند، بافزاری ًه بهمحتوای نرمدر دسترسی به در اين زمینه ًموود ویود دارد. 

ده در ستفاه و در راستای ًتاب درسی باشند ًه برای اشدآموزان ت یهبرای ارتقای ف م دانش

ابث یز قنافزاری محدودی ها و محتوای نرمًالس نیز مناسب باشند ًموود ویود دارد. آزمون

شدند. د میدسترسی هستند. اًثر محتوا ًه معموال  پاورپوينت بودند توسی خود معلمان تولی

ها اوریی برای بیان چگونگی تلفیق اين فندسترسی به تکنیسین فنی يا متخصص آموزش رياض

 در تدريس رياضی ویود ندارد. 
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یسرتسد
 ت س  اناکما هب یسرتسد دو مک(

)یرا فامرن و یرا فا

 یرازفا مرن دوومً

 تاناکما دوومً
 یرازفا تخس

 ینف  یاقن دو و
 اه ت اسریز رد
 یرا فا ت س  ه(
)یرارفا مرن  ه و

 )5( ینف صياقن

o )ندش بصن هب زاین(

oریمعت دنمزاین

oًیرازفا تخس تاناکما دووم-
)10( تازی جت و اضف

)2( تياس هب یسرتسد دوومً

)8( تسین یسرتسد ثباق

 ارب بسانم و هدامآ یاضف دوومً
)4( ثياسو نيا ی

 وئديو :هسردم تاناکما
 و رازفا مرن و هنايار ،روتًژورپ

)17( اوتحم

oًرد هدافتسا ت ی یرازفا مرن یاوتحم دووم 
)20( اه سالً

)1( اهاوتحم هی ت رد ناملعم زا هدافتسا

)2( م ف رب دیًات

)2( یزاجم یاه سالً
( دشاب باتً صوصخ رد رازفا مرن اي ید یس

 باتً رد اه هناسر و یشزومآ یاهرازفا مرن یای اي( )2
) دشاب هدش صخشم

 و اهرازفا مرن یاوتحم یاه نيرمت ندوب هاوتشا
)1( یشزومآ یاه هناسر

 ریاخ هب نيرت ب باختنا رد یياناوت دوومً
)2( اه هناسر و داوم عونت

 دویو نآ رد هدش یزیمم عبانم هً هناخباتً پي دویو
)2( دشاب هتشاد

 اب الثم( )5( یلماعت یاهاوتحم
)دنشاب هدش تسرد ارویوئی

)3( اه نومزآ

)6( یزاجم نومزآ

)3( دروخزاب نداد

)3( مدوخ یسوت اوتحم دیلوت

)1( و دنتسه رگ هراظن نازومآ شناد

)1( یاه همانرب تخاس یارب یفاً شناد
 یاه لاثم اب و تسین ثماً اه همانرب نيا رثًا

)1( هدش ی اری هداس یلیخ

)2( یشزومآ یاهرازفا مرن تیفیً و یلم  حطس

)2( ندوب یميدق و نتشادن تیفیً
 

 افزاریافزاری و سختهای نرممضمون: دسترسی به زيرساخت 5شکث  

  آموزاناستفاده دان 

( نیازمند انگیزه 6ها )شکث فناوری آموزان برای استفاده از اينًردند ًه دانشمعلمان بیان می

تواند انگیزه آموزان و نیز ًاربردی ًردن مسائث میهستند. در گیرًردن  واس چندگانه دانش

ًردند ًه ها را افزايش دهد. معلمان بیان میآموزان برای استفاده از اين فناوریدانش

ديجیتال نیستند. باویود ارائه  هایای استفاده از فناوریهای پايهآموزان دارای م ارتدانش

 نوان ای را بهبرخی از معلمان چنین مسئله ،درس ًار و فناوری در مدارس دوره اول متوسطه
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های ديجیتال در مدارس بیان ًردند. معلمان پیشن اد  وامث مر ر در استفاده از فناوریاز يکی 

ها تواند استفاده آنای ديجیتال میهاستفاده از فناوری هزمین آموزان درًردند ًه آموزش دانش

 ها ارتقا دهد. را از اين فناوری

نازومآ  ناد هدافتسا

)نازومآ  ناد هدافتسا نا یم(

  1( اه یروانف فلتخم یاهدربراًاب هارمه نازومآ شناد هب شزومآ(
oهن( )8( لاتیجيد یاه یژولونکت یسوت نازومآ شناد یارب هریگنا داجيا 
 )دنً داجيا هزیگنا دناوت یم ملعم اب ثماعت ،یژولونکت زا هدافتسا اب اموزل
o3( دوش ریگرد یياضف شوه(
oً4( یضاير ثئاسم ندرً یدربرا(
 هطسوتم هرود رد یا هسردم نیلوا نيا( )1( نازومآ شناد ترا م حطس
)دنتسین یيادتبا یاه ترا م یاراد اه هچب دنً یم نایب هً تسا

هدافتسا رد نازومآ  ناد  را م

 مضمون: استفاده دانش آموزان 6شکث  

 باور معلمان 

ناوری فًردند به استفاده از ( از ًدهای پرتکرار بود، اًثر معلمان بیان می7باور معلمان )شکث 

ًند، به ًارها تر میدهد، درس را یذابهای تصورسازی را افزايش میر دارند زيرا م ارتباو

یورًلی توان از امکانات صدا و تصوير استفاده ًرد. بهبخشد، میو محاسوات سر ت می

 ًند. تر میيادگیری را ب تر و آسان

 

رواب
یاهدربراک و ایا م هب رواب دو مک(
) زومآ رد ی اتیجید یاه یروانف 

  30( مراد داقت ا(
oتسه زین یکيزیف یزرو تسد زا هدافتسا ثماش داقت ا نيا
oمرادن داقت ا الً ریخ 
یژولونکت زا هدافتسا یايازم
o1( یبايزرا یت ار(
o1( راً هب ندیشخب ت رس(
o3( یکینورتکلا هرمن هچرتفد(
o1( یمرگرس و یزاب(
o0( دروخزاب نتفرگ ناکما(
o1( ثماعت داجيا(
o6( ملیف شيامن(
o3( ادص(
o5( یژولونکت زا هدافتسا اب یريوصت تاناکما(
o5( یروانف زا هدافتسا اب یريوصت تاناکما(
o2(هدافتسا یارب یزاس یراديد(
o4(اوتحم ندرً رت باذی(
رتناسآ و رت ب یریگداي یارب            

نآ یایا م هب داقتعا

 
 ضمون:  باور معلمانم 7شکث  
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  مشارکت

رسه و ( به همکارانِ مد8ها )شکث گذاری تجارب استفاده از فناوریمشارًت و به اشتراک

 ه ب وودتواند بخارو از مدرسه توسی معلمان بیان شد. برخی بیان ًرده بودند اين مشارًت می

 های ديجیتال در فرآيند ياددهی و يادگیری ًمپ ًند. تلفیق فناوری

 

تکراشم

 زا وراخ و هسردم ناراکمه رياس هب یژولونکت زا هدافتسا براجت کارتشا
)5(هسردم

یراذگ کارتشا

 مضمون: مشارًت 8شکث  

 م ار  معلمان

ه از یر  ( بود 9ًپرتکرارترين ًد در اين قسمت از مطالعه مربوط به م ارت معلمان )شکث 

ها ا  ان داشتند ًه شده بود. آن معلمان دوره دوم ابتدايی و دبیران رياضی اول متوسطه بیان

یری ها در فرآيند ياددهی و يادگهای ضمن خدمت درباره تلفیق اين فناوریًالس ًموود

اری دانستند شايد برگزهای ضمن خدمت را مناسب نمیویود دارد. همچنین، ًارايی ًالس

 ها باشد. ها يکی از داليث ًموود ًیفیت اين ًالسغیر ضوری ًالس
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ناملعم  را م
 رد ناملعم  را م مدع ای دو مک(
 و لاتیجید یاه یروانف زا هدافتسا

)یشزومآ یاهرا فامرن

 هدافتسا رد ترا م دوومً
سيردت رد

 هبرجت

 رد ترا م دوومً
 عون و هدافتسا یگنوگچ
)16( رازفامرن

تمدخ نمض سالً

یروض  ریغ هن یروض  تروص هب تمدخ نمض سالً

ًتاناکما نتشاد( )9( یشزومآ یاهرازفامرن زا هدافتسا رد ترا م دووم 
دوش یم سيردت اقترا و دوش یم یکيژولونکت داوس اقترا هب رجنم
oً5( سيردت شور هئارا رد یياناوت دووم(
oیژولونکت تالکشم عفر یارب نیسینکت اي دنمناوتدرف دوون 
oً1( یلاتیجيد ثياسو تسرد درًراً دووم(
oً3( ناملعم دوخ سيردت زا یشزومآ یاه ملیف هی ت رد ترا م دووم(
o11( ناریبد یسوت یریگراً هب رد فعض(

یلام یاه تيدودحم  احل هب -دايز سيردت ت اس  )1

نتم ندرً باذی

یزاس یراديد

ناملعم تا الیا

 مد  و اهرازفا مرن زا هدافتسا تالکشم
 ناملعم توغر

oاه  ال بو زا هدافتسا اب اهرازفا مرن یزومآ دوخ
o1( یزروراً و هاگشناد(
oبا ش حری و یهوهپ مادقا( )1( یهوهپ سرد ثثم اه حری ماجنا شزومآ( 
o3( اه هداوناخ شزومآ(
oً10( تمدخ نمض یاه سالً یيآراً دووم(
oتمدخ نی  رد اي ( )3( هیلوا تمدخ نمض یا سالً نتشاد  افرص( 
oً3( سيردت شور و یسانشناور یا سالً دووم(
o1( لاتیجيد یاه یژولونکت زا هدافتسا صوصخ رد ناملعم یارب ا  چب گنيروتنم
(
o1( ملعم یامنهار باتً هئاراا(
o7( سيردت شور رییغت ت ی(
o30( برجت اب یسوت هبرجت مً ناملعم گنيروتنم -ناراکمه براجت زا هدافتسا( 
)هقباس اب ناملعم یسوت ناوی ناملعم گنيروتنم موزل(
o 6( ثغش نيا رد یفاً هزیگنا مد(
o3( تمدخ نمض یاه سالً رد تًرش یارب ناملعم ندرً مزلم(
 تسا نکمم اه شزومآ نيا( )20( لاس ره رد تمدخ نمض یاه شزومآ هئارا
)اه یديدی یارب اه یميدق ینعي دشاب هتشاد مه گنيروتنم هونی

o(2) ویً یآ رتًد یاه ملیف

o(8) ايرآ فیً رازفا مرن

o(3) دنمشوه درب

o(7)  هسردم رد دویوم و ناملعم هدافتسا دروم یاه یژولونکت

o(3)  یبرجت مول  رد احییرت ملیف

oً(1) اايوگ بات

o(4)  سالً ثً یارب تانيرمت نداد ناشن

o(1)  ثماعت داجيا

o(2) شجنس رد هدافتسا

o(3) سوکعم یریگداي

o(1) پچوً یاه هژورپ  بلاق رد نازومآ شناد هتخاس تنيوپرواپ

 یارب دً نيا( )9( بتکم نی م ،راگزومآ -20 یردان هلمی زا تنيوپرواپ زا هدافتساا
 هب ،بتکم نی م اي راگزومآ یاقآ اي 20 یردان هلمی زا تسا تنيوپرواپ زا هدافتسا
دوش یمن ثماش ار مه لاعف سيردت شور و دروخ یمن هچب درد

)رتناسآ و رت ب یریگداي یارب( )4( اوتحم ندرً رت باذی

هدافتسا یارب یزاس یراديد

)4( یژولونکت زا هدافتسا اب یضاير سيردت تیفیً اقترا

)1( یلوق شناد فعض

 مضمون: م ارت معلمان 9شکث  

دسترس در اينترنت ها را از یريق خودآموزهای قابثًنندگان اين م ارت برخی از شرًت

ًردند. هايی مثث درس پهوهی ًسب میآوردند. برخی از یريق انجام یرحبه دست می

رين تافزار و چگونگی تلفیق آن در تدريس از م مآموزش م ارت در خصوص نوع نرم

های معلمان های موردنیاز معلمان بود. از موارد پیشن ادی در خصوص ارتقا م ارتآموزش

های ضمن خدمت مناسب، استفاده از رويکردهای منتوريپ هم  الوه بر برگزاری ًالس
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ًنندگان بیان ًردند ًه آموزان و هم توسی معلمان باصال یت بود. اًثر شرًتتوسی دانش

های غیررسمی و از های ديجیتال را از یريق آموزشی مربوط به فناوریهابسیاری از م ارت

 اند.همکاران خود به دست آورده

  کتاب درسی -برنامه درسی

در فرآيند   نوان  امث تث یرگذار روی تلفیق فناوری( به10و ًتاب درسی )شکث  برنامه درسی

آموزان انشددرسی و تعداد زياد ياددهی و يادگیری توسی معلمان بیان شدند.  جم زياد ًتاب 

وا نسوت دهد. نسوت محتهای ديجیتال را نمیدر هر ًالس به معلمان ایازه استفاده از فناوری

م يث، معلسازی اين وسابه زمان اختصاصی زياد است بنابراين با تویه به زمان مربوط به آماده

ها و تفاده از اين رسانهًند زمان خود را به پوشش مفاهیم ًتاب درسی بدون اسسعی می

 . اختصاص دهدافزارهای ديجیتالی نرم

 یسرد باتک -یسرد همانرب

 اب یروانف قیفلت یاه یراوشد
 و یسرد همانرب ل ا م هب ه وت

 یسرد باتک

تقو دوومً

یسرد باتً یالاب مج 

o3( نازومآ  ناد دایز دادعت(

o3( لیاسو نیا ندرک هدامآ یارب ت و دو مک(

o1( ت س هب ناسآ زا یسرد باتک یقطنم دنور دو مک(

oر  ت و( )1( باتک دایز یاوتحم  اح  هب نامز دو مک  
 )دوش یم یسرد باتک یاوتحم  شوپ

 
 ًتاب درسی -مضمون: برنامه درسی 10شکث  

 مدیران 

ای ًه مدير آن به ( اشاره ًردند و اينکه در مدرسه11)شکث « نگاه مديران»معلمان به ًد 

 ده نمايدهای آن را آماًند زيرساختهای ديجیتال باور داشته باشد سعی میاستفاده از فناوری

ص خصو ها تشويق ًند. معلمان توانمندسازی مديران درو معلمان را برای استفاده از آن

 های ديجیتال را خواستار شدند. آموزش و آشنايی با فناوری
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ناریدم
16( ناريدم هاگن(
)1( ناريدم یزاس دنمناوت

ناريدم دیًات

 
 مضمون: مديران11شکث  

 های مر له دوم )رویکرد کمی(یافته

ال، های ديجیتریبرای ب وود روايی محتوايی پرسشنامه مربوط به  وامث مر ر در استفاده از فناو

( 2018 ران،ای استفاده شد ًه بر اساس مطالعات قولی )پتکو و همکامحقق ساخته از پرسشنامه

رش رایی از قسمت ًیفی اين مطالعه بود. بعد از پذيهای استخت یه شده و  اوی  امث

دبی( اتار با مشورت با افراد خوره )متخصص موضو ی، دبیر رياضی و ويراس پرسشنامه مذًور،

یه شد حقیق ت های استخرایی از مر له اول و ادبیات تسرالی با استفاده از  امث 40پرسشنامه 

 هياضی دوررمعلم دوره دوم ابتدايی و دبیر  457توسی  و را بوینید(. اين پرسشنامه )پیوست

میث صورت الکترونیکی تکصورت ًاغذی و هم بهاول متوسطه در مر له دوم مطالعه هم به

 شد. 

سنجی پرسشنامه و برازش ب تر مدل در مرا ث بعدی از مدل برای بررسی ًیفیت روان

ای لیکرت( استفاده ث پنج یوقهای )مثاندريچ برای سراالت چندگزينه -بندی راشمقیاس رتوه

ًمپ ًرد. سراالت دارای  دم  1شد. اين ًار به شناسايی سراالت ًه دارای برازش نوودند

(. بر اين 2018وندنهاد، )زينی بودبیشتر  42/1ها از آن 2برازش مواردی بودند ًه مربع میانگین

ث بعدی در نظر گرفته مرا در برای تحلیث  12و  1، 2، 38، 11، 40، 39های اساس، سرال

نشدند )پیوست ب را بوینید(. بعد از شناسايی و  ذ  سراالتی ًه دارای  دم برازش بودند 

، تحلیث  املی اًتشافی با استفاده (12)شکث  های  اصث از پرسشنامهبرای بررسی روايی سازه

ث از انجام صورت گرفت. قو 23افزار اس پی اس اس وسیله نرمهای اصلی بهاز تحلیث مرلفه

شده بود. بررسی ماتريس ها برای تحلیث  املی ارزيابیتحلیث مرلفه اصلی، مناسب بودن داده

                                                 
1. Misfit 

2. Meansqure 
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 927/0برابر  2و بیشتر را نشان داده بود. مقدار ًايزر 5/0، مقدار ضريب هموستگی 1هموستگی

معنادار شده  انجام 3بیشتر بود و آزمون بارتلت 6/0بود )پیوست و( ًه از مقدار سفارش شده 

 . (2010، 4و ماتريس هموستگی را تثيید ًرد )هیر، بلپ، بابین و اندرسون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های ديجیتالگیری  وامث مر ر در استفاده از فناوریمدل اندازه 12شکث  

                                                 
1. Correlation Matrix 

2. KMO-The Kaiser-Meyer-Okline Value 

3. Bartlett 

4. Hair, Black, Babin & Anderson 
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آشکار ًرد  1های اصلی شش مرلفه )پیوست ه را بوینید( را با مقدار ويهه تحلیث مرلفه

با شش سازه پن ان )تثًید مدرسه، دسترسی،  1گیری تثيیدید را بوینید(. مدل اندازه )پیوست

آموز، م ارت معلم و باور( و نشانگرهای مربویه با استفاده از بسته مشارًت، استفاده دانش

گیری تثيیدی از یمله های قوث از انجام مدل اندازهفرضایرا شد. پیش 212افزاری ايموس نرم

گیری اندازه های پرت انجام شد و مدلمتغیره و نیز دادهمتغیره، چندمال بودن يپآزمون نر

  (.12ها برازش شد )شکث خوبی با دادهتثيیدی به

های استخرایی در اين مر له از مطالعه شواهدی بر روايی سازه 3معیارهای چندگانه

وامث مر ر )تحلیث مسیر( برای برای پاسخ به سرال دوم تحقیق يعنی آزمون روابی بین  هستند. 

با رويکرد   (SEM)سازی معادله ساختاری های ديجیتال از مدلارتقای استفاده از فناوری

وندنهاد و راشد، ( استفاده شد )زينی4گیری و سپس مدل ساختاریای )ابتدا مدل اندازهدومر له

ازه اصلی را بر سب مدل تلفیقی )مدل ساختاری( رابطه مف ومی بین سه س 13شکث . (1394

 دهد. ها و نشانگرها نشان میخرده مقیاس

افزاری افزاری و نرم)تثًید مدرسه، دسترسی به امکانات سخت آمادگی مدرسهدر اين مدل، 

ًه شامث دو خرده مقیاس م ارت معلمان و باور  آمادگی معلمانو مشارًت معلمان( روی 

 آمادگی مدرسهاريانس آمادگی معلم توسی درصد از و 20. همچنین، 5گذارداست تث یر می

 آموزاناستفاده دانشهم ا ر مثوت و معناداری روی  آمادگی معلمانشود. توضیح داده می

از  آموزاناستفاده دانشنیز ا ر مثوت و معناداری روی  آمادگی مدرسه.  الوه بر اين 6داشت

توسی دو  آموزانفاده دانشاستدرصد از واريانس  55. همچنین 7های ديجیتال داردفناوری

 . شودمیبینی پیش آمادگی مدرسه و آمادگی معلمانبین متغیر پیش

 

 

                                                 
1. The CFA of the measurement model 

2. Amos 21 

3.Chi-Square= 1137.552, Df=418 With P<.0001, CFI=.909, IFI=.909, TLI=.899 And 

Rmsea=.062  

4. Structural Model  

5. Beta=0.67, P<0.05, R2=20% 

6. Beta=0.14, P<0.05 

7. Beta=0.67, P<0.05, R2=55% 
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 بررسی روابی بین  وامث مر ر در استفاده معلمان و دبیران رياضی 13شکث  
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  یری بحث و نتیجه

ز ااده ها در خصوص ارتقای استفای در دو مر له ًیفی و ًمی برای ارائه پیشن ادمطالعه

شده در آوریهای یمعوتحلیث دادههای ديجیتال انجام شد.  وامث استخرایی از تجزيهفناوری

ايی و دبیر معلم دوره دوم ابتد 457مطالعه ًیفی در مر له دوم در انجام پیمايشی با  ضور 

ر در ر موره اول متوسطه به ًار رفتند. تحلیث مسیر برای ًشف روابی بین  وامث رياضی د

ادهايی یشن پهای ديجیتال توسی معلمان و دبیران استفاده شد ًه برای ارائه استفاده فناوری

 برای ارتقا استفاده از اين ابزارها به ًار رفت. 

های اهمیت مدرسه، رده مقیاسهای اين تحقیق نشان داد ًه آمادگی مدرسه شامث خيافته

دسترسی، مشارًت روی آمادگی معلم ا ر مثوت و معناداری دارد. در مطالعه  اضر نیز معلمان 

در قسمت ًیفی و هم ًمی به اهمیت يادگیری غیررسمی از همکاران خود ا  ان داشتند. در 

های گیریشده است ًه شامث ياد ارائه« مشارًت»قسمت ًمی اين سازه در خرده مقیاس 

های ديگر است. مشارًت در مطالعه  اضر غیررسمی معلمان در قالب منتورينگ يا صورت

صورت رسمی و غیررسمی بود. توادالت رسمی در شامث توادل ایال ات بین معلمان به

افتد و توادالت غیررسمی معلمان شامث های ضمن خدمت و توانمندسازی اتفاق میًالس

ًار يا ًسانی ًه با فناوری آشنا تجارب از معلمان باتجربه به معلمان تازه ها يا انتقالمنتورينگ

ًار هستند ویود دارد. همه اين  وامث باهم زير چتر هستند به ًسانی ًه در اين زمینه تازه

( سازگار است ًه 2018) 1ها با نتايج مطالعه هان، بیون و شینآمادگی مدرسه هستند. اين يافته

به ایال ات ملی معلمان رياضی آمريکا در دوره اول متوسطه و معلمان همین در آن با تویه 

شده بود. پنج  امث مقطع در ًره ینوبی  وامث مربوط به يادگیری موتنی بر فناوری استخراو

صورت مشترک در هر دو ًشور به دست آورده شده بود ًه شامث خودًارآمدی، توسعه به

ها و سعه غیررسمی معلمان مثث منتورينگ و فعالیت انجمن، توICT های معلمان درزمین رفه

( سازه 2018باور مربوط به ساختن گرايی معلمان و ینسیت بود. در مطالعه پتکو و همکاران )

وتحلیث یرح های یداگانه بودند ًه در تجزيهصورت خرده مقیاسمديران و نیز اهدا  به

ديگر، هر وقت مدرسه روی استفاده از  وارتبهشده بودند.  اضر در سازه تثًید مدرسه ادغام

                                                 
1. Han, Byun, Shin 
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فناوری تثًید ًند و معلمان از اهدا  مطلع باشند، معلمان اين تثًید را در میان خود به 

 (. 2018گذارند )پتکو و همکاران، اشتراک می

ضمنا ، آمادگی مدرسه و آمادگی معلم )با دو خرده سازه م ارت و باور معلم( ا ر مثوت و 

آموز از ابزارهای ديجیتال دارد. الزم به  ًر است از  وامث روی استفاده دانش معناداری

به دلیث برازش نشدن مدل  «برنامه درسی و نیز محتوای مورداستفاده»استخرایی در مر له اول 

( بود 2018ها از مدل  ذ  شدند. ًه اين يافته مطابق با نتايج مطالعه پتکو و همکاران )با داده

شده های ديجیتال در ًشور سوئیس بررسیبین  وامث مر ر در استفاده از فناوریًه روابی 

های آموزشی )ديجیتال( در ًالس درس موتنی بر بود. نتايج نشان داد ًه استفاده از فناوری

های پهوهشی قولی آمادگی معلم است ًه قويا  متث ر از آمادگی مدرسه است. اين نتیجه با يافته

های اندازی از  امث( ًه چشم2016؛ لیو و همکاران، 1395ایی و سلیمانی، تطابق دارد )سر

دهد. الزم به  ًر است ًه در مطالعه های ديجیتالی را در مدرسه ارائه میاصلی تلفیق فناوری

شده بود ًه در اين آموزان در مدرسه و ًالس تفکیپ( استفاده دانش2018پتکو و همکاران )

نظر ها برازش شدند. با تویه به آنچه گفته شد، ازنقطهده مقیاس با دادهخرصورت يپمطالعه به

های ديجیتال منظور ايجاد و ارتقای استفاده از فناوریتوان بیان ًرد ًه بهًاربست اين يافته می

های درس، آمادگی معلم و آمادگی مدرسه بايستی مدنظر قرار گیرد. آمادگی معلم در ًالس

منافع استفاده از فناوری در ياددهی و يادگیری است و همچنین بر  هزمین درموتنی بر باور او 

ها برای تدريس های ًافی در استفاده از فناورینفسی است ًه در خصوص م ارت به ا تماد

-پهوهی توندئور، فن براک، ارتمر و اوتنوريتنتز(. نتايج س2018، 1سلوايآورد )به دست می

( رابطه دویرفه بین باورهای 1اور معلمان، پنج مورد )( در خصوص ب2016) 2لفتويچ

( وابستگی بین 3 نوان موانع درک شده، )( باور معلمان به2پداگوژيکی و استفاده از فناوری، )

( اهمیت 5ای و )( نقش باورها در توسعه  رفه4باورهای خاص به انواع استفاده از فناوری، )

 بافت مدرسه را نشان داد. 

 اضر، از میان  وامث آمادگی مدرسه، پشتیوانی فنی با تثًید زياد در قسمت در مطالعه 

ًیفی مطالعه و هم در قسمت ًمی مطالعه از سوی معلمان بیان شد. ًموود پشتیوانی فنی و 

                                                 
1. Uslu 

2. Tondeur, Van Braak, Ertmer & Ottenbreit-Leftwich 
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 ايسلودر مدرسه است. پشتیوانی فنی در مطالعه  ICTنگ داری مانع اصلی برای توسعه 

پپ بود ًه ا ر مستقیم و معناداری روی تلفیق های تیستگی( در میان  واملی مانند شاي2018)

های ديجیتال در ياددهی و يادگیری داشت. تثمین پشتیوانی فنی و خدمات با ث ایرای فناوری

آموز اين ایمینان را شود و برای معلم و دانشروان و را ت تلفیق فناوری در تدريس می

شود. همچنین، خللی در يادگیری وارد نمی تا ًند ًه در صورت خراب شدن لپفراهم می

ها ها مثث ويدئوًنفرانسهای فنی در استفاده از فناوریمعلمان تجارب یالوی با ًمپ پشتیوانی

آورند. الزم به  ًر است پشتیوانی فنی شامث منابع ًمکی آنالين، بروشورها و به دست می

ی فنی برای معلمان برای اهدا  مطالعاتی راهنماها نیز هستند. ایال ات اندًی از ویود پشتیوان

هايی برخوردار نوودند يا و فناوری ویود دارد. اما در اين مطالعه معلمان از چنین پشتیوانی

 دانستند. ها را نمیالاقث منوع آن

لم از آموزان و استفاده مع( رابطه بین تعداد دانش13اگرچه در مدل ساختاری )شکث 

ز های ًیفی افناوری در ًالس درس ویود ندارد. اما در يافته فناوری و درن ايت تلفیق

 وامث  ز ازترين مسائلی بود ًه توسی معلمان بیان شد. در مطالعه  اضر محتوای ًتاب نیم م

(، پايه تحصیلی 2016م م در تلفیق فناوری توسی معلم بیان شد. اما در مطالعه لیو و همکاران )

( ا  ان 2018شده بود. همچنین، پتکو و همکاران ) ذار مشاهده نوان يکی از  وامث تث یرگبه

رسه، ی مدهای مرتوی با توسعه و نوآورًرده بودند ًه با نگاهی به ادبیات مربوط به  امث

ری، ادگیيهای ديگری مثث برنامه درسی، تثمین مواد آموزشی، استانداردهای ياددهی و  امث

ها ند. آاز مدرسه نیز ممکن است ویود داشته باشن ای خاروسنجش استاندارد و توسعه  رفه

 گیرد  نوان يپ ینوه ضروری در مدارس مدنظر قرارًه پداگوژی بايستی به داشتندا  ان 

 شود.  نی میوسیله استفاده از فناوری پشتیوا آموز محور بهًه پداگوژی دانشمخصوصا  هنگامی

یامعه تحت مطالعه به استفاده از  ترين محدوديت اين یرح، ًموود باور بافتاصلی

ها خصوص در درس رياضی بود ًه ممکن است روی پاسخ  نمونهيجیتال بههای دفناوری

های آن، ت یه های ديجیتال، تثمین زيرساختهنوز استفاده از فناوری تا یر گذاشته باشد.

های فرآيند وريتو راهنماهای پداگوژی از ضرهای استفاده، دسترسی به پشتیوان فنی چارچوب

 و های آينده با تویه به بافت آموزشبرای پهوهششوند. ياددهی و يادگیری شناخته نمی
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افزاری( تدوين افزاری و نرمپرورش در ايران )سنجش متمرًز، دسترسی اندک به منابع سخت

چ ارچوبی برای استفاده معلمان از منابع مختلف در فرآِيند ياددهی و يادگیری سفارش 

افزاری، ا ر برنامه درسی و به دلیث تثًید معلمان و دبیران بر ًموود محتوای نرم شود.یم

های ديجیتال در فرآيند ياددهی و يادگیری برای استفاده در تلفیق فناوری محتوای مورد

 شود.تحقیقات آينده سفارش می

 

 پیشن ادها 

 ع اری رفپشتیوان فنی و نگ دهای ديجیتال و نیز های فناوریًموود دسترسی به زيرساخت

 شود.

 های ديجیتالی ارتقا يابد.های معلمان درباره ًار با فناوریم ارت 

 تلفیق  هزمین های پهوهشی و تجارب معلمان درها برای دسترسی رايگان به يافتهپايگاه داده

 های ديجیتال در فرآيند ياددهی و يادگیری ايجاد شود.فناوری

 صورت افزاری بهًتاب درسی تلفیق شوند تا اينکه محتوای نرم های ديجیتال درفناوری

 یداگانه ت یه شوند.

  دم در نظرگیری ICT ن خطاهای تواند تفاوت بیافزار نمی نوان یايگزين معلم، نرمبه

ت و دقتی و بدف می را ًه نیازمند مداخله هستند را تشخیص دهد. هدايناشی از بی

 صان باشد.تواند از یانب معلمان و متخصزمینه صرفا  می آموزان در اينراهنمايی دانش

 خصیشهای ديجیتالی بر سه نوع پداگوژی های آموزشی مربوط به فناوریتمرًز نوآوری

رًت ، مشاوری با تثًید بر يادگیری فعال،  ث مسئله دنیای واقعیسازی، مشارًت و ب ره

. باشد های تفکر سطح باال ارتهمساالن و نیز خالقیت برای ارتقای يادگیری  میق، م

یت و يادگیری شش م ارت ًلیدی سواد ديجیتال، تفکر موتکرانه، آگاهی ی انی، خالق

 پذيری، ًار تیمی و نیز يادگیری برای يادگیری در نظر گرفته شوند. ريسپ

 ترين با تویه به تفاوت تدريس در محیی فناوری و محیی قلم و ًاغذ، اولین و م م

های يادگیری موتنی بر آموز محور است ًه محییبخش، پداگوژی دانشپداگوژی ا ر

هايی را یستجو ًنند ًه ها بايد روشهستند. فناوری« مدارس آينده»آموز دانش

آموز را فراهم ًند تا اينکه صرفا  فعالیت آموزشی سنتی های يادگیری موتنی بر دانشفرصت
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شده و سازگار، سازیتوان به يادگیری شخصیها میرا ديجیتالیزه ًنند. از اين پداگوژی

های معکوس، يادگیری پروژه محور اشاره ًرد ًه سازی، ًالسيادگیری مشارًتی، بازی

های نوآورانه مثث هوش مصنو ی و يادگیری ماشین، پرينتر ممکن است با فناوری

 بعدی، واقعیت افزوده/واقعیت مجازی، بالک چین همراه باشند.سه

 منابع

ش تلفیکق افزايش دانک (. مقايسه تث یر الگوهای آموزش مستقیم و ساختارگرايی بر1394نی، زهرا. ) سی

(، 2)10،  لوم تربیتی و روانشناسی هرويکردهای نوين آموزشی دانشکدفناوری دانشجو معلمان.

14-24 . 

زشکیابی ی ار(. مدل مف وم1397ابراهیم. ) ،میرشاه یعفری ، ا مد رضا ونصر اصف انی ، پوران؛خروشی

های مککورد انتظککار از دانشککجومعلمان در برنامککه درسککی تربیککت معلککم شايسککته از شايسککتگی

 . 5-44( ، 50)13 مطالعات برنامه درسی،. محور

سکازی معادلکه های پهوهش با استفاده از مدلآزمون فرضیه(. 1394وندنهاد، فرشته، راشد، فایمه. )زينی
 ، ت ران: یامعه شناسان.ساختاری

ر اساس ب(. تحلیث موانع هوشمندسازی مدارس در مر له ایرا 1395سلیمانی، فایمه. ) ،فرهاد ،اییسر

 .153-176(، 42)11مطالعات برنامه درسی،  های نوآوری آموزشی.نظريه
(. بررسکی 1395 وکاس. ) ، وکاس پکور و محمکود ،م رمحمدی ؛ سن ،ملکی ؛منصوره ،م دوی هزاوه

 ی ًشکورهایتنی بر شايستگی ها در برنامه تربیت معلم دوره ابتدايتطویقی نظام برنامه درسی مو
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 پیوست ا  (
 فرم م ا  ه

توسی ياضی و يادگیری ر در فرآيند ياددهیهای ديجیتال  وامث مو ر در استفاده از فناوری :موضو  تحقیق

  در دوره دوم  ابتدايی و دوره اول متوسطهمعلمان ودبیران رياضی 

 :فناوری های دیجیتا ی شامل 

o اند. شدههايی هستند ًه برای آموزش يپ مف وم خاص در رياضیات ت یه: فیلمیاضیفیل  آموزشی ر 

o شود.است ًه توسی يپ يا چند گوينده خوانده می ًتابی يا ًتاب صوتی، متن: کتاب  ویا 

o واددهی يشود ًه در فرآيند افزارهای ًاربردی را شامث میییف وسیعی از نرماف ارهای آموزشی: نرم 

ای رسانهافزارها دارای امکانات چندًنند. اين نرمگیرنده را ًمپ میدهنده و آموزشوزشيادگیری آم

توان به دست یواع متوانند محیی ًامال  تعاملی را ايجاد ًنند. از اين ان)صدا، تصوير، فیلم( هستند ًه می

ها ردهگست ينت، صفحههای مجازی، متمتیکا، میپث، یئویورا، ماًسیما، مايکرو سافت ورد و پاورپوورزی

 ، هشتم وهفتم های اول تا ششم، رياضیات پايهافزارهای خودآموز )مانند: رياضیات پايهمانند اًسث، درس

و زبث و زرنگ  6مداد  و 5، مداد 4، مداد 3، مداد 2، مداد 1ن م ، میشا و ًوشا پايه اول تا پايه پنجم، مداد 

علم(، مهنما افزارهای ابزار معلم )راش يا همراه ًتاب(، نرمآموزشی )مکمث آموزافزارهای ًمپ(. نرم1

های المعار  و فرهنگ )دانشنامه رشد(، ًتابافزارهای دائرههای آموزشی، نرمبازی و سرگرمی

 افزارهایهای آموزشی، نرمها و وبال های آموزشی وب سايتالکترونیکی، تکلیف الکترونیکی، شوکه

  .ساز ًارگاه يا آزمايشگاه و ایزاء آموزشی اشاره ًردشویه افزارهایآزمون ساز، نرم

 ش ل م ا  ه شونده: م ا  ه شونده: م ا  ه:  و مکان زمان

 د؟درخصوص تجارب معلمی خود در درس رياضی، چالش ها، موفقیت ها و نوع تدريس چه نظری داري 

 علمان چیست؟چگونه برای تدريس رياضی آمادگی پیدا ًرديد؟ توصیه شما به تازه م 

 ر دلوژی در خصوص مدرسه، امکانات آن و نوع ديدگاه متصديان و همکارن مدرسه به استفاده از تکنو

 آموزش رياضی چه نظری داريد؟

  (.رائه دهیداثالی مدر زمینه ارتواط بین برنامه درسی و استفاده از تکنولوژی چه نظری داريد؟ )می توانید 

 ز یت هايی افعال استفاده می ًنید؟ می توانید شرح دهید چگونه و در چه آيا از تکنولوژی در تدريس رياضی

 آن استفاده می ًنید؟

 آيا معتقديد ًه تکنولوژی يپ منوع ضروری در افزايش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است؟ 

  در خصوص سنجش دانش آموزان در درس رياضی و استفاده از از تکنولوژی چه نظری داريد؟ 

 توسعه استفاده از تکنولوژی در آموزش رياضی چه پیشن اداتی داريد؟ برای ارتقا و 
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 وسطهدر پرسشنامه معلمان دوره دوم ابتدایی و اول مت mistfitپیوست ب( سؤاال  
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 (KMO and Bartlett's Test)ها پیوست ج( آزمون ب ند ی داده

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 927/0  
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 658/8736  

Df 528 
Sig. 000/0  

 شدهپیوست د( واریانس توضیح داده
 مقادير ويهه اولیه مرلفه

Initial Eigenvalues 
 

 استخراو مجموع مربعات

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

چرخش مجموع مربعات بار 

  املی

Rotation Sums of Squared 

Loadings 
درصد  مجموع

 واريانس

% of 

Variance 

درصد 

 تجمعی

Cumulativ

e % 

درصد  مجموع

 واريانس

% of 

Varianc

e 

درصد 

 تجمعی

Cumulativ

e % 

درصد  مجموع

 واريانس

% of 

Variance 

درصد 

 تجمعی

Cumula

tive % 

1 549/11  998/34  998/34  549/11  998/34  998/34  302/4  037/13  037/13  

2 967/2  991/8  989/43  967/2  991/8  989/43  268/4  933/12  970/25  

3 149/2  512/6  501/50  149/2  512/6  501/50  895/3  804/11  774/37  

4 872/1  673/5  174/56  872/1  673/5  174/56  591/3  882/10  657/48  

5 458/1  419/4  593/60  458/1  419/4  593/60  706/2  201/8  858/56  

6 186/1  595/3  881/64  186/1  595/3  188/64  419/2  330/7  188/64  

 روش استخراو: تحلیث مرلفه اصلی 
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 ماتریس مؤ فه چر   یافته پیوست ه( 

)اهمیت  1 نشانگر
 مدرسه(

)استفاده  4 )مشارًت( 3 )دسترسی( 2
دانش 

 آموزان(

)باور 5
 معلمان(

)م ارت  6
 معلمان(

q23 818/0       
q22 740/0       
q25 713/0       
q24 664/0       
q16 644/0       
q21 635/0       
q17       
q29  818/0      
q30  794/0      
q27  781/0      
q28  758/0      
q31  710/0      
q26  658/0      
q14   752/0     
q13   725/0     
q18   645/0     
q15   591/0     
q19   590/0     
q20   581/0     
q5    775/0    
q6    734/0    
q7    631/0    
q3    622/0    
q8    604/0    
q4    591/0    

q10       
q36     868/0   
q35     827/0   
q37     792/0   
q9     515/0   

q33      882/0  
q32      809/0  
q34      792/0  

 روش استخراو: تحلیث مرلفه اصلی  

 اريماًس  با نرمالیزه ًايزرروش چرخش: و
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 پیوست و(

 

 معل  ریاضی ع ی 

های ی رسانهًارگیراين پرسشنامه با هد  بررسی میزان استفاده، دسترسی، دانش استفاده از رايانه و چگونگی به

ايی و ابتد های چ ارم تا ششمافزارهای آموزشی رياضی در پايهشنیداری )فیلم و ًتاب گويا( و نرم-ديداری

م. ن ايت سپاسگزاردهید، بیشده است. از اينکه صادقانه به سراالت پاسخ میهای هفتم تا ن م متوسطه یرا یيهپا

 ها فقی برای اين مطالعه استفاده خواهند شد.نیازی به نوشتن نام نیست و پاسخ

 با تشکر

 فرشته زينی وندنهاد

 دًترای آموزش رياضی

 ريزی درسیکدة برنامهپهوهش-پهوهشگاه مطالعات آموزش و پروش

f_zeynivand@yahoo.com 
 

دوره و پاي  

تدريس: 

..................... 

 

 استان:

.......... 

 منطقه:

.......... 

 نوع مدرسه:

 □دولتی

 

 □غیرانتفا ی

میانگین تعداد 

آموزان دانش

 ًالس: ..............

 میزان سابق 

 تدريس رياضی:

 ........ 

 میزان تحصیالت:

 □ديپلم

 □ديپلم فوق

 □لیسانس 

 □لیسانسفوق

 □دًترا 

 رشت  تحصیلی:

 □رياضی 

آموزش رياضی 

□ 

آموزش ابتدايی 

□ 

ساير 

........................... 

سن: 

...............

. 

 ینسیت:

 □زن 

 □مرد 

 .................نشانی ايمیث يا شمارة تلفن )اختیاری(: ....... 

 

 

 

mailto:f_zeynivand@yahoo.com
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ل   واهندد. هدر سدؤاهای  دیجیتال در آموز  ریاضی از شما نظر میهای  زیر دربارة  نق  تکنو وژیسؤال

 مش   کنید. × ( دارد. برای هر سوال نظر  ود را با ع مت 5تا  1پنج مقیاس )

ف
ردي

 

 سرال

ق 
واف
 ً م
کام

 
ق 
واف
م

 
ق 
واف
ه م
و ن
  
ا ف
م 
ه 
ن

 
ف 
 ا 
م

 
 ً م
کام

ف 
 ا 

 

 1 2 3 4 5 ای دسترسی دارم.های رايانهمن به سیستم  .1

 1 2 3 4 5 ای دسترسی دارم.های داخلی و اينترنتی رايانهمن به شوکه  .2

 1 2 3 4 5 ای دسترسی دارم.افزارهای رايانهمن به انواع نرم  .3

 رهایافزاهای ديجیتال مثث فیلم، ًتاب گويا و نرمدر تدريس رياضی، از تکنولوژی  .4

 ًنم.آموزشی استفاده می

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 برای مشکالت فنی من در استفاده از رايانه پشتیوانی ًافی ویود دارد.  .5

ه رد ًهای آموزشی ديجیتال داشته باشم، ًسی ویود داهر سرالی در زمین  تکنولوژی  .6

 ها را برای من توضیح دهد.آن

5 4 3 2 1 

ر د، دهای آموزشی ديجیتالی مشکلی برای من پیش بیايژیاگر در استفاده از تکنولو  .7

 مدرسه يپ تکنسین برای رفع آن ویود دارد.

5 4 3 2 1 

های آموزشی ًنم، تولیداتی از تکنولوژیدر زمین  هر مف وم رياضی ًه تدريس می  .8

 ارد.دهای یئویورای آماده يا پاورپوينت( در اختیار من قرار ديجیتال )مثث فايث

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 ًنم.من خودم محتوای مربوط به تکنولوژی آموزشی ديجیتال را ت یه می  .9

ها ز آنهای نوين ديجیتال و چگونگی استفاده اهای مربوط به تکنولوژیهرساله آموزش  .10

 شود.در تدريس رياضی برای من م یا می

5 4 3 2 1 

ت برای نترنمنابع بسیار متنوع اي چون انتخاب يپ منوع ديجیتال آموزشی مناسب از میان  .11

 ًنم.من دشوار است، من از امکانات اينترنتی برای تدريس رياضی استفاده نمی

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 دهد.ًه مدرسه در اختیارم قرار می ًنممن صرفا  از منابع ديجیتالی استفاده می  .12

 های آموزشیاز تکنولوژیها هايی ًه در آنمعلمان معموال  در آمادگی و ایرای درس  .13

 شود، با همکاران ديگر ارتواط نزديکی دارند.ديجیتال  استفاده می

5 4 3 2 1 

ی های آموزشهای تدريس با استفاده از تکنولوژیمعلمان معموال  با تویه به ظرفیت  .14

 گذارند.های خود را با ديگر همکاران به اشتراک میديجیتال، تجربه

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5های ديجیتال همکاران ساير های آموزشی موتنی بر تکنولوژیدرس  ما از فعالیتمعلمان م  .15



... تالیجيد یهایاستفاده از فناور یها در ارتقاآن نیو روابی ب  وامث مر ر  

105 

 

ف
ردي

 

 سرال
ق 
واف
 ً م
کام

 
ق 
واف
م

 
ق 
واف
ه م
و ن
  
ا ف
م 
ه 
ن

 
ف 
 ا 
م

 
 ً م
کام

ف 
 ا 

 

 خوبی ایالع دارند.ها بهمدرسه

 1 2 3 4 5 ًنند.ه میهای آموزشی ديجیتال استفادهمکاران معلم من در مدرسه غالوا  از تکنولوژی  .16

 1 2 3 4 5 های ديجیتال هستند.ها در مدرسه ما موتنی بر تکنولوژیرسانیاغلب ایالع  .17

از  یرونهای آموزشی ديجیتال را با همکاران بهای مرتوی با تکنولوژیاغلب ما تجربه  .18

 گذاريم.مدرسه به اشتراک می

5 4 3 2 1 

خود  درس آموزشی ديجیتال در م هایخوبی از اهدا  استفاده از تکنولوژیما معلمان به  .19

 آگاهی داريم.

5 4 3 2 1 

ان مکاراندازهای تدريس رياضی با استفاده از تکنولوژی های ديجیتال در میان هشمچ  .20

 معلم ما روشن است.

5 4 3 2 1 

 وپرورش تعريفمعلمان در مدرس  ما برای رسیدن به اهدا  مشترًی ًه وزارت آموزش  .21

 ًنند.های آموزشی ديجیتال استفاده میاست، از تکنولوژیًرده

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 در مدرس  ما اهمیت بسیاری دارد.« رايانه و اينترنت»میتنی بر  تدريس   .22

شان را با های آموزشیشود ًه معلمان فعالیتدر مدرس  ما خیلی تثًید می  .23

 های ديجیتال  رضه ًنند.تکنولوژی

5 4 3 2 1 

 ديجیتال هایدر میان همکاران معلم من، اشتیاق زيادی برای استفادة بیشتر از تکنولوژی  .24

 شود.ديده می

5 4 3 2 1 

ر های ديجیتال دیور آشکار از تلفیق تدريس رياضی با تکنولوژیمدير مدرس  ما به  .25

 ًند.مدرسه پشتیوانی می

5 4 3 2 1 

دهی و یو در اينترنت برای ًار روی تکالیف، خودآموزی )ی توآموزان با یستدانش  .26

 ًنند.هدايت يادگیری توسی خود( را تمرين می

5 4 3 2 1 

ًنند، یمآموزان غالوا  با استفاده از رايانه روی يپ مسئل  پهوهشی ًوچپ ًار دانش  .27

 دهند. ث ارائه میًشند و راههای گوناگون را به تصوير میینوه

5 4 3 2 1 

ها را ًنند، آنآوری میهای يپ پروژه را با رايانه یمعآموزان غالوا  دادهدانش  .28

 ًنند.گیری میهای ديجیتال نتیجهًنند، و با استفاده از تکنولوژییث میوتحلتجزيه

5 4 3 2 1 

ج ئ  نتايارا های پهوهشی ًوچپ ومنظور ًار روی پروژهها بهآموزان غالوا  از رايانهدانش  .29

 ًنند.در مدرسه و خارو از آن استفاده می

5 4 3 2 1 
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ای برای ًسب های رايانهها از تکنولوژیآموزان غالوا  هنگام ًار روی پروژهدانش  .30

 ًنند.ها يا منابع بیرون از مدرسه استفاده میایال ات، داده

5 4 3 2 1 

ست اًنند ًه ممکن ای را تولید می رفههای ديجیتال نیمهآموزان رسانهاغلب دانش  .31

ی توسی افراد در يا خارو از مدرسه ارزيابی شوند )مثث یشنوارة تولید محتوا

 های ديگر(.آموزان يا مسابقهالکترونیکی دانش

5 4 3 2 1 

ا ب وود توانم ًیفیت تدريسم رای میهای آموزشی رايانهمن با استفاده از تکنولوژی  .32

 بخشم.

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 گیرند.تر ياد میرا ت ایهای رايانهدانش آموزان با استفاده از تکنولوژی  .33

 1 2 3 4 5 ًنند.ها ًاراتر ًار میده از رايانهآموزان با استفادانش  .34

سايت آموزان را در یرا ی و درست ًردن يپ وبمن توانايی اين را دارم ًه دانش  .35

 پشتیوانی ًنم.

5 4 3 2 1 

ی چند افزارهاهای ديداری و شنیداری يا نرمآموزان را در ت یه رسانهتوانم دانشمن می  .36

 ها پشتیوانی ًنم.ایرسانه

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 آموزان را پشتیوانی ًنم. های برخی )آنالين( دانشتوانم در بحثمن می  .37

های آموزشی ضرورتی ايجاب های درسی رياضی برای استفاده از تکنولوژیًتاب  .38

 ًنند. نمی

5 4 3 2 1 

ز شود و فرصتی برای استفاده ابیشتر وقت من صر  پوشش محتوای پر جم ًتاب می  .39

 ولوژی در ًالس ندارم.تکن

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 ًند.سیستم آموزشی ما استفاده از تکنولوژی را پیشن اد نمی  .40

 


