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Abstract
The main purpose of the present study was to
determine the structural relationships between a
number of primary teachers’ cognitive variables and
ICT integration in teaching–learning process. These
variables comprise “teachers’ constructivist teaching
beliefs”, “teachers’ technological, pedagogical, and
content knowledge (TPACK)”, and “teachers’
attitudes towards ICT use in education”. The
population in this study included all primary
teachers in Abadan city (N=784). Using a simple
random sampling technique 220 teachers were
selected as research sample. A survey instrument,
comprised of 4 scales related to four constructs of
the study (TPACK scale 17 items, constructivist
teaching beliefs 9 items, ICT attitude 8 items, and
ICT use scale 9 items) was used to collect data for
analysis. The data analyses used correlational
analysis and structural equation modeling (SEM) to
examine the research hypotheses and hypothesized
model. Path modeling was also used to explore the
direct and indirect effects of the teacher’s cognitive
variables on ICT integration in teaching- learning
process. Results showed that ICT integration
positively and significantly correlates with teacher’s
cognitive variables. The results of a path analysis
model showed that ICT integration could be directly
and indirectly predicted by teacher’s cognitive
variables (constructivist teaching beliefs, ICT
attitudes in education, technological, pedagogical,
and content knowledge).It was also revealed that
attitude toward ICT use in education is the most
powerful predictor of ICT integration in teaching–
learning process. Additionally, the proposed model
had an adequate fit to observed relationships
between teacher’s cognitive variables and ICT use
in teaching–learning process. The research model
can serve as a base model for future studies. Finally,
Implications for educational administrators, policy
makers and further research were discussed.
Keywords: cognitive variables, Information and
communication technologies (ICT), primary
teachers, teaching–learning process

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین روابط ساختاری بین ویژگیه ای ش ناختی
معلنین دوره ابتدایی و ک اربرد ف نآوری اطالع ا و ارتااط ا اف اوار در
 هناس تای و ماتن ی، روش تحقی ق.فرآیند آموزش و یادگیری انجا شد
 کلیة معلن ین دوره ابت دایی، جامعة آماری.بر مدل معادال ساختاری بود
 نف ر از222 . نفر بود489  به تعداد59 - 59  در سال تحصیلی،شهر آبادا
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 گویهای دان ش14  مقیاس. مقیاس بود9  شامل، ابزار گردآوری اطالعا
 و مقیاسهای باورهای آموزش یKabakci ِ موضوعی، آموزشی،فنآوری
 گوی هر و ک اربرد ف اوا در فرآین د8 نارش ب ه ف اوا ا، گویهر5سازنده گرا ا
. طراح ی ش دهان دVan Braak  گویهر که توس ط5آموزش و یادگیری ا
 امقی اسه ای دان ش،روایی ابزار ب ه ش یوة روای ی محت وا و پای ایی آ
 باورهای آموزشی ساختگرایان ه،α = ./88  موضوعی، آموزشی،فنآوری
 و کاربرد ف اوا در فرآین دα =./84  نارش معلنین نسات به فاوا،α =./52
 از آم ار، بهمنظور تحلیل دادهها.ر سنجیده شدα =./89 آموزش و یادگیری
،، هناس تای پیرس و، مطابق آزمو.توصیفی و استنااطی بهره گرفته شد
، موض وعی، آموزش ی،بین ویژگیهای شناختی معلنین ادانش ف نآوری
 در فرآین د، نا رش ب ه ف اوا و ک اربرد آ،باورهای آموزشی ساختگرایانه
 م دل علی ی، ه چن ین.آموزش و یادگیریر رابطه مثات و معنیدار ب ود
طراحی شده با توجه به ش اخ ه ای محاس اه ش ده از ب رازش خ وبی
برخوردار و مدل معادال ساختاری رابطه علی بین ویژگیه ای ش ناختی
معلنین دوره ابتدایی و کاربرد فاوا قادر به پ یشبین ی ک اربرد ف اوا توس ط
 داد؛ نارش مطلو نس ات، دیار یافتهها نشا. در فرآیند آموزش بود،آنا
. در آموزش است، قویترین متغیر پیشبینیکننده کاربرد آ،به فاوا
 فن اوری اطالع ا و، فرآیند آموزش و یادگیری:واژههای کلیدی
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مقدمه

باا پیاایشیو و ترااپرش پییاای فاا آوری شطالعاا و و
شرتب ط و (ف وش) ،رونی تحوالو جه نی ب شپ بی بیوتار و
ب محوریت شطالع و و دشنو در ح ل ترپرش شست .شی
تحوالو و نوآوریه ی ساری در عرصا فا وش ،م هیات و
شهاایش نظاا هاا ی آموزشاای رش در سرشساار جهاا باا
چ لوه ی جیییی روبرو کرد شست ب طوریک کا ربرد
ف وش ب عنوش جزء شصلیِ برن م ریزی آموزشی و درسی در
میشرس مطرح شسات ( .)Canuel 2011فا وش رش مایتاوش
ب ا عنااوش شباازشری یااوی باارشی پیشاابرد شهاایش فرآیناای
ی ددهی -ی دتیری در برن م ها ی معلمای لحا نماود
(.)Chang, Jang & Chen 2015
) ،Mishra & Koehler(2005در رشساپ ی تحلیاو و
میلس زی دشنو مورد نی ز معلمای بارشی شنما حرفا
خااود در یاار بیراات و ییااد نظری ا دشنااو ف ا آوری،
موضوعی و آموزشای رش مطارح کردنای .سا ز ها ی شیا
نظری ش مو دشنو ف آوری :دشنو در مورد ف وش و نحاو
ک ربرد آ ه در مویعیته ی آموزشی ،دشناو موضاوعی:
دشنو در مورد موضوع تیریس و دشنو آموزشای :دشناو
در مورد فرآینی آموزش و روشه ی تیریس ،مایب شانی.
بر طبق نظری مذکور ،معلمی ب چیزی بیو شز مه رو
و سوشد ف آوری برشی ک ربرد فا وش نیا ز دشرنای؛ بنا برشی ،
توج ب وضعیت دشنو فا آوری ،موضاوعی و آموزشای
معلمی ضروری شست .بار شیا شسا س ،ییای شز عوشماو
تأثیرتذشر بر فرآینی آموزش ،ف وش شسات ( Aslan & Zhu
.)2016
ک ا ربرد ف ا وش توس ا معلماای در فرآیناای آمااوزش و
ی دتیری تحت تأثیر عوشمو و مپغیره ی تونا تونی یارشر
دشرد (Ely 1999؛  .)Hermans et al 2008بعضی شز شیا
عوشمو و مپغیرها ی باو تغییار یا نناوت نیراپنی م ننای
جنریت و س شم برخی دیگر م ننی مها روها  ،دشناو،
نگاارش نراابت باا کاا ربرد آ در آمااوزش و ب ورهاا و
شعپق دشو فلرنی در مورد آموزش و ی دتیری ی بو تغییار
هرپنی ( .)Afshari et al 2009فا وش با پپ نرایو با لقو

خااود ،آمااوزش و باا دنباا ل آ نقااو معلااد رش دچاا ر
دترتونی نمود شست .در شی رشسپ  ،توشن یی کا ربرد فا وش
در تاایریس ،نی زمناای دششااپ مهاا رو کاا فی شساات
( .)Sobhaninejad & Mollazehi 2012شسپن د شز فا وش
برشی معلمی بری ر سودمنی شست لیی میازش شساپن د
معلمی شز آ  ،برپگی ب دشنو و نگارش آنا در شیا
زمینا دشرد (Beriswell et al 2016؛ Aslan & Zhu
.)2016
شفزو بر آ  ،روش ه ی ک ربرد ف وش در فرآینی آموزش
و ی دتیری ب شیو تحت تأثیر نظ شعپق دی و ب ورها ی
معلمااای در ماااورد آماااوزش و یا ا دتیری یااارشر دشرد
( .)Windschitl & Sahl 2003نگرش در ماورد فا وش با
چگونگی تنیر و شحر س شفارشد در ماورد فا آوری ،ناوع
رفپ ر آ ه و وشکنو آن نربت با تغییرشتای کا شیا
پییی ب وجود میآورد ،شش ر مایکنای .با عاالو  ،شیا
نگرش ب عنوش حی و شنایشز شی کا یام معلاد دیایت
مطلوب ی ن مطلوب نربت ب تأثیر ف وش بار فع لیاتها ی
آموزشی دشرد ،تعریف شی شست ( Wilkinson & Schilt
2008؛ .)Teo 2011ک ربرد ک مو و مؤثر ف وش در آماوزش
زم نی میرر میشود ک نگارش معلمای نرابت با آ
مثبت و س زنی ب شی .نگرش مطلوب معلمی نرابت با
ک ربرد ف وش در آماوزش ،یا دتیری؛ پاذیرش ساودمنیی
ف آوریه رش شز سوی آنا تحات تاأثیر یارشر مایدهای
( .)Sang et al 2010کاا ربرد فاا وش در کااالس درس
فرآینیی شست ک ب هی شیما د تغییارشو و شصاالح و
مثبت در رونی ی دتیری ی دتیرنیت و شثربخوتر شای
فع لی اته ا ی آموزشاای معلماای  ،برن م ا ری ازی و شجاارش
میتردد (.)Gorder 2008
ک ربرد ف وش در مایشرس تحات تاأثیر عوشماو خ صای
مشپمو بر کمباود منا ب ما لی ،سا خپ ره ی سا زم نی،
نگرش ن مطلوب نربت ب ف آوری ،سنمو و شرزیا بی و
فرهنا سا زم نی حا کد بار مایشرس ،شسات ( & Hew
 .)Brush 2007شز نگ دیگر ،دو دسپ شز عوشماو کا ربرد
مؤثر ف وش توس معلمی رش با مشایو روبارو مایسا زد.
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شبپیش ،موشن خ رجی ی موشن دساپ شول و ساسس ،موشنا
دشخلی ی موشن دسپ دو  .موشن خا رجی شز مپغیرها ی
تشییو شی شنی ک ب عنوش موشن شصلی شن خپ شی شنی
ب عنوش مث ل دسپرسی آس ب ف آوریه  ،دسپرسی ب
شینپرنت ،پهن ی ب نی و آموزش ه ی فنی معلمای  .موشنا
دشخلی مربوط با فلران معلمای در ماورد آماوزش و
ی ا دتیری ،شدرشآ آن ا شز دشنااو و دیگاار ویژت ایه ا ی
شن خپی معلمی شز جمل دشنو ف آوری ،نگرش نرابت
باا کاا ربرد فاا آوری و شنگیااز کاا ربرد آ ماایب شاانی
( .)Galanouli et al 2004پژوهشاگرش تاأثیرشو ویاژ
ب ورها ی آموزشای معلمای بار کا ربرد فا وش در فرآینای
آموزش و ی دتیری رش مورد بررسای یارشر دشد شنای؛ بارشی
مث ل ب شی نپیم رسایینی ،معلمینای کا شز ب ورها ی
آموزشاای ساا زنی تاارش برخااوردشر هرااپنی در زماار
شسااپن د کنناایت فع ا ل شز ف ا وش در فرآیناای آمااوزش و
ی دتیری میب شنی (.)Tondeur et al 2008
ب شی ح ل ،معلمی بیشپر شز آ کا شز فا وش با عناوش
شبزشری برشی تقویات ،تراهیو و تراری فرآینای سا خت
دشنو ی دتیرنیت شسپن د کننی ،شز آ ب عنوش شبازشری
ب منظور شنم فع لیته یی نظیر تخیر کرد  ،شنپق ل و
پردشزش شطالع و و شنم شمور شجرشیی شسپن د مایکننای
(Gao et al 2009؛Harris et al 2009؛ Ottenbreit-
Leftwich et al 2010؛ .)Sang et al 2010در شینم ب یی
تذری ب نظری سا زنی ترشیای دششات .نظریا سا زنی
ترشیی ( ،)Constructivismییی شز نظری ه ی برترفپ شز
نهضت فلرنی -شجپم عی پر میرنیرد شسات .شز دیایت
س زنی ترشیی ،نقو معلد در فرآینای آماوزش با کلای
تغییر میکنی .وظین معلد س زنی ترش ،ب ج ی طرشحی و
تهی موشد خ درسی ،تهی و طرشحی روش آماوزش آ
مااوشد شساات ( .)Yager 2007روییاارد ساا زنی ترشیاای
دربردشرناای عن صاار میاازش توج ا ب ا مش ا رکت فع ا ل
دشنو آموز ،توج ب نقو ترهیوتری معلاد ،توجا با
تع مو تروهی و توج ب محی فیزییی یا دتیری بارشی
بهبود فرآینی ی دتیری شست ( Abedini Baltork & Nili

 .)2014شسپن د شز شی روییرد در کاالس درس موجا
شسپقالل ،خودکن یی ،توسع توشن یی حو مرالل  ،ترال
در جرپمو ،ب زی بی و تخیر شطالع و ،تع مالو شثربخو
و ی دتیری عمیق میتاردد (.)Fazeli & Karami 2015
شز آنم ک روییرد س زنی ترشیی ب کر دشناو جییای
شز طریق تم رب پیشای ی دتیرنای و دشناو یبلای وی
تأکیای دشرد ( ،)Hus, Aberšek & Jančič 2014نقاو
معلد در سیرپد س زنی ترشیای ،نقاو یام هایشیتتار
فع ل و ترهیوکننی فرآینی ی دتیری شست.
چگونگی شسپن د شز ف وش توس معلمی هموشر ماورد
نقاای و بررساای پژوهشااگرش بااود شسااتAyati & .
) Rostami(2012در یام پااژوهو توصااینی ،چگااونگی
بهر تیری معلم علاو مقا ط رشهنما یی و مپوساط
شهرسپ بیرجنی شز فا وش رش در ماورد یام نمونا 175
ننری مورد بررسای یارشر دشدنای .طباق ی فپا ها 55/5 ،
درصی معلمی شظه ر دششپنی ک ب نیرو شز فا آوریها
شسپن د میکننای و  10/5درصای شعاال کردنای کا در
بری ری شز موشرد شز ف آوری ه در شمور آموزشی شساپن د
میکننی .در کو نپا ی میازش پا یی کا ربرد فا آوری
توس معلمی رش نش دشد.
) ،Esmailnia et al (2013رشبطا آشان یی با فا وش و
توشنمنیس زی دبیرش رش ب روییرد توصاینی ماورد بررسای
یاارشر دشدناای .نمون ا مااورد بررساای  287نناار شز دبیاارش
شهرسپ بمنورد بود ک شز طریق نمونا تیاری تصا دفی
طبق شی ،شنپخ ب شینی .ی فپ ه نش دشدنی ،بای کا ربرد
شینپرنت ،شساپن د شز دور ها ی آموزشای ،توشنا یی شنپقا ل
شطالع و دبیرش  ،توشن یی ماییریت ب نام ها ی شطالعا تی،
توشن یی ششپرشآ شطالعا و و درکاو آشان یی با فا آوری
شطالع و؛ ب توشنمنیس زی شغلی دبیرش رشبط مثبت وجود
دشرد .همچناای شسااپن د شز دور ها ی آموزشاای ،توشنا یی
شنپق ل شطالع و ،نگرش ب شنپق ل و مب دل شطالعا و نقاو
تعیی کننی شی در توشنمنیس زی دبیرش دششپنی.
در یام مط لعا دیگار ،Sharifi et al(2012) ،رشبطا
میزش شسپن د شز ف وش ب عملیرد  575ننر شز دبیارش شاهر
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تهرش رش در فرآینی ی د دهی-ی دتیری ماورد بررسای یارشر
دشدنی .طبق نپ ی  ،بی میزش شساپن د دبیارش شز فا وش با
عملیاارد آ هاا در فرآیناای یاا ددهی و یاا دتیری رشبطاا
معن دشری وجود دششت و  60/6درصای تغییارشو عملیارد
دبیرش رش ب ترتی مؤلنا ها ی شساپن د شز نار شفزشرها ی
ک ربردی ،شسپن د شز پ یگ ه ی شطالع تی و سسس شسپن د
شز شینپرناات تبیاای م ایکنناای .هاادچن ای  ،باای نظاارشو
آزمودنیه در مورد هر دو مؤلن پژوهو یعنی شساپن د شز
ف وش و عملیرد شز نظار سا بق تایریس ،تنا وو معنا دشری
ی فت نشی ،Salehi et al (2011) .تأثیر ف وش بر شثربخشای و
خالییت دبیرش دبیرساپ ها ی شاهر فرا رش طای یام
مط لع کمی بررسی کردنی .مهد تری نپ ی عب رو بودنای
شز شی ک بی شثربخشی دبیرشنای کا شز شینپرنات شساپن د
میکننی و دبیرشنای کا شز شینپرنات شساپن د نمایکننای،
تن ا وو معن ا دشری وجااود دشرد .باای خالییاات و نااوآوری
دبیرشنی ک شز ف وش شسپن د میکننی و آ ه یی ک شساپن د
نمیکننی نیز تن وو معن دشری وجود دششت.
نپ ی مط لع شی در تهرش نشا دشد کا ساط دشناو،
نگرش و مه رو دشنوآموزشنی کا شلگاوی برن ما درسای رش
تحت ف وش آموزش دیی شنی ب طور معن دشری شز دشنوآماوزشنی
ک شی آموزش رش دری فت نیرد شنی ،ب التر شسات ( Ghafari,
Celik & .)Kazempour, & Hoseinimehr, 2011
) ،keskin(2009ضاااام مق یراا ا میاااازش یاا ا دتیری
دشنوآموزشنی ک ب شسپن د شز ف وش آماوزش دیای بودنای با
ی دتیری دشنوآموزشنی کا فا وش در آماوزش آ ها نقشای
نیششپ شست ،ب شی نپیم رسیینی کا کا ربرد ماؤثر فا وش
میزش ویت مورد نی ز برشی ی دتیری دشنوآموزش رش کا هو
دشد شساات ،Drent & Meelissen(2008).در هلناای طاای
پژوهشی ،عوشملی ک ک ربرد فا وش رش توسا معلمای تحات
تأثیر یرشر میدشد ،مورد بررسی یرشر دشدنی .آن شی پاژوهو
رش در مورد یم نمون  210نناری شز معلمای شنما دشد و
نپیم ترفپنی ک روییرد آموزشی دشنوآموز محور ،نگارش
مثبت نربت ب ف آوری و تمربا کا ر با کا مسیوتر تاأثیر
مثبپی بر ک ربرد ف وش توسا معلمای دشرد و تمربا کا ری

معلمی ب ک مسیوتر ب نگرش مثبت آ ه نربت با کا ربرد
ف وش رشبط دشرد.
) ،Demirci(2009ب شنم پژوهشی در مورد نگارش
معلماای نراابت باا کاا ربرد سیرااپدهاا ی شطالعاا تی
جغرشفی یی در ترکی ب شیا نپیما رسایی کا علیار د
موشن سخت شز جمل کمبود سختشفازشر و نار شفزشرها ی
مورد نی ز ،نگرش مثبت معلمی نربت ب سیراپدها ی
شطالع تی جغرشفی یی یم ع مو تعیای کننای و مهاد در
ک ربرد موفقیت آمیز شی ف آوری در درس جغرشفی باود.
) ،Lau & Sim(2008پژوهشی در مورد میازش شساپن د
شز ف وش توس  250ننر شز دبیرش دور مپوسط در م لزی
شنم دشدنی .طبق ی فپ ه  ،دبیرشنی کا سا بق بیشاپری
دشرنی در مق یر ب معلم جوش و کادسا بق بیشاپر شز
ف آوری شسپن د میکننی .با شی حا ل )،Granger(2002
در یم پژوهو کینی در رشبط ب عوشماو تأثیرتاذشر بار
ک ربرد موفقیت آمیز ف وش توس  60معلد در ک ن دش ب شی
نپیم رسیی کا هایچ رشبطا شی بای سا بق آموزشای
معلم و تمرب آ ه در ک ر ب ف آوری وجود نیشرد.
مرور مپو نش مایدهای کا در میا مپغیرها و
عوشملی ک ک ربرد فا وش رش تحات تاأثیر یارشر مایدهنای،
ویژتااایهااا ی شااان خپی معلمااای یاااویتاااری
پیو بینیکننی ه میب شنی؛ بن برشی برشی شیا کا فا وش
ب طور مثبت و شثاربخو فرآینای آماوزش و یا دتیری رش
تحت تأثیر یرشر دهی ،تحلیو عمیق شز دشنو ،مها روها ،
نگرشه و ب وره ی معلمی در زمینة آ  ،یام ضارورو
شسات زیارش شیا ب ورها  ،نگارشها و شعپقا دشو ،نقشاای
حر س و کلییی در ک ربرد موفقیت آمیز آ دشرنی و یم
ع مااو تعیاای کنناای مهااد در تحلیااو چرشیاای شسااپن د
معلمی شز آ در فرآینی آموزش شست ( Hermans et al
2008؛ Tondeur et al 2008؛ & Archambault
 .)Barnett 2010لاذش شز آنما کا کا ربرد ماؤثر فا وش در

فرآینی آموزش ییی شز سی سته ی تیوی شی در نظا
آموزشاای کشااور شساات و در ساانی تحااول بنیاا دی
آموزشوپرورش کشور بر آ تأکیی شای شسات ،بررسای
ویژتیه ی شن خپی معلمی دور شبپیشیی و شن سا یی و
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تحلیو م هیت رشبطا شیا ویژتایها و کا ربرد فا وش در
فرآینی آموزش در ی ل یم میل پیو بی ضروری بود
و شز شهمیت خ صی برخوردشر شست .ب عالو  ،شز آنما کا
آموزش شبپیشیی نقشی شس سای در موفقیات و شثربخشای
مرشحو بعایی تحصایالو دشناوآماوزش دشرد و دروشیا
سن بن ی کو نظ آموزشی شسات ،بار همای شسا س
عرص پژوهو ح ضر مقط شبپیشیی و ج معا آما ری آ
آموزت رش دور شبپیشیی شنپخ ب شای .بار شسا س مط لا
پیوتنت ،در پژوهو ح ضر تالش شی ت روشب مپق باو
می مپغیره ی شن خپی معلمای دور شبپایشیی کا در
ک ربرد ف وش تأثیرتذشر هرپنی ،در ی ل یم میل مع دالو
س خپ ری مورد بررسی و تحلیو یرشر تیرنی .شی مپغیره
عب رو شنی شز دشنو ف آوری ،آموزشی ،موضوعی ،ب وره ی
آموزشاای س ا زنی (س ا ختترشی ن ا ) معلماای و نگاارش
معلماای نراابت ب ا ک ا ربرد فا وش در فرآیناای آمااوزش و
ی دتیری .ب طورکلی ،ک ربرد ف وش در آموزش یم موضاوع
پیچیی شست ک توس پژوهشگرش زی دی مورد بررسای
یرشر ترفپ شست شم مرور مپو نشا دشد کا در ماورد
چگونگی تع مو و تعیی م هیت روشبا بای مپغیرها ی
شاان خپی (دروناای) معلماای دور شبپاایشیی و تااأثیرشو
مرپقید و یرمرپقید شی مپغیرها بار کا ربرد فا وش در
فرآینی آموزش و ی دتیری در ی ل یم میل پایو بای

در ب فت فرهنگی و شجپما عی معلمای شیرشنای ،تا کنو
پژوهشی صورو نگرفپ شست .لذش ب توج ب خأل موجود
در پیشین پاژوهو در دشخاو کشاور بار آ شایید تا
پژوهشاای با هاای ماایلس ا زی و تحلیااو رشبط ا باای
ویژتیه ی شن خپی معلمی دور شبپیشیی و ک ربرد فا وش
در ب فت فرهنگی ،شجپم عی معلمی شیرشنی شنم دهی.
در رشساپ ی شنما شیا پااژوهو ،فرضای و پرسااو
پژوهشی زیر مطرح شی.
فرضاای  :باای ویژت ایها ی شاان خپی معلماای دور
شبپیشیی (دشنو فن وری ،آموزشای و موضاوعی ،ب ورها ی
آموزشی س زنی  ،نگرش نربت ب ک ربرد ف وش در فرآینای
آموزش) و کا ربرد فا وش در فرآینای آماوزش و یا دتیری
رشبط وجود دشرد.
پرسو :میل مع دالو سا خپ ری روشبا علای بای
ویژتیه ی شن خپی معلمی دور شبپیشیی و ک ربرد فا وش
در فرآینی آموزش ،چگون شست؟
ب شسپن د ب مب نی نظری و عملای موضاوع پاژوهو،
میل منهومی پژوهو ح ضر با منظاور بررسای شرتبا ط
بی ویژتیه ی شن خپی معلمی دور شبپیشیی و کا ربرد
ف وش در فرآینی آموزش و ی دتیری ب صورو زیار (تصاویر
 )1پیشنه د میتردد.

دشنو فن وری،
موضوعی ،آموزشی

ک ربرد ف وش
درآموزش

نگرش نربت ب
ک ربرد ف وش درآموزش

موضوعی ،دش

ب وره ی س خت ترشی ن در
آموزش

تصویر  .3مدل مفهومی پژوهش
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روش پژوهش

ب توج ب شی ک پاژوهو ح ضار با دنبا ل بررسای و
تحلیااو روشب ا س ا خپ ری باای ویژت ایه ا ی شاان خپی
(درونی) معلمی دور شبپیشیی و کا ربرد فا وش در فرآینای
آموزش و ی دتیری شست ،روش تحقیق شز نوع توصینی ا
همبرپگی و مبپنی بر میل معا دالو سا خپ ری شسات.
ج معة آم ری پژوهو ش مو کلیة معلمی دور شبپایشیی
شهرسپ آب دش بود ک در سا ل تحصایلی  94 -95در
شی مقط تحصیلی مشغول ب ک ر بود و بر شس س آما ر
شرشئ ا شاای توس ا وشحاای آم ا ر شدشر آمااوزشوپاارورش
شهرسپ مذکور تعیشد کو آ ه  784ننار باود .شز شیا
تعیشد  99ننر مرد و  685ننر ز بودنی .بعی شز مشاخ
شاای حمااد نموناا باا شسااپن د شز جاایول مورتاا ،
نمون تیری ب شیو تص دفی سا د شنما شای و تعایشد
 220پرسشن م بی نمون ه ( 57ننار مارد و  185ننار
ز ) توزی تردیی .شز پرسشن م ه ی برتشپی تعیشد 202
پرسشاان م ی بلیاات تحلیااو رش دشرش بودناای کاا در شیاا
پژوهو مورد تحلیو یرشر ترفپنی.
شبزشر تردآوری شطالع و ،شا مو  4مقیا س در ی لا
 45تویا بااود .مقیا س  17تویا شی دشنااو ف ا آوری،
آموزشی ،موضوعیِ ) Kabakci et al(2012و مقی سه ی
ب وره ی آموزشی س زنی ) Van Braak et al(2004در 9
توی  ،نگرش ب فا وش ) Van Braak (2001در  8تویا و
ک ربرد ف وش در فرآینی آموزش و یا دتیری ( Van Braak
 et al(2004در  9توی  .ب منظور بررسی و تحلیو رشبطاة
بی ویژتایها ی شان خپی (درونای) معلمای و مپغیار
وشبرااپ پااژوهو (کاا ربرد فاا وش در فرآیناای آمااوزش و
یاا دتیری) بعاای شز بررساای دییااق و ترااپردة پیشااین
پژوهو چه ر مقی س تکار شای کا من سا پاژوهو
ح ضر بودنی ،شن س یی و پس شز شنم فناو ترجما در
مورد آ ه و آم د س زی آ ها بارشی شساپن د در ب فات
فرهنگاای شجپماا عی معلماای شیرشناای در ی لاا یاام
پرسشن م  45تویا شی در شخپیا ر نمونا شنپخا بی یارشر

ترفت .الز ب تکر شست مقی س ها ی تکار شای بارشی
شولی ب ر در شی پژوهو ترجم و آم د شجرش شینی.
با شسااپن د شز مقیا س دشنااو ف ا آوری ،آموزشاای،
موضوعی ک توس ) Kabakci et al(2012طرشحی شی
شست ،دشنو ف آوری ،آموزشی و موضوعی معلمی مورد
سنمو یرشر ترفت .شی پرسشن م شز  17تویا تشاییو
شی شست .شز نمون ه خوشسپ شی ک میزش برخوردشری
خود رش شز توشنمنییه و ی بلیت ه ی تکر شی در مقی س
رش بر شس س طیف  5شمپی زی لییرو (شز  1خیلی کد ت 5
خیلاای زی ا د) مشااخ نم یناای .ب ا شسااپن د شز مقی ا س
ب وره ی آموزشی س زنی (س ختترشی ن ) طرشحای شای
توس ) ،Van Braak et al(2004دییت ه ی شفرشد نمون
در مورد شیا مپغیار ماورد سانمو یارشر ترفات .شیا
مقی س ش مو  9توی شست .شز نمون ه خوشسپ شای کا
میزش شعپق د و پ یبنیی خاود رش نرابت با ماوشرد تکار
شی در مقی س رش بر شس س طیف  5شمپی زی لییارو (شز
 1خیلاای کااد ت ا  5خیلاای زی ا د) مشااخ نم یناای .ب ا
بهر تیری شز مقی س نگرش معلمای نرابت با کا ربرد
ف وش در فرآینی آموزش و ی دتیری طرشحای شای توسا
) ،Van Braak (2001نگرش نمون ها در ماورد کا ربرد
ف وش در فرآینی آموزش و یا دتیری ماورد سانمو یارشر
ترفت .شیا مقیا س شا مو  8تویا شسات .شز معلمای
خوشسپ شی ک دییت و نگرش خود رش نربت ب ماوشرد
تکر شی در مقی س رش بر شس س طیف  5شمپی زی لییرو
(شز  1خیلی کد ت  5خیلای زیا د) مشاخ نم ینای .با
شسااپن د شز مقی ا س ک ا ربرد ف ا وش در فرآیناای آمااوزش و
یاا دتیری ،طرشحاای شاای توساا )Van et al(2004
 ،Braakوضعیت و میزش ک ربرد ف وش در فرآینی آموزش و
ی دتیری مورد سنمو یرشر ترفت .شی مقی س شا مو 9
توی شست .شز نمون ه خوشسپ شی کا میازش شساپن د
خود رش شز ف وش در حیط ه ی مشخ شی در مقیا س رش
بر شس س طیف  5شمپی زی لییرو (شز  1خیلی کاد تا 5
خیلی زی د) مشخ نم ینی.
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روشیی شی شبزشر ب شیو روشیی محپوش شخذ شی .ب شی
منظور در شخپی ر شس تیی و مپخصص مییریت آموزشای
یرشر ترفات و شز آنا خوشساپ شای تا نقطا نظارشو و
ب زخورده ی الز رش در خصوص توی ها شرشئا دهنای و
بیی ترتی شنطب ق توی ه ب هی شبزشر صورو ترفات.
ضرشی پ ی یی مقی سه ی فوق نیز ب شساپن د شز ضاری
آلن ی کرونب خ برشی مقی س دشناو فا آوری ،آموزشای،
موضوعی  ،α = ./88مقیا س ب ورها ی آموزشای سا زنی
(س ختترشی ن ) معلمی برشبار  ،α =./92مقیا س نگارش
معلماای نراابت ب ا ک ا ربرد فا وش در فرآیناای آمااوزش و
ی دتیری  α =./87و برشی مقی س ک ربرد فا وش در فرآینای
آموزش و ی دتیری  α =./84مح سب شی.
بعی شز تحلیو توصینی دشد ه  ،ب منظور بررسای و تحلیاو
م هیاات روشب ا مپق بااو باای مپغیره ا ی پ اژوهو تحلیااو
همبرپگی شنم شی .سسس ب منظور تحلیو و تعیی میازش
تأثیرشو مراپقید ،یرمراپقید و کاو مپغیرها ی بارو زشی
پژوهو بر مپغیره ی درو زشی آ و هدچنی  ،آزمو مایل
منهومی پژوهو شز روش تحلیو مریر شسپن د شی .با شیا
منظور دشد ه ی جم آوری شی ب برن م ه ی آما ری SPSS
و  LISRELشنپق ل دشد شینی.
یافتههای پژوهش

باار شس ا س فرضاای پااژوهو ک ا بی ا م ایدشرد ،باای
ویژت ایه ا ی شاان خپی معلماای دور شبپاایشیی (دشنااو
فن وری ،آموزشی و موضوعی ،ب وره ی آموزشی سا زنی ،
نگرش نربت ب ک ربرد ف وش در فرآینی آموزش) و کا ربرد
ف وش در فرآینای آماوزش و یا دتیری رشبطا وجاود دشرد،

جاایول  1تنظااید شاای شساات .شی ا جاایول ،نخرااپی
شسپنب ط شز روشب مپق بو بای مپغیرها ی تکار شای رش
شرشئ میکنی .همچنی  ،نش میدهی ک بی ک ربرد ف وش
در فرآیناای آمااوزش و ی ا دتیری و مپغیره ا ی شاان خپی
معلماای یعناای دشنااو ف ا آوری ،آموزشاای ،موضااوعی
معلماای  ،ب وره ا ی آموزشاای س ا زنی (س ا ختترشی ن ا )
معلمی و نگرش معلمی نربت ب ک ربرد ف وش در فرآینی
آموزش و ی دتیری رشبط مثبت و معنایدشر وجاود دشرد.
همچنی بی مپغیره ی شان خپی معلمای نیاز روشبا
مپق بو مثبت و معنیدشر مش هی میشود .ب عنوش مث ل،
بی دشنو ف آوری ،آموزشی ،موضوعی معلمی و نگرش
آن نربت ب ک ربرد ف وش در فرآینی آماوزش و یا دتیری
رشبط ا مثباات و معن ایدشر وجااود دشرد .همچن ای  ،باای
ب وره ی آموزشای سا زنی (سا ختترشی نا ) معلمای و
نگرش آن نربت ب کا ربرد فا وش در فرآینای آماوزش و
ی دتیری نیز رشبط مثبت و معنیدشر وجود دشرد.
می نگی و شنحرش معی ر چه ر مپغیار میناو ماورد
بررساای در پااژوهو یعناای دشنااو ف ا آوری ،آموزشاای،
موضاااوعی معلمااای  ،ب ورهااا ی آموزشااای سااا زنی
(س ختترشی نا ) معلمای  ،نگارش معلمای نرابت با
ک ربرد ف وش در فرآینی آموزش و ی دتیری و ک ربرد ف وش در
فرآینی آموزش و ی دتیری مح سب و در جیول شم ر 2
نم یو دشد شی شست .تما می میا نگی ها ی مح ساب
شی بزرگتر شز س میب شنی (بی  5/14ت  )4/02و شی
بیش معن ست ک پ سخ کلی ب مقی س پاژوهو مثبات
شست.

جدول شماره  .3ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش n = 202
متغیرهای مکنون

()1

 )1دانش فناوری ،موضوعی ،آموزشی

1

 )2باورهای آموزشی ساختگرایاته (سازنده)

0/391

1

 )3نگرش نسبت به کاربرد فاوا در آموزش

./765

./496

1

 )4کاربرد فاوا در آموزش

0/611

0/466

0/501

* همبستگی در سطح  0/01معنیدار است

()2

()3

()4

1
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جدول شماره  .2آمارهای توصیفی و ضرایب آلفا برای مقیاسهای پژوهش
مقیاسها

تعداد گویه

میانگین

انحراف معیار

ضریب الفا

دانش فنآوری ،موضوعی ،آموزشی

15

3/14

0/54

0/88

باورهای آموزشی ساختگرایاته (سازنده)

9

3/88

0/69

0/92

نگرش نسبت به کاربرد فاوا در آموزش

8

4/02

0/81

0/85

کاربرد فاوا در آموزش

9

3/25

0/55

0/84

شی بخو شز ی فپ ه  ،ب توج ب پرسو پژوهو کا
بی میدشرد ،میل مع دالو س خپ ری روشبا علای بای
ویژتیه ی شن خپی معلمی دور شبپیشیی و ک ربرد فا وش
در فرآیناای آمااوزش ،چگون ا شساات؟ ،شرشئ ا م ایتردناای.
ب منظور تحلیو و آزمو میل منهومی پژوهو ،تصاویر
 1و همچنی آزمو فرضی مطرح شای بارشی پاژوهو
ح ضر شز روش تحلیو مریر شسپن د شی شست .تصویر 2
ضرشی مرایر مح ساب شای بای مپغیرها ی میناو
پژوهو رش نم یو میدهی .تم می پان مرایر مح ساب
شی ب حی نص ب معنا دشری رسایی شنای .هما ضارشی
مریره مثبات هراپنی .در شیا مط لعا  ،بارشی تنرایر
شنیشز ه ی ضرشی شسپ نیشرد شی در تحلیو مریر شثارشو
کوچاام  ،≥ 0/1شثاارشو مپوسا  ،< 0/1 ،> 0/5شثاارشو
بزرگ  ≤ 0/5لح شی شنی .مق دیر مح سب شی شا مو
تأثیرشو مرپقید و یرمراپقید بار روی مپغیار وشبراپ
یعنی ک ربرد ف وش در فرآینای آماوزش و یا دتیری شسات.
ضرشی مریر ی βه شی تأثیرشو رش نش میدهنای .هار

یم شز مپغیره ی برو زشی میل بر مپغیر وشبراپ یعنای
ک ربرد ف وش در فرآینی آماوزش و یا دتیری شثار مراپقید
دشرد .دشنو ف آوری ،آموزشی ،موضوعی معلمی (0/41
= ،)βب وره ی آموزشی س زنی (س ختترشی نا ) معلمای
 β = 0/47و نگرش نرابت با کا ربرد فا وش در آماوزش
.β = 0/52
خروجی مایل آزماو شای پاژوهو در شایو  2و
جیول  5شرشئ شی شست .ش خ  RMSEAدر شی میل
 0/07و ش خ  GFIمع دل  0/97مح ساب شای .چاو
مقیشر  RMSEAکد و مقیشر  GFIنیز ب الی  0/90شسات،
شعپب ر و برشزنیتی من س میل تأییای مایشاود .نرابت
ک ی دو ب درج آزشدی در شی پاژوهو  2/11مح ساب
شی شست ک پ یی تر شز  5بود آ نشا شز برشزنایتی
ب الی میل شست؛ بن برشی میتوش ب نپ ی تحلیو مرایر
شتی کرد .همچنی  ،جیول  4شثرشو مرپقید ،یرمرپقید
و کلی رشبط مپغیره ی پژوهو رش نش میدهی.

β= 0/41

دشنو فن وری،
موضوعی ،آموزشی

β= 0/55
کاربرد فاوا در آموزش

β=0/52

نگرش نربت ب
ک ربرد ف وش

β=0/57

β=0/47
تصویر  .2نتایج تحلیل مسیر

ب وره ی آموزشی
س خت ترشی ن
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مق دیر مح سب شی برشی برشزش مایل در جایول 5

شست.

نم ی

جدول  .1نتایج آزمونهای برازش کلی مدل پژوهش و مقایسه با مقادیر معیار
مقادیر پیشنهاد شده

مقادیر محاسبه شده

شاخص برازش مدل

<3

1/825

χ / df

≤ 0/9

0/987

CFI

≧ 0/9

0/960

GFI

≧0/9

0/939

AGFI

≧0/9

0/968

NFI

<0/07

0/045

RMSEA

جیول  5نش میدهی ک با توجا با با ال باود
ش ا خ ه ا ی باارشزش و پ ا یی بااود ش ا خ خط ا ی

2

 ،RMSEAماایل مااذکور شز باارشزش مطلااوبی برخااوردشر
شست.

جدول  .1ضرایب مسیر مدل مفهومی پژوهش
متغیرهای وابسته
نگرش نسبت به فاوا

کاربرد فاوا
متغیرهای مستقل

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

دانش فنآوری موضوعی آموزشی

0/41

0/15

0/78

0/33

-

0/33

باورهای سازنده گرا

0/45

0/19

0/66

0/35

-

0/35

نگرش نسبت به فاوا

0/72

-

0/72

-

-

P <0.05

بحث و نتیجهگیری

در شی پاژوهو ،تمزیا وتحلیاو رشبطا بای مپغیرها ی
شن خپی (درونی) معلمی و ک ربرد ف وش در فرآینی آماوزش
و ی دتیری ،مورد توج یرشر ترفت .نپ ی مط لع ح ضر در
پ سخ ب سؤشل پژوهو نشا دشد کا ب ورها ی آموزشای
س ا زنی (س ا ختترشی ن ا ) معلماای  ،ب ا طااور مرااپقید و
یرمرپقید (شز طریق نگارش نرابت با کا ربرد فا وش در
آموزش) ک ربرد ف وش در آموزش رش تحت تأثیر یرشر میدهای
و شی بیش معن ست ک معلمینی ک شز سطوح ب الی تنیر
س ختترشی ن در آموزش برخوردشرنی بیشپر ب شساپن د شز
ف وش در آموزش مپم یو هرپنی .دروشی  ،سط برخاوردشری
معلمااای شز ساااطوح با ا الی تنیااار سا ا ختترشی نا ا ،
پیوبینیکننی شسپن د آن شز ف وش شست .لذش ب توجا با

شی نپ ی  ،میتوش شظه ر نمود ک هرچ معلمی  ،تنیرشو
س زنی ترشی یویتری دششپ ب شنی ،ب هم نربت شز ف وش
ب میزش بیوتری شسپن د میکننی .در مق بو ،ویپایکا
معلمی شز ف وش ب میزش کدتری شسپن د میکننی ،ب وره ی
س زنی ترشی ضعیفتری نیز دشرنی .شی ی فپ  ،ب ی فپ ها ی
پااژوهوهاا ی پیشاای در شیاا زمیناا همخااوشنی دشرد
(Tondeur et al 2008؛  .)Chai et al 2014دلیو همرویی
ی فپ ه ی پژوهو ح ضر ب ی فپ ها ی سا یر پژوهشاگرش ،
میتوشنی شی ب شی ک هر چ تنیرشو س زنی ترشی معلمی
نربت ب ف وش بهپر و یویتر مایشاود ،بایوتار؛ شز آ در
فرشینی آماوزش و یا دتیری شساپن د مایکننای .با با ور
پژوهشگر ،معلمی دشرشی تنیرشو س زنی ترش ،ب شهمیات و
سودمنیی شسپن د شز ف وش در فرآینای آماوزش و یا دتیری
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پی برد و با آ مایشنییشانی و با شیا ترتیا شساپن د
بیوتری نیز شز آ مینم ینی.
هاادچن ای  ،دشنااو ف ا آوری ،آموزشاای ،موضااوعی
معلمی ب طور مرپقید و یرمرپقید (شز طریاق نگارش
نربت با کا ربرد فا وش در آماوزش) بار کا ربرد فا وش در
آموزش ب طور مثبت تأثیر میتذشرد .شی ی فپ رش چنای
میتوش توجی نمود کا ساط برخاوردشری معلمای شز
دشنو بیو تر در خصوص ف وش ،پیو بینی کننی شسپن د
آن شز ف وش نیز شست .لذش ب توج ب شی نپ ی  ،مایتاوش
شظه ر نمود ک هرچ معلمی  ،دشناو نایتاری دربا ر
ف وش دششپ ب شنی ،ب هم نرابت نیاز شز آ با میازش
بیوتری در عرص آموزش و ی دتیری بهر مایبرنای .شز
سوی دیگر ،هنگ میک معلمی شز دشنو فا وش با میازش
کد تری برخوردشر ب شنی ،ب میزش کدتری نیز شز فا وش در
عمو شسپن د مینم ینای .در همای رشبطا و همراو با
نپ ی پژوهو ح ضر ،Buabeng-Andoh(2012) ،عوشمو
مؤثر بر شسپن د معلمی شز ف وش رش مورد بررسی یرشر دشد و
ب شی نپیما رسایی کا عاوشملی نظیار دشناو ن کا فی
معلمی نرابت با فا وش ساب عای شساپن د شز آ در
تیریس و ن ک رآمیی معلمی در عرص آموزش میتردد.
ب نظر میرسی دلیو شی همرویی ،آ ب شی ک هر چا
سط و کینیت دشنو ف وش در معلمای بیشاپر ب شای ،با
شعپم دباا ننااس و شطمیناا بیشااپری آ رش در فرآیناای
آموزش و ی دتیری با کا ر مایتیرنای و هرتا دشناو
ضعینی در شی زمین دششپ ب شنی ،کدتر با شساپن د شز
آ تم یو دشرنی .نظر ب شی کا کمباود دشناو در حاوز
ف ا وش منماار ب ا عاای شسااپن د مطلااوب شز آ در عمااو
م ایتااردد و م ایتوشناای کینیاات فرشیناایه ی آمااوزش و
ی دتیری رش مخپو نم یی ،با مپصایی نظا آموزشای
کشور پیشنه د میتردد ،نربت ب شرتق ی دشنو معلمی
در خصوص ف وش همت تم رنی ت بپوش ب صورو بهینا شز
ک ربرد آ در عرص آموزش و ی دتیری سود برد.
ب عالو  ،با توجا با ی فپا ها ی پاژوهو چنای
شسپنب ط میشود ک شز می مپغیرها ی ماورد مط لعا ،

نگرش مثبت نربت ب ک ربرد ف وش در آموزش یویتاری
پیو بینی کننی ک ربرد ف وش در فع لیت ها ی آموزشای و
کالسی شست .میتوش شی تون تبیی نماود کا نگارش
مثبت معلمی نربت ب ف وش سب شسپن د فع لتر آنا
شز ف وش در فرآینیه ی آموزش و یا دتیری مایتاردد .در
نقط مق بو ،هرت معلمی نگرش مثبپی نربت ب فا وش
نیششپ ب شنی ،با میازش کادتاری نیاز شز آ در حاوز
آموزش و ی دتیری شسپن د مینم ینی .شی ی فپ ب نپا ی
پاژوهوها ی شنما شای پیشای نیاز همخااوشنی دشرد
(Aslan & Zhu 2016؛  .)Lin 2008دلیااو همرااویی
نپ ی پژوهو ح ضر ب نپ ی س یر محقق  ،آ شست کا
ویپی معلمی ب نگارش مثبات در خصاوص فا وش ی ئاو
ب شنی ،عملیرد مؤثر آن درب ر ف وش نیز میرر مایشاود.
شی ی فپ مپولی شمر رش ب ساوی تقویات نگارش مثبات
معلمی درب ر ف وش با منظاور شساپن د ک رآمای شز آ در
عرص آموزش و ی دتیری رهنمو مینم یی.
نپ ی پژوهو ح ضر ،ح کی شز آ شست ک ب ورها ی
آموزشی س زنی (سا ختترشی نا ) معلمای و همچنای
دشنو فا آوری ،آموزشای ،موضاوعی معلمای تاأثیری
مثبت و معنی دشر بر نگرش معلمای نرابت با کا ربرد
ف آوری دشرنی؛ بنا برشی  ،بار شسا س ی فپا ها ی ح ضار،
میتوش چنای نپیما تیاری کارد کا معلمای دشرشی
ب وره ی س ختترشی نا در آماوزش ،شز دشناو فا آوری،
موضوعی و آموزشی نی نیز برخوردشرنی .شفازو بار آ ،
شی معلمی  ،نگرش مثبت و مطلوب نرابت با کا ربرد
ف ا آوری دشرناای و شز ک ا ربرش فع ا ل ف ا وش در آمااوزش و
فع لیت ه ی کالسی هرپنی .شز آنم ک طبق ی فپا ها ی
پژوهو ،نگرش معلمی نربت ب ک ربرد ف وش در آموزش
ب عنوش یویتری مپغیار پایوبای در مایل منهاومی
پژوهو شن س یی شی و مشخ تردیی کا شیا مپغیار
ب طور مثبت و معنیدشری ب مپغیره ی دشنو فا آوری،
موضوعی و آموزشی و ب وره ی س ختترشی ن در آماوزش
رشبط دشرد ،پیشنه د میشود ک در برن م ریزی دور ه ی
پیو شز خیمت و ضم خایمت معلمای دور شبپایشیی
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ضم توج ب نقو محوری و کلیایی آنا در کا ربرد
موفقیتآمیز ف وش در فرآینی آموزش و یا دتیری ،شهایشفی
همچو شرتق ی دشنو ف آوری ،آشن سا زی معلمای با
محاای هاا ی آموزشاای و یاا دتیری کاا باا شاایو
س ختترشی ن شدشر و هیشیت میشونی و همچنی تقویت
نگرش معلمی نربت با کا ربرد فا وش در فع لیات ها ی
آموزشی ب جییت و ب طور س زم دهی شی  ،پیتیاری
شود.
ب عالو پیشنه د میتردد ،ماییرش مایشرس نیاز در
رشسپ ی تقویت نگرش معلمی نربت ب کا ربرد فا وش در
آموزش میتوشننی ،ضم فرشهد آورد محیطی آرش و با
دور شز تاانو و هرتون ا ع م او و فرشیناای تهیییکنناای و
محیودکننی برشی آموزش مبپنی بر فن وری نرابت با
بروز رس نی دشنو و مه رو ه ی حرف شی معلمای شیایش
نم ینی .نیپ شی ک ب یی ب آ توج شود شی شست ک بر
شس س پیشاین پاژوهو و ی فپا ها ی پاژوهو ح ضار،
ک ربرد ف وش در آموزش زم نی میتوشنی ب عنوش یم منبا
و منشأ تغییرشو مثبت مطرح ب شی ک نگارش ،ب ورها ی
فلرنی پیرشمو آموزش و یا دتیری ،مها روها  ،دشناو
فن وری و تم رب معلمی در شی زمین ب درساپی درآ
و شن خپ شود.
الز ب تکر شست ک پژوهو ح ضر چنی محیودیت نیاز
دشرد کا تعم ایدپااذیری نپا ی آ رش تحاات تااأثیر یاارشر
میدهی .نخرت آ کا ج معا آما ری پاژوهو ح ضار
محیود ب معلمی مقط شبپیشیی شست و در تعمید نپ ی
ب مق ط دیگر ب یی شحپی ط نمود .مورد بعیی شی شسات
ک در شی پژوهو شبزشر تاردآوری شطالعا و پرسشان م
بود و ب منظاور تاردآوری شطالعا و بیشاپر و دییاقتار
شسپن د شز روش ها ی دیگار تاردآوری شطالعا و م ننای
مش هی  ،مص حب و همچنی شنم پژوهوها ی کینای
ب منظور تحلیو تم رب زیراپ معلمای در شیا زمینا
ضروری شسات .بایو تردیای ،عوشماو دیگار مرباوط با
میرس نظیر مییریت ،سی ست ها ی آموزشای ،فرهنا
س زم نی ح کد بر میرس  ،عوشماو شجپما عی و شیپصا دی

میتوشنی ک ربرد ف وش رش در آموزش و فع لیتها ی کالسای
تحاات تااأثیر یاارشر دهاای؛ بنا برشی کا ربرد یاام تحلیااو
چنیت ن ک بپوشنی تم می شی عوشماو رش در نظار بگیارد،
بری ر سودمنی خوشهی بود .نپ ی پاژوهو ح ضار ضام
ن ا بخشاایی ب ا پیشااین پااژوهو در زمین اة ک ا ربرد
موفقیتآمیز و مؤثر ف وش در آموزش و همچنی  ،پر کرد
خأل پژوهشی موجود در دشخو کشور در زمینة مط لعا و
چنی مپغیر در شی حوز میتوشنای با عناوش رشهنما یی
نظری بارشی برن ما ریازش  ،سی ساتتاذشرش و ماییرش
آموزشاای مااورد شسااپن د یاارشر تیرناای .با عااالو  ،ماایل
منهومی پژوهو نیز میتوشنی ب عنوش یم مایل پ یا و
مبن برشی مط لع و بعیی مورد شسپن د یرشر تیرد.
سپاسگزاری

شی مق ل برترفپ شز رس ل دکپاری تخصصای ماییریت
آموزشی در دشنشگ سامن شسات .نویرانیت مرشتا
سس س خاود رش شز مع ونات پژوهشای دشنشاگ ماذکور و
تماا می آموزتاا رش شاارکتکنناای در تحقیااق شعااال
میدشرنی.
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