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 چکیده
ی نگدار   ی حاضدر بررسدی ن دک یدر دوره    هدد  از طااعهد   هدف:   

آطدد زان ارت ددای اسددت  د یددادگیری زبددان طحدد ر در انگلیسددی وبدد  

 ایرانی ب د.

بددا اسددتفاده از رو  تح یددت آطییتدد ، ایددر     در ایددر راسددتا   روش:

بددر  1ی نگددار  انگلیسددی ط تنددی بددر وبدد   پددهوهک تدداییر یددر دوره

فراگیددران، کد  در ایددر پدهوهک بدد   ندد ان    2سدا  اسددت  د یدادگیری  

ه اسد،، را طد رد   فراگیدر تهریدش شدد    1و خد د تنیییدی   3گریخ د آغاز

بررسددی اددرار داد. در راسددتای اهدددا  ایددر پددهوهک، دانشدد  یان در    

هددای طتددداود نگددار  در ( بددر اسدداو آطدد زه21گددروه کنتددرد اتهددداد 

کدد و تحدد، آطدد ز  اددرار گرفتنددد و دانشدد  یان در گددروه آزطددایک  

هددای طتددداود نگددار  از وبدد   نگدداری (  دد وه بددر آطدد زه22اتهددداد 

 یپرسشدددناط  هدددا  طنیددد ر  یددد  آوری دادهبددد اسدددتفاده نی دندددد.

 ب   ن ان پیک آزط ن و پس آزط ن ا را گردید.  است  د فراگیران

ی هددای کیددی و کیفددی بیددانگر ایددر بدد د کدد  دوره نتدداید داده نتااای :

نگددار  ط تنددی بددر وبدد   در ارت ددای اسددت  د فراگیددران بدد  صدد رت  

اییر گددرار کلددی، و در ارت ددای خدد د تنیییددی آنددان بدد   دد ر خددا ، تدد 

هدای کیدی بیدانگر ایدر بد د کد        تدر نتداید داده  ب    ر دایت ب ده اس،.

آطدد ز  وبدد   طحدد ر بددر اسددت  د فراگیددران بدد  صدد رت کلددی تدداییر  

 اابل ت  هی داش،. 

آطدد ز  زبددان خددار ی، وبدد   آط زشددی،      واژگااان یلیاادی:      

   یادگیری طست ل، یادگیری خ دتنیییی

Abstract  

 

Aims: The purpose of the present study was to 

investigate the role of a blog-based English 
writing course in promoting the learning 

independence of Iranian learners. 

Methods: In this regard, using a mixed research 

approach, this study examined the impact of a 
blog-based English writing course on learners' 

learning independence, defined in this study as 

self-initiation and self-regulation of learning. 
Gave. For the purpose of this study, students in 

control group (n = 21) were trained based on 

common writing teaching in class and students 
in experimental group (n = 25) were used 

blogging in addition to common writing 

teaching. . In order to collect data, the 
questionnaire of student independence was used 

as pre-test and post-test. 

Conclusion: The results of the qualitative and 

quantitative data indicate that the blog-based 

writing period has been effective in promoting 
learner independence in general, and in 

promoting their self-regulation in particular. 

More precisely, the results of the quantitative 
data indicated that blog-based teaching had a 

significant impact on learner independence as a 

whole. 

Keywords: Learner autonomy, blogs, EFL writing, 

self-regulation 
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 و بیان مسئله مقدمه

ش د و با گستر  روزافزون در  صر حاضر فناوری ا   ات بحث داغ طحافل  لیی دنیا تل ی طی

  های شگر  ایر فناوری طا نیز بارت ا ات و نیاز ب  براراری آن ناگزیر هستیم تا هیگام با پیشرف،

طند ش یم. فناوری ا   ات و ارت ا ات آنچنان نیرویی را در روز باشیم تا از طزایای ایر فناوری بهره

 ن  دید، یا ظه ر یرت ان آن را نیاد یر تیدتردید طیهای گ ناگ ن حیات بشری دارد ک  بی رص 

ط تنی بر  ای از دانکفناوری ا   ات ب  شاخ Sang and et al, 2010). ) ط ج تیدنی  دید دانس،

زشیابی، هایی چ ن ارش د ک  در زطین ت سه  و کاربرد کاطپی تر، نرم افزار و سایر ابزارهای فنی گفت  طی

    اتی و ت ادد ا   ات آط ز  کاربردهای ایادگیری، سیستم -های آط زشی، یاددهیبررسی داده

ش د ک  ب  هایی ا  ق طیای از ابزار و رو فناوری ا   ات ب  ط ی    (.,Lerkian  (2006دارد

 کنند. بکارگیریآوری، ذخیره، بازیابی، پرداز  و ت زی  طیرا در اشکاد طیتلش،  ی  ا   اتنح ی، 

فناوری در آط ز  یکی از  ن   های طهم گستر  فناوری ا   ات و ارت ا ات ب   ن ان تح عی 

ک  افت  دیدی را  یکم اس،  ییم در زندگی ا تیا ی، حرف  ای و آط زشی بشر ارن بیس، و

 ,Rahimi and Yadollahi) ها گش ده اس،آط زشی از  یل  طدارو و دانشگاه روی نهادهایپیک

های ک و درو سنتی را با یادگیری ها و فهاعی،یادگیری فهاد و فناوری ا   ات تیریر (.2011

اطروزه اهیی، آط ز  و پرورشی ک  طتناسب با نیازهای فرد و  .(Ciroma,2014) کندن یر ترکیب طی

های ا   اتی ب  هم پی ند خ رده بیک از هی  احساو طی ش د زیرا دنیایی ک  با ش ک  اطه  باشد 

وری و طت اضی نیروی کاری اس، ک  بفهید چگ ن  از فناوری ب   ن ان ابزاری برای افزایک بهره

گیری از یکی از کاربردهای فناوری ا   ات، بهره .(Khadem masgedi, 2016) خ ای، استفاده کند

در آط ز  و یادگیری اس،. بکارگیری فناوری ا   ات و ارت ا ات در طدارو ط  ب تح د در آن 

های رو  ارزشیابی، هایآط ز، رو های سنتی، طفاهیم س ادآط زی، ن ک طهلم و دانکسیاس،

 ;Sivagami and Samundeeswari, 2015) آط ز شده اس،تدریس و تهاطل طهلم و دانک

Mojtahedzadeh and et al, 2013; Dorrani and et al, 2014 .)  استفاده از فناوری ا   ات و ارت ا ات

ت اند پای  و اساسی ب   ن ان یر بازوی راابتی در یر بازار کار در های درسی طیدر آط ز  ک و

 ودیده، با دید باز و نگاه کلی بت اند وارد بازار  هانی، سیاسی حاد  هانی شدن باشد تا فرد آط ز 

دعیل استفاده از فناوری ا   ات ایر اس، ک  طحدودی، آط ز  (. Mansouri, 2014) آط زشی ش د

 ,Normanا کندهای زیاد، عزوم حض ر هیزطان در ک و درو و.. را   ران طیسنتی هیچ ن هزین 

 (.Herasymenko, 2016) کند(. فناوری ا   ات ن ک طهیی در زطین  آط ز  و پرور  بازی طی2016

طهلیان  درواا ، آطیز فاوا در نیام آط زشی هستند. و تهاطل ط ف ی، طهلیان کارگزاران اصلی ورود

 تندا رای طؤیر اسدتفاده از فنآوری در تدریس هس کلید وری واو فن بیر یادگیرنده  اطل تغییر

(Buntat and et al, 2010.)  طراکز آط ز  و پرور  و در رأو آن طهلیان در هزاره ی  دید، در حیر
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اد های ای فهاعی، خ د با ایر طهم دس، ب  گری انند ک  چگ ن  خ دشان را برای تغییرات و فرص،

یکی از Sobhani Nejad (2012 ا .(Davaei and et al, 2013) کنندشده ت سط فناوری ا   ات آطاده 

یادگیری طتناسب با اهدا ، طحت ا،  -طهلیان را انتیاب بهتریر رو  یاددهیطهیتریر وظایش 

دارد ک  طهلیان با بکارگیری طناسب فناوری ا   ات و داند و بیان طییادگیرنده و ن ع ارزشیابی طی

ت انند ب   ن ان یادگیرنده و پهوهشگر، در دانک آط زان ای اده انگیزه نی ده، ب  ارائ  ارت ا ات طی

ها در برناط  درسی خ د  ض  ات اخ ای، اان نی و انسانی در زطین  استفاده از رایان  و سایر فناوریط

در ح ی ، کیفی، نیام آط زشی، در نهای، ب  کیفی،  (.Davlati and et al, 2016) اادام نیایند

انک باالتر و هیچ کش ری نیی ت اند از سا  طهلی Manakil, 2017)) طهلیان آن  اطه  وابست  اس،

برود و ب  هییر  ه، اس، ک  طهلم ن ک کلیدی و طحکیی در انت اد دانک ب  یادگیرندگان ایفا طی 

کند و برای ایفای ایر ن ک در در   اود، خ د باید ب  س ح و فن ن و طهارت طهلیی، ک  هیانا کسب 

 ع ژی های آط زشی دانک و فناوری  دید طی باشد، ط هز باشد و در ایر راستا شناخ، ان اع تکن

 (.Hosseini Farhangi, 2006) پیشرفت  و دانک فناوری ا   ات از اهیی، ویهه ای برخ ردار اس،

ت   در  ه، به  د و اص ح آط ز  ب سیل  فناوری ا   ات و ارت ا ات، نیازطند فهم و درک روشر 

اساسی در زطین  دانک،  هایاز ن ک طهلم در آط ز  اس،. در ایر راستا بسیاری از کش رها گام

طهارت، نگر  و به  د و ت سه  آط ز  طهلیان برداشت  اند و در ایر رابا  نیام آط ز  و پرور  

 ,Abedi gorgiban and Ali Akbari) کش ر هم برای طهلیان گام برداشت  اس، ک  هیچنان اداط  دارد

 روشهای ن یر آط زشی در طدارو طیش دفناوری ا   ات طن ر ب  یادگیری فهاد و استفاده از  (.2011

((Crompton, 2017. 

( در زطین  تدویر استانداردهای شایستگی برای طهلیان ک  با هد  یکپارچ  2008ا پروژه ی نسک  

ای طهلیان ص رت داده چهار طرحل  را پیشنهاد سازی فناوری ا   ات و ارت ا ات در ت سه  حرف 

های هیس  در زطین  کاربرد فناوری های سایر پهوهکل با یافت نی ده اس، ک  با تا یت ایر طراح

های ت ان اذ ان نی د ک  در طدارو کش ر ت سه  طهارتا   ات و ارت ا ات در آط ز  و پرور ، طی

های طرب ط ب  فاوا(    ر کرده ها و دانکای طهلیان از طرحل  اودا کشش ابزارها و ظه ر طهارتحرف 

های ط ض  ی ت سط طهلیان( طرحل  یادگیری و استفاده از نرم افزارهای فاوا در ح زه ا و در طرحل  دوم

ا طرحل  نف ذ، استفاده طهلیان از فاوا  ه،  ارار دارد و در آینده نزدیر شاهد تح ت کاطل طرحل  س م

 به  د طدیری، یادگیری( و سپس طرحل  چهارماطرحل  استفاده تیصصی طهلیان از ابزارهای فاوا و

کند ک  با بیان طی ،Nagavi (2010). (Khalkhali et al, 2011) تح د در تدریس( خ اهیم ب د

یابند گیری از فناوری ا   ات، طهلیان ب  سه ع، ب  طناب   دید آط زشی ط رد نیاز خ د دس، طیبهره

تریر  ن ان طهمکنند. طهلم ب  تر تهی  طیتر و آسانو ا   ات و ط اد آط زشی ک و خ د را سری 

رکر و طن   در سازطان آط ز  و پرور ، بدون آگاهی داشتر از پیچیدگی تح الت  هانی و 

برخ رداری از ان اع دانک و طهارت هرگز اادر نی اهد ب د وظیف  خایر خ د را ب  نح  شایست  ب  ان ام 
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ا   ات و ارت ا ات طهلیان شناخ،  اط  دانک و طهارت فناوری  (.Farahmandnejad, 2012)  برساند

های ن یر و افزایک خ ای،  لیی و فنی طهلیان طحس ب از   اطل بسیار طهم در بکارگیری فناوری

گیری از فناوری ا   ات و ش د ب  بیان دیگر درک وشناخ، دانک و طهارت طهلیان در بهرهطی

 ,Mansouri ) ی طحیط یادگیری ش دسازت اند طن ر ب  غنییادگیری طی -ارت ا ات در فرایند یاددهی

2014.) 

یادگیری طؤیر  -  اطل زیادی در بکارگیری فناوری ا   ات ت سط دبیران در فرایند یاددهی

چ ن در  صر ن ، اهدا   دیدی پیک روی آط ز  و  هستند و یکی از ایر   اطل دانک دبیران اس،.

ط ابل رویکردهای سنتی واا  شده، از تغییر پرور  ارار دارد، رویکردهای  دیدیاددهی و یادگیری در 

ن ک طهلم و فراگیرنده، بکارگیری ابزارهای آط زشی و دانک حرف  ای طهلیان سیر ب  طیان آطده و 

ب    ر کلی   یده بر ایر اس، ک  استفاده از فناوری ا   ات و ارت ا ات ب   ن ان ابزاری حیایتی 

ب  هد  های یاد گیری با کیفی، برای هی ، اطری ا تناب برای به  د تدریس و یادگیری و دستیابی 

ان اع دانک طهلیی را ب  هف،  Schulman (1978ا. (Garrison, 2011 and Tondeur, 2006) پریر اس،

کند ک    ارتند از: دانک ط ض  ی یا طحت ایی ، دانک طحت ایی تربیتی یا پداگ ژی ن ع ت سیم طی

طحت ایی، دانک  ی طی تربیتی شاطل راه ردها و اص د طدیری، ک و درو و سازطاندهی طناسب 

اره یادگیرندگان و خص صیات های درسی یا دانک پداگ ژی، دانک برناط  درسی، دانک دربط ض ع

های فرهنگی، ا تیا ی و ط اهی، طدرس  و دانک ها، دانک درباره ط اهی، تربیتی شاطل ویهگیآن

ای تارییی و فلسفی. از طیان ایر      های دانک، های تربیتی و زطین ها، ط اصد و ارز درباره هد 

 ای برای وی و هیکارانک برخ ردار اس،ههدانک طحت ای تربیتی یا پداگ ژی، طحت ایی از اهیی، وِی

(Mehr mohammadi and Fazeli, 2015).  فهم ان اع دانک ذکر شده در نیر ش عیر، ب یهه دانک

 Ahmadi and) ای طهلیان کندهای حرف طحت ای تربیتی، طی ت اند کیر شایانی ب  ت ییر ص حی،

et al, 2016.) های ساده طانند طداد، کاغر، گ ناگ ن، از فناوریهای دانک فناوری با بکارگیری فناوری

های پیشرفت  طانند رایان ، اینترن،، ویدئ ، وای، بردهای ه شیند و سیاه گرفت  تا فناوریو گچ و تیت 

افزارها در  رص  آط ز  ت سط طهلیان اشاره دارد ایر بهد از دانک اطروزه با طفه م فناوری ان اع نرم

 .(Saki, 2013) ی ندی  ییت پیدا کرده اس،ا   ات و ارت ا ات پ

 اطل دیگری ک  در طیزان بکارگیری فناوری ا   ات ت سط دبیران در فرایند یاددهی یادگیری 

ای هباشد. تح ی ات ان ام شده پیراط ن نگر ن ک طؤیری دارد نگر  دبیران ب  ایر فناوری طی

لیان های طهگیری نگر کند ک  احتیاالً بر شکلطهلییر نیز بسیار طهم اس، و   اطلی را شناسایی طی

دارد ک    اید و اظهار طی Watts (1980)ش ند. تأییرگرارند و ب  هیان اندازه نیز طهم تل ی طی

 های طهلیان ن شی اساسی در نح ه بکارگیری فناوری ا   ات در ک و درو دارندنگر 

(Mohammadi and Jafari, 2012 .)ی ذکر ایر نکت  ضروری اس، ک  ضیر احراز دانک در زطین  فناور
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و ت انایی در استفاده از آن، طیزان   ا  طهلیان و نگر  آنان ب  فناوری ا   ات اس، ک  ب   یلکرد 

کند. نگر    ارت اس، از ارزیابی طث ، یا طنفی نس ، ب  ایربیشی فاوا در ک سهایشان کیر طی

طهلیان نیازطند (. Kassin and et al, 2011) ها اس،ها، اشیا  و گروهها، اشیا، کنکط ض  ات، ایده

ک  طفه م سنتی از ک و درو ک  در های ادییی فرایند یادگیری هستند ب    ریتغییر در دیدگاه

 Alfaki) گر دانک ت دیل ش دآن طهلم ن ک انت اد ا   ات یا دانک را بر هده داش، باید ب  تسهیل

and Khamis, 2018.) بدون ت    ب  نگر  طهلیان و ها در آط ز  گستر  و کاربرد طؤیر فناوری

شناخ، آن، طیکر اس، طن ر ب  ط اوط، طهلیان و طدیران در ط ابل ورود فناوری و تکن ع ژی ن یر 

های تربیتی، در فهاعی، تح دSanchez and et al (2012 ) از طنیر (.Zakeri and et al, 2011)  ش د

های رناط  درسی، بازنگری و باز آزطایی سازهنیازطند تح د در نگر  و بینک طهلیان،  راحان ط ریان ب

بر ایر اساو بکارگیری فناوری ا   ات و ارت ا ات در  .(Erixon, 2010) های آط زشی اس،برناط 

فرایند آط ز  و تدریس در ص رتی ط فت خ اهد ب د ک  نگر  افراد و دس، اندرکاران، خص صاً 

استفاده طؤیر از فناوری و در  از پهوهشگران برایطهلیان نس ، ب  آن طث ، باشد از طنیر بسیاری 

 خ اهیم شرایط یادگیری را تغییر دهیم باید هیپای آن، نگر  را نیز تغییر دهیم ایی ک  طی

(Berner, 2003; Albirini, 2006).  بدون ت    ب  نگر  و است  اد از فاوا، بکارگیری و ت سه  آن

های الزم، ت   برای ت  ی، نگر  ت هیزات و ارائ  آط ز ها، پریر نیس، در کنار زیر ساخ،اطکان

 .(Mansouri and Zolghadri, 2015) طث ، در ط رد فناوری ضروری اس،

یادگیری ن ک دارد  - اطل طهم دیگری ک  در بکارگیری فناوری ا   ات در فرایند یاددهی

ها ای خ د ص حی،در ن ک حرف  های دبیران اس،. در نیام های پیشرفت  تهلیم و تربی،، طهلمطهارت

هایی را باید کسب کند ک  بت اند   وه بر تغییر در سا  تل ی و نگر  ب  آط ز ، ها و ت اناییو طهارت

. (Rastegarpour and et al, 2016) در طیدان  یل با ث تغییر در طیزان یادگیری فراگیران نیز باشد

های ط رد تدریس و بکارگیری یند و طاهر در زطین  ط ض عالزط  ایفای چنیر ن شی و  د طهلیانی ت ان

های الزم  ه، استفاده از فناوری فناوری ا   ات و ارت ا ات اس، تا با برخ رداری از دانک و طهارت

های طرت ط و یادگیری بت اند از ان اع فناوری -ا   ات و ارت ا ات در فرایند تأییرگراری یاددهی

اده تر نی ده و با استفتر و  رابطند ش ند و فرایند یادگیری را ایربیکا بهرهطتناسب با درو و طحت 

از فناوری ا   ات و ارت ا ات در فرایند تدریس ط  ب ش ند تا ح او بیشتری از دانک آط زان ب  

 . (Mansouri, 2014) کار بیفتد و یادگیری بهتر ص رت گیرد

نگر  و طهارت دبیران در بکارگیری فاوا در ایران ان ام  ای در ط رد تأییر دانک وتح ی ات پراکنده

اند. در بسیاری از تح ی ات خار ی نیز ها نیز ب  ن ع و چگ نگی فاوا پرداخت شده اس، و برخی از آن

 Mansouri and).   ا  ب   ن ان طهیتریر فاکت ر اساسی در پریر  و بکارگیری شناخت  شده اس،

et al, 2015)،  ای ط ردنیاز طهلیان برای کاربس، فناوری های حرف ب  بررسی ص حی،در پهوهشی
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ا   ات و ارت ا ات درفرایند آط ز  پرداختند. نتاید پهوهک نشان داد ک  نگر  طهلیان نس ، ب  

کاربس، فناوری ا   ات و ارت ا ات در آط ز  طث ، اس،. هیچنیر بیشی از نتاید نشان داد نگر  

وری بر حسب  نسی، یکسان اس، و بیر ایر دو ت زی  تفاوت طهنادار آطاری نس ، ب  کاربس، فنا

طیزان برخ رداری طهلیان طدارو پهوهشی تح،  ن ان  (Jalilian and et al, 2017) .و  د ندارد

 داریتفاوت طهناان ام دادند ک  نتاید نشان داد  ه شیند از طهارتهای ط ردنیاز تدریس با استفاده از فاوا

های تدریس با استفاده از فاوا در  راحی، کارگیری طهارت طهلیان طرد و زن طدارو ه شیند در ب بیر 

نشان داد ک  طیزان  Seraji and et al (2013) های پهوهکیافت  و  د دارد.ا را و ارزشیابی تدریس 

ت اند درو طی دانک و طهارت طهلیان درباره فناوری ا   ات و ارت ا ات و نح ه کاربرد آن در ک و

 Abbasi asl and et alهای پهوهکدر بکارگیری فناوری ا   ات ن ک طؤیری داشت  باشد. یافت 

نیز نشان داد ک  انگیز  و   ا  فردی و طیزان آشنایی و طهارت در استفاده از اینترن،  (2011)

 Umar طهلیان اس،.طهیتریر  اطل در بکارگیری فناوری ا   ات و ارت ا ات در اطر آط ز  ت سط 

and Mohd Yusoff (2014)  نشان دادند ک  استفاده طهلیان زن از فاوا برای آط ز  در پهوهک خ د

سازی  رح درو برای و درو،  ست  ی طناب  آط زشی، ارائ ، تح یل و آطاده و یادگیری در ک

 Zakeri and et al) نتاید تح یت .ت  هی بیشتر از طهلیان طرد اس،   ر اابل آط زان ب دانک

ها نس ، ب  کاربرد فاوا ت و نگر  آن  دم تفاوت طهنادار آطاری بیر  نسی،، طیزان تحصی2011)

سن ی است رار ، پهوهشی تح،  ن ان اطکانAbdolvahabi (2012) را نشان داد.در فرآیند تدریس 

های استان اه از از دیدگاه دبیران و طدیران ان ام داد. یکی از نتاید طدارو ه شیند در دبیرستان

بدس، آطده از ایر پهوهک حاکی از آن اس، ک  دانک و طهارت طهلیان در استفاده از فناوری ا   ات 

نیز  Alzaidiyeen and et al (2010) هاییافت باشد. یر طیو ارت ا ات در فرایند آط ز  در سا  پای

در طدارو اردن نشان داد ک  سا  استفاده از فناوری برای اهدا  آط زشی؛ پاییر، وعی نگر  طهلیان 

ب  استفاده از فناوری برای اهدا  آط زشی، طث ، اس، و بیر نگر  طهلیان و سا  کاربرد فناوری 

 و  د دارد.در تدریس هی ستگی طث ، 

دهد ک  ادراک و نگر  طهلیان ن ک اساسی در با ت    ب  طااعهات طتهدد اخیر، آطارها نشان طی

بنابرایر با ت    ب  طااعب گفت  شده هد  پهوهک  .کندهای فناوری ایفا طیط ف ی، یا شکس، پروژه

یری یادگ -ند یاددهیحاضر بررسی ن ک دانک، نگر  و طهارت در بکار گیری فناوری ا   ات در فرای

 باشد.عرا، ایر پهوهک در صدد پاسیگ یی سؤاالت زیر طی ت سط دبیران دوره اود و دوم طت سا  اس،.

 . آیا بیر دانک دبیران و بکارگیری فناوری ا   ات رابا  و  د دارد؟1

 ؟و ب  کارگیری فناوری ا   ات رابا  و  د دارد دبیرانآیا بیر نگر  . 2

 . آیا بیر طهارت های دبیران و ب  کارگیری فناوری ا   ات رابا  و  د دارد؟ 3
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ت ان طیزان بکارگیری فناوری ا   ات و ارت ا ات . آیا بر اساو دانک، نگر  و طهارت دبیران طی1

 را پیک بینی کرد؟

یگر طتفاوت . آیا دانک، نگر  و طهارت دبیران زن و طرد در بکارگیری فناوری ا   ات با هید2

 اس،؟

 روش شناسی پژوهش

پهوهک حاضر از نیر هد ، کاربردی و از عحاظ رو ، ت صیفی از ن ع هی ستگی اس،.  اطه  

نفر  066آطاری ایر پهوهک را کلی  دبیران زن و طرد دوره اود و دوم طت سا  شهر طری ان ب  تهداد 

باشد. نی ن  آطاری با استفاده از طینفر طرد  371نفر زن و  220تشکیل طی دادندک  از ایر تهداد 

نفر طرد ( تهییر شد ک  با استفاده از رو   110نفر زن و  88نفر ا  231 دود ط رگان و کر سی 

ها از دو پرسشناط  طح ت آوری دادهای نس تی انتیاب شدند. برای  ی گیری تصادفی     نی ن 

یادگیری  -اوری ا   ات در فرایند یاددهیسؤاد و بکارگیری فن 21ساخت  دانک، نگر ، طهارت با 

سؤاد در ط یاو پند در   ای عیکرت اخیلی زیاد، زیاد، طت سط، کم و خیلی کم( استفاده شد.  12با 

 ای از  ریتها ت سط اساتید و طتیصصان اهل فر  و روایی سازهروایی ص ری و طحت ایی پرسشناط 

روایی پرسشناط  دانک، نگر  و طهارت در ایر پهوهک  تحلیل  اطلی اکتشافی ط رد تایید ارار گرف،.

از  ریت تحلیل  اطلی اکتشافی ب  رو  طؤعف  های اصلی و از چرخک وارییاکس استفاده شد. ط دار 

 132/. و اندازه آزط ن کروی، بارتل، با در   آزادی 41( برابر با 1KMOشاخص کفای، نی ن  گیریا

طهنادار ب د ک  نشان  کفای، نی ن  و طتغیرهای انتیاب شده  262/2270برابر با   >P 661/6در سا  

ب  دس،  42/6با رو  ضریب آعفای کرون اخ  برای ان ام تحلیل  اطلی اس،. پایایی درونی پرسشناط 

آطد ک  نشان دهنده پایایی خ بی برای پرسشناط  اس،. روایی پرسشناط  بکارگیری فناوری ا   ات 

یری در ایر پهوهک از  ریت تحلیل  اطلی اکتشافی ب  رو  طؤعف  های اصلی یادگ -در فرایند یاددهی

/. و اندازه 80( برابر با KMOو از چرخک وارییاکس استفاده شد. ط دار شاخص کفای، نی ن  گیریا

طهنادار ب د ک   132/2184برابر با   >P 661/6در سا   201آزط ن کروی، بارتل، با در   آزادی 

 نشان  کفای، نی ن  و طتغیرهای انتیاب شده برای ان ام تحلیل  اطلی اس،. پایایی درونی پرسشناط 

ب  دس، آطد ک  نشان دهنده پایایی خ بی برای پرسشناط  اس،.  74/6با رو  ضریب آعفای کرون اخ 

های آطار استن ا ی طیانگیر، انحرا  طهیار( و رو های آطاری ت صیفی اها با استفاده از رو داده

 spss22افزار طست ل، ضریب هی ستگی پیرس ن و  رگرسی ن چندگان  هیزطان( تح، نرم tاآزط ن 

 ط رد تحلیل ارار گرف،.

                                                           
1 .Kaiser Meyer Olkin (KMO) 
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 های تحقیقیافته

های ت صیفی طتغیرهای پهوهک شاطل  طیانگیر، انحرا  طهیار، واریانس، ک ی و کشیدگی یافت 

 گزار  شده اس،. 1دود در  

 آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق(: 1)جدول

 کشیدگی ک ی واریانس انحرا  طهیار طیانگیر تهداد طتغیرها

فناوری  بکارگیری

 ا   ات

231 

 

1187/26 26432/3 366/16 177/6- 374/6- 

 111/6 -222/6 411/04 30112/8 6171/34 231 دانک

 178/6 -277/6 611/7 02316/2 7778/21 231 نگر 

 -224/6 -216/6 170/32 43643/2 6666/27 231 طهارت

طیانگیر و انحرا  طهیار هر یر از طتغیرهای دانک، نگر  و طهارت  1های  دود طاابت یافت 

دبیران در بکارگیری فناوری ا   ات نشان داده شده و نتاید نشان داد ک  طتغیر دانک دارای طیانگیر 

باشد و تری نس ، ب  سایر طتغیرها طست ل تح یت طیباالتر و طتغیر نگر  دارای طیانگیر پاییر

باشند. با ت    ب  ایر ک  ح م دبیران از دانک بیشتری در استفاده از فناوری ا   ات برخ ردار طی

کی از نرطاد باشد از آزط ن کلی گرو  اسییرن   استفاده شد ک  نتاید  حانفر طی 26نی ن  باالی 

های نگر ، طهارت و بکارگیری فناوری ا   ات ب دن ت زی  طتغیر دانک ب ده وعی ت زی  داده

اشد بها طیغیرنرطاد ب ده اس،. هیچنیر  ط دار ک ی و کشیدگی حاکی از غیر نرطاد ب دن ت زی  داده

اضی  حد طرکزی از نفرب ده و با ت    ب   266اطا با ت    ب  ایر ک  ح م نی ن  پهوهک باالی 

 غیرنرطاد ب دن صر  نیر شد و ت زی  نرطاد فرض شد.

های پهوهشی از ضریب هی ستگی پیرس ن و رگرسی ن چندگان  استفاده شده  ه، بررسی سؤاد

خای و است  د خااها ط رد ها، همهای آنان شاطل نرطاد ب دن دادهفرضاس،. اطا ا ل از آن، پیک

اشد. بها نرطاد طیها ر ای، شده و ت زی  دادهفرضان داد ک  تیاطی پیکبرسی ارار گرف، نتاید نش

های رگرسی ن چندگان  ب  بررسی شاخص هم خای و است  د خااها  فرضهیچنیر در بررسی پیک

خای و شاخص دوربیر واتس ن برای نشان دادن هم  VIFپرداخت  شد ک  از شاخص های ت عرانس و  

و   1/6برای  نشان دادن است  د خااها استفاده شده اس،. در ص رتی ک   ط دار ت عرانس کیتر از 

VIF  و  1در ص رتی ک  ط دار  دوربیر واتس ن بیر   خای و  د دارد.باشد احتیاد هم  16بیشتر از

های خای برای هر کدام از طتغیراها برارار اس،. در بررسی همارار داشت  باشد  فرض است  د خا  3
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خای نیس،. بنابرایر احتیاد و  د هم 16بیشتر از   VIFکیتر و  1/6طست ل شاخص ت عرانس از 

بسیار پاییر اس،. و با ت    ب  ایر ک  در ارت اط طتغیرهای دانک، نگر  و طهارت با بکارگیری فناوری 

فرض است  د خاا ها را برارار  ت ان اس،، عرا طی 42/1  واتس ن برابر باا   ات شاخص دوربیر 

 دانس،.

 (: آیا بیر دانک دبیران و بکارگیری فناوری ا   ات رابا  و  د دارد؟1سؤاد 

 
(: آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه دانش، نگرش و مهارت دبیران با بکارگیری 2جدول )

 اطالعاتفناوری

 
10/1P<  

ا   ات ضریب هی ستگی دهد بیر طتغیر دانک و بکارگیری فناورینشان طی 2های  دود یافت  

230/6r = 661/6داری و سا  طهنی p= داری آزط ن کیتر از بدس، آطده اس، و چ ن سا  طهنی

داری ش د. بنابرایر رابا  طهنیت ان گف، ک  فرض صفر رد و فرضی  پهوهشی تایید طیاس، طی 62/6

ت ان چنیر گف، ک  با افزایک دانک یر دانک دبیران و بکارگیری فناوری ا   ات و  د دارد. عرا طیب

 ابد.ییادگیری افزایک طی -ا   ات ت سط آنان در فرایندیاددهیدبیران، طیزان بکارگیری فناوری

 

 ا   ات رابا  و  د دارد؟(: آیا بیر نگر  دبیران و بکارگیری فناوری2سؤاد 

 
 العاتاطآزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه نگرش دبیران با بکارگیری فناوری(: 3ول)جد

 نگر  های آطاریشاخص

 

 ا   اتبکارگیری فناوری

 

 هی ستگی پیرس ن

 داری سا  طهنی

 تهداد

322/6 

661/6 

231 

 دانک     نگر          طهارت های آطاریشاخص

 

 ا   اتبکارگیری فناوری

 

 هی ستگی پیرس ن

 داری سا  طهنی

 تهداد

230/6      322/6         006/6 

661/6         661/6      661/6 

231            231         231 
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10/1P<  

 ا   ات ضریب هی ستگیفناوریدهد بیر طتغیر نگر  و بکارگیری نشان طی 3های  دود یافت 

322/6= r 661/6داری و سا  طهنی=p   داری آزط ن کیتر از بدس، آطده اس، و چ ن سا  طهنی

ش د. عرا، با افزایک نگر  ت ان گف، ک  فرض صفر رد و فرضی  پهوهشی تایید طیاس، طی 62/6

یزان بکارگیری فناوری یادگیری ط -طث ، دبیران در خص   کاربس، فناوری در فرایند یاددهی

داری بیر نگر  دبیران و بکارگیری فناوری ا   ات یابد. بنابرایر رابا  طهنیا   ات نیز افزایک طی

 و  د دارد.

 ا   ات رابا  و  د دارد؟های دبیران و بکارگیری فناوری(: آیا بیر طهارت3سؤاد

 
های دبیران با بکارگیری آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه مهارت (:4)جدول

 اطالعاتفناوری

 طهارت های آطاریشاخص

 

 ا   اتبکارگیری فناوری

 

 هی ستگی پیرس ن

 داری سا  طهنی

 تهداد   

006/6 

661/6 

231 

10/1P< 

ا   ات ضریب بکارگیری فناوریدهد بیر طتغیر طهارت دبیران و نشان طی 1های  دود یافت 

داری آزط ن بدس، آطده اس، و چ ن سا  طهنی = p 661/6داری و سا  طهنی = 006/6rهی ستگی 

ش د. عرا، با افزایک ت ان گف، ک  فرض صفر رد و فرضی  پهوهشی تایید طیاس، طی 62/6کیتر از 

یابد. بنابرایر رابا  افزایک طیهای دبیران طیزان بکارگیری فناوری ا   ات ت سط آنان طهارت

 های دبیران و بکارگیری فناوری ا   ات و  د دارد.داری بیر طهارتطهنی

ا   ات را ت ان طیزان بکارگیری فناوری(: آیا بر اساو دانک، نگر  و طهارت دبیران طی1سؤاد

 بینی کرد؟پیک

 

برای بررسی ایر س اد از ضریب رگرسی ن چندگان  استفاده گردید. اطا ا ل از آن، ب  بررسی  

برای   VIFفرض های هم خای و است  د خااها  پرداخت  شد ک  از شاخص های ت عرانس و  پیک

خای و شاخص دوربیر واتس ن برای  نشان دادن است  د خااها استفاده شده اس،. نشان دادن هم

در  خای و  د دارد.باشد احتیاد هم  16بیشتر از  VIFو   1/6در ص رتیک   ط دار ت عرانس کیتر از 

 ها برارار اس،.ارار داشت  باشد  فرض است  د خاا  3و  1ص رتی ک  ط دار  دوربیر واتس ن بیر  
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 خطی و تولرانسهای همشاخص (:5) جدول 

 شاخص دوربیر واتس ن VIF ت عرانس طتغیر وابست  طتغیر طست ل

 دانک

 نگر 

 طهارت

 

 ا   اتبکارگیری فناوری

 

320/6 

702/6 

311/6 

82/2 

31/1 

43/2 

 

42/1 

 

های خای برای هر کدام از طتغیرطشاهده طی ش د، در بررسی هم 2هیان گ ن  ک  در  دود 

خای نیس،. بنابرایر احتیاد و  د هم 16بیشتر از   VIFکیتر و  1/6طست ل شاخص ت عرانس از 

 بسیار پاییر اس،. و با ت    ب  اینک  در ارت اط طتغیرهای دانک، نگر  و طهارت با بکارگیری فناوری

فرض است  د خاا ها را برارار  ت ان اس،، بنابرایر طی 42/1  ا   ات شاخص دوربیر واتس ن برابر با

  دانس،.

نشان داده شده اس،.  7آن ا در  دودو خ ص   0بینی در  دود های طهم طدد پیکخ ص  آطاره

 دهد.را نشان طی  داری طدد رگرسی ن دود آن ا نتاید آزط ن تحلیل واریانس برای بررسی طهنی

 بینیخالصه مدل پیش (:6)جدول 

 R ط رورR ط رورR  تهدیل شده 

 13/6 11/6 00/6 طدد

 

دهنده هی ستگی چندگان  بیر س  طتغیر ک  نشان =R 00/6دهد نشان طی 0های  دود یافت 

  130/6یا ضریب تهییر برابر با  Rدانک ، نگر  و طهارت با بکارگیری فناوری ا   ات اس، . ط رور 

 اس،. Rباشد ک  ک چکتر از ط رور طی 13/6تهدیل شده ک  برابر با  Rاس، و ط رور 
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 نتای  آزمون تحلیل واریانس (:7) جدول

 داریسا  طهنی Fنس ، طیانگیر ط رورات در   آزادی ط ی ع ط رورات طناب 

 رگرسی ن

 بااییانده

 کل

20/1617 

03/1322 

80/2344 

3 

236 

233 

64/314 

88/2 

30/24 661/6 

 

را  Fداری آطاره ش د ، نتاید آزط ن تحلیل واریانس، طهنیطشاهده طی 7گ ن  ک  در  دود هیان

طهنی دار اس، و رابا  خای بیر طتغیرها و  د  Rدهنده ایر اس، ک  ط رور دهد ک  نشاننشان طی

بیر دانک، نگر  و طهارت طتغیر ط ک بکارگیری های پیکت ان برا اساو تیام طتغیردارد و طی

 بینی کرد.ا   ات را پیکفناوری

 

 ا   ات ت سط دبیران زن و طرد با هم طتفاوت اس،؟(: آیا طیزان بکارگیری فناوری2سؤاد 

 
 اطالعات توسط معلمان زن و مردهای توصیفی نمرات بکارگیری فناوریمارهآ (:8) جدول

 انحرا  طهیار طیانگیر تهداد  نسی،

 زن

 طرد

88 

110 

81/26 

21/26 

28/3 

12/3 
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و  81/26ا   ات زنان برابر با ، طیانگیر نیرات بکارگیری فناوری8بر اساو ا   ات  دود

ت ان ها طیباشد. بر اساو طیانگیرطی 21/26طردان برابر با  طیانگیر نیرات بکارگیری فناوری برای

 یادگیری تفاوت چندانی -گف، ک  دبیران زن و طرد در بکارگیری فناوری ا   ات در فرایند یاددهی

ا   ات دو گروه از های نیرات بکارگیری فناوریداری تفاوت طیانگیرندارند. برای ا یینان از طهنی

 تفاده شد.طست ل اس t آزط ن

 
 مستقل برای مقایسه نمرات بکارگیری فناوری اطالعات بین دو گروه زنان و مردان tآزمون  (:9) جدول

  داریسا  طهنی tط دار در   آزادی خاای طهیار هاتفاوت طیانگیر

028/6- 132/6 232 12/1- 383/6  

 

ا   ات های نیرات بکارگیری فناوریطست ل برای ط ایس  طیانگیر t نتاید آزط ن 4در  دود 

و طیانگیر  28/3دبیران زن و طرد ارائ  شده اس،. ایر آزط ن نشان داد ک  دبیران زن با اانحرا  طهیار 

ا   ات در ( از عحاظ بکارگیری فناوری 21/26و طیانگیر 12/3( و طرد با ا انحرا  طهیار 81/26

 داری با هم ندارند.یادگیری تفاوت طهنی -ی فرایند یادده

 بحث و نتیجه گیری

ایر طااعه  ب  بررسی ن ک دانک، نگر  و طهارت دبیران در بکارگیری فناوری ا   ات در  

یادگیری پرداخت  اس،. در بکارگیری فناوری ا   ات در فرایند آط ز ، باید ب   -فرایند یاددهی

 یل  طهیتریر ایر   اطل دانک، نگر  و طهارت دبیران اس،. در طدارو   اطل بسیاری ت    کرد. از 

دبیران باید دانک، نگر  و طهارت الزم را در بکارگیری فناوری ا   ات در فرایند آط ز  داشت  

های سؤاد اود تح یت نشان داد بیر دانک دبیران و بکارگیری فناوری باشند. نتاید حاصل از یافت 

داری و  د دارد. و با افزایک دانک دبیران طیزان بکارگیری فناوری  ، و طهنیا   ات رابا  طث

یابد. ایر یافت  پهوهشی، با یادگیری افزایک طی -ا   ات و ارت ا ات ت سط آنان در فرایند یاددهی

ط نی بر ایر ک  رابا  ، (Seraji and et al, 2013; Samarri and Atashak, 2009) نتاید تح یت

 رانیدانک دب زانیطاری بیر دانک دبیران و طیزان بکارگیری فناوری ا   ات و  د دارد و دطهنی

 یفناور یریت اند در بکارگیا   ات و ارت ا ات و نح ه کاربرد آن در ک و درو ط یدربارة فناور

ب   طرب ط تیتح  دومس اد  یهاافت یحاصل از ، هیس  اس،. نتاید طؤیر داشت  باشد یا   ات ن ش

یر داری بنگر  و بکارگیری فناوری ا   ات و ارت ا ات نشان داد ک  رابا  طث ، و طهنی ریطتغ

نگر  و بکارگیری فناوری ا   ات و  د دارد و با افزایک نگر  طث ، دبیران ب  فناوری ا   ات 

ت  پهوهشی، با نتاید یابد. ایر یافها در فرایند آط ز  هم افزایک طیطیزان بکارگیری ایر فناوری
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ک  نشان داد،  ( Bhalla, 2012; Ahmadi and Ebtekari, 2017; Seraji and et al, 2013) تح یت

 یدهطهم در شکل یباورها ن شهای طهلیان رابا  طهناداری با طیزان استفاده از کاطپی تر دارد و نگر 

 ،یط زشآ یهایآنها را ب  استفاده از ن آور ،رانیدب یتیترب ینگر  و باورها و رفتار و  یلکرد افراد دارند

ا   ات و  یگ ناگ ن از  یل  فناور یریادگیدر  یو روابط ا تیا  یتهاطل فهاد، ن ک یریادگی

های سؤاد س م تح یت نشان داد بیر طهارت ، هیس  اس،. نتاید حاصل از یافت دهدیط قارت ا ات س 

داری و  د دارد. و با افزایک طهارت دبیران   طث ، و طهنیدبیران و بکارگیری فناوری ا   ات رابا

یابد. یادگیری افزایک طی -طیزان بکارگیری فناوری ا   ات و ارت ا ات ت سط آنان در فرایند یاددهی

های گیری از فناوری ا   ات را داشت  باشند. ایر نتاید با یافت های کافی برای بهرهدبیران باید طهارت

ک  طهارت طهلیان را از   اطل طهم بکارگیری فناوری ا   ات ،Afshar and et al (2009) تح یت

 Tabari, 2012; Mukama and Andersson, 2008; Seraji) هایشیارد، هیس  اس،. در پهوهکبرطی

and et al, 2013)  ها ط رد تایید ارار گرفت  اس،.نیز ایر یافت (Lim, 2006)   در طدارو طت سا

های طهلیان و ن  د نگر  طث ، در طهلیان از ط ان  بکارگیری دهد ک  ضهش طهارتسنگاپ ر، نشان طی

 باشد.یادگیری طی -فناوری ا   ات و ارت ا ات در فرایند یاددهی

ت ان های پهوهک نشان داد ک  از روی دانک، نگر  و طهارت دبیران طیبیشی دیگر از یافت  

 های پهوهشی، با نتاید تح یتبینی کرد. ایر یافت طیزان بکارگیری فناوری ا   ات را پیک

(Serajiand et al, 2013) های طهلیان از   اطل طهم بکارگیری ک  نشان داد، دانک، نگر  و طهارت

، Ertmer (2003)ت ان گف، بر اساو طدد باشد. ب    ر کلی طیفناوری ا   ات اس،، هیس  طی

طهلیان برای کاربرد فناوری در ک و باید دارای باور و نگرشی طتناسب با فناوری، طهارت کافی، 

ی  اید ههای آط ز  فناوران  داشت  باشند و طهلیان بخ دکارآطدی ط رد نیاز و شناخ، کافی از ویهگی

های پهوهک نشان داد ک  دبیران زن ها را در کنار هم داشت  باشند. بیشی دیگر از یافت ایر ص حی،

یادگیری تفاوت چندانی ندارند و دبیران زن  -و طرد در بکارگیری فناوری ا   ات در فرایند یاددهی

 یافت  با پهوهکایر گیرند. ییادگیری بهره ط -ها در اطر یاددهیو طرد ب    ر یکسان از ایر فناوری

(Zakeri and et al, 2011) ت و نگر   ر پهوهک خ د نشان دادند بیر  نسی،، طیزان تحصیک  د

 هیس  اس،. اطا با پهوهک طهلیان نس ، ب  کاربرد فاوا در فرآیند تدریس تفاوت طهناداری و  د ندارد
(Jalilian and et al, 2017; Ezugwu and et al, 2016; Umar and Mohd Yusoff, 2014; 

Barazande and et al, 2012)  دارد. آنها نشان دادند ک  بیر  نسی، طهلیان و طیزان نهیی انی

های تدریس آنان در طدارو ه شیند رابا  طهنادار و  د دارد و ایر طیزان برخ رداری از شایستگی

زن  راندبیاینگ ن  ت ییر نی د، نگر   ت ان ایر یافت  رابرخ رداری در طهلیان زن بیشتر اس،. طی

اس، و  طرد، طث ، دبیرانیادگیری نس ، ب   -یاددهینس ، ب  کاربرد فناوریهای آط زشی در فرآیند 

 .از ایر عحاظ بیر آنها تفاوت طهناداری و  د دارد
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نتاید ایر طااعه  نشان داد ک    اطلی طتهددی در بکارگیری فناوری ا   ات در طدارو ن ک  

ایفا طی کنند از ا یل؛ دانک  یلیاطهارتی( و  لیی دبیران، استفاده از ابزار های طیتلش رایان  ای 

برای اهدا  آط زشی و حرف  ای، ا تیاد دبیران و نگر  آنان نس ، ب  فناوری ا   ات و تأییر آن بر 

 دردسترو هییش  اعکترونیکی، یادگیری طحیطفرایند یاددهی و یادگیری طی باشد. از  رفی چ ن 

 حل آط ز   ه، را آطد رف، هزین  صر  و طساع  زطان و اس، استفاده اابل طکانی هر از و اس،

 باید فرد و برخ رداراس، فراوانی اهیی، از زطان ا   اتی اطروز، دنیای در ک  اس،. چرا کرده

 فناوری کاربرد بنابرایر.  بپردازد نیازخ د ط رد دانک و کسب ا   ات ب  طیکر زطان تریر درک تاه

 درطحیط ک  ایر دعیل ب  کند. طی تسهیل را فرایند ایر یادگیری، اطر در ارت ا ات و ا   ات

 درسا  یاددهنده با و باهم یادگیرندگان تهاطل و ا   ات ت ادد اعکترونیکی، اطکان یادگیری

 ک  چرا داند،طی گیردطی یاد ک  را چیزی آن ارز  فرد و  راب تر اس، اس،، یادگیری بسیارباالیی

 .اوس، نیازهای ا   اتی با طنا ت

ت ان گف، ک  با افزایک دانک، نگر  و طهارت های پهوهک حاضر طیب    ر کلی بر اساو یافت 

دبیران درط رد فناوری ا   ات، طیزان بکارگیری ایر فناوریهای ن یر آط زشی نیز ب    ر چشیگیر 

یابد. ت   در  ه، به  د و اص ح آط ز  ب سیل  فناوری ری افزایک طییادگی -در فرایند یاددهی

ا   ات و ارت ا ات، نیازطند فهم و درک روشر از ن ک دبیران در آط ز  اس،. در ایر راستا بسیاری 

اند های اساسی در زطین  دانک، طهارت، نگر  و به  د و ت سه  آط ز  دبیران برداشت از کش رها گام

ر ه. هایی برداشت  اس،ک  در ایر خص   نیام آط ز  و پرور  کش ر هم برای دبیران گام  ری ب 

ت ان اندازه دبیران دانک، نگر  و طهارت بیشتری در ط رد فناوری ا   ات و ارت ا ات داشت  باشد طی

. در دیادگیری ص رت بگیر -های ن یر در فرایند یاددهیاطیدوار ب د ک  است  اد بیشتری از فناوری

 هایهای  دید ا   اتی، اادرند تا طحیطایر رویکرد  دید طهلم و فراگیر با بهره گیری از فناوری

یادگیری  دید و طتن  ی را   وه بر ک و درو حض ری و سنتی خلت کرده و یادگیری را تسهیل 

 بیشد. 

از رو  های  یافت  های ایر پهوهک  لیرغم طحدودی، های رو  شناختی، طانند  دم استفاده

کیفی و ترکی ی برای فهم  ییت نگر  و دانک دبیران و کاربرد ابزارهای پهوهشی خ د گزار  دهی، 

ک  تهییم نتاید ب  دوره ها و رشت  های دیگر را طحدود طی سازد، با ت    ب  یافت  های ب  دس، آطده 

 ب  دس، اندرکاران آط ز  و پرور  پیشنهادطی ش د:

رت و نح د در نگر  دبیران نس ، ب  تأییر فناوری ا   ات و ارت ا ات در . ت سه  دانک، طها1

های آط زشی ضیر خدط، و ت سه  فضاها و یادگیری از  ریت برگزاری دوره -فرآیند یاددهی 

 های آط زشی؛ طکان



10   محور وبالگ یسیانگل نگارش ی¬دوره کی نقش... 

 

ها و فناوری . تیصیص ب د   ط زا ت سط ادارات آط ز  و پرور  برای استفاده بهین  از شی ه2

 یادگیری؛  -ن یر آط زشی در فرایند یاددهیهای 

های ن یر آط زشی و آط ز  استفاده صحی  از ایر . ت هیز نی دن طدارو ب  ابزارها و تکن ع ژی3

 ها؛ تکن ع ژی

ن یر  های. اتیاذ سیاس، های تش ی ی برای دبیران در راستای بکارگیری هر چ  بیشتر فناوری1

 ری.آط زشی در فرایند تدریس و یادگی
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