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 یادگیری بود.  - رایند یاددهی
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نفدر بودندد. نموندآ     000متوسطآ شدهر مریدوان بدآ تعدداد     
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هددا توسددا اسدداتید و روایددی سدداعه اع طریددخ   ورسشددنامآ
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بدددا اسدددتفاده اع   هدددابدسدددا آمدددد. داده   95/0و  59/0

هددای آمدداری توصددیفی و اسددتنباطیبا اسددتفاده اع     روو

 مورد تحلیل ررار گر ا. spss22ا زار نرم

نتددایا ایدد  ودد وهض نشددان داد کددآ: بددی    یافتدده هددا    

بددی   بیددران و بیددارگیری  ندداوری اطالعددات،   دانددض د

 و بیددارگیری  ندداوری اطالعددات رابطددآ و نگددرو دبیددران 

هددای دبیدران و بیددارگیری  نداوری اطالعددات   بدی  مهدارت  

بددر  همچنددی داری وجددود دارد. رابطددآ متبددا و معنددی  

تددوان هددای دبیددران مددیاسدداد دانددض، نگددرو و مهددارت

 بینی کرد. میزان بیارگیری  ناوری اطالعات را ویض

آمدددوعو،  نددداوری اطالعدددات ، واژگدددان دییددددی      

   معلمان، دوره متوسطآ.

Abstract  

 

Purpose: The purpose of this study was to 

investigate the role of knowledge, attitude and skill 

in using information technology in the learning 

process  

 

Method: The research method was descriptive 

correlational and the statistical population of this 

study was the first and second high school teachers 

in Marivan city of 600 people. The sample size was 

determined using Morgan and Krejcy table of 234 

people .To collect data, two researcher-made 

questionnaires of knowledge, attitude and skill of 

teachers and the use of information technology in the 

process of teaching-learning were used. The face 

and content validity of the questionnaires by 

professors and technicians and construct validity 

through factor analysis Exploration was approved. 

The reliability of the questionnaires was 0.95 and 

0.79, using Cronbach's alpha, respectively. Data 

were analyzed using descriptive statistical methods 

and inferential statistics using SPSS22 software.  

 

 

Finding: The results showed that: There is a 

positive and significant relationship between 

teachers' knowledge and application of information 

technology, between teachers' attitude and 

application of information technology, and between 

teachers' skills and application of information 

technology. It can also be predicted based on 

teachers' knowledge, attitude and skills. 

 

Key words: Education, Information Technology, 

Teachers, Secondary School 

 

R
ec

ei
v

ed
 D

a
te
  2

0
1

8
/0

8
/1

8
  

  
  

  
  
  

  
  
 A

cc
ep

te
d

 D
a

te
: 

2
0

1
9

/0
6

/0
2
 

 

 
 :piri_moosa@yahoo.com Emailنویسنده مسئول                                                                                * 



2   در متوسطه دوره رانیدب مهارت و نگرش دانش، نقش... 

 

 و بیان مسئیه مقدمه

 روعا زونشود و با گ ترو در عصر ،ابر  ناوری اطالعات بحث داغ محا ل علمی دنیا تل ی می

آ های شگرپ ای   ناوری ما نیز بارتباطات و نیاع بآ بررراری آن ناگزیر ه تیم تا همگام با ویشر ا

مند شویم.  ناوری اطالعات و ارتباطات آنچنان نیرویی را در روع باشیم تا اع مزایای ای   ناوری بهره

 اد یک تمدن جدید، یا ظهور یکتوان آن را نمتردید میهای گوناگون ،یات بشری دارد کآ بیعرصآ

مبتنی بر  ای اع دانض ناوری اطالعات بآ شانآSang and et al, 2010). ) موج تمدنی جدید دان ا

عشیابی، هایی چون ارشود کآ در عمینآتوسعآ و کاربرد کامپیوتر، نرم ا زار و سایر ابزارهای  نی گفتآ می

 های اطالعاتی و تباد  اطالعات آموعو کاربرد تمیادگیری، سی -های آموعشی، یاددهیبررسی داده

شود کآ بآ هایی اطالق میای اع ابزار و روو ناوری اطالعات بآ مجموعآ (.,lerkian  (83 :2006دارد

 کنند. بیارگیریآوری، ذنیره، باعیابی، ورداعو و توعی  میرا در اشیا  مختلف، جم  اطالعاتنحوی، 

بآ های مهم گ ترو  ناوری اطالعات و ارتباطات بآ عنوان تحوری  ناوری در آموعو ییی اع جن

کآ ا خ جدیدی را  ییم اسا عظیم در عندگی اجتماعی، ،ر آ ای و آموعشی بشر ررن بی ا و

 ,Rahimi and Yadollahi) ها گشوده اساروی نهادهای آموعشی اع جملآ مدارد و دانشگاهویض

های کالد درد سنتی را با یادگیری ها و  عاریاتمری  یادگیری  عا  و  ناوری اطالعات (.2011

امروعه اهمیا آموعو و ورورشی کآ متناس  با نیاعهای  رد و  .(Ciroma,2014) کندنوی  ترکی  می

های اطالعاتی بآ هم ویوند نورده جامعآ باشد بیض اع همآ ا، اد می شود عیرا دنیایی کآ با شبیآ

وری و مد چگونآ اع  ناوری بآ عنوان ابزاری برای ا زایض بهرهمت ابی نیروی کاری اسا کآ بفه

گیری اع ییی اع کاربردهای  ناوری اطالعات، بهره (.khadem masgedi, 2016) نالریا استفاده کند

آن در آموعو و یادگیری اسا. بیارگیری  ناوری اطالعات و ارتباطات در مدارد موج  تحو  در 

های روو ارعشیابی، هایآموع، رووادآموعی، ن ض معلم و دانضهای سنتی، مفاهیم سوسیاسا

 ;Sivagami and Samundeeswari, 2015) آموع شده اساتدریس و تعامل معلم و دانض

Mojtahedzadeh and et al, 2013; Dorrani and et al, 2014 .)  استفاده اع  ناوری اطالعات و ارتباطات

تواند وایآ و اساسی بآ عنوان یک باعوی ررابتی در یک باعار کار در های درسی میدر آموعو کالد

دیده، با دید باع و نگاه کلی بتواند وارد باعار جهانی، سیاسی و ،ا  جهانی شدن باشد تا  رد آموعو

تفاده اع  ناوری اطالعات ای  اسا کآ محدودیا آموعو دریل اس(. Mansouri, 2014) آموعشی شود

 ,Norman) کندهای عیاد، رزوم ،ضور همزمان در کالد درد و.. را جبران میسنتی همچون هزینآ

 (.Herasymenko, 2016) کند(.  ناوری اطالعات ن ض مهمی در عمینآ آموعو و ورورو باعی می2016

معلمان  دروار ، آمیز  اوا در نظام آموعشی ه تند. مو  یاو تعامل  معلمان کارگزاران اصلی ورود

 تنداجرای مؤثر اسدتفاده اع  نآوری در تدریس ه  کلید وری واو  ن بی  یادگیرنده عامل تغییر

(Buntat and et al, 2010.)   مراکز آموعو و ورورو و در رأد آن معلمان در هزاره ی جدید، در ،ی
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اد های ایجبآ گریبانند کآ چگونآ نودشان را برای تغییرات و  رصا عاریا نود با ای  مهم دسا 

 Sobhani) سبحانی ن اد (.Davaei and et al, 2013) شده توسا  ناوری اطالعات آماده کنند

Nejad,2012) یادگیری متناس  با  -ییی اع مهمتری  وظایف معلمان را انتخاب بهتری  روو یاددهی

دارد کآ معلمان با بیارگیری مناس  داند و بیان مینوت ارعشیابی میاهداپ، محتوا، یادگیرنده و 

توانند بآ عنوان یادگیرنده و و وهشگر، در دانض آموعان ایجاده انگیزه  ناوری اطالعات و ارتباطات می

نامآ بر ها درنموده، بآ ارائآ موبوعات انالری، رانونی و ان انی در عمینآ استفاده اع رایانآ و سایر  ناوری

در ، ی ا کیفیا نظام آموعشی، در نهایا بآ  (.Davlati and et al, 2016) درسی نود اردام نمایند

و هیچ کشوری نمی تواند اع سطح معلمانض  Manakil, 2017)) کیفیا معلمان آن جامعآ واب تآ اسا

ان یادگیرندگباالتر برود و بآ همی  جها اسا کآ معلم ن ض کلیدی و محیمی در انت ا  دانض بآ 

ایفا می کند و برای ایفای ای  ن ض در درجآ او ، نود باید بآ سالح و  نون و مهارت معلمی، کآ 

همانا ک   دانض و  ناوری جدید می باشد، مجهز باشد و در ای  راستا شنانا انوات تینوروژی های 

 ,Hosseini Farhangi) آموعشی ویشر تآ و دانض  ناوری اطالعات اع اهمیا وی ه ای برنوردار اسا

تالو در جها بهبود و اصالح آموعو بوسیلآ  ناوری اطالعات و ارتباطات، نیاعمند  هم و  (.2006

های اساسی در عمینآ درک روش  اع ن ض معلم در آموعو اسا. در ای  راستا ب یاری اع کشورها گام

ر ای  رابطآ نظام آموعو و دانض، مهارت، نگرو و بهبود و توسعآ آموعو معلمان برداشتآ اند و د

 Abedi gorgiban and Ali) ورورو کشور هم برای معلمان گام برداشتآ اسا کآ همچنان ادامآ دارد

Akbari, 2011.)  ناوری اطالعات منجر بآ یادگیری  عا  و استفاده اع روشهای نوی  آموعشی در 

 .Crompton, 2017)) مدارد میشود

عمینآ تدوی  استانداردهای شای تگی برای معلمان کآ با هدپ ییپارچآ ( در 2008) وروژه یون یو 

ای معلمان صورت داده چهار مر،لآ را ویشنهاد ساعی  ناوری اطالعات و ارتباطات در توسعآ ،ر آ

های هم و در عمینآ کاربرد  ناوری های سایر و وهضنموده اسا کآ با تطبیخ ای  مرا،ل با یا تآ

های توان اذعان نمود کآ در مدارد کشور توسعآ مهارتدر آموعو و ورورو، می اطالعات و ارتباطات

های مربوط بآ  اوا( عبور کرده ها و دانضای معلمان اع مر،لآ او ) کشف ابزارها و ظهور مهارت،ر آ

 (های موبوعی توسا معلمان) مر،لآ یادگیری و استفاده اع نرم ا زارهای  اوا در ،وعه و در مر،لآ دوم

) مر،لآ نفوذ، استفاده معلمان اع  اوا جها  ررار دارد و در آینده نزدیک شاهد تح خ کامل مر،لآ سوم

بهبود مدیریا یادگیری( و سپس مر،لآ چهارم) مر،لآ استفاده تخصصی معلمان اع ابزارهای  اوا و 

کند کآ با می بیان (،Nagavi, 2010). (Khalkhali and etal, 2011) تحو  در تدریس( نواهیم بود

یابند گیری اع  ناوری اطالعات، معلمان بآ سهورا بآ مناب  جدید آموعشی مورد نیاع نود دسا میبهره

تری  کنند. معلم بآ عنوان مهمتر تهیآ میتر و آسانو اطالعات و مواد آموعشی کالد نود را سری 

چیدگی تحوالت جهانی و رک  و منب  در ساعمان آموعو و ورورو، بدون آگاهی داشت  اع وی
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برنورداری اع انوات دانض و مهارت هرگز رادر نخواهد بود وظیفآ نطیر نود را بآ نحو شای تآ بآ انجام 

شنانا جام  دانض و مهارت  ناوری اطالعات و ارتباطات معلمان  (.Farahmandnejad, 2012)  برساند

ایض نالریا علمی و  نی معلمان مح وب های نوی  و ا زاع عوامل ب یار مهم در بیارگیری  ناوری

گیری اع  ناوری اطالعات و شود بآ بیان دیگر درک وشنانا دانض و مهارت معلمان در بهرهمی

 ,Mansouri)  ساعی محیا یادگیری شودتواند منجر بآ غنییادگیری می -ارتباطات در  رایند یاددهی

2014.) 

یادگیری مؤثر  -توسا دبیران در  رایند یاددهیعوامل عیادی در بیارگیری  ناوری اطالعات 

چون در عصر نو، اهداپ جدیدی ویض روی آموعو و  ه تند و ییی اع ای  عوامل دانض دبیران اسا.

ورورو ررار دارد، روییردهای جدیدیاددهی و یادگیری در م ابل روییردهای سنتی وار  شده، اع تغییر 

ای آموعشی و دانض ،ر آ ای معلمان سخ  بآ میان آمده و ن ض معلم و  راگیرنده، بیارگیری ابزاره

بآ طور کلی ع یده بر ای  اسا کآ استفاده اع  ناوری اطالعات و ارتباطات بآ عنوان ابزاری ،مایتی 

برای بهبود تدریس و یادگیری و دستیابی بآ هدپ های یاد گیری با کیفیا برای همآ، امری اجتناب 

( انوات دانض معلمی را Schulman,1978شورم  )(. Garrison, 2011 and Tondeur, 2006) وذیر اسا

کند کآ عبارتند اع: دانض موبوعی یا محتوایی ، دانض محتوایی تربیتی یا بآ هفا نوت ت  یم می

وداگوژی محتوایی، دانض عمومی تربیتی شامل راهبردها و اصو  مدیریا کالد درد و ساعماندهی 

دانض وداگوژی، دانض برنامآ درسی، دانض درباره یادگیرندگان و های درسی یا مناس  موبوت

های  رهنگی، اجتماعی و مورعیا مدرسآ ها، دانض درباره مورعیا تربیتی شامل وی گینصوصیات آن

ای تاریخی و  ل فی. اع میان ای  طب آ های تربیتی و عمینآها، م اصد و ارعوو دانض درباره هدپ

ای برای وی و همیارانض تربیتی یا وداگوژی، محتوایی اع اهمیا وِی ه های دانض، دانض محتوای

 هم انوات دانض ذکر شده در نظر شورم ،  (.Mehr mohammadi and Fazeli, 2015) برنوردار اسا

 ندای معلمان کهای ،ر آبوی ه دانض محتوای تربیتی، می تواند کمک شایانی بآ تبیی  صال،یا

(Ahmadi and et al, 2016.) های ساده های گوناگون، اع  ناوریدانض  ناوری با بیارگیری  ناوری

های ویشر تآ مانند رایانآ، اینترنا، ویدئو، وایا سیاه گر تآ تا  ناوریمانند مداد، کاغذ، و گچ و تختآ

وعه ا زارها در عرصآ آموعو توسا معلمان اشاره دارد ای  بعد اع دانض امربردهای هوشمند و انوات نرم

 (.Saki, 2013) با مفهوم  ناوری اطالعات و ارتباطات ویوندی عمیخ ویدا کرده اسا

عامل دیگری کآ در میزان بیارگیری  ناوری اطالعات توسا دبیران در  رایند یاددهی یادگیری 

ای هباشد. تح ی ات انجام شده ویرامون نگرون ض مؤثری دارد نگرو دبیران بآ ای   ناوری می

های معلمان گیری نگروکند کآ ا،تماالً بر شیلنیز ب یار مهم اسا و عواملی را شناسایی میمعلمی  

دارد کآ ع اید و اظهار می( Watts,1980) شوند. واتتأثیرگذارند و بآ همان انداعه نیز مهم تل ی می

 های معلمان ن شی اساسی در نحوه بیارگیری  ناوری اطالعات در کالد درد دارندنگرو
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(Mohammadi and Jafari, 2012 .) ذکر ای  نیتآ بروری اسا کآ بم  ا،راع دانض در عمینآ  ناوری

و توانایی در استفاده اع آن، میزان عالرآ معلمان و نگرو آنان بآ  ناوری اطالعات اسا کآ بآ عملیرد 

با بآ ی ن کند. نگرو عبارت اسا اع ارعیابی متبا یا منفاثربخشی  اوا در کالسهایشان کمک می

معلمان (. Kassin and et al, 2011: 203) ها اساها، اشخاص و گروهها، اشیا، کنضموبوعات، ایده

د کآ مفهوم سنتی اع کالد درهای ردیمی  رایند یادگیری ه تند بآ طورینیاعمند تغییر در دیدگاه

 گر دانض تبدیل شودیلکآ در آن معلم ن ض انت ا  اطالعات یا دانض را برعهده داشا باید بآ ت ه

(Alfaki and Khamis, 2018.) ها در آموعو بدون توجآ بآ نگرو گ ترو و کاربرد مؤثر  ناوری

معلمان و شنانا آن، ممی  اسا منجر بآ م اوما معلمان و مدیران در م ابل ورود  ناوری و 

در  تحو Sanchez and et al, 2012) ) اع منظر (.Zakeri and et al, 2011)  تینوروژی نوی  شود

های تربیتی، نیاعمند تحو  در نگرو و بینض معلمان، طرا،ان مجریان برنامآ درسی، باعنگری  عاریا

بر ای  اساد بیارگیری  ناوری  (.Erixon, 2010) های آموعشی اساهای برنامآو باع آعمایی ساعه

نواهد بود کآ نگرو ا راد و دسا اطالعات و ارتباطات در  رایند آموعو و تدریس در صورتی مو خ 

استفاده مؤثر  اندرکاران، نصوصاً معلمان ن با بآ آن متبا باشد اع منظر ب یاری اع و وهشگران برای

نواهیم شرایا یادگیری را تغییر دهیم باید همپای آن، نگرو را نیز اع  ناوری و در جایی کآ می

ن توجآ بآ نگرو و است با  اع  اوا، بیارگیری و بدو (.Berner, 2003; Albirini, 2006) تغییر دهیم

های العم، تالو برای ها، تجهیزات و ارائآ آموعووذیر نی ا در کنار عیر ساناتوسعآ آن امیان

 (.Mansouri and Zolghadri, 2015) ت ویا نگرو متبا در مورد  ناوری بروری اسا

یادگیری ن ض دارد  -ایند یاددهیعامل مهم دیگری کآ در بیارگیری  ناوری اطالعات در  ر

ها ای نود صال،یاهای دبیران اسا. در نظام های ویشر تآ تعلیم و تربیا، معلم در ن ض ،ر آمهارت

هایی را باید ک   کند کآ بتواند عالوه بر تغییر در سطح تل ی و نگرو بآ آموعو، ها و تواناییو مهارت

(. Rastegarpour and et al, 2016)  ی  راگیران نیز باشددر میدان عمل باعث تغییر در میزان یادگیر

های مورد تدریس و بیارگیری العمآ ایفای چنی  ن شی وجود معلمانی توانمند و ماهر در عمینآ موبوت

های العم جها استفاده اع  ناوری  ناوری اطالعات و ارتباطات اسا تا با برنورداری اع دانض و مهارت

های مرتبا و یادگیری بتواند اع انوات  ناوری -در  رایند تأثیرگذاری یاددهیاطالعات و ارتباطات 

اده تر نموده و با استفتر و جذابمند شوند و  رایند یادگیری را اثربخضمتناس  با درد و محتوا بهره

اع  ناوری اطالعات و ارتباطات در  رایند تدریس موج  شوند تا ،واد بیشتری اع دانض آموعان بآ 

 (. Mansouri, 2014) ار بیفتد و یادگیری بهتر صورت گیردک

ای در مورد تأثیر دانض و نگرو و مهارت دبیران در بیارگیری  اوا در ایران انجام تح ی ات وراکنده

اند. در ب یاری اع تح ی ات نارجی نیز ها نیز بآ نوت و چگونگی  اوا وردانتآشده اسا و برنی اع آن

 Mansouri and). تری   اکتور اساسی در وذیرو و بیارگیری شنانتآ شده اساعالرآ بآ عنوان مهم
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et al, 2015،) ای موردنیاع معلمان برای کارب ا  ناوری های ،ر آدر و وهشی بآ بررسی صال،یا

اطالعات و ارتباطات در رایند آموعو وردانتند. نتایا و وهض نشان داد کآ نگرو معلمان ن با بآ 

اطالعات و ارتباطات در آموعو متبا اسا. همچنی  بخشی اع نتایا نشان داد نگرو  کارب ا  ناوری

ن با بآ کارب ا  ناوری بر ،   جن یا یی ان اسا و بی  ای  دو توعی  تفاوت معنادار آماری 

میزان برنورداری معلمان مدارد و وهشی تحا عنوان  (Jalilian and et al, 2017) وجود ندارد.

 داریتفاوت معناانجام دادند کآ نتایا نشان داد  رتهای موردنیاع تدریس با استفاده اع  اواهوشمند اع مها

های تدریس با استفاده اع  اوا در طرا،ی، کارگیری مهارت معلمان مرد و عن مدارد هوشمند در بآبی  

داد کآ میزان نشان ( Seraji and et al, 2013) های و وهضیا تآ وجود دارد.اجرا و ارعشیابی تدریس 

تواند دانض و مهارت معلمان درباره  ناوری اطالعات و ارتباطات و نحوه کاربرد آن در کالد درد می

 ,Abbasi asl and et al)  های و وهضدر بیارگیری  ناوری اطالعات ن ض مؤثری داشتآ باشد. یا تآ

ت در استفاده اع اینترنا نیز نشان داد کآ انگیزو و عالرآ  ردی و میزان آشنایی و مهار (2011

 Umar) مهمتری  عامل در بیارگیری  ناوری اطالعات و ارتباطات در امر آموعو توسا معلمان اسا.

and Mohd Yusoff, 2014)  نشان دادند کآ استفاده معلمان عن اع  اوا برای آموعو در و وهض نود

ساعی طرح درد برای آماده د درد، ج تجوی مناب  آموعشی، ارائآ، تحویل والو یادگیری در ک

 (Zakeri and et al, 2011) نتایا تح یخ .توجهی بیشتر اع معلمان مرد اسا طور رابل آموعان بآدانض

د ها ن با بآ کاربرد  اوا در  رآینت و نگرو آنالعدم تفاوت معنادار آماری بی  جن یا، میزان تحصی

سنجی است رار مدارد تحا عنوان امیان، و وهشی (Abdolvahabi, 2012) را نشان داد.تدریس 

های استان اهواع اع دیدگاه دبیران و مدیران انجام داد. ییی اع نتایا بدسا آمده هوشمند در دبیرستان

اع ای  و وهض ،اکی اع آن اسا کآ دانض و مهارت معلمان در استفاده اع  ناوری اطالعات و ارتباطات 

نیز در مدارد  (Alzaidiyeen and et al, 2010) هاید. یا تآباشدر  رایند آموعو در سطح وایی  می

اردن نشان داد کآ سطح استفاده اع  ناوری برای اهداپ آموعشی؛ وایی ، وری نگرو معلمان بآ استفاده 

اع  ناوری برای اهداپ آموعشی، متبا اسا و بی  نگرو معلمان و سطح کاربرد  ناوری در تدریس 

 همب تگی متبا وجود دارد.

دهد کآ ادراک و نگرو معلمان ن ض اساسی در با توجآ بآ مطارعات متعدد انیر، آمارها نشان می

بنابرای  با توجآ بآ مطار  گفتآ شده هدپ و وهض  .کندهای  ناوری ایفا میمو  یا یا شی ا وروژه

یری یادگ -،ابر بررسی ن ض دانض، نگرو و مهارت در بیار گیری  ناوری اطالعات در  رایند یاددهی

 باشد.رذا، ای  و وهض در صدد واسخگویی سؤاالت عیر می توسا دبیران دوره او  و دوم متوسطآ اسا.

 . آیا بی  دانض دبیران و بیارگیری  ناوری اطالعات رابطآ وجود دارد؟1

 ؟و بآ کارگیری  ناوری اطالعات رابطآ وجود دارد دبیرانآیا بی  نگرو . 2
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 . آیا بی  مهارت های دبیران و بآ کارگیری  ناوری اطالعات رابطآ وجود دارد؟ 3

توان میزان بیارگیری  ناوری اطالعات و ارتباطات . آیا بر اساد دانض، نگرو و مهارت دبیران می2

 را ویض بینی کرد؟

همدیگر متفاوت . آیا دانض، نگرو و مهارت دبیران عن و مرد در بیارگیری  ناوری اطالعات با 9

 اسا؟

 

 روش شناسی پژوهش

و وهض ،ابر اع نظر هدپ، کاربردی و اع رحاظ روو، توصیفی اع نوت همب تگی اسا. جامعآ 

نفر  000آماری ای  و وهض را کلیآ دبیران عن و مرد دوره او  و دوم متوسطآ شهر مریوان بآ تعداد 

باشد. نمونآ آماری با استفاده اع مرد مینفر  392نفر عن و  220تشییل می دادندکآ اع ای  تعداد 

نفر مرد ( تعیی  شد کآ با استفاده اع روو  120نفر عن و  88نفر )  232جدو  مورگان و کرج ی 

ها اع دو ورسشنامآ مح خ آوری دادهای ن بتی انتخاب شدند. برای جم گیری تصاد ی طب آنمونآ

یادگیری  -ی  ناوری اطالعات در  رایند یاددهیسؤا  و بیارگیر 21سانتآ دانض، نگرو، مهارت با 

سؤا  در م یاد ونا درجآ ای رییرت )نیلی عیاد، عیاد، متوسا، کم و نیلی کم( استفاده شد.  19با 

 ای اع طریخها توسا اساتید و متخصصان اهل     و روایی ساعهروایی صوری و محتوایی ورسشنامآ

ر ا. روایی ورسشنامآ دانض، نگرو و مهارت در ای  و وهض تحلیل عاملی اکتشا ی مورد تایید ررار گ

اع طریخ تحلیل عاملی اکتشا ی بآ روو مؤرفآ های اصلی و اع چرنض واریماکس استفاده شد. م دار 

 239/. و انداعه آعمون کرویا بارتلا با درجآ آعادی 52( برابر با 1KMOشانص کفایا نمونآ گیری)

معنادار بود کآ نشانآ کفایا نمونآ و متغیرهای انتخاب شده  209/9290برابر با   >P 001/0در سطح 

بآ دسا  59/0با روو بری  آرفای کرونبا   برای انجام تحلیل عاملی اسا. وایایی درونی ورسشنامآ

آمد کآ نشان دهنده وایایی نوبی برای ورسشنامآ اسا. روایی ورسشنامآ بیارگیری  ناوری اطالعات 

یادگیری در ای  و وهض اع طریخ تحلیل عاملی اکتشا ی بآ روو مؤرفآ های اصلی  -رایند یاددهیدر  

/. و انداعه 80( برابر با KMOو اع چرنض واریماکس استفاده شد. م دار شانص کفایا نمونآ گیری)

کآ معنادار بود  132/2285برابر با   >P 001/0در سطح  202آعمون کرویا بارتلا با درجآ آعادی 

 نشانآ کفایا نمونآ و متغیرهای انتخاب شده برای انجام تحلیل عاملی اسا. وایایی درونی ورسشنامآ

بآ دسا آمد کآ نشان دهنده وایایی نوبی برای ورسشنامآ اسا.  95/0با روو بری  آرفای کرونبا  

ی آمار استنباطی هاهای آماری توصیفی )میانگی ، انحراپ معیار( و رووها با استفاده اع رووداده

                                                           
1 .Kaiser Meyer Olkin (KMO) 
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 spss22ا زار م ت ل، بری  همب تگی ویرسون و  رگرسیون چندگانآ همزمان( تحا نرم t)آعمون 

 مورد تحلیل ررار گر ا.

 

 های تحقیقیافته

های توصیفی متغیرهای و وهض شامل  میانگی ، انحراپ معیار، واریانس، کجی و کشیدگی یا تآ

 گزارو شده اسا. 1در جدو  

 آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق(  1)جدول

 کشیدگی کجی واریانس انحراپ معیار میانگی  تعداد متغیرها

 ناوری  بیارگیری

 اطالعات

232 

 

2289/20 20539/3 300/10 299/0- 395/0- 

 112/0 -299/0 512/05 30129/8 0191/35 232 دانض

 198/0 -299/0 021/9 09320/2 9998/22 232 نگرو

 -225/0 -920/0 190/39 53053/9 0000/29 232 مهارت

میانگی  و انحراپ معیار هر یک اع متغیرهای دانض، نگرو و مهارت  1های جدو  مطابخ یا تآ

دبیران در بیارگیری  ناوری اطالعات نشان داده شده و نتایا نشان داد کآ متغیر دانض دارای میانگی  

باشد و تری ن با بآ سایر متغیرها م ت ل تح یخ میمیانگی  وایی باالتر و متغیر نگرو دارای 

باشند. با توجآ بآ ای  کآ ،جم دبیران اع دانض بیشتری در استفاده اع  ناوری اطالعات برنوردار می

باشد اع آعمون کلموگروپ اسمیرنوپ استفاده شد کآ نتایا  ،اکی اع نرما  نفر می 90نمونآ باالی 

های نگرو، مهارت و بیارگیری  ناوری اطالعات یر دانض بوده وری توعی  دادهبودن توعی  متغ

اشد بها میغیرنرما  بوده اسا. همچنی   م دار کجی و کشیدگی ،اکی اع غیر نرما  بودن توعی  داده

نفربوده و با توجآ بآ رضیآ ،د مرکزی اع  200اما با توجآ بآ ای  کآ ،جم نمونآ و وهض باالی 

 بودن صرپ نظر شد و توعی  نرما   رض شد.غیرنرما  

های و وهشی اع بری  همب تگی ویرسون و رگرسیون چندگانآ استفاده شده جها بررسی سؤا 

نطی و است ال  نطاها مورد ها، همهای آنان شامل نرما  بودن داده رضاسا. اما ربل اع آن، ویض

شد. ابها نرما  میها رعایا شده و توعی  داده رضبرسی ررار گر ا نتایا نشان داد کآ تمامی ویض

های رگرسیون چندگانآ بآ بررسی شانص هم نطی و است ال  نطاها   رضهمچنی  در بررسی ویض
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نطی و شانص دوربی  وات ون برای نشان دادن هم  VIFوردانتآ شد کآ اع شانص های توررانس و  

و   1/0برای  نشان دادن است ال  نطاها استفاده شده اسا. در صورتی کآ  م دار توررانس کمتر اع 

VIF  و  1در صورتی کآ م دار  دوربی  وات ون بی    نطی وجود دارد.باشد ا،تما  هم  10بیشتر اع

های نطی برای هر کدام اع متغیرررار داشتآ باشد   رض است ال  نطاها برررار اسا. در بررسی هم  3

نطی وجود هم نی ا. بنابرای  ا،تما  10بیشتر اع   VIFکمتر و  1/0م ت ل شانص توررانس اع 

ب یار وایی  اسا. و با توجآ بآ ای  کآ در ارتباط متغیرهای دانض، نگرو و مهارت با بیارگیری  ناوری 

 رض است ال  نطا ها را برررار  توان اسا، رذا می 52/1  اطالعات شانص دوربی  وات ون برابر با

 دان ا.

 ت رابطآ وجود دارد؟(: آیا بی  دانض دبیران و بیارگیری  ناوری اطالعا1سؤا  

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

 اطالعاتفناوری

 
10/1P<  

اطالعات بری  همب تگی دهد بی  متغیر دانض و بیارگیری  ناورینشان می 2های جدو  یا تآ 

930/0r = 001/0داری و سطح معنی p= داری آعمون کمتر اع بدسا آمده اسا و چون سطح معنی

داری شود. بنابرای  رابطآ معنیتوان گفا کآ  رض صفر رد و  ربیآ و وهشی تایید میاسا می 09/0

توان چنی  گفا کآ با ا زایض دانض بی  دانض دبیران و بیارگیری  ناوری اطالعات وجود دارد. رذا می

 ابد.ییادگیری ا زایض می -اطالعات توسا آنان در  رایندیاددهیوریدبیران، میزان بیارگیری  نا

 

 اطالعات رابطآ وجود دارد؟(: آیا بی  نگرو دبیران و بیارگیری  ناوری2سؤا  

 
 العاتاطآزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه نگرش دبیران با بکارگیری فناوری(  3جدول)

 نگرو های آماریشانص

 دانض     نگرو         مهارت های آماریشانص

 

 اطالعاتبیارگیری  ناوری

 

 همب تگی ویرسون

 داری سطح معنی

 تعداد

930/0      322/0         000/0 

001/0         001/0      001/0 

232            232         232 
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 اطالعاتبیارگیری  ناوری

 

 همب تگی ویرسون

 داری سطح معنی

 تعداد

322/0 

001/0 

232 

10/1P<  

 اطالعات بری  همب تگیدهد بی  متغیر نگرو و بیارگیری  ناورینشان می 3های جدو  یا تآ

322/0= r 001/0داری و سطح معنی=p   داری آعمون کمتر اع بدسا آمده اسا و چون سطح معنی

شود. رذا، با ا زایض نگرو توان گفا کآ  رض صفر رد و  ربیآ و وهشی تایید میاسا می 09/0

یادگیری میزان بیارگیری  ناوری  -متبا دبیران در نصوص کارب ا  ناوری در  رایند یاددهی

داری بی  نگرو دبیران و بیارگیری  ناوری اطالعات آ معنییابد. بنابرای  رابطاطالعات نیز ا زایض می

 وجود دارد.

 اطالعات رابطآ وجود دارد؟های دبیران و بیارگیری  ناوری(: آیا بی  مهارت3سؤا 

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

 اطالعاتفناوری

 مهارت های آماریشانص

 

 اطالعاتبیارگیری  ناوری

 

 همب تگی ویرسون

 داری سطح معنی

 تعداد   

000/0 

001/0 

232 

10/1P< 

اطالعات بری  دهد بی  متغیر مهارت دبیران و بیارگیری  ناورینشان می 2های جدو  یا تآ

آعمون داری بدسا آمده اسا و چون سطح معنی = p 001/0داری و سطح معنی = 000/0rهمب تگی 

شود. رذا، با ا زایض توان گفا کآ  رض صفر رد و  ربیآ و وهشی تایید میاسا می 09/0کمتر اع 

یابد. بنابرای  رابطآ های دبیران میزان بیارگیری  ناوری اطالعات توسا آنان ا زایض میمهارت

 های دبیران و بیارگیری  ناوری اطالعات وجود دارد.داری بی  مهارتمعنی
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اطالعات را توان میزان بیارگیری  ناوریآیا بر اساد دانض، نگرو و مهارت دبیران می (:2سؤا 

 بینی کرد؟ویض

 

برای بررسی ای  سوا  اع بری  رگرسیون چندگانآ استفاده گردید. اما ربل اع آن، بآ بررسی  

برای   VIF رض های هم نطی و است ال  نطاها  وردانتآ شد کآ اع شانص های توررانس و  ویض

نطی و شانص دوربی  وات ون برای  نشان دادن است ال  نطاها استفاده شده اسا. نشان دادن هم

در  نطی وجود دارد.باشد ا،تما  هم  10بیشتر اع  VIFو   1/0در صورتییآ  م دار توررانس کمتر اع 

 نطاها برررار اسا.ررار داشتآ باشد   رض است ال    3و  1صورتی کآ م دار  دوربی  وات ون بی   

 خطی و تولرانسهای همشاخص ( 5) جدول

 شانص دوربی  وات ون VIF توررانس متغیر واب تآ متغیر م ت ل

 دانض

 نگرو

 مهارت

 

 اطالعاتبیارگیری  ناوری

 

390/0 

909/0 

321/0 

89/2 

31/1 

53/2 

 

52/1 

 

های نطی برای هر کدام اع متغیرمشاهده می شود، در بررسی هم 9همان گونآ کآ در جدو  

نطی نی ا. بنابرای  ا،تما  وجود هم 10بیشتر اع   VIFکمتر و  1/0م ت ل شانص توررانس اع 

 ب یار وایی  اسا. و با توجآ بآ اینیآ در ارتباط متغیرهای دانض، نگرو و مهارت با بیارگیری  ناوری

 رض است ال  نطا ها را برررار  توان اسا، بنابرای  می 52/1  اطالعات شانص دوربی  وات ون برابر با

  دان ا.

نشان داده شده اسا.  9آنوا در جدو و نالصآ  0بینی در جدو  های مهم مد  ویضنالصآ آماره

 دهد.را نشان می  داری مد  رگرسیونجدو  آنوا نتایا آعمون تحلیل واریانس برای بررسی معنی

 بینیخالصه مدل پیش ( 6)جدول 

 R مجذورR مجذورR  تعدیل شده 

 23/0 22/0 00/0 مد 
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دهنده همب تگی چندگانآ بی  سآ متغیر کآ نشان =R 00/0دهد نشان می 0های جدو  یا تآ

  230/0یا بری  تعیی  برابر با  Rدانض ، نگرو و مهارت با بیارگیری  ناوری اطالعات اسا . مجذور 

 اسا. Rباشد کآ کوچیتر اع مجذور می 23/0تعدیل شده کآ برابر با  Rاسا و مجذور 

 نتایج آزمون تحییل واریانس ( 7) جدول

 داریسطح معنی Fن با میانگی  مجذورات درجآ آعادی مجموت مجذورات مناب 

 رگرسیون

 باریمانده

 کل

20/1029 

03/1392 

80/2355 

3 

230 

233 

05/325 

88/9 

30/95 001/0 

 

را  Fداری آماره شود ، نتایا آعمون تحلیل واریانس، معنیمشاهده می 9گونآ کآ در جدو  همان

معنی دار اسا و رابطآ نطی بی  متغیرها وجود  Rدهنده ای  اسا کآ مجذور دهد کآ نشاننشان می

بی  دانض، نگرو و مهارت متغیر مالک بیارگیری های ویضتوان برا اساد تمام متغیردارد و می

 بینی کرد.اطالعات را ویض ناوری

 

 اطالعات توسا دبیران عن و مرد با هم متفاوت اسا؟(: آیا میزان بیارگیری  ناوری9سؤا  

 
 اطالعات توسط معیمان زن و مردهای توصیفی نمرات بکارگیری فناوریآماره ( 8) جدول

 انحراپ معیار میانگی  تعداد جن یا

 عن

 مرد

88 

120 

82/20 

21/20 

28/3 

19/3 

 



 8931 13 تابستان، دومسال هفتم، شمارة                فصلنامه تدریس پژوهی                                                      

 

و  82/20اطالعات عنان برابر با ، میانگی  نمرات بیارگیری  ناوری8بر اساد اطالعات جدو 

توان ها میباشد. بر اساد میانگی می 21/20برای مردان برابر با میانگی  نمرات بیارگیری  ناوری 

 یادگیری تفاوت چندانی -گفا کآ دبیران عن و مرد در بیارگیری  ناوری اطالعات در  رایند یاددهی

اطالعات دو گروه اع های نمرات بیارگیری  ناوریداری تفاوت میانگی ندارند. برای اطمینان اع معنی

 ل استفاده شد.م ت  t آعمون

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

  داریسطح معنی tم دار درجآ آعادی نطای معیار هاتفاوت میانگی 

028/0- 232/0 232 29/1- 383/0  

 

اطالعات های نمرات بیارگیری  ناوریم ت ل برای م ای آ میانگی  t نتایا آعمون 5در جدو  

و میانگی   28/3دبیران عن و مرد ارائآ شده اسا. ای  آعمون نشان داد کآ دبیران عن با )انحراپ معیار 

اطالعات در ( اع رحاظ بیارگیری  ناوری 21/20و میانگی  19/3( و مرد با ) انحراپ معیار 82/20

 داری با هم ندارند.یادگیری تفاوت معنی -ی  رایند یادده

 

 بحث و نتیجه گیری

ای  مطارعآ بآ بررسی ن ض دانض، نگرو و مهارت دبیران در بیارگیری  ناوری اطالعات در  

یادگیری وردانتآ اسا. در بیارگیری  ناوری اطالعات در  رایند آموعو، باید بآ  - رایند یاددهی

جملآ مهمتری  ای  عوامل دانض، نگرو و مهارت دبیران اسا. در مدارد عوامل ب یاری توجآ کرد. اع 

دبیران باید دانض، نگرو و مهارت العم را در بیارگیری  ناوری اطالعات در  رایند آموعو داشتآ 

های سؤا  او  تح یخ نشان داد بی  دانض دبیران و بیارگیری  ناوری باشند. نتایا ،اصل اع یا تآ

داری وجود دارد. و با ا زایض دانض دبیران میزان بیارگیری  ناوری با و معنیاطالعات رابطآ مت

یابد. ای  یا تآ و وهشی، با یادگیری ا زایض می -اطالعات و ارتباطات توسا آنان در  رایند یاددهی

مبنی بر ای  کآ رابطآ ، (Seraji and et al, 2013; Samarri and Atashak, 2009) نتایا تح یخ

 رانیدانض دب زانیماری بی  دانض دبیران و میزان بیارگیری  ناوری اطالعات وجود دارد و دمعنی

 ی ناور یریتواند در بیارگیاطالعات و ارتباطات و نحوه کاربرد آن در کالد درد م یدربارة  ناور

بآ  مربوط خیتح  دومسوا   یهاا تآی،اصل اع ، هم و اسا. نتایا مؤثر داشتآ باشد یاطالعات ن ش

ی  داری بنگرو و بیارگیری  ناوری اطالعات و ارتباطات نشان داد کآ رابطآ متبا و معنی ریمتغ
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نگرو و بیارگیری  ناوری اطالعات وجود دارد و با ا زایض نگرو متبا دبیران بآ  ناوری اطالعات 

تآ و وهشی، با نتایا یابد. ای  یا ها در  رایند آموعو هم ا زایض میمیزان بیارگیری ای   ناوری

کآ نشان داد،  ( Bhalla, 2012; Ahmadi and Ebtekari, 2017; Seraji and et al, 2013) تح یخ

 یدهمهم در شیل یباورها ن شهای معلمان رابطآ معناداری با میزان استفاده اع کامپیوتر دارد و نگرو

 ،یموعشآ یهایآنها را بآ استفاده اع نوآور ،رانیدب یتیترب ینگرو و باورها و ر تار و عملیرد ا راد دارند

اطالعات و  یگوناگون اع جملآ  ناور یریادگیدر  یو روابا اجتماع یتعامل  عا ، ن ض یریادگی

های سؤا  سوم تح یخ نشان داد بی  مهارت ، هم و اسا. نتایا ،اصل اع یا تآدهدیم قارتباطات سو

داری وجود دارد. و با ا زایض مهارت دبیران آ متبا و معنیدبیران و بیارگیری  ناوری اطالعات رابط

یابد. یادگیری ا زایض می -میزان بیارگیری  ناوری اطالعات و ارتباطات توسا آنان در  رایند یاددهی

های گیری اع  ناوری اطالعات را داشتآ باشند. ای  نتایا با یا تآهای کا ی برای بهرهدبیران باید مهارت

کآ مهارت معلمان را اع عوامل مهم بیارگیری  ناوری اطالعات ،(Afshar and et al, 2009) تح یخ

 Tabari, 2012; Mukama and Andersson, 2008; Seraji) هایشمارد، هم و اسا. در و وهضبرمی

and et al, 2013) ها مورد تایید ررار گر تآ اسا.نیز ای  یا تآ (Lim, 2006)  در مدارد متوسطآ

های معلمان و نبود نگرو متبا در معلمان اع موان  بیارگیری دهد کآ بعف مهارتگاوور، نشان میسن

 باشد.یادگیری می - ناوری اطالعات و ارتباطات در  رایند یاددهی

توان های و وهض نشان داد کآ اع روی دانض، نگرو و مهارت دبیران میبخشی دیگر اع یا تآ 

 Seraji) های و وهشی، با نتایا تح یخبینی کرد. ای  یا تآالعات را ویضمیزان بیارگیری  ناوری اط

and et al, 2013) های معلمان اع عوامل مهم بیارگیری  ناوری کآ نشان داد، دانض، نگرو و مهارت

معلمان ، (Ertmer, 2003)توان گفا بر اساد مد  باشد. بآ طور کلی میاطالعات اسا، هم و می

برای کاربرد  ناوری در کالد باید دارای باور و نگرشی متناس  با  ناوری، مهارت کا ی، نودکارآمدی 

های آموعو  ناورانآ داشتآ باشند و معلمان باید همآ ای  مورد نیاع و شنانا کا ی اع وی گی

اد کآ دبیران عن و های و وهض نشان دها را در کنار هم داشتآ باشند. بخشی دیگر اع یا تآصال،یا

یادگیری تفاوت چندانی ندارند و دبیران عن و  -مرد در بیارگیری  ناوری اطالعات در  رایند یاددهی

 یا تآ با و وهضای  گیرند. یادگیری بهره می -ها در امر یاددهیمرد بآ طور یی ان اع ای   ناوری

(Zakeri and et al, 2011) ت و نگرو الجن یا، میزان تحصیر و وهض نود نشان دادند بی  کآ د

 هم و اسا. اما با و وهض معلمان ن با بآ کاربرد  اوا در  رآیند تدریس تفاوت معناداری وجود ندارد
(Jalilian and et al, 2017; Ezugwu and et al, 2016; Umar and Mohd Yusoff, 2014; 

Barazande and et al, 2012)  کآ بی  جن یا معلمان و میزان  دارد. آنها نشان دادندنهمخوانی

های تدریس آنان در مدارد هوشمند رابطآ معنادار وجود دارد و ای  میزان برنورداری اع شای تگی

عن  راندبیتوان ای  یا تآ را اینگونآ تبیی  نمود، نگرو برنورداری در معلمان عن بیشتر اسا. می
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اسا و  مرد، متبا دبیرانیادگیری ن با بآ  -یاددهین با بآ کاربرد  ناوریهای آموعشی در  رآیند 

 .اع ای  رحاظ بی  آنها تفاوت معناداری وجود دارد

نتایا ای  مطارعآ نشان داد کآ عواملی متعددی در بیارگیری  ناوری اطالعات در مدارد ن ض  

ی انآ اایفا می کنند اع ربیل؛ دانض عملی)مهارتی( و علمی دبیران، استفاده اع ابزار های مختلف رای

برای اهداپ آموعشی و ،ر آ ای، اعتماد دبیران و نگرو آنان ن با بآ  ناوری اطالعات و تأثیر آن بر 

 دردسترد همیشآ اریترونییی، یادگیری محیا رایند یاددهی و یادگیری می باشد. اع طر ی چون 

 ،ل آموعو جها را آمد ر ا هزینآ صرپ و م ارآ عمان و اسا استفاده رابل میانی هر اع و اسا

 باید  رد و برنورداراسا  راوانی اهمیا اع عمان اطالعاتی امروع، دنیای در کآ اسا. چرا کرده

  ناوری کاربرد بنابرای .  بپرداعد نیاعنود مورد دانض و ک   اطالعات بآ ممی  عمان تری  درکوتاه

 درمحیا کآ ای  دریل بآ کند. می ت هیل را  رایند ای  یادگیری، امر در ارتباطات و اطالعات

 درسطح یاددهنده با و باهم یادگیرندگان تعامل و اطالعات تباد  اریترونییی، امیان یادگیری

 کآ چرا داند،می گیردمی یاد کآ را چیزی آن ارعو  رد و جذاب تر اسا اسا، یادگیری ب یارباالیی

 .اوسا نیاعهای اطالعاتی با منطبخ

توان گفا کآ با ا زایض دانض، نگرو و مهارت و وهض ،ابر میهای بآ طور کلی بر اساد یا تآ

دبیران درمورد  ناوری اطالعات، میزان بیارگیری ای   ناوریهای نوی  آموعشی نیز بآ طور چشمگیر 

یابد. تالو در جها بهبود و اصالح آموعو بوسیلآ  ناوری یادگیری ا زایض می -در  رایند یاددهی

مند  هم و درک روش  اع ن ض دبیران در آموعو اسا. در ای  راستا ب یاری اطالعات و ارتباطات، نیاع

اند های اساسی در عمینآ دانض، مهارت، نگرو و بهبود و توسعآ آموعو دبیران برداشتآاع کشورها گام

ر ه. هایی برداشتآ اساطوری کآ در ای  نصوص نظام آموعو و ورورو کشور هم برای دبیران گامبآ

توان ران دانض، نگرو و مهارت بیشتری در مورد  ناوری اطالعات و ارتباطات داشتآ باشد میانداعه دبی

ر یادگیری صورت بگیرد. د -های نوی  در  رایند یاددهیامیدوار بود کآ است با  بیشتری اع  ناوری

 هایحیاهای جدید اطالعاتی، رادرند تا مای  روییرد جدید معلم و  راگیر با بهره گیری اع  ناوری

یادگیری جدید و متنوعی را عالوه بر کالد درد ،ضوری و سنتی نلخ کرده و یادگیری را ت هیل 

 بخشد. 

یا تآ های ای  و وهض علیرغم محدودیا های روو شنانتی، مانند عدم استفاده اع روو های 

دهی،  زاروکیفی و ترکیبی برای  هم عمیخ نگرو و دانض دبیران و کاربرد ابزارهای و وهشی نود گ

کآ تعمیم نتایا بآ دوره ها و رشتآ های دیگر را محدود می ساعد، با توجآ بآ یا تآ های بآ دسا آمده 

 بآ دسا اندرکاران آموعو و ورورو ویشنهادمی شود:
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. توسعآ دانض، مهارت و نحو  در نگرو دبیران ن با بآ تأثیر  ناوری اطالعات و ارتباطات در 1

های آموعشی بم  ندما و توسعآ  ضاها و ری اع طریخ برگزاری دورهیادگی - رآیند یاددهی 

 های آموعشی؛ میان

ها و  ناوری . تخصیص بودجآ مجزا توسا ادارات آموعو و ورورو برای استفاده بهینآ اع شیوه2

 یادگیری؛  -های نوی  آموعشی در  رایند یاددهی

ی  آموعشی و آموعو استفاده صحیح اع ای  های نو. تجهیز نمودن مدارد بآ ابزارها و تینوروژی3

 ها؛ تینوروژی

نوی   های. اتخاذ سیاسا های تشوی ی برای دبیران در راستای بیارگیری هر چآ بیشتر  ناوری2

 آموعشی در  رایند تدریس و یادگیری.
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