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Abstract 

The purpose of this study is presenting a causal model of factors affecting the formation of 
the knowledge required by high school teachers in technology integration. In terms of 
objectives, this study is an applied research and in terms of method of collecting and 
analyzing data it is a descriptive and correlational research. The participants were 255 high 
school teachers in Shiraz city (based on Cochran Formula) who were selected through 
stratified random and cluster sampling method among 5824 in service teachers in Shiraz in 
1393-1394. This study employed a combination of instruments to collect data: the 
Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) instrument developed and 
validated by Sahin (2011) for evaluating CK, PK, PCK, and TCK and Chai, et al. (2011) 
questionnaire for assessing TK, TPK and TPACK, the Intrapersonal Technology 
Integration Scale (ITIS) instrument developed and validated by Niederhauser and Perkmen 
(2008); the Teachers’ Sense of Self- Efficacy Scale instrument developed and validated by 
Tschannen-Moran and Woolfolk Hoy (2001). The path analysis was used to examine the 
research hypotheses. Findings showed that significant positive correlations exist between 
the TPACK constructs. CK and PK had direct and indirect effects on TPACK, while TK 
had only indirect effect on TPACK. Content Knowledge had the greatest total effect on 
TPACK.  
Keywords: Intrapersonal factors, Teacher’s self-efficacy, Technological pedagogical and 
content knowledge.  
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 گیری دانش دبیران در تلفیق فناوری طراحی مدل عوامل مؤثر در شکل

 3یریظه اعظم، 2رستگار احمد، 1فیص محمدحسن

 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران . 1
 ربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایراندانشیار، گروه علوم ت.  2

 دانشگاه پیام نور، تهران، ایران ارشد، گروه علوم تربیتی، کارشناسی. 3

 (21/73/2938: تاریخ پذیرش؛ 70/21/2931 :تاریخ دریافت)

 چکیده

پژژوهش حاضژر ام من ژر    . ی استفناور قیتلف در رانیدب ضروری برای دانش یریگشکل در مؤثر عوامل مدل ةارائهدف پژوهش حاضر 
جامعة آماری پژوهش دبیران مقطژ  متوسژطة شژشر شژیرام در سژال      . همبستگی است -هدف کاربردی و ام ن ر روش گردآوری توصیفی

ای گیژری ووشژه  نفژر بژا روش نمونژه    144براساس فرمژول کژوکران    . بود( من و مرد)نفر  4819ها  است که تعداد آن 39- 39تحصیلی 
 -  و چژنن (1778)  نیژدرهاومر و پژرکمن   (1722)  چژای و همکژاران   (1722)ساهین  های ها پرسشنامهار گردآوری دادهابز. انتخاب شدند

ها نشان داد بژین  یافته. سامی معادالت ساوتاری استفاده گردید های پژوهش مدلبرای آممون فرضیه. بود( 1772)موران و ولفولک هوی 
تربیتی  دانژش محتژوای فنژاوری      دانشناوری همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد و دانش محتوا  های دانش محتوایی تربیتی فهمة حومه

عژووه بژر ایژن  دانژش     . مسژتقی  دارنژد   اثژر ( دانش ضروریِ معلژ  )فناوری  تربیتی محتوایی تربیتی بر دانش محتوای فناوری  دانش تربیتی دانش
ستقی  بر دانش محتوایی تربیتی فنژاوری تژیثیر دارنژد و بیشژترین اثژر کژل مربژون بژه دانژش          فناوری  دانش محتوا و دانش تربیتی به طریق غیرم

 . محتواست

 .فردیعوامل درون  وودکارآمدی معل   دانش محتوایی تربیتی فناوری :یدیکل یگاواژ
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 مقدمه

 رشدنیفراگ و ،ارتباطات و اطالعات یفناور آورشگفت ةتوسع، کمیو ستیب قرن یهایژگیو از

 یفناور رو،از این . است خدمات عرضة در تیفیسرعت و ک شیافزا ی، برایاطالعات یجهان ةشبک

 بخش به و کرده نفوذ جامعه یهابخش همة در یاندهیفزا طور بهاطالعات و ارتباطات 

 نیا. (2 2، ص2 21،  بابالوال وبانکول ) است شده لیتبد مردم ةروزان یاز زندگ یریناپذ ییجدا

 آموزش بر بشر یزندگ ابعاد از یاریبس بر تأثیر بر عالوه ارتباطات و اطالعات یفناور یهاشرفتیپ

 یدر محتوا یفناور قیتلف گویندمیدانشمندان  ،لیدل نیهم به. است گذاشته یریچشمگ آثار زین

 و صنعت یایدن به ورود یبرا انآموزدانشکردن  منظور آمادهبه سیتدر یهاو روش یآموزش

 . (2 21، همکاران و 2نیل) است یضرور اریبس روکاکسب

ی، فناور یهاشرفتیپ تأثیر تحت یریادگی و آموزش یفرایندها ،عمده طورهب ریاخ های دهه در

 فناوریو  وتریدر کامپ یجار تحوالت. (  21،  نیهاناف و میک) است گرفته قرار یتیترب و یآموزش

و منابع  هایاچندرسانهی، وربهره یکاربرد یاهبرنامهی، شخص یوترهایکامپ گسترشی، آموزش

 است شده موجب سیتدر در را نوآورانه و دیجد یراهبردها کارگیری به و توسعهی، اشبکه

 در شکاف ک، ی(یتالیجیو د یسنّت) معلم نسل از نظر صرف. ( 4، ص2 21و همکاران،   کاوانوز)

. (1 21، 2تان و میل، چن) دارد وجود یریادگی و سیتدر یبرا یفناورکارگیری  به یچگونگ درک

، دارد را یریادگی ةفناوران ةشرفتیپ طیمح کی در سیتدر تواناییاو  بر این باور باشد کهمعلم  اگر

 . کندمی فایا آموزش در مهم ینقش یفناور صورت نیا در

 کارگیری به با چگونه بدانند دیبا معلمان، است الزم تیموفق یبرا که یادهیچیدانش پ با وجود

 رساندن انیپا به از قبل رودمی انتظار نیچن هاآن از و باشند داشته یمؤثر سیتدر یفناور
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4. Kavanoz 

5. Chen, Lim & Tan 
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 حال در، نیا بر عالوه. (2 21،  گرندجنت وهوفر ) باشند نیچن ،خود یساز آماده یها برنامه

از  یمتعدد یابتکار یهاطرح و فیوظا و تعهدات قیطر از یآموزش و یدولت یهاسازمان حاضر

ها،  پژوهش به یدسترس، دگاهید نبود. کنند سیتدر یفناور کارگیری بهمعلمان انتظار دارند با 

 موانع چنانهم، معلمان یاحرفه یارتقاو  یریادگیدر  یفناور قیمعلم در تلف مهارتی، رهبر

، براون) هستند یریادگی و سیتدر یبرا یکنونة اجراشدی هایفناور تیقابل درک یبرا یاریبس

2112) . 

کارگیری فناوری  های اخیر مطالعات متعددی دربارة چگونگی بهبود دانش معلمان و بهدر سال

در کالس درس و چگونگی توسعة تلفیق موفق فناوری در آموزش در کشورهای مختلف انجام 

براساس نظریة دانش محتوای ( 2112) 2میشرا و کوهلر(. 1 21سنگ و همکاران، )گرفته است 

، مدل جدیدی را تدوین کردند که دانش محتوا، دانش تربیتی و دانش (422 )  ولمنتربیتی ش

اند از دانش آورد که عبارتهای جدیدی را به وجود میکرد و دانشفناوری را با هم ترکیب می

در . محتوای فناوری، دانش محتوای تربیتی و دانش تربیتی فناوری و دانش محتوایی تربیتی فناوری

و ( دانش مربوط به موضوع تدریس)أکید بر آن است که هم معلمان به دانش محتوا این مدل ت

احتیاج دارند، هم به دانش فناوری ( ها و راهبردهای تدریس و یادگیریروش)دانش تربیتی 

های فناوری در آموزش شدن با پیشرفت منظور همراهبه...( کامپیوتر، اینترنت و تصاویر ویدئویی و)

طوری طراحی و ارزیابی کنند که بتوانند  کند تا آموزش را این مدل به معلمان کمک می. نیاز دارند

این مدل (.  1 ، ص  21،  کایا و داگ)دانش محتوای تربیتی را با دانش فناوری ترکیب کنند 

های جدید با کارگیری فناوری برای کمک به مشکالت یادگیری و توسعة دانش همچنین، به به

 (. 2114کوهلر و میشرا، )آموزان تأکید دارد ها و دانش موجود دانشدانستهشکارگیری پی به

ابزاری صرف برای ارائة محتوا یا ابزار مدیریت کالس عنوان  بهاستفادة محدود از فناوری، 

                                                           
1. Hofer & Grandgenett 

2. Mishra & Kohler 

3. Shulman 

4. Kaya & Dag 
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 بر تحقیق به عوامل متعددی ازقبیل باورهای تربیتیکنندة یادگیری مبتنیجای ابزاری تسهیلدرس به

نسبت داده شده (   21کیم و کلر، )انگیزگی و اراده ؛ بی(  21کیم و همکاران، )مان ناکافی معل

اند ها توجه خود را به سمت دانش معلم متمرکز کرده های اخیر بسیاری از پژوهشدر سال. است

کارگیری فناوری  و مطالعات متعددی دربارة چگونگی بهبود دانش معلم و به ،(2114کوهلر و میشرا، )

. کالس درس و چگونگی توسعة تلفیق موفق فناوری در آموزش در کشورهای مختلف گرفته استدر 

 وها دانش درک منظوربه  یفناور یتیترب ییمحتوا دانش چارچوب ریاخ یهاسال درهمچنین، 

 است شده مطالعه ،سیتدر در یفناور کارگیری به مؤثر بهبود یبرا معلمان ضروری یهامهارت

 فراتر معلم یپداگوژ یِفناور قیتلف دانش کنندمی انیب محققان از یاریبس(. 2114ر، کوهل و شرایم)

(. 1 21همکاران،  و یپول)کند  دیتأک معلمان یارتقا بر دیبا است که یخاص یفناور یهامهارت از

 است، هنوز یفناور مؤثر قیتلف در مهم یعامل معلمان یفناور یتیترب ییمحتوا دانش اگرچه

 استفاده متفاوت طورهب یفناور کسان، ازی یهامهارت و دانش با معلمان چرا ستین مشخص

 درس یمحتوا ةارائ برای را فقط هوشمند یبردها تیوا معلمان از یاریبس ،مثال یبرا. کنند می

هال، ) کنندمی استفاده پژوهش بری مبتن یفرایندها یبرا آن از گرانید که یحال در گیرند؛ کار می به

 به نسبت یتیمز گونهچیه اطالعات ةارائ یبرا فقط هوشمند یبردهاتیوا کارگیری به (.1 21

 . ندارد یسنت یبردهاتیوا

 یریادگی شیافزا دربارة معلمان ادراک لیتسه یبرای فناور یتیترب ییمحتوا دانش چارچوب

، محتوا شدان قیتلف بر چارچوب نیا در. است شده یطراح یفناور کارگیری به با انآموزدانش

 امکانی، فناور بودن دردسترس است شده ثابت. است شده دیتأک یفناور دانش و یتیترب دانش

 تحقق یبرا یپداگوژ و محتوا به مربوط دانش اما، کندیم فراهم را مؤثری فناور قیتلف جادیا

، رکوهل و شرایم) هستند ضروری یریادگیآموزش و  بهبود برای یآموزش یهایفناور کامل ظرفیت

2112) . 

( 422 )چارچوب دانش محتوایی تربیتی فناوری برگرفته از ایدة دانش محتوای تربیتی شولمن 
                                                           
1. TPACK: Technological Pedagogical And Content Knowledge 
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یافتة چارچوب دانش محتوای تربیتی شولمن بسطچارچوب دانش محتوایی تربیتی فناوری، . است

(KCP)  دانش محتوایی تربیتی فناوری را به این شرح تعریف(. 2114اشمیت و همکاران، )است 

کارگیری فناوری است و این دانش  دانش محتوایی تربیتی فناوری پایة تدریس خوب با به»: اند کرده

های پداگوژیکی که از کارگیری فناوری، تکنیک درک ارائة مفاهیم با به: نیازمند موارد زیر است

م را برای کنند، دانش آنچه مفاهیهای ساختاری استفاده میها برای تدریس محتوا از روشفناوری

تواند به تصحیح اشتباهات گریبانگیر کند و اینکه چگونه فناوری مییادگیری سخت یا آسان می

و   شناسیهای معرفتآموزان و نظریه زمینة دانش قبلی دانشآموزان کمک کند، دانش پیشدانش

های جدید سیشناتوانند برپایة دانش موجود بنا شوند و معرفتها میطور فناوریدانش اینکه چه

 . (124 ، ص2112میشرا و کوهلر، )« های قبلی را تقویت کنندشناسیوجود آورند یا معرفترا به

سه مؤلفة دانش دارد، شامل دانش فناوری، دانش محتوا و دانش تربیتی؛ و  TPACKچارچوب 

ها هاین ساز(.  شکل )شود، تعامالت بین این سه مؤلفه را که به تشکیل هفت سازه منجر می

اند از دانش محتوا، دانش تربیتی، دانش فناوری، دانش محتوای تربیتی، دانش تربیتی عبارت

 ( . 2114اشمیت و همکاران، )فناوری، دانش محتوای فناوری و دانش محتوایی تربیتی فناوری 

 
  (.8002یشرا، کوهلر و م)ها  سه مؤلفة اصلی دانش و تعامالت بین آن. 1شکل 

                                                           
1. Epistemology 

 (TPCK)دانش محتوا، پداگوژی و فناوری  

 (TCK)دانش محتوا و فناوری  

 (PCK)دانش محتوا و پداگوژی  

 (TPK)ی و فناوری دانش پداگوژ 

 دانش محتوا دانش پداگوژی

 دانش فناوری
 
 فناوریدانش 
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 عوامل تأثیر تحت درس کالس در یفناور قیتلف یبرا معلم میتصم ها، نتایج پژوهش براساس

 قرار جهینت انتظار و هدف یریگجهتی، خودکارآمد یباورها، عالقه، زهیانگ مثل یفرددرون

، سیتدر در عامل نیترمهم دیشا و، (2 21، 2وارتیاست ؛2112،  پرکمن و درهاوزرین) ردیگ یم

ها  همچنین، پژوهش. قرار گرفته است مدنظر 421  ةدهمعلم باشد که از  یخودکارآمد یباورها

 طیمح و ینوآور به شیگرا، انآموزدانشمثبت  جیمعلم نتا یباال یخودکارآمددهد،  نشان می

 . (2 21، وارتیاست ؛1 21،  کلر؛ 422 ،  بندورا) داشت خواهد دنبال به را درس کالس ةزیباانگ

 عامل کی یخودکارآمد نشان داد (441 ؛ 422 ) بندورا مثل یخودکارآمد پژوهشگران حوزة

 یباورها جادیا باعث است ممکن یفناور آموزش؛ رفتار است رییرفتار و تغ یسازگار ةکنندنییتع

 قیتلف در یعاملی خودکارآمد ،نیبنابرا. شود یفناور کارگیری به به نسبت یتریقو یخودکارآمد

 گریکدی با یفردعوامل درون نیا ،حال هر به. کار گرفته شده است پژوهش حاضر بهدر  ،یفناور

، هاعامل نیا اگرچه. کنندمی فیتضع را یبعض و ،تیتقو را رفتارها از یبعض و دارند عاملت

 نشان لزوماً ها آن اما، آورندمی وجوده ب معلم یباورها و عالقه، اعتماد به نفس برای ییها نشیب

 دهندنمی نشان نکهیا ای نه ای دارد یفناور (یپداگوژ)ی تیترب ییمحتوا دانش معلم ایآ که دهندینم

 تأثیر بگذارد؟ یفناور قیمعلم در تلف ضروریبر دانش  تواندی میفرددرون عوامل طورهچ

، هدف یریگجهت، عالقه، زهیانگ مثل یفردعوامل درون نیارتباط ب ،حاضر حال در

 از عومل نیا یسازبرون و یفناور قیتلف بارةدر معلم یخودکارآمد، معلم یمومع یخودکارآمد

 ایران در، هایاست و طبق بررس نشده یبررسصورت کامل به یفناور یتیترب ییدانش محتوا قیطر

 نیادیسند تحول بن 1 بند  به توجه با نیبر ا عالوه. نگرفته است انجام نهیزم نیا در یپژوهش

 با تیترب و میتعل فرایند تیفیک یکه به ارتقا( و راهکارها یاتیعمل یهاهدف) وپرورش آموزش

 ضرورتی، درس کتب راتییتغ و افتهیاختصاص  نینو یهایفناور از هوشمندانه ةاستفاد بر هیتک

                                                           
1. Niederhauser & Perkmen 
2. Stewart 

3. Bandura 

4. Keller 
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 کرده جادیا وپرورش آموزش نظام در رانیدب یبرا را ارتباطات و اطالعات یفناور از یریگبهره

 . اجرا شده است رانیدبة جامعدر  رضر؛ مطالعة حااست

 در یفناور کارگیری به یکه در درک چگونگ یو شکاف ینقش فناور بهبا توجه  بنابراین،

 کارگیری در به معلمان برای موجود موانع ، با توجه بهنیهمچن ،دارد وجود یریادگی و سیتدر

و  فردیدرونعوامل و  یفناور یتیترب ییتوجه به چارچوب دانش محتوا ضرورتی، فناور

مدل  .شودمی پژوهش مشخص نیدر ا یفناور قیمعلم نسبت به تلف یخودکارآمد یباورها

 عوامل و( 2112) شرایم و کوهلر یفناور یتیترب ییمحتوا دانشیة نظر مفهومی پژوهش براساس

 و( 2112) پرکمن و درهاوزرین پژوهش از برگرفته یفناور افتهی قیتلف دانش بر مؤثر یفرددرون

 . طراحی شد (2 21) وارتیاست
 

 

 مدل مفهومی پژوهش. 8شکل 

فردی تلفیق  عوامل درون
 فناوری

 خودکارآمدی معلم 

 دانش فناوری

 دانش تربیتی

 دانش محتوا دانش محتوای تربیتی 

 دانش تربیتی فناوری  

 

 دانش محتوای فناوری

 دانش مورد نیاز معلم
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 شناسی پژوهش  روش

همبستگی است؛ زیرا روابط ین متغیرها در  -پژوهش حاضر برمبنای ماهیت و روش توصیفی 

جامعة آماری پژوهش، همة دبیران مقطع متوسطة شهر شیراز در . شودقالب مدل علّی آزمون می

حجم نمونه . بود( مرد  2 2زن و  21  )نفر   222ها  ت که تعداد آناس  4- 4سال تحصیلی 

 انیم از ،نخست .بود یاهخوش یریگنمونهروش . نفر به دست آمد 222براساس فرمول کوکران 

 صورتبه مدارس ی،انتخاب ینواح نیب از و ،انتخاب یتصادف صورتبه هیناح دو ،هیناح چهار

 . در میان دبیران مدارس اجرا شدپرسشنامه  ،تیدر نها کهشد  انتخاب یتصادف

برای سنجش متغیرهای دانش محتوا، (   21)های ساهین ها پرسشنامهبرای گردآوری داده

و پرسشنامة چای و همکاران  دانش تربیتی، دانش محتوای تربیتی و دانش محتوای فناوری،

و دانش محتوایی تربیتی ، برای سنجش متغیرهای دانش فناوری، دانش تربیتی فناوری (  21)

برای بررسی پایایی ضریب آلفای کرونباخ محاسبه . کار گرفته شد به( دانش مورد نیاز معلم)فناوری 

، دانش تربیتی 1/ 2دانش محتوا : شد که این مقدار برای متغیرهای پژوهش به این شرح است

، دانش محتوای 12/1بیتی ، دانش محتوای تر24/1، دانش تربیتی فناوری 22/1، دانش فناوری 24/1

دهندة این مقادیر نشان. 1/ 4( دانش مورد نیاز معلم)و دانش محتوایی تربیتی فناوری  41/1فناوری 

برای . بودن ابزارها برای سنجش متغیرهای پژوهش است ها و مناسبپایایی درونی این پرسشنامه

تحلیل عاملی انجام (   21) ، و چای و همکاران(  21)ها ساهین سنجش روایی سازة پرسشنامه

های دانش محتوا  گویه: های این متغیرها به این شرح به دست آمد گرفت که بارهای عاملی گویه

 1/ 2، دانش تربیتی فناوری 42/1تا  1/ 2، دانش فناوری 21/1تا  11/1، دانش تربیتی 22/1تا  24/1

، و دانش 24/1 تا 22/1ناوری بین ، دانش محتوای ف22/1تا  12/1، دانش محتوای تربیتی 1/ 4تا 

دهندة روایی  که این مقادیر نشان 1/ 4تا  11/1( دانش مورد نیاز معلم)محتوایی تربیتی فناوری 

 . سازة پرسشنامه است

کار  به( 2112)هاوزر و پرکمن فردی تلفیق فناوری پرسشنامة نیدربرای سنجش عوامل درون

، عالقه 41/1اند از اشتیاق تغیرهای این پرسشنامه عبارتمقدار آلفای کرونباخ برای م. گرفته شد
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دهندة این است که این بود؛ این نشان 42/1و مقدار آلفای کرونباخ کل،  1/ 4و انتظار نتیجه  24/1

است، پس ابزار مناسبی  24/1پرسشنامه دارای پایایی درونی است و در پرسشنامة حاضر این مقدار 

برای سنجش خودکارآمدی معلم پرسشنامة چنن موران . فردی استونگیری عوامل دربرای اندازه

بار عاملی . کار گرفته شد مربوط به احساس خودکارآمدی معلم به(  211)و ولفولک هوی 

چنن موران . دهندة روایی سازه پرسشنامه است بود که نشان 1/ 2تا  1/ 2های این پرسشنامه  گویه

را برای ارزیابی پایایی پرسشنامه مربوط به  1/ 4کرونباخ مقدار آلفای (  211)و ولفولک هوی 

خودکارآمدی معلم به دست آورند، بنابراین، این ابزار پایایی مناسبی دارد و در پژوهش، آلفای 

گیری دهد ابزار مناسبی برای اندازهبه دست آمد، که نشان می 1/ 4کرونباخ این پرسشنامه برابر با 

 . خودکارآمدی معلم است

 های پژوهش افتهی

میانگین، انحراف استاندارد، چولگی و کشیدگی محاسبه های ها شاخص برای بررسی توصیفی داده

قرار داشت؛ بنابراین، توزیع همة + 2و  -2چولگی و کشیدگی برای متغیرهای پژوهش بین . شد

 . متغیرها نرمال بود
ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش .1جدول   

1 /1P< ** 12/1P< * 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

           دانش محتوا

          1/ 1** دانش تربیتی

         1/1 ** 1/  ** دانش فناوری

        11/1** 1/1 ** 1/1 ** دانش تربیتی فناوری

       1/1 ** 1/1 ** 1/ 2** 21/1** دانش محتوای تربیتی

      2/1 ** 12/1** 1/ 1** 4/1 ** 4/1 ** دانش محتوای فناوری

     14/1** 2/1 ** 12/1** 1/ 2** 1/  ** /2 ** دانش مورد نیاز معلم

    22/1** 1/ 2** 2/1 ** 24/1** 1/ 2** 1/  ** 1/  ** فردیعوامل درون

   1/1 ** 1/  ** 1/  ** 1/ 2** 1/  ** 21/1** 22/1** 21/1** خودکارآمدی معلم
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تربیتی،  فناوری، دانش محتوا، دانش زا به ترتیب، دانشان متغیرهای برون، از می به جدول با توجه 

مورد نیاز معلم دارند که  ترین ضریب همبستگی را با دانشفردی باالترین تا پایینو عوامل درون

 زا نیز به ترتیب، متغیرهای دانشهای دروناز میان متغیر(. >1P/ 1)دار هستند ضرایب از نظر آماری معنا

تربیتی باالترین تا  محتوای فناوری، خودکارآمدی معلم، و دانش تربیتی فناوری، دانش حتوایم

مورد نیاز معلم دارند که این ضرایب از نظر آماری معنادارند  ترین ضریب همبستگی را با دانش پایین

(1 /1P< .) 
 

 ضرایب مسیر مستقیم، غیرمستقیم و کل .8 جدول

 اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم 

 ضریب استاندارد روابط علّی
آمارة 

 تی

ضریب 

 استاندارد

آمارة 

 تی
  

  2/2  1/ 2**    2/2  1/ 2** دانش محتوای فناوری ←دانش فناوری 

 42/2 1/ 2**   42/2 1/ 2** فناوری تربیتی دانش ←دانش فناوری 

 2/ 2 1/1 ** 2/ 2 1/1 **   دانش مورد نیاز معلم ←دانش فناوری 

  /2  22/1**    /2  22/1** دانش تربیتی فناوری ←ش تربیتیدان

 2/ 2 2/1 **   2/ 2 2/1 ** دانش محتوای تربیتی ←دانش تربیتی

 2/   1/1 ** 2/ 1 11/1** 22/2 1/ 2** مورد نیاز معلم دانش ←دانش تربیتی

 4/ 1 1/ 2**   4/ 1 1/ 2** تربیتی محتوای دانش ←دانش محتوا

 1 / 4 1/1 **  /41 12/1* 2/4  2/1 ** مورد نیاز معلم انشد ←دانش محتوا

  /2  2/1 **    /2  2/1 ** مورد نیاز معلم دانش ←دانش محتوای فناوری

 2/2  14/1*   2/ 2 21/1** مورد نیاز معلم دانش ←دانش تربیتی فناوری

 2/ 2 21/1**   2/2  14/1* مورد نیاز معلم دانش ←دانش محتوای تربیتی

  /1  12/1**  /41 12/1* 2/   12/1* مورد نیاز معلم دانش ←فردی وامل درونع

 2/2  14/1*   2/2  14/1* مورد نیاز معلم دانش ←خودکارآمدی

1 /1 P < ** 12/1 P < * 

فردی، کمترین اثر مستقیم را ، دانش فناوری بیشترین اثر مستقیم، و عوامل درون2به جدول با توجه 

جز دانش به مقادیر تی، اثر مستقیم همة متغیرها بههمچنین، با توجه . نیاز معلم داردمورد  بر دانش
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، و اثر مستقیم متغیرهای 1/ 1محتوای فناوری و دانش تربیتی فناوری بر دانش مورد نیاز معلم در سطح 

نادار مع 12/1مورد نیاز معلم در سطح  دانش محتوای فناوری و دانش تربیتی فناوری بر دانش دانش

 همچنین، دانش فناوری بیشترین اثر غیرمستقیم، و دانش محتوا کمترین اثر غیرمستقیم را بر دانش. است

 . مورد نیاز معلم دارد

مورد نیاز  فردی کمترین اثر کل را بر دانشدر نهایت، دانش محتوا باالترین اثر کل، و عوامل درون

  .معنادار است 1/ 1کل در سطح به مقادیر تی همة اثرات معلم دارد و با توجه 

همچنین، . است 24/1برابر با  شدة دانش مورد نیاز معلمهمچنین، نتایج نشان دا د واریانس تبیین

تربیتی و  محتوای فناوری، دانش تربیتی شدة دانش محتوای فناوری، دانشمیزان واریانس تبیین

در . است 4/1 و  1/ 2، 22/1، 24/1ر با ترتیب، برابشدة پژوهش بهخودکارآمدی معلم در مدل برازش

 . ها در محدودة قابل قبول قرار دارند همة شاخص. های برازش مدل بیان شده است شاخص  جدول 
 

 مورد نیاز معلم بینی دانش هاي نکویی برازندگی مدل پیش مشخصه. 3جدول 

 آستانة قابل قبول برآورد مشخصه

df/)نسبت مجذور کای به درجة آزادی 
2
χ)   /2  2حداکثر 

 4/1حداقل  42/1 (CFI)شاخص برازندگی تطبیقی 

 4/1حداقل  41/1 (GFI)شاخص نکویی برازش 

 4/1حداقل  4 /1 (AGFI)شدة نکویی برازش شاخص تعدیل

 12/1حداکثر  12/1 (RMSEA)جذر برآورد واریانس خطای تقریب 

 گیری بحث و نتیجه

بر  یفناور قیتلف فردیدرونعوامل  میباط با اثر مستقارت درها،  تحلیل داده جینتا براساس

نتایج پژوهش حاضر در تأیید اثر . شده است تأییدمعلم  ازین مورد دانش و معلم یخودکارآمد

( 2 21) وارتیاست قیتحق جیتابا نمعلم  یفناور قیتلف یبر خودکارآمد فردیدرونعوامل مستقیم 

 خود هدف به نسبت و باشد کارآمد و مندهعالق، زهیگان با معلم یوقت توان گفت می. ستهمسو ا

، کند ینیبشیپ را کارش در شکست و تیموفق نسبت بتواند و باشد داشته مناسب یریگجهت



   542                                                               گیری دانش دبیران در تلفیق فناوری طراحی مدل عوامل مؤثر در شکل

  

 

 

 که باشد داشته باور معلم اگر و رندیگمین قرار شرفتیپ عدم تأثیر تحت یخودکارآمد یباورها

 توان، میجهینت در؛ ماند خواهد یباق اوة زیانگ ،کند عمل بهتر یسازگار و تطابق کردیرو با تواندمی

کمتر تحت تأثیر موانع موجود در  ،دارد یقو یخودکارآمد یباورها که یمعلم که داشت انتظار

معلم در  یخودکارآمد اندگفته (441 )ی هو و روسوف، ولفولک. ردیگ یم قراری استفاده از فناور

ممکن  همچنین، معتقدند .س و خود معلم نقش دارددر موضوع، مدرسه از انآموزدانشنگرش 

 یشغل ریمس کردن دنبال به نسبت انآموزدانش ةزیمعلم و انگ یخودکارآمد یباورها نیاست ب

 یعامل معلم یخودکارآمد گفت توان، میجهینت در. باشد داشته وجود یهمبستگ و ارتباط یخاص

 وزارت ،نیبنابرا. بگذارد تأثیر زین انآموزشدان در انتخاب شغل تواندی میحت که است مهم اریبس

را  و سنجش دقت تینها... و کارآمد، زهیباانگ، مندهعالق رانیدب نشیگز در دیبا وپرورش آموزش

 با ،پژوهش نیمعلم در ا ضروری برایبر دانش  فردیدرونعوامل  میمستق اثر تأیید. اعمال کند

( 2112) پرکمن و هاوزردرینو ، (2 21) لیمج یهزر و چاو، (2 21) وارتیاست پژوهش جینتا

 . ستهمسو ا

 و جهینت انتظار و عالقه، اقیاشت رینظ فردیدرونکردند عوامل  انیب (2112) پرکمن و هاوزردرین

عوامل  میاثر مستق نکهیا بهبا توجه . گذارندمی تأثیر یفناور ةافتیقیتلف دانش بر هدف یریگجهت

 جهینت توان، مینیبنابرا، است شده تأییدپژوهش  نیدر ا معلم برایضروری بر دانش  فردیدرون

 شیافزا سیتدر برایرا  ها آن ةزیانگکه  طوری باشد دیبا رانیدب تیترب یآموزش یهابرنامهگرفت 

 و کند تیتقو ها آن در را زیآمتیموفق ةجینت داشتن انتظارِ و بیافریند یمندهعالق ها آن در، دهد

 دانش شیافزا موجب آن، ةجینت در که باشد اهدافشان یریگدر انتخاب و جهت ها آن یراهنما

 . معلمان خواهد شد ضروری برای

براساس نتایج، بیشترین اثر مستقیم مربوط به اثر دانش فناوری بر دانش محتوای فناوری به 

همکاران  جانکاس و، (2 21)با نتایج آکمن و گوون و معنادار است، که این نتیجه  1/ 2میزان 

، (  21)کوه، چای و تسای ، (  21)کارادنیز و ونتانارتیرن  ،(  21)پاموک و همکاران ، (  21)

 . ستهمسو ا (  21)کوه و همکاران ، و (  21)گیه و کینگوا ا، (  21)کوه، چای و تسای 
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مل، های عاتوان چنین استدالل کرد معلمانی که دانش فناوری یعنی دانش سیستمدر نتیجه، می

پردازشگر متون، )افزارهای استاندارد کارگیری نرم افزارهای استاندارد و توانایی بهدانش سخت

های مختلف علمی توانند در زمینةرا دارند، می...( صفحات گسترده، مرورگرها، پست الکترونیک و

های درس های جدید و پربار در کالسکارگیری روش های جدید با بهزمان با توسعة فناوریهم

 . پیشرفت داشته باشند

این . شد تأیید یمعلم فناور ازین موردمعلم بر دانش  یخودکارآمد میاثر مستق براساس نتایج،

 وارتیاست، (   21) ریدم و اوکار، گدهیه، (2 21) همکاران و کاوانوز های یافته با نتایج پژوهش

 یخودکارآمد ریکل متغ اثر دهدمی نشان پژوهش یهاافتهی. ستهمسو ا (  21) تیآب و ،(2 21)

 یخطا زانیم ،نیا بر عالوه. است 14/1برابر با  معلم ازین موردمعلم بر دانش  یفناور قیتلف

 4/1  ریمتغ نیا ةشدنییتب انسیوار زانیم و است 1/ 2 با برابر معلم یخودکارآمد ریمتغ انسیوار

معلم نسبت به دانش  یخودکارآمد ریمتغ راتییتغ 4/1 کرد  یریگجهینت ،توان، مینیبنابرا. است

 یرهایآن مربوط به متغ 1/ 2است و  فردیدرونو عوامل  یفناور دانش مربوط به معلم ازین مورد

معلم  یخودکارآمد یباورها میمستق اثر. انددر نظر گرفته نشده حاضر است که در پژوهش یگرید

 یخودکارآمد یباورها که است نیاة دهندنشانحاضر،  در پژوهش معلم ازین موردبر دانش 

 کارگیری به برای معلم یریگمیتصم بر مؤثر عامل، آموزش در یفناور قیتلف ییتوانا درزمینة

 دانش، ابدی شیافزا معلم یخودکارآمد یباورها چههر ،نیبنابرا. است درس کالس در یتکنولوژ

 نیب ارتباط، رو شیپ پژوهش در یهمبستگ سیماتر. ابدیمی شیافزا زین معلم ازین مورد

 اثر، پژوهش نیا جینتا ،نیهمچن. دهدمی نشان را معلم ازین مورد دانش و معلم یخودکارآمد

 در مقدار نیا که دهدمی نشان را 14/1 زانیم به یفناور قیتلف دانش بر معلم یخودکارآمد میمستق

، کنندمی تیتقو را خود یباورها معلمان طور که همان، نیبنابرا. است معنادار 12/1 سطح

 در یفناور قیتلف یبرا معلمان ،جهینت در؛ ابدی می شیافزا زین ها آن یفناور یخودکارآمد

 . شوندمی مستعدتر، فعال یریادگی یارتقا ، برایشانیها کالس
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با توجه به نتایج، اثر مستقیم دانش فناوری بر دانش تربیتی فناوری تأیید شد که این نتیجه با 

، (  21)کارادنیز و ونتانارتیرن ، (  21)جانکاس و همکاران ، (2 21)آکمن و گوون  نتایج پژوهش

گیه و کینگوا ا، (  21)کوه، چای و تسای ، (  21)کوه، چای و تسای ، (  21)کوه، وو و لیم 

اثر دانش فناوری بر دانش تربیتی . همسو است( 2 21؛   21)چای و همکاران ، و (  21)

با اعتقاد بر اینکه . این است که دانش فناوری برای بهبود پداگوژی مهم استدهندة فناوری نشان

هایی گذاری و آموزش فناوری و حمایتگذارند؛ معلمان، به ارزشباورها بر رفتار تأثیر می

طور فعال در یادگیری مان بهدهد و برای اینکه معلارائه می وپرورش آموزشمندند که  عالقه

 .وند، مهم است که آموزش فناوری با هدف تلفیق پداگوژی طراحی شودآموزان درگیر ش دانش

آکمن و که با پژوهش  تأیید شد مستقیم دانش تربیتی بر دانش تربیتی فناوریبه نتایج، اثر با توجه 

کارادنیز و ونتانارتیرن ، (  21)پاموک و همکاران ، (  21)جانکاس و همکاران ، (2 21)گوون 

گیه و ا، (  21)کوه، چای و تسای، (  21)کوه، چای و تسای ، (  21)لیمکوه، وو و ، (  21)

 یمعلمتوان نتیجه گرفت پس می. ستهمسو ا (2 21؛   21)ن چای و همکارا، و (  21)کینگوا 

، دکننمی را دانش انآموزدانشکه چطور  کندمی درک را نیا ،دارد یقیعم یتیترب دانشکه 

 چه که داندمی و بخشندمی بهبود را شانیریادگی یهامهارت و آورندمی را به دست ها مهارت

های مدیریت کالس، شیوه او. دکن آسـان را انآموزدانشتا درک و فهم  کار گیرد یی را بههاروش

ول آموزش و ارزیابی یادگیری دهی یک کالس در طتدوین و اجرای طرح درس، سازمان

منظوراجرای مؤثر کارگیری تکنولوژی به بهین دانشی بر داند؛ در نتیجه، چنآموزان را می دانش

معلم، نیازهای آموزشی و  شودگذارد و سبب میهای مختلف تدریس تأثیر میروش

 . کارگیری ابزارهای فناوری برای اهداف آموزشی را درک کند های به محدودیت

، (2 21)ن و گوون آکمدربارة اثر مستقیم دانش تربیتی بر دانش محتوای تربیتی با تحقیق 

کوه، وو ، (  21)کارادنیز و ونتانارتیرن ، (  21)پاموک و همکاران ، (  21)جانکاس و همکاران 

، و (  21)گیه و کینگوا ا، (  21)کوه، چای و تسای ، (  21)کوه، چای و تسای ، (  21)و لیم 

ختار رشتة خود را در نتیجه، معلمان باید ماهیت خشک سا. همسو است(   21)چای و همکاران 
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دار، حفظ های یادگیری معناضروری به فعالیت( محتوا)درک کنند و در انتخاب و انتقال مطالبِ 

آموزان سازی کاربردهای محتوا به زندگی دانشهای جمعی و تشخیص، و برجستهتسلط در بحث

ه داشته باشند تا یافتمعلمان باید دانش محتوای عمیق و بسیار سازمان. خود مهارت داشته باشند

طور که همان. پذیر و اثربخش برای اهداف آموزشی استفاده کنندصورت انعطافبتوانند از آن به

گذارند ها، راهبردهای آموزشی برای افزایش یادگیری مؤثر بر محتوا تأثیر می براساس نتایج پژوهش

 . آوردو دانش عمیق محتوای تربیتی اساس تدریس خوب را فراهم می

آکمن و گوون مورد نیاز معلم با مطالعات  یید اثر مثبت و معنادار دانش تربیتی بر دانشتأ

، (  21)کوه، وو و لیم ، (  21)کارادنیز و ونتانارتیرن ، (  21)جانکاس و همکاران ، (2 21)

گیه و کینگوا ، ا(2 21)چای و همکاران ، (  21)کوه، چای و تسای ، (  21)کوه، چای و تسای 

مغایر است (   21)همسو بوده، و با نتایج پاموک و همکاران (   21)چای و همکاران ، و (  21)

های تدریس و یادگیری ها یا روشدهد اعتماد به نفس معلمان دربارة فرایندها و شیوهو نشان می

های مدیریت کالس درس، های آموزش، درک مهارتها و روششامل اهداف آموزشی، ارزش

های یادگیری آموزان، تدوین و اجرای طرح درس و همة زمینهدرسی و ارزیابی دانشریزی برنامه

سبک  افزایشبه  مندهعالق که یمعلمان. آموزان، تأثیر مثبتی بر دانش ضروری برای معلم دارددانش

 هایهادار طرف از اجبار بدون، هستند یفناور کارگیری بهخود با  یو پداگوژ یآموزش

 به معلمان نیا که باشد نیا امر نیا لیدل دیشا. کرد خواهند تالش کار نیا یراب، وپرورش آموزش

 . هستند یفناور موفق قیتلف منظوربه الزم ازِین مورد یهاییراهنما و آموزش دنبال

دهد؛ این نتیجه با نتایج پژوهش، اثر مستقیم دانش محتوا بر دانش محتوای تربیتی را نشان می

، (  21)پاموک و همکاران ، (  21)جانکاس و همکاران ، (2 21) آکمن و گوونتحقیقات 

کوه، چای و ، (  21)کوه، چای و تسای ، (  21)کوه، وو و لیم ، (  21)کارادنیز و ونتانارتیرن 

این یافته نشان . همسو است(   21)چای و همکاران ، و (  21)گیه و کینگوا ا، (  21)تسای 

تری دربارة محتوا و ارتباط آن با دیگر ی قوی دارد، دانش گستردهدهد، معلمی که دانش مفهوممی

های حل مسئله بر روی این دانش تکیه تواند در تدریس و موقعیتموضوعات دارد؛ در نتیجه، می

آموزان سخت یا آسان است و دربارة داند یادگیری چه مفاهیمی برای دانش چنین معلمی می. کند
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منظور ارائة واضح و مؤثر عالوه بر این، معلم باید به. موزان اطالع داردآهای قبلی دانشزمینهپیش

براساس . های عملی مربوط به موضوع تدریس را درک کندها و مهارتموضوع، مفاهیم، نظریه

. آورنددست می های تدریس خود به تحقیقات، معلمان دانش محتوای تربیتی را بیشتر ضمن تجربه

ضمن خدمت معلمان باید با تمرکز بر ارتقای دانش محتوای تربیتی صورت های بنابراین، آموزش

 . گیرد

( 2 21)آکمن و گوون با نتایج مطالعات مورد نیاز معلم  بر دانش محتوا نتایج اثر مستقیم دانش

کوه،  ،(  21)کارادنیز و ونتانارتیرن ، (  21)جانکاس و همکاران دربارة معلمان در حال خدمت، 

گیه و کینگوا ا، و (  21)کوه، چای و تسای ، (2 21؛   21)چای و همکاران  ،(  21)وو و لیم 

پاموک در زمینة معلمان پیش از خدمت، ( 2 21)همسو است، و با پژوهش آکمن و گوون  (  21)

توان چنین استدالل بنابراین، می. استمغایر  (  21)لینگ کوه، چای و تسای ، (  21)و همکاران 

کند که یادگیری هایی کمک مین دانش محتوای باال به انتخاب بهتر فناوریکرد که داشت

کارگیری فناوری  آموزان از محتوا را افزایش دهد و دانش محتوای قوی بر روش آموزش و به دانش

 . شودتأثیر دارد که در نتیجه، به تدریس خوب منجر می

با د نیاز معلم همسو با نتایج پژوهش مور اثر مستقیم و معنادار دانش محتوای فناوری بر دانش

، (  21)جانکاس و همکاران در زمینة معلمان پیش از خدمت، ( 2 21)نتایج پژوهش آکمن و گوون 

کوه، چای و ، (  21)کوه و همکاران ، (  21)کارادنیز و ونتانارتیرن ، (  21)پاموک و همکاران 

(   21)چای و همکاران و  ،(  21)وا گیه و کینگا، (  21)کوه، چای و تسای ، (  21)تسای 

 . ستهمسو

 یبرا یخوب مدل تواندیم حاضر پژوهش یمفهوم مدل، مدل یمشخصات برازندگ به با توجه

 . باشد یموزش و پداگوژادر محتوا و فن یفناور قیتلف بارةدر ریدب تیو مراکز ترب هادانشگاه

 قیتلف شیافزا برایرا  ییهابرنامه دیبا ریدب تیترب یعال آموزش سساتؤممراکز و  ،نیبنابرا

و  لیوسا وپرورش آموزشسازمان  ، بایدنیبر ا عالوه. دکنن فراهم کالس طیمح در یفناور

 . دکن فراهم مدارس در را یفناور از کارآمد و مؤثرة استفاد برایالزم  زاتیتجه
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