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 چکيده
پرورش استان فارس انجام وهای فناوری یادگيری در آموزشلفهبندی موتیپژوهش حاضر با هدف  شناسایی و اولو

عه ها نيز مطالابزارسازی است. روش گردآوری داده -اکتشافی نوع از ترکيبی، هایطرح روش به پژوهشاین شده است. 

نظران گيری هدفمند از نوع انتخاب صاحبنمونه ساختاریافته بود که با استفاده از رویکرداسناد باالدستی و مصاحبه نيمه

انجام يل مضمون تحل ریق روشط ا ازهدادهتحليل ونفر مصاحبه صورت گرفت. تجزیه 22اشباع نظری با کليدی و معيار 

به  افزار اکسپرت چویسنرمبا استفاده از  در مرحلة دوم. ندشدشناسایی  هامعيار و هاکه در این مرحله شاخص گرفت

نرخ ناسازگاری  معيارهای اصلی واساس رتبه و اوزان  برها این شاخص. شده پرداخته شدهای شناساییدهی شاخصوزن

. تسهيم دانش ،یتوانایی سيستم، تسهيم یادگير تعامل با محيط، ،یفرد سازیعبارتند از: توانمندمقایسه زوجی ماتریس 

دگی برای تغيير، آمااعتماد است. صورت کلی قابلگفت که نتایج به توانمی ين با توجه به نرخ ناسازگاری کلیچنه

دست ه ها بصجمعی، نگرش و اصول استفاده از فناوری بيشترین وزن را در شاخ اندازسوی چشمبهتوانمندسازی افراد 

 پرورشوشآموز مدیران برای را ارزشمندی اطالعات تواندمی که است مهمی نکات بيانگر پژوهش این آوردند. نتایج

 کيفيت اءارتق و بهبود جهت در خصوص این در اصولی هایسياست اتخاذ با تا آورد فراهم یادگيری فناوری حوزة در

 . بردارند اساسی هایگام یادگيری فناوری اثربخشی و

  بندی، فناوری، یادگيریاولویت پرورش،وآموزش هاي کليدي:واژه
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 مقدمه
 نبنيادی تحول نظام اندازچشم سند در راستای مدبرانه اقدام یک مدارس هوشمندسازی

 اجرای هدف با انکارناپذیر ضرورتی و پرورشوآموزش فاوای توسعة سند و پرورشوآموزش

 نظام کنونی وضعيت به فناورانه و علمی و نگاه آموزشی و مدیریتی هایروش ترینپيشرفته

 افزایش باعث هاآن در اجرایی معماری و تغيير ساختار اعمال که است کشور وپرورشیآموزشی

بود  خواهد آموزاندانش یاوليا و فراگيران معلمان، مدیران، کارکنان، برای زمان مدیریت و وریبهره

کنترل و ارزیابی نسل عالقمند، ریزی برای هدایت، (. برنامه1398، اللهی و فالحزاده، دایی، غزنوی)

تمام ، مدیران و معلمان یعنی ریزانبرنامهاران، ذگسياست جانباز جستجوگر کنجکاو، 

(. 1395دانا، رو است )رئيسهای پيش فعاليت ها واهم چالشاز تربيت وتعليماندرکاران نظام دست

 و شوندمی استفاده آموزش برای فعال طوربه دیجيتال هایفناوری ارتباطات و و اطالعات فناوری

بيماری  گيریهمه وضعيت شک بدون. دهدمی ادامه خود رشد به فناوری به مجهز آموزش بازار

 آنالین حرکت به مجبور یادگيری و یاددهی هایفعاليت تمام زیرا است، زااسترس بسيار 19ـکووید

فناوری اطالعات و ارتباطات در  ةگسترد کارگيریبه (.2021)جانگ، آواکار، نيکو و کيم، اند شده

گيری شکل ةتحول در رویکردهای آموزشی در جهان، زمين زمان با، همپرورشوآموزشفرایند 

عنوان یکی از مصادیق اندازی مدارس هوشمند بهآورده است. ایجاد و راهمدارس هوشمند را فراهم 

در راستای تأمين این  پرورشوآموزشهای نوین اطالعاتی و ارتباطی در حوزة کاربرد فناوری

 آموزشی نظام و اطالعات فناوری تلفيق. (1398زاده و عزیزی، ضرورت صورت گرفته است )مهدی

 نظام آینده و امروز نيازهای از و اساسی و مهم ایلهئمسمان کشور بومی هایشاخصه به توجه با

 تأمين برای آموزشی نظام شدن اثربی امروز، کوتاهی و توجهیکم هرگونه. است کشور آموزشی

يامدهای جهانی در استفاده از پ 19کوویدـبيماری داشت.  خواهد دنبال به را آینده در کشور نيازهای

منظور به حداکثر رساندن وعده یادگيری الکترونيکی، آموزش الکترونيکی داشته است. به هایحلراه

های آموزش الکترونيکی است بردارند که در مسير یادگيری و سيستمرا الزم است مدیران موانعی 

سناریوی جدیدی را باز کرد که در آن معلمان  19کوویدـشيوع بيماری (. 2021ليور، گا)بصير، علی و 

سازی یک مدل آموزشی فعلی و ابتکاری کافی برای آموزش آنالین و پياده باید از سواد دیجيتالی

کارگيری صحيح فناوری و محور قرار دادن آن در جهت بهاگر تالش مناسبی در . برخوردار باشند

ه مدارس هوشمند خواهد توانست یکی از بزرگترین برنامه توسعه انجام شود، نظام آموزشی و توسع

مدارس  منابع در پرورش نيروی انسانی ماهر و متفکر در فناوری اطالعات باشد. بدین منظور استقرار

های مدرن محسوب مندی از فناوریهوشمند اقدامی جهت هماهنگ شدن با تغييرات محيطی و بهره

نامة های آن است )شيوهمندی از ظرفيتگِرو بهرهدر تربيت وتعليمشود و شکوفایی نظام می

( 2017توان به پژوهش ونگ و دوستال )(. در تأیيد مطالب فوق می1390هوشمندسازی مدارس، 
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خود به این نتيجه رسيدند که دو دسته عوامل در زمينة تلفيق فاوا در  پژوهشاشاره کرد که  در 

آموزش مؤثر هستند: عوامل درونی شامل سن، جنسيت، تجربة تدریس و موقعيت مدرسه و عوامل 

اضطراب از کامپيوتر و حمایت مدرسه یا مدیر. بيرونی از قبيل مهارت کامپيوتر، آموزش کامپيوتر، 

( نشان دادند که موانع مهمی از قبيل ضعف دانش و مهارت معلمان 1396رضوی، منصوری و شاهی )

آموزان، آموزان و خانواده، مشکالت فرهنگی و نگرشی مربوط به معلمان، خانواده و دانشو دانش

وجود دارد.  پرورشوآموزشمشکالت مربوط به زیرساخت، امکانات و منابع مالی در فناوری در 

 بایدکه معلمان  ندبه این نتيجه رسيدخود  ر مطالعة( د2021گورر )و  گلوتاپ، باصر، اکوس، اکایو

اطالعات و ارتباطات در حل مشکالت  فناوری ةدانش خود را در زمينمطرح و های خود را ایده

گيری در مورد محتوای در فرایند تصميمال فع طوربهشود که معلمان . بنابراین، پيشنهاد میدهندارائه 

( در پژوهش خود به 2021سرژکينا ) .مشارکت داشته باشند  1فناوری ارتباطات و اطالعات آموزشی

ه معلمان دارای سطح متوسطی از سواد دیجيتالی هستند و اکثر مربيان در استفاده این نتيجه رسيد ک

منابع  کنند و توانند منابع آموزشی را ارزیابیها میآن. از فناوری در فرایند آموزشی متخصص هستند

 پژوهش( در 2020هيوآنگ، تئو و ژو ) .دیجيتالی را به اشتراک بگذارنددیجيتالی ایجاد کنند و مطالب 

بر اینترنت با تمرکز  اهداف دانشجویان چينی برای استفاده از فناوری مبتنی برکه  ندبرد پی خود

 ذهنی قرار گرفت. شده و هنجارکادرا، سودمندی تأثير نگرشتوجهی تحتقابل طوربهیادگيری 

که  ندوجود دار اندکی هایپژوهشنيز نشان داد که  پژوهشی مرتبط با موضوعبررسی ادبيات 

، سرچهانی .دنبندی آن را مطالعه کرده باشهای فناوری یادگيری و اولویتمند مولفهصورت نظامبه

شده و مفيد سودمندی ادراککه  ند( به این نتيجه رسيد1397) و سرچهانیی، اردالن بنليکونصيری 

توانند ثير گذاشته و نگرش به استفاده و تصميم به استفاده میأشده، بر نگرش به استفاده تبودن ادراک

( 1397گله )رهنورد و باقری. گذار باشندثيرأعنوان ميانجی بر پذیرش و استفاده از فناوری تبه

که تسهيم دانش و تمایل به یادگيری و فناوری  و در آن به این نتيجه رسيدند پژوهشی انجام دادند

گر داری دارد و عدالت سازمانی در این رابطه در نقش تعدیلیثير معنأت بر فراموشی هدفمنداطالعات 

 2پکالگوی تید دنخود نشان داپژوهش ( در 1396صادقی )و  لطفی، پاشا، پژومان شود.ظاهر می

حوزه  که به تعامل هدفمند سهفناوری در آموزش و یادگيری است  ادغام رین الگوهایتیکی از مهم

کند که این الگو تاکيد می شمردنبرضمن مهم  پژوهشدارد. این  هپداگوژی، محتوا و فناوری توج

نياز عنوان یک عنصر پيشبه ، و دوم،این الگو در نقش و عملکرد طراحان آموزشی تلفيق شود نخست،

 خداشناس و دليليان . مرادی،آموزشی یادگيری الکترونيکی در نظر گرفته شودهای طراحی در برنامه

سازی مدرسه، آموزش و تجهيز تجهيز و آمادهکه  ند( در پژوهش خود به این نتيجه رسيد1395)

                                                           
1. ICT 
2. TPACK 
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های آموزش مبتنی بر محتوای سازی محتوا، برگزاری کالسآماده و همچنين نيروی انسانی

دارد. در پژوهش سازی در ارتباط با فناوری اطالعات فرهنگ نياز به نجش،و س ای، ارزیابیرسانهچند

 درصد، 32آموز با دانش –متغيرهای تعامل معلمکه  نددادها نشان ( یافته1400خادمی و ستاری )

 در را تأثير ضریب باالترین ترتيببه درصد 16 با محتوا – معلم و درصد 23 محتوا –آموز دانش

دارند. دات و تيواری  یادگيری فرآیند در مشارکت و تعامل از آموزاندانش رضایت و یادگيری سطح

و یادگيری گامی  که ادغام آموزش با فناوری در آموزش دادندنشان خود  پژوهش ( در2021)

ها، یعنی اتصال به وجود زیرساختعدمهمچنين مشخص شد که  ضروری برای آموزش آینده است.

های مجهز به فناوری، آموزش برای اجرای آموزش، عدممجهز به اینترنت و غيرههای اینترنت، دستگاه

زارهای فنی از موانع کليدی آشنایی با ابفناوری اطالعات و ارتباطات و عدمهای فقدان مهارت

ذینفعان، یعنی  نظراظهاربه  نيازمدارس آینده سازی است. آموزش مبتنی بر فناوری در پياده

مندی کامل از آموزش فناوری در سرپرستان و مدیران مدارس برای بهره والدین/آموزان، دانش

در اسناد باالدستی و سند  پرورشوآموزشاست که چرا این  پژوهش مسئلةواقع در  دارد. مدارس

گذشت ها کرده است ولی با بخشی این محيطهای یادگيری و کيفيتتحول بنيادین تأکيد بر محيط

نکرده  خواه دریافتما نتيجة دلورود این وسایل و ابزار فناوری آموزشی، نظام آموزشی  چند دهه از

شود. نظر سند تحول بنيادین بوده است مشاهده نمیناوری بر آن با سبک و شکلی که مداست و تأثير ف

 هایپژوهشدر های فناوری یادگيری مولفه دنبال بررسیبه پژوهشگرای شد که این دغدغه زمينه

بر اساس  زوایای پيدا و نهان این مسئله باشد.و نيز  داخلی و خارجی، اسناد باالدستی و مصاحبه

 هایپژوهشو نتایج  تأکيد دارند فناوری یادگيری رموجود در داخل کشور که بهای پژوهشنتایج 

، تأکيد دارند پرورشوآموزشموجود در خارج از کشور که بر اهميت و توسعة فناوری یادگيری در 

ها از دیدگاه بندی آنهای فناوری یادگيری و اولویتمولفه که تاکنونبا توجه به ایننيز و 

تواند در توسعه و پيشبرد و نظران و معلمان شناسایی و تبيين نشده است، پژوهش حاضر میصاحب

اصلی  باشد. لذا مسئلةداشته نقش مهمی  پرورشوآموزشبهبود کيفيت برنامه فناوری یادگيری در 

یادگيری از دیدگاه  که فناوریشده است، عبارت است از اینبه آن پرداخته  پژوهشکه در این 

دیدگاه خبرگان و کارشناسان وزن هر  هایی است؟ بر اساسمولفهنظران و معلمان دارای چه صاحب

  ه ميزان است؟به چ پرورشوآموزشهای اولویت فناوری یادگيری یک از معيارها و شاخص

  

 روش پژوهش

فناوری یادگيری در بندی مدل شناسایی و اولویت حاضر پژوهش هدف کهاین به توجه با

 -اکتشافی متوالی )کيفی آن، روش و است ترکيبی هایطرح از آن طرح است،فارس  پرورشوآموزش

 شناسی وروش سپس و کيفی بخش تحليل و شناسیروش ابتدا ، رو. ازاینی( و ابزارسازی استکمّ
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 دو هر در آمدهدستبه نتایج ،هایافته بخش در و شودمی ارائه تفکيکبه پژوهش یبخش کمّ تحليل

 .شد دنخواه ارائه و ادغام هم بخش با

 شناسی بخش کيفیالف( روش

گان خبر نفر از 22 کنندگانمشارکت و تحليل مضمون است، کيفی بخش در پژوهش روش 

ساختاریافته هها نيز مصاحبه نيمروش گردآوری داده. بودندفارس  پرورشوآموزش در حوزة فناوری

-سياستگذی، باالدستی )سند تحول بنيادین، نقشة جامع علمی کشور، برنامة درسی ملو مطالعة اسناد 

ظری ن اشباع تکنيک و هدفمند گيریروش نمونه از گيریبهره باها داده ( بود.اری عمومی مجلس

گرفت  صورت مونتکنيک تحليل مض با استفاده ازها تحليل دادهوتجزیهآن پس از  .ندآوری شدجمع

گيری شکل ها، ایجاد کدهای اوليه، جستجوی کدهای گزینشی، آشنایی با دادهبه  که ابتدا به این شکل

مضامين  بعد،تهيه گزارش پرداخته شد. در مرحله و های اصلی تعریف و نام گذاری تم ،های فرعیتم

گوبا  ارزیابیه از روش برای تأمين روایی و پایایی مطالع .و فراگير شناسایی شدند دهندهسازمانپایه، 

 ،))باورپذیری رمعيار اعتبا چهار استفاده شد. بدین منظور( 1394، پورسننقل از مح ؛1994لينکلن ) و

 این مرحله، انجام از هدف .دش گرفته نظر در ارزیابی تأیيدپذیری برای و پذیریاطمينان پذیری،انتقال

 کيفی بود. مرحلة در فارس پرورشوآموزشفناوری یادگيری در های شناسایی مولفه

 یشناسی بخش کمّروش( ب

نفر از خبرگان آن را تکميل  14که  1مراتب تحليلیلهنامه سلسپرسشاز در مرحلة کمّی با استفاده 

و در محيط  دو با هم مقایسه شدنددوبهها نامهپرسشدست آمد و سپس ه کدها بکرده بودند، 

ها پرداخته شد. روش تحليل بندی مولفهدهی و اولویتبه وزن 2اکسپرت چویسافزاری نرم

 شدهانجامموضوع مقایسة عمدة این  برخوردار است. علتباالیی از دقت و مقبوليت  مراتبیسلسله

دهی است. منظور از نظر یک توسط شخص خبره و همچنين استفاده از معادالت ریاضی برای وزن

ر نهایی است. عنوان یک نظچند نفر به هم اجماع نظر تنهایی وبهنفر یک  نظراعمالفرد خبره هم 

گردیده  ارائهبر اساس تحليل مغز انسان برای مسائل پيچيده و فازی مراتبی فرایند تحليل سلسله

معرفی شد )اصغرپور،  1970 ةدر ده  ساتی. توماس ال به نام شگریپژوهاست. این روش توسط 

از  زمان بسياریاثرات متقابل و همسازد گيرندگان را قادر میمراتبی تصميمتحليل سلسله (.1395

ها کند تا اولویتمیگيرندگان را یاری ، تصميمفرآیندهای پيچيده و نامعين را تعيين کنند. این وضعيت

های خود نحوی که احساسات و قضاوتخود تنظيم نمایند؛ بهة را بر اساس اهداف، دانش و تجرب

مراتبی بر اساس بات مربوط به فرایند تحليل سلسلهتقریباً تمامی محاس نظر گيرند. کامل در طوربهرا 

پذیرد و شود صورت میمی که در قالب ماتریس مقایسات زوجی ظاهر گيرندهتصميمقضاوت اوليه 

                                                           
1. Analytic Hierarchy Technique (AHP) 
2. Expert Choice Software 
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نهایی ها نتيجة ها و شاخصگونه خطا و ناسازگاری در مقایسه و تعيين اهميت بين گزینههر

ای است که سازگاری را وسيله 1نرخ ناسازگاریسازد. محاسبات را مخدوش می آمده ازدستبه

 .اعتماد کرد هایسهحاصل از مقا هایبه اولویت توانچه حد میدهد که تا ساخته و نشان میمشخص 

 

 هايافته
 16 ومفهوم  128 تعداد باز، ةمصاحب در کنندگانمشارکت هایمصاحبه متن از اول، در مرحله

 از بعدی، ةمرحل در. شد انجام اوليه کدگذاری و استخراج پرورشوآموزشمولفه فناوری یادگيری 

، نقشة 1404انداز مملی، چش، برنامة درسی پرورشوآموزشتحول بنيادین سناد باالدستی )سند ا

يری مولفه فناوری یادگ 26مفهوم و  156 تعداد گذاری عمومی مجلس(،جامع علمی کشور، سياست

های بر اساس مشابهت با مرتب کردن کدهای اوليه. شد انجام کدگذاری و استخراج پرورشوآموزش

 ها راپوشانیهمسپس انجام گرفت. ترین سطح مضمون )مضمون پایه( بندی به پایينمعنایی، دسته

سال در  5که حداقل  یها و متخصصينبرای اعتباریابی در اختيار خبره مضامين پایهادغام کرده و 

ان حذف زمينة فناوری در مدرسه فعاليت داشتند قرار گرفت. مواردی که مهم نبودند، توسط خبرگ

 ته بهمضمون در یک دسهای کاربردی مضامين پایه، هر چند مشابهتاساس شد. در گام چهارم، بر 

 عنوان مضمون فراگيربهس با انتزاع یک مضمون، مضامين . سپندقرار گرفت دهندهسازماننام مضمون 

مضامين پایه بندی دسته 1در جدول  گانه انجام شد.تدوین نهایی جدول مضامين سهو د معرفی شدن

 برآمده العاتاط بر اساس این جدول،گردد. فراگير مشاهده می مضامينو  دهندهسازمانبه مضامين 

 مونمض 7فناوری یادگيری دارای  اوليه ارچوبهچ که است آن دهندة نشان مضمون تحليل روش از

 زا ارچوبهچ این اعتبارسنجی برای. است پایه مضمون 130و دهندهمضمون سازمان 26فراگير، 

( شگرپژوه خودبازبينی و سوسازیهم هایروش) بودن قبولقابل مانند کيفی اعتبارسنجی معيارهای

 اجرای و یابیارز برای افراد خبره از استفاده و مصاحبه جریان دقيق هدایت روش) بودن اعتمادقابل و

 گردید. استفاده( بيرونی داور عنوانبه نيز و مصاحبه برنامه

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. inconsistency ratio  



 
 
 
 
 

 7   ... پرورشوهای فناوری یادگيری در آموزشبندی مولفهاولویت

 ناد باال دستیها  با مضامين استخراج شده از اسمصاحبه دهندهسازمانسوسازی مضامين هم. 1جدول 
 ردیف مضامين پایه دهندهسازمانمضامين  مضامين فراگير
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ن، آنالی سواالت بانک آنالین، آزمون مجازی، خدمت آموزش مجازی، ضمن -

 کنفرانس دیووی وبينار، الیو، کنفرانس، وب

1 

، مدیا مولتی، فرامتن() ، اینترنتURL کردن، دانلود سرچ، سامانه، اپ،سوات -

 ICT مواد و دستگاه و اشياء و ، اجسام 1ها، اینترنت اشياءبازی

2 

 3 آسان یادگيری باال، یادگيری سرعت -

 4 ماندگاری اطالعات -

 5 درونی اینترنت شبکه، بستر -

 6 ویادگيری یاددهی فرایند کنندهتسهيل -

 7 مدیآروز و اثربخشی -

ضا
ن ف

امي
ت

، 
ت

يزا
جه

ت
، 

ری
او

فن
 

 9 تجهيزات تدارک -

 10 (مالی -مادی -انسانی) منابع -

 11 مهندسی و فنی مدیریت -

 12 (درسی برنامه اقليمی، جنسيتی، روحی، جسمی،) شرایط -

 13 فناوری و تجهيزات تامين و توليد -

 14 مردمی هایمشارکت توسعه و منابع تامين نحوه -

 سفناوری کال تجهيزات، فضا، نگهداری در کاربران و فراگيران مشارکت -

 مدرسه از خارج محيط ها،کارگاه ها،آزمایشگاه مدرسه، حياط درس،

15 

 دراوری فن با کار یاعال مظهر عنوانبه تسامح یا یادگيری و یاددهی جریان -

 جدید عصر در عمومی و رسمی تربيت جریان در و بسته محيط

16 

 17 آموزشی فناوری -

 18 ایمن و مناسب فضای طراحی -

 19 اسالمی - ایرانی فرهنگ تربيتی فضاهای معماری به بخشیهویت -

 20 کابل فلش، هارد، پروژکتور، دیتا تاپ،لب - قابليت جدید

 21 کانال آموزش کالس و فيلم -
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 22 درس کالس به یادگيری محيط انحصارعدم -

 23 شنيداری -دیداری رسانه به محيط تجهيز -

 24 تربيتی فناوری الکترونيکی -

 25 سخت فناوری به نرم فناوری توليد اصالت و تقدم -
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ش
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 26 ذهن معلمان -

 27 تغيير نگرش -

 28 تدریس روش روش تدریس نوین، تغيير -

 29 موزان با استفاده از فناوریآهوش دانش یارتقا -

اد 
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ند
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 30 معلمان توانمندسازی -

 31 فناوری نيروهای فناوری، معاون -

 32 سازمان تهاجمی رو به جلو -

 33 درصد تشویقی، هزینه پاداش -

 34 آموزش مباحث مهم و انتزاعی -

 35 دارد. یاثربخش، تکنولوژی تاثير مثبت زیادی روی یادگير و فعال یادگيری - 

 36 در اینترنت پژوهش مطالعه و -

                                                           
1. Internet of Things (IoT) 
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 37 ایجاد یک تيم توليد محتوا -

 38 سازیدیل دانایی به توانایی با هوشمندتب -

 39 ایرسانهچندمحتوای دگيری مبتنی بر یا -

 40 منزل در تمرینات به آسان دسترسی - آمادگی برای تغيير

 الین استوری آموزش محتوا، توليد افزارهاینرم آموزش -

 آنالین تدریس جدید هایسامانه آموزش -

41 
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 42 متربی و مربی ميان تعامل -

 43 شایستگی کسب -

 44 یادگيری – یاددهی کيفيت در تحول -

 45 اثربخشی سطح ارتقاء -

 46 الکترونيکی محتوای توليد -

  -آموزشی طراحی-ابتکارات-ابداعات -طرح -

 یابدمی تبلور آموزشی الگوهای -رویکرد تغيير

47 

 48 موثر یادگيری -

 49 اینترنتی مرجعيت -

 50 اسالمی معيار نظام بر مبتنی منابع از معقول استفاده -
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 51 شودمی مدرسهباعث تسریع بيشتر کارها در امور  -

 52 معلم دیگر متکلم وحده نيست -

 53 از خستگی او در رابطه با تفهيم مطالب کاسته شده -

 هم و معلم برای هم کالس در ، بودنهازیاد شدن فعاليت کالسی بچه -

 بهتر یادگيری -یاددهی شده، جهت ترجذاب موزآدانش

54 

 55 گيردکارگروهی رنگ و روی بهتری می تيم، یک ایجاد -

ب
کس

 
ش

دان
 

 56 تر شدهدرکتدریس قابل -

 57 به یادگيری عمق بخشيده -

 58 دایره دانش او گسترش یافته -

 59 باالبردن انگيزه یادگيران توسط مدیران - مدل رهبران و حمایت

 60 سازیدیر مجرب و اگاه به مسائل هوشمندم -
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هی
ژو

پ
 

 61 فکر هایاتاق -

 62 نظریه توليد و ندازاچشم -

 63 اميد فرهنگ -

 64 نواندیشی -

 65 اندیشیآینده -

 66 فناوری تغييرات -

 67 تمرکززدایی -

 68 فرهنگی قومی، ملی، هایویژگی حفظ همراه به شدن جهانی -
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 69 جوییتوسعه دولت الکترونيک، صرفه -

 70 های جدید رفتندنبال نکته -

 71 روح نشاط و سرزندگی به کالس وارد شده -

 72 تحقق بخشيدن به موضوعات فناوری -

 اتصال سازمان با محيط
 73 تواند تاثير بگذارددر کالن همه چيز می -

 74  مقامات باالتر و مدارس دیگرارتباط موثر با  -



 
 
 
 
 

 9   ... پرورشوهای فناوری یادگيری در آموزشبندی مولفهاولویت
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 برانگيزاننده پویا، منعطف، امن، محيطی هستی، نظام هایظرفيت از گيریبهره با -

 تدارک آموزاندانش هایویژگی و عالیق و نيازها به گوییپاسخ برای را غنی و

  .بيندمی

75 

 شودنمی محدود آن به یادگيری اما. است اصل و پایه یادگيری محيط مدرسه -

 بر در نيز را فرهنگی و صنعتی اقتصادی و طبيعی و اجتماعی هایمحيط بلکه

 .گيردمی

76 

 بهبود زمينه هارسانه و مجازی هایمحيط قابليت و ظرفيت از گيریبهره با -

 فراهم را یادگيری و یاددهی فرایند کيفيت ارتقای از موزانآدانش موقعيت

 .آوردمی

77 

 در که یدآمی شماربه یادگيری و تربيت اثربخش و مهم هایمحيط از خانواده -

 است. مدرسه با موثر و مستمر تعامل

78 

حوزه تربيت و یادگيری 

 کار و فناوری

 و کارآمد زندگی برای عملی هایمهارت کسب شاملفناوری  و کار حوزه -

 فناوری ویژهبه وابسته علوم و فناوری با مرتبط هایشایستگی کسب در وربهره

 و مجازی فضای در سالم زندگی و فناورانه تربيت جهت ارتباطات و اطالعات

 زندگی و اقتصادی مختلف هایبخش در شغل و حرفه به ورود آمادگی نيز

 .است اجتماعی

79 
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 80 انگليسی استفاده در زبانابلق -

 81 موزش بيشتر به معاونين آموزشیآ -

 82 پيشرفت تحصيلی فراگيران -

 83 در زندگی و یادگيری اثر دارد ،آنالین تدریس -

 84 پيگيری و بازخوانیموز قابلآتوسط دانش بار چند -
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 85 استرس بدون خانه آموز، درکاهش حضور دانش -

 86 پيشبرد تدریس جدید واقعا موثر بوده -

 بين یادگيری درک عميق، باعث فراگيران و دستيابی بهیادگيری سریع  -

 موزانآدانش

87 

 طریق از موزانآدانش فراگيران ها که در رابطه با فهم مطالب دروس، بهفيلم -

 کندمی کمک تصویر

88 

 مجهز مدرسه هوشمند، اینترنت، کالسزیرساخت دیتا پروژکتور، سيستم، برد  -

 کالس در کامپيوتر و پروژکتور و اینترنت اطالعات، بودن و فناوری سيستم به

89 

 90 (هنری و فرهنگی) همگام سایت -

 91 کليپ و آموزشی فيلم اسالید، دیجيتال، پخش دوربين عکس و دی سی رایت -

 92 جدید مطالب تفهيم برای موزانآدانش -

 93 کالس کارگاه، فيزیکی، فضای متخصص، معلمان، -

 94  فردی آموزش تربيت و پذیریفرهنگ - محوریاییدان

 95 العمرمادام یادگيری موزآدانش کردن مادهآ -
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 96  تصویری الکترونيکی آموزش -

 97 شخصی و مشارکتی هایآموزش -

 98 الکترونيکی تجارت -

 99 کيفيت رشد -

 100 هاهزینه کاهش -

 101 هاآموزش شدن پذیرامکان -

 102 مجازی مدارس ایجاد -
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 103 آموزشی هایراندمان افزایش -

 104 کيفيت بهبود -

 105 مکانی و زمانی مرزهای شکستن -

 106 کشور در زمانهم آموزش هایفعاليت -

 107 برخط صورتبه مدارس تمامی در اطالعات سریع انتقال -

 108 آموزشی بهرهکم هایروش حذف -

 109 محوریدانایی - اهداف جامع

 110 خالقيت -

 111 ریگآفرینش -

 در آموزاندانش آگاهانه و داوطلبانه فعال، نقش به باید تربيتی و درسی برنامه - اعتبار نقش یادگيرنده

 توسعه و تقویت زمينه و نماید توجه پذیریتربيت و یادگيری -یاددهی فرایند

 سازد. فراهم وی در را کارآفرینی و خالقيت ،پژوهشگری پرسشگری، روحيه

112 

اعتبار نقش مرجعيت 

 )مربی( معلم

 تقدم برای تربيتی هدایت در معلم مرجعيت نقش به باید تربيتی و درسی برنامه

 آموزاندانش در سازیفعال یادگيری، و تربيتی محيط سازیغنی تعليم، به تزکيه

 توجه مستمر یادگيری به نسبت آنان ترغيب و پذیریتربيت و یادگيری فرایند در

 تخصص و ایحرفه اخالقی، اعتقادی، هایصالحيت یارتقاينة مز همچنين. نماید

 سازد فراهم را معلم

113 

 و یادگيرنده موقعيت شناخت فطری، هایگرایش ابراز برای ساززمينه فرایندی - یادگيری -یاددهی

  .است آن مداوم اصالح

114 

 متنوع هایمحيط با  یادگيرنده فعال و هدفمند خالق، تعامل حاصل یادگيری -

 است یادگيری

115 

 دیگران خداوند، خود، با ارتباط به نسبت معنادار طوربه را آموزاندانش دیدگاه -

 .دهد قرار تاثيرتحت مخلوقات و

116 

    

لی
 ما

بع
منا

 

لی
 ما

بع
منا

ن 
امي

ل ت
صو

ا
 

 117  طراحی فرایند کردن اقتصادی -

 118 موجود یهاظرفيت و امکانات از بهينه برداریبهره -

 119 فناوری استقرار و توليد و تجهيزات و فضا ساختدر  مردمی مشارکت تقویت -

 120 متخصص و ماهر انسانی نيروی تربيت در نگریجامع -

 121 دینی اندیشینيک و وقف فرهنگ گسترش -

 122 سازمدرسه خيرین -

    

توا
مح

د 
ولي

ت
 

ت
اس

سي
واد

د م
ولي

ی ت
ها

 

 123 مواد توليد و طراحی -

 124 یادگيری هایرسانه -

 125 یادگيری هایرسانه و هارسانه و مواد برای ملی استانداردهای تعيين -

 126 پرورشوآموزش عالی شوراهای در تقویت و یادگيری منابع و مراکز -

 و مواد توليد در همسئل حل رویکرد با آموزشی نوین هایفناوری از گيریبهره -

 یادگيری هایرسانه

127 

 و معلمان نيازهای با متناسب ایچندرسانه الکترونيکی محتوای توليد -

 هاآن از هوشمندانه ةاستفاد در آموزاندانش

128 

 129 آموزشی هایبسته توليد و محوریبرنامه سياست بر تاکيد -

 وضع به نيل در محوری و اصلی نقش ایفای برای مدرسه توانمندسازی -

 متنوع منابع و مراکز یادگيری، هایرسانه و مواد از برداریبهره و توليد در مطلوب

 یادگيری

130 



 
 
 
 
 

 11   ... پرورشوهای فناوری یادگيری در آموزشبندی مولفهاولویت

  پرورشوآموزشهاي فناوري يادگيري در بندي مولفهاولويت

به اولویت فهدر این بخش از پژوهش،  ندی مول یادگيری در ب ناوری  با  پرورشوآموزشهای ف

افزار اکسپرت نرم از است. بدین منظورمراتبی پرداخته شده اده از تکنيک فرایند تحليل سلسلهاستف

ـــتفادیچو ـــد وه س اس در این مرحله، دو  نفر از خبرگان مورد مطالعه قرار گرفت. 14نظرات  ش

در  ترتيببه« محتواهای توليد سياست»و « ل تامين منابع مالیاصو» هایبه نام دهندهسازمانمضمون 

و مضامين فراگير  گرفتند و به این ترتيب تعدادقرار « تسهيم یادگيری»و « تعامل با محيط»دو مولفة 

انجام تکنيک فرایند  اولين گام در .مورد کاهش یافت 25 و 5 به ترتيببهمرحلة قبل سازمان دهندة 

مراتبی( اســت )مدل ســلســله (1396، پور)قدســی 1درخت تصــميممراتبی، ترســيم تحليل ســلســله

ضر های محقق)یافته سله 1 نمودار(.  در پژوهش حا سل صميم )مدل  مراتبی پژوهش( را درخت ت

  د.دهمینشان 

سلهب سل صميم )مدل  سه زوجی زیر بایا توجه به درخت ت د مراتبی پژوهش( شش ماتریس مقای

 تکميل گردد:

 ماتریس مقایسه زوجی معيارهای اصلی

 فردیهای توانمندسازی ماتریس مقایسه زوجی شاخص

 های تعامل با محيطماتریس مقایسه زوجی شاخص

 سيستمهای توانایی ماتریس مقایسه زوجی شاخص

 های تسهيم یادگيریماتریس مقایسه زوجی شاخص

 های تسهيم دانشماتریس مقایسه زوجی شاخص

ها اند؛ و بر اساس آن، وزن شاخصماتریس مقایسه زوجی باال، آورده شده 6هر یک از  ،در ادامه

 حاصل شده است.

 

 

 

 

                                                           
1. decision tree  
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 (های محققیافتهدرخت تصميم ) .1ر نمودا

 
 

 تعيين اوزان معيارهاي اصلی

بر  را پرورشوآموزشماتریس مقایسه زوجی معيارهای اصلی فناوری یادگيری در  2 جدول

 .دهداساس برایند نظرات خبرگان نشان می

 

 

 

 

 
 

 پرورشواوری یادگيری در آموزشهای موضوع فنهبندی مولفاولویت

 توانایی سيستم تسهيم یادگيری تسهيم دانش
تعامل با 

 محيط

توانمندسازی 

 فردی

 پژوهیآینده -

ترغيب  -

همکاران و 

 یادگيری گروهی

مدل رهبران و  -

حمایت از 

 یادگيری

 دانش کسب -

 مرجعيتاعتبار نقش  -

 )مربی(م معل 

 اعتبار نقش یادگيرنده  -

 یادگيری -یاددهی -

 های توليد محتواسياست -

 ایجاد فرصت یادگيری  -

 مستمر

 اهداف جامع -

 برای استقرار سيستم  -

 دستيابی و تسهيم یادگيری

 یادگيری الکترونيکی  -

 دانایی محوری -

اصول تامين  -

لوازم و تجهيزات 

 فناوری

تامين فضا،  -

 تجهيزات، فناوری

 قابليت جدید -

 قابليت مجازی -

 منابعاصول تامين  -

 مالی

اتصال سازمان با  -

 محيط

 محيط یادگيری -

ارتقای جستارگری  -

 نظرو تبادل

 آمادگی برای تغيير -

توانمندسازی افراد  -

  انداز سوی چشمبه

 جمعی

 نگرش -

اصول استفاده از  -

 فناوری



 
 
 
 
 

 13   ... پرورشوهای فناوری یادگيری در آموزشبندی مولفهاولویت

 پرورشوآموزش. ماتریس مقایسه زوجی معيارهای اصلی فناوری یادگيری در 2جدول 

 توانمندسازی دانش تسهيم محيط با تعامل تسهيم یادگيری

 فردی

 معيارها

 (03248/1)  (26565/1)  (03248/1)  4235/1  توانایی سيستم - 

76708/1  46716/1  97055/1  توانمندسازی فردی -  

 (31798/1)   (08006/1)  تسهيم دانش -   

4235/1  تعامل با محيط -    

 تسهيم یادگيری -    

 

برابر توانمندسازی  4235/1عنوان مثال اهميت توانایی سيستم به ،2 بر اساس مندرجات جدول

 .استتسهيم دانش برابر  03248/1و  فردی

 دودوبهچقدر  هامولفه که باید مشخص شود هر کدام از استمقایسه زوجی  ،ها مالکدر ماتریس

افزار اکسپرت چویس ترند. شایان ذکر است اعدادی که بر اساس خروجی نرمدیگر مهمیکنسبت به 

عدد کسری در نظر گرفته  صورت یکبهاست و باید تر اند، مهمشدهپرانتز نوشته ستون و در در 

=   79/0شود؛ برای مثال، ميزان اهميت توانایی سيستم در مقایسه با تعامل با محيط، برابر با   

 97/0است و یا ميزان اهميت توانایی سيستم در مقایسه با تسهيم یادگيری برابر با  1 ÷( 26565/1)

با توجه به که  است 01/0 برابر با 2ی در جدول چنين نرخ ناسازگارهم است. 1 ÷( 03248/1=  )

معيارهای توان گفت نتایچ حاصل از ماتریس مقایسه زوجی است، می 1/0کمتر از  آنکه مقدار این

صورتی که مقدار نرخ ناسازگاری  در .اطمينان استقابل، پرورشوآموزشاصلی فناوری یادگيری در 

 باشد، بایستی ماتریس مقایسه زوجی مجددا تکميل گردد. 1/0بيشتر از 

 .دهدرتبه و اوزان معيارهای اصلی و نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسه زوجی را نشان می 3جدول 

 

. رتبه و اوزان معيارهای اصلی و نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسه زوجی3جدول   
 نرخ ناسازگاری وزن معيار اصلی رتبه

فردیتوانمندسازی  1  289/0  

00705/0 

206/0 تعامل با محيط 2  

173/0 توانایی سيستم 3  

171/0 تسهيم یادگيری 4  

160/0 تسهيم دانش 5  

 

، تعامل با محيط، توانایی فردیتوان گفت که معيارهای توانمندسازی می 3 بر اساس جدول

 ترتيببهخبرگان دست آمده از نظرات های بهسيستم، تسهيم یادگيری و تسهيم دانش بر اساس وزن
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 (00705/0)چنين بر اساس نرخ ناسازگاری اند. همرا به خود اختصاص داده 5تا  1های رتبه

ماتریس مقایسه  که توان گفتمی، به دست آمده است 1/0ه کوچکتر از ، ک3جدول مشاهده درقابل

 اعتماد هستند.و نتایج قابل زوجی از اعتبار مناسبی برخوردار است

 از پنج معيار اصلی یعنی معيارهای زوجی مربوط به هریک مقایسةهای در ادامه ماتریس

 اند.شدهآورده  ، تعامل با محيط، توانایی سيستم، تسهيم یادگيری و تسهيم دانشتوانمندسازی افراد

 هاي توانمندسازي فرديشاخصتعيين اوزان 

فردی بر اساس برایند نظرات خبرگان های توانمندسازی ماتریس مقایسه زوجی شاخص 4جدول 

 .دهدرا نشان می
 های توانمندسازی فردیشاخص. ماتریس مقایسه زوجی 4جدول 

اصول استفاده از 

 فناوری

آمادگی برای 

 تغيير

سازی توانمند

سوی بهافراد 

 انداز جمعیچشم

 های توانمندسازی فردیشاخص

 

 

14672/1  (29857/1)   (14935/1)  نگرش - 

 (04608/1)  (22028/1) سوی افراد به سازیتوانمند -  

 انداز جمعیچشم

19581/1  آمادگی برای تغيير -   

 اصول استفاده از فناوری -   

 

های ها و نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسه زوجی شاخصرتبه و اوزان شاخص 5جدول 

 .دهدتوانمندسازی فردی را نشان می

 

 های توانمندسازی فردی و نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسه زوجی. رتبه و اوزان شاخص5جدول 

 نرخ ناسازگاری وزن های توانمندسازی فردیشاخص رتبه

  291/0 آمادگی برای تغيير 1

 242/0 انداز جمعیسوی چشمتوانمندسازی افراد به 2 (004/0)

 233/0 نگرش  3

 233/0 اصول استفاده از فناوری 4

به  1/0از  کوچکتر( 004/0)ناســازگاری ماتریس مقایســه زوجی  نرخ 5جدول  از آنجا که در

توان گفت ماتریس مقایسه زوجی از اعتبار مناسبی برخوردار است. بر اساس ، میدست آمده است

انداز ســوی چشــمســازی افراد بهتوانمند، آمادگی برای تغييرهای توان گفت شــاخصمی 5جدول 

 اند.را به خود اختصاص داده 4تا  1های رتبه ترتيببه استفاده از فناوریاصول  و نگرش،، جمعی



 
 
 
 
 

 15   ... پرورشوهای فناوری یادگيری در آموزشبندی مولفهاولویت

 هاي تعامل با محيطشاخصتعيين اوزان 

های تعامل با محيط بر اساس برایند نظرات خبرگان را ماتریس مقایسه زوجی شاخص 6جدول 

  .دهدنشان می

 های تعامل با محيطشاخص. ماتریس مقایسه زوجی 6جدول 

اصول تامين منابع 

 مالی

اتصال سازمان با  محيط یادگيری

 محيط

 تعامل با محيطهای شاخص

(89715/3)  (52648/1)  (78068/1)  نظرارتقای جستارگری و تبادل - 

(6516/2)  22028/1  اتصال سازمان با محيط -  

00799/3  محيط یادگيری -   

 اصول تامين منابع مالی -   

 

های تعامل ها و نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسه زوجی شاخصرتبه و اوزان شاخص 7جدول 

 .دهدبا محيط را نشان می

 

های تعامل با محيط و نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسه زوجی. رتبه و اوزان شاخص7جدول   

 نرخ ناسازگاری وزن های تعامل با محيطشاخص رتبه

  506/0 اصول تامين منابع مالی 1

 204/0 اتصال سازمان با محيط 2 (002/0)

 172/0 محيط یادگيری 3

 119/0 نظربادلجستارگری و ت یارتقا 4

 

به دست  1/0از  کوچکتر (002/0)زوجی نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسه  7بر اساس جدول 

 توان گفت ماتریس مقایسه زوجی از اعتبار مناسبی برخوردار است. بر اساسمیبنابراین ، آمده است

، محيط یادگيری اتصال سازمان با محيط، اصول تامين منابع مالیهای توان گفت شاخصمی  7جدول 

 اند.را به خود اختصاص داده 4تا  1های ترتيب رتبهبه نظرتبادلجستارگری و  یارتقاو 

 توانايی سيستم هايتعيين اوزان شاخص

های توانایی سيستم بر اساس برایند نظرات خبرگان ماتریس مقایسه زوجی شاخص  8جدول 

 .دهدرا نشان می
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 توانایی سيستم هایماتریس مقایسه زوجی شاخص .8جدول 
اصول تامين لوازم و 

 تجهيزات فناوری

تامين فضا،  قابليت جدید

تجهيزات، 

 فناوری

 توانایی سيستم هایشاخص

 (74758/3)   (15634/2)   (60827/3)  قابليت مجازی - 

(16653/1)  37126/1  تامين فضا، تجهيزات، فناوری -  

 (4891/1)  قابليت جدید -   

 اصول تامين لوازم و تجهيزات فناوری -   

 

های توانایی ها و نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسه زوجی شاخصرتبه و اوزان شاخص 9ل جدو

 .دهدسيستم را نشان می

 
های توانایی سيستم و نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسه زوجی. رتبه و اوزان شاخص9جدول   

نرخ ناسازگاریوزنتوانایی سيستمهای شاخصرتبه

  357/0 اصول تامين لوازم و تجهيزات فناوری 1

 321/0 تامين فضا، تجهيزات، فناوری 2 (002/0)
 227/0 قابليت جدید 3
 096/0 قابليت مجازی 4

 

به دست آمده  1/0کوچکتر از  (002/0)ناسازگاری ماتریس مقایسه زوجی  نرخکه با توجه به این

 9توان گفت ماتریس مقایسه زوجی از اعتبار مناسبی برخوردار است. بر اساس جدول ، میاست

، تامين فضا، تجهيزات، فناوری، اصول تامين لوازم و تجهيزات فناوریهای توان گفت که شاخصمی

 اند.را به خود اختصاص داده 4تا  1های ترتيب رتبهبه مجازی قابليت و ،قابليت جدید

 هاي تسهيم يادگيريشاخصتعيين اوزان 

های تسهيم یادگيری بر اساس برایند نظرات خبرگان ماتریس مقایسه زوجی شاخص 10جدول 

 .دهدرا نشان می
 

  

 



 
 
 
 
 

 17   ... پرورشوهای فناوری یادگيری در آموزشبندی مولفهاولویت

 های تسهيم یادگيریشاخصماتریس مقایسه زوجی  .10جدول 
های سياست

 توليد محتوا

 -یاددهی

 یادگيری

اعتبار 

نقش 

مرجعيت 

 معلم

 )مربی(

اعتبار 

نقش 

 یادگيرنده

اهداف 

 جامع

یادگيری 

 الکترونيکی

دانایی 

 محوری

استقرار 

سيستم 

برای 

دستيابی و 

تسهيم 

 یادگيری

 

 

 های تسهيم یادگيریشاخص

 

10218/1  07234/0  23465/0  25743/1  12472/1  05361/1  45422/1  1472/1   ایجاد فرصت یادگيری مستمر - 

36778/0  19581 
 

79349/0  4891/1  19581/1  08006/1  14314/1 استقرار سيستم برای دستيابی و  -  

 تسهيم یادگيری

78068/0  92324 31234/0  04662/2  45923/1  27652/1  دانایی محوری -   

57606/0  31798 75996/0  92324/1  0962/1  یادگيری الکترونيکی -    

34495/0  45263 4891/1  34495/1  اهداف جامع -     

21157/1  25992 4891/1  اعتبار نقش یادگيرنده -      

35107/1  42997/0  اعتبار نقش مرجعيت معلم -       

 )مربی(

16653/1  یادگيری -یاددهی -        

 های توليد محتواسياست -        

 

های تسهيم ها و نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسه زوجی شاخصرتبه و اوزان شاخص 11جدول 

 .دهدنشان مییادگيری را 

 

 های تسهيم یادگيری و نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسه زوجیرتبه و اوزان شاخص .11جدول 

 نرخ ناسازگاری وزن های تسهيم یادگيریشاخص رتبه

162/0 اعتبار نقش مرجعيت معلم )مربی( 1  

(005/0) 

133/0 اعتبار نقش یادگيرنده 2  

127/0 یادگيری -یاددهی 3  

119/0 توليد محتوا هایسياست 4  

112/0 ایجاد فرصت یادگيری مستمر 5  

098/0 اهداف جامع 6  

090/0 استقرار سيستم برای دستيابی و تسهيم یادگيری 7  

089/0 یادگيری الکترونيکی 8  

070/0 محوریدانایی 9  

 

آمده به دست  1/0( کوچکتر از 005/0)نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسه زوجی 11در جدول 

توان گفت ماتریس مقایسه زوجی از اعتبار مناسبی برخوردار است. بر اساس میبنابراین ، است
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، یادگيری-یاددهی، اعتبار نقش یادگيرنده(، )مربی اعتبار نقش مرجعيت معلمهای شاخص، 11جدول 

دستيابی  استقرار سيستم برای، اهداف جامع، فرصت یادگيری مستمر ایجاد، های توليد محتواسياست

را به خود  9تا  1های ترتيب رتبهبه محوریداناییو  ،یادگيری الکترونيکی، و تسهيم یادگيری

 اند.اختصاص داده

 هاي تسهيم دانششاخصتعيين اوزان 

نظرات خبرگان را  یندابربر اساس های تسهيم دانش ماتریس مقایسه زوجی شاخص 12جدول 

 .دهدنشان می

 های تسهيم دانششاخص. ماتریس مقایسه زوجی 12جدول 
مدل رهبران و  پژوهیآینده

 حمایت از یادگيری

 های تسهيم دانششاخص کسب  دانش

(08006/1)   (04608/1)  44809/1  گروهی یادگيری و همکاران ترغيب - 

(06602/1)  (21647/1)  کسب  دانش -  

(27652/1)  یادگيریمدل رهبران و حمایت از  -   

 پژوهیآینده -   

 

های تسهيم ها و نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسه زوجی شاخصرتبه و اوزان شاخص 13جدول 

 .دهددانش را نشان می

 

های تسهيم دانش و نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسه زوجی. رتبه و اوزان شاخص13جدول   

 نرخ ناسازگاری وزن های تسهيم دانششاخص رتبه

274/0 پژوهیآینده 1   

264/0 ترغيب همکاران و یادگيری گروهی 2 (009/0)  

248/0 مدل رهبران و حمایت از یادگيری 3  

213/0 کسب دانش 4  

 

به دست  1/0کوچکتر از  (009/0) چون نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسه زوجی 13در جدول 

توان گفت ماتریس مقایسه زوجی از اعتبار مناسبی برخوردار است. بر اساس میبنابراین ، آمده است

مدل ، ترغيب همکاران و یادگيری گروهی، پژوهیآیندههای توان گفت که شاخصمی 13جدول 

 اند.را به خود اختصاص داده 4تا  1های ترتيب رتبهبه کسب دانشو ، یادگيریرهبران و حمایت از 

 هاشاخص وزن و رتبه نهايی

های مربوط به هر یک از این پس از تعيين اوزان معيارهای اصلی و نيز تعيين اوزان شاخص

 . افزار وزن هر شاخص محاسبه شده استمعيارها، بر اساس خروجی نرم
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 .مشاهده استها و نيز نرخ ناسازگاری کلی قابلشاخص نهایی تبه، وزنر 14در جدول 

  
 ها و نرخ ناسازگاری کلیشاخصوزن و  رتبه .14جدول 

نرخ  وزن شاخص رتبه

 ناسازگاری

 008/0 082/0 آمادگی برای تغيير 1

 068/0 انداز جمعیسوی چشمسازی افراد بهتوانمند 2

 066/0 نگرش 3

 066/0 اصول استفاده از فناوری 4

 059/0 اصول تامين منابع مالی 5

 049/0 تجهيزات فناوری واصول تامين لوازم  6

 048/0 )مربی( اعتبار نقش مرجعيت معلم 7

 045/0 پژوهیآینده 8

 044/0 فناوری و تامين فضا، تجهيزات 9

 044/0 ترغيب همکاران و یادگيری گروهی 10

 041/0 مدل رهبران و حمایت از یادگيری 11

 040/0 اعتبار نقش یادگيرنده 12

 038/0 یادگيری -یاددهی 13

 036/0 های توليد محتواسياست 14

 035/0 کسب  دانش 15

 034/0 ایجاد فرصت یادگيری مستمر 16

 031/0 قابليت جدید 17

 029/0 اهداف جامع 18

 027/0 استقرار سيستم برای دستيابی و تسهيم یادگيری 19

 026/0 یادگيری الکترونيکی 20

 024/0 اتصال سازمان با محيط 21

 021/0 محوریدانایی 22

 020/0 محيط یادگيری 23

 014/0 نظرجستارگری و تبادل یارتقا 24

 013/0 قابليت مجازی 25

 



 
 
 
 
 

 82، شماره پياپی 1401تان تابسچهاردهم، شمارة اول، بهار و دورة  مطالعات آموزش و یادگیری، مجلة                            20

سوی سازی افراد بهتوانمند، آمادگی برای تغييرهای توان گفت که شاخصمی 14بر اساس جدول 

اصول تامين لوازم و ، مالیاصول تامين منابع ، اصول استفاده از فناوری، نگرش، جمعی اندازچشم

 ،فناوریو  فضا، تجهيزات تامين، پژوهیآینده(، )مربی اعتبار نقش مرجعيت معلم، تجهيزات فناوری

، اعتبار نقش یادگيرنده، مدل رهبران و حمایت از یادگيری، ترغيب همکاران و یادگيری گروهی

قابليت ، فرصت یادگيری مستمرایجاد ، دانشکسب ، های توليد محتواسياست، یادگيری -یاددهی

اتصال ، یادگيری الکترونيکی، استقرار سيستم برای دستيابی و تسهيم یادگيری، اهداف جامع، جدید

 قابليت مجازیو  ،نظرجستارگری و تبادل یارتقا، محيط یادگيری، دانایی محوری، سازمان با محيط

به نرخ ناسازگاری کلی  چنين با توجههماند. اختصاص دادهرا به خود  25تا  1های ترتيب رتبهبه

 .اعتماد استقابلصورت کلی توان گفت که نتایج به( می008/0 <1/0)

 

 گيريبحث و نتيجه
 لذا برای اینکه محيطهای یادگيری است. غنای محيط ،تحول بنيادینیکی از مباحث اصلی سند 

یادگيری برویم تا با  سمت فناوریبه بایدبيفزایيم یادگيری را غنی کنيم و بر کيفيت محيط یادگيری 

فناوری به  اینکه دو دهه از ورود ا کند. با وجودآموزشی افزایش پيدهای غنای محيط ،کمک فناوری

بازدهی الزم را به دست نياوردیم؟ چه چرا آن که  سوال اینجاستگذرد، کشور میمراکز آموزشی 

های یادگيری بخشی به این محيطها و چه در کيفيتهای یادگيری و چه در غنای این محيطدر محيط

توانيم هایی میکه چه مولفه بود پرسشپاسخ به این  پژوهش مسئلة اصلی این آن بازدهی را نداریم.

این پژوهش با هدف ؟ در نظر بگيریم که تاثير فناوری یادگيری را در محيط آموزشی بهبود بدهيم

داد که نشان . نتایج پژوهش شدفارس انجام  پرورشوآموزشفناوری یادگيری در بندی مدل اولویت

اصلی و  بر اساس رتبه و اوزان معيارهایکه  استشناسایی قابل معيار 5 مضمونبا استفاده از تحليل 

 ،توانایی سيستم، تسهيم یادگيری سازی فردی، تعامل با محيط،وانمندعبارتند از: تنرخ ناسازگاری 

افزاری محدود نيست. سازی مدارس به بُعد تجهيز سختهوشمند: سازی فردیتوانمند .تسهيم دانش

آموزی معلمان اد نگرش در زمينه فناوری و مهارتبخش مهم آمادگی برای تغيير است که در آن ایج

کننده یادگيری است و عامل فعال و محور تفکر، معلم تسهيل از اهميت زیادی برخوردار است.

فناوری آموزشی مطالعه و عمل . شودتلقی میآموزان ه و مهارت دانشتحليل، کشف، کسب تجرب

منظور تسهيل یادگيری ع و فرایندهای فناورانه مناسب بهاخالقی از طریق ایجاد، کاربرد و مدیریت مناب

ترتيب وزن های توانمندسازی فردی بهشاخص (.1385عليزاده، )شاهو بهسازی عملکرد افراد است 

 -3 ،انداز جمعیسوی چشمتوانمندسازی افراد به -2 ،آمادگی برای تغيير -1آن شامل: گرفته به تعلق

توانمندسازی  هایو اوزان شاخص با توجه به رتبه. استاصول استفاده از فناوری  -4 ، ونگرش

این  .بوداز اعتبار مناسبی برخوردار  ماتریس مقایسه زوجی ،آمدهدستهب نرخ ناسازگاری فردی و
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( 2021( و سرژکينا )1397) سرچهانی و همکاران(، 2020) و همکاران هيوآنگهای با یافته یافته

یعنی معلمان  . ها به خود اختصاص دادتغيير باالترین رتبه را در شاخص برای خوان است. آمادگیهم

توانمندسازی را احساس کنند و آمادگی برای تغيير داشته باشند در به تغيير   زمانی که در خود نياز

گردد دهند. پيشنهاد میو تغيير نگرش و استفاده از فناوری بهترین کارایی را از خود نشان می خود

 ویژه در موردبهآموزشی مناسب های و دورهد نهای آموزشی مناسب تعریف و اجرا شوکه کارگاه

ریزی الزم به معلمان ارائه و برنامه برگزار شوند های انگيزشی و مدیریتیآموزش فناوری، مهارت

اصول  -1گرفته به آن شامل: تعلق وزن ترتيبتعامل با محيط بههای شاخصگردد. تعامل با محيط: 

جستارگری و  یارتقا -4 ، ومحيط یادگيری -3 ،اتصال سازمان با محيط -2 ،تامين منابع مالی

ماتریس  ،نرخ ناسازگاری و تعامل با محيط هایرتبه و اوزان شاخصبر اساس  نظر است.تبادل

( 1396) و همکاران لطفیهای با یافتهاین یافته  بود. مقایسه زوجی از اعتبار مناسبی برخوردار

محوری و تقویت نقش هيئت امنا در رسهبهبود مدیریت آموزشگاهی با رویکرد مد .خوان استهم

مشترک بخش دولتی و بخش ای با حضور های ملی و منطقهادارة مدرسه، برگزاری نمایشگاه

( عواملی هستند که دربارة تعامل با محيط 1390سازی مدارس، نامة هوشمندخصوصی )شيوه

های آموزشی چنين سيستمی در تالش است در دورهاینتوانایی سيستم: کارساز باشند. توانند می

سطح مطلوب برای  دادهایی را فراهم آورد که از آن طریق امکان جذب دانش و مهارت را دردرون

ها داد را به حداکثر برساند. همة اینفراگيران در طول فرایند یادگيری به وجود بياورد و کيفيت برون

 های آموزشی داردها، دروس و برنامهها برای طراحی دورهبستگی به عناصر چنين رویکرد سيستم

شامل: به آن  گرفتهوزن تعلق ترتيبسيستم بههای توانایی شاخص(. 1389 غالمپور آهنگر و پور)قلی

 ، وقابليت جدید -3 ،فناوری، تأمين فضا، تجهيزات -2 ،اصول تأمين لوازم و تجهيزات فناوری -1

و نرخ  آمدهدستههای توانایی سيستم برتبه و اوزان شاخص بر اساسمجازی است.  قابليت -4

با  این یافتهکه  بود اعتبار مناسبی برخوردارماتریس مقایسه زوجی از که توان گفت می ،ناسازگاری

 بدین لحاظ شاید است. خوان( هم2021تيواری )دات و  ،(1396رضوی و همکاران )های یافته

انداز عنوان یک فرصت یا چشمیادگيری، به را الاقل در بحث آموزش و 19 -گيری کوویدبایستی همه

تجهيزات در شرایط فعلی و فضا  عين حال کمبودهایها و در ظرفيتآینده تلقی کرد و با شناسایی 

تسهيم یادگيری: با این نگاه که  اقدام نمود. های آتیاریذگو سياستریزی آموزش نسبت به برنامه

گذارد، الگوهای تدریس یادگيری شاگردان اثر ب به ميزان زیادی بر ظرفيتتواند می پرورشوآموزش

ليد اثربخشی الگوهای تدریس یابيم. کمحور میخرد پرورشوآموزشسازمان دادن به  سویرا راهی به

 ةشدن شاگردان در یادگيری است. کار کليدی ما ایجاد ساخت شناخت دربارآموزش برای توانمندتر 

های یادگيری به شاگردان با استفاده از آن دادن مهارت و یادپژوهش الگوهای تدریس بر اساس 

(. 2004/1391، د )جویس، ویل و کالهونشونخردمندتری می یادگيرانها بدین ترتيب، است. آن
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اعتبار نقش مرجعيت معلم  -1گرفته به آن  شامل: ترتيب وزن تعلقهای تسهيم یادگيری بهشاخص

ایجاد  -5 ،محتواهای توليد سياست -4 ،یادگيری–یاددهی -3 ،اعتبار نقش یادگيرنده -2 ،)مربی(

 ،استقرار سيستم برای دستيابی و تسهيم یادگيری -7 ،اهداف جامع -6 ،های یادگيری مستمرفرصت

های تسهيم رتبه و اوزان شاخصبا توجه به  است. محوریدانایی -9 ، ویادگيری الکترونيکی -8

با این یافته  بود.مقایسه زوجی از اعتبار مناسبی برخوردار  ماتریس ،نرخ ناسازگاریو یادگيری 

دانش توليد  و های آموزشی متوالی،برگزاری دوره. خوان است( هم1400ستاری )های خادمی و یافته

های تسهيم دانش: مدرسة هوشمند، یکی از نيازمندیشود. محتوا از ضروریات این بخش محسوب می

های آتی آموزش تحول ایجاد کند ها و روشتواند در سياستمحور است که میکليدی جوامع دانش

 (.2015واری، سیندومامی و ساگ)سيوشود  های یاددهی یادگيریتعامل بيشتر در محيط و منجر به

ترغيب همکاران  -2 ،پژوهیآینده -1گرفته به آن شامل تعلق وزن ترتيببههای تسهيم دانش شاخص

 با توجه به شود.میدانش کسب  -4 ، ومدل رهبران و حمایت از یادگيری -3 ،و یادگيری گروهی

ی ماتریس مقایسه زوجمشخص شد که  و نرخ ناسازگاری،های تسهيم دانش رتبه و اوزان شاخص

 خوان است.( هم1397گله )رهنورد و باقریهای با یافته یافتهاین . از اعتبار مناسبی برخوردار است

شود کاسته می ، از ميزان نگرانی معلمانتوان تأکيد نمود در یادگيری گروهی با ترغيب همکارانمی

 تواند کارگشا باشد. و یادگيری مشارکتی با حمایت مدیران در حين خدمت می

ها که باالترین وزن نشان دادلی، ها و نيز نرخ ناسازگاری ک، وزن شاخصهارتبه بررسیدر نهایت 

 نگرش، انداز جمعی،سوی چشمسازی افراد بهای تغيير، توانمندط به آمادگی بررتبه اول مربو 6در 

که  اصول تأمين لوازم و تجهيزات فناوری استو  اصول تأمين منابع مالی، فناوری، از استفاده اصول

های فناوری بيشتری از جانب مدیران و مسئوالن حوزه فناوری قرار گيرد. شاخصباید مورد توجه 

مهمی را در اختيار های عملکردی توانند شاخصهایی از واقعيت مییادگيری مدارس با ارائه تخمين

نمایند. یک برنامة فناوری برنامة مدیریتی یاری  مدیران قرار دهند و مدیر مدرسه را در تدوین

و  و الزامات قانونی پيش برود هانظامزیرها، ویژگی ها،ارزشیادگيری زمانی موفق است که با حفظ 

سازی در مدرسه و استفاده از فرهنگقرار دهد تا برای رسيدن به  مدنظرتغيير نگرش در همکاران را 

ها ضعف ،و نظارت جراد و با اند و پيشرفت نماینافراد مجرب و متخصص در مسير فناوری قرار گير

عنوان از فناوری اطالعات و ارتباطات بهاستفاده  د.نها را برطرف یا در حد توان بهبود ببخشو ناتوانی

انگيزة شغلی مدیران و  سطح علمی و تخصصی و افزایشدر راستای ارتقای باید یک برنامة تلفيقی 

یکرد رو با توجه به آنکه هر ود ش ر طبق آنچه بيانبای آنان باشد. های حرفهمعلمان و توسعة مهارت

 با توجه بهیادگيری های فناوری حاضر مولفه پژوهشجانبه است در آموزشی، نيازمند تحليلی همه

کيفيت فناوری یادگيری  ارزیابی ابزاری را جهت توانها میاساس آنکه بر  نداین ابعاد شناسایی شد

افزایش کيفيت و  جهت دری هایبرنامهبتوان ، اجرای آنحاصل از  تا با استناد به نتایج کردطراحی 



 
 
 
 
 

 23   ... پرورشوهای فناوری یادگيری در آموزشبندی مولفهاولویت

. واقعيتی که معلمان در آموزش مجازی به آن نياز دارند دسترسی بخشی این فرایند ارائه کردتعالی

ها مصاحبهاست. تاپ و.......لب، مناسب چون اینترنتهمفضای مجازی ه ابزارهای آموزشی مناسب ب

عبارتی مند نيستند. بهآموزان  از چنين امکاناتی بهرهشکه همه معلمان و همه دان بودحاکی از آن نيز 

 ش دیگر مشکالت مربوط بهالبته بخ ای داشت وعمدهالت اقتصادی در تهيه امکانات نقش مشک

 طلبد. تا زمانی کهمیه توجه مسئولين را به این امر های اینترنت و مناسب در کشور بود کساختزیر

آن  و نظارت عنوان واقعيت مورد پذیرش قرار نگيرد چگونگی استفاده صحيح از فضای مجازی به

نياز به تغيير  ،رواز فناوری آن کافی نيست. از این های اصول استفادهبر آن جهت کاهش چالش

از والدین  ميزان آگاهی و دانشنگرش در مورد آموزش مجازی برای معلمان امری ضروری است. 

 الزم است ینبنابرا ها بر این نوع آموزش زیاد نيست.و نيز ميزان تسلط و نظارت آنآموزش مجازی 

، در پرورشوآموزشریزان ، مدیران و برنامهشودپيشنهاد می. والدین تسلط بيشتری داشته باشند

های آموزشی تهيه نمایند که یا بستهبرگزار آموزشی  هایهای یادگيری فناورانه کارگاهابتدای دوره

های این ها و همچنين امکانات و قابليتهای مورد استفاده در دورهفناوری کارگيریبهدر آن نحوة 

شود. در حين برگزاری همين روشن  ها برای معاونين و معلمان تشریح و کامالًنوع از فناوری

توان با کمک متخصصان فناوری ماهيت وجودی و کارکردهای یادگيری فناورانه را ها نيز میکارگاه

لمان موفق فناورانه در به معرفی مدارس موفق و معشود پيشنهاد میبه معلمان شناساند. همچنين 

آید نگرش دست میه از این نوع یادگيری ب کشور و جهان پرداخته شود تا با شناختی کهسطح استان، 

نيز در ارزشيابی مدارس  پرورشوآموزششود و مدیران  ایجاد معلمان مثبت، عالقه و انگيزة الزم در

ر مدارس توجه و آن را لحاظ یادگيرنده در اثربخشی هرچه بيشتدارای فناوری به نقش موثر معلمان 

 نظام در نگرش ایجاد دهدمی پوشش خصوص این در را نياز مورد هایمهارت و دانش آنچه کنند.

 فضای با معلمان یا والدین که زمانی تا عبارتیبه. است شدهایجاد تغيير برای پذیرش آموزشی

 و کنندمی برخورد شدهوعممن یا بازدارنده یا تهدید عامل یک عنوانبه آن در آموزش و مجازی

 از تواننمی باشند نداشته پرورشوآموزش جهت را فضا این مدیریت خصوص در الزم آگاهی

  .برد را مناسب استفاده هاآموزش
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in Education Using Analytic Hierarchy Process 
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Mozhgan Amirianzadeh 

 
The aim of this study was to identify and prioritize the components of learning 

technology in education in Fars province. This research adopted an exploratory 

mixed-method design for instrument development. Purposive sampling, with the 

criterion of theoretical saturation, was used to select key experts. Data were 

collected through upstream documents and semi-structured interviews with 22 

experts. Data analysis was performed using thematic analysis, and indicators and 

criteria were identified. In the second stage, the identified indicators were 

weighed using Expert Choice software. Based on the rank and weight of the main 

criteria and the degree of inconsistency of the pairwise comparison matrix, the 

indicators identified were as follows: individual empowerment, interaction with 

the environment, system capability, learning sharing, and knowledge sharing. 

Also, considering the overall degree of inconsistency, it can be said that the 

results are generally reliable. Readiness for change, individual empowerment 

towards a collective perspective, attitude towards technology, and principles of 

the use of technology had the most weight among the indicators. The results of 

this study provide education managers in the field of learning technology with 

valuable information to take basic steps to improve and enhance the quality and 

effectiveness of learning technology by adopting principled policies in this 

regard.  
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