
  پژوهشی –فصلنامه علمی 
  پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي

 )84 -  73(ص  1396)، زمستان 19سال پنجم، شماره سوم (پیاپی 

Quarterly Journal of 
Research in School and Virtual Learning 
Year 5, No 3 (Serial Number 19), Winter 2017 (P 73-84) 

 

  حمدحسن صیفم مسئول: نویسنده *
*Corresponding Author: seyfstudent@gmail.com                                                                              مسئول: نویسنده ایمیل  

  چکیده
 دانش بر مؤثر عوامل نقش علّی مدل ارائه حاضر پژوهش هدف

 دفه منظر از حاضر پژوهش است. دبیران فناوري تربیتی محتوایی
 – توصیفی نوع از هاداده تحلیل و گردآوري نحوة نظر از و کاربردي
 شهر متوسطه مقطع دبیران کلیه پژوهش آماري جامعه است. همبستگی

 است مرد) و (زن نفر 5824 تعداد به 93- 94 تحصیلی سال در شیراز
 با نفر 255 تعداد و شد محاسبه کوکران فرمول طریق از نمونه .حجم
 شدند. انتخاب تصادفی ايطبقه ايخوشه گیرينمونه وشر از استفاده
 ساهین هاينامهپرسش از ترکیبی پژوهش این در هاداده گردآوري ابزار

 دانش تربیتی، دانش محتوا، دانش متغیرهاي سنجش براي )2011(
 همکاران و چاي نامهپرسش و فناوري محتواي دانش و تربیتی محتواي

 و فناوري تربیتی دانش فناوري، دانش يمتغیرها سنجش براي )2011(
 پژوهش هايفرضیه بررسی براي است. فناوري تربیتی محتوایی دانش
 بین که داد نشان پژوهش هايیافته د.ش استفاده مسیر تحلیل روش از

 معنادار و مثبت همبستگی فناوري تربیتی محتوایی دانش هايحوزه همۀ
 دانش فناوري، محتواي دانش تربیتی، دانش محتوا، دانش و دارد وجود
 اثر فناوري تربیتی محتوایی دانش بر تربیتی محتواي دانش فناوري، تربیتی
 به تربیتی دانش و محتوا دانش فناوري، دانش این بر عالوه دارند. مستقیم
 بیشترین و دارند تأثیر فناوري تربیتی محتوایی دانش بر مستقیم غیر طریق
  ست.محتوا دانش به مربوط کل اثر
  

  کلیدي واژگان
 تربیتی محتوایی دانش فناوري، دانش تربیتی، دانش محتوا، دانش
  ).TPACK( فناوري

 

Abstract 
The purpose of this study is presenting a causal 
model of factors affecting high school 
teachers΄technological pedagogical content 
knowledge (TPACK). 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 (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 two instruments tocollect 
data: theTechnological Pedagogical Content 
Knowledge (TPACK) instrument developed and 
validated by Sahin (2011) for evaluatingCK, PK, 
PCK, and TCK andChai, et al, (2011) questionnaire 
for assessing TK, TPK and TPACK.The path analysis 
was used to examine the research hypotheses. 
Findings showed that Significant positive 
correlationsexist 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 
Content Knowledge, Pedagogical Knowledge, 
Technological Knowledge, TPACK. 
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  مقدمه
 آورشگفت توسعه یکم و بیست قرن هايویژگی از

 جهانی شبکه شدن فراگیر و ارتباطات و اطالعات فناوري
 خدمات ارائه در کیفیت و سرعت افزایش براي اطالعاتی،

 ارتباطات و اطالعات فناوري هايپیشرفت این .است
 آموزش بر ،بشر زندگی ابعاد از بسیاري بر تأثیر بر عالوه
 دلیل همین به ؛است گذاشته گیريچشم تأثیرات نیز

 محتواي در فناوري تلفیق کهمعتقدند  دانشمندان
 کردن آماده منظور به تدریس هايروش و آموزشی
 کار و کسب و صنعت دنیاي به ورود براي آموزاندانش
 دهدمی نشان تحقیقات حال این با است. ضروري بسیار
 کاربرد به همیشه فناوري به مجهز درس هايکالس که
 ؛)2013 همکاران، و 1(کیم شوندنمیمنجر  فناوري مؤثر

 بردهايوایت از معلمان از بسیاري مثال براي ؛)2013
 با تعامل بدون درس، محتواي ارائه براي تنها هوشمند
 آن از دیگران که حالی کنند؛درمی استفاده آموزاندانش
 آموزاندانش قتحقی بر مبتنی فرآیندهاي از حمایت براي

   ).2010 ،2(هال کنندمی استفاده
 صرف ابزاري عنوان به فناوري از محدود استفاده

 جاي به درس کالس مدیریت ابزار یا محتوا ارائه براي
 به ،تحقیق بر مبتنی یادگیري کننده تسهیل ابزار یک

 معلمان ناکافی تربیتی باورهاي قبیل از متعددي عوامل
 کلر، و (کیم اراده و انگیزه عدم )؛2013 همکاران، و (کیم

 بسیاري ،اخیر هايسال .در است شده داده نسبت )2011
 متمرکز معلم دانش سمت به را خود توجه محققان از

 متعددي مطالعات و )2009 ،3میشرا و (کوهلر اندکرده
 در فناوري از استفاده و معلم دانش بهبود چگونگی بارهدر

 در فناوري موفق لفیقت توسعه چگونگی و درس کالس
 هاآن .است گرفتهصورت  مختلف کشورهاي در آموزش

 که ترکیبی دانش به بلکه معلم فناوري دانش به تنها نه
 اند.کرده توجه ،است الزم فناوري مؤثر تلفیق براي

 دانش به یتوجهبی که دهدمی نشان اخیر تحقیقات
 تلفیق دانش و تربیتی محتواي دانش معلمان، محتواي

                                                
1. Kim 
2. Hall 
3. Koehler & Mishra 

 آموزش در فناوري از نادرست استفاده به منجر فناوري،
 ،این بر عالوه ).2010 همکاران، و 4(پولی است شده
 باید معلم تربیت هايبرنامه که است شده اذعان
 تلفیق دانش که آورد فراهم معلمان براي را هاییفرصت
 بخشند توسعه را خود فناوري و پداگوژي محتوا، یافته
 است شده سعی دلیل همین به ؛)38 :2014 کیم، و (لی
 دانش توسعه به نیاز دادن نشان براي نظري پایه یک که

 محتوایی دانش (یعنی فناوري براي معلم یافته تلفیق
  آید. فراهم فناوري) تربیتی

 فناوري تربیتی محتوایی دانش چارچوب
)TPACK5( افزایش دربارة ،معلمان ادراك تسهیل براي 

 فناوري از استفاده با ،آموزاندانش یادگیري افزایش
 دانش تلفیق بر چارچوب این در است. شده طراحی
 در است. شده تأکید فناوري دانش و تربیتی دانش محتوا،
 دانش به معلمان تنها نه که است آن بر تأکید ،مدل این

 تربیتی دانش و تدریس) موضوع به مربوط (دانش محتوا
 دارند، یاجاحت یادگیري) و تدریس راهبردهاي و ها(روش
 تصاویر اینترنت، (کامپیوتر، فناوري دانش به بلکه

 هايپیشرفت با شدن همراه منظور به و...) ویدئویی
 به چارچوب این دارند. نیازنیز  آموزش در تکنولوژي
 و طراحی ايگونه به را آموزش تا کندمی کمک معلمان
 دانش با را تربیتی محتواي دانش بتوانند که کنند ارزیابی
 این ).303 :2013 ،6داگ و (کایا نمایند ترکیب فناوري
 به کمک براي فناوري از استفاده به چنین هم چارچوب
 از استفاده با جدید هايدانش توسعه و یادگیري مشکالت

 دارد تأکید آموزاندانش موجود دانش و هادانسته پیش
  ).2009 میشرا، و (کوهلر

 بر )7TPACK( فناوري تربیتی محتوایی دانش چارچوب
 شولمن است. شولمن تربیتی محتواي دانش ایده از گرفته بر

 کنفرانس در 1986 سال در را تربیتی محتواي دانش مفهوم

                                                
4. Polly 
5. Technological Pedagogical Content Knowledge 
6. Kaya & Dag 
7. TechnologicalPedagogical And Content Knowledge 

Knowledge 
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 از تأثیرپذیري با 1آمریکا تربیتی هايپژوهش انجمن سالیانه
 معلمان دانش با دانشمندان دانش تمایز بارهدر دیوئی دیدگاه

 دانش )1986( 2شولمن د.کر معرفی تربیت و تعلیم جامعه به
 و محتوا بازنمایی شکل سودمندترین را تربیتی محتواي
 این او نظر از کند.می تعریف هاتمثیل و هاتشبیه ترینپرقدرت
 یادگیري که است اموري فهم شامل مدرس دانش از قلمرو
 شامل و کندمی آسان یا مشکل را مشخص و خاص مباحث
 و مختلف مقاطع و سنین در یادگیرندگان تصورات و ادراکات
 یادگیري موقع در آنان که ستا هاییبدفهمی و هازمینهپیش
  هستند. روروبه آن با خاصی مبحث

 معتبر و ارزشمند دانشی تربیتی محتواي دانش چارچوب
 این اساس .است معلم آموزش و تدریس بارهدر تحقیق براي
 وامحت دانش و تربیتی عمومی دانش که است این بر دانش
 نوع دانش، دو این قلمرو اشتراك فصل اما ؛هستند مستقل
 معلمی هر براي که آوردمی وجود به را دانش از جدیدي
 و بود برانگیزبحث بسیار نظریه این است. فرد به منحصر
 حوزه، این زیرا بود سخت محققان براي آن بارهدر تحقیق
 و را رفتاري دانش نه و گرفتمی بر در را مفهومی دانش

 اولیه الگوي بود. دشوار آن گیرياندازه و مشاهده بنابراین
 فهم هم که شودمی شامل را دانش از معینی حوزه شولمن
 بر در را شودمی تدریس که محتوایی فهم هم و تربیتی دانش
 ).2008 ،3(کاکس گیردمی

 محتواي دانش گرفتن نظر در با شولمن ،بعد سال در
 براي دانش پایگاه هفت از یکی عنوان به )PCK( تربیتی
 ارتقاء محتوایی دانش زیرشاخه یک از را آن جایگاه آموزش،
 دانش شامل: دانش پایگاه هفت ).1999 نیوسام، (گس بخشید
 دانش درسی، برنامه دانش عمومی، تربیتی دانش محتوا،

 فلسفی اهداف دانش و آموزشی زمینه و بافت دانش فرگیران،
 گراسمن ).4:1999 ،4نیوسام (گس است آموزش تاریخی و
 که داد تقلیل پایگاه چهار به را دانش پایگاه هفت )1990(

 دانش موضوع، دانش تربیتی، عمومی دانش از: نداعبارت
 چنین ).5:1990(است  بافت و زمینه دانش و تربیتی محتواي
 پایگاه چهار میان از محتوا تربیتی دانش که شودمی فرض
 درس کالس در معلمان اقدامات بر را تأثیر بیشترین دانش
  ).1999 نیوسام، (گس باشد داشته

                                                
1. American Educational Research Association 

(AERA) 
2. Shulman 
3. Cox 
4. Gess-Newsome 

 یافته بسط فناوري، تربیتی محتوایی دانش چارچوب
 است )PCK( شولمن تربیتی محتواي دانش چارچوب
 محتوایی دانش کوهلر و میشرا ).2009 همکاران، و 5(اشمیت
 محتوایی دانش« اندکرده تعریف گونه این را فناوري تربیتی

 و است فناوري از استفاده با خوب تدریس پایه فناوري ربیتیت
 فناوري؛ از استفاده با مفاهیم ارائه درك نیازمند دانش این

 محتوا، تدریس براي هافناوري از که پداگوژیکی هايتکنیک
 که چه آن دانش کنند؛می استفاده ساختاري هايروش از

 چگونه و دسازمی آسان یا سخت یادگیري براي را مفاهیم
 آن با آموزاندانش که اشتباهاتی تصحیح به تواندمی فناوري
 قبلی دانش زمینهپیش دانش نماید؛ کمک شوندمی مواجه
 چه اینکه دانش و 6شناسیمعرفت هاينظریه و آموزاندانش
 و شوند بنا موجود دانش پایه بر توانندمی هافناوري طور

 یا ورندآ وجود به را جدید هايشناسیمعرفت
  .»است نمایند تقویت را قبلی هايشناسیمعرفت

 فناوري، (دانش دارد دانش مؤلفه سه TPACK چارچوب
 را مؤلفه سه این بین تعامالت و تربیتی) دانش و محتوا دانش
 (شکل دهدمی توضیح را شودمی سازه 7 تشکیل به منجر که
 ی،تربیت دانش محتوا، دانش از نداعبارت ها سازه این ).2

 فناوري، تربیتی دانش تربیتی، محتواي دانش فناوري، دانش
 است فناوري تربیتی محتوایی دانش و فناوري محتواي دانش

 ).2009 همکاران، و (اشمیت
 معلم که است موضوعی هر به مربوط دانش ،محتوا دانش
 همکاران، و (کوهلر دارد عهده به را آن آموزش مسئولیت

 ها،نظریه ها،ایده مفاهیم، از هیآگا شامل دانش این ).2014
 هم و اثبات مدارك و شواهد از آگاهی سازمانی، چارچوب
 دانش است. دانش توسعۀ براي روش و شیوه ایجاد چنین
 و راهبردها آموزشی، هايشیوه درباره معلم دانش تربیتی،
 و (کوهلر است آموزاندانش یادگیري ارتقاء هايروش

 درك به دانش از عمومی شکل این ).2014 همکاران،
 و درسی ریزيبرنامه درس، کالس مدیریت هايمهارت
 فناوري انشد ).2010 (اشمیت، پردازدمی آموزاندانش ارزیابی
 و (فوربز است آن از برداريبهره و فناوري به دستیابی دانش

 از آگاهی شامل فناوري دانش کلی طور به ).2007 دیویس،
 و تخته و گچ کتاب، مثل رداستاندا هايتکنولوژي دانش

 تصاویر اینترنت، مثل ترپیشرفته هايتکنولوژي همچنین

                                                
5. Schmidt 
6. Epistemology 
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 اطالعات ارائه براي هاآن که مختلفی هايشیوه و ویدیوئی
  ).2010 همکاران، و (پولی است ،آورندمی فراهم

 موضوع یک به مربوط دانش از فراتر تربیتی محتواي دانش
 شده تشکیل تربیتی دانش و محتوا دانش از و است خاص
 که است دانشی تربیتی، محتواي دانش ).1986 (شولمن، است.
 د.شومی تعیین تدریس مورد خاص موضوع و رشته به توجه با

 ارزیابی درسی، برنامۀ یادگیري، آموزش، تربیتی، محتواي دانش
 دهد.می پوشش را تدریس خاص موضوع دهیگزارش و

 قبلی هايدانسته ها،ایده بر محتوا، در تربیتی دانش اهمیت
 پذیريانعطاف و آموزش راهبردهاي گزینیجاي آموزان،دانش
 در مثال براي ؛)2012 (حسینی، است مبتنی درس کالس در

 تدریس، خاص ي نحوه محتوا، دانش بر عالوه ریاضی، آموزش
 هايایده کاربرد و خالقیت بروز و لهئمس حل شرایط ایجاد
 تربیتی دانش آیند.می شمار هب خوب تدریس مکمل ،جدید
 دانش و تربیتی دانش و فناوري دانش یافته بسط شکل فناوري
 مختلف هايروش مؤثر اجراي منظور به تکنولوژي از استفاده
 در فناوري کاربرد کلی درك به دانش این .است تدریس
 است. مربوط خاص محتواي یک از استفاده بدون ،آموزش
 از کردن استفاده چگونه دانش فناوري، تربیتی دانش
 کردن تغییر چگونه دانش تدریس، در مختلف هايفناوري
 تأثیرگذاري دانش و فناوري از استفاده نتیجه در تدریس

 است تربیتی هدف یک به رسیدن براي فناوري راهبردهاي
 بسط شکل فناوري محتواي دانش ).2009 همکاران، و شین(

 فناوري محتواي دانش .است فناوري دانش و محتوا دانش یافته
 از استفاده مثال است؛ فناوري از استفاده با محتوا ارائه دانش
 پوسته در حرکت دادن نشان براي کامپیوتري هايسازيشبیه
 درك به دانش این ).2011 همکاران، و (چاي زمین
 موقعیتی هر در استفاده مناسب که شودمی مربوط هاییفناوري
  .است شغلی هر در یا درس کالس در چه

 دانشی ظهور نو شکل فناوري تربیتی محتوایی دانش«
 و تربیتی محتوا، (دانش مؤلفه سه همه از فراتر که است

 دانش این ).1025:2006 کوهلر، و (میشرا »است فناوري)
 و پداگوژي و محتوا بر را فناوري ابزارهاي تأثیر چگونگی
 خلق و فناوري از استفاده با موجود دانش تقویت چگونگی
 را قبلی هايشناسیمعرفت تقویت یا جدید هايشناسیمعرفت
 تربیتی محتوایی دانش ).2006 کوهلر، و (میشرا دهدمی نشان
 وجود فردي به منحصر حل راه هیچ که دهدمی نشان فناوري
ه ب دیدگاهی هر یا و ايدوره هر معلمی، هر براي بتواند که ندارد
 محتوا، بین پیچیده روابط درك دانش این شود، برده کار

 خلق به نسبت بینشی و سازدمی ممکن را فناوري و پداگوژي
 ).2006 کوهلر، و (میشرا آوردمی فراهم زمینه خاص راهبرد
 اساس فناوري تربیتی محتوایی دانش که معتقدند ریزانبرنامه
  است. فناوري از استفاده با خوب تدریس
 چارچوب این ساسا بر علّی مدل یک حاضر پژوهش در

 بر مؤثر عوامل نقش بررسی به مدل این است. آمده وجوده ب
 تأثیر و پردازدمی معلمان فناوري تربیتی محتوایی دانش
 تعامالت و تربیتی دانش و فناوري دانش محتوا، دانش
 فناوري تربیتی محتوایی دانش بر را هادانش این از حاصل
 براي روشن و صریح راهنمایی تواندمی و کندمی بررسی
 در که آورد فراهم معلمان نیاز مورد هايدانش افزایش
 دنبال به را آموزاندانش یادگیري افزایش موجبات نهایت
 موضوعات بارهدر بسیاري کیفی مطالعات داشت. خواهد
 شده انجام فناوري تربیتی محتوایی دانش به مربوط مختلف

 این تأثیر ارهبدر اما ؛است شده بحثنیز  هامؤلفه بارهدر و
 ما کشور در و است گرفته انجام کمی هايبررسی هامؤلفه

 حاضر پژوهش بنابراین ؛دنش مشاهده زمینه این در پژوهشی
 محتوایی دانش بر مؤثر عوامل نقش علّی مدل ارائه به

 متوسطه مقطع دبیران مطالعه: (مورد دبیران فناوري تربیتی

مدل مفهومی پژوهش. 1شکل 
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 تأثیر و شده رکزمتم )93- 94( تحصیلی سال در شیراز شهر
  کند.می بررسی را هادانش این

   تحقیق روش
 تحقیقات گروه در روش و ماهیت مبناي بر پژوهش این

 متغیرها ین روابط زیرا ؛دارد قرار همبستگی نوع از توصیفی
  د.شومی آزمون علی مدل قالب در

 دبیران کلیه ،پژوهش این در مطالعه مورد آماري جامعه
 است 93-94 تحصیلی سال در رازشی شهر متوسطه مقطع
 باشد.می مرد) 2364 و زن 3460( نفر 5824 هاآن تعداد که

 دست به نفر 255 کوکران فرمول از استفاده با نمونه حجم
 از تصادفی ايطبقه ايخوشه گیرينمونه روش به که آمد

  شد. انتخاب نظر مورد جامعه
 ساهین هاينامهپرسش از هاداده گردآوري براي

 دانش محتوا، دانش متغیرهاي سنجش براي )2011(
 و فناوري محتواي دانش و تربیتی محتواي دانش تربیتی،
 سنجش براي )2011( همکاران و چاي نامهپرسش

 دانش و فناوري تربیتی دانش فناوري، دانش متغیرهاي
 بررسی براي است. شده استفاده فناوري تربیتی محتوایی
 این که است شده استفاده نباخکرو آلفاي ضریب از پایایی
 دانش باشد:می شرح این به پژوهش متغیرهاي براي مقدار
 ،88/0 فناوري دانش ،89/0 تربیتی دانش ،84/0 محتوا
 ،75/0 تربیتی محتواي دانش ،89/0 فناوري تربیتی دانش
 تربیتی محتوایی دانش و 90/0 فناوري محتواي دانش
 این درونی پایایی ندهدهنشان مقادیر این که 91/0 فناوري
 براي مناسبی هايابزار که دهدمی نشان و هاستنامهپرسش
  هستند. پژوهش متغیرهاي سنجش

 ساهین هانامهپرسش این ايسازه روایی سنجش براي
 استفاده عاملی تحلیل از )2011( همکاران و چاي و )2011(

 دانش :است صورت این به متغیرها این عاملی بار که کردند
 ،87/0 تا 77/0 بین تربیتی دانش 85/0تا 59/0 بین حتوام

 بین فناوري تربیتی دانش ،92/0تا 64/0 بین فناوري دانش
 ،85/0تا 76/0 بین تربیتی محتواي دانش ،94/0 تا 81/0

 محتوایی دانش و 89/0تا 82/0 بین فناوري محتواي دانش
 از نشان مقادیر این که 94/0 تا 77/0 بین فناوري تربیتی
 دارد. متغیرها این به مربوط هايسؤال ايسازه روایی

 مخالفم کامال 1 از لیکرت اي درجه 5 طیف روي بر هاپاسخ
  د.ش ثبت موافقم کامال 5 تا1
  

  هایافته
 و تجزیه براي استنباطی و توصیفی آمار از تحقیق این در

 از توصیفی آمار بخش در است. شده استفاده هاداده تحلیل
 کشیدگی و کجی استاندارد، انحراف انگین،می هايشاخص
 پژوهش متغیرهاي براي کشیدگی و کجی است. شده استفاده
 متغیرها تمامی توزیع بنابراین ؛داشت قرار +2 و - 2 بین
 مدل از پژوهش هايیافته تحلیل و تجزیه براي و بود نرمال
 مطالعات اساس و پایه که آنجایی از شد. استفاده مسیر تحلیل
 ماتریس ادامه در ،است متغیرها بین همبستگی مسیر تحلیل

  شود.می آورده پژوهش متغیرهاي همبستگی
 زابرون متغیرهاي میان از که بینیممی 1 جدول به توجه با
 دانش و )46/0( محتوا دانش )،63/0( فناوري دانش ترتیب به

 با را همبستگی ضریب ترینپایین تا باالترین )43/0( تربیتی
 این سه هر که هستند دارا فناوري تربیتی محتوایی دانش

 ماتریس همبستگی متغیرها متغیرهاي پژوهش .1جدول 
     7  6  5  4  3  2  1  متغیرها
                1  محتوا دانش
              1  71/0**  تربیتی دانش
            1  30/0**  44/0**  فناوري دانش
          1  70/0**  40/0**  47/0**  فناوري تربیتی دانش
        1  40/0**  30/0**  64/0**  60/0**  تربیتی محتواي دانش
      1  42/0**  78/0**  73/0**  39/0**  49/0**  فناوري محتوا دانش
    1  79/0**  42/0**  76/0**  63/0**  43/0**  46/0**  فناوري ت. م. دانش

01/0 P <**05/0 P <* 
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 میان از ).> 01/0P( هستند معنادار آماري نظر از ضرایب

 محتواي دانش متغیرهاي ترتیب به نیز زادرون هايمتغیر
 محتواي دانش و )76/0( فناوري تربیتی دانش )،79/0( فناوري
 با را همبستگی ضریب ترینپایین تا باالترین )42/0( تربیتی
 از ضرایب این که دهستن دارا فناوري تربیتی محتوایی دانش
  ).> 01/0P( هستند معنادار آماري نظر
 فناوري دانش که شودمی مالحظه ،2 جدول به توجه با

 اثر کمترین تربیتی دانش و )83/0( مستقیم اثر بیشترین
 با و دارد فناوري تربیتی محتوایی دانش بر را )09/0( مستقیم

 همۀ ستقیمم اثر ،جدول در شده داده نشان t مقادیر به توجه
 بر فناوري تربیتی دانش و فناوري محتواي دانش جز به متغیرها
 مستقیم اثر و 01/0 سطح در فناوري تربیتی محتوایی دانش

 بر فناوري تربیتی دانش و فناوري محتواي دانش متغیرهاي
  است. معنادار 05/0 سطح در فناوري تربیتی محتوایی دانش
 متغیر بر متغیرها مغیرمستقی اثرات مقایسه به ادامه در
  . پردازیممی مالك
 غیر اثر بیشترین فناوري دانش ،3 جدول به توجه با
 )02/0مستقیم( غیر اثر کمترین محتوا دانش و ) 17/0( مستقیم

 t مقادیر به توجه با و دارد فناوري تربیتی محتوایی دانش بر را
 مالك متغیر بر تربیتی دانش و فناوري دانش مستقیم غیر اثر

 05/0 سطح در محتوا دانش مستقیم غیر اثر و 01/0 سطح رد

  است. معنادار
 بررسی پژوهش متغیرهاي کل اثرات ،4 شماره جدول در
   است هشد

 )47/0( کل اثر باالترین محتوا دانش ،4 جدول به توجه با
 محتوایی دانش بر را )17/0( کل اثر کمترین فناوري دانش و

 متغیرها تمام کل اثرات t مقدار به توجه با و دارد فناوري تربیتی
  است. معنادار 01/0 سطح در مالك متغیر بر

 کل، اثرات مقایسه امکان ،مسیر تحلیل هايویژگی دیگر از

 واریانس میزان گیرياندازه همچنین و غیرمستقیم و مستقیم
 بر است. مدل توسط زادرون متغیرهاي از کدام هر شده تبیین
 مستقیم، اثرات مقایسه منظور به ،5 جدول در اساس این

 فناوري، تربیتی محتوایی دانش بر متغیرها کل و غیرمستقیم
 و غیرمستقیم اثرات مستقیم، اثرات شده استاندارد ضرایب برآورد
 میزان و فناوري تربیتی محتوایی دانش بر متغیرها کل اثرات

 است. شده گزارش آن شده تبیین واریانس
 

 برآورد ضرایب اثر غیر مستقیم .3جدول 
  t  خطاي استاندارد برآورد  پارامتر استاندارد شده  ردهامتغیرها  برآو

        اثر غیر مستقیم دانش فناوري بر :
  81/5  03/0  17/0**  دانش محتواي تربیتی فناوري

        اثر غیر مستقیم دانش تربیتی بر:
  73/2  02/0  07/0**  دانش محتوایی تربیتی فناوري

        اثر غیر مستقیم دانش محتوا بر:
  97/1  02/0  02/0*  یی تربیتی فناوريدانش محتوا

01/0 P <**05/0 P <* 

 ي پژوهش بر یکدیگراثرات کل متغیرها .4جدول 
  t  خطاي استاندارد برآورد  پارامتر استاندارد شده  متغیرها برآوردها

        اثر کل دانش فناوري بر :
  81/5  03/0  17/0**  دانش محتوایی تربیتی فناوري
        اثر کل دانش تربیتی بر:
  13/8  04/0  30/0**  دانش محتوایی تربیتی فناوري

        اثر کل دانش محتوا بر:
  91/10  04/0  47/0**  نش محتوایی تربیتی فناوريدا

01/0 P <**05/0 P <*  
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 متغیرهاي ،کنیممی مشاهده 3 جدول در که طور همان
 دانش بر تربیتی) دانش و محتوا (دانش پژوهش زايبرون

 در دارند؛ غیرمستقیم و مستقیم اثر فناوري ربیتیت محتواي
 ترتیب به زابرون متغیرهاي از متغیر سه هر کل اثر که حالی
 دانش و )30/0( تربیتی دانش )،47/0( محتوا دانش شامل
 آماري نظر از فناوري تربیتی محتواي دانش بر )17/0( فناوري

 نیز ازدرون متغیرهاي میان از است. معنادار 01/0 سطح در
 به مربوط فناوري تربیتی محتواي دانش بر مستقیم اثر بیشترین
 معنادار 01/0 سطح در و بوده )20/0( فناوري تربیتی دانش
 فناوري تربیتی محتواي دانش شده تبیین واریانس میزان است.

 واریانس میزان ضمنا است. )66/0( با برابر پژوهش این در نیز
 دانش فناوري، تربیتی دانش ،فناوري محتواي دانش شده تبیین

 ترتیب به حاضر پژوهش شده برازش مدل در تربیتی محتواي
  .است 63/0 ، 55/0 ،69/0 با برابر

 بینیپیش مدل برازندگی نکوئی هايمشخصه ،6 جدول در
  . است شده داده نشان فناوري تربیتی محتوایی دانش

  
  بحث و گیرينتیجه
 اثرات مقایسه پژوهش، این از آمده دست به نتایج طبق

 مستقیم اثر بیشترین که دهدمی نشان متغیرها مستقیم
 به فناوري محتواي دانش بر فناوري دانش اثر به مربوط

 اول فرضیه t= 23/38 مقدار به توجه با و است 83/0 میزان
 و آکمن نتایج با سو هم نتیجه این که دش تایید پژوهش
 و پاموك )،2014( همکاران و جانکاس )،2015( گوون

 و ساهین )،2013( ونتانارتیرن و کارادنیز )،2013( همکاران
 و دوکاکس )،2013( تساي و چاي کوه، )،2013( همکاران
 و گیها )،2014( تساي و چاي وه،ک )،2013( همکاران
  است. )2011( همکاران و کوه )،2014( کینگوا
 که معلمانی که کرد استدالل چنین توانمی نتیجه در
 دانش عامل، هايسیستم دانش یعنی فناوري دانش
 افزارهاينرم از استفاده توانایی و استاندارد افزارهايسخت

 گسترده، صفحات متون، پردازشگر نظیر استاندارد،
 در توانندمی دارند را و... الکترونیک پست مرورگرها،

 هايفناوري توسعۀ با زمان هم علمی مختلف هايزمینه
 هايکالس در پربار و جدید هايروش از استفاده با جدید
  باشند. داشته پیشرفت درس
 پژوهش دوم فرضیه آمده دست به نتایج به توجه با
 فناوري تربیتی دانش بر ريفناو دانش مستقیم اثر درباره
 گوون و آکمنپژوهش نتایج با نتیجه این که شد تأیید

 ونتانارتیرن و کارادنیز )،2014( همکاران و جانکاس )،2015(
 )،2013( لیم و وو کوه، )،2013( همکاران و ساهین )،2013(

 )،2013( همکاران و دوکاکس )،2013( تساي و چاي کوه،
 و چاي )،2014( کینگوا و گیها )،2014( تساي و چاي کوه،

 اثر است.همسو  )2011( همکاران و چاي )،2012( همکاران
 این دهنده نشان فناوري تربیتی دانش بر فناوري دانش
 با است. مهم پداگوژي بهبود براي فناوري دانش که است
 به  معلمان، گذارند؛می تأثیر رفتار بر باورها که این بر اعتقاد
 طرف از که هاییحمایت و فناوري زشآمو و گذاريارزش
 که این براي و دارندعالقه  ،شودمی ارائه پرورش و آموزش
 شوند، درگیر آموزاندانش یادگیري در فعال طور به معلمان

 دانش بینیپیش مدل برازندگی نکویی هايمشخصه .6 جدول
 فناوري تربیتی محتوایی

  برآورد  مشخصه
  df2x(  61/2/نسبت مجذور کاي به درجه آزادي (

 P  15/0ارزش 
  99/0  (CFI)شاخص برازندگی تطبیقی 

  96/0  (GFI)شاخص نکویی برازش 
  92/0  (AGFI)شاخص تعدیل شده نکویی برازش 
  07/0  (RMSEA)جذر برآورد واریانس خطاي تقریب 

 آن شدهتبیین واریانس و فناوري تربیتی محتوایی دانش بر متغیرها کل اثرات و غیرمستقیم مستقیم، اثرات شده استاندارد ضرایب. 5جدول 
  واریانس تبیین شده  ات کلاثر  اثرات غیرمستقیم  اثرات مستقیم  متغیرها  برآوردها

          به روي فناوري از:
    47/0** 02/0* 45/0**  دانش محتوا
   30/0** 07/0** 23/0**  دانش تربیتی
  66/0  17/0**  17/0** -   دانش فناوري

    20/0**  -   20/0**  دانش تربیتی فناوري
    15/0**  -   15/0**  دانش محتوا فناوري
    09/0** -  09/0**  دانش محتوا تربیتی



  1396)، زمستان 19شماره سوم (پیاپی پژوهشی، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، سال پنجم،  –فصلنامه علمی      80

 

 پداگوژي تلفیق هدف با فناوري آموزش که است مهم
  .شود طراحی
 پژوهش سوم فرضیه آمده دست به نتایج به توجه با
 فناوري تربیتی دانش بر تربیتی دانش اثر قیممست اثر درباره
 و جانکاس )،2015( گوون و آکمن پژوهش با کهشد  تأیید

 و کارادنیز )،2013( همکاران و پاموك )،2014( همکاران
 و وو کوه، )،2013( همکاران و ساهین )،2013( ونتانارتیرن

 و دوکاکس )،2013( تساي و چاي کوه، )،2013( لیم
 و گیها )،2014( تساي و چاي کوه، ،)2013( همکاران
 همکاران و چاي )،2012( همکاران و چاي )،2014( کینگوا

 که معلمی گرفت نتیجه توانمی پس ؛است همسو )2011(
 چطور که کندمی درك را این دارد عمیقی تربیتی دانش
 دست به را هامهارت سازند،می را دانش آموزاندانش
 و بخشندمی بهبود را شانريیادگی هايمهارت و آورندمی
 فهم و درك تا کند استفاده هاییروش چه از که داندمی

 کالس، مدیریت هايشیوه او سازد. آسان را آموزاندانش
 طول در کالس یک سازماندهی درس، طرح اجراي و تدوین
 نتیجه در داند،می را آموزاندانش یادگیري ارزیابی و آموزش
 موثر منظوراجراي به تکنولوژي از استفاده بر دانشی چنین
 شودمی سبب و گذاردمی تأثیر تدریس مختلف هايروش
 از استفاده هايمحدودیت و آموزشی نیازهاي معلم، که

  کند. درك را آموزشی اهداف براي فناوري ابزارهاي
 دانش مستقیم اثر بارهدر پژوهش چهارم فرضیه تأیید
 گوون و آکمن یقتحق با تربیتی محتواي دانش بر تربیتی

 همکاران و پاموك )،2014( همکاران و جانکاس )،2015(
 همکاران و ساهین )،2013( ونتانارتیرن و کارادنیز )،2013(
 )،2013( تساي و چاي کوه، )،2013( لیم و وو کوه، )،2013(

 )،2014( تساي و چاي کوه، )،2013( همکاران و دوکاکس
همسو  )2011( نهمکارا و چاي )،2014( کینگوا و گیها

 ساختار خشک ماهیت باید معلمان نتیجه در ؛است
 مطالبِ انتقال و انتخاب در و کنند درك را اشانرشته

 حفظ معنادار، یادگیري هايفعالیت به ضروري (محتوا)
 سازيبرجسته و تشخیص و جمعی هايبحث در تسلط

 داشته مهارت خود آموزاندانش زندگی به محتوا کاربردهاي
 سازمان بسیار و عمیق محتواي دانش باید معلمان د.باشن
 و پذیرانعطاف صورت به آن از بتوانند تا باشند داشته یافته

 که همانگونه کنند. استفاده آموزشی اهداف براي اثربخش
 افزایش براي آموزشی راهبردهاي ،اندداده نشان تحقیقات

 عمیق دانش و گذارندمی تأثیر محتوا بر مؤثر یادگیري
  آورد.می فراهم را خوب تدریس اساس تربیتی محتواي
 محتوایی دانش بر تربیتی دانش معنادار و مثبت اثر تأیید
 گوون و آکمن مطالعات با پنجم) (فرضیه فناوري تربیتی

 ونتانارتیرن و کارادنیز )،2014( همکاران و جانکاس )،2015(
 )،2013( لیم و وو کوه، )،2013( همکاران و ساهین )،2013(

 )،2013( همکاران و دوکاکس )،2013( تساي و چاي کوه،
 گیها )،2012( همکاران و چاي )،2014( تساي و چاي کوه،
 نتایج با مغایر و )2011( همکاران و چاي )،2014( کینگوا و

 که دهدمی نشان و استهمسو  )2013( همکاران و پاموك
 یا هاشیوه و فرآیندها بارهدر معلمان نفس به اعتماد
 آموزشی، اهداف شامل یادگیري و تدریس هايروش
 مدیریت هايمهارت درك آموزش، هايروش و هاارزش
 آموزان،دانش ارزیابی و درسی ریزيبرنامه درس، کالس
 یادگیري هايزمینه تمام و درس طرح اجراي و تدوین
 فناوري تربیتی محتوایی دانش بر مثبت تأثیر آموزان،دانش
  دارد.

 و آموزشی سبک بردن باال به مندعالقه که معلمانی
 طرف از اجبار بدون هستند، فناوري استفاده با خود پداگوژي
 کرد. خواهند تالش کار این براي پرورش، و آموزش ادارات
 دنبال به معلمان این که باشد این امر این دلیل شاید

 فناوري موفق تلفیق منظور به الزم هايراهنمایی و آموزش
  هستند.

 محتوا دانش مستقیم اثر پژوهش از آمده دست به نتایج
 فرضیه بنابراین ؛دهدمی نشان را تربیتی محتواي دانش بر

 آکمن تحقیقات با نتیجه این که شودمی تأیید پژوهش ششم
 و پاموك )،2014( همکاران و جانکاس )،2015( گوون و

 ساهین )،2013( ونتانارتیرن و کارادنیز )،2013( همکاران
 و چاي کوه، )،2013( لیم و وو کوه، )،2013( وهمکاران
 و چاي کوه، )،2013( همکاران و دوکاکس )،2013( تساي
 همکاران و چاي )،2014( کینگوا و گیها )،2014( تساي

 که معلمی که دهدمی نشان این و استهمسو  )2011(
 و محتوا بارهدر تريگسترده دانش دارد، قوي مفهومی دانش
 در تواندمی نتیجه در و دارد موضوعات دیگر با آن ارتباط
 تکیه دانش این روي بر مسئله حل هايموقعیت و تدریس
 براي مفاهیمی چه یادگیري داندمی معلمی .چنین کند
 پیش مورد در و درباره است آسان یا سخت آموزاندانش
 این بر عالوه دارد. اطالعنیز  آموزاندانش قبلی هايزمینه
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 مفاهیم، موضوع؛ مؤثر و واضح ارائه منظور به باید معلم
 که موضوعی به مربوط عملی هايمهارت و هانظریه
 که اندداده نشان تحقیقات کند. درك را شودمی تدریس
 تجربیات ضمن بیشتر را تربیتی محتواي دانش معلمان
 ضمن هايآموزش بنابراین آورند.می دست به خود تدریس
 تربیتی محتواي دانش ارتقاء بر مرکزت با باید معلمان خدمت
  گیرد. صورت

 دانش بر محتوا دانش مستقیم اثر از آمده دست به نتایج
 مطالعات نتایج با هفتم فرضیه تأیید و فناوري تربیتی محتوایی
 خدمت، حال در معلمان مورد در )2015( گوون و آکمن

 )،2013( ونتانارتیرن و کارادنیز )،2014( همکاران و جانکاس
 )،2013( لیم و وو کوه، )،2013( همکاران و ساهین

 )،2012( همکاران و چاي )،2013( همکاران و دوکاکس
 و چاي )،2014( کینگوا و گیها )،2014( تساي و چاي کوه،

 )2015( گوون و آکمن پژوهش با مغایر و )2011( همکاران
 )،2013( همکاران و پاموك خدمت، از پیش معلمان درمورد
 بنابراین ؛استهمسو  )2013( تساي و چاي ،کوه لینگ
 باال محتواي دانش داشتن که دکر استدالل چنین توانمی
 یادگیري که هاییفناوري بهتر انتخاب به تواندمی

 دانش و کند کمک دهد، افزایش را محتوا از آموزاندانش
 فناوري از استفاده و آموزش روش بر تواندمی قوي محتواي
منجر  خوب تدریس به نتیجه در که دباش داشته تأثیر
  شود.می

 دانش بر فناوري محتواي دانش معنادار و مستقیم اثر
 نتایج با مهشت فرضیه تأیید و فناوري تربیتی محتوایی
 در )2015( گوون و آکمن پژوهش نتایج با سو هم پژوهش
 )،2014( همکاران و جانکاس خدمت، از پیش معلمان مورد

 )،2013( ونتانارتیرن و کارادنیز )،2013( همکاران و پاموك
 کوه، )،2013( لیم و وو کوه، )،2013( همکاران و ساهین
 کوه، )،2013( همکاران و دوکاکس )،2013( تساي و چاي
 و چاي ،)2014( کینگوا و گیها )،2014( تساي و چاي

  است.همسو  )2011( همکاران
 واریانس خطاي که دهدمی نشان تحقیق این هايیافته
 تبیین واریانس میزان و است 31/0 فناوري محتواي متغیر
 تربیتی محتوایی دانش بر فناوري محتواي متغیر شده

 کرد گیرينتیجه چنین توانمی بنابراین؛ است 69/0 فناوري
 به مربوط فناوري محتواي دانش متغیر تغییرات 69/0 که

 به مربوط آن 31/0 و است محتوا دانش و فناوري دانش

 گرفته نظر در پژوهش این در که است دیگري ايمتغیره
 تدریس مورد موضوع معلمان که وقتی نتیجه در ؛اندنشده
 یک تدریس براي فناوري کدام بدانند و بشناسند را خود

 قرار فناوري تأثیر تحت محتوا چطور و است مناسب موضوع
 فناوري تربیتی محتوایی دانش درك در بالعکس، یا گیردمی

 بهتر یادگیري ادراك، این نتیجه در و ستنده ترموفق
 براي که معلمی مثالً ؛داشت خواهد دنبال به را آموزاندانش
 العادهفوق وسایل از زمین پوسته در حرکت دادن نشان
 یادگیري تواندمی ،کندمی استفاده فناوري حساس
  بخشد. بهبود را آموزاندانش
 دانش مستقیم ثرا پژوهش از آمده دست به نتایج به توجه با
 نهم) فرضیه ( فناوري تربیتی محتوایی دانش بر فناوري تربیتی
 اثر بیشترین زادرون متغیرهاي میان از د.ش تأیید پژوهش
 دانش متغیر به مربوط فناوري تربیتی محتواي دانش بر مستقیم
 محتوایی دانش بر متغیر این کل اثر و بوده فناوري تربیتی
 هايیافته این بر عالوه است. 20/0 اب برابر فناوري تربیتی
 دانش متغیر واریانس خطاي میزان که دهدمی نشان پژوهش
 شده تبیین واریانس میزان و است 45/0 با برابر فناوري تربیتی
 کرد گیرينتیجه چنین توانمی بنابراین ؛است 55/0 متغیر این
 دانش به نسبت فناوري تربیتی دانش متغیر تغییرات 55/0 که
 دانش و فناوري دانش به مربوط فناوري تربیتی تواییمح

 که است دیگري متغیرهاي به مربوط آن 45/0 و است تربیتی
 پژوهش با نتایج این اند.نشده گرفته نظر در تحقیق این در

 خدمت، حال در معلمان مورد در )2015( گوون و آکمن
 )،2013( همکاران و پاموك )،2014( همکاران و جانکاس
 )،2013( وهمکاران ساهین )،2013( ونتانارتیرن و نیزکاراد
 )،2013( تساي و چاي کوه، )،2013( لیم و وو کوه،

 )،2014( تساي و چاي کوه، )،2013( همکاران و دوکاکس
 با وهمسو  )2011( همکاران و چاي ،)2014( کینگوا و گیها

 خدمت از پیش معلمان بارهدر )2015( گوون و آکمن نتایج
 فناوري دانش میان بتواند معلم اگر بنابراین ؛تاسمغایر 
 و تدریس هايروش یا هاشیوه دانش و افزار)نرم و افزار(سخت
 هايروش و هاارزش آموزشی، اهداف شامل یادگیري
 درس، کالس مدیریت هايمهارت درك آموزش،
 خوبی ارتباط آموزاندانش ارزیابی و درسی ریزيبرنامه
 ابزارهاي از خالقانه استفاده توانایی چنین هم کند، برقرار
 دانش باشد، داشته را تربیتی زمینه یک در موجود فناورانه
  خواهدداشت. باالتري فناوري تربیتی محتوایی



  1396)، زمستان 19شماره سوم (پیاپی پژوهشی، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، سال پنجم،  –فصلنامه علمی      82

 

 دانش بر فناوري دانش مستقیم غیر اثر با رابطه در
 اگر که دکر استدالل چنین توانمی فناوري تربیتی محتوایی
 داشته را فناوري از استفاده با موضوع ارائه دانش معلمان
 چه موقعیتی هر در استفاده مناسب که هاییفناوري و باشند
 بدانند و کنند درك را باشد شغلی هر در یا درس کالس در

ه ب است، مناسب موضوع یک تدریس براي فناوري کدام
 محتوایی دانش از بهتري ادراك توانندمی مستقیم غیر طور

  باشند. داشته فناوري تربیتی
 محتوایی دانش بر تربیتی دانش مستقیم غیر اثر بارهدر
 توانمی فناوري تربیتی دانش ايواسطه نقش با تربیتی
 و آموزشی نیازهاي معلم که زمانی کرد اذعان چنین

 استفاده مورد فناوري ابزارهاي از وسیعی طیف هايمحدویت
 ايهریزيبرنامه و آموزشی مناسب هايطرح به توجه با را

 و انضباطی هايزمینه از عمیقی درك و شناسدمی مربوطه
 تواندمی همچنین و دارد درس کالس در فناوري عملکرد

 پداگوژي با آموزشی نیازهاي با مطابق را موجود افزارهاينرم
 گیرد؛ کار به آموزشی اهداف پیشبرد براي و سازد ادغام
 او یزيربرنامه و کالس مدیریت ریزي،برنامه هايمهارت
 دانش مستقیم غیر طور به نتیجه در و یابدمی بهبود

  یابد.می توسعه او فناوري تربیتی محتوایی
 محتوایی دانش بر تربیتی دانش مستقیم غیر اثر به توجه با
 تربیتی محتواي دانش ايواسطه نقش با فناوري تربیتی
 و محتوا بین تواندمی که معلمی که کرد استدالل چنین توانمی

 تدریسی روش چه بداند و کند برقرار ارتباط و تعادل روش،
 و محتوا بتواند و است بهترین مختلف موضوعات تدریس براي

 نتیجه در سازد درك قابل آموزاندانش براي را درس موضوع
 ارزشیابی درس، طرح اجراي و تدوین مهارت بر تواندمی

 تسلط سکال ریزيبرنامه و مدیریت آموزان،دانش هايآموخته
 فناوري تربیتی محتوایی دانش مستقیمغیر طور به نتیجه و یابد
  .یابدمی افزایش او

 تربیتی محتوایی دانش بر محتوا دانش مستقیم غیر اثر
 دهدمی نشان فناوري محتواي دانش ايواسطه نقش با فناوري
 از استفاده با را محتوا و موضوع ارائه دانش معلم وقتی که

 هر در استفاده مناسب که هاییفناوري و دارد فناوري
 کندمی درك را شغلی هر در یا درس کالس در چه موقعیتی

 مناسب موضوع یک تدریس براي فناوري کدام داندمی و
 در گیرد،می قرار فناوري تأثیر تحت محتوا چطور و است
 مؤلفه یک که را خود محتواي دانش کندمی سعی او نتیجه

 غیر صورت به و دهد افزایش را تاس او دانش از ضروري
  بگذارد. تأثیر فناوري تربیتی محتوایی دانش بر مستقیم
 محتوایی دانش بر محتوا دانش مستقیم غیر اثر به توجه با
 تربیتی محتواي دانش ايواسطه نقش با فناوري تربیتی
 و اصولی دانش که معلمی که دکر استدالل چنین توانمی

 هایی تدریس روش چه که داندمی و دارد محتوا از مفهومی
 داندمی و هستند بهترین مختلف عاتوموض تدریس براي
 متفاوت هايتدریس روش براي را موضوعی توانمی چطور
 موضوعی توانمی چطور داندمی و همچنین دکر تنظیم باز
 تالش نتیجه در ساخت، فهم قابل آموزاندانش براي را
 طور به تا دهد فزایشا را خود محتواي دانش که کندمی

 بهبود را خود فناوري تربیتی محتوایی دانش غیرمستقیم
  بخشد.
 مورد مدل شده ارائه برازندگی مشخصات به توجه با
 دبیران جامعه از شده گردآوري هايداده با پژوهش نظر
 مدل بنابراین ؛دارد مناسب برازش شیراز شهر متوسطه مقطع

 هادانشگاه براي وبیخ مدل تواند حاضرمی پژوهش مفهومی
 فن و محتوا در فناوري تلفیق بارهدر دبیر تربیت مراکز و

  باشد. پداگوژي و آموزش
 آن از حاکی آمده دست به نتایج مدل، کلی بررسی در
 بر محتوا دانش متغیر به مربوط کل اثر بیشترین که است
 براین عالوه است، )β = 43/0( فناوري محتوایی دانش
 محتوایی دانش بر را مستقیم اثر رینبیشت محتوا دانش
 اثر به مربوط مستقیم اثر بیشترین دارد. فناوري تربیتی
 فناوري محتواي دانش بر فناوري دانش متغیر مستقیم

)83/0 = β( عالی آموزش موسسات و مراکز بنابراین ؛است 
 فناوري تلفیق افزایش براي را هاییبرنامه باید دبیر تربیت
 است الزم این بر عالوه آورند. همفرا کالس محیط در

 براي الزم تجهیزات و وسایل پرورش و آموزش سازمان
 آورد. فراهم مدارس در را فناوري از کارآمد و مؤثر استفاده
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