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Abstract 
 The purpose of this study is to provide a model of elementary school math 

curriculum with a mobile learning approach. This research was a qualitative and 

quantitative mix in terms of research method and exploratory in terms of purpose. A 

statistical sample was selected from the faculty members of the curriculum, teachers 

and curriculum planners and researchers in the field of education and planning in 

Tehran. In the present study, content analysis method was used to identify the 

adaptation indicators of the elementary school mathematics curriculum pattern with 

the mobile learning approach. Based on the content analysis of the interviews, 71 

indicators were identified. Fuzzy Delphi method was used to ensure the importance 

of the identified indicators. For quantitative data analysis, structural equation 

modeling methods and PLS software were used to test the measurement model and 

research questions. The results showed that the research model consisted of a 

comprehensive theme, and 3 organizing themes, and 10 basic themes. Organizing 

theme, mobile learning perspective included basic themes of learning planning, 

improving culture, attitude and goals, organizing theme of mobile education 

enrichment included basic themes of learning enrichment, learning performance and 

performance, teachers' competence, tools and methods, interaction of people involved 

in education . Performance appraisal included basic themes of appraisal and 

improvement of physical condition and appraisal and quality improvement. The 

results of the research showed that the proposed model has a good validity.  
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 و اولویت بندی مضامین مدل برنامه درسی ریاضی با رویکرد آموزش سیارسیاستگذاری 

 1فاطمه خدابخشی 

 2علیرضا عصاره

 3الهه امینی فر 

 4علی اکبر خسروی بابادی

 چکیده   

است.   بوده رویکرد یادگیری سیار  با برنامه درسی ریاضی دوره ابتدایی مدل هدف از پژوهش حاضر، ارائه

نمونه آماری از میان این پژوهش از نظر روش تحقیق آمیخته کیفی و کمی و از نظر هدف اکتشافی بود.  

برنامههیئ اعضای   و  معلمان  درسی،  برنامه  رشته  علمی  و  ت  آموزش  حوزه  پژوهشگران  و  درسی  ریزان 

انتخاب شد تهران  در شهر  ریزی  برای شناسایی شاخصبرنامه  پژوهش حاضر  در  مت.  ناسب سازی  های 

الگوی برنامه درسی ریاضی دوره ابتدایی با رویکرد یادگیری سیار از روش تحلیل مضمون استفاده شد. 

مصاحبه محتوای  تحلیل  نهایت  براساس  در  شده  انجام  حصول   71های  برای  شد  شناسایی  شاخص 

های تحلیل دادههای شناسایی شده از روش دلفی فازی استفاده گردید. برای  اطمینان از اهمیت شاخص

روش از  افزارکمی  نرم  و  ساختاری  معادالت  مدل  اندازه   های  الگوی  آزمون  برای  اس  ال  و پی  گیری 

شد. استفاده  پژوهش  فراگیر  سواالت  مضمون  یک  بر  مشتمل  تحقیق  الگوی  دادکه  نشان  و ،  نتایج 

وسازمان  مضمون   3 سیار  چشمدهنده،  سازمان  مضمون.  بود  ای پایه  مضمون  10  دهنده،  یادگیری  انداز 

 دهنده  سازمان  مضمون ،  بودریزی یادگیری، بهبود فرهنگ، نگرش و اهداف  ای برنامهشامل مضامین پایه

  یادگیری، صالحیت  اجرای  و  یادگیری، عملکرد  سازیغنیای  پایه  مضامین  شامل  سیار  آموزش  سازیغنی

ابزار پایه  .بودوزش  آم  در  درگیر  افراد  تعامل ها،  روش  و  مدرسین،  مضامین  شامل  عملکرد  ای ارزشیابی 

نتایج  حاصل از تحقیق نشان داد که .  بودارزشیابی و بهبود وضعیت فیزیکی و ارزشیابی و بهبود کیفی  

 مدل ارائه شده از اعتبار مناسبی برخوردار است .  

  طراحی برنامه درسی، آموزش ریاضی، یادگیری سیار واژگان کلیدی:

 دانشجوی دکتری گروه علوم تربیتی ،واحد تهران مرکزی ،  دانشگاه آزاد اسالمی، تهران ، ایران   1

نامه درسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران ، ایران ) نویسنده مسئول (  استادگروه بر2

asare1356@gmail.com 

 دانشیار گروه ریاضی ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران  3

 تربیتی و روانشناسی ، واحد تهران مرکزی ،  دانشگاه آزاد اسالمی ، تهران ، ایران دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم 4

 09/1399/ 11تاریخ دریافت : 

 08/12/1400تاریخ پذیرش:  
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 ان مسئلهیو بمقدمه 

با ظهور تکنو   رایجهای  وزه روشمرا اثربخشی خود را از یلوژآموزش و یادگیری  های جدید کارایی و 

در   با محیط همواره  همگام شدن  برای  فراگیران  است.  داده  تغییر، بحدست  جدید های  دنبال شیوه  هال 

است. یکی از   هیافت  وزه آموزش راهح  ه ب  هاست ک   اتعالطا  ی سیار از نمودهای فناوریلوژباشند. تکنو می

ای هیادگیری سیار از برنامه.  باشدسیار می  تهای جدید آموزش، آموزش از طریق وسایل و تجهیزاشیوه

برای   سیستمحساده  با  سنتی  آموزش  از  پیچیدهمایت  و    های  برای  اکوسیستمتی  حتر  مخصوصا  ها، 

طراشیوه آموزشی  یادگیری  و  آموزش  برناحهای  است.  شده  فناوریهای  مهی  از  مختلفی  های کاربردی 

 (.1400زهی و همکاران، ) شکر ت یادگیری رسمی و غیررسمی وجود داردحالتلفن همراه برای هر دو 

اط فناوری  اجرای  و  روشالاتخاذ  از  یکی  در  عات  که  است  یاددهیهایی  منظور   -فرایند  به  یادگیری 

ای در این امر دارای جایگاه ویژه.  گیردیادگیری مورد استفاده قرار می  -های تدریسافزایش کیفیت شیوه

 (. 1400و همکاران،  میرانی سرگزی ) ریزی درسی است برنامه

وصا آن دسته از های انسانی خصتوان گفت که همه فعالیت در بیان حساسیت و اهمیت برنامه درسی می

توانند خارج از بررسی کیفی و بهبود مستمر هایی که دارای پیچیدگی و ظرافت خاصی هستند نمیفعالیت 

)عزیزی باشندمی دارد.  بیشتری  اهمیت  و  بوده  صادق  هم  ریاضی  درسی  برنامه  مورد  در  امر  این   .

 .(1398محمودآبادی و نیلی، 

ها  گیرند و هر نوع یادگیری که در محیطتر در نظر میسیار را وسیعدر تعریف یادگیری سیار، دامنه واژه  

می صورت  یادگیری  و  یادگیرنده  فناوری،  بودن  سیار  گرفتن  نظر  در  با  یادگیری  فضاهای  را و  گیرد 

طور   های متفاوتی از واژه سیار دارند. بهتوان گفت، محققین مختلف، برداشت می.  نندادیادگیری سیار می

تمرکز  کلی   اکنون  ولی  است،  داشته  اشاره  فناوری  به  سیار  یادگیری  در  سیار  مولفه  اولیه،  تحقیقات  در 

می نظر  مورد  مکان  در  فناوری  نوع  هر  از  استفاده  و  دانشجویان  بودن  سیار  بر  و  باشدبیشتر  )اکرامی   .

 (1397همکاران، 

های متفاوت حیات  ای را در عرصههت گسترده در زمینه کامپیوتر و ارتباطات، تغییرات عمدالروز تحو ب

های درس را تجارب کالس   های آموزشی و، برنامهرشد و پیشرفت فناوری.  بشری به دنبال داشته است 

توانند به قدیمی دیگر نمی  های  طور عمیقی تحت تأثیر قرار داده است. بر این اساس، ابزارها و روش  به

یاددهی فرایند  نیازهای  گوی  جواب  ویا-خوبی،  باشند  امر  دگیری  این  های فناوری  جایگزینی  نتیجه 

 ( . 1400و همکاران،  میرانی سرگزیهای سنتی است )به جای روش ی آموزش های جدیدروش

در گذشته یادگیری سیار اغلب به کاربرد فناوریهای سیار محدود بوده، اما امروزه مالک تفکر در این زمینه 

ای معتقدند هر نوع آموزش سیار قادر به ایجاد یک تجربه آموزشی گرچه عده.  تحرک یادگیرندگان است 

ی شده باشند و زمینه را برای واقعیات بخشیدن به اثرات حبا ارزش نیست و نرم افزارها باید به خوبی طرا
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توان مدعی بود که، یادگیری سیار دورنمای بسیار زیبایی را به بیان دیگر، می.  تربیتی مفهومی فراهم کنند  

رای آموزش و یادگیری ترسیم کرده است. قابلیتهای بالقوه در این نوع یادگیری، امکان آموزش تمامی  ب

های تواند فراهم آورد. برای دستیابی به این مهم و موفقیت در آن، بایستی اصل مهم در برنامهافراد را می

برنامه یعنی  مر آموزشی  به  به خوبی  را  آنها  سازماندهی  و  آوردله  ح ریزی  در  آموزشها،   .اجرا  محتویات 

مخاطبان هر دوره نیز  .مورد نظر نصب گردندهای  ی شوند و در محیطح بایستی به درستی انتخاب و طرا

های آموزشی، با توجه به دانش و میزان تواناییهای آنان،  ان و پیاده سازان دورهح باید مشخص شود تا طرا

(.  با توجه به آنچه گفته شد و نظر 1397)اکرامی و همکاران،   ازندهای آموزشی مناسب بپردبه ارائه برنامه

به اهمیت فلسفه تعلیم و تربیت و نقش آن در برنامه درسی و برای اتخاذ یک استراتژی کارآمد در امر  

برنامه درسی آموزش ریاضی دوره ابتدایی، باید به طراحی الگوی برنامه در این زمینه پرداخت . با مدنظر  

های محقق نشان داده که تاکنون الگویی در این زمینه ارائه نشده است؛ در این ادن آن که بررسیقرار د

با مطالعه و آگاهی از مطالب مرتبط با برنامه درسی و آموزش سیار پرداخته   تحقیق قصد بر آن بود که 

یا   برنامه درسی  این تحقیق تصمیم گیری درباره عناصر  از  به عبارت دیگر، هدف  مشخص کردن شود. 

محتوا روشمولفه عناصر هدف،  شامل  درسی  برنامه  بهبود  های  در جهت  سیار  آموزش  و  تدریس  های 

برای  تحقیق  این  نتایج  از  استفاده  شده  بیان  مطالب  به  توجه  با  گیرند.  بهره  ابتدایی  دوره  ریاضی  درس 

درسی، دبیران ریاضی، آموزش و  برنامه ریزان، اولیای ، معلمین، برنامه ریزان درسی، سیاستگذاران برنامه  

 پرورش، دانشجویان تربیت معلم و موسسات آموزشی و پژوهشی و . . . ضرورت دارد. 

 روش تحقیق 

متناسب سازی الگوی برنامه درسی ریاضی دوره ابتدایی با رویکرد یادگیری  های  برای شناسایی شاخص

استفاده شد.  سیار تحلیل مضمون  اشاره  همان  از روش  که  تحلیل  طور  از روش  پژوهش حاضر  در  شد 

 های کیفی استفاده شده که یک نمونه از کدگذاری در ادامه آمده است . تحلیلمضمون برای تحلیل داده

تحلیل برای روشی تم )تم بیان و تعیین،  موجوددرونالگوهای  داده  این است  هاداده ها(   را ها روش، 

 را برای تحلیل گانهشش مراحل  (2006برون ) و کند. کالرک میجزئیات توصیف   قالب  در و دهیسازمان

نموده تم که  موضوعاتی و معنایی الگوهای تحلیلگر که شودمی آغاز زمانی تم تحلیل فراگرد  اند.ارائه 

 مجموعه بین برگشت مستمر و رفت  یک  شامل تحلیل این دهد.می قرار نظر مورد را دارند بالقوه جذابیت 

 همان از  تحلیل نگارش اند.آمده می به وجود که است  هاییداده تحلیل ها، وکدگذاری مجموعه و هاداده

 تم تحلیل مورد در مطالعه شروع برای فردی به منحصر هیچ راه کلی طور به شود.می شروع اول مرحله

 شده ذکر مراحل بین در برگشتی و رفت  حرکت  آن در که است  بازگشتی فراگردی تم ندارد. تحلیل وجود

 محقق که معنی این پذیرد، به انجام باید زمان طول در که است  تم فراگردی تحلیل عالوه دارد. به وجود

 کرد. خواهد تحلیل و گردآوری را هازمان داده  طول در
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 کیفی جامعه  و نمونه  

رشته برنامه   علمی)خبرگان(، شامل اعضای هیأت    آگاهی دهندگان کلیدیدرمرحله کیفی، جامعه آماری  

 باشد و برنامه ریزی در شهر تهران میریزان درسی و پژوهشگران حوزه آموزش  برنامهمعلمان و  درسی،  

نظری هدفمند   گیرینمونه  روش  از  استفاده  با  وو برنامه درسی آن آشنایی کامل دارند.    سیارش  زکه با آمو 

ت که آگاهی بیشتری نسبت به موضوع پژوهش شدند. یعنی تمرکز بر افرادی بوده اس   شناسایی  افراد  این

خبرهداشته تا  شد  خواسته  مصاحبه  مورد  افراد  از  ادامه  در  همچنین،  زمینه اند.  این  در  که  دیگری،  های 

 های کیفی دارد. گیری گلوله برفی در پژوهشصاحب نظر هستند، را معرفی نمایند که اشاره به نمونه

 

 

 تعداد  گروه مورد مصاحبه 

 اعضاء هیئت علمی 

 

 دکترای برنامه ریزی درسی 
5 

 نفر(  4دکترای برنامه ریزی درسی) مدیران ستادی 
7 

 نفر( 3نفر دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی)3

 کارشناسی ارشد  برنامه ریزی درسی مدیران مدارس

 
3 

 

 آماری  بخش کمی  و نمونه جامعه 

این پژوهش دراین مرحله   آماری  برنامه درسی،  ئ اعضای هیجامعه  ریزان برنامهمعلمان و  ت علمی رشته 

برنامه درسی و رشته   دکتری رشته  دانشجویان  آموزش و همچنین  پژوهشگران حوزه  آموزش  درسی و 

کارشناسان و متخصصان ارشد مراکز    ابتدایی تعدادو  آمار  بر اساس  تهران بود که  جامعه   آموزشی شهر 

از    321در پژوهش حاضر بر اساس فرمول کوکران    زن( بود.    594مرد و  1385نفر )  1979آماری   نفر 

درسی،   برنامه  رشته  علمی  هیأت  و  اعضای  و  برنامهمعلمان  آموزش  حوزه  پژوهشگران  و  درسی  ریزان 

و کارشناسان و متخصصان ارشد   آموزش ابتداییهمچنین دانشجویان دکتری رشته برنامه درسی و رشته  

 ای  به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.آموزشی شهر تهران به صورت نمونه گیری تصادفی طبقهمراکز 

 هاابزار گردآوری داده
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ها در فاز کمّی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. مبنای ساخت پرسشنامه  هبه منظور گردآوری داد

مولفه حاضر،  میپژوهش  پژوهش  کیفی  مرحله  در  شده  شناسایی  اصلی  های  ساختار  واقع،  در  باشد. 

ها در بخش کیفی پژوهش بود. در این های استخراج شده از مصاحبهها و زیر مولفهپرسشنامه همان مولفه

ها استخراج شود. همچنین، از متون تخصصی  ها مستقیماً از متن مصاحبهتالش شد که اکثر گویه  راستا،

مربوطه و ادبیات پژوهش برای تکمیل پرسشنامه کمک گرفته شد. پرسشنامه پژوهش حاضر با توجه به 

 ای طراحی و اجرا شد.  درجه 5طیف لیکرت 

وا استفاده شد. بدین ترتیب، فرم مقدماتی پرسشنامه با منظور اطمینان از روایی پرسشنامه، از روایی محت

نتیجه   75 در  که  گرفت  قرار  پژوهشی  تیم  اختیار  در  تکمیل  و  اصالح  جهت  و  شد  طراحی  گویه 

تیم   بازخورد  از  شده حاصل  اصالح  نسخه  ادامه،  در  یافت.  کاهش  اولیه  پرسشنامه  مکرر،  بازخوردهای 

ه شد و از آنها خواسته شد نظرات اصالحی خود را نسبت به  نفر دیگر از متخصصان ارائ  20پژوهش، به  

گویه کفایت  و  ارتباط  تناسب،  به میزان  است.  پایایی  ابزار  دیگر  فنی  ویژگی  کنند.  بیان  پرسشنامه  های 

 منظور بررسی پایایی پرسشنامه پژوهش حاضر از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.  

 

 مدل آزمون 

 یرهای از متغ  کی)رابطه هر  یریگ شده است، مدل اندازه  میترس  ریهای زلکه در شک  قیتحق  یدر مدل کل

متغ به  مشاهده  مس  ریقابل  مدل  و  متغ  ریپنهان(  با    یرهای)روابط  در گریکدیپنهان  است.  شده  محاسبه   )

بارعامل1شکل   ا  قیتحق  یرهایمتغ  ی،  در  است.  که خروج  نیارائه شده  افزار    یمدل   Smart PLSنرم 

سنجش   یارائه شده است. برا  قیتحق  ی رهایاستاندارد روابط متغ  یمربوط به بار عامل  جیاست، خالصه نتا 

نشان داده شده   1محاسبه شده است که در شکل    نگ یبوت استراپ  کیبا تکن   tآماره    ز یروابط ن  یمعنادار

 است. 
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  : آماره تی بوت استراپینگ مدل تحقیق )مدل بیرونی تحقیق(1شکل
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 قیتحق  ی تحلیل مسیر مدلابی ارز

نتا  نیا  در براساس  از محاسبه کمتر  جی قسمت  بارعامل  یمربعات جزئ  نیحاصل شده  بوت    یبراساس  و 

 اند: قرار گرفته  یمورد بررس نگیاستراپ

 : بررسی تحلیل مسیر مدل 28-4جدول

ضریب   اهداف  ردیف

 مسیر 

سطح  آماره تی

 معناداری

 وضعیت

برنامه   یالگوغنی سازی آموزش سیار بر   .1

  یریادگ ی کردی با رو ییدوره ابتدا یاضیر یدرس

 ار یس

 تائید 0.000 4.144 0.519

برنامه   یالگوچشم انداز یادگیری سیار بر   .2

  یریادگ ی کردی با رو ییدوره ابتدا یاضیر یدرس

 ار یس

 تائید 0.000 6.425 0.646

 یبرنامه درس یالگو ارزشیابی عملکرد  بر   .3

 ار ی س یریادگ ی کردیبا رو ییدوره ابتدا یاضیر

 تائید 0.000 4.657 0.584

  0.3ها باالتر  از   براساس نتایج به دست آمده از مدل معادالت ساختاری، ضریب مسیر در تمامی فرضیه

 به دست آمده است.  

 های مدل اولویت بندی مولفه

های شناسایی شده از آزمون فریدمن استفاده شده است. آزمون فریدمن یکی به منظور اولویت بندی مولفه

آزمون  ناپارمتریک بسیار مهم است.  از  آنالیز واریانس دو عاملی  های  پارامتریک  آزمون معادل روش  این 

بندی آزمون برای رتبهاین    اند.بلوک تخصیص داده شده  nتیمار به صورت تصادفی به    kاست که در آن  

 شود. اهمیت متغیرهای پژوهش استفاده می

 نتایج آزمون فریدمن 4-28جدول

 رتبه میانگین رتبه  عوامل 

 1 4/ 11 چشم انداز یادگیری سیار 

 2 4/ 05 غنی سازی آموزش سیار 

 3 3/ 89 ارزشیابی عملکرد 

در رتبه اول، غنی سازی  4/ 11براساس نتایج به دست آمده، چشم انداز یادگیری سیار با میانگین رتبه 

 در رتبه سوم قرار دارد.   3/ 89(، ارزشیابی عملکرد با میانگین رتبه 4/ 05آموزش سیار در رتبه دوم )
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 بحث و نتیجه گیری 

های در یک نمای کلی الگوی برنامه درسی ریاضی دوره فرآودهفرآیند و   طی ها کیفییافته تحلیل از پس

نشانگر این  های پژوهشیافته راستا این گیرد. درابتدایی با رویکرد یادگیری سیار مورد بررسی قرار می

ای مضمون پایه 10 و دهنده سازمان مضمون 3 و فراگیر مضمون یک بر تحقیق مشتمل است که: الگوی

ای برنامه ریزی یادگیری، است. مضمون سازمان دهنده، چشم انداز یادگیری سیار شامل مضامین پایه بوده

باشد،  مضمون سازمان دهنده غنی سازی آموزش سیار شامل مضامین  بهبود فرهنگ، نگرش و اهداف می

، تعامل افراد  هاای غنی سازی یادگیری،  عملکرد و اجرای یادگیری، صالحیت مدرسین، ابزار و روشپایه

ای ارزشیابی و بهبود وضعیت فیزیکی باشد و ارزشیابی عملکرد شامل مضامین پایهدرگیر در آموزش می

 باشد. و ارزشیابی و بهبود کیفی می

مضمون  10های این پژوهش نشان داد که مدل برنامه درسی ریاضی با رویکرد یادگیری سیار دارای  یافته

انداز یادگیری سیار شامل مضامین پایهاست. مضمون س ای بودهپایه ای برنامه ریزی ازمان دهنده، چشم 

می اهداف  و  نگرش  فرهنگ،  بهبود  سیار  یادگیری،  آموزش  سازی  غنی  دهنده  سازمان  مضمون  باشد،  

پایه مضامین  و  شامل:  ابزار  مدرسین،  صالحیت  یادگیری،  اجرای  و  عملکرد  یادگیری،   سازی  غنی  ای 

افرروش تعامل  آموزش میها،  در  درگیر  پایهاد  ارزشیابی عملکرد شامل مضامین  ارزشیابی و  باشد و  ای 

 باشد. بهبود وضعیت فیزیکی و ارزشیابی و بهبود کیفی می

گردد که  مسئولین و معلمان با  در بعد برنامه ریزی یادگیری و بهبود فرهنگ، نگرش و اهداف پیشنهاد می

سبب افزایش   آموزانهای دانشجازی و توسعۀ آموزش خانوادهولید محتوای مناسب در فضای مت  ایحاد

دانش به  تمایل  گردند  آموزان  سیار  با  ،  یادگیری  آنالینو  درسی  محتواهای  جذابیت    سبب   توسعۀ 

توان سبب  می   مشارکت  در فعالیت یادگیریشوند،  همچنین با    های آموزشی و آموزش مجازیفناوری

سازی فرهنگسبب    آموزانهای دانشتوسعۀ آموزش خانوادهی گردد و با  بهبود عالقه و نگرش  به یادگیر

مجازی فضای  و  فناوری  از  یادگیریو    استفاده  در  فناوری  نقش  زمینۀ  در  آگاهی  افزایش  توسعۀ   سبب 

 آموزان گردند .دانش یادگیری

 شود:  در بعد غنی سازی یادگیری پیشنهاد می

انگیزه مطرح کنند .از  بخواهند تا موضوعات کتاب را نقادی و  معلمان در حین تدریس سئواالت بحث بر 

تجزیه و تحلیل کنند . و همچنین گاهی بخواهند دانش آموز خود سئوالی طرح و به پاسخش بیندیشند  و  

 . گردد  تقویت  را  نفس   به  اعتماد  تا  کنند  استفاده   ... و  نمودار  و  تصاویر  مانند  بصری  محرکات  از  نیز 

 گردد فعالیت تدریس را بر حسب تجارب قبلی پایه ریزی کنند . ان پیشنهاد میهمچنین به معلم

 شود:  در عوامل ابزار و روشهای آموزشی پیشنهاد می

 ها به صورت اسالیدی و اشتراک گذاری دستکتاپ های پی دی اف، پاورپوینت و عکسنمایش فایل

 های صوتی و تصویری ان، پخش فایلر از جانب معلم های آموزشیها و ویدیو اشتراک گذاری فایل
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فیلم از  استفاده  هندسی،  اشکال  رسم  یا  و  نویسی  یادداشت  جهت  مجازی  تخته  برد  نرم وایت  و  ها 

 های آموزشی کوچک توسط معلمان افزارهای آموزشی، تشکیل گروه

 شود:  * در عوامل فعالیتهای یادگیری سیار پیشنهاد می 

موزشی در زمینه کار کردن با ابزارهای سیار جهت یادگیری، برنامه ریزی های آمسئولین با برگزاری دوره

ابزارهای  از  استفاده  اطالع رسانی در خصوص فرهنگ  یادگیری و   این  توسعه  آموزش عالی در جهت 

سیار برای یادگیری و نیز اعطای تسهیالت مالی به   جهت خرید ابزارهای سیار با کیفیت سبب اعتالی 

 هی و یادگیری گردند.  فعالیتهای یادد

 شود:  * در بعد صالحیت مدرسین، پیشنهاد می

آموزان برای استفاده از آنها در امر آموزش از راه های اجتماعی به معلمان و دانشآموزش استفاده از شبکه

شده با های اجتماعی بومیکارگیری از شبکهدور و آموزش غیررسمی خارج از کالس درس و همچنین به

برنامه از  با  استفاده  مسئولین  همچنین  گردند؛  فراگیران  تعامل  و  ارتباط  برقراری  سبب  آموزشی  های 

های فعال تدریس و های عملی روشهای ضمن خدمت و کارگاهای و دورههای منطقهبرگزاری همایش

تجشنواره امر  در  استفاده  برای  معلمان  مهارتهای  افزایش  سبب  معلمان؛   برای  تدریس  در های  دریس 

 فرایند یادگیری سیّار گردند.

 شود:  * در بعد عملکرد و اجرای یادگیری پیشنهاد می

باتوسعه فرهنگ تفکر، تحقیق، خالقیت و نوآوری و بهره گیری از روشهای یاددهی و یادگیری متنوع و 

زمین آوردن  فراهم  باعث  بررسی موضوعی  تحلیل و  برای  منسجم  منطقی و  تفکر  ایجاد  های همطلوب و 

های رسمی  شوند و همچنین با توجه خاص در سیاست گزاری آموزشی و  نشاط، به جهت القای آموزه

 را فراهم آورند .   آموزاننظام ارزشیابی درست برای دانش تقویت نظارت ستادی و صفی

 

 بندی مضامین مدل برنامه درسی ریاضی با رویکرد آموزش سیار چگونه است؟  اولویت 

ن پژوهش نشان داد که  اولویت بندی مضامین مدل برنامه درسی ریاضی با رویکرد یادگیری های اییافته

باشد . لذا با  سیار به ترتیب عبارتند از چشم انداز یادگیری، غنی سازی آموزش و ارزشیابی عملکرد می

 گردد توجه  به نتایج تحقیق پیشنهادات زیر مطرح می

کارگیری از فناوری آموزشی های آموزشی و بهس برای ارائۀ خالقیت اندازی پورتال مداربا طراحی و راه

سبب ارتقای جایگاه آموزش و پرورش در جامعه به عنوان نهاد مولد سرمایه انسانی و اجتماعی و موتور 

دستگاه قوا،  تمام  مشارکت  و  ملی  عزم  ایجاد  وبا  گردند.  کشور  پیشرفت  و  ویژه  توسعه  به  نهادها  و  ها 

و    های  خانواده تربیت  و  تعلیم  مولفه  اصلیترین  عنوان  به  معلمان  معیشت  تأمین  و  منزلت  ارتقای  سبب 

کیفیت   افزایش  سبب  موردنیاز  امکانات  و  مالی  منابع  تامین  با  و   شوند   آفرین  تحول  عامل  قویترین 

 آموزش و پرورش  گردند. 

 به سایر پژوهشگران  پیشنهاد
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گیزه پیشرفت در دانشجویان آموزشدیده به شیوه یادگیری سیار  با توجه به اینکه در این تحقیق، میزان ان

کمتر بود، توصیه میشود کـه در تحقیقـات آتـی، علـل و عوامـل مـؤثر بـر انگیزه دانشجویان در آموزش 

 به شیوه یادگیری سیار بررسی شود

ریزیپیشنهاد می  - برنامه  در  تربیتی  فرهنگی و  نظام  های  شود در جهت رویکرد  در  آموزشی و درسی 

 آموزش و پرورش مطالعه و بررسی شود. 

می   - سرمایه  پیشنهاد  مولد  نهاد  عنوان  به  جامعه  در  وپروش  آموزش  جایگاه  ارتقای  راهکارهای  شود 

 مورد مطالعه و بررسی قرارگیرد. انسانی و اجتماعی و موتور توسعه و پیشرفت کشور

 

 منابع  

شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار یادگیری سیار در    (1399د،کشاور، سهیال)شکرزهی، ماریه  ، آرامش، حام

پژوهشهای مدیریت عمومی سال سیزدهم، شماره    ،)موردمطالعه: دانشگاه سیستان و بلوچستان(دانشگاهها  

 273-245، چهل و هفتم

اهمیت و نقش   (1400)؛بشارت نیا، محمد صادق ؛مفخمی، آناهیتا ؛حافظی، اکرم  میرانی سرگزی، نرگس 

رویکردی نو در علوم  مجله،  ریزی استراتژیک در به کارگیری یادگیری الکترونیکی در آموزش عالیبرنامه

 . 43-39، صص 9، شماره تربیتی

ارزشیابی ب1398)نیلی محمدرضا ,عزیزی محمودآباد مهران ارائه یک (  ابتدایی  رنامه درسی ریاضی دوره 

 146 تا صفحه 123 از صفحه ; 2  شماره , 15  دورهالگوی پیشنهادی، اندیشه های نوین تربیتی، 

( پیاده سازی سیستم های آموزشی هوشمند در 1397)تی ابرغانی منظرعز ,شالباف عذرا ,اکرامی محمود

تا  55 از صفحه ; 17  شماره , 5  دورهبستر یادگیری سیار،  مجله آموزش و توسعه منابع انسانی ، 

 . 65 صفحه

 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/648773/%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/241190/%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/832501/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA%D8%A7_%D9%85%D9%81%D8%AE%D9%85%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/832502/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%86%DB%8C%D8%A7
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