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Introduction 
Corona epidemics have forced educational systems in many countries to 

use online education and adapt to digital learning environments. Despite the 

many benefits of online education, such as unlimited time and space, 

resource sharing and collaboration, openness and personalization of learning, 

but it can be frustrating and stressful because many teachers lack the skills, 

resources and competencies of online education. A review of research 

evidence shows that a large amount of research activity is devoted to 

teachers' digital competencies, but information on how this feature, along 

with other teacher features such as use intention of online teaching and 

student features such as online learning difficulties affects on their online 

teaching behavior, are not available. Thus, the aim of this study was to 

investigate whether teachers' digital competencies use intention of online 

teaching and students' online learning difficulties predict online teaching 

behavior.  

 

Methodology 

In this correlation study, the population was all teachers of primary and 

secondary schools in Tehran in the academic year 1400-1401, which 324 

teachers were selected with use of convenience sampling. They responded 

online to the Teachers' Digital Competence Scale, Teachers' Use Intention of 

Online Teaching Scale, Teachers' Online Teaching Behavior Scale & 

Teachers' Perceived Online Learning Difficulties of Students Questionnaire. 

Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis were used to 

analyze the data (Enter method). 
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Results 

The results showed that the online teaching behavior had a positive and 

significant relationship with teachers' digital competencies and the use 

intention of online teaching, and this relationship was negatively and 

significantly with students' online learning difficulties. Also, the results of 

multiple regression analysis showed that teachers' digital competencies, use 

intention of online teaching and students' online learning difficulties, are able 

to significantly explain changes in teachers' online teaching behavior as a 

predictor variable in a predictive model. 

 

Discussion 

Based on the research findings, it is necessary for teachers in online 

teaching to improve their digital skills and competencies in accessing and 

using resources, analyzing data related to students' learning characteristics, 

and combining digital resources with educational content to produce more 

comprehensible content, in fact, modify and improve online teaching 

behaviors. Also, online teaching has more requirements for teachers than 

traditional classroom teaching. People use digital technology and resources 

to varying degrees; therefore, it is necessary for teachers in teaching 

activities to strengthen their desire to use online education and increase their 

awareness of integrating information technology with educational activities 

by avoiding mechanical transfer to offline-online education. Overall, the 

present study adds insights into improving online teaching behavior & can 

help to better understand the effect of teachers' characteristics including 

digital competencies and use intention of online teaching and students' 

characteristics including online learning difficulties on online teaching 

behavior. 
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 و های دیجیتالی معلمان، تمایل به تدریس آنالین نقش شایستگی

 بینی رفتار تدریس آنالین آموزان در پیش یری دانشمشکالت یادگ

 
سارا ابراهیمی

 

 دهیچک
هایديجیتاليمعلمان،تمايلبههدفازپژوهشحاضربررسياينموضوعبودکهآياشايستگي

پیشاستفادهازتدريسآنالينومشکالتيادگیریآناليندانش رفتارتدريسآنالينرا بینيآموزان،
روشمي کند. همبستگيبود. نوع از آماریپژوهشتوصیفيو پژوهش،جامعه معلمانشاملکلیه

 تحصیلي سال در تهران شهر متوسطه و ابتدايي روش1044-1041مقاطع از استفاده با که بود
دسترسنمونه در آن420گیری از بهنفر نمونه اعضای پژوهشانتخابشدند. نمونه عنوان به ها
شيشايستگيديجیتاليمعلم،تمايلبهاستفادهازتدريسآنالينورفتارتدريسهایخودگزارمقیاس

مشکالتيادگیریآناليندانش پرسشنامه و صورتآنالينمعلم به توسطمعلم ادراکشده آموزان
نتايجحاصلازضريبهمبستگينشاندادرفتارتدريسآنالينباشايستگي هایبرخطپاسخدادند.

معنيديجیتاليمع تدريسآنالينرابطهمثبتو از استفاده تمايلبه مشکالتلمانو با داشتو دار
داربهدستآمد.همچنیننتايجتحلیلرگرسیونآموزاناينرابطهمنفيومعنييادگیریآناليندانش

آنالينهایديجیتاليمعلمان،تمايلبهاستفادهازتدريسچندگانهبهروشهمزماننشاندادشايستگي
داریتغییراتبینبهطورمعنيآموزانقادرنددرقالبيکمدلپیشومشکالتيادگیریآناليندانش

پیش مالکتبیینو متغیر عنوان به را تدريسآنالينمعلمان يافتهرفتار هایاينپژوهشبینيکنند.
ويژگيمي تأثیر درکبهتر به ازهایديجبهایمعلمانشاملشايستگيتواند استفاده تمايلبه تاليو

ويژگي و دانشتدريسآنالين تدريسآنالينهای رفتار بر آنالين مشکالتيادگیری شامل آموزان
 کمکنمايد.


رفتارتدريسآنالين،شايستگيکلیدی:های واژه هایديجیتاليتمايلبهاستفادهازتدريسآنالين،

نآموزامعلمان،مشکالتيادگیریآناليندانش
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 مقدمه

هایآموزشيبسیاریازکشورهارامجبوربهاستفادهازآموزشآنالينوگیریکرونانظامهمه

محیطيادگیریديجیتاليساخت) درگیریبا مزايایبسیارZhai, 2021سازگاریو وجود با .)

بازآموزشآنالينمانندتحققبدونمحدوديتزمانيومکاني،امکاناشتراکمنابعوهمکاری،

شخصي و زيرابودن باشد، داشته دنبال به اضطرابرا ممکناستناراحتيو سازیيادگیری،

(.Ebrahimi, 2020هایآموزشآنالينهستند)ها،منابعوشايستگيبسیاریازمعلمانفاقدمهارت

اربگیریکرونا،معلمانبیشازهمهملزمشدندتانحوهارائهجذابومؤثرتجدرشرايطهمه

(.Owens & Hudson, 2021آموزانآنالينيادبگیرند)يادگیریرابرایدانش

کنندهایمختلفرافراهمميهایديجیتاليامکانارائهمحتوایآموزشيبهروشفناوری

(Yang & Hu, 2014وبهمعلمانايناجازهرامي)آموزاندهندتاازاطالعاتيادگیریدانش

بازخوردونظمردآنآگاهشوند،درمو موقعدهيبههااظهارنظرکنندوبهراهنمايي،تشويق،

باوجودامکاناتمتعددیکهفناوریآموزشيبرایمعلمانZhang et al., 2016بپردازند) .)

مي فناوریفراهم تلفیق تالشبرای در معلمان از بسیاری روشسازد، در هایهایموجود

ند.تدريسباچالشمواجههست

آموزانازحاالتچهره،زبانهایيادگیریسنتيچهرهبهچهره،معلمانودانشدرمحیط

هایهیجانيبرایبرقراریارتباطبانیازهایاجتماعي،هیجانيوصداوسايرنشانهبدن،لحن

درهایيادگیریمجازیاينابزارهایارتباطيبهراحتيکنند؛امادرمحیطيادگیریاستفادهمي

(.درچنینشرايطي،ضروریاستمعلماننحوهOwens & Hudson, 2021دسترسنیستند)

اجتماعي نیازهای دانش-حمايتاز راهیجاني يادگیری اجتماع به حستعلق مانند آموزان

(چراکهيادگیریآناليندرDelahunty et al., 2014؛Crow & Murray, 2020درنظربگیرند)

 & Lowenthalتروناهمزمانبرخورداراست)یحضوری،ازاجتماعيمنزویمقايسهبايادگیر

Dennen, 2017هایکمتریبرایتعامالتاجتماعيپايدارهمزمانآموزانازفرصت(ودانش

 Crowتواندحضوراجتماعيراکاهشدهد)باهمساالنيامعلمانبرخوردارندکهاينامرمي

& Murray, 2020انگیزگيبیافزايد)ارزشيوبيحساسبي(وبرخطراDelahunty et al., 

آمادگيهدايت2014 ايجاد پیامدعدم دانش(. در مشارکتشده درگیریتحصیليو آموزان،

(.Li et al., 2021اندکودستاوردوبهرهاندکازبرنامهآموزشياست)
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افزار(،پداگوژیزارهاوسختافدانشمعلمانرادربارهفناوری)ابزارها،نرمTPACKمدل

دانش راهنمايي و آموزش مديريت، مي)نحوه برجسته )موضوع( محتوا و سازدآموزان(

(Mishra & Koehler, 2006وتأکیدداردکهويژگي)هایمعلمانمانندانگیزهوباورهاونیز

پیهایدانشويژگي و اجرا ديجیتاليبر امدهایياددهيوآموزانمانندخودمديريتيوسواد

(.Porras-Hernández & Salinas-Amescua, 2013گذارند)يادگیریتأثیرمي

 ,Mishra & Koehlerهایتدريس،رفتارآموزشيمعلماست)يکيازنمودهایمهمروش

ارتقایيادگیری2006 حفظو آموزشيبههمهرفتارهاييکهمعلمانبرایتحريک، رفتار .)

(وشاملرفتارهایآموزشيLi, 2005کنند،اشارهدارد)تدريساستفادهميآموزانهنگامدانش

اولیهمانندرفتارنمايشيوراهنمايي؛رفتارهایآموزشيثانويهمانندتحريکوتربیتانگیزه

مانندمديريتمنبعيادگیریويادگیریدانش ومديريترفتار انتظاراتمثبتمعلم؛ آموزو

(.Zhao et al., 2019است)مديريتزمانکالس

مي چالشمعلمان تکالیفمتنوع، ارائه و مستمر واضحو بازخورد ارائه با برانگیز،توانند

معني وظايف و )جالب مشکالتFredricks et al., 2016دار و آموزشي دوره پیشرفت )

آموزانبهآموزانرابرایاجرایبهترتدريسدرککنند.همچنین،تشويقدانشيادگیریدانش

تواندمنجربهايجادرفتارهایيادگیری(ميSlater et al., 2012رشدعاداتخوبيادگیری)

 Li etدارمشارکتتحصیليراافزايشدهد)(وبهطورمعنيChai et al., 2011کافيشود)

al., 2021؛Zhang et al., 2016رفتار اين کالس(. از انتقال در آموزشي بههایسنتيهای

ويژگيکالس با بايد تدريسآنالينمطالباتيمنطبهایتدريسآنالينهایآنالين، قشوند.

،تعاملمؤثربرایانتقالاحساساتومنابعديجیتاليمانندتأکیدبراستفادهازفناوریراجديد

(.Cai, 2021کند)ميبررفتارهایتدريسمعلماناعمال،وبازخوردبهموقعوباکیفیتباال

دادهپژوهش نشان کالسها در تدريس ابتدای در معلمان که انتقالاند بر آنالين های

(.Hill, 2020هایچهرهبهچهرهبهبسترآنالينتمرکزدارند)آمیزيادگیریوفعالیتموفقیت

هایارتقایرفتارهایتدريسآنالينمعلمانبررسيگردد.بنابراين،ضروریاستشیوه

هاورمحیطمجازینهتنهادرتدريسبلکهدرتلفیقفناوریآموزشيوروشآموزشد

هایديجیتاليشود.ازاينرو،معلمانبايدازشايستگيراهبردهایتدريستغییرمحسوبمي

اينصورتنمي غیر در باشند، فناوریبرخوردار فعالیتتواننداز منابعديجیتاليدر هایيا
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ديجیتاليهای(.شايستگيKabakci Yurdakul & Coklar, 2014کنند)آموزشيخوداستفاده

معلمانبهنحوهاستفادهازفناوریبرایياددهيويادگیریوشايستگيمعلمانبرایشناسايي،

 Tahmasebizadeh etدهياطالعاتديجیتاليمرتبطبادورهاشارهدارد)دسترسيوسازمان

al., 2020؛Knutsson et al., 2012باتوجهبهديجیتاليشدنآموزشرسميوعاليبسیاری.)

ازکشورها،چگونگياستفادهوتسلطبرابزارهایيادگیریديجیتاليبهيکيازالزاماتسواد

است،مانودانشپايهمعل مشارکتوآموزانتبديلشده همتعامل، بتوانندبا بهطوریکه

اطالعاتشانر شناساييکنندوازهمکاریداشتهباشند، منابعآنالينرا بهاشتراکبگذارند، ا

فناوریبرایحلمشکالتاستفادهنمايند.

 اساسمدل شايستگيTPACKبر فقدان و، آنالين منابع شناسايي برای ديجیتالي های

با اطالعاتي منابع تلفیق در مشکالتي به منجر مسائل مستقیم برایحل فناوری از استفاده

آ کالسميطراحي ساختار بهبود و نشانموزشي ديجیتالي مطالعاتسواد از بسیاری شود.

داده که ارتقایاند فناوری، مؤثر تلفیق به منجر معلمان ديجیتالي سواد تدريسدرتوانايي

 ,Ge & Hanآنالينوآفالين)ترکیبيهایيادگیریپیچیدهمثليادگیریآنالين،آموزشمحیط

استفادهاز2017 تدريسفردیEbrahimi, 2020سازیوتدارکدرس)فناوریدرآماده(، ،)

آموزانسازیشدهبهدانش(وارائهيادگیریشخصيLan et al., 2020فوقبرنامه،مديريت)

شايستگيمي هدفارتقای با معلمان آموزشبه فناوریگردد. مانند ديجیتالي منابعهای و

هارابرایتلفیقفناوریوعملتدريسهایآنداریشايستگييتواندبهطورمعنديجیتاليمي

(Santos & Castro, 2021(.بهبودبخشد)2016)Bicer and Capraroایدريافتنددرمطالعه

عملکرد رياضیات، و فناوری دروس تلفیق برای مستمر حمايت با معلماني تربیت با که

يابد.بودميداریبهآموزانبهطورمعنيرياضیاتدانش

اهمیتشايستگي وجود بسیاریازبا در تدريسآنالين، رفتار هایديجیتاليمعلماندر

بیشازNguyen et al., 2020هایديجیتالياندکيبرخوردارند)کشورهامعلمانازقابلیت .)

فناوریديجیتاليبرایتوسعهوطراحيبرنامهدرسي، نیميازمعلمانهرگزازاطالعاتيا

 Perifanouاند)منابعآموزشي،مديريتکالس،ارائهبازخوردوبررسيتدريساستفادهنکرده

et al., 2021 فناوری(. نسبتبه فناوریپذيرشاندکمعلمان تدريسبا تلفیق دشواررا،

(کهبهنوبهخود،منجربهناکارآمدیفناوریبرایايجادتغییراتBai & Gu, 2020)سازدمي
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هاييکه(.ازجملهشايستگيLei, 2018؛Tondeur et al., 2019شود)یدرتدريسميساختار

معلماندرآموزشآنالينبهآننیازدارندعبارتنداز:شايستگياستفادهازفناوریوشايستگي

(.Starkey, 2019گیریدربارهاستفادهازفناوریبرایاهدافآموزشيخاص)تصمیم

 ,Zhangمعلمانعاملمهميدرفرايندتلفیقفناوریوتدريساست)هایتدريسويژگي

،برنقشاصليمعلمدرPorras-Hernández & Salinas-Amescua, 2013.)TPACK؛2014

مي تأکید و دارد تدريساشاره کافيفرايند آموزشي فرايند در صرففناوری ارائه که کند

 نسبتبه بسیاریرا اينموضوعتوجه کردننیست. چگونگيوارد مورد دانشمعلماندر

 مدل در است. تدريسجلبکرده ازTPACKمناسبفناوریدر شايستگيتدريسمتأثر

هایشناختيناديدهگرفتهشده(ونقشجنبهMishra & Koehler, 2006شايستگيفنياست)

مهميدررابطههایشناختيمعلماننقش،باورهاوويژگيTPACKاست.درمدلبهبوديافته

شايستگي شايستگيبین و فناوری ميهای ايفا آموزشي )های  & Porras-Hernándezکنند

Salinas-Amescua, 2013.)

ويژگي از بهيکي تمايل است. معلمان تمايل تدريسآنالين از استفاده برای مهم های

تدريسبهفناوریومنابعاستفادهازتدريسآنالينبهاينامکاناشارهداردکهمعلمانبرای

کنندهاصليرفتارومیزانتالشمعلماندرتلفیقبینيديجیتاليمتکيهستند.اينويژگيپیش

تدريساست) با فناوریBai & Gu, 2020فناوری از استفاده به معلمان تمايل منابع(. و

اشارهکردندکهZeng & Zheng(2019هایفناوریاست.)ديجیتاليمتأثرازآگاهيازقابلیت

تواندفشارشناختيواضطراباستفادهازفناوریومنابعهایديجیتاليمعلمانميشايستگي

هاراازسودمندیوسهولتفناوری(وادراکآنZhu et al., 2018ديجیتاليراکاهشدهد)

 ,Bai & Guبیافزايد)ومنابعديجیتاليافزايشدهدودرنتیجهبرتمايلورفتارتدريسآنالين

 Zhuهایاندکديجیتاليامکاندسترسي،استفادهوتلفیقفناوری)(.برعکس،شايستگي2020

et al., 2018(ومنابعديجیتالي)Huang, 2011تکالیفتدريسدشوارمي با را سازدودر(

کاهشمي معلمنتیجهتمايلورفتارتدريسآنالينمعلمانرا همچنین، اناغلبتمايلدهد.

شیوه به فناوری از تا معرفتدارند و آموزشي باورهای با که کنند استفاده شانشناختيای

(.Porras-Hernández et al., 2010هابگنجد)سازگاروهماهنگباشدودرمحدودهدانشآن

بینينراپیشتواندرفتارتدريسآنالينمعلمابنابراين،تمايلبهاستفادهازتدريسآنالينمي
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آموزش از استفاده به تمايلمعلمان رفتارهایخاص، انجام به تمايلافراد به توجه با کند.

انتخابفناوریتدريسآن بر ميآنالينعاملمهمياستکه اثر )ها ؛Zhang, 2018گذارد

Goodhue & Thompson, 1995تدريسآنالينمستلزمآناستکهمعلماندرمورد(.رفتار

نگرشروش چه هر کنند. تفکر فعاالنه و مستقالنه آموزشي محتوای و فناوری تلفیق های

مثبت فناوریمعلمان از استفاده برای بیشتری احتمال باشد، )تر ديجیتالي منابع -Porrasو

Hernández & Salinas-Amescua, 2013هاوجوددارد)(ونیزاستفادهمداومازآنTaylor & 

Todd, 1995ایدرکننده(.بهاينترتیب،تمايلمعلمانبهاستفادهازتدريسآناليننقشتعیین

-Porras-Hernández & Salinas(2013(.پژوهش)Zhang, 2018طراحيرفتارتدريسدارد)

Amescuaآموزانوآگاهيمعلمانازاينويژگيهایدانشنشاندادويژگي(  & Mishraها

Koehler, 2006گذارند.فتارتدريستأثیرمي(برر 

 Uerzکند)هایديجیتاليمعلمان،تلفیقعمیقفناوریوتدريسراتضمیننميشايستگي

et al., 2018اساسمدل بر .)TPACKآگاهيآن معلمانو تأثیر دانش، از اينها به آموزان

موفقیت طور به چطور که دارد زمینهبستگي با مانآمیزی فرد به آنالينایمنحصر بستر ند

(.جداييمکانيوزمانيناشيPorras-Hernández & Salinas-Amescua, 2013شوند)منطبق

آموزانوتعاملاندکباازتدريسآنالينمشکالتيچونعدمتعاملمؤثربینمعلمانودانش

متناسبهمساالن،دريافتبازخوردازمعلمدرزماننامناسبوياعدمدريافتبازخوردمثبت

هاواحساساتدروني،افزايشحواسپرتيوناتوانيدرگيباموفقیت،احساسعدمدرکويژ

مطالعهومرورناکافيمطالبآموزشي،عدمتمرکزوتداومتوجهبهموضوعاتيادگیری،پیش

ازروش عدميادگیریکاملدروس،استفاده درگیریومشارکتاندک، هایصحیحمطالعه،

 دانشناتواني برای کالسرا در موقع به حضور عدم و خودمديريتي فراينددر در آموزان

Wang et al., 2020؛Li et al., 2021ياددهيويادگیریسببشدهاست)  ,Yu & Wang؛

هایديجیتاليمانندچگونگياستفادهمندیکافيازشايستگي(.عالوهبراين،عدمبهره2020

منابعآموزشي) يادگیریودانشتفکروClarebout & Elen, 2006از انگیزه عدموجود ،)

( وPorras-Hernández & Salinas-Amescua, 2013يادگیری اجتماعي انزوای احساس ،)

انگیزگي،عدمدسترسيبهابزارهاوتجهیزاتاتصالبهکالسآناليندرنتیجهانتقالسريعبي

يادگیریآنالين) يادگیریحضوریبه عدمHall & Batty, 2020از مشکالتجسماني، ،)
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زمانکافيبرایامتحان،عدمدريافتحمايتبیشترازسویمعلموهمساالن،عدماحساس

عدماحساسحضوردرکالسومشکالتمختصکالس مسئولیتووابستگيبهوالدين،

)اولي مشکالتيادگیریآناليندانشMosayebi et al., 2021ها ديگر از موزانمحسوبآ(

ويژگيمي با تدريس نزديک ارتباط دلیل به ابتدايي مقطع در مشکالت اين هایشوند.

هایپايینآموزان،بیشتربودهکهبهتبعتدريسآنالينرادراينمقطعبهويژهدرکالسدانش

انبهآموزهایدانش(.بنابراين،ضروریاستمعلمانويژگيLi et al., 2021کرد)دشوارترمي

شايستگي آنويژه خودمديريتي و توجه حفظ ديجیتالي، مواردهای ساير کنار در را ها

شايستگي با نزديکي ارتباط اينموضوع که چرا ازدرنظربگیرند، استفاده برای هایمعلمان

کالس در ديجیتالي منابع و مشکالتفناوری به مجموع در عوامل اين دارد. آنالين های

آموزاناشارهدارند.يندانشيادگیریآنال

دادهپژوهش نشان آنها شاگردان که معلماني شايستگياند از وها ديجیتالي سواد های

تدريسندخودمديريتيبرخوردار تلفیقعمیقفناوریديجیتاليو به قادر -Porrasند)هست،

Hernández & Salinas-Amescua, 2013(2011)(.مطالعهChai et al.رفتارتدريسدرباره

هایدرسدرتلفیقمعلمانپیشازخدمتنشاندادکهارزيابيکارشناسانازاثربخشيطرح

 خودارزيابي از کمتر بسیار معلمان تدريساين و ميهاآنفناوری نشان امر اين دهدبود.

دانش معلمان، بین تعامالتچندگانه رفتارآموزشنتیجه استو يادگیری محیط و آموزان

آموزانتوسطمعلماست.شدهدانشهایادراکويژگيمتأثرازروشتدريسیشازدريسبت

هایهایپژوهشيبهشايستگيدهدحجمزيادیازفعالیتمرورشواهدپژوهشينشانمي

کهچگونهاينويژگيدرکنارديجیتاليمعلماناختصاصيافتهاست،امااطالعاتيدرمورداين

آموزمانندهایدانشمعلممانندتمايلبهاستفادهازتدريسآنالينوويژگيهایديگرويژگي

گذارد،دردستنیست.براينهاتأثیرميمشکالتيادگیریآنالينبررفتارتدريسآنالينآن

هایديجیتاليمعلمان،پردازدکهآياشايستگياساس،مطالعهحاضربهبررسياينموضوعمي

استفاد مشکالتيادگیریآناليندانشتمايلبه تدريسآنالينو از تدريسه رفتار آموزان،

 کنند؟بینيميآنالينراپیش


 شناسی پژوهش روش

جامعهآماری.استهایرگرسیونيوجزءطرحهمبستگيمطالعاتپژوهشحاضرازنوع
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1044-1041ليمعلمانمقاطعابتداييومتوسطهشهرتهراندرسالتحصیشاملکلیهپژوهش،

روشنمونه از استفاده با که بود آن420دسترسگیریدر از پژوهشنفر نمونه عنوان به ها

بهحجمنمونهتعیینیبراانتخابشدندوبهصورتبرخطبهابزارهایپژوهشپاسخدادند.

 شدند.نفردرنظرگرفته11حداقلبینباروشکمترينمجذوراتاستانداردهرمتغیرپیشازای

هااستفادهشد.آوریدادهدراينپژوهشازابزارهایزيربرایجمع

(طراحيشدکهنسخهLi et al., 2021اينمقیاستوسط) :1مقیاسشايستگيديجیتاليمعلم

(است.اينابزارHong & Kim, 2018)2آموزانبازنگریشدهمقیاسشايستگيديجیتاليدانش

آموزانراتوانمدانشساستفادهازفناوریديجیتاليبرایتعامل)ميزيرمقیا4گويهو11شامل

فعالیت انجام سازمانبرای ديجیتالي منابع يا فناوری طريق از گروهي کنم(،های دهي

درفرايندطراحيهایتلفیق)ميوجویمنابعديجیتاليوقابلیتجست توانممنابعديجیتاليرا

ک و آموزشيتلفیقکنم( تدريس)ميدوره منابعديجیتاليدر فناوریيا فناوریاربرد توانماز

1هابررویمقیاسهایارزشیابيتدريساستفادهکنم(است.پاسخديجیتاليبرایطراحيروش

هایتحلیلعامليگیرند.شاخصکامالًموافقم(قرارمي1کامالًمخالفمتا1ایلیکرتياز)درجه

χ=41/074)تأيیدیشامل:
2،01df=،66/11=χ

2
/df،66/4=CFI،442/4SRMR=،476/4=RMSEA)

همسانيدرونيمقیاسبرایهريکاززيرمقیاس بود. ابزار ازبیانگررواييسازه هایاستفاده

هایتلفیقوکاربردفناوریوجویمنابعديجیتاليوقابلیتفناوریديجیتاليبرایتعامل،جست

(به=61/4a(وبرایکلمقیاس)=64/4،40/4،44/4aيسبهترتیب)يامنابعديجیتاليدرتدر

 (.Li et al., 2021دستآمد)

(ساختهLi et al., 2021اينمقیاستوسط) :4مقیاستمايلبهاستفادهازتدريسآنالينمعلم

فناوریديجیتالي) شدکه از استفاده مقیاستمايلبه بازنگریشده  ,Taylor & Toddنسخه

0گیرد.اينابزارشامل(استکهقصدمعلمانرابرایاستفادهازتدريسآناليناندازهمي1995

گويه)اگرشرايطمقتضيفراهمشود،تمايلبیشتریبهآموزشآنالينخواهمداشت(استو

رند.گیکامالًموافقم(قرارمي1کامالًمخالفمتا1ایلیکرتياز)درجه1هابررویمقیاسپاسخ

 بود: ابزار χ=64/0)نتايجبرازشمدلحاکيازرواييسازه
2 ،2df=،06/1=χ

2
/df ،44/1=CFI،

                                                      
1. Teacher’s Digital Competence Scale 

2. Student’s Digital Competence Scale 

3. Teacher’s Use Intention of Online Teaching Scale 
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444/4SRMR=،44/4=RMSEA)ضريبآلفایکرونباخنیزبرایبررسيهمسانيدرونيبرابر.

(.Li et al., 2021(بود)=46/4aبا)

:اينپرسشنامهتوسط1وسطمعلمشدهتآموزانادراکپرسشنامهمشکالتيادگیریآناليندانش

(Li et al., 2021طراحيشدکهمشکالتمتداوليراکهدانش)هاآموزاندرآموزشآنالينباآن

هانمرهگیردکهازمجموعنمراتگويهگويهرادربرمي1کند.اينابزارمواجههستند،بررسيمي

دستمي به گويهکل بيآيد. از: عبارتبودند نميتوجهها تعاملي، معلم با مؤثر طور به توان

نمايشومرورناکافي،خرابيوکندیتوانبهموقعسرکالسحاضرشد،امکانپیشداشت،نمي

شبکه.هرچهامتیازکسبشدهدراينابزارباالترباشدحاکيازمشکالتيادگیریآنالينبیشتر

(4بلهوخیر1هابهصورت)ادراککردهاست.پاسخآموزانهارادرارتباطبادانشاستکهمعلمآن

χ=611/6)شوند.نتايجبرازشمدلبااستفادهازتحلیلعامليتأيیدیعبارتبوداز:گذاریمينمره
2،

1df=،62/1=χ
2
/df،67/4=CFI،411/4SRMR=،422/4=RMSEA)(Li et al., 2021.)

معلم آنالين تدريس رفتار  :2مقیاس مقیاس )اين اساسLi et al., 2021توسط بر و )

4گويهو11طراحيشد.اينابزارشامل.Zhao et al(2019و)Shi & Cui(1999های)پژوهش

آموزدرکالسپرسمکهمتناسبباسطحدانشهاييراميالزيرمقیاسرفتاراصليتدريس)سؤ

کمک رفتارهای است(، آموزش)ميآنالين به دانکننده يادگیریشتوانم به توجه به را آموزان

ومديريترفتار)مي بهرعايتمقرراتکالسآنالينملزمتوانمدانشراهنماييکنم( آموزانرا

کامالًموافقم(قرار1کامالًمخالفمتا1ایلیکرتياز)درجه1هابررویمقیاسکنم(است.پاسخ

برامي از حاکي تأيید عاملي تحلیل نتايج بود:گیرند. ابزار سازه روايي و مدل خوب زش

(74/117=χ
2 ،01df=،41/4=χ

2
/df ،66/4=CFI ،421/4SRMR= ،446/4=RMSEA)همساني .

کنندهبهآموزشومديريتهایرفتاراصليتدريس،رفتارهایکمکدرونيابزاربرایزيرمقیاس

 Li et(بهدستآمد)=60/4a(وبرایکلمقیاس)=41/4،64/4،47/4aرفتاربهترتیببرابربا)

al., 2021.)

بنابراين،.ازروشترجمهمجدداستفادهشدابزارهایپژوهشسازینسخهفارسيبرایآماده

برایاينمنظور،باهدفحفظ.نسخهانگلیسيآنبراینمونهايرانيبهزبانفارسيترجمهشد

                                                      
1. Teacher’s Perceived Online Learning Difficulties of Students Questionnaire 
2. Teacher’s Online Teaching Behavior Scale 
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زبانهديگربهانگلیسيبرگرداندهارزیزبانيومفهومي،نسخهفارسيبهکمکيکفرددوهم

هایانگلیسيبحثکردندوازطريقدرادامه،دومترجمدربارهتفاوتموجودبیننسخه.شدند

تفاوت اين مکرر، مرور کاهشيافتفرايند ممکن حداقل به ها نسخه. سپسترادفمعنايي

نسخهاصليبهدقتبررسيشد با ترجمهشده وتناسبفرهنگيرواييصوریومحتوايي.

شناسينفرازاساتیدرشتهروان1نسخهترجمهشدهکلیهابزارهایپژوهشپسازارزيابيتوسط

و20SPSSافزارهادرنرموتحلیلدادههایالزم،موردتأيیدقرارگرفت.تجزيهتربیتيوبازنگری

مشد.بااستفادهازضريبهمبستگيپیرسونوتحلیلرگرسیونچندگانهانجا
 

 های پژوهشیافته
اندازه1نتايججدول) شايستگي( انحرافاستاندارد هایديجیتاليهایتوصیفيمیانگینو

دانش آنالين يادگیری مشکالت تدريسآنالين، از استفاده به تمايل رفتارمعلمان، و آموزان

دهد.نشانميراتدريسآنالين

 متغیرهایپژوهشافاستانداردهایتوصیفيمیانگینوانحر.شاخص1جدول

Table 1. Descriptive statistics of mean and standard deviation of research variables 
 انحراف استاندارد
Std.Deviation 

 میانگین
Mean 

 بیشینه
Maximum 

 کمینه
Minimum 

 عامل
Factor 

 شايستگيديجیتاليمعلمان 18 44 35.78 0.38

 تمايلبهاستفادهازتدريسآنالين 4 20 13.18 0.20

 آموزانمشکالتيادگیریآناليندانش 0 5 1.64 0.07

0.39 35.55 46 20 رفتارتدريسآنالين
 



شد. میانمتغیرهایپژوهشازضريبهمبستگيپیرسوناستفاده  برایبررسيرابطه

باتمايلبهاستفادهازهایديجیتاليمعلمانرابطهشايستگيدهدنشانمي(2)نتايججدول

وباr، 41/4≥P=62/4و71/4دار)تدريسآنالينورفتارتدريسآنالينمثبتومعني )

دانش آنالين يادگیری منفيمشکالت )دارمعنيوآموزان r=-14/4است (.P≤41/4و

نتايج رفتابینرابطهکهدهدمينشانهمچنین، و تدريسآنالين از استفاده به رتمايل

معني و مثبت آنالين )تدريس r=64/4دار آنالين(P≤41/4و يادگیری مشکالت با و

معنيدانش و منفي است)آموزان يادگیریr، 41/4≥P=-10/4دار مشکالت بین رابطه .)
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 ،r=-16/4داربهدستآمد)آموزانورفتارتدريسآناليننیزمنفيومعنيآناليندانش

41/4≥P .) میان پیشاز شايستگيمتغیرهای میزانبین، بیشترين معلمان ديجیتالي های

 نشاندادهاست.همبستگيرابارفتارتدريسآنالين

متغیرهایپژوهش.ماتريسهمبستگي2جدول

Table 2. Correlation matrix of research variables 
0 
4 

1 
3 

 2 
2 

1 
1 

 عامل
Factor 

 نشايستگيديجیتاليمعلما 1    

 تمايلبهاستفادهازتدريسآنالين **0.62 1   

 آموزانمشکالتيادگیریآناليندانش **0/58- **0.54-  1 

1 -0.56**  0.63** 0.75** رفتارتدريسآنالين
P0.01 



هایديجیتاليمعلمان،منظورتعیینسهمهريکازمتغیرهایشايستگيهشبهدراينپژو

رفتاربینيآموزاندرپیشزتدريسآنالينومشکالتيادگیریآناليندانشتمايلبهاستفادها

تحلیلرگرسیونچندگانهبهروشهمزماناستفادهشد.ازبهعنوانمتغیرمالکتدريسآنالين

باقیماندهبه خطای توزيع بودن نرمال بررسي آمنظور از رگرسیون، مدل -دوربینمارههای

ازآنجاکهکمترمقداراينآماره(4)جدولدلرگرسیونايجادشدهواتسوناستفادهشد.درم

 .ردنشانازاستقاللونرمالبودنتوزيعخطادااست،1/2از

 
 Table 3. Model Summaryبینرفتارتدريسآنالين.خالصهمدلپیش4جدول

-آماره دوربین
 واتسون

Durbin- 
Watson 

 سطح
 داری نیمع

Sig 

 استاندارد خطای
 برآورد

Std. Error of the 
Estimate 

 ضریب تعیین
 شده تعدیل

Adjusted R2 

 ضریب
 تعیین
R2 

 ضریب
 همبستگی

R 

 مدل
Model 

2.029 0.00 4.283 0.621 0.624 0.79 1



 نتايج چندگانه همبستگي )ضريب مي4جدول نشان بیندهد( کلي حالت در که

شايستگي يادگیرییتاليديجهای مشکالت و آنالين تدريس از استفاده به تمايل معلمان،

تدريسآنالينآناليندانش رفتار با معنيآموزان مستقیمو )رابطه دارد وجود ،=76/4Rدار

41/4≥P62/4)تعیین(.ضريب=R
بیني(درمدلرگرسیونپیش=44/177F(باتوجهبهمیزان)2



 111 (2 ی، شماره1001ستان پاییز و زم، 29م، سال شش ی)دورهتربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز،  علوم یمجله

تدريسآنالين رفتار رویمؤلفهنمره ميبیننهایپیشاز واريانس62دهدکهشان درصد

تدريسآنالين تدريسشايستگيمربوطبهرفتار از استفاده تمايلبه هایديجیتاليمعلمان،

.آموزاناستآنالينومشکالتيادگیریآناليندانش

( نتايججدول به توجه (،0با معنيFمقدار برایمدلرگرسیون شده استمحاسبه دار

(41/4≥Pمعني آماری لحاظ از رگرسیون معادله بنابراين، است(. مجموعه دار متغیرهایو

راتبیینکنند.رفتارتدريسآنالينقادرندتغییراتبینپیش
 
Table 4. ANOVA   .تحلیلواريانسعواملمؤثربررفتارتدريسآنالين0جدول

 سطح
 داری معنی

Sig 

 مقدار
F 

 میانگین
 مجذورات 

Mean Square 

 درجه
 آزادی

df 

 مجموع
 مجذورات

Sum of Squares 

 مدل
Model 

 
 

رگرسیون 9745.679 3 3248.560 177.084 0.00
1 

  
باقیمانده 5870.321 320 18.345

 کل 15616.000 323 



عاملتورمورهتحملبینازآماخطيچندگانهمیانمتغیرهایپیشجهتبررسيعدمهم

 شدکه عاملتورمواريانساستفاده مقاديرضريبتحملو هیچيکاز در اينتحلیل، در

خطيچندگانهمشاهدهبین،انحرافيازمفروضههمواريانسمحاسبهشدهبرایمتغیرهایپیش

 (.1نشد)جدول

 

ن.تحلیلرگرسیونچندگانهعواملمؤثربررفتارتدريسآنالي1جدول
Table 5. Multiple regression analysis of factors predicting online teaching behavior 

 مدل
Model 

ب غیراستاندارد
ضرای

 
U

n
sta

n
d

a
rd

ized
 

co
efficien

ts B
 

خطای استاندارد
 

S
td

. E
rro

r 

ب استاندارد
ضرای

 
S

ta
n

d
a

rd
ized

 
co

efficien
ts β

 

مقدار
 

T
 

سطح معنی
 

داری
 

S
ig

 

ب تحمل
ضری

 
to

lera
n

ce 

س
عامل تورم واریان

 
V

IF 

   0.000 6.241  1.854 11.574ثابت

 1.890 0.530 0.000 11.243 0.530 0.047 0.532مانلهایديجیتاليمعشايستگي

 1.776 0.563 0.000 5.279 0.241 0.088 0.465 تمايلبهاستفادهازتدريسآنالين

 1.641 0.610 0.004 2.874- 0.126- 0.246 0.707- آموزانمشکالتيادگیریآناليندانش
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زمینهپیش بادرمدلرگرسیونيدر برابر تدريسآنالينبزرگترينضريببتا بینيرفتار

(204/11t=144/4و=βبهدستآمدکهمربوطبهشايستگي)هایديجیتاليمعلماناست.اين

نشانمي تدريسهایديجیتاليمعلمانسهمبیشدهدکهشايستگينتیجه تبیینرفتار تریدر

تریبرایکنندهقویبینيهایديجیتاليپیشهادارد.بهعبارتديگرمتغیرشايستگيآنالينآن

درتغییرات تدريسآنالين است.رفتار نمونه تدريسافراد از استفاده به تمايل آن از بعد

ارتدريسآنالينسهمبیشتری(درتبیینواريانسرفتβ=201/4و=276/1tآنالينبهمیزان)

(درتبیینβ=-126/4و=t-470/2داشتودرنهايت،مشکالتيادگیریآنالينکهبهمیزان)

تغییراترفتارتدريسآنالينافرادنمونهنقشداشت.


گیری بحث و نتیجه

معلمان،تمايلبهتدريستاليیجيدیهايستگينقششامطالعهحاضرباهدفبررسي

 دانشآنالين يادگیری مشکالت پیشو در تدرآموزان رفتار شد.نيآنالسيبیني انجام

هایديجیتاليمعلمانوتمايلبهاستفادهازتدريسنتايجاينمطالعهنشاندادشايستگي

آموزانبهطورمنفيودارومشکالتيادگیریآناليندانشآنالينبهطورمثبتومعني

بینتغییراترفتارتدريسآنالينمعلمانراتبیینيکمدلپیشدارقادرنددرقالبمعني

بینيکنند.وپیش

هایديجیتاليمعلمانقادراستتغییراترفتارتدريسمطابقبايافتهپژوهش،شايستگي

هایويافتهTPACKدارتبییننمايد.اينيافتههمسوبامدلآنالينرابهطورمثبتومعني

Li et al., 2021پژوهشي) Lan & et al., 2020؛ Wang & et al., 2020؛  ,Ge & Han؛

2017 Zhang & et al., 2016؛ نشاندادندشايستگيYang & Hu, 2014؛ استکه های(

توانگفتکهکند.درتبییناينيافتهميديجیتاليمعلمانبهرفتارتدريسآنالينکمکمي

شايستگي قادر معلمانرا تلفیقميهایديجیتالي، يکديگر با فناوریوتدريسرا تا سازد

(وبتوانندYang & Hu, 2014هایمختلفارائهنمايند)کنند،محتوایآموزشيرابهروش

دانش يادگیری راهنمايي،اطالعات به سرعت به تا کنند درک واقعي زمان در را آموزان

ارائهبازخوردوتنظیمتدريسبپردازند) برعکسزمانيکهZhang et al., 2016تشويق، .)

ندارند،درطراحيآموزششخصي سازیشدهمعلمانبهلحاظديجیتاليشايستگيالزمرا
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مي ناتوانيفناوریدربرایآموزشآنالينمشکالتيايجاد به منجر خود نوبه به که شود

(.Li et al., 2021شود)ايجادتغییراتساختاریدرياددهيويادگیریمي

يافتهديگرم ازتدريسآنالينقادراستبهطابقبا استفاده تمايلمعلمانبه پژوهش،

بینينمايدکهاينيافتههمسوبادارتغییراترفتارتدريسآنالينراپیشطورمثبتومعني

 Zhu؛ Zhang, 2018؛ Bai & Gu, 2020؛Li et al., 2021هایپژوهشيويافتهTPACKمدل

et al., 2018؛Porras-Hernández & Salinas-Amescua, 2013؛Huang, 2011؛Mishra & 

Koehler, 2006 برایحمايتازنقشتمايلبهاستفادهازآموزشآناليندررفتارتدريس

درتبییناينيافتهمي تلفیقفناوریوآنالينمعلماناست. توانگفتکهآموزشآنالين،

معلمانتدريسمحسوبمي که ميشود ملزم تمايلداشتهرا آن از استفاده به فعاالنه کند

ويژگي و دانشباشند و معلم تعامل منابع، بودن غني مانند آنالين تدريس وهای آموز

(.برايناساس،ضروریLi et al., 2021بازخوردفوریرابرایبازطراحيآنتلفیقکنند)

تمايل تدريسآنالين از استفاده به بااستمعلمان را تدريسشان فعاالنه و باشند داشته

هایآموزشآنالينبازطراحيکنندتارفتارتدريسآنالينبهتریداشتهباشند.ويژگي

آموزانقادراستبهطورهمچنین،اينپژوهشنشاندادمشکالتيادگیریآناليندانش

معني و پیشمنفي را معلمان تدريسآنالين رفتار ايندار کند. مدلبیني با همسو يافته

TPACKهایپژوهشي)ويافتهLi et al., 2021؛Wang et al., 2020 ؛Yu & Wang, 2020 ؛ 

Porras-Hernández & Salinas-Amescua, 2013؛Chai et al., 2011های(برنقشويژگي

د،تأکیدگذارنایکهبرتدريسآنالينمعلمانتأثیرميآموزانبهعنوانمتغیرهایزمینهدانش

درتبییناينيافتهميمي توانگفتکهدرهردوشرايطآموزشآنالينوحضوری،کند.

آموزانهمیشهموضوعاصليآموزشهستند؛بنابراينطراحيرفتارهایتدريسآناليندانش

ويژگي بر مبتني دانشبايد دانشهای آنالين تدريس باشد؛ وآموزان ايجاد با آموزمحور

شاي دانشستگيتوسعه برنامههای برای بهآموزان بازخورد عمل، و موردريزی در موقع

)توانمندی شايستگيYu & Wang, 2020ها توسعه و(، تعامل به تشويق ديجیتالي، های

يادگیریخودگردانوخودمديريتي) دانشLi et al., 2021مشارکتوحمايتاز آموزان(

بنابراين،تدريسآنالحاصلمي هایديجیتاليمعلمانوينعالوهبرتقويتشايستگيشود.

دانش بر است الزم آنالين، تدريس از استفاده به تمايلشان برافزايش که آموزمحوری،
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آموزانباآموزانتأکیددارد،نیزتوجهنمايد.دانشرفتارهایيادگیریوسواداطالعاتيدانش

تفرمآموزشيرابهسرعتدرکومورداستفادهتوانندعملکردهایپلسواداطالعاتيباالمي

وگوکنندوبهکالسبازخوردهاگفتهارابهتردرککردهوراجعبهآنقراردهند،سؤال

مطالعهمطالبخواندنيوگفت آموزانپیشازشروعکالسوگویآناليندانش و دهند؛

تواندامکانبازخوردوميوگووبررسيتکالیفبعدازاتمامکالس،تشکیلانجمنگفت

(.عالوهMa, 2020آموزانفراهمنمايد)ارتباطاتبیشتریرادرکالسمیانمعلمانودانش

تواندوتحلیلوتلفیقمنابعديجیتاليميآموزانبرایدسترسي،تجزيهبراين،شايستگيدانش

 Li etزايشدهد)شود،افوگوهاودانشيکهدرکالستوسطمعلمتدريسميگسترهگفت

al., 2021.)

يافته اساس مهارتبر آنالين، تدريس در معلمان است ضروری پژوهش هایهای

شايستگي آنديجیتاليو از استفاده و منابع به دسترسي در را تجزيههایخود وتحلیلها،

ويژگيداده به مربوط دانشهای يادگیری محتوهای با ديجیتالي منابع تلفیق و ایآموزان

شهودی مطالب تولید برای بهبودآموزشي و تعديل واقع در و درک قابل و واضح تر،

برای بیشتری اقتضائات آنالين تدريس همچنین، بخشند. ارتقا تدريسآنالين رفتارهای

معلماننسبتبهتدريسسنتيکالسدارد.افرادبهدرجاتمختلفازفناوریومنابعغني

ند؛بنابراينالزماستمعلماندرفعالیتتدريس،تمايلخودرابرایکنديجیتالياستفادهمي

با اطالعات فناوری تلفیق از را آگاهیشان و نمايند تقويت آنالين آموزش از استفاده

آموزشآفالينفعالیت به مکانیکي انتقال اجتناباز با افزايشدهند-هایآموزشي آنالين

(Zhang et al., 2020.)

اينپژوه بردر حاليدانشآنالينيادگیریمشکالتشصرفاً در شد، تأکید کهآموزان

نیززمینهمتغیرهای ديگر وضعیتای هایزيرساختوخانوادهاقتصادی-اجتماعيمانند

پشتیبانيمدرسهديجیتالي رفتارهایآموزشازو بر تأثیرآنالينتدريسديجیتالي، معلمان

 بررسيکنند.راایزمینهمتغیرهایتوانندسايرميآيندههایپژوهشبنابراين،گذارند؛مي
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بسطوهايافتهازگیرینتیجهها،دادهتحلیلها،دادهآورینظری،جمعچارچوبتدوين:نویسنده مشارکت سهم
مقالهرابرعهدهداشت.نگارشوهايافتهها،گزارشآنتفسیرو

اينتکمیلدرمشورتومشارکتباهمهاساتیدومعلمانيکهازارخودتشکرمراتبنويسنده:سپاسگزاری
.داردمياعالماند،بودهمؤثرپژوهش

.نداردوجودمنافعيتعارضنوعهیچمقالهايندرکهکندمياذعاننويسنده:منافع تضاد
استنشدهدريافتماليحمايتگونههیچآنانجامبرایواستشدهپژوهشگرانجامهزينهباپژوهشاين:مالی منابع
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