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 خالصه 

؛ به ویژه با شرایط پیش اندنمودهتحقیقات جدید به اثرگذاری تكنولوژی در آموزش اذعان  مقدمه:

ضرورت شده است بنابراین؛ هدف از استفاده از آن تبدیل به یک  19-کوویدميمانند اپیدای بیني نشده

 .باشدپژوهش حاضر، ارائه الگوی برنامه درسي ریاضي دوره ابتدایي رویكرد یادگیری سیار مي

برای شناخت  باشد.ميروش تحقیق آمیخته اکتشافي متوالي )الگو تدوین طبقه بندی(  روش کار:

 -یری سیار با استفاده از نظریه داده بنیادعوامل الگوی برنامه درسي ریاضي دوره ابتدایي با رویكرد یادگ

برنامه درسي  درمبنای نمونه گیری نظری هدفمند، عوامل گوناگون  انجام مصاحبه بر مند وطرح نظام

اعضای هیأت از میان  شناخته شده است. نمونه آماری ریاضي دوره ابتدایي با رویكرد یادگیری سیار

و برنامه ریزی در ریزان درسي و پژوهشگران حوزه آموزش نامهبرمعلمان و رشته برنامه درسي، ميعل

 .شهر تهران انتخاب شد

 سازمان مضمون 3 و ریفراگ مضمون کی بر مشتمل قیتحق یالگونتایج تحقیق نشان داد که  نتایج:

 نیمضام شامل اریس یریادگی انداز چشم دهنده، سازمان مضمون. است بودهای هیپا مضمون 10 و دهنده

 يغن دهنده سازمان مضمون باشد،مي اهداف و نگرش فرهنگ، بهبود ،یریادگی یزیر برنامهای هیپا

 تیصالح ،یریادگی یاجرا و عملكرد ،یریادگی یساز يغنای هیپا نیمضام شامل اریس آموزش یساز

 نیمضام شامل عملكرد يابیارزش و باشدمي آموزش در ریدرگ افراد تعامل ،هاروش و ابزار ن،یمدرس

 .باشدمي يفیک بهبود و يابیارزش و يكیزیف تیوضع بهبود و يابیارزشای هیپا

تواند در جهت پیشبرد اهداف آموزش در حوزه ميرسد الگوی مورد نظر ميبه نظر  :گیرینتیجه

 .به یادگیری سیار اثرگذار باشد تأکیددرس ریاضي با 

 برنامه درسي، یادگیری سیار، ریاضي کلمات کلیدی:
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 مهمقد

 ،يجهت سازمان ده يچهارچوب ،يبرنامه درس يطراح یالگو

حال قابل انعطاف  نیدر عميباشد که نظميبرنامه  يابیاجرا و ارزش

 یریادگی هایاز فرصتای مجموعه يسازمان ده یبرا ریرپذییو تغ

فراهم آوردن  یاست برا يطرح ي. برنامه درسدینمامي جادیرا ا

تحت  دیکه با یجهت افراد یریگادی هایاز فرصتای مجموعه

 يبرنامه درس نیتدو یالگوها رو، نیا از. رندیقرار گ تیو ترب میتعل

 نیتدو ندیگوناگون و متفاوت به فرا یكردهایتوانند رومي

 ،يبرنامه درس یداشته باشند و راجع به اجزا يدرس هایبرنامه

ه از اشخاص ب يعیقشر وس اریدر اخت یوکاربرد دیاطالعات مف

برنامه درسي  .(1) و معلمان قرار دهند يدرس زانیبرنامه ر ژهیو

و ميعل هاینظامترین و اساسيترین ریاضي از جمله مهم

است که مورد توجه علمای تعلیم و ای درسي مدرسه هایبرنامه

با توجه به . باشدميتربیت و متخصصان برنامه ریزی درسي 

یاضي، مشكالت به عمل آمده در خصوص درس ر هایارزیابي

ای متعدد دانش آموزان در این برنامه درسي مشهود است، به گونه

شود. ميمطرح ميکه افت تحصیلي ریاضي به عنوان مسئله قدی

مواد آموزشي در این دوره ترین مفاهیم ریاضي، یكي از اثر بخش

توضیح در مورد علت یادگیری ریاضي آن است ترین ساده. است

به طور کلي با جهان اطراف او عجین شده  وميکه با زندگي آد

است، تا آن جا که ریاضیات یكي از کلیدهای اصلي درک جهان 

ی گالیله )طبیعت با زبان شود، چنان که به گفتهميمحسوب 

، تحلیل، محاسبه، گوید ریاضیات با مشاهدهميریاضیات سخن 

ک قیاس، اثبات و پیش بیني سر وکار دارد و به عنوان ی، استباط

کند تا فهم درست و دقیقي از مينظام ارتباطي به فرد کمک 

 .(2) دالگوهای و استدالل به دست آور، اطالعات

-ت در جامعه امروز بسیار سریعتر از گذشته صورت ميالتحو

ت صورت گرفته در نیم قرن گذشته ما را الگیرد. نگاهي به تحو

حال تغییر سازد که محیط اطراف به شدت در به این مهم آگاه مي

-عات در این زمینه کلیدیالتباطات و تبادل اطتوسعه ار (3) است

و مطرح شدن جامعه  رترین نقش را دارد. شكي نیست ظهو

-های آن ميعاتي مرهون تسهیل ارتباط و توسعه زیرساختالاط

 .(4)باشد

فناوری اطالعات به عنوان یک رویكرد نوین، در نقش مكمل 

 هایتدریس، تنوع بخشیدن به شیوهنظام آموزشي بهبود کیفیت 

تدریس فراهم ساختن آموزش مستمر و خودکار کوتاه کردن 

کوتاه کردن دوره تحصیل، توجه به استعدادهای زمان آموزش

فردی انفرادی کردن آموزش و مقابله با مشكالت آموزش جمعي 

نوین در یادگیری، شیوه  هاییكي از شیوه. (5)کند. ميعمل 

آوری باشد که بر مبنای استفاده از فنميری سیار آموزش و یادگی

عات، پیوسته ابداعات الات شكل گرفته است .فن آوری اطالعاط

نویني را برای بشر به ارمغان آورده است. سرعت ظهور این 

ابداعات به قدری افزایش یافته که هنوز مراحل توسعه و همگاني 

ه محصولي شدن استفاده از یک نوآوری به پایان نرسیده، ک

کمتر ارائه  هایجدیدتر با امكانات بهتر، راحتي بیشتر و هزینه

سازد. از جمله ميشود و ابداعات قبلي را از صحنه خارج مي

عات الي که در چند سال اخیر مورد هجوم فن آوری اطهایعرصه

. یادگیری سیار (6قرار گرفته، عرصه آموزش و یادگیری است)

است که بسیاری از آرمان اموزشي، مانند را فراهم ساخته ای زمینه

یادگیری مستقل، خود راهبری، استقالل فراگیر در یادگیری، 

خودکار آمدی تحصیلي و اعتماد به نفس، به ، افزایش خود پنداره

رسمیت شناختن تفاوتهای فردی یادگیرندگان، کاهش انزوای 

 های فراشناختي، افزایشافراد، خود نظم دهي و افزایش مهارت

اشتراک اطالعات و ارائه سریع بازخورد از ، همكاری، انگیزه

و حتي آموزش مادام العمر متناسب با نیاز فراگیران قابل ها آموخته

ر یادگیری سیار، ابزارهای الكترونیكي د (6)جلوه کند تر تحقق

شوند و به مينظیر رایانه، رایانه دستي، موبایل و ... جایگزین معلم 

شود تا به مواد آموزشي در تمام ميرصت داده فراگیران این ف

در  (7اوقات و هر چند بار که بخواهند دسترسي داشته باشند )

باشد، تر واقع، هر اندازه کاربرد تكنولوژی در آموزش غني

گیرد ميیادگیری با سهولت بیشتر و در زمان کوتاه تری صورت 

آسان تر، آورد که یادگیری سریع تر، ميو شرایطي را به وجود 
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؛ به ویژه زماني که یادگیری سیار مد صورت گیردتر بهتر و با دوام

یادگیری  هاییادگیری سیار نیز از زیرمجموعه. (8)نظر باشد 

شود و محور آن استفاده از ابزارهای قابل الكترونیكي محسوب مي

حمل در یادگیری است. امروزه، برای باال بردن انگیزة فراگیران و 

ای و دیجیتال وری آموزش، توجه به فناوریهای رایانه هبهبود بهر

دارای اهمیت روزافزون است؛ و در این میان، به تازگي ارتباطات 

برای  (9سیار نیز در قالب یک شیوة آموزشي در حال ظهور است )

یادگیری سیار، تعاریف گوناگون ارائه شده که از آن جمله است: 

کنند که یادگیری سیار را ميبیان ( 1388)صفار زاده ومنوچهری 

توان ترکیبي از دو شكل آموزش الكترونیک و از راه دور مي

دانست؛ زیرا در این نوع آموزش، همانند آموزش از راه دور، میان 

دانش پژوهان و اساتید فاصله وجود دارد و از سوی دیگر، این 

-آموزش نیز همانند آموزش الكترونیک، از طریق فناوری پیشرفته

شود. و با استفاده از ابزارهای الكترونیكي همراه ارائه مي تر

همچنین، بنا به تعریفي دیگر، یادگیری سیار نوعي از یادگیری 

های الكترونیكي، با است که در آن، یادگیرنده در قالب آموزش

های سیار و با هدف یادگیری روزمره، به گیری از فناوری بهره

 .(10د)ورزعات مبادرت ميالدریافت اط

 قهعال معلمان که دهدمي نشان تجربي با توجه به اینكه شواهد

 درس کالسهای در همراه تلفن دستگاههای از استفاده به مند

 هایدستگاه هایکارایي از استفاده در . عالقه(11)هستند  خود

. افزون (14-12)است رشد به رو سیار یادگیری برای همراه تلفن

در آموزش و تدریس ریاضیات، بر این برای کسب موفقیت 

های یادگیری برای یادگیرندگان نیاز به داشتن فرصت

 یرییادگ فرآیند در بهبود و . تسهیل(15) ویژه دارند هایموضوع

 . ابزارهای(16)است  پرورش و آموزش اهداف ترینمهم از یكي

 و است داده قرار تأثیرخود تحت را روزمره بشر زندگي سیار

 جهان سراسر در آموزشي نوین روش عنوان به سیار آموزش

 ،6)گیرد مي قرار استفاده مورد پژوهان از دانش بسیاری توسط

17) . 

گوناگوني در مسیر آموزش، از قبیل  هایامروزه شیوه

مدرن ارتباطي، مانند اینترنت و تلفن همراه قرار  هایفناوری

ه سمت اند. در حالي که فلسفه و عملكرد تعلیم و تربیت بگرفته

در آموزش ها روند، استفاده از فناوریميفراگیرمحوری پیش 

جدید برای یادگیرنده  هایباعث فراهم کردن و ارائه فرصت

 از ابتدایي معلمان اندک استفاده به توجه . با(18)شوند مي

نتایج  از استفاده با و آموزش جهت سیار ابزارهای یادگیری

 خصوص در جهان ورهایکش در سایر گرفته انجام هایپژوهش

سیار، با توجه  از یادگیری گسترش استفاده برای مؤثر راه کارهای

الگوی برنامه درسي  حاضر، به مباحث مطرح شده سوال پژوهش

 چگونه است؟ ریاضي پایه ششم با رویكرد آموزش سیار

 

 کار روش

 برای کیفي هایروش از تنها یهاستفاد پژوهش، این در

 کافي توانست مطالعه مي مورد پدیده از یقعم فهمي به دستیابي

یافت. مي کاهشها یافته پذیری تعمیم صورت این در اما باشد؛

شود. مياستفاده  از روش تحقیق آمیخته اکتشافي ازاین رو

 هایپژوهش دلیل به کمي روش پژوهش به این انجام بنابراین،

 ونپیرام سازی فرضیه و مفاهیم تعریف مورد در محدود نسبتاً

 نتیجه، در نیست ممكن بررسي، مورد زمینه در بین متغیرها روابط

 کمي و روش کیفي دو هر از استفاده نیازمند مطالعه، این انجام

 از آنها بین ارتباط وها سازه کاوش برای نخست گام در است.

 برای کمي روش گام بعد در شد، استفاده خواهد کیفي روش

 سطحي به رسیدن وتر وسیعای ونهنم درها سازه بین روابط تأیید

با توجه به  گیرد.ميقرار  استفاده مورد پذیری، قابلیت تعمیم از

اینكه در پژوهش حاضر، دستیابي به شناخت عیني تری از برنامه 

درسي ریاضي دوره ابتدایي با رویكرد یادگیری سیار از اهمیت 

برخوردار است اولویت به روش ميباالتری نسبت به بخش ک

 هاکه قصد تعمیم یافتهیي کیفي داده شده است و همچنین از آنجا

ای کیفي پرسشنامه هایتری داریم بر مبنای یافتهبه جامعه بزرگ را

شود و به عبارتي مياجرا  تروسیعای شود و بر روی جامعهميتهیه 

طرح تحقیق آمیخته  از پردازیم،ميبه اعتبار سنجي بخش کیفي 

الگو تدوین طبقه بندی( در این پژوهش استفاده ) اکتشافي متوالي

در مرحله اول برای ، بنابراین برای انجام این طرح. خواهد شد

شناخت عوامل الگوی برنامه درسي ریاضي دوره ابتدایي با 
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طرح نظام  -1رویكرد یادگیری سیار با استفاده از نظریه داده بنیاد

عوامل  هدفمند،مند وانجام مصاحبه برمبنای نمونه گیری نظری 

گوناگون در برنامه درسي ریاضي دوره ابتدایي با رویكرد 

شود. در مرحله دوم پژوهش، تایید ميشناخته  یادگیری سیار

بخش  هایو به طورکلي ارزیابي و تعمیم یافتهها روابط بین سازه

شود. بنابراین در این مرحله پس از ساخت ميکیفي حاصل 

ای مرحله کیفي و انتخاب نمونه ایهپرسشنامه بر مبنای یافته

معلمان و رشته برنامه درسي، مياعضای هیأت علتصادفي از میان 

و برنامه ریزی در ریزان درسي و پژوهشگران حوزه آموزش برنامه

اقدام نموده ميک هاینسبت به گردآوری داده باشدشهر تهران مي

 گردد.ميو الگو ارائه شده اعتبارسنجي 

 

 نتایج

ي هایظور توصیف متغیرهای اصلي پژوهش از شاخصبه من

ست. این نظیر میانگین، انحراف معیار و موارد دیگر استفاده شده ا

 اند.در جدول ارائه شدهها شاخص

  

آمار توصیفي متغیرهای پژوهش .1جدول  

 واریانس انحراف معیار میانگین عامل اصلي

45/4 اریس یریادگیچشم انداز   713/0  509/0  

15/4 اریآموزش س یساز يغن  636/0  404/0  

06/4 عملكرد يابیارزش  668/0  447/0  

 

به منظور بررسي وضعیت متغیرهای پژوهش از آمار توصیفي 

 شامل میانگین، انحراف معیار و واریانس و چولگي و کشیدگي

ه استفاده شده است. با توجه به مقادیر میانگین به دست آمد

چشم اندازی ها ر میان پاسخمشخص است که گزینه )زیاد( د

از بقیه  یادگیری سیار بوده است. بیشترین میانگین مربوط به متغیر

ر بیشتر است. همچنین براساس مقادیر چولگي و کشیدگي، مقادی

از تقارن برخوردار  هاداده هستند( -2، 2در بازه )به دست آمده 

  .هستندنرمال برخوردار  عیاز توز بوده و

                                                           
1 . Grounded Theory 

با توجه به نرمال . بین متغیرهای اصلي تحقیق محاسبه همبستگي

بودن متغیرهای پژوهش، از آزمون همبستگي پیرسون استفاده شده 

 يهمبستگ بیضر هایکه به نام رسونیپ يهمبستگ بیضراست. 

، شودمي دهینام زیصفر ن یمرتبه  يهمبستگ بیضر ایو  یگشتاور

منظور به  بیضر نیشده است. ا يمعرف رسونیتوسط سر کارل پ

 ایای فاصله ریدو متغ نیب یرابطه، نوع و جهت رابطه  زانیم نییتع

به کار برده  ينسب ریمتغ کیو ای فاصله ریمتغ کی ایو  ينسب

 شود.مي

طح به منظور بررسي وجود رابطه، براساس سطح معناداری، اگر س

باشد، فرض صفر رد شده و  05/0معناداری آزمون کوچكتر از 

 .تباط معني داری وجود داردبین دو متغیر ار

راساس نتایج بیانگر رابطه مثبت متغیرهای شناسایي شده است. ب

ز تحلیل همبستگي انجام شده،بیشترین همبستگي میان چشم اندا

  ( است.567/0) یادگیری سیار و ارزشیابي عملكرد

مدل سازی معادالت ». برآورد مدل ساختاری تحقیق

است که به روابط بین ميیک روش آماری منسج« ساختاری

 كهییآنجا ازپردازد. متغیرهای مشاهده شده و متغیرهای نهفته مي

فروض  نیمشتق شده است، بنابرا يخط ونیاز رگرس PLS زیآنال

 مورد زین كردیرو نیدر ا دیبا ونیدر رگرسها مربوط به داده

 .دریقرار گ يبررس

 ،یروابط ساختار يابیاز ارز قبل. چندگانه يهم خط يبررس

 ونیرگرس جینتا میشو نیشود تا مطم يبررس يستیبامي يهم خط

 (. در آمار، عامل تورم2019باشد)هِر و همكاران، مين سیبا

 ونیرگرس لیچندگانه را در تحل يشدت همخط، انسیوار

 يکند. شدت همخطمي يابیارز يمربعات معمول نیکمتر

 .نمود لیتوان تحلمي VIFمقدار  يبزرگ يرا با بررس چندگانه

به  3کمتر از  قیتحق هایمولفه VIF، مقدار 3جدول  جینتا طبق

 ندارند. يهم خط قیتحق هایمولفه میدست آمده است. بنابرا

 همبستگي پیرسون متغیرهای پژوهش. 2جدول 
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چشم انداز  مقوله

 یریادگی

 اریس

 یساز يغن

آموزش 

 اریس

 يابیارزش

 عملكرد

374/0 1 اریس یریادگیچشم انداز   756/0  

430/0 1  اریآموزش س یساز يغن  

 1   عملكرد يابیارزش

 (VIFچندگانه ) يآزمون هم خط .3 جدول

 VIF متغیر

472/1 اریس یریادگیچشم انداز   

193/1 اریآموزش س یساز یغن  

239/1 عملکرد یابیارزش  

 

 در. قیتحق یهاهیو آزمون فرض يحداقل مربعات جزئ کیتكن

 يعنی یمعادالت ساختار یمدل ساز یپژوهش حاضر از روشها

اندازه  یآزمون الگو ی( براPLS)يمجذورات جزئ نیروش کمتر

 PLSنرم افزار  استفاده شده است. پژوهش هایهیو فرض یریگ

و ها به نرمال بودن داده یازین يکمتر به حجم نمونه، ب يوابستگ

برخالف  دیروش جد نیدارد که ا انسیوار یساز نهیشیتمرکز بر ب

تر مناسب يواقع یکاربردها یو آموس برا زرلیل یافزارهارمن

 است. 

( در ریمس لی)تحل یهم ارز مدل ساختار ي: مدل درونيمدل درون

 گریكدیپنهان با  یرهایمتغ نیاست و روابط ب یمعادالت ساختار

 کند.مي يرا بررس

 
 . آماره تي بوت استراپینگ مدل تحقیق )مدل بیروني تحقیق(1شكل

 جیقسمت براساس نتا نیا در. قیتحق ي تحلیل مسیر مدلابیرزا

 يبراساس بارعامل يمربعات جزئ نیحاصل شده از محاسبه کمتر

 قرار گرفته اند: يمورد بررس نگیو بوت استراپ
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بررسي تحلیل مسیر مدل. 4جدول  
 وضعیت سطح معناداری آماره تی ضریب مسیر اهداف ردیف

با  يیدوره ابتدا ياضیر يبرنامه درس یلگواغني سازی آموزش سیار بر   .1

اریس یریادگی كردیرو  

519/0  144/4  001/0  تائید 

با  یيدوره ابتدا ياضیر يبرنامه درس یالگوچشم انداز یادگیری سیار بر   .2

اریس یریادگی كردیرو  

646/0  425/6  001/0  تائید 

 كردیروبا  یيدوره ابتدا ياضیر يبرنامه درس یالگوبر  ارزشیابي عملكرد  .3

اریس یریادگی  

584/0  657/4  001/0  تائید 

 
براساس نتایج به دست آمده از مدل معادالت ساختاری، ضریب 

 به دست آمده است. 3/0 از باالترها فرضیهميمسیر در تما

 

 گیرییجهو نتبحث 

عوامل موثر بر آموزش الگوی ارائه پژوهش با هدف این 

، ش آموزان پایه ششم ابتدایيبر یادگیری سیار دان تأکیدریاضي با 

پژوهش با توجه به اهمیت  این واقع در درشده است.  انجام

و همچنین یادگیری سیار مؤثر در این فرایند در  آموزش ریاضي

عوامل موثر بر الگوی  مدل ؛ محقق سعي نموده است کهمدارس

بر یادگیری سیار دانش آموزان پایه ششم  تأکیدآموزش ریاضي با 

را طراحي نماید. محقق با دنبال نمودن رهنمودهای  ابتدایي

پژوهشي مستند در پیشنیه، محقق با گردآوری و مطالعه تعداد 

بر  تأکیدآموزش ریاضي با های متعددی از نظریات و مدل

آوری و نیز با جمع یادگیری سیار دانش آموزان پایه ششم ابتدایي

وضوع با های مختلف خبرگان و متخصصین منظرات و دیدگاه

استفاده از تحلیل محتوا، سعي در شناسایي کدهای آزاد، کدهای 

 محوری و کدهای انتخابي مورد نیاز مدل نمود. 

 پس که است کلي مقوله 10 از حاکي مطالعه این هاییافته

پژوهي در  زسنت یهاو فرآوده فرآیند طي کیفيها یافته تحلیل از

با  یيوره ابتداد ياضیر يبرنامه درس ییک نمای کلي الگو

 راستا این در. گرفت قرار بررسي مورد اریس یریادگی كردیرو

برنامه مدل  نشانگر این است که: ابعاد فرایند پژوهش هاییافته

مقوله  3 اریس یریادگی كردیبا رو یيدوره ابتدا ياضیر يدرس

چشم انداز یادگیری سیار، غني سازی آموزش سیار، اصلي 

 ياضیر يبرنامه درسمدل  ولفه فرایندم 10و  ارزشیابي عملكرد

برنامه ریزی شامل  اریس یریادگی كردیبا رو یيدوره ابتدا

یادگیری، بهبود فرهنگ، نگرش و اهداف، غني سازی یادگیری، 

، هاعملكرد و اجرای یادگیری، صالحیت مدرسین، ابزار و روش

تعامل افراد درگیر در آموزش، ارزشیابي و بهبود وضعیت 

باشد. در این راستا نتایج مي رزشیابي و بهبود کیفيفیزیكي، ا

همسو  (22-19) این تحقیق با برخي از مطالعات هایمولفه

 هایچالش نیترمهماز  يكیبا  کیو  ستیبشر در قرن بباشد. مي

 تیترب یبرا مداوم رو به رو است. رییتغ يعنی ياجتماع اتیح

را  راتییتغ نیا اب یيو قدرت هم سو یاثرگذار یيکه توانا یافراد

 ميبه طور اعم و نهاد آموزش رس یریادگینظام  دیداشته باشند، با

. بر این اساس یادگیری از راه ردیبه طور اخص مورد توجه قرار گ

را در بین مخاطبان خود پیدا کرده و مخاطب ای دور جایگاه ویژه

با توجه به دسترسي آسان به ابزارهای ارتباطي از جمله: 

مجازی و سایر  هایهوشمند، کتب الكترونیكي، شبكه هایگوشي

مطالب مورد عالقه  ابزارها، مشتاق است تا در هر مكان و هر زمان

خود را آموزش ببیند و یاد گیرد. بر این اساس یادگیری سنتي 

جای خود را به یادگیری سیار سپرده است. یادگیری سیار، 

به عبارت  ین است.نو هایاصطالحي برای رفع نیاز مخاطبان رسانه

دیگر یادگیری از طریق موبایل محدودیت مكان یادگیری را با 

دهد و تمرکز این فناوری بر ایجاد انعطاف در آن کاهش مي

متحرک بودن مكان یادگیری است. لذا یادگیری از این طریق در 

امكان دسترسي به یادگیری متفاوت وجود دارد. این  ،هر مكان

توان بخش است و به راحتي ميعاملي و لذتنوع یادگیری کامالً ت

د. تر استفاده نموکنندهگرماز آن برای ایجاد یادگیری موثرتر و سر

یا  های همراهاز تلفنشود که مي پیشنهادبا توجه به مطالب پیشین 
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 غیر مجازها اموزشي با کنترل در بخش اینترنت و سایت هایتبلت

مشي صحیح استفاده تعیین خط مثابه ابزار آموزشي وبه مدارسدر 

مورد استفاده قرار  آموزان و معلماناز این فناوری در بین دانش

 .گیرد

 

 تشکر و قدردانی

آزاد دانشاااگااه   دکتری نااماه  پاایاان   برگرفتاه از  مقاالاه   این

سال  شد مي تهران مرکزیواحد ميا ساتید راهنما و   با سنده از ا . نوی

 نمودندبا محقق همكاری کساني که در این راستا   ميو تما مشاور 

 تشكر را دارد. کمال

 تعارض منافع

.باشدمياین مطالعه فاقد تضاد منافع 
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 Abstract 

Introduction: New research has acknowledged the effectiveness of 

technology in education; Especially with unforeseen circumstances such as 

the Covid-19 epidemic, its use has become a necessity; The purpose of this 

study is to provide a model of elementary learning mathematics curriculum 

for mobile learning approach. 

Methods: The research method is a sequential exploratory mix (classification 

formulation model). To identify the factors of elementary school mathematics 

curriculum model with mobile learning approach using data-theory theory-

systematic design and conducting interviews based on purposeful theoretical 

sampling, various factors in elementary school mathematics curriculum with 

mobile learning approach have been identified. 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. 

Results: The results showed that the research model consisted of a 

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

theme, mobile learning perspective includes basic themes of learning 

planning, culture improvement, attitude and goals, organizer theme of mobile 

education enrichment includes basic themes of learning enrichment, 

performance and implementation of learning, teachers' competence, tools and 

Methods are the interaction of people involved in training and performance 

appraisal includes the basic themes of evaluation and improvement of 

physical condition and evaluation and quality improvement. 

Conclusion: It seems that the model can be effective in advancing the goals 

of education in the field of mathematics with an emphasis on mobile learning. 

Keywords: Curriculum, Mobile Learning, Math 
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