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Abstract: The purpose of this study was to determine the factors affecting 

educational reforms aimed at empowerment of high school math teachers. The 

present study was a qualitative research using meta-synthesis and was done in two 

phases. The first phase involved the synthesis research method, and in the second 

phase, deductive content analysis method was used based on Fullen's (2010) theory of 

teacher empowerment. The sample studied in the first phase included 47 publications 

in the field of identifying educational reforms in high school mathematics curriculum 

based on Fullen's approach (2010), and the sample studied in the second phase 

included 7 publications on extracting educational reforms based on Fullen's approach 

(2010). The samples were selected by purposive sampling method, and sampling 

continued until data saturation. Also, 5 experts in the field of curriculum and 

mathematics education were purposefully selected in order to determine the validity 

of the identified components. Content validity ratio (CVR) was used for validation. 

According to the findings, the factors influencing educational reforms aimed at 

empowerment of high school math teachers include the use of appropriate digital 

tools and methods in education, improving teaching methods, promoting learning 

collaboration, and improving learning environments. 
 

Keywords: Educational reforms, Teacher empowerment, Mathematics curriculum, 

High school. 
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 مقدمه

مهارر  در رهر  ریاضیات موضوع مهمی در برنامه  دریهی     

کشور ریت. ریاضیات علمی برری رعارد و مکان ریهت و اهام  

(. 2008)آلتهون  می اود تجزی  و تحلی  تمام رلگورای ممکن

( بیان کردنا ک  ریاضیات نقش چنابعهای 2014آب  و گبنرو )

در رم  زمین  رای در علم و فناوری ریفا می کنا ک  کاربرد آن 

( بیهان 2019علوم، فناوری گسترده ریهت. مازرنها و رمکهاررن )

نمودنا با توج  ب  ررمیت ریاضیات رین موضوع در برنام  دریی 

طبق گفت  رای نگویها و  ماری  کلیا خورده ریت و رمچنین

( رز رین نظر برنام  دریی ریاضی در نظر گرفته  2017مگوتی )

ت رهای ززم رر در جههان در لها  ااه ریت تا درنهش و مههار

تغییر فرررم کنا. در ریهن میهان بها توجه  به  ررمیهت و نقهش 

ریاضیات تاریخچه  برنامه  دریهی ریاضهی متویه   در ریهررن 

رماننا یایر موضوعات با فررز و نشیب رایی فررورن مورج  بوده 

ریت ک  نکات ررزناه ری رر با خود به  رمهرره دررد. بایها بهرری 

نام  دریی رماننا کشوررایی نظیر کره، فنالنها و. .. بازنگری بر

ک  رز برنام  رای دریی قبلی اان ب  عنورن مبنایی جهت ریهاه 

رای جایا ریتفاده نموده رنا ریتفاده کرد و رز برآینها رنتخها  

را، رتفاق را و نتایج لاصل  با لحاظ نمودن ارریط فعلهی بهرری 

یتفاده نمهود و بهرری بازنگری برنام  دریی ریاضیات متوی   ر

رین بازنگری رز رلگورای تغییر برنام  دریهی ریهتفاده کهرد که  

 ریههتفههولن یکههی رز ریههن رلگورهها، رلگههوی تغییههر آموزاههی 

فولن برری ریجهاد رصهاللات آموزاهی رز طریهق . (2010)فولن

پهیش مهی رود و رو  "یادگیری عمیهق"و ریجاد  "نظری  تغییر"

فع بهررن رر بایها به  لسها  معتقا ریت ک  برری تغییر، رم  ن

آورد. رین رلگو در ی  ی ح بچ  رها )درنهش آمهوز(، معلمهان و 

جامع  محلی و نالی  یا من ق  در نظر گرفت  اهاه ریهت. که  

تغییر برنام  دریی مستلزم تغییر در رین ی  ی ح می بااا. رز 

نظر فولن، رصاللات آموزای تک  تک  یها در مقیها  کوچه ، 

ک  آنچ  مهورر ریهت، تمرکهز بهر یه  مولفه  کاریاز نیستنا، بل

، "یادگیری و تهاری "محوری یادگیری عمیق ریت ک  اام  

ریهت که  در پهشورش  "فررنه  یهادگیری"، و "درنش تغییر"

(. فهولن معتقها 1395لاضر ب  آن پردرخت  ااه ریهت )گویها 

ریت ک  برری جلوگیری رز رنفجار و نابودی آموزش و کایهتن رز 

نجایی ک  معلمان و درنش آمهوزرن به  عنهورن کسالت و ماللت آ

یادگیرناگان فعا ، ب  ریارتش درآماه رنها بهازنگری ریایهی و 

می درا ک   ریجاد تغییر، ضروری ریت. با رین لا  فولن رشارر

معلمان رلسا  می کننا ک  پیونارایشان با تغییررت آموزای، 

ن درصا درنهش آمهوزر 40گسست  ااه و عالوه بر رین، بیش رز 

دبیریتانی نیز با فررینا آموزش و یادگیری خود تعامه  ناررنها. 

تکنولوژی رم نتورنست  ارریط بهتهری بهرری یهادگیری عمیهق 

 .(1395فرررم کنا )گویا 

رز طرفی متخصصان نظهام آمهوزش و پهرورش درًمها  بهر تغییهر 

آموزش و مخصوصا  تغییر )یا بازنگری( برنام  دریی، به  عنهورن 

کننها و متهرکر رای تربیتی، تأکیها میورشموضوعات مهم پش

بایست دقیق، علمی اونا ک  رونا بازنگری برنام  دریی میمی

(. آنچ  مهم 1399رای پشورشی بااا )غالمی و مبتنی بر یافت 

تورن رین موضوع رر ب  صورتی عمیق ریت آن ریت ک  زمانی می

مو، درک کرد ک  برنام  دریی ب  خوبی فهمیاه ااه بااا )رمی

(. فهم منایب برنام  دریهی نیهز نیازمنها 2014بویایر و رو  

درک معنی و مفهوم، عناصر و رنورع برنام  دریی ریهت. دربهاره 

برنام  دریی ب  عنورن ی  ینا، تعریف یکسانی وجهود نهاررد، 

رایی رز کار معلم و رمچنهین بلک  رفررد مختلف با توصیف جنب 

رنا برنام  دریی رررً  کرده رررگررری وی، تعاریف مختلفی برری

 یتورن گفهت برنامه (. ب  طور کلی می2011)لینچ و ریمیت 

 رایرها  به  دیتیابی ربزرر مهمترین دریی ب  عنورن یکی رز

 منزل  ب  تعریف ااه ک  و پرورش آموزش در تربیتی و آموزای

آموزاهی  رویهاردرای رمه  چناگانه ، کارکردرهای با ظرفیتی

درده ریت )نقهی پهور و غفهاری  جای خود در رر پنهان و آاکار

 ،ی دریهیا طررلهی، تولیها و رجهرری برنامه ندر فرری(. 1388

را ه )م الع  دیتورلعم قصااا دریی  برنام رز ی  نوع ز وممع

پیامهارا   بمعلمان دیتیابی ه )، رجرراارای ریمی(و بخشنام 

ه )یهادگیری اها و کسهب ه(دریهی قصها اها  و نتایج برنامه

رجهرر   ب در نتیج  رنزآمورای درنششرا و نگرتمهار را،شدرن

؛ 2011 تهرن ) آیهامی ب  میان، یخن م  دریی(در آمان برنا

( بها مهالک قهررر دردن نظهر، 2000(. ریمیت )2011کالری  

عم  و تولیا، تعریف برنام  دریی رر در چهار دیت  اام  بان  

ش برری دیتیابی به  درد یا تالدرنشی ک  بایا منتق  اود، برون

رهای آمهوزرن، فررینها و رویه  )روشررار  معین تویهط درنش

رنجام کاررا( رررً  درد. بر ریهن ریها  تغییهر )بهازنگری( برنامه  

رهای من قهی رر رز تهاوین دریی نیز طیهف ویهیعی رز فعالیت

رای مختلف برری یادگیری ری رز درو  تا ترییم نقش مجموع 

گیرد )ب  نق  رز مهرمحمهای و لسهینی آموزرن در بر میدرنش

1398  .) 
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دریی نیز تعاریف مختلفی رررً  در مورد تغییر )بازنگری( برنام  

اههاه ریههت؛ ررگونهه  دگرگههونی در آمههوزش یهها در اههرریط و 

رای دریرای آموزای پیررمون آن ک  رز تغییر در جهتترکیب

ریهی کلی در برنام  دریی تا تغییررتی ویهشه در یه  برنامه  د

(. در یه  تعریهف جهامع 1393خاص در نویان ریهت )فهولن 

دریهی رر رهر گونه  تغییهر و تورن تغییر )بهازنگری( برنامه  می

رای برنام  دگرگونی در فلسف  آموزش، من ق و چرریی و ررزش

رای برنام  دریی، رررنمارهای برنامه  دریی، رویکردرا، دیاگاه

محتوررها، مهورد و دریی )اام  نیازیهنجی و ررهار  برنامه (، 

منابع آموزای، فضهارا و تجهیهزرت مهورد نیهاز برنامه  دریهی، 

یهادگیری و ررزاهیابی پیشهرفت -رای یهاددریرویکردرا وروش

(. ب  زعم فهولن 1398تحصیلی درنست )مهرمحمای و لسینی 

دریی عبارت ریت رز ررگونه  ( تغییر )بازنگری( برنام  2007)

تورننها رز تغییهررت می تغییر در آموزش کهال  در  که  ریهن

درری معلمان تا تغییررت بزرگ ماننا تغییهر در رای کال روش

ررار  و محتوری مصو  من ق  در نویان باانا. رمچنین ذکر 

رین نکت  لاًز ررمیت ریت ک  رر نوع رز تغییر )بازنگری( بایها 

لارق  ی  مؤلف  رمکان ریتفاده رز مورد آموزای بازنگری ااه، 

اده رز ررربردرای جایا تاری  و رمکان تغییر باوررا رمکان ریتف

(. تغییهر )بهازنگری( برنامه  1393رر ما نظر قررر درها )فهولن 

دریههی رلگورههای مختلفههی دررد )درقههانی، رمههین خنههاقی، 

(؛ تعههاردی رز ریههن 1390دخههت بهمنههی رههانی و نوغانیجعفری

به  (، 1995رلگورا ماننا رلگوی فررینا تغییر روزک و زلوتلهو )

رها ماننها رلگهوی نک  فررینا تغییهر توجه  دررنها. برخهی رز آ

رای دریهی (، ب  تبیین برنامه 2010رای تغییر ررجرز )ویشگی

پردرزنهها. تعههاردی رز آنههها ماننهها رلگههوی پههریرش جایهها می

( و رلگوی مقاومهت 1977محور را ، جورج و رردرفورد )نگررنی

رای بر مجریان برنامه (، 1973در برربر تغییر زرلتمن و درنکن )

دریههی جایهها متمرکزنهها. رلگورههای اههرریط تغییههر ریههالی و 

( و عورمهه  مههؤرر بههر رجههرری تغییههر فههولن 1978رتکینسههون )

رای دریی جایها صاد تشریح نحوه رجرری برنام (، در2007)

بر ریها  موقعیهت و محهیط رسهتنا. رلگهوی ررتبهاطی تغییهر 

دریهی به  عنهورن  ( ب  تبیهین تغییهر برنامه 2000رلسوور  )

پردرزد و رلگوی تغییر ی  یه حی چنه  فررینای ررتباطی می

(، بهه  تغییههر در یهه  ماریهه  یهها یههازمان توجهه  دررد 1994)

 (. 1398)مهرمحمای و لسینی 

نتایج تحقیقات در زمین  آزمون رای مختلف بین رلمللی ماننها 

تیمز نشان می درنا درنش آموزرن ریررنی نتورنسهت  رنها نمهررت 

بههولی نسههبت بهه  کشههوررای اههرکت کننههاه کسههب کننهها مق

( در پشورشی 1397فیروزجاری )(. 1394)یبحانی و رمکاررن 

دوره  برخی رز عورم  مهورر در یهادگیری در  ریاضهیبا عنورن 

برخی رز عورملی ک  ب  یهادگیری در  متوی   گزررش نمودنا 

ریجهاد رنگیهزه و مشهارکت درنهش  عبارتنا رز:رنجاما ریاضی می

یههادگیری آمههوزش در  ریاضههی، -مههوزرن در فررینهها یههاددریآ

موقعیت و محیط یادگیری وکال  در ، ی ح یورد و اهرریط 

رقتصادی ورلاین، تاریر ریهتفاده رز رمکانهات روامنایهازی در 

تاری  ریاضی، ررمیت رفتار و علم و روش تاری  معلم، تاریر 

. عنههایتی و کورسههاری ورزش و تحههرک در یههادگیری ریاضههی

نشان درد ک  بین تصویری ک  معلمهان رز ( در پشورشی 1396)

آمهوزرن رز نحهوه آموزرن و تصویری ک  درنشاان با درنشتعام 

کنناه، تعام  معلمان خود در ذرن دررنا، در رفتاررای یرزنش

 .درر ریتجای و مردد تفاوت معنی

 جههت در و روزرنه  یزناگ رز یبخش آن، یکاربردرا و اتیاضیر

 که  ایهآیم امار ب  مختلف یرالوزه در یزناگ التمشک ل 

. ریهت یرنسهان متفهاوت یراتیفعال در عیوی یکاربردرا یدررر

 بها برخهورد در که  اها خوررا یرفررد تیترب موجب ات،یاضیر

 و  یهتجز قهارت کننها، ریتاز  یمن ق طور ب  بتورننا مساً 

 یرهایتئور یررمهونیپ یرااهیهپا دربهاره و بااها درات  رنتزرع

 یبهرر رنسهان یتورنمنایهاز یاضهیر مههم وجه . بسهازنا جامع

 کنتههر  و ینههیبشیپ اه،یههچیپ یرههاتیموقع قیههدق فیتوصهه

 ریهت؛ یرجتمهاع و یرقتصاد ،یعیطب یماد ممکن یراتیوضع

 و روزمهره مسهاً  له  در یاضهیر یریگکار ب  ییتورنا نیبنابرر

 یرمحمامه) بااایم یاضیر آموزش یریای ررار  رز ،یرنتزرع

 یکارکردرها  یهدل به  اتیاضهیر نیرمچنه(. 1391 یریالم و

 عنهورن ب  و آموزرن درنش یمن ق و یذرن راا یبرر آن فررورن

 یدررر جههان، یرریهر یآموزاه یرهانظام در  یهپا درنهش  ی

 توجه  با بنابررین(. 1397 ایگو و اکلم یب یبهررم) ریت تیررم

 یه ح در یزاهآمو رصهاللاتخأل رای پشورشی در ررب ه  بها 

 رررً  م الب و رمچنین با توج  ب  یاضیر معلمان یتورنمنایاز

 بهر مهؤرر عورمه ضرورت پشورشی در ررب   بها  و ررمیت ااه،

 یاضههیر معلمههان یتورنمنایههاز یهه ح در یآموزاهه رصههاللات

 بهر مهؤرر عورمه لاضهر،  پهشورش رز رها  لهرر. ریت مشهود
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 دوره یاضهیر معلمان یتورنمنایاز ی ح در یآموزا رصاللات

 بود. متوی  

 کار روش

تحقیق لاضر ب  لحهاظ یهاختار یه  پهشورش کیفهی و رز      

لحاظ را  رز نوع کاربردی ریت ک  در دو مرلل  رنجهام اهاه 

ریت. در مرلله  رو  رز یهنتزپشوری و در مرلله  دوم تحلیه  

محتوری قیایی ریتفاده ااه ریهت. در مرلله  رو  به  منظهور 

عورم  مؤرر  بر رصاللات آموزاهی برنامه  رای انایایی مؤلف 

دریی ریاضی دوره متوی   رز روش ینتزپشوری بر ریا  ما  

( ریتفاده اهاه ریهت. 2010قیایی و مبتنی بر رویکرد فولن )

ززم ریت توضیح درده اود ک  یهنتز پشورهی، یه  فررتحلیه  

کیفی روی مفاریم و نتایج م العات گرات  با ایوه کاگهررری 

رای کیفی ریت )یهرربی رعظمهی و یزدرنهی پشورش متارو  در

(. ب  عبارت دیگهر، فررترکیهب اهام  بهازنگری عمیهق و 1390

رای دقیق و تحلی  کیفی محتهوری م العهات گراهت  و یافته 

( 2010رای رجرر ااه در ی  لوزه خاص )بهنچ و دی پشورش

رای کیفی لاصه  رز ریهن تحلیه  به  و ترکیب رطالعات و درده

تری رز پایاه در لها  جاد درنش جایا و نمایش جامعمنظور ری

(. ززم ب  ذکر ریت ک  پ  رز رنجهام 2006برریی ریت )زیمر 

( 2010را در ما  فهولن )را و بخشینتزپشوری بعضی رز یافت 

مانظر بود ک  رز رین برریی لاص  نشا؛ لرر رز تحلی  محتهوری 

بنهابررین در  را ریهتفاده اها.یازی یافت قیایی ب  منظور غنی

رای انایایی ااه رای مؤلف مرلل  دوم ب  منظور رفع کایتی

ریاضهیات دوره  ریتخررج ااه رصاللات آموزای ب  دیت آماه

( 2010لاص  رز مرلل  رو ، بر ریا  رویکرد فهولن )متوی   

 طیمحهرز روش تحلی  محتوری قیایهی ریهتفاده اهاه ریهت. 

 رز رعهم) مرجهع تونم اام در مرلل  رو  ینتزپشوری  پشورش

 2007 یرایها  محاوده در( را ریال  و را نام  انیپا مقازت،

 1399 تها 1386 یرایها  و یخارج م العات یبرر 2020 تا

 یدریه برنامه  یازرهاین اهناخت لهوزه در یدرخل ریناد یبرر

 برنام بر رصاللات آموزای  عورم  مؤرر و متوی   دوره یاضیر

 .ریهت بهوده(  2010) فهولن دکهریرو ریا  بر ی اضیر یدری

نمون  مورد م الع  در مرلل  ینتز پشوری اام  متهون مرجهع 

رای را( در محهاوده یها را و ریال نام )رعم رز مقازت و پایان

تها  1386رای برری م العات خارجی و یها  2020تا  2007

برری ریناد درخلی در لوزه انایایی رصاللات آموزای  1399

اضی دوره متویه  ، بهر ریها  رویکهرد فهولن برنام  دریی ری

منبهع بها اهیوه رنتخها   47( بوده ریت. بر رین ریا  2010)

رافمنا مورد م العه  و برریهی قهررر گرفهت و توقهف فررینها 

گیری، بهر مبنهای راهباع رطالعهاتی بهوده ریهت. محهیط نمون 

پشورش در مرلل  دوم تحلی  محتور  اام  متون مرجع )رعم رز 

در لوزه  2020تا  2010رای ت( در محاوده یا کتب و مقاز

( 2010ریتخررج رصاللات آموزای بر ریها  رویکهرد فهولن )

بوده ریت. نمون  مورد م الع  در رین مرلل  اام  متون مرجع 

 2019تها  2010رای )رعم رز کتب و مقازت( در محاوده یا 

در لوزه ریتخررج رصاللات آموزای بر ریها  رویکهرد فهولن 

منبع با اهیوه رنتخها   7(  بوده ریت ک  بر رین ریا  2010)

-رافمنا مورد م الع  و برریی قررر گرفت. توقف فررینا نمونه 

گیری در رر دو مرلل ، بر مبنای راباع رطالعهاتی بهوده ریهت. 

جهت تجزیه  و تحلیه  درده رها ززم به  ذکهر ریهت که  ربهزرر 

ود. ب  رین منظور ری بگردآوری رطالعات در مرلل  رو ، کتابخان 

رز فیش بردرری رز مقازت و کتب تخصصی در رریتای انایایی 

رای عورم  مؤرر بر رصاللات آموزاهی ریهتفاده اها. در مولف 

بردرری متنهی توصهیفی که  اهکلی رز روش جمهع آوری نسخ 

بااا، ب  روش ربهت لهارک ر رطالعات ب  ایوه آرایوی نیز می

زمهان تحلیه  و کابنهای رطالعات ممکن عمه  گردیها تها در 

را، لارک ر رطالعات ضروری در دیتر  قررر درات  بااها. درده

در مرلل  دوم ب  منظور کفایت بخشهی به  نتهایج مرلله  رو ، 

پشورش وررد مرلل  دیگری به  روش تحلیه  محتهوری قیایهی 

اا. ب  رین منظور ربتار یازماناری رطالعات بهر ریها  نظریه  

بها ریهتفاده رز یه  ب  رین منظور ( صورت گرفت. 2010فولن )

رها مهرور و در زیهر یافت ، رمه  دردهبنای یاختماتری  مقول 

در رین ررب ه  . ااگنجاناه تورنمنا یازی معلمان مرتبط  ل مقو

بایا بیان نمود ک  در پشورش لاضر، تمامی منابع رنتخا  ااه 

ب  عنورن نمون  رز جمل  منابع معتبر و مقهازت چهاش اهاه در 

رها، الت با ضریب تاریر باز و دررری فررینا دروری برری مقال مج

رنتخا  اانا. در مرلل  بعای رطالعات ززم رز منهابع منتخهب 

(، 2010را در چههارچو  رویکههرد فههولن )ریههتخررج و یافتهه 

بنای اا ک  اام  تورنمنایازی معلمان بهود. در نهایهت دیت 

دریهی و آمهوزش  را رررًه  و رز متخصصهان لهوزه برنامه یافت 

رای ریاضی خوریت  اا تا نظر خود رر در مورد رری  رز مؤلفه 

انایایی ااه در قالب پریشنام ، رعالم نماینا. ب  رین ترتیهب 

رای لاصه  رز یهنتزپشوری و تحلیهه  بهر ریها  تلفیهق یافتهه 

محتوری قیایی، عورم  مؤرر بهر رصهاللات آموزاهی در یه ح 
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متویه   به  دیهت آمها.  تورنمنایازی معلمهان ریاضهی دوره

 رررًه  و گهررنید رفهاه به  توجه  نریهانان، بیآی و ییودمنا

 یرا یآزمودن یتمام ب  پشورش یچگونگ درباره یکاف رطالعات

 در اهرکت منظهور به  یکتب نام  تیرضا کسب کنناه، ارکت

 ربهت کها ،یپشورش رخالق تیرعا جهت. اانا تیرعا پشورش

 درنشهگاه رخهالق ی ته یکم در ۲۲۸۲۱۲۱۲۹۷۱۰۰۹ پروپوزر 

 .اا ربت

 ها یافته

عورم  مؤرر بر رصاللات آموزاهی در یه ح تورنمنایهازی      

معلمان ریاضی دوره متوی   لاص  رز ینتز پشوری بهر ریها  

رررًه   1( در اهک  2010ما  قیا  مبتنی بر نظریه  فهولن )

 ااه ریت. 

 سطح توانمندسازی معلمان ریاضی دوره متوسطه حاصل از سنتزپژوهی نمودار مرتبط با عوامل مؤثر بر اصالحات آموزشی در 1شکل 

Figure 1. Factors affecting educational reforms aimed at empowerment of high school math teachers 

based on synthesis research 
عورم  مؤرر بر رصهاللات آموزاهی در یه ح  1 اک بر ریا  

ریاضههی دوره متویهه   طبههق نتههایج تورنمنایههازی معلمههان 

ینتزپشوری بهر ریها  مها  قیها  مبتنهی بهر نظریه  فهولن 

رنهها ریههتفاده رز دیجیتهها  در آمههوزش، رصههال  ( عبارت2010)



 78                                                                                                                                                               و همکاران ضیائی

 

 1400ویژه نامه ، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

رای آموزای )اام  ررزاهیابی یهورد ریاضهی، توجه  به  ایوه

رنگیزه درنش آموزرن در تاری ، توج  به  رضه رر  ریاضهی در 

 رز آمهوزرن در تهاری ، ریهتفادهتاری ، توج  ب  نگرش درنش 

 م الب کلی  خالقیت، تاری  بر تأکیا با تکررر و تمرین ررربرد

 ورزش رز ریاضی و ریهتفاده آموزش زمان ب  دریی، توج  کتا 

رای یههادگیری )اههام  رفههزریش تحههرک(، رفههزریش مشههارکت و

مشارکت با رمکاررن و ریجاد روربط جایها بها درنهش آمهوزرن(، 

 محهیط و موقعیهت یادگیری )اهام  رصهال  رایرصال  محیط

 در رمهن محهیط آموزای و ریجاد منابع و مورد یادگیری، تأمین

 کال (. 

عورمه  مههؤرر بههر رصهاللات آموزاههی در یهه ح تورنمنایههازی 

 1معلمان ریاضی لاص  رز تحلی  محتهوری قیایهی در جهاو  

 رررً  ااه ریت.

 

 

 

 

 

 

 سطح توانمندسازی معلمان ریاضی دوره متوسطه حاصل از تحلیل محتوای قیاسی عوامل مؤثر بر اصالحات آموزشی در 1جدول 

Table 1. Factors affecting educational reforms aimed at the empowerment of high school math teachers 

based on deductive content analysis 
 های شناسایی شدهزیر مؤلفه های شناسایی شدهمؤلفه

ت
ن

ما
عل

ی م
از

دس
من

وان
 

 های آموزشیشیوه

 سیکننده در تدر تینقش هدا یفایا

 توجه به انگیزه دانش آموزان در تدریس

 توجه به نیازها و عالیق دانش آموزان

 های یادگیریمشارکت

 ایجاد روابط جدید با دانش آموزان

 های یادگیریهای مبتنی بر مشارکتتقویت مهارت

 کت با همکارانافزایش مشار

 استفاده از دیجیتال
 ی در تدریستالیجیدهای اتخاذ ابزارها و روش

 ایجاد سواد دیجیتال

 های یادگیریمحیط

 ی یادگیری بر اساس موضوع یادگیریو مجاز یکیزیف یفضا یطراح

 فراهم کردن محیط یادگیری امن و آرام

 و غنیفعال محیط یادگیری  فراهم کردن

 هم آوردن محیط یادگیری توأم با عدالت و برابریفرا
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 نمودار مرتبط با عوامل مؤثر بر اصالحات آموزشی در سطح توانمندسازی معلمان ریاضی حاصل از تحلیل محتوای قیاسی 2شکل 

Figure 2. Factors affecting educational reforms aimed at empowerment of math teachers based on 

deductive content analysis 
بر رین ریها  عورمه  مهؤرر بهر رصهاللات آموزاهی در یه ح 

یادگیری تورنمنایازی معلمان ریاضی دوره متوی   طبق نتایج 

ی آموزاه یراوهیاهرنا رز رصال  تحلی  محتوری قیایی عبارت

 زهیتوج  ب  رنگ،  یکنناه در تار تینقش رار)رز طریق ریفای 

درنهش  قیهو عال ازرهایتوجه  به  نو   یردرنش آمهوزرن در تها

روربهط  جادیری )رز طریق ریادگی یرامشارکت(، رفزریش آموزرن

بههر  یمبتنهه یرههامهارت تیههتقو، بهها درنههش آمههوزرن ایههجا

 ریتفاده(، مشارکت با رمکاررنی و رفزریش ریادگی یرامشارکت

رههای در آمههوزش )رز طریههق رتخههاذ ربزرررهها و روش تهها یجیرز د

( و رصههال  تهها یجییههورد د جههادیرتههاری  و  ی درتههالیجید

 یو مجاز یکیزیف یفضا یطررلی )رز طریق ریادگی یراطیمح

 طیفهرررم کهردن محهی، ریادگیهبهر ریها  موضهوع  یریادگی

ی فعا  و غنه یریادگی طیفرررم کردن مح، رمن و آررم یریادگی

ی(. ب  رین توأم با عارلت و برربر یریادگی طیفرررم آوردن محو 

رای لاص  رز ینتزپشوری و تحلی  بر ریا  تلفیق یافت ترتیب 

محتوری قیایی، ب  یؤر  فرعی دوم پشورش مبنهی بهر عورمه  

مؤرر بهر رصهاللات آموزاهی در یه ح تورنمنایهازی معلمهان 

ریاضی دوره متوی   چگون  ریت؟ ب  ریهن صهورت پایها درده 

اود ک  بر رین ریا  عورم  مؤرر بر رصهاللات آموزاهی در می

رنها رز  ح تورنمنایازی معلمان ریاضی دوره متویه   عبارتی

رتخاذ رای دیجیتا  در آموزش )رز طریق ریتفاده رز ربزرر و روش

یهورد  جهادیرو   یدر تار یتالیجیدمنایب  یراربزرررا و روش
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نقهش ی )رز طریهق ریفهای آموزاه یراوهیاه(، رصال  تا یجید

اضی درنش آموزرن، ، ررزایابی یورد ری یکنناه در تار تیرار

توج  ب  رنگیزه درنش آمهوزرن در تهاری ، توجه  به  رضه رر  

ریاضی در تاری ، توج  ب  نگرش درنهش آمهوزرن در تهاری ، 

 تمرین ررربرد رز ، ریتفادهدرنش آموزرن قیو عال ازرایتوج  ب  ن

دریهی،  کتا  م الب کلی  خالقیت، تاری  بر تأکیا با تکررر و

تحهرک(،  و ورزش رز یاضهی و ریهتفادهر آموزش زمان ب  توج 

مشهارکت  شیرفهزررای یهادگیری )رز طریهق رفزریش مشهارکت

رای مبتنی بر مشارکت ، تقویت مهارتدرنش آموزرنبا  یریادگی

رای یادگیری )بازخورددری، گوش دردن فعا  و قابلیهت دیها( 

مشارکت با و رفزریش  معلم با درنش آموزرن ییب  رفتار رصال 

 و مهورد رای یادگیری )رز طریق تهأمینرصال  محیط(، رمکاررن

بهر  یریادگیه یو مجهاز یکیزیف یفضا یطررلآموزای،  منابع

رمهن و  یریادگیه طیفرررم کردن محهی، ریادگیریا  موضوع 

فهرررم آوردن ی و فعا  و غن یریادگی طیفرررم کردن مح، آررم

ر (، نمهودر2ی(. در اک  )توأم با عارلت و برربر یریادگی طیمح

عورمهه  مههؤرر بههر رصههاللات آموزاههی در یهه ح تورنمنایههازی 

 معلمان ریاضی دوره متوی   رررً  ااه ریت. 

 

 نمودار عوامل مؤثر بر اصالحات آموزشی در سطح توانمندسازی معلمان ریاضی دوره متوسطه 2شکل 

Figure 2. Factors affecting educational reform aimed at empowerment of high school math teachers 
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  بحث و نتیجه گیری

 رصهاللات بهر مهؤرر عورمه  پهشورش ریهن رجرری رز را      

 متویه   دوره یاضهیر معلمان یتورنمنایاز ی ح در یآموزا

ب  منظور رصاللات آموزاهی در یه ح  ک  درد نشان جینتا. بود

بایست ربزرررها و تورنمنایازی معلمان ریاضی دوره متوی   می

رتخهاذ رای دیجیتالی در آموزش ریتفاده اهود )رز طریهق روش

یههورد  و ررتقهها   یدر تههار یتههالیجید یرههاربزرررهها و روش

نقش ی رصال  اود )رز طریق ریفای آموزا یراوهیا(، تا یجید

، ررزایابی یورد ریاضی درنش آموزرن،  یکنناه در تار تیرار

درنهش  قیالو ع ازراینتوج  ب  رنگیزه، رض رر  ریاضی، نگرش، 

 بها تکهررر و تمهرین ررربهرد رز درلین تاری ، ریتفاده آموزرن

 به  دریی، توجه  کتب م الب کلی  خالقیت، تاری  بر تأکیا

تحهههرک(،  و ورزش رز ریاضهههی و ریهههتفاده آمهههوزش زمهههان

مشهارکت  شیرفزررای یادگیری رفزریش یابا )رز طریق مشارکت

بتنههی بههر رههای م، تقویههت مهارتدرنههش آمههوزرنبهها  یریادگیهه

دردن فعهها  و رای یههادگیری )بههازخورددری، گههوشمشههارکت

و  معلهم بها درنهش آمهوزرن ییهب  رفتهار رصال دیا(، قابلیت

رای یادگیری رصال  اود ( و محیطمشارکت با رمکاررنرفزریش 

و  یکیزیف یفضا یطررلآموزای،  منابع و مورد )رز طریق تأمین

فهرررم کهردن ی، ریادگیهبهر ریها  موضهوع  یریادگی یمجاز

فعها   یریادگی طیفرررم کردن مح، رمن و آررم یریادگی طیمح

 ی(.توأم با عارلت و برربر یریادگی طیفرررم آوردن محی و و غن

رای پشورش لاضر ن  تنها در تأییا و رمسهو رین بخش رز یافت 

( در زمین  رصهاللات 2019-2007با م العات گسترده فولن )

 و رمکاررن نیکوًرای دریی ریت ) آموزای مورد نیاز در برنام

ری رز ؛ بلک  بها طیهف گسهترده(2017و رمکاررن  فولن؛ 2019

م العات در درخ  کشهور رمسهو ریهت. در رریهتای توجه  به  

ریتفاده رز دیجیتا  در رلگوی بازنگری برنام  دریهی ریاضهیات 

( گههزررش 1393دوره متویهه  ، رلمههای و نخسههتین رولههی )

وزش رلکترونیکی در کنار آموزش ینتی در نمودنا ریتفاده رز آم

آموزش ریاضی رز مهمترین موضوعاتی ریت ک  بایا مورد توج  

 قررر گیرد.

( لهزوم پیهاده 2017را یانه  و رمکهاررن )در تأییا رین یافته 

یازی و ررتقا  فناوری رطالعات رر در تاری  رلزرمی درنسهتنا و 

 یبرر یقارتمنا یریادگیرطالعات ربزرر  یفناوربیان نمودنا ک  

ریهت. نامویهاکا و رمکهاررن  و تویع  درنهش آمهوزرن یریادگی

( نیز ردغام ربزرررای یادگیری دیجیتالی و غیر دیجیتالی 2010)

رای دریهی ریاضهی عنهورن رر رز رقارمات رلزرمی بازنگری کتا 

( گهزررش 1397کردنا. در م العات درخلهی نیهز فیروزجهاری )

  یدر تهار یرمکانهات روامنایهاز ریتفاده رزنموده ریت ک  

ی رز عورملی ریت ک  به  رفهزریش یهادگیری در  ریاضهی اضیر

یکی رز  1394رنجاما و رین در لالی ریت ک  زینی ونانشرد )می

رایی ک  ررتقا  تفکر ریاضی در درخ  کشور رر عام تبیین چالش

جایگاه تکنولوژی در آموزش ریاضی رعالم کرده ریهت. به  ریهن 

رای موجود در زمین  تاری ، در رلگوی ریا  چالش ترتیب بر

ریههتفاده رز بههازنگری برنامهه  دریههی ریاضههیات دوره متویهه  ، 

پیشهنهاد  تها یجییورد د جادیری و ریادگی  یدر تسه تا یجید

( در رین زمینه  معتفانها 2019ااه ریت. کوًین و رمکاررن )

، درنهش آمهوزرن یرااگاهیهد ییهازیو غن قیتعم یبرر معلمان

چررک   منایب ریتفاده کننا یتالیجید یرایفناور بایست رزمی

 نیرز چنا اهیچیمشکالت پ یرمکان برری ،تا یجید یرایفناور

کننا ( گزررش می2017آورد. فولن و رمکاررن )منظر رر فرررم 

رنجامها و می یریادگفررینا ی  یتسه ب  تا یجیریتفاده رز دک  

ا بهرری پشهتیبانی رز یهادگیری ززم ریت معلمان رز ریهن فررینه

ریتفاده کننا. ریتفاده رز دیجیتها  تویهط معلمهان به  درنهش 

و ررزش  تیهفیک قیهتعم یبهرردرا تها آموزرن رین رمکان رر می

 یرهایرها، ربزرررها و فناورعام  سهتمیخهود، ی یابیتفکر ررزا

رطالعات و منابع  و منایب رر رنتخا  و ریتفاده کننا یتالیجید

. رمچنههین درنههش آمههوزرن کننهها حیو تصههح اریههر پر تهها یجید

ریهتفاده  ای یآرار رصل جادیر یبرر تا یجید یرز ربزررراتورننا می

ریهتفاده ، عیبها ایه ایهمجاد رز منابع موجود در مصنوعات جا

کننهها. رمچنههین ریههتفاده رز دیجیتهها  ریههن رمکههان رر فههرررم 

و  یریادگیهبه   گررنید قیتشو یبررآورنا ک  درنش آموزرن می

ریهتفاده کننها )فهولن و  گهررنید یریادگیه یرررً  بازخورد برر

(. با وجود کارآمای ربزرر دیجیتا  در آمهوزش، 2017رمکاررن 

( معتقانا در رین زمین  ززم ریت تها 2019کوًین و رمکاررن )

ربتار یورد دیجیتا  آموزاارده اود تا درنش آمهوزرن بیاموزنها 

زرررهای دیجیتها  در رریهتای ک  چگون  به  طهور یهازناه رز رب

یههادگیری ریههتفاده نماینهها. موضههوع دیگههری کهه  در یهه ح 

تورنمنایازی معلمان برری بازنگری برنام  دریی ریاضیات دوره 

ی ریهت؛ آموزاه یراوهیاهمتوی   مورد توج  ریهت، رصهال  

رمسههو بهها نتههایج ریههن بخههش رز تحقیههق، میرزرًههی چادگههانی و 

در رفت تحصهیلی ریاضهی و ( بر نقش معلمان 1388رمکاررن )

تأریر تجار  م بت و منفی آنان در وقوع رین پایها تأکیها مهی 
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( و لهاجی 2019(، مناز )2019کنا. در رمین زمین  رار  )

( در م العات خود گزررش نمودنا 2015ریماعی  و رمکاررن )

معلمان با نقش راریت کنناه تهاری ، ررمیهت به  یهزریی در 

دوره متوی   دررنا. فیروزجهاری  بهسازی برنام  دریی ریاضی

( معتقا ریت ک  روش تاری  معلم در یادگیری در  1397)

ریاضههی ررمیههت بسههیاری دررد و ززم ریههت معلمههان در لههین 

تاری  ب  رنگیزه درنش آموزرن نسبت به  در  ریاضهی توجه  

کننا و ریتفاده رز ورزش و تحرک رر در برنام  دریی خود قهررر 

زش و فعالیت جسمانی در تاری  ریاضهی، درنا. ریتفاده رز ور

 ( نیز تأییا ااه ریت. 2020در پشورش وتر و رمکاررن )

 جامعه  بهودن محاود ب  تورن می پشورش ضعف نقاط جمل  رز

و رچنین محاودیت در  متوی   دوره یاضیر معلمان ب  آماری

با توج  . کرد رااره رنتخا  معلمان ب  وری   ارریط جغررفیایی

 و جهامع ی پشورشی در ررب   با موضهوع و رمچنهینب  خأل را

تورن رنتخا  منایب موضوع  می پشورش کاربردی بودن موضوع

 یه ح در یآموزاه رصهاللات بهر مهؤرر عورمه پشورش یعنی 

 جمله  نقهاط رر رز متویه   دوره یاضهیر معلمان یتورنمنایاز

  .درنست پشورش لاضر  قوت

 به  که  دراهت بیان بایست می پشورش پیشنهادرای بحث در

 رصهاللات نه یزم در یرطالعهات متویه   دوره یاضهیر معلمان

 ضهمن و خهامت رز شیپه آموزش قیطر رز یآموزا یراوهیا

 تیرهار نقش بر تا ریت ززم جلسات نیر در. اود رررً  خامت

 یاضههیر یر یههپا درنههش یابیههررز  ،یتههار در معلمههان کننههاه

 و ازرهاین نگرش، ،یاضیر رض رر  زه،یرنگ ب  توج  آموزرن،درنش

 و نیتمر ررربرد رز ریتفاده  ،یتار نیدرل آموزرن درنش قیعال

 ،یدریه کتهب م الهب  یکل  یتار ت،یخالق بر ایتأک با تکررر

 تحهرک و ورزش رز ریهتفاده و یاضهیر آمهوزش زمهان ب  توج 

 یریادگیه یرامشارکت شیرفزر منظور  رمچنین ب .اود ایتأک

 یهب  بهازخورد، حیصهح یراهویاه آمهوزرن،درنش بها معلمان

 فعها ، دردن گهوش یرهاروش آمهوزرن، درنهش بها رفتار حیصح

 به  رمکهاررن بها مشارکت یرررکاررا و اید تیقابل یرامهارت

 معلم، آموزش یرادوره دررمچنین  .اود درده آموزش معلمان

 به  یریادگیه یرهاطیمح رصهال  یچگهونگ ررمهونیپ یرطالعات

 و یکهیزیف یفضها یطررله ،یآموزا منابع و مورد نیتأم ل یوی

 کهردن فهرررم ،یریادگیه موضهوع ریها  بهر یریادگی یمجاز

 و عهارلت بها تهوأم و یغنه و فعها  آررم، و رمن یریادگی طیمح

 .اود رررً  یبرربر
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عورم  مهورر بهر رصهاللات آموزاهی در یه ح تورنمنها یهازی  پشورش رین رجرری رز را  چکیده:

، فررترکیبهی پهشورش روشو  تحقیق لاضر ی  پشورش کیفی بهود.    بودمعلمان ریاضی دوره متوی

ریت ک  در دو مرلل  رنجام ااه ریت که  در مرلله  رو  رز روش یهنتزپشوری و در مرلله  دوم بهر 

 .( تورنمنا یازی معلمهان، رز روش تحلیه  محتهوری قیایهی ریهتفاده اها2010ریا  نظری  فولن )

 2020 تها 2007 یرایا  محاوده در مرجع متون  یکل اام  یینتزپشور مرلل  در پشورش طیمح

 یازرهاین اهناخت لهوزه در یدرخله ریهناد یبرر 1399 تا 1386 یرایا  و یخارج م العات یبرر

 یاضهیر آمهوزش و یدری یزیربرنام  لوزه متخصصان نیرمچن و متوی   دوره یاضیر یدری برنام 

منبع در لوزه انایایی رصهاللات آموزاهی برنامه   47نمون  مورد م الع  در مرلل  رو  اام  . بود

( و نمونه  مهورد م العه  در مرلله  دوم 2010) دریی ریاضی دوره متوی   بر ریا  رویکرد فهولن

بود که  بها اهیوه  (2010منبع در لوزه ریتخررج رصاللات آموزای بر ریا  رویکرد فولن ) 7اام  

گیری، بر مبنای راهباع رطالعهاتی بهود. ف فررینا نمون رنتخا  رافمنا مورد برریی قررر گرفتنا و توق

متخصص لوزه برنام  دریی و آموزش ریاضی ب  صورت رافمنا ب  منظور تعیین رعتبهار  5رمچنین 

( CVRرای انایایی ااه، رنتخا  اانا. در رریتای رعتبارینجی، رز نسبت روریهی محتهوریی )مؤلف 

رر بر رصاللات آموزای در ی ح تورنمنایازی معلمان ریاضی را عورم  مؤریتفاده اا. بر ریا  یافت 

رههای دیجیتههالی منایههب در آمههوزش، رصههال  رنهها رز ریههتفاده رز ربزرررهها و روشدوره متویهه   عبارت

 رای یادگیری می بااا.رای یادگیری، رصال  محیطرای آموزای، رفزریش مشارکتایوه

 ، برنام  دریی ریاضیات، دوره متوی  .معلمان یتورنمنایازرصاللات آموزای،  کلیدی: واژگان

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 


