
 

 

ضمن خدمت بر  یمجاز یهاآموزش ریو تأث یموانع هوشمندساز

 نیر بدفرایند یاددهی یادگیری  تیفیکمیزان استفاده از آن و 

 ییمعلمان دوره ابتدا

 2وحدانی اسدی محمدرضا، 1اسکندریحسین 

 فناوری آموزش و یادگیری

 69تا  02ص ، 69پاییز ، 21شماره ، سال سوم

 26/21/61تاریخ دریافت: 

 10/21/61تاریخ پذیرش: 

 چکیده
 نهیمعلمان در زم یبر توانمندساز یمجاز یهاآموزش ریتأثموانع هوشمندسازی  یبررسهدف پژوهش حاضر 

ر بخش کیفی د و . در این پژوهش از روش ترکیبی استفاده شدبود ییدوره ابتدا در هوشمند زاتیتجهاستفاده از 

 کارگیریبهانع که مو کیفی نشان دادهای یافتهکارشناسان و مدیران مصاحبه شد. ، نفر از معلمان دوره ابتدایی 29با 

 ای فقدان، دانش و مهارت فقدان، نادرست یهاو نگرش باورهافاوا در ایران با دیگر نقاط جهان یکسان است. 

، معلمان نفساعتمادبه فقدان، یآموزو مهارت یآموزش یهادوره نییپا تیفیک، رساختیو ز زاتیکمبود تجه

های حاصل از . در بخش کمّی با استفاده از یافتهبودموانع  ازجمله زمان فقدانو  بودجه فقدان، یبانیپشت فقدان

سید متخصصان ر تأییدزیرمقیاس تدوین شد. روایی این پرسشنامه به  22گویه و  21ای با نامهپرسش، هامصاحبه

ایی روستمنطقه ، جنسیت آمد. در انتخاب نمونه نسبت دست به 61تا  06های مختلف آن از و ضریب پایایی بخش

های کمّی نشان داد که اغلب معلمان در حد محدودی از تجهیزات و شهری و منطقه آموزشی لحاظ شد. تحلیل

منجر « یادگیری-کیفیت یاددهی»به ارتقاء « میزان استفاده»کنند. ضمن آنکه باالتر رفتن می هوشمند استفاده

ای بطهاز تجهیزات هوشمند را« میزان استفاده»و  «های آموزشیدوره»شود. یافته دیگر اینکه بین شرکت در نمی

 ،نسبت به فاوا« های معلمانباورها و نگرش»با مثبت بودن « های آموزشیدوره»اما شرکت در  ؛وجود ندارد

دار رابطه مثبت و معنا هاآن« یادگیری-کیفیت یاددهی»و « انگیزه»افزایش ، «دانش و مهارت معلمان»افزایش 

« آموزشیی هاکیفیت پایین دوره»ترین مانع هوشمندسازی و اصلی ترینمهمیون نشان داد که دارد. آزمون رگرس

های آموزشی مجازی اگرچه با برخی از متغیرها رابطه مثبت دارد اما مجازی( است. دوره ویژهبهضمن خدمت )

                                                           

2.  بجنورد، ایران.، دانشگاه بجنوردگروه راهنمایی و مشاوره، استادیار h.eskandari@ub.ac.ir 

 mra_vahdani@ub.ac.ir بجنورد، ایران.، دانشگاه بجنوردگروه علوم تربیتی، استادیار  .1

mailto:h.eskandari@ub.ac.ir
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به افزایش استفاده معلمان از تجهیزات هوشمند منجر نشده است. یافته کلیدی این پژوهش به زبان استعاری این 

ادگیری ی-بخشی به فرایند یاددهیکیفیت«. واقعی در دست موسی است نه در عصای موسی اعجاز»است که 

ر شود مگلم است؛ و این مهم حاصل نمیها باشد در گرو دانش و مهارت معبیش از آنکه در گرو ابزارها و رسانه

 .بودرخ نداده  تاکنونهای آموزشی اثربخش؛ امری که ها و دورهاز طریق کارگاه

، موانع هوشمندسازی، های ضمن خدمتدوره، دوره ابتدایی، آموزش مجازی: کلیدی هایواژه

 هوشمندسازی

 مقدمه

بهتر  های دیجیتال به یادگیرییا رسانهها نوین قریب به دو دهه ذهنیت عام این بود که فناوری

رفت که با گسترش فناوری اطالعات و انتظار می روازاینشوند. تر منجر میو اثربخش

ییر و تغ، تجهیزات هوشمند و مانند آن، های الکترونیکی و مجازیآموزش، ارتباطات )فاوا(

این زمینه مملو از ادبیات پژوهشی در . مشاهده شودهای زیادی در عرصه آموزش تحول

، یکیترونالک رییادگی هاییژگیو و ایمزا ترینمهماز ای مانند زیر است: های کلیشهستایش

، نامثبت، تیریها و خدمات همچون مدفعالیت هیکل انجام، رییادگیسرعت در به توانیم

، زمان نتریو در کوتاه نترنتیشبکه ا قیطر از نامهیاعطای گواه، آموزش، هیشهر افتیدر

، تادمحوریاس جایبه رمحورییفراگ، مشکالت جبران و رییتکرارپذ تیقابل، روزآموزش به

شاره اتقل مس رییادگیگسترش فرهنگ  و واهمه بدون رییادگی، یتیکاهش نابرابری جنس

فاوا حتی  ازجملههای نوین ستایش از فناوری، (. در این دوره2962، اسالمیه و کرد )شریفی

این انقالب دیگر منحصراً معطوف یا محدود به »سازی از آن باال رفت. تا حد انتظار تمدن

اصول و دکترین ، هاهدف، ماهیت، نیست. بلکه اساس وپرورشآموزشها یا ابزارهای روش

کند که نگاه به این فناوری ضرورت ایجاب می .در کانون توجه آن است وپرورشآموزش

 (.2919، )مهرمحمدی« نی تغییر یابدزاری به نگاه تمداز نگاه اب

ه موفقیت مقرون ب سادگیبههای دیجیتال دیری نپایید که مشخص شد استفاده از فناوری

گیری های مربوط به یادها و طرحنخواهد بود. در فاصله چند سال ثابت شد که موفقیت پروژه

مراه است. فراوان ه قیدوبندهایانتی و با اساساً فاقد گار، فاوا و هوشمندسازی، الکترونیکی
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رونیکی برخی تجارب یادگیری الکت اثربخشی ناناکارآمدی و ، هایی مبنی بر شکستگزارش

 مورداجراجویی به هایی در جهت علت( و همچنین پژوهش1222، 2اورتون و ارائه )هیل

 (.1220، 1فانگ و فو، گذاشته شد )چانگ

 گیریکاربهاز قِبَل ، های دیجیتال و مانند آنرسانه، فراوان فاواهای چرا باوجود پتانسیل

 ینیسو ح انیساالروند)مانند  هاپژوهشحاصل نشده است؟ چرا برخی  توجهیقابلنتایج ، هاآن

( حاکی از عدم استقبال از تخته هوشمند از سوی معلمان ایران است؟ چرا 2969، خواه

 سؤالها ده .(2969، و همکاران)حکیم زاده  ؟های مجازی اثربخش نبوده استآموزش

 9کالرکپردازانی مانند قرار دارد. چند دهه پیش نظریه پژوهشگرانپیش روی  دستازاین

پاسخ دهند. به اعتقاد وی شواهد  سؤاالتطور بنیادی به این دست اند به( سعی کرده2619)

رای کارگیری یک رسانة ویژه بهیچ مزیتی در به طورکلیبهآمده است که  دست بهمحکمی 

تر و گران، تربه صرف استفاده از تجهیزات مدرن، تربه زبان ساده ارائه آموزش وجود ندارد.

توان تر میپردازان جدیدیادگیری ارتقاء نخواهد یافت. در بین نظریه-تر فرایند یاددهیپیچیده

اساساً تفاوت معناداری میان  ( اشاره کرد. این دو معتقدند که1226) 9به زیمنس و تیتنبرگ

وجود ندارد؛ چراکه کیفیت آموزش  2آموزش الکترونیکی از راه دور و یادگیری چهره به چهره

 اثربخشی الزم است. فاقدها مطلوب نبوده و گرفته شده در بسیاری از این دوره کار به

ای از همجموع 2666در سال « پدیدة عدم تفاوت معنادار»در کتاب معروف خود  9راسل

در خصوص اثربخشی یادگیری الکترونیکی از راه دور را  ضدونقیضهای پژوهش

به روزآمدسازی منابع کتاب  0اندازی پایگاه اینترنتی با همین نامگردآوری کرد و بعدها با راه

در این  حالتابهمنابعی است که  استنادترین پرمذکور مبادرت کرد. این اثر راسل یکی از 

مطالعه را فهرست کرد که حاکی از  922او  (.1222، 1زمینه به نگارش درآمده است )نگوین

                                                           
1. Hills & Overton 
2. Chang, Lu &Fang 
3. Clark, R. E. 
4. Siemens, & Tittenberger 
5. face - to- face learning 
6. Russell 
7. http://www.nosignificantdifference.org 
8. Nguyen, T. 
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گر ا عدم وجود رابطة معنادار بین دو روش سنتی و یادگیری برخط بود. به اعتقاد راسل:

و  رفتهیرا پذ شانیهاافتهیو  میاموزیموجود ب هایپژوهش جیقرار باشد که از انبوه نتا یروز

 میرا فراموش کن یآموزش یفناور قیاز طر تیو ترب میتعل ندیبهبود فرا دینو دیبا، میریبکار گ

 یهاکالس قیاز طر توانیرا م تیفیکه همان ک شدهاثبات تیواقع نیو جا دارد به خاطر ا

 (.2666، راسل) میریجشن بگ، آورد دست به زین یسنت رسد

-یعنی عدم اثربخشی تجهیزات الکترونیکی در فرایند یاددهی –مشابه این اتفاق 

دوره  لهازجمتر تواند در جریان استفاده از تجهیزات هوشمند در سطوح پایینمی -یادگیری

به این مهم توجه  وپرورشآموزشکه در سندهای باالدستی  روستازاینابتدایی رخ دهد. 

های شده و در خصوص پیامد تأکیدارتباطات شده و بر استفاده درست از فناوری اطالعات و 

توان در سند تحول بنیادین نامطلوب آن هشدار داده شده است. نمونه بارز آن را می

( سراغ گرفت. در سند مذکور چندین بار به فناوری و کیفیت 2962) وپرورشآموزش

 مندی از آن اشاره شده است:بهره

های و نقش تعلیم و تربیتی رسانه و فناوریجایگاه » :20شماره ، هاارزشبیانیه ، فصل اول -

ل جهت پیشگیری و کنتر، و مواجهه فعال و آگاهانه از آن هوشمندانهگیری و بهره ارتباطی

 .«آثار و پیامدهای نامطلوب آن

سمی ردر نظام تعلیم و تربیت ، های نویناز فناوری هوشمندانهمندی بهره»م: جفصل پن -

 .«نظام معیار اسالمیو عمومی مبتنی بر 

اری از بردهر نوع بهره، بر اساس آنچه در فصول مختلف سند تحول بنیادین آمده است

تواند مطلوب و مورد تأیید باشد. تجهیز های نوین نمیتجهیزات هوشمند و فناوری

در راه ، های مختلفتنها یک گام از بین گام، های نوینهای درس به فناوریکالس

 شمندانه از این ابزار است.مندی هوبهره

در همین راستا برای آنکه معلمان بتوانند به شکل مطلوب از تجهیزات هوشمند 

های آموزشی متعددی را به شکل مجازی و دوره وپرورشآموزش، برداری کنندبهره

از  %02، (2961)تابستان  پژوهشحضوری برگزار کرده است. برای نمونه تا زمان انجام این 

ها قرار گرفته بودند؛ که از این میان استان خراسان شمالی تحت پوشش این آموزشمعلمان 
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طور مجازی آموزش و باقی به (ITحضوری )و تحت عنوان سفیران حوزه  طوربهمعلمان  22%

و موضوعات  ICDL هایمهارتها با محوریت ارتقاء اند. بخش مهمی از این آموزشدیده

 .2رفته استهوشمندسازی صورت گ وحوشحول

پژوهش حاضر به دنبال این است که موانع هوشمندسازی ، با عنایت به این مقدمه کوتاه

و استفاده اثربخش از تجهیزات هوشمند از سوی معلمان دوره ابتدایی چیست؟ و دوم اینکه 

کمّی و کیفی از این  برداریبهرههای آموزش مجازی ضمن خدمت در رابطه با دوره

ر این د، اندگران جستجو کردهتا آنجا که پژوهش تجهیزات تا چه اندازه مؤثر بوده است؟

به انجام رسیده است. ، (2969) و همکارانحکیم زاده یک پژوهش داخلی توسط  تنها زمینه

 موردمطالعههای مجازی آموزش ضمن خدمت فرهنگیان در پژوهش مذکور وضعیت دوره

 انجام پژوهش حاضر همچنان واجد وجوه نوآورانه است.، گرفته است. از این منظرقرار 

های خارجی و داخلی متعددی در زمینه موانع تلفیق فاوا با برنامه درسی و یا پژوهش

 در قالب جداول زیر آمده است. هاآنهوشمندسازی به انجام رسیده است. نتایج برخی از 

 فاوا یا هوشمندسازی در مطالعات داخلی کارگیریبهخالصه موانع  .1 جدول

کارگیریموانع به  

فاوا در تدریس   

، نالچیگر، محمودی

ابراهیمی و صادقی 

(2910مقدم )  

، زمانی، سوزان

(2911نصراصفهانی )  

قصاب ، زمانی

پور و جبل 

(2916عاملی )  

محمدی و 

اناری نژاد 

(2962)  

مهرعلی ، عبدالوهابی

(2962زاده و پارسا )  

 ایقلعه، اجرانمه

و حمزه رباطی 

(2961)  

های باورها و نگرش

 مربیان و مدیران

  * * *  

احساس عدم نیاز/ فقدان 

 انگیزه

  *  *  

    *   نفسفقدان اعتمادبه

فقدان دانش و مهارت 

 هوشمندسازی(، )رایانه

  * * * * 

فقدان تجهیزات/ 

 هاافزار/ زیرساختسخت

*  *  * * 

مناسب فقدان آموزش 

 )ضمن خدمت(

*  *  * * 

                                                           

 . اطالعات بند اخیر از کارشناسان محترم اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی اخذ شده است.1
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کارگیریموانع به  

فاوا در تدریس   

، نالچیگر، محمودی

ابراهیمی و صادقی 

(2910مقدم )  

، زمانی، سوزان

(2911نصراصفهانی )  

قصاب ، زمانی

پور و جبل 

(2916عاملی )  

محمدی و 

اناری نژاد 

(2962)  

مهرعلی ، عبدالوهابی

(2962زاده و پارسا )  

 ایقلعه، اجرانمه

و حمزه رباطی 

(2961)  

شرایط نامناسب کالسی 

فضا ، آموزان)تعداد دانش

 (غیره

  *    

آموزشی  افزارفقدان نرم

 مناسب )محتوای مناسب(

  *    

     * * فقدان پشتیبانی

 * *  *   مشکالت فنی مربوط به فاوا

  *     فقدان بودجه

  *  *   فقدان زمان

ی ریزبرنامه، برنامه درسی

 آموزشی

  *   * 

فقدان یا ضعف قوانین/ 

 ساختارها و تشکیالت

 * *   * 

    *   نگرش منفی والدین

وابستگی به تجهیزات 

 خارجی

  *    

  *     فرهنگ استفاده

مهارت و نگرش ، دانش

 آموزاندانش

     * 

       سنجش و ارزیابی

 .1ادامه جدول 
کارگیری فاوا موانع به

 تدریسدر 

، حیدری

وزیری و 

 (2961عدلی )

شیرزاد کبریا و 

سیدمحمدی 

(2969) 

سرمدی ، سراجی

انصار و عسکری 

 (2969مطیع )

خاتون ، مرادی

دلیلیان و 

خدابخشی 

(2969) 

مردانی و 

موالیی 

(2969) 

علوی ، زندوانیان

لنگرودی و 

میررحیمی 

(2969) 

عظیم ، جلیلیان

محمدی و ، پور

محمدزاده 

(2969) 

های و نگرش باورها

 مربیان و مدیران

  *     

احساس عدم نیاز/ 

 فقدان انگیزه

       

        نفسفقدان اعتمادبه
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کارگیری فاوا موانع به

 تدریسدر 

، حیدری

وزیری و 

 (2961عدلی )

شیرزاد کبریا و 

سیدمحمدی 

(2969) 

سرمدی ، سراجی

انصار و عسکری 

 (2969مطیع )

خاتون ، مرادی

دلیلیان و 

خدابخشی 

(2969) 

مردانی و 

موالیی 

(2969) 

علوی ، زندوانیان

لنگرودی و 

میررحیمی 

(2969) 

عظیم ، جلیلیان

محمدی و ، پور

محمدزاده 

(2969) 

فقدان دانش و مهارت 

 هوشمندسازی(، )رایانه

*  * * * * * 

فقدان تجهیزات/ 

افزار/ سخت

 هازیرساخت

* *  * *   

فقدان آموزش مناسب 

 )ضمن خدمت(

 *  *    

 شرایط نامناسب

کالسی )تعداد 

فضا ، آموزاندانش

 (غیره

   *    

 افزارفقدان نرم

آموزشی مناسب 

 )محتوای مناسب(

*  * *  *  

        فقدان پشتیبانی

مشکالت فنی مربوط 

 به فاوا

*    *   

  *    *  فقدان بودجه

        فقدان زمان

، برنامه درسی

 ریزی آموزشیبرنامه

 * * *    

ن/ قوانی فقدان یا ضعف

 ساختارها و تشکیالت

       

        نگرش منفی والدین

وابستگی به تجهیزات 

 خارجی

       

   * * * *  فرهنگ استفاده

مهارت و ، دانش

 آموزاننگرش دانش

  * *    

    *    سنجش و ارزیابی
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 فقدانتوان دریافت که فقدان دانش و مهارت و می، 2های پژوهشی جدول با مرور یافته

و فقدان آموزش مناسب )دوره ضمن خدمت(  هارساختیز، افزارسخت، زاتیتجه یا ضعف

 روی هوشمندسازی در مدارس ایران است. های پیشموانع و چالش ترینمهماز 

 هایسالپژوهش را بین  26 المللیبین( در یک مطالعه مروری 1222) 2پالمب و کوتز

 فاوا در کارگیریبهقرار دادند. در این مطالعات موانع  موردبررسیمیالدی  1229تا  1222

 یر است:المللی به قرار زقرار گرفته بود. خالصه این مطالعه بین موردبررسیدوران ابتدایی 

، فقدان آموزش، فقدان تجهیزات/ منابع، فقدان دانش و مهارت، های مربیانباورها و نگرش

قدان ف، افزار آموزشی مناسبفقدان نرم، نفساعتمادبهفقدان ، شرایط نامناسب کالسی

، فقدان زمان ،موانع فیزیکی و محیطی، فقدان بودجه، مشکالت فنی مربوط به فاوا، پشتیبانی

 ماهیت تعلیم و تربیت اوایل تحصیل.، برنامه درسی و راهنمای معلم

( اشاره کرد. 1221) 1به مطالعه اسپیتری و راندگرنتوان المللی میاز دیگر مطالعات بین

، سترالیاا، اتیوپی، غنا، مطالعات متعدد صورت گرفته در کشورهایی مانند کویت، این دو

، ترکیه، کانادا ،تایوان، شانگهای، انگلستان، سنگاپور، نروژ، آمریکا، شیلی، اسرائیل، کنیا

موانع را در قالب چهار شاخه قرار داده و  موردبررسیاروپا و امارات متحده عربی را ، یونان

 اند.مهارت معلمان و فرهنگ مدرسه خالصه کرده، نگرش معلمان، دانش معلمان

( به انجام رسیده 1221) 9زنگ و پاتان، در یک مطالعه مروری جدید که توسط سالم

 فاده از فاوا درو است کارگیریبهها و موانع بیش از پنجاه پژوهش در زمینه چالش، است

وانع مو تحلیل قرار گرفته است. پژوهشگران  موردبررسییادگیری -مدرسه و فرایند یاددهی

اند. در تلفیق فاوا در نظام آموزشی را به دو شاخه درونی و بیرونی تقسیم کرده کارگیریبه

ت در مقاوم، )دانش و مهارت( نفساعتمادبهپایین بودن ، بخش موانع درونی به کمبود زمان

وانع بیرونی اند و در مبرابر تغییر/ نگرش و باور معلمان و فقدان دسترسی به منابع اشاره کرده

ف ضع، ایهای رشد حرفهضعف آموزش/فرصت، ریزیگذاری و برنامهبه ضعف سیاست

                                                           
1. Plumb & Kautz 
2. Spiteri & Rundgren 
3. Salam, Zeng & Pathan 
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و  رنتمشکالت برق/اینت، های فاواهای زیرساختکمبود بودجه/ هزینه، های فنیپشتیبانی

 اند.برنامه درسی/ زبان اشاره کردهمشکالت 

ای از برخی مطالعات در خصوص عوامل و موانع تلفیق فاوا در تدریس در خالصه .2 جدول

 کشورهایی مشابه ایران

 پژوهشگر موانع کشور

 یونان
فقدان  ،و فقردان تجهیزات. فقردان بودجه   نفساعتمرادبره  فقردان  ، فقدان پشتیبانی

 ان کالس.آموزدانششمار زیاد ، دسترسی به اینترنت
Nikolopoulou, K., 

Gialamas, V. (2016) 

 عربستان

عوامل سرررازمانی؛ عوامل مادی و عملیاتی؛ عوامل فردی؛ و تغییر  عوامل اصرررلی:

 فرایند.

اکافی ن، و فرایند توسررعه فاوا ریزیبرنامهفقدان ، بروکراسرری اداری عوامل فرعی:

آموزش )مهارت و دانش( و ضرعف پشتیبانی  ضرعف  ، ها و منابعبودن زیرسراخت 

ضرررعف رهبری ، محردودیت مالی ، محردودیرت زمران   ، متخصرررص( کرارکنران  )

 اهرویهو تغییر  هنجارهای ذهنی، نقش افراد )بازخورد(، )هماهنگی و مدیریت(

Al Mofarreh, Y.I. 

(2016). 

 نیجریه
، اوافرر پیچیرردگی تلفیق، مقرراومررت در مقررابررل تغییر، فقرردان زمرران، فقرردان دانش

 نی.فقدان پشتیبانی ف، فقدان دسترسی، فقدان آموزش، هامحدودیت زیرساخت
Japhet E. L. & 

Usman A. T. (2018) 

 ای معلمانهای آموزشی برای رشد حرفهبرنامه، تجهیزات و تسهیالت فناوری مالزی
Ghavifekr, S., 

Rosdy, W.A.W. 

(2015) 

 ترکیه
سررتم سرری، برنامه درسرری، هادسررترسرری به فناوری، معلمان شرردهادراکشررایسررتگی 

 ارزشیابی
Aslan, A., Zhu, Ch. 

(2018) 

 روش 

 کلشطور ترکیبی از روش کیفی و کمّی استفاده شد که طرح آن در در پژوهش حاضر به

 نشان داده شده است. 2
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 مراحل کلی پژوهش .1 شکل

ورد موضوعات م، بدون ساختارباز یا پژوهشگران در ابتدا با استفاده از روش مصاحبه 

 طورهبمصاحبه را شناسایی کردند. در مرحله مصاحبه با استفاده از رویکرد پدیدارشناسانه و 

در خصوص تأثیر  هاآنمدیران و کارشناسان انتخاب و با ، نفر از معلمان 29هدفمند 

 ،به هدف با عنایت. های مجازی و موانع استفاده از تجهیزات هوشمند مصاحبه شدآموزش

پژوهشگر از روش کالیزی استفاده کرد؛ روشی که در ذیل ، ماهیت و موضوع پژوهش

احبه هدف از انجام مص، گیرد. در ابتدای هر مصاحبهپدیدارشناسی توصیفی هوسرل قرار می

نفری که مورد مصاحبه قرار  29ذکر و برای ضبط محتوای مصاحبه اجازه گرفته شد. از 

نفر با ضبط مصاحبه موافقت کردند. در مورد محرمانه بودن اطالعات و صدای  22، گرفتند

تا  22ها حدوداً از اطمینان الزم داده شد. مدت مصاحبه کنندگانمشارکتنیز به  شدهضبط

 دقیقه طول کشید. 92

رار ق ساختهمحققهای کیفی مبنای ساخت یک پرسشنامه های حاصل از مصاحبهداده

شنامه ای )لیکرتی( است. روایی این پرسیک پرسشنامه درجه، ساختهمه محققگرفت. پرسشنا

نظران و کارشناسان این حوزه انجام شد. میزان پایایی این پرسشنامه از طریق اخذ تأیید صاحب

 آمده است. 9 جدولدر 

  

مصاحبه باز

داده های کیفی حاصل از  
مصاحبه برای تجزیه و تحلیل  

پدیدارشناسانه
نتایج

داده های کیفی حاصل از  
مصاحبه برای تنظیم 

پرسشنامه

داده های کمّی حاصل از  
پرسشنامه 

نتایج
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 ساخته با روش آلفای کرونباخمیزان پایایی پرسشنامه محقق .3 جدول

گویهتعداد  خرده مقیاس  ضریب آلفا کرونباخ 

06/2 2 میزان استفاده  

های آموزشیدوره  6 12/2  

یادگیری-کیفیت یاددهی  1 61/2  

16/2 29 موانع هوشمندسازی  

 هایجامعه آماری در بخش کمّی شامل آن دسته از معلمان دوره ابتدایی است که در دوره

ای مشغول به کار هستند که از اند و از سوی دیگر در مدرسهآموزش مجازی شرکت کرده

از اداره  اخذشدهحداقل تجهیزات مربوط به هوشمندسازی برخوردار است. بر اساس آمار 

نفر از معلمان در  1222حدود  60تا پایان سال  61از سال ، خراسان شمالی وپرورشآموزش

حدود  نبیازاین. اندکردههای آموزش مجازی مربوط به فاوا و هوشمندسازی شرکت دوره

کالس  2622توانند از امکانات مستقر در می -گردشی یا چند بار در هفته طوربه–نفر  9222

ردن نسبتی با لحاظ ک -تصادفی گیرینمونهاستان استفاده کنند. در این پژوهش از روش 

های استفاده شد. عناوین دوره، روستایی و شهری بودن محل خدمت، متغیرهایی مانند جنسیت

، ساعت( 91ی )و کاربرد مواد آموزش دیتول از: اندعبارتدر بازه زمانی مذکور  دهبرگزارش

 لیتحل، ساعت( 29) کیدولت الکترون اتیو کل میمفاه، ساعت( 19ی )کیالکترون آموزش

 21) هااطالعات در سازمان تیو امن شبکه، ساعت( 29ی )اچندرسانه دیاستاندارد مهارت تول

 1) لیفا تیریدر مد وتریاز کامپ استفاده، ساعت( 1) اطالعات یفناور هیپا میمفاه، ساعت(

، ساعت( 19) نتیپاورپو، ساعت( 19) گسترده اکسل صفحه، ساعت( 12) پردازواژه، ساعت(

 19ی )آموزش نینو یهایفناور، ساعت( 21) نترنتیا، ساعت( 19) اکسس یاطالعات بانک

 29ی )ابزار و اطالعات سازمان تیریمد، ساعت( 91ی )کیالکترون یمحتوا دیتول، ساعت(

 ساعت(. 11) انهیکار با را یو ادار یاحرفه هایمهارت، ساعت(

استفاده شد.  G powerافزار مبتنی بر استانداردهای نرمبرای انتخاب حجم نمونه از روش 

درصد و  1درصد و خطای  62یابی با احتساب نسبت حجم نمونه با جی پاور در مطالعه زمینه

نفر است که با  229نفر )تعداد معلمان ابتدایی استان خراسان شمالی( برابر با  9296با جامعه 
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نفر در نظر گرفت.  292توان این تعداد را ها میاحتساب ریزش یا مخدوش بودن پاسخنامه

 آماری شد. وتحلیلتجزیه پرسشنامه تکمیل و آماده 292 درنهایت، باوجوداین

 هایافته

کارشناسان و معلمان دوره ابتدایی موارد زیر را جزء موانع ، های کیفی پژوهشبنا به یافته

جویی از ارائه جداول آورند که به خاطر صرفههوشمندسازی مدارس ابتدایی به شمار می

ی . مضامین نهایشودمیحاوی نکات کلیدی و مضامین میانی است پرهیز  کهآنمبسوط 

، رانیدانش و مهارت معلمان و مد فقدان، نادرست معلمان یهاو نگرش باورهااز:  اندعبارت

و  یآموزش یهادوره نییپا تیفیکم و ک تعداد، رساختیو ز زاتیکمبود تجه ای فقدان

 فقدان، یمناسب آموزش یافزارهانرم فقدان، معلمان نفساعتمادبه فقدان، آموزیمهارت

اندک از  استفاده ،یقیرتلفیغ یدرس برنامه، زمان فقدان، یبودجه و منابع مال فقدان، یبانیپشت

 .زهیانگ فقدانو  کارآمد تیریمد فقدان، آموزاندانش یهاچالش، هایابزارها و فناور

ین و داد که میانگپراکندگی و شکل توزیع متغیرها نشان ، های مرکزینتایج شاخص

. همچنین 29/1±11/9میزان استفاده از تجهیزات هوشمند برابر است با انحراف استاندارد 

. 21/229±22/12های توصیفی موانع استفاده از تجهیزات هوشمند برابر است با شاخص

بررسی شکل توزیع متغیر موانع هوشمندسازی و میزان استفاده از تجهیزات هوشمند  منظوربه

ارائه  9 جدولی استفاده شد که نتایج آن در یک گروه اسمیرنف – کولموگروفاز آزمون 

 .شده است

 اسمیرنف-کولموگروفنتایج آزمون  .4 جدول

استاندارد انحراف میانگین خرده مقیاس کجی شاخص   Z, k-s معناداری سطح  

هوشمندسازی موانع  21/229  22/12  96/2  29/2  12/2  

29/1 میزان استفاده  11/9  22/2  29/2  2222/2  

یک گروهی در خصوص هر دو  اسمیرنف – کولموگروفگونه که نتایج آزمون همان

و دومی غیرنرمال  (z=29/2و  p=12/2توزیع این متغیر نخست نرمال )، دهدمتغیر نشان می
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(2222/2=p  29/2و=z)  است. نرمال بودن توزیع موانع هوشمندسازی بدین معناست که اکثر

کیفیت  ،هاآن ازنظریعنی  ؛کنندشده را مانع تلقی میهای پرسشفقره، کنندهافراد شرکت

ایین دانش و مهارت پ، تجهیزات و پشتیبانی ناکافی، های آموزشی ضمن خدمتپایین دوره

زان در خصوص می کارگیری مطلوب هوشمندسازی در دوره ابتدایی است.از موانع به غیرهو 

ت؛ بدین دارای چولگی مثبت اسشکل توزیع ، استفاده با توجه به مثبت بودن شاخص کجی

د در از تجهیزات هوشمن هاآنمیزان استفاده بیشتر ، دهندگانمعنا که بنا به گزارش پاسخ

عدة کمی نیز در حد باالیی از این  حالدرعینفرایند یاددهی یادگیری محدود است. 

 کنند.تجهیزات استفاده می

« جنسیت» و متغیرهای« میزان استفاده»آیا بین پژوهش عبارت است از اینکه  سؤاالتیکی از 

با توجه به  ،جنسیت برحسببرای بررسی تفاوت میزان استفاده ارتباطی وجود دارد؟ « سن»و 

فاده شد از آزمون من ویتنی یو است، نرمال نبودن توزیع متغیر میزان استفاده از تجهیزات هوشمند

با  متغیر میزان استفاده در زنان برابر استدهد میانگین و انحراف استاندارد که نتایج نشان می

. نتایج آزمون من ویتنی یو بیانگر عدم وجود 01/1±29/9و در مردان برابر با  21/9±91/1

رابطه بین سن و میزان  عالوهبه(. z=92/2و  p=90/2) استتفاوت این متغیر در دو جنس 

که ارتباط منفی  نتایج آن نشان داد استفاده نیز با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن محاسبه و

(. )به خاطر r=-26/2و  p=10/2و غیرمعناداری بین دو متغیر سن و میزان استفاده وجود دارد )

 خودداری شد(. هاآنبه  مربوطپرهیز از طوالنی شدن متن از ارائه جداول 

در مدارس برخوردار از تجهیزات « میزان استفاده»آیا دیگر پژوهش این بود که  سؤال

تفاوت معناداری دارد؟ با توجه به نرمال نبودن توزیع متغیر میزان ، برخوردار ناهوشمند با 

دهد از آزمون من ویتنی یو استفاده شد که نتایج آن نشان می، استفاده از تجهیزات هوشمند

ان استفاده در مدارس مجهز برابر است با که میانگین و انحراف استاندارد متغیر میز

. نتایج آزمون من ویتنی یو بیانگر 29/9±61/2و در مدارس غیرمجهز برابر با  11/9±99/6

( بدین معنا که میزان z=20/2و  p=2222/2) استوجود تفاوت این متغیر در دو وضعیت 

)به خاطر پرهیز از معناداری باالتر گزارش شده است.  گونه بهاستفاده در مدارس مجهز 

 خودداری شد(. هاآنبه  مربوططوالنی شدن متن از ارائه جداول 
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« ریکیفیت یاددهی یادگی»و « میزان استفاده»آیا بین مهم این بود که  سؤاالتیکی از 

در خصوص  ،ارتباطی برقرار است؟ با توجه به وضعیت نرمال بودن یا نبودن توزیع متغیرها

از همبستگی معلمان  یهاباورها و نگرشو همچنین  تجهیزات هوشمندمیزان استفاده از 

 ارائه شده است. 2 جدولشد که نتایج آن در پیرسون استفاده 

ن با معلما هاینگرشنتایج آزمون پیرسون درباره ارتباط متغیرهای میزان استفاده و باورها و  .5 جدول

 یادگیری-تجهیزات و کیفیت یاددهی

یادگیری - یاددهی کیفیت متغیر  

همبستگی ضریب  معناداری سطح   

استفاده میزان  22/2-  26/2  

های معلمانباورها و نگرش  92/2  2222/2  

ارتباط منفی و غیرمعناداری بین دو متغیر کیفیت  2 جدولبا توجه به مقادیر ارائه شده در 

 ؛(r=-22/2و  p=26/2یادگیری و میزان استفاده از تجهیزات هوشمند وجود دارد ) -یاددهی 

های یادگیری و باورها و نگرش -ارتباط مثبت و معناداری بین دو متغیر کیفیت یاددهی  و

 (.r=92/2و  p=2222/2معلمان وجود دارد )

 «میزان استفاده»با نمرات « های آموزشیدوره»بین نمره مهم بعدی این بود که  سؤال

 کمبود»، «معلمان نفساعتمادبه»، «و مهارت معلمان دانش»، «معلمان یهاباورها و نگرش»

ه شکل با توجه بچه ارتباطی برقرار است؟ « یادگیری-کیفیت یاددهی»و « زهیانگ»، «زمان

برای بررسی ارتباط بین متغیرهای فوق از ضرایب ، هاآنتوزیع نمرات و نرمال بودن 

 ارائه شده است. 9 جدولهمبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد که نتایج آن در 

 نتایج آزمون ضریب همبستگی بین متغیرها .6 جدول

 متغیرها
آموزشی هایدوره  

همبستگی ضریب معناداری سطح   

استفاده میزان  21/2-  92/2  

معلمان هاینگرش و باورها  29/2  29/2  

معلمان مهارت و دانش  19/2  222/2  
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 متغیرها
آموزشی هایدوره  

همبستگی ضریب معناداری سطح   

معلمان نفساعتمادبه  29/2  21/2  

زمان کمبود  11/2  222/2  

92/2 انگیزه  222/2  

یادگیری-کیفیت یاددهی  19/2  229/2  

های آموزشی از یکسو و دوره دهد بین نمرهنشان می 9 جدولگونه که نتایج همان

 و مهارت معلمان دانش، (r=29/2و  p=29/2) معلمان یهاباورها و نگرشمتغیرهای 

(222/2=p  19/2و=r) ،زمان کمبود (222/2=p  11/2و=r) ،( 222/2انگیزه=p  92/2و=r و )

( از سوی دیگر ارتباط مثبت و معناداری r=19/2و  p=229/2یادگیری )-کیفیت یاددهی

( و r=2-/21و  p=92/2وجود دارد. بین متغیر مذکور و سایر متغیرها یعنی میزان استفاده )

 ( رابطه معناداری وجود ندارد.r=29/2و  p=21/2) معلمان نفساعتمادبه

که اولویت یا ترتیب بزرگی موانع استفاده از تجهیزات هوشمند  سؤالبرای پاسخ به این 

مراجعه شد. با توجه به این  گامبهگامدر رگرسیون چگونه است؟ به ضرایب استاندارد 

 آمده است مشخص شد. 0 جدولاولویت بزرگی موانع به شرح آنچه در ، ضرایب
 درباره اولویت موانع گامبهگامنتایج آزمون رگرسیون  .7 جدول

استاندارد بتای ضریب متغیرها معناداری سطح   

آموزشی هایدوره  991/2  2222/2  

معلمان نفساعتمادبه  299/2  2222/2  

زیرساخت و تجهیزات  291/2  2222/2  

نگرش و باور  210/2  2222/2  

زمان کمبود  210/2  2222/2  

219/2 پشتیبانی  2222/2  

درسی برنامه  212/2  2222/2  

مالی منابع و بودجه  220/2  2222/2  

انآموزدانش  22/2  2222/2  

آموزشی افزارهاینرم  261/2  2222/2  

269/2 انگیزه  2222/2  

26/2 دانش و مهارت  2222/2  
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دهد و با توجه به معناداری همه ضرایب بتا در نشان می 0 جدولگونه که نتایج همان

لویت ها به ترتیب اومتغیر تکتکسهم ، بینی موانع استفاده از تجهیزات هوشمندپیش

 مشخص شده است.

 گیرینتیجهبحث و 

 یهوشمندساز یو وزارت ارتباطات برا وپرورشآموزشوزارت ، 2961در تیرماه سال 

شور مدارس ک یسال تمام انیتا پامبنی بر اینکه ، کردند ءامضا یهمکار ةناممدارس تفاهم

های گذشته تنها این در حالی است که در طی سال .2شوندیاطالعات متصل م یبه شبکه مل

ا اند. بهوشمندسازی قرار گرفتههزار کالس( تحت پوشش طرح  211درصد از مدارس ) 11

تر همچنان باقی خواهد ماند و آن این است که رویکردها مشکل مهم، فرض تحقق این وعده

ساختار ، محتوای برنامه درسی، یادگیری-فرایند یاددهی، های تدریس معلمانو روش

وجود  اهای گذشته وفادار هستند و بهمگی به سنت غیرهنظام ارزشیابی و ، مدیریت کالسی

 هانآنشانه معناداری از تغییر و تحول در ، ها در برخی مناطق و مدارسفراهم بودن زیرساخت

 شود.دیده نمی

ادراک معلمان حاکی از آن است که کیفیت تدریس با وجود ، پژوهشهای بنا به یافته

غلب اتواند باال برود؛ این در حالی است که تجهیزات هوشمندسازی باال رفته است یا می

به  .(9 جدول) کنندهوشمند استفاده می زاتیاز تجه یدر حد محدود ییمعلمان دوره ابتدا

چراکه از یکسو به نتایج ، ناسازگاری وجود دارد نوعیبهبین این دو یافته ، عبارتی

، دیگرعبارتبهکنند! هوشمندسازی اذعان دارند اما از سوی دیگر از آن استفاده نمی

تفاده اما عمالً به اس، اگر توانسته باشد نگاه مثبتی در معلمان ایجاد کندهای آموزشی دوره

 است. نینجامیدهاز تجهیزات هوشمند  هاآنبیشتر 

ن است المللی حاکی از آهای بینهای کیفی و کمّی و مقایسه آن با چکیده پژوهشیافته

انعی مشابه مو، در ایرانکه موانع تلفیق فاوا در برنامه درسی یا موانع هوشمندسازی مدارس 

اند. احصاء موانع هوشمندسازی در این المللی گزارش کردههای بیناست که پژوهش

                                                           
1. http://rabnews.ir/10041/ 

http://rabnews.ir/10041/
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( همسویی کامل 2 جدول 2960تا  2910های ده سال گذشته ایران نیز )از پژوهش با پژوهش

 یبندی موانع و شناسایاما وجه تمایز مهم پژوهش حاضر این است که از طریق اولویت ؛دارد

 دهد.نقطه عزیمت نظام آموزشی را نشان می، هاآن ترینمهم

های دوره»فقدان یا ضعف ، عامل در ناموفق بودن طرح هوشمندسازی ترینبزرگ

(. پژوهش 0طور ویژه است )جدول های آموزشی مجازی بهو دوره طورکلیبه« آموزشی

بیشتر از تجهیزات منجر های آموزشی ضمن خدمت به استفاده حاضر نشان داد که دوره

های نوین در مدارس برخوردار اندک است و میزان استفاده از فناوری طورکلیبهشود. نمی

لبته نه در ا -رابطه منفی دارد« یادگیری-کیفیت یاددهی»همان میزان استفاده محدود نیز با 

یفیت ک، شودیعنی اگر میزان استفاده از تجهیزات هوشمند بیشتر  ؛(2 جدولسطح معنادار )

ذاشتن این گ هم کناربلکه ممکن است افت کند. از ، باالتر نرفته تنهانهیادگیری -یاددهی

تی استفاده افزار و حتوان به این نتیجه ابتدایی رسید که وجود زیرساخت و سختها مییافته

کافی  شرط وجههیچبهاما ، های نخستین الزم هستندگام عنوانبهاگرچه ، کمّی از تجهیزات

 برای رسیدن به کیفیت و ارتقاء فرایند تدریس و یادگیری نیست.

 «کیفیت یاددهی یادگیری»با افزایش « های آموزشیدوره»شرکت در ، از سوی دیگر

 رابطه معناداری ندارد.« میزان استفاده»با « های آموزشیدوره» کهدرحالیرابطه مثبت دارد؛ 

شود یم طور چه، رسند. به زبان سادهناسازگار به نظر میمتناقض یا  حدی تااین دو یافته 

کیفیت را باال ببرد اما میزان استفاده را نه؟ در مقام پاسخ ، های آموزشیشرکت در دوره

های این است که ممکن است توان مطرح کرد. یکی از حدسهای مختلفی را میفرض

نجش باشند. هدف این مقیاس س کیفیت یاددهی یادگیری را نسنجیده، های پرسشنامهگویه

نگرش و شناخت معلمان نسبت به ، هااما ظاهراً این گویه ؛عملکرد معلمان بوده است

رس در ارائه د یوقت»های نوین را سنجیده است. برای مثال معلمان در ذهن خود گویه فناوری

به آن پاسخ  تغییر داده وگونه را این« رودیارائه باال م تیفیک، کنمیاستفاده م نتیاز پاورپو

اگر این «. دروکیفیت ارائه باالتر می، اگر در ارائه درس از پاورپوینت استفاده کنم»اند: داده

رابطه « شباورها و نگر»و نمره  «یادگیری-کیفیت یاددهی»باید بین نمره ، فرض درست باشد

هایی این تحلیل اینکه (. نتیجه ن2 جدولگونه است )که عمالً این مثبتی وجود داشته باشد
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اما  ،نگرش و دیدگاه معلمان نسبت به اثربخشی و کارایی تجهیزات هوشمند قویاً مثبت است

 در عمل تضمینی نیست که کیفیت تدریس و آموزش باالتر رفته باشد.

، «دانش و مهارت معلمان»در این پژوهش این است که  تأملقابلهای یکی از یافته

مانع  21یعنی از بین  ؛(0 جدولاستفاده از تجهیزات هوشمند است )ترین مانع در ضعیف

 .هاستآن تریناهمیتکمآخرین اولویت و به عبارتی ، دانش و مهارت معلمان، موردمطالعه

فاوا یا هوشمندسازی در  کارگیریبه)خالصه موانع  2 جدولاین در حالی است که بر اساس 

، مطالعه ده سال اخیر 29رود. از مانع به شمار می ترینمهمدانش و مهارت ، مطالعات داخلی(

دانش و مهارت معلمان را یکی از موانع اصلی توسعه مدارس هوشمند قلمداد ، مورد 22

های ای که با یافته پژوهش حاضر مغایرت دارد. فارغ از مقایسه این یافته با یافتهاند؛ یافتهکرده

ض است. های همین پژوهش در تناقین یافته با دیگر یافتها، به لحاظ درونی نیز، هادیگر پژوهش

مانع  نتریبزرگ، «های آموزشیکمیت و کیفیت پایین دوره»معلمان  ازنظر، 0 جدولبر اساس 

ها قرار آید این است که در این کالسکه پیش می سؤالیموفقیت طرح هوشمندسازی است. 

افزایش دانش و مهارت معلمان است؟  ها جزاست چه اتفاقی رخ دهد؟ آیا هدف این کالس

نخست آنکه ادراک معلمان از میزان دانش و ، تواند وجود داشته باشدبنابراین چند احتمال می

دوم اینکه معلمان تمایلی ندارند که ناموفق بودن ، مهارت خود نادرست و باالتر از واقعیت است

 هند.هوشمندسازی را به پایین بودن دانش و مهارت خود نسبت د

های ها و رسانهذهنیت و انتظار معلمان از فناوری، پژوهش حاضر نشان داد که نگرش

 یناورف ختم شود. یحداکثرآموزشی نوین مثبت است. این نگاه مثبت نباید به انتظار 

. هوشمندسازی به تحول در همه ابعاد آموزشی و تربیتی منجر نخواهد شد. ستیساز نتمدن

 ،های دیگر به افزایش مشارکتتر از روشاشیم هوشمندسازی راحتاینکه انتظار داشته ب

خی که بر طورهمانتصور نادرستی است. ، انجامدتفکر انتقادی و مانند آن می، خالقیت

( و 2969مالزادگان )، زارعی زوارکی، (2961وزیری و عدلی )، حیدریها چون پژوهش

مذکور تفاوت معناداری را بین مدارس  های( در زمینه2962تاجیک اسماعیلی و اردکانیان )

 اند.عادی و هوشمند نیافته



89 

 ... بر خدمت ضمن مجازی هایآموزش تأثیر و هوشمندسازی موانع 

 

ال
س

 
وم

س
 ،

ره 
ما

ش
21 ،

یز
پای

 
96

 

 

اعجاز واقعی در دست موسی است نه در عصای »به زبان استعاری نباید از یاد برد که 

د؛ چراکه بو« موسی»خرید عصای مدرن باید به فکر تربیت و توانمندسازی  جایبه«. موسی

ن نخواهد شد. نکته نهایی اینکه این پژوهش ای فرایند هدایت و تربیت متوقف، در غیاب عصا

ه تواند بنمی، است وپرورشآموزشوزارتی که نام آن »واقعیت تلخ را آشکار کرد که 

انتظار معقول آن است که «. آموزش دهد، معلمانی که کارشان آموزش است

های مرجع دیگر نهادها برای آموزش ضمن خدمت و ارتقاء توانمندی وپرورشآموزش

برد. یروی انسانی باشد؛ این در حالی است که خود در این زمینه در رنج و بیماری به سر مین

های در قیاس با دوره ویژهبه –های مجازی ضمن خدمت های حاکی است که آموزشیافته

فاقد اثربخشی الزم است و به افزایش مهارت و توانمندی و همچنین میزان استفاده  -حضوری

 شود.های نوین منجر نمیفناوریمعلمان از 

 سپاسگزاری

مورخ  92/92691/062موضوع قرارداد مستخرج از یک طرح پژوهشی مصوب ، مقاله حاضر

خراسان شمالی است.  وپرورشآموزشبین دانشگاه بجنورد و اداره کل  92/22/60

دفتر تحقیقات اداره کل ، از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه بجنورد وسیلهبدین

 .کنمو همچنین مشاور آماری جناب آقای دکتر حمید دررودی تشکر می وپرورشموزشآ

 منابع

، (. بررسی نقاط قوت2916) .جالل، جبل عاملی و بیتا، قصاب پور، زمانی، عشرت بیبی

های فصلنامه نوآوری، ها و تهدیدهای فراروی مدارس هوشمندفرصت، ضعف
 .222-06، (6)99، آموزشی

 نترنتیبه ا یوابستگ زانیم تأثیر ی(. بررس2962) .رضا، انیاردکان و هیسم، یلیاسماع کیتاج

فصلنامه خانواده  .یان مدارس هوشمند و عادآموزدانشدر  یاجتماع هایمهارتبر 

 .12-0، 10، و پژوهش
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(. میزان 2969) .رضا، محمدزاده و شراره، محمدی، احسان، عظیم پور، سهیال، جلیلیان

تدریس با استفاده از  موردنیاز هایمهارتبرخورداری معلمان مدارس هوشمند از 

 .212-220، (2)2، فصلنامه تدریس پژوهی .فاوا

(. 2969) .عرفانه، قاسم پور و یموس، پور یملک، احمد، پور یملک، رضوان، زاده میحک

، یمطالعه مورد، انیآموزش ضمن خدمت فرهنگ یمجاز یهادوره تیوضع یبررس

، یتیاطالعات و ارتباطات در علوم ترب آوریفنفصلنامه  .منطقه دهلران انیفرهنگ

2(9) ،92-22. 

 اساس بر(. بررسی وضعیت مدارس هوشمند 2961) .فریبا، عدلی و مژده، وزیری، مریم، حیدری

 .رس عادیمداان آن با آموزدانشاستانداردها و مقایسه عملکرد تحصیلی و تفکر انتقادی 

 .209-296، (1)9، آوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتیفصلنامه فن

 هیان پاآموزدانش زهیانگ زانیم سهی(. مقا2969) .یعل، مالزادگان و لیاسماع، یزوارک یزارع

 .129-122، (9)1، آموزش یفناور هینشر .یمدارس هوشمند با مدارس عاد ییپنجم ابتدا

 ، مهدیه سادات.میررحیمی بیداخویدی و کاظم سید، علوی لنگرودی، احمد، زندوانیان

. SWOT(. ارزیابی جامع مدارس هوشمند دوره متوسطه اول شهر یزد با مدل 2969)

 .119-216، (9)29، های نوین تربیتیاندیشه

نوآوری  عنوانبه(. ارزیابی تخته هوشمند 2969) .علی، حسینی خواه و سیما، ساالروندیان

دوفصلنامه نظریه و عمل در  .آموزشی بر اساس نظریه انتشار نوآوری اورت راجرز
 .222-02، (9)9، برنامه درسی

(. شناسایی موانع 2969) .اکبرعلی، عسکری مطیع و حسن، سرمدی انصار، فرهاد، سراجی

، تربیتی شناسیروانفصلنامه  .پیش روی توسعه مدارس هوشمند در شهر تهران

22(92) ،226-212. 

، (. دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی2962) .وپرورشآموزشسند تحول بنیادین 

 .وپرورشآموزششورای عالی ، وپرورشآموزشوزارت 

چگونگی کاربرد (. 2911) .احمدرضا، نصراصفهانی و عشرت بیبی، زمانی، شهباز، سوزان

قوانین موجود و نگرش مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان درباره فاوا )فناوری 
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، (دازش و مدیریت اطالعات )علوم و فناوری اطالعاتپر، (اطالعات و ارتباطات

19(9) ،96-19. 

(. ارزیابی استانداردهای سواد اطالعاتی دانشجویان 2962) .فاطمه، اسالمیه و اصغر، شریفی

ت و اطالعا آوریفنفصلنامه و رابطه آن با گرایش به یادگیری الکترونیکی. 

 .29-92، (1)1، ارتباطات در علوم تربیتی

بر  مؤثر هایمؤلفه(. بررسی 2969) .سید زینب، سیدمحمدی و بهارک، شیرزاد کبریا

پژوهشی پژوهش -فصلنامه علمی .هوشمندسازی مدارس و ارائه مدل مفهومی مناسب
 .99-90، (22)9، در یادگیری آموزشگاهی و مجازی

استقرار  سنجیامکان(. 2962) .عبداله، پارسا و یداله، مهرعلی زاده، مرضیه، عبدالوهابی

، آموزشی هایوآورینفصلنامه  .های دخترانه شهر اهوازمدارس هوشمند در دبیرستان

99(22) ،12-221. 

میزان کاربرد ، افزاری(. بررسی تأثیر دانش نرم2962) .عباس، اناری نژاد و مهدی، محمدی

آنان  فسناعتمادبهشخصی و نگرش معلمان به اثربخشی فاوا در تدریس بر احساس 

 .211-222، (12)9، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران .در کاربرد فاوا در تدریس

 .محمدرضا، صادقی مقدم و سید بابک، ابراهیمی، سروش، نالچیگر، جعفر، محمودی

 هاینوآوریفصلنامه  .های توسعه مدارس هوشمند در کشور(. بررسی چالش2910)
 .01-92، (0)10ش، آموزشی

(. شناسایی و ارزیابی 2969) .حمیده، خدابخشی و نرجس، خاتون دلیلیان، محمود، مرادی

فصلنامه رهیافتی نو در  .بر استقرار مدارس هوشمند در استان گیالن مؤثرعوامل 
 .229-69، (9)9، مدیریت آموزشی

(. بازمهندسی فرایند مدیریت در مدارس هوشمند 2969) .منیژه، موالیی و محمدرضا، مردانی

، (9)0 ،مدیریت فناوری اطالعات .بر نقش فناوری اطالعات و ارتباطات تأکیدایران با 

622-692. 

(. دالیل اصلی عدم 2961) .مطهره، حمزه رباطی و علیرضا، ایقلعه، بهناز، مهاجران

ان در است هاآنبرای توسعه  کارهاییراهصحیح مدارس هوشمند و ارائه  گیریشکل
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، (1)9، رسانه .اسان فناوری اطالعات و ارتباطاتاز دیدگاه مدیران و کارشن، مازندران

29-19. 

 .وپرورشآموزش(. فناوری اطالعات و ارتباطات و نسبت آن با 2919) .محمود، مهرمحمدی

 .222-12، 16، فصلنامه تعلیم و تربیت
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