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استفاده از سیستم آموزش الکترونیکی و هوشمند میتواند باعث تقویت دانش و بازده درسی بهتر شود .بناابرای ،
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کیفی انجام گرفته و از نوع تحقیقاات کااربردي اسات کاه بار مانااي الیاوي پالیرش فعالیات مایباشاد .روش
جمعآوري دادهها مشاهده و مصاحاههاي نیمه ساختاریافته بود .نمونه آماري جهت مصااحاه 02 ،نفار از معلماان
دوره دوم متوسهه اصفهان و مشاهده کالسهاي درس آنان بود .تحلیل دادهها همزمان باا جماعآوري دادههاا و
به روش آنالیز محتواي کیفی انجام شد .نتایج نشان داد تختاههااي هوشامند از من ار چهاار عنصار برناماهدرسای
(هدف ،محتوا ،استراتژي کالسی و ارزشیابی) و بر ماناي دو عنصر از الیوي پلیرش فناوري (سهولت کااربرد و
فایده درک شده) داراي ویژگیهایی است .به طور کلی ،در حیهه سهولت کااربرد باه ماوارد ذخیاره و بازیاابی
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و عالقه دانشآموزان ،همیام کردن دانشآموزان با پیشرفتهاي روز ،نیاز باه عینایساازي در برخای از دروس،
استفاده بهینه از زمان و جلوگیري از هدر رفت وقت و استفاده از ارزشیابی شفاهی از مهمتاری عامالهااي ذکار
شده توسط دبیران بود.
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مقدمه

فناوري اطالعات و ارتااطات ،تحوالت شیرفی را در تمام زوایاي زنادگی فاردي و جمعای ایجااد
کرده است ،به طوري کاه در تعلایم و تربیات باعاث تولاد و رشاد یاادگیري الکترونیکای ،مدرساه
مجازي و هوشمند شده است ( .)Kalita & Das, 2015بنابرای  ،باید مدارس خود را براي فناوري
اطالعات و ارتااطات آماده کنناد .اولای گاام در ایا راساتا چندرساانهاي کاردن مادارس اسات.
مدرسه هوشمند  ،یک پیشنهاد عملی و هدفمند براي اجراي پیشارفتهتاری روشهااي آموزشای
نوی و نیاه علمی به وضعیت کنونی ن ام آموزشی کشور است .تأسیس مدارس هوشمند یکی از
راهکارهاي اتخاذ شده ،در پاسخگویی به نیازهاي نوی امروزي میباشاد (Niromand, Yazdani

) .& Ganji, 2013مدارس هوشمند به ساب برنامههااي درسای انعهاافپالیر ،امکاان تادریس باا
شیوههاي نو ،داشت طیف وسیعی از برنامهها و روشهاي آموزشای و محوریات بخشایدن باه نقاش
دانشآموزان با در ن ر گرفت تفاوت هااي فاردي و توجاه بیشاتر باه نیازهاا ،عالیاع و اساتعدادهاي
دانشآموزان می توانناد در جهات از بای باردن یاا کااهش شاکاف آموزشای مادثر و مفیاد باشاند
) .(Afzalkhani & Ghods, 2012در ای باره ،جیمویانیس ( (Jimoyiannis, 2010معتقد اسات
که یادگیري صحیح در قرن  0مساتلزم اساتفاده یادگیرنادگان از فااوا 0اسات .آنهاا ناه تنهاا باراي
افزایش یادگیري حقایع به ای فناوري نیاز دارند ،بلکه براي حل مشکالت در موقعیاتهااي جهاان
واقعی نیز به ای فناوري نیازمندند.
از مهم تری اهاداف مادارس هوشامند ،رشاد هماه جانااه داناشآماوزان ،ارتقاات توانااییهاا و
قابلیت هاي فردي ،تربیت نیروي انسانی متفکر ،بهاود یادگیري ،بهاود انتقال اطالعاات باه یاادگیري
مادامالعمر ،تسهیل دسترسی دانشآموزان به منابع متعادد اطالعااتی ،ایجااد فرصاتهااي یاادگیري
مشارکتی و یادگیري اکتشافی ،ایجاد فضاي مناسب براي افزایش خالقیت دانشآماوزان ،برقاراري
فضاي آزادي اندیشه و دستیابی به بهتری نتایج علمی ممک است (Siewming, 2010, Perkins,

) .2011موفقیت و اثربخشی استفاده از فنااوري در تادریس و برناماه درسای و اساتفاده از مادارس
هوشمند تا حد زیادي بستیی به پلیرش و نیرش معلمان نسات به فنااوري دارد (Al-Zaidiyeen,

1. Smart school
2. Information and communication technology
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) Lai Mei & Soon Fook, 2010و ای که معلمان تا چه حد فناوريهاي مورد استفاده را مفیاد و
کارآمد میدانند.
از آنجا که یکی از مهمتری عناصر ن ام آموزشی و مکانهاي استفاده از فناوري ،بهرهگیاري و
تلفیع آن در برنامه درسی است و از سوي دییر ،برنامههاي درسای نشاان دهناده میازان پیشارفت و
پاسخگو بودن مدارس و دانشیا ها به نیازهاي در حال تغییر جامعه است ،از ایا رو ،بایاد باه آن باه
عنوان عنصر مهمی نیاه کرد ( .)Falun et al., 2011در بیشتر تعاریف برناماه درسای آن را شاامل
چهار عنصر هدف ،محتوا ،استراتژي کالسی ،ارزشیابی میدانند که فناوريهاا از جملاه تختاههااي
هوشمند میتواند تأثیر بسیاري در برنامه درسی داشته باشند.
در ای پژوهش سعی میشود ،نقش به کارگیري تختاههااي هوشامند بار اسااس مادل پالیرش
فناوري در هر یک از عناصر برنامه درسی از نیاه معلمان بررسی گردد .ابتادا ،در ماورد الیوهااي
پلیرش فناوري باید گفت که الیوي پلیرش فنااوري برگرفتاه از الیاوي عمال منهقای اسات کاه
توسط فیشای و آجزن ( )Fishbein & Ajzen, 2002و دیویس ( )Davis, 1989مدلسازي شده
است .الیوي پلیرش فناوري براي تشریح ن ري ای سدال بهوجود آماد کاه چارا کااربران ممکا
است یک نوع از فناوري را انتخاب نمایند یا ای که آن را رد کنند .طاع مادل پالیرش تکنولاو ي،
رفتار استفاده از یک تکنولو ي اطالعاتی به وسیله قصد استفاده از آن سیستم خاص تعیی میشاود
و قصد استفاده نیز به نوبه خود وسیله میازان مفیاد باودن تکنولاو ي ماورد ن ار از دیادگاه اساتفاده
کننده و سهولت استفاده از سیستم توسط او تعیی میشود و محققان سیستمهاي اطالعااتی بار روي
اعتاار ای مدل در پیشبینی پلیرش فناوريهاي اطالعاتی مختلف توسط افاراد توافاع ن ار دارناد.
متمایزتری ویژگی الیوي پلیرش فناوري ای است که خاص و ساده است و به دلیل پژوهشهااي
متعددي که در ای خصوص انجام شده است ،ای الیو از مجموعهاي از باورهااي اساسای اساتفاده
نموده که در موقعیتهاي گوناگون قابل استفاده است (.)Behrad, 2016
وجود خالت پژوهشی در خصوص استفاده از نوآوريهاي بهروز در آموزش و پارورش و لازوم
استفاده بهینه و درست توسط کاربران بهخصوص معلماان و داناشآماوزان در محایطهااي کاالس
منجر به طرح ای سدال شده است که تا چه حد معلمان نسات به کااربرد ایا رساانههاا خاوشبای
هستند و نیرش مثات به مفید بودن آن دارند و از طرفی تا چه حاد باا کااربرد آن احسااس راحتای
1. TAM: Technology Acceptance Model
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دارند و میتوانند شیوه استفاده و نحوه کاربرد درسات وساایل هوشامندساازي از جملاه تختاههااي
هوشمند را در عناصر برنامه درسی تلفیع نمایند باهطاوري کاه داناشآماوزان و جامعاه اماروزي باا
پیشرفت تکنولو ي نیاز به همیام شدن محیط آموزشی دارند.
غزنوي ،ساعادتمند و کشاتیآراي ( )Ghaznavi, Saadatmand & Keshti Aray, 2016در
پژوهش خود به ای نتیجه رسیدند که هوشمندسازي مفهومی است که در برگیرنده ابعااد پانجگاناه
سیستم مدیریت ،محیط یادگیري و یااددهی ،توانمندساازي ،ساختافازار و نارمافازار باوده و مادل
برنامه درسی ماتنی بر هوشمندسازي داراي ساختار با عناصر اهداف ،محتاوا ،روشهااي یااددهی و
 )Dolenc & Aber�eدر
یاادگیري و روشهااي ارزشایابی اسات .دولانس و آبرساک (k, 2015
تحقیع خود با عنوان «سیستم آموزشی الکترونیکی هوشمند :ادغام ف آوري و علام در کاالسهااي
درس در مدارس متوسهه» ،از دو گروه که گروه آزماایش از آماوزش الکترونیاک و سیساتمهااي
آموزش هوشمند استفاده میکردند و گروه کنترل آموزشهاي سنتی مایدیدناد ،اساتفاده نمودناد.
نتایج حاکی از آن بود که سیستم آموزش الکترونیکی و هوشمند میتواناد باعاث تقویات داناش و
بازده درسی بهتر شود .ش  ،وو و لی ( )Shen, Wu & Lee, 2014در پژوهش خود ،کاالسهااي
درس را مجهز به سیستم هوشمند کردناد .در ایا تحقیاع باه ایا نتیجاه رسایدند کاه کاالسهااي
هوشمند ،منجر به باال رفت انییزه میشاود .هامچنای  ،داناشآماوزان درسهاا را جالاب و جالاب
دانستهاند.
عادالوهابی ،مهرعلیزاده و پارسا ( )Abdul Wahabi, Mehralizadeh & Parsa, 2013در
تحقیع خود با عنوان «امکانسنجی استقرار مادارس هوشامند در دبیرساتانهاا از دیادگاه معلماان و
مدیران» ،به ای نتیجه رسیدند که به طور کلی آمادگی دبیرستانها براي اساتقرار مادارس هوشامند
از دیدگاه معلمان و مدیران در ساهح پاایی قارار دارد .آریاف ( )Arif, 2013در تحقیاع خاود باا
عنوان «تأثیر استفاده از تختههاي تعاملی در انییزش داناشآماوزان» از دو گاروه شااهد و آزماایش
استفاده نمود .گروه آزماایش از تختاههااي تعااملی (کاامییوتر ،پرو کتاور و تختاههااي هوشامند)
استفاده میکردند در حالیکه گروه کنترل تنهاا از پرو کتورهااي کاامییوتري اساتفاده نمودناد .بار
حسب مقایسه ای دو به ای نتیجه رسید که تفاوت معناداري بی دو گروه وجود دارد .گروهی کاه
از وسایل ارتااطی بیشاتري اساتفاده کردناد انییازه بیشاتري نساات باه یاادگیري داشاتند .عقیلای و
فتوحینیا ( )Aghili & Fotohinia, 2012در تحقیع خود با عنوان «بررسی تأثیر فناوري هوشامند
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(کالس مجهز به تخته هوشمند) بر انییزش و پیشرفتتحصیلی دانشآماوزان پسار دبیرساتان نموناه
شهرستان گناد کاووس» به ای نتیجه رسیدند که بی پیشرفتتحصیلی و فناوري پیشارفته و اساتفاده
از فناوري پیشرفته هماستیی معنادار وجود دارد.
صالحی ،امیریانزاده و کوثري ) (Salehi, Amirianzade & Kosari, 2012در تحقیع خاود
با عنوان «تأثیر هوشمندسازي مدارس بر پیشرفتتحصیلی و خالقیت داناشآماوزان» باه ایا نتیجاه
رسیدند که خالقیت دانش آموزانی که با روش هوشمندسازي مدارس آموزش میبینناد در مقایساه
با آنهایی که با روش سنتی آموزش میبینند از عملکارد بهتاري برخاوردار اسات .الویا  ،کارت و
دیویس ( )Lavin, Korte & Davies, 2011در تحقیع خود با عنوان «بررسی تأثیر تکنولاو ي»،
نتیجه گرفتند که استفاده از تکنولو ي در کالسهاي درسی و در راستاي آموزش رونع چنادانی
نداشت؛ ولی در رفتار و درک فراگیران از آموزش و یادگیري تأثیر مثات داشاته اسات .روشالی،
پنول و آبراهامسون ( )Roschelle, Penuel & Abrahamson, 2004در تحقیاع خاود باا عناوان
«کالس درس شاکهاي» ،نشان دادند که با اساتفاده از فنااوري ،معلماان باه راحتای توانساتند انییازه
دانشآموزان را افزایش دهند.
علت نیاز به انجام تحقیع حاضر ،ای است که با وجود سارمایهگالاريهااي زیااد در مجهاز کاردن
کالسهاي درس ای فناوري در برنامه درسی تلفیع نشده و بهخوبی مورد استفاده قرار نمایگیارد و
ای که معلمان فایده و اثر وجود ای فناوريها را در عناصر برنامه درسی درک نکردهاناد .باا توجاه
به مهالب فوق ،سدالهاي پژوهش حاضر عاارت است از:
 .هدف استفاده از تختههااي هوشامند در برناماه درسای بار مانااي الیاوي پالیرش فنااوري از
دیدگاه معلمان چیونه است؟
 .0سازماندهی محتوا در کاربرد تختههاي هوشمند در برناماه درسای بار مانااي الیاوي پالیرش
فناوري از دیدگاه معلمان چیونه است؟
 .3استراتژيهاي تدریس در کاربرد تخته هاي هوشمند در برنامه درسی بر ماناي الیوي پالیرش
فناوري از دیدگاه معلمان چیونه است؟
 .4شیوه ارزشیابی کالس در کاربرد تختههاي هوشمند در برنامه درسی بر ماناي الیاوي پالیرش
فناوري از دیدگاه معلمان چیونه است؟
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روش

مهالعه حاضر یک مهالعه کیفی است .جامعه مورد بررسی در ای پژوهش معلمان مدارس اصافهان
در شش ماه دوم سال  334بودند 02 .نفر از معلمان رسمی آموزش و پرورش از مدارس دوره دوم
متوسهه انتخاب شدند .انتخاب هر یک از معلمان بر اساس میزان خدمت آنها در ن ر گرفته شاد .از
آنجایی که پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی تأثیر تختههاي هوشمند بیردازد از ای رو ،از
معلمانی مصاحاه شد که در طول سالهاي خدمت خود از هر دو شیوه (تختههاي گچی و تختههاي
هوشمند) استفاده کردهاند .هر یک از معلماان ماتنای بار دروسای کاه تادریس مایکردناد (علاوم،
ریاضی ،قرآن ،عربی ،دی و زندگی ،فیزیک و علوم) ن ر خود را نسات به تختههاي هوشمند ارایاه
دادند .از مهم تری ویژگی و دالیل انتخاب دبیران براي مصاحاه و مشاهده نیمه سااختاریافته برخای
از کالسهاي درس معلمان مورد ن ار و اساتفاده از تجرباه ایا معلماان در اساتفاده از هار دو ناوع
رویکرد آموزش (سنتی و نیز هوشمند) در طول تدریس خود بوده است .سداالت مصاحاه در قالب
چهار عنوان اصلی هدف ،سازماندهی محتوا ،استراتژيهاي تدریس و شیوه ارزشیابی در خصاوص
استفاده از تختههاي هوشمند بوده است .سیس ،هر یک از پاسخها بر ماناي الیوي پلیرش فنااوري
در قالب رفتارهاي مورد انت ار و مشاهده شده تفکیک شد.
نمونهگیري براي مصاحاه به صورت گلوله برفی صورت گرفت به طوريکاه هار یاک از مصااحاه
شوندهها محقع را به معلمانی ارجاع میداد که بیشتری اطالعات را در زمینه مورد ن ر داشته اسات.
معلمان با شرط داشت سابقه استفاده از تختههاي هوشمند در کالس درس خود انتخااب گردیدناد.
در ای مهالعه نمونهگیري معلمان تا زمان اشااع دادهها اداماه پیادا کارد کاه باا  02مصااحاه ،اشاااع
داده ها حاصل گردید .قال از مصاحاه باا معلماان در ماورد اهاداف مهالعاه صاحات شاد و از آناان
رضایت کتای و آگاهانه جهت شرکت در مهالعه گرفته شد .روش جمعآوري اطالعاات ،مشااهده
و مصاحاه نیمه ساختاردار بود .فرم مصاحاه در اختیار معلماان قارار داده شاد .مصااحاه هاا باه طاور
کامل ضاط و سیس ،بر روي کاغل پیاده شاد .ساداالت مصااحاه باه صاورت بازپاساخ و بار اسااس
راهنماي مصاحاه بود .نمونهاي مورد مشااهده پاژوهشگار قارار گرفات .در ایا کاالسهاا ،باراي
تدریس ،حل سداالت ،کار گروهی و معرفی منابع مختلف به دانشآماوزان از تختاههااي هوشامند

1. Semi-structured interview
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استفاده میشد و مشاهده گردید که دانشآموزان رغات بسیاري در اساتفاده از ایا تختاههاا نشاان
میدهند.
تحلیل داده ها به روش تحلیل محتوا از نوع کیفی یا تحلیل محتواي موضوعی انجام گرفت .محقاع
قال از خواندن مت مصاحاهها چندی بار مت مصاحاه را گوش داد تاا باا مات کاامال آشانا شاده و
بتواند معانی اصلی را استخراج کند .شروع عملیات تحلیل بعد از اولی مصااحاه و مشااهده آغااز و
محقع بعد از دو مصاحاه و انجام مشاهده کار کدگالاري و دساتهبنادي را آغااز نماود .هامچنای ،
جهت افزایش پایایی آن از ن ارت خاارجی اساتفاده شاد .بادی صاورت کاه بخشای از دادههاا باه
محققی که ارتااطی با مهالعه نداشت و به منزله ناظر خارجی بود ،داده شد تا مشخص شاود کاه آیاا
او نیز درک مشابهی از دادهها دارد یا خیر .محیط مصااحاه ،مادارس شاهر اصافهان باود .طاول هار
مصاحاه بی  02تا  32دقیقه بود.
یافتهها

سؤال پژوهشی اول :هدف استفاده از تختههاي هوشمند در برناماه درسای بار مانااي الیاوي پالیرش
فناوري از دیدگاه معلمان چیونه است؟
در بعد هدف از کاربرد تختههاي هوشمند در برنامه درسی مصاحاه شوندگان دو نوع نیرش مثاات
و منفی داشتهاند .نیرشهاي هر گروه در جدولهاي مربوطه در ادامه آورده شده است.
جدول  .نگرش مثبت به تختههای هوشمند در بعد هدف

الگوی پذیرش

رفتار مورد انتظار (قصد

فناوری

شده)
ذخیره و بازیابی مهالب
تنوع رنگ در حی
کاربرد
میزان دقت باال
افزایش انییزه و عالقه
دانشآموزان

سهولت کاربرد
فایده درک
شده

رفتار مشاهده شده
بازیابی مهالب آموزشی در جلسات تدریس براي معلم
استفاده از قلم هوشمند براي تعویض رنگ
رسمهاي هندسی و ...
عالقه و انییزه باالي دانشآموزان هنیام استفاده از
تکنولو ي جدید در مقایسه با عدم استفاده

1. Thematic content analysis
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مصاحاه شوندگان نسات به تختههاي هوشمند نیرشی مثات داشتهاند و ای عوامال را در دو ساهح
سهولت کاربرد و فایده درک شده بیان نمودهاند.
سهولت كاربرد :در بخش سهولت کاربرد ،مصاحاه شوندگان به دو عامل ذخیاره و بازیاابی مهالاب و
تنوع رنگها اشاره کردند .بر ای مسأله تأکید کاردهاناد کاه اولای و مهامتاری مزیات تختاههااي
هوشمند ،قابلیت ذخیره کردن آن است (مصاحاه شوندگان  4 ،0و  .)7تختههااي هوشامند مساایلی
که سر کالس گفته میشود را در خود ذخیره میکند و میتوان در فرصت مناسب آن را در اختیاار
دانشآموز و معلم قرار داد .باه طاوري کاه باه صافحات قالای و یاا صافحات بعاد مراجعاه شاود و
اطالعاتی که به آن نیاز است مورد استفاده قارار گیارد (مصااحاه شاوندگان  0و  .)4یکای دییار از
قابلیتهاي تختههاي هوشمند استفاده از تنوع رنگهاسات (مصااحاه شاوندگان  4و  .)7همای امار
منجر به باال بردن جلابیت تدریس میشود و دانشآماوزان بایش از مواقاع دییار در کاالس لالت
میبرند .استفاده از تابلوهاي گچی ای قابلیت و استفاده از رنگهاي متنوع را نداشته و یاا اگار هام
قابل امکان استفاده از گچ هااي رنیای باود ،معلام ،بسایار باا محادودیت هماراه مایشاد (مصااحاه
شوندگان شماره  8 ،0و .) 2از همی رو ،استفاده تختاههااي هوشامند هامزماان دو ویژگای مثاات
بازیابی مهالب و تنوع رنگ را در بردارد.
فایده درک شده :در بخش فایده درک شده ،میزان دقت و افزایش انییزه و عالقاه داناشآماوزان از
عواملی است که مصاحاه شوندگان به آن اشاره کردناد .دقات تختاههااي هوشامند باعاث اساتفاده
آسانتر از وسایل و اشیا میشود .به طور مثال ،مصاحاه شونده شماره  0بیان کرد:
«امکان رسمهاي هندسی با استفاده از پرگار دقیع ،خطکش دقیع و رسمالخط به طاور هوشامند یاا
اسااتفاده از قلاام هوشاامند در تفهاایم مفاااهیم ریاضاای بساایار پاار اهمیاات اساات .هماای طااور ،در سااه
بعديسازي ،زمانی که میخواهم یک شکلی در قالب سه بعدي رسم کنم ،تختههاي هوشامند ایا
امکان را به م میدهد».
همچنی  ،در حی استفاده از تختههاي هوشمند دانشآموزان معماوال عالقاه بیشاتري از خاود نشاان
میدهند .بعضا دیده شده است که دانشآموزانی که در کالسهاي عاادي و اساتفاده از تختاههااي
گچی معموال منزوي بوده و کمتر در مااحث کالسی مداخلاه مایکنناد ،در کاالسهااي هوشامند
عملکرد و فعالیت بیشتري براي شرکت در مااحث کالسی نشان میدهند.
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برخی از مصاحاه شوندگان نسات به اهداف تعی شده براي کااربرد تختاههااي هوشامند در برناماه
درسی نیرش منفی داشتند .که در ادامه به ای عوامل در جدول  0اشاره شده است.
جدول  .1نگرش منفی به تختههای هوشمند در بعد هدف

الگوی پذیرش
فناوری
سهولت کاربرد
فایده درک شده

رفتار مورد انتظار (قصد شده)

رفتار مشاهده شده

وجود مشکالت فنی در حی تدریس
عدم آشنایی کافی معلمان
هزینه زیاد

قهع برق خراب شدن سیستم
ناود آموزش کافی
خرابی سیستمها و زمان بر بودن تعمیر

سهولت كاربرد :تمامی مصاحاه شوندگان به وجود مشکالت فنی در حی تادریس اشااره کردناد .باه
طور مثال % 1 ،مصاحاه شوندگان ،اعتقاد داشتند که تابلوهاي هوشمندي که به روزرساانی آنهاا باه
تأخیر میافتد ،مرتب هنگ میکنند و باید هر  1دقیقه یک باار کاالیاره شاوند (مصااحاه شاوندگان
شماره  0 ،و  %02 .)3درصد از آنها عقیده داشتند که برخی تابلوها کیفیت الزم را ندارناد و حتای
خط و خهوط اضافی بر روي تابلو وجود دارد کاه همای امار باعاث مایشاود ،مهالاب باه آساانی
خوانده نشود (مصااحاه شاوندگان شاماره  7 ،1 ،4و  )8و قهعای بارق در هنیاام تادریس از دییار
مشکالت فنی ( % 22مصاحاه شوندگان) به حساب میآید .همی امر باعاث باه وجاود آمادن دیاد
منفی نسات به استفاده از تابلوهاي هوشمند شده است.
فایده درک شده :معلمان بسیاري اساتفاده صاحیح از تختاههااي هوشامند را نمایدانناد .در حقیقات
اطالعات کافی نسات به آن ندارند و همی امر باعث بیحوصلیی و دید منفی شده است .مصااحاه
شونده شماره  0بیان کرد:
«اگر م همه امکانات استفاده از ای تختهها را میدانستم ،استفاده خیلای بهتاري از آن مایکاردم».
همی امر باعث شده است که برخی از معلمانی که طرز استفاده صحیح از ای تختهها را نمیدانناد،
با وجود داشت معلومات زیاد ،در انتقال دروس به داناشآماوزان ،عملکارد ضاعیفی از خاود نشاان
دهند (همسو با مصاحاه شوندگان شماره  6و .)7
هزینههاي تعمیر وسایل هوشمند در مدارس بسیار زیاد است .از ای رو ممکا اسات برخای مواقاع
تعمیرات با مدت زمان زیادي انجام شود .الاته الزم به ذکر است که معاونان فناوري بدی من ور در
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مدارس فعالیت میکنند تا در هنیام باروز مشاکالت از آنهاا اساتفاده شاود .اماا باه دلیال عملکارد
ضعیف آنها و نداشت اطالعات کافی در بیشتر مواقع کاربردي ندارند.
سؤال پژوهشی دوم :سازماندهی محتوا در کاربرد تختههاي هوشمند بر ماناي الیوي پلیرش فنااوري
از دیدگاه معلمان چیونه میباشد؟
جدول  .9عنصر سازماندهی محتوا در استفاده از تختههای هوشمند

الگوی پذیرش

رفتار مورد انتظار

فناوری

(قصد شده)

سهولت کاربرد

استفاده از صفحات
متعدد
همیام کردن
دانشآموزان

فایده درک شده

نیاز برخی دروس به
دلیل ماهیت موضوع
(انتراعی بودن و یا
نداشت مفاهیم عینی)

رفتار مشاهده شده
استفاه از صفحات متعدد تختههاي هوشمند بدون پاک
کردن مهالب و در هنیام استفاده برگشت به صفحه قالی یا
صفحه بعدي
برخی دانشآموزان به دلیل کندنویسی در هنیام تدریس
معلم نمیتوانند همه مهالب را یادداشت برداري کنند .از ای
طریع میتوانند در فرصتهاي دییر همانند زنگ تفریح
مهالب مورد نیاز خود را مرور نمایند.
به عنوان وسیله کمک آموزشی درس علوم ،ریاضی،
عربی ،قرآن

سهولت كاربرد (استفاده از صفحات متعدد) :تمامی مصاحاه شوندگان ( )% 22باه تاأثیر مثاات اساتفاده از
تختههاي هوشمند در غنایساازي محتاواي برناماه درسای اشااره کردناد .از جملاه ایا کاه وجاود
تختههاي هوشمند به دلیل داشت صفحات متعدد به تاداوم و پیوساتیی موضاوعات درسای کماک
میکند % 1 .مصاحاه شوندگان (مصاحاه شوندگان شماره  4 ،0و  )1به ایا مهلاب اشااره کردناد،
زمانی که از تابلوهاي گچی و سنتی استفاده میشاد گااهی مهالاب آنقادر زیااد باود کاه نیمای از
مهالب گفته شده پاک میشد تا مابقی مهالب بر روي تابلو نوشته شود.
فایده درک شده :انتزاعی بودن مفاهیم برخی دروس ساب شده که استفاده از تختههااي هوشامند در
فرآیند یاددهی و یادگیري به معلم و دانشآموز کمک کند .براي مثاال ،دروسای همانناد ریاضای،
عربی ،شیمی و فیزیک نیازمند آن است که معلم به طور همزمان در هنیام تدریس از رسم دقیاع و
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یا نمایش تصویر استفاده کند .به طور مثال ،یکی از مصاحاه شوندگان بیان کرد« :یک معلم ریاضی
عالوه بر ای که باید ریاضی بداند ،نیاز دارد تا رسم دقیقی هام داشاته باشاد کاه متأسافانه خیلای از
همکاران به طور  22درصد نمیتوانند رسم خوبی بر روي تابلوها داشته باشاند .وجاود تختاههااي
هوشمند ای امکان را راحتتر و آسانتر کرده است» (مصاحاه شونده شماره  ،0دبیر ریاضای ساال
یازدهم ،رسم نمودار هندسی) .یا مصاحاه شوندهاي دییر به حرکت گلاريها و اعرابهایی که باه
طور دقیع و با رنگهاي مختلف براي درس قارآن و عربای اساتفاده مایشاود ،اشااره کارده اسات
(مصاحاه شونده  ،4دبیر عربی و دینی).
کمک به دانشآموزان کم توان یکی دییر از مزایاي کاربرد تختههااي هوشامند اسات .معماوال از
یک کالس  32نفره حدود  3یا  4نفر از دانشآموزان ،به دلیال کندنویسای از جریاان یاادگیري در
کالس عقب میمانند .از همی رو ،تختههاي هوشمند توانسته تا حد زیاادي ایا مساأله را برطارف
کند .ای دانشآموزان زمانیکه از کالس عقب میمانند در فرصت اضافی (زنگ تفریح) میتوانند
به صفحاتی که ننوشته اند مراجعه کنند و عقب ماندگی خود را از ای طریاع جااران نمایناد .همای
امر باعث شده تا عملکرد دانشآموزان کنادنویس در کاالس نساات باه ساالهااي قاال بهتار شاود
(مصاحاه شونده شماره  7 ،6 ،0و  .)3به طور مثال ،برخی اوقات یک قضایه هندسای نیااز باه اثااات
طوالنی دارد که به دلیل کماود وقت مهالب باید هر چه سریعتر در کالس بازگو شاود .از ایا رو،
معلم مهالب گفته شده را در صفحات قالی ذخیره و به سراغ مهالب بعدي میرود .داناشآماوزانی
که ضعیف هستند یا مهلب مورد ن ر را نتوانستند یادداشات کنناد در فرصات مناساب باه صافحات
قالی مراجعه کرده و خود را به سهح کالس میرسانند.
سؤال پژوهشی سوم :استراتژيهاي تدریس در کاربرد تختههااي هوشامند بار مانااي الیاوي پالیرش
فناوري از دیدگاه معلمان چیونه است؟
مدلفههایی که در اساتراتژي کالسای (اساتفاده از تختاههااي هوشامند) بررسای شاد ،شاامل :شایوه
تاادریس معلمااان در کااالس درس ،چیاادمان و طاارز نشساات دانااشآمااوزان و میاازان مشااارکت
دانشآموزان میباشد که هر کدام به صورت مدلفهاي جدا و در زیر مجموعه استراتژي کالسای در
جدول  4بررسی میشود.
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جدول  .1عنصر استراتژی تدریس در استفاده از تختههای هوشمند

الگوی پذیرش فناوری
سهولت کاربرد
فایده درک شده

رفتار مورد انتظار (قصد شده)
مدیریت کالس و انعهاف در طرز
نشست دانشآموزان
استفاده بهینه از زمان و جلوگیري از هدر
رفت وقت

رفتار مشاهده شده
قابلیت دیده شدن تخته در
هر نقهه از کالس
نیازي به پاک کردن کمتر
دارد و معموال اطالعات به
راحتی بازیابی میشود.

سهولت كاربرد (مدیریت كالس و انعطاف در طرز نشستن دانشآموزان) :نوع نشست دانشآموزان و مدیریت
کالس با وجود تختههاي هوشمند با انعهاف بیشتري نسات به تختههااي گچای انجاام مایشاود .در
ای نوع کالسها دانشآموزان نیاز نیست الزاما مستقیم روبروي تابلو کالسی بنشینند.
فایده درک شده (استفاده بهینه از زمان و جلوگیري از هدر رفتن وقت) :در خصوص شیوه تدریس معلم در
استفاده از تختههاي هوشمند تمامی مصاحاه شوندههاا ( )% 22باه ایا موضاوع اشااره کردناد کاه
تغییراتی در نوع تدریسشان به وجود آمده است %02 .مصااحاه شاوندگان (  1 ،0 ،و  ) 2باه ایا
موضوع اشاره کردند که تختههاي هوشمند باعث استفاده بهینه از زمان و جلاوگیري از هادر رفات
وقت در کالس درس میشود ،به عالوه سرعت کار را باالتر مایبارد و همای امار باعاث مایشاود
برخی از دروس که نیاز به مرور مجدد دارند به راحتی و با کامتاری زماان ممکا انجاام گیارد .از
طرف دییر ،دست معلم در استفاده از تختههاي هوشمند بازتر از استفاده از تختههااي گچای اسات
(مصاحاه شونده شماره  4و  .)1در استفاده از تختههاي گچی معلم به طور متوالی مجاور به اساتفاده
از گچ و تخته پاکک بود که اثرات و آلودگیهاي خاص خاود را باه هماراه داشات .اماا ،از ایا
طریع منجر به ارایه دقیاع و مان م مهالاب مایشاود کاه مناسابتار از شایوه قالای اسات (مصااحاه
شوندگان شماره  1 ،4و .)8
سؤال پژوهشی چهارم :شیوه ارزشیابی کالس در کاربرد تختههاي هوشمند بار مانااي الیاوي پالیرش
فناوري از دیدگاه معلمان چیونه میباشد؟
فرآیند ارزشیابی امري است که معلمان بسته باه کاالس و در جریاان تادریس خاود از آن اساتفاده
میکنند .بحث ارزشیابی به چیونیی ارزشیابی و نوع نمرهگلاري باه هنیاام اساتفاده از تختاههااي
هوشمند میپردازد.
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جدول  .9عنصر ارزشیابی در استفاده از تختههای هوشمند

الگوی پذیرش فناوری
سهولت کاربرد
فایده درک شده

رفتار مورد انتظار (قصد شده)
ارزشیابی تدریجی (ساده به دشوار)

رفتار مشاهده شده
استفاده از مهالب دخیره شده

ارزشیابی همزمان از چند دانشآموز

تفکیک تابلو به قسمتهاي مختلف

استفاده از ارزشیابی شفاهی به همراه
استفاده از مهالب گوناگون و تصاویر

آزمون شفاهی کالسی

سهولت كاربرد ارزشیابی تدریجی (ساده به دشوار) :نوع نمرهگالاري در اساتفاده از تختاههااي هوشامند،
معموال به صورت بخشی از نمره اصلی در ن ر گرفته شده است .به طور مثال مصاحاه شونده شماره
 3بیان کرده است:
«میتوان  3نوع سدال طرح و در صفحات مختلف قرار داد ،تا دانشآموزان ابتدا به سداالت سااده و
سیس ،به سداالت پیچیده پاسخ دهند .در ای صورت یک ارزشیابی تدریجی انجام شاده اسات .یاا
در جایی دییر ،مثال در درس روخوانی قاران ابتادا از آیاات سااده و دو کلماهاي شاروع مایشاود
سیس ،آیاتی که داراي کلمات سخت و طوالنیتر هستند میرسد .از ایا طریاع داناشآماوزان باه
نوعی گام به گام یاد میگیرد و سیس به سراغ مااحث دشوار میروند».
فایده درک شده (ارزشیابی همزمان) :همچنی  ،عالوه بر ارزشیابی از درس ،دبیر میتواناد ارزشایابی را
به طور همزمان از چندی دانشآموزانجام دهد .به طور مثال ،در استفاده از تختههاي سانتی معماوال
معلم از یک نمونه سدال بر روي تابلو اساتفاده کناد .در حاالیکاه در تختاههااي هوشامند معلماان
میتوانند از نموناه ساداالت مختلفای اساتفاده کنناد و از داناشآماوزان متعاددي بخواهناد باه ایا
سداالت پاسخ دهند .ای امر مخصوصا در درس ریاضی و فیزیک که نیاز باه تماری دارد ،بایش از
دروس دییر محسوس بوده است (مصاحاه شونده شماره .)0
فایده درک شده (استفاده از تصاویر در حین ارزشیابی) :در فرآیند ارزشیابی میتوان از سداالت گوناگون
و متنوع که قاال ذخیره شده اسات اساتفاده کارد (مصااحاه شاونده شاماره  .)4اساتفاده از اشاکال و
تصاویر در حی ارزشیابی براي معلم و دانشآموز آسان است (مصاحاه شوندگان شماره  8 ،7و .)3
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بحث و نتیجهگیري

هاادف از پااژوهش حاضاار ،بررساای تااأثیر اثربخشاای کاربساات تختااههاااي هوشاامند باار عناصاار
برنامهدرسی از دیدگاه معلمان دوره دوم متوسهه ماتنی بر الیوي پلیرش فناوري میباشد.
با توجه به نتایج به دست آمده در بخش یافتهها ،در خصاوص نتاایج تحلیال سادال اول ،دو نیارش
مثات و منفی وجود داشته است که در نیرش مثات ،نسات باه تختاههااي هوشامند ،وجاود دقات،
تنوع رنگ و افزایش عالقه دانشآموزان از مهمتری عوامل به حساب آمد.
بر اساس نتایج تحلیل سدال دوم ،استفاده از تختههاي هوشمند در محتواي یاادگیري داناشآماوزان
اثربخش بوده است .تختههاي هوشمند منجر میشود تا دانشآموزان عالقه بیشتري باراي یاادگیري
مهالب درسی داشته باشند .آنها مایل هستند تا بتوانند از ای تکنولاو ي جدیاد اساتفاده کنناد و در
مااحث کالسی به طور مدثر شرکت داشته باشند .همی امر باعث شده اسات تاا انییازه افاراد باراي
یادگیري باالتر رود.
در سدال سوم پژوهش ،به بعد استراتژي کاالس پرداختاه شاد .در روش سانتی و تختاههااي گچای
معموال معلمان تنها از یک تخته و گاه گچهاي رنیی استفاده میکردناد؛ اماا ،باا وجاود تختاههااي
هوشمند امکان استفاده از رنگهاي متنوع ،طرز نشست متفاوت دانشآموزان به راحتی باراي معلام
امکانپلیر است .همی امر باعث شده است تا هم ساهولت کااربرد و هام فایاده درک شاده باراي
کاربران (دانشآموزان و معلمان) روش تر و آشکارتر از موارد قالی باشد.
سدال چهارم پژوهش به مقوله ارزشیابی در کالس اشاره داشت .بحث ارزشیابی در کالس درس از
طریع تخته هاي هوشمند باعث شده است که به ارزشیابی تکوینی بیش از گلشته اهمیت داده شود.
از آن رو که بخشی از نمره کسب شده توسط دانشآموزان در طول سال تحصایلی و باا اساتفاده از
تختههاي هوشمند به دست میآید ،ممک است ،ارزشیابی در ظااهر تفااوت زیاادي نداشاته باشاد؛
اما ،قسمتهاي مختلف ارزشیابی در هر یک از روشها گاه پررنگ و با اهمیتتار از روش پیشای
محسوب میشود و به جاي سنجش محفوظات ،دروس را کااربردي و عملای نماوده و هاوشهااي
چندگانه دانشآموزان را مورد سنجش قرار میدهد که ای نکته در استفاده از تختاههااي هوشامند
بسایار مااورد توجااه ن ریااهپاردازان جدیااد و برنامااهریاازان درساای باه خصااوص آنهااا کااه در حیهااه
آموزشهاي ماتنی بر مغز کار میکنند قرار میدهد.
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تحقیقات صورت گرفته اغلب بار درک و انییازش داناشآماوزان و میازان یاادگیري آنهاا در
کالس درس بوده و به صاورت کمای انجاام گرفتاه اسات .نتاایج تحقیاع عاادالوهابی و همکااران
( ،)Abdul Wahabi et al., 2013عقیلی و فتوحینیا ( ،)Aghili & Fotohinia, 2012الویا و
همکاران ( )Lavin et al., 2011با نتایج سدال اول هماهنیی و همخوانی دارد .در هر ساه تحقیاع
نام برده بر افزایش پیشرفت تحصیلی ،درک و عالقه دانشآماوزان باا اساتفاده از فنااوري و وساایل
الکترونیکی پرداخته شده است که نسات به روشهاي قدیمی مقایسه شده و عامل اصلی و مهام آن
را فناوري و هوشمندسازي بیان کردند .در خصوص نیارش منفای نساات باه تختاههااي هوشامند،
الوی و همکاران ( )Lavin et al., 2011هم به ای مقوله اشاره کردهاند؛ به طاوريکاه اساتفاده از
وسایل الکترونیکی در کالس درس رونع چندانی نداشته اسات .باا توجاه باه سادال دوم ،در همای
راستا ،پژوهشایرانی از جملاه روشالی و همکااران ( ،)Roschelle et al., 2004و آریاف (Arif,

) 2013بر نقش انییزه و یادگیري داناشآماوزان تأکیاد داشاتند و در پاژوهش خاود باه آن اشااره
 )Dolenc & Aber�eهم در پژوهش خود بار نقاش مثاات
کردهاند .دولنس و آبرسک (k, 2�15
تختههاي هوشمند در تقویت دانش اشاره کرده است.
با توجه به نتایجی که از پژوهش حاضر به دست آمده است ،ای طور میتوان نتیجهگیري کارد،
که استفاده از تختههاي هوشمند در کالسهااي درس ،منجار باه تغییارات اساسای در شایوه و ناوع
تدریس معلمان شده است .همی امر باعث شده که معلمان ،خود را با تکنولو ي روز همیام کنناد
و در پی استفاده از ابزار و وسایل جدید در حی تدریس بیش از قال آمادگی نشان دهند .مادیریت
زمان از مهمتری ویژگیهایی است که تختههاي هوشمند با خاود باه هماراه داشاته اسات .اساتفاده
بهینه از زمان در حی تدریس و سرعت عمل باالتر دبیران و دانشآموزان در استفاده مهالب درسی
باعث شده است که بی مهالب در کالس درس پیوستیی ایجاد شود .ساکهاي متفاوت یاادگیري
در بی دانشآموزان و ضرورت توجه به هوشهاي چندگانه از دییر عاواملی اسات کاه ضارورت
استفاده از تختههاي هوشمند را آشکار میسازد .از ن ر کاربران ،تختههاي گچای تنهاا قابلیاتهااي
محدودي براي انتقال اطالعات داشته و دانشآموزان را به عنوان دریافاتکننادگان منفعال در ن ار
گرفته است در مقابل میتوان به مزایا و قابلیتهاي متعدد تختههاي هوشمند اشاره نمود که منجر به
فعال شدن دانشآموز و معلم در حی تدریس میشود .با توجه به اطالعات به دست آماده و نتاایج
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پژوهش ،مدلی شماتیک در خصوص عناصر برنامه درسی ماتنی بار الیاوي پالیرش فنااوري ارایاه
شده است (شکل ).

شكل  .تأثیر اثربخشی کاربست تختههای هوشمند بر عناصر برنامهدرسی مبتنی بر الگوی پذیرش فناوری

تأکید بر آموزشهاي ماتنی بر استفاده از تختههاي هوشمند توسط دبیران ،استفاده از مربیان فناور به
من ور عملکرد بهتر و روش هاي تدریس ناوی  ،وجاود افارادي در مدرساه جهات برطارف نماودن
کاستیها و رفع احتمالی نواقصی ،ارزشیابی ماتنی بر تختههاي هوشمند جهت تصویرساازي مفااهیم
در ذه دانشآموزان ،ترغیب انییزه و عالقه دانشآموزان با نمایش تصااویر رنیای و لالتبخاش
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می تواند به عنوان پیشنهاداتی باشد که معلمان در حی تدریس از آن در بخشهاي مختلف ،هدف،
محتوا ،روش و ارزشیابی استفاده نمایند.
از ای طریع ،معلمان میتوانند با در ن ر گرفت عنصر زماان حاداکثر یاادگیري را در کاالس باراي
دانشآموزان به وجود آورند .با وجود تختههااي هوشامند تاوان حاداکثري داناشآماوزان در ن ار
گرفته میشود و معلم میتواند خود را با سااکهااي یاادگیري متفااوت داناشآماوزان باه راحتای
همیام کند .لزوم توجه به دانشآموز انی که نیاز باه زماان بیشاتري باراي یاادگیري مهالاب درسای
دارند ،میتواند از نقشهاي مهم تختههاي هوشمند باشد .به دلیال قابلیاتهااي مختلاف تختاههااي
هوشمند در بهکارگیري حوزه دیداري ،شنیداري ،حسی و هوشهاي هشتگاناه داناشآماوزان باه
کار گرفته میشوند .همی عامل باعث تسریع در یادگیري دانشآموزان و منجر باه عالقاه و انییازه
بیشتر برخی از دانشآموزان منزوي در کالس شده است.
در حی جریان پژوهش محدودیتهایی وجود داشت که از مهمتری آنها مایتاوان باه ایا ماوارد
اشاره نمود:
• پژوهش اندک در خصوص استفاده از تختههاي هوشمند در مدارس و نداشت پیشینه قوي باه
من ور استفاده از تختههاي هوشمند در جریان یاددهی و یادگیري دانشآموزان
• تقریاا اکثر مادارس در حاال هوشمندساازي خاود هساتند .اماا ،مدارسای کاه باه طاور کامال
معلمانش از ای فرآیند استفاده کنند و نسات به کاارکرد تختاههااي هوشامند آشانایی داشاته
باشند کم است.
• فرآیند یاددهی و یادگیري دانشآموزان در استفاده از تختاههااي هوشامند و در ن ار گارفت
هوش چندگانه دانش آموزان به واسهه اساتفاده از ایا ایازار کماک آموزشای باراي مادارس
نهادینه نشده است.
در ادامه ،برخی پیشنهادهاي کاربردي به برنامهریزان ،سیاستیلاران و پژوهشیران ارایه میشود:
• تعامل هر چه بیشتر مدارس با هم و داشت ارتااط مستمر بهخصوص در زمینه تااادل اطالعاات
مربوط به بحث هوشمندسازي.
• برگاازاري کارگاااههاااي آموزشاای در جهاات توانمندسااازي معلمااان در اسااتفاده از فا آوري
اطالعات و ارتااطات.
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• هدفمند نمودن کاربرد تخته هااي هوشامند در هار یاک از دروس و اساتفاده از آن باه عناوان
بخشی از فعالیتهاي کالسی.
• تشریح اهداف استفاده از تختههاي هوشامند باه صاورت عینای در ابعااد خارد و کاالن باراي
معلمان و دانشآموزان.
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