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 درسي ريزيبرنامه در پژوهش
 (51پیاپی) 24 شماره، دوم دوره، سیزدهم سال

 77ـ  74صفحات ، 1935  زمستان
 

 یادگیری کیفیت بر مدارس هوشمندسازی نقش

 نکا شهرستان ابتدایی دوره آموزاندانش

 
 *کالنتريرضائي مرضیه نودهي،اکبري امین 

 ایران نکا، اسالمی، آزاد دانشگاه نکا، واحد ارشد، کارشناسی آموختهدانش1
 ایران نکا، اسالمی، آزاد دانشگاه نکا، واحد تربیتی، علوم گروه استادیار2
 

 چکیده
 کیفیت بر مدارس هوشمندسازی نقش پژوهش، این هدف

 ابتدایی دوره معلمان دیدگاه از آموزاندانش یادگیری

 نوع از توصیفی پژوهش روش. است بوده نکا شهرستان

 کلیه را تحقیق این آماری جامعه و بوده یابیزمینه

- تحصیلی سال در نکا شهرستان ابتدایی دوره معلمان

 مراجعه با و بودند نفر  شامل که اندداده تشکیل 

 به نفر  تعداد( ) مورگان و کرجسی جدول به

 انتخاب نمونه عنوان به ایطبقه تصادفی گیرینمونه روش

  در ساختهمحقق پرسشنامه پژوهش، این ابزار. شدند

 و اساتید دیدگاه از پرسشنامه روایی برای. شد طراحی بعد

 آلفای طریق از آن پایایی و شد استفاده نظران صاحب

 که داد نشان نتایج. شد محاسبه / کرونباخ

 یادگیری کیفیت ابعاد در مدارس هوشمندسازی

 دانش، اصالح و بسط ذهنی، هایعادت ها،نگرش)

( دانش از معنادار استفاده دانش، تنیدن درهم و اکتساب

 وجود تفاوت معلمان، نظرات میانگین بین. داشت نقش

 معناداری تفاوت یادگیری، ابعاد هایرتبه بین. داشت

 رتبه در / با دانش از معنادار استفاده و داشت وجود

 .داشت قرار آخر رتبه در / با ذهنی هایعادت و اول

 کیفیت ابتدایی، دوره آموزاندانش :کلیدی واژگان

 هوشمندسازی یادگیری،
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 5931  زمستان ،سیزدهم سال (،15)پیاپي 42شماره ريزی درسي، دوره دوم، در برنامه پژوهش /86

 

مقدمه
 جدید رویکردهوشمند مدارس

 هایبرنامه و اطالعات فناوری تلفیق با که است آموزشی

 به را یادگیری و یاددهی فرایند در اساسی تغییرات درسی،

 مدارس هایویژگی مهمترین از. داشت خواهد دنبال

 ابزار و مستقل تفکر با آموزاندانش که است این هوشمند

 حاکم فضای و گیرندمی کار به را خود توانمندی خالقیت،

 اولیاء و معلمان مربیان، هایتوانمندی کارگیری به موجب

 زمینه مدرسه محیط و شودمی پروش و آموزش تقویت برای

 فراهم آموزاندانش در را رغبت و انگیزه ایجاد و یادگیری

 کارائی افزایش بر عالوه مدارس کردن هوشمند. کندمی

 افزارهاینرم و آموزشی هایکلیپ کارگیری به با ها،کالس

. کندمی کمک آموزاندانش یادگیری به گوناگون،

 و یاددهنده نقش هوشمند مدرسه در آموزاندانش

 بر تدریس روش مدرسه این در. دارند برعهده را یادگیرنده

 و کردن فکر مهارت بر تأکید. است محوری آموزدانش اساس

 و راهبردها از یادگیری و یاددهی محیط ساختن فراهم

 هوشمند مدارس در. است هوشمند مدرسه هایمشیخط

 کنند پردازش را اطالعات از انبوهی آموزندمی آموزاندانش

 استفاده بیشتر یادگیری جهت در اطالعات این از و

 کنند

. است کشور هر پایدار توسعه در اصلی رکن آموزش

 هاروش مؤثرترین جدیدترین، از الکترونیکی آموزش امروزه

 . است فردی هایآموزش توسعه در

 در تحول و تغییر باعث اطالعات فناوری از استفاده

است شده آموزش سنتی هایفعالیت روند

 برخوردار بنیادین اهمیت از انسان برای یادگیری

 دریافت به وابسته ما روزانه هایفعالیت تمام عمل، در. است

 را ما یادگیری. است ما پیرامون محیط از اطالعات ذخیره و

 در تازه رفتارهای و بیاموزیم تازه هایمهارت تا سازدمی قادر

 کنیم ایجاد خود

 شاملیادگیری ابعاد

 و هانگرشادراکات و نگرش

 قرار تأثیر تحت فراگیری در را یادگیرندگان توانایی ادراکات،

 دهدمی

دانش تنیدن درهم و اکتساب 

 حال در یادگیرندگان که وقتی

 بین ارتباط ایجاد برای باید جدیدند اطالعات، یادگیری

 دانش تبدیل و سازماندهی ها،دانستهپیش و جدید دانش

 یاری بلندمدت، حافظه اطالعات از بخشی مثابه به جدید

 را نوینی هایمهارت و فرایندها یادگیرندگان که آنگاه شوند

 و هامهارت سپس بپردازد، الگو یادگیری به باید آموزندمی

 و دهند شکل کردنشان اثربخش و کارا برای را فرایند

کنند اقدام هامهارت آن کردن درونی به سرانجام
 

دانش اصالح و بسط 

 و درک به دانش اصالح و بسط فرایند طریق از یادگیرندگان

 از استفاده با موشکافانه صورت به آنان. رسندمی ترژرف فهم

 امر این و پردازندمی تحلیل و تجزیه به استداللی فرایندهای

 شامل فرایندها این. کندمی کمک اطالعات اصالح و بسط به

انتزاع ،بندیطبقهمقایسه

استقرایی و قیاسی استدالل

 وخطاها تحلیل

 استاندازچشم تحلیل

دانش از معنادار استفاده 

 که دهدمی رخ اثرگذار بسیار یادگیری زمانی

. کنیم استفاده معنادار کارهای دادن انجام برای دانش از

 دانش معنادار کاربرد برای فرصتی که این از اطمینان ایجاد

 و مهم بخش شده، گرفته نظر در یادگیرندگان برای

 عنصر  که است آموزشی واحد یک طراحی از معناداری

گیریتصمیم -. هستند گیریبهره قابل

ابداعمسئله حل

جستجوتجربی کاوش

 هاسیستم تحلیل و تجزیه

 یادگیرندگان ؛ذهنی هایعادت

 قدرتمندی ذهنی هایعادت که هستند کسانی موفق، بسیار

 را یادگیرندگان قدرتمند، ذهنی هایعادت دهند، پرورش را

 کمک رفتار در دهینظم و خالق تفکر انتقادی، تفکر در

 

  کالنتریمرضیه رضایی  مسؤول: نويسنده *

 //پذیرش:    //وصول: 
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 93 / ... يادگیری کیفیت بر مدارس هوشمندسازی نقش

 

 ازکندمی

 و انگیزه ایجاد بر مدارس هوشمندسازی معلمان، دیدگاه

 معناداری اختالف همچنین و دارد تأثیر آموزاندانش عالقه

 سطح کار، سابقه به توجه با مدیران و معلّمان دیدگاه بین

 هوشمندسازی تأثیر درباره تحصیلی رشته و تحصیالت

دارد وجود آموزاندانش انگیزه بر مدارس

 اثر

 ارتباط توسعه بر معلم از آموزاندانش تأثیرپذیری مستقیم

. است بوده معنادار آموزاندانش توسط شده ادراک کارآمد

 اثر و شده ادراک گراییهمدلی ارتباط مستقیم اثر

 ارتباط مستقیم اثر. است بوده معنادار آن غیرمستقیم

 بوده معنادار آن غیرمستقیم اثر و شده ادراک گریگشوده

 اثر و شده ادراک گرایحمایت ارتباط مستقیم اثر. است

 ارتباط مستقیم اثر. است بوده معنادار آن غیرمستقیم

 بوده معنادار آن غیرمستقیم اثر و شده ادراک گرایمثبت

 اثر و شده ادراک گرایعادالنه ارتباط مستقیم اثر. است

 در معلّم از آموزاندانش تأثیرپذیری طریق از آن غیرمستقیم

است بوده معنادار هوشمند مدارس

 آموزاندانش یادداری و یادگیری میزان بر هوشمند مدارس

 نسخه با مقایسه در هوشمند مدارس همچنین دارد، تأثیر

 مؤثر آموزاندانش یادداری و یادگیری میزان بر آن چاپی

 ازاست

 از استفاده به توجه) مطالعه مورد گانههفت متغیرهای بین

 محور،دانش اقتصاد به توجه ارتباطات، و اطالعات فناوری

 شاگردمحوری، به توجه استعدادها، خودشکوفایی به توجه

 و تسلط حد در یادگیری به توجه فردی، هایتفاوت به توجه

 فردی هایتفاوت به توجه ،(محوریپژوهش به توجه

 توجه و( /) تسلط حد در یادگیری به توجه ،(/)

 کلی تأثیر بیشترین ترتیب به ،(/) محوریپژوهش به

اندداشته شده ادراک گویپاسخ درسی هایبرنامه در را

 از استفاده با آموزش

 آموزاندانش تحصیلی پیشرفت بر ایچندرسانه افزارهاینرم

 افزارهاینرم از استفاده با آموزش طرفی از. است مؤثر

 میزان به تدریس سنتی شیوه با مقایسه در ایچندرسانه

است داشته تأثیر آموزاندانش یادداری بر بیشتری

 محتوای از استفاده با

 در آموزاندانش حواس از تریوسیع طیف ای،چندرسانه

 فرایند و است شده درگیر یادگیری و یاددهی فرایند

 کالس، کارائی افزایش بر عالوه. شودمی ترعمیق یادگیری

 آموزاندانش به و کندمی کمک آموزاندانش یادگیری به

 بر و بردارند گام خود درسی برنامه از فراتر دهدمی اجازه

 با. دارد تأکید آموزاندانش عمیق یادگیری و تفکر مهارت

 معلمان و آموزاندانش بین تعامالت مدارس، هوشمندسازی

 تجربیات اشتراک به منجر تواندمی امر این و شد بیشتر

 گردد آنها بین برتر و موفق

 سؤال این به پاسخ دنبال به تحقیق این در پژوهشگر

 یادگیری کیفیت در مدارس هوشمندسازی تأثیر که است

 است چگونه معلّمان دیدگاه از ابتدایی دوره آموزاندانش

 پژوهش روش
. است یابیزمینه نوع از توصیفی حاضر پژوهش روش

 ابتدایی دوره مرد و زن معلّمان پژوهش، این آماری جامعه

 ابتدایی مدارس در - تحصیلی سال در که نکا، شهر

  پژوهش این نظر مورد نمونه. بودند تدریس به مشغول

 این در گیرینمونه شیوه که بودند زن معلم  و مرد معلّم

 سنجش برای. بود ایطبقه تصادفی گیرینمونه پژوهش،

 یادگیری کیفیت بهبود در مدارس هوشمندسازی تأثیر

 هاداده گردآوری ابزار عنوان به ساخته محقق پرسشنامه

 است ایگزینه  سؤال  حاوی پرسشنامه. شد استفاده

 کیفیت بهبود در را مدارس هوشمندسازی تأثیر که

 عبارتند مؤلفه . داد قرار بررسی مورد مؤلفه  در یادگیری

 تنیدن درهم و اکتساب ،(سؤال ) ادراکات و هانگرش: از

 استفاده ،(سؤال ) دانش اصالح و بسط ،(سؤال ) دانش

(. سؤال ) ذهنی هایعادت و( سؤال ) دانش از معنادار

 از نفری  نمونه گروه یک از استفاده با پرسشنامه پایائی

. گردید محاسبه / کرونباخ آلفای روش به معلمان

  آزمون آماری روش از هاداده تحلیل و تجزیه برای

 مستقل دوگروهی  آزمون و اول فرضیه  برای گروهییک

  فرضیه برای فریدمن ایرتبه آزمون و ششم فرضیه برای

 .شد استفاده زیر تناظر جدول طبق
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 5931  زمستان ،سیزدهم سال (،15)پیاپي 42شماره ريزی درسي، دوره دوم، در برنامه پژوهش /07

 پژوهش هایيافته
 هوشمندسازی معلمان دیدگاه از: پژوهش اصلی سؤال

 .دارد تأثیر آموزاندانش یادگیری کیفیت بهبود در مدارس

 به توجه با که داد نشان  شماره جدول هاییافته

 که( /) شده محاسبه میانگین و( /) معناداری سطح

 توانمی اطمینان % با است بزرگتر( ) نظری میانگین از

 در مدارس هوشمندسازی معلمان، دیدگاه از که کرد قضاوت

 دارد تأثیر آموزاندانش یادگیری کیفیت بهبود

 و هانگرش در مدارس هوشمندسازی ـ  فرضیه

 .دارد تأثیر آموزاندانش ادراکات

  

 های متناسب آماریتناظر سؤاالت پرسشنامه، سؤال و روش -جدول 

 سؤال ویژه ابعاد

شماره 

سؤاالت 

 پرسشنامه

 های آماریروش

 گروهیتک T 6تا  1 آموزان تأثیر داردنگرش و ادراکات دانشهوشمندسازی مدارس در  نگرش و ادراکات

 اکتساب و درهم

 تنیدن دانش

آموزان تنیدن دانش دانشهوشمندسازی مدارس در اکتساب و درهم

 تأثیر دارد
 گروهیتک T 11تا  6

 بسط و اصالح

 دانش

آموزان تأثیر هوشمندسازی مدارس در بسط و اصالح دانش دانش

 دارد
 گروهیتک T 16تا  11

 استفاده معنادار

 از دانش

آموزان تأثیر هوشمندسازی مدارس در استفاده معنادار از دانش دانش

 دارد
 گروهیتک T 02تا  16

 گروهیتک T 02تا  02 آموزان تأثیر داردهای ذهنی دانشهوشمندسازی مدارس در عادت های ذهنیعادت

 
هوشمندسازی مدارس در دیدگاه معلّمان مرد و زن درباره نقش 

 آموزان متفاوت استکیفیت یادگیری دانش
02 

T  دو گروه

 مستقل

 
های کیفیت رتبه تأثیر هوشمندسازی مدارس در هر یک از مؤلفه

 یادگیری متفاوت است
 آزمون فریدمن 02

 

 گروهی برای سؤال اولتک ـ مفروضات  جدول 

 شاخص

 ابعاد
 T d.f sig نظریمیانگین میانگین

تأثیر هوشمندسازی مدارس در 

بهبود کیفیت یادگیری 

 آموزاندانش

26/3 3 20/02 161 2/2 

 

 گروهی برای فرضیه اولتک ـ مفروضات  جدول 

 شاخص

 ابعاد
 T d.f sig نظریمیانگین میانگین

تأثیر هوشمندسازی مدارس در 

 آموزاننگرش و ادراکات دانش
41/3 3 44/11 161 2/2 
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 15 / ... يادگیری کیفیت بر مدارس هوشمندسازی نقش

 

 به توجه با که داد نشان  شماره جدول هاییافته

 که( /) شده محاسبه میانگین و( /) معناداری سطح

 توانمی اطمینان % با است بزرگتر( ) نظری میانگین از

 و هانگرش در مدارس هوشمندسازی که کرد قضاوت

 دارد تأثیر آموزاندانش ادراکات

 درهم و اکتساب در مدارس هوشمندسازی ـ  فرضیه

 .دارد تأثیر آموزاندانش دانش تنیدن

 به توجه با که داد نشان  شماره جدول هاییافته

 که( /) شده محاسبه میانگین و( /) معناداری سطح

 توانمی اطمینان % با است بزرگتر( ) نظری میانگین از

 درهم و اکتساب در مدارس هوشمندسازی که کرد قضاوت

 .دارد تأثیر آموزاندانش دانش تنیدن

 اصالح و بسط در مدارس هوشمندسازی ـ  فرضیه

 دارد. تأثیر آموزاندانش دانش

 به توجه با که داد نشان  شماره جدول هاییافته

 که( /) شده محاسبه میانگین و( /) معناداری سطح

 توانمی اطمینان % با است بزرگتر( ) نظری میانگین از

 اصالح و بسط در مدارس هوشمندسازی که کرد قضاوت

 .دارد تأثیر آموزاندانش دانش

 معنادار استفاده در مدارس هوشمندسازی ـ  فرضیه

 دارد. تأثیر آموزاندانش دانش از

 سطح به توجه با داد نشان  شماره جدول هاییافته

 از که / شده محاسبه میانگین و( /) معناداری

 توانمی اطمینان % با است بزرگتر( ) نظری میانگین

 از معنادار استفاده در مدارس هوشمندسازی که کرد قضاوت

 .دارد تأثیر آموزاندانش دانش

 ذهنی هایعادت در مدارس هوشمندسازی ـ  فرضیه

 دارد. تأثیر آموزاندانش

  

 تک گروهی برای سؤال دوم ـ مفروضات  جدول 

 شاخص

 ابعاد
 T d.f sig نظریمیانگین میانگین

تأثیر هوشمندسازی مدارس در 

اکتساب و درهم تنیدن دانش 

 آموزاندانش

34/3 3 00/1 161 2/2 

 

 گروهی برای سؤال سومتک ـ مفروضات  جدول 

 شاخص

 ابعاد
 T d.f sig نظریمیانگین میانگین

تأثیر هوشمندسازی مدارس 

در بسط و اصالح دانش 

 آموزاندانش

11/3 3 21/10 161 2/2 

 

 گروهی برای سؤال چهارمتک Tمفروضات  ـ 2جدول 

 شاخص

 ابعاد
 T d.f sig نظریمیانگین میانگین

تأثیر هوشمندسازی مدارس 

در استفاده معنادار از دانش 

 آموزاندانش

98/3 3 46/12 246 0/0 
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 5931  زمستان ،سیزدهم سال (،15)پیاپي 42شماره ريزی درسي، دوره دوم، در برنامه پژوهش /07

 سطح به توجه با داد نشان  شماره جدول هاییافته

 از که / شده محاسبه میانگین و( /) معناداری

 توانمی اطمینان % با است بزرگتر( ) نظری میانگین

 ذهنی هایعادت در مدارس هوشمندسازی که کرد قضاوت

 .دارد تأثیر آموزاندانش

 نشان گروهیتک  آزمون  شماره جدول هاییافته

 آماری لحاظ از میانگین دو تفاوت فرضیه  هر در که داد

 .شودمی تأیید فرضیه  هر لذا است معنادار

 تأثیر درباره مرد و زن معلمان دیدگاه ـ  فرضیه

 یادگیری کیفیت بهبود در مدارس هوشمندسازی

 .است متفاوت آموزاندانش

 میانگین بین داد؛ نشان  شماره جدول هاییافته

 هوشمندسازی تأثیر خصوص در زن و مرد معلمان دیدگاه

 تفاوت آموزاندانش یادگیری کیفیت بهبود در مدارس

 .ندارد وجود چندانی

 دیدگاه از کنیم قضاوت توانیممی اطمینان % با لذا 

 کیفیت بهبود در مدارس هوشمندسازی تأثیر معلمان،

 .نیست متفاوت آموزاندانش یادگیری

 یک هر در مدارس هوشمندسازی تأثیر رتبه ـ  فرضیه

 .است متفاوت یادگیری کیفیت ابعاد از

  
 گروهی برای سؤال پنجمتک ـ مفروضات  جدول 

 شاخص

 ابعاد
 T d.f sig نظریمیانگین میانگین

تأثیر هوشمندسازی مدارس 

های ذهنی در عادت

 آموزاندانش

16/3 3 62/10 161 2/2 

 

 آموزانهوشمندسازی مدارس در ابعاد یادگیری دانشهای آماری تأثیر ـ میانگین شاخص جدول 

 میانگین متغیرها
 انحراف

 معیار
T 

 d.f sig گروهیتک

 2/2 161 20/02 11/2 26/3 فرضیه اصلی

 2/2 161 44/11 21/2 41/3 نگرش و ادراکات

 اکتساب و درهم

 تنیدن دانش
34/3 61/2 00/1 161 2/2 

 2/2 161 21/10 24/2 11/3 بسط و اصالح دانش

 2/2 161 61/01 62/2 01/3 استفاده معنادار از دانش

 2/2 161 62/10 20/2 61/3 های ذهنیعادت

 

 مقایسه دو میانگین مستقل برای فرضیه ششم ـ آزمون  جدول 

 شاخص

 ابعاد
 میانگین فراوانی گروه

 انحراف

 معیار

 خطای

 استاندارد
 آزمون

T 
sig 

تفاوت دیدگاه زن و مرد درباره تأثیر 

هوشمندسازی مدارس در بهبود 

 آموزانکیفیت یادگیری دانش

 %3 63/0 98/3 46 مرد
864/0 424/0 

 %6 69/0 93/3 82 زن
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 19 / ... يادگیری کیفیت بر مدارس هوشمندسازی نقش

 

 تأثیر میزان بندیرتبه  شماره جدول هاییافته

 کیفیت ابعاد از یک هر در را مدارس هوشمندسازی

 هم فریدمن آزمون. داد نشان معلمان دیدگاه از را یادگیری

 سطح که چرا. داد نشان معنادار را هارتبه این بین تفاوت

 اطمینان % با لذا شد، مشاهده / از کمتر معناداری

 ترتیب به مدارس هوشمندسازی که کنیم قضاوت توانیممی

 ،(/) دانش از معنادار استفاده بر را تأثیر بیشترین

 ،(/) دانش اصالح و بسط ،(/) ادراکات و هانگرش

 بر را تأثیر کمترین و( /) دانش تنیدن درهم و اکتساب

 .داد نشان( /) ذهنی هایعادت

گیرینتیجه و بحث
 بر مدارس هوشمندسازی نقش هدف با حاضر پژوهش

 نکا شهرستان ابتدایی دوره آموزاندانش یادگیری کیفیت

 مدارس هوشمندسازی که داد نشان نتایج. پذیرفت صورت

 دارد تأثیر آموزاندانش یادگیری کیفیت بهبود در

 مدارس. 

 پسر آموزاندانش یادداری و یادگیری میزان بر هوشمند

 همچنین(. ) است مؤثر ابتدایی سوم سال

 میزان بر آن چاپی نسخه با مقایسه در هوشمند مدارس

 مؤثرتر ابتدایی سوم پایه دختر و پسر آموزاندانش یادگیری

 .است

 که داد نشان تحقیق این پنجم تا اول فرضیه نتایج 

 و نگرش) یادگیری ابعاد کلیه بر مدارس هوشمندسازی

 دانش، اصالح و بسط دانش، تنیدن درهم و اکتساب ادراک،

 آموزاندانش( ذهنی هایعادت دانش، از معنادار استفاده

 بر ایچندرسانه افزارهاینرم از استفاده با آموزش. دارد تأثیر

 آموزش طرفی از. است مؤثر آموزاندانش تحصیلی پیشرفت

 شیوه با مقایسه در ایچندرسانه افزارهاینرم از استفاده با

 تأثیر آموزاندانش یادداری بر بیشتری میزان به سنتی

 با همچنین و( ) است داشته

 حواس از تریوسیع طیف ای،چندرسانه محتوای از استفاده

 است شده درگیر یادگیری و یاددهی فرایند در آموزاندانش

 . شودمی ترعمیق یادگیری فرایند و

 آموزاندانش یادگیری به کالس کارایی افزایش بر عالوه

 برنامه از فراتر دهدمی اجازه آموزاندانش به و کندمی کمک

 و تفکر مهارت بر کهطوری به بردارند، گام خود درسی

 هوشمندسازی با. داشت تأکید آموزاندانش عمیق یادگیری

 و شد بیشتر معلمان و آموزاندانش بین تعامالت مدارس

. شود هاآن بین موفق تجربیات به منجر تواندمی امر این

 زن معلمان دیدگاه میانگین بین که داد نشان تحقیق نتایج

 بهبود در مدارس هوشمندسازی تأثیر خصوص در مرد و

 از و ندارد چندانی تفاوت آموزاندانش یادگیری کیفیت

 و انگیزه ایجاد بر مدارس هوشمندسازی معلمان، دیدگاه

 معناداری اختالف همچنین و دارد تأثیر آموزاندانش عالقه

 سطح کار، سابقه به توجه با مدیران و معلمان دیدگاه بین

 هوشمندسازی تأثیر دربارة تحصیلی رشته و تحصیالت

) دارد وجود آموزاندانش انگیزه بر مدارس

.)

 ابعاد از یک هر در مدارس هوشمندسازی تأثیر رتبه

 .است متفاوت یادگیری کیفیت

 های مربوط به سؤال هفتم با استفاده از آزمون فریدمنـ خالصه نتایج داده جدول 

 مجذور کای متوسط رتبه ابعاد کیفیت یادگیری
 درجه آزادی

d.f 

 سطح معناداری
sig 

 رتبه

 1    31/1 استفاده معنادار از دانش
 0    21/1 نگرش و ادراکات

 3 2/2 2 01/122 26/3 بسط و اصالح دانش
 1    11/0 تنیدن دانشاکتساب و درهم

 2    13/0 های ذهنیعادت

 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
ls

.k
hu

is
f.a

c.
ir 

at
 1

8:
30

 IR
S

T
 o

n 
M

on
da

y 
O

ct
ob

er
 1

6t
h 

20
17

Archive of SID

www.SID.ir

http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-e/article-1-1961-fa.html
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 بر را تأثیر بیشترین ترتیب به مدارس هوشمندسازی

 اصالح و بسط ادراکات، و هانگرش دانش، از معنادار استفاده

 بر را تأثیر کمترین و دانش تنیدن درهم و اکتساب دانش،

.داد نشان را ذهنی هایعادت

 شود؛می پیشنهاد پژوهش، این نتایج به توجه با

 هوشمندسازی جهت الزم ابزار به مجهز مدارس، هایکالس

 زمینه در آموزشی مختلف هایکالس همچنین و شوند

 نیز و شود برگزار باال کیفیت با معلمان، برای هوشمندسازی

 و هوشمندسازی مختلف ابزارهای با را آموزاندانش

 آشنا آنها از استفاده چگونگی و آموزشی مختلف هایسایت

 باشد ایگونه به آموزشی فضای و تدریس هایروش شوند،

 درگیر با و شود خارج است محورمعلم که سنتی حالت از که

 نوین هایروش با همراه یادگیری، امر در فراگیر کردن

 اطالعات، فناوری ابزار از استفاده و یادگیری و یاددهی

 افزایش آموزاندانش در را یادگیری به انگیزه و رغبت میزان

 نحوی به درسی مطالب محتوای ارائه شودمی پیشنهاد. دهد

. باشد داشته وجود هاآن بین منطقی نظم یک که باشد

 به مطالب محتوای و تقویت را آموزاندانش مهارت سطح

 محتوای تولید. شود کار آموزاندانش با کاربردی صورت

 در را خالق و انتقادی تفکر که باشد ایگونه به الکترونیکی

 .برانگیزاند آموزاندانش

 

منابع
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