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 کیده:چ

، امیا امیروزه بیا و معلم نقش اصلی را در کالس درس ایفا میی کیرد سطوح یادگیرندگان و شیوه های آموزش فعال توجهی نمی شد بهدر گذشته 

وس و در و استفاده مناسب کاربران از سیامانه آمیوزش مجیازی آموزش متحول گردیده جریان فناوری های جدید آموزش مجازی، و پیشرفت تکنولوژی

 می توانید منجیر بیه افیزایشو  داشتهوی  دمتناسب با استعدا یادگیری دانش آموز انگیزهدر سرعت و  مطلوبیتاثیر  ،هوشمند مبتنی بر سطوح یادگیری

 لذا در این پژوهش ضمن معرفی درس شاخه ای هوشمند رایا ریاضی، میزان توانمندی این .در آینده گرددشرایط آموزش  تحول و حتیمیل به یادگیری 

کیه بیشیترین شیکاج اجیزا   نشیان دادو تحلیل نتیای   ه استگرفتمورد سنجش قرار نفر از خبرگان  4با دریافت نظر تکنولوژی با مدل اطلس  فناوری

 و تابع ضریب کمک تکنولوژی در سطح سازمان متوسط رو به باال به دست آمد. فناوری مربوط به سازمان افزار و اطالعات افزار می باشد

 

 .، سیستم آموزش هوشمندانگیزه یادگیری، درس شاخه ای هوشمند،آموزش مجازیفناوری،  ارزیابی توانمندی :واژگان کلیدی
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Abstract 

In the past, the learners levels and active teaching methods were not significantly considered as well 

as teachers played a major role in the classroom whereas  today, with advances in technology and 

new technologies of virtual learning, the education current has changed and proper use of users of the 

system and virtual training courses based smart learning levels, will favorably effect on the students’ 

learning speed and motivation according to their talent which leads to an increased desire to learn and 

even the evolution of the training requirements in the future. In this study, beside introduction of a 

smart branch lesson of Raya mathematics, the potential of this technology using atlas model by 

receiving 4 experts view was assessed. The results indicated that the highest gap in the technology 

components is related to infoware and orgaware and the function of the Technology cooperation 

coefficient were obtained in moderate to high level of the organization. 

Keywords: technology capability assessment, virtual learning, smart branch lesson, learning 

motivation, smart learning system. 
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 مقدمه:

آنچنان سرعت پیدا می کند کیه دانیش میا  2020این گرایش تا سال  است،افزایش  باالیی رو به سرعت ادر قرن بیست و یکم دانش ب

حجیم زییرا آمیوزش و انیدوختن  خواهد یافیت( در این شرایط نقش تعلیم و تربیت نیز تغییر 1993بارون، می یابد. )ساعت افزایش  72هر 

اهداج آموزشیی بایید بیه در گزارشی اعالم کرده است که  نیز مرکز جهانی تعلیم و تربیت امکان ناپذیر می گردد. و اطالعات زیادی از دانش

 (2016، 1. )دیلکلی و تزکیرا پرورش دهد مسائلخالقانه و توانمند در حل  خود کفادارای تفکر  ینسلبتواند که  تنظیم گرددگونه ای 

را و متد هیای آموزشیی  رویه ها  ،بهترین راه آماده شدن برای زندگی در این عصر توجه بیشتر به آموزش است. مدارس باید عادت ها

، ، معلمان فرصت کشف فعیالدرسی که ( در کالس1384ه زمینه ها بپردازند.) سیف، محک بزنند و با دید نقادانه ای به راهیابی بهتر در هم

فیراهم میی بیرای وی گونیاگون آموزشیی را  و ابزارهای روش ها ،کاوشگری و آزمایش را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد و موقعیت ها

(.بنابرین استفاده از یک روش تدریس ترکیبی همیراه بیا تاکیید بیر اسیتفاده از فنیاوری در 1386) آقازاده،، یادگیری فعال خواهد شد.دنساز

میالدی در دانشگاه ام آی تی آمریکا روش فعال فناورانه) تیی ای آ ال( بیرای  2000. برای اولین بار در سال می تواند موثر واقع شودآموزش 

ه از فناوری و پست الکترونیک برای هر دانش آموز با توجه به تفاوت های فردی آنان تکالیف خیا  با استفاد کهتدریس فیزیک به کار رفت 

 (1389)نصرت و همکاران، نمود.می معین 

برای تغییر در آموزش هستند کیه موجیب تسیهیل ارائیه و  ابزاریتوسعه و استفاده از فناوری های ارتباطی در سیستم های آموزشی، 

امکیان تعمییی ییادگیری و میرور درس،  ،آموزشی در فواصل زمانی شده اند و اسیتفاده از آمیوزش از راه دور در مدرسیهدریافت برنامه های 

کاهش زمان یادگیری، فراهم ساختن آموزش مستمر، ایجاد تعامل بیشتر با محتوای درس را برای فراگیران فراهم می آورد.) صدیی قادری و 

 (1385زارعی زوارکی، 

فناوری اطالعات و ارتباطات با به کیار گییری و فعیال کیردن دانیش  به این نتیجه رسید کهدر تحقیقات خود  2006ل ویتینگ در سا

و از بی عالقگی و عدم تمرکیز دانیش آمیوزان نسیبت بیه تکیالیف  می شودیادگیری دانش آموزان  افزایش سببآموزان در جریان یادگیری 

 (1394نسب،)دلیر ناصر، حسینی  .کاسته می شود

در یک محیط غنی از یادگیری با رایانه، تعادل میان یادگیری اکتشافی و مطالعه شخصی از ییک رو و آمیوزش مینظم از سیوی دیگیر 

(. چیارلز ویید میایر 1387می شود و معموال به تفاوت های فردی افراد در میزان توانایی، نیاز و انگیزش آنان توجه می شود) عکاشه،    برقرار

مستقل که بخش اعظم مسئولیت یادگیری بر عهده یادگیرنده گذاشته شده، معتقد اسیت سیسیتم هیای آموزشیی ی کردن یادگیری در فرد

تفاوت  توجه به ور شایسته ای کلیه رسانه ها و روش  های موثر در تدریس را به کار گیرند و شرایطی را برای تعامل یادگیرندگان باطباید به 

 (2،1989هولمبرگ نمایند.)فراهم  ایشان های فردی

                                                           
1 -Yalcin Dilekli, Edrogan Tezci 
2 - Holmberg 
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د که استفاده از سیستم های آموزش هوشمند بر افیزایش کیفییت ییادگیری ننیز در تحقیقات خود عنوان می کن و همکارش اسکودرو

 ( 3،2010.) اسکودرو، فونتزآوردیادگیرندگان موثر بوده و شرایط بهتری را نسبت به کالس های درس سنتی فراهم می 

میالدی تحقیقات در زمینه یادگیری و ارتباط آن با عوامل انگیزشی متمرکز شده است و این اتفاق نظر وجیود دارد کیه  1980از دهه 

یادگیرندگان برای موفقیت به عوامل انگیزشی نیاز دارند، خصوصا در شیوه های آموزش مجازی که یادگیرنده مسئول ییادگیری خیود اسیت 

احی سناریوهای آموزشی با توجه به تفاوت های فردی فراگیران امری جدی تلقی می شود.) پوراصیغر و لذا توجه به عوامل درون فردی و طر

 (1395همکاران، 

بر طبی نظریه یادگیری ویگوتسکی) بنیانگذار اصلی یادگیری در منطقه جانبی رشد( در محیط یادگیری حمایت شده با رایانه تمرکیز 

ت. فراهم کنندگان چنین محیطی معتقدند دانش آموزان از طریی تفکر و عمل بیشتر یاد میی گیرنید به منزله یادگیرنده اس بر دانش آموزان

  (1390رضائی قلعه، ،عباسی اسفجیر)تا از طریی صحبت کردن.

مطالعات متعدد انجام شده در کشورهای مختلف نشان میدهد که فناوری اطالعات و ارتباطات تیاثیری مببیت بیر آمیوزش، پیشیرفت 

فراگیران، یادگیری سریعتر فراگیران و دستیابی به درک عمیی تر و توانمندی استدالل دقیی تر دارد. همچنین، فناوری اطالعات و  تحصیلی

 (1390سرایی، سرایی، )ارتباطات به واسطه افزایش اعتماد به نفس و انگیزه یادگیری در فراگیران، باعث ارتقای کیفیت یادگیری می شود.

پژوهشی به این نتیجه رسیده است که آموزش به کمک فناوری های نوین در میدارس هوشیمند سیبب میی شیود کیه در نیز پیکولی 

ت فراگیران در یادگیری از خودتنظیمی باالیی برخوردار شوند، به دلیل اینکه اکبر فراگیران کارهای خود را فعاالنه انجیام میی دهنید. فعالیی

یکردهای مهم در یادگیری با ثبات و مطلوب تلقی می شود که در آموزش فناورانه مورد توجه قیرار دانش آموز و درگیری با مساله یکی از رو

می گیرد. دانش آموز در این روش تدریس بازخورد مناسب دریافت کرده، به شیوه ای مطلوب از زمان مناسب برای ییادگیری درس ریاضیی 

لیت های گوناگون صدا، تصویر، گرافیک و پویانمایی، نرم افزارهای چنید رسیانه ای، استفاده می کند. از سوی دیگر، به علت بهره گیری از قاب

همزمان چند حس را به کار گرفته این امکان را برای دانش آموز ایجاد می کند که بتواند مطالب را جداب تر، متنوع تر و کامل تیر دریافیت 

 (42001پیکولی،.)شودکند و سبب باال بردن انگیزه در یادگیرنده برای یادگیری می 

معرفی کردند کیه ایین سیسیتم سیعی  ZOSMATسیستم آموزش هوشمندی را با عنوان 2009و همکارانش در سال  سهمچنین کل

بر مبنای یادگیری فردی بنا شده بود که دانش آموز را در هیر داشت تا رفتار یک معلم هوشمند و یا یک کارشناس دامنه را شناسایی کند و 

 (,2009 5کلس .)آموزش رصد می کرد و به نیازهای او پاسخ می گفتمرحله از 

بیرای ییادگیری واحید احتمیال در درس ریاضیی  UZWEBMATسیستم خبره ای را به نام 2013اوزیورت و همکارانش نیز در سال 

دانش آمیوز پاییه دهیم از دو دبیرسیتان در  81طراحی کردند که بر اساس سه سبک یادگیری بصری، سمعی و جنبشی طراحی شده بود و 

                                                           
3 -Escudero, H. and R. Fuentes  
4 - pikoli 
5 -Keleş  
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 سینجش قیرار گرفیتترابزون ترکیه در این سیستم وارد آموزش شدند که هر کدام ممکن بود آموزش متفاوتی را دنبال کنند و نتای  میورد 

 ) 2013،  6اوزیورت و همکاران  (.مببت ارزیابی کردند ،ویادگیرندگان آنرا در یادگیری بهتر

را ارائه کردند که یک سیستم یادگیری الکترونیکی هوشمند و انطبیاقی بیود و در  TECH8مدل  2015دولنس و آبرسک نیز در سال 

مدرسه را مورد ارزیابی قرار دادند و به این نکته دست یافتند که سیستم های یادگیری الکترونیکی فیردی  5دانش آموز از  17پژوهش خود 

 (2015،  7لنس و آبرسکدو) .می توانند دانش اکتسابی را از طریی آموزش سنتی تقویت کنند

محتیوای آن بیا  ووب که در بستر سامانه آموزش مجازی قرار گرفته  تحت "رایاریاضیدرس شاخه ای هوشمند "لذا در پژوهش حاضر 

حیل "وح یادگیری دانش آموزان تنظیم گردیده است و متد آموزشی حاکم بر آن صوت و انیمیشن و بر اساس سط ،استفاده از چند رسانه ها

به عنوان یک نوآوری در زمینه سیستم های آموزش هوشمند معرفی گردیده و توانمندی این فناوری در افیزایش مییل بیه  می باشد "مساله

برای تصمیم گیری در خصو  طراحیی با مدل اطلس، و سعی بر این است که توانمندی این فناوری  است مورد ارزیابی قرار گرفتهیادگیری 

 مورد بررسی قرار گیرد. نیز در آینده یگرو راه اندازی دروس د

 بیان مساله

با توجه به راه اندازی درس شاخه ای هوشمند رایا ریاضی و هزینه های بسیار باالی تولید این فناوری در سطح یک مجتمع آموزشی و 

سخ این مساله ضروری به نظر میرسید کیه نیز جهت برنامه ریزی آتی برای توسعه و راه اندازی دروس دیگر مبتنی بر این فناوری، دریافت پا

و جایگاه این فنیاوری در آینیده  درس شاخه ای هوشمند رایا ریاضی به چه میزان در انگیزه و میل به یادگیری دانش آموزان اثر داشته است

 . چگونه خواهد بود

 : پژوهش ضرورتاهمیت و 

ویژگی های فردی هر دانش آموز امری مهم در آموزش تلقی می شود و در صورتیکه روند آموزش بر این  و امروزه توجه به استعداد ها

با توجه اساس سازماندهی شده باشد می تواند بر یادگیرندگان اثری مببت داشته باشد و میل به یادگیری و سرعت آن را افزایش دهد و نیز  

راه بیا میی تیوان وجود آمده در ظهور فناوری های جدید از جمله سیامانه آمیوزش مجیازی، به تغییر در شیوه های یادگیری و فرصت های ب

در فضیای فرصت یادگیری را متناسب با ظرفیت و استعداد یادگیرندگان برای ایشان  در بستر این سامانه،  دروس شاخه ای هوشمنداندازی 

 ن میل به یادگیری را در دانش آموزان افزایش داد.خارج از مدرسه و نیز کالس درس فراهم کرد تا از این طریی بتوا

 ادبیات تحقیق:

 آموزش مجازی:

بهره گیری از فناوری های اطالعاتی و ارتباطی جهت بهبود در کیفیت آموزش به فراگیران در محیط شیبکه ای و چنید رسیانه ای بیا 

 (2003پاترو، گویند.)  "آموزش مجازی"امکانات تعاملی را 

                                                           
6 .- Özyurt 
7 -Kosta Dolenc1, Boris Aberšek 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131514002875
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131514002875
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131514002875
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131514002875
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 هوشمند:درس شاخه ای 

و بیر  متد حل مساله است که سناریوهای درسی موجود در آن به صورت متنیوع) سیخت، متوسیط، آسیان( یک درس تنظیم شده بر

. فیراهم میی آورد آزمونامکان حرکت در سناریوهای درسی را برای هر دانش آموز بر اساس  ودر فراگیران می باشد سطوح یادگیری  مبنای

ب بنا شده و بر اساس دستورالعمل های شرطی یادگیرندگان را به سطح مورد نظر هدایت می کند رایاریاضیی نیام این درس را که بر بستر و

. به طوریکه اگر دانش آمیوز نتوانید بیه بر اساس نتیجه آزمون به سناریوی درسی مورد نظر هدایت می شود در این درس و هر فرد نهاده ایم

مکمل هدایت می شود که محتوا مشتمل بر مواد آموزشی کمکیی از جملیه انیمیشین و مبیال هیای  سطح باالتر راه یابد به سناریوی درسی

 .کمکی می باشد

 یادگیری: انگیزه

 (1392زارعی زوارکی و همکاران،  )میشود. گفته آموزشی برنامۀ یک از مفهوم یادگیری برای یادگیرنده اشتیاق به یادگیری، انگیزش

و باعث افزایش عالقه آنیان بیه محتیوای  تامین کردهفناوری های جدید، به دلیل متنوع بودن، می توانند نیازهای گوناگون فراگیران را 

، جسمی، روانی یا عاطفی فراگیران تنظیم شده و در آن به تفیاوت هیای فیردی برنامه درسی گردند. برنامه درسی که متناسب با رشد ذهنی

ردیده، می تواند موجب افزایش یادگیری فردی فراگیران شود. به کمک فنیاوری هیای جدیید میی تیوان برنامیه درسیی را فراگیران توجه گ

متناسب با ویژگی های فردی فراگیران و انعطاج پذیر طراحی کرد به گونه ای که بتواند انگیزه تمام فراگییران را جهیت ییادگیری محتیوای 

 (1390)نجفی علمی ، آموزشی جلب نماید.

 ارزیابی توانمندی فناوری:

 کیردن لحیا  بیا را خود فناوری های وتوانمندی ها قابلیت سازمان آن کمک به که فرآیندی از عبارتست تکنولوژی توانمندی ارزیابی

 (1393)باوی، یارعلیزاده، .میدهد قرار بررسی مورد مدت بلند اهداج

 و قیوت نقیاط تا شده گیری اندازه سازمان فناورانه تواناییهای و قابلیتها فعلی سطح ،آن در که است فرآیندی فناوری توانمندی ارزیابی

 شناسیایی فناورانیه شیکاج آل، اییده سیطح ییا رقبا با سازمان فناورانه توانمندیهای مقایسه با همچنین و شود شناسایی سازمان بهبود قابل

 (1393خمسه، قضائی، ).شود

 ارزیابی توانمندی فناوری: مدل های

ارزیابی فناوری از دو منظر ارزیابی توانمندی فناوری و ارزیابی شکاج فناوری در سطح ییک شیرکت میورد بررسیی قیرار میی گییرد و 

 1 شیماره جدول صورت به کاربرد حوزه و کارکردی بعد دو براساس را مدلها این آذر  .است شده تهیه فناوری ارزیابی برای متفاوتی مدلهای

   (1389و همکاران،  )آذرت.اس داده نشان
 طبقه بندی دیدگاه ها و مدل های ارزیابی توانمندی فناوری -1جدول

 نوع کارکرد             

 حوزه کاربرد

مدل های تعیین شکاف 

 فناوری

مدل های تعیین علل بروز 

 شکاف

مدل های ارائه راهکار 

جهت جبران عقب 

 افتادگی
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ارزیابی توانمندی فناورانه 

ارتباط با در سطح بنگاه و 

 فناوری محصول

مدل مدیریت نیازهای 

 فناوری
 

 مدل فال

مدل مدیریت نیازهای 

 فناوری

 مدل ارزیابی نیاز

 مدل لین

 آروال-مدل گارسیا

مدل سیستم های 

اطالعات مدیریت علم و 

 فناورانه

ارزیابی توانمندی فناورانه 

در سطح بنگاه و ارتباط با 

 تکنولوژی فرآیند

 مدل پورتر

 پاندا و راماناتانمدل 

 مدل لیندسی

 مدل فورد

ارزیابی توانمندی فناورانه 

 در سطح فرابنگاهی

  مدل اطلس فناوری

 مدل اطلس تکنولوژی:

این روش توسط گروه اسکاپ ارائه شده و روشی است برای ارزیابی توانمندی های تکنولوژی بر اساس چهار عنصر تشکیل دهنیده آن: 

 اطالعات افزار، انسان افزار و سازمان افزار.فن افزار)سخت افزار(، 

 فن افزار: این بخش شامل ابزار، تجهیزات، ماشین االت، وسایل نقلیه و ساختارها می باشد.

فین  انسان افزار: توانایی ها از قبیل مهارت ها، صنعتگری، مهارت و خالقیت انسانی که انسانافزار نامیده می شود. بدون انسان افیزار مناسیب،

 فزار بال استفاده می ماند. ا

اطالعات افزار: دانش مستند شده و ثبت شده، اطالعات افزار نامیده می شود. اطالعات افزار به حقیایی و فرمیول بنیدی، طراحیی پارامترهیا، 

 خصوصیات، دستورالعمل ها، تئوری ها و امبال آن برمی گردد. 

هاد، سازمان افزار نامیده می شود. سازمان افزار با روش ها،تکنییک هیا، شیبکه هیای سازمان افزار: چهارچوب های سازمانی تجسم یافته در ن

 (1392)ارشادی سیس و همکاران، سازمانی و تمرین های مدیریتی معرفی می شود.

 روش انجام پژوهش:

و در ایین پیژوهش  از مدل اطلس تبعیت میی کنید می باشد که پرسشنامهشیوه به  نفر از خبرگان 4دریافت نظر  روش انجام پژوهش

مورد  ، "فن افزار، اطالعات افزار، سازمان افزار و انسان افزار "  تکنولوژی شاملچهار جزاز منظر فناوری درس شاخه ای هوشمند رایا ریاضی 

معیارهای مربوط به هر یک از این چهیار جیز  بیا  محاسبه گردیده است و 3حد باال و پایین فناوری مطابی جدول و بررسی قرار گرفته است

و میورد این فنیاوری تعییین بومی ( و شاخص های 1392شاخص های  معرفی شده توسط شریف و همکارانش) شریف و همکاران، توجه به 

تعییین  8ه ها مطابی با جدولدر نهایت معیارهای موردانتظار تکنولوژی با نظر خبرگان تعیین و وزن گزین ارزیابی خبرگان قرار گرفته است و

 .شکاج موجود در هر بخش در سازمان تحت مطالعه مشخص گردیده است کل سازمان و TCCگردیده و
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 : جدول پیچیدگی اجزاء فناوری در مدل اطلس2جدول

 درجه پیچیدگی امتیاز ردیف

 سازمان افزار اطالعات افزار انسان افزار فن افزار

K1 1،2،3 مرحله تالش اطالعات آشنا کننده با ماشین کار امکانات دستی 

K2 2،3،4 مرحله پیوند اطالعات توصیف کننده نصب امکانات مکانیکی 

K3 3،4،5 مرحله تهور اطالعات مشخص کننده تعمیر فنی عمومی 

K4 4،5،6 مرحله حمایت اطالعات استفاده کننده مشابه سازی فنی تخصصی 

K5 5،6،7 مرحله تببیت اطالعات تفهیم کننده انطباق فنی اتوماتیک 

K6 6،7،8 مرحله شکوفایی اطالعات تعمیم دهنده بهبود فنی کامپیوتری 

K7 7،8،9 مرحله رهبری اطالعات ارزیابی کننده نوآوری فنی تمام کامپیوتری 

 افته ها:ی

 در ذیل به نمایش درآمده است. 8و 3،4،5،6،7با تجمیع پرسشنامه های ارائه شده به خبرگان، نتای  در قالب جدول های 

 : محاسبه حد باال و پایین فناوری درس شاخه ای هوشمند رایا ریاضی3جدول

 امتیاز طبقه باال امتیاز طبقه پایین طبقه باالی پیچیدگی طبقه پایین پیچیدگی اجزاء فناوری

 8 3 فنی تمام کامپیوتری فنی عمومی فن افزار

 9 2 نوآوری کار با ماشین انسان افزار

 8 2 کننده ارزیابی کنندهاطالعات  اطالعات آشنا کننده اطالعات افزار

 4 2 پیوندمرحله  تالشمرحله  سازمان افزار

 

فنیاوری درس شیاخه ای  offlineنتای  حاصل از اجزا  فن افزار در سازمان، مشاهده می گردد که ضعف فناوری در  قابلیت  با تحلیل

هوشمند رایاریاضی و قابلیت انعطاج برنامه در انواع محیط ها کمترین مقدار را به خود اختصا  داده است و بیشترین نقش را بیا توجیه بیه 

 د.ضریب اهمیت آن، در ایجاد شکاج فن افزار ایفا می کند لذا می بایست در اولویت برنامه ریزی جهت بهبود و ارتقا  قرار گیر
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 : پرسشنامه محاسبه سهم فن افزار در توانمندی درس شاخه ای هوشمند رایا ریاضی و افزایش میل به یادگیری4جدول

 نام شاخص
ST i T i W i% Wi Ti% 

 کامپیوتر های جدید 
6 0.67 5 0.0335 

T=0.5926 

 انیمیشن های جذاب 
5 0.61 10 0.061 

 اینترنت پرسرعت
6 0.67 10 0.067 

 های سمعی و بصری در کالسسیستم 
6 0.67 5 0.0335 

 سیستم های اطالعات مدیریت در درس) گزارش دهی و...(
5 0.61 5 0.0305 

 محیط کالس
5 0.61 6 0.0366 

 نرم افزارهای جدید کاربردی و تعاملی
4 0.56 4 0.0224 

 ابزارهای آموزش
6 0.67 5 0.0335 

 دستگاه های چاپگر و کپی
8 0.78 3 0.0234 

 offlineقابلیت 
1 0.39 10 0.039 

 طراحی جذاب
4 0.56 7 0.0392 

 سهولت کاربری
4 0.56 10 0.056 

 امنیت اطالعات
6 0.67 3 0.0201 

 قابلیت تغییر و بهبود
6 0.67 7 0.0469 

 قابلیت انعطاج برنامه با انواع محیط ها
3 0.5 10 0.05 

 0.5926 جمع

 

کمتیرین پذیرش فناوری نتای  حاصل از اجزا  انسان افزار در سازمان، مشاهده می گردد که ضعف انگیزه ، نوآوری و ابتکار و  با تحلیل

 سیهمقدار را به خود اختصا  داده است و بیشترین نقش را با توجه به ضریب اهمیت آن، در ایجاد شکاج انسان افزار ایفا میی کنید و ایین 

 عامل را می بایست در کاربران خصوصا معلم با برنامه هایی هدفمند تقویت کرد. 
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 : پرسشنامه محاسبه سهم انسان افزار در توانمندی درس شاخه ای هوشمند رایا ریاضی و افزایش میل به یادگیری5جدول

 نام شاخص
ST i T i  W i% Wi Ti%   

 تحصیالت
8 0.84 10 0.084 

H=0.6874 

 مهارت 
7 0.77 10 0.077 

 تخصص
5 0.61 5 0.0305 

 نوآوری و ابتکار
5 0.61 13 0.0793 

 پذیرش فناوری
6 0.69 15 0.1035 

 انگیزه
5 0.61 10 0.061 

 میل به یادگیری خودراهبرد
5 0.61 5 0.0305 

 تمایل به رشد
5 0.61 5 0.0305 

 اعتماد به نفس
7 0.77 5 0.0385 

 شکیبایی
7 0.77 5 0.0385 

 رقابت
4 0.53 2 0.0106 

 میل به تغییر
6 0.69 15 0.1035 

 0.6874 جمع

نتای  حاصل از اجزا  اطالعات افزار در سازمان، مشاهده می گردد که ضعف قوانین و مقررات ، نبیود دسیتورالعمل هیا و روییه هیا،  با تحلیل

نبود شرح وظایف و میزان اطالعات مسئوالن آموزشی کمترین مقدار را به خود اختصا  داده است و بیشترین نقش را با توجیه بیه ضیریب 

 ج اطالعات افزار ایفا می کند لذا می بایست در اولویت برنامه ریزی جهت بهبود و ارتقا  قرار گیرد.اهمیت آن، در ایجاد شکا

  



 

11 
 

 

 افزار در توانمندی درس شاخه ای هوشمند رایا ریاضی و افزایش میل به یادگیری اطالعات: پرسشنامه محاسبه سهم 6جدول

   %ST i T i  W i% Wi Ti نام شاخص

 و مسئوالن آموزشیمیزان اطالعات مدیران 
5 0.56 15 0.084 

I=0.5013 

 میزان اطالعات معلمان
6 0.62 20 0.124 

 شبکه های اطالعات مدرسه 
3 0.42 5 0.021 

 دستورالعمل ها و رویه ها
3 0.42 10 0.042 

 شرح وظایف
4 0.49 10 0.049 

 استانداردها
3 0.42 5 0.021 

 رایادرسشیوه های انجام کار و فعالیت در 
3 0.42 5 0.021 

 بانک اطالعات نرم افزاری و تولیدمحتوا، آزمون و...
4 0.49 5 0.0245 

 سیستم های کنترل
4 0.49 4 0.0196 

 قوانین و مقررات
3 0.42 8 0.0336 

 آخرین دستاوردهای علمی در حوزه دروس هوشمند
3 0.42 3 0.0126 

  4 0.49 10 0.049 

 0.5013 جمع

نتای  حاصل از اجزا  سازمان افزار در سازمان، مشاهده می گردد کیه ضیعف سیازمان دهیی، روشین نبیودن رسیالت در کیل  با تحلیل

سازمان، ضعف در ارتباط با دیگر مدارس و سامانمند نشدن و عدم تدوین نقشه راه، بیشترین شکاج را با توجه بیه ضیریب اهمییت شیان در 

 ایست در اولویت برنامه ریزی قرار گیرند.سازمان افزار ایجاد کرده اند که می ب

  



 

12 
 

 

 : پرسشنامه محاسبه سهم سازمان افزار در توانمندی درس شاخه ای هوشمند رایا ریاضی و افزایش میل به یادگیری7جدول

   %ST i T i  W i% Wi Ti نام شاخص

 سازمان دهی
4 0.31 20 0.062 

O=0.3011 

استفاده از ظرفیت های برون شبکه سازی و تعامل با سیستم های دیگر) 

 0.0116 4 0.29 3 سپاری(

 روشن بودن رسالت
3 0.29 10 0.029 

 میزان پیچیدگی
6 0.36 3 0.0108 

 آموزش معلمان و مسئوالن آموزشی
5 0.33 7 0.0231 

 اهمیت به مشتری) نظرات دانش آموز و معلم(
4 0.31 15 0.0465 

 میزان پاسخگویی به نیاز های مشتری
5 0.33 5 0.0165 

 میزان کنترل
4 0.31 6 0.0186 

 محدوده ارتباطات با دیگر مدارس
3 0.29 10 0.029 

 سامان مند کردن و تدوین نقشه راه
2 0.27 20 0.054 

 0.3011 جمع
 

 : جدول مقایسات زوجی تعیین وزن گزینه ها بر  اساس میزان تاثیرگذاری هر گزینه در تحقق هر معیار8جدول

 معیار
میل به 

 یادگیری

کیفیت 

 یادگیری

بهینه شدن 

 آموزش
 رقبا

تسهیل گری 

 کار معلم

استفاده بهینه 

از نیروی 

 انسانی

 ضریب اهمیت 
0.1 0.3 0.3 0.05 0.2 0.05 

 گزینه ها 

 

 وزن به دست آمده

ßi 0.15 0.1 0.25 0.05 0.35 0.1 0.1975 

ßo 0.05 0.15 0.25 0.2 0.25 0.1 0.19 

ßh 0.25 0.2 0.35 0.1 0.05 0.05 0.2075 

ßt 0.15 0.25 0.25 0.15 0.15 0.05 0.205 
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 شکاج اجزا  فناوری درس شاخه ای هوشمند رایا ریاضی را در سازمان نشان می دهد: 1شکل

 : نمودار شکاف اجزای فناوری رایاریاضی1شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وضیعیت مطلیوب هنیوز فاصیله دارد و بیشیترین تا  TCC=0.577وضعیت کلی فناوری در سطح سازمان  نتای  نشان می دهد که

 شکاج در اجزا  فناوری به سازمان افزار اختصا  دارد که می بایست مولفه های آن در اولویت برنامه ها قرار گیرد.

 

 تکنولوژی کمک ضریب : محاسبه تابع1فرمول

 

TCC=  0.873*0.796*0.925*.898 

 
TCC=0.577 

 



 

14 
 

 

 بحث و نتیجه گیری:

سیامانه آمیوزش  درس شیاخه ای هوشیمند راییا ریاضیی در بسیتربه طور کلی می توان گفت که رویکرد جدید این پژوهش، معرفیی 

مجتمیع  آینیده در در دیگیر تصمیم بهینیه بیرای طراحیی و تولیید دروس، جهت اتخاذ ارزیابی توانمندی این فناوریمجازی)درس افزار( و 

 می باشد. )رها(آموزشی مجتهده بانو امین

بیشترین شکاج را تا وضعیت مطلوب دارد و می بایست  0.3011با عدد که سازمان افزارنتای  به دست آمده از پژوهش نشان می دهد 

نقشه راه توسعه فناوری درس شاخه ای هوشمند و رسالت های سازمان در حوزه آموزش مجازی به دقت تعیین گردد و اولویت های توسیعه 

شیکاج فنیاوری مربیوط بیه اطالعیات افیزار بیا  این فناوری با دریافت نظرات مشتریان) معلم و دانش آموز( طراحی گردد. همچنین دومیین

می باشد لذا تدوین دستورالعمل ها و شرح وظایف و آموزش جدی معلمان، مسیئوالن آمیوزش و میدیران در خصیو  نحیوه   0.5013عدد

بنابرین با توجیه بیه کاربرد این فناوری و ارزش گذاری جدی در این حوزه و تغییر و بهبود برنامه درسی از اولویت های این بخش می باشد. 

نتای  استخراج شده از جداول و تحلیل نتای  برطرج کردن شکاج فناوری در اجزا  مورد بحث از اولویت های اصلی در حوزه هوشمند سازی 

 و آموزش مجازی در سازمان تحت مطالعه می باشد و راه اندازی دروس هوشمند دیگر بدون برطرج کردن شکاج و تدوین نقشه راه توصییه

 نمی گردد.

که در سطح متوسط رو به باال قرار دارد چنانچه گام های  0.577در کل سازمان با عدد تکنولوژی کمک ضریب تابعهچنین با توجه به 

رفع شکاج تکنولوژی به درستی طی شود و اولویت های برنامه بر اساس نیاز مشتری) دانش آموز و معلم(  تعیین و طراحی گردد        میی 

لذا تاثیرگذاری فناوری درس شاخه ای هوشمند رایا ریاضیی در کیفییت ییادگیری دانیش  میل به یادگیری و کیفیت آن را ارتقا  دهد.تواند 

و نیییز نتییای  اوزیییورت و و بهبییود میییزان یییادگیری یادگیرنییدگان  ITSبییر روی سیسییتم هییای (2010)اسییکودرو تحقیقییات  آمییوزان بییا

 .همخیوانی دارد( در خصو  تاثیر آموزش هوشمند در فراگییری ریاضیی، 2015( و نیز نتای  تحقیقات طالب و همکارش)2013همکارانش)

می بایست توسعه فناوری سیستم های آموزش هوشمند متناسیب بیا نیازهیای  فناوری های آموزش هوشمند در آینده با توجه به جایگاه لذا

 .تریان به جد دنبال شودمش
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