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چکیده
تحقیق حاضر به مطالعة تجربه دانش آمشوزان سشا ال متوسشطه از
تختههای هوشمند میپردازد .بر ایش اسشاا ابربخششی تختشههشای
هوشمند بر اساا نگرش ،میزان یادگیری از طریشق آنهشا ل سشهول
کاربرد آنها مطالعه شده اس  .برای ای کار با استفاده از مد تحقیق
توصیفی -اکتشافی ل رلیکرد تحقیق کمشی-کیفشی ،در بخش کمشی
تعداد  111دان آموز سا ال متوسطه بهصشور هدفمنشد انتخشا
شدند که به تازگی به مد یک سا تجربة کار با تخته هوششمند را
کسب کرده بودند .اطالعا کمی با استفاده از مقیاا محقق ساخته،
یعنی مقیاا نگرش به تخته هوشمند که پایایی آن با  41گویه .401
بششه دسش آمششد ،جمش آلری شششدند .رلایششی سششازه مقیششاا از طریششق
نظریههای مربوط به تخته هوشمند ل تحلیل عاملی تأیید شد ل رلایی
متخصصان ای مقیاا ،توسط معلمان ل متخصصان فنّالری آموزشی
تأیید شده اس  .در بخش کیفشی داده هشای حاصشل از مصشاحهه بشا
 40نفر از دان آموزان تحلیل شده اند .یافته های تحقیق نشان دادنشد
که نگرش کلی دانش آمشوزان سشا ال دلره متوسشطه نسشه بشه
استفاده از تخته هوشمند پایی تر از حد متوسط اس  .دانش آمشوزانی
که برای اللی بار با تخته هوشمند مواجه شدهاند کاربردهشای لاععشی
تخته هوشمند را به دالیل مختلف مانند بیتجربگی معلمشان ،کمهشود
نرم افزارها ل بسشتههشای درسشی الکترلنیکشی ل فقشدان برنامشههشای
آموزشی منسجم ل متناسب درک نکردهاند یا نگرش مثهتی نسه بشه
حضور تختههای هوشمند در کالاهای خشود ندارنشد .بشی نگشرش
نسه به تختههای هوشمند در تجربة اللیه دان آمشوزان بشا میشزان
یادگیری ل سهول کاربرد تختهها ارتهاط عشوی مششاهده ششد .مشد
ابربخشی تخته هوشمند نیز که بشا سشه مؤلفشة نگشرش ،یشادگیری ل
سهول در تحقیقا عهلی تدلی شده بشود در تحقیشق حاضشر مشورد
تأیید عرار گرف .
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Abstract
The aim of this research was the study of high
school students’ experiences of smart boards. By
descriptive – exploratory method and by
quantitative – qualitative approach 114 students of
high school are studied. The students had at least
one year experience working with smart boards.
Instruments of research were Smart Board
Attitude Scale-SBAS (had 24 items and its
reliability was.904) and interview. The findings of
research showed that attitude of students related to
smart board is low than average. The students who
were working for first time with smart boards had
different difficulties, for example: no experience
teachers, no electronic curriculum packages and
lack of tools and programs of teaching. At all, the
students had not positive attitudes related to smart
boards. The model of smart board’s effectiveness
with three factors of attitude, learning and
facilitation that explored at before researches is
confirmed.
Keyword: smart board, high school, educational
technology, attitude, learning
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مقدمه

اولین سری تخته های هوشمند در ساال  1990گساترش
یافتاه و پااز اد یاادتن تااواد اسااتناده اد ید ااه رساامی
شناخته شده اس  .در سالهای دهه  90ود که تختههای
هوشمند رای دندگن حرفهای یااددهن  -یاادگیری ارای
اولاین اار وارد یطاید یادار شادند (.)walker, 2005
ییتم های فنن تختههای هوشمند سااده اسا و همچاود
پردههای حساسگر ینتوانند هوسیله یک کایپیوتر و یاک
پروژکتور ایکاد نمایش ،دس کاری و حرک روی پرده را
فراهم سادند .طبق قاوانین ییاودشوپارورش در اساترالیا،
ییریکا و انگلیز یقدار یشخصن اد دریید یادار صار
یجهز کردد کال ها اه تختاههاای هوشامند یانشاود
( ;Hall, Higgins, 2005; Shenton & Pagett, 2008
)Wood & Ashfield, 2008؛ ایا شاید نرمافزارها ،ادیهاا
و یوقعی های ییودشن که ه وسیلة تخته هاای هوشامند
ارائه یانشاوند اد خاود تختاه هوشامند یهامتار اشاند.
ادیهای ییودشن تخته هوشمند نقش یهمن در تادریز
و رشاد خالقیا دارناد ( ;Lan, & Hsiao, Elaziz,2008
Lan & Hsiao, 2011; Lewin, somekh & Steadman,
& 2008; Smart Technologies, 2006; Wood
.)Ashfield, 2008

یافتههای پژوهشها نشاد یاندهناد کاه تختاههاای
هوشمند ه هدای تدریز و یادگیری کمک یانکنناد و
ه ویژه اا هاره گیاری اد توانااین چندرساانهای خاود اه
حمایاا اد یااادگیری سیریسااتقیم دانااشییااوداد یاااری
یانرساانند ( & Beeland, 2002; Elaziz, 2008; Kaya
 .)Aydın, 2011; Levy, 2002یکن اد جنبههای ااهمیا
تخته هوشمند تطریک دانش ییوداد نساب اه یاادگیری
چیزها و ا عاد یختلف ینها اس ( Smith, Higgins, Wall,
 .)Miller, 2005اارای یلااال یالنااد ()Beeland, 2002
ینگوید که استناده یؤثر اد طبیعا دیاداری ،شانواین و
الیسهای در تختاه هوشامند ،یادگیرنادگاد را نساب اه
یادگیری تطریک ین کناد .رخان اد یطققااد نیاز یانناد
( )Torff & Tirotta, 2010گزارش دادهاناد کاه پیشارف
خیلن ضاعینن اد مملکارد حاین اساتناده داناش ییاوداد

ا تداین اد تخته هوشمند در افزایش انگیزه ریاضان وجاود
داشته اس  .دین گونه اد ینظر ییودشن یانتاواد اثباا
کرد که تخته هوشمند همواره یک ا ازار ییودشان یاؤثر و
تطریککننده در دورههای درسان نیسا  ،ایاا یانتواناد
یعلماااد را در تطقااق هااد هااای دیااادی یاااری رساااند
درصورتنکه اد ید استناده یناسب ه ممل یید؛ یالالا اگار
ه روش هاا و فان هاا یوفقیا یییاز کاار اا ید اد طریاق
تطقیقا دس یا یم (.)Turel & Demirli, 2010
مالوه ر تجر ة یعلماد و یر یاد در یاورد تختاه هاای
هوشمند ،تجر ة دانشییوداد نیز سیار یهم تلقن ینشود.
لاااوین و ساااوییک و اساااتیدین ( Lewin, Somekh,
 )Steadman, 2008گزارش دادهاند که اکلر داناشییاوداد
اور کردهاناد کاه اساتناده اد تختاه هوشامند اه تجر اه
یادگیری ینها و دس یا ن ه یادگیری کمک ینکند .لوین
و همکاااراد ( )Lewin and at al,2008دریافتنااد اسلااب
دانش ییاوداد در نماره ایتطااد انگلیسان و ملاوم عاد اد
ییودش ا تخته هوشمند واکنش یلبتن نشااد یاندهناد.
تطلیل مایلن اکتشافن در تطقیقا نشااد داده اسا کاه
تخته هوشمند مایل یهمن در هبود نگرش دانش ییاوداد
ه یادگیری اسا و داناشییاوداد یعماولن نگارشهاای
یلبتن نسب ه تخته هوشمند دارند ( Smith and at al,
.)2005
همچنین در رخن تطقیقا نگرش یلبا یعلامهاا و
دانااشییااوداد نسااب ااه اسااتناده اد تختااه هوشاامند در
یوضوما درسن خاصن همچود جغرافیا ،انگلیسن ،ملوم،
ریاضاان و ملااوم اجتمااامن دیااده شااده اس ا (& Kaya
Aydın,2011;Elaziz,2008; Moss, G., Jewitt, C.,
Levaaiç, R., Armstrong, V., Cardini, A., & Castle,
 .)2007دانش ییوداد و یعلماد فکر ینکنند که استناده اد

تخته هوشمند در ییاودش اه تأییاد شادد و مالقاهیناد
شدد ،رانگیختن ،انگیازش و لاذ اردد اد در کماک
یانکناد ( ;Beeland, 2002; Kaya & Aydın, 2011
 .)Levy, 2002; Hall & Higgins, 2005ایلزیز ( Elaziz,
 )2008گزارش داد دانشییودانن که مالقهیند ه اساتناده
اد وای رد هوشامند هساتند ،قادرناد اا قلام یخصاو
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نویسند ،یواد تولیاد شاده را یخیاره کنناد ،در اینترنا
جس وجو کنند ،حوا پنجگانه خود را ه کاار گیرناد و
ا فهرستن اد ادیهای دیداری و شنیداری و رنایاه هاای
ییودشن کار کنند .همه خصوصیا دیاداری ،شانیداری و
الیسهای تختهها و مناصار سارگرین و تهیایج کنناده در
اثر خشن ینها یورد یالحظه قرار ینگیرد و یان تواناد اه
دانشییود کمک کند که ر روی در و یادگیری یتمرکز
شود و سرم یاادگیری و ید را ااال بارد (;Levy, 2002
 .)Morgan, 2008ایکاناتن یانند کپن ،پویانمااین ،فلاش،
ویدئو ،ساندها ،ارائاه پاورپوینا  ،گرافیاک هاا ،تصاویرها،
کال های یجادی و ویدئو کننرانزها ایکاناتن اسا کاه
هصور همدیاد در تختههای هوشمند قا ل مرضه اسا
(.)Turel & Demirli, 2010
ایلزیز ( )Elaziz, 2008دریاف کاه انگیازههاای یاؤثر
دانااشییااوداد (اد ا تااداین تااا د یرسااتاد) یاانتوانااد در
احساسا یوفقی داناش ییاوداد ارای اساتناده یاؤثر اد
تختههای هوشمند ،یؤثر اشد .یوو و همکاراد ( Moss,
Armstrong,

Levaaiç

Jewitt,

Cardini
&
 )Castle,2007دریافتند که یساد خوشایند تجر اة کاار رد

تختاه هوشامند اارای داناشییااوداد ،در افازایش انگیاازه
دانشییوداد در کال در و یوفقی ینها یؤثر اس .
ه طورکلن تطقیقا دیادی در دییناة یطالعاة تجر اة
دانااشییااودانن کااه اارای اولااین ااار و پااز اد تجر ااة
سیستمهای سنتن اد تختههای هوشمند استناده کردهاناد
وجود ندارد .در ایراد اساتناده اد تختاههاای هوشامند اا
چالش ها و نقصهاین توأم اس که نگرش دانشییوداد ه
ویژة دانشییوداد د یرستانن را در هالهای اد ا هام فرو رده
اس  .تطقیق حاضر ه یطالعاه تجر اة داناش ییاوداد اول
یتوسطه در یورد اثر خشن وای رد هوشامند یانپاردادد
که رای نخستین ار ایکاد استناده اد ید را پیدا کردهاند.
سؤاالت تحقیق

 نگرش کلن دانش ییوداد سال اول دوره یتوسطه
نسب ه استناده اد تخته هوشمند چگونه اس ؟

 سهم یؤلنههای ساهول  ،یاادگیری و نگارش در
تبیین اثر خشن وای ارد هوشامند چاه ییازاد
اس ؟
 چه ارتباطن ین یؤلنه های سهول  ،یاادگیری و
نگرش دانشییوداد دوره اول یتوسطه نسب اه
وای رد هوشمند وجود دارد؟
 ییا یدل پیشنهاد شده رای اثر خشان وایا ارد
هوشمند قا ل تأیید اس ؟
روش تحقیق

روش تطقیق حاضار توصاینن -اکتشاافن اسا  .رویکارد
تطقیق کمن  -کینان اسا  .در خاش کمان اد یقیاا
یطقق ساخته استناده شده اسا کاه یبناای سااخ ید
پرسشنایه یقیا نگرش ه وایا ارد هوشامند ( Smart
 )Board Attitude Scaleنهادشااد ( )NihatSad, 2012و
تیاد شاان و تساون  -یان (Tian-Syung and Tsung-
 )Yen, 2003وده اس  .پایاین این یقیاا اا  42گویاه
 .902ااه دساا ییااد .روایاان ساااده یقیااا اد طریااق
نظریههای یر وط ه تخته هوشامند و روایان یتخصصااد
این یقیا توسد یعلماد و یتخصصاد فنّااوری ییودشان
تأیید شده اس و اهصاور هدفمناد در این  112ننار
دانش ییود سال اول دوره یتوسطه اجرا گردیاد .در خاش
کینااان دادههاااای حاصااال اد یصااااحبه اااا  40ننااار اد
دانش ییوداد سال اول د یرستاد ،ه روش انتخا ن تطلیال
شده اند .روش نمونه گیری رای شارک کننادگاد تکمیال
پرسشاانایه خوشااهای تصااادفن و اارای نمونااه کیناان ااا
اساااتناده اد روش نموناااهگیاااری هدفمناااد  40ننااار اد
دانش ییوداد انتخاب شدند که دارای چالش های یشاتری
نسب ه تخته هوشمند ودند.
يافتههاي تحقیق

در این خش یافتههای تطقیق ا توجه ه سؤاال پژوهش
در جداول دیر ارائه شده اس :
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جدول  :6اطالعات مربوط به دانشآموزان سال اول که در تحقیق شرکت کردهاند
پرسشنامه

درصد

تعداد

پرسشنامههای معتبر

59/1

111

پرسشنامههای غیر معتبر

9/1

6

کل

111/1

121

جدول  :6دادههاي توصیفي مربوط به مزاياي تخته هوشمند از نظر دانشآموزان
پاسخ

درصد

 )6توجه من با وسایل بصری تخته افزایش مییابد.

%1

 )6مشارکت فعال من با تخته بیشتر میشود.

%22

 )5یادآوری یادگیری با تخته هوشمند بیشتر میشود.

%12

 )4با تخته هوشمند درس لذتبخشتر میشود.

%11

 )6توانایی ارتباط با سایر دانشآموزان دیگر بیشتر میشود.

%11

 )5با تخته هوشمند درس سادهتر میشود.

%7

 )5مشکالت فنی تخته هوشمند زیاد است.

%65

 )5بهموقع آماده کردن تکالیف تخته هوشمند سخت است.

%26

 )3ارتباط تخته هوشمند با کتاب درسی زیاد است.

%9

جدول  :5اطالعات توصیفي مربوط به میانگین نظرات دانشآموزان سال اول دوره متوسطه در مورد اثربخشي وايتبرد هوشمند
بر اساس مؤلفههاي نگرش ،يادگیري و سهولت
مؤلفههای اثربخشی تخته هوشمند

تعداد

انحراف استاندارد

میانگین

کل

111

11/69

92/29

نگرش دانشآموزان نسبت به تخته هوشمند

111

9/111

21/16

یادگیری دانشآموزان با تخته هوشمند

111

1/66

15/17

سهولت کاربرد تخته هوشمند

111

2/75

12/66

جدول  :4نتايج آزمون  tتک نمونهاي براي تعیین میزان اثربخشي وايتبرد هوشمند در يادگیري دانشآموزان سال اول متوسطه
t
df
معنیداری
حد باالی
حد پایین
اثربخشی تخته
هوشمند

میانگین

میانگین

اثربخشی کلی

91/15

92/29

./111

116

17/66

نگرش

15.15

21/16

./111

116

11.71

یادگیری

16.26

15.12

./111

116

11.19

سهولت

12.15

12.66

./111

116

91.52

 / 56پژوهش در برنامهريزي درسي ،دوره دوم ،شماره ( 65پیاپي  ،)65سال چهاردهم ،تابستان 6535

هماد طور که در جادول  4یشااهده یانکنیاد ییازاد
اثر خشاان کلاان وای ا اارد هوشاامند در سااط یتوسااد
( )54/45وده اس و نگرش دانشییوداد نسب ه تختاه
هوشمند ( )40/29یشتر اد یادگیری اد طریق تختاههاای
هوشمند ( )19/07اس و سهول اساتناده اد تختاه هاای
هوشمند ( )14/68رای دانشییاوداد ساال اول کامتار اد
سط نگرش و یادگیری ینها وده اس  .ه ایان یعناا کاه
استناده اد تخته هوشمند رای دانشییوداد یساد نیس و
ینها حین کار ا ید راح نیستند.
جدول شماره  2نشااد یاندهاد کاه ییاانگین ییازاد
اثر خشن پاسخهاای داناشییاوداد ( )54/45اا ییاانگین

فرضن یورد انتظاار ( )60کاه نموناه اد ید انتخااب شاده
یتناو وده و اثر خشن وای رد هوشمند در حد پایینتر
اد یتوسااد قاارار دارد .ییااانگین اثر خشاان هبااود نگاارش
دانش ییوداد ه تخته هوشمند اد ییانگین فرضن که نمونه
اد ید انتخاب شده پایینتر وده و تنااو یعناندار اسا .
اداینرو دانشییوداد نگرش پایینتر اد یتوسطن نسب اه
وای رد هوشمند داشته اند .ضامن ایانکاه اا توجاه اه
ییانگین فرضن ییزاد سهول کار رد تخته هوشامند نیاز
پایینتر اد حد یتوسد گزارش ینشود.

جدول  :6نتايج آزمون آنوا براي بررسي تفاوت میانگین اثربخشي سهولت ،يادگیري و نگرش دانشآموزان سال اول متوسطه
نسبت به تخته هوشمند
df
Sum of squares
نگرش
بین گروهها
درون گروهها
کل
یادگیری
بین گروهها
درون گروهها
کل
سهولت
بین گروهها
درون گروهها
کل

Mean squares

f

sig

1167/266
169/296
6612/151

67
76
116

69/161
2/171

65/115

.111

2291/621
161/666
2162/265

67
76
116

61/699
2/677

29/611

.111

617/919
266/116
661/662

67
76
116

16/651
6/162

1/621

.111

هماد طور که در جادول  5یان ینیاد تنااو نظارا
دانش ییوداد در سه یؤلناة ساهول وایا ارد هوشامند،
یادگیری اد طریق وای رد هوشامند و نگارش نساب اه
وای رد هوشمند یعنندار وده اس  .ر این اسا تناو

ییانگین نظرا دانشییوداد نسب ه وای ارد هوشامند
نشاد یندهد کاه ساهول کاار رد کامتار اد یاادگیری و
نگرش نسب ه وای رد هوشمند وده اس .

جدول  :5ماتريس همبستگي مؤلفههاي سهولت ،يادگیري و نگرش دانشآموزان دوره راهنمايي نسبت به وايتبرد هوشمند
نگرش
یادگیری
سهولت
مؤلفهها
1/111
.691
.627
نگرش
.691
1.111
.951
یادگیری
.627
.951
1/111
سهولت
سطح معناداری (یک دامنه)
.111
.111
نگرش
.111
.111
یادگیری
.111
.111
سهولت
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همااادگونااه کااه در جاادول  6یاان ینیااد یاااتریز
همبستگن سه یؤلنة نگرش ،سهول و یاادگیری یلبا و
یعنن دار وده اس  .یشترین ییزاد را طه این یاادگیری
ه وسیلة وای رد هوشمند و نگرش نسب اه وایا ارد

هوشمند ( ).851وجود داشته ه این یعنا کاه هار یقادار
نگرش نسب ه وای ارد هوشامند یشاتر اشاد ییازاد
یادگیری نیز یشتر خواهد ود.

جدول  :5همبستگي پیرسون بین مؤلفههاي تحقیق با يکديگر
یادگیری
نگرش
کل
همبستگی پیرسون
.566
.591
1/111
کل
.691
1/111
.591
نگرش
1/111
.691
.566
یادگیری
.951
.627
.766
سهولت
سطح معناداری (یک دامنه)
.111
.111
کل
.111
.111
نگرش
.111
.111
یادگیری
.111
.111
.111
سهولت

یطا ق جدول  7نیز نگرش نساب اه تختاه هوشامند
یشترین ییزاد ارتباط را ا اثر خشن کلن تخته هوشامند

مدل 1
رگرسیون
Residual
کل

سهولت
.766
.627
.951
1/111
.111
.111
.111

( ).952دارد .ضمن یدکه ین سهول و یادگیری اد طریق
تخته کمترین ییزاد را طه ( ).592وجود دارد.

جدول  :5رگرسیون تبیین شده براي ارتباط بین مؤلفههاي تحقیق
Mean square
df
Sum of square
19667/626

6

.111

111

19667/626

116

همااادطااور کااه در جاادول  8یاان ینیااد هاار یااک اد
یؤلنههای تطقیق هصور خطن ا یکدیگر ارتبااط دارناد
و ارتباط ینها یعنندار اس .
طبق جدول  9نتایج یدیود ارتلا و  kmoنشااد داد
که استناده اد تطلیل مایلن تأییدی جه تأیید یؤلنههای

f

Sig.

9112/911
.111

فرضن تطقیق یعنن یادگیری ،نگرش و ساهول یعناندار
اس  .نا راین سهم هر یک اد یؤلنهها در دیار نشااد داده
شده اس و ینتواد یادلن را ارای اثر خشان وایا ارد
هوشمند ر اسا یؤلنه های یادگیری ،نگارش و ساهول
تبیین کرد.

جدول  :3نتايج آزمون بارتلت KMO

اندازههای کایزر ،مییر و اولکین برای کفایت نمونه

.661

آزمون بارتلت

211/162

درجه آزادی

6

سطح معنیداری

.111
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جدول  :66سهم مؤلفههاي نگرش ،يادگیري و سهولت در تبیین اثربخشي تخته هوشمند
مؤلفهها

Extraction

initial

نگرش

.672

1/111

یادگیری

.691

1/111

سهولت

.666

1/111

همادطور که در جدول  10ین ینید سهم یؤلناههاای
سهگانه در اثر خشن وای رد هوشمند ییاده اسا  .ساهم
خالص یؤلنه نگرش  .874و سهم خالص یؤلناة یاادگیری

 .850و سهم خالص سهول  .666اد سهم نهااین  1اوده
اس .

نمودار  :6مدل تأيید شده براي اثربخشي تخته هوشمند در کالسهاي سال اول دوره دبیرستان
جدول  :66ضريب عامل مشترک استاندارد براي تبیین مدلسازي
Unstandardized
Coefficients
B

Std.Error

)(constant

-11E1/776

.111

نگرش

1/111

.111

.169

یادگیری

1/111

.111

.656

6E1.111

سهولت

1/111

.111

.211

5516119/11

مدل تبیین شده

standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

111.1

.111

6E1/299

.111
.111
.

یطا ق جدول  11ضاریب مایال یشاترب ارای ساه
یؤلنة یادگیری یعنندار وده و ینتواد اد ید رای تبیاین
یدلن رای اثر خشن تخته هوشمند استناده کرد.

.111
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يافتههاي حاصل از مصاحبه

.4

یصاحبههای انجام شده ا دانشییوداد سال اول یتوساطه
که پز اد کدگذاری تطلیل شدند ینجر ه استخراج پانج
یؤلنه در ارة دالیل مدم اثر خشن تخته هوشمند شد:
 .1ماادم تناسااب ااین یطتااوای درساان ساانتن و
یطتوای درسن هوشمند یوجود

.3
.2
.5

کمبااود و فقااداد یطتااوای الکترونیکاان تعااایلن
(کمبود فلشهای ییودشن ،رنایههاای ییودشان
رایانه یطور و ادیهای ییودشن).
فقداد ستههای رنایه درسن هوشمند
مدم هکارگیری تخته هوشمند اد سوی یعلماد
یشکال فنن و راهاندادی تخته هوشمند.

جدول  :66داليل عدم اثربخشي تختههاي هوشمند از نظر دانشآموزان سال اول دوره متوسطه
مؤلفهها :عدم اثربخشی تخته هوشمند

نمونههای مصاحبه

عدم تناسب بین محتوای درسی سنتی و محتووای درسوی دانشآموز کد  :11چیزهایی که معلمان روی وایتبورد نشوان موا
هوشمند

میدهند با درسهای کتاب مرتبط نیست.
دانش آموز کد  :21چیزهوای وایوتبورد ربطوی بوه درسهایموان
ندارنوود .مو الً موون دوسووت دارم بووه ترتیووب هوور درس از کتوواب
چیزهایی را با وایتبرد نشان دهد .م الً یک کارتون یا چارت.

کمبود و فقدان محتوای الکترونیکی تعاملی

دانش آموز کد  :17مدرسه ما سیدی یا بازی آموزشوی کود دارد.
گاهی به ما میگویند بوازی یوا سویدی بیواورید .گواهی بچوههوا
چیزهایی از خانه میآورند و معلد آنها را پخش میکند که خیلوی
جالب نیست.
دانش آموز کد  :11ما امسال با وایتبرد هوشمند فقط یک فیلد و
چند عکس دیدید.

فقدان بستههای برنامه درسی هوشمند

دانشآموز کد  :11بهتر بوود مو الً کول کتوابهوای درسوی موا و
تکلیفهای ما روی وایتبرد هوشمند میآمد.
دانشآموز کد  :21برنامه وایتبرد هوشومند بایود مونبد باشود و
همهچیز درسهای انگلیسی ،ریاضی و بقیه درسها در آن باشد.

عدم به کارگیری و به کارگیری نادرست تخته هوشومند از دانشآموز کد  :11معلد ما ماهی یکبار هد تخته هوشمند استفاده
سوی معلمان

نمیکنند.
دانش آموز کد  :6ما می ترسید اصالً سمت تخته هوشومند بوروید
چون معلمان میگویند قیمت آن خیلی گران اسوت و اگور بوه آن
دست بزنید خراب میشود و باید خسارت زیادی پرداخت کنید.
دانشآموز کد  :9ما فقط با تخته فیلد نگاه میکنید.

مشکالت فنی و راهاندازی تخته هوشمند

دانشآموز  :12تخته هوشمند کالس ما هر وقوت کوه بوا آن کوار
میکنید از کار میافتد .م الً دیروز درست نمینوشت .چند وقوت
پیش هد برنامهاش پریده بود.
دانشآموز  : 11تختوه موا شوش مواه اسوت خوراب اسوت و کوار
نمیکند.
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نتیجهگیري و بحث

نگرش کلن دانش ییوداد سال اول دوره یتوسطه نسب ه
استناده اد تخته هوشمند پایینتار اد حاد یتوساد اسا .
هرچند نگرش دانشییوداد در سط االتری اد یادگیری و
سهول کار رد تخته هوشمند قرار دارد ،ولان در هار ساه
یؤلنااة تطقیااق یعناان نگاارش ،یااادگیری و سااهول
دانش ییوداد یشکال جدی دارند که اید رطار شاود؛
یعنن نگرش دانشییوداد نسب اه تختاههاای هوشامند
دیاد یلب نیس  ،یادگیری یناد ه وسیلة تخته هوشامند
اال نیس و کار رد ید در کال های در یساد نیس و
ا یشکالتن همراه اس .
هطورکلن یافتاههاای ایان تطقیاق نشااد دادناد کاه
اثر خشاان تختااه هوشاامند در کااال هااای اول یتوسااطه
پایینتر اد حد یتوسد اس  .دانشییودانن که رای اولاین
ار ا تخته هوشمند یواجه شدهاند کار ردهای واقعن تخته
هوشمند را ه دالیل یختلف یانناد انتجر گان یعلمااد،
کمبود نرمافزارها و ستههای درسن الکترونیکان و فقاداد
رنایههای ییودشن ینسجم و یتناسب درب نکردهاناد یاا
نگرش یلبتن نسب اه حواور تختاه هاای هوشامند در
کال های خود ندارناد .اد نظار رخان یطققااد اساتناده
فناوریهای نوین دود تساهیل کاار و پشاتیبانن یعلام و
فراگیراد ه فناوریهای یادگیری یننعل تبدیل یانشاوند
( .)Mohtadi and Atashak, 2013اد نظر رخن یطققااد
دیگر کار س صطی فناوریهای نوین ییودشان نیادیناد
افزایش یهار و دانش یعلماد اس ( & Sobhaninejad
 .)Mollazehi, 2011این یوضوع یانگر ید اس که نصب
تخته های هوشمند در کال های در نمن تواند ضمانتن
رای کاار رد یناساب ،ایجااد نگارش یلبا و در نهایا
یادگیری اد طریق تختاه هوشامند فاراهم ساادد .فرایناد
استناده یعلماد و دانشییوداد و نرمافزارهاای یناساب اا
رنایه درسن یدار  ،خش یهمن اس که نتایج تطقیاق
حاضر نشاد داد که یاورد سنلا قارار گرفتاه اناد .اراود
( )Brown, 2003نیز یعتقاد اسا کاه یشاکال فنان و
دشااواریهااای راهاناادادی و کااار رد تختااههااای هوشاامند

یشکال جدی در نگرش دانشییوداد و حتن یعلمااد در
این دییناه کاه ییاا تختاههاای هوشامند واقعااا اثار خش
هستند ،ایجاد ینکنند .یطققاد دیگری نیز یشکال فنیو
سخ افزاری یا نرم افازاری را یانناد تنظایم قلام ،تنظایم
فاصلة پروژکتورها ،نصب نرمافزارها ،سرم پایین رایانههاا
و سیره را در پایین ییادد نگارش اساتناده اد تختاه هاای
هوشاامند دخیاال یاانداننااد ( ;Hall & Higgins,2005
 .)Levy, 2002استناده اد تخته هوشمند اا نارمافزارهاای
ییودشن یناسب وا ساته اه هاد هاای یاادگیری درو
یختلااف اساا ( Armstrong, Barnes, Sutherland,
 .)Curran, Mills & Thompson,2005اد نظاار لااوپز
( )Lopez, 2009و یاارتین ( )Martin, 2007نارمافازار یاا
یااواد ییودشاان یاانتواننااد ااهوساایله گااروههااای درساان
یتخصص یانند گروههای ریاضن ،خواندد یا نوشتن ییااده
شوند .اد نظر رخن یطققاد طراحن یواد درسن هوشامند
سادگار ا تخته هوشمند در ادار یطدود اسا ( & Turel
 .)Demirli, 2010یطدودی ستههای درسن ساادگار اا
وای رد هوشمند در ادارهای ایراد نیز هشاد احساا
ین شود .خود نظام ییودش وپرورش نیز در تولید ستههای
درسن یتناسب ا تخته های هوشمند ضعیف ممال کارده
اس  .هزینه االی تولید ایان نارم افزارهاا شااید در تاواد
خااش دولتاان نباشااد ولاان سیاساا هااای حمااایتن
ییودشوپرورش اد تولیدکنندگاد نرمافزارها و یتود درسن
الکترونیک سادگار ا تخته های هوشمند ین تواند خشن اد
کمبودها را جبراد کند.
نتایج تطقیاق نشااد داد کاه هار ساه یؤلناة نگارش،
یادگیری و سهول ارتباط دیادی ا هم دارند؛ یعنن ایجااد
نگرش یلب نسب ه تخته هوشامند یوجاب یاادگیری
یشتر دانش ییوداد و سهول یشتر حاین اساتناده اد ید
ین شود .هرچند ارتباط یشتری ین ییزاد نگرش نساب
ه تختههاای هوشامند و یاادگیری اد طریاق تختاههاای
یؤلنه نگرش ،یاادگیری
ٔ
هوشمند وجود داش ولن هر سه
و سااهول ااا هاام ارتباااط تنگاااتنگن دارنااد؛ یعناان در
کال هاین که هطور اثر خشن اد تخته هوشمند اساتناده
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ین شود همدیاد نگارش داناشییاوداد نساب اه تختاه
هوشمند یلب اس ؛ داناش ییاوداد یطالاب دیاادی را اد
طریق این تختهها ینییودناد و داناشییاوداد قادرناد اه
یسانن و دود یوانع جدی اد تختههای هوشمند هصاور
انناارادی یااا گروهاان اسااتناده کننااد .اد نظاار ایلزیااز
( )Elaziz,2008سط یهار های دانش ییوداد در کاار اا
یطید های رایاناه ای و فواای تختاه هوشامند در هباود
نگاارش ینهااا یهاام اس ا ؛ یعناان گاااهن نیاااد اس ا کااه
دانش ییوداد رای استناده اثر خش اد تختههای هوشامند
یا نرمافزارهای وا ساته اه ینهاا ییاودشهااین را دریافا
کنند .اد نظر رخن یطققاد یمکن اس استناده اد تختاه
هوشمند رای رخن اد درو ینید نباشد .اد نظار رخان
یطققاد نیز یانند اسمی  ،هاردیااد و هاایگینز ( Smith,
 )Hardman, Higgins,2006اساتناده نا جاای یعلمااد اد
تختههای هوشمند یمکان اسا نگارش داناشییاوداد و
حتن خود یعلماد را نسب ه تختههای هوشمند ضاعیف
کند؛ نا راین یعلماد رای سهول و اثر خشن اساتناده اد
تخته ها اید تناسب یوضوما درسان را در نظار گیرناد.
یطا ق نتایج این تطقیق ،استناده اد تختاههاای هوشامند
رای ار اول اید ا دق و رنایهریزی دقیقن صور گیرد
دیرا هر نوع استناده نایناسب اد تخته هوشمند ار نگارش
دانش ییوداد تأثیر یننان یانگاذارد .یاوو و همکااراد
( )4007نیااز ایاان یوضااوع را تأییااد کااردهانااد کااه یساااد
خوشایند تجر ة کار رد تخته هوشمند رای دانش ییاوداد،
در افزایش انگیزه دانشییوداد در کال در و پیشارف
یینده ینها یؤثر اس .
ار اسااا نتااایج تطقیااق یادل پاایش یناان شااده در
تطقیقا گذشته ر اسا ساهم هار یاک اد یؤلناههاای
نگرش ،یادگیری و سهول تأیید شد .در این این نگارش
نسب ه تختاه هوشامند سایار یهام تلقان یانشاود و
ین تواند روی یادگیری اد طریق تخته هوشمند و ساهول
کار رد تخته هوشمند تأثیر گذارد .یطققانن یانند یااردانو
( )Marzano,2009و اشمید ( )Schmid,2008ار اهمیا
شااکلگیااری نگاارش حااین کااار ااا تختااه هوشاامند در

کال های در تأکید کردهاند .اد نظر ینهاا شاکلگیاری
تصورا یلب حین استناده اد تختههای هوشمند یوجب
هبااود شااراید کااار و تعایاال در فرایناادهای یاااددهن-
یادگیری ین شود و رمکز شکل گیری نگرش های یننان
نسب اه تختاه هوشامند حواور ید را در کاال در
نفایده یا کمفایده ینسادد.
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