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 چكيده
 با تاكيد بر استفاده از تابلوي هوشـمند در پيشـرفت الكترونيكي شناخت تاثير آموزش هدف اين تحقيق
و انگيزه ري تحصيلي و مقايسه آن با در پيشرفت  شناسـي زيسـت در درس آمـوزان دانش وش سخنراني

و گـواه( در طـرح دو گروهـي مسـتقل آزمايشي شبه، روش اين پژوهش. است و بـا اجـراي) آزمـايش
 آموزان پسـر در حـال تحصـيل در پايـه دهـم آزمون است. جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه دانش
آوري بـراي جمـع باشد.مي95-96ل تحصيلي رشته علوم تجربي دوره متوسطه دوم شهر بروجن در سا

و براي ارزيابي فرضيه و ادبيات تحقيق از روش اسنادي امتحان كتبي( از ابزار پرسشنامه،ها مباني نظري
و از ابـزار پرسشـنامه اسـتاندارد انگيـزش تحصـيلي هـارتر بـراي)محقق ساخته براي پيشرفت تحصـيلي

و ارزيـابي فرضـيه سنجش انگيزش تحصيلي استفاده شد. براي  و تحليـل افـزار آمـاري هـا از نـرم تجزيه
spss21از آزمـون پارامتريـك تفـاوت ميـانگين دو جامعـه هـاو با توجه به نرمال بودن داده )Tمسـتقل(

و آزمايش دانش ها حاكي از تفاوت معنادار بين يافتهاستفاده گرديد. انگيزش از نظر آموزان گروه گواه
تح و پيشرفت  اين نتايج نقش، باشدميبا استفاده از تابلوي هوشمند شناسي زيستصيلي درس تحصيلي

استفاده از فناوري به ويژه تابلوي هوشمند را به عنوان يك ابزار آمـوزش الكترونيكـي در امـر واهميت
 دهد.مي نشانتدريس 
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 مقدمه

و پرورشين دغدغهيامروزه مهمتر جاد بستري مناسب جهت رشـديا،ك كشورينظام آموزشي

و دانـاي هاي فكري در جامعـههيو تعالي سرما  آنكـه همـه باشـد. بـراي محـور مـييياطالعـاتي

ديـبا،داي مشـاركت داشـته باشـنن جامعـهيّ هاي اجتماعي قادر باشند به طـور مـؤثر در چنـ گروه

پيادگي و سازنده،خالق،وستهيري و نيز مشاركت فعال ب نوآور اياجتماعي را ق نيـ ّـ اموزنـد. تحق

نويامر مستلزم تعر و ازيف مجدد و كـاركرد مـدارس بـه عنـوان اصـلي ني ن نهادهـاييتـر نقش

ويعل( آموزشي در جامعه است ).1394،يمنس نژاد

نا امروزه نظام آموزشي كشور به مدرسـه و ري از فنـاورييـگ از دارد كـه بـا بهـرهيـي اطالعـات

پيادگيامكان،ارتباطات و فرصت وسته را فراهميري نو نموده ار افـراد بـراي يـ ني را در اختيهاي

ا گونهبه،دهد اطالعاتي قراري زندگي در جامعه تجربه بلكـه،ن فناوري نه به عنوان ابزارياي كه

و آمـوزش حرفـهيساز بـراي تعلـ در قالب زيرساخت توانمند رييكـارگ بـه شـود. اي محسـوبم

دري فناوري گسترده و ارتباطات و پـرورش فرآينداطالعات در هـم،آمـوزش  زمـان بـا تحـول

دريرو را فـراهم آورده اسـت. ري مـدارس هوشـمنديگي شكلنهيزم،جهان كردهاي آموزشي

نيا كل ازمنديين مدارس از جمله مييبنع دانشدي جواميهاي رو ان و ي كردهـاي توسـعهيباشـند

وها مهارت ميآموز دانشنييكارآفري دانشي ا.ندينما ان را دنبال هاي فرآينـد،ن مـدارس يـ در

و محـيري تقويادگيـ ياددهي كلهـا مهـارت كپارچـه بـراي ارتقـاييط تعـاملييت شـده دييـي

تكآموز دانش مييدانا در عصر،هاي گروهيتيه بر فعاليان با از آنجـا كـه شـود.ي محور فراهم

و پرورش دركشور مي ،كـردن مـدارس روز بـه،باشـد درحال حاضر معلم محوري پايه آموزش

و اهمتيبرخورداري از خالق،روز هاي استفاده از فناوري ت يـ هاي جديد درآمـوزش وپـرورش

ي مـدارس هوشـمند چنـديهواژ ايـن تحـول اسـت.يهالزم،انآموز دانشهايييدادن به توانا

و فعالياست كه در ادب و پرورش كشور وارد شده است نتيات آموزش ز بـه يـ هـاي ارزشـمندي

ا .)2013، نوري( حوزه انجام شده استنيصورت پراكنده در

كـه درآن رونـدايهعنوان شده است از جمله: مدرسـياديزفيمورد مدرسه هوشمند تعار در

ويمنـابع آموزشـ،يـادگيريـ يـاددهي،كنتـرل،نظـارت،تيرياز مـد اعم ندهايفرآهيكلياجرا
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و امـور دفتـر،يابيارزش،يكمك آموزش و مبـان،ياسناد بـر اسـاس،هـاآنتوسـعهيارتباطـات

ويفناور يطراحـ پـژوهش محـورِيتيو تربيو در جهت بهبود نظام آموزش ارتباطاتاطالعات

).1390،يحاجتيجعفر(نديگويم»هوشمند«شده است را

و برنامـهيفنـاور يـق اسـت كـه بـا تلفيآموزشيدجد يكردرو،هوشمند مدرسه هـاي اطالعـات

اييادگيرو ياددهي فرآينددرياساس ييراتيتغ،يدرس با يكردروينبه دنبال خواهد داشت. در

و نقش و نه انتقال دهنده دانش ان عضـو عنـو آمـوز بـه دانـش توجه به نقش معلم به عنوان راهنما

و مشـاركت،خالق،فعال و مصـرف كننـدهيعضـويجـا بـه،جـو نقـاد و نظـام،منفعـل دانـش

نت فرآيند به صورت يابيارزش و نه ).2013،ينور( كردخواهد ييرتغ،محور يجهمحور

دريكـياسـتقرار آمـوزش الكترونيسـنج مطالعـه امكـان)1384(،يريو نصـ فتحي واجارگاه را

و پـرورش انجـام داد خدمت ضمن مراكز آموزش نيـاهـاي افتـهيطبـق انـد.هوزارت آمـوزش

ا،و پرورش از نظر دانش آموزش كاركنان وزارت،قيتحق و مهارت در زمينگرش سـطح،نهين

.دارندينييپا

و پارسا مهرعلي،يعبدالوهاب اسـتقرار مـدارس سـنجي امكان« در تحقيقي با عنوان)1390(،زاده

ــه شــهرديهــانيرســتاهوشــمند در دب ــدنشــان داد»اهــواز ختران ــ ن ــه طــور كل ــادگيكــه ب يآم

د،هوشـمند استقرار مدارسياهواز برايهدخترانيها رستانيدب و مـد يـ از دريدگاه معلمـان ران

 قرار دارد.ينييسطح پا

ا هزيهوشمندساز ينكهبا توجه به ايرا بـرا يـاديزيها ينهمدارس خواهـد كـرد يجـاد مدرسـه

ا آينسوال پ يزشكاربرد تابلو هوشمند در انگيااست كه در دانـش يليتحصـ يشرفتو آمـوزان

آدر ير؟خيادار دارديمعنيرتاث شناسي زيستدرس   ينـد كـاربرد تـابلو هوشـمند در فرآ يـا واقع

باآن شناسي زيستآموزش دريمعنـيشباعـث افـزا يـد چنان كـه آمـوزان دانـش يـادگيري دار

ايم جدبه توجهبا جبران شود؟سازي هوشمنديها ينههزيقطرينگردد تا از يآموزشـ يـد نظام

جدو ورود دانش 6,3,3 بـار در سـاليناولـينظـام بـه دوره متوسـطه دوم بـرا يـنا يـد آمـوزان

جد شناسـي زيستبودن كتاب يدالتاليفجدينهمچن95-96 يليتحص و يبـودن برخـ يـد دهـم
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و لزوم بازنگريمباحث درس نحيمطرح شده در كتاب ادر  يـنامانجـا،يممفـاه يـن وه آموزش

ميپژوهش ضرور  رسد.يبه نظر

ا ايــن بــه عنــوان يــك ابــزار اســتفاده از تــابلو هوشــمنديرنظــر كــه مشخصــا تــاث يــنپــژوهش از

از( شناسي زيسترا درآموزش الكترونيكي گ ياختهمبحث پايناولـيبرا)ياهتا دهـم يـه بـار در

 گردد.يمزيمتمايقبلهاي كند از پژوهشيميبررس

 پژوهش هاي فرضيه

 شود شامل موارد زير است:مي كه در اين پژوهش به آزمون گذاشتههايي فرضيه

و يادگيري درس- و تـابلوي هوشـمند منجـر بـهاز شناسي زيستآموزش طريق تكنولـوژي

 گردد.مي آموزان دانشانگيزش تحصيلي بيشتري ميان 

و آموزشيهر- در آموزان دانشچه فضاي يادگيري و تـابلوي هوشـمند از امكانات فناوري

در ايـن درس آمـوزان دانـش پيشرفت تحصـيلي،بيشتر برخوردار باشد شناسي زيستدرس 

 بيشتر خواهد بود.

 روش پژوهش

و آن اين پژوهش با توجه به موضوع دو( آزمايشـي شـبه طرح. است آزمايشي شبه،هدف طـرح

و گـواه دو گـروه: گـروه باشد كه شاملمي)آزمونپسو آزمون پيش گروهي مستقل با اجراي

دردر يشيگروه آزما يش است.گروه آزما غ كالس هوشمند وگروه گواه هوشـمند يـر كـالس

ــديمقــدماتيهــا يــتپــس از انجــام فعاليآموزشــيهجلســ . در هــرشــدمدرســه برگــزار   مانن

غ،پرسي احوال و بـه توجـه بـايستعـداد جلسـات تـدر.گرديـد آغـازيس.. تـدر.و يابحضور

تعيمحتوا گ ياختهاز« مبحث يين شد. تدريسدرس بدون اسـتفاده،در كالس گروه گواه»ياهتا

دراز تابلو هوشمند  صو استفادهبا،يشيآزما گروهو  رت گرفت.از تابلو هوشمند
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كلي اين پژوهش جامعه آمار پايل آموزان پسـر در حـال تحصـ دانشيه شامل  رشـته دهـم يـه در

كهيم95-96 يلي شهر بروجن در سال تحصه متوسطه دوم دوري تجرب علوم  بر اساس آمار باشد

پا دانش نفر70 تعداد، بروجن پرورشو اداره آموزش شده اعالم  دهـم رشـته يـه آمـوز پسـر در

شه( دو مدرسهدري علوم تجرب و از كنند.يميل تحص)ي بهشتيد شاهد  حجـم نمونـه بـا اسـتفاده

كه59 جدول مورگان ش نفر بود پا هدفمند دانـش يوه به  دهـم مدرسـه پسـرانه شـاهد يـه آمـوزان

ا. بروجن انتخاب شد سي مدرسه از معدود مدارسين چرا كه  هوشـمند يسـتم است كه مجهـز بـه

شيم پا بود نحوينبد يريگ نمونه يوه باشد. 29( كـالس يـك، مدرسـه هـمديه كه از دو كالس

د به عنوان گروه گواه) نفر ي به صـورت تصـادف يشي به عنوان گروه آزما) نفر30( يگرو كالس

. ساده انتخاب شد

و آوري جمعبراي و ادبيـات تحقيـق از روش اسـنادي هـاي داده آوري جمـع بـراي مباني نظري

 آوري جمـعو بـراي مربوط به شاخص انگيزش از پرسشنامه استاندارد انگيزش تحصـيلي هـارتر 

از داده  استفاده شد. آزمونپسو آزمونشپينمرات هاي مربوط به پيشرفت تحصيلي

 يـزش اسـتاندارد انگ پرسشـنامه به كار گرفته شده در ايـن پـژوهش شـامل گيري اندازهابزارهاي

كههارت يليتحص وگو33شاملر بـ يليتحص يزشانگيهدف آن بررس يه آمـوزان دانـشيندر

ايم مقينباشد. ابـزار سـنجش يـكن به عنوا)1981-1980( هارتر ياسابزار شكل اصالح شده

مقينا است. يليتحص يزشانگ ، وقـتيچهـ( كدگـذاري يكرت با پيشل ياسپرسشنامه بر اساس

.باشديم)5، يشههم يبا؛ تقر4، اكثر اوقات؛3، اوقاتي؛ گاه2،؛ به ندرت1

يليت تحصـيو سنجش وضـعيابياز ارز آموزان همچنين جهت سنجش پيشرفت تحصيلي دانش

از(6فصل،ه دهم متوسطه دوميپا ناسيش زيستمطابق با درس صفحات مبحث از ياخته تا گياه

.شديطراح نمره20و سوال14با امتحان كتبي)116الي 99

بـريمبتنـيباشـد كـه اعتبـار صـوريمو محتوايييصورييبر اساس روا اييرويقتحقينا در

و پرسشـنامهنيـا يـيد رواييـتأيبـرا،بارهنيدرا.و قضاوت متخصصان استيداور از نظـرات

ويمـد،كارشناس آموزش متوسطه منطقـه،يتيترب،شناسي زيستد علوميقضاوت اسات ر مدرسـه
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پرسشـنامه در ايـن تحقيـق بـا توجـه بـه اينكـه پايـايي.ه دهم استفاده شـديسرگروه معلمان در پا

و رجبي انگيزش تحصيلي توسط صد مـورددر92/0با آزمون آلفاي كرونباخ)1388(،ظهيري

طريآلفـايبررسـيبـرا باشد اما براي سنجش دوبـاره در ايـن تحقيـقمي تاييد ق يـ كرونبـاخ از

و94/0يمقـدار آلفـا)spss( افزار نرم درصـد بعـد آمـوزش مـورد88/0درصـد قبـل آمـوزش

 قرار گرفت.يبررس

و تـ مداخله با توجه به احتمال تاثيرگذاري متغيرهاي مزاحم و به منظور كنتـرل از،هـاآناثير گر

درها آنجا كه امكان انتخاب آزمودني محقـق ايـن پـژوهش منطقـي نبـود بـه صـورت تصـادفي

برهاي آزمودني اساس چنـد متغيـر مشـخص گـزينش نمـود. بـه ايـن صـورت كـه همـه خود را

سنهم،پايههم( پسر سال دهم در يك دبيرستان انتخاب شدند آموزان دانشاز ميانها آزمودني

ي و در مرحله).ك جنسو از نيز با يـك آزمون پيشهمچنين مبحث مورد نظر توسط يك دبير

 آموزش داده شد.،روش تدريس

هـاي به منظور تاييد فرضيه تحقيق مبني بر اثربخشي بيشتر روش تخته هوشمند نيز از مقايسه يافته

فاده شـد كـه تدريس پس از آزمون به صـورت تطبيقـي اسـت هاي تدريس پيش از آزمون با يافته

.ارائه شده استها تفصيل آن نيز در بخش يافته

و مدل اجرايي آن  مراحل انجام پژوهش

و امتحان كتبي پرسشنامهابتدا بـه دو گـروه بـراي پاسـخگويي)آزمـون پيش( انگيزش تحصيلي

و يشـي گـروه آزما يـادگيري هـاي داده شد. سپس فعاليـت  در دركـالس هوشـمند  گـروه گـواه

غ هـاي يـت پـس از انجـام فعاليآموزشـيهجلسـ . در هـر شـد ند مدرسه برگزار هوشميركالس

غ،پرسي احوالماننديمقدمات و بـايستعـداد جلسـات تـدر.شـد آغازيس.. تدر.و يابحضور

تعيتوجه محتوا گ ياختـهاز« مبحث يين گرديد. تدريسدرس ،در كـالس گـروه گـواه»يـاه تـا

درگربدون استفاده از تابلو هوشمند صورت تـا ياختـهاز« مبحـثيستـدر يشيگروه آزما فت.

 هوشـمند از انـواع از تـابلو . محقـق در اسـتفاده گرفـت از تابلو هوشمند صورت استفادهبا»ياهگ

ايدسترسـ،امكانات آن مانند تعدد صـفحات ،پوينـتو پاور يلمفـ،عكـسيشنمـا،ينترنـت بـه
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/ سال / شماره سوم  1396 تابستان دهم

يامتحـان كتبـو تحصـيليزشيـه انگسـپس پرسشـنام.گرفت.. بهره.ويكنوشتن با قلم الكترون

 به دو گروه داده شد.براي پاسخگويي)آزمونپس(

در يـك جلسـه»از ياختـه تـا گيـاه« اقداماتي كه با استفاده از تابلو هوشمند جهت تدريس درس

 براي آزمون انجام شد: درس

و،پرسي هاي مقدماتي مانند احوال ابتدا فعاليت.1 و غياب شد.حضور ... انجام

آمـوزان داده براي دانش)از ياخته تا گياه( يحات مختصري در ارتباط با موضوع درستوض.2

 شد.

مس.3 و تجهيزات آن از قبل توسط و آماده شد. اندازي راهولين مدرسهئتابلو هوشمند  شده

با توجه بـه اينكـه تـابلو هوشـمند بـه اينترنـت،پس از توضيحات مقدماتي در مورد گياهان.4

ا،باشد متصل مي و جستجو در گوگلبا تصاوير انواع گياهان،ستفاده از برنامه گوگل ارث

و براي دانشهب و بـا توجـه بـه خصوص گياهان نادر را پيدا نموده آموزان نمـايش داده شـد

صـورت ذهـن براي هر گياه نيز توضيح مختصري داده شد. بـه ايـن آموزان، دانشسؤاالت 

 ده شد.آموزان را براي پذيرش درس جديد آما دانش

را،چه گياه خاصي مد نظرشان اسـت آموزان خواسته شد چنان از دانش.5 خودشـان آن گيـاه

.جستجو كرده تا در مورد آن اطالعات بيشتري كسب نمايند در اينترنت

ميسازي برخي گياهان عالوه بر غذا.6 سـازند. ايـن موضـوع تركيبات ديگري غير از غذا نيز

ب و به و فيلمنيز در اينترنت جستجو شده ذخيـره شـده هاي حث گذاشته شد. البته از تصاوير

 در كامپيوتر تابلو هوشمند نيز استفاده گرديد.

،باشـد مـي ساختار ديواره سلولي گياهان،با توجه به اينكه موضوع اصلي اين جلسه تدريس.7

و فيلمهاي با استفاده از لوح باشـند آموزشي مـي هاي فشرده آموزشي كه حاوي پاورپوينت

از ساختار ديواره سلولي گياهان را بر روي تابلو هوشمند نمـايش داده هايي بتدا پاورپوينتا

و فـيلم،هـاي ديـواره سـلولي پرداختـه شـدو به شرح هر يـك از بخـش  ضـمنا از انيميشـن

و،كه عكس آموزشي مرتبط با موضوع نيز استفاده شد. در اين روش عالوه بر اين انيميشن

ميفيلم با درس ادغام  و باعث افزايش كيفيت تدريس مزيـت ديگـر آن اسـت،گردد شده
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ــابلو هوشــمند و دانــش،كــه هنگــام اســتفاده از ت ــه كــالس و توجــه آمــوزان ايســتاده رو ب

در آموزان به يك موضوع خاص جلـب مـي دانش معلـم،كـه در روش سـنتي حـالي شـود

آموزان بايسـتد پشت به دانش برد مجبور است هنگام نوشتن بر روي تخته سياه يا تابلو وايت

از كه اين  شود.ميهاآنو سوء استفاده آموزان دانشمسئله باعث عدم توجه برخي

آموزان اجازه داده شد كه با تجهيزات تابلو هوشمند كار كننـد تـا به صورت نوبتي به دانش.8

ي اوقـات شان براي ارائه درس كمك گرفته شود براي مثال گاه هايو تواناييها مهارتاز 

و دانش معلم پشت رايانه مي و آموز يا دانش نشست آموزان جلـوي تـابلو هوشـمند ايسـتاده

آن تر كرده يـا هاياليـت مـي ها يا اشكال را برجسته برخي نوشته و سـپس در مـورد كردنـد

و تبادل نظر پرداخته يا فيلم را نگه داشته يا آهسته مي كردند تـا موضـوع بـا قسمت به بحث

بييجز .يشتري بررسي شودات

مي با قلم الكترونيك در رنگ.9 توان نوشت. بـا توجـه بـه هاي مختلف بر روي تابلو هوشمند

و متنـوع هسـتند لـذا نوشـتن بـا قلـمها رنگ،شناسي زيستاين كه در  خيلي كاربرد دارنـد

مختلف عـالوه بـر آنكـه كيفيـت مطالـب نوشـته شـده را هاي الكترونيك آن هم در رنگ

آموزان نيز از ايـن آموزان دارد كه خود دانش جذابيت خاصي براي دانش،دهد افزايش مي

 امكان استفاده كردند.

)و...ايهچندگزينـ،تشريحي( را كه از قبل تهيه شده بودهايي نمونه سؤال،پس از تدريس.10

و از دانش آموزان خواسته شد با همفكـري يكـديگر بـه بر روي تابلو هوشمند نمايش داده

ت پاسخ دهند.سؤاال

هوشمند محدوديت صفحات وجود نـدارد لـذا كليـه اقـدامات انجـام شـده در هـر در تابلو.11

و سـپس بـر روي لـوح فشـرده ذخيـره  جلسه تدريس در حافظه تابلو هوشمند ذخيـره شـده

ــدريس شــده  ــر داشــتن آرشــيو از مطالــب ت ــا عــالوه ب ــار،گرديــد ت ــوح فشــرده در اختي ل

و از نظر درسي متضرر نشوند. البتـه آموزان غايب قرار گيرد دانش تا در منزل استفاده كنند

 فشرده استقبال خوبي انجام دادند.هاي آموزان ديگر نيز از اين لوح دانش
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/ سال / شماره سوم  1396 تابستان دهم

 نتايج

و تحليتجزيبرا و آزمـون فرضـيل اطالعات آماريه ق بـه دو يـ تحقيهـاهيحاصل از پرسشنامه

ز  ده است:ير اقدام گرديروش

و نمودارهـايو تفسـيبعـدكيـم جـداوليبر ترسـيمبتنكهيفيدر سطح توص.1 ير جـداول

مييترس  باشد.م شده

 توزيع نرمال بودن سـنجيده ايسمرنوفـ آزمون كولموگوروف با كمكيدر سطح استنباط.2

 شد.

يفي توصيها يافته

و جـدول هـاي شـاخص1جدول آمـاري پيشـرفت هـاي شـاخص2آمـاري انگيـزش تحصـيلي

وگوهاي تحصيلي گروه و آزمايش را در پيش  دهد.مي نشان آزمونپساه

و گروه آزما هاي آماري انگيزش تحصيلي شاخص.1جدول  آزمونازپسيش پيشو گروه گواه

حداقلحداكثرانحراف استانداردميانگيننمونهگروه

ازيشپ

 آزمون

2921/3114/151گروه گواه

3040/2102/151گروه آزمايش

ازسپ

 آزمون

2917/3256/151گروه گواه

3057/3104/151گروه آزمايش

و گـروه آزمـايش انگتوزيع نمونهدر)1( شماره با توجه به جدول يـزش تحصـيلي گـروه گـواه

و پس از آزمون مي در توان گفت كه ميانگين دانش پيش 21/3 آزمـون پيشآموزان گروه گواه

 اوقـاتيگاه(17/3اين پيشرفت پس از آزمون نيز ميانگين)به طرف اكثر اوقات اوقاتيگاه(

آمـوزان گـروه رسيده اين در حـالي اسـت كـه انگيـزش تحصـيلي دانـش)به طرف اكثر اوقات

از)اوقـاتيگـاه به نـدرت بـه طـرف(40/2آزمايش پيش از آزمون با ميانگين نمره  كـه پـس

افـزايش پيـدا كـرده كـه ايـن)اوقـات به طرف اكثـر اوقاتيگاه(57/3آزمون اين ميانگين به 
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مي،تغيير در ميانگين يعتوزدهد. همچنين تاثير دوره آموزش با استفاده از تابلو هوشمند را نشان

و گروه آزما انگيزش تحصيلينمونه پسيشپيشگروه گواه 2و1هـاي در شكل از آزمونو

 آمده است.

و گروه آزماگروه گوا انگيزش تحصيلينمونهيعتوز.1شكل  از آزمونيشپيشه
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و گروه آزما انگيزش تحصيلينمونهيعتوز.2شكل  از آزمونسپيشگروه گواه

0

5

10

15

20

25

30

35

40

ھيچ وقت به ندرت گاھی 
اوقات

اکثر اوقات تقزيبا 
ھميشه

1
5 6

12

6
3.3

16.7
20

40

20

گروه آزمايش

فراوانی درصد

0

5

10

15

20

25

30

ھيچ وقت به ندرت گاھی 
اوقات

اکثر اوقات تقريبا 
ھميشه

3
6

8 7
5

10.3

20.7

27.6

24.1

17.2

گروه گواه

فراوانی درصد



 پژوهي تخصصي آموزشـ فصلنامه علمي 20

/ سال / شماره سوم  1396 تابستان دهم

و گـروهدر)2( شماره همچنين با توجه به جدول توزيع نمونـه پيشـرفت تحصـيلي گـروه گـواه

و پس از آزمون مي در آمـوزان گـروه گـواه توان گفت كه ميـانگين نمـره دانـش آزمايش پيش

كـه ايـن پيشـرفت پـس از آزمـون بـه نمـره18و حداكثر10با حداقل نمره24/13 آزمون پيش

رسيده است. ايـن در حـالي اسـت كـه ايـن نمـره17و حداكثر9با حداقل نمره03/13ميانگين

با حداقل نمـره13/16پيش از آزمون با ميانگين نمره آموزان گروه آزمايش يادگيري در دانش

آنو حداك 13 افزايش پيدا كرده كه در حداقل18كه پس از آزمون اين ميانگين به نمره20ثر

آن15نمره با  مي20و حداكثر تـاثير دوره،شود كه اين تغييـر در ميـانگين نيز اين افزايش ديده

نيز در بين دو گروه)3( دهد. اين تغيير در جدول آموزش با استفاده از تابلو هوشمند را نشان مي

 مشهود است. آزمونپسو آزمون پيشرد

و گروه آزما هاي آماري پيشرفت تحصيلي . شاخص2جدول پسپيش گروه گواه  از آزمونيشو

حداقلحداكثرانحراف استانداردميانگيننمونهگروهآزمون
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و گروه آزما پيشرفت تحصيلينمونهيعتوز.3جدول پسپيش گروه گواه  از آزمونيشو

درصديفراوانگروه گواهآزموندرصديفراوانگروه آزمايش
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و گروه آزمايپيشرفت تحصيلنمونهيعتوزنيز4و3هاي شكل و پـسپـيشگروه گواه از يش

 دهد.مي را نشان آزمون

و گروه آزما پيشرفت تحصيلينمونهيعتوز.3 شكل  از آزمونيشپيشگروه گواه
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و گروه آزما پيشرفت تحصيلينمونهيعتوز.4شكل  از آزمونسپيشگروه گواه
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/ سال / شماره سوم  1396 تابستان دهم

 استنباطييها افتهي

ا روش ازهــاي مــورد اســتفاده در آمــار و)1(:ســتنباطي عبارتنــد آزمــون)2( بــرآورد پارامترهــا

و رگرسـيون،ضـرايب همبسـتگي،هـا چون ميانگين.هاي آماري فرض را. هـاي چنـد منظـوره ..

هـاي هـا از آزمـون آورد امـا بـا توجـه بـه اينكـه در صـورت نرمـال بـودن داده به دستتوان مي

و در صورت عدم نرمال بودن از آزمون  شـود ابتـدا هـاي ناپاراامتريـك اسـتفاده مـي پارامتريك

و غير نرمال بودن داده مـورد ارزيـابي ايسـمرنوفـ كولموگـوروف را از طريـق آزمـونها نرمال

).4جدول( قرارمي دهيم

و غير نرمال بودن شاخص ايسمرنوفـ كولموگوروفآزمون.4جدول ها جهت نرمال

ايسمرنوفـكولموگوروفآزمون

يدارمعنيسطحآزمون كولموگوروفمقدارههاشاخص

611/1111/0انگيزش تحصيلي

260/1325/0تحصيليپيشرفت

بـه دسـت آمـده از هـاي توزيـع دادهي دهد بـه منظـور مقايسـهمي نشان4طور كه جدول همان

اسـتفاده شـده اسـت. بـا ايسـمرنوفـ كولموگـوروف از آزمون،پژوهش حاصل با توزيع نرمال

و با تاكيد بـر مقـدار بـه دسـت آمـده كـه بـراي توجه به اطال عات به دست آمده از جدول فوق

و در اين سطح معنادار نيست05/0متغيرهاي پژوهش بزرگتر از  توان به اين نتيجـهميپس،بوده

و پـيش فـرض نرمـال بـودن هاي مرتبط با فرضيههاي رسيد كه توزيع داده پژوهش نرمال اسـت

وها داده )دو جامعـهTآزمون( مجاز به استفاده از آزمون تحليلي پارامتريك رعايت شده است

 هستيم.

 فرضيه اول

و يادگيري درس و تابلوي هوشمند منجر به انگيزشاز شناسي زيستآموزش طريق تكنولوژي

 گردد.مي آموزان دانشتحصيلي بيشتري ميان 
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/ سال / شماره سوم  1396 تابستان دهم

و آزما دانش تفاوت.5جدول  يلييش در انگيزش تحصآموزان گروه گواه

گروه
ميانگينتعداد

انحراف

 استاندارد

اختالف

 ميانگين

درجه

 آزادي
Tمقدار

سطح

 داري معني

3057/3104/1202/0آزمايش
57 282/4005/0

2917/3256/1233/0گواه

م)5( با توجه به جدول دريمشاهده بT آزمون شود كه و آمـوزان دانشنيتفاوت گـروه گـواه

 آمــده از آزمــون بــه دســتداريو در ســطح معنــي =282/4Tزش تحصــيلي آزمــايش در انگيــ

)005/0=α(داري مورد نظر كه از سطح معني )05/0=α(مي كوچك و بيـان تر كننـده ايـن باشد

ب و تفاوت وجود آموزان دانشنياست كه و آزمايش در انگيزش تحصيلي اختالف گروه گواه

و چون ميانگين  آز آموزان دانشدارد تـوان مايش در انگيـزش تحصـيلي بيشـتر اسـت مـي گروه

آموزان گروه آزمـايش تفـاوت ايجـاد استفاده از تابلو هوشمند بر انگيزش تحصيلي دانشگفت 

مي،اين اساس كرده كه بر  شود. فرضيه اول تاييد

 فرضيه دوم

و آموزشي هر و تابلوي هوشمند در درس آموزان دانشچه فضاي يادگيري  از امكانات فناوري

در اين درس بيشتر خواهـد آموزان دانشپيشرفت تحصيلي،بيشتر برخوردار باشد شناسي زيست

 بود.

و آزما دانش تفاوت.6جدول  يليتحص يشرفتپيش در آموزان گروه گواه

گروه
ميانگينتعداد

انحراف

 استاندارد

اختالف

 ميانگين

درجه

 آزادي
Tمقدار

سطح

 داري معني

3018466/0085/0آزمايش
794/42244/8000/0

03/13861/0160/0 29گواه

م)6( با توجه به جدول بT شود كه درآزمونيمشاهده و آمـوزان دانـشنيتفاوت گـروه گـواه

 آمــده از آزمــون بــه دســتيداريو در ســطح معنــ =244/8Tپيشــرفت تحصــيلي آزمــايش در 
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/ سال / شماره سوم  1396 تابستان دهم

)000/0=α(داري مورد نظر كه از سطح معني )05/0=α(مككوچ و بيـانيتر كننـده ايـن باشد

ب در آموزان دانشنياست كه و آزمايش و تفاوت وجود پيشرفت تحصيليگروه گواه اختالف

و چون ميانگين  در آموزان دانشدارد تـوان بيشـتر اسـت مـي پيشـرفت تحصـيلي گروه آزمايش

ايجاد كرده كـه آموزان گروه آزمايش تفاوت استفاده از تابلو هوشمند بر يادگيري دانشگفت 

 شود.مي براين اساس فرضيه دوم تاييد

و نتيجه  گيري بحث

ب و آزمـايش در انگيـزش تحصـيلي آموزان دانشنيدر فرضيه اول مبني بر تفاوت ،گروه گـواه

ب دست آمده بيان نتايج به و آزمايش در انگيـزش آموزان دانشنيكننده اين است كه گروه گواه

و تفــاوت وجــو و چــون ميــانگين تحصــيلي اخــتالف گــروه آزمــايشدر آمــوزان دانــشد دارد

تـوان گفـت اسـتفاده از تـابلو هوشـمند بـر انگيـزش تحصـيلي انگيزش تحصيلي بيشتر است مـي 

در فرضـيه دوم شـود. آموزان گروه آزمايش تفاوت ايجاد كرده كه فرضيه اول تاييـد مـي دانش

ب د آموزان دانشنيمبني بر تفاوت و آزمايش دسـت نتـايج بـه،ر پيشـرفت تحصـيلي گروه گواه

ب آمده بيان و آزمـايش در پيشـرفت تحصـيليانزآمـو دانشنيكننده اين است كه گـروه گـواه

و چــون ميــانگين  و تفــاوت وجــود دارد گــروه آزمــايش در پيشــرفت آمــوزان دانــشاخــتالف

آمـوزان توان گفت استفاده از تابلو هوشمند بر پيشرفت تحصـيلي دانـش تحصيلي بيشتر است مي

نتـايج ايج بـا نتـ يـناشـود. كـه مـي گروه آزمايش تفـاوت ايجـاد كـرده كـه فرضـيه دوم تاييـد 

وح)،1393(ينظر،انيفاضل)،1393( ينيو فتوح يليعقهاي پژوهش )،1393( ياريشـهر يدري

و نـژاد علـي)،1393(و همكارانينقشبند)،1393(و همكارانيكتابياخالق)،1393( يميكر

نت باشد.يمهم راستا)2011(و همكاران Nkweke)،1394(يدسع يفتحـ هـاي پژوهش ايجاما با

نصواجارگاه از نظر اينكه نتايج پژوهش ايـن پژوهشـگران نشـان داده اسـت كـه)1384(يريو

و پيشرفت فراگيران و اساسـي نيـاز هاي زيرساختسازي به آماده،افزايش ميزان انگيزه مناسـب

و آزمايش نشان دهددارد تا تفاوت معن در حالي كه در پـژوهش حاضـر( اداري بين گروه گواه

و آمادههاي هوشمند نيازمند زيرساختي به كارگيري تخته  آمـوزان دانـش قبلـي سـازي اساسي
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/ سال / شماره سوم  1396 تابستان دهم

شرييقالهايو نيز با پژوهش)نيست كه از پژوهش خـود نتيجـه گرفتنـد كـه)1394( پور يفيو

و مـدارس غيـر هوشـمند آموزاننشداميان ميزان نگرش به يادگيري  در شـهر مدارس هوشمند

 مغايرت دارد.،تفاوت معناداري وجود ندارد ساوه

به طور خالصه اين پژوهش نشان داد استفاده از ابزار الكترونيكي از جمله تابلو هوشمند توانسـته

و پيشرفت تحصيلي  صخصـو بـهو شناسـي زيسـت پايـه دهـم در درس آموزان دانشبر انگيزش

تـاثير،دهنـد مـي انگيـره كمتـري نشـان آمـوزان دانـش شودمي مباحث گياهي كه بعضا مشاهده

 بسزايي داشته باشد. 

 پيشنهادات تحقيق

 ارزشـيابي از منظـرييـادگيرـ ينـد يـاددهي پژوهش بـه منظـور بهبـود فرآينايها يافتهبر اساس

:شوديم يشنهادپ

مانند مباحث علوم گيـاهي كـه در ايـنانآموز دانشدر تدريس مباحث كمتر جذاب براي.1

و پيشـرفت،پژوهش مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت  از فنـاوري اسـتفاده شـود تـا انگيـزش

 در اين مباحث بيشتر گردد. آموزان دانشتحصيلي در 

يهــاو آموختــه هــا مهــارتو ســنجش يكــي توســط دبيــرانالكترونيهــا آزمــونيطراحــ.2

و دادن دانش پاآنيجو نتا يكيترونالك بازخورد آموزان .هر دوره يانها بعد از

ا،توجه به مطالب مذكوربا.3 از يكـي آمـوزش الكترونيرپژوهش در مورد تـأثيناز آنجا كه

رو جمله كاربرد تابلو پ انگيزش تحصيلييهوشمند ،پسـر آموزان دانش يليتحص يشرفتو

د هـاي با گروهييشترب يقاتالزم است تحق،انجام گرفت از جملـهيآمـوز انـش گونـاگون

 انجام شود. يليگوناگون تحص مقاطعدر،دختر آموزان دانش

و.4 با توجه اينكـه در ايـن پـژوهش بـه بررسـي كمـي تـاثير تـابلوي هوشـمند پرداختـه شـده

ازيبعـد يقـات اسـت در تحق بهتـر،باشـند مـي آمـوزان دانشآماري پژوهش تنهاي جامعه

نيرنظ،يفيكيها روش و مشاهده و مـد،استفاده شود تا از نظـرات معلمـانيزمصاحبه يران

و موضوع نيزينوالد حتي در يفيـتك،يستدر يفيتكيرنظييها استفاده گردد. ارتباطـات
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/ سال / شماره سوم  1396 تابستان دهم

بـا يسـه محـور در مقايفنـاوريهـا آمـوز در كـالس مشـاركت دانـش يزانم،كالس درس

بـ يجادا ييراتتغ همچنين،يسنتهاي كالس و معلـم بـر اثـر آمـوز دانـشينشده در روابـط

.ي گرددها بررسيفناور

ديم يشنهادپ.5 و پسرانهييگرگردد پژوهش و نتـا،همزماندر مدارس دخترانه  يـنايجانجام

 شود. يسهدو گروه باهم مقا

 هاي تحقيق محدوديت

زيماين تحقيقيهاتياز جمله محدود ر اشاره نمود:يتوان به موارد

و كاربر.1 كهها نزد آزمودنيها دهاي فناورينبود آگاهي در مورد اهميت  فرآيندو مسئوالن

 كند.مي پژوهش را با چالش مواجه

بر بودن ساعت تدريس با استفاده از فناوري با توجه به سـاعت درسـي اختصـاص داده زمان.2

 در هفته. شناسي زيستشده به تدريس درس 

و.3 و آماده كردن كالس . آموزان دانشمشكالت اجرايي

در رونـديريكـه مبـادا تـاث است آموزان دانشاز سويينامه همراه با نگرانكردن پرسشپر.4

و توضـ داشته باشدارزشيابي براي آنان  دريت كـار سـعيـح ماهيكه محقق با حضور خـود

آنيجلب رضا و اعتماد ويها داشته تا با نگرانت ب كمتر م،يشتريصداقت پريبا ل نسبت به

 حاضر اقدام كنند. كردن پرسشنامه

 منابع

يدرسـيهان برنامهيتدويالگو«،)1386(،يمهرمحمد محمودو عطارانمحمد،محسن،يتيآ

و ارتباطـاتيبر فناوريمبتن فصـلنامه مطالعـات برنامـه،»ت معلـم يـ در ترب)فـاوا( اطالعـات

.55-80:)5(1،يدرس
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/ سال / شماره سوم  1396 تابستان دهم

سـازي هوشـمندريتـأثيبررس،)1393(،يشاورد شهرزادويشاوردينه تهم،يالل،يكتابياخالق

ك شـهرييدر مقطع ابتدايبا مدارس سنت يسهآموزان در مقا دانش يفيت يادگيريمدارس در

 انشـكدهد،يواحـد تهـران مركـزيآزاد اسـالم دانشـگاه،كارشناسي ارشد نامه پايان،تهران

.يشناس روانو يتيعلوم ترب

دريابيـ ارز،)1390( امكلثـوم،يحاجتيجعفر تهـران:يهـا رسـتانيدبطـرح مدرسـه هوشـمند

و علـوميشناسـ رواندانشـكده،ارشـدينامه كارشناسانيپا،رستان آبساليدبيمطالعه مورد

.ت معلم تهرانيدانشگاه ترب،يتيترب

ومرض،حيدري  يـق كـالس درس در تعم سازي هوشمنديرتاث«،)1393(،ياريشهر رضا احمد يه

ويشناسـ روان،يعلـوم انسـانيالملل بينكنفرانسيندوم،»آموزان دانش يادگيريو سرعت

.يعلوم اجتماع

ــ ــ،يدولت ــري عل ــه،اكب ــيدالل ــرويجمش ــي اكب ــدختي عل ــبي ــود«،)1394(،ينام ــدبهب  فرآين

و يـادگيري،»يابيمدارس هوشمند از منظر ارزشييادگيرـ ياددهي علـوم( مطالعات آموزش

20-1:)2(7)،سابقيو انسانياجتماع

،و آمـوزشيريادگيـيشناسـ روانن:ينـويپرورشـيشناسـ روان،)1389(،اكبـريعلـ،فيس

 انتشارات دوران.،تهران

 يفيـتكيشمـدارس بـر افـزا سـازي هوشـمنديرتـاث«،)1394(،يـيقال بهـروز،زهرا،پور يفيشر

و نگرش دانشيستدر علـوميالمللـ بـين كنفـرانس دومـين،»يـادگيري آمـوزان بـه معلمان

يو علوم اجتماعيشناس روان،يانسان

ويو عـاطفيشـناختيهـاييش توانـايس در افـزايتدريهار روشيتأث،)1384(،زهرا،يشعبان

.ييدانشگاه عالمه طباطبا،ارشديكارشناس نامه پايان،آموزان دانشيرفتار
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/ سال / شماره سوم  1396 تابستان دهم

استقرار مـدارس سنجي امكان«،)1390(،عبداله،پارساو زادهيمهرعل دالهي،هيمرض،يعبدالوهاب

،يعلـوم انسـانيالمللـ بـين كنفـرانسيندومـ،»دخترانه شهر اهوازيها يرستانهوشمند در دب

يو علوم اجتماعيشناس روان

 مجهـز بـه هـاي كـالس( هوشمندي فناورير تأثي بررس«،)3 139(،ين فتوحي مريم، مجتبي، عقيلي

پ يزش بر انگ) تخته هوشمند دب آموزان دانش يلي تحص يشرفتو  نـه شهرسـتان نمو يرسـتان پسر

.46-37:)3(5،يكي الكترونيري ادگيي مجله دانشگاه،» گنبدكاووس

از،رابطه تعامل«،)1394(،نسيم سعيد،مهرانگيز،نژاد علي يادگيري خودتنظيمي با رضـايتمندي

.320-311:)4(9،ري آموزشفناو،»تحصيل در مدارس هوشمند

 ينـــدر مـــدارس هوشـــمند بـــر فرآي تـــأث«،) 1393(،ي نظـــر معصـــومه، پورانـــدخت،اني فاضـــل

17-12:)4(28، فصلنامه آموزش زبان،»يسي زبان انگلريي يادگـ ياددهي

استقرار نظـام آمـوزش ضـمن سنجي امكان«،)1384(،يرينصمهيفه،كوروش،واجارگاه فتحي

ويخدمت مجاز و پرورش كشوردر 4،يآموزشـ هـاييفصـلنامه نـوآور،»زارت آموزش

)11.(105-123 

 يزش تحصـيلي اطالعات با انگيو فناوريستدريها رابطه روشيبررس،)1393( رضا،كريمي

غ موزان دخترآ دانش كارشناسـي نامـه يـانپا،مقطـع متوسـطه شـهر تهـرانيانتفاعيرمدارس

.يشناس روانو يتيده علوم تربدانشك،)س( دانشگاه الزهرا،ارشد

يستـدر يفيـتكيشمـدارس بـر افـزا سازي هوشمند تاثير«،)1393(و ديگران، آزاد،نقشبندي

و نگرش دانش به معلمان و محـ،يمهندسـيالمللـ بـين كنفـرانس،»يادگيريآموزان يطهنـر
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