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تاثیراجرای نظام هوشمندسازی مدارس درارتقای یادگیری دانش 

آموزان، ازدیدگاه دبیران دوره ی متوسطه اول شهرستان قرچک 

5961-69درسال تحصیلی   
 رضا فتحی1

 اعظم هاجری2

  چکیده

تاثیراجرای نظام هوشمندسازی مدارس پژوهش حاضر با هدف 

متوسطه  ازدیدگاه دبیراندرارتقای یادگیری دانش آموزان، 

انجام شده است. 61-69دوره اول شهرستان قرچک درسال تحصیلی

 یگردآور روش جهت از و یکاربرد نظرهدف ازپژوهش حاضر 

جامعه آماري این پژوهش  .باشد یم پیمایشي -توصیفي اطالعات

قرچک است، که تعداد  شهرستانشامل دبیران دوره  اول متوسطه 

که با توجه به حجم  نفر می باشد، 574برابر با   آن ها

تعداد خوشه ای،گیری روش نمونهاستفاده ازبا  ،جامعه آماری

عنوان نمونه انتخاب نفر ازدبیران دوره متوسطه ی اول به567

است که  ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامه شدند.

دارای مقیاس سئوال و 22محقق ساخته با پرسشنامه  شامل،

ازاعتبار ی تعیین روایی پرسشنامه ها برا . باشدلیکرت می

صوری استفاده شد.بدین نحوکه از نظرات  استاد راهنماوچند 

نفراز متخصصان تکنولوژی آموزشی استفاده شده است و در 

تعیین اعتبار و پایایي پرسشنامه ، از روش آلفاي كرو نباخ 

استفاده شده است كه در آزمون آلفاي كرونباخ ضریب پایایي 

در این پژوهش برای تجزیه و بدست آمده است.  8/61ه پرسشنام

و به منظور توصیف  SPSS 56تحلیل داده ها از نرم افزار 

کجی ، 5انحراف معیار ،9میانگین کمترین،بیشترین ،از داده ها 

،کشیدگی ،جدول فراوانی،فراوانی مطلق، درصد فراوانی، و در 

ها از  تجزیه و تحلیل داده برایوقالب جداول و نمودار 

دو، ضریب همبستگی اسپیرمن، تک متغیره ، آزمون خی tآزمون 

های نمونه tآزمون پارامتریک تحلیل واریانس یک طرفه،آزمون 

بنابر نتایج  استفاده شده است.  ، مستقل و آزمون فریدمن

 ازدیدگاه دبیران دوره ی متوسطه ی اول شهرستان قرچک، تحقیق

بر ارتقای یادگیری اجرای نظام هوشمندسازی مدارس، 

،تاثیر دارد  قرچک شهرستان اولمتوسطه ی  دوره آموزان دانش

ی نظام هوشمندسازی مدارس، مولفه ی مولفه 1از بین   و

                                                           
آزاد  دانشگاه ،استادآزاد اسالمی  دانشگاه علمی هیئت عضو آموزشی، مدیریت دکترای5 

 .،تهران ،ایران پیشوا-اسالمی واحد ورامین 

آزاد اسالمی  دانشگاه ،مدیریت آموزشی رشتهکارشناسی ارشد  انشجوینویسنده ی مسئول،د2 

 .،تهران ،ایرانپیشوا -واحد ورامین 
3 Mean. 
4 Standard Devition . 
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، در کالس 96/9های آموزشی با میانگین استفاده از فیلم

های هوشمند با درس،بیشترین تاثیر و مولفه ی استفاده از قلم

تاثیر را بر ارتقای یادگیری ، کمترین  54/2میانگین 

آموزان داشته است. مولفه ی استفاده از ویدئو پروژکتور دانش

، در جایگاه دوم ي، مولفه ی استفاده از 95/9با میانگین 

، در رتبه سوم و  65/2افزارهای آموزشی با میانگین نرم

در رتبه  72/2مولفه ی استفاده از برد هوشمند با میانگین 

های هوشمند با ایت مولفه ی استفاده از قلمچهارم و در نه

 در رتبه ی پنجم قرار دارند. ، 54/2میانگین 

از لحاظ  های تدریس مختلف،بین نظر معلمان با سابقههمچنین 

تفاوت معناداری وجود ندارد و همه ی آن ها در زمینه  آماری،

ی اجرای نظام هوشمندسازی مدارس، بر ارتقای یادگیری 

،دیدگاه ، قرچک شهرستان اولمتوسطه ی  دوره آموزان دانش

 مشترکی دارند.

یادگیری،ارتقاء ،دوره متوسطه ، هوشمندسازی: واژه های کلیدی

 اول،دانش آموزان.

 

 مقدمه

 انتقال و تقلید حتی و تعلیم روي بر سنتی پرورش و آموزش گذشته در
 موفقیت به جامعه هر سعادت امروزه و است بوده اطالعات متمرکز

 اکثر که رود می سمتی به 25 قرن .است شده وابسته پرورش و موزشآ

 به خواهندداشت.ورود نیاز اى رایانه مهارت هاي و دانش به مشاغل،
کنونی  سنتی آموزش با که دارد نیاز آموزش از جدیدي نوع به عرصه این

 هم خوانی است، جریان در ایران مدارس در اکنون هم آن چه به خصوص
تالش  اخیر درسال های .(25: 1387 وهمکاران، یمحمود)ندارد

 اجرای و مدارس بازسازی با تا است گرفته صورت بسیاری های

 حاضر قرن آموزان برای دانش و دبیران نوآورانه، های برنامه

 فناوری از استفاده ها برنامه این از یکی. شوند آماده

 بیش که است بوده پرورش و آموزش عرصه در ارتباطات و اطالعات

 آموزشی نوآوری نوعی باشد، صرف فناوری از استفاده آن چه از

 دهد می نشان واقعیت ها (.22 منبع،ص همان(است گیری جهت دارای
 زندگی در عمیقی تأثیر حاضر قرن در نوین فناوری از استفاده که

 این از نیز تربیت و تعلیم یقینا   و داشت خواهد اجتماعی انسان ها
 تأثیر که است شده تالش پژوهش اینبود.در خواهدن مستثنا تغییرات

اجرای نظام هوشمندسازی مدارس درارتقای یادگیری دانش 

 قرار بررسی موردشهرستان قرچک ، دوره ی متوسطه ی اول آموزان

 توان بااجرای بهتر این نظام به می چگونه این که و بگیرد
ه ها یافت شد. نزدیک تر ارتقای بیشتر یادگیری دانش آموزان 

 فناوری، شناخت در آن نتیجه که آورد فراهم ی این پژوهش،ابزاری
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 و مختلف ههای گرو و وجامعه افراد بر آن اثرات و کارگیری به نحوه
 کاربرد آن قبال در مناسب های سیاست اتخاذ و سازی بومی همچنین
 .داشت خواهد فراوان

 بیان مساله 

 برای جهانی کتحر توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای در

 به سنتی جوامع از جوامع دگرگونی با آموزشی، ساختار تغییر

 ارتباطی نوین شرایط از گیری بهره و محور دانایی جوامع

 به نیاز و جهانی شرایط تغییر کشور مسئوالن.است آمده پدید

 و ، اند کرده درک خوبی به را کشور آموزشی در نظام تغییر

 به پرورش و آموزش وزارت صوبم اسناد در وضوح به امر این

 جامعۀ در آن چه که گاهندآ  خوبی به مسئوالن.خورد می چشم

 و است دانش و علم تولید شود، می محسوب ارزش محور دانایی

 تحقق که درنظرگرفت آموزشی فضایی هوشمندرا مدارس توان می

 محمودی،وهمکاران(ساخت خواهد میسر را محور دانایی جامعۀ

 را وظیفه و نقش مهمترین پرورش آموزش و هاد(. ن24 ،ص 1387

 مدارس در مناسب بستر اگر یعنی ، دارد عهده بر مسیر این در

 پژوهشگری و جویی دانش روحیه برای پرورش آموزشی های محیط و

 شود مهیا افکار و ها اندیشه تعامل و تبادل زمینه و فراهم

 های وشر به اطالعات طرفه یک جای انتقال به آموزشی فضای ،

 بر معلمان نقش و گردد هدایت ودانش اطالعات کسب سویه دو

 دانش شود، متمرکز یادگیری و فرایندیاددهی و جریان تسهیل

 مساعدی زمینه ، شوند اطالعات و دانش خالق خود نیز آموزان

 رغم به شد.اما خواهد فراهم کشور وتعالی توسعه و رشد برای

 هم متمادی سال های لدر طو آموزش مختلف های شیوه ارائه

دوره ی متوسطه  آموزان دانش اکثریت که آن هستیم شاهد اکنون

 خودرا های ضعف افراد .این هستند ضعیف مختلف در دروس ی اول

 آموزشی صحیح وشیوه امکانات وجود عدم از ناشی بیشتر

چندسالی است نظام   که جایی آن از دانند. درمدارس می

ش ومدارس عملیاتی شده است،اما هوشمندسازی در آموزش وپرور

 می شود استفاده سنتی تدریس روش هاي از درس کالس هاي برخی در هنوز
 می توجه همیاري و مشارکت و خالقیت و تدریس نوین روش هاي به کمتر و

 ترین مهم از یکی مسائل گونه این به این پرداختن بنابر شود،
ی اساسی در این مساله  لذا.شود می محسوب آموزشی نظام ضروریات

 و آموزش کنونی نظام رسد می نظر به حالی که پژوهش این است ، در
 برای وکارآفرین گرا دانش نیروهایی پرورش به قادر ما کشور پرورش
 به تحول و تغییر نیازمند و نبوده ویک بیست قرن اطالعاتی ی جامعه
 به نیل جهت ، باشد می کشور اطالعات فناوری انداز ازچشم حمایت منظور
 و تأسیس کنند. ایفا را نقش مهمی توانند می هوشمند مدارس ، هدف این
تلفیق  با که است آموزشی جدید رویکرد هوشمند مدارس اندازی راه
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 فرآیند در اساسی تغییرات ، درسی های برنامه و اطالعات فناوری
 خواهدداشت. پی در را یادگیری – یاددهی

 پاسخ یافتن پژوهش این اصلی لهمسا شده، ارایه راستاي مطالب در

اجرای نظام هوشمندسازی مدارس،  آیا که است سوال این براي

 خیر؟ یا است موثر آموزان بر ارتقای یادگیری دانش

 اهمیت وضرورت

 ارتباطات، و کامپیوتر ی زمینه در گسترده تحوالت بروز

 به بشری حیات متفاوت های عرصه در را ای عمده تغییرات

 و اطالعات های فناوری اخیر، سالیان در.است هدنبال داشت

 . اند داشته بشریت حیات در را تأثیر بیشترین ارتباطات،

 در توسعه و تحول ترین محور عمده عنوان به اطالعات، فناوری

 آموزشی منابع و اطالعات مدیریت است همچنین شده منظور جهان،

 آن جاکه از. دارد ای ویژه اهمیت الکترونیکی آموزش محیط در

 نگهداری را بسیاری اطالعات الکترونیکی، یادگیری های نظام

 ای گونه به باید هایی محیط چنین این ایجاد ، کنند می

 استفاده موجود، اطالعات از بتوانند کاربران که شود انجام 

 (.18 ،ص 1383 نوری، باشند)قاضی داشته مؤثری و مفید ی

 الکترونیکی مدارس أسیست به جهان کشورهای برخی راستا دراین

 .اند زده دست هوشمند، مدارس یا

 یادگیری -یاددهی محیط ایجاد برای که است ای مدرسه هوشمند ی مدرسه
 طراحی پژوهنده آموزان دانش تربیت و مدرسه مدیریتی نظام بهبود و

 (.55 ،ص 5989 راهبردی، است)سند شده
را  ادگیرندهی و یاددهنده نقش هوشمند ی مدرسه در آموزان دانش

 فناوری این با آموزان دانش صورتی که در است بدیهی.دارند برعهده
آن  با را خود زندگی توانند می آینده در کمتر نشوند آشنا مدارس در

شد.  خواهند فرهنگی گسست نوعی دچار فرهنگی منظر از و نمایند منطبق

 است پرورش و آموزش یعنی تربیت و تعلیم ترین نظام مهم برعهده لذا
روش  و یادگیری و یاددهی حوزه در اوال   فناوری این گیری به کار با تا

 استفاده با را بعدی ثانیا نسل و آورد وجود به تدریس نوآوری های
 فرهنگی آسیب یک به تبدیل تا کند آشنا فناوری این از صحیح

درباب اهمیت وضرورت بنابراین  (.95:5986نشود)مهرمحمدی،

 می که بوده ملی طرح یک هوشمند مدارس که موضوع می توان گفت

 است فرصتی و بگذارد جامعه در را زیادی بسیار اثرات تواند

 و اطالعات فناوری کمک با مند نظام یک تحول به تواند می که

 اثرات این حتما   که است الزم بنابراین بشود، منجر ارتباطات

 نعطارا)گردد جویی چاره آن ها برای و شده دیده پیش از

 بررسی با است آن بر سعی پژوهش دراین(.55،ص 1386 وهمکاران،
ارتقای یادگیری دانش  بر مدارس سازی هوشمند تاثیراجرای نظام
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 و فرهنگ سازی برای را زمینه آموزان دوره ی متوسطه ی اول،
 .سازد آماده مدارس گونه این گسترش

 هدف کلی

 یادگیریاء ارتقتاثیراجرای نظام هوشمندسازی مدارس بربررسی 

 دانش آموزان دوره ی اول متوسطه شهرستان قرچک.

 سوال اصلی

دانش  یادگیریارتقاء آیااجرای نظام هوشمندسازی مدارس بر

 دارد؟نقش  آموزان دوره ی اول متوسطه شهرستان قرچک
 اصلی فرضیه

اجرای نظام هوشمندسازی مدارس ،برارتقای یادگیری دانش آموزان  

 ثیردارد.دوره ی متوسطه اول تا

 فرعی فرضیات

، بر ارتقاء  ویدئوپروژکتور در کالس درس استفاده از -5

 دانش آموزان دوره ی متوسطه اول، تاثیردارد.یادگیری 

یادگیری بر ارتقاء ،  ازبرد هوشمنددرکالس درساستفاده  -2

 دانش آموزان دوره ی متوسطه اول، تاثیردارد.

یادگیری بر ارتقاء ،استفاده ازقلم های هوشمنددرکالس درس -9

 دانش آموزان دوره ی متوسطه اول تاثیردارد.

بر ارتقاء  ، ازنرم افزارهای آموزشی درکالس درساستفاده  -5

 .دانش آموزان دوره ی متوسطه اول، تاثیرداردیادگیری 
بر ارتقاء  ، استفاده ازفیلم های آموزشی درکالس درس -4

 ،تاثیردارد.دانش آموزان دوره ی متوسطه اول یادگیری 

ازلحاظ تاثیر بر  مولفه های نظام هوشمند سازی مدارس، -5

بایکدیگر  ،اول متوسطه دانش آموزان دوره ییادگیری ارتقاء 

 تفاوت دارند.

بین سابقه تدریس دبیران دوره متوسطه اول و دیدگاه آنان  -7

درباره تاثیر نظام هوشمندسازی مدارس بر ارتقای یادگیری 

 بستگی معناداری وجود دارد.آموزان همدانش

بین میزان تحصیالت دبیران دوره متوسطه اول و دیدگاه  -8

آنان درباره تاثیر اجرای نظام هوشمندسازی مدارس بر ارتقای 

 آموزان، همبستگی معناداری وجود دارد.یادگیری دانش

های نظام هوشمندسازی مدارس بر بین تاثیر مولفه -6

ه و پسرانه تفاوت معنادار وجود آموزان مدارس دختراندانش

 دارد.

بین رشته تحصیلی دبیران دوره متوسطه اول و دیدگاه  -51

آنان درباره تاثیر اجرای نظام هوشمندسازی مدارس بر ارتقای 

 آموزان تفاوت معناداری وجود دارد.یادگیری دانش



6 

 

بین دانشگاه محل تحصیل دبیران دوره متوسطه اول و  -55

اره تاثیر اجرای نظام هوشمندسازی مدارس بر دیدگاه آنان درب

 آموزان تفاوت معناداری وجود دارد.ارتقای یادگیری دانش

 مبانی نظری

بررسی های مختلف نشان می دهد در جامعه ایران از قابلیت 

استفاده نمی به نحوه مطلوب  نظام هوشمندسازی در مدارسهای 

. احتماال  می شود( بهره برداری شود)و یا شاید بسیار کم 

تاثیر اجرای دلیل این امر عدم وجود تحقیقات الزم در زمینه 

و به آموزان نظام هوشمندسازی مدارس بر ارتقای یادگیری دانش

زمینه بهبود کیفیت فرایند یاددهی در  مولفه های آنکارگیری 

پژوهش های انجام شده خارجی   باشد.با وجود این یادگیری می –

قابلیت های نظام ان می دهند که و بسیار کم داخلی نش

سیار مفیدی در بهبود و ارتقای هوشمندسازی در مدارس اثرات ب

استفاده از محتوای  دانش آموزان داردودراین نظامیادگیری 

آموزان در فرآیند تری از حواس دانشای طیف وسیعچندرسانه

یادگیری درگیر شده و فرآیند یادگیری عمیق تر  -یاددهی

براین با توجه به نتایج پژوهش ها و قابلیت های بناشود.می

بخش  ، اجرای آنمی توانیم با به نظام هوشمندسازی ،متنوع 

های آزاردهنده آموزش و یادگیری را از بدنه آن جدا کرده و 

به دانش آموزان اجازه به فرآیند لذت بخشی تبدیل کنیم و 

اکید فراتر از برنامه های درسی خود گام بردارند و ت دهیم

بیشتری بر مهارت تفکر و یادگیری عمیق دانش آموزان دارد. 

با هوشمندسازی مدارس تعامالت بین دانش جالب اینجاست که 

آموزان و معلمان مدارس هوشمند بیشتر شده و این امر می 

ها  تواند منجر به اشتراک تجربیات موفق و برتر بین آن

د نیاز جهت گردد. بنابراین مدارس با ایجاد بسترهای مور

هوشمندسازی کالس ها می توانند از مزایای این روش آموزش 

 (.5965)آسوبار،استفاده نمایند

پیشرفت تحصیلی   برخی ازاین پژوهش راکه بیانگر این است که.

دانش آموزانی که با روش هوشمند سازی مدارس در گروه آزمایش 

در آموزش می بینند نسبت به دانش آموزانی که با روش سنتی 

به شرح ذیل دارند،گروه گواه آموزش دیده اند عملکرد بهتری 

 می باشد:

تاثیر هوشمند  هدف بررسی با (که5965) کوثرینتایج پژوهش  -5

سازی مدارس بر پیشرفت تحصیلی وخالقیت دانش آموزان پسر پایه 

میزان ابتکار،  دادکه نشان شده است،  نجاما پنجم در درس علوم

ی که در مدارس انعطاف پذیری، بسط و سیالی دانش آموزان

ی که نظام ، نسبت به دانش آموزانهوشمند تحصیل می کنند

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/587205
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/587205
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/587205
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/587205
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هوشمندسازی در مدارس آن ها اجرانشده است،بیشتر است 

 .دنعملکرد بهتری را نشان می دهو

 در(5965طاهري) و انبانایر حسن آبادي، نورينتایج پژوهش  -2
 آموزش، بر مدارس اثرگذاري هوشمندسازي چگونگي عنوان با پژوهشي
 رابطة دانش آموزان یادگیري و مدارس هوشمندسازي بین نشان

 .دارد وجود قوي و معنادار

عناصر  (باعنوان مطالعه2152نتایج پژوهش سلیمی و قنودی ) -9

 آوري که فن رسیدند نتیجه این هوشمند به مدارس در درسی برنامه
گوش  از تر سریع که دهد می اجازه یادگیرندگان به ارتباطات و اطالعات

 جست و کاوشگري به و دریابند را مطالب محض، سپردن خاطر به و کردن
 .بپردازند وجو
( 5965طاهري) و ایرانبان حسن آبادي، نتایج پژوهش نوري -4

هش یآموزش، رب مدارس اثرگذاري هوشمندسازي چگونگيباعنوان 

 آمریكا در آموزشي افزارهاي نرم كاربرد زمینة که در (5984فرزاد)
دانش آموز  رویكرد داد فناوري هوشمند سازی، ،نشان شد اجرا

 و شود مي یادگیري بیشتردر همكاري موجب دهد، مي توسعه را محوري
 اثربخشي دهدو بر میزان مي افزایش را دانش آموز و معلم بین تعامل
 فراگیران تاثیردارد. درك كیفیت و ها آموخته

تایوان  هوشمند (  در مدارس2115چین وجیمی )نتایج پژوهش  -9

 فن آوري از بیان گر این است که دانش آموزان با استفاده
ارائه مي  بهتر و تر سریع را خود كار نتایج ارتباطات و اطالعات

دانش  و برده بین از را ارتباطي ، موانع فن آوري دهندواین 

 .مي كنند صحبت دیگران با خود احساسات مورد به راحتي در آموزان
 منطقه هوشمند مدارس درمورد  (5002)  حلیم و حني زارنتایج پژوهش  -7

بردهاي  وایت و فن آوري از استفاده كه داد نشان  پورتوریكو آموزشي

 است و محیط شده دانش آموزان آموزشي بهبود افزایش سبب هوشمند
 مالزي كشور در آموزشي فعالیت هاي پیشرفت سبب وب محور، ريیادگی
 است. شده

 تحول و آموزش توسعه عنوان (  با2119نتایج پژوهش رحیمه ) -8
 رایانه که رسید این نتیجه آینده، به و حال تا ازگذشته درمالزي

 دانش و می گذارد اثر وارزشیابی تدریس نحوة در هوشمند مدارس در
 اطالعات این از تا کنند پردازش را که اطالعات یرندمی گ یاد آموزان
 یادگیري مفیدتر بهره بگیرند. براي

 (  تایوان بیان گر این است که در2112نتایج پژوهش فوم ) -6
 عامل و كاتالیزوري نقش ارتباطات و اطالعات فن آوري مدارس هوشمند

 د.مي كن را ایفا یادگیري و یاددهي فرایند در تحول شتاب دهنده

 یافته توسعه كشورهاي در(  2115) پلگرامنتایج پژوهش  -51
 از یكي كه است داده نشان استرالیا و آمریكا ، انگلستان مانند،
وایت  كارگیري به آموزش، براي هوشمند هاي سیستم اصلي اركان
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دانش  انگیزه افزایش سبب آن ها از استفاده كه هوشمنداست بردهاي

 است. دهآن ها ش خالقیت و آموزان

 نوع پژوهش

 یگردآور روش جهت از و یکاربرد نظرهدف ازپژوهش حاضر 

  .باشد یم پیمایشي -توصیفي اطالعات

 جامعه آماری

جامعه ي آماري در این پژوهش عبارت از كلیه ي دبیران زن 

دروس)ریاضی،علوم تجربی،زبان انگلیسی،عربی و  ومرد

تان قرچك می ،کاروفناوری و...( دوره ي متوسطه ی اول شهرس

نفرمي باشدودر سال تحصیلي  471باشند كه تعدادكل آنهابرابر 

در مدارس هوشمنددوره ي متوسطه ی اول پسرانه و  5961 -69

دخترانه شهرستان قرچك اشتغال دارندواکثریت قریب به اتفاق 

که به طورهمزمان پس ازاجرای نظام سال است  1آن ها مدت 

ازمولفه های مختلف نظام  هوشمندسازی مدارس،به طورمستمر

یادگیری درکالس های درس  -هوشمندسازی، درفرایند یاددهی 

 .خود، استفاده می نمایند

 حجم نمونه

تعداد ، کرجشس و مورگان  دراین پژوهش بااستفاده از جدول

عنوان بهشهرستان قرچک نفر ازدبیران دوره متوسطه ی اول 211

 حجم نمونه انتخاب شدند.

 ی روش نمونه گیر

دراین پژوهش از روش نمونه گیري تصادفي خوشه اي استفاده 

شده است. واحد نمونه گیري مدرسه مي باشد كه به طور تصادفي 

آموزشگاه دوره ی متوسطه ی اول موجود در  98از میان 

 51دبیرستان دوره ی متوسطه ی اول پسرانه و  8شهرستان قرچك 

تخاب شدند و دبیرستان دوره ی متوسطه ی اول دخترانه ان

نفر از دبیران دبیرستان های دوره ی متوسطه ی  211تعداد 

 اول دخترانه و پسرانه به پرسشنامه پاسخ دادند.

 ابزار گردآوری اطالعات

ای که توسط محقق ساخته شده است در این پژوهش از پرسشنامه

سوال  در مقیاس لیکرت 24)خود ساخته( استفاده شد که دارای

 بود.

 ایی پرسشنامه روایی وپای

ازاعتبار صوری استفاده برای تعیین روایی پرسشنامه ها 

چند نفراز  و شد.بدین نحوکه از نظرات  استاد راهنما

آموزشی استفاده شده است و در تعیین اعتبار  مدیریتمتخصصان 

و پایایي پرسشنامه ، از روش آلفاي كرو نباخ استفاده شده 

 8/61یب پایایي پرسشنامه است كه در آزمون آلفاي كرونباخ ضر

 بدست آمده است.
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 روش تجزیه وتحلیل داده ها

ازشاخص های یافته هاي تحقیق  توصیفيبراي تجزیه وتحلیل 

کجی ، 5انحراف معیار ،4میانگین کمترین،بیشترین ،آماری 

،کشیدگی ،جدول فراوانی،فراوانی مطلق، درصد فراوانی، و در 

براي تجزیه وتحلیل  ست واستفاده شده اقالب جداول و نمودار،

 استنباطی یافته هاي تحقیق وچگونگي ردیاتاییدفرضیات تحقیق

تک  tآزمون  از ، بنابه ماهیت ونوع تحقیق،وپاسخ به سواالت

دو، ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون متغیره ، آزمون خی

های مستقل و نمونه tپارامتریک تحلیل واریانس یک طرفه،آزمون 

 استفاده شده است. ، آزمون فریدمن
 نتایج وبحث

به منظور تعیین این مطلب که بر مبنای هر یک از گویه های 

اجرای نظام هوشمندسازی مدارس درارتقای پرسشنامه ،آیا 

دوره ی متوسطه ی اول شهرستان قرچک  یادگیری دانش آموزان، 

تأثیر زیادی دارند یا برعکس، تأثیر اندکی داشته و یا حتی 

استفاده تک متغیره ،  tآزمون اند؟،ازآزمون دهبدون تأثیر بو

 : نشان دادکهفرضیه زیر  4تک متغیره برای  tآزمون شد.نتایج 

فرضیه ، در سطح  4میانگین به دست آمده درتمام   -5

قرار گرفته است و به طور معناداری از   ˂ p 15/1معناداری 

از بنابراین می توان نتیجه گرفت که  باالتراست. 9میانگین 

 نظر معلمان دوره ی متوسطه ی اول شهرستان قرچک، استفاده از

افزارهای های هوشمند ، نرمقلم برد هوشمند، ،ویدئو پروژکتور

فیلم های آموزشی در کالس درس، بر ارتقای یادگیری آموزشی و 

یافته های فرضیه اول،  دانش آموزان ، تاثیر باالیی دارد.

می باشد. ، (5965) کوثری(، 5965) همسو با یافته های آسوبار

 یافته های فرضیه ی دوم ،همسو با یافته های چین وجیمی
یافته های فرضیه سوم همسو  می باشد.، (5984) فرزاد(، 2115)

می ، (5965) طاهري و ایرانبان حسن آبادي، نوري با یافته های 

 باشد. یافته های فرضیه چهارم همسو با یافته های آسوبار
 و ایرانبان حسن آبادي، نوري و(5965) ریکوث(، 5965)

می باشدو یافته های فرضیه پنجم همسو با یافته ( 5965طاهري)

(می 2112(و فوم )5965) آسوبار(، 2114)  حلیم و های حني زار

 باشد.

 . فرضیه های پژوهش 1جدول 

 
 فرضیه میانگین tمقدار  فرضیه ردیف

695/22استفاده از ویدئو پروژکتور در  5  17/5  تاییدشد 

                                                           
5 Mean. 
6 Standard Devition . 
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بر ارتقای یادگیری  کالس درس،

آموزان دوره متوسطه اول دانش

 تاثیر دارد.

استفاده از برد هوشمند در کالس  2

درس، بر ارتقای یادگیری 

آموزان دوره متوسطه اول دانش

 تاثیر دارد.

859/59  76/9  تاییدشد 

های هوشمند در استفاده از قلم 9

کالس درس، بر ارتقای یادگیری 

آموزان دوره متوسطه اول انشد

 تاثیر دارد.

995/52  74/9  تاییدشد 

افزارهای استفاده از نرم 5

آموزشی در کالس درس، بر ارتقای 

آموزان دوره یادگیری دانش

 متوسطه اول تاثیر دارد.

567/58  86/9  تاییدشد 

استفاده از فیلم های آموزشی  4

در کالس درس، بر ارتقای 

دوره  آموزانیادگیری دانش

 متوسطه اول تاثیر دارد.

864/22  15/5  تاییدشد 

های نظام هوشمندسازی مولفهبرای پاسخ به این فرضیه که  -2

آموزان دوره مدارس، از لحاظ تاثیر بر ارتقای یادگیری دانش

متوسطه اول، با یکدیگر تفاوت دارند، از آزمون فریدمن 

وجود تفاوت استفاده گردید. با توجه به نتیجه به دست آمده 

 گردید:های نظام هوشمندسازی به شرح ذیل تایید بین مولفه

 

 های نظام هوشمندسازی مدارس. رتبه بندی مولفه5جدول 

 

میانگین  مولفه ردیف

 رتبه

 رتبه

 اول 96/9 های آموزشیفیلم 1

 دوم 94/9 ویدئو پروژکتور 5

افزارهای نرم 3

 آموزشی

 سوم 65/2

 رمچها 72/2 برد هوشمند 4

 پنجم 91/2 های هوشمندقلم 5

شود با توجه به نتایج به دست آمده در جدول باال، مشاهده می

های نظام هوشمندسازی مدارس، مولفه ی که از بین مولفه

های آموزشی، در کالس درس،بیشترین تاثیر و استفاده از فیلم

های هوشمند، کمترین تاثیر را بر مولفه ی استفاده از قلم
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آموزان داشته است. و مولفه ی استفاده یادگیری دانش ارتقای

از ویدئو پروژکتور، در جایگاه دوم ي، مولفه ی استفاده از 

افزارهای آموزشی، در رتبه سوم و مولفه ی استفاده از نرم

برد هوشمند در رتبه چهارم و در نهایت مولفه ی استفاده از 

 های هوشمند در رتبه ی پنجم قرار دارند. قلم

برای یافتن پاسخ این فرضیه که بین میزان تحصیالت دبیران  -9

دوره متوسطه اول و دیدگاه آنان درباره تاثیر اجرای نظام 

آموزان، همبستگی هوشمندسازی مدارس بر ارتقای یادگیری دانش

از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.  ،معناداری وجود دارد

ها بیشتر از ام مولفهسطح معناداری به دست آمده برای تم

شد و ضرایب همبستگی بسیار پایینی به  15/1آلفای محقق یعنی 

دست آمد که بیان کننده ی این است که هیچ گونه ارتباط 

معناداری بین میزان تحصیالت دبیران دوره ی متوسطه ی اول 

های نظام شهرستان قرچک، با دیدگاه آنان درباره تاثیر مولفه

بر ارتقای یادگیری دانش آموزان، وجود هوشمندسازی مدارس 

 ندارد.

های نظام برای یافتن پاسخ این فرضیه که بین تاثیر مولفه -4

آموزان مدارس دخترانه و پسرانه هوشمندسازی مدارس بر دانش

 های مستقلنمونه tتفاوت معنادار وجود دارد، از آزمون 

یشتر از ( ب515/1ها )سطح معناداری مجموع مولفه استفاده شدو

گردیدکه  بیان کننده ی این است که   15/1آلفای محقق یعنی 

بین مدارس دخترانه و پسرانه تفاوت معناداری در تاثیراجرای 

آموزان، نظام هوشمندسازی مدارس بر ارتقای یادگیری دانش

ها را بررسی شد هنگامی که تک تک مولفهوجود ندارد.فقط 

ده از ویدئو پروژکتور انتایج نشان دادکه در مولفه ی استف

شود،به این صورت که در این بعد تفاوت معنادار مشاهده می

باشد. می 88/9و میانگین پسران  29/4میانگین دختران 

توان گفت فقط در بعد استفاده از ویدئو بنابراین می

پروژکتور بین یادگیری دختران و پسران تفاوت وجود دارد و 

الس درس، بر ارتقای یادگیری استفاده از ویدئو پروژکتوردرک

 دانش آموزان دختر بیشتر ازدانش آموزان پسر، تاثیر دارد.

با استفاده از محاسبه ی ضریب همبستگی پیرسون، دیدگاه  -7

های معلمان باسابقه های تدریس مختلف، در مورد  تاثیر مولفه

نظام هوشمندسازی مدارس بر ارتقای یادگیری دانش آموزان، 

اند، ن هیچ کدام از ضرایب همبستگی معنادار نشدهبررسی شد.چو

های تدریس مختلف، توان گفت : بین نظر معلمان با سابقهمی

تفاوت معناداری وجود ندارد و تقریبا  دیدگاه مشترکی در این 

 زمینه دارند.
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 با استفاده از محاسبه ی ضریب همبستگی پیرسون،دیدگاه -8

های نظام تاثیر مولفهدر مورد معلمان با تحصیالت مختلف،

هوشمندسازی مدارس برارتقای یادگیری دانش آموزان، بررسی 

شد،نتایج نشان داد هیچ کدام از ضرایب همبستگی معنادار 

توان گفت، بین نظر معلمان با میزان اند،بنابراین مینشده

تحصیالت مختلف، تفاوت معناداری وجود ندارد و تقریبا  همگی 

های نظام هوشمندسازی ینه تاثیر مولفهدیدگاه مشترکی در زم

 مدارس برارتقای یادگیری دانش آموزان،دارند.
های مستقل ، به فرضیه تفاوت نمونه tبا استفاده از آزمون  -6

آموزان های نظام هوشمندسازی مدارس بر دانشتاثیر مولفه

،پاسخ داده شد.نتایج نشان داد که   مدارس دخترانه و پسرانه

هوشمند ،  های هوشمند ، برد فه های قلمدر تاثیرمول

افزارهای آموزشی و فیلم های آموزشی، بر ارتقای یادگیری نرم

آموزان، تفاوت معناداری وجود ندارد.فقط در تاثیر دانش

مولفه ی استفاده از ویدئو پروژکتور ، بر یادگیری دانش 

آموزان در مدارس دخترانه و پسرانه تفاوت معنادار،وجود 

  دارد.
با استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل واریانس یک  -51

طرفه، به این فرضیه که بین رشته تحصیلی دبیران دوره 

متوسطه اول و دیدگاه آنان درباره تاثیر اجرای نظام 

آموزان تفاوت هوشمندسازی مدارس بر ارتقای یادگیری دانش

طح معناداری وجود دارد،پاسخ داده شد.نتایج نشان داد که س

ها و همچنین در مجموع باالتر از معناداری در تمام مولفه

توان گفت : رشته تحصیلی دبیران دوره ی بوده و می 14/1

متوسطه ی اول شهرستان قرچک، تاثیری در دیدگاه آنان در 

رابطه با تاثیر اجرای نظام هوشمندسازی مدارس برارتقای 

 یادگیری دانش آموزان، ندارد.
از آزمون پارامتریک تحلیل واریانس یک با استفاده  -55

طرفه، به این فرضیه که  بین دانشگاه محل تحصیل دبیران 

دوره متوسطه اول و دیدگاه آنان درباره تاثیر اجرای نظام 

آموزان تفاوت هوشمندسازی مدارس بر ارتقای یادگیری دانش

معناداری وجود دارد،پاسخ داده شد.نتایج نشان داد که سطح 

ها و همچنین در مجموع باالتر از ی در تمام مولفهمعنادار

توان گفت : دانشگاه محل تحصیل دبیران دوره بوده و می 14/1

ی متوسطه ی اول شهرستان قرچک، تاثیری در دیدگاه آنان در 

رابطه با تاثیر نظام هوشمندسازی مدارس بر ارتقای یادگیری 

 آموزان ،ندارد.دانش

 كه شود مي پیشنهاد پژوهش این از آمده دست به نتایج به توجه با
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ضرورت اجرای نظام هوشمندسازی  مطالعه این نتایج به توجه با -5

 است الزم لذا، .شود می در مدارس دوره ی متوسطه ی اول احساس

مسئولین و دست اندرکاران نظام تعلیم و تربیت نسبت به 

 اجرای مطلوب آن اهتمام ویژه ای مبذول نمایند.
دانش آموزان و دبیران به استفاده  عمومی اقبال به هتوج با -2

از پتانسیل و قابلیت های نظام هوشمندسازی در مدارس، 

افزاري و نرم افزاری  سخت مشكالت و مسائل حل براي گذاري سرمایه

دوچندان كند.بنابراین   را آن ها كارایي مي تواند مدارس این در

 .شود می احساس پیش از بیشنیاز به سرمایه گذاری در این حوزه 
برنامه ریزی برای برگزاری دوره های ضمن خدمت به منظور  -9

فن آوري های اطالعات و  زمینه در ماهر و خبره افراد ورود

مشكالت  از بسیاري تواند می ارتباطات مرتبط با بحث هوشمندسازی 

 .حل كند را مدارس این نوظهور در
محتوای الکترونیک تولید  آموزشي هاي برگزاری كارگاه -5

در دوره های  آموزشی، بارویکرد ساخت فیلم ها و نرم افزارهای

با نحوه ی  هرچه بیشتر معلمان ضمن خدمت تا موجبات آشنایي

 استفاده ازمولفه ها ی نظام هوشمند سازی را فراهم نماید.
تغییر و تحول در مدارس باید درشیوه ی آموزش و نحوه ی  -4

محتوای کتاب های درسی الحظه قراربگیرد تدوین کتب درسی موردم

به شیوه ای ارائه شود، تا دبیران برای استفاده مطلوب 

با مشکالت نظام هوشمندسازی در مدارس، ازظرفیت های بی بدیل 

 کمتری مواجه گردند.

دبیران  ای رایانه سواد كه دهد می نشان پژوهش این های یافته -5

 قرار پایین سطح در هوشمنددوره ی متوسطه اول  شاغل در مدارس 
 فناوری زمینه در خدمت ضمن آموزش های دوره برگزاری دارد؛بنابراین

 مدرسه در معلمان عملکرد و واقعی تجارب باوظایف، متناسب و اطالعات
 .باشد تأثیرگذار ای معلمان رایانه های مهارت افزایش در تواند می
 در زیادی اطالعات معلمان و مدیران كه دهد می نشان ها یافته  -7

 طریق از است الزم دلیل همین به هوشمند ندارند؛ مدارس زمینه
 آشنایی بیشتر زمینۀ در آموزشی های كارگاه و ها دوره برگزاری
 به نسبت آنها آگاهی افزایش و هوشمند مدارس با معلمان و مدیران

 افزایش و رسانی اطالع راستا این در چنین هم.شود تالش وظایف شان
 تواند می الکترونیکی وظایف انجام مورد در مدیران و معلمان هیآگا

 .باشد راهگشا
 فناوری از استفاده فرهنگ كه است این از حاكی پژوهش های یافته -8
 قانونی ایجاد بنابراین دارد؛ پیشرفت بهبودو به نیاز مدارس در

 امور كارها و اینترنتی انجام به مدیران و معلمان كردن ملزم برای
 از آموزش در فناوری از استفاده و خود وظایف به مربوط وزانهر

 قانون تعیین گردد. می ارائه زمینه در این كه است پیشنهادهایی
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 در مولفه های هوشمندسازی مدارس، از معلمان استفاده جهت پاداش
 در مناسب فرهنگ ایجاد جهت در كه است راهکارهایی یکی از نیز آموزش
 .دارد بتمث تأثیر زمینه این
 تجهیزات و ها زیرساخت نبودن آماده پژوهش این های یافته دیگر از -6

  استفاده از ظرفیت های بالقوه ی هوشمندسازی مدارس، برای الزم
 در دوره ی متوسطه ی اول شهرستان قرچک است؛ های دبیرستان در
 جهت مناسب و الزم تجهیزات مالی و منابع شود می پیشنهاد زمینه این
 .گردد فراهم اده ازاین ظرفیتاستف
دبیران دوره ی متوسطه اول   از بسیاری كه باعنایت به این -51

 همین به دارند؛ مشکل پرسرعت اینترنت دسترسی به در مدارس هوشمند
دانش  معلمان، و دسترسی رایانه تهیۀ برای تسهیالتی است الزم منظور

 .شود گرفته نظر در سرعت پر اینترنت به آموزان
تجهیز مدارس به وسایل و امکانات آموزشی ـ اطالع رسانی  -55

به روز و مجهزمرتبط باهوشمندسازی مدارس )توسعه و 

تجهیزسایت ها،بانک نرم افزارهای آموزشي،فیلم های آموزشی، 

استفاده از رایانه و اینترنت و ... ( به منظور فراهم 

ی نمودن بستر الزم برای استفاده هرچه بهتراز مولفه ها

 هوشمند سازی درارتقای یادگیری دانش آموزان.
ه مسئله تناسب و تعدیل امكانات و مواد و وسایل ب -52

موردنیاز برای استفاده ی بهترازهوشمندسازی در هر مدرسه 

توجه شود تاامکان بهتری برای به کارگیری نظام هوشمندسازی 

 ، به منظورارتقای یادگیری دانش آموزان فراهم گردد.

مان طور كه مي دانیم کارگاه های آموزشي براي رفع ه -59

كاستي هاي دبیران و تكمیل دانش و  تجارب آنها در زمینه 

نحوه به كارگیري نظام هوشمندسازی ، مفید و ارزنده است ، 

بنابراین برگزاري کارگاه های آموزشي  مي تواند عملكرد 

نظام  دبیران را در زمینه استفاده بهینه از ظرفیت های وسیع

 هوشمندسازی ، رابهبود بخشد ، اما باید خاطر نشان كرد كه : 

 برگزاري این دوره هاي آموزشي دائمي باشد.  -الف
جهت استقبال هر چه بیشتر دبیران از این دوره هاي   -ب

 آموزشي باید به طور صحیح ایجاد انگیزه شود.

محتواي این دوره ها باید براساس آخرین فناوری های  -ج

 ای نظام هوشمندسازی  مدارس دردنیا، ارائه شود.اجر

 منابع وماخذ
 

 رشد .الكترونیكي یادگیري مهندسي (5969افشین) منش، ادیب -5

 .21-22(،صص،11)91آموزشي، تكنولوژي

 الکترونیکی، آموزش (5982ماری) ویرجینیاری،.حسین احمدی، -2

 ایران. صنعتی تحقیقات و آموزش مركز تهران،
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ای بر (. مقدمه5961یو. اچ؛ هرگنهان، بی. آر. )السون، مت -9

های یادگیری )ویرایش هشتم(. ترجمۀ علی اکبر سیف. نظریه

 .2116تهران: دوران. )تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 

)چک  هوشمند مدرسه راه نقشه (5986تهران) شهر پرورش و آموزش -4

 ارزیابی(. لیست

 (الگوي5989محمود) محمدي،مهر و محمد عطاران، محسن؛ آیتي،-1

 در ارتباطات و فناوري اطالعات بر مبتني درسي هاي برنامه تدوین

 .81-11(،صص1)5  ،درسي برنامه مطالعات فصلنامه معلم، تربیت

 تعلیم وتربیت بین ذره زیر هوشمند (مدرسه5962خسرو) باقري، -9

 .6-8(، صص75)51 ،فردا مدرسه رشدتعاملي،

 ایت سازمان آموزش وپرورش شهرتهران،بیانیه توسعه،وب س -7

www.tehranedu.com. 

 بر مدارس سازی هوشمند تاثیر بررسی (5962چمن آرا،افشین) -8

 57 منطقه متوسطه مقطع آموزان دانش خارجه زبان درس یادگیری میزان

تهران،پایان نامه کارشناسی ارشدرشته علوم تربیتی گرایش  شهر

 م نوراستان تهران،مرکزشهرری.برنامه ریزی درسی،دانشگاه پیا

 رشد دانایي، عصر نیاز معلم و نقش (تغییر5965شهناز) ذوفن، -6

 .9-2(، صص8)27  ،آموزشي تكنولوژي

 سنجش (5962سیدطاهر) سیدینظرلو، و اسماعیل زواركي، زارعي -51

 خواجه صنعتي الكترونیكي دانشگاه درسي برنامه در تعامل میزان

-547(،صص55)4،تربیتي اندازه گیري مهفصلنا طوسي، الدین نصیر

599. 

(پیش نویس 5984سازمان آموزش وپرورش شهرتهران) -55

 سندراهبردی مدارس هوشمند.

 مؤلفه هاي (بررسي5965اسماء) مالزهي، و مهدي سبحاني نژاد، -52

 در ارتباطات و اطالعات فناوري كاربست جهت معلمان نیاز مورد

 برنامه ریزي در پژوهش،مدارس درسي برنامه ریزي فرآیند

 .16-42صص ، (94پیاپي7)2،درسي

 .شریف صنعتي دانشگاهي (جهاد5984هوشمند) مدارس راهبردي سند -59

 و مجتبي رضاییراد، عباس؛ نسیمي، فرشیده؛ ضامني، -54

 ازنرم افزارهاي استفاده تأثیر (5961منصوره) قنبرپورجویباري،

 آموزان دانش تحصیلي رفتپیش بر شناسي جامعه درس در اي رسانه چند

 علوم در ارتباطات و اطالعات فناوري فصلنامه جویبار، شهرستان

 .72-11(،صص2)2 ،تربیتي

(.مدارس هوشمند،فصلنامه مدارس 5988عاصمی،آرزو) -51

 .26کارآمد،شماره هفتم،ص

 تهران، پرورش، و آموزش و اطالعات فناوری (5984) رحیم عبادی، -59

 .مدارس هوشمند موزشیآ فناوری توسعۀ مؤسسه
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 نامور، و عادل بابالن، زاهد محسن؛ اصل، عباسي -57

معلمان  استفاده میزان با مرتبط عوامل (بررسي5961یوسف)

 – یاددهي فرآیند در ارتباطات و اطالعات فناوري از راهنمایي
 .519-61(،صص59)4علوم  نشریه یادگیري،

(. 5989مود)آیتی، محسن و مهرمحمدی، مح ،عطاران، محمد -58

الگوی تدوین برنامه های درسی مبتنی بر فناوری اطالعات و 

فصلنامه مطالعات برنامه درسی، ،ارتباطات در تربیت معلم

 .81-11، صص 5(1)
 مدارس تأثیر (5969معصومه) نظري، و پوراندخت فاضلیان، -56

 آموزش رشد انگلیسي، زبان یادگیري - یاددهي فرآیند بر هوشمند

 .57-52(،صص4)28 ،زبان

(، ارزیابی تکنولوژی ابزار 5989قاضی نوری، سیدسروش ) -21

تکنولوژی ابزار کمک به سیاستگذاری ، تهران ، انتشارات 

 .مرکز صنایع نوین ، چاپ اول

 مدارس (5969محمد) باغي، و نبي ساعدي، حمید؛ قیسوندي، -25

 .95-28(،صص،4)91رشدتكنولوژيفناوري هاي نوین، و هوشمند

 عنایتي نوین فر، ابوذر؛ حیدري رفعت، محمدرضا؛ رامتي،ك -22

 برپیشرفت مشاركتي یادگیري تأثیر (5965 ) اكبر هدایتي، و علي

 نوآوري هاي فصلنامه امتحان، اضطراب و تجربي علوم درس تحصیلي

 .68-89(،صص44)55آموزشي،

 (5965معصومه) افشاري، و اعظم محمدزاده قصر، مرتضي؛ كرمي، -29

 دانش تحصیلي وپیشرفت گروه گرایي بر مشاركتي تدریس وشر تأثیر

 ،درسي برنامه ریزي در پژوهش مشهد، شهر در متوسطه دوره آموزان

 .511-69صص ، (99پیاپي9)2

 هوشمند مدارس (فلسفه5965محسن) عسگري، و زهرا گویا،-24

(، 2)21آموزش ریاضي، رشد آموختن، براي درس هایي درمالزي،

 .56-52صص

 تأثیر (5961خدیجه) خطیري، و رضا یوسفي، ابوالفضل؛ دشتي،الك -21
 دانشجویان سپاري ویاد یادگیري بر آموزشي ساز شبیه هاي افزار نرم
 و اطالعات فناوري فصلنامهتدریس، سنتي روش با آن مقایسه و

 .25-1(،صص9)5 ،علوم تربیتي در ارتباطات

 (5961سین)امیرح امامي، و آیین محمدي، ریتا؛ مجتهدزاده، -29

 الكترونیكي، سیستم یادگیري یك ارزشیابي و اجرا آموزشي، طراحي

 در آموزش ایراني مجلهتهران، پزشكي علوم دانشگاه در تجربه اي

 .916-948(،صص4)55 ،علوم پزشكي

 تولید بر هوشمند مدارس تأثیر بررسی (5961محرابی ،زهرا) -27

 :مطالعه اتی)موردنقش واسطه هاي سواداطالع نظرگرفتن در با دانش

 رشته ارشد کارشناسی شهرتهران(، پایان نامه هوشمند دبیرستان

 مهندسی علمی مهندسی گروه و فنی اطالعات دانشکده فنآوري مدیریت
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اطالعات دانشگاه پیام  فن آوري مدیریت و کامپیوتر

 نورمرکزتهران.

 صادقي و بابک سید ابراهیمي، سروش؛ نالچیگر، جعفر؛ محمودي، -28
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