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 چکیده
ورود  شناسییبآسو  یسنجامکان با هدفپژوهش حاضر  هدف:

 صورت گرفته است. یادگیریو  یستبلت به فرآیند تدر

با توجه به هددف  واز نوع تحقیقات کاربردی این پژوهش  روش:

. جامعده آمداری شدد انجام یابیزمینه با روشفی توصی از نوعآن 

دوره هنرستان فنی دولتی شهرستان مرندد  علمان میتمامشامل 

بدا مراجعده بده جددو   .استنفر  160که حجم آن برابر با  است

عنوان نمونه در نظر گرفته شد که نفر به 113کرجسی و مورگان 

انتخدا  اده تصادفی سد یریگنمونه این مقدار با استفاده از روش

 محقق ساختهپژوهش از پرسشنامه  هدف اصلیبا توجه به . شدند

بدا  و روایدی پرسشدنامهگویده اسدتفاده شدد  37در شش بعدد و 

دسددت آمددد. به( =α 826/0)اسددتفاده از آلفددای کرونبددار برابددر 

پرسشدنامه از روش تحلیدل  سدازه برای بررسدی روایدیهمچنین 

 tدر نهایت از شیوه آزمدون  و گرفته شدعاملی اکتشافی نیز بهره 

 ها استفاده شد.نیز برای تحلیل قسمتی از داده

 های این تحقیق حاکی از این است که امکان ورودیافته ها:یافته

و  آموزشدی، اجتمداعی -فرهنگدیاز ابعداد  تبلت و تلفن هوشمند

هنرجویان دوره  تدریس و یادگیریسازمانی جهت ورود به فرآیند 

 -حقدوقی ،تکنولوژی –فنی ابعاد  هم نیست؛ امافراهنرستان فنی 

فرآیندد  بده ورود جهدت مطلدوبی وضدعیت اقتصدادی از و اداری

بودندد. همچندین براسدات نتدای   برخدوردار تدریس و یدادگیری

تحلیل عاملی اکتشافی، پن  آسیب اساسی در این راستا مشخص 

ی، طدیو مح یفرهنگد ی،آموزشد یهابیآسد کرد که عبارتندد از:

 ی.تیامنی و ساختاری، رفتار - یروان

 

شناسی، هنرستان فنی، و آسیب یسنجامکانتبلت، : هاکلیدواژه

 تدریس و یادگیری.

Abstract  

Purpose: The purpose of this study was to 

determine the probability and feasibility of tablet 

entry into the teaching and learning process. 

Method: This research was an applied research 

method and with regard to its purpose, it was a 

descriptive-survey method. The statistical 

population consists of all teachers of the public فندی 
school of Marand city, which number 160 people. 

According to Krejcie and Morgan's table, 113 

people were considered as samples. This was 

selected using simple random sampling method. 

According to the main goal of the research, a 

researcher-made questionnaire was used in six 

dimensions and 37 items. The validity of the 

questionnaire was obtained using Cronbach's 

alpha (α = 0.826). Also, for exploring the validity 

of the questionnaire, exploratory factor analysis 

method was used. Finally, t-test was used to 

analyze part of the data. 

Findings: The findings of this study suggest that 

the tablet cannot enter the cultural-social, 

educational and organizational dimensions to 

enter the teaching and learning process of فنددی 

students in the فندی school. But فندی-technological, 

legal-administrative and economic dimensions had 

a good status for entering the teaching and 

learning process. Also, based on the results of 

exploratory factor analysis, five major damage in 

this regard has been identified: educational, 

cultural and environmental damage, 

psychological-behavioral, structural and security. 

 

Key words: Tablet, Feasibility and Pathology, فندی 
school, Teaching and Learning. 
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 مسئلهو بیان  مقدمه

کارگیری های آموزش سدنتی اسدت کده بدا بدهلکترونیکی در جهت رفع محدودیتآموزش ا توجه به

ها و همچنین ابزارها و امکانات سعی در بهبود آمدوزش و پاسدخگویی ها و مهارتای از دانشمجموعه

 هاییآموزش، فرصت های الکترونیکی درفناوری از استفاده اخیر هایسا  در به نیازهای کاربران دارد.

مراکدز  اسدت و آورده فدراهم هدای مدر ر آمدوزشروش و یدادگیری جدیدد هایشیوه فاده ازاست برای

. این مسئله با توجده اندنموده در این راستا آموزش و گسترش راستا این فعالیت در به شروع آموزشی

افدزوده را ایجداد به تحوالت اخیر جهانی و ورود به عصر اطالعدات کده در آن، داندش بداالترین ارزش

طورکلی هدف آموزش . بهباشد وپرورشآموزشتحوالت شگرفی در بخش  سازنهیزمتواند می، کندمی

فرآیندد تددریس و الکترونیکی فراهم نمودن امکان دسترسدی یکسدان، رایگدان و جسدتجو پدریر در 

های ارائه سازی شیوهبرای اقشار مختلف در هر نقطه و بهینه سانو ایجاد فضای آموزشی یک یادگیری

 & Grisonگریسدون و آندرسدون ) تر اسدت.تر و جددیمنظور یدادگیری عمیدقدرسی بهی هارنامهب

Anderson, 2008را  تجربیدات آموزشدی تدا نموده اسدت وادار را معلماناطالعات،  ( معتقدند که عصر

 کده اسدت مبدرهن و های نوین آموزشی روی آورند. واضد دهند و به شیوه قرار مجدد یموردبازنگر

 کده بدود خواهدد هدای آموزشدیمحیط از دسته آن به آینده متعلق مداردانش دنیای در افزودهارزش

 نمایندد تشدویق و داده هدای ندوین آمدوزش توسدعهرا در حدوزه روش جویانده مشارکت تفکر توانایی

(Miliszewska & Rhema, 2010با .) زنددگی  جواندب همده تقریبداً نوین آورهایفن کاربرد گسترش

 و رشد برای تا شده باعث آموزش سط  در ازجمله، شده است که تغییراتی اساسی خوشتدس بشری

 جدیدد هدایفنّاوری و نظدام پدریرش طریدق از آمدوزش در حیطه بر پیشرفت تمرکز کشورها توسعه

 (.Miliszewska and Rhema, 2010یابد ) ضرورت آموزشی

های آموزشی بدا وزشی جدید، مجموعه فعالیتعنوان یک تجربه آمآموزش الکترونیکی به توسعهبا     

سدازی مد  یک سیسدتم را الکترونیکی آموزشبرخی  استفاده از ابزارهای الکترونیکی صورت گرفت.

 ،الکترونیکدی (. در واقدع آمدوزشOztekin et al. 2010. )دانندمیمر ر یادگیری  و تدریس برای شده

مفید  یادگیری تجربیات خلق و تدریس منظوربه رونیکیالکت ابزارها شبکه و سایر و ، آوریفن کاربرد

 (.1393)قدم پور و همکاران،  است و مر ر

سرعت در حدا  تغییدر اسدت و میدزان پدریرش فنداوری در استفاده از فناوری در کالت درت به    

 ,Aypay)در ارتبدا  اسدت  یک فناوری خدا مدارت مختلف با ادراک دانش آموزان در استفاده از 

Celik, Aypay and Server, 2012.)  نگرش دانش آموزان و معلمان نسبت به اسدتفاده از طرف دیگر

 ,Robinson and Stubberud)های الکترونیکی در یادگیری در کالت درت متفاوت است. از دستگاه

را های دارای قابلیدت اینترندت آموزان تمدام دسدتگاهاز دانش میکنند که بیش از نیاشاره می (2012

برنامه ریزان درسی و معلمان بایدد بنابراین  .استافزایش  رو به سرعتها همچنان بهدارند و تعداد آن

التحصدیلی را در برنامده درسدی داندش آمدوزان استفاده از وسایل الکترونیکی از مهددکودک تدا فار 
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( در یدک Grinols & Rajesh, 2014( .)Gan, C. L., Balakrishnan, V., 2014بیندی کنندد )پیش

ها و مطالعه تجربی مشخص کردند که تعامالت بین معلمان و دانش آموزان در ا در اسدتفاده از شدیوه

یابد. سهولت استفاده، کارایی و اعتمداد ابزارهای تکنولوژی الکترونیکی، در طی سخنرانی، افزایش می

تعداملی بدین داندش آمدوزان و عنوان ابدزار تواند بر اجرای تکنولوژی الکترونیکی در سخنرانی بدهمی

ها ای، هزیندههای معلم، توسعه حرفهبعضی عوامل مانند نگرشاز طرف دیگر،  مدرسین تأ یر بگرارد.

 ,Bebell & Kay)و پشتیبانی فناوری تأ یر بزرگی در موفقیت استفاده از فنداوری در کدالت دارندد 

2010; Loterscher and Koechlin, 2012, Saltman, 2016  .) 

معلمان مایل به اسدتفاده از  توانند مر ر واقع شوند کهمیی نوین زمانی هابدیهی است این فناوری    

هدا را افدزایش د کده تکنولدوژی کیفیدت و کدارایی آمدوزش آننباور نداشته باشدآنان آن باشند. اگر 

 گرفتده شدوداهمیت یادگیری در نظر تواند بخش بیمی یآموزش در این صورت این رویکرددهد، می

 & ,Okyere-Kwakye, Ologbo) تواند به دانش آموزان نیز سدرایت کنددمی منفی این نگرشحتی 

Nor, 2016.) و هم دانش آموزان بایدد بده تواندایی خدود بدرای  اناین بدین معنی است که هم معلم

 (.Jacobson, 2017) اعتقاد داشته باشند یآورفنبهبود یادگیری خود با 

بینی کرده بود که هزینه تکنولوژی آموزشی در سدا  ( پیش2015) 1ون والی بیزینسمجله سلیک    

هدا و هدای کاذدری، آزموناز جایگزین کردن کتا  ناگزیر میلیارد دالر برسد. این امر 7/13به  2017

(. Saltman, 2016) اسدتهای الکترونیکدی با نسخهی دخیل در امر تدریس و یادگیری هالفهرسایر م

ویژه تبلت و تلفن هوشمند، در حا  تغییر شیوه ارتباطات، دسترسدی های الکترونیکی بهناوریرواج ف

هدا ذینفعدان را در هدر دو و یادگیری افراد هستند. این فناوری تدریسوکار، به اطالعات، انجام کسب

ری، به چالش عنوان ابزار یادگیزمینه استفاده از تبلت و تلفن هوشمند برای کسب و استفاده از آن به

در حا  بررسی مفهوم ادذام تبلت به کالت درت  متخصصان تعلیم و تربیتکشیده است. محققان و 

هدا را در را برای دانش آموزان افدزایش دهندد، آن میآموزشی هستند تا تجربیات علعنوان وسایل به

از مدرسده پیددا کنندد های جدیدی را برای گسترش یادگیری فراتر فرآیند یادگیری قرار دهند و راه

(Karch, 2014.) 

تواند زمان آموزش میاستفاده از ابزار الکترونیکی برای ارائه یک مطلب درسی برخی بر این باورند     

گدراری بدرای توسدعه لرا سدرمایه. آموزش سنتی کاهش دهد درصد زمان موردنیاز در شیوه 50را تا 

ی از طریدق ریادگامدروزه ید .گراری برای آینده استفناوری اطالعات و ارتباطات در مدارت، سرمایه

 شیازپدشیبمتوسدطه و  ییابتدادوره از آموزش در  ریناپرییجدا یبخش عنوانبه تبلت و تلفن همراه

 واسدطهبه. امروزه تعریف یادگیری از طریدق تلفدن همدراه (2013)جانسون و همکاران،  استمدنظر 

ویدژه گسدترش فته مورد بدازبینی قدرار گرفتده اسدت. بدهی پیشرهای هوشمند و تبلتهاظهور تلفن

                                                           
1. Silicon Valley Business 
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بدرای داندش آمدوزان و  دسدترتقابلی آموزشی منجر به افزایش طیف وسیعی از مندابع هااپلیکشن

تا آموزش عالی شده است. مروری بر ادبیدات تخصصدی  دبستانشیپی آموزشی از هامعلمان در نظام

 راتیتدأ در فرآیند تدریس و یادگیری بدا  هاه از تبلتاین حوزه حاکی از این است که همواره استفاد

( در مطالعدات Sauers, McLeod, 2011 ) (.Ludwig & Mayrberger, 2012است )بوده  توأممثبتی 

 گردد:میی زیر هاخود به این نتیجه رسیدند که استفاده از تبلت منجر به بهبود زمینه

 آنان زهیانگو  دانش آموزان ، رفتاردر کالت حضور ،مشارکت 

  ،موو عل یسوادآموزنوشتن 

  به حضور در مدرسه آموزدانشنگرش بهبود 

 نشسدتن آندان بدر روی بدر پدروژه و کداهش  یمبتن یریادگیدر  آموزان توجه و مشارکت دانش

 یسنت یهایصندل

 میمستقل و کاهش آموزش مستق قیاز تحق شتریاستفاده ب 

 معلم بیشتر با و تعامل یلیتحص شرفتیپ 

 21 قرن یهامهارتو  یارشتهنیبدانش  قیعم توسعه 

وجدود دارد.  هدااسدتفاده از تبلت ژهیوبهی هامثبتی به استفاده از این فناوری یهاواکنش یطورکلبه

در تحقیقی که در کشور آلمان در مدارت متوسطه صورت گرفته اسدت دالیدل زیدر بدرای ایدن 

 ی مثبت عنوان شده است:هاواکنش

  شخصی است که کارایی زیادی در یادگیری انفرادی و مستقل دانش آموزان در تبلت یک ابزار

 هر زمان و مکانی دارد.

 یرا بدرا یشدتریزمان بی سرعت و سهولت استفاده از آن، هااستفاده از تبلت با توجه به ویژگی 

 .آوردمیدر کالت به ارمغان  یریادگی

 ایدن امکدان را فدراهم از موضوعات  یاتردهگس فیبه اطالعات در ط یو دسترس هابرنامه یفراوان

 خود باشند. موردعالقهموضوعات دنبا  آموزان بهدانش سازد تامی

 در  همچندین نظدر داد و جداکدرد، در هدر  ینگهددار مکان خا  کیتوان در میرا  هاادداشتی

 .دسترت قرار گرفت

  سازد.میامکان تعامل در سط  باالیی را برای دانش آموزان فراهم 

 ند در تمام روز مدرسه استفاده نتوامیاست که  یمعن نیبه ا هااذلب تبلت ساعته 10 یعمر باتر

 .دنشو

  وضعیت نور مناسب و خوانایی صفحه آن، سهولت قرارگیری آن در کیف داندش آمدوزان امکدان

 (.2012،ربرگریو م گیلودواست )خوبی را برای استفاده از آن فراهم ساخته 

 نیاز به پشتیبانی فنی مداوم را مرتفع ساخته است. هاذالب تبلت کیفیت بسیار باالی 
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بدر ایدن باورندد کده محبوبیدت تبلدت بیشدتر بده خداطر  (2010)1برخی دیگر مانند ملیوش و فالون

 کنند:میدر این راستا به موارد ذیل اشاره  هاآنی موبایل است. هاپشتیبانی آن از برنامه

 شرایطی را فراهم ساخته است که منجر به تغییر الگوهدای  اهتبلتحمل  تیقابل حمل: تیقابل

 شود.میی کاری دانش آموزان در کالت درت هایادگیری و فعالیت

 ی همراه بیشتر از هر ابزار دیگدریهاو تلفن هاتبلت بودن و دسترسی آسان: صرفهبهمقرون 

 اریددر اخت از اطالعدات رادارند و حجم انبدوهی  یدسترسبا قابلیتی باال به و   در سراسر جهان

 .دندهمیکاربران قرار 

 :هر زمان  میتوانمیکه ما  ی این استانتظار اجتماع دسترسی آسان به اطالعات در هر زمان

و  هدا. تبلتمیپدردازش کند در باالترین سط  و میریاطالعات را به کار گ م،یو هر کجا که بخواه

 .اندساختهتا حدودی این امکان را فراهم  هاتلفن

 تعدامالت  به دنبا  ایجاداذلب  ی همراههاو تلفن هااز طریق تبلت یریادگییی: اتصال و همگرا

 ریو سدا گدرید یهاشدبکه و هادستگاه ،افراد سایر ما را به این ابزارهااست.  یو ارتباطات اجتماع

 .کنندمیمتصل  هایآورفن

 تجدار  یدادگیری فدردی شدده و تدا این ابزارها ماهیتاً منجر بده توسدعه شده:  یتجارب فرد

 کنند.می بیترذحدودی استقال  را در یادگیری دانش آموزان 
ی اطالعدداتی بددا سددرعت هددافناوری نیترجددرا یکددی از جدیدددترین و  عنوانبددهتبلددت  درهرحددا 

متندوع،  یهامدد دیجیتا  باز کرده است.  یاچندرسانهجای خود را در عرصه وسایل  یزیانگشگفت

برای نسل نوجوان( و کاربردهای مختلدف، ایدن ابدزار را در ردیدف  ژهیوبهرابیت استفاده )سادگی و ج

منجدر بده افدزایش اسدتقبا   این ابزارهای فناوری قرار داده است. در بسیاری کشورها، نیترپرفروش

تدوان مدیشدده اسدت.  و رکود بازار چاپ کاذری ICT الکترونیکی، رونق بازار فناوری یهاخوانکتا 

 :عبارت است از هابارزترین مزیت استفاده از تبلت اذعان داشت که

 حجم و وزن کم و قابلیت جابجایی باال

 هاانرژی مصرفی اندک در مقایسه با سایر رایانه

 و  بت نکات یبردارادداشتیمناسب بودن برای 

تواهدای مناسب بدودن بدرای مطالعده کتدا ، تماشدای فدیلم، گدردش در اینترندت و اسدتفاده از مح

 الکترونیکی

 ی خرید کتا  و کاذر در بلندمدتهادر هزینه ییجوصرفه 

جویی در موجدب صدرفهتبلدت  است کده اسدتفاده از حاکی از اینمطالعات عالوه بر این نتای  برخی 

دانش آموزان و  ینتوانند تعامالت بمی شود. همچنینمیارآمدی دانش آموزان ک -زمان و ارتقاء خود

                                                           
1. Melhuish & Falloon 
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بهتدر اسدت  یارتبداط یمپدارادا یک کنندهمنعکسکنند که  یتر هر زمان و هر کجا تقومدرسان را د

 (.2017، 3یپونزونو  2آرنتور ،1یورگارد)ب

واقعدی درگیدر ایدن فرآیندد  طوربدهو  انددمودهیپی مر ری را هادر این راستا برخی کشورها گام       

. در کشدور هندد در انددرآوردهد به اجرا را در سیستم آموزشی خو یآموزدانشو طرح تبلت  اندشده

 یددتول یتاوینددد یدولت و توسط شرکت هندد یتبا نام آکاش با حما یآموزدانش تبلت 2011سا  

خدمات  یفیتک یدر مدارت ارتقا یدالر 35 یهالب تاپ یعهدف از توز یشد. به گفته مقامات هند

کده در  بدود یآموزاندانشر فاز او  گروه طرح د یگرارهدفاست.  یادگیریو بهبود فرآیند  یآموزش

مخفدف  یطرح فدات  کده در زبدان ترکددر ترکیه نیز  کردند.می یلتحص یرستانباالتر از دب یهادوره

 نیتدأمو هددف آن  به مرحله اجرا رسید است "یو توسعه تکنولوژ هافرصت یشبردجنبش پ "عبارت

مدیتالش ی دولت در سط  داخل بود. ترکیه ی درتمام دانش آموزان مدارت دولت یبرا یگانتبلت را

 یجیتدا د یهاو استفاده از ابزار ییبرابر جهت آشنا یهمه دانش آموزان فرصت یبا طرح فات  برارد ک

آشدنا بده  ینسدل یدتبا ترب قصد داشت یهترک ی،به اطالعات فراهم کند و در سط  خارج یو دسترس

اطالعات در سط  جهان داشدته  یددر تول یتررنگپر، نقش یننو یهایکردن فناورمیو بو یتکنولوژ

در کدره  جهدان را کداهش دهدد. یشدرویپ یخدود و کشدورها یجیتالیشکاف د یقطر ینباشد و از ا

 یدنا قدرار دادنو  یجیتدا د یدرسد یهداکتا  یدتول 2015تا  2011ی هاجنوبی نیز در فاصله سا 

. هدف برنامده آمدوزش هوشدمند کدره گرفتی دولت قرار کار یهایتتبلت جزء اولو یور بر هاکتا 

انجدام و ارسدا   یجیتا ،دانش آموزان به منابع د یدسترس منظوربه یآموزش یرشبکه فراگ یک یجادا

 یمختلفد یهداابزار یدقاز طر ینترنتاتصا  دانش آموزان به ا ،طرح ینا ی. متعاقب اجرااست یفتکال

 (.1391،وپرورشآموزشفناوری اطالعات  مرکز آمار وگرفت )در دستور کار قرار همچون تبلت 

 نباید و تواننمی را آن و مصرف دانش و اطالعات به دسترسی تنها اطالعات، فناوری تحو  بابنابراین 

اسدت )مشدای ،  کداربران داندش توسدط سداختن در مشدارکت ذدایی هدف بلکه گرفت، نظر در ذایت

 نقدش را کده آمدوزاندانش به کمک یادگیری و بهبود ایجاد توانایی کنونی، مدارت (. ازآنجاکه1389

 زندگی برای ترآماده آموزاندانش تربیت ندارند، برای باشد داشته جامعه در بیشتری تولیدی و مفیدتر

 کدار به مشغو  و کنندمی زندگی آن در هابچه که شرایطی را باید دارند. مدارت تغییر به نیاز شغلی،

کنندد و بدرای ایدن  عرضده جامعده نیازهای با متناسب را های خودآموزش و بگیرند نظر در شوند،می

این ابزار الکترونیکی داشته باشند )عبدالوهابی و همکداران،  طهای الزم را برای بسمنظور نیز آمادگی

1391.) 

 عوامدل برخدیی آموزشدی هادر سیسدتم الکترونیکدی اسدتقرار آمدوزش سدنجیامکان منظوربده    

                                                           
1. Beauregard 

2. Arnaert 

3. Ponzoni 
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مدیسازمانی )رحی(، فرهنگAlbirini, 2006از؛ نگرش ) ته است که عبارت استگرف قرار یموردبررس

 ,.Al-Zaidiyeen et alها )زیرسداخت و تجهیدزات (،Lopes, 2007مالی ) منابع (،1388نیا و علیزاده، 

 در ابعداد آمدادگی کسدب بددون مراکز آموزشی اگر حا ،(. درعین2008ای )کو، رایانه سواد ( و2010

داشدت.  پایینی خواهد ا ربخشی و کارایی گیرند قرار آموزشی تحوالت و هانوآوری تأ یر تتح مختلف،

 آمدوزانداندش تربیدت ا ربخشی آمدوزش و و کارایی و افزایش اضافی هایهزینه از جلوگیری ضرورت

 ردمو منظور آموزش،استفاده از ابزارهای الکترونیکی به برای مراکز آموزشی که آمادگی کندمی ایجا 

تواندد بدرای مراکدز آموزشدی و بدا خص گیدرد. نتدای  حاصدل از ایدن تحقیدق می قرار سنجیامکان

شده در ایجداد یدا ارتقداء تدوان آمدوزش الکترونیکدی شده و از راهکارهای ارائهها مفید واقعهنرستان

ت در راسدتای اسدتفاده از تبلد پدژوهششدده در ایدن های شناساییمند شوند. همچنین آسدیببهره

تددریس و یدادگیری کننده بستر مناسب آمدوزش الکترونیدک در فرآیندد ساز و فراهمتواند زمینهمی

 باشد.

طور مستقیم در حوزه تبلت نیز تحقیقات مختلفی در داخل و خدارج از کشدور صدورت گرفتده به    

لمدان ار در تحقیق خود به بررسی نحدوه اسدتفاده مع (Pegrum, Howitt and Striepe, 2013است. )

به چهدار روش تبلت در راستای تسهیل یادگیری پرداختند. نتای  تحقیق آنان حاکی از این است که 

 یر قرار دهدد کده عبارتندد از: توسدعه د یادگیری را تحت تأتواند فراینمی هاپداستفاده از تبلت و آی

به اینترندت و در نهایدت  درک از محتوا، توسعه درک از فرایند تعلیم و تربیت، کمک به اتصا  مداوم

( در تحقیق خود به بررسی کاربرد Bin Chen, 2013) بین مر ر. یدهسازمانکمک به برقراری نظم و 

ی ایدن هایافتدهآمدوزان نسدبت بده آن پرداخدت. همچنین نگرش داندش در یادگیری زبان و هاتبلت

 فراگیدرو  مشدارکتی ،یتعدامل طیمح کی جادیا یآ  برادهیا یابزار هاتبلتدهد که میتحقیق نشان 

نیز در خصدو  اسدتفاده از  (Galligan, loch, 2010) لوریتمک دونالد و  .زبان هستند یریادگی یبرا

در  هدااسدتفاده از تبلت ی آنان نشان داد کدههاتبلت در تدریس ریاضیات به تحقیق پرداختند. یافته

را بدرای  هاکده بیشدترین فرصدت گدرددمحیطدی تواند منجر بده ایجداد میفرایند تدریس ریاضیات 

 ,Nishizakiآمدوزان و معلمدان گدردد. )تقویت داندشو منجر به  یادگیری دانش آموزان فراهم سازد

 ی او حاکی از این اسدت کدههادر تحقیقی به بررسی ا رات تبلت در یادگیری پرداخت. یافته (2015

آشدنایی و مهدارت چنددانی در کالت درت  هاتبلتکال  که با  انیتر مانند دانشجومییقد یهانسل

قدرار  یورادر معرض فن وپرورشآموزشکه در  ترجوانآموزان با دانش سهیممکن است در مقا ندارند؛

تبلدت در  یفنداور رشیپدر یابیارز( در تحقیق خود با عنوان 1394پور )دهقان  .رن  ببرند ،اندگرفته

ذالدب عوامدل  به این نتیجه دست یافت که مدارت شهر تهران یمدارت مشمو  طرح هوشمندساز

معلمان رد  یقرار گرفت و برا دییأآموزان مورد تتوسط دانش TAM3 یفناور رشیپرمطرح در مد  

الزم صدورت  یهدایزیرتوسدط معلمدان برنامده یفنداور نیا رشیجهت پر ستیبامی . لراشده است

 .ردیپر
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و  یاضداف یهااز هزینده یضرورت جلدوگیر شیازپشیبدر نتای  تحقیقات مختلف،  تأملبنابراین     

 بنابراین ضروری اسدت؛ سازدمی ترانینماآموزان را و تربیت دانش آموزش یو ا ربخش یافزایش کارای

ویدژه بده منظور آمدوزشبه یکیالکترون یاستفاده از ابزارها یبرا یمراکز آموزش یآمادگ در این راستا

و  یمراکدز آموزشد یتواندد بدرامدی قیدتحق نیدحاصل از ا  ینتاقرار گیرد.  یسنجامکانمورد  تبلت

ارتقدداء تددوان آمددوزش زمیندده در  شدددهارائه یو از راهکارهددا شدددهواقع دیددمف هاهنرسددتان بددا خص

 نیداسدتفاده از تبلدت در ا یدر راستا شدهییشناسا یهابیآس نی. همچنگردندمند بهره یکیالکترون

 نددیفرا ررا د کیدابدزار آمدوزش الکترون نیکننده بستر مناسب ااهمو فر یسازنهیتواند زممیمطالعه 

ورود شناسدی و آسدیب سدنجیپیش روی، امکان پژوهشهدف از با این توصیف،  سازد. ایآموزش مه

اصدلی  مسئلهبنابراین ؛ های فنی استی هنرستانهنرجویان دوره تدریس و یادگیریتبلت به فرآیند 

 -یاجتماعی، آموزشدی، حقدوق –، فرهنگی کیتکنولوژی ،مختلف )فنی ابعاد کهاین پژوهش این است 

های هنرجویدان دوره هنرسدتان تددریسمنظور ورود تبلت به فرآیندد اداری، اقتصادی و سازمانی( به

 ؟اندکدمی احتمالی در این راستا هاآسیب همچنین است؟ میزان فراهم چه به فنی از

 

 شناسی پژوهشروش

هدا تحقیقدی دادهماهیدت نظدر  ازو  کداربردی هدف،نظر  یابی، اززمینه از نوع تحقیق حاضر توصیفیِ

کده  اسدتشهرستان مرندد  یدولت یدوره هنرستان فن علمان میتمامشامل  یجامعه آمار. است یکم

نمونده در  عنوانبدهنفر  113و مورگان  یبا مراجعه به جدو  کرجس .استنفر  160حجم آن برابر با 

الزم به ذکدر  ساده انتخا  شدند یتصادف یریگنمونه مقدار با استفاده از روش نیا نظر گرفته شد که

آوری جمدع جهدت سدا  بودندد. 6درصد دارای سابقه خدمت باالی  87ها یعنی حدود اکثر آن است

 هاییدهپرسشنامه از دو قسمت گواین  .استفاده شد یهگو 37 باساخته  -محقق نامهپرسشاز  هاداده

مربدو  بده  هاییدهو گو یدادگیریو  یسورود تبلدت بده فرآیندد تددر یسدنجابعداد امکانمربو  به 

بدا اسدتفاده از تکنیدک دلفدی و  راستا ابتدا ین. در اه بودشد یلمعلمان تشک یدگاهاز د شناسییبآس

ی احتمدالی هانسبت به آسیب به بررسی نظرات خبرگان و متخصصان این حوزه نامه باز پاس پرسش

بنددی آوری نظرات این افراد و جمدعپس از جمع به فرآیند تدریس و یادگیری، اقدام شد. ورود تبلت

و حرف موارد تکراری مجدداً جهت اعالم نظر مجدد به همان افراد عودت داده شد تا در نهایدت روی 

آید. در نهایت متخصصان این حوزه روی پن  آسیب اصلی بده توافدق دست بهنظر اتفاق هااین آسیب

این فهرسدت و در قالدب طیدف لیکدرت براسات  یشناسبیآسنامه مربو  به سیدند. سپس پرسشر

ابتددا در بدین ابزار، پایایی  اطمینان از برایطراحی شد و جهت اعالم نظر بین افراد نمونه توزیع شد. 

بدر عدالوه آمدده اسدت. 1و تحلیل شد که مقادیر آن در جدو   آوریو جمع توزیعنفر از معلمین  30

 یعدامل یدلسدازه پرسشدنامه از روش تحل یدیروا یبررس نامه، جهتاطمینان از روایی صوری پرسش

افزار آماری ، با استفاده از نرمشناسیمربو  به آسیب سرا  تحلیلبرای . بهره گرفته شد یزن یاکتشاف
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SPSS اسدت رهمتغید چند هایروش ازجمله عاملی تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد. تحلیل، آزمون 

 متغیر زیادی تعداد که شودمی سعی آن کمک با و مطرح نیست وابسته و مستقل متغیرهای آن در که

 بده کده متغیرهدایی تعدداد بده معمدو  طورشوند. به و اعتباریابی شده خالصه مرلفه یا عامل چند در

 را نداچیزی بسیار سهم معموالً آخری هایاما عامل کرد، استخراج عامل توانمی شود،می وارد تحلیل

 باید که است یمهم مسئله هاعامل تعداد برای استخراج معیار تعیین دارند؛ بنابراین، موضوع تبیین در

 سنجی ورود تبلت از ابعاد مختلدفاالت مربو  به امکانرهمچنین جهت پاس  به سکرد.  توجه آن به

 )شش بعد( از آزمون تی استفاده شد.

 
 نامه و هر یک از ابعاد آنپایایی کل پرسش: (1) جدول

 آلفای کرونبار  ابعاد

 813/0  فنی و فنّاورانه

 794/0  فرهنگی و اجتماعی

 781/0  سازمانی

 865/0  آموزشی

 873/0  حقوقی و اداری

 816/0  مالی

 826/0  کل

 
 و آزمون کرویت بارتلت KMOنتایج اولیه آزمون  :(2)جدول 

 آزمون کرویت بارتلت  KMOآزمون 

 داریسط  معنی  درجه آزادی  خی دو  

902/0  077/24062  2840  001/0 

 

 زیدر ضدوابط و هدافرضپیش 2جددو   اطالعداتبراسدات حاضر  در پژوهش هاعامل استخراج در    

 است: شده رعایت

 اعتمدادلقاب باشد 50 تا 20 بین متغیرها تعداد کهزمانی ویژه مقدار به توجه معموالً :ویژه مقدار معیار

 است. بوده مدنظر 8/1ویژه  مقدار نیز، هاعامل استخراج و حاضر در تحقیق؛ رسدمی نظر به

باشدد. در  50/0تدر از بایدد بزر  KMOبخش، مقددار کومو: برای انجام تحلیل عامدل رضدایت معیار

 است. 90/0بیشتر از  KMOتحقیق حاضر مقدار 

 ماتریس همبستگی، که دارد وجود خطر این نباشد، معنادار بارتلت آزمون بارتلت: اگر معناداری آزمون

اسدت  معندادار بارتلدت آزمدون است. در تحقیق حاضر نامناسب تحلیل برای که باشد واحدی ماتریس

بده  ادامدهدر  .هسدتند مناسدب عاملی تحلیل انجام برای هاداده که (؛ بنابراین بیانگر آن است001/0)
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 تددریس و یدادگیریهای ورود تبلدت بده فرآیندد تشدافی آسدیبتحلیدل عداملی اکحاصدل از  نتای 

 :شودای اشاره میهای فنی و حرفههنرستان

های پیچیدده شددن روندد مرلفده ،های آموزشدینتای  حاصل تحلیل عاملی برای آسدیببراسات     

 تبا ار و تعامل آموزان در یادگیری، کاهشآموزان، کاهش تمرکز دانشآموزش برای معلمان و دانش

های فرهنگدی و بدرای آسدیببودندد و آموز در محل کالت، دارای باالترین بدار عداملی با دانش معلم

آمدوزان، های ورود تصاویر و محتوای ذیراخالقی بده مددارت و تدأ یرات آن بدر دانشمحیطی، مرلفه

 برابدر در تصورت انفرادی، مقاومهای درسی و آموزشی بهآموزان و انجام فعالیتمنزوی کردن دانش

آموزشی، دارای باالترین بار عداملی  هایفناوری یا کار با درگیر شدن به تمایل عدم و محیطی تغییرات

 مسئولین سوی آموزش از مقتضیات صحی  درک های عدمهای ساختاری، مرلفهبرای آسیببودند و 

 محتدوا، الگدوبرداری تولیدد و برای تددریس اساتید تالش از ولینرمس قدرشناسی ها، فقدانهنرستان

شدرایط آموزشدی داخلدی، دارای بداالترین بدار  بدا نامتناسب یربومیذنظام آموزشی  یک از کورکورانه

زدگی و ایجداد اسدترت های هیجدانمرلفه، های روانی و رفتاریبرای آسیب بودند و همچنینعاملی 

آموزان در فضای انضبا  دانش کنتر  وآموزان بر ا ر اعتیاد به تبلت و تلفن هوشمند، عدمبرای دانش

 وپریشی در ا ر استفاده مفر  از تبلت و تلفن هوشمند، دارای باالترین بار عاملی مجازی، ایجاد روان

 انداختن مخاطره به و تألیفی استاد جزوه ذیرقانونی انتشار و های کپیهای امنیتی، مرلفهبرای آسیب

رتبط با فرآیند ارزیابی معلمان از وضعیت تحصدیلی او، هک شدن اطالعات م ایحرفه و امنیت شغلی

آموزان، انتشار سهوی و یا عمدی اطالعات شخصی در فضای مجدازی از طریدق تبلدت و تلفدن دانش

های ورود تبلدت بده فرآیندد تددریس و آسیب 3بودند. در جدو  هوشمند، دارای باالترین بار عاملی 

ها و همچنین بارهای عاملی هریدک مشدخص ی آنهالفهرو م ایهای فنی و حرفههنرستانیادگیری 

 شده است.

 
های فنی و هنرستانهای ورود تبلت به فرآیند تدریس و یادگیری نتایج تحلیل عاملی آسیب (:3)جدول 

 های آنهالفهو مؤ ایحرفه

 های آموزشیآسیب

 بار عاملی هامرلفه ردیف

 775/0 موزانآپیچیده شدن روند آموزش برای معلمان و دانش 1

 647/0 آموزان در یادگیریکاهش تمرکز دانش 2

 598/0 آموز در محل کالتبا دانش معلم ارتبا  و تعامل کاهش 3

 578/0 آموزان در راستای گرر از روش سنتی بر روش جدیدعدم فراگیری توسط دانش 4

 556/0 عملی مطالب انتقا  راز نظ معلمان ضعف 5

 یطیهای فرهنگی و محآسیب

 731/0 آموزانورود تصاویر و محتوای ذیراخالقی به مدارت و تأ یرات آن بر دانش 1



 1397 59تدریس پژوهی                                                                    سال ششم، شمارة دوم، تابستان فصلنامه 

 

 622/0 صورت انفرادیهای درسی و آموزشی بهآموزان و انجام فعالیتمنزوی کردن دانش 2

 575/0 آموزشی هایفناوری یا کار با درگیر شدن به تمایل عدم و محیطی تغییرات برابر در مقاومت 3

 573/0 حاکم بر کالت درت یهافرهنگخردهتغییر  4

 553/0 ورود به اینترنت و قرار گرفتن در معرض خطرات اخالقی و فرهنگی 5

 ساختاری هایآسیب

 701/0 هامسئولین هنرستان سوی آموزش از مقتضیات صحی  درک عدم 1

 659/0 وامحت تولید و برای تدریس اساتید تالش از ولینرمس قدرشناسی فقدان 2

 641/0 شرایط آموزشی داخلی با نامتناسب مینظام آموزشی ذیربو یک از کورکورانه الگوبرداری 3

 618/0 های آموزشیداده در زمینه مناسب اطالعات وجود آموزشی در عدم مرسسات برخی ضعف 4

 606/0 فقدان پشتیبانی و حمایت فنی و ارائه مشاوره مسائل فنی 5

 و رفتاری های روانیآسیب

 690/0 آموزان بر ا ر اعتیاد به تبلت و تلفن هوشمندزدگی و ایجاد استرت برای دانشهیجان 1

 671/0 آموزان در فضای مجازیعدم کنتر  و انضبا  دانش 2

 651/0 پریشی در ا ر استفاده مفر  از تبلت و تلفن هوشمندایجاد روان 3

های اجتماعی در راستای اسدتفاده ذیدر مدرتبط از تبلدت و تلفدن هوشدمند در اعتیاد به شبکه 4

 ساعات بیکاری

604/0 

 589/0 آموزانتأ یرات این دستگاه ارتباطی بر سالمت جسم و روان دانش  اختالالت و 5

 یتیامن یهابیآس

 694/0 او ایحرفه و امنیت شغلی ختناندا مخاطره به و تألیفی استاد جزوه ذیرقانونی انتشار و کپی 1

 656/0 آموزانهک شدن اطالعات مرتبط با فرآیند ارزیابی معلمان از وضعیت تحصیلی دانش 2

 631/0 انتشار سهوی و یا عمدی اطالعات شخصی در فضای مجازی از طریق تبلت و تلفن هوشمند 3

 620/0 پخش اطالعات خصوصی کاربران بدون مجوز و اجازه 4

 619/0 های اجتماعیناشنات بودن هویت مخاطبین در شبکه 5

 

 

ورود تبلدت بده فرآیندد تددریس و یدادگیری  یسدنجامکاناالت مربدو  بده ردر ادامه، نتدای  سد    

 قرار گرفته است: یموردبررسهنرجویان از دیدگاه معلمان و از منظر ابعاد زیر 

 و فنّاورانه یفن 

 یاجتماع - فرهنگی 

 سازمانی 

 شیآموز 

 یو ادار حقوقی 

  مالی 
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ورود تبلت به فرآیند تدریس و یادگیری  یسنجامکانای در خصوص (: نتایج آزمون تی تک نمونه4)جدول 

 گانهششمنظر ابعاد از 

 متغیر
آزمون  

T 

 
 درجه آزادی

سط   

 معناداری

 
 هانیانگیمتفاوت 

 %95سط  اطمینان  

 حد باال نحد پایی     

 -بعد فنی 

 ولوژیکیتکن

 
523/7 

 
112 

 
014/0 

 
46/0 

 
21/0 63/0 

 –بعد فرهنگی 

 اجتماعی

 
037/1 

 
112 

 
305/0 

 
19/0 

 
12/0- 43/0 

 72/0 -16/0  34/0  713/0  112  436/1  بعد سازمانی

 41/0 -18/0  16/0  219/0  112  374/2  بعد آموزشی

 -بعد حقوقی 

 اداری

 
193/6 

 
112 

 
001/0 

 
63/0 

 
43/0 84/0 

 79/0 40/0  59/0  001/0  112  080/6  بعد مالی

 

ورود تبلت به فرآیند  یسنجامکاندر خصو   یانمونهنتای  آزمون تی تک  4جدو  چه در چنان    

 05/0 ) آمدهدسدتبه sigمقدار براسات شود، میمالحظه  گانهششمنظر ابعاد تدریس و یادگیری از 

≥ p) در خصدو  آزمدون  ،%95یین و حد باالی سط  اطمیندان و همچنین با توجه به حد پاt  ابعداد

وجدود دارد؛ صدفر دلیدل کدافی بدرای رد فرضدیه بعدد مدالی،  و اداری -تکنولوژیکی، حقوقی  –فنی 

 5اسدت؛ در سدط   3تر از عددد که میانگین جامعه مساوی یا کوچکمبنی بر این H0بنابراین فرض 

 -تکنولدوژیکی، حقدوقی  –ابعداد فندی از دیددگاه معلمدان، توان گفت که شود، پس میدرصد رد می

 فندی هنرسدتان دوره هنرجویدان تددریس و یدادگیریفرآیند  تبلت به ورود جهتبعد مالی،  و اداری

 .هستند برخوردار وضعیت مطلوبی از مرند شهرستان

د بداالی سدط  با توجه به حد پایین و ح و ( p≥ 05/0 ) آمدهدستبه sigمقدار براسات همچنین     

مدیاجتماعی، سازمانی و بعد آموزشی مالحظه  –ابعاد فرهنگی  tدر خصو  آزمون  ،%95اطمینان 

مبندی بدر اینکده میدانگین  H0؛ بندابراین فدرض دوجود ندار H0دلیل کافی برای رد فرضیه شود که 

ت کده از توان گفدشود، پس میمیندرصد رد  5است؛ در سط   3تر از عدد جامعه مساوی یا کوچک

فرآیندد  تبلدت بده ورود جهدت اجتماعی، سدازمانی و بعدد آموزشدی –ابعاد فرهنگی دیدگاه معلمان، 

 برخدوردار وضدعیت مطلدوبی از مرندد شهرسدتان فندی هنرستان دوره هنرجویان تدریس و یادگیری

 .نیستند

ت به فرآیند تدریس و ی امکان ورود تبلهالفهرابعاد و م بندیرتبه برای فریدمن آزمون در ادامه از    

 فریددمن آزمدون معنداداری و مجرور کدای نتای . شد استفاده یادگیری هنرجویان از دیدگاه معلمان

 001/0)معنداداری دارد  تفاوت یکدیگر این ابعاد از دیدگاه معلمان با اهمیت که داد ( نشان5)جدو  

>P، 5= df، 693/550 =کای اسکوئر.) 
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بندی ابعاد امکان ورود تبلت به فرآیند و معناداری آزمون فریدمن برای رتبه : نتایج کای اسکوئر(5)جدول 

 تدریس و یادگیری هنرجویان از دیدگاه معلمان

 113  تعداد

 693/550  مجرور کای

 5  درجه آزادی

 001/0  معناداری

 
رجویان از دیدگاه همه ابعاد امکان ورود تبلت به فرآیند تدریس و یادگیری هن رتبه میانگین (:6)جدول 

 معلمان

 هامیانگین رتبه  ابعاد

 00/1  سازمانی بعد

 71/2  اجتماعی – فرهنگی بعد

 29/2  آموزشی بعد

 96/5  اداری - حقوقی بعد

 04/5  مالی بعد

 00/4  تکنولوژیکی - فنی بعد

 

اد امکدان ورود تبلدت ترین ابعمهم که دهدمی ها نشانرتبه میانگین و مقایسه 6جدو  ی هایافته    

و  اداری، بعد مدالی –بعد حقوقی  ترتیببه فرآیند تدریس و یادگیری هنرجویان از دیدگاه معلمان به

بین است در این  00/4 و 04/5، 96/5ترتیب  به ابعاد این رتبه میانگین. تکنولوژیکی است -بعد فنی 

هدا از دیددگاه های آنمیدانگین رتبده اجتماعی و بعد سازمانی بدا توجده بده -ابعاد آموزشی، فرهنگی

ترین رتبه میدانگین مربدو  بده بعدد سدازمانی معلمان از اهمیت کمتری برخوردارند. همچنین پایین

 .است 00/1که مقدار آن  است

 

 گیریبحث و نتیجه

در ایدران در زمینده اسدتفاده از  شدهانجامهای اگرچه موضوع تحقیق حاضر شاید جز معدود پژوهش

باشددد؛ امددا شددواهد نوظهددور اسددتفاده موفددق از  ی فنددیهاهنرسددتاندر سددط   نددوین هدداییفنّاور

سرعت کنند و بهمانند تلفن همراه و تبلت در محیط دانشگاهی پشتیبانی می ی پیشرفتههاتکنولوژی

 است.آموزان و معلمان شدن به تکنولوژی انتخابی دانشدر حا  تبدیل

تدرین آسدیب آموزشدی، پیچیدده شددن روندد مهماین است کده  ی این پژوهش حاکی ازهایافته    

ورود تصداویر و محتدوای  ،محیطدی -ترین آسیب فرهنگدیآموزان؛ مهمآموزش برای معلمان و دانش

 صدحی  درک عددم ،ترین آسیب ساختاریذیراخالقی به مدارت و تأ یرات آن بر دانش آموزان؛ مهم

زدگی و انهیجد ،ترین آسدیب رواندی و رفتداری؛ مهمهاهنرستان ولینرمس سوی آموزش از مقتضیات
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 انتشدار و کپدی، تدرین آسدیب امنیتدیآموزان بر ا ر اعتیاد بده تبلدت؛ مهمایجاد استرت برای دانش

است. در تبیدین  آنان ایحرفه و امنیت شغلی انداختن مخاطره به و معلمان تألیفی اتجزو ذیرقانونی

مشدی وی آوردن به آموزش با ابزار الکترونیکی بدون تدوین خطکرد که ر استدال توان می این نتای 

اصولی، در واقع قدرار گدرفتن در فرآیندد آمدوزش بدا روش نامتجدانس اسدت. شدکل ندوین آمدوزش 

های آموزشی، ضمن افزودن بر اشتیاق آمدوزش بدرای الکترونیکی و برداشته شدن مرزها و محدودیت

نیز افزوده است. عواملی چون سداختارهای مختلدف سدامانه  هاجدید، بر نگرانی یهااستفاده از روش

هدای متفداوت آزمدون و ارزیدابی، مدیریت آموزشی، اختالف سالیق در طراحی مدتن و محتدوا، روش

ها گراری بر ابزارها و زیرساختکاهش ارتبا  فیزیکی بین معلم و فراگیر و نیز توجه به حجم سرمایه

های ورود ابدزار سازی آموزش مجازی باعث شدده اسدت کده آسدیبو آمادگی نیروی انسانی بر پیاده

الکترونیکی چون تبلت به فضای آموزشی احسات شود. نتای  حاصل از این فرضیه با نتای  مطالعدات 

(، بداقری 1390(، خطیب زنجانی و همکداران )1389(، عبدالهی و همکاران )1390مرادی و و وقی )

 ( همسو است.2007و لوی ) (2006(، ولز )1392مجد و همکاران )

 یحداکحاضر پژوهش  هاییافته زین یریادگیو  سیتدر ندیسنجی ورود تبلت به فرآدر بعد امکان    

 نددیجهدت ورود تبلدت بده فرآو بعدد مدالی  یادار – یحقوق ی،تکنولوژ – یفن که ابعاداست  نیاز ا

برخدوردار  یمطلدوب تیضدعشهرسدتان مرندد از و یدوره هنرستان فند انیهنرجو یریادگیو  سیتدر

دوره  انیدهنرجو یریادگیدو  سیتددر نددیامکان ورود تبلت بده فرآ وضعیت مطلو  نیی. در تببودند

مانندد  یکیالکترون لیکرد که امروزه وسا انیب نینچ توانیم تکنولوژی، –فنی نظر  از یهنرستان فن

صورت مختلف به نیشار و سنهمه اق انیها در سط  جامعه و در مهای هوشمند همراه و تبلتگوشی

ضبط و  ،یتمات صوت لیاز قب هاآن ادیهای زگیرد و به علت قابلیتای مورد استفاده قرار میگسترده

هدم مدورد  یتوانندد در امدور آموزشدمختلدف و ... می افزارهداینرم یاجدرا لم،یف ر،یپخش صدا، تصو

 جدادیا یبدرا یعنوان ابدزاربه ده،یچیپ ایده اعم از سا ک،یالکترون یآموزش لی. وسارندیاستفاده قرار گ

 نکدهیا ثیداز ح لیوسدا نید. ارونددیکار مبه یآموزش یهادر نظام یریادگیو  سیدر امر تدر لیتسه

در کدالت درت شدوند،  یبخشدو تنوع یریادگی یکرده، باعث ماندگار بیو عمل را باهم ترک یتئور

 یو ابزارها لیدر عصر حاضر، وسا یکیتکنولوژ و یعلم یهاشرفتیهستند. با توجه به پ تیاهم یدارا

( در 2013کنند. پگروم و همکداران ) فایا خوبیبهاند نقش خود را رابط توانسته کیعنوان به یآموزش

روزمره داندش  یتوجهی در زندگطور قابلبه لیموبا یدست یهامطالعات خود نشان دادند که دستگاه

( نشدان داد 2007و همکاران ) وی( و 1390و همکاران ) یطالعات صالحم  یاند. نتاشده آموزان ادذام

 مطالعهآموزان( در )استفاده معلمان و دانش یامور آموزش یبرا انهیرا زاتیامکانات و تجه تیکه وضع

 .ستیمدنظر مطلو  ن

دوره  انیدهنرجو یریادگیدو  سیتددر نددیامکدان ورود تبلدت بده فرآ وضعیت مطلدو  نییدر تب    

اسدتفاده  نهیدر زم یکشور دیجد نیتوان به وضع قوانمی ز،ین یادار – ینظر حقوق از یتان فنهنرس
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 تیریکرد. فصل پنجم قدانون مدد اشارهآموزش  نهیدر همه امور مخصوصاً در زم دیهای جداز فناوری

 اطالعات و خددمات ی( به استفاده از فناور1394)به نقل از خیراندیش و همکاران،  یخدمات کشور

هدای مدورد عمدل و روش ینددهایاندد فرآموظف ییاجرا یهاقانون، دستگاه نی. در اپردازدیم یادار

و سدهولت در ارائده  عیخددمات، تسدر تیدفیبهبدود ک ،هدافعالیت یانجام کار خود را با هدف کارآمد

انجدام و  یهای اطالعداتزیرسداخت جدادیا یدر راستا زیارائه نموده و ن یکیصورت الکترونخدمات، به

( در 1393مطالعدات بدزم )  ی. نتدانددیتدالش نما یاطالعات در خددمات ادار یفناور یامور بر مبنا

وجدود  یکیالکترون یادگیریدر حوزه  ینسب یآن است که آمادگ انگریمطالعه ب نیا  یبا نتا ییهمسو

 دارد.

دوره  انیدوهنرج یریادگیدو  سیتددر نددیامکدان ورود تبلدت بده فرآ وضعیت مطلدو  نییدر تب    

 با خصاطالعات و  یکه در فناورکرد با جود این انیب نیچن توانیم ز،ینمالی  نظر از یهنرستان فن

در  ییجوصدرفه زانیدابدزار و فندون، محاسدبه م یدگیدچیپ حدا به ل یکیالکترون یآموزش با ابزارها

ر گرفتده شدده، از در نظد ییهاندهیبدا توجده بده هز یدارد و مراکدز آموزشد ییبداال تیداهم هانهیهز

در بدازار موجدود اسدت و  یمتیقارزانمشابه  یکیالکترون لیدارند؛ اما تبلتها و وسا میآن ب یریکارگبه

مددارت تقریبداً  یکنندد و بدرامی هیرا ته یلیوسا نیفرزندان خود چن یها برااکثر خانواده نیهمچن

توانندد می ندهیزم نیآموزان در ادانش یهامدارت با خانواده گریدعبارتبهندارد  یچندان یمال نهیهز

 شیرانددیمطالعدات خ  یبخش با نتا نیحاصل از ا  یمطالعات نتا  یداشته باشند. نتا یخوب یهمکار

(، 2007) نی(، جامتوشدو و بدول1392و همکداران ) ی(، کشاورز1390و همکاران ) یموسو ،(1390)

 همسو نبود.( 2008(، کومار و همکاران )2008(، کو )2008) کسیهندر

حاضدر پژوهش  هاییافته ی،ریادگیو  سیتدر ندیسنجی ورود تبلت به فرآدر بعد امکانهمچنین     

 نددیجهت ورود تبلت بده فرآو بعد سازمانی  یآموزشی، اجتماع -یفرهنگ که ابعاداست  نیاز ا یحاک

برخدوردار  یمطلدوب تیشهرسدتان مرندد از وضدع یدوره هنرستان فند انیهنرجو یریادگیو  سیتدر

که  یابزار عنوانبهکرد که تبلت و تلفن همراه  انیب نیچن توانیبخش م نیا  ینتا نیی. در تبنبودند

مانندد  ینامناسب اجتمداع یامدهایپ یمختلف، برخ یهاحوزه درگوناگون  یبر داشتن کاربردهاعالوه

 یهدداامکیتددوو و پبلددو  زودرت، بلو ،یهددا، کدداهش تعددامالت اجتمدداعتزلددز  ارزش ،یرواندد ادیدداعت

(. در 1395برگدرد و همکداران،  احیدنبدا  دارد )سدرا به یشخص تیو به خطر افتادن امن یراخالقیذ

مشابه و ترت از بروز مشدکالت و عواقدب آن  لیتبلت و وسا ازدر استفاده  یشخص میواقع مسئله حر

و  یشخصد ریتصداوو  لمیفد لیداز قب آمدوزان و معلمدانی داندشاطالعات شخص یمانند مسئله افشا

، باعث شده است از یمانند سراالت امتحان گریدر تبلت و جزوات و اطالعات د شده رهیذخ ،یخانوادگ

  یچده نتداقرار نداشته باشدد. چندان یمطلوب تیوضع دراستفاده از تبلت  یو اجتماع یلحا  فرهنگ

دروت در  یوزش برخدر آم یاجتماع – یفرهنگ طی( به نبود شرا1396همکاران ) و یذالممطالعات 

 یپدژوهش دالور و عسدگر  ینتدا نیمطالعه حاضدر بدود. همچند  یبا نتا ییدر همسو ران،یمدارت ا
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 نیداسدتفاده از ا زانیدو تبلدت بدا م لیبه موبا یفرهنگ – ینشان داد که نگرش اجتماع زی( ن1395)

 ندارد. یرابطه همبستگ لهیوس

دوره  انیدهنرجو یریادگیدو  سیتددر نددیه فرآامکدان ورود تبلدت بد وضعیت نامطلو  نییدر تب    

 یبدا فنداور یهدای درسدکتا  یمحتوا نیب یهماهنگتوان به عدممیآموزشی، نظر  از یهنرستان فن

 زی( ن1396همکاران ) و یذالماشاره کرد. چنانچه  رانیا رتدروت در مدا یدر آموزش برخ ایروز دن

آن است  انگری( ب2015) نگستونیویمطالعات ل  ی. نتااندکرده نکته اشاره نیهای خود به ادر پژوهش

از آن اسدتقبا  کدرد و بده مسدائل  دیپریر است و باامکان کیآموزش الکترون ،یهای آموزشکه شیوه

و  یالدیمطالعات م  یبا نتا هیفرض نیحاصل از ا  یشده است. نتا اختهها پردآن بیتصو یبرا یدیکل

و همکاران  ی(، موسو1390) شیراندی(، خ1389همکاران ) و ی(، سادات زرگر1389) یملک محمد

( 2008(، کومدار و همکداران )2008(، کدو )2008) کسی(، هندر2007) نی(، جامتوشو و بول1390)

 .استهمسو 

دوره  انیدهنرجو یریادگیدو  سیتددر نددیامکدان ورود تبلدت بده فرآ وضعیت نامطلو  نییدر تب    

بداالی سدازمان رده رانیکرد که جلب موافقت مد انیب نیچن توانیمسازمانی، نظر  از یهنرستان فن

 یبخدش فنداور تیدکسدب حما یاسدت. از طرفد تیحائز اهم یکیکترونال یریادگی یریکارگبه یبرا

 نیبد یارتبا  خدوب دیدارد با مینقش مه یکیآموزش الکترون یسازادهیاطالعات در سازمان که در پ

 دیدروز و جد یهایفناور دیوجود داشته است. در ضمن با یفن ریو مد هاستمیس ریآموزش، مد ریمد

در  یهای آموزشداداره سدازمان سدتمیدر حالی است کده س نی. اردیمورد استفاده قرار گ ستمیدر س

 شدرفتهیپ یآموزشدکمکو  یآموزشد لیورود وسدا در یستمیس نیباشد و چنمی یتقریباً سنت رانیا

مطالعدات   یبدا نتدا هیفرضد نیدحاصدل از ا  یکند. نتدا جادیانع اتواند متبلت به مدارت، می ازجمله

(، سدوماک و 2008(، کومدار و همکداران )1392و همکداران ) یونید(، اف1390و همکداران ) یموسو

بدا  یی( در عددم همسدو1392و همکداران ) یمطالعات کشاورز  ی. نتااست( همسو 2010همکاران )

و  دیو اسات نیولراز نظر مس یکیآموزش الکترون یسازمان آن است که بعد انگریپژوهش حاضر، ب  ینتا

 قرار دارد. ییدر سط  باال انیدانشجو نیدر ب نیهمچن

اشداره خواهدد شدد  هاآنی این تحقیق؛ پیشنهادهایی که در ادامه به هادر نهایت با توجه به یافته    

مسددیر اسددتفاده از  در ایددن پددژوهش باشددد و شدددهمطرحی هاتوانددد راهگشددای برخددی از آسددیبمددی

در ابتدا ضروری ی آموزشی ما هموارتر گردد. هادر محیط شیازپشیب ،تبلت ژهیوبهی نوین هافناوری

بده اینترندت پرسدرعت، در  معلمدانتکنولوژی تدابیری برای دسترسی مدیران و   -در بعد فنیاست 

و ندرم یافزارسدختجهیدزات ، ایجداد تدر تمام سدطوحامکانات  تجهیزات و اختیار قرار دادن عادالنه

در بعدد  گدردد. اتخاذ مراکز آموزشیفناوری اطالعات و ارتباطات  یهاافزاری و پشتیبانی جدی واحد

در دستورکار قرار گیرد.  استانداردهای معتبرسازی مواد و محتوای آموزشی الزم است اداری -حقوقی

 نوآوراندهی هدااز طرح حمایدت جهدتایجاد امنیت الکترونیکی، تددوین چدارچو  قدانونی  همچنین
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 هداتواندد جدزء اولویتمدی بندی مطالب آموزشی براسات میزان دسترسیطبقهو  آموزش الکترونیک

ی هداآشدنایی عامده کارکندان بدا آموزش جهدتاتخاذ تدابیری نیز اجتماعی  -در بعد فرهنگی  باشد.

سداختن  ، آشدنابتندی بدر و ماخالقدی در آمدوزش  مسدائلالکترونیکی، اتخاذ تدابیری برای کنتر  

ی موجدود در هامد  ارائهولین از طریق رموزش مجازی، ایجاد اطمینان در مسی آهااز مزیتمعلمان 

ی هاتولید و انتشار برنامده توان بهمی در بعد آموزشیهمچنین  حائز اهمیت است. ی مشابههاسازمان

 ی آشدنایی بدا ایجدادهدادوره ندیبی، پدیشهامناسب و هماهنگ با نظام آمدوزش هنرسدتان آموزشی

، طراحددان و گروهددی معلمددانی هددای آمددوزش الکترونیکددی بددرای ارتقددای مهارتهاسیسددتم

بعدد  نهایدت در درو مطالب آموزشی اشاره نمود. طراحی مواد  در راستایی آموزشی هاتکنولوژیست

 ردد. همچندینمحسدو  گد معلمانیک راهبرد اساسی برای پیشرفت  عنوانبهباید آموزش  یسازمان

تغییر داد تا مقاومدت در برابدر آن بده حدداقل   یتدربهی یادگیری مرسوم در سازمان را هاباید روش

ی هداکارگاه ،بده کمدک تبلدتبرای اجدرای آمدوزش  مرحله او در  گرددمی شنهادیپ نیبنابرا؛ برسد

سدنتی  یاهدآموزشی جهت آموزش معلمان با هدف ایجداد نگدرش جدیدد در آندان و اصدالح نگرش

 .بینی گرددطراحی و پیش احتمالی
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