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چکیده
با توجه به پیدایش محیط های جدید یادگیری هم چون مدارس هوشمند ،سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و نیز
ضرورت آماده سازی دانش آموزان برای ورود به جامعۀ دانایی محور و دانش بنیان توأم با سواد علمی و فناورانه ،تلفیق روش
تدریس های مبتنی بر فاوا در برنامۀ درسی ضروری به نظر می رسد .در مدارس هوشمند آموزش ترکیبی ،فناورانه و مبتنی بر
چندرسانه ای می باشد .روش تدریس فعال فناورانه یك روش تدریس فعال ،مسأله محور و پژوهش محور با رویکرد ترکیبی
می باشد که تلفیقی از روش های کاوشگری گروهی در آزمایشگاه ،سخنرانی و شبیه سازی است .پژوهش حاضر با هدف بررسی
تأثیر آموزش فعال فناورانه بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ی هشتم مدارس هوشمند در سال تحصیلی -94
 1393در مقایسه با روش فناورانه و روش معمول در این مدارس انجام گرفته است .این تحقیق به لحاظ روش نیمه تجربی و از
نوع هدف کاربردی می باشد .جامعه ی آماری پژوهش همه ی دانش آموزان پسر پایۀ هشتم مدارس هوشمند شهر تهران و
نمونه آن شامل  60دانش آموز در سه گروه گواه و آزمایش بوده است .در این طرح نمونه ها به روش خوشه ای چند مرحله ای
انتخاب و به صورت تصادفی درگروه های آزمایش و کنترل قرارگرفتند؛ سپس به مدت  12جلسۀ آموزشی گروه آزمایش اول به
روش فعال فناورانه و گروه آزمایش دوم به روش فناورانه آموزش دیدند .ابزارهای این پژوهش پرسش نامه ی انگیزش پیشرفت
هرمنس بود .نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان داد که روش فعال فناورانه بر انگیزش پیشرفت تحصیلی در مدارس
هوشمند تأثیر مثبت دارد؛ هم چنین آموزش فعال فناورانه در مقایسه با روش فناورانه بر انگیزش پیشرفت تحصیلی تأثیر مثبت
بیش تری دارد.
واژههای کلیدی :مدارس هوشمند ،بهینه سازی آموزش ،پیشرفت تحصیلی ،تدریس ،فناوری اطالعات
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مقدمه
تآکید بر استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش می تواند ،منجر به دست یابی به دانش و مهارت های مورد نیاز
برای عملکرد مؤثر در جهان امروزی شود (آدیمی1و اواللیه .)2010 2،هورتون ( )2006اظهار می دارد که یادگیری ترکیبیی تنهیا
به تلفیق یادگیری الکترونیکی و آموزش سنتی محدود نمی شیود ،بلکیه در ییادگیری ترکیبیی شیکل هیای مختلیر ییادگیری
(کالس سنتی و مجازی) ،دیدگاه تربیتی (رفتارگرایی ،شناختی و ساختن گراییی) ،و رسیانه هیای آموزشیی (لیوح فشیرده ،وب
سایت ،کتاب ،ویدیو و نظایر آن) با یك دیگر ادغام می شود .این رویکرد جدید ،محیط ییادگیری واقعیی و مجیازی را بیه ییك
دیگر پیوند می زند (نوروزی و رضوی.)1390 ،
با عنایت به این موضوع مدتی است که برخی کشورها از جمله ایران به تأسیس مدارس هوشمند دست زده اند؛ یك تعریر
جامع از مدارس هوشمند به این مطلب اشاره دارد که مدرسه هوشمند مدرسه ای است که در آن روند اجرای کلیه ی فراینیدها
اعم از مدیریت ،نظارت ،کنترل ،یاددهی – ییادگیری ،منیابع آموزشیی و کمیك آموزشیی ،ارزش ییابی ،اسیناد و امیور دفتیری،
ارتباطات و مبانی توسعه ی آن ها مبتنی بر فاوا و در جهت بهبود نظام آموزشی و تربیتی پژوهش محور طراحی شیده اسیت؛ از
اهداف مدارس هوشمند ایجاد محیطی پویا و جذاب برای شکوفایی کامل اسیتعدادها و بیروز خالقییت فیردی و جمعیی دانیش
آموزان می باشد (شیوه نامه هوشمندسازی.)1390 ،
وجود تفاوت های فردی دانش آموزان در ابعاد ذهنی ،عیاطفی ،اجتمیاعی و حتیی در آموختیه هیای قبلیی و سیایر عوامیل
یادگیری غیر قا بل تردید است .کارآیی آموزش و پرورش ،به برنامه ها و استفاده از روش های پیشرفتۀ آموزشی ،شیناخت ابعیاد
روان شناختی و شخصیتی دانش آموزان و شکوفا کردن آن ها بستگی دارد .دانش آمیوزانی کیه در وهلیۀ اول ،بیه خیود اعتمیاد
داشته و ارزش وجودی خویشتن را پذیرا باشند ،قدرت پذیرش دیگران را می یابند و از ایجاد ارتباط سیالم اجتمیاعی بیا آن هیا
لذت می برند (کدیور .)1390،روان شناسان و صاحب نظرانی مانند :دیویی ،پیاژه و ویگوتسکی از مدافعان ییادگیری اکتشیافی و
مشارکت گروهی هستند که زیربنیای آمیوزش یادگیرنیده -محیور را تشیکیل میی دهید .جیان دییویی بیر حیذف رقابیت بیین
یادگیرندگان در حل مسئله ،پیاژه بر همکاری میان یادگیرندگان و ویگوتسکی بیر تعامیل اجتمیاعی تأکیید داشیته انید (سییر،
.)1393
ظهور دیدگاه معرفت شناسی و نظریۀ ساختن گرایی ،الگوهای طراحی آموزشی را دست خیوش تیییراتیی سیاخته و لیزوم
ایجاد محیطی سرشار از تعامل ها ی بین فردی ،همکاری و مشارکت را برای خلق دانش و اکتشاف فراهم سیاخته اسیت .لیذا در
صورت امکان الزم است طراحان آموزشی از قابلیت های فناوری ها و علوم نوین استفاده کنند تیا بیه هیدف اصیلی خیود یعنیی
طراحی محیط غنی به منظور ایجاد یادگیری پایدار و اثربخش دست یابند (نوروزی و رضوی.)1390 ،
هم زمان با گسترش و توسعه فناوری های جدید در زمینه آموزش ،سبك های جدیدی از فعالیت های آموزشی به وجود
آمده اند که فرصت های بیش تر و جذاب تری را برای یادگیری ارائه می کنند .فیردی کیه مسئول یادگیری ،باال بردن انگییزه،
و نظیم و انیضباط خو دش است حال بیش از هر زمیان دیگیری فرصیت دارد تا در یادگیری ها شرکت کند نیه این کیه فقیط
ییك گیرنییده غیییر فعییال باشیید (درگاهی ،قاضی سعیدی و قاسمی .)1386 ،لذا با توجه به مراتب فوق محیط فعال فناورانه
در جهت حمایت از تعامل اجتماعی ،تشویق فراگیران به یادگیر ی فعال و عالقه مند کردن آن ها و نیز ایجاد فضای کالسی که
پرورش دهنده و ایجاد کننده ی اصالح در تصور می باشد ،طراحی شده است.
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آموزش فعال فناورانه

یادگیرنده محور

کاوش گری گروهی

روش های یادگیرنده محور

یادگیری مشارکتی

فناورانه محور
یادگیری اکتشافی

آزمایشگاه
آزمایش های مجازی
شبیه سازها و

انگیزش پیشرفت تحصیلی

پست الکترونیك
انیمیشن ها

شکل .1چهارچوب نظری پژوهش

روش فعال فناورانه ( )TEALکه برای اولین بار در دانشگاه  MITدر درس فیزیك اجرا گردید؛ ییك روش تیدریس فعیال
می باشد که ترکیبی از روش های کاوشگری گروهی در آزمایشگاه ،سخنرانی و شیبیه سیازی اسیت و بیا اسیتفاده از فنیاوری و
پست الکترونیك می توان برای هر دانش آموز با توجه به تفاوت های فردی آنان تکالیر خاص معین نمود .در این روش کیالس
و آزمایشگاه از هم جدا نیستند (بلچر .)2005
انگیزش و روش های فعال
در جریان فعالیت یادگیری ،متییرهای مختلفی هم چون جهت گیری انگیزشی و روش های یادگیری می توانند بر فراگیر
تأثیر بگذارند (کریمی2005 ،؛ تال .)2007 ،3روش های فعال آموزش می تواند در باال بردن انگیزه یادگیری تأثیر به سزایی
داشته باشد .انگیزش پیشرفت ،یعنی گرایش به تالش برای انتخاب فعالیت هایی که هدفش رسیدن به مؤفقیت یا دوری از
شکست است .این انگیزه یکی از انگیزه های اجتماعیِ با اهمیت است که ارتباط ویژه ای با کار معلم دارد (مك کللند 4و
اتکینسون 1948 5،نقل از کدیور .) 1390 ،بهترین راه ایجاد انگیزش در یادگیرندگان نسبت به یادگیری ،بهبود شرایط یادگیری
و افزایش سطح کیفیت روش های آموزشی است .از این طریق یادگیرندگان در یادگیری به مؤفقیت بیش تر می رسند ،و این
کسب مؤفقیت عالقه و انگیزش آن ها را نسبت به یادگیری مطالب تازه افزایش می دهد (سیر .)1393 ،محیط آموزشی باید
چنان سازمان دهی شود که یادگیرنده ،با انگیزه و تفکر ،فرصت تصمیم گیری در خصوص چگونگی دستیابی به اهداف آموزشی
را داشته باشد (کدیور.)1390 ،
پریشانی در تحقیقی با عنوان " تأثیر روش تدریس فعال فناورانه در درس زیست شناسی ) (TEALبر انگیزه ی تحصیلی
دانش آموزان دبیرستان های دخترانه" به این نتیجه دست یافیت کیه آمیوزش زیسیت بیه روش فعیال فناورانیه ) (TEALدر
3
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مقایسه با روش معمول بر انگیزه ی تحصیلی دانش آموزان در مدارس سنتی تیأثیر بییش تیری دارد .از تحقیقیات دیگیری کیه
اثربخشی این روش را نشان داده است؛ تحقیقی است کیه در آن دری و بلچییر در پایییان سییال  2001روش تییدریس فعییال
فناورانیه ) (TEALرا با موفقییت اجیرا کردند؛ گروهی که به روش فعال فناورانیه ) (TEALآمیوزش دییده بودنید ،در فهییم
مفیاهیم فیزیك به صورت شگرف و معناداری نسبت به گروهی که به صیورت سییخنرانی آمییوزش دییده بودنید ،نمیرات شیان
(بلچیر.)2005 ،
پیشرفت کرده بود
در پژوهش های متعدد نقش روش های فعال در تسهیل دسترسی به اهداف آموزشی در مدارس عادی مورد توجه بیوده تیا
آن جا که بسیاری از صاحب نظران علوم تربیتی معتقدند ،فقر تفکر دانش آموزان نتیجۀ حاکمیت روش های سنتی در میدارس
است (شعبانی .)1392 ،روش فعال6روشی است که در آن دانیش آمیوز در جرییان آمیوزش مشیارکت فعیال دارد و معلیم تنهیا
گوینده و دانش آمو ز تنها شنونده محض نیست و روش تدریس غیرفعال روشی است که در جریان آموزش ،دانش آموز مشارکت
فعال نداشته و شنونده غیرفعال است و معلم ،محور فعالیت است (حبیبی.)1392 ،
پس با توجه به نقش روش های فعال تدریس و توصیه صاحب نظران ،روش های سنتی نمی تواننید تیأمین کننیده اهیداف
آموزشی در مدارس سنتی باشند؛ بنابراین شایسته است در محییط هیای جدیید ییادگیری هیم چیون میدارس هوشیمند روش
تدریس های جدید ،فعال ،دانش آموزمحور ،انعطاف پذیر و مؤثر بر حیطه ی عاطفی یادگیری هم چون روش فعال فناورانه مورد
توجه قرار گیرد؛ چرا که از نظر بایبی )2000(7راهبرد آموزشی مبتنی بر فعالیت های آزمایشگاهی که بر اساس انجیام آزمیایش
و کشر مفاهیم پایه ریزی شده است ،راهبردی دانش آموز – محور و فعالیت مدار به شمار می آید.
از اهداف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش فعال فناورانه ( )TEALبر میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی دانیش آمیوزان
پسر دورۀ اول متوسطه در مدارس هوشمند بوده است .به منظور دستیابی به ایین هدف ،فرضیۀ تحقیق مبنی بر این که آموزش
فعال فناورانه در مقایسه با روش فناورانه و روش معمول در مدارس هوشمند بر انگیزش پیشرفت دانش آموزان تأثیر بیش تیری
دارد بررسی شید .تجربیات ک شورهایی که سال ها پیش از ما در نظام آموزشی خود تحول به وجود آورده اند نشان می دهد کیه
بهترین نقطه آغاز برای ایجاد تحول در کیفیت آموزشی هر کشور متحول کردن درس علیوم تجربیی اسیت (کییامنش.)1381 ،
اهمیت این تحقیق در آن است که نشان می دهید ،اسیتفاده از روش فعیال فناورانیه بیرای آمییوزش علیوم تجربیی در میدارس
هوشمند می تواند ضمن ارتقاء انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ،داد و ستد فکری را افزایش داده و آن ها را در رسیدن
به سطوح باالی حیطه ی عاطفی یاری رساند .انتظار می رود یافته های این تحقیق بتواند در برنامه ریزی هیای آینیده و بهبیود
کیفیت آموزشی دانش آموزان در مدارس هوشمند در راستای دستیابی و تحقق اهداف تعیین شده در سند تحول بنیادین مؤثر
واقع شود.
روش پژوهش
نوع و طرح پژوهش :پژوهش حاضر بیا توجیه بیه موضیوع و طرح تحقیق ،در قلمرو پژوهش هیای تجربییی مییی باشیید
کیه چیون انتخیاب نمونه ها کامالً تصادفی نبوده و بررسی همۀ متییرها در انتخاب پژوهشگر نییست ،روش تحقیق از نوع نیمیه
تجربی بوده است.
جامعهی آمااری ،نموناه و روش نموناهگیاری :جامعیه آمیاری پیژوهش حاضیر را تمیامی دانیش آمیوزان پسیر دوره
اول متوسطه مدارس هوشمند شهر تهران در سیال تحصییلی  1393 - 1394تشکیل می دهند که در پایه هشیتم مشییول بیه
تحصیل بوده اند .با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی از بین مناطق آموزش و پرورش شهر تهیران منطقیه 6

6
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7
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به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد .حجم نمونه در پژوهش حاضر شامل سه گروه می باشد که تعداد اعضای هیر گیروه  20نفیر
بودند.
ابزار پژوهش:
پرسشنامهی انگیزش پیشرفت هرمنس :هرمنس برای برآورد روایی آزمون ،روش اعتبار محتوا را به کار گرفت که
بنیان آن درباره پژوهش های پیشین درباره انگیزش پیشرفت بود .او هم چنین ضریب همبستگی را با رفتارهای پیشرفت گرا
برآورد کرد که نشان دهنده روایی باالی آزمون بود ( .) r =%88برای برآورد پایایی نیز دو روش آلفای کرونباخ و باز آزمایی پس
از گذشت  3هفته به کار گرفته شد که پایایی به ترتیب  %82و پایایی  %85به دست آمد (تمنایی فر و گندمی.)1390 ،
شیوهی اجراء :در گروه فعال فناورانه دانش آموزان در  12جلسه در آزمایشگاه در قالب گروه های کوچك مطالب درسی
را با کاوش گری و انجام آزمایش ها ی واقعی و مجازی و با بهره گیری از محتوای الکترونیکی محقق ساخته ،تخته هوشمند،
رایانامه و سیستم مدیریت محتوا ،به یادگیری پرداختند .از رایانامه و سیستم مدیریت محتوا برای انجام تکالیر و ارزش یابی نیز
بهره گرفته شد.
روش تجزیه و تحلیل و دادهها :در پژوهش حاضر جهت تجزیه و تحلیل داده ها از هر دو نوع آمار توصیفی و اسیتنباطی
برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد .بدین صورت که پس از استخراج داده های پژوهش ،ابتدا جهیت بررسیی یافتیه هیای
توصیفی از میانگین و انحراف معیار و سپس در سطح آمار استنباطی و پاسخ گویی به سؤال های پیژوهش از تحلییل کوارییانس
بهره گرفته شده است.

نتایج
اطالعات جمعیتشناختی
ویژگی های مشترک جامعۀ پژوهشی فوق عبارتند از :
 تحصیل در پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه مدرسه ی هوشمند
 آشنایی یکسان با فناوری
 سن
 جنسیت
 شهر (تهران)
 سال تحصیلی ()94-93

شکل  .1موقعیت جغرافیایی محدوده مطالعاتی
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یافتههای توصیفی
جدول .1شاخص های توصیفی مربوط به نمرات پیش آزمون ،پس آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس
شاخص

میانگین

منبع تغییرات

انحراف

بیشینه

کمینه

دامنه

تعداد

استاندارد

پیش آزمون

گروه فعال فناورانه

85/50

11/555

102

44

58

20

و

85/55

9/310

107

72

35

20

گروه

مستقیم

فناورانه

پس آزمون

گروه گواه

85/62

8/904

107

61

46

24

گروه فعال فناورانه

91/05

6/724

105

78

27

20

و

82/75

5/964

92

72

20

20

گروه

مستقیم

فناورانه
گروه گواه

86/67

8/535

106

62

44

24

یافتههای استنباطی
جدول .2آزمون تعقیبی شفه برای آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس گروه های مورد بررسی
شاخص

اختالف میانگین

سطح معناداری

منبع
تغییرات
گروه فعال فناورانه -گروه مستقیم و
فناورانه

8/30

0/003

گروه فعال فناورانه -گروه گواه

4/38

0/145

گروه مستقیم و فناورانه -گروه گواه

-3/92

0/212

با توجه به جدول  ،2گروه تحت تعلیم روش فعال فناورانه از گروه تحت تعلیم با روش مستقیم و فناورانه ،انگییزه پیشیرفت
باالتری داشتند ،زیرا سطح معناداری به دست آمده از سطح معناداری مفروض کوچك تر است ( .)p> 0/05بنابراین میی تیوان
گفت که تفاوت به دست آمده معنادار بوده است؛ لیذا ،فرضیه ماا مبنیی بیراین کیه " آمیوزش فعیال فناورانیه در مقایسیه بیا
روش فناورانه (مستقیم و فناورانه) بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر بییش تیری دارد" ،تاییید
می شود.
اما تفاوت معناداری بین گروه فعال فناورانه در مقایسیه بیا گیروه گیواه بیه دسیت نیامید ( .) sig= 0/145در آخیر ،سیطح
معناداری به دست آمده بین دو گروه مستقیم و فناورانه با گروه گواه ،از سطح معنیاداری مفیروض بیزرر تیر اسیت ()p<0/05
بنابراین تفاوت به دست آمده معنادار نبوده است .بنابراین فرضیه آخر ما مبنی براین که "آموزش فناورانه در مقایسیه بیا روش
معمول (غیرمستقیم و فناورانه) بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند تیأثیر بییش تیری دارد" ،رد میی
شود.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به یافته های پژوهش بین روش تدریس های مختلر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشیمند
تفاوت معناداری وجود دارد .آموزش ف عال فناورانه بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند تأثیر مثبت دارد
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و در مقایسه با روش فناورانه تأثیر بیش تری دارد .پیشینه پژوهشی در ارتباط با تأثیر موضوع مورد پژوهش بر انگیزش پیشرفت
در مدارس هوشمند ،یافت نشد؛ اما با توجه به ماهیت پژوهش (استفاده از روش های فعال تدریس ،کاوش گری ،شیبیه سیازها،
آزمایش های مجازی و واقعی و نرم افزارهای چندرسانه ای) ،که به شیوه های مختلر می تواند باعث تسهیل فرایند ییادگیری و
آموزش و نیز غنی تر شدن محیط های یادگیری شود با یافته های پژوهش های داخلیِ پریشانی (« )1390تأثیر آموزش فعیال
فناورانه ) (TEALدر درس زیست شناسی بر انگیره ی تحصیلی دانش آموزان» ،سیتاری و محمیدی (« )1390بررسیی رابطیه
میزان استفاده از فناوری اطالعات وموفقیت آموزشی دانش آموزان متوسطه» ،و پژوهش های خارجیِ ششیچر و فیشیر ()2004
«تاثیر مثبت یادگیری مشارکتی بر شاخص هاى عاطفى تحصیلى هم چون ادراک فراگیر از خود» هم سو و هم جهت است.
امروزه با گسترش مطالعات و پژوهشها در زمینۀ یادگیری و راهبردهای آموزشی سبب شیده تیا محییطهیای آموزشیی بیا
محیطهای یادگیری جایگزین گردند؛ هم چنین با تحول علم و فناوری و پییدایش نظرییه هیای جدیید ییادگیری ،رویکردهیای
جدیدی نسبت به علم و روش های آموختن علوم مطرح شده است .از ویژگی های روش تدریس های کارآمد و فعیال تأکیید بیر
کارگروهی ،مشارکتی و فعال ،انعطاف پذیری ،پرورش خالقیت و روحیه ی مشارکت ،بهره گیری از شیوه های آموزش عمل گیرا
با تأکید بر جنبه های کاربردی آموزش مانند آزمایش و پژوهش ،توجه به رشد اجتماعی و مسئولیت پذیری و افیزایش انگییزه و
اعتماد به نفس با بهره گیری از شرایط یکسان یادگیری و تکنولوژی نوین اطالعات و ارتباطات می باشید؛ مراکیز آموزشیی بایید
برنامه هایی برای استفاده از فناوری های جدید اطالعات و ارتباطات در آموزش و یادگیری طراحی نمایند .با اجیرای ایین روش
ها معلم مداری به دانش آموز مداری ،عالقه مندی معلم به عالقه مندی دانش آموز و روش های آموزشی تحکمی به روش هیای
یادگیری خودکار و خودتحول تیییر جهت خواهد داد (شعبانی.)1393 ،
می توان با ع نایت به نتایج حاصل از این پژوهش با به کارگیری روش های فعالی که خاصییت انعطیاف پیذیری ،ترکیبیی،
پژوهش محور دارد ،و مبتنی بر فناوری می باشد؛ عالوه بر کمك به دانش آموزان در آموختن آن چه با چشیم غیرمسیلح دییده
نمی شوند و یاری معلمان در مدیر یت زمان ،به افزایش انگیزش پیشرفت تحصیلی که از ویژگی های روش تدریس هیای خیوب
است دست یافت؛ چرا که " روش تدریس فعال فناورانه در مدارس هوشمند ،با رویکرد یادگیری ساختن گرایی و ارتبیاط گراییی
در چهار چوب مدل سمر (سطوح انتقال) 8و مدل تی پك9این موقعیت ها را برای معلمان و دانش آمیوزان ایجیاد میی کنید" .بیا
اجرای روش هایی چون روش فعال فناورانه ) (TEALبا رویکرد یادگیری ترکیبی ،آموزش و یادگیری به مفهوم پیداگوژی جیای
 10سینرگوژی11خواهند داد.
خود را به آموزش و یادگیری به مفهوم آندراگوژی و
با توجه به نقش فناوری در ارتقاء انگیزش باید در این مدارس فناورانه یعنی مدارس هوشمند به دنبال روش هایی باشیم
که ضمن حفظ انگیزش دانش آموزان در جهت ارتقاء آن مثمر ثمر باشد؛ پس باید به تقویت و توسعه فرهنگ استفاده بهینه و
مفید از فناوری (به عنوان ابزار آموزشی) ،شبکه های تعاملی فناورانه (به عنوان منابع آموزشی ،اجتماعی و فرهنگی) توجه شده
و به بررسی تأثیر سایر الگوهای آموزشی بر انگیزش پیشرفت نحصیلی در مدارس هوشمند پرداخته شود.

8

. transformatin

9

. technological pedagogical content knowledge

10
. andragogy
11
. synergogy
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