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آموزان ابتدايي  اي پيشرفت تحصيلي و انگيزه پيشرفت در دانش بررسي مقايسه
  مدارس عادي و هوشمند شهر تبريز

  

  1نرگس دليرناصر 
  2 نسب سيدداود حسيني

  
  
  
  

  : چكيده
آموزان ابتدايي  اي پيشرفت تحصيلي و انگيزه پيشرفت در دانش هدف پژوهش حاضر بررسي مقايسه

روش پژوهش توصيفي از نوع . بود 92-93شمند شهر تبريز در سال تحصيلي مدارس عادي و هو
مدارس ابتدايي عادي و هوشمند در  آموزان دانشجامعه آماري تحقيق حاضر كليه . اي بود مقايسه علي

نفر و از ميان  366مدارس عادي بالغ بر  آموزان دانشميان باشند كه از  يمدر شهر تبريز  1393سال 
اي انتخاب  تصادفي چند مرحلهي ريگ نمونهنفر با استفاده از روش  208مدارس هوشمند  آموزان دانش
و نمره پيشرفت  ي انگيزش پيشرفت علي و مك اينرنيها پرسشنامهاز  ها دادهي آور جمعبراي  .شدند

ن داد نتايج پژوهش نشا. ها از تحليل واريانس استفاده شد براي تجزيه و تحليل داده. تحصيلي استفاده شد
هاي آن  آموزان مدارس عادي و هوشمند در پيشرفت تحصيلي و انگيزش پيشرفت و مؤلفه كه بين دانش

آموزان مدارس هوشمند از پيشرفت تحصيلي و انگيزش پيشرفت  به عبارتي دانش. تفاوت وجود دارد
     .باالتري برخوردارند

  
  ندپيشرفت تحصيلي، انگيزه پيشرفت، مدارس هوشم: گان كليديواژ
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  :مقدمه
اقتصادي، اجتماعي و (ها  هاي نو و اختراعات در هر عصري تمامي جوانب زندگي انسان ظهور پديده

در عصر حاضر نيز با ظهور و توسعه فناوري اطالعات و . را تحت تأثير خود قرار داده است) فرهنگي
در اين زمينه . است تحوالت جهان با محوريت اطالعات با شتابي فزاينده در حال گسترش 1ارتباطات

. توان به عنوان يكي از نمادهاي حضور فناوري در عرصه آموزش در نظر گرفت را مي 2مدارس هوشمند
شود كه با استفاده از يادگيري الكترونيكي  مدارس هوشمند به آن گروه از واحدهاي آموزشي اطالق مي«

وز و با برخورداري از نظام آموزشي آم و به صورت حضوري و با حفظ فضاي فيزيكي مدرسه، معلم، دانش
آموزان تالش  هوشمند و با رويكرد تلفيقي و جامع نسبت به ارائه خدمات آموزشي و پرورشي به دانش

معتقد است كه مدرسه هوشمند، مدرسه فيزيكي است ) 1997( 3تولي همچنين). 1382عطاران، (» كند مي
و محتواي اكثر دروس آن الكترونيكي و  استشبكه كه كنترل و مديريت آن مبتني بر فناوري رايانه و 

  .  سيستم ارزشيابي و نظارت آن هوشمند است
 پيوستگي بين خودگرداني، مساعي، تشريك انفرادي، سرعت اساس بر مدارس يادگيري اين در واقع در
شامل  نيست؛ بلكه چاپي هاي كتاب به محدود فقط درس بوده است و محتواي درسي موضوعات

براي  همزمان. است اطالعاتي هاي پايگاه و افزارها درس اي، افزارهاي چندرسانه نرم الكترونيكي، يها كتاب
شود  ديده مي هايي تدارك برنامه اش يادگيري هاي مختلف آموز و سبك هر دانش فردي هاي تفاوت

  ).2002، 4مالزي وپرورش وزارت آموزش(
ص تأثير فناوري ارتباطات و اطالعات بر مدارس هاي موجود در خصو در اين راستا با توجه به چالش

توان فقط به برون دادهاي  آموزان نمي هوشمند و از سويي در بررسي كاركرد مدارس در ارتباط با دانش
 شود، محدود شد و بايد ابعاد ديگر هم مورد مطالعه قرار علمي كه بيشتر با نمره ميانگين سنجيده مي

ترين متغير آموزشي و علمي و انگيزه پيشرفت به  حصيلي به عنوان مهمگيرند، به همين منظور پيشرفت ت
هاي يادگيري مبتني بر  بنابراين محيط. شود عنوان نماد كاركرد رواني تحصيلي در نظر گرفته مي

هاي اطالعاتي و ارتباطي نوين بستر بسيار مناسبي براي پيشرفت تحصيلي و انگيزش پيشرفت  فناوري
  .  هستند

 به كه شود مي اطالق آموزشگاهي موضوعات فرد در اكتسابي يا شده آموخته توانايي به صيليتح پيشرفت
). 1382نويدي، (شود  مي گيري اندازه ساخته معلم هاي آزمون يا استانداردشده هاي فراگيري آزمون وسيله

 در را ها آن نبتوا كه به طوري فرد است، آموزشگاهي يادگيري مقدار به معناي اصطالح اين طوركلي  به

                                                      
1. information and communication technology 
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 پرورش مورد و آموزش نظام و مدرسه به مربوط عوامل و فردي هاي به تفاوت مربوط عوامل كلي مقوله
  ).2002، 1سوليمن نجهد و سهران(داد  قرار مطالعه

هاي ارزيابي عملكرد معلمان محسوب  ترين مالك در واقع پيشرفت تحصيلي يادگيرندگان يكي از مهم
ها براي ورود به دنياي كار و  هاي علمي آن وزان نيز معدل تحصيلي معرف تواناييآم براي دانش. شود مي

هاي خود را بر  ها از پژوهش پردازان تربيتي بسياري بنابراين نظريه اشتغال و مقاطع تحصيلي باالتر است؛
  ).1392پور و بهلولي،  درتاج، لك(اند  شناخت عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي تمركز كرده

 خالق و كارآمد آگاه، وجود افراد اي جامعه هر شكوفايي و رشد براي مهم شرط كه آنجايي ين ازهمچن
 نيازهاي و عاليق رفتار، مناسب دهي جهت و انرژي ايجاد پيشرفت سبب انگيزه تقويت و پرورش لذا است،

ك عامل مهم در به عنوان ي 2در واقع انگيزه پيشرفت. شود مي معين و ارزشمند اهداف راستاي افراد در
آموزان، از  انگيزه پيشرفت به عنوان يك زمينه نسبتاً ثابت در دانش. شود عملكرد تحصيلي قلمداد مي

  ).1384بيابانگرد، (ها يا نيازهاي اكتسابي هر فرد است  ترين انگيزه جمله مهم
 ترين عالي به وجهبا ت خود عملكرد ارزيابي به جانبه همه گرايشي از است عبارت پيشرفت تحصيلي انگيزش
است  همراه عملكرد در موفقيت با كه لذتي از و برخورداري عملكرد در موفقيت براي تالش معيارهاي

نيز نياز و انگيزه پيشرفت را نتيجه تعارض هيجاني بين اميد به  4مك كلند). 2001، 3وستلند و آرچ(
موفقيت از سويي به هيجانات و عقايد اينكه اميد به . داند موفقيت و ميل به دوري و گريز از شكست مي

مثبت پيرامون موفقيت وابسته است و از سوي ديگر ترس از شكست به هيجانات منفي و اينكه موقعيت 
  ). 2009، 5آستين ماي و اسپيناس(باشد، مرتبط است  پيشرفت دور از دسترس و خارج از توان او مي

رس هوشمند دقيقاً متناسب با تحوالت علمي و معتقد هستند كاركرد مدا) 2005( 6ساليوان و فراست
آماده ساختن كودكان و نوجوانان براي مواجهه با مسائل حاد و آينده و پاسخگويي . فناوري روز دنيا است

 7در پژوهشي هامزا و امبي. به نيازهاي آتي جامعه مستلزم ايجاد، توسعه و تجهيز مدارس هوشمند است
آموزان نسبت به تغييراتي كه كالس هوشمند نسبت به مدارس  نشاعالم كردند كه نگرش دا) 2010(

آموزان كه در  ها نسبت به ديگر دانش عادي دارد، مثبت است و در نهايت نيز پيشرفت تحصيلي آن
ها و  در تحقيقي به بررسي تفاوت) 2008( 8تك آونگ. كنند، بيشتر است مدارس عادي تحصيل مي

هاي  نتايج نشان داد كه بازده. الزي نسبت به مدارس عادي پرداختتأثيرات آموزش در مدارس هوشمند م

                                                      
1. Soliman nejhad & Saharan 
2. Achievement motivation 
3. Westland & Arche 
4. Mcclelland 
5. Steinmay & Spinath 
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آموزان شامل انگيزش  هاي دانش بازده. باشد آموزان در مدارس هوشمند بيشتر از مدارس عادي مي دانش
  .هاي فراگيري علوم و موفقيت تحصيلي بود يادگيري، مهارت

روي احساس عضوي از جامعه كالس بودن در تحقيقي به بررسي تأثير كامپيوتر بر ) 2006( 1ويتينگ
نتايج بيان كننده اين مطلب بود كه استفاده از كامپيوتر در كالس درس داراي تأثيرات مثبت . پرداخت

به مقايسه يادگيري در محيط ) 2004( 2اتكينسون. شود ها مي آموزان و موفقيت تحصيلي آن روي دانش
گزارش وي حاكي از اين است كه افراد با سبك شناختي  .سنتي و يادگيري به كمك رايانه پرداخته است

ها  ترين نگرش و بهترين عملكرد را در يادگيري با كمك رايانه داشتند و در مقابل تحليلي كالمي، مثبت
  .تري دارند در همه سطوح عملكرد پايين

آموزان مدارس  به اين نتيجه رسيدند كه بين دانش) 1391(آبادي و نجاتي  زاده، نجف در پژوهشي حكيم
يعني . ي وجود دارددار معنيهوشمند و عادي از لحاظ انگيزه پيشرفت و احساس تعلق به مدرسه تفاوت 

آموزان مدارس هوشمند داراي انگيزه پيشرفت و احساس تعلق به مدرسه بيشتري نسبت به  دانش
  .آموزان مدارس عادي بودند دانش

انگيزه پيشرفت در مدارس عادي و هوشمند به اين نتيجه  در تحقيق خود درباره مقايسه) 1387(منصوري 
آموزان مدارس هوشمند و عادي وجود  ي در ميان دانشدار معنيرسيد كه از نظر انگيزش پيشرفت تفاوت 

  .ندارد
آموزان كالس سوم كه درس رياضيات را با روش  نشان داد كه دانش) 1385(در پژوهشي ديگر نجفي 
هاي سنتي شركت  آموزاني كه در درس رياضيات در كالس گيرند، از دانش يآموزش با كامپيوتر ياد م

  .كنند، داراي پيشرفت تحصيلي و اشتياق بيشتري هستند مي
سازي آن در مقاطع تحصيلي،  همچنين با توجه به مسئله جديد هوشمندسازي در مدارس كه شروع پياده

رت گرفته است، پژوهش حاضر در نظر دارد ترين مقطع آموزشي صو از مقطع دبستان و به عبارتي حساس
تا ضرورت يا عدم ضرورت اجراي آن را تا حدي آشكار سازد و تأثير اين اقدام را در بعد پيشرفت تحصيلي 

اي مهم در راستاي رشد فرد دارد را مورد بررسي و ارزيابي قرار  آموزان كه جنبه و انگيزه پيشرفت دانش
  .دهد

هاي موجود در خصوص تأثير فناوري اطالعات و ارتباطات و آموزش  بنابراين با توجه به چالش
اي پيشرفت تحصيلي و  الكترونيكي بر آموزش و پرورش، مسئله اصلي پژوهش حاضر بررسي مقايسه

  . آموزان ابتدايي مدارس عادي و هوشمند شهر تبريز است انگيزه پيشرفت در دانش
  
  

                                                      
1. Wighting 
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  روش
آموزان  ه آماري تحقيق حاضر كليه دانشجامع. اي بودمقايسه -روش پژوهش توصيفي از نوع علي

 آموزان دانشكه تعداد  باشند يمدر شهر تبريز  1392-93مدارس ابتدايي عادي و هوشمند در سال 
به منظور تعيين . نفر است 460مدارس هوشمند بالغ  آموزان دانشنفر و تعداد  7130مدارس عادي بالغ بر 

مدارس  آموزان دانشطبق اين جدول از ميان . ي مورگان استفاده شدحجم نمونه آماري از جدول كرچس
ي تصادفي ريگ نمونهنفر با استفاده از روش  208مدارس هوشمند  آموزان دانشنفر و از ميان  366عادي 

عادي و هوشمند از  آموزان دانشي آماري ها نمونههمچنين در اين پژوهش . انتخاب شدند اي مرحلهچند 
  .و پايه تحصيلي همتا شدند نظر جنسيت، سن

  
  ابزارهاي پژوهش 

اين . ساخته شده است) 2001(اين مقياس توسط علي و مك اينرني  :مقياس انگيزش پيشرفت تحصيلي
ي يك تا پنج از كامالً مخالفم تا ده نمرهبا (اي بر اساس مقياس ليكرت  ينهگز 5سؤال  43مقياس از 

انتخاب تكليف در (هاي انگيزه عالقه به تكليف  ينهزمفه كلي در مؤل 8تهيه شده و داراي ) كامالً موافقم
تالش زياد، به ويژه (، كوشش )در انجام تكاليف درسي، با چهار گويه آموز دانششرايط آزادانه و انگيزه 

مقايسه عملكرد تحصيلي خود با ساير (يي جو رقابت، )روي مواد درسي دشوار، شامل هفت گويه
براي سرپرستي و  آموز دانشانگيزه (، قدرت اجتماعي )، با شش گويهها آنتادن از و جلو اف آموزان دانش

انجام كارهاي گروهي در زمينه تحصيلي با سه (، كسب پيوستگي )رهبري گروه بودن با شش گويه
براي كمك و توجه به پيشرفت تحصيلي ديگران شامل پنج  آموز دانشانگيزه (، عالقه اجتماعي )گويه
و ) براي جلب نظر و تشويق ديگران در امر تحصيل با پنج گويه آموز دانشانگيزه (ستايش ، كسب )گويه

  .باشد يم) براي قدرداني و دريافت پاداش در امر تحصيل با هفت گويه آموز دانشانگيزه (نمونه بودن 
 كه ستا صورتي به آن گذاري نمره و محاسبه شد پنج تا يك از پرسشنامه كل و مؤلفه هر نمرات بازده

 طيف در او عملكرد بهتر نشان دهنده آورد، دست به پرسشنامه اين از باالتري اندازه نمره هر آزمودني،
و مك  1مك اينرني، ينگ(شده است  برآورد مختلف پژوهشگران توسط ابزار اين پايايي. است گانه پنج

مك (گزارش شده است  67/0با ميانگين  82/0تا  67/0و ضريب آلفاي كرونباخ آن بين ) 2001اينرني، 
ضريب آلفاي كرونباخ پرسشنامه ) 1388(در مطالعه يوسفي، قاسمي و فيروزنيا ). 1992، 2اينرني و سينكلير

  .گزارش شده است 93/0نيز 
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يمسال ندر اين پژوهش پيشرفت تحصيلي بر اساس معدل كيفي دروس پايان : پيشرفت تحصيلي
  .گيرد يمتحصيلي مورد محاسبه قرار 

ي به مرحله اجرا گذارده ريگ نمونهاجراي اين پژوهش ابتدا ابزارهاي مورد نياز تهيه و سپس فرايند جهت 
انتخاب شده توزيع و اطالعاتي در  آموزان دانشي مورد استفاده در بين ها پرسشنامهشده و در پي آن 

استخراج و به واسطه ي مورد نياز ها دادهنهايتاً . داده شده است ها پرسشنامهرابطه با نحوه پركردن 
از تحليل واريانس  ها دادهبراي تجزيه و تحليل . مورد تجزيه تحليل قرار گرفته است SPSS.16ر افزا نرم

  .  استفاده شد
  

  ها يافته
ها در متغيرهاي انگيزش تحصيلي و پيشرفت تحصيلي بر  هاي مركزي آزمودني شاخص 1در جدول 

  .ده استاساس مدارس عادي و هوشمند نشان داده ش
ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش بر اساس نوع مدارس: 1 جدول  

  M(SD) مدارس هوشمند آموزان دانش M(SD)يعادمدارسآموزاندانش متغيرها
  27/17) 34/3(  91/15) 85/2(  عالقه به تكليف - 1
 04/31) 86/11( 04/27) 54/5(  كوشش - 2

  29/23) 44/3(  35/21) 33/3(  ييجو رقابت - 3
  21/25) 97/3(  94/22) 34/3(  رت اجتماعيقد - 4
  68/13) 16/2(  03/12) 96/1(  كسب پيوستگي - 5
  02/21) 45/3( 46/15)32/2(  عالقه اجتماعي - 6
  48/18) 79/3( 27/17)34/3(  كسب ستايش - 7
  59/29) 66/5(  22/28) 22/4(  نمونه بودن - 8
  52/24) 79/3(  09/21) 04/3(  نمره كل انگيزش - 9
  75/17) 63/1(  12/16) 93/1(  پيشرفت تحصيلي - 10

آموزان  آموزان مدارس هوشمند نسبت به دانش دهد كه ميانگين نمرات دانش نشان مي 1نتايج جدول 
همچنين ميزان پيشرفت تحصيلي . هاي آن باالتر است عادي در متغير انگيزش تحصيلي و خرده مقياس

  . است آموزان مدارس عادي باالتر آموزان مدارس هوشمند نسبت به دانش دانش
هاي آن از  فرض قبل از استفاده از آزمون پارامتريك تحليل واريانس چند متغيري جهت رعايت پيش

دار نبوده  بر اساس آزمون باكس كه براي هيچ يك از متغيرها معني. آزمون باكس و لوين استفاده شد
، P ،87/0=F=59/0(هاي واريانس به درستي رعايت شده است  است، شرط همگني ماتريس

85/13=BOX .(ي آن دار معنيشود بر اساس آزمون لون و عدم  مشاهده مي 2طور كه در جدول  همان
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بنابراين آزمون تحليل . هاي بين گروهي رعايت شده است براي همه متغيرها شرط همساني واريانس
  . واريانس چند متغيري قابل اجرا است

  
ها انسيارنتايج آزمون لون مبني بر پيش فرض تساوي و: 2جدول   

 يدار معنيسطح   2درجه آزادي   1درجه آزادي  F متغيرها

  42/0  564 1 78/20  عالقه به تكليف .1
  96/0  564  1 48/46  كوشش .2
  72/0  564  1 85/2  ييجو رقابت .3
  13/0  564  1 42/82  قدرت اجتماعي .4
  49/0  564  1 37/3  كسب پيوستگي .5
  33/0  564  1 91/0  عالقه اجتماعي .6
  36/0  564  1 60/2  كسب ستايش .7
  94/0  564  1 03/46  نمونه بودن .8
   22/0  564  1   50/2  نمره كل انگيزش .9

   21/0  564  1   95/9  تحصيلي پيشرفت .10
  

ي آماري المبداي ويلكز نشان داد كه اثر گروه بر تركيب پيشرفت تحصيلي و انگيزش  نتايج مشخصه
بنابراين آزمون ). مبداي ويلكزال= P ،55/3=F ،16/0>001/0(باشد  دار مي هاي آن معنيپيشرفت و مؤلفه

نتايج نشان داد كه حداقل بين . را مجاز شمرد) مانوا(فوق قابليت استفاده از تحليل واريانس چند متغيره 
  .ي وجود دارددار معنييكي از متغيرهاي مورد بررسي در بين دو گروه تفاوت 

  
روه بر متغيرهاي وابستهي مانووا بر اثر اصلي متغير گدار معنيهاي  نتايج آزمون: 3جدول   

 مجذور اتا  P درجه آزادي  F ارزش آزمون متغيرها

  گروه

  83/0  001/0  8 55/3 83/0 بارتلت-پياليي
  83/0  001/0  8 55/3 16/0 المبداي ويلكز
  83/0  001/0  8 55/3 11/5 اثر هتلينگ

  83/0  001/0  8 55/3 11/5 ريشه خطانيتربزرگ
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گروه  دودر ي انگيزش پيشرفت ها مؤلفهپيشرفت تحصيلي و براي مقايسه ميانگين نمرات  چند متغيره واريانس نتايج تحليل :4دول ج
مدارس عادي و هوشمند آموزان دانش  

مجموع  متغيرها
  مجذورات

درجه
  آزادي

ميانگين
 مجذورات

سطح  Fضريب 
  يدار معني

  مجذور اتا

  039/0  01/0  33/6  75/327  1  75/327  عالقه به تكليف .1
  056/0 01/0  44/9  05/589  1  05/589  كوشش .2
  028/0 03/0  49/4  62/275  1  62/275  ييجو رقابت .3
  149/0  01/0  59/27  62/1380  1  62/1380  قدرت اجتماعي .4
  029/0  03/0  71/4  40/270  1  40/270  كسب پيوستگي .5
  029/0 03/0  75/4 05/351 1 05/351  عالقه اجتماعي .6
  039/0 01/0  33/6 75/327 1 75/327  كسب ستايش .7
  056/0 01/0  44/9 05/589 1 05/589  نمونه بودن .8
  22/0  01/0  90/160  76/800  1  76/800  نمره كل انگيزش .9

  16/0  001/0   68/113  96/2060  1  96/2060  پيشرفت تحصيلي .10
  

ي ها لفهؤم پيشرفت تحصيلي و ، مقايسه ميانگين نمراتچند متغيره نتايج تحليل واريانس 4جدول 
كه با توجه به  دهد يرا نشان م مدارس عادي و هوشمند آموزان گروه دانش دودر ت انگيزش پيشرف

ي ارتباط عالقه به ها مؤلفه، )68/113(در پيشرفت تحصيلي  مشاهده شده Fاطالعات جدول ميزان 
، )71/4(، كسب پيوستگي )59/27(، قدرت اجتماعي )49/4(يي جو رقابت، )64/9(كوشش ، )33/6( تكليف

 توان يبنابراين ماست؛  دار معني )44/9(و نمونه بودن ) 33/6(، كسب ستايش )75/4(ماعي عالقه اجت
مدارس عادي و  آموزان گروه دانش دودر ي انگيزش پيشرفت ها مؤلفهپيشرفت تحصيلي و  كه بين گفت

 هاي ي ميانگين پيشرفت تحصيلي و مؤلفهدار معنييعني به طور  .وجود دارد دار معنيتفاوت  هوشمند
  . آموزان عادي بيشتر است آموزان مدارس هوشمند نسبت به دانش انگيزش پيشرفت در دانش

  
  گيري بحث و نتيجه

آموزان مدارس ابتدايي عادي  هدف پژوهش حاضر مقايسه پيشرفت تحصيلي و انگيزش پيشرفت در دانش
زان مدارس عادي و آمو يافته اول پژوهش نشان داد كه بين پيشرفت تحصيلي در دانش. و هوشمند بود

آموزان هوشمند در متغير پيشرفت تحصيلي از ميانگين باالتري  يعني دانش. هوشمند تفاوت وجود دارد
، تك آونگ )2010(هاي هامزا و امبي  اين يافته با نتايج پژوهش. آموزان عادي برخوردارند نسبت به دانش

در جهت . همسو است) 1388(، حبيبي )2001( 2، پيكولي)2003( 1، دمترياديس)2006(، ويتينگ )2008(

                                                      
1. Demetriadis 
2. Piccoli 
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آموزان كالس سوم كه درس رياضيات را  گزارش كرد كه دانش) 1385(همسويي با تحقيق حاضر نجفي 
هاي سنتي  آموزاني كه در درس رياضيات در كالس گيرند، از دانش با روش آموزش با كامپيوتر ياد مي

نيز علت پيشرفت ) 1382(د و نتايج كار سيف كنند، داراي پيشرفت و اشتياق بيشتري هستن شركت مي
) سنتي رودررو( 1هاي فضاي كالجي تحصيلي را در كار با كامپيوتر و مبتني بر وب در مقايسه با كالس

آموزش مبتني بر كامپيوتر و وب از طريق تدارك . داند آموزان مي ناشي از جذابيت و كوشش بيشتر دانش
 اي تازه هاي راه به تا انگيزد برمي آموزان را دانش جالب ديداري ايه فوري، توجه شخصي، نمايش 2بازخورد

  .بگيرند ياد آيد نمي بر آن از عهده آموزش سنتي كه
 سبب نوين در مدارس هوشمند يها يفناور كمك به آموزش كه كند يم اثبات هم) 2001(پيكولي 

 اكثر اينكه فراگيران دليل به ند،شو برخوردار بااليي تنظيمي خود از يادگيري در فراگيران كه شود يم
 فعاليت. هستند فعال منابع جديد و اطالعات جستجوي در و دهند يم انجام فعاالنه را خود كارهاي
 در كه شود يم تلقي مطلوب و باثبات در يادگيري مهم رويكردهاي از يكي مسئله با درگيري وآموز  دانش

 كرده، دريافت مناسب بازخورد تدريس روش اين درآموزان  دانش. رديگ يم قرار توجه مورد فناورانه آموزش
 علت به ديگر، سوي از. كند يم استفاده رياضي درس يادگيري براي الزم زمان از مطلوب يا وهيش به

 ي همزمانا چندرسانه افزارهاي نرم پويانمايي، و گرافيك تصوير، صدا، گوناگون يها تيقابل از يريگ بهره
 ،تر جذاب را مطالب بتوانند كه كند يم ايجادآموزان  دانش براي را امكان اين فته،گر كار به را حس چند

  . شود يم بيشتر يادگيري براي در يادگيرنده انگيزه بردن باال سبب و كند دريافتتر  كامل وتر  متنوع
اوري در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيد كه آموزش در مدارس هوشمند و به وسيله فن) 2006(ويتينگ 

. باشد يم آموزان دانشاطالعات و ارتباطات داراي تأثيرات مثبت بر بازده تحصيلي و موفقيت تحصيلي 
در جريان  آموزان دانشفناوري اطالعات و ارتباطات در مدارس هوشمند با به كارگيري و فعال كردن 

 آموزان دانشعدم تمركز عالقگي و  افزايش يابدو از بي آموزان دانشكه يادگيري  شود يميادگيري باعث 
 آموزان دانشاز طرف ديگر اين ابزارها عالوه بر به كارگيري حس شنوايي . نسبت به تكاليف بكاهد

استفاده از . زديانگ يبرم آموزان دانشفعاليت شناختي را در  تر مهمي ديگر مثل بينايي و از همه ها حس
ر مدارس هوشمند تبريز باعث تأثير بر يادگيري گروهي و محيط دمكرات از ديگر عواملي است كه د

  .شود يمپيشرفت تحصيلي 
مدارس عادي و هوشمند تفاوت وجود  آموزان دانشيافته ديگر پژوهش نشان داد كه بين انگيزه پيشرفت 

 آموزان دانشمدارس هوشمند از انگيزه پيشرفت تحصيلي باالتري نسبت به  آموزان دانشيعني . دارد
، )1390(آيين ، نيك)1391(و همكاران زاده ميحكي ها پژوهشاين يافته با نتايج . مدارس عادي برخوردارند

متفاوت ) 1387(و منصوري ) 2003( 3ولي با نتايج تحقيق كوليك باشد يمهسمو ) 1388(ابراهيم آبادي
                                                      

1. On Campus 
2. Feedback 
3. Kulik 
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دليل تفاوت نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر با نتايج پژوهش منصوري و كالرك را . باشد يم
ي متفاوتي در جوامع مختلف ها بازدهاين گونه تبيين كرد كه مدارس هوشمند داراي نتايج و  توان يم
ي كه در آموزان دانش. ي متفاوت اين مدارس بستگي به كيفيت كار اين مدارس نيز داردها بازدهو  باشند يم

ري نسبت در يادگيري داراي استقالل و خودمختاري بيشت باشند يممدارس هوشمند مشغول به تحصيل 
عالوه بر اين چون در مدارس هوشمند تبريز برخي از دروس به . باشند يممدارس عادي  آموزان دانشبه 

، اين امر باعث افزايش جذابيت و تنوع محيطي مدرسه شود يمارائه  آموزان دانشصورت الكترونيكي به 
اين مدارس  آموزان دانشالقه در كه اين امر هم به نوبه خود باعث افزايش انگيزه و ع شود يم ها آنبراي 

  ).1391و همكاران،  زاده ميحك( شود يم
داراي  آموزان دانشكه در مدارس سنتي  است اين دارد وجود يافته تبيـين اين بـراي كـه داليلي جمله از

 عميق و درك ادگيريي سطوح پايين شناختي بوده و ميزان مشاركت كمتري در كالس دارند و بـه
. دندارن پيشرفت و بيشتر ادگيريي براي يا زهيانگ و برند ينم يادگيري از لذتي بنابراين ؛ندشو ينم تشويق

 در بيشتر يادگيرنده مشاركت ايجاب فرايند يادگيري، در بازخورد ارائه از سويي در مدارس هوشمند با
 باعث واقعـي و اصيل تكاليف ارائه همچنين و يادگيرنده مثبت ذهني ريدرگي ارتقاي يادگيري، فرايند

 براي يا زهيانگ بنابراين و بپردازند عميق يادگيري به حفظ مطالب جاي بهآموزان  دانشكه  شوند يم
  ).2004، 1وادل(كنند  پيدا پيشرفت و بيشتر يادگيري
 كرده، ابراز وجود آن طي در فرد كه از قدرت اجتماعي باالتري برخوردارند هوشمند مدارسآموزان  دانش
 طريق اين از و كند يم بيان ديگران حقوق و احترام رعايت با و مثبت طريق به را خود اساتاحس و افكار
 بدون كه شود يمداشتن قدرت اجتماعي باعث . آورد يم به دست اجتماعي يها ارتباط در را خود حقوق

 در را نشا فيتكال اينكه دليل به هوشمند مدارسآموزان  دانش در واقع .بايستيم خود پاي روي اضطراب
 موجب وابستگي عدم اين نيستند، وابسته خود والدين به تكاليف انجام براي و دهند يم مدرسه انجام

 مستقل وظايف طور به تا كنند سعي و گرفته عهده بر را خود كارهاي مديريتآموزان  دانش كه شود يم
 كودكان از گروه ينا نفس عزت تا شود باعث است ممكن امر اين. دهند انجام را مدرسه به مربوط
 اين و دهند يم نسبت خويش به را تحصيلي امور در موفقيت كودكان از دسته اين كه چرا بيابد؛ افزايش

 عادي داشته مدارس در فراگيران ديگر از بيشتر را اجتماع در وجود ابراز قابليتها  آن تا شود يم سبب امر
  ).2003دمترياديس، (باشند 

د هاي خو ياسمقهاي پژوهش بر اساس  يافته كهيي آنجااز . يي مواجه بودهااين پژوهش با محدوديت
هاي  يل يافتهدلاصوالً به  ها پرسشنامهي در شخصي ها گزارشآموزان بود و معدل دانش ي وده گزارش

 آموزان دانشهمچنين اين پژوهش بر روي . يف هستندتحري مستعد ده پاسخناخودآگاه، تعصب در 
ساير مدارس و  آموزان دانشبراي  ها افتهتبريز انجام گرفته است كه در تعميم يمدارس ابتدايي شهر 

                                                      
1. Waddell 
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 زانير برنامهشود كه در زمينه آگاهي، معلمان، مديران مدارس و پيشنهاد مي. بايد احتياط نمود شهرها
و  ي نوين آموزش و يادگيري مبتني بر فناوري اطالعاتها وهيشي مدارس با ها برنامهبراي پيوند ميان 

نتايج به دست آمده از تحقيق حاضر، توسعه كمي و كيفي . ي آموزشي برگزار گرددها دورهارتباطات 
 .  شود يممدارس هوشمند در كشورمان پيشنهاد 

 
  منابع 

 و يادگيري بر سنتي روش به آموزش و وب بر مبتني روش دو تأثير). 1388. (ابراهيم آبادي، حيدر
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