
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 133   1392  زمستان، 2، شماره 8نشریه علمی پژوهشی فناوري آموزش، جلد                                                                   

 

  

آموزان تحصیلی دانشتان لرستان بر پیشرفتمدارس هوشمند اس بررسی میزان تأثیر
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  : ، پست الکترونیکی)نویسنده مسئول( دانشگاه عالمه طباطبایی تهران، ،تربیتیدانشکده روانشناسی وعلوم  ،دانشیار1
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 دانشگاه عالمه طباطبایی تهران ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، کارشناس ارشد2

 اي پسران دورودآموزشکده فنی وحرفهکارشناس ارشد فناوري اطالعات، 3
یافته و در حال توسعه براي تغییر ساختار آموزشی، با دگرگونی جوامع از جوامع سنتی به جوامع  جهانی در کشورهاي توسعه یحرکت :چکیده

محور  توان مدارس هوشمند را فضایی آموزشی در نظر گرفت که تحقق جامعه دانایی می. گیري از شرایط نوین ارتباطی پدید آمده است محور و بهره دانایی
عه جام. میزان تأثیر مدارس هوشمند استان لرستان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پرداخته است پژوهش حاضر به بررسی.تواهد ساخرا میسر خ

نفربود که ازاین  208نمونه آماري دراین پژوهش متشکل از  .دادندطع متوسطه استان لرستان تشکیل میآموزان مقآماري این پژوهش را کلیه دانش
ابزار تحقیق در این مطالعه عبارت بودند . نفر را دانش آموزان مدارس سنتی تشکیل داده بودند 109نفر را دانش آموزان مدارس هوشمند و  99تعداد 

اي یا مقایسه -آوري اطالعات یک تحقیق علیاین پژوهش از نظر جمع  روش تحقیق% 89نامه تعیین طبقه اجتماعی با روایی محتوایی و پایاییازپرسش
موزان مدارس هوشمندو سنتی آت تحصیلی معدل پیش دانشگاهی دانشدر زمینه پیشرف. پس رویدادي و از نظرکاربرد نتایج یک تحقیق کاربردي است

آموزان در مدارس هوشمند نشان دادند که میانگین معدل دانشنتایج . شدندباهم مقایسه  tهاي ریاضی وتجربی به تفکیک با استفاده از آزمون دررشته
  .آموزان گذاشته بودمعدل دانشآموزان مدارس سنتی تفاوت داشت و مدارس هوشمند تأثیر مثبتی بر میانگین معدل دانشبه طرز معناداري با 

  آموزاندانش پیشرفت تحصیلی،مدارس سنتی، د،مدارس هوشمن :واژگان کلیدي 
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Abstract: In developed countries, there is a developing global movement for change in the educational 
structure, the transformation of societies from traditional societies to knowledge-based societies result in the 
emergence of the use of the new communication environment. Smart school can be considered a learning 
atmosphere that will make it possible to realize a knowledge-based society. This study examined the impact of 
smart schools on academic achievement in Lorestan province. The population of this study is comprised of all 
high school students in Lorestan. The study sample consisted of 208 students that 99 people of them were smart 
schools' students and 109 people of them were traditional school students. The research tool in the study was the 
questionnaire which specified the social class with the validity and reliability of 89%. The research method of 
data collection for the study was causal - or post-hoc comparisons application of research. Smart school and 
traditional schools students’ GPA, were compared by using T-test in two different major: mathematic and 
scientific. Results showed that the average GPA of students in smart schools significantly differed from the 
traditional school grade point average and smart schools had a positive impact on students ' grade point average. 
Keywords: Smart Schools, Academic Achievement, Traditional Schools, Students 
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 مقدمه -1 
 ارتباطــات در کــارگیري گســترده فنــاوري اطالعــات وه بــ

تحول دررویکردهـاي آموزشـی    زمان باآموزش، هم فرآیند
 مـراهـ ـف را1مندـگیري مدارس هوشـ زمینه شکل درجهان،

هـاي کلیـدي   نیازمنـدي این مـدارس ازجملـه    .آورده است
هـاي  رویکردهاي توسعه مهـارت  وجوامع دانش محوراست 
 ]. 1[دنمایـ دنبال مـی  آموزان رادانشی وکارآفرینی دانش

تـرین دغدغـه نظـام آموزشـی و پـرورش یـک       امروزه مهم
عالی ـو تــ هت رشــدـتري مناســب جـــکشــور، ایجــاد بســ

. استهاي فکري در جامعه اطالعاتی و دانایی محور سرمایه
طـور  هاي اجتماعی قـادر باشـند بـه   براي آن که همه گروه

اي مشـارکت داشـته باشـند، بایـد     مؤثر در چنـین جامعـه  
یادگیري پیوسته، خالقیت، نوآوري و نیز مشارکت فعـال و  

تحقـق ایـن امـر مسـتلزم تعریـف       ].2[سازنده را بیاموزنـد 
-عنوان اصلیها بهد و نوینی از نقش و کارکرد مدرسهمجد

مـدارس هوشـمند    .اسـت ین نهـاد آموزشـی در جامعـه    تر
 رویکرد جدید آموزشی است که با تلفیق فناوري اطالعـات 

فرآیند یاددهی و هاي درسی، تغییرات اساسی در و برنامه2
   ].3[دنبال خواهد داشتیادگیري را به

 دارسی هسـتند ـد چه مـدارس هوشمنـحال باید دید که م
مدرسـه هوشـمند    .دارد هـا وجـود  چه تعریفی بـراي آن  و

اي فیزیکی است و کنترل و مدیریت آن، مبتنی بـر   مدرسه
گیرد و محتواي اکثر دروس و شبکه انجام می رایانه فناوري

 یابی و نظارت آن هوشـمند آن الکترونیکی و سیستم ارزش
ــ یـادگیري و بهبـود    که جهت ایجاد محیط یـاددهی  است

آمـوزان پژوهنـده    دانـش نظام مـدیریتی مدرسـه و تربیـت    
  ].4[طراحی شده است

یادگیري تقویت شده  -هاي یاددهیفرآیند این مدارس، در
کلیـدي   هـاي مهارتمحیط تعاملی یکپارچه براي ارتقاي  و

الگـوى  ].5[شودفراهم می آموزان درعصردانایی محوردانش
گرفته شده 1996درسال اولیه این مدارس از کشور انگلیس

تازان ایجاد ایـن مـدارس   کشور مالزي یکی از پیش است و
 1383کشور ما هم از سـال   ،این رویکرد با. رود شمار میبه

 در چهار مدرسـه اجـرا کـرده    آزمایشی صورتهطرحی را ب
                                                        ].6[اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

مـدل ازپــنج  ایــن :  مـدل مفهــومی مدرســه هوشـمند  

ــت  ــده اس ــاددهی و -1:عنصراصــلی تشــکیل ش ــیط ی  مح
 3یادگیري مبتنی برمحتواي چندرسانه اي

 یافته فناوري اطالعاتزیرساخت توسعه -2
 ايمدرسه توسط سیستم یکپارچه رایانهمدیریت  -3
معلمان آموزش دیده درحوزه فناوري  ازبرخورداري  -4

 اطالعات
 مدارس دیگر اي باارتباط یکپارچه رایانه -5

 درحقیقت مـدارس بـراي تبـدیل بـه یـک مدرسـه کـامال       
 کننـد تـأمین   ذکرشـده را  بتوانندکلیه عناصر باید هوشمند

]4.[  
جانبـه   رشد همه: ت ازعبارگونه مدارس  دف از ایجاد اینه

 ارتقـاء  ،)، عـاطفی و روانـی  ذهنـی، جسـمی  (آمـوزان  دانش
نیروي انسانی متفکر  تربیت ،هاي فردي ها و قابلیت توانایی

 است ارتقاء و مشارکت مردمی افزایش ،آوري آشنا به فنو 
]7.[  

هفـت   ازدیـدگاه پرکینـز   :اصول کلی مدارس هوشـمند 
  :اصل کلیدي در مدارس هوشمند عبارتند از

ا ارائه محتواي مناسـب  مدارس هوشمند ب :دانش خالق -1
آمـوزان  لی دانشـمـع د فکري وـرش رـثیر را بأن تـتریبیش
-دانـش  دانش توسط مصرف اطالعات وجاي به و گذاردمی

  .شوندمی مجهز د دانایی نیزـایی تولیـآموزان به توان
 ،آموزان براي تفکـر سازي دانشآماده :استعداد یادگیري -2
  .نمایدها فراهم میینه منطقی نمودن امور را براي آنزم
هاي ها و فعالیتاهداف برنامه :توجه به فهم مطالب -3

به  باشد آموزان قابل دركدانشمدارس هوشمند براي 
اهداف از پیش تعیین نحوي که خروجی مدارس براساس 

 آموزان ازهمین منظور دانش به و گردندمیشده تنظیم 
یادگیري  امر تري درمناسب تر وبیش همراهی مشارکت و
  .باشندبرخوردار 

از دیگر اصول  :آموختن با هدف تسلط و انتقال آن -4
هاي روش فنون و از، استفاده هوشمندمدارس  یادگیري در

انگیزه آنان اوامر یادگیري  تدریسی است که ضمن تقویت
 این ها فراهم گردد وآن براي آن گیري ازالگو سازي وشبیه

ه انتقال این نسبت ب آموزاندانش شود کهامر موجب می
 این نکته در. قدام نماینداطور خودکار دیگران بهمهارت به

  .ندکثري را ایفا میؤم یادگیري نقش بسیار مفید و فرآیند
 ].6[است
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برمحـور   ارزشیابی :ها به شکل متمرکز ارزیابی آموخته -5 
کـه   است تیجه کار به نحوين یادگیري است نه محصول و

 نمایـد مـی  درگیـر  فرآینـد معلمان را دریک  آموزان ودانش
رروي یــابی برمحــور کیفیــت وکــاربرد آن بــونتیجـه ارزش 

بهترین شرایط به  ها درآزمون و گیردمی آموزان قراردانش
  .شوندکاربرده مییابی بهعنوان ابزار ارزش

درك  هاي تفکـر خـالق و  از دسـتاورد  :مسـائل غلبه بر  -6
حتی معلمـان   آموزان و، آماده نمودن دانشعمیق ازمسائل

 ، درغــامض آموزشــی اســت درحــل مشــکالت پیچیــده و
ن ایـن عالقـه را بـه    معلما و آموزانمدارس هوشمند دانش

ارائـه   نوآوري و با تکیه برخالقیت و دهند وراحتی بروز می
  .نماینداقدام می سائلحل مر د هاي جدیدروش

مدرسه نه فقط  :عنوان یک سازمان آموزشی مدرسه به -7 
حتی اولیاي  آموزان بلکه براي معلمان مدیران وبراي دانش

است و سازمان یـادگیري   آموزان نیز محیط یادگیريدانش
طبیعـی   فرآیندیک  مدارس هوشمند به نحوي است که در

یابی و نحوه نظارت برخود و ، ارزشف، محتوااهدااز تعیین 
  .خلق سیستم پویا کلیه اعضا مشارکت دارند

به  و شودتحقیق به آن پرداخته میکه دراین متغیردیگري 
پیشرفت شود وابسته این پژوهش محسوب می متغیر نوعی

در این تحقیق  علت پرداختن به این متغیر .تحصیلی است
یک  انعنوبه زانموآنشداپیشرفت تحصیلی  آن است که 

 توجه ردمو شیزوـمآيهامنظا یابیارز ايهم برـشاخص م
 ارهوـهم صیلیـیشرفت تحـپ ،ینابر  وهعال. ستاگرفته ارقر
 و دازاننظریهپر ،لدینوا زان،موآنشدا ن،معلما ايبر

   .ستا دههمیت بواتربیتی نیز حائز  نمحققا
 يهاكمال مهمترین ازیکی  نگیرندگادیا تحصیلیپیشرفت

زان موآنشاي دابر. دمیشوب محسو نمعلما دعملکریابیارز
اي بر هانآ علمیي ناییهااتو فتحصیلی معرل نیز معد

 . ستامقاطع تحصیلی باالتر ل و شتغار و اکاي نیادبه ورود 
تربیتی  ندازاهمیت باشد که نظریهپرا علت همینشاید به

ثر بر مل مؤابر شناخت عورا  دخوي هشهاوپژاز  ريبسیا
   .ندادهتحصیلی متمرکز کرپیشرفت
از جمله موضوعاتی است که از ابعاد  تحصیلیپیشرفت

. استبه آن بسیار پرداخته شده شناسی،روان و تربیتی
ت ــساه ن دادشاـند دـتعمتحقیقات  ياهـهـیافت

و ش ــنرهاي دااختاــساز ها ــه تنــنتحصیلی شرفتــپی

د ذیرــیپــمتأثیر  تاــطالعدازش ارــپهاي فرآیند
، اورهــبامله ـاز جی ــنگیزشال ــماعو هــبه ــبلک
  ].8[دوــیشــمط وــز مربــا نیهــو ارزشا هــشرــنگ

 بـا  راسـتا هـم  پرورش استان لرستان نیز سازمان آموزش و
 گیـري مـدارس هوشـمند   زمینه شـکل  جهانی در روندهاي

راسـتاي   در طی چندین سال گذشته اقـدامات مختلفـی را  
توسعه این مدارس درشهرخرم آباد و دیگر شهرهاي استان 

ــدارس  ایجــاد .انجــام داده اســت ــت از ،آزمایشــیم  حمای
تهیـه سـند راهبـردي توسـعه      اقدامات مدارس داوطلـب و 

ي کـاربردي درسـطح   هـا ارائه پـژوهش  مدارس هوشمند و
پژوهشکده آموزش وپرورش برخی ازمهمترین این اقدامات 

 به نـام اسـتفاده از فنـاوري   مروزه اکه  موضوعی. بوده است
گـزاران و   پیش روي سیاسـت  (ICT) اطالعات و ارتباطات

دست اندرکاران نظام آموزشی کشور، از ابتدایی تا عالی، در 
ها قرار گرفتـه  سطح ملی و نیز در سطح مدارس و دانشگاه

اران و زگـ حیه نوجویی یـا نـوگرایی ایـن سیاسـت    رو. است
هـا را واداشـته اسـت کـه بـا عجلـه و       دست اندرکاران، آن

. سرعت، نظام آموزشی کشور را به این فناوري مجهز سازند
میزان توفیق و کـارآیی ایـن نهادهـاي آموزشـی بـه طـور       

ري از این گیحوه درك، ارزیابی، برخورد و بهرهمستقیم به ن
 .فناوري در برنامه ریزي، آمـوزش و پـژوهش بسـتگی دارد   

حال براي اینکه میزان موفقیت مدارس هوشمند را بیـابیم  
متغیـر   دراین تحقیق میزان تأثیر ایـن نـوع مـدارس را بـر    

  . ایمتحصیلی سنجیده مهمی مانند پیشرفت
عنوان ، مقایسه خود با حسین پور و همکاران، در تحقیقی 

ــیلی  ــداره تحص ــش و  پن ــادگیري دان ــزان ی ــوزان در می آم
به ایـن نتیجـه   «هاي سنتی و هوشمند در تهران دبیرستان

و  4رسیدند که تفاوت معناداري بین خود پنداره تحصـیلی 
و هوشـمند   5آمـوزان مـدارس سـنتی   نرخ یادگیري دانـش 

ند نسـبت بـه   وجود دارد و ایـن متغیرهـا در مـورد هوشـم    
  ].9[ »ستامدارس عادي باالتر 

نیز در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که  سلیمی و غنودي
آمـوزان  موزان مدارس هوشـمند نسـبت بـه دانـش    دانش آ

تـر  صـورت خالقانـه قـوي   مدارس سنتی در حل مسأله به 
 هستند و همچنین توانایی یادگیري آنها نیـز بـاالتر اسـت   

هـاي شـناختی و   طه سبکراب«با عنوان  یدر تحقیق ].10[
آموزان در دروس ریاضی و شیمی در محیط پیشرفت دانش
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کـه  » سـنتی در مقایسه با محـیط   رایانهیادگیري با کمک 
 :توسط منـصوري انجـام گرفـت، نتـایج زیـر حاصـل شـد      

آمــوزان داراي ســبک شــناختی کــالس در محــیط  دانــش
در مقایسه با محیط سنتی عملکرد  رایانهیادگیري با کمک 

  ].11[بهتري در درس ریاضی داشتند
تحت عنوان  1389 سال قادري در درتحقیقی که مصطفی

 مـوزان مـدارس  آهاي تفکـر انتقـادي دانـش   مقایسه مهارت
بـه   انجـام داد هوشمند و عادي مقطع متوسطه شهر تهران 

هـا بـین میـانگین    کـه در همـه مهـارت    این نتیجه رسـید 
موزان مدارس هوشـمند و  آهاي تفکر انتقادي دانشمهارت
مـوزان مـدارس   آمدارس عادي به نفـع دانـش   آموزاندانش

 پور نیـز اسماعیل  ].12[تفاوت معنادار وجود دارد هوشمند
ــا عنــوان ــزان افــت و پیشــرفت  در تحقیقــی ب بررســی می

مدارس هوشـمند بـا اسـتفاده از     در هنگام ایجاد 6تحصیلی
این نتیجه دست یافـت کـه در هنگـام     الگوریتم ژنتیک به

تبدیل شدن مدرسه از حالت سنتی به هوشـمند مالحظـه   
عـدم برخـورداري از    خواهد شد که بـه دالیـل فرهنگـی و   

حداقل امکانات و باورهاي مردم افـت تحصـیلی در هنگـام    
  ].13[تبدیل سیستم پیش خواهد آمد
، بررسـی  عنـوان  بـا  1389درتحقیقی که ضرابیان درسـال  

بـر مهـارت امالنویسـی     7ر برنامه یادگیري الکترونیکـی ثیأت
نشـان داد کـه بـین     ،آمـوزان مقطـع سـوم دبسـتان    دانش

ی تحــت شــبکه و اســتفاده از برنامــه یــادگیري الکترونیکــ
آمـوزان مقطـع سـوم دبسـتان در     پیشرفت تحصیلی دانش

هـاي  هاي وابسته بـه آن شـامل مهـارت   لفهؤدرس امال و م
حرکتی در امالنویسـی ارتبـاط معنـی    دیداري، شنیداري و 

ــود دارد ــیلی  . داري وج ـــشرفت تحص ـــن پی ــین بی همچن
تحت  آموزان در درس امال با استفاده از روش آموزشدانش

. است شده داري مشاهدهشبکه و روش سنتی تفاوت معنی
نتایج در خصوص تفاضل نمرات پس آزمون گروه کنترل و 

   ].14[ري نشان دادآزمایش در امال فارسی تفاوت معنی دا
حبیبی نیز در تحقیقی که انجام داد به این نتیجـه رسـید   

د که سـطح معلومـات دانـش آمـوزان در مـدارس هوشـمن      
در مـدارس سـنتی   . نسبت به مدارس سـنتی بـاالتر اسـت   

معلومات از نوع اجباري ولـی در مـدارس هوشـمند سـطح     
معلومــات اختیــاري نســبت بــه معلومــات اجبــاري بســیار 

  ].15[باالست

آمـوزان  که نگـرش دانـش  ان نیز اعالم کردندهامزا و همکار
نسبت به تغییراتی که کالس هوشمند نسبت بـه مـدارس   

تحصـیلی  مثبت است و در نهایت نیـز پیشـرفت   عادي دارد
آمـوزان کـه در مـدارس عـادي     ها نسبت به دیگر دانشآن

  ].16[، بیشتر استکنندتحصیل می
انجـام   2009 سـال  دردر تحقیقی که توسط لوول مونکی 

آمـوزش  هاي  گیري از روش گرفت بیان نمود که چون بهره
و فرزندان ما بـیش   است سرعتی دوچندان یافته ،8مجازي

اقعـی و سرشـار از   و از هر زمـان دیگـري، در دنیـایی غیـر    
ایجاد فضاي الزم براي تجربـه  . اند گردیدهور ها غوطه سمبل

ــت ــان طبیع ــا   جه ــر بخــش آن، مطمئن ــاي ه و کارکرده
اثربخشی بسیار بهتري در مقایسه با ارائه تصـاویر مجـازي   

آمــوختن   هــدف نهــایی چنــین طرحــی،. خواهــد داشــت
آمـوزان و آمـاده نمـودن آنهـا     هاي طبیعت به دانش ویژگی

، در مقابـل . تـر خواهـد بـود    براي زندگی در محیطی بزرگ
گردند که  ارائه می اي گونهبهاي  هاي مجازي و رسانه آموزش

  ].17[ گویی در دنیاي طبیعی هیچ محدودیتی وجود ندارد
ــی اصــلی  ــولیس درتحقیق ــده   ک ــین کنن ــل تعی ــرین عام ت

ــالس در     ــات در ک ــاوري اطالع ــتفاده از فن ــی اس اثربخش
 پیشرفت تحصیلی را مهارت معلم در استفاده از فنـاوري و 

 ].18[داندنگرش مثبت او نسبت به فناوري می
 هاي نـوین را تحقیقی اثرات استفاده از فناوري وي برگ در

نتـایج   داد آمـوزان مـورد بررسـی قـرار    یادگیري دانـش  بر
آمـوزان یـادگیري   ایـن دانـش   تحقیقات او نشان داد که در

 ،روحیـه پژوهشـگري   ، همچنینتر استواقعی و ترمنسجم
همکـاري میـان    هاي مختلـف فکـري و  دامنه توجه مهارت

  ].19[استآموزان بیشتر دانش
 نشان داده شد کـه  ،درتحقیقی که توسط مایر انجام گرفت

اي باعث تحریـک دانـش   ارائه اطالعات به شیوه چندرسانه
 سـازماندهی و  ،انتخـاب  هایی نظیرآموزان به انجام فعالیت

سـازي اطالعـات دیـداري و شـنیداري و بهبـود      پارچـه یک
  ].20[شودتحصیلی آنان مییري و پیشرفتیادگ

ــون ــنتی و   اتکینس ــیط س ــادگیري در مح ــه ی ــه مقایس ، ب
بـا جـنس و   و بررسـی رابطـه آن    رایانـه یادگیري با کمک 

ایـن  گـزارش وي حـاکی از   . سبک شناختی پرداخته است
ترین نگرش ، مثبتکالمی است که افراد با سبک شناختی

و  داشـتند  رایانـه ین عملکرد را در یادگیري با کمک و بهتر
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تـري  طوح عملکـرد پـایین  مـه سـ  ها در هتحلیلیدر مقابل 
شـناختی بـا    کدر ایـن پـژوهش هنگـامی کـه سـب     . دارند

  .گیرداي مورد بررسی قرار میاستفاده از ماتریس چهارخانه
ی کمتـرین  تجسم –دهد که سبک تحلیلینتایج نشان می

ـ  استـفاده را از ایـن محیــط   اســت و در مقابـل    ردهـهـا ب
کـل کـالس بهتـرین عملکـرد را     آموزان داراي سبک دانش

   ].21[داشتند
همکاران درتحقیقی به مزایاي آموزش الکترونیکی  اوردن و

 ،نشــان داد کــه در ایــن نــوع آمــوزشنتــایج  و پرداختنــد
همچنین  پایدار پدید می آید و کیفیت و محتوایی بسیار با

 ].1[کاهش یافته است درصد 70تا  50هاي آموزش هزینه
اي میـان آمـوزش   ، مقایسـه همچنـین همکـاران   پیکولی و

الکترونیکی با آموزش سـنتی در کـالس درس انجـام داده    
تحصـیلی  پیشـرفت  این تحقیق میزان یـادگیري و  است در

درآموزش الکترونیکی بیش از آمـوزش سـنتی بیـان شـده     
  ].22[است

  

  روش تحقیق -2
ـ ـجامعه آمـاري مـورد مط   کلیـه   عه در ایـن پـژوهش را  ـال

 .دهدهاي استان لرستان تشکیل میرستانآموزان دبیدانش
 تعداد بودن دلیل محدودگیري براي گروه آزمایش بهنمونه

انجـام  گیري تصادفی ساده طریق نمونه از مدارس هوشمند
مدرسه هوشمند به این روش، بـراي   انتخاب دو شد پس از

ـ  تعیـین گـروه کنتــرل از   ین مـدارس ســنتی طبـق نظــر   ب
 بـا  که بیشترین نزدیکـی را   مدرسه سنتی دو ،کارشناسان

براي انجـام ایـن    .انتخاب گردید مدارس هوشمند داشتند،
 مراجعه نمـوده انتخاب شده  هوشمندبه دو مدرسه  تحقیق

دانشـگاهی  پـیش آمـوزان  هاي موجود دانشاز پرونده و شد
هـا  معدل سال اول دبیرستان آنریون و نمره هوشی تست 

ها که نمرات تست ریون آن مشاهده گردید .آمددست هبرا 
بـه بـاال    14طور متوسـط  ها بهمعدل آن و 100-125بین 
هاي خارج از بازه آموزانمعدودي از دانش تعدادالبته  .است

هوشی و معدل بودند که مد نظر قرار نگرفتنـد کـه نهایتـا    
تجربی  آموزدانش نفر 52 ریاضی و رشته آموزنفر دانش 47

طبقـه   ،نامـه پرسـش در نهایـت بـا توزیـع     .دانتخاب گردی
تحلیـل   که پس از تجزیه و یري شدگها اندازهاجتماعی آن

آموزان رشـته  اري مشخص شد که سطح اجتماعی دانشآم

 .اسـت  تجربی مدارس هوشمند از متوسط بـاالتر  ریاضی و
بین مدارس سنتی  گیري گروه کنترل ازبراي انتخاب نمونه

مدرسـه   پرورش استان دو وطبق نظر کارشناسان آموزش 
لحـاظ  اجتمـاعی و فرهنگـی و    از که بیشـترین قرابـت را   

به این  گردیدانتخاب  مدارس هوشمند داشتند با تحصیلی
احتمالی هاي غیرگیريگیري نیز جز نمونهاین نمونه ،دلیل

سـتان  در نتیجـه دو دبیر  .آیـد شمار میبه از نوع هدفمند و
هاي تحصیـلـی این پرونده با مراجعه به. شد سنتی انتخاب

مرات  آزمـون   در دو رشته ریاضی و تجربی  نآموزان دانش
هـا بـراي کنتـرل نمـودن     آنسال اول افراد و معدل هوش 

ــی     ــورد بررس ــیلی م ــتعداد تحص ــوش و اس ــاي ه متغیره
طـور  هـا بـه  افرادي را کـه معـدل سـال اول آن    .گرفتقرار

تسـت  بـه بـاال و همچنـین نمـره      14متوسط در محدوده 
سطح طبقه اجتماعی  و 105-125 ها بینهوشی ریون آن

 .شان باالي متوسط بود از بین سایرین انتخـاب گردیدنـد  
 27پسـر و 29( نفر 56داشتند  افرادي که  شرایط مذکور را

 در ) دختـر 27پسر و 25(فرن 52در رشته ریاضی و  )دختر
  . رشته تجربی بودند

 -تحقیـق علـی   آوري اطالعات یکاین تحقیق از نظر جمع
به علت نظر کنترل متغیرها،  از ،اي یا پس رویداديمقایسه

 از و یک تحقیق نیمه آزمایشـی،  عدم کنترل همه متغیرها
 ابزار پـژوهش  .کاربرد نتایج یک تحقیق کاربردي است نظر

سـاخته بـا   محقـق   طبقـه اجتمـاعی   نامهپرسش -1شامل
آن بـا مراجعـه بـه چنـدین      هـاي شـاخص که  ٪89پایایی

روایی محتوایی ایـن   تحقیق که قبال انجام گرفته طراحی و
توسط چندین متخصص جامعه شناسی تأییـد   نامهپرسش
مدارك  مطالعه اسناد و -4مشاهده  -3 مصاحبه -2.گردید

آمـوزان مـدارس   طریق مطالعه پرونـده تحصـیلی دانـش    از
نتیجـه   بـراي یـافتن معـدل تحصـیلی و     هوشمند سنتی و

  .آزمون تست ریون
  

  نتایج و بحث -3
ارس هوشمند درپیشـرفت تحصـیلی   مد آیا:ال اولؤس

  آموزان رشته تجربی تأثیر دارد؟دانش
        :فرضیات ایـن آزمـون بـه شـکل زیـر مطـرح شـده اسـت        

H1 :هوشمند با معدل کل آموزان مدارس معدل کل دانش
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دانشـگاهی رشـته    آموزان مـدارس سـنتی در پـیش   دانش
  .داري با هم ندارندتجربی تفاوت معنی

H2 :ان مدارس هوشمند با معدل کل آموزمعدل کل دانش
دانشـگاهی رشـته   آمـوزان مـدارس سـنتی در پـیش    دانش

  .داري با هم دارندتجربی تفاوت معنی
هـاي داده شـده از آزمـون دو    براي تحلیـل آمـاري پاسـخ   

 .استفاده شده است spss توسط برنامه t-studentمتغیره 
  

 میانگین و انحراف معیار معدل کل دانش آموزان مدارس 1جدول 
 آموزان مدارس سنتی در رشته تجربیهوشمند و معدل کل دانش

 دانشگاهیپیش
 انحراف معیار میانگین تعداد نوع مدرسه

 85148/1 9423/16 52 هوشمند تجربی

 03845/2 8679/15 53 تجربی سنتی

 
ارس هوشمند و معدل کل آموزان مدمعدل کل دانش tآزمون  2جدول 

 دانشگاهیان مدارس سنتی در رشته تجربی پیشآموزدانش

 t سطح معناداري آزادي درجه 

  006/0 103 825/2 رشته تجربی هوشمند وسنتی

  

و با در  %95 در نتیجه سطح اطمینان و %5 با مقدار آلفاي
  :که به صورت زیر است ن فرضیه باالنظر گرفت

21:0                              صـفر   فـرض    H                      
21:1                            فرض مقابل      H  

اسـت کـه بـا توجـه بـه       شده 825/2برابر با t مقدار آماره 
فـرض صـفر رد و فـرض     ،سطح معنـی داري جـدول فـوق   

لذا باید گفت که . ودطمینان پذیرفته می شا %95مقابل با 
آموزان مـدارس سـنتی بـا    دانشگاهی دانشمعدل کل پیش
هوشمند در رشته تجربـی  آموزان مدارس معدل کل دانش

کـه میـانگین    و از آنجـایی . داري با هم دارنـد تفاوت معنی
 میـانگین آموزان مـدارس هوشـمند بیشـتر از    معدل دانش
ی اسـت پـس بـه صـورت     آموزان مدارس سنتمعدل دانش

هوشمند معدل بیشـتري  آموزان مدارس معنی داري دانش
هـاي  یافتـه  .اندآموزان مدارس سنتی داشتهنسبت به دانش

معدل کـل پـیش دانشـگاهی    که  پژوهش حاضر نشان داد
آمـوزان  وزان مدارس سنتی بـا معـدل کـل دانـش    آمدانش

رشته تجربی تفاوت معنی داري با هم مدارس هوشمند در 
آموزان مـدارس  که میانگین معدل دانش و از آنجایی. دارند

آمـوزان مـدارس   شمند بیشتر از میانگین معـدل دانـش  هو

آمـوزان  ی اسـت پـس بـه صـورت معنـی داري دانـش      سنت
آمـوزان  هوشمند معدل بیشتري نسـبت بـه دانـش   مدارس 

ایـن فرضـیه    ردمو براي بحث در .مدارس سنتی داشته اند
 .شـود ها اشاره میموارد زیر قابل ذکرند که در ادامه به آن

یر مثبـت  باتوجه به اینکه ایـن تحقیـق کـه بـه نـوعی تـأث      
، مشـخص گردیـد کـه    دهـد مـی مدارس هوشمند را نشان 

 ،]1[اوردن وهمکـاران تحقیقـات   هاي این تحقیـق بـا  یافته
-امیـدي   ،]14[ضرابیان ،]12[قادري ،]7[تولی ،]3[پیالي
ــا ــاران ، ] 15[نی ــامزا و همک وي  ،]18[کــولیس  ،]16[ه
 پیکولی وهمکـاران و  ]21[اتکینسون ،]20[مایر ،]19[برگ

] 13[ اسماعیل پور ،]5[کالركبا تحقیقات  همسو و ]22[
 .مخالف است ]17[ لوول مونکیو 

پیشـرفت   در میزان تأثیر مدارس هوشـمند :ال دومؤس
  آموزان تجربی چه میزان بوده است؟ تحصیلی دانش

  
 میانگین و انحراف استاندارد معدل کل سال اول3جدول

 انحراف معیار میانگین تعداد 

 63703/1 2115/16 52 معدل اول

  
 معدل دانش آموزان تجربی پیش دانشگاهی هوشمندt آزمون  4جدول

 t سطح معناداري درجه آزادي 

 356/0 51 932/0 معدل

 
و در نتیجـه سـطح    %5مقـدار آلفـاي   ودرجه آزادي  51با 

 ،و مقـدار سـطح معنـی داري جـدول فـوق      %95اطمینان 
ن گفت میـانگین  توایعنی می. فرض صفر پذیرفته می شود

آموزان رشته تجربی مدارس هوشمند معدل سال اول دانش
حـال بـا توجــه بـه معـدل همـین        .بوده است 16برابر با 

شـده  94/16آموزان در پیش دانشگاهی که برابـر بـا   دانش
ها در جامعـه مـورد   است می توان حدس زد که معدل آن

همیـدن  بـراي ف . یا اینکه مقداري دیگر اسـت  است 17نظر 
هـاي قبلـی از آزمـون تـک     این مطلب نیز هماننـد آزمـون  

 :نتایج به شکل زیر است. کنیماستفاده می tمتغیره 
 

آموزان تجربی پیش معدل دانش انحراف استانداردو  میانگین 5جدول
 دانشگاهی هوشمند

 انحراف معیار میانگین تعداد 

 85148/1 9423/16 52 معدل تجربی هوشمند
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 معدل دانش آموزان تجربی پیش دانشگاهی هوشمندt آزمون  6جدول
 17معدل  با

 t سطح معناداري درجه آزادي 

 823/0 51 -225/0 تجربی هوشمند

  

و در نتیجـه سـطح    %5 مقدار آلفـاي  ودرجه آزادي  51ا ب
, فـوق و مقـدار سـطح معنـی داري جـدول      %95 اطمینان

توان گفـت میـانگین   یعنی می. شودفرض صفر پذیرفته می
آموزان رشته تجربـی مـدارس   دانشگاهی دانشمعدل پیش

 1توان اخـتالف تقریبـا   می. بوده است 17هوشمند برابر با 
  .درصد افزایش را دید 10معادل واحدي 

ارس هـوشمـند درپیشـرفت تحصـیلی   دـم آیا:ال سومؤس
  آموزان رشته ریاضی تأثیر دارد؟دانش

  :فرضیات این آزمون به شکل زیر مطرح شده است
ان مـدارس هوشـمند بـا معـدل کـل      آموزمعدل کل دانش

ــوزان مــدارس ســنتی در رشــت دانــش ــیش آم ه ریاضــی پ
 .داري با هم ندارنددانشگاهی تفاوت معنی

H1 :ان مدارس هوشمند با معدل کل آموزمعدل کل دانش
ــیش   دانــش ــوزان مــدارس ســنتی در رشــته ریاضــی پ آم

ما بـراي تحلیـل    .داري با هم دارنددانشگاهی تفاوت معنی
ــره       ــون دو متغی ــده از آزم ــاي داده ش ــخ ه ــاري پاس آم

t_student  توسط برنامهspss ایماستفاده کرده.  
  

زان مدارس آموگین و انحراف معیار معدل کل دانشمیان 7جدول 
آموزان مدارس سنتی در رشته ریاضی هوشمند و معدل کل دانش

 دانشگاهیپیش

 انحراف معیار نمیانگی تعداد  نوع مدرسه

 61285/1 0851/18 47 ریاضی هوشمند

 94394/1 6964/14 56 ریاضی سنتی

  
مدارس هوشمند و معدل کل زان آمومعدل کل دانش tآزمون  8جدول 

 دانشگاهیان مدارس سنتی در رشته ریاضی پیشآموزدانش

 t سطح معناداري درجه آزادي 

 000/0 101 513/9 معدل ریاضی هوشمند وسنتی 

 

و بـا در   %95و در نتیجه سطح اطمینان  %5با مقدار آلفاي
  :نظر گرفتن فرضیه باال که به صورت زیر است

ــفر   ــرض صـ 210                            فـ :  H                       
211                              فرض مقابل     :  H  

شده اسـت کـه بـا توجـه بـه       513/9 بابرابر t  مقدار آماره
فرض صفر رد و فـرض   ،داري واقع جدول فوقسطح معنی

لذا باید گفت کـه  . ودشاطمینان پذیرفته می %95 مقابل با
سـنتی بـا    آموزان مـدارس دانشگاهی دانشمعدل کل پیش
آموزان مدارس هوشمند در رشته ریاضـی  معدل کل دانش

از آنجـایی کـه میـانگین     و. تفاوت معنی داري با هم دارند
شـمند بیشـتر از میـانگین    آموزان مـدارس هو معدل دانش
ی اسـت پـس بـه صـورت     سنت آموزان مدارسمعدل دانش

آموزان مدارس هوشمند معـدل بیشـتري   داري دانشمعنی
  .رندآموزان مدارس سنتی داشبه داننسبت 

وزان مدارس سـنتی بـا   آممعدل کل پیش دانشگاهی دانش
هوشمند در رشته ریاضـی  آموزان مدارس معدل کل دانش

از آنجایی که میانگین معدل . داري با هم دارندتفاوت معنی
شـمند بیشـتر از میـانگین معـدل     آموزان مدارس هودانش
داري صورت معنیپس بهآموزان مدارس سنتی است دانش
بـه  آموزان مدارس هوشمند معـدل بیشـتري نسـبت    دانش
  .اندآموزان مدارس سنتی داشتهدانش

توجه به اینکه این تحقیـق کـه بـه نـوعی تـأثیر مثبـت        با
گردیـد کـه    دهـد، مشـخص  شان مـی مدارس هوشمند را ن

 ،]1[همکـاران  اوردن و تحقیقـات  هاي این تحقیق بـا یافته
امیدي نیا  ،]14[ضرابیان ،]12[قادري ،]7[تولی ،]3[پیالي

ــاران ، ]15[ ــامزا و همک ــولیس ،]16[ه ــرگ  ،]18[ک وي ب
 ]22[پیکولی وهمکاران و ]21[اتکینسون ،]20[مایر ،]19[

لوول  و ]13[اسماعیل پور ،]5[کالرك با تحقیقات همسو و
 .مخالف است ]17[مونکی

پیشرفت  در میزان تأثیر مدارس هوشمند :ال چهارمؤس
  آموزان ریاضی چه میزان بوده است؟ تحصیلی دانش

سـال   آموزان دربا توجه به مقدار میانگین کل معدل دانش
توان گفت که معـدل آنهـا   است می 28/16اول که برابر با 

 .مقداري دیگر اسـت است یا اینکه  16در جامعه مورد نظر 
تـوان  را می tبراي فهمیدن این مطلب آزمون تک متغیره  

  :شکل زیر استلذا فرضیه مورد نظر به . نجام دادا
H0 : آمـوزان مـدارس هوشـمند    معدل کل سال اول دانـش

  .بوده است 16رشته ریاضی برابر با مقدار 
H1 : آمـوزان مـدارس هوشـمند    معدل کل سال اول دانـش

  .نبوده است 16ابر با مقدار رشته ریاضی بر
  یا به عبارتی 
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ــفر   16:0                           فـــرض صـ H                       
16:1                               فرض مقابل H                                     

  :نتیجه آزمون به شکل زیر است

آموزان حراف معیار معدل کل سال اول دانشمیانگین و ان 9جدول 
 مدارس هوشمند

 انحراف معیار میانگین تعداد 

 55622/1 2766/16  47 معدل
 

آموزان مدارس هوشمند معدل کل سال اول دانش tآزمون  10جدول 
 رشته ریاضی

 t سطح معناداري درجه آزادي 

 229/0 46 218/1 معدل

 

در نتیجـه سـطح    %5 مقـدار آلفـاي   ودرجـه آزادي   46با 
فرض  ،داري جدول فوقو مقدار سطح معنی %95 اطمینان

توان گفت میانگین معـدل  یعنی می. شودصفر پذیرفته می
حال بـا توجـه بـه     .است 16آموزان برابر با ول دانشسال ا

دانشگاهی کـه برابـر بـا    آموزان در پیشمعدل همین دانش
هـا در  توان حدس زد کـه معـدل آن  شده است می 09/18

 .است یا اینکـه مقـداري دیگـر اسـت     18جامعه مورد نظر 
تـوان  را مـی  tبراي فهمیدن این مطلب آزمون تک متغیره 

  : نتایج به شکل زیر است داد کهانجام 

  دانشگاهینگین و انحراف معیار معدل کل پیشمیا 11جدول 
 رشته ریاضیآموزان مدارس هوشمند دانش 

 انحراف معیار میانگین تعداد 

 61285/1 0851/18 47 دانشگاهیمعدل پیش

 
معدل کل پیش دانشگاهی دانش آموزان مدارس   tآزمون  12جدول 

 هوشمند رشته ریاضی

 t سطح معناداري درجه آزادي 

 719/0 46 362/0 معدل

  

 95 با توجه به جدول باال همانند آزمون فوق فرض صفر با
توان گفت میانگین یعنی می. شودیید میأدرصد اطمینان ت

ان مدرسه هوشمند برابر با آموزدانشگاهی دانشمعدل پیش
واحدي  2توان اختالف تقریبا که در اینجا می. است 18

 .درصد افزایش در معدل را دید 20معادل 
  

  نتیجه گیري -4
دادکـه معـدل کـل پـیش     هاي پژوهش حاضر نشـان  یافته

تی بـا معـدل کـل    ـوزان مـدارس سنـ  آمـ دانـش  دانشگاهی
 ریاضـی  و آموزان مدارس هوشمند در رشـته تجربـی  دانش

ن از آنجـایی کـه میـانگی    داري با هم دارنـد و تفاوت معنی
شـمند بیشـتر از میـانگین    وزان مـدارس هو آمدانش معدل

صـورت  ی اسـت پـس بـه   آموزان مدارس سـنت معدل دانش
هوشمند معـدل بیشـتري   ارس آموزان مدداري دانشمعنی

براي بحث  .اندآموزان مدارس سنتی داشتهنسبت به دانش
این فرضیه موارد زیر قابل ذکرند که در ادامـه بـه    مورد در

 و آمـوزان دانـش  هايمهارت شناسایی .شودآنها اشاره می
 تولیـد  ايحرفه تیم با همکاري علمی، هايمهارت تقویت
 درس، کلیـدي  مفـاهیم  و درسـی  برنامه مفاد براي محتوا

 آموزاندانش معلمین و سایر با الکترونیکی ارتباط برقراري
محتـواي   تبـادل  و تجربیـات  انتقال براي مدارس سایر در

 از اسـتفاده  بـا  تدریس روش در خالقیت ارائه الکترونیکی،
 الکترونیکی مناسب، محتواي و آموزشیکمک افزارهاينرم

 آموزاندانش با الکترونیکی دبیران پایدار و مستمر ارتباط
آموزانی و همچنین دانش هایافته تعمیق اشکال و رفع براي

ننــد، ازقــدرت کتفاده مــیاســ هــاي جدیــدکــه از فنــاوري
کري چون استدالل و توانایی ف هايبرانگیختن رشد مهارت

بـه   .له، فنـون یـادگیري و خالقیـت برخوردارنـد    أحل مس
 حقیقات انجام شـده و دست آمده تههاي بیافته طورکلی از

گیـري نمـود کـه    گونـه نتیجـه  توان اینمی حاضر پژوهش
تحصــیلی شرفتـپیـ  بتی بــرـمـدارس هوشـمند تــأثیر مثـ   

 و تـر یـادگیري منسـجم   ن مدارسیدر ا .آموزان دارددانش
هاي دامنه توجه مهارت ،گريروحیه پژوهش تر استواقعی

 .اسـت آموزان بیشتر همکاري میان دانش مختلف فکري و
از فنـاوري   این نتایج حاکی از اسـتفاده مـدارس هوشـمند   

ــات و ــاخه اطالع ــر ش ــوزش   زی ــر آم ــم نظی ــن عل ــاي ای ه
 .استفنون  و سایر ابزارها الکترونیکی و

  پی نوشت 
1smart schools 
2Information Technology 
3Multimedia Content 
4Academic self esteem 
5Traditional schools 
6Academic Achievement 
7Electronic Learning 
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