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  چکیده

بوده  تحصیلی عملکرد و شایستگی ادراک لحاظ از عادی و هوشمند مدارس آموزان دانش پژوهش حاضر مقایسههدف از 

نفر از دانش آموزان مدارس عادی( دانش  01نفر از دانش آموزان مدارس هوشمند و  01نفر ) 081است که بدین منظور 

ای چند مرحله به روش نمونه گیری تصادفی خوشه 0901 -09آموزان دختر متوسطه دوره اول این شهر در سال تحصیلی 

پاسخ گفتند. جهت سنجش پیشرفت تحصیلی دانش  (0088) رهارت شایستگی ادراکای انتخاب شده و به پرسشنامه 

و چندمتغیری )مانوا(  آموزان نیز از معدل آنها استفاده شد. به منظور تحلیل فرضیه ها از آزمون تحلیل واریانس یکراهه

 و عادی رسمدا آموزان دانش بین در تحصیلی عملکرد و شایستگی ادراک متغیرهای و نتایج نشان داد که بین استفاده شده

 هوشمند مدارس آموزان دانش تحصیلی عملکرد و شایستگی ادراک و داشته وجود (p<0/01داری ) معنی تفاوت هوشمند

 . باشد می عادی مدارس آموزان دانش از باالتر

 هوشمند، مدارس عادی مدارس تحصیلی، عملکرد ،شایستگی ادراک کلیدواژه ها:
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 مقدمه

 را در یمختلف زندگ یهاتحوالت جنبه نیند و اهستن و تحول رییدر حال توسعه، تغ زیانگشگفت یبا سرعت یجوامع بشر

 زیرا ن یدیجد یازهایکه ن سازدیرا مطرح م یدیجد یها . عملکرد علوم و فنون دانش(0900)میرافشار و همکاران،  ردیگیم بر

از روانشناسان  یاریبس لیدل نیشود. به هم امانج شتریب تیفیبا سرعت و ک دیآموزش با ،نی. بنابراکندیم جادیانسانها ا یبرا

 ی. چرا که تکنولوژ(0989)مهرمحمدی،  کنندیم هیتوص یآموزش یاز تکنولوژ یریگبه بهره یتیو صاحبنظران در مباحث ترب

  (.0980، و همکاران اکبری نژاداسمخانی ) گرددیم یریادگیسرعت و دقت در امر آموزش و  ت،باعث سهول یآموزش

با  .شود یمحسوب م گرید یها تیفعال یدهد و محور همه  یم یاست که در مدرسه رو یندیفرآ نیمهم تر ،یریادگی

 یرا در مدت زمان کوتاه تر یشتریقادر خواهند شد اطالعات ب رانیاطالعات، آموزش گ یو فناور یاز تکنولوژ یریبهره گ

 افتهی شیافزا یریفراگ یافراد برا ی زهیانگ ش،آموز یبه حوزه  یروفنا نیورود اول از زمان گفته شده است کسب کنند.

 .(1112، 0و همکاران )دنبروک است

آموزان به طور ویژه تحت تأثیر عوامل شناختی، عاطفی، احساسات و عملکرد به طور کلی و عملکرد تحصیلی دانش

می تواند بر عملکرد  . فرد در طول تحصیل(1112، 1منتاطس و د)دراگانی ارزشهایی که نسبت به امور قائل می شوند، قرار دارد

شهرآرای،  )مهرافرو و خود تأثیر گذارد و همچنین تحت تأثیر این متغیرها، می تواند رفتارهای متفاوتی را از خود نشان دهد

عوامل  نیاز ا یکی که داشته باشند ریتأث عملکرد تحصیلی دانش آموزانمتعددی بر  عواملکه ممکن است . بنابراین، (0980

روان  نهیشیوارد پ  5ابا مقاله آلبرت بندور 0011از سال  کهآنها می باشد  "2احساس شایستگی"و  "9خودکارآمدی"باورهای 

است. به  ژهیو تیموقع کیعمل خاص در کنار آمدن با  کیفرد در انجام  ییتوانا بندورا، خودکارآمدی دگاهیاز د. شد یشناس

 شده عملکرد اطالق یبرای به ثمر رساندن سطوح طراح شانیها ییقضاوتهای افراد در رابطه با توانا به خودکارآمدی ،یعبارت

 (.0001، 2)پاجارسمی شود 

 ریو تاث دیتداخل نما یشناخت هایییبا تواناو را نابود سازد، آرزوها را کم  زشیانگ تواندی کم م یستگیاحساس شا

به طور مؤثر  توانندی م دارند معتقدند که بهتری یستگیکه احساس شا یبگذارد. کسان یو روان یبر سالمت جسمان ینامطلوب

دارند، در  تیبر مشکالت انتظار موفق غلبه که آن ها در ییبرخورد کنند. از آن جا شوندی که مواجه م یطیو شرا دادهایبا رو

دارند،  ییباال یستگیافرادی که احساس شا. (0982)رضاخانی،  کنندیل معم ییاستقامت نموده، اغلب در سطح باال فیتکل

                                                           
1. Denbrok 
2  .Draganidis &  Mentaz 
3. self-efficacy 

4. perceived competence  

5. Bandura 

6. Pajares 
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تواند با که این مهم می کنندیرا جست و جو م دیهای جدتیو فعاالنه موقع د،یو نه تهد نندیبی م  مشکالت را چالش 

 (. 1111، 0و همکاران )پنرادراک از منبع کنترل از سوی این افراد نیز در ارتباط باشد 

افراد نه توسط نیروهای درونی و نه محرک های محیطی،  بلکه به وسیله کارکردهای روانشناختی  (0000)به زعم بندورا 

گذارد. یندی است که در طول آموزش روی می دهد و بر روی دقت عمل تأثیر میآعملکرد شامل فربه عمل سوق می یابند. 

اک شایستگی با صالحیت های اصلی در آموزش ارتباط دارد و به دلیل تصمیم گیری و ادر (،1112) 9و بتز 1به نظر پولسن

 پایین بسیاری از دانش آموزان از فعالیت های علمی دوری می کنند.   یستگیادراک شا

با توجه به اهمیتی که روش های نوین آموزشی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارد و تاکنون مطالعه ای منظم و 

صورت نگرفته است، بدین  (ره) ینیخم امام بندرد استفاده از روش های هوشمندسازی در مدارس ساختارمندی در مور

از لحاظ ادراک  یمدارس هوشمند و عاد اول دوره متوسطهدانش آموزان دختر  سهیمقامنظور مساله اصلی این پژوهش 

بوده است که در این راستا در ادامه به روش، یافته ها و نتیجه گیری از بندر امام خمینی )ره(  یلیو عملکرد تحص یستگیشا

 پرداخته می شود. پژوهش

 روش پژوهش

دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول  سهیمقامقایسه ای می باشد، که به بررسی و  -روش این پژوهش از نوع علی 

صورت که پردازد، بدینمی بندر امام خمینی )ره( هری شلیو عملکرد تحص از لحاظ ادراک کنترل یمدارس هوشمند و عاد

 اند.یی است که از قبل وجود داشتهپژوهشگر به دنبال کشف و بررسی تفاوت بین متغیرها

 

 پژوهش آماریو نمونه  جامعه

 همکاران،)سرمد و  ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشندجامعه آماری، عبارت است از مجموعه

بندر امام خمینی  عادی و هوشمند مدارس اول دوره متوسطه دختر آموزان دانش تمام را پژوهش این آماری جامعه (.0988

دهند. در این پژوهش، نمونه گیری در دو  می تشکیل اند،تحصیل بوده به مشغول 0909-09 تحصیلی سال در که )ره(

 انجام گرفته است. ها هیآزمون فرض یبراها و بار دیگر پرسش نامه ییایو پا ییروا نییتبمرحله، یکبار جهت 

 

 ی برای تبیین روایی و پایایی پرسش نامهرینمونه گ -الف

                                                           
1. Penner et al. 

2. Paulsen  

3. Betz 
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نمونه  روش نمونه گیری برای تبیین روایی و پایایی پرسش نامه های این پژوهش به این ترتیب بوده است که، برای

مدرسه عادی به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. سپس از بین دانش  9مدرسه هوشمند به صورت سرشماری و  9ی ریگ

نفر نهم( و از بین دانش آموزان مدرسه های  25نفر هفتم و  25نفر ) 01آموزان پایه های هفتم و نهم مدرسه های هوشمند 

ی چند مرحله ای نفر به روش نمونه گیری خوشه ا 081نفر نهم( نمونه ای به حجم  25نفر هفتم و  25نفر) 01عادی 

نفر مدارس هوشمند(. بنابراین، برای انتخاب نمونه جهت تبیین روایی و پایایی  01نفر از مدارس عادی و  01انتخاب شدند )

دانش  081مدرسه عادی به صورت تصادفی انتخاب شده، سپس  9مدرسه هوشمند به صورت سرشماری و  9ابزار، ابتدا 

ای چند مرحله ای انتخاب ر مدرسه هوشمند( به روش نمونه گیری تصادفی خوشهنف 01نفر مدرسه عادی و  01آموز )

  جهت تکمیل، به آنان ارائه شد.  شایستگی ادراکشدند. پس از آن، پرسش نامه 

 ها  ی برای آزمون فرضیهرینمونه گ -ب

بوده است  0901-09تحصیلی دانش آموز دختر متوسطه دوره اول در سال  081ی این بخش از پژوهش شامل ریگنمونه 

این  ها هیآزمون فرضجهت  انتخاب شدند. روش نمونه گیری ای مرحله چند ای خوشه که با روش نمونه گیری تصادفی

مدرسه عادی به صورت  9مدرسه هوشمند به صورت سرشماری و  9پژوهش به این ترتیب بوده که برای نمونه گیری 

نفر نهم(  05نفر هفتم و  05دانش آموز ) 91به صورت تصادفی مرحله ای  تصادفی انتخاب شدند. سپس از هر مدرسه

نفر نهم( و از بین  25نفر هفتم و  25نفر ) 01انتخاب شدند، یعنی از بین دانش آموزان پایه های هفتم و نهم مدارس عادی 

 081ای به حجم نمونهدر کل و نفر نهم(  25نفر هفتم و  25نفر ) 01دانش آموزان پایه های هفتم و نهم مدارس هوشمند

 نفر انتخاب شدند. 

 ابزار گردآوری اطالعات

 ار برای سنجش متغیرها استفاده شد:پژوهش از دو نوع ابز نیدر ا

 :(1811) هارتر شایستگی ادراک پرسشنامه -1

ماده است و شایستگی ادراک شده کودک را در سه حوزه شناختی،  01( دارای 0088پرسشنامه ادراک شایستگی هارتر )

ماده و  5ماده، ادراک شایستگی جسمانی )فیزیکی( با  2اجتماعی و فیزیکی ارزیابی می کند. ادراک شایستگی شناختی با 

ی گیرد. ادراک شایستگی کلی )خودارزشمندی کلی( نیز حاصل ماده مورد سنجش قرار م 2ادراک شایستگی اجتماعی با 

مره گذاری این مقیاس بر مبنای لیکرت چهار درجه ای صورت می نجمع سه ادراک شناختی، اجتماعی و جسمانی است. 

ر گیرد. نمره یک کمترین شایستگی ادراک شده و نمره چهار باالترین شایستگی ادراک شده را مشخص می کند. نتایج چها

 نوع شایستگی به صورت جداگانه بررسی می شوند.
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ادراک شایستگی شناختی قضاوت کلی فرد و ارزش گذاری در مورد خود و آگاهی از ویژگی های شخصی است. ادراک 

شایستگی اجتماعی آگاهی فرد از نوع روابط و تعامل خود با دیگران و ادراک شایستگی جسمانی اعتقاد شخصی فرد در 

ی انجام کار است. خودارزشمندی کلی نیز به عنوان قضاوت کلی و ارزش گذاری فرد در مورد توانایی ها و مورد شایستگ

 (. 1112، 0شام و فاکس)ظرفیت های خود تعریف شده است 

از آلفای کرونباخ  ه، پایایی مقیاس با استفادصورت پذیرفته  (0901)در پژوهشی که توسط شفیع پور مطلق و همکاران 

به دست آمده است.  02/1و  80/1، 0/1و برای عوامل شناختی، اجتماعی و فیزیکی به ترتیب  09/1برای کل مقیاس 

 12/1و  80/1، 80/1و برای عوامل شناختی، جسمانی و اجتماعی به ترتیب  00/1ضرایب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 

ضریب پایایی از طریق دو روش آلفای کرونباخ و تصنیف نیز در پژوهش حاضر (. 1112 فاکس، و شام)گزارش شده است 

 گزارش شده است. 0اسپیرمن براون و گاتمن بدست آمد که در جدول شماره 

 شایستگی هارتر در پژوهش حاضر ی ادراکضرایب پایایی پرسشنامه -1شماره   جدول

 شاخص آماری

 مقیاس/خرده مقیاس

 کرونباخ آلفای

 

 تنصیف

براون -اسپیرمن  گاتمن 

69/0 کل پرسشنامه ادراک شایستگی  28/0  28/0  

69/0 بعد شناختی  66/0  68/0  

28/0 بعد جسمانی  62/0  28/0  

66/0 بعد اجتماعی  68/0  67/0  

 پرسشنامه کرونباخ برای کل آلفای مشاهده می شود، ضرایب پایایی، با استفاده از روش 0همان طور که در جدول شماره 

به دست  11/1و  81/1، 12/1و اجتماعی به ترتیب   های شناختی، جسمانیمقیاس و برای خرده 02/1شایستگی  ادراک

 81/1شایستگی  ادراک پرسشنامه براون و گاتمن( برای کل -آمده است. همچنین ضرایب پایایی به روش تنصیف )اسپیرمن

و   85/1و  18/1به ترتیب  جسمانی مقیاس ؛ برای خرده 11/1و  10/1شناختی به ترتیب  مقیاس و برای خرده 80/1و 

ی پایایی قابل قبول پرسشنامه فوق دهندهبه دست آمده است، که نشان  12/1و  10/1اجتماعی به ترتیب  مقیاس خرده

 است.

ترتیب با بار روایی مقیاس نیز از طریق تحلیل عاملی منجر به استخراج عوامل شناختی، اجتماعی، جسمانی و کلی به 

گزارش شده است  12/1تا  51/1شده است. همچنین همبستگی درونی عوامل در دامنه  51/1و  22/1، 20/1، 21/1عاملی 
                                                           
1  -Shum & Fox 
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(. در پژوهش حاضر تعیین روایی از طریق روایی سازه محاسبه گردیده است و همان طور که در جدول 1112، شام و فاکس)

 قیاسهای آزمون ادراک شایستگی با نمره کل آزمون محاسبه گردیده است.مشاهده می شود همبستگی خرده م 1شماره 

 

 با نمره کل مقیاسآزمون ادراک شایستگی همبستگی خرده مقیاس های  -2جدول شماره 

 سطح معنی داری همبستگی مقیاس

یکل پرسشنامه ادراک شایستگ  29/0  008/0  

62/0 بعد شناختی  008/0  

20/0 بعد جسمانی  008/0  

اجتماعیبعد   28/0  008/0  

 

 ی آنان.لیعملکرد تحصکارنامه تحصیلی دانش آموزان جهت سنجش  -8

 های پژوهشیافته

 3شماره های توصیفی مربوط به متغیرهای مورد مطالعه ارائه شده است. جدول در این بخش، یافته      

ادراک شایستگی و خرده مقیاس های ها را در متغیرهای میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین نمره

 دهد.ها نشان میآن و عملکرد تحصیلی را برای آزمودنی

 شایستگی و خرده مقیاس های آن یر ادراکمتغ یفیتوص یآماره ها -3جدول شماره 
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 شاخص آماری متغیرها
 گروه

 هوشمند عادی

 

 ادراک شایستگی

ماده 86  

7996/89 میانگین  6662/72  

9622/88 انحراف معیار  8888/6  

هکمترین نمر  00/86  00/78  

مرهبیشترین ن  00/92  00/92  

 

 شایستگی شناختی

ماده 9  

9226/87 میانگین  2226/86  

2809/8 انحراف معیار  9980/8  

هکمترین نمر  00/9  00/89  

مرهبیشترین ن  00/87  00/87  

 

 شایستگی فیزیکی

ماده 8  

6889/89 میانگین  8888/82  

معیارانحراف   8688/8  9062/8  

هکمترین نمر  00/9  00/88  

مرهبیشترین ن  00/80  00/80  

 

 شایستگی اجتماعی

ماده 9  

0888/86 میانگین  8889/82  

0808/8 انحراف معیار  8888/8  

هکمترین نمر  00/8  00/88  

مرهبیشترین ن  00/87  00/87  
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مشاهده می شود. میانگین و انحراف معیار متغیر ادارک شایستگی در بین دانش آموزان  9همان طور که در جدول شماره 

بوده است. همچنین میانگین  1051/0و  0118/28؛ مدارس هوشمند 2088/05و  2221/92مدارس عادی به ترتیب برابر با 

و 8880/00؛ دانش آموزان مدارس هوشمند 8112/5و 2880/02شناختی دانش آموزان عادی  و انحراف معیار شایستگی

؛ دانش آموزان 5095/5و 1552/02فیزیکی دانش آموزان عادی  بوده است. میانگین و انحراف معیار شایستگی 2201/9

اجتماعی نیز برای دانش آموزان  بوده است. میانگین و انحراف معیار شایستگی 2118/9و  5000/08مدارس هوشمند 

 بوده است. 9955/9و   5552/08و برای دانش آموزان مدارس هوشمند  1511/5و  1111/01عادی  مدارس

 آماره های توصیفی متغیر عملکرد تحصیلی دانش آموزان ارائه شده است. 2در جدول شماره 

 یر عملکرد تحصیلیمتغ یفیتوص یآماره ها -4جدول شماره 

 متغیر
 

 شاخص آماری

 گروه

 هوشمند عادی

 عملکرد تحصیلی

20/89 میانگین  98/86  

68/8 انحراف معیار  88/8  

 88 88 کمترین نمره

هبیشترین نمر  86 86 
 

مشاهده می شود. میانگین و انحراف معیار متغیر عملکرد تحصیلی برای دانش آموزان  2همان طور که در جدول شماره 

می باشد. نتایج استنباطی فرضیه های  15/0و   21/01و برای دانش آموزان مدارس هوشمند  09/0و  81/02مدارس عادی 

 پژوهش نیز به شکل زیر بوده است:
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یلی در بین و عملکرد تحص شایستگیادراک  خالصه نتایج تحلیل واریانس چند متغیری برای مقایسه میانگین های -5جدول شماره 

 دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی

 درجه آزادی فرضیه Fنسبت  ارزش آزمون
درجه آزادی 

 خطا

سطح معنی 

 داری

886/0 اثر پیالیی8  666/6  8 869 000/0  

228/0 المبدای ویلکز8  666/6  8 869 000/0  

888/0 اثر هتلینگ8  666/6  8 869 000/0  

888/0 بزرگترین ریشه روی7  666/6  8 869 000/0  

نشان می دهد که بین دو گروه دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند از لحاظ حداقل یکی از  5مندرجات جدول شماره  

نتایج تحلیل  2یلی( تفاوت معنی داری وجود دارد. در جدول شماره و عملکرد تحص شایستگیادراک متغیرهای وابسته )

یلی در بین دانش آموزان مدارس هوشمند و و عملکرد تحص تگیشایسادراک واریانس یک راهه در متن مانوا به نمره های 

 عادی نشان داده شده است.

یلی در بین دانش آموزان و عملکرد تحص شایستگیادراک نتایج تحلیل واریانس یک راهه در متن مانوا به نمره های  -6جدول شماره 

 مدارس هوشمند و عادی

 متغیر وابسته آزمون
مجموع 

 مجذورات
آزادیدرجه   

میانگین 

 مجذورات
 Fنسبت 

سطح معنی 

 داری

 گروه
لیعملکرد تحصی  788/80  8 788/80  826/88  008/0  

یادراک شایستگ  689/8899  8 689/8899  876/2  008/0  
 

                                                           
1. Pillai & Trace 
2. Wilks Lambda 
3. Hotelling & Tra 
4. Roy & Largest Root 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

10 
 

ادراک می توان استنباط کرد که بین دو گروه دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند از لحاظ  2با توجه به جدول شماره 

معنی دار  p<110/1یلی تفاوت معنی داری وجود دارد. بنابراین، فرضیه اصلی پژوهش در سطح و عملکرد تحص شایستگی

یلی دانش آموزان مدارس و عملکرد تحص شایستگیادراک می باشد. بر اساس آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش 

 هوشمند باالتر از دانش آموزان مدارس عادی  می باشد.

نتایج تحلیل واریانس چند متغیری برای مقایسه میانگین خرده مقیاس های ادراک شایستگی در بین  1در جدول شماره 

 دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی نشان داده می شوند.

در بین  یستگیادراک شاخرده مقیاس های  خالصه نتایج تحلیل واریانس چند متغیری برای مقایسه میانگین های -7جدول شماره 

 آموزان مدارس هوشمند و عادیدانش 

 سطح معنی داری درجه آزادی خطا درجه آزادی فرضیه Fنسبت  ارزش نام آزمون

080/0 اثر پیالیی  089/8  8 869 008/0  

680/0 المبدای ویلکز  089/8  8 869 008/0  

088/0 اثر هتلینگ  089/8  8 869 008/0  

یبزرگترین ریشه رو  088/0  089/8  8 869 008/0  

 

 یستگیادراک شانشان می دهد که بین میانگین گروه ها حداقل در یکی از خرده مقیاس های  1نتایج جدول شماره 

تفاوت معنی داری وجود دارد. برای مشخص شدن نقطه تفاوت، تحلیل واریانس یک راهه در متن مانوا، روی هر یک از خرده 

نتایج تحلیل واریانس یک راهه در متن مانوا  8جدول شماره  انجام گرفت که در این راستا یستگیادراک شامقیاس های 

 در دو گروه دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند را نشان می دهد.  یستگیادراک شاهای برای مقایسه خرده مقیاس
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آموزان مدارس  در بین دانش، یستگیشانتایج تحلیل واریانس یک راهه در متن مانوا روی خرده مقیاس های ادراک  -1جدول شماره 

 هوشمند و عادی

 خرده مقیاس آزمون
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fنسبت 

سطح معنی 

 داری

 

 گروه

شایستگی 

 شناختی
200/886 8 200/886 888/6 008/0 

شایستگی 

 فیزیکی
926/882 8 926/882 898/9 088/0 

شایستگی 

 اجتماعی
200/808 8 200/808 669/8 086/0 

و یزیکی ف یستگیشا ی،شناخت یستگیشاهمه متغیرهای  از نظرمی توان استنباط کرد که  8با توجه به جدول شماره 

که بر اساس نتایج  ی در بین دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند تفاوت معنی داری  وجود دارداجتماع یستگیشا

 توصیفی متغیرها، میانگین این متغیرها در بین دانش آموزان مدارس هوشمند باالتر بوده است.

 نتیجه گیری

تا چند سال قبل، آموزش رایج در مدارس کشور، یک آموزش سنتی و یا به عبارت دیگر آموزش فقط شنیداری بود. 

 )دنبروک آموزش، نصب بعضی پوسترهای رنگی روی تخته سیاه کالس بودحداکثر اقدام تصویری در خصوص موضوعات مورد 

شود آموزش به کمک فیلم، انیمیشن، نماهنگ و ... ارائه گردد. در این شنیداری سعی می -در روش دیداری. (1112و همکاران، 

در محیطی جذابتر و شنیداری مطالب علمی  -در ضمن در روش دیداری. (1112، 0)چان روش ماندگاری مطلب بیشتر است

 (.0901)شفیع پورمطلق و همکاران،  در مدت زمان کمتر قابل انتقال است

تمرینات اضافه، و ، طرح درس معلم شامل مجموعه ای از دستورالعمل ها، برنامه های درسی، سواالت عادی در مدارس

، معلم از مواد آموزشی چندرسانه ای شامل امتحانات کالس و ... می شود. اما در مدارس چندرسانه ای عالوه بر این موارد

این  .(0980تفتی،  اخوان )شیبانی و ارتقا بخشد را استفاده می کند تا کیفیت و ماندگاری آموزش ... فیلم، عکس، صدا، اسالید و

)به طور  درباره ی تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر نظام آموزشی. راه حرکت به سمت مدارس هوشمند است در قدم اول

برخی معتقدند، اثر فناوری های جدید تدریجی است و صرفاً  .(0980)صاحب،  خاص مدارس( دو رویکرد متفاوت وجود دارد

                                                           
1  .Chan 
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سازد و در واقع، دسترسی به اطالعات سریعتر می شود. رویکردی دیگر معتقد ی درسی سنتی را کارآمدتر میانتقال برنامه

ت به مدرسه ها، هدف ها و ابزارهای تعلیم و تربیت را به طور اساسی تغییر می دهد. از است ورود فناوری اطالعات و ارتباطا

با این که موارد باال از . (0982)عبادی،  این دیدگاه فناوری اطالعات بر مرزهای ساختاری نظام آموزش سنتی فایق می آید

است اگر تصور کنیم ورود فناوری اطالعات )در جلوه دستاوردهای استفاده از فناوری اطالعات است، با این حال ساده لوحانه 

یادگیری  -های متفاوت آن: اینترنت، رایانه، چند رسانه ای و ...( به تنهایی باعث انقالب آموزشی شود. اگر فرهنگ یاددهی

ت سنت های در نظام آموزشی تحول نپذیرد، ورود فناوری های اطالعاتی نه تنها تحولی ایجاد نخواهد کرد، بلکه به تقوی

لذا تغییر در مدرسه سنتی به سوی مدرسه هوشمند  .(0981)محمودی و همکاران،  ی آموزشی منجر خواهد شدکارانه محافظه 

باشد و هیچگاه راه اندازی مدارس هوشمند میسر نخواهد شد مگر ساختار نیازمند تغییر در نظام آموزش و پرورش کشور می

بایست قدم به این امر نیازمند برنامه ریزی حداقل بیست ساله می باشد. این تغییر می نظام آموزش و پرورش تغییر یابد.

تواند بر روی موفقیت های شناختی و روانی که این تدابیر می( 0901)شفیع پورمطلق و همکاران،  قدم و با درایت و تفکر باشد

 دانش آموزان مؤثر باشد.

 خود حرمت و شناختی ساخت خودپنداشتیکی از ویژگی های شناختی دانش آموزان، ادراک شایستگی آنها می باشد. 

 نقش افراد زندگی در ها خودپنداشت .(1101، 0)باریک و همکاران گیرد می بر در را ادراکی خود عاطفی و احساسی ساخت

 آموزان دانش بعدی تحصیلی عملکرد بر تحصیلی خودپنداشت که دادند نشان ها بررسی مثال برای. کنند می ایفا را مهمی

 به. گذارد می تأثیر افراد خودپنداشت بر نیز تحصیلی پیشرفت دیگر سوی از. (1110، 1)کودینگسان و گودین گذارد می تاثیر

 مثبت، خودپنداشت بر افزون. است دوسویه ای رابطه تحصیلی پیشرفت و تحصیلی خودپنداشت بین رابطه دیگر عبارتی

کنند  می بینی پیش را آنها تحصیلی خودپنداشت میزان حدی تا نیز افراد به شده داده نسبت های برچسب و بازخوردها

 (.0988 خلیفه، و فانی)

 رسید نتیجه این به گذاردمی اثر تحصیلی عملکرد به خود به باور و خودکارآمدی چرا اینکه بررسی با نیز( 0001) 9مارش

 یادگیری زمینه در خود تالش به دارد رابطه آنها روزمره زندگی با مطلبی که برسند نتیجه این به آموزاندانش که وقتی که

 و یابد می رشد آنها شایستگی ادراکات طریق این از و یابند اشراف مطلب آن به توانند می باالخره و افزایند می مطلب آن

 تنظیم به و باشند داشته استقامت آموزش راه در همچنین و دهند افزایش را خود تالش افراد که بود خواهد این آن تأثیر

( که باید در مورد 1110 ،2هوپز) باشد می افراد سوی از شایستگی ادراک سایه در موارد این که بپردازند خود عاطفی حاالت

 متوسطه دختر آموزان دانش مقایسه. در این راستا هدف از تحقیق حاضر عوامل مؤثر بر روی آن اطالعات دقیقی داشت

بوده است که  (ره) خمینی امام بندر شهر تحصیلی عملکرد و شایستگی ادراک لحاظ از عادی و هوشمند مدارس اول دوره

 و عادی مدارس آموزان دانش بین در تحصیلی عملکرد و شایستگی ادراک متغیرهایاز نظر  نتایج حاصل نشان داد که

                                                           
1  -Boric et al. 
2  .Keoduangsine & Goodwin 
3  .Marsh 
4. Hoopes 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

13 
 

 هوشمند مدارس آموزان دانش تحصیلی عملکرد و شایستگی ادراک و داشته ( وجودp<0/01) داری معنی تفاوت هوشمند

 شناختی، شایستگی متغیرهای همه بین که داد نشان نتایج همچنین. باشد می عادی مدارس آموزان دانش از باالتر

 (p<0/01) داری معنی تفاوت هوشمند و عادی مدارس آموزان دانش بین در اجتماعی شایستگی و فیزیکی شایستگی

 بر اساس نتایج به دست آمده می توان پیشنهادهای کاربردی زیر را ارائه کرد: که دارد وجود

 .دانش آموزانبین در  عملکردچاپ فصلنامه های آموزشی جهت تقویت ادراک شایستگی و 

کالس های آموزشی برگزار جهت پذیرش معلمان در خصوص پیاده سازی روش های آموزشی هوشمند، کارگاه ها و 

 گردد.

 از طریق اولیا به دانش آموزان منتقل گردد. کهشایستگی برای اولیا برگزار شود  ادراک کارگاه هایی جهت افزایش

 منابع

(. خودکارآمدی و رابطه آن با سالمت روان و پیشرفت تحصیلی 0980اسمخانی اکبری نژاد، هادی، اعتمادی، احمد، نصیرنژاد، فریبا )

 .   15-09(،8)1، زن و مطالعات خانوادهدانش آموزان دختر. 

مختلف دانشگاه آزاد اسالمی واحد بررسی انگیزه درونی و بیرونی پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته های . (0982).رضاخانی، علی

 .012-85((: 2)مسلسل  1) 1 ،اندیشه های تازه، علوم تربیتی. رودهن

 . تهران: انتشارات آگاه. روش های تحقیق در علوم رفتاری(. 0988).حجازی، الهه ؛بازرگان، عباس ؛سرمد، زهره

جهت ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه برنامه های درسی ارائه مدلی  .(0901شفیع پور مطلق، فرهاد؛ یارمحمدیان، محمد حسین.)

فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  .پاسخگوی ادراک شده در مدارس هوشمند
 .15-01(، 1)8 خوراسگان)اصفهان(،

ویکرد شناختی بر اعتماد به نفس دانش بر اساس ر "مکان کنترل"اثربخشی آموزش  (.0980). مهناز ،اخوان تفتی؛ ام البنین ،شیبانی

 . 88-82،(5)01 ،مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان )طبیب شرق( .آموزان

بررسی میزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در جریان تدریس در بین معلمان و رابطه آن با پیشرفت ( 0980). صاحب، حسین
 .پایان نامه ارشد برنامه ریزی آموزشی.  0980-01تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه ناحیه یک ادبیات در سال تحصیلی 

 . تهران: مؤسسه توسعۀ فناوری آموزشی مدارسشفناوری اطالعات و آموزش و پرور .(0982عبادی، رحیم. )

(. بررسی رابطه ادراک از رفتار معلم با خودپنداشت تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره 0988).خلیفه، محمد  ؛فانی، حمید

 .91-22(، 9)1 فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت، .راهنمایی شهر شیراز

بررسی چالشهای توسعه مدارس هوشمند  .(0981محمودی، جعفر؛ نالچیگر، سروش؛ ابراهیمی، سید بابک و صادقی مقدم، محمدرضا.)

 . 18 - 20 (،0)11، نوآوریهای آموزشی .در کشور
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(. بررسی رابطه نگرش نسبت به شیوه های فرزند پروری و مکان کنترل با پیشرفت 0980) .شهرآرای، مهرناز ؛مهرافرو، حجت اله

 .  028-090(،0-1)0 مجله علوم تربیتی و روانشناسی،تحصیلی در دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی. 

برنامه درسی در عصرفناوری  ،اطاتبازاندیشی مفهوم و مدلول انقالب آموزشی در عصر اطالعات و ارتب. (0989) مهرمحمدی، محمود.
 تهران: آییژ. اطالعات و ارتباطات.

(.  بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای 0900) .سلطانی گردفرامرزی، سمیه ؛آزادنیا، ابوالفضل ؛خان آبادی، مهدی ؛میرافشار، سحر

پژوهش در برنامه ریزی درسی  یادگیری خودگردان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر یزد.
   .001-015، (92)0، برنامه ریزی درسی(-)دانش و پژوهش در علوم تربیتی
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