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بررسی مقایسه کیفیت یادگیری دانش آموزان قبل و بعد از 

 1هوشمندسازی مدارس از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر یاسوج

، 6جوی، علی دانش9، بهنام بهزادیان نژاد0، محمد امین جعفری0؛،حامد آذربو2فرمصطفی باقریان

 8قدرت اله جهانبخش

 چکیده

ی حاضر با هدف بررسی مقایسه کیفیت یادگیری دانش آموزان قبل و بعد از مطالعه

هوشمندسازی مدارس از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر یاسوج صورت گرفته است. روش این 

 ابتدایی شهریابی است و جامعه آماری پژوهش را تمامی معلمان زمینه -پژوهش از نوع توصیفی

در مدارس هوشمند مشغول به تدریس بوده را تشکیل  1050 – 50که در سال تحصیلی  یاسوج

نفر از معلمان ابتدایی طبق جدول مورگان و کرجسی و فرمول کوکران به  103دادند. تعداد می

ای نسبی انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته کیفیت یادگیری گیری تصادفی طبقهشیوه نمونه

ن آنان توزیع گردید. جهت تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا و پایایی آن از روش آلفای میا

کرونباخ استفاده گردید. اطالعات بدست آمده در این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی )فراوانی 

همبسته(  tنسبی، تدوین جدول، انحراف استاندارد و میانگین( و آمار استنباطی )آزمون 

دهد هوشمندسازی مدارس بر تمامی ابعاد کیفیت وتحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان میتجزیه

 یادگیری تأثیر مثبت و معناداری دارد. 

 هوشمندسازی، کیفیت یادگیری، معلمان ابتدایی، شهر یاسوج. واژگان کلیدی:
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 مقدمه

هستند در همه جای دنیا از  امروزه، تقریباً تمام کسانی که به دنبال توسعه و اصالحات

ای برخوردار است وپرورش از اهمیت ویژهدر جهان امروز آموزش. کنندمی وپرورش شروع آموزش

رش وپرووپرورش شده است. آموزشتوجه بیشتر به مسئله آموزشجلب و تحوالت روزافزون سبب

ها، به ابزاری اساسی مهارترود. آموزش و افزایش ناپذیر انسان بشمار مییکی از نیازهای اجتناب

ویژه، شده است. آموزش و بهبرای رویارویی با مسائل جهان پیچیده و متحول امروزی تبدیل

های یک جامعه ترین ضرورتپردازد، از ابتداییهای جدید میوپرورش که به تربیت نسلآموزش

 .متمدن است

 را آن بعدها که شد آغاز جهان در تحولی تغییر میالدی، پنجاهی در قرن گذشته از اواخر دهه

ساختارهایی در جهت موجی که در پی آن برخی از کشورها به دنبال ایجاد ، دنهادن نام سوم موج

 اند و به فکر بازکاوی، بازسازی،فزاینده آن بودههمراهی نظام آموزشی با جامعه شتابنده و تحوالت 

آوری اطالعات از آن زمان تاکنون فن. دتغییرات و تحول اساسی در نظام آموزشی خویش افتادن

ورده به ارمغان آ ابداعات نوینی را برای بشر ،پیوسته گر این موج پیشگامهدایت عنوان راهبردبه

ترین حال بزرگترین و درعینبدون شک مهم(. 1050است )شیرزاد کبریه و سید محمدی، 

 (.1051شاه مرادی، ) گرددینترنت برمیپیشرفت در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات به ابداع ا

د است. ای جدیهن، بهترین روش برای دستیابی به توسعه و پیشرفتآبا توجه به فراگیر بودن 

ویژه در جهان امروز ترین معیار توسعه و پیشرفت بهتوان گفت که مهمت میابه جرهمچنین 

 .اشدبهای جدید میدستیابی به فناوری و ای برای آشناییوسیله وپرورشآموزشفناوری است و 

های دیجیتالی، نقش فناوری اطالعات و با حرکت سریع جهان در فناوری اطالعات و رسانه 

فناوری در  کارگیری(. به2312سرکار، )شود ازپیش مهم میوپرورش بیشارتباطات در آموزش

عنوان تحولی عظیم در به های مهم گسترش فناوری اطالعات و ارتباطاتآموزش یکی از جنبه

ای و آموزشی بشر قرن بیست و یکم است که افق جدیدی را پیش روی زندگی اجتماعی حرفه

این (. 1053رحیمی و یداالهی، نهادهای آموزشی ازجمله مدارس و دانشگاه گشوده است )
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ته افوپرورش تغییریدهد که آموزش، به طبع آن وفایف و کارکردهای آموزشتغییرات نشان می

ده شعنوان جزء الینفک نظام آموزشی تبدیلها بهایو استفاده از فناوری اطالعات و چند رسانه

 است.

فناوری در آموزش موجب کاهش  کارگیریبه های متعدد مؤید این مطلب است کهپژوهش 

یادگیری، افزایش موفقیت  - های یاددهیی در وقت، افزایش فرصتیجوصرفه های آموزش،هزینه

گذاران بخش به همین علت سیاست .تحصیلی و امکان دسترسی سریع به اطالعات شده است

توسعه ازجمله ایران به آموزش الکترونیک توجه ویژه تعلیم و تربیت در بسیاری از کشورها درحال

امروزه، افزایش حجم دانش و اطالعات، کهنه شدن سریع (. 1050)باقریان فر، اند نشان داده

بینی نبودن آینده، لزوم آموزش و یادگیری ی، تغییرات سریع جوامع و قابل پیشمطالب درس

کند. از سوی دیگر، آموزش مداوم، شیوه یادگیری جای آموزش مقطعی ایجاب میمداوم را به

طور خودگردان و مستقل و برای همه عمر به طلبد که به کمک آن، فرد بتواند بهجدیدی را می

، اهمیت و ضرورت کنار گذاشتن بنابراین (؛1077یغما، ) بپردازدده از آن مطالبه دانش و استفا

وپرورش و تدریس و توجه به راهبردها و شیوهای جدید ها و راهبردهای سنتی در آموزششیوه

 .گرددآموزشی آشکار می

ر و آوری کامپیوتای فیزیکی است و کنترل و مدیریت آن، مبتنی بر فنمدرسه هوشمند مدرسه

گیرد و محتوای بیشتر دروس آن الکترونیک و سیستم ارزشیابی و نظارت آن ه انجام میشبک

آموز هوشمند، با صرف وقت بر روی موضوعات به ای یک دانشدر چنین مدرسه .هوشمند است

 نای و ؛دهدهای اجرایی خود را توسعه و تغییر میای، منابع و قابلیتشکل مستمر، سواد رایانه

 زایشاف و آمده وجود به تغییرات به توجه با تا دهدمی اجازه مدرسه مسئوالن به که است اینکته

 وزارت تحولی راهبرد) نمایند آماده جدید اطالعات اخذ برای را هاآن آموزان،دانش اطالعات سطح

مدارس به عبارتی دیگر،  .(1053، ارتباطات و اطالعات فناوری توسعه در وپرورشآموزش

گردد که با استفاده از یادگیری الکترونیکی هوشمند، به آن گروه از واحدهای آموزشی اطالق می

آموز و با برخورداری از نظام صورت حضوری و با حفظ فضای فیزیکی مدرسه، معلم، دانشبه
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آموزشی هوشمند و با رویکردی تلفیقی و جامع نسبت به ارائه خدمات آموزشی و پرورشی به 

 (.1070عبادی، ) کندآموزان تالش مینشدا

محور هستند و رویکردهای توسعه های کلیدی جوامع دانشاین مدارس، ازجمله نیازمندی

کنند. در این مدارس، فرآیندهای آموزان را دنبال میهای دانشی و کارآفرینی دانشمهارت

های کلیدی ارتقای مهارت ای برایشده و محیط تعاملی یکپارچهیادگیری و یاددهی تقویت

 (.2336، 1آزین)شود آموزان در عصر دانایی محور فراهم میدانش

وپرورش های آموزشآوری اطالعات در برنامهمدارس هوشمند از دستاوردهای مهم توسعه فن

فقط در محیط آموزشی تأثیرات خود را خواهد داشت بلکه است که فواید و آثار و نتایج آن نه

 .ها خواهد بودآموزان و فردای آنن همراه با تجارب واقعی محیط زندگی دانشتحولی نوی

انداز نظام تحولی بنیادی هوشمندسازی مدارس یک اقدام مدبرانه در راستای سند چشم

وپرورش و ضرورتی انکارناپذیر با هدف اجرای آموزش اوایوپرورش و سند توسعه فآموزش

ورانه به وضعیت کنونی نظام اآموزشی و نگاه علمی و فنهای مدیریتی و ترین روشپیشرفته

ها باعث افزایش آموزشی و پرورشی کشور است که اعمال تغییر ساختار و معماری اجرایی در آن

آموزان و همچنین اولیای وری و مدیریت زمان برای مدیران، کارکنان، معلمان، دانشبهره

 .(1075وپرورش، دی فاوای وزارت آموزشمصوبات شورای راهبر) آموزان خواهد بوددانش

 های درسی،آوری اطالعات و برنامهمدارس هوشمند رویکرد جدید آموزشی است که با تلفیق فن

در فرایند یاددهی و یادگیری را به دنبال خواهد داشت. در این رویکرد نقش  تغییرات اساسی

عنوان عضو فعال، خالق، نقاد آموز بهو نقش دانش دهنده دانشعنوان راهنما و نه انتقالمعلم به

صورت فرایند محور کننده دانش و نظام ارزشیابی بهجای عضو منفعل و مصرفجو بهو مشارکت

 درسی یدر این مدرسه، برنامه(. 1051مسعودی مقدم، )نه نتیجه محور، تغییر خواهد نمود 

درسی خود فراتر گام  هاینامهبر از شودمی داده اجازه آموزاندانش به و نیست محدودکننده

آموز محوری است. تأکید بر مهارت فکر بردارند. در این مدرسه روش تدریس بر اساس دانش

                                                      
1. Azian 
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های مدرسه هوشمند مشییادگیری از راهبردها و خط -کردن و فراهم ساختن محیط یاددهی 

های در عرصهمدرسه هوشمند سازمانی است یادگیرنده که در آن نسلی خالق و توانمند  .است

 (.1053زندگی و توانا در خلق دانش شوند )سند راهبردی مدارس هوشمند، 

ای و های رایانهمدارس هوشمند، تربیت نیروی کاری مجهز به مهارتهدف نهایی از فعال کردن 

دولتی، ) سواد اطالعاتی است که بتوانند نیازهای زندگی در دنیای اطالعاتی جدید را برآورده کنند

های آموزشی عالوه، مدل. رویکرد مدارس هوشمند رویکردی جامع و تلفیقی است. به(1050

طلبد. مدارس هوشمند، محیط همکاری و آموزان را میمدارس هوشمند، شرکت فعاالنه دانش

آموزان ها در دانشرقابت هستند و مواد آموزشی و تمرینات جهت بسط این مهارت

منظور ای است که بهتنیدهدارس هوشمند، شامل اجزای درهمدیگر، معبارتاند. بهشدهطراحی

اند تا با هماهنگ شدهها طراحیآموزان و مشارکت فعال آنبرانگیختن حس کنجکاوی دانش

آموزان، معلمان و مدیران در محیطی جامع و تلفیقی، نسبت به برآورده کردن کردن تالش دانش

در این راستا، شاید بتوان (. 1051)سلیمی و قنودی،  تمامی نیازهای آموزشی افراد اقدام کنند

آوری اطالعات و ارتباطات در ترین الگو برای توسعه فنعنوان مناسبطرح مدارس هوشمند را به

 وپرورش توصیه نمود.امر آموزش

( فناوری 2339) 0( گریسون و اندرسون2330) 2(، اندرسون و الومی2333) 1به گفته هریس

وی آورند و الگییر پدید میتغ یادگیری فرایند در وبی شبکه طات اینترنت واطالعات و ارتبا

 کهچناننوینی از آموزش را ترویج دهند که مرکز ثقل آن یادگیرنده است. این نوع آموزش آن

تاکنون جریان داشته است مبتنی بر انتقال اطاعات از باال به پایین نیست و معلم یا استاد تنها 

شود... در این الگو یادگیری در حال تبدیل به فرایندی تعاملی است که تلقی نمی منبع اطالعاتی

کننده، فرایند یادگیری را از طریق ابزارهای ارتباطی استاد در جایگاه تسهیل -از رهگذر آن، معلم

(. 2333، هریس ؛2339، اندرسونگریسون و  ؛2330بخشد )اندرسون و الومی، عمق و سرعت می
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3. Garrison & Anderson 



 فر و همکارانمصطفی باقریان  ...    سی مقایسه کیفیت یادگیری دانش آموزان قبل و بعد از هوشمندسازیبرر

01 

 

های ارتباطات و یکی از ابعاد مهم فهور فناوری، (2332) 1ونگو پال و مانجولیکا یهبنا به گفت

لکه ای، بعنوان ابزاری برای آموزشی و اجرای برنامه درسی در قالب نظام رایانهفقط بهاطالعات، نه

 و عنوان فرفیت و محیطی برای تعامل میان یادگیرنده با معلم، تعامل یادگیرندگان با یکدیگربه

 (.2330 ،2آید )ونو یوپالیحساب میمشارکتی شدن فرایند آموزش و یادگیری به

شود. هر گنهان و السون معتقدند که را شامل می ایگستردهیادگیری: یادگیری حوزه بسیار 

حال این مفهوم، یکی از شناسی امروز است. درعینها در روانترین زمینهیادگیری یکی از مهم

وجود، به سبب اهمیت یادگیری از آن یم برای تعریف کردن است. بااینترین مفاهمشکل

توان به (. مفهوم یادگیری را می1059، 0اند )هرگنهان و السونهای مختلفی به دست دادهتعریف

های متنوع و های مختلف، مهارتهای مختلف تعریف کرد: کسب دانش و اطالعات، عادتصورت

عنوان فراگیری رفتارها و اعمال توان یادگیری را بههمچنین میهای گوناگون حل مسئله. راه

 عنوان کسب رفتارها و اعمال مضر و ناپسند تعریف کرد.پسندیده و حتی به

 رفتار ( یادگیری فرایندی است که اشاره به تغییر در دانشی یا2339) 0میسکل ازنظر هوی و

ه یادگیری با این موقعیت عمومی موافق فردی دارد اگرچه بیشتر کارشناسان و محققان در زمین

ها گرایش به تأکید بر جنبه تغییر رفتار دارند. برخی دیگر هم بر تغییر دانش برخی از آن هستند

در پژوهشی به ( 2313) 9، بینیفلد و رابرتسشارپکنند. فردی و ساخت شناختی فرد تأکید می

 ی ترکیبی پرداخته و تأثیرهای مثبتهای یادگیری الکترونیکهبررسی سی صد مطالعه در زمین

روش را بر تجارب دانشجویان بیان نمودند که ازجمله موارد مثبت عنوان شده به  این استفاده از

در یادگیری، افزایش تجارب یادگیری در محیط دانشکده و مشارکت بیشتر  پذیریانعطاف

هایی که در لذا با توجه به اهمیت مطالب فوق و پژوهش .باشدمییادگیری  دانشجویان در امر

                                                      
1. Venugopal & Manjulik 

2. Minibuses yopal 
3. Hergenhahn & Olson 

4.  Hoy &Miskel 

5. Sharpe, Benfield & Roberts 
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رو، این پژوهش در کند. ازایناین زمینه انجام شده، ضرورت انجام پژوهش حاضر را ایجاب می

آموزان از دیدگاه معلمان نظر دارد تأثیر هوشمندسازی مدارس در بهبود کیفیت یادگیری دانش

 تای پژوهش حاضر، فرضیات ذیل قابل بررسی است.ابتدایی شهر یاسوج بررسی نماید. در راس

 

 پیشینه پژوهش

هایی صورت گرفته که هر یک بعدی از ابعاد پژوهش حاضر در ارتباط با پژوهش حاضر، پژوهش

( نشان داد که بین دانش آموزان 1051و همکاران ) زادهحکیمنتایج تحقیق کنند. را بررسی می

 دانش متغیرهای فوق تفاوت معناداری وجود دارد و مدارس هوشمند و عادی شهر اصفهان در

 به علقت احساس و تحصیلی پیشرفت تحصیلی، پیشرفت انگیزه دارای هوشمند مدارس آموزان

 نای در رسد¬می نظر به. بودند شهر این عادی مدارس آموزان دانش به نسبت بیشتری مدرسه

 آموزان دانش در انگیزه به منجر شود¬می برگزار العاده فوق های¬کالس اینکه به بنا مدارس

 استفاده میزان ( نشان داد که بین1051) همکارانبعالوه، نتایج تحقیق شریفی و . باشد شده

 رابطه یادگیری-یاددهی فرآیند در هاآن عملکرد با ارتباطات و آوری اطالعاتفن از دبیران

 ترتیب به عملکرد دبیران( را) قیتحق وابسته درصد تغییرات متغیر 6/63و  دارد وجود معناداری

 از استفاده سپس و های اطالعاتیپایگاه از کاربردی، استفاده افزارهاینرم از استفاده هایمؤلفه

 کنند.می تبیین اینترنت

( نشان داد که بین یادگیری سازمانی و مدیریت دانش 1076) نتایج پژوهش رشمه و همکاران

ی که میانگین یادگیری طوربهدر مدارس هوشمند و مدارس عادی تفاوت معناداری وجود دارد. 

سازمانی و مدیریت دانش در مدارس هوشمند باالتر از میانگین مدارس عادی بوده است. همچنین 

 اطالعات آوریفن از گیریبهره که رسید نتیجه این ( در پژوهش خود به1079) جعفری حاجتی

 امر این و دهد تغییر را یادگیری ساختار و شالوده باید رسانه، یک به صورت یادگیری فرایند در

 محتوای در ساختاری تحوالت و آموزدانش و معلم هایتغییر نقش با مستقیم ارتباط در فقط

 است. ریپذامکان آموزشی
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تحقیق خود به این نتیجه رسید که این مدارس باعث ایجاد روحیه محققی ( در 1070) عطاران

گر امور باشد. همچنین، این تحقیق و پژوهشگری در فراگیر شده است، فراگیری که خود تجربه

های مادی و مالی مشکالتی برای اجرای طرح مدارس هوشمند وجود دارد. نشان داد که در زمینه

جود مشکالت در این راه به علت جدید بودن این طرح و صرف این طرح نوپا است و شاید و

اقتباس آن از کشورهای دیگر بدون توجه به امکانات و فرهنگ کشورهای دیگر باشد. همچنین 

 و پیشرفت تحصیلی بر اطالعات آوریفن تأثیر که ( نشان داد1072نتایج پژوهش انصاری )

 همچنین است. مثبت دروس، در همه نه البته رایانه از کنندهاستفاده دانش آموزان در یادگیری

حمایت  و بیشتر نفسعزت یادگیری، انگیزه دلیل افزایش به کیفیت یادگیری بر اطالعات آوریفن

( 2337) 1سانگ و همکاراننتایج پژوهش دارد.  مثبت رفتار، تأثیر بهبود و راهبر خود مطالعه از

ارتباط مثبت  موردبحثآموزشی  یشیوهآموزش و سهولت استفاده از  از بین رضایتنشان داد که 

در این تحقیق افهار داشتند در شیوه آموزش الکترونیکی  کنندهشرکتوجود دارد. دانشجویان 

 می نآ دالیل از. است بیشتر آموزشی مواد از استفاده سهولت و بسیار پذیریانعطاف ترکیبی،

 .باشد تواند می شده ارائه محتوای کردن ثبت و ضبط به توان

 گذاریسرمایهسال گذشته با وجود  23که در طول  کندمی( در مقاله خود اشاره 2330) 2تروتر

آوری اطالعاتی و ارتباطی صورت گرفته اما میزان استفاده از رایانه در فراوانی که در حوزه فن

 هایفعالیتآوری در فناست. استفاده کم از  کنندهمأیوسروزانه این مدارس  هایفعالیت

اده برای استف بندیزمانآوری در آموزش کالسی، مشکالت مربوط به آموزشی، دشواری کاربرد فن

های فناوری اطالعات و ارتباطات دانش و مهارت در زمینهاز رایانه در کالس درسی، ضعف معلمان 

 .رونداز دالیل اصلی این مشکل به شمار می

یوتر ی که به وسیله کامپآموزاندانش ق خود به این نتایج دست یافت که( در تحقی2330)  0کولیک

. دارای 2. دارای گرایش بیشتری نسبت به فعالیت در مدرسه هستند؛ 1بینند: آموزش می

                                                      
1. Sung، Kwon & Ryu 

2. Trooter 

3.  Colic 
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 1پیشرفت تحصیلی بیشتری نسبت به دانش آموزان دیگر هستند. همچنین نتایج تحقیق چان

مکانی که در آن از فناوری دیجیتال برای آموزش  عنوانبه( نشان داد که مدرسه هوشمند 2332)

شود، باعث افزایش موفقیت تحصیلی و انگیزه یادگیری دانش آموزان شده و تدریس استفاده می

 .است

 سواالت پژوهش:

( قبل و بعد از هوشمندسازی و ادراکات هانگرش آموزان )بعد. بین کیفیت یادگیری دانش1

 .دار وجود داردمعلمان ابتدایی شهر یاسوج تفاوت معنیمدارس از دیدگاه 

( قبل و بعد از دانش دنیتن درهم و اکتساب آموزان )بعد. بین کیفیت یادگیری دانش2

 دار وجود دارد.هوشمندسازی مدارس از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر یاسوج تفاوت معنی

( قبل و بعد از هوشمندسازی دانش اصالح و بسط آموزان )بعد. بین کیفیت یادگیری دانش0

 دار وجود داردمدارس از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر یاسوج تفاوت معنی

 ( قبل و بعد از هوشمندسازیدانش از معنادار استفاده آموزان )بعد. بین کیفیت یادگیری دانش0

 دار وجود دارد.مدارس از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر یاسوج تفاوت معنی

ی( قبل و بعد از هوشمندسازی مدارس ذهن هایعادت آموزان )بعدکیفیت یادگیری دانش . بین9

 دار وجود دارد.از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر یاسوج تفاوت معنی

 

 شناسی تحقیقشرو

ده شیابی انجامزمینه –روش این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و در قالب یک مطالعه توصیفی 

 است.

                                                      
1. Chan  
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 گیری:و روش نمونه جامعه، نمونه

-59جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه معلمان مقطع ابتدائی شهر یاسوج که در سال تحصیلی 

دهند آمار کل معلمان در مدارس ابتدائی هوشمند مشغول به تدریس بوده را تشکیل می 50

 90)نفر مرد  233که از این تعداد  نفر بوده 087ابتدایی مشغول به تدریس در شهر یاسوج 

 9مدرسه پسرانه مستقل،  7ترتیب با مراجعه به ایندرصد( بودند.. به 08نفر زن ) 187درصد( و 

 و هوشمندسازی اجرای از قبل را ها پرسشنامهمدرسه دخترانه مستقل مدارس مقطع ابتدایی 

. است نموده آوری جمع تکمیل، از پس و کرده توزیع معلمان بین در هوشمندسازی اجرای از بعد

 اطالعات بودن محرمانه خصوص در ها آزمودنی به بخشی اطمینان ازجمله توضیحاتی

 یم یادآور ضمنا. شد گفته باشد، پژوهش اخالق شده رعایت نکات از که پژوهش در آمدهدستبه

 اجرای از قبل هم پرسشنامه روی بر را خود اسامی گردید درخواست  معلمان از شود

 تری آسان طور به تا بنویسند مدارس هوشمندسازی اجرای از بعد هم و مدارس هوشمندسازی

پژوهش از طریق جدول مورگان و  حجم نمونه. گردد مقایسه آموزان دانش یادگیری کیفیت

زن( تعیین  66مرد و  80ها در جامعه )نفر به نسبت درصد آن 103و فرمول کوکران  1کرجسی

 انجام گردید. شد. بعالوه، مطالعه حاضر در طول یک سال تحصیلی

 

 آوری اطالعات پژوهش و روایی و پایایی آن:ابزار جمع

شده است. این آوری اطالعات در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفادهبرای جمع

ه شناسی ازجملپرسشنامه شامل دو بخش است. در بخش اول این پرسشنامه به سواالت جمعیت

سوابق خدمت( و در بخش دوم پرسشنامه به سواالت های تحصیلی، مدارک و جنسیت، رشته)

ها و ادراکات، اکتساب و درهم تنیدن دانش، بسط و اصالح هوشمندسازی در ابعاد مختلف )نگرش

سؤال  29نظر دادند. این پرسشنامه دارای  های ذهنی(دانش، استفاده معنادار از دانش، عادت

تا حدودی  یکرت )کامالً موافقم، موافقم،صورت مقیاس پنج ارزشی لای بوده و بهچندگزینه

ز دهی اشده شیوه نمرهطور که نوشتهبندی شده بود. همانموافقم، مخالفم، کامالً مخالفم( درجه

                                                      
1. Morgan and Krejcie 
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 129تا  29بنابراین حداقل و حداکثر نمره برای سواالت پرسشنامه از  باشد؛یک تا پنج می

-بررسی نظر متخصصان بدست آمد. بدینباشد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه از طریق می

نفره تخصصی با حضور اساتید متخصص، برای یافتن  0گونه؛ تعیین روایی صوری در یک پانل 

سطح دشواری، میزان عدم تناسب، ابهام عبارات و یا وجود نارسایی در معانی کلمات انجام گرفت 

همچنین جهت بررسی روایی  صورت تغییرات جزئی در پرسشنامه اعمال شد.ها بهکه نظرات آن

ی پرسشنامه به چند نفر از اساتید نشان داده شد و درخواست گردید پس از محتوایی، نمونه

خصوص موارد رعایت دستور زبان، مطالعه پرسشنامه، نظرات خود را در ارزیابی روایی محتوایی به

تکمیل پرسشنامه و استفاده از کلمات مناسب، قرارگیری سواالت در جای مناسب خود، زمان 

آوری نظرات، در یک ضروری و غیرضروری بودن سواالت اعمال نمایند. بدین گونه پس از جمع

ین پژوهش ا نفره تخصصی، پرسشنامه نهایی تدوین گردید. برای تعیین پایایی پرسشنامه 0پانل 

اخ ای کرونبشده که در این پژوهش ضریب آلفاز روش همسانی درونی )آلفای کرونباخ( استفاده

، اکتساب و 85/3ها و ادراکات بدست آمد. همچنین پایایی ابعاد کیفیت یادگیری )نگرش 59/3

های ، عادت56/3، استفاده معنادار از دانش 57/3، بسط و اصالح دانش 73/3تنیدن دانش در

 ( بدست آمد.70/3ذهنی 

 وتحلیل اطالعات:های تجزیهروش

ماری در هر پژوهش به عواملی ازجمله ماهیت موضوع پژوهش، های آانتخاب و استفاده از روش

ها برای توصیف و بنابراین پس از گردآوری داده اهداف و امکانات اجرایی محقق بستگی دارد؛

آوری و منظور جمع( آمار توصیفی به1ها از دو روش آماری استفاده شد. وتحلیل دادهتجزیه

های آماری ازجمله فراوانی، فراوانی نسبی، میانگین، واریانس ها و محاسبه شاخصبندی دادهطبقه

 t( آمار استنباطی: در این آمار از یک آزمون استفاده گردید. الف(آزمون 2و انحراف معیار. 

همبسته: در این پژوهش برای مقایسه تأثیر نمره هوشمندسازی مدارس بر یادگیری دانش آموزان 

 . از دیدگاه معلمان استفاده گردید
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 هایافته

های توصیفی )میانگین، انحراف معیار، حداقل نمره، حداکثر نمره، تعداد اعضای نمونه( شاخص

 ( ارائه شده است.1مربوط به ابعاد هوشمندسازی مدارس در جدول )

 های توصیفی مربوط به ابعاد هوشمندسازی(: شاخص1جدول )

زمان 

-اندازه

 گیری

 میانگین ابعاد
انحراف 

 معیار

حداقل 

 نمره

حداکثر 

 نمره

تعداد اعضای 

 نمونه

ی
ل از هوشمندساز

قب
 

ها و نگرش

 ادراکات
29/0 89/2 1 9 103 

اکتساب و درهم 

 تنیدن دانش
21/0 00/0 1 9 103 

بسط و اصالح 

 دانش
10/0 16/0 1 9 103 

استفاده معنادار 

 از دانش
11/0 67/0 1 9 103 

 103 9 1 62/0 16/0 های ذهنیعادت

ی
بعد از هوشمندساز

 

ها و نگرش

 ادراکات
08/0 81/2 1 9 103 

اکتساب و درهم 

 تنیدن دانش
02/0 36/0 1 9 103 

بسط و اصالح 

 دانش
0/0 11/0 1 9 103 

استفاده معنادار 

 از دانش
28/0 26/0 1 9 103 

 103 9 1 31/0 08/0 های ذهنیعادت
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میزان میانگین ابعاد هوشمندسازی مدارس  اطالعات مندرج در جدول فوق گویای آن است که

 باشد:نفر به شرح ذیل می 103قبل و بعد از هوشمندسازی با تعداد نمونه 

؛ بسط و اصالح 02/0، 21/0؛ اکتساب و درهم تنیدن دانش 08/0، 29/0ها و ادراکات نگرش

 .08/0 ،16/0های ذهنی و عادت 28/0، 11/0 ؛ استفاده معنادار از دانش0/0، 10/0دانش 

 بررسی فرضیات

( قبل و بعد از و ادراکات هانگرش آموزان )بعد. بین کیفیت یادگیری دانش1

داری وجود هوشمندسازی مدارس از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر یاسوج تفاوت معنی

 .دارد

( قبل و بعد از و ادراکات هانگرش آموزان )بعدهای توصیفی کیفیت یادگیری دانششاخص

 ( ارائه شده است.2هوشمندسازی مدارس از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر یاسوج در جدول )

 دانش و ادراکات هانگرش (: نتایج آزمون تی همبسته بعد2جدول )

 میانگین تعداد دیدگاه معلمان متغیر
انحراف 

 معیار
df t sig 

بعد 

ها و نگرش

 ادراکات

قبل از هوشمندسازی 

 مدارس
103 29/0 89/2 

 333/3٭٭ -09/0 105
بعد از هوشمندسازی 

 مدارس
103 08/0 81/2 

 P< 0/01 ٭٭

ها و ادراکات برای بعد نگرش tهای مندرج در جدول فوق حاکی از این است که مقدار یافته

دیگر با توجه به عبارتبه ( معنادار است؛P< 0/01در سطح ) 105و با درجه آزادی  -09/0

( از افراد نمونه و 08/0ها و ادراکات بعد از هوشمندسازی، )بعد نگرشمیانگین بدست آمده 

یابیم که از دیدگاه مدرسان میزان ( درمی29/0مقایسه آن با میانگین قبل از هوشمندسازی )
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شد. باقبولی میها و ادراکات کیفیت یادگیری در سطح قابلبرخورداری مدرسان از بعد نگرش

 شود. دست آمده فرض صفر تحقیق ما رد میهمچنین با توجه به نتایج ب

د از ( قبل و بعدانش دنیتن درهم و اکتساب آموزان )بعد. بین کیفیت یادگیری دانش2

داری وجود هوشمندسازی مدارس از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر یاسوج تفاوت معنی

 دارد.

بل و ( قدانش دنیتن درهم و اکتساب آموزان )بعدهای توصیفی کیفیت یادگیری دانششاخص

( ارائه شده 0بعد از هوشمندسازی مدارس از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر یاسوج در جدول )

 است.

بعد اکتساب و درهم تنیدن نمرات  همبسته برای مقایسه تفاضل t(: نتایج آزمون 0جدول )

 دانش قبل و بعد از هوشمندسازی مدارس

 میانگین تعداد دیدگاه معلمان متغیر
اف انحر

 معیار
df t sig 

اکتساب و 

درهم 

تنیدن 

 دانش

قبل از هوشمندسازی 

 مدارس
103 21/0 00/0 

 333/3٭٭ -7/2 105
بعد از هوشمندسازی 

 مدارس
103 02/0 36/0 

 P< 0/01 ٭٭

برای بعد اکتساب و درهم تنیدن دانش  tدهد که مقدار های مندرج در جدول نشان مییافته

دیگر با توجه به میانگین عبارتبه ( معنادار است؛P< 0/01در سطح ) 105و با درجه آزادی  -7/2

( از افراد نمونه و 02/0بدست آمده )بعد اکتساب و درهم تنیدن دانش بعد از هوشمندسازی، 

یابیم که از دیدگاه مدرسان میزان ( درمی21/0مقایسه آن با میانگین قبل از هوشمندسازی )

بولی قبرخورداری مدرسان از بعد اکتساب و درهم تنیدن دانش کیفیت یادگیری در سطح قابل

 باشد.می
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( قبل و بعد از دانش اصالح و بسط آموزان )بعد. بین کیفیت یادگیری دانش3

ر وجود داهوشمندسازی مدارس از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر یاسوج تفاوت معنی

 دارد.

( قبل و بعد از دانش اصالح و بسط آموزان )بعدهای توصیفی کیفیت یادگیری دانششاخص

 ( ارائه شده است.0هوشمندسازی مدارس از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر یاسوج در جدول )

و  قبل دانش اصالح و بسطبعد نمرات  همبسته برای مقایسه تفاضل t(: نتایج آزمون 0جدول )

 بعد از هوشمندسازی مدارس

 میانگین تعداد دیدگاه معلمان متغیر
انحراف 

 معیار
df t sig 

 و بسط

 اصالح

 دانش

قبل از هوشمندسازی 

 مدارس
103 10/0 16/0 

 333/3٭٭ -51/2 105
بعد از هوشمندسازی 

 مدارس
103 03/0 11/0 

 P< 0/01 ٭٭

و با  -51/2 دانش اصالح و بسطبرای بعد  tشود مقدار طور که در جدول فوق مشاهده میهمان

دیگر با توجه به میانگین بدست عبارتبه ( معنادار است؛P< 0/01در سطح ) 105درجه آزادی 

( از افراد نمونه و مقایسه آن با میانگین 03/0بعد از هوشمندسازی،  دانش اصالح و بسطآمده )بعد 

م که از دیدگاه مدرسان میزان برخورداری مدرسان از یابی( درمی10/0قبل از هوشمندسازی )

 باشد.قبولی میکیفیت یادگیری در سطح قابل دانش اصالح و بسطبعد 

( قبل و بعد از دانش از معنادار فادهتاس آموزان )بعد. بین کیفیت یادگیری دانش4

وجود دار هوشمندسازی مدارس از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر یاسوج تفاوت معنی

 دارد.
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عد از ( قبل و بدانش از معنادار استفاده آموزان )بعدهای توصیفی کیفیت یادگیری دانششاخص

 ( ارائه شده است.9هوشمندسازی مدارس از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر یاسوج در جدول )

 دانش از معنادار استفاده بعدنمرات  همبسته برای مقایسه تفاضل t(: نتایج آزمون 9جدول )

 قبل و بعد از هوشمندسازی مدارس

 میانگین تعداد دیدگاه معلمان متغیر
انحراف 

 معیار
df t sig 

 بعد

 استفاده

 از معنادار

 دانش

قبل از هوشمندسازی 

 مدارس
103 11/0 67/0 

 333/3٭٭ -7/2 105
بعد از هوشمندسازی 

 مدارس
103 28/0 26/0 

 P< 0/01 ٭٭

 دانش از معنادار استفاده برای بعد tهای مندرج در جدول فوق حاکی از این است که مقدار یافته

دیگر با توجه به میانگین عبارتبه ( معنادار است؛P< 0/01در سطح ) 105و با درجه آزادی  -7/2

 ( از افراد نمونه و مقایسه28/0دانش بعد از هوشمندسازی،  از معنادار استفاده بدست آمده بعد

یابیم که از دیدگاه مدرسان میزان برخورداری ( درمی11/0آن با میانگین قبل از هوشمندسازی )

 باشد.کیفیت یادگیری در سطح خوبی می دانش از معنادار استفاده مدرسان از بعد

 

ی( قبل و بعد از ذهن هایعادت آموزان )بعد. بین کیفیت یادگیری دانش5

دار وجود معلمان ابتدایی شهر یاسوج تفاوت معنیهوشمندسازی مدارس از دیدگاه 

 دارد.

ی( قبل و بعد از ذهن هایعادت آموزان )بعدهای توصیفی کیفیت یادگیری دانششاخص

 ( ارائه شده است.6هوشمندسازی مدارس از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر یاسوج در جدول )
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ی قبل و بعد ذهن هایعادتبعد رات نم همبسته برای مقایسه تفاضل t(: نتایج آزمون 6جدول )

 از هوشمندسازی مدارس

 میانگین تعداد دیدگاه معلمان متغیر
انحراف 

 معیار
df t sig 

 هایعادت

 یذهن

قبل از هوشمندسازی 

 مدارس
103 16/0 62/0 

 333/3٭٭ -50/2 105
بعد از هوشمندسازی 

 مدارس
103 08/0 31/0 

 P< 0/01 ٭٭

و با  -50/2ی ذهن هایعادتبرای بعد  tشود مقدار فوق مشاهده میطور که در جدول همان

دیگر با توجه به میانگین بدست عبارتبه ( معنادار است؛P< 0/01در سطح ) 105درجه آزادی 

( از افراد نمونه و مقایسه آن با میانگین 08/0ی بعد از هوشمندسازی، ذهن هایعادتآمده )بعد 

یابیم که از دیدگاه مدرسان میزان برخورداری مدرسان از ( درمی16/0قبل از هوشمندسازی )

 باشد.قبولی میی کیفیت یادگیری در سطح قابلذهن هایعادتبعد 

 

 گیریبحث و نتیجه

 یهوشمندساز از بعد و قبل آموزان دانش یادگیری فیتکی مقایسه بررسی هدف با پژوهش این

 ؤالس هاییافته. است گرفته صورت گرفته صورت یاسوج شهر ابتدایی معلمان دیدگاه از مدارس

 ازیهوشمندس از بعد و قبل «ادراکات و ها نگرش بعد» نمرات میانگین بین داد نشان پژوهش اول

 یافته این تبیین در. شد مشاهده معناداری تفاوت ابتدایی، مقطع معلمان دیدگاه از مدارس

 دانش در مدارس هوشمندسازی از پس آموزان دانش «ادراکات و هانگرش بعد» که گفت توانمی

 ستا توانسته مدارس هوشمندسازی بنابراین، است؛ کرده پیدا افزایش معلمان دیدگاه از آموزان

 نتایج اب هایافته این. بگذارد آموزان دانش «ادراکات و هانگرش بعد» بهبود بر مثبتی تأثیر که
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 همسو( 2313) گنجالز و سانجرا ؛(2335) رتون و اونگ ؛(2330) کولیک ؛(2332) چان تحقیقات

 کیفیت بهبود و یادگیری تسهیل در را هوشمند مدارس نقش ها،پژوهش این نتایج. باشدمی

 با که گفت توانمی فرضیه این تبیین در همچنین. دادند قرار تأیید مورد آموزان دانش یادگیری

 دارند، مهمی کاربرد تدریس امر در آموزشی امکانات و مواد هوشمند مدارس در اینکه به توجه

 به نسبت هاآن بهبود باعث و داده قرار دگرگونی مورد را آموزان دانش ادراکات و هانگرش لذا،

 .است شده سنتی مدارس

 «بعد اکتساب و درهم تنیدن دانش»پژوهش نشان داد بین میانگین نمرات های فرضیه دوم یافته

قبل و بعد از هوشمندسازی مدارس از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی، تفاوت معناداری مشاهده 

دانش آموزان قبل و بعد از « بعد اکتساب و درهم تنیدن دانش»یعنی، از دیدگاه معلمان،  شد؛

دانش « بعد اکتساب و درهم تنیدن دانش»رو، ده است. ازاینهوشمندسازی مدارس تغییر کر

 آموزان پس از هوشمندسازی مدارس در دانش آموزان از دیدگاه معلمان افزایش پیدا کرده است؛

درهم  بعد اکتساب و»بنابراین، هوشمندسازی مدارس توانسته است که تأثیر مثبتی بر بهبود 

(؛ 1051) و همکاران زادهحکیمها یا نتایج تحقیقات یافتهدانش آموزان بگذارد. این « تنیدن دانش

 گنجالز و (؛ سانجرا2335(؛ اونگ و رتون )2330(؛ کولیک )2332) (؛ چان1072) انصاری

ها، نقش مدارس هوشمند را در تسهیل یادگیری و باشد. نتایج این پژوهش( همسو می2313)

ار دادند. همچنین در تبیین این فرضیه بهبود کیفیت یادگیری دانش آموزان مورد تأیید قر

گر ها در یکدیهای مختلف دانش و ادغام این جنبهتوان گفت کسب دانش و به کارگیری جنبهمی

ای داشته است و این به دلیل فعال شدن دانش با هوشمند شدن مدارس پیشرفت قابل مالحظه

 آموزان در امر یادگیری بوده است.

قبل و  «بعد بسط و اصالح دانش»پژوهش نشان داد بین میانگین نمرات های فرضیه سوم یافته

 بعد از هوشمندسازی مدارس از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی، تفاوت معناداری مشاهده شد؛

دانش آموزان قبل و بعد از هوشمندسازی « بعد بسط و اصالح دانش»یعنی، از دیدگاه معلمان، 

 دانش آموزان پس« بعد بسط و اصالح دانش»توان گفت که می رومدارس تغییر کرده است. ازاین

بنابراین،  از هوشمندسازی مدارس در دانش آموزان از دیدگاه معلمان افزایش پیدا کرده است؛
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دانش  «بعد بسط و اصالح دانش»هوشمندسازی مدارس توانسته است که تأثیر مثبتی بر بهبود 

 (؛ سانجرا2330) (؛ کولیک2332با نتایج تحقیقات چان ) طورکلیها بهآموزان بگذارد. این یافته

توان گفت که مدارس هوشمند باشد. در تبیین این فرضیه می( همخوان می2313) گنجالز و

 اند.های نو در یادگیری دانش شدهباعث اصالح روش سنتی تدریس و گسترش جنبه

 «بعد استفاده معنادار از دانش»های فرضیه چهارم پژوهش نشان داد بین میانگین نمرات یافته

قبل و بعد از هوشمندسازی مدارس از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی، تفاوت معناداری مشاهده 

دانش آموزان قبل و بعد از « بعد استفاده معنادار از دانش»یعنی، از دیدگاه معلمان،  شد؛

 «استفاده معنادار از دانشبعد »توان اذعان داشت که هوشمندسازی مدارس تغییر کرده است. می

دانش آموزان پس از هوشمندسازی مدارس در دانش آموزان از دیدگاه معلمان افزایش پیدا کرده 

تفاده بعد اس»بنابراین، هوشمندسازی مدارس توانسته است که تأثیر مثبتی بر بهبود  است؛

 زاده وای تحقیقات حکیمهها با نتایج پژوهشدانش آموزان بگذارد. این یافته« معنادار از دانش

(؛ 2335) (؛ اونگ و رتون2330) (؛ کولیک2332) (؛ چان1072) (؛ انصاری1051) همکاران

توان گفت که در روش سنتی باشد. در تبیین این فرضیه می( همسو می2313گنجالز ) و سانجرا

مدارس هوشمند گیرد، اما در که الزم است دانش موجود مورد استفاده قرار نمیچنانتدریس، آن

 ای داشته است.استفاده معنادار از دانش رشد قابل مالحظه

بعد  قبل و« های ذهنیبعد عادت»های فرضیه پنجم پژوهش نشان داد بین میانگین نمرات یافته

یعنی،  از هوشمندسازی مدارس از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی، تفاوت معناداری مشاهده شد؛

دانش آموزان قبل و بعد از هوشمندسازی مدارس « های ذهنیعادت بعد»از دیدگاه معلمان، 

دانش آموزان پس از « های ذهنیبعد عادت»توان اذعان داشت که تغییر کرده است. می

بنابراین،  هوشمندسازی مدارس در دانش آموزان از دیدگاه معلمان افزایش پیدا کرده است؛

 دانش «های ذهنیبعد عادت»تی بر بهبود هوشمندسازی مدارس توانسته است که تأثیر مثب

(؛ 1072) (؛ انصاری1051) و همکاران زادهحکیمها با نتایج تحقیقات آموزان بگذارد. این یافته

-( همخوان می2313) گنجالز و (؛ سانجرا2335) (؛ اونگ و رتون2330) (؛ کولیک2332) چان

توان گفت که چارچوب ذهنی مورد استفاده در مدارس هوشمند باشد. در تبیین این فرضیه می
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با چارچوب و عادات ذهنی مدارس سنتی تغییر اساسی کرده است. در مدارس هوشمند به دلیل 

 اند.درگیری بیشتر ذهن در موضوع یادگیری، عادات ذهنی نیز افزایش یافته

ای خواهد صورت شبکهدر جهان به چندان دور آموزشخالصه کالم، باتوجه به اینکه در آینده نه

دهد و بر این اساس مدارس هوشمند ارتباطات تشکیل می فناوری اطالعات و شد که تاروپود آن را

ازسازی یافته بصورت سیستمی نظامبهبود مدیریت به جهت فرایند یادگیری و طراحی شد که در

مند هوش ان دوره ابتدایی واین تحقیق و بر اساس تکمیل پرسشنامه توسط معلم شده است. در

مثبت داشته و عالوه بر تأثیر وجودی مدارس  تمامی ابعاد یادگیری ذکر شده اثر سازی مدارس در

محیط آموزشی تحولی نوین همراه با تجارب واقعی محیط زندگی  هوشمند با آثار ارزشمند در

د. گیررد بیشتر یاد میمدارس هوشمند هر کس توانایی بیشتر دا در. بردارد دردانش آموزان را 

 پهنای به و دسترسی مخابرات یهارساختیزکشور  در هوشمند مدارس توسعه در نهایت برای

گردد.مدارس  سهل ی الکترونیکیهاآموزشدر  اینترنت و شبکه از استفاده تا یابد بهبود وسیع باند

-رتشود بر مهاآموزان میهوشمند عالوه بر اینکه باعث افزایش کارایی کالس به یادگیری دانش 

کند. با هوشمندسازی مدارس تعامالت بیت های تفکر و یادگیری عمیق دانش آموزان کمک می

 آموزشی نظام گیرندگانتصمیمشود پیشنهاد می معلمان و دانش آموزان افزایش خواهد یافت.

 دوره ابتدایی؛ یعنی پایه دوره نیاز مورد آموزش دروس در امکانات الزم به مدارس تجهیز ضمن

 در هاییآموزش خدمت، ضمن و ورود های بدوروش طریق از معلمان در را الزم هایآمادگی

 مختلف مراحل آموزشی و فناوری آموزشی )طراحی کاربرد و ابعاد مفاهیم، توجه به خصوص

 ایجاد نمایند. ارزشیابی( و آموزشی هایرسانه آن،
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