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بررسی مقایسه کیفیت یادگیری دانش آموزان قبل و بعد از
هوشمندسازی مدارس از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر یاسوج
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چکیده
مطالعه ی حاضر با هدف بررسی مقایسه کیفیت یادگیری دانش آموزان قبل و بعد از
هوشمندسازی مدارس از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر یاسوج صورت گرفته است .روش این
پژوهش از نوع توصیفی -زمینهیابی است و جامعه آماری پژوهش را تمامی معلمان ابتدایی شهر
یاسوج که در سال تحصیلی  1050 – 50در مدارس هوشمند مشغول به تدریس بوده را تشکیل
میدادند .تعداد  103نفر از معلمان ابتدایی طبق جدول مورگان و کرجسی و فرمول کوکران به
شیوه نمونهگیری تصادفی طبقهای نسبی انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته کیفیت یادگیری
میا ن آنان توزیع گردید .جهت تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا و پایایی آن از روش آلفای
کرونباخ استفاده گردید .اطالعات بدست آمده در این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی
نسبی ،تدوین جدول ،انحراف استاندارد و میانگین) و آمار استنباطی (آزمون  tهمبسته)
تجزیهوتحلیل گردید .نتایج پژوهش نشان میدهد هوشمندسازی مدارس بر تمامی ابعاد کیفیت
یادگیری تأثیر مثبت و معناداری دارد.
واژگان کلیدی :هوشمندسازی ،کیفیت یادگیری ،معلمان ابتدایی ،شهر یاسوج.
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مقدمه
امروزه ،تقریباً تمام کسانی که به دنبال توسعه و اصالحات هستند در همه جای دنیا از
آموزشوپرورش شروع میکنند .در جهان امروز آموزشوپرورش از اهمیت ویژهای برخوردار است
و تحوالت روزافزون سبب جلبتوجه بیشتر به مسئله آموزشوپرورش شده است .آموزشوپرورش
یکی از نیازهای اجتنابناپذیر انسان بشمار میرود .آموزش و افزایش مهارتها ،به ابزاری اساسی
برای رویارویی با مسائل جهان پیچیده و متحول امروزی تبدیلشده است .آموزش و بهویژه،
آموزشوپرورش که به تربیت نسلهای جدید میپردازد ،از ابتداییترین ضرورتهای یک جامعه
متمدن است.
در قرن گذشته از اواخر دههی پنجاه میالدی ،تغییر تحولی در جهان آغاز شد که بعدها آن را
موج سوم نام نهادند ،موجی که در پی آن برخی از کشورها به دنبال ایجاد ساختارهایی در جهت
همراهی نظام آموزشی با جامعه شتابنده و تحوالت فزاینده آن بودهاند و به فکر بازکاوی ،بازسازی،
تغییرات و تحول اساسی در نظام آموزشی خویش افتادند .از آن زمان تاکنون فنآوری اطالعات
بهعنوان راهبرد هدایتگر این موج پیشگام پیوسته ،ابداعات نوینی را برای بشر به ارمغان آورده
است (شیرزاد کبریه و سید محمدی .)1050 ،بدون شک مهمترین و درعینحال بزرگترین
پیشرفت در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات به ابداع اینترنت برمیگردد (شاه مرادی.)1051 ،
با توجه به فراگیر بودن آن ،بهترین روش برای دستیابی به توسعه و پیشرفتهای جدید است.
همچنین به جرات میتوان گفت که مهمترین معیار توسعه و پیشرفت بهویژه در جهان امروز
فناوری است و آموزشوپرورش وسیلهای برای آشنایی و دستیابی به فناوریهای جدید میباشد.
با حرکت سریع جهان در فناوری اطالعات و رسانههای دیجیتالی ،نقش فناوری اطالعات و
ارتباطات در آموزشوپرورش بیشازپیش مهم میشود (سرکار .)2312 ،بهکارگیری فناوری در
آموزش یکی از جنبههای مهم گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات بهعنوان تحولی عظیم در
زندگی اجتماعی حرفه ای و آموزشی بشر قرن بیست و یکم است که افق جدیدی را پیش روی
نهادهای آموزشی ازجمله مدارس و دانشگاه گشوده است (رحیمی و یداالهی .)1053 ،این
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تغییرات نشان میدهد که آموزش ،به طبع آن وفایف و کارکردهای آموزشوپرورش تغییریافته
و استفاده از فناوری اطالعات و چند رسانهایها بهعنوان جزء الینفک نظام آموزشی تبدیلشده
است.
پژوهشهای متعدد مؤید این مطلب است که بهکارگیری فناوری در آموزش موجب کاهش
هزینههای آموزش ،صرفهجویی در وقت ،افزایش فرصتهای یاددهی  -یادگیری ،افزایش موفقیت
تحصیلی و امکان دسترسی سریع به اطالعات شده است .به همین علت سیاستگذاران بخش
تعلیم و تربیت در بسیاری از کشورها درحالتوسعه ازجمله ایران به آموزش الکترونیک توجه ویژه
نشان دادهاند (باقریان فر .)1050 ،امروزه ،افزایش حجم دانش و اطالعات ،کهنه شدن سریع
مطالب درسی ،تغییرات سریع جوامع و قابل پیشبینی نبودن آینده ،لزوم آموزش و یادگیری
مداوم را بهجای آموزش مقطعی ایجاب میکند .از سوی دیگر ،آموزش مداوم ،شیوه یادگیری
جدیدی را میطلبد که به کمک آن ،فرد بتواند بهطور خودگردان و مستقل و برای همه عمر به
مطالبه دانش و استفاده از آن بپردازد (یغما)1077 ،؛ بنابراین ،اهمیت و ضرورت کنار گذاشتن
شیوهها و راهبردهای سنتی در آموزشوپرورش و تدریس و توجه به راهبردها و شیوهای جدید
آموزشی آشکار میگردد.
مدرسه هوشمند مدرسهای فیزیکی است و کنترل و مدیریت آن ،مبتنی بر فنآوری کامپیوتر و
شبکه انجام می گیرد و محتوای بیشتر دروس آن الکترونیک و سیستم ارزشیابی و نظارت آن
هوشمند است .در چنین مدرسهای یک دانشآموز هوشمند ،با صرف وقت بر روی موضوعات به
شکل مستمر ،سواد رایانهای ،منابع و قابلیتهای اجرایی خود را توسعه و تغییر میدهد؛ و این
نکتهای است که به مسئوالن مدرسه اجازه میدهد تا با توجه به تغییرات به وجود آمده و افزایش
سطح اطالعات دانشآموزان ،آنها را برای اخذ اطالعات جدید آماده نمایند (راهبرد تحولی وزارت
آموزشوپرورش در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات .)1053 ،به عبارتی دیگر ،مدارس
هوشمند ،به آن گروه از واحدهای آموزشی اطالق میگردد که با استفاده از یادگیری الکترونیکی
بهصورت حضوری و با حفظ فضای فیزیکی مدرسه ،معلم ،دانشآموز و با برخورداری از نظام
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آموزشی هوشمند و با رویکردی تلفیقی و جامع نسبت به ارائه خدمات آموزشی و پرورشی به
دانشآموزان تالش میکند (عبادی.)1070 ،
این مدارس ،ازجمله نیازمندیهای کلیدی جوامع دانشمحور هستند و رویکردهای توسعه
مهارتهای دانشی و کارآفرینی دانشآموزان را دنبال میکنند .در این مدارس ،فرآیندهای
یادگیری و یاددهی تقویتشده و محیط تعاملی یکپارچهای برای ارتقای مهارتهای کلیدی
دانشآموزان در عصر دانایی محور فراهم میشود (آزین.)2336 ،1
مدارس هوشمند از دستاوردهای مهم توسعه فنآوری اطالعات در برنامههای آموزشوپرورش
است که فواید و آثار و نتایج آن نهفقط در محیط آموزشی تأثیرات خود را خواهد داشت بلکه
تحولی نوین همراه با تجارب واقعی محیط زندگی دانشآموزان و فردای آنها خواهد بود.
هوشمندسازی مدارس یک اقدام مدبرانه در راستای سند چشمانداز نظام تحولی بنیادی
آموزشوپرورش و سند توسعه فاوای آموزشوپرورش و ضرورتی انکارناپذیر با هدف اجرای
پیشرفتهترین روشهای مدیریتی و آموزشی و نگاه علمی و فناورانه به وضعیت کنونی نظام
آموزشی و پرورشی کشور است که اعمال تغییر ساختار و معماری اجرایی در آنها باعث افزایش
بهرهوری و مدیریت زمان برای مدیران ،کارکنان ،معلمان ،دانشآموزان و همچنین اولیای
دانشآموزان خواهد بود (مصوبات شورای راهبردی فاوای وزارت آموزشوپرورش.)1075 ،
مدارس هوشمند رویکرد جدید آموزشی است که با تلفیق فنآوری اطالعات و برنامههای درسی،
تغییرات اساسی در فرایند یاددهی و یادگیری را به دنبال خواهد داشت .در این رویکرد نقش
معلم بهعنوان راهنما و نه انتقالدهنده دانش و نقش دانشآموز بهعنوان عضو فعال ،خالق ،نقاد
و مشارکتجو بهجای عضو منفعل و مصرفکننده دانش و نظام ارزشیابی بهصورت فرایند محور
نه نتیجه محور ،تغییر خواهد نمود (مسعودی مقدم .)1051 ،در این مدرسه ،برنامهی درسی
محدودکننده نیست و به دانشآموزان اجازه داده میشود از برنامههای درسی خود فراتر گام
بردارند .در این مدرسه روش تدریس بر اساس دانشآموز محوری است .تأکید بر مهارت فکر
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کردن و فراهم ساختن محیط یاددهی  -یادگیری از راهبردها و خطمشیهای مدرسه هوشمند
است .مدرسه هوشمند سازمانی است یادگیرنده که در آن نسلی خالق و توانمند در عرصههای
زندگی و توانا در خلق دانش شوند (سند راهبردی مدارس هوشمند.)1053 ،
هدف نهایی از فعال کردن مدارس هوشمند ،تربیت نیروی کاری مجهز به مهارتهای رایانهای و
سواد اطالعاتی است که بتوانند نیازهای زندگی در دنیای اطالعاتی جدید را برآورده کنند (دولتی،
 .)1050رویکرد مدارس هوشمند رویکردی جامع و تلفیقی است .بهعالوه ،مدلهای آموزشی
مدارس هوشمند ،شرکت فعاالنه دانشآموزان را میطلبد .مدارس هوشمند ،محیط همکاری و
رقابت هستند و مواد آموزشی و تمرینات جهت بسط این مهارتها در دانشآموزان
طراحیشدهاند .بهعبارتدیگر ،مدارس هوشمند ،شامل اجزای درهمتنیدهای است که بهمنظور
برانگیختن حس کنجکاوی دانشآموزان و مشارکت فعال آنها طراحیشدهاند تا با هماهنگ
کردن تالش دانشآموزان ،معلمان و مدیران در محیطی جامع و تلفیقی ،نسبت به برآورده کردن
تمامی نیازهای آموزشی افراد اقدام کنند (سلیمی و قنودی .)1051 ،در این راستا ،شاید بتوان
طرح مدارس هوشمند را بهعنوان مناسبترین الگو برای توسعه فنآوری اطالعات و ارتباطات در
امر آموزشوپرورش توصیه نمود.
به گفته هریس ،)2333( 1اندرسون و الومی )2330( 2گریسون و اندرسون )2339( 0فناوری
اطالعات و ارتباطات اینترنت و شبکهی وب در فرایند یادگیری تغییر پدید میآورند و الگوی
نوینی از آموزش را ترویج دهند که مرکز ثقل آن یادگیرنده است .این نوع آموزش آنچنانکه
تاکنون جریان داشته است مبتنی بر انتقال اطاعات از باال به پایین نیست و معلم یا استاد تنها
منبع اطالعاتی تلقی نمیشود ...در این الگو یادگیری در حال تبدیل به فرایندی تعاملی است که
از رهگذر آن ،معلم -استاد در جایگاه تسهیلکننده ،فرایند یادگیری را از طریق ابزارهای ارتباطی
عمق و سرعت میبخشد (اندرسون و الومی2330 ،؛ گریسون و اندرسون2339 ،؛ هریس.)2333 ،
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بنا به گفتهی ونگو پال و مانجولیکا ،)2332( 1یکی از ابعاد مهم فهور فناوریهای ارتباطات و
اطالعات ،نهفقط بهعنوان ابزاری برای آموزشی و اجرای برنامه درسی در قالب نظام رایانهای ،بلکه
به عنوان فرفیت و محیطی برای تعامل میان یادگیرنده با معلم ،تعامل یادگیرندگان با یکدیگر و
مشارکتی شدن فرایند آموزش و یادگیری بهحساب میآید (ونو یوپالی.)2330 ،2
یادگیری :یادگیری حوزه بسیار گستردهای را شامل میشود .هر گنهان و السون معتقدند که
یادگیری یکی از مهمترین زمینهها در روانشناسی امروز است .درعینحال این مفهوم ،یکی از
مشکلترین مفاهیم برای تعریف کردن است .بااینوجود ،به سبب اهمیت یادگیری از آن
تعریفهای مختلفی به دست دادهاند (هرگنهان و السون .)1059 ،0مفهوم یادگیری را میتوان به
صورتهای مختلف تعریف کرد :کسب دانش و اطالعات ،عادتهای مختلف ،مهارتهای متنوع و
راههای گوناگون حل مسئله .همچنین میتوان یادگیری را بهعنوان فراگیری رفتارها و اعمال
پسندیده و حتی بهعنوان کسب رفتارها و اعمال مضر و ناپسند تعریف کرد.
ازنظر هوی و میسکل ) 2339( 0یادگیری فرایندی است که اشاره به تغییر در دانشی یا رفتار
فردی دارد اگرچه بیشتر کارشناسان و محققان در زمینه یادگیری با این موقعیت عمومی موافق
هستند برخی از آنها گرایش به تأکید بر جنبه تغییر رفتار دارند .برخی دیگر هم بر تغییر دانش
فردی و ساخت شناختی فرد تأکید میکنند .شارپ ،بینیفلد و رابرتس )2313( 9در پژوهشی به
بررسی سی صد مطالعه در زمینههای یادگیری الکترونیکی ترکیبی پرداخته و تأثیرهای مثبت
استفاده از این روش را بر تجارب دانشجویان بیان نمودند که ازجمله موارد مثبت عنوان شده به
انعطافپذیری در یادگیری ،افزایش تجارب یادگیری در محیط دانشکده و مشارکت بیشتر
دانشجویان در امر یادگیری میباشد .لذا با توجه به اهمیت مطالب فوق و پژوهشهایی که در
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این زمینه انجام شده ،ضرورت انجام پژوهش حاضر را ایجاب میکند .ازاینرو ،این پژوهش در
نظر دارد تأثیر هوشمندسازی مدارس در بهبود کیفیت یادگیری دانشآموزان از دیدگاه معلمان
ابتدایی شهر یاسوج بررسی نماید .در راستای پژوهش حاضر ،فرضیات ذیل قابل بررسی است.

پیشینه پژوهش
در ارتباط با پژوهش حاضر ،پژوهشهایی صورت گرفته که هر یک بعدی از ابعاد پژوهش حاضر
را بررسی میکنند .نتایج تحقیق حکیمزاده و همکاران ( )1051نشان داد که بین دانش آموزان
مدارس هوشمند و عادی شهر اصفهان در متغیرهای فوق تفاوت معناداری وجود دارد و دانش
آموزان مدارس هوشمند دارای انگیزه پیشرفت تحصیلی ،پیشرفت تحصیلی و احساس تعلق به
مدرسه بیشتری نسبت به دانش آموزان مدارس عادی این شهر بودند .به نظر می¬رسد در این
مدارس بنا به اینکه کالس¬های فوق العاده برگزار می¬شود منجر به انگیزه در دانش آموزان
شده باشد .بعالوه ،نتایج تحقیق شریفی و همکاران ( )1051نشان داد که بین میزان استفاده
دبیران از فنآوری اطالعات و ارتباطات با عملکرد آنها در فرآیند یاددهی-یادگیری رابطه
معناداری وجود دارد و  63/6درصد تغییرات متغیر وابسته تحقیق (عملکرد دبیران) را به ترتیب
مؤلفههای استفاده از نرمافزارهای کاربردی ،استفاده از پایگاههای اطالعاتی و سپس استفاده از
اینترنت تبیین میکنند.
نتایج پژوهش رشمه و همکاران ( )1076نشان داد که بین یادگیری سازمانی و مدیریت دانش
در مدارس هوشمند و مدارس عادی تفاوت معناداری وجود دارد .بهطوری که میانگین یادگیری
سازمانی و مدیریت دانش در مدارس هوشمند باالتر از میانگین مدارس عادی بوده است .همچنین
جعفری حاجتی ( )1079در پژوهش خود به این نتیجه رسید که بهرهگیری از فنآوری اطالعات
در فرایند یادگیری به صورت یک رسانه ،باید شالوده و ساختار یادگیری را تغییر دهد و این امر
فقط در ارتباط مستقیم با تغییر نقشهای معلم و دانشآموز و تحوالت ساختاری در محتوای
آموزشی امکانپذیر است.
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عطاران ( )1070در تحقیق خود به این نتیجه رسید که این مدارس باعث ایجاد روحیه محققی
و پژوهشگری در فراگیر شده است ،فراگیری که خود تجربهگر امور باشد .همچنین ،این تحقیق
نشان داد که در زمینههای مادی و مالی مشکالتی برای اجرای طرح مدارس هوشمند وجود دارد.
این طرح نوپا است و شاید و جود مشکالت در این راه به علت جدید بودن این طرح و صرف
اقتباس آن از کشورهای دیگر بدون توجه به امکانات و فرهنگ کشورهای دیگر باشد .همچنین
نتایج پژوهش انصاری ( )1072نشان داد که تأثیر فنآوری اطالعات بر پیشرفت تحصیلی و
یادگیری در دانش آموزان استفادهکننده از رایانه البته نه در همه دروس ،مثبت است .همچنین
فنآوری اطالعات بر کیفیت یادگیری به دلیل افزایش انگیزه یادگیری ،عزتنفس بیشتر و حمایت
از مطالعه خود راهبر و بهبود رفتار ،تأثیر مثبت دارد .نتایج پژوهش سانگ و همکاران)2337( 1
نشان داد که بین رضایت از آموزش و سهولت استفاده از شیوهی آموزشی موردبحث ارتباط مثبت
وجود دارد .دانشجویان شرکتکننده در این تحقیق افهار داشتند در شیوه آموزش الکترونیکی
ترکیبی ،انعطافپذیری بسیار و سهولت استفاده از مواد آموزشی بیشتر است .از دالیل آن می
توان به ضبط و ثبت کردن محتوای ارائه شده می تواند باشد.
تروتر )2330( 2در مقاله خود اشاره میکند که در طول  23سال گذشته با وجود سرمایهگذاری
فراوانی که در حوزه فن آوری اطالعاتی و ارتباطی صورت گرفته اما میزان استفاده از رایانه در
فعالیتهای روزانه این مدارس مأیوسکننده است .استفاده کم از فنآوری در فعالیتهای
آموزشی ،دشواری کاربرد فنآوری در آموزش کالسی ،مشکالت مربوط به زمانبندی برای استفاده
از رایانه در کالس درسی ،ضعف معلمان در زمینه دانش و مهارتهای فناوری اطالعات و ارتباطات
از دالیل اصلی این مشکل به شمار میروند.
کولیک )2330( 0در تحقیق خود به این نتایج دست یافت که دانشآموزانی که به وسیله کامپیوتر
آموزش میبینند . 1 :دارای گرایش بیشتری نسبت به فعالیت در مدرسه هستند؛  .2دارای
1

. Sung، Kwon & Ryu

2

. Trooter
. Colic
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پیشرفت تحصیلی بیشتری نسبت به دانش آموزان دیگر هستند .همچنین نتایج تحقیق

چان1

( )2332نشان داد که مدرسه هوشمند بهعنوان مکانی که در آن از فناوری دیجیتال برای آموزش
و تدریس استفاده میشود ،باعث افزایش موفقیت تحصیلی و انگیزه یادگیری دانش آموزان شده
است.
سواالت پژوهش:
 .1بین کیفیت یادگیری دانشآموزان (بعد نگرشها و ادراکات) قبل و بعد از هوشمندسازی
مدارس از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر یاسوج تفاوت معنیدار وجود دارد.
 .2بین کیفیت یادگیری دانشآموزان (بعد اکتساب و درهم تنیدن دانش) قبل و بعد از
هوشمندسازی مدارس از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر یاسوج تفاوت معنیدار وجود دارد.
 .0بین کیفیت یادگیری دانشآموزان (بعد بسط و اصالح دانش) قبل و بعد از هوشمندسازی
مدارس از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر یاسوج تفاوت معنیدار وجود دارد
 .0بین کیفیت یادگیری دانشآموزان (بعد استفاده معنادار از دانش) قبل و بعد از هوشمندسازی
مدارس از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر یاسوج تفاوت معنیدار وجود دارد.
 .9بین کیفیت یادگیری دانشآموزان (بعد عادتهای ذهنی) قبل و بعد از هوشمندسازی مدارس
از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر یاسوج تفاوت معنیدار وجود دارد.

روششناسی تحقیق
روش این پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی و در قالب یک مطالعه توصیفی – زمینهیابی انجامشده
است.
1

. Chan
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جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری:
جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه معلمان مقطع ابتدائی شهر یاسوج که در سال تحصیلی -59
 50در مدارس ابتدائی هوشمند مشغول به تدریس بوده را تشکیل میدهند آمار کل معلمان
ابتدایی مشغول به تدریس در شهر یاسوج  087نفر بوده که از این تعداد  233نفر مرد (90
درصد) و  187نفر زن ( 08درصد) بودند ..بهاینترتیب با مراجعه به  7مدرسه پسرانه مستقل9 ،
مدرسه دخترانه مستقل مدارس مقطع ابتدایی پرسشنامه ها را قبل از اجرای هوشمندسازی و
بعد از اجرای هوشمندسازی در بین معلمان توزیع کرده و پس از تکمیل ،جمع آوری نموده است.
توضیحاتی ازجمله اطمینان بخشی به آزمودنی ها در خصوص محرمانه بودن اطالعات
بهدستآمده در پژوهش که از نکات رعایت شده اخالق پژوهش باشد ،گفته شد .ضمنا یادآور می
شود از معلمان درخواست گردید اسامی خود را بر روی پرسشنامه هم قبل از اجرای
هوشمندسازی مدارس و هم بعد از اجرای هوشمندسازی مدارس بنویسند تا به طور آسان تری
کیفیت یادگیری دانش آموزان مقایسه گردد .حجم نمونه پژوهش از طریق جدول مورگان و
کرجسی 1و فرمول کوکران  103نفر به نسبت درصد آنها در جامعه ( 80مرد و  66زن) تعیین
شد .بعالوه ،مطالعه حاضر در طول یک سال تحصیلی انجام گردید.

ابزار جمعآوری اطالعات پژوهش و روایی و پایایی آن:
برای جمع آوری اطالعات در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفادهشده است .این
پرسشنامه شامل دو بخش است .در بخش اول این پرسشنامه به سواالت جمعیتشناسی ازجمله
(جنسیت ،رشتههای تحصیلی ،مدارک و سوابق خدمت) و در بخش دوم پرسشنامه به سواالت
هوشمندسازی در ابعاد مختلف (نگرشها و ادراکات ،اکتساب و درهم تنیدن دانش ،بسط و اصالح
دانش ،استفاده معنادار از دانش ،عادتهای ذهنی) نظر دادند .این پرسشنامه دارای  29سؤال
چندگزینهای بوده و بهصورت مقیاس پنج ارزشی لیکرت (کامالً موافقم ،موافقم ،تا حدودی
موافقم ،مخالفم ،کامالً مخالفم) درجهبندی شده بود .همانطور که نوشتهشده شیوه نمرهدهی از
. Morgan and Krejcie

1
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یک تا پنج میباشد؛ بنابراین حداقل و حداکثر نمره برای سواالت پرسشنامه از  29تا 129
میباشد .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه از طریق بررسی نظر متخصصان بدست آمد .بدین-
گونه؛ تعیین روایی صوری در یک پانل  0نفره تخصصی با حضور اساتید متخصص ،برای یافتن
سطح دشواری ،میزان عدم تناسب ،ابهام عبارات و یا وجود نارسایی در معانی کلمات انجام گرفت
که نظرات آنها بهصورت تغییرات جزئی در پرسشنامه اعمال شد .همچنین جهت بررسی روایی
محتوایی ،نمونه ی پرسشنامه به چند نفر از اساتید نشان داده شد و درخواست گردید پس از
مطالعه پرسشنامه ،نظرات خود را در ارزیابی روایی محتوایی بهخصوص موارد رعایت دستور زبان،
استفاده از کلمات مناسب ،قرارگیری سواالت در جای مناسب خود ،زمان تکمیل پرسشنامه و
ضروری و غیرضروری بودن سواالت اعمال نمایند .بدین گونه پس از جمعآوری نظرات ،در یک
پانل  0نفره تخصصی ،پرسشنامه نهایی تدوین گردید .برای تعیین پایایی پرسشنامه این پژوهش
از روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) استفادهشده که در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ
 3/59بدست آمد .همچنین پایایی ابعاد کیفیت یادگیری (نگرشها و ادراکات  ،3/85اکتساب و
درتنیدن دانش  ،3/73بسط و اصالح دانش  ،3/57استفاده معنادار از دانش  ،3/56عادتهای
ذهنی  )3/70بدست آمد.
روشهای تجزیهوتحلیل اطالعات:
انتخاب و استفاده از روشهای آماری در هر پژوهش به عواملی ازجمله ماهیت موضوع پژوهش،
اهداف و امکانات اجرایی محقق بستگی دارد؛ بنابراین پس از گردآوری دادهها برای توصیف و
تجزیهوتحلیل دادهها از دو روش آماری استفاده شد )1 .آمار توصیفی بهمنظور جمعآوری و
طبقهبندی دادهها و محاسبه شاخصهای آماری ازجمله فراوانی ،فراوانی نسبی ،میانگین ،واریانس
و انحراف معیار ) 2 .آمار استنباطی :در این آمار از یک آزمون استفاده گردید .الف)آزمون t
همبسته :در این پژوهش برای مقایسه تأثیر نمره هوشمندسازی مدارس بر یادگیری دانش آموزان
از دیدگاه معلمان استفاده گردید.
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یافتهها
شاخص های توصیفی (میانگین ،انحراف معیار ،حداقل نمره ،حداکثر نمره ،تعداد اعضای نمونه)
مربوط به ابعاد هوشمندسازی مدارس در جدول ( )1ارائه شده است.
جدول ( :)1شاخصهای توصیفی مربوط به ابعاد هوشمندسازی

بعد از هوشمندسازی

قبل از هوشمندسازی

زمان
اندازه-
گیری

ابعاد

میانگین

انحراف
معیار

حداقل
نمره

حداکثر
نمره

تعداد اعضای
نمونه

نگرشها و
ادراکات

0/29

2/89

1

9

103

اکتساب و درهم
تنیدن دانش

0/21

0/00

1

9

103

بسط و اصالح
دانش

0/10

0/16

1

9

103

استفاده معنادار
از دانش

0/11

0/67

1

9

103

عادتهای ذهنی

0/16

0/62

1

9

103

نگرشها و
ادراکات

0/08

2/81

1

9

103

اکتساب و درهم
تنیدن دانش

0/02

0/36

1

9

103

بسط و اصالح
دانش

0/0

0/11

1

9

103

استفاده معنادار
از دانش

0/28

0/26

1

9

103

عادتهای ذهنی

0/08

0/31

1

9

103
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اطالعات مندرج در جدول فوق گویای آن است که میزان میانگین ابعاد هوشمندسازی مدارس
قبل و بعد از هوشمندسازی با تعداد نمونه  103نفر به شرح ذیل میباشد:
نگرشها و ادراکات 0/08 ،0/29؛ اکتساب و درهم تنیدن دانش 0/02 ،0/21؛ بسط و اصالح
دانش 0/0 ،0/10؛ استفاده معنادار از دانش  0/28 ،0/11و عادتهای ذهنی .0/08 ،0/16
بررسی فرضیات
 .1بین کیفیت یادگیری دانشآموزان (بعد نگرشها و ادراکات) قبل و بعد از
هوشمندسازی مدارس از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر یاسوج تفاوت معنیداری وجود
دارد.
شاخصهای توصیفی کیفیت یادگیری دانشآموزان (بعد نگرشها و ادراکات) قبل و بعد از
هوشمندسازی مدارس از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر یاسوج در جدول ( )2ارائه شده است.
جدول ( :)2نتایج آزمون تی همبسته بعد نگرشها و ادراکات دانش
متغیر
بعد
نگرشها و
ادراکات

دیدگاه معلمان
قبل از هوشمندسازی
مدارس
بعد از هوشمندسازی
مدارس

تعداد میانگین
103

0/29

انحراف
معیار

df

t

2/89
-0/09 105

103

0/08

sig

٭٭3/333

2/81

٭٭P< 0/01

یافتههای مندرج در جدول فوق حاکی از این است که مقدار  tبرای بعد نگرشها و ادراکات
 -0/09و با درجه آزادی  105در سطح ( )P< 0/01معنادار است؛ بهعبارتدیگر با توجه به
میانگین بدست آمده (بعد نگرشها و ادراکات بعد از هوشمندسازی )0/08 ،از افراد نمونه و
مقایسه آن با میانگین قبل از هوشمندسازی ( )0/29درمییابیم که از دیدگاه مدرسان میزان
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مصطفی باقریانفر و همکاران

بررسی مقایسه کیفیت یادگیری دانش آموزان قبل و بعد از هوشمندسازی...

برخورداری مدرسان از بعد نگرشها و ادراکات کیفیت یادگیری در سطح قابلقبولی میباشد.
همچنین با توجه به نتایج بدست آمده فرض صفر تحقیق ما رد میشود.
 .2بین کیفیت یادگیری دانشآموزان (بعد اکتساب و درهم تنیدن دانش) قبل و بعد از
هوشمندسازی مدارس از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر یاسوج تفاوت معنیداری وجود
دارد.
شاخصهای توصیفی کیفیت یادگیری دانشآموزان (بعد اکتساب و درهم تنیدن دانش) قبل و
بعد از هوشمندسازی مدارس از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر یاسوج در جدول ( )0ارائه شده
است.
جدول ( :)0نتایج آزمون  tهمبسته برای مقایسه تفاضل نمرات بعد اکتساب و درهم تنیدن
دانش قبل و بعد از هوشمندسازی مدارس
متغیر

دیدگاه معلمان

اکتساب و

قبل از هوشمندسازی

درهم

مدارس

تنیدن

بعد از هوشمندسازی

دانش

مدارس

تعداد میانگین

انحراف
معیار

103

0/21

0/00

103

0/02

0/36

df

105

t

-2/7

sig

٭٭3/333

٭٭P< 0/01

یافتههای مندرج در جدول نشان میدهد که مقدار  tبرای بعد اکتساب و درهم تنیدن دانش
 -2/7و با درجه آزادی  105در سطح ( )P< 0/01معنادار است؛ بهعبارتدیگر با توجه به میانگین
بدست آمده (بعد اکتساب و درهم تنیدن دانش بعد از هوشمندسازی )0/02 ،از افراد نمونه و
مقایسه آن با میانگین قبل از هوشمندسازی ( )0/21درمییابیم که از دیدگاه مدرسان میزان
برخورداری مدرسان از بعد اکتساب و درهم تنیدن دانش کیفیت یادگیری در سطح قابلقبولی
میباشد.
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 .3بین کیفیت یادگیری دانشآموزان (بعد بسط و اصالح دانش) قبل و بعد از
هوشمندسازی مدارس از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر یاسوج تفاوت معنیدار وجود
دارد.
شاخصهای توصیفی کیفیت یادگیری دانشآموزان (بعد بسط و اصالح دانش) قبل و بعد از
هوشمندسازی مدارس از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر یاسوج در جدول ( )0ارائه شده است.
جدول ( :)0نتایج آزمون  tهمبسته برای مقایسه تفاضل نمرات بعد بسط و اصالح دانش قبل و
بعد از هوشمندسازی مدارس
متغیر
بسط و
اصالح
دانش

دیدگاه معلمان
قبل از هوشمندسازی
مدارس
بعد از هوشمندسازی
مدارس

تعداد میانگین
103

0/10

انحراف
معیار

df

t

sig

0/16
 -2/51 105٭٭3/333

103

0/03

0/11

٭٭P< 0/01

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود مقدار  tبرای بعد بسط و اصالح دانش  -2/51و با
درجه آزادی  105در سطح ( )P< 0/01معنادار است؛ بهعبارتدیگر با توجه به میانگین بدست
آمده (بعد بسط و اصالح دانش بعد از هوشمندسازی )0/03 ،از افراد نمونه و مقایسه آن با میانگین
قبل از هوشمندسازی ( )0/10درمییابیم که از دیدگاه مدرسان میزان برخورداری مدرسان از
بعد بسط و اصالح دانش کیفیت یادگیری در سطح قابلقبولی میباشد.
 .4بین کیفیت یادگیری دانشآموزان (بعد استفاده معنادار از دانش) قبل و بعد از
هوشمندسازی مدارس از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر یاسوج تفاوت معنیدار وجود
دارد.
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شاخصهای توصیفی کیفیت یادگیری دانشآموزان (بعد استفاده معنادار از دانش) قبل و بعد از
هوشمندسازی مدارس از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر یاسوج در جدول ( )9ارائه شده است.
جدول ( :)9نتایج آزمون  tهمبسته برای مقایسه تفاضل نمرات بعد استفاده معنادار از دانش
قبل و بعد از هوشمندسازی مدارس
متغیر

دیدگاه معلمان

بعد

قبل از هوشمندسازی

استفاده

مدارس

معنادار از

بعد از هوشمندسازی

دانش

مدارس

تعداد میانگین

انحراف
معیار

103

0/11

0/67

103

0/28

0/26

df

105

t

-2/7

sig

٭٭3/333

٭٭P< 0/01

یافتههای مندرج در جدول فوق حاکی از این است که مقدار  tبرای بعد استفاده معنادار از دانش
 -2/7و با درجه آزادی  105در سطح ( )P< 0/01معنادار است؛ بهعبارتدیگر با توجه به میانگین
بدست آمده بعد استفاده معنادار از دانش بعد از هوشمندسازی )0/28 ،از افراد نمونه و مقایسه
آن با میانگین قبل از هوشمندسازی ( )0/11درمییابیم که از دیدگاه مدرسان میزان برخورداری
مدرسان از بعد استفاده معنادار از دانش کیفیت یادگیری در سطح خوبی میباشد.

 .5بین کیفیت یادگیری دانشآموزان (بعد عادتهای ذهنی) قبل و بعد از
هوشمندسازی مدارس از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر یاسوج تفاوت معنیدار وجود
دارد.
شاخصهای توصیفی کیفیت یادگیری دانشآموزان (بعد عادتهای ذهنی) قبل و بعد از
هوشمندسازی مدارس از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر یاسوج در جدول ( )6ارائه شده است.
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جدول ( :)6نتایج آزمون  tهمبسته برای مقایسه تفاضل نمرات بعد عادتهای ذهنی قبل و بعد
از هوشمندسازی مدارس
متغیر

دیدگاه معلمان
قبل از هوشمندسازی

عادتهای

مدارس

ذهنی

بعد از هوشمندسازی
مدارس

تعداد میانگین

انحراف

df

معیار

103

0/16

0/62

103

0/08

0/31

t

sig

 -2/50 105٭٭3/333

٭٭P< 0/01

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود مقدار  tبرای بعد عادتهای ذهنی  -2/50و با
درجه آزادی  105در سطح ( )P< 0/01معنادار است؛ بهعبارتدیگر با توجه به میانگین بدست
آمده (بعد عادتهای ذهنی بعد از هوشمندسازی )0/08 ،از افراد نمونه و مقایسه آن با میانگین
قبل از هوشمندسازی ( )0/16درمییابیم که از دیدگاه مدرسان میزان برخورداری مدرسان از
بعد عادتهای ذهنی کیفیت یادگیری در سطح قابلقبولی میباشد.

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسی مقایسه کیفیت یادگیری دانش آموزان قبل و بعد از هوشمندسازی
مدارس از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر یاسوج صورت گرفته صورت گرفته است .یافتههای سؤال
اول پژوهش نشان داد بین میانگین نمرات «بعد نگرش ها و ادراکات» قبل و بعد از هوشمندسازی
مدارس از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی ،تفاوت معناداری مشاهده شد .در تبیین این یافته
میتوان گفت که «بعد نگرشها و ادراکات» دانش آموزان پس از هوشمندسازی مدارس در دانش
آموزان از دیدگاه معلمان افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین ،هوشمندسازی مدارس توانسته است
که تأثیر مثبتی بر بهبود «بعد نگرشها و ادراکات» دانش آموزان بگذارد .این یافتهها با نتایج
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تحقیقات چان ()2332؛ کولیک ()2330؛ اونگ و رتون ()2335؛ سانجرا و گنجالز ( )2313همسو
میباشد .نتایج این پژوهشها ،نقش مدارس هوشمند را در تسهیل یادگیری و بهبود کیفیت
یادگیری دانش آموزان مورد تأیید قرار دادند .همچنین در تبیین این فرضیه میتوان گفت که با
توجه به اینکه در مدارس هوشمند مواد و امکانات آموزشی در امر تدریس کاربرد مهمی دارند،
لذا ،نگرشها و ادراکات دانش آموزان را مورد دگرگونی قرار داده و باعث بهبود آنها نسبت به
مدارس سنتی شده است.
یافتههای فرضیه دوم پژوهش نشان داد بین میانگین نمرات «بعد اکتساب و درهم تنیدن دانش»
قبل و بعد از هوشمندسازی مدارس از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی ،تفاوت معناداری مشاهده
شد؛ یعنی ،از دیدگاه معلمان« ،بعد اکتساب و درهم تنیدن دانش» دانش آموزان قبل و بعد از
هوشمندسازی مدارس تغییر کرده است .ازاینرو« ،بعد اکتساب و درهم تنیدن دانش» دانش
آموزان پس از هوشمندسازی مدارس در دانش آموزان از دیدگاه معلمان افزایش پیدا کرده است؛
بنابراین ،هوشمندسازی مدارس توانسته است که تأثیر مثبتی بر بهبود «بعد اکتساب و درهم
تنیدن دانش» دانش آموزان بگذارد .این یافتهها یا نتایج تحقیقات حکیمزاده و همکاران ()1051؛
انصاری ()1072؛ چان ()2332؛ کولیک ()2330؛ اونگ و رتون ()2335؛ سانجرا و گنجالز
( )2313همسو میباشد .نتایج این پژوهشها ،نقش مدارس هوشمند را در تسهیل یادگیری و
بهبود کیفیت یادگیری دانش آموزان مورد تأیید قرار دادند .همچنین در تبیین این فرضیه
میتوان گفت کسب دانش و به کارگیری جنبههای مختلف دانش و ادغام این جنبهها در یکدیگر
با هوشمند شدن مدارس پیشرفت قابل مالحظهای داشته است و این به دلیل فعال شدن دانش
آموزان در امر یادگیری بوده است.
یافتههای فرضیه سوم پژوهش نشان داد بین میانگین نمرات «بعد بسط و اصالح دانش» قبل و
بعد از هوشمندسازی مدارس از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی ،تفاوت معناداری مشاهده شد؛
یعنی ،از دیدگاه معلمان« ،بعد بسط و اصالح دانش» دانش آموزان قبل و بعد از هوشمندسازی
مدارس تغییر کرده است .ازاینرو میتوان گفت که «بعد بسط و اصالح دانش» دانش آموزان پس
از هوشمندسازی مدارس در دانش آموزان از دیدگاه معلمان افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین،
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هوشمندسازی مدارس توانسته است که تأثیر مثبتی بر بهبود «بعد بسط و اصالح دانش» دانش
آموزان بگذارد .این یافتهها بهطورکلی با نتایج تحقیقات چان ()2332؛ کولیک ()2330؛ سانجرا
و گنجالز ( )2313همخوان میباشد .در تبیین این فرضیه میتوان گفت که مدارس هوشمند
باعث اصالح روش سنتی تدریس و گسترش جنبههای نو در یادگیری دانش شدهاند.
یافتههای فرضیه چهارم پژوهش نشان داد بین میانگین نمرات «بعد استفاده معنادار از دانش»
قبل و بعد از هوشمندسازی مدارس از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی ،تفاوت معناداری مشاهده
شد؛ یعنی ،از دیدگاه معلمان« ،بعد استفاده معنادار از دانش» دانش آموزان قبل و بعد از
هوشمندسازی مدارس تغییر کرده است .میتوان اذعان داشت که «بعد استفاده معنادار از دانش»
دانش آموزان پس از هوشمندسازی مدارس در دانش آموزان از دیدگاه معلمان افزایش پیدا کرده
است؛ بنابراین ،هوشمندسازی مدارس توانسته است که تأثیر مثبتی بر بهبود «بعد استفاده
معنادار از دانش» دانش آموزان بگذارد .این یافتهها با نتایج پژوهشهای تحقیقات حکیمزاده و
همکاران ()1051؛ انصاری ()1072؛ چان ()2332؛ کولیک ()2330؛ اونگ و رتون ()2335؛
سانجرا و گنجالز ( )2313همسو میباشد .در تبیین این فرضیه میتوان گفت که در روش سنتی
تدریس ،آنچنانکه الزم است دانش موجود مورد استفاده قرار نمیگیرد ،اما در مدارس هوشمند
استفاده معنادار از دانش رشد قابل مالحظهای داشته است.
یافتههای فرضیه پنجم پژوهش نشان داد بین میانگین نمرات «بعد عادتهای ذهنی» قبل و بعد
از هوشمندسازی مدارس از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی ،تفاوت معناداری مشاهده شد؛ یعنی،
از دیدگاه معلمان« ،بعد عادتهای ذهنی» دانش آموزان قبل و بعد از هوشمندسازی مدارس
تغییر کرده است .میتوان اذعان داشت که «بعد عادتهای ذهنی» دانش آموزان پس از
هوشمندسازی مدارس در دانش آموزان از دیدگاه معلمان افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین،
هوشمندسازی مدارس توانسته است که تأثیر مثبتی بر بهبود «بعد عادتهای ذهنی» دانش
آموزان بگذارد .این یافتهها با نتایج تحقیقات حکیمزاده و همکاران ()1051؛ انصاری ()1072؛
چان ()2332؛ کولیک ()2330؛ اونگ و رتون ()2335؛ سانجرا و گنجالز ( )2313همخوان می-
باشد .در تبیین این فرضیه میتوان گفت که چارچوب ذهنی مورد استفاده در مدارس هوشمند
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با چارچوب و عادات ذهنی مدارس سنتی تغییر اساسی کرده است .در مدارس هوشمند به دلیل
درگیری بیشتر ذهن در موضوع یادگیری ،عادات ذهنی نیز افزایش یافتهاند.
خالصه کالم ،باتوجه به اینکه در آینده نهچندان دور آموزش در جهان بهصورت شبکهای خواهد
شد که تاروپود آن را فناوری اطالعات و ارتباطات تشکیل میدهد و بر این اساس مدارس هوشمند
طراحی شد که در جهت فرایند یادگیری و بهبود مدیریت بهصورت سیستمی نظامیافته بازسازی
شده است .در این تحقیق و بر اساس تکمیل پرسشنامه توسط معلمان دوره ابتدایی و هوشمند
سازی مدارس در تمامی ابعاد یادگیری ذکر شده اثر مثبت داشته و عالوه بر تأثیر وجودی مدارس
هوشمند با آثار ارزشمند در محیط آموزشی تحولی نوین همراه با تجارب واقعی محیط زندگی
دانش آموزان را در بردارد .در مدارس هوشمند هر کس توانایی بیشتر دارد بیشتر یاد میگیرد.
در نهایت برای توسعه مدارس هوشمند در کشور زیرساختهای مخابرات و دسترسی به پهنای
باند وسیع بهبود یابد تا استفاده از شبکه و اینترنت در آموزشهای الکترونیکی سهل گردد.مدارس
هوشمند عالوه بر اینکه باعث افزایش کارایی کالس به یادگیری دانش آموزان میشود بر مهارت-
های تفکر و یادگیری عمیق دانش آموزان کمک میکند .با هوشمندسازی مدارس تعامالت بیت
معلمان و دانش آموزان افزایش خواهد یافت .پیشنهاد میشود تصمیمگیرندگان نظام آموزشی
ضمن تجهیز مدارس به امکانات الزم در آموزش دروس مورد نیاز دوره پایه یعنی دوره ابتدایی؛
آمادگیهای الزم را در معلمان از طریق روشهای بدو ورود و ضمن خدمت ،آموزشهایی در
خصوص توجه به مفاهیم ،ابعاد و کاربرد فناوری آموزشی (طراحی آموزشی و مراحل مختلف
آن ،رسانههای آموزشی و ارزشیابی) ایجاد نمایند.
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