
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیتی()علوم تر ختگانیفصلنامه پیام فره 
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 رانیدب دگاهیدانش آموزان، از د یریادگی یمدارس درارتقا ینظام هوشمندساز یراجرایتاث
 1395-96 یلیمتوسطه اول شهرستان قرچک ارسال تحص یدوره

 یاعظم هاجر/  یرضا فتح

 

 چکیده
از ارتقای یادگیری دانش آموزان، پژوهش حاضر با هد  تاثیراجرای نظام هوشمندسازی مدارس در
انجام شده است. پژوهش  95-96 یلیدیدگاه دبیران متوسطه دوره اول شهرستان قرچک ارسال تحص

. جامعه باشد یم پیمایشی -حاضر از نظرهد  کاربردی و از جهت روش گردآوری اطالعات توصیفی

 475ها برابر با  ت که تعداد آنآماری این پژوهش شامل دبیران دوره اول متوسطه شهرستان قرچک اس
 197، تعداد یا خوشه یریگ که با توجه به حجم جامعه آماری، با استفاده از روش نمونه باشد ینفر م

عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطالعات در این  اول به ینفر از دبیران دوره متوسطه
سؤال و دارای مقیاس لیکرت  22ه با پژوهش پرسشنامه است که شامل، پرسشنامه محقق ساخت

نحو که از نظرات استاد  ینها از اعتبار صوری استفاده شد. بد . برای تعیین روایی پرسشنامهباشد یم

راهنماوچند نفراز متخصصان تکنولوژی آموزشی استفاده شده است و در تعیین اعتبار و پایایی 
که در آزمون آلفای کرونباخ ضریب پایایی  پرسشنامه، از روش آلفای کرو نباخ استفاده شده است

 19افزار  ها از نرم به دست آمده است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده 8/95پرسشنامه 

SPSS یدگی، کجی، کش1، انحرا  معیار1، میانگینیشترینکمترین، باز ها  و به منظور توصیف داده ،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شوا،یپ- نیحد وراموا یاستاد دانشگاه آزاد اسالم ،یدانشگاه آزاد اسالم یعلم ئتیعضو ه ،یآموزش تیریمد یدکترا 

 .رانیتهران، ا

 شوا،یپ - نیواحد ورام یدانشگاه آزاد اسالم ،یآموزش تیریارشد رشته مد یکارشناس یمسئول، دانشجو یسندهینو 

 .رانیتهران، ا

1- Mean. 
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در قالب جداول و نمودار وبرای تجزیه و تحلیل  مطلق، درصد فراوانی و یجدول فراوانی، فراوان

دو، ضریب همبستگی اسییرمن، آزمون پارامتریک تحلیل تک متغیره، آزمون خی tها از آزمون  داده
استفاده شده است. بنابر نتایج تحقیق  های مستقل و آزمون فریدمن،نمونه tواریانس یک طرفه، آزمون 

اول شهرستان قرچک، اجرای نظام هوشمندسازی مدارس، بر  یمتوسطه یاز دیدگاه دبیران دوره

ی نظام  مؤلفه 5دارد و از بین  یراول شهرستان قرچک، تأث یآموزان دوره متوسطهارتقای یادگیری دانش
، در کالس درس، 39/3های آموزشی با میانگین ی استفاده از فیلم هوشمندسازی مدارس، مؤلفه

را بر ارتقای  یر، کمترین تأث65/2های هوشمند با میانگین ده از قلمی استفا و مؤلفه یرتأث یشترینب

، در جایگاه 34/3ی استفاده از ویدئو پروژکتور با میانگین  آموزان داشته است. مؤلفهیادگیری دانش

ی استفاده از برد  ، در رتبه سوم و مؤلفه91/2افزارهای آموزشی با میانگین ی استفاده از نرم ، مؤلفهیدوم

های هوشمند با میانگین ی استفاده از قلم در رتبه چهارم و در نهایت مؤلفه 72/2وشمند با میانگین ه
 پنجم قرار دارند. ی، در رتبه65/2

های تدریس مختلف، از لحاظ آماری، تفاوت معناداری وجود ندارد و همچنین بین نظر معلمان با سابقه

آموزان دوره سازی مدارس، بر ارتقای یادگیری دانشاجرای نظام هوشمند یینهها در زم آن یهمه

 مشترکی دارند. یدگاهاول شهرستان قرچک، د یمتوسطه

 هوشمندسازی، یادگیری، ارتقاء، دوره متوسطه اول، دانش آموزان.کلید واژگان: 

                                                                                                                            
1- Standard Devition. 
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 مقدمه
 و است بوده اطالعات متمرکز انتقال و تقلید حتی و تعلیم روی بر سنتی پرورش و آموزش گذشته در

 رود یم سمتی به 21 قرن .است شده وابسته پرورش و آموزش موفقیت به جامعه هر سعادت امروزه

 جدیدی نوع به عرصه این به خواهندداشت. ورود نیاز ای یانهرا یها مهارت و دانش به مشاغل، اکثر که

 در ایران مدارس در اکنون هم آن چه کنونی به خصوص سنتی آموزش با که دارد نیاز آموزش از

 بسیاری یها تالش اخیر (. ارسال های1387:21 وهمکاران، ندارد )محمودی هم خوانی است، جریان

 آموزان برای دانش و دبیران نوآورانه، یها برنامه اجرای و مدارس بازسازی با تا است گرفته صورت

 آموزش عرصه در تباطاتار و اطالعات فناوری از استفاده ها برنامه این از یکی .شوند آماده حاضر قرن

 دارای آموزشی نوآوری نوعی باشد، صر  فناوری از استفاده آن چه از بیش که است بوده پرورش و

 قرن در نوین فناوری از استفاده که دهد یم نشان ها یت(. واقع22 منبع، ص همان (است گیری جهت

 این از نیز تربیت و تعلیم یقیناً و داشت خواهد ها اجتماعی انسان زندگی در عمیقی تأثیر حاضر

اجرای نظام هوشمندسازی  تأثیر که است شده تالش پژوهش ینبود. درا نخواهد مستثنا تغییرات

 قرار بررسی مورد شهرستان قرچک، اول یمتوسطه یمدارس درارتقای یادگیری دانش آموزان دوره

 تر یکیشتر یادگیری دانش آموزان نزدارتقای ب بااجرای بهتر این نظام به توان یم چگونه این که و بگیرد

 و کارگیری به نحوه فناوری، شناخت در آن نتیجه که آورد فراهم یاین پژوهش، ابزار های یافتهشد. 

 در مناسب های یاستس اتخاذ و سازی بومی همچنین و مختلف ههای گرو و وجامعه افراد بر آن اثرات

 .داشت خواهد فراوان کاربرد آن قبال

 بیان مساله
 دگرگونی با آموزشی، ساختار تغییر برای جهانی حرکت توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای در

 .است آمده پدید ارتباطی نوین شرایط از گیری بهره و محور دانایی جوامع به سنتی جوامع از جوامع
 اند و کرده رکد خوبی به را کشور آموزشی در نظام تغییر به نیاز و جهانی شرایط تغییر کشور مسئوالن

 خوبی به مسئوالن .خورد یم چشم به پرورش و آموزش وزارت مصوب اسناد در وضوح به امر این

 و است دانش و علم تولید ،شود یم محسوب ارزش محور دانایی یجامعه در آن چه که آگاهند

 سرمی را محور دانایی یجامعه تحقق که درنظرگرفت آموزشی فضایی هوشمندرا مدارس توان یم

 وظیفه و نقش مهمترین پرورش آموزش و (. نهاد24 ، ص1387 ، وهمکارانیمحمود (ساخت خواهد

 برای پرورش آموزشی های یطمح و مدارس در مناسب بستر اگر یعنی دارد، عهده بر مسیر این در را



 

 

 

 

 

 

 

 

 56 1396، بهار 5سال دوم، شماره (؛ یتی)علوم ترب ختگانیفره امیفصلنامه پ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 ایفض شود، مهیا افکار و ها یشهاند تعامل و تبادل زمینه و فراهم پژوهشگری و جویی دانش روحیه

 هدایت ودانش اطالعات کسب سویه دو یها روش به اطالعات طرفه یک جای انتقال به آموزشی

 خود نیز آموزان دانش شود، متمرکز یادگیری و فرایندیاددهی و جریان تسهیل بر معلمان نقش و گردد

اما  شد؛ خواهد فراهم کشور وتعالی توسعه و رشد برای مساعدی زمینه شوند، اطالعات و دانش خالق

 اکثریت که آن هستیم شاهد اکنون هم متمادی یها سال در طول آموزش مختلف های یوهش ارائه رغم به

 خودرا یها ضعف افراد ینهستند. ا ضعیف مختلف در دروس اول یمتوسطه یدوره آموزان دانش

 که جایی آن . ازدانند یدرمدارس م آموزشی صحیح وشیوه امکانات وجود عدم از ناشی بیشتر

 در چندسالی است نظام هوشمندسازی در آموزش وپرورش ومدارس عملیاتی شده است، اما هنوز

 تدریس نوین یها روش به کمتر و شود یم استفاده سنتی تدریس یها روش از درس یهاکالس برخی

 ینتر مهم از یکی مسائل گونه این به این پرداختن بنابر ،شود یم توجه همیاری و مشارکت و خالقیت و

 حالی که اساسی در این پژوهش این است، در ی. لذا مسالهشود یم محسوب آموزشی نظام ضروریات

 وکارآفرین گرا دانش نیروهایی پرورش به قادر ما کشور پرورش و آموزش کنونی نظام رسد یم نظر به

 انداز چشماز حمایت منظور به تحول و تغییر نیازمند و نبوده ویک بیست قرن اطالعاتی یجامعه برای

 ایفا را نقش مهمی توانند یم هوشمند مدارس هد ، این به نیل جهت ،باشد یم کشور اطالعات فناوری

 اطالعات تلفیق فناوری با که است آموزشی جدید رویکرد هوشمند مدارس اندازی راه و تأسیس کنند.

 خواهدداشت. پی در را یادگیری – یاددهی فرآیند در اساسی تغییرات درسی، یها برنامه و

آیا اجرای  که است سؤال این برای پاس  یافتن پژوهش این اصلی مساله شده، ارائه راستای مطالب در

 خیر؟ یا است آموزان مؤثرنظام هوشمندسازی مدارس، بر ارتقای یادگیری دانش

 اهمیت وضرورت
 متفاوت یها عرصه در را یا عمده تغییرات ارتباطات، و کامییوتر یینهزم در گسترده تحوالت بروز

 را تأثیر بیشترین ارتباطات، و اطالعات های یفناور اخیر، سالیان در .است دنبال داشته به بشری حیات
 جهان، در توسعه و تحول محور ینتر عمده عنوان به اطالعات، فناوری .اند داشته بشریت حیات در

 اهمیت الکترونیکی آموزش محیط در آموزشی منابع و اطالعات مدیریت است همچنین شده منظور

 ایجاد ،کنند یم نگهداری را بسیاری اطالعات الکترونیکی، یادگیری یها نظام آن جاکه از .دارد ای یژهو

 مفید یاستفاده موجود، اطالعات از بتوانند کاربران که انجام شود یا گونه به باید هایی یطمح چنین این
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 تأسیس به جهان کشورهای برخی راستا دراین (.18 ، ص1383 نوری، باشند )قاضی داشته مؤثری و

 .اند زده دست هوشمند، مدارس یا الکترونیکی مدارس

 مدیریتی نظام بهبود و یادگیری -یاددهی محیط ایجاد برای که است یا مدرسه هوشمند یمدرسه

 (.11 ، ص1383 راهبردی، است )سند شده طراحی پژوهنده آموزان دانش تربیت و مدرسه

 در است یهیبد .دارند را برعهده یادگیرنده و یاددهنده نقش هوشمند یمدرسه در موزانآ دانش

 را خود زندگی توانند یم آینده در کمتر نشوند آشنا مدارس در فناوری این با آموزان دانش صورتی که

 ینرت مهم برعهده شد. لذا خواهند فرهنگی گسست نوعی دچار فرهنگی منظر از و نمایند آن منطبق با

 یاددهی حوزه در اوالً فناوری این گیری به کار با تا است پرورش و آموزش یعنی تربیت و تعلیم نظام

 این از صحیح استفاده با را بعدی ثانیاًنسل و آورد وجود به تدریس نوآوری یها روش و یادگیری و

براین درباب اهمیت (؛ بنا31:1389نشود )مهرمحمدی، فرهنگی آسیب یک به تبدیل تا کند آشنا فناوری
 بسیار اثرات تواند یم که بوده ملی طرح یک هوشمند مدارس گفت که توان یوضرورت موضوع م

 فناوری کمک با مند نظام یک تحول به تواند یم که است فرصتی و بگذارد جامعه در را زیادی

 برای و شده دیده پیش از اثرات این حتماً که است الزم بنابراین بشود، منجر ارتباطات و اطالعات

 با است آن بر سعی پژوهش ین(. درا14، ص 1386 وهمکاران، گردد )عطاران جویی چاره ها آن

 یمتوسطه یارتقای یادگیری دانش آموزان دوره بر مدارس سازی هوشمند تاثیراجرای نظام بررسی
 سازد. آماده مدارس گونه این گسترش و فرهنگ سازی برای را زمینه اول،

 هدف کلی

اول متوسطه  یدانش آموزان دوره یادگیری تاثیراجرای نظام هوشمندسازی مدارس بر ارتقاءبررسی 

 شهرستان قرچک.

 سؤال اصلی
اول متوسطه شهرستان  یدانش آموزان دوره یادگیری آیااجرای نظام هوشمندسازی مدارس بر ارتقاء

 نقش دارد؟ قرچک

 فرضیه اصلی

 متوسطه اول تاثیردارد. ییادگیری دانش آموزان دوره یرتقااجرای نظام هوشمندسازی مدارس، برا
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 فرضیات فرعی

متوسطه اول،  یدانش آموزان دورهیادگیری ، بر ارتقاء ویدئوپروژکتور در کالس درس استفاده از -1

 تاثیردارد.

متوسطه اول،  یدانش آموزان دورهیادگیری بر ارتقاء ازبرد هوشمنددرکالس درس، استفاده  -2
 ردارد.تاثی

متوسطه اول  یدانش آموزان دورهیادگیری بر ارتقاء  استفاده ازقلم های هوشمنددرکالس درس، -3

 تاثیردارد.

متوسطه  یدانش آموزان دورهیادگیری بر ارتقاء  افزارهای آموزشی درکالس درس، ازنرماستفاده  -4
 .اول، تاثیردارد

متوسطه اول،  یدانش آموزان دورهیادگیری تقاء بر ار استفاده ازفیلم های آموزشی درکالس درس، -5

 .یرداردتاث
 یدانش آموزان دورهیادگیری بر ارتقاء  یرازلحاظ تأث نظام هوشمند سازی مدارس، یها مؤلفه -6

 متوسطه اول، بایکدیگر تفاوت دارند.
سازی مدارس نظام هوشمند یربین سابقه تدریس دبیران دوره متوسطه اول و دیدگاه آنان درباره تأث -7

 آموزان همبستگی معناداری وجود دارد.بر ارتقای یادگیری دانش

اجرای نظام  یربین میزان تحصیالت دبیران دوره متوسطه اول و دیدگاه آنان درباره تأث -8

 آموزان، همبستگی معناداری وجود دارد.هوشمندسازی مدارس بر ارتقای یادگیری دانش
آموزان مدارس دخترانه و پسرانه تفاوت وشمندسازی مدارس بر دانشهای نظام همولفه یربین تأث -9

 معنادار وجود دارد.

اجرای نظام هوشمندسازی  یربین رشته تحصیلی دبیران دوره متوسطه اول و دیدگاه آنان درباره تأث -10

 آموزان تفاوت معناداری وجود دارد.مدارس بر ارتقای یادگیری دانش
اجرای نظام  یریل دبیران دوره متوسطه اول و دیدگاه آنان درباره تأثبین دانشگاه محل تحص -11

 آموزان تفاوت معناداری وجود دارد.هوشمندسازی مدارس بر ارتقای یادگیری دانش

 مبانی نظری
نظام هوشمندسازی در مدارس به  های یتدر جامعه ایران از قابل دهد یمختلف نشان م های یبررس

(. احتماالً دلیل این امر عدم شود یشود )و یا شاید بسیار کم بهره برداری م ینحوه مطلوب استفاده نم
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آموزان اجرای نظام هوشمندسازی مدارس بر ارتقای یادگیری دانش یروجود تحقیقات الزم در زمینه تأث

 . با وجود اینباشد ییادگیری م –آن در زمینه بهبود کیفیت فرایند یاددهی  یها و به کارگیری مؤلفه

نظام هوشمندسازی  های یتکه قابل دهند یانجام شده خارجی و بسیار کم داخلی نشان م یها وهشپژ

استفاده از در مدارس اثرات بسیار مفیدی در بهبود و ارتقای یادگیری دانش آموزان داردودراین نظام 

گیر شده یادگیری در -آموزان در فرآیند یاددهیتری از حواس دانشای طیف وسیعمحتوای چندرسانه
متنوع نظام  های یتها و قابل با توجه به نتایج پژوهش ینبنابراشود؛ می تر یقو فرآیند یادگیری عم

آزاردهنده آموزش و یادگیری را از بدنه آن جدا  یها با به اجرای آن، بخش توانیم یهوشمندسازی، م

درسی خود  یها راتر از برنامهبه دانش آموزان اجازه دهیم فکرده و به فرآیند لذت بخشی تبدیل کنیم و 

با جالب اینجاست که گام بردارند و تاکید بیشتری بر مهارت تفکر و یادگیری عمیق دانش آموزان دارد. 

هوشمندسازی مدارس تعامالت بین دانش آموزان و معلمان مدارس هوشمند بیشتر شده و این امر 
ا گردد؛ بنابراین مدارس با ایجاد بسترهای ه منجر به اشتراک تجربیات موفق و برتر بین آن تواند یم

 ینداز مزایای این روش آموزش استفاده نما توانند یم هاکالسمورد نیاز جهت هوشمندسازی 

 (.1394)آسوبار،

پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که با روش هوشمند ازاین پژوهش راکه بیانگر این است که  ی. برخ

نسبت به دانش آموزانی که با روش سنتی در گروه  بینند یسازی مدارس در گروه آزمایش آموزش م
 :باشد یبه شرح ذیل م عملکرد بهتری دارند، اند یدهگواه آموزش د

تاثیر هوشمند سازی مدارس بر پیشرفت  هد  بررسی با ( که1391نتایج پژوهش کوثری ) -1

میزان  شده است، نشان دادکه انجام خالقیت دانش آموزان پسر پایه پنجم در درس علومتحصیلی و
، نسبت به کنند یابتکار، انعطا  پذیری، بسط و سیالی دانش آموزانی که در مدارس هوشمند تحصیل م

است وعملکرد بهتری را  یشترها اجرانشده است، ب دانش آموزانی که نظام هوشمندسازی در مدارس آن

 .دهند یشان من

 چگونگی عنوان با پژوهشی ( در1391) یطاهر و ایرانبان حسن آبادی، نتایج پژوهش نوری -2

 دانش آموزان یادگیری و مدارس هوشمندسازی بین نشان آموزش، بر مدارس اثرگذاری هوشمندسازی

 .دارد وجود قوی و معنادار رابطة

 هوشمند به مدارس در درسی عناصر برنامه لعه( باعنوان مطا2012نتایج پژوهش سلیمی و قنودی ) -3

 از تر یعسر که دهد یم اجازه یادگیرندگان به ارتباطات و اطالعات آوری که فن رسیدند نتیجه این

 .بیردازند وجو جست و کاوشگری به و دریابند را مطالب محض، سیردن خاطر به و گوش کردن

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/587205
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/587205
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/587205
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اثرگذاری  ( باعنوان چگونگی1391) یطاهر و ایرانبان حسن آبادی، نتایج پژوهش نوری -4

 در آموزشی افزارهای نرم کاربرد زمینة ( که در1385فرزاد ) یهشآموزش،  بر مدارس هوشمندسازی

 ،دهد یم توسعه را دانش آموز محوری رویکرد داد فناوری هوشمند سازی، شد، نشان اجرا آمریکا

دهدو بر  می افزایش را دانش آموز و معلم بین تعامل و شود یم یادگیری بیشتردر همکاری موجب

 فراگیران تاثیردارد. درک کیفیت و ها آموخته اثربخشی میزان
تایوان بیان گر این است که دانش آموزان  هوشمند ( در مدارس2006نتایج پژوهش چین وجیمی ) -6

دهندواین فن  ارائه می بهتر و تر یعسر را خود کار ارتباطات نتایج و اطالعات فن آوری از با استفاده

 دیگران با خود احساسات مورد به راحتی در دانش آموزان و برده بین از را ارتباطی آوری، موانع

 .کنند یم صحبت

 نشان پورتوریکو آموزشی منطقه هوشمند مدارس ( درمورد2005نتایج پژوهش حنی زار و حلیم ) -7

 شده دانش آموزان آموزشی بهبود شافزای سبب بردهای هوشمند وایت و فن آوری از استفاده که داد

 است. شده مالزی کشور در آموزشی هایفعالیت پیشرفت سبب وب محور، یادگیری است و محیط

آینده،  و حال تا ازگذشته درمالزی تحول و آموزش توسعه عنوان ( با2003نتایج پژوهش رحیمه ) -8

 دانش و گذارد یم اثر وارزشیابی تدریس نحوة در هوشمند مدارس در رایانه که رسید این نتیجه به

 یادگیری مفیدتر بهره بگیرند. برای اطالعات این از تا کنند پردازش را که اطالعات گیرند یم یاد آموزان
 و اطالعات فن آوری مدارس هوشمند ( تایوان بیان گر این است که در2002نتایج پژوهش فوم ) -9

 .کند یم را ایفا یادگیری و یاددهی فرایند در تحول شتاب دهنده عامل و کاتالیزوری نقش ارتباطات

 نشان استرالیا و آمریکا انگلستان، مانند، یافته توسعه کشورهای ( در2001نتایج پژوهش پلگرام ) -10

 وایت بردهای کارگیری به آموزش، برای هوشمند های یستمس اصلی ارکان از یکی که است داده

 است. ها شده آن خالقیت و دانش آموزان انگیزه افزایش سبب ها آن از استفاده که هوشمنداست

 نوع پژوهش
 پیمایشی -پژوهش حاضر از نظرهد  کاربردی و از جهت روش گردآوری اطالعات توصیفی

 .باشد یم

 جامعه آماری
دروس )ریاضی، علوم تجربی، زبان  دبیران زن ومرد ییهآماری در این پژوهش عبارت از کل یجامعه

که تعدادکل  باشند یاول شهرستان قرچک م یمتوسطه یو...( دوره یو کاروفناور یانگلیسی، عرب
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اول  یمتوسطه یدر مدارس هوشمنددوره 1395 -96نفرمی باشدودر سال تحصیلی  475آنهابرابر 

سال است که به  5ها مدت  پسرانه و دخترانه شهرستان قرچک اشتغال دارندواکثریت قریب به اتفاق آن
پس ازاجرای نظام هوشمندسازی مدارس، به طورمستمر ازمولفه های مختلف نظام  طورهمزمان

 .نمایند ییادگیری درکالس های درس خود، استفاده م -هوشمندسازی، درفرایند یاددهی 

 حجم نمونه
اول  ینفر از دبیران دوره متوسطه 200تعداد دراین پژوهش بااستفاده از جدول کرجشس و مورگان، 

 عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ک بهشهرستان قرچ

 روش نمونه گیری
استفاده شده است. واحد نمونه گیری مدرسه  یا دراین پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی خوشه

 8اول موجود در شهرستان قرچک  یمتوسطه یآموزشگاه دوره 38که به طور تصادفی از میان  باشد یم

اول دخترانه انتخاب شدند و  یمتوسطه یدبیرستان دوره 10ه و اول پسران یمتوسطه یدبیرستان دوره
اول دخترانه و پسرانه به پرسشنامه پاس   یمتوسطه یدوره یهادبیرستاننفر از دبیران  200تعداد 

 دادند.

 ابزار گردآوری اطالعات
 یکه داراکه توسط محقق ساخته شده است )خود ساخته( استفاده شد  یا در این پژوهش از پرسشنامه

 سؤال در مقیاس لیکرت بود. 25

 روایی وپایایی پرسشنامه
نحو که از نظرات استاد راهنما و  ینها از اعتبار صوری استفاده شد. بد برای تعیین روایی پرسشنامه

چند نفراز متخصصان مدیریت آموزشی استفاده شده است و در تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه، از 

به  8/95اخ استفاده شده است که در آزمون آلفای کرونباخ ضریب پایایی پرسشنامه روش آلفای کرو نب

 دست آمده است.
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 ها روش تجزیه وتحلیل داده
، 1، میانگینیشترینکمترین، بتحقیق ازشاخص های آماری  های یافته توصیفیبرای تجزیه وتحلیل 

رصد فراوانی و در قالب جداول و مطلق، د ی، جدول فراوانی، فراوانیدگی، کجی، کش2انحرا  معیار

تحقیق وچگونگی  های یافتهبرای تجزیه وتحلیل استنباطی  نمودار، استفاده شده است و
تک متغیره، آزمون  tاز آزمون  ردیاتاییدفرضیات تحقیق وپاس  به سؤاالت، بنابه ماهیت ونوع تحقیق،

های نمونه tیک طرفه، آزمون  دو، ضریب همبستگی اسییرمن، آزمون پارامتریک تحلیل واریانسخی

 استفاده شده است. مستقل و آزمون فریدمن،

 نتایج وبحث
اجرای نظام هوشمندسازی  یابه منظور تعیین این مطلب که بر مبنای هر یک از گویه های پرسشنامه، آ

ا اول شهرستان قرچک تأثیر زیادی دارند ی یمتوسطه یمدارس درارتقای یادگیری دانش آموزان، دوره

تک متغیره، استفاده شد.  tاند؟ ازآزمون آزمون برعکس، تأثیر اندکی داشته و یا حتی بدون تأثیر بوده

 فرضیه زیر نشان دادکه: 5تک متغیره برای  tآزمون  یجنتا

قرار گرفته است و به طور  ˂ p 01/0فرضیه، در سطح معناداری  5میانگین به دست آمده درتمام  -1
 یمتوسطه ینتیجه گرفت که از نظر معلمان دوره توان یباالتر است؛ بنابراین م 3 معناداری از میانگین

افزارهای های هوشمند، نرماول شهرستان قرچک، استفاده از ویدئو پروژکتور، برد هوشمند، قلم

باالیی دارد.  یرآموزشی در کالس درس، بر ارتقای یادگیری دانش آموزان، تأث های یلمآموزشی و ف
 ییهفرض های یافته. باشد ی(، م1391(، کوثری )1394) آسوبار های یافتهفرضیه اول، همسو با  های یافته

فرضیه سوم همسو با  های یافته. باشد ی(، م1385(، فرزاد )2006) چین وجیمی های یافتهدوم، همسو با 

چهارم همسو با  فرضیه های یافته. باشد ی(، م1391طاهری ) و ایرانبان حسن آبادی، نوری های یافته

( می باشدو 1391) یطاهر و ایرانبان حسن آبادی، ( و نوری1391(، کوثری )1394) آسوبار های یافته
( 2002( و فوم )1394(، آسوبار )2005) حلیم و حنی زار های یافتهفرضیه پنجم همسو با  های یافته

 .باشد یم
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Mean. 

2- Standard Devition. 
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 پژوهش های یه. فرض1جدول 

 ضیهفر میانگین tمقدار  فرضیه ردیف

1 
استفاده از ویدئو پروژکتور در کالس درس، بر ارتقای 

 دارد. یرآموزان دوره متوسطه اول تأثیادگیری دانش
 تاییدشد 07/4 936/22

2 
استفاده از برد هوشمند در کالس درس، بر ارتقای 

 دارد. یرآموزان دوره متوسطه اول تأثیادگیری دانش
 تاییدشد 79/3 863/13

3 
های هوشمند در کالس درس، بر ارتقای ماستفاده از قل

 دارد. یرآموزان دوره متوسطه اول تأثیادگیری دانش
 تاییدشد 75/3 334/12

4 

افزارهای آموزشی در کالس درس، بر استفاده از نرم

 یرآموزان دوره متوسطه اول تأثارتقای یادگیری دانش

 دارد.

 تاییدشد 89/3 697/18

5 

شی در کالس درس، بر آموز های یلماستفاده از ف

 یرآموزان دوره متوسطه اول تأثارتقای یادگیری دانش

 دارد.

 تاییدشد 06/4 895/22

بر ارتقای  یرهای نظام هوشمندسازی مدارس، از لحاظ تأثمولفهبرای پاس  به این فرضیه که  -2

استفاده گردید. با  آموزان دوره متوسطه اول، با یکدیگر تفاوت دارند، از آزمون فریدمنیادگیری دانش

 ییدهای نظام هوشمندسازی به شرح ذیل تأتوجه به نتیجه به دست آمده وجود تفاوت بین مولفه

 :یدگرد

 

 های نظام هوشمندسازی مدارس . رتبه بندی مولفه2جدول 

 رتبه میانگین رتبه مؤلفه ردیف

 اول 39/3 های آموزشی فیلم 1

 دوم 34/3 ویدئو پروژکتور 2

 سوم 91/2 رهای آموزشیافزا نرم 3

 چهارم 72/2 برد هوشمند 4

 پنجم 65/2 های هوشمند قلم 5
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های نظام هوشمندسازی شود که از بین مولفهبا توجه به نتایج به دست آمده در جدول باال، مشاهده می

از قلمی استفاده  و مؤلفه یرتأث یشترینهای آموزشی، در کالس درس، بی استفاده از فیلم مدارس، مؤلفه
ی استفاده از ویدئو  آموزان داشته است؛ و مؤلفهرا بر ارتقای یادگیری دانش یرهای هوشمند، کمترین تأث

ی استفاده  افزارهای آموزشی، در رتبه سوم و مؤلفهی استفاده از نرم ، مؤلفهیپروژکتور، در جایگاه دوم

پنجم قرار  یهای هوشمند در رتبهقلم ی استفاده از از برد هوشمند در رتبه چهارم و در نهایت مؤلفه
 دارند.

برای یافتن پاس  این فرضیه که بین میزان تحصیالت دبیران دوره متوسطه اول و دیدگاه آنان درباره  -3

آموزان، همبستگی معناداری وجود اجرای نظام هوشمندسازی مدارس بر ارتقای یادگیری دانش یرتأث

ها بیشتر تفاده شد. سطح معناداری به دست آمده برای تمام مولفهدارد، از ضریب همبستگی اسییرمن اس

این  یشد و ضرایب همبستگی بسیار پایینی به دست آمد که بیان کننده 01/0از آلفای محقق یعنی 
اول شهرستان  یمتوسطه یاست که هیچ گونه ارتباط معناداری بین میزان تحصیالت دبیران دوره

های نظام هوشمندسازی مدارس بر ارتقای یادگیری دانش مولفه یراره تأثقرچک، با دیدگاه آنان درب

 آموزان، وجود ندارد.

آموزان های نظام هوشمندسازی مدارس بر دانشمولفه یربرای یافتن پاس  این فرضیه که بین تأث -4

شدو سطح  های مستقل استفادهنمونه tمدارس دخترانه و پسرانه تفاوت معنادار وجود دارد، از آزمون 
این است  یگردیدکه بیان کننده 01/0( بیشتر از آلفای محقق یعنی 606/0ها )معناداری مجموع مولفه

که بین مدارس دخترانه و پسرانه تفاوت معناداری در تاثیراجرای نظام هوشمندسازی مدارس بر ارتقای 

بررسی شد نتایج نشان دادکه ها را آموزان، وجود ندارد. فقط هنگامی که تک تک مولفهیادگیری دانش
شود، به این صورت که در این بعد ی استفاده از ویدئو پروژکتور تفاوت معنادار مشاهده می در مؤلفه

توان گفت فقط در بعد استفاده از باشد؛ بنابراین میمی 88/3و میانگین پسران  26/4میانگین دختران 

وت وجود دارد و استفاده از ویدئو ویدئو پروژکتور بین یادگیری دختران و پسران تفا

 دارد. یرپروژکتوردرکالس درس، بر ارتقای یادگیری دانش آموزان دختر بیشتر ازدانش آموزان پسر، تأث

تدریس مختلف، در  یها ضریب همبستگی پیرسون، دیدگاه معلمان باسابقه یبا استفاده از محاسبه -7
بر ارتقای یادگیری دانش آموزان، بررسی شد. چون های نظام هوشمندسازی مدارس مولفه یرمورد تأث

های تدریس توان گفت: بین نظر معلمان با سابقهاند، میهیچ کدام از ضرایب همبستگی معنادار نشده

 مختلف، تفاوت معناداری وجود ندارد و تقریباً دیدگاه مشترکی در این زمینه دارند.
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معلمان با تحصیالت مختلف، در مورد  یدگاهون، دضریب همبستگی پیرس یبا استفاده از محاسبه -8

نشان  یجهای نظام هوشمندسازی مدارس برارتقای یادگیری دانش آموزان، بررسی شد، نتامولفه یرتأث
توان گفت، بین نظر معلمان با میزان می یناند، بنابراداد هیچ کدام از ضرایب همبستگی معنادار نشده

مولفه یروجود ندارد و تقریباً همگی دیدگاه مشترکی در زمینه تأث تحصیالت مختلف، تفاوت معناداری

 های نظام هوشمندسازی مدارس برارتقای یادگیری دانش آموزان، دارند.

های نظام هوشمندسازی مولفه یرهای مستقل، به فرضیه تفاوت تأثنمونه tبا استفاده از آزمون  -9

نشان داد که در تاثیرمولفه های  یجه، پاس  داده شد. نتاآموزان مدارس دخترانه و پسرانمدارس بر دانش

آموزشی، بر ارتقای یادگیری دانش های یلمافزارهای آموزشی و فهای هوشمند، برد هوشمند، نرمقلم

ی استفاده از ویدئو پروژکتور، بر یادگیری  مؤلفه یرآموزان، تفاوت معناداری وجود ندارد. فقط در تأث

 س دخترانه و پسرانه تفاوت معنادار، وجود دارد.دانش آموزان در مدار

با استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل واریانس یک طرفه، به این فرضیه که بین رشته تحصیلی  -10

اجرای نظام هوشمندسازی مدارس بر ارتقای  یردبیران دوره متوسطه اول و دیدگاه آنان درباره تأث

نشان داد که سطح معناداری  یجوجود دارد، پاس  داده شد. نتا آموزان تفاوت معنادارییادگیری دانش

توان گفت: رشته تحصیلی دبیران بوده و می 05/0ها و همچنین در مجموع باالتر از در تمام مولفه

اجرای نظام  یراول شهرستان قرچک، تاثیری در دیدگاه آنان در رابطه با تأث یمتوسطه یدوره
 یادگیری دانش آموزان، ندارد. هوشمندسازی مدارس برارتقای

با استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل واریانس یک طرفه، به این فرضیه که بین دانشگاه محل  -11

اجرای نظام هوشمندسازی مدارس بر  یرتحصیل دبیران دوره متوسطه اول و دیدگاه آنان درباره تأث
نشان داد که سطح  یج، پاس  داده شد. نتاآموزان تفاوت معناداری وجود داردارتقای یادگیری دانش

توان گفت: دانشگاه محل بوده و می 05/0ها و همچنین در مجموع باالتر از معناداری در تمام مولفه

نظام  یراول شهرستان قرچک، تاثیری در دیدگاه آنان در رابطه با تأث یمتوسطه یتحصیل دبیران دوره

 آموزان، ندارد.دانشهوشمندسازی مدارس بر ارتقای یادگیری 

 که شود یم پیشنهاد پژوهش این از آمده دست به نتایج به توجه با
اول  یمتوسطه یضرورت اجرای نظام هوشمندسازی در مدارس دوره مطالعه این نتایج به توجه با -1

مسئولین و دست اندرکاران نظام تعلیم و تربیت نسبت به اجرای  است الزم لذا، .شود یم احساس

 مبذول نمایند. ای یژهوب آن اهتمام ومطل
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نظام  های یتدانش آموزان و دبیران به استفاده از پتانسیل و قابل عمومی اقبال به توجه با -2

 افزاری در افزاری و نرم سخت مشکالت و مسائل حل برای گذاری هوشمندسازی در مدارس، سرمایه

 از نیاز به سرمایه گذاری در این حوزه بیش ینابرادوچندان کند؛ بن را ها آن کارایی تواند یم مدارس این

 .شود یم احساس پیش

فن  زمینه در ماهر و خبره افراد ضمن خدمت به منظور ورود یها برنامه ریزی برای برگزاری دوره -3
مشکالت نوظهور  از بسیاری تواند یآوری های اطالعات و ارتباطات مرتبط با بحث هوشمندسازی م

 .حل کند را مدارس این در

افزارهای  و نرم ها یلمتولید محتوای الکترونیک بارویکرد ساخت ف آموزشی یها برگزاری کارگاه -4

استفاده ازمولفه  یبا نحوه هرچه بیشتر معلمان ضمن خدمت تا موجبات آشنایی یها در دوره آموزشی،

 ها ی نظام هوشمند سازی را فراهم نماید.

تدوین کتب درسی موردمالحظه  یآموزش و نحوه ییوهرشتغییر و تحول در مدارس باید د -5

ارائه شود تا دبیران برای استفاده مطلوب ازظرفیت های  ای یوهدرسی به ش یها قراربگیرد محتوای کتاب

 بی بدیل نظام هوشمندسازی در مدارس، با مشکالت کمتری مواجه گردند.

متوسطه اول شاغل در مدارس  یدبیران دوره یا یانهرا سواد که دهد یم نشان پژوهش این های یافته -6

 فناوری زمینه در خدمت ضمن آموزش یها دوره برگزاری یندارد؛ بنابرا قرار پایین سطح در هوشمند

 افزایش در تواند یم مدرسه در معلمان عملکرد و واقعی تجارب باوظایف، متناسب و اطالعات

 .باشد تأثیرگذار معلمان ای یانهرا یها مهارت

 به هوشمند ندارند؛ مدارس زمینه در زیادی اطالعات معلمان و مدیران که دهد یم نشان ها یافته -7

 مدیران آشنایی بیشتر یینهزم در آموزشی یها کارگاه و ها دوره برگزاری طریق از است الزم دلیل همین

 این در چنین هم .شود تالش یفشانوظا به نسبت آنها آگاهی افزایش و هوشمند مدارس با معلمان و

 تواند یم الکترونیکی وظایف انجام مورد در مدیران و معلمان آگاهی افزایش و رسانی اطالع راستا

 .باشد راهگشا

 بهبودو به نیاز مدارس در فناوری از استفاده فرهنگ که است این از حاکی پژوهش های یافته -8

 امور کارها و اینترنتی انجام به مدیران و نمعلما کردن ملزم برای قانونی ایجاد بنابراین دارد؛ پیشرفت

 زمینه در این که است پیشنهادهایی از آموزش در فناوری از استفاده و خود وظایف به مربوط روزانه

 در هوشمندسازی مدارس، یها مؤلفه از معلمان استفاده جهت پاداش قانون تعیین .گردد یم ارائه

 .دارد مثبت تأثیر زمینه این در مناسب فرهنگ ایجاد جهت در که است راهکارهایی یکی از نیز آموزش



 

 

 

 

 

 

 

 

 67ـــــــــــــــــــــــــــــــ دانش آموزان یریادگی یمدارس درارتقا ینظام هوشمندساز یراجرایتاث

استفاده از  برای الزم تجهیزات و ها یرساختز نبودن آماده پژوهش این های یافته دیگر از -9

اول شهرستان قرچک  یمتوسطه یدوره یهادبیرستان در هوشمندسازی مدارس، یبالقوه های یتظرف
 استفاده ازاین ظرفیت جهت مناسب و الزم تجهیزات مالی و منابع شود یم پیشنهاد زمینه این در است؛

 .گردد فراهم

 اینترنت دسترسی به در متوسطه اول مدارس هوشمند یدبیران دوره از بسیاری که باعنایت به این -10

 معلمان، و دسترسی رایانه ییهته برای تسهیالتی است الزم منظور همین به دارند؛ مشکل پرسرعت

 .شود گرفته نظر در سرعت پر اینترنت به زاندانش آمو

تجهیز مدارس به وسایل و امکانات آموزشی ا اطالع رسانی به روز و مجهزمرتبط  -11

آموزشی،  های یلمافزارهای آموزشی، ف باهوشمندسازی مدارس )توسعه و تجهیزسایت ها، بانک نرم

 یها بستر الزم برای استفاده هرچه بهتراز مؤلفه استفاده از رایانه و اینترنت و ...( به منظور فراهم نمودن
 هوشمند سازی درارتقای یادگیری دانش آموزان.

بهترازهوشمندسازی  یبه مسئله تناسب و تعدیل امکانات و مواد و وسایل موردنیاز برای استفاده -12

رتقای در هر مدرسه توجه شود تاامکان بهتری برای به کارگیری نظام هوشمندسازی، به منظورا

 یادگیری دانش آموزان فراهم گردد.

دبیران و تکمیل دانش و  های یآموزشی برای رفع کاست یها همان طور که می دانیم کارگاه -13
تجارب آنها در زمینه نحوه به کارگیری نظام هوشمندسازی، مفید و ارزنده است، بنابراین برگزاری 

وسیع نظام  های یتر زمینه استفاده بهینه از ظرفعملکرد دبیران را د تواند یآموزشی م یها کارگاه

 هوشمندسازی، رابهبود بخشد، اما باید خاطر نشان کرد که:
 آموزشی دائمی باشد. یها برگزاری این دوره -الف

آموزشی باید به طور صحیح ایجاد انگیزه  یها جهت استقبال هر چه بیشتر دبیران از این دوره -ب

 شود.

اجرای نظام هوشمندسازی مدارس دردنیا،  های یباید براساس آخرین فناور ها محتوای این دوره -ج

 ارائه شود.
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 منابع وماخذ

 

 و آموزش مرکز تهران، الکترونیکی، آموزش (1382) یمار ،یرجینیاریو .حسین احمدی،  -1

 ایران. صنعتی تحقیقات

(، 50)30،آموزشی تکنولوژی رشد .الکترونیکی یادگیری مهندسی (1393) ینافش منش، ادیب  -2

 .20-22صص،

 ارزیابی(. )چک لیست هوشمند مدرسه راه نقشه (1389تهران ) شهر پرورش و آموزش  -3

 درسی یها برنامه تدوین ی( الگو1386محمود ) مهرمحمدی، و محمد عطاران، محسن؛ آیتی،  -4

(، 5)1 درسی، برنامه مطالعات فصلنامه معلم، تربیت در ارتباطات و فناوری اطالعات بر مبتنی
 .80-55 صص

 فردا، مدرسه تعاملی، رشد تعلیم وتربیت بین ذره زیر هوشمند ( مدرسه1392خسرو ) باقری،  -5

 .9-8(، صص 71)10

 .www.tehranedu.com بیانیه توسعه، وب سایت سازمان آموزش وپرورش شهرتهران،  -6

 زبان درس یادگیری میزان بر مدارس سازی هوشمند یرتأث ( بررسی1392) ینچمن آرا، افش  -7

نامه کارشناسی ارشدرشته  یانتهران، پا شهر 17 منطقه متوسطه مقطع آموزان دانش رجهخا

 .یعلوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی، دانشگاه پیام نوراستان تهران، مرکزشهرر

(، 8)27 آموزشی، تکنولوژی رشد دانایی، عصر نیاز معلم و نقش ییر( تغ1391شهناز ) ذوفن،  -8
 .3-2صص 

 برنامه در تعامل میزان سنجش (1392) یدطاهرس سیدینظرلو، و اسماعیل زوارکی، زارعی  -9

 اندازه گیری فصلنامه طوسی، الدین نصیر خواجه صنعتی الکترونیکی دانشگاه درسی

 .163-147(، صص 11)4،تربیتی

 نویس سندراهبردی مدارس هوشمند. یش( پ1384سازمان آموزش وپرورش شهرتهران )  -10

 جهت معلمان نیاز مورد یها مؤلفه ی( بررس1391اسماء ) هی،مالز و مهدی سبحانی نژاد،  -11

 در مدارس، پژوهش درسی برنامه ریزی فرآیند در ارتباطات و اطالعات فناوری کاربست
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 سیاستگذاری، تهران، انتشارات مرکز صنایع نوین، چاپ اول.

نوین،  های یفناور و هوشمند مدارس (1393محمد ) باغی، و نبی ساعدی، حمید؛ قیسوندی،  -21

 .31-28صص،(، 4)30 یرشدتکنولوژ

 تأثیر (1391) اکبر هدایتی، و علی عنایتی نوین فر، ابوذر؛ حیدری رفعت، محمدرضا؛ کرامتی،  -22
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 .98-83(، صص 44)11آموزشی، های ینوآور
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 .105-93(، صص 33 یاپیپ 6)2 درسی، برنامه ریزی در پژوهش
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 .19-12(، صص 2)20آموزش ریاضی، رشد آموختن،
 ساز شبیه یافزارها نرم تأثیر (1390) یجهخد خطیری، و رضا یوسفی، ابوالفضل؛ الکدشتی،  -25

 تدریس، فصلنامه سنتی روش با آن مقایسه و دانشجویان سیاری ویاد یادگیری بر آموزشی

 .21-5(، صص 3)1 علوم تربیتی، در ارتباطات و اطالعات فناوری
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 تهران، مجله پزشکی علوم دانشگاه در یا تجربه الکترونیکی، سیستم یادگیری یک ارزشیابی

 .359-348(، صص 4)11 علوم پزشکی، در آموزش ایرانی

نقش  نظرگرفتن در با دانش تولید بر هوشمند مدارس تأثیر ( بررسی1390محرابی، زهرا )  -27

 کارشناسی شهرتهران(، پایان نامه هوشمند دبیرستان :مطالعه )مورد یاداطالعاتسو یها واسطه

 مهندسی علمی مهندسی گروه و فنی اطالعات دانشکده فنآوری مدیریت رشته ارشد

 اطالعات دانشگاه پیام نورمرکزتهران. فن آوری مدیریت و کامییوتر

 (1387محمدرضا ) مقدم، قیصاد و بابک سید ابراهیمی، سروش؛ نالچیگر، جعفر؛ محمودی،  -28

 پاییز ،27 شماره آموزشی، های ینوآور کشور، در هوشمند مدارس توسعه یهاچالشبررسی 

1387. 
مفهوم ومدلول انقالب آموزشی درعصراطالعات  یشی( بازاند1389مهرمحمدی، محمود )  -29

 .ییژوارتباطات، برنامه درسی درعصرفناوری اطالعات وارتباطات، تهران، آ

مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در مدارس  ی( بررس1386یلی، الهام )میراسماع  -30
تازه درعلوم تربیتی، سال دوم،  های یشهاند یهوشمندومدارس عادی شهرتهران، فصلنامه

 .169-149شماره دوم، صص 

مدارس راهبردتحولی وزارت آموزش  ی( هوشمندساز1390وزارت آموزش وپرورش )  -31

 اطالعات وزارت آموزش وپرورش.وپرورش، مرکزآمار وفناوری 
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-141، صص 1388اجرای مدارس، دهم اسفند، ینوآوری، نقشه راه مدارس هوشمند، راهنما

1. 
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