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چکید�ه
هدف پژوهش حاضر شناخت نقش مدارس هوشمند در یادگیری دانش آموزان 
دبیرستانی، از دیدگاه معلمان دبیرستان است. متغیر مستقل پژوهش شیوه های 
دانش آموزان  یادگیری  میزان  وابسته،  متغیر  و  تدریس در مدارس هوشمند 
دبیرستانی از دیدگاه معلمان است. در این مطالعه از روش پیمایشی و ابزار 
پرسش نامه برای جمع آوری اطالعات در بین پاسخگویان استفاده شده است. 
جامعه آماری تحقیق، شامل معلمان دبیرستانی و حجم نمونه 220 نفر است 
که از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. داده های 
یافته های  گرفت.  قرار  تحلیل  مورد   SPSS نرم افزار  از  استفاده  با  تحقیق 
پژوهش نشان داد، وضعیت اجرای آموزش الکترونیکی در حد متوسط به باال 
است و آموزش الکترونیکی از طریق حذف زمان و مکان، دسترسی دانش 
بودن  تعاملی  و  الکترونیکی  تکمیلی، وجود کتاب های  اطالعات  به  آموزان 
آموزش الکترونیکی در مدارس هوشمند موجب بهبود یادگیری دانش آموزان 

شده است.
واژگان�کلید�ی

 مدرسه هوشمند، یادگیری، آموزش الکترونیک، آموزش تعاملی
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مقدمه
اتکاي روزافزون بر فعالیت هایي که مستقیما با 
تولید، توزیع و کاربرد اطالعات مرتبط هستند 
سبب شده است، تا بسیاري از جوامع صنعتي 
جهان را جامعه اطالعاتي بخوانند. عصري که در 
آن همه چیز به اطالعات وابسته است تعریفي 
براي »جامعه اطالعاتي« و مفاهیم شبیه به آن 

مانند »عصر اطالعات« و »اقتصاد دانش مدار« 
جامعه ایي را توصیف مي کند، که در آن تولید 
انواع کاال و خدمات وابستگي زیادي به فناوري 
اطالعات  فناوري  در  انقالب  دارد.  اطالعات 
موجب ظهور چالش های1 جدیدي در آموزش 

گردیده است.

1.  Paradigms
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نگاهي گذرا به تحوالت در عصرهاي مختلف 
آموزشي  نظام هاي  ارتباط  که  مي دهد  نشان 
در هر عصر با دگرگوني هاي آن عصر مرتبط 
آموزش هاي  نظام  از  گذشتن  اســت.  بــوده 
از  عبور  کشاورزي،  عصر  در  مکتب خانه اي 
رسیدن  و  صنعت  عصر  کالسیک  آمــوزش 
و  اطالعات  عصر  در  مجازي  آموزش هاي  به 
فردگرایي، بیانگر تغییرات خواسته و ناخواسته 
در آموزش است، زیرا نظام آموزشي هر عصر 

پاسخگوي نیازهاي آموزشي آن دوران است.
تداوم و  بنیادي در  و  اساسي  آموزش، نقشي 
بقای جوامع بشري ایفا مي کند. آداب و رسوم، 
و  مهارت ها  و  دانش ها  رفتارها،  نگرش ها، 
اعتقادات و ارزش هاي جامعه از طریق آموزش 

قابل انتقال و دوام خواهند بود.
گسترش فناوري اطالعات و نوآوري آن باعث 
و  افراد  زندگي  شیوه  جهاني،  اقتصاد  تغییر 
تغییراتي  و  است  شده  یادگیري  روش هاي 
اساسي در شیوه تدریس و یادگیري ایجاد رده 
است. در قالب سیستم هاي مختلف از جمله 
خط2،  بر  یادگیري  الکترونیکي1،  یادگیري 
بر  مبتني  آموزش  وب3،  بر  مبتني  یادگیري 
رایانه4، یادگیري همراه5 و آموزش هوشمندانه 
گرفته  قرار  استفاده  مورد  اخیر  سال هاي  در 

است.
امروزه نیازها و خواسته هاي افراد براي یادگیري 
تغییر یافته است. افراد در جامعه اطالعاتي با 
توجه به رشد فزاینده اطالعات و در دسترس 
بودن حجم زیادي از اطالعات، نیازمند آموزشي 
هستند که عالوه بر مادام العمر بودن، مفاهیم 
با توجه  را در زمان کمتر  بیشتري  و مسائل 
یادگیرنده  نماید و  بیان  یادگیرنده  به شرایط 
آزاد از مکان و زمان بر اساس اطالعات جدید 
یک  در  آمــوزش  کند.  بروزرساني  را  خود 

1. E-Learning

2.Online Learning

3.WBT

4.CBT

5.Mobile Learning

جامعه اطالعاتی تنها انتقال خالص معلومات 
نبوده، بلکه توانایی و خالقیت در حل مسئله 
و شناسایی صحت و درستی اطالعات را نیز 

شامل می گردد.
موفقیت آموزش هوشمندانه به عنوان مکمل 
یا جایگزین آموزش سنتي، نیازمند تغییرات 
پذیرفته  اصول  و  مفاهیم  زمینه  در  زیادي 
شده ذهني در مورد آموزش و یادگیري است. 
از  عموم  تصور  و  درک  شامل  تغییرات  این 
در  آموزش دهندگان  و  اساتید  مسئولیت هاي 
زمینه اطمینان از آمادگي کافي یادگیران براي 

موفقیت در نظام یادگیري الکترونیکي است. 
بیان مسئله

آموزش  یک  مدارس کشور،  در  رایج  آموزش 
سنتي است که با مدد جستن از حداقل وسایل 
و امکانات دیداري و شنیداري صورت مي گیرد 
یا به عبارت دیگر آموزش فقط شنیداري است. 
در حالي که از دیدگاه خیلی از صاحب نظران 
با یاري جستن از فناوري اطالعات مي توانیم؛ 
محیط آموزشي را جذاب تر و ماندگاري مطالب 

درسي را طوالني تر نماییم. 
شامل  معلم  معمولي طرح درس  مدارس  در 
برنامه هاي  دستورالعمل ها،  از  مجموعه  اي 
امتحانات  اضافه،  تمرینات  سؤاالت،  درسي، 
کالس و ... مي شود. اما در مدارس چند رسانه اي 
عالوه بر این موارد معلم از مواد آموزشي چند 
رسانه اي شامل فیلم، عکس، صدا، اسالید و ... 
استفاده مي کند تا کیفیت و ماندگاري آموزش 
را ارتقا بخشد. این قدم اول در راه حرکت به 

سمت مدارس هوشمند است. 
در عصر حاضر، فناوري اطالعات، ارتباطات و 
نوآوري از جمله بهره گیري از شبکه جهاني وب، 
یکي از سر منشأ بسیاري از تحوالت هستند، 
که آموزش و تغییرات نظام هاي آموزشي نیز 
از این قاعده مستثنا نیستند و باعث تغییرات 
شگرفي در سطح کشورها و جوامع جهاني شده 
است. امروزه منظور از آموزش الکترونیکي یا 
یادگیري الکترونیکي آن است که یادگیرنده در 
هر زمان و مکاني با داشتن یک خط تلفن و یک 
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کامپیوتر به این نوع نظام آموزشي یا یادگیري و 
مطالب درسي دسترسي خواهد داشت؛ مطالب 
درسي در محیط چند رسانه اي ارائه و گفتگو 
و مذاکره با مربي و دیگران به صورت همزمان 
و ناهمزمان انجام مي شود. )صفوی و دیگران، 

)34 :1386
یک  عنوان  به  الکترونیکي  آموزش  امروزه   
چالش جدید در آموزش و پرورش مدرن در 
حال ظهور است. )هایانگ1 و دیگران، 2011: 
در  کشورهاي  در  الکترونیک  آموزش   )121
حال توسعه و به خصوص در ایران به دالیل زیر 

مورد توجه قرار گرفته است:
پهناوري و گسترش نسبي کشور. 1
جمعیت جوان و نیازمند به آموزش. 2
کم بودن ظرفیت دانشگاه هاي کشور . 3
نیاز به ارائه آموزش هاي حین خدمت براي . 4

و  )کاظمی  مختلف  سازمان هاي  کارکنان 
پورقناد، 1386: 52( 

کمک به محیط زیست. 5
کاهش ترافیک. 6
کاهش نیاز به فضای بسته و کالبدی )کالس . 7

شریف،  باشی  ده  و  اللهی  )فرج  حقیقی( 
)87 :1389

جایگاه  و  ارزش  پذیرش  موازات  به  و  همگام 
آموزش در امر توسعه، شناخت عواملي که در 
بهبود میزان اثربخشي آن سهیم بوده و اقدام 
در خصوص اتخاذ سیاست ها و راهبردهایي که 
مراکز آموزش را در نیل به مقاصد مورد نظر 

یاري دهند، از اهمیت خاص برخوردار است.
ــوزش  آم بسترهاي  گسترش  با  ــروزه  امـ
آموزشي  نظام هاي  از  استفاده  الکترونیکي، 
و  آموزشي  ــرات  اث که  صورتی  به  درســت، 
حائز  بسیار  آورد،  فراهم  را  مناسبي  پرورشي 
اهمیت است؛ زیرا نگراني از کمبود نیروي کار 
ماهر در جوامع بشري از یک سو و فقدان اثرات 
آموزش حضوري و آزمایشگاهي از سوي دیگر، 
کارشناسان آموزش الکترونیکي را بر آن دارد 
ارائه راهکارهاي کارا به برطرف نمودن  با  که 

1. Haiyang

نقاط ضعف آموزش الکترونیکي بپردازند. ظهور 
آموزش هاي هوشمند از این گونه هستند.

و  اطالعات  فناوري  اثر  درباره  دیگر  طرف  از 
ارتباطات بر نظام آموزشي دو رویکرد متفاوت 
وجود دارد. برخي معتقد هستند اثر فناوري هاي 
اطالعات  فناوري  و  است  تدریجي  جدید 
و  اطالعات  به  فقط سبب دسترسي سریع تر 
در شیوه هاي  انتقال مطالب  بیشتر  کارآمدي 
دیگر  رویکردي  در  مي گردد.  تدریس  سنتي 
این است، ورود فناوري اطالعات و  بر  اعتقاد 
ارتباطات اساسا اهداف تعلیم و تربیت را تغییر 
مي دهد. با این دیدگاه فناوري اطالعات را بر 

شیوه هاي سنتي تدریس برتر می پندارند. 
دنبال  به  که  اصلی  مسئله  تحقیق  این  در 
مدارس  نقش  هستیم،  آن  به  پاسخگویی 
هوشمند در تقویت یادگیری دانش آموزان را 
بررسی می کنیم؛ آیا مدارس هوشمند با امکان 
ایجاد تکرار مباحث تدریس شده در منزل از 
و  تقویت  موجب  موجود  نرم افزارهای  طریق 

تسریع یادگیری دانش آموزان می شود؟ 
اهمیت و ضرورت مسئله

حاضر  عصر  ویژگی های  مهم ترین  از   یکی 
تکنولوژیکی،  علمی،  تحوالت  فزاینده  شتاب 
زمانی  چنین  در  است.  آن  در  و...  اجتماعی 
که تنها پدیده با ثبات تغییر و بی ثباتی است، 
پویایی  بقا،  برای  سازمان ها  و  انسانی  جوامع 
از  ناگزیر  آینده  در  سازنده  تحوالت  ایجاد  و 
دستیابی به گرایش های نوین هستند چرا که به 
گفته تافلر »تنها با بهره گیری خالقانه از تغییر 
برای هدایت خود تغییرات است که می توان از 
آسیب شوک آینده در امان ماند و به آینده ای 
دیگر  سوی  از  یافت.  دست  انسانی تر  و  بهتر 
تقریبا در همه جوامع از نهاد آموزش و پرورش 
انتظار می رود که ضمن بازآفرینی در فرهنگ 
به  پیشینیان  ارزشمند  از روش های  انتقال  و 
نسل آینده، سر منشأ تغییرات و نوآوری های 
اجتماعی باشد، زیرا دستگاه آموزش و پرورش 
بنا به رسالت خود زیربنای اصلی شخصیت ها و 
دیدگاه های اجتماعی را پدید می آورد و بنابراین 
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اگر در این راه کوشش و جدیت متعارف را به 
جامعه  در  نوآوری  انتظار  و  توقع  آورد،  عمل 
آن معنی  به  این مطلب  بود.  سهل تر خواهد 
است که دستگاه آموزش و پرورش باید بتواند 
تحوالت  با  خود  نمودن  هماهنگ  بر  عالوه 
و  دگرگونی ها  و سوی  امروزی سمت  جامعه 
تغییرات آینده را پیش بینی نموده و تغییرات 
را در جهت ایجاد تحوالت مطلوب در آینده، 

هدایت نماید. 
در همین راستا یکی از رویکردهایی که می تواند 
در جهت پاسخگویی به نیاز فوق در نظام های 
آموزشی مفید واقع گردد و امروزه در بسیاری از 
کشورهای توسعه یافته اجرا شده یا در حال اجرا 
فناوری های  از  استفاده  است، گسترش  شدن 
اطالعات و ارتباطات در نظام های آموزشی و به 
تبع آن تأسیس و توسعه مدارس هوشمند است. 
این گونه مدارس در واقع به نوعی اختراع فلسفه 
و مفهومی جدید از تعلیم و تربیت بوده و با 
کنار گذاشتن یک سری از بازدارنده های سنتی، 
سعی در به کارگیری فناوری اطالعات برای ارائه 
آموزش دارند. آموزش مؤثر در این گونه مدارس 
نقش های  دانش آموازن  که  است  آن  مستلزم 
به  بپذیرند،  یادگیری  فرایند  در  را  جدیدی 
این ترتیب که جستجوگران اطالعات باشند، 
تا بتوانند در مورد ارزش اطالعات وسیعی که 
آنان  استفاده  برای  اینترنت  در شبکه جهانی 
بپردازند.  ارزشیابی  و  داوری  به  است  موجود 
در چنین شرایطی نقش معلم ها نیز از انتقال 
دانش و معلومات، به تسهیل گر فرایند یادگیری 
گونه ای  به  بایستی  نیز  آنان  می یابد،  تغییر 
تالش نمایند که دانش آموزان اعتماد به نفس، 
راهبردهای مدیریت اطالعات و مهارت های نفی 
الزم را کسب کنند تا بتوانند در زندگی روزمره 
و در محیط کار خود ابزارهای فناورانه و ارتباط 
مورد  و  کنند  راه اندازی  موفقیت  با  را  جمعی 

استفاده قرار دهند. )رستمی نژاد، 1391: 68(
اهداف تحقیق

به  الهام بخشیدن  برای  راه های جدید  کشف 
دانش آموزان هدف آموزشی ارزشمندی است. 

وقتی دانش آموزان به آنچه که می آموزند عالقه 
داشته باشند، احساس می کنند فرایند آموزش 
معنی دار است، اطالعات را بهتر حفظ می کنند 
و تجربه های انگیزشی آن ها برای یادگیری بهتر 
می شود. تشویق عالقه به یادگیری می تواند یک 
چالش اساسی در کالس های آنالین باشد، هر 
چند که معلم دانش آموزان را چهره به چهره 
بصری  نشانه های  فاقد  نتیجه  در  و  نمی بیند 
است که به طور معمول نشان می دهد چقدر 
را  آن ها  چیزی  چه  آموخته اند،  دانش آموزان 
هیجان زده می کند، و آن ها هنوز چه چیزهایی 

را الزم است بدانند.
برای بهسازی آموزش بر خط، کشف روش های 
یادگیری  درگیر  را  دانش آموزان  که  تدریسی 
می کند و یادگیری را در سطح عمیق تقویت 
می کند برای مربیان الزم است. برای رسیدن 
به این هدف، مربیان باید در درجه اول، محیط 
آموزشی مبتنی بر متن در کالس آنالین را نه 
یک محدودیت بلکه به عنوان یک فرصت در 
نظر گیرند. توجه بسیار به تدریس شخصی که 
مستلزم ایجاد تعامل، همکاری و انجام گفتگو 
میان دانشجویان است در هر محیط آموزشی، 
مطلوب است. اما از همه مهم تر در کالس درس 
آنالین، معلمان را قادر می سازد که شناختی از 
دانش آموزان خود به دست آورند که در غیر 
این صورت در چنین محیطی قابل دسترسی 
نیست. اهداف مشخصی که در این تحقیق به 

دنبال آن هستیم به شرح زیر است:
در . 1 الکترونیکی  آمــوزش  نقش  شناخت 

یادگیری دانش آموزان 
در . 2 مکان  و  زمــان  حذف  نقش  شناخت 

یادگیری دانش آموزان 
شناخت نقش اطالعات تکمیلی در یادگیری . 3

دانش آموزان 
شناخت نقش کتاب الکترونیکی در یادگیری . 4

دانش آموزان 
آمــوزش . 5 ــودن  ب تعاملی  نقش  شناخت 

الکترونیکی در یادگیری دانش آموزان 
آموزش  که  است  آن  پی  در  حاضر  پژوهش 
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و  زیاد  تمرین  نمودن  فراهم  با  الکترونیک 
امکان دسترسی به آموزش های معلم در منزل 
اندازه یادگیری دانش آموزان را بهبود  تا چه 

می بخشد.
و  آمــوزش  در  نقش  ایفای  تدریس  الگوی 
پرورش الکترونیکی از روش های نوین تدریس 
را  دانش آموزان  آنالین،  نقش  ایفای  است. 
فرایند  در  خالقانه ای  و  تنگاتنگ  طور  به 
یادگیری درگیر می سازد. این روش برای آنان 
در  یادگیری  و  کردن  فکر  برای  فرصت هایی 
یک روند پویاتر و تعامل بیشتر نسبت به روش 
سخنرانی به سبک سنتی فراهم می کند، و به 
ارتباطات  برای کشف  تا  می دهد  اجازه  آن ها 
ذهنی بین تجارب شخصی خود و البته مواد 
تحقیق  این  در  که  باشند.  موفق  آموزشی 
الکترونیک،  آموزش  چالش های  شناخت  با 
مسئوالن سازمان آموزش و پرورش می توانند 
دقیق  سیاست گذاری های  و  برنامه ریزی ها 
و  علمی  توسعه  راستای  در  جانبه ای  همه  و 

پژوهشی کشور تدوین کنند.
فرضیه هاي تحقیق

یادگیری  بهبود  موجب  الکترونیکی  آموزش 
دانش آموزان می شود.

یادگیری  بهبود  موجب  مکان  و  زمان  حذف 
دانش آموزان می شود.

دسترسی به اطالعات تکمیلی موجب بهبود 
یادگیری دانش آموزان می شود.

یادگیری  بهبود  موجب  الکترونیکی  کتاب 
دانش آموزان می شود.

تعاملی بودن آموزش الکترونیکی موجب بهبود 
یادگیری دانش آموزان می شود.

تعریف یادگیری
براي  مفاهیم  مشکل ترین  از  یکي  یادگیري 
حال  این  با  است.  آن  مهم ترین  و  تعریف 
یادگیري را مي توان کسب دانش و اطالعات، 
عادت هاي مختلف، مهارت هاي متنوع و راه هاي 
گوناگون حل کردن مسائل دانست و همچنین 
مي توان فراگیري عادت هاي خوب و بد دانست. 
معروف ترین تعریف یادگیري به شرح زیر است:

یادگیري به فرایند ایجاد تغییر نسبتا پایدار در 
رفتار یا توان رفتاري که حاصل تجربه است 
گفته مي شود و نمي توان آن را به حالت هاي 
موقتي بدن مانند آنچه بر اثر بیماري، خستگي، 
داد.  نسبت  مي آید،  پدید  داروها  مصرف  یا 
)سیف، 1390: 97( نکته جالب در اینجا این 
است که یادگیري یک فرایند دروني مي باشد 
و هر چند که دیگران ممکن است بتوانند با 
فراهم آوردن شرایط مناسب محیطي را فراهم 
آن ها  اما  گردد.  آسان  یادگیري  که  نمایند 
نمي توانند به جاي شما یاد بگیرند. در حقیقت 
یادگیرنده در قلب فرایند یادگیري قرار دارد. 
به شخصیت  توجه  با  افراد مختلف  یادگیري 
و فرهنگ مي تواند متفاوت باشد. افراد جوامع 
جمع گرا با توجه به اجتماعي بودنشان معموال 
یادگیري شان در بطن جامعه قرار دارد و سبک 
یادگیري شفاهي دارند. اما افراد جوامع فردگرا 
با توجه به فردگرایي معموال یادگیري فردي 
این گونه جوامع  یادگیري در  دارند؛ و هدف 
فرهنگ،  این  در  است.  گرفتن«  یاد  »چگونه 
یادگیري هرگز پایان نمي گیرد و کسب مدرک 
تحصیلي نوعي موفقیت و کمک به ارتقاي عزت 
نفس است. سازگاري و تطابق در آموزش تأثیر 
شناسایي  بنابراین  دارد.  یادگیري  در  فراواني 
سبک یادگیرنده و نیازها و اهدافش مي تواند 
در طراحي سیستم آموزشي موفق یک راهنما 

باشد. )پیشین، 98(
تعریف آموزش 

و  تعلیم  علوم  صاحب نظران  از  »دوبویکی« 
تربیت، آموزش را؛ مرتب و منظم کردن دقیق 
نتایج  به  دستیابی  منظور  به  فراگیر  محیط 
تعریف  مشخص،  وضعیت های  در  نظر  مورد 
کرده است. )دوبوا، 1979: 217( این تعریف 
بسیار کلی، آموزش را بیان می دارد و از نقش 
جنبه های خصوصیات فراگیر غافل می نماند. 
برونر آموزش را به عنوان؛ کوشش برای کمک 
کرده  تعریف  شناختی،  رشد  شکل گیری  به 
است. )Bruner, 1978( و آن را پاسخ به چهار 

سؤال اصلی می داند.
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فراگیر . 1 دانسته های  پیش  و  فرض ها  پیش 
کدام هستند؟

ترکیب . 2 و  ساختار  بیشتر،  یادگیری  برای 
موضوع یادگیری باید به چه صورت باشد؟ 

ترتیب و توالی مواد یادگیری برای تسهیل . 3
در یادگیری چگونه است؟

کاربرد تشویق، تنبیه و بازخور برای دستیابی . 4
به اهداف آموزشی به چه نحو است؟

برونر جز افراد پیشروی بود که مسائلی مانند 
موضوع  ساختار  فراگیر،  دانسته های  پیش 
و  زمان  و  موضوع  توالی  و  ترتیب  تدریس، 
حقیقت  در  این  که  نمود؛  مطرح  را  شرایط 
همان مواردی اولیه است که باید برای آموزش 
در نظر گرفت. در حقیقت اگر فلسفه طرح واره 
یادگیری را بخواهیم دنبال نماییم در حقیقت 
دانسته های جدید بر اساس دانسته های قبلی 
شکل می گیرد و این نقش بسیار مهمی را دارد. 

)سیف، 1390: 164(
آموزش الکترونیکي را اولین بار کراس مطرح 
فناوري  از  که  آموزش هایي  انواع  به  و  نمود 
استفاده  یادگیري  براي  اینترانت  و  اینترنت 
مي نمایند، آموزش الکترونیکي گفت. اما تعریف 
یادگیري  را  آن  و  ارائه  نمود  مایر  را  جامع تر 
فعال و هوشمندي مي داند که ضمن تحول در 
فرایند یاددهي- یادگیري در گسترش و تعمیق 
و  اطالعات  فناوري  فرهنگ  ساختن  پایدار  و 
ارتباطات نقش اساسي و محوري خواهد داشت. 
البته تعریف دیگري نیز وجود دارد. نسل هاي 
فناوري آموزش از راه دور را گریسون به شرح 

زیر معرفي نموده است.
نسل  نخستین   )2000( پترز  اول:  نسل 
ویژگي هاي  مبناي  بر  دور  راه  از  آمــوزش 
الگوي سازماني فورد را تعریف مي کند که در 
تایلوري  اصول  وسیله  به  ترازویي  اقتصاد  آن 
مدیریتي  کنترل هاي  کار،  تقسیم  همچون 
شدید و روش هاي اعمال مسئولیت نمود پیدا 
مي کند. مهم ترین فناوري که در این نسل به 
جزوه هاي  و  درسي  کتاب هاي  مي رفت،  کار 
راهنماي مربوط به هر دوره بود. بلوم )1968( 

معتقد است که روش آموزشي نظام هاي نسل 
اول بر پایه عقاید روانشناسي رفتارگرا بنا شده 

است.
که  گرفت  شکل  دوره اي  در  دوم:  نسل 
فناوري هاي جدیدتر جمعي، رسانه هاي رادیو 
یادگیري  نظریه  و  آمده  وجود  به  تلویزون  و 
شناختي با استقبال روزافزوني مواجه شده بود. 
یکي از موارد اضافه شده به نسل دوم آموزش از 
راه دور، تالش براي ارائه، دوره آموزشي تعاملي 
یا کمک رایانه، به دانشجویاني بود که از رایانه 
بودند.  برخوردار  شبکه  به  متصل  و  شخصي 
مواد ارائه شده به این دانشجویان غالبا بر روي 

دیسک هاي CD و DVD ذخیره مي شد.
همچون  مزیتي  از  سوم  نسل  سوم:  نسل 
امکان برقراري تعامالت انساني همزمان و غیر 
همزمان به ویژه همایش هاي صوتي، تصویري 
و رایانه اي برخوردار است. نظریه هاي یادگیري 
آموزش  نظامه هاي  سوم  نسل  ساختن گرایانه 
براي  فرصت هایي  خلق  هدف  با  دور  راه  از 
داشنجویان به منظور ایجاد و بازسازي دانش، 
به عنوان فرایند ساختن دانش از طریق بحث و 
بررسي محتوا یا برنامه هاي درسي مسئله مداري 
سوم  نسل  کیفي  برنامه ریزي هاي  معرف  که 

هستند، بسط و گسترش مي یابد.
تایلور  و   )1989( مور  و  لوزن  نسل چهارم: 
)2000( معتقد هستند که نسل چهارمي نیز 
توانسته است سه ویژگي  و  پیدا کرده  ظهور 
عمده و اولیه شبکه را با هم تلفیق سازد، یعني 
بازیابي حجم گسترده اي از اطالعات محتوایي، 
ظرفیت تعاملي از ارتباطات مبتني بر رایانه و 
پردازشگرهاي  به  مربوط  پردازشگري  قدرت 
محلي از طریق نرم افزارهاي برنامه نویسي رایانه 

به خصوص جاوا.
را  پنجم  نسل   )2000( تایلور  پنجم:  نسل 
مطرح کرد و از آن به الگوي یادگیري هوشمند 
و انعطاف پذیر، یاد کرده است. این نسل با ارائه 
امکان  اجراي شبکه،  مدیریت  خدماتي چون 
دستیابي به کارنامه، کتابخانه ها و دیگر خدمات 
نظامي  است  نتوانسته  حمایتي  و  اجرایي 
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منسجم از عناصر اجرایي، حمایتي و آموزشي 
را ارئه دهد. نسل پنجم توانسته است »هوش 
مصنوعي « را به توانایي هاي شبکه اضافه کند 
یا آن طور که برنوزلي )2001( مي گوید، نوعي 
که  است  آورده  وجود  به  را  معنایي  اشتراک 
»عوامل خودکار« انساني و غیر انساني را قادر 
خواهد ساخت تا به جستجو و فناوري اطالعات 
در شبکه بپردازند، که آموزش هوشمندانه در 
 :1384 )الحسینی،  مي گیرد.  قرار  طبقه  این 

)174
)ITS( سیستم های آموزش هوشمند

کلي ترین تعریف از ITS این است که بگوییم 
و  مصنوعي  هوش  کارگیری  به  از  ITS ها 

وجود  به  یادگیری  و  آموزش  در  آن  استفاده 
بر  کامپیوتر  نفوذ  اخیر  سال هاي  در  آمده اند. 
معماري سیستم هاي هوشمند آموزشي تأثیر 
گذاشته است. یک سیستم آموزش هوشمند 
برنامه ایی است که فراگیران را به وسیله راه های 
هیچ  اینجا  در  می دهد.  آموزش  هوشمندانه 

توافقی برای تدریس هوشمندانه وجود ندارد.
ITS ها سیستم هاي کامپیوتري هستند که سعي 

در تقلید روش ها و گفتار استاد واقعي درس 
فراگیر  نیازهاي  اساس  بر  بتوانند  تا  دارند  را 
تعامالت آموزشي را به صورت بالدرنگ انجام 
تلفیقي  با  سیستم ها  این  پیاده سازي  دهند. 
زبان شناسي  مصنوعي،  هوش  شاخه هاي  از 
محاسباتي و علوم شناختي همراه است. ITS ها 
کامپیوتر  بر  مبتني  آموزشي  سیستم هاي 
هستند که سعي در انعطاف پذیري بر اساس 
تنها  نتیجه  در  و  ــد  دارن فراگیر  نیازهاي 
سیستم هایي هستند که از این جهت به فراگیر 
اهمیت مي دهند. همچنین ITS ها تنها قسمتي 
از شاخه آموزش و فناوري اطالعات است که 
آموزشي،  تبدیل دانش ضمني  را  هدف خود 
روانشناسي و اجتماعي به نوع صریح و قابل 

محاسبه آن قرار داده است.
از  نسلي  هوشمند  آموزشي  سیستم هاي 
سیستم هاي کامپیوتري هستند که به هدف 
پشتیباني و بهبود فرایند آموزش و یادگیري 

در حوزه خاصي از دانش به وجود آمده اند. در 
این سیستم ها، به حقیقت منحصر به فرد بودن 
فراگیران مشابه روش سنتي تدریس خصوصي 
توجه شده است و مؤثر بودن این رویکرد در 
موارد مختلف به اثبات رسیده است. پیاده سازي 
ITSها ملزم ادغام حوزه هاي روانشناسي، هوش 

مصنوعي و آموزش است. )کوپر،2004: 189(
تعریف مدرسه هوشمند

مدرسه هوشمند مدرسه اي است که جهت ایجاد 
محیط یاددهي- یادگیري و بهبود نظام مدیریتي 
مدرسه و تربیت دانش آموزان پژوهنده طراحي 
فیزیکي  است. مدرسه هوشمند مدرسه  شده 
است که کنترل و مدیریت آن مبتني بر فناوري 
رایانه و شبکه است و محتواي اکثر دروس آن 
ارزشیابي و نظارت آن  الکترونیکي و سیستم 

هوشمند است. )قاسمی، 1390: 23(
مؤسسه  هوشمند  مدرسه  دیگر،  عبارت  به 
آموزشی است که در جهت فرایند یادگیری و 
بهبود مدیریت به صورت سیستمی نظام یافته 
بازسازی شده تا کودکان را برای عصر اطالعات 
آماده سازد. دانش آموزان در مدرسه هوشمند 
نقش یاددهنده و یادگیرنده را بر عهده دارند. 
محدودکننده  درسی  برنامه  مدرسه،  این  در 
می شود  داده  اجازه  دانش آموزان  به  و  نیست 
از برنامه های درس خود فراتر گام بردارند. در 
این مدرسه روش تدریس بر اساس دانش آموز 
و  بر مهارت فکر کردن  تأکید  محوری است. 
از  یادگیری  یاددهی-  محیط  ساختن  فراهم 
هوشمند  مدرسه  مشی های  و خط  راهبردها 

است. )ابراهیمی، 1390: 52(
در تعریفی دیگر، مدرسه هوشمند مدرسه اي 
است که جهت ایجاد محیط یاددهي- یادگیري 
تربیت  و  مدرسه  مدیریتي  نظام  بهبود  و 
است.  شده  طراحي  پژوهنده  دانش آموزان 
که  است  آموزشي  مؤسسه  هوشمند  مدرسه 
مدیریت  بهبود  و  یادگیري  فرایند  جهت  در 
به صورت سیستمي نظام یافته بازسازي شده 
تا کودکان را براي عصر اطالعات آماده سازد. 

)شهیدی، 1389: 49(
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آموزش سنتی و هوشمند در مدارس
آموزش  یک  مدارس کشور،  در  رایج  آموزش 
فقط  ــوزش  آم دیگر  عبارت  به  یا  سنتی 
در  تصویری  اقدام  حداکثر  است.  شنیداری 
خصوص موضوعات مورد آموزش، نصب بعضی 
سیاه کالس  تخته  روی  بر  رنگی  پوسترهای 
سعی  شنیداری  ــداری-  دی روش  در  است. 
انیمیشن،  فیلم،  کمک  به  آموزش  می شود 

نماهنگ و ... ارائه گردد.
به 20  قریب  ماندگاری مطلب  این روش  در 
سال است در حالی که ماندگاری مطلب در 
روش شنیداری حداکثر 6 ماه است. در ضمن 
در روش دیداری- شنیداری مطالب علمی در 
محیطی جذاب تر و در مدت زمان کمتر قابل 
انتقال است. در مدارس معمولی، طرح درس 
دستورالعمل ها،  از  مجموعه ای  شامل  معلم 
اضافه،  تمرینات  سؤاالت  درسی،  برنامه های 

امتحانات کالس و ... می شود.
اما در مدارس چندرسانه ای عالوه بر این موارد، 
معلم از مواد آموزشی چندرسانه ای شامل فیلم، 
تا  می کند  استفاده   ... و  اسالید  عکس، صدا، 
بخشد.  ارتقا  را  آموزش  ماندگاری  و  کیفیت 
این قدم اول در راه حرکت به سمت مدارس 

هوشمند است.
پنجاه  و  دهــه  ــر  اواخ از  گذشته  قــرن  در 
شد  آغـــاز  جــهــان  در  تحولي  ــیــالدي  م
نهادند.  نام  سوم  موج  را  آن  بعدها   که 

موجي که در پي آن برخي ازکشورها به دنبال 
نظام  همراهي  جهت  در  ساختارهایي  ایجاد 
آموزشي با جامعه شتابنده و تحوالت فزاینده 
آن بوده اند و به فکر بازکاوي، بازسازي، تغییرات 
و تحول اساسي در نظام هاي آموزشي خویش 

افتادند. 
از آن زمان تاکنون فناوري اطالعات به عنوان 
پیوسته  پیشگام  موج  این  هدایت گر  راهبرد 
آورده  ارمغان  به  بشر  براي  را  نویني  ابداعات 

است.
به  مي توان  را  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري 
و  کیفیت  ارتقا  براي  نیرومند  ابزاري  عنوان 

کارایي آموزش مورد استفاده قرار داد. تلفیق 
و  آموزش  با  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري 
و  وجهي  چند  فرایند  یک  یادگیري  سیستم 
این  در  ثابت  مداوم  امر  یگانه  است.  پیچیده 

فرایند تغییر است.
از  استفاده  امر  در  موفقیت  میزان  باالترین 
فناوري اطالعات و ارتباطات در یادگیري زماني 
حاصل مي شود که از سردرگمي و بهت زدگي 
خارج  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  مورد  در 
شویم و ذهن و احساس خود را بر شگفتي هاي 

یادگیري متمرکز کنیم.
شیوه هاي  متنوعي  مجموعه  ارائه  با  فناوري 
آموزشي و یادگیري دانش آموز را براي کسب 
تشویق  عالقه شان  مورد  زمینه  در  آگاهي 
مي کند و یادگیري معني دار را میسر مي سازد. 

)افخمي، 1385: 10(
چارچوب نظری 

نظریه  جامعه اطالعاتی 
از جامعه  اطالعاتی  تعاریف  از نخستین  یکی 
را ویلیام مارتین، در سال 1988 ارائه داد. به 
است  جامعه ای  جامعه  اطالعاتی،  وی  اعتقاد 
که در آن کیفیت زندگی، همانند چشم  انداز 
تحول اجتماعی و توسعه اقتصادی به میزان 
رو به تزایدی به اطالعات و بهره برداری از آن 
وابسته است. )محسنی، 1386: 21( دانیل بل 
با این که عالقه ای به استفاده از اصطالح جامعه 
 اطالعاتی نداشت، اما تالش می کرد برای آن 
نامیده  فراصنعتی  جامعه  آنچه  در  جایگاهی 
مرحله  از  که  جامعه ای  نماید.  مشخص  بود، 
یافته  انتقال  به صنعت خدمات  کاالها  تولید 
پیدا  بنیادین  تحول  آن  در  تئوریک  دانش  و 
کرده بود، که این دانش به منبع استراتژیک 
است.  تبدیل گردیده  و متحول کننده جامعه 
)پیشین، 20( یونجی ماسودای ژاپنی هم جز 
نخستین کسانی است که از احتمال انتقال به 
شرایطی که در آن تولید ارزش های اطالعاتی 
مبدل به نیرویی شکل دهنده به توسعه جامعه 
می شود، سخن گفت. )محمدی، 1376: 97( 
یونجی ماسودا در پاسخ به این سؤال که جامعه 
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 اطالعاتی چیست؟ می نویسد؛ جامعه  اطالعاتی 
بر دو فرض مقدماتی استوار است:

جامعه  از  جدیدی  نوع  اطالعاتی،  جامعه   .1
از جامعه صنعتی  متفاوت  کامال  و  انسانی 
ارزش هــای  تولید  جامعه  این  در  اســت. 
نیروی  مادی،  ارزش هــای  نه  و  اطالعاتی 
جامعه  توسعه  و  شکل گیری  محرکه 
فناوری  گذشته  نظام های  است.   اطالعاتی 
تولید  نیروی  با  اغلب  نوآورانه  یا  ابداعی 
مادی در ارتباط بود، اما در جامعه  اطالعاتی، 
تعیین کننده  ارتباطات کامپیوتری  فناوری 

ماهیت بنیادی این جامعه است.
الگوی  صنعتی،  جامعه  توسعه ای  الگوی   .2  
اجتماعی ای است که بر اساس آن می توانیم 
سرشت کلی جامعه  اطالعاتی را پیش بینی 
گذشته  توسعه ای  الگوی  یعنی  کنیم، 
جامعه انسانی می تواند به عنوان یک مدل 
مقایسه ای برای جامعه آینده مورد استفاده 

قرار گیرد. )ماسودا، 1384: 8(
مقبول ترین نوع تعریف از دیدگاه فرانک وبستر 
است،  جامعه  اطالعاتی  تکنولوژیک  تعریف 
پیشرفت های  که  است  این  کلیدی  مفهوم 
انتقال  و  نگهداری  پردازش،  در  خیره کننده 
تکنولوژی های  کاربرد  به  واقع  در  اطالعات، 
اجتماعی  حیات  زوایای  تمامی  در  اطالعاتی 
اینجا  در  اصلی  مشغولی  دل   است.  انجامیده 
افزایش  و  رایانه ها  هزینه  حیرت آور  کاهش 
پیوسته آن ها در  و کاربرد  باورنکردنی قدرت 
هر جا و همه  جا است. تفسیرهای پیچیده این 
گذرگاه تکنولوژیک به سمت »جامعه اطالعاتی« 
تا حدودی به نزدیکی و همسویی ارتباطات راه 
 دور و رایانه ها توجه می کنند. در این نمونه ها 
به سطوری که در پی می آید، کشیده  بحث 
و  پــردازش  تکنولوژی های  ارزانــی  می شود؛ 
نگهداری اطالعات )رایانه ها( به توزیع گسترده 
آن ها می انجامد؛ یکی از زمینه های مهمی که 
تحت  تأثیر قرارگرفته، ارتباطات راه  دور است. 

)وبستر، 1383: 20 - 22(
نظریه های یادگیری

عدم  یا  حصول  شرایط  یادگیری،  نظریه های 
دو  در  و  کرده  تحلیل  را  یادگیری  حصول 
مجموعه بزرگ رفتاری و شناختی طبقه بندی 
نظریه های  از  تحقیق  این  در  که  می شوند 

رفتاری بهره جسته ایم:
نظریه های رفتاری

 رفتارگرایی، دیدگاهی است که می گوید رفتار، 
تبیین  مشاهده،  قابل   تجارب  وسیله  به  باید 
نظر  از  ذهنی.  فرایندهای  وسیله   به  نه  شود 
انجام  که  است  آن چیزی  رفتار  رفتارگرایان، 
می دهیم و مستقیما قابل  مشاهده است و افکار، 
مناسبی  موضوع های  انگیزه ها،  و  احساسات 
برای علم مطالعه رفتار نیستند، زیرا آن ها را 
نظریه های  کرد.  مشاهده  مستقیما  نمی توان 
و  خطا  و  کوشش  کالسیک،  شرطی سازی 
شرطی سازی کنش گر، از دیدگاه های رفتاری 
کرده اند.  انتخاب  را  موضع  این  که  هستند 

)بیابانگرد، 1384: 193(
تقویت  و  ایجاد  را  یادگیری  نظریه ها،  این 
رابطه و پیوند بین محرک و پاسخ در سیستم 
صاحب نظران  نظر  از  می دانند.  انسان  عصبی 
وضع  ابتدا  یادگیری،  فرایند  در  رویکرد،  این 
یا حالتی، در یادگیرنده اثر می کند؛ سپس او 
را وادار به فعالیت می نماید و بین آن وضع یا 
حالت و پاسخ ارائه  شده، ارتباط برقرار می شود 
)شعبانی،  می پذیرد.  انجام  یادگیری  عمل  و 

)22 :1383
نظریه شرطی سازی کالسیک

کالسیک،  شرطی سازی  نظریه  به  آنچه 
پاسخ گر، پاولفی یا بازتابی شهرت یافته، حاصل 
پترویچ  ایوان  روسی  دانشمند  پژوهش های 
پاولف است، که در آغاز قرن بیستم میالدی 
انجام گرفته است. کشف مهم پاولف، این بود 
را  یا نخستین جاندار  بازتاب های طبیعی  که 
می توان به کمک شرطی سازی، گسترش داد. 
بازتاب، به رابطه ساده بین یک پاسخ و محرکی 
که از طریق تأثیرگذاری بر یکی از اعضای حسی 
آن، پاسخ را تولید می کند، گفته می شود. طبق 
آزمایش های پاولف، برای شرطی کردن حیوان 
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آزمایشی )سگ(، مراحل زیر انجام می گیرد:
y  محرکی مانند غذا، به حیوان ارائه می شود. این

محرک، یک واکنش طبیعی و خودکار )ترشح 
بزاق( در ارگانیسم، ایجاد می کند. به محرکی 
می کند،  ایجاد  را  طبیعی  واکنش  این  که 
محرک غیر شرطی گفته می شود. واکنش 
طبیعی و خودکار ارگانیسم به محرک غیر 

شرطی، پاسخ غیر شرطی نام دارد.
y  زنگ صــدای  مانند  خنثی  محرک  یک 

ارگانیسم  به  شرطی،  غیر  محرک  از  قبل 
از  این محرک خنثی، پیش  ارائه می شود. 
شرطی شدن، هیچ گونه پاسخی در ارگانیسم، 

ایجاد نمی کند.
y  غیر محرک  همراه شدن  بار  چند  از  پس 

شرطی )محرک طبیعی( با محرک خنثی 
از  پیش  همواره محرک خنثی  آن  در  که 
به  خنثی  محرک  می آید،  طبیعی  محرک 
حال  می شود.  بزاق  ترشح  موجب  تنهایی 
شده  شرطی  ارگانیسم،  که  می شود  گفته 
است. یعنی در حضور محرک خنثی )صدای 
محرک  و  نیست  دیگر  اکنون  که  زنگ(، 
شرطی نام دارد، با ترشح بزاق پاسخ می دهد. 
پاسخ ترشح بزاق حیوان به محرک شرطی 
)سیف، 1387:  می نامند.  شرطی  پاسخ  را 

)121
نظریه کوشش و خطا

یکی از نظریه پردازان رفتاری، ادوارد لی ثرندایک 
است. او تحت تأثیر روانشناسی فیزیولوژیک قرار 
داشت و معتقد بود که مشخص ترین یادگیری 
از  یادگیری  دیگر،  حیوان های  و  انسان ها  در 
راه کوشش و خطا است که وی بعدها آن را 
یادگیری از طریق »گزینش و پیوند« نامید. به 
بیان دیگر، عکس العمل یا پاسخ موجود زنده 
در مقابل محرک، ناشی از برقراری ارتباطات 
در  که  طوری  به   است،  او  درون  در  عصبی 
نادرست  طول یادگیری، به  تدریج پاسخ های 
پاسخ های درست  به جای آن  و  کم می شود 
که موجود را به هدف می رساند، ظاهر می شود 
می گردد.  منجر  یادگیری  به  کار  ادامه   در  و 

)شعبانی، 1383: 25(
صورت  به  ثرندایک  نظریه  در  یادگیری 
گزینش یا انتخاب یک پاسخ، از میان مجموعه  
پاسخ های موجود ارگانیسم و پیوند دادن آن 
می شود.  توصیف  محرک،  موقعیت  به  پاسخ 
به همین سبب، به روش یادگیری ثرندایک، 
داده اند.  نام  خطا  و  کوشش  راه  از  یادگیری 

)بیابانگرد، 1384: 131(
نظریه شرطی سازی کنش گر

یکی دیگر از رفتارگرایان به نام بی.اف اسکینر 
بود که نشان داد رفتارهای شرطی و بازتابی، 
فقط بخش کوچکی از رفتارهای آدمی است. 
کار اسکینر نیز همانند ثرندایک بر رابطه بین 
می گوید  او  است.  مبتنی  آن  نتایج  و  رفتار 
رفتار  یک  دنبال  به  رضایت بخشی  نتایج  اگر 
می یابد  بیشتری  بروز  امکان  رفتار  آن  بیاید، 
رفتار  نباشد،  رضایت بخش  نتایج  آن  اگر  و 
مربوط به آن بروز پیدا نمی کند. همین نتایج 
که  است  رضایت بخش  غیر  و  رضایت بخش 
شرطی  شدن عامل یا کنش گر، نامیده می شود. 
در آزمایش های اسکینر، موش ها و کبوترها در 
درون محفظه های معروف به جعبه  اسکینر در 
و  می شدند  داده  قرار  کنترل شده ای  وضعیت 
دگرگونی های رفتاری آنان که ناشی از تغییرات 
منظم در نتایج آن رفتارها بود، مورد مشاهده 

قرار می گرفت. )لطف آبادی، 1385: 233(
نام دیگر رفتار کنش گر، رفتار فعال است؛ زیرا 
برخالف رفتار پاسخ گر، ارگانیسم در انجام این 
 گونه رفتار، فعال است و بر روی محیط، عمل 
یا کنش می کند. از این  رو، اسکینر به آن نام 
کنش گر نهاده است. برخی از قوانین مهم نظریه 

شرطی سازی عامل، به شرح زیر می باشد:
y  ،پاسخی از  بعد  هرگاه  مثبت:  تقویت 

محرکی را وارد محیط کنیم و آن محرک، 
یا  دهد  افزایش  را  پاسخ  بــروز  احتمال 
محرکی  چنین  به  گردد،  آن  بقای  سبب 

تقویت کننده مثبت می گویند.
y  از است  عبارت  تعمیم،  تمییز:  و  تعمیم 

به  اولیه  محرک های  از  پاسخ  گسترش 
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که  است  فرایندی  و  مشابه  محرک های 
در حضور  گرفته  شده  یاد  پاسخ  آن،  طی 
در  و  دیگر  شرایط  در  خــاص،  محرکی 
ارگانیسم  از  نیز  دیگر  محرک های  حضور 
بروز می کند. اما تمییز از تعمیم نامناسب 
جلوگیری می کند، یعنی به یادگیرنده کمک 
بین یک محرک و محرک های  تا  می کند 
دیگر تمییز قائل شود و بداند که در مقابل 
چه محرکی باید پاسخی مقتضی ارائه دهد و 

در مقابل چه محرکی پاسخ ندهد.
y  تقویت منفی: یعنی خارج کردن محرک

از موقعیت، به منظور افزایش رفتار مطلوب 
آزاردهنده،  این حالت، یک محرک  که در 
داده  تقلیل  یا  می گردد  خارج  موقعیت  از 

می شود. )شعبانی، 1383: 48(
مدل تحقیق )محقق ساخته(

متغیر مستقل:
آموزش الکترونیکی:

y  امکان( مکان  و  زمان  حذف 
تمرین در زمان های مختلف(

y  تکمیلی اطالعات  به  دسترسی 
)تقویت مثبت( 

y )کتاب الکترونیکی )قانون تمرین
y  و )تعمیم  آموزش  بودن  تعاملی 

تمیز راه درست(

متغیر وابسته:
بهبود یادگیری

معدل،  ــش  ــزای )اف
بهبود تفکر تحلیلی، 

تقویت قدرت بیان(

روش تحقیق
این تحقیق با روش پیمایشی و ابزار پرسش نامه 

صورت گرفته است.
جامعه و نمونه آماری

معلمان  کلیه  حاضر،  پژوهش  آماری  جامعه 
دبیرستان های هوشمند هستند و حجم نمونه، 
با محاسبه فرمول کوکران در سطح 95 درصد 
نفر   220 با  برابر   0/25 واریانس  و  اطمینان 

می باشد.
روش نمونه گیری

روش نمونه گیری در پژوهش حاضر، خوشه ای 

در  که  این صورت  به  است؛  ای  مرحله  چند 
به  دبیرستان ها هوشمند  کلیه  از  اول  مرحله 
صورت احتمالی 16 مدرسه انتخاب شده است؛ 
در مرحله دوم از هر مدرسه 14 معلم انتخاب 
منتخب  معلمان  میان  پرسش نامه ها  و  شده 

توزیع شده است.
روایی

در این تحقیق از اعتبار صوری برای باال بردن 
کدگذاری  دستورالعمل  و  پرسش نامه  اعتبار 
صوری،  اعتبار  از  منظور  است.  شده  استفاده 
معرف های  یا  شاخص ها  اعتبار  شناسایی 
داوران؛  به  مراجعه  طریق  از  است  پژوهش 
را  پرسش نامه  موضوع  این  به  دستیابی  برای 
به گروهی از متخصصان مراجعه می کنیم که 
هر یک در این مورد کار کرده اند و از روزنه ای 
مشخص به آن نگریسته اند. وفاق آنان در مورد 
بررسی شاخص ها، دلیلی بر اعتبار آنان است. 
عدم اتفاق نظر در مورد هر شاخص به معنای 
عدم اعتبار صوری آن است. )ساروخانی، 1386: 
146( به منظور باال بردن اعتبار پرسش نامه و 
دستورالعمل کدگذاری، پرسش نامه مقدماتی و 
دستورالعمل کدگذاری به استاد راهنما، استاد 
مشاور و چند تن از متخصصان رشته ارتباطات 
نشان داده شد و گویه های پرسش نامه از لحاظ 

محتوایی اصالح گردید. 
پایایی 

پایایی  آوردن  به دست  برای  تحقیق  این  در 
پرسش نامه از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ 
 0/89 با  برابر  نتیجه  که  است  شده  استفاده 

است.
تحلیل یافته ها

بهبود  موجب  مکان  و  زمان  حذف  فرضیه: 
یادگیری دانش آموزان می شود.

جدول شماره 1: شاخص های آماری

حذف زمان 
و مکان

انحراف میانگینفراوانی
معیار

انحراف 
متوسط 

از 
میانگین

2043/33821/420580/09946
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جدول شماره 2: آزمون t یک نمونه ای

آزمون 
t یک 
گروهی

وضعیت مؤثر= 3

T درجه
آزادی

سطح 
معناداری

اختالف 
میانگین

حذف زمان 
3/4012030/0010/33824و مکان

طبق نتایج به دست آمده، آزمون t یک نمونه ای 
برابر با 3/401 است، با درجه آزادی 203 و 99 
درصد اطمینان و 1 درصد خطا می توان گفت، 
مکان  و  زمان  میانگین شاخص حذف  تفاوت 
است. طبق جدول  معنی دار   )3( مؤثر  از حد 
میانگین شاخص حذف زمان و مکان )3/33( 
از حد مؤثر )3( باالتر است که نشان می دهد 
یادگیری  بهبود  موجب  مکان  و  زمان  حذف 

دانش آموزان می شود و فرضیه تأیید می شود.
فرضیه: دسترسی به اطالعات تکمیلی موجب 

بهبود یادگیری دانش آموزان می شود.

جدول شماره 3:شاخص های آماری

دسترسی 
به اطالعات 

تکمیلی

انحراف میانگینفراوانی
معیار

انحراف 
متوسط از 

میانگین
2043/75491/251100/08759

جدول شماره 4: آزمونt  یک نمونه ای

آزمون t یک 
گروهی

وضعیت مؤثر= 3

T درجه
آزادی

سطح 
معناداری

اختالف 
میانگین

دسترسی 
به اطالعات 

تکمیلی
8/6182030/0000/75490

طبق نتایج به دست آمده، آزمون t یک نمونه ای 
برابر است با 8/618 است، با درجه آزادی 203 
و 99 درصد اطمینان و 1 درصد خطا می توان 
به  دسترسی  شاخص  میانگین  تفاوت  گفت 
اطالعات تکمیلی از حد مؤثر )3( معنی دار است. 
به  دسترسی  شاخص  میانگین  جدول  طبق 
اطالعات تکمیلی )3/75( از حد مؤثر )3( باالتر 
است که نشان می دهد دسترسی به اطالعات 
دانش آموزان  یادگیری  بهبود  موجب  تکمیلی 

می شود و فرضیه تأیید می شود.
بهبود  موجب  الکترونیکی  کتاب  فرضیه: 

یادگیری دانش آموزان می شود.

جدول شماره 5:شاخص های آماری

کتاب 
الکترونیکی

انحراف میانگینفراوانی
معیار

انحراف 
متوسط از 

میانگین
2043/60781/429160/10006

جدول شماره 6: آزمونt  یک نمونه ای

آزمون t یک 
گروهی

وضعیت مؤثر= 3

T درجه
آزادی

سطح 
معناداری

اختالف 
میانگین

کتاب 
6/0752030/0000/60784الکترونیکی

یک   t آزمــون  آمــده،  دست  به  نتایج  طبق 
با درجه  با 6/075 است،  برابر است  نمونه ای 
آزادی 203 و 99 درصد اطمینان و 1 درصد 
شاخص  میانگین  تفاوت  گفت  می توان  خطا 
معنی دار   )3( مؤثر  حد  از  الکترونیکی  کتاب 
کتاب  شاخص  میانگین  جدول  طبق  است. 
الکترونیکی )3/6( از حد مؤثر )3( باالتر است 
موجب  الکترونیکی  کتاب  می دهد  نشان  که 
بهبود یادگیری دانش آموزان می شود و فرضیه 

تأیید می شود.
الکترونیکی  آموزش  بودن  تعاملی  فرضیه: 

موجب بهبود یادگیری دانش آموزان می شود.

جدول شماره 7: شاخص های آماری

تعاملی بودن 
آموزش 

الکترونیکی

انحراف میانگینفراوانی
معیار

انحراف 
متوسط از 

میانگین
2043/69121/001340/07011

جدول شماره 8: آزمونt  یک نمونه ای

آزمون t یک 
گروهی

وضعیت مؤثر= 3

T درجه
آزادی

سطح 
معناداری

اختالف 
میانگین

تعاملی بودن 
آموزش 

الکترونیکی
9/8592030/0000/69118
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طبق نتایج به دست آمده، آزمون t یک نمونه ای 
برابر است با 859 /9است، با درجه آزادی 203 
و 99 درصد اطمینان و 1 درصد خطا می توان 
بودن  تعاملی  شاخص  میانگین  تفاوت  گفت 
آموزش الکترونیکی از حد مؤثر )3( معنی دار 
تعاملی  شاخص  میانگین  جدول  طبق  است. 
بودن آموزش الکترونیکی )3/69( از حد مؤثر 
)3( باالتر است که نشان می دهد تعاملی بودن 
یادگیری  بهبود  موجب  الکترونیکی  آموزش 

دانش آموزان می شود و فرضیه تأیید می شود.
بهبود  موجب  الکترونیکی  آموزش  فرضیه: 

یادگیری دانش آموزان می شود.

جدول شماره 9: شاخص های آماری

آموزش 
الکترونیکی

انحراف میانگینفراوانی
معیار

انحراف 
متوسط از 

میانگین
2043/58821/103980/07729

جدول شماره 10: آزمونt  یک نمونه ای

 t آزمون 
یک گروهی

وضعیت مؤثر= 3

T درجه
آزادی

سطح 
معناداری

اختالف 
میانگین

آموزش 
7/6102030/0000/58824الکترونیکی

طبق نتایج به دست آمده، آزمون t یک طرفه 
برابر است با است، با درجه آزادی 203 و 99 
درصد اطمینان و 1 درصد خطا می توان گفت 
الکترونیکی  آموزش  شاخص  میانگین  تفاوت 
از حد مؤثر )3( معنی دار است. طبق جدول 
میانگین شاخص آموزش الکترونیکی )3/58( 
از حد مؤثر )3( باالتر است که نشان می دهد 
یادگیری  بهبود  موجب  الکترونیکی  آموزش 

دانش آموزان می شود و فرضیه تأیید می شود.
جمع بندی توصیفی

طبق جدول توزیع فراوانی بر حسب وضعیت 
تأهل، از 204 نفر پاسخگو، 81/9 درصد یا 167 
نفر متأهل و کمترین نسبت یعنی 18/1 درصد 

یا 37 نفر مجرد هستند.
طبق جدول توزیع فراوانی بر حسب جنسیت، 

از 204 نفر پاسخگو، 4/56 درصد یا 115 نفر 
از زن و 43/6 درصد یا 89 نفر از مرد هستند.

طبق جدول توزیع فراوانی بر حسب سابقه کار، 
یعنی  نسبت  بیشترین  پاسخگو،  نفر  از 204 
و  سال  از 14  باالتر  نفر  یا 63  درصد   30.9
کمترین نسبت یعنی 9/8 درصد یا 20 نفر بین 
11 تا 14 سال سابقه کار دارند. سایر نسبت ها 

به دیگر گزینه ها اختصاص دارد.
میزان  حسب  بر  فراوانی  توزیع  جدول  طبق 
بیشترین  پاسخگو،  نفر   204 از  تحصیالت 
نفر دارای  یا 178  نسبت یعنی 87/3 درصد 
مدرک لیسانس و کمترین نسبت یعنی 22/7 
درصد یا 26 نفر دارای مدرک فوق لیسانس 
گزینه ها  دیگر  به  نسبت ها  سایر  هستند؛ 

اختصاص دارد.
نفر  از 204  باال،  فراوانی  توزیع  جدول  طبق 
پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی 69/6 درصد 
یا 142 نفر نقش آموزش دانش آموز محور در 
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را زیاد ارزیابی 
کرده اند و کمترین نسبت یعنی 1 درصد یا 2 
نفر نقش آن را خیلی کم ارزیابی کرده اند؛ سایر 

نسبت ها به دیگر گزینه ها اختصاص دارد.
نقش  حسب  بر  فراوانی  توزیع  جدول  طبق 
روش تدریس مشارکتی در پیشرفت تحصیلی 
بیشترین  پاسخگو،  نفر  از 204  دانش آموزان 
نسبت یعنی 40/7 درصد یا 83 نفر نقش آن را 
زیاد و کمترین نسبت یعنی 5/9 درصد یا 12 

نفر نقش آن را کم ارزیابی کرده اند.
نقش  حسب  بر  فراوانی  توزیع  جدول  طبق 
تحصیلی  پیشرفت  در  توصیفی  ارزشیابی 
بیشترین  پاسخگو،  نفر  از 204  دانش آموزان، 
نسبت یعنی 44/1 درصد یا 90 نفر نقش آن را 
خیلی زیاد و کمترین نسبت یعنی 8/3 درصد 
یا 17 نفر نقش آن را خیلی کم ارزیابی کرده اند؛ 
سایر نسبت ها به دیگر گزینه ها اختصاص دارد.

حسب  بر  ــی  ــراوان ف توزیع  ــدول  ج طبق 
تحصیلی  پیشرفت  در  علمی  گردش  نقش 
بیشترین  پاسخگو،  نفر  از 204  دانش آموزان 
نقش  نفر   74 یا  درصد   36/3 یعنی  نسبت 
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یعنی  نسبت  کمترین  و  زیاد  خیلی  را  آن 
7/3 درصد یا 14 نفر نقش گردش علمی در 
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را خیلی کم 
ارزیابی کرده اند. سایر نسبت ها به دیگر گزینه ها 

اختصاص دارد.
نقش  حسب  بر  فراوانی  توزیع  جدول  طبق 
یاددهی-  فرایند  در   DVD و   CD از  استفاده 
نفر  از 204  تحصیلی  پیشرفت  در  یادگیری 
پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی 51 درصد یا 
و کمترین  زیاد  را خیلی  آن  نقش  نفر   104
نسبت یعنی 4/4 درصد یا 9 نفر نقش آن را 
به دیگر  ارزیابی می کنند؛ سایر نسبت ها  کم 

گزینه ها اختصاص دارد.
نقش  حسب  بر  فراوانی  توزیع  جدول  طبق 
پیشرفت  در  کالس  در  کامپیوتر  از  استفاده 
پاسخگو،  نفر   204 از  دانش آموزان  تحصیلی 
بیشترین نسبت یعنی 51 درصد یا 104 نفر 
نقش آن را خیلی زیاد و کمترین نسبت یعنی 
متوسط  را  آن  نقش  نفر  یا 31  15/2 درصد 
ارزیابی کرده اند؛ سایر نسبت ها به دیگر گزینه ها 

اختصاص دارد.
نقش  حسب  بر  فراوانی  توزیع  جدول  طبق 
دسترسی به اینترنت در مدرسه در پیشرفت 
پاسخگو،  نفر  از 204  دانش آموزان،  تحصیلی 
 102 یا  درصد   50 یعنی  نسبت  بیشترین 
نفر نقش آن را خیلی زیاد ارزیابی کرده اند و 
کمترین نسبت یعنی 3/4 درصد یا 7 نفر نقش 
آن را خیلی کم ارزیابی کرده اند. سایر نسبت ها 

به دیگر گزینه ها اختصاص دارد.
نقش  حسب  بر  فراوانی  توزیع  جدول  طبق 
استفاده از آزمایشگاه های مجازی در پیشرفت 
پاسخگو،  نفر  از 204  دانش آموزان،  تحصیلی 
یا 105  درصد  یعنی 51/5  نسبت  بیشترین 
نفر نقش آزمایشگاه های مجازی در پیشرفت 
ارزیابی  زیاد  خیلی  را  دانش آموزان  تحصیلی 
کرده اند و کمترین نسبت یعنی 3/9 درصد یا 8 
نفر نقش آن را خیلی کم ارزیابی کرده اند؛ سایر 

نسبت ها به دیگر گزینه ها اختصاص دارد.
نقش  حسب  بر  فراوانی  توزیع  جدول  طبق 

تحصیلی  پیشرفت  در  الکترونیکی  ارزیابی 
بیشترین  پاسخگو،  نفر  از 204  دانش آموزان، 
نقش  نفر  یا 119  یعنی 58/3 درصد  نسبت 
تحصیلی  پیشرفت  در  الکترونیکی  ارزیابی 
یعنی  نسبت  کمترین  و  زیاد  را  دانش آموزان 
5/4 درصد یا 11 نفر نقش آن را خیلی کم 
ارزیابی کرده اند. سایر نسبت ها به دیگر گزینه ها 

اختصاص دارد.
نقش  حسب  بر  فراوانی  توزیع  جدول  طبق 
در  دیجیتال  کتابخانه های  به  دسترسی 
نفر   204 از  دانش آموزان  تحصیلی  پیشرفت 
پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی 40/7 درصد یا 
83 نفر نقش آن را متوسط ارزیابی و کمترین 
نسبت یعنی 9/8 درصد یا 20 نفر آن را کم 
ارزیابی کرده اند. سایر نسبت ها به دیگر گزینه ها 

اختصاص دارد.
طبق جدول توزیع فراوانی بر حسب نقش لوازم 
کمک آموزشی دیجیتال در پیشرفت تحصیلی 
بیشترین  پاسخگو،  نفر  از 204  دانش آموزان 
نسبت یعنی 46/1 درصد یا 94 نفر نقش آن 
را خیلی زیاد  و بیشترین نسبت یعنی 14/7 
درصد یا 30 نفر نقش آن را متوسط ارزیابی 
گزینه ها  دیگر  به  نسبت ها  سایر  کرده اند؛ 

اختصاص دارد.
طبق جدول توزیع فراوانی بر حسب وضعیت 
اجرای آموزش هوشمند، از 204 نفر پاسخگو، 
بیشترین نسبت یعنی 58/3 درصد یا 119 نفر 
میزان آموزش هوشمند را متوسط و کمترین 
نسبت یعنی 4/4 درصد یا 9 نفر میزان اجرای 
آموزش هوشمند را در این مدارس زیاد ارزیابی 
گزینه ها  دیگر  به  نسبت ها  سایر  کرده اند؛ 

اختصاص دارد.
جمع بندی تحلیلی

طبق نتایج به دست آمده، آزمون t یک طرفه 
برابر با 3/401 است، با درجه آزادی 203 و 99 
درصد اطمینان و 1 درصد خطا، می توان گفت 
تفاوت میانگین شاخص حذف زمان و مکان 
از حد مؤثر )3( معنی دار است. طبق جدول 
میانگین شاخص حذف زمان و مکان )3/33( 
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از حد مؤثر )3( باالتر است که نشان می دهد 
یادگیری  بهبود  موجب  مکان  و  زمان  حذف 

دانش آموزان می شود و فرضیه تأیید می شود.
طبق نتایج به دست آمده، آزمون t یک طرفه 
برابر است با 8/618 است، با درجه آزادی 203 
و 99 درصد اطمینان و 1 درصد خطا می توان 
به  دسترسی  شاخص  میانگین  تفاوت  گفت 
معنی دار   )3( مؤثر  حد  از  تکمیلی  اطالعات 
است. طبق جدول میانگین شاخص دسترسی 
به اطالعات تکمیلی )3/75( از حد مؤثر )3( 
به  دسترسی  می دهد  نشان  که  است  باالتر 
یادگیری  بهبود  موجب  تکمیلی  اطالعات 

دانش آموزان می شود و فرضیه تأیید می شود.
طبق نتایج به دست آمده، آزمون t یک طرفه 
برابر است با 075 /6 است، با درجه آزادی 203 
و 99 درصد اطمینان و 1 درصد خطا می توان 
گفت تفاوت میانگین شاخص کتاب الکترونیکی 
از حد مؤثر )3( معنی دار است. طبق جدول 
از  الکترونیکی )3/6(  میانگین شاخص کتاب 
می دهد  نشان  که  است  باالتر   )3( مؤثر  حد 
یادگیری  بهبود  موجب  الکترونیکی  کتاب 

دانش آموزان می شود. و فرضیه تأیید می شود.
طبق نتایج به دست آمده، آزمون t یک طرفه 
برابر است با 859 /9است، با درجه آزادی 203 
و 99 درصد اطمینان و 1 درصد خطا می توان 
بودن  تعاملی  شاخص  میانگین  تفاوت  گفت 
آموزش الکترونیکی از حد مؤثر )3( معنی دار 
تعاملی  شاخص  میانگین  جدول  طبق  است. 
بودن آموزش الکترونیکی )3/69( از حد مؤثر 
)3( باالتر است که نشان می دهد تعاملی بودن 
یادگیری  بهبود  موجب  الکترونیکی  آموزش 

دانش آموزان می شود و فرضیه تأیید می شود.
طبق نتایج به دست آمده، آزمون t یک طرفه 
برابر است با است، با درجه آزادی 203 و 99 
درصد اطمینان و 1 درصد خطا می توان گفت 
الکترونیکی  آموزش  شاخص  میانگین  تفاوت 
از حد مؤثر )3( معنی دار است. طبق جدول 
میانگین شاخص آموزش الکترونیکی )3/58( 
از حد مؤثر )3( باالتر است که نشان می دهد 

یادگیری  بهبود  موجب  الکترونیکی  آموزش 
دانش آموزان می شود و فرضیه تأیید می شود.

نتیجه گیری
آن  در  که  است  جامعه اي  اطالعاتي  جامعه 
به  اجتماعي  و  فرهنگي  اقتصادي،  زندگي 
است.  وابسته  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري 
است  اجتماع  از  کوچکي  نمونه  نیز  مدرسه 
که نقش آفرینان مختلفي در آن وجود دارند.  
است  آن  از  حاکی  نیز  تحقیق  یافته های 
هوشمند،  دبیرستان های  دانش آموزان  که 
جستجوگر اطالعات، متفکر، منتقد، تحلیل گر، 
ویژگی ها  این  و  هستند  فعال  و  گزینش گر 
شده  دانش آموزان  یادگیری  افزایش  موجب 

است. 
انتقال  و  اطالعات  سریع  پردازش  و  محاسبه 
در  و  کاهش  را  کار  انجام  زمان  آن،  فوري 
فناوري  مي دهد.  افزایش  را  بهره وري  نتیجه 
اطالعات امکان جستجو و دستیابي سریع به 
اطالعات را براي دانش آموزان فراهم مي کند.  
طبق یافته های این تحقیق از دیدگاه معلمان 
به  دسترسی  اینترنت،  رایانه،  از  استفاده 
و  بهبود  موجب   .... و  دیجیتال  کتابخانه ای 
مدارس  دانش آموزان  یادگیری  فرایند  تسریع 

هوشمند می شود. 
فرایند آموزش سنتی، یک سویه و کند است. در 
مدارس هوشمند به تدریج فرایند »تدریس« به 
فرایند »تحصیل« مبدل می شود و دانش آموز، 
استنباط مطالب می پردازد .   و  به کشف  خود 
هوشمند،  دبیرستان های  معلمان  دیدگاه  از 
دانش آموزان  یادگیری  در  شیوه  موفق ترین 
شیوه دانش آموز محور است. در این شیوه معلم 

نقش هدایت گری دارد. 
در مدرسه هوشمند آموزش باید از حالت تک 
بعدي خارج شود و جایگاه معلم از متکلم وحده 
به سوي مدیر و مشاور و حتي همکار دانش آموز 
تغییر یابد. کالس درس نیز به اتاق داراي میز 
و نیمکت محدود نمي شود و هر مکان و فرصت 
بود.   دیگري در مدرسه، کالس درس خواهد 
معلمان مدارس هوشمند نیز تصدیق می کنند 
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که شیوه تدریس مشارکتی در مدرسه، موجب 
تقویت یادگیری دانش آموزان می شود. 

تعیین  و  دانش آموزان  تفاوت سطح  به  توجه 
اهمیت  متناسب  ارزیابي  و  تکلیف  و  تمرین 
نیز دسترسی  از دیدگاه معلمان  زیادي دارد . 
از  دانش آموزان  ارزیابی  سیستم  به  والدین 
طریق اینترنت موجب آگاهی بیشتر از وضعیت 
بیشتر آن ها  تحصیلی فرزندانشان و پیگیری 

می شود. 
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