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لی و پیشرفت پیشرفت تحصی ي احساس تعلق به مدرسه، انگیزه ي مقایسه
ـ   (مدارس هوشـمند   آموزان دانشتحصیلی در میان  وري امبتنـی بـر فن

  و مدارس عادي سال سوم دبیرستان شهر اصفهان) اطالعات و ارتباطات
  

  زاده رضوان حکیم
  آبادي نجف مهدي ابوالقاسمی

  فرهاد نجاتی
   چکیده

ي شهر اصفهان بر اساس مدارس هوشمند با مدارس عاد ي هدف از انجام تحقیق حاضر مقایسه
تحقیق  ي جامعه. باشد پیشرفت و پیشرفت تحصیلی می ي متغیرهاي احساس تعلق به مدرسه، انگیزه
آموزان مدارش هوشمند شهر اصفهان و روش  دانش ي حاضر در مدارس هوشمند شامل کلیه

 ي شامل کلیه تحقیق در مدارس عادي ي جامعه. باشد گیري در این مدارس به روش سرشماري می نمونه
ابزار . باشد می اي گیري در این مدارس به روش خوشه مدارس عادي شهر اصفهان و روش نمونه

 احساس تعلق به مدرسه بري، بتی ي رسشنامهپ آوري دادها در متغیر احساس تعلق به مدرسه جمع
گیري پیشرفت  الی و براي اندازهؤس 29هرمنس فرم  ي پیشرفت تحصیلی پرسشنامه ي ، در انگیزه)2005(

میانگین و ( در این تحقیق از آمار توصیفی. از معدل کل آنها استفاده شده است آموزان دانشتحصیلی 
این ي  کننده نتایج تحقیق بیان. و از آمار غیر پارامتریک یو من ویتنی استفاده شده است) انحراف معیار
 داري معنیمتغیرهاي فوق تفاوت  مدارس هوشمند و عادي شهر اصفهان در آموزان دانشاست که بین 

پیشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی و  ي مدارس هوشمند داراي انگیزه آموزان دانشوجود دارد و 
  .مدارس عادي این شهر بودند آموزان دانشبیشتري نسبت به  ي احساس تعلق به مدرسه
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تحصیلی،  پیشرفت تحصیلی، پیشرفت ي احساس تعلق به مدرسه، انگیزه :کلیديهاي  واژه
  .مدارس هوشمند

  دمهمق
اقتصادي، (ها  هاي نو و اختراعات در هر عصري تمامی جوانب زندگی انسان ظهور پدیده

ي  در عصر حاضر نیز با ظهور و توسعه. ثیر خود قرار داده استأرا تحت ت) اجتماعی، فرهنگی
فزاینده در حال  حوالت جهان با محوریت اطالعات با شتابیت 1فناوري اطالعات و ارتباطات

هاي فعالیت  ي عرصه کلیه ظهور اینترنت اندك زمانی پس از ظهور، ي نو پدیده. گسترش است
این پدیده با داشتن انبوه اطالعات و امکان . گرفته است آموزشی در بسیاري از کشورها را فرا

ي آموزشی را ها هاي تعلیم و تربیت شده و روش توزیع سریع آن با شتابی فزاینده وارد نظام
بودن از نظر اطالعات  هاي جدیدي را با توجه به خاصیت غنی متحول نموده و همچنین روش

توان به عنوان  می در این رابطه مدارس هوشمند را. است آموزشی معرفی کردههاي  به نظام
مدارس هوشمند به آن « .آموزش در نظر گرفت ي یکی از نمادهاي حضور فناوري در عرصه

شود که با استفاده از یادگیري الکترونیکی و به صورت  واحدهاي آموزشی اطالق میگروه از 
و با برخورداري از نظام آموزشی  آموز دانشحضوري و با حفظ فضاي فیزیکی مدرسه، معلم، 

خدمات آموزشی و پرورشی به  ي هوشمند و با رویکرد تلفیقی و جامع نسبت به ارائه
  ). 23 ص، 1382 اران،عط( »کند تالش می آموزان دانش

کارکرد مدارس هوشمند دقیقاً متناسب با  تندسهنیز معتقد ) 2005( 2و فراست سالیوان
آماده ساختن کودکان و نوجوانان براي مواجهه با . تحوالت علمی و فناوري روز دنیا است

دارس مسائل حال و آینده و پاسخگویی به نیازهاي آتی جامعه مستلزم ایجاد، توسعه و تجهیز م
در سند راهبردي مدارس هوشمند با اشاره به گسترش ارتباطات الکترونیکی در  .هوشمند است

آغازین آموزش الکترونیکی در  ي چون مدارس هوشمند را تنها نقطههایی  جهان معاصر، نظام
. توجه کرده استها  نظر گرفته و در مزایاي آن به امکان یادگیري در طول حیات انسان

دانشگاه و آموزش در دوران  12 ي هاي پیش از دبستان شروع شده تا پایه از پایهیادگیري که 
  ).1384 سند راهبردي مدارس هوشمند،نویس  پیش(بازنشستگی ادامه دارد 

                                                             
١-  Information and Communication Technology   
٢-  sulivan& frost 
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آموزش  ي با این وجود موضوع تأثیرات استفاده از فناوري ارتباطات و اطالعات در عرصه
فناوري ارتباطات و اطالعات با افزایش سرعت از یک سو . برانگیز است یکی از مباحث چالش

بسیاري را براي گسترش و انتشار علم فراهم کرده هاي  پذیري زمانی و مکانی فرصت و انعطاف
را در جهت هایی  است و از طرفی دیگر با کاهش تعامالت و ارتباطات رو در رو نگرانی

گذشته همزمان هاي  که در سالله باعث شده أاین مس. کاهش مناسبات انسانی ایجاد کرده است
تعلیم و تربیت، پژوهش در  ي اطالعات و ارتباطات به عرصههاي  با گسترش ورود فناوري

 1، شوئرمن و ویاللبازیکیک. روز گسترش یابد هخصوص تأثیرات و پیامدهاي آن نیز روزب
هاي  هاي متعددي بر سیستم در آموزش و پرورش از روش ICTادغام  ندمعتقد) 2009(

آموزش را با  ي گذارد و به نحوي حتی زندگی خصوصی تمام بازیگران صحنه آموزشی اثر می
  .)69 ص( دهد می جدید تحت تأثیر قرارهاي  در تکنولوژيها توجه به میزان درگیري آن

پیچیدگی  ي لهأدر مدارس نروژ به مس ICTساله در کاربرد  10در بررسی ) 2009( 2ارستاد
که در این زمینه انجام شده هایی  پژوهش وي با بررسی. ي پی برده استابعاد تأثیر این نوآور

هاي گذشته تمایل بر این بوده است که مطالعات مربوط به تأثیر  گیرد که در سال نتیجه می
ICT وي در این زمینه به . هاي متعددي را در این خصوص در نظر بگیرند شاخص

این عقیده است که  کند و بر می اشاره تامسون و ؛انگسترون، انگسترون و سانتیور هاي پژوهش
زیرا  ؛در ابعاد مختلف بررسی نماییم را بر مدارس نیاز داریم که آن ICTبراي فهم بهتر تأثیر 

مدت بر  مدت و بلند در کوتاه ICTجوابی در خصوص تأثیر  هاي بی وي هنوز سؤال ي به گفته
  ).21 ص( یادگیري وجود دارد

ارتباطات و اطالعات در مدارس بر هاي  مرتبط با ورود فناوريهاي  یدر ابتدا بیشتر بررس
گیلن، کرمري، هس و ، فدر این رابطه کاوانا. کرد می تمرکز آموزان دانشعملکرد یادگیري 

هاي  هاي مختلف آموزش پژوهش در خصوص تأثیرات دوره 116در فراتحلیل  )2004( 3بلومیر
اند، به این  انجام شده 2004تا  1999هاي  عات که در سالفناوري ارتباطات و اطال با استفاده از

هاي سنتی از نظر پیشرفت تحصیلی و  در مقایسه با دورهها  که این دورهاند  نتیجه رسیده

                                                             
١-  Kikis, Scheuermann, & Villalba 
٢-  Erstad   
٣-  Cavanaugh, Gillan, Kromrey, Hess, & Blomeyer 
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ولی در حال حاضر توجه به سایر کارکردهاي . دنتوانند همان نتایج را داشته باش یادگیري می
با  پژوهش خود در )2008( 1لوماکی. ه استمورد توجه قرار گرفت مدارس در این خصوص

و معلمان در فنالند، سه فاکتور را در این  آموزان دانشبر مدارس از دیدگاه  ICT عنوان تأثیر
علمی، محیط کالس و هاي  کسب صالحیت که شامل رابطه مورد بررسی قرار داده است

آموزان  دهد که دانش می نتایج پژوهش وي نشان. باشد می معلمانهاي  و فعالیت ،مدرسه
در این پژوهش مدرسه به عنوان محیطی با . خوبی براي استفاده از تکنولوژي دارند ي انگیزه

کمیسیون اروپایی  در این خصوص. ابعاد علمی، اجتماعی و روانی در نظر گرفته شده است
خود  هاي یکی از اولویت 2هاي اقتصادي و اروپا پژوهش وابسته به سازمان توسعه و همکاري

بر آموزش و پرورش قرار  ICTمرتبط با تأثیر هاي  و بنچ مارك ها، معیارها تعیین شاخص را
  .منتشر کرده است داده و در این رابطه کتابی را نیز

وهشگران ژهمچنین در خصوص پیامدهاي مدارس هوشمند در ابعاد مختلف نیز پ
هوشمند مکانی  ي بیان این که مدرسهبا ) 2002( 3چنبه عنوان مثال . متفاوتی دارندهاي  دیدگاه

شود افزایش موفقیت  است که در آن از فناوري دیجیتال براي آموزش و تدریس استفاده می
از جمله مهمترین دستاوردهاي این مدارس در  آموزان را یادگیري دانش ي تحصیلی و انگیزه

مدارس هوشمند با  کند که عنوان می) 2005( 4و فراست که سالیواندر حالی . گیرد می نظر
آموزان به  استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش باعث کاهش وابستگی دانش

با توجه به ) 2006( 5ناشوند، بلدری آموزان با همدیگر می مدرسه و کاهش تعامالت دانش
 هاي جدید بر خالف دارد که استفاده از تکنولوژي هاي انجام شده بیان می بررسی ي مطالعه

بودن و  6تصور عمومی باعث افزایش تعامالت و روابط افراد با یکدیگر، احساس جامعه
به مدرسه  انآن 1و در مجموع باعث افزایش احساس تعلق اندر میان آن 7وابستگی به مدرسه

   .شود می

                                                             
١-  Ilomäki  
٢-  Organization for economic co-operation and development  
٣-  chen 
٤-  Sullivan & forest 
٥-  Belderian 
٦-  School community  
٧-  School attachment  
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فناوري ارتباطات و اطالعات بر آموزش  موجود در خصوص تأثیرهاي  با توجه به چالش
استفاده از فناوري ارتباطات و اطالعات  اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر ي لهأمس و پرورش

در مدارس هوشمند بر کارکردهاي مدرسه در ارتباط با دانش آموزان است و از آنجا که در 
دادهاي  جدید در ایران بیشتر بر برونهاي  مختلف در خصوص تأثیر فناوريهاي  پژوهش

تواند فقط  آموزان نمی دانشکرد مدارس در ارتباط با آموزشی توجه شده است، ولی بررسی کار
شوند، محدود شود و باید  می که بیشتر با نمرات میانگین سنجیده ،دادهاي آکادمیک به برون

 در این پژوهش ابعاد روانی و اجتماعی نیز در کنار نیز مورد توجه قرار گیرد، لذا ابعاد دیگر
عنوان ه به همین منظور پیشرفت تحصیلی ب. تابعاد آکادمیک مورد توجه قرار گرفته اس

به عنوان  پیشرفت ي انگیزه و مهمترین متغیر آموزشی و آکادمیک مورد بررسی قرار گرفته است
   .تحصیلی در نظر گرفته شده است نماد کارکرد روانی

در مورد استفاده از  نظران با در نظر گرفتن این نکته که مهمترین دغدغه و نگرانی صاحب
بعد  ي باشد، در زمینه می کاهش سطح و کیفیت تعامالت انسانی هاي جدید در آموزش، وريفنا

با مدرسه انتخاب شده  آموز دانشاجتماعی نیز تعلق به مدرسه به عنوان نماد پیوستگی و تعامل 
ترین تعریف  جامع. احساس تعلق به مدرسه عنوان شده است ي تعاریف متعددي درباره. است

در این رویکرد احساس . شناسانه یا مبتنی بر بعد اجتماعی است بوم گاه زیستمبتنی بر دید
تعلق به صورت عمومی عبارت است از توصیف کیفیت ارتباطات در سطح جامعه و به 

 اناحساس تعلق به مدرسه به عنوان دیدگاه افراد که باعث افزایش پیوند آن صورت اختصاصی
، 2، نان مکر، و بلوم مک نلی درنقل  ،2000لیبی، ( گردد شود تعریف می با محیط مدرسه می

2002 .(  
ثر افراد با ؤمهمترین عناصر این تعلق را عبارت از ارتباط م) 2002( و همکاران مک نلی

اعضاي جامعه مدرسه، میزان تعلق افراد به اهداف جمعی و شمول یا میزان دخالت اعضا در 
رد سعی شده است به مدرسه به عنوان بخشی از در این رویک. دانند هاي اجتماعی می فعالیت

 را در بافت اجتماعی مورد بررسی قرار داد بایست آن جامعه نگاه شود که براي بررسی آن می

                                                                                                                                               
١-  School connectedness  
٢-  McNealy, nonnemaker, & blum 
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 ، همزمانها افزایش اعتبار یافته در این پژوهش به منظور). 2007، 1نروا، استوارت و پاترسو(
  .مورد بررسی قرار گرفته است مدارس عادي نیز آموزان دانشمورد  سه متغیر در هر

  :بندي شده است با در نظر گرفتن این امر چارچوب مفهومی پژوهش به شرح زیر صورت
  جج

  چارچوب مفهومی پژوهش
  

  
  
  
  
  
  
  

  تحقیق ي پیشینه
بسیاري در خصوص تأثیر فناوري هاي  همانطور که در مباحث نظري عنوان شد پژوهش

 اکثر این موارد به بحث یادگیري. آموزش و پرورش انجام شده استاطالعات و ارتباطات بر 
روانی و یا اجتماعی را مورد توجه قرار هاي  و برخی دیگر نیز متغیراند  توجه کرده آموزان دانش
در ذیل . اند، اما پژوهشی که همزمان هر سه متغیر را مورد توجه قرار دهد مشاهده نشد داده

 تباط بیشتري با موضوع مورد پژوهش دارند به ترتیب تاریخ ارائهکه ارها  تعدادي از پژوهش
  .گردد می

یادگیري و احساس تعلق در ارتباط هاي  در پژوهش خود به عنوان سبک) 2008( 2اسمیت
به این نتیجه رسیده است که فراگیرانی که سبک  3کامپیوتر ي هاي آموزشی با واسطه با دوره

اند و به  خلق یک محیط تعاملی احساس تعلق خوبی داشتهیادگیري مشارکتی دارند از طریق 
  .طور کلی نتایج بیانگر رضایت خاطر فراگیران است

                                                             
١-  Rowe, Stewart, & Patterson 
٢-  Smith 
٣-  (CMI)Computer Mediated Instruction 

 کارکرد اجتماعی کارکرد روانی کارکرد علمی

 یعملکرد تحصیل انگیزش پیشرفت  تعلق به مدرسه

کارکردهاي مدارس هوشمند در ارتباط با 
 آموزان در مقایسه با مدارس عادي دانش
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ثیرات آموزش در مدارس هوشمند أها و ت در تحقیقی به بررسی تفاوت) 2008( 1تک اونگ
آموزان  هاي دانش هباشد که بازد نتایج حاکی از این می. مالزي نسبت به مدارس عادي پرداخت

  آموزان شامل انگیزش  هاي دانش هبازد. باشد در مدارس هوشمند بیشتر از مدارس عادي می
  

  .باشد موفقیت تحصیلی می هاي فراگیري علوم و یادگیري، مهارت
در پژوهش خود با عنوان تعلق اجتماعی و تعلق به مدرسه به ) 2007( 2بوند و همکاران

تعلق  گیرند که می سالمت روان نوجوانان نتیجهعملکرد تحصیلی و هاي  کننده بینی عنوان پیش
هاي مثبت آموزشی و کم شدن  داده به مدرسه به عنوان یک فاکتور حمایتی در جهت برون

  .باشد می آموزان دانشرفتارهاي پرخطر در بین 
 ي جامعه در تحقیقی به بررسی تأثیر کامپیوتر بر روي احساس عضوي از) 2006( 3ویتینگ

این مطلب است که استفاده از کامپیوتر در کالس  ي کننده نتایج بیان. ختپردا کالسی بودن
ها آموزان و موفقیت تحصیلی آن کالسی دانش ي درس داراي تأثیرات مثبت روي احساس جامعه

 . باشد می

هاي  در تحقیقی به بررسی احساس عضوي از جامعه بودن در دوره) 2006( نابلدری
 ي این مطلب است که احساس جامعه ي کننده یج تحقیق بیاننتا. پرداخت آموزش از راه دور

ی که در دورهاي آموزش از راه دور شرکت داشتند، نسبت به آموزان دانشکالسی در میان 
  .کمتر است دورهاي عادي آموزان دانش
تعلق اجتماعی، در بین دانشجویان  ي در پژوهشی به مقایسه) 2004( 4جردني و اوور
دهد که در  نتایج نشان می .اند هاي آنالین پرداخته هاي سنتی و دوره ا دورهب 5ترکیبی هاي دوره
هاي  هاي سنتی و دوره هاي ترکیبی احساس تعلق اجتماعی بیشتري در مقایسه با دوره دوره

در این پژوهش احساس تعلق و یادگیري به عنوان دو متغیر مهم در  .کامالً آنالین وجود دارد
  .اند نظر گرفته شده

                                                             
١-  tek ong 
٢-  bond, et al 
٣-  Wighting  
٤-  Rovai, & Jordan  
٥-  Blended learning 
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شده  تحقیق انجام 26در فرا تحلیل  ،)2006 ،وایتنگ درنقل (سشل، پنویل و آبراهامسون رو
به این نتیجه رسیدند که استفاده از این  هاي جدید در آموزش، استفاده از تکنولوژي ي درباره

افزایش لذت بردن  در مدرسه و آموزان دانشها در آموزش باعث افزایش مشارکت  تکنولوژي
 درنقل ( همچنین روبالیر و ادوارد. شود میها همچنین افزایش یادگیري آن یري، واز یادگ انآن

هاي جدید در آموزش باعث  کنند که استفاده از تکنولوژي می در تحقیقی عنوان )2006، وایتنگ
و مشارکت در کالس درس و رابطه با همساالن  کالسی ي جامعه افزایش احساس عضوي از

  .شود می
) هاي جهانی شامل رایانه وشبکه( هاي جدید رسانه ي ر پژوهشی دربارهد) 2000( 1کالرك

انگیزشی تنها انتخاب فعال  ي انگیزش به این نتیجه رسید که در میان سه بازده ثیرآن برأو ت
  .ها مثل تالش ذهنی و پایداري بدون تفاوت بودند هداراي افزایش بود و بقیه بازد

به ) 2003کولیک،  درنقل  ،1991( و کولیک 2لیککو فراتحلیل محققان ي در یک مطالعه
آموزان در جهت یادگیري و میزان یادگیري آنها  بررسی تأثیر کامپیوتر بر روي گرایش دانش

داراي  - 1 ،بینند کامپیوتر آموزش می ي که به وسیله آموزانی نتایج نشان داد که دانش. پرداختند
تحصیلی بیشتري  داراي پیشرفت - 2، گرایش بیشتري نسبت به فعالیت در مدرسه هستند

نشان داد که ) 2003کولیک، ( در یک فراتحلیل دیگر. دیگر هستند آموزان دانشنسبت به 
حجم اثر . باشد بر روي انگیزش می 10/1کامپیوتر داراي میانگین حجم اثر  ي آموزش به وسیله

ایش انگیزش پیشرفت کامپیوتر باعث افز ي بیانگر این مطلب است که آموزش به وسیله 10/1
  .شود می

پیشرفت در مدارس عادي و  ي انگیزه ي مقایسه ي در تحقیق خود درباره) 1387( منصوري
آموزان  در میان دانش داري معنیهوشمند به این نتیجه رسید که از نظر انگیزش پیشرفت تفاوت 

  . مدارس هوشمند و عادي وجود ندارد
ه بررسی نتایج کاربرد فناوري اطالعات و ب) 1382( در پژوهشی حج فروش و اورنگی

این مطلب  ي کننده نتایج این تحقیق بیان. هاي شهر تهران پرداختند ارتباطات در دبیرستان

                                                             
١-  Clarc 
٢-  Kulik 
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آموزان در  دانش ي یادگیري مشارکتی و افزایش عالقه ي باشد که استفاده از فاوا سبب توسعه می
  . شود هاي فشرده می کاوش در اینترنت و لوح

  
  تحقیقي ها فهد

  .در مدارس هوشمند و عادي شهر اصفهان آموزان دانشانگیزه پیشرفت  ي مقایسه -1
  .در مدارس هوشمند و عادي شهر اصفهان آموزان دانشپیشرفت تحصیلی  ي مقایسه -2

  ج

در مدارس هوشمند و عادي شهر  آموزان دانش ي احساس تعلق به مدرسه ي مقایسه -3
  .اصفهان

  

  تحقیقهاي  هفرضی
در مدارس هوشمند و عادي شهر اصفهان تفاوت  آموزان دانشپیشرفت  ي بین انگیزه -1
  .وجود دارد داري معنی

در مدارس هوشمند و عادي شهر اصفهان تفاوت  آموزان دانشبین پیشرفت تحصیلی  -2
  .وجود دارد داري معنی

 فهاناص در مدارس هوشمند و عادي شهر آموزان دانشبین احساس تعلق به مدرسه  -3
  .وجود دارد داري معنیتفاوت 

  

  شناسی تحقیق روش
  روش تحقیق

تحقیقات علی . باشد می اي ي تحقیقات توصیفی و از نوع علی مقایسه این تحقیق در زمره
  .نگر است و سعی دارد از معلول به علت برسد شود که گذشته می اي به تحقیقاتی گفته مقایسه

  

  گیري جامعه و روش نمونه
. باشد هاي هوشمند و عادي شهر اصفهان می دبیرستان ي قیق حاضر شامل کلیهتح ي جامعه

آموزش و پرورش و تعداد  3 و 1با توجه به وجود مدارس هوشمند شهر اصفهان در نواحی 
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روش ) 2 ي و دبیرستان سعدي در ناحیه 1 ي دبیرستان شهید واقفی در ناحیه( کم این مدارس
 ي آموزان پایه دانش ي صورت سرشماري و نمونه شامل کلیهگیري در مدارس هوشمند به  نمونه

در . باشد اند می این مدارس مشغول به تحصیل بوده هاي گذشته در سوم دبیرستان که سال
از میان  3 و 1نواحی  ،مدارس عادي شهر اصفهان با توجه به کنترل حداکثري عوامل مزاحم

اي دو  ر این مناطق به روش خوشهنواحی آموزش و پرورش شهر اصفهان انتخاب شده و د
هاي گذشته در این مدارس مشغول  آموزان سال سوم که سال مدرسه انتخاب شده و تمام دانش

  .اند تحقیق انتخاب شده ي به عنوان نمونه ،اند هبه تحصیل بود
  آوري اطالعات جمعابزار 

 و بري سه بتیمدراحساس تعلق به  ي گیري احساس تعلق به مدرسه پرسشنامه براي اندازه
 این پرسشنامه داراي شش خرده مقیاس احساس تعلق. مورد استفاده قرار گرفته است) 2005(

به همساالن، احساس مشارکت در مدرسه، احساس مشارکت در جامعه، ارتباط با مدرسه، 
منظور ه ب. باشد آموزان و احساس رعایت عدالت و احترام در مدرسه می حمایت معلم از دانش

پیشرفت تحصیلی هرمنس فرم  ي انگیزه ي پیشرفت تحصیلی از پرسشنامه ي گیري انگیزه اندازه
استفاده  آموزان دانشاز معدل کل  آموزان دانشگیري پیشرفت تحصیلی  الی و براي اندازهؤس 29

  .شده است
  

  تحقیق روایی و پایایی ابزار
فوق توسط  ي پرسشنامهیید روایی محتوایی أپس از ت: احساس تعلق به مدرسه ي پرسشنامه

آلفاي به . پایایی پرسشنامه از آلفاي کرانباخ استفاده شد ي متخصصان موضوعی براي محاسبه
یید أپس از ت :پیشرفت هرمنس ي انگیزه ي پرسشنامه .است 92/0دست آمده براي این پرسشنامه 

تفاده از آلفاي روایی محتوایی این پرسشنامه توسط متخصصان موضوعی، پایایی این ابزار با اس
پرسشنامه با ) پایایی(در تحقیقات قبلی ضریب قابلیت اعتماد  .به دست آمد 82/0کرونباخ 

دست آمده  هب 82/0و با استفاده از آزمون مجدد برابر با 84/0کرونباخ  استفاده از آزمون آلفاي
  ). 1385پیر بلوطی، ( است
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  ها هروش تحلیل داد
و آمار غیر پارامتریک یو ) میانگین و انحراف معیار( یفیهاي توص در این تحقیق از آزمون
  .باشد می spssها  هافزار مورد استفاده براي تحلیل داد نرم. من ویتنی استفاده شده است

  
  تحقیقهاي  یافته

شود تا در صورت مناسب  مستقل پرداخته می Tهاي آزمون  فرض در ابتدا به بررسی پیش
  .یگر استفاده شوددهاي  ها از آزمون هنبودن داد

  نتایج آزمون کولمگرف اسمیروف مربوط به متغیرهاي تحقیق در مدارس هوشمند و عادي  .1جدول 

 -کلوموگروف  آماره  متغیرهاي تحقیق
 اسمیرنوف

سطح 
 داري معنی

F آزمون لوین 
سطح 

 داري معنی
 /430 /623 001/0 99/0 ارتباط با مدرسه

  08/0  05/3 001/0  91/0  مشارکت در مدرسه
  15/0  07/2 001/0  31/0  حمایت معلم

  001/0  6/10 001/0  72/0  مشارکت در جامعه
احساس رعایت عدالت و 

  002/0  48/9 001/0  28/0  احترام در مدرسه

  001/0  22/34 001/0  70/0  احساس تعلق با همساالن
  46/0  / 53 001/0  2/7  انگیزش پیشرفت
 001/0 97/20 001/0 76/0 پیشرفت تحصیلی

 01/0 23/6 001/0 94/0 حساس تعلق به مدرسها

  
متغیرهاي مشارکت در  آزمون لوین در F باشد می قابل مشاهده 1گونه که در جدول  همان

جامعه، احساس رعایت عدالت و احترام در مدرسه، احساس تعلق به همساالن، پیشرفت 
است که فرض  باشد که مبین این مطلب می دار معنیتحصیلی و احساس تعلق به مدرسه 

هاي دو گروه مدارس هوشمند و عادي در متغیرهاي نامبرده رعایت نشده  همگنی واریانس
هاي ناهمگن استفاده  مستقل براي واریانس Tبایست از آزمون  است و براي متغیرهاي فوق می

دست  همچنین نتایج به. باشند ها همگن می ولی در دیگر متغیرهاي تحقیق واریانس. نماییم
باشد که  این مطلب می ي کننده از آزمون کولمگروف اسمیروف در متغیرهاي فوق بیان آمده
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آن، انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی در  ي لفهؤم 6متغیر احساس تعلق به مدرسه و 
پس با توجه به مطالب باال . باشند مدارس هوشمند و عادي داراي توزیع نرمال نمی

پارامتریک  هاي غیر بایست از آزمون مستقل رعایت نشده است و می T فرضهاي آزمون پیش
 .باشد من ویتنی میمون یومستقل آز T پارامتریک جایگزین آزمون آزمون غیر. استفاده نماییم

در مدارس هوشمند و عادي شهر  آموزان دانشپیشرفت  ي بین انگیزه :اول تحقیق ي فرضیه
  .وجود دارد داري معنیاصفهان تفاوت 

  مستقل از آزمون یومن ویتنی استفاده شده  Tهاي آزمون  فرض ه دلیل عدم رعایت پیشب
  

  .ه شده استئارا 2تحلیل فرض فوق در جدول  نتایج آمار توصیفی حاصل از. است
  

  عادي آمار توصیفی مربوط به انگیزش پیشرفت در مدارس هوشمند و  .2دول ج
 انحراف معیار انگینمی آموزان دانشتعداد  انگیزش پیشرفت تحصیلی

 11/14 95/90 208 مدارس هوشمند
 94/13  4/60 215 مدارس عادي

  

  .ه شده استئدست آمده از آزمون یومن ویتنی اراه اطالعات ب 3در جدول 
  

  انگیزش پیشرفت تحصیلی در مدارس هوشمند و عادي ي نتایج آزمون یومن ویتنی مقایسه  .3جدول 
  داري یسطح معن  یومن ویتنی

91/3  001/  
  

تحقیق مورد  ي توان گفت که فرضیه می 3دست آمده از جدول ه با توجه به اطالعات ب
آموزان مدارس هوشمند داراي انگیزش  و دانش) 05/0در سطح ( یید قرار گرفته استأت

  .باشند آموزان مدارس عادي می پیشرفت بیشتري نسبت به دانش
مدارس عادي و هوشمند و  آموزان نشدابین پیشرفت تحصیلی : دوم تحقیق ي فرضیه

  .وجود دارد داري معنیتفاوت 
آمار . تحقیق از آزمون یومن ویتنی استفاده شده است دوم ي گویی به فرضیه براي پاسخ

  .ه شده استئارا 4توصیفی آن در جدول 
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  عادي آمار توصیفی مربوط به پیشرفت تحصیلی در مدارس هوشمند و  .4جدول 

 انحراف معیار میانگین آموزان دانشداد تع پیشرفت تحصیلی
 67/1 5/17 208 مدارس هوشمند
 17/2 2/14 215 مدارس عادي

  
  پیشرفت تحصیلی در مدارس هوشمند و عادي ي نتایج آزمون یومن ویتنی مقایسه  .5جدول 

  داري یسطح معن  یومن ویتنی
58/4  001/  

  .ه شده استئرادست آمده از آزمون یومن ویتنی اه آمار ب 5در جدول 
یید أتحقیق مورد ت ي باشد که فرضیه بیانگر این مطلب می 5دست آمده از جدول ه نتایج ب

آموزان مدارس هوشمند و  و بین پیشرفت تحصیلی دانش) 05/0در سطح ( قرار گرفته است
نتایج حاکی از این مطلب است که . ي وجود دارددار معنیعادي شهر اصفهان تفاوت 

آموزان مدارس  شرفت تحصیلی بیشتري نسبت به دانشدارس هوشمند داراي پیآموزان م دانش
  .باشند عادي این شهر می

مدارس هوشمند و عادي شهر اصفهان در  آموزان دانشدر میان : سوم تحقیق ي فرضیه
  .وجود دارد داري معنیمتغیر احساس تعلق به مدرسه تفاوت 

مستقل از آزمون  Tهاي آزمون  فرض   یشفوق به دلیل عدم رعایت پ ي براي بررسی فرضیه
  .ه شده استئارا 6یومن ویتنی استفاده شده است که آمار توصیفی آن در جدول 

  
  عادي آن در مدارس هوشمند وهاي  لفهؤو م آمار توصیفی مربوط به احساس تعلق به مدرسه  .6جدول 

  انحراف معیار  میانگین  آموزان دانشتعداد   نوع مدرسه  متغیرها
اس تعلق به احس

  مدرسه
 46/0 8/3  208  مدارس هوشمند
 57/0 7/1  215  مدارس عادي

احساس تعلق به 
  همساالن

  97/0  32/3  208  مدارس هوشمند
  72/0  57/1  215  مدارس عادي

حمایت معلم از 
  آموزان دانش

 05/1 32/3  208  مدارس هوشمند
 13/1 47/2  215  مدارس عادي
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رعایت عدالت و 
  هاحترام در مدرس

 01/1 19/3  208  مدارس هوشمند
 16/1 48/2  215  مدارس عادي

احساس مشارکت 
  در جامعه

 83/0 42/3  208  مدارس هوشمند
 67/0 58/1  215  مدارس عادي

احساس ارتباط با 
  مدرسه

 55/0 30/4  208  مدارس هوشمند
 57/0 54/1  215  مدارس عادي

مشارکت در 
  مدرسه

 55/0 30/4  208  مدارس هوشمند
 57/0 54/1  215  مدارس عادي

  
 .ه شده استئآمار به دست آمده از آزمون یومن ویتنی ارا 7در جدول 

  احساس تعلق به مدرسه در مدارس هوشمند و عادي ي نتایج آزمون یومن ویتنی مقایسه  .7جدول 
  داري معنیسطح   آماره یومن ویتنی  متغیرها

  /001  324  احساس تعلق به مدرسه
 /001 57/3  همساالن احساس تعلق به
 /001 37/1  آموزان دانشحمایت معلم از 

 /001 45/1  رعایت عدالت و احترام در مدرسه
 /001 52/6  احساس مشارکت در جامعه
 /001 4/5  احساس ارتباط با مدرسه

 /001 53/2  مشارکت در مدرسه

  
تحقیق مورد  ي توان بیان داشت که فرضیه می 7با توجه به نتایج به دست آمده از جدول 

مدارس هوشمند و عادي در  آموزان دانشو بین ) 05/0 در سطح( یید قرار گرفته استأت
نتایج حاکی از این . وجود دارد داري معنیآن تفاوت هاي  لفهؤاحساس تعلق به مدرسه و م

آن هاي  لفهؤمدارس هوشمند در احساس تعلق به مدرسه و م آموزان دانشمطلب است که 
  .باشند مدارس عادي شهر اصفهان می آموزان دانشنسبت به  داري معنی داراي تفاوت

  
  گیري بحث و نتیجه

پیشرفت تحصیلی و  ي احساس تعلق به مدرسه، انگیزه ي هدف از پژوهش حاضر مقایسه
اول  ي بر اساس فرضیه. پیشرفت تحصیلی در مدارس هوشمند و عادي شهر اصفهان بوده است
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نتایج . پیشرفت تحصیلی در مدارس هوشمند و عادي پرداخته شد ي انگیزه ي تحقیق به مقایسه
آموزان مدارس هوشمند شهر اصفهان داراي  این مطلب است که دانش ي کننده تحقیق بیان

نتایج . مدارس عادي شهر اصفهان هستند آموزان دانشانگیزش پیشرفت بیشتري نسبت به 
، کولیک و )1382( فروش و اورنگی تحقیق حاضر با نتایج به دست آمده از تحقیقات حج

ولی با نتایج تحقیق  ؛باشد همسو می) 2008( و تک اونگ) 2003( ، کولیک)1991( کولیک
دلیل تفاوت نتایج به دست آمده از . باشد متفاوت می) 2000( کالرك و) 1387(منصوري 

که مدارس گونه تبیین کرد  توان این پژوهش حاضر با نتایج پژوهش منصوري و کالرك را می
  هاي متفاوت این  هباشند و بازد هاي متفاوتی در جوامع مختلفی می ههوشمند داراي نتایج و بازد

  

که در مدارس هوشمند  یآموزان دانش. مدارس بستگی به کیفیت کار این مدارس نیز دارد
باشند در یادگیري داراي استقالل و خودمختاري بیشتري نسبت به  می مشغول به تحصیل

عالوه بر این چون در مدارس هوشمند اصفهان برخی از . باشند می مدارس عادي آموزان دانش
شود این امر باعث افزایش جذابیت و  ه میئارا آموزان دانشدروس به صورت الکترونیکی به 

خود باعث افزایش انگیزه و  ي شود که این امر هم به نوبه می تنوع محیطی مدرسه براي آنها
  .شود وزان این مدارس میآم عالقه در دانش

دوم تحقیق به بررسی تفاوت میان پیشرفت تحصیلی در مدارس  ي بر اساس فرضیه
. و مدارس عادي شهر اصفهان پرداخته شد) وري اطالعات و ارتباطاتامبتنی بر فن( هوشمند

آموزان مدارس هوشمند داراي پیشرفت تحصیلی  باشد که دانش این مطلب می ي کننده نتایج بیان
نتایج به دست آمده از . باشند آموزان مدارس عادي شهر اصفهان می بیشتري نسبت به دانش

کولیک  و )2003( کولیک ،)2008( تحقیق حاضر با نتایج به دست آمده از تحقیقات تک اونگ
محققان فوق در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که . باشد همسو می) 1991( و کولیک

 برثیرات مثبت أوري اطالعات و ارتباطات داراي تافن ي وسیلهه مند و بآموزش در مدارس هوش
وري اطالعات و ارتباطات در افن. باشد آموزان می بازده تحصیلی و موفقیت تحصیلی دانش

شود که  می آموزان در جریان یادگیري باعث کارگیري و فعال کردن دانش مدارس هوشمند با به
نسبت به تکالیف  آموزان دانشعالقگی و عدم تمرکز  بد و از بیآموزان افزایش یا یادگیري دانش

هاي  حس آموزان دانشکارگیري حس شنوایی  از طرف دیگر این ابزارها عالوه بر به. بکاهد
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استفاده از . انگیزد می بر آموزان دانشدیگر مثل بینایی و از همه مهمتر فعالیت شناختی را در 
دیگر عواملی است که در مدارس هوشمند اصفهان باعث یادگیري گروهی و محیط دمکرات از 

  .شود ثیر بر پیشرفت تحصیلی میأت
ال پرداخته شد که آیا احساس تعلق به ؤسوم تحقیق به بررسی این س ي بر اساس فرضیه

وري اطالعات و امبتنی بر فن( آموزان مدارس هوشمند هاي آن در دانش لفهؤو م مدرسه
اصفهان داراي تفاوت بوده است؟ نتایج به دست آمده از  شهر و مدارس عادي) ارتباطات

آموزان مدارس هوشمند داراي  این مطلب بوده است که دانش ي دهنده تحقیق حاضر نشان
  دست آمده از ه نتایج ب. باشند آموزان مدارس عادي می احساس تعلق بیشتري نسبت به دانش

  

وایتنگ،  درنقل ( پنویل و آبرامسون ، روسشل،)2006( تحقیق حاضر با نتایج تحقیق ویتینگ
این محققان در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که استفاده از کامپیوتر . باشد همسو می) 2006

کالسی در میان  ي هاي جدید در آموزش باعث افزایش احساس جامعه و تکنولوژي
توان  در تبیین می. دباش مغایر می) 2006( ناولی با نتایج تحقیق بلدری ؛شود آموزان می دانش

هایی براي خلق  ثیر فرصتأآموزان به مدرسه تحت ت گفت که احساس تعلق و تعهد دانش
که احساس  کردگونه بیان  توان این می به طور کلی). 2006ن، ابلدری( باشد یادگیري می کردن و

دمختاري خو در یادگیري داراي استقالل و آموزان دانشدهد که  تعلق به مدرسه هنگامی رخ می
. باشند و در فرایند یادگیري چه تعیین اهداف و چه مشارکت در مدرسه دخالت داشته باشند

در صورتی که  ،اي در فرایند فوق بازي کنند توانند نقش دوگانه می ابزار تکنولوژیکی جدید
آموزشی داده امکان دخالت در فرایند  آموزان دانشسیستم مدیریتی این مدارس باز باشد و به 
مطلق  ي ولی استفاده. شود می به مدرسه آموزان دانششود این امر باعث افزایش احساس تعلق 

کاهش تعامالت  آموز به مدرسه و معلم باعث از این ابزار در جهت کاهش وابستگی دانش
توان  را در مدارس مجازي می آن ي مشکلی که نمونه. شود با معلم و همساالن می آموز دانش

  .دید
ساس تعلق به مدرسه طبق نتایج تحقیقات زیادي که در این زمینه انجام شده افزایش اح

، )1993( 1آموزان گودنو دانش ي ثیر بر افزایش پیشرفت تحصیلی و انگیزهأاست داراي رابطه و ت

                                                             
١-  Goodenow 
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آموزان به  جلوگیري از رفتارهاي پرخطر، بزهکاري و همچنین افزایش بهداشت روان دانش
  ).2004، 1نلی و فیکی(  شود ینوجوانی م ي خصوص در دوره

 ي دهنده پس افزایش سطوح متغیرهاي مورد بررسی در مدارس هوشمند ایران نشان
با این حال نتایج تحقیقات . باشد موفقیت نسبی این مدارس نسبت به مدارس عادي می

این است که مدارس هوشمند در ایران با استانداردهاي  ي دهنده نشان) 1386( پور قصاب
و کشورهاي صاحب این ) 1384( ده شده براي آن در سند راهبردي مدارس هوشمندبرشمر

  . باشند هاي زیادي می مدارس داراي تفاوت
  کمی و کیفی این مدارس در  ي با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر توسعه

  

این زمینه شورهاي پیشرو در کتوان از تجارب  می در این راستا. شود می کشورمان پیشنهاد
  .استفاده کرد

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  منابع
 بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی با انگیزش پیشرفت، .)1385( محمد صادق پیر بلوطی،

 ،کارشناسی ارشد ي نامه پایان. سال سوم راهنمایی شهر کرد آموزان دانشمنبع کنترل 
  .دانشگاه تهران

  .آموزش و پرورش تهرانسازمان  .)1384( نویس سند راهبردي مدارس هوشمند پیش

                                                             
١-  Neely, Faici 
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بررسی نتایج کاربرد فناوري اطالعات و  .)1382( اورنگی، عبدالمجید و فروش، احمد حج
سال  ،9ي  ، شمارهنوآوري آموزشی ي فصلنامه .هاي شهر تهران ارتباطات در دبیرستان

  .11-31ص  ص ،سوم
  .آفتاب مهر: هرانت. جهانی شدن، فناوري اطالعات و تعلیم و تربیت). 1382( عطاران، محمد

هاي فراروي مدارس  بررسی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت. )1386(، بیتا رپو قصاب
 ي پایانامه .هاي موجود ی براي رویارویی با چالشیراهکارها ي هوشمند ایران و ارائه

  .دانشگاه اصفهان ،شناسی علوم تربیتی و روان ي دانشکده ،کارشناسی ارشد
هاي تفکر  ثیر مدارس هوشمند و عادي بر مهارتأت ي مقایسه. )1387( منصوري، صابر

 ،کارشناسی ي نامه پایان. مقطع سوم دبیرستان آموزان دانش انتقادي و انگیزش پیشرفت
  .دانشگاه عالمه طباطبایی شناسی و علوم تربیتی، روان ي دانشکده

مرکز نشر : تهران .ابوالفضل کرمی ي ترجمه. انگیزه پیشرفت ي پرسشنامه). 1970(هرمنس 
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