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  گروهی و فردی یادگیری میزان بر درس کالس سازی هوشمند تاثیر

 راهنمایی هفتم پایه تجربی علوم درس در آموزان دانش

 
 

 

 1فاطمه طوفانی  

 

 

 

 روانشناسی تربیتی،دانشگاه تبریز ارشد کارشناس 1
 

 

 

 

 میزان بر درس کالس سازی هوشمند تاثیر حاضر تحقیق انجام از هدف :چکيده

 هفتم راهنمایی پایه تجربی علوم درس در آموزان دانش وگروهی فردی یادگیری

 یآزمایش شبه تحقیق طرح و کاربردی نوع از تحقیق روش. باشد می 1931 درسال

 هفتم راهنمایی  پایه آموزان دانش کلیه شامل تحقیق آماری جامعه. باشد می

 تعداد این. باشد می کلیبر شهر پرورش و آموزش پسرانه عادی و هوشمند مدارس

 عنوان به نفر 966 تعداد کوکران فرمول اساس بر که باشند می نفر 6392 با برابر

 شده طراحی های لیست چک ها، داده آوری جمع ابزار. شدند انتخاب تحقیق نمونه

 اب تحقیق های یافته. بود آموزان دانش گروهی و فردی یادگیری سنجش منظور به

 بر درس کالس هوشمندسازی که داد نشان میانگین مقایسه آزمون از استفاده

 .دارد داری معنی تأثیر آموزان دانش گروهی و فردی یادگیری

 .تجربی علوم گروهی، یادگیری فردی، یادگیری هوشمندسازی، واژگان کليدي:

 

 مقدمه

ی برخوردار است، و تحوالت روز افزون سبب جلب توجه بیشتر به مسأله آموزش و پرورش اژهیودر جهان امروز آموزش و پرورش از اهمیت 

، به ابزاری اساسی هامهارت. آموزش و افزایش رودیمشده است. در عصر حاضر، آموزش و پرورش یکی از نیازهای اجتناب ناپذیر انسان بشمار 

 ی جدیدهانسلل شده است. آموزش و به ویژه، آموزش و پرورش که به تربیت برای رویارویی با مسایل جهان پیچیده و متحول امروز تبدی

پیشرفت در  نیتربزرگو در عین حال  نیترمهم(. بدون شک 6311ی یک جامعه متمدن است )رحیمی، هاضرورت نیترییابتدا، از پردازدیم

(. همچنین با توجه به فراگیر بودن آن، بهترین روش برای 6311دی، )شاهمرا گرددیمزمینه فناوری اطالعات و ارتباطات به ابداع اینترنت، بر 

معیار توسعه و پیشرفت به ویژه در جهان امروز فناوری  نیترمهمگفت که  توانیمی جدید است. به جرأت هاشرفتیپدستیابی به توسعه و 

ش (. بکارگیری فناوری در آموز6332)نوروزی،  باشدیمی جدید هایفناوری برای آشنایی و دست یابی به الهیوساست و آموزش و پرورش 

ی و آموزشی بشر قرن بیست و یکم احرفهی مهم گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان تحولی در زندگی اجتماعی هاجنبهیکی از 

(، این تغییرات نشان 6311اللهی، ی آموزشی از جمله مدارس و دانشگاه، گشوده است )رحیمی و یدنهادهااست که افق جدیدی را پیش روی 

به عنوان  هایاکه آموزش، به طبغ آن وظایف و کارکردهای آموزش و پرورش تغییر یافته و استفاده از فناوری اطالعات و چندرسانه  دهدیم
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وجه ی مورد تامالحظهبل ی اطالعرسانی کامپیوتری به صورت قاهانظامجزء الینفک نظام آموزشی تبدیل شده است. امروزه مدیریت دانش در 

قرار گرفته است. سازماندهی و مدیریت دانش و به دنبال آن مدیریت اطالعات، نقش اساسی را در انتقال دانش فردی به دانش سازمانی ایفا 

 (.1931همکاران، ی دارد )ادیب و اژهیو. هم چنین مدیریت اطالعات و منابع آموزشی در محیط آموزشی آموزش الکترونیکی اهمیت کنندیم

ت. بر این اساس، ابزارها و سهای درس را به طور عمیقی تحت تأثیر قرار داده اسهای آموزشی و تجارب کالشرشد و پیشرفت فن آوری، رو

ای جدید هها و روشیادگیری باشند و نتیجه این امرف جایگزینی فنآوری -جوابگوی نیازهای فرآیند یاددهی توانندیهای قدیمی دیگر نمروش

(. عوامل تأثیر گذار بیرونی نظام آموزشی از قبیل رشد جمعیت، انفجار دانش و 6333های سنتی است )ونگ شوسان، آموزشی به جای روش

 نیتریکه اقتصاد کندیتوسعه روزافزون نیازهای آموزشی از یک طرف و افت تحصیلی و کمبود منابع مادی و آموزشی از طرف دیگر طلب م

 (.1921آموشی به کار گرفته شود تا کیفیت فرآیند یادگیری افزایش یابد )یوسفی،  یهاروش نیرتو مطلوب

روز، برخورداری از  یهایباشد، به روزکردن مدارس، استفاده از فناورازآنجا که درحال حاضر معلم محوری پایه آموزش و پرورش درکشور می

ی مدارس هوشمند چندی واژه باشد.آموزان، الزمة این تحوّل میدانش یهاییه تواناهای جدید درآموزش وپرورش و اهمیت دادن بخالقیت

حوزه انجام شده است. وزارت های ارزشمندی نیز به صورت پراکنده در این است در ادبیات آموزش و پرورش کشور وارد شده است و فعالیت

و دستیابی به اهداف عالیه نظام تعلیم و تربیت و گسترش عدالت آموزشی، اقدام  های دینی و مقتضیات زمانیآموزش و پرورش با الهام از آموزه

ی مدارس هوشمند بر اساس معیارهای علمی، بین المللی و شرایط بومی در ساماندهی، شرایط و ضوابط توسعهبه تعریف ساختار، جایگاه، 

 به تغییرنگرش توانیتی مضاعف داشته که ازجمله عوامل اصلی آن ماست. از این رو برای نیل به این هدف، نیاز به همّسطح کشور نموده 

سازی مدارس یک اقدام مدبّرانه در راستای هوشمند نمود. هارساختیو مدیریت مراکز آموزشی و پرورشی و نیز تأمین زی آموزش درشیوه

پرورش و ضرورتی انکار ناپذیر با ت و ارتباطات آموزش و اطالعا یسند چشم انداز نظام، تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند توسعه فناور

آموزشی کشور است که اعمال های مدیریتی و آموزشی و نگاه علمی و فناورانه به وضعیت کنونی نظام ترین روشهدف اجرای پیشرفته

آموزان و همچنین اولیای رکنان، معلمان، دانشکاتغییرساختار و معماری اجرایی درآنها باعث افزایش بهره وری و مدیریت زمان برای مدیران، 

 آموزان خواهد بود.دانش

که درآن روند اجرای کلیه فرآیندها اعم از مدیریت، نظارت،  یا: مدرسهجمله از است شده عنوان زیادی تعاریف هوشمند مدرسه مورد در

ی ها، بر اساس فناورارزشیابی، اسناد و امور دفتری، ارتباطات و مبانی توسعه آنیادگیری، منابع آموزشی و کمک آموزشی،  _کنترل، یاددهی

در واقع مدرسه  .ندیگویم "هوشمند"شده است را  طراحیاطالعات و ارتباطات و در جهت بهبود نظام آموزشی و تربیتیِ پژوهش محور 

الکترونیکی گیرد و محتوای اکثر دروس آن آوری رایانه و شبکه انجام میای فیزیکی است که کنترل و مدیریت آن، مبتنی بر فنهوشمند مدرسه

 شکل مستمر،ف وقت بر روی موضوعات به آموز هوشمند، با صرای یک دانشو سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است.در چنین مدرسه

توجه به تغییرات دهد تا با ای است که به مسؤوالن مدرسه اجازه میدهد و این نکتههای اجرایی خود را توسعه و تغییر میمنابع و قابلیت

 است ایمدرسه هوشمند مدرسه همچنین .ها را برای اخذ اطالعات جدید آماده نمایندآموزان، آنوجود آمده و افزایش سطح اطالعات دانشبه

آموزان پژوهنده طراحی شده است. به عبارتی دیگر، شدان تربیت و مدرسه مدیریتی نظام بهبود و یادگیری ـ یاددهی محیط ایجاد جهت که

ودکان سازی شده تا کمدرسه هوشمند مؤسسه آموزشی است که در جهت فرآیند یادگیری و بهبود مدیریت به صورت سیستمی نظام یافته باز

را برای عصر اطالعات آماده سازد و آموزش در آن هوشمند شده باشد. بنابراین نیاز کنونی جامعه آموزشی ما تغییر و حرکت به سوی هوشمند 

 سازی آموزش و آموزش بر اساس نیازها و استعدادها است.

 روش تحقيق:

در این طرح،آزمودنی ها به صورت ، کاربردی از نوع تحقیقات شبه آزمایشی می باشد.حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف مورد نظر تحقیق

شوند.به این معنی که یکی از آن دو به صورت تصادفی در و با همین روش در گروههای آزمایش و کنترل جایگزین می کامال تصادفی انتخاب

واه یا کنترل انتخاب و متغیر آزمایشی برای آن اجرا نمی شود. در پایان، شود و دیگری به عنوان گروه گمعرض متغیر آزمایشی قرار داده می

 دهد:گیرد.نگاره زیر طرح مورد بحث را نشان میمتغیر وابسته در هردو گروه به وسیله پس آزمون مورد اندازه گیری قرار می
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طرح پس آزمون با گروه کنترلجدول   

T2 X _ RE  

T2 _ _ RC  

   E=آزمایش R=انتخاب تصادفی 

T2=پس آزمون   X=متغیر مستقل C=گروه کنترل،گواه 

 

طرح مورد بحث توانایی کنترل عواملی مانند رخدادهای همزمان با اجرای تحقیق و رشد را دارد. بعالوه، چون گروهها به صورت تصادفی 

(. تعداد 111: 1932شود.)دالور،شوند، گزینش،بازگشت های آماری و کنترل متقابل بین گزینش و رشد نیز کنترل میانتخاب و جایگزین می

جامعه آماری پژوهش حاضر  را شامل می شود. 11تا صفحه  16از صفحه  هفتمنفر می باشد و کتاب علوم تجربی پایه  2اعضای هر گروه 

می باشد. تعداد کل دانش آموزان  کلیبرشهر عادی پسرانه آموزش و پرورش مدارس هوشمند و  هفتم راهنمایی شامل، کلیه دانش آموزان پایه 

دانش آموز به عنوان حجم  966نفراست،که در این پژوهش طبق فرمول کوکران  6392برابر با  32-31یلی در سال تحص هفتم راهنماییپایه 

مدرسه هوشمند به نام های تفرسی، علوم پزشکی،  1مدرسه عادی به نام های توحیدی، خطاط، شکوفه ها و غفاری و  1نمونه برآورد گردید. 

دانش آموز از مدارس عادی و  121نفر می باشد،   966گرفتند. با توجه به اینکه تعداد نمونه  کریمی خو و ولیعصر انتخاب و مورد مطالعه قرار

 دانش آموز از مدارس هوشمند به عنوان گروه های شاهد و آزمایش در نظر گرفته شدند.  121

 است.روشاستفاده شده از فرمول کوکران نفر می باشد. بنابراین برای تعیین حجم نمونه6392با توجه به این که حجم جامعه در این پژوهش  

 باشد.نمونه گیری در این پژوهش ،نمونه گیری نسبی وبه صورت تصادفی ساده می

  راهنمایی ابزارهای پژوهش در این پایان نامه شامل چک لیست های یادگیری فردی و گروهی توزیع شده در بین دانش آموزان پایه هفتم

می باشد تا محقق با استفاده از روش های آماری مناسب مشخص سازد آیا هوشمند  کلیبرلعه در شهر مدارس هوشمند و عادی مورد مطا

 سازی کالس درس در میزان یادگیری فردی و گروهی این دانش آموزان تأثیر معنی داری داشته است یا خیر؟

 آزمون فرضيه اصلی -

 تأثیر معنی داری دارد.جامعه مورد مطالعه در درس علوم تجربی  یو گروه یادگیری فردی میزانبر روی  کالس درسهوشمند سازی -1

 بیان آماری فرضیه

H0 : دارد.نتأثیر معنی داری جامعه مورد مطالعه در درس علوم تجربی  و گروهی یادگیری فردی میزانبر روی  کالس درسهوشمند سازی 

H1 : تأثیر معنی داری دارد.جامعه مورد مطالعه در درس علوم تجربی  و گروهی یادگیری فردی میزانبر روی  کالس درسهوشمند سازی 

ها، برای بررسی معنی تاثیرگذاری هوشمندسازی کالس درس بر یادگیری فردی و گروهی دانش آموزان از به منظور بررسی اختالف میانگین

قل داریم. تغیر مسته )یادگیری فردی و گروهی( و یک متحلیل واریانس چند متغیری نیز استفاده شده است، زیرا در این حالت دو متغیر وابست

 = P-Valueباشد )می 3.31های مدل، کمتر از مقدار مورد پذیرش داری برای تمامی آزمون( نشان می دهد که سطح معنی1نتایج جدول )

تر دهد. به عبارت سادهد تایید قرار میها میان حداقل یکی از انواع یادگیری )فردی و گروهی( در دو گروه مور( و تفاوت میانگین 0.000

 توان گفت هوشمندسازی کالس درس حداقل بر یکی از انواع یادگیری در بین دانش آموزان تأثیر معنی داری دارد.می

 

 



 185-166، ص 1216 اردیبهشت،  1، جلد 32روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره 

 
ISSN: 1394-0041 

   http://www.jopbs.jseas.ir 

 

868 
 

 نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری)مانوا( روی انواع یادگیری گروه های آزمایش و گواه-1جدول

 نام آزمون

 فرضیه Fمقدار  آماره آزمون

df 

 خطای

df 

 معنی داری

مقادیر ثابت 

 مدل

 3.333 913 6 96331.3 3.331 آزمون اثر پیالیی

 3.333 913 6 96331.3 3.331 آزمون المبدای ویلکز

 3.333 913 6 96331.3 631.111 آزمون اثر هتلینگ

 3.333 913 6 96331.3 631.111 آزمون بزرگترین ریشه روی

انواع 

 یادگیری

 3.333 913 6 22.332 3.639 اثر پیالیی آزمون

 3.333 913 6 22.332 3.232 آزمون المبدای ویلکز

 3.333 913 6 22.332 3.111 آزمون اثر هتلینگ

 3.333 913 6 22.332 3.111 آزمون بزرگترین ریشه روی

 

یادگیری فردی و گروهی میان دو گروه آزمایش و گواه، به لحاظ نتایج مدل آنالیز واریانس چند متغیره نشان داد که حداقل در یکی از انواع 

ها در هرکدام از انواع باشد. در مرحله بعد به منظور بررسی معنی داری اختالف میانگینیمدار نمرات به دست آمده اختالف میانگین معنی

داری  اختالف (  سطح معنی6با توجه به نتایج جدول )م شد و یادگیری، برای هر یک از انواع یادگیری، تحلیل واریانس تک متغیره انجا

در  H1رد شده و فرضیه   H0(. بنابراین فرضیهP-Value = 0.000میانگین برای هر دو نوع یادگیری فردی و گروهی معنی دار میباشد)

جامعه در درس علوم تجربی  و گروهی یادگیری فردی میزانبر روی  کالس درسهوشمند سازی تأیید می شود یعنی  31/3سطح اطمینان 

 تأثیر معنی داری دارد.مورد مطالعه 

 نتایج تحلیل واریانس تک متغیری روی نمره میزان یادگیری فردی و گروهی گروه های آزمایش و گواه-6جدول

 مجموع مربعات متغیرهای وابسته منبع تغییرات
درجه 

 آزادی
 F میانگین مربعات

معنی 

 داری

مدل اصالح 

 شده

 333/3 196/131 133/11 1 133/11 فردی یادگیری

 333/3 133/31 623/3 1 623/3 یادگیری گروهی

 333/3 933/19912 323/1133 1 323/1133 یادگیری فردی مقادیر ثابت

 333/3 991/19293 923/1229 1 923/1229 یادگیری گروهی

 333/3 196/131 133/11 1 133/11 یادگیری فردی گروهها

 333/3 133/31 623/3 1 623/3 گروهییادگیری 
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   132/3 963 331/99 یادگیری فردی پسماند

   332/3 963 361/62 یادگیری گروهی

    966 123/1291 یادگیری فردی مجموع

    966 123/1233 یادگیری گروهی

مجموع اصالح 

 شده

    961 331/11 یادگیری فردی

    961 333/92 یادگیری گروهی

 

 

 1آزمون فرضيه ویژه -

 تأثیر معنی داری دارد.جامعه مورد مطالعه یادگیری فردی در درس علوم تجربی  میزانبر روی  کالس درسهوشمند سازی 

 بیان آماری فرضیه

H0 : دارد.نتأثیر معنی داری جامعه مورد مطالعه یادگیری فردی در درس علوم تجربی  میزانبر روی  کالس درسهوشمند سازی 

H1 : داردتأثیر معنی داری جامعه مورد مطالعه یادگیری فردی در درس علوم تجربی  میزانبر روی  کالس درسهوشمند سازی. 

 1آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل برای آزمون فرضیه فرعی -9جدول

  آزمون لیون آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل

اختالف 

 میانگین

سطح 

معنی 

 داری

سطح  آماره تی آزادیدرجه 

معنی 

 داری

F 

 برابری واریانس 631/1321 333/3 629/13 963 333/3 926/3

ی
رد

ی ف
یر

دگ
یا

 

نابرابری    629/13 393/122 333/3 926/3

 واریانس

 

 فردی و گروهی دانشبا توجه به نوع فرضیه ها که به به مقایسه میانگین های نمرات مرتبط با یادگیری  6و  1برای آزمون فرضیه های ویژه 

آموزان )نمرات چک لیست ها( می پردازد و با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل )مدارس عادی و 

آورده شده است. نتایج آمار توصیفی پس آزمون )پس از هوشمندسازی کالس ه شده است که نتایج آن در جدول مدارس هوشمند( استفاد

( 32/9نشان داد که میانگین نمره یادگیری فردی دانش آموزان مدارس هوشمند ) 1گیری فردی دانش آموزان در جدول ی درس( برای یادها

( است. این امر نشان می دهد که یادگیری فردی در دانش آموزان مدارس 13/9بزرگتر از نمره یادگیری فردی دانش آموزان مدارس عادی )

و تعیین معناداری تفاوت بین نمرات یادگیری فردی دانش آموزان  1س عادی بوده است. اما برای آزمون فرضیه ویژه هوشمند بهتر از مدار

بهره گرفت. قبل از بررسی مقیاسه میانگین یادگیری فردی دانش آموزان مدارس -9طی و جدول مدارس عادی و هوشمند باید از آمار استنبا
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ن مقایسه میانگین دو جامعه مستقل، ابتدا باید به بررسی برابری یا نابرابری واریانس های دوجامعه )یعنی عادی و هوشمند با استفاده از آزمو

در این آزمون  H0نمرات یادگیری فردی در مدارس عادی و هوشمند( پرداخت. برای این منظور از آزمون لیون استفاده می شود. فرضیه 

است که چون  333/3ابرابری واریانس های دو جامعه می باشد. سطح معنی داری آزمون لیون مدعی ن H1مدعی برابری واریانس ها و فرضیه 

یعنی نابرابری واریانس ها پذیرفته می شود و باید از آمار و مقادیر  H1کمتر می باشد، نتیجه گرفته می شود که فرضیه  31/3از سطح خطای 

ژه اول استفاده نمود. نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه نشان می دهد که سطح ردیف دوم )نابرابری واریانس ها( برای آزمون فرضیه وی

مبنی بر تفاوت معنی دار بین نمره یادگیری فردی دانش  H1کمتر است، لذا فرضیه  31/3است که از سطح خطای  333/3معنی داری آزمون 

نمره یادگیری فردی دانش آموزان مدارس هوشمند بیشتر است می  آموزان مدارس عادی و هوشمندی پذیرفته می شود و با توجه به اینکه

یه بنابراین فرض .داردداری تأثیر معنیجامعه مورد مطالعه در درس علوم تجربی توان گفت که هوشمند سازی کالس درس بر یادگیری فردی 

 شود.تأیید می 31/3ویژه اول در سطح اطمینان 

 2آزمون فرضيه ویژه  -

 تأثیر معنی داری دارد.جامعه مورد مطالعه یادگیری گروهی در درس علوم تجربی  میزانبر روی  کالس درس هوشمند سازی

 بیان آماری فرضیه

H0 :دارد.نتأثیر معنی داری جامعه مورد مطالعه یادگیری گروهی در درس علوم تجربی  میزانبر روی  کالس درس هوشمند سازی 

 

H1 :تأثیر معنی داری دارد.جامعه مورد مطالعه یادگیری گروهی در درس علوم تجربی  میزانبر روی  کالس درس هوشمند سازی 

 6آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل برای آزمون فرضیه فرعی -1جدول

  آزمون لیون آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل

اختالف 

 میانگین

سطح 

معنی 

 داری

سطح  آماره تی درجه آزادی

معنی 

 داری

F 

 برابری واریانس 213/121 333/3 216/3 963 333/3 963/3

ی
وه

گر
ی 

یر
دگ

یا
 

نابرابری    216/3 133/133 333/3 963/3

 واریانس

 

نشان داد که -1نتایج آمار توصیفی پس آزمون )پس از هوشمندسازی کالس های درس( برای یادگیری گروهی دانش آموزان در جدول 

( 21/9عادی )( بزرگتر از نمره یادگیری فردی دانش آموزان مدارس 32/9میانگین نمره یادگیری گروهی دانش آموزان مدارس هوشمند ) 

ه یادگیری گروهی در دانش آموزان مدارس هوشمند بهتر از مدارس عادی بوده است. اما در اینجا نیز برای . این امر نشان می دهد کاست

و تعیین معناداری تفاوت بین نمرات یادگیری گروهی دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند باید از آمار استنباطی و  6آزمون فرضیه ویژه 

کمتر می باشد، نتیجه گرفته می شود که  31/3است که چون از سطح خطای  333/3یون داری آزمون لبهره گرفت. سطح معنی-1جدول 

وم دیعنی نابرابری واریانس ها پذیرفته می شود و باید از آمار و مقادیر ردیف دوم )نابرابری واریانس ها( برای آزمون فرضیه ویژه  H1فرضیه 

کمتر  31/3است که از سطح خطای  333/3داری آزمون ان می دهد که سطح معنیاستفاده نمود. نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه نش

مبنی بر تفاوت معنی دار بین نمره یادگیری گروهی دانش آموزان مدارس عادی و هوشمندی پذیرفته می شود و با توجه  H1است، لذا فرضیه 
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توان گفت که هوشمند سازی کالس درس بر یادگیری گروهی به اینکه نمره یادگیری گروهی دانش آموزان مدارس هوشمند بیشتر است می 

 تأیید می شود 31/3ر سطح اطمینان بنابراین فرضیه ویژه دوم د .داردتأثیر معنی داری جامعه مورد مطالعه در درس علوم تجربی 

 خالصه نتایج -

هنگامی که تاریخچه یادگیری و نظراتی که پیرامون این مفهوم ارائه گردیده است را با دقت مورد بررسی قرار می دهیم در می یابیم که 

یادگیری یکی از مسائل بر انگیزاننده بشر در طی قرنها بوده است. دانشمندان متعددی در خصوص مفهوم یادگیری و نحوه تسهیل یادگیری 

ریه پردازی پرداخته اند. شاید اهمیت این مفهوم را بتوان ناشی از این واقعیت دانست که درک شیوه یادگیری افراد به ما امکان به تحقیق و نظ

(. با توجه به اهمیت یادگیری و انواع آن در 1931می دهد تا رفتار های آنان را به شیوه ای مناسب پیش بینی و حتی هدایت نماییم )رابینز، 

 زانیکالس درس بر م یهوشمند ساز ریتاثژه در زندگی دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنان، در این تحقیق در پی بررسی زندگی و بوی

بود.  1931برآمدیم. قلمرو زمانی تحقیق سال  کلیبردر شهر  هفتم راهنمایی  هیپا یدانش آموزان در درس علوم تجرب یوگروه یفرد یریادگی

می باشد که با استفاده از فرمول کوکران  6392بود که برابر با  کلیبردر شهر هفتم راهنمایی نش آموزان پسر پایه جامعه آماری تحقیق تمام دا

نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. با استفاده از چک لیست های طراحی شده وضعیت یادگیری فردی و گروهی در بین دانش آموزان  966

 تجزیه و تحلیل شدند. در زیر به خالصه نتایج به دست آمده اشاره می شود. SPSSافزار  سنجیده شد و داده های خام بوسیله نرم

 نتيجه فرضيه اصلی

 تأثیر معنی داری دارد.جامعه مورد مطالعه در درس علوم تجربی  و گروهی یادگیری فردی میزانبر روی  کالس درسهوشمند سازی 

برای آزمون این فرضیه از تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد زیر تأثیر یک متغیر مستقل )هوشمندسازی کالس درس( را بر دو متغیر 

وابسته )یادگیری فردی و گروهی( بررسی نمودیم. سطح معنی داری نشان داد که هوشمند سازی کالس درس حداقل بر یکی از انواع یادگیری 

 تأیید شد. 31/3تأثیر گذار است. بنابراین این فرضیه در سطح اطمینان  کلیبرشهر هفتم راهنمایی موزان پایه در بین دانش آ

 1نتيجه فرضيه ویژه 

 تأثیر معنی داری دارد.جامعه مورد مطالعه یادگیری فردی در درس علوم تجربی  میزانبر روی  کالس درسهوشمند سازی 

نشان داد که میانگین گیری فردی دانش آموزان در جدول ز هوشمندسازی کالس های درس( برای یادنتایج آمار توصیفی پس آزمون )پس ا

( است. این امر 13/9( بزرگتر از نمره یادگیری فردی دانش آموزان مدارس عادی )32/9نمره یادگیری فردی دانش آموزان مدارس هوشمند ) 

و تعیین  1هوشمند بهتر از مدارس عادی بوده است. اما برای آزمون فرضیه ویژه نشان می دهد که یادگیری فردی در دانش آموزان مدارس 

بهره گرفت. نتایج آزمون باید از آمار استنباطی و جدول  معناداری تفاوت بین نمرات یادگیری فردی دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند

مبنی بر  H1کمتر است، لذا فرضیه  31/3است که از سطح خطای  333/3مقایسه میانگین دو جامعه نشان داد که سطح معنی داری آزمون 

تفاوت معنی دار بین نمره یادگیری فردی دانش آموزان مدارس عادی و هوشمندی پذیرفته می شود و با توجه به اینکه نمره یادگیری فردی 

جامعه در درس علوم تجربی ری فردی دانش آموزان مدارس هوشمند بیشتر است می توان گفت که هوشمند سازی کالس درس بر یادگی

 شود.تأیید می 31/3بنابراین فرضیه ویژه اول در سطح اطمینان  .داردداری تأثیر معنیمورد مطالعه 

( نشان داد 6331( همخوانی دارد. یافته های حنی زار و حلیم )6311( و طالب و حسن زاده )6331این نتیجه با یافته های حنی زار و حلیم )

اده از فناوری سبب افزایش بهبود آموزشی دانش آموزان شده است. با این تفاوت که تحقیق آنان در کشور پورتوریکو انجام شد. تحقیق که استف

( نیز نشان داد عملکرد ریاضی دانش آموزان در مدارس هوشمند بهتر از مدارس سنتی می باشد. طبیعی است وقتی 6311طالب و حسن زاده )

 ان در درس خاصی بهبود یابد این امر نشان دهنده بهبود یادگیری آنان می باشد.عملکرد دانش آموز

 2نتيجه فرضيه ویژه 

 تأثیر معنی داری دارد.جامعه مورد مطالعه یادگیری گروهی در درس علوم تجربی  میزانبر روی  کالس درس هوشمند سازی

نشان داد که میانگین یری گروهی دانش آموزان در جدول برای یادگ نتایج آمار توصیفی پس آزمون )پس از هوشمندسازی کالس های درس(

( است. این 21/9( بزرگتر از نمره یادگیری فردی دانش آموزان مدارس عادی )32/9نمره یادگیری گروهی دانش آموزان مدارس هوشمند ) 
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و  6دی بوده است. اما برای آزمون فرضیه ویژه امر نشان می دهد که یادگیری گروهی در دانش آموزان مدارس هوشمند بهتر از مدارس عا

بهره گرفت.  2-1تعیین معناداری تفاوت بین نمرات یادگیری گروهی دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند باید از آمار استنباطی و جدول 

کمتر است، لذا فرضیه  31/3 است که از سطح خطای 333/3نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه نشان داد که سطح معنی داری آزمون 

H1  مبنی بر تفاوت معنی دار بین نمره یادگیری گروهی دانش آموزان مدارس عادی و هوشمندی پذیرفته می شود و با توجه به اینکه نمره

وم علدر درس یادگیری گروهی دانش آموزان مدارس هوشمند بیشتر است می توان گفت که هوشمند سازی کالس درس بر یادگیری گروهی 

 شود.تأیید می 31/3بنابراین فرضیه ویژه دوم در سطح اطمینان  .داردداری تأثیر معنیجامعه مورد مطالعه تجربی 

 ( همخوانی دارد.6311( و طالب و حسن زاده )6331این نتیجه نیز با یافته های حنی زار و حلیم )

 پيشنهادات کاربردي

 موزان ارزیابی مستمر یادگیری فردی و گروهی دانش آ .1

 کلیبراستفاده از فناوری های روز جهت هوشمند سازی مدارس شهر  .2

 تشویق دانش آموزان به حضور در کالس های درس هوشمند در جهت افزایش میزان یادگیری فردی و گروهی آنان .3

 شمندسازی کالسدر جهت تخصیص بودجه کافی برای هو کلیبرارائه نتایج پژوهش به مدیران و مسئوالن در آموزش و پرورش شهر  .4

 درس
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