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، های هوش عاطفیبینی عملکرد تحصیلی بر اساس مؤلفهمدل پیش 
 گریحل مسئله و انگیزش پیشرفت با میانجی هایارتمه

 راهبردهای یادگیری )شناختی و فرا شناختی(  
 آموزان مدارس هوشمند و عادیدر دانش
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 چکیده
، های هوش عاطفیعملکرد تحصیلی بر اساس مؤلفه بینیتدوین مدل پیشهدف کلی پژوهش حاضر 

حل مسئله و انگیزش پیشرفت با میانجیگری راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری در  هایمهارت
بوده  بینیپیش نوع از همبستگیروش پژوهش حاضر  آموزان دختر مدارس هوشمند و عادی بود.دانش

-47متوسطه سال تحصیلی  دختر مقطعآموزان انشاست. جامعه آماری در پژوهش حاضر تمامی د
آموزان دانش 988 ایچندمرحله ایخوشه بردارینمونه استان تهران بودند که با استفاده از روش 7849

ها از مقیاس انگیزه پیشرفت هرمانس عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند. برای گردآوری دادهبه
، اجتماعی تجدیدنظر شده )دیزریال و نزو و میدو الیوارس (؛ فرم کوتاه پرسشنامه حل مسئله7411)

(؛ مقیاس هوش عاطفی 7889، بهرامی و کریمی، دالور، پرسشنامه راهبردهای یادگیری )کرمی؛ (2112
های استفاده شد. برای بررسی فرضیه (7888( و پرسشنامه عملکرد تحصیلی درتاج )2111آن )-بار

انجام شد نتایج  AMOSافزار ها به کمک نرمشد. تحلیل داده پژوهش از روش تحلیل مسیر استفاده
اثر مستقیم و غیرمستقیم هوش عاطفی و انگیزش پیشرفت بر عملکرد تحصیلی نشان داد که 

آموزان آن بر عملکرد تحصیلی دانش ریتأثطور معناداری باالتر از آموزان مدارس هوشمند بهدانش
آموزان غیرمستقیم مهارت حل مسئله بر عملکرد تحصیلی دانشمدارس عادی است. بین اثر مستقیم و 

های کاربردی مفیدی های پژوهش اشارهیافتهمدارس هوشمند و عادی تفاوت معناداری مشاهده نشد. 
 وپرورش دارد.گذاران عرصه آموزشبرای سیاست

هوش  هوشمند،مدارس ، حل مسئله هایعملکرد تحصیلی، مهارت، پیشرفت انگیزش های کلیدی:واژه
 عاطفی
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 مقدمه
های عملکرد تحصیلی کنندهتعیین ترینمهمعنوان یکی از های شناختی بهسابقاً توانایی
تدریج مشخص گردید که فاکتورهای غیر شناختی مانند هوش شد اما بهشناخته می

بر این ( 7441) 1آموزان دارد. ایوانزدر عملکرد تحصیلی دانش پررنگینیز نقش ، عاطفی
 هایتواند در دستیابی فرد به موفقیت در عرصهمی عاطفیکـه هـوش  اور استب

 تـر از هوش عمومی داشته باشدمراتـب مهـممختلف تحصیلی و شغلی نقشی بـه
، های یادگیری هیجانینشان داده شد که اجرای برنامه، ارتباط(. دراین7849، )ملکی

آموزان به دنبال داشته باشد ی دانشتواند پیامدهای مثبتی برای پیشرفت تحصیلمی
 .(2177، 3الکسترمرا و فرناندز بروکا، ؛ سانجیز آلورزا2171، 2)مندال

آموزان آن است که نگرشی جدید یکی از راهبردهای پرورش هوش عاطفی دانش
به عملکرد مدرسه پیدا کنیم. به این صورت که آن را محلی ببینیم که آموزش دادن به 

اندیشه ، دیگر در کالس درسعبارتموزان را هدف خود قرار دهد. بهآکل وجود دانش
هایی یکی از محیط، 4(. مدارس هوشمند7849، و احساس را کنار هم بنشانیم )گلمن

های الزم را برای تحقق چنین هدفی داراست. در این مدرسه کنترل و است که پتانسیل
محتوای اکثر دروس آن الکترونیک  مدیریت آن مبتنی بر فناوری رایانه و شبکه است و

نقل از عمادی و  2171، 5و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است )مونکی
و همکارانش با همکاری مرکز  6(. این مدارس اولین بار توسط پرکینز7849، زادهشیخ

 در دانشگاه هاروارد مطرح شد و سپس در کتاب خود تحت 7مطالعاتی پروژه زیرو
به چاپ ، (7449، )پرکینز 8یادگیری بهتر برای کودکان هوشمند: تفکر و عنوان مدارس

محور دانش مولد یعنی انتخاب درس مفید  مدارس هوشمند را بر هفت اصول اورسید. 
ای ثابت؛ دستیابی و نه خصیصهآموزان؛ تلقی از هوش به امری مکتسب قابلبرای دانش

های جدید؛ یتموقعبهانتقال آن  قصد کسب مهارت وبر فهمیدن؛ آموزش به تأکید

                                                                                                                                        
1. Evans 

2. Mandal, M. B. 

3. Sánchez-Álvareza, N., Extremera, N., & Fernández-Berrocal, P. 

4. smart schools 

5. Monky 

6. Perkins, D. 

7. project Zero 
8. smart schools: better thinking & learning for every child 
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یادگیرنده و پذیرش  قصد یادگیری نه امتحان؛ مدرسه همچون سازمانارزیابی به
 دهد.های پیچیده قرار میبرخورد با موقعیت

هوش عاطفی باعث بهبود عملکرد تحصیلی دهند که ها نشان میپژوهش
؛ بالسوب رامانیان و آل 2177، الکسترمرا و فرناندز بروکا، سانجیز آلورزاآموزان )دانش

اند که طراحان بر این عقیده نظرانصاحب. بر این اساس شودمی (2179؛ 1محروقی
ای داشته باشند برنامه درسی باید بر نقش حیاتی هوش هیجانی در مدارس توجه ویژه

 ،آموزان را ارتقاء بخشند )مندالهای دانشهای کیفی و کمی فعالیتجنبه، تا بدین شکل
( نشان دادند که 2178میرزاجانی و دالویز بیکالیی )، (. در ارتباط با هوش عاطفی2171
طور معناداری از آموزان مدارس عادی بهآموزان مدارس هوشمند نسبت به دانشدانش

 هوش عاطفی باالتری برخوردارند.
 یکی از دیگر از دالیل وجودی مدارس، آموزانبهبود عملکرد تحصیلی دانش

؛ 2179، زادهارتباط نتایج مطالعات )طالب و حسنشود. درایند محسوب میهوشمن
( 7842، پور و بهلویلک، ؛ درتاج2177، پور و همکاران ؛ حسین2178، 2جندرا جنا
هوشمند نسبت به مدارس عادی از عملکرد  آموزان مدارسدهد که دانشنشان می

آموزان ود عملکرد تحصیلی دانش( بهب2178تحصیلی باالتری برخوردارند. جندرا جنا )
، های مستمر پیشرفت کودکانتشویق، هوشمند را به پرورش شناختی مدارس
های تکوینی و مواد تکمیلی نسبت انجام آزمون، های اصالحیفعالیت دهیسازمان

 دهد.می
تواند در یادگیری موفق یادگیرنده نقش عواملی که می ترینمهمیکی از ، بیندراین

انگیزش هم هدف است ، به لحاظ پرورشی انگیزه پیشرفت تحصیلی است.، ه باشدداشت
های مختلف خواهیم نسبت به موضوعآموزان میعنوان هدف ما از دانشو هم وسیله. به

، صورت آمادگی روانیانگیزش به، عنوان وسیلهعلمی و اجتماعی عالقه کسب کنند و به
 یهای متعددپژوهش (.7849، شود )سیفنیاز برای یادگیری محسوب مییک پیش

 یندفرا یرو یادگیرندهو کنترل  شناختی درگیریدر  انگیزشی عواملدهد که ینشان م
که  طورهمان(. 2117، 9؛ مایر2119، 8و یاکل وینتر، )دیالنگ است تأثیرگذار یادگیری

                                                                                                                                        
1. Balasubramanian, C. & Al-Mahrooqi, R. 
2. Chandra, J. P. 
3. DeLong, M., Winter, D., & Yackel, C. A. 
4. Mayer 
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یری است انگیزش تنها به خاطر اینکه یکی از عوامل اصلی یادگ» بیان کرد 7وادکاوسکی
، )وادکاوسکی« مهم نیست بلکه انگیزش میانجی انتقال یادگیری و پیامد یادگیری است

7489.) 
حل مسئله در  هایمهارتتقویت ، های مدارس هوشمندیکی دیگر از ویژگی

وپرورش سنتی و مدارس مرسوم در آموزش، (7449باور پرکینز ) آموزان است. بهدانش
ولیکن ، شودآموزان ارائه میل مسئله برای دانشهای زیادی برای حهرچند روش

اما در  مستقیم آن در خصوص دانش مربوط به حل مسئله بسیار محدود است؛ آموزش
 هاآن، آموزان در کار با کامپیوترهای گروهی و مشارکتی دانشفعالیت، مدارس هوشمند

ان را در شکل آموزهایی دانشکه چنین محیطکند چرامسائل ماهرتر می را در حل
(. سه 2118، 2کند )وگرایف و داوسها تشویق میحلبخشیدن و تبیین راهبردها و راه
 تأکیدیعنی ، کرد( برای مدارس هوشمند تعریف 7449اصل از هفت اصلی که پرکینز )

های جدید و پذیرش یتموقعبهقصد کسب مهارت و انتقال آن بر فهمیدن؛ آموزش به
حل مسئله در  هایمهارتبستر مناسبی را برای بهبود ، ی پیچیدههابرخورد با موقعیت

 کند.فراهم می، کنندآموزان که در این مدارس تحصیل میدانش
 راهبردهای، آموزانبر عملکرد تحصیلی دانش تأثیرگذارهای یکی از مؤلفه، از طرفی

هایی هستند شناختی اقدام است. منظور از راهبردهای 3شناختیشناختی و فرا یادگیری
اطالعات تازه را برای پیوند دادن و ترکیب کردن با  هاآنکه یادگیرنده به کمک 

کند. مدت آماده میدر حافظه بلند هاآنسازی شده و ذخیرهاطالعات قبالً آموخته
شناختی و کنترل  تدبیرهایی هستند برای نظارت بر راهبردهای، راهبردهای فراشناختی»

های گوناگونی درباره چگونگی تأثیر استفاده از (. پژوهش7849، )سیف «هاآنو هدایت 
اند یادگیرندگانی که از راهبردهای شناختی و فراشناختی انجام گرفته و عموماً نشان داده

 هایدر فعالیت، کنندراهبردهای درست و متناسب با تکالیف یادگیری استفاده می
، 4یابند )برای مثال؛ اسنکیو و میولزدست مییادگیری خود به عملکرد تحصیلی بیشتری 

 (.2118، 5الو و نی، ؛ لیم2178، ؛ یپ2177

                                                                                                                                        
1. Wlodkowski 

2. Wegerif & Dawes 

3. cognitive & metacognitive stratagies 

4. Asencio, E. N. & Muelas, A. 

5. Lime, Lau & Nie 
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واقعیت است که  هوشمند گویای این مروری بر پیشینه پژوهش در زمینه مدارس
چه در سطح جهانی و چه در سطح داخلی ، علیرغم اهمیت و امتیازات مدارس هوشمند

شده در های انجامین غالب پژوهشمطالعات محدودی صورت گرفته است. همچن
، یادگیری مجازی، های مرتبط با مدارس هوشمند همچون یادگیری مبتنی بر وبحوزه

حالی است که مدارس هوشمند  این در، فناوری اطالعات و ارتباطات و غیره بوده است
هایی چون یادگیری مجازی و فناوری اطالعات و علیرغم مشابهت آن با حوزه

، های متفاوتی است. عالوه بر موارد اشاره شدهدارای عناصر و ویژگی، ارتباطات
اند. برای مثال های خود نداشتهگونه تالشی در جهت تبیین یافتهمطالعات پیشین هیچ

 / عدم ارتباط متغیرهایی چون عملکرد تحصیلی و مدارسچگونگی و چرایی ارتباط
ت مطالعه حاضر تالش دارد تا بر اساس جهاند. ازاینهوشمند را موردبررسی قرار نداده

 هاآنشده که به و دیگر مطالعات انجام هوشمند ( در زمینه مدرسه7449تئوری پرکینز )
 مسئله و انگیزش حل هایمهارت، هوش عاطفیبینی کنندگی توانایی پیش، اشاره شد

ملکرد شناختی( در عیادگیری )شناختی و فرا گری راهبردهایپیشرفت را با میانجی
 هوشمند و عادی موردمطالعه و مقایسه قرار دهد. آموزان مدارستحصیلی دانش

 روش
آماری در پژوهش حاضر تمامی  جامعهبود.  همبستگی، پژوهش حاضر روش
 بودند. بر 7849-47آموزان دخترمقطع متوسطه استان تهران در سال تحصیلی دانش
 اول متوسطه مقطع آموزاندانش موعمج، تهران استان وپرورشآموزش اداره آمار اساس

 با برابر( یازدهم و دهم، نهم هایپایه) دوم متوسطه و( هشتم و هفتم، ششم هایپایه)
 در نفر 298891 و عادی مدارس در 911984 تعداد این از که بودند نفر 197824
 ژوهشپ این در بردارینمونه روش. بودند تحصیل به مشغول هوشمند مدارس
 جامعه دقیق معرف شدهانتخاب نمونه، شکل بدین تا بود ایندمرحلهچ ایخوشه

 شد. استفاده کوکران فرمول از نمونه حجم برآورد برای. باشد موردپژوهش

 ریزش به توجه با حالبااین. بود نفر 889 با برابر حاضر مطالعه برای موردنیاز نمونه
. یافت افزایش نفر 791 به هنمون حجم، خطا کاهش دیگر طرف از و پرسشنامه احتمالی

 تصادفی صورتبه ابتدا، تهران شهر وپرورشآموزش گانه 22 مناطق بین از منظور بدین
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و از بین  (77 و 8، 9، 7 مناطق)غرب  و شرق، جنوب، شمال هایقطب در منطقه چهار
، اسالمشهر، های استان تهران نیز به شکل تصادفی چهار شهرستان دماوندشهرستان

 منطقه هر در موجود متوسطه مدارس بین از شدند. سپس انتخاب ی و ورامینرشهر
 دوره برای مدرسه یک، اول متوسطه دوره برای مدرسه یک) مدرسه هوشمند دو، تهران

 مدرسه یک، اول متوسطه دوره برای مدرسه یک) عادی مدرسه دو و( دوم متوسطه
 طور تصادفیدبیرستان به هر از و شد انتخاب تصادفی طوربه( دوم متوسطه دوره برای

انتخاب نمونه از بین . شدند ها انتخابکالس تمامی مجموع از آموزدانش 21
آموز دانش 791 ترتیب های استان تهران نیز به همین شکل انجام شد. بدینشهرستان

نفر از  821نفر از مدارس هوشمند و  821انتخاب شدند ) پژوهشی عنوان نمونهبه
توزیع و گردآوری شد.  هاآنها بین ماه پرسشنامه ( و در طول یکمدارس عادی

های داده، طور کامل تکمیل نشده بودندهایی که بهدرنهایت پس از حذف پرسشنامه
پرسشنامه مربوط به  288وتحلیل قرار گرفت که پرسشنامه مورد تجزیه 988

 ن مدارس عادی بود.آموزاپرسشنامه برای دانش 249آموزان مدارس هوشمند و دانش
 ها از قرا زیر است:ابزار گردآوری داده

( مقیاس را در 7814هومن و عسگری ) (:7411هرمانس ) یشرفتپ یزهمقیاس انگ
ماده  24عالوه بر  هاآنآموز دبیرستانی به کار بردند. نفر دانش 7118ای متشکل بر نمونه

برای  7ماکستیبه شیوه کوار هارخش عاملچماده به آن اضافه کردند.  77، پرسشنامه
که ساختار نظری پرسشنامه از هفت عامل داد سازی ساختار پرسشنامه نشان ساده

توجه ، کوشیسخت، جوییفرصت، ادراک پویا از زمان، نفسبهاعتماد، )داشتن پشتکار
نگری( با بار عاملی آینده، سطح آرزوی باال، در انتخاب دوست یستگیبه مالک شا

درصد از واریانس  84/1درمجموع  . هفت مؤلفه مذکورشده استتشکیل  8/1کم دست
ماده  24را برای  آلفا ضریب، (7887پور و همکاران )طالباند کل آزمون را تبیین کرده

حاضر پایایی این ابزار از طریق آلفای کرونباخ  در مطالعهگزارش کردند.  19/1برابر با 
 ت آمده است.به دس 84/1محاسبه شد که برابر با 

یک مقیاس  (:SPSI-R:SFشده ) یدنظرتجد ینامه حل مسئله اجتماعفرم کوتاه پرسش
دیزریال و نزو و میدو  ای است که بر اساس مدل حل مسئلهماده 29خود گزارشی 

                                                                                                                                        
1. Quartimax 
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عاطفی و رفتاری افراد به ، شناختی هایپاسخگیری منظور اندازهبه، (2112)، 7الیوارس
 9این پرسشنامه از (. 2118، دزوریالحی شده است )مسائل زندگی واقعی طرا

 8گیری منفی به مسئلهجهت، (PPO) 2گیری مثبت به مسئلهزیرمقیاس یعنی جهت
(NPO) ،9منطقی مسئله حل (RPS) ،9زده/نسنجیدهسبک شتاب (ICS) و سبک 

درونی این ابزار از  منظور تعیین میزان همسانیبه .تشکیل شده است) ASاجتناب )
، به دست آمده است )بیانی و بیانی 87/1ی کرونباخ استفاده شد که برابر با آلفا یبضر

کرونباخ محاسبه شد که برابر  در مطالعه حاضر پایایی این ابزار از طریق آلفای(. 7884
 آمده است.بدست 17/1با 

خرده آزمون  79سؤال و  771این آزمون  (:2111آن )-مقیاس هوش عاطفی بار
، همدلی، استقالل، خودشکوفایی، نفسعزت، ابراز وجود، هیجانی )خودآگاهی

، پذیریانعطاف، گراییواقع، حل مسئله، فردی بینروابط ، اجتماعی پذیریمسئولیت
کشور در شش ان -دارد که بار( شادمانی، بینیخوش، تکانش کنترل، روانی فشار تحمل

 2/97مرد و  هاآندرصد  8/98دا( که جنوبی و کانا یقایآفر، نیجریه، آلمان، )آرژانتین
( روایی 2119و همکاران )ان -باردر مطالعات اجرا کرد. ، زن بودند هاآندرصد 

آموزان بر اساس معدل تحصیلی بینی این ابزار با نمره پیشرفت تحصیلی دانشپیش
سط این ابزار در ایران تو سنجیروانهای ویژگیآمده است. بدست 94/1برابر با  7هاآن
آموزان ( در بین دانش7849بناب )غباری و افروز، شارکمعتمدی، یکتاشکوهی، پژوهبه

کل مقیاس در  کرونباخ برای یآلفا یبضرقرار گرفت.  موردمطالعهاستان تهران  دوره
به  42/1تا  19/1و ضریب اسپیرمن براون مقیاس مذکور در دامنة  1/ 42تا  1/ 81دامنة 

به  88/1برابر با  کرونباخ یآلفاابزار در مطالعه حاضر از طریق پایایی این دست آمد. 
 دست آمده است.

در این پژوهش (. 7889، دالور و کریمی، بهرامی، )کرمی یادگیری یپرسشنامه راهبردها
سؤالی کرمی و  87از پرسشنامه ، آموزانیادگیری دانش منظور سنجش راهبردهایبه

یعنی ، رسشنامه دو مؤلفه اصلی راهبردهای یادگیری( استفاده شد. این پ7889همکاران )
                                                                                                                                        
1. D'Zurilla, Nezu,  & Maydeu Olivares 
2. positive problem orientation scale 

3. negative problem orientation scale 

4. rational problem solving scale 

5. impulsivity carelessness style scale 

6. grade point average (GPA) 
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ریزی( و برنامه دهیسازمان، بسط و گسترش، راهبردهای شناختی )تکرار و مرور ذهنی
دهد. سنجش قرار میخود( را مورد کنترل دهی ونظم، و راهبردهای فراشناختی )نظارت

متوسطه  ان مقطعآموزآماری دانش پرسشنامه در بین جامعه سنجیروانهای ویژگی
( برای 7889استان تهران موردبررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش کرمی و همکاران )

آزمون با  آزمون از روش محتوایی و سازه استفاده شده است. پایایی بررسی روایی
به دست آمد.  48/1بود و با استفاده از بازآزمایی  41/1کرونباخ  استفاده از روش آلفای

به دست  19/1این پرسشنامه در پژوهش حاضر برابر با  کرونباخ یآلفاضریب پایایی 
 آمده است.

گیری عملکرد تحصیلی از منظور اندازه(: به7888پرسشنامه عملکرد تحصیلی درتاج )
( استفاده شد. این پرسشنامه اقتباسی است از 7888درتاج ) 7پرسشنامه عملکرد تحصیلی

توسط درتاج برای جامعه دانشجویان ایرانی  ( که7444) 2های فام و تیلورپژوهش
 گویه پنج 98یابی شده است. پرسشنامه عملکرد تحصیلی قادر است با ساخت و اعتبار

 فقدان، 9هیجانیتأثیرات ، 9ریزیبرنامه، 8کارآمدیحوزه عملکرد تحصیلی شامل خود
در مطالعه  لیکرت بسنجد. ایدرجهرا روی یک مقیاس پنج 1و انگیزش 7پیامد کنترل

محتوا با استفاده از جدول محتوا و هدف و نظر اساتید مورد تأیید  ( روایی7888درتاج )
عاملی استفاده شده بود که مؤیّد  سازه از روش تحلیل قرار گرفت. برای ارزیابی روایی

درصد از واریانس کل آزمون را  99/1درمجموع  وجود پنج عامل بود. پنج مؤلفه مذکور
 کل پرسشنامه برای نمره کرونباخ جهت محاسبه پایایی آلفای اند ضریبتبیین کرده

، های متعدد )قلتاش و همکارانمحاسبه شد. پایایی پرسشنامه طی پژوهش 19/1مقیاس 
، زندوانیان نائینی و رحیمی، نقل از پورطاهری 7841، بخش؛ کریمی و فرح7884
کرونباخ را برای  آلفای ضریبها سنجش قرار گرفته است. این پژوهش( مورد7848
اند. پایایی این ابزار در مطالعه حاضر از گزارش کرده 89/1و  19/1کل مقیاس بین  نمره

 به دست آمده است. 17/1برابر با  کرونباخ یآلفاطریق 

                                                                                                                                        
1. educational performance test 

2. Pham & Taylor 
3. self-efficacy 

4. planning 

5. emotional effects 

6. lack of output control 

7. motivation 
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 هایافته
 هاآنسنی  ند که دامنهکردنفر سن خود را گزارش  979، نفر نمونه پژوهشی 988از بین 

ترتیب  به هاآناستاندارد سن  سال متغیر است. همچنین میانگین و انحراف 78تا  77از 
 مشخصات توصیفی )میانگین و انحراف 7در جدول  بود. 77/2و  98/79برابر با 

مقادیر  یک از متغیرها آمده است.های هراستاندارد( متغیرهای پژوهش به تفکیک مؤلفه
 های متغیرها است.طبیعی دادهکشیدگی و چولگی در جدول نیز بیانگر توزیع 

 ی مربوط به متغیرهای پژوهشفیتوص یهاآماره .1جدول 
 کجی کشیدگی انحراف معیار میانگین خرده مقیاس متغیر

 مسئلهحل 
 اجتماعی

 98/1 97/1 74/8 98/77 مثبت به مسئله گیریجهت
 11/1 92/1 99/8 29/72 مسئله منطقیحل 

 77/1 97/1 24/8 88/7 اجتنابی سبک
 24/1 71/1 92/8 87/8 دقتیتکانشی/ بی سبک
 91/1 97/1 14/8 94/1 منفی به مسئله گیریجهت

 هوش عاطفی

 12/1 78/1 82/9 21/78 یدرون فرد
 99/1 71/1 72/7 84/79 یفرد ینب

 18/1 94/1 24/7 77/98 سازگاری
 77/1 79/1 84/1 72/91 مدیریت استرس

 92/1 97/1 84/9 82/77 یخلق عموم
 راهبردهای
 یادگیری

 12/1 81/1 91/88 28/294 شناختی راهبردهای
 91/1 12/1 84/28 98/299 راهبردهای فراشناختی

عملکرد 
 تحصیلی

 78/1 92/1 98/9 29/71 کارآمدیخود
 92/1 99/1 21/9 24/78 هیجانیتأثیرات 
 94/1 84/1 87/9 92/29 ریزیبرنامه

 98/1 97/1 98/8 82/4 یامدپ کنترل فقدان
 98/1 91/1 84/9 78/22 انگیزش

 انگیزش
 پیشرفت

 78/1 81/1 97/2 27/79 نفسبهاعتماد
 11/1 97/1 98/8 71/27 پشتکار و انتخاب شغل

 94/1 78/1 89/2 18/22 نگریآینده
 77/1 91/1 97/8 78/29 کوشیسخت

 های پژوهش گزارش شده است.پیرسون بین متغیر ضرایب همبستگی 2در جدول 
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 پیرسون بین متغیرهای اصلی پژوهش همبستگی . ضرایب2جدول 
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متغیر هوش  فردی بعد بین غیراز همبستگی بینبه، بر اساس نتایج جدول مذکور
بین ، (P > 19/1که معنادار نبود ) منطقی متغیر حل مسئله مسئله عاطفی و بعد حل

ئله همبستگی مثبت و معنادار بوده است. بین بعد سایر ابعاد هوش عاطفی و حل مس
اجتماعی  مسئله و سبک منطقی بعد حل پیشرفت و دو نفس متغیر انگیزشاعتمادبه

بعد  . همبستگی بین(P > 19/1متغیر حل مسئله همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد )
 19/1و معنادار )پیشرفت با تمامی ابعاد هوش عاطفی مثبت  نفس متغیر انگیزشبهاعتماد

< P) بعد سبک پیشرفت تنها با است. بعد پشتکار و انتخاب شغل متغیر انگیزش 
و همبستگی بین  (P > 19/1همبستگی معنادار وجود دارد )، اجتنابی متغیر حل مسئله

پیشرفت و حل مسئله معنادار نبود. همبستگی بین بعد پشتکار و  سایر ابعاد انگیزش
نگری با بعاد هوش عاطفی مثبت و معنادار بود. بین بعد آیندهانتخاب شغل و تمامی ا

 سبک، مسئله منطقی حل، مسئله به مثبت گیریچهار بعد از متغیر حل مسئله )جهت
نگری همبستگی معنادار بود. همبستگی بین آینده، گیری منفی به مسئله(اجتنابی و جهت

استرس و  مدیریت، فردی پیشرفت با سه بعد از هوش عاطفی )درون متغیر انگیزش
پیشرفت و تمام  کوشی متغیر انگیزشعمومی( مثبت و معنادار بود. بین بعد سخت خلق

ابعاد حل مسئله همبستگی معنادار بوده است. بین ابعاد راهبردهای شناختی و 
یادگیری و تمام ابعاد حل مسئله و همچنین هوش عاطفی  فراشناختی متغیر راهبردهای

ر وجود دارد. بین بعد خودکارآمدی متغیر عملکرد تحصیلی با چهار همبستگی معنادا
گیری جهت، اجتنابیسبک ، سبک تکانشی، بعد از متغیر حل مسئله )حل منطقی مسئله

مسئله( همبستگی معنادار وجود دارد. بین خودکارآمدی با تمام ابعاد هوش منفی به 
هیجانی متغیر عملکرد تحصیلی رات عاطفی همبستگی معنادار وجود دارد. بین بعد تأثی

سبک ، منطقی مسئلهحل ، مسئله گیری مثبت بهبا چهار بعد از متغیر حل مسئله )جهت
گیری منفی به مسئله( همبستگی معنادار وجود دارد. بین بعد تأثیرات تکانشی و جهت

 یادگیری همبستگی معنادار وجود هیجانی با تمامی ابعاد هوش عاطفی و راهبردهای
، ریزی عملکرد تحصیلی با چهار بعد حل مسئله )حل منطقی مسئلهدارد. بین بعد برنامه

مسئله( همبستگی معنادار وجود منفی به گیری جهت، سبک تکانشی، اجتنابی سبک
بعد فقدان کنترل متغیر عملکرد تحصیلی با تمامی ابعاد متغیرهای  دارد. همبستگی بین

 عملکردبعد انگیزش  یادگیری معنادار بود. بین دهایهوش عاطفی و راهبر، حل مسئله
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منفی به مسئله متغیر حل مسئله همبستگی گیری اجتنابی و جهت تحصیلی و با سبک
 معنادار وجود دارد.

 1مسیر های پژوهش و روابط علی بین متغیرها از روش تحلیلبرای بررسی فرضیه
 انجام شد. 2OSAMافزار ها به کمک نرماستفاده شد. تحلیل داده

 مدل ساختاری مفروض شده توسط پژوهشگر ترسیم و ضرایب 7در نمودار 
زاد بر متغیرهای شده از طریق متغیرهای برون تبیینهای استاندارد و همچنین واریانس

 زاد به شکل شماتیک گزارش شده است.میانجی و درون

گری ر راهبردهای یادگیری در میانجیمنظور بررسی اثمسیر مدل اصلی پژوهش به . تحلیل1نمودار 
 تحصیلی و هوش عاطفی با عملکرد تحصیلی انگیزش، حل مسئله

آمده ارائه شود باید از برازش مدل دستبه که هرگونه تفسیری از ضرایبقبل از این
های نتایج شاخصه 2در جدول ، منظور همین ها اطمینان حاصل کرد. بهپیشنهادی با داده

 تجربی گزارش شده است. هایفروضی با دادهبرازش مدل م

                                                                                                                                        
1. Math Analysis 

2. Analysis of moment structures 
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 1ها با مدل داده های برازش. شاخصه2جدول 
 قبولمقدار قابل آمدهدستمقدار به برازش شاخص
 دارمعنی غیر >17/1p(؛ 97آزادی برابر با  )درجه 714/92287 دوخی

NFI 18/1  41/1باالتر از 

CFI 17/1  41/1باالتر از 

GFI 11/1  41/1از باالتر 

RMSEA 92/1 18/1تر از کوچک 

قبول آماری فاصله زیادی با مقادیر قابل های برازشتوجه به اینکه مقادیر شاخصبا 
توان مدل اصلی پژوهش را مورد تأیید قرار داد. بنابراین نمی، برای برازش واقعی دارند

تعدیل و شده توسط پژوهشگر این نتیجه دال بر این است که باید مدل مفروض 
 هایپژوهشگر با توجه به فرضیه، پژوهشتغییرات داشته باشد. برای تعدیل مدل اصلی 

های مجزا صورت مدلرا به 7ساختاری گزارش شده در شکل  شده مدلتدوین
زمان با جای اینکه همه متغیرهای پژوهش همترتیب که به موردبررسی قرار داد. بدین

روابط بین هوش عاطفی و عملکرد ، قرار بگیرندهمدیگر در یک معادله موردبررسی 
مسئله و عملکرد  (؛ حل8و  2گری راهبردهای یادگیری )شکل تحصیلی با میانجی
پیشرفت و انگیزش ، (9و  9یادگیری )شکل  گری راهبردهایتحصیلی با واسطه

های مجزا ( در مدل1و  7یادگیری )شکل  گری راهبردهایعملکرد تحصیلی با واسطه
الذکر های برازش سه مدل ساختاری فوقشاخص 8وردبررسی قرار گرفت. در جدول م

 گزارش شده است.

 یافتههای برازش سه مدل تعدیل. شاخص3جدول 
 قبولمقدار قابل آمدهدستمقدار به برازش شاخص مدل

 8و  2مدل گزارش شده در شکل 
)ارتباط بین هوش عاطفی و عملکرد 

 راهبردهایگری تحصیلی با میانجی
 یادگیری(

 دوخی
181/911  

 (97آزادی برابر با  )درجه
 دارمعنی غیر

CFI 47/1 41/1 

GFI 42/1 41/1 

RMSEA 11/1 18/1 
 9و  9مدل گزارش شده در شکل 

مسئله و  حل هایمهارت)ارتباط بین 
 خی دو

181/971  
 (77ی برابر با )درجه آزاد

 دارغیر معنی
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 قبولمقدار قابل آمدهدستمقدار به برازش شاخص مدل
گری عملکرد تحصیلی با میانجی

 یادگیری( راهبردهای

CFI 48/1 41/1 

GFI 49/1 41/1 

RMSEA 17/1 18/1 

 1و  7مدل گزارش شده در شکل 
ارتباط انگیزش پیشرفت و عملکرد 

گری راهبردهای تحصیلی با واسطه
 یادگیری

 خی دو
121/917  

 (97)درجه آزادی برابر با 
 دارغیر معنی

CFI 42/1 41/1 بیشتر از 

GFI 49/1 41/1 بیشتر از 

RMSEA 18/1 18/1 کمتر از 

 های پژوهش در ادامه بیان شده است:فرضیه

آموزان مدارس فرضیه اول: اثر مستقیم هوش عاطفی و عملکرد تحصیلی در دانش
 هوشمند و عادی متفاوت است.

برای اینکه نقش نوع مدرسه در تعدیل رابطه بین متغیرهای پژوهش بررسی شود از 
شود. در استفاده می CFIدو و های برازش خیش اختالف بین مقدار شاخصرو

کند که شرطی برای مقایسه گروهی است که مشخص میحقیقت این روش پیش
های رگرسیون دارای ضریب هاآن، یعنی ها نامتغیر است؛گروه گیری بینهای اندازهمدل

کننده نوع مدرسه )عادی یا برای اینکه نقش تعدیل، خالصه طورمشابهی هستند. به
های برازش دو مدل ابتدا باید شاخص، های ساختاری بررسی شودهوشمند( در مدل

ها بر اساس روش چن موردبررسی قرار محاسبه شود و سپس اختالف این شاخص
توان نتیجه های برازش وجود داشته باشد میداری بین شاخصبگیرد. اگر اختالف معنی

وجود  هاآنداری در روابط ساختاری متغیرهای دل اختالف معنیگرفت که بین دو م
 دارد.

افزار برای هر دو گروه و اجرای نرم مستقیم با یکسان در نظر گرفتن ضریب مسیر
AMOS  با روشMULTI-GROUP SEM  مشخص شد که مقدار تفاوت

RMSEA  وCFI این میبنابر بیشتر از مقدار الزم برای نامتغیر بودن دو گروه است؛-

مستقیم تفاوت وجود دارد. تحلیل مسیر توان نتیجه گرفت که بین دو گروه در ضریب 
مستقیم مسیر مجزا نشانگر این است که ضریب  طورمدل ساختاری برای هر دو گروه به
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هوشمند خیلی بیشتر  آموزان مدارسبین هوش عاطفی با عملکرد تحصیلی برای دانش
 (8و  2ر عادی است )نمودا از مدارس

 
 منظور بررسی نقش میانجی راهبردهای یادگیری ساختاری به یابی معادله. مدل2نمودار 

 هوشمند( در عملکرد تحصیلی )مدارس گری هوش عاطفیدر میانجی

مستقیم بین هوش عاطفی با مسیر مشخص است که ضریب  2با توجه به نمودار 
این ضریب مسیر  8توجه به نمودار  است. همچنین با 94/1عملکرد تحصیلی برابر با 

 است. 99/1عادی برابر با  انآموزدانشبرای گروه مربوط به 

 
 منظور بررسی نقش میانجی راهبردهای یادگیری ساختاری به یابی معادله. مدل3نمودار 

 عادی( در عملکرد تحصیلی )مدارس گری اثر هوش عاطفیدر میانجی

مسیر بین هوش عاطفی و  مستقیم د که ضریبشوترتیب نتیجه گرفته میاینبه
 هوشمند بیشتر از مدارس عادی است. آموزان مدارسعملکرد تحصیلی برای دانش

آموزان مدارس فرضیه دوم: اثر غیرمستقیم هوش عاطفی و عملکرد تحصیلی در دانش
 هوشمند و عادی متفاوت است.
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وش عاطفی بر عملکرد غیرمستقیم ه برای بررسی این فرضیه نیز در ابتدا ضرایب
بر راهبردهای یادگیری و ضریب  رگرسیون هوش عاطفی تحصیلی یعنی ضریب

صورت یک مقدار برابر در دو رگرسیون راهبردهای یادگیری بر عملکرد تحصیلی به
 RMSEAچن تفاوت بین مقادیر  مدل ساختاری مقایسه شد. سپس با استفاده از روش

شاخص  2با توجه به اینکه هر مقدار اختالف این برای دو مدل محاسبه شد.  CFIو 
مشخص شد که بین دو مدل در ، باالتر از مقدار استاندارد نامتغیری دو گروه بود

 2های ضرایب غیرمستقیم تفاوت وجود دارد. با توجه به مقادیر گزارش شده در نمودار
موزان آمستقیم استانداردشده برای گروه دانشمشخص است که ضرایب غیر 8و 

 شود که ضریببنابراین نتیجه گرفته می مدارس هوشمند باالتر از مدارس عادی است؛
هوشمند باالتر  آموزان مدارسغیرمستقیم هوش عاطفی بر عملکرد تحصیلی برای دانش

 از مدارس عادی است.
 آموزان مدارسفرضیه سوم: اثر مستقیم مهارت حل مسئله و عملکرد تحصیلی در دانش

 عادی متفاوت است. هوشمند و
 RMSEAهای به معیار چن مشخص شد که اندازه اختالف بین شاخص با توجه

تر از مقدار استاندارد است. این نتیجه نشانگر این است که برای دو گروه بسیار کوچک
مسئله با مستقیم بین مهارت حل  داری در مقدار ضریببین دو گروه تفاوت معنی
، مستقیم دو مدلمستقیم و غیرمنظور مقایسه ضرایب رد. بهعملکرد تحصیلی وجود ندا

 شود.نشان داده می 9و  9های نمودارهای مدل

 
 منظور بررسی نقش میانجی راهبردهای یادگیری یابی معادله ساختاری به. مدل4نمودار 

 هوشمند( مسئله در عملکرد تحصیلی )مدارس حل هایمهارتگری در میانجی
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مستقیم دو مدل  شده مشخص است که بین ضرایبمسیر گزارشرایب با توجه به ض
 تفاوت خیلی کمی وجود دارد که تأییدکننده توضیحات قبلی است.

 
 منظور بررسی نقش میانجی راهبردهای یادگیری یابی معادله ساختاری به. مدل5نمودار 

 دی(عا مسئله در عملکرد تحصیلی )مدارس حل هایمهارتگری در میانجی

آموزان فرضیه چهارم: اثر غیرمستقیم مهارت حل مسئله و عملکرد تحصیلی در دانش
 مدارس هوشمند و عادی متفاوت است.

تر از مقدار پایین CFIو  RMSEAبا توجه به اینکه مقدار اختالفی دو شاخص 
مشخص شد که بین دو مدل در ضرایب غیرمستقیم ، استاندارد نامتغیری دو گروه بود

مشخص است  9و  9های شده در نموداروجود ندارد. با توجه به مقادیر گزارش تفاوت
آموزان مدارس هوشمند بسیار شده برای گروه دانشمستقیم استانداردکه ضرایب غیر
یعنی اثر غیرمستقیم مهارت حل مسئله و عملکرد  آموزان عادی است؛نزدیک به دانش

 عادی متفاوت نیست.آموزان مدارس هوشمند و تحصیلی در دانش
آموزان مدارس فرضیه پنجم: اثر مستقیم انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی در دانش

 هوشمند و عادی متفاوت است.
برای هر دو گروه مشخص شد که  مستقیممسیر گرفتن ضریب  با یکسان در نظر

 است؛ بیشتر از مقدار الزم برای نامتغیر بودن دو گروه CFIو  RMSEAمقدار تفاوت
مستقیم تفاوت وجود مسیر توان نتیجه گرفت که بین دو گروه در ضریب بنابراین می

طور مجزا نشانگر این است که ضریب دارد. تحلیل مدل ساختاری برای هر دو گروه به
آموزان مدارس مستقیم بین انگیزه پیشرفت با عملکرد تحصیلی برای دانشمسیر 

 (.1و  7است )نمودار هوشمند بیشتر از مدارس عادی 
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 یادگیری  یابی معادله رگرسیون برای بررسی نقش میانجی راهبردهای. مدل6نمودار 

 در رابطه بین انگیزش پیشرفت با عملکرد تحصیلی )مدارس هوشمند(

 
 رگرسیون برای بررسی نقش میانجی راهبردهای یادگیری یابی معادله . مدل7نمودار 

 شرفت با عملکرد تحصیلی )مدارس عادی(در رابطه بین انگیزش پی

آموزان فرضیه ششم: اثر غیرمستقیم انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی در دانش
 مدارس هوشمند و عادی متفاوت است.

باالتر از مقدار  CFIو  RMSEAاختالفی دو شاخص  با توجه به اینکه مقدار
مستقیم ل در ضرایب غیرمشخص شد که بین دو مد، استاندارد نامتغیری دو گروه بود

مشخص است  1و  7های شده در نمودارگزارش تفاوت وجود دارد. با توجه به مقادیر
آموزان مدارس هوشمند باالتر از مستقیم استانداردشده برای گروه دانشکه ضرایب غیر

مستقیم انگیزش شود که ضریب غیربنابراین نتیجه گرفته می مدارس عادی است؛
آموزان مدارس هوشمند باالتر از مدارس عادی لکرد تحصیلی برای دانشپیشرفت بر عم

 است.
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 گیریبحث و نتیجه
های هوش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس مؤلفهتدوین مدل پیشهدف مطالعه حاضر 

آموزان دخترمدارس مسئله و انگیزش پیشرفت در دانش حل هایمهارت، عاطفی
اثر مستقیم و غیرمستقیم هوش عاطفی و اد که نتایج نشان د هوشمند و عادی بود.

معناداری طورآموزان مدارس هوشمند بهانگیزش پیشرفت بر عملکرد تحصیلی دانش
آموزان مدارس عادی است. بین اثر مستقیم باالتر از تأثیر آن بر عملکرد تحصیلی دانش

شمند و آموزان مدارس هوو غیرمستقیم مهارت حل مسئله بر عملکرد تحصیلی دانش
 عادی تفاوت معناداری مشاهده نشد.

هوش ، رسد در مقایسه با مدارس عادیبه نظر می، بر اساس این یافته فرضیه اول
آموزان دارد که با تحصیلی دانشسهم بیشتری در موفقیت ، عاطفی در مدارس هوشمند

، یکالیی؛ میرزاجانی و دالویز ب2179، و همکاران 2؛ مرزوکی2179، 1مطالعات چاریتاکی
 همسو است. 2112، زندر و همکاران-؛ شولتز2178

 درسی باید بر نقش حیاتی هوش اند که طراحان برنامهبر این عقیده نظرانصاحب
های جنبه، شکل ای داشته باشند تا بدیندرسی مدارس توجه ویژه هیجانی در برنامه

مدارس هوشمند  (.2171، آموزان را ارتقاء بخشند )مندالهای دانشکیفی و کمی فعالیت
آموزان های اصلی هوش عاطفی است را در دانشخودآگاهی که یکی از مؤلفه، توانندمی

خود  اندیشی و توانایی شناخت آگاهی را به توانایی خودپرورش دهند. اگر خود
ها و آموزش از طریق رایانه، تعریف کنیم، عنوان فردی مجزا از محیط و افرادبه

ارتباط آموزان خواهند داشت. دراینآگاهی دانشتأثیر شگرفی بر خود، الابزارهای دیجیت
مدارس هوشمند باعث ( نشان داد 2171احدی و بهرامی )، سیف، نمیرامیانمطالعه 

نیروی ، (7448) 3سیلوسترازنظر  شود.آموزان دبیرستانی میافزایش خالقیت دانش
عاطفی آنان نهفته است؛  ایهای الکترونیکی بیشتر از هر چیزی در محتورسانه
آموزان را وادار به توجه عاطفی هستند که دانش های ارتباطی دربردارنده عناصررسانه

 کنند.می

                                                                                                                                        
1. Charitaki 

2. Marzuki 

3. Sylwester 
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آموزان مدارس مشخص شد که تأثیر هوش عاطفی دانش، در بررسی فرضیه دوم
هوشمند بر راهبردهای یادگیری و همچنین تأثیر راهبردهای یادگیری این دسته از 

آموزان عادی بوده است که در بیشتر از دانش، هاآنآموزان بر عملکرد تحصیلی دانش
 توان به چند موضوع اشاره داشت.تبیین این یافته می
دهند که هوش عاطفی مطالعات نشان می، ازاین نیز اشاره شدچنانچه پیش

 آموزان مدارس عادی است )مطالعاتآموزان مدارس هوشمند باالتر از دانشدانش
؛ 2178، ؛ میرزاجانی و دالویز بیکالیی2179، ؛ مرزوکی و همکاران2179، چاریتاکی

عاطفی بر  هایجنبه نشان داده شد که، (. از طرفی2112، زندر و همکاران-شولتز
گذارد متغیرهای شناختی مربوط به یادگیری و استفاده از راهبردهای یادگیری تأثیر می

کنند که عواطف ( نیز بیان می2112و همکاران ) (. پرکن2177، )اینگلز و همکاران
، بسط، دهیسازمانمثبت استفاده از راهبردهای یادگیری خالق و منعطف مانند 

بخشد که این امر خود منجر به ارزشیابی انتقادی و نظارت فراشناختی را تسهیل می
، از طرفی گردد.آموزان میافزایش یادگیری و درنتیجه بهبود و عملکرد تحصیلی دانش

ها تشویق حلبخشیدن و تبیین راهبردها و راه آموزان را در شکلهایی دانشچنین محیط
هایی جهت اطالعات فرصت (. کامپیوتر و فناوری2118، کند )وگرایف و داوسمی

دسترسی فراوان به اطالعات با استفاده از منابع اطالعاتی چندگانه و مرور اطالعات با 
، آورد )جوناسنآموز فراهم میصدا( را برای دانش، انیمیشن، تنهای متنوع )مشیوه

آموزان مدارس هوشمند از راهبردهای یادگیری تر دانش(. استفاده بیشتر و عمیق2119
 شود.در یادگیری می هاآندرنهایت منجر به افزایش و بهبود عملکرد 

تقیم بین مهارت مس نشان داده شد که در مقدار ضریب، در ارتباط با فرضیه سوم
حل مسئله با عملکرد تحصیلی بین دو مدارش هوشمند و عادی تفاوت معناداری وجود 

های گروهی و فعالیت، فرضیه پژوهشی رد شد. در مدارس هوشمند، نداشت. به عبارتی
که کند چرامسائل ماهرتر می را در حل هاآن، آموزان در کار با کامپیوترمشارکتی دانش

ها تشویق حلآموزان را در شکل بخشیدن و تبیین راهبردها و راهیی دانشهاچنین محیط
شده در رسد در مدارس هوشمند بررسینظر می (. به2118، کند )وگرایف و داوسمی

آموزان استفاده ها برای آموزش به دانشهرچند از کامپیوتر و فناوری، این پژوهش
 مسئله هایمهارتای نیست که بتواند ونهگها بهگونه آموزشاما محتوای این، شودمی



 81 ... گروهی انسجام بر مشارکتی تدريس تأثیر 

به  جهت نتوانسته است نسبتآموزان پرورش دهد و ازاینیابی و حل مسئله را در دانش
آموزان داشته باشد. تحصیلی دانش عادی سهم بیشتری در بهبود عملکردمدارس 

شده شد که ضرایب غیرمستقیم استاندارد همچنین با بررسی فرضیه چهارم نشان داده
 آموزان عادی است.آموزان مدارس هوشمند بسیار نزدیک به دانشبرای گروه دانش

طور درونی برانگیخته آموزانی که بهدر تبیین فرضیه پنجم باید گفت که دانش
روی تکلیف تمرکز بیشتری ، دهندشوند و تکلیف را به خاطر لذت ذاتی آن ادامه میمی

کنند و یادگیری را کامالً یک تجربه مدی استفاده میاز راهبردهای یادگیری کارآ، دارند
های آموزشی در مدارس هوشمند (. شیوه2117، دانند )مرچنت و پالسونخوشایند می

، کند و جسمدار میمهیج و معنی، ترباانگیزه، ترای است که یادگیری را جالبگونهبه
پروژه گروهی مدارس کند )روح و ذهن کودکان را در فرآیند یادگیری درگیر می

، دهندها نشان میمهارت و اشتیاقی که کودکان هنگام استفاده از یارانه(. 7441، هوشمند
ای در ارائه چندرسانه گیری از محتوای آموزشیبهره (.2171، 1آور است )باتروحیرت
ارائه بازخوردهای سریع و روشن به ، فعالهای یاددهی استفاده از روش، دروس
آموزان به یک تجربه خوشایند یادگیری را در مدارس هوشمند برای دانش، زانآمودانش

تحصیلی  آموزان با عالقه و انگیزه بیشتری در مسائلشود دانشکند و منجر میتبدیل می
 و درسی خود درگیر شوند.

مستقیم انگیزش غیردرنهایت با بررسی فرضیه ششم مشخص است که ضریب 
آموزان مدارس هوشمند باالتر از مدارس عادی لی برای دانشپیشرفت بر عملکرد تحصی

 غیرفعال و وابسته به معلم و یاد، مشارکتی غیر، یادگیری، سنتی یادگیری است. در نظام
که در حالیشود؛ درانگیزه یادگیری می دهنده است و همین مورد موجب کاهش

 آموز و سیستمبه دانشمشارکتی و وابسته ، فعال مدارس هوشمند اساس یادگیری روش
رابطه دانا و ، دهنده با یادگیرنده آموزشی است. همچنین در مدارس سنتی رابطه یاد

صورت گروهی و همه که در مدارس هوشمند رابطه مشترک و بهحالیدر، نادان است
 (.7888، با هم در جهت تولید دانش است )عبادی

 -یاددهی امر بهبود طرف باعثازیک، روزبه و هوشمند فناوری کارگیریبه و استفاده
با  آموزاندانش و معلمان، دیگر طرف از، شودمی آموزانو دانش معلمان یادگیری

                                                                                                                                        
1. Battro 
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 و داده ارتقا را خود علمی سطح توانندمی وب جهانی شبکه از درست و بهینه استفاده
 شبکه مانند موردنیاز هایزیرساخت نبودن فراهمحال بااین .کشور شوند باعث توسعه

 با معلمان آشنایی عدم، تشکیالت و ساختار نبودن سازگار، اینترنت به اتصال و محلی

کمبود منابع مالی ، دیدهآموزش ناکافی بودن نیروی انسانی متخصص و، های نوینروش
و ملزومات  ای و تجهیزاترایانه هایسیستمو فیزیکی جهت تجهیز مدارس هوشمند به 

له مشکالتی است که منجر شده است فواید و تأثیرات مثبت ازجم موردنیاز این مدارس
گذاری و توسعه کمی و کیفی مدارس سرمایهمدارس هوشمند در ایران کاسته شود. 

مدتی را به همراه داشته باشد که تواند پیامدهای مثبت و بلندمی، هوشمند در کشور
، علمی و تجربییادگیری  -توان به: ترویج یاددهیمی هاآن ترینمهمازجمله 

محوری در فرآیندهای آموزشی و پرورشی؛ ایجاد محیطی آموزمحوری و دانشژوهشپ
های فردی و جمعی پویا و جذاب برای شکوفایی کامل استعدادها و بروز خالقیت

های مستمر و متناسب با استعدادها و آموزان؛ ایجاد محیطی مناسب جهت ارزیابیدانش
، روانی، عاطفی، جسمی، ذهنی هایمهارتی رشد و توسعه آموزان؛پیشرفت دانش

مشارکت و ، پشتیبانی، آموزان؛ افزایش حضورای دانشفنی و حرفه اجتماعی و، ادراکی
 -های ذینفع در فرآیند یاددهیمعلمان و والدین و دیگر گروه، آموزانتعامل دانش

ی فرهنگی عاتی و سرمایهذخیره اطال، ایدانش زمینه یآموزان؛ توسعهیادگیری دانش
پژوهشی ، آموزشی، علمی، نیروی انسانی مدرسه در ابعاد گوناگون اعتقادی و فرهنگی

 توسعه ریزی بر اساس دستیابی به هدف تولید علم در کشور وو غیره و برنامه
 .کردآموزان اشاره دانش تخصصی و ایحرفه، اجتماعی، کالمی، ادراکی هایمهارت

انگیزش پیشرفت و ، ند در متغیرهای مهمی چون هوش عاطفینقش مدارس هوشم
 بنابراینکند. تر میتر و پر رنگعملکرد تحصیلی اهمیت مدارس هوشمند را روشن
مدتی تواند پیامدهای مثبت و بلندبهبود کمی و کیفی مدارس هوشمند در کشور ما می

جریان ورود وجه داشت که رو باید تآموزشی به دنبال داشته باشد. ازاین را برای نظام
افزاری. افزاری است و نه سختیت یک جریان نرمدرنهای نظام آموزشفناوری به 

منجر به یک تحول بنیادین در تعلیم و تربیت ، ایصرف ورود رایانه و امکانات شبکه
نخواهد شد. حیات و پویایی سیستم یادگیری الکترونیکی به محتوای آموزشی درون آن 

، ین محتوای الکترونیکیتأمو تالش جهت تسریع در ریزی برنامه؛ وابسته است.
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-مبتنی بر محتوای چندالکترونیکی های برگزاری کالس و ابزارهای تولید محتوای معلم

ی مدارس در تمامی ادارات هوشمند سازهای تخصصی برگزاری نمایشگاه و؛ای رسانه
س هوشمند در سازی مداردر جهت فرهنگ هااستانوپرورش کل آموزش

 کشورموثراست.
اند. با توجه به آموزان دخترمدارس استان تهران بودهجامعه در پژوهش حاضر دانش

ها به با مدارس شهرستان، خصوص مدارس هوشمند آناینکه مدارس استان تهران به
خصوص ها بهتوان به شهرستاننتایج این مطالعه را نمی، لحاظ کیفیت متفاوت هستند

تعمیم داد. همچنین ، آموزشی محروم هستند لحاظ امکانات هایی که بهشهرستان
شناختی های جمعیتهای دیگر با ویژگیشود مطالعه حاضر در نمونهپیشنهاد می

مدارس هوشمند و عادی ، دبستان و دبستانآموزان مقاطع پیشمتفاوت )دانش
 ها( اجرا گردد.شهرستان

 منابع
درک  راهبردهای یادگیری بر آموزش روشسه  اثربخشی (.7811. )ص، آبادیقوامابراهیمی

 دوم دختر آموزاندانش در یادگیریسرعت  ی ودانش فراشناخت، حل مسئله، مطلب
دانشکده ، دکتری نشدهچاپ نامهپایان تهران. شهر 79 از تریینمعدل پا راهنمایی

 ی.عالمه طباطبائ دانشگاهیتی علوم تربو  شناسیروان
 ویرایش. . تهران:آموزش و یادگیری شناسیروان :تربیتی شناسیروان(. 7847. )ا، بیابانگرد

 یفناور . تهران: مؤسسه توسعهوپرورشآموزشیادگیری الکترونیکی و (. 7888. )ر، عبادی
 ی مدارس هوشمند.آموزش

 یشرفتهوش هیجانی با پی هابین مؤلفه (. بررسی7848. )ف، زادهو احمد م.، جعفری
 .42-89، (729)27، ی رازی کرمانشاهعلوم پزشکمجله یان. دانشجو یلیتحص

( اداره کل (. راهنمای اجرایی )نقشه راه مدارس هوشمند7884) .و همکاران . ا.ع، جاللی
 .وپرورش شهر تهرانآموزش
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آموزان آن با مدارس قایسه عملکرد تحصیلی و تفکر انتقادی دانشاستانداردها و م

 .718-794، 9(79)، تربیتی فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم. عادی
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(. بررسی میزان تأثیر مدارس هوشمند استان لرستان 7842. )ع، و بهلوی ا.، پور؛ لکف.، درتاج
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787-797. 
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 .279-219 ،(7)8 ،آموزش یفناور نامهفصل .عادی مدارس با هوشمند مدارس
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