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   چکیده
 ییبر اساس کارا شرفتیاهداف پ یبینپیشتحقیق حاضر با هدف 

آموزان دانش یلیتحص یسرزندگ یانجیمدارس هوشمند با نقش م
 از نوع انجام شد. روش تحقیق، توصیفی متوسطه استان گلستان

آموزان است. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کلیه دانش همبستگی
بر اساس جامعه  نیکه از امتوسطه مدارس هوشمند استان گلستان بود 

اي، ایی چندمرحلهگیري خوشهجدول گرجسی و مورگان با روش نمونه
اهداف  نامهپرسشها، نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده 387

 یلیتحص یسرزندگنامه )، پرسش1998پیشرفت میدگلی و همکاران (
 يجعفر مدارس هوشمند ییکارآو ) 1391( زاده یو دهقان يچارحسین 
 تأییدي عامل از تحلیلها ) بود. براي تجزیه و تحلیل داده1385ی (حاجت

رابطۀ به منظور بررسی . شد استفاده ساختاري معادالت سازيو مدل
پژوهش در مدل نهایی پژوهش، هاي مستقیم و غیرمستقیم بین متغیر

شد. نتایج  لیزرل استفاده افزارنرم از اطالعات تحلیل و تجزیه براي
اهداف  باکارایی مدارس هوشمند تحقیق حاکی از آن است که بین 

 باسرزندگی تحصیلی پیشرفت رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. بین 
 مولفه اهدافو  رابطه معناداري وجود داردکارایی مدارس هوشمند 

، باالترین تاثیر رگرسیونی را انسانی و مادي هوشمند و امکانات مدارس
  بینی اهداف پیشرفت دارند. در پیش

  
  کلیدي واژگان

  .مدارس هوشمند، اهداف پیشرفت و سرزندگی تحصیلی
 
 

Abstract  
The purpose of this study was to determine the relation-
ship between smart schools' performance and the goals 
of academic achievement with mediating role of aca-
demic vitality of high school students in Golestan prov-
ince. The research method is descriptive and correlation-
al. The statistical population of the present study is all 
high school students of smart schools in Golestan prov-
ince. 378 students were selected by multi-stage cluster 
sampling. Data collection tools included: a) Midgley et 
al. Achievement Goals Questionnaire (1998), b) Hosein 
Chari and Dehghanizadeh Academic Standardization 
Questionnaire (1391) and c) Jafari Hajati Smart Schools 
Performance Questionnaire (1385). Descriptive statistics 
methods (concentration criteria, dispersion criteria and 
frequency tables with associated graphs) were used for 
data analysis. Then, confirmatory factor analysis and 
structural equation modeling were used to evaluate and 
test the hypotheses based on the obtained results. LIS-
REL software was used to analyze the direct and indirect 
relationship between research variables in the final re-
search model. The results indicate that there is a positive 
and significant relationship between the efficiency of 
smart schools and the achievement goals. There is a 
significant relationship between academic vitality and 
smart school performance. And the components of smart 
school goals and material and human resources have the 
highest regression impact in predicting progress goals.  
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  مقدمه
 به سیاست تظاهرترین اصلی مثابه به هوشمند مدارس
، انصاري، طالئی(اند کرده ظهور ایران در 1فاوا کارگیري
 از یکی عنوان به مدارس این. )1395، ابوطالبی و پهلوان
 در دهم دولت در پرورش و آموزش وزارت تحولی اقدامات
 معرفی کشور تربیت و تعلیم نظام بنیادین تحول طرح ادامه
 وزارت و فرهنگی نقالبا عالی شوراي دبیرخانه( است شده

 اعالم ارقام و آمار به توجه با. )1390، پرورش و آموزش
 در کشور سطح در یعیوس طور به و سرعت با امر نیا، شده
 روي دلیل. )1394، سعید و نژاد علی( است گسترش حال
 استفاده در موجود شکاف هوشمند مدرسه مفهوم به آوردن

 شکاف نه، است تربیت و تعلیم حوزه در تولیدشده دانش از
 تربیت و تعلیمهاي حوزه متخصصان است سالیانی. دانش در

 به چشمگیري نتایج واند کارکرده تربیتی دانش تولید درباره
 آموزشی سبک با همچنان ما مدارس اما است؛ آمده دست
 در این؛ )2018، 2پرکینز( دهندمی آموزش پیش سال صد
 بومی و کارگیري به مدارس هوشمندسازي که است حالی
 در و است مدارس در اصلی يگیرجهت و وريافن کردن
 تا و درس طرح موضوع روي ویژه طور به آموزش بخش
هاي دوره به ورود. شودمی گذاريسرمایه، تکالیف حدودي
 در( شخصی رایانه اتصال طریق از تنها یادگیري و آموزشی
 سادگی به جهانی شبکه به) غیره و اداري محیط یا و خانه
 در بیشتر معلمان و مربیان حالت این در است؛ شده ممکن
 وظیفه انجام امورة کنند هماهنگ و راهنماها، طراحان نقش
 دراي هگسترد بسیار حجم در را آموزشی منابع و کنندمی

 فضاي چنین در بنابراین دهند؛می قرار فراگیران اختیار
 بهتر یادگیري، سنتیهاي محیط از پویاتر وتر فعال، آموزشی

 صورت اجتماع روزهاي نیاز اساس بر و قبل ازتر سریع و
 و پذیرش به ناگزیر نیز ایران کشور، شرایط این در. پذیردمی

 آموزش ساختن روزآمد امر در که است جدیدي نقش ایفاي
 خاصی اولویت سرانههاي یادگیري سازيصرفه به مقرون و

 مجازي مدرسه با هوشمند مدرسه. )1387، نیا افضل( دارد
 باید باشد مطلوب بخواهد اگر هوشمند مدرسه، دارد فرق
 آن تفاوت و باشند داشته فیزیکی حضور آن در انآموزدانش
 به اغلب، مجازي مدرسه که است این مجازي مدارس با

                                                
  ارتباطات و اطالعات نوینهاي فناوري. 1

2 .Perkins 

 معلم و آموزدانش که شودمی گفته دور راه از مدارس
 ترین جامع. باشند داشته فاصله هم از کیلومترها توانندمی

 اینکه از عبارتست، داد ارائه توانمی باره این در که تعریفی
 اعم فرآیندها کلیه اجراي روند آن در که است جایی مدرسه

 منابع، یادگیري -یاددهی، کنترل، نظارت، مدیریت از
، دفتري امور و اسناد، ارزشیابی، آموزشی کمک و آموزشی
 بهبود جهت در و فاوا بر مبتنی، آنها توسعه مبانی و ارتباطات
 است شده طراحی محور پژوهش تربیتی و آموزشی نظام

  . )1397، رستمی و بهمنمیري جهانی(
 هدف يگیرجهت درونی انگیزشهاي سازه از یکی
 به را هدف يگیرجهت)، 1992( 3ایمز. است پیشرفت
 فرد هیجانات و اسنادها، باورها از منسجمی الگوي صورت
 سبب و کرده تعیین را فرد رفتاري مقاصد که کندمی تعریف
 داشته بیشتري گرایشها موقعیت برخی به نسبت تا شودمی
، مشتاقی( کند عمل خاصاي هگون بهها موقعیت آن در و

 پردازاننظریه، پیشرفت هدف يگیرجهت زمینه در. )1391
 و تبحري اهداف، کنندمی مطرح را هدف به گرایش دو

ک( عملکردي  و دوئک، مطالعات نتایج. )1988، 4دوئ
 روي، تبحرگرا هدف با افراد داد نشان)، 2000( همکاران
 کسب، درونیهاي معیار اساس بر تکلیف بر تسلط، یادگیري
 تالش، خود شایستگی بردن باال یا ایجاد، جدیدهاي مهارت
 و درك به رسیدن براي تالش و انگیزچالش کار انجام براي
، عملکردگرا هدف با افراد مقابل در کنند؛می تمرکز، بینش
 در چگونه شان توانایی اینکه و شایستگی بیرونی جلوه بر

 دیگران از بهتر مثالً( شودمی قضاوت دیگران با مقایسه
 جستجوي و اجتماعی مقایسههاي معیار از استفاده)، بودن
 کنندمی تمرکز عملکرد باالي سطح لحاظ به بودن شهرت

، پیشرفت اهداف نظریه در. )1391، همکاران و عاشوري(
 کننده یبینپیش فراگیران اهداف که است این بر فرض
 ؛است پیشرفت با مرتبط نتایج و فرایندها براي مهمی

 شخص یک اساسی اهداف به پیشرفت اهداف همچنین
 د؛دار اشاره، است درگیر پیشرفتهاي زمینه در که هنگامی

 کالس در تکالیف( مانند باشند آکادمیکها زمینه این چه
، ورزش مانند( نباشند چه) آزمون سازيآماده یا درس

 ابتدا، پیشرفت اهداف يبندطبقه در. )کار تنظیمات

                                                
3. Ames 
4. Dweck 
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 عملکردي و تبحري يگیرجهت دو بر فقط پژوهشگران
 يگیرجهت چهار جدیدترهاي نظریه ولی کردند؛می تاکید
 و رویکردي عملکرد، اجتنابی تبحري، رویکردي تبحري
. کردند پیشنهاد، پیشرفت اهداف براي را اجتنابی عملکرد
 افزایش یا چالش بر غلبه، تکلیف در تسلط به تسلط اهداف
 که حالی در دارند؛ اشاره افراد توانایی بهبود و کفایت سطح
 تسلط، بدفهمی از اجتناب بر افراد تبحر از اجتناب اهداف
 تمرکز نکردن اشتباههاي معیار از استفاده و تکلیف بر نیافتن
 نشان بر، دارند اجتنابی عملکرد اهداف که افرادي. کنندمی
 کنندمی تمرکز نامطلوبهاي قضاوت و شایستگی دادن

 و پردازاننظریه. )1397، ساوجی پاکدامن و شادمانی(
 پیشرفت دربارة خود نظریات ارائۀ براي تربیتی محققان
 عوامل مورد در تجربی و تحقیقاتی شواهد خواهان تحصیلی
هاي نظام وها فرهنگ در تحصیلی عملکرد بر تأثیرگذار
 بدیعهاي گرایش از یکی. هستند گوناگون آموزشی
 از یکی که است نگرمثبت یشناسروان، یشناسروان
 تحصیلی سرزندگی، تحصیل زمینۀ در آن کلیديهاي سازه
 و شناختی عوامل همچنین؛ )1395، زارعی و رحیمی( است

 با و دارند ارتباط آموزشی نظام موفقیت با مختلفی انگیزشی
 نظام موفقیت با نیز تحصیلی سرزندگی اینکه به توجه

 سرزندگی آموزش و طراحی با بنابراین دارد؛ ارتباط آموزشی
 را آموزشی نظام موفقیت حدودي تا توانمی تحصیلی
هاي مؤلفه از یکی یتحصیل سرزندگی. کرد تضمین
 چارچوب در را تحصیلی يآورتاب که است روانی بهزیستی
، سولبرگ( کندمی منعکس مثبت یشناسروان زمینۀ

 تحصیلی سرزندگی. )2012، 1هالواري و اوماندسن، هاپکینز
 با برخورد در موفقیت براي انآموزدانش توانایی صورت به

 تحصیلی زندگی مسیر در که تحصیلیهاي چالش و موانع
 انطباقی و مثبت پاسخ به و است شده تعریف، هستند معمول

 جاري و مداومۀ عرص در که موانعی وها چالش انواع به
، کونورس، پوتوین( دارد اشاره شوند؛می تجربه، تحصیلی
 مدیریت با سرزندگی. )2012 ،2اشبورن -  داگالس و سیمس
 مرتبط انگیزش و تحصیلی درگیري با رابطه در نوسانات
 کوچکهاي چالش با مواجهه هنگام امر این و است

                                                
1. Solberg, Hopkins, Ommundsen & Halvari 
2. Putwain, Connors, Symes & Douglas-Osborn 

 سرزندگی. )2008، 3مارش و مارتین( افتدمی اتفاق تحصیلی
 یشناختروان سرمایه اصلیهاي مؤلفه از یکی عنوان به

 انسجام برقراري براي افراد روانی توان افزایش باعث و است
، معنا یافتن و تحصیلی و خانوادگی زندگی در سازگاري و

 شودمی دنیایی فرا و دنیایی وااليهاي ارزش و هدف
  . )1395، همکاران و موسوي(

 بر تکیه و تاکید با تربیت و تعلیم فرآیند کیفیت رتقايا
 است تاکید مورد نوینهاي فناوري از هوشمندانه استفاده

، ارتباط این در. )1395، ابوطالبی و پهلوان، انصاري، طالئی(
 موضوع با تحقیقی در)، 1397( رستمی و بهنمیري جهانی
هاي مولفه شناسایی هدف با هوشمند مدارس بررسی
 هوشمندۀ مدرس که کردند بیان مدارس سازي هوشمند
 نه( حقیقی و فیزیکی موجودیت با آموزشی است سازمانی
 آموزش نوین شکل به انآموزدانش آن در که) مجازي
 یبررس عنوان با تحقیقی در)، 1397( لطفی. دید خواهند
 انآموزدانش یلیتحص عملکرد با يهوشمندساز ینب رابطه
 يهوشمندساز یزاتتجه از استفاده یزانم ینب که داد نشان

 یلیتحص عملکرد با) هاکالس يفناور یزاتتجه، ینترنتا(
 به توجه ینبنابرا ؛دارد وجود يمعنادار رابطه انآموزدانش

 یلیتحص یتموفق بر دتوانمی مدارس در يهوشمندساز
)، 1397( شعار حکمت. باشد داشته مثبت یرتاث انآموزدانش
 در مدارس يهوشمندساز یرتاث یبررس موضوع با تحقیقی در
 مدارس که کرد بیان پرورش و آموزش اهداف یشبردپ

 در اطالعات يفناور توسعه مهمهاي دستاورد از هوشمند
 یزن آموزش در امر ینا که است پرورش و آموزش برنامه
 در)، 1396( بدري و بهرامی. دارد همراه به یديفوا

، شناخت ارتقاي در یادگیري محیط از ادراك تأثیر، پژوهشی
 براي، دانشجویان خودکارآمدي و پیشرفت انگیزه، فراشناخت

 و فرهادیان. ددادن نشان را تحصیلی سرزندگی به نیل
 ینب رابطه یبررس عنوان با پژوهشی)، 1395( همکاران
 مورد( مدارس يهوشمندساز و یلیتحص یشرفتپ اهداف
 شهرستان دوم و اول متوسطه شاهد مدارس یراندب مطالعه

 ینب رابطه وجود از یحاک یقتحق یجنتا و دادند انجام) یالما
 بود؛ مدارس يهوشمندساز و یلیتحص یشرفتپ یرمتغ دو

 و یکرديرو اهداف و يتبحر اهداف بعد دو ینهمچن
 99 سطح در یديشد رابطه یزن یلیتحص یشرفتپ يعملکرد

                                                
3. Martin & Marsh 
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 اما ؛داشت یالما شهر در مدارس يهوشمندساز با درصد
 با یلیتحص یشرفتپ عملکرد اجتناب بعد ینباي هرابط

 و زاده یاري. شدن یافت یراندب یدگاهد از يهوشمندساز
 یفیتک یابیارز موضوع با تحقیقی در)، 1395( همکاران
 هوشمند مدارس يسازپیاده از بعد انآموزدانش یادگیري

 نشان) دورود شهرستان یااالنب خاتم دبستان یمطالعات مورد(
 در یادگیري یقتعم سبب مدارس يهوشمندساز که دادند
 در)، 1395( قنبري و عندلیب. است شده انآموزدانش

 یشرفتپ بر مدارس يهوشمندساز یرتاث عنوان با پژوهشی
 که دادند نشان ییابتدا مقاطع انآموزدانش یلیتحص

 و ییابتدا و یهپا عمقط در، ویژه هب مدارس يهوشمندساز
 سطح در تواندمی اطالعات يفناور از مدارس يگیربهره
 و صادقی. باشد داشته ییبسزا یرتاث انآموزدانش یشرفتپ

 ابعاد نقش بررسی به تحقیقی در)، 1395( گشنیگانی
 تحصیلی سرزندگی یبینپیش در خودراهبر یادگیري

. پرداختند لرستان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان
 در خودراهبر یادگیري که داد نشان آنها پژوهشهاي یافته
. دارد نقش دانشجویان تحصیلی سرزندگی یبینپیش

 بررسی به تحقیقی در)، 1395( همکاران و فوالدي
 و تحصیلی معناي بر تحصیلی سرزندگی آموزش اثربخشی
 اول دورة سوم پایۀ دختر آموزاندانش تحصیلی عملکرد
 مراحل در داد نشان هایافته. پرداختند مشهد شهر متوسطه

 در کنترل و آزمایشهاي گروه بین پیگیري و آزمونپس
 آموزاندانش تحصیلی عملکرد و تحصیلی معنايهاي متغیر
 زاده حسین و پور عیسی. رددا وجود معناداري تفاوت دختر

 در مدارس يهوشمندساز یرتاث عنوان با تحقیقی)، 1395(
 دوره انآموزدانش در بلوم یشناخت یآموزش اهداف تحقق
 که داد نشان یجنتا. دادند انجام نور شهرستان ییابتدا

 بلوم یشناخت اهداف تحقق در هوشمند مدارس در آموزش
 در)، 2018( 1کاسنین و راملی. است داشته ناداريمع یرتاث

 عملکرد در را انآموزدانش تحصیلی سرزندگی پژوهشی
 خودتنظیمی و هدف يگیرجهت نقش بررسی با آنان ریاضی

 داد نشان نتایج. کردند تحلیل و تجزیه هوشمند مدارس در
 با مقابله براي توانایی عنوان به تحصیلی سرزندگی
 و شودمی شناخته علمیهاي زمینه در روزانههاي چالش
 و مارتین. دارد انآموزدانش یادگیري روند در مهمی نقش

                                                
1. Rameli & Kosnin 

 اهداف رابطه بررسی به تحقیقی در)، 8201( 2ویکتوریانو
 هوشمند مدارس با تحصیلی عملکرد و تحصیلی پیشرفت

 اهداف داد نشان ایشان تحقیقهاي یافته. پرداختند نروژ
 رابطۀ هوشمند مدارس با تحصیلی عملکرد و پیشرفت
 در)، 7201( 3عامري ال و احمد ابو. دارد معناداري و مستقیم
 مدارس آموزشی تکنولوژي تاثیر بررسی عنوان بااي همقال

 در انآموزدانش تحصیلی سرزندگی افزایش بر هوشمند
 و یادگیري که یافتند دست نتیجه این به بحرین مدارس

 و آموزش پروسه که زمانی، انآموزدانش تحصیلی سرزندگی
 هوشمند مدارس آموزشی تکنولوژي تاثیر تحت یادگیري
 انگیزش، آموزشی تکنولوژي. یابدمی افزایش، باشد
 و نشاط براي نیرومندي محرك و برانگیخته را انآموزدانش

 با بنابراین شود؛می محسوب آنان تحصیلی سرزندگی
 در هوشمند سیستم و آموزشیهاي تکنولوژي از يگیربهره

 در مناسبی بستر که داشت توانمی را انتظار این مدارس
 بگیرند یاد خود فراگیران تا شود فراهم آموزشیهاي محیط
 درصدد پژوهش این اساس این بر ؛بگیرند یاد چگونه که
 دست سوال این پاسخ به، تحقیقهاي یافته اساس بر است
 پیشرفت اهداف تواندمی هوشمند مدارس کارایی ایآ که یابد
 انآموزدانش تحصیلی سرزندگی میانجی نقش توجه با را

   ؟کند یبینپیش گلستان استان متوسطه
  
  پژوهش شناسیروش
، توصیفی ماهیت نظر از، کاربردي، هدف نظر از پژوهش این
. است همبستگی روش نوع نظر از و میدانی موقعیت نظر از

 متوسطه انآموزدانش کلیه حاضر پژوهش آماري جامعه
 29579 حدود کل تعداد به گلستان استان هوشمند مدارس

 جدول براساس پژوهش این نمونه حجم تعیین. است نفر
 387، جامعه حجم با متناسب و) 1970( مورگان و کرجسی

 گلستان استان هوشمند مدارس متوسطه انآموزدانش از نفر
 روش از نمونه افراد انتخاب منظور به و شد گرفته نظر در

 استان کل ابتدا. گردید استفاده ترکیبیاي هخوش يگیرنمونه
 و آموزش کل اداره توسط جغرافیایی بندي منطقه اساس بر

 14 که شد تقسیم غرب و مرکز، شرق منطقه 3 به پرورش
 و آموزش کل اداره آمار اساس بر، استان کل در شهر

                                                
2. Martin & Victoriano, 
3. Abu-Ahmad & Al-Ammary 
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 این از که داشتند هوشمند مدارس، گلستان استان پرورش
، بندرترکمن، بندرگز( شهر 6 تصادفی صورت به میان
 در سپس شدند؛ انتخاب) مینودشت و گنبد، آباد علی، گرگان
 صورت به شهر هر از و شد مشخص مدارس تعداد شهر هر

 در انآموزدانش تعداد و انتخاب متوسطه مدرسه دو تصادفی
 تصادفی صورت به نهایت در و شد مشخص کالس هر
 به تقسیم با جنسیت حسب بر انآموزدانش میان ازاي هطبق

 تحقیقهاي ابزار. اندشده انتخاب آموزدانش 378، نسبت
  شامل:

 این :هوشمند مدارس ییکارآ نامهپرسش
 شده تدوین)، 1385( یحاجت يجعفر توسط نامهپرسش
ها مولفه. است مولفه 5 و گویه 32 شامل نامهپرسش. است
 معلمان نقش ؛9تا1 سواالت، هوشمند مدارس اهداف شامل
 تا 17، انآموزدانش نقش ؛16 تا 10، هوشمند مدارس در
 مادي امکانات ؛28 تا 25، درسی مطالب ارائههاي روش ؛24
 براساس گذارينمره نحوه و است 32 تا 29، انسانی و

 روایی)، 1385( حاجتی جعفري پژوه در. است لیکرت مقیاس
 معلم تربیت دانشگاه اساتید توسط نامهپرسش محتوایی
 کرونباخ آلفاي با آن پایایی همچنین است؛ شده تایید تهران
 آلفاي میزان نیز پژوهش این در. است شده ذکر 80 باالي

 سرزندگی نامهپرسش. است شده محاسبه 83/0 کرونباخ

 دهقانی و چاري حسین توسط نامهپرسش این :تحصیلی
 سرزندگی مقیاس از الگوگیري و گویه 9 با)، 1391( زاده

 براي. است شده تدوین)، 2006( مارش و مارتین تحصیلی
 متخصص یک ابتدا، ایرانی فرهنگ در مقیاس این اجراي
 متن انگلیسی زبان متخصص یک و یشناسروان رشته
 از، سپس کردند؛ ترجمه فارسی به را مقیاسهاي سوال
 گویه تعدادي، مارش و مارتین مقیاسهاي گویهۀ ترجم

ها گویه درباره و شدند بازنویسی مقیاس اصلی فرم براساس
 اجراي براي. شد نظرخواهی تربیتی یشناسروان اساتید از

 از گروهی رويها گویه این، هانقص رفع و مقدماتی
 شد بازنویسی و شد اجرا مهریز شهر دبیرستانی انآموزدانش

 این گذارينمره نحوه. رسید نهایی مرحله به گویه 9 نهایتا و
 از حاصل نتایج. است لیکرت مقیاس براساس نامهپرسش
 که داد نشان)، 1391( زاده دهقانی و چاري حسین بررسی
 برابر گویه یک حذف با آمده دست به کرونباخ آلفاي ضرایب

 دامنه همچنین است؛ %73 برابر بازآزمایی ضریب و %80 با
 در و است %68تا %51 بین کل نمره باها گویه همبستگی

. شد محاسبه 78/0 کرونباخ آلفاي میزان نیز پژوهش این
 سال در نامهپرسش این پیشرفت: اهداف نامهپرسش

 میزان سنجش منظور به همکاران و میدگلی توسط، 1998
 این. شد طراحی انآموزدانش تحصیلی پیشرفت اهداف
 که است لیکرت مقیاس براساس و دارد گویه 18 نامهپرسش
، 6-1) یادگیري یا( تبحري اهداف، جمله از مولفه سه شامل

 عملکردي اهداف، 13-7 رویکردي عملکردي اهداف
 همکاران و خرازي پژوهش در. است 18-14 اجتنابی

  پیشرفت اهداف با هوشمند مدارس کاراییهاي خالصه ضریب همبستگی مولفه. 1 جدول
  خطاي استاندارد برآورد  ضریب تعیین تعدیل شده  ضریب تعیین  ضریب همبستگی چندگانه

352/0  123/0  121/0  9147/11  

  هوشمند مدارس پیشرفت از روي کارایی بینی اهدافضرایب رگرسیون پیش .2 جدول
 مقدار  ضریب استاندارد نشده  ضریب استاندارد نشده  مدل

t 
  معناداري

B خطاي استاندارد  Beta 
  000/0  718/12  -   189/3  560/40  مدل

  000/0  826/3  255/0  128/0  488/0  اهداف مدارس هوشمند
  007/0  035/2  113/0  176/0  306/0  نقش معلمان در مدارس هوشمند

  009/0  690/3  101/0  118/0  300/0  آموزاننقش دانش
  036/0  619/3  180/0  270/0  367/0  ارائه مطالب درسیهاي روش

  019/0  997/3  171/0  215/0  314/0  امکانات مادي و انسانی



 1398)، زمستان 27فصلنامه علمی، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، سال هفتم، شماره سوم (پیاپی      56

هاي آزمون خرده و هدفی يگیرجهت اعتبار)، 1387(
 همچنین است؛ شده گزارش %84 تا %70 بین نامهپرسش

 نامهپرسش در آمده دست به کلی اعتبار، نهایی اجراي در
 و %84، %87 ترتیب به آنهاي آزمون خرده اعتبار و 87%
 براي کرونباخ آلفاي میزان نیز پژوهش این در و است 76%
  . شد محاسبه 89/0 نامهپرسش کل

 عامل تحلیل از، هاداده تحلیل براي پژوهش این در
 و ارزیابی براي) ساختاري معادالت سازيمدل( تأییدي
 لیزرل افزارنرم از اساس این بر و گرفته بهره فرضیات آزمون
  . شد استفاده

  
  پژوهشهاي یافته

 مدارس اهداف( هوشمند مدارس کاراییهاي مولفه. 1
 نقش، هوشمند مدارس در معلمان نقش، هوشمند
 مادي امکانات، درسی مطالب ارائههاي روش، انآموزدانش

 انآموزدانش پیشرفت اهداف کننده یبینپیش)، انسانی و
 از فرضیه این بررسی براي. است گلستان استان متوسطه
 زیر جداول در نتایج که شد استفاده چندمتغیره رگرسیون

  . است آمده
هاي مولفه چندگانه همبستگی ضریب خالصه 1 جدول
 نقش، هوشمند مدارس اهداف( هوشمند مدارس کارایی
هاي روش، انآموزدانش نقش، هوشمند مدارس در معلمان
 اهداف با) انسانی و مادي امکانات، درسی مطالب ارائه

، شودمی مشاهده که طور همان دهد؛می نشان را پیشرفت
 درصد 12 گفت توانمی بنابراین است؛ 123/0 تعیین ضریب

 تبیین، بینپیشهاي متغیر توسط مالك متغییر واریانس
 . شودمی

 بین از شودمی مشاهده، 2 جدول در که طوري همان
 همانطوري. دهدمی نشان را متغیرها بین استاندارد ضرایب

 اهداف مولفه به مربوط بتا مقدار باالترین شودمی دیده که
. باشدمی Beta=255/0 برابر که است هوشمند مدارس
، Beta=113/0 برابر هوشمند مدارس در معلمان نقش
 امکانات و Beta=180/0برابر درسی مطالب ارائههاي روش
 در همگی که است Beta=171/0 برابر انسانی و مادي

 مطالب ارائههاي روش جز به هستند؛ معنادار 01/0 سطح
  . است /05 سطح در که درسی
 مدارس اهداف( هوشمند مدارس کاراییهاي مولفه. 2

 نقش، هوشمند مدارس در معلمان نقش، هوشمند
 مادي امکانات، درسی مطالب ارائههاي روش، انآموزدانش

 انآموزدانش تحصیلی سرزندگی کننده یبینپیش) انسانی و
  . است گلستان استان متوسطه
 استفاده چندمتغیره رگرسیون از فرضیه این بررسی براي

  . است آمده زیر جداول در نتایج که شد
 کاراییهاي مولفه همبستگی ضریب خالصه 3 جدول
 در معلمان نقش، هوشمند مدارس اهداف( هوشمند مدارس
 مطالب ارائههاي روش، انآموزدانش نقش، هوشمند مدارس
 را تحصیلی سرزندگی با) انسانی و مادي امکانات، درسی
 تعیین ضریب، شودمی مشاهده که همانطور دهد؛ می نشان
 درصد 11 گفت توانمی اساس این بر و است 116/0

 تبیین، بینپیشهاي متغیر توسط مالك متغییر واریانس
  .شودمی

شود از بین مشاهده می 4طوري که در جدول  همان
دهد. همانطوري ضرایب استاندارد بین متغیرها را نشان می

 مولفه امکانات به شود باالترین مقدار بتا مربوطکه دیده می
 مدارس است. اهداف Beta=282/0انسانی برابر  و مادي

 مدارس در معلمان ، نقشBeta=234/0هوشمند برابر
آموزان برابر دانش ، نقشBeta=138/0هوشمند برابر 

272/0=Beta درسی برابر  مطالب ارائههاي و روش
3472/0=Beta معنادار 01/0 سطح در همگی که است 

 هايهوشمند و روش مدارس در معلمان نقش جز هستند؛ به
  .است /05 سطح در درسی که مطالب ارائه

 مدارس کارایی بین رابطه در تحصیلی . سرزندگی3
 . کندمی ایفا میانجی نقش پیشرفت اهداف و هوشمند

با توجه به وجود متغیر میانجی در این فرضیه، از مدل 
  معادالت ساختاري استفاده شد که نتایج در ادامه آمده است. 

   
   

  تحصیلی سرزندگی هوشمند با مدارس کاراییهاي خالصه ضریب همبستگی مولفه .3 جدول
  برآورد استاندارد خطاي  شده تعدیل تعیین ضریب  تعیین ضریب  چندگانه همبستگی ضریب

342/0  116/0  106/0  10972/10  
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 همبستگی ماتریس

هاي مدل تحلیل و تجزیه مبناي همبستگی ماتریس جدول
 در بررسی موردهاي متغیر همبستگی ماتریس، است علّی

  . است آمده زیر جدول در حاضر پژوهش
  

  پژوهش نظري الگوي آزمون -
 معادالت یابیمدل طریق از شده پیشنهاد مفهومی الگوي

هاي شاخص. شد آزمون احتمال بیشینه روش به ساختاري
 درجه به خی مجذور نسبت شاخص شامل شده استفاده
، هستند پذیرش قابل 3 از کمتر مقادیر که) f. d/2X( آزادي

 2برازش نیکویی شاخص)، CFI( 1تطبیقی برازش شاخص
)GFI (مدل مناسب برازش نشانگر 9/0 از بیشتر مقادیر که 

 که) AGFI( 3برازش نیکویی شده تعدیل شاخص و هستند

                                                
1. Comparative Fit Index 
2. Goodness of Fit Index 
3. Adjusted Goodness of Fit Index 

، هستند مدل مناسب برازش نشانگر 80/0 از بیشتر مقادیر

 که) RMSEA( 4تقریب خطاي مربعات میانگین مجذور
 در. هستند مدل مناسب برازش نشانگر 08/0 از کمتر مقادیر
  .شد استفاده جزئی سازي تراکم روش از نیز حاضر پژوهش
  

 توجه با که شودمی مشاهده جدول مندرجات براساس
 شاخص)، CFI( تطبیقی برازش شاخص بودن باال به

)، IFI( افزایشی برازش شاخص)، NFI( هنجاري برازش
 هنجارنشده برازش شاخص)، GFI( نیکویی برازش شاخص

)NNFI (بودن پایین و RMSEA از ساختاري مدل 
  . است برخوردار مطلوبی برازش
  

                                                
4. Root Mean Square Error of Approximation 

  هوشمند مدارس کاراییهاي تحصیلی با مولفه بینی سرزندگیرگرسیون پیشضرایب  .4 جدول
 مقدار  نشده استاندارد ضریب  نشده استاندارد ضریب  مدل

t 
  معناداري

B استاندارد خطاي  Beta 

  000/0  718/9  -   706/2  297/26  مدل
  001/0  503/3  234/0  108/0  379/0  هوشمند مدارس اهداف
  024/0  869/2  138/0  149/0  378/0  هوشمند مدارس در معلمان نقش
  006/0  845/2  272/0  100/0  453/0  انآموزدانش نقش
  025/0  694/2  234/0  229/0  316/0  درسی مطالب ارائههاي روش

  005/0  151/2  282/0  182/0  310/0  انسانی و مادي امکانات

  . جدول ماتریس همبستگی متغیرها5جدول 
 3 2 1 عامل
      1  هوشمند مدارس کارایی
    1  **284/0  پیشرفت اهداف

  1  **187/0  **233/0  تحصیلی سرزندگی
  ) P ≥ 05/0یعنی  (*) و P ≥ 01/0یعنی  (**
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   و بحث يگیرنتیجه
 اساس بر پیشرفت اهداف یبینپیش هدف با حاضر تحقیق
 تحصیلی سرزندگی میانجی نقش با هوشمند مدارس کارایی
 نشان نتایج. شد انجام گلستان استان متوسطه انآموزدانش

 اهداف جمله ازهایی مولفه و هوشمند مدارس کارایی که داد
 نقش، هوشمند مدارس در معلمان نقش، هوشمند مدارس
 مادي امکانات، درسی مطالب ارائههاي روش، انآموزدانش

 انآموزدانش پیشرفت اهداف کننده یبینپیش انسانی و

  هاي برازش کلی مدل آزمون شدهشاخص. 6جدول 
  برازش نتیجه  مشاهده شده مقدار  مقدار مطلوب    شاخص برازش

  مناسب  70/2  3کمتر از   ) Chi-square/df(    شده بهنجار اسکوئر کاي
  مناسب  923/0  90/0بیشتراز  ) CFI(    تطبیقی برازش شاخص

  مناسب  975/0  90/0بیشتراز  ) NFI(   شاخص برازش هنجاري 
  مناسب  /977  90/0بیشتراز  ) IFI(    افزایشی برازش شاخص

  مناسب  993/0  90/0بیشتراز  ) GFI(   شاخص برازش نیکویی
  مناسب  976/0  90/0بیشتراز  ) NNFI(    هنجارنشده برازش شاخص
  مناسب  07/0  08/0کمتراز   ) RMSEA(    برآورد خطاي مربعات میانگین ریشه

  اهداف پیشرفت -کارایی مدارس هوشمند
  15/0 اثرمستقیم

 ) 23/0) (19/0= ( 04/0 اثرغیرمستقیم
  ) 15/0) + (04/0= (19/0  اثرکل

  23/0  اثرمستقیم  سرزندگی تحصیلی -کارایی مدارس هوشمند
  19/0  اثرمستقیم  اهداف پیشرفت -سرزندگی تحصیلی

 مدل براساس ضرایب استاندارد. 1کل 
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 جهانی تحقیقات با فرضیه این از حاصل نتایج. هستند
 شعار حکمت)، 1397( لطفی)، 1397( رستمی و بهنمیري

 همکاران و فرهادیان)، 1396( بدري و بهرامی)، 1397(
 قنبري و عندلیب)، 1395( همکاران و زاده یاري)، 1395(
 و یخشت پور يمهد)، 1393( همکاران و اکبرزاده)، 1395(
 کارشکی و عبدخدایی، زاده تقی)، 1393( زاده عباس دیس
 هامزا)، 2010( لینگ)، 2018( ویکتوریانو و مارتین)، 1393(
 براي. است همراستا)، 2008( آونگ تک)، 2010( امبی و

 دهندهنشان شرفتیپ اهداف که کرد بیان بایدها یافته تبیین
 نزدیک مختلفهاي راه به که است باورهایی از الگویی
 پیشرفتهاي موقعیت به دادن پاسخ و شدن درگیر، شدن
 در پیشرفت این به دستیابی براي بنابراین ؛کندمی اشاره
 به است الزم هوشمند مدارس جمله از مدارس انآموزدانش
 جمله از کنند؛ توجه مدرسه درون مهمهاي متغیر و عناصر
 و است گرفته قرار مدنظر نیز پژوهش این در که مولفه این

 و درسی مطالب ارائههاي روش، معلمان نقش، اهداف شامل
 درون عنصر ینترمهم، هدف. است انسانی و مادي امکانات
 جهت در مناسب اهداف تدوین با که چرا است؛هاي مدرس
 آنها به یابی دست براي افراد توانایی انآموزدانش پیشرفت
 به دستیابی براي که است حالی در این یابد؛می افزایش
 فعال نقش درس کالس و مدرسه در معلم است الزم اهداف

 مطالب ارائههاي روش همچنین کند؛ ایفاء را مناسبی و
 در را انآموزدانش که است دیگري مهم عناصر از درسی
 با متناسب ارایه با معلمان زیرا دهد؛می قرار پیشرفت مسیر
 امر در آنها مناسب درگیري و انآموزدانش توانایی سطح

 برمی آنها پیشرفت مسیر در را اساسیهاي گام، یادگیري
 تواندمی انسانی و مادي امکانات اینکه نهایت در و دارند

 در پیشرفت انگیزه افزایش براي مناسبی برانگیزنده
 آن کننده بیان نیز فرضیه این نتایج که باشد انآموزدانش
هاي روش، معلمان نقش، اهداف همچون عناصري که است
 توانایی انسانی و مادي امکانات و درسی مطالب ارائه
 دارند؛ را انآموزدانش در پیشرفت اهداف کننده یبینپیش
 و آموزش نهاد از جوامع همه در که است حالی در این

 و فرهنگ در بازآفرینی ضمن که رودمی انتظار پرورش
، آینده نسل به پیشینیان ارزشمندهاي روش از انتقال

 دستگاه زیرا باشد؛ اجتماعیهاي نوآوري و تغییرات سرمنشاء
 اصلی زیربناي خود رسالت به بنا پرورش و آموزش
 و آوردمی پدید را اجتماعیهاي دیدگاه وها شخصیت

 عمل به را متعارف جدیت و کوشش راه این در اگر بنابراین
 در بود؛ خواهدتر آسان جامعه در نوآوري انتظار و توقع، آورد
 براي تواندمی که رویکردهایی از یکی راستا این هم

 مفید آموزشیهاي نظام در باال شده یادنیاز به پاسخگویی
 اجرا یافته توسعههاي کشور از بسیاري در امروزه و شود واقع
 از استفاده گسترش. ،است شدن اجرا حال در یا و شده

 به و آموزشیهاي نظام در ارتباطات و اطالعاتهاي فناوري
 گونه این. است هوشمند مدارس توسعه و تأسیس آن تبع

 از جدید مفهومی و فلسفه اختراع نوعی به واقع در مدارس
 از سري یک گذاشتن کنار با و بوده تربیت و تعلیم

 اطالعات فناوري کارگیري به در سعی، سنتیهاي بازدارنده
 مدارس اینگونه در مؤثر آموزش. دارند آموزش ارائه براي

 در را جدیديهاي نقش آموازن دانش که است آن مستلزم
 جستجوگران که ترتیب بدین بپذیرند؛ یادگیري فرایند

 که وسیعی اطالعات ارزش بارهدر بتوانند تا، باشند اطالعات
 به است موجود استفاده براي اینترنت جهانی شبکه در

 به هدف که است حالی در این بپردازند؛ ارزشیابی و داوري
 و عناصر سایر بههاي مدرس درون عنصر ینترمهم عنوان
 از حکایت نیز فرضیه این نتایج و دهدمی جهتها مولفه
 مدارس در اهداف مولفه به مربوط بتا مقدار باالترین وجود

 که داد نشان نتایج دیگري بخش در همچنین دارد؛ هوشمند
 اهداف جمله از آنهاي مولفه و هوشمند مدارس کارایی
 نقش، هوشمند مدارس در معلمان نقش، هوشمند مدارس
 مادي امکانات، درسی مطالب ارائههاي روش، انآموزدانش

 انآموزدانش تحصیلی سرزندگی کننده یبینپیش انسانی و
 و بهرامی نتایج با نیز فرضیه این از حاصل نتایج هستند؛
 و فوالدي)، 1395( گشنیگانی و صادقی)، 1396( بدري

 چاري حسین)، 1393( همکاران و گمنام)، 1395( همکاران
)، 2018( کاسنین و راملی)، 1391( وهمکاران

 و مارتین)، 2014( نگو و فن)، 2016( سیگینروماهاجنا
 بیان بایدها یافته تبیین براي. است همراستا) 2006( مارش
 یادگیرندگان توانایی صورت به تحصیلی سرزندگی که کرد
 که تحصیلیهاي چالش و موانع با برخورد در موفقیت براي
 شده تعریف دارند قرار معمول تحصیلی زندگی مسیر در

 و سازنده، مثبت پاسخ به تحصیلی سرزندگی همچنین است؛
 و مداوم عرصه در که موانعی وها چالش انواع به انطباقی
 براي بنابراین دارد؛ اشاره، شوندمی تجربه تحصیل جاري

 از مدارس انآموزدانش در تحصیلی سرزندگی به دستیابی
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 مهمهاي متغیر و عناصر است الزم هوشمند مدارس جمله
 که هامولفه این جمله از داد؛ قرار توجه مورد را مدرسه درون
، اهداف شامل واند گرفته قرار مدنظر نیز پژوهش این در

 امکانات و درسی مطالب ارائههاي روش، معلمان نقش
 اطمینانی خود که است حالی در این هستند؛ انسانی و مادي

 انگیزه هوشمند مدارس در شده ایجاد کارآمدي و
 و نامطلوب شرایط با مقابله، تحصیل براي را انآموزدانش
 مدارس انآموزدانش. کندمی بیشتر آموزشیهاي چالش حل

 پرانرژي، تحصیلی عملکرد در باال خودباوري با هوشمند
 اهداف داشتن با توانندمی که دارند باور و شوندمی نمایان
 به باوري چنین. کنند غلبه هاچالش و مشکالت بر باال

 زاي استرسهاي محرك با برخورد در شخصی توانایی
. است همراه سرزندگی سازگارانههاي کارکرد با محیطی
 را آموزشی محیط هوشمند مدارس در آموزدانش که زمانی
 وي استقالل تقویت به که کندمی درك محیطی عنوان به

 خود آینده براي را درسی تکالیف محتواي، شودمی منتهی
 بر مناسب یادگیريهاي راهبرد انتخاب با و داندمی مفید
 از همچنین؛ ،دارد تأکید خود یادگیري بودن عمیق
 با برخورد براي مطلوب ارایههاي روش و مناسبهاي راهبرد
 این. کندمی استفاده تحصیلی شرایط با انطباق وها چالش
 سرزندگی، هوشمند مدارسهاي پیامد از برگرفتهها مولفه

 از واقع در کند؛می تقویت انآموزدانش در را تحصیلی
 وجود و انسانی و مادي امکانات به توجه، مهمهاي مولفه

 است کارآزموده نیروي همچنین الزم امکانات و هازیرساخت
 مربوط بتا مقدار باالترین از حکایت نیز فرضیه این نتایج که
  . دارد انسانی و مادي امکانات مولفه به

 مدارس کارایی بین رابطه در تحصیلی سرزندگی
 با. کندمی ایفاء میانجی نقش پیشرفت اهداف و هوشمند
 معادالت مدل از فرضیه این در میانجی متغیر وجود به توجه

 از ساختاري مدل که داد نشان نتایج. شد استفاده ساختاري

 با تاحدودي یافته این. است برخوردار مطلوبی برازش
 لطفی)، 1397( رستمی و بهنمیري جهانی تحقیقات

)، 1396( بدري و بهرامی)، 1397( شعار حکمت)، 1397(
 همکاران و زاده یاري)، 1395( همکاران و فرهادیان

 همکاران و اکبرزاده)، 1395( قنبري و عندلیب)، 1395(
 تقی)، 1393( زاده دعباسیس و یخشت پور يمهد)، 1393(

 بدري و بهرامی)، 1393( کارشکی و عبدخدایی، زاده
 همکاران و فوالدي)، 1395( گشنیگانی و صادقی)، 1396(
 ویکتوریانو و مارتین)، 1393( همکاران و گمنام)، 1395(
 ماهاجنا و سیگینر)، 2018( کاسنین و راملی)، 2018(
 همراستا) 2010( امبی و هامزا)، 2014( نگو و فن)، 2016(

 سرزندگی چون که گفت توانمی یافته این تبیین در. است
 حوزه در آورتاب و سازگار، آزادمنشانههاي رفتار به تحصیلی
 گفت توان، میاساس این بر، کندمی اشاره تحصیل
 و تدبیر با کنندمی سعی، بیشتر سرزندگی داراي انآموزدانش
 و موانع، زا استرسهاي رویداد با مواجهه در تالش
 امر در و کنند مدیریت را خود زندگی تحصیلیهاي چالش
 شودمی باعث امر این ؛باشندتر هدسرزن و موفق نیز تحصیل
 و آموزشی اهداف به بهتري نحو به هوشمند مدارس
 میانجی متغیر عنوان به تحصیلی سرزندگی. برسند پیشرفت

 از و کنند کارآمدي احساس انآموزدانش تا شودمی باعث
 در و باشند داشته مثبتیهاي ارزیابی آن محیط و مدرسه
 سرزندگی. کنند تالش تحصیلی اهداف جهت در نتیجه

 و تحصیلی پیشرفت سبب آن صحیح شکل به تحصیلی
 اهداف تحقق در را آموزدانش، شده خودکارآمدي افزایش
 مثبتۀ عاطف داراي افراد. کندمی انگیزه با آموزش اصلی

 حل راه روي، کرده عبور آن از، مشکل درك از بعد تحصیلی
 از پیشرفت اهداف که است حالی در این شوند؛می متمرکز
 و کالسی ادراکات از متاثر تواندمی که است هاییسازه
  .باشد کالس موقعیتیهاي ساختار

  
  منابع
 رشد، دانش هدایت یا انتقال. )1387( محمدرضا، نیا افضل

  . )24( 1، آموزشی تکنولوژي
. )1393( ینهسک، گو حق و یهرق، آهنگر، زهرا، اکبرزاده

 علوم یمل یشهما یننخست. مدارس عملکرد و يهوشمندساز
 مبتکر سازانیشهاند شرکت، مرودشت، یشناسروان و یتیترب

  . جوان

 محیط از ادراك رابطه. )1396( مرتضی، بدري، فاطمه، بهرامی
، شناختي اواسطه نقش با تحصیلی سرزندگی و یادگیري
. دانشجویان در خودکارآمدي و پیشرفت انگیزه، فراشناخت
  . 189-212 :) 9( 5، یادگیري در شناختیهاي راهبرد

 حسین، کارشکی و محمدسعید، عبدخدایی، هادي، زاده تقی
 و پیشرفت اهداف، شناختیهاي سبک نقش. )1393(
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 آموزاندانش ریاضی پیشرفت در ریاضی خودکارآمدي
 در پژوهش فصلنامه، مشهد شهر دولتیهاي دبیرستان
  . 41-58 :)2( 2، مجازي و آموزشگاهی یادگیري

 هوشمند مدرسه طرح ارزیابی. )1385( کلثوم ام، حاجتی جعفري
. )آبسال دبیرستان موردي مطالعه( تهران هايدبیرستان در

  . 121، تهران معلم تربیت دانشگاه، ارشد کارشناسی نامهپایان
 مدارس بررسی. )1397( راحله، رستمی و نسرین، بهنمیري جهانی

. مدارس سازي هوشمندهاي مولفه شناسایی هدف با هوشمند
 و علوم نوینهاي یافته المللی بین کنفرانس پنجمین
 مطالعات مرکز، توسعه خدمت در علم محوریت با تکنولوژي

  . مرتضوي حکمت سروش اسالمی تحقیقات و
. )1391( محمدحسین، زاده دهقانی. مسعود، چاري حسین

 نقش، خانواده ارتباطی الگوي از ادراك و تحصیلی سرزندگی
، یادگیري و آموزش مطالعات مجله. خودکارآمديي اواسطه

4 )2 (: 47-22 .  
 مدارس يساز هوشمند یرتاث یبررس. )1397( نغمه، شعار حکمت
 یعلم یشهما ینچهارم. پرورش و آموزش اهداف یشبردپ در

 پرورش و آموزش، ینابم، معلم نگاه از یاستان یپژوهش
  . ینابم شهرستان

 و محمود، طباطبایی قاضی، جواد، اي اژه، علینقی، خرازي
، پیشرفت اهداف رابطه بررسی. )1387( حسین، کارشکی

 الگوي یک آزمون فراشناختی:هاي راهبرد و خودکارآمدي
-88 :80)، تهران دانشگاه( تربیتی علوم و یشناسروان. علی
69 .  
 پرورش و آموزش وزارت و فرهنگی قالبان عالی شوراي دبیرخانه

  . کشور تربیت و تعلیم نظام بنیادین تحول طرح) 1390(
 دلبستگی ابعاد نقش. )1395( الهام، زارعی، مهدي، رحیمی

 ابعاد يگرواسطه با تحصیلی سرزندگی در بزرگسالی
 فصلنامۀ. کمالگرایی و مشکالت با مقابله خودکارآمدي

-70 :) 12( 3، مجازي و آموزشگاهی یادگیري در پژوهش
59 .  
 معرفتهاي باور. )1397( آذر، ساوجی پاکدامن، رضوان، شادمانی

 يگرمیانجی با یشرفتپ اهداف يگیرجهت و یشناخت
 علوم و یشناسروان کنفرانس یازدهمین. يخودکارآمد
  . صدرا المللی بینهاي همایش سالن، تجربی

 ابعاد نقش. )1395( زهرا، گشنیگانی خلیلی، مسعود، صادقی
 تحصیلی سرزندگی یبینپیش در خودراهبر یادگیري

 پژوهش فصلنامه. لرستان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان
  . )2( 8، پزشکی علوم آموزش در
 ازهر، ابوطالبی و مکرمه، پهلوان نسرین؛، انصاري ابراهیم؛، طالئی
 تا سیاستگذاري از ایران در مدرسه هوشمندسازي. )1395(

 شماره، تربی و تعلیم فصلنامه. چندگانه موردي مطالعه عمل:
127 .  
، جمال، عاشوري، سمیه سیده، آبکنار جلیل، محمد، عاشوري

 نقش. )1391( حسن، رستمان و محمد، خطاط موسوي
 از اجتناب رفتار در کمرویی و پیشرفتهاي هدف يگیرجهت
  . 19-28 :) 2( 2، ناتوانی مطالعات مجله، طلبی کمک

 ريیادگی، تعامل رابطه. )1394( مینس، دیسع، زیمهرانگ، نژاد یعل
. هوشمند مدارس در لیتحص از تمنديیرضا با یمیخودتنظ
  . )4( 9، آموزش فناوري

 هوشمندسازي تاثیر. )1395( مهتاب، قنبري و سحر، عندلیب
. ابتدایی مقاطع انآموزدانش تحصیلی پیشرفت بر مدارس
، تربیتی علوم در پژوهش سراسري کنفرانس دومین
 الملل بین پردیس، شیراز، اجتماعی علوم و یشناسروان
  . هزاره ایده توسعه

 یرتاث. )1395( بابک، زاده ینحس و يهد، پور یسیع
 یشناخت یآموزش اهداف تحقق در مدارس يهوشمندساز

 ینسوم. نور شهرستان ییابتدا دوره انآموزدانش در بلوم
 سبک و یتیترب علوم، یشناسروان یالملل ینب کنفرانس

  . یدریهح تربت دانشگاه، یدریهح تربت، یزندگ
 ماجد، احمدي و احمد، اندوز، حسن، راد شریفی، محمود، فرهادیان

 و تحصیلی پیشرفت اهداف بین رابطه بررسی. )1395(
 شاهد مدارس دبیران مطالعه مورد( مدارس هوشمندسازي

 ملی همایش دومین. )ایالم شهرستان دوم و اول متوسطه
 و تربیتی علوم حوزه در نوین تحقیقات و مطالعات
 اسالمی تحقیقات و مطالعات مرکز، قم، ایران یشناسروان

  . مرتضوي حکمت سروش
. )1395( امیر، قمرانی، باقر محمد، کجباف، اسما، فوالدي 

 و تحصیلی معناي بر تحصیلی سرزندگی آموزش اثربخشی
 اول دورة سوم پایۀ دختر آموزاندانش تحصیلی عملکرد
 در پژوهش پژوهشی علمی فصلنامه، مشهد شهر متوسطه
  . )15( پیاپی)، 3( 4، مجازي و آموزشگاهی یادگیري

 ادراکات و انگیزشیهاي الگو نقش. )1393( حسین، کارشکی
 سوم پایه انآموزدانش تنظیمی خود یادگیري در محیطی
  . تهران دانشگاه، دکتري رساله. تهران شهرهاي دبیرستان

. )1393( میري محمدرضا و اسماعیلی اکبر علی، اعظم، گمنام
 انآموزدانش تحصیلی سرزندگی با خودکارآمدي بین رابطه

 و تربیتی علوم پژوهشی علمی همایش اولین، تیزهوش
، تهران، ایران فرهنگی و اجتماعیهاي آسیب یشناسروان
، مرتضوي حکمت سروش اسالمی تحقیقات و مطالعات مرکز
  . بنیادین فنون و علوم ترویج و توسعه علمی انجمن
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 عملکرد با هوشمندسازي بین رابطه بررسی. )1397( پریسا، لطفی
 و دانش سراسري کنفرانس چهارمین. انآموزدانش تحصیلی
، ایران یشناسروان و اجتماعی مطالعات تربیتی علوم فناوري
 دانش محور توسعههاي همایش کننده برگزا موسسه، تهران

  . ایرانیان سام فناوري و
 براساس تحصیلی پیشرفت یبین. پیش)1391( سعید، مشتاقی

 5، آموزشهاي راهبرد فصلنامه، پیشرفت هدف يگیرجهت
)2 (: 94-89 .  

. )1395( محمدرضا، ایروانی و السادات فاطمه، ونهري موسوي
 با یشناختروان سرمایه و معنوي پیوند بین رابطه بررسی

 مطالعات فصلنامۀ. ویژه بخش پرستاران معنوي بهزیستی
  . 28-35، تربیتی علوم و یشناسروان

. )1393( محمد امیر، زاده عباس سید و مرضیه، خشتی پور مهدي
 و مدارس سازي هوشمند در مدیران تحولی رهبري نقش
 مدارس انآموزدانش تحصیلی پیشرفت و آموزشی کیفیت
، مدیریت علوم المللیبین سمپوزیوم. ارومیه شهرستان ابتدایی
هاي راهکار مرکز، اروند مهر عالی آموزش موسسه، تهران

  . پایدار توسعه به دستیابی
 یاري و سامان، ساالروند، یدمج، ياسکندر، محمد، زاده یاري

 انآموزدانش یادگیري یفیتک یابیارز. )1395( فاطمه، زاده
 دبستان یمطالعات مورد( هوشمند مدارس يسازپیاده از بعد
 يفناور و دانش یمل یشهما. )دورود شهرستان یااالنب خاتم
 سهموس، تهران، یرانا یکمکان و یوترکامپ، برق یمهندس

 سام يفناور و دانش محور توسعههاي یشهما برگزارکننده
  . یرانیانا
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