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مقدمه

در دهه گذشته چندرسانهايهاي تعاملی ،به سر

توسعه یاتتند؛ این اب ارهاا مایتوانناد روشهااي

یادگیري الق و قدرتمندي براي آماوزش ترگیاران باشاند ( .)Baldwin et al, 1441در هماین
راستا ،هوشمندسازي مدارس در ایران آغاز شده اس  ،با توجه به آمار و ارقام ا الم شده این امر باا
سر

و به طور وسیعی در سطح کشور در حاال گساترش اسا  .مدرساه هوشامند باا اساتفاده از

یادگیري الکترونیکی به صاورت حضاوري و باا بر اورداري از نظاام آموزشای هوشامند باه ارائاه
دمات آموزشی و پرورشی به دانشآموزان ،تالش مایکناد) .)Ali Nejad & Saeed, 2015در
واقع ،در این مدارس یادگیري بر اساس سر

تردي ،تشریک مساا ی ،اودگردانی و پیوساتگی

بین موضو ات درسی میباشد و محتواي درس تقط محدود به کتا هاي چاپی نیس ؛ بلکه شاامل
کتا هاي الکترونیکی ،نرمات ارهااي چندرساانهاي ،درسات ارهاا و پایگااههااي اطال ااتی باوده و
ه زمان میتوان راي تفاوتهاي تردي هر دانشآموز و سلکهاي مختلا

یاادگیري برناماههاایی

تدارك دیده شود.
با توجه به مطالب مطرح شده ،رسال و هدف مدارس هوشامند ،بهلاود وضاعی

تحصایلی ،باا

توجه به محتواي درسی اس  .اما آنچه که امروزه براي دانشآموزان که آیندهساازان هار کشاوري
هستند ،الزم اس  ،توجه به توانایی اداره ود در امور اجتما ی ،دستیابی به تواناایی یاک شاهروند
و بودن اس

و در اینجا الزم اس

تا رسال مدارس هوشمند به ناوان یاک مدرساه ،تاار از

تمرک بر استفاده از وسایل الکترونیکی؛ نقش این نو مدارس در رشد و توساعه داناشآماوزان در
اموري مانند هوش اجتما ی و معنوي مورد بررسی قرار گیرد .لذا ،در همین راساتا محققاان باه ایان
موضو اندیشیدند که آیا مدارس هوشمند توانسته الوه بر تعالی در زمینه پیشرت

تحصایلی ،بار

هوش اجتما ی و هوش معنوي دانشآموزان تأثیر بگذارد.
امروزه ،باور کلی بر این اس

که هوش و یا در واقع ،آنچه که به طاور سانتی باه ناوان هاوش

سنجیده میشود ،یک پیشبینیکننادهي قاوي و ماده در ملکارد تحصایلی اسا
 .)2003; Furnham,2005در اوایل قرن حاضر ،دو دیدگاه مختل

در صاو

( Drasgow,

ساا تار هاوش

ارائه شده اس  .اسپیرمن 1هوش را به نوان یک امل (هوش مومی) ،مفهومساازي کارده اسا .
وي هوش مومی را مختص تمامی ملکردهاي متفاوت اتاراد و در تماام زمیناههااي توانااییهااي
1. Spearman
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انسانی در نظر گرتته اس  .تورستون 1استدالل میکند که هوش زمانی به وبی قابال درك اسا
که مجمو ه تواناییهاي ذهنی را تلیین کند؛ مانند اساتدالل اددي ،توانااییهااي درك تضاایی و
درك زبانی که جنلههاي مختل

ملکرد را تشریح میکند.

نظریات مختلفی درباره انوا هوش ارائه شده اس ؛ یکی از ابعاد هوش که مختص انسان باوده؛
هوش معنوي می باشد.
هوش معنوي یک بعد جدید از هوش انسانی بوده و براي حل مسائل مفهومی و ارزشی اساتفاده
می شود .هوش معنوي زمینه تمام آن چی هایی اس

که ما به آنها ا تقاد و بااور داریا  .سا الهااي

جدي در مورد اینکه از کجا آمدهای  ،به کجا میروی و هدف اصلی زندگی چیس  ،از نمودهااي
هوش معنوي اس  .اهمیاا
از جهااات مختل

و ضرورت طرح موضااو معنوی و مذهب ،بااه ویژه هوش معناو،،

در صار جدیاد احسااااس ما شاااود .یکا از ایان ضارورتهاا در رصاه،

انسااانشناسااا  ،توجاه باااه بعاد معناااو ،انساااان از دیادگاه دانشااامندان ،باه ویاژه کارشناساان
سااازمان جهان بهداش
تعری

اس  ،که ا یراً انساان را موجاود ،زیسات  ،روانا  ،اجتماا

و معناوي

م کند (.)Sohrabi, 2008

معنوی  ،احساس بنیاادي ارتلااک کامال باا اود ،دیگاران و کال جهاان اسا Mitroff & ( .

 .)Denton, 1999هوش معنوي در رابطه باا تمامیا  ،2انعطاافپاذیري ،3ودآگااهی ،4محلا ،5
القی  ،6توانایی پرسیدن چراییها 7و مانند آن اس

سنجش معنا و مسیر زندگی ترد اس
را چنین تعری

(  .)Attri,1411هوش معنوي ،وسیلهاي براي

( .)Emmons, 2000همچنین امونس ( )1444هاوش معناوي

کرده اس  :استفاده تطلیقی از اطال ات معنوي براي تسهیل حل مشکالت روزماره

در راستاي دستیابی به هدف؛ وي پنج م لفه براي هوش معنوي قایل اس :
ظرتی

تراتر رتتن از مسائل تی یکی و مادي؛ توانایی تجربه و دستیابی به سطوح باالتر آگااهی؛
8

توانایی تقدسبخشی به تجربیات روزمره؛ توانایی استفاده از منابع معناوي باراي حال مشاکالت؛ و
ظرتی

باتقوا بودن.
1. Thurstone
2. Wholeness
3. Flexibility
4. Self-Awareness
5. Compassion
6. Creativity
7. The Ability to Ask Why
8. Sanctify
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هوش معنوي به معناي ظرتی انسان در پاسخ به معناي زندگی اسا

و تجربه هم مان ارتلاک بین هر یک از اتراد و جهانی که در آن زندگی مایکنناد مایباشاد .هاوش
معنوي به نوان توانایی ن دیک شدن به تواناییهااي معناوي و منلعای باراي شانا

بهتار ،کشا

معنی و تحلیل وجودي ،معنوی و رتتارهاي ملی( .)Nasel, 2004هوش معنوي ،این اجازه را باه
ترد میدهد که تا آنجا که ممکن اس موقعی

را تغییر داده و یاا آن را بهتار مادیری کناد .اتاراد

زمااانی هااوش معنااوي را بااه کااار م ایگیرنااد کااه بخواهنااد از ظرتی ا هااا و منااابع معنااوي بااراي
تصمی گیريهاي مه و اندیشه در موضو ات هستی یا تالش در جه حل مسائله روزاناه اساتفاده
کنند .هوش معنوي چهارچوبی براي تشخیص و سازماندهی مهارتهاا و قابلیا هاایی کاه مساتل م
کاربرد انطلاقی معنوی اس  ،ایجاد میکند .طلق مفهومساازي کینا ،،چهاار اساتعداد یاا تواناایی
هستهاي هوش معنوي ،لارتناد از.1 :تفکار انتقاادي وجاودي کاه لاارت اسا از اساتعداد تفکار
انتقادي درباره گوهر وجود ،واقعی  ،گیتی ،مکان ،زماان و موضاو هااي وجاودي و متااتی یکی و
توانایی تفکر درباره موضو هاي غیر وجودي مارتلط باا وجاود تارد؛ .1تولیاد معنااي شخصای کاه
لارت اس از توانایی استنتاج مفهوم و معناي شخصی از همه تجاار جسامی و ذهنای ،از جملاه
توانایی ایجاد هادف زنادگی؛  .1آگااهی متعاالی کاه لاارت اسا از اساتعداد تشاخیص ابعااد و
چهارچو هاي متعالی ود ،دیگران و دنیاي مادي در الل حال هاي طلیعی هشایاري ،هماراه باا
استعداد تشخیص ارتلاک آنها با ود ترد و با دنیاي مادي؛  .0بسط حال هشیاري که لاارت اسا
از توانایی دا ل و اارج شادن از حالا هااي بااالي هشایاري ،مانناد مدیتیشان ،د اا و امثاال آن.
)(Sobhi Qaramalki & Parzour, 2014

مفهوم هوش معنوي ،در بردارنده نو ی سازگاري و رتتار حل مسئله اس که بااالترین ساطوح
رشد را در حیطههاي مختل
جه

شنا تی ،ا القی ،هیجانی و باین تاردي شاامل مایشاود و تارد را در

هماهنگی با پدیدههاي اطراف و دس یابی به یکپارچگی درونی و بیرونای یااري ماینمایاد.

این هوش ،به ترد دیدي کلی در ماورد زنادگی و هماه تجاار و رویادادها مایدهاد و او را قاادر
میسازد به چهارچو و تفسیر مجدد تجار

ود بپاردازد و شانا

و معرتا

اویش را ماق

بخشد ( .)Ghobari Bonab; etl, 2008صاحلنظران معتقدند هوش معنوي تقط براي انسان مطارح
اس

( .)Zohar, 1997هوش معنوي باراي حال مشاکالت و مساائل مرباوک باه معنااي زنادگی و

ارزشها مورد استفاده قرار میگیرد (.)Abdollahzadeh, 2009
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از طرتی انسان موجاوي اجتماا ی باوده کاه باراي کساب موتقیا در زنادگی نیازمناد هاوش
اجتما ی اس ؛ امروزه ،با توجه به ات ایش تانشهاا ،اساترسهاا و پیچیادگیهااي مختلا  ،هاوش
اجتما ی در سلک زندگی کنونی اتراد داراي اهمی
داد و به نوان یک مهارت م ثر براي مدیری

زیادي اس  .میتوان آن را یاد گرت  ،رشاد

زندگی شخصای ،رواباط باین تاردي و دساتیابی باه

موتقی در تمام جنلاه هااي زنادگی اساتفاده کارد ( .)Saxena & Kumar Jain, 2013تعااری
متعددي از هوش اجتما ی ارائ ه شده اسا  ،ولای همگای آنهاا در دو امال باا یکادیگر مشاترك
هستند :شامل آگااهی از دیگاران ،و ساازگاري اتاراد باا دیگاران و موقعیا هااي اجتماا ی اسا
(.)Kobe etl, 2001
هوش اجتما ی را توانایی به کاارگیري مهاارتهااي ارتلااطی دوساتانه باا دیگاران ،رتتارهااي
اجتماا ی و همادلی باا دیگاران تعریا
ثورندایک معتقد اس

مایکنناد ).(Bikzadeh& Sultan Dadashi, 2011

هوش اجتما ی به معنی درك دیگران و رتتاار ردمنداناه در ارتلاطاات باا

دیگر اتراد اس  .این تعری

داراي بعد شنا تی (تهمیدن 1و درك کردن دیگران )2و رتتااري (باه

نوان مثال :چگونه رتتار کردن 3و تنظی احساسات دیگران )4اس  .از رویکردهاي مختلفای باراي

توصی

هوش اجتما ی استفاده شده اس  .چون حساسی

اجتما ی (با هف

اجتما ی ،بینش اجتماا ی و ارتلاطاات

جنله :نقش پذیري ،استنتاجهاي اجتما ی ،5درك اجتما ی ،6بینش روانشنا تی،

قضاوت ا القی ،ارتلاک ارجا ی ،7و حال مشاکالت اجتماا ی شانا ته مایشاود) ( Greenspan,

)1989؛ از دیگر م لفهها ،نگرش جامعه پسند( 8چون الیق اجتما ی و ودکارآمدي اجتما ی)،
مهارتهاي احساس همدلی ،مهارتهاي اجتماا ی ،ااطفی (بیاان احساساات و حسااس باودن باه
موقعی هاي ااطفی دیگاران) ،و اضاطرا

اجتماا ی .همچناین درك ماردم ،بر اورد او باا

1. Understanding
2. Perceiving
3. Acting
4. Regulating Emotion In Others
5. Social Inference
6. Social Comprehension
7. Referential Communication
8. Prosocial Attitude
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دیگران ،مراقب دیگران بودن ،1پذیراي ایدهها و تجربههااي جدیاد باودن ،از قاوانین و هنجارهااي
اجتما ی آگاه بودن ،و سازگاري اجتما ی اس

(.)Kosmitizki & John, 1993

م لفههاي هوش اجتما ی لارتند از :پردازش اطال ات اجتما ی؛ یعنی توانایی درك و تها و
پیشبینی و احساسات دیگران .آگاهی اجتما ی؛ درك مناسب از نگرانیها و احساساات از ارکاان
موتقی

در تعالی هااي اجتماا ی و مهاارت هااي اجتماا ی؛ حساسای

ملکرد شغلی برتر ،توانایی شنا
دیگران اس

نیازهااي دیگاران و در نهایا

باه دیگاران ،باراي کساب

تواناایی شناساایی نگرانایهااي

(.)Nasiri etl, 2014

در بررسی پیشینه تحقیق ،واصفیان و نقش ( )1410در پژوهشای باه منظاور مقایساه راهلردهااي
ودنظ بخش و پیشرت

ریاضی دانشآموزان مادارس سانتی و هوشامند در شاهر اصافهان انجاام

دادند .نتایج نشان داد کاه در ملکارد تحصایلی داناشآماوزان مادارس سانتی و هوشامند تفااوت
معناداري وجود نداش  ،ولی می ان استفاده دانشآموزان مدارس هوشامند از راهلردهااي اودنظ
بخش باالتر بود ه چنین ،در مدارس هوشمند راهلردهاي ودنظ بخش رابطه بیشتري باا ملکارد
تحصیلی در این دانشآموزان داش

(.)Vasefian & Naghsh, 2014

در پژوهشی بهمنی و همکاران ( )Bahmani etl, 2013در صو

تأثیر مدارس هوشامند بار

مهارتهاي اجتما ی دانشآموزان ،یاتتهها نشان داد کاه مادارس هوشامند بار مهاارت اجتماا ی و
ابعاد آن تأثیر داشته و دانشآموزان مورد مطالعه داراي مهاارت اجتماا ی بااالتر از ساطح میاانگین
بودهاند.
یاتتههاي مطالعه نیازي ( )Niyazi, 2012نشان داد که مدارس هوشمند موجب رشد همه جانلاه
دانشآموزان از لحاظ ذهنی ،جسمی ،ااطفی و اجتماا ی شاده اسا

و توانااییهاا و قابلیا هااي

تردي دانشآموزان را ارتقاء داده اس  .موجب تربی دانشآماوزانی متفکار و آشانا باه تانآوري
شده اس

و موجب ات ایش مشارک هااي مردمای در اماور مختلا

( )Sedghi, 2011تحقیقی تح

مدرساه شاده اسا  .صادقی

نوان بررسی نقش تنآوري اطال ات و ارتلاطات در رشاد ابعااد

آموزشی و پرورشی دانشآموزان مقطع متوسطه شهر گرگان انجام داد .نتایج به دس آمده حااکی
از آن بااود کااه تاانآوري اطال ااات وارتلاطااات باار روي رشااد ابعاااد آموزشای (انگیا ه تحصایلی،

1. Being Warm And Caring

نقش هوشمندسازي مدارس بر هوش اجتماعی … 33/

یادگیري و درگیري در تکالی

) و ابعاد پرورشی (رشد روانای ،رشاد ا القای و رشاد اجتماا ی)

دانشآموزان تأثیر داشته و بین آنها ارتلاک معناداري وجود دارد.

با توجه به مطالب ارائه شده این تحقیق نی به دنلال پاسخگویی به س االت پژوهشی زیر اس :
 .1آیا بین هوش اجتما ی و هر یک از م لفههاي آن (پردازش اطال ات اجتما ی ،آگاهی
اجتما ی و مهارت اجتما ی) در مدارس هوشمند و ادي تفاوت وجود دارد؟
 .1آیا بین هوش معنوي و هریک از م لفههاي آن (درك و ارتلاک با سرچشمه هستی وزندگی
معنوي) در مدارس هوشمند و ادي تفاوت وجود دارد؟
 .1پیشرت

تحصیلی دانشآموزان مدارس هوشمند و ادي تفاوت وجود دارد؟

آیا بین هوش معنوي و هوش اجتما ی و پیشرت

تحصیلی دانشآموزان رابطه وجود دارد؟

 /31فصلنامه فنآوري اطالعات و ارتباطات در علوم

تربيتی /سال نهم  /شماره اول /پایيز 1831

روش

پژوهش حاضر توصیفی از نو پاس رویادادي اسا  .جامعاه آمااري ،شاامل کلیاه داناشآماوزان
مدارس هوشمند و ادي مقطع پیشدانشگاهی شهر گرگان اس که تعداد آنها  1100نفر میباشاد.
از میان آنها 122 ،دانشآموز در مدارس هوشمند و  762دانشآموز در مادارس اادي مشاغول باه
تحصیل بودند .نمونه پژوهش ،با استفاده از جدول کرجسی -مورگان 141 ،نفر تعیین شد .به نسال
حج جامعه و به تفکیک جنسی  13 ،د تر و  10پسار از مادارس هوشامند و تعاداد  112د تار و
 143پسر از مدارس ادي به نوان نمونه انتخا شدند که با روش نموناهگیاري تصاادتی طلقاهاي
مورد مطالعه قرار گرتتند.
به منظور گردآوري دادهها ،از دو پرسشنامه به شرح زیر استفاده گردید:

 .1هوش اجتما ی ترومسو 1که پرسشنامه آن توسط رضایی ( )1137در ایران هنجاریاابی شاد
و به صورت  17گ ینهاي ارائه گردید .این پرسشنامه داراي سه بعد پردازش اطال اات اجتماا ی،
آگاهی اجتما ی و مهارت اجتما ی اس  .ضریب پایایی بازآزمایی براي کل مقیاس  4/31و باراي
ردهمقیاسهاي پردازش اطال ات اجتما ی ،مهارتهاي اجتما ی و آگاهی اجتماا ی باه ترتیاب
برابر  4/36 ،4/26و  4/66بوده اس  .در پاژوهش ی دانای ( )1171ضارایب پایاایی آلفاا باراي کال
مقیاس  4/71و براي رده مقیاسهاي پردازش اطال ات اجتما ی ،مهارتهاي اجتما ی و آگااهی
اجتما ی به ترتیب  4/21 ،4/33و  4/21به دس

آمد.

 .1هوش معنوي لدا زاده که پرسشنامه آن  17س الی بوده و توساط لادا زاده و همکااران
( )1133بر روي دانشجویان هنجاریابی شده اس  .ساازندگان پرساشناماه گا ارش کردناد کاه در
چر ش واریماکس ،دو امل اصلی به دس آمد ،که امل اول با  11س ال باه درك و ارتلااک باا
سرچشمه هستی نام گذاري شد و امل دوم با  12لارت به زندگی معنوي با اتکاء به هسته درونی،
نامگذاري شد و پایایی آن  4/37به دس
شایان ذکر اس

که وضعی

پیشرت

آمد.
تحصیلی دانشآموزان ،از طریق معدل نوب

رداد ساال

قلل (سال سوم به ل امتحانات هماهن ،نهایی) بررسی شد.
براي تج یه و تحلیل دادههاي به دس

آمده ،از شا صهااي آماار توصایفی شاامل میاانگین و

انحراف استاندارد و آمار استنلاطی شامل آزمونهاي  tگروههاي مستقل براي سائواالت 1و1و 1و t
1. Tromso

نقش هوشمندسازي مدارس بر هوش اجتماعی … 31/

تااکگروهاای بااراي ساائوال  0و بااا اسااتفاده از ناارماتا ار  SPSSاسااتفاده شااده اسا  .ویژگاایهاااي
دموگراتیک نمونه مورد مطالعه در جدول  1ارایه شده اس .
جدول  .1توزیع فراوانی و درصدي دانشآموزان بر اساس ویژگیهاي دموگرافيک

شاخص آماري

ویژگی

شاخص آماري

ویژگی

فراوانی

درصد

ریاضی

66

11/71

دیپل و کمتر

رشته

تجربی

113

01/31

کاردانی

13

تحصيلی

انسانی

143

00/33

تحصيالت

کارشناسی

32

13/70

پدر

کارشناسی ارشد

11

0/11

د تر

161

31/31

دکترا

3

1/66

پسر

117

06/13

بیپاسخ


12

3/63

جنسيت

فراوانی

درصد

121

36/3
11/61
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یافتهها

سؤال اول تحقیق :آیا بین هوش اجتما ی و هر یک از م لفههاي آن (پاردازش اطال اات اجتماا ی،
آگاهی اجتما ی و مهارت اجتما ی) در مدارس هوشمند و ادي تفاوت وجود دارد؟
جدول  .2مقایسه ميانگين نمرات هوش اجتماعی و مؤلفههاي آن در دانشآموزان مدارس عادي و هوشمند

نوع مدرسه
ادي
هوشمند
ادي
هوشمند
ادي
هوشمند
ادي
هوشمند

مؤلفه
پردازش اطال ات اجتما ی
آگاهی اجتما ی
مهارت اجتما ی
هوش اجتما ی (کل)

ميانگين انحراف استاندارد
13/16

0/72

11/13

3/43

10/20

3/27

17/13

2/36

10/47

3/16

12/06

6/30

22/47

33/14

33/17

66/10

t

سطح معناداري

34/0

4/444

30/0

4/444

04/0

4/444

3/33

4/43

باا توجاه باه جادول  1و مقایساه میاانگین نمارات هاوش اجتماا ی و ابعااد آن شاامل پاردازش
اطال ات اجتما ی ،آگاهی اجتماا ی و مهاارت اجتماا ی ،در داناشآماوزان مادارس هوشامند و
ادي ،مشاهده گردید که تفاوت معنادار اس  .به طوري که پردازش اطال ات اجتماا ی ،آگااهی
اجتما ی و مهارت اجتما ی دانشآموزان در مدارس هوشمند در ساطح بااالتري از داناشآماوزان
مدارس ادي قرار دارد.
سؤال دوم تحقیق :آیا بین هوش معنوي و هریک از م لفههاي آن (درك و ارتلااک باا سرچشامه
هستی و زندگی معنوي) در مدارس هوشمند و ادي تفاوت وجود دارد؟

نقش هوشمندسازي مدارس بر هوش اجتماعی … 38/

جدول  .8مقایسه ميانگين نمرات هوش معنوي و مؤلفههاي آن در دانشآموزان مدارس عادي و هوشمند

نوع مدرسه
ادي

ميانگين انحراف استاندارد

مؤلفه
درك و ارتلاک با سرچشمه هستی

هوشمند
ادي

زندگی معنوي

هوشمند
ادي

هوش معنوي (کل)

هوشمند

34/70

6/03

31/14

7/13

60/16

14/66

63/34

11/03

113/11

32/13

111

33/12

t

معناداري

13/1

4/11

77/1

4/441

12/1

4/411

با توجه به جادول  1و مقایساه میاانگین نمارات حاصال از اجاراي پرساشناماه هاوش معناوي،
مشخص شد که دانشآموزان مدارس هوشمند داراي هوش معنوي (کل) باالتري بودند .ه چناین،
مقایسه میانگین نمرات حاصل از هر یک از ابعاد هوش معنوي نشان داد که هر چند باین بعاد درك
نیامد ولی بعد زندگی معنوي در

و ارتلاک با سرچشمه هستی تفاوت معناداري بین دو گروه به دس

دانشآموزان مدارس هوشمند در سحی باالتر از دانشآموزان مدارس ادي قرار داش .
سؤال سوم تحقیق :پیشرت

تحصیلی دانشآموزان مدارس هوشمند و ادي تفاوت وجود دارد؟

باا توجاه بااه جادول  0و مقایسااه میاانگین نماارات حاصال از معاادل امتحاان نهااایی ساال سااوم،
دانشآموزان مدارس هوشمند داراي پیشرت

تحصیلی باالتري نسل

به مادارس اادي بودناد .باا

استفاده از آزمون  tدر گروههاي مستقل ،مشخص شد که این تفاوت معنادار اس .
جدول  .8مقایسه ميانگين نمرات پيشرفت تحصيلی دانشآموزان مدارس عادي و هوشمند

نوع مدرسه ميانگين انحراف استاندارد
ادي

20/13

1/41

هوشمند

31/16

23/1

t

1/41

درجه آزادي سطح معناداري
137

سؤال چهارم تحقیق :آیا بین هوش معنوي و هوش اجتما ی باا پیشارت
رابطه وجود دارد؟

4/144

تحصایلی داناشآماوزان
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جدول  .0ماتریس همبستگی هوش معنوي و هوش اجتماعی و پيشرفت تحصيلی دانشآموزان

پيشرفت

پردازش اطال ات

آگاهی

اجتما ی

اجتما ی

اجتما ی

1

4/417

-4/431

4/413

-4/414

4/417

1

4/441

4/177

4/331

4/441

1





پيشرفت تحصيلی
هوش اجتما ی

اجتما ی
آگاهی اجتما ی

-4/431

مهارت اجتما ی

4/413

کل
هوش معنوي

درك و ارتلاک با
سرچشمههستی

زندگی معنوي
کل

هوش اجتماعی
مهارت

تحصيلی
پردازش اطال ات

هوش معنوي



4/177



4/061



4/061



1

کل

درك و ارتلاک

زندگی

باسرچشمههستی


معنوي

4/113

4/116

4/104

4/102

4/121

4/111

4/201



4/312



-4/471
4/140

کل

-4/403

-4/424





4/116



4/141



-4/414

4/331

4/201

4/312

1

4/464

4/112

4/130

4/113

4/102

-4/471

4/140

4/464

1

4/614

4/333





4/116



4/104

4/121



4/111

-4/403
-4/424

یاتتههاي جدول  3نشان میدهد که پیشرت



4/116



4/141



4/112



4/130



4/614



4/333

1



4/701



4/701

تحصیلی با پاردازشاطال اات اجتماا ی ،آگااهی

اجتما ی ،مهارت اجتما ی و در کل هوش اجتما ی رابطه معناداري ندارد؛ ولی با هاوش معناوي و
ابعاد آن شامل درك و ارتلاک با سرچشمههستی و زندگی معنوي داراي هملستگی معناداري اسا .
ه چنین بین هوش معنوي و هوش اجتما ی نی رابطه معنادار به دس

آمد

1

نقش هوشمندسازي مدارس بر هوش اجتماعی … 30/

بحث و نتیجهگیري

نتایج حاصل از تحلیل دادهها ،نشان داد که بین هوش اجتما ی در کل و سه بعد آن شامل پاردازش
اطال ات اجتما ی ،آگاهی اجتما ی و مهارت اجتما ی ،دانشآماوزان مادارس هوشامند در هماه
موارد میانگین بااالتري نسال

باه داناشآماوزان مادارس اادي کساب کردناد کاه باا یاتتاههااي

نیاازي( ،)1411واصاافیان و نقاش( )1410و بهمناای و همکااران ( )1411مطابقا دارد .در ماادارس
هوشمند استفاده از تناوري اطال ات و ارتلاطات در یاادگیري و پیشارت

تحصایلی داناشآماوزان

مورد تأکید اس  .نتایج به دس آمده توسط تانی ( )1171در تحقیقای تحا

ناوان مقایساه تاأثیر

شیوه سنتی و نوین آموزش بر دانش و رضاای منادي دانشاجویان دندانپ شاکی ،از نتاایج پاژوهش
حاضر حمای میکند .حج تروش و اورنگای ) )Hajj Forosh etl ,2004تحقیقای تحا

ناوان

بررسی نتایج کاربرد تنآوري اطال ات و ارتلاطات در دبیرستانهاي شهر تهران با هادف ناوآوري
در روشهاي یاددهی و یادگیري انجام داد که نتایج پژوهش حاضر را تأیید میکند.
تحلیل دادهها در صو

مقایسه هوش معنوي دانشآموزان مدارس هوشمند و ادي ،حااکی

از وجود تفاوت معنادار در هوش معنوي در کل و بعد درك زندگی معناوي باود .باه گوناهاي کاه
دانش آموزان مدارس هوشمند نمره بااالتري باه دسا

آورده بودناد .نتاایج حااکی از آن باود کاه

دانشآموزان دو گروه ادي و هوشمند در زمینه م لفه درك و ارتلاک با سرچشامه هساتی تفااوت
معناداري با یکدیگر ندارند .اما در ماورد م لفاه درك زنادگی معناوي ،تفااوت باه لحااظ آمااري
معنادار بود .به طوري که درك زندگی معنوي دانش آموزان مدارس هوشمند به طور معنااداري از
مدارس اادي بیشاتر داده شاد .هاوش اجتماا ی را مایتاوان تواناایی ادراك و مهاار هیجاانهاا و
احساسات ود در جه

کمک به تعالی هاي تکري ،تصمی گیري و ارتلاطی دانس و بار اسااس

یاتتههاي گلمن ،)1446( 1اترادي که از نظر هوش اجتما ی باال هساتند ،مایدانناد کاه هیجاانهاا و
احساسات ود و دیگران را کنترل و هدای نمایند .با توجه به این تعاری

داناشآماوزان مادارس

هوشمند و ادي هر دو داراي سطحی از هوش اجتماا ی مایباشاند .اماا دلیال اینکاه میا ان هاوش
اجتما ی در دانشآموزان مدارس هوشمند در تحقیق تعلی بیشتر اسا  ،مایتواناد شایوه آموزشای
باشد که در این مدارس حاک اسا  .در مادارس هوشامند شایوه آموزشای باه گوناهاي اسا کاه
یادگیري را جالب ،مهیج و معنادار میسازد و جس  ،روح و ذهن دانشآموز را در ترآیند یادگیري
1. Goleman

 /31فصلنامه فنآوري اطالعات و ارتباطات در علوم

تربيتی /سال نهم  /شماره اول /پایيز 1831

درگیر میسازد (پیشنویس سند راهلردي مادارس هوشامند .)1130 ،اهتماام مادارس هوشامند باه
تقوی

قوه القی  ،تفکر ،حل مسئله و اشاتیاق باه تعالیا هااي گروهای و ها چناین تأکیاد ایان

مدارس به تغییر رویکرد آموزشی معل محوري به دانشآموز محوري ،از وامل م ثر دیگري اس
که منجر به تقوی

هوش اجتما ی دانشآموزان در این مدارس میشود.

امروزه ،آموزش و پرورش ،یکی از باا ارزش تارین نظاامی اسا کاه باراي پیشارت و توساعه
جامعه سا ته شده اس  .وظیفه ایان نهااد ،حفا ،،گساترش و انتقاال میاراث ترهنگای ،اجتماا ی و
پاسخگویی به نیازهاي تردي وتوسعه ل و تناوري و از تربیا

نیروهااي متخصاص ماورد نیااز در

جامعه اس  .در صر حاضر با توجه به پیشرت

تکنولوژي هاي نو و جدید ،باه نظار مایرساد بایاد

استراتژيهاي قدیمی و کهنه را کنار گذاش

و از راهلردهاي جدیدي آموزشی بهره گرت  .یکای

از این راهلردها استفاده بیشتر از آماوزش داناشآماوزان در مادارس هوشامند و یادگیرناده اسا .
مدارس هوشمند موجب پیوند آموزش و تنآوري میشوند.



پیشنهادات
آنچه که نلاید در مدارس هوشمند مورد غفل

واقع شود؛ این اسا

کاه در راساتاي تقویا

هوش معنوي و هوش اجتما ی شاگردان مقام معل نلاید حذف شود.


حمای



آگاهی ترهنگیان از م ایا و معایب مدارش هوشمند و تأثیر آن بر ابعاد تربیتی شاگردان.



توجه ویژه به کاربرد تنآوري اطال ات و ملحث یادگیري الکترونیکی در مدارس.

مدیران تصمی گیر در آموزش و پرورش در راستاي توسعه مدارس هوشمند.
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