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Abstract
The main objective of this study was to find the effect of smart schools on teaching-

learning of  reading comprehension in English. The Independent variable was teaching 
English language in smart schools and the dependent one, learning English. The 
quasi- experimental research strategy was selected in which the researchers involved 
two groups of students. The research sample included two junior high schools; one a 
smart school and the other a traditional one . The first group (experimental) was taught 
in the smart school and the other one (control) in the traditional school. At the start of the 
experiment, there was no considerable difference between the two groups with respect 
to prior knowledge. After conducting the experiment, a post -test was given to the two 
groups. In  the smart school the mean was higher compared with the traditional one. 
In order to test the reacarch hypothesis, a t-test was run. The result showed that there 
was a considerable difference between the mean of the two groups. This indicates that 
instruction in smart schools help students in learning the English language. Therefore the 
application of new technology to teaching English language is recommended. 
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تأثيـر مـدارس هوشمند بر
فرآیند یاددهـی-یادگيـری

زبـان  انگليسی
مقدمه

رش��د و پیش��رفت فناوری، روش ه��ای آموزش��ی و تجارب 
کالس های درس را به طور عمیقی تحت تأثیر قرار داده اس��ت. بر 
این اس��اس، ابزارها و روش های قدیمی دیگر نمی توانند جوابگوی 
نیازه��ای فراین��د یاددهی - یادگیری باش��ند و نتیج��ة این امر، 
جایگزینی فناوری ها و روش های جدید آموزشی به جای روش های 
سنتی است (ونگ شوسان، 2000). عوامل تأثیرگذار بیرونی نظام 
آموزشی از قبیل رش��د جمعیت، انفجار دانش و توسعة روزافزون 
نیازهای آموزش��ی از یک طرف و افت تحصیل��ی و کمبود منابع 
مادی و آموزش��ی از طرف دیگر طلب می کند که اقتصادی ترین و 
مطلوب ترین روش های آموزشی به کار گرفته شود تا کیفیت فرایند 
یادگیری افزایش یابد (یوس��فی، 1375). استفاده از فناوری های 
نوین در قرن 21 تأثیرات عمیقی بر زندگی اجتماعی انسان خواهد 
داش��ت و یقیناً آموزش وپرورش هم تحت این تأثیرات قرار خواهد 

گرفت.(محمودی و همکاران، 1387). 
فنـاوری آموزشـی: فردانش (1372) فناوری آموزش��ی را 
چنین تعریف می کند: «مجموعة روش ها و دستورالعمل هایی که با 
استفاده از یافته های علمی برای حل مسائل آموزشی اعم از طرح، 
اجرا و ارزش��یابی در برنامه های آموزش��ی به کار گرفته می شود.» 
جیم��ز براون تکنولوژی آموزش��ی را «طراحی، اجرا و ارزش��یابی 
نظام مند تمام��ی فرایند یادگیری و آموزش براس��اس هدف های 
مشخص و نتایج تحقیقات در زمینه های یادگیری انسانی و ارتباط 
و همچنین به کار گرفتن مجموعه ای از منابع انسانی و غیرانسانی 
به منظور ایجاد آموزش مؤثر می داند. (به نقل از احدیان، 1378: ) 
فناوری آموزشـی و تحول در آموزش: فناوری آموزش��ی 
توانایی بالقوه ای در بهبود فرایند یاددهی - یادگیری دارد؛ از جمله 
در م��واردی چون: انفرادی کردن آموزش، بهبود کیفیت تدریس، 

چكيده  
هدف پژوهش حاضر بررس��ی تأثیر مدارس هوش��مند در یاددهی - یادگیری زبان انگلیسی (درك مطلب) است. متغیر مستقل، 
آموزش در مدرس��ة هوشمند و متغیر وابسته، یادگیری زبان انگلیسی (درك مطلب) می باشد. روش پژوهش شبه آزمایشی با دو گروه 
آزمایش و کنترل است. در پژوهش حاضر، از میان مدارس راهنمایی پسرانه شهرکرد (ناحیه 2) «مدرسة راهنمایی سعدی» به عنوان 
مدرسة هوشمند (گروه آزمایش) و «مدرسة راهنمایی کاشانی» به عنوان مدرسة سنتی (گروه کنترل) انتخاب شدند. متن درس هشتم 
زبان انگلیس��ی س��وم راهنمایی برای انجام آزمایش در نظر گرفته ش��د. در ابتدا، بین س��طح دانش اولیة دانش آموزان دو گروه تفاوت 
معنی داری دیده نشد. بعد از آزمایش، به منظور سنجش میزان یادگیری پس آزمونی از هر دو گروه به عمل آمد. میانگین نمرات گروه 
آزمایش نس��بت به گروه کنترل باالتر بود. برای آزمودن فرضیه پژوهش، از آزمون t مس��تقل اس��تفاده شد. این آزمون با اطمینان 95 
درصد (3/40) محاس��به گردید که بیانگر تفاوت معنی دار بین میانگین های دو گروه اس��ت. نتیجة یادش��ده نشان دهندة آن است که 
هوشمندسازی مدارس به بهبود فرایند یاددهی - یادگیری زبان انگلیسی (درك مطلب) کمک می کند و به کارگیری آن در آموزش و 

یادگیری درس زبان انگلیسی مورد تأکید است.

کليدواژه ها: مدارس هوشمند، مدارس سنتی، یادگیری زبان انگلیسی (درك مطلب)

مقابله با مشکالت آموزش جمعی، ایجاد فرصت های برابر آموزشی، 
فراهم س��اختن آموزش مس��تمر، تقویت نقش معلم، و تأکید بر 
جنبه های انسانی آموزش (یغما، 1379). در نظام یادگیری سنتی، 
یادگیری غیرمشارکتی، غیرفعال و وابسته به معلم است و همین 
امر موجب کاهش انگیزة یادگیری می ش��ود؛ در حالی که در نظام 
آموزشی مدرن اساس یادگیری روش فعال، مشارکتی و وابسته به 
دانش آموز و سیستم آموزشی است. در نظام یادگیری سنتی رابطة 
یاددهنده با یادگیرنده، رابطة انتقال دهنده و پذیرندة دانش است؛ 
در حالی که نظام آموزشی مدرن به ویژه بر فناوری و رابطة مشترك 
دوطرفه و مشارکتی اتکا دارد. در چنین شرایطی الزاماً باید رابطة 
معلم با دانش آموز متحول شود؛ یعنی همان گونه که نقش معلمان 
در ابع��اد دیگر متحول ش��ود، باید رابطة وی ب��ا دانش آموزان نیز 

متناس��ب با تحوالت و شرایط جدید باشد و از شکل انتقال دهنده 
و پذیرنده به س��مت رابطه ای دوطرفه و مشارکتی در جهت تولید 

دانش هدایت گردد. (عبادی، 1382)  

مـدارس هوشـمند مدارسـی هسـتند 
که نسـبت بـه توانایی هـا و ویژگی های 
می کنند  عمـل  منعطـف  دانش آمـوزان 
و یادگيرنـدگان را بـه سـازگار کـردن 
خـود با ملزومـات از پيش تعيين شـده 
وادار نمی کننـد. این مطلـب تفاوت بين 
روش هـای آموزشـی مدرن و سـنتی را 

نمایان می کند
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توجه به فن��اوری اطالعات و ارتباط��ات در آموزش وپرورش 
ب��ه مثابه راهب��رد اساس��ی در درازم��دت به تحول اساس��ی در 
تمام��ی ش��ئون تعلیم وتربیت کش��ور می انجامد. ای��ن تغییر در 
س��اختار آموزش وپرورش نوع نگرش به مسئلة یادگیری، شمول 
آموزش وپ��رورش (آم��وزش همگان��ی)، زمان آم��وزش (آموزش 
مادام العمر) و مکان آموزش (آموزش از راه دور) بسیار چشمگیر و 
بنیادی خواهد بود. برنامة راهبردی آموزش وپرورش در این زمینه 

شامل برنامه های زیر است:
1. آموزش و تقویت دانش و مهارت های معلمان 
2. هماهنگ سازی برنامه های آموزشی و درسی 

3. تجهیز مدارس به حداقل وسایل مورد نیاز 
4. تولید محتوای آموزش الکترونیکی (جنتیان، 1384) 

فناوری اطالعات و ارتباطات با استفاده از فناوری نوین آموزش 
در فراین��د یادگی��ری - یاددهی مؤثر عم��ل می کند و همچنین 
احتم��االت جدی��دی را برای بهبود روش شناس��ی آم��وزش ارائه 

می دهد. مدارس هوشمند مدارسی هستند که نسبت به توانایی ها 
و ویژگی های دانش آموزان منعطف عمل می کنند و یادگیرندگان 
را به س��ازگار ک��ردن خود با ملزومات از پیش تعیین ش��ده وادار 
نمی کنن��د. ای��ن مطلب تفاوت بی��ن روش های آموزش��ی مدرن 
و س��نتی را نمایان می کند (س��لیمی و قنودی، 2011). مدرسه 
هوشمند مدرسه ای است که در آن روند اجرای کلیه فرایندها اعم 
از مدیریت، نظارت، فرایند یاددهی - یادگیری، منابع آموزش��ی و 
کمک آموزشی، ارزشیابی، اسناد و امور دفتری، ارتباطات و مبانی 
توسعه آن ها هم مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) و در 
جهت بهبود نظام آموزشی و تربیتی پژوهش محور طراحی شده اند.
(سند هوشمندسازی مدارس مرکز فاوا آموزش وپرورش، 1390).

اهداف مدارس هوشمند: در مدارس هوشمند، اهداف 
م��ورد انتظار در دوره های زمانی بلندمدت تعریف می ش��وند. این 
اهداف به نحوی تبیین می ش��وند که در راس��تای اهداف سازمان 
باش��ند و مسیر را برای نیل به این اهداف هموار سازند. همچنین، 
اهداف مدارس هوشمند در راس��تای چشم انداز این گونه مدارس 

تدوی��ن گردیده اند تا نیل به این اهداف رس��یدن به چش��م انداز 
را ممک��ن س��ازد. اهداف س��ازمان آموزش وپ��رورش درخصوص 

هوشمندسازی مدارس عبارت اند از: 
* استمرار فرایند یادگیری دانش آموزان در خارج از مدرسه 

* ایجاد محیطی پویا و جذاب برای ش��کوفایی کامل استعدادها و 
بروز خالقیت های فردی و جمعی دانش آموزان 

* افزایش حضور، پشتیبانی و مشارکت والدین و گروه های ذی نفع 
در فرایند یادگیری دانش آموزان

* همراه نمودن کادر آموزش��ی مدارس با روندهای نوین آموزشی 
مبتنی بر نیازمندی های جامعه دانش آموزان

* ایجاد محیطی مناس��ب برای ارزیابی های مستمر و متناسب با 
استعداد و پیشرفت دانش آموزان

* فراهم کردن فضای مشارکت و تعامل دانش آموزان و معلمان در 
فرایندهای یاددهی - یادگیری 

* ترویج یادگیری تجربی، پژوهش محوری و دانش آموزمحوری در 
فرایندهای آموزشی 

* رشد مهارت های ادراکی، کالمی، اجتماعی، حرفه ای و تخصصی 
دانش آموزان. (عبادی، 1383) 

در محیط های یادگیری دانش آموز محور در مدارس هوشمند، 
فناوری برای یادگیری تجربی ابزار قدرتمندی محسوب می شود. 
ابزارهای کالس های س��نتی مانند قلم، دفتر و کتاب های درس��ی 
هن��وز هم مهم اند اما ب��رای تنظیم و اصالح ایده ها و دسترس��ی 
دانش آموزان به اطالعات کافی نیستند. به ویژه که رایانه و ابزارهای 
س��معی و بص��ری می توانند دانش آم��وزان را با مس��ائل زندگی 

روزمره شان درگیر کنند (شهرکی پور و همکاران، 1382) 
معلم��ان زبان ه��ای خارج��ی به خوبی آگاه اند ک��ه یادگیری 
زب��ان خارجی ابع��اد اجتماعی مهمی دارد و بنابراین، الزم اس��ت 
در روش های آموزش زبان به اس��تفاده از فناوری های نو آموزشی 
و ارتباط��ی توجه ش��ود. معلمان زبان های خارجی باید بکوش��ند 
روش های آموزش��ی خود را بهتر کنند و آگاهی های علمی الزم را 
درخصوص نقش فناوری آموزشی در تعلیم وتربیت کسب نمایند.

معلم باید بداند در عصری که علوم و فنون و فناوری به سرعت 
در حال پیشرفت اند، او نیز باید خود را با نیازها و هدف های جامعه 
هماهنگ کند. یکی از مهم ترین جنبه های یادگیری زبان آن است 
که زبان آموز بدون اس��تفاده از زبان مادری ی��ا ترجمه، زبان را از 
طریق چه��ار مهارت گوش دادن، خواندن، گفتن، نوش��تن به کار 

ببرد. (بلیایف، 1386) 
ــش: در پژوهش حاضر هدف بررس��ی تأثیر  هدف پژوه
هوشمندس��ازی مدارس بر میزان درك و فهم دانش آموزان پس��ر 
در مقطع س��وم راهنمایی سال 1392 - 1391 از مطالب و متون 

انگلیسی است. 
ــه تحقیق: در این پژوهش فرض بر آن اس��ت که  فرضی
آموزش در مدارس هوش��مند باعث افزایش می��زان درك و فهم 

معلم باید بداند در عصری که علوم و فنون 
و فناوری به سرعت در حال پيشرفت اند، او 
نيز باید خود را با نيازها و هدف های جامعه 
هماهنگ کند. یكی از مهم ترین جنبه های 
یادگيری زبان آن است که زبان آموز بدون 
استفاده از زبان مادری یا ترجمه، زبان را از 
طریق چهار مهارت گـوش دادن، خواندن، 

گفتن، نوشتن به کار برد
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دانش آموزان از مطالب و متون انگلیسی می شود.
نوع و روش پژوهش: پژوه��ش حاضر از نوع کاربردی و 
هدف آن بررسی و مقایسة تأثیر دو روش آموزش در مدرسة هوشمند 
ب��ه کمک ابزار و فناوری های نوین و آموزش به روش های س��نتی و 
معمول در مدارس عادی بر یادگیری اس��ت. بنابراین، روش مناسب 
انجام تحقیق، روش شبه آزمایش��ی اس��ت. برای انجام این پژوهش، 
دو گروه آزمودنی ش��امل یک گروه دانش آموزان مقطع سوم مدرسة 
راهنمایی س��عدی (مدرسه هوشمند) به تعداد 10 نفر و گروه دیگر 
دانش آموزان مدرسة آیت اهللا کاشانی در همین مقطع (مدرسه عادی) 
به تعداد 12 نفر در نظر گرفته شدند. گروه اول به عنوان گروه آزمایش 
تحت تأثیر متغیر مس��تقل، یعنی آموزش درك مطلب انگلیسی در 
مدرسة هوشمند، و گروه دیگر، که گروه کنترل (گواه) نامیده می شود، 
تحت آموزش به شیوة سنتی و متداول قرار گرفتند. روش انجام این 
پژوهش شبه آزمایشی بود و از آنجایی که در حوزة علوم تربیتی امکان 
کنترل همة جنبه های پژوهش وجود ندارد، کالس��ی که برای گروه 
آزمایش در نظر گرفته ش��ده بود بدون دست کاری در ترکیب آن در 
معرض متغیر مس��تقل قرار گرفت. گروه کنترل نیز با همان ترکیب 

واقعی خود تحت آموزش سنتی قرار گرفت.
ابزار پژوهش: به منظور اندازه گیری متغیر وابس��ته، یعنی 
میزان یادگیری زبان انگلیس��ی، از آزمون پیش��رفت تحصیلی معلم 
س��اخته استفاده شد که در ارتباط با اهداف درس و فرضیه پژوهش 
تهیه شده بود. با در نظر گرفتن همگنی سطح دانش اولیة دانش آموزان 
(در هر دو نمونه تفاوت چشمگیری میان این دو گروه وجود نداشت) 
در مدرس��ة هوشمند با توجه به دسترس��ی به ابزار فناوری از جمله 
تابلو هوش��مند و به کارگیری نرم افزارهای GOSS و  GSB و کتاب 
الکترونیکی بدون استفاده از کتاب های چاپ شده و روش سنتی متن 
یکی از دروس کتاب س��وم راهنمایی (درس هشتم) به دانش آموزان 
آموزش داده ش��د. به همین ترتیب، در مدرس��ة عادی به روش های 
س��نتی و مرسوم با به کارگیری گچ و تخته و کتاب چاپ شده همان 
درس آموزش داده ش��د. برای هر دو روش، آزمونی کوتاه و یکس��ان 
به منظور سنجش میزان درك مطلب دانش آموزان تهیه شد که مورد 
تأیید چند تن از پژوهشگران قرار گرفت. بعد از اجرای آزمایش، این 
آزمون در شرایط یکس��ان و زمان یکسان در اختیار دانش آموزان دو 
گروه قرار گرفت و سپس به منظور کسب اطمینان از عدم سوگیری 
در دادن نمرات و اطمینان از پایایی آزمون، برگه های امتحان توسط 
دو تن به طور جداگانه تصحیح ش��د. پس از انجام آزمایش و اجرای 
آزمون، به منظور آزمودن فرضیة تدوین شده، تجزیه وتحلیل داده های 
آمار توصیفی: شامل جداول، نمودارها، میانگین، انحراف معیار، انحراف 
خط��ای میانگین، واریانس ه��ر دو گروه و آمار اس��تنباطی: آزمون 
پارامتریک t برای دو گروه مستقل (چون گروه های پژوهش مستقل 

بودند) مورد استفاده قرار گرفت.
یافته های پژوهش

به منظور بررسی معنی دار بودن تفاوت میان میانگین دو گروه 

که در جدول ش��ماره1 آمده اس��ت آزمون پارامتریک t گروه های 
مس��تقل به کار گرفته ش��د. نتایج این آزمون در جدول شمارة 2 

مشاهده می شود. 

فرضيـة اصلی: آموزش در مدارس هوش��مند باعث افزایش 
میزان درك و فهم دانش آموزان از مطالب انگلیسی می شود. 

فرضيـة صفر: آموزش در مدارس هوشمند بر میزان درك و 
فهم دانش آموزان از مطالب انگلیسی تأثیری ندارد.

در ج��دول ش��مارة 2 نتایج آزمون t برای گروه های مس��تقل 
دو گروه آزمایش و کنترل در مرحلة پس آزمون نش��ان داده ش��ده 
اس��ت. براس��اس جدول t در درجة آزادی 20 و در س��طح 0/05 و 
اطمینان 95 درصد t محاس��به شده با فرض برابر بودن واریانس ها 
 t 3/34 و با عدم فرض برابر بودن واریانس ها 3/40 می باش��د که از
بحرانی در سطح 0/05، که 2/08 می باشد، بزرگ تر است. بنابراین، 
بین میانگین های دو گروه آزمایش و کنترل از لحاظ آماری تفاوت 
معن��ی داری وجود دارد. در نتیجه، فرض صفر رد می ش��ود و فرض 
تحقیق مبنی بر مؤثر بودن هوشمندس��ازی م��دارس بر یادگیری 
زبان انگلیسی تأیید می گردد. به عبارت دیگر، با اطمینان 95 درصد 
می توان گفت که تغییرات ایجاد شده در متغیر وابسته ناشی از تأثیر 
متغیر مستقل بوده است و فقط 5 درصد احتمال دارد که تغییرات 
ناش��ی از سایر عوامل باشد. در واقع، تفاوت معناداری بین دو گروه 
وجود دارد و اختالف میانگین های دو گروه در آزمون پایانی،  ناشی 
از شانس و تصادف در انتخاب نمونه ها نبوده است. در نتیجه، فرضیة 
این پژوهش مبتنی بر اینکه هوشمندسازی مدارس بر میزان افزایش 
یاددهی - یادگیری زبان انگلیس��ی سال س��وم راهنمایی در درك 
مطلب (Comprehension) تأثیر مثبت دارد، تأیید می شود. این 
امر نشان دهندة آن است که فناوری های جدید در مدارس هوشمند 

به بهبود فرایند یاددهی - یادگیری کمک می کنند. 

آزمون

گروه ها تعداد ميانگين انحراف معيار انحراف خطای 
ميانگين

گروه گواه 12 10/87 1/00 0/28

گروه 
آزمایش 10 12/20 0/82 0/26

جدول شمارة 1: تحليل داده های حاصل از پس آزمون

حسابان

آزمون لون 
برای برابری 
واریانس ها

آزمون T برای برابری ميانگين ها

F .sig T
درجة 
آزادی 
Df

(taild-2)
.Sig

اختالف 
ميانگين 

خطای 
انحراف 
استاندارد

با فرض 
برابر بودن 
واریانس ها

0/51 0/47 3/34 20 0/03 1/32 0/39

با عدم 
فرض 

برابر بودن 
واریانس ها

3/40 19/99 0/03 1/32 0/38

جدول شمارة 2: (آزمون T) آزمون نمونه
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تفسير یافته های پژوهش 
در تبیین و توضیح یافته های پژوهش می توان بر اثربخش��ی 
فناوری ه��ای نوی��ن موجود در م��دارس هوش��مند در یاددهی - 
یادگی��ری تأکید ک��رد. این فناوری ه��ا می توانند باع��ث افزایش 
کیفیت آموزش و تس��هیل در امر یادگیری شوند. نتایج حاصل از 
تجزیه وتحلیل داده ها نشان می دهد که هوشمندسازی مدارس بر 
یادگیری زبان انگلیس��ی تأثیر زیادی دارد؛ به ویژه اینکه یادگیری 
زبان انگلیس��ی به عن��وان زبان دوم اهمیت مس��ئله را دو چندان 
می کن��د. به این معنی که اگر نتای��ج حاصل از این پژوهش مؤید 
اثربخش��ی فناوری های موجود در مدارس هوش��مند باشد، دیگر 
ج��ای تردید و نگرانی در هوشمندس��ازی م��دارس باقی نخواهد 
مان��د. با توجه به اینکه یک��ی از راهبردهای یادگیری زبان تمرین 
و تکرار اس��ت، آموزش در این گونه مدارس به کمک فناوری های 
موجود این نیاز را برطرف می س��ازد. زبان آموز می تواند هر چیز را 
چندین بار تکرار کند؛ در صورتی که این امر در کالس های سنتی 
و متداول امکان پذیر نیست. همچنین تصاویر گرافیکی، صداهای 
متنوع، فیلم ها و موس��یقی که در ش��یوة آموزش��ی این مدارس 
موجود اس��ت، به طور ملموس با هم ترکیب می شوند و می توانند 
در یادگیری و تقویت زبان مؤثر باش��ند؛ زیرا حواس بیش��تری را 
در یادگی��ری زب��ان درگیر می کنند و می��زان یادگیری را به نحو 
چش��مگیری افزایش می دهن��د. در پژوهش حاضر نیز مبنای کار 
ای��ن بود که ب��رای گروه تحت آموزش در مدرس��ة فوق از تابلوی 
هوش��مند استفاده ش��ود و لغات جدید متن با استفاده از نرم افزار 
GSB آموزش داده ش��وند. جهت درك بهتر مفاهیم از سیس��تم 
نقاش��ی - گرافیکی برخط (on-line) استفاده شد؛ بدین معنی 
که هر کجا برای لغتی جدید نیاز به تصویری بود که در دسترس 
قرار نداش��ت، تصویر مورد نظر به صورت بر خط دانلود می ش��د و 
معنای آن لغت به ش��یوة تصویری به آس��انی در اختیار زبان آموز 
قرار می گرفت. لذا هیچ گونه محدودیتی در آموزش و یادگیری هر 
چه عمیق تر لغات جدید برای دانش آموزان وجود نداشت. در این 
روش، هیچ کتابی به روش س��نتی در دسترس دانش آموزان قرار 
نمی گرفت. متن مورد نظر صرفاً از طریق کتاب الکترونیکی و روی 
self- تابلو هوشمند قابل مشاهده بود. در انتها با استفاده از روش

reading به دانش آم��وزان فرصت کافی برای خواندن متن داده 
می شد و از آن ها خواسته می شد براساس تصاویر، خالصة متن را 
به زبان انگلیس��ی بیان کنند و پس از کسب آمادگی برای آزمون، 
به مدت 20 دقیقه به س��ؤاالت آزمون پاسخ دهند. در این روش، 
با درگیر کردن حس بینایی (احس��اس تصویری) دانش آموزان از 
طریق اشکال و نقاش��ی های فکاهی بدون استفاده از زبان مادری 

می توان محیطی جذاب برای یادگیری آن ها ایجاد کرد.
می��زان جذابی��ت آموزش در مدارس هوش��مند ب��ا مدارس 
س��نتی اصاًل قابل مقایسه نیس��ت. در مدارس هوشمند آموزش و 

یادگیری زبان انگلیس��ی با کمترین میزان استفاده از زبان مادری 
ص��ورت می پذی��رد و نیز در این م��دارس دانش آموز در موقعیتی 
قرار می گیرد که می تواند زبان را بدون احساس خستگی ناشی از 
آموزش های س��نتی، همراه با شادی و لذت ناشی از تعاملی بودن 
یادگی��ری بیاموزد. به همین دلیل اس��ت که تمرین های متنوع و 
متفاوتی ک��ه در اختیار دانش آموز قرار می گیرند، می توانند باعث 
یادگیری عمیق و پایدار زبان آموز ش��وند و با ایجاد نگرش مثبت 
انگیزة یادگیری را در او باال ببرند؛ موردی که متأسفانه در مدارس 
سنتی به ندرت رعایت می شود. اهمیت یادگیری زبان از این طریق 
زمانی بیشتر می شود که فراگیرندگان بتوانند خارج از محیط های 
خشک و کسالت آور آموزشی در شرایط دلخواه خود زبان انگلیسی 
را ف��را بگیرند. محرك ها و جذابیت هایی که در این گونه محیط ها 
وجود دارد به ما گوش��زد می کند ک��ه اهمیت این گونه مدارس را 

نباید نادیده گرفت.
ونگ شوسان (2000) معتقد است که فناوری ها و روش های 
قدیمی دیگر نمی توانند جوابگوی نیازهای فرایند یاددهی - یادگیری 
باش��ند و در نتیجه، بایس��تی روش های جدید آموزشی جایگزین 
روش های سنتی شوند. پاگرو نیز پیش بینی می کند که در صورت 
ناتوان��ی در رفع نیازهای فناورانة جامعه، مدارس دچار فروپاش��ی 
خواهند شد. اگر مدارس آموزش وپرورش، روش های آموزشی خود 
را با تغییرات علمی و فناورانه هماهنگ نکنند، مؤسسات آموزشی 

خصوص��ی با ارائة روش های نوین آموزش��ی تف��وق و انحصار 
کنونی آن ها را تهدید خواهند کرد. کالس های رس��می و 

را خشک و کسالت آور س��نتی کم کم باید جای خود 
به کالس های مجهز به فناوری های نوین بدهند. این 

امر مس��ئوالن و متولیان امر آموزش وپرورش ما را بر 
آن می دارد که به اثربخشی فناوری های نوین واقف 

ش��وند و همگام با تغییرات ش��یوه های آموزشی 
در دنی��ا گام بردارن��د و در تصمیم گیری ها و 

برنامه ریزی های آموزش��ی این مس��ئله را 
مورد توجه قرار دهند. 
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آنچ��ه ام��روزه در آموزش وپرورش مطرح اس��ت اس��تفاده از 
فناوری های جدید و شیوه های بهره گیری از آن هاست. پژوهش های 
انجام شده درخصوص استفاده از رایانه، چندرسانه ای ها و... در امر 
یادگیری نشان دهندة گسترش استفاده از این گونه ابزارها و وسایل 
در آموزش وپ��رورش و بیانگر مؤثر بودن آن ه��ا در روند یادگیری 
است. به طور کلی، می توان این گونه جمع بندی کرد که فناوری ها 
و رس��انه های جدی��د مورد اس��تفاده در امر آم��وزش در مدارس 
هوش��مند قادرند محیط های یادگیری را دگرگون و جذاب کنند، 
س��بب جذب دانش آموزان به فرایند یادگیری شوند، محرك های 
انگیزانن��ده و تقویت کننده ای به روند آم��وزش و یادگیری تزریق 
نماین��د تا کیفیت آموزش��ی بهبود یابد و محیط های خش��ک و 
کسالت بار آموزش سنتی به فضاهایی غنی و پربار و سرشار از لذت 

یادگیری تبدیل شوند.
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