
 

 71 

  دانشگاه فرهنگیان
  پژوهی آموزشترویجی ـ  نامه علمی فصل

  1396 زمستان، دوازدهمشماره ، سال سوم

سایت مدارس هوشمند و  فراگیران از وبتأثیر انگیزش تحصیلی بر میزان استفادة 
  ها بر پیشرفت تحصیلی آنان سایت کارگیري وب مؤثر بودن به

 

  3، عبدالجالل توماج2، کبرا سکوت1علیرضا بادله
  24/9/97پذیرش:                                 19/7/97دریافت: 

  
  چکیده

سایت مدارس هوشمند و مؤثر  استفادة فراگیران از وبانگیزش تحصیلی بر میزان هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر 
اي  آزمایشی از نوع مقایسه است. روش پژوهش حاضر نیمه ها بر پیشرفت تحصیلی آنان سایت کارگیري وب بودن به

داراي است. جامعه آماري پژوهش شامل تمامی فراگیران مدارس متوسطه دورة اول شهرستان تهران است که 
فراگیر انتخاب شدند. ابزار  120اي  اي چندمرحله گیري خوشه باشند که به روش نمونه مند مییت مدارس هوشسا وب

استفاده از  ،ساخته نامه محقق )، پرسش1992هاي انگیزش تحصیلی والرند و همکاران (  نامه پژوهش شامل پرسش
هاي پژوهش نشان داد که بین انگیزش درونی و بیرونی فراگیران با  سایت و آزمون پیشرفت تحصیلی بود. یافته وب

سایت مدارس هوشمند رابطۀ مثبت و معناداري وجود دارد و تفاوت معناداري بین میانگین  میزان استفاده آنان از وب
و آزمایش وجود دارد. درنتیجه متغیر انگیزش درونی براي انجام کار  پیشرفت تحصیلی فراگیران در دو گروه کنترل

سایت مدارس  ترین تأثیر را بر میزان استفاده فرگیران از وب بیشترین و متغیر انگیزش بیرونی تنظیم همانندسازي کم
  گردد.  سایت مدارس هوشمند سبب پیشرفت تحصیلی فراگیران می هوشمند دارند و آموزش از طریق وب

  سایت، مدارس هوشمند، پیشرفت تحصیلی. انگیزش تحصیلی، فراگیران، وبها:  کلید واژه
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  مقدمه
پیشرفت روزافزون تکنولوژي سبب گرایش نظام آموزش و پرورش کشور به استفاده از این فناوري شده 

، 1ج و جونززیرا فراگیران براي حضور مؤثر در جامعه به استفاده از این فناوري نیازمند هستند (پی ؛است
کند (نیرومند، یزدانی  تر را براي فراگیران فراهم می ) و این تکنولوژي زمینه یادگیري مؤثرتر و عمیق2008

آبادي و محمدوند  ). همچنین با توجه به این که عصر حاضر عصر فناوري است (زین1391و گنجی، 
). 2009، 2ناپذیر است (ماکوالي ). ضرورت استفاده از فناوري در آموزش امري اجتناب1394پیرالقر، 
سازد و  هاي نوین، فراگیران و معلمان را از چارچوب فضاي یادگیري سنتی (مدرسه) آزاد می فناوري

به  2004، 3دهد (وایلز و یاندي قطع کنترل معلم بر تفکر، احساس و حتی رفتار شاگرد را افزایش می طور به
  ). 1391نقل از نیرومند، یزدانی و گنجی، 

هاي  ژه مدارس هوشمند چندي است که در ادبیات آموزش و پرورش ما وارد شده است و فعالیتوا
). 1390ارزشمندي نیز ولو به صورت پراکنده در این حوزه انجام شده است (هوشمند سازي مدارس، 

ات اي است که براي انتقال مفاهیم سنتی از ابزارهاي فناوري اطالعات و ارتباط مدرسه هوشمند، مدرسه
). در مدرسه هوشمند کنترل و مدیریت، مبتنی بر فناوري رایانه و شبکه 1384گیرد (نادري،  کمک می

باشد  انجام گرفته و محتواي اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند می
فت عقلی، ). هدف از تاسیس مدارس هوشمند، فراهم کردن پیشر1390زاده،  (عبدالوهابی و مهرعلی

هاي  ها و نیرو هایی براي گسترش توانایی فیزیکی، احساسی و روحی فراگیران، فراهم کردن موقعیت
داران و مردمی کردن  فردي، تولید نیروي کار فکور و باسواد از نظر تکنولوژي، افزایش مشارکت سهام

معلم و شاگرد هر که هاي مدارس هوشمند این است  ). از ویژگی1389آموزش و پرورش است (بهرامی، 
کنند. در مدارس هوشمند آموزش منحصر  یم ارائه دي یصورت سه و درس را ب یکیمحتواي الکترون دو

در آموختن مباحث  ینقش اساس فراگیراناست و  یکامالً تعامل یادگیريو  یاددهیبلکه  یست،به معلم ن
هاي  ). همچنین در این مدارس سعی بر این است به کمک فناوري1387(صادقی مقدم،  دارند یعلم

اي، سواد اطالعاتی  جدید معضالت و مشکالت آموزشی اعم از مشکالت مربوط به کمبود سواد رایانه
هاي مدارس  ). یکی دیگر از ویژگی1386هاي سنتی تدریس معلم حل شود (زمانی ،  مربوط به روش
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گیري از اینترنت به منابع عظیم اطالعاتی دسترسی  ها است. فراگیران با بهره سایت سی به وبهوشمند دستر
توانند پاسخ بسیاري از سؤاالت خود را در آنجا به دست آورند (نیرومند، یزدانی و  کنند که می پیدا می
العات را در از اط یاست که انبوه یکدیگراز صفحات مرتبط به  اي مجموعهسایت،  ). وب1391گنجی، 

ها ضمن  سایت ). وب1395(سکوت،  دهد یقرار م ینندهب یاردر اخت یلمصدا، و ف یر،قالب متن، تصو
دهی و اشاعه دانش  گردآوري، سازمان فرایندتوانند در  جویی در هزینه، نیروي انسانی و وقت، می صرفه

). هدف از ایجاد 1390 نقش داشته و در تبادل آن تأثیرگذار باشند (سهرابی، فرزانه و رئیسی،
 فراگیرانیادگیري  - سازي و تعمیق فرایند یاددهی سرعت بخشیدن، سادههاي مدارس هوشمند  سایت وب

تقویت ، به اطالعات دسترسی مخاطبان رشگست ،افزایش دامنه، آموزش و پرورش در راستاي اهداف
-در فرایند یاددهیراگیران فهاي فردي  توجه ویژه به تفاوت، هاي برابر آموزشی دستیابی به فرصت

و اطالعاتی   براي زندگی فعال و مؤثر در جامعه هاي مخاطبان ها و توانایی رشد و توسعه قابلیت، یادگیري
هاي خوب  ). از ویژگی1387است (محمدي عزیزآبادي، وري در آموزش و پرورش  افزایش بهره

و عناصر گرافیکی زیبا، راهنماي واضح ها، ظاهر جذاب  سایت توان به سرعت باالي وب ها می سایت وب
سایت، محتواي خوب و مختصر و یک سري اطالعات ثابت و داراي  و روشن جهت استفاده از وب

). از جمله عوامل مؤثر بر استفاده فراگیران از 1387؛ به نقل از محمدي، 2001، 1رفرنس اشاره کرد (ویلیام
هش و یادگیري است. زیرا فراگیر، با انگیزه براي یافتن پژو- ها به تحقیق ها انگیزه و رغبت آن سایت وب

ها از منابع مناسب براي استفاده  سایت کند که وب هاي خوب، منابع مختلفی را بررسی می پاسخ پرسش
  آموزان هستند.  دانش

اي از رفتار انسانی است که چگونگی انتخاب، نحوة انجام عمل، صرف انرژي  انگیزش بخش پیچیده
). 1396دهد (محمّدي و دفتري اکباتان،  و چگونگی احساس فرد را تحت تأثیر قرار می در تکالیف

هاي آنان بیش از پیش  دهنده به فعالیت امروزه ایجاد انگیزه به عنوان عامل تحرك در فراگیران و جهت
هاي گوناگونی وجود دارد که  ). انگیزش1392مورد توجه مسؤوالن است (یوسفی، فرخی و سارامی، 

گیرد، انگیزش تحصیلی است.  کی از آنها که در عرصه تعلیم و تربیت، بسیار مورد استفاده قرار میی
که توسط دسی  کند یم یفبر مبناي نظریۀ خودتعیینگري تعر را ) انگیزش تحصیلی1391(ي شهرام واحد

مند، نیازهاي  م. نظریه خودتعیینگري یک نظریۀ انگیزشی است که به صورت نظاشد) ارائه 1985( 2و رایان
پویشی، انگیزشی، عاطفی و بهزیستی انسان را در بافت ضروري و بالواسطۀ اجتماع، توضیح و تبیین 
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ها  گویند که فعالیت هایی می فرایندانگیزش تحصیلی را  2پینریچ و زوشو). 2010، 1چن و جانگ(کند  یم
، 3یابند (آریپاتامانیل تداوم میهاي تحصیلی خاص  کنند و با هدف دستیابی به دستاورد را تحریک می

، 4شود (لواسانی، ویسانی و شریعتی هاي انگیزش درونی و بیرونی تقسیم می ). انگیزش خود به مؤلفه2011
شود که انسان خود را داراي  شناختی است و هنگامی حاصل می ). انگیزش درونی یک حالت روان2014

ي انگیزش ). افراد دارا1396عرفانی و محققی، کفایت الزم و خودمختاري ادراك بداند (محمودي، 
دهند دیگران یا عوامل  کنند. این افراد اجازه نمی شایستگی و خودمختاري می درونی، در خود احساس

دهند (دسی  بیرونی بر عملکردشان تأثیر بگذارند و تکالیف خاص را براي لذت و رضایت فردي انجام می
). 1395کند (سانقی و احمدي،  انگیزش درونی از درون نظم پیدا می ). رفتار افراد داراي2000، 2و ریان

انگیزش درونی خود به چند زیرمولفۀ انگیزش درونی براي دانستن، انگیزش درونی بر انجام کار و 
). 1395محمدیان و حجت خواه،  شود (سجادي، گل انگیزش درونی براي تجربه تحریک، تقسیم می

شانگر این واقعیت است که انجام یک کار به خاطر خشنودي و رضایتی انگیزش درونی براي دانستن ن
(دسی و رایان،  کند تجربه می براي فهم چیزهاي جدید ،است که فرد هنگام یادگیري، کشف یا تالش

 عملفرایند  بر درونی انگیزش از سطح این کار بدین معناست که انجام براي درونی ) و انگیزش2000
 لذت احساس عمل این از که علت این به، کند می شرکت فعالیت در فرد دیگر عبارت به. ورزد  می تأکید

به این معنا است  شدن یختهبرانگ یاتحریک   انگیزش درونی براي تجربه) و 2011، 5همکارانکند (لی و   می
به شناختی  فرد به خاطر تجربه احساسات تحریکی مانند لذت حسی، سرگرمی، هیجان، تجارب زیباییکه 

اي اشاره دارد که افراد را به دلیل  ه ). انگیزش بیرونی نیز به انگیز2000پردازد (دسی و رایان،   یانجام کار م
کند؛ به عبارت دیگر، انگیزش بیرونی عبارت  هاي بیرونی مجبور به انجام یک تکلیف می ها و تقویت پاداش

هاي دیگر هستند (لطفی عظیمی، ابراهیمی قوام،  فاست از اشتغال به کارهایی که ابزاري براي دستیابی به هد
محمدیان و  کنند (سجادي، گل ). افراد داراي انگیزش بیرونی خود را شایسته یا خودمختار قلمداد نمی1393

گیري انگیزشی بیرونی، به جاي تمرکز بر تکلیف و احساس رضایت از  ). افراد با جهت1394خواه،  حجت
وعی پاداش یا تنبیه اجتماعی، در مقابل انجام یا عدم انجام تکلیف هستند (سانقی انجام خوب آن، در انتظار ن

                                                             
1. Chen and Chang 
2. Penrich and Zooshou 
3. Areepattamannil 
4. Lavasani, Weisani and Shariati 
5. Lee et al 
 



  75      سایت تأثیر انگیزش تحصیلی بر میزان استفادة فراگیران از وب

 1396 زمستان دوازدهم/ شماره /سوم  سال

هاي تنظیم  ) بر اساس نظریۀ خودتعیینگري، انگیزش بیرونی را به مؤلفه1997( 1). والراند1395و احمدي، 
م رفتاري به انجاي همانندساز یمتنظکند.  فکنی شده و تنظیم بیرونی تقسیم می همانندسازي ، تنظیم درون

که آن رفتار را توسط خودش انتخاب  کند  یو تصور م کند  یکه فرد آن را ارزشمند تلقی م شود  یاطالق م
 ).1395گردد (سکوت،  یم یمخودمختار تنظ اي یوهو به ش یرفتار به صورت درون ،در آن نموده است و

شود و  به یک بازنمایی تبدیل مینی  شده، فرایندي است که از طریق یک درخواست بیرو یفکن تنظیم درون
عبارت از انجام کاري  یرونیب یمتنظو  کند فرد از آن براي انجام یا عدم انجام اعمال و رفتار خود استفاده می

) 1396). عرفانی (1997، 2آن است (والراند به خاطر کسب پیامدهاي مثبت یا اجتناب از پیامدهاي منفی
فراشناختی را بهبود بخشیده و سبب ارتقاي پیشرفت تحصیلی فراگیران هاي  معتقد است که انگیزش، راهبرد

ها و اهداف آموزشی است که افراد در جهت  گردد. پیشرفت تحصیلی بیانگر میزان دستیابی به استاندارد می
طرفی کنند. از  پایدار ایجاد می طور بهدستیابی به این استانداردها و اهداف آموزشی تغییراتی را در رفتار خود 

یادگیري به معناي ایجاد تغییرات نبستاً پایدار در رفتار فرد بر اثر تجربه است؛ بنابراین انگیزش از طریق تأثیر 
   گذارد. هاي فراشناختی فراگیران بر میزان یادگیري آنان تأثیر می بر راهبرد

) با هدف بررسی مداخالت انگیزشی در آموزش و پرورش 2016( 2در پژوهشی که رونی و کریس
مقاله منتشر شده و نشده را که به صورت آزمایشی یک متغیر مستقل را دستکاري کرده  74انجام دادند، 

بودند، مقایسه کردند و به این نتیجه رسیدند که مداخالت انگیزشی بر آموزش و پرورش مؤثر بوده است. 
) با هدف بررسی ارتباط بین انگیزش در تربیت 2012( 3پاري ال، واشینگتن و پیدر پژوهشی که جاکو

شده در دبیرستان فنالند انجام دادند به این نتیجه رسیدند که  بدنی مدرسه و فعالیت بدنی خودگزارش
تواند سبب  رابطه معناداري بین انگیزش و فعالیت بدنی آنان وجود دارد؛ بدین معنی که انگیزش می

) با هدف بررسی نقش انگیزه 2016( 4بندي افراد گردد. در پژوهشی که توپکو و تیسکیالر یش فعالیتافزا
آموزان با استعداد ترکیه انجام دادند به این نتیجه رسیدند که  و عزت نفس در موفقیت تحصیلی دانش

ین معنا که آموزان وجود دارد؛ بد رابطه معناداري بین انگیزه، عزت نفس و موفقیت تحصیلی دانش
گردد. در پژوهشی که جوادي و  آموزان می انگیزش تحصیلی و عزت نفس سبب موفقیت تحصیلی دانش

) با هدف بررسی رابطه ابعاد انگیزش با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم 1395فاریابی (
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مل انگیزشی در عملکرد پزشکی بیرجند انجام دادند به این نتیجه رسیدند که شناسایی ابعاد و نقش عوا
هاي آموزشی به ویژه براي  تحصیلی دانشجویان به منظور انجام مداخالت آموزشی و برگزاري کارگاه

مهمویی و  دانشجویان شاغل به تحصیل در حوزه سالمت ضروري است. در پژوهشی که کارشکی، مؤمنی
آموزان پسر مشمول ارزشیابی  ) با عنوان مقایسه انگیزش تحصیلی و کیفیت زندگی دانش1393قریشی (

توصیفی با ارزشیابی سنتی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بین کیفیت زندگی و انگیزش تحصیلی 
) با هدف 1393زاده ( آموزان رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد. در پژوهشی که عمادي و شیخ دانش

عادي و هوشمند با انگیزش تحصیلی آنان انجام  آموزان مدارس تحلیل همبستگی بین تفکر انتقادي دانش
آموزان مدارس هوشمند  دادند به این نتیجه رسیدند که میانگین انگیزش تحصیلی و تفکر انتقادي دانش

) با هدف 1396بیشتر از مدارس عادي است. در پژوهشی که چگینی، غالمعلی لواسانی و حجازي (
آوري تحصیلی  هاي والدگري و تاب ه بین ادراك از سبکاي انگیزش درونی در رابط بررسی نقش واسطه

هاي  اي در رابطه بین ادراك از سبک انجام دادند به این نتیجه رسیدند که انگیزش درونی نقش واسطه
راد، زارعی زوارکی و یوسفی سعیدآباد  آوري تحصیلی دارد. در پژوهشی که رضایی والدگري و تاب

انجام دادند به این نتیجه  بندي عوامل مؤثر بر توسعه مدارس هوشمند شناسایی و اولویت) با هدف 1391(
 صوصعوامل راهبردي مؤثر به ترتیب اولویت، باال بردن شناخت مسؤولین سطح باال در خرسیدند که 

راهبردهاي  ها، ریزي دقیق در تخصیص اولویت وري اطالعات و ارتباطات در آموزش، برنامهااهمیت فن
راهبردهاي روشن  وري اطالعات،اانداز کلی در زمینه فن شور، ایجاد استراتژي و چشمتوسعه اطالعاتی ک

توسعه مدارس  ؤثر دربه عنوان عوامل م هاي مؤسسات و مدارس قابلیت و براي مؤسسات آموزشی کشور
تحصیلی و اشتیاق به  مقایسۀ انگیزش) با هدف 1393هستند. در پژوهشی که زاللی و قربانی (هوشمند 

میانگین نمرات گروه انجام دادند به این نتیجه رسیدند که  نارساخوانی آموزان با و بدون ه در دانشمدرس
درونی براي دانستن و نمرة کلی انگیزش  مبتال به نارساخوانی در متغیرهاي انگیزش درونی، انگیزش
ر از گروه ت داري پایینمعنا طور بهبه مدرسه  تحصیلی، اشتیاق رفتاري، اشتیاق هیجانی و نمرة کلی اشتیاق

) با عنوان مدل علّی تأثیر انگیزش 1394در پژوهشی که بفرویی، دربیدي و همتی ( باشد. عادي می
کاري دانشجویان انجام دادند به این نتیجه رسیدند  اي اهمال تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی با نقش واسطه

باشد. انگیزش  حصیلی دانشجویان میبینی فرسودگی ت که مدل پیشنهادي، مدل نظري قوي براي پیش
بینی  کاري به صورت مثبت در تبیین و پیش انگیزشی و اهمال درونی به صورت منفی و انگیزش بیرونی، بی
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کاري تحصیلی تا حدودي داراي نقش واسطه بین رابطۀ  فرسودگی تحصیلی نقش داشتند. همچنین اهمال
  دانشجویان بود. انگیزشی با فرسودگی تحصیلی  انگیزش درونی و بی

هاي  توان بیان کرد که انگیزش تحصیلی بر بسیاري از مؤلفه هاي صورت گرفته می با بررسی پژوهش
آوري تحصیلی و کیفیت زندگی افراد  مختلف، نظیر یادگیري، کاهش افسردگی، اشتیاق به مدرسه، تاب

ه است، زیرا که امکان دسترسی باشد. از طرفی امروزه آموزش الکترونیکی مورد توجه قرار گرفت مؤثر می
سازد. بنابراین  تواند بسیاري از نیازهاي آنان را برطرف نماید، فراهم می افراد به انبوهی از اطالعات که می

هاي الکترونیکی است امري بسیار  اي از آموزش لزوم توجه به استفاده از آموزش تحت وب که نمونه
گذارد. از جمله این  ها تأثیر می سایت اده فراگیران از وبضروري است و عوامل مختلفی بر میزان استف

هاي بسیار کمی در رابطه با تأثیر آن بر میزان استفاده فراگیران از  عوامل انگیزش است که پژوهش
انگیزش تحصیلی بر میزان ها صورت گرفته است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر  سایت وب

ها بر پیشرفت تحصیلی  سایت کارگیري وب یت مدارس هوشمند و مؤثر بودن بهسا استفادة فراگیران از وب
  هاي زیر است: است. بر این اساس ، این پژوهش به دنبال آزمون فرضیه آنان

  وجود دارد. رابطه هوشمند مدارس یتسا وب    از فراگیراناستفادة  یزانم و بیرونی با انگیزش درونی ینب) 1
کار و براي تجربه تحریک) و انگیزش بیرونی (تنظیم  انگیزش درونی (براي دانستن، براي انجامسهم ) 2

 مدارس یتسا از وب فراگیراناستفادة  یزانم ینیب یشو در پهمانندسازي شده و تنظیم بیرونی) 
 متفاوت است. هوشمند

  یر دارد. سایت مدارس هوشمند بر پیشرفت تحصیلی فراگیران تأث ) آموزش از طریق وب3
  

 روش 
هاي  . جامعه آماري پژوهش شامل تمامی دبیرستاناست اي یسهاز نوع مقا یشیآزما یمهپژوهش حاضر ن

داراي  اند و سازي مدارس قرار گرفته اول شهرستان تهران است که در طرح هوشمند متوسطه دورة 
باشد؛  اي می اي چندمرحله گیري به صورت خوشه باشند. روش نمونه یت میسا وب یاپورتال همگام و 

منطقه جغرافیایی شهر تهران، منطقه شرق تهران انتخاب و  5بدین صورت که از بین آموزش و پرورش 
و پرورش برگزیده و از بین مدارس متوسطه اول این ناحیه، دو دبیرستان  آموزش  13از میان آن، ناحیه 

(پسرانه) انتخاب شدند و به صورت تصادفی از » شهداي مقداد«(دخترانه) و » راه زینب«ل) (متوسطه او
آموز  دانش 120مساوي از این دو مدرسه تعداد  طور بههاي تحصیلی، پایۀ هفتم انتخاب شد که  بین پایه
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ژوهش شامل بودند انتخاب شدند. ابزار پ 5/18تا  5/15سال و نمرة علوم ترم قبل بین  14که داراي سن 
  هاي زیر بود: نامه پرسش

 خرده مقیاس 7گویه و  28شامل  ):1992نامه انگیزش تحصیلی والرند و همکاران ( الف) پرسش
، انگیزش درونی براي انجام کار، انگیزش درونی براي تجربه تحریک، دانستن (انگیزش درونی براي

 7با یک لیکرت انگیزگی)،  ونی و بیفکنی شده، تنظیم بیر شده، تنظیم درون سازي همانند  تنظیم
ها توسط استاد  نامه جهت سنجش است. روایی پرسش» کامالً موافق«تا » کامالً مخالف«اي از  درجه

) 1384( یتوسط بحران یزآن ن یاییپا راهنما، مسؤولین فناوري مدارس اداره آ.پ بررسی و تأیید شد و
 یببه فاصلۀ دو هفته ضر ییشد که در بازآزما یسکرونباخ برر يو محاسبه آلفا ییآزما به روش باز

کرنباخ  يآلفا یبضر نامه در این پژوهش با استفاده از ین پایایی پرسشهمچن  .  /. به دست آمد73
  نامه است. به دست آمد که نشان از پایایی باالي پرسش 88/0

 یدسترس یزانمگویه در دو بخش  20شامل  سایت: ساخته استفاده از وب نامه محقق ب) پرسش
 ي  ها یونداز پ فراگیراناستفاده  یزانمو  مختلف هاي یتسا وبو  ینترنتا یوتر،کامپ    به  فراگیران

» وقت تقریباً هیچ«اي  درجه 5یت است و داراي در یک لیکرت سا وب يو خبر یمختلف آموزش
چند د راهنما و توسط استا نامه یی پرسشو محتوا يصور ییرواجهت سنجش است. » بسیار زیاد«تا 

ید گردو تکمیل  حو بر اساس نظرات آنان اصالبررسی  اداره آ.پ فناوري مدارس یننفر از مسؤول
به دست آمد که نشان از پایایی باالي  84/0نامه با استفاده از ضریب آلفاي کرنباخ  و پایایی پرسش

  نامه دارد. پرسش
. در هر ماه از استآموزان  تحصیلی ماهانه دانش ۀشامل کارنام :آموزان ج) کارنامۀ تحصیلی دانش

در این امتحانات ماهانه  آنانشود و نمراتی که  هاي درسی مختلف گرفته می ن آموزان آزمو دانش
کنند به صورت کارنامه تحصیلی تدوین شده و جهت مشاهده و سنجش وضعیت و  کسب می

 . گیرد ار میقر شانآموزان و والدین پیشرفت تحصیلی، در اختیار دانش

آموزان به طور همسان از نظر سن، جنس و وضعیت  روش اجرا بدین صورت است که ابتدا دانش
(سفر غذا) از درس علوم  13تحصیلی در دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. سپس محتواي فصل 

معده، روده، که شامل دستگاه گوارش غذا از قبیل دهان، حلق، مري،  136تا  128پایۀ هفتم از صفحه 
کبد و دیگر اجزاي دستگاه گوارش بود، انتخاب و جهت قرار گرفتن بر روي سایت مدارس تبدیل به 

ها و تصاویر مختلف از دستگاه گوارش انسان است.  شده داراي متون، فیلم افزار ساخته نرم افزار شد. نرم
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هاي دستگاه  ک از قسمتابتدا دستگاه گوارش انسان به طور کامل نمایش داده شده و سپس هر ی
ها و تصاویر متنوع به طور کامل  گوارش به صورت مجزا در صفحات دیگر با استفاده از متون، فیلم

آموزشی جهت آموزش، توسط متخصصان تکنولوژي  افزار روایی و پایایی نرم تشریح شده است.
د شد. گروه تکنولوژي آموزشی ها تأیی اي افزار و معلمین خبره آگاه با چندرسانه آموزشی، مهندسین نرم

مدارس را  پورتال یا سایت افزار، مجوز بارگذاري بر روي پس از بررسی نرم 13آموزش و پرورش منطقه 
جداگانه تحت آموزش قـرار گرفتند.  طور بهها  گروه یشش جلسه در سه هفته متوال یآنگاه ط .صادر کردند

در بین فراگیران پخش و  یتسا استفاده از وب یزانمو  یلیتحص یزشنامه انگ جلسه ششم پرسش یاندر پا
 spssافزار  هاي تکمیل شده از نرم نامه توسط فراگیران تکمیل گردید. سپس جهت تجزیه و تحلیل پرسش

-در دو بخش تحلیل توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و تحلیل استنباطی (کولموگروف 23ورژن 
  اسمیرنف، همبستگی پیرسون، رگرسیون و تی استیودنت) استفاده شد. 

  
  ها یافته

ها به شرح زیر  هاي گرایش مرکزي و پراکندگی را به تفکیک متغیر نمرات حاصل از شاخص 1جدول 
  دهد. نشان می

  هاي پژوهش تحلیل توصیفی متغیر - 1جدول 
  بیشینه  کمینه  انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  ها مؤلفه

انگیزش 
  درونی

  28  4  54/4  81/22  120  براي دانستن
  28  4  02/5  58/20  120  براي انجام کار

  41  4  95/5  73/17  120  براي تجربه تحریک

  انگیزش
  بیرونی

  28  4  20/5  28/21  120  تنظیم همانند سازي
  28  4  90/4  99/19  120  شده تنظیم درون فکنی

  28  4  47/5  59/20  120  تنظیم بیرونی
  76  13  62/12  30/37  120  میزان استفاده از وب سایت

  یادگیري
  18  12  34/0  13/15  60  گروه کنترل

  19  12  28/0  34/16  60  گروه آزمایش
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) بیشتر از 30/37سایت ( استفاده از وبدهد که میانگین نمرات میزان  جدول فوق نشان می
- جهت بررسی نرمال یا غیرنرمال بودن متغیرها، از آزمون کولموگروف هاي دیگر است. متغیر

  اسمیرنف استفاده شد.
  

  اسمیرنف-تحلیل نرمال بودن متغیرها با آزمون کولموگروف - 2جدول 
-آماره آزمون کولموگروف  متغیرها

 p -مقدار   اسمیرنف

  درونیانگیزه 

  18/0  07/1  براي دانستن
  233/0  03/1  براي انجام کار

  233/0  38/0  براي تجربه تحریک

  انگیزه بیرونی

  207/0  39/0  تنظیم همانند سازي
  765/0  29/0  فکنی شده تنظیم درون

  350/0  37/0  تنظیم بیرونی

  یادگیري
  27/0  37/0  گروه کنترل

  30/0  37/0  گروه آزمایش
  

اسمیرنف، چون مقادیر به دست آمده -نتایج به دست آمده از آزمون کولموگروفبا توجه به 
)sig ها برقرار % اطمینان، شرط برابري واریانس95تر است، بنابراین با  بزرگ 05/0متغیر از  8) در هر

  گردد.  ها تأیید می بوده و نرمال بودن توزیع داده
     

هاي انگیزش درونی و بیرونی با  ماتریس ضریب همبستگی پیرسون متغیر -3جدول 
  مدارس  سایت میزان استفاده فراگیران از وب

 a sigمیزان خطا  r df  فراوانی  متغیرها

انگیزش 
  درونی

  007/0  05/0  118  34/0  120  براي دانستن
  044/0  05/0  118  25/0  120  براي انجام کار

  03/0  05/0  118  29/0  120  براي تجربه تحریک

انگیزش 
  بیرونی

  037/0  05/0  118  27/0  120  تنظیم همانندسازي
  043/0  05/0  118  26/0  120  فکنی شده تنظیم درون

  007/0  05/0  118  32/0  120  تنظیم بیرونی
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هاي انگیزش درونی  سایت مدارس با متغیر بین میزان استفاده فراگیران از وب 3با توجه به جدول 
 01/0تر از  ) در سطح خطاي کوچک=32/0r) و انگیزش بیرونی تنظیم بیرونی (=34/0rدانستن (براي 

هاي انگیزش  سایت مدارس با متغیر رابطۀ معناداري وجود دارد و بین میزان استفاده فراگیران از وب
بیرونی )، انگیزش =29/0r)، انگیزش درونی براي تجربه تحریک (=25/0rدرونی براي انجام کار (

) در سطح خطاي =26/0rفکنی شده ( ) و انگیزش بیرونی تنظیم درون=27/0rتنظیم همانندسازي (
  رابطۀ معناداري وجود دارد. 05/0تر از  کوچک

  
  تحلیل واریانس رگرسیون - 4جدول 

  F sig  میانگین مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منابع تغییر

  487/182  7  411/1277  رگرسیون
  08/31  112  991/3480  باقی مانده  000/0  87/5

  --   119  317/4758  کل
  

)(یعنی α=01/0که کمتر از  =000/0Sigداري با توجه به سطح معنی 4مطابق جدول  sig 
شود. بنابراین فرض خطی بودن رابطه تأیید می H1 رد و فرض H0دریافت که فرض  توان است، می

  شود.با متغیر وابسته تأیید میمتغیرهاي مستقل 
  

  رگرسیون ضرایب محاسبه - 5جدول 

  ها کننده بینی پیش
  ضرایب استاندارد  ضرایب استاندارد نشده

Beta  
T 

سطح 
  خطاي استاندارد B  معناداري

 000/0 23/4  -  02/10 57/25  عدد ثابت

ش 
انگیز

دورنی
 001/0 46/2 213/0 51/0 63/0  براي دانستن  

 000/0 75/2 234/0 36/0 55/0  انجام کاربراي 

 030/0 83/1 128/0 30/0 27/0  براي تجربه تحریک

ش بیرونی
انگیز

 046/0 65/1 057/0 39/0 14/0  تنظیم همانندسازي  

 000/0 63/2 217/0 38/0 52/0  تنظیم درون فکنی شده

 020/0 01/2 170/0 40/0 43/0  تنظیم بیرونی

  



 پژوهی  آموزشترویجی  -علمی نامه فصل     82

 1396 زمستان دوازدهم/ شماره سوم / سال

 

یرهاي انگیزش درونی (براي دانستن، براي انجام کار، براي تجربه متغ دهد که ینشان م 5جدول 
 یمورد بررسشده، تنظیم بیرونی)  فکنی تحریک) و انگیزش بیرونی (تنظیم همانندسازي، تنظیم درون

یر انگیزش که متغ دهد یهستند. جدول فوق نشان م یمتفاوت يها وزن يدارا یکمعنادار بوده و هر 
کننده  ینیب یشپ بیشترین )Bata=234/0( یونیتأثیر استاندارد رگرس یببا ضر کاردرونی براي انجام 

هاي انگیزش بیرونی تنظیم  و به ترتیب متغیر شدبا یم سایت مدارس میزان استفاده فراگیران از وب
بیرونی تنظیم  انگیزش ، )Bata=213/0(، انگیزش درونی براي دانستن )Bata=217/0(فکنی شده  درون

و انگیزش بیرونی تنظیم  )Bata=128/0(درونی براي تجربه تحریک  ، انگیزش )Bata=170/0( بیرونی
میزان استفاده فراگیران از  یرمتغکنندگی  بینی در مراتب بعدي پیش )Bata=057/0(همانندسازي 

  گیرند. قرار می سایت مدارس وب
  

مقایسه میزان پیشرفت تحصیلی بین دو گروه کنترل و آزمایش در آموزش از طریق  - 6جدول 
  سایت مدارس هوشمند وب

حد باالي فاصله 
  اطمینان

حد پایین فاصله 
 tآماره آزمون   مقدار-p درجه آزادي  اطمینان

03/12  9/78  58  001/0  4/3  
  

که بین میانگین پیشرفت  شود مشخص می 001/0مقدار  - pآزمون تی استیودنت و با  بر اساس
 -p بودن کوچک آموزان در دو گروه کنترل و آزمایش تفاوت معناداري وجود دارد. تحصیلی دانش

گروه  آموزان دانشپیشرفت تحصیلی  نیانگیم که دهد یم نشان ،t آزمون آماره بودن تبمثو  مقدار
 نینو یآموزش وهیش بودن مؤثر امر نیا و است باالتر يمعنادار طرز بهکنترل  گروه به نسبتآزمایش 

  .دهد یم یگواه را بر پیشرفت تحصیلی سایت) (آموزش از طریق وب
  

  گیري بحث و نتیجه
 آموزشی سازمان یک ایران، اسالمی جمهوري نظام هاي هترین مؤلف مهم از یکی عنوان به هوشمند مدرسه

 یافته نظام صورت به مدیریت بهبود و یادگیري فرایند جهت که در است یادگیرنده و پویا پرورشی و
 آماده ارتباطات و اطالعات عصر در زندگی براي را مختلف سطوح آموزانِ  دانش تا است شده بازسازي

نماید. در واقع مدارس هوشمند، متولد شدند که به کمک یادگیري آمده و یادگیري را با امکانات و 
. بنابراین جهت تحقق این اهداف باید فراگیران را به استفاده تجهیزات ممکن، براي فراگیران تسهیل کنند
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انگیزش از این تکنولوژي و فناوري نوین ترغیب نماییم. بدین ترتیب هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر 
ها بر  سایت کارگیري وب سایت مدارس هوشمند و مؤثر بودن به تحصیلی بر میزان استفادة فراگیران از وب

هاي پژوهش نشان داد که بین انگیزش درونی (براي دانستن، براي انجام  است. یافتهنان پیشرفت تحصیلی آ
سایت مدارس هوشمند رابطه مثبت  آموزان با میزان استفاده آنان از وب کار و براي تجربه تحریک) دانش

ار و براي و معناداري وجود دارد؛ بدین معنا که با افزایش انگیزش درونی (براي دانستن، براي انجام ک
یابد. یافتۀ حاصل  سایت مدارس هوشمند افزایش می تجربه تحریک) فراگیران، میزان استفاده آنان از وب

باشد.  ) همسو می1393نژادگرجی ( زاده و مهدي ) و حسن1389هاي طاهري و همکاران ( با نتایج پژوهش
ایت مدارس به خاطر خود آن درگیر س شوند، در استفاده از وب درونی برانگیخته می طور بهفراگیرانی که 

بخش است و  سایت مدارس هوشمند فی نفسه براي آنان جالب، خوشایند و رضایت شوند، زیرا وب می
دهد. انگیزش درونی  سایت افزایش می بخشی انگیزه آنان را به انجام کار با وب این خوشایندي و رضایت

تی براي جستجوي موضوعات جدید و کننده توان مثبت طبیعت انسان است. گرایش ذا منعکس
آموزان را  ها، جستجو و اکتشاف براي یادگیري، گرایش دانش برانگیز، براي بسط و تجربه ظرفیت چالش

سایت مدارس هوشمند یک منبع نسبتاً  دهد؛ زیرا وب سایت مدارس هوشمند افزایش می به استفاده از وب
هاي  آموزان را برطرف نماید. همچنین یافته نیاز دانشتواند تا حد زیادي  غنی از اطالعاتی است که می

فکنی شده، تنظیم بیرونی)  همانندسازي، تنظیم درون  پژوهش نشان داد که بین انگیزش بیرونی (تنظیم
سایت مدارس هوشمند رابطه مثبت و معناداري وجود دارد؛ بدین  فراگیران و میزان استفاده آنان از وب

فکنی شده، تنظیم بیرونی) فراگیران،  همانندسازي، تنظیم درون  ش بیرونی (تنظیممعنی که با افزایش انگیز
زوارکی  هاي زارعی یابد. یافتۀ حاصل با نتایج پژوهش سایت مدارس افزایش می میزان استفاده آنان از وب

ه از شوند در استفاد بیرونی برانگیخته می طور بهباشد. فراگیرانی که  ) همسو می1393و مالزادگان (
شوند، زیرا ممکن است در ابتدا استفاده  سایت مدارس هوشمند به خاطر پاداش بیرونی آن درگیر می وب

هاي بیرونی این کار را  سایت مدارس براي آنان جالب و خوشایند نباشد و فقط به خاطر پاداش از وب
دارس هوشمند بیشتر آشنا سایت م هاي وب انجام دهند، اما در ادامه هرچه فراگیران با کارایی و ویژگی

شوند و انگیزه آنان را به استفاده از این فناوري  می  هاي بیرونی سازي وابستگی شوند سبب درونی می
هاي پژوهش نشان داد که انگیزش درونی براي انجام کار بیشترین تأثیر را  دهد. در نهایت یافته افزایش می

هاي پژوهش به ترتیب انگیزش  هوشمند دارد و دیگر متغیرسایت مدارس  بر میزان استفاده فراگیران از وب
فکنی شده، انگیزش درونی براي دانستن، انگیزش بیرونی تنظیم همانندسازي و  بیرونی تنظیم درون
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انگیزش درونی براي تجربه تحریک، در مراتب بعدي تأثیرگذاري بر میزان استفاده فراگیران، از 
ترین اثرگذاري را بر  سازي کم ند و انگیزش بیرونی تنظیم همانندگیر سایت مدارس هوشمند قرار می وب

  سایت مدارس هوشمند دارد.  میزان استفاده فراگیران از وب
است؛ زیرا   هاي تعلیم و تربیت به استفاده از تکنولوژي افزایش یافته امروزه گرایش نظام

آموزان پاسخ  تواند به این نیاز دانش آموزان امروزي پیوسته به دنبال تنوع هستند و تکنولوژي می دانش
آموزان، در گستره  دهد. بر همین پایه آموزش و پرورش بر آن است تا با استفاده از این نیاز دانش

آموزان انتقال داده و سبب یادگیري آنان گردد. بر همین اساس  تکنولوژي، دانش و تربیت را به دانش
کند؛ بدین معنی که  آموزان را تأیید می صیلی دانشپژوهش حاضر، تأثیر تکنولوژي بر پیشرفت تح

گردد. از طرفی  آموزان می سایت مدارس هوشمند سبب پیشرفت تحصیلی دانش آموزش از طریق وب
سایت  هاي پژوهش، انگیزش تحصیلی بر میزان استفاده فراگیران، از وب با توجه به این که بر طبق یافته

ان بیان کرد که انگیزش تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی تو مدارس هوشمند مؤثر بوده است، می
آموزان بیشتر شود سبب پیشرفت تحصیلی  آموزان مؤثر است و هرچه انگیزش تحصیلی دانش دانش
افزار  نرم يبارگذار یختار در یمشکالتهایی همانند  شود. پژوهش حاضر با محدودیت آموزان می دانش

و یافتن مدارس با  افزار در کالس درس نرم يزمان اجرا یتمحدو، آموزش و پرورش ياز سو
شود که بر افزایش  هاي پژوهش، پیشنهاد می یافته هاي آنالین همراه بود. با توجه به  تکنولوژي کالس

سایت مدارس هوشمند،  فناوري معلمان تالش گردد تا با افزایش تسلط معلمان به استفاده از وب  دانش
یران به استفاده از این تکنولوژي افزایش یابد. همچنین پیشنهاد قدرت آنان در افزایش انگیزه فراگ

هاي  مندي فراگیران با توجه به ویژگی هاي آموزشی با در نظر گرفتن عالقه افزار شود که طراحی نرم می
سنی آنان انجام گردد تا باعث افزایش انگیزه فراگیران به استفاده از این فناوري شود. همچنین جهت 

هاي پژوهشی که به  سایت مدارس برگزار گردد. از پیشنهاد زه آنان مسابقاتی تحت وبافزیش انگی
توان داد این است که پژوهشگران در مورد اثرگذاري  پژوهشگران جهت انجام آن در آینده می

آموزان تحقیقاتی انجام دهند تا بتوان بر اثر  شناختی دانش سایت مدارس هوشمند بر ابعاد روان وب
  گیري کرد. فناوري بهتر تصمیم بخشی این
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  منابع
مدل علّی تأثیر انگیزش تحصیلی بر فرسودگی «). 1394همتی. (حمیده  ودربیدي مرجان برزگر بفرویی، کاظم؛ 

 .127-153)، 2(7، مجلۀ مطالعات آموزش و یادگیري. »کاري دانشجویان اي اهمال تحصیلی با نقش واسطه

 ینامه کارشناس یان، پامتوسطه شهر سنندج یراندب یدگاهمدارس هوشمند از د یسنج امکان). 1389( .یبافر، یبهرام
  .يواحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسالم ارشد،

رابطه ابعاد انگیزش با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم «). 1395فاریابی. (رضا  و جوادي، عباس
  .143-149)، 2(9. در علوم پزشکیدوماهنامه راهبردهاي آموزش . »پزشکی بیرجند

اي انگیزش درونی در رابطه بین  نقش واسطه«). 1396حجازي. (الهه  وغالمعلی لواسانی مسعود چگینی، طوبی؛ 
، شناسان ایرانی تحولی: روان شناسی روان نامه فصل. »آوري تحصیلی هاي والدگري و تاب ادراك از سبک

13)52 ،(393-383. 

هاي انگیزشی (درونی، بیرونی و  گیري رابطه بین جهت«). 1393نژادگرجی. ( مهديگلین  و زاده، رمضان حسن
)، 3(3، مدرسه شناسی روانمجلۀ . »آموزان در درس زبان انگلیسی انگیزشی) و پیشرفت تحصیلی دانش بی
60-38.  
ایه پنجم ابتدایی آموزان پ مقایسه میزان انگیزه دانش«). 1393مالزادگان. (علی  و زوارکی، اسماعیل زارعی

  .205-214)، 3(8، فناوري آموزشی نامه فصل. »مدارس هوشمند با مدارس ابتدایی
آموزان با و بدون  مقایسۀ انگیزش تحصیلی و اشتیاق به مدرسه در دانش«). 1393قربانی. (فاطمه  و زاللی، بهروز

  .44-58)، 4(3، هاي یادگیري مجلۀ ناتوانی. »نارساخوانی
مالزي و  یفناوري اطالعات درمدارس هوشمند کشور اسالم یرينحوة به کارگ). 1386(. عشرت یب یب ی،زمان

 ITسلسله مقاالت ارائه شده در اولین کنفرانس کشوري توسعه. آن با مدارس هوشمندایران یسهمقا
  .پروش درآموزش و

هاي یک  رهبران فناوري در مدرسه: یافتهمدیران به عنوان «). 1394محمدوند پیرالقر. (مریم  و رضا آبادي، حسن زین
 .1- 21)، 4(6، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی نامه فصل ».پژوهش ترکیبی اکتشافی در مدارس هوشمند تهران

اثر بخشی آموزش اهداف زندگی (مبتنی بر مدل سبک زندگی) بر «). 1395احمدي. (خدابخش  و سانقی، عطیه
  .78-99)، 3(5، مدرسه شناسی روانمجله . »آموزان دانشانگیزش تحصیلی و خودکارآمدي 

اثربخشی طرحواره درمانی بر انگیزش «). 1395خواه. ( حجتمحسن  ومحمدیان  گلمحسن نسیم؛  سجادي، سیده
، کاربردي شناسی رواندانش و پژوهش در  نامه فصل. »آموزان دختر دوره دبیرستان دوم تحصیلی دانش

17)1(1 ،42-35.  
مدارس هوشمند شهر  یتسا وباز  یراناستفاده فراگ یزانبا م یلیتحص یزشرابطه انگ). 1395ا. (سکوت، کبر

  نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ازاد اسالمی تهران. . پایانتهران
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افزاري  بندي کاربردي کارکردهاي عوامل نرم طبقه«). 1390رئیسی. (ایمان  وفرزانه ماندانا سهرابی، بابک؛ 
تحقیقات اطالع رسانی  نامه فصل. »هاي دیجیتال هاي کتابخانه سایت هاي وب تطبیق آنها با ویژگیهوشمند و 
  .99-127)، 1(17، هاي عمومی و کتابخانه

 نامه فصل ».هاي توسعه مدارس هوشمند در کشور چالش یبررس« .) 1387(  .و دیگران محمدرضا ی مقدم،صادق
  .61-78)، 27(7، هاي آموزشی نوآوري
آموزان دبیرستانی در  عوامل مؤثر در الگوي مناسب باورهاي انگیزشی دانش«). 1389. (و دیگران طاهري، ژاله

 .662-673)، 4(12، مجلۀ اصول بهداشت روانی. »شهر تهران

استقرار مدارس هوشمند در  یسنج امکان«). 1391( و پارسا، عبداله. یداهللا، زاده یمهرعل ،یهمرض ،یعبدالوهاب
  .81- 112.ص 43شماره  11دوره  هاي آموزشی، نوآوري نامه فصل ».هاي دخترانه شهر اهواز انیرستدب

هاي  راهبرد بر اساسبینی پیشرفت تحصیلی  اي انگیزش یادگیري در پیش نقش واسطه«). 1396عرفانی، نصراله. (
 .167-198)، 26، (تربیتی شناسی روانمطالعات  نامه فصل. »آموزان شناختی و فراشناختی دانش
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Abstract 

This survey evaluates the effect of educational motivation on students’ learning 
from smart school websites, and studies their educational achievement. The 
research methodology is semi-experimental and comparative. By the use of 
multistage random sampling, 120 learners were selected out of the statistical 
population i.e. the first grade students in the smart high schools of Tehran which 
have their own websites. Survey tools include Walrand et al (1992) educational 
motivation questionnaire, researcher-made questionnaire of website usage, and 
educational achievement test. Reliability of questionnaires was achieved by 
Cronbach’s alpha coefficient respectively as 0.88 and 0.84. The survey findings 
showed that there is a positive and significant relationship between internal and 
external motivation of learners and their use of smart school websites. As a 
result, the internal motivation for doing work had the highest effect and the 
external motivation for adjustment of homogenization had the lowest effect on 
learners’ use of smart school websites; and education through smart school 
websites leads to educational achievement. 

Key words: educational stimulation؛ learners؛ website؛ Smart Schools؛ 
educational achievement. 
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