آموزش پژوهی /شماره دوازدهم  /زمستان 6931
تأثير انگيزش تحصيلي بر ميزان استفادهي فراگيران از وب سايت مدارس هوشمند و مؤثر بودن به كارگيري وب
سايتها بر پيشرفت تحصيلي آنان
علیرضا بادله ،1کبرا سکوت ،2عبدالجالل توماج
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چکيده
پیشرفت روزافزون فنآوری اطالعات و گسترش کاربردهای اینترنت و افزایش عالقمندی افراد به ادامه تحصیل ،سبب خلق آموزشهای
الکترونیکی گردید تا افراد به وسیلهی آن تحت آموزش قرار گیرند .بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر انگیزش تحصیلی بر میزان
استفادهی فراگیران از وب سایت مدارس هوشمند و مؤثر بودن به کارگیری وب سایتها بر پیشرفت تحصیلی آنان است .روش پژوهش
حاضر نیمه آزمایشی از نوع مقایسهای است .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی فراگیران مدارس متوسطه دورهی اول شهرستان تهران که
دارای وبسایت مدارس هوشمند میباشند است که به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای  121فراگیر انتخاب شدند .ابزار پژوهش
شامل پرسشنامههای انگیزش تحصیلی والرند و همکاران( ،)1992پرسشنامه محققساخته استفاده از وبسایت و آزمون پیشرفت تحصیلی بود
که روایی پرسشنامهها توسط استاد راهنما ،مسئولین فناوری مدارس اداره آ.پ و معلمان مجرب بررسی و تائید شد .پایایی پرسشنامهها با
استفاده از ضریب آلفای کرنباخ به ترتیب  1/88و  1/85بدست آمد .دادهها توسط نرم افزار  spssدر دو بخش تحلیل توصیفی(میانگین،
انحراف استاندارد) و تحلیل استنباطی(کولموگروف-اسمیرنف ،همبستگی پیرسون ،رگرسیون و تی استیودنت) مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .یافتههای پژوهش نشان داد که بین انگیزش درونی و بیرونی فراگیران با میزان استفاده آنان از وبسایت مدارس هوشمند رابطهی مثبت
و معناداری وجود دارد و تفاوت معناداری بین میانگین پیشرفت تحصیلی فراگیران در دو گروه کنترل و آزمایش وجود دارد .در نتیجه متغیر
انگیزش درونی برای انجام کار بیشترین و متغیر انگیزش بیرونی تنظیم همانندسازی کمترین تاثیر را بر میزان استفاده فرگیران از وبسایت
مدارس هوشمند دارند و آموزش از طریق وبسایت مدارس هوشمند سبب پیشرفت تحصیلی فراگیران میگردد.
كليد واژه ها :انگیزش تحصیلی ،فراگیران ،وبسایت ،مدارس هوشمند ،پیشرفت تحصیلی.

 .1استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان ،ایران ،نویسنده مسئولAlireza.Badeleh@gmail.com ،
 .2کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد تهران جنوب
 .3کارشناسی علوم تربیتی آموزش و پرورش شهرستان آق قال
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مقدمه
پیشرفت روزافزون تکنولوژی سبب گرایش نظام آموزش و پرورش کشور به استفاده از این فناوری و تکنولوژی شده است زیرا که
فراگیران برای حضور موثر در جامعه به استفاده از این فناوری نیازمند هستند (پیج و جونز )2118 ،1و این تکنولوژی زمینه یادگیری موثرتر و
عمیقتر را برای فراگیران فراهم میکند (نیرومند ،یزدانی و گنجی .)1391 ،همچنین با توجه به اینکه عصر حاضر عصر فناوری است
(زینآبادی و محمدوند پیرالقر .)1395 ،ضرورت استفاده از فناوری در آموزش امری اجتنابناپذیر است (ماکوالی .)2119 ،2فناوریهای
نوین ،فراگیران و معلمان را از چهارچوب فضای یادگیری سنتی(مدرسه) آزاد میسازد و به طور قطع کنترل معلم بر تفکر ،احساس و حتی
رفتار شاگرد را افزایش میدهد (وایلز و یاندی 2115 ،3به نقل از نیرومند ،یزدانی و گنجی.)1391 ،
واژه مدارس هوشمند چندی است که در ادبیات آموزش و پرورش ما وارد شده است و فعالیتهای ارزشمندی نیز ولو به صورت
پراکنده در این حوزه انجام شده است (هوشمند سازی مدارس .)1391 ،مدرسه هوشمند مدرسهای است که برای انتقال مفاهیم سنتی از ابزارهای
فناوری اطالعات و ارتباطات کمک میگیرد (نادری .)1385 ،در مدرسه هوشمند کنترل و مدیریت ،مبتنی بر فناوری رایانه و شبکه انجام گرفته
و محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند میباشد (عبدالوهابی و مهرعلیزاده .)1391 ،هدف از تاسیس
مدارس هوشمند فراهم کردن پیشرفت عقلی ،فیزیکی ،احساسی و روحی فراگیران ،فراهم کردن موقعیتهایی برای گسترش تواناییها و
نیروهای فردی ،تولید نیروی کار فکور و باسواد از نظر تکنولوژی ،افزایش مشارکت سهامداران و مردمی کردن آموزش و پرورش است
(بهرامی .)1389 ،از ویژگیهای مدارس هوشمند این است که معلم و شاگرد هر دو محتوای الکترونیکی و درس را بصورت سیدی ارائه
میکنند .در مدارس هوشمند آموزش منحصر به معلم نیست ،بلکه یاددهی و یادگیری کامالً تعاملی است و فراگیران نقش اساسی در آموختن
مباحث علمی دارند (صادقی مقدم .)1387 ،همچنین در این مدارس سعی بر این است به کمک فناوریهای جدید معضالت و مشکالت
آموزشی اعم از مشکالت مربوط به کمبود سواد رایانهای ،سواد اطالعاتی مربوط به روشهای سنتی تدریس معلم حل شود (زمانی .)1381 ،
یکی دیگر از ویژگیهای مدارس هوشمند دسترسی به وبسایتها است .فراگیران با بهرهگیری از اینترنت به منابع عظیم اطالعاتی دسترسی
پیدا میکنند که میتوانند پاسخ بسیاری از سواالت خود را در آنجا بدست آورند (نیرومند ،یزدانی و گنجی .)1391 ،وبسایت مجموعهای از
صفحات مرتبط به یکدیگر است که انبوهی از اطالعات را در قالب متن ،تصویر ،صدا ،و فیلم در اختیار بیننده قرار میدهد (سکوت.)1394 ،
وبسایتها ضمن صرفهجویی در هزینه ،نیروی انسانی و وقت ،میتوانند در فرایند گردآوری ،سازماندهی و اشاعه دانش نقش داشته و در
تبادل آن تاثیرگذار باشند (سهرابی ،فرزانه و رئیسی .)1391 ،هدف از ایجاد وبسایتهای مدارس هوشمند سرعت بخشیدن ،سادهسازی و
تعمیق فرآیند یاددهی -یادگیری فراگیران در راستای اهداف آموزش و پرورش ،افزایش دامنه ،گسترش دسترسی مخاطبان به اطالعات ،تقویت
دستیابی به فرصتهای برابر آموزشی ،توجه ویژه به تفاوتهای فردی فراگیران در فرآیند یاددهی-یادگیری ،رشد و توسعه قابلیتها و
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تواناییهای مخاطبان برای زندگی فعال و مؤثر در جامعه اطالعاتی و افزایش بهرهوری در آموزش و پرورش است (محمدی عزیز آبادی،
 .)1387از ویژگیهای خوب وبسایتها میتوان به سرعت باالی وبسایتها ،ظاهر جذاب و عناصر گرافیکی زیبا ،راهنمای واضح و روشن
جهت استفاده از وبسایت ،محتوای خوب و مختصر و یک سری اطالعات ثابت و دارای رفرنس اشاره کرد (ویلیام2111 ،1؛ به نقل از
محمدی .)1387 ،از جمله عوامل موثر بر استفاده فراگیران از وبسایتها انگیزه و رغبت آن به تحقیق-پژوهش و یادگیری است .زیرا که
فراگیر ،با انگیزه برای یافتن پاسخ پرسشهای خوب منابع مختلفی را بررسی میکند که وبسایتها یکی از منابع مناسب برای استفاده
دانشآموزان است.
انگیزش بخش پیچیدهای از رفتار انسانی است که چگونگی انتخاب ،نحوهی انجام عمل ،صرف انرژی در تکالیف و چگونگی
احساس فرد را تحت تاثیر قرار میدهد (محمّدی و دفتری اکباتان .)1391 ،امروزه ایجاد انگیزه به عنوان عمل تحرک در فراگیران و جهت
دهنده به فعالیتهای آنان بیش از پیش مورد توجه مسئوالن است (یوسفی ،فرخی و سارامی .)1392 ،انگیزشهای گوناگونی وجود دارد که
یکی از آنها که ،در عرصه تعلیم و تربیت ،بسیار مورد استفاده قرار میگیرد انگیزش تحصیلی است .شهرام واحدی( )1391انگیزش تحصیلی
را بر مبنای نظریة خود تعیینگری تعریف میکند که توسط دسی و رایان ) 1984 ( 2ارائه گردید .نظریه خود تعیینگری یک نظریة انگیزشی
است که به صورت نظاممند ،نیازهای پویشی ،انگیزشی ،عاطفی و بهزیستی انسان را در بافت ضروری و بالواسطهی اجتماع ،توضیح و تبیین
میکند چن و جانگ .) 2111( 3پینریچ و زوشو 5انگیزش تحصیلی را فرایندهایی میگویند که فعالیتها را تحریک میکنند و با هدف دستیابی
به دستاوردهای تحصیلی خاص تداوم مییابند (آریپاتامانیل .)2111 ،4انگیزش خود به مولفههای انگیزش درونی و بیرونی تقسیم میشود
(لواسانی ،ویسانی و شریعتی .)2115 ،1انگیزش درونی یک حالت روانشناختی است و هنگامی حاصل میشود که انسان خود را دارای کفایت
الزم و خودمختاری ادراک بداند (محمودی ،عرفانی و محققی .)1391 ،افراد دارای انگیزش درونی ،در خود ادراکی ،شایستگی و خودمختاری
میکنند این افراد اجازه نمیدهند دیگران یا عوامل بیرونی بر عملکردشان تاثیر بگذارند و تکالیف خاص را برای لذت و رضایت فردی انجام
میدهند (دسی و ریان .)2111 ،2رفتار افراد دارای انگیزش درونی از درون نظم پیدا میکند (سانقی و احمدی .)1394 ،انگیزش درونی خود
به چند زیر مولفهی انگیزش درونی برای دانستن ،انگیزش درونی بر انجام کار و انگیزش درونی برای تجربه تحریک تقسیم میشود (سجادی،
گلمحمدیان و حجت خواه .)1394 ،انگیزش درونی برای دانستن نشانگر این واقعیت است که انجام یک کار به خاطر خشنودی و رضایتی
است که فرد هنگام یادگیری ،کشف یا تالش ،برای فهم چیزهای جدید تجربه میکند (دسی و رایان )2111 ،و انگیزش درونی برای انجام
کار بدین معناست که این سطح از انگیزش درونی بر فرایند عمل تاکید میورزد .به عبارت دیگر فرد در فعالیت شرکت میکند ،به این علت
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که از این عمل احساس لذت میکند (لی و همکاران )2111 ،1و انگیزش درونی برای تجربه تحریک یا برانگیخته شدن به این معنا است که
فرد به خاطر تجربه احساسات تحریکی مانند لذت حسی ،سرگرمی ،هیجان ،تجارب زیبایی شناختی به انجام کار میپردازد (دسی و رایان،
 .)2111انگیزش بیرونی نیز به انگیزهای اشاره دارد که افراد را به دلیل پاداشها و تقویتهای بیرونی مجبور به انجام یک تکلیف میکند به
عبارت دیگر ،انگیزش بیرونی عبارتست از اشتغال به کارهایی که ،ابزاری برای دستیابی به هدفهای دیگر هستند (لطفی عظیمی ،ابراهیمی
قوام .)1393 ،افراد دارای انگیزش بیرونی خود را شایسته یا خودمختار قلمداد نمیکنند (سجادی ،گلمحمدیان و حجتخواه .)1395 ،افراد با
جهتگیری انگیزشی بیرونی ،به جای تمرکز بر تکلیف و احساس رضایت از انجام خوب آن ،در انتظار نوعی پاداش یا تنبیه اجتماعی ،در
مقابل انجام یا عدم انجام تکلیف هستند (سانقی و احمدی .)1394 ،والراند )1997( 2بر اساس نظریهی خود تعیینگری ،انگیزش بیرونی را به
مولفههای تنظیم همانندسازی  ،تنظیم درونفکنی شده و تنظیم بیرونی تقسیم میکند .تنظیم همانندسازی به انجام رفتاری اطالق میشود که
فرد آن را ارزشمند تلقی میکند و تصور میکند که آن رفتار را توسط خودش انتخاب نموده است و در آن ،رفتار به صورت درونی و به
شیوهای خودمختار تنظیم میگردد (سکوت .)1394 ،تنظیم درون فکنی شده ،فرایندی است که از طریق یک درخواست بیرونی به یک
بازنمایی تبدیل میشود و فرد از آن برای انجام یا عدم انجام اعمال و رفتار خود استفاده میکند و تنظیم بیرونی عبارت از انجام کاری به خاطر
کسب پیامدهای مثبت یا اجتناب از پیامدهای منفی آن است (والراند .)1997 ،2عرفانی ( )1391معتقد است که انگیزش راهبردهای فراشناختی
را بهبود بخشیده و سبب ارتقای پیشرفت تحصیلی فراگیران میگردد .پیشرفت تحصیلی بیانگر میزان دستیابی به استانداردها و اهداف آموزشی
است که افراد در جهت دستیابی به این استانداردها و اهداف آموزشی تغییراتی را در رفتار خود به طور پایدار ایجاد میکنند .از طرفی یادگیری
به معنای ایجاد تغییرات نبستا پایدار در رفتار فرد بر اثر تجربه است بنابراین انگیزش از طریق تاثیر بر راهبردهای فراشناختی فراگیران بر میزان
یادگیری آنان تاثیر میگذارد.
در پژوهشی که رونی و کریس )2111( 3با هدف بررسی مداخالت انگیزشی در آموزش و پرورش انجام دادند و در این پژوهش 75
مقاله منتشر شده و نشده که به صورت آزمایشی یک متغیر مستقل را دستکاری کرده بودند را مقایسه کردند و به این نتیجه رسیدند که مداخالت
انگیزشی بر آموزش و پرورش موثر بوده است .در پژوهشی که جاکوال ،واشینگتن و پیپاری )2112( 5با هدف بررسی ارتباط بین انگیزش در
تربیت بدنی مدرسه و فعالیت بدنی خود گزارش شده در دبیرستان فنالند انجام دادند به این نتیجه رسیدند که رابطه معناداری بین انگیزش و
فعالیت بدنی آنان وجود دارد بدین معنی که انگیزش میتواند سبب افزایش فعالیتبندی افراد گردد .در پژوهشی که توپکو و تیسکیالر
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( )2111با هدف بررسی نقش انگیزه و عزت نفس در موفقیت تحصیلی دانشآموزان با استعداد ترکیه انجام دادند به این نتیجه رسیدند که
رابطه معناداری بین انگیزه ،عزت نفس و موفقیت تحصیلی دانشآموزان وجود دارد بدین معنا که انگیزش تحصیلی و عزت نفس سبب موفقیت
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تحصیلی دانشآموزان میگردد .در پژوهشی که جوادی و فاریابی ( )1394با هدف بررسی رابطه ابعاد انگیزش با عملکرد تحصیلی در
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام دادند به این نتیجه رسیدند که شناسایی ابعاد و نقش عوامل انگیزشی در عملکرد تحصیلی
دانشجویان به منظور انجام مداخالت آموزشی و برگزاری کارگاههای آموزشی به ویژه برای دانشجویان شاغل به تحصیل در حوزه سالمت
ضروری است .در پژوهشی که کارشکی ،مومنیمهمویی و قریشی ( )1393با عنوان مقایسه انگیزش تحصیلی و کیفیت زندگی دانشآموزان
پسر مشمول ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی سنتی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بین کیفیت زندگی و انگیزش تحصیلی دانشآموزان
رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .در پژوهشی که عمادی و شیخزاده ( )1393با هدف تحلیل همبستگی بین تفکر انتقادی دانشآموزان
مدارس عادی و هوشمند با انگیزش تحصیلی آنان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که میانگین انگیزش تحصیلی و تفکر انتقادی دانشآموزان
مدارس هوشمند بیشتر از مدارس عادی است .در پژوهشی که چگینی ،غالمعلی لواسانی و حجازی ( )1391با هدف بررسی نقش واسطهای
انگیزش درونی در رابطه بین ادراک از سبکهای والدگری و تابآوری تحصیلی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که انگیزش درونی نقش
واسطهای در رابطه بین ادراک از سبکهای والدگری و تابآوری تحصیلی دارد .در پژوهشی که رضاییراد ،زارعی زوارکی و یوسفی
سعیدآباد ( )1391با هدف شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر توسعه مدارس هوشمند انجام دادند به این نتیجه رسیدند که عوامل راهبردی
مؤثر به ترتیب اولویت ،باال بردن شناخت مسئولین سطح باال در خصوص اهمیت فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش ،برنامهریزی دقیق
در تخصیص اولویتها ،راهبردهای توسعه اطالعاتی کشور ،ایجاد استراتژی و چشم انداز کلی در زمینه فناوری اطالعات ،راهبردهای روشن
برای مؤسسات آموزشی کشور و قابلیتهای مؤسسات و مدارس به عنوان عوامل مؤثر در توسعه مدارس هوشمند هستند .در پژوهشی که زاللی
و قربانی ( )1393با هدف مقایسهی انگیزشتحصیلی و اشتیاق به مدرسه در دانشآموزان با و بدون نارساخوانی انجام دادند به این نتیجه رسیدند
که میانگین نمرات گروه مبتال به نارساخوانی در متغیرهای انگیزش درونی ،انگیزش درونی برای دانستن و نمرهی کلی انگیزش تحصیلی،
اشتیاق رفتاری ،اشتیاق هیجانی و نمرهی کلی اشتیاق به مدرسه به طور معناداری پایینتر از گروه عادی میباشد .در پژوهشی که بفرویی،
دربیدی و همتی ( )1395با عنوان مدل علّی تاثیر انگیزش تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی با نقش واسطهای اهمال کاری دانشجویان انجام دادند
به این نتیجه رسیدند که مدل پیشنهادی ،مدل نظری قوی برای پیشبینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان میباشد .انگیزش درونی به صورت
منفی و انگیزش بیرونی ،بیانگیزشی و اهمالکاری به صورت مثبت در تبیین و پیشبینی فرسودگی تحصیلی نقش داشتند همچنین اهمالکاری
تحصیلی تا حدودی نقش واسطه را بین رابطهی انگیزش درونی و بیانگیزشی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دارا بود.
با بررسی پژوهشهای صورت گرفته میتوان بیان کرد که انگیزش تحصیلی بر بسیاری از مولفههای مختلف ،نظیر یادگیری ،کاهش
افسردگی ،اشتیاق به مدرسه ،تابآوری تحصیلی و کیفیت زندگی افراد موثر میباشد .از طرفی امروزه آموزش الکترونیکی مورد توجه قرار
گرفته است زیرا که امکان دسترسی افراد به انبوهی از اطالعات که میتواند بسیاری از نیازهای آنان را برطرف نماید فراهم میسازد .بنابراین
لزوم توجه به استفاده از آموزش تحت وب که نمونهای از آموزشهای الکترونیکی است امری بسیار ضروری است و عوامل مختلفی بر میزان
استفاده فراگیران از وبسایتها تاثیر میگذارد .از جمله این عوامل انگیزش است که پژوهشهای بسیار کمی در رابطه با تاثیر این بر میزان
استفاده فراگیران از وبسایتها صورت گرفته است بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر انگیزش تحصیلی بر میزان استفادهی فراگیران
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از وب سایت مدارس هوشمند و مؤثر بودن به کارگیری وبسایتها بر پیشرفت تحصیلی آنان است .بر این اساس  ،این پژوهش به دنبال
آزمون فرضیههای زیر است:
 )1بین انگیزش درونی و بیرونی با میزان استفادهی فراگیران از وبسایت مدارس هوشمند رابطه وجود دارد.
 )2سهم انگیزش درونی (برای دانستن ،برای انجامکار و برای تجربه تحریک) و انگیزش بیرونی (تنظیم همانندسازی شده و تنظیم
بیرونی) و در پیشبینی میزان استفادهی فراگیران از وبسایت مدارس هوشمند متفاوت است.
 )3آموزش از طریق وبسایت مدارس هوشمند بر پیشرفت تحصیلی فراگیران تاثیر دارد.
روش
پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع مقایسهای است .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دبیرستانهای متوسطه دورهی اول شهرستان
تهران که در طرح هوشمندسازی مدارس قرار گرفته و دارای پورتال همگام و یا وبسایت میباشند است .روش نمونهگیری به صورت
خوشهای چند مرحلهای میباشد بدین صورت که از بین آموزش و پرورش  4منطقه جغرافیایی شهر تهران ،منطقه شرق تهران انتخاب و از
میان آن ،ناحیه  13آموزش و پرورش برگزیده و از بین مدارس متوسطه اول این ناحیه ،دو دبیرستان (متوسطه اول) راه زینب (دخترانه) و
شهدای مقداد (پسرانه) انتخاب شدند و به صورت تصادفی از بین پایههای تحصیلی ،پایهی هفتم انتخاب شد که به طور مساوی از این دو
مدرسه تعداد  121دانشآموز که دارای سن  15سال و نمرهی علوم ترم قبل بین  1454تا  1854بودند انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل
پرسشنامههای زیر بود:
الف) پرسشنامه انگيزش تحصيلي والرند و همکاران ( :)2991شامل  28گویه و هفت خرده مقیاس (انگیزش درونی برای
دانستن ،انگیزش درونی برای انجام کار ،انگیزش درونی برای تجربه تحریک ،تنظیم همانندسازیشده ،تنظیم درونفکنی شده ،تنظیم بیرونی
و بیانگیزگی) ،با یک لیکرت  7درجهای از «کامال مخالف» تا «کامالً موافق» جهت سنجش است .روایی پرسشنامهها توسط استاد راهنما،
مسئولین فناوری مدارس اداره آ.پ بررسی و تائید شد و پایایی آن نیز توسط بحرانی ( )1385به روش بازآزمایی و محاسبه آلفای کرونباخ
بررسی شد که در بازآزمایی به فاصلهی دو هفته ضریب  ./73بدست آمد .همچنین پایایی پرسشنامه در این پژوهش با استفاده از ضریب آلفای
کرنباخ  1/88بدست آمد که نشان از پایایی باالی پرسشنامه است.
ب) پرسشنامه محقق ساخته استفاده از وبسايت :شامل  21گویه در دو بخش میزان دسترسی فراگیران به کامپیوتر ،اینترنت
و وبسایتهای مختلف و میزان استفاده فراگیران از پیوندهای مختلف آموزشی و خبری وبسایت است و دارای در یک لیکرت  4درجهای
«تقریباً هیچوقت» تا «بسیار زیاد» جهت سنجش است .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط استاد راهنما و چند نفر از مسئولین فناوری
مدارس اداره آ.پ بررسی و بر اساس نظرات آنان اصالح و تکمیل گردید و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ  1/85بدست
آمد که نشان از پایایی باالی پرسشنامه دارد.

تأثیر انگیزش تحصیلی بر میزان استفادهی فراگیران ...

ج) كارنامهي تحصيلي دانشآموزان :شامل کارنامهی تحصیلی ماهانه دانشآموزان میباشد .در هر ماه از دانشآموزان
آزمونهای درسی مختلف گرفته میشود و نمراتی که دانشآموزان در این امتحانات ماهانه کسب میکنند به صورت کارنامه تحصیلی تدوین
شده و جهت مشاهده و سنجش وضعیت و پیشرفت تحصیلی ،در اختیار دانشآموزان و والدین آنان قرار میگیرد
روش اجرا بدین صورت است که ابتدا دانشآموزان را به طور همسان از نظر سن ،جنس و وضعیت تحصیلی در دو گروه کنترل و
آزمایش تقسیم کردیم سپس محتوای فصل( 13سفر غذا) از درس علوم پایه هفتم از صفحه  128تا  131انتخاب و محتوای این فصل که شامل
دستگاه گوارش غذا از قبیل دهان ،حلق ،مری ،معده ،روده ،کبد و دیگر اجزای دستگاه گوارش بود جهت قرار گرفتن بر روی سایت مدارس
تبدیل به نرم افزار شد .نرمافزار ساخته شده دارای متون ،فیلمها و تصاویر مختلف از دستگاه گوارش انسان میباشد که ابتدا دستگاه گوارش
انسان به طور کامل نمایش داده شده سپس هر یک از قسمتهای دستگاه گوارش به صورت مجزا در صفحات دیگر با استفاده از متون ،فیلمها
و تصاویر متنوع به طور کامل تشریح شده است .روایی و پایایی نرمافزار آموزشی جهت آموزش ،توسط متخصصان تکنولوژی آموزشی،
مهندسین نرم افزار و معلمین خبره آگاه با چندرسانهایها تائید شد .گروه تکنولوژی آموزشی آموزش و پرورش منطقه  13پس از بررسی
نرمافزار ،مجوز بارگذاری بر روی سایت یا پورتال مدارس را صادر کردند .آنگاه طی شش جلسه در سه هفته متوالی گروهها به طور جداگانه
تحت آموزش قـرار گرفتند .در پایان جلسه ششم پرسشنامه انگیزش تحصیلی و میزان استفاده از وب سایت در بین فراگیران پخش و توسط
فراگیران تکمیل گردید .سپس جهت تجزیه و تحلیل پرسشنامههای تکمیل شده از نرم افزار  spssورژن  23در دو بخش تحلیل توصیفی
(میانگین ،انحراف استاندارد) و تحلیل استنباطی(کولموگروف-اسمیرنف ،همبستگی پیرسون ،رگرسیون و تی استیودنت) استفاده شد.
يافتهها
جدول زیر نمرات حاصل از شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی را به تفکیک متغیرها به شرح زیر نشان میدهد.
جدول  :1تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش
مولفهها
انگیزش درونی

انگیزش
بیرونی

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

کمینه

بیشینه

برای دانستن

121

22/81

5/45

5

28

برای انجام کار

121

21/48

4/12

5

28

برای تجربه تحریک

121

17/73

4/94

5

51

تنظیم همانند سازی

121

21/28

4/21

5

28

تنظیم درون فکنیشده

121

19/99

5/91

5

28

تنظیم بیرونی

121

21/49

4/57

5

28

121

37/31

12/12

13

71

گروه کنترل

11

14/13

1/35

12

18

گروه آزمایش

11

11/35

1/28

12

19

میزان استفاده از وب سایت
یادگیری

جدول فوق نشان میدهد که میانگین نمرات میزان استفاده از وب سایت ( )37/31بیشتر از متغیرها دیگر است.
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جهت بررسی نرمال یا غیرنرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگروف-اسمیرنف استفاده شد.
جدول  :2تحلیل نرمال بودن متغیرها با آزمون کولموگروف-اسمیرنف

آماره آزمون کولموگروف-اسمیرنف

مقدار p -

برای دانستن

1/17

1/18

برای انجام کار

1/13

1/233

برای تجربه تحریک

1/38

1/233

تنظیم همانند سازی

1/39

1/217

تنظیم درونفکنی شده

1/29

1/714

تنظیم بیرونی

1/37

1/341

گروه کنترل

1/37

1/27

گروه آزمایش

1/37

1/31

متغیرها
انگیزه درونی

انگیزه بیرونی

یادگیری

با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون کولموگروف-اسمیرنف چون مقادیر بدست آمده ( )sigدر هر  8متغیر از  1/14بزرگتر است
بنابراین با  %94اطمینان ،شرط برابری واریانسها برقرار بوده و نرمال بودن توزیع دادهها تائید میگردد.
جدول  :3ماتریس ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای انگیزش درونی و بیرونی با میزان استفاده فراگیران از وب سایت مدارس

فراوانی

مr

df

میزان خطا a

sig

برای دانستن

121

1/35

118

1/14

1/117

برای انجام کار

121

1/24

118

1/14

1/155

برای تجربه تحریک

121

1/29

118

1/14

1/13

تنظیم همانند سازی

121

1/27

118

1/14

1/137

تنظیم درونفکنی شده

121

1/21

118

1/14

1/153

تنظیم بیرونی

121

1/32

118

1/14

1/117

متغیرها
انگیزش
درونی
انگیزش
بیرونی

با توجه به جدول  3بین میزان استفاده فراگیران از وبسایت مدارس با متغیرهای انگیزش درونی برای دانستن ( )r=1/35و انگیزش
بیرونی تنظیم بیرونی ( )r=1/32در سطح خطای کوچکتر از  1/11رابطهی معناداری وجود دارد و بین میزان استفاده فراگیران از وب سایت
مدارس با متغیرهای انگیزش درونی برای انجام کار ( ،)r=1/24انگیزش درونی برای تجربه تحریک ( ،)r=1/29انگیزش بیرونی تنظیم
همانندسازی ( )r=1/27و انگیزش بیرونی تنظیم درونفکنی شده ( )r=1/21در سطح خطای کوچکتر از  1/14رابطهی معناداری وجود دارد.
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جدول  :5تحلیل واریانس رگرسیون

منابع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

رگرسیون

12775511

7

1825587

باقی مانده

35815991

112

31518

کل

57485317

119

--

sig

F
4587

1/111

مطابق جدول ( )5با توجه به سطح معنیداری  Sig=1/11که کمتر از ( )α=1/11یعنی )  (sig  می-توان دریافت که فرض
 H0رد و فرض H1تایید میشود .بنابراین فرض خطی بودن رابطه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته تایید میشود.
جدول  :4محاسبه ضرایب رگرسیون

ضرایب استاندارد

B

خطای استاندارد

Beta

T

24/47

11/12

-

5/23

1/111

برای دانستن

1/13

1/41

1/213

2/51

1/111

برای انجام کار

1/44

1/31

1/235

2/74

1/111

برای تجربه تحریک

1/27

1/31

1/128

1/83

1/131

تنظیم همانندسازی

1/15

1/39

1/147

1/14

1/151

تنظیم درون فکنی شده

1/42

1/38

1/217

2/13

1/111

تنظیم بیرونی

1/53

1/51

1/171

2/11

1/121

پیش بینی کننده ها
عدد ثابت
انگیزش
دورنی
انگیزش
بیرونی

ضرایب استاندارد نشده

سطح
معناداری

جدول  4نشان میدهد که متغیرهای انگیزش درونی (برای دانستن ،برای انجام کار ،برای تجربه تحریک) و انگیزش بیرونی (تنظیم
همانندسازی ،تنظیم درونفکنیشده ،تنظیم بیرونی) مورد بررسی معنادار بوده و هر یک دارای وزنهای متفاوتی هستند .جدول فوق نشان
میدهد که متغیر انگیزش درونی برای انجام کار با ضریب تاثیر استاندارد رگرسیونی ( )Bata=1/235بیشترین پیشبینی کننده میزان استفاده
فراگیران از وبسایت مدارس میباشد و به ترتیب متغیرهای انگیزش بیرونی تنظیم درونفکنی شده ( ،)Bata=1/217انگیزش درونی برای
دانستن ( ،)Bata=1/213انگیزش بیرونی تنظیم بیرونی ( ،)Bata=1/171انگیزش درونی برای تجربه تحریک ( )Bata=1/128و انگیزش
بیرونی تنظیم همانندسازی ( )Bata=1/147در مراتب بعدی پیشبینی کنندگی متغیر میزان استفاده فراگیران از وب سایت مدارس قرار
میگیرند.
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جدول  :1مقایسه میزان پیشرفت تحصیلی بین دو گروه کنترل و آزمایش در آموزش از طریق وبسایت مدارس هوشمند

حد باالی فاصله

حد پایین فاصله

اطمینان

اطمینان

12/13

78/9

درچه آزادی
48

-pمقدار
1/111

آماره آزمون t
3/5

براساس آزمون تی استیودنت و با -pمقدار  1/111مشخص میشود که بین میانگین پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در دو گروه
کنترل و آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد .کوچک بودن -pمقدار و مثبت بودن آماره آزمون  ، tنشان میدهد که میانگین پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طرز معناداری باالتر است و این امر موثر بودن شیوه آموزشی نوین (آموزش
از طریق وب سایت) بر پیشرفت تحصیلی را گواهی میدهد.
بحث و نتيجهگيري
مدرسه هوشمند به عنوان یکی از مهمترین مولفههای نظام جمهوری اسالمی ایران ،یک سازمان آموزشی و پرورشی پویا و یادگیرنده
است که در جهت فرآیند یادگیری و بهبود مدیریت به صورت نظام یافته بازسازی شده است تا دانشآموزان سطوح مختلف را ،برای زندگی
در عصر اطالعات و ارتباطات آماده نماید .در واقع مدارس هوشمند ،متولد شدند که به کمک یادگیری آمده و یادگیری را با امکانات و
تجهیزات ممکن ،برای فراگیران تسهیل کنند .بنابراین جهت تحقق این اهداف باید فراگیران را به استفاده از این تکنولوژی و فناوری نوین
ترغیب نماییم .بدین ترتیب هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر انگیزش تحصیلی بر میزان استفادهی فراگیران از وب سایت مدارس هوشمند و
مؤثر بودن به کارگیری وب سایتها بر پیشرفت تحصیلی آنان است .یافتههای پژوهش نشان داد که بین انگیزش درونی (برای دانستن ،برای
انجام کار و برای تجربه تحریک) دانشآموزان با میزان استفاده آنان از وبسایت مدارس هوشمند رابطه مثبت و معناداری وجود دارد بدین
معنا که با افزایش انگیزش درونی (برای دانستن ،برای انجام کار و برای تجربه تحریک) فراگیران ،میزان استفاده آنان از وبسایت مدارس
هوشمند افزایش مییابد .یافتهی حاصل با نتایج پژوهشهای طاهری و همکاران ( )1389و حسنزاده و مهدینژادگرجی ( )1393همسو
میباشد .فراگیرانی که به طور درونی برانگیخته میشوند ،در استفاده از وبسایت مدارس به خاطر خود آن درگیر میشوند زیرا وبسایت
مدارس هوشمند فی نفسه برای آنان جالب ،خوشایند و رضایتبخش است و این خوشایندی و رضایتبخشی انگیزه آنان را به انجام کار با
وبسایت افزایش میدهد .انگیزش درونی منعکس کننده توان مثبت طبیعت انسان است .گرایش ذاتی برای جستجوی موضوعات جدید و
چالش برانگیز ،برای بسط و تجربه ظرفیتها ،جستجو و اکتشاف برای یادگیری ،گرایش دانشآموزان را به استفاده از وبسایت مدارس
هوشمند افزایش میدهد زیرا که وبسایت مدارس هوشمند یک منبع نسبتاً غنی از اطالعاتی است که میتواند تا حد زیادی نیاز دانشآموزان
را برطرف نماید .همچنین یافتههای پژوهش نشان داد که بین انگیزش بیرونی (تنظیم همانندسازی ،تنظیم درونفکنی شده ،تنظیم بیرونی)
فراگیران و میزان استفاده آنان از وب-سایت مدارس هوشمند رابطه مثبت و معناداری وجود دارد بدین معنی که با افزایش انگیزش بیرونی
(تنظیم همانندسازی ،تنظیم درونفکنی شده ،تنظیم بیرونی) فراگیران ،میزان استفاده آنان از وبسایت مدارس افزایش مییابد .یافتهی حاصل
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با نتایج پژوهشهای زارعیزوارکی و مالزادگان ( )1393همسو میباشد .فراگیرانی که به طور بیرونی برانگیخته میشوند در استفاده از
وبسایت مدارس هوشمند به خاطر پاداش بیرونی آن درگیر میشوند زیرا ممکن است که در ابتدا استفاده از وبسایت مدارس برای آنان
جالب و خوشایند نباشد و فقط به خاطر پاداشهای بیرونی این کار را انجام دهند اما در ادامه هر چه فراگیران با کارایی و ویژگیهای وبسایت
مدارس هوشمند بیشتر آشنا میشوند سبب درونیسازی وابستگیهای بیرونی میشوند و انگیزه آنان را به استفاده از این فناوری افزایش
میدهد .در نهایت یافتههای پژوهش نشان داد که انگیزش درونی برای انجام کار بیشترین تاثیر را بر میزان استفاده فراگیران از وبسایت
مدارس هوشمند را دارد و دیگر متغیرهای پژوهش به ترتیب انگیزش بیرونی تنظیم درونفکنی شده ،انگیزش درونی برای دانستن ،انگیزش
بیرونی تنظیم همانندسازی و انگیزش درونی برای تجربه تحریک ،در مراتب بعدی تاثیرگذاری بر میزان استفاده فراگیران ،از وبسایت
مدارس هوشمند قرار میگیرند و انگیزش بیرونی تنظیم همانندسازی کمترین اثرگذاری را بر میزان استفاده فراگیران از وبسایت مدارس
هوشمند دارد .امروزه گرایش نظامهای تعلیم و تربیت به استفاده از تکنولوژی افزایش یافته است زیرا که دانشآموزان امروزی پیوسته به دنبال
تنوع هستند و تکنولوژی میتواند به این نیاز دانشآموزان پاسخ دهد .بر همین پایه آموزش و پرورش بر آن است تا با استفاده از این نیاز
دانشآموزان ،در گستره تکنولوژی دانش و تربیت را به دانشآموزان انتقال داده و سبب یادگیری دانشآموزان گردد .بر همین اساس پژوهش
حاضر ،تاثیر تکنولوژی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را تائید میکند بدین معنی که آموزش از طریق وبسایت مدارس هوشمند سبب
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان میگردد .از طرفی با توجه به اینکه بر طبق یافتههای پژوهش انگیزش تحصیلی بر میزان استفاده فراگیران ،از
وبسایت مدارس هوشمند موثر بوده است میتوان بیان کرد که انگیزش تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان موثر است و هرچه
انگیزش تحصیلی دانشآموزان بیشتر شود سبب پیشرفت تحصیلی دانشآموزان میش پژوهش حاضر با محدودیتهایی همانند مشکالتی در
تاریخ بارگذاری نرم افزار از سوی آموزش و پرورش ،محدویت زمان اجرای نرم افزار در کالس درس و یافتن مدارس با تکنولوژی کالسهای
آنالین همراه بود .با توجه به یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود که بر افزایش دانش فناوری معلمان تالش گردد تا با افزایش تسلط معلمان به
استفاده از وبسایت مدارس هوشمند ،قدرت آنان ،در افزایش انگیزه فراگیران به استفاده از این تکنولوژی افزایش یابد .همچنین پیشنهاد
میشود که طراحی نرمافزارهای آموزشی با در نظر گرفتن عالقهمندی فراگیران با توجه به ویژگیهای سنی آنان انجام گردد تا باعث افزایش
انگیزه فراگیران به استفاده از این فناوری گردد .همچنین جهت افزیش انگیزه آنان مسابقاتی تحت وبسایت مدارس برگزار گردد .از
پیشنهادهای پژوهشی که به پژوهشگران جهت انجام آن در آینده میتوان داد این است که پژوهشگران بر اثرگذاری وبسایت مدارس
هوشمند بر ابعاد روانشناختی دانشآموزان تحقیقاتی انجام دهند تا بتوان بر اثر بخشی این فناوری بهتر تصمیمگیری نمود.
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