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  پسر دبیرستان نمونه شهرستان گنبدکاووس آموزان و پیشرفت تحصیلی دانش
  *2 نیا یمریم فتوح، 1مجتبی عقیلی 
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The effects of smart technology (classrooms equipped with smart 
boards) on motivation and academic achievement of high school 
students in Gobad-e-Kavous, Iran  
Mojtaba Aghili1, Maryam Fotouhi Nia2*  
Department of Human Scinces, Payam Noor University, International Branch, Doha,Qatar 
 
Abstract 
Introduction: A smart school can foster flourishing of the students’ talents and increase their 
motivation to perform better in classroom activities through providing a dynamic and attractive 
environment. The aim of this study was to look into the impact of smart technology on 
motivation and academic achievement of high school students in Gonbad-e-Kavous, Iran. 
Materials & Methods: The study used a quasi-experimental design. The sample consisted of 60 
students, selected from among 230 male high school students in Gonbad-e-Kavous, Iran (first 
graders), using random cluster sampling. They were divided into a test group and a control group. 
To assess the students’ academic achievement, the students’ GPA’s in the first two semesters 
were considered. The Harter’s motivation questionnaire, containing 33 items was used to 
determine the students’ motivation. The validity and reliability of this questionnaire has been 
calculated by Bahrani in Iran, the coefficient of cronbach’s alpha being 0.77, intrinsic motivation 
scale 0.75 and extrinsic motivation scale 0.67. The data were analyzed descriptively and 
inferentially through one-way analysis of covariance and linear regression coefficient, using the 
SPSS software version .23. 
Results: The results showed that in the experimental group, who made use of the smart board, 
the increase in motivation and academic achievement was 9.32, and 1.019 in comparison to that 
in the control group. It was found that the variables motivation and smart board accounted for 
0.18 of the academic achievement variance, using regression equation 
Conclusion: There is between academic achievement and high-tech (P value=0/21). There is also 
a significant positive correlation between motivation and the use of high-tech (P value=0/30). 
Keywords 
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  چکیده

را فراهم نموده و انگیزه  آموزان دانش دادهايجذاب زمینه شکوفایی استع ی پویا ومدرسه هوشمند با فراهم نمودن محیط: مقدمه
بر ) تخته هوشمند( هدف پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر فناوري هوشمند .دهد هاي درسی افزایش می آنان را براي انجام بهتر فعالیت

  .آموزان پسر دبیرستان نمونه شهرستان گنبدکاووس است انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش
دبیرستان پسرانه نمونه آموزان  دانشاز نفر  230 ،آماري  جامعه. یشی با گروه گواه استآزما شبه روش تحقیق،: ها روشمواد و 

جهت . انتخاب شدند اي خوشهگیري تصادفی  بر اساس نمونه) دو کالس پایه اول(نفر  60، نمونه و حجم کاووس شهرستان گنبد
اي  گویه 33از پرسشنامه  ،و جهت سنجش انگیزشموزان آ دانشکارنامه نیمسال اول و دوم پیشرفت تحصیلی از معدل سنجش 

، 77/0ضریب آلفاي کرونباخ پرسشنامه (گیري شده  بحرانی اندازه روایی و پایایی آن در ایران توسطکه   Harterانگیزش تحصیلی
، روش توصیفی و استنباطیتفاده از آمار ها با اس داده. برآورد شده است )67/0مقیاس انگیزش بیرونی  و75/0مقیاس انگیزش درونی 
  .تحلیل شدند، 23نسخه  SPSSنرم افزار با  ،طرفه و ضریب رگرسیون خطی تحلیل کوواریانس یک

  اصیل مقاله
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واحد  32/9 ،نسبت به گروه گواهکه از تخته هوشمند استفاده نمودند انگیزش تحصیلی گروه آزمایش  نشان دادنتایج  :نتایج
با توجه به معادله ضریب رگرسیون، ضریب  .داشتنسبت به گروه گواه افزایش  019/1پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش  وافزایش 

  .  کند از واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین می 18/0دهد متغیرهاي تخته هوشمند و انگیزش،  تعیین تعدیل شده نشان می
 بین انگیزش تحصیلی و استفاده از فناوري پیشرفته و )P=21/0( بین پیشرفت تحصیلی و فناوري پیشرفته :گیري یجهنت

)30/0=P(، همبستگی مثبت معنادار وجود دارد.  
  

  واژگان کلیدي
  تحصیلی، پیشرفت تحصیلی شهوشمند، انگیز اطالعات، فناوري فناوري
    

  مقدمه
بینی نبودن آینده، آموزش و  قابل پیشافزایش حجم دانش و اطالعات، کهنه شدن سریع مطالب درسی، تغییرات سریع جوامع و 

 طلبد؛ م شیوه یادگیري جدیدي را میاز سوي دیگر آموزش مداو. سازد ناپذیر می اجتناب ،یادگیري مداوم را به جاي آموزش مقطعی
کارگیري  به. طور خودگردان و مستقل و براي همه عمر به مطالبه دانش و استفاده از آن بپردازد اي که به کمک آن، فرد بتواند به شیوه

گیري  زمان با تحول در رویکردهاي آموزشی در جهان، زمینه شکل هم ،وري اطالعات و ارتباطات در فرایند آموزشگسترده فنا
محور هستند و رویکردهاي توسعه  هاي کلیدي جوامع دانش این مدارس از جمله نیازمندي. مدارس هوشمند را فراهم ساخته است

شده و محیط  یادگیري تقویت -در این مدارس، فرایندهاي یاددهی. کنند آموزان را دنبال می هاي دانشی و کارآفرینی دانش مهارت
  ].1[ شود آموزان در عصر دانایی محور فراهم می هاي کلیدي دانش اي براي ارتقاي مهارت تعاملی یکپارچه

هاي درسی، تغییراتی اساسی در فرایند  مدرسه هوشمند، رویکرد جدید آموزشی است که با تلفیق فناوري اطالعات و برنامه
دهنده دانش و نقش  عنوان راهنما و نه انتقال ن رویکرد با توجه به نقش معلم بهدر ای. یاددهی و یادگیري به دنبال خواهد داشت

صورت  به را کننده، دانش و نظام ارزشیابی جو، به جاي عضوي منفعل و مصرف ل، خالق، نقاد و مشارکتعنوان عضو فعا آموز به دانش
  ].1[ فرایند محور و نه نتیجه محور، تغییر خواهد کرد

هاي فردي و جمعی  ساز شکوفایی کامل استعدادها و بروز خالقیت زمینه ،مدرسه هوشمند با فراهم نمودن محیطی پویا و جذاب
  ].1[دهد  هاي برنامه درسی افزایش می ها را براي انجام بهتر فعالیت آموزان گشته و انگیزه آن دانش

که به  )Tablets(هاي لمسی  رایانکبا نسل ویندوز و  )Mobiles(هاي همراه  تلفنهاي نوین مانند  ، از فناوري ها امروزه، انسان
استفاده گردد، ) سخنرانی( هاي سنتی اگر در کالس از روش ،شوند مند می بهره  از نظایر آنشوند و یا  اینترنت پرسرعت وصل می

ضمن اینکه بدون . انتقال دهند ،کند محتوا را در زمان کوتاهی که در اختیار دارند یافته و معلمان را وادار می میزان تعامل افراد کاهش
  ].2[ گذارد میزان توجه رو به افول میدقیقه  20تا  15توجه به اهمیت موضوع درسی، همیشه بعد از حدود 

هاي تحصیلی به تمایل فرد  شناختی فراگیري است که با اثرگذاري بر انواع مختلف فعالیت نگیزه تحصیلی، انگیزه درونی روانا
خص انگیزشی ش -این سازه با حصول آگاهی از چگونگی تأثیر فرایندهاي شناختی. هاي تحصیلی اشاره دارد براي رسیدن به هدف

ها و  هاي ویژه، نگرش انگیزش تحصیلی باهدف. شود هایی که براي پیشرفت تحصیلی وي اهمیت دارند، برآورد می روي فعالیت
تحقیقات انگیزش تحصیلی در دوران معاصر، بر . ها و تالش و کوشش فرد در ارتباط است هاي نائل شدن به آن باورهاي خاص، روش

  ].3[ کید دارندهاي مختلف تأ آموزان در موقعیت نشگیري انگیزشی دا متمایز بودن جهت
. هاي علمی است هاي موفقیت در فعالیت یکی از شاخص ،آموزان دانش» پیشرفت تحصیلی«در هر نظام تعلیم و تربیت میزان 

جلب  ان مختلف را به خوداي هستند که توجه محقق ثر بر آن از جمله مسائل عمدهو عوامل مؤ سنجش میزان پیشرفت تحصیلی
  ].4[ اند  کرده

به نتایج  یادگیري -گیري از فناوري آموزشی در فرایند یاددهی به نقل از زمانی و افخمی، در تحقیقی با عنوان موانع بهره پیري
هاي آموزشی در تدریس و یادگیري، باعث خارج شدن کالس از حالت  استفاده از فناوري تفاوتی دست یافت، از جمله این کهم

  ].6[شود  در امر یادگیري فراگیران میآموزان، بروز خالقیت و نوآوري و تسریع  فعال شدن دانشیکنواختی، 
آموزان دختر پایه اول و دوم دوره راهنمایی منطقه جی  که تأثیر آموزش تصویري بر پیشرفت تحصیلی دانش در پژوهش نجفی

ویري به صورت اجراي که آموزش تص دست آمد به  جه این نتی بررسی کرد،را  80- 81اصفهان در درس تاریخ در سال تحصیلی 
  ].7[ثر است آموزان مؤ حصیلی دانشمحور در مقایسه با گروه گواه بر پیشرفت ت معلم
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بررسی تأثیر آموزش به کمک رایانه در مقایسه با روش آموزش سنتی بر یادگیري زبان  ، در پژوهش خود بهفاضلیان و سعادتمند
و به این نتیجه رسیدند که آموزش  پرداختندآزمون  آزمون و پس آزمایشی و با روش پیش صورت شبه به ،انانگلیسی سال اول دبیرست

  ].8[رس زبان انگلیسی تأثیر مثبت دارد به کمک رایانه بر یادگیري د
طی دو سال هاي شهر تهران  وري اطالعات و ارتباطات در دبیرستانژوهشی با عنوان نتایج کاربرد فناپ، حج فروش و اورنگی

وري اطالعات و ارتباطات در دروس ریاضی، فیزیک، شیمی، که هدف آن بررسی نقش کاربرد فنا انجام دادند 1381-82و 81-1380
وري اطالعات و ارتباطات در تعمیق محتواي آموزش و یادگیري نتایج نشان داد استفاده از فنا. انگلیسی بود شناسی و زبان زیست

  ].9[ نقش بسزایی دارد ،دروس فوق
ارتباطات، حاکی از هاي آموزشی اینترنت در بخش اطالعات و  ، در زمینه قابلیتپور و همکاران به نقل از سلیمان مطالعه اسالمی

و با  ي موجود هستند، به کالس درس بردهها هاي جذابی را که بر اساس واقعیت د برنامهتوان هاي جدید می وريآن است که فنا
دست آمده از تحقیقات  اطالعات به. ا مجددًا بررسی کنندها ر هاي خود را بینند و آن یري از این فناوري، بازتاب افکار و ایدهگ بهره
اطالعات در گردآوري و تحلیل  آنان از رایانه براي بازي کردن،  آموزان و استفاده سطح علمی دانشمیان ارتباط شده در آمریکا،  انجام
وري اطالعات و آموزان استفاده از فنا ی که دانشاین مطالعات نشان داده است از وقت. را تأیید کرده استاوت هاي سنی متف گروه

از این . پردازند االت مناسب میت، ارزیابی اعمال خود و تدوین سؤاند، به اعمال پیچیده، مانند تحلیل مشکال ارتباطات را شروع کرده
آموزان راهبردهاي جدیدي را براي همکاري با همساالن و دوستان خود به کار  ند که دانشا گذشته محققان و معلمان گزارش کرده

  ].10[نفس باالیی برخوردارند  اعتمادبه ها توأم با انگیزه است و در انجام دادن کارها از برند، یادگیري آن می
گرایی و سنجش  دایی بر اساس رویکرد سازندهافزار آموزشی ریاضی ابت با عنوان ساخت نرم محمديزاده و مهر وسط شیختحقیقی ت

بود و میزان اثربخشی، گرایی  افزار آموزش ریاضی بر اساس دیدگاه سازنده تولید نرم محققین، هدف. میزان اثربخشی آن انجام گرفت
اي بر  هاي رایانه أثیر آموزشدهنده ت نتایج نشان. تجربی با گروه آزمایش و گواه در دوره ابتدایی مورد بررسی قرار گرفت نیمه  به شیوه

  .]11[بود ) آموزش به شیوه سنتی( هاي معمول مدارس آموزان نسبت به آموزش ارتقاي پیشرفت تحصیلی دانش
هاي  یافته. آموزان دبیرستانی شهر اردبیل، انجام داد وري اطالعات بر پیشرفت تحصیلی دانشاپژوهشی با عنوان تأثیر فن، نجفی

آموزان  هاي آموزش رایج در پیشرفت تحصیلی دانش وري اطالعات و روشاود که بین استفاده از رایانه و فنحاکی از آن ب ،تحقیق
ثري دارد ؤنقش م ،موزان دختر و پسرآ در معدل تحصیلی دانش ،وري اطالعاتارایانه و  فن ،عبارتی به. ، تفاوت وجود دارد)دختر و پسر(
]12.[  

ها در درس  آموزان در میزان یادگیري آن اي توسط دانش در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر ساخت چندرسانه ،کرمی و عطاران
 ،آموز اي توسط دانش وري اطالعات یعنی ساخت چندرسانهاربرد روش آموزش علوم به کمک فناعلوم پایه پنجم، به بررسی آثار ک

 ،اي در کالس درس وزانی که درس علوم را با روش ساخت چندرسانهآم نتایج این تحقیق نشان داد که دانش. اند پرداخته
  ].13[اند  تري داشته دگیري بهتر و عمیقاند، یا دیده آموزانی که با روش سنتی آموزش در مقایسه با دانش ،اند دیده آموزش

حصیلی درس ادبیات فارسی رسانی بر پیشرفت ت هاي اطالع بررسی تأثیر آموزش به کمک شبکه با عنوانپژوهشی  ،پور جمشیدي
رسانی و پیشرفت  هاي اطالع نتایج نشان داد که بین استفاده از شبکه. انجام داد ،آموزان پایه اول راهنمایی منطقه چهارده تهران دانش

  ].14[داري وجود دارد  فارسی تفاوت معنیتحصیلی ادبیات 
کمک آموزشی فیزیک سوم دبیرستان و بررسی تأثیر آن در  افزار گیري از نرم در پژوهشی با عنوان بهره ،شبیري و عطاران

سنتی با شیوه آموزش با   هاي موجود میان آموزش به شیوه آموزان در کالس، به بررسی تفاوت پیشرفت تحصیلی و تعامل دانش
ها  آموزان، افزایش تعامل آن دانشگیري از رایانه در افزایش یادگیري  نتایج پژوهش نشان داد که بهره. اند گیري از رایانه پرداخته بهره

  ].15[داري دارد  ی در آنان، تأثیر معنیبا یکدیگر و تقویت روحیه انجام دادن کار گروه
شناسی  وري اطالعات و ارتباطات در پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته رواناتحقیقی با عنوان تأثیر آشنایی با فن ،زارع داویجانی

با آشنایی ولی یشرفت تحصیلی ندارد، نقشی در پ ،نتایج پژوهش نشان داد که جنسیت. دهن، انجام داددانشگاه آزاد اسالمی واحد رو
  ]. 5[رفت تحصیلی دانشجویان تأثیر دارد وري اطالعات و ارتباطات بر پیشافن

سنتی در آموزش افزارهاي آموزشی در مقایسه با روش  کارگیري نرم پژوهشی با عنوان مقایسه تأثیر به ،صفاریان و همکاران
طور  به ،نتایج نشان دادند که آموزش به کمک رایانه. انجام دادند ،شهر ریاضی پایه چهارم مقطع ابتدایی پسرانه شهرستان قائم

  ].16[ثر بوده است ؤم ،آموزان ریاضی دانشداري در مقایسه با روش سنتی بر پیشرفت تحصیلی  معنی
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کارهایی  وري اطالعات و ارتباطات در یادگیري درس ریاضی و ارائه راهتأثیر کاربرد فنا، به بررسی ضامنی و کاردان ،در تحقیقی
وري اطالعات و انتایج نشان داد که کاربرد فن. پرداختند ،1387-88جهت توسعه آن در شهرستان محمودآباد در سال تحصیلی 

قدرت خالقیت و در نهایت یادگیري فعال درس ریاضی در تغییر نگرش مثبت و پایداري مطالب درسی، مهارت استدالل و  ،ارتباطات
  ].17[ تأثیر دارد

آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان  پژوهشی مبنی بر تأثیر آموزش به کمک رایانه بر پیشرفت تحصیلی دانش ،دلف عچرش
 .تفاوت معناداري وجود دارد ،زمایشنتایج نشان داد که بین پیشرفت تحصیلی در درس علوم میان دو گروه کنترل و آ. انجام داد ،اهواز

همچنین این . باالتر بود ،طور محسوسی از میانگین نمرات در گروه کنترل به ،میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی در گروه آزمایش
  ].18[تفاوتی وجود ندارد  ،پیشرفت تحصیلیدر میزان  ،نتایج نشان داد که از لحاظ جنسیت

وري اطالعات و ارتباطات در ایجاد یادگیري پایدار امبنی بر تأثیر روش تدریس مبتنی بر فنپژوهشی  ،پور و همکاران سلیمان
نتایج نشان داد که روش تدریس . انجام دادند ،1389آموزان پایه سوم راهنمایی شهرستان رامسر در سال  درس علوم تجربی دانش

  ].10[تأثیرگذار است  ،د یادگیري پایداروري اطالعات و ارتباطات، در ایجاامبتنی بر فن
 با Hermanو   Baker  ،Gearhartتوسط Schacter به نقل از )ACOT )Apple classrooms of  tomorrowطرح 

بررسی  ،هاي خاص در پنج مدرسه در سراسر کشور در قالب یک مجموعه کالس ها بر تدریس و یادگیري هدف اثرات متقابل فناوري
. داشتهاي جدید یادگیري، به سطح باالتري از استدالل و قدرت حل مسئله نیاز  دست یافتند که تجربه ها به این نتیجه آن. شد

هاي تدریس در جهت  و به تغییر شیوه آموزان داشت ر مثبتی بر نگرش دانشها، اث هاي جدید در این کالس همچنین کاربرد فناوري
  ].19[س منجر شد نرانی کمتر معلم در کالکار گروهی بیشتر و سخ مشارکت،

Kulik  به نقل ازSchacter  مطالعه فردي در مورد  500بندي نتایج بیش از  براي جمع» تحلیلفرا «از روش پژوهشی به نام
دهد که آموزش مبتنی بر رایانه با تمرکز  نتایج تحقیق او نشان می. استفاده کرد ،گیري واحد منظور نتیجه آموزش مبتنی بر رایانه و به

  ].19[کند  هاي جدید یادگیري منطبق می ههاي فردي، فرایند آموزش را با نیازها، عالیق و تمایالت و نیز شیو بر جنبه
آموزانی  به این نتیجه رسیدند که پیشرفت تحصیلی دانش به نقل از نجفی، Hilz به نقل از سیف و Lynskyهاي  شدر پژوه

اند، بیشتر است  دیده سنتی آموزش آموزانی که تحت روش گیرد، نسبت به دانش که با روش آموزش با رایانه و مبتنی بر وب انجام می
]12.[  

Kachala  به نقل ازSchacter تأثیر فناوري بر و  مورد بود 219که در حدود  1997تا  1990هاي  هایی را بین سال پژوهش
مورد مطالعه قرار داد و  ،شد هاي سنی فراگیرندگان را شامل می هاي یادگیري و همه گروه یادگیري و پیشرفت تحصیلی در تمام حیطه

ات هاي اصلی موضوعی اثر هاي غنی فناورانه، در تمام حوزه آموزان در محیط پس از تجزیه و تحلیل به این نتایج رسید که دانش
اورانه از طریق آموزش با فناوري سطح نهاي غنی ف آموزان در محیط دانش. اند مثبت محیط را بر پیشرفت تحصیلی خود تجربه کرده

آموزان درباره  هاي دانش ها براي آموزش استفاده شد، نگرش وقتی از رایانه. اند دبستانی داشته اي در دوره پیش باال، پیشرفت فزاینده
  ].19[اي یکسان بهبود یافت  هشان به گون پندارهیادگیري و خود 

Wenglinsky  به نقل ازSchacter هاي طرح سنجش ملی پیشرفت تحصیلی براي توصیف اثرات  در تحقیق خود از داده
 NAEP  پرسشنامهویژه، به  به. استفاده کرده است ،آموزان کالس چهارم و هشتم در درس ریاضیات رایانه در پیشرفت دانش

)National Assessment of Educational Progress( هاي ریاضی  اي کالس با نمره هاي رایانه براي مربوط کردن تمرین
اي که در آن  فناوري داراي اهمیت است، اما به زمینه«کلیدي این است که   افتهی. آموز، استفاده کرده است هزار دانش 13بیش از 

دست آمده در زمینه استفاده از رایانه در کالس  هبراي مثال، پیشرفت تحصیلی ب. »ته استبسیار وابس ،گیرد مورد استفاده قرار می
ري ترفیع هاي فک ها براي چگونگی استفاده از رایانه در تدریس مهارت آموزانی که معلمان آن هشتم نسبت به کالس چهارم و دانش

  ].19[گرفته بودند، بیشتر بود 
Mann  به نقل ازSchacter آموزان  شنفري از دان 950هاي اساسی در رایانه، یک نمونه  آموزش مهارت  کیفیت برنامه در مورد

 1991-92آموزان از سال تحصیلی  این دانش. ابتدایی در سراسر ایالت ویرجینیاي غربی را ارزشیابی کرد  مدرسه 18کالس پنجم از 
موزان، آ ناوري مورد استفاده در این برنامه بر پیشرفت دانشهمچنین براي نشان دادن تأثیر ف. مذکور شرکت داشتند  در برنامه

هاي مثبت به  آموزان به فناوري، نگرش نتایج تحقیق نشان داد که یکنواختی دسترسی دانش. عمل آمد معلم به 290هایی از  پرسش
همچنین این . وزان منجر شدآم ترین پیشرفت تحصیلی دانش فناوري و تحصیالت معلمان در زمینه فناوري آموزشی، به کسب بزرگ

 20به  35آموزان کالس از  کارهاي دیگر آموزشی، مثل کاهش تعداد دانش آموزان در مقایسه با راه برنامه در پیشرفت تحصیلی دانش
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در در این تحقیق آنان دریافتند بین دختران و پسران . تر بود هاي آموزش انفرادي اثربخش برنامهنفر، افزایش زمان آموزش و یا 
  ].19[هیچ تفاوتی وجود نداشت  ،فت تحصیلیپیشر

هاي ویدئویی استاندارد  پور و همکاران، انجام شد، نشان داد که ادغام کلیپ به نقل از سلیمان Meyerپژوهشی که توسط 
آموز  دانش 1400این مطالعه که در بین بیش از . دهد آموزان را افزایش می شده توسط معلمان، پیشرفت تحصیلی دانش طراحی

دیده  آموزانی که به کمک کلیپ ویدئویی آموزش منطقه ویرجینیا انجام شد، نشان داد یادگیري دانش 3مدارس ابتدایی و متوسطه در 
  ].10[ در حد متوسط داشت یدیده بودند، افزایش آموزانی که با روش سنتی به تنهایی آموزش در مقایسه با دانش ،بودند

وري اطالعات و اآموزان با روش تدریس فن بینی موفقیت دانش عنوان پیش با و همکاران Deryakuluپژوهش دیگري توسط 
بینی پیشرفت و موفقیت  هدف اصلی این مطالعه پیش. هاي مختلف یادگیري، در ترکیه انجام شد ارتباطات همراه با سبک

دانشجو از دانشگاه 148، کنندگان شرکت. یادگیري بود هاي مختلف وري اطالعات و ارتباطات همراه با سبکاآموزان به وسیله فن دانش
وري اطالعات و ارتباطات بود افن تجزیه و تحلیل آماري حاکی از رابطه مثبت بین پیشرفت تحصیلی و روش تدریس با. آنکارا بودند

]20.[  
ت در پیشرفت تحصیلی و همکاران در کشور نیجریه با عنوان تأثیر تکنولوژي اطالعات و ارتباطاMbaeze پژوهشی توسط 

طات و پیشرفت تحصیلی وجود نتایج نشان داد که هیچ تفاوت آماري بین کاربرد فناوري اطالعات و ارتبا. انجام شد ،آموزان دانش
  ].21[ندارد 

 پور و همکاران، با عنوان تأثیر آموزش به کمک رایانه در مقایسه با روش به نقل از سلیمان و همکاران، Osuپژوهشی توسط 
تجزیه و تحلیل آماري نشان . آموزان سال آخر در غنا، به روش شبه آزمایشی انجام شد شناسی دانش سنتی بر عملکرد درس زیست

بهتر از گروه کنترل که  ،به طور متوسط ،اند داد که عملکرد گروه آزمایشی یعنی گروهی که مفاهیم علوم را از طریق رایانه فراگرفته
  ].10[بود  ،فراگرفتندیم را به روش سنتی مفاه

Elliott انیمیشن  -اي در مدارس، به تأثیر آموزش مبتنی بر وب عنوان چندرسانه باپور و همکاران، در پژوهشی  به نقل از سلیمان
ها حاکی از آن  یافته. آموزان کالس سوم و پنجم و هشتم دبیرستان پرداخت با یادگیري علوم، زبان، خواندن و درك مطلب در دانش

  ].10[و بهتر از عملکرد گروه گواه بود د که عملکرد گروه آزمایشی بیش از حد متوسط بو
آموزان در  اي هماهنگ روي انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش و همکاران با عنوان تأثیرات چندرسانه Nkwekeپژوهشی توسط 

شناسی استفاده  اي و آزمون پیشرفت تحصیلی زیست انگیزش چندرسانه  در این تحقیق از پرسشنامه. شناسی انجام شد درس زیست
 ،صورت تصادفی ساده آموز، به دانش 3000از بین . آزمایش همراه بودآزمایشی و با گروه گواه و گروه  صورت شبه این پژوهش به. شد

صورت تصادفی ساده  معلم به 10 ،شناسی معلم زیست 35انتخاب شدند و از بین ) نفر 50از هر مدرسه (مدرسه  4آموز در  دانش 200
هاي نمرات،  مستقل و اختالف میانگین tوش با استفاده از ر. آموزان از بهره هوشی یکسان برخوردار بودند همه دانش. انتخاب شدند

 .دار وجود دارد تفاوت معنی ،)̅= 3( اي بهره از چندرسانه آموزان بی و دانش )̅= 51( اي کننده از چندرسانه آموزان استفاده بین دانش
  ].22[ري را نسبت به گروه کنترل داشتند پیشرفت تحصیلی بهت ،عبارت دیگر گروه آزمایش به

آموزان تأثیر  دانش کند که آیا کاربرد فناوري هوشمند بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی که مشخصنیز بر آن است  این تحقیق
  ؟دارد

ثر باشد، چه تواند مؤ آموزان می ت تحصیلی دانشدر صورت تأیید این موضوع که استفاده از فناوري هوشمند در انگیزه و پیشرف
آموزان چنان آماده نمود که معلمان بدون ترس و واهمه از رایانه و اینترنت در  و دانشبسا بتوان محیط یادگیري را براي معلمان 

شرفت تحصیلی اشتیاق نشان بیشتري نسبت به یادگیري علوم و پی  آموزان با انگیزه آموزش به بهترین نحو استفاده نموده و دانش
، شود میآموزان  یادگیري معلمان و دانش -باعث بهبود امر یاددهیروز، از یک طرف  وري هوشمند و بهاکارگیري فن هاستفاده و ب .دهند

و باعث و خود را ارتقا داده سطح علمی توانند  میبهینه و درست از شبکه جهانی وب   آموزان با استفاده از طرف دیگر معلمان و دانش
  :شود به صورت زیر ارائه می هاي پژوهش فرضیه با توجه به موارد مطرح شده، .شوند توسعه کشور 

 .آموزان پسر تأثیر دارد بر انگیزش تحصیلی دانش) تخته هوشمند( فناوري هوشمند .1
 .آموزان پسر تأثیر دارد بر پیشرفت تحصیلی دانش) تخته هوشمند( فناوري هوشمند .2
  .بینی نماید را پیشآموزان پسر  تواند پیشرفت تحصیلی دانش فناوري هوشمند و انگیزش می .3



 

 

  آموزان  بررسی تأثیر فناوري هوشمند بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش
 

m
 e

 d
 i 

a 
@

 c
 e

 e
 l 

. s
 u

 m
 s 

. a
 c

 . 
i r

 
ht

tp
://

m
ed

ia
j.s

um
s.a

c.
ir/

on
lin

e 

42  

  ها مواد و روش
، شامل آماري  جامعه. باشد می آزمایشی با گروه گواه است که این روش شامل دو گروه آزمایش و گواه شبهاز نوع  پژوهش حاضر

علت انتخاب این دبیرستان از این . است 91-92گنبدکاووس در سال تحصیلی  آموزان دبیرستان پسرانه نمونه شهرستان کلیه دانش
هاي مجهز به فناوري هوشمند بوده و نیز امکان دستکاري متغیر مستقل براي پژوهشگر فراهم  از معدود دبیرستان اوًالجهت بوده که 

صورت  کالس به 2کالس پایه اول،  4ها، از بین  آوري داده پژوهش حاضر با در نظر گرفتن نوع مطالعه و ابزار جمع .بوده است
یک کالس  کشی قرعهبه صورت  .)نفر 30هر کالس ( نفر برآورد شد 60 ،تعداد نمونه مورد نیاز. انتخاب شده است اي خوشه تصادفی

  . گروه آزمایش و کالس دیگر گروه گواه در نظر گرفته شده است
شده  آموزان استفاده دانشلفه پیشرفت تحصیلی از معدل درج شده در کارنامه تحصیلی نیمسال اول و دوم جهت سنجش مؤ

معدل . اند و گواه به امکانات فناوري هوشمند دسترسی نداشتهمسال اول هیچ یک از گروه آزمایش الزم به ذکر است در نی. است
، باشد آموزان می دهنده وضعیت نهایی تحصیلی دانش عنوان نمره پایه و معدل نیمسال دوم که نشان آموزان به ال اول دانشمسنی

میزان اثرگذاري ) آزمون توسط تحلیل کوواریانس سازي نمرات پیش پس از همسان(الف بین دو معدل اخت. آوري گردیده است جمع
  .دهد را به ما نشان می) متغیر مستقل( فناوري هوشمند

طی دو مرحله پرسشنامه  60. استفاده شده است Harterاز پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی  ،لفه انگیزشجهت سنجش مؤ
ل اول و دیگري در نیمسال دوم در یک زمان مشخص و با شرایط مشابه بین دو گروه آزمایش و گواه توزیع شده یکی در نیمسا

  .عودت گردید مورد تحلیل قرار گرفت% 100ها که با میزان پاسخ دهی  کل پرسشنامه. است
 17که . گویه است 33ل این پرسشنامه شام. ساخته شد Harterتوسط  1981در سال  Harterپرسشنامه انگیزش تحصیلی 

  . سوال براي انگیزش بیرونی اختصاص دارد 16براي انگیزش درونی و  سوال
  ."کنم تا یاد بگیرم چگونه باید آنها را حل کنم ها کار می لهروي مسأ": سؤال انگیزش درونینمونه 

اي از                  درجه 5که در طیف لیکرت  ،"کنم که مجبور هستم ها به این خاطر کار می لهروي مسأ": نمونه سؤال انگیزش بیرونی
  .شود بیان می ،کامالً درباره من درست است) 5............... (اصالً درباره من درست نیست ) 1(

روایی پیش بین مقیاس . آموزان آمریکایی مورد تأیید قرار گرفته است هایی از دانش اعتبار این مقیاس در نمونه در زمینه روایی،
Harter همچنین بین انگیزش . هاي معلم از انگیزش درونی تأیید شد دار بین انگیزش درونی، با گزارش از طریق همبستگی معنی

هاي پیشرفت  هاي درسی و نمره ها و دو شاخص عینی پیشرفت تحصیلی از جمله نمره هاي آن درونی و بیرونی و نیز پاره مقیاس
همچنین ضرایب پایایی پاره مقیاس را با استفاده از فرمول  به نقل از بحرانی، Harter. تحصیلی، همبستگی معناداري به دست آمد

دیگري به   و در نمونه 63/0تا  48/0ماهه از  9  آزمایی را در یک نمونه طی دوره و ضرایب باز 84/0تا  54/0ریچاردسون بین  20
 .گزارش کرده است 76/0 تا 58/0ماه بین  5مدت 

نتایج بدین صورت به  او،گیري شد که بنا به پژوهش  اندازه ]23[ بحرانی در ایران نیز توسط Harter  پرسشنامهروایی و پایایی 
چنانکه . شود آموزان و الگوي این رابطه محرز می از طریق رابطه با پیشرفت تحصیلی دانش Harterدست آمد، روایی مقیاس 

  هاي آن رابطه زش بیرونی و مقیاسمثبت و با انگی  رابطه هاي آن هاي پیشرفت تحصیلی با مقیاس انگیزه درونی و پاره مقیاس نمره
آزمایی و باز نیز به دو شیوه Harterشده  پایایی مقیاس اصالح. ستمنفی داشت که گواهی بر تأیید روایی این مقیاس و ابعاد آن ا

ضرایب آلفا و بازآزمایی مقیاس کلی انگیزش درونی . شده بدین صورت گزارش شده است انجام ]23[بحرانی  ثبات درونی که توسط
 62/0ها نیز بین  هاي آن اره مقیاسضرایب پ. به دست آمد 72/0و  69/0و براي مقیاس کلی انگیزش بیرونی  86/0و  85/0به ترتیب 

 .بخش است در هر پاره مقیاس ضرایب رضایت) ها آیتم( ها البوده که با توجه به تعداد کم سؤ 81/0و 
به  67/0و مقیاس انگیزش بیرونی  75/0، مقیاس انگیزش درونی 77/0ضریب آلفاي کرونباخ کل پرسشنامه  ،در این پژوهش

  ].23[ .دست آمد
نسخه  SPSSافزار  ر توصیفی و استنباطی در محیط نرمهاي آما ي حاصل از پژوهش از شاخصها  یه و تحلیل دادهبه منظور تجز

براي  .از روش تحلیل کوواریانس یک طرفه و ضریب رگرسیون خطی استفاده شده است ها براي تفسیر داده .استفاده شده است، 23
  .تاسمیرنوف استفاده شده اس -هاي آزمون کولموگراف از آماره آزمودن نرمال بودن توزیع متغیرها در گروه آزمایش
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  ها یافته
 دارمعنا گنبدکاووس تأثیر دبیرستان نمونه شهرستان آموزان پسر ، بر انگیزش دانش)مندتخته هوش(فناوري هوشمند :1 فرضیه 
  .دارد

    
     نتایج تحلیل کوواریانس :1جدول 

  

 26/26مقدار  57و  1بدست آمده با درجه آزادي  Fدهد با توجه به اینکه مقدار  نشان می ،1نتایج تحلیل کوواریانس در جدول 
شود،  می ییداطمینان تأ 99/0با  )1فرضیه ( فرض خالف است، پس فرض صفر رد و 01/0تر از  داري کوچکشده است و سطح معنا

  .توان گفت بین میانگین نمرات پس آزمون انگیزش تحصیلی در گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداري وجود دارد یعنی می
  

 شده آزمون نهایی انگیزش تحصیلی در دو گروه بر آورد میانگین تعدیل: 2جدول 
 متغیر میانگین خطاي معیار

  آزمون نهایی انگیزش تحصیلی در گروه آزمایش 201/145 26/1
 آزمون نهایی انگیزش تحصیلی در گروه گواه 86/135 26/1

  
  مقایسه میانگین آزمون نهایی انگیزش تحصیلی در دو گروه آزمایش و گواه: 3جدول 

 متغیر ها تفاوت میانگین خطاي معیار سطح معناداري

 نهایی انگیزش تحصیلی در گروه آزمایش و گواهآزمون  33/9 82/1 000/0
  

دو گروه آزمایش و گواه انگیزش تحصیلی نشان می دهد که بین میانگین نمرات آزمون نهایی  3و  2نتیجه حاصله در جدول 
  .بیشتر از گروه گواه است 33/9تفاوت معناداري وجود دارد و میانگین تعدیل شده گروه آزمایش به میزان 

آموزان پسر دبیرستان نمونه شهرستان گنبدکاووس تأثیر  بر پیشرفت تحصیلی دانش) تخته هوشمند( فناوري هوشمند :2فرضیه 
  .دارد معنادار
  

 نتایج تحلیل کوواریانس :4جدول 
 مجذور اتا

 )اندازه اثر(
 منبع واریانس مجموع مجذورات درجه آزادي میانگین مجذورات F مقدار سطح  معناداري

 جداکننده پس آزمون 082/0 1 082/0 824/0 368/0 014/0
 پیش آزمون پیشرفت تحصیلی 19/59 1 66/598 66/598 000/0 913/0
 گروه 40/14 1 40/140 71/145 000/0 719/0

  
  
  

 خطا 63/5 57 099/0  

 مجموع 42/18713 60  

 مجموع 93/67  59  
     

مقدار  57و  1بدست آمده با درجه آزادي  Fمقدار  با توجه به اینکهنشان می دهد  4نتایج تحلیل کوواریانس در جدول شماره      
اطمینان تایید          99/0با ) 2فرضیه (است پس فرض صفر رد و فرض خالف 01/0شده است و سطح معناداري کمتر از  71/145

   . گین پس آزمون پیشرفت تحصیلی در گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداري وجود داردیعنی می توان گفت بین میان. می شود
  

  مجذور اتا
 )اندازه اثر(

 منبع واریانس مجموع مجذورات درجه آزادي میانگین   مجذورات  Fمقدار سطح معناداري

 آزمون شده پس مدل اصالح 07/3043 2 53/1521 68/32 000/0 534/0
 آزمون جداکننده پس 16/5002 1 16/5002 45/107 000/0 653/0
 آزمون انگیزشی پیش 2515 1 2515 02/54 000/0 487/0
 گروه 68/1222 1 68/1222 26/26 000/0 315/0
 خطا 36/2653 57 55/46  

 مجموع 5/1190673 60 
 مجموع 43/5696 59 
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  شده آزمون نهایی پیشرفت تحصیلی در دو گروه بر آورد میانگین تعدیل:  5جدول 
 متغیر میانگین خطاي معیار

 آزمون نهایی پیشرفت تحصیلی در گروه آزمایش 13/18 059/0
 پیشرفت تحصیلی در گروه گواهآزمون نهایی  11/17 059/0

  
  تحصیلی در دو گروه آزمایش و گواه پیشرفتمقایسه میانگین آزمون نهایی :  6جدول 

 متغیر ها تفاوت میانگین خطاي معیار سطح معناداري

 آزمون نهایی پیشرفت تحصیلی در گروه آزمایش و گواه 019/1 084/0 000/0
  

دو گروه آزمایش و گواه  پیشرفت تحصیلی دهد که بین میانگین نمرات آزمون نهایینشان می  6و  5نتیجه حاصله در جدول 
 .بیشتر از گروه گواه است 019/1تفاوت معناداري وجود دارد و میانگین تعدیل شده گروه آزمایش به میزان 

  

 .بینی کنند آموزان را پیش توانند پیشرفت تحصیلی دانش فناوري هوشمند و انگیزش می :3فرضیه 
از رگرسیون خطی استفاده شده  ،)اي حداقل فاصله(براي بررسی فرضیه فوق با توجه به نوع فرضیه و سطح سنجش متغیرها 

  .ضریب تعیین تغییر است و ، بیانگر ضریب همبستگی و ضریب تعیین 7جدول  .است
  

  خالصه مدل:  7جدول 
R2adJ  R2 R  

179/0  194/0  44/0  
  

ضریب تعیین تعدیل شده . است 44/0تحصیلی و استفاده از فناوري و پیشرفت تحصیلی همبستگی بین متغیرهاي انگیزش 
  .درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین می کند 18است که نشان می دهد متغیرهاي باقی مانده در رگرسیون  18/0تقریباً 

  
  حصیلیپیشرفت ت Y= انگیزش  44/0
  معادله رگرسیون با ضرایب استاندارد: 1معادله

  
  .گردد بر پیشرفت تحصیلی آنها افزوده می 44/0افزایش در انگیزش دانش آموزان به میزان  استاندارد با هر واحدبه عبارتی      

  

کاووس تأثیر پسر دبیرستان نمونه شهرستان گنبدآموزان  فناوري هوشمند بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش :فرضیه اصلی
  . معنادار دارد

فناوري هوشمند از نوع دو ارزشی حقیقی و متغیر انگیزش تحصیلی و پیشرفت (براي بررسی فرضیه فوق با توجه به نوع متغیرها  
  .اي، استفاده شده است اي نقطه ، از ضریب همبستگی دو رشته)اي تحصیلی از نوع فاصله

  
  فاده از فناوري پیشرفتهانگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی و است ،ماتریس ضرایب همبستگی: 8جدول 

 انگیزش تحصیلی پیشرفت تحصیلی فناوري پیشرفته متغیرها

     1 استفاده از فناوري پیشرفته
   1 214/0 پیشرفت تحصیلی
 1 453/0 304/0 انگیزش تحصیلی

  

مستقیم معنادار، بین ارتباط  21/0بین پیشرفت تحصیلی و فناوري پیشرفته به میزان دهد  نشان می 8نتایج حاصل از جدول 
ارتباط مستقیم  45/0و بین انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی به میزان  30/0انگیزش تحصیلی و فناوري پیشرفته به میزان 

  .معنادار وجود دارد
  

 يریگ جهینتبحث و 
میانگین نمرات نتایج نشان داد بین  :شود که بدین شرح است یمهاي این پژوهش در سه موضوع اساسی خالصه  یافته

بیانگر تأثیر زیاد استفاده از فناوري  واحد وجود دارد که 33/9میزان به  یتفاوت ،آزمون انگیزش تحصیلی در گروه آزمایش و گواه پس
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 ،019/1به میزان  ،آزمون پیشرفت تحصیلی در گروه آزمایش و گواه بین میانگین نمرات پس .باشد یمهوشمند بر انگیزش تحصیلی 
استفاده از فناوري پیشرفته و  .باشد یمنادار وجود دارد که بیانگر تأثیر زیاد استفاده از فناوري هوشمند بر پیشرفت تحصیلی تفاوت مع

عبارتی پیشرفت تحصیلی توسط متغیرهاي استفاده  به. کند یم درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین 18تقریباً  ،انگیزه تحصیلی
بین پیشرفت تحصیلی و فناوري پیشرفته رابطه مستقیم معنادار و بین  .بینی است پیش قابل ،نگیزش تحصیلیاز فناوري پیشرفته و ا

  . انگیزش تحصیلی و استفاده از فناوري پیشرفته نیز همبستگی مثبت معنادار وجود دارد
 ،یضامن ،ینجف عچرش، لفد ،یديپورجمش، همکاران و پور سلیمان ،همکاران پژوهش ضامنی ونتایج این پژوهش با نتایج 

 & 19[، Baker ، Gearhart[ Kulik، ]20[همکاران و Deryakulu ،]22[همکاران و Nkweke، همکاران و حیدري
Herman ]19[، Kachala ]19[، Wenglinsky ]19[ و Dale mann ]19[، Hirusatu و Tiny ]19[، Lynsky و Hilz 

  .دارد مطابقتآموزان  دانشانگیزش  رپیشرفت تحصیلی وو تاثیر آن بوري اکاربردفن مبنی بر] 19[
روي ) هاي مجهز به تخته هوشمند کالس(هوشمند آنجا که این پژوهش در مورد تأثیر فناوري  ازبا توجه به مطالب مذکور، 

آموزي در  شي گوناگون دانها گروهآموزان پسر، انجام گرفت، الزم است تحقیقات بیشتري با  انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش
  .مقاطع گوناگون تحصیلی انجام شود
مدیران، والدین و  ،ي کیفی، نظیر مصاحبه و مشاهده نیز استفاده شود تا از نظرات معلمانها روشبهتر است در تحقیقات بعدي از 

ها حضور دارند،  يناورفویژه زمانی که  هاي یادگیري، به یطمحشده در  همچنین بر تغییرات ایجاد .آموزان استفاده گردد خود دانش
 هاي کالسآموز در  یی نظیر کیفیت تدریس، کیفیت ارتباطات در کالس درس، میزان مشارکت دانشها موضوعکید گردد و بیشتر تأ

ها بررسی  يفناورآموز و معلم بر اثر  سنتی، همچنین تغییرات ایجاد شده در روابط بین دانش هاي کالسفناوري محور در مقایسه با 
  .گردد پژوهش دیگري در مدارس دخترانه و پسرانه انجام و نتایج این دو گروه باهم مقایسه شود یمپیشنهاد  .گردد

دانشجویان و  رود یمر که انتظا نیاز است بیشتريتر و  به بررسی دقیق ،تر از تحقیقات براي به دست آوردن نتایج بهتر و دقیق
  .این زمینه اقدام نمایندتري در  تر و جامع یعلم يها پژوهش ،پژوهشگران

وري افنامکانات  طریق استفاده ازدبیران و مدیران از  ،معلمان کارایی افزایش يها راههاي  ینهدر زم ییها پژوهش شود یپیشنهاد م
س، درسی براي استفاده از رایانه و اینترنت براي تمامی درو ریزي آموزشی و آموزش، پژوهش در مورد برنامه اطالعات در تدریس و

 ها، يا وسایل آموزشی و کمک آموزشی براي استفاده از چندرسانهتجهیز رایانه در سطح مطلوب و  يها میزان تجهیز مدارس به کارگاه
مورد تأثیر استفاده از ها در تدریس، پژوهش در  يا انگیزگی معلمان و دبیران در استفاده از رایانه و چندرسانه تحقیق در مورد علل بی

در جهت  پست الکترونیکیاستفاده از ویدئوکنفرانس و  آموزش الکترونیکی در تدریس و همچنین تحقیق در مورد و ندهوشموري افن
  .ریزي براي دستیابی به اهداف عالی آموزشی مفید واقع شود در برنامه تواند یافزایش کارایی و عدم اتالف نیروي انسانی و هزینه، م
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