فصلنامه علمی  -پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی
سال نهم ،شماره چهارم ،تابستان ( 1817پیاپی )86

تاثیر هوشمند سازی مدارس بر انگیزه پیشرفت تحصیلی و انگیزه تحصیلی
دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر رودهن
زینب میرهاشمی روته 1و محبوبه عبداللهی

2

چکیده:

هدف پژوهش مقایسه انگیزه پیشرفت تحصییلی و انگییزه بیه تحصییل دانیش آمیوزان دوره دوم
متوسطه کالسهای هوشمند و عادی رودهن بوده است .روش پژوهش توصیفی مقایسهای بوده است.
جامعه آماری دانشآموزان دوره دوم متوسطه کالسهای عادی و هوشمند مدارس به تعداد  1582نفر
بود 121 .نفر به روش غیر تصادفی هدفمند انتخاب شدند .ابزار پژوهش پرسشنامهی انگیزه پیشیرفت
تحصیلی سادات کاظمی ( )1836و انگیزه به تحصیل قلی پور و بهرامی حصاری ( )1875بود .پاییایی
پرسشنامهها با استفاده از آلفای کرونباخ بیرای انگییزه پیشیرفت  2/38و انگییزه بیه تحصییل 2/11
محاسبهشده ،برای تجزیهوتحلیل دادهها در بخش آمار اسیتنباطی از آزمیون پیرسیون کیای اسیکوئر،
تحلیل واریانس یک متغیری دوراهه و آزمون تعقیبی شفه استفادهشده ،یافتهها بیانگر آن است که بین
دانش آموزان کالسهای عادی و هوشمند و دختر و پسر به لحاظ انگیزه پیشیرفت تحصییلی تفیاوت
معنادار وجود ندارد .بین کالس عادی و هوشمند و جنسیت در تبیین انگیزه پیشرفت تحصیلی تعامیل
معنادار وجود ندارد .بین کالسهای عادی و هوشمند به لحاظ انگیزه تحصیلی تفیاوت معنیادار وجیود
ندارد .بین دانش آموزان دختر و پسر به لحاظ انگیزهی تحصیلی و بین نوع کالس و جنس در تبییین
انگیزهی تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد.
کلیدواژهها :هوشمند سازی؛ انگیزه؛ انگیزه به تحصیل؛ انگیزه پیشرفت تحصیلی
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دانشآموخته گروه مدیریت آموزشی واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران
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استادیار گروه مدیریت آموزشی واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران-نویسنده مسئول
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مقدمه
امروزه با در اختیار داشتن فناوری اطالعاتی و ارتباطی مختلف و پیشرفته ،امکان برقراری سریع
ارتباط و تبادل سریع اطالعات بیشازپیش میسر گردیده است .افراد در هرکجا که باشند میتوانند
آخرین اطالعات موردنیاز خود را در هر زمینهای دریافت کنند .اما بیشک بیشترین تأثیر پدید آمدن
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی بر محیطهای آموزشی بوده است (اصنافی و حمیدی،1836 ،ص.)1
پیدایش فناوری اطالعات ،شتاب بیشتری به تحوالت جهان در عصر اطالعات و دانایی داده است.
اگرچه این پدیده ابتدا از محیطهای نظامی آغاز و سپس به مراکز دانشگاهی کشیده شد ،اما امروزه
عرصههای مختلف زندگی جوامع را تحت تأثیر قرار داده است .اینک قریب به دو دهه است که
فناوری اطالعات در عرصهی تعلیم و تربیت پا نهاده و نظامهای آموزشی و محیطهای تحصیلی را نیز
به چالش کشیده است .نظام آموزشی کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست .اگرچه به میزان بسیار
اندکی از این فناوری در قسمتهای مختلف آموزشوپرورش به کار گرفتهشده است ،اما اکنون زمان
آن رسیده است که ما نیز همپای دیگر کشورهای جهان در سیستمهای آموزشی خود تغییر اساسی
ایجاد کنیم  .کشورهایی که قادر به انطباق با تغییرات سریع در جهان و مجهز شدن به ویژگیهای
برگرفته از شرایط محیطی جدید هستند و نیز از قابلیت دسترسی ،تولید و استفاده از اطالعات نوین
برخوردارند ،موفقیتهای شایانی را بهویژه در قرن بیست و یکم به خود اختصاص دادهاند .شعار
«کامپیوتر برای همه»« ،اینترنت برای همه» و «دولت الکترونیک» در حال حاضر ،توجه بسیاری از
نهادهای عالقهمند به تبدیلشدن به یک جامعه اطالعاتی را به خود معطوف ساخته است(بایر و
کیسر،2221،1ص.)885
مدرسه هوشمند ،مدرسهای فیزیکی است و کنترل و مدیریت آن ،مبتنی بر فنآوری کامپیوتر و
شبکه انجام میگیرد و محتوای بیشتر دروس آن الکترونیک و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند
است .در چنین مدرسهای یک دانشآموز هوشمند ،با صرف وقت بر روی موضوعات به شکل مستمر،
سواد رایانهای ،منابع و قابلیتهای اجرایی خود را توسعه و تغییر میدهد در این مدرسه ،برنامه درسی
محدودکننده نیست و به دانش آموزان اجازه داده میشود از برنامههای درس خود فراتر گام بردارند .در
این مدرسه روش تدریس بر اساس دانشآموز محور است .تأکید بر مهارت فکر کردن و فراهم ساختن
محیط یاددهی-یادگیری از راهبردها و خطومشیهای مدرسه هوشمند است .مدرسه هوشمند سازمانی
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است یادگیرنده که در آن نسلی خالق و توانمند در عرصه زندگی و توانا در خلق دانش شوند(شیوهنامه
هوشمند سازی مدارس ،1812 ،ص.)4
در این راستا با توجه به چالشهای موجود در خصوص تأثیر فناوری ارتباطات و اطالعات بر
مدارس هوشمند و از سویی در بررسی کارکرد مدارس در ارتباط بادانش آموزان نمیتوان فقط به برون
دادهای علمی که بیشتر با نمره میانگین سنجیده میشود ،محدود شد و باید ابعاد دیگر هم
موردمطالعه قرار گیرند ،به همین منظور انگیزه پیشرفت تحصیلی بهعنوان مهمترین متغییر آموزشی و
علمی و انگیزه به تحصیل بهعنوان نماد کارکرد روانی تحصیلی در نظر گرفته میشود .بنابراین
محیطهای یادگیری مبتنی بر فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی نوین بستر بسیار مناسبی برای انگیزه
پیشرفت تحصیلی و انگیزه به تحصیل هستند.
پیشرفت تحصیلی به توانایی آموختهشده یا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی اطالق میشود
که بهوسیله آزمونهای فراگیری استانداردشده یا آزمونهای معلم ساخته اندازهگیری میشود(نویدی،
 ،1832ص .)17بهطورکلی این اصطالح به معنای مقدار یادگیری آموزشگاهی فرد است ،بهطوریکه
بتوان آنها را در مقوله کلی عوامل مربوط به تفاوتهای فردی و عوامل مربوط به مدرسه و نظام
آموزشوپرورش موردمطالعه قرارداد(سولیمن نجهد و سهران ،2222 ،1ص.)13
درواقع پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان یکی از مهمترین مالکهای ارزیابی عملکرد معلمان
محسوب میشود .برای دانش آموزان نیز معدل تحصیلی معرف تواناییهای علمی آنها برای ورود به
دنیای کار و اشتغال و مقاطع تحصیلی باالتر است؛ بنابراین نظریهپردازان تربیتی بسیاری از
پژوهشهای خود را بر شناخت عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی تمرکز کردهاند(درتاج ،لک پور و
بهلولی ،1812،ص.)188
انگیزش یا انگیزه پیشرفت تحصیلی عبارت است از گرایشی همهجانبه به ارزیابی عملکرد خود با
توجه به عالیترین معیارهای تالش برای موفقیت در عملکرد و برخورداری از لذتی که با موفقیت در
عملکرد همراه است(وستلند و آرچ،2221 ، 2ص  .)232مک کلند 8نیز نیاز و انگیزه پیشرفت را نتیجه
تعارض هیجانی بین امید به موفقیت و میل به دوری و گریز از شکست میداند .اینکه امید به موفقیت
از سویی به هیجانات و عقاید مثبت پیرامون موفقیت وابسته است و از سوی دیگر ترس از شکست به
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هیجانات منفی و اینکه موقعیت پیشرفت دور از دسترس و خارج از توان او میباشد ،مرتبط
است(آستین مای و اسپیناس ،2221،1ص.)32
از سوی دیگر انگیزه پیشرفت تحصیلی یکی از مهمترین انگیزههای اجتماعی و از ویژگیهای
مهم شخصیتی هر فرد ،که در بین افراد مختلف نیز ،متفاوت میباشد .بر این اساس رفتارهای خاص
قابل پیشبینی خواهند بود .انگیزه پیشرفت تحصیلی گرایشی است که برای ارزیابی تمامی جوانب
عملکردی خود برحسب عالیترین معیارها ،تالشها برای موفقیت در عملکرد همراه میباشد ،نظر به
آنکه دانش آموزان ،آیندهسازان کشور عزیزمان ایران ،بهعنوان رکن اساسی نظام آموزشی کشور به
جهت دستیابی به اهداف نظام آموزشی ،اهمیت ،نقش و جایگاه ویژهای دارند لذا توجه به این قشر
ازلحاظ آموزشی و نوآوریهای عرصه تعلیم و تربیت ،موجبات رشد ،پیشرفت و شکوفایی بیشتر نظام
آموزش کشور را فراهم خواهد کرد .در بسیاری از کشورها بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در
نظام آموزشی بهمنظور ارتقای کیفیت روشهای یاددهی -یادگیری موردتوجه خاص قرارگرفته است.
فناوری اطالعات و ارتباطات چهارچوب و یا ساختاری را به وجود میآورد که از این راه کیفیت
آموزشوپرورش ارتقاءیافته ،دانشآموزان و معلمان میتوانند با استفاده از فناوری به منابع یادگیری
وسیعی دست یابند؛ انگیزه یادگیری خود را افزایش دهند و شکلهای مختلف یادگیری را مورداستفاده
قرار دهند(رحمانی1835 ،؛ به نقل از عزیزی،1814،ص.)1
از طرف دیگر یکی از متغیرهای مهم و مؤثر در سیستم آموزشی انگیزه تحصیلی است که رابطه
تنگاتنگی باانگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد .سازهی انگیزه تحصیلی در انگیزه پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان نقش بسزایی دارد(گوآی،راتل ،روی و لیتالین2211 ،2؛ توکلی ،به نقل از
رنجبر،1818ص.)8
پژوهشگران انگیزه تحصیلی را تمایل به تالش فرد برای کسب موفقیت بااحساس خوشایند
مشروط به موفق شدن در انجام دادن وظایف تعریف میکنند(آچاریا و جوشی،2221،8ص.)72
بهعبارتیدیگر ،انگیزه تحصیلی تمایل به انجام دادن کار به بهترین وجه در نظر خود و
دیگران است که باانگیزه پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت معناداری دارد .روانشناسان عقیده دارند که
انگیزه تحصیلی دانش آموزان برای یادگیری مطالب درسی ،با عواملی نظیر اعتمادبهنفس ،تمرکز
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حواس ،سختکوشی و پشتکار در انجام دادن تکالیف دشوار ،تمایل به ادامه مطالعه در ساعات پس از
اتمام کالس و انتخاب تکالیف نیازمند به تالش بیشتر ،مرتبط است.
لذا با توجه به چالشهای موجود در خصوص تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات و آموزش
الکترونیکی بر آموزشوپرورش ،مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی مقایسهای انگیزه پیشرفت
تحصیلی و انگیزهی تحصیلی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه کالسهای عادی و هوشمند شهر
رودهن است .همچنین با توجه به مسئله جدید هوشمند سازی در مدارس بهخصوص در مقاطع پایانی
(دوره دوم متوسطه) که از حساسترین و آیندهسازترین مقطع تحصیلی میباشد ،پژوهش حاضر در
نظر دارد تا ضرورت یا عدم ضرورت اجرای آن را تا حدی آشکار سازد و تأثیر این اقدام را در بعد
انگیزه پیشرفت تحصیلی و انگیزهی تحصیلی دانش آموزان که جنبههای مهم در راستای رشد فرد
دارد را موردبررسی و ارزیابی قرار دهد .با توجه به آنچه گذشت سؤال اصلی پژوهش حاضر این است
که :آیا بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه کالسهای عادی و هوشمند شهر رودهن ازنظر انگیزه
پیشرفت تحصیلی و انگیزهی تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد؟
کمبود منابع مالی و امکانات آموزشی و توسعه روزافزون نیازهای آموزشی که متأثر از رشد سریع
جمعیت و پیشرفتهای علمی و تکنولوژیکی است ،آموزشوپرورش را مجبور میسازد که
اقتصادیترین راه را در شیوههای آموزشی به کار گیرد منوط بر اینکه بر کیفیت آموزشی تأکید شود
و در مقطع کوتاهتری حجم وسیعی از دانش و مهارتها آموخته شود ،بهطوریکه کارایی درونی نظام
آموزشی ازنظر ضایعات و افت تحصیلی کاهش یابد و با یادگیری مؤثر و عمیقتر توانمندیهای
فراگیران متناسب با نیازهای فکری و جامعه هماهنگ شود تا کارایی بیرونی نظام آموزشی افزایش
یابد( غفاری،1831،ص.)28
کاربرد ابزارهای فناوری اطالعات در میدارس بیرای میدیران و دبییران و دانیشآمیوزان بسییار
ضروری است اما توجه به هزینه باالی هوشمند سازی میدارس و کسیب اولیین تجربیههیای تجهییز
کالس های درس به ابزارهای فناوری اطالعات از قبیل برد هوشمند و لب تاپ و امکانیات دیگیر و
نیز با توجه به تعداد بسیار زیاد دانش آموزان و افراد جوان در کشور ما که میلیونها نفر از جامعه ایران
را تشکیل میدهند ،درمییابیم که چنین تحقیقاتی بسیار اهمیت دارند بهحق در این زمینیه گیامهیای
بسیار بلندی برداشته شده است اما هنوز در مسییر اسیتفاده مطلیوب از وسیایل آموزشیی هوشیمند راه
طوالنی پیش رو است.برخی از پژوهشهای انجام شده در راستای تحقییق عبارتنید از:مقیدم ()1814
انگیزش تحصیلی درونی در دانش آموزان مدارس هوشمند در مقایسه بادانش آموزان مدارس عادی در
سطح باالتری قرار دارند و اما بالعکس انگیزه بیرونی دانش آموزان میدارس غیرهوشیمند در مقایسیه
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بادانش آموزان مدارس هوشمند باالتر است .عزیزی( )1814خود راهبری یادگیری و انگیزه پیشیرفت
تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی تفاوت معنیاداری دارنید .همیین طیور مییزان انگییزه
پیشرفت تحصیلی بین دو گروه پسر و دختیر ایین میدارس تفیاوت معنیاداری دارد .تعویضیی()1812
میانگین نمره انگیزه درونی و بیرونی تحصیلی و همچنین میانگین نمیره پیشیرفت تحصییلی در بیین
دانش آموزان مدارس هوشمند نسبت به مدارس عادی به طور معناداری بیشتر بوده است .دلیر ناصر و
حسینی نسب( )1818-1812بین دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی دوره ابتدایی شیهر تبرییز در
پیشرفت تحصیلی و انگیزه پیشرفت و مؤلفه های آن تفیاوت وجیود دارد .بیه عبیارتی دانیش آمیوزان
مدارس هوشمند از پیشرفت تحصیلی و انگیزه پیشرفت باالتری برخوردارنید خیودآرام ()1818-1812
نشان داد بین دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی در میزان انگیزه پیشرفت تفاوت معناداری وجود
ندارد .آدیمی )2212( 1آموزش به کمک کامپیوتر در پیشرفت تحصیلی دانیش آمیوزان کیه بیه درس
مطالعات اجتماعی مشغول بودند تأثیر معنیداری نداشته اسیت .ارسیتاد در بررسیی  12سیاله خیود در
کاربرد ICTدر مدارس نروژ به مسئله پیچیدگی ابعاد تأثیر این نوآوری پی برده است و بهطورکلی بیه
این نتیجه رسیده است که این دورهها در مقایسیه بیا دورههیای سینتی ازنظیر پیشیرفت تحصییلی و
یادگیری همان نتایج رادارند ولی در تحقیقات اسمیت به این نتیجه رسید که دانیش آمیوزان ،انگییزه
برای استفاده از تکنولوژی دارند و نیز چن معتقد است که موفقیت تحصیلی و انگیزه ییادگیری دانیش
آموزان در مدارس هوشمند یکی از مهمترین دستاوردهای اینگونه میدارس اسیت .کولییک)2228( 2
آموزش به کمک کامپیوتر باعث افزایش انگیزش تحصیلی و انگیزش پیشرفت در دانش آموزان و نیز
در پایان باعث پیشرفت تحصیلی آنان میشود .چن ( )2222دانیش آمیوزان میدارس هوشیمند کیه از
فنآوری دیجیتال برای آموزش و تدریس بهره میگیرند ،انگیزه یادگیری و درنتیجه موفقیت تحصیلی
در آنها باال میرود.
با توجه به مبانی نظری و پیشینههای پژوهش در این رابطه محققان سؤاالتی را در نظر دارند که
از طریق اجرای این پژوهش و یافتن پاسخهای مربوط به سؤاالت مطروحه میتوان راهکارهایی برای
افزایش انگیزه پیشرفت تحصیلی و انگیزهی تحصیلی و همچنین بهبود وضعیت مدارس دوره دوم
متوسط شهر رودهن ارائه داد و به افزایش دانش نظری در این زمینه نیز کمک نمود.

Adeyemi
Kulik

1
2
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سؤال اصلی
آیا بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه کالسهای هوشمند و عادی شهر رودهن ازنظر انگیزه
پیشرفت تحصیلی و انگیزهی تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد.
 2-0-0سؤالهای اختصاصی
 -1آیا بین دانش آموزان کالسهای عادی و هوشمند به لحاظ انگیزه پیشرفت تحصیلی تفاوت
معنادار وجود دارد؟
-2آیا بین دانش آموزان دختر و پسر به لحاظ انگیزه پیشرفت تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد؟
 -8آیا بین نوع کالس (عادی و هوشمند) و جنس در تبیین انگیزه پیشرفت تحصیلی تعامل
معنادار وجود دارد؟
 -4آیا بین دانش آموزان کالسهای عادی و هوشمند به لحاظ انگیزهی تحصیلی تفاوت معنادار
وجود دارد؟
 -5آیا بین دانش آموزان دختر و پسر به لحاظ انگیزهی تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد؟
 -6آیا بین نوع کالس (عادی و هوشمند) و جنس در تبیین انگیزهی تحصیلی تعامل معنادار وجود
دارد؟
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر هدف جزء تحقیقات کاربردی میباشد زیرا که نتایج حاصل از آن میتواند
مورداستفادهی مدیران و مسئوالن مدارس و آموزشوپرورش قرار گیرد و در بهبود وضعیت هوشمند
سازی مدارس و افزایش انگیزه تحصیلی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشآموزان قابلاستفاده باشد.
ازنظر روش اجرا از نوع توصیفی -مقایسهای میباشد .در این پژوهش ،پژوهشگر دودسته از اطالعات
مربوط به انگیزه پیشرفت تحصیلی و انگیزه تحصیلی را در اختیار داشته و دو گروه یعنی دانشآموزانی
که در کالسهای هوشمند تحصیلکردهاند و دانشآموزانی که در کالسهای عادی تحصیلکردهاند را
ازنظر انگیزه پیشرفت تحصیلی و انگیزه تحصیلی در وضعیت فعلی با یکدیگر مقایسه کرده است.
ازنظر زمانی پژوهش جزء پژوهشهای حال نگر است زیرا به بررسی متغیرها در وضعیت فعلی پرداخته
است و ازنظر اندازهگیری جزء تحقیقات کمی محسوب میشود .ازنظر دستکاری نیز جزء پژوهشهای
غیرآزمایشی محسوب میشود زیرا پژوهشگر بدون دستکاری متغیرها آنها را همانگونه که بودند در
شرایط فعلی بررسی نموده است.
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جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهر رودهن مدارس
عادی و هوشمند بوده است که در سال تحصیلی  15-16مشغول به تحصیل میباشند و تعداد آنها
بر اساس نظر آموزشوپرورش منطقه مربوطه  1582نفر بوده است.
در تحقیقات آزمایشی یا مقایسهای حجم نمونه  22الی  82نفر مناسب و کافی میباشد لذا در این
پژوهش با توجه به پایه تحصیلی ،جنسیت ،نوع مدرسه  121نفر بهعنوان نمونه انتخابشده است.
برای انتخاب نمونهها از روش نمونهگیری غیر تصادفی هدفمند استفادهشده است .بهاینترتیب که ابتدا
از آموزشوپرورش لیست مدارس دولتی و غیردولتی دخترانه و پسرانهی پایه دهم که همکالس
هوشمند و همکالس غیرهوشمند داشتند دریافت شد و سپس از بین مدارس یک مدرسه دخترانه
دولتی ،یک مدرسه پسرانه دولتی ،یک مدرسه دخترانه غیردولتی ،یک مدرسه پسرانه غیردولتی انتخاب
و پرسشنامهها در اختیار دانشآموزان قرار گرفت.
روش گردآوری اطالعات کتابخانهای و میدانی بوده است .کتابخانهای است زیرا در بخش ادبیات
تحقیق ،پیشینهها و تدوین چارچوب نظری از منابع کتابخانهای (کتابها ،پایاننامهها ،مقاالت چاپی و
الکترونیکی) و همچنین از اسناد و مدارک موجود در بخش آمار و اطالعات آموزشوپرورش بخش
رودهن برای تعیین مدارس و کالسهای هوشمند و عادی استفادهشده است .از روش میدانی برای
توزیع و گرداوری پرسشنامههای مربوطه بین نمونههای آماری استفاده شده است.
ابزار گرداوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامههایی به شرح زیر بوده است.
 برای سنجش انگیزه پیشرفت تحصیلی از پرسشنامه سنجش انگیزه پیشرفت تحصیلیاستفادهشده است ،این پرسشنامه در سال  1836توسط کاظمی دانشجوی مقطع دکترای
تخصصی رشته روانشناسی تربیتی بهمنظور سنجش انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان
تهیهشده است و شامل  42سؤال  5گزینهای با گزینههای (کامالً موافقم ،موافقم ،فرقی
نمیکند ،مخالفم ،کامالً مخالفم) است .این آزمون بر اساس نظریه انگیزه پیشرفت دیوید
مک کللند تدوین گردیده است .سؤاالت این تست بر مبنای  12هدف طراحیشدهاند که این
اهداف عبارتاند از :اعتمادبهنفس ،کمالگرایی ،رقابتجویی ،نیاز به توجه و تشویق بیرونی،
قدرتطلبی ،هدف مداری ،گرایش به تحریک و پیشرفت ،وابستگی اجتماعی ،آیندهنگری،
همیاری اجتماعی ،انگیزه مشارکت ،مکان کنترل.
این پرسشنامه توسط سازنده آن در مورد یک گروه نمونه  52نفری از دانشجویان دانشگاه آزاد
اسالمی تهران در دامنه سنی بین  21تا  25سال اجرا و نتایج زیر بهدستآمده است .ضریب اعتبار این
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تست با استفاده از روش آلفای کرون باخ معادل  %38گزارششده است .روایی محتوایی این تست
ازنظر سازنده آن و نیز متخصصان مورد تأیید قرارگرفته است.
 برای سنجش انگیزهی تحصیلی از پرسشنامه میزان انگیزه به تحصیل استفادهشده است ،اینپرسشنامه توسط قلی پور و بهرامی حصاری بهمنظور سنجش میزان عالقهمندی( انگیزه)
دانشآموزان به تحصیل ساختهشده است و شامل  42سؤال  5گزینهای با گزینههای کامالً
موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم ،کامالً مخالفم است .این پرسشنامه توسط استیری در
سالهای  1875-1874بهعنوان پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی
موردپژوهش قرارگرفته است .این پژوهشگر پرسشنامه را در یک گروه  227نفری از دانش
آموزان دختر مقطع راهنمایی سبزوار اجرا و نتایج زیر را گزارش کرده است .ضریب اعتبار این
پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرون باخ برآورد و معادل  %11گزارششده است .روایی
محتوایی این تست توسط اساتید ،مورد تأیید قرارگرفته است و به دلیل تأیید اعتبار درونی
سؤاالت این آزمون میتوان آن را بهعنوان یکی از شواهد روایی سازه تلقی کرد.
در این پژوهش برای بررسی پایایی پرسشنامه تعداد  85پرسشنامه در بین نمونه آماری توزیع و
گرداوری شد سپس ضریب اعتبار کل این تست با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که
میزان آن معادل  2/38حاصلشده است .روایی محتوایی این تست بنا بر تأیید سازنده آن و نیز نظر
متخصصان مورد تأیید است .در این پژوهش برای بررسی پایایی پرسشنامه انگیزه به تحصیل تعداد
 85پرسشنامه در بین نمونه آماری توزیع و گرداوری شد سپس ضریب اعتبار کل این تست با استفاده
از روش آلفای کرون باخ محاسبه شد که میزان آن معادل  2/11حاصلشده است .روایی محتوایی این
تست بنا بر تأیید سازنده آن و نیز نظر متخصصان مورد تأیید است.
برای تجزیهوتحلیل دادههای جمعآوریشده از آمار توصیفی،استنباطی استفادهشده است .در بخش
آمار توصیفی از جداول و نمودارها برای نشان دادن توزیع فراوانی و درصد فراوانی ویژگیهای جامعه
نمونه استفادهشده است .همچنین شاخصهای مرکزی و پراکندگی ازجمله میانگین و انحراف معیار
محاسبهشده است .در بخش آمار استنباطی در تحلیل سؤالها از روش آماری همانند :آزمون پیرسون
کای اسکوئر برای بررسی تفاوت تعداد حضور پسر و دختر با یکدیگر ،برای مقایسه انگیزه دو گروه از
تحلیل واریانس یک متغیری دوراهه ،برای تعیین تأثیر میانگینها از آزمون تعقیبی شفه استفادهشده
است .همچنین برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  Spssاستفادهشده است.
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یافتههای توصیفی
این پژوهش در بین دانش آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه پایه دهم مدارس هوشمند و
عادی شهر رودهن انجامشده است که تعداد دانش آموزان نمونه دختر و پسر در مدارس هوشمند 48
نفر که  11نفر دختر و  82نفر پسر بوده است و تعداد دانش آموزان دختر و پسر در مدارس عادی 53
نفر که  82نفر دختر و  26نفر پسر بوده است.
یافتههای استنباطی
گا اول
سؤال اول :آیا بین دانش آموزان کالسهای عادی و هوشمند به لحاظ انگیزه پیشرفت
تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد؟
سؤال دوم :آیا بین دانش آموزان دختر و پسر به لحاظ انگیزه پیشرفت تحصیلی تفاوت
معنادار وجود دارد؟
سؤال سوم :آیا بین نوع کالس (عادی و هوشمند) و جنس در تبیین انگیزه پیشرفت تحصیلی
تعامل معنادار وجود دارد؟
جدول شماره ،1میانگین ،انحراف استاندارد ،کشیدگی و چولگی انگیزه پیشرفت تحصیلی ،را بر
اساس نوع کالس و جنس نشان میدهد.
جدول  )1میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگی و کشیدگی انگیزه پیشرفت تحصیلی بر اساس نوع
کالس و جنس
هوشمند
عادی
انگیزه پیشرفت
تحصیلی
پسر
دختر
پسر
دختر
36/22
36/31
16/22
35/87
میانگین
3/64
12/12
28/11
13/56
انحراف استاندارد
36/22±3/12
12/18±21/68
 )SD(Mکل
2/882
2/283
-2/461
1/262
چولگی
1/872
2/446
-2/762
2/683
کشیدگی

مقادیر چولگی و کشیدگی متغیر انگیزه پیشرفت تحصیلی برای تمام گروهها در محدوده  ±2بود و
بنابراین میتوان چنین نتیجه گرفت که توزیع دادهها بر اساس نوع رشته کالس و جنس در گروهها
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نرمال است .جدول  ،2نتیجه تحلیل واریانس یک متغیری دوراهه را در پاسخ به سؤاالت گام اول
نشان میدهد.
جدول ( :)2اثرهای اصلی و اثر تعاملی(جنسیت × نوع رشته ) در مقایسه انگیزه پیشرفت تحصیلی
میانگین مجذورات

متغیر

521/242
831/627
632/472

جنس
نوع کالس
نوع کالس  جنس

درجه آزادی
1
1
1

F

η2

1/711
1/828
2/882

2/21
2/21
2/22

p>2/25
بر اساس نتایج جدول  2استفاده از تحلیل واریانس یک متغیری دوراهه در مقایسه انگیزه
پیشرفت تحصیلی در نوع کالس عادی و هوشمند نشان داد که ارزش  Fبهدستآمده در سطح 2/25
معنادار نیست ( .)F=1/828،p<2/25بنابراین در پاسخ به سؤال اول پژوهش ( مبنی بر آیا بین دانش
آموزان کالسهای عادی و هوشمند به لحاظ انگیزه پیشرفت تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد؟)
چنین نتیجهگیری شد که بین دانش آموزان کالسهای عادی و هوشمند به لحاظ انگیزه پیشرفت
تحصیلی تفاوت معنادار وجود ندارد.
بر اساس نتایج جدول  2استفاده از تحلیل واریانس یک متغیری دوراهه در مقایسه انگیزه
پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر نشان داد که ارزش  Fبهدستآمده در سطح
 2/25معنادار نیست ( .)F=1/711،p<2/25بنابراین در پاسخ به سؤال دوم پژوهش (آیا بین
دانش آموزان دختر و پسر به لحاظ انگیزه پیشرفت تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد؟) چنین
نتیجهگیری شد که بین دانش آموزان دختر و پسر به لحاظ انگیزه پیشرفت تحصیلی تفاوت
معنادار وجود ندارد.
با استفاده از تحلیل واریانس یک متغیری دوراهه در تبیین انگیزه پیشرفت تحصیلی بر اساس
اثر تعاملی نوع کالس  جنس نشان داد که ارزش  Fبهدستآمده در سطح  2/25معنادار نیست
( .)F=2/882،p<2/25براین اساس در پاسخ به سؤال سوم پژوهش(مبنی بر  :آیا بین نوع کالس
(عادی و هوشمند) و جنس در تبیین انگیزه پیشرفت تحصیلی تعامل معنادار وجود دارد؟) چنین
نتیجهگیری شد که بین نوع کالس (عادی و هوشمند) و جنس در تبیین انگیزه پیشرفت تحصیلی
تعامل معنادار وجود ندارد.
*
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گا دو
سؤال چهارم :آیا بین دانش آموزان کالسهای عادی و هوشمند به لحاظ انگیزهی تحصیلی
تفاوت معنادار وجود دارد؟
سؤال پنجم :آیا بین دانش آموزان دختر و پسر به لحاظ انگیزهی تحصیلی تفاوت معنادار
وجود دارد؟
سؤال ششم :آیا بین نوع کالس (عادی و هوشمند) و جنس در تبیین انگیزهی تحصیلی تعامل
معنادار وجود دارد؟
جدول  8میانگین ،انحراف استاندارد ،کشیدگی و چولگی انگیزهی تحصیلی را بر اساس نوع
کالس و جنس نشان میدهد.
جدول  8میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگی و کشیدگی انگیزهی تحصیلی بر اساس نوع کالس و جنس
هوشمند
عادی
انگیزهی تحصیلی
پسر
دختر
پسر
دختر
73/84
73/13
18/82
63/81
میانگین
11/56
18/13
84/11
23/21
انحراف استاندارد
73/82±11/38
71/51±88/15
 )SD(Mکل
2/231
2/468
2/422
1/272
چولگی
1/481
-2/242
-1/214
1/531
کشیدگی

با توجه به جدول  8مقادیر چولگی و کشیدگی متغیر انگیزهی تحصیلی برای تمام گروهها در
محدوده  ±2بود و بنابراین میتوان چنین نتیجه گرفت که توزیع دادهها بر اساس نوع کالس و جنس
در گروهها نرمال است .جدول  8نتیجه تحلیل واریانس یک متغیری دوراهه را در پاسخ به سؤاالت
گام دوم نشان میدهد.
جدول ( )4اثرهای اصلی و اثر تعاملی(جنس × نوع کالس ) در مقایسه انگیزهی تحصیلی
متغیر

میانگین مجذورات

درجه آزادی

جنس
نوع کالس
نوع کالس  جنس

8213/477
185/274
8214/217

1
1
1

p>2/25

*

F
*5/861
2/222
*5/282

η2
2/25
2/22
2/25
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بر اساس نتایج جدول  4استفاده از تحلیل واریانس یک متغیری دوراهه در مقایسه انگیزهی
تحصیلی در نوع کالس عادی و هوشمند نشان داد که ارزش  Fبهدستآمده در سطح  2/25معنادار
نیست ( .)F=2/222،p<2/25بنابراین در پاسخ به سؤال چهارم پژوهش ( مبنی بر آیا بین دانش
آموزان کالسهای عادی و هوشمند به لحاظ انگیزه پیشرفت تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد؟)
چنین نتیجهگیری شد که بین دانش آموزان کالسهای عادی و هوشمند به لحاظ انگیزه تحصیلی
تفاوت معنادار وجود ندارد.
بر اساس نتایج جدول  4استفاده از تحلیل واریانس یک متغیری دوراهه در مقایسه انگیزهی
تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر نشان داد که ارزش  Fبهدستآمده در سطح  2/25معنادار است
( .)F=5/861،p>2/25بنابراین در پاسخ به سؤال پنجم پژوهش (آیا بین دانش آموزان دختر و پسر به
لحاظ انگیزهی تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد؟) چنین نتیجهگیری شد که بین دانش آموزان دختر
و پسر به لحاظ انگیزهی تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد.
با استفاده از تحلیل واریانس یک متغیری دوراهه در تبیین انگیزهی تحصیلی بر اساس اثر
تعاملی نوع کالس  جنس نشان داد که ارزش  Fبهدستآمده در سطح  2/25معنادار است
( .)F=5/282،p>2/25براین اساس در پاسخ به سؤال ششم پژوهش(مبنی بر  :آیا بین نوع
کالس (عادی و هوشمند) و جنس در تبیین انگیزهی تحصیلی تعامل معنادار وجود دارد؟) چنین
نتیجهگیری شد که بین نوع کالس (عادی و هوشمند) و جنس در تبیین انگیزهی تحصیلی تعامل
معنادار وجود دارد .ازآنجاکه مقدار تحلیل واریانس نشان داد که بین نوع کالس (عادی و
هوشمند) و جنس در تبیین انگیزهی تحصیلی تعامل معنادار وجود دارد با استفاده از آزمون تعقیبی
شفه به بررسی اینکه کدام گروه باهم تفاوت دارد میپردازیم .جدولشماره 54نشان میدهد که
تفاوت بین دختر (کالس عادی) با پسر (کالس عادی) میباشد و میانگین پسر (کالس عادی)
بیشتر میباشد.
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جدول  )5خالصه آزمون آماری تعقیبی شفه برای انگیزهی تحصیلی
متغیر

دختر (کالس عادی)
() 63/81
پسر (کالس عادی)
( )18/82
دختر (کالس هوشمند)
() 73/13

دختییر (کییالس پسییر (کییالس دختیییر (کیییالس پسیییر (کیییالس
هوشمند)
هوشمند)
عادی)
عادی)
() 73/84
() 73/13
( )18/82
() 63/81
2/453
2/782
2/228
2/168

2/415

2/482

*P>2/25
جدول ( :)6توصیف جنس و نوع کالس برحسب میزان انگیزهی تحصیل
دختر
انگیزه تحصیلی خیلی کم
انگیزه تحصیلی خیلی زیاد
جمع کل

عادی
21
8
82

پسر
هوشمند
11
2
11

عادی
17
1
26

هوشمند
82
2
82

بحث و نتیجهگیری
در رابطه با سؤال اول چنین نتیجهگیری شد که بین دانش آموزان کالسهای عادی و هوشمندبه لحاظ انگیزه پیشرفت تحصیلی تفاوت معنادار وجود ندارد .این یافته با نتایج پژوهش
دلیری ناصر و حسینی نسب(،)18-12تعویضی (( ،)1812چن،)2222،1
عزیزی(،)1814
8
کولیک)2228(2همخوانی ندارد اما با یافتههای آدیمی ( ،)2212همسو است .عزیزی(،)1814
تعویضی(،)1812دلیری ناصر و حسینی نسب(( ،)1818-1812چن ،)2222،کولیک( )2228نشان دادند
که فناوری اطالعات یا هوشمند سازی یا استفاده از کامپیوتر موجب افزایش انگیزه پیشرفت تحصیلی
1
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Kulik
8
Adeyemi
2
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میشود .در مورد ناهمخوانی میتوان چنین استنباط نمود که احتماالً دالیلی از قبیل :تفاوت در زمان
اجرای پژوهش ،جامعه و نمونه آماری ،روش پژوهش ،ابزار اندازهگیری و روش تجزیهوتحلیل دادههای
پژوهش موجب شده نتایج پژوهش حاضر با پژوهشهای مذکور ناهمسو باشد لذا برای استنباط
دقیقتر و تعمیم نتایج به جوامع آماری بهتراست این پژوهش با سایر ابزار در بین نمونههای دیگر به
روش دیگر اجرا شود و یا از طریق فرا تحلیل علل احتمالی این ناهمسویی بهصورت علمی و دقیقتر
مشخص شود .در مورد همسویی یافته پژوهش حاضر با یافتههای آدیمی( )2212که نشان داد کاربرد
کامپیوتر تأثیر معنیداری در پیشرفت تحصیلی در درس مطالعات اجتماعی ندارد .میتوان در مورد
دانشآموزان مدارس رودهن چنین استنباط نمود ازآنجاکه در پژوهش حاضر پیشآزمون و پسآزمون
اجرانشده لذا احتمال دارد که انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشآموزانی که در کالسهای عادی بودند از
قبل باالتر از دانشآموزانی بوده که در کالسهای هوشمند بودهاند و با قرار گرفتن در کالسهای
هوشمند انگیزه پیشرفت تحصیلی افزایشیافته اما این افزایش چشمگیر و معنادار نبوده از سوی دیگر
ازآنجاکه هوشمند سازی در مدارس رودهن چند سال اخیر صورت گرفته و پدیده نویی به شمار میرود
لذا احتمال دارد دانشآموزان به سبکهای سنتی و قدیم عادت نموده و هنوز نتوانستهاند خود را با
شرایط فعلی سازگار کنند لذا در انگیزه پیشرفت تحصیلی آنان تأثیر چندانی نداشته است .از سوی دیگر
میتوان ادعا نمود انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشآموزان به عوامل دیگری همچون عوامل خانوادگی،
عوامل فردی و شخصیتی ،عوامل محیطی و سایر عوامل دیگر همبستگی دارد که این عوامل در این
پژوهش وارد یا کنترل نشدهاند احتماالً اگر عوامل مذکور بررسی یا کنترل میشدند نتایج دیگری به
دست میآمد.
نتایج سؤال دوم تحقیق نشان داد که بین دانش آموزان دختر و پسر به لحاظ انگیزه پیشرفتتحصیلی تفاوت معنادار وجود ندارد .این یافته با نتایج پژوهشهای عزیزی ( ،)1814تحقیقات ترکیه
 2212-2211همسو نیست .نتایج تحقیقات عزیزی ( )1814نشان داد میزان انگیزه پیشرفت تحصیلی
بین دو گروه پسر و دختر این مدارس تفاوت معناداری دارد ،تحقیقات ترکیه  2212-2211نشان داد
دانش آموزان پسر استفادههای بهتر و مثبتی از کامپیوتر داشتند و در مقابل دانش آموزان دختر از
کامپیوتر بیشتر برای سرگرمی و مقایسه خود با دانشآموزان پسر استفاده کرده بودند البته این پژوهش
بهصورت مستقیم به این موضوع اشاره نکرده که بین دانش آموزان دختر و پسر به لحاظ انگیزه
پیشرفت تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد اما بهطور غیرمستقیم میتوان استنباط کرد که ازآنجاکه
پسران استفاده بهتر از کامپیوتر و فناوری داشتهاند بنابراین احتماالً پیشرفت تحصیلی بهتری هم از
دختران داشتهاند .در مورد یافتههای سایر پژوهشگران میتوان استنباط نمود که ویژگیهای شخصیتی
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دختران و پسران با یکدیگر متفاوت است لذا انگیزه پیشرفت آنها نیز متفاوت است اما در مورد یافته
پژوهش حاضر میتوان چنین استنباط نمود که احتماالً مدارس دخترانه و پسرانه رودهن ازنظر شرایط
تا حدودی یکسان بوده یا در محیطی که دانشآموزان دختر و پسر رشد کردهاند شرایط یکسانی برای
هر دو گروه فراهمشده بهنحویکه ازنظر انگیزه پیشرفت بین آنها تفاوت معناداری وجود ندارد.
 در سؤال سوم پژوهش چنین نتیجهگیری شد که بین نوع کالس (عادی و هوشمند) و جنس درتبیین انگیزه پیشرفت تحصیلی تعامل معنادار وجود ندارد .در بررسی و مطالعات ،پژوهشگر به یافته
کامالً مرتبطی دست نیافت اما در تحقیقی که عزیزی 1814 ،انجام داد به این نتیجه رسید که میزان
انگیزه پیشرفت تحصیلی بین دو گروه پسر و دختر این مدارس تفاوت معناداری دارد که این یافته تا
حدی با یافته پژوهش حاضر ناهمخوانی دارد البته الزم به ذکر است که عزیزی تعامل بین متغیرها را
بررسی نکرده است .در مورد ناهمخوانی میتوان چنین استنباط نمود که احتماالً دالیلی از قبیل:
تفاوت در زمان اجرای پژوهش ،جامعه و نمونه آماری ،روش پژوهش ،ابزار اندازهگیری و روش
تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش موجب شده نتایج پژوهش حاضر با پژوهش مذکور ناهمسو باشد لذا
برای استنباط دقیقتر و تعمیم نتایج به جوامع آماری بهتراست این پژوهش با سایر ابزار در بین
نمونههای دیگر به روش دیگر اجرا شود و یا از طریق فرا تحلیل علل احتمالی این ناهمسویی
بهصورت علمی و دقیقتر مشخص شود .در مورد یافته پژوهش حاضر نیز همانند سؤال اول میتوان
ادعا نمود که پیشرفت تحصیلی تحت تأثیر عوامل دیگری بهجز هوشمند سازی و جنسیت است که در
این پژوهش بررسی نشده و احتماالً اگر سایر عوامل بررسی میشد نتایج دیگری حاصل میگردید.
در سؤال چهارم پژوهش چنین نتیجهگیری شد که بین دانش آموزان کالسهای عادی وهوشمند به لحاظ انگیزه تحصیلی تفاوت معنادار وجود ندارد .این نتیجه با بخشی از یافتههای مقدم
( ،)1814تعویضی(( ،)1812چن ،)2222،1کولیک )2228(2همسونیست .آنها نشان دادند فناوری
اطالعات ،هوشمند سازی یا استفاده از کامپیوتر در انگیزه تحصیلی تأثیر دارد یا موجب افزایش انگیزه
تحصیلی میشود البته نتایج پژوهش مقدم ( )1814نشان داد انگیزش تحصیلی درونی دانشآموزان
مدارس هوشمند در مقایسه با دانشآموزان مدارس عادی باالتر است ،اما بالعکس انگیزش تحصیلی
بیرونی دانشآموزان مدارس غیرهوشمند در مقایسه با دانشآموزان مدارس هوشمند در سطح باالتری
قرار دارد .در مورد ناهمخوانی میتوان چنین استنباط نمود که احتماالً دالیلی از قبیل :تفاوت در زمان
اجرای پژوهش ،جامعه و نمونه آماری ،روش پژوهش ،ابزار اندازهگیری و روش تجزیهوتحلیل دادههای
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پژوهش موجب شده نتایج پژوهش حاضر با پژوهش مذکور ناهمسو باشد لذا برای استنباط دقیقتر و
تعمیم نتایج به جوامع آماری بهتراست این پژوهش با سایر ابزار در بین نمونههای دیگر به روش دیگر
اجرا شود و یا از طریق فرا تحلیل علل احتمالی این ناهمسویی بهصورت علمی و دقیقتر مشخص
شود .اما در مورد یافته این پژوهش که بین دانش آموزان کالسهای عادی و هوشمند به لحاظ
انگیزه تحصیلی تفاوت معنادار وجود ندارد می توان چنین استنباط کرد انگیزه تحصیلی ویژگی نیست
که به این سرعت بتوان آن را تغییر داد و تحت عوامل مختلف دیگر از جمله محیط آموزشی محیط و
فضای زندگی و شرایط خانوادگی و  ...قرار می گیرد از آنجا که در این پژوهش امکان کنترل سایر
متغییر های تاثیر گذار وجود نداشته بنابراین این احتمال وجود دارد که انگیزه تحصیلی دانش آموزان
تحت تاثیر متغییر های دیگر قرار گرفته باشد از سوی دیگر هوشمند سازی در مدارس رودهن سابقه
طوالنی ندارد و از سوی دیگر تمام ویژگی های مدارس هوشمند در این مدارس نهادینه نشده به
عنوان مثال تنها برخی از محتوای آموزشی آنها الکترونیکی است و محتوا سایر دروس محتوا چاپی و
سنتی است .از طرف دیگر با توجه به جدید بودن هوشمند سازی احتمال دارد دانش آموزان هنوز هم
به شیوه سنتی عادت داشته باشند بنابراین هوشمند سازی نتوانسته بر انگیزه تحصیلی آنان تاثیر
بگذارد.
در سؤال پنجم پژوهش چنین نتیجهگیری شد که بین دانش آموزان دختر و پسر به لحاظانگیزهی تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد .این یافته تقریباً با پژوهش خودآرام همخوانی ندارد .در
پژوهش وی بین دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری از نظر انگیزه پیشرفت وجود ندارد  .اما با
پژوهش عزیزی )1814( ،همسو است .او به این نتیجه رسید که میزان انگیزه پیشرفت تحصیلی بین
دو گروه پسر و دختر این مدارس تفاوت معناداری دارد .در مورد ناهمخوانی همانگونه که در یافتههای
قبلی توضیح داده شد میتوان چنین استنباط نمود که احتماالً دالیلی از قبیل :تفاوت در زمان اجرای
پژوهش ،جامعه و نمونه آماری ،روش پژوهش ،ابزار اندازهگیری و روش تجزیهوتحلیل دادههای
پژوهش موجب شده نتایج پژوهش حاضر با پژوهش مذکور ناهمسو باشد لذا برای استنباط دقیقتر و
تعمیم نتایج به جوامع آماری بهتراست این پژوهش با سایر ابزار در بین نمونههای دیگر به روش دیگر
اجرا شود و یا از طریق فرا تحلیل علل احتمالی این ناهمسویی بهصورت علمی و دقیقتر مشخص
شود .در مورد یافته پژوهش حاضر می توان چنین استنباط کرد که دختران و پسران از نظربرخی
ویژگی های شخصیتی با یکدیگر متفاوت هستند و همچنین انتظارات خانواده و جامعه نیز نسبت به
دختر و پسر تا حدودی متفاوت است بنابراین وجود چنین شرایطی می تواند در شکل گیری شخصیت
و ویژگی دختران و پسران تاثیر بگذارد و انگیزه آنان را نسبت به تحصیل تحت تاثیر قرار دهد بنابراین
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همانگونه که در این پژوهش هم مشخص شد انگیزه تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر این مدارس
با یکدیگر متفاوت بوده است.
 در سؤال ششم چنین نتیجهگیری شد که بین نوع کالس (عادی و هوشمند) و جنس در تبیینانگیزهی تحصیلی تعامل معنادار وجود دارد .در بررسی و مطالعات ،پژوهشگر به یافته کامالً مرتبطی
دست نیافت که بتوان مقایسه انجام داد اما در مورد این یافته میتوان چنین استدالل کرد که از آنجا
که ببین دانش آموزان دختر و پسر به لحاظ انگیزهی تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد لذا در تعامل
بین این متغیرها نیز تاثیر گذاشته است.
بهطورکل ی نتیجه تحقیق حاضر نشان داد انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر دوره
دوم متوسطه شهر رودهن در کالسهای هوشمند و عادی تفاوت معناداری ندارد .تحصیل در مدارس
هوشمند نسبت به تحصیل در مدارس عادی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم
متوسطه شهر رودهن تأثیر بسزایی نداشته است .برای توجیه نتایج حاصل از این پژوهش میتوان
گفت که پیشرفت تحصیلی تحت تأثیر عوامل دیگری هم میباشد که در این پژوهش بررسی نشده
لذا چنین نتیجهای حاصلشده است.
پیشنهادات مبتنی بر یافتههای پژوهش
 پاسخ به سؤال اول پژوهش نشان داد که بین دانش آموزان کالسهای عادی و هوشمند بهلحاظ انگیزه پیشرفت تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد لذا به مسولین پیشنهاد میشود
در مدارس هوشمند نظارت بیشتری صورت گیرد و کاستیها و نقصهای موجود را شناسایی
نموده و درصدد رفع آن برآیند چرا که یکی از اهداف تاسیس مدارس هوشمند افزایش انگیزه
و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان بوده است.
 پاسخ سؤال دوم پژوهش نشان داد که بین دانش آموزان دختر و پسر به لحاظ انگیزهپیشرفت تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد .این یافته با یافتههای سایر پژوهشگران
همخوانی ندارد لذا پیشنهاد میشود که پژوهشهای مشابهی در این زمینه با تعداد بیشتری
از دانش آموزان انجام دهند تا بتوان از تعمیمپذیری نتایج اطمینان حاصل نمود .و همچنین
پیشنهاد میشود از طریق فرا تحلیل علل ناهمخوانی را مشخص نمایند.
 پاسخ به سؤال سوم پژوهش نشان داد که بین نوع کالس(هوشمند و عادی) و جنس درتبیین انگیزه پیشرفت تحصیلی تعامل معناداری وجود ندارد و این نتیجه همچنان با
یافتههای اکثر پژوهشگران همخوانی ندارد و لذا به دیگر پژوهشگران توصیه میشود که
پژوهشهای مشابهی در این زمینه انجام دهند تا دالیل بیانگیزگی در بین دانش آموزان
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مشخص گردد و استراتژیها و راهکارهای بهتری برای هوشمند سازی کالسهای درس
اتخاذ نمایند از جمله راهکار عملی این است که از محتوای الکترونیکی مناسب ،معلمان آشنا
با سیستمهای هوشمند استفاده شود تا بتوانند انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان را
افزایش دهند.
 در پاسخ به سؤال چهارم پژوهش که بین دانشآموزان کالسهای عادی و هوشمند به لحاظانگیزهی تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد ،به مسولین مدارس هوشمند پیشنهاد میشود
که وضعیت هوشمندسازی مدارس را مورد بررسی دقیقتر قرارداده و کاستیها و نواقصیکه
در زمینه هوشمندسازی وجود دارد برطرف شود از جمله پیشنهاد می شود که برای کلیه ی
دروس محتوای الکترونیکی و هوشمند طراحی شود همچنین پیشنهاد میشود سایت هایی
طراحی نموده و درآن مطالب برانگیزاننده و مطالبی که موجب ترغیب و تشویق دانش
آموزان به تحصیل میشود را در آن طراحی نمایند و همچنین به مسئولین مدارس پیشنهاد
می شود در دوره های آموزش خانواده که برای والدین برگذار می شود و کارگاه های
آموزشی و جلسات مشاوره ای که برای دانش آموزان برگذار می شود از روانشناسان و
متخصصان دعوت نمایند تا در مورد عواملی که می توانند بر افزایش انگیزه ی تحصیلی
تاثیر گذار باشند بحث نمایند و روش ها و شیوه هایی که می تواند موجب افزایش انگیزه
تحصیلی شود را به والدین و دانش آموزان آموزش دهند.
 پاسخ به سؤال پنجم پژوهش نشان داد که بین دانش آموزان دختر و پسر به لحاظ انگیزهیتحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد و این یافته با یافتههای برخی از پژوهشگران در تناقض
میباشد لذا به مسولین آموزش و پرورش پیشنهاد میشود که همکاری الزم را داشته باشند
و تسهیالت و امکانات الزم برای اجرای پژوهش مشابهی در اختیار پژوهشگران قرار دهند تا
بتوانند پژوهشهای خود را با استفاده از ابزار دیگر و در جامعه آماری بزرگتر و با استفاده از
روشهای دیگر اجرا نمایند تا بتوان از تعمیمپذیری نتایج اطمینان حاصل نمود و در صورت
ناهمخوانی مجدد از طریق فراتحلیل علل ناهمسویی را بررسی نمایند.
 پاسخ سؤال ششم نشان داد که بین نوع کالس (عادی و هوشمند) و جنس در تبیینانگیزهی تحصیلی تعامل معناداری وجود دارد .با توجه به اینکه انگیزهی تحصیلی در مدارس
هوشمند در بین دانش آموزان افزایش مییابد و در سایر پژوهشها هم به این نکته
اشارهشده است درنتیجه به سایر پژوهشگران پیشنهاد میشود که این پژوهش را در یک
جامعه بزرگتر موردبررسی قرار دهند تا بتوان نتایج بهدستآمده را به یک جامعه بزرگتر
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تعمیم داد .در نشستی با مسولین مدارسی که نمونهها از آن انتخاب شدند از آنها خواسته
شود راهکارها و استراتژیهایی که برای افزایش انگیزهی تحصیلی به صورت تعاملی بهکار
گرفتهاند را به سایر مسولین برای افزایش انگیزه تحصیلی پیشنهاد دهند تا در صورت
عملیاتی بودن آنها را اجرا کنند.
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