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نقش شایستگیهای حرفهای معلمان در پیشبینی انگیزش و پیشرفت تحصیلی از دیدگاه
دانشآموزان دورة متوسطة دوم شهر نورآباد
مدینه نظری
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3کارشناس ارشد علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد نورآباد ممسنی ،ایران

چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی نقش شایستگیهای حرفهای معلمان در پیشبینی انگیزش و پیشرفت تحصیلی از دیدگاه
دانشآموزان دورهی متوسطهی دوم شهر نورآباد بود .روش تحقیق ،از نوع همبستگی بود .جامعهی آماری ،مشتمل بر کلیهی
دانشآموزان دورهی دوم متوسطهی شهر نورآباد به تعداد  2122نفر بود که براساس جدول کرچسی و مورگان و به روش
نمونهگیری طبقهای متناسب 112 ،نفر به عنوان نمونهی آماری انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامة شایستگیهای
حرفهای معلمان مالئینژاد (  ،) 3133پرسشنامة انگیزش تحصیلی مکاینرنی (  ،) 3332و معدل پایان سال قبلی برای سنجش
پیشرفت تحصیلی بود .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون همبستگی پیرسون ،تحلیل رگرسیون ،آزمون  tو نرمافزار SPSS
استفاده گردید .براساس یافتههای تحلیل رگرسیون ،ابعاد شایستگی شناختی ،نگرشی  -رفتاری و مدیریتی توان پیشبینی
انگیزش و پیشرفت تحصیلی را دارا بودند .همچنین ،نتایج بدست آمده نشان داد که بین ابعاد شایستگیهای حرفهای معلمان با
انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد (  ) p≥ 2 /23و بین دیدگاههای دانشآموزان دختر و
پسر در برخورداری معلمان از شایستگیهای حرفهای و برخورداری دانشآمورزان از انگیزش تحصیلی اختالف معناداری وجود
داشت.
واژههای كلیدی :شایستگیهای حرفهای ،انگیزش تحصیلی ،پیشرفت تحصیلی ،دانشآموزان.
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مقدمه
آموزش و پرورش مناسب و شایسته ،به عنوان یکی از مهمترین و گستردهترین سازمانهای اجتماعی ،نقش بسیار
مهمی در فرایند جامعه پذیری و اجتماعی کردن اعضای جامعه ایفا میکند .این مسأله به ویژه در دانشآموزان دورة متوسطه از
اهمیت خاصی برخوردار می گردد .در این میان ،پیشرفت و انگیزش تحصیلی ،یکی از متغیرهای مهم مورد توجه متخصصان امر
آموزش و پرورش و خانواده بوده و لذا بررسی عوامل مؤثر بر و شناخت راه های افزایش آنها به عنوان یکی از اولویتهای
اساسی تحقیقات آموزشی بسیار با اهمیت و ضروری است (مهاجری و همکاران .) 23 :3133 ،از دیدگاه عطاییکچویی و
همکاران (  ،) 3131به طور کلی ،شواه د حاکی از آن است که امروزه یکی از دغدغهها و نگرانیهای مهم و اساسی خانوادهها و
سیستمهای آموزشی ،پیشرفت و انگیزش تحصیلی دانش آموزان است .پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان ،یکی از مهمترین
مالک های ارزیابی عملکرد معلمان و سیستم آموزشی محسوب میشود که نقش مهمی در انگیزش ،رشد و پیشرفت افراد و
جامعه دارد (عبدالهی و همکاران .) 3 :2231 ،پیشرفت تحصیلی ،به توانایی آموختهشده یا اکتسابی فرد در موضوعات
آموزشگاهی اطالق میشود که به وسیلة آزمونهای فراگیری استاندارد شده یا آزمونهای معلم ساخته اندازهگیری میشود
(آقایی و همکاران.) 11 :3131 ،
موضوع انگیزش ،نیز همواره از محورهای اساسی تعلیم و تربیت بوده و در فرایندهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی و
عملکرد شناختی نیز نقش به سزایی دارد (کالرک و شروت  .) 22 :2232 ،3در این راستا ،نوده رنجبر و همکاران (  ،) 3131بیان
داشتند که افت و نبود انگیزش تحصیلی از دیرباز مورد توجه سیاستگذاران ،برنامهریزان آموزشی ،مسؤالن آموزشی و خانوادهها
بوده است و بر این اساس ،خانوادهها و نظامهای آموزشی همواره به دنبال راهکارها و شیوههای مختلفی جهت ایجاد انگیزش و
بهبود پیشرفت تحصیلی دانشآموزان بودهاند .اما با این وجود ،یافتههای پژوهشی حاکی از افت تحصیلی و انگیزش پایین و در
نتیجه وضعیت نامناسب دانش آموزان ایرانی دارد .همچنین ،یافتههای مطالعات بینالمللی پرلز  2نیز بیانگر ضعف نسبی نظام
آموزشی و توانایی پایین دانشآموزان ایرانی است (کریمی  .) 12 :2222 ،1انگیزش پیشرفت تحصیلی ،عبارت است از گرایشی
همه جانبه به ارزیابی عملکرد خود با توجه به عالی ترین معیارهای تالش برای موفقیت در عملکرد و برخورداری از لذتی که با
موفقیت در عملکرد همراه است (شریعتمدار و نعیمی .) 331 :3131 ،از اینرو ،همانطور که الیوت  ،) 2232 ( 1اظهار داشت با
توجه به اهمیت انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در رشد و موفقیت فرد و جامعه ،بررسی عوامل مؤثر بر آن ،نظیر
نقش شایستگیهای معلمان ،از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد .بنابراین ،باید معلمان را برای کسب شایستگیهای
حرفهای  2آماده کرد (گودلد  .) 2222 ،1زیرا هنگامی که معلمان مهارتهای موردنیاز حرفة معلمی ،تخصص و توانایی الزم و
کافی را داشته باشند ،میتوانند از مهارت ها ،دانش و تخصص خود در فرآیند آموزش استفاده کرده و و به این ترتیب زمینة
مساعدی را برای پیشرفت تحصیسلی بیشتر دانشآموزان فراهم کنند (تقی پور و همکاران .) 3 :3131 ،در این راستا ،نبود
معلمان شایسته در دستگاه تعلیم و تربیت موجب کاهش چشمگیر اثربخشی این نظام و در نتیجه افت شدید انگیزش و
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و به تبع آن مشکالت بیشتر آموزش پرورش میشود (دیبایی و همکاران.) 332 :3132 ،
بنابراین ،امروزه ،تعلیم و تربیت افراد در جامعه به معلمانی با انگیزه ،شایسته و کارا نیاز دارد (تقیپور .) 12 :3132 ،هرچند
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اقدامات انجام شده پیرامون موضوع تربیت معلم و افزایش کیفیت تدریس معلم ،از موضوعات مهمى است که اغلب کشورهاى
توسعه یافته و در حال توسعه به آن پرداختهاند؛ لیکن نتایج پژوهشهای انجام شده در ایران در طول سالهای  3111الی
 3131نشان میدهد مشکالت و ضعفهای اساسی در برنامهی درسی موجود مراکز تربیت معلم کشور وجود دارد و این برنامه
نتوانسته حرفهمندیهای الزم را در معلمان به وجود آورد (یعقوبی و قلی پور مقدم .) 12 :3133 ،از جهت دیگر ،تحقیقات علمی
بیانگر آن است که شناسایی و تعیین ویژگیها و شایستگیهای حرفهای معلمان کار آسانی نیست ،چرا که اجتماعات و اقشار
گوناگون اجتماعی ،با فلسفهها و دیدگاه های مختلف ،انتظارات متفاوتی از معلمان دارند و تغییرات سریع علوم و تکنولوژی نیز
شایستگیهای مورد نیاز معلمان برای انجام وظایفشان را دچار تغییر و تحول می نماید (عبدالهی و همکاران .) 3 :2231 ،بر این
اساس ،بررسی و تعیین نقش شایستگیهای حرفه ای معلمان بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی افراد که از یک سو ،بیانگر شرایط
حاکم بر نظام آموزشی کشور می باشد و از سوی دیگر یکی از عوامل مؤثر بر موفقیت سیستم آموزشی و در نتیجه عملکرد
تحصیلی دانش آموزان هستند ،بسیار ضروری است .بنابراین در این راستا ،و با بررسی ادبیات و پیشینههای نظری و تجربی
پیرامون موضوع که حاکی از عدم انجام پژوهشی جامع پیرامون نقش شایستگیهای حرفهای معلمان در انگیزش و پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان مقطع متوسطهی دوم شهر نورآباد می باشد ،پژوهش حاضر درصدد پاسخگوئی به این سؤال اساسی است
که آیا شایستگیهای حرفهای معلمان و مؤلفههای آن قادر به پیش بینی انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دورة
متوسطة دوم شهر نورآباد در سال تحصیلی  3131- 32می باشند؟ و اینکه آیا رابطهای بین شایستگیهای حرفهای معلمان با
انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان وجود دارد یا خیر؟ به این منظور هدف از اجرای این پژوهش ،بررسی نقش
شایستگیهای حرفهای معلمان در پیشبینی انگیزش و پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دانشآموزان بود.

پیشینهی پژوهش
براساس ادبیات و پیشینهی نظری ،به نظر میرسد پیرامون موضوع پیش روی ،پژوهشهای چندانی صورت نگرفته
است و آنچه مشاهده میشود ،به جنبه ی خاصی از این موضوع اختصاص دارد که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره خواهیم کرد.
مطهری نژاد و فاتحیچنار ( ،) 3131نیز در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین شایستگیهای شناختی ،عااطفی و
مهارتی دبیران ریاضی با پیشرفت تحصیلی ریاضی دانشآموزان رابطهی مثبات معنااداری وجاود دارد و میازان ایان رابطاه در
مدارس خاص بیشتر است .همچنین ،مشخص شد که شایستگیهای مهارتی دبیران در مدارس عادی و شایستگیهای عااطفی
دبیران در مدارس خاص ،پیشرفت تحصیلی ریاضی دانشآموزان را پیش بینی میکنند .تقی پور و همکاران ( ،) 3131در پژوهشی
به این نتیجه دست یافتند که میان استانداردهای حرفهی معلمی (دانشها ،مهارتها و تواناییهای حرفهای معلمان) با پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .نتایج بدست آمده از پژوهش براری و همکاران (  ،) 3131نشاان داد
که طراحی و اجرای طرح درس روزانه ،به کارگیری روشهای تدریس فعاال ،اساتفاده از ابازار و وساایل دیاداری و شانیداری،
اجرای ارزشیابی توصیفی و برقراری ارتبااط ماؤثر معلام باا فراگیاران در فرآیناد یااددهی  -یاادگیری بار پیشارفت تحصایلی
دانشآموزان دورهی ابتدایی در حد زیاد مؤثر است .مهاجری و همکاران (  ،) 3133در پژوهشی به این نتیجه دست یافتناد کاه
رابطهی معناداری بین قابلیتهای حرفهای معلمان در شش مؤلفه با پیشرفت تحصایلی دانشآماوزان وجاود دارد و هار شاش
مؤلفه توانستند  2 /12از تغییرات پیشرفت تحصایلی دانشآماوزان را پیشبینیکنناد .عریضای و همکااران ( ،) 3121نیاز در
پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که از میان رفتارهای مرتبط با سرزندگی معلم ،اشتیاق معلم ،حمایات اساتقاللی و داناش
زیربنایی و از میان رفتارهای مرتبط با انگیزش درونی معلم ،نیز اشتیاق معلم و تناوع روش؛ بیشاتر از دیگار رفتارهاای معلام،
تبیین کنندهی سرزندگی و انگیزش درونی دانشآموزان هستند.
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رناتا  1و همکاران (  ،) 2232در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که نظارت و شایستگیهای حرفهای مدیران در
کلیهی ابعاد ،نقش مهمی در انگیزش تحصیلی دانش آموزان دارد .همچنین ،مشخص شد که شایستگیهای حرفهای مدیران
مدارس قدرت پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان را دارد و میان انگیزش تحصیلی دانشآموزان دختر و پسر هیچ تفاوتی
وجود ندارد .وساماویبول و همکاران 2232 ( 2؛ به نقل از تقی پور و همکاران ،) 3131 ،در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین
استانداردهای حرفهای معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط معناداری وجود دارد و استانداردهای حرفهای معلمان
قدرت پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را دارد  .در این پژوهش مشخص شد که میان دیدگاه دانش آموزان دختر و
پسر در مورد برخورداری معلمان از استانداردهای حرفهای تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین ،مشخص شد که میان
استانداردهای حرفه ای معلمان تایلندی و آ سه آن تفاوت معناداری وجود دارد .نتایج بدست آمده از پژوهش زولجان  3و
همکاران (  ،) 2233نیز نشان دادند که شایستگیهای حرفهای معلمان و کلیهی ابعاد مربوطه با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
رابطهی مثبت و معناداری دارد و ابعاد شایستگی های حرفه ای معلمان میزان قابل توجهی از واریانس پیشرفت تحصیلی را
تبیین میکنند .آرپاتامانیل  ،) 2233 ( 32در پژوهشی نشان داد که میان کلیه متغیرهای پژوهش ارتباط معناداری وجود دارد.
همچنین ،میان خودپندارهی تحصیلی ،انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری
وجود داشت .بلوسا و آزالینا  ،) 2232 ( 33در پژوهشهای خود بیان داشتند که شایستگیهای حرفهای معلمان نقش بسیار مهمی
در موفقیت سیستم آموزشی و پیشرفت دانش آموزان دارد و مقدار زیادی از واریانس پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را
پیش بینی میکند .بیریگهام  32و همکاران (  ،) 2223در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که میان شایستگیهای حرفهای
معلمان و ابعاد آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط معناداری وجود دارد .همچنین ،مشخص شد که بین ابعاد
شایستگیهای حرفهای معلمان از دیدگاه دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد.

روش شناسی پژوهش
الف) جامعه ی آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
پژوهش حاضر از نظر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر نحوهی گردآوری دادهها از نوع همبستگی می باشد .جامعهی
آماری پژوهش ،شامل کلیهی دانشآموزان دختر و پسر دورهی دوم متوسطهی شهر نورآباد در سال تحصیلی 3131- 32
میباشد ،که تعداد آنان  2122نفر میباشد که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان  112نفر
از دانشآموزان به عنوان نمونهی آماری انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.
ب) ابزار سنجش
الف ) پرسشنامهی شایستگیهای حرفهای معلمان

3

. Renata
. vasamavibowl & et. al
. Zuljan

321

2

3

. Areepattamannig

32

. Belousa & Ūzuliņa

33

. Brigham

32

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال دوم ،شماره  ،71آبان 7318

برای سنجش متغیر شایستگیهای حرفه ای معلمان ،از پرسشنامهی استاندارد مالئینژاد (  ،) 3133که شامل
مؤلفههای  1گانهی :شایستگی شناختی ،نگرشی و مدیریتی و در برگیرندهی  13ماده (گویه ) میباشد ،استفاده به عمل آمده
است .این پرسشنامه به گونهای تفکیکی و با استفاده از مقیاس پنج درجهای لیکرت (خیلی کم تا خیلی زیاد ) ،میزان
شایستگیهای حرفهای معلمان را مورد سنجش قرار میدهد ( بابایی .) 3131 ،روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه در
پژوهش مالئینژاد (  ،) 3133براساس نظرخواهی از اساتید و متخصصان آموزشی مورد تأیید قرار گرفت .برای بررسی پایایی
پرسشنامه ،نیز این پرسشنامه در یک مطالعة مقدماتی بر روی  12نفر اجرا گردید و میزان پایایی مؤلفههای شایستگی
شناختی  -مهارتی2 /33 ،؛ شایستگی نگرشی  -رفتاری  2 /32و شایستگی مدیریتی به ترتیب برابر با  ،2 /32 ،2 /33و  2 /32و برای
کل پرسشنامه نیز پایایی  2 /31بدست آمد.
ب)پرسشنامهی انگیزش تحصیلی
برای سنجش متغیر انگیزش تحصیلی دانشآموزان از پرسشنامهی استاندارد مکاینرنی (  ،) 3332استفاده شده است
که در سال  2222نیز ،در پژوهش علی و مک اینرنی ،مورد ویرایش قرار گرفته و مشتمل بر  11سؤال میباشد .این پرسشنامه،
شامل  1هدف اصلی است که  1هدف سطح باالتر را میسنجد و عبارتند از :گرایش به توانایی ،عملکرد ،هدف اجتماعی ،و
هدف بیرونی .هریک از این  1هدف سطح باالتر نیز به دو هدف جزیی تقسیم میشوند که عبارتند از :گرایش به توانایی (انجام
تکلیف ،تالش ) ،عملکرد (رقابت ،و شهرت طلبی ) ،هدف اجتماعی (وابستگی اجتماعی و نوع دوستی ) ،و هدف بیرونی (تشو یق و
جایزه ) .شایان ذکر است که برای سنجش سؤاالت نیز از طیف  2درجه ای لیکرت (از کامالً مخالف با نمرهی  3تا کامالً موافق
با نمرهی  ) 2استفاده شده است .روایی سازه و محتوایی پرسشنامهی انگیزش تحصیلی در پژوهش علی و مکاینرنی ( ،) 2222
مورد تأیید قرار گرفته است .در پژوهش برزگر و همکاران (  ،) 3131نیز روایی محتوایی این پرسشنامه در حد مطلوب تعیین و
گزارش شد .علی و مکاینرنی (  ،) 2222ضریب پایایی را برای این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ محاسبه و ضریب آلفای
کرنباخ را برای عامل تکلیف2 /11 ،؛ عامل تالش2 /22 ،؛ رقابت 2 /11؛ شهرت طلبی2 /22 ،؛ وابستگی اجتماعی2 /13 ،؛ نوع
دوستی2 /13 ،؛ تشویق2 /23 ،؛ و جایزه 2 /22 ،گزارش کردند.
ج) پیشرفت تحصیلی
برای سنجش میزان پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ،نیز از معدل پایان نیمسال دوم سال قبل  -که از طریق کارنامهی
موجود در رایانهی مدارس احصاء گردید و مورد سنجش قرار گرفت  -به عنوان مالک عملکرد تحصیلی استفاده گردیده است.
ج) روایی و پایایی ابزار سنجش
اگرچه در پژوهش حاضر از پرسشنامههای استاندارد که قبالً روایی و پایایی آنها توسط سایر محققان مورد آزمون
قرار آزمون و تأیید قرار گرفته بود ،اما مجدداً از طریق نظرخواهی از صاحبنظران و کارشناسان حوزه های مدیریت ،روایی
صوری و محتوایی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن ها نیز از طریق آزمون کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت و برای هر دو
پرسشنامهی شایستگیهای حرفهای و انگیزش تحصیلی به ترتیب مقدار آلفای  2 /23و  2 /21بدست آم د و مشخص گردید که
پرسشنامههای مورد استفاده از ضریب اعتبار قابل قبولی برخوردار هستند.
د) روش تجزیه و تحلیل آماری
روش آماری در این پژوهش با توجه به فرضیه های پژوهش ،آمار توصیفی ،شامل فراوانی ،میانگین و انحراف معیار و در
بخش آمار استنباطی نیز شامل آزمون کلومگروف  -اسمیرنف ،تحلیل رگرسیون چندمتغیره همزمان ،ضریب همبستگی پیرسون
و آزمون  tبا دو نمونهی مستقل می باشد.
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یافتههای پژوهش
یافتههای پژوهش در دو بخش ارائه میشود :ابتدا طی جدولهای شمارهی  3الی  ،1دادههای حاصله از آمار توصیفی
ارائه میشود و سپس دادههای مربوط به فرضیهها مورد بررسی قرار می گیرند .در این قسمت ،توزیع فراوانی ،درصد و درصد
تراکمی مربوط به جنسیت دانشآموزان دورة متوسطة دوم شهر نورآباد ممسنی در قالب جدول شمارهی (  ) 3ارائه و توضیحات
الزم بیان شده است.
جدول  - 7توزیع فراوانی نمونه برحسب جنسیت
جنسیت

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تراكمی

دختران

761

0/17

0/17

0/17

پسران

763

0/91

0/91

700 /0

تعداد كل

330

700

700

شکل  - 7توزیع فراوانی مربوط به متغیر جنسیت دانشآموزان

براساس جدول شمارهی (  ،) 3مشخص میگردد که  311نفر از افراد نمونهی مورد مطالعه (  )%2 /23مربوط به
دانشآموزان دختر و  311نفر (  )%2 /13نیز مربوط به دانشآموزان پسر میباشد.
جدول  - 2توزیع فراوانی نمونه برحسب رشتهی تحصیلی
رشتهی تحصیلی

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تراكمی

علوم تجربی

730

0/31

0/31

0/31

ریاضی  -فیزیک

11

0/21

0/21

0/68

علوم انسانی

701

0/32

0/32

700 /0

تعداد كل

330

700

700
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شکل  - 2توزیع فراوانی مربوط به متغیر رشتهی تحصیلی دانشآموزان

براساس جدول شمارهی (  ،) 2مشخص میگردد که  312نفر از افراد نمونهی مورد مطالعه (  ) %2 /13در رشتهی
تحصیلی عل وم تجربی مشغول به تحصیل بودهاند که بیشترین درصد را به خود نسبت دادهاند .همچنین ،مشخص شد که 32
نفر (  )%2 /23از دانشآموزان در رشتهی ریاضی  -فیزیک و  322نفر (  )%2 /12نیز در رشتهی علوم انسانی مشغول به تحصیل
بودهاند.
جدول  - 3توزیع فراوانی نمونه بر حسب معدل پایان نیمسال دوم سال قبل دانشآموزان
معدل

فراوانی

درصد فراوانی

بین  72الی 79 /1

88

0/21

بین  79 /17الی 71

717

0/96

بین  71/7الی 71/10

17

0/21

جمع كل

330

700/0

160
140
120
100
80

Series1

60

40
20
0

شکل  - 3توزیع فراوانی مربوط به معدل پایان نیمسال دوم سال قبل دانشآموزان

براساس جدول شمارهی (  ،) 2مشخص میگردد که  323نفر از افراد نمونهی مورد مطالعه ( )%2 /11دارای معدل بین
 31 /23الی  31بودهاند که بیشترین درصد را به خود نسبت دادهاند 313 .نفر (  )%2 /21نیز دارای معدلهای پایینتر و یا باالتر
بودهاند.
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جدول  - 9شاخصه ای گرایش مركزی و پراكندگی مربوط به متغیرهای پژوهش
كمترین

بیشترین

تعداد

داده از دست

میانه

میانگین

مد

مقدار

مقدار

شایستگی های حرفه ای

330

0

82/79

88/00

772/07

79 /17

711/03

61

771

انگیزش تحصیلی

330

0

11/21

16/00

81/20

73/21

792/98

68

706

رفته

انحراف

واریانس

استاندارد

براساس میانگین متغیرهای پژوهش ،میتوان اذعان داشت که میزان شایستگیهای حرفهای معلمان در حد متوسط و
میزان انگیزش تحصیلی دانشآموزان در سطح پایین میباشد.

در این قسمت به آزمون فرضیههای پژوهش پرداخته میشود .ابتدا قبل از آزمون فرضیهها و برای بررسی نرمال بودن توزیع
دادهها از آزمون کلوموگروف  -اسمیرنف استفاده گردید که نتایج حاصله از این آزمون در جدول شمارهی (  ،) 2ارائه گردیده
است .نتایج نشان دادند که سطح معناداری در کلیهی متغیرهای پژوهش بزرگتر از  2 /22میباشد .بنابراین ،کلیهی دادهها
دارای توزیع نرمال میباشند و می توان برای آزمون فرضیههای پژوهش از آزمونهای پارامتریک استفاده نمود.
جدول  - 1نتایج آزمون كلوموگروف  -اسمیرنف برای برازندگی توزیع نرمال دادهها
متغیرها

تعداد

آماره ی كلوموگروف  -اسمیرنف

سطح

نتیجهی آزمون

معناداری
شایستگی های حرفه ای

330

0/077

0/791

داده ها نرمال است.

انگیزش تحصیلی

330

0/076

0/713

داده ها نرمال است.

برای بررسی همگنی و ناهمگنی واریانس متغیرهای پژوهش در دو گروه دختران و پسران ،نیز از آزمون لون استفاده
گردید که نتایج حاصله در جدول شمارهی ( ) 1ارائه گردیده است .نتایج بدست آمده از این آزمون ،نشان داد که سطح معناداری
برای هر دو متغیر شایستگیهای حرفهای و انگیزش تحصیلی در میان دانشآموزان دختر و پسر ،بیشتر از  2 /22میباشد،
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که واریانس نمونهها همگن میباشد.
جدول  - 6نتایج آزمون همگنی واریانس متغیرهای مورد مطالعه در دو گروه دختران و پسران
مقدار Leven F

سطح معناداری ()sig

شایستگی های حرفه ای

9 /681

0/361

انگیزش تحصیلی

1/771

0/619

فرضیهی اصلی پژوهش :شایستگیهای حرفهای معلمان قدرت پیشبینی انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان دورهی متوسطهی دوم شهر نورآباد را دارد.
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جدول  - 7ماتریس همبستگی مربوط به متغیرهای پژوهش
()1

()2

()3

شایستگیهای حرفهای ()1

1

*r= 0/77

*r= 0/75

انگیزش تحصیلی ()2

*r= 0/77

1

*r= 0/77

پیشرفت تحصیلی ()3

*r= 0/75

*r= 0/77

1

* همبستگی در سطح  2 /223معنادار است.
در پاسخگوئی به این فرضیه ،ابتدا برای بررسی میزان و نوع همبستگی بین متغیرهای پژوهش از آزمون همبستگی
پیرسون استفاده گردید (جدول شمارهی  ) 1و دادههای حاصله از این آزمون نشان داد که در سطح معناداری  ،2 /23بین
شایستگیهای حرفهای معلمان با انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در سالتحصیلی  3131- 32همبستگی
مثبت ،مستقیم و معناداری وجود دارد .در ادامه ،برای نشان دادن قدرت پیشبینی شایستگیهای حرفهای معلمان برای
انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان از تحلیل رگرسیون خطی ساده استفاده گردید که نتایج آن در جداول
شمارههای (  ) 2و (  ) 3ارائه شده است:
جدول  - 8تحلیلرگرسیون برای پیش بینی انگیزش تحصیلی از طریق شایستگیهای حرفهای
متغیر پیشبین

Β

T

R

R2

 R2تغییر

F

d.f

P

شایستگی های حرفه ای

0/21

1/10

0/11

0/32

0/32

80/21

321،7

0/007

جدول  - 1تحلیلرگرسیون برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی از طریق شایستگیهای حرفهای
متغیر پیشبین

Β

T

R

R2

 R2تغییر

F

d.f

P

شایستگی های حرفه ای

0/39

9 /11

0/11

0/31

0/31

16/07

321،7

0/007

نتایج این آزمون نشان داد که متغیر مستقل شایستگیهای حرفهای معلمان حدوداً  ٪12از تغییرات متغیر وابستة
انگیزش تحصیلی و  %12از تغییرات متغیر وابستة پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را در نمونه و جامعهی آماری پژوهش تبیین
میکند.
فرضیهی فرعی اول :ابعاد شایستگیهای حرفهای معلمان از قدرت پیش بینی معناداری برای انگیزش تحصیلی
دانشآموزان برخوردار هستند.
جدول  - 70تحلیلرگرسیون همزمان برای پیشبینی انگیزش تحصیلی
از طریق ابعاد شایستگیهای حرفهای معلمان
متغیرهای پیش بین

B

SE

Beta

T

P

مقدار ثابت

70/72

9 /32

-

9 /99

0/007

بعد شناختی

7/91

0/302

0/326

9 /29

0/007

بعد نگرشی  -رفتاری

7/12

0/213

0/781

9 /17

0/000
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7/16

بعد مدیری تی

توجه:

0/296

0/281

0/000

3/91

2

2

R = 0/37

R= 0/16

ADJ. R =0/376

برای نشان دادن قدرت پیشبینی ابعاد شایستگیهای حرفهای معلمان برای انگیزش تحصیلی دانشآموزان از تحلیل رگرسیون
چندمتغیرهی همزمان استفاده گردید که نتایج آن در جدول شمارهی (  ) 32ارائه گردیده است .نتایج حاصله از این آزمون نشان
داد که ابعاد  1گانهی شایستگیهای حرفهای (شایستگی شناختی ،شایستگی نگرشی  -رفتاری و شایستگی مدیریتی ) ،حدوداً
 2 /13از واریانس انگیزش تحصیلی دانشآموزان را پیشبینی میکنند.
فرضیهی فرعی دوم :ابعاد شایستگیهای حرفهای معلمان از قدرت پیشبینی معناداری برای پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
برخوردار هستند.
جدول  - 77تحلیلرگرسیون همزمان برای پیشبینی پیشرفت تحصیلی
از طریق ابعاد شایستگیهای حرفهای معلمان
متغیرهای پیشبین

B

SE

Beta

T

P

مقدار ثابت

9 /90

9 /07

-

1/31

0/007

بعد شناختی

7/63

0/279

0/207

9 /27

0/007

بعد نگرشی  -رفتاری

0/61

0/287

0/291

3/77

0/007

بعد مدیریتی

7/22

0/733

0/310

9 /11

0/002

توجه:

2

2

R = 0/26

R= 0/17

ADJ. R =0/268

برای نشان دادن قدرت پیش بینی ابعاد شایستگیهای حرفهای معلمان برای پیشرفت تحصیلی دانشآموزان از تحلیل رگرسیون
چندمتغیرهی همزمان استفاده گردید که نتایج آن در جدول شمارهی (  ) 33ارائه شده است .نتایج جاصله از این آزمون نشان
داد که ابعاد  1گانهی شایستگیهای حرفهای (شایستگی شناختی ،شایستگی نگرشی  -رفتاری و شایستگی مدیریتی ) ،حدوداً
 2 /21از واریانس پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را پیشبینی میکنند.
فرضیهی فرعی سوم :بین ابعاد شایستگیهای حرفهای معلمان با انگیزش تح صیلی در دانشآموزان رابطهی معنادار وجود
دارد.
جدول  - 72ماتریس همبستگی ابعاد شایستگیهای حرفهای با انگیزش تحصیلی
2

7

3

 - 7بعد شناختی

7

 - 2بعد نگرشی  -رفتاری

*0/16

7

 - 3بعد مدیریتی

* 0/19

*0/11

7

 - 9انگیزش تحصیلی

* 0/19

*0/17

*0/12

* همبستگی در سطح  2 /23معنادار است.
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نتایج حاصله از آزمون همبستگی پیرسون برای این فرضیه نشان داد که در سطح معناداری  ،2 /23بین کلیهی ابعاد
شایستگیهای حرفهای (شناختی ،نگرشی  -رفتاری ،و مدیریتی ) معلمان با انگیزش تحصیلی دانشآموزان ارتباط مثبت،
مستقیم و معناداری وجود دارد (جدول شمارهی .) 32
فرضیهی فرعی چهارم :بین ابعاد شایستگیهای حرفهای معلمان با پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان رابطهی معنادار وجود
دارد.
جدول  - 73ماتریس همبستگی ابعاد شایستگیهای حرفهای با پیشرفت تحصیلی
2

7

3

 - 7بعد شناختی

7

 - 2بعد نگرشی  -رفتاری

*0/17

7

 - 3بعد مدیریتی

*0/91

* 0/19

7

 - 9پیشرفت تحصیلی

*0/16

*0/13

*0/11

9

7

* همبستگی در سطح  2 /23معنادار است.
نتایج حاصله از آزمون همبستگی پیرسون برای این فرضیه نشان داد که در سطح معناداری  ،2 /23بین کلیهی ابعاد
شایستگیهای حرفهای (شناختی ،نگرشی  -رفتاری ،و مدیریتی ) معلمان با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ارتباط مثبت،
مستقیم و معناداری وجود دارد (جدول شمارهی .) 31

فرضیهی فرعی پنجم :بین دیدگاههای دانشآموزان دختر و پسر در برخورداری معلمان از شایستگیهای حرفهای تفاوت
معنادار وجود دارد.
جدول  - 79آزمون  tگروه های مستقل برای تعیین تفاوت دیدگاههای دانشآموزان دختر و پسر در مورد
برخورداری معلمان از شایستگیهای حرفهای
متغیر

جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

T

درجه آزادی

سطح دو دامنه

شایستگی های

دختر

761

76/71

2/32

3/622

328

0/007

حرفه ای

پسر

311

31 /22

برای بررسی این فرضیه از آزمون  tگروههای مستقل استفاده شد که نتایج حاصله در جدول شمارهی (  ،) 31ارائه شده است.
نتایج حاصله نشان داد که در مورد شایستگیهای حرفهای معلمان ،مقدار  tمحاسبه شده برابر با ( 1 /12البته با در نظر گرفتن
قدر مطلق مقدار  ) tمیباشد .از سوی دیگر ،مقدار  tجدول با درجهی آزادی  122برابر با  3 /31میباشد .بنابراین ،چون t
محاسبه شده بیشتر از  tجدول میباشد ،پس میتوان ادعا کرد که در سطح معناداری  2 /223فرضیهی پژوهش مورد تأیید قرار
گرفته و بنابراین بین دیدگاههای دانشآموزان دختر و پسر در برخورداری معلمان از شایستگیهای حرفهای اختالف معناداری
وجود دارد.
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فرضیهی فرعی ششم :بین دیدگاههای دانشآموزان دختر و پسر در برخورداری دانشآموزان از انگیزش تحصیلی تفاوت
معنادار وجود دارد.
جدول  - 17آزمون  tگروههای مستقل برای تعیین تفاوت دیدگاههای دانش آموزان دختر و پسر در مورد برخورداری آنها
از انگیزش تحصیلی
متغیر

جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

T

درجه آزادی

سطح دو دامنه

انگیزش

دختر

761

78/119

2/186

3/110

328

0/007

تحصیلی

پسر

763

78/721

برای بررسی این فرضیه از آزمون  tگروههای مستقل استفاده شد که نتایج حاصله در جدول شمارهی (  ،) 31ارائه شده است.
نتایج حاصله نشان داد که در مورد انگیزش تحصیلی دانشآموزان ،مقدار  tمحاسبه شده برابر با ( 1 /12البته با در نظر گرفتن
قدر مطلق مقدار  ) tمیباشد .از سوی دیگر ،مقدار  tجدول با درجهی آزادی  122برابر با  3 /31میباشد .بنابراین ،چون t
محاسبه شده بیشتر از  tجدول میباشد ،پس میتوان ادعا کرد که در سطح معناداری  2 /223فرضیهی پژوهش مورد تأیید قرار
گرفته و بنابراین بین دیدگاههای دانشآموزان دختر و پسر در برخورداری آنها از انگیزش تحصیلی اختالف معناداری وجود
دارد.

بحث و نتیجهگیری
با توجه به اهمیت و نقش مؤثر معلمان به عنوان یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در تحقق اهداف کمی و کیفی آموزش و
پرورش ( عبدالهی و همکاران ) 2231 ،و همچنین ضرورت توسعة حرفهای معلمان و برخورداری آنان از شایستگیهای مورد نیاز
حرفة معلمی (طاهری و همکاران ،) 2231 ،و تأثیر آن بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشاموزان ،در این پژوهش ،ابتدا
وضعیت روایی و پایایی پرسشنامههای شایستگیهای حرفهای معلمان و انگیزش تحصیلی دانشآموزان مشخص گردید و
سرانجام ،به بررسی "نقش شایستگیهای حرفهای معلمان در پیشبینی انگیزش و پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دانشآموزان
دورهی متوسطهی دوم شهر نورآباد ممسنی" اقدام شد و مشخص گردید که کدام دسته از شایستگیهای حرفهای ،توانایی
پیشبینی انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را دارند.
براساس نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ،در جهت بررسی فرضیهی اصلی پژوهش ،مشخص شد که بین
شایستگیهای حرفهای معلمان با انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
سپس ،براساس دادههای بدست آمده از تحلیل رگرسیون خطی ساده ،مشخص شد که متغیر مستقل شایستگیهای حرفهای
قادر به تبیین میزان قابل توجهی از تغییرات هر دو متغیر وابستهی پژوهش (انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان ) میباشد .در تبیین یافتههای این فرضیه ،میتوان بیان داشت دانشآموزانی که انگیزش تحصیلی باالتری دارند،
برای رسیدن به اهداف خود و پیشرفت تحصیلی باالتر تالش بیشتری میکنند و یکی از عوامل تأثیرگذار بر افزایش انگیزش
تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان نیز برخورداری معلمان از دانش ،مهارتها و تواناییهای الزم جهت انجام شغل
معلمی است .بنابراین ،موفقیت هر نظام آموزشی تا حد زیادی به شایستگیهای حرفهای معلم بستگی دارد .نتایج به دست آمده
از این فرضیه با نتایج پژوهشهای مطهرینژاد و فاتحیچنار ( ،) 3131تقیپور و همکاران ( ،) 3131براری و همکاران ( ،) 3131
مهاجری و همکاران (  ،) 3133عریضی و همکاران ( ،) 3121رناتا و همکاران (  ،) 2232زولجان و همکاران (  ،) 2233بلوسا و
آزالینا (  ،) 2232و بیریگهام و همکاران (  ،) 2223همسو میباشد.
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براساس نتایج حاصله از تحلیل رگرسیون همزمان ،در جهت بررسی فرضیهی فرعی اول ،مشخص شد که ابعاد  1گانهی
شایستگیهای حرفهای (شایستگی شناختی ،شایستگی نگرشی  -رفتاری و شایستگی مدیریتی ) ،قادر به تبیین میزان قابل
توجهی از واریانس انگیزش تحصیلی دانشآموزان میباشند و از میان ابعاد شایستگیهای حرفهای معلمان ،بیشترین میزان
تبیین متغیر انگیزش تحصیلی دانشآموزان مربوط به بعد شایستگی شناختی میباشد .در تفسیر این یافتهها اینگونه مطرح
میشود که با افزایش یک انحراف استاندارد در نمرهی هر سه بعد شایستگیهای شناختی ،نگرشی  -رفتاری و مدیریتی ،نمرهی
انگیزش تحصیلی دانشآموزان نیز به همان میزان افزایش خواهد یافت و یا بالعکس .این نتیجه بیانگر این است که الزمهی
برآوردن نیازها و مطالبات تدریس ،برخورداری معلمان از مجموعهای یکپارچه از دانش ،مهارتها و نگرشهاست و هر چه
معلمان مدارس از شایستگیهای مدیریتی و نگرشی  -رفتاری و بویژه از شایستگیهای شناختی بیشتری برخوردار باشند،
دانشآموزانشان از انگیزش تحصیلی بیشتری برخوردار بوده و در نتیجه از عملکرد تحصیلی بهتری نیز برخوردار خواهند بود.
نتایج بدست آمده از این فرضیه با نتایج حاصله از پژوهشهای رناتا و همکاران (  ،) 2232همسو بود .عریضی و همکاران
( ،) 3121نیز در پژوهشی مشابه نشان دادند که از میان رفتارهای مرتبط با سرزندگی معلم؛ اشتیاق معلم ،حمایت استقاللی و
دانش زیربنایی و از میان رفتارهای مرتبط با انگیزش درونی معلم؛ نیز اشتیاق معلم و تنوع روش ،بیش از دیگر رفتارهای معلم
تبیین کنندهی انگیزش درونی دانشآموزان هستند.
براساس نتایج حاصله از تحلیل رگرسیون همزمان ،در جهت بررسی فرضیهی فرعی دوم ،مشخص شد که ابعاد  1گانهی
شایستگیهای حرفهای معلمان (شایستگی شناختی ،شایستگی نگرشی  -رفتاری و شایستگی مدیریتی ) ،قادر به تبیین مقدار
قابل توجهی از واریانس پیشرفت تحصیلی دانشآموزان می باشند و از میان ابعاد شایستگیهای حرفهای معلمان ،بیشترین
میزان تبیین متغیر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مربوط به بعد شایستگی مدیریتی بود .در تفسیر این یافتهها اینگونه مطرح
میشود که با افزایش یک انحراف استاندارد در نمرهی هر سه بعد شایستگیهای مدیریتی ،شناختی و نگرشی  -رفتاری ،به
همان میزان نیزبر نمرهی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان افزوده خواهد شد و یا بالعکس .این نتیجه ،بیانگر این است که هر چه
معلمان مدارس از شایستگیهای شناختی و نگرشی  -رفتاری و بویژه از شایستگی مدیریتی بیشتری برخوردار باشند،
دانشآموزانشان پیشرفت تحصیلی بیشتری خواهند داشت و چنین معلمانی اثربخشتر بوده و بهتر میتوانند دانشآموزان خود
را به اهداف یادگیری مورد نظر و پیشرفت تحصیلی بیشتر هدایت کنند .نتایج بدست آمده از این فرضیه با نتایج حاصله از
پژوهشهای مطهرینژاد و فاتحیچنار ( ،) 3131مهاجری و همکاران (  ،) 3133زولجان و همکاران (  ،) 2233بلوسا و آزالینا
(  ،) 2232همسو بود.
براساس نتایج حاصله از آزمون همبستگی پیرسون ،در جهت بررسی فرضیهی فرعی سوم ،مشخص شد که کلیهی ابعاد
شایستگیهای حرفهای (شناختی ،نگرشی  -رفتاری ،و مدیریتی ) با انگیزش تحصیلی دانشآموزان ارتباط مثبت ،مستقیم و
معنادار دارند و قویترین رابطه بین بعد شایستگی نگرشی  -رفتاری با بعد شایستگی مدیریتی و ضعیفترین رابطه نیز بین بعد
شایستگی نگرشی  -رفتاری با انگیزش تحصیلی بود .در تبیین یافتههای این فرضیه میتوان اظهار داشت که هرچه انگیزة فرد
برای تحصیل بیشتر باشد ،فعالیت و رنج و زحمت بیشتری را برای رسیدن به هدف نهایی متحمل خواهد شد و در این مسیر،
سعی خواهد کرد تواناییهای خود را بهبود بخشد و حتی اطالعاتی بیش از آنچه در محیط کالس آموزش داده میشود ،فرا
گیرد و به سطح باالیی از خودکارآمدی دست پیدا کند و در این میان معلم خلق کنندهی فضایی است که دانشآموز در آن
بصیرت پیدا میکند ،استعدادهای بالقوهی خود را میشناسد و آنها را رشد میدهد و در جهت پیشرفت تحصیلی بهتر گام
برمیدارد .نتایج بدست آمده از این فرضیه ،با نتایج حاصله از پژوهش رناتا و همکاران (  ،) 2232همسو بود.
براساس نتایج حاصله از آزمون همبستگی پیرسون ،در جهت بررسی فرضیهی فرعی چهارم ،مشخص شد که بین کلیهی ابعاد
شایستگیهای حرفهای (شناختی ،نگرشی  -رفتاری ،و مدیریتی ) با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ارتباط مثبت ،مستقیم و
معنادار وجود دارد و قویترین رابطه بین بعد شایستگی شناختی با پیشرفت تحصیلی و ضعیفترین رابطه نیز بین بعد
شایستگی شناختی با شایستگی مدیریتی بود .در تبیین یافتههای این فرضیه میتوان بیان داشت که برخورداری معلمان از
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استانداردهای حرفهای بویژه دانش برقراری ارتباط صمیمیتر با دانشآموزان ،میتواند برای دانشآموز یک حمایت اجتماعی
مهم و یک احساس خودارزشمندی تلقی شود که منجر به افزایش اعتماد به نفس و ارتقاء انگیزة تحصیلی و خودکارآمدی
بیشتر در آنان شود و تالش آنها را در مسیر پیشرفت تحصیلی افزایش دهد .نتایج بدست آمده از این فرضیه ،با نتایج حاصله از
پژوهشهای مطهرینژاد و فاتحیچنار ( ،) 3131مهاجری و همکاران (  ،) 3133زولجان و همکاران (  ،) 2233بیریگهام و
همکاران (  ،) 2223همسو بود.
براساس نتایج حاصله از آزمون  tگروههای مستقل ،در جهت بررسی فرضیهی فرعی پنجم ،مشخص شد که میانگین
دانشآموزان پسر به طور معناداری بیشتر از دختران میباشد و بنابراین ،بین شایستگیهای حرفهای معلمان از دیدگاه
دانشآموزان دختر و پسر دورهی متوسطهی دوم شهر نورآباد تفاوت معناداری وجود داشت .این نتیجه بیانگر این است که
امکان دارد علت تفاوت دیدگاههای دختران و پسران ،در تنوع انتظاراتی باشد که از معلمان خود دارند .دختران بیشتر انتظار
دارند که معلمانشان ،عالوه بر اینکه در درس سختگیر باشد ،اما در عین حال کالس شادی نیز داشته باشد و اگر مشکلی
خارج از مدرسه دارند ،آن را با ناراحتی به کالس درس نیاورده و از همه مهمتر برنامهریزی منسجم داشته باشند .اما پسران
بیشتر انتظار دارند که در کالس درس به آنها سخت گرفته نشود و به آنها اجازه داده شود تا از آزادی بیشتری در تعامالت
خود با معلم و همکالسیها برخوردار باشند .نتایج بدست آمده از این فرضیه ،با نتایج حاصله از پژوهش بیریگهام و همکاران
(  ،) 2223مغایرت داشت.
براساس نتایج حاصله از آزمون  tگروههای مستقل ،در جهت بررسی فرضیهی فرعی ششم ،نیز مشخص شد که میانگین
دانشآموزان دختر به طور معناداری بیشتر از پسران میباشد و بنابراین ،بین انگیزش تحصیلی دانشآموزان دختر و پسر دورهی
متوسطهی دوم شهر نورآباد تفاوت معناداری وجود داشت .در تبیین یافتهی بدست آمده از این فرضیه میتوان اذعان داشت که
دانشآموزان پسر در مقایسه با دختران از انگیزش کمتری برای انجام بهینهی تکالیف تحصیلی و امتحانات درسی برخوردار
هستند و دلیل این امر شاید عالقه به نظم و انظباط در دختران و عالقه به بازیگوشی در پسران میباشد که منجر به احساس
کمبود انگیزش در پسران و دلسردی از انجام تکالیف مدرسه در آنها میشود و این در حالی است که دانشآموزان پسر از
لحاظ بهرهی هوشی هیچ تفاوت خاصی با دختران ندارند؛ ولی بروز این عالقمندیها و احساسات ناخوشایند در آنان منجر به
عدم عالقه به مدرسه و کاهش انگیزش به تحصیل در آنان میشود .نتایج بدست آمده از این فرضیه ،با نتایج حاصله از پژوهش
آرپاتامانیل (  ،)2233همسو بود .اما با نتایج پژوهش رناتا و همکاران (  ،) 2232مغایرت داشت .با توجه به نتایج پژوهش حاضر،
پیشنهاد میشود که:
 . 3در امر آموزش و پرورش ،به انتخاب و انتصاب شایستهی معلمان اقدام شود و بستری فراهم شود تا در آن معلمان ،از دانش و
مهارت الزم پیرامون موضوع تدریس خود برخوردار گردند.
 . 2معلمان با توجه به مسألهی جنسیت ،بهترین شیوهها را برای کالسداری و ادارهی کالس درس خود برگزیند.
 .1با توجه به اینکه بهترین شیوهی بهبود انگیزش و یادگیری ،ارائة انواع مشوقهای مادی و حتی معنوی است ،پیشنهاد
میشود زمینههای ارتقاء و افزایش انگیزش تحصیلی دانشآموزان از این طریق فراهم شود .لذا ،یکی از این مشوقها میتواند
تشکیل گروههای دانشآموز پیشرو و پیشاهنگ باشد.
 .4همچنین ،می بایست از طریق تشکیل نشستهایی بین معلمان و دانشآموزان و تبادل نظر و گفتگو درخصوص انتظارات
متقابل ،اقدامات الزم برای بهبود صوری و محتوایی آموزش و یادگیری صورت گیرد.
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