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تحلیل همبستگی بین تفکر انتقادی دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند 

با انگیزش تحصیلی آنان

* سیدرسول عمادی
** رامین شیخ زاده

چکیده
هدف اصلي این پژوهش بررســی رابطه بیــن انگیزش تحصیلی و تفکر انتقادي دانش آموزان و مقایســه آن در مدارس 
هوشــمند و عادي بود. روش تحقیق، علي مقایســه اي )پس رویدادي( بوده که جامعه آماري آن را کلیه دانش آموزان 
پسر کالس هشتم در سال تحصیلی1393 تشکیل دادند. با استفاده از نمونه گیري خوشه ای مرحله ای و بر اساس فرمول 
کوکران تعداد 156 نفر )113 نفر از مدارس عادی و43 نفر از مدارس هوشمند( انتخاب شدند. جهت گردآوری داده های 
مورد نیاز از پرسشنامه های استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر و مهارت هاي تفکر انتقادي واتسون و گلیزر استفاده شد که 
پنج خرده مقیاس عمده اســتنباط، شناسایی مفروضات، استنتاج، تعبیر و تفسیر وارزشیابی استدالل های منطقی را مي 
سنجد. برای بدست آوردن روایی پرسشنامه ها از روایی محتوایی و صوری استفاده شد. ضریب پایایی نیز از طریق آلفای 
کرونباخ به ترتیب0/94 و 0/79 برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار اســتنباطی 
همچون کالموگروف-اســمیرونوف، ضریب همبستگي پیرسون، آزمون t براي گروه هاي مستقل استفاده شد. نتایج نشان 
داد که بین تفکر انتقادی و مولفه های آن با انگیزش تحصیلی رابطه وجود ندارد، همچنین یافته ها نشان داد که میانگین 

انگیزش تحصیلی و تفکر انتقادی دانش آموزان مدارس هوشمند بیشتر از مدارس عادی می باشد.

واژه گان کلیدی: انگیزش تحصیلی، تفکر انتقادی، مدارس هوشمند، مدارس عادی.

* نویســنده مسئول: عضو هیات علمی و استادیارگروه علوم تربیتی، دانشــکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی 
سینا، همدان، ایران

** کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی،گروه علوم تربیتی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا ، همدان، ایران. 
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مقدمه

امروزه با ورود فناوری هاي نوین آموزشــی در جامعــه، موقعیتی به وجود آمده که آموزش و 
پرورش ناگزیر اســت تا کارکردهاي نوینی را متناســب با نیازهای زمان براي خود برگزیند. 
گزینش و دســتیابی به کارکردهاي نو مســتلزم نگاهی نو به نظام آموزش و پرورش است. در 
شــرایط کنوني با پیشرفت چشــمگیر فناوری ها از جمله فناوری اطالعات و ارتباطات ممکن 
است چنین تصور شود که تعلیم و تربیت صرفاً مي  بایست بر بکارگیری و تربیت کاربران براي 
استفاده مناسب از این فناوری تمرکز کند، اما صرف در اختیار داشتن و استفاده از این فناوری 
در دنیاي تعلیم و تربیت، راهگشــاي انسان امروز و آینده نخواهد بود. باید گفت، براي بهبود 
کیفیت فرآیند تدریس و یادگیري باید شــیوه هایی برگزیده شوند تا با استفاده از فناوری های 
جدید، انگیزش تحصیلي یادگیرندگان را تحریک کند)عمادی،1390(. یکی از عوامل موثر بر 
انگیزش و پیشــرفت تحصیلی تفکر انتقادی اســت. تفکر و مهارت درست اندیشیدن از جمله 
مســائل مهمی است که از دیر باز ذهن اندیشمندان مختلفی را به خود مشغول کرده است و 
اکنون پرورش مهارت های مختلف تفکر یکی از اساسی ترین اهداف نظام تعلیم و تربیت است. 
به عقیده مایرز1)1386( در عصري که مفاهیم درســي به ســرعت کهنه مي شوند و نوآوري 
دائماً تجربه مي شــود، اهداف نهایي و کلي تعلیم و تربیــت ناگزیر باید تغییر یابد. به عبارت 
دیگر روش های ســنتي تدریس یادگیري یعني جایگاه فراگیران در محیط آموزشي و تکیه بر 
پر کردن ذهن از اطالعات، دیگر جواب گوي نیازهاي تربیتي نسل حاضر و آینده نخواهد بود 
و براي تربیت صحیح دانش آموزان نیاز اســت تا آنها آزادانه، خالقانه، نقادانه و به طور علمي 
بیندیشــند. تفکر عبارت اســت از بازآرایي یا دســتکاري اطالعات به دست آمده از محیط و 
نمادهاي ذخیره شــده در حافظه دراز مدت)شریعت مداری،1380(.  تفکر انواع متفاوتی دارد 
که یکی از مهم ترین شــیوه های آن تفکر انتقادی اســت. تفکر انتقادی از اصول مهم آموزش 
در هر کشــور اســت و هر کشوری برای رسیدن به رشد و شــکوفایی نیاز به افرادی دارد که 
دارای تفکر انتقادی باالیی باشــند. تفکر انتقادی به عنوان یک فرآیند شناختی اساسی برای 

1. Meyerse 
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رشــد و بهره مندی از دانش در نظر گرفته می شــود و این نوع از تفکر برای پیشرفت و حل 
مساله قابل استفاده است)گل و همکاران 2010،1(.تفکر انتقادی به عنوان توانایی دستیابی به 
نتایج منطقی مبتنی بر مشــاهده اطالعات تعریف می شود )کوینگ، جینگا و یانگ2010،2(. 
تفکر انتقادی در واقع به  نقد و تحلیل کشیدن تأثیرات رسانه  ها و همساالن، تحلیل نگرش  ها، 
ارزش هــا ، هنجارهــای اجتماعی و اعتقادات و عوامل تأثیرگذار بر آنها و شناســایی اطالعات 

مرتبط و منابع اطالعاتی است)کردنقابی، پاشاشریفی، 1384،ص13(. 
اگــر چه رویکردهــای مختلفی برای آموزش تفکر انتقادی وجــود دارد اما به طور کلی، از 
ایــن نظر، متخصصان تعلیم و تربیت را در دو دیدگاه عمده می توان دســته بندی کرد. برخی 
از مربیان و محققان به رویکرد تلفیقی معتقدند که در آن معلمان و ســاختار درســی موجب 
رشد تفکر انتقادی می شود، بدون اینکه آموزش مستقیمی در زمینۀ مهارت های تفکر انتقادی 
انجام شــده باشــد)کیس2002،3(. این روش دارای امتیازهایی مانند عــدم نیاز به محتوای 
درســی اضافی در برنامه های درســی مدارس اســت. در عین حال از این کاستی برخوردار 
اســت که وابسته به معلم بوده و احتمال دارد در کالســهای درس به روش آموزش تلفیقی، 
مهارتهای تفکر انتقادی توسط برخی معلمان آموزش داده شود و برخی معلمان توجه کمتری 
به آن داشته باشند)مارینا و هالپرن2010،4(. برخی مطالعات نیز نشان داده است که معلمان 
مدارس آموزش کافی را در زمینۀ نحوة پرورش تفکر انتقادی در ضمن تدریس دروس مختلف 
مانند علوم دریافت نکرده اند. این مطالعه هم چنین نشان داد که 98درصد از معلمان معتقدند 
که تفکر انتقادی هدف اصلی تدریس شان است، در حالیکه 91 درصد تصور روشنی از مفهوم 
تفکر انتقادی دارند. کمتر از 10 درصد آنها نیز از روشــهایی اســتفاده می کنند که منجر به 
رشــد تفکر انتقادی می شــود )بدری گرگری، آذربخش،تقی زاده، 1393، ص 48(. به عقیده 
نی تو و ســاینز5 تفکر انتقادي به عنوان یک فرایند قضاوتي خود تنظیم و هدف دار است که 

1. Gul.et.al 
2. Qing, Jinga & Yan 
3. Case 
4. Marina, Halpern 
5. Nieto AM, Sainz 
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سبب حل مشکالت و تصمیم گیري مناسب در فرد مي شود. آنها مهارت هاي تفکر انتقادي را 
شامل تفسیر، تحلیل، ارزشیابي، استنباط، توضیح و خود تنظیمي معرفی مي کنند. بی شک 
آموزش تفکر انتقادي منجر به انگیزه یادگیري، کســب مهارت های حل مسأله، تصمیم  گیری 
و خالقیت می گردد)نی تو و ساینز،2011(، چنانچه واتسون و گلیزر1 معتقدند، تفکر انتقادی، 
پردازش و ارزشیابی اطالعات قبلی با اطالعات جدید و پیامد و حاصل تلفیق استدالل قیاسی 
و استقرایی با فرآیند حل مسأله می باشد و این تعریف پایه ای برای آزمودن تفکر انتقادی شد 
که امروزه به  طور وســیعی در ســنجش تفکر انتقادی به کار می  رود و برای اکثر محققین در 

رشته های مختلف علمی قابل  قبول است.
از سویی انگیزش از جمله مفاهیم رایج در مسائل آموزشی است، انگیزش در تعلیم و تربیت 
و نقش آن در پیشــرفت تحصیلی از دیرباز مورد توجه روان شناسان بوده است. امروزه ایجاد 
انگیــزه به عنوان عامل ایجــاد حرکت در دانش آموزان و جهت دهنــده به فعالیت های آنان 
بیش از پیش مورد توجه مســئوالن است)یوسفی، فرخی، صرامی، 1392، ص135(. وقتی در 
سیستم آموزشی، مشکالتی هم چون افت تحصیلی رخ می دهد، از انگیزه یادگیرنده به عنوان 
یکی از علل مهم آن یاد می شود. در نظریه های آموزشی نیز انگیزه یک مفهوم اساسی به شمار 
می رود. روان شناســان و معلمان انگیزش را یکی از مفاهیم کلیدی می دانند که برای توضیح 
ســطوح مختلف پیشــرفت به کار می رود. این مفهوم تفاوت میزان تالش برای انجام تکالیف 
درســی را بازگو می کند )سبزه کار، پورشافعی،1393ص80(. انگیزه محرکي است که شخص 
را براي رســیدن به هدف وادار به فعالیت مي کند. به  عبارت  دیگر، انگیزه یک اصطالح کلی 
اســت که زمینه مشترک بین نیازها، شناخت ها و هیجان ها را مشخص می کند که هر یک از 
این ها فرایندي دروني اســت ورفتار را نیرومند و هدایــت می کند. در واقع انگیزش فرایندي 
اســت که برانگیختن و جهت دادن به رفتار با اهمیت اســت و یکي از انگیزه هاي مهم رفتار 
دانش آموزان را تحت تاثیر قرار مي دهد.از انگیزه پیشرفت مي توان به عنوان مهمترین عامل 
براي موفقیت تحصیلي نام برد )طاهــري و فیاضي،1390؛ آریاپوران، امیري منش، تقوایي و 

1. Watson and Glaser
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حق طلب، 1393؛ زاللي و قربانی،1393(.
گســین1 انگیزه پیشرفت را نیاز دانش آموز به دستیابی به موفقیت تحصیلی تعریف می کند. 
وی معتقد اســت این نیاز از فردی به فرد دیگر متفاوت است. برای برخی این نیاز بسیار زیاد 
و برای برخی دیگر بسیار کم است. او اضافه می کند که انگیزش پیشرفت از طریق فرآیند های 
اجتماعی آموخته می شــود)موال2010،2،ص90(. انگیزش تحصیلي به شاخص هاي شناختي، 
هیجاني و رفتاري دانش آموزان تعریف شده است، که دلبستگي آنان به تحصیل و مدرسه را 
نشان مي دهد. دانش آموزاني که نسبت به موفقیت از انگیزش پاییني برخور دارند، به سختي 
کار نمــي کنند. در واقع انگیزش تحصیلي به طور مســتقیم عملکرد تحصیلي را تحت تأثیر 
قرار مي دهد و سایر عوامل تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلي بیشتر از طریق انگیزش بر عملکرد 
تحصیلي تأثیر دارند)توکر، زایکو و هرمان3، 2002(. باتل4 معتقد اســت که انگیزش تحصیلی 
عبارت اســت از: گرایش همه جانبه به ارزیابی عملکرد خــود با توجه به عالی ترین معیارها، 
تالش برای موفقیت در عملکرد و برخورداری از لذاتی که با موفقیت در عملکرد همراه اســت 

)رضایی،1390( .
امروزه مهمترین دغدغه نظام آموزش و پرورش یک کشــور، ایجاد بســتري مناسب جهت 
رشــد و تعالی ســرمایه هاي فکري در جامعه اطالعاتی و دانایی محور است. براي آن که همه 
گروه هاي اجتماعی قادر باشــند به طور مؤثر در چنین جامعه اي مشــارکت داشــته باشند، 
باید یادگیري پیوســته، خالقیت، نوآوري و نیز مشارکت فعال و سازنده را بیاموزند)هاریکو5، 
2003(. تحقق این امر مســتلزم تعریف مجدد و نوینی از نقش و کارکرد مدرسه ها به عنوان 
اصلی ترین نهاد آموزشــی در جامعه است. مدارس هوشمند رویکرد جدید آموزشی است که 
با تلفیق فناوري اطالعات و برنامه هاي درسی، تغییرات اساسی در فرآیند یاددهی و یادگیري 
را به دنبال خواهد داشــت )درتاج و همکاران،1392، ص135(. مدرســه هوشــمند موسسه 

1. Gaussian
2. Moula 
3. Tucker, Zayco & Herman 
4. Battle 
5. Hricko 
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آموزشي است که در جهت فرآیند یادگیري و بهبود مدیریت به صورت سیستمي نظام یافته 
بازســازي شــده تا دانش آموزان را براي عصر اطالعات آماده سازد، در این مدرسه کنترل و 
مدیریت آن مبتني بر فناوري رایانه و شــبکه مي باشد و محتواي اکثر دروس آن الکترونیکي 
و سیستم ارزشیابي و نظارت آن هوشــمند است)مونکی1، 2010(. مدارس هوشمند رویکرد 
جدید آموزشي اســت که با تلفیق فناوري اطالعات و برنامه هاي درسي، تغییرات اساسي در 
فراینــد یاددهي و یادگیري را به دنبال خواهد داشــت در این رویکــرد نقش معلم به عنوان 
راهنما و نه انتقال دهنده دانش، نقش دانش آموز به عنوان عضو فعال، خالق، نقاد و مشارکت 
جــو، به جاي عضوي منفعل و مصرف کننده دانش و نظام ارزشــیابي به صورت فرایند محور 
نه نتیجه محور، تغییرخواهد نمود)عمادی،1389(. باید متذکر شــد که در مدارس هوشمند، 
اهداف مورد انتظار در دوره های زمانی بلند مدت تعریف می شوند و این اهداف به نحوی تبیین 
می شوند که در راستای اهداف سازمان آموزش و پرورش باشند و مسیر را برای تحقق اهداف 
هموار سازند)فاضلیان، نظری،1393،ص14(. افضل خانی)2011(معتقداست که برای حرکت 
تدریجی از مدارس سنتی به مدارس هوشــمند، تغییرات ساختاری و فناوری ضروری است، 
این امر شــامل تغییر در ساختار مدرسه، نیازهای آموزشی و بستر هاي قانونی می باشد. عالوه 
بر این باید شرایط تفکر و میزان دانش را در دانش آموزان باال برد تا بتوانند راه حل های عملی 
و کارســازي را براي تطابق و اســتفاده بهینه از محیط پویای جدید پیدا کنند. امروزه نیاز به 
هم گام شدن با تحوالت و دستاوردهاي فناوري و علوم بشري یک نیاز ضروري براي آموزش  
و پرورش است. به این منظور حرکت مدارس به سمت هوشمند شدن و بهره گیري از فناوري 
اطالعــات و ارتباطات در نظام یاددهي- یادگیري و متعاقباً طرح و تدوین برنامه هاي درســي 
پاســخگو براي دانش آموزان در چنین مدارسي، انگیزه یادگیري را در آن ها افزایش مي دهد. 
نتایج تحقیقات بیانگر اثرات مثبت هوشمندســازی مدارس بر انگیزش و پیشــرفت تحصیلی 
فراگیران می باشــد چنانچه یافته های فاضلیان و نظری )1393( نشــان داد، هوشمندسازی 
مدارس به بهبود فرآیند یاددهی و یادگیری درس زبان انگلیســی کمک کرده و تاثیر مثبت 

1. Monky 
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دارد. نتایج مطالعه درتاج و همکاران)1392( نشــان داد که میانگین معدل دانش آموزان در 
مدارس هوشــمند به طــرز معناداري با میانگین معدل دانش آموزان مدارس ســنتی تفاوت 
داشته و مدارس هوشمند تأثیر مثبتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان گذاشته بود. قربان 
نژاد )1393( در پژوهشــي با عنوان مقایسه تفکر انتقادی و پیوند با مدرسه در دانش آموزان 
مدارس هوشــمند و مدارس عادی انجام شد که نشــان داد در متغیر های فوق بین دو گروه 
تفاوت معنی داری وجود دارد و دانش آموزان مدارس هوشــمند از تفکر انتقادی باالیی نسبت 

به دانش آموزان مدارس عادی برخوردارند.
بن محمد1)2011( در پژوهش خود تحت عنوان مقایسه آموزش به روش سنتی و استفاده 
از فناوری چند رسانه ای در انگیزه و یادگیری در محیط آموزشی پرداخته است و نتایج حاصل 
از این پژوهش نشان داد استفاده از چندرسانه ای آموزشی به بهبود سبک فن و کیفیت آموزش 
کمک می کند و همچنین انگیزه و یادگیری دانش آموزان را ارتقا می دهد. الوین2)2011( در 
پژوهشی میزان یادگیری و انگیزه دانش  آموزانی که از چند رسانه ای غنی در محیط آموزشی 
اســتفاده می کنند را مورد بررســی قرار داد و نتایج حاصله نشان داد که دانش علمی دانش 
 آموزانی که از چند رســانه ای های غنی استفاده کرده اند به  طور قابل  مالحظه ای افزایش یافت 
و با مقایســه پیش  آزمون و پس آزمون مشــخص شــد انگیزه دانش آموزان نیز افزایش  یافته 
است. نئو3 )2011( در پژوهشی به بررسی میزان یادگیری سازنده دانش آموزان با استفاده از 
سیستم آموزشی چندرسانه ای در محیط کالس پرداخت و نتایج حاصله نشان داد که سیستم 
آموزشی چندرسانه ای تأثیر بســیار مهمی در یادگیری سازنده و انگیزه دانش آموزان داشت 
)به نقل از زنجانی مســکن،1393(. نتایج پژوهش عاشوری )1393(، بیانگر اینست که تفکر 
انتقادی71درصد پیشــرفت تحصیلی دانشــجویان را پیش بینی کرده و با آن رابطه مستقیم 
دارد. اعظمی و صالی نیا )1393( در تحقیق خود نتیجه گرفتند، بین مقطع تحصیلی و نمره 
تفکر انتقادی دانشجویان دختر و پسر دانشکده مدیریت و اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی 

1. 1.Ben Mohammad 
2. Lawin
3. Neu M
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تهران رابطه معنی داری  وجود داشته و مهارت های تفکر انتقادی در دانشجویان مورد مطالعه 
در تمامی ابعاد سطح پایینی داشت. نتایج پژوهش ساالری، کار شکی و عبد خدایی)1392(، 
نشــان دادندکه مولفه هــای ادراک والدیني، انگیزش و گرایش به تفکــر انتقادی دو به دو با 
یکدیگر همبســتگي دارند عالوه بر این الگوی پیشنهادی با داده ها برازش دارند و گرایش به 
تفکر انتقادی از طریق انگیزش دروني و ادراک والدیني قابل پیش بیني است. به عبارت دیگر، 
ادراک والدیني مســتقیما و از طریق انگیزش تحصیلي با گرایش به تفکر انتقادی رابطه دارد. 
لذا بر اســاس نتایج باید گفت مدارس هوشمند از دستاوردهاي مهم توسعه فناوري اطالعات 
در برنامه هاي آموزش و پرورش مي باشــد که فوائد و نتایج آن نه تنها در محیط آموزشــي 
تاثیرات خود را خواهد داشــت بلکه تحولي نوین همراه با تجارب واقعي محیط زندگي دانش 
آموزان و فرداي آن ها خواهد بود، در قرن بیســت و یکم تصورآن اســت که دانش آموزان به 
جاي کیف هاي مملو از کتاب هاي درسي حجیم، با کامپیوترهاي کیفي سرکالس درس حاضر 
خواهند شد، امکان دسترســي آن ها به اطالعات نامحدود فراهم تر شده و حتی امتحانات از 
طریق رایانه انجام خواهد شــد که نهایتاً منجر به ایجاد انگیزه و پیشــرفت تحصیلی می شود. 
بر این اســاس محققین در صدد یافتن پاسخ علمي به این سوال مي باشند که آیا بین میزان 
تفکر انتقادی و انگیزش تحصیلي دانش آموزان کالس هشتم مدارس عادی و هوشمند تفاوت 

وجود دارد؟

روش

هــدف اصلي این پژوهش مقایســه تفکر انتقادي و انگیزش تحصیلــی دانش آموزان مدارس 
هوشــمند و عادي بود. روش تحقیق همبســتگی از نوع علي مقایســه اي بود. جامعه آماري 
آن را کلیه دانش آموزان پســر کالس هشــتم مقطع متوســطه ی اول شهرستان باغ ملک به 
تعداد700 نفر در سال تحصیلی94-1393 تشکیل دادند. با استفاده از نمونه گیري خوشه ای 
مرحله ای و بر اســاس فرمــول کوکران تعداد 156 نفر)113 نفر از مــدارس عادی و 43 نفر 
از مدارس هوشــمند( انتخاب شــدند. جهت گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه های،  
انگیزش تحصیلی هارتر )1981( که شــامل33 ســوال اســتاندارد بوده، توسط لپر، کارپوس 
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و اینگار)2005( اصالح شــده است و بر اســاس مقیاس لیکرت استفاده گردید و پرسشنامه 
مهارت هاي تفکر انتقادي واتســون و گلیزر که پنج خرده مقیاس عمده اســتنباط، شناسایی 
مفروضات، اســتنتاج، تعبیر و ارزشــیابی اســتدالل های منطقی را مي سنجد. برای به دست 
آوردن روایی پرسشــنامه ها از روایی محتوایی و صوری اســتفاده شــد. ضریب پایایی نیز از 
طریق آلفای کرونباخ به ترتیب0/94 و 0/79 برآورد گردید. جهت تجزیه وتحلیل ازروش های 
آمار توصیفی و آمار استنباطی همچون کالموگروف-اسمیرونوف،ضریب همبستگي پیرسون، 

آزمونt براي گروه هاي مستقل استفاده شد.

سوال های پژوهش
1. آیا بین تفکر انتقادي و انگیزش تحصیلی دانش آموزان کالس هشتم در مدارس هوشمند 

و عادي رابطه وجود دارد؟
2. آیا بین میزان انگیزش تحصیلی دانش آموزان کالس هشــتم مدارس عادی و هوشــمند، 

تفاوت وجود دارد؟
3. آیا بین میزان تفکر انتقادی دانش آموزان کالس هشــتم مدارس عادی و هوشمند، تفاوت 

وجود دارد.؟

تجزیه و تحلیل سؤاالت پژوهش
آزمون کالموگروف-اسمیرنوف

d جدول 1 : نتایج آزمون کالموگروف- اسمیرنوف در مورد متغیر های پژوهش

گزارش
سطحمعنیداریآمارهآزمونمتغیر

1/180/12انگيزش تحصيلی

0/710/68تفکر انتقادی
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d جدول 2 : نتایج آزمون کالموگروف-اسمیرنوف در مورد مؤلفه های تفکر انتقادی

گزارش
سطحمعنیداریآمارهآزمونمتغیر

0/810/52استنباط

1/600/01شناسايی مفروضات

1/600/01استنتاج

1/230/09تعبير و تفسير

1/060/21ارزشيابی استدالل های منطقی

قبل از پرداختن به موضوع تحلیل فرضیه های پژوهش بر اســاس داده های به دست آمده، 
بایــد از نرمال بودن توزیــع داده ها اطمینان حاصل کرد. بدین منظــور آزمون کالموگروف-

اســمیرنوف به عمل آمد. جداول یک و دو، یافته های حاصل از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف 
تک نمونه ای را نشــان می دهد، این آزمون نشــان می دهد که آیا داده هــای آماری از توزیع 
نرمال برخوردارند یا خیر؟ همان طور که در جدول مشــاهده می گردد در اکثر مؤلفه ها بویژه 
متغیرهای اصلی، ســطح معنا  داری بیش از0/05اســت که فرض عــدم طبیعی بودن توزیع 

داده ها رد می شود. بنابراین داده ها از توزیع نرمال برخوردارند

سوال اول: آیا بین تفکر انتقادي و انگیزش تحصیلی دانش آموزان کالس هشتم در مدارس 
هوشمند و عادي رابطه وجود دارد؟

d جدول3-  نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین تفکر انتقادی و مولفه های آن با انگیزش تحصیلی

انگیزشتحصیلی

0/03 همبستگی پيرسون
تفکر انتقادی 

0/62 سطح معنی داری
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انگیزشتحصیلی

0/07 همبستگی پيرسون
استنباط

0/36 سطح معنی داری

-0/01 همبستگی پيرسون
شناسايی مفروضات

0/89 سطح معنی داری

-0/10 همبستگی پيرسون
استنتاج

0/19 سطح معنی داری

0/02 همبستگی پيرسون
تعبير و تفسير

0/79 سطح معنی داری

0/01 همبستگی پيرسون
ارزشيابی استدالل های منطقی

0/86 سطح معنی داری

0.05<109P =n

با توجه به جدول3 بین تفکر انتقادی)0/03(،استنباط)0/07(، شناسایی مفروضات)0/01-(، 
استناج)0/10-(، تعبیر و تفســیر)0/02( و ارزشیابی استدالل های منطقی)0/01( با انگیزش 
تحصیلــی رابطه معنی داری وجود نــدارد. در نتیجه بین تفکر انتقــادی و مولفه های آن با 
انگیزش تحصیلی رابطه وجود ندارد با توجه به نرمال بودن مولفه ها، تغییرات متغیر مســتقل 

تفکر انتقادی مستقل از تغییرات متغیر وابسنه انگیزش تحصیلی می باشد. 

ســوال دوم: آیا بین میزان انگیزش تحصیلی دانش آموزان کالس هشــتم مدارس عادی و 
هوشمند، تفاوت وجود دارد؟
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d مستقل، مقایسه انگیزش تحصیلی دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند t جدول4 : نتایج آزمون

انحرافمیانگینفراوانیآمارهمنبع
Ρآماره tدرجهآزادیاستاندارد

انگيزش تحصيلی
1133/110/65عادی

159-2/580/01
433/400/53هوشمند

نتایج حاصل از جدول4 نشــان مي  دهد که، t محاســبه شده در سطح )0P/05>( تفاوت 
معنــاداری بین میانگین انگیزش تحصیلی دانش آموزان مدارس عادی و هوشــمند نشــان 
می دهد. همچنین، مقایســه میانگین ها نشــان می دهد که میانگین انگیزش تحصیلی دانش 

آموزان مدارس هوشمند بیشتر از مدارس عادی می باشد.

سوال سوم: آیا بین میزان تفکر انتقادی) و هریک از ابعاد آن( در دانش آموزان کالس هشتم 
مدارس عادی و هوشمند، تفاوت وجود دارد؟

d مستقل، مقایسه تفکر انتقادی دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند t جدول 5 : نتایج آزمون

انحرافمیانگینفراوانیآمارهمنبع
Ρآماره tدرجهآزادیاستاندارد

تفکر انتقادی
1131/830/15عادی

159-4/960/001
431/960/10هوشمند

d مستقل، مقایسه مولفه هاي تفکر انتقادی دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند t جدول 6  : نتایج آزمون

انحرافمیانگینفراوانیآمارهمنبع
ρآماره tدرجهآزادیاستاندارد

استنباط
1133/470/63عادی

159-1/850/06
433/670/51هوشمند
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انحرافمیانگینفراوانیآمارهمنبع
ρآماره tدرجهآزادیاستاندارد

شناسايی مفروضات
4/570/001-1131/390/15159عادی

431/510/11هوشمند

استنتاج
0/240/80-1131/390/18159عادی

431/400/16هوشمند

تعبير و تفسير
5/340/001-1131/440/16159عادی

431/590/11هوشمند

ارزشيابی 
استدالل های منطقی

4/750/001-1131/460/18159عادی

431/600/11هوشمند

 )<0P/05( محاسبه شده در سطح t ،همچنین نتایج حاصل از جدول فوق نشان مي  دهد که
بین میانگین تفکر انتقادی دانش آموزان مدارس عادی و هوشــمند تفاوت معناداری نشــان 
می دهد. همچنین، مقایســه میانگین ها نشان می دهد که در مجموع میانگین مولفه های تفکر 

انتقادی دانش آموزان مدارس هوشمند بیشتر از مدارس عادی می باشد. 

نتیجه گیری

هدف از پژوهش حاضر بررســی رابطه بین تفکر انتقــادي و انگیزش تحصیلی دانش آموزان 
مدارس هوشــمند و عادي بود بود. بر اســاس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها، و سطح 
معناداری به دســت آمده، یافته ها نشان دادند که رابطه معناداری بین میزان تفکر انتقادی و 
انگیزش تحصیلي دانش آموزان کالس هشــتم مدارس عادی و هوشمند وجود ندارد. گر چه 
در این زمینه و مشــابه با آن تحقیقات زیادی انجام پذیرفت که اکثراً رابطه مثبت و مستقیم 
را نشــان دادند ولی در ارتباط با عدم رابطه، پژوهشــی برای همسویی یافت نشد. شاید دلیل 
اصلی این فقدان رابطه، نداشــتن درک و فهم درست دانش آموزان از پرسشنامه ها، کم کاری 
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دســت اندرکاران امر در مورد آموزش مهارت های تفکر به فراگیران، سطوح هوش و استعداد، 
بی انگیزه بودن دانش آموزان باشد. چنانچه شیرلر1)2008( بیان کردکه تفکر انتقادی باید در 
زمینه مشــخصی آموزش داده شود و اندازه گیری گردد، زیرا ممکن است فرد در یک زمینه 
دارای تفکر خوب و در زمینه دیگر ضعیف باشد، پس توصیه می شود ابتدا معلمان به آموزش 
مهــارت تفکر فراگیران اقدام نمایند. برای آمــوزش مهارت های تفکر انتقادی  چندین راهکار 
مورد نیاز اســت که اولین آن در قالب ایجاد تعادل بین محتوای دروس و فرآیند آموزشــی 
اســت، چرا که با حجم فعلی محتوای دروس به راحتــی نمی توان در زمان محدود کالس به 
آموزش این مهارت پرداخت. در الگوی ارایه شــده توسط حسن پور و همکاران، شیوه رهبری 
مدیران، شیوه رهبری یاد دهنده و ویژگی های یاد گیرنده در تعامل با محیط بر تفکر انتقادی 
تأثیرگذار بود. با توجه به آنچه در پژوهش وی بیان شــد؛ از عمده ترین موانع توســعه و رشد 
تفکر انتقادی، اســتفاده غالب از روش های ســنتی در نظام آموزشی و رویکرد آموزشی است 
که بر حفظ طوطی وار تأکید می کند. فضای آموزشــی بایــد آکنده از همدلی، درک، فهم و 
احترام به همه باشــد. ویژگی های فردی مؤثر بر این روند عالقه، انگیزه، خودکارامدی اســت. 
نتایج بعدی حاکی از آن است که عملکرد مدارس هوشمنداز مدارس عادی بهتر بوده است و 
آزمون های آماری این اختالف را معنادار دانسته و مشخص گردید که میان انگیزش تحصیلی 
و تفکر انتقادی مدارس عادی و هوشــمند تفاوت معنادار وجــود دارد. که با نتایج حاصل از 
پژوهش هــای قربان نژاد)2014(، نتایج مطالعــه فاضلیان و نظری)1393(، درتاج و همکاران 
)1392(، بن محمد)2011(و الوین )2011( مبنی بر اثر هوشمند سازی مدارس در عملکرد 
و پیشــرفت تحصیلی دانش آموزان همسو دانســت. آنها در پژوهش های خود به این نتیجه 
رســیده بودند که عملکرد مدارس هوشــمند در رابطه با متغیر های مورد آزمایش از مدارس 
عادی بهتر بوده است. اما فعله گری )2012(، در پژوهش خود به این نتیجه رسید که عملکرد 
مدارس عادی از مدارس هوشــمند بهتر است، نتایج پژوهش وی با نتایج پژوهش حاضر  غیر 
 ،)<P /05( محاسبه شده در سطح معناداری  tهمسو و مخالف اســت. نتایج دیگر نشان داد

1. Shirrell 
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نشــان داد که تفاوت معناداری بین میانگین انگیزش تحصیلی دانش آموزان مدارس عادی و 
هوشــمند وجود داشــت. یعنی میزان این متغیر در مدارس هوشمند بیشتر از مدارس عادی 
اســت. این نتیجه با نتایج پژوهش های زارعی زوارکی و مالزادگان )1393(، فکری نوجه ده 
)1391( و منصوری، قادری)1389( همســو نمی باشــد اما با نتیجــه پژوهش های عقیلی و 
فتوحی نیا )2014( و نیک آیین )2011( همســو و منطبق اســت. همچنین با نتایج پژوهش 
الوین )2011(، لی پر1)2005( همخوانی دارد. نتیجه ســوال بعــدی بیانگر این بود که بین 
تفکر انتقادی در مدارس هوشمند و عادی تفاوت معناداری وجود دارد یعنی میزان این متغیر 
در مدارس هوشــمند بیشتر از مدارس عادی است. بنابر این می توان چنین نتیجه گرفت که 
استفاده از فناوری های نوین در کالس های درس که از نتایج هوشمند سازی مدارس می باشد، 
تأثیر بســزایی در افزایش میــزان انگیزش تحصیلی و تفکر انتقادی دانــش آموزان و نیز در 
افزایش میزان متغیر های دیگر خواهد داشت و حرکت مدارس عادی به سوی هوشمند شدن 
و اســتفاده از فناوری های آموزشی در دنیای شــتابنده ی امروزی امری اجتناب ناپذیر است. 
اما به طور کلی با توجه به اینکه برخی از پژوهش های فوق عملکرد مدارس هوشــمند را در 
زمینه متغیر های مختلف نظیر انگیزش تحصیلی و تفکرانتقادی، بهتر از مدارس عادی دانسته 
و برخی دیگر بر عکس نتیجه گرفته اند و عملکرد مدارس عادی را بهتر دانسته اند و همچنین 
گروه دیگری برای این مدارس تفاوتی در عملکرد قائل نشده اند، می توان چنین نتیجه گرفت 
که فرآیند هوشــمند سازی مدارس در ایران از لحاظ دستیابی به اهداف، نقش معلمان، نقش 
دانش آموزان، محتوای دروس و شــیوه های ارائه ی مطالب درسی دارای اشکاالتی می باشد و 
آن طور که باید و شاید عملی و اجرایی نشده است. می توان گفت هوشمند سازی در مدارس 
با استانداردها و معیارهای قابل قبول جهانی فاصله داشته و مدارس مختلف با توجه به توانایی 
مالی، تجهیزات و نیروی انســانی دردسترس خود، به طور شتابزده دست به این اقدام زده اند 
و در این راســتا بستر سازی و ســرمایه گذاری جدی نکرده اند. با وجود ساختار و تشکیالت 
مدارس ایران که کامال ســنتي اســت، بکارگیري فناوری اطالعات نیاز به تناسب تشکیالت و 

1. Lepper 
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ســاختار مناسب و توسعه بسترهاي قانونی مناســب دارد. سرمایه گذاری براي حل مسائل و 
مشــکالت ســخت افزاری و نرم افزاری این مدارس مي تواند کارایي آنها را دو چندان کند، 
همچنین ورود افراد خبره و ماهر در زمینه فناوری مي تواند بسیاري از مشکالت این مدارس 
را حل کند. از ســوي دیگر، این مدارس را نمي توان با دید ســنتي اداره نمود یعنی به همان 
شــیوه قدیمي و فقط با ورود چند رایانه و تخته هوشمند، به اهداف تعیین شده دست یافت. 
تغییر و تحول در این مدارس باید در شیوه آموزش و نحوه تدوین کتب درسی مورد مالحظه 
قرار گیرد. بهره گیری از فناوری اطالعات در فرآیند یادگیری باید شالوده و ساختار یادگیری 
را تغییر دهد و این امر فقط در ارتباط مســتقیم با تحول در ساختار مدارس، تغییر نقش های 
معلم و دانش آموز و تحوالت ساختاری در محتوای آموزشی امکان پذیر است. اما اجرای مؤثر 
و کارآمد مدارس هوشمند به ســرمایه گذاری در بخشهای مختلفی همچون ساخت مدارس 
جدید با زیر ساخت های چند رسانه ای، به روز کردن بخش ها و تجهیزات در مدارس فعلی و 
آموزش نیروی انســانی کار آمد برای تدریس در مدارس هوشمند و کار با فناوری های نوین، 

نیاز دارد.
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The analysis of correlation between critical thinking 
of regular and smart junior high schools with their 

academic motivation
* Emadi, seead Rasol
** Ramin Sheikhzadeh

Abstract
The aim of this study was to investigate the relationship between academic 
motivation and critical thinking of students and comparing them in regular and smart 
junior high schools. Research method was causal comparative (ex post facto) and 
the sample was grade II students of junior high schools in the academic year 1393-
94. Through stage cluster sampling and based on Cochran formula, 156students 
were selected (113 students of regular schools and43students of smart schools). 
For gathering data, standard questionnaires such as Harter academic motivation 
questionnaire, and Watson and Glaser critical thinking skills questionnaire was used 
that measures five major skills: inference, identifying the assumptions, conclusion, 
interpretation, and evaluation of logical arguments. Content and facial validity 
was used to obtain the validity of questionnaires. Reliability coefficient of the 
questionnaires was obtained through Cronbach’s alpha and it was estimated 94% 
and 79% respectively. To analyze the data, descriptive and inferential statistics such 
as Kolmogorov-Smirnov, Pearson correlation coefficient, and T-test for independent 
groups was used. The results obtained demonstrated that there is no relationship 
between academic motivation and critical thinking skills. Also results showed that 
academic motivation and critical thinking of smart school students was higher than 
those of the regular school students.

Keywords: academic motivation, critical thinking, Smart Schools, Regular schools
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