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 یافته های پژوهش

آزمون  های آزمایش و کنترل را در پیشهای گروههای توصیفی نمرات انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی آزمودنیشاخص 1جدول 

 کند.گزارش میآزمون  و پس

 : میانگین و انحراف معیار نمرات انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی در دو گروه1جدول

 آزمایشگروه  گروه کنترل متغیرها

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 570/8 34/69 282/9 76/75 پیش آزمون انگیزش پیشرفت

 217/12 38/75 276/9 28/76 پس آزمون انگیزش پیشرفت

 196/2 44/14 070/2 86/13 پیش آزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی

 288/2 46/16 750/1 00/15 پس آزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی

 پسر دختر پسر دختر 

 88/72 80/65 16/79 56/72 پیش آزمون انگیزش پیشرفت

 60/77 16/73 44/80 12/72 پس آزمون انگیزش پیشرفت

 92/14 96/13 44/14 28/13 پیش آزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی

 92/16 00/16 68/14 32/15 پس آزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی

 

دو عاملی  چند متغیرهواریانس  لتحلی آزمون ، ازانگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلیبر  سنجش کارپوشه اثربخشی یبررس منظور به

 جهت. گرفتند قرار یبررسمورد  آزمون از اجرای پیش که تاس هایی ضفرپیش رعایت تلزممس ، لتحلی از این ادهفاست. شد دهاستفا

 مورد متغیرهای داریمعنی حسط اینکه به هتوج با. اده شداستف فاسمیرنو- فموگروکول آزمون از ها،داده توزیع بودنل نرما یبررس

س ست آمد، می توان گفت 05/0 از باالتر آزمون این در یبرر س لنرما هاداده توزیع که به د س منظور ت. بها  نسواریا همگنی یبرر

ست آزمون لوین از گروه، دو در پژوهش یمتغیرها یخطا سبه  05/0بزرگتر از   F آماره داریمعنی حسط که آنجا از. شد ادهفا محا

ش هاآن بین اوتیتف و بوده برابر همدیگر با هاخطای گروه واریانس که تگف توانمی ،شد ش اهدهم س دهن  یجنتا این، بر وهعال .تا

. داد قرار تأیید مورد را  )هاگروه( لتقمسمتغیر  طوحس تمام در تهوابس متغیرهای کوواریانس ماتریس بودن همگن کس،با M آزمون

 .است بالمانع دو عاملیل واریانس چند متغیره تحلی آزمون از هفادتاس نتیجه، در

 دهد.را نشان می برای انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی آزمون تحلیل واریانس چند متغیرهنتایج  2جدول  
 پیشرفت و پیشرفت تحصیلی: خالصه تحلیل واریانس چند متغیره برای انگیزش 2جدول

 توان آماری 2ƞ داریمعنی F درجه آزادی هاآزمون متغیر

 مداخله آزمایشی
 001/0P< 479/0 1 623/43 95و2 آزمون اثر پیالیی

 001/0P< 479/0 1 623/43 95و2 آزمون المبدا ویلکز

 عامل جنسیت
 001/0P< 398/0 1 306/31 95و2 آزمون اثر پیالیی

 001/0P< 398/0 1 306/31 95و2 ویلکز آزمون المبدا

تعامل مداخله و 

 جنسیت

 001/0P< 437/0 1 798/36 95و2 آزمون اثر پیالیی

 001/0P< 437/0 1 798/36 95و2 آزمون المبدا ویلکز
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یشرفت تحصیلی، پدهد که بین سنجش کارپوشه در مقایسه با روش سنتی در متغیرهای وابسته انگیزش پیشرفت و نشان می 2نتایج جدول 

 (.F 001/0,P< 479/0=2ƞ,(2و95= )623/43) دار وجود دارد تفاوت معنی

یه سوم ابدین ترتیب فرضیه کلی پژوهش مبنی بر سنجش کار پوشه بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر پ

دهد عامل که نشان می( F 001/0,P< 398/0=2ƞ,(2و95= )306/31)  چنین برای عامل جنسیتدار دارد. همدوره ابتدایی تاثیر معنی

= 798/36)  دار دارد. بعالوه برای )اثر همزمان( تعامل مداخله و جنسیت نیزشرفت و پیشرفت تحصیلی تاثیر معنیجنسیت نیز بر انگیزش پی

 (.F 001/0,P< 437/0=2ƞ,(2و95)

جنسیت بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی است و از آنجا که اثر همزمان )تعامل( بیانگر تأثیر همزمان عامل مداخله و است که 

اند و ار داشتهدمداخله و جنسیت مهمتر است، پس مداخله و جنسیت به طور همزمان بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی اثر معنی

نتی اند. پس سنجش کارپوشه در مقایسه با روش سش دادههای گروه آزمایش افزایانگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی را در آزمودنی

 خالصه 3اری دارد. جدول دبر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر پایه سوم دوره ابتدایی تاثیر بیشتر و معنی

جدول  .کندمی تحصیلی را گزارش تحلیل واریانس یک متغیره برای عامل مداخله )سنجش کارپوشه( نمرات انگیزش پیشرفت و پیشرفت

 دهد.متغیره مربوط به هر یک از متغیرهای پژوهش را نشان می یکنتایج تحلیل واریانس  3
 

 :خالصه تحلیل واریانس یک متغیره برای انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی )مداخله(3جدول

 توان آماری S.S d.f M.S F P 2ƞ متغیر وابسته

 610/789 1 610/789 انگیزش پیشرفت
20/47 001/0P< 330/0 1 

 338/0 96 1606 خطا

 360/19 1 360/19 پیشرفت تحصیلی
222/57 001/0P< 373/0 1 

 729/16 96 480/32 خطا

 

شان داد که برای ندهد که تحلیل هریک از متغیرهای وابسته به تنهایی با استفاده از آلفای تعدیل شده بنفرونی نیز نشان می 3نتایج جدول 

تفاوت  های مورد بررسی گروه کنترل و گروه آزمایشدر آزمودنی (.F 001/0,P< 330/0=2ƞ,(1و96) =20/47) انگیزش پیشرفت

 دهد سنجش کارپوشه در مقایسه با روشهای آزمایش شده است. که نشان میدار داشته و باعث افزایش انگیزش پیشرفت گروهمعنی

 =222/57) دار دارد. برای پیشرفت تحصیلیپیشرفت دانش آموزان پسر و دختر پایه سوم دوره ابتدایی تاثیر معنیسنتی بر انگیزش 

دهد سنجش کارپوشه در مقایسه با روش سنتی بر پیشرفت تحصیلی بدست آمده است که نشان می، (F 001/0,P< 373/0=2ƞ,(1و96)

 . دار داردتاثیر بیشتر و معنیدانش آموزان پسر و دختر پایه سوم دوره ابتدایی 

 .کندی تحلیل واریانس یک متغیره برای عامل جنسیت نمرات انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی را گزارش میخالصه 4جدول 
 : خالصه تحلیل واریانس یک متغیره برای انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی )جنسیت(4جدول

 آماریتوان  S.S d.f M.S F P 2ƞ متغیر وابسته

 200/5 1 200/5 انگیزش پیشرفت
316/0 575/0P< 003/0 086/0 

 729/16 96 1606 خطا

 160/32 1 160/32 پیشرفت تحصیلی
542/62 001/0P< 394/0 1 

 316/0 96 480/32 خطا
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دهد که؛ تحلیل هر یک از متغیرهای وابسته به تنهایی با استفاده از آلفای تعدیل شده بنفرونی نیز نشان داد که نشان می 4نتایج جدول 

های مورد بررسی گروه کنترل و گروه آزمایش تفاوت در آزمودنی(، F 001/0,P< 003/0=2ƞ,(1و96= )316/0) انگیزش پیشرفت 

 F,(1و96= )542/62)دار نداشته و جنسیت باعث افزایش انگیزش پیشرفت گروه آزمایش نشده است. اما برای پیشرفت تحصیلی معنی

001/0,P< 394/0=2ƞ ،)دهد جنسیت باعث افزایش پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش شده است. بدست آمده است که نشان می 

 

تعامل مداخله )سنجش کارپوشه( و جنسیت نمرات انگیزش پیشرفت و پیشرفت ی تحلیل واریانس یک متغیره برای خالصه 5جدول 

 .کندتحصیلی را گزارش می
 

 : خالصه تحلیل واریانس یک متغیره برای انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی )تعامل(5جدول

 توان آماری S.S d.f M.S F P 2ƞ متغیر وابسته

 810/118 1 810/118 انگیزش پیشرفت
102/7 009/0P< 069/0 751/0 

 338/0 96 1606 خطا

 360/19 1 360/19 پیشرفت تحصیلی
222/57 001/0P< 394/0 1 

 729/16 96 480/32 خطا

 

دهد که تحلیل هریک از متغیرهای وابسته به تنهایی با استفاده از آلفای تعدیل شده بنفرونی نیز نشان داد که برای نشان می 5نتایج جدول 

(، F 001/0,P< 394/0=2ƞ,(1و96= )222/57( و برای پیشرفت تحصیلی )F 001/0,P< 069/0=2ƞ,(1و96= )102/7) انگیزش پیشرفت

دار داشته و هم باعث افزایش انگیزش پیشرفت و هم پیشرفت های مورد بررسی گروه کنترل و گروه آزمایش تفاوت معنیدر آزمودنی

 ترتیب تعامل سنجش کارپوشه و جنسیت، موجب افزایش انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی تحصیلی گروه آزمایش شده است. بدین

  .های آزمایش شده استهای گروهآزمودنی

 

 


