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 یهاعوامل موثر بر ايجاد انگيزه و خالقيت در معلمان جهت استفاده از روش

 آموزشي نوين در مدارس

 

 1یهفشجان  یخدابخش نینسر 

 رانیخلخال، ا ،یواحد خلخال، دانشگاه آزاد اسالم ،یدانشکده علوم انسان  ت،یر یگروه مد

 

 

 دهیچک

از رویکردهای نظام های آموزشی در عصر فناوری اطالعات، تشویق معلمان برای استفاده از روشهای نوین 

انگيزه و خالقيت در معلمان براي استفاده از  پژوهش حاضر با هدف بررسي روش هاي ايجادآموزش  است.  

 .متوسطه انجام شد. اين پژوهش به روش پيمايشي انجام شد  دوره  روش های آموزشي نوين در مدارس

بودند  نفر   315جامعه آماري اين تحقيق دبیران مقطع دبیرستان آموزش و پرورش شهرستان خلخال به تعداد 

داده های  انتخاب شد.   اتفاقیگیری استفاده از جدول مورگان و با روش نمونهنفر با   175که از بین آنها تعداد 

مربوط به متغیر انگیزه با استفاده از پرسشنامه استاندارد هرزبرگ  و داده های مربوط به متغیر خالقیت با 

و   های پرسشنامه از طریق اعتبار صوری روایی سنجهاستفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. 

ها با استفاده از دو   براي تجزيه و تحليل دادهتعیین شد.  قابلیت اعتماد نیز با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ

نشان داد متغیرهای سن  هاي پژوهش   استفاده شد. يافته SPSSافزار شيوه آمار توصيفي و استنباطي از نرم

قیت معلمان جهت استفاده از روش های نوین معلمان، سطح تحصیالت  و سابقه کار در افزایش انگیزه و خال 

 تدریس تأثیر معنی داری دارد. 
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Abstract: 

One of the approaches of educational systems in the age of technology is to encourage teachers to use new 

educational methods. The aim of this study was to investigate the methods of creating motivation and 

creativity in teachers to use new teaching techniques in secondary schools. This research was conducted by 

survey method. The statistical population of this study is 315 high school teachers in Khalkhal city, of which 

175 people were selected using Morgan table and simple random sampling. Data related to motivation 

variable were collected using the Herzberg standard questionnaire and data related to creativity variable 

were collected using a researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaire metrics was 

determined through face validity and reliability using Cronbach's alpha coefficient. SPSS software was used to 

analyze the data using two methods of descriptive and inferential statistics. Findings showed that the 

variables of teachers 'age, level of education and work experience have a significant effect on increasing 

teachers' motivation and creativity to use new teaching methods. 
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 مقدمه

شناخت و آگاهی مدرسان از نظریه هاي یادگیري 

و الگوهاي تدریس اهمیت ویژه اي دارد، زیرا اماکن 

آموزشی جایگاهی براي هدایت، نطارت و یادگیري  

راهنما، ناظر و سازمان دهنده هستند و معلم چون 

است. معلم افزون بر آگاهی هاي الزم در زمینه ماده  

درسی، باید درباره ي شیوه هاي طراحی آموزشی و 

ارزشیابی آن نیز دانش و مهارت کافی داشته باشد 

(,2010AkbariSheldarei شواهد و بررسی های نوین .)

پژوهشی نشان می دهد که اگر خواهان بهبود 

ری دانش آموزان و ارتقاء عملکرد نظام آموزشی  یادگی

در نیل به اهداف متعالی آن هستیم، باید نسبت به 

اشاعه و کاربرد روش های جدید و نوين تعلیم و 

تربیت و تدریس در مدارس کشور اقدام نمود 

(AkbariSheldare ,2018 نظام هاي آموزشي همواره .)

با اصول تالش مي كنند از شيوه ها و فنون متناسب 

درسي، اهداف و محتوا را به   و انتظارات برنامه هاي

درستي به مخاطبان انتقال دهند. براي نيل به اين  

هدف مهم، معلمان ازنقش بي بديلي در نظام 

آموزشي برخوردارند، اگر آنان از فرايند علمي و  

منطقي آموزش مطلع نباشند وبراي تحقق اهداف از  

يرند، همه فعاليت  شيوه هايي نامتناسب بهره بگ

ثمر خواهدبود. تعليم و  هاي تعليم و تربيت بي

تربيت در دنياي امروز مفهومي متفاوت با گذشته  

دارد و ضروري است براي ايجاد تحول درنظام 

آموزشي، عالوه بر ايجاد تحول در خرده سيستم هاي  

مختلف، در نگرش و تدريس معلمان نيزتحوالتي 

ه چنين تحولي معلمان  ايجاد شود. براي دستيابي ب

راهبردهاي   بايد دانش و بينشي صحيح از نظريه ها و

 2006,مختلف و جديد آموزشي داشته باشند )

Shabaniگودلد و   (. بسياري از صاحبنظران تربيتي مثل

سيراتينك معتقدند كه فقر تفكر دانش آموزان در  

است  نتيجه حاكميت روش هاي سنتي در مدارس

(Amini, 2011گرا .) يش معلم به روش هاي متكي به

تمايل و  آموزان،انتقال دانش به ذهن دانش

وابستگي آنان را به معلم افزايش داده و منجر به 

وخيم تر شدن مشكالت يادگيري در زمينه هاي  

(.  Lee &Boyle (2008, محتواهاي گوناگون می شود

معلم نبايد محتواهاي گوناگون درسي را به ذهن  

كند بلكه بايد به او ياد بدهد دانش آموز منتقل  

تجربه نشان داده  (.Palmer 2003 ,) دچگونه ياد بگير 

است، معلمانی که به روشهای تدریس نوين و 

خالقانه مسلط بوده اند، از دیگر همکاران خود که 

تنها به اطالعات علمی تکیه داشته اند، موفق تر 

توان گفت معلمانی که از مهارتهای حال مي .بوده اند

ارتباطی ضعیفی با روش هاي نوين تدريس 

برخوردارند کمتر از سوی اطرافیان خود پذیرفته می  

شوند و با مشکالت کوتاه مدت و بلند مدت زیادی 

روبرو می شوند. این مشکالت کدامند و چگونه می 

توان با آنها مقابله کرد ؟ معلمان چگونه با دانش 

موزشي ارتباط برقرار کنند ؟ آو روشهاي نوين  آموزان

و مجهز به چه مهارتهای نويني جهت تدريس باشند؟  

موزشي معلمان چیست؟ آمنظور از مهارتهای نوين 

-چگونه می توان آن را بهبود بخشید؟ اینها پرسش

های اساسی در مطالعه ايجاد انگيزه و خالقيت در   

موزشي  آن معلمان  براي استفاده از روش هاي نوي

می باشد و این پژوهش در پی آن است که به آنها 

 پاسخ گوید.

آموزش و پرورش در عصر حاضر بایستی پویا 

باشد و برنامه هاي خود را به گونه اي ارائه نماید که  

متناسب با نیازهاي جامعه و دانش علمی هر رشته 

باشد به طوري که دانش آموختگان این رشته ها 

هداف مذکور نقش خود را به خوبی بتوانند در تحقق ا

ایفا نمایند و فرصت خودآموزي و خودکفایی در امر 

(. توسعه سریع  Mehrabi 2012,د)تحصیل داشته باشن

فناوري هاي اطالعات و ارتباطات و حرکت جوامع به  

سمت جوامع دانش محور باعث ایجاد فرصت هاي  

جدید در زمینه برنامه ریزي و اجراي آموزش شده 
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در نظام هاي نوین آموزش ، سعی بر این است  است.  

که با بهره گیري از شیوه هاي آموزش نوین و 

 -استفاده از رسانه هاي گوناگون فرآیند یاددهی

یادگیري با کارایی مناسب صورت پذیرد 

(Lepionka,2008 خالقيت مقوله اي است كه پرورش .)

آن عمدتاً تحت تأثير دو عامل است: يك عامل دروني  

به خصوصيات فردي افراد مربوط مي شود مي كه 

توان با بهره گيري از روش ها و ابزارهاي مناسب 

آموزشي، به پرورش قدرت آفرينندگي و خالقيت در  

فراگيران اقدام نمود زيرا نظام آموزشي است كه به 

عنوان يك عامل مؤثر در رشد انسان بايد فرصت بروز 

نسان ها فراهم  و تحول توانائي هاي بالقوه را براي ا

(. مرور پژوهش  2011Mousavi and Maghami,سازد )

هاي خالقيت نيز بيانگر آن است كه خالقيت در 

تركيب عناصر اصلي خود )يعني سيالي، انعطاف 

تحت تأثير آموزش افزايش يافته و  پذيري و ابتكار(

بويژه توانايي ابتكار از جهش محسوسي برخوردار مي  

( معتقد است، Parker,2008)(. Pirkhaefi et al 2011,د)شو

اصطالح خالقيت به آن دسته از فرايندهاي ذهني  

داللت دارد كه به راه حل ها، ايده ها و مفهوم سازي  

ها، اشكال هنري، نظريه هاي منحصر به فرد و جديد  

 منجر شود.

افراد خالق ويژگي هاي خاصي دارند كه به  

هاي    شناسايي آنان كمك مي كند؛ برخي از ويژگي

 -1است:  شخصيت خالق در عملكرد، به شرح زير

  -3تحمل ابهام؛  -2تالش براي غلبه برموانع؛ 

به  -5ودپنداره مثبت؛ خ -4مسئوليت پذيري؛ 

هدف به جاي  بر تمركز- -6تأخيراندختن قضاوت؛ 

 ,Youngمتعارف ) فرار از مرزهاي تفكر  -7پاداش 

2009.) 

صورت    در هر زمینه پژوهشی معموالً کارهایی

گرفته که قرابت معنایی نزدیکی با پژوهش محقق  

در ( salarichine&Kargare ravi,2015)برای مثال  دارد.

خالقیت معلم بر  به این نتیجه رسیدند کهتحقیقی 

انگیزه یادگیری و پیشرفت دانش آموزان تأثیرگذار  

تحقیقی با در  (Abaspor&Rahimi, 2013) می باشد

عنوان بررسي جنبه هاي روانشناختي )انگيزه 

پيشرفت، خالقيت( اثربخشي روش هاي نوين 

به این نتیجه رسیدند  تدريس در آموزش عالي ايران 

دانشجوياني كه با روش مباحثه گروهي آموزش    که

مي بينند انگيزه پيشرفت، خالقيت و پيشرفت 

ن تحصيلي بيشتري از خود نشان مي دهند. برهمي

اساس به ترتيب روش هاي نمايش علمي، پرسش و  

پاسخ و روش سخنراني در رتبه هاي بعدي بر انگيزه  

پيشرفت، خالقيت و پيشرفت تحصيلي دانشجويان 

به تحقیقی در  (Azizifard, 2014) تأثير گذار بوده است

رابطه معناداري بین آگاهی  این نتیجه رسید که 

گیزش شغلی معلمان از روش هاي نوین تدریس وان

بر پیشرفت تحصیلی دروس علوم، فارسی وریاضی  

مشاهده نشد. اما بین آگاهی از روش هاي نوین 

تدریس با انگیزش شغلی رابطه معناداري معکوسی 

وجود دارد. براساس یافته هاي دیگر پژوهش، بین  

میزان آگاهی از روش هاي نوین تدریس وانگیزش  

ن شغلی معلمان با توجه به جنسیت ومیزا

تحصیالت آنها تفاوت معناداري وجود دارد. اما با 

توجه به سابقه خدمت آنها )با توجه به روش هاي  

نوین تدریس تفاوتی مشاهده نشد اما با توجه به 

انگیزش شغلی وجود دارد( و همچنین در پیشرفت 

تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداري  

( در تحقیقی به Sargazi &Etehadi,2016) مشاهده نشد

از نظر معلمان راهکارهای  این نتیجه رسیدند که

ایجاد انگیزه برای استفاده از روش های نوین تدریس  

تغییر در منابع کتب   -1شامل موارد زیر می باشد:

  -3تشکیل کالس های ضمن خدمت  -2درسی 

شناخت روش های نوین از طریق جزوه و کتاب 

 -5ل معلمان وجودامکان ادامه تحصی -4آموزشی 

پاداش های معنوی  -6تشویق معلمان نمونه 

دایر کردن کارگاه های آموزشی و تخصصی   -7ومادی 

فرصت    -9گردهمایی های علمی و پژوهشی -8

احترام   -10مشارکت در تعیین اهداف آموزشی 
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شرح -11گذاشتن به معلمان در خارج از مدرسه 

استقبال از همکاری های   -12وظایف شغلی 

انه معلمان و همکاری مداوم اولیاء با  داوطلب

در مطالعه خود به این  (Najafi & et al.,2015 ) معلمان

مهمترین مانع استفاده از فناوری  نتیجه رسیدند که  

های نوین آموزشي از دیدگاه معلمان و مدیران مانع 

اقتصادی است. پس از آن مهمترین موانع به ترتیب  

آموزشي، فني، حقوقي  عبارت بودند از موانع راهبردی،

و فرهنگي. همچنین بین استفاده از فناوری های  

نوین آموزشي با پیشرفت تحصیلي دانش آموزان 

رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. درمجموع  

مطلوب و متوسط استفاده  نتایج حاكي از وضعیت

نظر دانش آموزان و  از فناوری های نوین آموزشي از

جهت حل مشکالت اقتصادی  نیاز به برنامه ریزی در

 و رفع موانع آموزشي بود.

یکی از متغیرهای مورد بحث در این تحقیق، 

انگیزش درونی و بیرونی است. انگیزش درونی در این 

تحقیق با استفاده از شاخص هایی مانند: شناخت و 

قدرداني، پيشرفت و توسعه شغلي، ماهيت كار، 

لي با استقالل و مسؤوليت، موفقيت و ارتقاي شغ

استفاده از پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ اندازه  

گیری شد. انگیزش بیرونی نیز با استفاده از شاخص  

هایی مانند: حقوق و دستمزد، خط مشي حاكم بر  

محيط كار، نحوه ارتباط با اطرافيان، امنيت شغلي،  

شرايط محيط كار، نحوه سرپرستي و نظارت  

نگیزش شغلی  مسؤولين با استفاده از پرسشنامه ا

 هرزبرگ اندازه گیری شد.

خالقيت نیز واژه اي است مبهم که ارائه تعريف  

دقيق از آن دشوار است. همانند هزاران واژه مهم  

ديگر که با ارائه تعريف فقط آنها را در يک چهارچوب  

سليقه اي محدود مي کنيم. اما بطور کل مي توان  

درت گفت: خالقيت يک فرايند ذهني است، مرکب از ق

ابتکار و انعطاف پذيري که هدف آن توليد يک  

محصول ارزشمند، کاربردي و نوآورانه است. گیلفورد  

چهار عنصر را برای خالقیت بر شمرده که ماهیتی 

 آموزشی دارند. این چهار عنصر عبارتند از:

سیالی: عنصر سیالی به کمیت یا تعداد ایده ها    

برقراری مربوط می شود و عبارت است از توانایی 

رابطه معنادار بین فکر و اندیشه و بیان، که بر 

اساس تعداد افکار یا راه حل ها در یک زمان  

 مشخص اندازه گیری می شود.

انعطاف پذیری: به تنوع و گوناگونی ایده ها   

مربوط می شود و به توانایی تفکر به طرق مختلف  

 برای حل یک مساله جدید اشاره می کند.

منحصر به فرد بودن یا غیر معمولی ابتکار: به  

بودن ایده ها مربوط می شودو توانایی تفکر به شیوه 

غیر متداول و خالف عادت رایج است، که همراه با 

 جواب های غیر معمول، عجیب و زیرکانه است.

بسط: به جزئیات ایده ها مربوط می شود و  

شامل توانایی توجه به جزئیات در حین انجام یک  

 ته می شود.فعالیت گف

 4( نیز خالقیت را شامل 1۹۷۹همچنین تورنس )

 عنصری اصلی زیر می دانند:

 سیالی: قدرت تولید ایده ها و جواب های فراوان 

انعطاف: توانایی الزم برای تغییر جهت فکری یا 

 توانای تولید ایده های متنوع

ابتکار: توانایی تولید ایده یا محصول نو و بدیع: 

رد قبال دیده نشده باشد و جدید و  یعنی پاسخ های ف

 نو باشد

بسط با جزئیات: توانایی توجه به جزئیات وابسته 

به یک ایده: یعنی افراد خالق به جزئیات یک ایده 

توجه بیشتری نشان می دهند. بنابراین در این 

تحقیق تست سنجش خالقیت تورنس که یکی از 

تست های استاندارد جهت سنجش میزان خالقیت 

از سنین دبستان تا بعد از لیسانس است.  افراد

 استفاده شد.

روش آموزشي نوين عبارت است از تعامل يا رفتار 

جديد و نو اورانه متقابل معلم و شاگرد، بر اساس  
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طراحي منظم و هدفدار معلم، براي ايجاد تغيير 

جديد در رفتار شاگرد. تدريس مفاهيم مختلف مانند 

عادت ها و شيوه هاي نگرش ها، گرايش ها، باورها، 

رفتار وبه طور كلي انواع تغييرات نوين و به روزي را 

كه مي خواهيم در شاگردان ايجاد كنيم، دربر مي  

 گيرد.

 

 روش تحقیق

و با هدف   پژوهش حاضر به صورت پيمايشي

جامعه آماري اين تحقيق دبیران  شد. انجام   کاربردی

آموزش و پرورش شهرستان  متوسطه دوممقطع  

نفر هستند. که از بین آنها   315خلخال به تعداد 

نفر با استفاده از جدول مورگان و با روش    175تعداد 

انتخاب شد. اطالعات این تحقیق  اتفاقینمونه گیری 

از طریق مطالعه میدانی و همچنین با استفاده از 

ای به دست آمد. در این تحقیق از  اسناد کتابخانه

کنیک پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش  ت

محقق پس از    متغیرهای تحقیق استفاده شد.

مطالعه مقاالت متعدد در زمینه موضوع مورد 

بررسی و با استفاده از نظرات اساتید مدیریت نسبت 

پرسشنامه انگیزه با  به تهیه پرسشنامه اقدام نمود.

سوال و   36سوال، پرسشنامه خالقیت با   40

سوال    9کنیک های نوین آموزش با پرسشنامه ت

در این تحقیق از اعتبار صوري برای سنجیده شد.  

های استفاده شده برای سنجش   روایی سنجه ءارتقا

به طوری که پرسشنامه در متغیرها استفاده شد

و با تغییر  اختیار خبرگان علوم تربیتی قرار داده شد

 ها ها در مورد شاخص وفاق آن برخی از گویه ها

برای تعیین میزان پایایی ابزار سنجش، از  آمد. بدست

ترین   گیری که مهم  روش توافق داخلی ابزار اندازه

. است شدهآلفای کرونباخ است، استفاده   شاخص آن

، به صورت بررسی آلفای کرونباخ پرسشنامه جهت

  گویان پاسخپرسشنامه در بین  30ابتدا  3پیش آزمون

 رافزاطریق نرم  سپس ازتوزیع شد،  صورت تصادفی به

                                                                 
3
 -pretest 

SPSSمورد    آلفای هریک از متغیرهای پرسشنامه

های ناهماهنگ، محاسبه قرار گرفت که با حذف گویه

  آلفای هر کدام از متغیرهای پژوهش مشخص شد

 باشد: که نتایج به شرح زیر می

 

 (: ضریب آلفای کرونباخ1جدول )

 مقدار آلفا متغیرها

 745/0 انگیزه

 825/0 خالقیت

 728/0 های آموزشی نوینروش 

( مالحظه می شود،  1که در جدول شماره )طوریبه

ضرايب آلفاي كرونباخ براي همه متغيرها باالتر از 

درصد بدست آمد؛ لذا مقادیر ضرايب، توافق  72

 كند.ها را تأييد ميداخلی گويه

 

 های تحقیق یافته

 هاي توصيفی (: آماره2جدول )

 بیشترین کمترین ميانگين متغیرها

 168 96 73/142 خالقیت 

 183 117 20/157 انگیزه

 42 23 56/35 تکنیک های نوین آموزش  

( شاخص میانگین متغیر 2براساس جدول)

تکنیک ( و 20/157) انگیزه(، متغیر 73/142)خالقیت 

 ( می باشد. 56/35)های نوین آموزش 

 (: نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرونوف3جدول)

  خالقیت انگیزه تکنیک های نوین آموزش 

175 

595/1 

085/0 

175 

257/1 

062/0 

175 

938/0 

343/0 

 کل

 اسمیرونوف–کلموگروف

 داری سطح معنی

(، مقادیر آزمون نرمال  3 )با توجه به جدول

نشان می دهد پیش فرض   کلموگروف ـ اسمیرونوف

استفاده از آزمونهای پارامتریک برای تحلیل 

 استنباطی فرضیه ها تأیید شده است

بين میزان انگيزه معلمان و میزان  فرضیه اول:

 استفاده از روش های نوین آموزش رابطه وجود دارد.

باتوجه به اینکه متغیر انگیزه معلمان و استفاده 

ر سطح فاصله ای از تکنیک های نوین آموزش  د

اندازه گیری شده و با لحاظ پیش فرض نرمال بودن  
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داده ها، مناسبترین آزمون برای تعیین همبستگی 

 این دو متغیر آزمون همبستگی پیرسون است.

(: آزمون همبستگي پيرسون بین انگيزه معلمان و میزان استفاده از روش 4جدول شماره )

 های نوين آموزشی

ب ضري 2متغير  1متغير 

 پيرسون 

سطح 

 داري معني

انگيزه 

 معلمان

استفاده از روش های نوين 

 آموزشی

447/0 000/0 

 

شود سطح   ( مشاهده مي4با توجه به جدول )

باشد بنابراين   مي  05/0كمتر از   000/0داري آزمون  معني

توان گفت  % مي99فرض صفر رد شده و با اطمينان 

داري بين دو متغير مورد بررسي وجود   رابطه معني

دارد. با توجه به مثبت  بودن عالمت ضريب  

( بين دو متغير رابطه مستقیمی 447/0همبستگي )

 انگیزه معلمان میزانبرقرار است، يعني با افزايش 

 استفاده از روش های نوین آموزش افزایش می یابد. 

خالقیت معلمان و میزان بين میزان : فرضيه دوم

 استفاده از روش های نوین آموزش رابطه وجود دارد.

 

(: آزمون همبستگي پيرسون بین خالقیت معلمان و میزان استفاده از 5جدول شماره )

 روش های نوين آموزشی

ضريب  2متغير  1متغير 

 پيرسون 

سطح 

 داري معني

خالقیت 

 معلمان

استفاده از روش های نوين 

 آموزشی

457/0 000/0 

 

شود سطح   ( مشاهده مي5با توجه به جدول )

باشد بنابراين فرض صفر  مي  000/0داري آزمون  معني

توان گفت رابطه   % مي95رد شده و با اطمينان 

داري بين دو متغير مورد بررسي وجود دارد. با  معني

توجه به مثبت بودن عالمت ضريب همبستگي 

مستقیمی برقرار ( بين دو متغير رابطه  457/0)

استفاده از  ،است، يعني با افزايش خالقیت معلمان

 روش های نوین آموزش نیز افزایش می یابد. 

استفاده از روش های نوین آموزش  :فرضيه سوم

 بر حسب سن معلمان متفاوت است.

روش های نوین برای مقایسه میزان استفاده از 

برحسب سن معلمان، باتوجه به چندوجهی آموزش 

دن متغیر مناسبترین آزمون، تحلیل واریانس می  بو

 باشد.

بر حسب سن استفاده از روش های نوین آموزش میزان  (: تحلیل واریانس6جدول شماره)

 معلمان

  سطح معنی داری Fمیزان ميانگين تعداد گروه سنی 

 587/0 709/0 14/33 7 سال25کمتر از 

 24/36 29 سال  35-26

 26/35 69 سال  45-36

 70/35 62 سال  55-46

 62/36 8 سال  56باالتر از 

  Fنشان می دهد که مقدار   (6)جدول  ه هایآمار 

 05/0سطح معنی داری آزمون نیز از   و 709/0برابر 

بیشتر است؛ بنابراین نمی توان فرض صفر را رد کرد. 

یعنی میزان استفاده از روش های نوین آموزش 

 توسط معلمان بر حسب سن آنان متفاوت نیست.

استفاده از روش های نوین  :فرضيه چهارم

 آموزش بر حسب تحصیالت معلمان متفاوت است.. 

ن تفاوت استفاده از روشهای  برای تعیین میزا

نوین آموزش  براساس تحصیالت معلمان باتوجه به  

چندوجهی بودن سطح تحصیالت و نرمال بودن داده  

 ها از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد.

بر حسب استفاده از روش های نوین آموزش میزان  (: تحلیل واریانس7جدول شماره)

 تحصیالت

سطح معنی   Fمیزان ميانگين تعداد تحصیالت  

  داری

 001/0 993/480 33/26 18 دیپلم

 00/30 22 فوق دیپلم

 70/33 44 لیسانس

 62/39 91 فوق لیسانس و باالتر

   Fنشان می دهد که مقدار  (7) جدولمقادیر 

سطح معنی داری   و 993/480 محاسبه شده برابر با

رد  فرض صفر  کمتر است؛ بنابراین  05/0آزمون نیز از 

استفاده از روش های نوین آموزش شده و میانگین 

به عبارت دیگر متفاوت است. بر حسب تحصیالت  

میزان استفاده از روش های   حداقل میانگین متغیر

نوین آموزش یکی از گروه ها با بقیه تفاوت معنی  
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مقایسه دو به دو گروهها از آزمون داری دارد. لذا برای  

 شد.( استفاده  LSD)تعقیبی 

بر حسب استفاده از روش های نوین آموزش مقایسه  (LSD(: آزمون  )8) شماره  دولج

 تحصیالت

تفاوت  گروه های مورد بررسی

 میانگین

سطح معنی  

 داری

 دیپلم                                             کاردانی

 کارشناسی                                                                               

 فوق لیسانس  و باالتر

66/3- 

3۷/۷- 

2۹/13- 

000/0 

000/0 

000/0 

 کاردانی                                              دیپلم

 کارشناسی                                                                     

 فوق لیسانس  و باالتر                                                

66/3 

۷0/3- 

62/۹- 

000/0 

000/0 

000/0 

 کارشناسی                                         دیپلم

 کاردانی                                                                                

 فوق لیسانس  و باالتر                                                     

3۷/۷ 

۷0/3 

۹2/5- 

000/0 

000/0 

000/0 

 فوق لیسانس و باالتر                             دیپلم

 کاردانی                                                                            

 کارشناسی                                                

2۹/13 

62/۹ 

۹2/5 

000/0 

000/0 

000/0 

 

(، بیشترین تفاوت  8براساس مقادیر جدول )

بین  استفاده از روش های نوین آموزش  میانگین

معلمان با سطح تحصیالت دیپلم با فوق لیسانس 

و باالتر است. و کمترین تفاوت بین افرادی با سطح  

 تحصیالت دیپلم و کاردانی است.

 

استفاده از روش های نوین  میزان: فرضيه پنجم

 آموزش بر حسب سابقه کار معلمان متفاوت است.

با توجه به اینکه متغیر سابقه خدمت معلمان در 

ورد دسته بندی قرار گرفته برای مقایسه پنج وجه م

استفاده از روش های نوین آموزش  تفاوت میانگین

براساس سابقه خدمت از آزمون واریانس استفاده  

 شده است.

بر حسب  استفاده از روش های نوین آموزش میزان  (: تحلیل واریانس9جدول شماره )

 سابقه خدمت

  معنی داریسطح  Fمیزان ميانگين تعداد سابقه خدمت

 000/0 449/207 33/24 3 سال  5کمتر از 

 22/28 31 6ـ10

 20/33 39 11ـ15

 12/38 58 16ـ20

 20/40 44 سال  21باالتر از 

برابر  Fنشان می دهد که مقدار (،  9)جدول  مقادیر

تعیین شده  000/0سطح معنی داری آزمون   و 449/207

میزان استفاده از   براین اساس فرضیه تفاوت؛ است

روش های نوین آموزش  توسط معلمان بر حسب  

  خدمت معلمان تأیید می شود.سابقه 

بنابراین برای مقایسه دو به دو گروهها از 

(  10استفاده شد که نتایج ان در جدول) (LSD)آزمون

 مالحظه می شود:

 

آموزش براساس  استفاده از روش های نوین مقایسه  (LSD(: آزمون  )10) شماره  جدول

 سابقه خدمت معلمان

 سطح معنی داری تفاوت میانگین گروه های مورد بررسی

 6-10      سال6تا 

15-11 

20-16 

 21باالتر از 

89/3- 

87/8- 

78/13- 

87/15- 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

 سال6سال    تا   10-6

15-11 

20-16 

 21باالتر از 

89/3 

97/4- 

89/9- 

97/11- 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

 سال6تا         15-11

10-6 

20-16 

 21باالتر از

87/8 

97/4 

91/4- 

99/6- 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

 سال6تا        20-16

10-6 

15-11 

 21باالتر از

78/13 

89/9 

91/4 

08/2- 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

 سال6تا      21باالتر از 

10-6 

15-11 

20-16 

87/15 

97/11 

99/6 

08/2 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

 

(، بیشترین تفاوت میانگین 10) مطابق جدول

-1استفاده از روش های نوین آموزش بین گروه 

سال به باال می باشد. به عبارتی با افزایش  21سال و 6

سابقه خدمت معلمان میزان استفاده از روش های  

نوین آموزش بیشتر می شود و بالعکس با کاهش  

از میزان استفاده روش های نوین سابقه خدمت 

 آموزش کاسته می شود.

 

 بحث و نتیجه گیری

 تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر

استفاده از  جهتايجاد انگيزه و خالقيت در معلمان 

انجام شد.  آموزشي نوين در مدارس روش های
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جامعه آماري اين تحقيق دبیران مقطع دبیرستان 

 بودند.خلخال  آموزش و پرورش شهرستان

بين میزان انگيزه  نتایج بدست آمده نشان داد که 

معلمان و میزان استفاده از روش های نوین آموزش 

معلمان و    خالقیتبين میزان د، رابطه وجود دار 

میزان استفاده از روش های نوین آموزش رابطه 

ستفاده از روش های نوین آموزش بر د. اوجود دار 

استفاده از  ست.حسب سن معلمان متفاوت نی

  تحصیالتروش های نوین آموزش بر حسب 

با باال رفتن میزان و  معلمان متفاوت است

تحصیالت معلمان، میزان استفاده از روش های  

استفاده از  نوین آموزش توسط آنان افزایش می یابد.

روش های نوین آموزش بر حسب سابقه کار  

ه  با باال رفتن میزان سابق و معلمان متفاوت است

کار معلمان، میزان استفاده از روش های نوین 

 آموزش توسط آنان افزایش می یابد.

نتایج بدست آمده از فرضیات تحقیق، با نتایج 

( با عنوان 2015تحقیق کارگر راوری و ساالری چینه )

بررسی راهکارهای ايجاد انگيزه در معلمان برای 

 ارتقای کيفيت آموزشی استراتژيكي همسو می باشد.

شناخت و آگاهی  بق نتایج بدست آمده،  ط

مدرسان از نظریه هاي یادگیري و الگوهاي تدریس 

اهمیت ویژه اي دارد، زیرا اماکن آموزشی جایگاهی 

براي هدایت، نطارت و یادگیري هستند و معلم چون 

راهنما، ناظر و سازمان دهنده است. معلم افزون بر 

درباره ي  آگاهی هاي الزم در زمینه ماده درسی، باید  

شیوه هاي طراحی آموزشی و ارزشیابی آن نیز دانش 

شواهد و بررسی های    .و مهارت کافی داشته باشد

نوین پژوهشی نشان می دهد که اگر خواهان بهبود 

یادگیری دانش آموزان و ارتقاء عملکرد نظام آموزشی  

در نیل به اهداف متعالی آن هستیم، باید نسبت به 

ی جدید و نوين تعلیم و اشاعه و کاربرد روش ها

 .تربیت و تدریس در مدارس کشور اقدام نمود

آمده در پژوهش  دست بر اساس نتایج به

 :شود پیشنهاد می

برگزاري همايش ها، كارگاه هاي آموزش و  -1

توجيهي، گسترش شبكه هاي ارتباطي در درون و 

بيرون سازمان و ايجاد انگیزش و خالقیت در  

ستفاده از تکنیک های معلمان در جهت افزایش ا

 آموزشی نوین

ايجاد جو اعتماد در سازمان به گونه اي كه   -2

كاركنان خطري را از جانب از دست دادن شغل خود 

 احساس نكنند.

با توجه به اينكه مدل هاي مختلفي براي  - 3

بررسي انگيزه هاي مختلف افـراد و تـأثير آن بـر 

پيشنهاد مي گردد كه رفتـار و عملكرد وجود دارد، لذا 

هاي انگيزشـي در سـازمان هاي ايرانـي   انواع مـدل

مـورد بررسي، مطالعه و آزمون قرار گيرد تا موثرترين 

 و مناسبترين مدل ها در كشور تعيين گردد.

بهتر است با توجه به يافتـه هـاي تحقيـق،  - 4

خـدماتي،  هاي تحقيقـات مشـابه در سـازمان

توليـدي، خصوصي و دولتي نيز انجام گيرد تا شواهد 

 بيشتري براي تاييد فرضيات تحقيق گردآوري شود.
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