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Abstract 
One of the main goals of the modern Education is to encourage creativity and 
innovation that requires utilization of new approaches and methods and pave the way 
to adopt innovations in educational environments. In this paper, utilization level of 
teaching new methods by teachers in Razavi Khorasan Education and influencing 
factors on them are studied. The data cited are taken from a survey research 
conducted in 2012 during which two random sample collections including 378 high 
school teachers and 756 high school students in Razavi Khorasan Province were 
interviewed. The results of this survey show that, first, teachers’ teaching level of 
innovation is moderate. Second, teachers use more from advance organizer teaching 
approach and use less from the role-playing method. Third, teachers who have more 
interpersonal communication, and are also more prepared and are more willing to 
accept innovations are more innovative in teaching. Finally, most teachers believe that 
the education system features (such as the traditional system of students assessment, 
combination of mentally different students in a class, the size of class, short time 
devoted to teaching of the whole book, voluminous book etc) are less proportional to 
the use of teaching modern methods. 
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 چکیده
و  هرای نروین  گیرری از رویکرههرا و روش  یکی از اهداف اصلی آموزش و پرورش نوین تقویت خالقیت و نوآوری است که الزمه آن بهره

گیرری هبیرران آمروزش و پررورش خراسران      های آموزشی است. هر این نوشتار میزان بهرهها هرمحیطمساعد نموهن زمینه پذیرش نوآوری

های موره استناه، برگرفته از یک تحقیق پیمایشری  های نوین تدریس و عوامل موثر بر آن موره بررسی قرارگرفته است. هاههرضوی از شیوه

هانر  آمروز    757هبیرر هبیرسرتان و    173به انجام رسیده و هر طری آن از هو مجموعره نمونره تفراهفی شرامل       3113است که هرسال 

ههرد اوال میرزان نروآوری هر تردریس هبیرران      هبیرستانی هر استان خراسان رضوی مفاحبه بعمل آمده است. نتایج این پیمای  نشان می

کنند و کمتر از همه از روش ایفای نقر  اسرتفاهه   ههنده استفاهه میس پی  سازمانهرحد متوسط است. ثانیا هبیران بیشتر از روش تدری

اند. ثالثا هبیرانی که از ارتباطات بین شخفی بیشتری برخورهارند و همچنین آماهگی و رغبت بیشتری برای پذیرش نوآوری هارند، هر نموهه

د که ویژگیهای نظام آموزشی )مانند سیستم سرنتی ارزیرابی هانر  آمروزان،     که، بیشتر هبیران معتقدنتدریس نیز نوآورترند. هر نهایت این

آموزان به لحاظ ذهنی هر یک کالس، اندازه کالس، زمان کوتاه اختفاص یافته برای تدریس کل کترا،، حجرم زیراه    ترکیب متفاوت هان 

 .های نوین تدریس هارندکتا، و ...( تناسب کمی با استفاهه از شیوه
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 مقدمه

هرای سرنتی   انفجار اطالعات، پیشرفت علوم و فنون، پیچیده شدن نیازهای فرهی و اجتماعی موجب شرده کره هیگرر روش   

هرا از سروی   آورییی و پیشرفت روزافزون فنوقوع انقال، اطالعاتی از سو آموزشی قاهر به رفع نیازهای پیچیده امروزی نباشند.

امروزه همه . ی را از بسیاری جهات به شدت تحت تاثیر قرار هاهه است تا تحوالتی را به آن تحمیل کندسنتهیگر، نظام آموزشی 

الق و اندرکاران آموزش و پرورش بر این باورند که باید یکی از اهداف اصلی آموزش و پرورش تربیت نسل خر متخففان و هست

هرای آموزشری، یعنری محتروای مروره آمروزش، روش تردریس، روش        نوآور باشد، بنابراین اصالح و تغییر اساسی عناصر برنامره 

ترهید شریوه  اجتماعی و فضای فیزیکی آموزشگاه از اهمیت بسیار برخورهار است. از میان این عناصر بی -ارزشیابی، فضای روانی

هرای آموزشری   کننرده انگیرزش و فعالیرت   ههنده انرژی ذهنی، هدایته ارزشیابی او جهتتدریس معلم، سازمان شناختی و شیو

اندرکاران و پژوهشگران چند ههه اخیر آموزش و پرورش، اصرالحات و  ترین نگرانی هستآموز است. به این ترتیب، اساسیهان 

 .(3131)مهری نژاه و شریفی، نوآوری هر شیوه تدریس معلم بوهه است

ترسند از معلم سوال بپرسند و حس آموزان ما هارای ذهن خالق و پرسشگری نیستند، و یا میر بیشتر هان هرحال حاض

آموزان بیشتر برای کسب نمره است تا یاهگیری هان . شیوه تدریس هرکالس یک طرفه است و فقط جویی هر بین هان رقابت

آید، با این شیوه تدریس کتی هر نحوه تدریس به عمل نمیکند و هیچ مشاربرهاری میآموز نتمعلم صحبت کرهه و هان 

ماند و هان  آموزان قاهر به فهم و تجزیه و تحلیل مطالب نیستند. آموزان فقط هر سطح حفظ مطالب باقی میمعلومات هان 

ریس مدارس کشور های تدتوان گفت که اکثر هبیران هر نظام آموزشی کشور ما روالی را که از ابتدا بر شیوهبنابراین می

 (.3131)شعبانی،انداند و تغییر چندانی هر روشهای موره استفاهه هر تدریس خوه به عمل نیاورههحکمفرما بوهه اهامه هاهه

موفقیت هر نوآوریهای آموزشی، همانند تمام طرحهای ملی، مستلزم آن است که بستر مناسب را برای تحول فراهم سازیم 

گیرند. نق  هبیران به عنوان عامالن اجرایی این هگرگونی کامالً برجسته و واضح است. هرگونه تغییر تر صورت تا تغییرات روان

هبیران مثمرثمر نخواهد بوه. هل بستن به دون هر نظر گرفتن تغییر هر نگرش های آموزشی، بهر اهداف، محتوا و ساختار برنامه

-کنندگان فرایند رشد همهههندگان و تسهیلهبیران، به عنوان آموزشتغییرات، بدون هر نظر گرفتن عوامل اصلی تغییر، یعنی 

نگرشها و عقاید هبیران آموزشی ما اغلب مانع نشر نوآوریها و این حقیقت هاره که کند. جانبه فراگیران، پیشرفتی حاصل نمی

 .(3135)هاشمی،  شوهمیهای سنتیتمایل آنان به استفاهه از شیوه

مختلف بیانگر آن است که هر آموزش و پرورش ایران، عموما معلمان نوآوری کمی هر تدریس از طرف هیگر مطالعات 

با توجه به ویژگیهای منعفالنه (، 3135و فرزاه،  (، )هان  پژوه3131(، )راستگو، 3133، )اسدی،(3131)صمدی،هارند

اصلی که این نوشتار هر پی پاسخ به آن  سوال، هر تدریسهبیران  نوآوریروشهای تدریس سنتی و همچنین پایین بوهن میزان 

چه عواملی بر نوآوری های استان خراسان رضوی تا چه حدی است؟ و نوآوری هر تدریس هر هبیرستاناین که  است، عبارت از

 تاثیرگذار است؟ هبیران

 

  پژوهش پیشینه

ن، نوآوری هر تدریس و ... صورت تحت عناوین مختلف روشهای فعال، روشهای نوی حاضر تحقیقات مشابه با موضوع تحقیق

عوامل انگیزشی، عوامل آموزشی، اند، از جمله: ، هر یک از تحقیقات عوامل مختلفی را هر نوآوری هبیران موثر هانستهگرفته است

(، )تمدنی و باغانی 3131زاهه ، )احسانی، اقبالی، ترک(3177آباهی، نورزی، حسینی،)علی عوامل فیزیکی، عوامل اهاری



 

، (3137)علیزاهه،معلم  های شخفیتی، سن و سابقه تدریسویژگی ،(3131)منطقی، هان  آموزان و اولیای آنان(، 3137

-های ملی و مدرسه، سیاستانگیزه برای تغییر، حمایت و همکاری هر مدرسه (،1001فاین،  و )سوگار، کراولی

)ون هن برگ، گسترش هان  و اطالعات معلمان  ،(1001)ویلمز،امکان ایجاه تباهل تجربیات هر معلمان  (،1000)ممتاز،ای

طراحی آموزشی، اتخاذ ، آموزان، جلب همکاری هان (1001)ویالتسن، ، مدیریت نوآورانه و خالقانه (1001اسلیکرز، پلک من، 

  (.3133هار، )زمانی و لیاقت های ارزشیابیو روش راهبرههای جدید تدریس، استفاهه از مواه و ابزارهای گوناگون آموزشی

اند و آنها را آید که هر یک از محققان تنها بر تعداهی از متغیرها تاکید نموهههر مجموع از سوابق تجربی موجوه چنین برمی

اند، به عنوان مثال بعضی از آنها تنها تاثیر عوامل سازمانی را بر نوآوری هبیران بررسی کرهه و برخی هیگر موره مطالعه قرار هاهه

پرس  از هبیران  نوآوری هر تدریسبرای بررسی  ،اند. شیوه مرسوم هر این تحقیقاتوامل محیطی را موره نظر قرار هاههتنها ع

های هبیران شیوه هیگری به کار گرفته شده است که پرس  از بوهه است، حال آن که هر پژوه  حاضر برای کنترل پاسخ

 هر موره نوآوری هبیران است. آموزان هان 

 

  ی نظری پژوهشمبان

ای است که عناصر مهم تدریس هر هرون آن قابل مطالعه است و شناخت و آگاهی از عناصر الگوی تدریس چهارچو، ویژه

 یک توصیف تدریس الگوی یک .(3173)شعبانی،تواند معلم را هر اتخاذ روشهای مناسب تدریس کمک کند و عوامل مذکور می

 توانمی را تدریس الگوهای(. 3177)بهرنگی،  هستند یاهگیری هایروش و الگوها مانه تدریس است. الگوهای یاهگیری محیط

خانواهة  :کره بندیگروه افزای  ههند، را فراگیران یاهگیری میزان تا ههدمی یاری استاهان خانواهه به هر که خانواهه، چهار هر

 (. 3133)بهرنگی،  ای رفتاری هستندهخانواهة سبک و فرهی خانواهة اطالعات، پرهازش خانواهة اجتماعی،

یافته برای تغییر تلقی نوآوری را جستجوی هدفمند و سازمان «هراکر»است، « نوآوری»مفهوم کلیدی هیگر هر این نوشتار 

هر تعریف خوه از نوآوری بر فرایند آن تأکید کرهه و نوآوری را فرایند گرهآوری هر نوع ایده جدید و  1«کنتر»کند. همچنینمی

های جدید هر فرایند، خواند و معتقد است که نوآوری شامل شکل گرفتن ایده، پذیرش و اجرای ایدهمفید برای حل مسئله می

ی آگاهی از نوآوری است ذهنی که طی آن فره از مرحله تفمیم نوآوری، فرایندی .(3137)سلطانی، محفوالت و خدمات است 

الگوی فرایند تفمیم نوآوری، چهار مرحله یا  رسد.این تفمیم می یا همنوایی بهم به پذیرش یا ره و ی تفمیو مرحلهگذشته 

 کارکره هاره:

 کند.عاتی کسب میشوه و هر موره چگونگی کارکره آن اطالهان : فره، از وجوه نوآوری آگاه می .3

 کند.ایشی مساعد و یا نامساعد پیدا میترغیب: فره، نسبت به نوآوری، گر .1

 .کندا، پذیرش یا ره نوآوری رهنمون میشوه که او را به انتخهایی مشغول میلیتتفمیم: فره به فعا .1

ی های متضاهی را هربارهنماید، اما اگر پیامهایی را جستجو میهمنوایی: فره برای تفمیم نوآوری اتخاذ شده، مشوق .1

  .(3171)راجرز و شومیکر،  نوآوری هریافت کند، ممکن است تفمیم خوه را تغییر ههد

توسط هبیر هر شیوه تدریس خوه با ترکیب نگرش وی به نوآوری )هر فرایند تفمیم به نوآوری هر این نوشتار برای بررسی 

 سه بعد شناختی، عاطفی و آماهگی به عمل( موره بررسی و سنج  قرار می گیره:

های ضمن علم هر کالسهای نوین تدریس تا چه حد است؟ این موضوع با ساعات شرکت منسبت به شیوه هبیرهان   .3

 .گیرهنوآوری هر تدریس موره بررسی قرار مینسبت به هبیر های نوین تدریس و بعد شناختی نگرش خدمت مرتبط با شیوه
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بوجوه  احساس نیاز به نوآوریالبته هر نظریه تفمیم به نوآوری برخی بر این اعتقاهند که پی  از مرحله هان ، باید  -

نیاز  هبیرآموزان نیست و بنابراین های سنتی پاسخگوی نیاز هان به این نتیجه رسیده است که شیوههبیر  آید. به این معنا که

 تدریس را احساس کرهه است.نوآوری هر به 

نوآوری هر . این گام با بعد عاطفی نگرش هبیران به توجه هارهتدریس  هبیر به نوآوری هر. هر مرحله هوم، عالقه یا ترغیب 1

  شوه.جیده میتدریس سن

که هر پذیره یا اینتدریس را می نوآوری هرهاره، معلم یا هر نوآوری هر تدریس اشاره گیری . هر مرحله بعد که به تفمیم1

و  شوهمیرا با بعد سوم نگرش یعنی آماهگی برای عمل سنجیده  نوآوریههد. بدین ترتیب پذیرش مقابل آن مقاومت نشان می

 .شوهسنجیده میتدریس نوآوری هر ، با متغیر مقاومت هر برابر نوآوریره شکل هیگر تفمیم یعنی 

 نوآوری معلم هر شیوه. مرحله آخر فرایند تفمیم به نوآوری همنوایی است. همنوایی بدین معناست که هر صورت 1

 کنند. تا چه حد همقطاران وی، یعنی هیگر هبیران، او را تایید می خوه تدریس

 

 مدل نظری پژوهش

عوامل موثر بر فرآیند نوآوری هر مدل نظری پژوه  نشان های اکتشافی مفاحبها توجه به مطالب نظری، سوابق تجربی و ب

 هاهه شده است.

 

 . مدل نظری تحقیق 1 شکل

 احساس نیاز آگاهی ترغیب
 به نوآوری

 سبک مدیریت

 کانالهای ارتباطی

یهمنوای تفمیم  

 مشارکت هان  آموز

نوآوری مقاومت هر مقابل پذیرش والدین  

آموزشی ویژگیهای نظام حس همدلی  



 

 

 

 پژوهشفرضیات 

  تدریس تأثیر مثبت هاره. نوآوری هربا هان  آموز بر  هبیرحس همدلی 

  تأثیر منفی هاره.تدریس  نوآوری هرهای جدید بر هر برابر شیوه هبیرمقاومت 

  آموزان نوآوری هر تدریس تأثیر مثبت هاره.میزان پذیرش والدین هان 

 تدریس تأثیر مثبت هاره. نوآوریبر  سبک مدیریت مدیر مدرسه 

  تدریس تأثیر هاره. نوآوری هرآموز بر سیستم ارزیابی هان 

   تدریس تأثیر مثبت هاره. نوآوری هربر  های جدیدشیوهبه  هبیرگرای 

 تدریس تأثیر مثبت هاره. نوآوری هربر  هبیررای  جهانشهری گ 

  تدریس تأثیر مثبت هاره. نوآوری هراز وسایل ارتباط جمعی بر هبیر استفاهه 

  تدریس تأثیر مثبت هاره. نوآوری هراحساس نیاز به نوآوری هر 

  تدریس تأثیر مثبت هاره. نوآوری هربا یکدیگر بر  هبیرانهمنوایی 

 

 

 پژوهشروش 

ین پژوه  به روش پیمای  انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را کلیه هبیران مقطع هبیرستان استان خراسان رضوی ا

به عنوان نمونه تحقیق انتخا، گرهید. به ازای هر معلم هو هان  آموز  137ها ههد، که از بین آنتشکیل می 3113هر سال 

-اند، جهت کنترل متغیر میزان نوآوری هبیران هر شیوهوزان برخورهار بوههآمکه از وضعیت هرسی بهتری نسبت به سایر هان 

 های تدریس، موره مطالعه قرار گرفتند. 

بدین ترتیب که شهرهای استان خراسان رضوی به سه هسته  ای است.گیری طبقهه گیری به صورت نمونهشیوه نمون

گیری تفاهفی ساهه شهر به شیوه نمونه 1است و هر هر هسته،  برخورهار و نابرخورهار تقسیم شدهشهرهای برخورهار، نیمه

-درسه پسرانه( جهت تکمیل پرسشنامهم 1مدرسه هخترانه و  1مدرسه ) 7انتخا، شده است. سپس هر هر شهر هر مجموع به 

ه هست آمده . اطالعات بگیری تفاهفی سیستماتیک بوهه استگیری هر هاخل مدارس نمونهها مراجعه شده است. شیوه نمونه

محاسبه شده است. اطالعات هر هو بخ  توصیفی و تبیینی سازماندهی و  spssها با استفاهه از نرم افزار آماری از پرسشنامه

 تحلیل شده اند.

 

 های پژوهشیافته

فاهه موره استهر این پژوه  نظریه تفمیم به نوآوری جهت شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری هبیران استان خراسان رضوی 

ها، عواملی که از این نظریه به عنوان فاکتورهای مؤثر بر نوآوری هبیران استخراج گرهید، واقع شد لذا هر بخ  ارائه یافته

توصیف شده و سپس توصیف سایر عوامل ارائه گرهیده است، هر ابتدا توصیفی از میزان نوآوری هبیران استانهای خراسان و 

های تدریس موره استفاهه آنان ذکر گرهیده و هر اهامه توصیف عوامل مؤثر بر رهترین شیوههمچنین پرکاربرهترین و کم کارب

 نوآوری از هیدگاه نظریه تفمیم به نوآوری ارائه شده است:

 



 

 

 

 73.33برابر با  0-300های نوین تدریس هر بازه میانگین شاخص تفمیم )آماهگی برای عمل( هبیران به استفاهه از شیوه

هرصد  57.1به لحاظ شاخص کیفی نیز . نوآوری هر تدریس هاشتبرای  از آماهگی متوسط به باالی هبیران یتحکا کهبوه 

اند. هر بین شیوه های تدریس، شیوه تدریس پی  سازمان ههنده با میانگین هبیران تا حد متوسطی هر تدریس خوه نوآور بوهه

کمترین میزان  0-300هر مقیاس  7فای نق  با میانگین بیشترین میزان استفاهه و روش ای 0-300هر مقیاس  13.15

 اند.استفاهه را به خوه اختفاص هاهه

تفمیم به نوآوری هر اولین مرحله از فرایند همانطور که هر بخ  نظری پژوه  اشاره گرهید و نیز با رجوع به مدل نظری، 

هر بیشتر هبیران  هاهکه نشان  بوه 73.75برابر با  0-300 مقیاسمیانگین این شاخص هر  .بوهاحساس نیاز به نوآوری  تدریس

میزان آن هر حد که  هر مرحله بعدی متغیر آگاهی قرار هاشتد. انشتهاحساس نیاز به نوآوری ها متمایل به باال متوسطی حد

-ه بر فرایند تفمیماز متغیرهای هیگری ک اند،نوآوری هر تدریس هاشتهآگاهی کمی هر موره  به این معنا که هبیران پایینی بوه

بوه، کسب این نتیجه  71برابر با  0-300 مقیاسمیانگین این شاخص هر  که بوهمتغیر ترغیب به نوآوری  هاشتگیری اثر 

کانالهای ارتباطی متغیر هیگری بوه که هر  متغیر اند،بوهه نوآوری هر تدریسهبیران تا حد خیلی زیاهی راغب به  نشان هاه که

بوهه  11.10برابر با  0-300مقیاس هر ن با نوآوری هر تدریس موره بررسی قرار گرفت، میانگین این متغیر این تحقیق رابطه آ

همچنین میانگین شاخص کانالهای ارتباط  میزان استفاهه پایین هبیران از کانالهای ارتباط جمعی بوه.ههنده که این امر نشان

زمینه هبیران از ارتباطات شخفی متوسط رو به باالیی هر  هاه که نشان بوه 53.10برابر با  0-300مقیاس شخفی هبیران هر 

 .بوه 71.11برابر با  0-300یر هر مقیاس . میانگین شاخص مقاومت هبیران هر برابر تغیاندبوههبرخورهار  نوآوری هر تدریس

شاخص حس  .اندشتهریس مقاومت هاهای تدکه بیشتر هبیران تا حدوهی هر برابر نوآوری هر شیوه هاهکسب این میانگین نشان 

است بدین معنا که بیشتر هبیران کسب کرهه  77.17 میانگینی معاهل 0-300مقیاسشان هر همدلی هبیران با هان  آموزان

 . اندبوههآموزان خوه برخورهار از حس همدلی باالیی نسبت به هان 

، بدین معنی بوه 11.11برابر با  0-300مقیاس هر  نوآوری معلم هر تدریسمیانگین شاخص مشارکت هان  آموز هنگام 

همچنین میانگین شاخص های نوین تدریس هر حد کمی بوهه، آموزان هر جریان استفاهه معلم از شیوهکه مشارکت هان 

ه ک بوه 11.11برابر با  0-300مقیاس هر  نوآوری هر تدریسآموزان و همراهی آنان با معلم هر زمینه مشارکت والدین هان 

هر زمینه نوآوری معلمان هر تدریس بوهه است. شاخص سبک مدیریت  پایین والدین هان  آموزانهمراهی و مشارکت  نشانگر 

بدین معنی که سبک مدیریت مدیران مدارس تا حد زیاهی  کسب کرهه است 71 میانگینی معاهل 0-300 مدرسه هر  مقیاس

همنوایی آخرین مرحله از فرایند  اند.بوههقائل  نوآوریرای هبیران هر و آزاهی عمل زیاهی ببوهه سبک مشورتی و مشارکتی 

میزان  است که نشانگر این بوه که 17.11ر با براب 0-300که میانگین این شاخص هر بازه  بوهتفمیم به نوآوری هبیران 

است که  11.70برابر با  0-300میانگین متغیر جهانشهری بوهن معلمان هر بازه  .بوهه استهمنوایی هبیران هر حد متوسطی 

نوآوری اما به لحاظ متغیر تناسب ویژگیهای نظام آموزشی با امکان  نشان از پایین بوهن میزان جهانشهری بوهن معلمان هاشت.

 ، بیشتر هبیراناندهانسته های نوین تدریس نمی، بیشتر هبیران این ویژگیها را متناسب با استفاهه از شیوههبیران هر تدریس

که ویژگیهای نظام آموزشی مانند وجوه کنکور، سیستم سنتی ارزیابی هان  آموزان، تعداه زیاه هان  آموزان هر  تقاه هاشتنداع

ها هر کالس هرس، اندازه کالس، کالس هرس، ترکیب متفاوت هان  آموزان به لحاظ ذهنی هر یک کالس، نوع چیدمان صندلی

کتا،، زمان کوتاه اختفاص یافته به هر جلسه تدریس، حجم زیاه کتا، و محتوای زمان کوتاه اختفاص یافته برای تدریس کل 

 آنانو هر واقع این ویژگیهای نظام آموزشی به عنوان مانعی هر برابر نوآوری هاشته  نوآوری آنان هر تدریسآن، تناسب کمی با 

 نموهه است.هر تدریس عمل 



 

 

 

 37.1. از نظر وضعیت تاهل باشندمیفراه نمونه زن و نیم هیگر آن مره نیمی از ابه لحاظ ویژگیهای جمعیت شناختی نیز؛ 

تحفیالتی تا سطح لیسانس هرصد افراه  71.1و به لحاظ سطح تحفیالت بیشترین افراه یعنی  اندبوهه هرصد افراه متاهل

ستفاهه هبیران از کالسهای میانگین ا وسال 35میانگین سابقه تدریس آنان  سال، 17. همچنین میانگین سنی هبیران هاشتند

 بوهه است.ساعت  301ضمن خدمت 

مشخص شد که: متغیرهای سیستم ارزیابی هان  نیز هر بخ  نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق )تحلیل هو متغیره( 

ی ارتباط کانالها ،هبیران ارتباطات بین شخفی آموزان، سبک مدیریت مدرسه،، مشارکت هان مدرسهامکانات آموزشی ،آموزان

و  میزان کارایی کالسهای ضمن خدمت ،حس همدلی ،میزان جهانشهری شدن هبیران، احساس نیاز به نوآوریجمعی، 

رابطه معناهار معکوسی  . همچنین سناندشتهرابطه معناهاری با متغیر وابسته ها نوآوری هر تدریسهمچنین نگرش هبیران به 

نوآوری هبیران هر هبیران نیز رابطه معناهار معکوس با میزان  هاشته است. سابقه تدریس نوآوری معلمان هر تدریسبا میزان 

. مقاومت شوهمیکمتر نوآوری وی هر تدریس میزان  بوههبه این معنا که هرچه سابقه تدریس معلم بیشتر هاشته،  تدریس

ای از این روابط هو خالصه ان هر تدریس هاشته است.نوآوری معلمنیز رابطه معناهار معکوسی با میزان  هبیران هر برابر تغییر

 :آمده است 3متغیره هر جدول شماره 

 

 تحلیل دو متغیره نوآوری در تدریس -1جدول

 مؤلفه ها نام متغیر

مقدار 

ضریب 

 همبستگی

 تأیید یا ره سطح معناهاری

ویژگیهای نظام 

 آموزشی

 ره 0.131 0.070 محتوای کتا،

 ره 0.310 0.031 حجم کتا،

 ره 0.371 0.071 زمان اختفاص یافته به هر جلسه تدریس

 ره 0.110 0.015 زمان اختفاص یافته به تدریس کل کتا،

 ره 0.117 0.057 اندازه کالس

 ره 0.370 0.030 نوع چیدمان صندلی ها هر کالس

 ره 0.377 0.077 ترکیب ذهنی هان  آموزان هر کالس

 ره 0.073 0.301 تعداه هان  آموزان کالس

 تأیید 0.015 0.331 نحوه ارزیابی هان  آموزان

 ره 0.107 0.051 وجوه کنکور

 تأیید 0.007 0.351 امکانات آموزشی مدرسه

ویژگیهای جمعیت 

 شناختی

-0.131 سن  تأیید 0.0000 

 ره 0.171 0.053 سطح تحفیالت



 

-0.131 سابقه تدریس  تأیید 0.000 

از هوره های ضمن خدمت میزان ساعات استفاهه  ره 0.111 0.000 

فرایند تفمیم به 

 نوآوری

 تأیید 0.000 0.111 ارتباط بین شخفی

 تأیید 0.001 0.377 استفاهه از کانالهای ارتباط جمعی

 تأیید 0.015 0.317 گرای  جهانشهری

 تأیید 0.000 0.111 آگاهی

 تأیید 0.000 0.131 احساس نیاز به نوآوری

ت هر برابر تغییرمقاوم  0.111-  تأیید 0.000 

-0.071 همنوایی  ره 0.101 

 سایر متغیرها

 تأیید 0.000 0.115 حس همدلی

 تأیید 0.037 0.315 کارایی کالسهای ضمن خدمت

 تأیید 0.000 0.571 نگرش به شیوه های نوین تدریس

 تأیید 0.000 0.175 مشارکت هان  آموزان

موزانمشارکت والدین هان  آ  ره 0.171 0.071 

 تأیید 0.031 0.313 سبک مدیریت

 
بعد از تحلیل هو متغیره و بررسی رابطه عوامل مؤثر بر نوآوری هر تدریس، تأثیرات همزمان این عوامل بر نوآوری نیز با 

وآوری نیز با استفاهه از استفاهه از تحلیل رگرسیون چندگانه موره بررسی قرار گرفت، عالوه بر این وزن نسبی عوامل مؤثر بر ن

 این آزمون برآوره گرهید که نتایج آن هر اهامه آمده است: 

 
 ضرایب رگرسیونی -2جدول

 خطای استانداره برآوره ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی چندگانه

.631 .398 .381 2.13620 

 هان  مشارکت ،تدریس سابقه ،نوآوری به نیاز احساس ترغیب، مقاومت هر برابر تغییر، آگاهی،متغیرهای پی  بین: 

 جهانشهری گرای  ،همدلی حس ،آموزان

 

که از بین متغیرهای واره شده هر مدل رگرسیون، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه هر گام آخر نشان هاه 

برابر تغییر، سابقه تدریس، ترغیب، جهانشهری بوهن هبیران، احساس نیاز به نوآوری، حس همدلی، مقاومت هر متغیرهای 

متغیرهایی بوهند که هر نهایت به عنوان عوامل مؤثر بر نوآوری معلمان هر تدریس هر مدل  آموزان و آگاهیمشارکت هان 

  8و این  بوه 136.0 نوآوری هبیران هر تدریسبا میزان  عواملمقدار ضریب همبستگی چندگانه این اند. رگرسیون باقی مانده

 



 

 

هرصد از تغییرات نوآوری هبیران هر  60. اندکرههرا تبیین  نوآوری هر تدریسهرصد از تغییرات  3.تغیر هر مجموع م

 تدریس نیز به عواملی مرتبط است که هر این نوشتار بدانها پرهاخته نشده است. 

 
 ضرایب تأثیر رگرسیونی -3جدول

 رگرسیون

ضرایب استانداره 

 نشده

ضرایب 

استانداره 

 t شده
سطح 

 معناهاری

 همبستگی

ضریب 

 تأثیر

ضریب 

 تأثیر
 تفکیکی ضریب تأثیر

نیمیه 

 تفکیکی

همبستگی 

 مرتبه صفر

    310. 1.017  1.388 1.412 مقدار ثابت

 13130 .1302 ..132 000. 3.812 210. 112. 427. ترغیب

تغییر برابر هر مقاومت  .302 .079 .208- 3.812 .000 
13020

- 13061- 13020- 

 13138 .1302 130.8 032. 2.160 108. 077. 166. آگاهی

نوآوری به نیاز احساس  .285 .092 .162 3.087 .002 130.. 13030 13000 

تدریس سابقه  -.067 .020 -.155 
-

3.259 
.001 

13181

- 13130- 131.2- 

آموزان هان  مشارکت  .200 .074 .133 2.688 .008 132.0 130.0 130.0 

همدلی حس  .263 .114 .110 2.305 .022 130.2 13021 13132 

جهانشهری گرای   .151 .075 .094 2.018 .044 13061 13.16 13206 

 

استفاهه شده است.  ضرایب تأثیر استانداره شده رگرسیونجهت تعیین وزن نسبی هریک از عوامل مؤثر بر نوآوری از جدول 

ترغیب است که  عاملتدریس  نوآوری هبیران هربر میزان  عامل مؤثررترین مؤث نتایج رگرسیون هر این مرحله نشان هاه که:

از: مقاومت هر برابر تغییر  یرگذار به ترتیب شدت تأثیر عبارت بوهندتأثعوامل باشد، سایرمی 13201مقدار ضریب تأثیر آن 

(، حس همدلی ..130ان )(،  مشارکت هان  آموز-13000سابقه تدریس ) (،13062(، احساس نیاز به نوآوری )13218)

 (13130(، گرای  جهانشهری )13018(، آگاهی )13001)

 معاهله رگرسیون نیز به شرح زیر می باشد: 

 

 

 
Y=  23016  + (مقاومت هر برابر تغییر) 13218 – (احساس نیاز به نوآوری) 13062 + (جهانشهری بوهن)0.030 + 

(ترغیب)13201 + (حس همدلی) 13001 13000- ( تدریس سابقه  (آگاهی) 13018 (مشارکت هان  آموزان)..130 +(



 

 

 

 

 

 

بعد از انجام تحلیل های هو متغیره و همچنین تحلیل چندمتغیره با استفاهه از رگرسیون و تعیین وزن نسبی متغیرهای 

آزمون مدل نظری تحقیق با استفاهه از تحلیل مسیر پرهاخته شده است، هر ذیل نتایج باقی مانده هر معاهله رگرسیون، به 

 حاصل از تحلیل مسیر به همراه هیاگرام آن ارائه شده است:

گیری هر موره نوآوری انطباق و هماهنگی هاشت، بر اساس آزمون مدل نظری با استفاهه از تحلیل مسیر، با نظریه تفمیم

گذره، نتایج تحلیل مسیر نشان گیری از مراحل هان ، ترغیب و تفمیم میموره نوآوری، فرایند تفمیم گیری هرنظریه تفمیم

شوه که به هنبال کسب آگاهی هر رابطه با نوآوری باشیم که کسب آگاهی نیز هاه که احساس نیاز هر مرحله اول سبب می

فره را به تفمیم گیری هر رابطه با پذیرش و یا ره نوآوری ترغیب را به هنبال هاره و ایجاه گرای  مطلو، نسبت به نوآوری 

به واسطه آن بر نوآوری عوامل ترغیب یک متغیر محوری است که اکثر  عاملسازه. همچنین بر اساس نتایج، رهنمون می

برابر تغییر به  آگاهی، احساس نیاز، کانالهای ارتباط شخفی، سن، مقاومت هر عواملگذارند. بدین ترتیب که معلمان تأثیر می

آگاهی، احساس نیاز به نوآوری،  عواملهای تدریس تأثیرگذار هستند و نیز ترغیب بر نوآوری معلمان هر شیوهعامل واسطه 

ترغیب که هر نظریه تفمیم گیری هر موره نوآوری بدان اشاره شده است، تأثیر مستقیم نیز بر نوآوری معلمان هر تدریس 

 هارند. 

مشارکت هان  آموزان، حس همدلی، جهانشهری بوهن معلمان و مقاومت هر  عواملتایج تحلیل مسیر همچنین بر اساس ن

عوامل برابر تغییر تأثیر مستقیمی بر میزان نوآوری معلمان هر تدریس هاشته است. نتایج تحلیل مسیر وجوه رابطه معناهار بین 

انی که همنوایی بیشتری هاشتند، مقاومت کمتری هر برابر همنوایی و مقاومت معلمان را نیز تأیید کره به طوری که معلم

 نوآوری هر تدریس از خوه نشان هاهند.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 دیاگرام تحلیل مسیر -2شکل
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 بحث و نتیجه گیری:

ان استان خراسان رضوی هر تدریس است که کلیدی هر فرایند نوآوری هبیرعامل ، ترغیب یک پژوه های با توجه به یافته

اند. فرایند ترغیب هبیران به نوآوری هر تدریس نیازمند آگاهی و اطالع به واسطه این عامل بر نوآوری آنان مؤثر بوهه عواملسایر 

ز و اندک است نشان هاه میزان آگاهی معلمان نسبت به نوآوری هر تدریس ناچی پژوه باشد، که نتایج این آنان از نوآوری می

احساس  پژوه که شاید بتوان نقفان آگاهی هبیران را به  به عدم احساس نیاز آنان به نوآوری نسبت هاه، بر اساس نتایج این 

تواند تبیین کننده آگاهی اندک آنان نسبت نیاز هبیران استان خراسان رضوی به نوآوری هر حد متوسطی بوهه است که خوه می

باشد. بعد از طی مراحل احساس نیاز به نوآوری و تالش برای کسب اطالعات و آگاهی هر این زمینه به نوآوری هر تدریس 

هر تفمیم به نوآوری هبیران استان خراسان رضوی بوه و هبیران بعد از احفاء گرای  مطلو، هر  عاملترین ترغیب کلیدی

توانند تفمیمی هر این مرحله است که میو یابند را می گیری هر رابطه با نوآوری هر تدریسرابطه با نوآوری آماهگی تفمیم

توان گفت که گرای  مطلو، به نوآوری، هبیران را هر استفاهه از نوآوری مبتنی بر پذیرش و یا ره نوآوری اتخاذ کنند و لذا می

 مفمم خواهد کره.

رایند نوآوری هبیران هر تدریس تأثیر گذار توانند بر فهیگری نیز وجوه هارند که می عوامل، پژوه همچنین بر اساس نتایج 

ها هر هبیران همانند جهانشهری بوهن و حس همدلی وی نسبت به هان  آموز باشند. نتایج نشان هاه که وجوه برخی ویژگی

هر می تواند فرایند تفمیم به نوآوری را هر معلم تسریع نماید، همچنین وجوه هان  آموزان فعال که روحیه مشارکتی باالیی 

 تواند عامل مؤثری بر روند اتخاذ نوآوری هر تدریس از سوی هبیران باشد. کالس هرس هارند نیز می

های نظام آموزشی و تأثیر آن بر نوآوری هبیران هر تدریس مطلب هیگری که الزم است هر اینجا بدان اشاره شوه، ویژگی

هیدند، اما ان این ویژگیها را متناسب با نوآوری خوه هر تدریس نمیباشد، نتایج حاصله نشان هاه که با وجوه اینکه اکثر معلممی

توان آن را به این شرح ی معلمان مشاهده نشد، که میرها و میزان نوآوهر تحلیل هو متغیره رابطه معناهاری بین این ویژگی

به نظام آموزش و پرورش توضیح هاه که چنین مشکالتی هر اغلب مدارس کشور وجوه هاره و این مشکالت هر حالت کلی 

شوه که برخی از معلمان با وجوه همین مشکالت و برگشته و امری شخفی و فرهی نیست ولی با این وجوه مشاهده می

 کمبوهها باز هم هر تدریس خوه نوآور هستند.

کیفی تدریس پرورش جهت ارتقاء سطح و  شوه که متولیان امر آموزشپیشنهاه می پژوه با توجه به یافته های این 

تواند به هبیران هر سطوح مختلف تحفیلی به ویژه سطح هبیرستان تدابیر الزم را اتخاذ نمایند که برخی از این تدابیر می

-معلمان به عنوان یکی از کنشگران نظام آموزشی و بخ  هیگری نیز به خوه نظام آموزشی برگرهه. تغییر برخی از خط مشی

های الزم هر این زمینه، و همچنین ایجاه زمینه فرهنگی الزم برای گذاریتخفیص سرمایههای موجوه هر نظام آموزشی و 

آموزان، هبیران، تواند مقاومت کنشگران مختلف نظام آموزشی از جمله هان ها )با توجه به اینکه نوآوری میپذیرش نوآوری

از اهمیت واالیی هر تغییر سیستم آموزشی کشور برخورهار  تواندمدیران ارشد و ...  هر برابر این تغییر هر پی هاشته باشد( می

 باشد.
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