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  دهیچک
 شرفتیبر  پ یشغل زشیو انگ سیتدر نینو یمعلمان از روش ها یآگاه زانینقش م یپژوهش با هدف بررس نیا

به هدف فوق،  یابیبه صورت گرفته است. به منظور دست نیقا رکوهیپنجم در شهر ز هیدانش آموزان پا یلیتحص
قرار  یمورد بررس یسرشمار قینفر( از طر 817پنجم و دانش آموزان شان) هینفر از معلمان پا 52تعداد

 س،یتدر نینو یمعلمان از روش ها یآگاه زانمی ساخته محقق پرسشنامه از استفاده با ها¬داده یگرفت.گردآور
و  یاضیدرس علوم ، ر 3که از معلمان در ینمرات سهیو مقا یهکمن و الدهام ، جمع آور یشغل زشیپرسشنامه انگ

 t،  ونیرگرس لیرسون،تحلیپ یهمبستگ بیضر یآمار یبه عمل آمده است صورت گرفته است. از آزمون ها یفارس
به دست آمده، رابطه  جنتای اساس بر ¬داده ها استفاده شد. لیتحل یطرفه برا کی انسیوار لیحلمستقل و ت

و  یدروس علوم، فارس یلیتحص شرفتیبر پ یشغل زشیو انگ سیتدر نینو یمعلمان از روش ها یآگاه نیب یمعنادار
وجود  یمعکوس یابطه معنادارر یشغل زشیبا انگ سیتدر نینو یمعلمان از روشها یآگاه نیمشاهده نشد. ب یاضیر

آنها   التیتحص زانیو م تیمعلمان با توجه به جنس یشغل زشیتدریس و انگ نینو یاز روشها یآگاه زانیم نیدارد. ب
مشاهده نشد  یتفاوت سیتدر نینو یبه روش ها توجهوجود دارد. اما با توجه به سابقه خدمت آنها)با  یتفاوت معنادار

 یدانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنادار یلیتحص شرفتیپ نیوجود دارد( و همچن یشغل زشیاما با توجه به انگ
 مشاهده نشد.

   يليتحص شرفتي،پيشغل زشيانگ س،يتدر نينو يمعلمان از روش ها يآگاه كليدي: كلمات
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  مقدمه. 1

از آنها توسط  یادیکه تعداد زطرح و ارائه شده است  یتوجه لیقا یها هینظر سیتدر نهیدر زم ریسال اخ ستیدر طول ب
با فقر تفکر در دانش آموزان مواجه  یآموزش یقرار گرفته اند. در حال حاضر نظام ها لیو تحل هیمورد تجز کیو د هیگان

 یو استفاده نکردن از روش ها یسنت یروش ها تیحاکم جهیرا نت مرا نیعلت ا یتیاز صاحب نظران ترب یاریهستند بس
را  یخاص یریادگی یروش ها رانیفراگ هیکل یریادگی هی(. بر اساس نظر1371 ،یدانند)شعبان یس مفعال در مدار سیتدر
بخش  تیرضا انسبت یاریبس یمطلوب و آسان، برا رانیاز فراگ یبعض یبرا سیهر روش تدر گریدهند به عبارت د یم حیترج

و مثمر ثمر است  دیمف یعده ا یاست که براآن  یسنت سیتدر یروش ها ینامطلوب است. مشکل اساس هیبق یو برا یو برا
 شرفتیفرصت پ یاریبس یعده ا یروش سنت کنواختیحساب و  یمخرب است. در صورت کاربرد مستمر، ب یعده ا یو برا
 یو مشارکت تحقق م یهمه به واسطه دو عامل دسترس یآموزش برا رایز(. 1371 ،ی)احمدافتیرا نخواهند  یریادگیدر 
نخواهد  سریتنوع نداشته باشد، فرصت تحقق آرمان آموزش و پرورش م یریادگیو  سیتدر یروش ها حال چنانچه ردیپذ

 ق،یعالها،  یژگیو کنواختی  یباشد اما روش ها افتهیاز فرصت آموزش تحقق  یشد. ظاهرا ممکن است اصل بهره مند
 سی(. تدر1371 ،یکاذب است )احمد یتصور نیچن جهیدر نت رد،یگ یمنحصر به فرد افراد را در نظرنم یازهایها و ن تیقابل

بر  تیوترب میتعل دیانتقال معلومات بوده اما صاحب نظران جد یبه معن تیو ترب میمتخصصان تعل دگاهیدر گذشته بر اساس د
کند معلم  صرفاً به انتقال فرمول ها و معلومات اکتفا نکهینه ا اموزدیآموز ب را به دانش ستنروش دان دیباورند که معلم با نیا

 ی وهیو ش تیفیلذا توجه به ک رند،یتجارب خود مطالب را فراگ قیآموز را کمک کند تا خود تجربه کند و از طر دانش دیبا
 یالزم برا یزان و مسئوالن موظفند که فرصت هایشود و برنامه ر یتلق یو جد یضرور اریامر بس دیمعلمان با سیتدر

 یاجرا یو امکانات را برا طیرا فراهم نموده ، و شرا سیو خالق تدر دیجد یو الگوها معلمان با روشها شتریهر چه ب یآشنائ
 عنوانمعلمان به  رای(. ز 1372 ،ی؛ به نقل از بهرنگ5222و همکاران ،  سی)جو ندیروش ها آماده نما نیا زیآم تیموفق

جهت، نقش  نیبرخوردارند. به هم یم آموزشدر نظا  یه ا ژیو یگاهیدانش آموزان ازجا شرفتیعوامل رشد و پ نیاز بهتر یکی
و  سیتدر نینو یشناخت معلمان از روش ها یدر محورها قاتیتحق نیمعلم مورد توجه محققان قرار گرفته است. اغلب ا

از مراحل مهم طراحی آموزشی، انتخاب روش  یکی(. 1371 ،ینیاست) حس بودهدانش آموزان  یلیتحص شرفتیآن بر پ ریتاث
معلم بعد از انتخاب محتوی و قبل از تعیین وسیله، بایدخط مشی و روش مناسب تدریس خود را انتخاب کند. تدریس است. 

از  یکیبه آن دارد.  یبستگهر نظام آموزش  ییکه کارآ رود یبه شمار م یآموزش ستمیهر س یاز ارکان اصل یکی سیتدر رایز
است  سیتدر شرفتهیپ یها و عدم استفاده از الگوها و روش ییکشورمان، مربوط به عدم آشنا تیو ترب میمشکالت نظام تعل

 میتقس میرمستقیو غ میمستق مهین م،یمستق یرا می توان در سه گروه روش ها سیتدر ی(.روش ها1375 ،یدی)خورش
بر  یمبتن میمستق مهین سیپردازد و در روش تدر یم یبه ارائه موضوع درس ییبه تنها علمانم مینمود. در روش مستق یبند

معلم قرار دارد. اما در روش  میمستق مهین یو رهبر تیتحت هدا رانیفراگ یریادگیبوده و  ریمعلم و فراگ انیکار مشترک م
 یبه روش ها سیتدر نیپردازد ا یم یریادگیمعلم به  میمستق تیو هدا ییبدون راهنما رانیفراگ میمستق ریغ سیتدر

 سی. در روش تدرردیپذ یمجزا انجام م یکار در گروه ها ایکار در جمع کالس و  ،یکار التزام ،یاریاز جمله کار اخت یمختلف
 سیرتد انیجر ی. معلم راهنما و هادرندیگ یم ادیبا مشارکت خود  رانیکند و فراگ یرا مساعد م یریادگی طیفعال معلم شرا

شوند که  یمحسوب م یروف خالظ رانیشود و فراگ یفعال معلم مخزن و منبع دانش فرض م ریغ یدر روشها یاست. ول
( ضمن انتقاد از 1992(. تورنس  )1387طرفه مطالب را به آنان انتقال دهد)فضلی خانی، کیدارد به طور  فهیمعلم وظ

دارند.  دیخالق تاک یآموزش به سمت برنامه ها تیو هدا یسنت یتحول برنامه ها روییتغ تیبر اهم یآموزش و پرورش سنت
و ارائه برنامه خالق  یآموزش طیمح یساز یبه غن دیموضوع با نیبه ا دنیتحقق بخش یه برامحققان معتقدند ک نیا

(.  1371 ،ینیدارد) به نقل از حس یادیز تیخالق اهم یدانش آموزان تیمعلمان خالق، به منظور ترب تیپرداخت، لذا ترب
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 ابدی یم شیارائه شود دانش آنها افزا یاسبمن ی( نشان داد که اگر به معلمان ساختار آموزش1371) ینیحس ریاخ قاتیتحق
کند که اگر به معلمان  یم انیب نیبهره مند گردنند. همچن سیتدر نینو یتوانند از مهارتها یکند و م یم رییونگرش آنها تغ

ض نموده و عو یآنها را به زندگ دیبلکه د ردارد،ینه تنها بر دانش، نگرش و مهارت آنها تأث ودارائه ش یساختار آموزش مناسب
در ساختار برنامه  قیعم راتییکند که تغ یم انی( ب5228و در کار آنها شده است. مورنو  ) یدر زندگ یباعث تحوالت اساس

 یمرتبط برا یها تیآورده است. نبود صالح وجودمعلمان بحران به  یحرفه ا تیدر هو یدانش آموز تیو جمع یدرس یها
 یحرفه ا تیهو نی. بنابرانندیخود را در تنگنا بب یحرفه ا تیاز معلمان هو یاریکه بسباعث شده است  تیموقع نیبرخورد با ا

 یها امهاز طراحان و مسئوالن برن یاری(. امروزه بس 1377 ،یمیو کر یکنامیمبرم به بازسازی مجدد دارد)به نقل ن ازین
، استقبال  نهیزم نیدر ا ییو نوگرا یسبب از نوآور نیهستند و بد یناراض سیتدر جیرا یها وهیآموزش و پرورش از ش

بر محفوظات که شالوده روش  دیآموز و تأک ، انتقال اطالعات از معلم به دانش ی: سخنران ریروش هایی نظ ی. کارائکنند یم
گونه روش ها ،  نیا یها جبران کمبود یو پرسش قرار گرفته است . برا رادیااست، مدتهاست مورد  سیتدر یسنت یها

 هیرا توص یداریو شن یدارید ی، نوارها دی، اسال لمیمانند ف یکمک آموزش دیجد لیز متخصصان استفاده از وساا یا عده
روش  نیرا جانش یو گروه یانفراد یها شیو پرسش و پاسخ و انجام دادن آزما یبحث یروش ها گرید یا و عده کنند یم

که  ی(. به طور1378زاده،  نیو حس لیعق یا فراهم کنند )بندانش آموزان ر یلیتحص شرفتیپ طیاند تا شرا کرده یقبل یها
 ی(  تأثیر روش ها1372و همکاران ،  ی؛ هزاره ا1379و همکاران،  یری؛ عب1378)مهرام و همکاران،  یپژوهش ها

تقد مع  تیمشاهد شد.  اسم ی(، اکتشافی و سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی رابطه معناداررکتیتدریس فعال همیاری)مشا نینو
 یم زهیاز آنها انگ یکیالزم است که  یپرورش آن ابزارها یرشد قوه تفکر است و برا تیترب یاست که مسئله اساس

کار، سر و سامان دادن به  کیدادن  امو عالقه فرد نسبت به انج لینشان دهنده م یشغل زشیانگ رای(. ز1991 ت،یباشد)اسم
کوشش  قیسبقت گرفتن و رقابت کردن با آنها از طر گرانیبر موانع، ازدخود، فائق آمدن  یمادی، معنوی و اجتماع طیمح

نوع  یریکنند که شکل گ یم انی( ب1991(. والتر  ) 1392برای بهتر انجام دادن کارهاست )آخوندی بناب و همکاران،  ادیز
که  یست که بافت اجتماعشده ا انیب یخودمختار هیباشد. در نظر یم یعوامل مختلف ریافراد تحت تاث زشیانگ یریجهت گ

 یم ختهیکند او برانگ تیاستقالل فرد را حما یاو دارد اگر بافت اجتماع زشیبر نوع انگ یبه سزائ ریافراد در آن قرار دارد تاث
به  یاز نوع خود مختار زشیکند. و هر زمان که بافت مهار کننده باشد، انگ یاش را درون یزندگ یها تیشود تا مهار فعال

 یرونیب یدانش آموزان از مشوقها شرفتیپ یاز معلمان برا یشود. برخ یم یرونیب زشیانگ جهیرسد در نت ید محداقل خو
و  میارزش نهادن به امر تعل تدانش آموزان، در جه قیاز عال تیحما قیاز معلمان از طر یکنند. در مقابل برخ یاستفاده م

 یمعلم مستقالنه گفته م یزشیانگ یریفعال سازند که به جهت گ رفتشیپ یدانش آموزان را برا زهیکنند انگ یم یسع ت،یترب
 رگزاریدانش آموز تاث یزشیانگ تیفیمعلم بر ک یزشی(. پژوهش ها نشان داده که سبک انگ1999،  یو بولت و سا ویشود) ر

مستقالنه دارند  تیحما یزشیانگ یریجهت گ یکه دارا یکه معلمان افتندیدر یپژوهش ی( ط1991(. والتر )عاست)همان منب
که از  یمعلمان رایبه حضور در مدرسه و کالس دارند. ز لیتما شتریکنند ب یکه از سبک مهار استفاده م ینسبت به معلمان
دانش آموزان داشته  یریادگیرا بر  یمثبت راتیتوانند تاث یاست و م دیدارند معتقدند که کارشان مف ییباال تیشغل خود رضا

 یدانش آموزان را بهبود م شرفتینسبت به کارشان دارند پ یکه احساس مثبت یمعلمان نی(. همچن1991باشند )واتسون ، 
(. 1997،  نیلو وو اندرسون  نیمعلم وجود دارد )گر یشغل تیو رضا یبهبود نمرات کالس انیم یرابطه معنادار رایز ابدی

 شرفتیبا پ یتیاز عوامل جمع یو برخ یریادگی یراهبردها ،یزشیانگ یرابطه باورها ی( در پژوهش1371) فیو س یالبرز
 شیپ یشناخت یرهاییمتغ لهیاز آنکه به وس شیب انیدانشجو یلیتحص شرفتیکه پ دندیرس جهینت نیبه ا یگروه یلیتحص

 .شود یم ینیب شپب یزشیعوامل انگ لهیشود به وس ینیب



 
 
 
 
 
 
 
                                        

 4 

ز پیش مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت قرار مطالعه عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی طی سه دهه اخیر بیش ا نیهمچن
گرفته است. یافته های پژوهشی متعددی نشان داده اند که پیشرفت تحصیلی هم از ساختارهای دانش و فرایندهای پردازش 

(. در گذشته بسیاری از پژوهشگران رابطه بین 1992،  نیو و اتلر)ب یطیاطالعات تأثیر می پذیرد و هم از عوامل مح
انگیزشی را با عملکرد تحصیلی به طور مجزا بررسی کرده اند، ولی امروزه اکثر روان شناسان به هر دو -یندهای شناختیفرآ

یادگیری خودتنظیمی،  ندمان دیجد یها هیبر اساس نظر رایمؤلفه شناخت و انگیزش و نقش آن ها در یادگیری توجه دارند. ز
مولفه ها را به صورت مجموعه ای در هم تنیده و مربوط به هم در نظر  نیامؤلفه های شناخت، انگیزش و عملکرد تحصیلی 

 زیدانش آموزان به مدرسه و ن شیمثبت بر گرا ریتاث کیمعلم  یشغل تیرضا رای(. ز1379و زارع،  یبخش یمی گیرند)عل
دانش  یسب هم براو منا ندیخوشا یریادگی طیمح کیمعلم باال رود  تیآنها دارد و هر چه سطح رضا یلیتحص شرفتیپ

توان ادراک معلم از نوع شغلش و احساس او  یاست که م ییتا جا راتیتاث نیکند ا یکار معلم فراهم م یآموزان و هم برا
 یها افتهی(. 1998)برمن و همکاران ،  تدانش آموزان دانس شرفتیپ زانیم یها ینیب شیپ نیاز بهتر یکینسبت به آن را 

 شرفتیبا پ زشیارتباط انگ نهی( که در زم5221،  لنای؛ پارسونز و آد5224و همکاران،   رشی؛ ف1377، یو قاسم یوسفی)
 .دهد یرا نشان م یصورت گرفته است رابطه معنادار یلیتحص
دردانش آموزان بود که  یلیتحص شرفتیمعلمان بر پ یشغل زشیو انگ سیتدر نینو یاز روش ها یپژوهش آگاه نیا هدف

 .مطرح شده است ریز یها هیپژوهش فرض نهیشیبا توجه به هدف و پ
دانش  یاضیو ر یدروس علوم، فارس یلیتحص شرفتیپ ینیب شیقادر به پ سیتدر نینو یمعلمان از روش ها یآگاه -1

 .پنجم است هیآموزان پا
 .است پنجم هیدانش آموزان پا یاضیو ر یدروس علوم، فارس یلیتحص شرفتیپ ینیب شیمعلمان قادر به پ یشغل زشیانگ-2
 .وجود دارد یآنها ارتباط مثبت یشغل زشیو انگ سیتدر نینو یمعلمان از روش ها یآگاه نیب -3
 .دانش آموزان  دختر و پسر تفاوت وجود دارد یلیتحص شرفتیپ نیب -4

 .تفاوت وجود دارد تیمعلمان به لحاظ جنس یشغل زشیو انگ سیتدر نینو یاز روش ها یآگاه نیب  -5
 .معلمان به لحاظ سابقه خدمت تفاوت وجود دارد یشغل زشیو انگ سیتدر نینو یروش ها از یآگاه نیب -6

 تفاوت وجود دارد. التیتحص زانیمعلمان به لحاظ م یشغل زشیو انگ سیتدر نینو یاز روش ها یآگاه نیب -8 
 

  روش .2
پنجم  هیه معلمان مرد و زن پاپژوهش را کلی نیا یباشد. جامعه آمار یم یاز نوع همبستگ یشیمایپژوهش پ نیروش ا

باشند. که تعداد آنها  یم لیمشغول به تحص نیکوه قا ریدر ز 1391-95 یلیها، که در سال تحص آن ان  آموز دبستان و دانش
دانش آموز دختر( را  319دانش آموز پسر و 349دانش آموز ) 817تا معلم زن(  و  13تا معلم مرد و  15معلم) 52شامل 
 یروش سرشمار قیپنجم و دانش آموزان شان از طر هیمعلمان پا یعنیپژوهش،  نی.حجم نمونه مورد نظر در اردیگ یدر بر م

انتخاب شدند )  نیاق رکوهیدانش آموز شهر ز 817پنجم و  هینفر از معلمان پا 52 جهیقرار گرفت که در نت یمورد بررس
  .(دانش آموز پسر 349دانش آموز دختر و  319
 :است ریبه شرح ز یریه گانداز یابزارها

 ینظر یدر مورد مبان  سیتدر نینو یاز روش ها یفهرست س،یتدر نینو یمعلمان از روش ها یآگاه زانیسنجش م یبرا-1
از  ی( به کار گرفته شد. که به نظر سنجی) تست یا نهیگز 4به صورت محقق ساخته،  سیتدر نینو یروش ها یو کاربرد

)پاسخ سیتدر نینو های¬روش  های¬سوال در مقوله 45 شاملفهرست که  نیشده است. ا پرداخته ییمعلمان دوره ابتدا
نقش، حل  یفایا م،یت یاعضا سیطرح تدر م،یمستق ریسازنده ها، غ شیپ ،یادسپاریروش  ،یمتقابل، روش اکتشاف ییگو
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 ،یاریآموزش سیتدر ،یدازپر عهیبد ،یتفکراستقرائ ،یروش مشارکت ،یتفحض گروه ،یحیروش توض ،یمساله، تفکر انتقاد
 مینفر ازمتخصصان تعل ستی، ب اری، آزمون مذکور دراخت ییروا یبررس ی( برامیآموزش مفاه ،ییسازنده گرا ،یگروه بحث
 نیا ییروا نییتع یبرا نیمورد استفاده قرار گرفت.همچن یینها میآنها در اصالح وتنظ های¬دگاهیقرارگرفت و از د تیوترب

پاسخ  یپرسشنامه بر رو یپس از اجرا یینوع روا نیشده است که در ا تفادهاز نوع همزمان اس یمالک ییپرسشنامه از روا
شد که  دهیها پرس یدر خصوص رفتار و عملکرد پاسخ دهندگان نسبت به پرسشنامه از آزمودن یدهندگان همزمان سواالت

است که با توجه  مده/  به دست آ73پرسشنامه  پرسشنامه و رفتار و عملکرد پاسخ دهندگان نسبت به نیب یهمبستگ بیضر
 -آزمون مذکور با استفاده از کودر ییایباشد. پا یبرخوردار م یبه دست آمده پرسشنامه از اعتبار قابل توجه بیبه ضر

 .شد دهیسنج 52KR 831./0چاردسونیر
ر اساس پرسشنامه ترجمه شده  هکمن و الدهام که ب یشغل زشیاز پرسشنامه انگ یشغل زشیانگ زانیم یابیارز یبرا-2

 52 یشده است که دارا هیمشاغل ته یکارمندان در تمام یشغل زشیانگ زانیبه منظور سنجش م کایآمر JDS موسسه
هکمن و  دیباشد که بر اساس مدل جد یکم م اریکم، کم و بس یاتااندازه  اد،یز اد،یز اریبس یها نهیبا گز یا نهیگر 2سوال 

شغل به کار برده  کیبالقوه  زهیانگ فیتوص یتوان برا یرا م یدیمشخصه کل 2پرسشنامه  نیت. در اشده اس میالدهام تنظ
. شواهد ردیگ یاستقالل و بازخورد را در بر م فه،یوظ تیاهم فه،یوظ تی، هو فهیشده است که عبارتند از تنوع وظ نییشود تع

( در حد قابل قبولی است. 5224)وایتینگتون و همکاران، مربوط به روایی و پایائی این مقیاس بر اساس گزارشهای موجود
این پرسشنامه به دلیل عدم دسترسی به نسخه فارسی آن از زبان انگلیسی طی فرایند دو مرحله ای )ترجمه و تطابق 

و آماده اجرا شده است. برای روایی سازه این پرسشنامه ترجمه شده از تحلیل  جمهمحتوایی تخصصی توسط متخصص( تر
امل اکتشافی به شیوه چرخش از نوع واریماکس استفاده بعمل آمد که نتیجه این تحلیل در نظر گرفتن پنج عامل تنوع ع

 یپرسشنامه از روش آلفا نیا ییایپا نییعاستقالل و بازخورد را تأیید نمود. و به منظور ت فه،یوظ تیاهم فه،یوظ تیهو فه،یوظ
/ در نوسان بود. این ضرایب با 15/ تا 27باخ پنج عامل استخراج شده نیز از کرونباخ استفاده شده است که آلفای کرون

توسط  1372در سال  نیضرایب گزارش شده توسط محققان خارج از کشور تا اندازه ی قابل توجهی نزدیک است. همچن
که  دیاستفاده گرد در محل کارشان یشغل زشیانگ زانینظر پرستاران در مورد م یو همکارانش جهت بررس یجانیالر یتقو

کرونباخ مورد  یاز روش آلفا ییایپا نییاستفاده شده  و به منظور تع  ییمحتوا ییاعتبار پرسشنامه از روش روا نیییجهت تع
صورت است که به  نیبه ا یباشد.روش نمره گذار ی/ م8با   ابرکرونباخ آن بر یآلفا بیاستفاده قرار گرفت که حداقل ضر

باال و  زشینمره با انگ نیشود که باالتر ینمره داده م 1کم اریو بس 5، کم3کم ی، تا اندازه ا4ادی، ز2ادیارزیبس نهیگز
  .باشد یبه صورت بر عکس م ینمره گذار 54و  19-15-1. در سواالت ردیگ یتعلق م نییپا زشینمره به انگ نیکمتر

آنها  یآگاه زانیکه از معلمان بر اساس م یاتنمر سهیو مقا یدانش آموزان از جمع آور یلیتحص شرفتیپ صیتشخ یبرا -3
 .به عمل آمده است صورت گرفته است یو فارس یاضیدرس علوم ، ر 3آنان در یشغل زشیو انگ سیتدر نینو یاز روش ها

 

  یافته های پژوهش .3
ی و ریاضی فرضیه اول:آگاهی معلمان از روش های نوین تدریس قادر به پیش بینی پیشرفت تحصیلی دروس علوم، فارس

 دانش آموزان پایه پنجم است.
 همبستگی آگاهی معلمان از روش های نوین تدریس و پیشرفت تحصیلی دروس علوم، فارسی و ریاضی. -1جدول 

 آگاهی معلمان از روش های نوین تدریس متغییر ها
 مقدار احتمال  ضریب همبستگی

 209/0 /000 فارسی
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 900/0 /040 علوم
 209/0 -/000 ریاضی

نتایج جدول نشان می دهد بین میزان آگاهی معلمان از روش های نوین تدریس و پیشرفت تحصیلی دروس فارسی، علوم 
همبستگی مثبت وجود دارد ولی با درس ریاضی همبستگی منفی می باشدکه این همبستگی ها از نظر آماری در 

از رگرسیون خطی ساده مدل همزمان استفاده شد  برای اثبات فرضیه فوق(. معنادار نمی باشد. همچنین p>22/2)سطح
 است که نتایج آن در جداول زیر ارائه شده است.

 تحلیل رگرسیون خطی ساده برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی از روش های نوین تدریس-5جدول 

 متغییر مالک
 متغییر پیش بین

 پیشرفت تحصیلی

مجذورات 
R 

 Rمجذورات 
 تعدیل شده

خطای 
 استاندارد

طای خ
 غیراستاندارد

سطح 
 معناداری

 928/2 /223 2/ 224 -/221 222/2 آگاهی معلمان از روش های نوین تدریس

/ درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی توسط میزان آگاهی معلمان از روش  221تعدیل شده،  R مجذور ،با توجه به جدول 
زان آگاهی معلمان از روش های نوین تدریس با بتای و می های نوین تدریس در کل گروه مورد پژوهش تبیین می شود.

/ درصد سهم معناداری در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ندارد. بنابراین میزان آگاهی معلمان از روشهای 224
 نوین تدریس قادربه پیش بینی تغییرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نمی باشد .

ادر به پیش بینی پیشرفت تحصیلی دروس علوم، فارسی و ریاضی دانش آموزان فرضیه دوم: انگیزش شغلی معلمان ق
 پایه پنجم است.

 انگیزش شغلی معلمان با پیشرفت تحصیلی دروس علوم، فارسی و ریاضیهمبستگی -3جدول 

 بازخورد استقالل اهمیت وظیفه هویت وظیفه تنوع وظیفه انگیزش شغلی 
r p-

value 
r p-

value 
r p-

value 
r p-

value 
r p-

valu
e 

r p-
value 

774/2 -/222 فارسی  221/
- 

987/  218/
- 

282/  251/
- 

493/  233/
- 

371/  211/
- 

182/  

245/2 /253 علوم  214/
- 

822/2  275/
2 

232/  231/
- 

334/2  252/
2 

221/  217/ 157/  

511/2 /241 ریاضی  242/
- 

535/  227/
2 

117/2  212/
- 

195/  251/
2 

275/
2 

227/ 151/  

شود که:بین انگیزش شغلی با پیشرفت درس فارسی همبستگی منفی وجود دارد اما با پیشرفت به جدول مشاهده میباتوجه 
(. معنادار نبوده است. <22/2pدروس علوم و ریاضی همبستگی مثبتی وجود که این همبستگی ها از نظر آماری در سطح)

گی منفی وجود دارد دارد. که این همبستگی ها از نظر بین تنوع وظیفه با پیشرفت درس فارسی، علوم  و ریاضی همبست
(. معنادار نبوده است. بین هویت وظیفه با پیشرفت درس فارسی همبستگی منفی اما با درس <22/2pآماری در سطح)

س (. معنادار نبوده است. اما با در<22/2pریاضی  همبستگی مثبتی وجود دارد اما این همبستگی ها از نظر آماری در سطح)
( معنادار است.بین اهمیت وظیفه با p<22/2علوم همبستگی مثبتی وجود دارد که این همبستگی از نظر آماری در سطح)
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(. <22/2pپیشرفت درس فارسی، علوم و ریاضی همبستگی منفی وجود که این همبستگی ها از نظر آماری در سطح)
گی منفی وجود دارد اما با درس علوم و ریاضی مثبتی وجود معنادار نبوده است.بین استقالل با پیشرفت درس فارسی همبست

(. معنادار نبوده است.بین بازخورد با پیشرفت درس فارسی همبستگی <22/2pدارد این همبستگی ها از نظر آماری در سطح)
(. معنادار <22/2pمنفی وجود دارد اما با درس علوم و ریاضی مثبتی وجود دارد این همبستگی ها از نظر آماری در سطح)

 نبوده است.
 تحلیل رگرسیون خطی ساده برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی از انگیزش شغلی معلمان-4جدول 

 متغییر مالک
 متغییر پیش بین

 پیشرفت تحصیلی

 Rمجذورات  Rمجذورات 
 تعدیل شده

خطای  خطای استاندارد
 غیراستاندارد

 سطح معناداری

 442/2 217/2 2/ 259 /221 /222 انگیزش شغلی

/ درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی توسط انگیزش شغلی معلمان در کل  221تعدیل شده،  R با توجه به جدول مجذور 
/ درصد سهم معناداری در پیش بینی پیشرفت 259و انگیزش شغلی معلمان با بتای  گروه مورد پژوهش تبیین می شود.

ی معلمان قادربه پیش بینی تغییرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نمی تحصیلی دانش آموزان ندارد. بنابراین انگیزش شغل
 ( .=p 442/2باشد )

 فرضیه سوم:بین آگاهی معلمان از روش های نوین تدریس و انگیزش شغلی آنها ارتباط مثبتی وجود دارد.
 
 
 

 آگاهی معلمان از روش های نوین تدریس با  انگیزش شغلیهمبستگی  -2جدول

 بازخورد استقالل اهمیت وظیفه هویت وظیفه نوع وظیفهت انگیزش شغلی 
آگاهی معلمان از 
روشهای نوین 

 تدریس

R p-
valu
e 

R p-
value 

R p-
valu
e 

R p-
valu
e 

R p-
valu
e 

R p-
value 

391/
- 

222/
2 

19
7/ 

345/  212/
- 

224/
2 

595/
- 

128/  525/
2 

552/
2 

354/
- 

114/2  

با انگیزش شغلی و هویت وظیفه   گاهی معلمان از روشهای نوین تدریسآشود که:بین ، مشاهده می2باتوجه به جدول 
(. معنادار بوده است. یعنی با افزایش p<22/2همبستگی معکوسی وجود دارد که این همبستگی ها  از نظر آماری در سطح)

آگاهی لی بین یابد. و کاهش می انگیزش شغلی و هویت وظیفه، نمرات  آگاهی معلمان از روشهای نوین تدریسنمرات 
که این همبستگی ها  از نظر آماری  معلمان از روشهای نوین تدریس با تنوع وظیفه و استقالل همبستگی مثبتی وجود دارد

با اهمیت وظیفه و بازخورد همبستگی  آگاهی معلمان از روشهای نوین تدریسبین  معنادار نبوده است.  (p>22/2در سطح)
برای اثبات فرضیه .همچنین معنادار نبوده است (p>22/2ها  از نظر آماری در سطح) منفی وجود دارد که این همبستگی

 فوق از رگرسیون خطی ساده مدل همزمان استفاده شد است که نتایج آن در جداول زیر ارائه شده است.
 آگاهی معلمان از روش های نوین تدریستحلیل رگرسیون خطی ساده برای پیش بینی انگیزش شغلی -1جدول 

 پیشرفت تحصیلی متغییر مالک
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متغییر پیش 
 بین

تعدیل  Rمجذورات  Rمجذورات 
 شده

خطای  خطای استاندارد
 غیراستاندارد

 سطح معناداری

 257/2 -/211 -/ 442 /129 /194 انگیزش شغلی
مان از روش / درصد از واریانس انگیزش شغلی توسط آگاهی معل 129تعدیل شده،  R ، مجذور  1با توجه به جدول شماره 

 -/ 442آگاهی معلمان از روش های نوین تدریس با بتای و  های نوین تدریس در کل گروه مورد پژوهش تبیین می شود.
درصد به صورت معکوس سهم معناداری در پیش بینی انگیزش شغلی معلمان دارد. به عبارت دیگر با افزایش آگاهی 

 اهش می یابد.معلمان از روش های نوین تدریس، انگیزش شغلی ک
 فرضیه چهارم:بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  دختر و پسر تفاوت وجود دارد.

 کننده در پژوهش برحسب جنسیتشرکتپیشرفت تحصیلی دانش آموزان . مقایسه -8جدول

 شاخص آماری متغییر
 جنسیت

انحراف  میانگین کمترین بیشترین تعداد
 معیار

مقدار  tآماره
 احتمال

 /419 -/601 090/20 023/22 21 90 042 موزان پسردانش آ فارسی
 010/33 340/99 26 90 012 دانش آموزان دختر

 /409 -/302 900/9 202/26 20 90 042 دانش آموزان پسر علوم
 994/20 402/23 24 90 012 دانش آموزان دختر

 /003 114/9 460/6 620/26 24 90 042 دانش آموزان پسر ریاضی
 266/0 062/21 29 90 012 موزان دختردانش آ

کننده در پژوهش، کمترین نمره درس فارسی در پسران شود که:در کل دانش آموزان شرکت ، مشاهده می-8باتوجه به جدول 
می باشد. میانگین نمرات درس فارسی در پسران  52و بیشترین نمره درس فارسی در پسران و دختران 18و در دختران 11

 tبوده است. نمرات درس فارسی دانش آموزان پسر و دختر با استفاده از آزمون آماری   742/55در دختران و  317/19
(. مشاهده نشد 22/2 pمستقل مقایسه شد. تفاوت آماری معناداری در درس فارسی دانش آموزان پسر و دختر در سطح )

(415/2 p=در کل دانش آموزان شرکت.)و  14و در دختران 12مره درس علوم در پسران کننده در پژوهش، کمترین ن
و در دختران  939/18می باشد. میانگین نمرات درس علوم در پسران  52بیشترین نمره درس علوم در پسران و دختران

مستقل مقایسه شد. تفاوت  tبوده است. نمرات درس علوم دانش آموزان پسر و دختر با استفاده از آزمون آماری   429/17

-(. مشاهده نشد. در کل دانش آموزان شرکت22/2 pمعناداری در درس علوم دانش آموزان پسر و دختر در سطح )آماری 
و بیشترین نمره درس ریاضی در پسران و  15و در دختران 14کننده در پژوهش، کمترین نمره درس ریاضی در پسران 

بوده است. نمرات درس 062/20در دخترانو 620/26می باشد. میانگین نمرات درس ریاضی در پسران  52دختران
مستقل مقایسه شد. بین دانش آموزان پسر و دختر در درس  tریاضی دانش آموزان پسر و دختر با استفاده از آزمون آماری 

(. نمرات دانش آموزان پسر در درس ریاضی نسبت =p 227/2(. تفاوت معناداری وجود دارد. )p <22/2ریاضی در سطح )
 به دانش آموزان دختر بهتر بوده است.

 بین آگاهی از روش های نوین تدریس و انگیزش شغلی معلمان به لحاظ جنسیت تفاوت وجود دارد.فرضیه پنجم:
 با توجه به جنسیت آگاهی از روشهای نوین تدربس  و انگیزش شغلی معلمانمستقل در tنتایج آزمون آماری -8جدول 
 معلمان
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 شاخص های آماری
 متغییر

خطای معیار  انحراف معیار میانگین تعداد
 میانگین

                 t                      مستقل 

 سطح معناداری آماره
روش های نوین 

 ندریس
 /990 -900/1 370/3 300/4 9670/09 31 معلمان مرد

 800/3 449/7 609/07 30 معلمان زن
انگیزش شغلی 

 معلمان
 /990 009/1 400/3 497/0 196/00 31 معلمان مرد

 839/3 061/7 981/03 30 معلمان زن
آگاهی معلمان از روشهای نوین تدربس با توجه به های مستقل،  برای گروه tمقدار احتمال آزمون آماری  -7با توجه جدول 

(.یعنی معلمان زن بیشتر از روش =222/2p(. تفاوت معناداری وجوددارد )p<22/2)آنان از نظر آماری در سطح  جنسیت
انگیزش شغلی های مستقل،  برای گروه tهای نوین استفاده می کردند.همچنین با توجه به مقدار احتمال آزمون آماری 

(.یعنی انگیزش =225/2p(. تفاوت معناداری وجوددارد )p<22/2)از نظر آماری در سطح  آنها معلمان با توجه به جنسیت
 شغلی معلمان مرد بیشتر از معلمان زن بوده است. 

 بین آگاهی از روش های نوین تدریس و انگیزش شغلی معلمان به لحاظ سابقه خدمت تفاوت وجود دارد. فرضیه ششم:

 سابقه خدمت آنهابا توجه به آگاهی از روش های نوین تدریس  و انگیزش شغلی معلمان مقایسه -9جدول 

 سطح معناداری fآماره میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات روشهای نوین تدریس
  322/20 9 630/96 بین گروهی

000/ 
690/ 

 124/42 99 906/226 درون گروهی
  94 040/240 کل

 سطح معناداری fآماره میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات انگیزش شغلی
 /000 400/040 090/204 9 140/2303 بین گروهی

 123/9 99 100/06 درون گروهی
  94 940/2314 کل

مشاهده نشد آگاهی معلمان از روش های نوین تدریس با توجه به سابقه خدمت آنها ، تفاوتی در 9با توجه به جدول 
(22/2 p>.) اما انگیزش شغلی معلمان با توجه به سابقه خدمت آن ( 22/2ها متفاوت استp< برای مشخص شدن .)

 ها( از آزمون تعقیبی شفه استفاده شد.  ها )با توجه به نابرابر بودن تعداد افراد در درون گروه تفاوت بین گروه
 . مقایسه انگیزش شغلی معلمان با توجه به سابقه خدمت آنها12جدول 

 سطح معناداری تفاوت میانگین گروه مورد مقایسه گروه هدف انگیزش شغلی
 /222 -722/12 سال 90تا  20بین  سال 20کمتر از 

 /222 -722/52 سال 90بیشتر از 
 

 سال 90تا  20بین 
 /222 722/12 سال 12کمتر از 
 /222 -722/12 سال 52بیشتر از 

 /222 722/52 سال 12کمتر از  سال 90بیشتر از 
 /222 12 سال 52تا  12بین 
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سال و  90تا  20سال در مقایسه با بین  20میانگین نمرات افراد با سابقه خدمت کمتر از  -20با توجه به جدول شماره  

تفاوت معناداری وجود دارد.میانگین نمرات افراد با سابقه  (>22/2p)سال از نظر آماری در سطح  90همچنین بیشتر از 
سال از نظر آماری در سطح  90سال و همچنین بیشتر از  20سال در مقایسه با کمتر از  90تا  20خدمت بین 

(22/2p<)  20سال در مقایسه با کمتر از  90تفاوت معناداری وجود دارد.میانگین نمرات افراد با سابقه خدمت  بیشتر از 

 تفاوت معناداری وجود دارد. (>22/2p)سال از نظر آماری در سطح  90تا  20سال و همچنین بین 
 ن تدریس و انگیزش شغلی معلمان به لحاظ میزان تحصیالت تفاوت وجود دارد.بین آگاهی از روش های نویفرضیه هفتم:

به لحاظ میزان آگاهی معلمان از روشهای نوین تدریس و انگیزش شغلی معلمان مستقل در tنتایج آزمون  -33جدول
 تحصیالت

 
 شاخص های آماری

 متغییر

خطای معیار  انحراف معیار میانگین تعداد
 میانگین

t مستقل 

 سطح معناداری آماره

روش های 
 نوین ندریس

 /991 -079/1 963/0 031/7 888/06 0 کارشناسی

 380/3 640/4 786/09 37 فوق دیپلم
انگیزش شغلی 

 معلمان
 /900 107/0 007/3 609/4 000/03 0 کارشناسی

 894/3 036/6 786/06 37 فوق دیپلم
به آگاهی معلمان از روشهای نوین تدربس  های مستقل، بین برای گروه tی مقدار احتمال آزمون آمار 11با توجه جدول 

(.یعنی معلمان دارای =223/2p) (. تفاوت معناداری وجودداردp<22/2)از نظر آماری در سطح لحاظ میزان تحصیالت آنان 
چنین با توجه به مقدار هممدرک لیسانس بیشتر از معلمان مدرک فوق دیپلم از روش های نوین تدریس استفاده می کردند.

از نظر آماری در  به لحاظ میزان تحصیالت آنان  انگیزش شغلی معلمانهای مستقل، بین  برای گروه tآزمون آماری  احتمال
(.یعنی انگیزش شغلی در معلمانی که مدرک فوق دیپلم داشته اند =252/2p(. تفاوت معناداری وجوددارد )p<22/2)سطح 

 که مدرک لیسانس می باشد.بیشتر از معلمانی است 

گیرینتیجه .4  
دانش آموزان  یاضیو ر یدروس علوم، فارس یلیتحص شرفتیپ ینیب شیقادر به پ سیتدر نینو یمعلمان از روش ها یآگاه

دروس  یلیتحص شرفتیو پ سیتدر نینو یروش ها نیپژوهش مشاهده شد که ب یها افتهیپنجم است. با توجه به  هیپا
دانش آموزان  یلیتحص شرفتیپ رایوجود ندارد. ز یمعنادار  رابطه (<22/2pدر سطح ) یاز نظر آمار یاضیو ر یعلوم، فارس

دانش آموزان و  یعاطف یها یژگیخانواده، و یدانش آموزان ، جو عاطف زشیآورد از جمله انگ یرا فراهم م یموجبات متعدد
نشده است  همشاهد یسنجد و اگر رابطه معنادار یم سیدرت نینو یمعلمان را از روش ها یپژوهش آگاه نیکه در ا  رهیغ
 یبا فنون روش ها یامکان دارد که معلم رایز رندیگ یرا به کار نم سیتدر نینو یکه معلمان روش ها ستین نیبر ا لیدل
 یته است آگاهپژوهش به کار رف نیکه در آزمون ا یاما با پرسش ها ردیداشته باشد و آنها را هم بکار گ ییآشنا سیتدر نینو

استادان پرداخت مشخص  سیتدر یروش ها ی( که به بررس1379)یزاده و ثمر خیکه در پژوهش ش ینداشته باشد. به طور
که مشخص شد که  یبه طور دیاستادان و استفاده از طرح درس مشخص نگرد سینوع روش تدر نیب یشد که رابطه معنادار

سازنده دانشجو دخالت دارد  نتقادا رشیپذ ،یروابط انسان جادیمانند ا یگرید یرهاییفعال استادان به متغ سیتدر یروش ها
 ینی( ؛ حس5222)  ی(؛ بروف1991)  سی( ؛ و 5224انجام شده فیشر و همکاران )  قاتیدارد. اما با تحق یهمخوان

 نینو یه روش هانشان داده ک قاتیتحق نیا جی(. نتا1379و همکاران ) یبری(؛  ع1392) یو مرند ی( ؛  زارع1371)
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امروزه در  نکهیداشته است و با توجه به ا یلیتحص شرفتیبر پ یشتریب ریتاث یسنت سیرتد ینسبت به روش ها سیتدر
 نیمعلم محور بنابرا ایموضوع محور  یشود تا بر روش ها یم دیفعال و دانش آموز محور تاک یبر آموزش ها شتریآموزش ب

 نیا هیفرض جیاما نتا ندیروش ها استفاده نما نیداشته باشند تا بتوانند از ا یآگاه سیرتد نینو یمعلمان با روش ها یستیبا
 . ندارد یهمخوان قاتیتحق نیپژوهش با ا

پنجم است.  هیدانش آموزان پا یاضیو ر یدروس علوم، فارس یلیتحص شرفتیپ ینیب شیمعلمان قادر به پ یشغل زشیانگ
دروس  شرفتیوجود دارد اما با پ یمنف یهمبستگ یدرس فارس شرفتیبا پ یشغل زشیانگ نیپژوهش،  ب یها افتهیباتوجه به 
تنوع  نیمعنادار نبوده است. ب .(<22/2pدر سطح) یها از نظر آمار یهمبستگ نیمثبت وجود که ا یهمبستگ یاضیعلوم و ر

در  یها از نظر آمار یبستگهم نیوجود دارد دارد. که ا یمنف یهمبستگ یاضیعلوم  و ر ،یدرس فارس شرفتیبا پ فهیوظ
  یاضیاما با درس ر یمنف یهمبستگ یدرس فارس شرفتیبا پ فهیوظ تیهو نیمعنادار نبوده است. ب .(<22/2pسطح)

معنادار نبوده است. اما با درس علوم  .(<22/2pدر سطح) یها از نظر آمار یهمبستگ نیوجود دارد اما ا یمثبت یهمبستگ
با  فهیوظ تیاهم نیمعنادار است. ب (p<22/2در سطح) یاز نظر آمار یهمبستگ نیا وجود دارد که یمثبت یهمبستگ

 .(<22/2pدر سطح) یها از نظر آمار یهمبستگ نیکه ا ودوج یمنف یهمبستگ یاضیعلوم و ر ،یدرس فارس شرفتیپ
وجود  یمثبت یاضیوم و روجود دارد اما با درس عل یمنف یهمبستگ یدرس فارس شرفتیاستقالل با پ نیمعنادار نبوده است. ب

 یسدرس فار شرفتیبازخورد با پ نیمعنادار نبوده است. ب .(<22/2pدر سطح) یها از نظر آمار یهمبستگ نیدارد ا
در  یها از نظر آمار یهمبستگ نیوجود دارد ا یمثبت یاضیوجود دارد اما با درس علوم و ر یمنف یهمبستگ

در سطح  یاز نظر آمار هیفرض نیدهد که ا یرگرسون نشان م بیضر جیمعنادار نبوده است. اما نتا .(<22/2pسطح)
(22/2p>)یداده ها جیشود. با توجه به نتا یقبول واقع نم وردباشد و م یبه جامعه نم میمعنادار نبوده است و قابل تعم 

اول  هیکه در فرضهمچنان  رایدرس مشاهده نشد. ز یلیتحص شرفتیمعلمان و پ یشغل زشیانگ نیب یرابطه معنادار یآمار
باشد ممکن است عوامل متعدد  یدانش آموزان م یلیتحص شرفتیپ یاز علتها یکیمعلمان  یشغل زشیداده شد انگ حیتوض

 تیفیمعلمان، عزت نفس معلمان و ک یدانش آموزان نقش داشته باشد از جمله خودکارآمد یلیتحص شرفتیهم در پ یگرید
مشاهده نشده است ممکن است عوامل  یلیتحص شرفتیو پ یشغل زشیانگ نیب یدارپژوهش رابطه معنا نیو اگر در ا یزندگ

دانش آموزان  یلیتحص شرفتیدر پ یسهم رییمتغ نیباشد که ا ینم نیبر ا لیدل نیامر دخالت داشته است و ا نیدر ا یگرید
 یشغل زشیانگ جادیا( مشخص شد که در در 1373)ینیو حس ینوروز ،یآباد یعل یکه در پژوهش بخش یندارد.به طور

 یاز عوامل درون یرونیکه نقش عوامل ب یدخالت دارد به طور یاز عوامل درون یسر کیو  یرونیاز عوامل ب یسر کی
( ؛ 1391و همکاران ) ی( ؛ قالئ5221) لنای( ؛  پارسونز و آد5227)  نیچ یدارد. اما با پژوهش ها یاست. همخوان مهمتر

 یروهایاز ن ی، به عنوان مجموعه ا یشغل زشیانگ نکهی(. با توجه به ا1371) فیو س ی( ؛ البرز1377) یو قاسم یوسفی
کند و  یم نییرا تع یرفتار شغل کیشود و شکل، جهت، شدت و مدت  یم یفرد ناش رونیزا هستند که از درون وب یانرژ

 . ندارد یدانش آموزان دارد همخوان یلیتحص شرفتیدر پ ینقش مهم
 .وجود دارد یآنها ارتباط مثبت یشغل زشیو انگ سیتدر نینو یاز روش هامعلمان  یآگاه نیب-
 یهمبستگ  فهیوظ تیو هو یشغل زشیبا انگ سیتدر نینو یمعلمان از روشها یآگاه نیجدول ب یتوجه به داده ها با

نمرات  شیافزابا  یعنیمعنادار بوده است.  .(p<22/2در سطح) یها  از نظر آمار یهمبستگ نیوجود دارد که ا یمعکوس
معلمان از  یآگاه نیب ی. ولابدی یکاهش م فهیوظ تیو هو یشغل زشی، نمرات انگ سیتدر نینو یمعلمان از روشها یآگاه

در  یها  از نظر آمار یهمبستگ نیوجود دارد که ا یمثبت یو استقالل همبستگ فهیبا تنوع وظ سیتدر نینو یروشها
 یو بازخورد همبستگ فهیوظ تیبا اهم سیتدر نینو یمعلمان از روشها یگاهآ نیمعنادار نبوده است.  ب (p>22/2سطح)

 ونیرگرس بیضر جیمعنادار نبوده است. اما نتا (p>22/2در سطح) یها  از نظر آمار یهمبستگ نیوجود دارد که ا یمنف



 
 
 
 
 
 
 
                                        

 15 

از  ییلمان مقطع ابتدامع یشغل زشیبا انگ سیتدر نینو یمعلمان از روش ها یآگاه زانیم نیدهد که ب یساده نشان م یخط
معلمان از روش  یآگاه یعنیباشد  یارتباط معکوس م نیدارد. که ا جودارتباط معناداری و  .(p<22/2در سطح) ینظر آمار

معلمان در کل گروه مورد مطالعه را دارد.  یشغل زشیانگ ینیب شیدر پ یبه صورت معکوس سهم معنادار سیتدر نینو یها
معلمان  یهم آگاه روزهام نکهی( با توجه با ا1377) یمیرح نیو حس یفی( ؛ حن1377) یعیسم یقاتیبا تحق هیفرض نیا جینتا

دانش آموزان دارد و اگر معلمان در  یلیتحص شرفتیبر پ یادیز ریمعلمان تاث یشغل زشیو هم انگ سیتدر نینو یاز روش ها
 یچندان شرفتیندهد دانش آموزان پ لیان تشکمتشکل از دانش آموز یسر کالس درس فرصت بحث و گفتگو را در گروه ها

در  یهستندکه نقش مهم یهدف گذار یاصل یاز مولفه ها یکیهم به عنوان  یشغل زشیانگ گرینخواهند کرد و از طرف د
شود که   یبرخوردار هستند باعث م یباالتر  یشغل زشیکه از انگ یمعلمان جهیدانش آموزان دارند در نت یلیتحص شرفتیپ
 نیا هیفرض جیخواهند داشت. نتا یبهتر شرفتیداشته باشند و دانش آموزان آنها پ یآگاه سیتدر نینو یز روش هاا شتریب

 .دارد یهمخوان  یصورت گرفته تا حدود قاتیپژوهش با تحق
 .دانش آموزان  دختر و پسر تفاوت وجود دارد یلیتحص شرفتیپ نیب-

 یعلوم تفاوت معنادار ،یدروس فارس شرفتیانش آموزان پسر و دختر در پد نیکه ب شود یآزمون مشاهده م جیبه نتا باتوجه
 نیانگیکه م یوجود دارد به طور  یتفاوت معنادار یاضیدانش آموزان دختر و پسر در درس ر نیمشاهده نشده است. اما ب

پژوهش با  نیا هینسبت به دانش آموزان دختر بهتر بوده است. در خصوص فرض یاضینمرات دانش آموزان پسر در درس ر
روابط بین فردی بین اقلیت های  نهیدانش آموزان را در زم تی( که جنس1992)  نی( ؛ اسالو5221نواگبر  ) یقاتیتحق

مشارکتی  دگیرییا نیقومی، افزایش عزت نفس، بهبود روابط بین دانش آموزان قوی، ضعیف و متوسط  را نشان داد.  همچن
پژوهش  نیا هیفرض جیمیان دانش آموزان را افزایش میدهد و آنها را اجتماعی میکند اما نتا عالیق متقابل و اعتماد بین فردی

 یتفاوت دارد همخوان یلیتحص شرفتیپ نهیدانش آموزان در زم تیجنس نیدهد ب یصورت گرفته که نشان م قاتیبا تحق
 .ندارد

 .تفاوت وجود دارد تیسمعلمان به لحاظ جن یشغل زشیو انگ سیتدر نینو یاز روش ها یآگاه نیب-
 یآنها نظر آمار تیمعلمان با توجه به جنس یشغل زشیتدربس و انگ نینو یاز روشها یآگاه نیجدول ب یتوجه به  داده ها با

روش  نیاز معلمان مرد از ا شتریمعلمان زن ب سیتدر نینو یوجوددارد.در روش ها یتفاوت معنادار  .(p<22/2در سطح)
هزاره  قاتیبا تحق هیفرض نیا جیاز معلمان زن بوده است.نتا شتریمرد ب علماندر م یشغل زشیاما انگ کردند. یاستفاده م یها
در  جهی(. که در آن مشخص شد که معلمان زن در ارتباط  دانش آموزان مهربان تر و صبورترند در نت1372و همکاران ) یا

 .دارد یخواهد بود.همخوان شتریب سیتدر نینو یآنان از روشها یآگاه جهیباشند  در نت یبرخوردار م یبهتر ییکار خود از کارا
 .معلمان به لحاظ سابقه خدمت تفاوت وجود دارد یشغل زشیو انگ سیتدر نینو یاز روش ها یآگاه نیب-
با توجه به سابقه خدمت آنها در  سیتدر نینو یمعلمان از روش ها یآگاه نیداده ها  مشخص شد که ب جیتوجه به نتا با

معلمان  یآگاه زانیدر م یسابقه خدمت معلمان نقش مهم نکهیوجود ندارد  با توجه به ا یرابطه معنادار  (<p 22/2) سطح
معلمان  یشغل زشیمشاهده نشد. اما توجه به انگ ین پژوهش تفاوت معناداریا هیدارد.اما در فرض سیتدر نینو یاز روش ها
نمرات افراد  نیانگی)شفه( مشخص شد میبیتعق یکه با توجه به آزمون ها وجود دارد. یتفاوت معنادار .(p< 22/2در سطح )

 12 نیافراد با سابقه خدمت ب ،سال 52از  شتریسال و ب 52تا  12 نیبا افراد ب سهیسال در مقا 12با سابقه خدمت کمتر از 
با کمتر  سهیسال در مقا 52از  شتریسال ، افراد با سابقه خدمت  ب 52از  شتریسال و ب 12با کمتر از  سهیسال در مقا 52تا 
  .وجود دارد یتفاوت معنادار (>22/2pدر سطح ) یسال از نظر آمار 52تا  12 نیسال و ب 12از 
 .تفاوت وجود دارد التیتحص زانیمعلمان به لحاظ م یشغل زشیو انگ سیتدر نینو یاز روش ها یآگاه نیب-
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آنها از  التیتحص زانیمعلمان به لحاظ م یشغل زشیتدربس و انگ نینو یاز روشها یآگاه نیجدول ب یتوجه به داده ها با
از  شتریداشته اند ب سانسیکه مدرک ل یکه معلمان یوجوددارد. به طور یتفاوت معنادار  .(p<22/2در سطح) ینظر آمار

از  شتریب پلمیلمان فوق ددر مع یشغل زشیکردند. اما انگ یها استفاده م وشر نیداشته اند از ا پلمیکه مدرک فوق د یمعلمان
 یشغل زشی( که درپژوهش  عوامل انگ1371زاده ) عیپژوهش با پژوهش شف نیا هیفرض جیباشد. نتا یم سانسیمعلمان ل

 یم سیکه تدر یمقطع ببر حس یبدن تیمعلمان مرد ترب یشغل زشیانگ نیکه ب دیرس جهینت نیبه ا یبدن تیمعلمان مرد ترب
 .دارد یوجود دارد. همخوان یشان تفاوت معنادار تالیتحص زانیم نیکنند و همچن

 :ارائه شده است که عبارتند از یشنهاداتیپژوهش پ یها افتهیتوجه به  با
 سیتدر نینو یضمن خدمت روشها یو دوره ها یآموزش یکارگاهها یوزارت آموزش و پرورش نسبت به برگزار -

  .در آموزش اهتمام ورزد یاضیعلوم و ر ،یس فارسدر درو ژهیآن بو یریمعلمان و نحوه بکارگ ییجهت آشنا
فراهم گردد.افزون بر آن  سیتدر نینو یبر استفاده از روشها یمبتن یریادگی  یها طیمح جادیا یتدارکات الزم برا -

 یوشهادر جهت استفاده از ر یالتی،فراهم آوردن تسه یآموزش یها لمیمانند کتاب خانه ها،رسانه ها، ف یمنابع اطالعات یغنا
 .ردیصورت گ سیتدر نینو

 

 . مراجع5
کلیيه مراجيع   شيوند.  نوشته ميی  (Times New Roman 10pt)عنوان آخرین بخش مقاله با فونت ه فهرست مراجع ب

ای ایين   شوند. در متن با ارجاع به صيورت شيماره   مورد استفاده در دو بخش فارسی و انگلیسی به ترتیب حروف الفبا آورده می
منيابع مورداسيتفاده در ميتن بيه     استفاده گردد.  (B Mitra13pt)برای مراجع فارسی، از فونت . [1]گیرد  ر صورت میدکا

مقاالت منتشرشده در  -ها شده در همایش مقاالت ارائه -بخشی از کتاب  -چهار صورت در مراجع نوشته می شوند: کل کتاب
 دهند:موارد زیر نحوه ارائه این اطالعات را نشان می .نشریات تخصصی

 ی(. بررسي 1392و مهدی پورمقدم، مهدی) رضایعل ،یرخائفیزهرا و پ ،یشجاع یاله و موسوم بیآخوندی بناب، حب .1
 ی. فراسيو یشيرق  جيان یاستان آذربا یکارکنان دانشگاه آزاد اسالم یشغل زشیبا انگ رانیمنبع کنترل مد نیرابطه ب

 34-25،  1 ت،یریمد
از عوامل  یو برخ یریادگی یراهبردها ،یزشیانگ یرابطه باورها یر پزوهش(. د1371) باید ف،یشهال و س ،یالبرز- .5

 یو انسيان  یدر درس آميار. مجليه عليوم اجتمياع     یعلوم انسيان  انیاز دانشجو یگروه یلیتحص شرفتیبا پ یتیجمع
 83-75،  1 راز،یدانشگاه ش

بيا روش   سيه یفعيال در مقا  سیتيدر  شرفتهیپ یالگوها ی(. اثربخش1378زاده، داوود ) نیفاضل و حس ل،یعق یبن- .3
 .تهران مرکز یارشد، دانشگاه آزاد اسالم ینامه کارشناس انی. پایسنت یها

 .تی(. تهران: کمال تربی)ترجمه بهرنگ س،یتدر دیجد ی(. الگوها1372م. ) ل،یب. و  و س،یجو- .4
خودپنيداره دانيش    و یلیتحص شرفتیمعلمان بر پ تیآموزش خالق ریتاث ی(. بررس1371افضل السادات ) ،ینیحس- .2

 .29 -53،87 ،یآموزش یها یآموزان. فصلنامه نوآور
(. عوامل مؤثر بر ایجياد انگیيزش شيغلی    1373و نوروزی، داریوش و حسینی، زهراالسادات ) دیبخشی علی آباد،حم .1

 42-57، 15اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 
آنيان   ییبا سطح کارآ ییمدارس ابتدا رانیمد یشغل زشی(.رابطه انگ1377) یمهد ،یمیرح نیو حس بایفر ،یفیحن- .8

 78-82، 1 ،یآموزش تیریمد فاتیدر شهر رودهن و دماوند . فصلنامه تحق
  .سطرونی. تهران : انتشارات سی(. روشها و فنون تدر1375ع. ) ،یدیخورش- .7
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 ،یشناخت ی(. ارتباط راهبردها1379محمود ) ،یرضا و هرمز پور، نعمت اله و سرمد، محمد یو موس نیزارع، حس- .9
در  یزیي . فصيلنامه پيژوهش و برناميه ر    یلیتحصي  شيرفت یبا پ یدر آموزش مجاز انیو تعامل دانشجو یفراشناخت

  91-83، 27 ،یآموزش عال
،  2 ،یآموزشي  ی. مجليه رشيد تکنوليوژ   ییدوره ابتدا سیدر تدر نینو ی(. الگوها و روش ها1377ص. ) ،یعیسم- .12

58-53 
 .(. مهارتهای آموزشی و پرورشی. تهران: انتشارات سمت1371شعبانی، حسن )- .11
، 14 ،یکياربرد  ی. فصيلنامه روان شناسي  یبدن تیمعلمان مرد ترب یشغل زشی(.عوامل انگ1371)یزاده، عل عیشف- .15

18-23  
در اسيتان   یآزاد اسيالم استادان دانشيگاه   سیتدر یروش ها ی(. بررس1379)نیشاه ،یو ثمر یزاده، مصطف خیش .13

 81-94، 3 ،یآموزش تیریمد قاتی. فصلنامه تحقیغرب جانیآذربا
مطالعيه بير    یو مهيارت هيا   یریادگی یمیآموزش خود تنظ ی(. اثر بخش1379) نیزهرا و زارع، حس ،یبخش یعل- .14

 19-72، 3 ،یکاربرد ی. فصلنامه روان شناسانیدانشجو یلیتحص شرفتیپ
تأثیر روش تيدریس همیاری)مشيارکتی(، اکتشيافی و سيخنرانی بير پیشيرفت         یرس(. بر1379محمود ) ،یبریع- .12

 یناميه   انیي تحصیلی و نگرش نسبت به درس فیزیک در دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه منطقيه سينگر . پا  
 .النی. دانشگاه گیو علوم انسان اتیارشد، دانشکده ادب یکارشناس

 .تیفعال. تهران: نشر ترب سیتدر ی(. روش ها1387م. ) ،یخان یفضل- .11
خيود   یميدل باورهيا   یابیي (. ارز1391محميد )  ،یاریغالمرضا و اسيفند  ،یو صرام نیپرو ور،یبهروز وکد ،یقالئ- .18

دانيش آميوزان. پيزوهش در     یلیتحص شرفتیآنها و پ یشغل تیرضا زانیکننده م نییمعلمان به عنوان تع یکارآمد
  92-129، 2 ،یدرس یزیبرنامه ر

(. مقایسه تأثیر تدریس به شیوه بحث گروهی دانشجو محوربا شیوه سخنرانی بریيادگیری  1378چهر )مهرام، منو- .17
 81-89، 5 ،یتوسعه در آموزش پزشک یدانشجویان پزشکی. گام ها

و ارائيه   یمعلمان آميوزش و پيرورش عميوم    یحرفه ا یها تی(. صالح1377)بایفر ،یمیو کر یمصطف ،یکنامین- .19
  1-55، 53 ،یدرس یزیبرنامه ر -یتیصلنامه دانش و پژوهش در علوم تربمناسب. ف یچارچوب ادراک

تحصيیلی بيا پیشيرفت تحصيیلی      زهیي (. انگ1372یوسفی، علی رضا و قاسمی،  غالم رضا و فیروزنیيا،  سيمانه )  - .52
 42-22، 9دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی ، 

 یپزشک انیدانشجو یلیتحص شرفتیبا پ یلیتحص زشی(. ارتباط انگ1377غالمرضا ) ،یضا و قاسمر یعل ،یوسفی- .51
  89-72، 9 ،یآموزش در علوم پزشک یرانیدانشگاه اصفهان. مجله ا

(. تاثیر سه روش آموزشی فعال سخنرانی، بازی و ایفای نقش بر آگاهی و عملکرد 1372) یمحمد مهد ،یهزاره ا-55
 151-133، 5 ،یتوسعه در آموزش پزشک یر مقطع راهنمایی در مورد تغذیه دوران بلوغ. گام هادانش آموزان دخت
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the teachers' knowledge of modern methods of teaching, and boj  
motivation on the academic achievement of fifth grade students 

 
Abstract: 
This study examined the teachers' knowledge of modern methods of teaching, and boj  
motivation on the academic achievement of fifth grade students in City Zirkouh Ghaen 
have been carried out . In order to achieve the goal of 25 fifth grade teachers and their 

students were studied through census. Data collected using questionnaires, teachers' 
knowledge of modern methods of teaching ,Hackman and Aldham job motivation 
questionnaire, To recognize the academic achievement of students, teachers collect and 
compare the three courses in science, math and Persian has been taken. Regression analysis 
is a statistical test, Pearson correlation, independent t-test and ANOVA were used to 
analyze the data. 
Based on the results, oo significant relationship between teachers' knowledge of modern 
methods of teaching  and boj  motivation on the academic achievement science courses on 
academic achievement, Persian. and mathematics were  found. But the teachers' knowledge 

of teaching methods is a significant negative relationship between job motivation. 
According to the findings of other research between  knowledge of modern methods of 
teaching and teachers boj  motivation awareness of the gender and education, there are 
significant relationship. But given their service record (according to the new method of 
teaching no significant relationship was found, but the boj  motivation  there are significant 
relationship) and there was no significant difference between male and female students' 
academic achievement. 
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