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 1 طاهری زهرا سیده

 1401/ 01/ 05تاریخ پذیرش                        29/11/1400تاریخ دریافت: 

 چکیده

 آموزان دانش یادگیری میزان بر معلمان شغلی نوآورانه بررسی تأثیر رفتار مقاله این اصلی هدف

 داده پاسخ سوال این به است شده سعی پژوهش این در. باشدآباد میخرم شهرستان ابتدایی مقطع

 شهرستان ابتدایی آموزان دانش یادگیری میزانتا چه اندازه بر  معلمان شغلی نوآورانه رفتار که شود

-می آبادخرم شهرستان 2ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه معلمان مقطع ی کلیه آباد تاثیر دارد؟خرم

تعداد  شود. همچنینرا شامل می معلمان مقطع ابتدایینفر از  900باشند که در حال حاضر تعداد 

گیری کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب با استفاده از روش نمونه معلمان مقطع ابتدایی 269

 شغلی نوآورانه رفتار استاندارد پرسشنامه از هاداده آوریجمع برای پژوهش این درشده است. 

 1400 سال و پرسشنامه یادگیری دانش آموزان محقق ساخته در 2000در سال  جانسن معلمان

 استنباطی و توصیفی آماری هایتکنیک از آن انجام در وبصورت تصادفی ساده استفاده و توزیع 

 توصیفی از جمله: میانگین، آماری هایروش از اطالعات تحلیل و تجزیه برای. شده است استفاده

 همبستگی استنباطی از ضریب کشیدگی و و چولگی بیشترین، کمترین، معیار، انحراف مد، میانه،

 شغلی نوآورانه رفتار دهد،می نشان پژوهش نتایج. گرددمی استفاده SPSS 26افزار با نرم پیرسون

 ابتدایی مقطع آموزان دانش یادگیری میزان بر (ارتقاء ایده و تحقق ایده ایده، تولید) معلمان

 آباد تاثیر مثبت و معنادار دارد.خرم شهرستان
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 مقدمه -1

ها امری ها، موسسات و شرکتتغییر و دگرگونی در سازمانامروزه نوآوری و ایجاد 

نوآوری را فرآیند ارائه و به ( 19۸9) 2و همکاران شود. وان دی ونضروری محسوب می

اند. در ایجاد یا توسعه ی نوآوری در های نو و جدید در عمل تعریف کردهکارگیری ایده

توان آنها را به سطوح فردی، گروهی و ها عوامل متعددی دخیل هستند که میسازمان

های ها و سبکسازمانی تقسیم کرد. در سطح فردی شخصیت، دانش فنی، تخصص، مشوق

مختاری؛ و در سطح  مدیریت؛ در سطح گروهی ساختار وظیفه، نوع رابطه و میزان خود

توان نام سازمانی، راهبردها، ساختار سازمانی، فرهنگ و جو سازمانی و منابع سازمان را می

شود که برای تغییر در نظام هایی اطالق میبرد. نوآوری در آموزش و پرورش به تالش

. گیرددار برای بهبود بخشیدن به نظام موجود صورت میآموزشی و به طور آگاهانه و هدف

های نمودهایی از نوآوری در حوزه آموزش و پرورش عبارت است از: نوآوری در روش

استفاده از تجهیزات و وسایل کمک آموزشی، نوآوری در استفاده از تدریس، نوآوری در 

مواد آموزشی، نوآوری در مدیریت آموزشی، نوآوری در استفاده از فناوری، نوآوری در 

های ارتباط بین معلمان و دانش آموزان، مدیریت زمان برای کالس درس، نوآوری در شیوه

کمک  هایربیان، نوآوری در استفاده از رسانهنوآوری در شیوه های ارتباط بین اولیاء و م

های ارزشیابی دانش آموزان آموزشی، نوآوری در فضا و امکانات مدرسه، نوآوری در شیوه

 (. 2013، 3)تاشان باشدمی های مکمل فوق برنامهو نوآوری در فعالیت

که این شود، ها تلقی مینوآوری یکی از عوامل مهم و مؤثر در بهبود عملکرد سازمان

گیرنده رشد  نوآوری در بستر محیطی یاد. های مختلف تایید شده استدیدگاه در تئوری

ای از ارائه، پرورش، استفاده، نوآوری بر فرآیند پیچیده( 19۸6) 4به باور وان دیون. کندمی

یند ذهنی آتنها باید فر های جدید استوار است. همچنین نوآوری نهتبیین و تعدیل ایده

جدید، با  هایکارگیری ایده به های جدید را توصیف کند بلکه باید به معرفی وایجاد ایده

عدی بوده و به رفتار نوآورانه مفهومی چند بُ هدف بهبود عملکرد سازمانی، نیز بپردازد

منظور از نوآوری  .یند نوآوری در سازمان کمک کندآشود که به فررفتارهایی اطالق می

ی خالق تحقق یافته؛ نوآوری عملی شده است، نوآوری یعنی: اندیشهخالقیت متجلی و 
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-کارگیری توانایی یند و خدمات جدید به بازار است؛ نوآوری بهآهمان ارائه محصول، فر

 (.1394پور و همکاران، )ابراهیم است یا مفهوم جدید یک فکر های ذهنی برای ایجاد

ینفک اله و تغییرات مداوم جزء عات شهرت یافتالنوآوری، امروزه که به عصر اط

آید، امری حیاتی است. در این بین، ها به شمار میزندگی بشر و از جمله محیط سازمان

نماید، بررسی و شناسایی ها در جهت دستیابی به اهداف کمک میآنچه که به سازمان

ایجاد این مفهوم نه فقط عاملی مفید، بلکه به علت . عوامل مؤثر در ایجاد نوآوری است

مزیت رقابتی در بازار، جهانی سازی و پیشرفت سریع تکنولوژی، به عنوان الزامی برای هر 

رشد سازمانی و تبدیل سازمان از شکل بسته، به موجودیتی . شودشرکت در نظر گرفته می

زنده و تغییر الگوهای ثابت و از پیش تعیین شده سازمان به الگوهای سازگار شونده و 

ها به وجود آمده است. در این شرایط، هایی از تغییراتی هستند که در سازمانمنعطف، نمونه

نظمی شده و در نهایت از اگر یک سازمان خود را با تغییرات محیطی همسو نکند، دچار بی

یند و مدیریت هر سازمانی، نیاز به منابع آنوآوری در خدمات، فر. ماندادامه کار باز می

و  )دهقان به عنوان کلید ورودی خلق ارزش و نوآوری دارد (فکریهای دارایی)انسانی 

 (.1400همکاران، 

ق و نوآور الها برای ادامه حیات، بایستی پویا بوده و کارکنانی خبه همین دلیل، سازمان

ت موجود تطبیق دهند. در واقع این افکار و نظرات الداشته باشند تا بتوانند خود را با تحو

شود و آن را از فنا و نابودی ن روحی در کالبد سازمان دمیده میجدید است که همچو

 رفتار نوآورانه تمام رفتارهای کارمند که در جهت ایجاد، معرفی و با به. دهدنجات می

های درون یک نقش، گروه یا سازمان ت یا دستورالعملالیندها، محصوآها، فرکارگیری ایده

گردد. می برای آن واحد داشته باشد، تعریف میجدید واحد مربوطه که منافع بالقوه مه

نتیجه ارتقاء  های جدید حل مسئله در عمل و درکارگیری ایده یند بهآرفتار نوآورانه به فر

رفتار نوآورانه فردی با متغیرهای پیشایندی . یند اشاره داردآیک محصول، خدمات یا فر

 ریک توسط پژوهشگرانصورت یک مدل تئو بهجو سازمانی  قیت، ابتکار والچون خ

 (.139۸توجیه شده است )فالحی و عبدی، 

نوآوری به کارکنانی نیاز دارد که نسبت به کار خود، حالت ذهنی مثبتی داشته و 

های کاری، از تمام وجود مجذوب آن باشند؛ در کار تمرکز داشته باشند؛ در ایفای نقش
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)فریاد و  کافی باشند شور و اشتیاقکند و برای انجام وظایف شغلی، دارای خود استفاده می

 (.2016، 5همکاران

ت زیادی به وجود آمده الآموزان تحو مروزه در نحوه فراگیری دروس مختلف دانشا

تر و بهتر مطالب درسی، آموزشی آنند تا برای یادگیری سریع طوری که آنها در پی است، به

ای بر آمدتری را برگزینند. البته عدههای جدید و کار عات به دست آمده روشالو حفظ اط

-آموزان به مدد وجود رسانه این باورند که این تحول بنیادی در چگونگی یادگیری دانش

آموزان به جای استفاده صرف از طریق  های آموزشی شکل گرفت که باعث شد، دانش

نوع  افزارهای آموزشی روی آورند. استفاده از اینمعلمان و کتب درسی به برخی نرم

 ها بروسایل کمک آموزشی قدمی است، رو به جلو البته به شرط این که این نوع مجموعه

اساس یک آموزش استاندارد طراحی شده باشند. ضمن این که محتوای درسی که عرضه 

افزارهای آموزشی شوند توسط کارشناسان خبره تهیه و آماده شوند. همچنین این نوع نرممی

شوند تا افرادی که در پی یادگیری دروس از ناسب تعاملی نوشته میاساس یک برنامه م بر

 زم دست یابندالاین طریق هستند، بتوانند به راحتی و آسانی به مفاهیم و مضامین 

 (.1396زاده، )مسعودی و شفیع

در سطح مدارس باعث شده است تا  رفتار نوآورانه معلمان در کالس درسه کارگیری ب

آموزان به یادگیری بیشتر شده و آنها خود را در یادگیری درگیر کنند  شقه و انگیزه دانالع

ی درست رفتار .  وقتی یک معلم به شیوهامر یادگیری سریع و بهتر را در بردارد که این

سغلی داشته باشد، به دانش آموزان نیز در امر یادگیری مطالب درسی و کالسی کمک 

ازمند رفتار نو و جدیدی از معلمان خود هستند تا کند. امروزه دانش آموزان نیشایانی می

تر از قبل با آنان ارتباط آموزشی برقرار کنند و به طبع با رفتار نوآورانه در بتوانند راحت

 بیان مطالب به با توجهمعلمان شاهد یادگیری بهتری از سوی دانش آموزان خواهیم بود. 

 شغلی نوآورانه این سوال باشد که؛ رفتاردارد به دنبال پاسخ به  سعی تحقیق این شده

 آباد تاثیر دارد؟خرم شهرستان ابتدایی آموزان دانش یادگیری میزانتا چه اندازه بر  معلمان

بعد از آنکه سوال اصلی تحقیق نمایان شد، باید به بررسی هدف تحقیق بپردازیم، از 

باشد، تحقیق حاضر نیز از این امر آنجایی که هر تحقیق علمی دارای یک یا چند هدف می
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معلمان بر  شغلی نوآورانه مستثنی نیست و هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر رفتار

 باشد.آباد میخرم شهرستان ابتدایی آموزان دانش یادگیری میزان

تحقیقات زیادی در ارتباط با موضوع حاضر انجام شده است که در زیر به بررسی چند 

 خواهیم پرداخت: نمونه از آنها

 توسعه بر محور خالقیت پژوهی درس تاثیر (، در تحقیقی به بررسی13۸9حوریزاد )

با آموزان پرداختند.  دانش و معلمان خالق رفتار یادگیری و معلمان ایحرفه هایتوانمندی

در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون، امتیازات معلمان و دانش  استفاده از آزمون خالقیت

ابل توجهی نشان داد و بین نمرات قآموزان، گروه تجربی در مقایسه با گروه گواه، افزایش 

یت دانش آموزان کالس آنها همبستگی خطی مثبت و قخالقیت معلمان و معدل نمرات خال

 .وجود دارد دارمعنی

ت النقش معلمان در شناسایی و کاهش مشکی به بررسی (، در تحقیق1396پرهون )

معلمان پرداختند.  دبستان و مدرسه یادگیری دانش آموزان: راهبردهایی برای خانواده، پیش

آموزان نام برد. تشخیص  عنوان معماران آموزشی این دانش توان از آنها بههستند که می

علمان مدارس عادی، با توجه به سن ت یادگیری به وسیله مالآموزان با مشک بهنگام دانش

جویی در  تواند باعث صرفهموقع، می های آموزشی و توانبخشی بهیی انجام مداخلهالط

چسب خوردن و تبعات روانی و  ی و درمانی و جلوگیری از برشهای آموزوقت، هزینه

آنها و ت الها و اجتماع شود و از وخامت مشکاجتماعی آن برای خانواده -دیااقتص

های اضطرابی، خلقی، نقص توجه اللها از جمله اختلالهمبودی پیدا کردن با سایر اخت

 .هیجانی پیشگیری کرد -ت اجتماعیالبیش فعالی و مشک

 رفتار کاری و رهبر فنی (، در تحقیقی به بررسی شایستگی139۸عادل و امیری )

 هدف اصلی تحقیق فوق، بررسیکارکنان پرداختند.  یادگیری رفتار میانجی نقش: نوآورانه

 رفتار میانجی نقش به توجه با نوآورانه کاری رفتار و رهبر فنی شایستگی بین رابطه

نتایج تحقیق فوق نشان  .است شده پرداخته تهران استان تجارت بانک در کارکنان یادگیری

 رفتار میانجی نقش به توجه با نوآورانه کاری رفتار و رهبر فنی شایستگی دهد، بینمی

 یادگیری رفتار و رهبر فنی شایستگی بین. دارد وجود داری معنی رابطه کارکنان یادگیری

 فنی شایستگی بین. دارد وجود داری معنی رابطه کارکنان نوآورانه کاری رفتار با کارکنان

 .دارد وجود داری معنی رابطه تهران استان تجارت بانک در کارکنان یادگیری رفتار و رهبر
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 در معلمان انتظارات تاثیرگذاری (، در تحقیقی به بررسی دالیل139۸مرادی و مهربانی )

آموزان پرداختند. نتایج تحقیق فوق نشان داد، رفتار معلمان در  دانش یادگیری و رفتار

هر کالس درس یک دهد، یادگیری دانش آموزان تاثیر مثبت دارد. همچنین نتایج نشان می

پردازند. نحوه با یکدیگر به تعامل می دانش آموزو  معلممحیط اجتماعی است که در آن 

س از دانش آموزان تعیین کننده یادگیری، پیشرفت تحصیلی، ح معلمرفتار و انتظارات 

باشد؛ چرا که نحوه ارتباط می دانش آموزو  معلماعتماد بنفس، شادکامی و عملکرد بهتر 

 .نمایدرا مشخص می کیفیت تدریس و یادگیریثیر أبا دانش آموزان ت معلم

(، در تحقیقی به بررسی رابطه بین انگیزه یادگیری 2021) 6گیوکینگ ژانگ و چنین چن

و اثربخشی یادگیری کارکنان بر اساس قابلیت نوآوری پرداختند. نتایج تحقیق اثرات مثبت 

( قابلیت نوآوری بر اثربخشی 2( انگیزه یادگیری بر قابلیت نوآوری، )1قابل توجهی )

دهد. با توجه به نتایج، ری را نشان می( انگیزه یادگیری بر اثربخشی یادگی3یادگیری و )

ریزی و تنظیم برنامه درسی آموزشی مؤثرتر به صنعت فناوری پیشرفته پیش بینی ارائه برنامه

 شود.می

 یادگیری تأثیر (، در تحقیقی به بررسی2017) 7لی دوئن -هسیو چان لین و یوان

 سطحی پرداختند. نتایج آزمون یک با کارکنان کاری درگیری و نوآورانه رفتار بر سازمانی

 نوآورانه رفتار و سازمانی یادگیری بین رابطه کامل طور به کاری مشارکت که داد نشان

 کاری درگیری توانندمی سازمانی یادگیری با اجرایی مدیران یعنی کند،می واسطه را کارکنان

 ما این، بر عالوه. بگذارند تأثیر کارکنان نوآورانه رفتار بر نتیجه در و کنند تقویت را کارکنان

 یادگیری بین در کاملی میانجی نقش ترتیب به نیز کاری مشارکت که دریافتیم همچنین

 .دارد اجراء و حمایت کارکنان، نوآورانه هایایده تولید و سازمانی

 های پژوهشفرضیه -2

 فرضیه اصلی پژوهش

 شهرستان ابتدایی مقطع آموزان دانش یادگیری میزانبر  معلمان شغلی نوآورانه رفتار

 تأثیر دارد. ،آبادخرم

 

 
6 Guoqing Zhang and Chenin Chen 
7 Hsiu- Chuan Lin & Yuan- Duen Lee 

https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-o-Title-ot-desc/
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https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-o-Title-ot-desc/
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 های فرعی پژوهشفرضیه

 ،آبادخرم شهرستان ابتدایی مقطع آموزان دانش یادگیری میزانبر ایده  تولید -1

 تأثیر دارد.

 ،آبادخرم شهرستان ابتدایی مقطع آموزان دانش یادگیری میزانبر  ایده ارتقاء -2

 تأثیر دارد.

 ،آبادخرم شهرستان ابتدایی مقطع آموزان دانش یادگیری میزانبر  ایده تحقق -3

 تأثیر دارد.

 روش تحقیق -3

است. تحقیق کاربردی، تحقیقی است  یکاربرد، از نوع ءبه لحاظ هدف اجرا قیتحق نیا

. همچنین گیردکه به منظور حل مشکل یا معضل خاص علمی یا اجتماعی انجام می

 در هاداده گردآوری هایشیوه ترینرایج پژوهش حاضر ترکیبی از روش پیمایشی است از

پژوهش  این در که است پرسشنامه از استفاده و شخصی پیمایشی، مصاحبه پژوهش روش

 ۸جانسن معلمان شغلی نوآورانه رفتار استاندارد پرسشنامهاز  هاداده آوریجمع برای محقق

بصورت  1400 سال و پرسشنامه یادگیری دانش آموزان محقق ساخته در 2000در سال 

 باشدتصادفی ساده استفاده و توزیع شده است که مرتبط با سواالت و متغیرهای تحقیق می

 نیا های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. همچنینانجام آن از تکنیکو در 

است،  ییاستقرا ءاست و بلحاظ منطق اجرا یمقطع یقیتحق ءاز نظر زمان اجرا قیتحق

ی )بدان جهت که متغیرها توسط محقق فی، توصءروش تحقیق از جهت نحوه اجرا نیهمچن

و از نوع  یشیمایپ ،موجود آنها شناسایی می شود(شوند و وضعیت دستکاری نمی

 گیرد(ی )بدان جهت که ارتباط بین متغیرهای تحقیق مورد سنجش قرار میهمبستگ

ابتدایی آموزش و معلمان مقطع ی کلیهدر پژوهش حاضر جامعه آماری شامل . باشدیم

معلمان نفر از  900باشند که در حال حاضر تعداد می آبادخرم شهرستان 2پرورش ناحیه 

با استفاده از روش  معلمان مقطع ابتدایی 269تعداد  شود. همچنینرا شامل می مقطع ابتدایی

با توجه به ماهیت این  گیری کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است.نمونه

مباحث . ای استفاده شده استهمورد نیاز از روش کتابخان اطالعاتتحقیق، جهت گردآوری 

ها منابع داخلی و خارجی موجود در کتاب ،تئوریک پژوهش از مسیر مطالعه منابع، نشریات

 
8 Johnson 
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ای مورد نیاز تحقیق کالً هآوری شده است. یعنی اطالعات و دادهو استفاده از اینترنت جمع

 نیاطالعات در ا لیو تحل هیجهت تجزانجام گرفته است. در پایان  ایاز روش کتابخانه

از پژوهش با استفاده  نیگردد. ایاستفاده م یو استنباط یفیآمار توص یهاپژوهش از روش

ی )میانگین، میانه، مد، انحراف معیار، کمترین، بیشترین، چولگی و فیتوص یآمار یهاروش

اقتصاد  اتیعمل یاجرا یبراو  پیرسون همبستگی ضریب ی از آزموناستنباطکشیدگی( و 

 د.گردیستفاده ما  SPSS 26 افزاراز نرم زین یسنج
 

( و پرسشنامه محقق 2000) معلمان جانسن شغلی نوآورانه استاندارد رفتار پرسشنامه

 (1400ساخته یادگیری دانش آموزان )

ارتقاء ایده و ، ایده تولیدی مولفهخود به سه  معلمان شغلی نوآورانه متغیر مستقل رفتار

-ای نمیآموزان نیز دارای مولفه دانش شوند و متغیر وابسته یادگیریتقسیم می ایده تحقق

 اند:های آنها مورد بررسی قرار گرفته( این متغیرها و مولفه1باشد که طبق جدول )

 متغیرهای تحقیق -1جدول 

 سواالت هامولفه متغیرها

 شغلی معلمان نوآورانه رفتار

 3و  2، 1 ایده تولید

 6و  5، 4 ایده ارتقاء

 9و  ۸، 7 ایده تحقق

 16الی  1 ندارد آموزان دانش یادگیری
 

 در جانسن سوالی که 9 گزارشی خود معلمان شغلی نوآورانه رفتار استاندارد پرسشنامه

 شغلی نوآورانه تفکرشان در باب رفتار درباره را معلمان باورهای شده، ساخته 2000 سال

 هاپاسخ. دهدمی قرار سنجش آباد را موردشهرستان خرم 2آموزش و پرورش ناحیه  معلمان

و  2، کم نمره 3، متوسط نمره 4، زیاد نمره 5طیف لیکرت با خیلی زیاد نمره  اساس بر

معلمان مقطع های انتخاب شده توسط هر یک از سوال گیری واندازه 1خیلی کم نمره 

 معلمان شغلی نوآورانه ( رفتار1سوال جدول ) 9ی بنابراین کلیه ابتدایی پاسخ داده شد.

همچنین پرسشنامه  .کنندمی ارزیابی آباد راشهرستان خرم 2آموزش و پرورش ناحیه 

 شده، ساخته 1400 سال در محقق سوالی که 16 گزارشی یادگیری دانش آموزان خود

 تفکرشان در باب یادگیری دانش آموزان ابتدایی را مورد درباره را آموزاندانش  باورهای

، موافقم نمره 5طیف لیکرت با کامالً موافقم نمره  اساس بر هاپاسخ. دهدمی قرار سنجش
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هر یک از  گیری واندازه 1و کامالً مخالفم نمره  2، مخالفم نمره 3، نظری ندارم نمره 4

 معلمان آموزش دهنده در جهت یادگیری آنها پاسخ داده شد.های انتخاب شده توسط سوال

( میزان یادگیری دانش آموزان ابتدایی از دیدگاه معلمان 1سوال جدول ) 16ی بنابراین کلیه

پرسشنامه با استفاده از نظرات  ییروا نییتع یحاضر برا قیدر تحق .کنندمی ارزیابی آنها را

راهنما، مشاور و پیشنهادات کارشناسان و خبرگان استفاده شده است. همچنین  دیاسات

 نوآورانه جهت میزان پایایی متغیرها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده که متغیر رفتار

پایایی برابر با  دارد و متغیر یادگیری دانش آموزان ۸۸0/0پایایی برابر با  معلمان شغلی

و یادگیری دانش آموزان هر دو  معلمان شغلی نوآورانه دارد. هر دو متغیر رفتار ۸72/0

 اند.پایایی مطلوب و عالی داشته

 های تحقیقآمار توصیفی و استنباطی داده -4

 معلمان و میزان شغلی نوآورانه ها با توجه به دو متغیر رفتاردر بخش توصیفی داده

های میانگین، میانه، مد، کمترین، بیشترین، آموزان به تفکیک شاخص دانش یادگیری

 خواهیم داشت: -2چولگی و کشیدگی هر یک را طبق جدول 
 های متغیرهای پژوهشوضعیت پاسخ دهندگان برحسب شاخص -2جدول 

 

 شغلی نوآورانه رفتارمیانگین متغیر  شودمی مشاهده 2همانطور که در جدول شماره 

 متغیر باشد. همچنین میانگینمی ۸6/1و انحراف معیار آن برابر با  03/1برابر با معلمان 

 .باشدمی 5۸/1 با برابر آن معیار انحراف و 43/7 با آموزان برابر دانش یادگیری میزان

 

 متغیر        

 شاخص
 آموزان دانش یادگیری میزان معلمان شغلی نوآورانه رفتار

43/7 03/1 میانگین  

 ۸5 09/1 میانه

 72 05/1 مد

5۸/1 ۸6/1 انحراف معیار  

 36 56 کمترین

 119 1۸5 بیشترین

35۸/0 119/0 چولگی  

3۸4/0 5۸2/0 کشیدگی  
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 های تحقیقآزمون فرضیه

 تحقیق آزمون فرضیه اصلی

 شهرستان ابتدایی مقطع آموزان دانش یادگیری میزان بر معلمان شغلی نوآورانه رفتار

 .دارد تأثیر آباد،خرم

مورد  3با استفاده از آزمون هبستگی پیرسون فرضیه اصلی تحقیق طبق جدول شماره 

 آزمون قرار گرفته است.
 

 اصلی تحقیق فرضیه به مربوط پیرسون همبستگی ضریب -3 جدول

 متغیرها
 شغلی نوآورانه رفتار

 معلمان

 دانش یادگیری میزان

 آموزان

 شغلی نوآورانه رفتار

 معلمان

 ۸56/0 1 ضریب همبستگی پیرسون

 000/0 -- (Sig)سطح معناداری 

 269 269 تعداد

 دانش یادگیری میزان

 آموزان

 1 ۸56/0 ضریب همبستگی پیرسون

 -- 000/0 (Sig)سطح معناداری 

 269 269 تعداد
 

ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده دهد، نشان می (3) که نتایج جدول همانطوری

 2ابتدایی ناحیه  مقطع آموزان دانش یادگیری میزان معلمان بر شغلی نوآورانه رفتار

دال  0Hلذا  (؛P>01/0)معنی داری است  01/0( در سطح آلفای ۸56/0آباد )خرم شهرستان

بر وجود رابطه معنی داری مورد  دال 1Hگردد و بر عدم وجود رابطه بین دو متغیر رد می

 شغلی نوآورانه رفتار %99شود که با اطمینان گیرد. بنابراین چنین استنباط میتایید قرار می

 تأثیر آباد،خرم شهرستان 2ناحیه  ابتدایی مقطع آموزان دانش یادگیری میزان بر معلمان

مقدار همبستگی قوی و معنی داری بین دو متغیر همچنین  مستقیم و معنی داری دارد.

 وجود دارد.

 تحقیقهای فرعی آزمون فرضیه

 تأثیر دارد. ،آبادخرم شهرستان ابتدایی مقطع آموزان دانش یادگیری میزانبر ایده  تولید

 تأثیر دارد. ،آبادخرم شهرستان ابتدایی مقطع آموزان دانش یادگیری میزانبر  ایده ارتقاء

 تأثیر دارد. ،آبادخرم شهرستان ابتدایی مقطع آموزان دانش یادگیری میزانبر  ایده تحقق
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 4های فرعی تحقیق طبق جدول شماره با استفاده از آزمون هبستگی پیرسون فرضیه

 مورد آزمون قرار گرفته است.

 آموزان دانش یادگیری بر میزان معلمان شغلی نوآورانه رفتارهای مولفه تاثیر -4جدول 

X Y  تعداد

(n) 

ضریب همبستگی 

 (rپیرسون )
 

سطح معناداری 

(sig) تولید 

 ایده

 یادگیری میزان

 آموزان دانش

269 ۸36/0 000/0 

 ارتقاء

 ایده

 یادگیری میزان

 آموزان دانش

269 ۸54/0 001/0 

 تحقق

 ایده

 یادگیری میزان

 آموزان دانش

269 ۸22/0 000/0 
 

ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده دهد، نشان می (4) که نتایج جدول همانطوری

، ۸36/0به ترتیب آموزان  دانش یادگیری میزان بر معلمان شغلی نوآورانه رفتارهای مولفه

دال بر عدم  0H(؛ لذا P>01/0معنی داری است ) 01/0در سطح آلفای  ۸22/0و  ۸54/0

دال بر وجود رابطه معنی داری مورد  1Hگردد و وجود رابطه بین دو به دو متغیرها رد می

 رفتارهای بین مولفه %99شود که با اطمینان گیرد. بنابراین چنین استنباط میتایید قرار می

 شهرستان 2 ناحیه ابتدایی مقطعآموزان  دانش یادگیری میزان بر معلمان شغلی نوآورانه

تا  0ضریب بین  دانیمهمانطور که می آباد رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.خرم

نشان دهنده همبستگی  69/0تا  30/0ضریب بین ، نشان دهنده همبستگی ضعیف 29/0

ی باشد. بنابراین بین همهمی نشان دهنده همبستگی قوی 1تا  70/0ضریب بین و  متوسط

 باشد.معلمان همبستگی قوی برقرار می شغلی نوآورانه های رفتارمولفه

 

 گیریجهینت -5

 یادگیری بر میزان( ارتقاء ایده و تحقق ایده ایده، تولید) معلمان شغلی نوآورانه رفتار»

 «.آباد، تأثیر داردخرم شهرستان ابتدایی مقطع آموزان دانش

 آبادخرم شهرستان 2 ناحیه ابتدایی مقطع معلمانهمانطور که قبالً گفته شد از دیدگاه 

 دانش یادگیری بر میزان( ارتقاء ایده و تحقق ایده ایده، تولید) معلمان شغلی نوآورانه رفتار

 مقطع معلماننفر از  269تأثیر مثبت و معناداری دارد. از دیدگاه  ابتدایی مقطع آموزان

و سطح معناداری  ۸56/0با ضریب همبستگی پیرسون  آبادخرم شهرستان 2 ناحیه ابتدایی

نیز مورد تجزیه و تحلیل  تاب آوریهای باشد همچنین هریک از مولفهمعنادار می 01/0

تاثیر رفتار توان گفت؛ معنادار بودند. بنابراین می 01/0قرار گرفت که همگی آنها در سطح 
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ثیر رفتار در أهای مهم تعلیم و تربیت است و تبر یادگیری دانش آموزان از هدف انمعلم

رفتار، تاثیر در یادگیری گیرد. این تغییر یادگیری دانش آموزان هم با تغییر رفتار ما شکل می

 آموزان دانش رفتارهای باشد. تاثیرگذاری معلمان، بر روی خود می اناز معلم اندانش آموز

ی معلم و دانش آموز را افتد و رابطهمعنوی با نفوذ کالمشان اتفاق می چه و روحی چه

داشته باشد  انمعلم نوآورانه واند نقش مهمی در رفتارتمی آموزش و پرورش .دهدشکل می

های خود بر یادگیری دانش آموزان بیشتر افراد موفق، موفقیت انمعلمنوآورانه و تاثیر رفتار 

های خود را از برخورد نامناسب دانند و برخی نیز شکستخود می انرا مدیون معلم

 همچنین مختلفی هست. هایروشن دانند. برای نفوذ در دانش آموزاهای خود میمعلم

ببرند، به  لذت دانش آموزان برای این که انگیزه نسبت به درس داشته باشند. باید از درس 

کند. شوق درونی  ارائه را درس همین خاطر معلم باید بتواند به صورتی لذت بخش، 

نسبت به یک فعالیت، به دلیل وجود لذت بخش آن تکلیف است. شوق درونی نسبت به 

. بنابراین نتایج تحقیق حاضر با شودآموزش و یادگیری، در سخن معلمان بزرگ دیده می

( و مرادی 139۸عادل و امیری ) (،1396پرهون ) (،13۸9حوریزاد )نتایج تحقیقات داخلی 

گیوکینگ ژانگ و چنین چن باشد و با تحقیقات در یک راستا می( 139۸و مهربانی )

در پایان باشد. نیز در یک راستا می (2017لی ) دوئن -( و هسیو چان لین و یوان2021)

رفتار مربوط به بهبود های آموزش دهنده و کارگاه هاپیش از اجرای طرح ؛گرددپیشنهاد می

مربوط  ندهایآیو فر مدارس یادگیری دانش آموزانسطح  افزایش، نسبت نوآورانه معلمان

های کارشناسی جامعی انجام شود تا در صورت بررسی بیشتر از قبل تالش شود و آن به

، راهکارهایی در راستای برطرف دانش آموزان یا اولیای آنانوجود نارسایی و عدم رضایت 

معلمان و دانش ایش رضایتمندی و افز مدارسها، ایجاد درك مشترك در سازی ابهام

 .اتخاذ گردد آموزان
 منابع:

 هوش ارتباط (، بررسی1394پور، فریدون )پور، حبیب، حسین نژاد، نادر، نعمتی، ولی، تقیابراهیم

، صص 94، بهار 1، شماره 4معلمان، مجله روانشناسی مدرسه، دوره  ینوآورانه رفتار با معنوی

21-7. 

-های حرفهبررسی تاثیر درس پژوهی خالقیت محور بر توسعه توانمندی(، 13۸9) حوریزاد، بهمن

  .https://civilica.com/doc/681389 ،معلمان و دانش آموزان و یادگیری رفتار خالق ای معلمان

https://www.medu.ir/fa/
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