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التدريس پاره وقت، حق معلمان آموزانه عملكرد تحصيلي دانشمقايس

پنجم ابتدايي  ةعلوم پاي دروس رياضي و سرباز معلم و رسمي در

 شهرستان اهواز
 

 غالمحسين عبادي
 پور حسين الهام

 چکيده
التدريس پاره  آموزان معلمان حق پژوهش بررسی و مقايسه عملكرد تحصيلی دانشاين هدف از 

پنجم ابتدايی شهرستان اهواز بوده است. به  ةاز معلم و رسمی در دروس رياضی و علوم پايوقت، سرب
هاي پيشرفت تحصيلی براي دروس رياضی و علوم به شيوه  همين منظور پس از تهيه و ساخت آزمون

التدريس  آموز شهري و روستايی كه معلمان آنان حق دانش 483 ،ايی گيري تصادفی چند مرحله نمونه
با استفاده از نرم  اطالعاتآوري  اند، انتخاب گرديد. پس از جمع ه وقت، سرباز معلم و يا رسمی بودهپار

. به منظور كنترل برخی از متغيرها ندها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت داده 5/11ويرايش  SPSSافزار 
نس نيز استفاده گرديد. مانند ميزان تحصيالت معلمان و بافت جغرافيايی آموزشگاه از تحليل كوواريا

آموزانی كه معلمان آنان  عملكرد تحصيلی )در دروس رياضی و علوم( دانشها نشان داد كه  تحليل داده
كه معلمان آنان پاره وقت و يا سرباز  استآموزانی  باشند باالتر از عملكرد تحصيلی دانش رسمی می

 .باشند میمعلم 
 

معلرم،   پيشرفت تحصيلی علوم و رياضی، سررباز  هاي عملكرد تحصيلی، آزمون کليد واژگان:
 ، معلم رسمیالتدريس معلم حق
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 مقدمه
آموزش و پرورش نه تنها به عنوان امروزه 

بلكره   ،گرردد  يك حق براي انسران تلقری مری   

گذاري براي توسعه همه جانبره   نوعی سرمايه

گرردد. بسرياري از متخصصران     محسوب مری 

آموزش  هاي تر كردن برنامه معتقدند براي غنی

هاي مختلف آموزشی در  و پرورش بايد دوره

سسرات  ؤسطوح مختلرف در دانشرگاهها و م  

آموزشرری برگررزار گررردد تررا از ايررن رهگررذر  

هراي تعلريم و    گذاري بيشرتر در نظرام   سرمايه

سسره  ؤتربيت حاصل گردد. در ايرن راسرتا م  

( IIEP) 1ريررزي آموزشرری المللرری برنامره  برين 

 ال در طراحررری وسسرررات فع رررؤاز ميكررری 

برراي   هراي مختلرف آموزشری    برگزاري دوره

ساله   باشد كه همه هاي تعليم و تربيت می نظام

هاي آموزشی مختلف دانرش   با برگزاري دوره

دهررد  تخصصرری معلمرران را افررزايش مرری   

 (.2331، 2)واسيناداو

در وزارت آمرروزش و پرررورش يكرری از  

محورهاي اصلی براي تأمين كمبود مربری در  

ت نيررروي انسررانی هرراي مختلررف، تربيرر دوره

متخصص و متعهرد از طريرق مراكرز تربيرت     

باشد. اما مراكز تربيت معلم با توجره   معلم می

تخصيصی قادر بره جوابگرويی    يها به سهميه

                                                 
1-  International Institute For Eductional  

     Planning 

2-  Vosniadov 

كمبررود شررديد نيررروي انسررانی در برخرری از  

باشند. به همين منظرور   هاي محروم نمی استان

براي جبران بخشی از اين كمبودهرا، آمروزش   

التدريس پاره وقت  روهاي حقو پرورش از ني

. اگر چه وجود نمايد میو سرباز معلم استفاده 

اين نيروها برخری از كمبودهراي مربروه بره     

نيررروي انسررانی را در آمرروزش و پرررورش    

سرازد، امرا در صرورتی كره ايرن       برطرف مری 

هراي الزم را نبيننرد نره تنهرا      نيروها آمروزش 

التی را برراي  عضممكن است در دراز مدت م

بلكره  بوجرود آورد،  آموزش و پررورش  نظام 

هاي آموزشی نيز مشكالتی  براي اجراي برنامه

ضررروري اسررت   ،را فررراهم كننررد. بنررابراين 

هاي الزم به اين نيروهرا چره قبرل از     آموزش

ها ارائه  رفتن به كالس و چه در ضمن كالس

 گردد.

 ،4دومرراس ،0هررايی توسررر بررار  پررژوهش

ن بررراي تعيرري 9و وايلرردار 1، مررورس5تايرردمن

آمروزان برا    رابطه بين پيشرفت تحصيلی دانش

هاي معلم  و ويژگی ،هاي يادگيري ساير اندازه

از خردمت،    مانند مدت و نوع آمروزش پريش  

اجرا شرده   ويمقدار تجربه، نگرش و حقوق 

هراي سرط     است. نتايج اين مطالعرات رابطره  

                                                 
3-  Barr 

4-  Domas 

5-  Tiedeman 

6-  Morsh 

7-  Wilder 
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انررد  پررائينی را بررين ايررن متغيرهررا نشرران داده 

 .(1091)سماواتی، 

( در زمينررره 1082و همكررراران ) مينرررايی

ثر برر پيشررفت تحصريلی    ؤبررسی عوامرل مر  

كننرد   آموزان كم شنواي تلفيقی بيان مری  دانش

متغيررري كرره وارد روش آمرراري    10كرره از 

 داري معنیهشت متغير تأثير  ،رگرسيون شدند

آموزان و روي هم  بر پيشرفت تحصيلی دانش

رفته هفتاد درصد از واريانس كل متغير مالك 

كنند. اين هشت متغيرر عبرارت از    ا تبيين میر

تدريس معلرم،    سابقه ،وسايل كمك شنيداري

ی سن يبخشی، ميزان دقت شنوا نخدمات توا

ابررتالب برره كررم شررنوايی، وضررعيت اجتمرراعی 

اقتصادي، نگرش معلم و رضايت شغلی معلم 

 باشند. می

( در تحقيق خود با عنوان 1099يززاده )زع

آمروزان پايره    دانشمقايسه پيشرفت تحصيلی 

پررنجم ابترردايی شررهر و روسررتاي شهرسررتان  

معلمرانی كره در   ، كنرد  كوهدشت گزارش می

تررر  گيررر و متوقررع آمرروزان سررخت نظررر دانررش

هستند، معلمانی كه توانرايی برقرراري سرريع    

معلمانی كره برا    ،نظم را در كالس دارا هستند

كنند و برر   روش منظم از كار خود ارزيابی می

آموز يراد گرفتره يرا يراد      نشآن چه كه يك دا

گرفت  نگرفته در برابر همه آن چه بايد ياد می

آمروزانی كره    نرد و بره دانرش   فبه درسرتی واق 

 ،انررد مطالررر را در بررار نخسررت يرراد نگرفترره

دهند و معلمانی  فرصت فراگيري مجدد را می

كنند تا به اهميت  آموزان كمك می كه به دانش

ر اصلی و مطالر پی ببرند و بتوانند بين مطال

ترر از   معلمی موفق  فرعی تميز دهند، در حرفه

هررا از  آمرروزان آن معلمرران ديگرنررد و دانررش 

 پيشرفت تحصيلی باالتري برخوردارند.

آمروزان   مقايسه پيشرفت تحصريلی دانرش  

پايرره پررنجم ابترردايی دختررر داراي معلمررين   

التحصرريل از مراكررز تربيررت معلررم بررا    فررار 

لتحصيل از اين ا آموزان معلمين غير فار  دانش

مراكررز عنرروان پژوهشرری اسررت كرره توسررر   

( در شهرسررتان اسررالم شررهر 1091پاشررازاده )

 نير در اين مطالعه به اي انجام گرفته است. و

هراي   هميرانگين كرل نمرر    -1يج رسيد كره  انت

آمرروزان داراي معلمررين دوره ديررده از  دانررش

آموزان داراي معلمين دوره نديده براالتر   دانش

آموزان دو گروه از سط   انشبوده است، اما د

 -2انرد   درصد قبولی يكسانی برخوردار بروده 

دروس رياضری و علروم و   هراي   هميانگين نمر

دروس علرروم اجتمرراعی هرراي  هميررانگين نمررر

آمرروزان داراي معلمررين دوره ديررده از  دانررش

آموزان داراي معلمين دوره نديده براالتر   دانش

لعره  هاي اين مطا بوده است. به طور كلی يافته

نشان داد كره عملكررد معلمرين دوره تربيرت     

 معلم ديرده نسربت بره معلمرين دوره تربيرت      
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 بهتر است.  معلم نديده

( به منظور بررسی و مقايسه 1099اميري )

يت بالتحصيل از مراكز تر عملكرد معلمان فار 

التحصيل از مراكز ضرمن   معلم با معلمان فار 

نتيجره   است.  ايی را انجام داده خدمت مطالعه

اين پژوهش نشان داده است كه بين عملكررد  

التحصريل از   آموزشی دو گروه معلمرين فرار   

التحصريل از   مراكز تربيت معلم و معلمان فار 

داري وجود    مراكز ضمن خدمت تفاوت معنی

 ندارد.

تحصيلی عملكرد  ،ها در برخی از پژوهش

آمرروزان بررا جنسرريت معلررم رابطرره     دانررش

داده است. نقرش رغبرت   را نشان ن داري معنی

لی و تعهرد سرازمانی در   غخشنودي ش ،شغلی

افزايش انگيزه فردي و بهبود عملكرد معلمان 

و احساس مسئوليت و داشتن روابر مناسرر  

محير كار بسيار با اهميت اسرت. افرزايش    در

لمرران نتيجرره رضررايت شررغلی و عاثربخشرری م

انگيزه آنان است كه تحت يك شراير خاص 

سر با معلمان به عنروان افرراد   مانند رفتار منا

شرركت   ،اي از طرف مسئوالن و والدين حرفه

هاي مختلف مردارس   گيري معلمان در تصميم

و آموزش و پرورش، امكران ادامره تحصريل،    

شراير فيزيكی مناسر در آموزشگاه و پاداش 

مادي متناسر برا موفقيرت و ترالش معلمران     

 (.1091گردد )سماواتی،  حاصل می

پررژوهش ديگررري رابطرره  ی درنجعفررر ثررا

درسری برا     نگرش معلمان به الگوهاي برنامره 

ابتردايی    آمروزان دوره  دانش تحصيلیعملكرد 

را مورد مطالعه قرار داده اسرت. نترايج نشران    

ان و مرردان برا   نر داد به طور كلی در مقايسه ز

هم در يك گرروه و در همره عوامرل هردف،     

هرراي يرراد دهرری و يررادگيري  محترروا، فعاليررت

بندي ميان نگرش معلمران و   بی و گروهارزشيا

  آمرروزان رابطرره  دانررش تحصرريلیعملكرررد 

داري ديده شده است. برر اسراس نترايج     یمعن

هر جا معلمان گررايش غيرفعرال    ،اين مطالعه

آمروزان   دانرش  تحصريلی انرد، عملكررد    داشته

انررد،  پررائين و هررر جررا گرررايش فعررال داشررته

برراالتر  تحصرريلیآمرروزان از عملكرررد  دانررش

اند. معلمانی كره بريش از يرك     وردار بودهبرخ

انرد بره الگروي فعرال گررايش       بار دوره ديده

عملكرررد بهتررري  نشررانآموزا داشررته و دانررش

اند تا معلمانی كره فقرر يرك برار دوره      داشته

 (.1098اند )طالر زادگان،  ديده

ايری   ( مطالعره 1981) 2و كارتارين 1پاركيز

در زمينه عوامرل مختلفری كره روي عملكررد     

علمان و دبيران اثر دارد انجرام دادنرد. نترايج    م

ايررن مطالعرره نشرران داد كرره عالقرره انگيررزه و 

احساس تعهد معلمان نسبت بره شرغل خرود    

                                                 
1-  Parkes 

2-  Kartharin 
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موفقيت آنان در تردريس   داري با ارتباه معنی

  افرررادي كرره حرفرره ،دارد. برره عبررارت ديگررر

انرد و داراي   علمی را با عالقه انتخاب كررده م

سربت بره كرار خرود     احساس تعهد و انگيزه ن

تر از معلمانی خواهنرد برود    باشند عمالً موفق

معلمرری را انتخرراب   كره برردون انگيررزه حرفره  

 اند. كرده

مقايسه عملكرد فرار  التحصريالن مراكرز    

تربيت معلم برا معلمران حرق التردريس پراره      

وقررت عنرروان پژوهشرری اسررت كرره توسررر   

( در شرهر تهرران انجرام داده    1091ابوحمزه )

ين مطالعه نشان داد كره معلمران   است. نتايج ا

فار  التحصيل مراكز تربيت معلرم در مقايسره   

التدريس پاره وقرت نسربت بره     با معلمان حق

موزشی و تربيتی فعاليرت بيشرتري از   آمسائل 

ل معلمری بيشرتر   غدهند، به شر  خود نشان می

دهند بر محتوي درس تسرلر   عالقه نشان می

 كررالس توانرراتر  هرااددر بيشررتري دارنررد و  

 هستند. 

التردريس پراره    با بكارگيري نيروهاي حرق 

وقت و سرباز معلم به منظور جبران بخشی از 

هراي   كمبود نيروي انسانی مورد نيراز كرالس  

درس، بايد مشخص شرود آيرا عملكررد ايرن     

ها و انتظرارات تعيرين    معلمان هم سط  هدف

شده براي معلمان رسمی )دوره ديرده مراكرز   

خير؟. از طرف ديگر باشد يا  تربيت معلم( می

آمروزان ايرن    مسأله اصلی اين است كه دانرش 

مشرابه   تحصريلی معلمان از لحرا  پيشررفت   

آموزانی هستند كه معلمان آنان رسمی يا  دانش

باشرند؟ در   ديده مراكز تربيت معلرم مری    دوره

همين راستا اين مطالعه به منظور پاسرخگويی  

به اين سؤال كلی طراحی و اجرا شرده اسرت   

خص كنررد آيررا عملكرررد تحصرريلی  كرره مشرر

وقرت،   آموزان معلمان حق التدريس پاره دانش

سررباز معلرم و رسرمی در دروس رياضرری و    

 علوم دوره ابتدايی )پايه پنجم( تفاوت دارد؟ 
 

 هدف تحقيق
هدف عمده اين مطالعه مقايسره عملكررد   

آموزان معلمان حرق التردريس    تحصيلی دانش

وس وقرت سررباز معلرم و رسرمی در در     پاره

 باشد. رياضی و علوم پايه پنجم ابتدايی می
 

 ها فرضيه
آمرروزان  بررين عملكرررد تحصرريلی دانررش 

التدريس پاره وقرت روسرتايی برا     معلمان حق

معلمرران رسررمی شررهري در درس رياضرری   

 تفاوت وجود دارد.

آمرروزان   بررين عملكرررد تحصرريلی دانررش 

التدريس پاره وقرت روسرتايی برا     معلمان حق

 درس علوم تفراوت  معلمان رسمی شهري در
 

 وجود دارد.
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 آموزان سررباز  بين عملكرد تحصيلی دانش

معلمان برا معلمران رسرمی شرهري در درس     

 رياضی تفاوت وجود دارد.

آموزان سررباز   بين عملكرد تحصيلی دانش

شرهري در درس    معلمان برا معلمران رسرمی   

 دارد. علوم تفاوت وجود

آموزان سررباز   بين عملكرد تحصيلی دانش

با معلمان رسرمی روسرتايی در درس    معلمان

 رياضی تفاوت وجود دارد.

آموزان سررباز    بين عملكرد تحصيلی دانش

معلمان با معلمان رسرمی روسرتايی در درس   

 علوم تفاوت وجود دارد.
 

 شناسي تحقيق روش
 روش تحقيق

بره روش توصريفی و برر     ،مطالعه حاضرر 

شررررفت تحصررريلی هررراي پي هاسررراس نمرررر

حررررق ان علمررررمداراي آمرررروزان  دانررررش

سررباز معلرم و رسرمی در دروس     التدريسی،

شرده   انجرام بايه بنجم ابتدايی علوم رياضی و 

 است.  
 

 جامعه آماري

جامعه آماري مورد مطالعه در اين تحقيرق  

آموزان )پسرر( معلمران    دانش  كليه»عبارت از 

سرباز معلم و رسمی  التدريس پاره وقت، حق

ر سرال  پايه پنجم ابتدايی شهري و روستايی د

باشرد.   مری « شهرستان اهواز 82-80تحصيلی 

 14آموزان اين مطالعه سنی كمتر از  دانش  كليه

سال دارند و در مدارس روسرتايی و شرهري   

مشغول به تحصيل بوده و از نظر تحصريالت  

پرنجم ابتردايی مشرغول بره تحصريل        در پايه

 همهباشند. به منظور كنترل متغير جنسيت،  می

آماري ايرن پرژوهش را    آموزان جمعيت دانش

 دهند.  پسران تشكيل می

 

 و نمونه گيري روش نمونه
اي از جامعره   براي انتخاب زير مجموعه

آماري ابتردا فهرسرت كليره مردارس ابتردايی      

شهري و روستايی پسر كه داراي معلم مرد با 

تحصرريلی سرره سررال، داراي   حررداك ر سررابقه

آمروز،   دانش 23كالس پنجم با داشتن حداقل 

ها بره طرور جداگانره     گرديد. اين فعاليت تهيه

هرررايی كررره داراي معلمررران  برررراي كرررالس

وقت. سرباز معلم و رسمی   التدريس پاره حق

هراي مطررح شرده انجرام      باشند با ويژگری  می

هرايی   گرفت. به روش تصادفی از بين كرالس 

التدريس پاره وقت، سرباز  كه معلمان آنها حق

اعرالم  هراي   ند )با ويژگری بودمعلم و رسمی 

كالس شرهري و   2ناحيه  شده( به تفكيك هر

كالس روسرتايی انتخراب گرديرد. پرس از      2

هراي   هاي مربوطره برا ويژگری    انتخاب كالس
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اعالم شده از هر كالس به طرور تصرادفی ده   

آموزي انتخاب گرديد )آنهايی كه مايرل   دانش

هرا نبودننرد كنرار     به پاسخگويی به پرسشرنامه 

تصرادفی از برين   شردند و مجردداً    می گذاشته

اعضرراي ديگررر كررالس جررايگزين انتخرراب   

گيرري   شيوه نمونه اگرديد(. به اين ترتير ب می

 113ايرری از هررر ناحيرره  تصررادفی چندمرحلرره

نی انتخاب گرديد. مجموعاً چهارصد و دآزمو

آموز به شيوه مذكور طبق جدول  هشتاد دانش

از آن جررايی كرره قرردرت انتخرراب گرديررد.  1

گيرري   ثير روش نمونره أاستنباه كردن تحت ت

 نهايت تالش به عمل آمد تا  گيرد، قرار می
 

التدريس پاره وقرت،   معلمان حق) حجم نمونه به تفكيك نواحی چهارگانه آموزش و پرورش. 1جدول 
 شهرستان اهواز (سرباز معلم و رسمی

حجم نمونه 
 آموز دانش

مجموع 
 کالس

حجم نمونه 
 کالس روستايي

حجم نمونه 
 کالس شهري

 وضعيت حينوا

43 4 2 2 1 

التدريس  حق
 پاره وقت

43 4 2 2 2 

43 4 2 2 0 

43 4 2 2 4 

 جمع 8 8 11 113

43 4 2 2 1 

 سرباز معلم

43 4 2 2 2 

43 4 2 2 0 

43 4 2 2 4 

 جمع 8 8 11 113

43 4 2 2 1 

 رسمی

43 4 2 2 2 

43 4 2 2 0 

43 4 2 2 4 

 جمع 8 8 11 113

 مجموع 24 24 48 48 483

  هراي مطررح شرده در جامعره      كالس روستايی كه داراي ويژگی 2كالس شهري و  2از هر ناحيه
آموز به طور تصادفی انتخراب شرده    دانش 13 سباشند به طور تصادفی انتخاب شد از هر كال آماري می

 است.
 موقعيرت  رر   تحصريلی سال( مدرك  0جنس )همه معلمان مرد( ر سابقه )كمتر از   متغيرهاي کنترل:
 .جغرافيايی آموزشگاه
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هراي صرحي     اسراس روش انتخاب نمونه بر 

گيري تصادفی صرورت گيررد. حرداقل     نمونه

حجم نمونه از روش آماري با در نظر گررفتن  

درصررد  95و سررط  اطمينرران  95/3خطرراي 

تعيررين گرديررد. برره همررين منظررور در روش  

 113گيري تالش گرديد تا از هر ناحيره   نمونه

نفر( انتخاب گردد ترا   483ودنی )مجموعاً آزم

 منطق كفايت حجم نمونه برقرار گردد.
 

 گيري ابزار اندازه
هرراي قبلرری  پررژوهش ةبررر اسرراس پيشررين

مشررخص گرديررد كرره مطالعررات انرردكی در   

 هاي عملكرد رياضری و  نخصوص تهيه آزمو

پنجم ابتدايی صرورت    آموزان پايه علوم دانش

ي تحقرق  گرفته است. بره همرين منظرور بررا    

پررژوهش حاضررر جهررت تهيرره دو آزمررون    

پيشرررفت تحصرريلی بررراي دورس رياضرری و 

علوم پايه پنجم ابتدايی اقدامات ذيل به عمرل  

 آمد.

بعد از تشكيل يك تيم متشكل از يك  -1

نفر متخصرص در هرر يرك از دروس اعرالم     

شده و چند كارشناس )از معلمان رسرمی برا   

 انسابقه( طی جلسات توجيهی توسر مجرير 

سراخت   ،ه آنها توضي  داده شرد كره هردف   ب

هرايی اسرت كره از طريرق آنهرا بترروان       الؤسر 

آموزان را با توجه بره   پيشرفت تحصيلی دانش

هرراي كتراب در دو درس رياضرری و   سرفصرل 

 گيري شوند. علوم اندازه

هاي رفتراري   با كمك اين گروه هدف -2

و آموزشی هر يك از دروس رياضی و علروم  

هرراي  . هرردفاسررتخراو و مشررخص گرديررد 

رفتاري و آموزشی براي دروس يراد شرده ترا    

 5/4كتاب تهيه گرديد )به اين دليل  5/4 پايان

سرازي   گرديد كه براي يكسران  انتخابكتاب 

اجرا در روستا و شهر و زمان اجرا )اسرفندماه  

آمروزان    از لحا  ايرن كره دانرش    یشكلم( 82

  بخشرری از كترراب را نخواننررده باشررند، پرريش

 .نيايد(

رفترراري و  هرراي س از تهيرره هرردفپرر -0

 ،براي هرر درس بره طرور جداگانره    آموزشی 

 ال تبديل شدند.ؤبه س ها هدف

هررا،  مرراده  بعررد از تشرركيل مجموعرره  -4

االت با استفاده از اصول طرح آزمرون بره   ؤس

هرا بره    شكل دفترچه آزمون آماده شدند. مراده 

ترتير ساده به دشوار و نيرز سراختار مطالرر    

هراي   ه اين ترتير آزموندرسی مرتر شدند ب

 اوليه شكل گرفتند.

هاي اوليه پس از بازبينی توسر  آزمون -5

گروهرری از آموزگرراران بررا سررابقه وانجررام    

اصالحات الزم براي اجرراي مقردماتی آمراده    

و آمرروزان  آموزگرراران، دانررش گرديدنررد. نظررر

 هررا  ايررن قسررمت روي آزمررون در انمصررحح
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 گرديد.اعمال 

هرراي  آزمررون پررس از اصررالح نهررايی -1

آمرروزي  سرراخته شررده روي جمعيررت دانررش 

شهري و روستايی در پايره پرنجم برراي هرر     

نفر اجرا گرديد ترا اشركاالت آن از    25درس 

آمروزان برطررف    از نظرر دانرش   ،لحا  محتوا

 گردد.

سرررازي و اجرررراي   پرررس از آمررراده  -9

هاي نهايی شركل   آزمون ،هاي مقدماتی آزمون

سات مختلف در جلكه گرفتند. به اين ترتير 

مورد  لهااؤتك س ال، تكؤهاي طرح س با گروه

 بررسرری مجرردد قرررار گرفتنررد تررا اشرركاالت 

بره   و صوري و محتوايی موجود مرتفع گرردد 

االت در مراحل مختلرف  ؤاين ترتير تعداد س

هراي   ساخت آزمون تقليرل يافرت ترا آزمرون    

 نهايی براي اجرا آماده گردنند.

 برره منظررور بررسرری پايررايی و روايرری  -8

هاي پيشرفت تحصريلی سراخته شرده،     آزمون

نفرري   02هاي مذكور روي يك گرروه   آزمون

در روز  9در دو زمان متفاوت با فاصله زمانی 

نتررايج  .اجرررا گرديرردنيمرره اول اسررفند مرراه  

همبستگی بين زمان اول و زمان دوم حاكی از 

برروده اسررت  82/3وجررود پايررايی برره ميررزان 

هرا   يی آزمرون )پايايی از روش بازآزمايی(. روا

نيز از طريق روائی صوري و محتوايی به چند 

نفر معلم با سابقه و متخصص در اين دروس 

داده شررد و پررس از ارزيررابی از ايررن بررسرری 

هررامبلتون   روائرری محترروايی آزمررون از روش

 گزارش گرديد. 94/3

هراي نهرايی و    پس از سراخت آزمرون   -9

آنهرا،    هاي روان سنجی مشخص كردن ويژگی

بزارها براي اجراي نهايی آماده گرديدند. اين ا

دو آزمون پيشرفت تحصيلی رياضی و علروم  

ساخته شده در يك دفترچه كه متشركل از دو  

بخش )بخش اول رياضی، بخش دوم علروم(  

 قرار داده شد.

 

 روش اجرا
هرراي پيشرررفت  پررس از سرراخت آزمررون 

گيررري از چهررار ناحيرره   تحصرريلی و نمونرره 

 533هرا بره تعرداد     شهرستان اهواز پرشسرنامه 

ا مجوزهاي اخذ شرده  بنسخه تك ير گرديد و 

به مدارس عضو نمونه مراجعه گرديد. پس از 

توجيه مديران و معلمان جهت برگزاري يرك  

   آمرروزان پايرره آزمررون در دو بخررش از دانررش

پررنجم، هرردف پررژوهش بررراي آنرران تشررري  

هراي الزم و   گرديد. پس از كسرر همراهنگی  

آموزان  اسر براي دانشفراهم نمودن زمينه من

آن پايه و كنترل زمان كه مقررر گرديرده برود    

زمران در   مجريان در مدارس به طور هرم   همه

آزمررون را برگررزار نماينررد، از   9:15سرراعت 

 آموزان خواسته شد كه با نهايرت دقرت    دانش
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االت را خروب بخواننرد و پاسرخ بدهنرد.     ؤس

الی را بردون  ؤاز آنان خواسته شد س ،همچنين

دقيقره   53خ نگذارند. برراي قسرمت اول   پاس

كه پرس از  )آزمون رياضی( زمان گذاشته شد 

دقيقه استراحت قسرمت دوم آزمرون كره     25

گرديرد.   االت علروم برود اجررا    ؤمربوه به سر 

دقيقه وقت الزم برود   53براي اين قسمت نيز 

آمروزان در فرصرت داده شرده     كه اك ر دانرش 

اري يرا  گذ ها را در همان دفترچه عالمت پاسخ

دقيقه زمران   23كردند. در پايان نيز  تشري  می

آموزان داده شد تا اگر بخواهنرد    به كليه دانش

االت را مرور يا مجدداً بررسی كنند. پرس  ؤس

شد  ها اطمينان حاصل  آوري پرسشنامه از جمع

انرد و   آموران دو بخش را پاسرخ داده  كه دانش

اگرر  زمان برگرزاري آزمرون   عالوه بر اين در 

االت آنهرا نيرز پاسرخ    ؤاالتی داشتند، به سر ؤس

آزمررون فقررر مجريرران    شررد. در جلسرره داده 

نمونره  و از هر كرالس عضرو   حضور داشتند 

آموز در آزمون مربروه شرركت    فقر ده دانش

 داشتند. 

 

 ها  هاي تجزيه و تحليل داده روش
ايررن مطالعرره جهررت تجزيرره و تحليررل  در

را هراي اجر   هاي به دست آمرده از آزمرون   داده

هاي آماري توصيفی و استنباطی  شده از روش

)تحليل واريانس و كوواريانس( استفاده شرده  

هاي  دار براي آزمودن فرضيه یسط  معن است.

گرفتره   در نظر 331/3و  31/3، 35/3پژوهش 

هرراي  جهررت تجزيرره و تحليررل داده   .شررد

 SPSSاي  افزار رايانره  آوري شده از نرم جمع

 ست.استفاده شده ا 11.5  نسخه

 

 نتايج

 وضعيت معلرم بر اساس اطالعات موجود 

شهري و روسرتايی بره شررح     آموزان دانشو 

   بوده است. 0و  2 هاي جدول

آمروزان   بين عملكرد تحصريلی دانرش   -1

التدريس پاره وقرت روسرتايی برا     معلمان حق

معلمرران رسررمی شررهري در درس رياضرری   

 تفاوت وجود دارد.

بررر اسرراس شررواهد برره دسررت آمررده از   

هاي مربوه بره فرضريه اول ايرن مطالعره      داده

برين   داري معنری مشخص گرديد كره تفراوت   

آمرروزان معلمرران  عملكرررد تحصرريلی دانررش 

التدريس پاره وقت روسرتايی برا معلمران     حق

رسمی شهري در درس رياضری وجرود دارد.   

اين تفاوت به سرود معلمران رسرمی شرهري     

رت ديگرر عملكررد تحصريلی    باشد. به عبا می

آمروزان شرهري عضرو نمونره در درس      دانش

براالتر از عملكررد    داري معنیرياضی به طور 
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مربروه بره    توزيع فراوانری، درصرد فراوانری، فراوانری تراكمری و درصرد فراوانری تراكمری        . 2جدول 

 التدريس پاره وقت، سرباز معلم و رسمی آموزان به تفكيك معلمان حق دانش
 موضعيت معل

 شهري و روستايي آموزان دانش
 فراواني

 درصد 
 فراواني

 فراواني 
 تراکمي

 درصد
 فراواني تراکمي 

 000/00 113 000/00 113 وقت التدريس پاره حق

 119/11 023 000/00 113 سرباز معلم
 133 483 000/00 113 رسمی

   133 483 جمع

 

سرباز معلرم و   وقت، التدريس پاره م معلمان حقآموزان مردودي پايه پنج توزيع فراوانی دانش. 0جدول 
 رسمی به تفكيك شهر و روستا

 فراواني آموزان وضعيت معلم دانش
درصد 
 فراواني

فراواني 
 تراکمي

درصد فراواني 
 تراکمي

 حق التدريس
 پاره وقت

 119/11 4 119/11 4 شهري

 119/41 13 25 1 روستايی

 سرباز معلم
 119/41 13 - - شهري

 5/12 15 800/23 5 یروستاي

 رسمی
 800/93 19 000/8 2 شهري

 133 24 119/29 9 روستايی
   133 24 جمع

 

التدريس پاره  آموزان معلمان حق   عملكرد تحصيلی دانش هاي هنتايج تحليل واريانس براي نمر. 4جدول 

 (n=023) وقت روستايی با معلمان رسمی در درس رياضی

P 
آمار 

F 

 ميانگين مجذورات

 بين گروهي

 درجه

 آزادي

 مجموع مجذورات
 بين گروهي

 منبع تغييرات

33/3 11/9 22/50 1 22/150 

هررا بررر اسرراس   گررروه
التردريس   معلمان حرق 

 وقت و سرباز معلم پاره
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التردريس   آموزان معلمان حرق    عملكرد تحصيلی دانش هاي هنتايج تحليل كوواريانس براي نمر. 5جدول 

 (n=023) ان رسمی در درس رياضیپاره وقت روستايی با معلم

P  آمارF 
 ميانگين مجذورات

 بين گروهي

 درجه

 آزادي

 مجموع مجذورات
 بين گروهي 

 منبع تغييرات

32/3 54/5 59/49 1 59/49 

ها بر اساس معلمان  گروه
وقرت و   التدريس پاره حق

 سرباز معلم

31/3 98/1 20/51 1 20/151 
ميزان تحصيالت معلمان 

 )متغير كنترل(

 
التدريس پاره  آموزان معلمان حق   هاي عملكرد تحصيلی دانش . نتايج تحليل واريانس براي نمره1جدول 

 (n=  023وقت روستايی با معلمان رسمی در درس رياضی )

P  آمارF 
 ميانگين مجذورات

 بين گروهي

 درجه

 آزادي

 مجموع مجذورات

 بين گروهي
 منبع تغييرات

31/3 83/1 48/59 1 48/59 

هررا بررر اسرراس   گررروه
التردريس   معلمان حرق 

 وقت و سرباز معلم پاره

 

آموزان روستايی عضرو نمونره     تحصيلی دانش

باشد. نتايج مربوه به تحليل  در اين درس می

ارائره شرده    4ها در جردول   واريانس اين داده

برا توجره بره متغيرر ميرزان       ،اسرت. همچنرين  

 تحصيالت معلمان بره عنروان متغيرر كنتررل،    

دهد كه تفاوت دو  نشان می 5جدول نتايج در 

مانده  دار باقی یگروه با ورود اين متغير نيز معن

 است.

آمروزان    بين عملكرد تحصريلی دانرش   -2

التدريس پاره وقرت روسرتايی برا     معلمان حق

 معلمان رسمی شهري در درس علوم تفراوت  
 

 وجود دارد.

همانند شواهد به دسرت آمرده از فرضريه    

 1ضی، نترايج جردول   اول در مورد درس ريا

دهرد برين عملكررد تحصريلی      نيز نشران مری  

التدريس پراره وقرت    آموزان معلمان حق دانش

ا معلمان رسرمی شرهري در درس   بروستايی 

دار وجود دارد. شرواهد بره    یعلوم تفاوت معن

دهد عملكررد تحصريلی    دست آمده نشان می

آمرروزان عضررو نمونرره معلمرران رسررمی  دانرش 

تحصرررريلی شررررهري برررراالتر از عملكرررررد 

آموزان روستايی عضرو نمونره در درس    دانش
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باشد. عالوه بر آن تحليل كوواريانس  علوم می

اين داده براي كنترل ميزان تحصيالت معلمان 

نيررز نشرران داد كرره بررا ورود متغيررر ميررزان    

 تحصيالت معلمان )به عنروان متغيرر كنتررل(   

 دار باقی مانده است. ینتايج هم چنان معن

آمروزان   صريلی دانرش  بين عملكرد تح -0

سرباز معلمان برا معلمران رسرمی شرهري در     

 درس رياضی تفاوت وجود دارد.

نتايج تحليل فرضيه سوم اين  9در جدول 

مطالعه ارائه شده است. برر اسراس نترايج بره     

دسرررت آمرررده از تحليرررل ايرررن فرضررريه    

گرديرد كره برين عملكررد تحصريلی       مشخص

آموزان سرباز معلمان با معلمان رسرمی   دانش

 داري معنری هري در درس رياضری تفراوت   ش

وجود دارد. اين تفراوت بره ويرژه برا كنتررل      

ان وجرود  چنر  ميزان تحصيالت معلمران هرم  

دارد. به عبارت ديگرر برا ورود متغيرر ميرزان     

 تحصيالت معلمران بره عنروان متغيرر كنتررل     

 مانده اسرت  دار باقی تفاوت دو گروه نيز معنی

 .(8)جدول 
 

التدريس پاره  آموزان معلمان حق   عملكرد تحصيلی دانشهاي  هاريانس براي نمرنتايج تحليل و. 9جدول 

 (n= 023) وقت روستايی با معلمان رسمی در درس رياضی

P  آمارF 
 ميانگين مجذورات

 بين گروهي

 درجه

 آزادي

 مجموع مجذورات

 بين گروهي
 منبع تغييرات

333/3 02/14 21/94 1 21/194 

ها بر اسراس معلمران    گروه
وقرت و   ارهپر التدريس  قح

 سرباز معلم

 
آموزان با معلمان رسمی شرهري   عملكرد تحصيلی دانشهاي  هنتايج تحليل واريانس براي نمر. 8جدول 

 (n=023) در درس رياضی با توجه به ميزان تحصيالت معلمان

P  آمارF 
 ميانگين مجذورات 

 بين گروهي

 درجه

 آزادي

مجموع مجذورات 
 بين گروهي

 اتمنبع تغيير

333/3 08/14 90/92 1 90/192 

هررا بررر اسرراس    گررروه
الترردريس  معلمرران حررق

 وقت و سرباز معلم پاره

333/3 12/15 59/81 1 59/181 
ميزان تحصيالت معلمان 

 )متغير كنترل(
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التدريس پاره  آموزان معلمان حق   هاي عملكرد تحصيلی دانش . نتايج تحليل واريانس براي نمره9جدول 
 (n=023با معلمان رسمی در درس علوم ) وقت روستايی

P  آمار
F 

 ميانگين مجذورات

 بين گروهي

درجه 
 آزادي

مجموع مجذورات 
 بين گروهي

 منبع تغييرات

333/3 35/14 19/90 1 19/190 

هررا بررر اسرراس   گررروه
الترردريس  معلمران حررق 

 وقت و سرباز معلم پاره

 
آموزان معلمان رسمی شهري    تحصيلی دانش هاي عملكرد . نتايج تحليل كوواريانس براي نمره13جدول 

 (n=023در درس علوم با توجه به ميزان تحصيالت معلمان )

P  آمارF 
ميانگين مجذورات 

 بين گروهي

درجه 
 آزادي

مجموع مجذورات 
 بين گروهي

 منبع تغييرات

333/3 99/10 91/92 1 91/192 

هررا بررر اسرراس    گررروه
الترردريس  معلمرران حررق

 موقت و سرباز معل پاره

333/3 12/10 40/15 1 40/115 
ميررررزان تحصرررريالت  

 معلمان )متغير كنترل(

 

آمروزان   بين عملكرد تحصريلی دانرش   -4

شرهري در   سرباز معلمران برا معلمران رسرمی    

 دارد. درس علوم تفاوت وجود

سروم    مشابه نتايج به دست آمده از فرضيه

يد قرار أياين مطالعه، فرضيه چهارم نيز مورد ت

دسرت آمرده از   ه اس شرواهد بر  گرفت. بر اس

آمروزان    بين عملكرد تحصيلی دانش 9جدول 

سرباز معلمان برا معلمران رسرمی شرهري در     

دار وجرود دارد.   یتفاوت معنر نيز درس علوم 

اين تفاوت نيرز برا كنتررل ميرزان تحصريالت      

مانرده اسرت )جردول     دار براقی  یمعن ،معلمان

13). 

آمروزان   بين عملكرد تحصريلی دانرش   -5

معلمان با معلمان رسرمی روسرتايی در   سرباز 

 درس رياضی تفاوت وجود دارد.

نتايج تحليل واريرانس مربروه    11جدول 

دهرد.   پنجم اين مطالعه را نشان مری   به فرضيه

بر اساس شرواهد بره دسرت آمرده از تحليرل      
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وجرود   ةهاي مربوه به اين فرضيه، فرضي داده

آموزان سررباز   تفاوت عملكرد تحصيلی دانش

با معلمان رسرمی روسرتايی در درس   معلمان 

يد قرار گرفتره اسرت. عرالوه    أيرياضی مورد ت

بر اين جهت كنترل ميزان تحصيالت معلمران  

دو گروه، نتايج تحليل كوواريرانس نشران داد   

كه تفاوت بين دو گروه با ورود متغير كنتررل  

 (.12مانده است )جدول  دار باقی یمعن

 آمروزان   بين عملكرد تحصريلی دانرش   -1

سرباز معلمان با معلمان رسرمی روسرتايی در   

 درس علوم تفاوت وجود دارد.

همانند نترايج بره دسرت آمرده از تحليرل      

دهرد بررين   فرضريه پرنجم، شرواهد نشران مری     

 آموزان سرباز معلمران  عملكرد تحصيلی دانش

با معلمران رسرمی روسرتايی در درس علروم     

وجود دارد. اين تفاوت بره  داري معنیتفاوت 

 

با معلمان  آموزان سرباز معلمان   عملكرد تحصيلی دانش هاي هنتايج تحليل واريانس براي نمر. 11جدول 

 (n=023) رسمی در درس روستايی

P  آمارF 
 ميانگين مجذورات

 بين گروهي

درجه 
 آزادي

مجموع مجذورات 
 بين گروهي

 منبع تغييرات

33/3 42/15 25/194 1 25/194 

هررا بررر اسرراس   گررروه
ريس الترد  معلمان حرق 

وقررت و سرررباز   پرراره
 معلم

 
آمروزان سررباز معلمران برا        عملكرد تحصيلی دانرش هاي  هنتايج تحليل كوواريانس براي نمر. 12جدول 

 (n=023) معلمان رسمی روستايی در درس رياضی با توجه به ميزان تحصيالت معلمان

P  آمارF 
 ميانگين مجذورات

 بين گروهي

 درجه

 آزادي

مجموع مجذورات 
 وهيبين گر

 منبع تغييرات

33/3 11/11 51/231 1 51/231 

هررا بررر اسرراس    گررروه
الترردريس  معلمرران حررق

 وقت و سرباز معلم پاره

33/3 32/11 14/118 1 14/181 
ميزان تحصيالت معلمان 

 )متغير كنترل(
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ويژه با كنترل ميزان تحصريالت معلمران نيرز    

نترايج   10مانده است. در جدول  دار باقی یمعن

ريانس مربوه به فرضيه ششرم ايرن   تحليل وا

جدول  ،مطالعه نشان داده شده است. همچنين

دهد كه تفاوت بين دو گرروه   نيز نشان می 14

بررا ورود متغيررر ميررزان تحصرريالت معلمرران   

 دار باقی مانده است. یمعن

 

معلمان  آموزان سرباز معلمان با   عملكرد تحصيلی دانشهاي  هنتايج تحليل واريانس براي نمر. 10جدول 

 (n=023) رسمی روستايی در درس علوم

P  آمارF 
ميانگين مجذورات 

 بين گروهي

درجه 
 آزادي

مجموع مجذورات 
 بين گروهي

 منبع تغييرات

33/3 12/14 14/148 1 14/148 

ها بر اساس معلمان  گروه
وقت و  التدريس پاره حق

 سرباز معلم

 

آمروزان سررباز معلمران برا        ملكرد تحصيلی دانرش عهاي  هنتايج تحليل كوواريانس براي نمر. 14جدول 

 (n=023) معلمان رسمی روستايی در درس علوم با توجه به ميزان تحصيالت معلمان

P  آمارF 
ميانگين مجذورات 

 بين گروهي

درجه 
 آزادي

مجموع مجذورات 
 بين گروهي

 منبع تغييرات

33/3 14/11 19/151 1 19/151 

ها بر اساس معلمران   گروه
وقرت و   ريس پراره التد حق

 سرباز معلم

33/3 32/19 94/159 1 94/159 
ميزان تحصريالت معلمران   

 )متغير كنترل(

 

 گيري بحث و نتيجه
ي اول و دوم در اين پرژوهش   ها فرضيه

برره بررسرری و مقايسرره عملكرررد تحصرريلی   

وقرت   التردريس پراره   آموزان معلمان حق دانش

روستايی با معلمان رسمی شرهري در دروس  

و علوم برا كنتررل ميرزان تحصريالت     رياضی 

 هرا،  داده  پرردازد. تجزيره و تحليرل    معلمان می

دهند.  يد قرار میيفرضيه اول و دوم را مورد تأ

شواهد به دست آمده حاكی از آن اسرت كره   

آمرروزان معلمرران  عملكرررد تحصرريلی دانررش 
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ترر از معلمران    وقرت پرايين   التدريس پراره  حق

رسررمی شررهري در دروس رياضرری و علرروم  

باشد. تبيين اين نتايج اشاره بر اين مسرائل   یم

هراي رسرمی    دارد كه معلمان رسمی آمروزش 

آگراهی   ،هاي تردريس  معلمی، فنون و مهارت

هراي   هاي نروين تردريس و مهرارت    به روش

التدريس  معلمی را بيشتر از معلمان حق   حرفه

وقررت دارنررد. حترری بررا كنترررل ميررزان    پرراره

ی و بافررت جغرافيرراي  ،تحصرريالت معلمرران 

وضرعيت اقتصررادي اجتمراعی شررواهد نشرران   

دهد كه دوره دو ساله تربيرت معلرم برراي     می

آمروزان   معلمان رسمی برراي آمروزش دانرش   

هرراي الزم را نسرربت برره معلمرران     كررارآيی

هرا را   وقرت كره ايرن دوره    التدريس پراره  حق

اند، دارند. نتايج بره دسرت آمرده از     نگذرانده

وهش اول و دوم بررا نتررايج پررژ هرراي  فرضرريه

( مررتبر و  1018( و نادريان )1091اشازاده )پ

هاي جانبی مربروه بره    هم خوانی دارند. يافته

هرا نشران داد كره تفراوت      بررسی اين فرضيه

هراي   آزمرون هراي   هعملكرد تحصيلی در نمرر 

ها  معلم ساخته بسيار بارز نيست و اين تفاوت

 باشند. دار نمی ینيز از لحا  آماري معن

هاي اول و دوم، آزمون  مشابه نتايج فرضيه

هاي سوم و چهارم نيز نشران   ه به فرضيهومرب

آموزان  دهد كه بين عملكرد تحصيلی دانش می

سرباز معلمان برا معلمران رسرمی شرهري در     

دروس رياضی و علوم با وجود كنترل ميرزان  

وجرود   داري معنری تحصيالت معلمان تفاوت 

ينری اعرالم شرده در    يدارد. عالوه بر داليرل تب 

هرا   هاي اول و دوم تعطيل كردن كالس يهفرض

ها از طرف برخی سررباز معلمران    شنبه در پنج

هراي معلمری كرافی برراي اداره      عدم مهرارت 

هرراي مربرروه برره  طرری نكررردن دوره ،كررالس

عردم بره    ،هاي تدريس به ميرزان كرافی   روش

عدم استفاده  ،كارگيري الگوهاي تدريس برتر

صررحي  از وقررت كررالس بررراي آمرروزش و   

و ساير شراير آموزشی ديگر داليرل   پرورش

هاي سوم و چهارم  يد فرضيهياحتمالی براي تأ

هرراي برره دسررت آمررده از   باشررند. يافترره مرری

هاي سوم وچهارم نيز با مطالعات انجام  فرضيه

( 1091( و ابروحمزه ) 1993) 1گرفتره اسرتفانز  

 باشد. مرتبر می

هاي پنجم و ششم نيرز برر اسراس     فرضيه

انرد. نترايج    يرد شرده  يأشواهد به دست آمده ت

هرا   هراي مربروه بره ايرن فرضريه      تحليل داده

مشخص نمرود كره برين عملكررد تحصريلی      

آموزان سرباز معلمان با معلمان رسرمی   دانش

روستايی در دروس رياضی و علوم برا توجره   

داري  یوت معنر ابه كنترل ميزان تحصيالت تف

ها نيز مشرابه   هاي اين فرضيه وجود دارد. يافته

                                                 
1-  Stephens 
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ي اول و دوم، سروم و چهرارم ايرن    هرا  فرضيه

دهد كه معلمران دوره ديرده    پژوهش نشان می

هاي تدريس محتواي  مراكز تربيت معلم روش

كتر آموزشی، الگوهاي برتر تدريس، فنون و 

ايری   هراي حرفره   مهارت ،هاي تدريس مهارت

معلمی، داشتن احساس تعهد نسبت به شرغل  

خررود، وقررت گذاشررتن برره آمرروزش، تعطيررل 

اظهررار  ،س درس برره هررر دليلررینكررردن كررال

ايجراد شرراير    ،عالقمندي به حرفره معلمری  

مطلوب جهت فرايند يادگيري توجه به اصول 

هرا   ارائره فرصرت   ،آمروزان  روانشناختی دانش

توانمنردي در   ،آموزان فراگيري مجدد به دانش

ايجرراد برقررراري نظررم در كررالس و آزمررودن 

هاي آموزشی جديد را بيشرتر از سررباز    روش

هراي درس خرود بره كرار      ان در كرالس معلم

هاي  هاي اين فرضيه با پژوهش گيرند. يافته می

(، 1099انجررام گرفتررره توسررر عزيرررززاده )  

( 1981( پاركيز و كارترارين ) 1091پاشازاده )

( مرررتبر و هررم خرروانی  1019و ابرروحمزه )

 دارند.

اساس شواهد به دست آمده از تحليرل   بر

هراي   دوره كيفيت ،گردد ها، پيشنهاد می فرضيه

آموزشرری بررراي سرررباز معلمرران و نيروهرراي  

 ،همچنرين وقت ارتقاب يابرد.   التدريس پاره حق

ضرورت دارد عالوه برر توجره بره برگرزاري     

خراص بره كيفری     یهاي آموزشی، توجه دوره

 .صرورت گيررد  هرا   سازي محتواي ايرن دوره 

گروههاي آموزشی مرتبر برا رشرته و جرنس    

شری را در  آموز - هراي علمری   پيرام بايسرت   می

ايری در طرول    قالر بروشورهاي يك صرحفه 

التدريس پراره   سال تحصيلی براي معلمان حق

طررف   از .سرال نمايرد  روقت و سرباز معلم ا

بره طرور مسرتمر     گروههاي آموزشی و علمی

التدريس  عملكرد سرباز معلمان و معلمان حق

پاره وقت بايد مورد ارزيابی قررار گيررد و در   

تكميلی براي تررميم   هاي صورت نياز فعاليت

مرديران   برخی از معاير مربوطه به عمل آيد.

از لحرا  آموزشری    مدارس بايد توجه خاص

هررايی كرره در اختيررار معلمرران    برره كررالس 

وقرت و سررباز معلرم قررار      التدريس پاره حق

بره مرديران و    گرفته اسرت بره عمرل آورنرد.    

گرردد كترر    ها پيشنهاد می مسئوالن آموزشگاه

ي تردريس و راهنماهراي   هرا  مربوه به روش

آموزشی كتر و ساير منرابع آموزشری مرورد    

ايری جهرت    نياز معلم را تهيره و در كتابخانره  

 استفاده آنان قرار دهند.
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