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Objective: Today, education needs effective teachers to use new technologies. In a 

successful educational system, the performance of teachers plays a very important role. It 

has been proven that the success and good performance of students also depends to a great 

extent on the efficiency and performance of teachers; Therefore, the education organization 

is one of the most important educational organizations whose most important source and 

capital are people, and it must deal with talent management in order to survive in a competitive 

environment and achieve predetermined goals. The purpose of this research was to compare 

the efficiency of human resources recruited through Article 18 with the graduates of 

Farhangian University of Ardabil. 

Materials and Methods: The descriptive research method is survey type. In order to examine 

the research variables, a researcher-made questionnaire was designed and used in the form 

of a Likert scale. The statistical population included all managers of Ardabil city, and 151 

samples were selected based on stratified random sampling using the method of optimal 

assignment. 

Results: The findings of the research indicated that there is a significant difference between 

the effectiveness of teachers recruited through the centers of Farhangian University 

compared to the teachers of Article 18 in the opinion of school administrators. Also, regarding 

the four indicators of effectiveness, teachers recruited through the centers of Farhangian 

University in the four indicators of classroom management, interaction and cooperation, 

desirable teaching and accountability have been observed. 

Discussion and Conclusion: In the studies and researches regarding the results of teachers' 

effectiveness, 869 of managers have admitted that the student teachers trained at Farhangian 

University are more effective than the full-time teachers. 
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5. Introduction 
uman force is the most important factor in organizational efficiency as it can 

assist an organization to achieve its goals and plans by implementing the 

available talents and capabilities. The human force of an organization can 

voluntarily offer its talents and capabilities to the organization and remain 

loyal to it despite any existing problems and shortcomings, preventing the 

emergence of lethargy in the organization by carrying out real and dedicated 

work. Employees in an organization need to be developed from various 

technical, moral, and intellectual perspectives (Ahmadi, Habibzadeh, & 

Vanaki, 1454). A teacher is the most effective and efficient component of 

any system of education and plays a pivotal role in any change and 

transformation. The performance of teachers matters significantly in a successful system of 

education. Nowadays, it has been proven that students’ success and appropriate performance 

rely to a large extent upon teachers’ efficiency and performance (Najafzadeh et al., 1411). The 

department of education is among the most important educational organizations whose 

resources and capital are made up by humans, and it needs to deal with the management of 

talents to survive in competitive environments and achieve a set of predetermined goals and, 

consequently, provide the necessary conditions for the fulfillment of the goals defined in 

upstream documents, including the Document of the Fundamental Transformation of 

Education, and meet the needs and expectations of society in the most convenient manner 

possible (Saeedian, Zahabiuon, & Keshtiaray, 1415). Evidence indicates that teacher 

preparation can significantly influence their outcome. People who enter the teaching profession 

without the necessary qualifications experience higher rates of burnout (Podolski et al., 1458). 

3. Materials and Methods 

The present study was applied in terms of purpose and was a descriptive-survey study 

concerning its nature, and the data were collected according to the field study methodology. 

The population of the study was made up of all school principals working with teachers who 

were subject to Clause 82 and the graduates of Farhangian University in the 8102-80 period. In 

the present study, the sampling process was performed according to the optimal attribute 

sampling. Before conducting the study, information concerning the schools was obtained from 

the Provincial Department of Education, Ardabil, Iran. Out of a total of 808 schools, 808 schools 

were selected using Krejcie and Morgan’s table. Ultimately, the sample of the study was made 

up of 808 school principals. The instrument utilized in the study was a researcher-made 

questionnaire arranged according to a Likert scale. The questionnaire evaluated four compo-

nents of the study, including scientific knowledge, cooperation and interaction, responsebility, 

and convenient teaching, with 5 items evaluating each component. The reliability of the 

instrument was determined at 1/21, and its validity was investigated and corroborated by the 

supervisor of the study and relevant specialists. The content validity of the questionnaire was 

H 
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confirmed by the views of a panel of experts. To determine the reliability of the questionnaire 

on teachers’ effectiveness according to principals, 81 questionnaires were distributed among 

school principals. The obtained results determined the Cronbach’s Alpha coefficient of the 

questionnnnaire at 1/21, being evaluated at an acceptable level. In the present study, the 

effectiveness of two groups of teachers (recruited from Farhangian University and sessional) 

according to the princi-pals’ criteria of effective teaching, including classroom management, 

responsibility, interaction and sharing experiences, and convenient teaching. Thus, one main 

and four peripheral hypotheses were proposed. The data were analyzed using descriptive and 

inferential statistical procedures. In the former, descriptive procedures like tables, charts, mean, 

variance, and SD were impl-emented. On the other hand, the inferential section involved 

conducting the independentsamples t-test using SPSS.  

2. Result 

The main hypothesis of the study  

The efficiency of the human forces recruited according to Clause 82 and Farhangian University 

is different. 
 

Table1.The results of the independent-samples t-test to compare the efficiency of the human 

forces recruited from Clause 82 and Farhangian University 

Sig. 

 df t SD Mean Sample size Group 

11/1 288 01.51 
8/182 2.12 808 

Farhangian 

University 

1..5 2.8. 808 Clause 82 

 

The findings illustrated in Table 0 showed that the mean experience scores of the teachers 

recruited from Farhangian University and Clause 82 were 2.12 and 2.8., respectively. Thus, it 

was indicated that a significant difference existed between the obtained mean experience scores 

at p<1.15. In other words, the principals believed that the teachers who graduated from 

Farhangian University outperformed the ones recruited according to Clause 82 concerning job 

experience.  

H0: The classroom management of the human force recruited according to Clause 82 differs 

from that of Farhangian University graduates.  
 

Table2. The results of the independent-samples t-test to compare the classroom management 

of teachers recruited according to Clause with the graduates of Farhangian University 
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Sig. 

 
df t SD Mean Sample size Group 

111/1 
288 

02.025 
1..18 2.02. 808 

Farhangian 

University 

 1.751 2.05 808 Clause 82 

The findings illustrated in Table 8 showed that the mean scientific knowledge scores of the 

teachers who graduated from Farhangian University and the ones recruited according to Clause 

82 were 2.02. and 2.05, respectively. Thus, it was shown that a significant difference existed 

between the obtained mean scores at p<1.15. As a result, the hypothesis concerning the 

existence of a significant difference between the effectiveness of the two groups of teachers 

was confirmed.  

H8: The teachers who graduated from Farhangian University significantly differ from the ones 

recruited according to Clause 82 in terms of interaction and collaboration.  

Table3. The results of the independent-samples t-test to compare the interaction and collaborat-

eon of the teachers recruited according to Clause 82 and the graduates of Farhangian University  

Sig. df t SD Mean Sample size Group 

111/1 288 00.028 
8.02 2.25 808 

Farhangian 

University 

0.180 2.15 808 Clause 82 
 

The findings illustrated in Table 2 showed that the mean interaction and collaboration scores of 

the graduates of Farhangian University and the ones recruited according to Clause 82 were 2.25 

and 2.15, respectively. Thus, it was observed that the two groups differed significantly in terms 

of cooperation and interaction at p<1.15. In other words, the principals believed that the teachers 

who graduated from Farhangian University had more friendly interactions with their students 

compared to the teachers recruited based on Clause 82. That is because the mean interaction 

and collaboration score of the former group exceeded that of the latter, and they could perform 

in a better and more effective manner due to the scientific and practical training they received 

at Farhangian University.  

H2: The teachers recruited according to Clause 82 and the graduates of Farhangian University 

differed significantly in terms of responsibility.  

Table4. The results of the independent-samples t-test to compare the responsibility of the 

teachers recruited according to Clause 82 and the graduates of Farhangian University 
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Sig. 

 
df t SD Mean Sample size Group 

111/1 288 05.272 
0.20 2.25 808 

Farhangian 

University 

0.25 2.20 808 Clause 82 

The findings illustrated in Table 2 showed that the mean responsibility scores of the teachers 

who graduated from Farhangian University and the ones recruited according to Clause 82 were 

2.25 and 2.20, respectively. Thus, it was observed that the two groups significantly differed in 

terms of responsibility scores at p<1.15. On this basis, the managers believed that the teachers 

recruited according to Clause 82 and the graduates of Farhangian University differed in terms 

of carrying out their duties.  

H2: The teachers recruited according to Clause 82 and the graduates of Farhangian University 

significantly differ in terms of convenient teaching  

Table5. The results of the independent-sample t-test to compare the convenient teaching of the 

teachers recruited according to Clause 82 and the graduates of Farhangian University 

Sig. 

 
df t SD Mean Sample size Group 

111/1 288 02.081 
0.802 2..1 808 

Farhangian 

University 

0.725 2.10 808 Clause 82 

The findings illustrated in Table 5 indicated that the mean convenient teaching scores of the 

graduates of Farhangian University and the ones recruited according to Clause 82 were 2..1 and 

2.10. Thus, it was observed that a significant difference existed between the convenient teaching 

of the two groups in terms of convenient teaching at p<1.15. In other words, the principals 

believed that the teachers who graduated from Farhangian University taught more conveniently 

compared to the human forces recruited according to Clause 82. That is because the mean 

teaching scores of the former group exceeded that of the latter, and the graduates of Farhangian 

University could perform in a better and more effective manner due to the training they received 

at Farhangian University and their awareness of new teaching methods. 

4. Discussion and Conclusion 

The present study aimed to compare the efficiency of the human forces recruited according to 

Clause and the graduates of Farhangian University in Ardabil, Iran. The independent-samples 

t-test was implemented to compare the two groups. The findings showed that a significant 

difference existed between the effectiveness of the teachers recruited according to Clause 82 
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and the graduates of Farhangian University. Moreover, there were significant differences 

between the two groups in terms of the fourfold criteria of efficiency, including classroom 

management, interaction and collaboration, convenient teaching, and responsibility.  
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 *آموختگان دانشگاه فرهنگیانبا دانش ۸۲کارایی نیروهای انسانی جذب شده از طریق ماده  مقایسه

 2، علی اقبالی*1محمد عظیمی

 تهران،ایران. 14665-889وه آموزش علوم تربیتی،دانشگاه فرهنگیان،صندوق پستی گر-1

  تهران،ایران. 14665-889گروه آموزش علوم تربیتی،دانشگاه فرهنگیان،صندوق پستی  -2

 پژوهشی-مقالة علمی

آموختگان دانشگاه با دانش 28شده از طریق ماده  کارایی نیروهای انسانی جذب مقایسه(.]1441) .عظیمی، محمد، اقبالی، علی استناد به مقاله:

 1-24. 2(3)فصلنامه مشاوره ی مدرسه. [،فرهنگیان

:8.0۸۸.0۲/jsc.۸.۸208۸4.108.۲2 

 
 

 50/21/2052:تاریخ دریافت
 20/21/2052:تاریخ پذیرش
 29/21/2052تاریخ انتشار: 

 

 موفق، آموزشی نظام یک است. در جدید یهایفناور از استفاده یراب کارا معلمان نیازمند پرورش، و آموزش امروزه ف:اهدا

 زیادی سیارب میزان به نیز آموزاندانش خوب عملکرد و موفقیت که است شده کند. ثابتمی ایفا مهمی بسیار نقش معلمان عملکرد

ه های آموزشی است کرین سازمانتدارد؛ بنابراین سازمان آموزش و پرورش، یکی از مهم بستگی معلمان عملکرد و کارایی به

ها هستند و باید برای بقا در فضای رقابتی و رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، به مقوله مدیریت ترین منبع و سرمایه آن، انسانمهم

آموختگان با دانش 28کارایی نیروهای انسانی جذب شده از طریق ماده  مقایسه پژوهش، نیا انجام از هدف استعدادها بپردازد.

 .بـود اردبیل ستانشـهردانشگاه فرهنگیان 

محقق ساخته  نامهپرسش منظور بررسی متغیرهای پژوهش از به است. پیمایشی نـوع ازتوصیفی  ـقیتحق روش :هاروشمواد و 

 برنمونه،  فرن 212 که جامعه آماری شامل کلیه مدیران شهرستان اردبیل بود. دیگرد و استفاده یطراح کـرتیل فیط صورتبه

  .دیگرد انتخاب ی به شیوه انتساب بهینهاطبقهی تصادف رییگنمونه اسـاس
 سهیمقا در دانشگاه فرهنگیان مراکـز ـقیطر از شـده جذب معلمان یاثربخش نیب که بود آن از یحـاک پـژوهشی هاافتهی ها:افتهی

 دهندهتشکیل چهارگانه هایشاخص خصوص در ن،یهمچن .دارد ودوجـ معنـاداری تفـاوت مدارس رانیمد نظر از 28 ماده معلمان با

 ،همکـاری و تعامـل ،مدیریت کلاس درس شـاخص چهـار در دانشگاه فرهنگیان مراکز قیطر از شده جـذب معلمـان ،کارایی

 .است دهیگرد ملاحظـه معنـاداری تفاوت پذیریمسئولیت مطلوب و سیتدر

اند که دانشجو درصد مدیران اذعان داشته 94تحقیقـات در خصـوص نتایج اثربخشی معلمان در مطالعات و  :یریگجهینتبحث و 

 ترند.اثربخش التدریسدیده دانشگاه فرهنگیان نسبت به معلمان حقمعلمان آموزش

 چکیده

  ها:کلیدواژه
 ،مدیریت کلاس درس کارایی،

 سیتدر ،همکـاری و تعامـل
 .پذیریمسئولیت مطلوب،

 .باشدیم820۲/8۸/۸۲مورخه  ۸88/.8۹0/..1.2به شماره د/ انیدانشگاه فرهنگ مستخرج از طرح* 
  محمد عظیمی : نویسنده مسئول*8

 تهران،ایران. 14665-889گروه آموزش علوم تربیتی،دانشگاه فرهنگیان،صندوق پستی  آدرس:

 49145964265 تلفن:

  gmail.com58845884mohamadazimi@:ایمیل
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 1-24. 2(3نامه مشاوره ی مدرسه.)آموختگان دانشگاه فرهنگیان[، فصلبا دانش 28کارایی نیروهای انسانی جذب شده از طریق ماده  (.]مقایسه1441) .عظیمی، محمد، اقبالی، علی

 . مقدمه8

 در را سازمان خویش، یهاییتوانا و استعدادها یریکارگبه با تواندیم سازمان، یوربهره در عامل نیترمهم عنوانبه انسانی نیروی

سازمان،  در موجود یهایکاست و مشکلات باوجود ،تواندیم سازمان انسانی نیروی رساند. یاری شیهابرنامه و اهداف به یدنرس

 واقعی کار انجام با و باشد وفادار سازمان به نسبت و دهد قرار سازمان اختیار در داوطلبانه صورتبه را خود یاستعدادها و هاییتوانا

 یافتهتوسعه فکری اخلاقی و فنی، مختلف ابعاد از بایستی سازمان کارکنان کند. جلوگیری سازمان در سستی ایجاد از و دلسوزانه

 ی،انسان هیدر مورد توسعه سرما موجود یهاهیبا استفاده از نظر (2412)فولان و هارگریوز .(1389 نکی،زاده و واحمدی، حبیبباشند)

و  دانشر د گذاریسرمایه)یانسان هی: سرمادانندیاز سه عنصر م و آن را متشکل کنندیمتدریس را معرفی در  یاحرفه هیمفهوم سرما

)خرد گیرییمتصم هیو سرما (تعاملات تیو کم تیفیو ک انیمرب نیدر روابط ب یذارگهی)سرمایاجتماع هی، سرما(معلم کی یهامهارت

که اشکال  دهدینشان م (2419)ی مروری، کالینوفسکیهمطالعفراگیران(. در این راستا، در مورد  حیقضاوت صح یو تخصص لازم برا

 نیجامع و همچن سازیآمادهمؤثر به ی احرفهو توسعه  گذاردیم ریتأث آموزاندانشاحتمالاً بر معلمان و ی، احرفهمختلف توسعه 

 راهم کند.معلمان ف یکار یزندگرا در  دهیچیو پ چندوجهی یاحرفه یریادگی یندهایدارد که امکان ادغام فرا ازین یساختارها و منابع

 یهاتیمدل بر موقع نیره دارد. ااشا ستمی، معلم، مدرسه و سآموزگانه دانشچهار به عوامل یآموزش یاثربخش یایمدل پوهمچنین، 

. (2414 ،پانایوتو و همکاران)کندیم لی( را تحلآموزدانش و معلم)یاصل گریدو باز یهاو نقش کندیم دیتأک یریادگیو  یریادگی

مؤثرترین معلم (. 2412 همکاران، و بالدوین)گذاردیم ریآموزش تأث جیاست که بر نتا یعامل مهم ،در آموزش علمنقش مبین، دراین

م اثربخشی یک فرایند در معلبه این جایگاه تربیتوتربیت و نقطه اتکای هر تغییروتحول است. باتوجهنظام تعلیم مؤلفهو کارسازترین 

 نیترهممکه بسیاری از کشورها، باهدف کیفیت آموزشی، طوریبه باشدیمگذاری حال پیشرفت است که نیازمند پژوهش و سرمایه

 نیتأممعلم و رو مبانی نظری تحول بنیادین، زیرنظام تربیت، ازاینانددادهمعلم اثربخش قرار و پرورش خود را بر تربیتاقدام آموزش 

قا و سازی، حفظ و ارتعنوان یکی از شش زیرنظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران شامل جذب، آمادهمنابع انسانی، به

دانشگاه فرهنگیان با رویکرد آموزش  سیتأسی عملیاتی و راهکارهای مربوط به هاهدفت و در ارزشیابی معلم، معرفی شده اس

ارزشیابی  یهامؤلفهتوجه به (. 1394پرورش و آموزش بنیادین تحول سند)ی تربیت محور پیشنهاد شده است احرفهتخصصی و 

ز درون داد، که عناصر سازمانی دانشگاه فرهنگیان ا کندیمایجاب  منابع انسانی نیتأممعلم و ی زیرنظام تربیتهامؤلفهعنوان یکی از به

 هادادهیابی، اساس نتایج ارزش و بر صورت مستمر در سطح ملی مورد ارزیابی قرار گیردپیامد آن، به ویژهو به دادفرایند، محصول، برون

 دهقان قدم،م قادری)معلم فراهم شودنامه درسی تربیتبر بر تنظیم اصول حاکم و باز هااستیسو بازخوردهای لازم برای بازمهندسی 

 (. 1399 ساکی، منشادی و

 خوب دعملکر و موفقیت که است شده ثابت کند. امروزهمی ایفا مهمی بسیار نقش معلمان عملکرد موفق، آموزشی نظام یک در

کارایی هر فرد، به (. 1441 همکاران، و زاده جفن)دارد بستگی معلمان عملکرد و کارایی به زیادی بسیار میزان به نیز آموزاندانش

توان عملکرد هر فرد را با سنجش یا محاسبه نتایج حاصل از کار وی باشد. میمعنای مجموعه رفتارهای فرد در ارتباط با شغلش می

حوله اجرای وظایف ماز لحاظ  ویهای فعالیت ماحصل هر فرد در محیط کاری، به معنایعملکرد تعیین کرد و یا به عبارت دیگر، 
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 استفاده یبرا کارا معلمان نیازمند و پرورش، آموزش امروزه(. 1441 شیرزادکبریا، و جعفری فر،حمیدی)باشدمی در مدت زمان معین

ترین منبع و سرمایه آن، های آموزشی است که مهمترین سازماناست. سازمان آموزش و پرورش، یکی از مهم جدید یهایفناور از

ها هستند و باید برای بقا در فضای رقابتی و رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، به مقوله مدیریت استعدادها بپردازد و بدین انسان

ترتیب، تمهیدات لازم برای تحقق اهداف تعریف شده در اسناد بالادستی از جمله سند تحول بنیادین را فراهم آورده و نیازها و انتظارات 

 تواندیمعلم م سازیآماده، دهدی(. شواهد نشان م1444 آرای، کشتی و ذهبیون سعیدیان،)رین نحو ممکن برآورده کندجامعه را به بهت

را تجربه  یبالاتر شی، فرساشوندیم یوارد حرفه معلم یکاف یکه بدون آمادگ یقرار دهد. افراد تأثیرتحتبازده او را 

 (. 2419 همکاران، و پودولسکی)کنندیم

 برای معلمان که است تدریس روش و تدریس زمینه در یکی. گرفت نظر در را عمده عامل دو معلم، زمینه کارایی در توانمی

د، توانمی آموزاندانش یادگیری و موفقیت در که است معلم ویژگی هایتفاوت دیگری و گیرندمی نظر در خود آموزاندانش

 هاآن و دانندمی هانآ شخصیت با مستقیم ارتباط در را معلمان اثربخشی مؤثر و مهم بعد وتربیتتعلیم متخصصان. باشد تأثیرگذار

 (. 2448 توماس،-آرمور)کندمی تسهیل را آموزاندانش یادگیری آنچه معتقدند

 اهمیت یلدل به و دارد قرار آموزاندانش اولیا آموزشی مدرسه و مسئولین نظر زیر همواره معلمان یادگیری یاددهی هایفعالیت نحوه

با  28نیروهای انسانی جذب شده از طریق ماده  کارایی میزان که لازم است آموزاندانش و ارتقا رشد در معلم نقش و وتربیتتعلیم

 است شده بیان گونهاین فرهنگیان دانشگاه اساسنامه 28 ماده گیرد. در قرار و پژوهش موردمطالعه آموختگان دانشگاه فرهنگیاندانش

، ندارد وجود «دانشگاهی واحد» ازطریق آن توسعه امکان که هاییرشته در و پرورشآموزش  خاص نیازهای از بخشی تأمین: که

 هشیپژو و عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه سایر آموختگاندانش میان از و و پرورشآموزش  وزارت مقررات و ضوابط با مطابق

 شد.بامی بلامانع «فرهنگیان دانشگاه» در آموزیمهارت سالهیک دوره حداقل ندنگذرا شرط با، علمیه هایحوزه و کشور سراسر

 وزیر پیشنهاد بر بنا و فرهنگی انقلاب عالیشورای نظر طبق 1394/14/46 تاریخ به 244 جلسه در که فرهنگیان دانشگاهاساسنامه 

 .(2413،حسینی)است رسیده تصویب به 1394/46/28 مورخ باباییحاجی دکتر جناب وقت و پرورشآموزش 

، و پرورشموزش آ وزارت در انسانی منابع توانمندسازی و تربیت، تأمین برای که است دانشگاهی، فرهنگیان دانشگاه اساسنامه طبق

 یهایگستیشا و آموزش در سرآمد، و پرورشآموزش  موردنیاز منافع علم ترویج و تولید، پژوهشی و آموزشی یهانهیزم در پیشرو

 بر تنیمب، هاتیمأمور انجام در تربیتی و آموزشی نوین یهایفناور از گیریبهره در توانمند، محور تربیت تخصصی و یافهحر

 - ایرانی - اسلامی یکپارچه هویت گیریشکل و استعدادها، فطرت شکوفایی برای سازیزمینه در توانمند، اسلامی نظام معیارهای

 و جویتعال، صالح عمل به عامل، اسلامی اخلاق فضائل به آراسته، مؤمن مدیران و علمیهیئت از اربرخورد، معلمان دانشجو انقلابی

 طبق و تأسیس مشخص اهداف با که و پرورشآموزش  وزارت به وابسته(، مهدوی جامعه)جهانی عدل جامعه به باورمند، آفرینتحول

 زارتو و و پرورشآموزش  خانهوزارت مقررات و ضوابط، فرهنگی بانقلا عالیشورای مصوبات با منطبق که اساسنامه این مفاد

 .(2413،پورحسن)شودیم اداره مربوط مقررات و قوانین و فناوری و تحقیقات، علوم
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 جوافزایش تدریس، یهاسبک شامل که را تدریس از فرایندهای یامجموعه اهداف، به رسیدن برای که است کسی اثربخش معلم

 هانگرش ،هامهارتتخصصی،  دانش در او شایستگی است ممکن معلم اثربخشی .بردیم بکار را آموزبا دانش معلم ارتباط کلاس،

 باید موردنظر اهداف تحقق برای کارا، دهد. معلم را نشان اهداف از یامجموعه به رسیدن برای درس کلاس در دانش اجرای و

بیشتر  کارایی زیادی برخوردار هستند، باشد. معلمانی که از نیز هاآن کاربرد و انجام به قادر و داشته را موردنیاز هایو مهارت دانش

 برای و نموده انتخاب را خود با تدریس مناسب یهارسانه بهتر یادگیری برای آموزشی محیط در و باشندمی هدفمند و گراهدف

 آموزاندانش یادگیری بر زیادی تأثیر که آورندیم عمل به همکاری مسئولان با را لازم ها اقداماتآن ساختن یا  تهیه

 شغل این تا باشد، دارا ی لازم راهایستگیشا باید که است و پرورشآموزش  نظام مهم عناصر از یکی معلم .(2411،فرهادیان)دارد

 کارا، . معلمشودیم مربوط تدریس معلم کیفیت به بیشتر که باشدمی کارایی ترمهم آن اما از .(2448 سیدی،)دار شودعهده را مهم

 استفاده نوین، یهاروشکند و از آموزش کمک می امر آموزان در، به دانشگذراندیم کلاس درس در را خود وقت بیشتر

 .(2413پور،حسن)نمایدمی

 یهاآموزش مانمعل که فراهم گردد باید شرایطی دارد، آموزاندانش تحصیلی پیشرفت در که تأثیراتی و معلم کارایی بهباتوجه

 دستیابی یهاراه مؤثرترین و بهترین از یکی واقع در و است زیادی فواید دارای معلمان کارا از استفاده مدیران نظر ببینند. از را لازم

 باشد؛ بسزایی داشته تأثیر آموزانپیشرفت دانش در تواندیم کارا معلم که داده نشان تحقیقات . زیراباشدیممناسب  وتربیتبه تعلیم

 داده نشان گردد؛ تجربه اجرا و تهیه کارا معلمان و استخدام تربیت در زمینه جامع طرح کشوری هر در دارد که ضرورت بنابراین

 پایان از بعد و شوندیم مشغول به تدریس آموزشی یهادوره گذراندن بدون تحصیل از فراغت از التدریس بعدمعلمان حق است

 رودمی انتظار شویم.معلمان مواجه می این عملکرد از مدرسه اولیا و مدیران کارشناس آموزش، ایتعدم رض با تحصیلی سال یک

توانند، ب آموزاندانش یادگیری عرصه می ببینند، در آموزش دانشگاه فرهنگیان و در شوندیم و پرورشآموزش  جذب معلمانی که

 است میزان مهم همین به نیز کارا معلمان تعلیم تیفی، کبنابراین دارد؛ تأثیر آموزشی تمام سطوح در معلمان کارایی .شوندواقع  مؤثرتر

 ریتأث دیبا یاحرفهتوسعه  (.2448 ابوحمزه،)باشندتأثیرگذار  می و شده آموزاندانش ارتقا باعث ،شوندیم تربیت خوب که معلمانی و

 در یاحرفه از ابتکارات توسعه یاری، بسحالباایناشته باشد. د آموزدانش یریادگی ،بر دانش و عملکرد معلم و به نوبه خود یمثبت

 یپرسشگر کردیروتوسعه  (2414) شیاچ و لیوینگستوندر این راستا،  (. 2414 هاموند، -دارلینگ )ستندیهدف موفق ن نیبه ا دنیرس

 یمعلمان برا یتوانمندسازموجب  ، چرا کهدانندیمو نیز در مراحل بعدی ضروری  معلم هیدر طول آموزش اولی انتقاد پژوهشو 

 .شودیم سیو تدر یریادگیمجدد  یابیخود و ارز یاحرفه یریادگی شرفتیپ در قبال شتریب پذیریمسئولیت

 هایطراحی انواع فراگیری تدریس، اساسی وظایف بر علاوه. است روبرو زیادی هایچالش با مدرسه در کلاسی هایآموزش امروزه،

 روریض انعطافغیرقابل و سخت سنتی تدریس الگوی تغییر نتیجه در و آموزاندانش نوآورانه گاهیآ پرورش برای آموزشی

. است هگذاشت آموزشی سیستم بر عمیقی تأثیر که اطلاعات فناوری و جدید تکنولوژی ظهور با(. 2419 همکاران، و هوانگ)است

 فن ها،نوآوری آموزشی، برنامه و فناوری ادغام دور، راه از همکاری یپروژه با آشنایی و اینترنت با آشنایی: مانند هاییمهارت باید

http://jsc.uma.ac.ir/?lang=en
https://www.crossmark.com/


 

 

 
 

11 

Autumn 2023. Vol 2. Issue 3  

 1-24. 2(3نامه مشاوره ی مدرسه.)آموختگان دانشگاه فرهنگیان[، فصلبا دانش 28کارایی نیروهای انسانی جذب شده از طریق ماده  (.]مقایسه1441) .عظیمی، محمد، اقبالی، علی

 قبل هایآموزش کردن ساختارمند دارد اهمیت آنچه. بگیریم نظر در معلم شدن متحول برای را تخصصی توسعه و فناوری آموزش،

  (.2449 زارعی،)است فرهنگیان دانشگاه در خدمت از

 کیفیت بر بتوانند تا باشند تراثربخش ، بایدشوندیم و پرورشآموزش  جذب و نندیبیم وزشدانشگاه فرهنگیان آم در معلمانی که

 زمینه در موجود معلمان شود روشن که است این دارد اهمیت که یامسئله .باشند داشته مثبتی تأثیر درس کلاس در آموزشی

 چه است بهتر تأثیر دارد؟ آن بازدهی در مدارس در معلم کارگیریبه و استخدام یهاوهیش آیا دارند؟ قرار چه سطحی در کارایی

 داشته باشد. سودمندی نتایج تا بگیریم نظر در شده جذب معلمان برای هاییروش

پذیری همکاری، مسئولیت و که مدیریت کلاس، تعامل رسدیمو پرورش به نظر تجربه پژوهشگر در سازمان آموزش  هاسالبه باتوجه

گاه فرهنگیان آموختگان دانش. دانشباشدیم هاتفاوتیابی برای تبیین این اهم متفاوت است. دغدغه پژوهشگر علتو تدریس معلمان ب

با  28کارایی نیروهای انسانی جذب شده از طریق ماده  مقایسه برای پژوهش این شده یاد به موارد عنایت کارایی بهتری دارند. با

آموختگان با دانش 28آیا نیروهای انسانی جذب شده از طریق ماده  دهد نشان که است آموختگان دانشگاه فرهنگیان درصدددانش

 تدریس مطلوب و پذیریمسئولیت همکاری، و تعامل تجربه، علمی، دانش میزان نظر از توانیمکاراترند و آیا  دانشگاه فرهنگیان

 نمود؟ مشاهده آنان بین را معناداری تفاوت

 فرضیه های پژوهش. ۸

 اصلی فرضیه

 آموختگان دانشگاه فرهنگیان متفاوت است.با دانش 28کارایی نیروهای انسانی جذب شده از طریق ماده 

 فرعی یهاهیفرض

 آموختگان دانشگاه فرهنگیان تفاوت دارد.با دانش 28مدیریت کلاس درس نیروهای انسانی جذب شده از طریق ماده  -1

 آموختگان دانشگاه فرهنگیان تفاوت دارد.با دانش 28ه از طریق ماده همکاری نیروهای انسانی جذب شد و تعامل -2

 آموختگان دانشگاه فرهنگیان تفاوت دارد.با دانش 28پذیری نیروهای انسانی جذب شده از طریق ماده مسئولیت -3

 اوت دارد.آموختگان دانشگاه فرهنگیان تفبا دانش 28تدریس مطلوب نیروهای انسانی جذب شده از طریق ماده  -4

 . روش پژوهش2

 عهجاماز نوع میدانی است.  هادادهآوری این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی است و جمع

 سال در هاآن مدارس در دانشگاه فرهنگیان از التحصیلفارغ معلمان و 28ماده  معلمان کهی رانیمد هیکلرا  حاضر پژوهش آماری

ی به اهطبق رییگنمونه پژوهش نیا در. دهند، تشکیل میندینمایم کسب تجربه و هستند خدمت به مشغول 1444-1392 یلیتحص

 لاعاتطا بهباتوجه و نموده مراجعه اردبیل شهر و پرورشآموزش  کل اداره بـه پـژوهش شـروع از قبـل. اسـت شیوه انتساب بهینه

 ت،ینها در. دیگرد انتخاب مدرسه 212 مورگـان جـدول اساس بر تعداد، نیا از که بودمدرسه  212 مدارس کـل تعـداد آمدهدستبه
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م نامه بر اساس طیف لیکرت تهیه و تنظیپرسش نیا نامه محقق ساخته است.ابزار پژوهش پرسش .بود ریمـد 212 پـژوهش ـنیا نمونه

پذیری و تدریس مطلوب مورد همکاری، مسئولیت و تعامل پژوهش یعنی دانش علمی، مؤلفهنامه چهار شده است در این پرسش

به دست آمد. روایی  84/4گیری . پایایی ابزار اندازهشودیمگویه در نظر گرفته  5 هامؤلفهی هریک از برا .ردیگیمارزیابی قرار 

 اکتفا دیاسات نظرات به ییمحتوا یروای نیـیتع بـرایشده است.  دییتأربط مطالعه و نامه توسط استاد راهنما و متخصصان ذیپرسش

 پس و گرفت قرار رانیمـد ـاریاخت در نامهپرسش 24 رانیمد دگاهید از معلمان، یاثربخش نامهپرسش ییایپا از حصول بـرای. دیگرد

 در. ـتاس یقبول قابل بیضر که بود( 84/4) معلمان یاثربخش نامهپرسش از شـده محاسـبه آلفـای بیضـر ج،ینتـا اسـتخراج از

 دگاهید از التدریسحق معلمان و دانشگاه فرهنگیان قیطر از شده جذب معلمان گروه دو یاثربخش سهیمقا بـرای حاضـر پـژوهش

 عنوانبه لوبمط سیتدر تجربه، همکاری و تعامـل ری،یپـذتیمسـئول ،مدیریت کلاس درس: از اندعبارت بیترت به شاخص 4 رانیمد

آمار  در دو سطح هاداده .است دهیگرد انیب یفرع فرضیه چهار و یکل سؤال ـکی قالـب در و نیـیتع انمعلمـ یاثربخش یهاملاک

اول، نمودارها، ی آماری توصیفی مثل جدهاروشگرفته است. در سطح آمار توصیفی از  وتحلیل قرارتوصیفی و استنباطی مورد تجزیه

 ی پژوهش از آزمون آماری تی مستقل استفاده شده استهاهیفرضبرای بررسی میانگین، واریانس، انحراف معیار استفاده شده است. 

 .شد استفاده SPSS افزارنرم ازها داده وتحلیلتجزیه برای ن،یهمچن و

 ی تحقیقهایافته. 2

 متغیرهای پژوهش مربوط به ی توصیفیهاآماره

بر اساس  دانشگاه فرهنگیان آموختگاندانشبا  28اده نیروهای انسانی جذب شده از طریق م معلمان گروه دو نیانگیم. 1جدول 

 یاثربخش یهاملاک

 ی اثربخشیهاملاک

 

 

 

 

 

 ی آماریهاشاخصه

 میانگین کل میانگین  

 دانشگاه فرهنگیان

 189/4 مدیریت کلاس درس

63/4 
 85/4 همکاری و تعامل

 85/3 پذیریمسئولیت

 96/4 تدریس مطلوب

 28ماده 

92 

68/4 
 15/3 یت کلاس درسمدیر

 65/3 همکاری و تعامل 29/3

 41/3 پذیریمسئولیت

 41/3 تدریس مطلوب
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 بررسی نرمال بودن متغیرها

زمون آ صورت نرمال باشد برای بررسی این مفروضه محققان ازی متغیرها در جامعه بایستی بههانمرهنرمال بودن توزیع صفات: توزیع 

 اند. ده کردهاسمیرنف استفا - کولموگروف

 سمیرنف برای بررسی نرمال بودن در متغیرهای مورد بررسیا -ف آزمون کولموگرو. 2جدول

 دارییمعنسطح  k-sمقدار آزمون  متغیرها ردیف

 464/4 244/4 مدیریت کلاس درس 1

 426/4 65/4 همکاری و تعامل 2

 441/4 85/4 پذیرییتمسئول 3

 485/4 95/4 تدریس مطلوب 4

 

 نرمال هستند. 45/4در سطح  دهد، تمام متغیرهانشان می 2ور که جدول طهمان

  های پژوهشآزمون فرضیه

 فرضیه اصلی پژوهش

 آموختگان دانشگاه فرهنگیان متفاوت است.با دانش 28کارایی نیروهای انسانی جذب شده از طریق ماده 

 آموختگاندانشبا  28ای انسانی جذب شده از طریق ماده مستقل برای مقایسه کارایی نیروه Tنتایج حاصل از آزمون . 3جدول 

 دانشگاه فرهنگیان

 tمقدار  انحراف معیار میانگین تعداد نمونه گروه
درجه 

 آزادی

 

سطح 

 داریمعنی

دانشگاه  

 فرهنگیان
212 63/4 423/2 

56/16 422 44/4 

 95/4 29/3 212 28ماده 

 

که میانگین نیروهای بـوده است، درحالی 63/4جربه میانگین معلمان دانشگاه فرهنگیان، دهد، میانگین تنشان می 3های جدول یافته

های تجربه دو درصد اطمینان بین میانگین 95بنابراین قابل مشاهده است کـه بـا  باشد؛می 29/3، 28انسانی جذب شده از طریق ماده 

بـه لحـاظ  28معتقدند معلمان دانشگاه فرهنگیان نسبت به معلمان ماده  اساس مدیرانگروه مذکور تفاوت معنـاداری وجـود دارد. براین

 ترند.تجربـه کاری کارآزموده
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 فرضیه اول

 .آموختگان دانشگاه فرهنگیان تفاوت داردبا دانش 28مدیریت کلاس درس نیروهای انسانی جذب شده از طریق ماده 

دانشگاه  آموختگاندانشبا  28ی انسانی جذب شده از طریق ماده مستقل درباره مدیریت کلاس درس نیروها tآزمون . 4جدول

 فرهنگیان

 تعداد نمونه گروه
 

 میانگین

 

 انحراف معیار

 
 درجه آزادی tمقدار 

سطح 

 داریمعنی

دانشگاه  

 فرهنگیان
212 189/4 962/4 

145/13 422 444/4 

 256/4 15/3 212 28ماده 

 

که میانگین بوده است، درحالی 189/4 گفـت میـانگین دانـش علمـی معلمـان دانشگاه فرهنگیان، توانمی 4های جدول به یافتهباتوجه

های درصد اطمینان بین میانگین 95بنابراین قابل مشاهده است که با  باشد؛می 15/3، 28نیروهای انسانی جذب شده از طریق ماده 

لذا این سؤال تحقیق که بین دو گروه معلمان بـه لحـاظ اثربخشـی  ؛مدیریت کلاس دو گـروه مذکور تفـاوت معناداری وجود دارد

 تفـاوت معناداری دارد، تأیید گردید.

 فرضیه دوم

 آموختگان دانشگاه فرهنگیان تفاوت دارد.با دانش 28همکاری نیروهای انسانی جذب شده از طریق ماده  و تعامل

با  28همکاری نیروهای انسانی جذب شده از طریق ماده  و املمستقل برای مقایسه تع T. نتایج حاصل از آزمون 5جدول

 دانشگاه فرهنگیان آموختگاندانش

 گروه
 تعداد 

 نمونه

 

 میانگین

 

 انحراف

 معیار 
 tمقدار 

 درجه

 آزادی 

سطح 

 داریمعنی
دانشگاه 

 فرهنگیان
212 85/4 14/2 

142/11 422 444/4 

 421/1 65/3 212 28ماده 
 

که میانگین نیروهای بوده است، درحالی 85/4همکاری معلمـان دانشگاه فرهنگیان،  دهد، میانگین تعامـل ونشان می 5های جدول یافته

های تعامـل و درصـد اطمینـان بـین میانگین 95بنابراین قابل مشاهده است که با  باشد؛می 65/3، 28انسانی جذب شده از طریق ماده 

که معلمـان دانشگاه فرهنگیان نسـبت بـه  اساس مدیران معتقدندمعناداری وجود دارد. براینهمکـاری دو گـروه مذکور تفـاوت 
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هـا آموزان دارند. زیرا میانگین تعامل و همکـاری آنارتباط دوستانه بیشتری با دانش 28نیروهای انسانی جذب شده از طریق ماده 

هایی کـه در مراکز دانشگاه ها بر اثر سوابق علمی و عملی و آموزشاشد و آنبمی 28بالاتر از نیروهای انسانی جذب شده از طریق ماده 

 توانند بهتر و مؤثرتر باشند.بینند، میفرهنگیان می

 فرضیه سوم

 آموختگان دانشگاه فرهنگیان تفاوت دارد.با دانش 28پذیری نیروهای انسانی جذب شده از طریق ماده مسئولیت

با  28پذیری نیروهای انسانی جذب شده از طریق ماده یتمسئولمستقل برای مقایسه  T . نتایج حاصل از آزمون6جدول

 دانشگاه فرهنگیان آموختگاندانش

 گروه
تعداد 

 نمونه

 

 میانگین

 

 

 tمقدار  انحراف معیار
درجه 

 آزادی

 

سطح 

 داریمعنی

دانشگاه  

 فرهنگیان
212 85/3 41/1 

428/15 422 444/4 

 85/1 41/3 212 28ماده 

 

میانگین نیروهای  کهیدرحالبـوده اسـت،  85/3ی معلمـان دانشگاه فرهنگیان، ریپذتیمسئولدهد، میـانگین نشان می 6های جدول یافته

های بـین میانگین نانیدرصد اطم 95که با قابل مشاهده است  نیبنابرا باشد؛یم 41/3، 28انسانی جذب شده از طریق ماده 

ق نیروهای انسانی جذب شده از طری معتقدند کهمدیران  اساسنیبرا. وجود داردتفاوت معناداری  مذکورروه ی دو گـریپذتیمسئول

 نسبت به معلمان دانشگاه فرهنگیان در انجام وظایف محوله تفاوتی وجـود دارنـد. 28ماده 

 فرضیه چهارم

 دانشگاه فرهنگیان تفاوت دارد. نآموختگادانشبا  28تدریس مطلوب نیروهای انسانی جذب شده از طریق ماده 

با  28مستقل برای مقایسه تدریس مطلوب نیروهای انسانی جذب شده از طریق ماده  Tنتایج حاصل از آزمون . 2جدول

 دانشگاه فرهنگیان آموختگاندانش

 تعداد نمونه گروه
 

 میانگین

 

 

 درجه آزادی tمقدار  انحراف معیار
 داریسطح معنی

 

دانشگاه 

 فرهنگیان
212 96/4 214/1 

126/18 422 444/4 

 285/1 41/3 212 28ماده 
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که نیروهای انسانی جذب شده بـوده اسـت، درحالی 96/4دهد تدریس مطلوب معلمان دانشگاه فرهنگیان، نشان می 2های جدول یافته

های تدریس مطلوب دو گـروه ان بین میانگیندرصـد اطمین 95بنابراین قابل مشاهده است کـه بـا  بوده است؛ 41/3، 28از طریق ماده 

اساس مدیران معتقدند کـه معلمان دانشگاه فرهنگیان نسـبت بـه نیروهای انسانی جذب دارد. براین مذکور تفـاوت معنـاداری وجود

ها التدریس است و آنهـا بـالاتر از معلمان حقتری برخوردارند. زیرا میـانگین تـدریس آناز تدریس مطلوب 28شده از طریق ماده 

 یرگذار شوند.توانند بهتر و تأثیابند، میهای جدید تدریس آگاهی میبینند و از روشهایی کـه در دانشگاه فرهنگیان میبر اثر آموزش

 گیری. بحث و نتیجه4

ان دانشگاه فرهنگیان آموختگبا دانش 28هدف از انجام این پژوهش، مقایسه کارایی نیروهای انسانی جذب شده از طریق ماده 

آموختگان دانشگاه فرهنگیان از با دانش 28منظور بررسی کارایی نیروهای انسانی جذب شده از طریق ماده به. شـهرستان اردبیل بـود

ایسه قدهد که بین اثربخشی معلمان جذب شـده از طریـق مراکـز دانشگاه فرهنگیان در مها نشان میآزمون تی استفاده شد. نتایج یافته

دهنده های چهارگانه تشکیلاز نظر مدیران مدارس تفـاوت معنـاداری وجـود دارد. همچنین، در خصوص شاخص 28با معلمان ماده 

کارایی، معلمـان جـذب شده از طریق مراکز دانشگاه فرهنگیان در چهـار شـاخص مدیریت کلاس درس، تعامـل و همکـاری، تدریس 

(، 1392،داودی و همکاران)آمده در فرایند پژوهش با مطالعات دستوت معنـاداری وجود دارد. نتایج بهپذیری تفامطلوب و مسئولیت

 همخوانی دارد. (2416،اورتیز بونسس و-رودریگز)، (1395،پور اسماعیل)، (1393، داداشی اکبرزاده و)

ظـام بنابراین، مـدیران مـدارس و ن معلم است؛نظران علوم تربیتی را به خود جلب کرده، کارایی یکی از مباحثی که توجه صاحب

و پرورش باید بهبود کیفیت و تربیت معلمان اثربخش را در نظر بگیرند چرا که معلم، تأثیرات زیادی در پیشـرفت تحصـیلی آموزش 

 شود. ها در امر تـدریس و یادگیری میآموزان دارد. آموزش معلمان موجب توانمند شدن آندانش

دهد که بین کشور نشان می 12آمده از دستهای بهاساس داده بر (2418،همکاران موری و)نتایج پژوهش حاضر پژوهش در راستای

معلمان رابطه مستقیمی وجود دارد. همچنین مطالعه  های یادگیری در دوره دانشگاه با دانش پداگوژیکی و محتوایی دانشجوفرصت

دهند. در تبیین خود نشـان می معلم فعالیت بیشتری نسبت به مسائل آموزشی و پرورشی ازتنشان داد که معلمان تربی (1386،ابوحمزه)

اساس تغییرات اتفاق افتاده در سیستم جذب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان دانشجویان این دانشگاه از  توان گفت که برها میاین یافته

های احیتتواند در ادامه به کسب صلشوند که این موضوع میالا انتخاب میبین داوطلبان کنکور با تراز علمی، توانایی و استعداد ب

تر بینند، اثربخشآموزش می 28آموزان ماده اساس دانشجو معلمانی که در دانشگاه فرهنگیان نسبت به مهارتبالاتر منجر شود و براین

های اخیر تغییرات وان گفت که دانشگاه فرهنگیان در سالتشوند. در تبیین دیگری میشوند و از شایستگی بالاتری برخوردار میمی

معلمان از جهت ابعاد مختلف آموزشی نگرشی و  سازی دانشجوهای درسی خود انجام داده است و آمادهاساسی را در سرفصل برنامه

های اخصهای مشاهده شده در شتوان استدلال کرد که تفاوتاساس میکار متولیان این دانشگاه بوده است. براین پرورشی در دستور

ی طولانی، هاتواند در نتیجه گذراندن دورهپذیری میچهارگانه مدیریت کلاس درس، تعامـل و همکـاری، تدریس مطلوب و مسئولیت

شود جهت به نظرات متخصصان توصیه میبنابراین، باتوجه معلمان باشد؛ جانبه دانشجوشدن همهواحدهای تخصصی بیشتر و آماده
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ریزان با استفاده از نظـرات مـدیران مـدارس در انتخـاب معلمـان و پرورش، مسئولان و برنامه هبود اثربخشی معلمان در آموزشب

 دیده در دستور کار خود و نتایج را درهای مناسب درنظر بگیرند و جلساتی با خود معلمان آموزشاثـربخش، قبل از خدمت، آموزش

ها قـرار دهنـد. برگـزاری جلسـات بـا مـدیران و دانشجو و پرورش برای توجه جدی به کاستیآموزش  اختیـار مـدیریت سـازمان

تواند یکی منظور اثربخشی معلمان نیز میهای اجرایـی بهدیده دانشگاه فرهنگیان و اخذ پیشنهادها و تبدیل آن بـه طرحمعلمان آموزش

اند که دانشجو درصد مدیران اذعان داشته 94ـات در خصـوص نتایج اثربخشی معلمان ها باشد. در مطالعات و تحقیقتوصیه دیگر از

ژوهش به نتیجه حاصل از فرضیه اول پباتوجهترند. التدریس اثربخشدیده دانشگاه فرهنگیان نسبت به معلمان حقمعلمان آموزش

گردد تگان دانشگاه فرهنگیان تفاوت دارد. پیشنهاد میآموخبا دانش 28مدیریت کلاس درس نیروهای انسانی جذب شده از طریق ماده 

پژوهی در خصوص موضوع مدیریت کلاس درس اقدامات لازم صورت اقدامچاپ و نشر خلاصه تحقیقات انجام شده به  در خصوص

دانشگاه  آموختگانبا دانش 28همکاری نیروهای انسانی جذب شده از طریق ماده  و صورت گیرد.نتیجه حاصل از فرضیه تعامل

ت تواند فرصهای علمی و جلسات شورای معلمان میخصوص برگزاری همایش، سمینارها و نشستفرهنگیان تفاوت دارد دراین

از افراد موفق برای ایراد سخنرانی در جلسات شورای معلمان دعوت .بسیار مناسبی جهت بحث پیرامون انضباط کلاسی فراهم آورد

های تدریس گوناگون تشکیل گردد، تا منظور آشنایی همه معلمان با روشهای ضمن خدمت بهد دورهگردآمده و پیشنهاد میعملبه

 .ها را به کار گیرندمعلمان بتوانند در مواقع ضروری آن روش

 .ملاحظات اخلاقی1

 پیروی از اصول اخلاقی پژوهش:

اشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج شوند. کنندگان اجازه داصول اخلاقی تماماً در این مقاله رعایت شده است؛ شرکت

 ها محرمانه نگه داشته شد. کنندگان در جریان روند پژوهش بودند و اطلاعات آنهمچنین همه شرکت

 حامی مالی:

 های عمومی، تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکرده است.های تأمین مالی در بخشاین تحقیق هیچگونه کمک مالی از سازمان

 مشارکت نویسندگان:

 اند.تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخشهای پژوهش حاضر مشارکت داشته

 تعارض منافع:

 مقاله تعارض منافع ندارد. نیا سندهیبنابراظهار نو
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