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چكيده 
اد آمـوزي در مقايـسه بـا        اين پژوهش با هدف بررسي ميزان اثربخشي معلمان جذب شده از نهـضت سـو              

معلمان جذب شده از مراكز آموزش عالي و تربيت معلـم بـه جهـت شـناخت نكـات ضـعف در تـدريس و         

 معلمـان در دوره ابتـدايي    يادگيري و ارائه برنامه هاي الزم در جهت كار آموزي و بهبود شيوه هاي جـذب               

ان ملكان به روش توصيفي انجام شده       نفر از معلمان دبستان هاي شهرست      197اين پژوهش بر روي     . مي باشد 

آمـوزي در  ميزان آشنايي معلمان جذب شده از نهـضت سـواد     : نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه       . است

، اداره كــالس درس و هــدايت يادگيرنــدگان  هــاي تــدريسروش هــا و مهــارت: هــاي اثربخــشيمــالك

ي و تربيت معلم در سطح خيلـي پـايين     نسبت به معلمان جذب شده از مراكز آموزش عال        ) ت كالس يمدير(

، ايجاد جو عاطفي مثبت و نحوه ارزشـيابي  روه معلمان در مالك هاي اثر بخشي      اما بين هر دو گ    . قرار دارند 

كه عملكرد  هر دو گروه در ايجـاد         با اين .  از آموخته هاي دانش آموزان تفاوت معني دار مشاهده نگرديد         

 ولـي  ؛نحوه ارزشيابي از آموخته هاي يادگيرندگان يكـسان مـي باشـد   يادگيري و ايجاد جو عاطفي مثبت و  

. در كل هر دو گروه در اين سه مهارت واجد عملكرد بااليي نيستند

 هـاي  ، مهـارت ثبت، مـديريت كـالس  ، جو عاطفي ميادگيري اثر بخشي معلم، ايجاد  :واژه هاي كليدي  

، ارزشيابي پيشرفت تحصيليتدريس

مقدمه 
هـاي  دارد، بخـش مهمـي از فعاليـت   قراريكموبيستقرنآستانهدرجهانحاضركهرعصدر

؛ به طوري كه يونسكو در گزارش جهاني اعالم ي را تعليم و تربيت تشكيل مي دهدفردي و اجتماع

دانشيار دانشگاه عالمه طباطبايي*

مه طباطبايياستاديار دانشگاه عال**

كارشناس ارشد برنامه ريزي آموزشي***
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 يك نفر يا شاگرد است يا در نظـام  ،تقريباً از هر پنج انساني كه امروز زندگي مي كند     «: كرده است 

.)191ص ، 1383صالح پور به نقل از پات، (»وان معلم خدمت مي كندآموزش رسمي به عن

جامعه،درآموزشيهاينوآوريوتحوالتتمامسرچشمهكهاستروشنهمگانبرامروزه

علـوم واجتمـاعي علـوم نظـران صـاحب ودانـشمندان عمليوعلميتحقيقاتنتايجوتجارب

بـراي شـاگرد  نـه ،اسـت شـاگرد بـراي درسهجديدآموزشي، مهاينگرشدرلذا. استتربيتي

دانـشي ازتـر مهـم بسياركودكياستعدادهاوعواطفپرورشوهارغبتبهمدرسه، و توجه

جـايي تـرين شايـسته ومكـان تـرين مهمميان، مدرسهايندر. بگيرديادبايدكودككهاست

موردجاآندرتوانديمبشريجامعهمعلمانوانديشمندانعلميهاييافتهوتجاربكهاست

كليـدي نقـش آموزشـي، معلـم  هـاي نظامتمامدرترديدبدون. گيردقرارآزمايشوارزشيابي

و جوامع بـشري هـر گونـه تحـول و پيـشرفت     اوستجانببهسوهرازجامعهاميدداشته، چشم

ومدرسهازجامعهانتظار.دانندميمعلمانو تالشنگرش، همتازعلمي و معنوي خود را ناشي

دانـش،  لـذا .كننـد تربيـت فـردا جامعـه درواقعـي زنـدگي بـراي رانوجوانانكهاستاينمعلم

احـساس ودانايي، توانايي، صالحيت، تـالش بهفردازنانومردانقابليتوشايستگيومهارت

).59 ص ،1383،قهرماني (داردبستگيامروزمعلمانمسئوليت

ترين عامل در مقوله تغييـر رفتـار يادگيرنـدگان از    مدرسه به عنوان مهم   براي تأمين نيروي انساني     

هاي مختلفي استفاده مي شود و افراد داوطلب براي تصدي شغل بسيار مهم و حساس معلمي                روش

طي فرايندهاي متفاوتي جـذب آمـوزش و پـرورش مـي شـوند و ايـن افـراد بـراي تعلـيم و تربيـت                      

، بـه كـار گرفتـه       ن و مـسئوالن آينـده جامعـه هـستند         لقوه مـديرا  كودكان و نوجوانان كه به نوعي با      

هاي گذشته و در حال حاضر براي اسـتخدام و تـأمين نيـروي انـساني در قـسمت                در سال . شوندمي

:بتدايي از دو روش استفاده مي شودآموزشي ا

جذب از طريق آموزشياران واجد شرايط نهضت سواد آموزي: الف

صيالن مراكز تربيت معلم و آموزش عاليجذب از طريق فارغ التح: ب

 تاكنون آموزشياران ،تشكيل شد) ره(د آموزي به فرمان امام خميني  كه نهضت سوا   1358از سال   

نهضت سواد آموزي همه ساله جمع كثيري از آنهـا كـه شـرايط جـذب و اسـتخدام در آمـوزش و                       

وه ديگري از معلمان در آزمون در مقابل گر. اند، وارد آموزش و پرورش شده اندپرورش را داشته  
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ن خدمت در آمـوزش و      ا، جزء متعهد  خاب رشته هاي دبيري، تربيت معلم     ها با انت  سراسري دانشگاه 

همچنان كه مي دانيم تربيت انسان هميشه يك جريان متقابل و دو سويه و باالخره  . پرورش شده اند  

براي احراز و تصدي اين ي الزم حاصل عمل مربي و متربي است و معلمان بايد داراي شايستگي ها  

اسـي  شايستگي و اهميت معلم را براي اشتغال در كار آموزش و پرورش در سه بعـد اس      . شغل باشند 

:زير مورد توجه قرار داده اند

، اخالقي كه با رسـالت معلـم و مربـي تناسـب      از آن ويژگي هاي رواني، عقيدتي بهره مند شدن  -1

هـا  جامعه به عنوان الگوي مطلوب و سرمشق آرمـاني زنـدگي انـسان   داشته باشند و نفوذ آنها را در  

.بتوان تأييد كرد

كسب دانش و اطالعات كافي و در حـد الزم بـراي اشـتغال بـه تـدريس در هـر رشـته و مقطـع                          -2

تحصيلي مضافاً آن كه معلم بايد بـه صـورتي سـاخته شـود كـه در همـه دوران خـدمت بـراي كـار                 

عـتالي معلومـات     از طريق خود آمـوزي و يـاد گيـري شخـصي و ا              آموزي و باز آموزي مخصوصاً    

.آمادگي داشته باشد

كسب مهـارت و آمـادگي فنـي بـراي بـه كـارگرفتن روش مطلـوب عرضـه اطالعـات و انتقـال                        -3

ها به صورتي كه دركالس درس آموختن و ياد گيري را براي آموزنده تـسريع               معلومات و مهارت  

)47 ص ،1380،معيـري . (هاي تربيتـي زمـان سـوق دهـد    ه ارزشو تسهيل كند و محيط مدرسه را ب    

 به طور خواسـته يـا ناخواسـته عمـالَ بـه عوامـل               ،چنان كه معلمان داراي شايستگي هاي فوق نباشند       

كـه مبـارزه جهـاني در راه    اسـت شـگفتي جـاي . هاي درس تبديل مي شـوند آسيب زا در كالس

ن و افزايش تعهدات ملي و بـين المللـي جهـت    همگاني ساختن آموزش پايه و بهتر كردن كيفيت آ    

ها تا پايان دهه حاضر، با بدتر شدن وضـعيت تـدريس و شـرايط كـاري     تسريع در تحقق اين هدف   

سـازمان  (در دومـين گـرد هـم آيـي    1991در آغـاز دهـه  . معلمان در سطح جهاني همراه بـوده اسـت    

شد كه، موفقيت معلمان بـه  حاصلنتيجهمعلمان اينكارشرايطزمينهدر)ILO) (المللي كاربين

در عين حال خواسته شـده كـه بـه شـرايط دلخـراش و      .استكردهتنزل» مرحله فوق العاده پاييني«

ناخوش آيند معلمان در سراسر جهان و خروج دسته جمعي معلمان واجد صالحيت و مجرب توجه       

شاهده نـشده اسـت و     اما درحال حاضر هيچ نـشانه اي از بهبـود يـافتن ايـن وضـعيت مـ                 . جدي شود 
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روزا .(هاي اخيـر تـشديد شـده اسـت        هاي منفي طي سال   برعكس قراين نشان مي دهد كه گرايش      

)10، ص1380ماريا توروس، 

، در سراسر جهـان مـسير قهقرايـي پيمـوده و در           وط به استخدام معلمان آموزش پايه     معيارهاي مرب 

، هم در ضمن خدمت اختصاص يافتهعين حال، مدت زماني كه به تربيت معلم هم قبل از خدمت و 

يـا  (معلومـات عمـومي كمتـر       به عبارت ديگر خود معلمـاني كـه         . همواره رو به كاهش داشته است     

اين امر با هدف اعالم .  نه در زمان بيشتر، بلكه در زماني كمتر تربيت مي شوند          ،دارند)ضعيف تري 

اهميـت  ) 15ص، 1381صافي، .(به وضوح تناقض دارد) بهبود بخشيدن به كيفيت آموزش پايه (شده

موضوع بدان جهت است كه پس از ابالغ دستورالعمل استخدام آموزشياران واجـد شـرايط تعـداد                 

هاي گذشته وارد آموزش و پرورش شده اند، و بالفاصله پس از زيادي از آموزشياران در طي سال 

تـدايي مـشغول    در كالس هـاي دوره اب     ) بدو استخدام (گذراندن يك دوره آموزشي ضمن خدمت       

ن آمـوزش و  ، نمـي تواننـد رضـايت مـسئوال       وند و پس از پايان يـك سـال تحـصيلي          تدريس مي ش  

را  مدرسـه  ي، مـديران و اوليـا     اعم از كارشناسي آموزش ابتـدايي، راهنمايـان تعليمـاتي         پرورش را؛   

.  گيـرد بنابراين فرايند ياددهي و آموزش اين گونه معلمان هميشه زير ذره بين قرار مـي              . جلب كنند 

لذا به دليل اهميت مقوله تعليم وتربيت و حساسيت آمـوزش در دوره ابتـدايي كـه زيـر بنـاي همـه                       

يهاي تحصيلي محسوب مي شود؛ و همچنين حساسيت و اهميت نقش معلم در رشد و ارتقـا             دوره

، ضرورت دارد كه ميزان اثر بخشي معلمان جذب شـده از نهـضت سـواد آمـوزي در                   آموزاندانش

 جـاي ايـن   .با معلمان جذب شده از نهضت سواد آموزي مورد مطالعه و تحقيـق قـرار گيـرد     مقايسه  

سوال باقي است كه اثر بخشي اين افراد در مقايسه با معلمان ديگر كه از طريق مراكز تربيت معلم و       

 در چه حدي قرار دارد؟،آموزش عالي جذب شده اند

معلمو استخدامتربيتو ضرورتاهميت
هـاي پيچيـده و   تغييرات اجتماعي يكي از سازمانبنا به ضرورتپرورشوظام آموزشامروزه ن

اجتمـاعي،  توسـعه بـا رشـد و  ه ايـن سـازمان كـ   . شـود بزرگ اجتماعي در هر كشور محسوب مـي 

داده دستازخود راو ابتداييسادهحالتتدريجبه،داردناگسستنيپيونديفرهنگي، اقتصادي

.آمده استو به حالتي پيچيده در
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فرهنگيميراثتنها انتقالو پرورشآموزشازهدفآندركهدانندميعصريراعصركنوني

 ايجاد تغييرات مطلـوب در  بلكه رسالت آموزش و پرورش،؛نيستجديدنسلبهبشريو تجارب

را در نقـش بيـشترين عصر معلمـان  در اين.رفتار انسان ها است، شناخت ها و در نهايتنگرش ها

بـر نوخاسـته نـسل بـه بشريو تجاربفنيعلميو دستاوردهايعناصر فرهنگيو انتقالانتخاب

هـاي فعاليـت بـه دادنو تقويتي، سـازمان حمايتي،هدايتيهاينقش،براينعالوه. دارندعهده

كـه چـرا . استمعلمانعهدهبهنيزآنانوجوديدابعاو رشد هماهنگيآموزاندانشيادگيري

و هـا، اقـدامات، امكانـات   مجموعـه تـالش هـا، فرصـت    :كهاستآمدهو تربيتتعليمدرتعريف

هـاي بـالقوه   ي رشد و شكوفا سازي توانـاي برايحياتدمواپسينتانطفهانعقاداز بدوهايبرنامه

درمعلـم نقـش پـس ) 4ص، 1377،به پـژوه . (رسيدن به حداكثر ظرفيتفرد به طور همه جانبه تا

معلمانشرايطكردنو بهترابتداييتعليماتدرمعلماناهميت. باشدش حياتي ميفرد، نقتربيت

هـاي  الزمه اقـدام .بايد خود را ملزم به اجراي آنها سازندهادولتهمهكهاستوظايفيجملهاز

، بهبـود بخـشيدن بـه وضـع     ه از ميان عالقه منـدترين شـاگردان  مورد نياز براي استخدام معلمان آيند  

ي آنان، تشويق بهترين آنان براي بر عهده گرفتن دشوارترين مشاغل با توجه به شـرايط و                 كارآموز

 زيرا بدون آنهـا  ؛عمل آيددر هر حال چنين اقدام هايي بايد به      . اوضاع خاص كشور صورت پذيرد    

از ايـن رو اصـالح   . ايجـاد شـود  ،رجايي كه بيشترين ضرورت را دارنـد بعيد است اصالحات مهم د  

گـزارش  (ر انگيختن معلمان بايـد در همـه كـشورها بـه صـورت يـك اولويـت در آيـد                      كيفيت و ب  

،  به نقل از روزا  ماريا  تورس  146 ص   1996كمسيون بين المللي براي قرن بيست ويكم به يونسكو          

.)12ص

آموزشياران نهضت سواد آموزي
ه كار بردن آنها و آموزشيار فردي متعهد و مكتبي كه با آگاهي از شيوه هاي مختلف تدريس و ب              

،با استفاده از ابتكارات شخصي خود در زمينه آموزش به تدريس افراد بزرگسال مشغول بوده است         

 آنان را نيز بـه مـسائل مـذهبي و    ،تا عالوه بر اين كه اين افراد را از نعمت سواد بر خوردار مي سازد     

دوره هـاي مقـدماتي و تكميلـي     آيين نامه آموزشي و امتحانـات        ( كند ايدئولوژي اسالمي آگاه مي   
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ماه سابقه آموزشي   62 اين آموزشياران پس از گذراندن     .)12ص،  1362نهضت سواد آموزي سال     

. به استخدام آموزش و پرورش در مي آيند، سال طول مي كشد8كه به طور متوسط

اثربخشي معلم
بخشاثرمعلمياستمعتقدوي. داندمياهدافبهو دستيابينيلرااثربخشي) 1998(رابينز

هـاي اسـتاندارد    از دانش آموزان او نمره قابـل قبـول از آزمـون           ) معناداري(است كه درصد بااليي   

خـوبي مـالك نمرهشودبحثاستممكنچهاگر.)45، ص 1998رابينز، (بياورند) امتحانات(

مـورد كـه سـت؛ امعيارهـايي  جملـه ازولينيست؛آموزاندانشيادگيريميزانتشخيصبراي

اي كـه  مجموعـه برايياويبرايشدهتعيناهدافتحققدرمعلمموفقيت. استهمگانقبول

كساني كـه بنابراين.بخشي وي را تعيين مي كندميزان اثر،)اولياء مدرسه(او در آنجا كار مي كند 

 و اهـدافي كـه   بايد به اهداف تعيين شده براي معلم،باشندميمعلماثربخشيبهبوداندركاردست

، براي تحقق اهداف مـورد      معلم اثربخش ،در نتيجه . ريف مي كند،آگاه باشند   خود معلم تعيين و تع    

دارا . هاي مورد نياز را دارا باشد و قادر به انجام و كـاربرد آنهـا نيـز باشـد                  نظر بايد دانش و مهارت    

 معلمـان اسـت و     هـاي مـورد نيـاز، از اصـول بـديهي صـالحيت و شايـستگي               بودن دانش و مهارت   

.استدرسكالسها درو مهارتدانشاينبه كارگيريتوانايي آنان،1عملكرد

اثربخشمعلمانهايويژگي
:معلمان اثر بخش بايد ويژگي هاي زير را داشته باشد

؛ارتباط موثر با يادگيرندگان:الف
عواطـف، احتـرام و      شـاگرد تحـت تـأثير        -وقتي ارتباط معلم  . اثربخشي بدون ارتباط بي معناست    

 بلكه به دانش آموز كمـك  ،سطوح انگيزش مي شوداطمينان دو طرف است، نه تنها باعث افزايش 

.مي كند تا از وابستگي به معلم دوري كند

زيادتدريستوانداشتن-ب
تدريسبهمنديعالقه-ج

1-Performance



43 ............ از نهضت از نهضت از نهضت از نهضتان جذب شدهان جذب شدهان جذب شدهان جذب شدهبررسي  و مقايسه اثر بخشي معلمبررسي  و مقايسه اثر بخشي معلمبررسي  و مقايسه اثر بخشي معلمبررسي  و مقايسه اثر بخشي معلم

يادگيريفراينددر يادگيرندگانكردنگيردراهميت-د
. توانايي حرفه اي داشته باشد و هم توانايي ايجاد انگيزه در يادگيرنـدگان بخش هم بايد اثرمعلم

 نتيجـه  . يكـي آمـوختن و ديگـري تربيـت كـردن          : مهم را بر عهده دارد     ةپس معلم همواره دو وظيف    

.)9و10صص، 1384،خردمند ( انسان شدن،ت و فايده تربيت كردنآموختن عالم شدن اس

هاي اثر بخشي معلممالك
مشخص و محدود بود، اما اكنون بخشي معلم و شايستگي معلم كامالً اثرهايمالكگذشتهدر

:ها اشاره مي شودبخشي معلم جنبه هاي بسيار زيادي دارد كه در اينجا به تعدادي از اين مالكاثر

:شاگرداندريادگيريايجادتوانايي-الف
درصـد  ي يا پيشرفت تحـصيلي و هاي خيلي مهم اثر بخشي هر معلم ميزان يادگيراز مالكيكي

: گوينددانند و ميتر ميآن را از هر مالك ديگري مهممدافعان اين مالك. قبولي شاگردان است

 پـس معلـم اثـر    ،، كمك به ايجاد يادگيري در دانش آموزان استآموزش معلمچون هدف اصلي

ايـن  . يـاد بگيرنـد  هاي تعيين شده براي درس او را بخش يا موفق كسي است كه شاگردانش هدف  

و شرايط يادگيري فراهم شده توسط او مسئول يادگيري مالك بر اين فرض استوار است كه معلم

. خود شاگردان نه،شاگردان هستند

:درسكالسدرمثبتعاطفيجوايجاد-ب
تجربي فراوان، محيط روانـي كـالس تـأثير مـستقيمي روي يـادگيري دانـش       هاييافتهاساسبر

اگر كالس درس به نيازهاي رواني، ارزشي، اخالقي، يادگيري و پيـشرفت تحـصيلي              . دآموزان دار 

در كالس هاي درس كه نيازهاي . دانش آموزان پاسخ ندهد؛ جو حمايت كننده اي نخواهد داشت       

افـزون بـر ايـن،      . دانش آموزان بر آورده مي شوند، حسي از اطمينان و ارزشمندي پرورش مي يابد             

 رفتار معلم بايد حاكي     .پديد آمدن جو اطمينان بخش در كالس درس تأثير دارد         رفتار معلم هم در     

 معلم با احترام به نفس تا حد زيادي به شيوه رفتار:مي گويد)1988(1دوك. از محبت واحترام باشد  

هاي منحـصر بـه فـردي كـه         ، پذيرش هر دانش آموز با توجه به ويژگي        دانش آموزان بستگي دارد   

1- Dweck
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قانه او بــر ميــزان اعتمــاد بــه نفــس و اعتبــار شــخص دانــش آمــوز مــي افزايــددارد و تحــسين صــاد

.)8ص ،1382سنه،(

اداره كالس و هدايت يادگيرندگان-ج
و انـضباط در  نظـم كالس، حفـظ يكي ديگر از مالك هاي اثر بخشي معلم، توانايي او در اداره

به دانش آمـوزان آمـوزش هـاي     يك معلم نه تنها     .ميان شاگردان و هدايت يادگيري آنان مي باشد       

 بلكه آنها را اداره كرده و حتي محيط آموزش كالس را به شيوه اي اداره مي كند ،الزم را مي دهد  

 كه معلم براي نيل به اهداف فوق الذكر بـه كـار        را هاييمهارت. تا روند آموزشي قابل تداوم باشد     

.)261ص،1378،اليوا پيتر(نامندمي»كالسمديريت«،گيردمي

آموزشيهايروشوهامهارت-د
 بلكـه  ،امروزه صاحب نظران بر اين اعتقاد نو كه تنها داشتن معلومات براي تدريس كـافي نيـست            

گرچه مهارت و تسلط بـه رشـته تخصـصي معلمـي، يكـي از               .شرط ديگر نيز بايد وجود داشته باشد      

مطلبارائهدرهاييب مهارتاركان مهم اين شغل به حساب مي آيد، ليكن تحقق اين امر با كس

معلمداشتنتسلط مالك.)87ص، 1376، همكارانونوروزي(پذير استامكانتدريسمورد

در . و فنون تدريس، پيش از همه مورد تأكيد و استفاده مربيان مراكز تربيت معلم اسـت هاروشبر

ها و زشي در قالب روشهاي آموواقع هدف عمده از تأسيس دوره هاي تربيت معلم ايجاد مهارت

 مالك شايستگي، تشخيص معلمان اثـربخش       با استفاده از اين   . فنون تدريس در معلمان آينده است     

آسان است،كافي است از آموزش معلمان مشاهده به عمل آيد تا معلـوم شـود   بخش نسبتاًو غير اثر

بنابراين آن چـه مـسلم   . هاي آموزش را به كار مي گيرند و به چه نسبت    كدام معلمان فنون و روش    

پـس يكـي از   . هاي مختلف آموزش امري ضروري استاست اين است كه دانش معلمان از روش      

، سيف(. » هاي مختلف آموزشي استدانش و تسلط او بر روش«هاي مهم شايستگي معلم مالك

)21ص،1373

آموزاندانشازارزشيابي-ه
ربيتي است كه به منظور تكميل يـادگيري صـورت   ارزشيابي از پيشرفت شاگردان از مسائل مهم ت   

 هـاي   هاي آموزشي معلم و تكميل كننده ساير فعاليـت        ارزشيابي آخرين حلقه از فعاليت    . مي گيرد 

ها و فنون گوناگون اندازه گيري، بازده يـادگيري         معلم با استفاده از روش    ،در اين فعاليت  . استاو



45 ............ از نهضت از نهضت از نهضت از نهضتان جذب شدهان جذب شدهان جذب شدهان جذب شدهبررسي  و مقايسه اثر بخشي معلمبررسي  و مقايسه اثر بخشي معلمبررسي  و مقايسه اثر بخشي معلمبررسي  و مقايسه اثر بخشي معلم

هـاي آموزشـي تعيـين      ان را در دسـتيابي بـه هـدف        دانش آموزان را مي سـنجد و ميـزان توفيـق آنـ            

تعيينقبلازاهدافبهرسيدندرآموزاندانشموفقيتميزانبتواندمعلمكهاينبراي. كندمي

براي انجام دادن اين كار او بايـد     .  الزم است آنها را تحت آزمايش قرار دهد        ،را مشخص كند  شده

پيـشرفت تحـصيلي دانـش آمـوزان را      با اسـتفاده از آنهـا  ها يا ابزارهايي تهيه كند كه بتواندآزمون

طبق نظريه هاي جديد آموزش، معلم نه تنهـا در پايـان دوره آموزشـي بلكـه بايـد در                    . اندازه بگيرد 

.سراسر جريان آموزش ميزان يادگيري دانش آموزان خود را ارزشيابي كند

اهداف پژوهش
، درگروه معلمان جذب شـده از طريـق       ش آموزان ميزان يادگيري و پيشرفت تحصيلي دان      تعيين   -1

نهضت سواد آموزي و مقايسه آن با معلمان جذب شده از مراكز تربيت معلم و آموزش عالي

، در گـروه    ميزان توانايي در ايجـاد جـو عـاطفي مثبـت در كـالس درس و يادگيرنـدگان                 تعيين  -2

لمـان جـذب شـده از مراكـز         معلمان جذب شده از طريق نهضت سواد آمـوزي و مقايـسه آن بـا مع               

تربيت معلم و آموزش عالي 

 درگروه معلمان جـذب شـده از طريـق        ميزان توانايي اداره كالس و هدايت دانش آموزان       تعيين  -3

نهضت سواد آموزي و مقايسه آن با معلمان جذب شده از مراكز تربيت معلم و آموزش عالي

زشي درگروه معلمـان جـذب شـده از طريـق     هاي آمو ها و روش  ميزان آشنايي با مهارت   تعيين  -4

نهضت سواد آموزي و مقايسه آن با معلمان جذب شده از مراكز تربيت معلم و آموزش عالي

تعيين ميزان توانايي ارزشيابي از پيشرفت تحصيلي دانش آموزان درگروه معلمان جذب شده از              -5

 معلم و آموزش عالي كز تربيتطريق نهضت سواد آموزي و مقايسه آن با معلمان جذب شده از مرا

 : مواد و روش ها

در پژوهش حاضر براي مقايسه اثر بخشي دو گروه از معلمان جذب شده از نهضت سواد آموزي         

:و معلمان جذب شده از مراكز تربيت معلم و آموزش عالي پنج شاخص به ترتيب زير

ايجاد يادگيري- الف

جو عاطفي كالس درس-ب
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زشيهاي آمومهارت-ج

توانايي اداره كالس درس -د

ارزشيابي از دانش آموزان-ه

هاي اثر بخشي معلمان تعيين و در قالب يك سوال كلي و پنج سوال فرعـي بيـان       به عنوان مالك  

) پرسـشنامه و آزمـون محقـق سـاخته     ( است و سپس اطالعات الزم به وسيله ابزارهـاي تحقيـق           شده

ذ گرديد و بر همين مبنا كار مقايسه اثـر بخـشي دو گـروه از           آوري، محاسبه و نتايج تحقيق اخ     عجم

ن تحقيـق در زمـره تحقيقـات    بنابراين بر اساس شواهد عنـوان شـده ايـ     . معلمان صورت گرفته است   

.، توصيفي استپيمايشي

:جامعه و نمونه آماري

85-86جامعه آماري پژوهش حاضر شامل كليه آموزگاران مشغول به تدريس در سال تحـصيلي      

.در دوره ابتدايي شهرستان ملكان مي باشد

 نفر نمونه آماري در گروه معلمان جذب شده از نهضت سواد آموزي كه بـا         97 با در نظر گرفتن     

394از كـل  . توجه به تعداد كم جامعه آماري، همان تعداد به عنوان نمونه در نظر گرفته شده اسـت   

 به عنوان  را نفر 100 آموزش عالي تربيت معلم      نفر جامعه آماري گروه معلمان جذب شده از مراكز        

در مجمـوع نمونـه   . برگزيـده انـد  گروه نمونه به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي از اين گروه        

. نفر تعيين شده است197آماري اين پژوهش 

:ابزار گردآوري داده ها
ي براي تدوين ادبيـات  براي جمع آوري اطالعات مورد نياز تحقيق، عالوه بر مطالعات كتابخانه ا        

40پرسـشنامه حـاوي     . و پيشينه تحقيق،  از پرسشنامه و آزمون محقق ساخته نيز استفاده شـده اسـت               

 سـوال چهـار   40آزمون هـم شـامل     . سوال بوده كه به صورت طيف ليكرت درجه بندي شده است          

. لمان با مالك هـاي مطـرح شـده مـي باشـد     گيري ميزان آشنايي معه جوابي بوده كه در صدد انداز 

، راهنمايان تعليمـاتي  ات معلمان مجربيمه و آزمون از نظربراي تعيين ميزان پايايي و روايي پرسشنا  

در نهايـت   . و كارشناسان تعليم و تربيت استفاده شده و از سوي ايشان مورد تأييد قرار گرفته اسـت                



47 ............ از نهضت از نهضت از نهضت از نهضتان جذب شدهان جذب شدهان جذب شدهان جذب شدهبررسي  و مقايسه اثر بخشي معلمبررسي  و مقايسه اثر بخشي معلمبررسي  و مقايسه اثر بخشي معلمبررسي  و مقايسه اثر بخشي معلم

 بـوده كـه ضـريب    87/0 و 80/0و ابزار به ترتيـب     پس از محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ براي هر د        

. اطمينان قابل قبولي به حساب مي آيد

:روش تجزيه و تحليل داده ها
؛ ابتـدا نمــرات هــر معلـم در هــر يــك از    نمــرات حاصـل از پرســشنامه و آزمــون بـراي اســتخراج 

 سپس  .ديدهاي اثربخشي در پرسشنامه  و آزمون به عنوان داده هاي پژوهش جمع آوري گر              مالك

جهت سهولت در تجزيه و تحليل نمرات پرسشنامه و آزمون كد گذاري شد و در هم ادغام گرديد    

در بخـش آمـار توصـيفي ابتـدا داده هـاي خـام بـر اسـاس                 .شدو در نهايت نمره هر معلم استخراج        

و از طريـق  . فراواني هاي مربوط طبقه بندي و شاخص هاي مركزي و پراكندگي، مشخص گرديـد           

ل مربوط نمودارهاي آنها تلخيص شده و سپس توجه به اين كه آزمون سواالت تحقيـق بايـد                 جداو

اده از آزمـون  ـــــ  مناسب تـرين روش استف   .معني دار بودن تفاوت در دو گروه مستقل مد نظر باشد          

T-Test                   براي دو گروه مستقل مي باشد كه از اين طريق اثر بخشي معلمان دو گروه مورد مقايـسه 

.فته اندقرار گر

:نتايج
:هااثر بخشي آزمودني

 وضعيت ميانگين نمرات نمونه هاي آماري تحقيق.1جدول شماره

مالك هاي 

معلمان اثربخشي

...جذب شده از

توانايي معلم در 

ايجاد جو عاطفي 

مثبت در كالس

توانايي معلم در 

اداره كالس  

)مديريت كالس(

ها و مهارت

هاي روش

آموزشي 

معلمان

ي معلمان تواناي

در ارزشيابي از 

آموخته هاي 

دانش آموزان

ميانگين 

كل

34/137/134/122/132/1نهضت سواد آموزي

مراكز آموزش عالي 

.....و
34/140/136/124/133/1
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هـاي اثربخـشي ذكـر     ميانگين نمرات نمونه هاي آماري تحقيق را بر اساس مالك        1 جدول شماره   

 از تجزيه و تحليل نتايج آماري پرسـشنامه و آزمـون حاصـل شـده اسـت،      شده در فرايند تحقيق كه    

نشان مي دهد كه هر يك از دو گروه نمونه آماري در هر يك از مالك هاي اثربخشي چه نمره اي 

.را كسب كرده اند

بين معلمان جذب شده از نهضت سواد آموزي و معلمان جـذب شـده از مراكـز                 آيا: سوال اول   

وزش عالي در ايجاد يادگيري تفاوت معني دار وجود دارد؟تربيت معلم و آم

براي پاسخ به سوال فوق درصد قبولي و ميانگين نمرات كالسـي معلمـان نمونـه آمـاري در جريـان          

خرداد ماه سال تحصيلي جاري از مدارس مربوط اخذ و پس از جمع بندي، مورد تجزيـه و تحليـل                  

 كنـيم كـه درصـد قبـولي و ميـانگين نمـرات كالسـي         در ضمن بايد به اين نكته توجـه       .قرار گرفت 

tچـون مقـدار   . معلمان مالكي به عنوان توانايي ايجاد يادگيري معلمان در نظـر گرفتـه شـده اسـت                

ــولي ( ــد قب ــي (و ) درص ــانگين كالس ــب  ) مي ــه ترتي ــان ) 22/0(و ) 80/0(ب ــطح اطمين ) 95/0(در س

لـذا  . فرض صفر تأييد مـي گـردد      پس فرض يك رد و      . مشاهده شد )96/1( جدول   tتر از   كوچك

ميانگين درصد قبولي و ميانگين نمرات كالسي در هر دو گـروه بـا هـم مـساوي اسـت؛ يعنـي بـين                        

معلمان جذب شـده از نهـضت سـواد آمـوزي و معلمـان جـذب شـده از مراكـز نهـضت در ايجـاد                          

.يادگيري در دانش آموزان تفاوت معني دار وجود ندارد

ان جذب شده از نهضت سواد آموزي و معلمان جذب شـده از مراكـز               بين معلم آيا: سوال دوم   

تربيت معلم و آموزش عالي در ايجاد جو عاطفي مثبت در كـالس درس تفـاوت معنـي دار وجـود                     

دارد؟

براي پاسخ به سوال فوق نمرات پرسشنامه ونمرات آزمون جمع بندي گرديد و به شرح ذيل نتيجـه                   

:گيري شد

تـر   كوچـك %) 95(در سـطح اطمينـان   ) 96/1(از مقدار آمـاري جـدول  ) t=0(چون مقدار آماري   

يعني بين معلمان جذب شـده از نهـضت   . ؛ پس فرض يك رد و فرض صفر تأييد مي گردد        باشدمي

سوادآموزي و معلمان جذب شده از مراكز آموزش عالي در ايجـاد جـو عـاطفي مثبـت در كـالس            

.درس تفاوت معني دار وجود ندارد
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آيا بين معلمان جذب شده از نهضت سواد آموزي و معلمان جـذب شـده از مراكـز           : سوال سوم   

تربيت معلم و آموزش عالي در اداره كالس و هدايت يادگيرندگان تفاوت معني دار وجود دارد؟

براي پاسخ به سوال فوق نمرات پرسشنامه و آزمون جمع بندي گرديد و به شرح ذيل نتيجه گيـري                   

.شد

تـر بـزرگ %) 95(در سـطح اطمينـان   ) 96/1(از مقدار آماري جـدول )=5/2t( چون مقدار آماري 

يعني بين معلمـان جـذب شـده از نهـضت           . پس فرض صفر رد  و فرض يك تأييد مي گردد           ،است

سواد آموزي و معلمان جذب شده از مراكز تربيت معلم و آمـوزش عـالي در اداره كـالس درس و      

با توجه به اين يافته توانايي معلمان جـذب شـده   . جود داردهدايت يادگيرندگان تفاوت معني دار و     

از مراكز تربيت معلم و آموزش عالي در اداره كالس درس و هدايت يادگيرندگان بيشتر از معلمان     

.جدب شده از نهضت سواد آموزي است

آيا بين معلمان جذب شده از نهضت سواد آموزي و معلمان جذب شده از مراكـز              :سوال چهارم 

هاي آموزشي تفاوت معنـي دار      ها و روش  يت معلم و آموزش عالي در ميزان آشنايي با مهارت         ترب

وجود دارد؟

:براي پاسخ به سوال فوق نمرات  پرسشنامه و آزمون جمع بندي و به شرح ذيل نتيجه گيري شد

بيـشتر %) 95(در سـطح اطمينـان      ) 96/1(از مقـدار آمـاري جـدول        ) =47/14t(چون مقدار آماري    

يعني بـين معلمـان جـذب شـده از نهـضت            . پس فرض صفر رد و فرض يك تأييد مي گردد          ،است

سواد آموزي و معلمان جذب شـده از مراكـز تربيـت معلـم و آمـوزش عـالي در ميـزان آشـنايي بـا                 

معلمان جذب شده از مراكـز تربيـت     . هاي آموزشي تفاوت معني دار وجود دارد      ها و مهارت  روش

نسبت به معلمـان جـذب شـده از نهـضت سـواد آمـوزي آشـنايي بيـشتري بـا                   معلم و آموزش عالي     

.ها و مهارت هاي آموزشي دارندروش

بين معلمان جذب شده از نهضت سواد آموزي و معلمان جذب شـده از مراكـز       آيا: سوال پنجم   

تربيت معلم و آموزش عالي در آشنايي با نحوه ارزشيابي از آموختـه هـاي دانـش آمـوزان تفـاوت                     

جود دارد؟و

براي پاسخ به سوال فوق نمرات پرسشنامه و آزمون جمع بندي گرديد و به شرح ذيل نتيجه گيـري                   

.شد
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تـر  كوچـك %) 95(در سـطح اطمينـان   ) 96/1(از مقدار آماري جدول   ) t=5/1(چون مقدار آماري  

.فرض صفر تأييد مي گردد پس فرض يك رد و،است

د آموزي و معلمان جذب شده از مراكز تربيـت معلـم و          يعني بين معلمان جذب شده از نهضت سوا       

آموزش عالي در آشنايي با  نحوه ارزشيابي از آموخته هاي دانش آموزان تفاوت معنـي دار وجـود               

.ندارد

بحث و نتيجه گيري
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه بين معلمـان جـذب شـده از نهـضت سـواد آمـوزي و معلمـان                  

 معلم و آمـوزش عـالي در ايجـاد يـادگيري در دانـش آمـوزان تفـاوت               جذب شده از مراكز تربيت    

هاي اثربخشي معلمان محـسوب     توانايي در ايجاد يادگيري يكي از مالك      . داري وجود ندارد  معني

مي گردد و آن عبارت از ميزان تـدريس ارائـه شـده معلـم بـه دانـش آمـوزان مـشتمل بـر دانـش و                 

:هايي كهمهارت

.نامه درسي باشندمرتبط با اهداف بر-1

.ها را فرا گرفته باشنددانش آموزان آن-2

.در رفتار دانش آموزان تغييرات نسبتاً پايدار ايجاد شده باشد-3

و آن عبـارت    . بخشي از توانايي ايجاد يادگيري دادن فرصت براي يادگيري دانش آموزان اسـت            

ش آموزان با ميزان اهداف تحقـق       آموخته شده به دان   ارتباط بين اهداف آموزشي و درس     : است از 

 ميزان اهداف تحقق يافته     ،وقتي كه بين عوامل مذكور ارتباط مناسبي وجود داشته باشد         . يافته است 

مساوي نبـودن آنهـا بيـانگر       . با ميزان تدريس ارائه شده معلم در يك رديف مساوي قرار مي گيرند            

در يك كالس كه معلـم فعاليـت        . دتوانايي يادگيري معلم محسوب مي شو     ها و نواقص در   كاستي

 انتظار مي رود كه دانش آموزان دانـش و مهـارت هـاي الزم    ،آموزشي مثالً تدريس انجام مي دهد  

.كنندعلمي را كسب 

استان آذربايجان شرقي نيز نشان داده كـه بـين معلمـان جـذب شـده متعهـد                  تحقيقات بوكاني در  

در ايجاد يادگيري تفاوت معني دار وجـود  خدمت به آموزش و پرورش و معلمان جذب شده آزاد   

همچنين نتايج تحقيق ابوحمزه نشان داده كه در ميانگين نمرات كالسي دو گروه از معلمان؛                . ندارد
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. تفـاوت معنـي دار مـشاهده نـشده اسـت     جذب شده از مراكز تربيت معلم و معلمان حق التدريسي؛    

رفت تحصيلي دانش آموزاني كـه معلـم آزاد          بين پيش  :تحقيق تقوايي در استان قم نشان مي دهد كه        

بـا  . تفاوت آماري معنـي دار وجـود نـدارد   ،داشتند و دانش آموزاني كه معلم متعهد خدمت داشتند      

توجه به اين مي توان گفت كه معلمان هر دو گروه در ايجاد يادگيري در دانش آموزان از توانـايي    

.يكساني برخوردارند

ژوهش نـشان مـي دهـد كـه بـين معلمـان جـذب شـده از نهـضت                    همچنين نتايج حاصل از ايـن پ      

سوادآموزي و معلمان جذب شـده آمـوزش عـالي در ايجـاد جـو عـاطفي مثبـت در كـالس درس                       

محـيط آموزشـگاه و فعاليـت       :گروهي از پرورشـكاران معتقدنـد كـه       .ت معني دار وجود ندارد    وتفا

 نـه بـه     ،دي آفـرين درآيـد    آموزشگاهي بايد براي شاگردان به صورت محيطـي لـذت بخـش و شـا              

 فيلسوف معروف آموزش ترين مدافع اين طرز فكر جان ديوييبزرگ. صورت شاق و كسل كننده

آموزش و پرورش را نبايد تنها به عنوان وسـيله آمـاده سـازي             : وي معتقد است كه   .و پرورش است  

ت و چنان كه    بلكه به باور او آموزش و پرورش خود زندگي اس         شاگردان براي زندگي تلقي كرد،    

 فرايند آموزش و پرورش و محيط مدرسـه نيـز بايـد لـذت بخـش و                  ،زندگي بايد لذت بخش باشد    

بـر   محيط رواني كـالس تـأثير مـستقيمي    »والبرگ«اساس يافته هاي  همچنين بر .شادي آفرين باشد  

ن و از ميزان شناخت دانش آموزا% 30وي معتقد است كه تقريباً   . روي يادگيري دانش آموزان دارد    

.عملكرد رفتاري آنها مربوط به محيط رواني كالس درس است

 كه به بررسي دوازده صالحيت در دبيـران آمـوزش ديـده و              1اساس  مطالعات مارك و دونالد     بر

جـو  (چنين نتيجه گرفته اند كه دبيران آموزش ديده در دو صالحيت     آموزش نديده پرداخته است؛   

تحقيق ابـوحمزه نـشان مـي دهـد     .تري را كسب كرده اند   نمرات باال )هاي فردي تفاوت(و)عاطفي

كه هر دو گروه معلمان فارغ التحصيل دوره هاي تربيت معلم و معلمان حق التدريسي به يك اندازه 

.در ايجاد جو عاطفي در كالس درس توانايي داشته اند

ده از نهـضت    نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده هاي آماري نشان داد كه بين معلمان جذب شـ                

سواد آموزي و معلمان جذب شده از مراكز تربيت معلم و آمـوزش عـالي در اداره كـالس درس و      

.هدايت يادگيري دانش آموزان تفاوت معني داري وجود دارد

1- Mark.and Donald
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ايجاد نظـم و  «توانايي اداره كالس درس و هدايت يادگيرندگان به تعبيري ديگر مديريت كالس       

انضباط كالسي به نظـم كـالس بـراي        ».ن ايجاد يادگيري مي باشد    تر از آ  انضباط در كالس و مهم    

تحقيقات نسبتاً زيادي در مورد انضباط كالسي انجام شده اسـت كـه             . يادگيري موثر گفته مي شود    

راجـرز و كـايراكو   رابرسـتون، ،از جمله آثار جانستون و مـان . دهدخط مشي هاي مفيدي ارائه مي       

السي كه منجر به    هاي ك سي امري اجتناب ناپذير براي فعاليت     نشان مي دهد كه نظم و انضباط كال       

تحقيق ابوحمزه نشان مي دهد كه معلمان دوره ديده تسلط بيشتري به   .مي باشد ،يادگيري مي شوند  

هـا نـشان   همچنين تحقيق تحت كش.محتواي دروس داشته و توانايي بيشتري در ادره كالس دارند 

.در زمينه اداره كالس تفاوت معني دار وجود داردمي دهد كه بين معلمان زن و مرد 

بايجان غربي نشان مي دهد كه بين دو گروه از معلمان جذب شده زاده در استان آذرتحقيق قربان

تحقيـق  .متعهد خدمت و معلمان جذب آزاد در اداره كالس درس تفاوت معنـي دار وجـود نـدارد               

هـاي بـدو اسـتخدام توانـايي معلمـان در           ري كالس ايزدي در استان مازندران نشان داد كه با برگزا        

.اداره كالس درس و هدايت يادگيرندگان باال مي رود

مروري بر تحقيقات ديگران نشان مي دهد كه در اكثر موارد فارغ التحصيالن مراكز تربيت معلـم          

علمـان  پس بـا توجـه بـه ايـن يافتـه، توانـايي م             . از توانايي بهتري در اداره كالس درس برخوردارند       

جذب شده از مراكز تربيت معلم و آموزش عالي، در اداره كـالس درس و هـدايت يادگيرنـدگان                    

.بيشتر از معلمان جدب شده از نهضت سواد آموزي است

 از نهـضت سـواد آمـوزي و          شـده  بين معلمان جـذب   « نتايج تجزيه و تحليل داده ها نشان داد كه          

هاي ها و روشزش عالي در ميزان آشنايي با مهارتمعلمان جذب شده از مراكز تربيت معلم و آمو

يعني معلمان جذب شده از مراكز تربيـت معلـم و آمـوزش             » .آموزشي تفاوت معني دار وجود دارد     

، آشـنايي بيـشتري بـا مهـارت هـا و            لمـان جـذب شـده از نهـضت سـواد آمـوزي            عالي نسبت بـه مع    

.هاي آموزشي دارندروش

 او در تحقيـق خـود بـا عنـوان بررسـي سـطح         .كاني مشابه اسـت   نتيجه تحقيق حاضر با تحقيق باري     

كارآيي معلمان فارغ التحصيل از مراكز تربيت معلم و دانشسراهاي تربيت معلم در مقايسه بـا سـاير                  

معلمان به اين نتيجه دست يافته بود كه فارغ التحصيالن مراكز تربيـت معلـم و دانشـسراهاي تربيـت          

ها و فنون تـدريس برخـوردار   ن از توانايي بيشتري در آشنايي با روش    معلم در مقايسه با ساير معلما     
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 اين نتيجه خالف نتايج حاصل از تحقيق بوكاني است كه در تحقيق خود نشان داده اسـت          .بوده اند 

هاي آموزش با دبيران جذب غير متعهد ها و روشبين دبيران متعهد خدمت در كاربرد مهارت «كه

».خدمت تفاوتي وجود ندارد

ها هم نشان مي دهد كه بـين اطالعـات دو گـروه معلمـان زن و مـرد در زمينـه             تحقيق تحت كش  

.ها و فنون تدريس تفاوت معني دار وجود داردروش

ايي بـود كـه     سنجش و نحوه ارزشيابي از پيشرفت تحصيلي دانش آموزان يكي ديگر از مالك ه             

بـين معلمـان جـذب شـده از     «نشان داد كه نتايج حاصل از تحليل داده ها     . مورد بررسي قرار گرفت   

نهضت سواد آمـوزي و معلمـان جـذب شـده از مراكـز تربيـت معلـم و آمـوزش عـالي در توانـايي                

هـايي  اگر آموزش مجمو عـه فعاليـت  . ارزشيابي از آموخته هاي دانش آموزان تفاوت وجود ندارد       

، و ميـان معلـم و   مي شـود معلم يا آموزگار طرح ريزي كه با هدف آسان كردن يادگيري از جانب         

يادگيرنده به صورت كنش متقابل جريان دارد باشد؛ به اين نكته مهم بايد توجه كنيم كه چـه طـور       

بـسياري اعتقـاد    . مي توان پي برد كه يادگيري صورت گرفته و معلم به هـدف خـود رسـيده اسـت                  

از چـه طريـق     . تيـادگيري اسـ   =  يـاددهي  ،هاي آموزشـي دارنـد    ترين فرايندي كه نظام   دارند مهم 

توانيم بفهميم كه اين فرايند در كالس درس به منزله جزئي ترين زيـر نظـام آموزشـي موفقيـت                    مي

لذا براي كسب چنـين  . ستآميز بوده است؟ ارزشيابي پيشرفت تحصيلي راهكار مناسب اين سوال ا     

.سدارزشيابي مستمر از فرايند تدريس و يادگيري امري ضروري به نظر مي ر،اطال عاتي

هاي مارك دونالد و بال كه بـراي تعيـين ميـزان وجـود دوازده صـالحيت در            با توجه به كوشش   

چنين نتيجه گيري شده است كه بين دو گروه دبيران آموزش           عملكرد دبيران صورت گرفته است؛    

نتايج تحقيـق   .هاي ارزشيابي تفاوت وجود ندارد    ديده و آموزش نديده در ميزان آشنايي با مهارت        

ها نشان مي دهد كه بين معلمان زن و مرد در زمينه اصول و شيوه هاي ارزشيابي تفـاوت    كش تحت

.معناداري وجود دارد

بررسي سطح كارآيي معلمان فارغ التحصيل از مراكز تربيت معلـم           (تحقيق باريكاني تحت عنوان     

وزگــاران نــشان مــي دهــد كــه بــين آم ) دانشــسراهاي تربيــت معلــم در مقايــسه بــا ســاير معلمــان و

التحصيل از مراكز تربيت معلم و دانشسراهاي تربيت معلم با ساير معلمان در توانايي ارزشـيابي                فارغ

بـين دبيـران   :در تحقيق بوكاني اين نتيجه مشاهده گرديد كـه     . از دانش آموزان تفاوت وجود ندارد     
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از دانـش آمـوزان     طرح استخدام متعهد خدمت و دبيران طرح استخدام آزاد در توانـايي ارزشـيابي               

با جمع بندي نتايج حاصل از اين پژوهش مي توان گفت كـه ميـزان               .تفاوت معني دار وجود ندارد    

آشنايي معلمان جذب شده از نهضت سواد آموزي با نحوه ارزشيابي از آموخته هاي دانش آموزان                

.كمتر از معلمان جذب شده از مراكز آموزش عالي مي باشد

بـراي انتخـاب و اسـتخدام       تحقيق حاضر خط مشي ها و معيارهاي جديـدي          با توجه به يافته هاي      

ه بـه مـدرك   ژ، اهميـت ويـ  )آموزش معلمـان (TE، فراهم شدن نظام وحدت يافته اي براي معلمان

نامه حرفه اي تدريس در پايان سال    تحصيلي در استخدام و گزينش معلمان ابتدايي، صدور گواهي        

رهـاي اثربخـشي جهـت اجبـاري كـردن شـركت در دوره هـا،                  توجـه بـه معيا     رتحصيلي براي هر با   

ابـل ارزشـيابي     معلمـان در مق    ي ارتقـا   و دوره ابتدايي به رشـد    پرداختن حلقه نظارت و راهنمايي در     

ن انجــام ابــراي محققــ.ن آمــوزش و پــرورش توصــيه و پيــشنهاد مــي گــرددالمعلمــان بــراي مــسئو

چـرا كـه    ضـروري اسـت؛     ) اهنمـايي و متوسـطه    ر(ساير دوره ها    هاي مشابه بر روي معلمان      پژوهش

ارد دوره اي مذكور مي شوند ون جذب شده از نهضت سواد آموزي در برخي موارد مستقيماً امعلم

 بررسي اثر بخـشي     .نين دوره هاي آشنايي داشته باشند     ا و فنون آموزش چ     ه بدون اين كه با مهارت    

، ه از وسايل آموزشـي و كمـك آموزشـي   داستفا: معلمان در ديگر مالك هاي اثربخشي معلم مانند      

و ... ، شيوه هـاي ايجـاد انگيـزه و       ن دانش آموزان، مهارت سوال كردن     رعايت تفاوت هاي فردي بي    

ت يـا مــدير  بررسـي عملكـرد معلمـان جـذب شـده از نهـضت سـواد آمـوزي كـه در پـست مـديري           

.آموزگاري خدمت مي كنند

منابع 
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