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 ابتدایی معلمان و مدیزان دیدگاه اس معلمان وری بهزه بز موثز عوامل ارسشگذاری

  (90-09 تحصیلی سال) ساری شهزستان یک ناحیه
 

  2توکلی سهزا ،1آبادی سعید یوسفی رضا
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 چکیده

ٍ هؼلوقاى سا   شاىیهقذ  یهؼلواى، دسجِ تَافقك فرقش   یٍس بِ ػَاهل هَثش بش بْشُ یابیپژٍّص آًست کِ ضوي دست يیا یّذف اصل

اص  یفیپقژٍّص تَصق   کیق ٍ اص ًظش سٍش  است یپژٍّص کاسبشد کیپژٍّص حاضش اص ًظش ّذف آٍسد. بِ دست  ٌِیصه يی، دس اضیً

ٍ  تیضخصق  نیترقش  احتقشام،  -1اص جولِ ) یّفت ػاهل اسصضگزاس یکِ داسا یا ٌاهِسطهٌظَس اص پش . بذیيباضذ یه یابی ٌِیًَع صه

ْ  ٍ ایق دسقتوضد ٍ هضا  حمَق، -9آًْا  تیکاهل اص تالش ٍ فؼال یٍ لذسداً كیتطَ -5افشاد  یاًساً تیضخص ِاسج ًْادى ب  التیتسق

 ٌقذُ یاص آ ٌقاى یٍ اطو یضقلل  تیاهٌ ،یوٌیاحساس ا -5دستاى شیًسبت بِ ص تیشیهذ یرشًگیػذالت، صذالت ٍ  -4هٌاسب  یسفاّ

دس  یٍ تشلق  طقشفت یٍ اهرقاى پ  یضقلل  تیسضقا  -7کقاس   طیٍ اص خَد بَدى دس هح یٍاحساس خَدهاً ایضاد ٍ پَ طیهح جادیا -6

اص ّفقت ػاهقل لا قل     کیق ّش  یکِ بشا یتیبش حسب اّو ستیبا یاطالػات هؼلواى ه یآٍس جوغ یبشاگشدیذ. ( استفادُ کاس طیهح

 ضیق بؼقذ ً  یاسصش(. دس هشحلِ  يیطتشیب یسادا 7اسصش ٍ ًوشُ  يیکوتش یداسا 1دادًذ )ًوشُ  یبَدًذ بِ آى ّا دس پشسطٌاهِ ًوشُ ه

هقَاسد رکقش ضقذُ دس پشسطقٌاهِ سا بقِ ّوقاى        ،داسد آًْقا  کاسکٌقاى  یکشدًذ ػَاهل هَثش بشا یکِ فرش ه یتیبش حسب اّو شاىیهذ

 گشیرقذ یاص ّفقت ػاهقل بقا     کیق ّقش   تیق ٍ هؼلواى بش اّو شاىیهذ یتَافك فرش بیتشت يیکشدًذ. بذ یاسصضگزاس 7تا 1 يیصَست ب

کقل هؼلوقاى )هقشد ٍ     ذگاُیق اص د اتیبا ٍالؼ )هشد ٍ صى( شاىیکل هذ یٌیب صیًطاى داد کِ پ كیتحم یّا افتِیضذ ٍ  سِیلابل هما

 .هتفاٍت است یتا حذٍد صى(

 

 ی، هؼلواى، هذیشاىٍس بْشُی، صضگزاساسهای کلیدی:  واژه
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