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  چكيده 

کــارايي تاکيــدي کــه نظريــه پــردازان در مــورد آمــوزش کارکنــان دارنــد و معتقدنــد کــه آموزشــهاي ضــمن خــدمت باعــث   
کارکنان و افزايش سطح دستمزد آنها مي شـود پـس مـا نيـز بـرآن شـديم تـا عوامـل مـوثر بـر درآمـد دبيـران در شهرسـتان شـاهين                 
شهر با تاکيد بر آمـوزش ضـمن خـدمت را مـورد تحليـل قـرار دهـيم تـا از ايـن طريـق بتـوانيم ضـرورت آموزشـهاي ضـمن خـدمتي                        

بـا توجـه بـه تجربيـاتي کـه در طـي دوره ي آمـوزش ضـمن خـدمت کسـب کـرده انـد و               را که دبيران مـي گذراننـد را نشـان داده و             
به فنون تـازه تـري در زمينـه ي آمـوزش و پـرورش دسـت يافتـه انـد و سـبب افـزايش کـارايي آنهـا شـده در نتيجـه بايسـتي منجـر                   

ايي کــه همــه ســاله تعــداد از آن جــ.  بــه افــزايش حقــوق دبيــران شــود انجــام ايــن پــژوهش را از اهميــت زيــادي برخــوردار ســازيم 
زيادي از معلمان آمـوزش و پـرورش در دوره کوتـاه مـدت آمـوزش ضـمن خـدمت شـرکت مـي نماينـد ، محقـق در پـژوهش حاضـر                          

ـاثير سـطح تحصـيالت دبيـران بـر درآمـد آنهـا ،تعيـين تـاثير سـابقه ي کـار دبيـران                     :به دنبال رسيدن به اهداف زيـر اسـت           تعيـين ت
 سـن دبيـران بـر درآمـد آنهـا،تعيين تـاثير آمـوزش ضـمن خـدمت دبيـران بـر درآمـد آنهـا، تعيـين تـاثير                بر درآمد آنهـا،تعيين تـاثير     

ــر    ــر درآمــد آنهــا ،جامعــه آمــاري مشــتمل ب ــود کــه در ســال   ۱۵۵۳جنســيت دبيــران ب  نفــر از دبيــران شهرســتان شــاهين شــهر ب
ــد   ۱۳۸۶ – ۱۳۸۷تحصــيلي   ــرده ان ــرکت ک ــدت ضــمن خــدمت ش ــاه م ــاي کوت ــداد از .  در دوره ه ــين آنهاتع ــه روش ۴۵۴ب ــر ب  نف

ــدند    ــه اي انتخــاب ش ــري تصــادفي طبق ــه گي ــد   . نمون ــتفاده گردي ــه اس ــات از پرســش نام ــراي جمــع آوري اطالع ــامل . ب ــه ش    ۶ک
ــان و    ــردي پاســخ گوي ــورد مشخصــات ف ــومي در م ــود   ۶ســوال عم ــران ب ــوزش ضــمن خــدمت دبي ــورد آم ــه و .   ســوال در م تجزي

ــار  ــات در دو ســطح آم ــل اطالع ــتنباطي     تحلي ــار اس ــودار و آم ــار و نم ــراف معي ــي ، درصــد ، انح ــانگين ، فراوان ــامل مي ــيفي ش  توص
بـر اسـاس   . شامل آزمون تي تـک متغيـره ، آزمـون تـي بـا دو گـروه مسـتقل و آزمـون تحليـل واريـانس تـک متغيـره انجـام گرفـت                        

زش ضـمن خـدمت ، سـابقه ي کـار      نتايج بـه دسـت آمـده ، کليـه عوامـل مـورد بررسـي ، سـطح تحصـيالت، جنسـيت ، سـن ، آمـو                          
ــد   ــوثر بودن ــددبيران م ــزايش در آم ــد و     . در اف ــوزش ضــمن خــدمت گذران ــران آم ــد دبي ــين در آم ــي داري ب ــاوت معن ــين تف همچن

  . درآمد دبيران آموزش ضمن خدمت نگذرانده وجود داشت 
  

  
  . ، درآمدآموزش ، آموزش ضمن خدمت: هاي كليدي واژه

 
 
  

  جواد مير محمد صادقي

عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي 
 واحد خميني شهر

  علی سيادتسيد 

عضو هيئت علمي دانشکده علوم تربيتي دانشگاه 
 اصفهان

 مرضيه رسولی گندمانی

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد   خميني شهر
دانشجوي کارشناسي ارشد  



  مقدمه
در اين مدت در اثر تحوالت اجتماعي و اهميت يافتن آموزش و .  سال مي گذرد۹۰ش و پرورش نوين در ايران نزديک به از تشکيل نظام آموز

از سويي شمار آموزشگاهها، معلمان و دانش آموزان سال به سال افزايش . پرورش رسمي در جامعه، نظام آموزش کشور گسترش چشمگيري پيدا کرده است
با وجود اينکه در نيم قرن اخير، با تاسيس موسسات آموزش و .] ۳ [اموريتها و وظايف نظام آموزشي پيچيده تر و دشوارتر شده است يافته و از سوي ديگر، م

مراکز تربيت معلم، امر تربيت و آموزش حرفه اي معلمان به منظور ارتقاي تدريس و مديريت در سطح کالن درس تا اندازه اي مورد توجه قرار گرفته است 
از نارسائيهاي مزمن . ] ۳ [ي هنوز شمار کثيري از معلمان و دبيران در سراسر کشور از بينش و دانش و مهارتهاي متناسب با حرفه خود برخوردار نيستند ول

در شرايطي . گيرددر نظام مديريت آموزش و پرورش نظام اداري و مالي است به نحوي که مسيرهر نوع تحول و اصالحات براساس اين نظام اداري صورت مي 
 تحوالت اقتصادي، همواره در چنبره آن ، فراز و نشيب هاي ناشي از که نظام آموزش و پرورش خصوصا در دو دهه ي اخير به خاطر گستردگي خدماتي 

مهمتر از آن نظام مديريت مشکالت روزمره و تامين نيازهاي اوليه و اساسي همچون حقوق معلمان در رنج وعذاب است، امر کيفيت بخش آموزش و پرورش و 
  .] ۱ [پرورش را به شدت متاثر ساخته استآموزش و 

در . درآمـد هــا ، در واقــع حاصــل بــه کــار انــداختن نيــروي کــار ، سـرمايه هــاي انســاني و غيــر انســاني ، زمــين و ســاير منــابع طبيعــي اســت    
، و بـه زمـين و منـابع طبيعـي ، اجـاره      ) بـه صـورت سـود و بهـره     ( ي بـازده  فرآيند توليد ، به نيروي کار دستمزد ، به سـرمايه هـاي انسـاني و غيـر انسـان      

   . ] ۲ [بها تعلق مي گيرد
امروزه اين نکته بـه صـورت يـک حقيقـت انکـار ناپـذير در آمـده ، کـه تفـاوت هـاي مهـارتي افـراد اسـت کـه منشـاء تفـاوت هـاي در آمـدي را                          

در آمـد دبيـران در آمـوزش و پـرورش هـم از ايـن       . تحـت تـاثير بهـره وري آن هـا قـرار دارد      در واقع دستمزد افـراد بـه طـور مسـتقيم     . تشکيل مي دهد    
موضوع تبعيت مي کند و آموزشهاي ضمن خـدمتي کـه مـدام بـراي دبيـران بـر گـزار مـي کننـد سـبب افـزايش بهـره وري و کـارايي آنـان شـده و جـزء                         

اليـل متعـدد بـراي تفـاوت هـاي در آمـدي دبيـران ، آمـوزش ضـمن خـدمت يکـي            پـس عـالوه بـر د   . يکي از تفاوت هاي در آمدي در دبيران شده اسـت           
  .  از داليل مهم تاثير بر درآمد است 

ــيچ« ــل، اس، ب ــد کــه » دي ــاب خــود تصــريح مــي کن ــافع ملمــوس آن   :" در کت ــام ســازمانها اســت و من ــراي تم ــاتي و الزم ب ــدام حي ــوزش اق آم
ر برابـر اسـتاندارد قابـل قبـول، افـزايش کمـي و کيفـي بـازده کـار در شـغل مـورد تصـدي کـارآموز              کاهش زمان فراگيري به منظور انجـام کـا    : عبارتند از   

   .]  [5و تامين نيازهاي نيروي انساني
عده اي از مـديران فکـر مـي کننـد کـه تنهـا وظيفـه آنهـا آمـاده کـردن کـالس، دادن برنامـه اجـراي امتحانـات و انجـام برخـي کارهـاي اداري                          

 از نظـر دانـش و مهارتهـاي معلمـي خـود دچـار ضـعف و مشـکالتي باشـد صـرفاً از او ناراضـي مـي شـوند و يـا نهايتـاً او را در                  چنانچـه معلمـي کـه     . است
بـه خـاطر همـين روش،    . اختيار منطقه آموزشي قـرار مـي دهـد کمتـر ديـده مـي شـود کـه مـديري خـود را مسـئول آمـوزش و پـرورش معلمـين بدانـد                

منــاطق آموزشــي و همچنـين ادارات ســطوح بــاالتر نيــز تاکيـد خــاص بــر نيــاز   . ليت يــا حقــي قائـل نيســتند معلمـين نيــز بــراي مــديران چنـين مســئو  
البته ناگفته نماند که منـاطق، ادارات کـل و وزارت آمـوزش و پـرورش کـم و بـيش برنامـه هـايي را پـيش بينـي مـي کننـد و بـه صـورت                     . آموزشي ندارند 

هـاي بلنـد مـدت، بعضـي آموزشـها را بـه معلمـان ارائـه مـي دهنـد ولـي کميـت و کيفيـت و نسـبت               دوره هاي کوتاه مدت، آموزش ضمن خدمت و دوره        
  .] ۴ [. آنها آنقدر کم است که پاسخگوي نيازهاي معلمان نيست

 – ۱۳۷۶، تــاثير آمــوزش هــاي ضــمن خــدمت بــر کــارايي مــديران مــدارس راهنمــايي شهرســتان شهرضــا در ســال تحصــيلي  ) ۱۳۷۷(نصــيبي
د و پيشـنهاد داد کـه بـه منظـور بـاال بـردن انگيـزه هـاي مـديران بـراي شـرکت در کـالس هـاي آمـوزش ضـمن خـدمت بـه آن هـا                         را تحليل کـر   ۱۳۷۷

، بـا تحقيـق خـود در مـورد آمـوزش ضـمن       )  ۲۰۰۱(تسهيالتي چون افزايش حقوق اعطـا نماينـد ، همچنـين در قسـمت پيشـينه هـاي خـارجي ، هيـل                  
، و هيـل  ) ۱۹۹۴(، تانسـل  ) ۱۹۹۹(بغـزاال  . آمـوزش ضـمن خـدمت بـا سـطح دسـتمزد بـاال رابطـه دارد             خدمت بـراي زنـان بـه ايـن نتيجـه رسـيد کـه                

آنهـا معتقدنـد بـه واقـع بـا انجـام       . نيزدر پژوهشهاي خودآمـوزش را بـه عنـوان يـک عنصـر تاثيرگـذار برکسـب درآمـد بيشـتر گـزارش داده انـد                ) ۲۰۰۱(
مـي تـوان سـطح اطالعـات ، آگـاهي و مهـارت افـراد را افـزايش داد و بـه واسـطه ايـن افــزايش            آموزشـهاي جديـد و براسـاس روشـهاي علمـي روز دنيـا ،       

بـا  .   مهارتها وآگاهيها ، مـي تـوان انتظـار داشـت کـه سـطح درآمـد افـراد نيـز افـزايش يافتـه و بتوانـد باراهکارهـاي بهتـري بـه کسـب درآمـد بپردازنـد                            
خــدمت و عوامـل مـوثر بــر درآمـد اعـم از داخلـي و خــارجي کـه نمونـه اي از آن هــا در        مطالعـه ي پيشـينه هـاي متفــاوت در زمينـه ي آمـوزش ضـمن       

باال آورده شد ، تصميم بـر آن گرفتـه شـد کـه عوامـل مـوثر بـر درآمـد دبيـران شهرسـتان شـاهين شـهر بـا تاکيـد بـر آمـوزش ضـمن خـدمت در سـال                             
 .   مورد تحليل قرار گيرد ۱۳۸۷ – ۱۳۸۸تحصيلي 

  
  
  
  
  
 



                                                
  ازجمله عوامل موثر بر درآمد افراد عالوه بر تحصيالت رسمي و يا آموزش ضمن خدمت ، مي توان تجربه کاري ،توانايي ذاتي ، پشتوانه ي خانوادگي و موقعيت-١

[۲]   ا نام برد  اجتماعي  اقتصادي والدين ر
جنبه هاي اقتصادي که در عرضه و تقاضا متبلور مي شود ، عوامل ديگري مثل دوست داشتن مدارج باالتر دانش مي تواند براي تحصيالت مطلوب فرد عالوه بر - ۲-
.موثر باشد   

-۳ Marginal Revenue ( MR )                                                                                                                
منحني هاي عرضه و تقاضا در سرمايه گذاري در سرمايه انساني و آموزش ضمن خدمت و نقطه ي مطلوب سرمايه گذاري رجوع شود به عمادزاده برای-۴   

  )۳۶ص ۱۳۸۲( 

  مباني نظري
ن عوامل موثر بر دستمزد ها و اندازه گيري آن ها مي تواند راهگشايي براي سياست گذاري در تغيير دستمزد ها بوده و از اين طريق سطح درآمد يا تعيي

هنمايي ، دبيرستان دبستان ، را(  ، سطح دانش افراد از طريق باال رفتن تحصيالت رسمي ١از ميان عوامل موثر ديگر . گروه هاي خاصي را مي توان تغيير داد 
افزايش بهره وري نيز بر افزايش دستمزد دريافتي افراد . و يا از طريق آموزش هاي ضمن خدمت بر افزايش بهره وري آن ها تاثير گذار است ) و دانشگاهي 

سطح مطلوب هر کدام از . صل مي گرددافزايش تحصيالت رسمي و يا آموزش هاي ضمن خدمت  از سرمايه گذاري در اين زمينه ها حا. تاثير گذار مي باشد 
منحني تقاضا براي سرمايه  .٢تحصيالت رسمي و يا آموزش هاي ضمن خدمت براي هر فرد از نقطه ي برخورد عرضه و تقاضا براي هر کدام تعيين مي گردد 

. ختلف اين تحصيالت يا آموزش ها است   حاصل از سطوح م٣گذاري در تحصيالت رسمي و آموزش هاي ضمن خدمت هر فرد همان منحني درآمد نهايي 
قرار بگيرد و روي ) تعداد سال هاي تحصيل ، تعداد دفعات آموزش ضمن خدمت يا سطوح مختلف تحصيالت ( اگر روي محور افقي مقدار سرمايه گذاري 

 ، باشد منحني تقاضاي فرد براي آموزش به دست مي محور عمودي بازده پولي که فرد مي تواند از سرمايه گذاري در آموزش به عنوان در آمد به دست بياورد
  . منحني تقاضاي فرد براي آموزش را نشان مي دهد)۱(نمودار شماره ي. آيد 

      منحني عرضه براي سرمايه گذاري در تحصيالت رسمي يا آموزش ضمن خدمت هر فرد همان رابطه ي هزينه ي نهايي  حصول سطوح مختلف يا 
فرصت هاي عرضه ) ۲(نمودار شماره . ي هاي عرضه ، فرصت ها و امکانات موجود براي سرمايه گذاري در آموزش را نمايان مي سازد منحن. آموزش ها است 

      .                   را نشان ميدهد آموزشي
هزينه نهايي  =  يا آموزش درآمد نهايي     سطح مطلوب حصول تحصيالت يا آموزش ها از محل برخورد منحني عرضه و تقاضا است که در آن سطح تحصيل و

تحصيالت روي محور افقي و هزينه ي نهايي و يا درآمد نهايي روي محور ) سال هاي ( براي ترسيم منحني عرضه و تقاضاي تحصيالت ، سطوح . مي شود
مجموعه ی درآمدش  قرار دارد Eفردي که در نقطه . مي دهد  منحني هاي عرضه و تقاضا براي  تحصيالت را نشان ۳نمودار شماره ي. عمودي قرار مي گيرد 

 OGEFهزينه ي نهايي به معني هزينه ي اضافه شده يا هزينه ي سرمايه گذاري اضافه شده براي حصول سطح باالتر آموزش و درآمد نهايي ، .  خواهد بود
نون کاهش بازده هزينه ي نهايي براي سطوح باالتر تحصيالت افزايش مي يابد و با توجه به قا. درآمد قابل حصول به علت دارا بودن سطح باالتر آموزش است 

درآمد نهايي براي سطوح باالتر تحصيالت کاهش مي يابد ، و بر حسب قانون کل توليد در وضعيت عدم محدوديت سطح مطلوب تحصيالت در مرحله ي دو 
در تابع در آمدي معرفي شده توسط مينسر از لگاريتم . ل عوامل موثر بر آن تخمين زده مي شود در تابع درآمدي ، دستمزد فرد در مقاب. ٤به وقوع مي پيوندد 

طبيعي دستمزد به عنوان متغير وابسته استفاده شده و لذا ضرايب تخمين زده شده ي متغير هاي مستقل مثل سطح تحصيالت ، آموزش هاي ضمن خدمت ، 
از اين رو بازده و يا درصد تغيير . نسيت و يا کيفيت تحصيالت مي تواند درصد تغيير در درآمد را نشان دهد سال هاي تجربه و متغير هاي ديگر مثل نوع ج

به طور خالصه تابع درآمدي مي تواند بازده سرمايه .  در درآمد به علت تغيير در متغيرهاي مستقل و از جمله آموزش ضمن خدمت را به دست مي دهد
  . وزش ضمن خدمت را تخمين بزندگذاري در تحصيالت رسمي و آم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  تقاضای سرمايه گذاری در آموزش . ۱ نمودار                                        ي فرصت آموزشي هعرض . ۲نمودار 

  



  
  

  تاثير تحصيالت و توانايي بر درآمد . ۳نمودار 
  

  روش تحليل 
 ، ۱در جدول .  بود۱۳۸۶-۸۷امل کليه دبيران دوره راهنمايي و متوسطه شهرستان شاهين شهر در سال تحصيلي  جامعه آماري پژوهش حاضر ، ش

با توجه به اين که تعداد دبيران دوره راهنمايي و متوسطه متفاوت بوده ، از   .چگونگي توزيع دبيران جامعه آماري بر حسب دوره تحصيلي را نشان ميدهد
  .طبقه اي متناسب با جامعه آماري استفاده شدروش نمونه گيري تصادفي 

       از آنجايي که در تحقيق حاضر ، واريانس جامعه آماري نامعلوم بود ، انجام يک مطالعه مقدماتي بر روي گروهي از افراد جامعه به منظور ، تعيين واريانس 
از جامعه آماري به صورت تصادفي )  نفر ازدبيران متوسطه۱۵ دوره راهنمايي و  نفر از دبيران۱۵(  نفري۳۰به همين منظور ، يک گروه . جامعه ضرورت داشت

انتخاب گرديد و پرسشنامه در بين آنها  توزيع و پس از استخراج داده هاي مربوط به پاسخ هاي افراد نمونه مذکور ، حجم نمونه آماري پژوهش با استفاده از 
  .تعيين شد  تکه به فرمول کوکران معروف اس) ۱(فرمول شماره 

  
)                 ۱(  

n = حجم نمونه  
N=  جامعه آماري  
t = درصد۹۵(سطح اطمينان  (  
2S = پيش برآورد واريانس  
2d= دقت احتمالي مطلوب   

)                ۲(  
  .                                               دبيران بدست آمد نفر از ۴۵۴بنابرمحاسبه به عمل آمده حجم نمونه برابر با 

 باجامعه آماري نشان ۱ توزيع جامعه آماري و حجم نمونه را براساس استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با استفاده از فرمول ۲- جدول
به منظور . ار ي فراواني ، درصد ، ميانگين ، انحراف معيار ، جداول و نمودارها استفاده شددر پژوهش حاضر ،براي تحليل توصيفي  از شاخص هاي آم. مي دهد

تحليل استنباطي داده هاي بدست آمده از ابزار اندازه گيري از روش هاي آماري ضريب رگرسيون ضريب همبستگي و آزمون تحليل واريانس چند متغيره  
 سوال بوده ۱۵با  توجه به اهداف پژوهش ، اين پرسشنامه داراي . هيه شده توسط محقق ساخته استفاده شدهدر اين پژوهش از پرسشنامه ت. استفاده شد 

تعيين تاثير سطح تحصيالت ، سابقه ي کار ، سن، آموزش ( در خصوص اهداف پژوهش۱۳ تا ۷ به متغيرهاي جمعيت شناختي ، سواالت ۶ تا ۱سواالت . است
  . به سطح درآمد ثابت و متغيردبيران پرداخته است۱۵ و ۱۴طراحي گرديده و سواالت ) مد آنهاضمن خدمت ، جنسيت دبيران بر درآ

  
  نتايج و پيشنهادات 

نتايج نشان داد که فرضيه ها از نظر آماري معني دارند و . تحليل ها به دو صورت تحليل توصيفي و تحليل استنباطي مورد بررسي قرار گرفت  - ۱
همچنين . ار ، آموزش ضمن خدمت ، سن ، سطح تحصيالت بر درآمد دبيران تاثير داشته و باعث افزايش درآمد مي شوند متغيرهاي جنسيت ، سابقه ي ک

با استفاده از تحليل استنباطي نتايج نشان داد که متغير هاي سن ، سابقه ي تدريس و رتبه ي شغلي بر درآمد ثابت دبيران تاثير دارند و همچنين متغير 
بر اساس تحليل توصيفي بيشترين . بقه ي تدريس ، سطح تحصيالت و تعداد دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر درآمد متغير موثرند هاي جنسيت ، سا

 درصد از دبيران متاهل بودند ، حدود دو سوم از دبيران داراي ۹۱ قرار داشته اند و بيش از ۱۵ و کمترين در گروه شغلي ۹تعداد افراد در گروه شغلي 
 سال سابقه کاري و کمترين ۲۰ تا ۱۵ درصد آنها داراي مدرک کارشناسي ارشد هستند،  بيشترين تعدادافراد در گروه ۷/۱۱لي کارشناسي مدرک تحصي



جود  سال و باالتر و۴۸ سال و کمترين آن در گروه سني ۳۴-۴۰ سال سابقه کاري قرار داشته اند ، بيشترين تعداد افراد در گروه سني ۸ تا ۳تعداد در گروه 
با توجه به يافته هاي حاصله مبني .  تحليل رگرسيون ها آمده است ۳در جدول . داشته است ، تعداد دبيران زن بيشتر از دبيران مرد گروه نمونه مي باشد 

د براي ادامه تحصيل و ، به دبيران و ساير کارکنان سازمان ها پيشنهاد مي شود تا براي افزايش سطح درآمد خو» رابطه بين سطح تحصيالت ودرآمد«بر 
  . کسب مدارج علمي باالتر تالش نمايند

، به مديران سازمانها پيشنهاد » تاثير سطح تحصيالت بر  بهبود وتوسعه مهارت ها«با توجه به يافته هاي پژوهش حاضر و ديگر پژوهشها درخصوص  - ۲
عالوه بر افزايش مهارت کارکنان ، موجبات رشد پيشرفت سازمان را نيز مي شود ، آموزشهاي ضمن خدمت را براي کارکنان خود اجرا کنند تا بدينوسيله 

 . بوجود آورند
و آموزش موجب کسب درآمد بيشتر براي » بين سطح درآمد دبيران آموزش ديده و نديده تفاوت وجود دارد«نتايج بدست آمده نشان ميدهد که  - ۳

د مي شود براي افزايش سطح درآمد کارکنان خود ، آموزشهاي ضمن خدمت را در برهمين اساس ، به مديران سازمان ها پيشنها. دبيران شده است
 . سازمانهاي خود گسترش دهند

  :                            اين پيشنهادها در راستاي تحقيقات آينده به ساير محققين به شرح زير ارائه مي گردد
نياز سنجي آموزشي به .رآمد دردبيران، تاثير آموزش هاي ضمن خدمت برعملکرد شغلي بررسي راهکارهاي کسب درآمد دردبيران، بررسي موانع کسب د

  .بررسي تاثير سطح درآمد برعملکرد شغلي .کيفيت سنجي آموزشهاي ضمن خدمت .منظور تدوين آموزش هاي ضمن خدمت دبيران 
 

     برحسب دوره تحصيلي ۱۳۸۶ -  ۱۳۸۷زيع جامعه آماري دبيران دوره راهنمايي و متوسطه ي شهرستان شاهين شهر در سال تحصيلي تو . ۱جدول 
  

                      
  
  
  

  از دادهاي تحقيق: ماخذ 
  

   ۱۳۸۶ – ۱۳۸۷ر در سال تحصيلي توزيع فراواني جامعه آماري و حجم نمونه برحسب دوره تحصيلي براي دبيران شهرستان شاهين شه .  ۲جدول 
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