


عنوان

ورپژوهش محطراحي، آزمون و پيشنهاد الگوي مدرسه



بیان مسئله

دانشبيندرژوهشپوپرسشگریاستدالل،استنباط،قضاوت،انتقادی،تفکرتواناییازبخشیرضایتسطحوجودعدم-

)1983نوریس،؛2000الدر،وپاول،1997پاول،؛1998شين،)آموزان

دانشبيندرالباسطحمسائلبامواجههوپيچيدهمسائلتحليلوتجزیهقدرتانتقادی،تفکرهایمهارتبودنپایین
؛1388آنجفی،؛1389عبدلی،وجاویدی؛1389حقانی،؛1390آخوندزاده،؛1391کيانی،)ایرانیآموختگاندانشوآموزان
.(1388اطهری،

استشدهزیرمسائلآمدنپدیدباعثمامدارسبرحاکمسنتیشرایط:
آموزان،دانشرویبرکشفوکاوشوجستجوراهشدنبسته
آنهاازعملاستقاللگرفتن

(1388پور،قاسمی)کالسدراوبودنمحورومعلمتوسطاختياراتوهامسووليتهمهداشتناختياردر
خودآموزشینقشبرصرفاآناناکثرتمرکزوپژوهشامربهمعلمانعالقهبودنپایين
(1391عنایتی،)مدرسهدرپژوهشرکودومعلمانبيندرپژوهشتوضعينقصانوضعف
وارطوطیآموزشوکردنحفظوتدریسسنتیهایروش
محوررینتاساسیکهآموزدانشنقششدنگرفتهنادیدهوآموزشمحورهایتریناساسیعنوانبهکتابومعلمشدنتلقیمحور

.(1384آقازاده،؛1385فرزاد،وپژوهدانش)استآموزش



:مهارت هایی مانند 

 ساختن دانش آموزان در فرایند یادگيری و بکار بردن روش های فعال تدریس، فعال

 گرفتن، حل مسائل، ترکيب دانش قدیم و جدیدچگونه یاد آموختن

 زمينه های مناسب برای افزایش تفکر انتقادی و ایجاد تجربه های یادگيری، ایجاد

 از مشارکت فعال همه دانش آموزان در فعاليت های آموزشیاستفاده،

ایجاد زمينه های پرسشگری، ایجاد موقعيت های مبهم و سوال برانگيز برای کشف مجهوالت و  ...

،2008؛ هانتلی، 1392؛ عبدالهی، 1387کریمی، )دانش حرفه ای معلم نشات گرفته و عملکرد او را اثربخش می سازد از 

(.1385دانش پژوه و فرزاد، 

معلمانمتاسفانه 

 ،از مهارت های حرفه ای الزم برخوردار نيستند

،با روش های سنتی عمل می نمایند و اطالعاتشان به روز نيست

(.  1385اد، دانش پژوه و فرز)کالس را به شکل سنتی اداره می کنند و نقششان انتقال دانش به دانش آموزان است



اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

:پرورشوآموزشبنیادینتحولسند

بيندرپژوهشوتفکرفرهنگگسترشبرایموجودهایظرفيتازاستفادهنوآوری،وپژوهشظرفيتتوسعه
وفعالرانپژوهشگازحمایتوعمومیرسمیتربيتوتعليمنيازموردپژوهشگرتامينومربيانومدیران

پژوهشیفعالشبکهایجادمجرب،

:ملیدرسیبرنامهسند

پژوهشگری،وپرسشگریروحيهتقویت:3-3اصل

پرورشیوآموزشیپژوهشگرویادگيرندهعنوانبهمعلمبهتوجه:4-2-6رویکرد

يرییادگمتنوعهایمحيطبایادگيرندهفعالوهدفمندخالق،تعاملحاصلیادگيری،4-4-2رویکرد

ودخگری،انتخابزمينهایجادبرایمتفاوتماهيتیباارزشيابی10-4اصلو4-5-4،2-5-1رویکرد
گيریتصميموارزیابیخودآگاهی،خودبرتاکيدبامداومرشدومدیریتی

آموزاندانشهایویژگیوعالیقنيازها،بامتناسبیادگيریمحيط:4-6-1رویکرد

یادگيریتوسعهوتامينمسووليتبامدرسهمدیر:4-7-2رویکرد



لوم در بخش حوزه های تربيت و یادگيری به ویژه در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، ریاضيات و ع

:تجربی

پژوهشوریکاوشگهایروشازاستفادهواستداللیونقادانهپرسشگریبرمبتنییادگيریویاددهیفرایند

خودمنطقی،داللاستونقادتفکرسازی،مدلمسئله،حلهایاستراتژیبکارگيریموردی،مطالعهپروژه،مشارکتی،

.(36-1391:33ملی،درسیبرنامهسند)آموزاندانشدرجوییتعالیواندیشیژرفیادگيری،

با توجه به مفاد دو سند مذکور 

وهش و تقویت مناسب ترین جایگاه و تواناترین بستری است که می تواند برای شروع و ترویج فرهنگ پژمدرسه 

نه تحقق این ایجاد یک مدرسه پژوهش محور می تواند زميبنابر . مهارت های پژوهشگری مورد استفاده قرار گيرد

. آنچه که در اسناد باال دستی مورد توجه قرار گرفته است را، فراهم سازد



مبانی نظری

انتقالیرویکرد 
Transmission 

approach

یادگيری ویکردر
ساختنگرا

Constructivist 

Approach

ی بنیان های نظر
ش یادگیری پژوه

محور

درمطالبنوشتنیاودادنگوشباواستمنفعلومطیعهموارهدانش آموز•
.می شودشریکمعلماطالعات

معلمودنمی شوتأکیدنگرشهاومهارتهابرامادارد،زیادیاهمیتدانشمحتوای•
.می کندارائهدانش آموزانبهنمایشییاشفاهیطریقازرااطالعاتنیز

یشتربجوابیادگیری،فرآینددردانش آموزانجدیکردندرگیربدونمعلم•
سپردنحافظهبهصحیح،پاسخیافتنبروگویدمیآنهابهمستقیمبطورراهاسئوال

.داردتاکیداطالعاتکردنبندیدستهدوبارهوواقعیات

ومی شودامانجزمانترینکوتاهدرباالسرعتبامطالبانتقالرویکردایندرگرچه
دانشسویازمطالبعمیقفهماماهستند،مسلطآنبروآشناروشاینبانیزمعلمان

دقیقریاندازه گیقابلنیزآنانواقعییادگیریمیزانوگیردنمیصورتآموزان
.نیست

و تحت تاثیر عقاید رفتارگرایی
راییبرخاسته از فلسفه نسبیت گ

-پیاژه-ویگوتسکی: نظریه پردازان
برونر

دروزآمدانشبرایرامراحلیآموزشفراینددرمعلمیادگیرینوعایندر•
مرتبط،قبلیمفاهیموفعلیمفاهیمارتباطبارهدراوکردنآگاهمانندگیردمینظر

وادمسمتبهگیریجهتیکدیگر،بامفاهیمارتباطوذهنیگستردهفضایایجاد
.اآنهبینوحدتایجادومستمرارتباططریقازموجودموادباآموزشیجدید

ازخوددجدیفهمودرکساختنبایادگیریفراینددرآموزاندانشمشارکت•
تشکیلبراید،انساختهقبالکهآنچهمجددساختنباواندآوردهدستبهکهاطالعاتی

خودپیرامونجهانبهنسبتشخصیهایدیدگاه

وآموزشفراینددرآموزاندانشگیرکردندرومشارکتباجدیددانشتولید•
هاایدهواطالعاتباآنهاورزیدست



آموزش و یادگیری در رویکرد 
ساختن گرا

مشخصه های یادگیری آموزش و تدریس

اجتماعیخالقفعالتعاملیفرایندی



:  ساختن گرایی و آموزش پژوهش محور

یکپژوهشبرنیمبتیادگيری.داردوجودپژوهشبرمبتنییادگيریمدلوگراییساختنبينکاملیهماهنگی

این.ندهستخودیادگیریمالکآموزاندانشآندرکهاستپرورشوآموزشدرگراساختنرویکرد

آنها،تحلیلوتجزیهاطالعات،گردآوریباوآغازاساسیسواالتطرحوجستجوگریبارویکرد

باذهنیریدرگيوپژوهشطریقاز.یابدمیجریاناقداموگیریتصمیماکتشاف،وحلراهتولید

توسعهنانآدرتفکرهایمهارتودهندمیشکلراپيرامونجهانازخوددرکبیشترینافرادموضوعات،

.(1388:75ساکی،)یابدمی

طرقازآنهاحلامکانکهبپردازندمسائلیتدارکبهآموزشیطراحانکهکنندمیپيشنهادگرایانساختن

باافرادستاالزممعتقدندگرایانساختن.شودمییادگيرندگانافتادنچالشبهسببوداردوجودمتعدد

رانآموختچگونگیوبپردازندهاپدیدهفهمودرکبهخودعقالنیهایتواناییوحواسازاستفاده

.(2005رایدر،)بياموزند



عوامل موثر بر ایجاد مدرسه پژوهش محور از نگاه  مطالعات و تحقیقات

فرهنگ سازمانی

(ساختار سازمانی توانا ساز و بازدارنده)ساختار سازمانی

مدرسه به عنوان جامعه یادگيرنده حرفه ای
اتموسسومدارسبينومدارسمعلمانتوسطمدارسبيناتحاد)سيستماتيکارتباط

(عمومیوخصوصینهادهایسایریاوعالیآموزش
محورپژوهشمعلم
(توزیعیرهبریبرتاکيدبا)محورمدیرپژوهش
محورپژوهشدرسیبرنامه
محورپژوهشیادگيری



اهداف پژوهش

:هدف کلی

طراحی الگوی مدرسه پژوهش محور

:اهداف جزیی

محورپژوهشمدرسهابعادونشانگانشناسایی

محورپژوهشمدرسهالگویطراحی

شدهارائهالگویسنجیاعتبار

يشنهادیپالگویاساسبرتهرانشهردولتیدخترانه(دوم)متوسطهمدارسموجودوضعيتارزیابی



پژوهشسواالت  :اصلیسوال 

الگوی مناسب ایجاد یک مدرسه پژوهش محور چيست؟

:سواالت جزیی

ابعاد و نشانگان یک مدرسه پژوهش محور کدامند؟

بر اساس ابعاد و نشانگان شناسایی شده، الگوی مدرسه پژوهش محور چيست؟

اعتبارالگوی ارائه شده برای مدرسه پژوهش محور به چه ميزان است ؟

؟مدارس متوسطه شهر تهران بر اساس الگوی پيشنهادی چه وضعيتی دارند



هجمع آوری داده های کیفی حاصل از مصاحب

یفیتحلیل داد ه های کاستخراج، کدگذاری و 

هتدوین الگوی مفهومی بر اساس مصاحب

ساخت پرسشنامه

جمع آوری داده های کمّی

استخراج و تحلیل داده های کمّی

ارائه و آزمون الگوی نهایی

گیرینتیجه

مرحله کیفی پژوهش

مرحله کمّی پژوهش

رینتیجه گی

مراحل پژوهش



:نمونه گیری

:یمکنمونه گیری نظری در بخش 

هرانتشهرمتوسطهدومدورهمدارسزندبيرانکليه:آماریجامعه

.بودندنفر5256شامل94-95تحصيلیسالدر

برای.مورگانوکرجسیجدولاساسبرنفر361:نمونهحجم

20بامونهنحجمبيشتر، پذیریتعميمویافته هااعتباربهکمک

شدتوزیعپرسشنامه450کهرسيدنفر433بهافزایشدرصد

وزهحپنجشامل:(ایمرحلهچند)«خوشه ای»گیرینمونهروش

یکو(غربشرق،مرکز،جنوب،شمال،)تهرانشهرجغرافيایی

خوشهعنوانبهحوزههرازآموزشیمنطقه

7منطقهدر،پنج1منطقهدر15-9-8-7-1شدهانتخابمناطق

چهار15منطقهدروچهار9منطقهدرشش،8منطقهدرچهار،

دوممتوسطهدبيرستان23جمعادخترانهدبيرستان

:نمونه گیری نظری در بخش کیفی

هدفمند، استفاده از نمونه گيری 
«  باعاش»مرز تا تکنيک گلوله برفی

نفر 25نظری نمونه بخش کيفی شامل 
و اعضای هياتنفر از استادان 10:بود

گاه علمی دانشگاه فرهنگيان و پژوهش
پرورشمطالعات آموزش و 

ت پژوهشگاه مطالعانفر ازکارشناسان 9
آموزش و پرورش، معاونت آموزش 

وزارتیابتدایی، متوسطه و دفتر 

پژوهش سراهای نفر از مدیران 3
آموزیدانش 

نفر از معلمان موفق3



ابزار گردآوری داده ها

در بخش کمی

گویهمه،پرسشناتهيهمبنای:ساختهمحققپرسشنامه
ازکهبودکيفیبخشدرشدهشناساییهای

ومربوطهتخصصیمتونومصاحبهبازمحورهای
.آمدتدسبهپرسشنامهتکميلبرایپژوهشادبيات

ليکرتایدرجه5مقياسقالبدرنظرموردپرسشنامه
.شدتنظيم

در بخش کیفی

و«یافتهساختنيمه»مصاحبه
برای«توامحتحليل»تکنيککاربست

تلخيصوطبقه بندیکدگذاری،
اطالعات



روایی و پایایی ابزارهای پژوهش

میکروایی و پایایی ابزار بخش 

ندچنظراتاخذ)محتوارواییاز،پرسشنامهبرای:روایی
فرم،الزماصالحاتاعمالباوشداستفاده(متخصصانازنفر

ایبرهمچنين.گرفتقرارتایيدموردگویه74باپرسشنامهنهایی
.شدفادهاستتاییدیعاملیتحلیلازسازهرواییتعيين

برای.فتگرقراراستفادهموردکرونباخآلفایضریب:پایایی
:پرسشنامه

،0/98رمحوپژوهشمدرسه

،0/91ایحرفهیادگيرندهمعلم

،0/93محورپژوهشمدیر

0/97محورپژوهشساختاروفرهنگ

.آمدبدست0/97محورپژوهشیادگيریوآموزش

روایی و پایایی ابزار بخش کیفی

 هایروشازهایافتهصحتبررسی:روایی
طتوسبازبينیواعضاءتوسطبررسی

منابع(سویه نگریسه)مثلث سازیوهمکاران
عضایاواساتيدگانهسهمنابعازیعنیداده ها
معلمانومدیرانکارشناسان،علمی،هيات
آموزیدانشسراهایپژوهشعضو

تاگرپژوهشرویکردکهمی دهدنشان:پایایی
ودیگرپژوهشگرانرویکردبااندازهچه

بتثاویکساندیگرپروژه هایدرهمچنين
ازشپژوهایندرپایاییتعيينبرای.است
ررسیب)گذاررمزدوبينتوافقپایاییروش

شداستفاده(جانبههمه



تجزیه و تحلیل داده ها

تحليل توصيفی داده ها

درصد فراوانیفراوانیسن
82نامعلوم

20-30297/7
31-4013134/6
41-5018147/8

50307/9باالتر از 
%379100کل

ب سنتوزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حس

درصد فراوانیفراوانیسنوات خدمت

51/3نامعلوم

4311/3سال10کمتر از 
10-2014237/5
21-3018448/5

3051/3باالتر از 
%379100کل

خدمتتوزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سنوات

دامیتوزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب وضعیت استخ

درصد فراوانیفراوانیوضعيت استخدام

71/8نامعلوم

31583/2رسمی و پيمانی
حق التدریس و 

قراردادی
5715

%379100کل

صیالتتوزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب تح

درصد فراوانیفراوانیسطح تحصيالت

71/8نامعلوم
20.5دیپلم و پایين تر

3910/4کاردانی
25266/5کارشناسی

کارشناسی ارشد و 
باالتر

7920/8

%379100کل

درصد رسمی و پیمانی و 83سال، حدود 10دارای سنوات باالی % 86سال به باال، حدود 31درصد دارای سن 82حدود 
درصد لیسانس و باالتر87حدود 



یافته های پژوهش

ند؟ابعاد و نشانگان یک مدرسه پژوهش محور کدام-سوال اول

پژوهش مدرسه 
محور

فرهنگ و ساختار 
پژوهش محور

مدیر پژوهش 
محور

آموزش و 
یادگيری پژوهش

پژوهش معلم 
محور



بعد مدیر پژوهش
محور

ترویج پژوهشگری

تسهیل پژوهشگری

رهبری توزیعی

پژوهش معلم بعد 
محور

ه ایارتباطات و تعامالت حرف

دانش و مهارت های حرفه ای

باور پژوهشی



یکد انتخابکد محوریکدهای باز

جارب،تتبادلپژوهش،فرهنگایجادپژوهش،بهنسبتمثبتنگرش
ترویج مدرسهآیندهازروشنتصویرداشتن

پژوهشگری

ور
ح

ش م
وه

پژ
ر 

دی
م ولممعهایظرفيتازاستفادهپژوهش،کارگزارحامی،ووفادارمتعهد،

،پژوهشدانشمدرسه،شوراهایتقویتدرسی،برنامههایظرفيت
هایگروهتشکيلها،بخشنامهاجرایدرعملآزادیمعلمان،مشاور

دانش،تقویتبرایآموزشیهایکارگاهتشکيل،پژوهشیوآموزشی
تامين،مشاورانواستادانازدعوت،معلمانپژوهشیمهارتونگرش

باارتباطتجهيزات،وفضا-مالی-مادیازاعمپژوهشنيازموردمنابع
محله

تسهيل 
پژوهشگری

رهبر آموزشی ، اعتماد به معلمان و دادن اختيار به آنان
رهبری توزیعی



کد کد محوریکدهای باز
انتخابی

برایقویانگیزهپژوهش،سمتبهگرایشپژوهش،باورداشتن
باور پژوهشپذیرمسوولیتیادگیری،

ور
مح

ش 
وه

 پژ
لم

مع

)خودردیفتوسعهآموزش،گرتسهیلپژوهش،بینشودانشکسب
استفاده،محورمسئلهرویکردداشتن،(ایحرفهدانشوهاصالحیت

ازدهاستفادانش،تولیدپژوهی،درسوپژوهیاقدامالگوهایاز
ستدریعمومیهایمهارتدارایکالسیک،هایپژوهشنتایج
نگارشوفارسیزبانآمار،پژوهش،روشفناوری،مانند

دانش و مهارت 
های حرفه ای

وتعاملآموزشی،هایگروهومعلمانشورایقالبدرفعالیت
ازاستقبالوجومشارکتنظر،صاحبافرادباعلمیارتباط

همکارانبافکریهممشارکتی،وگروهیکارهای

ارتباطات و 
تعامالت حرفه

ای



فرهنگ پژوهش محور

سازساختارحمایتی و توانمند

پژوهشفرهنگ بعد 
محور

قوانین حمایت کننده

منابع



کد انتخابیکد محوریکدهای باز
خردوعقالنيتمعلمان،درپژوهشیرفتارشدننهادینهپژوهش،باور

رهنگفحاکميتنگری،سویهیکودیکتاتوریازپرهيزجمعی،
پژوهشارزشحاکميتپژوهش،ارزششدننهادینه،دموکراسی

فرهنگ پژوهش 
محور
ور

ح
ش م

وه
پژ

ار
خت

سا
و 

گ 
هن

فر دردموکراسیفرهنگپرورشیکدیگر،ازحمایتمعلم،ازحمایت
انتقاد،ملتحوگفتوگپفضایدریکدیگرازانتقاد،معلمانبين

بامجموعهشدنتواناحمایتی،جوبودنحاکم،همکاریوتعامل
هاداشتهلتبادعلمی،رویکرداساسبریکدیگرباارتباطها،حمایت

یکدیگربهکمکدوستانه،وعلمیفضایدر

و ساختارحمایتی
توانمند ساز

خطوهاسياستتنظيمقوانين،اجرایدرانعطاف،قوانيندرتغييرات
پژوهشاساسبرمدرسههایمشی

قوانين حمایت 
کننده

دسترسیانه،کتابخآزمایشگاه،مدرسه،امکاناتوفضامالی،منایعتامين
منابعرفاهیامکاناتتاميناینترنت،به



بعد آموزش و 
یادگیری پژوهش 

محور

مدیریت کالس

تدریس پژوهش محور

محتوای آموزشی پژوهش 
محور

ارزشیابی پژوهش محور

تقویت مهارت ها

تکلیف پژوهش محور

تشویق پژوهش محور 

مجموعدرودشدادهقرارخودبهمربوطبخشدرمولفههربهمربوطنشانگرهایها،مولفهتعیینازپس
.شدتعیینمحورپژوهشمدرسهبرای(پذیرمتغیرمشاهده)نشانگر79



کد کد محوریکدهای باز
انتخابی

فتنکارگروهی و گفت و گو و مذاکره و کشف مفاهيم، با هم فکر کردن و جمعی تصميم گر
مدیریت کالس

ور
ح

ش م
وه

پژ
ی 

یر
دگ

 یا
 و

ش
وز

آم

ردن، با آموزش توام با پژوهش، آغازآموزش با مسئله و آموزش سوال محور، خردورزی از طریق تجربه ک
مسئله روبرو شدن، توليد محتوا توسط دانش آموز، آموزش نحوه جمع آوری اطالعات و پاالیش

اطالعات
تدریس پژوهش محور

حدودمآموزش،هایسرفصلعرضهنحوهدرانعطافمحتوا،بودنمتمرکزغيرومنعطفدرسیبرنامه
سیدربرنامهدرپژوهشنيازموردمهارتونگرشدانش،اصلی،مفاهيمبررویکارومفاهيمکردن

هایهیافتازاستفادهدرسی،برنامهدرارزشيابیشکلمحتوا،اهداف،بودنمحورپژوهشآشکار،
آموزشکردنغنیبرایآکادميکوشدهتوليدپژوهشی

محتوای آموزشی 
پژوهش محور

انواع)بیارزشيادرتنوعآموزان،دانشوضعيتلحظهبهلحظهرصدتوصيفی،وفرایندیارزشيابی
ازبيشفرایندبههتوج،(بسنجدراتوليدوتحليلوترکيبقضاوت،درک،سپاری،خاطربهکهارزشيابی

یادگيریضعفوقوتنقاطکشفمسئله،حلازبيشمسئلهحلراهنتيجه،
رارزشيابی پژوهش محو

جمعن،کردگوشدیدن،خوبهایمهارتبرتاکيد،مسئلهحلونقدپرسشگری،هایمهارتتقویت
رضيهفاستنباط،درک،)آموزاندانشدرپژوهشیهایمهارتتقویتتحليل،وتجزیهاطالعات،آوری
(استنتاجفرضيه،آزمودنسازی،

تقویت مهارت ها

تکليف پژوهش محورعميقوحجمکمتکاليفتکليف،درخالقيتپرورشهایازروشاستفاده

تشویق پژوهش محورآموزاندانشتالشبراساستشویق



ت؟مدرسه پژوهش محور چیسالگویبر اساس نشانگان و ابعاد شناسایی شده، : سوال دوم پژوهش



ارائه شده برای مدرسه پژوهش محور به چه میزان است ؟الگویاعتبار: سوال سوم

.شداستفادهریساختا-مسيریوانعکاسیاندازه گيریمدل هایازآمدهدستبهاعتبارالگویتعيينبرای

شدهناساییشنشانگرهایآیاکهاینبررسیبرایعاملیتحليلروشازانعکاسیگيریاندازهمدلدر

(شدهمشخصیهامولفهوابعاد)متناظرشپنهانمتغیرهایازهریکازقبولیقابلومعناداراندازه گیری

؟می دهندنشان

.گرفتقرارآزمونموردمدلمکنونمتغیرهایبینارتباطساختاریمسيریمدلدر

هگرفتقرارسنجشموردشدهمشاهدههایدادهازایمجموعهباپيشنهادیالگویتوانمدلدوهردر

.استهگرفتقرارآزمونموردتجربیسازهونظریسازهبينهم نواییوانطباقميزانواقعدرواست

.شداستفاده(GOF)برازشنيکوییشاخصازمدلکلاعتبارسنجشبراینهایتدر



:برازشنیکویی شاخص 

این.شداستفاده(GOF)برازشنيکوییشاخصازمدلاعتبارکلسنجشبرای

وانعنبهومی دهدقرارنظرمدراساختاریمسيریواندازه گيریمدلدوهرشاخص

شدهمحاسبهGOFمقدار.رودمیکاربهمدلکلیعملکردسنجشبرایمعياری

بيشتر(بودنقویميزان)0/36ازميزاناینکهاست0/809بابرابرپيشنهادیمدلبرای

دهشارزیابیقویحددرپژوهش محورمدرسهعلّیالگویکلیعملکردلذابوده

.است



الگوی نهایی مدرسه پژوهش محور



هادی چگونه پیشنالگوی وضعیت موجود مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران بر اساس : سؤال چهارم 
است؟

مدرسهمتغيرنظرازتهرانشهرمتوسطهدومدورهدخترانهمدارسموجودوضعيتارزیابی

نشانرا3.11عددليکرتایدرجه5مقياسقالبدرتک نمونه ایtآزمونازاستفادهپژوهش محوربا

زاباالترکمیبودنپژوهش محورنظرازبررسیموردمدارسموجودوضعيتکهآنیعنی.داد

05/0p)سطحدراختالفاینواست(3)نظریميانگين .می باشدمعنادار(>

مربوط به متغیر مدرسه پژوهش محورt-testنتایج آزمون آماری 

متغيرها
3= ارزش آزمون

 هاتفاوت ميانگينسطح معنی داریدرجه آزادیtمقدار انحراف استانداردميانگين

3/110/742/913780/30/11مدرسه پژوهش محور



(:مستخرج از بخش کیفی)نهاییجمع بندی 

ژوهشپایندراگرچه.استایمدرسهبرونوایمدرسهدرونعواملهمکاریبهنيازمحورپژوهشمدرسهتحققبرایکلیربطو
ليکنود،بآنهاخاصهایمولفهبایادگيریوآموزشوساختاروفرهنگمعلم،مدرسه،نظيرمدیرایمدرسهدرونعواملبرتمرکز
:چونایمدرسهبرونعوامل

یادگيری،وآموزشنظامدرومدرسهدرپژوهشجایگاهواهميتنقش،بهریزانبرنامهگيرندگان،تصميمسياستگذاران،باور

متمرکز،وتجویزیخطی،ریزیبرنامهازپرهيزمنعطف،هایبرنامهوهاسياستاعمال

آموزان،دانشومعلمانروزنيازهایاساسبرخدمتضمنآموزشومعلمتربيتنظامتغيير

آناناداریمتعددوظایفازکاستن،آنانآموزشیرهبرینقشتقویتومدارسمدیرانبهویژههایآموزشبهتوجه

کنکورمعضلبهویژهتوجه،

احبهمصدرموارداینونمودتوجهآنهابهبایدکهاستالزاماتیجملهازمدارس،دررویکرداینکردنحاکمدروالدینهمراهی

.گرفتقرارتاکيدموردشدهانجامهای



از توجهتان سپاسگزارم


