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Abstract: The overall purpose of the present study was to investigate the impact of 

research-based schools on factors facilitating student learning in Mazandaran province 

in order to present a model. The study was applied in terms of purpose and in terms of 

method, it was a descriptive survey. The statistical population included 39220 teachers 

and staff working at the schools of the Education Office of Mazandaran province. 

Based on Cochran formula, 380 people were selected using cluster-stratified random 

sampling. To collect the data, a researcher-made questionnaire on research-oriented 

schools was used which included 81 questions and 13 dimensions, and a 30-item, 5-

dimension learning facilitation questionnaire. The face and content validity of the 

instruments were confirmed by experts, and their reliability was calculated using 

Cronbach's alpha coefficient which was 0.89 for the questionnaire of research-based 

schools and 0.87 for learning facilitation questionnaire. Structural equation test was 

used for data analysis. The results showed that the effect of research-based schools on 

factors facilitating student learning in Mazandaran province Education Office is 

positive and significant, and the presented model has good fit.  
 

 Keywords: Research-based school, facility factors, students, education. 
 

 
 

 

 



 100                                                                                                                                              و همکاران ساداتی کیادهی

 

 1400ویژه نامه ، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 مقدمه

 التتحو اجتناب ناپذیر پذیرفتن با حاضر امروزه دنیای     

 عصر عناوین آوری،فن و علم گوناگون هایدر حوزه متعدد

 است )ایجاادی و پذیرفته خود اطالعات را به عصر دانش و

 کننادما  بیاان (،1996ایلون ) و (. لین1397همکاران 

 را جدیادی شارای  امروز تغییر در حال سرعت به جهان

 علام باه آموزش نتیجه برای در و پرورش و آموزش برای

 (. اماروزه2014وانااپیرون  و آورد )تایپساوریما  ارمغان

یک  از اهدف آموزش و پرورش کمک به فراگیران است تا 

بتوانند از دانش خویش به طاور ماو ر بارای حاا مساا ا 

زم زندگ  آینده خود بهره گیرند. برخاورداری از تواناای  ال

وفقیت آمیز مسا ا موجب افزایش اعتماد به نفس و حا م

شااود )محماادی و احساا  ارزشاامندی در فراگیااران ماا 

-های آموزش  کاه ما ( لذا یک  از روش1397همکاران 

وهش تواند در این زمینه مفید باشد، استفاده از رویکرد پا 

 محور در مدار  است.

 صاورت به بیشتر علوم محور، آموزش پ وهش رویکرد در

 در که دانشمندان مراحل  یعن  پویا، و فعالیت فرایند یک

-م  ط  ایو مسأله نامعین هایموقعیت با برخورد جریان

 بایاد را رویکرد، علوم شود. در اینم  گرفته نظر در کنند

 اناد،کارده تولید را هاآن دانشمندان که ایشیوه همان به

 یجاا باه علاوم یادگیری جریان آموزان درآموخت. دانش

 آشانا علام تولیاد فرایند با علم  حقایق مستقیم دریافت

(. ایاان رویکاارد، 1392شااوند )اساادیان وح ی اا  آ ر ماا 

 محای  یاک در کاارکردن و برای زندگ  را آموزاندانش

 و پ وهشارران باه کنناد تااآمااده ما  پیچیده اطالعات 

پااور شااوند )حسااین ت اادیا العمااریادگیرناادگان  مااادام

(. در رویکاارد 1396دی، ع اادالله  طااوالزده ، زیاان آبااا

 و اشایا  توصای  پ وهش، آموزان بهدانش محور پ وهش

 هات یین آزمون ها،ت یین ساخت پرسیدن، سؤال رویدادها،

 هاایایاده گذاشاتن اشتراک به و دانش موجود اسا  بر

شناسای   خود را فرضیات شوند،م  دیرران تشویق با خود

 و کنناداستفاده م  استدالل و انتقادی تفکر از و کنندم 

 ایان و باه دهنادما  توساعه را خود دانش فعال طور به

 موجود، علم  دانش با طریق ترکیب از را خود علم صورت

 دسااات باااه تفکااار هاااایمهاااارت و اساااتدالل

 (.2019آورند )الدانو، تورتوریلو و وینسنزی م 

 معلماان اسات  باه نیااز ، یکام و بیست قرن از طرف  در

 دی معلمان  با قابلیت خود باازخور به اده شود تاآموزش  د

 جهاات ماادار  و کالسااها بااه دادن شااکا توانااای  بااا و 

آینااده ت اادیا  متغیاار نیازهااای بااه پاسااوروی  فعااال

(.مدل پ وهش محور به معلمان 2020گردند.)ساندرز ،برو 

آماوزان باا کناد تاا در  را بارای هماه داناشکمک ما 

ن به وسیله این مادل، معلماانیازهای متفاوت آماده کنند. 

هاای  باه آماوزان خاود را از طریاق ساوالتوانند دانشم 

کنکاش و جستجوی حقیقت برانریزانند )آالمدین و اهوال 

رویکرد پ وهش محاور  اند که(. تحقیقات نشان داده2016

 دهیادگیری ش به آموزاندانش انریزه و عالقه باعث افزایش

 و ر اساات )کاسااولتحصاایل  آنااان مااو  و باار عملکاارد

؛ باایرام، اوزکا ، 2015هوانا  و همکااران  ؛2017البری

(. همچنااین آمااوزش پاا وهش 2013اردم، اوزگااور و ساان

 آماوزان ومفهوم  داناش درک بر روی مث ت محور تأ یر

کاپاپیناار  و )سایمیک دارد علما  فرایناد هاایمهاارت

(. بنابراین در عصر حاضر که عصر دانش و اطالعات 2010

یت فزاینده یافته های علم  است، نظام تعلیم و تربو رشد 

باید به تجهیاز داناش آماوزان باه تواناای  پ وهشارری و 

های مربوطه از جمله تفکر انتقادی، حاا مساهله و مهارت

ر استدالل منطق  بپردازد و روح خالقیات را در آناان باارو

ا آموزان کمک کنناد تاسازد. مدار  باید بتوانند به دانش

یش حقایق و ایجاد عقایاد خاود فعاالناه مشاارکت در افزا

ش کنند. چنین نظام تربیت  به عنوان تعلیم و تربیت پ وه

محور شناخته شده است. هدف این ناو  تعلایم و تربیات 

هاای بااانریزه و مااهر در باه دسات آوردن پرورش انساان

هاا و کااربرد اطالعات الزم و تجزیاه و تحلیاا درسات آن

 هاست. درست آن

(، در پ وهشا  نشاان 1396  اردکاان  و همکااران )قاض

 مطالعاات درسا  برناماه محتاوای و اهاداف دادناد کاه

-وی گا  بایاد محوری رویکرد پ وهش اسا  بر اجتماع 
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کنجکااوی،  انتقاادی، تفکار مساأله، حاا همچاون هاای 

باشاند؛  داشته خالقیت و ره ری خود محور بودن، فعالیت

در پ وهشا  نشاان  (،1396صالح  عماران و همکااران )

دادند که؛ برنامه تحول  مدار  پ وهش محور بار ارتقاای 

باشد؛ کیفیت آموزش  مدار  شهرستان قا مشهر مو ر م 

(، در پ وهشاا  نشااان دادنااد کااه؛ 1393ح اا  م اارهن )

-تحصایل  داناش کارآمدی بر پ وهش  رویکرد با تدریس

آموزان تا یر مث ات و معنااداری داشاته اسات. همچناین 

آموزان را میزان یادگیری دانش پ وهش  رویکرد با تدریس

(، در 2019نیااز به ااود بوشااید. سااین  و همکاااران )

یاادگیری م تنا  بار  پ وهش  نشان دادند که؛ استفاده از

پ وهش حاا مساهله، داناش، زباان و ارت اطاات، فنااوری 

اطالعاات، یاادگیری عماوم ، داناش دانشاراه ، نرارش، 

کند؛ آالمدین اده و تقویت م های علم  را توسعه دمهارت

(، در پ وهش  نشان دادند که؛ بکاارگیری 2016و اهوال )

آمااوزان را ماادل پاا وهش محااور، سااطی یااادگیری دانااش

(، در پ وهش  2015دهد؛ وان ، وو، یو و لین )افزایش م 

نشان دادند که؛ آموزش پ وهش محور بار عالقاه و انریازه 

رین تغییر در متغیار آموزان تا یر مث ت داشت. بیشتدانش

خودکارآمدی و اهداف عملکرد با توجه به انریزه یاادگیری 

 نشان داد کاه؛ (، در پ وهش 2015) مشاهده شد و داون

محاوری  یاادگیری پا وهش روش باا کاه آماوزان داناش

 باه نسا ت باالتری تحصیل  پیشرفت بودند دیده آموزش

 بودناد، دیاده روش سانت  آماوزش باا که آموزان دانش

 اشتند. د

 از یک  منزله به پ وهش محوری با توجه به اینکه رویکرد

هاای موتلا  دوره در تربیات و تعلایم اهاداف اساسا 

و  بنیاادین تحاول ساند چون در اسنادی و است تحصیل 

اسات.  گرفتاه تاکیاد قارار ماورد ملا  درس  برنامه سند

 بنابراین هادف از پا وهش حاضار بررسا  تاا یر مادار 

-داناش یاادگیری کنناده تسهیا عواما بر محور پ وهش

ا ه مازندران به منظور ار استان پرورش و آموزش در آموزان

 پرسش بود: 4مدل بود. و این پ وهش در پ  پاسخ به این 

پاا وهش محااور در آمااوزش و پاارورش  ابعاااد ماادار  -1

 استان مازندران کدامند؟

بعاد مدار  پا وهش محاور در آماوزش و رت ه بندی ا -2

 ستان مازندران چرونه است؟پرورش ا

آماوزان ضعیت عواما تسهیا کننده یادگیری داناشو -3

 در آموزش و پرورش استان مازندران چرونه است؟

بعااد مادار  پا وهش محاور بار عواماا مدل تاا یر ا -4

آموزان در آموزش و پارورش تسهیا کننده یادگیری دانش

 استان مازندران چرونه است؟

 کارروش 

اضر از نظار هادف، کااربردی اسات کاه باا ح پ وهش     

رویکرد آمیوته )کیف  و کم ( با طرح اکتشاف  انجام شد. 

در رویکرد کیف  از روش دلف  و در رویکرد کم  چون به 

بررس  وضعیت موجود پرداخته، از روش توصایف  از ناو  

هااای پیمایشاا  اسااتفاده شااد. در بوااش کیفاا ، شاااخ 

هاای عمیاق و همدرسه پا وهش محاور از طریاق مصااح 

های  کاه اکتشاف  شناسای  شد و در بوش کم ، شاخ 

ی کیف  باه دسات آمدناد، در معارا ق ااوت در مرحله

ها به صورت کم  آماری قرار داده شد و اهمیت آن جامعه

مشو  شد. به این ترتیب در این مرحله از روش پ وهش 

استفاده شده است. جامعاه آمااری « پیمایش  -توصیف  »

 وهش را معلمااان و کارکنااان ماادار  آمااوزش و ایاان پاا

 39220به تعاداد  1398پرورش استان مازندران در سال 

دهند که بر اسا  فرماول کاوکران، تعاداد نفر تشکیا م 

ای ط قاه -ایتصادف  خوشه گیرینمونهنفر با روش  380

ها به عنوان نمونه آماری انتواب شدند. ابزار گردآوری داده

نامه محقق ساخته مدرسه پ وهش پرسشدر این پ وهش، 

فرهنا  پا وهش، سااختار »بعد  13سوال و  81محور با 

، ارت اطاات، خالقیات، تادریس و امکانات حمایت ، منابع و

های منابع انساان ، تفکار ها، شایستر آموزش، زیرساخت

انتقااادی، یااادگیری و تکااالی  پاا وهش محااور، محتااوای 

و « ریازیو برناماهآموزش ، یادگیری مشارکت  و جمعا  

 5سوال و  30نامه عواما تسهیا کننده یادگیری باپرسش

، تکنولااو ی آموزشاا ، جااو کااال ، در   طراحاا»بعااد 
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روایا  باشاد. ما « امکانات و تجهیزات آموزش  و تدریس

و  باه تاییاد متوصصاان رساید ابزارهااصوری و محتوای  

رای ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرون اا  باپایای  آن

و عواما تساهیا  89/0نامه مدار  پ وهش محور پرسش

-محاس ه شد که ماورد تاییاد ما  87/0کننده یادگیری 

معاادالت  هاا از آزماونباشند. جهت تجزیه و تحلیاا داده

 PLSو  SPSS21هاای ساختاری با استفاده از نارم فازار

 استفاده شد.

 هایافته

ساتن اط  های پ وهش در دو بواش توصایف  و ایافته    

هاای جمعیات ارا ه شده است. در بواش توصایف ، یافتاه

درصاد از نموناه آمااری را  5/40شناخت  نشاان داد کاه؛ 

 7/18دهناد. درصاد را زناان تشاکیا ما  5/59مردان و 

ساال،  40درصد از نمونه آماری در گاروه سان  کمتار از 

درصاد  25ساال و  50تاا  40درصد در گروه سن   3/56

درصاد از  8/11سال قارار دارناد.  50ی در گروه سن  باال

 4/47ساال،  10نمونه آماری دارای سابقه کاری کمتار از 

درصاد دارای ساابقه  8/40سال و  20تا  10درصد دارای 

درصد از نمونه آمااری  4/2باشند.سال م  20کاری باالی 

درصد لیساانس،  5/30دارای مدرک تحصیل  فوق دیپلم، 

درصاد دارای مادرک  8/20درصد فوق لیساانس و  3/46

باشاند. همچناین مادار  پا وهش تحصیل  دکتری ما 

و  521/0و انحاراف معیاار  654/3محور دارای میاانرین 

و  586/3ی دارای میاانرین ریادگیا کننده ایتسه عواما

 باشد.م  706/0انحراف معیار 

 در بوش استن اط  بارای بررسا  میازان تاا یر مادار 

-داناش یاادگیری کنناده تسهیا عواما بر محور پ وهش

آموزان به همراه ارا ه الروی یکپارچاه و متعاادل براساا  

استفاده شد کاه نتاای   plsافزار رواب  بین متغیرها از نرم

 ارا ه شده است. 3و جدول  2و  1در نمودارهای 

 

 

 
 رمدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد ضرایب مسی .1نمودار 

Figure 1- Structural model in the mode of standard estimation of path coefficients 
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 مدل ساختاری در حالت معنی داری ضرایب مسیر .2نمودار 

Figure 2- Structural model in the significant mode of path coefficients 

GOF =  = 0/586 

 

 های تحلیل مسیرنتایج حاصل از یافته  .2جدول 

Table 2: Results of path analysis 
 ضریب استاندارد tآماره  متغیرها

 660/0 499/17 نآموزادانش یریادگیکننده  لیابعاد مدارس پژوهش محور بر عوامل تسه ریتاث

 

 دهند که بیننشان م  2و نتای  جدول  2و  1نمودارهای 

باا متغیار مادار  پا وهش محاور زا متغیر مکنون بارون

زا عواما تسهیا کنناده یاادگیری، براساا  مکنون درون

برقرار اسات، همچناین باا  660/0ضرایب مسیر بارعامل  

ی خاار  باازه ( که در499/17) t-valueتوجه به مقدار 

تا یر   99در سطی اطمینان % (  قرار دارد-58/2و  58/2)

بر عواما تساهیا کنناده یاادگیری محور مدار  پ وهش 

ه تاوان نتیجادار شده است. بنابراین م آموزان معن دانش

 ایمدار  پ وهش محور بار عواماا تساه ریتا گرفت که؛ 

 اساتان پارورش و آموزش در آموزاندانش یریادگیکننده 

 باشد.مث ت و معنادار م ن مازندرا

تفاده اسا GOFاز شاخ   درجه تناسب مدلبرای تعیین 

 15/0)ضاعی (،  01/0شد. این شاخ  را باا ساه مقادار 

 نمایند.)قوی( مقایسه م  35/0)متوس ( و 

 

 

محاس ه شد. باا توجاه باه  GOF ،586/0 مقدار شاخ 

ی محاس ه شد، لذا مادل دارا 15/0اینکه این مقدار باالی 

 باشد.برازش مناسب م 

 گیری بحث و نتیجه

 و آماوزش در وریپا وهش و رویکارد پا وهش محا     

-کاه نظاام سازی سرنوشت و حیات  نقش ت ع به پرورش

 دارند؛ جایراه  ملت  و هر کشور حیات در آموزش  های

-دارد؛ چرا که آماوزش پا وهش محاور داناش تربرجسته

 اطالعات  محی  یک در کارکردن و برای زندگ  را آموزان

 یادگیرنادگان  و پ وهشارران به کنند تاآماده م  پیچیده

 انتقادی، های  چون تفکرشوند و مهارت ت دیا العمرمادام

فراشاناخت  را در  خاودتنظیم  و تواناای  خاالق، تفکار

 دهد. بنابراین در این پ وهش تا یرآموزان پرورش م دانش

 یریادگیا کنناده ایتساه عواما بر محور پ وهش مدار 
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ماورد  مازنادران اساتان پرورش و آموزش در آموزاندانش

 قرار گرفت. بررس 

مادار  پا وهش  ریتاا نتای  این پ وهش نشان داد کاه؛ 

 در آماوزانداناشی ریادگیاکننده  ایمحور بر عواما تسه

باشد مث ت و معنادار م ن مازندرا استان پرورش و آموزش

زاد باشد. حااج و مدل ارا ه شده دارای برازش مناسب م 

ه (، در پ وهش  نشان دادناد کا1398و جعفری رستم  )

تفکاار نقادانااه  موجااب به ااود محااور تاادریس پاا وهش

شده است. همچنین پ وهش صالح  عماران و دانشجویان 

(، نیز نشاان داد برناماه تحاول  مادار  1396همکاران )

پ وهش محور بر ارتقای کیفیات آموزشا  مادار  ماو ر 

(، نشااان داد 2020باشااد؛پ وهش باارو و ساااندرز )ماا 

در خصاو  یاادگیری دیادگاهها و اساترات یهای معلماان 

پ وهش محور با تجربیات شوص  آنهاا مارت   اسات و از 

نظر آنها یادگیری پا وهش محاور کاه شایوه جدیادی در 

آموزش م  باشد م  تواند برای سطوح باالتر آموزش مورد 

(، 2019استفاده قرار گیرد.  پا وهش الداناو و همکااران )

ش نیز نشان دهنده آن است که یادگیری م تن  بار پا وه

آماوزان باه ریاضایات، ارتقاا  موجب افزایش عالقه داناش

آماوزان شاده اسات. هاا در داناشهای و شایستر مهارت

(، کاااه نشاااان داد 2016پااا وهش آالمااادین و اهاااوال )

-بکارگیری مدل پا وهش محاور، ساطی یاادگیری داناش

دهاد و پا وهش وانا  و همکااران آموزان را افزایش ما 

 وهش محور بار عالقاه و (، که نشان داد آموزش پ2015)

آموزان در یادگیری علوم مو ر است،  با نتاای  انریزه دانش

-پ وهش حاضر مطابقت دارد. در ت یین این یافته هاا ما 

 آماوزان باهمحور دانش توان گفت که؛ در رویکرد پ وهش

 ساخت پرسیدن، سؤال رویدادها، و اشیا  توصی  پ وهش،

 باه و داناش موجاود اساا  بر هات یین آزمون ها،ت یین

-ما  دیراران تشاویق باا خود هایایده گذاشتن اشتراک

 تفکار از و کننادشناساای  ما  خاود را فرضایات شوند،

 دانش فعال طور به و کننداستفاده م  استدالل و انتقادی

 از را خاود علام صاورت این و به دهندم  توسعه را خود

-مهاارت و اساتدالل موجود، علم  دانش با طریق ترکیب

آورناد. رویکارد پا وهش محاوری ما  دست به تفکر های

بطاوری  کندلذت بوش م  آموزاندانش برای را یادگیری

 اشااااااتیاق و شااااااوق بااااااا کااااااه

اینکاه  بادون بپردازناد یاادگیری باه هااسااعت توانندم 

 دهاد. در ر  یاادگیری آن فرایناد در خللا  کوچکترین

 افکار گیریشکا به در آموزش، رویکرد این ادامه با نتیجه

شاود. ما  منجار آماوزانداناش در منطقا  اساتدالل و

 ندارد غیرمنعط  و ایستای  بوی و رن  همچنین آموزش

 مستقا صورت دانش به ساخت به آموزانپویاست، دانش و

 منطقا  نظم و با تدریج  صورت به آنها دانش مشغولند،

-نما  پ وهش و تفکر بدون را شود، موضوعاتم  ساخته

چنادان  دو هااآن کنند، فعالیاتم  را آزمون آن و پذیرند

-محرکه فعالیات نیرو مساع  تشریک و همکاری شود،م 

 کنند،م  فردگرای  پرهیز از و شودها م آن آموزش  های

 و اسات منساجم و یکپارچه شاندرک مفهوم  و دریافت

روحیاه  نادارد، شاان وجاودیاادگیری در نقطاه م هما 

 گوینده مطلق و حاکم عنوان هب را معلم و دارند پرسشرری

 کنند،م  نراه او به چشم همیار بلکه به ندارند ق ول خ ر

 و نقاد باا گاردداعالم ما  معلم سوی از که محتوای  هر

 پذیرش مورد آموزدانش طرف از آن، بررس  تمام  جوانب

 و پاداش یادگیری ها برایآن نیروی محرکه شود،م  واقع

و  خودجاوش بلکاه نیسات نآماوزاداناش بیرونا  انریازه

 صرفاً روش این در بازخورد و ارزیاب  خودانریوته هستند،

 و گرتسهیا گردد، معلمم  انجام آموزدانش خود جانب از

 دریافات باه صارفاً آماوزاناسات، داناش ماهری پ وهندۀ

 کنناد،ما  اقدام کش  به بلکه خود پردازنداطالعات نم 

 جهت در و شمارندم  غنیمت را هاآن به داده شده فرصت

باه  وابساته اغلاب کنند،م  استفاده آن از یادگیری بیشتر

-کشا  راه و پ وهش  هایفعالیت و هدایت نیستند معلم

 کاوش در حال دا م شود،م  انجام خودشان دست به حا

 و روزماره حاا مساا ا بارای هاموقعیت ترسیم و حاراه

هادف  ورپ وهش مح هستند. از طرف  در رویکرد آموزش 

 کساب بارای جامعاه و انساان فراخوان  آموزش، اساس 

 مساا ا حاا بارای هااآن از استفاده و های خالقمهارت
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تاا  شاودما  باعث پ وهش محور آموزش از است. استفاده

 و دسات یافتاه باالتری شوص  کارآمدی به آموزاندانش

 پ وهش ، هایدر فعالیت بیشتر زمان صرف و تالش ضمن

داشته باشند و در نتیجه این امر  در  از بیشتری رضایت

 موجب به ود یادگیری آنان نیز خواهد شد.

 بار و پرسشارری پ وهشرری رویکرد همچنین حاکمیت

 باه آماوزانداناش و کارکناان باور در آن تجل  و مدرسه

 باه کارکناان ترغیب نهادینه شده، و زادرون امری صورت

 و شاورای  شاکا به مدرسه امور اداره و خردورزی سمت

 از دور باه و جمعا  خارد از باا اساتفاده و مشاارکت 

 در پا وهش نقاش باه باور سویه نرری، یک و دیکتاتوری

 کاه دانشا  تولیاد و کیفیات باا و عمیق ایجاد یادگیری

بارای  انساجام و یکپاارچر  اسات، فارد خاود باه متعلق

 مدرساه، کارکناان میاان پ وهشارری فرهنا  تحکایم

 ناوآور، کاوشارری، و خاالق قااد،ن تفکر دانستن ارزشمند

 و اساتدالل تحلیاا، و تجزیاه مساهله، حا مسهله، طرح

 دادن انجاام و منطق ، علم  دالیا بر م تن  هایق اوت

 مراتب سلسله از فارغ و مشارکت و همکاری با مدرسه امور

باشاند های مدار  پ وهش محاور ما جز  شاخ  اداری

 آموزان دارند.در یادگیری دانشکه نقش مهم  

هاای پا وهش، باه مادیران و در پایان با توجاه باه یافتاه

 هایشود که؛ دورهمسهوالن آموزش و پرورش پیشنهاد م 

معلمان  برای پ وهش محور و فعال تدریس روش آموزش 

 مساهله همچاون هاای برگزار نمایناد. همچناین وی گا 

-انعطااف وی ،جا مشاارکت روحیه انتقادی، تفکر مداری،

 باودن فعال که دست این از های وی گ  و پویای  پذیری،

 هاایبرناماه اهاداف دهاد درم  قرار مدنظر را یادگیرنده

 برنجانند. درس 
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 کنناده تساهیا عواماا بر محور پ وهش مدار  تا یر  بررسهدف کل  پ وهش حاضر،  چکیده:

از  ین پ وهشمازندران به منظور ارا ه مدل بود. ا استان پرورش و آموزش در آموزاندانش یادگیری

لماان و وصیف  از نو  پیمایش  باود. جامعاه آمااری آن را معنظر هدف، کاریردی و از نظر روش ت

ر بانفار تشاکیا دادناد کاه  39220کارکنان مدار  آموزش و پرورش استان مازندران به تعاداد 

ای باه عناوان  قهط -ایگیری تصادف  خوشهنفر با روش نمونه 380اسا  فرمول کوکران، تعداد 

حور با نامه محقق ساخته مدار  پ وهش ماز پرسش هاآوری دادهنمونه انتواب شدند. جهت جمع

ی و اساتفاده شاد. روایا  صاورسوال  30نامه عواما تسهیا کننده یادگیری باسوال و پرسش 81

 اا  لفاای کرونها نیز با استفاده از ضاریب آو پایای  آن به تایید متوصصان رسید هامحتوای  ابزار

د. شمحاس ه  87/0ا کننده یادگیری واما تسهیعو  89/0نامه مدار  پ وهش محور برای پرسش

 ریتاا د؛ معادالت سااختاری اساتفاده شاد. نتاای  نشاان دا ها از آزمونجهت تجزیه و تحلیا داده

 اناسات پارورش و آموزش در آموزاندانش یریادگیکننده  ایمدار  پ وهش محور بر عواما تسه

  باشد.دارای برازش مناسب م باشد و مدل ارا ه شده مث ت و معنادار م ن مازندرا
موزش و آ آموزان،مدرسه پ وهش محور، عواما تسهیا کننده یادگیری، دانش کلیدی: واژگان
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