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 ششم ی پایه معلّمان ای حرفه رشد بر پژوهی درس های حلقه تشکیل تأثیر

  آمل شهرستان ابتدایی
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 چکیده

ی ؽؾن اثتذایی ؽْزعتبى ثب رٍػ  هؼلّوبى پبیِ ای حزفِؽذ ّبی درط پضٍّی ثز ر ایي پضٍّؼ ثب ّذف تأثیز تؾکیل حلقِ

اػ کِ کلیِ هؼلوبى  تَصیفی اس ًَع پیوبیؾی اًجبم گزفتِ اعت. پضٍّؾگز ثِ هٌظَر دعتیبثی ثِ اّذاف خَد، اس جبهؼِ آهبری

ز ٍ رٍعتب کِ در ًفز اس هؼلوبى ؽْ 55ّذفوٌذ تؼذاد  گیزی ًوًًَِفز ثَد ثز حغت  185پبیِ ؽؾن ؽْزعتبى آهل ثِ تؼذاد 

پزعؾٌبهِ هحقق عبختِ ثَد کِ پظ اس  گیزی اًذاسًُوًَِ اًتخبة کزد. اثشار  ػٌَاى ثِاًذ را  درط پضٍّی ؽزکت ٍ فؼبلیت داؽتِ

گَیِ درًظزگزفتِ  31 ًظز صبحتًفز اس افزاد  10هطبلؼِ ػویق، هجبًی ًظزی ٍ پیؾیٌِ تحقیقبت ٍ پظ اس اصالحبت السم تَعط 

ًفز اس هتخصصبى، اػتجبر آى ثب  10ؽذ. عپظ ثب اعتفبدُ اس ضزیت آلفبی کزًٍجبخ، پظ اس اجزای آسهبیؾی ثیي  ٍ رٍایی آى تأییذ

ّب ثب اعتفبدُ اس آهبر تَصیفی ٍ اعتٌجبطی تجشیِ ٍ تحلیل ؽذ.  ّب دادُ /. تأییذ ؽذ. پظ اس اجزا ٍ دریبفت پزعؾٌبه89ِضزیت 

زاٍاًی، فزاٍاًی درصذی، هیبًگیي، اًحزاف هؼیبر، ٍ آهبر اعتٌجبطی ؽبهل آسهَى ّبی آهبر تَصیفی هبًٌذ جذاٍل تَسیغ ف هحبعجِ

، ثِ هٌظَر پی ثزدى ثِ ٍجَد یب ػذم ٍجَد ای ًوًَِتک  tّب، آسهَى  اعویزًَف جْت تؾخیص ًزهبل ثَدى دادُ -کَلوَگزٍف 

ؽَد کِ  هؼلوبى هی ای حزفِّی ثبػث رؽذ تفبٍت هؼٌبدار ثیي هتغیزّب اؽبرُ کزد. ًتبیج تجشیِ ٍ تحلیل ًؾبى داد: درط پضٍ

 حظیبدگیزی،  –فزآیٌذ یبددّی  عبسی غٌی، خالقیتگزٍّی ٍ هؾبرکتی، پزٍرػ  ّبی فؼبلیتّبی تأثیز ثز  ؽبهل هؤلفِ

 ثبؽذ کِ ثب درط پضٍّی راثطِ هغتقیوی دارد. هیٍ هیشاى یبدگیزی  پذیزی هغئَلیت
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