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 مدارس معلمان شىاختی تًاومىدسازی ي مشارکتی رَبری بیه رابطٍ بررسی

 اًَاز 3 واحیٍ ابتدایی
 

 2تُک  وگار ،1 برکت غالمحسیه

َاز، اسالهی آزاد داًطگاُ علوی ّیات عضَ ٍ آهَزضی هذیریت گرٍُ 7 َاز، ّا  ایراى ّا

َاز ٍاحذ اسالهی آزاد داًطگاُ آهَزضی، هذیریت ارضذ کارضٌاس 2  ّا

 

 چکیدٌ

تِ  اَّاز 9 ِیًاح ییهعلواى هذارس اتتذا یضٌاخت یٍ تَاًوٌذساز یهطارکت یرّثر يیراتطِ ت یتررسایي پژٍّص تا ّذف 

ّا تَصیفی ٍ از ًظر هاّیت هرحلِ اجرا درآهذُ است. تحقیق پیص رٍ از ًظر ّذف کارتردی، از لحاظ رٍش گردآٍری دادُ

تیي هذیریت هطارکتی ٍ الة یک هذل هفَْهی تَدُ کِ ضاهل هتغیرّای پیصّوثستگی است. هتغیرّای هَرد تررسی در ق

گیری هطارکتی ٍ ارتثاطات هطارکتی، رّثری هطارکتی، ساختار هطارکتی ٍ کٌترل هطارکتی( ٍ هتغیرّای اتعاد آى )تصوین

است کِ  اَّاز 9 ِیًاح ییاتتذاهعلواى هذارس هالک تَاًوٌذسازی ضٌاختی تَد. جاهعِ آهاری هَرد هطالعِ در ایي تحقیق کلیِ 

ّای ّای هَرد ًیاز ترای تحقیق از طریق پرسطٌاهًِفر تِ صَرت تصادفی سادُ اًتخاب گردیذًذ. دادُ 265از هیاى آًْا 

افسار ( گردآٍری ضذًذ ٍ تا استفادُ از ًرم7995( ٍ تَاًوٌذسازی ضٌاختی اسپرتیسر )7985استاًذارد هذیریت هطارکتی فیضی )

SPSS َرد تجسیِ ٍ تحلیل قرار گرفتٌذ. ًتایج آزهَى فرضیات ًطاى داد هتغیرّای تحقیق در ٍضعیت هطلَتی قرار دارًذ. تیي ه

گیری هطارکتی ٍ ارتثاطات هطارکتی، رّثری هطارکتی، ساختار هطارکتی ٍ کٌترل هذیریت هطارکتی ٍ اتعاد آى )تصوین

داری ٍجَد دارد. ّوچٌیي از ًظر اٍلَیت راتطِ هعٌی اَّاز 9 ِیًاح ییتذاهعلواى هذارس اتهطارکتی( تا تَاًوٌذسازی ضٌاختی 

 گیری هطارکتی در رتثِ اٍل ٍ رّثری هطارکتی در رتثِ آخر قرار گرفت.تصوین

 

کٌترل  ی،ساختار هطارکت ،یهطارکت یرّثر ،یارتثاطات هطارکت ی،هطارکت یرگینیتصو ی،هطارکت یرّثرَای کلیدی:  ياژٌ

 .اَّاز 9 ِیًاح ییهذارس اتتذا ی،ضٌاخت یاًوٌذسازتَ ی،هطارکت
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