
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online ISSN: 6742-7744 

Print ISSN: 6352-6742 

www.irijournals.com 

 

تزبیتی ػلَم ٍ رٍاًطٌاسی هطالؼات  

7397 پاییش، 3، ضوارُ 4دٍرُ   

746 -765صفحات   

 

از  مدارس در( علمی بازدیدهای) تدریس فعال های روش اجرای موانع بررسی

 مازندران استان دبیران دیدگاه
 

 3نوروزی خدیجه ،2زاده فیض مهرناز ،1رمضانی محترم

 ساری ضْزستاى بْذاضت هزکش –هاسًذراى پشضکی ػلَم داًطگاُ ٍ کارهٌذ بالیٌی ضٌاسی رٍاى ارضذ کارضٌاس 7

 هؼواری ارضذ کارضٌاسی -تْزاى ٍ تحقیقات ػلَم ٍاحذ سالهیا آساد داًطگاُ 2

 ًکا ضْزستاى ٍپزٍرش آهَسش دبیز 3

 

 چکیده

آى فزد بِ هطالؼات هستقین  ٍ طی گیزد هی، آسهایطگاُ یا کتابخاًِ صَرت باسدیذ ػلوی، کاری است کِ بیزٍى اس کالس

آٍرد  بِ دستطاّذُ، هصاحبِ، پزسطٌاهِ ٍ سایز فٌَى تحقیق یک هَضَع را اس طزیق ه ی دربارُ اٍل دستٍ اطالػات  پزداسد هی

ٍ هحیط طبیؼی بْتزیي  پزداسد هیطبیؼی ٍ اًساًی هحیط  ّای پذیذُدر جزیاى باسدیذ ػلوی بِ تؼییي  تز هْنٍ اس ّوِ 

-ش تحقیق سهیٌِباضذ. در ایي پژٍّص اس رٍ تَاًذ هیرٍش تذریس  تزیي کاهلآسهایطگاُ ٍ هحل آهَسش ٍ باسدیذ ػلوی یکی اس 

در تحلیل آهاری اس  هذارس دٍرُ هتَسطِ اٍل هاسًذراى یابی ٍ پزسطٌاهِ هحقق ساختِ ٍ جاهؼِ آهاری کلیِ ػَاهل اجزایی

ّای ٍاقؼی بَدى اختالف ی اس آسهَى هجذٍر کای جْت تائیذ، آهار استٌباطری تَصیفی قالب جذاٍل ٍ ًوَدارّاآهاّای رٍش

ایي تحقیق ًطاى  ّای دادُاستفادُ گزدیذ.  جٌس ٍ رضتِ تذریسبِ تفکیک  ّا ًوًٍَِ هقایسِ ًظزات  ّا فزاٍاًیدر  ضذُ هطاّذُ

 ّا ًوًَِدرصذ اس  6/96باری هالی بَدُ است کِ ، بیطتزیي درصذ هزبَط بِ هَاًغ اػتباسدیذ ػلوی ذ در بزرسی سِ هاًغدٌّهی

ػاهل کاّص اًجام  ػٌَاى بِهَافق با هَاًغ اداری ٍ ارتباطی  کاهالًفق ٍ هَا ّا ًوًَِدرصذ  88، آى بَدًذهَافق با  کاهالًَافق ٍ ه

با تَجِ بِ  ّا ًوًَِ اسًظزبَدًذ، بٌابزایي  با هَاًغ اجزایی ٍ اًساًی َافقه کاهالًهَافق ٍ  ّا آىاس درصذ  7/52باسدیذ ػلوی بَدًذ ٍ 

 باسدیذّای اًساًی ٍ اجزایی هَجب کاّص اًجامتباطی ٍ ، اداری ٍ ار، بِ تزتیب هَاًغ اػتباری ٍ هالیضذُ هطاّذُدرصذّای 

 .گزدد هیاٌّوایی استاى هاسًذراى ػلوی در هذارس دٍرُ ر
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