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چکیده
توسعه و پرورش روحیه پژوهشگری ازجمله آرمانهای نظام آموزشوپرورش رسمم للممداد م شمود کمه
تحول و نوآوری را برای نسل آینده به ارمغان خواهد آورد .هدف ایم مااععمه تهیمه ابم اری بمرای سمن
روحیه پژوهش دان آموزان بود .روش پژوه

توصیف و از نوع پیمایش م آزمونسمازی بموده اسمت .بما

استفاده از مبان نظری مرتبط با روحیه پژوهش  ،مؤعفههای سازنده ای ویژگ شناسای و گویههای مقیما
تدوی شد .تعداد  1425دانم آمموز بمه روش خوشمهای – کوممهای انتخما شمدند .روایم بمه شمیوههمای
محتوای و از نوع داوری تخصص  ،تحلیل عمامل و روایم میکم و پایمای بمه شمیوههمای بماز آزممای و
همسان درون آعفای کرونباخ محاسبه شد .تحلیل سؤاالت از طریم همبسمتگ بما نممرات مقیما

و تمثییر

حذف سؤال بر شاخصههای واریانس و پایای تعیی شد .همبستگ نمره کل آزمون بما آزممون گمرای

بمه

تفکر انتقادی  0/45به دست آمد .تحلیل عامل چهار مؤعفه کن کاوی ،پشتکار ،مدیریت اعممال تکانشم و
توانای ان ام کارگروه را تائید نمود .پایای آزمون از طری باز آزمای با فاصله  15روز برابر با  0/80و از

 .1ای مقاعه برگرفته از پایان نامه کارشناس ارشد نویسنده اول در رشته تحقیقات آموزش دانشگاه فردوس مشهد
است.
 .2کارشنا

ارشد رشته تحقیقات آموزش  ،دانشگاه فردوس مشهدZe.shirzad@gmail.com ،

 .3دانشیار دانشکده علوم تربیت و روانشناس  ،دانشگاه فردوس مشهد (نویسنده مسئول) bmahram@um.ac.ir
 .4دانشیار دانشکده علوم تربیت و روانشناس  ،دانشگاه فردوس مشهدKareshki@um.ac.ir ،
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طریم همسممان درونم آعفممای کرونبمماخ برابممر بمما  0/81مشمماهده شممد .بمما توجممه بممه میم ان پایممای و روایم
بهدستآمده ،مقیا

روحیه پژوهش م تواند مورداستفاده محققان لرار گیرد.

واژگان کلیدی :روحیه پژوهشگری ،آزمون ،مقطع متوسطه ،دانش آموزان دختر ،شهر مشهد

مقدمه
متخصصان و دستاندرکاران آموزشوپرورش بر ای باورند که یک از اهداف اصل
آموزشوپرورش باید تربیت نسل خیق ،نوآور 1و پژوهشگر باشد (فراری ،2کاسیا 3و
پونیه .)2009 ،4در عصر حاضر ،روحیهی پژوهش به تمایل برای دسترس به اطیعات و
توانای های انتقادی معنا شده است (آیتو ،آیتو و نیشادا.)2011 ،5
پژوهشگران حیاهی توسعه ،پیشرفت یک جامعه را منوط به فراهمسازی محیط مناسب
برای رشد و شکوفای علم در جامعه م دانند (محمودی تبری ی .)1380،یک از عوامل
مهم عدم تمایل به پژوه

و روش علم  ،عدم وجود روحیهی علم است؛ چراکه

بهرهمندی از روحیه علم

م شود

در زمره کلیدیتری ویژگ های یک انسان تلق

(کیهدوزی .)1389 ،امید به بهبود در جامعه زمان شکل م گیرد که خردورزی در آن
جامعه توسعهیافته و مردم عیلهمند به پژوه

و جستوجوگری باشند (دس اردینس،6

 .)2004تربیت انسانهای پژوهنده و صرف بودجه برای پژوه های تحقیقات  ،یک از
عوامل اساس موفقیت انسان و اصیحات است و تمام مقاطع آموزش نیازمند فراگیران با
روحیهی پژوهشگری باال هستند که ای تمایل از طری مواجه با دان

ای اد م شود

(مارکس ،بلومنفلد ،کراجکیک ،فیشماند و سوعوای.)2004 ،7

1. innovative
2. Ferrari
3. Cache
4. Punier
5. Ito, Ito & Nishida
6. Desjardins
7. Marx, Blumenfeld, Krajcik, Fishmanand & Soloway
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بهگونهای جهانشمول ،پژوهشمگری 1و تفکمر خمیق 2بمهعنوان آرممان و همدف اصمل در
آممموزش موردپممذیرش لممرار گرفتممه اسممت .یممادگیری مبتنم بممر پممژوه
راهبردهای آموزش دارای م ایای بی

بممهعنوان یکم از

از روشهای سمنت اسمت (همرادا و یوشمیا2004 ،3؛

چمو ،تسم  ،عممو و چموو .)2011 ،4درحاع کممه متخصصممان آمموزشوپرورش ازجملممه کنممو،
آنچوری و واچیرا( 5به نقل از گماردنر ،)2008 ،اسما

و پیکربنمدی آمموزش را بمر سماو

باالی فرایندهای شناخت از لبیل تفکر انتقادی ،حل مسئله خمیق ،کن کماوی و سمازگاری
دانسته و بر آن تثکید م ورزند ،بررس های صورت گرفته حکایت از عمدم وجمود ابم اری
معتبر برای سن
سن

روحیه پژوهش دارد که ضم دارا بودن روای و پایای مناسمب ،بمرای

ای ویژگ در دان آموزان مقاع متوساه مناسب باشد .درنتی مه طراحم مقیاسم

برای سن

روحیه پژوهشگری و اعتباریاب و تدوی هن ار مناسب بمرای آن ،بسمیار مهمم

تلق شده و م تواند در راستای اهمداف آمموزش للممداد شمود .در راسمتای تمدوی چنمی
اب اری ،مااععه مبان نظری مرتبط با روحیه پژوهشگری نشان داد تمایل داشت به یمادگیری
ماداماععمر ،ویژگ های عاطف تفکر انتقمادی ،حمل مسمئله ،عمادات ههنم و روحیمه علمم
ازجمله عوامل هستند که در ای اد و توسعه روحیه پژوهشگری مؤیرند.
رویکرد مبتن بر پژوه

یک از رویکردهای آموزش متناسب با پرورش روحیه

پژوهشگری است .ازجمله پیامدهای ای رویکرد بهعنوان یک روش تعلیم و تربیت م توان
به پرورش دان آموزان پژوهنده ،با درك لابلیتهای ارتباط در محیط زندگ  ،کار و
جهان چاع برانگی  ،اشاره نمود .ای رویکرد عیوه بر دان

علم  ،من ر به مهارت در

روند تحقی و تعهد نسبت به پژوه  ،وسعت دید و روحیه همکاری فراگیران م شود
(سلسبیل  .(1388 ،ای روش یادگیری من ر به توسعه دان
توسط دان آموزان م شود و دان

و درك کامل ایدههای علم

آموزان را با چگونگ کار دانشمندان آشنا م کند
1. inquiry
2. creative thinking
3. Harada, Yoshina
4. Chu, Tse, Loh, Chow
5. Keengwe, Onchwari & Wachira
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(نانگ چاعرن .)2010 ،1حل مسئله و پژوهشگری با توجه به بستر و بافت مسائل ،زمینة
مناسب برای پیدا کردن معن در یادگیری ،مشارکت در یادگیری و همیاری در حل مسئله
است .حل مسئله بهصورت فعاعیت در گروههای کوچک بستر مناسب برای دستیاب به
ویژگ های مانند مسئوعیتپذیری ،رعایت حقوق دیگران ،ارزشگذاری به کار دیگران و
در نظر گرفت عداعت در بحث و گفتگو ،تحمل پیچیدگ  ،نگرش پیرامون مولت بودن
همه دان ها و تحمل نظرات یکدیگر خواهد بود (کمبل .)2004 ،2حل مسئله دربرگیرنده
حوزههای عاطف  ،شناخت و رفتاری است .حوزهی عاطف مهارتهای حل مسئله شامل
مؤعفههای پشتکار ،انگی ه ،اعتمادبهنفس ،نگران نسبت به محیط ،عدم لاعیت و عیله
است .بررس ها نشان داده است که کاوشگری یا پژوه

بهنوع همان ژرفاندیش و حل

مسئله است؛ چنانکه مسیاال (به نقل از سلسبیل  )1388 ،بیان م دارد که اگرچه مؤعفان
مختلف

از اوایل لرن بیستم به موضوع پژوه

با واژههای

چون حل مسئله ،روش

استقرای  ،تفکر انتقادی یا ژرفاندیش  ،روش علم و یا یادگیری مفهوم پرداختهاند ،اما
عنصر اساس فرآیند در همه آنها همانهای است که توسط دیوی در یادگیری حل
مسئله شناسای شده است.
هلپرن ،)2003( 3تفکر انتقادی را بهکارگیری آن دسته از مهارتهای شناخت
راهبردهای م داند که احتمال نتی هی مالو

را اف ای

یا

داده و عنوان م دارد که تفکر

انتقادی به توصیف تفکری اشاره دارد که هدفمند ،مستدل و هدایتشده به سمت اهداف
غای

است و نوع تفکری است که با حل مسئله ،استنتاج ،محاسبهی احتماالت و

تصمیم گیری در زمان که متفکر در حال استفاده از مهارتهای فکورانه و مؤیر برای مت
خاص و نوع کار فکری است ،ارتباط دارد .سیمپسون و کورتنری )2002( 4تفکر انتقادی را
فرایند جهتگیری ههن که شامل هر دو حوزه شناخت و عاطف م شود و ترکیب از

1. Nuangchalerm
2.Campbell
3. Halpern
4. Simpson & Courtney
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مهارتها ،دان

و نگرش است ،تعریف م کنند .دام و وعم  ،)2004( 1تفکر انتقادی را

دارای دو بعد گرای

عاطف و مهارت شناخت م دانند که جست وی حقیقت ،داشت

هه باز ،تحلیل بودن ،نظامدار بودن ،کن کاوی و اعتماد به خود را در بعد عاطف تفکر
انتقادی للمداد نموده و فرایندهای مانند مشاهده شواهد ،انتخا

اطیعات مرتبط ،تمای

بی حقای مربوطه و نامربوط و تحلیل و بررس اعتبار منابع را ج ء مهارتهای شناخت
تفکر انتقادی دانستهاند.
فرایندهای ژرفاندیش و تفکر نقادانه در توسعه و تحول عادات علم هه مؤیرند و
درعی حال ،عادات ههن هم در ان ام حل مسئله و پژوه
مؤیری دارند .ماهیت چارچو

توسط دان آموزان نق

عادات ههن  ،تثکید بر فرایندها و راهبردهای دارد که

دان آموزان برای خل یادگیری مؤیر نیاز دارند تا با آنها در تعامل باشند .بهکارگیری
عادات ههن

ضم آنکه مستل م طراح

اعگوهای رفتاری هوشمندانه است (کمبل،2

 )2004بهعنوان شاخصههای موفقیت تحصیل  ،حرفهای و ارتباط للمداد شده و بهعنوان
نتی های از روند جهان و ظهور التصاد دان

جهان  ،یادگیری و ویژگ های یادگیرندگان

موف گ ارش شده است (مایرز .)2003 ،عادتهای ههن

به معن گرای

داشت به

رفتارهای هوشمندانه در هنگام مواجهه با مسائل است که پاسخ آنها مشخص نیست
(کاستا و کییک .)2008 ،3کاستا و کییک ( )2005عادات ههن را با شان ده مؤعفه بیان
م کنند که عبارتاند از :تداوم و پشتکار ،4مدیریت اعمال تکانش  ،5گوش دادن به
دیگران همراه با احسا

درك و یکدع  ،6تفکر انعاافپذیر ،7تفکر فراشناخت ،8تیش

برای رسیدن به یافتههای صحیح ،9موردتردید لرار دادن و طر مسئله ،10کاربرد دان
1 .Dam & Voloman
2. Campbell
3. Costa, kellick
4. persisting
5. managing impulsivity
6. listening with understanding and empathy
7. thinking flexibly
8.thinking about thinking
9. striving for accuracy
10. questioning and posing problem
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گذشته در مولعیت جدید ،1تفکر و برلراری ارتباط با وضو و دلت ،2خل  ،تصویرسازی
و نوآوری ،3گردآوری دادهها با استفاده از م موع حوا  ،4پاسخ دادن با تع ب و ابهام،5
پذیرش ریسکها ،6شوخطبع  ،7کار گروه  8و پذیرا بودن یادگیری مداوم.9
جانعل زاده و گلستان ( )1390مفهوم پرورش روحیهی علم را از منظر نظریهی
اجتماع شدن علم یا جامعهپذیری در علم توضیح م دهند .آنها پرورش روحیهی
علم را در سه بعد حرفهای ،اخیق و اجتماع تعریف نموده و مفهوم پرورش روحیهی
علم را به ای گونه تعریف نمودهاند:
"پرورش روحیهی علم  ،پروراندن عش به دانست  ،آموخت شیوهی صحیح یادگیری،
اندیشیدن ،پرورش نمودن ،هدایت کردن بهسوی کسب توانای ها و مهارتها (بعد حرفهای)،
انتقال و توسعهی حس تعل و پایبندی به ارزشها و اخیلیات علم (بعد اخیل ) ،و ای اد حس
تعل به مردم و آگاه از نیازهای آنها و تیش در حل مسائل آنها (بعد اجتماع ) است".

کماع راد و عرفانیانخان اده ( )1389نی  ،روحیهی علم را رضایت حاصل از تمایل و
عیله به کوش

و م اهدت در نیل به اهداف یک گروه خاص به تحقی تعریف م کنند.

مفهوم پرورش روحیهی علم از منظر نظریهی جامعهپذیری علم را م توان در پرورش
پایبندی به هن ار علم خیصه نمود .مرتون بهعنوان نخستی جامعهشنا

و نظریهپردازی که

به بحث دربارهی هن ارهای علم پرداخته ،فعاعیت علم را ناش از هن ارها و ارزشیاب -
های م داند که بر جامعه علم حاکم بوده و تثییرات هماهنگ ای ارزشها و هن ارها را
سازندهی روحیهی علم م داند .مرتون هن ارهای روحیهی علم را به خرده نظامهای
فرهنگ  ،اجتماع و شخصیت دستهبندی م کند (امین  ،مهدی زاده ،ماشااعه نژاد و
علی اده1390 ،؛ حداد علوی ،عبداعله و احمدی.)1390 ،
1. applying past knowledge to new situations
2. thinking and communicating with clarity and precision
3. creating, imagining, and innovation
4. gather data through all senses
5. responding with wonderment and awe
6. taking responsible risks
7. finding humor
8. thinking interdependently
9. remaining open to continuous learning
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دوبو نی بهعنوان یک از پیشگامان حوزه آموزش کاوشگران ،مهارتهای علم در
رفتار کاوشگرانه را شامل مشاهدهگری ،پرسشگری ،برنامهری ی ،پی بین  ،آزمون ،نتی ه-
گیری و فرضیهسازی بیان نموده است (دوبو .)1383 ،او نگرشهای پژوهشگرانه را
کن کاوی و میل به دانست ؛ فراخاندیش ؛ تردید ،خیلیت و ابداع؛ پشتکار؛ آگاه انتقادی
و همکاری بیان م کند .فیشر ( )1385نی ویژگ های هیل را برای افراد متفکر و پژوهنده
برم شمارد :حقیقتجوی از طری عقاید و تصمیمات موجه و رفتارهای در مسیر پیگیری
فرضیات مختلف ،نتایج ،طر ها ،منابع و عقاید و حمایت از دیدگاهها تا جای

که

اطیعات موجود آنها را توجیه کند .همچنی آگاه کامل از امور و ازجمله آگاه از
دیدگاه دیگران و همچنی مهارتهای فرایند کار ،تحمل پیچیدگ و پیگیری ،تفکر
مناق و منتقد و نگرش درباره مولت بودن دان ها ،از عناصر ضروری در روحیهی
پژوهش دانسته شده است .با توجه به ای سازهها ،مشاهده م شود که ویژگ های فوق به
می ان زیادی همپوشان داشته و م توان با شناخت اشتراك بنیانهای نظری ارائهشده در
تعاریف مختلف و همپوشان مفهوم میان سازهها ،به همگرای تعاریف ارائهشده از روحیه
پژوهش و مؤعفههای آن نائل شده و ای ویژگ ها را شامل کن کاوی ،پشتکار ،مدیریت
اعمال تکانش  ،سعهصدر ،مسئوعیتپذیری و توانای ان ام کارگروه دانست.
عمادزاده ،بختیاری و دلانگی ( )1387نی به مهمتری مهارتها برای زندگ در لرن
بیستویک اشاره داشته و مقوعههای

ازجمله کارآفرین  ،مهارتهای یادگیری ،تفکر

انتقادی ،حل مسئله ،خیلیت و نوآوری ،کارگروه  ،یادگیری ماداماععمر ،سواد اطیعات ،
سازگاری و مسئوعیتهای اجتماع را حائ اهمیت م دانند .کاکان و دمیرل )2010( 1نی
آموزش را بهعنوان فرآیندی ماداماععمر در رشد شخصیت و مهارتها دانسته که م تواند به
دو صورت رسم  2و غیررسم  3به ولوع پیوسته و درنتی ه یادگیری را کسب ت ربهای
تعریف م کنند که م تواند پیشرفت یا علم تر کردن مهارتها ،دان  ،درك ،آگاه ،
1. Coúkuna, Demirel
2. formal
3. informal
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ارزشها ،عقاید و احساسات و یا اف ای

لدرت تثمل و تفکر را در بر داشته باشد .حداد

علوی ،عبد اعله  ،احمدی ( )1384در مااععه خود به شناسای هن ارها و نگرشهای
خاص که در راباه با روحیهی علم از طری برنامه درس پنهان به دان آموزان منتقل
م شود ،پرداختند .یافتههای تحقی آنان نشان م دهند دان آموزان ط یادگیریهای
مدرسهای ،برنامههای درس پنهان را نی فرام گیرند که در جهت مخاعف مؤعفههای
روحیه علم لرار دارند که ازجمله آنها به ای اد و تقویت روحیهی تقلید و اطاعت در
برابر نوآوری ،کن کاوی و خیلیت؛ ای اد و تقویت روحیه انفعال و تر

بهجای

پرس گری و نقادی ،ای اد رلابت منف برای نمره بهجای مشارکت و کار گروه اشاره
داشتهاند.

روش
ای پژوه

با استفاده از روش توصیف و از نوع آزمونسازی برای تهیه مقیا

ان ام شمده

است .بهزعم صاحب ( )1385مااععات که با هدف سماخت ابم ار ان مام م شموند در زممره
مااععات آزمونسازی لرار م گیرند .جامعه پمژوه

را تممام دان آمموزان دختمر مقامع

متوساه شهر مشهد (نواح هفتگانمه و مناقمه تبادکمان) در نمیم سمال دوم تحصمیل – 91
 1390تشکیل داده است .برای انتخا نمونه ،تعداد  1425نفر از دان آموزان پایمههای اول
تا سوم مقاع متوساه به روش احتماع  -غیر احتماع (خوشهای-کوممهای) انتخما شمدند.
در ای راستا ،از بی نمواح  7گانمه آمموزشوپرورش مشمهد و مناقمه تبادکمان 3 ،ناحیمه و
مناقه تبادکان بهطور تصادف انتخا و از بی مدار

هر ناحیمه  4مدرسمه بمهعنوان خوشمه

انتخا گردید .برای اجمرای پرسشمنامه در کی هما ،پژوهشمگران اجمازه یافتنمد تما دانم
آممموزان کی هممای را مااععممه نماینممد کممه بممر اسمما

برنامممه کیس م از فراغممت بیشممتری

برخوردار باشند؛ بنابرای نمونهگیری در ای مرحلمه بهصمورت کوممهای یما انباشمته انتخما
شد .توزیع نمونه در جدول  1آمده است .ح م نمونه مشابه با مااععمات پیمایشم و پمس از
اجرای مااععه مقدمات بر روی شصت نفر و محاسبه واریانس نمونه اوعیه ،تعیی گردید.

ساخت و اعتباریابی مقیاس روحیه پژوهشی برای دانشآموزان دختر125 / ...

جدول  .1توزیع نمونههای انتخابشده در نواحی آموزشوپرورش
پایه

ناحیه  1و مناقه تبادکان

ناحیه 3

ناحیه 4

کل

رشته تحصیل
-

109

92

162

353

ریاض

26

108

47

ت رب

68

111

50

انسان

38

66

62

ریاض

38

37

32

ت رب

69

43

97

انسان

67

38

52

416

501

509

اول
دوم

سوم
کل

587

485
1425

همانطور که مشاهده م شود  353دان آموز در پایه اول 587 ،نفر در پایه دوم و 485
نفر در پایه سوم به تحصیل اشتغال داشتهاند.
برای ساخت اب ار سن
مؤعفهها و عناصر اصل

روحیه پژوهش  ،ابتدا مااععات کتابخانهای با هدف بررس
تشکیلدهنده روحیه پژوهش

ان ام شد .پس از بررس اوعیه

پیرامون روحیهی پژوهش و سازههای مشابه آن از لبیل تفکر انتقادی ،حل مسئله و عادات
ههن  ،مؤعفههای روحیهی پژوهش و رویکرد نظام آموزش پژوه

محور با اشتراك

بنیانهای نظری ارائهشده در تعاریف مختلف و همپوشان مفهوم میان سازههای ارائهشده،
تلخیص و به تعریف و مشخص کردن مؤعفههای روحیه پژوهش مبادرت شد .با جمعبندی
بنیانهای نظری و مشخص نمودن همپوشان

موجود ،مؤعفههای کن کاوی ،پشتکار،

مدیریت اعمال تکانش  ،سعهصدر ،مسئوعیتپذیری و توانای ان ام کارگروه بهعنوان
مؤعفههای روحیهی پژوهش معی شد .پس از وارس مؤعفهها ،عبارت گ ین برای هر یک
از مؤعفهها ان ام شد که در ای راستا برای مدیریت اعمال تکانش ش
پشتکار هفت عبارت؛ مؤعفه توانای

کارگروه

هشت عبارت و برای مؤعفههای

مسئوعیتپذیری ،کن کاوی و سعهصدر ،به ترتیب هفت ،ش
تدوی شد.

عبارت؛ تداوم و

و نه عبارت طراح و
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گامهای ان ام ای پژوه

به شر زیر بوده است:

 -1شناسای مؤعفهها و عناصمر اصمل تشمکیلدهنده روحیمهی پژوهشم  .در ایم مرحلمه بما
مااععمممات کتابخانمممهای و واکممماوی دیمممدگاههای نظریمممهپردازان و محققمممان مختلمممف،
همپوشان های مفهوم و سازهای مشخص و مؤعفههای اصل تعیی شد.
 -2تهیه و تنظیم گویههای مقیا  :در ای مرحلمه ،گویمههای مقیما

بمر اسما

تعماریف و

بنیانهای نظری موجود در ادبیمات پژوهشم تمدوی و بمهطور مقمدمات چهلوسمه عبمارت
فراهم گردید.
 - 3مااععه روایم محتموای بمه شمیوه داوری تخصصم  :1در ایم راسمتا از چهمارده نفمر از
اعضای هیئتعلم دانشکده علموم تربیتم و روانشناسم دانشمگاه فردوسم مشمهد کمه در
زمینممههای موضمموع روحیممهی پژوهش م صمماحب تخصممص و ت ربممهی فعاعیممت علم م و
پژوهش مرتبط بودنمد و بمه درخواسمت پژوهشمگران بمرای همکماری پاسمخ منبمت دادنمد،
بهرهگیری شد .بدی منظور ،پرسشنامه پیشنهادی مشتمل بر مؤعفههای کل سمن

روحیمه

پژوهش  ،تعریف و بسط نظری مؤعفه و عبارتهای پیشنهادی بمرای هرکمدام از مؤعفمهها در
اختیار آنان لرار داده شد و از آنان درخواست شد تا مشخص نماینمد کمه همر گویمه تما چمه
اندازه به مؤعفه اصل مرتبط بوده و برای سن

آن ویژگ مناسبت دارد.

 -4تعیی روش نمرهگذاری :برای تخصیص نمره به هر یک از عبارتهای سمن

روحیمه

پژوهشگری ،از یک نظام چهارگ ینهای (خیل کم ،کم ،زیاد و خیل زیماد) اسمتفاده
شد .ای گ ینهها به ترتیب بر اسا

مقادیر  3 ،2 ،1و  4نمرهگذاری م شوند .گرفت

نمره باال در ای پرسشنامه نشاندهندهی روحیه پژوهش باال بود.
 -5اجرای مقدمات  2ابم ار :ایم عممل در دو مرحلمه ان مام شمد .اعمف) ابتمدا بمهمنظور رفمع
مشکیت احتماع در تفسیر سؤاالت و گردآوری دادههای اوعیه مقیا

در اختیار  57نفر از

دان آموزان لرار گرفت تا به گویهها پاسخ دهند .پمس از جممعآوری پرسشمنامهها و ورود
1. professional Judgment
2. pilot Study
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دادهها به رایانه ،می ان همبستگ بی همر عبمارت بما مؤعفمه مربموط و میم ان ضمریب آعفمای
کرونباخ برای مؤعفهها و تثییر حذف عبارت بر ضمریب آعفما و پایمای مقیما
ای مرحله ش

بررسم و در

گویه حذف شد .پس از  14روز بمهمنظور احمراز یبمات ابم ار از طریم بماز

آزمای  ،پرسشنامه دوباره در اختیار آزمودن ها لرار گرفت .مااععمه همبسمتگ میمان خمرده
مقیا ها با همدیگر و خرده مقیا ها با نمره کل مقیا

نی در ای گام مااععه شد.

 -6روای همگرا :برای تعیی روایم همگمرای آزممون ،رابامه نممرات حاصمل از ابم ار بما
نمرات آزمون  75عبارت نگرش تفکر انتقادی ) (CTDIکه مؤعفههای حقیقتجوی  ،فکمر
باز ،تحلیل بودن ،نظامدار بودن ،کن کاوی ،اعتمادبهنفس و پختگ (کممال) را م سمن د،
محاسبه گردید.
 -7باز آزمای  :پایای مقیا

سن

روحیهی پژوهش با روش بماز آزممای نیم سمن یده

شد ،ای آزمون بر روی یک گروه  57نفری از دان

آمموزان دختمر مقامع متوسماه در دو

مرحله و با فاصله  14روز اجرا گردید.
 -8اجرای نهای ابم ار :در ایم مرحلمه ،پرسشمنامه بمر روی  1450نفمر توزیمع شمد و 1425
پرسشنامه بهصورت کامل تکمیمل شمده بمود ،ممورد تحلیمل لمرار گرفمت .دادههما از طریم
نرماف ار  SPSS-19مورد تحلیل لرار گرفت و ضرایب آعفمای کرونبماخ بمهعنوان شاخصمه
همسان درون و نتایج تحلیل عامل بهمنظور احراز روای مقیا

و نتی ه تحلیمل عبارتهما

مبنای تصمیمگیری برای شاخص هر عبارت آزمون لرار گرفت.

یافتهها
روای محتوای اب ار :پرسشنامه اوعیه با  43سؤال و همراه با مفاهیم نظری هر مؤعفه در
اختیار چهارده نفر از اعضای هیئتعلم

دانشکده علوم تربیت

و روانشناس

دانشگاه

فردوس مشهد لرار گرفت و از آنان خواسته شد تا ارتباط و مناسبت هر گویه را با مؤعفه
موردنظر تعیی نمایند .سپس ضریب همبستگ کاپای کوه جهت تعیی می ان همخوان و
تواف نظرات متخصصی استفاده شد .نتایج ضریب کاپا نشان داد که می ان تواف بی
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نظرات آنان  0/83منبت و معن دار بود ( .)p<0/001در ای مرحله برخ گویهها از حیث
جملهبندی تغییر یافت.
روای همگرا .:برای بررس روای همگرا ،از راباه میان نمره مقیا
تفکر انتقادی ) (CTDIاستفاده شد که ضریب همبستگ بی مقیا
پژوهش و گرای

با نمره گرای
سن

به

روحیهی

به تفکر انتقادی نشان از راباه منبت و معنادار داشت ( r=0/45و

)p‹0/05؛ ای ارزش ،شاخص راباهای مناسب میان دو اب ار برای روای اب ار سن
روحیهی پژوهش للمداد م شود.
برای ان ام تحلیل عامل اکتشاف  1نخست مااب با نظر تاباچینک و فیدل همبستگ
میان گویهها موردبررس لرار گرفت و مشخص شد که همبستگ تعداد لابلتوجه از
گویهها دارای همبستگ مساوی یا ب رگتر از  0/3است .نتایج نشان داد که برای هیچ
عامل کمتر از  3سؤال بال نم ماند .در ای مااععه ،بهمنظور تعیی تعداد عاملهای مقیا
از تحلیل عامل اکتشاف استفاده شد .آزمون  KMOبهمنظور کفایت نمونهگیری برای
ان ام تحلیل عامل و صفر نبودن ماتریس همبستگ در جامعه از آزمون کرویت بارتلت و
معن داری شاخص آزمون استفاده شد .با توجه به باالتر بودن اندازه  KMOاز ارزش
 0/7کفایت نمونهبرداری و رعایت مفروضه ان ام آزمون معلوم شد (هوم  .)1380 ،در
پژوه

حاضر مقدار  KMOبرابر  0/83و می ان کرویت بارتلت برابر  8739/05بود

( )p<0/001که معناداری ای شاخص را برای اجرای تحلیل عامل نمایان م کند .مبتن
بر نتایج آزمونهای مذکور ،ساختار عامل پرسشنامه بر اسا
و به دو روش تحلیل مؤعفههای اصل با استفاده از چرخ
در مرحله نخست تحلیل عامل

روش تحلیل عامل اکتشاف

واریماکس بهدست آمد.

و بدون محدود کردن عاملها و بر اسا

همبستگ  ،هفت عامل استخراج شد .استخراج عاملها بر اسا

می ان

باالتری می ان تبیی

واریانس به ترتیب اهمیت و بر پایه مقدار واریانس که تبیی م کنند ،صورت گرفت.
شاخصهای آماری تحلیل عامل

اکتشاف

مؤعفهها نشان داد که ارزش ویژه  6عامل

1. exploratory factor analysis
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ب رگتر از یک است ،درحاع که عوامل چهارم و پن م کمتر از  0/03واریانس را تبیی
نمودند؛ با ای وصف با حذف آنها چهار عامل برای مقیا

روحیه پژوهش تعیی گردید

(جدول .)2
جدول  .2مقادیر ویژه عاملهای استخراجشده پرسشنامه محقق ساخته
استخراج عاملها لبل از چرخ
درصد تراکم

ارزش عاملها بعد از چرخ

عاملها

ویژه

درصد واریانس

1

11/5

42/14

42/14

2

44/2

74/6

21/17

18/3

3

02/2

74/5

91/26

89/2

83/7

4

72/1

63/4

55/31

36/2

39/6

درصد تراکم

ویژه

درصد واریانس

22/3

72/8

72/8

59/8

31/17
149/25
54/31

عامل اول با ارزش ویژه  42/14 ،11/5درصد از کل واریانس ،عامل دوم با ارزش ویژه
 74/6 ،44/2درصد از کل واریانس ،عامل سوم با ارزش ویژه  74/5 ،02/2درصد از کل
واریانس و عامل چهارم با ارزش ویژه  63/4 ،72/1درصد از کل واریانس را تبیی نمود.
می ان کل واریانس مشترك که توسط چهار عامل تبیی م شود برابر با  55/31بود .عامل
اول ترکیب از دو عنصر پشتکار و مسئوعیتپذیری؛ عامل دوم مدیریت اعمال تکانش ،
عامل سوم کن کاوی و عامل چهارم ترکیب از توانای ان ام کارگروه و سعهصدر بود.
در ای مرحله گویههای که در بی

از یک عامل ،بار عامل منبت و یا منف داشتند و یا

اصیً بار نداشتند ،حذف شدند .شیب نمودار اسکریپ پیت نمایانگر تعداد عاملها است.
با بررس نمودار مشخص شد که تنها چهار عامل از م موعهی عوامل تشکیلدهندهی
پرسشنامه ،باالتر از شیب خط هستند و بقیه ی عوامل در یک محدوده و ن دیک به هم لرار
دارند.
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جدول  .3معرفی گویهها و بارهای عاملی پس از چرخش واریماکس
شماره
12
29
3
32
4
36
37
5
14
15
22
21
20
28
2

پشتکار

عبارتها
ولت کاری را شروع م کنم ،آن را به پایان
م رسانم.
برای رسیدن به اهدافم زیاد تیش م کنم.
تا زمان که تکاعیف درس ام تمام نشده است،
به کار دیگری مشغول نم شوم.
تنبل هستم و

باید اعتراف کنم کم

مسئوعیتهایم را بهمولع ان ام نم دهم.
ولت

لول ان ام کاری را م دهم ،اطرافیانم

مامئ هستند که آن را ان ام م دهم.
احسا

م کنم سختکوش عامل اصل در

موفقیتهایم است.
برای رسیدن به اهداف

که تعیی

نمودهام،

دستاوردها و آسایشم را فدا م کنم.
اگر مامئ باشم کاری درست است ،آن را
ان ام م دهم.
دیگران مرا فرد وظیفهشناس نم دانند.
بهزحمت م توانم خود را وادار به کاری کنم
که باید ان ام دهم.
ترجیح م دهم کارهایم را با دلت ان ام دهم،
حت اگر خیل طوالن شود.
کارهایم را بدون فکر کردن ان ام م دهم و
سپس پشیمان م شوم.
دیگران م گویند در تصمیمگیری ع ول
هستم.
کارهایم را بدون تثمل لبل و با یک انگی ه
آن ان ام م دهم.
اول عمل م کنم ،بعد در مورد آن فکر م -
کنم.

مدیریت اعمال
تکانش

کن کاوی

عدمتوانای
کارگروه

64/0

-

-

-

62/0

-

-

-

51/0

-

-

-

-50/0

-

-

-

50/0

-

-

-

50/0

-

-

-

43/0

-

-

-

43/0

-

-

-

-39/0

-

-

-

-37/0

-

-

-

34/0

-

-

-

-

69/0

-

-

-

60/0

-

-

-

58/0

-

-

-

56/0

-

-
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در برابر خواستها و هو هایم کم م آورم.

-

50/0

-

-

1

در مقابل خواستههای آن خود ،تسلیم م شوم.

-

44/0

-

-

-

-

59/0

-

-

-

54/0

-

-

-

53/0

-

-

-

50/0

-

-

-

0/49

-

-

-

47/0

-

-

-

42/0

-

-

-

-

68/0

-

-

-

66/0

-

-

-

52/0

25

در فعاعیتهای گروه شرکت م کنم.

-

-

-

-44/0

24

کمک کردن به دیگران را دوست دارم.

-

-

-

-42/0

-

-

-

-34/0

6
26
7
30
13
33
16
31
23
27

8

بررس و مااععه مسائل جدید و نو در طول
زندگ برایم جاعب و شگفتانگی است.
به مااععه کتا های علم عیله زیادی دارم.
م از حل مسئلههای مشکل و معما عذت م -
برم.
از اینکه م توانم افکار و نظرات دیگران را
درك نمایم ،به خود م باعم.
دوست دارم هر چه را یاد م گیرم به اطرافیانم
نی یاد دهم.
برای م دانست تفکر و دیدگاه افراد دیگر
درباره موضوعات مختلف جاعب است.
موضوع بحث مهم نیست م مایلم هرچه بیشتر
درباره موضوعات مختلف بدانم.
م ترجیح م دهم کارهایم را بهتنهای ان ام
دهم.
دوست دارم کارها را بهتنهای و بدون تحمل
دیگران ان ام دهم.
کارهای گروه را به دعیل ای دوست ندارم
که نم توانم در آن دیگران را تحمل کنم.

با صبر و حوصله به انتقادات دیگران در مورد
کارهایم گوش م دهم.

اناباق سؤالهای مربوط به عاملها با توجه به عوامل طر شده در پرسشنامهی محق
ساخته ،نشان داد که عامل اول شناسای شده شامل یازده گویه ،عامل دوم شامل ش
عامل سوم شامل هفت گویه و عامل چهارم شامل ش

گویه،

گویه است .همچنی سؤاالت ،9
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 34 ،19 ،18 ،17 ،10و  35به دعیل داشت بار منبت در دو عامل و یا نداشت بار در هرکدام
از عوامل حذف شدند.
بهمنظور برآورد می ان همبستگ مؤعفههای استخراجشده با یکدیگر و مؤعفهها با نمره
کل مقیا

روحیهی پژوهش از آزمون همبستگ پیرسون استفاده شد .نتایج ای همبستگ

در جدول زیر گ ارش شده است.
جدول  .4ضریب همبستگی مؤلفههای مقیاسهای روحیهی پژوهشی
مؤعفهها

پشتکار

پشتکار

1

مدیریت اعمال تکانش
کن کاوی
توانای ان ام کارگروه
نمره کل مقیا

مدیریت اعمال
تکانش

0/38

*

1

0/24

*

0/14

0/20

**

0/20

*

0/46

0/97

کن کاوی

توانای ان ام

نمره کل

کارگروه

مقیا

1
**

**

1

*

0/81

*

0/65

0/59

*

1

p‹0/000 p ‹ *0/05

**

ازعحاظ نظری نمرات خرده آزمونها باید با نمره کل آزمون همبستگ باالی داشته
باشد ،زیرا فرض بر ای

است که همه آنها بر رویهم حوزه رفتاری واحدی را

اندازهگیری م کنند و خرده آزمونها نباید با یکدیگر همبستگ زیاد داشته باشند ،زیرا در
چنی حاعت فرض م شود که آنها یکچی را اندازه گرفته و تکراری هستند .همانطور
که در جدول فوق نشان داده شده است همبستگ بی نمرات آزمونهای فرع یا خرده
آزمونها با نمرهی کل آزمون همبستگ باالی داشته و راباه میان خرده مؤعفهها با هم از
همبستگ

زیادی برخوردار نبوده است .ای نتی ه ،شاخصهای از همبستگ

بر اسا

همسان درون را نی نمایان م سازد.
پایایی مقیاس روحیهی پژوهشی با عاملهای استخراجشده .پایای به شیوه همسان درون
و تحلیل عبارت های پرسشنامه :برای ای منظور پس از اجرای نهای  ،با استفاده از نرماف ار
آماری  ،SPSSپایای آزمون (آعفا) و تثییر حذف سؤاالت بر ارزشهای پایای و واریانس
اب ار محاسبه شد .نتایج ای تحلیل در جدول ( )5آمده است.
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جدول  .5پایای کل مقیاس در اجرای پایلوت و نهایی
مرحله

تعداد سؤاالت

ضریب آعفای کرونباخ

اجرای پایلوت

43

0/76

اجرای نهای

37

0/81

پس از ان ام تحلیل عامل و استخراج چهار عامل برای مقیا
ضریب آعفای کرونباخ بر اسا

روحیهی پژوهشگری،

تعداد مؤعفههای استخراجشده از تحلیل عامل نی احراز

شد .ضریب آعفای کرونباخ برای هر یک از مؤعفهها و کل آزمون بهصورت جداگانه
محاسبه گردید که در جدول ( )6ارائه شده است.
جدول  .6ضرایب آلفای کرونباخ برای مؤلفههای حاصل از تحلیل عاملی
عامل

ضریب پایایی آلفای کرونباخ

عامل اول

0/69

عامل دوم

0/76

عامل سوم

0/61

عامل چهارم

0/57

پایای آزمون با روش باز آزمای نی محاسبه گردید که می ان پایای (یبات) برابر با
 0/80مشاهده شد .بدی ترتیب نتایج تحلیل نشان داد که از  6موعفة پیشنهادی روحیه
پژوهشگری بر اسا

مبان نظری ،به  4تقلیل یافت و بر اسا

گویهها نامگذاری آنها به

مؤعفه پشتکار ،کن کاوی ،مدیریت اعمال تکانش و توانای ان ام کارگروه مورد تائید
لرا گرفته است.

بحث و نتیجهگیری
پرورش و توسعه روحیهی پژوه

در کودکمان و نوجوانمان از مهممتمری المدامات جهمت

ساخت جامعهای پویا و علم به شمار م آید .دان آموزان بمرای ورود بمه عصمر دانمای و
روبهرو شدن با تحوالت شگفتانگی لرن حاضر باید بهطور ف اینمدهای مهمارتهمای تفکمر
انتقادی و خیق را برای تصمیمگیری مناسب و حل مسائل پیچیدهی جامعه فراگیرند .آنهما
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باید سواد علمم و مبتنم بمر فنوماوری را بمهخوب سمواد خوانمدن ،نوشمت و حسما کمردن
بیاموزنممد و در عرصممههممای گونمماگون زنممدگ از آن بهممره گیرنممد .دانم آممموزان بایممد بممه
مهارتهای پژوه

و حل مسئله م ه شوند ،روحیهی جستوجوگری را در خود تقویمت

کنند و در کنار کسب دان های نوی به نگرشهای چون برلراری ارتباط با دیگران ،کمار
گروه و اندیشهی جمع م ه شوند .ای در حاع اسمت کمه منمابع ممرتبط از میمان پمنج
مؤعفهی تثییرگذار (مدرسه ،خمانواده ،محمل کمار ،جامعمه و اولمات فراغمت) ،مدرسمه را در
پی بین مهارتهای افراد؛ بهعنوان مهمتری عامل شناخته است.
در مدرسهای که فرهنگ سازمان آن توسعهدهنده و معلمان ایفاگر نق
درس برخوردار از ساختاری برای ترویج پژوه

و نظام برنامه

و پژوهندگ باشد ،عذت «علت جوی »

و «سبب خواه » ارمغان برای یادگیرندهها خواهد بود.
اگرچه توجه به اهمیت روحیهی پژوهش و بازتعریف نق
دان

و عمل به پژوه

دان آموزان در توعید

از ضرورتهای نظامهای نوی تربیت است؛ اما بررس مااععات

پیشینه نشان داد که اب اری در مسیر سن

روحیهی پژوهش دان آموزان که از پایای و

روای الزم برخوردار باشد ،در جامعه و للمرو پژوه  ،وجود ندارد .سازهی روحیهی
پژوهش م موعهای از ویژگ های عاطف و دربرگیرنده مؤعفههای عاطف تفکر انتقادی،
حل مسئله و عادات ههن است که فرد را به سمت مولعیتهای چاع برانگی سوق م دهد
و تا زمان کشف حقیقت به شیوهای علم و با استفاده از توانای های درون پایدار نگه م -
دارد .یافتههای اجرای مقیا

بر روی نمونه موردبررس نشان داد که روحیهی پژوهش

دان آموزان دختر پایهی اول بهطور معناداری باالتر از روحیهی پژوهش دان آموزان
دختر پایههای دوم و سوم است و بی میانگی نمرات روحیه پژوهش دان آموزان پایهی
دوم و سوم تفاوت معناداری وجود ندارد .با توجه به اهداف آموزش مقاع متوساه،
انتظاری متفاوت از برونداد نظام آموزش وجود داشت .نظام آموزش و برنامه درس
اجراشده باید دان آموزان را به سمت تحقی و پژوه
در آنان پرورش دهند .همچنی بر اسا
بهمنابهی یک چارچو

سوق دهند و روحیهی پژوهش را

نظریهی روان  -اجتماع

اریکسون ،هویت

مرجع عمل م کند که فرد بهمنظور تفسیر ت ار

شخص و
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گفتگو درباره معنا ،هدف و جهتگیری زندگ خود از آن استفاده م کند .اریکسون،
هویت را احسا

همانندی ،تداوم ،یکتای

و استقیل فردی م داند که از باور وی

سرچشمه م گیرد .از ای دیدگاه ،مهمتری مسئله در دوره نوجوان  ،ای اد حس روش و
پایداری از هویت است و مرحلهای است برای حل دوباره هویت از طری ترکیب که یک
سازی شده و تعاع بخ

تمام همانندسازیهای گذشته است .هویت که نهتنها با گذشته

(کودک ) همانند است بلکه در آینده (ب رگساع ) نی پایدار و ب همانند است (اتکینسون،
ریتال و همکاران؛  .)1384بر اسا

تئوری هویت اریکسون انتظار م رود که سیر توسعه

روحیهی پژوهش در دان آموزان ،صعودی بوده و دان آموزان پایهی سوم متوساه
روحیهی پژوهش باالتری از پایههای اول و دوم متوساه داشته باشند .درنتی ه م توان
گفت که فرآوردهی نظام آموزش فعل در راستای پرورش و توسعه روحیه پژوهش
مالو عمل ننموده و حت بهصورت عکس نتی ه داده است .ای نتی ه را م توان متثیر از
عناصر برنامههای درس و تعامل آنها در محیط آموزش دانست؛ هنگام که دان

در حد

محفوظات دان آموز مورد ارزیاب لرارگرفته و نمره مبتن بر محفوظات بهعنوان یک
نتی ه تحصیل للمداد شود ،هدف تنها معاوف به لبوع و ارتقاء دان آموز به ساح باالتر
خواهد بود و درنتی ه امکانات الزم بهمنظور پرورش روحیهی پژوهش

دان آموزان

موردتوجه لرار نم گیرد .در ای راستا با توجه به دیدگاه سازنده گرای اجتماع م توان
بیان نمود که یادگیرنده باید فعال باشد و باید خود دان

خوی

را بسازد .ت هی ات

مدار  ،وسایل ورزشى ،آموزشى و کمکآموزش  ،آزمایشگاهها ،ساع هاى بحث و
مناظره ،کتا خانه و ساع مااععه ،نهتنها باعث رشد جسمى و فکرى دان آموزان خواهد
شد ،بلکه شخصیت آنها را نی در جهت مالو

صیقل خواهد داد؛ چنانچه و

()1976

در مااععه خود ،تثییر محیط فی یک مدرسه را در مقایسه با تسهییت سنت و جدید ،بر
روی رفتار و عملکرد تحصیل دان آموزان موردبررس لرار داده است .پژوه

دای -

زاده ،حسی زاده و غ نوی ( )1389نی نشان داده است که استفاده از فناوری و ارتباطات در
اف ای

انگی هی تحصیل  ،ارتقای مهارت پرسشگری ،تقویت روحیهی پژوهش  ،اف ای

نمرات درس و درم موع بر پیشرفت تحصیل دان آموزان سال سوم متوساه ایرگذار
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بوده است .بر اسا
موردپژوه

نتایج تحقیقات ان امشده ،عملکرد دان آموزان در مناط مختلف

ازنظر امکانات آموزش متفاوت بوده است .اگرچه انتظار م رود که روحیه-

ی پژوهش دان آموزان با وضعیت اجتماع  -التصادی پیوند داشته و برخورداری بیشتر از
رفاه و امکانات مدار  ،من ر به اف ای

روحیهی پژوهش دان

آموزان شود ،اما نتایج

نشان داد که می ان روحیهی پژوهش دان آموزان در مناط موردبررس تفاوت نداشته
است .با ای وصف م توان ادعا نمود که وجود یا عدم وجود امکانات آموزش ضرورت ًا
نم تواند دعیل توفی دان آموزان و اف ای

روحیهی پژوهش باشد ،بلکه استفاده بهینه از

ای امکانات مهم است .از سوی دیگر ،در سالهای گذشته کنکور عامل برانگی اننده اصل
در فرایند آموزش مدار

بوده و نظام ارزشیاب از کار معلم در مدرسه و انتظار واعدی و

مدیران ،تعلیم را به ای سمت سوق داده است که آموزش با شیوهی کنکور -محور را در
پی
گ ین

گیرد .بر اسا

نتایج تحقیقات ،آسیبهای کنکور بر برنامههای درس  ،روش

و پذیرش دانش و (کنکور) ،یک از مهمتری موانع بهرهوری نظام آموزش کشور

بهویژه در دوره متوساه و پی دانشگاه است .هدف تکبعدی تست زدن بیشتر در مدت
کمتر ،باعث عدم تحق هدفهای آموزشوپرورش ،ب اعتنای نسبت به کتا های درس ،
گری از روشهای یادده  -یادگیری فعال و ب ارزش شدن امتحانات و ارزشیاب از
آموختههای مدرسهای و زوال فعاعیتهای آزمایشگاه  ،تحقی  ،تفکر ،ابتکار ،خیلیت و
استفاده از وسایل سمع و بصری شده است؛ بهطوریکه همهی تیش معلمان ای است که
با محوریت کنکور تدریسشان را ان ام دهند .بنابرای درصد زیادی از اهداف آموزش
بهویژه در دو حوزهی مهارت و نگرش مورد غفلت والع م شود .با عنایت به مواردی که
هکر شد ،اب ار تدوی و ارائهشده در ای پژوه  ،ضم شناسای
پژوهشگری که بر اسا

مؤعفههای روحیه

تحلیل عامل لابلیت تلق بهعنوان اعگوی نظری را نی داراست،

م تواند بهعنوان اب ار مشاوران تحصیل و روان شناسان مدار

مورداستفاده لرارگرفته و

همچنی بهعنوان اب اری برای شناخت وضعیت موجود روحیه پژوهشگری دان آموزان
تلق و با مقایسه ای ویژگ در مناط مختلف ،گروههای متفاوت و پایههای تحصیل
چندگانه ،علل احتماع در مشاهده وضعیت روحیه پژوهشگری را در لاعب مااععات عل م
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مقایسهای شناسای نماید .ضم آنکه ای اب ار ،لابلیت استفاده در مااععات آزمایش را با
هدف بررس مداخلههای اف ای دهنده ای روحیه داراست.
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