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 چکیده
کمه  شمودپرورش رسمم  للممداد م وهای نظام آموزشآرمان ازجملهتوسعه و پرورش روحیه پژوهشگری 

 تحول و نوآوری را برای نسل آینده به ارمغان خواهد آورد. هدف ایم  مااععمه تهیمه ابم اری بمرای سمن  

سمازی بموده اسمت. بما آزمون م آموزان بود. روش پژوه  توصیف  و از نوع پیمایش روحیه پژوهش  دان 

 های مقیما گویه شناسای  و های سازنده ای  ویژگ مؤعفه استفاده از مبان  نظری مرتبط با روحیه پژوهش ،

همای روایم  بمه شمیوه. ای انتخما  شمدندکوممه –ای آمموز بمه روش خوشمهدانم  1425تدوی  شد. تعداد 

و  بماز آزممای همای محتوای  و از نوع داوری تخصص ، تحلیل عمامل  و روایم  میکم  و پایمای  بمه شمیوه

و تمثییر  طریم  همبسمتگ  بما نممرات مقیما  همسان  درون  آعفای کرونباخ محاسبه شد. تحلیل سؤاالت از

واریانس و پایای  تعیی  شد. همبستگ  نمره کل آزمون بما آزممون گمرای  بمه  یهاشاخصهحذف سؤال بر 

به دست آمد. تحلیل عامل  چهار مؤعفه کن کاوی، پشتکار، مدیریت اعممال تکانشم  و  45/0تفکر انتقادی 

و از  80/0روز برابر با  15با فاصله  باز آزمای پایای  آزمون از طری   توانای  ان ام کارگروه  را تائید نمود.

                                                 
نامه کارشناس  ارشد نویسنده اول در رشته تحقیقات آموزش  دانشگاه فردوس  مشهد برگرفته از پایانای  مقاعه  .1

 است.
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 bmahram@um.ac.irدانشگاه فردوس  مشهد )نویسنده مسئول(  ،شناس رواندانشیار دانشکده علوم تربیت  و  .3
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بمما توجممه بممه میمم ان پایممای  و روایمم   مشمماهده شممد. 81/0طریمم  همسممان  درونمم  آعفممای کرونبمماخ برابممر بمما 

 محققان لرار گیرد. مورداستفادهتواند م   پژوهش یهروح، مقیا  آمدهدستبه

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

 مقدمه

ای  باورند که یک  از اهداف اصل   بر وپرورشآموزش اندرکاراندستمتخصصان و 

و  3، کاسیا2فراری)و پژوهشگر باشد  1باید تربیت نسل خیق، نوآور وپرورشآموزش

 دسترس  به اطیعات و برایتمایل  به ی پژوهش روحیهدر عصر حاضر،  .(2009، 4پونیه

 .(2011، 5آیتو، آیتو و نیشادا)انتقادی معنا شده است  هایی توانا

محیط مناسب  سازیفراهمی توسعه، پیشرفت یک جامعه را منوط به پژوهشگران حیاه 

یک  از عوامل  (.1380،محمودی تبری ی)دانند برای رشد و شکوفای  علم  در جامعه م 

 چراکهی علم  است؛ یل به پژوه  و روش علم ، عدم وجود روحیهعدم تما مهم

شود های یک انسان تلق  م تری  ویژگ کلیدی زمرهعلم  در  یهروحمندی از بهره

 آندر  خردورزی که گیرددر جامعه زمان  شکل م  بهبود به یدام .(1389کیهدوزی، )

، 6دس اردینس) باشند وجوگریجستو  پژوه  بهمند عیله مردمو  یافتهتوسعهجامعه 

از  تحقیقات ، یک  هایپژوه  برایپژوهنده و صرف بودجه  ی هاانسان تربیت(. 2004

 تمام مقاطع آموزش  نیازمند فراگیران  باو  استو اصیحات  انسان  موفقیت اساس عوامل 

شود با دان  ای اد م  از طری  مواجهای  تمایل  هستند کهباال  یگری پژوهشروحیه

 (.2004، 7و سوعوای اندیشمفبلومنفلد، کراجکیک، کس، مار)

                                                 
1. innovative 
2. Ferrari 
3. Cache 
4. Punier 
5. Ito, Ito & Nishida 
6. Desjardins 
7. Marx, Blumenfeld, Krajcik, Fishmanand & Soloway 
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اصمل  در   آرممان و همدف عنوانبمه 2تفکمر خمیق و 1یژوهشمگرپ ،شمولجهان ایگونهبه 

یکمم  از  عنوانبممهیممادگیری مبتنمم  بممر پممژوه  . اسممت گرفتممهلممرار  موردپممذیرشآممموزش 

؛ 2004، 3همرادا و یوشمیا)ی سمنت  اسمت هاراهبردهای آموزش دارای م ایای  بی  از روش

کنممو،  ازجملممه وپرورشآمموزشمتخصصممان  کممهدرحاع (. 2011، 4چمو، تسمم ، عممو و چموو

 سماو اسما  و پیکربنمدی آمموزش را بمر  ،(2008)به نقل از گماردنر،  5آنچوری و واچیرا

خمیق، کن کماوی و سمازگاری  مسئله  از لبیل تفکر انتقادی، حل باالی فرایندهای شناخت

ابم اری د ی صورت گرفته حکایت از عمدم وجموها بررس ورزند،تثکید م  ندانسته و بر آ

ی ، بمراروای  و پایای  مناسمبن پژوهش  دارد که ضم  دارا بود روحیهمعتبر برای سن   

طراحم  مقیاسم   درنتی مه .مقاع متوساه مناسب باشد آموزاندان در  ویژگ سن   ای  

بسمیار مهمم بمرای آن،  مناسبهن ار تدوی  و  یاب اعتبارو  پژوهشگری روحیهبرای سن   

در راسمتای تمدوی  چنمی  للممداد شمود.  در راستای اهمداف آمموزش تواند م وتلق  شده 

تمایل داشت  به یمادگیری  دادی نشان گرپژوهش روحیهی مرتبط با نظر  مبانمااععه ، اب اری

علمم   روحیمهو عمادات ههنم   ی عاطف  تفکر انتقمادی، حمل مسمئله،هااععمر، ویژگ مادام

 هستند که در ای اد و توسعه روحیه پژوهشگری مؤیرند. عوامل  ازجمله

 روحیه پرورشمبتن  بر پژوه  یک  از رویکردهای آموزش  متناسب با  درویکر 

 توان م تربیت و یک روش تعلیم عنوانبهرویکرد پیامدهای ای   ازجمله پژوهشگری است.

و  کار های ارتباط  در محیط زندگ ،با درك لابلیت آموزان  پژوهنده،پرورش دان  به

دان  علم ، من ر به مهارت در  عیوه برد ای  رویکر. ، اشاره نمودبرانگی چاع جهان 

د شوهمکاری فراگیران م  روحیهتحقی  و تعهد نسبت به پژوه ، وسعت دید و  روند

های علم  ای  روش یادگیری من ر به توسعه دان  و درك کامل ایده .)1388سلسبیل ، )

کند شود و دان  آموزان را با چگونگ  کار دانشمندان آشنا م آموزان م توسط دان 

                                                 
1. inquiry 
2. creative thinking 
3. Harada, Yoshina 
4. Chu, Tse, Loh, Chow 
5. Keengwe, Onchwari & Wachira 
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 ةنیزم مسائل، بافت و بستر به توجه با یژوهشگرپ و مسئله حل (.2010، 1نانگ چاعرن)

 حل مسئله در همیاری و یریادگی درمشارکت  ی،ریادگی در  کردن معن دایپ یمناسب برا

به  یاب دست یبرا  مناسب بسترکوچک  یهادر گروه تیفعاع صورتبه حل مسئله. است

 و گرانیکار د به یگذارارزش ،گرانیدحقوق  تیرعا ی،ریپذتیمسئوعمانند  های ویژگ 

 بودن  مولت رامونیپ نگرش  ،دگیچیپ تحمل ،و گفتگو بحث در عداعتدر نظر گرفت  

 دربرگیرندهحل مسئله  .(2004، 2بود )کمبل خواهد گریکدی نظرات تحمل ها ودان  همه

شامل  حل مسئلههای ی عاطف  مهارتحوزه. های عاطف ، شناخت  و رفتاری استحوزه

محیط، عدم لاعیت و عیله  نگران  نسبت به ،نفسهای پشتکار، انگی ه، اعتمادبهمؤعفه

حل و  اندیش ژرفهمان  نوع بهپژوه   ای یکاوشگر داده است کهها نشان  بررس .است

اگرچه مؤعفان  که دارد م( بیان 1388)به نقل از سلسبیل ،  االیمس که؛ چناناست مسئله

، روش حل مسئلهی  چون هاواژهبه موضوع پژوه  با  ستمیبلرن  لیاوا  از مختلف

، اما اندپرداخته  مفهومی ریادگی ایو   علم، روش اندیش ژرف ای یانتقاد تفکری ، استقرا

حل ی ریادگی  در یویدتوسط  کههای  است ها هماندر همه آن ندیفرآ  اساسعنصر 

 ی  شده است.شناسا مسئله

 های شناخت  یاکارگیری آن دسته از مهارت(، تفکر انتقادی را به2003) 3هلپرن 

تفکر  دارد کهی مالو  را اف ای  داده و عنوان م داند که احتمال نتی هراهبردهای  م 

به سمت اهداف  شدهیتهداانتقادی به توصیف تفکری اشاره دارد که هدفمند، مستدل و 

ی احتماالت و مسئله، استنتاج، محاسبه حلو نوع تفکری است که با  غای  است

برای مت   مؤیرهای فکورانه و گیری در زمان  که متفکر در حال استفاده از مهارتتصمیم

 تفکر انتقادی را( 2002) 4سیمپسون و کورتنریارتباط دارد.  ،استخاص و نوع کار فکری 

شود و ترکیب  از ههن  که شامل هر دو حوزه شناخت  و عاطف  م  گیریفرایند جهت

                                                 
1. Nuangchalerm 
2.Campbell 
3. Halpern 
4. Simpson & Courtney 
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 را انتقادی (، تفکر2004) 1دام و وعم  کنند.ها، دان  و نگرش است، تعریف م مهارت

، داشت  حقیقت جست وی که دانندم  شناخت و مهارت  عاطف  گرای دو بعد  دارای

 تفکر عاطف بعد  دررا  ودخاعتماد به  و کن کاویبودن، دار نظامبودن،  تحلیل ، باز هه 

 تمای مانند مشاهده شواهد، انتخا  اطیعات مرتبط،  فرایندهای و للمداد نموده  انتقادی

 شناخت  هایمهارت ءج  را اعتبار منابع بررس و  تحلیل نامربوط ومربوطه و  حقای  بی 

 .انددانسته انتقادی تفکر

 و مؤیرند هه   علم عادات تحول و توسعه در نقادانهتفکر  و  شیاندژرف یندهایفرا 

 نق آموزان دان  توسط پژوه  و حل مسئله ان ام در هم  ههن عادات ،حالدرعی 

که  دارد ی راهبردها و ندهایفرا بر دیتثک  ،ههن عادات چارچو  تیماه .دارند یمؤیر

 یریکارگ. بهباشند تعامل درها آن با تا دارند ازین مؤیر یریادگی خل  یآموزان برادان 

، 2)کمبل است هوشمندانه یرفتار یاعگوها  طراح مستل مضم  آنکه   ههن عادات

 عنوانبهو للمداد شده ای و ارتباط  های موفقیت تحصیل ، حرفهشاخصه عنوانبه (2004

های یادگیرندگان از روند جهان  و ظهور التصاد دان  جهان ، یادگیری و ویژگ  اینتی ه

های ههن  به معن  گرای  داشت  به عادت(. 2003مایرز، ) گ ارش شده استموف  

 ها مشخص نیستهنگام مواجهه با مسائل  است که پاسخ آندر رفتارهای هوشمندانه 

مؤعفه بیان  شان ده عادات ههن  را با( 2005)کاستا و کییک  (.2008، 3کاستا و کییک)

گوش دادن به ، 5، مدیریت اعمال تکانش 4تداوم و پشتکار :از اندعبارتکه  کنندم 

، تیش 8، تفکر فراشناخت7پذیرانعااف، تفکر 6دیگران همراه با احسا  درك و یکدع 

، کاربرد دان  10دادن و طر  مسئله لرار موردتردید، 9های صحیحبرای رسیدن به یافته

                                                 
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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خل ، تصویرسازی  ،2، تفکر و برلراری ارتباط با وضو  و دلت1گذشته در مولعیت جدید

، 5ابهام ، پاسخ دادن با تع ب و4ها با استفاده از م موع حوا وری داده، گردآ3و نوآوری

 .9یادگیری مداوم بودن پذیرا و 8، کار گروه 7طبع شوخ، 6هاپذیرش ریسک

ی ی علم  را از منظر نظریهمفهوم پرورش روحیه( 1390)زاده و گلستان  جانعل  

ی ها پرورش روحیهآن دهند.پذیری در علم توضیح م شدن علم  یا جامعه اجتماع 

ی و مفهوم پرورش روحیه ای، اخیق و اجتماع  تعریف نمودهعلم  را در سه بعد حرفه

 :اندنموده گونه تعریفعلم  را به ای 

ی صحیح یادگیری، ی علم ، پروراندن عش  به دانست ، آموخت  شیوهپرورش روحیه"

، (ایبعد حرفه) هاها و مهارتکسب توانای  سویبهاندیشیدن، پرورش نمودن، هدایت کردن 

، و ای اد حس (بعد اخیل علم  )ها و اخیلیات ی حس تعل  و پایبندی به ارزشانتقال و توسعه

 ."است( بعد اجتماع ) هاآن مسائلها و تیش در حل تعل  به مردم و آگاه  از نیازهای آن

ی علم  را رضایت حاصل از تمایل و حیهنی ، رو( 1389خان اده )عرفانیانو  رادکماع  

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

در پرورش  توان مرا   پذیری علمی جامعهی علم  از منظر نظریهمفهوم پرورش روحیه

پردازی که نظریه شنا  ونخستی  جامعه عنوانبهمرتون . خیصه نمودپایبندی به هن ار علم 

-علم  را ناش  از هن ارها و ارزشیاب  فعاعیت ،ی هن ارهای علم  پرداختهبه بحث درباره

 را ها و هن ارهاتثییرات هماهنگ ای  ارزش بوده و داند که بر جامعه علم  حاکمهای  م 

های ی علم  را به خرده نظاممرتون هن ارهای روحیه. داند می علم  ی روحیهسازنده

امین ، مهدی زاده، ماشااعه  نژاد و کند )بندی م فرهنگ ، اجتماع  و شخصیت  دسته

 .(1390، عبداعله  و احمدی، حداد علوی؛ 1390علی اده، 

                                                 
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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در  های علم مهارت، کاوشگرانیک  از پیشگامان حوزه آموزش  عنوانبهنی   دوبو

-، نتی هآزمون، بین پی ، ری یبرنامه ،پرسشگری ،گریمشاهده شامل را رفتار کاوشگرانه

های پژوهشگرانه را نگرش (. او1383نموده است )دوبو، بیان  سازیفرضیهو  گیری

 آگاه  انتقادی؛ پشتکار؛ تردید، خیلیت و ابداع؛ اندیش فراخ؛ میل به دانست و  کن کاوی

ر و پژوهنده های هیل را برای افراد متفکنی  ویژگ ( 1385)فیشر  .کندبیان م  مکاریو ه

 پیگیری در مسیرقاید و تصمیمات موجه و رفتارهای  عاز طری   جوی حقیقت: شماردبرم 

ها تا جای  که حمایت از دیدگاه و ها، منابع و عقایدفرضیات مختلف، نتایج، طر 

آگاه  از  ازجمله و آگاه  کامل از امورهمچنی  . ها را توجیه کنداطیعات موجود آن

تفکر ، تحمل پیچیدگ  و پیگیری ،های فرایند کارمهارتهمچنی   و دیدگاه دیگران

ی روحیها، از عناصر ضروری در هنگرش درباره مولت  بودن دان  و و منتقد مناق 

به  فوقهای شود که ویژگ مشاهده م  ها،با توجه به ای  سازهدانسته شده است.  پژوهش 

در  شدهارائههای نظری اشتراك بنیانشناخت توان با و م  همپوشان  داشتهزیادی می ان 

از روحیه  شدهارائهها، به همگرای  تعاریف تعاریف مختلف و همپوشان  مفهوم  میان سازه

ها را شامل کن کاوی، پشتکار، مدیریت ای  ویژگ  و آن نائل شده یهامؤعفهپژوهش  و 

 .و توانای  ان ام کارگروه  دانست پذیریعیتمسئوصدر، اعمال تکانش ، سعه

برای زندگ  در لرن  هاتری  مهارتبه مهمنی  ( 1387) انگی دلعمادزاده، بختیاری و  

 های یادگیری، تفکرکارآفرین ، مهارت ازجملههای  اشاره داشته و مقوعه ویکبیست

اععمر، سواد اطیعات ، میادگیری مادا کارگروه ، ، خیلیت و نوآوری،حل مسئله انتقادی،

نی   (0201) 1کاکان و دمیرل. دانندهای اجتماع  را حائ  اهمیت م سازگاری و مسئوعیت

تواند به ها دانسته که م مهارتشخصیت و  رشد در اععمرمادام دیینآفر عنوانبهرا آموزش 

ای هت ربکسب  را یادگیری درنتی هپیوسته و ولوع  به 3 و غیررسم 2رسم دو صورت 

، دان ، درك، آگاه ، هامهارتکردن  ترعلم پیشرفت یا تواند که م  کنندتعریف م 

                                                 
1. Coúkuna, Demirel 
2  . formal 
3. informal 
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حداد  .داشته باشد بررا در  و تفکر تثملیا اف ای  لدرت  و ، عقاید و احساساتهاارزش

های  هن ارها و نگرش به شناسای در مااععه خود ( 1384) احمدی  ،عبد اعله ،علوی

 آموزان منتقلعلم  از طری  برنامه درس  پنهان به دان ی راباه با روحیهخاص که در 

های آموزان ط  یادگیریدهند دان آنان نشان م  های تحقی یافته. ، پرداختندشودم 

های مخاعف مؤعفه که در جهت گیرندفرام های درس  پنهان  را نی  ای، برنامهمدرسه

تقلید و اطاعت در  یای اد و تقویت روحیه به هاآن جملهاز که روحیه علم  لرار دارند

 جایای اد و تقویت روحیه انفعال و تر  به؛ کن کاوی و خیلیت برابر نوآوری،

اشاره  مشارکت و کار گروه  جایبهای اد رلابت منف  برای نمره  گری و نقادی،پرس 

 .اندداشته

 روش

شمده برای تهیه مقیا  ان ام  سازیآزمونتوصیف  و از نوع ای  پژوه  با استفاده از روش 

شموند در زممره ( مااععات  که با هدف سماخت ابم ار ان مام م 1385صاحب  ) زعمبه. است

مقامع  آمموزان دختمرجامعه پمژوه  را تممام  دان . گیرندلرار م  سازیآزمونمااععات 

 – 91در نمیم سمال دوم تحصمیل  گانمه و مناقمه تبادکمان( متوساه شهر مشهد )نواح  هفت

 های اولآموزان پایمهدان  نفر از 1425تعداد برای انتخا  نمونه، . تشکیل داده است 1390

. شمدند ای( انتخما کوممه-ای)خوشه غیر احتماع  -سوم مقاع متوساه به روش احتماع  تا

 ناحیمه و 3 مناقمه تبادکمان،مشمهد و  وپرورشآمموزشگانمه  7از بی  نمواح   در ای  راستا،

خوشمه  عنوانبمهمدرسمه  4از بی  مدار  هر ناحیمه  تصادف  انتخا  و طوربه مناقه تبادکان

دانم  ، پژوهشمگران اجمازه یافتنمد تما هماکی اجمرای پرسشمنامه در  رایب .گردیدانتخا  

فراغممت بیشممتری  از برنامممه کیسمم  بممر اسمما را مااععممه نماینممد کممه  ی همماکی آممموزان 

نتخما  ا یما انباشمته ایکوممه صمورتبهدر ای  مرحلمه  گیرینمونهبرخوردار باشند؛ بنابرای  

. ح م نمونه مشابه با مااععمات پیمایشم  و پمس از آمده است 1در جدول  توزیع نمونهشد. 

 تعیی  گردید. اجرای مااععه مقدمات  بر روی شصت نفر و محاسبه واریانس نمونه اوعیه،
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 وپرورشآموزشدر نواحی  شدهانتخابهای . توزیع نمونه1 جدول

 کل 4ناحیه  3ناحیه  و مناقه تبادکان 1ناحیه  رشته تحصیل  پایه

 353 162 92 109 - اول

 دوم

  47 108 26 ریاض 

 587 50 111 68 ت رب 

  62 66 38 انسان 

 سوم

  32 37 38 ریاض 

 485 97 43 69 ت رب 

  52 38 67 انسان 

 1425 509 501 416  کل

 485دوم و  نفر در پایه 587اول،  پایه آموز دردان  353 شودطور که مشاهده م همان

 اند.سوم به تحصیل اشتغال داشته نفر در پایه

 بررس  با هدف ایکتابخانه مااععات پژوهش ، ابتدا روحیه سن   اب ار ساخت برای

 اوعیه بررس  از پس ان ام شد. پژوهش  روحیه دهندهیلتشک اصل  عناصر و هامؤعفه

تفکر انتقادی، حل مسئله و عادات  آن از لبیل مشابه هایسازه و پژوهش  یروحیه پیرامون

 اشتراك با پژوه  محور آموزش  نظام رویکرد و پژوهش  یروحیه هایمؤعفه ،ههن 

، شدهارائه هایسازه میان مفهوم  همپوشان  و مختلف تعاریف در شدهارائه نظری هایبنیان

 بندیجمع با. مبادرت شد پژوهش  روحیه هایمؤعفه کردن مشخص و تعریف به تلخیص و

 پشتکار، کن کاوی، هایمؤعفه موجود، همپوشان  نمودن مشخص و نظری هایبنیان

 عنوانبهکارگروه   ان ام توانای  و پذیریمسئوعیت صدر،سعه تکانش ، اعمال مدیریت

 یک هر عبارت گ ین  برای ها،مؤعفه وارس  از پس. شد ی پژوهش  معی روحیه یهامؤعفه

 و تداوم عبارت؛ ش  تکانش  اعمال مدیریت ها ان ام شد که در ای  راستا برایمؤعفه از

 هایمؤعفه برای و عبارت هشت کارگروه  توانای  مؤعفه عبارت؛ هفت پشتکار

طراح  و  عبارت نه و ش  هفت، ترتیب به صدر،سعه و کن کاوی ،پذیریمسئوعیت

 .شد تدوی 
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 به شر  زیر بوده است: ای  پژوه  های ان امگام

ی پژوهشم . در ایم  مرحلمه بما روحیمه دهندهیلتشمکها و عناصمر اصمل  شناسای  مؤعفه -1

پردازان و محققمممان مختلمممف، های نظریمممهو واکممماوی دیمممدگاه یاکتابخانمممهمااععمممات 

 اصل  تعیی  شد. یهامؤعفهمشخص و  یاسازههای مفهوم  و  همپوشان

و  تعماریف اسما  بمر مقیما  هایدر ای  مرحلمه، گویمه: مقیا  هایگویه تنظیم و تهیه -2

 عبمارت وسمهچهلمقمدمات   طوربمه تمدوی  و پژوهشم  در ادبیمات های نظری موجودبنیان

 .گردید فراهم

نفمر از  چهمارده در ایم  راسمتا از :1داوری تخصصم روایم  محتموای  بمه شمیوه  مااععه - 3

دانشکده علموم تربیتم  و روانشناسم  دانشمگاه فردوسم  مشمهد کمه در  علم یئتهاعضای 

ی فعاعیممت علممم  و ی پژوهشمم  صمماحب تخصممص و ت ربممهموضمموع  روحیممه هایینممهزم

پژوهش  مرتبط بودنمد و بمه درخواسمت پژوهشمگران بمرای همکماری پاسمخ منبمت دادنمد، 

های کل  سمن   روحیمه بدی  منظور، پرسشنامه پیشنهادی مشتمل بر مؤعفه. گیری شدبهره

در  های بمرای هرکمدام از مؤعفمههای پیشنهادپژوهش ، تعریف و بسط نظری مؤعفه و عبارت

همر گویمه تما چمه  اختیار آنان لرار داده شد و از آنان درخواست شد تا مشخص نماینمد کمه

 .مرتبط بوده و برای سن   آن ویژگ  مناسبت دارد اندازه به مؤعفه اصل 

روحیمه سمن    یهاعبارتبرای تخصیص نمره به هر یک از : یگذارنمرهروش تعیی   -4

اسمتفاده ( دخیل  زیماو  زیاد، کم، خیل  کم) ایچهارگ ینهنظام یک  از ،پژوهشگری

گرفت  . شوندم  گذارینمره 4و  3، 2، 1به ترتیب بر اسا  مقادیر  هاگ ینهای  شد. 

 .بود باال روحیه پژوهش  یدهندهنشاننمره باال در ای  پرسشنامه 

رفمع  منظوربمه: ایم  عممل در دو مرحلمه ان مام شمد. اعمف( ابتمدا ابم ار 2مقدمات اجرای  -5

نفر از  57های اوعیه مقیا  در اختیار مشکیت احتماع  در تفسیر سؤاالت و گردآوری داده

ها و ورود آوری پرسشمنامهها پاسخ دهند. پمس از جممعآموزان لرار گرفت تا به گویهدان 

                                                 
1  . professional Judgment 

2. pilot Study 
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و میم ان ضمریب آعفمای  مربموطهمر عبمارت بما مؤعفمه ها به رایانه، می ان همبستگ  بی  داده

در  و ها و تثییر حذف عبارت بر ضمریب آعفما و پایمای  مقیما  بررسم کرونباخ برای مؤعفه

بماز  یبمات ابم ار از طریم احمراز  منظوربمهروز  14پس از . شدای  مرحله ش  گویه حذف 

خمرده  میمانهمبسمتگ   ااععمهم .گرفت لرار ها آزمودندر اختیار دوباره پرسشنامه  ،آزمای 

 نی  در ای  گام مااععه شد.کل مقیا  با نمره  هایا مقخرده  و با همدیگر هامقیا 

 رابامه نممرات حاصمل از ابم ار بمابرای تعیی  روایم  همگمرای آزممون، : روای  همگرا -6

، فکمر جوی حقیقت هایمؤعفه که (CTDI)انتقادی تفکر  نگرش عبارت  75 نمرات آزمون

 سمن د،کممال( را م ) و پختگ  نفساعتمادبهدار بودن، کن کاوی، باز، تحلیل  بودن، نظام

 .محاسبه گردید

نیم  سمن یده  بماز آزممای ی پژوهش  با روش مقیا  سن   روحیه پایای : باز آزمای  -7

نفری از دان  آمموزان دختمر مقامع متوسماه در دو  57روی یک گروه  شد، ای  آزمون بر

 اجرا گردید. روز 14مرحله و با فاصله 

 1425 ونفمر توزیمع شمد  1450بمر روی  اجرای نهای  ابم ار: در ایم  مرحلمه، پرسشمنامه -8

 از طریم  هماداده. لمرار گرفمتتحلیمل بمود، ممورد  شمده تکمیمل کامل صورتبهپرسشنامه 

شاخصمه  عنوانبمهضرایب آعفمای کرونبماخ  مورد تحلیل لرار گرفت و SPSS-19 اف ارنرم

 هماعبارتروای  مقیا  و نتی ه تحلیمل  احراز منظوربهعامل   تحلیل همسان  درون  و نتایج

 آزمون لرار گرفت.شاخص هر عبارت  برای گیریتصمیممبنای 

 هایافته

راه با مفاهیم نظری هر مؤعفه در و هم سؤال 43 با اوعیه پرسشنامه: اب ار محتوای  روای 

 دانشگاه روانشناس  و تربیت  علوم دانشکده علم هیئتاز اعضای  نفر اختیار چهارده

تا ارتباط و مناسبت هر گویه را با مؤعفه  شد خواسته آنان از و لرار گرفت مشهد فردوس 

 و خوان هم می ان تعیی  کوه  جهت کاپای همبستگ  ضریب سپس. نمایند تعیی  موردنظر

 بی  تواف  می ان که داد نشان کاپا ضریب نتایج. شد استفاده متخصصی  نظرات تواف 
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 حیث از هاگویه برخ  مرحله ای  در .(>001/0p)بود  دارمعن  و منبت 83/0 آنان نظرات

 .یافت تغییر بندیجمله

گرای  به  با نمره مقیا  از راباه میان نمره برای بررس  روای  همگرا،. :همگرا روای 

ی ضریب همبستگ  بی  مقیا  سن   روحیه استفاده شد که (CTDI)تفکر انتقادی 

و  =45/0r) داشتنشان از راباه منبت و معنادار  پژوهش  و گرای  به تفکر انتقادی

05/0p‹ مناسب میان دو اب ار برای روای  اب ار سن    ایراباهای  ارزش، شاخص (؛

 شود.ی پژوهش  للمداد م روحیه

نظر تاباچینک و فیدل همبستگ   مااب  بانخست  1برای ان ام تحلیل عامل  اکتشاف 

از  توجه لابلهمبستگ  تعداد  و مشخص شد کهلرار گرفت  موردبررس ها گویهمیان 

هیچ برای نشان داد که  نتایج .است 0/3 از ترب رگها دارای همبستگ  مساوی یا گویه

ی مقیا  هاتعداد عاملتعیی   منظوربهدر ای  مااععه،  .ماند نمبال  سؤال  3عامل  کمتر از 

گیری برای کفایت نمونه منظوربه KMO آزمون. شداز تحلیل عامل  اکتشاف  استفاده 

و  ان ام تحلیل عامل  و صفر نبودن ماتریس همبستگ  در جامعه از آزمون کرویت بارتلت

از ارزش  KMOاندازه  با توجه به باالتر بودن. شاخص آزمون استفاده شد داریمعن 

در (. 1380 هوم ،) معلوم شد و رعایت مفروضه ان ام آزمون برداریکفایت نمونه 7/0

 بود 8739/05و می ان کرویت بارتلت برابر  83/0 بربرا KMO ه  حاضر مقدارپژو

(001/0p<)  مبتن   .کندکه معناداری ای  شاخص را برای اجرای تحلیل عامل  نمایان م

روش تحلیل عامل  اکتشاف   بر اسا های مذکور، ساختار عامل  پرسشنامه بر نتایج آزمون

 .دست آمداصل  با استفاده از چرخ  واریماکس بههای و به دو روش تحلیل مؤعفه

و بر اسا  می ان  هابدون محدود کردن عامل و در مرحله نخست تحلیل عامل 

 تبیی  می ان اسا  باالتری  ها براستخراج عامل .همبستگ ، هفت عامل استخراج شد

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

عامل  6ها نشان داد که ارزش ویژه تحلیل عامل  اکتشاف  مؤعفه های آماریشاخص

                                                 
1. exploratory factor analysis 
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واریانس را تبیی   0/03چهارم و پن م کمتر از  املوع کهدرحاع ، تر از یک استب رگ

د یگرد  روحیه پژوهش  تعیی  عامل برای مقیا چهار هابا حذف آن نمودند؛ با ای  وصف

 .(2جدول )

 محقق ساختهپرسشنامه  شدهاستخراج یهاعاملمقادیر ویژه . 2 جدول

 ها بعد از چرخ ارزش عامل ها لبل از چرخ استخراج عامل 

 درصد تراکم  درصد واریانس ویژه درصد تراکم  درصد واریانس ویژه هاعامل

1 5/11 14/42 14/42 3/22 8/72 8/72 

2 2/44 6/74 17/21 3/18 8/59 17/31 

3 2/02 5/74 26/91 2/89 7/83 25/149 

4 1/72 4/63 31/55 2/36 6/39 31/54 

کل واریانس، عامل دوم با ارزش ویژه  درصد از 14/42، 5/11عامل اول با ارزش ویژه 

کل  درصد از 5/74، 2/02کل واریانس، عامل سوم با ارزش ویژه  درصد از 6/74، 2/44

 نمود.کل واریانس را تبیی   از درصد 4/63، 1/72واریانس و عامل چهارم با ارزش ویژه 

عامل  .بود 31/55شود برابر با می ان کل واریانس مشترك که توسط چهار عامل تبیی  م 

پذیری؛ عامل دوم مدیریت اعمال تکانش ، اول ترکیب  از دو عنصر پشتکار و مسئوعیت

. بود صدرسعهعامل چهارم ترکیب  از توانای  ان ام کارگروه  و عامل سوم کن کاوی و 

بار عامل  منبت و یا منف  داشتند و یا  های  که در بی  از یک عامل،در ای  مرحله گویه

. استها شیب نمودار اسکریپ پیت نمایانگر تعداد عامل .حذف شدند ،بار نداشتند اصیً

ی دهندهی عوامل تشکیلر عامل از م موعهتنها چها که شد با بررس  نمودار مشخص

ی عوامل در یک محدوده و ن دیک به هم لرار پرسشنامه، باالتر از شیب خط هستند و بقیه

 .دارند
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 عاملی پس از چرخش واریماکس یبارهاو  هایهگومعرفی . 3جدول 

 پشتکار هاعبارت شماره
عمال امدیریت 

 تکانش 
 کن کاوی

توانای  عدم

 کارگروه 

12 
کنم، آن را به پایان ولت  کاری را شروع م 

 .رسانمم 
0/64 - - - 

 - - - 0/62 .کنمبرای رسیدن به اهدافم زیاد تیش م  29

3 
 ام تمام نشده است،تکاعیف درس  تا زمان  که

 .شوم نمبه کار دیگری مشغول 
0/51 - - - 

32 
باید اعتراف کنم کم  تنبل هستم و 

 .دهم نمان ام  مولعبههایم را یتمسئوع
0/50- - - - 

4 
دهم، اطرافیانم ولت  لول ان ام کاری را م 

 .دهممامئ  هستند که آن را ان ام م 
0/50 - - - 

36 
عامل اصل  در  کوش سختکنم احسا  م 

 .هایم استموفقیت
0/50 - - - 

37 
ام، برای رسیدن به اهداف  که تعیی  نموده

 .کنمرا فدا م دستاوردها و آسایشم 
0/43 - - - 

5 
آن را  ،است درست کاریباشم مامئ   اگر

 .دهمان ام م 
0/43 - - - 

 - - - -0/39 .دانندنم  شناس وظیفهدیگران مرا فرد  14

15 
توانم خود را وادار به کاری کنم م  زحمتبه

 .که باید ان ام دهم
0/37- - - - 

22 
ان ام دهم، دهم کارهایم را با دلت  مترجیح 

 .حت  اگر خیل  طوالن  شود
0/34 - - - 

21 
دهم و کارهایم را بدون فکر کردن ان ام م 

 .شومسپس پشیمان م 
- 0/69 - - 

20 
گیری ع ول گویند در تصمیمدیگران م 

 .هستم
- 0/60 - - 

28 
 انگی هلبل  و با یک  تثملکارهایم را بدون 

 .دهمآن  ان ام م 
- 0/58 - - 

2 
-کنم، بعد در مورد آن فکر م  ماول عمل 

 .کنم
- 0/56 - - 
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 - - 0/50 - .آورمهایم کم م ها و هو در برابر خواست 11

 - - 0/44 - .شومهای آن  خود، تسلیم م در مقابل خواسته 1

6 
بررس  و مااععه مسائل جدید و نو در طول 

 .است انگی شگفتزندگ  برایم جاعب و 
- - 0/59 - 

 - 0/54 - - .های علم  عیله زیادی دارمبه مااععه کتا  26

7 
-های مشکل و معما عذت م م  از حل مسئله

 .برم
- - 0/53 - 

30 
توانم افکار و نظرات دیگران را از اینکه م 

 .باعمدرك نمایم، به خود م 
- - 0/50 - 

13 
 ماطرافیان گیرم بهم  دیارا  دوست دارم هر چه

 .دهمنی  یاد 
- - 49/0 - 

33 
برای م  دانست  تفکر و دیدگاه افراد دیگر 

 .درباره موضوعات مختلف جاعب است
- - 0/47 - 

16 
موضوع بحث مهم نیست م  مایلم هرچه بیشتر 

 .درباره موضوعات مختلف بدانم
- - 0/42 - 

31 
ان ام  تنهای بهدهم کارهایم را م  ترجیح م 

 .دهم
- - - 0/68 

23 
و بدون تحمل  تنهای بهدوست دارم کارها را 

 .دیگران ان ام دهم
- - - 0/66 

27 
یل ای  دوست ندارم به دعکارهای گروه  را 

 .را تحمل کنم آن دیگرانتوانم در که نم 
- - - 0/52 

 -0/44 - - - .کنمهای گروه  شرکت م در فعاعیت 25

 -0/42 - - - .کمک کردن به دیگران را دوست دارم 24

8 
با صبر و حوصله به انتقادات دیگران در مورد 

 .دهمکارهایم گوش م 
- - - 0/34- 

 ی محق در پرسشنامه شدهطر ها با توجه به عوامل های مربوط به عاملاناباق سؤال

عامل دوم شامل ش  گویه،  شامل یازده گویه، شدهی شناساساخته، نشان داد که عامل اول 

، 9سؤاالت  همچنی . هفت گویه و عامل چهارم شامل ش  گویه استعامل سوم شامل 
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 هرکدامبه دعیل داشت  بار منبت در دو عامل و یا نداشت  بار در  35و  34، 19، 18، 17، 10

 .از عوامل حذف شدند

با نمره  هامؤعفهبا یکدیگر و  شدهاستخراج یهامؤعفهبرآورد می ان همبستگ   منظوربه

نتایج ای  همبستگ  . ی پژوهش  از آزمون همبستگ  پیرسون استفاده شدمقیا  روحیهکل 

 .شده استدر جدول زیر گ ارش 

 پژوهشی یروحیه هایمقیاس هایمؤلفه همبستگی ضریب. 4 جدول 

 پشتکار هامؤعفه
یریت اعمال مد

  تکانش
 یکن کاو

ی  ان ام توانا

  کارگروه

 کلنمره 

 یا مق

     1 پشتکار

    1 * 38/0  تکانشیریت اعمال مد

   1 0/14  *0/24 یکن کاو

  1 **18/0 **20/0 ** 20/0  کارگروهی  ان ام توانا

 1 *56/0 *59/0 *64/0  *79/0 مقیا  کلنمره 

05/0* p ‹  000/0p‹  * * 

همبستگ  باالی  داشته  با نمره کل آزمون باید هاآزموننمرات خرده  نظری ازعحاظ

را  واحدی رفتاریحوزه  همیروبر  هاآناست که همه  ای فرض بر  زیرا، باشد

 زیاد داشته باشند، زیرا در همبستگ  نباید با یکدیگر هاآزمونخرده کنند و م  گیریاندازه

طور همان. و تکراری هستندگرفته را اندازه  چی یک هاآنشود که چنی  حاعت  فرض م 

خرده  یا فرع  هایآزموننمرات  بی  همبستگ  ه استشدنشان داده  که در جدول فوق

ها با هم از رده مؤعفهراباه میان خباالی  داشته و  همبستگ کل آزمون  ینمرهبا  هاآزمون

از همبستگ  بر اسا   ایشاخصه. ای  نتی ه، یادی برخوردار نبوده استهمبستگ  ز

 سازد.همسان  درون  را نی  نمایان م 

پایای  به شیوه همسان  درون  . شدهاستخراجهای ا عاملی پژوهشی بپایایی مقیاس روحیه

اف ار های پرسشنامه: برای ای  منظور پس از اجرای نهای ، با استفاده از نرمو تحلیل عبارت

های پایای  و واریانس آعفا( و تثییر حذف سؤاالت بر ارزش) ، پایای  آزمونSPSSآماری 

 ( آمده است.5ول )جدمحاسبه شد. نتایج ای  تحلیل در  اب ار
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 پایای کل مقیاس در اجرای پایلوت و نهایی .5 جدول

 ضریب آعفای کرونباخ تعداد سؤاالت مرحله

 76/0 43 اجرای پایلوت

 81/0 37 اجرای نهای 

ی پژوهشگری، پس از ان ام تحلیل عامل  و استخراج چهار عامل برای مقیا  روحیه

احراز  نی  تحلیل عامل  از شدهاستخراج یهامؤعفهاسا  تعداد  ضریب آعفای کرونباخ بر

جداگانه  صورتبهو کل آزمون  هاضریب آعفای کرونباخ برای هر یک از مؤعفه. شد

 .( ارائه شده است6جدول )محاسبه گردید که در 

 حاصل از تحلیل عاملی یهامؤلفه. ضرایب آلفای کرونباخ برای 6جدول 

 ضریب پایایی آلفای کرونباخ عامل

 69/0 عامل اول

 76/0 عامل دوم

 61/0 عامل سوم

 0/57 عامل چهارم

می ان پایای  )یبات( برابر با  که نی  محاسبه گردید باز آزمای پایای  آزمون با روش 

پیشنهادی روحیه موعفة  6از  داد کهبدی  ترتیب نتایج تحلیل نشان مشاهده شد.  80/0

به  هاآن گذارینام هاگویه بر اسا تقلیل یافت و  4 به ،مبان  نظری بر اسا پژوهشگری 

د یورد تائم و توانای  ان ام کارگروه  مدیریت اعمال تکانش پشتکار، کن کاوی،  مؤعفه

 لرا گرفته است.

 گیریبحث و نتیجه

تمری  المدامات جهمت کودکمان و نوجوانمان از مهمم در ی پژوه پرورش و توسعه روحیه

آموزان بمرای ورود بمه عصمر دانمای  و دان . آیدعلم  به شمار م ای پویا و ساخت  جامعه

همای تفکمر ای مهمارتف اینمده طوربهانگی  لرن حاضر باید شگفت رو شدن با تحوالتروبه

هما آن. ی جامعه فراگیرندگیری مناسب و حل مسائل پیچیدهانتقادی و خیق را برای تصمیم



 1395 بهار، 23یری تربیتی، دوره ششم، شماره گاندازهفصلنامه /  134

 

نوشمت  و حسما  کمردن  سمواد خوانمدن، خوب بمهرا  و مبتنم  بمر فنوماوری باید سواد علمم 

آممموزان بایممد بممه دانمم . گونمماگون زنممدگ  از آن بهممره گیرنممد هممایبیاموزنممد و در عرصممه

وجوگری را در خود تقویمت ی جستروحیه م ه  شوند، مسئله های پژوه  و حلمهارت

 کمار اط با دیگران،های  چون برلراری ارتبنوی  به نگرش هایکنند و در کنار کسب دان 

 پمنجای  در حاع  اسمت کمه منمابع ممرتبط از میمان  .ی جمع  م ه  شوندگروه  و اندیشه

، مدرسمه را در (کمار، جامعمه و اولمات فراغمت مدرسه، خمانواده، محمل)ی تثییرگذار مؤعفه

 .تری  عامل شناخته استمهم عنوانبههای افراد؛ بین  مهارتپی 

برنامه  و معلمان ایفاگر نق  و نظام دهندهتوسعهکه فرهنگ سازمان آن  ایمدرسهدر 

 «جوی  علت»عذت  برای ترویج پژوه  و پژوهندگ  باشد، ساختاری درس  برخوردار از

 .خواهد بود هایادگیرندهارمغان  برای  «خواه  سبب»و 

توعید  در آموزاننق  دان بازتعریف ی پژوهش  و توجه به اهمیت روحیهاگرچه 

؛ اما بررس  مااععات نوی  تربیت  است یهانظام یهاضرورتاز پژوه  عمل به دان  و 

از پایای  و که آموزان ی پژوهش  دان روحیهدر مسیر سن   پیشینه نشان داد که اب اری 

ی ی روحیهسازه .در جامعه و للمرو پژوه ، وجود ندارد ،روای  الزم برخوردار باشد

، تفکر انتقادیعاطف   هایمؤعفه دربرگیرندهو  های عاطف ای از ویژگ پژوهش  م موعه

دهد برانگی  سوق م های چاع و عادات ههن  است که فرد را به سمت مولعیت حل مسئله

-م های درون  پایدار نگه ای علم  و با استفاده از توانای و تا زمان کشف حقیقت به شیوه

ی پژوهش  روحیه داد کهنشان  موردبررس اجرای مقیا  بر روی نمونه  هاییافته. دارد

آموزان ی پژوهش  دان معناداری باالتر از روحیه طوربهی اول آموزان دختر پایهدان 

ی آموزان پایهپژوهش  دان  های دوم و سوم است و بی  میانگی  نمرات روحیهدختر پایه

با توجه به اهداف آموزش  مقاع متوساه، . ندارددوم و سوم تفاوت معناداری وجود 

  برنامه درسانتظاری متفاوت از برونداد نظام آموزش  وجود داشت. نظام آموزش  و 

ی پژوهش  را آموزان را به سمت تحقی  و پژوه  سوق دهند و روحیهباید دان  اجراشده

ریکسون، هویت اجتماع  ا -ی روان نظریه بر اسا همچنی  . در آنان پرورش دهند

تفسیر ت ار  شخص  و  منظوربهکند که فرد یک چارچو  مرجع عمل م  یمنابهبه
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اریکسون،  .کندگیری زندگ  خود از آن استفاده م گفتگو درباره معنا، هدف و جهت

داند که از باور وی هویت را احسا  همانندی، تداوم، یکتای  و استقیل فردی م 

در دوره نوجوان ، ای اد حس روش  و  مسئلهتری  از ای  دیدگاه، مهم. گیردسرچشمه م 

 یک هویت از طری  ترکیب  که  ای است برای حل دوبارهو مرحله استپایداری از هویت 

با گذشته  تنهانههویت  که . استگذشته  هاییهمانندسازتمام  بخ  تعاعشده و  یساز

اتکینسون، ) است همانند بنی  پایدار و ( ساع گب ر)همانند است بلکه در آینده ( کودک )

رود که سیر توسعه تئوری هویت اریکسون انتظار م  بر اسا (. 1384ریتال و همکاران؛ 

ی سوم متوساه آموزان پایهصعودی بوده و دان  ،آموزانی پژوهش  در دان روحیه

توان م  درنتی ه. باشنداول و دوم متوساه داشته  هاییهپای پژوهش  باالتری از روحیه

  پژوهش یهروحی نظام آموزش  فعل  در راستای پرورش و توسعه گفت که فرآورده

متثیر از  توان مای  نتی ه را . داده استعکس نتی ه  صورتبهمالو  عمل ننموده و حت  

دان  در حد  که هنگامدر محیط آموزش  دانست؛  هاآنای درس  و تعامل هعناصر برنامه

یک  عنوانبهو نمره مبتن  بر محفوظات  لرارگرفتهآموز مورد ارزیاب  محفوظات دان 

آموز به ساح باالتر شود، هدف تنها معاوف به لبوع  و ارتقاء دان نتی ه تحصیل  للمداد 

آموزان ی پژوهش  دان پرورش روحیه منظوربهامکانات الزم  درنتی ه و خواهد بود

توان اجتماع  م  ی سازنده گرادر ای  راستا با توجه به دیدگاه . گیردلرار نم  موردتوجه

ت هی ات  یادگیرنده باید فعال باشد و باید خود دان  خوی  را بسازد. نمود کهبیان 

هاى بحث و ها، ساع ، آزمایشگاه آموزشکمکمدار ، وسایل ورزشى، آموزشى و 

آموزان خواهد باعث رشد جسمى و فکرى دان  تنهانهخانه و ساع  مااععه، مناظره، کتا 

( 1976)ها را نی  در جهت مالو  صیقل خواهد داد؛ چنانچه و  شد، بلکه شخصیت آن

در مااععه خود، تثییر محیط فی یک  مدرسه را در مقایسه با تسهییت سنت  و جدید، بر 

-دای  پژوه  .ه استدادلرار  موردبررس آموزان روی رفتار و عملکرد تحصیل  دان 

که استفاده از فناوری و ارتباطات در  داده استنشان  نی  (1389)زاده و غ نوی زاده، حسی 

ی پژوهش ، اف ای  ی تحصیل ، ارتقای مهارت پرسشگری، تقویت روحیهاف ای  انگی ه

آموزان سال سوم متوساه ایرگذار بر پیشرفت تحصیل  دان  درم موعنمرات درس  و 
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 آموزان در مناط  مختلف، عملکرد دان شدهان امنتایج تحقیقات  بر اسا . ستبوده ا

-رود که روحیهانتظار م  اگرچه. بوده استامکانات آموزش  متفاوت  ازنظر موردپژوه 

برخورداری بیشتر از و داشته التصادی پیوند  -آموزان با وضعیت اجتماع ی پژوهش  دان 

نتایج آموزان شود، اما  ی پژوهش  دان من ر به اف ای  روحیه ،امکانات مدار رفاه و 

تفاوت  نداشته  موردبررس آموزان در مناط  ی پژوهش  دان که می ان روحیهنشان داد 

 ضرورتاً توان ادعا نمود که وجود یا عدم وجود امکانات آموزش  م با ای  وصف . است

ی پژوهش  باشد، بلکه استفاده بهینه از وحیهآموزان و اف ای  رتواند دعیل توفی  دان نم 

های گذشته کنکور عامل برانگی اننده اصل  در سالاز سوی دیگر، . ای  امکانات مهم است

معلم در مدرسه و انتظار واعدی  و  از کاربوده و نظام ارزشیاب  در فرایند آموزش  مدار  

محور را در  -ی کنکورا شیوهمدیران، تعلیم را به ای  سمت سوق داده است که آموزش ب

درس ، روش  یهابرنامههای کنکور بر نتایج تحقیقات، آسیب بر اسا  .پی  گیرد

وری نظام آموزش  کشور تری  موانع بهره، یک  از مهم(کنکور)گ ین  و پذیرش دانش و 

تست زدن بیشتر در مدت  یبعدتکهدف  .است دانشگاه ی پدر دوره متوساه و  یژهوبه

های درس ، نسبت به کتا  اعتنای  ب، وپرورشآموزشهای کمتر، باعث عدم تحق  هدف

ارزش شدن امتحانات و ارزشیاب  از یادگیری فعال و ب  -های یادده گری  از روش

های آزمایشگاه ، تحقی ، تفکر، ابتکار، خیلیت و ای و زوال فعاعیتهای مدرسهآموخته

معلمان ای  است که  ی تیشکه همهطوریاده از وسایل سمع  و بصری شده است؛ بهاستف

بنابرای  درصد زیادی از اهداف آموزش  . با محوریت کنکور تدریسشان را ان ام دهند

با عنایت به مواردی که . شودو نگرش مورد غفلت والع م  ی مهارتدر دو حوزه یژهوبه

روحیه  هایمؤعفهدر ای  پژوه ، ضم  شناسای   شدهئهاراهکر شد، اب ار تدوی  و 

اعگوی  نظری را نی  داراست،  عنوانبهپژوهشگری که بر اسا  تحلیل عامل  لابلیت تلق  

و  لرارگرفته مورداستفادهاب ار مشاوران تحصیل  و روان شناسان مدار   عنوانبه تواند م

آموزان د روحیه پژوهشگری دان اب اری برای شناخت وضعیت موجو عنوانبههمچنی  

تحصیل   هاییهپاهای متفاوت و تلق  و با مقایسه ای  ویژگ  در مناط  مختلف، گروه

چندگانه، علل احتماع  در مشاهده وضعیت روحیه پژوهشگری را در لاعب مااععات  عل  م 
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که ای  اب ار، لابلیت استفاده در مااععات  آزمایش  را با شناسای  نماید. ضم  آن اییسهمقا

 ای  روحیه داراست. دهندهی اف ا یهامداخلههدف بررس  

 منابع

دوره کارشناس  ارشد نویسنده ردیف اول در رشته تحقیقات آموزش  دانشگاه  نامهیانپا

 فردوس  مشهد است

زمینه روانشناس  اتکینسون و  (.1384) ادوارد ایو همکاران ،اسمیت؛ ریتال آلاتکینسون، 
 .رشد :تهران (.جلد اول)، (حس  رفیع  و همکارانمترجم ) هیلگارد

-بررس  راباه مؤعفه(. 1390) امین ، م؛ مهدی زاده، م؛ ماشااعه  نژاد، ز و علی اده، م

ری ی و برنامه پژوه  .ی علم  دانش ویانهای برنامه درس  پنهان و روحیه
 .103-81: 62،  در آموزش عاع 

م له . و منف  عاطفه منبت مقیا  عامل  تثییدی تحلیل(. 1384)پور، ع و دژکام، م بخش 
 . 351-365(: 4) 9، روانشناس 

های در  کی ی علم  در جایگاه روحیه(. 1390)جانعل  زاده چو  بست ،  ؛ گلستان ،   

 پژوهشکده :تهران ،1404اوعی  همای  مل  آموزش در ایران  . و تعامیت دانشگاه

 .صنعت و فناوری علم، سیاستگذاری

ر پژوهش  د: برنامه درس  پنهان(. 1386) عل  احمدی، ا ؛عبداعله ، ا ؛حدادعلوی، ر

تعلیم و تربیت :شناس  و علوم تربیت روان.علم روحیه  :مورد مدرسه؛ های ضمن یادگیری
 .66 -33  :90 .(وپرورشآموزش)

بر عملکرد ( ICT)بررس  نق  (. 1389)زاده،   و غ نوی، م حسی زاده،  ؛ دای 

(: 4) 4، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزش . آموزان دوره متوساهتحصیل  دان 

97-81. 

(. ترجمه سعید فضایل  هاشم ) چاعشگرتحقیقگر آموزش  کودکان (.1383م )، ودوب

 .به نشر :مشهد

http://www.iranapsy.ir/Journal/pdf/36psy/362.pdf
http://www.iranapsy.ir/Journal/pdf/36psy/362.pdf
http://www.civilica.com/Papers-INCE01.html
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http://www.noormags.com/view/fa/creator/79847
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http://www.noormags.com/view/fa/creator/73638
http://www.noormags.com/view/fa/creator/73638
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 .یپژوهشگرو  مسئلهیکرد حل روی هاطر یات و ت ربی  با آشنا(. 1388)یل ، ن سلسب

 .وپرورشآموزشپژوهشگاه مااععات : تهران

 .سمت: تهران. روش تحقی  در روانشناس  باعین (.1382)صاحب ، ع 

و  تثییدیبررس  تحلیل عامل  (. 1386) ز ،دانشورپورو  آ ،شکری؛ پ، کدیور؛ و ،فرزاد

های پژوه . در دانش ویان( فرم کوتاه)تفکر  یهاسبکهمسان  درون  پرسشنامه 
 .109-83(:6)2 ،(روانشناس  دانشگاه تبری )نوی  روانشناخت  

 .(ترجمه مسعود صفای  مقدم و افسانه ن اریان) آموزش تفکر به کودکان .(1385) فیشر، ر
 .رس : اهواز

ی پژوه  محور در دانشگاه هاآموزشی اعگو  و مبان(. 1390) می، کویر؛ م، یکیهدوز

-139(: 12)19.  اسیمیت تربیم و تعل مسائلپژوه  در (. ع) ی حسجامعه امام 

168. 

پژوهش  در  -اف ای  روحیه علم  یهاراهبررس  (. 1389)؛ عرفانیان خان اده،   آکماع  راد، 

وعی  کنفرانس مل  مدیران آموزش و م موعه مقاالت ا ،2-1 یبهشتارد .بی  مدیران
 .صداوسیمامرک  پژوه  و سن   افکار  :مشهد .پژوه 
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