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 چکیده
شدود هده   پرورش رسمی قلمدااد مدی  وهای نظام آموزشآرمان ازجملهتوسعه و پرورش روحیه پژوهشگری 

 بدااری بدرای سدن     تحول و نوآوری را برای نسل آیناه به ارمغان خواها آورد. هاف اید  مااععده تهیده ا   

سدازی بدوده اسدت. بدا     آزمون د  آموزان بود. روش پژوه  توصیفی و از نوع پیمایشیروحیه پژوهشی دان 

 های مقیدا  گویه های سازناه ای  ویژگی شناسایی ومؤعفه استفاده از مبانی نظری مرتبط با روحیه پژوهشی،

هدای  روایدی بده شدیوه   . ای انتخدا  شدانا  هومده  –ای آمدوز بده روش خوشده   داند   5941تاوی  شا. تعااد 

و  بداز آزمدایی  هدای  محتوایی و از نوع داوری تخصصی، تحلیل عداملی و روایدی میهدی و پایدایی بده شدیوه      

و تدثییر   همسانی درونی آعفای هرونباخ محاسبه شا. تحلیل سؤاالت از طرید  همبسدتگی بدا نمدرات مقیدا      

یی  شا. همبستگی نمره هل آزمون بدا آزمدون گدرای  بده     واریانس و پایایی تع یهاشاخصهحذف سؤال بر 

به دست آما. تحلیل عاملی چهار مؤعفه هن کاوی، پشتکار، مایریت اعمدال تکانشدی و    91/8تفکر انتقادی 

و از  08/8روز برابر با  51با فاصله  باز آزماییتوانایی ان ام هارگروهی را تائیا نمود. پایایی آزمون از طری  

                                                 
شها هارشناسی ارشا نویسناه اول در رشته تحقیقات آموزشی دانشگاه فردوسی م نامهپایانای  مقاعه برگرفته از  .5

 است.
 Ze.shirzad@gmail.com، دانشگاه فردوسی مشها ،هارشنا  ارشا رشته تحقیقات آموزشی .4

 bmahram@um.ac.irدانشگاه فردوسی مشها )نویسناه مسئول(  ،شناسیرواندانشیار دانشکاه علوم تربیتی و  .3

 Kareshki@um.ac.ir ، دانشگاه فردوسی مشها ،شناسیرواندانشیار دانشکاه علوم تربیتی و  .9
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بددا توجدده بدده میدداان پایددایی و روایددی  مشدداهاه شددا. 05/8درونددی آعفددای هرونبدداخ برابددر بددا  طریدد  همسددانی

 محققان قرار گیرد. مورداستفادهتوانا می یپژوهش یهروح، مقیا  آماهدستبه

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

 مقدمه

ای  باورنا هه یکی از اهااف اصلی  بر وپرورشآموزش انارهاراندستمتخصصان و 

و  3، هاسیا4فراری)و پژوهشگر باشا  5بایا تربیت نسل خیق، نوآور وپرورشآموزش

 دسترسی به اطیعات و برایتمایل  به ی پژوهشیروحیهدر عصر حاضر،  .(4884، 9پونیه

 .(8554، 1آیتو، آیتو و نیشادا)انتقادی معنا شاه است  هایییتوانا

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

یکی از عوامل  (.1380،محمودی تبریای)داننا برای رشا و شکوفایی علمی در جامعه می

 چراههی علمی است؛ عام تمایل به پژوه  و روش علمی، عام وجود روحیه مهم

شود های یک انسان تلقی میتری  ویژگیهلیای زمرهعلمی در  یهروحمنای از بهره

 آندر  خردورزی هه گیرددر جامعه زمانی شکل می بهبود به یاام .(5304هیهاوزی، )

، 6دس اردینس) باشنا وجوگریجستو  پژوه  بهمنا عیقه مردمو  یافتهتوسعهجامعه 

از  قیقاتی، یکیتح هایپژوه  برایپژوهناه و صرف بودجه  ییهاانسان تربیت(. 4889

 تمام مقاطع آموزشی نیازمنا فراگیرانی باو  استو اصیحات  انسانی موفقیت اساسیعوامل 

شود با دان  ای اد می از طری  مواجهای  تمایل  هستنا ههباال  یگری پژوهشروحیه

 (.4889، 0و سوعوای انایشمفبلومنفلا، هراجکیک، هس، 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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اصدلی در   یآرمدان و هداف   عندوان بده  4تفکدر خدیق   و 5یرژوهشگپ ،شمولجهان ایگونهبه 

یکددی از  عندوان بددهیدادگیری مبتندی بددر پدژوه     . اسددت گرفتده قددرار  موردپدذیرش آمدوزش  

؛ 4889، 3هدرادا و یوشدیا  )ی سدنتی اسدت   هاراهبردهای آموزش دارای ماایایی بی  از روش

هندو،   جملده از وپدرورش آمدوزش متخصصدان   هده درحداعی (. 4855، 9چو، تسی، عدو و چدوو  

 سداو  اسدا  و پیکربندای آمدوزش را بدر      ،(4880)به نقل از گداردنر،   1آنچوری و واچیرا

خدیق، هن کداوی و سدازگاری     مسئلهی از قبیل تفکر انتقادی، حل باالی فرایناهای شناخت

ابدااری  د ی صورت گرفته حکایت از عدام وجدو  هایبررس ورزنا،تثهیا می ندانسته و بر آ

ی ، بدرا روایی و پایایی مناسدب ن پژوهشی دارد هه ضم  دارا بود روحیه معتبر برای سن  

طراحدی مقیاسدی    درنتی ده  .مقاع متوساه مناسب باشا آموزاندان در  ویژگیسن   ای  

بسدیار مهدم   بدرای آن،   مناسبهن ار تاوی  و  یابیاعتبارو  پژوهشگری روحیهبرای سن   

در راسدتای تداوی  چندی     قلمدااد شدود.    در راستای اهدااف آمدوزش   توانایم وتلقی شاه 

تمایل داشت  به یدادگیری   ی نشان دادگرپژوهش روحیهی مرتبط با نظری مبانمااععه ، ابااری

علمدی   روحیده و عدادات ههندی    ی عاطفی تفکر انتقدادی، حدل مسدئله،   هااععمر، ویژگیمادام

 هستنا هه در ای اد و توسعه روحیه پژوهشگری مؤیرنا. عواملی ازجمله

 روحیه پرورشمبتنی بر پژوه  یکی از رویکردهای آموزشی متناسب با  درویکر 

 توانیم تربیت و یک روش تعلیم عنوانبهرویکرد پیاماهای ای   ازجمله پژوهشگری است.

و  هار های ارتباطی در محیط زناگی،با درك قابلیت آموزانی پژوهناه،پرورش دان  به

دان  علمی، من ر به مهارت در  عیوه برد ای  رویکر. ، اشاره نمودبرانگیاچاع جهان 

د شوهمکاری فراگیران می روحیهتحقی  و تعها نسبت به پژوه ، وسعت دیا و  رونا

های علمی ای  روش یادگیری من ر به توسعه دان  و درك هامل ایاه .)5300سلسبیلی، )

هنا انشمناان آشنا میشود و دان  آموزان را با چگونگی هار دآموزان میتوسط 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 یپژوهشگر و مسئله حل (.4858، 5نانگ چاعرن)

 حل مسئله در همیاری و یریادگی درمشارهت  ی،ریادگی در یهردن معن اایپ یمناسب برا

به  یابیدست یبرا یمناسب بسترهوچک  یهادر گروه تیفعاع صورتبه حل مسئله. است

 و گرانیهار د به یگذارارزش ،گرانیدحقوق  تیرعا ی،ریپذتیمسئوعماننا  هاییویژگی

 بودن یموقت رامونیپ نگرش ی،اگیچیپ تحمل ،و گفتگو بحث در عااعتدر نظر گرفت  

 دربرگیرناهحل مسئله  .(4889، 4بود )همبل خواها گریکای نظرات تحمل ها ودان  همه

شامل  حل مسئلههای ی عاطفی مهارتحوزه. تهای عاطفی، شناختی و رفتاری اسحوزه

محیط، عام قاعیت و عیقه  نگرانی نسبت به ،نفسهای پشتکار، انگیاه، اعتمادبهمؤعفه

حل و  انایشیژرفهمان  نوعیبهپژوه   ای یهاوشگر داده است ههها نشان یبررس .است

اگرچه مؤعفان  هه داردیم( بیان 5300)به نقل از سلسبیلی،  االیمس هه؛ چناناست مسئله

، روش حل مسئلهیی چون هاواژهبه موضوع پژوه  با  ستمیبقرن  لیاوای از مختلف

، اما اناپرداختهی مفهومی ریادگی ایو ی علم، روش انایشیژرف ای یانتقاد تفکریی، استقرا

حل ی ریادگیی در یویدتوسط  هههایی است ها هماندر همه آن نایفرآی اساسعنصر 

 یی شاه است.شناسا مسئله

 های شناختی یاهارگیری آن دسته از مهارت(، تفکر انتقادی را به4883) 3هلپرن 

تفکر  دارد ههی مالو  را افاای  داده و عنوان میدانا هه احتمال نتی هراهبردهایی می

به سمت اهااف  شاهیتهااانتقادی به توصیف تفکری اشاره دارد هه هافمنا، مستال و 

ی احتماالت و مسئله، استنتاج، محاسبه و نوع تفکری است هه با حل ستغایی ا

برای مت   مؤیرهای فکورانه و گیری در زمانی هه متفکر در حال استفاده از مهارتتصمیم

 تفکر انتقادی را( 4884) 9سیمپسون و هورتنریارتباط دارد.  ،استخاص و نوع هار فکری 

شود و ترهیبی از دو حوزه شناختی و عاطفی میههنی هه شامل هر  گیریفراینا جهت

                                                 
1. Nuangchalerm 
2.Campbell 
3. Halpern 
4. Simpson & Courtney 
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 را انتقادی (، تفکر4889) 5دام و وعم  هننا.ها، دان  و نگرش است، تعریف میمهارت

، داشت  حقیقت جست وی هه داننامی شناختیو مهارت  عاطفی گرای دو بعا  دارای

 تفکر عاطفیبعا  دررا  ودخاعتماد به  و هن کاویبودن، دار نظامبودن،  تحلیلی، باز هه 

 تمایاماننا مشاهاه شواها، انتخا  اطیعات مرتبط،  فرایناهاییو قلمااد نموده  انتقادی

 شناختی هایمهارت ءجا را اعتبار منابع بررسیو  تحلیل نامربوط ومربوطه و  حقای  بی 

 .انادانسته انتقادی تفکر

 و مؤیرنا هه  یعلم عادات لتحو و توسعه در نقادانهتفکر  و یشیاناژرف یناهایفرا 

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

هه  دارد ییراهبردها و ناهایفرا بر ایتثه ی،ههن عادات چارچو  تیماه .دارنا یمؤیر

 یریهارگ. بهباشنا تعامل درها آن با تا دارنا ازین مؤیر یریادگی خل  یآموزان برادان 

، 4)همبل است هوشمناانه یرفتار یاعگوها یطراح مستلامضم  آنکه  یههن عادات

 عنوانبهو قلمااد شاه ای و ارتباطی های موفقیت تحصیلی، حرفهشاخصه عنوانبه (4889

های یادگیرناگان از رونا جهانی و ظهور اقتصاد دان  جهانی، یادگیری و ویژگی اینتی ه

های ههنی به معنی گرای  داشت  به عادت(. 4883ایرز، م) گاارش شاه استموف  

 ها مشخص نیستهنگام مواجهه با مسائلی است هه پاسخ آندر رفتارهای هوشمناانه 

مؤعفه بیان  شاناده عادات ههنی را با( 4881)هاستا و هییک  (.4880، 3هاستا و هییک)

، گوش دادن به 1ل تکانشی، مایریت اعما9تااوم و پشتکار :از اناعبارتهه  هننامی

، تیش 0، تفکر فراشناخت0پذیرانعااف، تفکر 6دیگران همراه با احسا  درك و یکاعی

، هاربرد دان  58دادن و طر  مسئله قرار موردتردیا، 4های صحیحبرای رسیان 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  ،4، تفکر و برقراری ارتباط با وضو  و دقت5گذشته در موقعیت جایا

، 1ابهام ، پاسخ دادن با تع ب و9ها با استفاده از م موع حوا ، گردآوری داده3آوریو نو

 .4یادگیری مااوم بودن پذیرا و 0، هار گروهی0طبعیشوخ، 6هاپذیرش ریسک

ی ی علمی را از منظر نظریهمفهوم پرورش روحیه( 5348)زاده و گلستانی جانعلی 

ی ها پرورش روحیهآن دهنا.م توضیح میپذیری در علشان علمی یا جامعه اجتماعی

ی و مفهوم پرورش روحیه ای، اخیق و اجتماعی تعریف نمودهعلمی را در سه بعا حرفه

 :انانموده گونه تعریفعلمی را به ای 

ی صحیح یادگیری، ی علمی، پرورانان عش  به دانست ، آموخت  شیوهپرورش روحیه"

، (ایبعا حرفه) هاها و مهارتهسب توانایی سویبهدن انایشیان، پرورش نمودن، هاایت هر

، و ای اد حس (بعا اخیقیعلمی )ها و اخیقیات ی حس تعل  و پایبنای به ارزشانتقال و توسعه

 ."است( بعا اجتماعی) هاآن مسائلها و تیش در حل تعل  به مردم و آگاهی از نیازهای آن

ی علمی را رضایت حاصل از تمایل و نیا، روحیه( 5304خانااده )عرفانیانو  رادهماعی 

 .هنناعیقه به هوش  و م اهات در نیل به اهااف یک گروه خاص به تحقی  تعریف می

در پرورش  توانیمرا  یپذیری علمی جامعهی علمی از منظر نظریهمفهوم پرورش روحیه

پردازی هه شنا  و نظریهعهنخستی  جام عنوانبهمرتون . خیصه نمودپایبنای به هن ار علم 

-علمی را ناشی از هن ارها و ارزشیابی فعاعیت ،ی هن ارهای علمی پرداختهبه بحث درباره

 را ها و هن ارهاتثییرات هماهنگ ای  ارزش بوده و دانا هه بر جامعه علمی حاهمهایی می

های رده نظامی علمی را به خمرتون هن ارهای روحیه. دانایمی علمی ی روحیهسازناه

امینی، مهای زاده، ماشااعهی نژاد و هنا )بنای میفرهنگی، اجتماعی و شخصیتی دسته

 .(5348، عبااعلهی و احمای، حااد علوی؛ 5348علیااده، 

                                                 
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 علمیمهارت، هاوشگرانیکی از پیشگامان حوزه آموزش  عنوانبهنیا  دوبو

-، نتی هآزمون، بینیپی ، ریایبرنامه ،یپرسشگر ،گریمشاهاه شامل را رفتار هاوشگرانه

های پژوهشگرانه را نگرش (. او5303نموده است )دوبو، بیان  سازیفرضیهو  گیری

 آگاهی انتقادی؛ پشتکار؛ تردیا، خیقیت و ابااع؛ انایشیفراخ؛ میل به دانست و  هن کاوی

فراد متفکر و پژوهناه های هیل را برای انیا ویژگی( 5301)فیشر  .هنابیان می مکاریو ه

 پیگیری در مسیرقایا و تصمیمات موجه و رفتارهایی عاز طری   جوییحقیقت: شماردبرمی

ها تا جایی هه حمایت از دیاگاه و ها، منابع و عقایافرضیات مختلف، نتایج، طر 

آگاهی از  ازجمله و آگاهی هامل از امورهمچنی  . ها را توجیه هنااطیعات موجود آن

تفکر ، تحمل پیچیاگی و پیگیری ،های فراینا هارمهارتهمچنی   و گاه دیگراندیا

ی روحیها، از عناصر ضروری در هنگرش درباره موقتی بودن دان  و و منتقا مناقی

به  فوقهای شود هه ویژگیمشاهاه می ها،با توجه به ای  سازهدانسته شاه است.  پژوهشی

در  شاهارائههای نظری اشتراك بنیانشناخت توان با و می زیادی همپوشانی داشتهمیاان 

از روحیه  شاهارائهها، به همگرایی تعاریف تعاریف مختلف و همپوشانی مفهومی میان سازه

ها را شامل هن کاوی، پشتکار، مایریت ای  ویژگی و آن نائل شاه یهامؤعفهپژوهشی و 

 .ان ام هارگروهی دانست و توانایی پذیریمسئوعیتصار، اعمال تکانشی، سعه

برای زناگی در قرن  هاتری  مهارتبه مهمنیا ( 5300) انگیادلعمادزاده، بختیاری و  

 های یادگیری، تفکرهارآفرینی، مهارت ازجملههایی اشاره داشته و مقوعه ویکبیست

اتی، اععمر، سواد اطیعیادگیری مادام هارگروهی، ، خیقیت و نوآوری،حل مسئله انتقادی،

نیا  (8485) 5هاهان و دمیرل. دانناهای اجتماعی را حائا اهمیت میسازگاری و مسئوعیت

توانا به ها دانسته هه میمهارتشخصیت و  رشا در اععمرمادام ایینآفر عنوانبهرا آموزش 

ای هت ربهسب  را یادگیری درنتی هپیوسته و وقوع  به 3یو غیررسم 4رسمیدو صورت 

، دان ، درك، آگاهی، هامهارتهردن  ترعلمیپیشرفت یا توانا هه می هنناتعریف می

                                                 
1. Coúkuna, Demirel 
2  . formal 
3. informal 
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حااد  .داشته باشا بررا در  و تفکر تثملیا افاای  قارت  و ، عقایا و احساساتهاارزش

هایی هن ارها و نگرش به شناساییدر مااععه خود ( 5309) احمای ی،عبا اعله ،علوی

 آموزان منتقلری  برنامه درسی پنهان به دان علمی از طی خاص هه در راباه با روحیه

های آموزان طی یادگیریدهنا دان آنان نشان می های تحقی یافته. ، پرداختناشودمی

های مخاعف مؤعفه هه در جهت گیرنافرامیهای درسی پنهانی را نیا ای، برنامهمارسه

تقلیا و اطاعت در  یت روحیهای اد و تقوی به هاآن ازجمله هه روحیه علمی قرار دارنا

 جایای اد و تقویت روحیه انفعال و تر  به؛ هن کاوی و خیقیت برابر نوآوری،

اشاره  مشارهت و هار گروهی جایبهای اد رقابت منفی برای نمره  گری و نقادی،پرس 

 .اناداشته

 روش

شداه  مقیا  ان ام  برای تهیه سازیآزمونتوصیفی و از نوع ای  پژوه  با استفاده از روش 

شدونا در زمدره   ( مااععاتی هه با هاف ساخت ابداار ان دام مدی   5301صاحبی ) زعمبه. است

مقادع   آمدوزان دختدر  جامعه پژوه  را تمدامی داند   . گیرناقرار می سازیآزمونمااععات 

 – 45گانده و مناقده تبادهدان( در ندیم سدال دوم تحصدیلی       متوساه شهر مشها )نواحی هفت

 هدای اول آموزان پایهدان  نفر از 5941تعااد برای انتخا  نمونه، . ل داده استتشکی 5348

. شدانا  ای( انتخدا  هومده -ای)خوشه غیر احتماعی -سوم مقاع متوساه به روش احتماعی تا

 ناحیده و  3مناقده تبادهدان،   مشدها و   وپدرورش آمدوزش گانده   0از بی  نواحی  در ای  راستا،

خوشده   عندوان بده مارسده   9از بی  ماار  هر ناحیه  فی انتخا  وتصاد طوربه مناقه تبادهان

داند   ، پژوهشدگران اجدازه یافتندا تدا     هدا هدی  اجرای پرسشدنامه در   رایب .گردیاانتخا  

فراغددت بیشددتری  از برنامدده هیسددی بددر اسددا را مااععدده نماینددا هدده  ییهدداهددی آمددوزان 

نتخدا   ا یدا انباشدته   ایهومده  صدورت بده در ای  مرحله  گیرینمونهبرخوردار باشنا؛ بنابرای  

. ح م نمونه مشابه با مااععدات پیمایشدی و پدس از    آماه است 5در جاول  توزیع نمونهشا. 

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

 هل 9ناحیه  3ناحیه  و مناقه تبادهان 5ناحیه  شته تحصیلیر پایه

 313 564 44 584 - اول

 دوم

  90 580 46 ریاضی

 100 18 555 60 ت ربی

  64 66 30 انسانی

 سوم

  34 30 30 ریاضی

 901 40 93 64 ت ربی

  14 30 60 انسانی

 5941 184 185 956  هل

 901دوم و  نفر در پایه 100اول،  پایه آموز در دان 313 شودطور هه مشاهاه میهمان

 انا.سوم به تحصیل اشتغال داشته نفر در پایه

 بررسی با هاف ایهتابخانه مااععات پژوهشی، ابتاا روحیه سن   اباار ساخت برای

 اوعیه بررسی از پس ان ام شا. پژوهشی روحیه دهناهیلتشک اصلی عناصر و هامؤعفه

تفکر انتقادی، حل مسئله و عادات  آن از قبیل مشابه هایسازه و وهشیپژ یروحیه پیرامون

 اشتراك با پژوه  محور آموزشی نظام رویکرد و پژوهشی یروحیه هایمؤعفه ،ههنی

، شاهارائه هایسازه میان مفهومی همپوشانی و مختلف تعاریف در شاهارائه نظری هایبنیان

 بنایجمع با. مبادرت شا پژوهشی روحیه هایمؤعفه هردن مشخص و تعریف به تلخیص و

 پشتکار، هن کاوی، هایمؤعفه موجود، همپوشانی نمودن مشخص و نظری هایبنیان

 عنوانبههارگروهی  ان ام توانایی و پذیریمسئوعیت صار،سعه تکانشی، اعمال مایریت

 یک هر برای عبارت گاینی ها،مؤعفه وارسی از پس. شا ی پژوهشی معی روحیه یهامؤعفه

 و تااوم عبارت؛ ش  تکانشی اعمال مایریت ها ان ام شا هه در ای  راستا برایمؤعفه از

 هایمؤعفه برای و عبارت هشت هارگروهی توانایی مؤعفه عبارت؛ هفت پشتکار

طراحی و  عبارت نه و ش  هفت، ترتیب به صار،سعه و هن کاوی ،پذیریمسئوعیت

 .شا تاوی 
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 به شر  زیر بوده است: ای  پژوه  های ان امگام

ی پژوهشدی. در اید  مرحلده بدا     روحیده  دهنداه یلتشدک ها و عناصر اصدلی  شناسایی مؤعفه -5

پدددردازان و محققدددان مختلدددف، هدددای نظریدددهو واهددداوی دیددداگاه یاهتابخاندددهمااععدددات 

 اصلی تعیی  شا. یهامؤعفهمشخص و  یاسازههای مفهومی و همپوشانی

و  تعداریف  اسدا   بدر  مقیدا   هدای در ای  مرحله، گویده : مقیا  هایگویه تنظیم و تهیه -2

 عبدارت  وسده چهدل مقداماتی   طدور بده  تداوی  و  پژوهشی در ادبیات های نظری موجودبنیان

 .گردیا فراهم

نفدر از   چهدارده  در اید  راسدتا از   :5روایدی محتدوایی بده شدیوه داوری تخصصدی      مااععه - 3

تربیتدی و روانشناسدی دانشدگاه فردوسدی مشدها هده در       دانشکاه علدوم   علمییئتهاعضای 

ی فعاعیددت علمددی و ی پژوهشددی صدداحب تخصددص و ت ربددهموضددوعی روحیدده هددایینددهزم

پژوهشی مرتبط بودندا و بده درخواسدت پژوهشدگران بدرای همکداری پاسدخ منبدت دادندا،          

حیده  های هلی سدن   رو بای  منظور، پرسشنامه پیشنهادی مشتمل بر مؤعفه. گیری شابهره

در  هدا های پیشنهادی برای هرهداام از مؤعفده  پژوهشی، تعریف و بسط نظری مؤعفه و عبارت

هدر گویده تدا چده      اختیار آنان قرار داده شا و از آنان درخواست شا تا مشخص نمایندا هده  

 .مرتبط بوده و برای سن   آن ویژگی مناسبت دارد اناازه به مؤعفه اصلی

روحیده  سدن     یهاعبارتتخصیص نمره به هر یک از  برای: یگذارنمرهروش تعیی   -9

اسدتفاده  ( دخیلی زیدا و  زیاد، هم، خیلی هم) ایچهارگاینهنظام یک  از ،پژوهشگری

گرفت  . شونامی گذارینمره 9و  3، 4، 5به ترتیب بر اسا  مقادیر  هاگاینهای  شا. 

 .ودب باال روحیه پژوهشی یدهناهنشاننمره باال در ای  پرسشنامه 

رفدع   منظدور بده : اید  عمدل در دو مرحلده ان دام شدا. اعدف( ابتداا        اباار 4مقاماتیاجرای  -1

نفر از  10های اوعیه مقیا  در اختیار مشکیت احتماعی در تفسیر سؤاالت و گردآوری داده

هدا و ورود  آوری پرسشدنامه ها پاسخ دهنا. پس از جمدع آموزان قرار گرفت تا به گویهدان 

                                                 
1  . professional Judgment 

2. pilot Study 
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و میداان ضدریب آعفدای     مربدوط رایانه، میاان همبستگی بی  هدر عبدارت بدا مؤعفده      ها بهداده

در  و ها و تثییر حذف عبارت بر ضدریب آعفدا و پایدایی مقیدا  بررسدی     هرونباخ برای مؤعفه

بداز   یبدات ابداار از طرید    احدراز   منظدور بهروز  59پس از . شاای  مرحله ش  گویه حذف 

خدرده   میدان همبسدتگی   مااععده  .گرفت قرار هایآزمودنیار در اختدوباره پرسشنامه  ،آزمایی

 نیا در ای  گام مااععه شا.هل مقیا  با نمره  هایا مقخرده  و با همایگر هامقیا 

 راباده نمدرات حاصدل از ابداار بدا     برای تعیی  روایدی همگدرای آزمدون،    : روایی همگرا -6

، فکدر  جوییحقیقت هایؤعفهم هه (CTDI)انتقادی تفکر  نگرش عبارتی 01 نمرات آزمون

 سدن ا، همال( را مدی ) و پختگی نفساعتمادبهدار بودن، هن کاوی، باز، تحلیلی بودن، نظام

 .محاسبه گردیا

نیدا سدن یاه    بداز آزمدایی  ی پژوهشی با روش مقیا  سن   روحیه پایایی: باز آزمایی -0

قادع متوسداه در دو   نفری از دان  آمدوزان دختدر م   10روی یک گروه  شا، ای  آزمون بر

 اجرا گردیا. روز 59مرحله و با فاصله 

 5941 ونفدر توزیدع شدا     5918بدر روی   اجرای نهایی ابداار: در اید  مرحلده، پرسشدنامه     -0

 از طرید   هدا داده. قدرار گرفدت  تحلیدل  بدود، مدورد    شداه  تکمیدل  هامل صورتبهپرسشنامه 

شاخصده   عندوان بده ی هرونبداخ  ضرایب آعفا مورد تحلیل قرار گرفت و SPSS-19 افاارنرم

 هدا عبدارت روایی مقیا  و نتی ه تحلیل  احراز منظوربهعاملی  تحلیل همسانی درونی و نتایج

 آزمون قرار گرفت.شاخص هر عبارت  برای گیریتصمیممبنای 

 هایافته

و همراه با مفاهیم نظری هر مؤعفه در  سؤال 93 با اوعیه پرسشنامه: اباار محتوایی روایی

 دانشگاه روانشناسی و تربیتی علوم دانشکاه علمیهیئتاز اعضای  نفر یار چهاردهاخت

تا ارتباط و مناسبت هر گویه را با مؤعفه  شا خواسته آنان از و قرار گرفت مشها فردوسی

 و خوانیهم میاان تعیی  هوه  جهت هاپای همبستگی ضریب سپس. نماینا تعیی  موردنظر

 بی  تواف  میاان هه داد نشان هاپا ضریب نتایج. شا ادهاستف متخصصی  نظرات تواف 
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 حیث از هاگویه برخی مرحله ای  در .(>885/8p)بود  دارمعنی و منبت 03/8 آنان نظرات

 .یافت تغییر بنایجمله

گرای  به  با نمره مقیا  از راباه میان نمره برای بررسی روایی همگرا،. :همگرا روایی

ی ضریب همبستگی بی  مقیا  سن   روحیه تفاده شا ههاس (CTDI)تفکر انتقادی 

و  =91/8r) داشتنشان از راباه منبت و معنادار  پژوهشی و گرای  به تفکر انتقادی

81/8p‹ مناسب میان دو اباار برای روایی اباار سن    ایراباهای  ارزش، شاخص (؛

 شود.ی پژوهشی قلمااد میروحیه

نظر تاباچینک و فیال همبستگی  مااب  بانخست  5فیبرای ان ام تحلیل عاملی اهتشا

از  توجهیقابلهمبستگی تعااد  و مشخص شا ههقرار گرفت  موردبررسیها گویهمیان 

هیچ برای نشان داد هه  نتایج .است 0/3 از تربارگها دارای همبستگی مساوی یا گویه

ی مقیا  هاتعااد عاملتعیی   رمنظوبهدر ای  مااععه،  .ماناینمباقی سؤال  3عاملی همتر از 

گیری برای هفایت نمونه منظوربه KMO آزمون. شااز تحلیل عاملی اهتشافی استفاده 

و  ان ام تحلیل عاملی و صفر نبودن ماتریس همبستگی در جامعه از آزمون هرویت بارتلت

ش از ارز KMOاناازه  با توجه به باالتر بودن. شاخص آزمون استفاده شا داریمعنی

در (. 5308 هوم ،) معلوم شا و رعایت مفروضه ان ام آزمون برداریهفایت نمونه 7/0

 بود 8739/05و میاان هرویت بارتلت برابر  03/8 بربرا KMO پژوه  حاضر مقاار

(885/8p<) مبتنی  .هناهه معناداری ای  شاخص را برای اجرای تحلیل عاملی نمایان می

روش تحلیل عاملی اهتشافی  بر اسا ختار عاملی پرسشنامه های مذهور، سابر نتایج آزمون

 .دست آماهای اصلی با استفاده از چرخ  واریماهس بهو به دو روش تحلیل مؤعفه

و بر اسا  میاان  هاباون محاود هردن عامل و در مرحله نخست تحلیل عاملی

 تبیی  میاان اسا  باالتری  ها براستخراج عامل .همبستگی، هفت عامل استخراج شا

 گرفت.هننا، صورت بر پایه مقاار واریانسی هه تبیی  می و به ترتیب اهمیت واریانس

عامل  6ها نشان داد هه ارزش ویژه تحلیل عاملی اهتشافی مؤعفه های آماریشاخص

                                                 
1. exploratory factor analysis 
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واریانس را تبیی   0/03چهارم و پن م همتر از  املوع ههدرحاعی، تر از یک استبارگ

ا یگردعامل برای مقیا  روحیه پژوهشی تعیی   چهار هابا حذف آن وصفنمودنا؛ با ای  

 .(4جاول )

 محقق ساختهپرسشنامه  شدهاستخراج یهاعاملمقادیر ویژه . 2 جدول

 ها بعا از چرخ ارزش عامل ها قبل از چرخ استخراج عامل 

 یدرصا تراهم درصا واریانس ویژه درصا تراهمی درصا واریانس ویژه هاعامل

5 1/55 59/94 59/94 3/44 0/04 0/04 

4 4/99 6/09 50/45 3/50 0/14 50/35 

3 4/84 1/09 46/45 4/04 0/03 41/594 

9 5/04 9/63 35/11 4/36 6/34 35/19 

هل واریانس، عامل دوم با ارزش ویژه  درصا از 59/94، 1/55عامل اول با ارزش ویژه 

هل  درصا از 1/09، 4/84سوم با ارزش ویژه هل واریانس، عامل  درصا از 6/09، 4/99

 نمود.هل واریانس را تبیی   از درصا 9/63، 5/04واریانس و عامل چهارم با ارزش ویژه 

عامل  .بود 35/11شود برابر با میاان هل واریانس مشترك هه توسط چهار عامل تبیی  می

پذیری؛ عامل دوم مایریت اعمال تکانشی، اول ترهیبی از دو عنصر پشتکار و مسئوعیت

. بود صارسعهعامل سوم هن کاوی و عامل چهارم ترهیبی از توانایی ان ام هارگروهی و 

بار عاملی منبت و یا منفی داشتنا و یا  هایی هه در بی  از یک عامل،در ای  مرحله گویه

. استها شیب نمودار اسکریپ پیت نمایانگر تعااد عامل .ذف شاناح ،بار نااشتنا اصیً

ی دهناهی عوامل تشکیلتنها چهار عامل از م موعه هه شا با بررسی نمودار مشخص

ی عوامل در یک محاوده و نادیک به هم قرار پرسشنامه، باالتر از شیب خط هستنا و بقیه

 .دارنا
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 ملی پس از چرخش واریماکسعا یبارهاو  هایهگومعرفی . 3جدول 

 پشتکار هاعبارت شماره
عمال امایریت 

 تکانشی
 هن کاوی

توانایی عام

 هارگروهی

54 
هنم، آن را به پایان وقتی هاری را شروع می

 .رسانممی
8/69 - - - 

 - - - 8/64 .هنمبرای رسیان به اهاافم زیاد تیش می 44

3 
 ست،ام تمام نشاه اتکاعیف درسی تا زمانی هه

 .شومینمبه هار دیگری مشغول 
8/15 - - - 

34 
بایا اعتراف هنم همی تنبل هستم و 

 .دهمینمان ام  موقعبههایم را یتمسئوع
8/18- - - - 

9 
دهم، اطرافیانم وقتی قول ان ام هاری را می

 .دهممامئ  هستنا هه آن را ان ام می
8/18 - - - 

36 
در عامل اصلی  هوشیسختهنم احسا  می

 .هایم استموفقیت
8/18 - - - 

30 
ام، برای رسیان به اهاافی هه تعیی  نموده

 .هنمدستاوردها و آسایشم را فاا می
8/93 - - - 

1 
آن را  ،است درست هاریباشم مامئ   اگر

 .دهمان ام می
8/93 - - - 

 - - - -8/34 .داننانمی شناسیوظیفهدیگران مرا فرد  59

51 
نم خود را وادار به هاری هنم توامی زحمتبه

 .هه بایا ان ام دهم
8/30- - - - 

44 
دهم هارهایم را با دقت ان ام دهم، یمترجیح 

 .حتی اگر خیلی طوالنی شود
8/39 - - - 

45 
دهم و هارهایم را باون فکر هردن ان ام می

 .شومسپس پشیمان می
- 8/64 - - 

48 
گیری ع ول گوینا در تصمیمدیگران می

 .تمهس
- 8/68 - - 

40 
 انگیاهقبلی و با یک  تثملهارهایم را باون 

 .دهمآنی ان ام می
- 8/10 - - 

4 
-هنم، بعا در مورد آن فکر مییماول عمل 

 .هنم
- 8/16 - - 
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 - - 8/18 - .آورمهایم هم میها و هو در برابر خواست 55

 - - 8/99 - .شومهای آنی خود، تسلیم میدر مقابل خواسته 5

6 
بررسی و مااععه مسائل جایا و نو در طول 

 .است انگیاشگفتزناگی برایم جاعب و 
- - 8/14 - 

 - 8/19 - - .های علمی عیقه زیادی دارمبه مااععه هتا  46

0 
-های مشکل و معما عذت میم  از حل مسئله

 .برم
- - 8/13 - 

38 
توانم افکار و نظرات دیگران را از اینکه می

 .باعمایم، به خود میدرك نم
- - 8/18 - 

53 
 ماطرافیان گیرم بهمی دیارا  دوست دارم هر چه

 .نیا یاد دهم
- - 94/8 - 

33 
برای م  دانست  تفکر و دیاگاه افراد دیگر 

 .درباره موضوعات مختلف جاعب است
- - 8/90 - 

56 
موضوع بحث مهم نیست م  مایلم هرچه بیشتر 

 .اانمدرباره موضوعات مختلف ب
- - 8/94 - 

35 
ان ام  تنهاییبهدهم هارهایم را م  ترجیح می

 .دهم
- - - 8/60 

43 
و باون تحمل  تنهاییبهدوست دارم هارها را 

 .دیگران ان ام دهم
- - - 8/66 

40 
یل ای  دوست ناارم به دعهارهای گروهی را 

 .را تحمل هنم آن دیگرانتوانم در هه نمی
- - - 8/14 

 -8/99 - - - .هنمهای گروهی شرهت میاعیتدر فع 41

 -8/94 - - - .همک هردن به دیگران را دوست دارم 49

0 
با صبر و حوصله به انتقادات دیگران در مورد 

 .دهمهارهایم گوش می
- - - 8/39- 

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

عامل دوم شامل ش  گویه،  شامل یازده گویه، شاهییشناساداد هه عامل اول  ساخته، نشان

، 4سؤاالت  همچنی . عامل سوم شامل هفت گویه و عامل چهارم شامل ش  گویه است
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 هرهاامبه دعیل داشت  بار منبت در دو عامل و یا نااشت  بار در  31و  39، 54، 50، 50، 58

 .از عوامل حذف شانا

با نمره  هامؤعفهبا یکایگر و  شاهاستخراج یهامؤعفهرد میاان همبستگی برآو منظوربه

نتایج ای  همبستگی . ی پژوهشی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شامقیا  روحیههل 

 .شاه استدر جاول زیر گاارش 

 پژوهشی یروحیه هایمقیاس هایمؤلفه همبستگی ضریب. 4 جدول 

 پشتکار هامؤعفه
ال یریت اعمما

 یتکانش
 یهن کاو

یی ان ام توانا

 یهارگروه

 هلنمره 

 یا مق

     5 پشتکار

    5 * 30/8 یتکانشیریت اعمال ما

   5 0/14  *8/49 یهن کاو

  5 **58/8 **20/8 ** 48/8 یهارگروهیی ان ام توانا

 5 *16/8 *14/8 *64/8  *09/8 مقیا  هلنمره 

81/8* p ‹  888/8p‹  * * 

همبستگی باالیی داشته  با نمره هل آزمون بایا هاآزمونمرات خرده ن نظری ازعحاظ

را  واحای رفتاریحوزه  همیروبر  هاآناست هه همه  ای فرض بر  زیرا، باشا

 زیاد داشته باشنا، زیرا در همبستگی نبایا با یکایگر هاآزمونخرده هننا و می گیریاناازه

طور همان. و تکراری هستناگرفته را اناازه  چیایک هاآنشود هه چنی  حاعتی فرض می

خرده  یا فرعی هایآزموننمرات  بی  همبستگی ه استشانشان داده  هه در جاول فوق

ها با هم از رده مؤعفهراباه میان خباالیی داشته و  همبستگیهل آزمون  ینمرهبا  هاآزمون

همبستگی بر اسا   از ایشاخصه. ای  نتی ه، یادی برخوردار نبوده استهمبستگی ز

 سازد.همسانی درونی را نیا نمایان می

پایایی به شیوه همسانی درونی . شدهاستخراجهای ی پژوهشی با عاملپایایی مقیاس روحیه

افاار های پرسشنامه: برای ای  منظور پس از اجرای نهایی، با استفاده از نرمو تحلیل عبارت

های پایایی و واریانس یر حذف سؤاالت بر ارزشآعفا( و تثی) ، پایایی آزمونSPSSآماری 

 ( آماه است.1جاول )محاسبه شا. نتایج ای  تحلیل در  اباار
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 پایای کل مقیاس در اجرای پایلوت و نهایی .5 جدول

 ضریب آعفای هرونباخ تعااد سؤاالت مرحله

 06/8 93 اجرای پایلوت

 05/8 30 اجرای نهایی

ی پژوهشگری، ستخراج چهار عامل برای مقیا  روحیهپس از ان ام تحلیل عاملی و ا

احراز  نیا تحلیل عاملی از شاهاستخراج یهامؤعفهاسا  تعااد  ضریب آعفای هرونباخ بر

جااگانه  صورتبهو هل آزمون  هاضریب آعفای هرونباخ برای هر یک از مؤعفه. شا

 .( ارائه شاه است6جاول )محاسبه گردیا هه در 

 حاصل از تحلیل عاملی یهامؤلفهآلفای کرونباخ برای . ضرایب 6جدول 

 ضریب پایایی آلفای کرونباخ عامل

 66/0 عامل اول

 66/0 عامل دوم

 61/0 عامل سوم

 0/57 عامل چهارم

میاان پایایی )یبات( برابر با  هه نیا محاسبه گردیا باز آزماییپایایی آزمون با روش 

پیشنهادی روحیه موعفة  6از  داد ههایج تحلیل نشان بای  ترتیب نتمشاهاه شا.  08/8

به  هاآن گذارینام هاگویه بر اسا تقلیل یافت و  9 به ،مبانی نظری بر اسا پژوهشگری 

ا یورد تائم و توانایی ان ام هارگروهی مایریت اعمال تکانشیپشتکار، هن کاوی،  مؤعفه

 .قرا گرفته است

 گیریبحث و نتیجه

تدری  اقداامات جهدت    هودهدان و نوجواندان از مهدم    در ی پژوه روحیهپرورش و توسعه 

آموزان بدرای ورود بده عصدر داندایی و     دان . آیاای پویا و علمی به شمار میساخت  جامعه

هدای تفکدر   ای مهدارت فااینداه  طوربهانگیا قرن حاضر بایا شگفت رو شان با تحوالتروبه

هدا  آن. ی جامعه فراگیرناناسب و حل مسائل پیچیاهگیری مانتقادی و خیق را برای تصمیم
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نوشدت  و حسدا  هدردن     سدواد خواندان،   خدوبی بده و مبتندی بدر فنوداوری را     بایا سواد علمی

آمددوزان بایددا بدده داندد . گوندداگون زندداگی از آن بهددره گیرنددا هددایبیاموزنددا و در عرصدده

ی را در خود تقویدت  وجوگری جستروحیه م ها شونا، مسئله های پژوه  و حلمهارت

 هدار  هایی چون برقراری ارتباط با دیگران،نوی  به نگرش هایهننا و در هنار هسب دان 

 پدنج ای  در حاعی اسدت هده مندابع مدرتبط از میدان       .ی جمعی م ها شوناگروهی و انایشه

، مارسده را در  (هدار، جامعده و اوقدات فراغدت     مارسه، خدانواده، محدل  )ی تثییرگذار مؤعفه

 .تری  عامل شناخته استمهم عنوانبههای افراد؛ بینی مهارتپی 

برنامه  و معلمان ایفاگر نق  و نظام دهناهتوسعههه فرهنگ سازمان آن  ایمارسهدر 

 «جویی علت»عذت  برای ترویج پژوه  و پژوهناگی باشا، ساختاری درسی برخوردار از

 .ودخواها ب هایادگیرناهارمغانی برای  «خواهی سبب»و 

توعیا  در آموزاننق  دان بازتعریف ی پژوهشی و توجه به اهمیت روحیهاگرچه 

؛ اما بررسی مااععات نوی  تربیتی است یهانظام یهاضرورتاز پژوه  عمل به دان  و 

از پایایی و هه آموزان ی پژوهشی دان روحیهدر مسیر سن   پیشینه نشان داد هه ابااری 

ی ی روحیهسازه .در جامعه و قلمرو پژوه ، وجود ناارد ،اروایی الزم برخوردار باش

، تفکر انتقادیعاطفی  هایمؤعفه دربرگیرناهو  های عاطفیای از ویژگیپژوهشی م موعه

دها برانگیا سوق میهای چاع و عادات ههنی است هه فرد را به سمت موقعیت حل مسئله

-میهای درونی پایاار نگه اده از تواناییای علمی و با استفو تا زمان هشف حقیقت به شیوه

ی پژوهشی روحیه داد ههنشان  موردبررسیاجرای مقیا  بر روی نمونه  هاییافته. دارد

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

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

با توجه به اهااف آموزشی مقاع متوساه، . دوم و سوم تفاوت معناداری وجود ناارد

 یبرنامه درسانتظاری متفاوت از برونااد نظام آموزشی وجود داشت. نظام آموزشی و 

ی پژوهشی را آموزان را به سمت تحقی  و پژوه  سوق دهنا و روحیهبایا دان  اجراشاه

اجتماعی اریکسون، هویت  -ی روانینظریه بر اسا همچنی  . نان پرورش دهنادر آ

تفسیر ت ار  شخصی و  منظوربههنا هه فرد یک چارچو  مرجع عمل می یمنابهبه
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اریکسون،  .هناگیری زناگی خود از آن استفاده میگفتگو درباره معنا، هاف و جهت

دانا هه از باور وی تقیل فردی میهویت را احسا  هماننای، تااوم، یکتایی و اس

در دوره نوجوانی، ای اد حس روش  و  مسئلهتری  از ای  دیاگاه، مهم. گیردسرچشمه می

 یکیهویت از طری  ترهیبی هه  ای است برای حل دوبارهو مرحله استپایااری از هویت 

با گذشته  هاتننههویتی هه . استگذشته  هاییهمانناسازتمام  بخ یتعاعشاه و  یساز

اتکینسون، ) است هماننایبنیا پایاار و ( ساعیبارگ)هماننا است بلکه در آیناه ( هودهی)

رود هه سیر توسعه تئوری هویت اریکسون انتظار می بر اسا (. 5309ریتال و همکاران؛ 

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

توان می درنتی ه. اول و دوم متوساه داشته باشنا هاییهپاژوهشی باالتری از ی پروحیه

 یپژوهش یهروحی نظام آموزشی فعلی در راستای پرورش و توسعه گفت هه فرآورده

متثیر از  توانیمای  نتی ه را . داده استعکس نتی ه  صورتبهمالو  عمل ننموده و حتی 

دان  در حا  ههیهنگامدر محیط آموزشی دانست؛  هانآای درسی و تعامل هعناصر برنامه

یک  عنوانبهو نمره مبتنی بر محفوظات  قرارگرفتهآموز مورد ارزیابی محفوظات دان 

آموز به ساح باالتر شود، هاف تنها معاوف به قبوعی و ارتقاء دان نتی ه تحصیلی قلمااد 

آموزان ی پژوهشی دان روحیهپرورش  منظوربهامکانات الزم  درنتی ه و خواها بود

توان اجتماعی می ییسازناه گرادر ای  راستا با توجه به دیاگاه  .گیردقرار نمی موردتوجه

ت هیاات  یادگیرناه بایا فعال باشا و بایا خود دان  خوی  را بسازد. نمود ههبیان 

و هاى بحث ها، ساع ، آزمایشگاهیآموزشهمکماار ، وسایل ورزشى، آموزشى و 

آموزان خواها باعث رشا جسمى و فکرى دان  تنهانهخانه و ساع  مااععه، مناظره، هتا 

( 5406)ها را نیا در جهت مالو  صیقل خواها داد؛ چنانچه و  شا، بلکه شخصیت آن

در مااععه خود، تثییر محیط فیایکی مارسه را در مقایسه با تسهییت سنتی و جایا، بر 

-دایی پژوه  .داده استقرار  موردبررسیآموزان صیلی دان روی رفتار و عملکرد تح

هه استفاده از فناوری و ارتباطات در  داده استنشان  نیا (5304)زاده و غانوی زاده، حسی 

ی پژوهشی، افاای  ی تحصیلی، ارتقای مهارت پرسشگری، تقویت روحیهافاای  انگیاه

موزان سال سوم متوساه ایرگذار آبر پیشرفت تحصیلی دان  درم موعنمرات درسی و 
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 آموزان در مناط  مختلف، عملکرد دان شاهان امنتایج تحقیقات  بر اسا . بوده است

-رود هه روحیهانتظار می اگرچه. بوده استامکانات آموزشی متفاوت  ازنظر موردپژوه 

یشتر از برخورداری بو داشته اقتصادی پیونا  -آموزان با وضعیت اجتماعیی پژوهشی دان 

نتایج آموزان شود، اما  ی پژوهشی دان من ر به افاای  روحیه ،امکانات ماار رفاه و 

تفاوتی نااشته  موردبررسیآموزان در مناط  ی پژوهشی دان هه میاان روحیهنشان داد 

 ضرورتاًتوان ادعا نمود هه وجود یا عام وجود امکانات آموزشی میبا ای  وصف . است

ی پژوهشی باشا، بلکه استفاده بهینه از آموزان و افاای  روحیهتوفی  دان  توانا دعیلنمی

های گذشته هنکور عامل برانگیاانناه اصلی در سالاز سوی دیگر، . ای  امکانات مهم است

معلم در مارسه و انتظار واعای  و  از هاربوده و نظام ارزشیابی در فراینا آموزشی ماار  

محور را در  -ی هنکور  سمت سوق داده است هه آموزش با شیوهمایران، تعلیم را به ای

درسی، روش  یهابرنامههای هنکور بر نتایج تحقیقات، آسیب بر اسا  .پی  گیرد

وری نظام آموزشی هشور تری  موانع بهره، یکی از مهم(هنکور)گاین  و پذیرش دانش و 

تست زدن بیشتر در مات  یبعاتکهاف  .است دانشگاهیی پدر دوره متوساه و  یژهوبه

های درسی، نسبت به هتا  اعتنایییب، وپرورشآموزشهای همتر، باعث عام تحق  هاف

ارزش شان امتحانات و ارزشیابی از یادگیری فعال و بی -های یاددهیگریا از روش

های آزمایشگاهی، تحقی ، تفکر، ابتکار، خیقیت و ای و زوال فعاعیتهای مارسهآموخته

معلمان ای  است هه  ی تیشهه همهطوریاستفاده از وسایل سمعی و بصری شاه است؛ به

بنابرای  درصا زیادی از اهااف آموزشی . با محوریت هنکور تاریسشان را ان ام دهنا

با عنایت به مواردی هه . شودو نگرش مورد غفلت واقع می ی مهارتدر دو حوزه یژهوبه

روحیه  هایمؤعفهدر ای  پژوه ، ضم  شناسایی  شاهارائه ههر شا، اباار تاوی  و

اعگویی نظری را نیا داراست،  عنوانبهپژوهشگری هه بر اسا  تحلیل عاملی قابلیت تلقی 

و  قرارگرفته مورداستفادهاباار مشاوران تحصیلی و روان شناسان ماار   عنوانبه توانایم

آموزان موجود روحیه پژوهشگری دان ابااری برای شناخت وضعیت  عنوانبههمچنی  

تحصیلی  هاییهپاهای متفاوت و تلقی و با مقایسه ای  ویژگی در مناط  مختلف، گروه

چناگانه، علل احتماعی در مشاهاه وضعیت روحیه پژوهشگری را در قاعب مااععاتی علی د 
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عاتی آزمایشی را با هه ای  اباار، قابلیت استفاده در مااعشناسایی نمایا. ضم  آن اییسهمقا

 ای  روحیه داراست. دهناهی افاا یهامااخلههاف بررسی 

 منابع

دوره هارشناسی ارشا نویسناه ردیف اول در رشته تحقیقات آموزشی دانشگاه  نامهیانپا

 فردوسی مشها است

زمینه روانشناسی اتکینسون و  (.5309) ادوارد ایو همکاران ،اسمیت؛ ریتال آلاتکینسون، 
 .رشا :تهران (.جلا اول)، (حس  رفیعی و همکارانمترجم ) اردهیلگ

-بررسی راباه مؤعفه(. 5348) امینی، م؛ مهای زاده، م؛ ماشااعهی نژاد، ز و علیااده، م

ریای و برنامه پژوه  .ی علمی دانش ویانهای برنامه درسی پنهان و روحیه
 .583-05: 64،  در آموزش عاعی

م له . و منفی عاطفه منبت مقیا  عاملی تثییای تحلیل(. 5309)پور، ع و دژهام، م بخشی
 . 315-361(: 9) 4، روانشناسی

های در  ی علمی در هی جایگاه روحیه(. 5348)جانعلی زاده چو  بستی،  ؛ گلستانی،   

 پژوهشکاه :تهران ،5989اوعی  همای  ملی آموزش در ایران ی. و تعامیت دانشگاه

 .صنعت و فناوری علم، سیاستگذاری

ر پژوهشی د: برنامه درسی پنهان(. 5306) علی احمای، ا ؛عبااعلهی، ا ؛حاادعلوی، ر

تعلیم و تربیت :شناسی و علوم تربیتیروان.علمیروحیه  :مورد مارسه؛ های ضمنییادگیری
 .66 -33  :48 .(وپرورشآموزش)

بر عملکرد ( ICT) بررسی نق (. 5304)زاده،   و غانوی، م زاده،  ؛ حسی دایی

(: 9) 9، فصلنامه رهبری و مایریت آموزشی. آموزان دوره متوساهتحصیلی دان 

40-05. 

(. ترجمه سعیا فضایلی هاشمی) چاعشگرتحقیقگر آموزش  هودهان (.5303م )، ودوب

 .به نشر :مشها
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http://www.iranapsy.ir/Journal/pdf/36psy/362.pdf
http://www.civilica.com/Papers-INCE01.html
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 .یپژوهشگرو  مسئلهیکرد حل روی هاطر یات و ت ربیی با آشنا(. 5300)یلی، ن سلسب

 .وپرورشآموزشپژوهشگاه مااععات : رانته

 .سمت: تهران. روش تحقی  در روانشناسی باعینی(.5304)صاحبی، ع 

و  تثییایبررسی تحلیل عاملی (. 5306) ز ،دانشورپورو  آ ،شکری؛ پ، هایور؛ و ،فرزاد

های پژوه . در دانش ویان( فرم هوتاه)تفکر  یهاسبکهمسانی درونی پرسشنامه 
 .584-03(:6)4 ،(روانشناسی دانشگاه تبریا)نوی  روانشناختی 

 .(ترجمه مسعود صفایی مقام و افسانه ن اریان) آموزش تفکر به هودهان .(5301) فیشر، ر
 .رس : اهواز

محور در دانشگاه  ی پژوه هاآموزشی اعگوی و مبان(. 5348) می، هویر؛ م، یهیهاوز

-534(: 54)54. یاسیمیت تربیم و تعل مسائلپژوه  در (. ع) ی حسجامعه امام 

560. 

پژوهشی در  -افاای  روحیه علمی یهاراهبررسی (. 5304)؛ عرفانیان خانااده،   آهماعی راد، 

وعی  هنفرانس ملی مایران آموزش و م موعه مقاالت ا ،4-5 یبهشتارد .بی  مایران
 .صااوسیمامرها پژوه  و سن   افکار  :مشها .پژوه 

 (5406. )سمت: تهران، ابیلی خاایاری ترجمه. تفکر انتقادی آموزش .(5306).چ، مایرز

مقاالت  م موعهدر . یرانای  و پژوه  در تحقیا از گر(. 5308) آ  یای، تبری محمود

 تخصصی ان م : تهران ،و معادن یعو توسعه صنا ی مراها تحق ی هما ی سوم

 .معادن و صنایع توسعه و تحقی  مراها
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