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 دهیچک 

اعتبارسنجی و هنجاریابی پرسشنامه تفکر و یادگیری  تعیینپژوهش هدف این  هدف:

تگی همبس این پژوهش توصیفی از نوع پژوهش:روش . نوجوانان پسر بودمفهومی سازنده نگر 

بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان پسر مدارس دولتی متوسطه دوم شهر 

نفر بود که به صورت  210حجم نمونه اولیه  .بودند 1400-1399جیرفت در سال تحصیلی 

ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش مقیاس تجدیدنظر شده تفکر و یادگیری ای چندمرحلهخوشه

( 1990( و مقیاس تفکر سازنده اپستاین و مایر )2012مفهومی سازنده نگر پوردی و هاتی )

ر د سنجیروانهای های با روش تحلیل عوامل تائیدی و بررسی شاخصبود. تحلیل داده

با  یدینتایج تحلیل عاملی تائ ها:یافتهانجام گرفت.  AMOSو  spss-19افزارهای نرم

سؤال؛ وجود شش عامل کسب اطالعات، به خاطر آوردن، وظیفه، تغییر شخصی،  4حذف 

های و مؤلفه نمره کل پرسشنامه همچنینزمان و مکان و شایستگی اجتماعی را تائید کرد. 

(؛ P=05/0همبستگی معناداری به دست آمد )با پرسشنامه تفکر سازنده اپشتاین و مایر  آن

با توجه به  گیری:نتیجه. به دست آمد 75/0و ضریب آلفای کرونباخ  71/0 زمانهمروایی 

گفت پرسشنامه تفکر و یادگیری مفهومی سازنده نگر پوردی و  توانینتایج به دست آمده م
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 مقدمه

 یادگیری محیط بافت داخل در و آموزش یادگیری بهبود روی کالسی یادگیری محیط زمینه در تحقیق

 نشان انجام شده در این زمینههای . نگاهی به پژوهش(1392)نیاز آذری،  است داشته تمرکز سازنده گرا

 و خودکارآمدی فراشناخت، متغیرهای گرا با سازنده یادگیری محیط از آموزان دانش ادراك که دهدمی

نتایج تحقیقات قبلی  بر اساس(. 2017، فراسرو  ، دورمندارد )آلدریچ نزدیکی یرابطه یادگیری رویکردهای

استفاده  سازنده نگر رویکرد از باشند، داشته شانیادگیری محیط به نسبت دید مثبتی آموزاندانش اگر

(. پیروان سازنده گرایی رادیکال برای 2016نهوف،  گیرند )پتگم، دونچ ومی یاد بهتر نتیجه در و کنندمی

برخی  و حتی دانندنمیبازنمایی دنیای بیرونی  وجهچیهو آن را به  اندقائل ایویژهدانش و فهم فرد استقالل 

(. به نظر آنان هر چند که دانش از تجربه 1395)شاهسون،  کنندمیآنان واقعیت خارج از ذهن را انکار از 

، بازنمایی درستی از جهان بیرون یا واقعیت نیست. به باور ایشان، دانش شودمیساخته  آنچه، شودمیساخته 

و هدف عمده رسیدن به این دانش انطباقی ساختن  کندمیبرای یادگیرنده نقش سازگارانه یا انطباقی ایفا 

مک و )جانسون  در محیطش را بدهد مؤثریک الگوی کارآمد از تجربه است که به فرد امکان عمل کردن 

این است که  شودمیمهمی که در زمینه تعریف دانش و یادگیری در این نظریه مطرح  سؤال .(2014کلر، 

؟ شودیمانتقال است یا وابسته به زمان و مکانی است که در آن ساخته  شناخت یا دانش، درونی، کلی و قابل

سازنده گرایان به ویژه پیروان نظریه سازنده گرایی اجتماعی، معتقد به شناخت موقعیتی و یادگیری موقعیتی 

ا دج شودمیاز بافت یا موقعیتی که در آن یاد گرفته  تواننمیدانش و یادگیری را : »گویندمیهستند و 

آموزیم هم ماهیت اجتماعی دارد، هم وابسته به زمینه است و هم به به عبارت دیگر دانشی که می؛ «کرد

(. بر اساس این نظریه یک دانش 1396گره خورده است )پرویز،  شودمیموقعیت خاصی که در آن آموخته 

بخواهیم یادگیری را به شود در موقعیت دیگر کاربردی ندارد. حال اگر که در یک موقعیت خاص ایجاد می

ی دیگر را با شرایط مشابه ایجاد کنیم و به همین منظور پیروان هاموقعیتتعمیم دهیم، باید  هاموقعیتسایر 

 طول در .(1394طبایی، )یوسفی کنندمیاصیل را معنی  هایفعالیتاین نظریه اصطالح تکالیف اصیل یا 

 مفهومی یادگیری اساسی هایویژگی تا اندکرده سعی نمحققا و نویسندگان از بعضی گذشته، یدهه چند

 طراحی هاییمحیط چنین در گرایی اصول سازنده تحقّق میزان سنجش برای ابزاری و سازند مشخص را

 تفکر و یادگیری مفهومی سازنده نگر طبق  نامهپرسش ابزارها، این از یکی .(1392)یوسفی لویه،  کنند

 شده تأیید متعدد هایپژوهش تجدید نظر شده در نامهپرسش است. ساختار ؛2002، پوردی و هاتی  دیدگاه

در  (2014) کلر مک و جانسون مثال، برای ؛است شده ایجاد تغییراتی آن سؤاالت تعداد در اما است

 سانگورو  ، تکایا، کاکیروغلووزکالایافتند.  ی مذکور دستنامهپرسش سؤالی 27 مقیاس به شانمطالعه

( در پژوهشی به بررسی ساختار عاملی پرسشنامه تفکر و یادگیری مفهومی سازنده در نمونه دانش 2019)

ایالت ونکوور انجام گردید. بررسی ساختار  آموزدانش  385کانادایی پرداختند. این پژوهش روی  آموزان

ر دایی نهایی پرسشنامه مذکوعاملی تائیدی وجود عوامل اولیه پرسشنامه مذکور را تائید کرد. در نسخه کانا

 اجرای به نیز (2012) همکاران و لسنگو نتایج با این عاملی مطلوب باقی ماندند.  همسو بار با سؤال 29

 برای تأییدی عاملی تحلیل از و پرداختند مقطع آموز دانش 1094 بر روی گرا سازنده یادگیری نامهپرسش

تعداد  اگرچه، دارد؛ کافی برازش هاهداد با ساختار عاملی که داد نشان کردند. نتایج استفاده هاداده تحلیل
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 قادر است ابزار این که دهدمی نشان تحقیق یپیشینه کلی، طور یافت. به تقلیل گویه 25به  هاگویه

 برای گسترده طور به و ارائه دهد آموزاندانش نگرمفهومی سازنده یادگیری درباره معتبری گیریاندازه

د )نقل از برزگر بفروئی و گیر قرار استفاده جهانی مورد سطح آموزان دردانش تفکر و یادگیری گیریاندازه

ته است و هنوز پژوهشی در زمینه در ایران اما این پرسشنامه مورد توجه قرار نگرف (؛1392االسالمی، شیخ

 ستانداردسازی و هنجاریابینجاریابی و بومی سازی آن صورت نگرفته است. از این هدف کلی پژوهش حاضر اه

 سؤالن پاسخ به ای به دنبالو  پرسشنامه تفکر و یادگیری مفهومی سازنده نگر در دانش اموزان متوسطه است

 :است

و پایایی الزم در دانش اموزان پسر  یساختار عاملنگر از آیا پرسشنامه یادگیری مفهومی سازنده .1

 برخوردار است؟

 

 پژوهش روش

حاضر نوعی مطالعه با روش توصیفی از نوع همبستگی است. همچنین، این پژوهش از نظر روش تحقیق پژوهش 

شود و گردآوری اطالعات به هدف در گروه تحقیقات کاربردی است. این تحقیق به صورت پیمایشی انجام می

شهر متوسطه دوم  پسر گیرد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزانای صورت مینامهصورت پرسش

بود که در مدارس دولتی و هیات امنایی این شهر مشغول به تحصیل  1400-1399جیرفت در سال تحصیلی 

ین ا بر اساسبه گسترده بودن جامعه پژوهش  با توجهحجم نمونه بر اساس جدول مورگان تعیین شد که بودند. 

 ردیدند. ای انتخاب گچند مرحله یاخوشه صورتبهنفر بود که  210جدول حجم نمونه 

 ابزار پژوهش

ی پرسشنامه تفکر و یادگیری مفهوم. مقیاس تجدید نظر شده تفکر و یادگیری مفهومي سازنده نگر. 1

 آن( 2012( بود که در پژوهش حاضر از آخرین نسخه تجدید نظر شده )2002سازنده نگر پوردی و هاتی )

در مقیاس لیکرت شش تایی  یگذارنمرهعبارت با  32 رندهیدربرگشد. این سیاهه  استفادهبرای هنجاریابی 

های آن . شش خرده مقیاس یا عاملردیگیمبرای ارزیابی تصور دانش آموزان از یادگیری مورد استفاده قرار 

: عامل دومِ به 14تا  6 هایسؤال(، INFO: عامل اولِ کسب اطالعات )5تا  1 هایسؤالبه این شرح است: 

(، DUTY: عامل سومِ یک وظیفه )17تا  15 هایسؤال(، RUUو درك اطالعات ) هخاطر آوردن، استفاد

: عامل پنجمِ فرایندی که 29تا  26 هایسؤال(، PERS: عامل چهارمِ تغییر شخصی )25تا  18 هایسؤال

: عامل ششمِ رشد شایستگی اجتماعی 32تا  29 هایسؤال، (PROC)به زمان و مکان محدود نیست 

(SOC این .)ساخته  1996و داگالس که در سال  سیاهه در اصل از سیاهه تصور از یادگیری پردی، هتی

ها از دو گزینه منفی نه(. نمره گذاری گزی2010و ایورینگ،  شده بود، استخراج شده است )پیترسون، براون

لفم به مخا قویاًفقم، تا حدی موافقم، زیاد موا مخالفم و چهار گزینه منفی اندکی موافقم نسبتاًمخالفم،  قویاً

روی دانش آموزان با  COLI(. سیاهه 2012و رملهو،  )گرشیو، چالتا شودمیترتیب از یک تا شش انجام 

درونی  یهایهمبستگ هااسیمقو امریکا اجرا شد. خرده  مختلف از کشورهای استرالیا، مالزی یهاتیمل

در  کرونباخبا استفاده از آلفای  هامقیاس با هم داشتند و از نظر پایایی هم چنین خرده 80/0باالی 

 (.  2002در نوسان بودند )پردی و هتی،  92/0تا  45/0همسانی درونی از  هایشاخص
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از پرسشنامه تفکر سازنده اپستاین و مایر استفاده  زمانهمبرای بررسی روایی . مقیاس تفکر سازنده. 2

تجربی ساخته شده  هایتواناییو مایر جهت اندازه گیری  نیاپستاتوسط  1990شد. این پرسشنامه در سال 

است پرسشنامه شامل شش مقیاس انطباق هیجانی، انطباق رفتاری، تفکر طبقه بندی شده، تفکر خرافی، 

بوده و سه بعد شناختی نگرش شامل  سؤال 30خام و تفکر منفی است. این پرسشنامه دارای  بینیخوش

طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت  .کندمیده را نیز در افراد افسرده ارزیابی نگرش نسبت به خود، دنیا و آین

= تا حدودی، 6= کمی موافقم، 5= نظری ندارم 4کمی مخالفم،  =3= تا حدودی، 2مخالفم،  کامالً=1است )

نگرش نسبت  20 تا 11 سؤاالتنگرش نسبت به خود،  10تا  1 سؤاالتدر این پرسشنامه  (موافقم کامالً= 7

 یخوب یدرون یپرسشنامه همسان نیا .کنندنگرش نسبت به آینده را ارزیابی می 30تا  21 سؤاالتبه دنیا و 

نگرش  یو برا 91/0نگرش نسبت به خود  اسیخرده مق یبرا 95/0 اسیکرونباخ کل مق یآلفا بیدارد و ضر

پرسشنامه تفکر سازنده از  زمانهم. اعتبار است 93/0 ندهینگرش نسبت به آ یو برا 81/0نسبت به جهان 

تمام خرده  نیاست. همچن دهیبک اثبات گرد یفسردگبا پرسشنامه ا 77/0 داریمعن یهمبستگ قیطر

به خصوص در نگرش نسبت به خود  اسیمق نیدارد. ا هامقیاس ریبا سا داریمعنی یهمبستگ هامقیاس

 یهمبستگ ندهینگرش نسبت به آ اسیمق نکهیدارد. ضمن ا نفسعزت اسیبا مق 90/0 دارمعنی یهمبستگ

ده پرسشنامه تفکر سازن ییو روا یائیپا یجهت بررس رانیدر ا دارد. یدیناام یابیارز اسیبا مق 90/0 یمعنادار

 یوهشو همکاران پژ یرودبند یتوسط اکرم جعفر یرانیروزکار و نوبت کار ا نیدر شاغل نیرکادیدر رابطه با س

 دهیمحاسبه گرد 76/0کرونباخ  یکل پرسشنامه با استفاده از آلفا ییایصورت گرفته است و پا 1390در سال 

و مقدار  82/0و  70/0 بیدر پرستاران نوبت کار به ترت تمیثبات و دامنه ر طهیکرونباخ دو ح یاست. آلفا

 سریآمده است. شاخص ک ستبه د 78/0و  75/0 یمساو بیروزکار دانشگاه به ترت نیشاخص در شاغل نیا

دو  یمقدار کا نی؛ همچناست یعامل لیتحل یاجرا یمناسب برا طیشرا انگریآمده که ب به دست 79/0

 (.p 0001/0بارتلت ) تیکرو

 سیشده از ماتر یآورجمع یهاداده فیبه منظور توص یبه طور کل در این مطالعهروش اجرا. 

و   ییروا یبررس یو برا فیکرونباخ و تنص یاز آلفا هاپرسشنامه ییایپا یجهت بررس ،یهمبستگ

 AMOS افزارنرمبرازش مدل در  هایو شاخص   یدیعوامل تائ لیپرسشنامه از تحل یساختار عامل

 . دیاستفاده گرد spss-19و 

 

 هایافته

جدول ( بود؛ در ادامه 54/2) 87/15در پژوهش برابر با  کنندهشرکتمیانگین و انحراف استاندارد سن پسران 

 دهد.های توصیفی متغیرهای پژوهش در گروه نمونه را نشان میشاخص 1شماره 

 

 های توصیفي متغیرهای پژوهش در گروه نمونهشاخص 1جدول شماره 

 چولگي کشیدگي انحراف معیار میانگین   هامؤلفه

 68/0 20/0 44/4 27/15 کسب اطالعات

 59/0 84/0 72/4 95/21 به خاطر آوردن
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 74/0 65/0 40/3 97/12 وظیفه

 64/0 29/0 25/4 55/21 تغییر شخصی

 37/0 48/0 02/4 98/15 زمان و مکان

 25/0 38/0 87/2 89/8 شایستگی اجتماعی

 70/0 55/0 77/10 57/112 مقیاس تفکر سازنده

  

را  متغیرهای پژوهش هایماده یدگیو کش یچولگ یفیتوص هایو شاخص اریو انحراف مع نیانگیم 1جدول 

 .دهدیدر نوجوانان نشان م

 

 نتایج بارهای عاملي پرسشنامه یادگیری سازنده نگر 2جدول 

 شایستگي زمان و مکان تغییر شخصي وظیفه دنروبخاطرآ اطالعات کسب 

1 62/0      

2 45/0      

3 58/0      

4 37/0      

5 24/0      

6  44/0     

7  54/0     

8  39/0     

9  48/0     

10  35/0     

11  38/0     

12  50/0     

13  36/0     

14  19/0     

15   58/0    

16   42/0    

17   40/0    

18    32/0   

19    37/0   

20    42/0   

21    60/0   

22    57/0   

23    35/0   

24    38/0   

25    42/0   
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26     46/0  

27     35/0  

28     38/0  

29     44/0  

30      55/0 

31      57/0 

32      34/0 

 

ده استفاده ش یدییتأبه منظور ساختار پرسشنامه و کشف عوامل تشکیل دهنده هر سازه از تحلیل عاملی 

ه باطالعات  بر اساس. اندشدهتحقیق در جدول شماره خالصه  یهاسازهاست.  نتایج تحلیل عاملی تأییدی 

بخاطرآوردن با بار عاملی  مؤلفهاز  14سؤال (؛ 24/0کسب اطالعات با بار عاملی ) مؤلفهاز  5 سؤالآمده  دست

تحقیق همگی  یهاسازه( حذف گردیدند. سایر بارهای عاملی مربوط به 30/0زیر ) یبار عامل به خاطر( 19/0)

سهم معناداری در اندازه گیری سازه مربوطه ایجاد کنند.  اندتوانستهو  اندشدهمعنادار  %95اطمینان  سطحدر 

را داشته باشد، در اندازه گیری سازه مربوطه سهم  یبار عاملبارهای عاملی، شاخصی که بیشترین  بر اساس

یادگیری مفهومی را نشان  هاهمؤلفبا  سؤاالتنتیجه تحلیل عوامل مرتبه اول روی  2بیشتری دارد. جدول 

 .  دهدیم

 

 پرسشنامه با یکدیگر  و با متغیر مکنون کلي هاعاملهمبستگي  .3جدول 

 7 6 5 4 3 2 1   هامؤلفه

       1 کسب اطالعات

      1 60/0 به خاطر آوردن

     1 66/0 57/0 وظیفه

    1 62/0 62/0 52/0 تغییر شخصی

   1 68/0 74/0 71/0 68/0 زمان و مکان

  1 75/0 64/0 64/0 72/0 62/0 شایستگی اجتماعی

 1 47/0 50/0 66/0 68/0 74/0 75/0 مقیاس کلی یادگیری مفهومی

 68/0 56/0 66/0 57/0 48/0 52/0 62/0 مقیاس تفکر سازنده

 

 گفت پرسشنامه از همسانی درونی توانمی هامؤلفهآمده از همبستگی درونی  به دستبا توجه به همبستگی 

با متغیر مکنون کلی یعنی یادگیری مفهومی کلی نیز نشان  هامؤلفهالزم برخوردار است. همچنین همبستگی 

 هایمؤلفهبین  دارمعنیکه پرسشنامه از روایی عاملی الزم برخوردار است. همچنین همبستگی  دهدمی

ه یادگیری قابل قبول پرسشنام زمانهمبیانگر روایی  نگرپرسشنامه و مقیاس کلی با پرسشنامه تفکر سازنده 

 مفهومی است. 
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 سازنده نگر یریادگیعوامل مرتبه اول و دوم پرسشنامه  لیتحل یيساختار نها 1شکل 

 

 توانمیآمده  به دست. بر اساس ضرایب دهدمیضریب پایایی پرسشنامه یادگیر مفهومی را نشان  4جدول 

 ی آن از ضریب پایایی الزم برخوردار هستند.      هامؤلفهگفت پرسشنامه و 

 

برازش الگوی تحلیل عامل تائیدی پرسشنامه یادگیری مفهومي بر اساس  4جدول شماره 

 برازندگي هایشاخص

 شاخص برازندگي

 الگو

/d.f2X GFI IFI TLI AGFI CFI NFI RMSEA 

56/80 52/3 93/0 92/0 91/0 92/0 93/0 91/0 07/0 
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ل را نشان ک یمفهومپرسشنامه با یکدیگر  و با متغیر مکنون کلی یعنی یادگیر  هاعاملهمبستگی  4جدول 

. هر چه دهدمیبا یکدیگر و با نمره کل روایی عاملی و سازه را نشان  هاعاملدهد. همبستگی درونی می

به ای هبا نمره کل باالتر باشد روایی سازه و درونی پرسشنامه باالتر است. همبستگی هامؤلفههمبستگی 

 هستند.     دارمعنی( p<05/0آمده در سطح ) دست

 

 ضریب پایایي پرسشنامه یادگیر مفهومي 5جدول 

 تنصیف  آلفای کرونباخ   هامؤلفه

 75/0 72/0 کسب اطالعات

 69/0 71/0 به خاطر آوردن

 71/0 74/0 وظیفه

 68/0 72/0 تغییر شخصی

 66/0 71/0 زمان و مکان

 68/0 72/0 شایستگی اجتماعی

 71/0 75/0 مقیاس کلی یادگیری مفهومی

 

 گیریبحث و نتیجه

نتایج تحقیق حاضر وجود مدل ساختار شش عاملی پرسشنامه یادگیری مفهومی را نشان داد. نتایج در زمینه 

های قبلی در این زمینه را و ساختار عاملی پرسشنامه مذکور؛ نتایج پژوهش سنجیروانهای بررسی شاخص

را تائید کرد.  سؤال 30( ساختار شش عاملی با 30/0زیر ) یبار عامل به خاطر سؤال 2کند. حذف حمایت می

اهش ک سؤاالتهای مختلف ساختار اصلی حفظ ولی در پیشینه پژوهش روی این پرسشنامه نیز در فرهنگ

-16-15-12 سؤاالت) سؤال 5( در کشور سوئد با حذف 2016دِرت و همکاران )ه است. در پژوهش داشت

( نیز در 2017(؛ پرسشنامه ساختار شش عاملی اصلی  خود را حفظ کرد. کیم، فیشر و فراسِر )22-24

 6املی پژوهش خود نشان دادند هم در نمونه دختران و هم در نمونه پسران پرسشنامه مذکور از ساختار ع

تر از دختران بود. همچنین عاملی قوی 6گانه برخوردار است. هر چند در نمونه دختران میزان برازش مدل 

به دست آمده است. در پژوهش ( 78/0( و در نمونه دختران )76/0پایایی کل پرسشنامه در نمونه پسران )

؛ وجود سؤالی 29؛ نسخه نهایی سؤال 3( در دانش آموزان کانادایی؛ نیز با حذف 2019وزکال و همکاران )ا

عاملی  بار با سؤال 29عوامل اولیه پرسشنامه مذکور را تائید کرد. در نسخه کانادایی نهایی پرسشنامه مذکور 

 مطلوب باقی ماندند.  

 های مختلفی یادگیری( به تفکر و یادگیری سازنده؛ یادگیرنده به روش2002رویکرد پردی و هتی ) بر اساس

را ادراك و یا تجربه یا تصور  ایپدیدهکند و سبک تفکر و یادگیری روشی است که هر فرد می را ادراك

و یا  . منظور از تصور همان ادراك، اعتقادات(1389)لوین،  کند و ممکن است بر فعالیت فرد اثر بگذاردمی

ا و بر طبق آن ب کنندمی بینند، تفسیرها و یا آن چیزی است که افراد جهان را از زاویه دید خود مینگرش
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و  1آموزان به دو صورت کمی(. تصور از یادگیری دانش2012کنند )ماروچو، درك خود از جهان عمل می

است. در روش کمی به مقدار دانش کسب شده و بازآفرینی شده و در روش کیفی به تجرید معنی و  2کیفی

(. تصور 2007، اشاره دارد )چان، شودمیفته تغییرات شخصی از طریق یادگیری که به آن یادگیری عمقی گ

 ایوسیله، 4، حفظ و بازآفرینی3آموزان از یادگیری به شش روش کیفی یادگیری به عنوان افزایش دانشدانش

 (.1396ورزدار، است ) 8و ارضای شخصی 7، دیدن چیزی به روشی متفاوت6، درك5برای پایان دادن

( دو مفهوم تفکر سازنده و تصور از یادگیری دو مفهوم در هم تنیده 2002طبق دیدگاه پردی و هتی ) 

که در درجه اول یادگیری سازنده نوعی تفکر است. روکس  است نیز معتقد( 2003هستند. چنانچه اپشتاین )

جه نگاه و در نتی هایدهپدو فرایندی است که فرد توسط آن به  کند که تفکر روش، راه( استدالل می2013)

 هاآنو تفسیر رویدادهایی هستند که فرد در مورد  های ذهنی، اعتقاداتکند. ادراکات، گرایشادراك می

 اساس نظر  پردی و هتی را بیان کند. بر هاآنفردی به طور متقابل  برعکسکند و یا چیزی را بیان می

شامل به خاطر  9تصور یادگیری عالوه بر کسب اطالعات( 2010و ایورینگ،  از پیترسون، براون ؛ نقل2002)

، فرایندی که به زمان و مکان محدود 12، تغییر شخصی11، یک وظیفه10و ادراك اطالعات آوردن، استفاده

در پژوهش  هر حال(. به 2010و ایورینگ،  )پیترسون، براون شودمی 14و رشد شایستگی اجتماعی 13نیست

 یهاژوهشپحاضر ساختار شش عاملی پرسشنامه تائید گردید هر چند نتایج در زمینه ساختار عاملی با نتایج 

ر یادگیری د یهاتیاولوو  داتیتأکهای فرهنگی و متفاوت بودن تفاوت بر اساسقبلی همخوانی داشت اما 

گویی اجتماع ه داخلی و احتمال پاسخهای مشابمتفاوتی حذف گردید. نبود پژوهش سؤاالتجوامع مختلف 

 توانمیپژوهش حاضر هستند. در مجموع نتایج پژوهش حاضر نشان داد  یهاتیمحدودپسند گروه نمونه از 

استفاده کرد هر چند پیشنهاد  یآموزدانشاز پرسشنامه مذکور برای اهداف پژوهشی و آموزشی در جامعه 

رشته تحصیلی یا نواحی مختلف فرهنگی و اجتماعی  بر اساسروی سایر دانش آموزان  پژوهش حاضرگردد می

 آموزان ایرانی شناخت. اجرا شود تا بهتر بتوان ساختار عاملی پرسشنامه مذکور را در جامعه دانش

 

 موازین اخالقي

 ،رازداریدر این پژوهش، موازینی اخالقی شااامل اخذ رضااایت آگاهانه، تضاامین حریم خصااوصاای و 

درباره خروج از پژوهش مختار بودند.  کنندگانشرکتها، آوری دادهرعایت شدند. با توجه نحوه جمع

                                                           
1. quantitative 

2. qualitative 

3. increasing knowledge 

4. memorizing and reproducing 

5. a means to an end 

6. understanding 

7. seeing something in a different way 

8. personal fulfillment 

9. gaining information (INFO) 

10. remembering, using and understanding information (RUU) 

11. a duty (DUTY) 

12. personal change (PERS) 

13. a process not bound by time or place (PROC) 

14. development of social competence (SOC) 



  416 |                                                                4شماره  |            2دوره  |           1400 زمستان          | دیفصلنامه خانواده درمانی کاربر
 

شد که اطالعات محرمانه می ضوع به طور کامل در این پژوهش به افراد اطمینان داده  ماند و این مو

 رعایت شد. 

 

 سپاسگزاری

که ما را در اجرای پژوهش حاضاار یاری  یکسااانهمهو  کنندهشاارکتاز مدیران مدارس، نوجوانان 

 آید.کردند، تشکر به عمل می
 

 تعارض منافع
 ندارد. منافع تعارض و مالی حامی مقاله نویسندگان، این اظهار بنا بر

 

 

 منابع
پرسشنامه محیط یادگیری سازدنده سنجیروانهای (. ویژگی1392االسالمی، علی. )برزگر بفروئی، کاظم.، و شیخ

 24-6(: 4)2نگر. روانشناسی مدرسه، 

(. بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش آموزان 1396پرویز، کوروش. )

 کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.  نامهانیپاشهری و روستایی مقطع متوسطه. 

ریاضی دانش  مسئلهآموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر عملکرد حل  ریتأث(. 1395. )اهللروحشاهسون، 
کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و  نامهانیپا. آموزان حساب نارسای پایه پنجم ابتدایی شهر تهران

 .یبخشتوان

یهمکارتشارات دفتر (. آموزش و رشد اندیشه در مدارس. مترجم دکتر منوچهر کوپایی، تهران، ان1389لوین، مل. )

 وزارت آموزش و پرورش.  یالمللنیبعلمی  یها

 (. فراشناخت در فرآیند یاددهی و یادگیری. تهران، انتشارات فراشناختی اندیشه.1392نیاز آذری، کیومرث. )

آموزش راهبردهای فراشناختی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول  ریتأث(. 1396ورزدار، زیبا. )

کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده  نامهانیپاراهنمایی در درس ریاضی شهرستان اسالمشهر. 

 یشناسروان

تی بر بهبود عملکرد آموزش راهبردهای شناختی و فراشناخ ریتأث(. بررسی 1394یوسفی طبایی، فخرالسادات. )

 .یاسشنروانکارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشکده  نامهانیپادانش آموزان حساب نارسا.  مسئلهحل 

بر مشکالت حافظه کودکان  یدهسازمانآموزش راهبردهای مرور ذهنی و  ریتأث(. 1392) هنازیوسفی لویه، م

 کودکان استثنایی. پژوهشکده استثنایی، ورشوپرآموزشذهنی آموزش پذیر. سازمان  ماندهعقب
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 7 6 5 4 3 2 1 آدم شکست خورده ای هستم.  1

 7 6 5 4 3 2 1 تقریباً در تمام روابط مهمی که دارم به هم ریخته هستم.  2

 7 6 5 4 3 2 1 م به درستی انجام دهم.تواننمیهیچ کاری را  3

 7 6 5 4 3 2 1 من از افرادی که می شناسم شایسته تر هستم.  4
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 سازنده نگر يمفهوم یریادگینظر شده تفکر و  دیتجدپرسشنامه 
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 1 دانستم، یادگیری است. که من قبال آن را نمی شودمیزمانی که به من چیزی آموزش داده  1 2 3 4 5

 2 یادگیری دریافت واقعیات تا آجا که امکان دارد، است.  1 2 3 4 5

 3 ، احساس می کنم که دارم یاد می گیرم. دهدمیزمانی که فردی به من اطالعات جدیدی  1 2 3 4 5

 4 که زرنگ تر شوم. کندمییادگیری به من کمک  1 2 3 4 5
 5 م در مورد اطالعات به روش های مختلف صحبت کنم. توانمیکه  دهدمییادگیری این معنی را      

 6 وقتی چیزی در کله من باقی می ماند، می دانم که آن را یاد گرفته ام. 1 2 3 4 5

م آن اطالعات را به یاد توانمیم هر زمان که خواستم توانمیکه دهدمیاگر چیزی را یاد گرفته باشم این معنی را      

 آورم. 

7 

 8 من باید قادر باشم آنچه را که یاد گرفته ام در زمان های بعدی به یاد آورم. 1 2 3 4 5

 9 م آن را بعدا به یاد آورم.توانمیمن واقعا چیزی را یاد گرفته ام زمانی که      

 7 6 5 4 3 2 1 از خودم متنفرم.  5

 7 6 5 4 3 2 1 م برخی از کارها را به خوبی انجام دهم.توانمی 6

 7 6 5 4 3 2 1 در مورد چیزهای زیادی احساس گناه می کنم.  7

 7 6 5 4 3 2 1 انسان ارزشمندی هستم.  8

 7 6 5 4 3 2 1 خودم را دوست دارم.  9

 7 6 5 4 3 2 1 در شخصیتم شکافهای عمیقی وجود دارد.  10

 7 6 5 4 3 2 1 اغلب مردم دوست داشتنی و مفید هستند.  11

 7 6 5 4 3 2 1 می دانم در صورت نیاز، مردم به من کمک خواهند کرد.  12

 7 6 5 4 3 2 1 روزانه ی من مسخره و اجباری است.  هایفعالیت 13

 7 6 5 4 3 2 1 افراد مهم زندگی من مفید و حمایتی هستند.  14

 7 6 5 4 3 2 1 بر مشکالتم غلبه خواهم کرد.  15

 7 6 5 4 3 2 1 . دهدمیاتفاقات بد اندکی برایم رخ  16

 7 6 5 4 3 2 1 همسر یا دوست صمیمی دارم که گرم و حمایت کننده است.  17

 7 6 5 4 3 2 1 خانواده ام مراقب آن چه برایم اتفاق می افتد نیستند.  18

آن چه انجام می دهم مهم نیست، زیرا دیگران این مشکالت را برایم به وجود آورده اند تا  19

 آن چه من می خواهم را تصاحب کنند. 

1 2 3 4 5 6 7 

 7 6 5 4 3 2 1 با مشکالت زیادی روبرو شده ام.  20

 7 6 5 4 3 2 1 دوست دارم در مورد چیزهایی خوبی که به ذهنم می رسد، فکر کنم.  21

 7 6 5 4 3 2 1 انتظار دارم که کارها از هم اکنون برای چند سالی به خوبی پیش برود.  22

 7 6 5 4 3 2 1 به آینده خیلی امیدوار نیستم. 23

 7 6 5 4 3 2 1 هیچ چیز خوبی که در زندگی من که به دنبالش بروم وجود ندارد.  24

 7 6 5 4 3 2 1 مشکالت و درگیری های فعلی من همیشه به قوت خود باقی خواهد ماند.  25

 7 6 5 4 3 2 1 برای من هیچ دلیلی وجود ندارد که آینده ی امیدبخشی در انتظارم باشد.  26

 7 6 5 4 3 2 1 آینده من آن قدر اسفناك است که نیازی به فکر کردن در مورد آن نیست.  27

 7 6 5 4 3 2 1 اتفاقات کاری خوبی در آینده برایم اتفاق خواهد افتاد.  28

 7 6 5 4 3 2 1 هیچ کاری نیست که در سالهایی که در پیشروی دارم به دنبالش بروم.  29

 7 6 5 4 3 2 1 در سالهایی که گذشت، من نیز با دیگران ارتباط داشتم و خشنود بودم.انتظار داشتم  30
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 10 وقتی که چیزی را یاد گرفته ام می دانم آن را چگونه در سایر موقعیت مورد استفاده قرار دهم.  1 2 3 4 5
 11 م اطالعات را مورد استفاده قرار دهم.  توانمیشود  ایجاد آن نیاز اگر چیزی را خوب بدانم، اگر     

 12 یادگیری فهمیدن اطالعات جدید و روش های انجام چیزها است. 1 2 3 4 5
 13 م آن را برای فرد دیگری توضیح دهم. توانمیمی دانم چیزی را که یاد گرفته ام زمانی است که      

 14 ند. دارمعنییادگیری یافتن این قضیه است که چیزها واقعا چه  1 2 3 4 5
 15 یادگیری مشکل است ولی اهمیت دارد     

 16 حتی وقتی کار یادگیری مشکل است، من باید بر آن تمرکز داشته باشم و به تالش خود ادامه دهم.  1 2 3 4 5
 17 یادگیری و مطالعه باید انجام شود چه من آن را دوست داشته باشم و یا دوست نداشته باشم.      

 18 کنم.یادگیری به من کمک کرده است تا در مورد زندگی وسعت دید پیدا  1 2 3 4 5
 19 .دهدمییادگیری روش تفکر من را تغییر      

 20 به وسیله یادگیری، من به زندگی به روش های تازه ای نگاه می کنم. 1 2 3 4 5
 21 که من راه های تازه ای برای نگاه کردن به چیزها پیدا کرده ام. دهدمییاگیری این معنی را      

 22 تا شخص بهتری باشم. کندمیافزایش دانش به من کمک  1 2 3 4 5
 23 من یادگیری را برای بهبود خودم به عنوان یک شخص استفاده می کنم.     

 24 زمانی که یاد می گیرم، من فکر می کنم به عنوان یک شخص تغییر می کنم. 1 2 3 4 5
 25 شوم. یادگیری الزم است تا کمک کند به عنوان یک شخص بهتر     

 26 من فکر نمی کنم که هیچ وقت یادگیری من پایان یابد. 1 2 3 4 5
 27 من خیلی از صحبت کردن با دیگران یاد می گیرم.     

 28 یادگیری کسب دانش از طریق تجربه های روزمره است. 1 2 3 4 5
 29 یادگیری دانستن چگونگی کنار آمدن با سایر افراد است.     

یادگیری صرفا درس خواندن در مدرسه )دانشگاه( نیست بلکه دانستن با دیگران از روی مالحظه رفتار  1 2 3 4 5

 کردن است.

30 

 31 یادگیری فمهیدن مفهومی است که با آن بتوان عضو بهتری از جامعه شد     

 32 یادگیری ایجاد روابط خوب است. 1 2 3 4 5
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Abstract 

Aim: The present study aimed to validate and standardize a constructivist 

conceptual learning and thinking questionnaire for male adolescents. Methods: 

The study was descriptive and correlational, and its statistical population 

consisted of all male students of public secondary schools in Jiroft in the 

academic year of 2020-2021. The initial sample size was equal to 210 

individuals who were selected using a multi-stage cluster sampling. The 

research tools included the constructivist conceptual learning and thinking 

scale- the revised version by Purdie and Hattie (2012), and the Constructive 

Thinking and Learning Scale by Epstein & Meier (1990). Data analysis was 

performed using confirmatory factor analysis and psychometric indices in 

SPSS-19 and AMOS. Result: The results of confirmatory factor analysis by 

omitting 4 questions confirmed the existence of six factors, namely information 

acquisition, recall, task, personal change, time and place, and social 

competence. Furthermore, total scores of the questionnaire and its components 

were significantly correlated with the constructive thinking scale by Epstein & 

Meier (P=0.05). The concurrent validity was equal to 0.71 and the Cronbach's 

alpha coefficient was 0.75. Conclusion: According to the results, the 

constructivist conceptual learning and thinking scale by Purdie and Hattie had 

the necessary validity and reliability. 
 

Keywords: Constructivist learning; Constructive thinking; Validation; 

Standardization 
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