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 چکیده

معلمران  سیتردر تیرفیبرا ک یروانشرناتت هیو سررما یفلسف تیرابطه ذهن یمقاله بررس نیا انجام از هدف     

و از نظر نحروه  یادیو هدف از نوع مقالات بن تیمقاله از نظر ماه نیآموزش و پرورش بجنورد بود. ا ییابتدا

 یمقالره تمرام نیرهردف در ا معره. جاباشردیمر یاز نوع همبستگ یشیمایپ -یفیها مقاله توصداده یگردآور

برا  یاطبقره یتصرادف  یریکه از نمونه گ باشند،ینفر( م 1811شهر بجنورد) 2و  1 هیناح ییدوره ابتدا نیمعلم

 اسیر(، مق1313 ،یری)جهرانگ یفلسرف تیرمقالره شرامپ پرسشرنامه ذهن یانتساب متناسب استفاده شد. ابزارها

  داده از پیرو تحل هیر( بوده و جهت تجز2003)سیتدر تیفیک مه( و پرسشنا2007لوتانز) یروانشناتت هیسرما

گرام بره  ونیرگرس و مستقپ  tآزمون رسون،یپ یهمبستگ بیشامپ ضر یاستنباط یهاآزمون  و یفیتوص آمار

 هیسررما نیبر یه همبسرتگکر دهردینشران مر جینترا . دیگرد استفاده 23 نسخه SPSSگام با کمک نرم افزار 

 0/11معلمران برابرر برا  سیتردر تیرفیبا ک یفلسف تیذهن نیب و  0/18معلمان با  یفلسف تیو ذهن یروانشناتت

 باشرد،یدرصد معنادار م1۵ نانیگفت در سطح اطم توانیدرصد م ۵ ریز یبوده که با توجه به سطح معنادار

سرطح  هبروده کره برا توجره بر 0/7معلمران برابرر برا  سیتدر تیفیبا ک یروانشناتت هیسرما نیب یهمبستگ یول

مطابق آزمرون  ی. از طرفباشدیدرصد، معنادار نم 1۵ نانیگفت در سطح اطم توانیدرصد م ۵ ریز یمعنادار

شهرسرتان بجنرورد تنهرا  ییمعلمران مقطرا ابتردا سیتدر تیفیکه ک دهدینشان م جیگام، نتابهگام ونیرگرس

 است. ینیبشیقابپ پ یسففل تیمؤلفه ذهن لهیوسبه
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 مقدمه

م زیربنای توسعه هرجامعه از اهمیتی ویژه برتوردار است، آموزش و پرورش، در حک     

چراکه آموزش و پرورش، محور توسعه و موتور محرکه ایجاد تحول در جامعه و کانون 

با برتورداری از  تواندیماصلی تربیت منابا انسانی متخصص و آموزش دیده است و 

: 1317 بخشد. )شهبازی و ناظم،ا تسریا ی نو، حرکت رو به رشد جامعه رهاشهیاندو  هادهیا

( آموزش و پرورش به معلمان آگاه، دلسوز و توانمند نیاز دارد که بتوانند اهداف نظام 70

تعلیم و تربیت اسلامی را محقق نمایند. معلمی که وظیفه تربیت نسپ آینده را بر عهده دارد 

و ولی پور  ستانی)کیفی بج ی مختلف فرهنگی و اجتماعی تقویت شود.هاحوزهکه باید در 

 (1: 1311 ،ابراهیمی

 نموده کمک ایجامعه هر توسعه و رشد به که هستند اقشاری ترینمهم از یکی معلمان     

 مهمترین از یکی رسدمی نظر به. دارند اساسی نقش جامعه آن فرهنگ پیشرفت در و

: 1311 ،فوندوسی) است کیفیت تدریس آنها دهند، قرار نظر مد باید معلمان که موضوعاتی

تواند بر عوامپ مختلفی در فرایند تحصیپ فراگیران اثر از این رو کیفیت تدریس می(. 27

ها در رابطه با کیفیت تدریس معلمان نشان داده است که، معلمانی داشته باشد. نتایج مقاله

آموزان آنها کنند دانشآموزان توجه میکه در تدریس به نیازهای گروهی و فردی دانش

 تیفیک (؛111:  1،2010اند )دولینتر و عملکرد تحصیلی بیشتری داشتهر یادگیری موفقد

 یافته گسترش پیش دو دهه از آموزشی مقالهات نتایج عنوان به که است ایاندیشه تدریس

 مطلوب است. کیفیت نشده توصیف تاص عنوان روشی به تدریس کیفیت اگرچه است.

 یادگیری تسهیپ آموزش از هدف. شودمی تعریف رییادگی مطلوب کیفیت برایند تدریس

 بخوبی که زمانی تدریس وظیفه (. احساس۵5: 1310است )شعبانی و قلی زاده،  دانشجویان

 ایجاد تدریس موفقیت احساس که زمانی و است توب تدریس عنوان به شود حاصپ

 تدریس تکیفی شود حاصپ هر دو حس که و زمانی شودیم نامیده موفق تدریس ،شودیم

                                                           
1- Devlin 



 81/   بجنورد پرورش و آموزش ابتدایی معلمان تدریس با کیفیت روانشناختی و سرمایه فلسفی ذهنیت رابطه 

( کیفیت تدریس را حاصپ سازگاری بین شش 2001) 1افتد. افزون بر آن فینیک می اتفاق

برنامه درسی معلم،  تصمیمات های معلم،های فراگیران، ویژگییجزء شامپ ویژگ

بدون شک عوامپ داند. رفتارکلاسی معلم، میزان یادگیری و عوامپ وابسته به محیط می

سلامت روانی و همچون  ی. عواملگذارندیم ریتأث لمانکیفیت تدریس معبر  یمتعدد

درون استرس زا و اضطراب آور  طیتا با شرا کنندیکمک م معلمانبه  رضایت شغلی

 پیاز قب یروانشناتت هاییترا تجربه کنند. ظرف یکمتر یروان بیو آس ندیایکنار بکلاس 

را با عنوان  یم، عامل، در کنار ه۵یو تودکارآمد 1ینی، توشب3ی، تاب آور2یدواریام

 یاسازه یروان شناتت سرمایه (.15:  5،2010مورالز) دهندیم پیتشک یروان شناتت هیسرما

نقاط قوت نوع بشر  یو کارکردها هانقش یمثبت گرا است که با هدف معرف یهاانیبا بن

ورت است. ص افتهیدانش امروز بشر راه  کرهیبه پ یو شتریهر چه ب ییو شکوفا یتعال یبرا

حدود دو دهه  یزیبتوان به چ دیشا یروان شناتت هیرا درباره سرما یکنون ینظر هایبندی

صاحب  اتیدر نظر دهیپد نیا یواقع ینظر یانهایحال بن نیقبپ تاکنون نسبت داد؛ با ا

است؛ مربی باید بتواند یادگیری را  ییقابپ شناسا زیاز دو دهه قبپ ن شیدر ب شخصیتنظران 

 و عام روش تدریس یک که است رت در کلاس درس رخ دهد واضحبه موترین صو

تفکر و مهارت درست اندیشیدن، از جمله از طرفی  و ندارد وجود یادگیری برای فراگیر

مسائپ مهمی است که از دیرباز ذهن اندیشمندان را به تود مشغول کرده، تفکر یکی از 

برای پرورش آن ابزارهایی لازم که  باشدیمدرآموزش وپرورش نوین مسائپ اساسی تربیت 

است، یکی از این ابزارها، داشتن ذهن فلسفی است که افراد را در تفکر صحیح و منطقی 

 .(17:1311 ،عسکری) کندیکمک م

                                                           
1- Fink  

2- Hope 

3- Resilience 

4- Optimism 

5- Self - Efficacy 

6- Avey BA 
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 تدریس که اهمیت و ضرورت کیفیت تدریس در این استمعتقد است ( 201۵) 1کر     

 دارد. وی استدلال بستگی تحساسی و قضاوت درک، بینش، توسعه به کیفیت با و توب

 و یادگیری و تدریس هایمهارت در ضروری هایشایستگی بر علاوه که کندیم

 که دارد وجود تدریس در کیفیت فردی ی بینبعد درس کلاس مدیریت هایتکنیک

دهد. نمی رخ مهارتها این کسب بدون شایسته تدریس در حقیت است فن از مستقپ

بر  در را متفاوتی اندازهای چشم که چندجانبه و دهپیچی ساتتاری اثربخش سیتدر

 دارند. مدرسان های گوناگونیتوانایی گیرد کهمی انجام بیشتر توسط مدرسانی و گیردیم

 تلاش نیز آنها در بهبود باید شناسایی نمایند بلکه را تود ضعف و قوت باید نقاط تنها نه

نماید یم ایجاد آموتتگان ر یادگیری دانشد مثبت تغییری یتا  نها این فرایند همه و نمایند

آموزش و پرورش آموزش فراگیران  هایرسالت از یکی (؛2008، 2و همکاران )نظیر وگلو

 مسائلی است ترینمهم از جمله مدرسان توسط شده تدریس ارائه کیفیت باشد؛ بالتبامی

 هایگیری متصمی آموزشی، و تحلیپ مسائپ تجزیه برای مناسب بازتورد سو یک از که

 دهدمی قرار دست اندرکاران آموزش و اتتیار مسئولان در راهبردی ریزی برنامه و اساسی

بهبود  باعث که عواملی از آگاهی با وزارت آموزش و پرورش اعضای دیگر سوی از و

 سمت به دانش انتقال نظریه از تود را تدریس توانندشد، می تواهد کیفیت تدریس آنان

 تود را تدریس روش عبارتی فراگیر یا به کردن فعال و فراگیر ش توسطدان ساتت ایجاد

به علت  گرید یاز منظر (31: 1311ی،لامغ) دهند. گرائی سوقسازنده سمت به رفتارگرایی

 و تعلیم مهم رکن این تأمین و تربیت جهت در گذاری سرمایه معلم، اعتبار ارزش و

 یروان شناتت هیسرما .شودیم محسوب ریگذا سرمایه نوع و سودمندترین بهترین تربیت

 زندگی معلمان یریدرگ شیدر افزا یمثبت نقش مهم یروان شناس میاز مفاه یکیبه عنوان 

و شامپ آن  رندیگیرا در بر م یآدم یمثبت زندگ یهاجنبه یروان شناتت هیسرما؛ دارد

                                                           
1- Carr 
2- Neziroglu 



 11/   بجنورد پرورش و آموزش ابتدایی معلمان تدریس با کیفیت روانشناختی و سرمایه فلسفی ذهنیت رابطه 

 تودو شامپ  کندیفرد کمک م یاست که به بهره ور یروان شناتت هاییژگیدسته از و

برتوردار بودن . شودیو مقاومت در برابر مشکلات م یهدفمند ،یتود ارزشمند ،یادراک

 هاییتتا علاوه بر مقابله بهتر در برابر موقع سازدیرا قادر م معلمان ی،روان شناتت هیاز سرما

تر برتوردار باشند و کم ییاسترس زا کمتر دچار تنش شده، در برابر مشکلات از توان بالا

 یشتریب تیگونه افراد در برابر مسائپ به موفق نی. لذا ارندیروزانه قرار بگ ایوقا ریتحت تأث

 .(115: 1311 و دیگران،)بهادری  کنندیم دایدست پ

علت اینکه این موضوع و مسئله در مقطا ابتدایی انتخاب شد این است که اولا تدریس      

فرد به منظور تسهیپ یادگیری فرد دیگری عبارت از هر فعالیتی است که از جانب یک 

از  بنابراین تدریس یک شغپ نیست یک هنر است و دوما  یکی دیگر ردیپذیمانجام 

معلم  آن براساس که است ادراکی یهامهارت مورد نیاز در مقطا ابتدایی ، یهامهارت

 لاس درس،ک با جزئیات امور همراه از کلیت تصویرذهنی مربوطه شود در موقعیتیم قادر

 طور واضح شود به رومی روبه آن با را که یامسئلهبتواند هر  فرد باید واقا درداشته باشد. 

نماید؛ عوامپ  گیری تصمیم آن درباره درستی کند تا به تود مجسم در ذهن و با دقت

های یینارسااست که شناسایی این عوامپ در رفا مشکلات و  مؤثر یادگیری مختلفی بر

در  مؤثرهای آموزشی ضروری است؛ذهنیت فلسفی یکی از عوامپ یستمسموجود در 

 ،تلیلیاست )بخشی از زندگی 1فلسفه فکرکردن یا تفکرمنطقی درواقا یادگیری است،

عمری بس  اندشدهافکار و نظریاتی که در زمینه ماهیت تفکر در انسان مطرح  (.11: 1310

و جز از طریق تفکر قادر به حپ  ین که انسان موجودی متفکراستباا طولانی دارند.

مشکلات تویش نیست معذالک تعداد معدودی از اندیشمندان به تجزیه وتحلیپ فرآیند 

 ،یفکر هایدریچهباز بودن  رینظ هاییویژگی جادیا ،یلازمه رشد فکر. اندپرداتتهتفکر 

 است. تاستگاه تفکر یریو انعطاف پذ شهیاند یفضا یگشودگ شه،یافق اند یگستردگ

؛ در واقا کسی که ذهن (2: 1317 ،یافراکت و شهابی ی. )رهبرباشدمی یذهن فلسف ،یفلسف

                                                           
1- Reflectiv Thinking 
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یپ شدیدی به دانستن دارد و این تمایپ را با احتیاط زیاددرموردباورهایش تما فلسفی دارد،

یت ذهنیت فلسفی برای معلمان ازاین جهت است که مسائپ و رفتار اهم کند.یمترکیب 

ائمادرحال تغییربوده وابعادتازه ای به تودمی گیردکه حپ آنها منوط آنان در کلاس درس د

به موضوع ذهنیت فلسفی به ویژه برای  پرداتتن لذا به استفاده ازقدرت تفکروتعقپ است.

ی امر ی تفکر را نیزآموزش دهند،هامهارتمعلمان که لازم است ضمن داشتن ذهن فلسفی 

با سرمایه آن  رابطهبویژه از بعد  کیفیت تدریس با توجه به اهمیت باشد.یممهم و ضروری 

بین  است که آیا سؤالاین مقاله درصدد پاسخگویی به  ذهنیت فلسفی اینو  روانشناتتی

ابتدایی رابطه معناداری  معلمان تدریس با کیفیت روانشناتتی سرمایه و فلسفی ذهنیت

  ؟وجود دارد

 

 روش

که به کشف روابط  چرا بنیادی است مقالهات و هدف از نوع تیماهاز نظر  مقاله نیا     

نماید. پردازد و به توسعه مرزهای دانش رشته علمی کمک میها مینظریه و بین متغیرها

و از نظر  در یک زمینه تاص است هادهیهدف اساسی این نوع مقاله تبیین روابط بین پد

جامعه هدف در این مقاله باشد؛ ها مقاله توصیفی از نوع همبستگی مینحوه گردآوری داده

 .باشندیمشهر بجنورد  2و  1تمامی معلمین دوره ابتدایی ناحیه 

 جامعه آماری -1-9جدول 

 ابتدایی ناحیه/نوع منطقه جنس

 351 )روستایی(1ناحیه زن

 ۵11 )شهری(2ناحیه 

 2۵8 )روستایی(1ناحیه مرد

 333 )شهری(2ناحیه 

 



 19/   بجنورد پرورش و آموزش ابتدایی معلمان تدریس با کیفیت روانشناختی و سرمایه فلسفی ذهنیت رابطه 

 )روستایی و شهری( و متناسب با هر دو جنس2و 1در این مقاله به علت وجود ناحیه     

ی با انتساب متناسب استفاده شده است که اطبقهو مذکر( از نمونه گیری  تصادفی  مؤنث)

 در آن نسبت فراوانی هر طبقه از نمونه، با نسبت آن طبقه در جامعه آماری یکسان است:

n 

 
 

 
= 

= 9/73 

N= 

n  = 

n 
 برمبنای تناسب زیر خواهیم داشت:

 
 

 نمونه آماری -9-9جدول 

 ابتدایی  جنس

 5۵ روستایی زن

 77 شهری 

 ۵2 روستایی مرد

 ۵1 شهری 
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)روستایی( و 1ی برمبنای ناحیهنفر از مقطا ابتدای 2۵3بنابراین حجم کلی نمونه برابر با      

 .باشدیم)شهریی( و برمبنای جنسیت 2ناحیه

مطالعه بر روی اسناد و مدارک  آوری اطلاعات مربوط به این مقاله ازبرای جما     

ترین ابزار کتابخانه( همراه بافیش برداری استفاده تواهد شد و چون مهم –)آرشیو

در این مقاله، محقق ابتدا برای فصپ اول و دوم  های مقاله، پرسشنامه است.گردآوری داده

منظور تکمیپ کند و بهتود از روش بررسی اسناد و مدارک )آرشیو و کتابخانه( استفاده می

 به شرح ذیپ استفاده گردید: فصول بعدی از سه پرسشنامه

در این مقاله  (:9992)ندارد سرمایه روانشناختی لوتانز استا پرسشنامه (الف     

گویه ای  21 سؤالاتی است که پاسخ دهندگان به انمرهور از سرمایه روانشناتتی منظ

 بعد به صورت ذیپ است: 1؛ این پرسشنامه دارای دهندیمپرسشنامه سرمایه روانشناتتی 

 ی پرسشنامه سرمایه روانشناختیهامؤلفه -9-9جدول 

 شماره سوالها تعداد سوالها هامؤلفه

 5-1 5 تودکارآمدی

 12-7 5 واریامید

 تاب آوری

 توش بینی

5 

5 

13-18 

18-21 

 

( یکی از 2003پرسشنامه کیفیت تدریس ) پرسشنامه کیفیت تدریس: (ب     

آیتم  20پرکاربردترین ابزارها برای سنجش کیفیت تدریس است. این پرسشنامه دارای 

عامپ طرح کند. گیری میعاملی اندازه 1ای بوده که کیفیت تدریس را به صورت سازه

مربوط به عامپ اجرای  8و  7، 2، 1های شود. گویهرا شامپ می ۵، 1، 3های درس که گویه

مربوط به عامپ ارزشیابی از  11و  18، 1۵، 11، 11های باشد. همچنین گویهتدریس می

روابط بین فردی  20و  17، 15، 13، 12، 10، 1، 5های باشند. در حالی که گویهتدریس می

ای از تیلی گزینه ۵های پرسشنامه بر روی یک طیف لیکرت گیرند. کلیه گویهه میرا انداز
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( ساتتار چهار عاملی 1310باشند. شعبانی ورکی و حسین قلی زاده )کم تا تیلی زیاد می

 ۵۵/85این ابزار را مورد تأیید قرار داده و ضریب اعتبار این پرسشنامه را برای کپ مقیاس 

در این پرسشنامه تواهد بود که  100و بالاترین نمره  20نمره  گزارش کردند؛ کمترین

 نشان دهنده کیفیت تدریس مطلوبتر است. 50نمرات بالاتر از 

 باشدیم متغیر 3 شامپ گویه دارد و 12پرسشنامه  این پرسشنامه ذهنیت فلسفی: ج(     

 .پذیری انعطاف و تعمق که عبارتند از جامعیت،

 میزان نمره پرسشنامه یر( بر اساستحلیپ )تفس
 حد بالای نمرات حد متوسط نمرات  حد پایین نمره

12 125 210 

 

و  12عبارت فوق با یکدیگر جما نمایید. حداقپ امتیاز ممکن  12امتیازات تود را از      

 تواهد بود. 210حداکثر 

 : ذهنیت فلسفی فرد، ضعیف است.81تا  12 نمره بین

 فلسفی فرد، متوسط است.: ذهنیت 125تا  81نمره بین 

 است. : ذهنیت فلسفی فرد، قوی125نمره بالاتر از 

 :باشدیممیزان ضریب آلفای کرونباخ سه پرسشنامه در مقاله حاضر به صورت زیر 

 

 ی مقالههاکرونباخ پرسشنامه آلفای مقدارضریبمعرفی ابزار و  -جدول 
 پرسشنامه ذهنیت فلسفی 

 (1919)جهانگیری،

 یروانشناخت هیسرما اسیمق

 ((PCQ  (9992)لوتانز

پرسشنامه کیفیت 

 (9999تدریس )

 71/0 87/0 11/0 آلفای کرونباخ

 سؤال 21 سؤال 21 سؤال 12 سؤالات
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وتحلیپ  هیروش تجز اطلاعات در این مقاله عبارت است از پیوتحل روش تجزیه     

ی، میانگین، راوانف ایتوزآمار توصیفی شامپ) : اطلاعات در این مقاله عبارت است از

و  23نسخه   SPSS1 رو.....( با کمک نرم افزای مرکزی هاشاتصانحراف معیار و محاسبه 

فیشر و  t   ،fضریب همبستگی پیرسون ، آزمونی استنباطی شامپ هاآزمون از همچنین

 رگرسیون گام به گام بوده است.

 

 هایافته

گان با توجه به سؤال پرسشنامه تشریح دهندپاسخبر حسب مقطا در این قسمت فراوانی      

 :باشدیصورت زیر مبه های. با توجه به نتایج پرسشنامه مقاله، فراوانگرددیم

 توزیع بر حسب مقطع پاسخگویان-1جدول شماره
 درصد تعداد مقطا

 1/15 113 ابتدایی دوره اول

 5/۵2 137 ابتدایی دوره دوم

 2/1 3 پاسخ نداده

 0/100 2۵3 جما
 

( پاسخگویان را  معلمان دوره  دوم 5/۵2با توجه به جدول و نمودار بالا بیشترین درصد )     

( درصد به این 2/1و ) اندداده( را  معلمان دوره اول تشکیپ 1/15آنان )کمترین درصد  و

 .اندندادهسؤال پاسخ 

 توزیع بر حسب محل خدمت پاسخگویان -9جدول شماره 

                                                           
1- SPSS: Statistical Package for Social Science 

 درصد تعداد محپ تدمت

 1/28 55 تاروس

 00/32 80 حاشیه شهر

 00/38 102 شهر
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همبستگی  یسماتربرای پی بردن به نوع ارتباطات بین سه متغیر اصلی مقالهی با یکدیگر      

کنیم چراکه ماتریس همبستگی مبنای محاسبه رگرسیون و نیز را محاسبه میمقاله متغیرهای 

های علی است، ماتریس همبستگی همه متغیرهای مقالهی در جدول تحلیپ مدلوتجزیه

 شده است.ارائه 10-1

 ماتریس همبستگی متغیرهای مقالهی-9جدول 

 

 

 

 

 

0.05 >** P 

 ی در میان متغیرهای مقالهی از آن همبستگیشترین میزان دهد بنتایج جدول نشان می     

و مثبت(  متوسطهمبستگی باشد )( می18/0به میزان ) سرمایه روانشناتتیو  ذهنیت فلسفی

ها نیز آنسرمایه روانشناتتی یزان ، مدر معلمانذهنیت فلسفی بدین معنا که با افزایش نمره 

 با کیفیت تدریس ذهنیت فلسفیتباط بین یابد و بالعکس؛ همچنین میزان ارافزایش می

 کیفیت تدریسبا  ذهنیت فلسفیارتباط در بین  و این بوده )همبستگی غیر معنادر ( (07/0)

باشد)در سطح یمگردید، که این میزان همبستگی معنادار اما ضعیف  ( مشاهده/.11)

 درصد(. ۵معناداری 

با فلسفی معلمان  ذهنیت و نشناتتیروا سرمایهدهد که همبستگی بین جدول نشان می     

 1۵توان گفت در سطح اطمینان میدرصد  ۵زیر با توجه به سطح معناداری بوده که  18/0

 تدریس کیفیت با فلسفی ذهنیت دو بعدبین  باشد و میمعنادار  درصد( ۵درصد )آلفای 

 55/1 ۵ پاسخ نداده

 0/100 2۵3 جما

 1 2 3 

   1 سرمایه روانشناتتی-1

  1 **18/. ذهنیت فلسفی-2

 1 **14/. 07/. کیفیت تدریس-3
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ا که با مثبت، ضعیف و معنادار است، بدین معن این همبستگی کههمبستگی برقرار بوده 

 ها نیز افزایش آن تدریس کیفیتیزان ، مهای معلمان در فعالیت فلسفی ذهنیتافزایش 

گام استفاده شد که نتایج آن در جدول بهجهت پاسخگویی به این فرضیه از رگرسیون گام

 آمده است.۵
 

های آماری های رگرسیون، تحلیل واریانس و مشخصهخلاصه مدل -9جدول 

 روانشناختی و سرمایه فلسفی ذهنیت ریس بر مبنایتد رگرسیون کیفیت

 B SEB β t sig F R 2R 2Adj R متغیر مدل

1 

      12/14 0/19 0/8 0/10 

 ذهنیت

 فلسفی
0/102 0/02 0/18 48/3 0/00     

 معنادار هستند. P=01/0در سطح  F** تمامی مقادیر 
 

قطا ابتدایی شهرستان بجنورد معلمان م تدریس دهد که کیفیتنتایج جدول نشان می     

 کیفیت بینی( پیش1بهترین مدل ) در بینی است.فلسفی قابپ پیش ذهنیت مؤلفهوسیله تنها به

تغیرات واریانس  درصد از 10توانند ( میβ=  0/ 18) فلسفی از متغیر ذهنیت تدریس

 قسمتی ازبینی نمایند. بر این اساس تنها صورت نسبتا  ضعیفی پیشرا به تدریس کیفیت

و  فلسفی ذهنیت تدریس بر مبنای فرضیه اصلی مبنی بر بررسی قدرت پیش بین کیفیت

روانشناتتی این توانایی را در پیش بینی  روانشناتتی  قابپ تائید است و متغیر سرمایه سرمایه

جهت تدریس به علت پایین بودن میزان همبستگی آنها ندارد؛ کیفیت مؤلفهکنندگی 

کیفیت تدریس معلمان براساس جنسیت)زن و مرد( مطابق جدول ذیپ از بررسی تفاوتهای 

 در دو گروه مستقپ استفاده گردید:  tآزمونهای 

 معلمان براساس جنسیت)زن و مرد( -9جدول 

 سطح معناداری درجات آزادی شدهمشاهده t انحراف استاندارد میانگین گروه هاشاتص

 جنسیت
 31. 211 1.76- 19.2 55.42 مردان

  19.1 58.93 زنان
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-دهد که در متغیر نوع جنسیت )یممستقپ درج شده در جدول نشان  tنتایج آزمون     

1.76 :.t ،31/0:Pتفاوت معناداری میان دو گروه معلمان براساس  % 1۵ ( درسطح اطمینان

جنسیت)زن و مرد(  وجود ندارد هر چند که معلمان زن نسبت به معلمان مرد از کیفیت 

 بهتری)بالاتر( برتوردار هستند، اما این میزان تفاوت معنادار نیست. تدریس

 

 گیریبحث و نتیجه

تواند بر عوامپ مختلفی در فرایند تحصیپ فراگیران اثر داشته باشد. کیفیت تدریس می     

ها در رابطه با کیفیت تدریس معلمان نشان داده است که، معلمانی که در نتایج مقاله

آموزان آنها در کنند دانشآموزان توجه میزهای گروهی و فردی دانشتدریس به نیا

 تیفیک (؛111:  1،2010اند )دولینتر و عملکرد تحصیلی بیشتری داشتهیادگیری موفق

 یافته گسترش پیش دو دهه از آموزشی مقالهات نتایج عنوان به که است ایاندیشه تدریس

 مطلوب است. کیفیت نشده توصیف اصت عنوان روشی به تدریس کیفیت اگرچه است.

 یادگیری تسهیپ آموزش از هدف. شودمی تعریف یادگیری مطلوب کیفیت برایند تدریس

 بخوبی که زمانی تدریس وظیفه (. احساس۵5: 1310است )شعبانی و قلی زاده،  دانشجویان

 ایجاد تدریس موفقیت احساس که زمانی و است توب تدریس عنوان به شود حاصپ

 تدریس کیفیت شود حاصپ هر دو حس که و زمانی شودیم نامیده موفق تدریس ،دشویم

( کیفیت تدریس را حاصپ سازگاری بین شش 2001) 2افتد. افزون بر آن فینیک می اتفاق

های معلم، تصمیمات برنامه درسی معلم، های فراگیران، ویژگیجزء شامپ ویژگی

بدون شک عوامپ داند. ابسته به محیط میرفتارکلاسی معلم، میزان یادگیری و عوامپ و

سلامت روانی و همچون  ی. عواملگذارندیم ریتأث کیفیت تدریس معلمانبر  یمتعدد

درون استرس زا و اضطراب آور  طیتا با شرا کنندیکمک م معلمانبه  رضایت شغلی

 پیقب از یروانشناتت یهاتیرا تجربه کنند. ظرف یکمتر یروان بیو آس ندیایکنار بکلاس 
                                                           
1- Devlin 
2- Fink  
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را با عنوان  ی، در کنار هم، عامل1یو تودکارآمد 3ینی، توشب2ی، تاب آور1یدواریام

  (.15:  ۵،2010مورالز ) دهندیم پیتشک یروان شناتت هیسرما

 یمثبت گرا است که با هدف معرف یهاانیبا بن یاسازه یروان شناتت از طرفی سرمایه     

 کرهیبه پ یو شتریهر چه ب ییو شکوفا یتعال یبرانقاط قوت نوع بشر  یو کارکردها هانقش

روان  هیرا درباره سرما یکنون ینظر هایبندیاست. صورت  افتهیدانش امروز بشر راه 

 یانهایحال بن نیحدود دو دهه قبپ تاکنون نسبت داد؛ با ا یزیبتوان به چ دیشا یشناتت

قابپ  زیاز دو دهه قبپ ن شیدر ب شخصیتصاحب نظران  اتیدر نظر دهیپد نیا یواقع ینظر

؛ مربی باید بتواند یادگیری را به موترین صورت در کلاس درس رخ دهد  است ییشناسا

از طرفی  و ندارد وجود یادگیری برای فراگیر و عام روش تدریس یک که است واضح

تفکر و مهارت درست اندیشیدن، از جمله مسائپ مهمی است که از دیرباز ذهن اندیشمندان 

درآموزش وپرورش نوین تود مشغول کرده، تفکر یکی از مسائپ اساسی تربیت را به 

که برای پرورش آن ابزارهایی لازم است، یکی از این ابزارها، داشتن ذهن فلسفی  باشدیم

 هیسرما. (17:1311،عسکری) کندیاست که افراد را در تفکر صحیح و منطقی کمک م

 یریدرگ شیدر افزا یمثبت نقش مهم یروان شناس میاز مفاه یکیبه عنوان  یروان شناتت

 رندیگیرا در بر م یآدم یمثبت زندگ یهاجنبه یروان شناتت هیسرما؛ دارد زندگی معلمان

و  کندیفرد کمک م یاست که به بهره ور یروان شناتت یهایژگیو شامپ آن دسته از و

. شودیمشکلات م و مقاومت در برابر یهدفمند ،یتود ارزشمند ،یادراک تودشامپ 

تا علاوه بر مقابله بهتر در  سازدیرا قادر م معلمان ی،روان شناتت هیبرتوردار بودن از سرما

 ییاسترس زا کمتر دچار تنش شده، در برابر مشکلات از توان بالا یهاتیبرابر موقع

                                                           
1 Hope 

2 Resilience 

3 Optimism 

4 Self - Efficacy 

5 Avey BA 
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در برابر گونه افراد  نی. لذا ارندیروزانه قرار بگ ایوقا ریبرتوردار باشند و کمتر تحت تأث

  (115: 1311و دیگران،)بهادری  کنندیم دایدست پ یشتریب تیمسائپ به موفق

تواناها و ": عبارت است از ،یعلم حیهمان طرز تفکر صح ای یفلسف تیذهناز طرفی      

 یهاو او را به داشتن قضاوت نمایدیکمک م حیذهن که فرد را در تفکر صح هاییژگیو

 تیذهن است. یریتعمق و انعطاف پذ ت،یامپ سه بعد جامعکه ش "دهدیعادت م ح،یصح

توانمند  یکه نه تنها در برتورد با مسائپ علم دهدیم ینشیبه معلمان دانش و ب یفلسف

و برتورد با مسائپ روزمره  ییارویدر رو تیو ترب میاصول تعل یریباشند، بلکه با بکار گ

 کی. اگر در نظام آموزش و پرورش، ندیحپ نما حیبتوانند آنها را به طور صح زین یتیترب

آن نظام به همراه منابا  یروهایو ن هایتفعال یهدر نظر گرفته نشود، کل یو روشن مافلسفه جا

 یفلسف تیذهنتوان گفت که در توضیح بیشتر می  رود.یجامعه به هدر م یو ماد یانسان

 گران،یبا د یبرتورد ودر  فرد رااست که رفتار و طرز فکر  یاتیتصوص یمانند روح فلسف

که  توردیبه چشم م یو یدر تمام شئونات زندگ یروبرو شدن با مشکلات و به طور کل

معلمی که دارای ذهن فلسفی یا طرز فکر فلسفی است، شود؛ یم گرانیاز د یو زیباعث تما

ا دهد و توجه تود ریمینه ادرکات تود را توسعه زممعمولا  به تصویر بزرگ توجه دارد. او 

توان از طرز تفکر، یمکند. این گونه است که ذهن فلسفی فرد را ینممحدود به امر معینی 

ی رفتاریش هاجنبهمواجه با مسائپ و گرایش و تصوصیات فکری او شناتت که در  نحوه

 یبه جا ،یفلسف تیذهن به عبارتی( 118:  131۵مرعشی و همکاران؛ شود. )یممشاهده 

همچون  یفکر یهاها و مهارتقدرت پردازش آن تیبه تقو فردقدرت حافظه  شیافزا

ما به  یو زندگ یریادگی تیفیکاز آنجا که  .پردازدیو قضاوت م زییقدرت استدلال، تم

ذهنیت فلسفی معلم نیز بر تدریس او اثر گذار  قطعا  ، دارد یما بستگ دنیشیاند تیفیک

 تواهد بود.

 روانشناتتی و سرمایه فلسفی ذهنیت بررسی رابطه به همین منظور هدف از انجام این مقاله   

بجنورد بوده است..جامعه هدف در  پرورش و آموزش ابتدایی معلمان تدریس با کیفیت
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باشند، که به علت وجود یمشهر بجنورد  2و  1این مقاله تمامی معلمین دوره ابتدایی ناحیه 

و مذکر( از نمونه گیری   مؤنث)روستایی و شهری( و متناسب با هر دو جنس)2و 1ناحیه

نتایج نفر(  253ی با انتساب متناسب استفاده شده )حجم کلی نمونه برابر با اطبقهتصادفی 

بین  و  18/0با فلسفی معلمان  ذهنیت و روانشناتتی سرمایهدهد که همبستگی بین نشان می

ح معناداری با توجه به سطبوده که  11/0با  برابر معلمان تدریس کیفیت با فلسفی ذهنیت

باشد، میمعنادار  درصد( ۵درصد )آلفای  1۵توان گفت در سطح اطمینان میدرصد  ۵زیر 

با بوده که  7/0با  برابر معلمان تدریس کیفیت با روانشناتتی سرمایههمبستگی بین ولی 

 ۵درصد )آلفای  1۵توان گفت در سطح اطمینان میدرصد  ۵زیر توجه به سطح معناداری 

دهد گام ، نتایج نشان میبهاز طرفی مطابق آزمون رگرسیون گام.باشدنمیار معناد درصد(

فلسفی  ذهنیت مؤلفهوسیله معلمان مقطا ابتدایی شهرستان بجنورد تنها به تدریس که کیفیت

 فلسفی از متغیر ذهنیت تدریس کیفیت بینی( پیش1بهترین مدل ) در بینی است.قابپ پیش

(18 /0  =βمی ) صورت نسبتا  را به تدریس تغیرات واریانس کیفیت درصد از 10توانند

دهد که در متغیر نوع یممستقپ نشان  tبینی نمایند. همچنین نتایج آزمونضعیفی پیش

تفاوت معناداری میان دو گروه معلمان  %1۵( درسطح اطمینان t ،31/0:P.: 1.76-جنسیت )

علمان زن نسبت به معلمان مرد از براساس جنسیت)زن و مرد(  وجود ندارد هر چند که م

بهتری)بالاتر( برتوردار هستند، اما این میزان تفاوت معنادار نیست. در تبیین  کیفیت تدریس

ی تاص تفکرانتقادی همراه هامهارتتوان گفت ذهنیت فلسفی بالا  با  یماین یافته ها 

ائپ اندیشیدن ، طرز ذهنیت فلسفی فرد را همان  با بینش فلسفی  به مس است، به عبارتی 

داند که در یمفکر، یا نحوه برتورد فرد با مسائپ و گرایشات و تصوصیات فکری او 

تورد و در واقا  فردی که در تفکر تود جاما ، یمی مختلف رفتارش به چشم هاجنبه

عمیق و انعطاف پذیر باشد در اعمال تود نسبت به دیگران رفتار متفاوتی داردو عملکرد 

تود تواهد داشت . در واقا جاما نگری ،تعمق پذیری و انعطاف پذیری افراد را  بهتری از

سازد تا در برتورد با مشکلات از تود محوری و جمود نگری مصون بماند و آنها یمقادر 
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رادر شناتت صحیح و اصول )روانشناسی مثبت که همان سرمایه روانشناتتی است( 

از  یکیبه عنوان  یروان شناتت هیسرماتوان گفت یمدر تبیین دیگر  سازد ویمتوانمند 

 هیسرما؛ دارد زندگی معلمان کیفیت شیدر افزا یمثبت نقش مهم یروان شناس میمفاه

و شامپ آن دسته از  رندیگیرا در بر م یآدم یمثبت زندگ یهاجنبه یروان شناتت

 ،یادراک دتوو شامپ  کندیفرد کمک م یاست که به بهره ور یروان شناتت هاییژگیو

 هیبرتوردار بودن از سرما. شودیو مقاومت در برابر مشکلات م یهدفمند ،یتود ارزشمند

استرس زا  هاییتتا علاوه بر مقابله بهتر در برابر موقع سازدیرا قادر م معلمان ی،روان شناتت

 ریثبرتوردار باشند و کمتر تحت تأ ییکمتر دچار تنش شده، در برابر مشکلات از توان بالا

 دایدست پ یشتریب تیگونه افراد در برابر مسائپ به موفق نی. لذا ارندیروزانه قرار بگ ایوقا

 (115: 1311 و دیگران،)بهادری  کنندیم
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 منابع
 یفصلنامه آموزش ،«در آموزش و پرورش یدرس یزیمباحث برنامه ر یبررس»(. 1318) احمدزاده، صادق (1

 .1-18 ، صص(15)1 ، اورمزد یرورش

انتشارات  تهران: ،یترجمه بهرنگ ،یآموزش رتیدر مد یفلسف تیذهن .(1382) یف.ج ت،یاسم (2

 .چاپ چهارم ،تیکمال ترب

 سیتدر تیفیبا ک یروانشناتت یها هیوسرما یفلسف تی، رابطه ذهن(1315) ،یو ساندرا اسد میمر ،یانصار (3

و  یروانشناس یالملل نیفرانس بکن نینهم ،معلمان مقطا متوسطه شهر همدان( یمعلمان )نمونه مورد

 .مهر اشراق شگرانیتهران، شرکت هما ،یعلوم اجتماع

 ینامه کارشناس انیپا ،مدارس شهر دامغان رانیمد ییبر کارا یفلسف تیذهن ری(  تأث1315زاده، نادر ) یبندل (1

 .یواحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسلام ،یآموزش تیریارشد مد

 هیرابطه سرما»(. 1311) پیجل ن،یالد ریباباپور ت ونصرت آباد، تورج  یهاشمجعفر؛  ،یتسروشاه یبهادر (۵

(، 2)1، پژوهش و سلامت یمجله تخصص ،«زیدانشگاه تبر انیدانشجو یاجتماع هیبا سرما یروانشناتت

  1۵3-11۵صص 

مدارس  رانیمد یجانیو هوش ه یفلسف تیذهن نیرابطه ب یبررس»(. 131۵) رودابه روانوند،یو ب بهروز رانوند،یب (5

 .تهران، یروانشناس یالملل نیکنفرانس ب نیسوم ،«متوسطه شهرستان دورود

و نقد و  یماهنامه تخصص ،یریام یترجمه مصطف ،«کودکان یفلسفه برا» .(1311) کپیما چار،یپر (7

 .۵-17صص  ،(52)8 ، کتاب ماه یبررس

معلمان منطقه آذرشهر )سال  سیو روش تدر یفلسف تیذهن نیرابطه ب یبررس» .(1312) نینسب، حس پیجل (8

 :قم ،یو توسعه اقتصاد ینیکارآفر ت،یریمد یالملل نیکنفرانس ب نیدوم، «(10-11 یلیتحص

 .نور امیدانشگاه پ

 نیرابطه ب یبررس» .(1315) بشارتخواه میبگلو و مر میربابه کر ؛یظرف ساز بهیلو، زهره؛ نج حمزه (1

 یالملل نیکنفرانس ب ،«ییمعلمان دوره ابتدا سیتدر تیفیو ک یفلسف تیذهن ،یمذهب یهاشیگرا

 .زیشاند یموسسه آموزش عال مشهد، ،تیو ترب میتعل مشاوره، ،یروانشناس
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معاصر در  یفلسف یفکر یهاافتیبر فلسفه ذهن، در ره یمدخل .(1311محمود ) یتاتم (10

 .یمطالعات فرهنگ و یپژوهشگاه علوم انسان :، تهرانغرب

نامه  انیپامعلمان آنان در شهر تهران،  هیبا روح رانیمد یفلسف تیرابطه ذهن یبررس .(1312) یعل ان،یترقان (11

 .زیمرکتهران واحد  یدانشگاه آزاد اسلام ،تیریارشد در رشته مد یکارشناس

ا توجه به نقش ب یبرسلامت روان یهوش اتلاق ریتأث یبررس» .(131۵) ینژاد، مهد یشهلا و کوه ،یاریتشا (12

 ینوآور یالملل نیکنفرانس ب نیاول ،«نیدانشگاه آزاد قا انیدانشجو نیدر ب یروانشناتت هیسرما یانجیم

سروش  یقات اسلامیتهران، مرکز مطالعات و تحق ،یو روانشناس تیریمد ،یتیدر علوم ترب قیو تحق

 .یحکمت مرتضو

با  یروانشناتت یها هیوسرما یفلسف تیرابطه ذهن یبررس» .(1317) یملأ زه اریو شهر لایناز ،یزنجان بیتط (13

 یمل شیهما نیپنجم، «شهر زاهدان( ییمعلمان مقطا ابتدا یمعلمان )نمونه مورد سیتدر تیفیک

فرهنگ  کردی)با رورانیا یو روانشناس یتیدر حوزه علوم ترب نینو یهاپژوهش

 .رانیا ی، تهران، تانه فرهنگ مشارکت(یمشارکت

 یفصلنامه مطالعات دفاع ،«کیاستراتژ تیریدر مد یفلسف تیذهن» .(1310) اوشیس ،ینیشور یلیتل (11

 .113-121صص  ،(1۵)1 ،یراهبرد

علوم  یهارشته یعلم أتیعضو ه انیمرب سیتدر تیفیو ک پیو تحل ی(. بررس1312محسن ) ،یذوالفقار (1۵

 یو روانشناس یتی، دانشکده علوم تربارشد ینامه کارشناس انیپا ،شهر تهران( یها)دانشگاه یانسان

 .دانشگاه تهران

در دانش  یجانیه یمعلم و احساس تعلق به مدرسه و سازگار سیرابطه تدر ی(. بررس1315مهران ) ،ییرضا (15

 دانشگاه آزاد واحد گرگان.  ،ارشد ینامه کارشناس انیپاآموزان. 

و سلامت  یروانشناتت هیرماس نیرابطه ب یبررس. »(1311) ،یبن یو رضا شاه محمد وسف؛ی ،یرنجبرسودجان (17

و  یتیدر علوم ترب داریتوسعه پا یکنفرانس مل نیسوم ،«انیدانشگاه فرهنگ انیروان در دانشجو

مرکز  ،یسروش مرتضو یاسلام قاتیتحق :تهران ،یو فرهنگ یمطالعات اجتماع ،یروانشناس

 .داریبه توسعه پا یابیدست یارهاراهک

اول و دوم  یکتاب تواندار یآموزش ینقش محتوا ی(. بررس1317) هفاطم ،یافراکت یفاطمه؛ و شهاب ،یرهبر (18

  تهران، ارشد ینامه کارشناس انیپا ،دانش آموز یدبستان در تعال
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 .(11)11 ،تیریمد دانش ،«رانیمد یفلسف تیذهن یابعاداجتماع یبررس» .(1311) یمحمدعل ،یزک (11

 یعلم أتیه یاعضا سیو روش تدر یفلسف تیذهن نیرابطه ب یبررس .(1311) زهرا ،یبابگهر یزمان (20

 .نور استان تهران امی، دانشگاه پارشد یکارشناس نامه انیپا ،شهر کرمان یدولت یهادانشگاه

دانش  ینیکارآفر ینیب شیپ»(. 1311) اریزاده، اسفند یو تسرو ؛یمجبت ،یریام م؛یکر ان،یوند زهره (21

 تیترب یالملل نیب شیهما نینهم ،«آن و ابعاد یفلسف تیبا استفاده از ذهن یورزش تیریآموتتگان مد

 .یو علوم ورزش یبدن
معلمان  انیفعال در م سیتدر یهاو نگرش به روش یفلسف تیذهن» .(1381) بهیو ماهروزاده، ط دیناه سخنور، (22

 .57-11صص ، (5)3، یتیترب نینو یهاشهیمجله اند ،«(یی)مقطا راهنما یاضیر

 یو انسان یتجرب ،یاضیمتوسطه سه رشته ر رانیدب یفلسف تیذهن یاسهیمقا ی(، بررس1385) دیناه ،یسراوان (23

 .ارشد ینامه کارشناس انیدانشگاه اصفهان، پا یو روانشناس یتیشهر زاهدان. علوم ترب

مدارس  رانیمد تیتلاق زانیوم یفلسف تیذهن نیرابطه ب یبررس»(. 1382فخرالسادات ) ،یهاشم فیس (21

دانشگاه  یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب ،«1381-82 یلیمتوسطه شهر اصفهان در سال تحص

 .اصفهان
فصلنامه  ،«در دانشگاه سیتدر تیفیک یبررس»(. 1310) زاده، رضوان یقل نیو حس ار؛یبخت ،یورک یشعبان (2۵

 .21-1(، 1) 12 ،یدر آموزش عال یزیپژوهش و برنامه ر

 شیرایو ،سیها و فنون تدر: روشیو پرورش یآموزش یهامهارت(. 1310حسن ) ،یشعبان (25

 .تهران: انتشارات سمت ،سوم، جلد 

و روش  یفلسف تیذهن نیرابطه ب یبررس»(. 1388) میدابراهیس ،یجعفر رشاهیراحله؛ م ،یدستجرد یشهباز (27

و  یتی)مجله علوم ترب یتیمجله علوم ترب ،«ه شهر اصفهانمدارس متوسط رانیدب سیتدر

 .11-۵8. صص 2دوره پنجم، سال شانزدهم. شماره  ،(یروانشناس

در  یبا رفتار شهروند یو جوسازمان یمعنو یرهبر انیرابطه م یبررس»(. 1317) مهرناز؛ و ناظم، فتاح ،یشهباز (28

 .51-87صص  ،(8)31 ،واده و پژوهشفصلنامه خان ،«کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر تهران

و روش  یفلسف تیذهن هیرابطه ب یبررس» .(1317) تلابن ییپور و محمدرضا رضا پیتل یمهد نو؛یم رزاد،یش (21

دانشگاه  :نور ،تیریو مد یحسابدار یمل شیهما نیاول، «مدارس متوسطه شهر کرج رانیدب سیتدر

 .واحد نور یآزاد اسلام
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 سیتدر تیفیبا ک یروانشناتت یها هیوسرما یفلسف تیرابطه ذهن» .(1317) یسیفروزان و نضال ن ان،یضراب (30

 ،یو علوم اجتماع یروانشناس یالملل نیکنفرانس ب نیازدهمی، «نور امیدانشگاه پ انیدانشجو

 .مهر اشراق شگرانیشرکت هما :تهران

 سهیو مقا ی(. بررس1311) یمهد ،ینوقان یو جبار ،یهاد ،ینوقان یجبار رضا،یعل ،ینیحس ،یپور، مهد طالب (31

 یمجله پژوهش ،«سراسرکشور یهادانشگاه یورزش یهامیو سرپرستان ت انیمرب ران،یمد یفلسف تیذهن

 .101-130صص  ،سال هفتم ،یدرعلوم ورزش

 تیفیبا ک یروانشناتت یها هیوسرما یفلسف تیرابطه ذهن» .(1315عصمت. ) ش،یو آزاداند د؛یسع ،یطالب (32

 یتیترب علوم ،یو جهان در روانشناس رانیا نینو یهاپژوهش یلکنفرانس م، «معلمان سیتدر

 .شوشتر یکاربرد یدانشگاه علم -واحد زرقان  یدانشگاه آزاد اسلام راز،یش ،یو مطالعات اجتماع

 سیتدر تیفیبا ک یروانشناتت یهاهیو سرما یفلسف تیرابطه ذهن» .(1317) ،یاعظم نیو روژ نویم ،ییطباطبا (33

در  نینو یهاافتیره یپژوهش یکنفرانس علم نیسوم، «شهر کرمانشاه ییمعلمان دوره ابتدا

 .آرمون ستمیآسو س یموسسه پژوهش لام،یا ،رانیا یعلوم انسان

ترجمه بهروز  ،یروانشناخت هیسرما(. 2017تا. ) یب یبروس ج و،یام، آوول نیکارول وسف،یفرد،  فرانک، (31

 .یتهران: نشر علم ،(131۵) کاهه میزاده و مر یتق رضایمنش، عل ییرضا

فصلنامه پژوهش و برنامه  ،ینظام آموزش عال تیفیبر مکعب ک یلی(. تحل1313) ینادرقل ان،یقورچ (3۵

 .11(ص2)8 ،یدر نظام آموزش عال یزیر

 یو نقد و بررس یماهنامه تخصصکودکان.  یفلسفه برا یداستانها یژگی(. و1311)نایروم ،یکرمان (35

 . 30-31(.صص 12)52،کتاب ماه فلسفه

 تیبراساس ذهن یعلم اتیه یاعضا سیتدر تیفیک ینیب شی(. پ1311اصغر. ) ،یزهرا؛ سلطان ،یوشک (37

 .1-18صص ، (7)22، دانشور رفتار یریادگیآموزش و  یهاپژوهشآنان.  یشغل زشیو انگ یفلسف

در برابر اثر تعارض و  یروانشناتت هینقش محافظت کننده سرما» .(1312) یجعفر میپرور، محسن و مر گپ (38

 یو مامائ یدانشکده پرستار یمجله علم، «پرستاران یروانشناتت یستیکار تانواده بر بهز یزشدگیررس

 .(1) 21 ،همدان
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ترجمه بهروز  ،یروانشناخت هیسرما(. 1311) تا یب یبروس ج و،یام، آوول نیکارول وسف،یفرد،  لوتانز، (31

 .ینشر علمتهران:  ،کاهه میزاده و مر یتق رضایمنش، عل ییرضا

 تیرابطه ذهن یبررس»(. 131۵) نیمقدم، مسعود؛ و الهام پور، حس ییصفا ؛یهاد ،یمنصور؛ سنجر ،یمرعش (10

 یهاشهیاند ،«چمران اهواز دیدانشگاه شه یلیتکم لاتیتحص انیدانشجو انیدر م یبا هوش معنو یفلسف

  .11۵-15۵صص ، (2)12 ،یتیترب نینو

 یفلسف تیذهن نیرابطه ب یبررس»(. 1312) رضایعل ،یوزباشیمحمد؛ و  ،یمحمدحسن؛ نوروز ،یرزامحمدیم (11

 ،(2)3 ،یدر علوم انسان تیابتکار و خلاق ،«یدولت تیریکارکنان مرکز آموزش مد یسازمان تیبا تلاق

 .121-111صص 

 یو نوآور رییتغ شیت همامقالا دهیتفکرخلاق در آموزشگاه. چک(. 1311) دمحمدیس ،یرکمالیم (12

 تیو ترب میانتشارات پژوهشکده تعل :چاپ سوم، تهران ،یآموزش تیریدر سازمان و مد

 یعلم اتیه یاعضا سیتدر تیفیعوامپ مرتبط با ک یبرت یبررس»(. 1310ثنا ) ،یکلثوم و صفر ،ینام (13

 شگاهدان ،یدر نظام دانشگاه تیفیک یابیارز شیهما نیپنجم ،«یقبل یهابر پژوهش یمرور

 .1310ماه  بهشتیارد ،یدانشکده فن سی، پردتهران

 یاضیحپ مسائپ ر ییبر توانا یفلسف تیذهن ریأثت»(. 1312) اصغر ف،یس راندتت؛یا اض،یسوده؛ ف ،ینور (11

، پژوهشگاه علوم تفکر و کودک ،«تیجنس کیدان به تفکشهر هم ییدانش آموزان سال سوم راهنما

 .121-131ص ص ،(1)1 ، یو مطالعات فرهنگ یانسان

 ت،یریمد فیانجام وظا یبر چگونگ رانیمد یفلسف تیابعاد ذهن ریتأث یبررس .(1312اعظم ) دیس ،یهاشم (1۵

 .یمرکز تهران واحد یدانشگاه آزاد اسلام ،یآموزش تیریارشد در رشته مد ینامه کارشناس انیپا

استاد  اتیتصوص یرسبر»(. 1381) هیراد، غلامرضا؛ نامدار، راض یپزشک ر؛یام ،یمیزاده، الهه؛ نع یهرند (15

 ،یدر آموزش عال یزیرفصلنامه پژوهش و برنامه ،«یدانشکده کشاورز انیتوب از نظر دانشجو

11-۵۵. 

سلامت  ،یاجتماع هیسرما یروانشناتت هیسرما سهیمقا» .(131۵) کخو،یدرنیشراره و غلام ح رلو،یپ یحاج یهمت (17

 نیکنفرانس ب نیاول ،«یران کودکان عادو ماد یمادران کودکان ناتوان ذهن نیروان و سوادسلامت درب

 ،رانیا یو مطالعات اجتماع یو روانشناس یتیدر حوزه علوم ترب نینو یهاپژوهش یالملل

 .کنفرانس یدائم رتانهیدب :قم
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 امبریپ تیریدر مد یفلسف تیذهن یهامؤلفه یبررس»(. 1381) دهیحم ،یو محمد فردوس ،یتندان یادگاری (18

 .111-22۵صص  ،(2)2، تیریمد شهیاند ،«اکرم )ص(

کنفرانس  نیدوم ،«یشغل یو فرسودگ یروانشناتت هیسرما»(. 1311) ثیحد ،وسفوندیسارا و  وسفوند،ی (11

 .نیارزش آفر کردیبا رو یحسابدار ت،یریاقتصاد، مد یالملل نیب
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