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Abstract 
Introduction: Divergent thinking increases the ability of children to solve problems and provides 
them with a wealth of associations and possible solutions. The purpose of this study was to investigate 
the validity and reliability of the divergent thinking questionnaire among primary school students. 
Methods: The statistical population included all 7-year-old students of public schools in Zahedan. 
The sample size consisted of 336 students (176 girls and 169 boys) who were selected by the available 
sampling method and answered the divergent questionnaire (Kaun et al., 2006). To analyze the data, 
we used Cronbach's alpha coefficient for reliability evaluation, confirmatory factor analysis for 
evaluating construct validity, and exploratory factor analysis for factor load calculation. 
Results: The Cronbach's alpha coefficient for Persian translation of the item's first score was 0.74, 
and the test-retest reliability of the questionnaire based on the results of the two tests was 0.79. 
Validity indices derived from confirmatory factor analysis showed that the scale had proper construct 
validity, and all factors had an appropriate load factor of more than 0.20. 
Conclusions: According to the results of this study, as well as the importance of measuring divergent 
thinking in children and the lack of appropriate tools validated in Iranian culture, it can be concluded 
that a divergent thinking questionnaire is a useful tool for applying educational situations in schools. 
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  18/01/1398 تاریخ پذیرش مقاله:      12/10/1397 تاریخ دریافت مقاله:
  چکیده
آنان قرار  اریممکن را در اخت يهاو راه حل یتداع يادیو تعداد ز دهدیم شیکودکان را در حل مسائل افزا ییتفکر واگرا توانا مقدمه:

  اول دبستان است. هیدانش آموزان پا انیپرسشنامه تفکر واگرا در م ییایو پا ییروا یپژوهش بررس نی. هدف از انجام ادهدیم
 176دانش آموز ( 336شهر زاهدان بود. حجم نمونه شامل  یساله مدارس دولت 7دانش آموزان  یشامل تمام يجامعه آمار روش کار:

) 2006در دسترس انتخاب شدند و به سؤاالت پرسشنامه تفکر واگرا (کاون و همکاران،  يریپسر) بود که با روش نمونه گ 169دختر و 
سازه  ییروا یابیارز يبرا يدییتا یعامل لیتحل ،ییایپا یابیارز يکرونباخ برا يآلفا بیاز ضر هاداده لیو تحل هیتجز يپاسخ دادند. برا

  استفاده شد. یجهت محاسبه بار عامل یاکتشاف یعامل لیو تحل
 جیپرسشنامه بر اساس نتا ییبازآزما ییایو پا 74/0برابر با  يهايگو 4 هیاول اسیمق یترجمه فارس يکرونباخ برا يآلفا بیضر ها:یافته

 اسینشان داد که مق يدییتأ یعامل لیشده از تحلحاصل یبرازندگ يهادست آمد. شاخصبه 79/0آزمون به فاصله دو هفته  يدو بار اجرا
  برخوردارند. 30/0 يمناسب باال یها از بار عامل هیاست و همه گو خوردارسازه مناسب بر ییاز روا

 در دسترس نبودن ابزار مناسب زیسنجش تفکر واگرا در کودکان و ن تیاهم نیپژوهش حاضر و همچن جیبا توجه به نتا نتیجه گیري:
 يهاتیکاربرد در مدارس موقع يبرا یگرفت که پرسشنامه تفکر واگرا ابزار مناسب جهینت توانیم ،یرانیشده در فرهنگ ا یابیاعتبار
 است. یآموزش

  کودکان ،ییایپا ،یعامل لیتفکر واگرا، تحل ها:یدواژهکل
محفوظ است. رانیا يپرستار یانجمن علم يحقوق نشر برا یتمام

مقدمه
 هب را اندیشمندان ذهن همواره دیرباز از که است مسائلی جمله از تفکر
 خالق تفکر معاصر پرورش و آموزش نظام در و است داشته مشغول خود

 کودکان پرورش آن نهایی مقصد و دارد اساسی اهمیت آن پرورش و
 به مربوط خالقیت درباره پژوهش اصلی خطوط از یکی. است خالق
 واگرا فکرت. است همگرا تفکر و واگرا تفکر یعنی تفکر، نوع دو بین تمایز
 آنها اکثر که است خالقیت آموزش هايبرنامه انواع يهسته و مرکز
 د،گیلفور هايایده. هستند اصلی جزء یک عنوان به واگرا تفکر شامل
 گسترش و خالقیت زمینه در تحقیق براي محرکی و بخش الهام

 از. شد خالق تفکر براي مردم، خالقیت گیري اندازه براي هاییآزمون
 گیآفرینند همان یا خالقیت مهم ویژگی واگرا تفکر تفکر، نوع دو این

 واگرا تفکر در اما است، معلوم قبل از تفکر نتیجه همگرا تفکر در. است

 موجود است ممکن احتمالی جواب تعدادي و ندارد وجود قطعی جواب
 و واگرا تفکر. ]1[است  درست آنها از یک هر منطقی نظر از که باشد

 ددی واگرا تفکر با افراد. هستند یکسـان مفهـومی نظـر از خالقیـت
 راحتی به هستند که آنچنان را مسائل و دارند مسائل به متفاوتی

 واگرا افراد ویژگی. ]2[شوند یم دور همسان فکري قالب از و پذیرندینم
 ي. الزمهاست موجود اطالعات از جایگزین ای متعدد هايجواب تولید

 از یوندهاپ و ارتباط شناسایی غیرمنتظره، هايترکیب ساختن تفکر این
 .است آن مانند و غیرمنتظره اشکال به اطالعات تبدیل دور، هايحوزه
 ياحظهمال قابل طور به آیدیم دست به تفکر این طریق از که هاییپاسخ

 این. برابرند ارزش داراي اما متفاوت دیگر شخص به شخص یک از
 غیر و بدیع نو، غالباً  و نداشته وجودقبالً  هرگز است ممکنها جواب
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 مختلف عامل چند از واگرا تفکر. ]3[هستند  انگیز شگفت یا معمول،
 انعطاف ،)روانی( سیالی: از عبارتند عوامل این است، شده تشکیل
 يهاحل راه ارائه با واگرا تفکر. ]1[ گسترش و) اصالت( تازگی پذیري،
 دادن با معلمان. ]4[مؤثر است  بسیار خالق هايیدها تولید براي متنوع

 کیدتا معقول؛ غیر جوابهاي تحمل دارد؛ مختلفی جوابهاي که تکالیفی
 دانش رتفسی تعیین و تالش به آموزاندانش تشویق نتیجه؛ نه روند، بر

 ودخ و یافته ساختار فعالیتهاي بین تعادل یک کردن فراهم خودشان؛
 .]5[دهند  رشد آموزان دانش در را واگرا تفکر توانندیم خودي به
 آزمون واگرا تفکر ویژگی این سنجش براي گیلفورد هايآزمون در

 ارزیابی در. ]6[است  استفاده داستان عنوان یا معمول غیر هاياستفاده
 ،)ندارد وجود جواب یک( نیست صحیح جواب یافتن بر تاکید واگرا تفکر
 هاییآزمون توسط تفکر اینهاست. پاسخ "تولید " توانایی بر بلکه

 را گانه چند هايجواب دهندگان پاسخ است نیاز که شودیم سنجیده
 سنجش در اصلی تمرکز. ]7[ پاسخ – باز هايآزمون مانند کنند تولید

 تعداد چه( سیالی مبناي بر کههاست پاسخ کیفیت و کمیت بر تفکر این
 صالتا و ابتکار ؛)هایدها بندي طبقه در تنوعی چه( پذیري انعطاف ،)ایده

 گونگیچ( جزئیات و پیچیدگی و ؛)هایدها بودن فرد به منحصر و یگانگی(
 بین ارتباط شگرانپژوه. ]8[ شودیم ارزیابی) هایدها تفصیل و شرح

 رد واگرا تفکر سطوح که زمانی واند کرده ییدتأ را واگرا تفکر و هوش
 واگرا تفکر و هوش بین مثبتی رابطه کردند گیري اندازه را آموزان دانش

 تفکر که است این از حاکیها پژوهش همچنین. ]9[ کردند مشاهده را
 اییتوان( واگرا تفکر و کندیم ایفا ریاضی عملکرد در مهمی نقش واگرا
 در اتاطالع از متفاوتی شکلهاي مقایسه و ترکیب طریق از هایدها تولید

 کیفیت با واگرا تفکر همچنین، دارد ارتباط تخیل با) جدید راههاي
 .]10[است  مرتبط بزرگساالن در ذهنی تصاویر و کودکان در تخیل
 تفکر پرورش به کمک منظور به برنامه یک يتوسعه يامطالعه هدف
 ایجنت. بود آن اثرات بررسی و بازپاسخ مسائل رویکرد مبناي بر واگرا
 روهگ به نسبت بهتري عملکرد آزمایش گروه آموزاننشدا که داد نشان

 باشند،می واگرا تفکر اجزاء که اصالت و پذیري انعطاف سیالی، در کنترل
 هايبجوا با تکالیفی و مساله دادن با نیز دیگر پژوهشگران. ]11[دارند 

 هايشیوه با را تکالیف این که خواهندیم آموزاندانش از چندگانه
 از مسائل این حل در خالقیت ارزیابی جهتها . آننمایند حل متعدد
 هنتیج این به و استفاده اصالت و پذیري انعطاف سیالی، هايمولفه

 ارزیابی جهت تواندیم چندگانه هايجواب با تکالیف که رسیدند
 تعیین هدف با يامطالعه در. ]12[شود  گرفته کار به افراد خالقیت
 حل حین در دبیرستان آموزان دانش در خالق تفکر مهارت هايویژگی
 آموزاندانش از بکر، و پذیري انعطاف سیالی، عوامل اساس بر مسائل

 يارائه به منجر نتایج. کنند حل متنوع هايراه از را سائلم خواستند
 هدف با پژوهش در پژوهشگران. ]13[شد  خالقیت با مرتبط عوامل
 هايیهپا آموزاندانش تحصیلی پیشرفت و خالقیت بین رابطه بررسی
 تواندیم راواگ تفکر هايمولفه که رسیدند نتیجه این به تحصیلی مختلف
 رتفک تجربه از آموزاندانش زیرا کند، تسهیل را آموزاندانش موفقیت

 عین در و بگیرند یاد را مفاهیم توانندیها مآن و برندیم لذت خالق
 دانش، نتیجه در کنند استفاده درسی مسائل در خالق تفکر از حال

 توانیم خالق، تفکر يتوسعه با و یابدیم افزایش کاربرد و مهارت درك،
 روابط همچنین پژوهشگران. ]14[ یدبخش بهبود را تحصیلی پیشرفت

 کردن بازي به وانمودها بچه که بازي( اولیه وانمودي بازي بین طولی

 و اگراو تفکر ،)کنند استفاده فیزیکی وسایل از اینکه بدون کنندیم
 لحاظ هب. است کرده بررسی را دبستانی دختران در تحصیلی پیشرفت

 حصیلیت پیشرفت و واگرا تفکر با باید وانمودي بازي در فرآیندها نظري،
 طولی هايهمبستگی ایجاد آنها يمطالعه هدف. باشند داشته ارتباط
 امتیازات بین معناداري يرابطه مطالعه،. بود دبستانی دختران در بازي

 تپیشرف امتیازات و مبنا خط در ابتکار و واگرا تفکر) روانی( سیالی
 واگراي تفکر هايمهارت با آموزاندانش. داد نشان زمان طول در درسی

 در درسی مسائل کاربردهاي و مفاهیم و محاسبات هايآزمون در بهتر
 ددهیم نشان این. دادند نشان را باالتري امتیازات ساله 4 يدوره طول

 تکالیف. ردک تبدیل تحصیلی پیشرفت به توانیم را واگرا تفکر بعد که
 یا یال،س استدالل غیرکالمی، عناصر نظیر مشترکی عناصر است ممکن
 اثربخشی هدف با پژوهشی، در. ]15[باشند  داشته پردازش سرعت
 راياج بود این از حاکی نتایج کودکان، خالقیت بر واگرا تفکر آموزش
 تربیش چه هر شکوفایی براي پویا، روش به واگرا تفکر آموزش برنامه

. ]16[ است مؤثر دبستان از پیش سنین در ویژه به کودکان خالقیت
 شخصــیتی هايیژگیو و هــوش داد، نشـان پـژوهشی هـاي. یافتـه

بودند  اگراو تفکر کنندگان بینی پیش پــذیري انعطــاف و برونگرایــی
 از تریینپا هوشـی بهـرةهوش ( بیناند داده نشانها . پژوهش]17[

 بـاالتر هوش بهره با هوش بین ولی دارد وجود رابطه خالقیت و) 120
 پژوهشگران دیگر برخی طرفی از ]18[ندارد  وجـود يارابطه 120 از

 فـاای واگرا تفکرا و خالقیت در نقشاساسی هوشمندي که دارند عقیده
 زا باال هوشی ضریب با افراد که باورند این بر نظران صاحب. کندیم

 گزارشات و مطالعات این بر توجه با .]19[برخوردارند  باالتري خالقیت
 ربیتت و تعلیم در اساسی و مهم متغیري واگرا، تفکر پژوهشی، مختلف

 براي مناسب ابزار ارائه و معرفی. باشدیم مربوط هايینهزم سایر و
 هايینهزم در آن مهم و حیاتی نقش دادن، نشان و متغیر این ارزیابی

 ئهارا مطالعه، این هدف اساس، این بر. است ضروري تحصیلی مختلنف
 و عاملی روایی نتایج گزارش با همراه واگرا تفکر پرسشنامه معرفی و

 .است آموزان دانش در آن پایایی

 کارروش

  کنندگان شرکت و پژوهش طرح) الف
 توصیفی آن انجام روش و باشدیم آزمایشی غیر نوع از پژوهش این

 آموزاندانش از متشکل تحقیق، این آماري جامعه. باشدیم تحلیلی
 یلیتحص سال در که بود زاهدان شهرستان ابتدایی اول پایه پسر و دختر

 یق،تحق این در گیري نمونه روش. بودند تحصیل به مشغول 96-1395
 2 و 1 نواحی میان از ابتدا ترتیب بدین. بود دسترس در گیري نمونه

 انتخاب مدرسه 4) زاهدان پرورش و آموزش پوشش تحت نواحی کل(
) پسرانه مدرسه یک و دخترانه مدرسه یک( 1 ناحیه از مدرسه 2 شد،

 ،)پسرانه مدرسه یک و دخترانه مدرسه یک( 2 ناحیه از مدرسه 2 و
 ؛نمونه حجم. شد انتخاب ابتدایی اول پایه کالس 3 مدرسه هر در سپس
 .است شده گرفته نظر در پسر و دختر آموزاندانش از نفر 400 حدود
 وضیحت از پس و شد گرفته تماس مذکور کودکان والدین با بعدي، درگام
 چگونگی همچنین و پژوهش اجراي نحوه و هدف پژوهش، درباره

 ،پرسشنامه تکمیل و پژوهش در شرکت جهت آموزان،-دانش با برخورد
آموزان دانش روي بر پرسشنامه سپس شد، جلب آنان آگاهانه رضایت
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 تجزیه مورد نفر 345 حدود ،هاپرسشنامه آوري جمع از بعد که شد اجرا
 .گرفت قرار تحلیل و

 ابزار) ب
 از راواگ تفکر متغیر ارزیابی جهت حاضر پژوهش در: واگرا تفکر پرسشنامه

 این. گردید استفاده ،)2006 همکاران، و کاون( توسط شده طراحی آزمون
 تفکر اصلی شاخص سهسؤال  هر و بوده بازپاسخسؤال  چهار شامل آزمون
. دهدیم قرار سنجش مورد را) اصالت و پذیري انعطاف سیالی،( واگرا

 در شده کسب شاخص ينمره جمع از آزمودنی هر واگراي تفکر هايشاخص
 جدول از دهی نمره دستورالعمل ي. نحوهاست شده محاسبهسؤال  چهار هر

 آزمونسؤاالت  تعدیل به توجه با که شده گرفته) 2006 همکاران، و کاون(
 واگرا تفکرسؤاالت  از کدام هر نمره ابتدا .شد تعدیل نیز دهی امتیاز جدول

 اصالت و (Fluency) سیالی تعداد حیطه دو يهاپاسخ مجموع اساس بر
(originality) سؤال  4 مجموع از واگرا تفکر نمره نهایت در و آمده بدست

 واگرا تفکر نمره میانگین آمده، دست به نتایج اساس بر. است شده محاسبه
 نمره بیشترین و کمترین بنابراین ،98/2 برابر معیار انحراف و 72/7 برابر
 .گردید محاسبه 14 تا 0 برابر واگرا تفکر

 اجرا روش) ج
 هنسخ. شد برگردانده فارسی به واگرا تفکر پرسشنامه نخست مرحله در

 دو اراختی در انگلیسی، زبان به دوباره برگرداندن براي پرسشنامه فارسی
 لیاص نسخه با حاصل هايیهگو مقایسه از پس. گرفت قرار متخصص مترجم

 رفع و اصلی نسخه با حاصل هاي گویه فهم در موجود مشکالت رفع و
 مورد هاينمونه تحصیلی سطح باسؤاالت  تناسب ترجمه، در مشکالت

 سخهن سپس. گردید تعدیل نیاز صورت در و گرفت قرار بررسی مورد مطالعه
 نزاهدا شهرستان ابتدایی اول پایه در باسابقه معلم 5 اختیار در شده ترجمه

 پس .گرفت قرار) تربیتی شناسی روان دکتري( دانشگاه استاد 5 همچنین و
 دبع مرحله در. شد ییدتأ مقیاس محتوایی و صوري روایی آنها نظر اعمال از

 نیاز، مورد موارد و شد اجرا کودك 40 روي بر آزمایشی صورت به مقیاس
 .آمد دست به نهایی پرسشنامه و اصالح

 نتایج

 176( آموز دانش 336 از متشــکل يانمونه روي بر حاضــر پژوهش
 پرسشنامه پایایی و روایی بررسی نتایج 1 جدول بود؛) پسر 169 و دختر
 نامهپرسش براي کرونباخ پایایی ضریب مقدار. دهدیم نشان را واگرا تفکر
 ارب دو نتایج اساس بر پرسشنامه بازآزمایی ضریب و 74/0 برابر واگرا تفکر

 پایایی محدوده در و آمددست به 79/0 هفته دو فاصله به آزمون اجراي
 رايب اکتشافی عاملی تحلیل از آمده بدست عاملی بارهاي. است قبول قابل

 مقداراند. آمده بدست 66/0 تا 34/0 محدوده در واگرا تفکر نامه پرسش
KMO و باشدیم 60/0 برابر واگرا تفکر سازه اکتشافی عاملی تحلیل در 

 فکرت پرسشنامه اکتشافی عاملی تحلیل براي نمونه حجم کفایت از حاکی
 رقراريب از حاکی کرویت ارزیابی براي بارتلت آزمون نتیجه. باشدیم واگرا
 مقدار و بوده )P ،6 = DF ،95/27 =X٢ > 001/0(  فرض پیش این

 برابرسؤال  4 با) واگرا تفکر( عامل یک اساس بر شده تبیین واریانس
 عاملی تحلیل نتایج اساس بر. باشدیم کل واریانس از درصد 35/33

االت سؤ استاندارد عاملی بار مقدار واگرا، تفکر نامه پرسش براي تاییدي
 عاملی بار یا اشتراك میزان و آمده بدست 57/0 تا 14/0 محدوده در

 متغیر گیري اندازه ) درP = 16/0(  سومسؤال  بجزسؤاالت  همه استاندارد
 سومسؤال  توانیم ادامه در .)P > 05/0باشند (می دار معنی واگرا تفکر

   .گذاشت کنار واگرا تفکر متغیر گیري اندازه در را
. دهدیم نشان را نشانگر 4 با واگرا تفکر متغیر براي CFA مدل 1 شکل

 هایتمآ به واگرا تفکر سازه مسیرهاي روي شده استاندارد عاملی بارهاي
  .است شده گزارش

سؤال  حذف با( نشانگر 3 با واگرا تفکر متغیر براي CFA مدل 2 شکل
 سازه مسیرهاي روي شده استاندارد عاملی بارهاي. دهدیم نشان را) سوم
  .است شده گزارشسؤاالت  به واگرا تفکر

 4 با( واگرا تفکر براي CFA هايمدل برازش هايشاخص ،2 جدول
 بدست برازش هايشاخص مقادیر اساس بر. دهدیم نشان راسؤال) 

 مدل. است برقرار گیري اندازه مدل دو هر تناسب گفت توانیم آمده
CFA توانینم و نبوده پذیر شناسایی نشانگر 3 با واگرا تفکر براي 

 بارهاي توانیم ولی کرد محاسبه را برازش هايشاخص مدل این براي
 دارايسؤال  سه هر که کرد آزمون و محاسبه سازه این براي را عاملی

 .هستند دار معنی عاملی بار
 واگرا تفکر نامه پرسش براي پایایی ضریب و تاییدي و اکتشافی عاملی تحلیل نتایج :1 جدول

  EFA  CFA  P-value  بازآزمایی ضریب  کرونباخ آلفاي 
       عاملی بار  عاملی بار  
1  65/0  39/0  -  74/0  79/0 
2  66/0  45/0  03/0     

3  34/0  14/0  16/0     

4  60/0  35/0  02/0     

  
 ساختاري معادالت هايمدل در برازش هايشاخص قبول قابل سطح وسؤال)  4 با( واگرا تفکر براي CFA هايمدل و برازش هايشاخص: 2 جدول

 واگرا تفکر قبول قابل سطح فارسی نام برازش هايشاخص
2χ 09/3 ندارد دو کاي 

DF 2 ندارد آزادي درجه 
DF/2χ 54/1 < 3 آزادي درجه بر دو کاي 

RMSEA 040/0 < 08/0 تقریبی خطاي مربعات میانگین مجذور 
SRMR 027/0 < 10/0 استاندارد خطاي میانگین مجذور 

GFI 95/0 > 90/0 برازش نیکویی شاخص 
CFI 99/0 > 90/0 ايیسهمقا برازش شاخص 
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NFI 89/0 > 90/0 نرمدار برازش شاخص 
IFI 96/0 > 90/0 افزایشی برازش شاخص 

TLI 85/0 > 90/0 لویس-تاچر شاخص 

  

 
 سؤال 4 با واگرا تفکر متغیر براي CFA مدل .1 شکل

 
 سؤال 3 با واگرا تفکر متغیر براي CFA مدل .2شکل 

 بحث

 هب لذا است، گرفته قرار بررسی مورد واگرا تفکر گرفته، صورت مطالعات در
 تا است الزم ابتدایی اول پایه آموزان دانش روي بر واگرا تفکر بررسی منظور

 رارق تائید و بررسی مورد گیري اندازه مقیاس پایایی و روایی نخست گام در
: املش اصلی هدف دو به دستیابی منظور به مطالعه این اساس، این بر و گیرد

 اول آموزان دانش سنجش براي واگرا تفکر مقیاس پایایی و روایی بررسی
 روش دو از روایی ارزیابی براي. است گرفته صورت زاهدان شهر در ابتدایی
 کتشافیا عاملی تحلیل در. است شده استفاده اکتشافی و تاییدي عاملی تحلیل
 گیري اندازه درسؤال  یا آیتم هر اشتراك میزان یا سهم که عاملی بار مقدار
 ارب محاسبه بر عالوه تاییدي عاملی تحلیل در و شودیم محاسبه نظر مد سازه

 ملیعا تحلیل در. شودیم آزمون و ارزیابی نیز عاملی بار بودن دار معنی عاملی،
 مدلسازي يهاروش از يامجموعه زیر که سازه، روایی ارزیابی براي تاییدي

 با متغیره چند بودن نرمال فرض پیش است، (SEM) ساختاري معادالت
 ضریب از مذکور مقیاس پایایی بررسی جهت. است شده بررسی ماردیا آزمون
 براي کرونباخ پایایی ضریب مقدار. است شده استفاده کرونباخ آلفاي پایایی

. است قبول قابل پایایی محدوده در و بوده 74/0 برابر واگرا تفکر نامه پرسش
 کرتف نامه پرسش براي اکتشافی عاملی تحلیل از آمده بدست عاملی بارهاي

 عاملی تحلیل در KMO مقداراند. آمده بدست 66/0 تا 34/0 محدوده در واگرا
 عاملی تحلیل نتایج اساس بر. باشدیم 60/0 برابر واگرا تفکر سازه اکتشافی
 ردسؤاالت  استاندارد عاملی بار مقدار واگرا، تفکر نامه پرسش براي تاییدي
 استاندارد عاملی بار یا اشتراك میزان و آمده بدست 57/0 تا 14/0 محدوده

 واگرا تفکر متغیر گیري اندازه ) درP = 16/0سوم (سؤال  بجزسؤاالت  همه
 همکاران و کاونآنچه  با آمده بدست ) نتایجP > 05/0(  باشندمی دار معنی

 .]11[باشد یم منطبق کردند گزارش) 2006(
 کودکان، در واگرا تفکر سنجش جهت عینی ابزاري وجود ضرورت به توجه با

 بعالوه و باشد واگرا تفکر سنجش براي مناسب ابزاري تواندیم خاضر پرسشنامه
 قخال تفکر گیري اندازه و شناسایی جهت در مشاوران و معلمان استفاده جهت
 یبررس زمینه در پژوهشگران براي مناسبی مقیاس همچنین. باشدیم مفید
 اب حاضر پژوهش. باشدیم ایرانی فرهنگ با کودکان در واگرا تفکر متغیر

 آموزان دانش به نمونه حجم بودن محدود جمله از بود مواجه هایییتمحدود
 یشترب پذیري تعمیم جهت شودیم پیشنهاد بنابراین بود، زاهدان شهر ساله 7
 فارسی پرسشنامه نبود دیگر محدودیت. شود انجام دیگر يهانمونه روي بر

 .بود سازه روایی بررسی جهت مناسب

 گیري نتیجه

 قیاسم فارسی نسخه که گفت توانیم پژوهش این نتایج به توجه با نهایت، در
 از ابتــدایی مقطع اول دورهآموزان دانش بین در استفاده براي واگرا تفکر

 همشاب تقریباً هنجاریابی نتایج. اســـت برخوردار مطلوب روایی و اعتبــار
 نتایج هب نیز روایی و پایایی ضرایب و اصلی فرهنگ در گرفته انجام تحقیقات
 مطلوب، جیروانسن خصوصیات به توجه با بنابراین. بود نزدیک پیشین تحقیقات

 ساله 7 آموزان دانش در واگرا تفکر سنجش بناي مناسبی ابزار پرسشنامه این
 .باشدیم

  قدردانی و تشکر
 آزاد دانشگاه در جامی ملیحه خانم دکتراي رساله از برگرفته پژوهش این

 96 سال در 241516 شماره مجوز نامه با تهران تحقیقات علوم واحد اسالمی
 شرکت آموزشی کادر وآموزان دانش تمامی از ترتیب بدین. است شده انجام

 قدردانی ،اندکرده همکاري پژوهش این در شکیبایی با که پژوهش در کننده
 .شودیم

  منافع تضاد
 تمامی و است شده انجام سازمان گونه هیچ مالی حمایت بدون مطالعه این

 عارضت گونه هیچ بنابراین است، شده ارائه شفاف و دقیق طور به آن هايیافته
.است نداشته وجود منافع
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