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 انيدانشجو نيدر ب يپژوهشگر هيبا روح يكاوشگر سيرابطه روش تدر
  يرشته پرستار

  
  ، صديقه محمدزاده، سريه عليپور*زاده شيخالر هماسبطداود 

  
 

  چكيده
از  شيزموآ منظا ديكررو تغيير جهتدر  گامي انعنو به يهشگروپژ حيهرو تقويت به لحاظ يزشموآ يها طيمح ثربخشيا سيربرمقدمه: 
 وتفكر نيبر ا مؤثراز عوامل  يكي. ستا انيدر دانشجو هشوپژ رتمها ايبر هنگيزا ديجاو ا هشيوپژ تفكر تقويت سمت به يياحافظهگر

 نيدر ب يپژوهشگر هيبا روح يشگروكا يسرتدرابطه روش  سيربر. پژوهش حاضر با هدف است سيمهارت پژوهش، نوع روش تدر
  .افتيانجام  زيتبر يدانشگاه علوم پزشك يرشته پرستار انيدانشجو
در سال  يرشته پرستار يليتكم التيتحص انيدانشجو هيشامل كل يجامعه آمار ،يهمبستگ -يفيپژوهش توصدر اين : ها روش
 آوري جمعانتخاب شدند. ابزار  ساده،  يتصادفگيري  از روش نمونه با استفاده وشد نفر برآورد  181كه حجم نمونه  بود 96-95 يليتحص

 بود يپژوهشگر هيروح يسؤال 35 ساخته محققو پرسشنامه  يكاوشگر سيروش تدر يسؤال 28 ساخته محقق اطالعات شامل پرسشنامه
 ليو تحل رسونيپ يهمبستگ بيشده با استفاده از ضر يگردآور يها . دادهو پايايي مورد استفاده قرار گرفت ييرواتاييد  پس از كه

  شد. ليتحلو  هيچندگانه تجز ونيرگرس
ه مؤلف)، 234/0r= ،011/0<p( مسألهه حل مؤلف)، 293/0r= ،001/0<pه استدالل كردن (مؤلف ،يكاوشگر سيدر روش تدرنتايج: 

 رابطه مثبت و معنادار داشت. يپژوهشگر هيبا روح) 462/0r= ،001/0<p( يه كنجكاومؤلف) و 229/0r= ،013/0<p( سازي هيفرض
 يه كنجكاومؤلف ،يكاوشگر سيروش تدر يها همؤلف نيچندگانه نشان داد كه از ب ونيرگرس ليو تحل يهمبستگ بيحاصل از ضر جينتا

  رود. به شمار مي يرشته پرستار انيدانشجو نيدر ب يپژوهشگر هيروح يبرا يكننده قابل اعتماد بيني پيش

 هيروح يبرا يكننده قابل اعتماد بيني پيش يمؤلفه كنجكاو ،يكاوشگر سيروش تدر يها مؤلفه نياز ب براساس نتايجگيري:  نتيجه
از اين رو، توجه به روحيه كنجكاوي دانشجويان عامل موثري براي  رود. به شمار مي يرشته پرستار انيدانشجو نيدر ب يپژوهشگر

  تشويق آنان به پژوهش مي باشد.
  يرشته پرستار انيدانشجو ،يپژوهشگر هيروح ،يكاوشگر سيروش تدرهاي كليدي:  واژه
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مقدمه  

به عنوان بستر اصلي تفكر،  ها دانشگاهدر دنياي امروز 

                                                 
 )، گروه علوماري(استاد خالريدكتر داود طهماسب زاده شنويسنده مسؤول:  *

. رانيا ز،يتبر ز،يدانشگاه تبر ،يو روانشناس يتيبتر دانشكده علوم ،يتيبتر 
d.tahmaseb@tabrizu.ac.ir  

دانشگاه  يمنابع انسان يارشد آموزش و بهساز يكارشناس يمحمدزاده، دانشجو قهيصد
 هي)؛ سرsadige.mohammadzadeh@gmail.com. (رانيا ز،يتبر ز،يتبر
 ز،يدانشگاه تبر يمنابع انسان يارشد آموزش و بهساز يكارشناس يدانشجو پور،يعل
  )sariyeh.alipour@gmail.com. (رانيا ز،يتبر

  27/8/96 تاريخ پذيرش: ،17/8/96، تاريخ اصالحيه: 18/7/96 مقاله: تاريخ دريافت

. در حال اند تتبع و تفحص مسائل جامعه شناخته شده
 ها حاضر همه كشورها در تالش هستند تا نقش دانشگاه

 توجه مورد تكنولوژي و دانش ارتقاي و ملي توسعه در را
 اول،: شود مي دنبال جهت دو از موضوع اين و دهند قرار

جام ان دوم، و متخصص انساني نيروي بيتتر  و آموزش
پژوهش جهت توسعه مرزهاي دانش و تكنولوژي. امروزه 

ي مورد توجه در آموزش عالي ها ين مقولهتر يكي از مهم
). پرورش و 1است(» آموزش مبتني بر پژوهش«موضوع 
ين اقدامات جهت تر از مهم» روحيه پژوهشي«توسعه 
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 پژوهش دريچه از. آيد مي ساختن جامعه علمي به شمار
 امروز از بهتر كه يافت دست تر يي علميفردا به توان مي

 در درخشاناي  آينده به رسيدن راه كه جاست به و باشد
 يها دست بتوان تا شود باز پژوهش توسعه پرتو

 هروحي). 2(داد قرار آن طالب يها دست در راگر  هدايت
 يعني: يكنجكاو -1يها همؤلفدارا بودن  يعني يپژوهشگر

 يقدم شدن برا شيدانستن، پرسش كردن، پ يبرا اقياشت
 لياستدالل كردن: ارائه دل -2 .كردن قيو تحق مسألهحل 
و  ها موافقت يبرا ليارائه دل ايهر بحث  يبرا يمنطق

 اي ياساس دهيا كي انيب يي: تواناتيخالق -3 .ها مخالفت
نفس: خود را  هاعتماد ب -4 .منحصر به فرد زيچ كيابداع 

خود در عمل كردن،  تيو قابل ييباور داشتن، باور به توانا
تفكر  - 5 .معنادار يارتباط جاديخود در ا ييباور به توانا

مجدد  يفرد به بررس ليتما ي: تفكر انتقاديانتقاد
 -6. ها و عملكرد ها شهياند استفاده شده، اصالح يها روش
 ايموضوع  كي: شور و طراوت و عالقه وافر به اقياشت

 - 7.به آن دنيرس يو تالش و كوشش برا يعلت و سع
و مشاركت  گرانيبه كار با د ليو مشاركت: تما يهمكار

اتكا به خود  ،يبه خودرهبر لي: مي. استقالل را8در گروه 
  ).3(بر نظرات خود تأكيدو 

 ياهتمام جد هيدر سا يپژوهشگر هيو پرورش روح رشد
 تيبتر  و مطلوب آموزش و حيصح يها روشو تمسك به 

و  يمطلوب، روش كاوشگر يها روش نياز ا يكي. است
از  ييك ،يكاوشگر وهياكتشاف است. آموزش به ش

 يآموزش يها روش نيو از بهتر ينيفعال بال يها روش
كامالً با استقالل  هاست ك يتفكر انتقاد جاديا يبرا
را به سمت استقالل  انيو دانشجو است منطبق رندهيادگي

و رفع  نييخود راهبر و تعگيري  ميتصم ،يريادگيدر 
از  يكيبه عنوان  ي). كاوشگر4(دهد مي مشكالت سوق

از  ياريتوجه بس ر،يبه فراگ يمتك يها روش
را به خود جلب كرده  تيبتر  و مينظران حوزه تعل صاحب
اين كه با توجه به  يكاوشگر ي. استفاده از الگواست
منجر  دهد مي مدار قرار مسأله تيموقع كيرا در  رانيفراگ

 الگو باعث نياگيري  گردد. به كار مي به آموزش بهتر
شده،  ريدرگ دار مسأله تيان با موقعآموز دانششود تا  مي

و  زندرا مطرح سا يتسؤاالدچار عدم تعادل شوند، 

 يكاوشگر ي). الگو5(ابنديآن ب يرا برا ييها پاسخ
ذهن  كي يرا كه برا ييها هروي و ها مهارتراهبردها، 

 گريبخشد، به عبارت د مي است تحقق يكاوشگر ضرور
 ،بندي مشاهده، طبقه يها مهارت يكاوشگر يندهايفرا

، سنجش، ها داده يده سازمانو  ياستنباط، گردآور
آزمون  نيتدو ،بيني پيشاستفاده از روابط زمان و مكان، 

و  رهايكنترل متغ ،يشفاه انياطالعات، ب ريتفس ه،يفرض
). از آنجا كه روش 6(دهد مي شيرا افزا شيآزما

 يها مهارتو  ينظم عقل جاديدر ا رانيبه فراگ يكاوشگر
پاسخ به آنها  يبرا قيو تحق سؤالطرح  يالزم برا

 يها روشرا با  رانيكند، فراگ مي كمك يبراساس كنجكاو
 آشناي دانش به سبك دانشمندان ده سازمانژوهش و  پ

معمول را  ريغ يها دهيسازد تا بتوانند موضوع و پد مي
 يبرااي  نهيزم كيرا با  رانيفراگ نيدهند و همچن حيتوض
سازند و به آنها در مشخص  مي و تفحص مواجه قيتحق

كند و  مي آن كمكشناسي  روش اي يمفهوم مسألهساختن 
را مطابق  مسألهآن  يها كه راه حل واهدخ مي از آنها

 ريبهتر از سا و كنند نيتدو يپژوهش علممراحل 
 هيروح كننده تيتواند تقو مي سيتدر يها روش

  باشد. انيدانشجو نيدر ب يپژوهشگر
 ينيتحت عناو سيتدر اتيدر ادب يكاوشگر سيتدر روش

 يمعرف يو آموزش پژوهشگر يچون آموزش اكتشاف
را  يكاوشگر كا،يشده است. انجمن توسعه علوم آمر

 يانسان برا يبر تالش و تقال يكنجكاوانه مبتن يرفتارها
 نيا گريد انيكند. به ب مي فيتعر ها دهيپد يمنطق حيتوض

انسان را  يبه حس كنجكاو للو مد حيانجمن پاسخ صح
 نديفرا كي يكاوشگر ي). به طور كل7(نامد مي يكاوشگر

كند و  مي است كه در آن انسان اطالعات را جستجو يكل
 شود. عموماً مي اطالعات داده شده سوق داده يبه فراسو

فكر كردن  يبرا يراه يشود كه كاوشگر مي تصور نيچن
) Norall & scat( تسكاو ا رالنونژاد از  ي). كلباد8(است
 بر ييابسز ثيرأت يشگروكاروش  كه نموده استنقل 

روش  اتتأثيردارد و  انگيرافر تحليلي يناييهااتو يشافزا
 نماز گذشتاز  پسو  است پوياو  مستمر يشگروكا

 شددر ر يشگروكاروش  همچنين ،ستا هماند باقي
پژوهش  جي). نتا9(ستا ثرؤم انگيرافر تيرمهاو  شناختي
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به  سياز آن است كه تدر يحاك زين يفينژاد و شر يمهر
بر اساس  يابيهمراه با ارزش مسألهحل  وهيش

حل  وهيبه ش سيبا تدر سهيپژوهشگر در مقا يها شاخص
 يها بر اساس شاخص يابيبدون ارزش مسأله

ت سؤاالبه  يده پاسخ ييپژوهشگرانه در پرورش توانا
 يها تيفعال نهيتر است، اما در زممؤثرپژوهشگرانه 

بدون  مسألهحل  وهيبه ش سيتدر ،يپژوهشگرانه كالس
بر اساس  نيگذار است. همچنتأثير تر بيش ،يابيارزش

و همكاران آموزش فلسفه به كودكان  يجعفر قيتحق جينتا
استدالل  ،يپرسشگر ،ي(كنجكاو يبر پرورش بعد شناخت

و تجربه)  شيعالقه به آزما ت،يخالق ،يكردن، تفكر انتقاد
مشاركت  اق،ياشت ،ترتيب  و(عالقه به نظم  يعاطف بعدو 
 هياعتماد به نفس، ابراز وجود) روح ،ياستقالل را ،ييجو

دارد. به  تأثير يدبستان شيپ كودكان دوره يپژوهشگر
برنامه بر پرورش  نيا يتوان گفت اجرا مي يطور كل

). 10(بوده است گذارتأثيركودكان  نيا يپژوهشگر هيروح
  يعلم تكنولوژ يبرا ي) در پژوهشNaylor( لورين
 جهينت نيم دوم به اتر  انيدانشجو نيدر ب يبردار ريتصو 

در  انيتجربه دانشجو ،يكه آموزش كاوشگر ديرس
قابل انتقال  يها مهارتو  انياستقالل دانشجو ،يكارگروه

  پژوهش  جي). نتا11(دهد مي شيرا افزا نيدر كار بال
ابان و تر نقل از هو همكارانش  ب )Krajcik( كسي كراج
از آن است كه  ي) حاكTaraban & Logueلوگو (نيز
 اريبس خود قاتيتحق يريز برنامهو  يدر طراح رانيفراگ

 انيمشاركت و تعامل در م زانيو م كنند مي متفكرانه عمل
جالب است و اثرات وجود معلم را  اريگروه بس ياعضا

  ). 12(گرفت دهيتوان ناد نمي يدر عمل كاوشگر
و  يو روزافزون فناور عيآنجا كه رشد و تحول سر از

به  ،نيدانش و فنون نو ديكشورها در تول ييسبقت جو
در  داربهتر و كسب اقت يبه زندگ يابيمنظور دست

آموختگان  دانشضرورت پرورش  يالملل بين يها عرصه
خالق، نوآور و پژوهشگر  يعاطف -يواجد سازمان شناخت

كشور ما  يآموزش عالبه ويژه  ينظام آموزش يرا برا
 اريبس يها تالش نهيزم نيدر ا اما كرده است يضرور

). لذا شناخت 13محدود در كشور ما صورت گرفته است(
 هيو رابطه آنها با روح يكاوشگر سيروش تدر

سطح كمي و كيفي پژوهش،  تقايبه منظور ار يپژوهشگر
 سيروش تدر قيضرورت دو چندان دارد. از طر

خود  طيشوند تا با مح مي قيتشو رندگانيادگي ،يكاوشگر
 شاتيو انجام آزما ا،ياش يبه تعامل پرداخته و به دستكار

شخصاً و با استفاده از تفكر و  جهيمبادرت ورزند و در نت
و خود  افتهيموضوع دست  كيبه فهم  ليو تحل هيتجز

رو، پژوهش حاضر  ني). از ا14(نديعلم نما دياقدام به تول
با  يكاوشگر سيارتباط روش تدر يبا هدف بررس

 يررشته پرستا انيدانشجو نيدر ب يپژوهشگر هيروح
  .افتيانجام  زيتبر يدانشگاه علوم پزشك

  
  ها روش

 - يشيمايپ ت،يپژوهش از نظر ماه نيروش مطالعه در ا
 وهيش به لحاظو  ياز نظر هدف، كاربرد ؛يهمبستگ

 ي. جامعه آماراست يدانياطالعات از نوع م آوري جمع
 ي(كارشناس يليتكم التيتحص انيدانشجو هيشامل كل

سالمت  يها شيبا گرا يارشد و دكترا) رشته پرستار
عمل، اورژانس، روان  اقو ات يجراح يجامعه، داخل

در سال  زيتبر يو كودكان دانشگاه علوم پزشك يپرستار
 125دختر و  255نفر ( 380به تعداد  96-95 يليتحص
 - از جدول مورگان زيحجم نمونه ن نيي. جهت تعبودپسر) 
نفر دختر و 121(نفر 181استفاده شده و تعداد  يكرجس
. ندشد خابنفر پسر) به عنوان حجم نمونه انت 60تعداد 

 يا نسبتي اي طبقه ياز نوع تصادف زينگيري  روش نمونه
از  يليمقطع تحص به لحاظصورت كه جامعه  ني. بدبود

از  تيجنس اظبه لحارشد و دكترا و  يدو طبقه كارشناس
شده و  ليپسر تشك يدختر و دانشجو يدو طبقه دانشجو

مقطع  به لحاظهم  ها دو طبقه نياز آنجا كه نسبت ا
 نبود و احتمال يمساو تيجنس به لحاظو هم  يليتحص
) در نزد دو مقطع نيب شيمستقل (پ ريمتغ تيرفت وضع مي

و دو جنس دختر و پسر متفاوت باشد؛ لذا  يليتحص
مطابق  ها تيواقع ياخالق پژوهش و بررس تيبمنظور رعا

در  تيشد نسبت مقطع و جنس يسع ،آنچه وجود دارد
از  ها و تعداد نمونه رديگقرار  مدنظرانتخاب نمونه  نديفرا

و دو جنس دختر و پسر نسبت به  يليدو مقطع تحص
جامعه انتخاب شود تا نمونه انتخاب شده تعداد آنها در 
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جامعه و  يفراوان عيتوز از جامعه باشد. ينمونه واقع
 يدانشگاه علوم پزشك يرشته پرستار انينمونه دانشجو

بدين صورت  تيو جنس شيگرا -مقطع كيبه تفك زيتبر
 يپرستار به عنوان شيگرا كي مقطع دكترا تنها رد بود كه

نفر  22دوره دكترا،  يدانشجو 47لذا از  ،وجود داشت
نفر  10%) پسر و 7نفر ( 12نمونه آن هم  به عنوان %)12(
 يدانشجو %)88نفر ( 333. از ند%) دختر انتخاب شد6(

نفر  91 تيو جنس شيگرا كيارشد به تفك يكارشناس
 ي%) دانشجو7نفر ( 13سالمت جامعه،  شيگرا يدانشجو
نفر  70دختر؛ از  ي%) دانشجو17نفر ( 30 پسر و
%) 6نفر ( 10و اتاق عمل،  يداخل يجراح شيگرا يدانشجو
 77دختر؛ از  يدانشجو %)13نفر ( 23 پسر و يدانشجو

 ي%) دانشجو8نفر ( 15اورژانس،  شيگرا ينفر دانشجو
نفر  36دختر؛ از  ي%) دانشجو12نفر ( 22 پسر و
 ي%) دانشجو4نفر ( 7 ،يروان پرستار شيگرا يدانشجو
نفر  59دختر و از  ي%) دانشجو6نفر ( 10 پسر و
 پسر و ي%) دانشجو2نفر ( 3كودكان،  شيگرا يدانشجو

نمونه جامعه  به عنواندختر  ي%) دانشجو14نفر ( 25
  .ديگرد عيآنان توز نيانتخاب و پرسشنامه ب

آوري اطالعات در زمينه روش  جهت بررسي و جمع
روش  ساخته محققاز پرسشنامه  يكاوشگر سيتدر
 ياستفاده شد. پرسشنامه مزبور دارا يكاوشگر سيتدر

و  سازي هي، فرضمسألهه شامل استدالل كردن، حل مؤلف 4
و در  سؤال 7 يدارا زيه نمؤلفاست كه هر  يكنجكاو

به و اي  درجه 4 كرتيل فيبا ط سؤال 28 يمجموع دارا
 به كامالً مخالفم شروع و يبرا 1مثبت و از  صورت

 نيكامالً موافقم ادامه دارد. در ا يبرا 4تا  بيتتر
 7ه مؤلفهر  يپرسشنامه، حداقل نمره قابل كسب برا

 ازيامت 28ه مؤلفهر  يو حداكثر نمره قابل كسب برا ازيامت
در  ينظر اتيساختن پرسشنامه مزبور ادب ياست. برا

 يتوانست برا مي كه يتسؤاالشد و  يبررس نهيزم نيا
. شد  ساخته ،اهداف پرسشنامه و پژوهش مناسب باشد

آن ابتدا استاد راهنما پرسشنامه  ييروا زانيم نييتع يبرا
و اصالح نمودند. سپس  يساخته شده را بررس

 گروه علوم دياسات ريسا نيپرسشنامه اصالح شده ب
در جهت بهبود  يشنهاداتيپ زيو آنان ن عيتوز زين يتيبتر 

 نياستاد راهنما ا يپرسشنامه ارائه كردند كه با هماهنگ
شده  شيراياعمال شد. پرسشنامه و زين شنهاداتيپ

روا بودن پرسشنامه  زيارجاع و آنان ن ديدوباره به اسات
آن پرسشنامه  ييايپا زانيم نييتع يكردند. برا تأييدرا 
 ريغ يرشته پرستار انينفر از دانشجو 30 نيشده ب يينها

 به دست ياز افراد نمونه به اجرا در آمد كه مقدار آلفا
كه مقدار  بدست آمد 89/0مزبور  نامهپرسش يآمده برا
  ساخته است. محقق يها پرسشنامه يبرا يقابل قبول
 ،يپژوهشگر نهياطالعات در زم آوري جمعبراي 

و  ينظر اتيبراساس ادب ساخته محققپرسشنامه از
. پرسشنامه مزبور استفاده شد موجود پژوهش طيشرا
 اق،ياشت ،اعتماد به نفس ت،يه شامل خالقمؤلف 5 يدارا

 زيه نمؤلفو هر  است يرا و مشاركت، استقالل يهمكار
ت پرسشنامه با استفاده از سؤاالاست كه  سؤال 5 يدارا
 يبرا 1مثبت و از  به صورتو اي  درجه 4 كرتيل فيط

كامالً موافقم  يبرا 4تا  بيتتر به كامالً مخالفم شروع و
. استاي  آن از نوع طبقهگيري  ازهاند  اسيادامه دارد كه مق

ه مؤلفهر  يپرسشنامه حداقل نمره قابل كسب برا نيدر ا
كه در  طور همان .است 20حداكثر نمره قابل كسب  و 5

 اتيادب زيساختن پرسشنامه مزبور ن يباال اشاره شد برا
توانست  مي كه يتسؤاالشد و  يبررس نهيزم نيدر ا ينظر
 ساخته ،اهداف پرسشنامه و پژوهش مناسب باشد يبرا

آن ابتدا استاد راهنما  ييروا زانيم نييتع يشد. برا 
و اصالح نمودند.  يساخته شده را بررس مهپرسشنا

گروه  دياسات ريسا نيسپس پرسشنامه اصالح شده ب
در جهت  يشنهاداتيپ زيو آنان ن عيتوز زين يتيبتر  علوم

استاد راهنما  يبهبود پرسشنامه ارائه كردند كه با هماهنگ
شده  شيراياعمال شد. پرسشنامه و زين شنهاداتيپ نيا

روا بودن پرسشنامه  زيو آنان ن عارجا ديدوباره به اسات
آن پرسشنامه  ييايپا زانيم نييتع يكردند. برا تأييدرا 
 ريغ يرشته پرستار انينفر از دانشجو 30 نيشده ب يينها

 به دست يآمد كه مقدار آلفااز افراد نمونه به اجرا در 
كه مقدار قابل  است 76/0پرسشنامه مزبور  يآمده برا

  است. ساخته محقق يها پرسشنامه يبرا يقبول
 ازنفر  185 بينها  پرسشنامه ،ها داده آوري جمع يبرا

پرسشنامه  181يت در نها شد كه  عيتوز انيدانشجو
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قرار گرفت. به منظور  ليو تحل هيو مورد تجز آوري جمع
 ان،يدانشجو نيشده ب عيتوز يها پرسشنامه قيدق يريگيپ

 يمحرمانه كدگذار به صورتع يقبل از توز ها پرسشنامه
و هنگام  افتيدانشجو اختصاص  كيشدند كه هر كد به 

كد آن توسط پژوهشگر  يپرسشنامه به و ليتحو
مقدور  ياز و يريگيشد كه بعداً امكان پ مي ادداشتي

صورت بود كه ابتدا  نيپرسشنامه بد عيباشد. نحوه توز
 يرشته پرستار يگروه آموزش ريبه كارشناس و مد

 ستيشد و ضمن مذاكره و جلب موافقت آنان، ل همراجع
مختلف و  يها شيگرا يليتكم التيتحص انيدانشجو
 يبرنامه هفتگآنان اخذ شد و مطابق  يكالس يها برنامه

و بعد از  افتندي مي آنان، پژوهشگران در دانشكده حضور
را به صورت  شده يكد گذار يها اتمام كالس پرسشنامه

 تصادفي ضمن رعايت نسبت جنسيت و مقطع تحصيلي
 انيكردند كه اغلب دانشجو مي عيتوز  نايدانشجو آنها بين

هم كه اي  عده دادند. مي ليو تحو ليدر همان محل تكم
 شنهاديدر آن جلسه نداشتند مطابق پ ليفرصت تكم
بعد  يها الزم از آنان در روزها و هفته يريگيخودشان پ

كه  زين يدوره دكتر انياز دانشجو يآمد. برخ مي عمله ب
و در موارد  ليميادر دانشكده حضور نداشتند آدرس 

شد و  مي اخذ يآموزششماره تماس آنان از گروه  ينادر
و در صورت رضايت و  هيارتباط اول يضمن برقرار

 ليميآنان ا يمزبور برا يها پرسشنامه ،تمايل به همكاري
 الزم جهت عودت پرسشنامه بعمل يريگيگشت و پ مي
 پرسشنامه تا سه مرحله (سه بار) انجام يريگيآمد. پ مي
شد.  نمي يريگيپ گريدر صورت جواب ندادن د شد مي
و  تجزيه يو برا توصيفي رمااز آ ها داده فيتوص يبرا

 ليو تحل رسونيپ يهمبستگ بياز ضر زين ها داده تحليلها
 افزار نرماز گيري  به روش گام به گام و با بهره ونيرگرس

SPSS-21 انجام گرفت.  
  

  نتايج
 نيشده ب عيپرسشنامه توز 185الزم به ذكر است از 

 ليو تحل هيو تجز آوري جمعپرسشنامه  181 ان،يدانشجو
  . )%98درصد بازگشت (شد 

انحراف  ن،يانگيم رينظ يفيتوص يها افتهي 1در جدول 
 نمونه از دانشجويانحداقل نمره حداكثر نمره،  ار،يمع

  .ستا  ارائه شده  يكاوشگر سيروش تدر

  
  يرشته پرستار انيدانشجو نيآن در ب يها همؤلفو  يكاوشگر سيروش تدر نمره انحراف استاندارد و نيانگيم :1 جدول

  حداقل نمره  حداكثر نمره ميانگين و انحراف معيار  روش تدريس كاوشگري
  94/11  90/21 3/17±79/1  )كل(روش تدريس كاوشگري 

  67/2  50/5  13/4±52/0  كردن  استدالل
  33/2  78/5 15/4±57/0 حل مسأله

  2  6  08/4±67/0  سازي فرضيه
  75/2  88/5 53/4±63/0 كنجكاوي

  
 يكنجكاو ،يكاوشگر سيروش تدر يها همؤلف انياز م
 نيتر كم سازي هي) و فرض53/4( نيانگيمقدار م نيباالتر

  ) را به خود اختصاص داده است.08/4( نيانگيمقدار م

  
  يرشته پرستار انيدانشجو نيآن در ب يها همؤلفو  يپژوهشگر هيروحنمره انحراف استاندارد  ن،يانگيم: 2 جدول

  نمره حداقل  نمرهحداكثر معيارانحرافوميانگين  ي روحيه پژوهشگريهاهمؤلف
  12 60/19 40/15±٠۵/٢  پژوهشگري كلروحيه

  20/1  80/4  03/3±۵٩/٠  همكاري و مشاركت
  20/1 4 83/2±۵٨/٠ اشتياق
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  40/1 80/3 79/2±۴۴/٠ خالقيت
  40/1 4 89/2±۵١/٠  استقالل راي

  60/1  4  91/2±۴۵/٠  نفس اعتماد به
  

و  يهمكار ،يپژوهشگر هيروح يها همؤلف انياز م
 تي) و خالق03/3( نيانگيمقدار م نيمشاركت باالتر

) را به خود اختصاص داده 79/2( نيانگيمقدار م نيتر كم
  .)2(جدولاست

  
  يرشته پرستار انيدانشجو يپژوهشگر هيبا روح يكاوشگر سيروش تدر يرهايمتغ يهمبستگ بيضر :3 جدول
  سطح همبستگي  يمعنادارسطح  ضريب همبستگي پيرسون متغير مالك  متغير پيش بين

  متوسط  001/0 404/0** پژوهشگريروحيه  روش تدريس كاوشگري
  ضعيف  001/0 293/0** پژوهشگريروحيه  كردناستدالل

  ضعيف  011/0  234/0*  پژوهشگري روحيه  مسأله حل
  ضعيف  013/0 229/0* پژوهشگريروحيه  سازيفرضيه

  متوسط  001/0 462/0** پژوهشگريروحيه كنجكاوي
**P<0/01 *P<0/05  

  
 سيروش تدر يرهايمربوط به متغ 3جدول  يها داده

هستند كه تك تك  يپژوهشگر هيو روح يكاوشگر
 يپژوهشگر هيبا روح يكاوشگر سيروش تدر يها داده

 سيروش تدر نيب يبه عبارترابطه مثبت دارند. 
 يپژوهشگر هيآن با روح يها همؤلفو  يكاوشگر
رابطه  p>001/0در سطح  يرشته پرستار انيدانشجو

با  يمقدار همبستگ نيتر بيشوجود دارد.  يمعنادار بتمث
) كه =462/0r( يه كنجكاومؤلف يبرا يپژوهشگر هيروح

براي آن  نيتر كمو است  متوسط ينشانگر سطح همبستگ
سطح  انگري) كه ب=229/0r( متغير فرضيه سازي است

  است.  ريمتغ دو نيب فيضع يهمبستگ
  

  رهيچند متغ ونيمدل به دست آمده از رگرس :4 جدول
 F P  R  R٢  مدل

1  462/0  213/0  54/31  001/0  
2  293/0  085/0  20  001/0  
3  234/0  055/0  97/15  013/0  
4  229/0  052/0  31/14  011/0  

  
و بر اساس  3 جدولمطابق اطالعات به دست آمده در 

 هيروح زانيم نييتب يچندگانه برا يونيمعادله رگرس
دانشگاه علوم  يرشته پرستار انيدانشجو يپژوهشگر

كه  يكاوشگر سيبر حسب روش تدر زيتبر يپزشك

و  سازي هي، فرضمسألهشامل استدالل كردن، حل 
 همؤلفه، مؤلف 4 نياز ب هك ديمالحظه گرد است يكنجكاو
برابر  يهمبستگ بيضر زانيم نيتر بيش يدارا يكنجكاو

 ياست كه رابطه خطp >0/ 01 يمعناداربا سطح  462/0
 R2و مالك وجود دارد. و  نيب شيپ ريمتغ نيب يمعنادار

 نيا يعنياست،  21/0 ريمتغ نيمحاسبه شده بر اساس ا
 نييرا تب يرپژوهشگ هيروح انسيدرصد از وار 21 ريمتغ
 نيدر حد متوسط است. بنابرا يكند كه سطح همبستگ مي
مالك  ريرا در برآورد متغ تأثير نيباالتر يه كنجكاومؤلف

 ريسا حالي كه. در است دارا يپژوهشگر هيروح يعني
با  ريو قابل چشمگ يارتباط معنادار قو يدارا ها همؤلف
  نبودند. يپژوهشگر هيروح ريمتغ

  
  بحث

 سيرابطه روش تدر يپژوهش حاضر با هدف بررس
 انيدانشجو نيدر ب يپژوهشگر هيبا روح يكاوشگر

 افتهيانجام  زيتبر يدانشگاه علوم پزشك يرشته پرستار
وجود رابطه مثبت  انگريپژوهش ب يها افتهي ياست. بررس

در  يپژوهشگر هيو روح يكاوشگر سيروش تدر نيب
 يعلوم پزشك گاهدانش يرشته پرستار انيدانشجو نيب

نشان  زين ونيرگرس ليحاصل از تحل جي. نتااست زيتبر
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ه مؤلف ،يكاوشگر سيروش تدر يها همؤلف نيداد كه از ب
 هيروح يبرا يقابل اعتماد كننده بيني پيش يكنجكاو

 يها افتهي. است يرشته پرستار انيدانشجو يپژوهشگر
 تأثيرتحت عنوان  ييپژوهش رضا جيپژوهش با نتا نيا

 يها مهارتپرورش  زانيبر م يكاوشگر سيروش تدر
شهر  ييپنجم دوره ابتدا هيآموزان پا دانش يتفكر فلسف

 يكاوشگر سيبهار كه نشان داد استفاده از روش تدر
) 15(دهد مي شيرا افزا يكاو مسأله دن،يشياند يها مهارت
پور  يو مصطف نيآوارس يپژوهش ملك جيبا نتا نيو همچن

بر  يكاوشگر سيروش تدر تأثير يبررستحت عنوان 
آموزان  دانش يدرس علوم تجرب يليتحص شرفتيپ زانيم

روش  يكه نشان داد اثر بخش ييپنجم ابتدا هيپسر پا
 سو هم ،بوده است مياز روش مستق تر بيش يكاوشگر

پژوهش  جيپژوهش با نتا نيا يها افتهي). 16است(
آموزش  تأثير نييو همكاران تحت عنوان تع يمحمود
 ينيبال يها مهارتو  يمند رضايتبر  يكاوشگر
 يپژوهش و جيكه نتا است سو هم يپرستار انيدانشجو

و  ينيبال يها مهارتسطح  ،ينشان داد آموزش كاوشگر
را در مراقبت از  يپرستار انيدانشجو يمند رضايت

 شيافزا ژهيدر بخش مراقبت و يبستر مارانيب
مطالعه  جيپژوهش با نتا نيا يها افتهي). 17(دهد مي

آموزش از  يتحت عنوان اثربخش )Kabapinar( ناريكاباپ
كه  ييساختارگرا كرديرو دگاهيمفهوم كارتون از د قيطر

در  يتر بيش تأثير يكاوشگر وهينشان داد آموزش به ش
 سو هم) 18(دارد يعلم يها مهارتدرك مفهوم مطالب و 

  .است
توان گفت كه از آنجا كه در روش  مي افتهي نيا نييتب در

كه به صورت فعال با  رنديگ مي ادي رانيفراگ يكاوشگر
شده و فعاالنه با آن برخورد  ريدرگ ليموضوعات و مسا

و  هي، داشتن روحمسألهكنند. گام اول برخورد فعال با 
است. معموالً  رامونيپ ليمسا دنيذهن كنجكاو و كاو

ورزند كه  مي اهتماماي  مسأله دنينسبت به كاو يرانيفراگ
خود  رامونيپ يدادهايدارند و نسبت به رو يذهن كنجكاو

موضوعات و  نيبه ا ييحساس هستند و با لنز چرا
ارتباط  نينگرند. باال بودن ا مي خود رامونيپ يدادهايرو
 نيا انگريب يپژوهشگر هيو روح يه كنجكاومؤلف نيب

روش  قياز طر انينمودن دانشجو اواست كه كنجك
 هيكردن روح داريب يبه معنا يكاوشگر سيتدر

يي كه ها در وجود آنان است. نتايج پژوهش يپژوهشگر
 يريادگيروش تدريس كاوشگري بر  تأثير يبه بررس
از ابعاد، بيانگر آن هستند كه در بسياري  اند پرداخته

 س، روش تدرياست تر بيشاثربخشي روش كاوشگري 
ي پذير  ، انعطافتر بيشكاوشگري باعث جامعيت فكر 

، تر بيش، انتقادپذيري تر بيشباالتر، تعمق باالتر، كنجكاوي 
  ).20و19(شود ي تفكر فلسفي باالتر ميها مهارت

 ريسا نياست كه ب نيپژوهش ا نيا گريد افتهي از
ازجمله استدالل  يكاوشگر سيروش تدر يها همؤلف

در  يپژوهشگر هيو روح سازي هي، فرضمسألهكردن، حل 
رابطه وجود  زيدانشگاه تبر يرشته پرستار انيدانشجو
 يبرا يقابل اعتماد يها كننده بيني پيشرابطه  نيا يدارد ول
 نيا ياز رو كهيبه طور. ستندين يپژوهشگر هيروح
 انيدانشجو يپژوهشگر هيروح زانيتوان م نمي رهايمتغ

 جينتا حالي كهكرد. در  بيني پيشرا  يرشته پرستار
) تحت Holmes & Hoffmanفمن (ها  پژوهش هولمز و

با روش معمول نشان  يروش كاوشگر سهيعنوان مقا
موجب بهبود  يداده كه آموزش به روش كاوشگر

 ونديو پ ميو تعم قيتلف يي، توانامسألهحل  يها مهارت
باشد كه  نيعلت ا دي). شا21(شده است يو قبل ديدانش جد

 ميتنظ ،آوري جمعدانشجو خود اطالعات را  يدر كاوشگر
اما  ،كند مي ليو تحل هيو سپس تجز دينما مي بندي و طبقه

 ياز سو تر بيشاطالعات  انيجر ريدر روش معمول مس
توان  مي ها افتهي اين نيياست. در تب رانيمدرس به فراگ
به  ياز روش كاوشگر سيتدر نديدر فرا ديگفت كه اسات

از  زين انيكنند و دانشجو نمي و كامل استفاده حيصح طور
و پژوهش كردن  دنيكاو نديدر فرا ها همؤلف نيا تياهم
را نسبت به  انيدرس، دانشجو يها و كالس ستندين هيتوج
 يسازد ول مي آن حساس يدادهايوو ر رامونيپ طيمح
و حل  سازي هياستدالل كردن، فرض يالزم برا طيشرا

و  ستيپژوهش هستند فراهم ن ياساس يها كه گام مسأله
  كنند. نمي توجه ها همؤلف نيهم به پرورش ا دياسات

آن  يتوان به جامعه آمار مي پژوهش نياز نقاط قوت ا
رشته  انيجهت كه صرفاً دانشجو نياشاره داشت. از ا
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كه  رديگ ميرا در بر زيتبر يدانشگاه علوم پزشك يپرستار
گروه تمركز شد و در  كي يرو يبا دقت و ظرافت خاص

 انگريب يواقع ينمونه انتخاب شده به معنا جهينت
 پژوهش نيا تيجامعه است. از محدود يها يژگيو

 نيتوان به ابزار آن كه صرفاً پرسشنامه بود و همچن مي
 التيتحص انيبه دانشجو يمحدود بودن نمونه آمار

با حجم  يشود مطالعات مي هيشاره كرد. لذا توصا يليتكم
انجام شود.  زين يو در سطح كارشناس تر بيشنمونه 
 دگاهيد يشامل بررس انيعالوه بر دانشجو نيهمچن
  گردد. زين انيو مرب دياسات

  
  گيري نتيجه

روش  نيوجود رابطه مثبت ب انگريپژوهش ب يها افتهي
 نيدر ب يپژوهشگر هيو روح يكاوشگر سيتدر

 زيتبر يعلوم پزشك گاهدانش يرشته پرستار انيدانشجو
 ورشپر گردد مي هيتوص پژوهش، جيبر اساس نتا .است
نه تنها  ساسيا لويتاو يك انعنو به يهشگروپژ حيهرو

قبل از  نيبلكه از سن يدانشگاه التيدر سطح تحص
و به طور  ورشپرو  زشموآ منظا توجه ردمودانشگاه 

 ارقركشور  يمورد توجه آموزش عال ژهيالعاده و فوق
 سيدرو  شيزموآ يبرنامهها قالبآن در  هجايگاو  رديگ

 يها فرصتو  ربتجاو  ودش شناخته سميتر به رانيفراگ
همچنين . ددگر پيشبينيو  حياطرآن  ايبر زمال يگيرديا

در سطح  يدرس يها برنامه كرديگردد رو ميپيشنهاد 
و  يپژوهشگر هيروح جيوتر  و يپژوهش محور كيآكادم

 آوري جمعجهت  يريادگي انيدر جر ريفعال دانستن فراگ
گيري  جهيآزمودن و نت ،سازي هيفرض ،بندي اطالعات، طبقه

از جمله  سيمناسب تدر يها روشامر از  نيا يباشد و برا
  .استفاده شود يكاوشگر

  
  قدرداني

كه  تبريزدانشگاه  يدانشكده پرستار انياز كليه دانشجو
صرف وقت نموده و در تكميل پرسشنامه همكاري 

  شود. مي داشتند، صميمانه قدرداني
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The Relationship Between Inquiry Teaching and Research Morale in 
Nursing Students 

 
Davoud Tahmasebzadeh Sheikhlar1, Sedighe Mohammadzadeh2, Sarye Alipour3 

 
Abstract 
 
Introduction: Evaluation of the effectiveness of learning environments in promoting research morale is a 
step towards shifting the education system from a memorization-oriented approach to strengthening 
research thinking and creating incentives for research skills in students. One of the factors affecting 
research thinking and skill is teaching method. This study aimed to investigate the relationship between 
inquiry teaching and research morale among the nursing students of Tabriz University of Medical Sciences. 
Methods: This descriptive-correlational study was conducted on all nursing graduate students in 2016-17 
academic year. The sample size was estimated at 181 and subjects were selected through random sampling. 
Data collection tools included a researcher-made 28-item inquiry teaching questionnaire and a researcher-
made 35-item research morale questionnaire. Both had been checked for validity and reliability. The data 
were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis. 
Results: There was a positive and significant relationship between research morale and inquiry teaching 
components, namely reasoning (r=0.293, p<0.001), problem-solving (r=0.234, p<0.011), hypothesis-
building (r=0.229, p<0.013), and curiosity (r=0.462, p<0.001). Results of correlation coefficient and 
multiple regression analysis showed that of these components, curiosity was a dependable predictor of 
research morale among the nursing students. 
Conclusion: Conclusion: Based on the results from the components of these components, curiosity was a 
dependable predictor of research morale among the nursing students. So paying attention to students' 
curiosity is an effective factor in encouraging them to research. 
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