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با  ،بسیار اندک هستند. پژوهش حاضر هاد، ابزارهای کاربردی برای سنجش و ارزیابی آننشوهای آموزشی زیادی با هدف ارتقاء تفکر تأملی اجرا میبا وجود اینکه دوره :چکیده

 در استفادهرا برای ابزاری مناسب تا  بهره جسته است اکتشافی و تأییدی عاملی های تحلیلاز روش ،تأملیتفکر  مقیاس فارسی فرم سنجیروان هایویژگی بررسیهدف 

های تهران انتخاب از بین دانشگاه ایای چندمرحلهگیری خوشهنمونه روش با که پسر( بود 356دختر و  376دانشجو ) 119 شامل ،نمونه فراهم سازد. تربیتی هایپژوهش

 تحقیقات داد که مشابهانتقادی را نشان فکرو ت ،چهار عامل عمل عادتی، فهمیدن، تأمل ،مقیاس تفکر تأملی اصلی برای هایاکتشافی با تحلیل مؤلفه عاملی تحلیل شدند. نتایج

 دی و برای بررسی اعتبار آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج تحلیل عاملیور تعیین روایی این مقیاس از تحلیل عاملی تأییبود. به منظ فرهنگ اصلی در گرفته انجام

د که مقیاس تفکر تأملی از اعتبار قابل قبولی برخوردار دند. ضرایب آلفای کرونباخ نیز نشان دادننشان دا ،برای ساختار چهار عاملی پیشنهاد شدهرا برازش قابل قبولی  ،تأییدی

 مورد استفاده قرار گیرد.سنجش تفکر تأملی دانشجویان عنوان ابزاری روا و معتبر در به  تواندحاضر بیانگر این است که مقیاس موردنظر میاست. نتایج پژوهش 

 
Abstract: Although many educational programs aim to promote reflective thinking, there are few instruments for assessment and evaluation of 

it. The purpose of this study was to investigate psychometric properties of Persian form of Reflective Thinking Scale in order to prepare an 

applicable instrument for educational research. To do so exploratory and confirmatory factor analyses were used. A sample consisting of 332 

students (176 female, 156 male) was selected from the State Universities of Tehran, using multistage cluster sampling. Results of exploratory 

factor analysis by using principal component analysis, led to four factors, namely habitual action, understanding, reflection, and critical reflective 

thinking which were similar to the results of research conducted in the primary culture. In order to determine validity and reliability of the scale, 

respectively confirmatory factor analysis and Cronbach’s alpha coefficient were used. Results of confirmatory factor analysis showed a good fit 

to the proposed four-factor structure. More- over, Cronbach’s alpha coefficient indicated that the scale has acceptable reliability. The results of 

the present study suggest that this scale can be used as a valid and reliable instrument in assessing students’ reflective thinking. 
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