فرشـته چراغـی در سـال  1361در اصفهـان متولـد شـد .وی دوره کارشناسـی خود را در دانشـگاه کاشـان به پایان
رسـاند و پایاننامـه کارشناسیارشـد را بـا عنـوان «مطالعـه اثـر اضطـراب ،تهدید خـود و نحـوه ارائـه تکالیف بر
کارآمـدی پـردازش و عملکـرد عناصـر متفـاوت حافظـه فعال» بـه پایان رسـاند و از رسـاله دکتری خود بـا عنوان
«مفهومسـازی خـرد بـر مبنـای مطالعـه سـاختار عاملـی  :مقایسـه کیفـی و ّ
کمـی نظریههـای خـرد» در دانشـگاه
خوارزمـی بـا درجه عالـی دفاع کرد .وی هم اکنون در مؤسسـه آموزشـی پژوهشـی همنوای آوای رویش مشـغول
پژوهش اسـت.

علومتربیتی،روانشناسی،علومرفتاریوتربیتبدنی

درباره نویسنده

چکیده اثر
پژوهـش حاضـر بـا هـدف مفهومسـازی ِخـرد بـر اسـاس ارائـه یـک سـاختار مفهومـی ،بـه شناسـایی مفاهیـم

همپـوش میـان نظریههـا ،شناسـایی وتعریـف عوامل تشـکیل دهنده خـرد در جامعـه و تعیین سـاختار عاملی آن
اختصـاص یافتـه اسـت ایـن مطالعـه بـر پایه دو طـرح پژوهش کیفـی و کمی و در سـه مرحله انجام شـده اسـت
در مرحلـه یکـم ،همپوشـی میـان مولفههای خرد در شـش نظریه و مدل اسـتخراج و توسـط شـش متخصص در
حوزههـای مختلـف روانشناسـی و مطالعـات خـرد ارزیابی شـده اسـت .در مرحلـه دوم ،رواسـازی مقیاسهای
انـدازه گیـری خـرد از طریـق تحلیل عاملی اکتشـافی و تأییدی و در مرحله سـوم بهمنظور بررسـی سـاختار نهایی
خـرد بـر پایـه نظریههـا ،عاملهای اسـتخراج شـده و عاملهـای اصلی ابزارهـا از طریـق تحلیل عاملی بررسـی
شـده اسـت .در بخـش دوم یافتههـای ّ
کمـی ،تحلیـل عاملـی تمـام عاملهـای مقیاسهای مـورد مطالعه نشـان
میدهـد کـه بهگونـه کلـی مفهـوم اساسـی خـرد بـر پایـه نظریههـای مـورد مطالعـه را میتوان یـک سـاختار پنج
عاملـی دانسـت کـه در آن مدیریـت هیجـان ،رهبـری ،مهارتهـای زندگـی ،خودآگاهـی ،هماهنگـی و تنظیـم
هیجـان اهمیت بیشـتری دارند.
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