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 چکیده
اًدابم ضاذُ   اًتمابدي   تفىش ثؼذ اص ايشاى هؼبغش تبسيخ وتبة هحتَاي تحليلپژٍّص ثب ّذف  ييا     

 هحتَاي وتابة  يلٍ تحل يِتدض يٍ ثشا يفياص سٍش تَغ يتفىش اًتمبد يّباًتخبة هإلفِ يثشا است.

 هحتاَاي وتابة دسساي   پاژٍّص،   ييدس ا هبسيآ يهحتَا استفبدُ ضذُ است. خبهؼِ يلاص سٍش تحل

ي آهبسي ي آهبسي، ًوًَِدليل هحذٍد ثَدى خبهؼِِثَدُ وِ ثخولِ  2818ضبهل  يشاىهؼبغش ا يختبس

 يِوتبة دسس يهحتَا يلتحل ييبِّاعالػبت، س ي. اثضاس خوغ آٍسثبضذهيي آهبسي ًيض ّوبى خبهؼِ

 يتاي آى تَسظ هتخػػبى ػلاَم تشث  ييٍ سٍا يِتْ يًظش ياسبس هجبً ثشثَدُ وِ  يشاىا هؼبغش يختبس

ثَدُ است. تبسيخ هؼبغش ايشاى  يخوالت هٌذسج دس هتي وتبة دسس يضً يلضذُ است. ٍاحذ تحل ييذتب

 "63/34 ياشاى هؼبغش ا يختبس يدسس هحتَاي وتبةدس  ،هدوَعدّذ وِ دسيًطبى ه يكتحم يّبيبفتِ

ثاِ ثؼاذ    "88/6، يثاِ ثؼاذ ضاٌبخت    "14/22 يضاىه ييداضتِ وِ اص ا بطاستج يب تفىش اًتمبدّب ثخولِ

 ياغ دسغاذ تَص وِ اص آى است  يّب حبويبفتِ يحاختػبظ داسد. ًتب يثِ ثؼذ ػولىشد "61/5ٍ  يػبعف

تَخِ ثِ ثؼذ  يضاىه ييتٌبست ًذاضتِ است، ّوچٌ يوتبة دسس يدس هحتَا ًتمبديتفىش ا يّبهإلفِ

هتٌبسات   يتٍضؼ ييثَدُ وِ ا يٍ ثؼذ ػولىشد يتَخِ ثِ ثؼذ ػبعف يضاى، حذٍد سِ ثشاثشِ هيضٌبخت

 .ثبضذيًو يثب آهَصش تفىش اًتمبد

 

 .تحليل هحتَا، تبسيخ هؼبغش ايشاى، دٍسُ هتَسغِ، تفىش اًتمبدي کليدي: هايهواژ
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ِ     ّبي دسساي ًمذ ٍ ثشسسي هحتَاي وتبة      ِ  اص خولاِ هَضاَػبتي اسات وا ي دس چٌذدّا

گشفتاِ اساتت تَخاِ ثاِ اياي      تَخِ پژٍّطگشاى ٍ هتخػػبى تؼلين ٍ تشثيت لشاس اخيش هَسد

آضاىبس ًوبياذ ٍ ثاِ عشاحابى      ّابي دسساي سا  ّابي وتابة  ّب ٍ وبساتي تَاًذ وويهَضَع هي

 ّبي دسسي ووه ًوبيذ.ّبي دسسي دس تذٍيي ثْتش وتبةثشًبهِ

ّبي آهَصضي هتوشوض وِ هحاَس  ٍيژُ دس ًظبمثِ دسسي يب هحتَاي هغبلت آهَصضي وتبة     

آهاَصاى  ّبي تشثيتي داًاص ّب ٍ تدشثِين ٍ تشثيت هحسَة ضذُ ٍ فؼبليتهىتَة ٍ هذٍى تؼل

ضاَد، ًيابص ثاِ تحليال ٍ ثشسساي ػلواي داسد.       هؼلن ٍ حَل هحَس آى سبصهبًذّي هاي تَسظ 

ّبي دسساي  گيشًذگبى ثشًبهِسيضاى دسسي، هإلفيي ٍ تػوينب وِ ثشاي ثشًبهًَِّػي اص تحليل

 #.Yarmohammadiyan, 2009$ثسيبس هفيذ ٍ ضشٍسي است، تحليل هحتَايي است

ّابيي واِ اص   ّب ٍ گشايصّب، اسصشػجبست است اص هدوَػِ هفبّين، اغَل، هْبست 1هحتَا     

ِ   حمك اّذاف اًتخبة ٍ سبصهبًذّي هاي سيضاى ٍ ثِ لػذ تسَي ثشًبهِ اي ضاَد. هحتاَا ٍسايل

ف ّابي آى ثاب اّاذا   ٍيژگي ،ّويي دليل ضشٍسي استآيذ ٍ ثِضوبس هياي تحمك اّذاف ثِثش

 .(Maleki,2008,p83)هَسد اًتظبس تٌبست داضتِ ثبضذ

 تحليال  سٍش اص تاَاى هاي  ،هاتي  ياه  دس هَخاَد  ّبيپيبم آضىبس هحتَاي ثشسسي ثشاي     

 تَغاي   وواي  ٍ داسًظبم عَسِث ّبپيبم ٍ آضىبس هحتَاي ،سٍش ايي دس. وشد استفبدُ 2هحتَا

ِ  ويفاي  ّابي دادُ تجاذيل  سٍش تاَاى هي سا سٍش ايي ،سٍ ايي اص. ضَدهي  وواي  ّابي دادُ ثا

 #.Sarmad, Bazargan, Hejazi, 2008$ وشد للوذاد

اًتمبدي اساتت   تفىش ثؼذ اص ايشاى هؼبغش تبسيخ وتبة هحتَاي تحليل ،ّذف ايي پژٍّص     

ِ  يضً 3يثبضذ ٍ تفىش اًتمبديٍ پشٍسش هآهَصش  يتفىش اص اسوبى اغل ػٌاَاى يىاي اص اًاَاع    ثا

اّويات اياي    تثشخَسداس اسات  يهوتبص يگبُاص خب ،ّبي خبغي وِ داسددليل ٍيژگيِتفىش ٍ ث

سا  يگًَابگَى ػلوا   يّبثطش دس ػشغِ يطشفتًِظشاى، پاص غبحت يوِ ثشخ هسألِ تب آًدبست

 يّاذف اسبسا   ي،تفىاش اًتمابد   ًذ واِ پاشٍسشِ  هؼتمذ يداًٌذ ٍ حتيه يتفىش اًتمبد يَىهذ

 است. ثيتتش ٍ ينتؼل

ِ  اسات  ّبييّذف اص يىي ،اًتمبدي تفىش پشٍسش      ِ  وا ِ تٌْابيي  ثا ُ  ياه  ثا  دسساي  يهابد

ِ  هحتاَا  ٍ داسد استجابط  ّاذف  اياي  ثاب  تشثيتاي  ٍ تؼلاين  ّش ثلىِ ضاَد،ًوي هشثَط  ػٌاَاى ثا

                                                 
1- Content 

2- Content Analysis 

3- Critical thinking 
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 يؼٌاي  ثبضاذ،  ثشخاَسداس  الصم ٍساؼت  اص ثبياذ  پاشٍسش  ٍ آهاَصش  ّذف ثِ دستيبثي يٍسيلِ

ِ  ساٌخيت  اسبساي  اّذاف ثب وِ ضَد اًتخبة عَسي ثبيذ ّبًگشش ٍ ّبهْبست هفبّين،  داضات

ِ  ّستٌذ اّذافي خولِ اص فؼبل ٍ ًمبد وبٍضگش، اًسبى پشٍسش تشثيتي اّذاف. ثبضذ  تَساظ  وا

 .Maleki, 2008#$يبثٌذ تحمك ثبيذ هتَسغِ يدٍسُ دسٍس يّوِ

ًتمابدي اهاشي   تَاًبيي تفىاش ثاِ عشياك ا    # هؼتمذًذMoor&Parker, 1998$بسوشهَس ٍ پ     

هابى سا  آى ٍاثستِ است. سٍضاي واِ هاب صًاذگي    حميمت صًذگي هب ثِ ثسيبس حيبتي است ٍ دس

وٌياان دسسات اسات ٍ آى سا    ستِ ثاِ آى چياضي اسات واِ هاب فىاش هاي       ٍاث، وٌيناداسُ هي

تاَاًين هساب ل   بيي ثب دلت ثيطتشي ػواال وٌاين ٍ ث  اين. ّش اًذاصُ هب دس اسصيبثي ادػپزيشفتِ

 تش است.هشثَط اص هسب ل غيشهشثَط خذا وٌين، تفىش هب اًتمبدي

ِ ايي سٍايت سا ًمل وشدُ  $ع#يحاص حضشت هس Motahari, 2000#$يهغْش      الحَكَّ خُازِ » وا

َ   ثساب حاك سا ا   يتَبخُزِ الجبعِلَ هِي اَّالِ الحَاك . ا  هِي اَّلِ الجبعِلِ ٍ ال  ،يذص اّال ثبعال ثطاٌ

َ   يا ٍ يشيذثگ اياي هغلات ثاِ ًاَػي ثشخاي اص      « .يشياذ ًگٍ  يذثسب ثبعل سا اص اّل حاك ثطاٌ

ِ  خٌجِ ساساتي اگاش ثخاَاّين ثاِ اياي       ّبي تفىش اًتمبدي سا هَسد تَخِ لشاس دادُ اسات ٍ ثا

تاَاى ثاِ اياي هْان     آيب خض ثب آهَصش تفىش اًتمبدي، هاي  تي اسصضوٌذ ديٌي ػول وٌينآهَصُ

 ست يبفت؟!د

ص اّويات خبغاي   پشداختي ثِ هَضَع تفىش اًتمبدي دس وتبةِ دسسي تبسيخ هؼبغش ايشاى ا     

هؼبغش اياشاى ثاب تفىاش    ي تبسيخ است ٍ هغبلؼِ« تِ چشاؽ ساُ آيٌذُگزض»ثشخَسداس استت صيشا

ي اياي دسس اسات   وِ يىي اص اّذاف هْن هغبلؼِ« سيخػجشت گشفتي اص تب»تَاًذاًتمبدي، هي

 هحمك سبصد. سا

 ،ًَيساذ: ثاشاي اًسابى   # دس خػَظ ًَع ًگبُ ثِ تبسيخ هيZarrinkub, 2002$صسيي وَة     

اهشٍص ظبّشا هسألِ ايي است وِ تبسيخ سا دس چِ هسيش ثبيذ اًاذاخت، دس غاَستي واِ اًسابى     

 وشد وِ تبسيخ سا چگًَِ ثبيذ تحول وشد.  عَس هغشح هيديشٍص غبلجب هسألِ سا ايي

ِ  وِ اغغالح تفىش اًتمبدي اص ًيوِ چٌذّش      ، ي لشى ثيستن ثيطتش هَسد تَخِ لاشاس گشفتا

 دٌّذ.بي دٍس استجبط هيّي ايي هَضَع سا ثِ گزضتِاهب هحممبى ٍ پژٍّطگشاى سبثمِ

ِ هؼتمذ است Meyers, 2007#$هبيشص      ّابي تفىاش اًتمابدي دس    ي تَاًابيي : ػاللِ ثِ تَساؼ

-اي ثاِ هىتات افالعاَى ثشهاي    ًيست. هٌطأ چٌيي ػاللِ ي خذيذيپذيذُ ،هحبفل آهَصضي

ّبي غشثي هذسى سشاًدبم اص آى ثشخبستٌذ. ثب اياي حابل ثسايبسي اص    گشددت هذلي وِ داًطگبُ

ِ    خبي تبويذ ثاش اّويات پاش   آهَصضي ثِ هحبفل غاشف  ٍسش اساتؼذادّبي فىاشي ًَخَاًابى ثا

 اًجبضت اعالػبت ٍ هحفَظبت تَخِ داسًذ.
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ًظاشاى اتفابق ًظاش    ّبيي داسد، هيبى غابحت اًتمبدي چيست ٍ چِ ٍيژگي ىِ تفىشدس ايٌ     

 ثاِ  ٍخَد ًذاسد، دس ػيي حبل اص تفىش اًتمبدي تؼابسي  گًَابگًَي اسا اِ ضاذُ واِ دس ايٌداب       

 :ضَداي اص آًْب اضبسُ هيپبسُ

ّش ػميذُ يب ّاش ضاىلي اص    هذاٍم ٍ فؼبلثشسسي دليك، »سا  ياًتمبدهبّيت تفىش  1ديَ ي     

ٍ ًتابيدي واِ اص آى ػمياذُ حبغال     وٌٌاذ  سا تبييذ هي وِ آى ػميذُ تَخِ ثِ داليليداًص ثب

 .(Quotes by Hashemiyan nezhad,2001)داًذهي «ضَدهي

 ي تؼش گًَِييسا ا ي، تفىش اًتمبديدس وتبة آهَصش تفىش اًتمبد Meyers, 2007#$يشصهب     

ن وليبت، پزيشفتي احتوبالت ًَيي  ٍ تَلا   اًتمابدي يؼٌي لاذست تٌظيا تفىش»وشدُ است: 

   .«داٍسي

واِ چاِ چياضي سا    ي اييثبسُفىش اًتمبدي سا تفىش هستذل ٍ تيضثيٌبًِ دست  2سٍثشت اًيس     

 #.Lipman, 1988$ثبٍس وٌين ٍ چِ اػوبلي سا اًدبم دّين، تؼشي  وشدُ است

ي، تؼيايي ػبهذاًاِ ٍ دلياك    تفىش اًتمبد # هؼتمذًذMoor & Parker, 1998$هَس ٍ پبسوش     

لضبٍت ٍ يب يه ادػاب ٍ  ي يه ذ ثپزيشين يب سد وٌين ٍ تشديذ دسثبسُآى چيضي است وِ هب ثبي

 وٌين.  سد هي پزيشين يبي اػتوبدي است وِ هيتؼييي دسخِ

لضابٍت خاَة سا    تفىاشي اسات واِ     تفىاش اًتمابدي،  # Lipman, 1988$ثِ ًظش لياپوي      

ٌٌاذُ اسات ٍ ًساجت ثاِ هاتي ياب       وخَد اغاالح  ،ٌي ثش هالن استهجت وٌذت صيشاتسْيل هي

 .حسبس است ،گيشداي وِ دس آى ضىل هيصهيٌِ

تژي اسات واِ   ّابي ضاٌبختي ياب اساتشا    دساتِ اص هْابست  وابسگيشي آى ِث ،تفىش اًتمبدي     

واِ  ضاَد  استفبدُ هاي خْت تَغي  تفىشي دّذ. آى ي هغلَة سا افضايص هياحتوبل ًتيدِ

واِ ثاب حال    ًَع تفىشي اسات   تهستذل ٍ ّذايت ضذُ ثِ سوت اّذاف غبيي استهٌذ، ّذف

حابل  استجبط داسد، صهبًي وِ هتفىاش دس  گيشيي احتوبالت ٍ تػوينهسألِ، استٌتبج، هحبسجِ

      ّاابي فىَساًااِ ٍ هااَثش ثااشاي هااتي خاابظ ٍ ًااَع واابس فىااشي اساات    اسااتفبدُ اص هْاابست

$Halpern, 2003.# 

تاب   ياذ ٍخاَد آ ِدس اًسبى ثا  ياست وِ سٍح اًتمبد ييخب ،يفىش اًتمبدًمغِ اٍج تىبهل ت     

      ٍ  يطايي پ ياشا  خاَد، تدابسة ٍ ه   يٍ ػولا  يفىاش  يّاب اسبس آى، اًسابى ثتَاًاذ ػابدت   ثش

سد آًْاب   يب، اغالح ييذلشاس دّذ ٍ سپس ثِ تب يخَد سا هَسد ثشسس يصًذگ ييَُض يولعَسِث

 #.Jahani, 2003$ثپشداصد

                                                 
1 -Dewey 

2- Robert Ennis 
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تمبدي اص ايي اغاغالح  ي تفىش اًًظشاى دس حَصُيت ثِ تؼبسي  گًَبگًَي وِ غبحتػٌب ثب     

ِ ، دسهدوَع هياًذاسا ِ وشدُ خاَيي ٍ اًتمابد   خاَيي، ػيات  تَاى گفت وِ تفىش اًتمبدي ثْبًا

ٍ  ي داليال ي دليك افىبس ٍ ػمبيذ ٍ ثب اسا ِثذٍى استٌبد ًيستت ثلىِ تفىشي است وِ ثب ثشسس

 پشداصد.اسصضيبثي هي ضَاّذ ثِ لضبٍت ٍ

ِ ي، ظْاَس ًماذ ٍ ًمابد   يات تشث يبىخش ياص لَاصم لغؼ يىي      ِ خػاَظ اص ًبح ، ثا  يهتشثا  يا

ِ سا ثِ يتداسًذ. اگش تشث يًمص ثبسص ،يبسّبهؼ يًمبد يبىخشدس  ٍ است يًسجت ثِ هشث  ياگًَا

 يخطا اهاش، ث  ياي ا يمتحمدس آى ٍخَد داضتِ ثبضذ ٍ دس يوِ اهىبى ًمذ ٍ ًمبد ينوٌ ي تؼش

 ييضاَد ٍ ّوا  يغَست، اهىابى ًماذ ًسال گزضاتِ فاشاّن ها      يياهحسَة ضَد، دس يتاص تشث

 ايٌاذ فش يابيي ، پَتشتيات  ياي وٌاذ ٍ ثاِ ا  يسا فاشاّن ها   يذدس ًسل خذ ييشتغ ييٌِهسألِ، صه

 #.Bagheri, 2009$ضَديه ييتبه يتتشث

ٍ  -1 اصاًتمبدي دس ايي پژٍّص ػجابست  ّبي تفىش شاسبس هجبًي ًظشي، هإلفِث       يوٌدىاب

ِ  يسابص ٍ ضافبف   يتؼش -3  .$رّي ثبص#فىش يگستشدگ -2. طوٌذاًِياًذ  يثشسسا  -4  .هساأل

 .واشدى  استذالل-7. يياحتوبالت ًَ شفتييپز -6 .هؼمَل ييگشاضه -5 .ذيافىبس ٍ ػمب كيدل

ُ دس ذىيطا ياًذ ٌّاش  -10 .ضاَاّذ ٍ اظْابسات   هذاسن، يبثياسص -9 .ليٍ تحل ِيتدض -8  يثابس

 ثبضٌذ.هي ثش هالن# ي$هجتٌحيغح لضبٍت -11 .خَدتفىش 

ِ  دس              ّاابي ياابصدُ گبًااِ، ثااِ ديااذگبُ ثشخااي اص   ايٌدااب ضااوي اضاابسُ ثااِ هفاابّين هإلفاا

 :ضَد، اضبسُ هياًذيبد ضذُ سا هَسد تبويذ لشاس دادُّبي ًظشاًي وِ ّشيه اص هإلفِغبحت

ثذيي هؼٌبست وِ فاشد دس هَاخاِ ثاب     ،ِوٌدىبٍي اًذيطوٌذاً: طوٌذاًِياًذ يوٌدىبٍ-1     

 پاشداصد ٍ ساؼي دس داًساتي چيضّابي    ّبي خبلات هاي  مبيذ ٍ ًظشات ديگشاى ثِ عشح سإالػ

پاشداصد ٍ  ، ثِ خستدَ ٍ تحميك هيثشاًگيضوٌٌذُ ٍ چبلصخذيذ داسد ٍ ثب عشح سإاالت سٍضي

 وٌذ.هي ، چِ، ودب، چِ ٍلت ٍ چگًَِ سا هغشحولي سإاالتي اص لجيل چِ وسيعَسثِ

       ثااِ وااشّات اص   «تفىااش دس آهااَصش ٍ پااشٍسش  »س وتاابة د# Lipman, 2003$يااپويل     

ِ  "inquiry"يولوِ       ٍخاَ، استفسابس، تحمياك ٍ خساتدَ،     ي ساإال، پشساص، پاشس   باهؼٌا ثا

 ّبي تفىش اًتمبدي يبد وشدُ است.ٍيژگيػٌَاى يىي اص ثِ

ِ آى است واِ فاشد ثا    ،تشدگي فىش ٍ رّي ثبصهٌظَس اص گس :فىش$رّي ثبص# يگستشدگ -2     

 ِ ِ ّش دٍ عشف لضيِ تَخاِ وٌذ، ّوا دياذگبُ خابظ   ًظاش ثگياشد ٍ اص ياه    ّاب سا دس ي خٌجا

ِ      1وٌذ. چوستش ٍ خبًسَىعشفذاسي هتؼػجبًِ ًوي ػٌاَاى  ًيض ضاوي ثشضاوشدى رّاي ثابص ثا

ف لضيِ تَخاِ  ثِ ّش دٍ عش: فشد ًَيسٌذ، دس تَضيح آى هيّبي تفىش اًتمبدييىي اص ٍيژگي

                                                 
1- Zechmeister & johnson 
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ديااذگبُ خاابظ عشفااذاسي هتؼػااجبًِ  ًظااش ثگيااشد ٍ اص يااه  ّااب سا دسي خٌجااِوٌااذ، ّوااِ

# دس الگَي خَد اص رّي ثبص Facione, 2010$. فسيMaleki & habibipour, 2007#ًًَِىٌذ$

 ّبي تفىش اًتمبدي ًبم ثشدُ است.ػٌَاى يىي اص ٍيژگيثِ

  اص  يىااي ،هسااألِ يساابصبفاااالِ ٍ ضفهسااأ ياا تؼش :هسااألِ يساابصٍ ضاافبف  يااتؼش -3     

يع ّبي اغلي ٍ تطاخ تطخيع ديذگبُ هْبست ضبهليي است وِ ا يتفىش اًتمبد يّبيژگيٍ

ضاَد ٍ  ش اًتمابدي دس فضابي هاجْن هحماك ًواي     ثبضذ. تفىاعالػبت هشثَط ثِ يه هسألِ هي

 غَست ٍاضح ٍ ضفبف ثيبى ضَد.است وِ اثؼبد هختل  يه هسألِ ثِ ضشٍسي

تطاخيع ٍ تؼشيا    » ًْويي ٍخِ تفىاش اًتمابدي، داٍسي دس هاَسد    ،ًظش سٍثشت اًيساص      

 ساابصي هسااألِ سا يىااي اص هْاابست تؼشياا  ٍ ضاافبف 1. ًيااذلشJahani, 2003#$اساات «هسااألِ

ُ ّبي تفىش اًتمبدي هيهْبست ّابي  داًذ ٍ هؼتمذ است وِ ايي هْبست ضبهل تطخيع دياذگب

ّب، تطخيع اعالػبت هشثَط ثاِ ياه هساألِ ٍ    تفبٍتّب ٍ ي ضجبّتسألِ، همبيسِاغلي يب ه

 .by Tofangdar,2007) (Quotesثبضذّبي هٌبست هيتٌظين سإال

ِ  : ذيافىبس ٍ ػمب كيدل يثشسس -4      آى اسات واِ فاشد دس هَاخاِ ثاب       ،هٌظَس اص اياي هإلفا

ِ  ،ػمبيذ، داًص ٍ ًظشات آى سا  ،ثب سفتي اص سغح ثِ ػوك ٍ تَخِ ثِ اثؼبد گًَبگَى يه هسائل

 وٌذ.عَس دليك ثشسسي هيثِ

 داًاذ ياذاس ٍ دلياك ّاش ػمياذُ ياب داًاص هاي       ديَيي، تفىش اًتمابدي سا ثشسساي فؼابل پب        

$Shabani, 2008#ّبضويبى ًژاد .$Hashemiyan nezhad, 2001#  ِتفىاش  ًيض هؼتمذ است و

 است.« اػوبل ٍ ًظشات ٍ يذًظش ػمب يذٍ تدذ يدس خْت ثشسس» ياًتمبد

پازيشفتي چيضّابي ٍاضاح     فاشد حتاي اص   ،گشاياي هؼماَل  دس ضه: هؼمَل ييگشاضه -5     

، اص پازيشفتي ياه ًتيداِ    وٌذ ٍ تب صهبًي وِ ضبّذ ٍ هذسن وبفي فشاّن ًطَدخَدداسي هي

گشاياي اياي   دّاذت هٌظاَس اص ضاه   آى سا هَسد پشسص ٍ تشديذ لاشاس هاي  وٌذ ٍ خَدداسي هي

تَاًذ اػتمبدات خاَد سا هحىان   ثلىِ ثب ضه وشدى هي ،ًيست وِ فشد ثِ ّيچ چيض ثبٍس ًذاسد

 وٌذ ٍ ثب داليل ّوشاُ سبصد.  

ِ  Moor & Parker, 1998$هَس ٍ پبسوش      تفىاش اًتمابدي، تؼيايي ػبهذاًاِ ٍ      # هؼتمذًاذ وا

ي يه لضبٍت ٍ يب ياه  يشين يب سد وٌين ٍ تشديذ دسثبسُدليك آى چيضي است وِ هب ثبيذ ثپز

 وٌين.  پزيشين يب سد هيػتوبدي است وِ هيي ايي دسخِادػب ٍ تؼي

ثذاى هؼٌبست وِ فشد ثاشاي ياه    ،پزيشفتي احتوبالت ًَيي: يياحتوبالت ًَ شفتييپز -6     

ِ   هسألِ احتوبالت ديگشي ًيض ه ذ عاَس هتؼػاجبًِ تبويا   تػَس ثبضذ ٍ ثش سٍي ياه احتوابل ثا

                                                 
1- Nidler 
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   يشصهاابَل اساات. گشايااي هؼمااي ضااهي هإلفااِوٌٌااذًُىٌااذ، ايااي هإلفااِ دس ٍالااغ تىوياال

$Meyers, 2007 #ياي سا ا ي، تفىش اًتمبديدس وتبة آهَصش تفىش اًتمبد ِ واشدُ   يا  تؼش گًَا

ٍ تَلا   ن وليابت، پازيشفتي احتوابالت ًاَيي     تفىشاًتمابدي، يؼٌاي لااذست تٌظياا   »است: 

   .«داٍسي

دليال  ي هجبحث ّوشاُ ثب ، آى است وِ اسا ِهٌظَس اص استذالل وشدى: وشدى استذالل -7     

 ثبضذ ٍ دليل آٍسدى اص تَخيِ غيش هذلل هتوبيض ضَد.

سا  ياضي وِ چاِ چ  ييا يثبسُدس يٌبًِثيضتفىش هستذل ٍ ت»سا  يتفىش اًتمبد ،سٍثشت اًيس     

. ّبضاويبى  Lipman, 1988#$واشدُ اسات   يا  تؼش «ينسا اًدابم دّا   يٍ چِ اػوبل ينثبٍس وٌ

تفىاشي اسات   » يتفىاش اًتمابد  واِ  ًياض هؼتماذ اسات     Hashemiyan nezhad, 2001#$ًژاد

 .«هستذل ٍ هٌغمي

 آى ٍ يدٌّاذُ يلهغبلت ثِ اخضاء تطى يِتدض يؼٌي يلٍ تحل يِتدض: ليٍ تحل ِيتدض -8     

واشدى،   يثٌاذ آى لبثل فْن ثبضذ. عجمِ يوِ سبختبس سبصهبًيعَساخضاء ثِ ييسٍاثظ ث يلتحل

 يّاب يژگاي اص ٍ ياذُ ّاش ػم  يل ولاغَ يذىٍ فْو ياسبس يّبّب ٍ تفبٍتوشدى ضجبّت يذاپ

تفىش اًتمبدي غبلجاب  دس ّاش    # هؼتمذ است وMeyers, 2007ِ$هبيشص ثبضذ.يه يلٍ تحل يِتدض

 .  گيشدثِ خَد هيسا ضىل حل هسئلِ يب تدضيِ ٍ تحليل  ،سضتِ

ّ  يىاي تحليلاي  $ليپوي ثب لجَل دٍ پايص فاشؼ اسبساي         يات تفىاش اًتمابدي ٍ    ثاَدى هب

ِ   ديگشي دسًظش گشفتي لگاَي تفىاش   ، ا#ػٌاَاى ّاذف اغالي تفىاش اًتمابدي     هفْاَم داٍسي ثا

 #.Jahani, 2003$وٌذاًتمبدي خَد سا سبصهبًذّي هي

 آى ضاَاّذ ٍ اظْابسات   هذاسن، يبثياسصهٌظَس اص : ضَاّذ ٍ اظْبسات هذاسن، يبثياسص -9     

ّ  ي ًظشات، اعالػبت ٍ هٌبثؼاست وِ هذاسن، ضَاّذ،   ،وٌاذ  ين ها سا وِ آى اعالػابت سا فاشا

 اسصيبثي ضَد ٍ دسستي ٍ يب ًبدسستي ٍ يب اػتجبس ٍ اسصش آًْب هَسد ثشسسي لشاس گيشد.  

است وِ ثِ هَخت آى ًظاشات، اعالػابت ٍ    يٌذيفشا ،يتفىش اًتمبد هؼتمذ است وِ 1آًذٍليٌب

آًْاب سا   يعَس هٌسدن ٍ هٌغمٍ ثِ يذوٌيه يبثياسص ،وٌذيوِ آى اعالػبت سا فشاّن ه يهٌبثؼ

 يشياذ گيًظش ها سا دس يگش، هٌبثغ ديذسبصيهشتجظ ه يگشٍ اعالػبت د يذ، ثب ػمبيذثخطيظن هً

                            ياااااذ.دّ يلاااااشاس هااااا يااااابثيآًْاااااب سا هاااااَسد اسص ،يضاااااوٌ ينهفااااابّ يٍ ثاااااشا
(Quotes by Maleki,Habibipour,2007). 

                                                 
1 - Andolina 
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ُ ٌّاش اًذيطايذى دس   :تفىاش خاَد   يثبسُدس ذىيطياًذ ٌّش -10      ثاذاى   ،ي تفىاش خاَد  ثابس

ُ   هؼٌبست وِ فشد تٌْب ثِ ًمذ ٍ ثشسسي ًظشات ديگش  ياى اوتفبء ًىٌذ ٍ ثاب اًذيطايذى دسثابس

 ثيبى وٌذ.   ،تشعَس لبثل تَخيِتفىش خَد سؼي وٌذ وِ آى سا ثْتش ٍ ثِ

ِ ياي سا اي تفىاش اًتمابد   1پبٍل يچبسدس      ُ دس يطايذى : ٌّاش اًذ وٌاذ يها  يا  تؼش گًَا  يثابس

ٌ     يطايذ اًذيوِ ضوب ه يٍلت ،تفىشتبى تاش،  آى سا سٍضاي  يؼٌاي ، ياذ تاب تفىاش خاَد سا ثْتاش و

 .(Quotes by Maleki,Habibipour,2007)يذوٌ يبىتش ثيِتش ٍ لبثل تَخدسست

ّبي تفىاش  تشيي هإلفِيىي اص هْن ،لضبٍت غحيح: ثش هالن# ي$هجتٌحيغح لضبٍت -11     

لضابٍت   ،ًظشاىآى تَافك داسًذ. ثِ اػتمبد غبحتًظشاى ثش سٍي اًتمبدي است ٍ اغلت غبحت

ضاَد،  آى اص تؼديل دس لضبٍت خاَدداسي هاي  : لضبٍتي است وِ دس ٌذ ٍيژگي داسدغحيح چ

 تش هجتٌي ثش هالن است.عشفبًِ است ٍ اص ّوِ هْنثي

لضبٍت خَة سا تساْيل   تفىشي است وِ  تفىش اًتمبدي،# Lipman, 2003$ًظش ليپويثِ     

ِ وٌٌذُ است ٍ ًسجت ثِ هخَد اغالح ،ثش هالن است هجتٌي يشاوٌذت صهي اي واِ  تي يب صهيٌا

 .حسبس است ،گيشددس آى ضىل هي

ُ   Facione, 2010$فسيًَِ      ِ  2ي لضابٍت سالين  # دس الگاَي خاَد اص لاَ ػٌاَاى يىاي اص   ثا

اص تفىاش    3شسيواَف ٍ اساپ   ،تؼشيا  گالساوي  ي تفىش اًتمبدي ًبم ثشدُ اسات. دس  ّبٍيژگي

ّبي تفىش اًتمابدي ًابم   ٍيژگي ػٌَاى يىي اصثِ تَاًبيي توبيض ثيي حمبيك ٍ ػمبيذاص  ،ًتمبديا

 .Shabani, 2008#$ثشدُ ضذُ است

                                                 
1 - Richard Paul 

2- Judicious 

3- Spiers 
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 هاي يازده گانه تفکر انتقادي بر اساس مباني نظري پژوهش: مؤلفه 5شکل 

 

همغااغ دسسااي تاابسيخ هؼبغااش ايااشاى دس  وتاابةساثغااِ ثااب خبيگاابُ تفىااش اًتماابدي دس دس      

 يبفات ًطاذ   ثِ ايي هَضَع پشداختِ ثبضذ، عَس هستمينثِهتَسغِ، تحميك ٍ يب پژٍّطي وِ 

ّب ٍ همابعغ  يگبُ تفىش اًتمبدي دس دسٍس، پبيِي خباهب دسػيي حبل تحميمبت هختلفي دسثبسُ

 :ضَدايٌدب ثِ ثشخي اص آًْب اضبسُ هي ديگش اًدبم ضذُ وِ دس

 يوابت تؼل يّبوتبة يتٌبست هحتَا يثشسس»ثب ػٌَاى  Alipour, 2004#$يپَسػل يكِتحم     

واِ ثاب سٍش    «يتفىاش اًتمابد   يّاب ثاب پاشٍسش هْابست    يليتحػ ييساٌّوب يدٍسُ ياختوبػ

  ًطابى   $فشاٍاًي ٍ دسغاذ فشاٍاًاي# اًدابم ضاذُ،    تَا ٍ ثب استفبدُ اص آهابس تَغايفي  تحليل هح

 ّابي هْابست  يلي،تحػا  ييبهمغاغ ساٌّوا   ياختوبػ يوبتتؼل يّبوتبة يدّذ وِ هحتَايه

 دّذ.يسا پشٍسش ًو يثٌذٍ خوغ بٍتلض يبثي،، اسصضيت، تشويلٍ تحل يِتدض
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 يتفىش اًتمابد  يگبُخب يثشسس»ب ػٌَاى ث Hashemi, 2006#$يوِ ّبضو يگشيد يكتحم     

ِ    «يياثتاذا  ين دٍسُپٌد ييِپب يدسس يّبوتبة يدس هحتَا ّابي تفىاش   ٍ ثاش هجٌابي هإلفا

 ٍ هاي ثاِ تحليال هحتاَاي دٍ وتابة      اًتمبدي اص ًظش ليپوي ٍ ثب استفبدُ اص تىٌيه ٍيليابم س

دس وتابة   يتَخِ ثاِ تفىاش اًتمابد    يضاىهوِ دّذ يًطبى ه ي پٌدن اثتذايي اًدبم دادُ،پبيِ

-تَساظ داًاص   يّابي تفىاش اًتمابد   هإلفِ يشيگوبسِثَد ٍ ػذم ث يبضياص وتبة س يصػلَم ث

يگاشي  د يشّبااا ّاب دس پبساهت بةااا وت يدس هحتَا ،ػالٍُ ثش هطىالت هَخَدثبياذ  آهَصاى سا

 د.خستدَ وشيس هبًٌذ سٍش تذس

ُ خب يثشسسا »ثاب ػٌاَاى   # Ghasemiyan, 2009$يبىلبسو يكتحم      دس  يتفىاش اًتمابد   يگاب

ِ  وِ ثب سٍش تح «يياثتذا يدٍسُ يدسس يثشًبهِ  ي تحليال ليل هحتَا ٍ ثب اساتفبدُ اص سايبّ

هؼلان   يدس وتبة ساٌّواب  ي،دسسي ػٌبغش ثشًبهِ يياص ثوِ دّذ ي، ًطبى ههحتَا اًدبم دادُ

 ييووتاش  يدسسا  يّبوتبة يتَخِ ضذُ است ٍ ػٌػش هحتَا يدس حذ اًتظبس ثِ تفىش اًتمبد

دس ػٌبغش هحتاَا   يػبعف يّبيغِثِ ح يياًذ. ّوچٌداضتِ يّبي تفىش اًتمبدتَخِ ثِ هإلفِ

ِ   يووتش تَخِ ضذُ اسات. ثاِ تفىاش اًتمابد     هؼلن يٍ ساٌّوب ثاِ   يدسسا  يدس ػٌبغاش ثشًبها

 .#8/31$# ٍ هحتَا33/33اّذاف$ ،#45/39$هؼلن يساٌّوب :پشداختِ ضذُ است يشص يتتشت

 ّابي تفىاش  وِ هذلي ثشاي پاشٍسش هْابست  اًدبم گشفتِ  1تحميك ديگشي تَسظ وَيي اٍسيلي

صضايبثي، تؼمال ٍ اسا اِ ٍ ثشسساي هاذاسن ٍ      ساست وِ ثش ا اًتمبدي دس دسس تبسيخ اسا ِ ضذُ

گاشدد  آهَصاى اسا ِ هاي ًخست دٍ هتي هتضبد ثِ داًص ،اػتجبس آى تبويذ داسد. دس ايي تحميك

هٌابثغ اعالػابت ٍ    وِ ثب استفبدُ اص تدبسة آًبى ٍ تؼبهل ٍ ثحاث ثاش سٍي هاذاسن ٍ اػتجابس    

ضيبثي هاَسد تَخاِ لاشاس    صاس آهَصاى هؼيبسّبيي ثشاي لضبٍت ٍگشدد. داًصهذاسن ثشسسي هي

ثاِ  گاشدد. اياي پاژٍّص    هذاسن ٍ هٌبثغ اعالػبتي ثشسسي هيدٌّذ ٍ ثش هجٌبي آى اػتجبس هي

ّاب سا ثاِ سابيش    آهَصاى ووه وشد وِ فىش وشدى سا ثيبهَصًذ ٍ ثاِ عشلاي اياي هْابست    داًص

               دسٍس ٍ حتااااي صهيٌااااِ ٍ دسٍس ديگااااش دس دثيشسااااتبى ٍ صًااااذگي هٌتماااال گااااشدد 
(Quotes by Hashemi, 2006). 

سا  تحميمبتي وِ ثب هَضَع تفىش اًتمبدي تَسظ پژٍّطگش هَسد ثشسسي لشاس گشفتِ اسات       

ثخطاي  ٍل تحميمابتي اسات واِ ثاش هياضاى اثش     ي ادستِ: ستِ تمسين ًوَدتَاى ثِ چٌذ دهي

اص اياي   حابوي  ،اياي تحميمابت   يتفىش اًتمبدي دس آهَصش ٍ پشٍسش هتوشوض ثَدُ وِ ًتيدِ

    ِ ي هثجات ٍ هؼٌابداسي ٍخاَد داسد.    است وِ ثيي تفىش اًتمابدي ٍ پيطاشفت تحػايلي ساثغا

ِ ي دٍم تحميمبتي اسات واِ خبيگابُ تفىاش اًتمابد     دستِ ُ ي سا دس ثشًبها ّابي  ي دسساي دٍس

                                                 
1- Kevin Oreilly 
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ثاِ تفىاش   ي تَخاِ  دٌّاذُ ثشخي اص ايي تحميمبت ًطبى هختل  تحػيلي ثشسسي ًوَدُ است.

ِ  سسي ثَدُ ٍ ثشخي ًيض ارػبى داضتِي دهِاًتمبدي دس ػٌبغش ثشًب ي دسسايِ  اًذ واِ دس ثشًبها

ي ساَم تحميمابتي اسات    ىش اًتمبدي تَخْي ًطذُ است. دستِّبي تفهَسد هغبلؼِ ثِ هإلفِ

ي ايي تحميمابت  ىش اًتمبدي اًدبم ضذُ استت ًتيدِوِ دس ساثغِ ثب هيضاى آضٌبيي افشاد ثب تف

 شاد ثب تفىش اًتمبدي دس حذ ووي ثَدُ است.دّذ وِ هيضاى آضٌبيي افًطبى هي

 سؤال پژوهش

دس اثؼابد ضاٌبختي،    ياشاى هؼبغاش ا  يختبس هحتَاي وتبةدس  يتَخِ ثِ تفىش اًتمبد يضاىه     

 ثِ چِ اًذاصُ است؟ػبعفي ٍ ػولىشدي 

 پژوهش روش
ُ  ثاب  اساتت  ضذُ اًدبم# هحتَا تحليل ٍ تَغيفي$تلفيمي سٍش ثِ پژٍّص ايي       اص اساتفبد

ؼبد گًَابگَى هتغيشّابي اغالي،    تَغيفي، هجبًي ًظشيِ پژٍّصِ حبضش ثشسسي ضذُ ٍ اث سٍش

ُ         هَسد  ّابي  هغبلؼِ لشاس گشفتاِ اسات. ثاش اسابس هجابًي ًظاشي ٍ ثشسساي ًظاشات ٍ دياذگب

 يال تحل يّاب يبِّاسبس سا  ّبي تفىش اًتمبدي هطخع گشديذ. سپس ثشًظشاى، هإلفِغبحت

اًغجابق   ياضاى لشاس گشفات تاب ه   يلهَسد تحل خ هؼبغش ايشاىبة دسسيِ تبسيوت يهحتَا، هحتَا

 هطخع ضَد. تفىش اًتمبدي يّبآًْب ثب هإلفِ

 ی آماریجامعه و نمونه
همغاغ    ي آهبسي دس ايي تحميك، هحتَاي وتابة دسسايِ تابسيخ هؼبغاش اياشاى دس     خبهؼِ     

      يلي# دس سابل تحػا  2/253$ثاب واذ  ثبضاذ واِ اياي وتبة   خولاِ هاي   2818هتَسغِ ضابهل  

ِ   دس 89-1388 ِ سبل سَم آهَصش هتَساغِ ٍ دس وليا ّابي تحػايلي$ثِ اساتثٌبي    ي سضات

دليل هحاذٍد  ِػلَم ٍ هؼبسف اسالهي# تذسيس ضذُ است. ث-ّبي ادثيبت ٍ ػلَم اًسبًيسضتِ

 ي آهبسي دس ًظش گشفتِ ضذُ است.  ي آهبسي ًيض ّوبى خبهؼِي آهبسي، ًوًَِثَدى خبهؼِ

 ابسار پژوهش 

ّبي تحليل هحتَا استفبدُ ضذُ اساتت ثاشاي ثشسساي    اص سيبِّ پژٍّص خْت اًدبم ايي     

 وتابة دسسايِ   يهحتاَا  يال تحل ييبِّسهيضاى تَخِ ثِ تفىش اًتمبدي دس هحتَاي وتبة، اص 

هتَسغِ وِ دس سِ ثؼذ ضٌبختي، ػابعفي ٍ ػولىاشدي تٌظاين    تبسيخ هؼبغش ايشاى دس همغغ 

ّاب، ػالياك ٍ   ًص ٍ آگبّي، دس ثؼذ ػابعفي گاشايص  ضٌبختي دااستفبدُ گشديذ. دس ثؼذ  ،ضذُ

ي تفىاش اًتمابدي هاَسدًظش ثاَدُ     دي اًدبم وبس يب فؼبليت دس صهيٌِّب ٍ دس ثؼذ ػولىشاسصش

 است.
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 پایایی و روایی
 ًظشيابت  ٍ اساٌبد  يهغبلؼِ ثب ٍ ضذُ استفبدُ سبصُ اػتجبس اص اثضاس، ايي اػتجبس تؼييي ثشاي     

ِ  ايي حَصُ، اػتجبس اثضاس فاَق ثشسساي ضاذُ اسات. ثاذيي       دس ًظاشاىغبحت ي هٌظاَس سايبّ

ي ػلَم تشثيتي سسابًذُ  ًفش اص اسبتيذ داًطگبُ دس سضتِ 10ّبي تفىش اًتمبدي ثِ سؤيت هإلفِ

 ي اغلي تٌظين ضذ.  ٍ ثش اسبس ًظشات اسبتيذ، سيبِّضذ 

ياب ثشًبهاِ    ل هحتَاي يه هاتي ي تحليل هحتَا، ثبيستي تحليثشاي ثشآٍسد پبيبيي سيبِّ     

ُ    تَسظ دٍ يب چٌذ تحليل ثاب   گش اًدبم ضَدت ثذيي هٌظَس يه وبسضاٌبس اسضاذ تابسيخ ّواشا

ّبي تٌظين ضذُ وبس تحليل هحتَاي وتبة تبسيخ هؼبغش اياشاى  پژٍّطگش ثب استفبدُ اص سيبِّ

 ثَدُ است.   79/0سا اًدبم داد وِ همذاس ضشيت ّوجستگي ثيي دٍ تحليل هستمل 

 هاوش تحلیل دادهر
ثشاي تحليل هحتَاي وتبة دسسي تبسيخ هؼبغش اياشاى، اص سٍش تحليال هحتاَا اساتفبدُ          

وِ خواالت هٌاذسج دس هحتاَاي وتابة دسساي       ، اثتذاء ٍاحذ تحليلضذُ است. ثذيي هٌظَس

هطخع ضذ. پس اص آى، پژٍّطگش ثِ سشاؽ هحتَاي وتبة سفتِ ٍ ثاب   ،تبسيخ هؼبغش ايشاى ثَد

ت ّبي تفىش اًتمبدي هاشتجظ ثاَدُ يبدداضا   خوالت، تؼذاد خوالتي وِ ثب هإلفِدليك ثشسسي 

ًْبيات فشاٍاًاي ٍ   گبًِ ًيض تؼيايي واشدُ اسات. دس   ّبي سًِوَدُ ٍ لشاس گشفتي آى دس حيغِ

ِ    والت هشتجظ ثب هإلفِدسغذ خ گبًاِ $ضاٌبختي، ػابعفي،    ّبي تفىاش اًتمابدي دس ساغَح سا

 ّب گضاسش گشديذ.َظِ سيبِّي# هطخع ٍ دس خذاٍل هخػػولىشد

 های پژوهشیافته

 هحتاَاي وتابة  دس  يتَخِ ثِ تفىش اًتمابد  يضاىه »سإال پژٍّص ػجبست ثَد اص ايي وِ      

ثاِ هٌظاَس   « ثِ چِ اًاذاصُ اسات؟  دس اثؼبد ضٌبختي، ػبعفي ٍ ػولىشدي  يشاىهؼبغش ا يختبس

ي وتبة دسساي تابسيخ هؼبغاش    ي تحليل هحتَاِ ايي سإال، ثب استفبدُ اص سيبِّپبسخگَيي ث

 # دسج گشديذُ است.1$ دست آهذ وِ دس خذٍلِايشاى، فشاٍاًي ٍ دسغذ هَاسد هَسد هغبلؼِ ث
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 اثؼبد ٍ هَلؼيت هَسد تحليل

 

 هإلفِ ّبي تفىش اًتمبدي

 ش ايشاىهحتَاي وتبة تبسيخ هؼبغ

 هدوَع ثؼذ ػولىشدي ثؼذ ػبعفي ثؼذ ضٌبختي

 دسغذ فشاٍاًي دسغذ فشاٍاًي دسغذ فشاٍاًي دسغذ فشاٍاًي

 74/5 56 18/34 54 52/0 1 16/0 1 وٌدىبٍي اًذيطوٌذاًِ

 95/1 19 53/2 4 55/1 3 92/1 12 گستشدگي فىش $رّي ثبص#

 87/27 272 61/38 61 62/20 40 40/27 171 تؼشي  ٍ ضفبف سبصي هسألِ

 10/4 40 06/5 8 19/6 12 21/3 20 ثشسسي دليك افىبس ٍ ػمبيذ

 23/1 12 0 0 55/1 3 44/1 9 ضه گشايي هؼمَل

 31/0 3 0 0 0 0 48/0 3 پزيشفتي احتوبالت ًَيي

 13/22 216 82/15 25 90/29 58 31/21 133 استذالل وشدى

 23/26 256 80/3 6 34/11 22 54/36 228 تدضيِ ٍ تحليل

 10/0 1 0 0 0 0 16/0 1 اسصيبثي هذاسن، ضَاّذ ٍ اظْبسات

 31/0 3 0 0 52/0 1 32/0 2 ٌّش اًذيطيذى دس ثبسُ تفىش خَد

 04/10 98 0 0 84/27 54 05/7 44 لضبٍت غحيح$هجتٌي ثش هالن#

 100 976 100 158 100 194 100 624 هدوَع خوالت هشتجظ ثب تفىش اًتمبدي

 وَع خولِدسغذ ًسجت ثِ هد

 ّبي هشتجظ ثب تفىش اًتماابدي
93/63 88/19 19/16 100 

 هدوَع ول خولِ ّبي هٌذسج

 دس هحتاَاي وتااااابة دسسي
2818 

 دسغاذ، ًسجت ثِ وال

 خولِ ّبي وتبة دسسي
14/22 88/6 61/5 63/34 

ِ  2818ضاَد، اص هدواَع   # هطابّذُ هاي  1گًَِ وِ دس خاذٍل$ وبىّ      ي هٌاذسج دس  خولا

ِ اسات واِ اص اياي    ثِ تفىش اًتمبدي استجبط داضات  "63/34، دسسي تبسيخ هؼبغش ايشاىوتبة 

ثاِ ثؼاذ ػولىاشدي اختػابظ      "61/5" ثِ ػابعفي ٍ  88/6" ثِ ثؼذ ضٌبختي، 14/22هيضاى 

# ثاِ ثؼاذ   61/5# ثِ ثؼذ ضٌبختي ٍ ووتاشيي دسغاذ $  14/22داسد. دس ٍالغ ثيطتشيي دسغذ $

 ػولىشدي استجبط داسد.  

، ػبعفي ٍ ػولىاشدي ثاِ ضاىل    استجبط هإلفِ ّبي تفىش اًتمبدي ثب اثؼبد ضٌبختي هيضاى     

 ثبضذ:صيش هي

ِ  54/36تحليال ثاب    ي تدضيِ ٍثؼذ ضٌبختي: هإلفِ      ّابي وٌدىابٍي   " ثيطاتشيي ٍ هإلفا

، ووتااشيي استجاابط ثااب ثؼااذ " 16/0سن، ضااَاّذ ٍ اظْاابسات ثااب اًذيطااوٌذاًِ ٍ اسصياابثي هااذا

 دي داضتِ است.  ضٌبختيِ تفىش اًتمب
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ِ  :ثؼاذ ػاابعفي        پاازيشفتي ّابي هإلفااِ ٍ ثيطاتشيي  "90/29 ثااب واشدى  اسااتذالل يهإلفا

 ثؼاذ  ثاب  استجابط  ووتاشيي  دسغذ غفش ثب اظْبسات ٍ ضَاّذ هذاسن، اسصيبثي ٍ ًَيي احتوبالت

 .  است ػبعفيِ تفىش اًتمبدي داضتِ

ِ  سابصي ضافبف  ٍ تؼشي  ي ّبهإلفِ :ثؼذ ػولىشدي      ِ  وٌدىابٍي  ٍ هساأل ِ  اًذيطاوٌذاً  ثا

 احتوابالت  پازيشفتي  هؼماَل،  گشاياي ضه ّبيهإلفِ ٍ ثيطتشيي "18/34 ٍ 61/38 ثب تشتيت

 ثاب  استجابط  ووتشيي دسغذ غفش ثب غحيح لضبٍت ٍ خَد تفىش يدسثبسُ اًذيطيذى ٌّش ًَيي،

 .  است داضتِ ػولىشديِ تفىش اًتمبدي ثؼذ

، هحتاَاي وتابة دسساي تابسيخ هؼبغاش اياشاى      ي هٌاذسج دس  خولِ 2818دس هدوَع اص      

سابصي  ي تؼشي  ٍ ضفبفداضتِ است وِ دس ايي هيبى هإلفِ ثِ تفىش اًتمبدي استجبط "63/34

تاشيي  وو "10/0سن، ضَاّذ ٍ اظْبسات ثب ي اسصيبثي هذالفِثيطتشيي ٍ هإ "87/27هسألِ ثب 

 اًذ.  دسغذ سا ثِ خَد اختػبظ دادُ
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هؼبغاش   ّبي هحتَاي وتبة دسساي ِتابسيخ  جبًي ًظشي ٍ تدضيِ ٍ تحليل يبفتِثش اسبس ه     

 تَاى ثِ هَاسد صيش اضبسُ وشد:ايشاى هي

فىش اًتمبدي تَخاِ  ثِ ت "63/34، ثِ هيضاى هدوَع دس وتبة دسسي تبسيخ هؼبغش ايشاىدس     

ِ  "61/5" ثاِ ػابعفي ٍ   88/6" ثِ ثؼذ ضٌبختي، 14/22ُ است وِ اص ايي هيضاى ضذ ثؼاذ   ثا

ِ ّبي تحميك دٍ ًػولىشدي اختػبظ داسد. يبفتِ : اٍل آًىاِ  سابصد ي هْان سا آضاىبس هاي   ىتا

ِ تَصيغ هإلفِ تاَاي وتابة دسساي هتٌبسات ًجاَدُ،          ي تفىاش اًتمابدي، دس هح  ّبي يبصدُ گبًا

ّب ثِ هيضاى ثسيبس ووي تَخاِ ضاذُ اسات. دٍم ايٌىاِ هياضاى      وِ ثِ ثشخي اص هإلفَِسيعثِ

د ػابعفي ٍ  تَخِ ثِ ثؼذ ضٌبختي آهَصش تفىش اًتمبدي ثيص اص سِ ثشاثش هيضاى تَخِ ثِ اثؼب

آهاَص دس  ش اًتمابدي هساتلضم آى اسات واِ داًاص     وِ آهَصش تفىا ػولىشدي است، دسغَستي

ِ    فشايٌذ يبدگيشي فؼبل ثبضذ   ًظاش ٍ دس ًتيدِ ثبيذ ثِ ثؼذ ػولىشدي تَخاِ ثيطاتشي ضاَد. ثا

 اياشاى  هؼبغش تبسيخ دسسيِ وتبة دس ايٌىِ سغنػلي ٍ ًجَدُ تػبدفي اهشي چٌيي وِ سسذهي

ِ  ّابي پشساص » ،«ثذاًياذ  ثيطاتش » ،«دّياذ  پبساخ  ٍ وٌيذ فىش» هبًٌذ ّبييفؼبليت  ٍ «ًوًَا

 اياشاى،  هؼبغاش  تابسيخ  دسسيِ وتبة غبلت ُديذگب اهب ،داسد ٍخَد ًيض «ٍخَ خست ٍ اًذيطِ»

ِ  اسات # فشٌّگاي  اًتمبل$اختوبػي ديذگبُ ُ  اياي  بسچَةچا  دس وا ِ  ،دياذگب ِ  يٍظيفا  هذسسا

        ثااِ خبهؼااِ يٍساايلِثااِ ضااذُ پزيشفتااِ اخاللياابت ٍ ّاابسااٌت ّااب،اسصش الماابي يااب اًتماابل

 دس آهاَص داًص ؼبلف هطبسوت اًتمبدي، تفىش آهَصش يالصهِ وِ حبلي دس. است آهَصاىداًص

 .ضَد ثيطتشي تَخِ ػولىشدي ثؼذ ثِ ثبيستي خْت ّوييثِ ٍ است يبدگيشي فشايٌذ

ي ثشسسي دليك افىابس ٍ ػمبياذ دس هحتاَاي وتابة دسساي تابسيخ       هيضاى تَخِ ثِ هإلفِ     

ٌاذ دس  چدّاذ واِ ّش  ثشسسي دليك هحتاَاي وتابة ًطابى هاي     ثبضذ." هي10/4هؼبغش ايشاى

ي ثشسساي دلياك افىابس ٍ ػمبياذ تَخاِ ضاذُ ٍ افىابس ٍ ػمبياذ         ثِ هإلفِ هَاسد لبثل تَخْي

ًياض ٍخاَد داسد واِ ياب     ، اهب هاَاسدي  ّبي سيبسي هَسد ثشسسي لشاس گشفتِگشٍُ اضخبظ يب 

ِ  همغغ غَست يه سَيِ ثشسسي ضذُ است. دس هَسد تَخِ لشاس ًگشفتِ ٍ يب ثِاغال        ،هتَساغ

 ًسال  حبضاش  ًسال  خػاَظ ِثا  ٍ ثشخَسداسًاذ  ثاباليي  حساغ  اًتضاػاي  تفىاش  اص آهَصاىداًص

 سا اياشاى  هؼبغش تبسيخ دسسي وتبة ّبسبل خَد وِ ًگبسًذُ است، ٍخَگشيخست ٍ پشسطگش

ُ  تذسيس هتَسغِ همغغ دس ُ  ثبسّاب  ٍ ثبسّاب  ،ًواَد ُ  اضاخبظ،  يدسثابس  ثشخاي  ياب  ٍ ّاب گاشٍ

ِ گ لشاس پشسص هَسد ،ًطذُ اضبسُ آى ثِ دسسي وتبة دس وِ هَضَػبتي  ثٌابثشايي  اساتت  شفتا

 ديگاشي  خابي  دس ًطاَد،  دادُ پبسخ آهَصداًص ًيبصّبي ثِ دسسي وتبة هحتَاي دس چٌبًچِ

 .ثبضذ داضتِ دًجبل ثِ ًتبيدي چِ ًيست هؼلَم وِ سفت خَاّذ خَد سإال پبسخ دًجبل ثِ
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 گشاياي هؼماَل، پازيشفتي   ّبي گساتشدگي فىاش، ضاه   س هحتَاي وتبة دسسي ًيض ثِ هإلفِد

ي تفىش خَد ٍ اسصيبثي هذاسن، ضَاّذ ٍ اظْابسات ثاِ   ًَيي، ٌّش اًذيطيذى دسثبسُ احتوبالت

 دس ٍ داسًاذ  استجابط  يىاذيگش  ثاب  اًتمبدي تفىش ّبيهيضاى ثسيبس ووي تَخِ ضذُ استت هإلفِ

 گفات  تَاىهي ًظشيه اص ٍ هىول يىذيگش ّستٌذ، پيَستِ ّنثِ صًديش ّبيحلمِ هبًٌذ ٍالغ

ِ  وٌدىابٍي  ثب اًتمبدي تفىش وِ  هجتٌاي $غاحيح  لضابٍت  ثاب  ٍ ضاَد هاي  ضاشٍع  اًذيطاوٌذاً

ِ  ّوبًگًَِ صيشا يبثذتهي پبيبى# ثشهالن ِ # Lipman,1988$لياپوي  وا ِ : »اسات  گفتا  يًتيدا

ِ    .«است غحيح لضبٍت اًتمبدي تفىش ّابي تفىاش اًتمابدي دس    ثٌبثشايي تٌبسات تَصياغ هإلفا

 هحتَاي وتبة يه اهش ضشٍسي است.

ِ دس ساثغِ ثب       ِ  ، ًواي ّوسَيي ايي تحميك ثب تحميمبتي وِ لجال اًدبم گشفتا  عاَس تاَاى ثا

ساثغاِ ثاب خبيگابُ تفىاش     دس  ،عَس وِ پيص اص ايي اضبسُ ضاذ صيشا ّوبى تًظش وشددليك اظْبس

ي دسسي تبسيخ هؼبغش ايشاى دس همغغ هتَسغِ، تحميك ٍ يب پژٍّطاي واِ   دس ثشًبهِاًتمبدي 

تَخاِ ثاِ ايٌىاِ    حابل ثاب   ت اهاب دسػايي  يبفات ًطاذ   ،ثبضاذ هستميوب ثِ ايي هَضَع پشداختِ 

ِ  ي خبتحميمبت هختلفي دسثبسُ ّاب ٍ همابعغ ديگاش اًدابم     يگبُ تفىش اًتمابدي دس دسٍس، پبيا

تَاى ًتيدِ گشفت وِ ايي تحميك دس ساثغِ ثب تَخِ ثاِ آهاَصش تفىاش اًتمابدي ثاب      ، هيضذُ

 سَ ثَدُ است.  ّن# Ghasemiyan, 2009$يبىلبسوٍ  Hashemi, 2006#$يّبضوتحميمبت 

ّبي تفىش اًتمبدي دس وتبة تابسيخ هؼبغاش   ّبي پژٍّص، ثشخي اص هإلفِثب تَخِ ثِ يبفتِ     

 ايشاى هَسد تَخِ لشاس ًگشفتِ ٍ ثشخي ًيض ثِ هيضاى ثسيبس ووي هَسد تَخِ لشاس گشفتِ استت

يي اياي وتابة   َد چٌبًچِ آهَصش تفىاش اًتمابدي هاذًظش هاَلف    ضثشايي اسبس، پيطٌْبد هي 

ِ  ّبي تفىش اًتمبدي سا ثِثبضذ، هإلفِ ّاب  غَست هتؼبدل هَسدتَخِ لشاس دٌّذ، صيشا اياي هإلفا

تَخْي ثِ ثشخي، فشآيٌاذ تفىاش اًتمابدي سا دچابس     تَخْي يب ونثبّن دس استجبط ّستٌذ ٍ ثي

 ًوبيذ.ًمع هي

فشآيٌاذ يابدگيشي     آهَص دس ، هستلضم هطبسوت فؼبل داًصّوچٌيي آهَصش تفىش اًتمبدي     

دي تفىش اًتمابدي تَخاِ ثيطاتشي ضاَد ٍ ساشاًدبم      ثبضذت ثٌبثشايي ثبيستي ثِ ثؼذ ػولىشهي

ػايلي  ّبي هختل  تحهَلفيي وتت دسسي دس همبعغ ٍ پبيِتَخِ ثِ اّويت هَضَع، ايٌىِ ثب

 .ًظش لشاس دٌّذآهَصش تفىش اًتمبدي سا هَسد
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