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فػلٌبهِي ػلوي -پژٍّطي سّيبفتي ًَ دس هذيشيت آهَصضي
داًطگبُ آصاد اسالهي ٍاحذ هشٍدضت
سبل دٍم -ضوبسُي ،4پيبپي  -8صهستبى 90
غع 195 -212

تحلیل محتوای کتاب تاریخ معاصر ایران در دورهی متوسطه
از بعد تفکر انتقادی
پشٍيي غيبثي ،1حدت الِ فبًي ،2صّشا اثبرسي ،3سصاق خَاخِ صادُ%4
تبسيخ پزيشش90/10/19 :
تبسيخ دسيبفت90/04/10 :
چکیده
ايي پژٍّص ثب ّذف تحليل هحتَاي وتبة تبسيخ هؼبغش ايشاى اص ثؼذ تفىش اًتمابدي اًدابم ضاذُ
است .ثشاي اًتخبة هإلفِّبي تفىش اًتمبدي اص سٍش تَغيفي ٍ ثشاي تدضيِ ٍ تحليل هحتَاي وتابة
اص سٍش تحليل هحتَا استفبدُ ضذُ است .خبهؼِي آهبسي دس ايي پاژٍّص ،هحتاَاي وتابة دسساي
تبسيخ هؼبغش ايشاى ضبهل  2818خولِ ثَدُ وِ ثِدليل هحذٍد ثَدى خبهؼِي آهبسيً ،وًَِي آهبسي
ًيض ّوبى خبهؼِي آهبسي هيثبضذ .اثضاس خوغ آٍسي اعالػبت ،سيبِّي تحليل هحتَاي وتبة دسسيِ
تبسيخ هؼبغش ايشاى ثَدُ وِ ثش اسبس هجبًي ًظشي تْيِ ٍ سٍايي آى تَسظ هتخػػبى ػلاَم تشثيتاي
تبييذ ضذُ استٍ .احذ تحليل ًيض خوالت هٌذسج دس هتي وتبة دسسي تبسيخ هؼبغش ايشاى ثَدُ است.
يبفتِّبي تحميك ًطبى هيدّذ وِ دسهدوَع ،دس هحتَاي وتبة دسسي تبسيخ هؼبغش اياشاى "34/63
خولِّب ثب تفىش اًتمبدي استجبط داضتِ وِ اص ايي هيضاى  "22/14ثاِ ثؼاذ ضاٌبختي "6/88 ،ثاِ ثؼاذ
ػبعفي ٍ  "5/61ثِ ثؼذ ػولىشدي اختػبظ داسدً .تبيح يبفتِّب حبوي اص آى است وِ دسغاذ تَصياغ
هإلفِّبي تفىش اًتمبدي دس هحتَاي وتبة دسسي تٌبست ًذاضتِ استّ ،وچٌيي هيضاى تَخِ ثِ ثؼذ
ضٌبختي ،حذٍد سِ ثشاثشِ هيضاى تَخِ ثِ ثؼذ ػبعفي ٍ ثؼذ ػولىشدي ثَدُ وِ ايي ٍضؼيت هتٌبسات
ثب آهَصش تفىش اًتمبدي ًويثبضذ.
واژههاي کليدي :تحليل هحتَا ،تبسيخ هؼبغش ايشاى ،دٍسُ هتَسغِ ،تفىش اًتمبدي.
 -1استبديبس ٍ ػضَ ّيئت ػلوي داًطگبُ آصاد اسالهي ٍاحذ هشٍدضت .گشٍُ ػلَم تشثيتي ،هشٍدضت ،ايشاى.
 -2استبديبس ٍ ػضَ ّيئت ػلوي داًطگبُ آصاد اسالهي ٍاحذ هشٍدضت .گشٍُ ػلَم تشثيتي ،هشٍدضت ،ايشاى.
 -3استبديبس ٍ ػضَ ّيئت ػلوي داًطگبُ آصاداسالهي ٍاحذ تْشاى ضوبل.
 -4وبسضٌبس اسضذ ثشًبهِ سيضي دسسي ،داًطگبُ آصاد اسالهي ٍاحذ هشٍدضت.
ًَ%يسٌذُ هسئَلbkhajehzadeh@gmail.com ،
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ًمذ ٍ ثشسسي هحتَاي وتبة ّبي دسساي اص خولاِ هَضاَػبتي اسات واِ دس چٌذدّاِ ي
اخيش هَسد تَخِ پژٍّطگشاى ٍ هتخػػبى تؼلين ٍ تشثيت لشاس گشفتاِ اساتت تَخاِ ثاِ اياي
هَضَع هي تَاًذ ووي ّب ٍ وبساتي ّابي وتابة ّابي دسساي سا آضاىبس ًوبياذ ٍ ثاِ عشاحابى
ثشًبهِ ّبي دسسي دس تذٍيي ثْتش وتبة ّبي دسسي ووه ًوبيذ.
وتبة دسسي يب هحتَاي هغبلت آهَصضي ثِ ٍيژُ دس ًظبم ّبي آهَصضي هتوشوض وِ هحاَس
هىتَة ٍ هذٍى تؼل ين ٍ تشثيت هحسَة ضذُ ٍ فؼبليت ّب ٍ تدشثِ ّبي تشثيتي داًاص آهاَصاى
تَسظ هؼلن ٍ حَل هحَس آى سبصهبًذّي هاي ضاَدً ،يابص ثاِ تحليال ٍ ثشسساي ػلواي داسد.
ًَػي اص تحليلّ ب وِ ثشاي ثشًبهِ سيضاى دسسي ،هإلفيي ٍ تػوين گيشًذگبى ثشًبهِ ّبي دسساي
ثسيبس هفيذ ٍ ضشٍسي است ،تحليل هحتَايي است.#Yarmohammadiyan, 2009$
هحتَا 1ػجبست است اص هدوَػِ هفبّين ،اغَل ،هْبست ّب ،اسصش ّب ٍ گشايص ّابيي واِ اص
سَي ثشًبهِ سيضاى ٍ ثِ لػذ ت حمك اّذاف اًتخبة ٍ سبصهبًذّي هاي ضاَد .هحتاَا ٍسايلِ اي
ثش اي تحمك اّذاف ثِ ضوبس هي آيذ ٍ ثِ ّويي دليل ضشٍسي استٍ ،يژگي ّابي آى ثاب اّاذاف
هَسد اًتظبس تٌبست داضتِ ثبضذ ).(Maleki,2008,p83
ثشاي ثشسسي هحتَاي آضىبس پيبمّبي هَخاَد دس ياه هاتي ،هاي تاَاى اص سٍش تحليال
هحتَا 2استفبدُ وشد .دس ايي سٍش ،هحتَاي آضىبس ٍ پيبمّب ث ِ عَس ًظبم داس ٍ وواي تَغاي
هي ضَد .اص ايي سٍ ،ايي سٍش سا هيتاَاى سٍش تجاذيل دادُّابي ويفاي ثاِ دادُّابي وواي
للوذاد وشد .#Sarmad, Bazargan, Hejazi, 2008$
ّذف ايي پژٍّص ،تحليل هحتَاي وتبة تبسيخ هؼبغش ايشاى اص ثؼذ تفىش اًتمبدي اساتت
تفىش اص اسوبى اغلي آهَصش ٍ پشٍسش هي ثبضذ ٍ تفىش اًتمبد ي ً 3يض ثاِ ػٌاَاى يىاي اص اًاَاع
تفىش ٍ ث ِ دليل ٍيژگي ّبي خبغي وِ داسد ،اص خب يگبُ هوتبص ي ثشخَسداس اساتت اّويات اياي
هسألِ تب آًدبست وِ ثشخي اص غبحت ًظشاى ،پ يطشف تِ ثطش دس ػشغِّب ي گًَابگَى ػلواي سا
هذيَى تفىش اًتمبد ي هي داًٌذ ٍ حتي هؼتمذ ًذ واِ پاشٍس شِ تفىاش اًتمابد يّ ،اذف اسبساي
تؼل ين ٍ تشثيت است.
پشٍسش تفىش اًتمبدي ،يىي اص ّذفّبيي اسات واِ ثاِ تٌْابيي ثاِ ياه هابدُ ي دسساي
هشثَط ًوي ضاَد ،ثلىِ ّش تؼلاين ٍ تشثيتاي ثاب اياي ّاذف استجابط داسد ٍ هحتاَا ثاِػٌاَاى

1- Content
2- Content Analysis
3- Critical thinking

فصلنامهي علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي ،سال دوم ،شمارهي ،3پياپي  ،8زمستان 09

501

ٍسيلِ ي دستيبثي ثِ ّذف آهاَصش ٍ پاشٍسش ثبياذ اص ٍساؼت الصم ثشخاَسداس ثبضاذ ،يؼٌاي
هفبّين ،هْبستّب ٍ ًگششّب ثبيذ عَسي اًتخبة ضَد وِ ثب اّذاف اسبساي ساٌخيت داضاتِ
ثبضذ .اّذاف تشثيتي پشٍسش اًسبى وبٍضگشً ،مبد ٍ فؼبل اص خولِ اّذافي ّستٌذ واِ تَساظ
ّوِ ي دسٍس دٍسُ ي هتَسغِ ثبيذ تحمك يبثٌذ.#Maleki, 2008$
هَس ٍ پ بسوش # Moor&Parker, 1998$هؼتمذًذ تَاًبيي تفىاش ثاِ عشياك ا ًتمابدي اهاشي
ثسيبس حيبتي است ٍ دس حميمت صًذگي هب ثِ آى ٍاثستِ است .سٍضاي واِ هاب صًاذگي هابى سا
اداسُ هي وٌينٍ ،اث ستِ ثاِ آى چياضي اسات واِ هاب فىاش هاي وٌياان دسسات اسات ٍ آى سا
پزيشفتِ اينّ .ش اًذاصُ هب دس اسصيبثي ادػ بيي ثب دلت ثيطتشي ػواال وٌاين ٍ ث تاَاًين هساب ل
هشثَط اص هسب ل غيشهشثَط خذا وٌين ،تفىش هب اًتمبدي تش است.
هغْش ي  #Motahari, 2000$اص حضشت هس يح $ع #ايي سٍايت سا ًمل وشدُ واِ « خُازِ ال حَ كَّ
هِي اَّلِ الجب عِلِ ٍ ال تَب خُزِ الجب عِلَ هِي اَّالِ ال حَاك  .ا ي ثساب حاك سا ا ص اّال ثبعال ثطاٌَيذ،
ثگ يشيذ ٍ ا ي ثسب ثبعل سا اص اّل حاك ثطاٌَيذ ٍ ًگ يشياذ » .اياي هغلات ثاِ ًاَػي ثشخاي اص
خٌجِ ّبي تفىش اًتمبدي سا هَسد تَخِ لشاس دادُ اسات ٍ ثاِ ساساتي اگاش ثخاَاّين ثاِ اياي
آهَصُ ي اسصضوٌذ ديٌي ػول وٌينت آيب خض ثب آهَصش تفىش اًتمبدي ،هاي تاَاى ثاِ اياي هْان
د ست يبفت؟!
پشداختي ثِ هَضَع تفىش اًتمبدي دس وتب ةِ دسسي تبسيخ هؼبغش ايشاى ا ص اّويات خبغاي
ثشخَسداس استت صيشا «گزض تِ چشاؽ ساُ آيٌذُ » است ٍ هغبلؼِ ي تبسيخ هؼبغش اياشاى ثاب تفىاش
اًتمبدي ،هي تَاًذ « ػجشت گشفتي اص تب سيخ » وِ يىي اص اّذاف هْن هغبلؼِ ي اياي دسس اسات
سا هحمك سبصد.
صسيي وَة # Zarrinkub, 2002$دس خػَظ ًَع ًگبُ ثِ تبسيخ هي ًَيساذ :ثاشاي اًسابى،
اهشٍص ظبّشا هسألِ ايي است وِ تبسيخ سا دس چِ هسيش ثبيذ اًاذاخت ،دس غاَستي واِ اًسابى
ديشٍص غبلجب هسألِ سا ايي عَس هغشح هي وشد وِ تبسيخ سا چگًَِ ثبيذ تحول وشد.
ّش چٌذ وِ اغغالح تفىش اًتمبدي اص ًيوِ ي لشى ثيستن ثيطتش هَسد تَخِ لاشاس گشفتاِ،
اهب هحممبى ٍ پژٍّطگشاى سبثمِ ي ايي هَضَع سا ثِ گزضتِّ بي دٍس استجبط هي دٌّذ.
هبيشص #Meyers, 2007$هؼتمذ است  :ػاللِ ثِ تَساؼِ ي تَاًابيي ّابي تفىاش اًتمابدي دس
هحبفل آهَصضي ،پذيذُ ي خذيذي ًيست .هٌطأ چٌيي ػاللِ اي ثاِ هىتات افالعاَى ثشهاي-
گشددت هذلي وِ داًطگبُ ّبي غشثي هذسى سشاًدبم اص آى ثشخبستٌذ .ثب اياي حابل ثسايبسي اص
هحبفل آهَصضي ثِ خبي تبويذ ثاش اّويات پاش ٍسش اساتؼذادّبي فىاشي ًَخَاًابى ثاِ غاشف
اًجبضت اعالػبت ٍ هحفَظبت تَخِ داسًذ.
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دس ايٌ ىِ تفىش اًتمبدي چيست ٍ چِ ٍيژگي ّبيي داسد ،هيبى غابحت ًظاشاى اتفابق ًظاش
ٍخَد ًذاسد ،دس ػيي حبل اص تفىش اًتمبدي تؼابسي گًَابگًَي اسا اِ ضاذُ واِ دس ايٌداب ثاِ
پبسُ اي اص آًْب اضبسُ هي ضَد:
ديَ ي 1هبّيت تفىش اًتمبد ي سا « ثشسسي دليك ،هذاٍم ٍ فؼبل ّش ػميذُ يب ّاش ضاىلي اص
داًص ثب تَخِ ثِ داليلي وِ آى ػميذُ سا تبييذ هيوٌٌاذ ٍ ًتابيدي واِ اص آى ػمياذُ حبغال
هي ضَد » هي داًذ ). (Quotes by Hashemiyan nezhad,2001
هبيشص #Meyers, 2007$دس وتبة آهَصش تفىش اًتمبد ي  ،تفىش اًتمبد ي سا اييگًَِ تؼشي
وشدُ است « :تفىش اًتمابدي يؼٌي لاذست تٌظيا ن وليبت ،پزيشفتي احتوبالت ًَيي ٍ تَلا
داٍسي ».
2
سٍثشت اًيس ت فىش اًتمبدي سا تفىش هستذل ٍ تيضثيٌبًِ دسثبسُ ي ايي واِ چاِ چياضي سا
ثبٍس وٌين ٍ چِ اػوبلي سا اًدبم دّين ،تؼشي وشدُ است.# Lipman, 1988$
هَس ٍ پبسوش # Moor & Parker, 1998$هؼتمذًذ تفىش اًتمبد ي ،تؼيايي ػبهذاًاِ ٍ دلياك
آى چيضي است وِ هب ثبي ذ ثپزيشين يب سد وٌين ٍ تشديذ دسثبسُ ي يه لضبٍت ٍ يب يه ادػاب ٍ
تؼييي دسخِ ي اػتوبدي است وِ هي پزيشين يب سد هي وٌين.
ثِ ًظش لياپوي #Lipman, 1988$تفىاش اًتمابدي ،تفىاشي اسات واِ لضابٍت خاَة سا
تسْيل هي وٌذت صيشا هجت ٌي ثش هالن است ،خَد اغاالحو ٌٌاذُ اسات ٍ ًساجت ثاِ هاتي ياب
صهيٌِ اي وِ دس آى ضىل هيگيشد ،حسبس است.
تفىش اًتمبدي ،ث ِ وابسگيشي آى دساتِ اص هْابست ّابي ضاٌبختي ياب اساتشا تژي اسات واِ
احتوبل ًتيدِ ي هغلَة سا افضايص هي دّذ .آى خْت تَغي تفىشي استفبدُ هاي ضاَد واِ
ّذف هٌذ ،هستذل ٍ ّذايت ضذُ ثِ سوت اّذاف غبيي استت ًَع تفىشي اسات واِ ثاب حال
هسألِ ،استٌتبج ،هحبسجِ ي احتوبالت ٍ تػوينگيشي استجبط داسد ،صهبًي وِ هتفىاش دس حابل
اسااتفبدُ اص هْاابست ّاابي فىَساًااِ ٍ هااَثش ثااشاي هااتي خاابظ ٍ ًااَع واابس فىااشي اساات
.#Halpern, 2003$
ًمغِ اٍج تىبهل ت فىش اًتمبد ي ،خبيي است وِ سٍح اًتمبد ي دس اًسبى ثا ِ ٍخاَد آياذ تاب
ثش اسبس آى ،اًسابى ثتَاًاذ ػابدتّاب ي فىاش ي ٍ ػولاي خاَد ،تدابسة ٍ ه ياشا پ يطايي ٍ
ث ِ عَسولي ض يَُ ي صًذگي خَد سا هَسد ثشسسي لشاس دّذ ٍ سپس ثِ تبييذ  ،اغالح يب سد آًْاب
ثپشداصد.#Jahani, 2003$
1 -Dewey
2- Robert Ennis
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ثب ػٌب يت ثِ تؼبسي گًَبگًَي وِ غبحت ًظشاى دس حَصُ ي تفىش اً تمبدي اص ايي اغاغالح
اسا ِ وشدُ اًذ  ،دسهدوَع هي تَاى گفت وِ تفىش اًتمبدي ثْبًاِ خاَيي ،ػيات خاَيي ٍ اًتمابد
ثذٍى استٌبد ًيستت ثلىِ تفىشي است وِ ثب ثشسس ي دليك افىبس ٍ ػمبيذ ٍ ثب اسا ِ ي داليال ٍ
ضَاّذ ثِ لضبٍت ٍ اسصضيبثي هي پشداصد.
يىي اص لَاصم لغؼي خش يبى تشث يات  ،ظْاَس ًماذ ٍ ًمابد ي ،ثاِ خػاَظ اص ًبح ياِ هتشثاي
ًسجت ثِ هشثي است ٍ دس خش يبى ًمبد ي هؼ يبسّبً ،مص ثبسص ي داسًذ .اگش تشث يت سا ثِگًَاِ ا ي
تؼشي وٌ ين وِ اهىبى ًمذ ٍ ًمبد ي دس آى ٍخَد داضتِ ثبضذ ٍ دس حم يمت اياي اهاش ،ث خطاي
اص تشث يت هحسَة ضَد ،دس ايي غَست ،اهىابى ًماذ ًسال گزضاتِ فاشاّن هاي ضاَد ٍ ّوا يي
هسألِ ،صه يٌِ ي تغ ييش دس ًسل خذيذ سا فاشاّن هاي وٌاذ ٍ ثاِ اياي تشتيات ،پَيابيي فش ايٌاذ
تشث يت تبه يي هي ضَد.#Bagheri, 2009$
ث شاسبس هجبًي ًظشي ،هإلفِ ّبي تفىش اًتمبدي دس ايي پژٍّص ػجابست اص  -1وٌدىابٍ ي
اًذي طوٌذاًِ -2 .گستشدگي فىش $رّي ثبص -3 .#تؼشي ٍ ضافبف سابص ي هساألِ -4 .ثشسساي
دل ي ك افىبس ٍ ػمبيذ -5 .ضهگشايي هؼمَل -6 .پزي شفتي احتوبالت ًَي ي -7 .استذالل واشدى.
 -8تدضي ِ ٍ تحل ي ل -9 .اسصيبثي هذاسن ،ضاَاّذ ٍ اظْابساتٌّ -10 .اش اًذ ي طا يذى دسثابسُ ي
تفىش خَد -11 .لضبٍت غح ي ح $هجتٌي ثش هالن #هي ثبضٌذ.
دس ايٌدااب ضااوي اضاابسُ ثااِ هفاابّين هإلفااِ ّاابي ياابصدُ گبًااِ ،ثااِ ديااذگبُ ثشخااي اص
غبحت ًظشاًي وِ ّشيه اص هإلفِّبي يبد ضذُ سا هَسد تبويذ لشاس دادُ اًذ  ،اضبسُ هي ضَد:
 -1وٌدىبٍ ي اًذي طوٌذاًِ :وٌدىبٍي اًذيطوٌذاً ِ ،ثذيي هؼٌبست وِ فاشد دس هَاخاِ ثاب
ػ مبيذ ٍ ًظشات ديگشاى ثِ عشح سإال ّبي خبلات هاي پاشداصد ٍ ساؼي دس داًساتي چيضّابي
خذيذ داسد ٍ ثب عشح سإاالت سٍضي وٌٌذُ ٍ چبلص ثشاًگيض  ،ثِ خستدَ ٍ تحميك هي پاشداصد ٍ
ثِ عَس ولي سإاالتي اص لجيل چِ وسي  ،چِ ،ودب ،چِ ٍلت ٍ چگًَِ سا هغشح هيوٌذ.
ل يااپوي #Lipman, 2003$د س وتاابة « تفىااش دس آهااَصش ٍ پااشٍسش » ثااِ واا شّات اص
ولوِ ي " " inquiryثاِهؼٌااب ي ساإال ،پشساص ،پاشس ٍخاَ ،استفسابس ،تحمياك ٍ خساتدَ،
ثِ ػٌَاى يىي اص ٍيژگي ّبي تفىش اًتمبدي يبد وشدُ است.
 -2گستشدگي فىش$رّي ثبص :#هٌظَس اص گس تشدگي فىش ٍ رّي ثبص ،آى است واِ فاشد ثا ِ
ّش دٍ عشف لضيِ تَخاِ وٌذّ ،واِ ي خٌجاِّاب سا دس ًظاش ثگياشد ٍ اص ياه دياذگبُ خابظ
عشفذاسي هتؼػجبًِ ًوي وٌذ .چوستش ٍ خبًسَىً 1يض ضاوي ثشضاوشدى رّاي ثابص ثاِػٌاَاى
يىي اص ٍيژگي ّبي تفىش اًتمبدي  ،دس تَضيح آى هي ًَيسٌذ  :فشد ثِ ّش دٍ عش ف لضيِ تَخاِ
1- Zechmeister & johnson
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وٌااذّ ،وااِ ي خٌجااِّااب سا دس ًظااش ثگيااشد ٍ اص يااه ديااذگبُ خاابظ عشفااذاسي هتؼػااجبًِ
ًىٌذ . #Maleki & habibipour, 2007$فسيًَِ # Facione, 2010$دس الگَي خَد اص رّي ثبص
ثِ ػٌَاى يىي اص ٍيژگي ّبي تفىش اًتمبدي ًبم ثشدُ است.
 -3تؼشي ا ٍ ضاافبف ساابص ي هسااألِ :تؼشي ا هسااأ لِ ٍ ضفاااابف ساابص ي هسااألِ ،يىااي اص
ٍ يژگيّب ي تفىش اًتمبد ي است وِ ايي هْبست ضبهل تطخيع ديذگبُ ّبي اغلي ٍ تطاخ يع
اعالػبت هشثَط ثِ يه هسألِ هي ثبضذ .تفى ش اًتمابدي دس فضابي هاجْن هحماك ًواي ضاَد ٍ
ضشٍسي است وِ اثؼبد هختل يه هسألِ ثِ غَست ٍاضح ٍ ضفبف ثيبى ضَد.
اص ًظش سٍثشت اًيسًْ ،ويي ٍخِ تفىاش اًتمابدي ،داٍسي دس هاَسد « تطاخيع ٍ تؼشيا
هسااألِ » اسااتً . #Jahani, 2003$يااذلش 1هْاابست تؼشيا ٍ ضاافبف ساابصي هسااألِ سا يىااي اص
هْبست ّبي تفىش اًتمبدي هي داًذ ٍ هؼتمذ است وِ ايي هْبست ضبهل تطخيع دياذگبُّابي
اغلي يب ه سألِ ،همبيسِ ي ضجبّتّب ٍ تفبٍت ّب ،تطخيع اعالػبت هشثَط ثاِ ياه هساألِ ٍ
تٌظين سإال ّبي هٌبست هي ثبضذ ). (Quotes by Tofangdar,2007
 -4ثشسسي دل ي ك افىبس ٍ ػمبيذ :هٌظَس اص اياي هإلفاِ ،آى اسات واِ فاشد دس هَاخاِ ثاب
ػمبيذ ،داًص ٍ ًظشات ،ثب سفتي اص سغح ثِ ػوك ٍ تَخِ ثِ اثؼبد گًَبگَى يه هسائلِ ،آى سا
ثِ عَس دليك ثشسسي هيوٌذ.
ديَيي ،تفىش اًتمابدي سا ثشسساي فؼابل پب ياذاس ٍ دلياك ّاش ػمياذُ ياب داًاص هايداًاذ
ّ . #Shabani, 2008$بضويبى ًژادً #Hashemiyan nezhad, 2001$يض هؼتمذ است وِ تفىاش
اًتمبد ي « دس خْت ثشسسي ٍ تدذيذ ًظش ػمبيذ ٍ ًظشات ٍ اػوبل » است.
 -5ضهگشايي هؼمَل :دس ضه گشاياي هؼماَل ،فاشد حتاي اص پازيشفتي چيضّابي ٍاضاح
خَدداسي هي وٌذ ٍ تب صهبًي وِ ضبّذ ٍ هذسن وبفي فشاّن ًطَد  ،اص پازيشفتي ياه ًتيداِ
خَدداسي هي وٌذ ٍ آى سا هَسد پشسص ٍ تشديذ لاشاس هاي دّاذت هٌظاَس اص ضاه گشاياي اياي
ًيست وِ فشد ثِ ّيچ چيض ثبٍس ًذاسد ،ثلىِ ثب ضه وشدى هي تَاًذ اػتمبدات خاَد سا هحىان
وٌذ ٍ ثب داليل ّوشاُ سبصد.
هَس ٍ پبسوش # Moor & Parker, 1998$هؼتمذًاذ واِ تفىاش اًتمابدي ،تؼيايي ػبهذاًاِ ٍ
دليك آى چيضي است وِ هب ثبيذ ثپز يشين يب سد وٌين ٍ تشديذ دسثبسُ ي يه لضبٍت ٍ يب ياه
ادػب ٍ تؼي يي دسخِ ي ا ػتوبدي است وِ هي پزيشين يب سد هي وٌين.
 -6پزي شفتي احتوبالت ًَي ي :پزيشفتي احتوبالت ًَيي ،ثذاى هؼٌبست وِ فشد ثاشاي ياه
هسألِ احتوبالت ديگشي ًيض ه تػَس ثبضذ ٍ ثش سٍي ياه احتوابل ثاِ عاَس هتؼػاجبًِ تبوياذ
1- Nidler
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ًىٌااذ ،ايااي هإلفااِ دس ٍالااغ تىوياال وٌٌااذُ ي هإلفااِ ي ضااه گشايااي هؼم ا َل اساات .هاابيشص
 #Meyers, 2007$دس وتبة آهَصش تفىش اًتمبد ي  ،تفىش اًتمبد ي سا اياي گًَاِ تؼشيا واشدُ
است « :تفىشاًتمابدي ،يؼٌاي لااذست تٌظياا ن وليابت ،پازيشفتي احتوابالت ًاَيي ٍ تَلا
داٍسي ».
 -7استذالل وشدى :هٌظَس اص استذالل وشدى  ،آى است وِ اسا ِ ي هجبحث ّوشاُ ثب دليال
ثبضذ ٍ دليل آٍسدى اص تَخيِ غيش هذلل هتوبيض ضَد.
سٍثشت اًيس ،تفىش اًتمبد ي سا « تفىش هستذل ٍ ت يضث يٌبًِ دس ثبسُ ي ايي وِ چاِ چ ياضي سا
ثبٍس وٌ ين ٍ چِ اػوبلي سا اًدابم دّا ين » تؼشيا واشدُ اساتّ . #Lipman, 1988$بضاويبى
ًژادً #Hashemiyan nezhad, 2001$ياض هؼتماذ اسات واِ تفىاش اًتمابد ي « تفىاشي اسات
هستذل ٍ هٌغمي ».
 -8تدض ي ِ ٍ تحل ي ل :تدضيِ ٍ تحل يل يؼٌي تدضيِ هغبلت ثِ اخضاء تطى يل دٌّاذُ ي آى ٍ
تحل يل سٍاثظ ث يي اخضاء ثِ عَس ي وِ سبختبس سبصهبًي آى لبثل فْن ثبضذ .عجمِثٌاذ ي واشدى،
پ يذا وشدى ضجبّت ّب ٍ تفبٍتّب ي اسبسي ٍ فْو يذى اغَ ل ولي ّاش ػم ياذُ اص ٍ يژگايّاب ي
تدضيِ ٍ تحل يل هي ثبضذ .هبيشص # Meyers, 2007$هؼتمذ است وِ تفىش اًتمبدي غبلجاب دس ّاش
سضتِ ،ضىل حل هسئلِ يب تدضيِ ٍ تحليل سا ثِ خَد هيگيشد.
ليپوي ثب لجَل دٍ پايص فاشؼ اسبساي $يىاي تحليلاي ثاَدى هبّ يات تفىاش اًتمابدي ٍ
ديگشي دسًظش گشفتي هفْاَم داٍسي ثاِ ػٌاَاى ّاذف اغالي تفىاش اًتمابدي ،#ا لگاَي تفىاش
اًتمبدي خَد سا سبصهبًذّي هيوٌذ.#Jahani, 2003$
 -9اسصيبثي هذاسن ،ضَاّذ ٍ اظْبسات :هٌظَس اص اسصيبثي هذاسن ،ضاَاّذ ٍ اظْابسات آى
است وِ هذاسن ،ضَاّذً ،ظشات ،اعالػبت ٍ هٌبثؼي سا وِ آى اعالػابت سا فاشاّن هاي وٌاذ،
اسصيبثي ضَد ٍ دسستي ٍ يب ًبدسستي ٍ يب اػتجبس ٍ اسصش آًْب هَسد ثشسسي لشاس گيشد.
آًذٍليٌب 1هؼتمذ است وِ تفىش اًتمبد ي ،فشا يٌذي است وِ ثِ هَخت آى ًظاشات ،اعالػابت ٍ
هٌبثؼي وِ آى اعالػبت سا فشاّن هيوٌذ ،اسص يبثي هيوٌ يذ ٍ ثِ عَس هٌسدن ٍ هٌغمي آًْاب سا
ً ظن هيثخط يذ  ،ثب ػمبيذ ٍ اعالػبت د يگش هشتجظ هي سبصيذ  ،هٌبثغ د يگش سا دس ًظش هايگ يشياذ
ٍ ثاااااشا ي هفااااابّ ين ضاااااوٌي ،آًْاااااب سا هاااااَسد اسص يااااابثي لاااااشاس هااااي دّ ياااااذ.
). (Quotes by Maleki,Habibipour,2007

1 - Andolina
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ٌّ -10ش اًذي ط يذى دسثبسُ ي تفىاش خاَدٌّ :اش اًذيطايذى دسثابسُ ي تفىاش خاَد ،ثاذاى
هؼٌبست وِ فشد تٌْب ثِ ًمذ ٍ ثشسسي ًظشات ديگش اى اوتفبء ًىٌذ ٍ ثاب اًذيطايذى دسثابسُ ي
تفىش خَد سؼي وٌذ وِ آى سا ثْتش ٍ ثِ عَس لبثل تَخيِتش ،ثيبى وٌذ.
س يچبسد پبٍل 1تفىاش اًتمابد ي سا اياي گًَاِ تؼشيا هايوٌاذ ٌّ :اش اًذ يطايذى دسثابسُ ي
تفىشتبىٍ ،لتي وِ ضوب هي اًذ يطايذ تاب تفىاش خاَد سا ثْتاش وٌ ياذ ،يؼٌاي آى سا سٍضاي تاش،
دسست تش ٍ لبثل تَخ يِ تش ث يبى وٌ يذ ). (Quotes by Maleki,Habibipour,2007
 -11لضبٍت غح ي ح $هجتٌي ثش هالن :#لضبٍت غحيح ،يىي اص هْن تشيي هإلفِ ّبي تفىاش
اًتمبدي است ٍ اغلت غبحت ًظشاى ثش سٍي آى تَافك داسًذ .ثِ اػتمبد غبحت ًظشاى ،لضابٍت
غحيح چ ٌذ ٍيژگي داسد  :لضبٍتي است وِ دس آى اص تؼديل دس لضبٍت خاَدداسي هاي ضاَد،
ثي عشفبًِ است ٍ اص ّوِ هْن تش هجتٌي ثش هالن است.
ثِ ًظش ليپوي #Lipman, 2003$تفىش اًتمبدي ،تفىشي است وِ لضبٍت خَة سا تساْيل
هي وٌذت ص يشا هجتٌي ثش هالن است ،خَد اغالح وٌٌذُ است ٍ ًسجت ثِ ه تي يب صهيٌاِ اي واِ
دس آى ضىل هيگيشد ،حسبس است.
2
فسيًَِ  # Facione, 2010$دس الگاَي خاَد اص لاَُ ي لضابٍت سالين ثاِ ػٌاَاى يىاي اص
ٍيژگيّب ي تفىش اًتمبدي ًبم ثشدُ اسات .دس تؼشيا گالساوي ،واَف ٍ اساپ ي شس 3اص تفىاش
ا ًتمبدي ،اص تَاًبيي توبيض ثيي حمبيك ٍ ػمبيذ ثِ ػٌَاى يىي اص ٍيژگي ّبي تفىش اًتمابدي ًابم
ثشدُ ضذُ است.#Shabani, 2008$

1 - Richard Paul
2- Judicious
3- Spiers
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شکل  : 5مؤلفه هاي يازده گانه تفکر انتقادي بر اساس مباني نظري پژوهش

دس ساثغااِ ثااب خبيگاابُ تفىااش اًتماابدي دس وتاابة دسسااي تاابسيخ هؼبغااش ايااشاى دس همغااغ
هتَسغِ ،تحميك ٍ يب پژٍّطي وِ ثِ عَس هستمين ثِ ايي هَضَع پشداختِ ثبضذ ،يبفات ًطاذ
اهب دسػيي حبل تحميمبت هختلفي دسثبسُ ي خب يگبُ تفىش اًتمبدي دس دسٍس ،پبيِ ّب ٍ همابعغ
ديگش اًدبم ضذُ وِ دس ايٌدب ثِ ثشخي اص آًْب اضبسُ هي ضَد:
تحم ي كِ ػل يپَس #Alipour, 2004$ثب ػٌَاى «ثشسسي تٌبست هحتَا ي وتبةّب ي تؼل يوابت
اختوبػي دٍسُ ي ساٌّوبيي تحػ يلي ثاب پاشٍسش هْابستّاب ي تفىاش اًتمابد ي » واِ ثاب سٍش
تحليل هح تَا ٍ ثب استفبدُ اص آهابس تَغايفي $فشاٍاًي ٍ دسغاذ فشاٍاًاي #اًدابم ضاذًُ ،طابى
هي دّذ وِ هحتَا ي وتبةّب ي تؼل يوبت اختوبػي همغاغ ساٌّوابيي تحػا يلي ،هْابستّابي
تدضيِ ٍ تحل يل  ،تشو يت  ،اسصض يبثي ،لضبٍت ٍ خوغثٌذ ي سا پشٍسش ًوي دّذ.
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تحم يك د يگشي وِ ّبضوي #Hashemi, 2006$ث ب ػٌَاى « ثشسسي خب يگبُ تفىش اًتمابد ي
دس هحتَا ي وتبةّب ي دسسي پبيِ ي پٌد ن دٍسُ ي اثتاذايي » ٍ ثاش هجٌابي هإلفاِ ّابي تفىاش
اًتمبدي اص ًظش ليپوي ٍ ثب استفبدُ اص تىٌيه ٍيليابم سٍ هاي ثاِ تحليال هحتاَاي دٍ وتابة
پبيِ ي پٌدن اثتذايي اًدبم دادًُ ،طبى هي دّذ وِ ه يضاى تَخِ ثاِ تفىاش اًتمابد ي دس وتابة
ػلَم ث يص اص وتبة س يبضي ثَد ٍ ػذم ث ِوبسگ يشي هإلفِ ّابي تفىاش اًتمابد ي تَساظ داًاص-
آهَصاى سا ثبياذ ػالٍُ ثش هطىالت هَخَد ،دس هحتَا ي وتااابة ّاب دس پبساهتااا شّب ي د يگاشي
هبًٌذ سٍش تذسيس خستدَ وشد.
تحم يك لبسو يبى # Ghasemiyan, 2009$ثاب ػٌاَاى « ثشسساي خب يگابُ تفىاش اًتمابد ي دس
ثشًبهِ ي دسسي دٍسُ ي اثتذايي » وِ ثب سٍش تح ليل هحتَا ٍ ثب اساتفبدُ اص سايبِّ ي تحليال
هحتَا اًدبم دادُ ً ،طبى هي دّذ وِ اص ث يي ػٌبغش ثشًبهِ ي دسسي ،دس وتبة ساٌّواب ي هؼلان
دس حذ اًتظبس ثِ تفىش اًتمبد ي تَخِ ضذُ است ٍ ػٌػش هحتَا ي وتبةّب ي دسساي ووتاشيي
تَخِ ثِ هإلفِ ّبي تفىش اًتمبد ي داضتِ اًذّ .وچٌ يي ثِ ح يغِّب ي ػبعفي دس ػٌبغش هحتاَا
ٍ ساٌّوب ي هؼلن ووتش تَخِ ضذُ اسات .ثاِ تفىاش اًتمابد ي دس ػٌبغاش ثشًبهاِ ي دسساي ثاِ
تشت يت صيش پشداختِ ضذُ است :ساٌّوب ي هؼلن ،#39 / 45 $اّذاف ٍ # 33 / 33 $هحتَا.#31 / 8 $
تحميك ديگشي تَسظ وَيي اٍسيلي 1اًدبم گشفتِ وِ هذلي ثشاي پاشٍسش هْابستّابي تفىاش
اًتمبدي دس دسس تبسيخ اسا ِ ضذُ است وِ ثش ا س صضايبثي ،تؼمال ٍ اسا اِ ٍ ثشسساي هاذاسن ٍ
اػتجبس آى تبويذ داسد .دس ايي تحميكً ،خست دٍ هتي هتضبد ثِ داًص آهَصاى اسا ِ هايگاشدد
وِ ثب استفبدُ اص تدبسة آًبى ٍ تؼبهل ٍ ثحاث ثاش سٍي هاذاسن ٍ اػتجابس هٌابثغ اعالػابت ٍ
هذاسن ثشسسي هي گشدد .داًص آهَصاى هؼيبسّبيي ثشاي لضبٍت ٍ اس ص ضيبثي هاَسد تَخاِ لاشاس
هي دٌّذ ٍ ثش هجٌبي آى اػتجبس هذاسن ٍ هٌبثغ اعالػبتي ثشسسي هي گاشدد .اياي پاژٍّص ثاِ
داًص آهَصاى ووه وشد وِ فىش وشدى سا ثيبهَصًذ ٍ ثاِ عشلاي اياي هْابست ّاب سا ثاِ سابيش
دسٍس ٍ حتااااي صهيٌااااِ ٍ دسٍس ديگااااش دس دثيشسااااتبى ٍ صًااااذگي هٌتماااال گااااشدد
). (Quotes by Hashemi, 2006

تحميمبتي وِ ثب هَضَع تفىش اًتمبدي تَسظ پژٍّطگش هَسد ثشسسي لشاس گشفتِ اسات سا
هي تَاى ثِ چٌذ د ستِ تمسين ًوَد :دستِ ي ا ٍل تحميمابتي اسات واِ ثاش هياضاى اثش ثخطاي
تفىش اًتمبدي دس آهَصش ٍ پشٍسش هتوشوض ثَدُ وِ ًتيدِ ي اياي تحميمابت ،حابوي اص اياي
است وِ ثيي تفىش اًتمابدي ٍ پيطاشفت تحػايلي ساثغاِ ي هثجات ٍ هؼٌابداسي ٍخاَد داسد.
دستِ ي دٍم تحميمبتي اسات واِ خبيگابُ تفىاش اًتمابد ي سا دس ثشًبهاِ ي دسساي دٍسُّابي
1- Kevin Oreilly
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هختل تحػيلي ثشسسي ًوَدُ است .ثشخي اص ايي تحميمبت ًطبى دٌّاذُ ي تَخاِ ثاِ تفىاش
اًتمبدي دس ػٌبغش ثشًبهِ ي د سسي ثَدُ ٍ ثشخي ًيض ارػبى داضتِ اًذ واِ دس ثشًبهاِ ي دسسايِ
هَسد هغبلؼِ ثِ هإلفِّبي تف ىش اًتمبدي تَخْي ًطذُ است .دستِ ي ساَم تحميمابتي اسات
وِ دس ساثغِ ثب هيضاى آضٌبيي افشاد ثب تف ىش اًتمبدي اًدبم ضذُ استت ًتيدِ ي ايي تحميمابت
ًطبى هي دّذ وِ هيضاى آضٌبيي اف شاد ثب تفىش اًتمبدي دس حذ ووي ثَدُ است.
سؤال پژوهش
ه يضاى تَخِ ثِ تفىش اًتمبد ي دس هحتَاي وتبة تبسيخ هؼبغاش اياشاى دس اثؼابد ضاٌبختي،
ػبعفي ٍ ػولىشدي ثِ چِ اًذاصُ است؟
روش پژوهش
ايي پژٍّص ثِ سٍش تلفيمي $تَغيفي ٍ تحليل هحتَا #اًدبم ضذُ اساتت ثاب اساتفبدُ اص
سٍش تَغيفي ،هجبًي ًظش يِ پژٍّصِ حبضش ثشسسي ضذُ ٍ اث ؼبد گًَابگَى هتغيشّابي اغالي،
هَسد هغبلؼِ لشاس گشفتاِ اسات .ثاش اسابس هجابًي ًظاشي ٍ ثشسساي ًظاشات ٍ دياذگبُّابي
غبحت ًظشاى ،هإلفِ ّبي تفىش اًتمبدي هطخع گشديذ .سپس ثش اسبس سا يبِّّاب ي تحل يال
هحتَا ،هحتَا ي وت بة دسسيِ تبسي خ هؼبغش ايشاى هَسد تحل يل لشاس گشفات تاب ه ياضاى اًغجابق
آًْب ثب هإلفِّب ي تفىش اًتمبدي هطخع ضَد.
جامعه و نمونه ی آماری
خبهؼِ ي آهبسي دس ايي تحميك ،هحتَاي وتابة دسسايِ تابسيخ هؼبغاش اياشاى دس همغاغ
هتَسغِ ضابهل  2818خولاِ هاي ثبضاذ واِ اياي وتبة $ثاب واذ  # 253 / 2دس سابل تحػا يلي
 1388 -89دس سبل سَم آهَصش هتَساغِ ٍ دس ولياِ ي سضاتِ ّابي تحػايلي$ثِ اساتثٌبي
سضتِ ّبي ادثيبت ٍ ػلَم اًسبًي -ػلَم ٍ هؼبسف اسالهي #تذسيس ضذُ است .ث ِ دليل هحاذٍد
ثَدى خبهؼِ ي آهبسيً ،وًَِ ي آهبسي ًيض ّوبى خبهؼِ ي آهبسي دس ًظش گشفتِ ضذُ است.
ابسار پژوهش
خْت اًدبم ايي پژٍّص اص سيبِّ ّبي تحليل هحتَا استفبدُ ضذُ اساتت ثاشاي ثشسساي
هيضاى تَخِ ثِ تفىش اًتمبدي دس هحتَاي وتبة ،اص س يبِّ ي تحل يال هحتاَا ي وتابة دسسايِ
تبسيخ هؼبغش ايشاى دس همغغ هتَسغِ وِ دس سِ ثؼذ ضٌبختي ،ػابعفي ٍ ػولىاشدي تٌظاين
ضذُ ،استفبدُ گشديذ .دس ثؼذ ضٌبختي دا ًص ٍ آگبّي ،دس ثؼذ ػابعفي گاشايص ّاب ،ػالياك ٍ
اسصش ّب ٍ دس ثؼذ ػولىش دي اًدبم وبس يب فؼبليت دس صهيٌِ ي تفىاش اًتمابدي هاَسدًظش ثاَدُ
است.
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روایی و پایایی
ثشاي تؼييي اػتجبس ايي اثضاس ،اص اػتجبس سبصُ استفبدُ ضذُ ٍ ثب هغبلؼِ ي اساٌبد ٍ ًظشيابت
غبحت ًظاشاى دس ايي حَصُ ،اػتجبس اثضاس فاَق ثشسساي ضاذُ اسات .ثاذيي هٌظاَس سايبِّ ي
هإلفِ ّبي تفىش اًتمبدي ثِ سؤيت ً 10فش اص اسبتيذ داًطگبُ دس سضتِ ي ػلَم تشثيتي سسابًذُ
ضذ ٍ ثش اسبس ًظشات اسبتيذ ،سيبِّ ي اغلي تٌظين ضذ.
ثشاي ثشآٍسد پبيبيي سيبِّ ي تحليل هحتَا ،ثبيستي تحلي ل هحتَاي يه هاتي ياب ثشًبهاِ
تَسظ دٍ يب چٌذ تحليل گش اًدبم ضَدت ثذيي هٌظَس يه وبسضاٌبس اسضاذ تابسيخ ّواشاُ ثاب
پژٍّطگش ثب استفبدُ اص سيبِّ ّبي تٌظين ضذُ وبس تحليل هحتَاي وتبة تبسيخ هؼبغش اياشاى
سا اًدبم داد وِ همذاس ضشيت ّوجستگي ثيي دٍ تحليل هستمل  0 / 79ثَدُ است.
ر وش تحلیل داده ها
ثشاي تحليل هحتَاي وتبة دسسي تبسيخ هؼبغش اياشاى ،اص سٍش تحليال هحتاَا اساتفبدُ
ضذُ است .ثذيي هٌظَس  ،اثتذاء ٍاحذ تحليل وِ خواالت هٌاذسج دس هحتاَاي وتابة دسساي
تبسيخ هؼبغش ايشاى ثَد ،هطخع ضذ .پس اص آى ،پژٍّطگش ثِ سشاؽ هحتَاي وتبة سفتِ ٍ ثاب
ثشسسي دليك خوالت ،تؼذاد خوالتي وِ ثب هإلفِ ّبي تفىش اًتمبدي هاشتجظ ثاَدُ يبدداضا ت
ًوَدُ ٍ لشاس گشفتي آى دس حيغِّبي سِ گبًِ ًيض تؼيايي واشدُ اسات .دس ًْبيات فشاٍاًاي ٍ
دسغذ خ والت هشتجظ ثب هإلفِ ّبي تفىاش اًتمابدي دس ساغَح ساِ گبًاِ $ضاٌبختي ،ػابعفي،
ػولىشد ي #هطخع ٍ دس خذاٍل هخػ َظِ سيبِّ ّب گضاسش گشديذ.
یافته های پژوهش
سإال پژٍّص ػجبست ثَد اص ايي وِ « ه يضاى تَخِ ثِ تفىش اًتمابد ي دس هحتاَاي وتابة
تبسيخ هؼبغش ا يشاى دس اثؼبد ضٌبختي ،ػبعفي ٍ ػولىشدي ثِ چِ اًاذاصُ اسات؟ » ثاِ هٌظاَس
پبسخگَيي ث ِ ايي سإال ،ثب استفبدُ اص سيبِّ ي تحليل هحتَا ي وتبة دسساي تابسيخ هؼبغاش
ايشاى ،فشاٍاًي ٍ دسغذ هَاسد هَسد هغبلؼِ ث ِ دست آهذ وِ دس خذٍل  # 1 $دسج گشديذُ است.
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جدول  : 5توزيع مؤلفه هاي تفکر انتقادي در محتواي کتاب تاريخ معاصر ايران
هحتَاي وتبة تبسيخ هؼبغ ش ايشاى

اثؼبد ٍ هَلؼيت هَسد تحليل
ثؼذ ضٌبختي
هإلفِ ّبي تفىش اًتمبدي

ثؼذ ػولىشدي

ثؼذ ػبعفي

هدوَع

فشاٍاًي

دسغذ

فشاٍاًي

دسغذ

فشاٍاًي

دسغذ

فشاٍاًي

دسغذ

وٌدىبٍي اًذيطوٌذاًِ
گستشدگي فىش $رّي ثبص#
تؼشي ٍ ضفبف سبصي هسألِ
ثشسسي دليك افىبس ٍ ػمبيذ
ضه گشايي هؼمَل
پزيشفتي احتوبالت ًَيي
استذالل وشدى
تدضيِ ٍ تحليل
اسصيبثي هذاسن ،ضَاّذ ٍ اظْبسات
ٌّش اًذيطيذى دس ثبسُ تفىش خَد
لضبٍت غحيح$هجتٌي ثش هالن#

1
12
171
20
9
3
133
228
1
2
44

0 / 16
1 / 92
27 / 40
3 / 21
1 / 44
0 / 48
21 / 31
36 / 54
0 / 16
0 / 32
7 / 05

1
3
40
12
3
0
58
22
0
1
54

0 / 52
1 / 55
20 / 62
6 / 19
1 / 55
0
29 / 90
11 / 34
0
0 / 52
27 / 84

54
4
61
8
0
0
25
6
0
0
0

34 / 18
2 / 53
38 / 61
5 / 06
0
0
15 / 82
3 / 80
0
0
0

56
19
272
40
12
3
216
256
1
3
98

5 / 74
1 / 95
27 / 87
4 / 10
1 / 23
0 / 31
22 / 13
26 / 23
0 / 10
0 / 31
10 / 04

هدوَع خوالت هشتجظ ثب تفىش اًتمبدي
دسغذ ًسجت ثِ هد وَع خولِ
ّبي هشتجظ ثب تفىش اًتماابدي
هدوَع ول خولِ ّبي هٌذسج
دس هحتاَاي وتااااابة دسسي
دسغاذً ،سجت ثِ وال
خولِ ّبي وتبة دسسي

624

100

194

100

158

100

976

100

63 / 93

19 / 88

22 / 14

6 / 88

16 / 19

100

2818
5 / 61

34 / 63

ّ وبى گًَِ وِ دس خاذٍل # 1 $هطابّذُ هاي ضاَد ،اص هدواَع  2818خولاِ ي هٌاذسج دس
وتبة دسسي تبسيخ هؼبغش ايشاى " 34 / 63 ،ثِ تفىش اًتمبدي استجبط داضات ِ اسات واِ اص اياي
هيضاى  " 22 / 14ثِ ثؼذ ضٌبختي " 6/ 88 ،ثِ ػابعفي ٍ  " 5 / 61ثاِ ثؼاذ ػولىاشدي اختػابظ
داسد .دس ٍالغ ثيطتشيي دسغذ  # 22 / 14 $ثِ ثؼذ ضٌبختي ٍ ووتاشيي دسغاذ  # 5 / 61 $ثاِ ثؼاذ
ػولىشدي استجبط داسد.
هيضاى استجبط هإلفِ ّبي تفىش اًتمبدي ثب اثؼبد ضٌبختي  ،ػبعفي ٍ ػولىاشدي ثاِ ضاىل
صيش هي ثبضذ:
ثؼذ ضٌبختي :هإلفِ ي تدضيِ ٍ تحليال ثاب  " 36/ 54ثيطاتشيي ٍ هإلفاِ ّابي وٌدىابٍي
اًذيطااوٌذاًِ ٍ اسصياابثي هااذا سن ،ضااَاّذ ٍ اظْاابسات ثااب  ، " 0 / 16ووتااشيي استجاابط ثااب ثؼااذ
ضٌبختيِ تفىش اًتمب دي داضتِ است.
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ثؼاذ ػاابعفي :هإلفاِ ي اسااتذالل واشدى ثااب  " 29 / 90ثيطاتشيي ٍ هإلفااِّابي پاازيشفتي
احتوبالت ًَيي ٍ اسصيبثي هذاسن ،ضَاّذ ٍ اظْبسات ثب غفش دسغذ ووتاشيي استجابط ثاب ثؼاذ
ػبعفيِ تفىش اًتمبدي داضتِ است.
ثؼذ ػولىشدي :هإلفِّب ي تؼشي ٍ ضافبف سابصي هساألِ ٍ وٌدىابٍي اًذيطاوٌذاًِ ثاِ
تشتيت ثب  " 34 / 18 ٍ 38 / 61ثيطتشيي ٍ هإلفِّبي ضهگشاياي هؼماَل ،پازيشفتي احتوابالت
ًَييٌّ ،ش اًذيطيذى دسثبسُ ي تفىش خَد ٍ لضبٍت غحيح ثب غفش دسغذ ووتشيي استجابط ثاب
ثؼذ ػولىشد يِ تفىش اًتمبدي داضتِ است.
دس هدوَع اص  2818خولِ ي هٌاذسج دس هحتاَاي وتابة دسساي تابسيخ هؼبغاش اياشاى،
 " 34 / 63ثِ تفىش اًتمبدي استجبط داضتِ است وِ دس ايي هيبى هإلفِ ي تؼشي ٍ ضفبف سابصي
هسألِ ثب  " 27 / 87ثيطتشيي ٍ هإ لفِ ي اسصيبثي هذا سن ،ضَاّذ ٍ اظْبسات ثب  " 0 / 10وو تاشيي
دسغذ سا ثِ خَد اختػبظ دادُ اًذ.
27.87
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26.23
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22.13
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10.04
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5.74
4.1
0.1

0.31

0.31

1.23

5

1.95
0

پزيشفتي ضه گشايي گستشدگي ثشسسي دليك وٌدىبٍي
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جمع بندي و نتيجه گيري
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ثش اسبس ه جبًي ًظشي ٍ تدضيِ ٍ تحليل يبفتِ ّبي هحتَاي وتبة دسساي ِتابسيخ هؼبغاش
ايشاى هي تَاى ثِ هَاسد صيش اضبسُ وشد:
دس هدوَع دس وتبة دسسي تبسيخ هؼبغش ايشاى  ،ثِ هيضاى  " 34 / 63ثِ ت فىش اًتمبدي تَخاِ
ضذ ُ است وِ اص ايي هيضاى  " 22 / 14ثِ ثؼذ ضٌبختي " 6/ 88 ،ثاِ ػابعفي ٍ  " 5 / 61ثاِ ثؼاذ
ػولىشدي اختػبظ داسد .يبفتِ ّبي تحميك دٍ ً ىتاِ ي هْان سا آضاىبس هاي سابصد  :اٍل آًىاِ
تَصيغ هإلفِ ّبي يبصدُ گبًاِ ي تفىاش اًتمابدي ،دس هح تاَاي وتابة دسساي هتٌبسات ًجاَدُ،
ثِ ع َسي وِ ثِ ثشخي اص هإلفِ ّب ثِ هيضاى ثسيبس ووي تَخاِ ضاذُ اسات .دٍم ايٌىاِ هياضاى
تَخِ ثِ ثؼذ ضٌبختي آهَصش تفىش اًتمبدي ثيص اص سِ ثشاثش هيضاى تَخِ ثِ اثؼب د ػابعفي ٍ
ػولىشدي است ،دسغَستي وِ آهَصش تفىا ش اًتمابدي هساتلضم آى اسات واِ داًاص آهاَص دس
فشايٌذ يبدگيشي فؼبل ثبضذ ٍ دس ًتيدِ ثبيذ ثِ ثؼذ ػولىشدي تَخاِ ثيطاتشي ضاَد .ثاًِظاش
هي سسذ وِ چٌيي اهشي تػبدفي ًجَدُ ٍ ػلي سغن ايٌىِ دس وتبة دسسيِ تبسيخ هؼبغش اياشاى
فؼبليتّبيي هبًٌذ «فىش وٌيذ ٍ پبساخ دّياذ » « ،ثيطاتش ثذاًياذ » « ،پشساصّابي ًوًَاِ » ٍ
« اًذيطِ ٍ خست ٍخَ » ًيض ٍخَد داسد ،اهب ديذگبُ غبلت وتبة دسسيِ تابسيخ هؼبغاش اياشاى،
ديذگبُ اختوبػي $اًتمبل فشٌّگاي #اسات واِ دس چا بسچَة اياي دياذگبٍُ ،ظيفاِ ي هذسساِ
اًتماابل يااب الماابي اسصشّااب ،سااٌتّااب ٍ اخاللياابت پزيشفتااِ ضااذُ ثااِ ٍساايلِ ي خبهؼااِ ثااِ
داًص آهَصاى است .دس حبلي وِ الصهِ ي آهَصش تفىش اًتمبدي ،هطبسوت ف ؼبل داًص آهاَص دس
فشايٌذ يبدگيشي است ٍ ثِّويي خْت ثبيستي ثِ ثؼذ ػولىشدي تَخِ ثيطتشي ضَد.
هيضاى تَخِ ثِ هإلفِ ي ثشسسي دليك افىابس ٍ ػمبياذ دس هحتاَاي وتابة دسساي تابسيخ
هؼبغش ايشاى  " 4 / 10هي ثبضذ .ثشسسي دليك هحتاَاي وتابة ًطابى هاي دّاذ واِ ّش چ ٌاذ دس
هَاسد لبثل تَخْي ثِ هإلفِ ي ثشسساي دلياك افىابس ٍ ػمبياذ تَخاِ ضاذُ ٍ افىابس ٍ ػمبياذ
اضخبظ يب گشٍُ ّبي سيبسي هَسد ثشسسي لشاس گشفتِ  ،اهب هاَاسدي ًياض ٍخاَد داسد واِ ياب
اغال هَسد تَخِ لشاس ًگشفتِ ٍ يب ثِ غَست يه سَيِ ثشسسي ضذُ است .دس همغغ هتَساغِ،
داًص آهَصاى اص تفىاش اًتضاػاي ساغ ح ثاباليي ثشخَسداسًاذ ٍ ثا ِ خػاَظ ًسال حبضاش ًسال
پشسطگش ٍ خست ٍخَگشي استً ،گبسًذُ وِ خَد سبلّب وتبة دسسي تبسيخ هؼبغش اياشاى سا
دس همغغ هتَسغِ تذسيس ًواَدُ ،ثبسّاب ٍ ثبسّاب دسثابسُ ي اضاخبظ ،گاشٍُّاب ٍ ياب ثشخاي
هَضَػبتي وِ دس وتبة دسسي ثِ آى اضبسُ ًطذُ ،هَسد پشسص لشاس گ شفتاِ اساتت ثٌابثشايي
چٌبًچِ دس هحتَاي وتبة دسسي ثِ ًيبصّبي داًص آهَص پبسخ دادُ ًطاَد ،دس خابي ديگاشي
ثِ دًجبل پبسخ سإال خَد خَاّذ سفت وِ هؼلَم ًيست چِ ًتبيدي ثِ دًجبل داضتِ ثبضذ.
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د س هحتَاي وتبة دسسي ًيض ثِ هإلفِ ّبي گساتشدگي فىاش ،ضاه گشاياي هؼماَل ،پازيشفتي
احتوبالت ًَييٌّ ،ش اًذيطيذى دسثبسُ ي تفىش خَد ٍ اسصيبثي هذاسن ،ضَاّذ ٍ اظْابسات ثاِ
هيضاى ثسيبس ووي تَخِ ضذُ استت هإلفِّبي تفىش اًتمبدي ثاب يىاذيگش استجابط داسًاذ ٍ دس
ٍالغ هبًٌذ حلمِّبي صًديش ثِّن پيَستِ ٍ هىول يىذيگش ّستٌذ ،اص يه ًظش هي تَاى گفات
وِ تفىش اًتمبدي ثب وٌدىابٍي اًذيطاوٌذاًِ ضاشٍع هاي ضاَد ٍ ثاب لضابٍت غاحيح $هجتٌاي
ثشهالن #پبيبى هي يبثذت صيشا ّوبًگًَِ واِ لياپوي #Lipman,1988$گفتاِ اساتً « :تيداِ ي
تفىش اًتمبدي لضبٍت غحيح است ».ثٌبثشايي تٌبسات تَصياغ هإلفاِ ّابي تفىاش اًتمابدي دس
هحتَاي وتبة يه اهش ضشٍسي است.
دس ساثغِ ثب ّوسَيي ايي تحميك ثب تحميمبتي وِ لجال اًدبم گشفتاِ ً ،واي تاَاى ثاِ عاَس
دليك اظْبس ًظش وشدت صيشا ّوبى عَس وِ پيص اص ايي اضبسُ ضاذ ،دس ساثغاِ ثاب خبيگابُ تفىاش
اًتمبدي دس ثشًبهِ ي دسسي تبسيخ هؼبغش ايشاى دس همغغ هتَسغِ ،تحميك ٍ يب پژٍّطاي واِ
هستميوب ثِ ايي هَضَع پشداختِ ثبضاذ ،يبفات ًطاذ ت اهاب دسػايي حابل ثاب تَخاِ ثاِ ايٌىاِ
تحميمبت هختلفي دسثبسُ ي خب يگبُ تفىش اًتمابدي دس دسٍس ،پبياِ ّاب ٍ همابعغ ديگاش اًدابم
ضذُ ،هي تَاى ًتيدِ گشفت وِ ايي تحميك دس ساثغِ ثب تَخِ ثاِ آهاَصش تفىاش اًتمابدي ثاب
تحميمبت ّبضوي ٍ #Hashemi, 2006$لبسو يبىّ #Ghasemiyan, 2009$ن سَ ثَدُ است.
ثب تَخِ ثِ يبفتِ ّبي پژٍّص ،ثشخي اص هإلفِ ّبي تفىش اًتمبدي دس وتبة تابسيخ هؼبغاش
ايشاى هَسد تَخِ لشاس ًگشفتِ ٍ ثشخي ًيض ثِ هيضاى ثسيبس ووي هَسد تَخِ لشاس گشفتِ استت
ثشايي اسبس ،پيطٌْبد هي ض َد چٌبًچِ آهَصش تفىاش اًتمابدي هاذًظش هاَلف يي اياي وتابة
ثبضذ ،هإلفِ ّبي تفىش اًتمبدي سا ثِ غَست هتؼبدل هَسدتَخِ لشاس دٌّذ ،صيشا اياي هإلفاِّاب
ثبّن دس استجبط ّستٌذ ٍ ثي تَخْي يب ون تَخْي ثِ ثشخي ،فشآيٌاذ تفىاش اًتمابدي سا دچابس
ًمع هي ًوبيذ.
ّوچٌيي آهَصش تفىش اًتمبدي  ،هستلضم هطبسوت فؼبل داًص آهَص دس فشآيٌاذ يابدگيشي
هي ثبضذت ثٌبثشايي ثبيستي ثِ ثؼذ ػولىش دي تفىش اًتمابدي تَخاِ ثيطاتشي ضاَد ٍ ساشاًدبم
ايٌىِ ثب تَخِ ثِ اّويت هَضَع ،هَلفيي وتت دسسي دس همبعغ ٍ پبيِ ّبي هختل تح ػايلي
آهَصش تفىش اًتمبدي سا هَسد ًظش لشاس دٌّذ.
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