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سحر خجستٍ ،كبضقٌبؼ اضقس گطٍُ ٖلَم ارتوبٖي زاًكگبُ انفْبى
ثريا معمار ،اؾتبزيبض گطٍُ ٖلَم ارتوبٖي زاًكگبُ انفْبى
مسعًد کياوپًر ،اؾتبزيبض گطٍُ ٖلَم ارتوبٖي زاًكگبُ انفْبى
چکيذٌ

اهطٍظُ نبحجٌٓطاى تفکط اًتقبزي ضا ثِ ٌَٖاى يک يطٍضت زض ظًسگي زضًٓط هيگيطًس .ثِ ّوييي ٖليت ،يکيي اظ اّيساو شهيَظـ ٍ پيطٍضـ،
تطثيت افطازي اؾت كِ تفکط اًتقبزي زاقتِ ثبقٌس .لصا پػٍّف حبيط زضنسز ثطضؾي ؾُح گطايف ثيِ تفکيط اًتقيبزي زاًكيزَيبى ٍ ّوٌ،ييي،
چگًَگي اضتجبٌ هتغيط ٍاثؿتِ گطايف ثِ تفکط اًتقبزي زاًكزَيبى ٍ هتغيطّبي هؿتقل رٌؿيت ،ضقيتِتحهييلي ،پبيگيبُ اصتهيبزي-ارتويبٖي ٍ
اًگيعُ تحهيلي ثَز .زؾتيبثي ثِ ايي ّسو اظ َطيق ضٍـ پيوبيكي ٍ ثب اؾتفبزُ اظ زٍ پطؾكٌبهِ اؾتبًساضز؛ اًگيعُ تحهيلي) ٍ (AMSگطايف ثيِ
تفکط اًتقبزي ) (CTDIهيؿط قس .پبؾرگَيبى قبهل زاًكزَيبى زاًكگبُ انفْبى ثَزًس كِ اظ زاًكکسُ ازثيبت ٍ ٖلَم اًؿبًي ٍ زاًكيکسُ فٌيي ٍ
هٌْسؾي اًتربة قسًس .هجٌبي اًتربة زاًكزَيبىً ،وًَِگيطي تهبزفي َجقِثٌسي ثَز ٍ اظ اييي َطييقً ،وًَيِاي ثيِ حزين ً 310فيط اظ هييبى
ربهِٗشهبضي زاًكزَيبى كِ هتكکل اظ ً 833فط ثَز ،تحليل گطزيس .اظ هْوتطيي ًتبيذ ايي پػٍّف هيتَاى ثِ ايي هَضز اقبضُ كطز كِ ثِ احتويبل
 ،%95زضحسٍز  82زضنس اظ زاًكزَيبى ربهِٗشهبضي زاضاي گطايف ظيبز ثِ تفکط اًتقبزي ّؿتٌسٖ .الٍُ ثط ايي ،فطيييِّيبي پيػٍّف اظ َطييق
يطايت تباٍ ثي كٌسال ٍ تباٍ گَزهي ٍ كطاؾکبل شظهَى قسًسً .تبيذ شظهَى گَيبي ٍرَز ضاثُِاي هٌٗبزاض ثييي اًگييعُ تحهييلي ٍ گيطايف ثيِ
تفکط اًتقبزي زاًكزَيبى ثَزّ .وٌ،يي ،اضتجبٌ هخجت يٗيفي ثيي رٌؿيت ٍ گطايف ثيِ تفکيط اًتقيبزي زاًكيزَيبى ٍريَز زاقيتٍ ،ليي ثييي
هتغيطّبي هؿتقل پبيگبُ اصتهبزي-ارتوبٖي ٍ ضقتِ تحهيلي ٍ هتغيط ٍاثؿتِ پػٍّف ،اضتجبٌ هٌٗبزاضي هكبّسُ ًكس.
ياشٌَاي کليذي :گطايف ثِ تفکط اًتقبزي ،اًگيعُ تحهيلي ،پبيگبُ اصتهبزي-ارتوبٖي.
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مقذمٍ

الجتِ ،ثِ هٌَٓض ثطضؾي تفکط اًتقبزي ،ثٗس شٌّيي شى يٌٗيي

طرح مسألٍ

گطايف شٌّي زاًكزَيبى زاًكگبُ انفْبى ؾٌزيسُ قيس ،ظييطا

ثيقک ،تفکط اًتقبزي زض هٌٗبي ٖبم ذَز ،زض ََل تبضيد ٖلن

پيف اظ ايي تحقيق ،پػٍّكي زض ضاثُِ ثيب هفْيَم گيطايف ثيِ

ٍ حتي پيف اظ شى ،زض گؿتطُ تبضيد تفکط ثكطي ،هَضز اؾتفبزُ

تفکط اًتقبزي زض هيبى ربهِٗ شهبضي ايي پػٍّف اًزيبم ًكيسُ

ثَزُ اؾت ،اهب ثِ ََض اذم اظ زّيِ  1960ثيِ ثٗيس ،رٌجكيي

ثَزّ .وٌ،ييٖ ،الٍُ ثط قٌبذت چگًَگي ٍيٗيت گطايف ثيِ

اًتقبزي ثطاي ايزبز ثيٌكي رسيس ثِ هؿيبلل حيبكن ثيط رَاهيٕ

تفکط اًتقبزي ،قٌبذت ثطذيي اظ َٖاهيل هيطتجٍ ثيب شى ًييع اظ

َْْض كطز .ثب َْْض ايي رٌجف ،ؾٌت اًتقبز كطزى ٍ ثِ چيبلف

اّويت ثطذَضزاض اؾت .ثيطاي هخيبل ،ثؿييبضي اظ هتفکيطاى زض

ككيسى ثٌيبىّبي هفطٍو پٌساقتِ قسُ زض ٖطنِّبي هرتلف

حَظُ صكطثٌسي ٍ حَل هفَْم َجقيِ هٗتقسًيس كيِ ًوييتيَاى

تفکط ٍ ٖلن قکل گطفت ٍ اًسيكوٌساى ثؿيبضي ،تفکط اًتقبزي

تثحيطات ًبقي اظ َجقِ ارتوبٖي فطز ثط تفکط ٍ شگيبّي فيطز ضا

هساٍم ضا ضاُحليي زض رْيت رليَگيطي اظ ثطذيي اظ تيثحيطات

ًبزيسُ اًگبقتّ .وبًٌس هفْيَم َجقيِ ،رٌؿييت ًييع اظ روليِ

هرطة ايسلَلَغيّيبي حيبكن زاًؿيتِ ٍ زض رْيت گؿيتطـ

َٖاهلي اؾت كِ ثطضؾي شى اظ اّويت ثطذيَضزاض اؾيت؛ ظييطا

تفکط اًتقبزي هيبى ٖوَم هطزم تالـ ًوَزًس .ايي هْنٖ ،ويستب

تَرِ ٍ ضفتبض فطز ثِ ٍؾيلِ اًگيعـ زضًٍي ٍي ثطاي ّوٌَايي

ثِ ْٖيسُ ًْيبز شهيَظـ ٍ پيطٍضـ صيطاض گطفيت ٍ هتفکيطاى

ثيب هٗيبضّيب ٍ تهيَضات صيبلجي ارتويبٖي فطٌّگيي هجتٌيي ثيط

ثؿيبضي ،ايي حَظُ ضا ٖطنِ ًٓطيِپطزاظي ذَيف صطاض زازًس.

رٌؿيت ّسايت هييقيَز (ثيبثيبًگطز .)140-142:1388 ،اظ ّوييي

اهب ضذساز ايي تغييطات زض ؾُح رْبى ،تٌْيب ييک َيطو

حيج ٍ ثِ زاليلي كِ زض ثرف ًٓطي پيػٍّف ثيكيتط تكيطيح

هؿثلِ اؾت؛َ .طو زيگط هؿثلٍِ ،رَز يٗفّيبي گًَيبگَى

هيقَز ،چْبض هتغيط ثِ ٌَٖاى هتغيطّبي هطتجٍ ثب هتغيط گطايف

ؾبذتبضي زض ًٓبم شهَظقي ايطاى اؾت .زض هيبى ايي يٗفّيب،

ثِ تفکط اًتقبزي زاًكزَيبى هفطٍو پٌساقتِ قسًس .ايي چْيبض

ٖسم حًَض رسي «ًقس» ٍ «تفکط اًتقبزي» هؿيثلِاي غيطصبثيل

هتغيط ٖجبضتٌس اظ :رٌؿيت ،ضقتِ تحهييلي ،پبيگيبُ اصتهيبزي-

چكنپَقي اؾت .قبيس ثتَاى ثب ًقل صيَلي اظ الًگيط ثيِ ٍريِ

ارتوبٖي ٍاًگيعُ تحهيلي.

ثْتطي ،هؿثلِ ضا هكرم ًوَز :هؿيثلِ انيلي اييي اؾيت كيِ

ثِ ََض كلي ،ايي پػٍّف ثط شى اؾت كِ ؾُح گطايف ثِ

"چٌبًً ِ،تَاًين چٌسيي چكناًساظ ضا ثطضؾي كٌين ،اييي ذُيط

تفکييط اًتقييبزي زاًكييزَيبى ؾييبل ؾييَم ٍ چْييبضم كبضقٌبؾييي

زض كويي هب ذَاّس ثَز كِ حجبت پيففطوّبي شٌّي ذيَز ضا

زاًكگبُ انفْبى زض زاًكکسُ ازثيبت ٍ ٖلَم اًؿبًي ٍ زاًكکسُ

ثِ ربي حجبت پسييسُ هيَضز ًٓيط ثٌكيبًين" (الًگيطٍ )135:1377،

فٌي ٍ هٌْسؾي ،ضا هكرم كٌس ،اهب ٖالٍُ ثط ايي ّسو ،چْبض

هتثؾفبًِ ثِ ًٓط هيضؾس كِ ايي هؿيثلِ زض اييطاى اتفيبا افتيبزُ

ّسو ظيط ضا ًيع زًجبل هيكٌس:

اؾت ٍ ّوبىَيَض كيِ فطاؾيترَاُ ( )1388اْْيبض هييًوبييس،
ؾٌتّب ٍ شٌّيتّبي ثَهي هب ؾتطٍى ،ثؿتِ ٍ ثيگبًِ ثيب تفکيط
اًتقبزي قسُاًس .زصيقب اظ ّويي رْت اؾت كيِ اييي پيػٍّف
زضنسز ثطضؾي ٍيٗيت تفکط اًتقبزي زض حَظُ زاًكگبُ ثيَزُ
ٍ ثطاي ايي هٌَٓض ،ثِ ؾٌزف ؾُح تفکط اًتقبزي زاًكيزَيبى
اصسام ًوَزُ اؾت ،ظيطا زاًكگبُ يکي اظ هکبىّيبي تيثحيطگيصاض
شهَظقي اؾت ٍ زاًكزَيبى هييتَاًٌيس اظ پيكيطٍاى تغيييطات
ارتوبٖي ٍ حطكت ثِ ؾوت تفکط اًتقبزي ثبقٌس.

تٗييييي اضتجييبٌ ثيييي پبيگييبُ اصتهييبزي -ارتوييبٖي
زاًكزَيبى ٍ هيعاى ثْطُهٌسي شًْب اظ گطايف ثِ تفکط اًتقبزي؛
تٗييي اضتجبٌ ثيي ضقتِ تحهيلي زاًكيزَيبى ٍ هييعاى
ثْطُهٌسي شًْب اظ گطايف ثِ تفکط اًتقبزي؛
تٗييي اضتجبٌ ثيي رٌؿيت زاًكزَيبى ٍ هيعاى گيطايف
شًْب ثِ تفکط اًتقبزي؛
تٗييي اضتجبٌ ثيي اًگيعُ تحهيلي زاًكزَيبى ٍ هييعاى
گطايف شًْب ثِ تفکط اًتقبزي.
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ٍيٗيت گطايف ثِ تفکط اًتقبزي زاًكزَيبى زاًكگبُ انفْبى ٍ ثطذي اظ َٖاهل هطتجٍ ثب شى

تعاريف تفکر اوتقادي

اًتقبزي ضا زض زٍ هٌٗبي ٍؾيٕ ٍ هحسٍز ثطضؾي هيكٌس .اظ ًٓط

اظ اٍاؾٍ صطى ثيؿتن ،هتفکطاى هرتليف ،ثيِ پيػٍّف پيطاهيَى

پل ( )1992زض هٌٗبي هحيسٍز ،تفکيط اًتقيبزي هزوَٖيِاي اظ

تفکط اًتقبزي پطزاذتِ ٍ تٗبضيف هرتلفي زض اضتجبٌ ثب ايي ًئَ

هْبضتّبي فٌي اؾت كيِ نيطفب ثيطاي اًتقيبز اظ زييسگبُّيبي

تفکط اضالِ ًوَزًس كِ زض ازاهِ ثِ ثطذي اظ ايي تٗيبضيف اقيبضُ

هربلف اؾتفبزُ هيقَز ،اهب زض هٌٗبي ٍؾييٕ ،تفکيط اًتقيبزي،

هيگطزز.

ثطضؾي گطايفّب ٍ تويبيالت ذَزهحَضاًيِ ٍ ربهٗيِ گطايبًيِ

يکي اظ هْوتطيي تٗبضيف تفکط اًتقبزي ،تٗطيفي اؾت كيِ

اؾت كِ زض صلت ٖقبيس ٍ ثِ نَضت پٌْبى صطاض زاضًس ٍ قيبهل

ضاثطت اًيؽ اضالِ ًوَزُ اؾت .ثِ ٖقيسُ اًييؽ ( )1987تفکيط

گطايفّب ٍ ٍيػگيّبي هٌكي اؾيت

اًتقبزي ،تفکطي هؿتسل ٍ هٌُقي اؾت كِ ثط تهوينگيطي هيب

.)191:1389

(ًقيل اظ ثيسضي ٍ ّوکيبضاى،

زض ذهَل شً ِ،هيذَاّين اًزبم زّين يب ثبٍض زاقتِ ثبقين،

ٖالٍُ ثط اًيؽ ٍ پل ،هتفکيطاى ثؿييبضي اظ زييسگبُّيبي

هتوطكع اؾت (ًقل اظ هکتجي فطز .)364:1388 ،ضي،بضز پيل ًييع كيِ

هرتلف زض رْت تٗطيف تفکط اًتقبزي تالـ كطزًس كيِ چٌيس

يکي اظ هتفکيطاى قيٌبذتِ قيسُ زض اييي حيَظُ اؾيت ،تفکيط

ًوًَِ اظ ايي تٗبضيف زض رسٍل ظيط صبثل هكبّسُ اؾت.

جذيل -1ومًوٍَايي از تعاريف تفکر اوتقادي
متفکران
ثَلَكف ٍ اؾپيطٍ ()1376

تعاريف
تفکط اًتقبزي ٖجبضت اؾت اظ تَاًبيي تحليل اَالٖبتّ ،ن ثِ هسز هٌُق ٍ ّن ثِ كوک ثيٌف ضٍاىقٌبؾبًِ تب ًتبيذ شىّ ،ين
زض هَصٗيتّب ،هَئَّب ٍ هؿبيل تبظُ ٍ ّن زض هؿبيل ٖبزي ثِ كبض ثؿتِ قَز.

ؾيوَى ٍ كبپالى ()1989

تفکط اًتقبزي؛ يٌٗي تكکيل اؾتٌتبد هٌُقي (ًقل اظ لن ٍ ايطاًي.)3:2011،

فيكط ()2001

تفؿيط ٍ اضظيبثي فٗبل ٍ هبّطاًِ هكبّسات ،اضتجبَبت ،اَالٖبت ٍ گفتٍگَّب (ًقل اظ هکتجيفطز.)365 :1388 ،

ٍٍلفَلک ()2004

اضظقيبثي ًتبيذ اظ ضاُ ٍاضؾي هٌُقي ٍ هٌٓن هؿبلل ،قَاّس ٍ ضاُحلّب (ًقل اظ ؾيف.)394 :1390،

ؾيگل ()1997

تفکط اًتقبزي؛ يٌٗي ثب هٌُق ٍ ذطز تحليلي ،كبضي ضا اًزبم زازى (ًقل اظ نفطي ٍ ّوکبضاى.)149 :1391،

تفکط اًتقبزي ،اؾتفبزُ اظ هْبضتّبي قٌبذتي اؾت كِ احتوبل ًتبيذ هُلَة ضا افيعايف هييزّيس ٍ اظ شى ثيطاي تَنييف
ّبلپطى ()2007

تفکطي كِ ّسفوٌس ،هؿتسل ٍ هجتٌي ثط ّسايت اؾت ،اؾتفبزُ هييقيَز .زض ايييريب ّيسو ،قيبهل حيل هؿيثلِ ،اؾيتٌتبد،
فطهَلثٌسي ،ثطشٍضز احتوبالت ٍ تهوينگيطي اؾت (ًقل اظ ربٍيسي ٍ ٖجسلي)105-104 :1389،

چارچًب وظري پصيَص

شى ضا ثِ اًزبم ثطؾبًٌس ،ظيطا ّوِ اًؿبىّب ،العاهب زض تکيبليف ٍ

وظريٍ اوتقادي

اضظـّبي هَصيت تبضيري ذَز غٍََِض قيسُاًيسٖ .يالٍُ ثيط

َطفساضاى ًٓطيِ اًتقبزي ّوبىََض كيِ قيْبثي ( )1384اقيبضُ

ايي ،شًْب اٖالم هيًوبيٌس كِ ثيَطفيّ ،ن اظ لحيبِ ٖقالًيي ٍ

هيكٌس ،ثب ًفيي زٍ اؾيَُضُ شهَظقيي ليجطاليؿين ٍاضز ٖطنيِ

ّن اظ لحبِ اذالصيي غيطهؿيالٍالًِ اؾيت

شهَظـ ٍ پطٍضـ قسًس .يکي اظ زٍ اؾيَُضُّيب ،شهيَظـ ضا

شًْب ايي ًٓط ذَز ضا ثيِ ّويِ ٖطنيِّيبي ربهٗيِ ،اظ روليِ

فٗبليتي ذٌخي ٍ ثيَيطو هييزاًؿيت ٍ زيگيطي ،شهيَظـ ضا

شهَظـ ٍ پطٍضـ تٗوين هيزٌّس .ثِ اٖتقبز اييي اًسيكيوٌساى،

فٗبليتي غيطؾيبؾي زضًٓط هيگطفت .زض ايي هيبىً ،کتيِ هْويي

ثطًبهِ زضؾي هساضؼ ًِ تٌْب ثيَطو ًيؿيت ،ثلکيِ زض رْيت

كِ ًٓطيِپطزاظاى اًتقبزي ثط شى تثكيس زاضًسٖ ،سم اهکيبى ٍصئَ

تحکين ايسلَلَغيّبي َجقِ هؿلٍ صطاض زاضز ٍ ايي ًکتِ صبثيل

ثيَطفي اؾت .شًْيب هٗتقسًيس كيِ حتيي اگيط هتفکيطاى ثيطاي

تثهييل اؾييت كييِ هييساضؼ ثييطاي شهييَذتي هييَاز زضؾييي ثييِ

ثيَطفي ًَٖ -ي ٍيٗيت ثيٍيٗيتي -تالـ كٌٌسً ،ويتَاًٌس

زاًفشهَظاى ربيعُ هيزٌّس ًِ ،ثيطاي ظييط ؾيالال ثيطزى شًْيب،

(ًيَزيٌگع.)112:1390،
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ثٌبثطاييٖ ،ليِ ضقس يبزگيطًسگبًي اًتقبزي ،ذَزهرتيبض ٍ زاضاي

اپل ( ،)1982يکي اظ ًٓطيِپطزاظاى اًتقيبزي ،هٗتقيس اؾيت كيِ

اٖتوبز ثِ ًفؽ گبم ثطزاقتِ ٍ اظ ايي رْت ثط ضقس قرهييتي

ثطًبهِ ّيبي زضؾيي زض ضٍيکيطز اًتقيبزي هؿيتلعم ييک زؾيتِ

زاًفشهَظاى تثحيط هيگصاضًس (غٍظو ٍ ّوکبضاى.)231:1389 ،

پطؾف ّبي هطثٌَ ثيِ ّين اؾيت كيِ هٗطفيت ضا شقيکبضا ثيط

ّوٌ،يي ،اًسيكوٌساى اًتقبزي كِ ثؿيبض اظ هيبضكؽ تيثحيط

پطؾفّبيي اظ تبضيد ،فطٌّگ ،اذالصييبت ٍ ؾيبؾيت هتوطكيع

پصيطفتٌس ،ثِ تٗوين ًٓطيِّبي اصتهبزي هبضكؽ زض ٖطنِّيبي

هيؾبظز (ًقل اظ شصيبظازُ ٍ زثييطي .)14 :1381 ،اپيل زض اييي روليِ

فطٌّگي ّوت گوبقتٌس .زض َطيقي هكيبثِ ثيب هيبضكؽ كيِ اظ

ًؿجت ثِ ايسلَلَغي پٌْبى زض ثطًبهِ زضؾي ّكيساض هييزّيس،

ذَزثيگبًگي كبضگط تحت قطايٍ كبض زض ًٓبم ؾيطهبيِزاضي ضا

ظيطا ٍي هٗتقس اؾت كِ ًَٖي فطٌّيگ ؾيکَت ٍ زض حبقييِ

تجييي ًوَزًٓ ،طيِپطزاظاى اًتقبزي ًيع هٗتقس ّؿتٌس كِ هسضؾِ،

صطاض گطفتي ٖقبيس ٍ نيساّبي َجقيِ ظييط ؾيلُِ زض هيساضؼ

زاًفشهَظ ضا اظذَزثيگبًِ كطزُ ٍ ايي تَاىظزايي اظ َطيق هٌيٕ

ٍرَز زاضز كِ اظ َطيق ثطًبهِزضؾي پٌْبى صبثيل تحلييل اؾيت

زاًفشهَظاى اظ فطنتّبيي اتفبا هيافتس كِ زاًيفشهيَظاى اظ

(ًقل اظ صبزضي .)841389: ،اظ ًٓط اپل( )1975هفَْم ثطًبهِ زضؾيي

َطيق ايي فطنتّب ثِ نَضتثٌيسي اّيساو ٍ غبييبت ذيَز

پٌْبى ثِ قجکِاي اظ فطييِّب اقبضُ هيكٌس كِ ّطگبُ اظ َطييق

هيپطزاظًس

فطاگيطاى زضًٍي قَز ،حسٍز هكطٍٖيت شى قکل هيگيطز .ايي

(هْطهحوسي ٍ ّوکبضى.)1311390:،

صبزضي ( )1389زض تَييح اًسيكِّبي اييي هتفکيطاى زض

فطييبت زض ًٓط قبگطزاى ،فطييبت صُٗي ٍ العاهي ّؿتٌس كِ

اضتجبٌ ثب ثطًبهِ زضؾي هيًَيؿس كِ اظ زييسگبُ اييي هتفکيطاى،

ّيچگبُ هَضز تثهل ٍ اًتقبز صطاض ًويگيطًس (ًقل اظ صبزضي- : 1389 ،

ثطًبهِّبي زضؾي ثِ ٌَٖاى ههٌَٖبت نيٌٗتي ثيطاي ثبظتَلييس

.)84

فطٌّگي ٖول هيكٌٌس ٍ ًِ ثيِ ٌٖيَاى فطنيتّيبي ييبزگيطي

يکي زيگط اظ هفبّين اؾبؾي ٍ هَضز تَرِ زض ًٓطيِّيبي

ثطاي ثبظؾبظي فطٌّگي .ثطًبهِّبي زضؾيي كيباليي هييقيًَس

اًتقبزي ،هفَْم پطكؿيؽ اؾت .ثب ضؾَخ ايي هفَْم ثِ ٖطنيِ

ثيييطاي حفيييّ ٍ ثيييبظشفطيٌي ؾيييبذتبضّبي ًبٖبزالًيييِ ،ضٍ

تٗلين ٍ تطثيت اؾت كِ پطٍضـ زاًيفشهيَظاًي هيسًٓط صيطاض

اؾتفبزُكٌٌسگبى ايي ثطًبهِّب ثِ ّوِ ؾبذتبضّبي ؾلُِ ٖيبزت

هيگيطز كِ نطفب يبزگيطًسُ ًجَزُ ،زض پي اصسام كطزى ثط هجٌيبي

هيكٌس .شگبّيّبي كؿت قسُ اظ َطيق هسضؾيِ ًيِ ثيِ هٌٗيب،

شهَذتِّبيكبى ًيع ّؿتٌس.اظ ّويي حيج ،ظهبًيكِ اًسيكوٌساى

ثلکِ ثِ شگيبّيّيبي كيَضي ثيسل هييقيًَس كيِ تَليسكٌٌيسُ

حَظُ تٗلين ٍ تطثيت اظ پطٍضـ هتفکيطاى اًتقيبزي ؾيري ثيِ

شٌّيتّبي پبضُپبضُ ٍ ًبّوؿبظ ٍ هًَتيبغ قيسُاًيس ٍ زضٍاصيٕ،

هيبى هيشٍضًس ،قرهييتي ضا تَنييف هييكٌٌيس كيِ ًيِ تٌْيب

ثطًبهِّبي زضؾي ثِ ٌَٖاى ؾبذتبضّبي ههٌَٖي اًؿبىؾيبذتِ

هْبضتّبي الظم ثطاي تفکط اًتقبزي ضا كؿيت هييكٌيس ،ثلکيِ

زض حکن ٖقالًيتي اثعاضي هيقَز كِ ؾلُِ اًؿبى ثط اًؿيبى ضا

رؿتزَگط حقيقت ًيع ّؿت .ثِ ثيبى زيگط ،فيطز ،هتوبييل ثيِ

هوکي ًوَزُ ٍ ّوِ اضظـّيبي اًؿيبًي ،هبًٌيس :زگطزٍؾيتي،

اؾتفبزُ اظ تفکط اًتقبزي زض رْت تغييط ٍيٗيت هَرَز اؾت.

ذَزثبٍضي ٍ نويويت ثب رْبى ضا فطٍ هيثلٌٗس ٍ ثسيي َطيق

فطيطُ كِ اظ زيگط ًٓطيِپطزاظاى اًتقبزي ٍ اظ پبيجٌيساى ثيِ

ثيگبًگي اًؿبى ًِ تٌْب اظ زيگطاى كِ اظ ذَز ًيع ْْيَض ٍ ثيطٍظ

هفَْم پطكؿيؽ ثَز ،اظ زٍ ًَٔ شهَظـ ٍ پيطٍضـ ؾيري ثيِ

پيسا هيكٌس .الجتًِ ،کتِ زضذيَض تَريِ ،اقيبضُ ًٓطييِپيطزاظاى

هيبى هيشٍضزً ًَٔ :رؿتّ ،وبى ًَٖي اظ تٗلين ٍ تطثيت اؾت

اًتقبزي ثِ ثطًبهِزضؾي پٌْبى 1اؾت .ايي هفَْم ثيِ ثطًٍيساز ٍ

كِ زض ذسهت ًْبزّبي حبكن ٍ ثيِ ٖجيبضت زيگيط ،زض رْيت

هزوَِٖ فطايٌسّبيي شهَظقي اَالا هييقيَز كيِ غييط صهيس

ؾلُِ ثط اصكبض شؾيتپصيط ربهِٗ ٖول هيكٌيس ٍ فطييطُ شى ضا

قسُاًس ،اهب زض هساضؼ هحقق هيقًَس

تٗلين ٍ تطثيت ثبًکي ًبهگصاضي ًوَزُ اؾت .ثٌب ثط ًٓيط فطييطُ

(صبزضي.)83:1389 ،

( ،)1357ايي ًَٔ تٗلين ٍ تطثيت اظ ثيوبضي «ًقل» ضًذ هيثيطز.
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ٍيٗيت گطايف ثِ تفکط اًتقبزي زاًكزَيبى زاًكگبُ انفْبى ٍ ثطذي اظ َٖاهل هطتجٍ ثب شى

ثِ ثيبى زيگط ،ذهيهِ انيلي زض اييي ًئَ تٗليين ٍ تطثييت،

شى تَؾييِٗ چييبضچَة ًٓييطي تفکييط اًتقييبزي ،گييبم ثطزاقييت.

حصو گفتٍ گَ ٍ ؾلت نحجت ٍ اثطاظ هقهَز اظ قيبگطزاى

پػٍّف ٍي اظ فَضيِ ؾيبل  1988تيب ًيَاهجط  1989ثيِ َيَل

اؾت (صبزضي .)77 :1389 ،اظ ًٓط فطيطُ ثب ٍرَز چٌيي هؿبللي زض

اًزبهيس ٍ قف زٍضُ اظ پطؾفّب ٍ پبؾدّب ضا قبهل هييقيس

تٗلين ٍ تطثيت ثبًکي ،ثييثْيطُ ثيَزى زاًيفشهيَظاى اظ تفکيط

(ضيکتؽ .)20-21 :2003 ،فبقيَى زض گعاضـ زلفي ،تٗطيف تفکيط

اًتقبزي تٗزت ثطاًگيع ًيؿت ،ظيطا زض رطيبى شهيَظـ ّطچيِ

اًتقبزي ضا ثِ ايي نَضت هُط هيكٌس:

كبض قبگطزاى اًجبقتي ٍ ثيكتط اًجبقتي شّيي ذيَز ثبقيس ،شًْيب

هييب هٗتقييسين تفکييط اًتقييبزي ،صًييبٍت ّسفوٌييس ٍ ذييَز

كوتط ٍرساى اًتقبزي زض ذَز پطٍضـ هيزٌّس ٍ زض ًتيزيِ زض

ًٓنزٌّسُاي اؾت كِ هجتٌي ثط تٗجيط ،تحليل ،اضظيبثي ،اؾيتٌجبٌ

زًيب ٍ تغييط شى كوتط زذبلت زاضًس (فطييطُ .)56-55 :1357،فطييطُ

ٍ ّوٌ،يي ،تجييي هالحٓبت هَصٗيتي ،ضٍـقٌبذتي ،هالكي ٍ

زض هقبثل ايي ًَٔ اظ تٗلين ٍ تطثيت «تٗلين ٍ تطثيت هجتٌيي ثيط

هفَْهي اؾت (ًقل اظ ثسضي ٍ ّوکيبضاى .)191:1389 ،اثٗبز هكرم

َط هؿثلِ » ضا هُط هيكٌس .زض اييي ًئَ تٗليين ٍ تطثييت،

قسُ ثطاي تفکيط اًتقيبزي زض اييي پيػٍّف ،هكيوَل زٍ ثٗيس

زغسغييِ فطيييطُ ،زضهييبى ثيوييبضي ًقييل ٍ ثبظگطزاًييسى ثحييج ٍ

گطايكي (توبيلي) ٍ هْبضتي هيقس .اثٗبز هْبضتي ثِ قط ظييط

گفتٍگَ ثِ رطيبى شهَظـ اؾت .ثِ پيطٍي اظ زًييؽ گَليت،

ثَز:

هيتَاى گفت كِ پيبم انلي فطيطُ زض هفَْم «تٗليين ٍ تطثييت

خًدتىظيمي ،تفسير ،تحليل ،ارزضياتي ،استىثاط ،تثييه.

هجتٌي ثط َط هؿثلِ» ايي اؾت كِ ّطكؿي تٌْيب تيب اًيساظُاي

ًکتِ صبثل تثهل زض ًٓطيبت فبقيَى ،تَرِ اٍ ثِ ثٗس گطايف ثِ

هيتَاًس ًؿجت ثِ ٍاصٗيت َجيٗي ،فطٌّگي ٍ تبضيرياي كِ زض

تفکييط اًتقييبزي اؾييت .فبقيييَى ( )2000زض يکييي اظ هقييبالت

شى غطا اؾتَ« ،ط هؿثلِ» كٌس

(فطيطُ.)15-14 : 1368،

ذَيف ثِ ًٓطّبي ثًٗي اظ ًٓطيِپطزاظاى كِ تَرْي ثيِ اييي
ثٗس ًساضًس ،اقبضُ ٍ چٌيي ثيبى هيكٌس كِ ثطذي ًٓطيِپيطزاظاى

اتعاد تفکر اوتقادي

هفطٍو گطفتِاًس كِ زاقتي هْبضت تفکط اًتقبزي ثيِ نيَضت

اظ اٍاؾٍ صطى ثيؿتن ،تفکط اًتقبزي ثِ ٌَٖاى يطٍضت شهَظقي

هخجتي ثب اًگيعُّبي زضًٍي پبييساض (توبييل) ثيطاي فکيط كيطزى

زض ًٓط گطفتِ قس ٍ پؽ اظ شى اصساهبت الظم ثيطاي صيطاض زازى

ّوجؿتگي زاضز .زضحبليكِ فبقيَى هٗتقس اؾت ّوبىگًَِ كيِ

ايي هفَْم زض ثطًبهِّبي زضؾي ٍ پيطٍضـ تفکيط اًتقيبزي زض

گطايف ثِ تفکط اًتقبزي ،هتًوي زاقتي هْبضت ًيؿت ،زاقتي

توبهي فطاگيطاى شغبظ قس .ثسٍى قکّ ،ط اصساهي زض ايي حيُِ

هْبضت تفکط اًتقبزي ًيع توبيل ثِ اؾتفبزُ اظ تفکيط اًتقيبزي ضا

ًيبظهٌس هكرم ًوَزى هفَْم تفکط اًتقبزيٍ ،يػگيّب ٍ اثٗيبز

تًويي ًويكٌس ٍ يک فطز هوکيي اؾيت اؾيتبز هْيبضتّيبي

شى ثَز .اظ ّويي حيج ،هتفکطاى هرتلف ،ثِ پيػٍّف پيطاهيَى

تفکط اًتقبزي ثبقس؛ ثيسٍى ايٌکيِ حتيي ثيِ نيَضت حيساصلي

تفکط اًتقبزي ٍ تٗبضيف ٍ اثٗبز ايي ًئَ تفکيط پطزاذتٌيس كيِ

هتوبيل ثِ اؾتفبزُ اظ ايي هْبضتّيب ثبقيسّ .وٌ،ييي ،فبقييَى

ًوًَِّبيي اظ ايي تٗبضيف زض ثرف هقسهِ شكط قيس .تٗيبضيف

اشٖبى زاضز كِ زض ظًسگي ًوًَِّبي اظ ايي زؾت ثؿييبض اؾيت

گًَبگَى اضالِ قسُ زض اضتجبٌ ثب تفکط اًتقبزي ثِ ذَثي ثييبًگط

كِ هْبضتّب ٍرَز زاضًس ،اهب اًگيعُّبي زضًٍي اؾيتَاض ثيطاي

ٖسم تَافق اًسيكوٌساى زض ايي حيُِ ثيَز ٍ ًييبظ ثيِ پيباليف

اؾتفبزُ اظ ايي هْبضتّب ٍرَز ًساضًس .اظ ّوييي رْيت اؾيت

ًٓطّبي هرتلف ضا زض پي زاقت .اظ ّويي حييج ،فبقييَى ثيب

كِ فبقيَى هؿيثلِ گيطايف ثيِ تفکيط اًتقيبزي ضا ًييع زض كٌيبض

گطزّنشٍضزى گطٍّي ً 46فطُ اظ ّوکبضاى ذَز كيِ زض حيَظُ

هْبضتّبي ايي ًَٔ تفکط هَضز تَرِ صطاض هييزّيس ٍ زاقيتي

تفکييط اًتقييبزي ترهييم ٍ تزطثييِ زاقييتٌس ٍ ثييب اؾييتفبزُ اظ

ّفييت ٍيػگييي ظيييط ضا ثييطاي قرهيييت هتفکييط اًتقييبزي الظم

پػٍّكي ،اظ ًَٔ ضٍـ زلفي ،زض رْت ايي پباليف ٍ ثيِ تجيٕ

هيزاًس:
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اطميىان تٍ خًد ،حقيقت جًيي ،خردمىذي ،کىجکاايي ،اوتظاا

 .3رضذ يافتگي (تلًغ) ضىاختي :6ثٗس ضقسيبفتگي قٌبذتي ًييع

فکري ،تحليلگري ،آزاد اوذيطي.

ؾِ هؿثلِ ضا هَضز ؾٌزف صطاض هيزّيس :اؾيتٗساز زاًكيزَيبى

الجتِ ،ثًٗي اظ هتفکطاى شيل ٌٖبٍيي زيگطي اظ گيطايف ثيِ

ثطاي شگبُ ثَزى اظ پي،يسگي هكکالت ٍاصٗيي؛ گكيَزُ ثيَزى

تفکط اًتقبزي ؾيري ثيِ هييبى شٍضزُاًيس .ثيطاي هخيبل ،ؾييگل

ًؿجت ثِ زيسگبُّبي زيگطاى؛ شگبُ ثَزى ًؿجت ثِ پيفظهيٌِّيب

( )1989اظ ٍاغُ «ضٍ اًتقيييبزي »1ثيييطاي قيييط ٍ تَنييييف

ٍ تٗهجبت ذَز ٍ زيگطاى

(ضيکتؽ.)25-24 :2003 ،

ٍيػگيّبي هتفکط اًتقبزي اؾتفبزُ هيكٌس ٍ هٗتقس اؾت ،كؿي
كِ ًگطـ اًتقبزي زاضز ،ثِ ّوبى ًؿجتي كِ زاضاي هْبضتّيبي

پايگاٌ اقتصادي -اجتماعي

ذبل اؾت ،ثبيس قرهيت ذبني ًيع زاقتِ ثبقس .ثِ ٖجيبضت

ؾبليبى ظيبزي اؾت كِ ذييل ٖٓيين ًٓطييِّيبي ارتويبٖي اظ

زيگط ،يک هتفکط اًتقبزي ثبيس ًگطـّبي هكرم ،تويبيالت،

تثحيطات اًکبضًبپصيط اصتهبز ثط ؾبيط ٖطنِّبي ظًيسگي ثكيطي

ضفتبضّبي قرهيتي ٍ ٖبزتّبيي شٌّي زاقتِ ثبقيس كيِ ّويِ

ؾري ثِ هيبى هيشٍضًس ٍ قبيس ثيبى ايي هؿثلِ ثيسيْي ثٌوبييس

اييّب ظيط ٌَٖاى «ًگطـ اًتقبزي ٍ »2ييب «ضٍ اًتقيبزي» صيطاض

كِ ًٓطيِّبي هبضكؽ زض ًقُِ هطكعي اييي ًٓطييبت پٌساقيتِ

هيگيطز .اٍ ًگطـ اًتقبزي ضا قبهل احتطام ٍ تْٗيس ٖوييق ثيِ

هيقَز ،اهب ثِّطحبل هبضكؽ ضا هييتيَاى ايزبزكٌٌيسُ رطييبى

زاليل هيزاًس ٍ ثِ پيطٍي اظ ثيٌکلي چٌييي ثييبى هييكٌيس كيِ

ثطضؾي تثحيط اصتهبز ثط ؾبيط ٖطنِّبي ظًسگي زاًؿتٖ .يالٍُ

ًگطـ اًتقبزي ّوبى ٖكق ثِ ٖقل ٍ زليل 3اؾت.

ثط اٍ ،زيگط هتفکطاى ارتوبٖي ًييع زض ًٓطييبت ذيَيف ،اييي

ثِ ّط حبل ،ضيکتؽ پػٍّف فبقيَى ضا هجٌبي كبض ذَيف

تثحيطات ضا يبزشٍض قيسُاًيس .ثيطاي ًوًَيٍِ ،ثليي زض ًٓطييبت

صطاض زاز ٍ ثِ زليل اًتقبزاتي كِ ثطذي اظ هحققبى ثِ زؾتِثٌيسي

ذَيف چٌيي اؾتسالل هيكٌس كِ ٖبزات فکطي كيِ ثيب پبيگيبُ

فبقيَى زاقتٌس ،تالـ كطز كِ هزيسزا اظ ضٍـ زلفيي ،اهيب ثيط

فطز زض ًٓبم ارتوبٖي ٍ قغلي ّورَاًٌس ،زض اًيَأ هٗطفيت ٍ

هجٌبي ّوبى ًٓطيبت ثِ زؾت شهسُ اظ گعاضـّبي فبقيَى ،ثيِ

ضفتبض هٌٗکؽ هيقًَس .ثِ ثيبى زيگطَ ،ط ظًيسگي حيبكن ثيط

زؾتِثٌسي رسيسي زؾت يبثس .ايي اثٗبز رسييس قيبهل هيَاضز

اًؿبىّب كِ ثِ اصتًيبي هَصٗييت قيغلي تٗيييي هييقيَز ،ثيِ

ظيط اؾت:

ٖبزات فکطي ٍ ضفتبض شًْب قکل هيثركس

(كَظض.)364: 1386 ،

 .1درگيرضذن (تعُذ) :4توبيل ثِ زضگيطقيسى ،ؾيِ هَيئَ ضا

ّوٌ،ييًٓ ،طيِ ّيبي اًتقيبزي ًييع ثيِ هؿيبلل حيبكن ثيط

هَضز ؾٌزف صطاض هييزّيس :هييل زاًكيزَيبى ثيِ رؿيتزَي

رطيبىّبي شهَظقي زصت كطزُ ٍ زض پي ككف صَاًيي شقيکبض

فطنتّب ثطاي اؾتفبزُ كطزى اظ ٖقيل ٍ اؾيتسالل؛ پييفثيٌيي

ٍ پٌْبًي ثطشهسُاًس كِ ٍرَز صكطثٌسي ضا تقَييت هييكٌٌيس ٍ

ًوَزى هَصٗيتّبيي كِ ًيبظ ثيِ اؾيتسالل كيطزى ٍريَز زاضز؛

ًبثطاثطي ضا ثبظتَليس هيًوبيٌس .زضٍاصًٕٓ ،طيِّبي اًتقيبزي ّين

اٖتوبز ثِ تَاًبيي ٖقل ٍ اؾتسالل كطزى؛

ثب تثهل ٍ تفکط زصييق زض ؾيبذتبض َجقيِ اصتهيبزي -ارتويبٖي

 .2وًآيري :5گطايف ثِ ًَشٍضي ،اؾتٗساز زاًكزَيبى ضا ثيطاي

پصيطفتِ قسُ ؾطٍكبض زاضًس ٍ ّن ثِ قيَُّبيي هيپطزاظًيس كيِ

ايٌکِ ثِ لحبِ فکيطي كٌزکيبٍ ٍ هبييل ثيِ زاًؿيتي حقيقيت

ثطًبهِضيعاى زضؾي ًساًؿتِ پي هيگيطًس ٍ ثِ پبيساضي ؾيبذتبض

ثبقٌس ،اًساظُگيطي هيكٌس

َجقِ اصتهبزي -ارتوبٖي كِ ثيِ ًحيَي احطگيصاضَ ،جقيِّيبي
اصتهيبزي -ارتوييبٖي تحييت ؾييلُِ ييب فطٍزؾييت ضا ثييطزُتييط
هيؾبظز ،كويک هييكٌٌيس (شصيبظازُ ٍ زثييطي .)95:13820،يکيي اظ
1

critical spirit
critical attitude
3
love of reason
4
engagement
5
innovativeness
2

ًوًَِّبي ايي ًٓطيِّبًٓ ،طيِ هبيکل اپل اؾتٍ .ي زض اضتجبٌ
cognitive maturity
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ٍيٗيت گطايف ثِ تفکط اًتقبزي زاًكزَيبى زاًكگبُ انفْبى ٍ ثطذي اظ َٖاهل هطتجٍ ثب شى

ثب هؿبلل اصتهبزي ،ايي ًکتِ ضا هتصكط هيگطزز كِ زاًف اكٌَى

شاتي زاضًسً :يبظ ثِ قبيؿتگيً ،يبظ ثِ اضتجبٌ ٍ ًيبظ ثِ اؾيتقالل

ًييَٖي ؾييطهبيِ اؾييت ٍ ّوييبىَييَض كييِ قييکبو َجقييبتي زض

(زؾي ٍ ٍاًؿيتيٌکيتًٓ .)24 :2004 ،طيِپطزاظاى ثط هجٌبي تٗبهل ايي

ؾطهبيِزاضي ٍرَز زاضز ،ايي قکبو زض ثطذَضزاضي اظ زاًيف

ًيبظّب ٍ هحيٍ ،صبزض ثِ افتطاا هيبى چٌس ًَٔ ذيبل اظ اًگييعُ

ًيع هكَْز اؾت ٍ لصا هب اكٌَى زض هطحلِ كبپيتبليؿن شهَظقيي

قييسًس كييِ ٖجبضتٌييس اظ :اًگيييعُ زضًٍييي ،اًگيييعُ ثيطًٍييي ٍ

صطاض زاضين (ًقل اظ صيبزضيٖ .)86-87:1389 ،يالٍُ ثيط اييي ،قيطي

ثياًگيعگي

(فيطچيلس.)4:2005 ،

َّلوع (ً )1985يع هٗتقس اؾت ثطچؿتّيبيي كيِ ًويطُّيبي

ضفتبضّبي هجتٌي ثط اًگيعُ زضًٍي ،ضفتبضّيبيي ّؿيتٌس كيِ

اؾتبًساضز قسُ ثِ زاًفشهَظاى هيظًٌس ،هٗوَال هيٌٗکؽكٌٌيسُ

فطز ثِذبَط ذَزـ ٍ ثِ ٖجبضت زيگط ،ثطاي لصت ٍ ضييبيتي

َجقِثٌسيّبي زلجرَاّي هجتٌي ثط َجقِ ارتوبٖيً ،ػاز ٍ زيگيط

كِ اظ اًزبم شى ثِ زؾت هييشييس ،شى ضا اًزيبم هييزّيس .اييي

(ًقل اظ غٍظو ٍ ّوکيبضاى:1389 ،

ضفتبضّب ،فٗبليتّبيي ّؿتٌس كِ افيطاز حتيي زض ٌّگيبم فقيساى

ٍيػگيّبيي اظ ايي زؾت ّؿتٌس
.)230

پبزاـّبي هبزي ٍ يب هحسٍزيتّب ًيع ثيِ نيَضت زاٍَلجبًيِ

ًٓطيبت فَا تثحيطات پبيگبُ اصتهبزي -ارتوبٖي فطاگيطاى

اًزبم

هيزٌّس (ٍالطاًس ٍ ثيؿًَت.)600 :1992،

ضا ثط ٍيٗيت تحهيلي شًْب هتصكط هيقَز .زضٍاصٕ ،ظهبًي كيِ

اگطچِ اًگيعُ زضًٍي يک ًَٔ هْن اظ اًگيعُ اؾيت ،لييکي

ثطذي اظ فطاگيطاى پبيگبُ اصتهبزي -ارتوبٖي پبيييتطي زاقيتِ

تٌْب ًَٔ اًگيعُ ًيؿت .ثؿيبضي اظ شً ِ،هطزم اًزيبم هييزٌّيس،

ثبقٌس اظ اهکبًبت ٍ صسضت كوتيطي ثطذيَضزاض ثيَزُ ٍ هييعاى

كبهال هُبثق ثب اًگيعُّبي زضًٍي شًْب ًيؿيت ،ثيٍِييػُ پيؽ اظ

ثْطُگيطيقبى اظ هحيٍّبي شهَظقي ًييع كيبّف هيييبثيس .اظ

اٍايل زٍضاى كَزكي؛ يٌٗي ظهبًي كِ شظازي ثطاي زاقتي اًگيعُ

ّويييي حيييج ،ثطضؾييي اضتجييبٌ زٍ هتغيييط پبيگييبُ اصتهييبزي-

زضًٍي ،ثِ ََض فعايٌسُاي ثِ ٍؾييلِ فكيبضّبي ارتويبٖي ،ثيِ

ارتوبٖي ٍ تفکط اًتقبزي يطٍضت هييبثيس تيب هييعاى تيثحيطات

اًزبم فٗبليتّبيي هحسٍز هيقَز كِ ثطاي فطز ربلت ًيؿيتٌس

پبيگييبُ اصتهييبزي -ارتوييبٖي زاًكييزَيبى ثييط ؾييُح تفکييط

(ضايبى ٍ زؾي .)71 :2000،ثِ نَضت ذالنِ هيتَاى ثيِ تٗطييف

اًتقبزيقبى ٍ ثِ تجٕ شى ًبثطاثطيّيبي هَريَز زض اييي ظهيٌيِ

ضايبى ٍ ّوکبضاًف ( )2009اقبضُ كطز كِ اًگيعُ ثيطًٍي ضا ثيِ

شقکبض گطزز .ثِ نيَضت كليي ،هييتيَاى گفيت كيِ ضٍيکيطز

هٌٗبي زضگيط قسى زض يک ضفتبض يب فٗبلييت ثيِ هٌٓيَض كؿيت

اًتقبزي ثط ايي ثبٍض هٗتقس اؾت كِ اگط َٖاهلي ّو،يَى َجقيِ

ثطذي ًتبيذ هزعا اظ ذَز فٗبليت زض ًٓط هيگيطًس.

ارتوبٖيً ،ػاز ٍ ريٌؽ زض ؾيبذت َّييت احيط تٗييييكٌٌيسُ

ٖالٍُ ثط ايي زٍ ًَٔ اًگيعُ ،هفَْم زضذَض تَرِ زيگيطي

كوتطي زاقتِ ثبقٌس ،رْبى ثِ ََض قگفتاًگيعي ثْجيَز يبفتيِ

ثِ ًبم ثياًگيعگي ٍرَز زاضز .ثيياًگيعگيي ثيِ فقيساى اًگييعُ

ٍ ٖبزالًِتط ٍ هٌهفبًِتط هيگيطزز

(فٌؿيتطهي،ط ٍ ؾيَلتيؽ-1390:،
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اقبضُ هيكٌس ٍ اظ ؾِ هَضز ًبقي هيقَز :ثياضظـ ثَزى ييک
فٗبليتٖ ،سم ايي اًتٓبض كِ فٗبليتً ،تيبيذ هيَضز ًٓيط ضا حويط
زّس ٍ زض شذطً ،ساقتي احؿبؾي قبيؿتِ ٍ ذَة ،ثطاي اًزبم

اوگيسٌ تحصيلي
يکي اظ ًٓطيبت حَظُ اًگيعُ تحهيلي كِ زض ايي پػٍّف ًييع
اؾتفبزُ هيقَز ،تئَضي ذَز تٗيييگطي( 1ذَز تٗيييكٌٌسگي)
اؾت .زض صلت ايي تئَضي كِ تَؾٍ زؾي ٍ ضاييبى اضليِ قيسُ
اؾت ،ايي فطو هؿلن ٍرَز زاضز كِ افيطاز ؾيِ ًييبظ ضٍاًيي

)self- determination theory(STD

1

فٗبليت (ضاث ٍ ّوکبضاى.)11192009: ،
الجتِ ،اْْبض ايي ًکتِ الظم اؾت كِ پطؾكٌبهِ َطاحيقسُ
تَؾٍ ٍالطاًس ،كِ زض اييي پيػٍّف اؾيتفبزُ قيس ،تٌْيب اثيعاض
َطاحي قسُ ثطاي ؾٌزف اًگيعُ تحهيلي ًيؿتّ ،ويبىَيَض
كِ ٖلي ٍ هک ايٌطًي( )2005ثيبى هيكٌٌس ،اثعاضّيبي زيگيطي
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ّوَ،ى پطؾكٌبهِ اؾتطاتػيّيبي اًگيعقيي ثيطاي ييبزگيطي،1

ثطاي زاًفشهَظاى ٍ ّن ثطاي هٗلوبى اؾت .شًْب هٗتقسًيس كيِ

هقيبؼ رْتيبثي ٖولکطزي ٍ ييبزگيطي ٖويَهيٍ ...ٍ 2ريَز

زاًفشهَظاى اظ ضّگصض زضًٍي كطزى اّساو ،ثِ زاًكيي زؾيت

زاضًس ،اهب هُبثق ثب اْْبض ّگبضتي ( ،)2010پطؾكٌبهِ َطاحيي

هييبثٌس كِ ثِ شًبى هزبل هيزّس كِ رْبى ضا ثکبًٍيس ،زضثيبضُ

قسُ تَؾٍ ٍالطاًس ٍ ّوکبضاًف زاضاي هعييت هتفيبٍتي ثيَز.

شى تَييح زٌّس ٍ هْبضتّبي تبظُ كؿت كٌٌس.

ايي هعيت ٖجبضت ثَز اظ ايٌکِ ثطاي ًرؿيتيي ثيبض ،ؾيِ ؾيبظُ

فطييِّبي ايي پػٍّف ثط هجٌبي ًٓطيبت هُيط قيسُ ٍ

هزعا زض هفَْم اًگيعُ كِ ثِ ٍؾيلِ ًٓطيِ ذَزتٗيييگطي اضليِ

ّوٌ،يي ،ثط اؾبؼ پيكيٌْبزّبيي كيِ زيگيط تحقيقيبت هُيط

قسُ ثَز ،تَؾٍ يک اثعاض ٍاحس شظهَى هيقس.

ًوَزُ ثَزًس ،ثٌيبى گصاقتِ قسًسً .وًَِاي اظ اييي پيكيٌْبزّب،

ّوٌ،يي ،زض هَضز اضتجبٌ هيبى زٍ هتغيط اًگييعُ تحهييلي

اؾتسالل ضيکتؽ هجٌي ثيط زض ًٓيط گيطفتي هتغييط رٌؿييت زض

زاًكييزَيبى ٍ توبيييل ثييِ تفکييط اًتقييبزي شًْييب كييِ يکييي اظ

پػٍّفّبي هطتجٍ ثب تفکط اًتقبزي اؾت .ضيکتؽ هٗتقس اؾت

فطييِّبي ايي تحقيق اؾت ،هيتَاى گفت كِ اضتجبٌ هيبى ايي

كِ هبّيت غيط صبَٕ هُبلٗبت هرتليف زض هيَضز رٌؿييت ثيِ

زٍ هتغيط ضا اظ ايي رْت هيتَاى هفطٍو پٌساقت كيِ تفکيط

ٌَٖاى يک هتغيط پيفثيٌيكٌٌسُ تفکط اًتقبزيً ،كبى هيزّس كِ

اًتقبزي ثِ ٌَٖاى يکي اظ زؾتبٍضزّبي تحهيلي ًيبظهٌس اًگييعُ

رٌؿيت ٌَّظ ّن هتغيطي اؾت كِ ثبيس زض تجييي تفکط اًتقبزي

تحهيلي اؾت .ثب اًگيعـ تحهيلي ،زاًكيزَيبى تحيطال الظم

گٌزبًسُ قيَز (ضيکيتؽ .)332003: ،فطيييِّيبي اييي پيػٍّف

ثطاي ثِ اتوبم ضؾبًسى هَفق ييک تکلييفً ،ييل ثيِ ّيسو ييب

ٖجبضتٌس اظ:

زؾتيبثي ثِ زضريِ هٗيٌيي اظ قبيؿيتگي زض كيبض ذيَز ضا پييسا
هيكٌٌس تب ًْبيتب ثتَاًٌس ثِ هَفقيت الظم زض اهط ييبزگيطي ًبييل
گطزًس .زض ايي ذهَل ضٍاىقٌبؾبى ًيع ،يطٍضت تَريِ ثيِ
اًگيعـ زض تٗليين ٍ تطثييت ضا ثيِ ٖليت اضتجيبٌ هيالحط شى ثيب
يبزگيطي رسيس ،ضاّجطزّب ٍ ضفتبضّب هتيصكط قيسُاًيس

(هيالًيي ٍ

ّوکيبضاى .)358:1390،زضٍاصٕ ،اظ يک ؾَ ،پطٍضـ تفکط اًتقيبزي
يکييي اظ اّييساو تٗلييين ٍ تطثيييت زض زٍضاى اذيييط هحؿييَة
هيقَز ٍ اظ ؾَي زيگط ،ثطاي ايٌکِ فطاگيطاى ثتَاًٌس اظ َطييق

هيييبى پبيگييبُ اصتهييبزي -ارتوييبٖي زاًكييزَيبى ٍ هيييعاى
گطايف ثِ تفکط اًتقبزي شًْب اضتجبٌ ٍرَز زاضز.
هيبى ضقتِ تحهيلي زاًكزَيبى ٍ هيعاى ثْطُهٌسي شًْيب اظ
گطايف ثِ تفکط اًتقبزي ضاثُِ ٍرَز زاضز.
هيبى رٌؿيت زاًكزَيبى ٍ هيعاى گطايف ثِ تفکط اًتقيبزي
شًْب ضاثُِ ٍرَز زاضز.
هيبى اًگيعُتحهيلي زاًكزَيبى ٍ هيعاى گطايف ثيِ تفکيط
اًتقبزي شًْب اضتجبٌ ٍرَز زاضز.

ثطًبهِّبي زضؾي ،ثِ تفکط اًتقبزي زؾت يبثٌس ،ثِ اًگيعُ ثيطاي
كؿت تحهيل ًيبظ زاضًس .ثِ ٖجبضت زيگط ،اگيط زاًكيزَيبى اظ
اًگيعُ تحهيلي هٌبؾجي ثطذَضزاض ًجبقٌس ،هيعاى يبزگيطي شًْيب
زض ضاثُِ ثب هحتَاّبي شهَظقي ًيع كبّف يبفتِ ٍ تفکط اًتقبزي
زض شًبى پطٍضـ ًوييبثس .ثَلَكَو ٍ اؾپيطٍ (ً )1376يع ايي
ًکتِ ضا يبزشٍضي هيكٌٌس ٍ زض پػٍّف ذيَز ثيِ ثييبى ًکيبت
انالحي ثطاي هساضؼ ضٍؾيِ هيپطزاظًس ،ثِ ضاثُِ ثيي اًگييعُ
ٍ كؿت تفکط اًتقبزي اقبضُ هيكٌٌس .پيكٌْبز شًْيب ثيطاي ًٓيبم
رسيس شهَظـ ٍ پطٍضـ زض ضٍؾيِ ،زضًٍي كطزى اًگيعُّب ّن
the motivation strategies for learning questionnaire
the general learning and performance orientation scale

1
2

هسل ًٓطي پػٍّف ًيع زض ظيط صبثل هكبّسُ اؾت:
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رضتٍ تحصيلي

رٌؿيت

گرايص تٍ تفکر اوتقادي

پايگاٌ اقتصادي-اجتماعي

اوگيسٌ تحصيلي

ساتقٍ ي تاريخچٍ تحقيق

اًتقبزي ٍ ٖعت ًفؽ ٍ ٖسم اضتجبٌ هٌٗيزاض هيبى ؾي ٍ رٌؽ

ٍرَز تحقيقبت گؿتطزُ پيطاهَى هتغيطّبي ايي پػٍّف ،حتيي

ثب گطايف ثِ تفکط اًتقبزي ثَز.

هطٍض هرتهط تحقيقبت زض ايي ظهيٌِ ضا اهکبىًبپصيط هيًوبييس.

صطيت ٍ زيگطاى ( )1388زض َطحيي پػٍّكيي ثيب ٌٖيَاى

اظ ايي رْت ،نطفب چٌس تحقيق زاذلي ٍ ذبضري زض اضتجبٌ ثب

«هْبضتّبي تفکيط اًتقيبزي ٍ گيطايف ثيِ تفکيط اًتقيبزي زض

هتغيط انلي ايي پػٍّف يٌٗي تفکط اًتقبزي شكط هيگطزز.

زاًكييزَيبى تييطم اٍل ٍ شذييط هييسيطيت ذييسهبت ثْساقييتي-

ثطذييَضزاضي ٍ زيگييطاى ( )1388زض پػٍّكييي ثييب ٌٖييَاى

زضهبًي» ثِ هُبلِٗ ثط ضٍي ً 60فيط اظ زاًكيزَيبى تيطم اٍل ٍ

«اضتجبٌ گطايف ثِ تفکط اًتقبزي ٍ ٖعت ًفيؽ زض زاًكيزَيبى

شذيط هقُيٕ كبضقٌبؾيي ضقيتِ هيسيطيت ذيسهبت ثْساقيتي-

پطؾييتبضي» ،اضتجييبٌ هيييبى زٍ هتغيييط هييصكَض ضا زض هيييبى 170

زضهبًي هيپطزاظًس .شًْب ثيطاي گيطزشٍضي زازُّيب اظ زٍ شظهيَى

زاًكزَي ؾبل ؾَم ٍ چْبضم كبضقٌبؾي زاًكيگبُّيبي ٖليَم

هْبضت ٍ گطايف ثِ تفکط اًتقبزي كبليفطًييب اؾيتفبزُ كطزًيس ٍ

پعقکي قْيس نسٍصي ٍ شظاز اؾالهي قْط يعز ،ثطضؾي كطزًس.

ايي ًتيزِ ضا گعاضـ كطزًس كِ حسٍز ًوطُ كل هْيبضت تفکيط

شًْييب اظ زٍ پطؾكييٌبهِ گييطايف ثييِ تفکييط اًتقييبزي كبليفطًيييب ٍ

اًتقبزي كؿت قسُ تَؾٍ زاًكزَيبى زض حسٍز ٌّزبض ٍ ًوطُ

پطؾكٌبهِ ٖعت ًفؽ ضٍظًجطگ اؾتفبزُ كطزًس .يبفتِّيبي اييي

كل گطايف ثِ تفکط اًتقبزي ًيع هجيي گطايف هخجت زاًكزَيبى

پػٍّف حبكي اظ شى اؾت كيِ اكخيط زاًكيزَيبى ( )%81/8ثيِ

اؾتٖ .الٍُ ثط ايي ،تفبٍت شهبضي هٌٗبزاضي اظ رْت هْيبضت

تفکط اًتقبزي هتعلعل گطايف زاقتِ ٍ ّيچكسام ثِ تفکط اًتقبزي

تفکييط اًتقييبزي زض ثيييي زاًكييزَيبى تييطم اٍل ٍ شذييط ٍرييَز

صَي ٍ ثيب حجيبت گيطايف ًساقيتٌسّ .وٌ،ييي ،شظهيَى شهيبضي

ًساقت ،اهب اظ حيج گطايف ثِ تفکط اًتقبزي زاًكيزَيبى تيطم

پيطؾَى ًكبىزٌّسُ ٍرَز اضتجبٌ هٌٗيزاض ثيي گطايف ثِ تفکط

شذط گطايف ثيكيتطي ضا ًؿيجت ثيِ زاًكيزَيبى تيطم اٍل زاضا
ثَزًس.

ربهِٗقٌبؾي كبضثطزي ،ؾبل ثيؿت ٍ پٌزن ،قوبضُ پيبپي ( ،)54قوبضُ زٍم ،تبثؿتبى 1393
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ربٍيسي ٍ ٖجيسلي ( )1389زض پيػٍّف ذيَز ثيب ٌٖيَاى

ٍرَز

ًساقت.

«ضًٍس تحَل تفکط اًتقبزي زض زاًكيزَيبى زاًكيگبُ فطزٍؾيي

اهيطپَض ( )1391زض تحقيقي ثب ٌَٖاى «ضاثُِ تفکط اًتقبزي

هكْس» ،پيوبيكي تکهقُٗي زض ثييي ً 144فيط اظ زاًكيزَيبى

ٍ اثٗبز شى ثب قبزكبهي ٍ ٖيعت ًفيؽ ارتويبٖي زاًكيزَيبى»،

كبضقٌبؾي زاًكگبُ فطزٍؾي هكْس ضا ثِ هٌٓيَض تٗيييي هييعاى

پػٍّكي ثٌيبزي ٍ تَنيفي ضا ثِ نَضت تيکهقُٗيي زض ثييي

تفکييط اًتقييبزي زاًكييزَيبى ؾييبل اٍل ٍ چْييبضم ،ثييِ اًزييبم

 200زاًكزَي زٍضُ كبضقٌبؾي زاًكگبُ پيبمًَض كٌگيبٍض اريطا

ضؾبًيسًس .زض روٕشٍضي اَالٖبت ايي پيػٍّف اظ پطؾكيٌبهِ

هيًوبييسٍ .ي اظ ؾيِ اثيعاض؛ پطؾكيٌبهِ قيبزكبهي شكؿيفَضز،

تفکط اًتقبزي ٍاتؿَى-گليعض اؾتفبزُ قيس .شًْيب زض يبفتيِّيبي

پطؾكٌبهِ گطايف ثِ تفکط اًتقبزي ضيکتؽ ٍ پطؾكٌبهِ ٖيعت

تحقيق ذَز چٌيي گعاضـ كطزًيس كيِ ّطچٌيس هييبًگيي كليي

ًفؽ ارتوبٖي الٍؾَى ،هبضقبل ٍ هکگطاث اؾتفبزُ ًويَزُ ٍ

ًوطُّبي تفکط اًتقبزي زاًكزَيبى ؾبل اٍل ٍ چْبضم ثب تَريِ

ثِ ايي ًتيزِ هيضؾس كِ ثييي هتغيطّيبي پيػٍّف ّوجؿيتگي

ثِ اؾتبًساضّبي گعاضـ قسُ زضحس يٗيف اضظيبثي هييقيَز،

هخجت ٍ هٌٗبزاضي ٍرَز زاقت .ثِ ٖجبضت زيگيط ،گيطايف ثيِ

اهب ثيي هيبًگيي ًوطُّبي تفکط اًتقبزي زاًكزَيبى ؾيبل اٍل ٍ

تفکط اًتقبزي ٍ اثٗبز شى (ثِ اؾتخٌبي ثٗس ثلَ٘ شٌّي) صيبزض ثيِ

چْبضم تفبٍت هٌٗبزاضي ٍرَز زاضزّ .وٌ،يي ،ثِ نَضت كليي

پيفثيٌي قبزكبهي ٍ ّوٌ،يي صبزض ثِ پييفثيٌيي ٖيعت ًفيؽ

اضتجبٌ هٌٗبزاضي هيبى رٌؿيت ٍ تفکط اًتقبزي ٍرَز ًساقيت،

ارتوبٖي ثَزًس.

ثِ رع ثٗس هْبضت اؾتٌتبد كِ زض ايي ثٗس هْبضت زذتطاى ثيف

ظكيييي ( )1392زض پػٍّكيييي ثيييب ٌٖيييَاى «شهيييَظـ

اظ پؿطاى ثَزٖ .الٍُ ثط ايي ،تفيبٍتي ثييي هييبًگيي ًويطُّيبي

ربهٗييِقٌبؾييي ٍ تفکييط اًتقييبزي ظًييبى» ثييب اؾييتفبزُ اظ ضٍـ

تفکط اًتقيبزي زاًكيزَيبى ضقيتِّيبي ٖليَم اًؿيبًي ٍ ؾيبيط

پيوبيكي ٍ زٍ پطؾكٌبهِ اؾتبًساضز؛ گطايف ثيِ تفکيط اًتقيبزي

ضقتِّب زض كليِ اثٗبز تفکط اًتقيبزي (ثيِ اؾيتخٌبب ثٗيس تفؿييط)

ضيکتؽ ٍ پطؾكٌبهِ ًگطـ ثِ زضؼ ،ثيِ ثطضؾيي ضاثُيِ ثييي

هكبّسُ ًكس.

شهَظـ ربهٗيِقٌبؾيي ٍ تفکيط اًتقيبزي زض ثييي زاًكيزَيبى

نييفطي ٍ زيگييطاى ( )1391زض يييک ثطضؾييي تَنيييفي-

زذتط ضقتِ هسيطيت رْبًگطزي زاًكگبُ قيد ثْيبيي انيفْبى

تحليلي ثب ٌَٖاى «هقبيؿِ هيعاى گطايف ثِ تفکط اًتقبزي زض ثيي

زض هقُٕ كبضزاًي ٍ كبضقٌبؾي هييپيطزاظزً .تيبيذ تحقييق ٍي

اؾبتيس ٍ زاًكزَيبى زاًكيگبُ ٖليَم پعقيکي كطهبًكيبُ ،ؾيبل

گَيبي شى اؾت كِ ًگطـ زاًكزَيبى زذتيط ثيِ زضؼ هجيبًي

 »1389تٗساز ً 300فط اظ زاًكزَيبى ٍ ً 40فط اظ اؾيبتيس ضا اظ

ربهِٗقٌبؾي زض ؾُح ظيبز ٍ هيعاى گطايف ثِ تفکيط اًتقيبزي

ثطاي هيعاى گطايف ثِ تفکط اًتقبزي ،ثيب اؾيتفبزُ اظ پطؾكيٌبهِ

شًبى زض ؾُح ذيلي ظيبز اثطاظ قسُ اؾتٖ .الٍُ ثط اييي ،ظكيي

اؾتبًساضز ضيکتؽ تحليل ًوَزًس .شًْب ؾُح گيطايف ثيِ تفکيط

زض تحليل ّوجؿتگي چٌيي ثيبى هيكٌس كِ ّطچٌس ثيي ًگيطـ

اًتقبزي زض ثيي زاًكزَيبى ٍ اؾبتيس ضا پيبييي گيعاضـ كطزًيس.

زاًكزَيبى زذتط ثِ زضؼ هجبًي ربهٗيِقٌبؾيي ٍ گيطايف ثيِ

ٖالٍُ ثط ايي ،هيبًگيي ًوطُّبي هاللفِّبي تفکط اًتقبزي اؾبتيس

تفکط اًتقبزي شًْب اضتجبٌ هٌٗبزاضي ٍرَز ًساقتِ ،اهب ثييي ؾيِ

ثِ ََض هٌٗبزاضي ثيكتط اظ زاًكزَيبى ثَز ( .)p>0/02ثِ ٖالٍُ

هاللفِ اظ قف هاللفِ هتغيط ًگطـ ثِ زضؼ ثب هتغيط گطايف ثيِ

ثيي گطايف ثِ تفکط اًتقبزي زض زٍ رٌؽ اظ لحبِ هاللفيِّيبي

تفکط اًتقبزي اضتجبٌ هٌٗبزاضي ٍرَز زاقتِ اؾت.

ذالصيييت ( ٍ )p=0/008اقييتغبل شٌّييي ( )p=0/04تفييبٍت

ٖالٍُ ثط تحقيقبت تكطيح قسُ زض ثبال كِ زض زاذل اييطاى

هٌٗبزاض شهبضي ٍرَز زاقت ،اهب ثطاي هاللفيِ ثليَ٘ شٌّيي اييي

اًزبم قسُ ثَزًس ،زض ازاهِ ثِ چٌيس ًوًَيِ اظ تحقيقيبت اًزيبم

تفبٍت هٌٗبزاض ًجَز .تفبٍت هٌٗيبزاضي ثييي گيطايف ثيِ تفکيط

قسُ زض ذبضد اظ ايطاى اقبضُ هيقَز:

اًتقبزي زاًكزَيبى ثب تَرِ ثِ زاًكکسُ ٍ ضقتِ تحهييلي ًييع
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فطيييسل ٍ ّوکييبضاًف ( )2008زض پػٍّكييي ثييب ٌٖييَاى

كَكبلي ٍ ؾبكبضيب زض ؾيبل تحهييلي ً ،2010-2011وًَيِاي

«تسضيؽ شقکبض تفکط اًتقيبزي ٍ ييبزگيطي هجتٌيي ثيط تحقييق:

ً 194فطي ثِ نَضت تهبزفي اًتربة كطزًس .شًْب زض پػٍّف

هقبيؿِاي ثيي زاًكزَيبى زٍ كيالؼ ثيَتکٌَليَغي زض هقُيٕ

ذيَيف زضپيي شقييکبض ًويَزى اضتجيبٌ ثيييي رٌؿييت ،ؾييُح

كبضقٌبؾي» ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ شظهبيكي ٍ اًتربة زٍ گطٍُ اظ

تحهيلي ٍ زاًكکسُ هحل تحهييل زاًكيزَيبى اظ ييکؾيَ ٍ

زاًكزَيبى ،اثتسا ؾُح هْبضتّبي شًيبى زض تفکيط اًتقيبزي ضا

گطايف ثِ تفکط اًتقبزي شًْب اظ ؾَي زيگط ثَزًس .اثعاض تطاًيب ٍ

هَضز ؾٌزف صطاض زازًس ٍ ؾپؽ شًْب ضا زض هٗيطو زٍ ؾيجک

ّوکبضاًف ثطاي روٕشٍضي زازُّب ،پطؾكٌبهِ گطايف ثِ تفکط

هتفييبٍت تييسضيؽ گصاقييتٌس ٍ پييؽ اظ شى هزييسزا ؾييُح

اًتقبزي كبليفطًيب ثَز .شًْب ًتبيذ پػٍّف ذَز ضا ثيسيي تطتييت

هْبضتّبي تفکط اًتقبزي شًبى ضا اًساظُگييطي كطزًيس .هقبيؿيِ

گعاضـ كطزًس كِ تفبٍت هيبى زاًكيزَيبى اظ ًٓيط رٌؿييت ٍ

پيفشظهَى ٍ پؽشظهَى ،شًْب ضا ثِ ايي ًتيزِ ضؾبًس كِ تفبٍت

ؾُح تحهيلي (ؾبل اٍل ٍ شذط) صبثل تَرِ ًيؿيت ،اهيب ثييي

هٌٗبزاضي ثيي زٍ ؾجک تسضيؽ اظ رْت تثحيط ثط هْبضت تفکيط

زاًكکسُّب تفبٍت هٌٗبزاضي ٍرَز زاضز.

اًتقبزي زاًكزَيبى ٍرَز زاقت .الجتِ ،شًْب هتغييط رٌؿييت ٍ
گطايف ثِ تفکط اًتقبزي ضا ًييع ٍاضز هيسل ذيَيف ًوَزًيس ٍ

ريش تحقيق

ًتبيذ يبفتِّبيكيبى زض ايييثيبضُ ضا چٌييي گيعاضـ زازًيس كيِ

ضٍـ هييَضز اؾييتفبزُ زض ايييي پييػٍّف ،ضٍـ كوييي اظ ًيئَ

رٌؿيت ثِ ََض هٌٗبزاضي پيفثيٌيكٌٌسُ هسل ًجيَز ،اهيب هييبى

پيوبيف تکهقُٗي 1ثَز .هحسٍزُ تٗوين ًتبيذ اييي پيػٍّف،

گطايف ثِ تفکط اًتقبزي ٍ هْبضتّبي تفکط اًتقبزي ّوجؿتگي

قييبهل توييبهي زاًكييزَيبى ٍضٍزي ؾييبل  89 ٍ 88زاًكييگبُ

هخجت يٗيفي ٍرَز زاقت.

انفْبى زض زاًكکسُ ازثيبت ٍ ٖلَم اًؿبًي ٍ زاًكيکسُ فٌيي ٍ

اهيط ( )2009زض هقبلِ ذَيف ثب ٌَٖاى «گطايف ثيِ تفکيط

هٌْسؾي ،زض توبهي ضقتِّب (ثيِ اؾيتخٌبي زاًكيزَيبى ٍضٍزي

اًتقيبزي زاًكيزَيبى زاًكيکسُ تٗليين ٍ تطثييت ثيب تَريِ ثييِ

ؾبل  88زض زٍ ضقتِ تحهيلي؛ ٖلَم صطشى ٍ حسيج ٍ ازثييبت

هَفقيت تحهيلي» ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ پيوبيكي ٍ ًوًَيِگييطي

فبضؾي) زض هقُٕ كبضقٌبؾي اؾتً .وًَِگييطي اظ زاًكيزَيبى

اظ ً 279فط اظ زاًفشهيَظاى زض حيبل تحهييل زض ضقيتِّيبي

ثط اؾبؼ ًوًَِگيطي احتوبلي اظ ًَٔ ًوًَِگيطي َجقِثٌسي ثيب

هرتلفي چَى شهَظـ اثتيسايي ،شهيَظـ ضيبيييبت ،شهيَظـ

اًتؿبة هتٌبؾت ثَز كِ ثب فطييِّيبي اييي تحقييق ّوبٌّيگ

هُبلٗبت ارتوبٖي ٍ ...ثِ ثطضؾي ايي هؿثلِ هيپطزاظز كيِ شييب

اؾت.

ثيي زاًكزَيبى ضقتِّبي هرتلف ثب تَرِ ثيِ هتغييط پيكيطفت
تحهيليقبى تفيبٍتي ٍريَز زاضز ييب ذييط ٍي ثيب تزعييِ ٍ

ثطاي تٗييي حزن ًوًَيِ زض پيػٍّف حبييط اظ فطهيَل
كَكطاى اؾتفبزُ قسُ اؾت كِ ثسيي نَضت اؾت:

تحليل زازُّيبي حبنيل اظ پبؾيد زاًكيزَيبى ثيِ پطؾكيٌبهِ
گطايف ثِ تفکط اًتقبزي كبليفطًيب ثِ اييي ًتيزيِ هييضؾيس كيِ
تفييبٍت هٌٗييبزاضي هيييبى زاًكييزَيبى ثييب تَرييِ ثييِ هَفقيييت
تحهيليقبى ٍرَز ًساضز ٍ پيكطفت تحهيلي ّيچ تثحيطي ثيط
گطايف ثِ تفکط اًتقبزي زاًكزَيبى ًساضز.
تطاى ٍ ّوکبضاى ( )2012زض پػٍّف ذيَيف ثيب ٌٖيَاى
«هقبيؿِ گطايف ثِ تفکط اًتقبزي زاًكزَيبى زاًكکسُ تٗليين ٍ

هقساضّبي فطهَل فَا زض ايي پػٍّف ثِ نَضت ظيط اؾت:
t=1.96

d=%5

q=0.5

p=0.5

N=833

ثب ربيگصاضي اٖساز زض فطهَل هصكَض ،حزن ًوًَِ هٗيبزل
ً 263فط هيقَزّ .طچٌس كِ هُيبثق ثيب فطهيَلً ،وًَيِاي ثيِ

تطثيييت» اظ هيييبى زاًكييزَيبى ؾييبل اٍل ٍ شذييط زٍ زاًكييگبُ
cross-sectional survey

1

ربهِٗقٌبؾي كبضثطزي ،ؾبل ثيؿت ٍ پٌزن ،قوبضُ پيبپي ( ،)54قوبضُ زٍم ،تبثؿتبى 1393
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حزن ً 263فط ثطاي اًزبم تحليلّبي شهبضي كبفي اؾيت ،اهيب

زصيقتطي ثِ لحبِ گطايف ثِ تفکط اًتقبزي اظ يکيسيگط هٌفيک

هكکالتي ّوَ،ى ٍرَز افطازي كِ اظ پبؾد ذَززاضي هيكٌٌس

قًَس.

ٍ يب اهکبى زؾتطؾي ثيِ شًْيب ٍريَز ًيساضز ٍ  ...ثبييس زضًٓيط
گطفتِ قَز .يکي اظ ضاُحيلّيبيي كيِ زض اييي ظهيٌيِ پيكيٌْبز

پطؾكييٌبهِ زيگييطي كييِ زض ايييي تحقيييق اؾييتفبزُ قييس،
2

پطؾكٌبهِ اؾتبًساضز اًگيعُ تحهيلي زض ؾُح زاًكگبّي ثيَز.
3

هيقَز ،ايي اؾت كِ حزن ًوًَِ اٍليِ ثعضگتط اظ هقساض هيَضز

هُبثق ثب گفتيِ ٍالطاًيس ٍ ّوکيبضاًف ( )1992هقييبؼ

ًيبظ تٗييي گطزز (زٍاؼ .)80:1386 ،ثٌيبثطايي ،تٗيساز ً 77فيط ثيِ

يک اثعاض رسيس هجتٌي ثط انَل ًٓطيِ ذَزتٗيييگطي ثيَز كيِ

ٖسز فَا ايبفِ قس ٍ ً 340فط زاًكزَ اًتربة قسًس .هُيبثق

زض فطاًؿِ ،زض ؾبل َ 1989طاحي قس .ايي هقيبؼ ،يک َييف

ثب پيفثيٌي ،ثطذي اظ پبؾرگَيبى حبيط ثِ ّوکيبضي ًكيسًس،

ليکطت  7زضرِاي اؾت كِ هتكکل اظ  28گَييِ ثيَزُ ٍ زض 7

اهکبى زؾتطؾي ثِ ثطذي اظ شًْب ٍرَز ًساقت ٍ ثطذي ًيع ثيِ

ذطزُ هقيبؼ تقؿين قسُ اؾت :ؾِ ذطزُ هقيبؼ؛ اًگيعُ ثيطاي

ؾالالّب ثب ؾَبگيطي پبؾيد زازًيس ٍ ثيِ ّوييي ٖليت حيصو

زاًؿتي ،اًگيعُ ثطاي هَفقيت ٍ اًگيعُ تزطثِ تحطييک حؿيي،

قسًس ،اهب ذَقجرتبًِ تٗساز ايي افطاز اظ ً 30فط تزبٍظ ًکطز ٍ

هطثٌَ ثِ ثٗس اًگيعُ زضًٍيي ٍ ؾيِ ذيطزُ هقييبؼ؛ تٌٓيين اظ

ثٌبثطايي ،تحليلّب ثط ضٍي ً 310فط اظ پبؾرگَيبى اًزبم قس.

َطيق تٗييي َّيت ،تٌٓين اظ َطيق تُجيق ًبذَزشگبُ ٍ تٌٓيين

EME

زض گطزشٍضي زازُّيب ،زضهيَضز هتغييط گيطايف ثيِ تفکيط

ثيطًٍي ،هطثٌَ ثِ ثٗس اًگيعُ ثيطًٍي ٍ يک ذطزُ هقييبؼ ّين

اًتقبزي ،اظ پطؾكٌبهِ اؾيتبًساضزي كيِ ريبى ضيکيتؽ ()2003

هطثٌَ ثِ ثياًگيعگي اؾتٍ .الطاًس ٍ ّوکبضاى ( )1992پؽ اظ

َطاحي كطزُ ثَز ،اؾيتفبزُ قيس .اييي پطؾكيٌبهِ ،ييک َييف

َطاحي ايي هقيبؼ ،اصسام ثِ تطروِ ٍ ٌّزبضيبثي اييي هقييبؼ

ليکطت  5زضرِاي (اظ كبهال هربلف تيب كيبهال هَافيق) ثيب 33

زض ظثبى اًگليؿي ًوَزُ ٍ ًتبيذ يبفتيِّبيكيبى ضا چٌييي اٖيالم

گَيِ ضا اضالِ هيًوبيس .پيف اظ ضيکتؽ ثِ هٌَٓض ؾٌزف اييي

كطزًس :پبيبيي ايي پػٍّف اظ َطيق شلفبي كطًٍجيبخ  ٍ 0.81اظ

هفَْم اظ پطؾكٌبهِ گطايف ثِ تفکط اًتقبزي كبليفطًييب 1كيِ ثيِ

َطيق شظهَى -ثيبظشظهَى  0.79اؾيت ٍ ًتيبيذ تحلييل ٖيبهلي

ٍؾيلِ فبقيَى َطاحي قسُ ٍ زاضاي ّفت ذطزُ هقييبؼ ثيَز،

تثييسيٍ ،رَز ّفت ٖبهل ضا زض ؾبذتبض ايي پطؾكيٌبهِ تثيييس

اؾتفبزُ هيقس ،اهب پؽ اظ شى كِ ثطذي هحققيبى ثيِ ثطضؾيي ٍ

ًوَز ٍ زض ًْبيت ايي پطؾكٌبهِ اظ  EMEثِ  AMSتغيييط ًيبم

ًقس شى پطزاذتٌس ،ضيکتؽ ثطاي ايزيبز پطؾكيٌبهِاي كَتيبّتط،

يبفت (ٍالطاًس ٍ ّوکبضاى.)1004 :1992 ،

هالحطتط ٍ پبيبتط تيالـ كيطز .اگطچيِ كوبكيبى گيعاضـ زلفيي

شذطيي پطؾكٌبهِ ،پطؾكٌبهِاي هحقيقؾيبذتِ ثيَز .اييي

فبقيَى زض ؾبل  1990هجٌبي انلي پطؾكٌبهِ رسيس ثيَز ،اهيب

پطؾكٌبهِ ثب ؾِ ؾالال ثيبظ «ضقيتِ تحهييلي»« ،ؾيبل ٍضٍز» ٍ

گطٍّي اظ هحققبى هزسزا يبفتِّيبي اييي گيعاضـ ضا اضظييبثي

«رٌؿيت» شغبظ قسُ ٍ پؽ اظ شى ّكت گَييِ ثيطاي ؾيٌزف

كطزًس ٍ ايي ثبض ؾِ ثٗس توبيلي رسيس ضا ثِ ريبي ّفيت ثٗيس

پبيگبُ اصتهبزي -ارتوبٖي ضا قيبهل هييقيس .ثيطاي ؾيٌزف

پطؾكٌبهِ گطايف ثِ تفکط اًتقيبزي كبليفطًييب پيكيٌْبز ًوَزًيس

پبيگبُ اصتهبزي -ارتوبٖي پٌذ ثٗس تحهييالت ،ضتجيِ قيغلي،

(ضيکتؽ .)48:2003 ،ثسيي تطتيت ،پطؾكٌبهِ ضيکتؽ قيبهل ؾيِ

زضشهيس ،صيويت هٌيعل ٍ صيويت اتَهجييل ،زضًٓيط گطفتيِ قييس.

ثٗس زضگيطقسى (تْٗس) ،ضقسيبفتگي قٌبذتي ٍ ًَشٍضي اؾيت.
ضيکتؽ ثطاي ّط كسام اظ ايي اثٗبز ثِ تطتيت 11 ٍ 9 ،13گَييِ
زض ًٓط گطفت .الجتيِ ،زض تحقييق حبييط ،اييي پطؾكيٌبهِ ثيِ
نَضت  7زضرِاي زضًٓط گطفتِ قس تب پبؾرگَيبى ثِ نَضت

زازُّبي هطثٌَ ثِ اثٗيبز تحهييالت ،زضشهيس ،صيويت هٌيعل ٍ
صيوت اتَهجيل اثتسا ثِ نَضت فبنلِاي روٕشٍضي ٍ ؾپؽ ثِ
هتغيط تطتيجي  7زضرِاي تجسيل قس .زض ايي ضاثُيِ قيبيبى شكيط
2

)California Critical Thinking Disposition Inventory (CCTDI

1

Academic motivation scale(AMSC28)college(CEGEP)version
3
)de l'Échelle de Motivation en Éducation (EME
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ٍيٗيت گطايف ثِ تفکط اًتقبزي زاًكزَيبى زاًكگبُ انفْبى ٍ ثطذي اظ َٖاهل هطتجٍ ثب شى

اؾت كِ ؾالال ّبي هطثيٌَ ثيِ پيٌذ ثٗيس فيَا ،زضثيبضُ ذيَز

گطزيس كِ هيعاى شى ثبالتط اظ  0.8ثَز .الجتِ ،شكط ايي ًکتيِ الظم

زاًكزَيبى پطؾيسُ ًكس ،ظيطا ّوبى ََض كِ ههُفَي ()1386

اؾت كِ ثطاي ضؾيسى شلفب ثِ هطظ تثييس ( ،)0.7يک گَيِ اظ ثٗس

اْْبض هيكٌس ،اگطچِ هٗطوّيبي زض ًٓيط گطفتيِ قيسُ ثيطاي

ضقس يبفتگي قٌبذتي ،يک گَيِ اظ ثٗس تٌٓين اظ َطيق تُجييق

قبذم پبيگبُ اصتهبزي -ارتوبٖي ،هؿتلعم اَالٖيبتي زضثيبضُ

ًبذَزشگبُ ٍ يک گَيِ اظ ثٗس تزطثِ تحطيک حؿي حصو قس.

ذَز فطز اؾت ٍ تحهيالت ،زضشهس ٍ ...ذَز فطز ًكبىزٌّيسُ

ثسيي تطتيت ،پؽ اظ شهبزُ كطزى پطؾكيٌبهِّيب ،هكيرم

ربيگييبُ اصتهييبزي -ارتوييبٖي فييطز اؾييت ،اهييب زض اضتجييبٌ ثييب

ًوَزى حزن ًوًَِ ٍ ثب كؿت هزَظّيبي هطثََيِ ثيِ هٌٓيَض

پبؾرگَيبًي كِ ثِ لحبِ هيبلي ثيِ ذيبًَازُ ذيَز ٍاثؿيتِاًيس

زضيبفت اَالٖبت هيطتجٍ ثيب زاًكيزَيبى ،فْطؾيتي اظ تويبهي

(ّوَ،ى :زاًفشهَظاى ،زاًكزَيبى ،ؾطثبظاى ٍ  ،)...هٗطوّبي

اًٖبي ربهِٗ شهبضي ثِ تفکييک رٌؿييت ٍ ضقيتِ تحهييلي

پبيگبُ اصتهبزي -ارتوبٖي (زضشهس ،تحهيالت ،صيويت هٌيعل،

تْيِ قس .پؽ اظ اييي هطحليِ ،ؾيْن ّيط َجقيِ زض ًوًَيِ ثيِ

صيوت اتَهجيل ٍ ضتجِ قغلي) ًكبىزٌّيسُ ٍييٗيت پيسض ٍ ييب

نَضت هتٌبؾت هكرم قس .ايي ثسيي هٌٗبؾت كِ ؾْن ّيط

قَّط(حؿت هَضز) ذَاّس ثيَز .اظ ّوييي رْيت ،اَالٖيبت

َجقِ زض ًوًَِ ثِ اًساظُ ؾْن شى َجقِ زض ربهٗيِ شهيبضي ثيَز.

ايي پػٍّف ًيع هُبثق ثب اؾتسالل فَا روٕشٍضي گطزيس.

پؽ اظ َي ايي هطاحل ،اًٖبي ًوًَِ شهبضي اظ ّيط َجقيِ ثيِ

زض هَضز هجحج اٖتجبض پطؾكٌبهِّبي پػٍّف ،ثبيس گفيت

نَضت تهبزفي اًتريبة قيسًس ٍ ثيسيي َطييق ،فْطؾيتي اظ

كِ ٖالٍُ ثط ضٖبيت انَل ضٍقيي زض اًتريبة پطؾكيٌبهِّيب،

اًٖبي ًوًَِ كِ قبهل ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي ايي افطاز ،رٌؿييت

اًترييبة گَيييِّييبي هطثييٌَ ثييِ پطؾكييٌبهِ هحقييقؾييبذتِ ٍ

ٍ ضقتِ تحهيلي شًْيب ثيَز ،ثيِ زؾيتشهيس .زض هطحليِ ثٗيس،

ّوٌ،يي ،زض تطروِ زٍ پطؾكٌبهِ اؾتبًساضز ،پطؾكٌبهِّب هَضز

ثطًبهِ ّيبي كالؾيي اييي افيطاز زض َيَل تيطم ،اظ گيطٍُّيبي

ؾٌزف اٍليِ صطاض گطفتٌس ،چٌسيي ثيبض ثيبظًگطي قيسًس ٍ ثيِ

شهَظقييي ّييط زٍ زاًكييکسُ زض توييبهي ضقييتِّييبي تحهيييلي،

تثييس اؾيبتيس هترهيم ضؾييسًس .اييي اؾيبتيس اظ ظهيٌيِّيبي

زضيبفت ٍ زض ًْبيت ،ثب هطارِٗ ثِ شى كالؼّيب ،تيالـ ثيطاي

ترههي هتفبٍتي ،چَى ظثبى اًگليؿي ،ضٍـ تحقيق ٍ فلؿفِ

يبفتي ّطيک اظ ايي افطاز ٍ ؾپؽ اصٌبٔ شًْب ثيطاي پبؾيرگَيي

غطة اًتربة قسُ ثَزًيس .پيؽ اظ اييي هطحليِ ،پييفشظهيَى

اًزبم قس.

ضؾوي ثِ هٌَٓض ؾٌزف پبيبيي پطؾكٌبهِ اًزبم گطزيس .هييعاى
شلفبي كطًٍجبخ اثٗبز پطؾكٌبهِ ثِ نَضت ظيط اؾت:

زض ًْبيت ،زازُّبي حبنل اظ ايي پػٍّف ،زض زٍ ؾيُح:
يک هتغيطُ ٍ زٍ هتغيطُ ،تزعيِ ٍ تحليل قسًس .زض تحليل يک

اًگيعُ تحهييلي :ثٗيس اًگييعُ ثيطاي زاًؿيتي  ،0.83ثٗيس

هتغيطُ ثطاي اؾتفبزُ اظ شهبض اؾتٌجبَي اظ ضٍـ ثطشٍضز فبنلِاي

اًگيعُ ثطاي هَفقيت  ،0.72ثٗس اًگييعُ ثيطاي تزطثيِ تحطييک

ٍ ثطاي تحليل زٍ هتغيطُ اظ ييطايت تيب اٍ ثييكٌيسال ٍ تيب اٍ

حؿي  ،0.79ثٗس تٌٓيين اظ َطييق تٗيييي َّييت  ،0.79ثٗيس

گَزهي ٍ كطاؾکبل اؾتفبزُ قس.

تٌٓين اظ َطيق تُجييق ًبذَزشگيبُ  ،0.78ثٗيس تٌٓيين ثيطًٍيي
 ،0.84ثٗس ثياًگيعگي  0.92؛ گطايف ثِ تفکيط اًتقيبزي :ثٗيس

تجسيٍ ي تحليل يافتٍَاي پصيَص

ضقس يبفتگي  ،0.71ثٗيس ًيَشٍضي  ،0.72ثٗيس زضگييطي 0.81؛

تحليل يک متغيرٌ

پبيگبُ اصتهبزي -ارتوبٖي0.72 :

اظ هزؤَ  310زاًكزَي ًٖيَ ًوًَيًِ160 ،فيط ( )%51.6ضا

پييؽ اظ گييطفتي شلفييب ثييطاي ّييط ثٗييسً ،وييطُ پبيييبيي كييل

ظًبى ٍ ً 150فط ( )%48.4ضا هطزاى تكکيل هيزازًسّ .وٌ،ييي،

پطؾكٌبهِ ًيع اظ َطيق زًٍيويِ كيطزى ؾيالالّيب ًييع هحبؾيجِ

ؾييْن زاًكييزَيبى زض ّطيييک اظ ضقييتِّييبي تحهيييلي ثييسيي

ربهِٗقٌبؾي كبضثطزي ،ؾبل ثيؿت ٍ پٌزن ،قوبضُ پيبپي ( ،)54قوبضُ زٍم ،تبثؿتبى 1393
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نَضت ثَز :زاًكزَيبى ضقتِ تحهيلي ثطا ثب تكيکيل %12.9

رسٍل فَا زضنس فطاٍاًي هٗتجط اضالِ قسُ اؾت.

اظ اًٖبي ًوًَِ ،ثيكتطيي فطاٍاًيي ضا زاضا ثيَزُ ٍ پيؽ اظ شى،
 %11.9اظ زاًكييزَيبى ًٖييَ ًوًَييِ ًيييع زض ضقييتِ هٌْسؾييي

جذيل -3فراياوي داوطجًيان تر حسة گرايص تٍ تفکر اوتقادي
گرايص تٍ تفکر اوتقادي

فراياوي مطلق

فراياوي وسثي

ؾِ ضقتِ؛ هٌْسؾيي كيبهپيَتط ،هٌْسؾيي هکبًييک ٍ هٌْسؾيي

ذيلي ظيبز

13

4.2

ٖوطاى ،ثِ تطتيت  8.1 ٍ 8.4 ،11.6زضنس ٍ ؾْن ّطيک اظ زٍ

ظيبز

171

55.2

ضقتِ؛ هٌْسؾي قيوي ٍ ًقكيِثيطزاضي  %7.1اظ هييعاى ًوًَيِ،

تقطيجب ظيبز

116

37.4

اؾييتّ .وٌ،يييي ،زاًكييزَيبى ضقييتِ ٖلييَم ارتوييبٖي ،%6.5

هتَؾٍ

10

3.2

زاًكييزَيبى ضقييتِ فلؿييفِ اؾييالهي  ،%5.8زاًكييزَيبى ضقييتِ

تقطيجب كن

0

0

فلؿفِ  ٍ %5.5زاًكزَيبى ضقتِ ً ITيعً %5.2وًَيِ ضا تكيکيل

كن

0

0

زازًس ،اهب كوتطيي هيعاى فطاٍاًيي زاًكيزَيبى اظ حييج ضقيتِ

ذيلي كن

0

0

تحهيلي ثِ ؾِ ضقتِ :تبضيد ثب  ،%4.2ازثيبت فبضؾي ثب ٍ %3.2

هزؤَ

310

100

پعقکي هكغَل ثِ تحهيل ّؿتٌس .پؽ اظ ايي زٍ ضقيتِ ؾيْن

ٖلَم صطشى ٍ حسيج ثيب  %2.6فطاٍاًيي تٗليق زاضز .يبفتيِّيبي
هطثٌَ ثِ فطاٍاًي زاًكزَيبى اظ ًٓط گطايف ثِ تفکط اًتقيبزي،

جذيل -4فراياوي داوطجًيان ترحسة اوگيسٌ تحصيلي

اًگيعُ تحهيلي ٍ پبيگبُ اصتهبزي-ارتوبٖي ًيع زض رسٍلّبي

ميسان اوگيسٌ تحصيلي

فراياوي مطلق

فراياوي وسثي

ظيط صبثل هكبّسُ اؾت.

ذيلي ظيبز

32

10.3

ظيبز

110

35.5

تقطيجب ظيبز

125

40.3

هتَؾٍ

38

12.3

5

1.6
0

جذيل -2فراياوي داوطجًيان تر حسة پايگاٌ اقتصادي -اجتماعي
فراياوي مطلق

فراياوي وسثي

دستٍ تىذي طثقات
پبييي تطيي َجقِ

21

6.9

َجقِ پبييي

60

19.6

تقطيجب كن

َجقِ هتَؾٍ ضٍ ثِ پبييي

97

31.7

كن

0

َجقِ هتَؾٍ

90

29.4

ذيلي كن

0

0

َجقِ هتَؾٍ ضٍ ثِ ثبال

33

10.8

هزؤَ

310

100

َجقِ ثبال

4

1.3

ثبالتطيي َجقِ

1

0.3

زض تحليل يک هتغيطُ ،ثطاي زؾتيبثي ثِ شهيبض اؾيتٌجبَي اظ

كل

306

100

ضٍـ ثطشٍضز فبنلِاي اؾتفبزُ قس ،ظيطا زٍاؼ ( )1386هٗتقس
اؾت كِ زض تحليل يک هتغيطُ ،پطكبضثطزتطيي تکٌيک زض ضٍـ

الجتِ ،ثيبى ايي ًکتِ الظم اؾت كِ ً 4فط اظ زاًكيزَيبى ثيِ
ؾالالّبي پبيگبُ اصتهيبزي -ارتويبٖي پبؾيد ًيسازُاًيس ٍ زض

پيويبيف ثيطاي ثيطشٍضز زاهٌيِ الگَّيبي روٗييت ،اؾييتفبزُ اظ
ذُبي اؾتبًساضز اؾيت كيِ ثيِ اييي ضٍـ ،ثيطشٍضز فبنيلِاي

ٍيٗيت گطايف ثِ تفکط اًتقبزي زاًكزَيبى زاًكگبُ انفْبى ٍ ثطذي اظ َٖاهل هطتجٍ ثب شى

هيگَيٌس .اٍ ّوٌ،يي ،ثيبى هيكٌس كِ ثطاي اؾيتفبزُ اظ ثيطشٍضز
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ّؿتٌس.

فبنلِاي ،ثِ ذُبي اؾتبًساضز هييبًگيي ًييبظ اؾيت كيِ چيَى

 .2ثِ احتوبل ً ،%95ؿجتي اظ زاًكزَيبى ربهِٗ شهبضي كِ

اهکبى هحبؾجِ هيبًگيي ثطاي هتغيطّبي اؾوي ٍ تطتيجيي ٍريَز

ثِ لحبِ پبيگبُ اصتهبزي -ارتوبٖي زض َجقِ هتَؾيٍ ّؿيتٌس،

ًساضز ،ثبيس اظ ذُبي اؾتبًساضز زٍرولِاي اؾتفبزُ ًوَز؛ ثيسيي

زض هحسٍزُ زضنس ًوًَِ ( )71.9ثِ ايبفِ ٍ هٌْبي زٍ ذُيبي

تطتيت كِ هتغيط ثبيس فقٍ زاضاي زٍ َجقِ ثبقس ٍ پؽ اظ تالـ

اؾتبًساضز ّؿتٌس؛ يٌٗي زض هحسٍزُ  71.9 ± 0.05148زضنس .

ثطاي ازغبم َجقبت ٍ كبّف شًْب ثيِ زٍ َجقيِ ،ثيطاي هحبؾيجِ

 .3ثِ احتوبل ً ،%95ؿجتي اظ زاًكزَيبى ربهِٗ شهبضي كِ

(زٍاؼ،

زاضاي اًگيعُتحهيلي ظيبزي ّؿتٌس؛ زض هحسٍزُ زضنس ًوًَيِ

ذُبي اؾتبًساضز تَظيٕ زٍ روليِاي شًْيب اصيسام ًويَز
.)156-155 :1386

زض ايي تحقيق ،هُبثق ثب ّويي ضٍال پيكٌْبزي زٍاؼ ،ؾِ

( )93.5ثِ ايبفِ ٍ هٌْبي زٍ ذُبي اؾتبًساضز ّؿتٌس؛ يٌٗي زض
هحسٍزُ  93.5 ± 0.02796زضنس .

هتغيط تطتيجي :گيطايف ثيِ تفکيط اًتقيبزي زاًكيزَيبى ،پبيگيبُ
اصتهبزي -ارتويبٖي زاًكيزَيبى ٍ اًگييعُتحهييلي شًْيب ثيِ

تحليل دي متغيرٌ

هتغيطّبي زٍ َجقِاي تجيسيل قيسًس تيب اظ اييي َطييق اهکيبى

ثِ ايي ٖلت كِ كبضثطز هٌبؾت اًيساظُّيبي هرتليف ضاثُيِ زٍ

هحبؾجِ ذُبي اؾتبًساضز ٍ ثيِ تجيٕ شى اهکيبى تٗويين شهيبضي

هتغيط ،ثِ ؾُح ؾٌزف هتغيطّب ثؿتگي زاضز (زٍاؼ،)167:1386 ،

فطاّن شيس .زض تجسيل ايي هتغيطّب ،اثتسا َجقيبت زض ؾيِ زؾيتِ

زض تحليل زٍ هتغيطُ ثِ هٌَٓض زؾتيبثي ثِ پبؾد فطييِ اضتجيبٌ

كن ،هتَؾٍ ٍ ظيبز ازغبم قسًس ٍ ؾپؽ َجقِاي كيِ ثيكيتطيي

ثيي گطايف ثِ تفکط اًتقبزي زاًكزَيبى ثب ّطييک اظ زٍ هتغييط

فطاٍاًي ضا زاقت ،ثِ ٌٖيَاى َجقيِ هجٌيب صيطاض گطفيت ٍ ؾيبيط

پبيگبُ اصتهبزي -ارتوبٖي ٍ اًگيعُتحهييلي اظ ييطيت تيب اٍ

َجقبت ًيع شيل يک ٌَٖاى صطاض گطفتٌس .ثسيي َطيق ،ؾِ هتغييط

ثيكٌسال اؾتفبزُ قس ،ظيطا ايي يطيت ثطاي شظهيَى هتغيطّيبي

پبيگييبُ اصتهييبزي -ارتوييبٖي ،گييطايف ثييِ تفکييط اًتقييبزي

تطتيجييي ثييب رييساٍل هطثييٕ هٌبؾييت اؾييت

زاًكزَيبى ٍ اًگيعُ تحهيلي ثِ هتغيطّبي زٍ َجقيِاي تجيسيل

ّوٌ،يي ،ثطاي شظهَى ًويَزى زٍ فطيييِ زيگيط؛ يٌٗيي هتغييط

قسًس ٍ پؽ اظ هحبؾجِ هيعاى ذُبي اؾتبًساضز اييي هتغييطّيب،

تطتيجي گطايف ثِ تفکط اًتقبزي ثب ّطييک اظ هتغيطّيبي اؾيوي

ثطشٍضز فبنلِاي زض اضتجبٌ ثب شًْب اًزبم گطفت .زض ًتيزيِ اييي

رٌؿيت ٍ ضقتِ تحهيلي ،اظ يطيت تب اٍ گَزهي ٍ كطاؾيکبل

اهط ،اهکبى اؾتٌجبٌ زضثيبضُ ٍييٗيت كيل زاًكيزَيبى ربهٗيِ

كِ هٌبؾت ثطاي هتغيطّبي اؾوي -اؾوي اؾيت اؾيتفبزُ قيس،

شهبضي اظ رْت گطايف ثِ تفکيط اًتقيبزي ،پبيگيبُ اصتهيبزي-

ظيطا ٌّگبهي كيِ ؾيَُ ؾيٌزف هتغيطّيب ًبّوؿيبى اؾيت،

ارتوبٖي ٍ اًگيعُ تحهيلي اهکبىپصيط قس كِ زض ظيط ثيبى قسُ

هيتَاى ؾُح ؾٌزف هتغيط ثبالتط ضا ثِ ؾيُح ؾيٌزف هتغييط

اؾت:

پبيييتيط تقلييل زاز (زٍاؼ .)173:1386 ،زض ازاهيِ ًتيبيذ شظهيَى

 .1ثِ احتوبل ً ،%95ؿجتي اظ زاًكزَيبى ربهِٗ شهبضي كِ
زاضاي گطايف ظيبز ثِ تفکط اًتقبزي ّؿتٌس؛ زض هحسٍزُ زضنس
ًوًَِ ( )82.6ثِ ايبفِ ٍ هٌْبي زٍ ذُبي اؾيتبًساضز ّؿيتٌس؛
يٌٗييي زض هحييسٍزُ  82.6 ± 0.04316زضنييس  .ثييِ ٖجييبضت
ؾييبزُتييط ،ثييِ احتوييبل  ،%95ثيييي  82.57تييب  82.64زضنييس اظ
زاًكزَيبى ربهِٗشهبضي زاضاي گطايف ظيبزي ثِ تفکط اًتقيبزي

(زٍاؼ.)171:1386 ،

ّطيک اظ فطييِ ّيب كيِ زض ريساٍل ًييع هكيرم اؾيت ،ثيِ
نَضت تَنيفي ٍ اؾتٌجبَي تحليل هيقَز:
فرضيٍ ايل :هيبى هيعاى تفکط اًتقبزي زاًكزَيبى ٍ پبيگبُ
اصتهبزي -ارتوبٖي شًْب ضاثُِ ٍرَز زاضز.

ربهِٗقٌبؾي كبضثطزي ،ؾبل ثيؿت ٍ پٌزن ،قوبضُ پيبپي ( ،)54قوبضُ زٍم ،تبثؿتبى 1393
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جذيل -5وتايج َمثستگي تيه گرايص تٍ تفکر اوتقادي ي پايگاٌ اقتصادي -اجتماعي
متغيرَا

آزمًن مًرد

آمارٌ آزمًن

استفادٌ

گطايف ثِ تفکط اًتقبزي

يييطيت تييباٍثي

ٍ پبيگبُ اصتهبزي-ارتوبٖي

كٌسال

0.007

خطاي

سطح

استاوذارد

معىاداري
0.887

0.05

تحليل تًصيفي :تحليل زازُّبي ايي پػٍّف گَييبي شى

ًوًَِگيطي (قبًؽ) ،ضاثُيِاي ّوبًٌيس ضاثُيِاي كيِ زض هييبى

اؾت كِ ّوجؿتگي هخجيت ،اهيب ثؿييبض ييٗيفي ( )0.007ثييي

زاًكزَيبى ًوًَِ زيسُ قس ،هكبّسُ هيقَز .ثٌبثطايي ،احتييبٌ

گطايف ثِ تفکيط اًتقيبزي زاًكيزَيبى ًٖيَ ًوًَيِ ٍ پبيگيبُ

حکن هيكٌس كِ ضاثُِ هكبّسُ قيسُ زض ًوًَيِ ضا ثيِ احتويبل

اصتهبزي -ارتوبٖيقبى ٍرَز زاضز.

ظيبز ٍاصٗي ًساًؿتِ ٍ فطييِ نفط هجٌي ثط ٖسم اضتجبٌ هٌٗيبزاض
ايي زٍ هتغيط زض كل ربهِٗشهبضي ضا ثپصيطين.

تحليل استىثاطي :شظهَى هٌٗيبزاضي (ً )Sig =0.887كيبى

فرضيٍ دي  :هيبى هيعاى ثْيطُهٌيسي زاًكيزَيبى اظ تفکيط

هيزّس كِ ّوييي ّوجؿيتگي ثؿييبض ييٗيف شكيط قيسُ ّين

اًتقبزي ٍ ضقتِ تحهيلي شًْب ضاثُِ ٍرَز زاضز.

احتوبال ًبقي اظ ذُبي ًوًَِگيطي اؾيت .ثيِ ٖجيبضت زيگيط،
هيتَاى گفت كِ تقطيجب زض ً 89وًَِ (اگط  0.887ثب گطز كيطزى
 89زض ًٓط گطفتِ قَز) اظ ّط ً 100وًَِ ،فقٍ ثط احيط ذُيبي

جذيل -6وتايج َمثستگي تيه گرايص تٍ تفکر اوتقادي ي رضتٍ تحصيلي
متغيرَا
گطايف ثِ تفکط اًتقبزي
ٍ ضقتِتحهيلي

تحليل تًصايفيً :يطم افيعاض  ،SPSSزض شظهيَى اييي زٍ
هتغيطٖ ،سز  0.049ضا ثِ ٌَٖاى شهيبضُ شظهيَى گيعاضـ ًويَز.
ثٌبثطايي ،هيتَاى گفت كِ ثط اؾبؼ ًتبيذ شظهَى ييطيت تيباٍ
گَزهي ٍ كطاؾکبل تٌْب حيسٍز  0.05اظ تغيييطات گيطايف ثيِ
تفکط اًتقبزي زاًكزَيبى ًوًَِ شهبضي ثيب ضقيتِتحهييلي شًْيب
اضتجبٌ زاضز.
تحلياال اسااتىثاطي :ؾييُح هٌٗييبزاضي ()Sig =0.23
هكرم هيكٌس كِ ّويي اضتجبٌ يٗيف هكبّسُ قسُ ثييي زٍ
هتغيط فَا زض هيبى اًٖيبي ًوًَيِ ،احتويبال ًبقيي اظ ذُيبي

آزمًن مًرد
استفادٌ
تييباٍ گييَزهي ٍ
كطاؾکبل

آمارٌ آزمًن

0.049

خطاي

سطح

استاوذارد

معىاداري

0.019

0.23

ًوًَِگيطي ثَزُ ٍ ثٌبثطايي ،ثبيس فطييِ نفط كِ ٖيسم اضتجيبٌ
زٍ هتغيط زض ربهِٗشهبضي ضا هفطٍو هيپٌساقت ،پصيطفت.
فرضيٍ سً  :هييبى هييعاى تفکيط اًتقيبزي زاًكيزَيبى ٍ
رٌؿيت شًْب ضاثُِ ٍرَز زاضز.
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جذيل -7وتايج َمثستگي تيه گرايص تٍ تفکر اوتقادي ي جىسيت
متغيرَا
گطايف ثِ تفکط اًتقبزي

آزمًن مًرد
آمارٌ آزمًن

استفادٌ
تييباٍ گييَزهي ٍ

ٍ رٌؿيت

كطاؾکبل

0.01

خطاي

سطح

استاوذارد

معىاداري

0.009

0.028

تحليل تًصيفي :تحلييل تَنييفي ضاثُيِ ثييي زٍ هتغييط

تفکط اًتقبزي ثب رٌؿيت ثطگعاض قسً .تبيذ شظهَىّيب ًكيبى زاز

گطايف ثِ تفکط اًتقبزي ٍ رٌؿييت ،هجييي ٍريَز ّوجؿيتگي

كِ ثيي ثٗس ًَشٍضي ٍ رٌؿت (ّ ٍ )Sig =0.007وٌ،يي ،ثييي

يٗيف ،اهب هخجتي ( )0.01ثيي ايي زٍ هتغييط زض هييبى اًٖيبي

ثٗييس زضگيطقييسى ٍ رٌؿيييت ( )Sig;0.002ضاثُييِ هٌٗييبزاضي

ًوًَِ شهبضي اؾت.

ٍرَز زاقت ،اهب ايي اضتجبٌ زض ثٗيس ضقيسيبفتگي ٍ رٌؿييت

تحليل استىثاطي :زض تحليل اؾتٌجبَي ًيع كيَچکتط ثيَزى

( )Sig =0.27هٌٗبزاض ًجَز.
فرضيٍ چُار  :هيبى هييعاى تفکيط اًتقيبزي زاًكيزَيبى ٍ

ؾييُح هٌٗييبزاضي اظ ً ،0.05كييبى اظ تثييييس ّوييبى ّوجؿييتگي
يٗيف ٍ هخجت زض كل ربهِٗ شهبضي زاضز .الجتِ ،ثِ زاليلي كيِ

اًگيعُ شًْب اظ تحهيل اضتجبٌ ٍرَز زاضز.

زض صؿوت ثٗس تكطيح هيقَز ،زض هَضز فطييِ اضتجبٌ ايي زٍ
هتغيط ،شظهَىّبي رساگبًِاي ثطاي ّطيک اظ اثٗبز گيطايف ثيِ
جذيل -8وتايج َمثستگي تيه گرايص تٍ تفکر اوتقادي ي اوگيسٌ تحصيلي
متغيرَا
گطايف ثِ تفکط اًتقبزي
ٍ اًگيعُ تحهيلي

آزمًن مًرد
استفادٌ
يييطيت تييباٍثي
كٌسال

آمارٌ آزمًن
0.323

خطاي
استاوذارد
0.046

سطح معىاداري
0.000

تحليل تًصيفي :هيعاى يطيت ّوجؿتگي ثِ زؾتشهسُ اظ

گفت كِ ثييي هييعاى گيطايف ثيِ تفکيط اًتقيبزي زاًكيزَيبى

شظهَى زٍ هتغيطگطايف ثيِ تفکيط اًتقيبزي ٍ اًگييعُتحهييلي،

ربهِٗشهبضي ٍ اًگيعُ تحهيلي شًْيب اضتجيبٌ هٌٗيبزاضي ٍريَز

ًكبى اظ ضاثُِاي هتَؾٍ ثب رْيت هخجيت ،ثييي اييي زٍ هتغييط

زاضز.

زاضز .ثِ ٖجبضت ثْتيط ،هييعاى ييطيت تيباٍثي كٌيسال ()0.323

ايي ًکتِ ًيع قبيبى اؾت كيِ ّويبىَيَض كيِ زض صؿيوت

هكرم هيكٌس كِ  0.323اظ تغييطات گطايف ثِ تفکط اًتقبزي

ضٍـ تحقيق اقبضُ قسً ،وطُّيبي گيطايف ثيِ تفکيط اًتقيبزي

زاًكزَيبى ًَٖ ًوًَِشهبضي ضا هتغييط اًگييعُتحهييليقيبى،

زاًكزَيبى ثِ ّفيت َجقيِ (ذيليي ظييبز ،ظييبز ،تقطيجيب ظييبز،

تجييي هيًوبيس.

هتَؾٍ ،تقطيجب كن ،كن ،ذيلي كن) تقؿين قسُ ثَز تيب افيطاز اظ

تحلياال اسااتىثاطيّ :وٌ،ييييً ،تيزييِ شظهييَى هٌٗييبزاضي

ًٓط توبيلي كِ ثِ تفکط اًتقبزي زاضًيس ،زصييقتيط اظ ّين هزيعا

( )Sig =0.000حبكي اظ شى اؾت كِ ّوجؿتگي هيبى زٍ هتغييط

قًَس .پؽ اظ ثطگعاضي شظهَى فطيييبت كيِ ًتيبيذ شى زض ثيبال

زض كل ربهِٗشهبضي ًيع صبثل تثيييس اؾيت .ثٌيبثطايي ،هييتيَاى

اضالِ قسً ،وطُّبي توبيل ثِ تفکط اًتقبزي زاًكزَيبى ثيِ پيٌذ

ربهِٗقٌبؾي كبضثطزي ،ؾبل ثيؿت ٍ پٌزن ،قوبضُ پيبپي ( ،)54قوبضُ زٍم ،تبثؿتبى 1393
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زؾتِ تقؿين قس ٍ توبهي شظهَىّب هزسزا ثطگعاض قيس تيب اييي

تفکط اًتقبزي ٍثِ تجٕ شى زاقتي ربهٗيِاي ثيب ضٍ اًتقيبزي ضا

اَويٌبى حبنل گطزز كِ ضز ٍ تثييس قسى فطييبت تحت تثحيط

تًويي ًويكٌس .الجتِ ،تَرِ ثِ هاللفِ هْبضت ًيع ثرف هْويي

تٗساز زؾتِّب صطاض ًگطفتِ ثبقسّ .يچ تغييط هٌٗبزاضي زض ًتيبيذ

اظ پطٍضـ تفکط اًتقبزي هحؿَة هييقيَز ٍ اظ اييي حييج،

حبنل ًكس ٍ ًتبيذ صجلي (ٖسم اضتجبٌ هٌٗبزاض گطايف ثِ تفکط

قکبو ثيي توبيالت ٍ هْبضتّيب زض ظهيٌيِ تفکيط اًتقيبزي زض

اًتقبزي ثب ضقتِتحهيلي ٍ پبيگبُ اصتهبزي -ارتوبٖي ٍ ٍرَز

ايطاى ّن هؿثلِاي صبثل تثهل اؾت ،ظيطا ًتبيذ اكخيط تحقيقيبت

اضتجبٌ هٌٗبزاض ثيي گيطايف ثيِ تفکيط اًتقيبزي زاًكيزَيبى ثيب

زض ظهيٌِ هْبضتّبي تفکط اًتقبزيً ،كيبىزٌّيسُ ؾيُح پيبييي

هتغيطّبي رٌؿيت ٍ اًگيعُ تحهيلي) تکطاض قسًس .اييي ٖويل

هْبضت تفکط اًتقبزي زض ايطاى اؾت .ايي قکبو هيتَاًس ًبقي

زض ضاثُِ ثب هتغيط پبيگبُ اصتهبزي -ارتوبٖي ًيع تکيطاض قيس ٍ

اظ ٖسم شهبزگي ؾبذتبضّبي شهَظقي ثطاي پطٍضـ هْبضتّبي

زاًكزَيبى اظ رْت پبيگبُ اصتهبزي -ارتوبٖي ثيِ ؾيِ َجقيِ

تفکط اًتقبزي ٖلي ضغن شهبزگي شٌّي فطاگيطاى ثطاي كؿت ايي

(َجقِ ثبالَ ،جقِ هتَؾٍ ٍ َجقِ پبييي) تقؿين قسًس ٍ شظهيَى

ًَٔ تفکط ثبقس؛ ّطچٌس كِ هكرم ًوَزى زصييق زالييل اييي

هزسزا ثطگعاض قس ،اهب ّوٌ،بى اضتجبٌ هٌٗبزاضي هيبى ايي هتغيط

قکبو ًيبظهٌس پػٍّفّبي رسي ثٗسي اؾت.

ٍ هتغيط گطايف ثِ تفکط اًتقبزي ٍرَز ًساقت.
تحث ي وتيجٍگيري پصيَص
رْبى ضٍ ثِ ضقس ٍ كخطتگطاي ٖلن ،اظ ًيوِ زٍم صطى ثيؿيتن،
ثِ ايي زيسگبُ ضٍي شٍضزُ اؾت كيِ تفکيط ثيط هجٌيبي انيَلي
رسيس ٍ ثط پبيِ ًقس ٍ اؾتسالل ٍ گفتٍگَ هيتَاًيس هَرجيبت
ثْجَز ٍ افيعايف كيفييت ظًيسگي ثكيط ضا فيطاّن شٍضز .ثيسيي
تطتيت ،پطٍضـ تفکط اًتقبزي ثِ يکي اظ اّساو هْين تٗليين ٍ
تطثيت تجسيل قس .هْوتطيي ّسو انلي تحقيق حبيط ًييع شى
ثَز كِ زض رْت هكرم ًوَزى ؾُح گطايف ثِ تفکطاًتقبزي
زاًكزَيبى ٍ ّوٌ،يي ،چگًَگي اضتجبٌ ثيي هتغيطّبي هؿتقل
تٗييي قسُ ٍ هتغيط گطايف ثِ تفکط اًتقبزي ،گبم ثطزاضز.
يکي اظ هْوتطيي ًتبيذ زض تحليل يک هتغيطُ ،گَييبي شى
اؾت كيِ ثيِ احتويبل  ،%95ثييي  82.57تيب  82.64زضنيس اظ
زاًكزَيبى ربهِٗشهبضي زاضاي گطايف ظيبزي ثِ تفکط اًتقيبزي
ّؿتٌس .ثِ اؾتٌبز ًٓطييبت فبقييَى ،ؾييگل ٍ زيگيط هتفکيطاى
اًتقبزي ،هيتَاى گفت گطايف ظيبز زاًكزَيبى ربهٗيِ شهيبضي
ثِ تفکط اًتقبزي اهطي هُلَة ثَزُ ،ظيطا توبيالت افيطاز ثيطاي
اؾتفبزُ اظ تفکط اًتقبزي زض ظًسگيقبىٍ ،رِ هْوي زض پطٍضـ
تفکط اًتقبزي اؾت ٍ ٍرَز افطازي فبصس گطايفّيبي اًتقيبزي
كِ تٌْب هْبضتّبي تفکيط اًتقيبزي ضا زاضا ّؿيتٌس ،اؾيتفبزُ اظ

زض هقبيؿِ ًتيزِ ثِ زؾتشهسُ زض ايي پػٍّف ثيب ثطذيي
تحقيقبت هٗطفي قسُ زض صؿوت پيكيٌِ ،هكرم گطزييس كيِ
ًتيزييِ تحقيييق حبيييط ثييب ًتييبيذ تحقيقييبت ظكييي ( )1392زض
انفْبى ٍ صطيت ٍ ّوکبضاًف ( )1388زض تْطاى ّوؿيَ ٍ ثيب
ًتبيزي اؾت كِ نفطي ٍ ّوکبضاًف ( )1391زض كطهبًكيبُ ٍ
ثطذَضزاضي ٍ ّوکبضاًف ( )1388زض يعز ثيِ زؾيتشٍضزُاًيس
هتًبز اؾت .ايي ًتبيذ ًبّوبٌّگ ،هيتَاًس ًكبىزٌّسُ اضتجيبٌ
گطايف ثِ تفکيط اًتقيبزي زاًكيزَيبى ثيب َٖاهيل ارتويبٖي ٍ
فطٌّگي زيگطي ثبقس كِ زض ايي پػٍّف ثطضؾي ًكسُ اؾت.
زض تحليل زٍ هتغييطًُ ،تيبيذ پيػٍّف گَييبي ضز فيطو
اضتجبٌ ثيي هتغيط پبيگبُ اصتهبزي -ارتوبٖي ٍ هتغيط گطايف ثِ
تفکط اًتقبزي اؾت .ضز قسى اضتجبٌ ثيي ايي زٍ هتغيط ثطذالو
ًٓطيبت هُط قسُ زض ايي پػٍّف اؾت ،اهيب اييي ًکتيِ ًييع
ًجبيس ًبزيسُ گطفتِ قَز كِ اصتهبز تٌْيب هحيَض اؾيتخوبض افيطاز
ًيؿت .ايي ًکتيِ اذييط ًکتيِاي اؾيت كيِ گييسًع زض تحلييل
هبضكؿيؿن ثِ شى اقبضُ هيكٌس .ثِ ٖقيسُ ٍي ،ؾِ هحَض :ضٍاثٍ
اؾتخوبضي ثيي زٍلتّب ،ضٍاثٍ اؾتخوبضي ثيي گطٍُّيبي صيَهي
ٍ ضٍاثييٍ اؾييتخوبضي ثيييي زٍ رييٌؽ يييب اؾييتخوبض رٌؿييي،
شقکبضتطيي هحسٍزيتّبي هبضكؿيؿن ٍ يب ثيِ ٖجيبضت زيگيط،
حلقِّبي هفقيَزُ هبضكؿيؿين ّؿيتٌس (كؿيل .)68-67:1383 ،اظ
ّويي رْت ،ايي اهکبى ٍرَز زاضز كيِ هحَضّيبي اؾيتخوبضي
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زيگطي تٗييييكٌٌيسُ هييعاى ثْيطُهٌيسي زاًكيزَيبى اظ تفکيط

ّوبىگًَِ كِ زض اثتساي ايي پػٍّف ثيبى قس ،تَريِ ٍ ضفتيبض

اًتقبزي ثبقٌس.

فطز ثِ ٍؾيلِ اًگيعـ زضًٍي ٍي ثطاي ّوٌَايي ثيب هٗيبضّيب ٍ

فطييِ اضتجبٌ ثييي گيطايف ثيِ تفکيط اًتقيبزي ٍ اًگييعُ

تهَضات صبلجي ارتوبٖي فطٌّگي هجتٌيي ثيط رٌؿييت ّيسايت

تحهيييلي زض هقبيؿييِ ثييب ؾييبيط فطييييِّييبي پييػٍّف ،زاضاي

هيقَزّ .وٌ،يي ،قبيبى شكيط اؾيت كيِ ًتيزيِ اييي فطيييِ

ثبالتطيي ؾُح ّوجؿتگي ثَز .ايي ًتيزِ زض ضاؾتبي چيبضچَة

ًبّوؿَ ثب پػٍّف صطيت ٍ ّوکبضاًف ( ،)1388ثطذيَضزاضي

ًٓطي پػٍّف حبيط ،اّويت تَرِ ثيِ اًگييعـ تحهييلي ضا

ٍ ّوکبضاًف ( ،)1388ربٍيسي ٍ ٖجسلي ( )1389ثيَز ٍ شًْيب

زض ظهيٌِ تفکط اًتقيبزي هتيصكط هييگيطززّ .ويبىگًَيِ كيِ اظ

زض پػٍّف ذَز ثِ ايي ًتيزِ ضؾيسًس كِ اضتجيبَي ثييي تفکيط

ًٓطيبت ثطهيشيس ،اًگيعُ تحهيلي ثب تفکط اًتقبزي ٍ ثِ نَضت

اًتقبزي ٍ رٌؿيت ٍرَز ًساضز .اظ ؾَي زيگطً ،تيبيذ تحقييق

كلي ثب اهط يبزگيطي اضتجيبٌ هيالحطي زاضز ،ظييطا اييي اهکيبى ضا

نفطي ٍ ّوکبضاًف ( )1391حبكي اظ شى ثَز كِ اظ هييبى ؾيِ

ثطاي فطاگيطاى فطاّن هيًوبييس كيِ اظ ضّگيصض زضًٍيي كيطزى

هاللفِ گطايف ثيِ تفکيط اًتقيبزي ،فقيٍ زٍ هاللفيِ ًيَشٍضي ٍ

اّساو ثِ زاًكي زؾت يبثٌس كِ ثِ شًبى هزبل ٍاكبٍي رْبى ٍ

زضگيطقسى ،ثب رٌؿيت اضتجبٌ هٌٗبزاض زاقتٌس .شًْب هٗتقس ثَزًس

كؿت هْبضتّب ٍ تزطثيبت تبظُ ضا هيزّس .ثيسيي تطتييت ،زض

كِ ًتبيذ هتٌبصى تحقيقبت زض هَضز اضتجبٌ ثيي تفکيط اًتقيبزي

حَظُ تٗلين ٍتطثيت زض ايطاى ًيع تيالـ ثيطاي هؿيبيلي چيَى

ٍ رٌؿيت هيتَاًس هطثٌَ ثِ هاللفِّبي تفکيط اًتقيبزي ثبقيس؛

شهَظـ ثطًبهِضيعي قيسُ تفکيط اًتقيبزي ،هؿيتلعم تَريِ ثيِ

ثسيي هٌٗب كِ هيبى ثطذيي اظ اثٗيبز تفکيط اًتقيبزي ٍ رٌؿييت

اًگيعُّبي يبزگيطًسُ اؾت.

اضتجبٌ ٍرَز زاقتٍِ ،لي اضتجبٌ ثب زيگط اثٗبز هٌٗبزاض ًجبقس .ثِ

ًتيزِ ّوجؿتگي هيبى زٍ هتغيط ضقتِتحهيلي ٍ گطايف ثِ

ّويي زليل ،زض ايي پػٍّف ًيع ًؿجت ثِ گيطفتي شظهيَىّيبي

تفکط اًتقبزي ،ثطذالو فطييِ اييي پيػٍّف ،حيبكي اظ ٖيسم

رساگبًِ ثطاي ّطيک اظ اثٗبز گطايف ثيِ تفکيط اًتقيبزي اصيسام

اضتجبٌ هتغيطّيبي هيصكَض ثيَز .زض پيػٍّفّيبي ربٍييسي ٍ

قسً .تبيذ ثِ زؾتشهسُ ّوبٌّگ ثيب ًتيبيذ تحقييق شًْيب ثيَز؛

ٖجسلي ( ٍ )1389نفطي ٍ ّوکبضاى (ً )1391يع فطييِ نفط؛

ثسيي تطتيت كِ ضاثُِ هٌٗبزاضي ثيي ّط يک اظ اثٗبز ًَشٍضي ٍ

يٌٗي فطو ٖيسم اضتجيبٌ زٍ هتغييط ضقيتِ تحهييلي ٍ تفکيط

زضگيطقسى ثب رٌؿيت هكبّسُ قس اهب ايي اضتجبٌ زض ثٗس ضقيس

اًتقبزي تثييس قس .يکي اظ هؿبيلي كِ هيتَاى ثطاي تجيييي اييي

يبفتگي هٌٗبزاض ًجَز.

ًتبيذ شكط كطزٍ ،يٗيت كلي ؾبذتبض شهَظقي زض ايطاى اؾيت.
ٖسم حًَض رسي «ًقس»ٖ ،سم تفکط اًتقبزي ثِ نَضت ٖولي،

محذيديتَا ي پيطىُادَاي تحقيق

اتکبي ًٓبم شهَظقي ايطاى ثيِ صيسضت حبفٓيِ فطاگييطاى ٍ ًيِ

ثعضگتطيي هحسٍزيتي كِ ايي پػٍّف ثب شى ضٍثيِضٍ ثيَز ،ثيِ

صسضت ٍاكبٍي ٍ تحليل شًْب ٍ ...هَاضزي ًيؿيتٌس كيِ هريتم

ضٍـ ًوًَييِگيييطي پييػٍّف اضتجييبٌ زاقييت .اگطچييِ اًزييبم

ضقتِّبي تحهيلي ذبني ثبقٌس ،ثلکِ اكخيط صطييت ثيِ اتفيبا

ًوًَِگيطي ثِ نَضت تهبزفي كِ ّويِ اًٖيب قبًؿيي ثطاثيط

فطاگيطاى تحت تثحيط ايي هكکالت صطاض هيگيطًس.

ثطاي اًتربة قسى زاقتِ ثبقٌس ،هعايبي ذبل ذَز ضا زاقت،

زضثبضُ فطو اضتجيبٌ ثييي رٌؿييت ٍ گيطايف ثيِ تفکيط

اهب هكکالت ًبقي اظ اًزبم شى (تْيِ فْطؾتي اظ توبهي اًٖبي

اًتقبزي ًيع ايي هؿثلِ ثبيس شكط گطزز كِ ّوجؿتگي ثيي ايي زٍ

ربهِٗ شهبضي ،اًتربة تهيبزفي اًٖيبي ًوًَيِ اظ هييبى اييي

هتغيط هخجت ،اهب ثؿيبض يٗيف ثَزّ .وجؿتگي هخجت هييبى اييي

ربهِٗشهبضي ٍ پؽ اظ شى پيساكطزى ايي افطاز ٍ اصٌبٔ شًْب ثيطاي

زٍ هتغيط هيتَاًس هجيي ٍريَز تيثحيطات ارتويبٖي گؿيتطزُاي

پبؾرگَيي) ،هَرت افعايف ّعيٌِ ٍ ظهيبى تحقييق قيس ٍ زض

ثبقيس كييِ رٌؿييت افييطاز ثيط تفکييط ٍ ضفتيبض شًْييب زاضز ،ظيييطا

ًتيزييِ اهکييبى افييعايف هتغيطّييبي ايييي پييػٍّف ٍ ّوٌ،يييي،

ربهِٗقٌبؾي كبضثطزي ،ؾبل ثيؿت ٍ پٌزن ،قوبضُ پيبپي ( ،)54قوبضُ زٍم ،تبثؿتبى 1393
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گؿتطزُتط كطزى هحتَاي ايي پػٍّف اظ َطييق تطكييت ضٍـ

پطٍضـ زض رْبى :ثْطُگيطي اظ تفکيط اًتقيبزي ثيطاي

كوي ثب ضٍـّبي كيفي ضا ؾلت ًويَزً .کتيِ زيگيطي كيِ زض

انال هساضؼ ضٍؾي» ،تطروِ :ضصيِ صبؾويبى ،ضقيس

اضتجبٌ ثب ايي هكکالت ثبيس شكط قَز ،ايي اؾت كِ ثيب ٍريَز

هٗلن ،ـ.25-22 ،130

توبهي تالـّب ،اهکبى زؾتطؾي ثِ زاًكزَيبى ؾبل چْيبضم زض
زٍ ضقتِ ازثيبت فبضؾي ٍ ٖلَم صيطشى ٍ حيسيج هيؿيط ًكيس،

ثيبثبًگطز ،اؾوبٖيل .)1388( .ضٍاىقٌبؾي تطثيتي (ضٍاىقٌبؾيي
شهَظـ ٍ يبزگيطي) ،تْطاىً :كط ٍيطايف.

ظيطا اكخط شًْب ٍاحسّبي زضؾيي ذيَيف ضا ثيِ اتويبم ضؾيبًسُ

ربٍيسيَ ،بّطُ ٍ افؿبًِ ٖجسلي« .)1389( .ضًٍس تحَل تفکيط

ثَزًس ٍ يب تٗساز ٍاحسّبي ثؿيبض كوي زاقيتٌس .ثٌيبثطايي ،اييي

اًتقييبزي زض زاًكييزَيبى زاًكييگبُ فطزٍؾييي هكييْس»،

زٍ گطٍُ ثِ ًبچبض اظ هحيسٍزُ پيػٍّف كٌيبض گصاقيتِ قيسًس.

هُبلٗييبت تطثيتييي ٍ ضٍاىقٌبؾييي زاًكييگبُ فطزٍؾييي

ثٌبثطايي ،پيكٌْبز هيقَز كِ تحقيقبت زيگطي زض ظهيٌِ گطايف

هكْس ،زٍضُ  ،11ـ.120-103 ،2

ثِ تفکط اًتقبزي ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـّبي كيفي اًزبم قَز تيب اظ
ايي َطيق چگًَگي اضتجبٌ ايي هتغيط ثب ؾبيط َٖاهل فطٌّگي ٍ
ارتوبٖي ككف گطزز.
زض پبيبى اظ زكتط ربى ضيکتؽ ثِ ذبَط اريبظُ اؾيتفبزُ اظ
پطؾكٌبهِ گطايف ثِ تفکط اًتقيبزي زض اييطاى ٍ اظ زاًكيزَيبى
ًَٖ ًوًَِ ثِ ذبَط ّوکبضي ثيزضيغكبى تكکط هيقَز.

زٍاؼ ،زي.اي .)1386( .پيويييبيف زض تحقيقيييبت ارتويييبٖي،
تطروَِّ :قٌگ ًبيجي ،تْطاىً :كط ًي.
ظكي ،هحوس ٖلي« .)1392( .شهيَظـ ربهٗيِقٌبؾيي ٍ تفکيط
اًتقبزي ظًبى» ،هزلِ ربهِٗقٌبؾي كيبضثطزي ،قيوبضُ
ؾَم.56-34 ،

غٍظو ،پبهال ثلَتيي ٍ زيگطاى .)1389( .فطٌّيگّيبي ثطًبهيِ
زضؾي (ًٓطييِّيب) ،تطرويِ :هحويَز هْطهحويسي ٍ
زيگطاى ،تْطاى :ؾوت.
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