
 

 

 

 

 

 ي هيات علوي و دانطجوياى عضاابررسي تطبيقي نظرات 
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 چكيده

ّاي ػلَم پايِ  ػلوي ٍ زاًطزَياى ضضتِي ّيات أػضاهمايسِ ًظطات  ،ّسف اغلي همالِ حاضط

ّاي  زضسي آهَظش ػلَم، هثتٌي تط ٍيژگي ي  ّاي اغفْاى ٍ غٌؼتي اغفْاى زض هَضز تطًاهِ زاًطگاُ

ي ّيات ػلوي ٍ أػضاآهاضي وِ ضاهل ّوِ  ي اساسي هاّيت ػلن تَزُ است. تسيي هٌظَض اظ راهؼِ

ّاي هطتثظ زض زٍ زاًطگاُ  ضٌاسي ٍگطايص يضٌاسي ٍ ظهي ّاي فيعيه، ضيوي، ظيست زاًطزَياى ضضتِ

ػٌَاى ًوًَِ آهاضي زض ايي  ًفط زاًطزَ تِ 277ًفط ػضَ ّيات ػلوي ٍ  75ًفط ضاهل  352گطزيس،  هي

پيوايطي ٍ اتعاض پژٍّص، پطسطٌاهِ هحمك  –اًس. ضٍش پژٍّص اظ ًَع تَغيفي  پژٍّص ضطوت وطزُ

ّاي اغلي هَضز سٌزص  ى تَزُ است. رٌثِي ّيات ػلوي ٍ زاًطزَياأػضاساذتِ سٌزص زيسگاُ 

هَلتي تَزى ػلن، هثٌاي تزطتي ػلن، ذالليت زض ػلن، ًمص اًس اظ  هاّيت ػلن زض ايي اتعاض ػثاضت تَزُ

هسائل ارتواػي ٍ فطٌّگي تط ػلن، ًمص هطاّسُ ٍ استٌتاد ٍ ًمص ًظطيِ ٍ لاًَى  تأحيطشٌّيت زض ػلن، 

زض زٍ  ّا، هحتَا، ارطا ٍ اضظضياتي ٍ زضسي يؼٌي ّسف سي تطًاهِّا زض چْاض ػٌػط اسا هؤلفِايي  ػلوي.

                                                 
 "ّاي هاّيت ػلن  زضسي آهَظش ػلَم، هثتٌي تط هَلفِ ّاي تطًاهِ تثييي ٍيژگي"ايي همالِ تطگطفتِ اظ ضسالِ زوتطي تا ػٌَاى  -1

 تاضس. هي

 email: a.soltani.edu@uk.ac.ir  وطهاى  زضسي ترص ػلَم تطتيتي زاًطگاُ ضْيس تاٌّط  تطًاهِ استازياض -2

 email: msharif@edu.ui.ac.ir  اغفْاى زاًطياض گطٍُ ػلَم تطتيتي زاًطگاُ  - 3

 email: rokni@sci.ui.ac.ir اغفْاى زاًطياض گطٍُ فيعيه زاًطگاُ  4- 
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 81/0اًس. ضطية آلفاي وطًٍثاخ تطاي ايي همياس سٌزص تطاتط  تطضسي ضسُ ٍضؼيت هَرَز ٍ هغلَب

زضسي،  تطًاهِ هحتَاياًس وِ زض ٍضؼيت هَرَز، تٌْا زض ػٌػط  هحاسثِ گطزيسُ است. ًتايذ ًطاى زازُ

ايي  ،ٍ زض سايط ػٌاغط ضَز ي ّيات ػلوي ٍ زاًطزَياى زيسُ هيأػضاًظطات زاضي تيي   تفاٍت هؼٌي

ّا، هحتَا، ارطا ٍ  . زض ٍضؼيت هغلَب، زض تواهي ػٌاغط چْاضگاًِ يؼٌي ّسفزاض ًيست تفاٍت هؼٌي

 زاضي تيي ًظطات زٍ گطٍُ ٍرَز زاضز. اضظضياتي، تفاٍت هؼٌي
 

 

 كليدي:واشگاى 

 زضسي. ػلَم، ػٌػطّاي تطًاهِزضسي، هاّيت ػلن، آهَظش  تطًاهِ
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  هقدهه

گطزز وِ زض ضضس ٍ واضتطز  ّايي اعالق هي عَض ػوسُ تِ هفطٍضات ٍ اضظش تِ هاّيت ػلن

تيي فيلسَفاى،  ،زض هَضز تؼطيف هاّيت ػلن ،تا ايي حال (.1992)لسضهي،  ًسزاًص ػلوي هَحط

تالف ًظط ٍرَز زاضز. ايي گطاى ػلَم اذ ضٌاساى ػلن ٍ ّوچٌيي آهَظش زاًاى ٍ راهؼِ تاضيد

يه (، تِ زليل هاّيت چٌس ٍرْي ٍ پيچيسُ 1998) اظ ًظط ػثسالرالك ٍ لسضهي ّا زيسگاُ تفاٍت

1ضاياى ًاهين. وِ آى ضا ػلن هي است وَضص اًساًي
تططيح هاّيت ػلن اظ (، زض 1992)2ٍ آيىٌْس 

ّا،  طٍضات، اضظشضٌاسي، هَضَػاتي هاًٌس هؼٌاي ػلن، هف ضٌاذتي ٍ راهؼِ زيسگاُ هؼطفت

ضسُ زض ػلن ضا  تَليس زاًصّاي  ضٍش ػلوي، ضسيسى تِ ارواع ٍ ٍيژگي ،3اتساػات هفَْهي

ػلن ػطغِ پيًَسي است پطحوط،  (، هاّيت2002وَهاس ٍ ّوىاضاى) هه وٌٌس. اظ زيس هغطح هي

 ضٌاسي ضٌاسي، فلسفِ ٍ ضٍاى ّاي هغالؼات ارتواػي هرتلف ػلن ضاهل تاضيد، راهؼِ وِ رٌثِ

 آهيعز. ػلن ضا تطوية وطزُ ٍ زضّن هي

ّاي اتتسايي لطى  پيطيٌِ پطزاذتي تِ همَلِ هاّيت ػلن ٍ ًمص آى زض آهَظش ػلَم، تِ سال

 4ػلَم ٍ ضياضي هطتياىگطزز. زض ايي سال، اتحازيِ هطوعي  تاظهي 1907تيستن ٍ هطرػا سال 

وي ٍ فطايٌسّاي ػلن زض ّاي ػل ضٍش تْثَزرْت  پيطٌْازاتيگعاضضي هٌتطط وطز وِ زض آى 

ّاي هاّيت ػلن ضا   آهَظضگطاى ػلَم ّسف ضٍظگاض،حال زض آى  زضسي ضسُ تَز. تا ايي تطًاهِ

وطزًس ٍ اظ ايي عطيك تِ زًثال پطٍضش تْتط  تيطتط زض افعايص تاويس تط ضٍش ػلوي رستزَ هي

  .(2006، تِ ًمل اظ واضاواس، 1960، 5ّاي شٌّي فطاگيطاى تَزًس)ّطز تَاًايي

ّاي فطايٌس ػلوي هاًٌس  ّاي هاّيت ػلن هؼغَف تِ واٍش ػلوي ٍ هْاضت ، ّسف1960زض زِّ 

، 6ّاي هرتلف گطزيس)ٍلص ّا ٍ عطاحي آظهايص ساظي، استسالل، تفسيط زازُ هطاّسُ، فطضيِ

تاض تَزى هاّيت هطاّسُ زض ػلن ٍ  ضٌاذتي هاًٌس ًظطيِ ، ػَاهل ضٍاىاها 1980زض زِّ (. 1979

 ،ّا زض ايي سالّوچٌيي . ًسًوَزاض گطزيسًيع يت اًساًي زض ضضس تَغيفات ػلوي ًمص ذالل

                                                 
1- Ryan 

2- Aikenhead 

3- conceptual inventions 

4- Central Association of  Science and Mathematics Teachers 

5- Hurd 

6- Welch 
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ّاي ػلوي ٍ ًمص هثاحج ارتواػي زض هؼتثط  ساظهاى ػَاهل ارتواػي هاًٌس ساذتاض ارتواػيِ

، 1ػلَم هطتياى)اتحازيِ هلي  ًواياى ضسًس ّاي هاّيت ػلن ساذتي ازػاّاي ػلوي زض ّسف

، اظ تسضيس 1989ًيع زض گعاضش ذَز زض سال   2تطاي اػتالي ػلن(. اتحازيِ آهطيىايي 1982

 وٌس: گًَِ زفاع هي ّاي ػلَم ايي زضتاضُ هاّيت ػلن زض والس

آهَظش زض ػلَم چيعي فطاتط اظ اًتمال اعالػات ػلوي است. ايي ًَع آهَظش 

 يازگيطيهثٌاي هؼطفتي تطاي فطاگيطاى فطاّن آٍضز وِ آًاى ضا لازض تِ ًَػي تايس 

هَضَػات ػلوي ٍ فٌاٍضاًِ ًوايس؛ ايي ًَع آهَظش تايس زضن زضستي اظ  ضتاضُز

هاّيت ػلن ٍ رايگاُ آى زض راهؼِ تطاي فطاگيطاى ايزاز ًوايس)تِ ًمل اظ 

 (.2009واضاواس، 

ّاي اذيط، آگاّي اظ هاّيت ػلن تِ ػٌَاى ترص اساسي سَاز ػلوي هغطح  زض سال

ن هاّيت ػلن اظ آى رْت زض سَاز ػلوي تا اّويت (. ف1996ْ،  3گطزيس)ضَضاي هلي پژٍّص

وٌٌسگاى  گطزز وِ فطاگيطاى ٍ ػوَم افطاز زضگيط تا ػلن ضا لازض ذَاّس ساذت تا هػطف تلمي هي

تطي اتراش ًوايٌس.  تطي اظ ػلن تاضٌس ٍ زض هَارِ تا هَضَػات ػلوي، تػويوات آگاّاًِ آگاُ

ّا ٍ فطايٌسّاي ػلن ٍ آگاّي اظ ضٍاتظ  يِسَاز ػلوي ػوَها ضاهل فْن هفاّين، اغَل، ًظط

(. تطاي زستياتي تِ چٌيي ّسفي زض 1996، 4)ضاهَساست پيچيسُ تيي ػلن، فٌاٍضي ٍ راهؼِ 

ّاي زضسي ٍ آهَظضي ضا اظ  تطًاهِ گيطي رْتگصاضاى آهَظش ػلَم،  سَاز ػلوي، سياست

تِ ػٌَاى تالضي  اي حاتت اظ هؼطفت، تِ سوت آهَظش ػلن ػٌَاى هزوَػِ تسضيس ػلَم تِ

اًساًي وِ زضوي پايساض)زاضاي هثٌاي تزطتي ٍ پيَستگي زضًٍي( ٍ زض ػيي حال هَلتي اظ رْاى 

سَاز ػلوي فطز تٌْا ضاهل  ،(. ػالٍُ تط ايي2004وٌس، تغييط زازًس)ضَاضتع،  عثيؼي ضا ايزاز هي

 اٍ ضٌاذتي ؼطفتّاي ه تطگيطًسُ زيسگاُ زضن هفَْهي اٍ اظ هَضَع زضسي ًيست، تلىِ تايس زض

 زضتاضُ ػلن ًيع تاضس.

ضٌاسي ػلن، هاّيتي  ضٌاسي ٍ ضٍاى پصيطي ػلن ٍ الساهات ػلوي اظ فلسفِ، تاضيد، راهؼِتأحيط

گصاض تط آى ضا هتؼسز ٍ گًَاگَى تأحيطّاي  ّا ٍ رٌثِ هؤلفِچٌس ٍرْي تِ ػلن زازُ ٍ تٌاتطايي 

                                                 
1- National Science Teachers Associations 

2- American Association for the Advancement of Science 

3- National Research council 

4- Shamos 
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گطاياًِ تِ ػلن وِ آى  تؼسي ٍ احثات ساذتِ است. ايي ًگاُ چٌس ٍرْي تِ ػلن تا زيسگاّي ته

1ضا زائوا هؼتثط
گيطز، هتفاٍت  ات فطٌّگي ٍ ارتواػي زض ًظط هيتأحيطٍ ػيٌي زاًستِ ٍ رساي اظ  

 اًساًي وَضطيگطاياًِ زض هَضز ػلن، آى ضا  ّاي راضي ٍ پساًَيي ايسُ (.1982، 2چالوطظ) است

گيطًس؛  ٍ زض هؼطؼ تغييط زض ًظط هيًاضي اظ ًظطيِ ٍ فطٌّگ ٍ هتىي تط هطاّسات تزطتي  ٍ

ًظطاى ايي حَظُ لطاض  ّايي ٍرَز زاضًس وِ هَضز تَافك تواهي غاحة ّط چٌس ٌَّظ همَلِ

ّاي  تَافك تط ضٍي رٌثِ ،هؼطفت ػلوي؛ تا ايي حال 3ضٌاسي اًس، هاًٌس هثاًي ّستي ًگطفتِ

( 1998) 5ّوىاضاى ٍ وَهاس هه. (1994، 4)هتيَظ هطرػي اظ هاّيت ػلن تِ ٍرَز آهسُ است

ّاي ولي زض هَضز  الوللي ػلَم، تطذي اظ ايسُ تا تطضسي ّطت سٌس هطتَط تِ استاًساضزّاي تيي

ّاي هاّيت  هؤلفِتطيي  تطذي اظ هْن آًاىّاي هرتلف هاّيت ػلن ضا تططيح وطزًس. اظ ًظط  رٌثِ

ًظطيِ ٍ لاًَى تفاٍت  ؛ًظطيِ هحَض تَزى هطاّسات ػلوي ؛هَلتي تَزى ػلن :ػثاضتٌس اظػلن 

ات ارتواػي ٍ فطٌّگي تط تأحيطذالليت زض ػلن ٍ  ؛ّا زض ػلن هتفاٍت آى  ػلوي ٍ ًمص

ّاي تطىيل زٌّسُ  هؤلفِتِ عَض ولي اظ تطضسي ازتيات هطتَط تِ هاّيت ػلن ٍ الساهات ػلوي. 

هَلتي تَزى ػلن، هثٌاي تزطتي ػلن، ذالليت زض ػلن، ًمص شٌّيت زض ػلن،  هؤلفِآى، ّفت 

هسائل ارتواػي ٍ فطٌّگي تط ػلن، ًمص هطاّسُ ٍ استٌتاد ٍ ًظطيِ ٍ لاًَى ػلوي، تِ  أحيطت

ضًَس وِ زض تسياضي اظ  ّاي اساسي هاّيت ػلن ضٌاسايي هي هؤلفِّاي يا  ػٌَاى رٌثِ

 اًس. ّاي هطتَط تِ ايي حَظُ هَضز استٌاز ٍ تطضسي تَزُ پژٍّص

 پيطينه پصوهص

ػلن ٍ ًمص آى زض آهَظش ػلَم، زض چْاض  هطتثظ تا هاّيتسُ ّاي اًزام ض تِ عَضولي پژٍّص

اضظياتي زضن فطاگيطاى اظ  -1(: 1992)لسضهي، اًس  ذظ هطتثظ ٍلي رساي اظ ّن اًزام ضسُ

زضسي عطاحي ضسُ تطاي تْثَز زضن  ّاي عطاحي، استفازُ ٍ اضظضياتي تطًاهِ -2هاّيت ػلن؛ 

ػلَم اظ هاّيت  گطاى آهَظشتطاي تْثَز زضن اضظياتي ٍ تالش  -3فطاگيطاى اظ هاّيت ػلن؛ 

، ػول والسي ٍ زضن فطاگيطاى اظ گطاى آهَظشهطرع ساذتي اضتثاط تيي زضن  -4ػلن؛ ٍ 

                                                 
1 - Authoritative 

2 - Chalmers 

3 - Ontological 
4 - Matthews 

5 - McComas et al. 
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زضسي  ّاي تطًاهِ لِ ٍيژگيأتِ هس اًزام ضسُ زض ايي ذػَظ، هستميواً ّاي تطضسيهاّيت ػلن. 

تطذي اظ اتؼاز  ،ضت رساگاًِاًس، اگطچِ ّط يه تِ غَ اي ًىطزُ هثتٌي تط هاّيت ػلن اضاضُ

ّاي هاّيت  زضسي اظ رولِ ًَع تسضيس ٍ يا هحتَاي هَضز استفازُ تطاي اًتمال ٍيژگي تطًاهِ

پژٍّطي تِ عَض هستمل تِ تواهي  تا ايي ٍرَز، تاوٌَىاًس،  ػلن ضا هَضز تَرِ لطاض زازُ

ت. زض ازاهِ تِ ّاي هاّيت ػلن ًپطزاذتِ اس هؤلفِزضسي تطگطفتِ اظ  ّاي يه تطًاهِ رٌثِ

 ضَز.   ّا پطزاذتِ هي ّا ٍ ًتايذ آى صّاي اظ ايي پژٍ گعيسُ

ضٌاذتي زاًطوٌساى زض هَضز هاّيـت ػلن ٍ پژٍّص ػلوي  ّاي هؼطفت (، زيسگا2004ُضَاضتع)

ضٌاذتي اظ ػلن،  هؼطفت ّاي  ضا هَضز تطضسي لطاض زاز. اٍ زض پژٍّص ذَز پيًَس تيي زيسگاُ

اي واٍش ػلوي ضا تا زٍ اتعاض پطسطٌاهِ ًگطش ًسثت تِ هاّيت ػلن ّ ّاي ػلوي ٍ ضٍش ضضتِ

سٌزيس. ًظطات  ،ٍ پطسطٌاهِ ًگطش ًسثت تِ پژٍّص ػلوي ٍ ّوچٌيي اًزام هػاحثِ

ًفطُ اظ زاًطوٌساى )ضاهل ضص ظى ٍ ّزسُ  24اي  ّاي هرتلف ػلوي)ًوًَِ زاًطوٌساى حَظُ

ّاي  ٍ فضا، ضيوي ٍ فيعيه تا گطايصاظ چْاض ضضتِ ػلوي ػلَم ظيستي، ػلَم ظهيي  ،هطز(

زضتاضُ هَضَػاتي هاًٌس هَلتي تَزى، تزطتي تَزى، شٌّي تَزى، ، هرتلف زض حَظُ ػلوي ذَز

ّا /  ذالليت، فطٌّگي ارتواػي، ًظطيِ / لاًَى، هطاّسُ / استٌثاط، الگَّا، آظهايص، زازُ

يٌي هَضز واٍش لطاض ت ضَاّس، ّسف، ضٍش، غيطهتؼاضف تَزى ، هغاتمت تىطاضپصيطي ٍ پيص

گطفت. ًتايذ ًطاى زازًس وِ زاًطوٌساى زض ذػَظ ايي هَضَػات هطتثظ تا هاّيت ػلن، 

 ًظطات هتفاٍتي زاضًس.

ي أػضا(، زض پژٍّص ذَز ايي هَضَع ضا هَضز تطضسي لطاض زاز وِ چگًَِ 2006واضاواس)

يه، ّاي ضيوي، فيع ّيات ػلوي زضٍس همسهاتي ػلَم زض سغح واضضٌاسي زضحَظُ

وٌٌس. آًاى چگًَِ  ضٌاسي ػلن ٍ هاّيت ػلن ضا زضن وطزُ ٍ تؼطيف هي ضٌاسي ٍ ظهيي ظيست

ٍ چِ هٌغمي تطاي تسضيس ذَز  وطزُّاي هرتلف هاّيت ػلن ضا تِ زاًطزَياى تسضيس  رٌثِ

ًمص  وِ ضسس آٍضًس؟ تط اساس پژٍّص واضاوس، تِ ًظط هي هطتثظ تا هاّيت ػلن فطاّن هي

اي زض ذػَظ تسضيس ػلَم، اظ لثيل تالش تطاي  ّاي ظهيٌِ سايط هتغيط حيطتأحياتي ٍ اهىاى 

ّاي هسيطيتي ٍ ساظهاًي، تزطتِ تسضيس،  پَضص هحتَا، ٍسؼت والس زضس، فمساى هْاضت

ّا ٍ اًگيعش زاًطزَياى ٍ ًثَز هٌاتغ ٍ تزطتِ الظم رْت اضظياتي ٍ  تَرِ هسضس تِ تَاًايي
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تا تسضيس تطاي زضن  استتطذَضزاض  تطاي هسضساى االتطيت  تطزاضت اظ هاّيت ػلن، اظ اّويت

 هاّيت ػلن.

ّاي وَتاُ( ضا زض  ّاي تاضيري)زاستاى سطايي زاستاى تأحيط(، زض پژٍّص ذَز 2007ٍاًسضليٌسى)

ضٌاسي تطضسي  تسضيس هاّيت ػلن ٍ هحتَاي ػلَم زض زضٍس همسهاتي واضضٌاسي ضضتِ ظهيي

ضٌاساى زض عَل تاضيد ظهيي ضا  ّاي ظهيي ي زض ضضس ايسُّا ضٍيسازّاي وليس وطز. ايي زاستاى

ضٌاسي ضا  اًس وِ  ظهيٌِ تْثَز فْن هاّيت ػلن ٍ ظهيي اي عطاحي ضسُ تِ گًَِزازُ ٍ ضطح 

ّاي وَتاُ ضا  ( ًطاى زازًس زاًطزَياًي وِ ايي زاستاى2007آٍضًس. ًتايذ ٍاًسضليٌسى) فطاّن هي

 ذَاٌّس زاضت. هاّيت آىاظ ػلن ٍ تطًس، فْن تْتطي  تِ واض هي

زاًطوٌساى ضا زض اضتثاط تا پژٍّص ػلوي  ًظطات(، ًيع زض پژٍّص ذَز 2008ٍاًگ ٍ ّازسي)

ّاي هرتلفي اظ هاّيت  ٍ هؼطفت ػلوي هثتٌي تط هاّيت ػلن هَضز هغالؼِ لطاض زازًس. آًاى رٌثِ

طاّسات ٍ ّاي ػلوي، ذالليت ٍ اًگاضت زض تطاتط ػيٌيت، ه ػلن اظ رولِ گًَاگًَي ضٍش

ّا ضا اظ زيسگاُ ايي زاًطوٌساى  ّا ٍ هسل هحَض، ػسم لغؼيت لَاًيي، ًظطيِ  -تفسيطّاي ًظطيِ 

ّاي ايي زاًطوٌساى ظهيٌِ  (، تططيح فؼاليت2008تطضسي وطزًس. تٌاتط گعاضش ٍاًگ ٍ ّازسي)

ٌؼىس ّاي ػلَم ه زضسي ٍ وتاب ّاي لاتل تَرْي تطاي ًطاى زازى ػلَهي وِ هؼوَال زض تطًاهِ

، پتاًسيل لاتل تَرْي تطاي ضضس 1فطاّن آٍضز. ايي تَغيفات اظ ػول ػلوي هؼتثط ،گطزًس هي

وطزى زضن زاًطزَياى اظ هاّيت ػلن  هَضَػاتي چَى تسضيس هٌاتغ ػلوي تطاي افعايص ٍ غٌي

 ٍ عطاحي فؼاليت آظهايطگاّي ٍ تزطتِ هيساًي هَحطتط زاضًس.

 2ضٍيىطز آهَظش غطيح زض تطاتط آهَظش ضوٌي تأحيطتِ تطضسي  يزض پژٍّط، (2004السؼيسي)

زض يه زٍضُ همسهاتي  ،زضسي فٌاٍضي هحَض تط فْن زاًطزَياى اظ هاّيت ػلن يه تطًاهِ

ويس زاضت. زيسگاُ أتط هاّيت استساللي ٍ هَلتي تَزى ػلن ت اٍ ضٌاسي پطزاذت. پژٍّص ظيست

يافتِ هَضز سٌزص لطاض  ساظهاى وِزاًطزَياى پيص ٍ پس اظ پژٍّص تا پطسطٌاهِ ٍ هػاحثِ ًي 

ّاي  . ًتايذ ًطاى زازًس وِ تفاٍت هؼٌازاضي تيي آهَظش غطيح ٍ ضوٌي تط زيسگاُگطفت

ّاي هػاحثِ ًطاى زازًس  تحليل زازُ ،زاًطزَياى زض هَضز هاّيـت ػلن ٍرَز ًساضز. تا ايي حال

ْتطي ًسثت تِ هاّيت ّاي ت زيسگاُ ،وِ پس اظ تطگعاضي زٍضُ، زاًطزَياى گطٍُ آهَظش غطيح

                                                 
1- authentic scientific practice  

2- implicit 
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ّا تسضيس هاّيت ػلن  ػلن ًطاى زازًس. ايي پژٍّص ضَاّسي ضا ًطاى زازًس وِ تط اساس آى

ّاي هزعا ٍ هستمل  ّاي فططزُ ٍ وَتاُ اًزام ضَز ٍ لعٍها ًياظهٌس زٍضُ تايس اظ عطيك تحج

 ًيست. 

سَال ضا زض  تط ضٍي زاًطزَياى ػلَم، ًتايذ چْاض ( زض پژٍّص ذَز1998ٍ ّوىاضاى) 1ضاث

(آيا 1ّا ػثاضت تَزًس اظ:  گًَِ هٌتطط وطزًس. ايي پطسص اضتثاط تا هاّيت ػلن تِ ضىلي گعاضش

يا  ضسُ(آيا لَاًيي ػلوي وطف 2وٌٌس؟  تٌسي هي گًَِ وِ ّست عثمِ زاًطوٌساى عثيؼت ضا آى

ػلن ٍ  ( آيا فطٌّگ ٍ آهَظش تط4وٌس؟  (آيا هؼطفت ػلوي غحيح، تغييط هي3گطزًس؟  ساذتِ هي

ّايي اظ هاّيت  هؤلفِّا زيسگاُ زاًطزَياى زض هَضز  گصاضًس؟ زض ايي پطسصتأحيطهؼطفت ػلوي 

فطٌّگ  تأحيطػلن اظ لثيل چگًَگي لَاًيي ػلوي، هَلتي تَزى ٍ يا حاتت تَزى هؼطفت ػلوي ٍ 

 تط ػلن تطضسي ضسًس.

اي هرتلف هاّيت ػلن ّ (، تا استفازُ اظ ضص پطسص تاظپاسد، رٌث2009ٍِ ّوىاضاى) 2اتطاّين

ّاي هَضز  رٌثِ ًفط اظ زاًطزَياى سال اٍل ضضتِ فيعيه تطضسي وطزًس. 179ضا اظ زيسگاُ 

ّاي  ( ضيط2ِ( هاّيت هؼطفت ػلوي؛ 1هغالؼِ هاّيت ػلن زض ايي پژٍّص ػثاضت تَزًس اظ: 

( 5(ّسف آظهاش ػلوي؛ 4( ضاتغِ تيي آظهايص ػلوي ٍ ًظطيِ؛ 3ّاي ػلوي؛  لَاًيي ٍ ًظطيِ

ّاي ًظطي يا آظهايطي)تزطتي(. آًاى تط اساس  ( تطتطي يافت6ًِمص ذالليت زض آظهايص ٍ 

اظ  3ّاي اضائِ ضسُ اظ سَي زاًطزَياى، چْاض ًوايِ يا ًيوطخ ّاي حاغل اظ پاسد يافتِ

ّاي هَضز تطضسي اظ هاّيت ػلن تطسين وطزًس.  ذػَغيات ًگطضي زاًطزَياى ًسثت تِ رٌثِ

زضغس( ؛  16)5گطاى ( آظهايص2زضغس(؛  44) 4( الگَساظاى1ضت تَزًس اظ: ايي چْاض ًيوطخ ػثا

اي لطاض  زضغس ًيع زض ّيچ عثمِ 14زضغس(.  7)7( واضفاى4زضغس(ٍ  19) 6گطاى ( آظهَى3

 ًگطفتٌس.

                                                 
1- Roth et al. 

2- Ibrahim et al. 

3- profile 

4- modelers 

5- experimenters 

6- examiners 

7- discovers 
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ّاي ػلوي تَسظ زاًطوٌساى اتساع ضسُ  ّا ٍ ًظطيِ وٌٌس وِ فطضيِ الگَساظاى چٌيي تطزاضت هي

ّايي تطاي  ضاُ ّا غطفاً ّا هَضز ًياظ است. ًظطيِ ؼتثط ساذتي ايي ًظطيٍِ ضَاّس تزطتي تطاي ه

ٍ ّوچٌيي   ًظطيِ ، تَغيف ضفتاض پيچيسُ عثيؼت ّستٌس. ذالليت ًمص هْوي زض ساذتي فطضيِ

گطزز،  ّاي ًظطي ٍ تزطتي ايزاز هي وٌس. ٌّگاهي وِ ًاّورَاًي تيي يافتِ ايفا هي  زض آظهايص

گطاى اظ زٍ رٌثِ تا  ي تزطتي ًياظهٌس هَضىافي زٍتاضُ ّستٌس. آظهايصّا ّن ًظطيِ ٍ ّن زازُ

الگَساظاى هتفاٍتٌس. آًاى هؼتمسًس وِ زاًطوٌساى ٌَّظ تايس ضَاّس تزطتي ضا تطاي آظهَى 

، ذالليت ٍ تريل ًيع ضٍش ػلوي ٍ تِ ٌّگام اًزام آظهايص تاّا تِ واضگيطًس، اها اويسا  فطضيِ

ّا  ّاي سرت، تاػج تطتطي آى تط ًظطيِ ّاي ايي ًَع آظهايص افتِذَز ضا تِ واض ًگيطًس. ي

گطاى هتفاٍتٌس. آًاى اػتماز زاضًس وِ لَاًيي  گطاى ًيع اظ زٍ رٌثِ تا آظهايص گطزز. آظهَى هي

وِ تَسظ آًاى  عثيؼت حاتت ّستٌس. ايي لَاًيي تايس تَسيلِ زاًطوٌساى وطف ضًَس ًِ ايي

 تأحيطّا  ّا ٍ ًظطيِ است اها اظ فطضيِ ضطٍضيتزطتي ساذتِ ضًَس. واض آظهايطگاّي ٍ 

زاًطوٌساى هوىي است ّن ضٍش ػلوي ٍ ّن تريل ٍ تػَض ذَز ضا تِ واض گيطًس.  پصيطز. ًوي

ّا  ّاي حاغل اظ آى تط ًظطيِ س ساذت ٍ يافتٌِّاي تزطتي لَاًيي عثيؼت ضا آضىاض ذَاّ زازُ

گطاى تفاٍت زاضًس. اگطچِ آًاى ًيع هؼتمسًس وِ  تطتطي زاضًس. واضفاى ًيع اظ زٍ رٌثِ تا آظهَى

ّايي وِ ضٍش  لَاًيي عثيؼت تايس تَسظ زاًطوٌساى وطف ضًَس، اها هؼتمسًس وِ تٌْا آظهايص

ّا ّستٌس. اظ ًظط آًاى اگط  گيطًس، لازض تِ ظايص ايي لَاًيي ٍ يا ًظطيِ ػلوي ضا تِ واض هي

ّاي تزطتي ًياظهٌس  اضٌس، ّن ًظطيِ ٍ ّن يافتِّاي لثلي زض تؼاضؼ ت ّاي تزطتي تا ًظطيِ زازُ

 (. 2009تاظتيٌي زٍتاضُ ّستٌس)اتطاّين ٍ ّوىاضاى، 
 

 له  پصوهصأهس

ّاي هرتلف هطتثظ تا ػلن هاًٌس  حط اظ حَظُأوِ هتآى،  ّاي تطىيل زٌّسُ هؤلفِهاّيت ػلن ٍ 

ّاي  وطاُ حَظُتِ ّ ،سٌتاض ضٌاسي ػلن هي ضٌاسي ػلن ٍ ضٍاى فلسفِ ٍ تاضيد ػلن، راهؼِ

تَاًس ػٌاغط چْاضگاًِ  گصاضي هيتأحيط. ايي ًسگصاضتأحيطهَضَػي ػلن، تط آهَظش آى ًيع 

ّا ضا زض  هؤلفِزضسي وِ ايي  تطًاهِ ، يه(. اظ سَي زيگط1تطگيطز )ضىل  زضسي ضا زض تطًاهِ

ت تِ تَاًس اظ احطترطي ٍ واضآهسي تاالتطي ًسث گيطز، هي هيّاي ذَز تِ واض  ساذتاض ٍ ضٍش
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زضسي  اّويت تطًاهِ. اًس، تطذَضزاض تاضس تَرِ ّاي هاّيت ػلن تي هؤلفِّايي وِ ًسثت تِ  تطًاهِ

  زاًس. هي آى ضا للة ّط ضضتِ ػلوي ،(1984) 1آيعًطاي است وِ  تطاي يه ضضتِ ػلوي تِ گًَِ
 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 زضسي آهَظش ػلَم. ػلن تط ػٌاغط تطًاهِ  ّاي هَضَػي ٍ ػَاهل تطىيل زٌّسُ هاّيـت حَظُ تأحيط. 1ضىل 

 

ي ّيات ػلوي أػضازيسگاُ  تطضسيضَز  تٌاتطايي، هَضَػي وِ زض ايي همالِ تِ آى پطزاذتِ هي

ّاي ػلَم پايِ وِ تِ عَض هستمين زض پيًَس تا همَلِ هاّيت ػلن لطاض زاضًس،  ٍ زاًطزَياى  ضضتِ

ٍ ّط يه اظ ػٌاغط  آهَظش ػلَم زضسي زض هَضز ٍضؼيت فؼلي ٍ ٍضؼيت هغلَب تطًاهِ

ّاي  ، اظ حيج تطذَضزاضي اظ ٍيژگيّا، هحتَا، ارطا ٍ اضظضياتي چْاضگاًِ آى يؼٌي ّسف

 ّاي پژٍّطي ايي تحميك ػثاضتٌس اظ: سَال ،. تط ايي اساستاضس هيهاّيت ػلن 

                                                 
1 - Eisner 
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ٌي زضسي هثت ي ّيات ػلوي ٍ زاًطزَياى زض ّط يه اظ ػٌاغط تطًاهِأػضاآيا تيي ًظطات  -1

 ّاي هاّيت ػلن، زض ٍضؼيت هَرَز، تفاٍت ٍرَز زاضز؟ هؤلفِتط 

زضسي هثتٌي  ي ّيات ػلوي ٍ زاًطزَياى زض ّط يه اظ ػٌاغط تطًاهِأػضاآيا تيي ًظطات  -2

 ّاي هاّيت ػلن، زض ٍضؼيت هغلَب، تفاٍت ٍرَز زاضز؟ هؤلفِتط 
 

 ضناسي پصوهص روش

 روش، نوونه و ابسار پصوهص -1

ّاي فيعيه،  ي ّيات ػلوي ٍ زاًطزَياى ضضتِأػضايي پژٍّص ضاهل وليِ راهؼِ آهاضي ا

ّاي فيعيه،  ضٌاسي زض زاًطگاُ اغفْاى ٍ زاًطزَياى ضضتِ ضٌاسي ٍ ظهيي ضيوي، ظيست

است وِ  1389ٍ هٌْسسي هؼسى زض زاًطگاُ غٌؼتي اغفْاى زض سال   ضيوي، هحيظ ظيست

ًفط اظ  30س اظ اًزام هغالؼِ همسهاتي تط ضٍي تاضٌس.  تطاي تؼييي حزن ًوًَِ، پ ًفط هي 2407

ًفط  75ًفط ضاهل   352راهؼِ آهاضي، تط اساس فطهَل وَوطاى تطاي تطآٍضز حزن ًوًَِ، تؼساز 

وِ اظ ضٍش  ًفط زاًطزَ تطاي ًوًَِ تؼييي گطزيس. ضوي ايي 277ػضَ ّيات ػلوي ٍ 

ّا زض ًوًَِ آهاضي استفازُ  اهِاي هتٌاسة تا حزن تطاي تَظيغ پطسطٌ گيطي تػازفي عثمِ ًوًَِ

 گطزيس.

ي أػضاپطسطٌاهِ واهل ٍ لاتل استفازُ اظ  75ّا، تؼساز  زض ًْايت زض هطحلِ گطزآٍضي زازُ

آٍضي گطزيس.  زضغس( روغ 93پطسطٌاهِ اظ زاًطزَياى ) 277زضغس( ٍ تؼساز  92ّيات ػلوي)

غس ًوًَِ تؼييي ضسُ ضسيسُ زض 80آٍضي ضسُ تِ  ّاي روغ وِ تؼساز پطسطٌاهِ تا تَرِ تِ ايي

ّا استفازُ وطز. تا  تَاى اظ ايي تؼساز پطسطٌاهِ زض تزعيِ ٍ تحليل زازُ است، لصا تا اعويٌاى هي

ايي حال تطاي اعويٌاى تيطتط تِ وافي تَزى ايي تؼساز ًوًَِ، اظ ضٍش تؼييي تَاى آظهَى ًيع 

 89/0(، تطاتط spssضز استفازُ)استفازُ ضس. تَاى آظهَى تِ زست آهسُ اظ عطيك ًطم افعاض هَ

گط وافي تَزى حزن ًوًَِ است، لصا  ، تياى9/0تا  7/0را وِ تَاى آهاضي تيي  تؼييي گطزيس. اظ آى

 زٌّسُ وفايت حزن ًوًَِ زض ايي پژٍّص است.  زست آهسُ ًطاى ايي هيعاى تَاى آهاضي تِ
ص زض لالة چْاض تؼس پطس  81اتعاض پژٍّص، پطسطٌاهِ تستِ پاسد هحمك ساذتِ است ضاهل 

ّاي هاّيت ػلن  هؤلفِزضسي آهَظش ػلَم هثتٌي تط  ّاي تطًاهِ زضسي تِ تطضسي ٍيژگي تطًاهِ
يازگيطي( ٍ  -ّا، هحتَا، ارطا )ياززّي پطزاظز. ايي اتؼاز ضاهل ّسف زض ايي چْاض تؼس هي

گَيِ ٍ زض تؼس  23گَيِ، تؼس ارطا  19گَيِ، تؼس هحتَا،  21ّا  تاضس. زض تؼس ّسف اضظضياتي هي
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ّاي  زٌّسگاى زض هَضز ّط يه اظ سَال گَيِ هَضز سٌزص لطاض گطفتٌس. ًظط پاسد 18اضظضياتي 
زٌّسگاى تط اساس  گيطي گطزيس. پاسد اًساظُ 5تا هياًگيي  10تا  0پطسطٌاهِ، تط اساس عيف 
ي اغلي گصاضي وطزًس. هثٌا ّا ضا زٍ ٍضؼيت هَرَز ٍ هغلَب، ًوطُ ًظط ذَز، ّط يه اظ گَيِ

ّاي اًزام ضسُ زض هاّيت ػلن تَز.  ساذت پطسطٌاهِ، تطضسي ازتيات ٍ پيطيٌِ پژٍّص
( ٍ پطسطٌاهِ 1968) 2اظ ويوثال 1ػلن ّاي تستِ پاسري هاًٌس همياس هاّيت ّوچٌيي پطسطٌاهِ

(، زض تسٍيي اتعاض پژٍّص هَضز استفازُ لطاض 1993)4اظ پَهطٍي  3ّاي هاّيت ػلن زيسگاُ
 گطفتٌس.

 روايي و پايايي ابسار  -2
ّاي  را وِ اتعاض پژٍّص تط اساس هماالت ػلوي ٍ هغالؼِ ازتيات پژٍّص ٍ پطسطٌاهِ اظ آى

هَرَز زض ايي حَظُ تْيِ گطزيسُ است، تٌاتطايي اظ ضٍايي غَضي ٍ هحتَايي تطذَضزاض 
ستفازُ (. ّوچٌيي تطاي تطضسي ضٍايي ساظُ، ضٍش تحليل ػاهلي تاييسي ا2003، 5است)سَليَاى

گيطي تَز. پس اظ اًزام هغالؼِ همسهاتي تط ضٍي يه  ضس وِ ًتايذ حاوي اظ تطاظش اتعاض اًساظُ
هحاسثِ  81/0ّا استرطاد ٍ ضطية آلفاي وطاًثاخ  وٌٌسگاى، زازُ ًفطي اظ ضطوت 30ًوًَِ 

، پايايي پطسطٌاهِ ضا 1گطزيس وِ ًطاى زٌّسُ غحت، زلت، پايايي ٍ هغلَتيت آى است. رسٍل 
ي ّيات أػضازضسي ٍ تِ تفىيه  ض زٍ ٍضؼيت هَرَز ٍ هغلَب تط حسة ػٌاغط تطًاهِز

   زّس. ػلوي ٍ زاًطزَياى ًطاى هي
 

 زضسي پاسد زض ٍضؼيت هَرَز ٍ هغلَب تط حسة ّط يه اظ ػٌاغط تطًاهِ . پايايي پطسطٌاهِ تست1ِرسٍل 
زضسي زض  ػٌاغط تطًاهِ

 ٍضغ هَرَز

 زضسي زض ػٌاغط تطًاهِ αضطية 

 ٍضغ هغلَب

 αضطية 

 زاًطزَ ػلوي ّيات زاًطزَ ػلوي ّيات

 75/0 77/0 ْاّسف 79/0 84/0 ْاّسف

 73/0 77/0 هحتَا 82/0 81/0 هحتَا

 81/0 81/0 ارطا 89/0 88/0 ارطا

 82/0 86/0 اضظضياتي 86/0 88/0 اضظضياتي

 77/0 80/0 ول 84/0 85/0 ول

 

                                                 
1 - Nature of science Scale(NOSS) 

2 - Kimball 

3 - Nature of Science Inventory(NOSI) 

4 - Pomeroy 

5 - sullivan 
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ّاي تحليل ٍاضياًس ٍ آظهَى تؼميثي  ًيع اظ آظهَى ّاي حاغل اظ پطسطٌاهِ تطاي تحليل زازُ

 استفازُ ضسُ است. ضفِ 
 

 ها يافته

زضسي  ي ّيات ػلوي ٍ زاًطزَياى زض ّط يه اظ ػٌاغط تطًاهِأػضاتيي ًظطات  :1فرضيه 

 ّاي هاّيت ػلن، زض ٍضؼيت هَرَز، تفاٍت ٍرَز زاضز. هؤلفِهثتٌي تط 
 

 ي ّيات ػلوي ٍ زاًطزَياى زض هَضز ػٌاغط تطًاهِ زضسي زض ٍضؼيت هَرَزأػضاي ًظطات زاضي تفاٍت هياًگي . آظهَى هؼٌي2رسٍل 

 تَاى آظهَى F Sig. Eta2 الهثسا ٍيلىع ػٌػط

 894/0 077/0 166/0 30/1 923/0 ّا ّسف

 966/0 093/0 02/0 79/1 907/0 هحتَا

 812/0 068/0 41/0 03/1 932/0 ارطا

 917/0 076/0 07/0 53/1 924/0 اضظضياتي
 

تٌْا زض ػٌػط هحتَاي  ، ≥p 05/0هطاّسُ ضسُ زض سغح  F، 2ّاي رسٍل  تط اساس زازُ

تيي ّا، ارطا ٍ اضظضياتي،  زض سايط ػٌاغط يؼٌي، ّسفٍ تٌاتطايي  تَزُزاض  زضسي هؼٌي تطًاهِ

زضسي آهَظش ػلَم هثتٌي تط  زضذػَظ تطًاهِ ي ّيات ػلوي ٍ زاًطزَياىأػضاًظطات 

ايي يافتِ ًطاى  زاضي ٍرَز ًساضز. تفاٍت هؼٌي ،ػلن زض ٍضؼيت هَرَز تّاي هاّي ٍيژگي

زضسي زض  ي ػيات ػلوي ًظط يىساًي زض هَضز هحتَاي تطًاهِأػضازاًطزَياى ٍ  وِ زّس هي

ضَز زض  هطاّسُ هي 4گًَِ وِ زض رسٍل  زضسي ًساضًس. ايي تفاٍت ّواى ٍضؼيت هَرَز تطًاهِ

ي ّيات ػلوي أػضاًسثت تِ هحتَاي تَهي است وِ  هَضز اضظضوٌس تَزى هحتَاي رْاًي

تط اظ هحتَاي تَهي است، اها زض هَضز  هؼتمسًس زض ٍضؼيت هَرَز، هحتَاي رْاًي اضظضوٌس

ّاي تاضيد ػلن زض هحتَا، زاًطزَياى تا هياًگيي تاالتطي هؼتمسًس وِ زض  گٌزاًسى سطفػل

  اّويت تااليي تطذَضزاض است.  ّاي هطتَط تِ تاضيد ػلن اظ ٍضؼيت هَرَز گٌزاًسى سطفػل

زضسي زض ٍضؼيت هَرَز، وِ  ّاي هطتَط تِ ّط يه اظ ػٌاغط تطًاهِ ، گَي5ِتا  3ّاي  رسٍل

ضا ًطاى  زضَ ي ّيات ػلوي ٍ زاًطزَياى زيسُ هيأػضازاضي تيي ًظطات  ّا تفاٍت هؼٌي زض آى

 زٌّس. هي
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 سي زض ٍضؼيت هَرَز تط حسة ًوًَِ پژٍّصزض ّاي تطًاهِ زاض هطتَط تِ ّسف ّاي هؼٌي . گَي3ِرسٍل 

ضواضُ 

 گَيِ

  زاًطزَ ّيات ػلوي گَيِ

M SD M SD F Sig. 
 01/0 28/6 28/2 77/4 13/2 50/5 ّا تط فطايٌسّاي ػلن ًاظط تَزى ّسف 4

ّا تط ضَاّس ّوگاًي ٍ  هثتٌي تَزى ّسف 5

 غيطضرػي

25/6 02/2 17/5 42/2 59/

12 

00/0 

 00/0 34/7 73/2 78/4 25/2 72/5 تط هطاّسُ ٍ آظهايص هثتٌي تَزى ّسف ّا 9

ّا تط زيسگاُ رْاًي ًسثت تِ  هثتٌي تَزى ّسف 13

 ػلن

66/5 33/2 98/4 48/2 53/4 03/0 

 

ِ   گَيِ هطتَط تـِ ّـسف   21، اظ هياى 3تط اساس رسٍل ضواضُ  زضسـي زض ٍضـؼيت    ّـاي تطًاهـ

ي ّيات ػلوي ٍ زاًطزَياى أػضاطات زاضي تيي ًظ گَيِ تفاٍت هؼٌي 4هَرَز، زض هزوَع زض 

ّا تط فطايٌسّاي ػلن)هيـاًگيي ّيـات    ّا ػثاضتٌس اظ: ًاظط تَزى ّسف گطزز. ايي گَيِ هطاّسُ هي

ــاًگيي زاًطــزَ; 50/5ػلوــي;  ــَزى ّــسف 77/4، هي ــي ت ــط ضــَاّس ّوگــاًي ٍ   (، هثتٌ ــا ت ّ

ّـا تـط    ّـسف (، هثتٌـي تـَزى   17/5، هياًگيي زاًطزَ; 25/6غيطضرػي)هياًگيي ّيات ػلوي;

ّا  ( ٍ هثتٌي تَزى ّسف78/4، هياًگيي زاًطزَ;72/5هطاّسُ ٍ آظهايص)هياًگيي ّيات ػلوي; 

زض (. 98/4، هيـاًگيي زاًطـزَ;   66/5تط زيسگاُ رْاًي ًسثت تـِ ػلن)هيـاًگيي ّيـات ػلوـي;    

زٌّـس. ايـي هسـالِ ًطـاى اظ      ي ّيات ػلوي هياًگيي تاالتطي ضا ًطاى هيأػضا ،تواهي ايي هَاضز

هَرَز ٍ ّوچٌيي هْن تَزى هَضَػاتي چَى  ّاي ّسفي ّيات ػلوي اظ أػضااذت تيطتط ضٌ

زض تطسـين   2اّويت هطاّسُ ٍ آظهـايص هثٌايي تَزى  ٍ ، ّوگاًي تَزى اّساف ػلن1فطايٌس ػلن

 زاضز. ي ّيات ػلويأػضازضسي ػلَم اظ هٌظط  ّاي آهَظش ػلن زض تطًاهِ ّسف
 

 زضسي زض ٍضؼيت هَرَز تط حسة ًوًَِ پژٍّص تِ هحتَاي تطًاهِزاض هطتَط  ّاي هؼٌي . گَي4ِرسٍل 

ضواضُ 

 گَيِ

  زاًطزَ ّيات ػلوي گَيِ

M SD M SD F Sig. 
 03/0 42/0 42/2 52/5 40/2 18/6 اضظضوٌس تَزى هحتَاي رْاًي ًسثت تِ هحتَاي تَهي 26

 03/0 28/4 25/2 48/3 91/1 89/2 ػلن زض هحتَا ّاي تاضيد گٌزاًسى سطفػل 34

 

                                                 
1 Science process 

2 Observation and experiment 
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ِ  19، اظ هزوَع 4ّاي رسٍل  تط اساس زازُ زضسـي زض ٍضـؼيت    گَيِ هطتَط تِ هحتَاي تطًاهـ

ي ّيــات ػلوــي ٍ أػضــازاضي تــيي ًظــطات  گَيــِ، تفــاٍت هؼٌــي 2هَرــَز، زض هزوــَع زض 

ّا ػثاضتٌس اظ: اضظضوٌس تَزى هحتَاي رْـاًي ًسـثت تـِ     ضَز. ايي گَيِ زاًطزَياى هطاّسُ هي

ّـاي   ( ٍ گٌزاًـسى سطفػـل  52/5، هياًگيي زاًطزَ;18/6گيي ّيات ػلوي;هحتَاي تَهي)هياً

 (.48/3، هياًگيي زاًطزَ;89/2تاضيد ػلن زض هحتَا )هياًگيي ّيات ػلوي; 
 

 زضسي زض ٍضؼيت هَرَز تط حسة ًوًَِ پژٍّص زاض هطتَط تِ ارطاي تطًاهِ ّاي هؼٌي . گَي5ِرسٍل 

ضواضُ 

 گَيِ

  زاًطزَ ّيات ػلوي گَيِ

M SD M SD F Sig. 

 04/0 11/4 10/2 08/4 16/2 64/4 اي ضٍش ػلوي زض يازگيطي ػلن تَرِ تِ ضٍيىطز هطحلِ 42

 16/0 92/0 39/2 88/3 86/1 29/4 ػلن تِ ضىل غيط هستمين ّاي هاّيت ياززّي ٍيژگي 48

رايگاُ تطتط ًظطيِ تِ ػٌَاى هثٌاي يازگيطي تِ راي  55

 هطاّسُ 

71/4 11/2 35/5 49/2 04/4 04/0 

 

ِ    23، اظ هزوَع 5ّاي رسٍل تط اساس زازُ زضسـي زض ٍضـؼيت    گَيِ هطتَط تـِ ارـطاي تطًاهـ

ي ّيات ػلوي ٍ زاًطزَياى أػضازاضي تيي ًظطات  گَيِ تفاٍت هؼٌي 3هَرَز، زض هزوَع زض 

اي ضٍش ػلوـي زض يـازگيطي    ّا ػثاضتٌس اظ: تَرِ تِ ضٍيىطز هطحلِ گطزز. ايي گَيِ هطاّسُ هي

ػلن تـِ   ّاي هاّيت (، ياززّي ٍيژگي08/4، هياًگيي زاًطزَ;  64/4)هياًگيي ّيات ػلوي;ػلن

( ٍ رايگـاُ تطتـط ًظطيـِ تـِ     05/4، هياًگيي زاًطزَ;68/4ضىل هستمين)هياًگيي ّيات ػلوي; 

 (.35/5، هيـاًگيي زاًطـزَ;  71/4ػٌَاى هثٌاي يازگيطي تِ راي هطاّسُ)هياًگيي ّيات ػلوـي; 

ِ     أػضازٌّس وِ  هي ّا ًطاى ايي يافتِ اي  ي ّيات ػلوي، اّويـت تيطـتطي تـطاي ضٍيىـطز هطحلـ

ّاي هاّيت ػلن تِ ضىل هستمين تِ زاًطـزَياى زاضًـس.    ضٍش ػلوي ٍ ّوچٌيي ياززّي ٍيژگي

ّـاي   َياى تا هياًگيي تاالتطي هؼتمسًس وِ زض فطايٌس ياززّي ٍ يازگيطي والسحال، زاًطز تا ايي

تـطي زاضز ٍ تـِ آى    زضس ػلَم زض ٍضؼيت هَرَز، ًظطيِ ًسـثت تـِ هطـاّسُ رايگـاُ هثٌـايي     

  ضَز.   اّويت تيطتطي زازُ هي

ي أػضـا زضسي زض ٍضؼيت هَرـَز، تـيي ًظـطات     ّاي هطتَط تِ اضظضياتي تطًاهِ زض هَضز گَيِ

ّاي هطتَط تِ ػٌػط اضظضـياتي   زاضي زض ّط يه اظ گَيِ يات ػلوي ٍ زاًطزَياى تفاٍت هؼٌيّ

 زضسي زض ٍضؼيت هَرَز هطاّسُ ًگطزيس. تطًاهِ
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زضسي  ي ّيات ػلوي ٍ زاًطزَياى زض ّط يه اظ ػٌاغط تطًاهِأػضاتيي ًظطات : 2فرضيه 

 ز زاضز.ّاي هاّيت ػلن، زض ٍضؼيت هغلَب، تفاٍت ٍرَ هؤلفِهثتٌي تط 
 

 ي ّيات ػلوي ٍ زاًطزَياى زض هَضز ػٌاغط تطًاهِ زضسي زض ٍضؼيت هغلَبأػضازاضي تفاٍت هياًگيي ًظطات  . آظهَى هؼٌي6رسٍل 

 تَاى آظهَى F Sig. Eta2 الهثسا ٍيلىع ػٌػط

 989/0 113/0 00/0 00/2 887/0 ّا ّسف

 989/0 113/0 00/0 00/2 887/0 هحتَا

 00/1 178/0 00/0 08/3 822/0 ارطا

 949/0 085/0 03/0 71/1 915/0 اضظضياتي
 

زض تواهي ػٌاغط   ،≥p 05/0هطاّسُ ضسُ زض سغح  F، 6ّاي رسٍل  تط اساس زازُ

تيي ًظطات  تِ ايي هؼٌي وِضَز،  هيتاييس  2فطضيِ  َزُ ٍ تٌاتطاييتزاض  زضسي هؼٌي تطًاهِ

ّاي  ش ػلَم هثتٌي تط ٍيژگيزضسي آهَظ زضذػَظ تطًاهِ ٍ زاًطزَياى ي ّيات ػلويأػضا

 زاضي ٍرَز زاضز.  هغلَب، تفاٍت هؼٌيػلن زض ٍضؼيت  هاّيت

زضسي زض ٍضؼيت هغلَب، وِ  ّاي هطتَط تِ ّط يه اظ ػٌاغط تطًاهِ ، گَي10ِتا  7ّاي  رسٍل

ضا ًطاى  زضَ ي ّيات ػلوي ٍ زاًطزَياى زيسُ هيأػضازاضي تيي ًظطات  ّا تفاٍت هؼٌي زض آى

 زٌّس. هي
 

 زضسي زض ٍضؼيت هغلَب تط حسة ًوًَِ پژٍّص ّاي تطًاهِ زاض هطتَط تِ ّسف ّاي هؼٌي . گَي7ِسٍل ر

ضواضُ 

 گَيِ

  زاًطزَ ّيات ػلوي گَيِ

M SD M SD F Sig. 
ّا ٍ  زٌّسُ هفاّين، ًظطيِ ّا زض ًمص پيًَس ّسف 12

 لَاًيي

61/8 42/1 19/8 71/1 81/3 05/0 

 00/0 46/7 94/4 90/5 03/3 26/4 هتافيعيىيّاي  ّا تِ ايسُ تَرِ ّسف 16

 03/0 56/4 69/2 32/6 75/2 57/5 ّاي ارتواػي ػلن هؤلفِّا تط  هثتٌي تَزى ّسف 19

 02/0 91/4 30/2 36/7 25/2 70/6 اّويت زازى يىساى تِ استٌثاط ٍ هطاّسُ 21
 

زضسي زض ٍضـؼيت   ّاي تطًاهِ گَيِ هطتَط تِ ّسف 21، اظ هزوَع 7ّاي رسٍل  تط اساس زازُ

ي ّيــات ػلوــي ٍ أػضــازاضي تــيي ًظــطات  گَيــِ تفــاٍت هؼٌــي 4هغلــَب، زض هزوــَع زض 

ِ    زاًطزَياى هطاّسُ هـي  ِ       گـطزز. ايـي گَيـ ّـا ٍ   ّـا ػثاضتٌـس اظ: پيًَـس زٌّـسُ هفـاّين، ًظطيـ

ّـاي   ّـا تـِ ايـسُ    (، تَرـِ ّـسف  19/8، هياًگيي زاًطزَ; 61/8لَاًيي)هياًگيي ّيات ػلوي; 

ّـا تـط    (، هثتٌـي تـَزى ّـسف   90/5، هيـاًگيي زاًطـزَ;  26/4اًگيي ّيات ػلوـي; هتافيعيىي)هي
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( ٍ اّويـت زازى  32/6، هياًگيي زاًطزَ;57/5ّاي ارتواػي ػلن )هياًگيي ّيات ػلوي;  هؤلفِ

تٌْـا زض  (. 36/7، هيـاًگيي زاًطـزَ;  70/6يىساى تِ استٌثاط ٍ هطاّسُ )هياًگيي ّيات ػلوـي; 

ِ  لوي اظ هياًگيي تاالتطي تطذـَضزاض اسـت. ايـي   ي ّيات ػأػضاگَيِ اٍل، ًظطات  ًطـاى   يافتـ

ّا ضا تِ ػٌَاى ػٌػـط هْوـي تـطاي پيًَـس هيـاى هفـاّين        ي ّيات ػلوي ّسفأػضازّس وِ  هي

گيطًس. ايي زض حـالي اسـت وـِ زض سـِ گَيـِ زيگـط، زاًطـزَياى         ّا ٍ لَاًيي زضًظط هي ًظطيِ

ّـاي هتـافيعيىي،    تَرـِ تيطـتط تـِ ايـسُ    هياًگيي تاالتطي زاضًس ٍ زض ٍضؼيت هغلَب ذَاّاى 

 ّاي ارتواػي ػلن ٍ لائل ضسى اّويت تطاتط تطاي استٌثاط ٍ هطاّسُ ّستٌس. هؤلفِ
 

 زضسي زض ٍضؼيت هغلَب تط حسة ًوًَِ پژٍّص زاض هطتَط تِ هحتَاي تطًاهِ ّاي هؼٌي . گَي8ِرسٍل 

ضواضُ 

 گَيِ

  زاًطزَ ّيات ػلوي گَيِ

M SD M SD F Sig. 

 01/0 85/5 29/2 04/7 36/2 32/6 يٌيت زاضتي ٍ حاتت تَزى هحتَاػ 22

 00/0 07/11 04/2 02/8 99/1 14/7 تَرِ هحتَا تِ پٌساض ٍ ذالليت اًساًي 25

 01/0 59/5 80/2 66/6 05/3 78/5 آظاز تَزى هحتَا -اضظش 28

 00/0 67/8 10/3 86/5 00/3 68/4 تَرِ تِ هحتَاي هتافيعيىي 30

 00/0 26/29 22/2 68/7 37/2 09/6 اذتاض فىطي ٍ ًگطضي زاًطزَ تِ ػلن زض هحتَااّويت س 32

 02/0 08/5 86/2 24/6 65/2 41/5 ػلن زض هحتَا ّاي فلسفِ گٌزاًسى سطفػل 33

ّاي تاضيد ٍ فلسفِ ػلن تِ ضىل  گٌزاًسى سطفػل 35

 تلفيمي

89/4 70/2 89/5 87/2 41/7 00/0 

زض فطٌّگ ػاهِ ٍ  گٌزاًسى هؼطفت ػلوي هَرَز 39

 اساعيطي

30/4 83/2 63/5 91/2 38/12 00/0 

 

ِ  19، اظ هزوَع 8ّاي رسٍل  تط اساس زازُ زضسـي زض ٍضـؼيت    گَيِ هطتَط تِ هحتَاي تطًاهـ

ي ّيــات ػلوــي ٍ أػضــازاضي تــيي ًظــطات  گَيــِ تفــاٍت هؼٌــي 8هغلــَب، زض هزوــَع زض 

ػيٌيت زاضتي ٍ حاتت تَزى هحتَا)هياًگيي  ّا ػثاضتٌس اظ: گطزز. ايي گَيِ زاًطزَياى هطاّسُ هي

(، تَرـِ هحتـَا تـِ پٌـساض ٍ ذالليـت اًسـاًي       04/7، هيـاًگيي زاًطـزَ;   32/6ّيات ػلوـي;  

آظاز تَزى هحتَا )هياًگيي ّيات  -(، اضظش02/8، هياًگيي زاًطزَ;14/7)هياًگيي ّيات ػلوي;

ــي;  ــزَ; 78/5ػلو ــاًگيي زاًط ــَاي هتافيعيىي 66/6، هي ــِ هحت ــِ ت ــات  (، تَر ــاًگيي ّي )هي

(، اّويت ساذتاض فىـطي ٍ ًگطضـي زاًطـزَ تـِ ػلـن زض      86/5، هياًگيي زاًطزَ;68/4ػلوي;

ػلن  ّاي فلسفِ (، گٌزاًسى سطفػل68/7، هياًگيي زاًطزَ; 09/6هحتَا)هياًگيي ّيات ػلوي; 

ّاي تـاضيد   (، گٌزاًسى سطفػل13/6، هياًگيي زاًطزَ; 41/5زض هحتَا)هياًگيي ّيات ػلوي; 
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( ٍ 89/5، هيـاًگيي زاًطـزَ;   89/4لسـفِ ػلـن تـِ ضـىل تلفيمي)هيـاًگيي ّيـات ػلوـي;        ٍ ف

، 30/4گٌزاًسى هؼطفت ػلوي هَرـَز زض فطٌّـگ ػاهـِ ٍ اسـاعيطي)هياًگيي ّيـات ػلوـي;       

ي ّيات ػلوـي ٍ زاًطـزَياى زض ّـط    أػضاّاي  تا ًگاّي تِ هياًگيي (.63/5هياًگيي زاًطزَ; 

ِ    أػضاگطزز وِ  ًواياى هيّا، ايي هَضَع  يه اظ ايي گَيِ ّـا   ي ّيـات ػلوـي زض توـاهي گَيـ

ي أػضـا ضسـس وـِ    زٌّس. تٌاتطايي تِ ًظـط هـي   هياًگيي تاالتطي ضا ًسثت تِ زاًطزَياى ًطاى هي

ّاي هاّيـت ػلـن،    هؤلفِزضسي هثتٌي تط  ّيات ػلوي زض تطسين ٍضؼيت هغلَب هحتَاي تطًاهِ

زٌّـسُ اّويـت تيطـتط     گيطًـس. ايـي يافتـِ ًطـاى     هؼياضّا ٍ استاًساضزّاي تاالتطي ضا زضًظـط هـي  

تَاى آى  ي ّيات ػلوي ًسثت تِ زاًطزَياى است وِ هيأػضاّاي هاّيت ػلن زض زيسگاُ  هؤلفِ

 ّا زاًست. ي ّيات ػلوي تا ايي همَلِأػضاضا ًاضي اظ آضٌايي تيطتط 
 

 ط حسة ًوًَِ پژٍّصزضسي زض ٍضؼيت هغلَب ت زاض هطتَط تِ ارطاي تطًاهِ ّاي هؼٌي . گَي9ِرسٍل 

ضواضُ 

 گَيِ

  زاًطزَ ّيات ػلوي گَيِ

M SD M SD F Sig. 
 00/0 89/32 78/1 21/8 40/2 77/6 تَرِ تِ ساذتاض فىطي زاًطزَ ًسثت تِ ػلن زض ارطا 41

 00/0 52/10 77/1 37/8 96/1 61/7 تَرِ تِ تحج گطٍّي زض يازگيطي ػلن 50

 00/0 75/20 75/2 96/5 52/2 36/4 هَضَع ػلويّاي غيط هطتثظ تا  تَرِ تِ ايسُ 59

 

ِ   23، اظ هزوَع 9ّاي رسٍل  تط اساس زازُ زضسـي زض ٍضـؼيت    گَيِ هطتَط تِ ارـطاي تطًاهـ

ي ّيــات ػلوــي ٍ أػضــازاضي تــيي ًظــطات  گَيــِ تفــاٍت هؼٌــي 3هغلــَب، زض هزوــَع زض 

فىطي زاًطزَ ًسثت تـِ   ّا ػثاضتٌس اظ: تَرِ تِ ساذتاض گطزز. ايي گَيِ زاًطزَياى هطاّسُ هي

(، تَرِ تِ تحج گطٍّي زض 21/8، هياًگيي زاًطزَ;  64/4ػلن زض ارطا )هياًگيي ّيات ػلوي;

ّـاي غيـط    ( ٍ تَرِ تِ ايـسُ 37/8، هياًگيي زاًطزَ;61/7يازگيطي ػلن )هياًگيي ّيات ػلوي; 

ط سِ گَيِ، زض ّ (.96/5، هياًگيي زاًطزَ;36/4هطتثظ تا هَضَع ػلوي )هياًگيي ّيات ػلوي;

زٌّس. آًاى ًسثت تـِ زاًطـزَياى تـِ سـاذتاض      طاى هيًي ّيات ػلوي هياًگيي تاالتطي ضا أػضا

ّاي غيطهطتثظ تا هَضَع ػلوي زض حيي فطايٌس ياززّي ٍ يـازگيطي   فىطي، تحج گطٍّي ٍ ايسُ

ي ّيـات  أػضـا ايي هَضَػات ًاضـي اظ آضـٌايي تيطـتط     زٌّس. ػلَم )ارطا( اّويت تيطتطي هي

ّـاي هطـاضوتي تـسضيس     ضٍش ظياز ًياظ زاًطزَ زض يازگيطي، اّويت تا ًمص زاًص پيص ػلوي
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ِ هاًٌس تحج گطٍّي ٍ ّوچٌـيي تَرـِ    )تَرـِ تـِ هَضـَػات     1اّويـت يـازگيطي رـاًثي    تـ

 غيطهطتثظ( زض يازگيطي ػلَم زاضز.
 

 ًوًَِ پژٍّص زضسي زض ٍضؼيت هغلَب تط حسة زاض هطتَط تِ اضظضياتي تطًاهِ ّاي هؼٌي . گَي10ِرسٍل 

ضواضُ 

 گَيِ

  زاًطزَ ّيات ػلوي گَيِ

M SD M SD F Sig. 
 01/0 93/5 30/2 22/7 29/2 49/6 ّاي ًاضي اظ پٌساض، ذيال ٍ ذالليت اّويت استٌتاد 71

اضظضياتي تط اساس پيطيٌِ زاًطزَ ًسثت تِ هَضَع  78

 زضسي

98/5 60/2 59/6 30/2 89/3 04/0 

 00/0 46/22 98/1 40/7 39/2 12/6 اظ تزاضب ضرػي زض اضظضياتيّاي ًاضي  اّويت ايسُ 80

 

زضسي زض ٍضـؼيت   گَيِ هطتَط تِ اضظضياتي تطًاهِ 18، اظ هزوَع 10ّاي رسٍل  تط اساس زازُ

ي ّيــات ػلوــي ٍ أػضــازاضي تــيي ًظــطات  گَيــِ تفــاٍت هؼٌــي 3هغلــَب، زض هزوــَع زض 

اظ: اّويت استٌتاد ّاي ًاضي اظ پٌساض ٍ ذيال  ّا ػثاضتٌس گطزز. ايي گَيِ زاًطزَياى هطاّسُ هي

(، اضظضياتي تط اسـاس پيطـيٌِ   22/7، هياًگيي زاًطزَ; 49/6ٍ ذالليت )هياًگيي ّيات ػلوي;

( ٍ 59/6، هيـاًگيي زاًطـزَ;  98/5زاًطزَ ًسثت تِ هَضَع زضسي )هيـاًگيي ّيـات ػلوـي;    

، هياًگيي 12/6ّيات ػلوي; ّاي ًاضي اظ تزاضب ضرػي ٍ زض اضظضياتي )هياًگيي اّويت ايسُ

ِ (. 40/7زاًطزَ; ي ّيـات ػلوـي ٍ   أػضـا اي وـِ اذـتالف هؼٌـازاض تـيي ًظـطات       زض سِ گَيـ

آًاى تـطاي   زٌّس. ي ّيات ػلوي هياًگيي تاالتطي ضا ًطاى هيأػضاگطزز،  زاًطزَياى هطاّسُ هي

سُ ٍ هؼتمسًـس  ذالليت، آفطيٌٌسگي ٍ پٌساض ٍ ذيال اّويت تيطتطي لائل ض ظضي اًاّاي  استٌتاد

ّـاي ًاضـي    ايسُ تِوِ اضظضياتي تايس تط اساس پيطيٌِ زاًطزَ اظ هَضَع زضسي تاضس. ّوچٌيي 

گًَـِ   تـَاى ايـي   تٌاتطايي هـي زٌّس.  هي اّويت تيطتطي زض اضظضياتي اظ تزاضب ضرػي زاًطزَ

تـِ زاًطـزَ   ايـس  ت زض ٍضغ هغلـَب اضظضـياتي   ،ي ّيات ػلويأػضاًتيزِ گطفت وِ تِ اػتماز 

حسالل اظ تؼس ًگطضي،  زٌّس وِ ًتايذ ًطاى هيزض هزوَع  تٌاتطايي اي زاز. فطاگيط( رايگاُ ٍيژُ)

زضسي آهَظش ػلَم،  ّاي هاّيت ػلن تط تطًاهِ هؤلفِ تأحيطي ّيات ػلوي ًسثت تِ أػضازيسگاُ 

 زيسگاّي هخثت ٍ اهيسٍاضوٌٌسُ است.
 

 

 

                                                 
1 lateral learning 
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 گيري  بحث و نتيجه

تا هؼياضّاي تزطتي،  زضًظطگطفتِ وِتطاي زاًستي  اي يَُض ضا ، ػلن(1996ضَضاي هلي پژٍّص )

چِ  اظ آى هٌايثي گطزز. زاًطزَ تايس زضن هطرع هي 1استسالل هٌغمي ٍ تطضسي ّوطاُ تا ضه

تَاًس اًزام زّس ٍ چگًَگي  ًويچِ  آىتَاًس ٍ  چِ ػلن هي چِ ػلن ًيست، آى ػلن است، آى

سَاز ػلوي افطاز ًِ تٌْا ضاهل  ،ايي تؼطيفزست آٍضز. تط اساس  تِ ،هطاضوت ػلن زض فطٌّگ

ضٌاذتي غحيح زض هَضز ػلن  ّاي هؼطفت زاًص هفَْهي هَضَػات ػلوي است، تلىِ ًگطش

(. اظ عطيك چٌيي سَاز ػلوي، فطاگيطاى تَاًايي زضن، 2004)ضَاضتع،  گيطز تط هي ضا ًيع زض

هحَض ضا  - هحَض ٍ فٌاٍضي -ساظي زض اضتثاط تا هسائل ضايذ ػلن  اضتثاط تطلطاضوطزى ٍ تػوين

تط ايي اساس، ٍظيفِ آهَظش ػلَم ًِ تٌْا  .(2002)هه وَهاس ٍ زيگطاى،  وسة ذَاٌّس وطز

ّاي  ّاي ػلوي، تلىِ تِ هَاظات آى آهَظش غحيح زيسگاُ آهَظش ػلن زض لالة هحتَاي ضضتِ

يي تيي، اگط . زض ااست ّاي هطتَط تِ هاّيت ػلن تِ زاًطزَياى هؤلفِضٌاذتي ػلن ٍ  هؼطفت

تطيي اتعاض فطايٌس ياززّي ٍ يازگيطي ػلن،  زضسي آهَظش ػلَم زض زاًطگاُ، تِ ػٌَاى هْن تطًاهِ

ضٌاذتي ػلوي  ّاي هؼطفت ضسُ هاّيت هؼطفت ػلوي ٍ آهَظُ ّاي ضٌاذتِ هؤلفِتط اساس 

  هسيط ضضس ٍ ضىَفايي لطاض ذَاّس زاز. ضا زضفطايٌس آهَظش ػلَم  استَاض گطزز،

زضسي، ّسف اغلي همالِ  ّاي گيطي تطًاهِ تِ اّويت هاّيت ػلن ٍ ًمص آى زض ضىل تا تَرِ

ّاي ػلَم زض ذػَظ  ي ّيات ػلوي ٍ زاًطزَياى ضضتِأػضاّاي  حاضط، همايسِ زيسگاُ

زض  ،ّاي هاّيت ػلن هؤلفِهثتٌي تط  ،زضسي آهَظش ػلَم ٍضؼيت هَرَز ٍ هغلَب تطًاهِ

ّاي  تطضسي ًماط هطتطن ٍ اذتالف زيسگاٍُ  اتتَزُ است. همايسِ ايي ًظط زاًطگاُ

زضسي زض ّط يه اظ ػٌاغط  تطًاهِايي ّاي  ي ّيات ػلوي زض هَضز ٍيژگيأػضازاًطزَياى ٍ 

ّاي هٌاسثي ضا زض رْت تْثَز ٍ اضتماي سغح آهَظش  تَاًس ضاّىاضّا ٍ ًطاًگط چْاضگاًِ، هي

ّاي  تايذ حاغل اظ آظهَى فطضيِزض ازاهِ، ضوي تطضسي ً ػلن زض آهَظش ػالي فطاّن آٍضز.

ّاي  ّاي ّيات ػلوي ٍ زاًطزَياى زض هَضز گَيِ پژٍّص، تِ تطضسي ًظطات ّط يه اظ گطٍُ

 زضسي پطزاذتِ ضسُ است.  ػٌاغط چْاضگاًِ تطًاهِ هطتَط تِ

تيي ًظطات زضسي  ًتايذ ًطاى زازًس وِ تٌْا زض ػٌػط هحتَاي تطًاهِ وضعيت هوجود: -

ّاي  زضسي آهَظش ػلَم هثتٌي تط ٍيژگي زضذػَظ تطًاهِ زاًطزَياى ي ّيات ػلوي ٍأػضا

                                                 
1- Skeptical review 
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زاضي ٍرَز زاضز. ايي يافتِ تساى هؼٌي است وِ  ، تفاٍت هؼٌيػلن زض ٍضؼيت هَرَز هاّيت

زضسي آهَظش ػلَم  ي ّيات ػلوي ٍ زاًطزَياى زض ذػَظ ٍضغ هَرَز تطًاهِأػضازيسگاُ 

ضاستا ه ّا، ارطا ٍ اضظضياتي زض ي اغط يؼٌي ّسفّاي هاّيت ػلن، زض سايط ػٌ هؤلفِهثتٌي تط 

تا ايي حال،  ضَز. ّا آًاى زض ايي ذػَظ زيسُ ًوي تَزُ است ٍ تفاٍت ظيازي تيي زيسگاُ

زضسي زض ٍضؼيت هَرَز،  ّاي هطتَط تِ ّط يه اظ ػٌاغط چْاضگاًِ تطًاهِ سِ گَيِيهما

 زّس. ّا ًطاى هي اذتالف ًظطّايي ضا زض تطذي گَيِ

ي ّيات ػلوي تط ًاظط أػضاوِ  ٍضؼيت هَرَز، تا ايي زضسي زض ّاي تطًاهِ ّسف زض هَضز

ّا تط فطايٌسّاي ػلن تاويس زاضًس، تا ايي حال زاًطزَياى تا ايي زيسگاُ هرالفٌس.  تَزى ّسف

ّا زض ٍضؼيت هَرَز، هثتٌي تط ضَاّس ّوگاًي ٍ  ي ّيات ػلوي هؼتمسًس وِ ّسفأػضا

ّا ضا هثتٌي تط ضَاّس ّوگاًي  ّسف اًطزَياى تِ هيعاى ووتطيغيطضرػي است، زض حالي وِ ز

تط هطاّسُ ٍ آظهايص هثتٌي  تِ هيعاى ظيازي ّا وِ زاًطزَياى هؼتمسًس ّسف زاًٌس. تا ايي هي

زضسي زض ٍضؼيت هَرَز ضا هثتٌي تط   ّاي تطًاهِ ي ّيات ػلوي ّسفأػضاًيست، ٍلي 

زضسي زض ٍضؼيت هَرَز، زاًطزَياى  تطًاهِزاًٌس. زض هَضز هحتَاي  آظهايص ٍ هطاّسُ هي

ّاي تاضيد ػلن زض هحتَاي  ي ّيات ػلوي، لائل تِ گٌزاًسى سطفػلأػضاتيطتط اض 

ي ّيات ػلوي ًيع تا هياًگيي تاالتطي، هحتَاي رْاًي ضا ًسثت تِ أػضازضسي ّستٌس.  تطًاهِ

زضسي زض  طاي تطًاهِزض هَضز ار وٌٌس. تط تلمي هي هحتَاي تَهي زض ٍضؼيت هَرَز تا اّويت

اي ضٍش ػلوي زض  ٍضؼيت هَرَز، زاًطزَياى تِ هيعاى ووتطي هؼتمسًس وِ ضٍيىطز هطحلِ

 تّاي هاّيـ ي ّيات ػلوي اػتماز زاضًس وِ ٍيژگيأػضاضَز.  يازگيطي ػلَم تِ واضگطفتِ هي

ٍت ضا زض حالي وِ زاًطزَياى زيسگاّي هتفا ،ضَز ػلن تِ ضىل هستمين تِ زاًطزَياى اضائِ هي

زٌّس. ّوچٌيي زاًطزَياى هؼتمسًس وِ زض ٍضؼيت هَرَز، ًظطيِ هثٌاي يازگيطي لطاض  ًطاى هي

زاضي تيي ًظطات زٍ  ّاي هطتَط تِ اضظضياتي، اذتالف هؼٌي زض هَضز گَيِ گيطز تا هطاّسُ. هي

 گطٍُ هطاّسُ ًگطزيس.

ي أػضاتيي ًظطات ، زضسي ًتايذ ًطاى زازًس وِ زض تواهي ػٌاغط تطًاهِوضعيت هطلوب:   -

ّاي  زضسي آهَظش ػلَم هثتٌي تط ٍيژگي زضذػَظ تطًاهِّيات ػلوي ٍ زاًطزَياى 

 زاضي ٍرَز زاضز.  هغلَب، تفاٍت هؼٌيػلن زض ٍضؼيت  هاّيت

يـعاى ظيـازتطي   هي ّيات ػلوي تـِ  أػضازضسي زض ٍضؼيت هغلَب،  ّاي تطًاهِ زض هَضز ّسف

ّا ٍ لَاًيي زض ػلَم ّستٌس. ّـط زٍ   ٌّسُ هفاّين، ًظطيِّا تِ ػٌَاى پيًَس ز هؼتمس تِ ًمص ّسف
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زضسي زض ٍضؼيت  ّاي تطًاهِ ّاي هتافيعيىي زض ّسف گطٍُ اػتماز ظيازي تِ زض ًظط گطفتي ايسُ

ي ّيات ػلوي زض ايي أػضاهغلَب ًساضًس تا ايي حال زاًطزَياى هياًگيي تاالتطي ضا ًسثت تِ 

ِ   ياى هؼتمس تِ هثتٌـي تـَزى ّـسف   وِ زاًطزَ زٌّس. تا ايي هَضز ًطاى هي زضسـي تـط    ّـاي تطًاهـ

تـط اسـت.    ي ّيات ػلوي زض ايي هَضز پـاييي أػضا، اها هياًگيي ّستٌسّاي ارتواػي ػلن  هؤلفِ

ِ   زاًطزَياى ذَاستاض اّويت يىسـاى تـِ اسـتٌثاط ٍ هطـاّسُ زض ّـسف      زضسـي زض   ّـاي تطًاهـ

تـط   وي زض ايـي هـَضز ًيـع پـاييي    ي ّيات ػلأػضاٍضؼيت هغلَب ّطتٌس، زضحالي وِ هياًگيي 

تـط اظ   ي ّيـات ػلوـي وـن   أػضـا  زضسـي زض ٍضـؼيت هغلـَب،    زض هَضز هحتَاي تطًاهِاست. 

زاًطزَياى تـيص اظ   زاًطزَياى تِ ػيٌيت ٍ حاتت تَزى هحتَا زض ٍضؼيت هغلَب اػتماز زاضًس.

آظاز  -ظشي ّيات ػلوي ذَاّاى تَرِ هحتَا تِ پٌساض ٍ ذالليت اًساًي ّسـتٌس ٍ تـِ اض  أػضا

زٌّس. زاًطزَياى تِ هيعاى تيطتطي ذَاّـاى تَرـِ تـِ سـاذتاض      تَزى هحتَا اّويت تيطتطي هي

فىطي ٍ ًگطضي زاًطزَ تِ ػلن زض هحتـَا ّسـتٌس ٍ ّوچٌـيي تـِ هيـعاى تيطـتطي اػتمـاز تـِ         

زض هـَضز   ّاي فلسفِ ٍ تاضيد ػلـن زض هحتـَا زض ٍضـؼيت هغلـَب ّسـتٌس.      گٌزاًسى سطفػل

ذَاّـاى   ،ي ّيـات ػلوـي  أػضاضسي ًيع، زاًطزَياى تا اذتالف تسياض ظيازي اظ ز ارطاي تطًاهِ

تَرِ تِ ساذتاض فىطي زاًطزَ ًسثت تـِ ػلـن زض رطيـاى يـاززّي ٍ يـازگيطي ّسـتٌس. آًـاى        

هؼتمس تِ تحج گطٍّي زض يـازگيطي   ،ي ّيات ػلويأػضاّوچٌيي تا هياًگيي تاالتطي ًسثت تِ 

ّـاي غيـط هـطتثظ تـا هَضـَع ػلوـي زض رطيـاى ارـطاي          ايسُ تِتايس وِ  سػلَم تَزُ ٍ هؼتمسً

ِ  ظزض هـَضز اض  اّويـت زاز.  ،زضسي زض ٍضؼيت هغلَب تطًاهِ زضسـي زض ٍضـؼيت    ضـياتي تطًاهـ

ّـاي ًاضـي اظ پٌـساض ٍ     هَرَز، زاًطزَياى تا هياًگيي تاالتطي ذَاّاى اّويت زاضـتي اسـتٌتاد  

 ِ تٌس. آًـاى ذَاّـاى ًـَػي اظ اضظضـياتي     زضسـي ّسـ   ذيال ٍ ذالليت زض فطايٌس اضظضياتي تطًاهـ

ّـاي ًاضـي اظ    تاضٌس وِ تط اساس پيطيٌِ زاًطزَ ًسثت تِ هَضَع زضسـي تـَزُ ٍ تـِ ايـسُ     هي

 .تزاضب ضرػي زض اضظضياتي اّويت تيطتطي زّس
 

 ها از يافته هنتجپيطنهادهاي كاربردي 

تـيي ٍضـؼيت    زّس وـِ فاغـلِ ظيـازي    ّا زض ٍضؼيت هَرَز ٍ هغلَب ًطاى هي همايسِ ّسف

ات ارتواػي ٍ فطٌّگي، هَلتي تَزى ػلن ٍ رايگاُ ًظطيـِ  تأحيطّاي  هؤلفِهغلَب ٍ هَرَز زض 

گـطزز   ٍ هطاّسُ ٍ شٌّيت زض ػلن ٍرَز زاضز. تٌاتطايي رْت ون وطزى ايي فاغلِ پيطـٌْاز هـي  

ِ زضسي،  ّاي تطًاهِ زض تثييي ّسف ّـاي ارتوـاػي ٍ فطٌّگـي ػلـن زض ًظطگطفتـِ ضـًَس.        هؤلفـ
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ّا اّويت زاضز. اظ ّوـيي ضٍ تايـس اظ    گصاضي تطًاهِ ضٌاسي ػلن زض ّسف ٌاتطايي تَرِ تِ راهؼِت

ّـاي   گطاياًـِ تـِ ػلـن زاضًـس، زض تثيـيي ّـسف       ضٌاساًِ ٍ ًسثي هطاضوت افطازي وِ ًگاُ راهؼِ

اي عطاحي گطزًس وِ هاّيـت هـَلتي ٍ    ّا تايس تِ گًَِ زضسي استفازُ وطز. ّوچٌيي ّسف تطًاهِ

ّاي حاتـت ٍ زاضاي ػيٌيـت تسـياض ظيـاز، ّوسـَيي       ّا لحاػ گطزز. ّسف لغؼي ػلن زض آىغيط 

ظيازي تا هاّيت ػلن ٍ فطايٌسّاي ػلوي ًساضًس. پيطٌْاز ايي پژٍّص ايـي اسـت وـِ زض تثيـيي     

ّا استفازُ گطزز.  ّا اظ هترػػيٌي وِ ًگاُ غيطلغؼي تِ سطضت ػلن زاضًس زض تثييي ّسف ّسف

ِ تْثَز رايگاُ ًظطيِ، هطاّسُ ٍ شٌّيت زض ػلن، تَرِ تيطـتط تـِ   وِ تطاي  ضوي ايي ّـاي   هؤلفـ

ضـَز گـطٍُ    ّـا ًيـع ضـطٍضي اسـت. پيطـٌْاز هـي       ضيعي ّـسف  تاضيري ٍ فلسفي ػلن زض عطح

زضسي هتطىل اظ افطازي تاضٌس وِ زيسگاُ تاضيري ٍ فلسفي تِ ػلن زاضًـس؛ زض تـسٍيي    ضيع تطًاهِ

ّا، تط ساذتاض ٍ لاػـسُ ػلـن تاويـس وـطز.      ن هفاّين ٍ ًظطيِتَاى تِ راي افعايص حز هحتَا هي

ضٌاسي ػلن زض لالـة   ّاي هطتَط تِ تاضيد ػلن، فلسفِ ػلن ٍ راهؼِ ّوچٌيي گٌزاًسى سطفػل

ِ  گـطزز.   هحتَاي اغلي ٍ يا تِ ضىل ٍاحسّاي زضسي هزـعا پيطـٌْاز هـي    زضسـي   ارـطاي تطًاهـ

ِ  ت هغلَب زاضزآهَظش ػلَم زض ٍضؼيت فؼلي فاغلِ ظيازي تا ٍضؼي ٍيـژُ زض   . ايي فاغـلِ تـ

ّاي ػلوي ٍ  ّاي ذالليت ٍ آفطيٌٌسگي، تزطتي تَزى هثٌاي ػلن، ًمص هطاّسُ ٍ استٌتاد هؤلفِ

ّـاي تـسضيس    ضَز. تطاي واستي اظ ايي فاغلِ ضطٍضي است وِ هْـاضت  ػٌػط شٌّيت زيسُ هي

ـ   ي ّيات ػلوي تِ گًَِأػضا وـاضگيطي تفىـط غيـط     ِاي تْثَز ياتس تا هَضَػاتي چَى تَرـِ ت

، يـازگيطي هثتٌـي تـط تفىـط ضـَْزي ٍ تريـل،       ّاي هفَْهي زض يازگيطي ػلـن  هتَالي ٍ رْص

يازگيطي تِ ضيَُ واٍضگطي ٍ تغييط هفَْهي ًسثت تـِ هاّيـت ػلـن زض شّـي زاًطـزَياى، زض      

ّـاي آهَظضـي    يازگيطي افعايص ياتس. ايي هسالِ تا تؼطيف ٍ تطگـعاضي واضگـاُ   -فطايٌس ياززّي

ِ  اهىاى زضسـي آهـَظش ػلـَم زض ٍضـؼيت      پصيط است؛ تا تَرِ تِ فاغلِ فطاٍاى اضظضياتي تطًاهـ

ات ارتواػي ٍ فطٌّگي، هثٌـاي  تأحيطّاي شٌّيت، ذالليت،  هؤلفِهَرَز تا ٍضؼيت هغلَب زض 

ي ّيات ػلوي أػضاّاي  ّا ٍ هْاضت تزطتي ػلن ٍ ًمص هطاّسُ ٍ استٌتاد، لصا افعايص آگاّي

ّـاي آهَظضـي ضـطٍضي اسـت. ايـي       ّاي ػلوي زاًطزَياى تـا تطگـعاضي زٍضُ   زض سٌزص ايسُ

اي تْثَز ياتٌس تا هَضـَػاتي چـَى اضظضـياتي تـط اسـاس پيطـيٌِ ًظـطي         گًَِ ّا تايس تِ هْاضت

ّا ٍ هسائل هغـطح ضـسُ تـِ     زاًطزَياى ًسثت تِ هَضَع زضسي، اضظضياتي تِ هٌظَض ًمس ًظطيِ

ِ راي اعويٌاى اظ يازگيطي هحتَا، ا ّـا، حػـَل    ضظياتي فطايٌسّاي ػلن ًسثت تِ هفاّين ٍ ًظطيـ

اعويٌاى اظ زضن پيطيٌِ تاضيري ٍ فلسفي هَضَع زضسي ٍ حػَل اعويٌـاى اظ تطعـطف ضـسى    
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زضسي ػلوي، لحـاػ   ي ّيات اظ تطًاهِأػضاّاي  ّاي ضايذ اظ سطضت ػلن، زض اضظضياتي تسفْوي

 گطزًس؛ 
  

 هاي بعدي پيطنهادهايي براي پصوهص

ّاي هرتلـف ػلوـي زض    گطاى ٍ هسضساى ضضتِ ّاي تغثيمي تيي ًظطات پژٍّص اًزام تطضسي -1

 هَضز هاّيت ػلن؛  

ِ  -ّاي هَضزي، آظهايطـي ٍ ػلـي   اًزام پژٍّص -2 اي زض سـغح وـالس زضس، رْـت     همايسـ

ّاي هاّيت ػلن تـط پيطـطفت تحػـيلي ٍ ًگـطش زاًطـزَياى زض       هؤلفِآهَظش  تأحيطسٌزص 

 آهَظش ػلَم؛  

ّـاي   ي ّيات ػلوي، فؼاليتأػضااًزام هغالؼات عَلي زض رْت تطضسي ضاتغِ هياى ػمايس  -3

 ّاي هاّيت ػلن؛  هؤلفِوالسي آًاى زض اضتثاط تا هاّيـت ػلن ٍ هيعاى زضن زاًطزَياى اظ 

ّاي هرتلف زاًطزَيي اظ ًظط ضضـتِ تحػـيلي، رٌسـيت ٍ سـغح      هٌس گطٍُ اًتراب ّسف -4

 ّاي آى؛  هؤلفِّاي آًاى زض هَضز هاّيت ػلن ٍ  سگاُآهَظضي زض رْت همايسِ زي

ي ّيـات ػلوـي زض   أػضـا ّـاي   ّايي اظ ًَع هطاّسُ رْت تطضسـي فؼاليـت   اًزام پژٍّص -5

ّـاي ػولـي آهـَظش،     ّاي زضس ٍ يـا هحـيظ   ّاي هاّيت ػلن زض والس هؤلفِضاستاي تسضيس 

 ّاي ػلوي. ّا ٍ واضگاُ هاًٌس آظهايطگاُ
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