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مقایسهی تاثیر داستانهای فلسفی ایرانی ،غیرایرانی و داستانهای
عادی بر رضد تفکر فلسفی کودکان پایهی اول ابتدایی
3

فطقيس لبؾٕي* ،1ظٞطا ظاضع ،2قٟطثب٘ ٛحميمز
سبضيد دصيطـ90/11/27 :
سبضيد زضيبفز90/08/24 :
چکیده
دػٞٚف حبضط ثب ٞسف سؼييٗ سبثيط زاؾشبٖٞبي فّؿفي ايطا٘ي ،غيطايطا٘ي  ٚزاؾتشبٖٞتبي ػتبزي ثتط
ضقس سفىط فّؿفي وٛزوبٖ دبي ٝا َٚاثشسايي قٟط قيطاظ اخطا قس ٜاؾز .زض ايٗ دتػٞٚف اظ ضٚـ سحميتك
٘يٕٝآظٔبيكي اؾشفبز ٜقس ٜاؾز ،ثب ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛيطي ذٛقٝاي سهبزفي چٙسٔطحّتٝاي  54زا٘تفآٔتٛظ
دؿط  41 ٚزا٘فآٔٛظ زذشط اظ ٘بحي ٝيه آٔٛظـ ٚدطٚضـ قيطاظ ا٘شرتبة  ٚزض ٌتطٜٞٚتبي زاؾتشبٖٞتبي
فّؿفي ايطا٘ي ،غيطايطا٘ي  ٚزاؾشبٖٞبي ػبزي ،ثب سٛخ ٝث ٝخٙؿيز سمؿتيٓ قتس٘س(ٌ6تط ..ٜٚاثشتسا دتيف
آظٔ ٖٛسفىط فّؿفي فيّيخ وٓ ضٚي ٌطٜٞٚب اخطا قس ،ؾذؽ ٌطٜٞٚب ثٔ ٝسر ٞ 10فش ٝسحز آٔٛظـٞبي
الظْ لطاض ٌطفشٙس  ٚزض ا٘شٟب دؽ آظٔ ٖٛثط ضٚي آٟ٘ب اخطا قس٘ .شبيح حبنُ اظ ايٗ سحميتك ثتب اؾتشفبز ٜاظ
ضٚـ ٕ٘طٜي افعٚز ،ٜآظٔ ،tٖٛسحّيُ ٚاضيب٘ؽ  ٚآظٔ ٖٛسؼبلجي قف٘ ٝكبٖ زاز و ٝفطضتيٝي ا َٚدتػٞٚف
ٔجٙي ثط سبثيط زاؾشبٖٞبي فّؿفي ايطا٘ي ثط ضقتس سفىتط فّؿتفي زا٘تفآٔتٛظاٖ ا َٚاثشتسايي سبييتس قتس
( ،.P  0/04 ، t ; 2/07فطضيٝي ز ْٚدػٞٚف ٔجٙي ثط سبثيط زاؾشبٖٞبي فّؿتف ٝغيطايطا٘تي ثتط ضقتس
سفىط فّؿفي زا٘فآٔٛظاٖ دبي ٝا َٚسبييس ٘كس٘ .شبيح فطضيٝي ؾ٘ ْٛكبٖ زاز وت ٝزا٘تفآٔتٛظا٘ي وت ٝثتب
وشبةٞبي فّؿفي ايطا٘ي آٔٛظـ زيسٜا٘س٘ ،ؿجز ث ٝزا٘فآٔٛظا٘ي و ٝوشتبةٞتبي فّؿتفي غيطايطا٘تي يتب
ػبزي ضا ٔٛضز اؾشفبز ٜلطاض زاز ،ٜاظ ٔيبٍ٘يٗ ثبالسطي زض سفىط فّؿفي ثطذٛضزاض٘س .فطضي ٝچٟبضْ دػٞٚف،
ٔيبٍ٘يٗ ثبالسط سفىط فّؿفي دؿطاٖ ضا زض ٔمبيؿ ٝثب زذشطاٖ زض زاؾشبٖٞتبي فّؿتفي ايطا٘تي ٘كتبٖ زاز ٚ
ثبالذط ٜزض فطضيٝي آذط ،سفبٚر ٔؼٙيزاضي ثيٗ دؿطاٖ  ٚزذشطاٖ و ٝزاؾشبٖٞبي غيطايطا٘تي ضا اؾتشفبزٜ
وطز ٜثٛز٘س ،زيس٘ ٜكس.
ياشٌَاي کليدي :سفىط فّؿفي وٛزن ،زاؾشبٖٞبي فّؿفي ،زاؾشبٖٞبي ػبزي ،ضقس سفىط فّؿفي.
 -1زوشطاي ثط٘بٔٝضيعي زضؾي ،ازاض ٜوُ آٔٛظـ  ٚدطٚضـ فبضؼ.
 -2فٛق ِيؿب٘ؽ ػّ ْٛسطثيشي ٌطايف ديف زثؿشب٘ي  ٚزثؿشبٖ زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔي ٚاحس اضؾٙدبٖ.
 -3زوشطاي سبضيد  ٚفّؿف ٝآٔٛظـ  ٚدطٚضـٔ ،طوعسطثيز ٔؼّٓ قٟيس ثبٙٞط قيطاظ.
* (٘ٛيؿٙسٔ ٜؿئfarshidghasemi@yahoo.com ،.َٛ
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مقدمه
نبحت ٘ظطاٖ ٔرشّفي ٔب٘ٙس ٔبسيِ ٛيذٕٗٔ ،بضٌبضر قتبضح ،فّيتخ وتٓ٘ ،تبخي  ٚذؿتطٚ
٘ػاز زضثبض ٜي آٔٛظـ فّؿف ٝث ٝوٛزوبٖ اظٟبض ٘ظط وطز ٜا٘س .آٟ٘ب ٔيٌٛيٙس اٌط ٞسف آٔتٛظـ
 ٚدطٚضـ  ،آٔٛظـ سفىط ث ٝخٛاٖ سطٞبؾز ،دؽ چتطا ايتٗ ٕٞت ٝافتطاز غيطٔشفىتط ثت  ٝخبٔؼتٝ
سحٛيُ ٔي زٞس؟
ثط٘بٔ ٝي فّؿف  ٝثطاي وٛزوبٖ ِيذٕٗ يىي اظ ٔٛفك سطيٗ سالـٞب ،زض خٟز آٔٛظـ سفىتط
اؾز و ٝاظ ؾطح وٛزوؿشبٖ سب زا٘كٍب ٜسٟي ٝقس ٜاؾز(..Fisher, 2003
انطالح  1P4cيب ٕٞبٖ فّؿف ٝثطاي وٛزوبٖ ثت ٝرطيمتي ثٙتب ٟ٘تبز ٜقتس ٜاؾتز وت ٝزض
وٛزوبٖ يه سب ؾ يعز ٜؾب َ ؾجت ضقس ػمال٘ي  ٚزلز ظيبز قٛز  ٚث ٝايكتبٖ وٕته وٙتس ستب
آٖ زؾش ٝاظ سٛا٘بيي ٞبيي وت ٝثتطاي يته لتتبٚر نتحيح زض ظ٘تسٌي ضٚظٔتط٘ ٜيتبظ زاض٘تس ضا
دطٚضـ زٙٞس(..Lipman,1983
زضثبض ٜي ديكي ٝٙي ايٗ ثط٘بٔ ٝزض ايطاٖ ،ثطذي ثط آ٘ٙس و ٝاثٛضيحبٖ ثيط٘ٚي ،اِٚيٗ و ؿتي
اؾز و ٝثب ٍ٘بضـ وشبة اِشفٟيٓ (زضثبض ٜي آٔٛظـ ٔمتسٔبر ضيبضتي ٘ ٚدت ْٛثت ٝوٛزوتب ٖٚ .
سمسيٓ آٖ ث ٝوٛزوي ذيبِي ث ٙبْ ضيحبٌ٘ ،ٝبْ ا َٚضا زض ايٗ ػطنت ٝثطزاقتش ٝاؾتز .قتي ٜٛي
ٍ٘بضـ اِشف ٟيٓ ثسيٗ ٌ ٝ٘ٛاؾز وت٘ ٝرؿتز ضيحب٘ت( ٝوٛزن ذيتبِي ،.دطؾتف ٞتبي ذتٛز ضا
ٔططح ٔي ؾبظز  ٚدؽ اظ آٖ ،اثٛضيحبٖ ث ٝدبؾد آ٘ ٟب ٔي دتطزاظز ٔ .شأؾتفب٘ ٝثؼتس اظ اثٛضيحتبٖ
وؿي ضا ٜا ٚضا دي ٍ٘طفز  ٚثسي ٗ سطسيت قي ٜٛي ثسيغ آٔٛظقي ا ٚث ٝفطأٛقتي ؾتذطز ٜقتس.
ثط٘بٔ ٝي آٔٛظـ فّؿف ٝث ٝوٛزوبٖ ث ٝنٛضر يه رطح ٞس فٕٙس٘ ،رؿشيٗ ثبض زض ؾتبَ 1373
سٛؾط ثٙيبز حىٕز اؾ الٔي نسضا زض ايطاٖ قٙبذش ٝقس(..Aghayani Chavoshee, 2008
زض اخطاي ايٗ ثط٘بٔ ٝزض زاذُ وكتٛض ثتب اؾتشفبز ٜاظ زاؾتشبٖٞتبي ايطا٘تي  ٚغيط ايطا٘تي،
فٛايس خب٘جي ٌ٘ٛبٌ٘ٛي شوط قس ٜو ٝاظ ٔ ٟٓسطيٗ  ٚقبذم سطيٗ آٟ٘ب ٔي سٛاٖ ث ٝضقس اػشٕتبز
ث٘ ٝفؽ  ٚذٛزثبٚضي زض وٛزوبٖ ،سٛخ ٝث ٝاؾشسالَ زض ؾرٙبٖ ،ضقس ٕٞىبضي زض ٔيتبٖ آٟ٘تب
 ٚاضسمبي ؾطح زاٚضي اقبض ٜوطز.
ث٘ ٝظط ٔي ضؾس و ٝثطضؾي ٔ ٚمبيؿ ٝسبثيط زاؾشبٖ ٞبي ايطا٘ي  ٚغيط ايطا٘ي ثط ضقتس سفىتط
فّؿفي وٛزوبٖ  ،اظ ٔٛضٛػبسي اؾز و ٝثبيس ث ٝآ٘ ٟب دطزاذش ٝقٛز.
زا٘ف ٔب زضثبض ٜي سفىط سب حس ظيبزي اظ ز ٚؾٙز ٔشٕتبيع فّؿتف ٚ ٝضٚاٖ قٙبؾتي٘ ،بقتي
ٔي قٛز .فالؾفٔ ٝسر ٞب ش ٗٞا٘ؿبٖ ضا ثٔ ٝثبث ٝخبيٍب ٜػمُ  ٚدطٚضـ ػمتُ ضا ٞتسف ٟ٘تبيي
سؼّتيٓ  ٚسطثيتز زا٘ؿتتش ٝا٘تس .فّؿتتفٔ ،ٝطبِؼت ٝي سفىتتط ضا اظ رطيتك سحّيتتُ ،اؾتشسالَ  ٚثتتٝ
1- philosophy for children
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وبضٌيط ي ٔٙطك ٔٛضز سبويس لطاض زاز ٜاؾز  ٚضٚاٖ قٙبؾبٖ زضثبض ٜؾبذشبضٞبي شٞتٗ ٔطبِؼتٝ
وطز ٜا٘س( ..Fisher ,2001اظ رطف زيٍط اظ زيطثبظ سبو ٖٛٙزض ذهٛل ايٗ و ٝفّؿف ٝچيؿت ز؟
دبؾد ٞبي ٔرشّفي اضائ ٝقس ٜو ٝثب خٕغ ثٙسي ايٗ دبؾد ٞتبٔ ،تي ستٛاٖ آ٘ ٟتب ضا زض ز ٚزؾتشٝ
خبي زاز .زؾش ٝاي فّؿف ٝضا ٔدٕٛػ ٝاي اظ آضاء  ٚػمبيس فيّؿٛفبٖ زضثبضٛٔ ٜضتٛػبر فّؿتفي
ٔي زا٘ٙس  ٚزؾش ٝز ْٚفّؿف ٝضا ػجبضر اظ ػُٕ فّؿفي زض ٘ظط ٔي ٌيط٘تس  ٚفيّؿتٛف ضاوؿتي
ٔي زا٘ٙس و ٝث ٝرٛض فّؿفي ا٘سيكٔ ٝي وٙس (. . Marashi, 2006
ا ٌطچ ٝضٚا٘كٙبؼ ث طخؿش (ٝغاٖ ديبغ .ٜثط ايٗ ثبٚض ثٛز و ٝوٛزوبٖ سٛا٘تبيي سفىتط ٘مبزا٘تٝ
ضا سب ؾٗ يتبظز ٜستب زٚاظز ٜؾتبٍِي ٘ساض٘تس؛ أتب سدطثيتبر ثؿتيبضي اظ فيّؿتٛفبٖ ٔ ٚؼّٕتبٖ
وٛزوبٖ ايٗ ضز ٜؾٙي حبوي اظ ايٗ اؾز و ٝوٛزوبٖ اظ دطؾف فيّؿتٛفب٘ ٝحشتي زض ؾتٙيٗ
ٔساضؼ اثشسايي ثطذتٛضزاض ٔتي ثبقتٙس .سدطثيتبر ٔؼّٕتيٗ ٌتٛا ٜا يتٗ ٔسػبؾتز وتٟٔ ٝتبضر
اؾشسالِي ثچٞ ٝب حشي ظٚزسط اظ ٟٔبضرٞب ي قٙبذشي  ٚآوبزٔيه ايكبٖ ضقس ٔي وٙس  ٚؾتجت
وٕه ث ٝآٟ٘ب ٔي قٛز و ٝيبزٌيطي ػٕٔٛي ضا ثؿيبض ذٛة سدطثٕ٘ ٝبيٙس(..Lipman, 1995
دػٞٚكٍطاٖ ثيبٖ ٔي وٙٙس و ٝآٔٛظـ فّؿف ٝث ٝوٛزوتبٖ ٔٛختت ضقتس سفىتط ا٘شمتبزي،
ذالق ٔ ٚؿئٛال٘ ٝوٛزوبٖ ٔي قٛز( . .Safaee Moghaddam, 1998وٛزوب٘ي و ٝزض ثط٘بٔت ٝي
آٔٛظـ فّؿف ٝقطوز وطز ٜا٘س ،زض ظٔي  ٝٙي ظثبٖ  ٚازثيبر اظ فؼبِيز ٞبي ظثتب٘ي  ٚوتبضثطز آٖ
ٔٛفك سط ثٛز ٜا٘س .آٟ٘ب ثب ايفبي ٘مف  ٚثسيؼٌٛ ٝيئ ،ي سٛا٘ٙس ػمبيس ذتٛز  ٚزيٍتطاٖ ضا ثٟشتط
ثطضؾي  ٚاضظيبثي وٙٙس ،ايٗ وٛزوبٖ زض زضن  ٚوبٚقٍطي ٔؿبئُ ٔ ٚفتبٞيٓ ثٙيتبزي ضيبضتي
٘يع ثٟشط ػُٕ ٔي وٙٙس (. . Daniel, 1996
سسضيؽ ثب ضٚـ فّؿفي  ،زا٘ف آٔٛظاٖ ضا ثتط ٔتي اٍ٘يتعز ستب ذالليتز قتبٖ ضا زض ضيبضتي
دطٚضـ زٙٞس  ٚسفىط ا٘شمبزي قبٖ ضا ثٟجٛز ثركٙس (. . LA fortune and Daniel, 2003
ٕٞچٙيٗ چ ٖٛايٗ وٛزوبٖ خٟبٖ ارطاف ضا ث ٝزلز ٔكبٞسٔ ٜيوٙٙت س  ٚسٕتبْ سیييتطار
ضا ظيط ؾٛاَ ٔيثط٘س  ،زض زض ؼ ػّ٘ ْٛيع ديكطفز ٞبيي زاض٘س .ثب آٔتٛظـ فّؿتف ٝاحؿبؾتبر ٚ
ػٛارتت  ٚذالليتتز ايتتٗ وٛزوتتبٖ ٘يتتع ضقتتس ٔتتيوٙتتس  ٚزض زضؼ ٙٞتتط ٘يتتع ٔٛفتتكستتط
ٞؿشٙس (. . Fisher, 2003
ثطاي ا٘دبْ ثط٘بٔ ٝي فّؿف ٝثطاي وٛزوبٖ ،وشبة ٞبي زاؾشب٘ي ٚيػ ٜوٛزوبٖ ستبِي قتسٜ
اؾز؛ اظ خّٕ ٝي آٟ٘ب ٔي سٛاٖ ث ٝآثبض فيّيخ وٓ اقبض ٜوطزٚ .ي اؾشبز فّؿف ٝزض زا٘كٍب٘ ٜيتٛ
ٚؾز ٚيّع ؾيس٘ي ثٛز ٜا ؾز و ٝسبِيفبسي سحز ػٛٙاٖ زاؾشبٖ ٞبي فىطي ( 2 ٚ 1وٙتس ٚوتبٚ
فّؿفي ثطاي وٛزوبٖ.زاضز٘ ،شبيح سحميمبر ٘كبٖ ٔي زٞس زا٘ف آٔٛظا٘ي و ٝاظ زاؾتشبٖٞتبي
فّؿفي فيّيخ وٓ اؾشفبز ٜوطز ٜا٘س ثطاي ذٛز  ٚثطاي يتبزٌيطي ذتٛز اضظـ لبئتُ ٞؿتشٙس ٚ
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زاضاي اػشٕبز ث٘ ٝفؽ ثٟشطي ٞؿشٙس  ٚزض والؼ دتطؼ  ٚختٔ ٛتي وٙٙتس  ٚسؼبٔتُ ٌطٞٚتي
ٔٙبؾجي زاض٘س.
ذٛقتتجرشب٘ ٝزض ؾتتبَٞتتبي اذيتتطٛ٘ ،يؿتتٙسٌبٖ  ٚاؾتتبسيس ايطا٘تتي ٘يت ع التتساْ ثتت ٝستتبِي
وشبة ٞبيي زض ذ هٛل آٔٛظـ فّؿف ٝثت ٝوٛزوتبٖ ٕ٘تٛز ٜا٘تس وت ٝا ظ آٖ خّٕتٔ ٝتي ستٛاٖ ثتٝ
وشبة ٞبي زوشط ٔطستي ذؿط٘ ٚػاز( .Khosrow Nejad,2010اقبض ٜوطز.
زضذهٛل سبثيط ايٗ وشبة ٞب ثط ضقتس سفىتط فّؿتفي وٛزوتبٖ ،سحميمتبر لبثتُ ستٛخٟي
نٛضر ٍ٘طفش ٝاؾز؛ ثٚ ٝيػ ٜزض ايٗ ٔٛضز و ٝسبثيط وساْ يه اظ زاؾشبٖ ٞتبي فّؿتفي(ايطا٘ي ٚ
غيط ا يطا٘ي .ثط ضقس سفىط فّؿفي زا٘ف آٔٛظاٖ زٚض ٜي اثشسايي ثيك شط اؾتز ٔ ٚؼّٕتبٖ چٍ٘ٛتٝ
ايٗ آٔٛظـ ٞب ضا اخطا وٙٙس٘ ،شبيح لبثُ سٛخٟي ث ٝچكٓ ٕ٘ي ذٛضزٔ .طبِت فت ٛق ايتٗ ؾتٛاَ
ضا ث ٝشٔ ٗٞشجبزض ٔي ؾبظز و ٝآيب ثيٗ ضقس سفىط فّؿفي زا٘ف آٔتٛظا٘ي وت ٝاظ زاؾتشبٖٞتبي
فّؿفي ايطا٘ي ،غيطايطا٘ي  ٚػتب زي اؾتشفبزٔ ٜتيوٙٙتس ،زض حتبَ حبضتط سفتبٚسي ٚختٛز زاضز؟
ثٙبثطايٗ ٔحمك زض ايٗ دػٞٚف ثت ٝز٘جتبَ ثطضؾتي ٔ ٚمبيؿت ٝي ستبثيط زاؾتشبٖ ٞتبي فّؿتفي
ايطا٘ي ،غيطايطا٘ي  ٚزاؾشبٖ ٞبي ػبزي ثط ضقتس سفىتط فّؿتفي وٛزوتبٖ دبيت ٝي ا َٚاثشتسايي
ٔي ثبقس.
زض آٔٛظـ فّؿف ٝث ٝوٛزوبٖ وٛ٘ ٝػي وب ٚـ خٕؼي اؾز ،وٛزوبٖ يبز ٔي ٌيط٘س و ٝثتٝ
افىبض زيٍطاٖ احشطاْ ٌصاقش ٚ ٝآٟ٘ب ضا ذٛة ؾتٙديسٔ ٚ ٜتٛضز ٘متس  ٚثطضؾتي لتطاض زٙٞتس ٚ
ؾذؽ ثس ٖٚسمّيس اظ زيٍطاٖ ،ثٟشطيٗ ٞب ضا ا٘شربة وٙٙس (. . Marashi, 2006
چٙب٘چ ٝلطآٖ وطيٓ ٘يع زض ؾٛض ٜظٔط ،آي ٝي ٔ 17ي فطٔبيس « :ثكبضر ثبز ث ٝثٙتسٌب٘ي وتٝ
ؾ رٙبٖ ضا ٔي ق٘ٛٙس  ٚاظ ثٟشطيٗ آٟ٘ب ديطٚي ٔي وٙٙس ».
يىي اظ ٔ ٟٓسطيٗ اٞساف ايٗ ثط٘بٔ ،ٝانتالح ٚضتؼيز آٔتٛظـ سفىتط زض سؼّتيٓ  ٚسطثيتز
اؾز .ز ض ٚالغ آٔٛظـ فّؿف ٝث ٝوٛزوبٖ ث ٝز٘جبَ آٖ اؾتز وت ٝثت ٝوٛزوتبٖ وٕته وٙتس ستب
ثيبٔٛظ٘س چٍ ٝ٘ٛذٛزقبٖ فىط وٙٙس (. . Safaee Moghaddam, 1998
رجك سحميمبر ٔشفبٚسي و ٝزض ايطاٖ  ٚذبضج اظ وكٛض زض ٔٛضز سفىتط فّ ؿتفي وتٛزن ثتب
وٕه ٌطفشٗ اظ زاؾشبٖ ٞبي فّؿتفي ،ا٘دتب ْ ٌطفشت ٝاؾتز ،ثت ٝايتٗ ٘شيدت ٝضؾتيس ٜا٘تس وتٝ
زا٘ف آٔٛظاٖ ثؼس اظ اسٕبْ زٚضٞ ٜب ،ضقس لبثُ ٔحؿٛؾي اظ ِحتب فىتطي زاقتش ٝا٘تسٔ .تثال زض
ِ ٙسٖ ذب٘ٓ ِيؿب ٘بيّط(ٞ .Nailer, 2002فش ٝا ي چٙس ثبض ثتطاي زا٘تف آٔتٛظاٖ ؾتبوز  ،وتالؼ
ٌصاقز سب ثب زيٍط زا٘ف آٔٛظاٖ ٔكبضوز زاقش ٝثبقٙس ،ثؼس اظ اسٕتبْ زٚضٚ ،ٜي ٘شيدتٌٝيتطي
ٔي وٙس و ٝوٛزوبٖ لبزض٘س ثس ٖٚدطذبقٍطي  ٚثب اػشٕبز ث٘ ٝفتؽ زض ٔتٛضز ٘ظتطار يىتسيٍط
ثحث ٕ٘بيٙس  ٚحؽ ٕٞىبضي ٕٞ ٚسِي ثيكشطي زضآٟ٘تب ٔكتبٞسٔ ٜتي قتٛز٘ .شتبيح سحميمتي
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زيٍطي ،زض اٍّ٘ؿشبٖ ٘كبٖ ٔي زٞس و ٝدتطٚغ ٜي ٍ٘تطـ فيّؿتٛفب٘ ٝوت ٝزض ٔتساضؼ اثشتسايي
اضائ ٝقس ٜاؾز  ،يىي اظ ثٟشطيٗ ضاٞ ٜبيي اؾز ؤ ٝؼّٕتبٖ ٔتي سٛا٘ٙتس ثت ٝاضظـ وبضقتبٖ زض
آٔٛظـ ثيفعايٙس ايٗ وبض اظ رطيك ٌٙ ،دب٘سٖ ثحث ف ّؿتف  ٝثت ٝوٛزوتبٖ ،اظ رطيتك ضٚيىتطزي
ثٙبْ(زاؾشبٖ ٞبيي ثطاي سفىط .اخطايي ٔي قٛز(..Fisher, 2001
ٕٞچٙيٗ زض سحم يمي زيٍط و ٝزض ايتطاٖ نتفبيي ٔمتسْ(.Safaee Moghaddam, 1998
ا٘دبْ زاز  ،ػٛٙاٖ وطز وت ٝوتٛزن دتؽ اظ ؾتذطي وتطزٖ آٔتٛظـ فّؿتف ٝثتٟٔ ٝتبضرٞتبي
ظيبزي( ثٟجٛز سٛا٘بيي سؼم ُ ،دطٚضـ  ٚسمٛيز ذالليتز ،سمٛيتز اضظـ ٞتبي اذاللتي ،سمٛيتز
ذٛزآٌبٞي  ٓٞ ٚچٙيٗ دطٚضـ سفىط ا٘شمبزي .زؾز ديسا ٔيوٙس.
ٔطػكي (٘ . Marashi, 2006يع اػشمبز زاضز و ٝاخطاي ثط٘بٔ ٝي فّؿف ٝثطاي وٛزوبٖ ،غيتط
اظ سمٛيز سٛا٘بيي ٞبي سفىط  ٚاضسمبي ثيتٙف وٛزوتبٖ٘ ،شتبيح ختب٘جي زيٍت طي ٘يتع ثت  ٝزؾتز
ذٛاٞس آٔس و ٝاظ ٔ ٟٓسطيٗ آٟ٘ب ٔي سٛاٖ ثٛٔ ٝاضز ظيط اقبض ٜوطز:
ت ضقس اػش ٕبز ث٘ ٝفؽ  ٚذٛزثبٚضي زض وٛزوبٖ.
ت ايدبز ضٚحي ٝي سؼبٕٞ ٚ ٖٚىبضي زض ايكبٖ.
ت ايدبز ػاللٙٔ ٝسي ث ٝاضسجبط و الٔي  ٚغيطوالٔي ثب ٌطٕٞ ٜٚؿبالٖ.
ت اضسمبء ؾط ح زضؾي.
فّؿف ٝي وٛزن زض اوثط وكٛضٞب ي خٟبٖ ٚاضز سؼّيٓ  ٚسطثيز قس ٜاؾتز ،أتب زض ايتطاٖ
زض زٚضاٖ ٘ٛدبيي ذٛز ث ٝؾط ٔي ثطز  ٚايٗ أط ٔٛخت قس ٜسب ٘ظط ٔح ممتبٖ ايتٗ ضقتش ٝضا ثتٝ
ذٛز خّت وٙس  .زض ايتٗ سحميتك ،ضقتس سفىتط فّؿتف ٝي وٛزوتبٖ ايطا٘تي ثتب زاؾتشبٖ ذتٛا٘ي
ؾٙديس ٜقس ٜاؾ ز .ػال ٜٚثط ايٗ  ،وشبة ٞبي فّ ؿفي ايطا٘ي ثب وشبة فّؿفي غيط ايطا٘ي اظ ٘ظتط
ٔيعاٖ ضقس سفىط فّؿفي ٔمبيؿ ٝقتس ٜاؾتز .ثٙتبثطايٗ ٘شتبيح ايتٗ سحميتك اظ ٔٙظتط ػّٕتي
ٔي سٛا٘س ديكٟ ٙبزٞبيي ضا ثطاي ٔؼّٕبٖ  ٚثط٘بٔت ٝضيتعي خٟتز آٔتٛظـ فّؿتف ٚ ٝضقتس سفىتط
فّؿفي وٛزوبٖ زض دي زاقش ٝثبقسٕ ٞ .چٙيٗ زفشط ثط٘بٔ ٝضيعي  ٚسبِي وشت زضؾي آٔتٛظـ
 ٚدطٚضـ ث ب اؾشفبز ٜاظ ٘شبيح ايٗ دػٞٚفٔ ،ي سٛا٘س ٘ٛع زاؾشبٖٞتبي ثت  ٝوتبض ضفشت ٝزض ٔشتٖٛ
وشبة ٞب ضا ث ٌٝ٘ٛ ٝاي ا٘شربة وٙس و ٝسبثي ط ثيكتشطي ثتط ضقتس سفىتط فّؿتفي زا٘تف آٔتٛظاٖ
زاقش ٝثبقس .اِجش ٝوب٘ ٖٛدطٚضـ فىطي وٛزوبٖ  ٚؾبظٔ بٖ ثٟعيؿشي ٘يع ٔي سٛا٘ٙس ٘شبيح ايتٗ
سحميك ضا ثطاي سمٛيز سفىط ٔربرجيٗ ذٛز ث  ٝوبض ٌيط٘س  .قبيبٖ شوط اؾز و٘ ٝشتبيح سحميتك
حبضطٔ ،ي سٛا٘س زا٘ؿشٞ ٝب ضا زض ذهٛل چٍٍ٘ٛي ث  ٝوتبضٌيطي زاؾتشبٖ ٞتبي فّؿتفي افتعايف
زٞس ٔ ٚطظٞبي زا٘ف زضذهٛل سفبٚر سبثيط زاؾتشبٖ ٞتبي ايطا٘تي  ٚغيط ايطا ٘تي ضا ٌؿتشطـ
زٞس.
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مبانی نظری
ٟٔبضر ٞبي فىطي ؾطح دبييٙي و ٝزا٘كدٛيبٖ زض ظٔبٖ ٚضٚز ث ٝزا٘كٍب ٜزاقتشٙس ٔ ،تٛضز
سٛخ ٝيه دطٚفؿٛض فّؿف ٝث ٙبْ ٔشيِٛيذٕٗ لطاض ٌطفز .ا ٚث ٝايٗ ٘شيد ٝضؾتيس وت ٝاٌتط لتطاض
اؾز ثطذٛضز خسي ثب ايٗ قٛز ،ثبيس ٞطچ ٝظٚزسط  ٚلجُ اظ آ٘ى ٝػتبزرٞتبي فىتطي زض فتطز
سثجيز قٛز ،ث ٝايٗ ٔؿئّ ٝضؾيسٌي وطز( . .Fisher, 2001ثٕٞ ٝتيٗ ذتبرطِ ،يتذٕٗ فّؿتفٝ
ثطاي وٛزن يب ٕٞبٖ  p4cضا ٚاضز زثؿشبٖ ٞتب وتطزِ .يتذٕٗ زض سٛضتيح ايٙىت ٝچتطا ؾيؿتشٓ
سؼّيٓ  ٚسطثيز افطاز ٔشفىطي ضا ثبض ٕ٘ي آٚضزٔ ،ي ٌٛيسٔ :تب ثت ٝا٘تساظ ٜي وتبفي وتٛزن ضا ثتٝ
سفىط ٔ ؿشمُ ،افشربض وطزٖ ث ٝثطزاقز ٞبي قرهي ذٛيف ،افشربض ث ٝزاقشٗ ٘ٛػي زيتسٌبٜ
زض ٔٛضز ٔؿبئُ و ٝأ ٚي سٛا٘س آٖ زيتسٌب ٜضا ذتبل ذتٛز ثسا٘تس  ٚضاضتي ثتٛزٖ ثت ٝلتسضر
اؾشسالَ ذٛز سكتٛيك ٕ٘تي وٙتيٓ( ..Lipman,1983ثتٔ ٝحتا ايٙىت ٝوتٛزن اِٚتيٗ ؾتبَ
سحهيّي ذٛز ضا قطٚع وطز ،ثبيس ؾطيؼبً زض ايٗ ٔٛضز الساْ و ٙيٓ  ٚثٟجٛز ٚضتؼيز فىتطي اٚ
ضا ث ٝػٛٙاٖ ٞسفي و ٕٝٞ ٝي حيطٞ ٝبي يبزٌيطي ا ٚضا زض ثطٔي ٌيطزٛٔ ،ضز سٛخ ٝل طاض زٞتيٓ.
ػال ٜٚثط ايٗ ذٛز سفىط( ٝ٘ ٚسفىط زضثبض ٜي چيعي .ضا ث ٝػٛٙاٖ يه ٔٛضٛع ٔ ٛضز ٔطبِؼت ٝثتٝ
وٛزوبٖ اضائ ٝزٞيٓ(..Fisher, 2001
فيكط ٔؼشم س اؾز و ٝاظ رطيك سكٛيك وٛزوبٖ ث ٝثحث وطزٖ ،يؼٙتي ٚازاقتشٗ آٟ٘تب ثتٝ
ٌفز  ٌٛٚزضثبض ٜي خٛا٘ت أٛض ٔي سٛاٖ ث ٝايٗ ٔ ٟٓضؾيس (فيكط ..2001 ،سهٛض وٙيتس وت ٝثتب
وٛزوبٖ ،فّؿف ٝوبض ٔي وٙيس .ثطزاقشي و ٝاظ ايٗ ٔٛلؼيز زاضيس ،ايٗ اؾز و٘ ٝجبيس والؾتي
ضا ٔكبٞس ٜوٙيٓ وت ٝزض ثٙتس آٔتٛظـ افىتبض افالرت ،ٖٛاضؾتط ،ٛوب٘تز ثبقتس .ثّىت ٝثبيتس اظ
ٔفبٞيٕي اؾشفبز ٜقٛز و ٝسب ث ٝحبَ ثطاي وٛزوبٖ ٌفش٘ ٝكس ٜاؾز ،ايٗ ٔفتبٞيٓ ثتب وٕته
ٌطفشٗ اظ ؾٛا الر ٔشفبٚر ذٛز وٛزوبٖ ؾطچكٕٔ ٝي ٌيطز  ٚزض لبِت زاؾشبٖ ٞب  ٚضٔبٖ ٞتبي
وٛزوبٖ اؾز  ٚث ٝسمٛيز ٟٔبضر ٞبي سفىط  ٚاؾشسالَ آ٘ب ٖ ٔي دطزاظز .زاؾتشبٖ ٞتبيي وت ٝزض
ثطزاض٘س ٜي ايٗ ايسٞ ٜب ٔ ٚفبٞيٓ فّؿفي ٔي ثبقس ،وٛزوتبٖ ضا ثت٘ ٝحت ٛختبِجي ٚاضز حيطت ٝي
فّؿفٔ ٝي وٙس (. . Marashi, 2006
ِيذٕٗ ( . Lipman, 1983ثيف اظ ٟٔ 30بضر ٔدعا ضا ث ٝنٛضر فٟطؾز ٚاض شوط ٔتي وٙتس
و ٝوٛزوبٖ ثبيس  ٕٝٞي آٟ٘ب ضا فطا ثٍ يط٘س .اِٚيٗ ٟٔتبضر زض فٟطؾتز ا ٚوتٟٔ ٝتبضسي ػٕتسٜ
ٔحؿٛة ٔي قٛز ،سسٚيٗ قتفبف  ٚضٚقتٗ ٔفتبٞيٓ ٔتي ثبقتس .ؾتٛاَ ضايتح « ٔٙظتٛض قتٕب اظ
ٌفشٗ ...چيؿز؟ » ٔي سٛا٘س ث ٝضٚقٗ وطزٖ ايسٞ ٜبيي و ٝزاضاي وّٕبر ث  ٝوبض ثطز ٜقس ٜلتطاض
ٌطفش ٝا٘س ،وٕه وٙسٚ .لشي و ٝيه ٔف ْٟٛضا زض يه ٔدٕٛػ ٝث  ٝوبض ٔي ٌيطيٓ ثبيتس وٛزوتبٖ
ضا سكٛيك ٕ٘ٛز سب ٔهبزيك آٖ ٔف ْٟٛضا و ٝوبٔالً زض ٔحسٚز ٜي آٖ ٔف ْٟٛلطاض ٔتي ٌيط٘تس ٚ
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ٕٞچٙتتيٗ ٕ٘٘ٛتتٞ ٝتتبيي وتت ٝوتتبٔالً ذتتبضج اظ حيطتت ٝآٖ ٔفٟتتٞ ْٛؿتتشٙس ضا قٙبؾتتبيي
ٕ٘بيٙس (. . Fisher, 2001
ث ٝػميسٔ ٜطػكي( .Marashi, 2006ايٗ ثط٘بٟٔٔ ٝبضر ٞبيي ضا زض وتٛزن ثتبال ٔتيثتطز.
ثطذي اظ ٟٔبضرٞتبي ايتٗ فٟطؾتز ػجتبضر اظ ؾتااَ وتطزٖ ،اؾتشسالَ وتطزٖ ،سفىتطذالق،
اضسجبربر ،وبٚقٍطي  ٚاضظقيبثي ٔي ثبقس.
داستان های فلسفی ،محتوایی برای p4c
ِيذٕٗ ث ٝايٗ ٘شيد ٝضؾيس و ٝثٟشطيٗ ضٚـ ثطاي آٔٛظـ سفىط ثت ٝوٛزوتبٖ ،اؾتشفبز ٜاظ
زاؾشبٖ ا ؾز( ..Fisher, 2001ثتٕٞ ٝتيٗ ذتبرط زض  p4cيتب ٕٞتبٖ فّؿتف ٝثتطاي وٛزوتبٖ،
زاؾشبٖ خبيٍب ٜذبني زاضز .اؾذّيشط  ٚقتبضح(ٔ .Splitter and Sharp , 1995ؼشمس٘تس وتٝ
چ ٖٛوٛزوبٖ اظ زاؾشبٖ ِصر ٔي ثط٘س  ،اظ ايٗ رطيك ٔي سٛاٖ آ٘ ٟتب ضا ثتطاي سفىتط  ٚدطؾتيسٖ
ؾااَ سكٛيك وطز  ٚزض آ٘ ٟب اٍ٘يع ٜث ٚ ٝخٛز آٚضز .ث ٚ ٝيػ ٜاٌط زاؾتشبٖٞتب زض ٔتٛضز ٔٛضتٛػبر
ٚحٛازثي ثبقٙس و ٝضلبثز  ٚيب فطيت زضآ٘ ٟب ثبقس.
يىي اظ ٔاِفٞ ٝبي انّي ثط٘بٔ ٝي فّؿف ٝثطاي وٛزوبٖ ،قتىُ وتالؼ ٘ ٚحت ٜٛي ٞتسايز
آٖ يؼٙي والؼ زاضي اؾز .ثطاي ايٙىٔ ٝحٛض آٔٛظـ  ٚدطٚضـ ،دػ ٞٚف  ٚسحميك ثبقتس الظْ
اؾز و ٝوالؼ ٞبي زضؾي سجسيُ ث ٝحّمٞ ٝبي وٙس  ٚوب ٚيب اخشٕبع دػٞٚكي 1قت٘ٛس وت ٝزض
آٖ اظ ضاثطتت ٝي زٚؾتتشي ٕٞ ٚىتتبضي خٟتتز ٔكتتبضوز ٔثجتتز زض فتتتبي آٔٛظقتتي اؾتتشمجبَ
ٔي قٛز (. . Khosrow Nejad, 2007
زض ايٗ ثط٘بٔٔ ، ٝؼّٓ ٘مف يه سؿٟيُ وٙٙس ٜضا زاضقش ٚ ٝقطايطي ضا ايدبز ٔتي وٙتس وت ٝ
ٞط زا٘ف آٔٛظ ثب ٞط سٛا٘بيي  ٚاؾشؼساز ،دطؾف ذطزٔٙسا٘ ٝثذطؾس (. . Lim, 1998
زاؾشبٖ ٞبي فّؿفي چٙسيٗ ٚيػٌي ثبضظ زاض٘س .اٚال ٔٛضز ػاللت ٝوٛزوتبٖ ٞؿتشٙس ؛ چتٖٛ
قرهيز ٞبي انّي آٖ وٛزوب٘ي ٞؿشٙس و ٝفىط ٔي وٙٙتس  ٚزض ٔتٛضز ٘ظطيتبر  ٚايتسٞ ٜتبي
خبِت نحجز ٔي وٙٙس .ؾبذشبض ٔف ٟتٔٛي يتب چتبضچٛة زاؾتشبٖ زضٞتٓ سٙيتس ٜقتس ٜاؾتز؛
ث ٝرٛضي وٚ ٝلشي ذٛا٘ٙس ٜزض ٔٛضز رطح  ٚيب قرهيز ٞبي زاؾشبٖ فىط ٔي وٙس ،ثتي اذشيتبض
سٛخ ٝذٛز ضا ث ٝافىبض  ٚايسٞ ٜبي فّؿفي ٔؼطٛف ٔي زاضز(..Barati, 2009
ز ْٚزاؾشبٖ ٞبي فّؿفي ث ٝؾجه ذبني سؼّك زاض٘س و ٝزاضاي ٞسفي ذتبل اؾتز .ايتٗ
ٞسف ،زػٛر وٛزوبٖ ث ٝقطوز زض ٌفز ٌٛ ٚي فّؿفي ز ضثبض ٜي ٔفبٞيٓ ثحث اٍ٘يع  ٚػتبزي
و ٝخعيي اظ سدطث ٝظ٘سٌي ا٘ؿبٖ ٔحؿٛة ٔي قٛز ،اؾز .زضايٗ نتٛضر وٛزوتبٖ يته ٞتسف
لٛي آٔٛظقي ضا ز٘جبَ ٔي وٙٙس وت ٝاغّتت ثت٘ ٝمتبط ػطت ٔفتبٞيٓ فّؿتف ٚ ٝضاٞجطزٞتبيي
1- Community of Inquiry
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ٔي دطزاظز و ٝثطاي ا٘سيكيسٖ رطاحي قس ٜا٘س .ايتٗ زاؾتشبٖ ٞتب اظ يته رتطف اثؼتبز آظٔتٖٛ
فّؿف ٚ ٝاظ رطف زيٍط ا٘ٛاع ا٘سيكٞ ٝب ٚؾجه ٞبي سفىط و ٝزض ٔٛضز ػالل ٝوٛزوتبٖ اؾتز ضا
ز٘جبَ ٔي وٙٙس(..Barati, 2009
مروری بر پژوهص های انجام ضده
ٔطػكي ( . Marashi, 2010زضدػٞٚكي ثب ػٛٙاٖ ثطضؾتي ستأثيط اخت طاي ثط٘بٔت ٝي آٔتٛظـ
فّؿف ٝث ٝوٛزوبٖ ث ٝضٚـ اخشٕبع دػٞٚكي ثط ضقس لتبٚر اذاللي زا٘ف آٔٛظاٖ دبي ٝدتٙدٓ
قٟط اٛٞاظ ،ث ٝايٗ ٘شيد ٝضؾيس وت ٝاختطاي آٔتٛظـ فّؿتف ٝثت ٝوٛزوتبٖ ثت ٝضٚـ اخشٕتبع
دػٞٚك ي اِ  :ثط ضقس لتبٚر اذاللي زا٘ف آٔٛظاٖ دبي ٝي دٙدٓ سأثيط ٔثجشتي زاقتش ٝاؾتز.
ة :ثط ضقس لتبٚر اذاللتي ٞتط ز ٚختٙؽ زذشتط  ٚدؿتط ستأثيطي يىؿتبٖ زاقتش ٚ ٝسفتبٚر
ٔؼٙي زاضي ثيٗ آٟ٘ب ٔكبٞس٘ ٜكس ٜاؾزٞ .سايشي( . Hedayati, 2009زض ضؾتبِ ٝاي ثتب ػٙتٛاٖ
ثطضؾي س أثيط اخطاي ثط٘بٔ ٝي آٔٛظـ سفىتط ،ثتب ػٙتٛاٖ « فّؿتف ٝثتطاي وٛزوتبٖ » ثت ٝنتٛضر
اخشٕبع د ػٞٚكي ،ثط ثٟجٛز ػعر ٘فؽ ٟٔ ٚبضر ٞبي ٔيتبٖ فتطزي زض زا٘تف آٔتٛظاٖ ٔ متبرغ
سحهيّي ؾ ْٛسب دٙدٓ زثؿشبٖ ٞبي زذشطا٘ ٚ ٝدؿطا٘ ٝي قٟط سٟطاٖ دطزاذز.
ػظيٓ دٛض( .Azimpoor, 2008ثب ثطضؾي فّؿف ٝثطاي وٛزوتبٖ ٔ ٚحشتٛاي زاؾتشبٖ ٞتبي
ٔٙبؾت ثطاي ايٗ ٔٛضٛع ث ٝسأثيطار ٔثجز ايٗ ٔم ِٝٛثط ٟٔبضر ٞتبي اذاللتي زا٘تف آٔتٛظاٖ
اثشسايي اقبض ٜوطز.
خٟب٘ي( .Jahanee, 2007ث٘ ٝمُ اظ ثطاسي( . Barati, 2009زض ٔمبِت ٝاي زض ٔتٛضز ثطضؾتي
سبثيطار ثط٘بٔ ٝي آ ٔٛظـ فّؿف ٝث ٝوٛزوبٖ زض ضقس ٔٙفٞبي ا ذاللي زا٘ف آٔٛظاٖ  ،ثت ٝايتٗ
٘شيد ٝضؾيس و ٝثط٘بٔ ٝي آٔٛظـ فّؿف ٝث ٝوٛزوبٖ  ،اظ سٛا٘بيي الظْ ثط اي ضقتس ٟٔتبضرٞتبي
اؾشسالِي ثيٗ وٛزوبٖ ايطا٘ي ثطذٛضزاضاؾز ٔ ٚي سٛا٘س اظ رطيتك ٟٔتبضر ٞتبي دػٞٚكتي ،ثتٝ
سمٛيز ٔٙف ٞبي اذاللي زا٘ف آٔٛظاٖ وٕه وٙس  ٚلتبزض اؾتز زض وٛزوتبٖ ٟٔتبضرٞتبيي ضا
ث ٝنٛضر ٔٙطمي ضقس زٞس  ٚاظ ايٗ رطيك ٔي سٛاٖ ث ٝدطٚضـ اضظـ ٞتب  ٚضفشبضٞتبي ٔجشٙتي
ثطآٟ٘ب زؾز يبفز.
٘بخي ٕٞ ٚىبضا٘ف زض سحميمي و ٝثط ضٚي زا٘تف آٔتٛظاٖ دبيت ٝي چٟتبضْ اثشتسايي قتٟط
سٟطاٖ ،ا٘دبْ زاز٘سٔ ،شٛخ ٝقس٘س و ٝآٔٛظـ فّؿتف ٝثت ٝوٛزوتبٖ ثتط ٟٔتبضر ٞتبي اذاللتي
زا٘ف آٔٛظاٖ اثشسايي اثط زاضز(.. Naji, 2007
٘ٛضٚظي ( .Nowruzee, 2007خٟز ثطضؾي سأثيطوبض فّ ؿفي ثب وٛزوبٖ ،ث ٝضٚـ آظٔبيكي
 ٚثٔ ٝسر ٔ 8ب ٜث ٝاخطاي ايٗ دػٞٚف زض دبيٞ ٝبي ز ْٚستب دتٙدٓ زثؿتشبٖ دطزاذشت ٝاؾتز،
٘شبيح دػٞٚف ٘كبٖ اظ ايٗ زاضز و ٝزا٘ف آٔٛظاٖ ٘ ٝسٟٙب زض ظٔي ٝٙي ضػبيتز ثيكتشط ٘ظتٓ زض
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والؼ ،احشطاْ ث ٝثعضي سطٞبٔ ،ؿئِٛيز دصيطي ،ذالليز ،ػعر ٘فؽ  ،ضٚاثط ن حيح ثب زيٍتطاٖ
ضقس وطز ٜا٘س ،ثّى ٝاخطاي ثط٘بٔ ٝوبض فّؿفي زض ظٔي ٝٙي ديكطفز سحهتيّي آ٘تبٖ ٘يتع ٔتاثط
ثٛز ٜاؾز.
وبٌال( .Cagla, 2010ثط٘بٔ ٝفّؿف ٚ ٝدػٞٚف ثط ضٚي وٛزوبٖ سطويت ٝضا ثطضؾتي وتط ز ٚ
ث ٝايٗ ٘شيد ٝضؾيس و ٝثط٘بٔ ٝي  p4cث ٝوٛزوبٖ وٕه ٔي وٙس وت ٝثت ٝرطيتك زيٍت طي فىتط
وٙٙس  ٚافطازي ثب سفىط ؾبِٓ ثبقٙس و ٝث٘ ٝظطار زيٍتطاٖ احشتطاْ ثٍصاض٘تس ،لتبزض ثت ٝثيتبٖ
حمٛق ذٛز ثبقٙس  ،اضظـ ٞبي اذاللي ضا ضػبيز وٙٙس ،سٛخت ٚ ٝسهتحيح اقتشجبٞبر ذتٛز زض
ظ٘تسٌي ضٚظٔتتط ٜي ذتٛز ضا ا٘ دتتبْ زٙٞتس ٘ ٚظتتطار خسيتتس ذتٛز ضا ثتت ٝضاحشتي ٔطتتطح وٙٙتتس
(..Cagla, 2010
زض دػٞٚكتتي وتتٟٔ ٝشتتب ٚ ٚايتتز ثطيتتس( ) Mahta & Whitebread, 2005ثتتط ضٚي 50
وٛزن( 26دؿط  24 ٚزذشط .زٚاظز ٚ ٜؾيعز ٜؾبِ ،ٝثطاي ؾٙدف ستأثيط آٔتٛظـ فّؿتف ٝثتط
ديكطفز اذالق  ٚضٚاثط اذاللي ا٘دبْ زاز٘س٘ ،شيدٌ ٝطفشٙس و ٝثط٘بٔ ٝي آٔتٛظـ فّؿتف ٝثتٝ
وٛزوبٖ ،سأثيطي ٔثجز ثط اثؼبز اخش ٕبػي  ٚػبرفي وٛزوبٖ زاق ش ٚ ٝثبػث ديكطفز آ٘تبٖ ،زض
ظٔي ٝٙي ضفشبضٞبي اذاللي ٔمج ٚ َٛدصيطفش ٝقس ٜزض اخشٕبع ٌطزيس ٜاؾز.
الفٛضس ،ٖٛزا٘يُ ٍ٘ٛٔ ٚت . Lafortune, Daniel and mongeau, 2003(ٛثتب ضٚـ فّؿتفٝ
ثطاي وٛزوبٖ ،ضيبضي ضا ثٔ ٝسر يه ؾبَ سحهتيّي ثت ٝزا٘تف آٔتٛظاٖ ٘ت ٝستب زٚاظز ٜؾتبَ
آٔٛظـ زاز٘س٘ .شبيح وٕي  ٚويفي ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝايٗ ضٚـ فّؿفي ث ٝزا٘ف آٔٛظاٖ وٕته
ٔتتي وٙتتس ستتب زيتتسٌبٞ ٜتتبي ٔٙفتتي وٕشتتطي ٘ؿتتجز ثتت ٝضيبضتتيبر زاقتتش ٝثبقتتٙس .زا٘يتتُ ٚ
ٕٞىبضاٖ( .Daniel,etal., 2002آقىبض وطز٘س و ٝسفىط ا٘شمتبزي اظ رطيتك  p4cثتبال ٔتي ضٚز.
ايٗ سحميك ٘كبٖ زاز و ٝيه ثط٘بٔ ٝي آٔٛظـ ٞ 9فش ٝاي ٔي سٛا٘س ٘شبيح اثطٌتصاضي ٘ت ٝفمتط
ثط اؾشسالَ ،ثّى ٝثط ذٛا٘سٖ وٛزوبٖ زاقتش ٝثبقتس٘ .شتبيح ايتٗ ٔطبِؼتٔ ،ٝؼٙتي زاضي ؾتطح
ثباليي ضا زض ز ٚؾبَ ٘ ٚيٓ ثؼس ٘كبٖ زاز.
ٞبيٙع( .Hayns,2002ثب ٔطبِؼ ٝثتط ضٚي زا٘تف آٔتٛظاٖ ؾتطآٔس ،اثتطار ٔثجتز ث ط٘بٔت ٝي
آٔٛظـ فّؿف ٝث ٝوٛزوتبٖ ضا زض سفىتط ا٘شمتبزي ،اؾتشسالَ ٔفٟتٔٛي  ٚدتػٞٚف فّؿتفي ثتب
زا٘ف آٔٛظاٖ ٘كبٖ زاز(..Marashi,2006
ٔتتتتتت٘ٛشؽ ٔ ٚبضيتتتتتتب( ٚ .Montes and Mariya,2001زا٘يتتتتتتُ(،.Daniel,1996
فيّتتتتسظ(ٞ ، .Fields,1995بضستتتتب( ،.Harta,1991آِتتتتٗ( ،.Alen,1995خىؿتتتتٚ ٖٛزٚيتت ت
(ٔ ،.Jackson and Deouch , 1987تتتتتتبضسيٗ( ،.Martin,1985ايٛضيتتتتتتٚ ٛ
ٕٞىتبضا٘ف (ِ ٚ . Eyoryo,etal., 1984يتذٕٗ  ٚثيتطٔٗ( .Lipman and Berman , 1970زض
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سحميك ٞبي خساٌب٘ ٝاي ٌعاضـ وطز٘س و ٝثب اخطاي ثط٘بٔ ٝي آٔتٛظـ فّؿتف ٝثتطاي وٛزوتبٖ،
زا٘ف آٔٛظاٖ زض ٟٔبضر ٞبي اؾشسالَ وطزٖ  ٚسفىط ا٘شمبزي ،زلز وطزٖ زض نحجز ٞبي فتطز
ٔربرت ،زاليُ ٔٙطمي آٚضزٖ  ٚزض ذٛا٘سٖ ٛ٘ ٚقشٗ ث ٝػّٕىطز ثبالسطي ٔي ضؾٙس.
جمع بندی پیطینه ی پژوهص
رجتتتك يبفشتتتٞ ٝتتتبي ٞتتتبيٙع( ، .Haynes,2002ختتتٛزي وتتتيٗ(ٔ ، .Ken,1999يكتتتُ ٚ
ٕٞىتتتتتتبضا٘ف( ، .Mishel,etal.,1997فيّتتتتتتسظ( ، .Fields,1995خىؿتتتتتت ٚ ٖٛزٚيتتتت ت
(ِ ،.Jackson and Deouch , 1987يتتذٕٗ(ٔ ، .Lipman,1986تتبضسيٗ(،.Martin,1985
ايٛضيتتت ، .Iorio,1984(ٛوتتتبٔيٍٙع( ، .Camings,1981ز٘ٚبِتتتس(ِ ، .Donald,1981يتتتذٕٗ ٚ
ثيطٔٗ(٘ ٚ . Lipman and Berman , 1970بخي( .Naji,2007ثط٘بٔ ٝي آٔٛظـ سفىط فّؿتفي
ثٚ ٝيػ ٜزاؾشبٖ ٞبي فّؿفي ِيذٕ ٗ  ٚفيّيخ وتٓ  ،سٛا٘تبيي اؾتشسالَٙٔ ،طتك ٟٔ ٚتبضر سفىتط
زا٘ف آٔٛظاٖ ضا افعايف ٔي زٞس.
ٕٞچٙيٗ ثطذي يبفشٞٝبي زيٍط حبوي اظ ا يٗ اؾز و ٝآٔتٛظـ فّؿتف ٝثت ٝوٛزوتبٖ ،ثتط
ضٚي ٟٔبضر ٞبي سحهيّي  ٚديكطفز سحهيّي زا٘ف آٔتٛظاٖ اثتط ٔثجتز ٔتي ٌتصاضز(ِيذٕٗ ٚ
ثيطٔٗ(٘ ، .Lipman and Berman,1970بخي  ٚلبضي ٘ػاز(..Naji and Ghazi Nejad,2007
رجك ٘شبيح ث  ٝزؾز آٔس ، ٜزا٘ف آٔٛظا٘ي وت ٝزض وبضٌتب ٜسفىتط فّؿتفي قتطوز وتطز ٜا٘تس ،زض
زضٚؾي ٕٞچ ٖٛضيبضتي ٟٔ ٚتبضر ذٛا٘تسٖ  ٚزضن ٔطّتت ديكتطفز چكتٓ ٌيتطي زاقتشٝ
ا٘س (الفٛضس ،ٖٛزا٘يُ  ً٘ٛٔ ٚا 2003 ،ٚ؛ زا٘يتُ  ٚوّتٛظ 2002 ،؛ اؾتذط از 2001 ،ٚ؛ آِتٗٚ1988 ،
ٔبضسيٗ٘ .. 1985 ،شبيح ث  ٝزؾز آٔسٕٞ ، ٜچٙيٗ ٘كبٖ ٔي زٞتس وت ٝثؼتس اظ اسٕتبْ وتالؼٞتبي
فّؿتتتف ٝثتتت ٝوٛزوتتتبٖ ،سفىتتتط ا٘شمتتتبزي زا٘تتتف آٔتتتٛظاٖ ضقتتتس ذتتتٛثي زاقتتتش ٝاؾتتتز
( &Lafortune, Daniel, and mongeau, 2003 & Daniel and cols, 2002
..Esproda,2001 & Alen , 1988 & Martin , 1985
الظْ ث ٝشوط اؾز و٘ ٝشبيح سحميمبر ٘كبٖ زاز ٜوت ٝزاؾتشبٖ ٞتب  ٚوتالؼ ٞتبي فّؿتفي،
ػال ٜٚثط ايٙى ٝذالليز زا٘ف آٔٛظاٖ ضا ثبال ٔيثطز؛ اضططاة آ٘تبٖ ضا ٘يتع وتبٞف ٔتي زٞتس ٚ
ػعر ٘فؽ آ٘بٖ ضا اضسمب ٔتي ثركتس ( Daniel and cols, 2002&Haynez,2002 & Montes
and Mariya,2001& Esproda, 2001& Daniel, 1998& Alen,1988&Evryo and
.. cols,1984

دػٞٚف ٞبي ا٘دبْ قس ٜزض ظٔي ٝٙي آٔٛظـ فّؿف ،ٝث ٝوٛزوبٖ ٘كبٖ ٔي زٞس و ٝفّؿتفٝ
ٔي سٛا٘س ثط ضٚي ٟٔتبضر ٔ ٚتٙف اذاللتي  ٚاضظـٞتب  ٚضفش بضٞتبي وتٛزن ستبثيطار ٔثجشتي
ثٍصاضز ،خٟب٘ي(٘ ،.Jahanee,2007بخي  ٚلبضي٘ػاز(..Ghazi Nzhad,2007
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ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛؤ ٝالحظٔ ٝي قٛز ،ث يكشط ٘شبيح اظ سحميمبر ؾبيط وكتٛض ٞب  ٚثتب اؾتشفبز ٜاظ
ثط٘بٔ ٝي آٔٛظـ فّؿف ٝث ٝوٛزوبٖ غيط ايطا٘ي حبنُ قس ٜاؾتز .حشتي سحميمتبر ٔحتسٚزي
و ٝزض زاذتُ وكتٛض ثتط ضٚي آٔت ٛظـ فّؿتف ٝثت ٝوٛزوتبٖ ا٘دتبْ قتس٘ ٜيت ع ثتب اؾتشفبز ٜي
ثط٘بٔٞ ٝبي آٔٛظـ غيط ايطا٘ي ا٘دبْ قس ٚ ٜسحميمبسي و ٝثٔ ٝمبيؿت ٝي زاؾتشبٖ ٞتبي فّؿتفي
ايطا٘ي  ٚغيط ايطا٘ي دطزاذش ٝثبقس  ،زض ازثيبر سحميك ث٘ ٝسضر ث ٝچكٓ ٔي ذتٛضز .ثٙتبثط ايٗ زض
سحميك حبضط ث ٝذالء ٔصوٛض سٛخ ٝقس ٜاؾز  ٚضٕٗ ثطضؾي ثط٘بٔٞ ٝبي آٔٛظقي غيط ا يطا٘تي
ٔب٘ٙس فيّيخ وٓ ث ٝثطضؾي سبثيط ثط٘بٔٞ ٝبي فّؿفي ايطا٘ي اظ خّٕ ٝوشتبة ٞتبي زاؾتشبٖٞتبي
فّؿفي ذؿط٘ٚػاز ثط ضٚي سفىط فّؿفي و ٛزوتبٖ دطزاذشت ٝقتس ٜاؾتز  ٚستبثيط آ٘ ٟتب ضا ٔتٛضز
ٔمبيؿ ٝلطاض زاز ٜاؾز.
فرضیه های تحقیق
- 1زاؾشبٖ ٞبي فّؿف ي ايطا٘ي ثط ضقس سفىط فّؿفي زا٘ف آٔٛظاٖ دبي ٝي ا َٚسبثيط زا ضز.
- 2زاؾشبٖ ٞبي فّؿفي غيطايطا٘ي ثط ضقس سفىط فّؿتفي زا٘تف آٔتٛظاٖ دبيت ٝي ا َٚستبثيط
زاضز.
- 3ثيٗ ٔيعاٖ سفىط فّؿفي زا٘ف آٔٛظاٖ دبيت ٝي ا َٚاثشتسايي وت ٝزاؾتشبٖٞتبي فّؿتفي
ايطا٘ي ،غيطايطا٘ي  ٚػبزي ضا ٔٛضز اؾشفبز ٜلطاض زاز ٜا٘س ،سفب ٚر ٔؼٙي زاض ٚخٛز زاضز.
- 4ثيٗ ٔيعاٖ سفىط فّؿفي زا٘ف آٔٛظاٖ دؿط  ٚزذشط دبي ٝي ا َٚاثشسايي و ٝزاؾشبٖٞتبي
فّؿفي ضا ٔٛضز اؾشفبز ٜلطاض زاز ٜا٘س ،سفبٚر ٔؼٙي زاض ٚخٛز زاضز.
روش تحقیق
زض ايٗ دػٞٚف اظ ضٚـ سحميك ٘يٕ ٝآظٔبيكي اؾشفبز ٜقس ٜاؾز ،اظ ايٗ ض ٚز اؾتشبٖٞتبي
فّؿفي ايطا٘ي ،غيط ايطا٘ي  ٚػبزي ٔشیيط ٔؿشمُ  ٚضقس سفىط فّؿفي وٛزوبٖ ٔشیيتط ٚاثؿتشٝ
اؾز.
طرح تحقیق
زض سحميك حبضط اظ رطح ديف آظٔ ،ٖٛدؽ آظٔ ٖٛثب ٌتطٞ ٜٚتبي ٔؿتشمُ ٌ ٚتٛا ٜاؾتشفبزٜ
قس ٜاؾز.
دؽ
آظٖٔٛ

ٌط ٜٚدٙدٓ

ٌط ٜٚؾْٛ

ٌط ٜٚاَٚ

زذشط

ٌط ٜٚقكٓ

ٌط ٜٚچٟبضْ

ٌط ٜٚزْٚ

دؿط

ديف
آظٖٔٛ
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زض اثشسا ديف آظٔ ٖٛضقس سفىط فّؿفي ثط ضٚي ٞط  6والؼ اختطا قتس  ٚزض ازأت ٝثتطاي
ٌط ٜٚيه زذشطٞب  ٚدؿطٞب ،سٟٙب زاؾشبٖ ذٛا٘ي ث ٝؾجه ضايح نٛضر ٌطفز  ٚثتطاي ٌتط ٜٚزٚ
زذشطٞب  ٚدؿطٞب ،زاؾشبٖ ٞبي فّؿفي ايطا٘ي (ٔدٕٛػ ٝي ز ٜخّسي زاؾشبٖ ٞبي ستأِي زوشتط
ذؿط٘ٚػاز ٚ .ثطاي ٌط 3 ٜٚزذشطٞب  ٚدؿطٞب ،زاؾشبٖٞبي ف ّؿتفي غيطايطا٘ي (زاؾتشبٖ فيّيتخ
وٓ .ثٔ ٝسر ٞ 10فشٞ ٝط ٞفش ٝؾ ٝؾبػز اخطا قس  ٚزض دبيبٖ زٚض ٜي زاؾشبٖ ذتٛا٘ي  ،سفىتط
فّؿفي زا٘ف آٔٛظاٖ زض دؽ آظٔت ٖٛا٘تساظٌ ٜيتطي قتس .ؾتؼي قتس لجتُ اظ اختطاي خّؿتبر
له ٝذٛا٘ي ،ضاثط ٝي نٕيٕبٌ٘ ٚ ٝطٔي ثب زا٘ف آٔٛظاٖ قىُ ثٍيطز  ٚله ٝذتٛا٘ي زض ٔحيطتي
ٌطْ  ٚزٚؾشب٘ ٝاخطا قٛز .قي ٜٛي لهٌٛ ٝيي زض ايٗ والؼٞب ث ٝقىُ سمّيس حطوتبر  ٚنتسا
٘جٛز ،ٜثّى ٝث ٝنٛضر زاؾشبٖ ذٛا٘ي ثٛز ٚ ٜزض والؼٞتبيي وت ٝزاؾتشبٖٞتبي فّؿتفي ٌفشتٝ
ٔي قس ،زض دبيبٖ ؾئٛاالسي و ٝذتٛز ٘ٛيؿتٙس ٜػٙتٛاٖ وتطز ٜثتٛز اظ زا٘تف آٔتٛظاٖ دطؾتيسٜ
ٔي قس.
جامعه ی آمار ی وروش نمونه گیری
خبٔؼ ٝي آٔبضي ٔشكىُ اظ وّي ٝي زا٘ف آٔٛظاٖ ٔكی َٛث ٝسحهتيُ وتالؼ ا َٚاثشتسايي
زض ؾتتبَ سحهتتيّي  89- 90زض ٔتتساضؼ اثشتتسايي قتتٟط قتتيطاظ ثتتٛز وتت ٝثتتب اؾتتشفبز ٜاظ ضٚـ
ٌٕ٘ ٝ٘ٛيطي ذٛق  ٝاي سهتبزفي چٙسٔطحّت ٝاي اظ ثتيٗ ٘ 4بحيت ٝآٔتٛظـ  ٚدتطٚضـ قتيطاظ ،
٘بحي 1 ٝا٘شربة قس ٚ ٜاظ ثيٗ سٕبْ ٔساضؼ اثشتسايي ٘بحيت ،ٝيته ٔسضؾت ٝي دؿتطا٘ ٚ ٝيته
ٔسضؾ ٝي زذشطا٘ ٝوٞ ٝط وساْ زاضاي  3والؼ ا َٚثٛز٘س  ،ا٘شربة قس .سؼساز زا٘ف آٔتٛظاٖ زض
ٔسضؾ ٝي دؿطا٘ ٝخٕؼبً  54زا٘ف آٔٛظ  ٚزض ٔسضؾ ٝزذشطا٘٘ 41 ٝفط ثٛز.
ابزار گردآوری داده ها
اثعاض دػٞٚف قبُٔ آظٔ٘ٛي اؾز وت ٝفيّ يتخ وتٓ(  . 1995زض دبيتبٖ وشت بة وٙتس  ٚوتبٚ
فّؿفي اضائ ٝزاز ٚ ٜقبُٔ ٟٔ 3بضر وبٚقٍطئٟ ،بضر ٞبي ٔفٟت ٔٛي  ٚاؾتشسالِي  ٚاٍِٞٛتبي
سؼبّٔي ا ؾز و ٝثطاي ٞط وساْ اظ ايٗ ٟٔبضرٞب  6ؾئٛاَ رطح قس ٜاؾز.
پایایی و روایی ابزار تحقیق
اِجطظي( .Alborzi,2010ثطاي سؼييٗ ضٚايي ايتٗ ٔميتبؼ زض زاذتُ ػتال ٜٚثتط ٕٞؿتب٘ي
زض٘ٚي اظ ضٚـ سحّيُ ػبّٔي اؾشفبزٕٛ٘ ٜز ٚ ٜثطاي سؼييٗ دبيبيي دطؾكتٙبٔ ٝاظ ضٚـ آِفتبي
وط٘ٚجبخ اؾشفبزٕٛ٘ ٜز ٜاؾز ٘ ٚشتبيح ضا ٔطّتٛة ٌتعاضـ ٕ٘ٛز٘تس.زض اثشتسا ايتٗ دطؾكت ٙبٔٝ
زاضاي ٌٛ 18يتت 3 ٚ ٝػبٔتتُ ثٛز(ٟٔتتبضر ٞتتبي وبٚقتتٍطئٟ ،تتبضر ٞتتبي ٔفٟتت ٚ ْٛاؾتتشسالَ،
ٟٔبضر ٞبي سؼبّٔي .و ٝثؼس اظ ٘شيدٌ ٝيطي سٛؾط اِجطظي ث ٝز ٚػبُٔ(ٟٔبضر ٞبي وبٚقت ٍطي
ٔ ٚفٟٔٛي  ٚاؾشسالِي ٟٔ ٚبضر ٞبي سؼبّٔي.سیييط يبفز .الظْ ث ٝشوط اؾز و ٝؾتٛاَ  6ايتٗ
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د طؾكٙبٔ ٝضا ذٙثي اػالْ وطز٘س .آِفبي وط٘ٚجبخ وُ ؾٛاالر ضا  ٚ 0 / 97آِفبي وط٘ٚجبخ ػبٔتُ
ا ٚ 0 / 96 َٚآِفتبي وط٘ٚجتتبخ ػبٔتتُ ز ْٚضا  0 / 93اػتتالْ وطز٘تس .زض دتتػٞٚف حبضتتط ،دبيتتبيي
آظٔ ٖٛاظ رطيك ضٚـ ٌبسٕٗ  0 / 81ث ٝزؾتز آٔتس  ٚضتطيت ٕٞؿتب٘ي زض٘ٚتي ثتيٗ  0 / 63ستب
 0 / 89ثٛزٕٞ .چٙيٗ ضٚايي آظٔ ٘ ٖٛيع اظ ر طيك ضٚايي نتٛضي ٔ ٚحشتٛا احتطاظ قتس .اظ ٔٙظتط
نبحت ٘ظطاٖ  ،آظٔٔ ٖٛصوٛض لبثّيز ا٘ساظٌ ٜيطي سفىط فّؿفي وٛزوبٖ ضا زاضا ٔي ثبقس.
ريش آماري تجسيٍ ي تحليل اطالعات:
زض اي ٗ سحميك ثطاي سدعي ٚ ٝسحّيُ زازٞ ٜبي ٌتطزآ ٚضي قتس ، ٜاثشتسا اظ ضٚـ ٞتبي آٔتبض
سٛنيفي ٔب٘ٙس خس َٚسٛظيغ فطاٚا٘ي رجم ٝثٙسي قسٔ ،ٜيبٍ٘يٗٚ ،اضيب٘ؽ  ٚا٘حطاف اؾتشب٘ساضز
اؾشفبز ٜقس  ٚث طاي سدعي ٚ ٝسحّيُ اؾشٙجبري زازٜٞب  ٚثٙٔ ٝظٛض آظٔ ٖٛفطضتي ٝي سحميتك
اظ آظٔ ٚ t ٖٛسحّيُ ٚاضيب٘ؽ اؾشفبز ٜقس ٘ ٚشبيح ثب ٘طْ افعاض ٔ SPSSحبؾجٌ ٝطزيس.
یافته های پژوهص
زض ظ ٔي ٝٙي فطضي ٝا َٚسحميكٔ ،جٙي ثط سبثيط زاؾشبٖ ٞبي فّؿف ي ايطا٘ي ثط ضقتس سفىتط
فّؿفي زا٘ف آٔٛظا ٖ دبي ٝي ا ،َٚسفبٚر ٕ٘طار دؽ آظٔ ٚ ٖٛديف آظٔٔ ٖٛحبؾتج ٝقتس(ٕ٘طٜ
افعٚز ..ٜؾذؽ اظ آظٔ ٖٛسي ٔؿشمُ اؾشفبز ٜقس٘ .شبيح زض خسٔ 1 َٚكرم قس ٜاؾز.
جديل  : 3آزمًن تي مستقل براي مقا يسٍ متغير تفكر فلسفي
در دي گريٌ داستاوُاي فلسفي ايراوي ي عادي
ٔطحّٝ
ديف آظٖٔٛ
دؽ آظٖٔٛ

سفبضُ

ٌطٜٚ

سؼساز

ٔيبٍ٘يٗ

ا٘حطاف اؾشب٘ساضز

فّؿفي ايطا٘ي
ػبزي
فّؿفي ايطا٘ي
ػبزي
فّؿفي ايطا٘ي

31
29
31
29
31

55 / 68
50 / 83
66 / 03
57 / 66
10 / 35

11 / 89
12 / 95
8 / 92
11 / 47
11 / 06

ػبزي

29

6 / 83

5 / 68

t

زضخ ٝآظازي

ؾطح ٔؼٙي زاضي

1 / 51

58

0 / 14

3 / 14

58

0 / 003

2 / 07

58

0 / 04

ٔالحظٔ ٝي قٛز و ٝزض ديف آظٔٔ ٖٛشیيط سفىط فّؿفي ثيٗ زٌ ٚتط ٜٚفّؿتفي ايطا٘تي ٚ
ػبزي سفبٚر ٔؼٙي زاض ٚخٛز ٘ساض زِٚ .ي زض دؽ آظٔ ٖٛثيٗ زٌ ٚط ٜٚسفتبٚر ٔؼٙتي زاض ٚختٛز
زاضز ( ٕٞ ..P  0 / 003 ، t ; 3 / 14چٙتتيٗ زض دتتؽ آظٔتتٔ ،ٖٛيتتبٍ٘يٗ سفىتتط فّؿتتفي ٌتتطٜٚ
فّؿ في ايطا٘ي ثيكشط اظ ٌط ٜٚػبزي ٔي ثبقس .ثطاي خٌّٛيطي اظ سبثيط ٔشیيطٞبي ٘بذٛاؾش ٝثتط
٘شبيح دػٞٚف اظ ضٚـ ٕ٘ط ٜي افعٚز 1 ٜاؾشفبز ٜقس  .ثطاي ايٗ ٔٙظٛض ،اثشسا سفب ضُ ٔيتبٍ٘يٗ
ٕ٘طار ديف آظٔ ٚ ٖٛدؽ آظٔ ٖٛزض ٞط ٌطٔ ٜٚحبؾج ٝقس  ٚؾذؽ آظٔ ٖٛسي ٔؿتشمُ اختطا
1 - gain score
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قس .زض سفبضُ ٘يتع ثتيٗ زٌ ٚتط. P  0 / 04 ، t ; 2 / 07 (ٜٚسفتبٚر ٔؼٙتبزاض ٚختٛز زاضز .ثتب
سٛخ ٝث ٝايٙى ٝؾطح ٔؼٙبزاضي وتٛچىشط اظ ٔ 0 / 05تيثبقتس ،ثتسيٗ ٔؼٙتب وت ٝزاؾتشبٖٞتبي
فّؿفي ايطا٘ي سبثيط ثيكشطي ثط ض قس سفىط فّؿفي وٛزوبٖ زاقش ٝاؾز.
ثٙٔ ٝظٛض ثطضؾي فطضي ٝز ْٚدػٞٚفٔ ،جٙي ثط ايٙى ٝزاؾشبٖ ٞبي فّؿفي غيطايطا٘تي ثتط
ضقس سفىط فّؿفي زا٘ف آٔٛظاٖ دبي ٝا َٚسبثيط زاضز ،اثشسا سفبٚر ٕ٘طار دتؽ آظٔت ٚ ٖٛدتيف
آظٔٔ ٖٛحبؾج ٝقس ،ؾ ذؽ اظ آظٔ ٖ ٛسي ٔؿشمُ اؾشفبز ٜقس ٘ ،شبيح ا يٗ ثطضؾتي زض ختس2 َٚ
اضائ ٝقس ٜاؾز.
جديل  : 2آزمًن  tمستقل براي مقاي سٍ متغير تفكر فلسفي
در دي گريٌ داستاوُاي فلسفي غيرايراوي ي عادي
ٔطحّٝ
ديف آظٖٔٛ
دؽ آظٖٔٛ
سفبضُ

ٌطٜٚ

سؼساز

ٔيبٍ٘يٗ

ا٘حطاف
اؾشب٘ساضز

فّؿفي غيطايطا٘ي
ػبزي
فّؿفي غيطايطا٘ي
ػبزي
فّؿفي غيطايطا٘ي

34
29
34
29
34

56 / 59
50 / 83
61 / 68
57 / 66
5 / 09

12 / 64
12 / 95
12 / 76
11 / 47
8 / 12

ػبزي

29

6 / 83

5 / 68

T

زضخ ٝآظازي

ؾطح
ٔؼٙي زاضي

1 / 68

61

0 / 12

1 / 32

61

0 / 19

1 / 21

61

0 / 27

ٕٞبٖ رٛض و ٝزض خس َٚفٛق ٔكرم قس ، ٜزض ديف آظٔ ،ٖٛدؽ آظٔ ٚ ٖٛسفبضُ ٔشیيتط
سفىط فّؿفي ،ثيٗ زٌ ٚط ٜٚزاؾشبٖٞبي فّ ؿفي غيطايطا٘تي  ٚػتبزي سفتبٚر ٔؼٙتي زاض ٚختٛز
٘ساضز  ،ثب سٛخ ٝث ٝايٙى ٝؾطح ٔؼٙبزاضي وٛچىشط اظ ٕ٘ 0 / 05يثبقس(  . . P= 0 / 27ثتسيٗ ٔؼٙتب
و ٝزاؾشبٖ ٞبي فّؿفي غيطايطا٘ي ٚػتبزي ستبثيط ٔشفتبٚسي ثتط ض قتس سفىتط فّؿتفي وٛزوتب ٖ
٘ساقش ٝاؾز .اِجش ٝثيٗ ديف آظٔ ٖٛزاؾشبٖ ٞبي فّؿفي غيطايطا٘تي  ٚػتبزي ٘ؿتجز ثت ٝدتؽ
آظٔ ٖٛآٟ٘ب سیييطاسي ٔك بٞس ٜقسِٚ ، ٜي ايٗ سفبٚر زض حس ٔؼٙبزاض ٘جٛز ٜاؾز.
ثٙٔ ٝظٛض ثطضؾتي فطضتي ٝؾت ْٛدتػٞٚفٔ ،جٙتي ثتط ايٙىت ٝثتيٗ ٔيتعاٖ سفىتط فّؿتفي
زا٘ف آٔٛظاٖ دبي ٝي ا َٚاثشسايي و ٝزاؾشبٖ ٞبي فّؿفي ايطا٘تي ،غيط ايطا٘تي  ٚػتبزي ضا ٔتٛضز
اؾشفبز ٜلطاض زاز ٜا٘س  ،سفبٚر ٔؼٙي زاض ٚخٛز زاضز ،اثشسا سف بٚر ٕ٘تطار دتؽ آظٔت ٚ ٖٛدتيف
آظٔٔ ٖٛحبؾج ٝقس ،ؾذؽ اظ آظٔ ٖٛسحّيُ ٚاضيب ٘ؽ يىططف ٝاؾشفبز ٜقس؛ ٘شبيح ايٗ ثطضؾتي
زض خسا 3 َٚسب  5اضائ ٝقس ٜاؾز.
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جديل  : 1مي اوگيه ي اوحراف استاودارد متغير تفاضل تفكر فلسفي
ٌطٜٚ

سؼساز

ٔيبٍ٘يٗ

ا٘حطاف اؾشب٘ساضز

فّؿفي ايطا٘ي
فّؿفي غيط ايطا٘ي
ػبزي

31
34
29

10 / 35
5 / 09
6 / 83

11 / 06
8 / 12
5 / 68

وُ

94

7 / 43

8 / 91

خس َٚفٛق ٔيبٍ٘يٗ  ٚا٘حطاف اؾشب٘ساضز سف ىط فّؿفي ضا ثط حؿت ٌط٘ ٜٚكتبٖ ٔتي زٞتس
و ٝثيكشطيٗ سفبٚر ٔيبٍ٘يٗ ديف آظٔ ٚ ٖٛدؽ آظٔٔ ٖٛطثٛط ث ٝزاؾشبٖ ٞبي فّؿفي ايطا٘تي
اؾز .ث ٝرٛضي ؤ ٝيبٍ٘يٗ زض زاؾشبٖ ٞبي فّؿتفي ايطا٘تي  ، 10 / 35زض زاؾتشبٖ ٞتبي فّؿتفي
غيطايطا٘ي  ٚ 5 / 09زض زاؾشبٖ ٞبي ػبزي  6/ 83ث  ٝزؾز آٔس ٜاؾز.
جديل  : 4تحليل يارياوس يكطرفٍ براي ت عي يه تفايت ميان تفكر فلسفي داوص آمًزان پايٍ ايل کٍ
داستان َاي فلسفي ايراوي ،غير ايراو ي ي عادي مًرد استفادٌ قرار دادٌ اود
ٔٙبثغ سیييط

ٔدٕٛع ٔدصٚضار

ٔيبٍ٘يٗ ٔدصٚضار

زضخ ٝآظازي

F

ثيٗ ٌطٞٚي
زضٌ ٖٚطٞٚي

638 / 03
6749 / 97

319 / 01
74 / 17

2
91

4 / 30

وُ

7388

P
0 / 02

93

خس َٚفٛق ٘كبٖ ٔيز ٞس و ٝثيٗ ٔيعاٖ سفىط فّؿفي زا٘ف آٔتٛظاٖ دبيت ٝي ا َٚاثشتسايي
و ٝزاؾشبٖ ٞتبي ػتبزي  ،فّؿتفي ايطا٘تي  ٚفّؿتفي غيطايطا٘تي ضا ٔطبِؼت ٝوتطز ٜا٘تس ،سفتبٚر
ٔؼٙبزاضي زض ؾطح ٚ 0 / 02خٛز زاضزٕٞ .چٙيٗ ٘شبيح آظٔ ٖٛسؼبلجي قف٘ ٝكبٖ زاز وت ٝثتيٗ
ٔيبٍ٘يٗ سفىط فّؿف ي زا٘ف آٔٛظا٘ي و ٝزاؾشبٖ ٞتبي فّؿتفي ا يطا٘تي ضا ٔتٛضز اؾتشفبز ٜلتطاض
زاز ٜا٘س ثب زا٘ف آٔٛظا٘ي و ٝزاؾشبٖ ٞبي فّؿتفي غيطا يطا٘تي ضا ٔتٛضز اؾتشفبز ٜلتطاض زاز ٜا٘تس،
سفبٚر ٔؼٙبزاض زض ؾطح( ٚ . P< 0 / 02خٛز زاضز.
جديل  : 1آزمًن تعقيبي ضفٍ براي تعييه تفايت متغير تفكر فلسفي در سٍ گر يٌ
ٌطٞ ٜٚب

فّؿفي ايطا٘ي

فّؿفي غيطايطا٘ي

ػبزي

فّؿفي ايطا٘ي
فّؿفي غيطايطا٘ي
ػبزي

____
* 0 / 02
0 / 29

* 0 / 02

0 / 29
0 / 46

____
0 / 46

____

ثٙٔ ٝظٛض ثطضؾي فطضتي ٝچٟتبضْ دتػٞٚفٔ ،جٙتي ثتط ايٙىت ٝثتيٗ ٔيتعاٖ سفىت ط فّؿتفي
زا٘ف آٔٛظاٖ دؿط  ٚزذشط دبي ٝا َٚاثشسايي و ٝزا ؾشبٖ ٞتبي فّؿتفي ضا ٔتٛضز اؾتشفبز ٜلتطاض
زاز ٜا٘س ،سفبٚر ٔؼٙي زاض ٚخٛز زاضز ،اثشسا سفبٚر ٕ٘طار دؽ آظٔ ٚ ٖٛديف آظٔٔ ٖٛحبؾتجٝ
قس؛ ؾذؽ اظ آظٔ ٖ ٛسي ٔؿشمُ اؾشفبز ٜقس ٘ ،شبيح ايٗ ثطضؾي زض خس 6َٚاضائ ٝقس ٜاؾز.
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جديل : 6آزمًن  tمستقل ب راي بررسي تاثير داستاوُاي فلسفي
بر رضد تفكر فلسفي داوص آمًزان پسر ي دختر پايٍ ايل ابتدائي

ٔطحّٝ
ديف آظٖٔٛ
دؽ آظٖٔٛ
سفبضُ

خٙؿيز

سؼساز

ٔيبٍ٘يٗ

ا٘حطاف
اؾشب٘ساضز

زذشط

15

56 / 33

12 / 87

دؿط

16

52 / 25

12 / 11

زذشط
دؿط

15
16

62 / 67
69 / 19

11 / 64
3 / 27

زذشط

15

3 / 33

6 / 24

دؿط

16

16 / 94

10 / 62

t

زضخ ٝآظازي

ؾطح ٔؼٙبزاضي

1 / 70

29

0 / 10

2 / 09

29

0 / 05

4 / 38

29

0 / 0001

ثب سٛخ ٝث ٝخسٔ َٚالحظٔ ٝي قٛز و ٝاذش الف ٔيبٍ٘يٗ ضقس سفىط فّؿفي زا٘تف آٔتٛظاٖ
دؿط دبي ٝي ا َٚاثشسايي دؽ اظ اضايت  ٝي زاؾتشبٖ ٞتبي فّؿتفي ،افتعايف ثيكتشطي ٘ؿتج ز ثتٝ
زا٘ف آٔٛظاٖ زذشط زاقش ٝاؾزٔ t .كبٞس ٜقتس  ٜثطاثتط ثتب  ٚ 4 / 38زضخت ٝآظازي  ،29سفتبٚر
ٔيبٍ٘يٗ زض زٌ ٚط ٜٚزض ؾطح( ٔ . P < 0 / 0001ؼٙي زاض ٔي ثبقس.
بحث و نتیجه گیری
ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝزض ثرف اضائ ٝي ٘شبيح آٔس ،زاؾشبٖ ٞبي فّؿفي ايطا٘ي زض ٔمبيؿ ٝثب
زاؾشبٖٞبي ػبزي ثط ضقس سفىط فّؿفي زا٘ف آٔٛظاٖ سبثيط ٔ ؼٙي زاض زاقش ٝاؾز ( ، t= 2 / 07
 .P= 0 / 04ثسيٗ ٔؼٙب ؤ ٝي سٛاٖ سفىط فّؿفي زا٘ف آٔٛظاٖ دبي ٝي ا َٚاثشسايي ضا ثب اضائٝي
زاؾشبٖٞبي فّؿفي ايطا٘ي افعايف زاز  .ثب سٛخ ٝث ٝايٙى ٝزض ايٗ سحميك ٔدٕٛػٝ
زاؾشبٖٞبي زوشط ذؿط٘ٚػاز ( .Khosro Nzhad,2010ثٝػٛٙاٖ زاؾشبٖٞبي ف ّؿفي ايطا٘ي
ٔٛضز اؾشفبز ٜلطاض ٌطفز  ،ثٙبثطايٗ ايٗ زاؾشبٖ ٞب ثب ايدبز ؾٛاالر ٔٙبؾت  ٚاؾشسالَ ٞبي
وبضثطزي  ٚايدبز فطنز سفىط ،ؾجت افعايف سفىط فّؿفي زا٘ف آٔٛظاٖ ٔي قٛز .
٘شبيح ايٗ ثرف ثب ٘شبيح سحميمبر ػظيٓدٛض ( ، .Azimpoor,2008خٟب٘ي (،.Jahanee,2007
ٔطػكي ( ، .Marashee,2006فيكط(ِ ،.Fisher,2001يٓ (ِٚ .Lim,1998يذٕٗ (. Lipman,1988
ٕٞؿ ٛثٛز ٜاؾز .
ٕٞچٙيٗ زض ٘شبيح ٔكرم قس و ٝزاؾشبٖٞبي فّؿفي غيطايطا٘ي ثط ضقس سفىتط فّؿتفي
زا٘ف آٔٛظاٖ دبي ٝي ا َٚسبثيط ٘ساضز .زض سفؿيط ايٗ يبفش ٝثبيس ٌفتز زاؾتشبٖ ٞتبي غيطايطا٘تي
ث ٝزِيُ زاق شٗ ٘بٟٔب  ٚانطالحبر غيطايطا٘ي٘ ،شٛا٘ؿش ٝثب وٛزوبٖ ٔب٘ٙس زاؾشبٖٞتبي فّؿتفي
ايطا٘ي اضسجبط ثطلطاض وٙٙس .ثٙبثطايٗ سیييطار ث ٚٝخٛز آٔس ٜزض سفىط فّؿفي وٛزوبٖ ٔؼٙتي زاض
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٘كس ٜاؾز .ايٗ يبفش٘ ٝكبٖ ٔيزٞس و ٝزاؾشبٖٞبي فّؿفي ايطا٘ي ث ٝزِيُ ايٙى ٝثتب فطٙٞتً
انطالحبر ٔب ػد يٗ ثٛز ٚ ٜزضن ايٌٗ ٝ٘ٛزاؾتشبٖٞتب ثتطاي وٛزوتبٖ ثٟشتط  ٚضٚاٖستط ثتٛزٜ
اؾز ،دؽ سٛا٘ؿش ٝسبثيط ثٟشط  ٚضقس ثيكشطي ضا ثتطاي وٛزوتبٖ ثتٕٞٝتطا ٜزاقتش ٝثبقتس .زض
ٔمبثُ ،زاؾتشبٖٞتبي غيطايطا٘تي ثت ٝزِيتُ زاقتشٗ ٘بٟٔتب  ٚانتطالحبر غيطايطا٘تي ،وٛزوتبٖ
ٕ٘ي سٛا٘ٙس ثب آٟ٘ب ٔب٘ٙس زاؾشبٖٞبي فّؿفي ايطا٘ي اضسجبط ثطلطاض وٙٙس.
اظ ؾٛي زيٍط يبفش٘ ٝكبٖ زاز و ٝثتيٗ ٔيتعاٖ سفىتط فّؿتفي زا٘تف آٔتٛظاٖ دبيت ٝي اَٚ
اثشسايي و ٝزاؾشبٖٞبي فّؿفي ايطا٘ي ،غيطايطا٘ي  ٚػبزي ضا ٔٛضز اؾتشفبز ٜلتطاض زاز ٜا٘تس ،زض
ؾطح  0 / 02سفبٚر ٔؼٙبزاض ٚخٛز زاضز .آظٔ ٖٛسميجي قف٘ ٝي ع ٘كتبٖ زاز وت ٝثتيٗ ٔيتبٍ٘يٗ
سفىط فّؿفي زا٘ف آٔٛظا٘ي و ٝزاؾشبٖٞبي فّؿفي ايطا٘ي ضا ٔتٛضز اؾتشفبز ٜلتطاض زاز ٜا٘تس ثتب
زا٘ف آٔٛظا٘ي و ٝزاؾشبٖٞبي فّؿفي غيطايطا٘ي ضا ٔٛضز اؾشفبز ٜلطاض زاز ٜا٘س ،سفبٚر ٔؼٙتبزاض
ٚخٛز زاضز .ث ٝظثبٖ زيٍط ،زاؾشبٖٞبي فّؿفي زض وُ ضقس سفى ط ضا ثت ٝز٘جتبَ زاضز وت ٝايتٗ
ٔتتتتٛضز ضا دػٞٚكتتتتٍطا٘ي چتتتت ٖٛخٟتتتتب٘ي(ٔ ،.Jahani,2007طػكتت تي(،.Marashi,2006
فيكط(ِ ٚ .Fisher,2001يذٕٗ( .Lipman,1988سبويتس وتطز ٜا٘تسِٚ ،تي زض ايتٗ ثرتف ضٚي
زاؾشبٖٞبي فّؿفي ايطا٘ي  ٓٞوبض قس ٜاؾتز وت٘ ٝكتبٖ زاز ،زاؾتشبٖٞتبي فّؿتفي ايطا٘تي
سبثيطار ثيكشطي ٘ ؿجز ث ٝزاؾشبٖ ٞبي غيط ايطا٘ي ثط ضقس سفىط زا٘ف آٔٛظاٖ زاقش ٝاؾتز .زض
سفؿيط ايٗ ثرف ثبيتس ثت ٝايتٗ ٘ىشت ٝاقتبض ٜوتطز وت ٝوشبة(فيّيتخ وتٓ .زاضاي خٕتالر ٚ
سهتتبٚيطي اؾتتز وتتٕ٘ ٝتتي سٛا٘تتس ثتت ٝذتتٛثي ثتتب وٛزوتتبٖ اضسجتتبط ثطلتتطاض وٙتتس ،أتتب
وشبة ٞبي(ذؿط٘ٚػاز .ثب خٕالر  ٚرطاحي  ٚضً٘ٞبي ٔٙبؾت ؾٗ وٛزن ،ايتٗ اختبظ ٜضا ثتٝ
ٔربرت ذٛز ٔيزٞس و ٝزاؾشبٖ ضا زض ش ٗٞذٛز ثذطٚضا٘س.
ٕٞچٙيٗ زض يبفشٞ ٝب آٔس و ٝثيٗ ٔيعاٖ سفىط فّؿفي زا٘ف آٔٛظاٖ دؿتط  ٚزذشتط دبيت ٝي
ا َٚاثشسايي و ٝزاؾشبٖٞبي فّؿفي ضا ٔٛضز اؾشفبز ٜلتطاض زاز ٜا٘تس ،سفتبٚر ٔؼٙتي زاض ٚخت ٛز
زاض ز .ث  ٝػجبضر زيٍط ضقس سفىط فّؿفي دؿطٞب دؽ اظ اضائ ٝي زاؾشبٖ ٞبي فّؿتفي اظ زذشتطاٖ
ثيكتتشط ثتتٛز ٜاؾتتز؛ زض ٘شيدتت ٝايتتٗ ثرتتف ثتتب ٘شتتبيح سحميمتتبر لبػتتسي(،.Ghaedee,2004
زا٘يُ(ٞ ٚ . Daniel,1998بضسب(ٕٞ .Harta, 1991ؿ ٛثٛز ٜاؾز .زض سفؿيط ايٗ يبفشٔ ٝي ستٛاٖ
ث ٝايٗ ٘ىش ٝاقبض ٜوطز و ٝزض خطيبٖ اضائ ٝي زاؾشبٖ ٞتبي فّؿتفي ،زذشتطاٖ ٍ٘تبٞي اذاللتي
زاقشٙس  ٚثيكشط اسفبلبر ضا ث ٝوبضٞتبي ذتٛة  ٚثتس سمؿتيٓ ٔتي وطز٘تس  ٚثتب ٔثتبَٞتبيي اظ
سدطثيبر ذٛزقبٖ ايٗ ٔؿتبِ ٝضا ثتطاي زٚؾتشبٖ قتبٖ سفٟتيٓ ٔتي وطز٘تس .زض ٔمبثتُ دؿتطاٖ
زاؾشبٖٞب ٔ ٚبخطاٞب ضا ز٘جبَ ٔيوطز٘سِٚ ،ي زض دبؾتد ثت ٝؾتٛاالر ،ؾتؼي زاقتشٙس اظ ٔتشٗ
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ٕٞبٖ زاؾشبٖ وٕه ثٍيط٘س  ٚزض نٛضر ٘جٛز دبؾد زض ٔتشٗ ،اظ سريتُ  ٚحتسؼٞتبي ذتٛز
اؾشفبزٔ ٜي وطز٘س.
پيطىُادَاي کاربردي
 - 1ثط اؾتبؼ ٘شتبيح سحميتك ،ديكتٟٙبز ٔتي قتٛز وتالؼ ٞتبيي ثتطاي ٔؼّٕتبٖ ٔ ٚطثيتبٖ
ديف زثؿشب٘ي خٟز آٔٛظـ چٍٍ٘ ٛي سسضيؽ سفىط فّؿفي ث ٝوٛزوبٖ ثطٌعاض قٛز.
 - 2ثب سٛخ ٝث ٝايٗ و ٝزاؾشبٖ ٞبي فّؿفي ايطا٘ي ثط ضقس سفىط زا٘ف آٔٛظاٖ ستبثيط زاقتز،
ديكٟٙبز ٔي قٛز ثط٘بٔ ٝي آٔٛظـ فّؿف ٝث ٝوٛزوبٖ زض ثط٘بٔٞ ٝبي زضؾتي ٔتساضؼ ٔ ٚطاوتع
ديف زثؿشب٘ي لطاض ٌيطز.
 - 3اظ آ٘دب و ٝوشبةٞبي ذؿط٘ٚػاز زض ايٗ دػٞٚف ٔتٛضز اؾتشفبز ٜلتطاض ٌطفتز  ٚثبػتث
افعايف سفىط فّؿفي وٛزوبٖ قس  ،ديكٟٙبز ٔي قٛز ذٛا٘سٖ وشبة ٞبي فّؿفي ايطا٘ي ثٚ ٝيتػٜ
وشبة ٞبي زوشط ذؿط٘ٚػاز زض ٔطاوع ديف زثؿشب٘ي  ٚزثؿشب٘ي ٔس ٘ظط لطاض ٌيطز.
پيطىُادَاي پصيَطي
ثٔ ٝحممبٖ  ٚدػٞٚكٍطاٖ ديكٟ ٙبزٞبي دػٞٚكي ظيط اضائٔ ٝي قٛز.
 - 1ثطضؾتي ستتبثيط زاؾتتشبٖٞتبي لطآ ٘تتي  ٚزاؾتتشبٖٞتبي فّؿتتفي ايطا٘تتي ثتط ضقتتس سفىتتط
زا٘ف آٔٛظاٖ زٚض ٜي اثشسايي  ٚضإٙٞبيي.
 - 2ثطضؾي سفبٚر سبثيط زاؾشبٖٞبيي ؤ ٝؼّٓ زض والؼ ثبظٌٔ ٛيوٙس ،ثتب زا٘تف آٔتٛظا٘ي
وٕٞ ٝيٗ زاؾشبٖٞب ضا ثب ٘طْ افعاضٞبي ٔشٛٙع  ٚثب ا٘يٕيكٗ ٔكبٞسٔ ٜي وٙٙس.
 - 3ثطضؾي سبثيط زاؾشبٖ ٞبي اؾبريط ايطا٘تي ٔب٘ٙتس قتبٙٞبٔ ٝي فطزٚؾتي ثتط ضقتس سفىتط
فّؿفي زا٘ف آٔٛظاٖ.
محديديت َا ي اجرايي
 - 1ث ٝزِيُ ايٙى ٝظٔبٖ زض سٕبْ ٔسر خّؿتبر ثتطاي سٕتبْ ٌتطٜٞٚتب وٙشتطَ ٔتي قتس ٚ
يىؿبٖ ثٛز؛ ثٙبثطايٗ ثبيس ؾبػبر ٔكرهي ضٚي زا٘تف آٔتٛظاٖ وتبض ٔتي قتس .اوثتط ٔؼّٕتبٖ
ؾبػبر چٟبضْ  ٚدٙدٓ ضا زض اذشيبض ٔحمك لطاض زاز٘س و ٝزض ايٗ ؾبػبر زا٘ف آٔٛظاٖ ذؿتشٝ
ث٘ ٝظط ٔي ضؾيس٘س ٔ ٚحمك ثبيس ظٔب٘ي ضا ثطاي ايدبز اٍ٘يع ٜزض آٟ٘ب نطف ٔيوطز.
 - 2يىي اظ ٔحسٚزيز ٞبي ٔ ٟٓاخط ايي سحميتك ،لتب٘غ وتطزٖ ٔتسيطاٖ ٔ ٚؼّٕتبٖ  ٚاِٚيتب
ثطاي قطوز زض ايٗ رطح ثٛز.
 - 3ػسْ آقٙبيي لجّي ٔؼّٕبٖ ثب ثط٘بٔ ٝي آٔٛظـ فّؿف ٝثت ٝوٛزوتبٖ ثبػتث نتطف ٚلتز
ظيبزي قس.
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