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تحلیل محتوای مسایل کتاب های ریاضی پایه یازدهم (تجربی  -ریاضی) سال 79-79
بر اساس رویکرد مدل سازی
ثتَل هَ سی پَض

1

چکیده
ّسف پژٍّص حبضط ،ثطضسی ضٍیکطز هسل سبظی زض کتبة ّبی زضسی ضیبضی پبیِ یبظزّن ضضتِ ّبی تجطثی ٍ ضیبضی
است .ضٍش تحقیق زض ایي پژٍّص تحلیل هحتَا است .جبهؼِ آهبضی ایي پژٍّص کتبة ضیبضی پبیِ ( 11ضضتِ تجطثی) ٍ
کتبة ٌّسسِ ٍ حسبثبى پبیِ ( 11ضضتِ ضیبضی) زض سبل تحػیلی  96-97هی ثبضس .زض ایي پژٍّص ّوِ توطیٌبت اظ ایي سِ
کتبة ،ثب تَجِ ثِ پٌج هقَلِ "ثسٍى ظهیٌِ"" ،ظهیٌِ هساض غیط هؼقَالًِ"" ،ظهیٌِ هساض هستقل اظ ظهیٌِ"" ،کبضثطز استبًساضز"ٍ
"هسل سبظی" ،زض حَظُ هسل سبظی ٍ کبضثطز هَضز ثطضسی قطاض گطفتٌسً .تبیج تحلیل ًطبى زاز کِ ثیطتط هسبیل اظ ایي سِ
کتبة زض هقَلِ "ثسٍى ظهیٌِ" هی ثبضٌس ٍ تقطیجأ ّیچ یک اظ هسبیل ایي سِ کتبة جعء هسبیل "غیط هؼقَالًِ" ٍ "هسل
سبظی" ًوی ثبضٌسّ .وچٌیي هسبیل کبضثطزی ایي کتبة ّب جعء هسبیل "کبضثطز استبًساضز" هی ثبضٌسً .تیجِ حبغل اظایي
یبفتِ ّب ًطبى زٌّسُ آى است کِ زض تألیف کتبة ّبی زضسی جسیس ،هیعاى تَجِ ثِ ضٍیکطز هسل سبظی ٍ کبضثطز ثسیبض کن
ثَزُ است.
کلید واژه ها :هسل سبظی ٍ کبضثطز ،کتبة ضیبضی 2پبیِ  11ضضتِ تجطثی ،کتبة حسبثبى 1پبیِ  ،11کتبة ٌّسسِ 2پبیِ
 ،11تحلیل هحتَا ،ثطًبهِ زضسی ضیبضی.

 -1زاًطگبُ فطٌّگیبى ،پطزیس ضْیس ثبٌّط کطهبىًَ ،یسٌسُ هسئَلmosapourbatool@gmail.com ،
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مقدمه
زض ثطًبهِ زضسی هلی ،ضیبضیبت ثِ ػٌَاى یکی اظ یبظزُ حَظُ تطثیت ٍ یبزگیطی زض ًظط گطفتِ ضسُ است .تَلیس
کٌٌسگبى ایي ثطًبهِ ،زض هَضز ایي ضطٍضت ٍ کبضکطز ایي حَظُ آٍضزُ اًس" :ضیبضیبت ٍ کبضثطز آى ثرطی اظ ظًسگی
ضٍظاًِ ٍزض جْت حل هطکالت ظًسگی زض حَظُ ّبی هرتلف ثِ ضوبض هی آیس کِ زاضای کبضثطزّبی ٍسیغ زض فؼبلیت
ّبی هتفبٍت اًسبًی است .ضیبضیبت ،هَجت تطثیت افطازی ذَاّس ضس کِ زض ثطذَضز ثب هسبیل ثتَاًٌس ثِ عَض هٌغقی
استسالل کٌٌس ،قسضت تجعیِ ٍ اًتعاع زاضتِ ثبضٌس ٍ زضثبضُ پسیسُ ّبی پیطاهًَی تئَضی ّبی جبهغ ثسبظًسٍ .جِ هْن ضیبضی،
تَاًوٌس سبظی اًسبى ثطای تَغیف زقیق هَقؼیت ّبی پیچیسُ ،پیص ثیٌی ٍ کٌتطل ٍضؼیت ّبی هوکي هبزی-عجیؼی،
اقتػبزی ،اجتوبػی است .تَاًبیی ثِ کبضگیطی ضیبضی زض حل هسبئل ضٍظهطُ ٍ اًتعاػی  ،اظ اّساف اسبسی آهَظش ضیبضی
هی ثبضسً ٍ ".یع زض جْت گیطی ّبی کلی زض سبظهبى زّی هحتَا ٍ آهَظش حَظُ یبزگیطی ضیبضی آٍضزُ اًس" :زض
ضیبضیبت هسضسِ ای ،فؼبلیت ّبی آهَظضی ثبیس ثطذبستِ اظ ضیبضیبت هحیظ پیطاهَى ثبضس ٍ ثِ زاًص آهَظاى کوک کٌس تب
هفبّین ٍ گعاضُ ّبی ضیبضی ضا زض هحیظ پیطاهًَی ذَز هطبّسُ ،تجعیِ ٍ تحلیل ٍ زضک کٌٌس ٍ ثطای هفبّین ضیبضی زض
هحیظ پیطاهًَی تؼجیط ّبی گًَبگَى ثِ زست آٍضًس .یبزگیطی ػویق هفبّین ضیبضی ٍقتی ضخ هی زّس کِ زاًص آهَظاى
ذَزضبى زض عی حل یک هسئلِ قبثل تَجِ ثِ آى هفبّین ضسیسُ ثبضٌس ٍ ذَزضبى آى هفبّین ضا سبذتِ ثبضٌس".
ثطضسی پیطیٌِ تحقیقی زض حَظُ ثطًبهِ زضسی ضیبضی ًطبى هی زّس ًسجت ثِ ٍجَز اضتجبط ثطًبهِ زضسی ضیبضی
هسضسِ ای ثب زًیبی ٍاقؼی ،تَافق ػبم ٍجَز زاضز .اظ ًظط پژٍّطگطاى ایي ػطغِ ،اضتجبط ثطًبهِ زضسی ضیبضی هسضسِ ای ثب
زًیبی ٍاقؼی ،هعایبی فطاٍاًی زاضز کِ اظ آى جولِ ،هی تَاى ثِ هَاضز ظیط اضبضُ کطز:
-1افعایص زضک زاًص آهَظاى اظ هفبّین ضیبضی،
-2افعایص اًگیعُ ثطای یبزگیطی ضیبضی،
-3کوک ثِ زاًص آهَظاى زض ثِ کبضگیطی ضیبضی ثطای حل هسبیل زًیبی ٍاقؼی ،ثِ ذػَظ هسبیلی کِ زض هحیظ
ّبی کبضی ظبّط هی ضًَس(ضفیغ پَض ٍ گَیب.)1389،
زض ثرص سرٌی ثب هؼلن زض کتبة ّبی ضیبضیٌّ ،2سسِ ٍ 2حسبثبى ،1تألیف سبل  ،96ثط اضتجبط ثیي ضیبضیبت
هسضسِ ای ٍ هحیظ پیطاهَى ٍ کبضثطزّبی ایي زاًص زض ظًسگی ضٍظهطُ کِ زض اسٌبز ثبالزستی هَضز تأکیس قطاض زاضز اضبضُ
ضسُ است ٍاظ هؼلوبى ذَاستِ ضسُ است کِ ثطای ثطقطاضی ایي اضتجبط ثِ تػبٍیط کتبة تَجِ ثیطتطی کٌٌس.
ًتبیج پژٍّص ضفیغ پَض(ً )1391طبى زاز کِ زض کتبة حسبثبى سبل  91ثِ هسل سبظی تَجِ ذبغی ًطسُ است ٍ ایي
کتبة ثب ضٍیکطز هسل سبظی ضیبضی فبغلِ جسی زاضز ّوچٌیي زض ایي پژٍّص چٌس پیطٌْبز ثطای ثْجَز فطایٌس جسیس
عطاحی ثطًبهِ زضسی ٍتألیف کتبة ّبی زضسی ضیبضی ثب تَجِ ثِ ضٍیکطز "هسل سبظی ٍ کبضثطز" اضایِ ضسُ است کِ ثِ

تحلیل هحتَای هسبیل کتبة ّبی ضیبضی...

ایي ضطح است :قجل اظ عطاحی ثطًبهِ ٍ تألیف ّط کتبة زضسی ضیبضی ٍ تَظیغ آى زض سغح هلی ،اقساهبتی ثطای ًْبزیٌِ
ضسى ایي ضٍیکطز اتربش ضَز .ثِ ایي تطتیت کِ اثتسا فؼبلیت ّبی ثَهی هسل سبظی زض هطاکع پژٍّطی عطاحی ضًَس ،سپس
ایي فؼبلیت ّب زض سغَح هحلی آظهبیص ضًَس ٍ ثطای اضظضیبثی آى ّب هسل ّبی هٌبسجی تجییي گطزًس .سپس ایي هغبلت زض
زٍضُ ّبی ضوي ذسهت هؼلوبى ضیبضی هَضز ًقس ٍ ثطضسی ٍ پبالیص ٍاقغ ضًَس .پس اظ عی ایي هطاحل ،آى گبُ ایي
فؼبلیت ّب هی تَاًٌس زض سغح هلی زض کتبة ّبی زضسی گٌجبًسُ ضسُ ٍ اجطا ضًَس.
زض ایي پژٍّص ثب استفبزُ اظ ضٍش تحلیل هحتَا ٍ ثطضسی توطیٌبت کتبة ّبی ضیبضی پبیِ یبظزّن ثِ ػٌَاى ٍاحس
ّبی تحلیل ،هیعاى استفبزُ اظ هسبئل هسل سبظی ضا ثطضسی کطزین تب هطرع ضَز کِ ثِ چِ اًساظُ زض کتبة ّبی
جسیسالتألیف ،فؼبلیت ّبی هسل سبظی زض زستطس هؼلوبى ضیبضی قطاض زاضز.

مدل سازی و کاربرد
ثِ گفتِ ًیس ،ثلَم ٍ گبلجطایت ( )2007قسهت تَجِ ثِ کبضثطز ٍ هسل سبظی زض آهَظش ضیبضی ،ثِ زضاظای تبضید
تسضیس ضیبضی است ثِ عَضی کِ اگط کتبة ّبی زضسی ػطثیٌّ ،سی ،چیٌی ٍ ،هػطی ضا ثطضسی کٌین هغبلجی زض هَضز
چگًَگی پطزاذت هبلیبت ،اًساظُ گیطی ظهیي ،تجبضت ،سبذت تقَین ،ثٌب کطزى یک هؼجس ،تقسین اضث ٍ هَاضزی اظ ایي
زست ضا هطبّسُ هی کٌین (ضفیغ پَض.) 1391،
ثِ گفتِ فطضبفل ( )2002هسل سبظی ضبهل چْبض هطحلِ است کِ زض آى ،فطایٌس هسل سبظی ثب یک هسئلِ کِ زض
هَقؼیت زًیبی ٍاقؼی قطاض زاضز ضطٍع هی ضَز .سپس اظ زًیبی ٍاقؼی ثِ ظثبى زًیبی ضیبضی غَضت ثٌسی هی گطزز تب یک
هسل ضیبضی ثِ ٍجَز آیس .آى گبُ ایي هسئلِ زض زًیبی ضیبضی ،حل هی ضَز ٍ ثؼس ،جَاة هسئلِ اظ زًیبی ضیبضی ثِ ظثبى
زًیبی ٍاقؼی تطجوِ ٍ تفسیطهی ضَز ٍ زض ًْبیت ،جَاة هغطح ضسُ زض زًیبی ٍاقؼی ،زض هقبثل هَقؼیت اغلی کِ هسئلِ زض
آى عطح ضسُ ،هَضز اضظیبثی قطاض هی گیطز.
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چطذِ فطآیٌس هسل سبظی (فطضبفل)2002 ،

چارچوب نظری
ثطای تجعیِ ٍتحلیل هسبئل هَجَز زض کتبة ّبی ضیبضی پبیِ یبظزّن ،اثتسا هسبئل ثِ زٍ زستِ هسبئل ثسٍى ظهیٌِ ٍ
هسبئل ظهیٌِ هساض زستِ ثٌسی ضسًس .سپس هسبئل ضیبضی ظهیٌِ هساض ثط اسبس چبضچَة ًظطی گبلجطایت ٍ استیلوي ()2001
ثِ چْبض زستِ هسبئل غیط ػبقالًِ ،هسبیل هستقل اظ ظهیٌِ ،کبضثطز استبًساضز ٍ هسبیل هسل سبظی تقسین ضسًس.
-1هسبیل "ثسٍى ظهیٌِ" ضبهل هسبیلی ّستٌس کِ زض زًیبی ضیبضی هغطح ضسُ اًسٍ ظهیٌِ زًیبی ٍاقؼی ًساضًس .ثِ
ػٌَاى هثبل ،هسئلِ ظیط ،هسئلِ ای ثسٍى ظهیٌِ هی ثبضس.
هثبل :زض زًجبلِ حسبثی  5ٍ8ٍ11ٍ...حساقل چٌس جولِ آى ضا ثب ّن جوغ کٌین تب حبغل آى اظ  493ثیطتط ضَز؟
(توطیي 1ظ 6کتبة حسبثبى.)96- 1
هسئلِ ثسٍى ظهیٌِ

-2هسبیل "ظهیٌِ هساض غیط هؼقَالًِ" هسبیلی ّستٌس کِ اظ یک ظهیٌِ زًیبی ٍاقؼی ثطای هؼطفی هسئلِ استفبزُ ضسُ،
ٍلی هسئلِ ثِ گًَِ ای عط احی ضسُ است کِ غیط ٍاقؼی ثَزى ظهیٌِ ضا ثِ شّي زاًص آهَظاى القب هی کٌس .ثِ ػٌَاى هثبل زض
هسئلِ هغطح ضسُ زض کبزض ظیط ،هٌحٌی ضضس زضذت ًطبى هی زّس کِ ایي زضذت ثِ یک هبکعیون اضتفبع هی ضسس ،سپس
کَتبُ هی ضَز ٍ سطاًجبم ثِ سوت پبییي ٍ زاذل ظهیي ضضس هی کٌس .ایي هثبل ًِ تٌْب ٍاقؼی ًیست ،ثلکِ هوکي است ثطای
ثؼضی زاًص آهَظاى ،ذٌسُ زاض ّن جلَُ کٌس ٍ ایي ایسُ ضا زض شّي زاًص آهَظاى ثپطٍضاًس کِ ضیبضی ثی هؼٌی ٍ غیط
ٍاقؼی است(ضفیغ پَض.)1391 ،

تحلیل هحتَای هسبیل کتبة ّبی ضیبضی...

هحبسجِ هی ضَز .زض ایي فطهَل ،ثط حست هتط ٍ

هثبل :اضتفبع ًَػی زضذت ثب استفبزُ اظ فطهَل

ظهبى ثط حست سبل ،پس اظ پبضیسى ثصض زضذت است .آذطیي ظهبى هوکي کِ زضذت ثبیس قغغ ضَز ،چِ ظهبًی است؟
(ضفیغ پَض.)1391 ،

هسئلِ ظهیٌِ هساض غیط هؼقَالًِ

 -3هسبیل "هستقل اظ ظهیٌِ" هسبیلی ّستٌس کِ اگط چِ زض ظهیٌِ زًیبی ٍاقؼی هغطح ضسُ اًسٍ ،لی ایي ظهیٌِ ًقطی
زض پبسرگَیی ثِ هسئلِ ًساضز ٍ هی تَاى هسئلِ ضا ثسٍى زض ًظط گطفتي ایي ظهیٌِ ثطضسی ٍ حل کطز .ثِ ػٌَاى هثبل ،هسئلِ
ظیط ،هسئلِ هستقل اظ ظهیٌِ هی ثبضس.
هثبل :استبزیَهی ثِ ضکل هستغیل ثب زٍ ًین زایطُ زض زٍ اًتْبی آى زض حبل سبذت است اگط هحیظ استبزیَم 1500
هتط ثبضس ،اثؼبز هستغیل ضا عَضی ثیبثیس کِ:
الف)هسبحت هستغیل حساکثط هقساض هوکي گطزز.
ة)هسبحت استبزیَم حساکثط هقساض هوکي ضَز.
(توطیي  5ظ  18کتبة ضیبضی  2تجطثی)96-

هسئلِ هستقل اظ ظهیٌِ

-4هسبیل "کبضثطز استبًساضز" هسبیلی ّستٌس کِ زض آى ضیبضیبت هَضز ًیبظ هسئلِ زض زستطس ثبضس .زض ایي گًَِ
هسبیل ،هسئلِ ضیبضی زض ظهیٌِ ٍاقؼی هغطح ضسُ ،هؼٌبزاض است ٍ هسل ضیبضی ثطای حل هسئلِ زض زستطس زاًص آهَظاى
قطاض زاضز .حتی هوکي است تَسظ کلوبت کلیسی ،ضاٌّوبیی ّبیی ًیع ثطای حل هسئلِ اضایِ ضسُ ثبضس .زض ظیط ًوًَِ ای اظ
هسئلِ کبضثطز استبًساضز هی ثیٌیس.
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هثبل :زض تػفیِ آة ،زاذل فیلتطّب ،الیِ تویعکٌٌسُ ای قطاض زاضز کِ حسٍز  30زضغس اظ ًبذبلػی ّب ضا حصف هی
کٌس ٍ زض ًتیجِ  70زضغس اظ ًبذبلػی ّب ثبقی هی هبًس .اگط زاذل ایي فیلتطّب ،زٍ الیِ قطاض زّین  49زضغس اظ ًبذبلػی ّب
ثبقی هی هبًس.
الف) زضغس ًبذبلػی ّبی هَجَز زض آة اظ کسام ضاثغِ ثِ زست هی آیس؟
ة) ثب قطاض زازى چٌس الیِ زض فیلتط هی تَاى ثیص اظ  96زضغس اظ ًبذبلػی ّبی آة ضا اظ ثیي ثطز؟
(توطیي  7ظ 79کتبة حسبثبى.)96-1

هسئلِ کبضثطز استبًساضز

-5هسبیل "هسل سبظی" هسبیلی ّستٌس کِ ضطٍع آًْب زًیبی ٍاقؼی است .زض ایي حبلت ،ظهیٌِ اضائِ ضسُ ثطای هسئلِ
هؼٌبزاض است ،اهب هسل ضیبضی هسئلِ زض زستطس زاًص آهَظاى ًیستّ .وچٌیي ثطای زست یبفتي ثِ جَاة هسئلِ ،الظم است
کِ چطذِ هسل سبظی کِ هؼطفی ضس ،زست کن یک ثبض ثِ عَض کبهل تَسظ زاًص آهَظاى ثِ اجطا زضآیس .ثِ ػٌَاى هثبل،
هسئلِ ظیط ،یک هسئلِ هسل سبظی است.
هثبلً :طخ هکبلوِ ثب سین کبضت ّبی هرتلف اپطاتَضّبی تلفي ّوطاُ ،چِ ضاثغِ ای ثب ػبزت ّبی هکبلوِ افطاز زاضز؟
هجوَػِ ای اظ قَاًیي ضا تسٍیي کٌیس تب ثِ افطاز زض اًتربة ثْتطیي سین کبضت زض هٌبست تطیي اپطاتَض تلفي ّوطاُ کوک
ًوبیس(.ضفیغ پَض)1391 ،
هسئلِ هسل سبظی

روش و جامعه آماری تحقیق
ضٍش تحقیق زض ایي پژٍّص ،تحلیل هحتَا است .ضٍش تحلیل هحتَا زض ثسیبضی اظ ظهیٌِ ّبی تحقیقبتی ،ضٍضی
اضظضوٌس ضٌبذتِ ضسُ است .ایي ضٍش قبثلیت ثسیبضی ثطای جوغ آٍضی ٍ عجقِ ثٌسی هغبلؼبت ػیٌی زاضز:
فکط ثٌیبزی تحلیل هحتَا ػجبضت است اظ قطاض زازى اجعای یک هتي ،کلوِ ّب ،جولِ ّب ،پبضاگطاف ّب
ٍ هبًٌس آى ثط حست ٍاحس ّبیی کِ اًتربة هی کٌین زض تؼسازی هقَلِ کِ اظ پیص تؼییي ضسخ اًس.
کویت کلوِ ّب ،یب جولِ ّب یب پبضاگطاف ّب ٍ هبًٌس آى ّب ثط حست ایي هقَلِ ّبً ،تیجِ تحلیل ضا
هؼیي هی کٌٌس (َّلستی.)1380 ،

تحلیل هحتَای هسبیل کتبة ّبی ضیبضی...

زض کتبة ّبی ضیبضی پبیِ ّ ،11ط فػل اظ ثرص ّبی هرتلفی هبًٌس لَحِ اٍل فػل ،کبضزضکالس ،هتي ،هثبل حل
ضسُ ،فؼبلیت ،توطیي تطکیل ضسُ است .زض لَحِ اٍل ّط فػل ،سؼی ضسُ ثب ًطبى زازى تػَیطی هطتجظ اظ هَضَػبت
ٍاقؼی ٍ ثیبى اعالػبتی زض هَضز آى ،زض زاًص آهَظاى ایجبز اًگیعُ کٌس.
زض ایي پژٍّص ثب استفبزُ اظ ضٍش تحلیل هحتَا ،توبم توطیٌبت کتبة ّبی ضیبضی پبیِ یبظزّن ،ثِ ػٌَاى ٍاحس ّبی
تحلیل ،ثط اسبس پٌج هقَلِ هؼطفی ضسُ زض حَظُ هسل سبظی ٍ کبضثطز ،کس گصاضی ضسًس.
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-
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-

-
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-
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ًتبیج حبغل اظ تجعیِ ٍ تحلیل توطیٌبت کتبة ضیبضی ً 2طبى زاز کِ اکثط توطیٌبت ایي کتبة ،اظ "هسبیل ثسٍى
ظهیٌِ" هی ثبضٌس کِ  88/8زضغس اظ کل توطیٌبت کتبة ضا تطکیل هی زٌّس ٍ  2/4زضغس زض گطٍُ "هسبیل هستقل اظ
ظهیٌِ" هی ثبضٌس ٍ  8/8زضغس ًیع "هسبیل کبضثطز استبًساضز" ّستٌس .توطیٌبت هغطح ضسُ زض فػل ّبی سَم ٍ چْبضم ٍ
پٌجن کِ هطثَط ثِ ٌّسسِ ،تبثغ ٍ هثلثبت ّستٌس ّوگی زض زًیبی ضیبضی هغطح ضسُ اًس ٍ ثسٍى ظهیٌِ هی ثبضٌس .ثب تَجِ ثِ
ایٌکِ هجبحج یبز ضسُ زض ایي سِ فػل ،کبضثطزّبی ظیبزی زض ػلَم هرتلف ٍ زض هحیظ پیطاهَى هب زاضًس ثْتط ثَز هَلفبى
هحتطم ثِ هسبیل ظهیٌِ هساض" ،کبضثطز استبًساضز" تَجِ ثیطتطی هی کطزًس ّوچٌیي زض ایي کتبة ،هسئلِ ای" ،ثب ظهیٌِ
غیطػبقالًِ" یب "هسل سبظی" یبفت ًطس.
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17
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3

1
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5

1

-

فػل
زٍم
فػل
سَم
هجوَع
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تجعیِ ٍ تحلیل توطیٌبت کتبة ٌّسسِ  2حبکی اظ آى است کِ  89زضغس اظ توطیٌبت ایي کتبة ،اظ هسبیل "ثسٍى
ظهیٌِ" تطکیل ضسُ است ٍ  8/9زضغس ًیع زض هقَلِ"هسبیل هستقل اظ ظهیٌِ" هی ثبضٌس ٍ تٌْب  1/7زضغس اظ آًْب جعء هسبیل
"کبضثطز استبًساضز" هی ثبضٌس  .توطیٌبت هطثَط ثِ فػل اٍل کِ هطثَط ثِ زایطُ هی ثبضس ّوِ ثسٍى ظهیٌِ هی ثبضٌس .زض ایي
کتبة حتی سْن "هسبیل کبضثطز استبًساضز" ًیع ثسیبض ًبچیع است ثِ عَضی کِ اظ ثیي توبم توطیي ّبی کتبة فقظ یک
هَضز هسئلِ کبضثطز استبًساضز هطبّسُ ضس .ثب تَجِ ثِ کبضثطز ٌّسسِ زض هحیظ پیطاهَى اًتظبض هی ضفت کِ هسبیل کبضثطز
استبًساضز ثیطتطی زض کتبة زیسُ ضَز ّوچٌیي زض ایي کتبة ،هسئلِ ای" ،ثب ظهیٌِ غیط ػبقالًِ" یب "هسل سبظی" یبفت ًطس.

تحلیل هحتَای هسبیل کتبة ّبی ضیبضی...
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تؼساز
هسبیل

فػل اٍل

43

هسئلِ
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ًتبیج حبغل اظ کس گصاضی هسبیل کتبة حسبثبى 1

ثطضسی ٍ تحلیل توطیٌبت کتبة حسبثبى ً 1طبى هی زّس کِ ثیطتط توطیٌبت ایي کتبة جعء زستِ "هسبیل ثسٍى
ظهیٌِ" هی ثبضٌس کِ حسٍز  84/89زضغس هی ثبضس 2 .زضغس اظ توطیٌبت زض هقَلِ "هسبیل هستقل اظ ظهیٌِ" هی ثبضٌس ٍ
 13/1زضغس ًیع هسئلِ "کبضثطز استبًساضز" هی ثبضٌس ّوچٌیي زض ایي کتبة توطیٌبت فػل پٌجن هطثَط ثِ هجحج حس ٍ
پیَستگی ّوگی زض هقَلِ هسبیل ثسٍى ظهیٌِ هی ثبضٌس .زض ایي کتبة هسبیل "ثب ظهیٌِ غیط ػبقالًِ" یب "هسل سبظی" یبفت
ًطس.
نتیجه گیری
ًتبیج حبغل اظ تحلیل هحتَای کتبة ّبی ضیبضی پبیِ یبظزّن چبح  96ضضتِ ّبی تجطثی ٍ ضیبضی ًطبى زاز کِ
هسئلِ ای ثِ ػٌَاى هسئلِ هسل سبظی زض ایي کتبة ّب ًیست ٍ ثط ذالف آًکِ زض سٌس هلی ثطًبهِ زضسی ثط ایي هْن تأکیس
فطاٍاًی ضسُ است .زض ایي کتبة ّب تَجِ ای ثِ هسل سبظی ًطسُ است چَى ثیطتط توطیٌبت ایي کتبة ّب ،زض گطٍُ هسبیل
ثسٍى ظهیٌِ هی ثبضٌس ٍاکثط هسبیل ظهیٌِ هساض ًیع زض هقَلِ کبضثطز استبًساضز هی ثبضٌس کِ ثب هسبیل هسل سبظی تفبٍت
ظیبزی زاضًسّ .وبى عَض کِ هالحظِ هی ضَز ،زض سبظهبى زّی هحتَا ٍ آهَظش زض حَظُ یبزگیطی ضیبضی ،ثط ذالف
ضٍیکطزی کِ زض هَضز ضطٍضت ٍ کبضکطز حَظُ یبزگیطی ضیبضی اتربش ضسُ است تَجِ ذبغی ثِ حَظُ هسل سبظی ٍ
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کبضثطز زض کتبة ّبی زضسی ًطسُ است .ایي پژٍّص زض هقبیسِ ثب پژٍّص (ضفیغ پَضً )1391 ،طبى زاز ثؼس اظ گصضت
چٌسیي سبل ٍ تألیف کتبة ّبی جسیسً ،تبیج ثسست آهسُ اظ تحلیل هحتَای کتبة ّبی جسیس ضجبّت ظیبزی ثب ًتبیج قجل
زاضز کِ ثیبًگط آى است کِ ّوت ٍ ػعم جسی ثطای ضفغ ایي کوجَز زض کتبة ّبی زضسی هسضسِ ای ٍجَز ًساضز.
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