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Abstract 

The purpose of the present study was to evaluate the performance of the Council for 

Reviewing Books and Text in the Developing the Culture of critique of texts and books of 

the humanities, based on upstream documents of the council. Therefore, the combination 

method was used. The statistical population included all experts and reviewed books in 

council as well as other institutions and publications in the 1390s. The samples of the study 

were: I) Almost all articles and critiques, II) 24 experts and practitioners, and III) 10 

interviews published in the book of the Re-Reading Council that were selected by 

purposeful sampling method. A checklist and a questionnaire were used to collect the data. 

The data were analyzed by chi-square and binomial tests, and qualitative content analysis. 

The research findings indicated that the council had received an acceptable grade in five 

criteria of six criteria and had a positive performance. Of course, there were some 

shortcomings in each of these criteria. Thus, some suggestions were made to improve and 

                                                                                              

* Department of Cultural Affairs Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, 
hosseinmoghiseh42@gmail.com 

** PhD, Department of Cultural Affairs Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, 

Tehran, Iran (Corresponding author), EKavousy@gmail.com 

*** PhD, Department of Cultural Affairs Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, 

Tehran, Iran, arahimi-k@yahoo.com 

Date received: 2020-07-12, Date of acceptance: 2020-10-31 

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article. 

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of 

this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 

1866, Mountain View, CA 94042, USA. 



 9911 یدسال بيستم، شمارة دهم،  ،یعلوم انسان یها متون و برنامه یانتقاد ۀنام پژوهش   044

enhance the status of the council. It is recommended to redefine the scope of its members 

and take advantage of the advancements in information and communication technologies to 

disseminate and inform about the activities of the council. 

Keywords: Council for Reviewing Books and Text, Culture of Critique, Humanities, 

Evaluation, Performance. 
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چکيده
فرهنگ نقد متوون و  توسعۀ عملکرد شوراي بررسی متون در  یابی ارزش پژوهش حاضر هدف

نظوران و   صواحب تموا    شوام   آمواري  جامعوۀ لواا از روش ترکبيوی اسوتهادد شود.     . کتب بود
دهوۀ  چنوب  سوایر ندادهوا و ناوریا  در      اندرکاران و نقدهاي شوراي بررسی متون و هم دست
اي نقدشودد و در بخوش   هو  حوداکرر ممکو  مقواو  و کتوا      که در بخش نقودها   بود 0931

شوورا و  گانوۀ   ههودد هواي   و داور گورود   رئوب،  عووو   42انودرکاران    نظران و دسوت  صاحب
بوراي  منود   گبري هودف  روش نمونه بهشدد در کتا  بازخوانش شورا  مصاحيۀ درجدد چنب   هم

ناموۀ   پرسوش لبسوت بررسوی اسونادي      هوا از چو    نمونه انتخا  شدند. بوراي گوردآوري دادد  
 هواي  ها نبز از طریق جودو   تحلب  دادد و  یهتجزبرداري استهادد شد.  یادداشتسباهۀ و   بازپاسخ

و تحلب  محتواي کبهی صوور  گرفوت.     اي اسکوئر و دوجمله هاي کاي توزیع فراوانی  آزمون
نمور   عملکورد خوود     یوابی  ارزشمعبوار   6معبار از  5ها شوراي بررسی متون در  براساس یافته

هوایی   در هری  از معبارهاي ماکور کاسوتی   افت و عملکرد مريتی داشته است. اليتهقيولی دری قاب 
شود. بوراي    هئو ارا هوا نداد پوبش هوا   وضعبت شوورا در آن  ينبز وجود داشت و براي بديود و ارتقا
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هواي   فنواوري هواي   گبوري از پباورفت   آن و بدورد  ياعووا دامنۀ تقویت عملکرد شورا بازتعریف 
 شود.   می نداد پبشهاي شورا  فعالبتدربار  رسانی  اطالعاتی و ارتياطی براي انتاار و اطالع

 .  عملکردیابی ارزششوراي بررسی متون  فرهنگ نقد  علو  انسانی   :هاواژهکليد
 

 لهئمسمقدمهوبيان.1

توری  ایو     علمی به عوام  مختلهی بستگی دارد. یکوی از مدوم  جامعۀ توسعه و بالندگی 
 پووپر شدن فرهنگ نقد در ای  جامعه است. در تصدیق ایو  امور    گبري و ندادینه عوام  شک 

(Popper 1970: 55 )«نظور   و نقد را مرکوز شخصوبت علموی افوراد در    « علم را اساساً انتقادي
هواي علموی موجوود     کند که پبارفت علمی فقط بوا تيیبود نظریوه    و استدو  می است گرفته

. (Popper 2005) ها بررسی شود پایري آن ها باید نقد و ابطا  آید  بلکه ای  نظریه نمیدست  هب
فراینودهاي خلوق دانوش و     ۀماشو ( نقود را  Brown and Starkey 2000: 111براون و استارکی )
نقود و تهکور انتقوادي را    ( Habermas cited Raffnsøe 2015) هابرماس کنند. یادگبري تلقی می

 توری   قووي  کنود کوه نقود از    ( اظدوار موی  0906کنود و ارشواد )   فطري تلقی میامري ذاتی و 

 شود. محسو  میعلمی  آگاهی اعتالي هاي راد و ها محرك
هوا  هنرهوا     پارچه متاک  از دانوش  بواور یوا نگورش     ی  یفرهنگ نقد عيار  است از کل

جامعوۀ  طوور اعوم و    بوه  هاي موردنباز افراد جامعه و دیگر قابلبت  ها  رفتارها اخالقبا   مدار 
طور اخص براي تاکب   تاخبص  تحلب   افاا  و خلق مجدد و بازتولبد سواختارها   بهعلمی 

 (.  0936دادها )حسبنی و کااورز خها یا ر ها  پدیدد هاي ناآشکار و مدم اندیاه و کبهبت
ع شدن فرهنگ نقد خود معلو  اقداما  مختلهی مانند شناسایی موانو  گبري و ندادینه شک 

و   نقود   هاي مختلف براي نقادي ها و ماوق استهادد از محرك و ها نقد و تالش براي رفع آن
ریووزي و  غبوورد اسووت. از اقووداما  مدووم در ایوو  زمبنووه تيسووب، ندادهوواي موورتيط و برنامووه

هاست. در ای  راستا  شوراي بررسی متون و کتب علوو  انسوانی در    مند آن هاي هدف فعالبت
و رویکردهواي    ها  اهداف شورایی که براساس اسناد باودستی آن )برنامهتيسب، شد.  0932

الوف( نقود متوون    توری  اهوداف آن شوام      شوراي بررسی متون و کتب علو  انسانی(  مدوم 
ها   ( رشد تهکر انتقوادي در تولبودا  علموی و داناوگاهی       درسی داناگاد کم درسی و 

( اصووال  دت جایگوواد علووو  انسووانی  (تقویوودعلمووی   ۀجامعووفرهنووگ نقوود در  ۀتوسووع (ج
هواي   و دورد هوا  درسسوب،  يت ندواد  پوبش   هاي درسوی   هاي آموزشی  تدوی  سرفص  برنامه

هواي متوون درسوی      ( ایجاد بان  اطالعوا  علوو  انسوانی در بخوش    و  جدید علو  انسانی
 (.  0939هاي تدری، است )حسبنی  و روش  ناریا  علمی و پژوهای
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گبوري   ببش از دو دهه فعالبت خود تالش کردد است در شوک   شوراي بررسی متون طی
در ای  امور موفوق    حد چه تا که ای اما   علمی نقش بارزي داشته باشد ۀجامعفرهنگ نقد در 

تور    ببوانی دقبوق   بهتر بررسی شدد و نبازمند بررسی علمی است.  بودد  موضوعی است که کم
شناسی نقد علو  انسوانی   آسبب»تندا پژوهش مرتيط با عملکرد شوراي بررسی متون با عنوان 

حسوبنی   بوه قلوم   «مورد مطالعه: داوران شوراي بررسی متون و کتوب علوو  انسوانی(    ۀنمون)
هواي نقود کتوب    توری  آسوبب   مدمهاي ای  پژوهش  ( انجا  شدد است. براساس یافته0936)

بوودن  قيبو  ناکامو    هوا از انی در شوراي ماکور مربوط به کارکرد سواختاري گورود  علو  انس
داوران  ۀحلقو و نقوص در    مند در سطح کاوور  عد  شناسایی استادان توان  هاجامعبت گرود

وضوعبت کامو  و     دهنود  نااناستناد و علمی است   قاب هاي ای  پژوهش اگرچه  . یافتهاست
پرسش اصلی ای  پژوهش ای  اسوت کوه   نبست. بنابرای   کلی عملکرد شوراي بررسی متون

فرهنگ نقد متون و کتوب علوو  انسوانی     ۀتوسعشوراي بررسی متون و کتب تا چه اندازد در 
 ؟بودد استثر ؤمها  در داناگاد

گویی به سؤا  فوق و تعبوب  اثرگوااري شووراي بررسوی متوون نبازمنود        بررسی و پاسخ
 آوردن و دسوت  هب ؛کردن عيار  است از فرایند تعبب  یابی ارزشعملکرد آن است.  یابی ارزش
هوا    طور  مطلوببوت اهوداف     ساخت  اطالعا  توصبهی و قواوتی درموورد ارزش و  فراهم
تور   و درك بوبش  ؛گویی خدمت به نبازهاي پاسخ ؛گبري تصمبم منظور هدایت  بهنتایج  و  اجرا

 (.0906ببم  هاي موردبررسی )استاف  از پدیدد
ها را بوه رویکردهواي    توان آن رویکردهاي مختلهی وجود دارد که می یابی ارزشزمبنۀ در 
بور مدافعوه     ميتنوی بور نظور خيرگوان  اعتيارسونجی       ميتنیگرا  هدف آزاد   گرا  مدیریت هدف

(. براسواس  0939بنودي کورد )بازرگوان     گرایانوه و ماوارکتی تقسوبم    اجراي عم  و طيبعوت 
مختلهی نبز براي آن ارائوه شودد اسوت     یابی ارزشالگوهاي   ابیی ارزشرویکردهاي مختلف 

محوور توایلر  الگووي اسوکریون  الگووي       تووان بوه الگووي هودف     ها موی  تری  آن که از مدم
(  CIRO(  الگووي سوبرو )  CIPP(  الگووي سوب) )  The Kirkpatrick Model) پاتریو   کورك 

 آمریکووا انسووانی  موو  (  الگوووي انجreturn on investmentالگوووي برگاووت سوورمایه )
(The American Humane Associationالگوي  ) Vارچو  عموومی دو   چ «Parry and Berdie» 

و دیگور ابعواد و   دارنود  عد خاصی از برنامه توجه ها بر بُ اشارد کرد. الگوهایی که هری  از آن
 گبرند. میزوایاي برنامه را نادیدد 

 ۀتوسوع متناسب با مطالب فوق  تعبب  عملکرد شوراي بررسی متون و اثرگوااري آن بور   
در ای  پژوهش با استهادد از رویکورد    ای  اساس آن است. بر یابی ارزشفرهنگ نقد نبازمند 
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محور  عملکرد شوراي بررسی متون در محورهاي زیور )کوه هموان     گرا و الگوي هدف هدف
 رسی قرار گرفت:اهداف پژوهش بودند( موردبر

   ؛ها درسی داناگاد کم نقد متون درسی و رشد . 0
   ؛تهکر انتقادي در تولبدا  علمی و داناگاهیرشد . 4

 ؛علمی ۀجامعفرهنگ نقد در  ۀتوسعشناسایی عملکرد شوراي بررسی متون سيب . 9
   ؛تقویت جایگاد علو  انسانی. 2
 هوا  درسسوب،  يت نداد پبشو   هاي درسی  هاي آموزشی  تدوی  سرفص  اصال  برنامه .5

   ؛هاي جدید علو  انسانی و دورد

هواي متوون درسوی  ناوریا  علموی و       ایجاد بان  اطالعا  علو  انسانی در بخوش . 6
 .هاي تدری، و روش  پژوهای

 

شناسیپژوهشروش.2

ها و اطالعوا  موردبررسوی )کموی بوراي      دادد چنب  نوع متناسب با اهداف و سؤاو   و هم
سوؤاو  دیگور( در ایو  پوژوهش از روش پوژوهش       سؤا  او  و کبهی براي هدف/ هدف/

ترکبيی استهادد شد. پژوهش ترکبيی پژوهای است که در آن با هدف درك بدتور موضووع از   
 ;Tashakkori and Teddlie 1998شوود )  هاي کمی و کبهی بواهم اسوتهادد موی    تلهبقی از روش

Tashakkori and Teddlie 2010 اکتاوافی )ابتودا    ۀگانو  سهروش ترکبيی انواع (. 0900؛ کبامنش
کوردد یوا    ونوه پژوهش کبهی و سپ، کمی(  تيیبدي )ابتدا پژوهش کموی و سوپ، کبهوی( و    

کوردد اسوتهادد شود. اليتوه      زمان یا ونوه  گبرد. در ای  پژوهش از روش هم زمان را دربر می هم
 شدد به شر  زیر بود: استهاددسؤاو  پژوهش  روش  با اهداف/ متناسب

هواي موردنبواز از تحلبو  محتوواي       دلب  ماهبت کموی دادد  بهدر ای  سؤا  :او  سؤا  ـ
هواي   علمی و معناشناسوی پبوا    کمی استهادد شد. تحلب  محتوا عيار  است از تحلب  

مونظم قواعود     و عبنوی   کوارگبري   هو غبرد که در آن محتوا از طریق ب  ارتياطی  سباسی 
 یابود  و باهم مقایسه شوند  تغببر شک  می توانند خالصه  که می بندي به اطالعاتی   مقوله

(. تحلبو  محتووا بوه دو بخوش تحلبو       0939 از هولسوتی    نقو   بوه   )کاپالن و دیگران
شوود. تحلبو  محتوواي کموی شوام        محتواي کمی و تحلب  محتواي کبهی تقسبم می

اموا    وجود و فراوانی واژگان یا موضوعا  خاص در ی  سند یا مرجوع اسوت   تعبب 
بنودي محتووا و    تحلب  محتواي کبهی نبازمند مطالعه و اسوتنياط  کدگوااري یوا مقولوه    
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هواي   (. در ای  پژوهش در بخش کموی  آموار فور    0905استخراج نتایج است )هوم  
و   هوا   هوا  ناسوت   نقدناموه  هواي نقود    هواي انتقوادي  مقالوه    نقد و بررسی  یادداشوت 

شوودد در منووابع و  موونعک،هوواي نقوود از طریووق بررسووی اسووناد و مسووتندا   همووایش
 و موردمقایسه قرار گرفت. شد هاي اطالعاتی مختلف استخراج پایگاد

هوا و   بوودن ماهبوت دادد   کبهوی دلبو    بوه سؤاو   آخر: در ای  اهداف/ تاسؤاو  دو   ـ
 (general qualitative research) بهوی عوا   اطالعوا  موردنبواز از روش پوژوهش ک   

چوون ماواهدد     هوایی  فعالبوت  مجموعوه  استهادد شد. پژوهش کبهی عيار  اسوت از 
نحوي محقوق را در   هاي پژوهای که هرکدا  به و شرکت گستردد در فعالبت  مصاحيه

ترتبوب  از   دهند. بودی   موضوع موردتحقبق یاري می   درباراو   دستکسب اطالعا  
شودد حاصو     بنودي  هاي تحلبلی  ادراکی و طيقوه  شدد توصبف آوري جمعا  اطالع

دهود کوه بوا     دسوت موی   هایی را به که یافته پژوهایهرنوع (؛ 0905)دوور  شود می
  شوبو انود.   کوردن کسوب شودد    کمّوی هاي آماري یا هرگونه  هایی غبر از روش شبود

چنوب    ها  رفتارها و هم حا  شر زندگی افراد    دربارماکور ممک  است به تحقبق 
 الملو  معطووف باشود    هاي اجتماعی یا روابوط بوب    کارکرد سازمانی  جنيش  دربار

ها ماننود   (. پژوهش کبهی انواع مختلهی دارد که برخی از آن0905کوربب   )استراس و
وقوایع زنودگی یوا تحقبوق        یسو پدیدارشنا  نگاري نگاري یا قو  مرد   مينایی ۀنظری

  کردارشناسی  شناسی یا هرمنوتب  تيوی   تحلب  مکالما  یا گهتمان   اي نامه زندگی
ي تعوداد (. اما 0939زادد  ترند )رحمان مادورتر و ویژد سنجی جامعه  و  شناسی ناانه

دهوی و   هواي سوازمان   ها فعالبوت  ( و در آن0903)دوور  ندا   هاي آن عمومی از شک 
ها  تدبوه و توصوبف  ببوان     از اطالعا  و دادد ها  ایجاد کدها با استهادد آمادگی دادد

 کنود  هاي کبهی معرفی موی  تحلب  داددمرحلۀ پنج منزلۀ  بهها را  و تهسبر یافته  ها یافته
(Creswell 2013). 

ابتدا مراکوز  در  متناسب با مطالب فوق  در ای  پژوهش براي انجا  پژوهش در سؤا  او 
کوه بوه نقود و بررسوی متوون و کتوب        ایی شدندشناس هایی یا سازمان    ناریا سسا ؤمو 

زموانی    دورهوا در   دادهاي محسوس و ملمووس آن  پرداختند. سپ، آمار برون داناگاهی می
و با استهادد از توصبف و استنياط آماري تحلبو  شود. در سوؤاو      استخراج 0936 تا 0931

در کتوا  بوازخوانش   شدد  چاپهاي  بازپاسخ و مصاحيه ۀنام پرسشدو  تا شام کبهی نبز از 
کتب علو  انسانی با رویکورد مودیریت دانوش اسوتهادد شود. سوپ،        شوراي بررسی متون و

اي بارگوااري شود.    دي کبو افزار مک، دهی و در نر  ها سازمان نامه و مصاحيه محتواي پرسش
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هواي   بندي و کدگااري موردبررسی قرار گرفت و پاسخ ها از طریق مقوله در گا  بعد ای  دادد
 کارها ارائه شد.   و راد  عد نقاط قو   نقاط ضعفر سؤا  در سه بُه

نظوران و   شودد و صواحب   انجوا  آماري ایو  پوژوهش داراي دو بخوش نقودهاي     جامعۀ 
  ناوریا    مؤسسوا  مراکوز و  تموا     شودد   انجوا  اندرکاران بوود. در بخوش نقودهاي     دست

هواي عموومی    خانوه    نداد کتا هاي اطالعاتی شام  شوراي بررسی متون و پایگاد  ها سازمان
سوایت    نقود  ۀنامو  فصو     مواد  کتوا  داك )سازمان اسناد و مدارك علمی ایران(   کاور  ایران

و نگوارش کتوا  داناوگاهی     پوژوهش ناوریۀ  و  معرفی و نقد کتوا  تدوران  وینش  سایت 
چنوب  در   پرداختنود و هوم   بررسی متون و کتب داناوگاهی موی  )سازمان سمت( که به نقد و 

 يشووراي بررسوی متوون  اعووا     ياعووا تموا   اندرکاران نبوز   نظران و دست بخش صاحب
جامعوۀ   منزلوۀ  نهور( بوه   0511چنب  داوران ای  شورا )حودود   شورا و همگانۀ  ههددهاي  گرود

شودد حوداکرر    انجوا  ي پژوهش  در بخوش نقودها  جامعۀ پژوهش انتخا  شدند. متناسب با 
چنوب  مقواو  و    هاي اطالعاتی و هوم  ها و پایگاد   ناریا   سازمانمؤسسا ممک  مراکز و 

نمونوه انتخوا     بوراي و غبورد برگزارشودد     ها کرسی  ها  همایش هاي نقدشدد  ناست کتا 
از نهر  42اندرکاران نبز تعداد  نظران و دست گبري انجا  ناد. در بخش صاحب شدند و نمونه

دد مصواحيۀ  چنوب    شووراي بررسوی متوون و هوم     ۀگان ههددهاي  و داوران گرود  رؤسا  اعوا
برفی تا رسبدن بوه اشوياع نظوري     گلولهمند  روش هدف به شورا بازخوانششدد در کتا   درج
 هوا و اطالعوا  پوژوهش از سوه ابوزار الوف(       نمونه انتخا  شدند. براي گردآوري دادد براي
نظوران و   بازپاسوخ صواحب  ناموۀ   پرسوش شودد   (  انجا لبست بررسی اسنادي نقدهاي  چ 
 بوازخوانش شودد در کتوا     درجهواي   برداري از مصاحيه یادداشتسباهۀ  ج(  اندرکاران دست
هاي کمی از توصبف آماري  هاي پژوهش در بخش دادد تحلب  دادد و تجزیهاستهادد شد.  شورا

هواي کواي    هوا براسواس آزموون    یع فراوانی و استنياط آماري آنتوز هاي ها براساس جدو  آن
انجوا  شود. در بخوش     (SPSSاس.پوی.اس.اس. )  افزار اي با استهادد از نر  اسکوئر و دوجمله

 .انجا  گرفت MaxQDAافزار  بندي و کدگااري اطالعا  با نر  هاي کبهی نبز مقوله دادد
 

هايپژوهشیافته.3

 است: ذی هاي ای  پژوهش به شر   متناسب با سؤاو  پژوهش  یافته
حد سيب رشد نقد متون درسوی     چه سؤا  او  پژوهش: عملکرد شوراي بررسی متون تا

 ها شدد است؟ درسی داناگاد کم و 

http://www.magiran.com/magarchive.
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   .است 0جدو  شر   بههاي پژوهش   شدد در شوراي بررسی متون و دیگر نمونه انجا وضعبت نقدهاي 

پژوهشهاینمونهديگرومتونبررسیشورایدرشدهانجامنقدهایوضعيت.9جدول
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 :0براساس نتایج جدو  

سوایت ویونش و معرفوی و نقود      یادداشت انتقادي در شوراي بررسی متوون و دو و   ـ
  32.63موورد )  316یادداشت انتقادي   353کتا  تدران استهادد شدد است. از مجموع 

 3و   سوایت ویونش   در و ( درصد  2.61مورد ) 22در شوراي بررسی متون  ( درصد
   ؛است  سایت معرفی و نقد کتا  تدران تدوی  شدد ( در و 1.39مورد )

ناموۀ   فص دادهاي آن است که در شوراي بررسی متون   تری  برون نقد کتا  از مدممقالۀ  ـ
 کتوب  نگوارش  و پوژوهش پژوهاوی  و   علموی ناوریۀ  و  سوابق(  مواد  کتا ) کتا  نقد

نقد  سدم شووراي  مقالۀ  0100اند. از مجموع  سابق( منتار شدد سمت سخ ) داناگاهی
 901برابور بوا    کتوا   نقود نامۀ  فص سدم درصد(    69.3مقاله ) 631بررسی متون برابر با 

 ؛بودد استدرصد(   0.6مقاله ) 00برابر با  سمتناریۀ ( و سدم درصد 95) مقاله

 مواد  کتا ) کتا  نقد ۀنام فص کتا  جدانی نبز در شوراي بررسی متون و  نقد نظریه/ ـ
کتوا    نظریوه/  341سابق( مدنظر قرار گرفته است. در شوراي بررسوی متوون تعوداد    

شودد   ترجموه کتوا    035تعوداد   کتوا   نقود  ۀنامو  فصو  جدانی نقد شدد اسوت و در  
 ؛مدنظر قرار گرفته است( درصد 03.6)

ناست نقد کتوا  بوا حووور مؤلوف و ناقود)ان( در شووراي بررسوی متوون  ندواد           ـ
داك(  هاي عمومی کاور و سوازمان اسوناد و مودارك علموی ایوران )ایوران       خانه کتا 

(  درصود  30ناسوت )  042برگزار شدد است که سدم شوراي بررسی متون برابور بوا   
و سدم سازمان اسوناد  ( درصد  03ناست ) 43عمومی کاور  هاي خانه سدم نداد کتا 

   ؛بودد است  (درصد 5ناست ) 0داك( برابر با  و مدارك علمی ایران )ایران

دادهاي ملموس نقد کتا  شام  فر  نقد کتا   ناسوت نقود آثوار و آرا و     سایر برون ـ
اسوتهادد شودد   هاي علمی  همایش نقد و نقدنامه فقط در شوراي بررسی متوون  نظریه

 ؛ندتدادي نداش است و سایر مراکز و مراجع نقد چنب  برون

دهود کوه در تموامی متغبرهواي      هواي اسوتنياطی ناوان موی     هاي آزموون  چنب  یافته هم ـ
آزمون فرض تهاو  بب  سوطو  متغبرهوا از نظور آمواري      قاب دادهاي ملموس(  )برون

ن گهت که شووراي بررسوی متوون    توا اطمبنان می درصد  35با   است. بنابرای دار  امعن
کتوا  جدوانی و    کتوا   نقود نظریوه/    نقد ۀمقالدر متغبرهاي یادداشت انتقادي متون  

از سوایر مراکوز داراي   داري  امعنو طور  بهناست نقد کتا  با حوور مؤلف و ناقد)ان( 
 فعالبت ماابه باوتر بودد است.
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رشد تهکر انتقوادي در   بسي حد چه تا متون بررسیسؤا  دو  پژوهش: عملکرد شوراي 
 تولبدا  علمی و داناگاهی شدد است؟  

 ها: هاي بازپاسخ و مصاحيه نامه دست آمدد از پرسش ههاي ب براساس پاسخ

رشود تهکور    ۀزمبنو معتقد بودنود عملکورد شوورا در    ( درصد  30گویان ) پاسخ تر ببش ـ
 ؛انتقادي در تولبدا  علمی و داناگاهی مريت بودد است

شوراي بررسی متون در بخش رشد تهکر انتقادي در تولبودا   وردهاي ادستتری   مدم ـ
گبري اجتماعی از استادان و خردمنودان علوو  انسوانی     علمی و داناگاهی شام  شک 

ارتيواط  ملوی داوران    ۀشويک هاي شوراي بررسی متوون و   گرود يکاور درقالب اعوا
هووا  آنعلمووی   تئووهب يهووا و مراکووز آموزشووی کاووور و اعووواگسووتردد بووا داناووگاد

هوا    در داناوگاد  هوا  هجلسو هاي ماترك  برگوزاري   قيب  ناست هاي متنوع از روش به
هواي  هاي تخصصی نقد  ویدئوکنهران، و غبرد  پوشش کامو  رشوته   برگزاري کارگاد

نقود و بررسوی   نقود کتوا  داناوگاهی     ینودهاي  افرتعبب  سازوکارها و  علو  انسانی 
هوواي  توووجدی از متووون  آثووار و کتووا  قابوو بخووش علمووی و محتوووایی  سوواختاري و
هواي متنووع    روش بوه نتوایج نقود    ۀارائگونه   ممبزيپرهبز از اظدارنظرهاي  داناگاهی 

پژوهاوی   وو   علموی  ۀنامو  ویوژد تخصصوی    ۀنامو  ویوژد چاپی و بورخط    ۀنقدناممانند 
محووري بوه نقود و     تخصصگبري نگاد علمی و  هاي ملی نقد  کم  به شک  همایش

نظور گرفوت.    هواي اخبور در   نقد متون غبردرسی درکنار متون درسی در سا توجه به 
و مترجموان از وجوود     هاي فوق سيب شودد اسوت اسوتادان  مؤلهوان     مجموع فعالبت

و در آثوار خوود    شووند هواي داناوگاهی آگواد     نقود کتوا    ۀزمبنندادي تخصصی در 
رایج بوه نقود کوه    ذهنبت منهی دیگر   طرفیخرج دهند  از بهتري  وسواس و دقت ببش

شوود تعودی  و    هاي شخصی و امري کوبنودد تلقوی موی   ورزيتر درقالب غرض ببش
هاي درسی داناوگاهی توسوط شووراي     مرجعبت علمی نقد کتا  بديود یابد و درک 

   ؛ها و ناشران و مراکز علمی موردپایرش قرار گبرد بررسی متون توسط داناگاد

رشود تهکور انتقوادي در تولبودا       تری  ضعف شوراي بررسی متون در بخوش  مدم ـ
بوودن   کممکتو   شبو   بهند از تکبه بر نقد متون و کتب ا علمی و داناگاهی عيار 

هواي   ایودد ارائوۀ    شدد  ضعف کبهی نقدها  عد  انجا هاي  فعالبت ازها  آمار خروجی
تور و   در برقوراري ارتيواط سوازندد   گانه  ههددهاي  گرود يرنگ اعوا بدی   نقش کم

بودن توان رقابت مناورا  شووراي بررسوی متوون     پایب ها   ر شورا و داناگادت قوي
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بخش خصوصی  تيثبرپایري سباسی شورا  کنودي انتاوار   منتار  آثار  در مقایسه با
بوودن   رنوگ  کوم هوا   بوودن فعالبوت   سنتیدلب   بهها  نتایج نقد و بررسی متون و کتا 

نگورفت    ستادان و داناوجویان  شوک   ها و ا انتاار و انعکاس نتایج در سطح داناگاد
هاي علمی  ناشران داناگاهی و سایر مخاطيوان آن   ارتياطی قوي بب  شورا و انجم 

وجودي آن   فلسهۀ توجدی از اهالی علو  انسانی از شورا و  قاب آگاهی بخش  و عد 
گبوري در وزار  علوو      ارتياط ضعبف شووراي بررسوی متوون بوا مراکوز تصومبم      

هوا بوا مراکوز    ریزي  ارتياط ضعبف گورود  ویژد شوراي برنامه ه  بيفناورتحقبقا  و 
اي غبرداناگاهی  عد  توانایی در جوا  فراگبور نخيگوان  عود      حوزوي و اندیاه

بودن ضمانت اجرایی نقودها   پایب در نقد کتب و  ییابی به الگوي نظري جامع دست
   ؛و تصمبما  شورا

رشود تهکور انتقوادي در     ۀزمبنو عملکرد شوراي بررسی متون در  يبراي بديود و ارتقا ـ
پایوۀ مملکوت درجریوان    اشوخاص بلنود   که شد نداد پبشتولبدا  علمی و داناگاهی 

 حووور وزیر در شوورا    نمایندفعالبت شورا قرار گبرند  شورا منسجم شود تا وزیر یا 
بوردي و   راد يادعلموی یوا مرکوز و ندو     یسباسوت  منزلوۀ  دائمی داشته باشند  شوورا بوه  

شود  شوورا    ها سدبمشدن داناگاد اسالمیعلمی معرفی شود  شورا در اري اگ سباست
در  کنوونی تور از وضوع    مرجع نقد کتب و متون داناگاهی در ای  زمبنه بوبش  منزلۀ به
هاي وز  در سطح ملوی بوه    گااري ها ظدور و بروز داشته باشد  با سرمایه داناگاد ۀبدن

ویوژد بوا حووور     بوه صوور  عموومی    بوه نقد  هاي هجلسخود برسد   ۀشایستجایگاد 
توور و  بووه عمووومی برگووزار شووود توواگووران موورتيط  و پووژوهش  گان  ناشووراندنویسوون

هواي ارتيواط شووراي       زمبنوه کنود شدن اهداف شورا در ای  زمبنه کمو   ثبرپایرتريت
مدبوا   هوا  چنوب  رؤسواي داناوگاد    بررسی متون با شوراي تحو  در علو  انسانی و هم

صور  علمی و عملوی   به توان یابی و نقد کتب می ارزش  نحوبا بازنگري در  و شود 
 .گاشته عم  کرد ازتر موفق

فرهنوگ نقود    ۀتوسوع سيب  حد  چه تا متونسؤا  سو  پژوهش: عملکرد شوراي بررسی 
 علمی شدد است؟ ۀجامعدر 

 ها: مصاحيههاي بازپاسخ و  نامه آمدد از پرسش دست هبهاي  براساس پاسخ
 ۀتوسوع عقبدد داشتند عملکرد شوراي بررسی متون در ( درصد  64.5گویان ) اکرر پاسخ ـ

 ؛علمی مناسب بودد است ۀجامعفرهنگ نقد در 



 9911 یدسال بيستم، شمارة دهم،  ،یعلوم انسان یها متون و برنامه یانتقاد ۀنام پژوهش   094

فرهنگ نقد عيار  بوود   ۀتوسعشوراي بررسی متون در بخش وردهاي ادستتری   مدم ـ
صواحيان اندیاوه و نقود    هواي   آمدن و طر  دیودگاد  از مدباکردن مجمعی براي گردهم

توجه به خواست یا تمای  صواحيان تويلبف و ترجموه  آثوار     که بیها  ایجاد ندادي  آن
هواي خوود دقوت       بنابرای  در آثوار و کتوا   نددارزیابی و نقد می ۀبوت ناریافته را در

امري مخور  بوه   منزلۀ  بهچنب  کم  به تغببر برداشت از نقد  کنند  و هم تري می ببش
زندد و مناسب  فراگبرشدن نقدکردن و نقدپایري و پبوند نسلی مبان اسوتادان  امري سا

گرایوی تعامو  و    هواي سونی گونواگون و ترببوت افورادي بوراي هوم       مختلف در دورد
 .وگومندي گهت

آشنایی     فرهنگ نقد شام  عدتوسعۀ در بخش تری  ضعف شوراي بررسی متون  مدم ـ
از نقود  هوا   برخی از استادان داناوگاد  و عد  استقيا  متونبررسی شوراي  با ها داناگاد

آن بخش  به دوی  متعدد و درنتبجه ترویج فرهنگ نقد توسط شوراي بررسی متون در
 ؛ بود داناگاهی ۀجامع ۀهمو نه  داراي ارتياط کاري با شورا داناگاهی ۀجامعاز 

فرهنوگ نقود    ۀتوسوع  ۀزمبنو عملکرد شوراي بررسوی متوون در    يبراي بديود و ارتقا ـ
هواي علموی سورآمد  گسوترش     شد شورا به تقویت شيکۀ نخيگانی با انجم  نداد پبش

هوا و  تور بوه داناوگاد    هاي دوردست  توجوه بوبش  هاي شورا تا شدرستاندامنۀ فعالبت
  از ناشوران و نویسوندگان آثوار    بازخوردهوا دریافت هاي دور  ها و شدرستاندپارتمان

 ۀنسوخ ها در  گبري انعکاس نتایج داوري ان متخصص و پیگبري از استادان و نقاد بدرد
تقویوت شوود  ارتياطوا     بوردي و مودیریتی شوورا     نقش راد  کندها اقدا   جدید کتا 

کننودد    انودکار شوام  مؤلهوان  ناشوران  اسوتهادد      هواي مختلوف دسوت    شورا با گورود 
هوا   جرببوا  آن و از تو غبرد تقویوت   ناقدان ببرون از شورا ۀشيکداناجویان  استادان  

 شود.درجدت اهداف شورا استهادد 

سويب تقویوت جایگواد     حود   چه تا متونسؤا  چدار  پژوهش: عملکرد شوراي بررسی 
 علو  انسانی شدد است؟  

 ها: هاي بازپاسخ و مصاحيه نامه آمدد از پرسش دست هبهاي  براساس پاسخ
تقویوت   بررسی متوون در ( عقبدد داشتند عملکرد شوراي درصد 39گویان ) اکرر پاسخ ـ

 ؛جایگاد علو  انسانی مناسب بودد است

شوراي بررسی متون در بخش تقویوت جایگواد علوو  انسوانی     وردهاي ادستتری   مدم ـ
ن علوو   ادادن نقوش محققو   ناوان  بوردي  رادگبري گهتمان نقد علو  انسانی   شام  شک 
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اومتی و نقود و  انسانی در کاور  پرداخت  به موضوعا  روز جامعه نظبر اقتصواد مقو  
هوایی بدتور    زمبنوه  ۀارائالگوي اسالمی و ایرانی پبارفت   ۀزمبنبررسی آثار منتارد در 

منود بوه    اي از نبروهاي عالقه دهی نامتمرکز و شيکه سازمان  براي ارزیابی علو  انسانی 
علو  انسانی  نقد کتوب و آثوار اندیاومندان و متهکوران       حوزنقد و تولبد آثار علمی 

و   اسوتادان  يلو  انسانی  گسترش ناریا  نقد  ایجاد ردیف نقد بوراي ارتقوا  ع  حوز
 ؛استقيا  داوران از نقد متون بودد است

 تری  ضعف شوراي بررسی متون در بخش تقویوت جایگواد علوو  انسوانی عود       مدم ـ
بردي خاص براي ح  مسائ  علو  انسانی مانند نگاد اقتصادي به علوو    راد ۀبرنام ۀارائ 

   ؛انسانی بودد است

تقویوت جایگواد علوو      ۀزمبنو عملکرد شوراي بررسی متوون در   يبراي بديود و ارتقا ـ
بوردي   راد يعلمی یوا مرکوز و ندواد    ياراگ سباست منزلۀ بهشورا شد  نداد پبشانسانی 

رسوانی و   نخيگانی کاور اطوالع  ۀجامعرسالت و اهداف شورا به   دربار .معرفی شود
توري   هواي نقود توجوه بوبش     پردازي و کرسی هاي نظریه کرسیبه  .بخای شود آگاهی
پایگاد مخاطيان نقد طراحوی   .تر شود ها تخصصیهاي هری  از کارگرودفعالبت .شود
مراکوز   جلسا  نقد و بررسی کتا  با .هاي علمی انعقاد شود نامه با انجم  تهاهم .شود

  وزار  علوو  ارتيواط بوا    .شوود  برگوزار هواي علموی مختلوف     داناگاهی و انجمو  
 .داد تمرکوز شوود   به تولبد کتا  توجوه و بور بورون    .تقویت شودوري افنتحقبقا  و 

مختلوف  هواي   هجلسو در  .هاي مختلف کاور گسترش یابد ها به مناطق و استان برنامه
 هایی برگزار شود. ن وزار  علو  ناستبا مسئوو

هواي   حد سيب اصوال  برناموه    چه سؤا  پنجم پژوهش: عملکرد شوراي بررسی متون تا
هواي جدیود علوو      و دورد  هوا  درسسب، يت نداد پبش  هاي درسی  آموزشی  تدوی  سرفص 

 انسانی شدد است؟

 ها: هاي بازپاسخ و مصاحيه نامه دست آمدد از پرسش ههاي ب براساس پاسخ
( عقبودد داشوتند عملکورد شووراي بررسوی متوون در       درصود  64.5گویان ) اکرر پاسخ ـ

و  هوا  درسسوب،  يت نداد پبش  هاي درسی  هاي آموزشی  تدوی  سرفص  برنامهاصال  
 ؛هاي جدید علو  انسانی مناسب نيودد است دورد

هواي آموزشوی     شوراي بررسی متون در بخش اصال  برنامهدستاوردهاي تری   مدم ـ
هواي جدیود علوو      و دورد  هوا  درستيسوب،   نداد پبش  هاي درسی  تدوی  سرفص 
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  بود از موافقت شوراي عوالی انقوال  فرهنگوی و وزار  علوو  بوه      انسانی عيار
هواي انتقوادي شوورا بوه ناکارآمودي       گوزارش تيثبر  تحتهاي جدید  تدوی  سرفص 

هوایی و ماوارکت جودي معودود      نویسی در شورا در دورد به سرفص   توجهمتون  
 ؛هایی در ای  امر گرود

تيثبرگوااري آن در تودوی      عود  تری  ضعف شوراي بررسی متون در ای  بخش  مدم ـ
هوا و   شورا براي بازنگري سرفص  ۀاولب ۀبرنامنرفت   ها به دوی  زیر بود: پبش سرفص 

ها و واگااري ای  وظبهه بوه شووراي تحوو      شدن آن از بازنگري سرفص  کنارگااشته
ریوزي وزار  علوو     برنامه ۀکمبتارتياط ضعبف شوراي بررسی متون با   علو  انسانی 

سوازي   عملبواتی روشو  در شوورا بوراي     سازوکاريو نيودن   گبري ای  امر پی  عد و 
   ؛ها هاي آموزشی و تدوی  سرفص  برنامهنتایج نقدها در 

کوه  شود   ندواد  پوبش عملکرد شوراي بررسی متون در ای  زمبنوه   يبراي بديود و ارتقا ـ
ریوزي و سوایر    برناموه  ۀکمبتو ربوط و   هواي ذي  شورا ارتياط سازندد و مهبد با سوازمان 

هاي اصب  و طوراز او  در  تصنبف کتا   تيلبف و کندهاي وزار  علو  برقرار  بخش
هواي   و شورا ماارکتی فعوا  در تودوی  سرفصو      هاي شورا قرار گبرد صدر فعالبت

 .داشته باشدها  ها در داناگاد رشته

حود سويب ایجواد بانو        چوه  سؤا  شام پژوهش: عملکرد شوراي بررسوی متوون توا   
هواي   و روش  هاي متون درسی  ناریا  علمی و پژوهاوی  اطالعا  علو  انسانی در بخش

 تدری، شدد است؟
 ها: هاي بازپاسخ و مصاحيه نامه آمدد از پرسش دست هبهاي  براساس پاسخ

کورد مناسويی   لشوراي بررسی متوون عم  که ( معتقد بودنددرصد 63گویان ) اکرر پاسخ ـ
هاي متون درسوی  ناوریا  علموی و     انسانی در بخشدر ایجاد بان  اطالعا  علو  

 ؛پژوهای داشته است

شوراي بررسی متون در بخوش ایجواد بانو  اطالعوا  علوو       وردهاي ادستتری   مدم ـ
انسانی شام  پورتا  جامع علو  انسانی کاور  شيکۀ نخيگوانی علوو  انسوانی  بانو      

   ؛است متون يانتقاد نامۀ پژوهشپژوهای و  علمی ۀنام مادها  و  نقدنامه

تری  ضعف شوراي بررسی متون در ایجاد بان  اطالعاتی علو  انسانی در بخوش   مدم ـ
هواي   چنب  انتاار دیر نتایج نقودها از دیگور کاسوتی    هاي تدری، بودد است. هم روش

 ؛ای  بخش است
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عملکرد شورا در بخوش ایجواد بانو  اطالعوا  علوو  انسوانی        يبراي بديود و ارتقا ـ
در ایو    یروزرسانی و به بانو  اطالعواتی مناسوي    بهشورا دائماً  وبگاد که شد نداد پبش

هایی بب  شورا و سایر ناریا  علموی و پژوهاوی    نامه زمبنه تيدی  شود. انعقاد تهاهم
 تواند مهبد باشد. ها نبز می هاي نقد کتب در آن براي انتاار مقاله

 

گيرينتيجه.4

جامعوه در ابعواد مختلوف    توسعۀ یکی از موضوعا  بسبار مدم در جوامع مختلف رشد و 
دادهواي   ها یوا ر   تری  فعالبت طور اخص است. یکی از مدم بهعد علمی طور اعم و در بُ به

گبري و تقویوت فرهنوگ نقود یوا گهتموان       علمی در هر کاوري شک کنند  توسعۀ  تقویت
  تيسب، مراکز علمی مختلف با رسالت گسترش نقوادي  انتقادي است. یکی از ای  اقداما
ها در ای  راستاست. شوراي بررسوی متوون و کتوا  علوو       آموزشی و علمی و فعالبت آن

انسانی در کاور نبز دقبقاً با همب  رسالت و هدف تيسب، شدد اسوت و اموروزد بوبش از    
گبوري   تلهی براي شوک  هاي مخ گارد و تاکنون اقداما  و فعالبت دو دهه از فعالبت آن می

 ها توا  که ای  فعالبت و ترویج فرهنگ نقد در نظا  داناگاهی کاور انجا  دادد است  اما ای 
 يو بوراي بديوود و ارتقوا     نود ا محاس  و معایب ای  شورا کودا    اند حد اثربخش بودد  چه

بوري  گ سؤاوتی بودند که سويب شوک     توان اندیابد کارهایی می عملکرد ای  شورا چه راد
 ای  پژوهش شد.  

 یوابی  ارزشمعبوار   6معبوار از   5شوراي بررسی متون در  پژوهش  ای  هاي یافته براساس
ریافت کردد و عملکرد مريتی داشته است. در معباري هوم کوه   د قيولی قاب   نمرعملکرد خود 

 متوون ي بررسی شورا ها مراکز بازنگري سرفص  به ای  علت بودد که نداشته  یقيول قاب   نمر
 .اند هنگرفت  به همکاري و ماارکترا 

عملکورد خوود از محاسو  و مزایواي      یابی ارزشمتون در اکرر معبارهاي  بررسی شوراي
هوایی نبوز در انجوا  رسوالت و      هوا و ضوعف   کاسوتی اليته توجدی برخوردار بودد است.  قاب 

یگواد شووراي   جا يهوا و بديوود و ارتقوا     وظایف شورا وجود دارد که براي رفع ایو  کاسوتی  
 کارهاي مختلهی ارائه شد. بررسی متون راد

سوویی   هواي ماوابه از هوم    هاي ای  پوژوهش بوا معودود پوژوهش     یافته ۀمقایسبررسی و 
( در 0936دیگور  حسوبنی )   ببوانی  بههاي قيلی حکایت دارد.  هاي ای  پژوهش با پژوهش یافته
پرداختوه و   علوو  انسوانی  شناسوی داوران شووراي بررسوی متوون و کتوب       آسبباي به  مقاله
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جامعبوت  بوودن   ناکام  را شام هاي نقد کتب علو  انسانی در شوراي ماکور تری  آسبب مدم
عنووان  داوران  ۀحلقو و نقوص در    مند در سوطح کاوور   عد  شناسایی استادان توان  هاگرود

ه هواي ایو  مقالو    سوو بوا یافتوه    هاي مربوط هم هاي ای  پژوهش در بخش کردد است که یافته
عملوی بوا    ۀجامعو فرهنگ نقد در  ۀتوسعچنب  موانع ذکرشدد در ای  پژوهش براي  است. هم

 فرهنگوی  نقود  و نقد فرهنگ اخالق ( در بخش موانع رشدیافتگی0930هاي ابوالقاسمی ) یافته

بور دویو  رشودنبافتگی فرهنوگ نقود در اجتماعوا         مينی( 0902ایران و فاضلی ) ۀجامع در
وضوعبت   يشدد براي بديود و ارتقا ارائهکارهاي  ها و رادنداد پبشخوانی دارد.  علمی ایران هم

بور شورایط    مينوی ( 0906هواي فاضولی )   شوراي بررسی متون در هری  از معبارها نبز با یافته
 خوانی دارد. نقد و نقادي در اجتماعا  علمی در ایران تناسب و هم ۀتوسع ۀوزم

پژوهاوی   ۀپباوبن بوه  ن آهاي  سویی یافته ای  پژوهش و همهاي  با تعمق در یافته  بنابرای 
توان استدو  کرد که شوراي بررسی متون در انجا  رسالت خود موفق بودد اسوت. بوراي    می

خوود را از   ياعووا  ۀدامنو شوراي بررسی متون  که شود می نداد پبشبديود عملکرد ای  شورا 
و نماینودگانی از شووراي عوالی     ردبيو هواي داناوگاهی فراتور     نظران رشته استادان و صاحب

هوا      شووراي تحوو   رؤسواي داناوگاد    وريافنو انقال  فرهنگی  وزار  علو   تحقبقا  و 
عووویت   بهو غبرد   ناقدان ببرون از شورا ۀشيککنندگان  داناجویان   ناشران  مؤلهان  استهادد

مرجوع نقود علموی در     منزلوۀ  هاي مختلف آن درآیند تا جایگاد ای  شورا بوه  در شورا و گرود
موقوع نتوایج نقودها در شووراي بررسوی متوون بوا         بوه برآن  انتاار  عالودکاور تقویت شود. 

 تواند سيب تقویت جایگاد ای  شورا شود.   اطالعاتی و ارتياطی میهاي  وريافنگبري از  بدرد

 

نامهکتاب

  4  دور  اخوالق زیسوتی    «اخالقوی  نقد فرهنگ و فرهنگی نقد اخالق» ( 0930) محمدجواد  ابوالقاسمی
 .9 ش

  «فرهنگوی  علموی  توسوعۀ  بوراي  اجتماعی: بستري علو  آموزش در نقد جایگاد» ( 0906ارشاد  فرهنگ )
 .03 ش  انسانی علو  ۀنام
  بدراموی  آرش و یادگوارزادد  رضوا  غال  ۀترجم  یابی ارزشبر الگوهاي  درآمدي ( 4113) دانب ببم   استاف 

 .کتا   یادوار: پرند
 :تدوران   ببووك محمودي   ۀترجمو   یهبک قباصو  روش تحق ( 0905) کوربب  تبو جول استراس  آنسلم

 پژوهاگاد علو  انسانی و مطالعا  فرهنگی 
 .تدران: سمت  یآموزش یابی ارزش(  0939) بازرگان  عياس

https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=6920
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=42142
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=42142
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  یانسوان  علوو   کتب و متون یبررس يشورا يکردهایرو و اهداف ها  برنامه ( 0939حسبنی  سبدحسب  )
 .پژوهاگاد علو  انسانی و مطالعا  فرهنگی :تدران

موردمطالعه: داوران شووراي بررسوی    ۀنمون) شناسی نقد علو  انسانی آسبب»(  0936) سبدحسب  حسبنی 
 .4 ش  03 س  یعلو  انسان يمتون و برنامه ها يانتقاد ۀنام پژوهش  «کتب علو  انسانی( متون و

سازي فرهنگ نقد در جامعۀ علمی با کودا    ندادینه» ( 0936کااورز )سوس  حسبنی  سبدمحمدحسب  و 
 متوون  انتقوادي  نامۀ پژوهش  «؟پبچبدگیو   مدرنبسم  یا آشو  پارادایم یا بنبان علمی: مدرنبسم  پست

 .3 ش  03س   انسانی علو  هاي برنامه و
   .رشد: تدران  یو اجتماع یپژوهش در علو  انسان یو عمل ينظر یميان ( 0905) دوور  علی
 .52 ش  برد راد  «شناسی کبهی روش» ( 0903) دوور  علی

 :پژوهه  «تحقبق کبهی» ( 0939) زادد  مددي رحمان

<http://www.pajoohe.ir-Qualitative-Research__a-35095.aspx>. 

  مواد  کتوا    «ایوران  علموی  اجتماعا  در نقادي شناسی آسبب و کاليدشکافی» ( 0902) اهلل نعمت فاضلی 
 .35و  32 ش

   .01ش  آیب   «نقادي و نقد فرهنگ» ( 0906) اهلل نعمت فاضلی 
 .06 ش  آموزشی ۀنام پژوهش  «هاي پژوهش ترکبيی روش» ( 0900رضا ) کبامنش  علی
 :امبوري  تدوران    ساورزادنادر  ۀترجم  انسانی و اجتماعی علو  در محتوا  تحلب   (0939) .ار هولستی  ا .

 ی.یطيا طيا  داناگاد عالمه

 .سمت :  تدرانکبهی پژوهش عملی نماي راد  (0905) هوم   حبدرعلی
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