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چى٥ذٜ
ز٤گ ك ظك٣٨ث ٠كک ٜدیؼی ٢زاْ٠ۀ ةكؼی ك مٞش آرزكی ١٦یكگی ةكؼ ة٨دق ك ٦ـث ك جاک٨٤ف جالش٦ای
زیادی در ً٨ؿ جاریط از ًؼؼ مٞشدكؿحاف ك مٞشز٨یاف ةؼای ٧٠ار ظك٣٨ث ك ج٨ؿْۀ مٞش م٨رت گؼٗح ٥كٝی
ای ٢جالش٦ا ة٣ ٥حیسۀ ٨ٌٞ٠ةی ٣ی٤سا٠یغق اؿث) ةؼظی ماصبُ٣ؼاف ْ٠حٛغ٣غ ٠ؤدؼجؼی ٢ك ةٞک ٥ج٧٤ا راق جؼكیر ك ج٨ؿْۀ
مٞش ،آ٨٠زش مٞش اؿث) ة١٦٥ی ٢ظاًؼٌ٠ ،اْٝات ك جالش٦ای زیادی ٣یؽ ةؼای آ٨٠زش مٞش در کك٨ر٦ای
٠عح ٖٞم٨رتگؼٗح ٥اؿث) ا٠ا ًؼح٦ای آ٨٠زش مٞش ٣یؽ ٛٗ٨٠یث چ٤غا٣ی ٣غاقح٥ا٣غ) پژك٦ف٦ا ٣كاف ٠ید٤٦غ ای٢
ةؼ٣ا٦ ٥٠ا در ١٦ۀ کك٨ر٦ا ك ٣یؽ در کك٨ر ٠ا از ا٣ـساـ ك زاْ٠یث کاٗی ةؼظ٨ردار ٣یـث ك ز٧ثگیؼی٦ای
گ٣٨اگ٣٨ی درةارة ام٨ؿ٠ ،ح٨ف ك ركش ٦ای آ٨٠زش مٞش كز٨د دارد) ایٛ٠ ٢ا ٥ٝة ٥ةیاف وؼكرت ك ز٠ی٦٥٤ایی ةؼای
ةازا٣غیكی در ةؼ٣ا٦٥٠ای آ٨٠زش مٞش ٠یپؼدازد) در ایٛ٠ ٢ا ٥ٝک ٥ة ٥ركش جضٞی ٜجأٞ٠ی یا جضٞیٗ ٜکؼی م٨رت
گؼٗح ٥اؿث ،و٠ ٢١ؼكری ةؼ وؼكرت آ٨٠زش مٞش ك جأکیغ ةؼ آف ،ة ٥ةؼرؿی ا٣حٛادی ك آؿیبق٤اؿی پژك٦ف٦ا ك
جالش٦ای پیكی ٢درز٠ی٤ۀ آ٨٠زش مٞش پؼداظح٥؛ ؿپؾ از وؼكرت ٣گاق ٠یافٗؼ٤٦گی ك ٠یافرقح٥ای ة ٥مٞش
٠یگ٨یغ) آ٣گاق ة ٥ةیاف ةؼظی ؿازق٦ای  ٟ٧٠ک٠ ٥یج٨ا٣غ یک ةؼ٣ا٠ۀ آ٨٠زش مٞش را ٠ؤدؼجؼ ١٣ایغ ٠یپؼدازد) در ای٢
راؿحا ،از ا١٦یث ٨٠اردی چ٨ف ةؼ٣ا٦٥٠ای ز٤تی ك ٗ٨ؽةؼ٣ا٦٥٠ا در ٠غرؿ ،٥ةاٗث دا٣فآ٨٠زی ٠غرؿ ٥ك كیژگی٦ا ك
٧٠ارت٦ای  ْٟٞ٠ةضخ ٠یک٤غ) ١٦چ٤ی ٢از وؼكرت آ٨٠زش ج٘کؼ ٗٞـ٘ی ،ج٘کؼ ا٣حٛادی ،جؼةیث ق٧ؼك٣غی
ز٧ا٣ی٣گؼ ك آ٨٠زش ةؼای ؿاظح ٢زاْ٠ۀ د٨٠کؼاجیک ة٨٤ّ٥اف آ٨٠زش٦ای ز٠ی٥٤ؿاز مٞش مضتث قغق اؿث)
وّ٥ذٚاصٜٞا :آ٨٠زش مٞش ،ةازا٣غیكی ،پیف٣یاز٦ا٣ ،گاق ٠یافٗؼ٤٦گی٣ ،گاق ٠یافرقح٥ای)
 ),دکحؼای ٗٞـ٘ ٥جْٞی ٟك جؼةیث ك دا٣كیار گؼكق ّ٨ٞـ جؼةیحی دا٣كگاق قیؼاز ،ایؼاف)
) دکحؼای ٗٞـ٘ۀ جْٞی ٟك جؼةیث٠ ،غرس دا٣كگاق ٗؼ٤٦گیاف قیؼاز ،ایؼاف) ٨٣$یـ٤غق ٠ـؤكؿhasanasadi500@gmail.com #87
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ٔ -1مذٔٝ
یکی از ٠كکالت امٞی زا ٥ْ٠ةكؼی از آٔاز جاک٨٤ف ز٤گ ك ظك٣٨ث ة٨دق اؿث ك ای ٢در صاٝی اؿث ک ٥از
١٦اف گػقحۀ دكر جاک٨٤ف جالش٦ای ةـیاری ٣یؽ از ؿ٨ی ؿیاؿح١غاراف ،صٚ٨ٛغا٣افٗ ،یٞـٗ٨اف ،دا٣ك٤١غاف ك
ؿایؼ دكؿحغاراف مٞش ةؼای جض ٙٛمٞش م٨رت گؼٗح ٥اؿث) در ًی یک ٚؼف اظیؼ ك ة٥كیژق پؾ از ز٤گ
ز٧ا٣ی اكؿ ة ٥ای٢ؿ ،٨ة٨ً٥ر ظاص ة٨٠ ٥و٨ع مٞش پؼداظح ٥قغق ك جالش٦ای ةـیاری ّ١غجاً در ٚاٝب دك
ر٦یاٗث «ایغئاٝیـ »ٟك «رئاٝیـ »ٟةؼای پیكگیؼی از ز٤گ ك ایساد مٞش ا٣ساـ قغق اؿث) جأؿیؾ ٧٣اد٦ای
 ٟ٧٠ةی٢اٞٞ١ٝی ٠ذ ٜزاْ٠ۀ  ،ٜٞ٠ؿاز٠اف ٠ ٜٞ٠حضغ ،ؿاز٠اف ی٣٨ـک ٨ك ًؼح ا٣غیك٦٥ایی ٠ذ ٜآر٠افق٧ؼ٦ای
ٗیٞـٗ٨افً ،ؼح گ٘ثكگ٨ی ج١غف٦ا ك ُ٣ؼی ٥مٞش د٨٠کؼاجیک٦٥٣٨١٣ ،ایی از ای ٢جالش٦اؿث ک ٥ةا
ركیکؼد ایغئاٝیـحی ا٣ساـگؼٗح ٥اؿث) در ؿ٨ی دیگؼ٨٠ ،اردی ٠ذ ٜاْٛ٣اد ْ٠ا٦غات مٞش ،پی١اف٦ای دكزا٣ت٥
ك چ٤غزا٣تۀ ُ٣ا٠ی ،ایساد كاةـحگی٦ای ٠حٛاة ٜاٚحنادی ،جْیی ٢رژی٦ٟای صٚ٨ٛی ك ا٠ذاؿ ای٦٢ا ك یا ایساد
٠کا٣یـ٦ٟایی ٠ذ ٜق٨رای ا٤٠یث ؿاز٠اف ٠ ،ٜٞ٠تح٤ی ةؼ ركیکؼد رئاٝیـحی در ٨٠از ٥٧ةا ٨٠و٨ع مٞش اؿث)
٤ْ٠ی ك ٨٧٘٠ـ مٞش ٣یؽ ًی ای ٢ؿاؿ٦ا جض٨الت زیادی یاٗح ٥اؿث)
ةا كز٨د ١٦ۀ ای ٢جالش٦ا٦ ،یچگاق ةكؼ از ظٌؼ ك جتْات ز٤گ ك درگیؼی ر٦ایی ٣یاٗح ٥اؿث) ٠كا٦غة
كوْیث زا ٥ْ٠ةكؼی ٣كاف ٠ید٦غ ک ٥ای ٢جالش٦ا ٦ؼچ٤غ ةیجأدیؼ ٣ت٨دق ا٠ا ٣حیسۀ ٨ٌٞ٠ب در ةؼ ٣غاقح٥
اؿث؛ ة٨ً٥ری ک٠ ٥یج٨اف گ٘ث ٟ٦اک٨٤ف ٟ٧٠جؼی٠ ٢كک ٜزاْ٠ۀ ز٧ا٣ی٠ ،ـأ ٥ٝؿحیؽقگؼی ك ظك٣٨ث
اؿث ك اكٝی٣ ٢یاز زا ،٥ْ٠دؿحیاةی ة ٥مٞش ك آرا٠ف اؿث) ة٤اةؼای٠ ٢ـأ ٥ٝای ٢اؿث ک٠ ٥كا٦غق ٠یق٨د
ّٞیرٔ١٦ ٟۀ جالش٦ایی ک ٥ةؼای ج٨ؿْۀ مٞش م٨رت گؼٗح ٥ك ّٞیرًٔ ٟؼح٦ای ٠عح٘ٞی ک ٥ةؼای
ایساد مٞش در زا ٥ْ٠دادق قغق ،ای ٢جالش٦ا ك ًؼح٦ا ٛٗ٨٠یث چ٤غا٣ی ٣غاقح ٥ك ؿحیؽقگؼی ك ظك٣٨ث
١٦چ٤اف ةاٚی اؿث)
ا٠ا ای٠ ٢ـائ ٜؿتب ٣كغق ك ٣تایغ ؿتب ق٨د ک ٥جالقی ةؼای ز٨ٞگیؼی از ظك٣٨ث ك صٍ٘ ك گـحؼش
مٞش م٨رت ٣گیؼد) ةا ج٨ز ٥ة ٥آدار زیافةار ظك٣٨ث ك ٣اا٤٠ی ك از ؿ٨ی دیگؼ ،ةا ج٨ز ٥ة ٥ا١٦یث
ٗ٨ؽ اْٝادة مٞش ك ١٦ؽیـحی در ز٣غگی ٗؼدی ك زْ١ی ا٣ـاف ،قایـح ٥اؿث ای٨٠ ٢و٨ع از ُ٤٠ؼ٦ای دیگؼ
٨٠ردةؼرؿی ٚؼار گیؼد) ظن٨میات ٠ـأٝۀ مٞش ة٥گ٥٣٨ای اؿث ک٠ ٥یج٨اف گ٘ث ةؼای ٣ؽدیک قغف ة٥
آف ةایغ دك گاـ  ٟ٧٠ةؼداقح ٥ق٨د؛ دیغگاق٦ای ماصبُ٣ؼاف ٣یؽ ای٨٠ ٢و٨ع را جأییغ ٠یک٤غ) ٣عـثٟ٧ٗ ،
درؿث ك ٠كحؼؾ از مٞش ك اةْاد ك ز٨ا٣ب آف ك دكـ ،آ٨٠زش ٠ؤدؼ مٞش) ٠الصُۀ جالش٦ا ك ًؼح٦ای
پیكی ٢مٞش ٣كاف ٠ید٦غ در ٦ؼ دكی ای٦٢ا ٛ٣ل كز٨د دارد ٗ$حضی كازارگاق ك اؿال٠ی,.32 ،؛ ٗالح
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٨٣د٦ی ,.33 ،ك جیٓ ةعف ،ؿْادج٤١غ ك کكحیآرای )#,.41 ،یْ٤ی  ٟ٦در ةؼرؿی ك ٗ ٟ٧ز٤گ ك مٞش ك
 ٟ٦در آ٨٠زش مٞش٠ ،ا ةا ظٌا٦ای ُ٣ؼی ك ّٞ١ی ٨٠از٦ ٥ـحی )ٟدر ایٛ٠ ٢ا ٥ٝؿْی قغق و ٢١جأییغ ك
جأکیغ ةؼ وؼكرت آ٨٠زش مٞش ،ةا ركیکؼدی ٠یافٗؼ٤٦گی ة ٥ةؼرؿی ا٣حٛادی ةؼ٣ا٦٥٠ای آ٨٠زش مٞش
پؼداظح ٥ك ةؼظی ک١ت٨د٦ا ك ٔ٘ٞث٦ای ای ٢ةؼ٣ا٦٥٠ا را ٣كاف د٦ی ٟك پؼج٨ی ةی٘ک٤ی ٟةؼ ةؼ٣ا٦٥٠ای آ٨٠زش
مٞش ةؼای ةازا٣غیكی ك امالح آ٧٣ا؛ ةا ای٦ ٢غؼ ک ٥ةؼظی از وْٖ٦ای  ٟ٧٠جالش٦ا ك ًؼح٦ای پیكی٢
را پ٨قف دادق ،آ٧٣ا را ج٨ٛیث ١٣ایی ٟك را٦ی ا٠یغكارک٤٤غقجؼ ةؼای ک١ک ة٘٠ ٥ا ٥١٦ك مٞش ك دكؿحی از
ًؼی ٙةؼ٣ا٦٥٠ای آ٨٠زش مٞش ةگكایی)ٟ
 -2رٚػ پضٞٚؼ
,

پژك٦ف صاوؼ یک پژك٦ف کی٘ی اؿث ک ٥ةا ركش جضٞی ٜجأٞ٠ی یا جضٞیٗ ٜکؼی ا٣ساـ قغق اؿث)
جضٞی ٜجأٞ٠ی یا ٗکؼی ،ركقی اؿث کی٘ی در پژك٦ف٦ای ص٨زة ّ٨ٞـ جؼةیحی ة٥كیژق ٗٞـ٘ۀ جْٞی ٟك جؼةیث
کً ٥ی آف ،پژك٦كگؼ ةؼ ج٨ا٣ایی ق٨٧دی ك ٨ٚة جكعیل ظ٨د ةؼای ة ٥جن٨یؼ کكیغف یا ارزقیاةی
پغیغق٦ای ٨٠ردپژك٦ف جکی٠ ٥یک٤غ) ةّ٥تارت دیگؼ١٦ ،افً٨ر ک ٥از ٣اـ ای ٢ركش ٣یؽ ٠كعل اؿث،
٠ض ٙٛدر جضٞی ٜك ج٘ـیؼ ك ٣حیس٥گیؼی ،ةیكحؼ ةؼ جأ٠الت ظ٨یف جکی ٥دارد) الزـ ة ٥ذکؼ اؿث ک٥
ة٥کارگیؼی ای ٢ركش٣ ،یاز٤٠غ ؿٌش ٤٠اؿتی از ظتؼگی ٠ض ٙٛاؿث $گاؿ ك دیگؼاف )#,.31 ،در
چارچ٨ب ای ٢ركش ،ةؼای ةازا٣غیكی در ةؼ٣ا٦٥٠ای آ٨٠زش مٞش ك ٠ؤدؼجؼ ؿاظح ٢آف ،اةحغا ةضذی در
وؼكرت آ٨٠زش مٞش ٌ٠ؼح کؼدقای )ٟةْغ ة ٥ةؼرؿی ك ٛ٣غ ةؼ٣ا٦٥٠ا ك جالش٦ای پیكی ٢آ٨٠زش مٞش در
کك٨ر٦ای ٠عح ٖٞك وؼكرت ةازا٣غیكی در آف پؼداظح٥ای )ٟؿپؾ ةؼای ْ٠ؼٗی ز٠ی٦٥٤ایی ةؼای ةازا٣غیكی
در ةؼ٣ا٦٥٠ای آ٨٠زش مٞش ،اةحغا ةا جأ ٜ٠در ٨٧٘٠ـ ك كیژگی٦ای مٞش ،ة ٥وؼكرت ٣گاق ٠یاف ٗؼ٤٦گی ك
٠یافرقح٥ای ة ٥مٞش ج٨ز ٥دادقای )ٟدر ادا ٥٠ةاج٨ز ٥ة ٥آ٣چ ٥در ٛ٣غ ةؼ٣ا٦٥٠ا ك جالش٦ای پیكی ٢گ٘ح ٥قغ،
اةحغا از ُ٤٠ؼی ٦ـحیق٤اظحی ،ة ٥چیـحی آ٨٠زش مٞش ُ٣ؼی ا٣غاظح٥ایٟ؛ در ادا٣ ٥٠کاجی را ةؼای ٠ؤدؼجؼ
ؿاظح ٢ةؼ٣ا٦٥٠ای آ٨٠زش مٞش گ٨قؽد کؼدقای)ٟ

1. Reflective analysis
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 -3ضزٚرت آٔٛسػ صّح
در ٛ٠غ٠ۀ ةضخ اقارق قغ ک ٥ةؼای دؿحیاةی ة ٥مٞش ،ةؼداقح ٢دك گاـ وؼكری اؿث؛ ٣عـث ٟ٧ٗ ،درؿث
ك ٠كحؼؾ از مٞش ك اةْاد ك ز٨ا٣ب آف ك دكـ 5آ٨٠زش ٠ؤدؼ مٞش) ةؼای جض ٙٛگاـ ٣عـث ،یک اٚغاـ
 ٟ٧٠ك وؼكری ای ٢اؿث ک ٥مٞش از ُ٤٠ؼی ٠یافٗؼ٤٦گی ك ٠یافرقح٥ای ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار گیؼد ک ٥در
ادا ٥٠ة ٥آف ظ٨ا٦ی ٟپؼداظث) ا٠ا ٚت ٜاز آف ،ة ٥ةؼرؿی گاـ دكـ یْ٤ی آ٨٠زش مٞش ٠یپؼدازی)ٟ
ةایغ ج٨ز ٥داقث ک ٥مِؼؼ ةؼرؿی ٠یافٗؼ٤٦گی ك ٠یافرقح٥ای مٞش ك ًؼح آف در ةی٣ ٢عتگاف ك
ز٠ ِ١ضغكد اٗ ٜ٦کؼ ،ك ةؼگؽاری ١٦ایف٦ا ک١ک چ٤غا٣ی ة ٥اؿحٛؼار مٞش ٣ع٨ا٦غ کؼد) ةؼرؿی ٠یاف
ٗؼ٤٦گی ك ٠یافرقح٥ای ٠ـأٝۀ مٞش ،گاـ وؼكری اكؿ اؿث ،ا٠ا کاٗی ٣یـث) گاـ  ٟ٧٠دیگؼی ک ٥ةؼای
ایساد ك اؿحٛؼار مٞش ةایغ ةؼداقح ٥ق٨د آ٨٠زش مٞش اؿث) وؼكرت آ٨٠زش مٞش ؿاؿ٦اؿث ک٨٠ ٥رد
ج٨زْٗ ٥االف مٞش ٚؼارگؼٗح ٥ك در اکذؼ کك٨ر٦ای د٣یا ة٨٤ّ٥اف یک آ٨٠زش ٠غكف ٌ٠ؼح قغق ك در
ج١ا٠ی ةؼ٣ا٦٥٠ای درؿی رظ٨١٣ ٥٤دق اؿث) آ٨٠زش مٞش ١٦چ٤ی ٢در ؿاز٠اف ّ١ٞیٗ ،ؼ٤٦گی ك آ٨٠زقی
٠ ٜٞ٠حضغ $ی٣٨ـک #٨ةـیار ٨٠رد ج٨زٚ ٥ؼارگؼٗح ٥اؿث) آرچیتاٝغ ٠ک ٝیف ,ک ٥ریاؿث ک١یحۀ ج٧یۀ
اؿاؿ٤ا٠ۀ ی٣٨ـک ٨را ةؼ ّ٧غق داقح ٥اؿث ٛ٣ف آ٨٠زش را ةؼای ایساد مٞش ز٧ا٣ی ؿعث ٨٠رد جأکیغ ٚؼار
٠ید٦غ ك ٠یگ٨یغ٠« 5ا ٥٣ج٧٤ا ٠یج٨ا٣ی ٟمٞش ز٧ا٣ی را آ٨٠زش د٦ی ٟ؛ ةٞک ٥زؽ از راق آ٨٠زش از ٦یچ راق
دیگؼی ١٣یج٨اف ة ٥مٞش ز٧ا٣ی رؿیغ» ٠$ک ٝیف )#/, 5,.3, ،كی و ٟ٧٠ ٢١دا٣ـح ٢راقص٦ٜای دیگؼ
$اٚحنادی ك ؿیاؿی٠ #یگ٨یغ١٣« 5یظ٨ا ٟ٦از ا١٦یث ٗؼاكاف راقص٦ٜای اٚحنادی در رِٗ ٠كکالت
اٚحنادی ك در٠اف٦ای ؿیاؿی ةؼای ٠غاكای اقحتا٦ات ؿیاؿی ةکا٠ )ٟ٦یظ٨ا ٟ٦ةگ٨ی ٟک ٥ای ٢چیؽ٦ا ةا
١٦ۀ ا١٦یحی ک ٥دار٣غ ،ةـیار کٟا١٦یثجؼ از ظ ٙٞز٧ا٣ی از ک١ٞات ك جناكیؼ ك دا٣ف ٠حٛاة ٜاؿث ک٥
٠ؼدـ ز٧اف در چارچ٨ب آف ةح٨ا٤٣غ ةا یکغیگؼ ؿع ٢ةگ٨ی٤غ» ١٦$اف٠ )#حأؿی از ١٦ی٣ ٢گاق ،در ٛ٠غ٠ۀ
اؿاؿ٤ا٠ۀ ی٣٨ـک ٨آ٠غق اؿث «ریكۀ ز٤گ٦ا در اذ٦اف آد٠یاف اؿث پؾ مٞش را  ٟ٦ةایغ از اذ٦اف آٔاز
کؼد» $راجتالت )#.0 5,.3, ،زٞ١ۀ ٗ٨ؽ ة ٥كاْٚیث ١٧٠ی اقارق کؼدق اؿث) ای ٢یک كاْٚیث ٠ـ ٟٞاؿث
ک ٥ةـیاری از ظك٣٨ث٦ا ریك ٥در ذ ٢٦ك ًؼز ج٘کؼ آد٠یاف دارد) ٠ذ٠٨ٚ ٜیثگؼایی٣ ،ژادپؼؿحی،
ا٣ضنارگؼایی ٠ػ٦تی ك ا٠ذاؿ ای٦٢ا ك اج٘اٚاً ای ٢دؿح ٥از ظك٣٨ث٦ا اؿث ک ٥ةغجؼی٨٣ ٢ع ظك٣٨ث اؿث ك
١٦ی٨٣ ٢ع ظك٣٨ث٦ا اؿث ک ٥ةا ا٣ساـ ْ٠ا٦غات ك جن٨یب ٚا٨٣ف ك جأؿیؾ ٧٣اد٦ا چارق ١٣یق٨د)

1. Archibald MC. Lish
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وؼكرت آ٨٠زش مٞش را ةا ج٨ز ٥ة ٥جٛـیٟة٤غی گاٝح٣٨گ از ظك٣٨ث ٣یؽ ٠یج٨اف ة٥درؿحی درؾ
کؼد) ی٦٨اف گاٝح٣٨گ٤٦ ,گاـ ةضخ از ظك٣٨ث در ٤ْ٠ای ّاـ آف ،ای٨٧٘٠ ٢ـ را در ؿ٥ٝ٨ٛ٠ ٥ی ظك٣٨ث
٠ـحٛی ،ٟظك٣٨ث ؿاظحاری ك ظك٣٨ث ٗؼ٤٦گی جٛـیٟة٤غی ٠یک٤غ $گاٝح٣٨گ ,414 ،ك ٨ُ٤٠ )#,44+ر از
«ظك٣٨ث ٠ـحٛی »ٟدر ةؼداقث کالؿیک ،ظك٣٨ث ج٧غیغزا یا ج٧غیغک٤٤غق ة ٥آؿیبرؿا٣ی اؿث) در ای٢
ظك٣٨ث ،اّ١اؿ ظك٣٨ثآ٠یؽ ١٠ک ٢اؿث رٗحاری ،گ٘حاری یا ٨٣قحاری ةاقغ ك آؿیب٦ا ٣یؽ زـ١ا٣ی،
ركا٣ی یا ٨٤ْ٠ی ك ازح١اّی ةاقغ $گاٝح٣٨گ )#,44+ ،ازآ٣ساک ٥ای٨٣ ٢ع از ظك٣٨ث ،آقکارا دیغق ٠یق٨د
ك ّا ٜ٠آف ةا ارادق ك ة٣ ٥ض ٨ةـیار ؿؼک٨ةگؼاَ ٥٣ا٦ؼ ٠یق٨د٠ ،ؼدـ ةیكحؼی٦ ٢ؼاس را از آف دار٣غ)
ظامیث ظك٣٨ث ٠ـحٛی ٟآقکار ة٨دف آف اؿث؛ ٝػا ١٦گاف آف را درؾ ٠یک٤٤غ)
قک ٜدیگؼ ظك٣٨ث از ُ٤٠ؼ گاٝح٣٨گ« ،ظك٣٨ث ؿاظحاری» اؿث) ظك٣٨ث ؿاظحاری ةا زؼیاف٦ای
ُ٣اـ٤٠غ ٠ؼجتي اؿث کً ٥ی آف ؿاظحار٦ا یا ٧٣اد٦ای ظاص ازح١اّی٠ ،ا ِ٣از آف ٠یق٣٨غ جا اٗؼاد ة٨ً٥ر
ةؼاةؼ ٚاةٞیث٦ا ك اؿحْغاد٦ای ةا٨ٛٝة ظ٨د را ة٨ً٥ر ٤٠اؿب ٠ض ٙٛؿاز٣غ) ٠ا٤٣غ ُ٣اـ٦ای اٚحنادی ،ازح١اّی ك
ؿیاؿی ٣اّادال ٥٣ك اؿحذ١ارگؼ ک٠ ٥ا ِ٣دؿحؼؿی اٗؼاد ة٤٠ ٥اةِ ّ٠٨١ی ٠یق٣٨غ؛ ة ٥قأف ازح١اّی اٗؼاد ج٨ز٥
١٣یک٤٤غ؛ ص٨ٛؽ ا٣ـاف٦ا را پاس ١٣ی٤٧٣غ ك ٤٠اةِ ٚغرت ك دؼكت را ّادال ٥٣جٛـی١٣ ٟیک٤٤غ $گاٝح٣٨گ،
 ,414ك  )#,44+ای ٢قک ٜاز ظك٣٨ث ٠یج٨ا٣غ ةٌٝ ٥ایٖاٝضی ٜظ٨د را صٍ٘ ک٤غ ك در ز٨اْ٠ی ک ٥ؿٌش
آگا٦ی ٠ؼدـ پایی ٢اؿث یا پایی٣ ٢گ ٥داقح ٥قغق ،ای ٢قک ٜاز ظك٣٨ث ركاج ةیكحؼی دارد)
قک ٜؿ٨ـ ظك٣٨ث «ظك٣٨ث ٗؼ٤٦گی» اؿث) در ظك٣٨ث٦ای ٗؼ٤٦گی ،ةؼظی گؼكق٦ا از ز٤ت٦٥ای
ظامی از ٗؼ٤٦گ٠ ،ذ ٜدی ،٢اّحٛادات ،زةاف ك صحی ّ٠٨ٞی ٠ذٞٗ ٜـ٘ ٥ك  ٌٙ٤٠ة٥گ٥٣٨ای ة٧ؼقةؼداری
٠یک٤٤غ ک ٥ةاّخ ٠كؼكّیثةعكی ة ٥ظك٣٨ث ٠ـحٛی ٟیا ظك٣٨ث ؿاظحاری ٠یق٨د) در ای٨٣ ٢ع
ظك٣٨ثٗ ،ؼ٤٦گ ؿتب ٠یق٨د جا رٗحار ظك٣٨ثآ٠یؽ در ٦ؼ دك قک٠ ٜـحٛی ٟیا ؿاظحاری آف ،ة٥م٨رت
ركی٥ای مضیش ك قایـح ٥ك یا الاٛ٠ ٜٚت٨ؿ ز٨ٞق ١٣ایغ $گاٝح٣٨گ )#,44+،ظك٣٨ث ٗؼ٤٦گی ک ٥در ذ٢٦
اٗؼاد اؿث پ٧٤افجؼی ،٢پیچیغقجؼی ٢ك ؿؼؿعثجؼی٨٣ ٢ع ظك٣٨ث اؿث) ای٨٣ ٢ع ظك٣٨ث در ةـیاری
٨٠ا ،ِٚزیؼة٤ای دك ؿٌش دیگؼ ظك٣٨ث ك ةاّخ ك ةا٣ی آ٧٣ا اؿث)
٠ح٤اؿب ةا اقکاؿ ؿ٥گا٣ۀ ظك٣٨ث ک ٥گاٝح٣٨گ ٌ٠ؼح ٠یک٤غ ٠یج٨اف از ؿ٨٣ ٥ع مٞش ؿع ٢گ٘ث؛
یْ٤ی «مٞش ٠ـحٛی« ،»ٟمٞش ؿاظحاری» ك «مٞش ٗؼ٤٦گی») مٞش ٠ـحٛی ،ٟدر ٛ٠اة ٜظك٣٨ث ٠ـحٛیٚ ٟؼار
٠یگیؼد) ای ٢مٞش را ٠یج٨اف ْ٠ادؿ مٞش ٘٤٠ی دا٣ـث) ٠س ٥ّ٨١جالش٦ایی ک ٥ةؼای ز٨ٞگیؼی از ز٤گ
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ك ظك٣٨ث ّی٤ی ا٣ساـ ٠یق٨د ،ةؼای دؿحیاةی ة ٥ای٢گ ٥٣٨مٞش اؿث) ای٢گ ٥٣٨مٞش را ةا ٠ػاکؼق ك ْ٠ا٦غق
ك در ؿاصث ؿیاؿیُ٣ ،ا٠ی ك صٚ٨ٛی ةایغ پیگیؼی کؼد) ظامیث ای ٢مٞش٨ٗ ،ریث داقح ٢ك اوٌؼاری
ة٨دف آف اؿث ك  ٥١٦ةٝ ٥ؽكـ پیگیؼی ك صٍ٘ آف كاٖٚا٣غ)
مٞش ؿاظحاری در ٛ٠اة ٜظك٣٨ث ؿاظحاری ٚؼار ٠یگیؼد ك ةؼای دؿحیاةی ة ٥آف ةایغ ةا ؿاظحار٦ای
ظك٣٨ث زا ٠تارزق کؼد) ٠تارزق ةا ٗٛؼ ،جتْیه٣ ،ژادپؼؿحی ك ا٠ذاؿ آف ك آ٨٠زش ك پاؿغاری از ص٨ٛؽ ةكؼ،
جؼةیث ق٧ؼك٣غی ز٧ا٣ی٣گؼ ،آ٨٠زش صٍ٘ ٠ضیي زیـث ك ا٠ذاؿ ای٦٢ا در ز٧ث جض ٙٛمٞش ؿاظحاری
اؿث) مٞش ؿاظحاری را ٠یج٨اف ْ٠ادؿ یا ٠حؼادؼ ةا مٞش ٠ذتث دا٣ـث) پؼداظح ٢ة ٥مٞش ؿاظحاری،
پیف ٣یاز جض ٙٛمٞش ٠ـحٛی ٟاؿث) ای ٢قک ٜاز مٞش ا٠ؼكزق ةـیار ٨٠رد ج٨ز ٥اؿث ك در ًؼح٦ای
آ٨٠زش مٞش ز٧ا٣ی ركی ٠ؤ٦٥٘ٝای آف جأکیغ ٠یق٨د)
ك ا٠ا مٞش ٗؼ٤٦گی در ٛ٠اة ٜظك٣٨ث ٗؼ٤٦گی ٚؼار ٠یگیؼد) ای ٢قک ٜاز مٞش ،ز٠ی٦٥٤ای ٗکؼی ك
ٗؼ٤٦گی را ک ٥ؿتب ظك٣٨ث ك ٣ؽاع ٠یق٨د ٨٠رد ج٨زٚ ٥ؼار ٠ید٦غ) ازآ٣سا ک ٥ظك٣٨ث ٗؼ٤٦گی
زیؼة٤ای ظك٣٨ث ٠ـحٛی ٟك ؿاظحاری اؿث ،مٞش ٗؼ٤٦گی ٣یؽ ٠یج٨ا٣غ زیؼة٤ای دك ؿٌش دیگؼ مٞش ٚؼار
گیؼد ك ز٠ی٥٤ؿاز مٞش ٠ـحٛی ٟك مٞش ؿاظحاری گؼدد) ظك٣٨ث ٗؼ٤٦گی ،ریك ٥در ٠ـائٞی ٠ذّٛ ٜایغ
ک ٢٧ازح١اّیّٛ ،ایغ ٗکؼی(ٗٞـ٘ی ك اّحٛادات دی٤ی دارد؛ ٝػا ةؼای در٠اف آف ك دؿحیاةی ة ٥مٞش
ٗؼ٤٦گی ةایغ ة ٥جٕییؼ در ج٘کؼ ك ُ٣اـ اّحٛادی اٗؼاد ك ایساد مٞش در اذ٦اف زا١٦ ٥ْ٠ث گ١ارد) ةّ٥تارت
دیگؼ ،ة٧حؼی ٢راق جض ٙٛمٞش ٗؼ٤٦گی ک ٥زیؼة٤ای دك ؿٌش دیگؼ مٞش اؿث ،آ٨٠زش مٞش اؿث)
ٔ -4زٚر ٢تز عاتم ٚ ٝتز٘أٞٝا ٢پ٥ؾ ٗ٥آٔٛسػ صّح
ةا ای ٢ک ٥وؼكرت آ٨٠زش مٞش ؿا٧ٝاؿث ک٨٠ ٥رد ج٨زْٗ ٥االف مٞش ٚؼارگؼٗح ٥ك در اکذؼ کك٨ر٦ای
د٣یا ة٨٤ّ٥اف یک آ٨٠زش ٠غكف ٌ٠ؼح قغق ك در ج١ا٠ی ةؼ٣ا٦٥٠ای درؿی رظ٨١٣ ٥٤دق ،جضٛیٛات ٣كاف
دادق اؿث ک ٥ای ٢ةؼ٣ا٦ ٥٠ا در ١٦ۀ کك٨ر٦ا ك ٣یؽ در کك٨ر ٠ا از ا٣ـساـ ك زاْ٠یث کاٗی ةؼظ٨ردار ٣یـث
ٗ$حضی كازارگاق ك اؿال٠یٗ ،0-(02 5,.32 ،الح ٨٣د٦ی 1-(10 5,.33 ،ك جیٓ ةعف ك دیگؼاف5,.41 ،
٠ )#-/,ؼكر جضٛیٛاجی ک ٥در کك٨ر ٠ا ا٣ساـقغق ٣كاف ٠ید٦غ ک ٥ةعف اُّ ٟآف اظحناص ة ٥جضٞیٜ
٠ضح٨ای کحب درؿی ازُ٣ؼ ٠یؽاف پؼداظح ٢آ٧٣ا ة٠ ٥ؤ٦٥٘ٝای مٞش دارد ك ک١حؼ ٠یج٨اف پژك٦كی را
درز٠ی٤ۀ ًؼاصی ك جغكی ٢ةؼ٣ا ٥٠آ٨٠زش مٞش یاٗث $اؿغی )#1, 5,.42 ،یک ٤ْ٠ا ک ٥از ای ٢پژك٦ف٦ا
٠یج٨اف ٗ ٟ٧کؼد ای ٢اؿث ک ٥از ٣گاق ةـیاری از پژك٦كگؼاف مٞش در کك٨ر ٠ا ،آ٣چ ٥ةؼای آ٨٠زش مٞش
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ظیٞی  ٟ٧٠اؿث ٠ضح٨ای کحب درؿی اؿث در صاٝی ک ٥آ٨٠زش مٞش را ٝؽك٠اً ٣تایغ در ٠ضح٨ای کحب
درؿی زـث) ةؼ٣ا٦٥٠ای آ٨٠زش مٞش در ز٧اف ظارج ا٠ا كوْیث ة٧حؼی دارد) در پژك٦ف٦ای ظارزی،
ةیكحؼ ة٧٠ ٥ارت٦ای ز٣غگی در ز٧اف چ٤غٗؼ٤٦گی ج٨ز ٥قغق اؿث ك ٣یؽ آ٨٠زش ٠ؤ٦٥٘ٝای مٞش ی٣٨ـک٨
٨٠رد ج٨ز ٥اؿث ١٦$اف٠ )#ؤ٦٥٘ٝای مٞش ی٣٨ـکّ ٨تارتا٣غ از ص٨ٛؽ ةكؼ ك د٨٠کؼاؿی ،,جْاكف ك
١٦تـحگی ،-صٍ٘ ٗؼ٤٦گ٦ا ،.ظ٨د ك دیگؼاف ،/ز٧افكً٤ی ،0ص٘اَث از ٠ضیي زیـث 1ك ٨٤ْ٠یث)2
١٦چ٤ی ،٢ق٨ا٦غ ك ٌ٠اْٝات ٣كاف ٠ید٦غ ةا ای ٢ک٧ٗ ٥ؼؿث ا٦غاؼ ك ةؼ٣ا٦٥٠ای مٞش در اکذؼ کك٨ر٦ای
ز٧اف ،کٟكةیف ٠كاة ٥اؿث ،در کك٨ر٦ای ٠عح ،ٖٞز٧ثگیؼی٦ای گ٣٨اگ٣٨ی درةارة ام٨ؿ٠ ،ح٨ف ك
ركش٦ای آ٨٠زش مٞش كز٨د دارد $ؿا٣غز)#,44. ،
 -5ضزٚرت  ٚسٔٞٝٙ٥ا ٢تاسا٘ذ٤ؾ ٣در تز٘أٞٝا ٢آٔٛسػ صّح
د ر ٛ٠غ٠ۀ ٛ٠ا ٥ٝاقارق کؼدی ٟک ٥ةؼای صؼکث ة ٥ؿ١ث مٞش ةایغ دك گاـ  ٟ٧٠ةؼداقث؛ یک ٟ٧ٗ ،درؿث
ك ٠كحؼؾ از مٞش ك اةْاد ك ز٨ا٣ب آف ك دك ،آ٨٠زش ٠ؤدؼ مٞش) ةضخ ز٠ی٦٥٤ای ةازا٣غیكی در
ةؼ٣ا٦٥٠ای آ٨٠زش مٞش را ةاج٨ز ٥ة ٥ای ٢دك گاـ وؼكری ةیاف ٠یک٤ی5ٟ
ٍ٘ -1-5ا٥ٔ ٜاٖفز٥ٔ ٚ ٣ٍٙٞاٖرؽتٝا ،٢را ٣ٞتزا ٢فٔ ٟٓؾتزن اس صّح
آ٨٠زش درؿث ك ٠ؤدؼ ٦ؼ ٌٞ٠ب ٠ـحٞؽـ ق٤اظث مضیش از آف ٌٞ٠ب اؿث) ة٤اةؼای ،٢یک ٣کح ٟ٧٠ ٥در
آ٨٠زش مٞش ،ق٤اظث درؿث آف اؿث) ًتیْی اؿث ک ٥كٚحی از مٞش مضتث ٠یک٤ی ،ٟمٞش ةا
«دیگؼی» ٠غ ُ٣ؼ اؿث) ةّ٥تارت دیگؼ ،مٞش ةا صى٨ر دیگؼی ٤ْ٠ا پیغا ٠یک٤غ) ای ٢دیگؼی ١٠ک ٢اؿث
ظیٞی ة٣ ٢٠ ٥ؽدیک ةاقغ؛ ٠ذ ٜیک دكؿث یا یک ١٦ك٧ؼی؛ یا ة ٥درزات ٠عح ٖٞاز  ٢٠دكر ك از ز٤ت-٥
٦ای ٠عح ٖٞاّحٛادیٗ ،ؼ٤٦گی ك ازح١اّی ك ُ٣ایؼ آف ةا ٠ ٢٠ح٘اكت ةاقغ) ٦ؼچ ٥ای ٢ج٘اكت٦ا ةیكحؼ
ةاقغ ،ق٤اظث اك ٠كکٜجؼ ك جْا ٜ٠مٞشآ٠یؽ ةا اك ؿعثجؼ ٠یق٨د)

1. Human Rights
2. Co-operation and Solidarity
3. Preservation of Cultures
4. Self and Others
5. Internationalism
6. Protection of the Environment
7. Spirituality
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مٞش ك ز٤گ پغیغق٦ایی ا٣ـا٣ی ك ازح١اّی ٦ـح٤غ) ٗ ٟ٧درؿث ٠ـائ ٜك ٨٠و٨ع٦ای ازح١اّی ك
ٗؼ٤٦گی ك ا٣ـا٣ی زؽ از راق ٌ٠اْٝۀ ٠یاف ٗؼ٤٦گی ا٠کافپػیؼ ٣یـث) ای٢گ٠ ٥٣٨ـائ ،ٜپی٣٨غ ا٘٣کاؾ٣اپػیؼی
ةا گػقحۀ جاریعی ،ازح١اّی ،ارزش٦ا٨ّ ،اًٖ ك در ک ،ٜقؼایي زیـث( ٗؼ٤٦گی ا٣ـاف دارد) ١٦ی٢
٨٠و٨ع٠ ٟ٧ٗ ،حٛاة ٜرا ةـیار ٠كک ٜکؼدق اؿث) ٗالً٨ری  #,.1.$در ٨٠رد پی٣٨غ ٨٠و٨ع٦ای ا٣ـا٣ی ةا
قؼایي زیـث(ٗؼ٤٦گی ك ا١٦یث ج٨ز ٥ة ٥آف در ٌ٠اْٝۀ ای٢گ٨٠ ٥٣٨و٨ع٦ا ٠یگ٨یغ« 5ةٔ٥یؼ از پغیغق٦ای
ّ٨ٞـ زؽ٠ی ٠ذ ٜریاویات ك ٗیؽیک ك ))) ک ٥ام ٜپیغایف ك ةیاف ك ةازگ٨یی آ٧٣ا ٦یچگ ٥٣٨رةي ك پی٣٨غی
ةا اصـاس٨ّ ،اًٖ ،ظاًؼق ك ْٜٗكاْ٘٣اؿ٦ای ركا٣ی ماصتاف آف دا٣ف ٣غارد ،اکذؼ ّ٨ٞـ ك ْ٠ارؼ ا٣ـا٣ی،
در ایساد ك دت٨جكاف چ٤اف پی٣٨غی ةا ّ٨اًٖ ك اصـاؿات صا٠الف ك ْ٠حٛغاف ةغاف دار٣غ ک ٥در م٨رت
چكٟپ٨قی کؼدف از آف پی٣٨غ٦ا ،آف ْ٠ارؼ ٤ْ٠ی ك ٨٧٘٠ـ ظ٨د را از دؿث ٠ید٤٦غ ك ةّ٥تارت دیگؼ ،آف
پغیغق٦ا ةؼای کـا٣ی کٗ ٥اٚغ ای ٢پی٣٨غ٦ا ٦ـح٤غ ،دركفج٧ی ك ج٨ظاٝی ظ٨ا٦غ ة٨د» $ص)#,1(,2 5
پغیغق ٦ای مٞش ك ز٤گ ،ازز٠ ٥ٞ١ـائ ٟ٧٠ ٜزاْ٠ۀ ا٣ـا٣ی ٦ـح٤غ ک ٥كركد ة٠ ٥تاصخ آف ٣یاز٤٠غ ة٥
ق٤اظث ك درؾ ٠یاف ٗؼ٤٦گی از آ٧٣ا اؿث) ٠تاصذی ٠ا٤٣غ ز٤گ ٠كؼكع ك ٣ا٠كؼكع ،ز٤گ یا ز٧اد
ٛ٠غس ،جساكز ك دٗاع ،مٞش ّادال ،٥٣مٞش د٨٠کؼاجیک ك ا٠ذاؿ ای٦٢ا٣ ،كا٣ۀ پی٣٨غ ّ١ی ٙای٘٠ ٢ا٦ی ٟةا
گػقحۀ ٗکؼی ك ٗؼ٤٦گی اٗؼاد اؿث) یا ّٞٞی ک ٥از آ٧٣ا ة٨٤ّ٥اف ّ ٜٞةؼكز ز٤گ ٣اـ ةؼدق ٠یق٨د ٠ذٜ
جتْیه ،جضٛیؼ ،جک٘یؼ َٟٞ ،یا جؼكریـ ٟك ٔیؼق ،ریك ٥در پیفز٠ی٦٥٤ای ٗکؼی ك ٗؼ٤٦گی دارد)
١٦چ٤ی٣ ٢حایر جضٛیٛات ٣كاف ٠ید٦غ ک ٥در ٗؼ٤٦گ٦ا ك ز٨ا٠ ِ٠عح ،ٖٞاةْاد ٠عح٘ٞی از مٞش ٨٠رد
ج٨ز ٥اؿث) ٠ذالً در کك٨ر٦ای ٔؼةی ركی ج٘ا ٟ٦ك ١٦کاری٦ای ةی٢اٞٞ١ٝی جأکیغ ٠یق٨د ،یْ٤ی ة ٥مٞش
٣گاق اٚحنادی ك ؿیاؿی دار٣غ) در کك٨ر٦ای ؿ٨ؿیاٝیـحی ،ا٣ـا٣یث ك ةؼاةؼی ٠غُ٣ؼ اؿث؛ یْ٤ی ٣گا٦ی
ا٣ـا٣ی(ازح١اّی دار٣غ) در کك٨ر٦ای در صاؿ ج٨ؿْ ،٥ةیّغاٝحی٦ای صاک ٟةؼ زا ٥ْ٠ك جالش ةؼای
کا٦ف یا از ةی ٢ةؼدف آ٧٣ا ٨٠رد ج٨ز ٥اؿث ٗ$حضی كازارگاق ك اؿال٠ی١٦ )#,.32 ،چ٤ی ٢در کك٨ر٦ای
اؿال٠ی ،رِٗ َ ٟٞك ایساد ّغاٝث ةیكحؼ ٨٠رد ج٨ز ٥اؿث) ٝػا ةغكف یک ٨٠از٧ۀ ٠یافٗؼ٤٦گی٦ ،ؼگؽ
٣ع٨ا٦ی ٟج٨ا٣ـث ة ٥درؾ درؿحی از ز٤گ ك مٞش ك ٠ـائ ٜگ٣٨اگ٣٨ی ک ٥پیؼا٨٠ف آف ٌ٠ؼح اؿث
دؿث یاةی)ٟ
ةّ٥الكق ،یاٗح٦٥ای پژك٦ف٦ا در ظن٨ص ریك٦٥ا ك ّ ٜٞز٤گ ك ٤٠ازّ ٥ک ٥جاک٨٤ف ٤٠حر ة ٥ارائ٥
جئ٨ری٦ای گ٣٨اگ٨ف قغق اؿث ،صکایث از وؼكرت ٣گاق ٠یافرقح٥ای ة ٥پغیغق٦ای ز٤گ ك مٞش دارد)
ّغقای ْ٠حٛغ٣غ ک ٥ز٤گ ةّٞ ٥ث ایساد اظحالؿ در ْٚ٨٠یث اٚحنادی(ازح١اّی ة ٥كز٨د ٠یآیغ) ّغقای
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دیگؼ ّ٨ا ٜ٠ازح١اّی(ركا٣ی را ٠ ٟ٧٠یق١ار٣غ) پارقای از ماصبُ٣ؼاف ،ز٤گ را ا٠ؼی دائ١ی ك گؼك٦ی
آف را ا٠ؼی ٚ٨٠ث ك گػرا ٠یدا٤٣غ $كٝی )#,.2+،دؿح٥ای از ٨٣یـ٤غگاف یا دا٣ك٤١غاف ریكۀ ز٤گ را در
كز٨د ٔؼیؽة جساكز در ا٣ـاف ٠یدا٤٣غ) ٗؼكیغ ْ٠حٛغ ة٨د ظك٣٨ثًٞتی ٔؼیؽی ا٣ـاف اؿث ك ١٣یج٨اف ٤٠حُؼ
ركزی ة٨د ک ٥ز٤گ ك ظك٣٨ث ٠یاف ز٨ا ِ٠ا٣ـا٣ی پایاف یاةغ) ٗؼكیغ ةؼای ج٨ویش دٚیٙجؼ ،ة٠ ٥تا٣ی
ركا٣کاكی ظ٨د اقارقکؼدق ك ٠یگ٨یغ« 5ا٣ـاف دك ٔؼیؽة امٞی دارد 5یکی ٔؼیؽق میا٣ث از ٘٣ؾ ك دیگؼی
ٔؼیؽق ٠ؼگ ك جعؼیب) ة ٥اّحٛاد ٗؼكیغ٦ ،یچیک از ای ٢دك ٔؼیؽق از كز٨د ا٣ـاف ٠ض ٨قغ٣ی ٣یـث»
٠$نٞش )#,2 5,.4. ،گؼك٦ی دیگؼ دیغگاق ٗؼكیغی٦ا را رد ٠یک٤٤غ) گؼك٦ی از دا٣ك٤١غاف ك ٠ضٛٛاف در
ؿؼاؿؼ ز٧اف در ؿاؿ  ,431در ؿ٨ی ٜاؿپا٣یا گؼد  ٟ٦ز ِ١قغ٣غ ك ةیا٣ی٥ای در ٛ٠اة ٥ٞةا ای ٢گؽارق ک٥
«ظك٣٨ث ،ذاجی ؿؼقث ا٣ـاف اؿث» ٨٣قح٤غ) ای ٢ةیا٣ی ٥ج٨ویش ٠ید٦غ ک ٥ز٤گ یا ٦ؼ رٗحار ظك ٢دیگؼ
ة٨ً٥ر ژ٣حیک در ؿؼقث ا٣ـا٣ی ٠ا ةؼ٣ا٥٠ریؽی ٣كغق اؿث) ای ٢ةیا٣ی ٥اّالـ ٠یک٤غ ک« ٥ظك٣٨ث  ٥٣در
٠یؼاث جکاٞ٠ی ٠ا كز٨د دارد ك  ٥٣در ژف ٠ا» ك ای ٢ک« ٥آفً٨ر ک٠ ٥ا ّ٠ ٜ١یک٤ی ٟةا چگ٣٨گی ركقی ک٥
قؼًی ك ازح١اّی قغقای ،ٟقک٠ ٜیگیؼد»  ٜٛ٣$از 5ةؼظ٨رداری)#,-3 5,.40 ،
ةؼظی دیگؼ٠ ،ذً ٜؼٗغاراف ُ٣ؼیۀ «مٞش ّادال ،»٥٣ام ٜك اؿاس قکٜگیؼی ز٤گ٦ا را ٣اقی از َٟٞ
ك جتْیه ٠یدا٤٣غ؛ ٝػا اصیای ّغاٝث را ج٧٤ا راق پایاف دادف ة ٥ظك٣٨ث٦ا ٠یدا٤٣غ) ّغقای دیگؼ ا٠ا آزادی
را ٟ٧٠جؼ ك ٛ٠غـ ةؼ ّغاٝث ٠یدا٤٣غ ك ْ٠حٛغ٣غ ریك ٥ةیّغاٝحی ك َ ٟٞدر دریٓداقح ٢آگا٦ی ك آزادی٦ای
٠كؼكع از ٠ؼدـ اؿث $ة٧كحی٠ )#,.42 ،ارکـیـ ٟریكۀ امٞی ٤٠ازّات را َ ٟٞك جتْیه اٚحنادی
٠یدا٣غ؛ ٝػا را٦کار پایاف دادف ة٤٠ ٥ازّات را  ٟ٦در امالح ركاةي کار ك قی٨ق٦ای جٝ٨یغ ٠یدا٣غ) گؼك٦ی
از ا٣غیك٤١غاف ٌ٠ؼح ادیاف ز٧ا٣ی ،اظحالؼ٦ای ٠ػ٦تی ك ٤٠ازّات دی٤ی را ٟ٧٠جؼیّ ٢ا ٜ٠ظك٣٨ث در
ز٧اف دا٣ـح ٥ك مٞش ز٧ا٣ی را در ؿایۀ مٞش ادیاف ٠یـؼ ٠یدا٤٣غ $جٛیزادة ا٣ناری )#,.3/ ،ةؼظی از
ٗیٞـٗ٨اف ،ج٘کؼاجی ک ٥اٗؼاد ك ز٨ا ِ٠را ة« ٥ظ٨د» ك «دیگؼی» جٛـی٠ ٟیک٤٤غ ٤٠كأ ١٦ۀ ٤٠ازّات ٠یدا٤٣غ
$اّ٨ا٣ی )#,.4. ،زاف اؿح٨ؿی٤سؼ ,یکی از دا٣ك٤١غاف ْ٠ؼكؼ ک ٥در ص٨زة ّ ٜٞز٤گ پژك٦ف کؼدق
اؿث ،در کحاب ظ٨د ة٣ ٥اـ «چؼا کك٨ر٦ا ة ٥ز٤گ ٠یرك٣غ» ةٌ٠ ٥اْٝۀ ز٤گ٦ای ز٧ا٣ی اكؿ ك دكـ ،کؼق،
كیح٤اـ٤٦ ،غ ك پاکـحاف ك اّؼاب ك اؿؼائی ٜپؼداظح ،٥ك ة٣ ٥حایر زاٝبج٨ز٧ی دؿث یاٗح ٥اؿث) كی در ای٢
جضٛی ،ٙیکی از ّ ٜٞةؼكز ز٤گ ةی ٢کك٨ر٦ا را «ؿ٨ءجْتیؼ رٗحار ًؼؼ ٛ٠اة٣ »ٜاـ ٠یةؼد $ة ٜٛ٣ ٥از كٝی،
 )#,.2+كاْٚیث آف اؿث ک ٥از ٣گاق ماصبُ٣ؼاف٦ ،یچ ُ٣ؼیۀ ّ٠٨١ی ك كاصغی درز٠ی٤ۀ ٤٠ازّ ٥ك ز٤گ
1. John G.Stoessinger
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كز٨د ٣غارد ک٨٠ ٥رد پػیؼش ١٦ۀ دا٣ك٤١غاف رقح٦٥ای ٠عح ٖٞةاقغ) ة٨ٚ ٥ؿ ٗاٝحؽگؼاؼ ,ك دكئؼجی

-

 ،#,.2-$اگؼ ز٠ا٣ی زاْ٠ۀ ّ١ٞی درمغد ارائ ٥ك پؼدازش ُ٣ؼیۀ ّاـ ٤٠ازّ ٥ك ز٤گ ةؼآیغ ٣یاز٤٠غ دادق٦ا ك
اًالّات ةی٢رقح٥ای از ص٨زق٦ای زیـثق٤اؿی ،ا٣ـافق٤اؿی ،ركافق٤اؿی ،اٚحناد ،زا٥ْ٠ق٤اؿی،
ؿیاؿث ،زٕؼاٗیاٗ ،ؼ٤٦گٞٗ ،ـ٘ ،٥دی ٢ك ُ٣ایؼ ای٦٢ا اؿث) $ص)#-41 5
ای٨٠ ٢ارد ،وؼكرت ةؼرؿی ةی٢رقح٥ای پغیغق٦ای ز٤گ ك مٞش را ٣كاف ٠ید٦غ) ٝػا ةؼای ج٧ی ٥یک
٠ضح٨ای ٤٠اؿب ةؼای آ٨٠زش مٞش ةایغ مٞش ك ّ٨ا ٜ٠ك ٨٠ا ِ٣آف را از ُ٤٠ؼ٦ای ٠عح٨٠ ٖٞرد ةؼرؿی
ٚؼار داد) ة٤اةؼای ٢ة٨٤ّ٥اف اكٝی ٢گاـ در راق ایساد مٞش ،الزـ اؿث ةا ٣گا٦ی ٠یافٗؼ٤٦گی ك ٠یافرقح٥ای،
درؾ ة٧حؼی از آ٧٣ا پیغا ک٤ی ٟجا ة٧حؼ ةح٨ا٣ی ٟدر ظن٨ص آف ٚىاكت ك جن١یٟگیؼی ازز ٥ٞ١ةؼای
آ٨٠زش مٞش داقح ٥ةاقی)ٟ
 -2-5سٔٞٝٙ٥ا ٣٤تزأ ٢ؤثزتز عاختٗ تز٘أٞٝا ٢آٔٛسػ صّح
 -1-2-5تاسا٘ذ٤ؾ ٣در چ٥غت ٣آٔٛسػ صّح

ةضخ ةازا٣غیكی در ةؼ٣ا٦٥٠ای آ٨٠زش مٞش را ةا یک جضٞی ٜدیگؼ ٣ـتث ة ٥ةؼ٣ا٦٥٠ای زاری آ٨٠زش
مٞش د٣تاؿ ٠یک٤ی )ٟدر یک جضٞی ٜکٞی ك ةا ٣گا٦ی ٦ـحیق٤اؿا٠ ،٥٣یج٨اف آ٣چ ٥را ک ٥ة٨٤ّ٥اف آ٨٠زش
مٞش ظ٨ا٣غق ٠یق٨د جضث دك ّ٨٤اف ٨٠رد ارزیاةی ٚؼار داد کّ ٥تارت اؿث از آ٨٠زش «درةارة مٞش» ك
آ٨٠زش «ةؼای مٞش»)
در ةؼ٣ا٦٥٠ای آ٨٠زش مٞش ،گاق ة٠ ٥حؼةی یا ٗؼاگیؼ ،اًالّاجی ُ٣ؼی درةارة مٞشق٤اؿی دادق
٠یق٨د٠ ،ذ ٜجْؼیٖ مٞش٠ ،ؤ٦٥٘ٝای مٞش٨ّ ،ا ٜ٠ك ٨٠ا ِ٣جض ٙٛمٞش٠ ،ؽایای مٞش ك ْ٠ایب ز٤گ) یا
٨٠ارد دیگؼی ٠ذ٠ ٜؽایا ك ٗىیٞث ّغاٝث ك ْ٠ایب َ ٟٞك جتْیه ،آ٨٠زش ص٨ٛؽ ةكؼ ،وؼكرت صٍ٘
٠ضیيزیـث ،آ٨٠زش ظ ِٞؿالح ك ا٠ذاؿ ای٦٢ا) ای ٢آ٨٠زش٦ا ک ٥در صاؿ صاوؼ در ةؼ٣ا٦٥٠ای آ٨٠زش
مٞش ٨٠رد ج٨ز ٥اؿث ،اگؼچ ٥ةغ ٣یـث ا٠ا ة٥كز٨دآكر٣غة مٞش ٣یؽ ٣یـث) ة٨ٚ ٥ؿ ٠حیٝ ٨یپ ،.٢١ة٤یافگػار
ةؼ٣ا٠ۀ «ٗٞـ٘ ٥ةؼای ک٨دکاف»ٗ$ /تک ،#در آ٨٠زش ةؼای گـحؼش مٞش ك کا٦ف ظك٣٨ثٛٗ ،ي یادآكری
٠ؽایای مٞش ك ةغی ظك٣٨ث کاٗی ٣یـث؛ جکؼار آف ٗ ٟ٦ایغقای ٣غارد) ای ٢دا٠ی اؿث ک ٥ةـیاری از
1. Robert L. Pfaltzgraff
2. James E. Dougherty
3. Matthew Lipman
4. Philosophy for Children
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ای٢گ ٥٣٨آ٨٠زش٦ا در آف گؼٗحار ٠یق٣٨غ ٝ$یپ )#,44- ،٢١ای ٢كز ٥از آ٨٠زش ک٠ ٥یج٨اف آف را
«آ٨٠زش درةارة مٞش» ٣ا٠یغ ،ة ٥جض ٙٛمٞش ک١ک ٣ع٨ا٦غ کؼد)
ا٠ا گاق آ٨٠زش مٞش ةا ای٦ ٢غؼ ا٣ساـ ٠یق٨د ک ٥جٕییؼی در دا٣ف ،ةی٤ف ك ٧٠ارت٦ای ٗؼاگیؼاف
ایساد ق٨د ک ٥در٧٣ایثٗ ،ؼاگیؼاف ةح٨ا٤٣غ ز٣غگی مٞشآ٠یؽی ةا ظ٨د ك ز٧اف پیؼا٨٠ف در پیف ةگیؼ٣غ) ة٥
گ٘حۀ ٝیپ٠ ،٢١ا ةایغ ة ٥دا٣فآ ٨٠زاف ک١ک ک٤ی ٟجا آ٣چ ٥را در گـحؼش مٞش ك کا٦ف ظك٣٨ث ركی
٠ید٦غ کا٠الً درؾ ک٤٤غ ك در آف درگیؼ ق٣٨غ ك در ٨٠رد آف ة ٥ةؼداقث ك درؾ ظ٨دقاف ةؼؿ٤غ ٥٣ای٢
ک ٥ازآ٣چ٠ ٥ا ٠یگ٨یی ،ٟک٨رک٨را ٥٣جٞٛیغ ک٤٤غ ١٦$اف )#در ١٦ی ٢ز٠ی« ،٥٤ق٨رای ز٧ا٣ی ةؼ٣ا٠ۀ درؿی ك
آ٨٠زش» ,ک٠ ٥ـؤكٝیث ك زایگاق ْ٠ی٤ی را در آ٨٠زش مٞش ة ٥ظ٨د اظحناص دادق ،ظ٨اؿحار ج١ؼکؽ
ةیكحؼ ةؼ ركی ٠ـائ ٜمٞش ٟ٦ ،در ص٨زة کحب درؿی ك ةؼ٣ا٦٥٠ای آ٨٠زقی ك  ٟ٦در ٠ضغكدة دا٣ف ك
٣گؼش ك ج٨ا٣ف دا٣فآ٨٠زاف اؿث) آ٧٣ا ْ٠حٛغ٣غ در صٛیٛث ٠غرؿ ٥ةایغ ٠کا٣ی ةؼای آ٨٠زشكپؼكرش
مٞش ك ٘٠ا ٥١٦ةاقغ؛ زیؼا ک٨دکاف ك ٨٣ز٨ا٣اف ا٠ؼكز ،ر٦تؼاف ك جن١یٟگیؼ٣غگاف ٗؼدای زا٦ ٥ْ٠ـح٤غ ك
٦ؼگ ٥٣٨جالش ةؼای ایساد ةاكر ّ١ی٣ ٙـتث ة ٥مٞش ك وؼكرت اصحؼاـ ة ٥ظ٨د ،دیگؼاف ك ٠ضیي پیؼا٨٠ف،
٠یج٨ا٣غ در ظ ٙٞك صٍ٘ ز٧ا٣ی مٞشآ٠یؽ ،ةـیار ٘٠یغ ةاقغ ٗ$حضی كازارگاق ك اؿال٠ی )#,.32 ،ای ٢كز٥
از آ٨٠زش ک٠ ٥یج٨اف آف را آ٨٠زش «ةؼای مٞش» ٣ا٠یغ ٠یج٨ا٣غ ة ٥ایساد مٞش ذ٤٦ی ك مٞش ٗؼ٤٦گی ک٥
پیف ٣یاز مٞش ٠ـحٛی ٟك مٞش ؿاظحاری اؿث ک١ک ک٤غ ك الزـ اؿث ک ٥ةیكحؼ ٨٠رد ج٨ز ٥ك ّٚ ٜ١ؼار
گیؼد) ٝػا ةا ج٨ز ٥ة٨٠ ٥ارد ٗ٨ؽ ،جالش ةؼای جغكی ٢یک ةؼ٣ا٠ۀ آ٨٠زش مٞش ک ٟ٦ ٥از ٠تا٣ی ُ٣ؼی
٤٠اؿب ك ا٣ـساـ ك زاْ٠یث الزـ ةؼظ٨ردار ةاقغ ،الزـ ةُ٣ ٥ؼ ٠یرؿغ)
 -2-2-5تاسا٘ذ٤ؾ ٣در ٔحتٛا ٢تز٘أٞٝا

قایغ در ٣گاق ٣عـث ،آ٣چ ٥در ج٧ی ٥ك جغكی ٢یک ةؼ٣ا٠ۀ زا ِ٠ك ٤٠ـس ٟ٧٠ ،ٟز٨ٞق ک٤غ ك ٨٠رد ج٨ز٥
ٚؼار گیؼد ،ج٧یۀ کحب درؿی ةا ٠ضح٨ای ك ٠ؤ٦٥٘ٝای ٤٠اؿب ةؼای آ٨٠زش مٞش ةاقغ) اٝتح ٥ک٠ ٥ضح٨ای
آ٨٠زقی ٤٠اؿب ا١٦یث زیادی دارد ك ةایغ در یک ةؼ٣ا٠ۀ زا ِ٠آ٨٠زش مٞش ة ٥آف ج٨ز ٥ق٨د) ٠یج٨اف
از ركیکؼد ٠یافٗؼ٤٦گی ك ٠یافرقح٥ای ةؼای ج٧یۀ کحب درؿی ك ٠ضح٨ای آ٨٠زقی ٤٠اؿب اؿح٘ادق کؼد)-
1. World Council of Curriculum and Instruction
( در ای ٢ز٠یٛ٠ ٥٤ا٥ٝای ةا ّ٨٤اف «كیژگی٦ای ةؼ٣ا٠ۀ درؿی مٞش٠ض٨ر ةؼ اؿاس آ٨٠زق٦ای ٗٞـ٘٥ی ٠یافٗؼ٤٦گی» ةٟٞٚ ٥٨٣یـ٤غگاف ایٛ٠ ٢ا ٥ٝك دیگؼ ١٦کاراف ج٧ی ٥قغق اؿث ک ٥در ٨٣ةث چاپ ٠سٞۀ پژك٦ف٦ای ةؼ٣ا ٥٠درؿی دا٣كگاق قیؼاز ٚؼار
دارد)
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ا٠ا ةؼ٣ا٠ۀ آ٨٠زش مٞش ٗٛي کحاب درؿی ٣یـث) ٣کحۀ ١٧٠ی ک٠ ٥یج٨ا٣غ یک ةؼ٣ا٠ۀ آ٨٠زش مٞش را
٠ؤدؼجؼ ك ادؼةعفجؼ ١٣ایغ ،آ٨٠زش٦ای ٔیؼ٠ـحٛی ٟمٞش ك ٗؼاٟ٦کؼدف ز٠ی٦٥٤ای ّٞ١ی ج١ؼی ٢ز٣غگی
مٞش آ٠یؽ در ٠غارس ك ٣یؽ ا١٦یث ك ٛ٣ف  ْٟٞ٠اؿث) ای٠ ٢ـائ ٜةا ١٦ۀ ا١٦یحی ک ٥دار٣غ٠ ،حأؿ٘ا ٥٣ک١حؼ
٨٠رد ج٨زٚ ٥ؼار ٠یگیؼ٣غ) ةا ای ٢ج٨ویش٣ ،گا٦ی ٠یا٣غازی ٟة ٥ا١٦یث ك ٛ٣ف ای ٢ز٤ت٦٥ا در ادؼةعكی
ةؼ٣ا٦٥٠ای آ٨٠زش مٞش)
 -1-2-2-5تز٘أٞٝا ٢خٙث ٚ ٣فٛقتز٘أٞٝا

یکی از ةعف٦ای  ٟ٧٠ك جأدیؼگػار ةؼ٣ا٠ۀ درؿی در ٠ؼاکؽ آ٨٠زقیْٗ ،اٝیث٦ای ز٤تی یا ة٥امٌالح،
ٗ٨ؽةؼ٣ا٦٥٠ا اؿث) ظالٚیث ك ج٨٤ع زیادی را در ای٢گ ٥٣٨ةؼ٣ا٦٥٠ا ٠یج٨اف اّ١اؿ کؼد جا ا٣گیؽق ك ّال٥ٚ
دا٣ف آ٨٠زاف را ةیكحؼ ةؼا٣گیؽد) ای ٢ةعف از ةؼ٣ا ٥٠درؿی ،ة٥كیژق ةؼای آ٨٠زش مٞش ك دكؿحی ا١٦یث
زیادی دار٣غ ک٠ ٥حأؿ٘ا ٥٣در ةؼ٣ا٦٥٠ای زاری ،ک١حؼ ة ٥آف ج٨ز٠ ٥یق٨د) ةؼ٣ا٦٥٠ای ٤٦ؼی ،كرزقی،
اردك٦ا ك ةازدیغ٦ا ،ازز ٥ٞ١ةؼ٣ا٦٥٠ایی ٦ـح٤غ کَ ٥ؼٗیث ةاالیی را ةؼای آ٨٠زش ١٦کاری ك  ،ُٟ٣جْا ٜ٠ك
رّایث ص٨ٛؽ دیگؼاف دار٣غ) ا٠ؼكز ة٠ ٥غد ج٨ؿْۀ ٗ٤اكری ارجتاًات ،کار٦ای ظالٚا٣ۀ دیگؼی ٠ ٟ٦یج٨اف
ةؼای ارجتاط ةی ٢ز٨ا ِ٠ك ةی٣ ٢ـ٦ٜا ا٣ساـ داد) ة٨٤ّ٥اف  ،٥٣٨١٣ؿاؿ٦ا پیف در یک ةؼ٣ا٠ۀ اةحکاری زاٝب،
در دك ٠غرؿۀ اةحغایی در دك کك٨ر کا٠ؼكف ك ٗؼا٣ـ ،٥جغاةیؼی ا٣غیكیغق قغق ة٨د ک ٥ک٨دکاف دةـحا٣ی
٠یج٨ا٣ـح٤غ ٣ا٦٥٠ایی را در ظن٨ص ْ٠ؼٗی ز٣غگی قعنی ظ٨د٠ ،ضیي ظا٠ ،٥٣ضیي اًؼاؼ ظا،٥٣
٠ؼاؿ٦ٟای دی٤ی ،آدابكرؿ٨ـ ك ا٠ذاؿ ای٦٢ا ة ٥یکغیگؼ ارؿاؿ ک٤٤غ) ای٣ ٢ا٦٥٠ا ةْغ٦ا مضاٗی ك ة٨٤ّ٥اف
ةعكی از ةؼ٣ا٦ ٥٠ای ظ٨ا٣غف ك ٨٣قح ٢در ٦ؼ دك ٠غرؿ ٥جتغی ٜقغ٣غ) یْ٤ی  ٟ٦آ٨٠زش ظ٨ا٣غف ك ٨٣قح٢
م٨رت ٠یگیؼد ك  ٟ٦آق٤ایی ك ارجتاط ٗؼ٤٦گی ا٣ساـ ٠یق٨د $پیاـ ی٣٨ـک ،٨ق١ارق  )#/-(// 5.24در
آ٨٠زش مٞش ٠یج٨اف از ای ٢ةعف از ةؼ٣ا ٥٠درؿی ةیكحؼ ة٧ؼق ةؼد) ا٠ؼكزق از َؼٗیث٦ای ٗىای ٠سازی ك
ٗ٤اكری٦ای ارجتاًی اؿح٘ادق٦ای زیادی ٠یج٨اف در ای ٢ز٠ی ٥٤کؼد)
یکی از ةؼ٣ا٦٥٠ایی ک ٥ظیٞی ا١٦یث دارد ك زا دارد ک ٥ة٥م٨رت زغی ٨٠رد ج٨زٚ ٥ؼار گیؼد ،ةؼ٣ا٠ۀ
آ٨٠زش ظا٨٣ادق اؿث) ظا٨٣ادق ٛ٣ف ١٧٠ی در جْٞی ٟك جؼةیث ٗؼز٣غاف ،ة٥كیژق در جؼةیث ازح١اّی ك
ٗؼ٤٦گپػیؼی آ٣اف دارد) در ای٤سا ١٦ا٤٦گی ةی ٢آ٨٠زش٦ای ٠غرؿ ٥ك ظا٨٣ادق ةـیار  ٟ٧٠اؿث)
١٦ا٤٦گی جؼةیحی ةی ٢ظا٨٣ادق ك ٠غرؿٛ٣ ،٥ف ةـیار ١٧٠ی در دؿحیاةی ة ٥ا٦غاؼ ةؼ٣ا ٥٠دارد ك اج٘اٚاً در
زؼیاف آ٨٠زش مٞش ،ة ٥ظاًؼ اةْاد گـحؼدقای ک ٥ای٨٠ ٢و٨ع دارد ،ای ٢اصح١اؿ ک ٥آ٨٠زش٦ای ظا٨٣ادق
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ك ٠غرؿٔ ٥یؼ١٦ـ ٨ةاقغ ةـیار زیاد اؿث) ٝػا آ٨٠زش ظا٨٣ادق ةؼای ١٦ا٤٦گ قغف ةا ٠غرؿ ٥ةـیار ٟ٧٠
اؿث) ٦ؼچٛغر ک ٥ظا٨٣ادق٦ا ةا کذؼت٦ای ٗکؼی ك ٗؼ٤٦گی ةیكحؼ آق٤ایی داقح ٥ةاق٤غ٠ ،ـائ ٜازح١اّی ك
ٗؼ٤٦گی د٣یای ْ٠امؼ را ة٧حؼ ةك٤اؿ٤غ ك ةی٤ف ّ١یٙجؼ ك زاِ٠جؼی ٣ـتث ة ٥پغیغق٦ا ك ٠ـائ ٜازح١اّی ك
ٗؼ٤٦گی داقح ٥ةاق٤غ٠ ،یج٨ا٤٣غ ١٦ـ ٨ةا ةؼ٣ا٠ۀ درؿی رؿ١ی ،ة ٥جض ٙٛا٦غاؼ ةؼ٣ا ٥٠ک١ک ک٤٤غ)
ةّ٥الكقٗ ،ىای صاک ٟةؼ ظا٨٣ادق ك ٨٣ع راةٌۀ ٠یاف اّىاء ،در جؼةیث ازح١اّی ٗؼز٣غاف ٛ٣ف ١٧٠ی دارد)
در اکذؼ ظا٨٣ادق٦ا ةّٞ ٥ث ّغـ كز٨د ٗؼ٤٦گ گ٘ثكگ ٨در ظا٨٣ادق ك وْٖ آ٨٠زش ك ٧٠ارت ک ٥از
دكراف ک٨دکی ة ٥آف ج٨ز ٥کاٗی ك الزـ ١٣یق٨د ،أٞب اٗؼاد چ ٥زف ك چ٠ ٥ؼد در ٨٠از ٥٧ةا چاٝف٦ای
٠عح ٖٞک ٥در ز٣غگی ةا آف ركة٥رك ٠یق٣٨غ دچار اؿحیناؿ قغق ،دؿث ك پای ظ٨د را گ٠ ٟیک٤٤غ ،یا از
ركی ٣غاٟ٣کاری راق اقحتاق رٗح ٥ك ة ٥ظك٣٨ث٧ٚ ،ؼ ،جعؼیب ،جىْیٖ ك دیگؼ ركش٦ای اْ٘٣اٝی ركی
٠یآكر٣غ) در صاٝی ک ٥جسؼة ٥ةكؼی ٣كاف دادق ٤٦گاـ ركدررك قغف ا٣ـاف٦ا ،کارةؼدیجؼی ٢ك ٚغرج٤١غجؼی٢
اةؽار ةؼای صٜكٗن ٜاظحالٗات ،کغكرت٦ا ،ةاز کؼدف گؼق٦ای ّاً٘ی ك اصـاؿی ،یاٗح ٢راقص ٜك ا٠ذا،ٟ٧ٝ
گ٘ثكگ ٨ك ٠ػاکؼق اؿث) ا٠ؼكزق ةـیاری از ظا٨٣ادق٦ا در ای ٢ز٠ی٦٥٤ا ٣یاز ة ٥آ٨٠زش دار٣غ)
٤ٚ -2-2-2-5ضٌٞ٣ا ٟٔ ٚارتٞأ ٢ؼّٓ

یکی از ّ٤امؼ ٦ ٟ٧٠ؼ ةؼ٣ا٠ۀ درؿی ْٟٞ٠ ،اؿث) ٠ضح٨ای درؿی ظ٨ب ،ةغكف  ْٟٞ٠کارآز٨٠دق ك
ةامالصیث٣ ،حیسۀ الزـ را ٣ع٨ا٦غ داد) در ٠یاف ٠سّ٨١ۀ ّ٤امؼ ةؼ٣ا٠ۀ درؿیً ،تْاً یادد٤٦غق یا ْٟٞ٠
اززٞ١ۀ ٟ٧٠جؼی ٢آ٧٣اؿث؛ چؼاک٠ ٥ض ٙٛقغف ؿایؼ اةْاد ك ّ٤امؼ ،ة ٥رک ْٟٞ٠ ٢ةـحگی دارد) اؿاؿاً جْٞیٟ
ك جؼةیث ا٠ؼی ا٣ـا٣ی اؿث ك ة٥جتِ ارجتاط ةی ٢ا٣ـاف٦ا ک١ّ ٥غجاً ة ٥قک ْٟٞ٠ ٜك دا٣فآ٨٠ز جْؼیٖ
٠یق٨د ٤ْ٠ا پیغا ٠یک٤غ) ة١٦ ٥ی ٢دٝی٠ ٜضح٨ا ،ركش ،ا٦غاؼ ك ة٨ً٥ر کٞی ةؼ٣ا٠ۀ درؿی ةا صى٨ر ك
كز٨د ٤ْ٠ ْٟٞ٠ی پیغا ٠یک٤غ) ةا ای ٢ج٨ویشٛ٣ ،ف  ْٟٞ٠در زؼیاف آ٨٠زش مٞش ،در یک جْٞی ٟك جؼةیث
٠یاف ٗؼ٤٦گی ةـیار صائؽ ا١٦یث اؿث)
 ْٟٞ٠در یک جْٞی ٟك جؼةیث ٠یاف ٗؼ٤٦گی ك در یک ةؼ٣ا٠ۀ درؿی مٞش٠ض٨ر ٗؼدی اؿث ک ٟ٦ ٥ظ٨د
قعنیحی ٗؼ٤٦گی ك ازح١اّی دارد٣ ٟ٦ ،ـتث ة ٥جاریط ك كیژگی٦ای ٗؼ٤٦گی ك ازح١اّی در ٛ٠یاس
ة٠٨ی ك ٠ضٞیٞ٠ ،ی ك ز٧ا٣ی آگا٦ی دارد)  ْٟٞ٠در یک ةؼ٣ا٠ۀ درؿی مٞش٠ض٨رٗ ،ؼدی اؿث ک ٥ةا
٨٠اریخ ٗؼ٤٦گی ٠ضٞیٞ٠ ،ی ك ز٧ا٣ی آق٤اؿث؛ ة٨٠ ٥اریخ ٗؼ٤٦گی ظ٨د جْٙٞظاًؼ دارد؛ ةؼای ٗؼ٤٦گ
دیگؼاف اصحؼاـ ٚائ ٜاؿث؛ ٚغرت جسؽی ٥ك جضٞی ٜك ٛ٣غ ٠ـائٗ ٜؼ٤٦گی دارد ك ٣ـتث ة ٥صٍ٘ ك ا٣حٛاؿ
٨٠اریخ ٗؼ٤٦گی ا٦ح١اـ ٠یكرزد) ة ٥جْتیؼ ق١كیؼی  ْٟٞ٠ ،#,.41$ةایغ «٨٠از٥٧ای ْٗاؿ ،ظؼدكرزا ٥٣ك
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٤٠ن٘ا »٥٣ةا ٨٠اریخ ٗؼ٤٦گی ةكؼی داقح ٥ةاقغ) ٝیک ٢ةُ٣ ٥ؼ ١٣یرؿغ ای ٢آ٠ادگی در ١ْٞ٠اف ٠ا كز٨د
داقح ٥ةاقغ) جسؼةۀ زیـحۀ ٣گار٣غق ة٨٤ّ٥اف یک  ْٟٞ٠ك ٠غرس دا٣كگاق ٗؼ٤٦گیاف ك ٣یؽ گ٘ح٦٥ای
٠حعنناف ١٦$اف #ك ٣حایر جضٛیٛات ٧٠$ی١ی ك ةاؿحاف٣ #,.40 ،كاف ٠ید٦غ دا٣ف ك كز٧ۀ ٗؼ٤٦گی ك
ازح١اّی ١ْٞ٠اف وْیٖ اؿث) ١ْٞ٠اف ةیف از آف ک٠ ٥نٞش ازح١اّی ةاق٤غ ك آگا٦ی ةعكی ةک٤٤غ
کارگؽارا٣ی ؿادق ٠ضـ٨ب ٠یق٣٨غ) ١ْٞ٠ی ک ٥آ٨٠زش٦ای الزـ ٗؼ٤٦گی را ٣غیغق اؿث ك دٔغٔۀ
ْ٠یكث١٦ ،ۀ ذ ٢٦اك را ٠كٕ٨ؿ کؼدق اؿث٥٣ ،ج٧٤ا ة٠ ٥ـائٗ ٜؼ٤٦گی جْٙٞظاًؼی ٣غارد ةٞک ٥صغاکذؼ
ؿْی اك جغریؾ  ٙٗ٨٠رقحۀ جعننی ظ٨دش اؿث ك ة١٦ ٥ی ٢ظاًؼ از ٗؼ٤٦گ ك آ٨٠زش٦ای ٗؼ٤٦گی
دكری ٠یز٨یغ)
ة ٥اّحٛاد کارق٤اؿاف٠ ،كک ٜرا ةایغ در ؿاظحار ك ؿاز٠اف ُ٣اـ جْٞی ٟك جؼةیث زـثكز ٨کؼد
$ق١كیؼی )#,.41 ،ؿاظحاری ک ٥ة ٥گ٘حۀ ق١كیؼی ١٦$اف ،#ة٥گ٥٣٨ای قک ٜگؼٗح ٥اؿث ک ٥در٧٣ایث٥٣ ،
ٗؼ٦یعح ٥ك ٗؼ٤٦گؿاز یا ٠نٞش ٗؼ٤٦گی ،ةٞک ٥مؼٗاً آ٨٠زشد٤٦غة ریاوی٨ّٞ ،ـ ،ادةیات ك ا٠ذاٟ٧ٝ
پؼكرش ٠ی د٦غ) ة١ا٣غ ک ٥در ةـیاری از ٠غارس ٠ا در ركؿحا٦ا ك ق٧ؼ٦ای ک٨چک٠ ،غارس چ٤غپای،٥
ًؼح ة٥کارگیؼی ؿؼةاز  ْٟٞ٠ك اؿحعغاـ٦ای وؼةحی ةغكف رّایث صحی مالصیث ّ١ٞی $چ ٥ةؼؿغ ة٥
مالصیث ٗؼ٤٦گی ك ازح١اّی #ام ٜكَی٘ۀ جؼةیث ٗؼ٤٦گی ك ازح١اّی را زیؼ ؿؤاؿ ةؼدق اؿث)
در٠س٨١ع اگؼ ةع٨ا٦ی ٟدر ص٨زة جؼةیث ٗؼ٤٦گی ك آ٨٠زش مٞش ك ١٦ؽیـحی ک ٥زؽئی از آف اؿث
ة٣ ٥حایر ٨ٌٞ٠ب دؿث یاةی ،ٟدر درزۀ ٣عـث ةایغ ٣گا١٦اف ةُ٣ ٥اـ جؼةیث ْٟٞ٠ك جْؼیٖ  ْٟٞ٠جٕییؼ پیغا
ک٤غ ك در ٠ؼجتۀ ةْغ ةؼ٣ا٠ۀ آ٨٠زش ُ٣اـ جؼةیث٣ ْٟٞ٠یؽ ةؼ ٠ت٤ای اك٨ٝیث دادف ةٗ ٥ؼ٤٦گ ك ٗؼ٤٦گؿازی
ةایغ جٕییؼ اؿاؿی یاةغ) ای٨٠ ٢و٨ع ،ة٥ظن٨ص در د٣یای ک٣٨٤ی ک ٥د٣یای اًالّات ك ارجتاًات اؿث ك
ٗؼ٤٦گ ،ةیف از پیف در کا٨٣ف ج٨زٚ ٥ؼارگؼٗح ٥اؿث ك ةضؼاف٦ای ٗؼ٤٦گی ازز ٥ٞ١ةضؼاف ٨٦یث،
٨٤ْ٠یث ك ٦س٦٥١ای ٗؼ٤٦گی از ٠كعن٦٥ای ةارز آف اؿث ك جضث جأدیؼ ای ٢قؼایي ،ز٧اف در کكاکف
ٗؼ٤٦گی ةی ٢ز٧ا٣یقغف ك ز٧ا٣یؿازی ةا ة٠٨یگؼایی ك ٠ضٞیگؼایی ٚؼار دارد ك ١٦ی ٢کكاکف٦ا مٞش
ك ١٦ؽیـحی را ة ٥ظٌؼ ا٣غاظح ٥اؿث) ة١٦ ٥ی ٢دٝی٨٠ ،ٜاز٧ۀ ْٗاؿ ،ظؼدكرزا ٥٣ك ٤٠ن٘ا ٥٣ةا ص٨زة ٗؼ٤٦گ
ایساب ٠یک٤غ ک ٥ةؼ٣ا٦٥٠ای آ٨٠زقی ك جؼةیحی ُ٣اـ جؼةیث  ،ْٟٞ٠ص٨ؿ ٠ض٨ر ٌ٠اْٝۀ ٗؼ٤٦گ٦ا٠ ،ـائٜ
ك جتْات ٗؼ٤٦گی ز٧ا٣ی قغفٌ٠ ،اْٝات ٠یاف ٗؼ٤٦گی ك ةؼرؿی ا٣حٛادی ٠ـائٗ ٜؼ٤٦گی ك ازح١اّی
ؿاز٠اف یاةغ)
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ةاٌٝتِ ،پؼؿكی ک ٥اک٨٤ف ٌ٠ؼح ٠یق٨د ای ٢اؿث ک ٥چ ٥اٚغا٠اجی ٠یج٨اف در ةؼ٣ا٠ۀ درؿی ُ٣اـ
جؼةیث ،ْٟٞ٠در راؿحای جؼةیث یک ٗ ْٟٞ٠ؼ٤٦گ٠غار ظؼدكرز ك ٛ٣اد ا٣ساـ داد) اٝتح ٥یاٗح ٢پاؿط٦ای دٚیٙ
ك ٨ٌٞ٠ب ةؼای ای ٢پؼؿف٣ ،یاز٤٠غ ا٣ساـ جضٛیٛات ك ٌ٠اْٝات ٠یغا٣ی اؿث) ق١كیؼی  #,.41$ة ٥اٚغا٠ات
٘٠یغ در ای ٢ز٠ی ٥٤اقارقکؼدق اؿث) ای ٢اٚغا٠ات ّتارتا٣غ از5
 (,ارائۀ دركس درز٠ی٤ۀ ٗؼ٤٦گ ك ٗؼ٤٦گ ق٤اؿی 8ایٌ٠ ٢اْٝات ،ة٧حؼ اؿث ٤٠ضنؼ ةٗ ٥ؼ٤٦گ ة٠٨ی ك
ٞ٠ی ٣تاقغ؛ ةٞک ٥ة٥م٨رت جٌتیٛی ك ٠یاف ٗؼ٤٦گی ا٣ساـقغق ك ١٦ؼاق ةا ٛ٣غ ك ةؼرؿی ةاقغ)7
( ا١٦یث دادف ة ٥دركؿی ٠ذ ٜادةیات ٗارؿی ك جا صغكدی ةؼرؿی٦ای جٌتیٛی٤٦ ،ؼ ،جاریط ایؼاف ك ز٧افدر ١٦ۀ رقح٦٥ای جؼةیث)ْٟٞ٠
 (.جأکیغ ةؼ دركس ٠ؼجتي ةا دی٢ق٤اؿی ك دی٢پژك٦ی جٌتیٛی ة٥زای جأکیغ ٔیؼ٨ْٛ٠ؿ ةؼ آ٨٠زش٦ای
ؿٌضی دی٤ی ك ٠ػ٦تی ةؼای ج١ا٠ی رقح٦٥ا) ةایغ گ٘ث ک ٥در چ٤ی ٢دركؿی ،ا٠کاف آق٤ایی ةا ادیاف ك
٠ػا٦ب گ٣٨اگ٨ف ٗؼا٠ ٟ٦یق٨د)
 (/ا١٦یث دادف ة ٥آ٨٠زش ٗٞـ٘8 ٥ك ج٘کؼ ٗٞـ٘ی 7ةؼای ج١ا٠ی رقح٦٥ا) چؼاک ٥جاریط ٗٞـ٘8 ٥جاریط ج٘کؼ
اؿث 7ك ةعف ١٧٠ی از ٠یؼاث ٗؼ٤٦گی ةكؼیث ٠ضـ٨ب ٠یق٨د ك ة١٦ ٥ی ٢دٝی ،ٜق٤اظث ٗؼ٤٦گ ك
جاریط آف جا صغ زیادی ٨٤٠ط ة ٥آق٤ایی ةا ٗٞـ٘ ٥ك ٌ٠اْٝۀ آف اؿث ك از ؿ٨ی دیگؼ ،ةؼای پؼكرش
ا٦غاؼ ٠ؼة٨ط ة ٥پؼكرش ج٘کؼ جضٞیٞی ك ٛ٣ادٞٗ ،ـ٘٥كرزی٠ ،ضٞ١ی ةـیار ٤٠اؿب جٛٞی ٠یق٨د)
ام٨الً كركد ةّ ٥ؼمۀ ٗؼ٤٦گ ك ٗؼ٤٦گؿازی ك ٛ٣ف ای٘ا کؼدف ة٨٤ّ٥اف ٠نٞش ٗؼ٤٦گی٣ ،یاز٤٠غ
ٗٞـ٘٥كرزی 8ك ج٘کؼ ٗٞـ٘ی 7اؿث)
 (0گ٤سا٣غف دركس ركافق٤اؿی ك زا٥ْ٠ق٤اؿی در ةؼ٣ا ٥٠درؿی دا٣كس١ْٞ٠٨اف ١٦ۀ رقح٦٥ا ،ة٨٤ّ٥اف
ّ٠٨ٞی ک ٥ةا ّؼمۀ ٗؼ٤٦گ ؿؼكکار ةیكحؼی دار٣غ $ص)#,-+(,-, 5
ّالكق ةؼ دركس ٗ٨ؽ ،یک ص٨زة ٌ٠اْٝاجی دیگؼ ک٠ ٥یج٨ا٣غ ةؼای آق٤ایی ةا ٗؼ٤٦گ ز٨ا ِ٠ك قی٨ة
جْا ٜ٠ةا آ٧٣ا ةـیار ٘٠یغ ةاقغٌ٠ ،اْٝات «ا٣ـافق٤اؿی ٗؼ٤٦گی» ,اؿث) ا٣ـافق٤اؿی ٗؼ٤٦گی ،ة٥كیژق ةؼای
ق٤اظث ةـیاری از اظحالٗات ٗؼ٤٦گی ك آ٨٠زش مٞش ٘٠یغ اؿث) ای ٢رقح١ّٞ ٥ی ةٌ٠ ٥اْٝۀ قی٨ق٦ای
ز٣غگی ٠ؼدـُ٣ ،اـ٦ای اّحٛادی ،ةاكر٦ا٨ّٞ ،ـ ك دا٣ف٦ا٤٦ ،ؼ٦ا ،اٗکار ك ّٛایغ ،م٤ایِ ك ٗ ،٢اظالؽ،
٨ٚا٣ی ٢ك ٛ٠ؼرات ،ارزش٦ا ك آداب ك رؿ٨ـ ك رٗحار ك و٨اةي ك ا٣گارق٦ای ٗؼ٤٦گی آ٧٣ا ٠یپؼدازد)
ةّ٥تارت دیگؼ ا٣ـافق٤اؿی ٗؼ٤٦گی ّ٨٣ی ٗؼ٤٦گق٤اؿی اؿث) ا٣ـافق٤اؿی ٗؼ٤٦گی ١٦چ٤ی ٢ة ٥ةؼرؿی
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ز٨ا ِ٠ظاص ةكؼی ٠یپؼدازد ك اٝگ٦٨ای ٠ـٞي ةؼ ٗؼ٤٦گ آ٣اف را ٌ٠ا ٥ْٝکؼدق ك ١٦ا٤٣غی٦ا ك
٣ا١٦ا٤٣غی٦ای آ٧٣ا را ج٨میٖ ك جضٞی٠ ٜیک٤غ ٚ$ؼائی ٛ٠غـ)#,.3- ،
 -3-2-2-5تافت دا٘ؼآٔٛسٔ ٢ذرعٝ

یکی از ٨٠ا ِ٣آ٨٠زش مٞش ك یا ّا ٜ٠جىْیٖک٤٤غة آف در ٠غارس ،ج٘کیک ٠غارس ة ٥ا٣ضاء ٠عحٖٞ
اؿث) یکی از ٠كکالت آ٨٠زقی کك٨ر ٠ا ٣یؽ ،كز٨د ٠غارس ٠ح٨٤ع ك و٨اةي ظاص پػیؼش ك دتث٣اـ
اؿث ک ٥ةـیاری از ای ٢ج٘کیک٦ا در چارچ٨ب ٣گاق ٠یافٗؼ٤٦گی٠ ،ؼدكد اؿث) چ٨ف ای٠ ٢ـائ ٜةاّخ
قکاؼ ازح١اّی ك ةیگا٣گی آ٧٣ا از ١٦غیگؼ ٠ی ق٨د) ة١٦ ٥ی ٢ظاًؼ ،ا٠ؼكزق قی٨ة آ٨٠زش ج٘ٞیٛی ٨٠رد
ج٨زٚ ٥ؼار گؼٗح ٥اؿث) ج٘اكت٦ای ٗ ؼدی ا٠ؼی ٠ـ ٟٞاؿث ك ةؼ ای٠ ٢ت٤ا صغی از ج٘کیک ٣یؽ ٨٠ز ٥ك ٚاةٜ
ٚت٨ؿ اؿث؛ ا٠ا اٗؼاط در ای ٢ز٠ی ٥٤ك ؿاظح ٢ج٘کیک٦ای ٣ا٨٠ز ،٥ا٠ؼی اؿث ک ٟ٦ ٥ةا ْ٠یار٦ای مضیش
آ٨٠زقی ك پؼكرقی ٣اؿازگار اؿث ك  ٟ٦جتْات ٘٤٠ی ازح١اّی دارد)
١٦افً٨ر ک ٥در ؿیـح ٟآ٨٠زش ج٘ٞیٛی ٠غ ُ٣ؼ اؿث ةایغ جا آ٣سا ک١٠ ٥ک ٢اؿث ك ةٝ ٥ضاظ آ٨٠زقی
ج٨زی ٥پػیؼ اؿث ،دا٣ف آ٨٠زاف در ٠غارس ّادی درس ةع٨ا٤٣غ ك ٠غارس ّادی ٣یؽ ٦ؼچ ٥ةیكحؼ ة ٥ؿ١ث
یکـافؿازی پیف ةؼك٣غ ك ای ٢ج٘کیک٦ای «ّادی٠ ،٥٣٨١٣ ،غارس م٘٤ی ةا آز٨٠ف ،ةغكف آز٨٠ف،
٠غارس كاةـح ٥ة ٥ؿاز٠اف٦ا ك ٧٣اد٦ا» ة ٥ؿ١ث یکـاف قغف جٕییؼ یاة٤غ) ٦ؼچ ٥دا٣فآ٨٠زاف ةا ج٘اكت٦ای
ٗؼدی ةیكحؼ در یک ٠غرؿ ٥ز ِ١ةاق٤غ ك در ک٤ار  ٟ٦ز٣غگی ک٤٤غ ك ةا ٟ٦جْا ٜ٠داقح ٥ةاق٤غ ة١٦ ٥تـحگی
ك پػیؼش ازح١اّی ةیكحؼی دؿث ظ٨ا٤٦غ یاٗث)
١٦چ٤ی ٢در ظن٨ص و٨اةي پػیؼش ٠ذ ٜقؼط ْ٠غؿ ،كاةـحگی م٘٤ی ،ك ُ٣ایؼ آف ،جا آ٣سا ک٥
١٠ک ٢اؿث ةایغ ة ٥ؿ١ث صػؼ ای٠ ٢الؾ٦ا صؼکث ک٤ی٦ )ٟؼچ ٥در ای ٢راق جالش ک٤ی ٟة١٦ ٥تـحگی
ازح١اّی ك ١٦ؽیـحی ٠ـا١ٝثآ٠یؽ ،ةیكحؼ ک١ک ظ٨ا٦غ قغ) اٝتح ٥ازؼای ١٦ـافؿازی ٛ٠غ٠ات ك
ٞ٠ؽك٠اجی دارد ک ٥ةایغ ا٣ساـ ق٨د ک٨٠ ٥و٨ع ةضخ ٠ا ٣یـث)
ًت ٙةی٤ف ٠یافٗؼ٤٦گی ٦ؼچ ٥ج٨٤ع دا٣فآ٨٠زی ٠غرؿ ٥ة ٥ج٨٤ع زْ١یحی صٛیٛی زا٣ ٥ْ٠ؽدیکجؼ
ةاقغ ،آف ٠غرؿ ٥ة ٥جض ٙٛا٦غاؼ ٠یاف ٗؼ٤٦گی ةیكحؼ ک١ک ظ٨ا٦غ کؼد) ةایغ در یک ٠غرؿ ٥ک٠ ٥ضٜ
ج١ؼی ٢ز٣غگی اؿث٥٣ ،ج٧٤ا از زغاؿازی ةپؼ٦یؽی ،ٟةٞک ٥ة٧حؼ اؿث ةک٨قی ٟجا زْ١یث دا٣فآ٨٠زی
٠غرؿ٣٨١٣ ،٥ۀ صٛیٛی زا ٥ْ٠ةاقغ ك ةاٗث زْ١یحی ٠غرؿ ،٥صحیاٛ١ٝغكر ةا ةاٗث زْ١یحی زا٠ ٥ْ٠كاة٥
ةاقغ) ای ٢یکـافؿازی ٠یج٨ا٣غ ةاٗث٦ای ٠٨ٚیحی٣ ،ژادی٠ ،ػ٦تی ك ا٠ذاؿ آف را قا ٜ٠ق٨د)
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در ٠تاصخ پیكی ٢اقارق کؼدی ٟک ٥كٚحی ٦غؼ «آ٨٠زش ةؼای مٞش» اؿث ،الزـ ٣یـث صح١اً از مٞش
ؿع ٢ةگ٨یی )ٟصحی ةغكف ای ٢ک ٥ة٨ً٥ر ٠ـحٛی ٟاز مٞش ؿع ٢ةگ٨یی٠ ٟیج٨ا٣ی ٟمٞش را آ٨٠زش د٦ی)ٟ
در ای ٢ةعف ة٨٠ ٥اردی اقارق ٠یک٤ی ٟک ٟ٦ ٥ظ٨د ٠یج٨ا٣غ ٛ٣ف ةـیار ١٧٠ی در جض ٙٛمٞش داقح ٥ةاقغ
ك ٠ ٟ٦یج٨ا٣غ کار آ٨٠زش ٠ـحٛی ٟمٞش ةا ركیکؼد ٠یافٗؼ٤٦گی را جـ٧ی ٜک٤غ) ج٨ز ٥ة ٥ای٨٠ ٢ارد در
یک ةؼ٣ا٠ۀ زا ِ٠آ٨٠زش مٞش ةـیار ا١٦یث دارد) از ای٨٠ ٢ارد ٠یج٨اف ة٨٤ّ٥اف آ٨٠زش٦ای ز٠ی٥٤ؿاز یا
پیف٣یاز٦ای آ٨٠زش مٞش یاد کؼد) ةؼظی از ای ٢آ٨٠زش٦ا ّتارتا٣غ از5
آٔٛسػ تفىز فّغف :٣ج٘کؼ ٗٞـ٘ی ؿ ٥كیژگی ق٤اظح٥قغق دارد کّ ٥تارتا٣غ از جْ ،ٙ١زا٣ِ٠گؼی
ك اٌْ٣اؼپػیؼی $قؼیْح١غاری )#,.24 ،ةؼای ای ٢ک ٥زا٥ْ٠ای مٞشز ٨ك مٞشدكؿث داقح ٥ةاقی ،ٟاٗؼاد
آف ةایغ ای ٢كیژگی٦ای ٗکؼی را داقح ٥ةاق٤غ) ّ١یٗ ٙکؼ کؼدف در ٛ٠اة ٜؿٌضی ٗکؼ کؼدف ك ٚكؼی
٣گؼی ،زا٣ِ٠گؼ ة٨دف در ٛ٠اة ٜزؽئی٣گؼ ة٨دف یا جکةْغی ٣گاق کؼدف ك اٌْ٣اؼپػیؼ ة٨دف در ٛ٠اةٜ
اٌْ٣اؼ٣اپػیؼی ك جنٞب ٗکؼی ٚؼار ٠یگیؼد) ةغكف قک ٦ؼچ ٥كیژگی٦ای ٗکؼی اٗؼاد زا ٥ْ٠ة ٥ؿ١ث
كیژگی٦ای ج٘کؼ ٗٞـ٘ی پیف ةؼكد ة ٥مٞش ٣ؽدیکجؼ قغق اؿث) ج٘کؼ ٗٞـ٘ی ج٘کؼ ز٣غگی کؼدف اؿث)
در ز٣غگی ازح١اّی٣ ،ـتیث ك ؿیاٝیث صاک ٟاؿث؛ پغیغق٦ا ك ٨٠و٨ع٦ای ازح١اّی ّ ٙ١ك ؿٌش دار٣غ
یا الی ٥الی٦ ٥ـح٤غ؛ ٗ ٟ٧ای ٢صٛای ٙك داقح ٢درؾ درؿث از ز٣غگی ك ٠ـائ ٜآف ٣یاز٤٠غ ج٘کؼ ٗٞـ٘ی
اؿث) ج٘کؼ ٗٞـ٘ی ٚادر اؿث ٣گاق دٚیٙجؼ ك كاِٚةی٤ا٥٣جؼی ة ٥ا٨٠ر داقح ٥ةاقغ ك ة ٥مٞش ٣ؽدیکجؼ اؿث)
ٝػا آ٨٠زش ج٘کؼ ٗٞـ٘ی ٠یج٨ا٣غ در ؿاظح ٢زا٥ْ٠ای مٞشآ٠یؽ ك مٞشز ٨ک١ک ک٤غ)
١٦چ٤ی٠ ٢یج٨اف اؿحغالؿ کؼد ک ٥ظ٨د ٗٞـ٘٣ ٥یؽ از ٠یاف اةؽار٦ایی ک١٠ ٥ک ٢اؿث در گ٘ثكگ٦٨ای
مٞش ٨٠رد اؿح٘ادق ٚؼار گیؼ٣غ٠ ،ذٗ ،ّٟٞ ٜؼ٤٦گ ،دی ،٢اٚحناد ،ؿیاؿث ،ص٨ٛؽ ك دیگؼ ٨٠ارد ٠ؼجتي،
ة٧حؼی ٢اؿث؛ چ٨ف ٗٞـ٘٠ ،٥ا٦یح ی ّ ٜٛة٤یاد دارد ك ک١حؼ از ٦ؼ ّا ٜ٠دیگؼی ،اؿیؼ ٣ـتیث یا ز٨١د
٠ی ق٨د؛ ٠ذ ٜآ٣چ ٥در ٨٠رد ٗؼ٤٦گ ،دی ٢یا ؿیاؿث ١٠ک ٢اؿث اج٘اؽ ةی٘حغ) ١٦چ٤ی ،٢ک١حؼ ا٠کاف ای ٢را
دارد ک ٥ة٨٤ّ ٥اف اةؽار ٚغرت ك ؿ٨٠ ٥ٌٞرد اؿح٘ادق ٚؼار گیؼد؛ ٠ذ ٜآ٣چ ٥در ٨٠رد ّ ٟٞك اٚحناد ١٠ک٢
اؿث اج٘ا ؽ ةی٘حغ) ٗٞـ٘ ٥یک ْٗاٝیث ّٛال٣ی اؿث ك ٗیٞـ٨ؼ ٠ـائ ٜك ا٣غیك٦٥ا را ةؼرؿی ك ٛ٣غ ّٛال٣ی
٠یک٤غ ك ظ٨د ٣یؽ آ٠ادق اؿث کٛ٣ ٥غ ق٨د)
آٔٛسػ تفىز ا٘تماد :٢ج٘کؼ ا٣حٛادی ٣یؽ دركا١٦ ِٚاف ج٘کؼ ٗٞـ٘ی اؿث ک ٥در ٚاٝب ج٘کؼ
ا٣حٛادی ة٥م٨رت ٠تـ٨طجؼ ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار گؼٗح ٥ك ظن٨میاجی ةؼای آف ذکؼ قغق اؿث) ای ٢قی٨ة
ج٘کؼ ةایغ از ا٦غاؼ امٞی ُ٣اـ٦ای آ٨٠زقی ةاقغ) پژك٦ف٦ای زیادی درةارة ج٘کؼ ا٣حٛادی ة٨٤ّ٥اف یک
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وؼكرت ك ٧٠ارت اؿاؿی در ج٘کؼ ا٣ساـ قغق ك جْؼیٖ٦ای زیادی ٣یؽ از آف ة ٜ١ّ ٥آ٠غق اؿث) ٨٠ر ,ك
پارکؼ #,44/$ -ج٘کؼ ا٣حٛادی را جْیی ٢آگا٦ا ٥٣ك ٦كیارا٣ۀ پػیؼٗح ٢ك ردکؼدف یا ٚىاكت  ْٙٞ٠جْؼیٖ
٠یک٤٤غ $ة ٜٛ٣ ٥از ٞ٠کی١٦ )#,.31 ،چ٤ی٦ ٢اق١یاف٣ژاد ،ج٘کؼ ا٣حٛادی را ای٢گ ٥٣٨جْؼیٖ ٠یک٤غ« 5ج٘کؼ
ا٣حٛادی ج٘کؼی اؿث ٠ـحغؿ ك ٌٛ٤٠ی ،ة٨ُ٤٠٥ر ةؼرؿی ك جسغیغُ٣ؼ ّٛایغُ٣ ،ؼ٦ا ،اّ١اؿ ك جن١یٟگیؼی
درةارة آ٧٣ا ةؼ ٠ت٤ای دالی ٜك ق٨ا٦غ ٠ؤیغ آ٧٣ا ك ٣حایر درؿث ك ٌٛ٤٠ی ک ٥پیا٠غ آ٧٣ا اؿث» ١٦$اف)#,++ 5
در ج٘کؼ ا٣حٛادی كیژگی٦ایی كز٨د دارد ک٠ ٥یج٨ا٣غ ة ٥ایساد زا٥ْ٠ای مٞشآ٠یؽ ک١ک ک٤غ)
ٚاوی٠ؼادی « #,.4,$زـارت ك پایغاری در ا٣غیك٥كرزی ،ظ٨د(ا٣گیعحگی در ج٘کؼ٠ ،كارکث ٗکؼی،
جْا ّٜٛ ٜ٠ك ّاً٘ ،٥قکاکیث ك اّح١اد ة ّٜٛ ٥ا٣ـاف» را از ام٨ؿ ج٘کؼ ا٣حٛادی ٠یدا٣غ) كی ١٦چ٤ی،٢
كیژگی٦ای ا٣غیك٤١غ ا٣حٛادی را ای٢گ ٥٣٨ةؼ٠یق١ارد 5ک٤سکاكی ،ذ ٢٦ةاز ،صٛیٛثز٨یی ،ا٣ناؼ،
جضٞیٞگؼی ،ا٣حُاـ ٗکؼی ،اّح١اد ة ٥ظ٨د ك ة٨ٞغ ٗکؼی)
٣کحۀ  ٟ٧٠ای ٢اؿث ک ٥ای ٢كیژگی٦ا ظ٨دة٥ظ٨د در اٗؼاد قک١٣ ٜیگیؼ٣غ ،ةٞک٣ ٥یاز ةٗ ٥ؼ٤٦گؿازی
ك آ٨٠زش دار٣غ) ٣کحۀ  ٟ٧٠دیگؼ ای ٢اؿث ک ٥ج٘کؼ ا٣حٛادی ز٠ا٣ی ٠یج٨ا٣غ ة ٥ج٨ؿْۀ مٞش ک١ک ک٤غ ک٥
قی٨ة ٗکؼی اکذؼیث یا الا ،ٜٚةعف ُّی١ی از زا ٥ْ٠ةاقغ ك اال كز٨د یک اٞٚیث ٠ح٘کؼ ،ظیٞی کارؿاز
٣ع٨ا٦غ ة٨د) ٗؼاگیؼ ٨١٣دف ج٘کؼ ا٣حٛادی ،ةا آ٨٠زش ٗؼاگیؼ آف ١٠ک ٢اؿث)
تزت٥ت ؽٟز٘ٚذ ٢خٟاٍ٘٘٣ز٠ :حأدؼ از ٗىای ز٧ا٣یقغف ك قؼایي د٣یای زغیغ ،ز٣غگی
ق٧ؼك٣غاف کك٨ر٦ا ٣یؽ قؼایي كیژقای پیغا کؼدق ك ةا گػقحٗ ٥ؼؽ کؼدق اؿث) ةا ک١ؼ٣گ قغف ٠ؼز٦ای
ز٠ا٣ی ك ٠کا٣ی٠ ،س ٥ّ٨١آدار ٠ذتث ك ٘٤٠ی ّنؼ زغیغ در پیف ركی ق٧ؼك٣غاف کك٨ر٦ا ٚؼار گؼٗح٥
اؿث ك اک٨٤ف ٠ی ًٞتغ ک ٥ق٧ؼك٣غاف کك٨ر٦ا ظ٨د را ةؼای ز٣غگی در ای ٢قؼایي زغیغ ٧٠یا ؿاز٣غ)
الز٠ۀ ١٦ؽیـحی ٠ـا١ٝثآ٠یؽ در ز٧اف زغیغ ای ٢اؿث ک ٥ق٧ؼك٣غاف کك٨ر٦ا ،ظ٨د را ق٧ؼك٣غاف ز٧اف
كاصغ ٗؼض ٨١٣دق ،ص٨ٛؽ ك جکاٝیٖ ظ٨د را در ٚتاؿ قؼایي زغیغ ةك٤اؿ٤غ ك ٧٠ارت٦ای الزـ را ةؼای
ز٣غگی ؿاز٣غق در قؼایي زغیغ کـب ک٤٤غ ك كَایٖ ظ٨د را ا٣ساـ د٤٦غ) در ٔیؼ ای ٢م٨رت ١٠ک٢
اؿث ةؼای ٠ـائ٠ ٜعح ٖٞاظحالؼ ك ٣ؽاع پیف ةیایغ) ٦ؼ ٗؼدی ک ٥ة ٥د٣یا ٠یآیغ ة٨٤ّ٥اف یک ق٧ؼك٣غ
ق٤اظح٠ ٥یق٨د ك ٣ـتث ة ٥زا٥ْ٠ای ک ٥ة ٥آف جْ ٙٞدارد دارای ص٨ٛؽ ك ٠ـؤكٝیث اؿث) ة٨ً٥ر ًتیْی از
اةحغای جٝ٨غ ،در ؿ٤ی٨٣ ٢زدای ك ک٨دکی ةیكحؼ ص٨ٛؽ اك ٌ٠ؼح اؿث جا جکٞیٖ اك) ا٠ا ٦ؼچ ٥ؿ ٢ك ؿاؿ
1. Moore
2. Parker
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ٗؼد ةاالجؼ ٠یركد ،جکاٝی٘ی ٣یؽ ةؼ اك الزـ ٠یق٨د ک ٥ةایغ در ةؼاةؼ زا ٥ْ٠ةسا آكرد) ٣کح ٥دیگؼی ک ٥در
ةاب ٨٧٘٠ـ ق٧ؼك٣غی ةایغ گ٘ث ای ٢اؿث ک٦ ٥ؼ ٗؼدی ة ٥ا٨٣اع گ٣٨اگ٣٨ی از ز٨ا ،ِ٠از ظا٨٣ادق ك زا٥ْ٠
٠ضٞی گؼٗح ٥جا زاٞ٠ ٥ْ٠ی ك ةی٢اٞٞ١ٝی ك ز٧ا٣ی ٠حْ ٙٞاؿث ك ةایغ از ج١اـ ص٨ٛؽ ظ٨د در ای ٢ز٨اِ٠
ةؼظ٨ردار ةاقغ ك ٠ـؤكٝیث٦ای ق٧ؼك٣غی را ٣یؽ ةؼ ّ٧غق ةگیؼد ٌٖٝ$آةادی )#,.30 ،ص٨ٛؽ ك ٠ـؤكٝیث
ق٧ؼك٣غی دارای كیژگی ٠حٛاة ٜاؿث) ةؼای ٠ذاؿ اگؼ ٠ا ص ٙصؼ٠ث ك کؼا٠ث داری ،ٟؿایؼ اٗؼاد ٣یؽ از
چ٤ی ٢صٚ٨ٛی ةؼظ٨ردار٣غ ك ٠ا ٣یؽ ٠ـؤكؿ رّایث ص٨ٛؽ ك صؼ٠ث ك کؼا٠ث آ٣اف ٦ـحی)ٟ
ةا ج٨ز ٥ة٠ ٥ؼاجب ٗ٨ؽ ،چ٨ف  ٥١٦اٗؼاد ّى٨ی از زا ٥ْ٠ز٧ا٣ی ٦ـح٤غ ،از ٝضُ ٥جٝ٨غ ،ق٧ؼك٣غ ز٧ا٣ی
٠ضـ٨ب ٠یق٣٨غ ك در ٚتاؿ زاْ٠ۀ ز٧ا٣ی دارای ص٨ٛؽ ك ٠ـؤكٝیث٦ایی ٦ـح٤غ) چ ٥ص٨ٛؽ ك جکاٝی٘ی
ک ٥در ؿ٤غ٦ای ٠کح٨ب ةی٢اٞٞ١ٝی ٠ذ« ٜاّال٠ی ٥ص٨ٛؽ ةكؼ»٧ّ« ،غ٣ا ٥٠ص٨ٛؽ ک٨دؾ»٤٠« ،ك٨ر ز٧ا٣ی
ص٨ٛؽ ةكؼ» یا «ص ٙدؿحؼؿی  ٥١٦ک٨دکاف ة ٥آ٨٠زش رایگاف» اّالـ قغق اؿث ك چ ٥ص ٙك
٠ـؤكٝیث٦ایی ک ٥اگؼچ١٠ ٥ک ٢اؿث در زایی ٠کح٨ب ٣كغق ةاقغ ،ا٠ا ا٣ـاف ة ٥صک ٟاظالؽ ا٣ـا٣ی ك
صً ٙتیْی ،ماصب آف اؿث)
یکی از ةعف٦ای جؼةیث ق٧ؼك٣غی ز٧ا٣ی٣گؼ ،جؼةیث ةؼای ةا ٟ٦زیـح ٢یا زیـح٠ ٢ـا١ٝثآ٠یؽ ةا
دیگؼاف اؿث) از ٨٠ارد زیؼ ٠یج٨اف ة٨٤ّ٥اف اؿحٞؽاـ٦ای ةا ٟ٦زیـح٣ ٢اـ ةؼد)
 (,ق٤اظث ظ٨یف ،دیگؼاف ك کكٖ ك ٗ ٟ٧دیگؼاف)  (-اصحؼاـ ٚائ ٜقغف ة ٥دیگؼاف ةؼ ٠ت٤ای ةؼاةؼی)
 (.داقحَ ٢ؼٗیث جض ٜ١ج٘اكت٦ا ك ص ٜجْارض٦ا از ًؼی ٙگ٘ثكگ (/ )٨یادگیؼی چگ٣٨گی اةؼاز
ظ٨یكح ٢ك ةؼٚؼاری ارجتاط ٠ؤدؼ ةا دیگؼاف)  (0یادگیؼی ةا یکغیگؼ زیـح ٢در ْٚ٨٠یث٦ای ٗؼ٤٦گی
٠ح٘اكت)  (1یادگیؼی ركاةي ٠یاف ا٣ـافً ،تیْث ك ٠ضیي زیـث) ١٦ (2کاری ةا دیگؼاف)
٦ؼچ ٥یک زا ٥ْ٠گـحؼدقجؼ ةاقغ ٗؼمث٦ا ك ج٧غیغ٦ای آف ٣یؽ گـحؼدقجؼ اؿث) ٝػا زیـح٠ ٢ؤدؼ
در ز٧اف زغیغ ك ة٧ؼق ةؼدف از ٠ؽایای آف ك کا ؿح ٢از ْ٠ایب یا ظٌؼات آف ،ةی٤ف درؿث ك ٧٠ارت
الزـ را ٠یًٞتغ) ٧٠ارت ز٣غگی در د٣یای زغیغ ٥٣ ٥١٦ ،ای ٢اؿث کٛٗ ٥ي ةٗ ٥کؼ ظ٨د ةاقی ٟك اؿح٘ادق
ظ٨د را ةتؼی ٟك ج٧غیغ٦ا را از ؿؼ ظ٨د رِٗ ک٤یٟ؛ ،ةٞک ٥ةایغ ةیف از آف ،ةٗ ٥کؼ ای ٢ةاقی ٟکّ ٥ى٨
٠ؤدؼی در زا ٥ْ٠ز٧ا٣یقغق ةاقی ،ٟة ٥ظ٨ةی٦ای آف ةی٘ؽایی ٟك در کا٦ف ج٧غیغ٦ای آف ةؼای ،٥١٦
ةک٨قی )ٟج٧٤ا در چ٤ی ٢صاٝحی اؿث ک٠ ٥ؽایای ز٧ا٣یقغف ةیف از ْ٠ایب آف ظ٨ا٦غ قغ) ای ٟ٧٠ ٢اج٘اؽ
٣ع٨ا٦غ اٗحاد ٠گؼ ةا جؼةیث ق٧ؼك٣غا٣ی آگاق٠ ،ـؤكؿ ك ز٧ا٣یا٣غیف ک ٥در ٛ٠اة ٜزا ٥ْ٠ةكؼیث

شال پٍجو  /طياره ةیصحو /زىصحان 1398

106

فصمٌاىَ عهيی-جرویجی آىّزشپژوُی

اصـاس ٠ـؤكٝیث ک٤٤غ) ة٨ٚ ٥ؿ زاف دی٨یی٦« ,ؼچ ٥زا٥ْ٠ای ٗؼ٦یعح٥جؼ ق٨د ة ٥ای ٢صٛیٛث ٠یرؿغ
ک ٥٣ ٥ج٧٤ا ٠ـؤكؿ ص٘اَث از ٠ضغكدق زیـحی ظ٨دش اؿث ،ةٞک ٥در ٚتاؿ یک زاْ٠ۀ ة٧حؼ در آی٤غق
ٛ٣ف دارد ك ٠غرؿٟ٧٠ ٥جؼی٠ ٢کاف ةؼای ا٣ساـ ای ٜ١ّ ٢اؿث»  ٜٛ٣$ازٗ 5ؼ٧٠ی٤ی )#.13 5,.3.،در
ٌ٠ا٥ْٝای ک ٥ج٨ؿي دراکؼ -ا٣ساـ گؼٗح ٥اؿث ،در ٨٠رد ٨٧٘٠ـ جؼةیث ق٧ؼك٣غی٨٠ ،ارد زیؼ ٨٠رد ج٨اٗٙ
کك٨ر٦ای ٠عح ٖٞة٨دق اؿث (, 5ج٨ا٣ایی دیغف ٠ـائ ٜك ٣ض٨ة ةؼظ٨رد آ٧٣ا ة٨٤ّ ٥اف یک ق٧ؼك٣غ
زاْ٠ۀ ز٧ا٣ی؛  (-ج٨ا٣ایی کار کؼدف ةا دیگؼاف ة ٥م٨رت ١٦کاری ك پػیؼٗح٠ ٢ـؤكٝیث در ٛ٣ف یا
كَی٘ ٥ای ک ٥ة ٥آ٧٣ا كاگػارقغق اؿث؛  (.ج٨ا٣ایی درؾ ،پػیؼش ك جض ٜ١ج٘اكت٦ای ٗؼ٤٦گی؛ ( /
ج٨ا٣ایی ج٘کؼکؼدف ة٥م٨رت ا٣حٛادی ك ؿاز٠افیاٗح٥؛  (0ج١ای ٜة ٥ص ٜجْارض٦ای ظ٨د ةا دیگؼاف ة٥
ركش٦ای ٠ـا١ٝثز٨یا٥٣؛  (1ج١ای ٜة ٥جٕییؼات ز٣غگی ك ّادت ٠نؼؼ ة٨ُ٤٠٥ر صٍ٘ ٠ضیي زیـث؛
 (2ج١ای ٜة ٥صـاس قغف ٣ـتث ة ٥ص٨ٛؽ ةكؼ ك دٗاع از آف ك  (3ج١ای ٜة ٥ج٨ا٣ایی ٠كارکث در
ْٗاٝیث٦ای ؿیاؿی در ؿٌش ٠ضٞیٞ٠ ،ی ك ةی٢اٞٞ١ٝی $کكاكرز )#,.4+ ،ای٦٢ا ٠ـائ١٧٠ ٜی اؿث ک٥
ةایغ در یک ةؼ٣ا ٥٠آ٨٠زش مٞش ٠ؤدؼ ة٨ً٥ر زغی ٨٠رد ج٨زٚ ٥ؼار گیؼد)
ا٤داد خأؼ ١دٔٛوزات٥ه :از پیف٣یاز٦ای جؼةیث ق٧ؼك٣غاف ز٧ا٣ی٣گؼ ك مٞشًٞب ،داقح٢
زا٥ْ٠ای د٨٠کؼاجیک اؿث) زاْ٠ۀ د٨٠کؼاجیکٔ ،یؼ از قی٨ة صک٠٨حی یا ُ٣اـ٦ای ؿیاؿی ٠تح٤ی ةؼ
د٨٠کؼاؿی اؿث) قی٨ة صک٠٨حی ٝیتؼاؿ( د٨٠کؼاؿی یا دیگؼ قی٨ق٦ای صک٠٨حی ک ٥پیك٣٨غ ز٨٧١ریث
دار٣غ ك در ؿاظحار آ٧٣ا در َا٦ؼ ١٣اد٦ای د٨٠کؼاجیک كز٨د دارد ،ةغكف صى٨ر ق٧ؼك٣غاف ك زاْ٠ۀ
د٨٠کؼاجیک ،ک١ک چ٤غا٣ی ة ٥مٞش ٣ع٨ا٦غ کؼد) آزادی ،آگا٦ی ،جْ٧غ ك كَی٘٥ق٤اؿی از ظن٨میات
زاْ٠ۀ د٨٠کؼاجیک اؿث) زاْ٠ۀ د٨٠کؼاجیک ،ارجتاط كدیٛی ةا کذؼتگؼایی در ص٨زق٦ای ٠عح ٖٞدارد)
١٦افً٨ر ک ٥دی٨یی ٠یگ٘ث« 5ز٨اْ٠ی ک ٥ةؼ پایۀ ًت٣ ،٥ٛژاد ،ز٤ـیث٠٨ٚ ،یث ك ا٠ذاؿ ای٦٢ا ا٣ـاف٦ا را از
 ٟ٦زغا ٠یک٤٤غٗ ،ؼمث را ةؼای رقغ ٨٦ش ك ٔ٤ای ازح١اّی ک٠ ٥ضن٨ؿ آفگ ٥٣٨از ز٣غگی ازح١اّی
اؿث ک ٥در آف١٦ ،ۀ ًتٛات ازح١اّی ٠كارکث دار٣غ ،از دؿث ٠ید٤٦غ» $گ٨جک)#,.1 5,.3+،
زا٥ْ٠ای ک ٥صٛیٛحاً د٨٠کؼاجیک ةاقغ ،در چارچ٨ةی از ّالی٠ ٙكحؼؾ ،ة ٥کذؼتگؼایی ك ج٨٤ع ٗؼ٤٦گی
اصحؼاـ ٠یگػارد) ة ٥ص٨ٛؽ ك ٠ـؤكٝیث٦ای ظ٨د ك دیگؼاف آگا٦ی دارد ك ة ٥آف ٠حْ٧غ اؿث)

1. john Dewey
2. Deraker
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زاْ٠ۀ د٨٠کؼاجیک ،پیف٣یاز آ٨٠زش مٞش اؿث ك در ز٨اْ٠ی ک ٥ة ٥آزادی ج٘کؼ ك ا٣غیك ٥اصحؼاـ
گػاقح١٣ ٥یق٨د ك کذؼت٦ای ٠عح ٖٞة ٥رؿ١یث ق٤اظح١٣ ٥یق٨د ،آ٨٠زش مٞش ةا چاٝف ٨٠از٥
٠یق٨د ك ١٣یج٨اف از مٞش صٛیٛی ؿع ٢گ٘ث ك مٞش را آ٨٠زش داد) ة٤یاد٦ای ٠غ٣یث ك ٠ؼدـؿاالری،
از ًؼی ٙةعك٤ا ٥٠ك اٝؽاـ٦ای ٚا٣٨٣ی ك ج٨می ٥ك ٣نیضث قک١٣ ٜیگیؼد) ةّ ٥تارت دیگؼ ،ةغكف رقغ
ازح١اّی ،جْ٧غ ازح١اّی ك جْ٧غ ٠حٛاة ٜك ةغكف اّحٛاد ّ١ی ٙة ٥ص٨ٛؽ ق٧ؼك٣غی١٣ ،یج٨اف ٗؼ٤٦گ
٠ؼدـ ؿاالری ك رٗحار ٠غ٣ی را در زا٧٣ ٥ْ٠ادی ٥٤کؼد) ة ٥گ٘حۀ کؼی١ی ٠« #,.3.$ؼدـؿاالری ةغكف اٗؼاد
آزادا٣غیف ،کذؼت گؼا ك ةؼدةار ك ای ٢دك ةغكف جؼةیث د٨٠کؼاجیک١٠ ،ک ٢اؿث ة ٥وغ ظ٨د کٗ ٥اقیـث
ك اؿحتغاد اؿث دچار ق٨د» $ص )#,4 5زاْ٠ۀ د٨٠کؼاجیک را جْٞی ٟك جؼةیث ةایغ ةـازد؛ ای٨٠ ٟ٧٠ ٢رد
جأکیغ ماصبُ٣ؼاف جْٞی ٟك جؼةیث اؿث ٗ$حضی كازارگاق ك اّالیی ,.33 ،ك کؼی١ی )#,.3. ،ةؼای
ؿاظح ٢زا٥ْ٠ای د٨٠کؼاجیک ،آ٨٠زش ج٘کؼ ٗٞـ٘ی ك ا٣حٛادی ك جؼةیث ق٧ؼك٣غا٣ی ز٧ا٣ی٣گؼ الزـ اؿث)
كز٨د اٗؼادی ةا ای ٢قی٨ة ج٘کؼ ك ای٨٣ ٢ع ٣گاق ة ٥ز٧اف ،الز٠ۀ زاْ٠ۀ د٨٠کؼاجیک اؿث) جؼةیث اٗؼادی ةا
ای ٢ظن٨میات ٗکؼی ك رٗحاری ،ج٧٤ا ةا جأ٠ی ٢چ٤غ كاصغ درؿی ك در ٚاٝب ةؼ٣ا٠ۀ درؿی آقکارٞ١ّ ،ی
١٣یق٨د؛ ةٞک ٥ةایغ ١٦ۀ ّ٨ا ٜ٠ازز ٥ٞ١در جؼةیث  ،ْٟٞ٠در ةؼ٣ا ٥٠درؿی پ٧٤اف ،در رك٣غ٦ای زاری
٠غارس ،در آ٨٠زش ظا٨٣ادق٦ا ك در آ٨٠زش٦ای ٔیؼرؿ١ی ک ٥در رؿا٦٥٣ا ك ٗىای ّ٠٨١ی زا ٥ْ٠ا٣ساـ
٠یق٨د ٨٠رد ج٨زٚ ٥ؼار گیؼد) ة٨ً٥ر ظالم٠ ،٥ـیؼ درؿث آ٨٠زش مٞش را ٠یج٨اف ای٢گ ٥٣٨ةیاف کؼد5
ةؼای ؿاظح ٢زا٥ْ٠ای مٞشآ٠یؽ ك مٞشدكؿث ك مٞشز ،٨ةایغ مٞش را آ٨٠زش داد) ا٠ا ای٢
آ٨٠زشٞ٠ ،ؽك٠ات یا پیف٣یاز٦ایی دارد) در آ٨٠زش مٞش ةایغ ٣ـتث ة ٥ایساد ای ٢پیف٣یاز٦ا ا٦ح١اـ
كرزیغ) ا٦ح١اـ ة ٥ای ٢پیف٣یاز٦ا ،دركا ِٚآ٨٠زش ٔیؼ٠ـحٛی ٟمٞش اؿث ك اج٘اٚاً كٚحیک٦ ٥غؼ ،آ٨٠زش
«ةؼای مٞش» اؿث ،آ٨٠زش٦ای ٔیؼ٠ـحٛی ،ٟا١٦یث زیادی دارد $گاٝح٣٨گٝ )#,.22 ،ػا ١٦ث ةایغ در
ز٧ث ؿاظح ٢زا٥ْ٠ای د٨٠کؼاجیک ةاقغ ك ةؼای رؿیغف ة ٥زا٥ْ٠ای د٨٠کؼاجیک ،ةایغ ٞ٠ؽك٠ات یا
پیف٣یاز٦ای آف یْ٤ی آ٨٠زش ٗٞـ٘ ،٥آ٨٠زش ج٘کؼ ٗٞـ٘ی ،آ٨٠زش ج٘کؼ ا٣حٛادی ك ٣یؽ جؼةیث ق٧ؼك٣غی
ز٧ا٣ی٣گؼ را ك ز٧ۀ ١٦ث ٚؼارداد) ٨١٣دار زیؼ٠ ،ـیؼ آ٨٠زش مٞش ةؼای ؿاظح ٢زا٥ْ٠ای مٞشآ٠یؽ را
٣كاف ٠ید٦غ)
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طكمگیری جاىعَای دىّكراجیك

آىّزش فهصفَ ،آىّزش جفكر
فهصفی ،آىّزش جفكر اٌحلادی و
ٌیز جرةیث طِروٌدی جِاٌیٌگر

آىّزش ةرای صهح ةا رویكرد
ىیانفرٍُگی

طكمگیری جاىعَای صهحآىیز،
صهحدوشث و صهحجّ

ؽىُ ٔ :1غ٥ز آٔٛسػ صّح

٘ -6ت٥د٥ٌٝز٢
مٞش را ةایغ آ٨٠زش داد؛ ای ٢ة٧حؼی ٢راق ةؼای ج٨ؿْۀ مٞش ز٧ا٣ی اؿث) در جالش ةؼای آ٨٠زش مٞش،
چ٤غ ٣کحۀ  ٟ٧٠ك اؿاؿی كز٨د دارد ک ٥ةا یغ ٨٠رد ج٨زٚ ٥ؼار گیؼد 5اكؿ ٟ٧ٗ ،درؿث از مٞش ك ٌٛ٣ۀ ٛ٠اةٜ
آف یْ٤ی ز٤گ ك ّ٨ا ٜ٠ك ٨٠ا٦ ِ٣ؼ کغاـ از آ٧٣ا ),دكـ٦ ،غؼگػاری مضیش در آ٨٠زش مٞش ک١٦ ٥ا٣ا
٦غؼ ةایغ ،آ٨٠زش «ةؼای مٞش» ةاقغ « ٥٣درةارة مٞش») ّٞیرٔ ٟجالش٦ای زیادی ک ٥در ز٠ی٤ۀ آ٨٠زش
مٞش م٨رت گؼٗح٣ ،٥حیسۀ ٨ٌٞ٠ةی صام٣ ٜكغق اؿث) ّٞث  ٟ٦ةیكحؼ ةؼ٠یگؼدد ةّ ٥غـ ٗ ٟ٧درؿث از
مٞش ك در ٣حیس٦ ،٥غؼ گػاری اقحتاق) از آ٣سا ک ٥مٞش ك ز٤گ ،دك ٨٠و٨ع ازح١اّی ك ا٣ـا٣ی ٦ـح٤غ،
٠ذ١٦ ٜۀ ٨٠و٨ع٦ػای ازح١ػاّی دیگػؼ ،پی٣٨ػغ زغایی٣اپػػیؼی ةػا ز٨ٞق٦ػای ٠عحٞػٖ ٗؼ٤٦ػگ ز٨ا٠ػِ
 ),ذکؼ ای٣ ٢کح٣ ٥یؽ الزـ اؿث ک ٥ز٤گ ١٦یكٌٛ٣ ٥ۀ ٛ٠اة ٜمٞش ٣یـث؛ ةٞک ٥گاق جض ٙٛمٞش ج٧٤ا از ٠ـیؼ ز٤گ ٠یـؼ اؿث ك ز٤گ
ٛ٠غ٠ۀ دؿحیاةی ة ٥مٞش اؿث) اٝتح ٥در ای٨٣ ٢ع ٣گاق ٣یؽ اماٝث ةا مٞش اؿث؛ ك ز٤گ وؼكرجی جٞط ٠ضـ٨ب ٠یق٨د ک ٥ة٠٥ضه ٗؼاٟ٦
آ٠غف قؼایي مٞش ،ةایغ از آف دؿث کكیغ ك آف را ة ٥ک٤اری ٧٣اد؛ صحی اگؼ مٞش در دؿحؼس ،کاٜ٠جؼی ٢ك ٨ٌٞ٠بجؼی٣ ٢حایر را در ةؼ
٣غاقح ٥ةاقغ) در جاریط اؿالـ ،قایغ ةح٨اف از ٨٠اردی ٠ذ ٜمٞش صغیتی ،٥مٞش ا٠اـ صـ$ ٢ع #ةا ْ٠اكی ٥ك صحی كاْٚۀ ٗحش ٠ک ٥ة٨٤ّ٥اف
٨٠اردی از ای ٢دؿث ٣اـ ةؼد)
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$ارزش٦ا ،دی ٢ك ّٛا یغ #ك دیگؼ ٠ـائ ٜز٣غگی ا٣ـا٣ی ٠ذ ٜؿیاؿث ،اٚحناد٠ ،ضیي زیـث ك ٔیؼق دار٣غ)
٦غؼ گػاری درؿث٨٤٠ ،ط ة ٟ٧ٗ ٥درؿث از مٞش اؿث ك ٗ ٟ٧درؿث از مٞش ،ة٦ ٥یچ كزػ ٥ةػا ج٘کػؼ
ا٣حؽاّی ك یکـػ٣٨گؼا ٥٣ا٠کاف پػػیؼ ٣یـػث) ة٧حػؼی ٢ركش ،ةؼرؿػی آف ةػا ٣گػاق ك ركش ٠یػافٗؼ٤٦گػی ك
ةؼرؿی٦ای ٠یافرقح٥ای اؿث)
اٝتح ٟ٧ٗ ٥درؿث ك  ٥١٦زا٣تۀ ٠ـأ ٥ٝمٞش ،گاـ اكؿ اؿث ،كٝی ةؼای ایساد ك اؿحٛؼار مٞش کاٗی
٣یـث) گاـ دیگؼ ،آ٨٠زش مٞش اؿث) ٝػا ةایغ ةا ّ٤ایث ة ٥اةْاد ك كیژگی٦ای مٞش٠ ،ضح٨ای آ٨٠زقی ك
ؿاز٠افد٦ی ٤٠اؿب ٗؼا ٟ٦کؼدق ك مٞش را آ٨٠زش داد) در یک ةؼ٣ا ٥٠مضیش آ٨٠زش مٞش ةایغ جغاةیؼی

ا٣غیكیغق ق٨د کٗ ٥ؼاگیؼ در ٧٣ایث ماصب دا٣ف ك ٣گؼش٦ای مٞشًٞتی ك مٞشز٨یی ةاقغ ك
٧٠ارت٦ای الزـ را ٣یؽ در ای ٢ز٠ی ٥٤کـب ک٤غ) ةایغ ٠ضح٨ای آ٨٠زقیای جغكی ٢ق٨د ک ٥کذؼت٦ای
ٗکؼیٗ ،ؼ٤٦گی٠٨ٚ ،ی٣ ،ژادی ك ا٠ذاؿ ای٦٢ا در آف دیغق ق٨د ك اٗ٣ ٙگاق دا٣فآ٨٠ز را در پ٤٧ۀ ز٠اف ك
٠کاف گـحؼش د٦غ) ١٦چ٤ی ٢یک ةؼ٣ا ٥٠آ٨٠زش مٞش ةایغ صحیاٛ١ٝغكر ،ةی٢رقح٥ای ك ج٘ٞیٛی ةاقغ؛
یْ٤ی  ٟ٦در جتیی ٢ك جْؼیٖ آف از ٤٠اَؼ ٠عح ٖٞدیغق ق٨د ك  ٟ٦در ٤٦گاـ آ٨٠زش ،اةْاد ٠عح ٖٞآف ك
ارجتاط آف ةا ّ٨ا٠ ٜ٠عح٠ ٖٞذ ٜاٚحناد٠ ،ضیي زیـث ،ؿیاؿث ،دی ٢ك دیگؼ ٨٠ارد ٠كاة٨٠ ،٥رد ج٨ز٥
ٚؼار گیؼد)  ْٟٞ٠در یک ةؼ٣ا٠ۀ آ٨٠زش مٞشٛ٣ ،ف کٞیغی دارد ك ةایغ از یک ٠سؼی ك کارگؽار ؿادة
آ٨٠زقی ،ة ٥یک ّ٤نؼ ٛ٣ف آٗؼی ،٢ؿاز٣غق ك جأدیؼگػار جتغی ٜق٨د) ٗىای صاک ٟةؼ ٠ضیي آ٨٠زقی،
ةاٗث دا٣فآ٨٠زی ،ةؼ٣ا٦٥٠ای ز٤تی ك ٗ٨ؽ ةؼ٣ا ٥٠ك ا٠ذاؿ آف ٥١٦ ،ةایغ ة ٥گ٥٣٨ای ةاقغ ک ٥قؼایي را ةؼای
یادگیؼی ز٣غگی مٞش ز٨یا ٥٣در ک٤ار ٗ ٟ٦ؼا ٟ٦ک٤غ) ٣کح ٥آظؼ ای ٢ک ٥ةؼای ایساد مٞش در اذ٦اف $مٞش
ذ٤٦یٝ #ؽك٠اً ٣تایغ از مٞش گ٘ح ٥ق٨د) کذؼتگؼایی در ا٣غیك ،٥آزادا٣غیكی ك ج٘کؼ ٌٛ٤٠ی ٠یج٨ا٣غ ة٥
ایساد ج٘کؼ مٞشآ٠یؽ ک١ک ک٤غ) آ٨٠زش ج٘کؼ ٗٞـ٘ی ،ج٘کؼ ٌٛ٤٠ی ك جؼةیث ق٧ؼك٣غی ز٧ا٣ی٣گؼ
٠یج٨ا٣غ ة ٥ای٦ ٢غؼ ک١ک ک٤غ)
ٔٙاتغ
اؿغی ،صـٞٗ ٟ٧ٗ )#,.42$ )٢ـ٘٠ ٥یافٗؼ٤٦گی ك ر٦اكرد٦ای آف ةؼای آ٨٠زش مٞش) رؿا ٥ٝدکحؼی ،دا٣كگاق
قیؼاز ،دا٣كکغق ركافق٤اؿی ك ّ٨ٞـ جؼةیحی ،گؼكق ّ٨ٞـ جؼةیحی)

اّ٨ا٣ی ،ق٧یٛ٣ )#,.4.$ )٢ف ٗیٞـ٨ؼ در ایساد مٞش؛ ٛ٠ایـۀ دیغگاق ظ٨از٣ ٥نیؼ ك کا٣ثٞٗ ،ـ٘ ٥ك مٞش ز٧ا٣ی
٠$سٛ٠ ٥ّ٨١االت ٤٠حعب ٦سغ١٦ی١٦ ٢ایف صکی٠ ٟالمغرا ةا ٨٠و٨ع ٗٞـ٘ ٥ك مٞش ز٧ا٣ی ،#زیؼ ُ٣ؼ ؿیغ
٠ض١غ ظا٥٤٠ای ،چاپ اكؿ) ج٧ؼاف 5ا٣حكارات ة٤یاد صک١ث اؿال٠ی مغرا)
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ةؼظ٨رداری٧٠ ،ی )#,.40$ )٢جتیی٠ ٢تا٣ی ُ٣ؼی آ٨٠زش مٞش در ُ٣اـ جْٞی ٟكجؼةیث ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف ة٨ُ٤٠٥ر
جغكی ٢یک اٝگ٨ی ة٠٨ی) رؿا ٥ٝدکحؼی ،دا٣كگاق ام٘٧اف) دا٣كکغق ركا٣ك٤اؿی ك ّ٨ٞـ جؼةیحی ،گؼكق جْٞی ٟك
جؼةیث)
ة٧كحیّٞ ،یؼوا)  )#,.42$آزادی ةؼ ّغاٝث ٛ٠غـ اؿث) ظتؼگؽاری ایؼ٣ا ،irna.ir ،ةازیاةی),.43*2*-+ 5
جٛیزادة ا٣ناری ،ق٧ؼاـ) « )#,.3/$مٞش ز٧ا٣ی در ؿایۀ مٞش ادیاف» ْ٠$ؼٗی کحاب ،#کحاب ٠اق دی ،٢اردیت٧كث ك
ظؼداد  ،,.3/ق١ارة  4,ك  ،4-ص ),+,(,+.
جیٓ ةعف ،ؿ١یؼا؛ ز٦ؼق ؿْادج٤١غ ك ٣ؼگؾ کكحیآرای) ً« )#,.41$ؼاصی ةؼ٣ا٠ۀ درؿی ٠تح٤ی ةؼ آ٨٠زش مٞش در
دكرة اةحغایی؛ یک ٌ٠اْٝۀ کی٘ی» ،ر٦یاٗحی  ٨٣در ٠غیؼیث آ٨٠زقی ،ؿاؿ ٦كح ،ٟق١ارة  ،/پیاپی ).-
دكئؼجی ،زی١ؽ ،راةؼت ٗاٝحؽگؼاؼ) ُ٣ )#,.2-$ؼی٦٥ای ٠حْارض در ركاةي ةی٢ا ،ٜٞ١ٝجؼزّٞ ، ٥١یؼوا ًیب ك كصیغ
ةؽرگی ،ج٧ؼاف٣ ،كؼ ٠٨ٚؾ)
راجتالت ،ژكزؼ) ٧٣« )#,.3,$ىث پاگ٨اش دا٣ك٤١غاف ةؼ وغ ز٤گ» ،پیاـ ی٣٨ـک ،٨ؿاؿ ؿی ك ؿ٨ـ ،ق١ارة ،.24
ص )./(.0
قؼیْح١غاریّٞ ،ی) ٞٗ )#,.24$ـ٘ ،٥چاپ ٦كح )ٟج٧ؼاف 5دٗحؼ ٣كؼ ٗؼ٤٦گ اؿال٠ی)
ق١كیؼی ،ةاةک) ٛ٣« )#,.41$ف ك زایگاق جؼةیث ٗؼ٤٦گی در ُ٣اـ جؼةیثٗ )»ْٟٞ٠ن٣ٜا٠ۀ پژك٦ف در جؼةیث،ْٟٞ٠
ؿاؿ اكؿ ،ق١ارة دكـ ،جاةـحاف  ،,.41ص ),,+(,-/
ٗحضی كازارگاق ،ک٨رش ك ْ٠ن ٥٠٨اؿال٠ی)  « )#,.32$ةؼرؿی ٠یؽاف ج٨ز ٥ة ٥آ٨٠زش مٞش در ةؼ٣ا٠ۀ درؿی دكرة
اةحغایی از دیغگاق ٠حعنناف جْٞی ٟك جؼةیث؛ کارق٤اؿاف ةؼ٣ا٥٠ریؽی درؿی ك ١ْٞ٠اف دكرة اةحغایی ق٧ؼ ج٧ؼاف»)
ٗن٣ٜا٠ۀ ٨٣آكری٦ای آ٨٠زقی ،ق١ارة )/4(21 ،-0
ٗؼ٧٠ی٤ی٠ ،ضـ )#,.3.$ )٢ز٧ا٣یقغف ك جؼةیث ق٧ؼك٣غی ز٧ا٣ی٠ ،سٛ٠ ٥ّ٨١االت اكٝی١٦ ٢ایف ٞ٠ی ز٧ا٣یقغف
ك جْٞی ٟك جؼةیث ،ج٧ؼاف 5ا٣حكارات ز٧اد دا٣كگا٦ی)
ٗالح ٨٣د٦یْ٠ ،ن« )#,.33$ )٥٠٨ةؼرؿی ٠ؤ٦٥٘ٝای آ٨٠زش مٞش ی٣٨ـک ٨در اؿ٤اد ك ٠غارؾ ز٨٧١ری اؿال٠ی
ایؼاف») دا٣ك٨ر رٗحار ،ق٧ؼی٨ر  ،,.33ؿاؿ قا٣ؽد ،ٟ٦ق١ارة  ،.1ص)00(13 ،
ٗالً٨ریّ ،تغاٝس٨اد)  )#,.1.$وؼكرت جتادؿ ك کٞیغ ج٘اٗ ٟ٦ؼ٤٦گ٦ا) کی٧اف ٗؼ٤٦گی ،ظؼداد ،ق١ارة ).
ٚاوی ٠ؼادی ،صـ )#,.4,$ )٢درآ٠غی ةؼ ج٘کؼ ا٣حٛادی) چاپ اكؿ) ج٧ؼاف٣ 5كؼ دات)
ٚؼائی ٛ٠غـ ،ا٠افاهلل )#,.3-$ ،ا٣ـافق٤اؿی ٗؼ٤٦گی ٠$ؼدـق٤اؿی )#ج٧ؼاف 5اةسغ)
کكاكرز ،ی٨ؿٖ) « )#,.4+$ز٧ا٣یقغف ك وؼكرت آ٨٠زش٦ای ق٧ؼك٣غی ز٧ا٣ی») ٠ؼکؽ ٌ٠اْٝات ٞ٠ی
ز٧ا٣یقغف)
کؼی١یّ ،تغاُْٝی ،#,.3.$ )ٟؿازق٦ای جؼةیث ك د٨٠کؼاؿی) چاپ ؿ٨ـ) ج٧ؼاف 5ا٣حكارات پژك٦كکغة جْٞی ٟك جؼةیث)
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گاؿ٠ ،ؼدیث؛ ة٨رگ ك ز٨یؾ كاٝحؼ ك گاؿ)  )#,.31$ركش٦ای جضٛی ٙک١ی ك کی٘ی در ّ٨ٞـ جؼةیحی ك ركافق٤اؿی
$زٞغ دكـ )#جؼز١ۀ اص١غروا ٣نؼ ك ١٦کاراف) ج٧ؼاف 5ا٣حكارات ؿ١ث ك دا٣كگاق ق٧یغ ة٧كحی)
گاٝح٣٨گ ،ی٦٨اف)  )#,.22$مٞشآ٨٠زی ٗٛي ٤٦گا٠ی ٤ْ٠ا دارد ک ٥ة ٜ١ّ ٥ةی٤سا٠غ$ ،گ٘ثكگ ٨ةا گاٝح٣٨گ ،#پیاـ
ی٣٨ـک ،٨ؿاؿ ةیـث ك  ،ٟ٧٣ق١ارة  ،.-1ص /0جا )/3
گ٨جک ،زؼاٝغ) ٠ )#,.3+$کاجب ٗٞـ٘ی ك آراء جؼةیحی) چاپ اكؿ) ج٧ؼاف 5ؿ١ث)
ٌٖٝآةادی ،صـی« )#,.30$ )٢آ٨٠زش ق٧ؼك٣غی ٞ٠ی ك ز٧ا٣ی ١٦ؼاق ةا جضکی٨٦ ٟیث ك ُ٣اـ ارزقی
دا٣فآ٨٠زاف») ٗن٣ٜا٠ۀ ٨٣آكری٦ای آ٨٠زقی) ق١ارة  ،,2ؿاؿ پ٤س ،ٟپاییؽ )30
٠نٞشّٞ ،یامٕؼ)  )#,.4.$زغاؿ ؿحیؽ ك گ٘ثكگ ،٨ؿایث ا٣سٞٗ ٢١ـ٘ۀ ٠یافٗؼ٤٦گی ایؼاف،
 ،www.interculturalstudies.irةازیاةی)4/*,,*-+ 5
٠ک ٝیف ،آرچیتاٝغ) « )#,.3,$آیا ٠یج٨اف مٞش را آ٨٠زش داد») پیاـ ی٣٨ـک ،٨ق١ارة )/+(/, ،.24

ٞ٠کی ،صـ ٢ك ٠سیغ صتیتی پ٨ر) « )#,.31$پؼكرش ج٘کؼ ا٣حٛادی ٦غؼ اؿاؿی جْٞی ٟك جؼةیث») ٗن٣ٜا٠ۀ
٨٣آكری٦ای آ٨٠زقی) ؿاؿ قك ،ٟق١ارة  ،,1ص)4/(,+2 5
٧٠ی١ی ،صـی ٢ك ٠ض١غ را٠ی ٢ةاؿحاف) « )#,.40$آ٨٠زش ٠ؼص٥ٞای ١ْٞ٠اف ك دا٣كس١ْٞ٠(٨اف ةا ركیکؼد ازح١اّی(
ٗؼ٤٦گی») جؼةیث ٗ ْٟٞ٠ک٨ر ،ؿاؿ دكـ ،ق١ارة  ،0ز٠ـحاف  ،40ص ),-.(,/+
كٝی ،ك٦اب) « )#,.2+$ز٤گ ك مٞش») ٗؼ٤٦گ ،جاةـحاف  ،,.2+ق١ارة )4
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Necessity for rethinking peace education programs
(a cross-cultural approach)
Babak Shamshiri1, Hasan Asadi2
Abstract
War and violence have been and always are a long-standing problem of human
society and Peace has always been a human desire. So far many efforts have
been made throughout history by peacekeepers and peacemakers to curb
violence and promote peace, but these efforts have not yielded the desired
results. Some experts believe that the most effective and the only way to
promote peace is peace education. For this reason, many studies and efforts
have been made to teach peace in different countries. But peace education
projects have also been less successful. Research shows that these programs are
not coherent and comprehensive in all countries as well as in our country and
there are different orientations on principles, texts and methods of peace
education. This article addresses the need for rethinking peace education
programs. This paper, through reflective or intellectual analysis, reviews and
emphasizes the need for peace education, critically examines the pathology of
past research and efforts in peace education, and then discusses the need for a
cross-cultural and interdisciplinary perspective. It then discusses some of the
important structures that can make a peace education program more effective. It
discusses the importance of cases such as: extracurricular programs and school
curricula, school student contexts, and teacher qualities and skills. It has been
spoken of as peace-building training. It has also spoken of the need to teach
philosophical thinking, critical thinking, universalistic citizenship education and
training to build a democratic society as peace education.
Keywords: Peace Education, Reflection, Prerequisites, Cross-Cultural Look,
Interdisciplinary Look.
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