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 چکیده

آىّزان دیص آىّزش ىمانًات اجحيايی ةص وفًیث اجحيايی و لتلاجی داٌغأایً ىلانَ ةَ ج

آىّزان لتلَ فصودظث و ىدصوم جاىًَ آىّزش و جصةیث داٌغ پصدازد.لتلَ فصودظث ىی

ػان آگاه ظازد و ةیٍغ، گصایغ و جّاٌس آٌان را ٌعتث ةَ وفًیث لتلاجی و اجحيايیىی

ُای ػان را در آٌان دروٌی ظازد. یکی از ىِيحصیً ةصٌاىَىِارت الزم در جغییص وفًیث

درظی ىمانًات اجحيايی اظث. ۀ ، ةصٌاىجّاٌس چٍیً کارکصدی داػحَ ةاػسدرظی کَ ىی

ای اٌحزاب و ظازىاٌسُی ػّد جّاٌس ةَ گٌَّىّفّيات و ىدحّای کحاب ىمانًات اجحيايی ىی

آىّزان لتلات فصودظث اجحيايی ىّجب ػّد و کَ ٌّيی رّدآگاُی لتلاجی را در داٌغ

اظحفاده از ُا ةا ػان آىاده ظازد. در ایً پژوُغ، دادهآٌان را ةصای جغییص وفًیث لتلاجی

ُا از روش جدهیم ىدحّا ای و اظٍادی گصدآوری ػسه و ةصای جدهیم دادهىٍاةى کحاةزاٌَ

دُس ىفاُیو و اظحفاده ػسه اظث. جدهیم ىدحّای کحاب درظی ىمانًات اجحيايی ٌؼان ىی

آىّزان لتلات جّاٌس داٌغاٌس ٌيیىّفّياجی کَ در ایً کحاب اٌحزاب و ظازىاٌسُی ػسه

ػان ػان آگاه ظازد و آٌان را در جِث جغییص وفًیثودظث را ٌعتث ةَ ىّكًیثىدصوم و فص

 آىّزش دُس. 

 

 .آىّزانداٌغحيايی، لتلَ فصودظث، جًهیو و جصةیث، ىمانًات اج واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ُای در ویژگی آىّزانداٌغ .ػٌّسةا ػصایك ةصاةصی وارد ىسرظَ ٌيی آىّزانداٌغ ُيۀ

ةَ ُيان اٌسازه کَ  ُعحٍس. اجحيايی و فصٍُگی ةا یکسیگص ىحفاوت ،رواٌی جعياٌی،

-)نمف و جصةیث ىحفاوجی ٌیض ٌیاز دارٌس آىّزشػاگصدان ةا یکسیگص ىحفاوجٍس ةَ 

ُای ةا یکسیگص ٌاةصاةصی داٌغ آىّزانُای یکی از ىِيحصیً جفاوت. (332:1393آةادی،

کَ  دٍُسٌؼان ىیجدلیلات  .ٌِا وجّد داردآ اجحيايی و اكحؿادی اظث کَ در ىیان

در ىسرظَ  آٌاناكحؿادی و فصٍُگی ةص ييهکصد اٌقتالی و جدؿیهی  ،ُای اجحيايیجفاوت

-داٌغٌعتث ةَ  پاییً و فصودظث اجحيايی ىًيّالً لتلات  آىّزانداٌغ گشارد.ادص ىی

 جصی ةصرّردارٌسفًیف و اٌقتالی لتلات ةاال و ىحّظك از ييهکصد جدؿیهی آىّزان

ده التلَ اجحيايی و فصٍُگی راٌّ کَ ةَ ُص ىیضان. (1972،ةصٌؼحایً:1977: )ةّردیّ

اجحيايی و  یُاىِارت ُای ػٍارحی،از نداظ جّاٌایی ،جص ةاػسپاییً آىّزانداٌغ

ُای فصزٌسان لتلات ىادگیآکٍٍس.جص ييم ىیفًیف ،ُا در ىسارسشو ٌگص اخعاظی

زةاٌی و  ،ُای ػٍارحیپاظزگّیی ةَ اٌحوارات و ىِارتپاییً اجحيايی و اكحؿادی ةصای 

ُای افث ُا زىیٍَو ایً ٌاةصاةصی داػحَجصی كصار ظمح پاییًاجحيايی ىسرظَ در 

ٌدّه جصةیث و پصورش کّدکان  کٍس.جدؿیهی و ػکعث و رصوج از ىسرظَ را فصاُو ىی

ُایی را ىّزشآرّد  ۀىدهَ و ىٍمل ،ای اظث کَ در راٌّادهات پاییً ةَ گٌَّلتل

ُای ىّرد ٌیاز ىسرظَ و اٌحمارات ىًهو و کالس کٍٍس کَ جٍاظتی ةا ىِارتدریافث ىی

ی و ىسرظَ ٌساػحَ آىّزػیٍسُای آػٍایی چٍساٌی ةا فصآايقای راٌّاده ٌیض  ٌسارد. درس

ػان در ىسرظَ ٌسارٌس و ایً اىص ىّجب يسم جّفیق و اٌحوارات ةاالیی از فصزٌسانو ٌیض  

ایً  ٌاکاىی. (335:1393ةادی،آ)نمف ػّددر ىسرظَ ىی آىّزانداٌغىّفلیث ایً 

ای ىّجب یٍسُای جصةیث ىسرظَاز فصآ آٌانو فاؾهَ گصفحً  در ىسرظَ آىّزانداٌغ

ةضُکاری در اٌّاع ِا را ةصای آٌػّد و ىی آىّزانداٌغُای اجحيايی در ایً ٌاةٍِجاری

  . (1969،و ُیصػی 1971،)کًُّ ظازدىاده ىیآجاىًَ 

ُيچٍان یکی از ىعیصُای جدصك  رظيی و ييّىی ٌوام جًهیو و جصةیثةا ایً وجّد     

و  آىّزش اظث. ؾًّدی ةزؿّص ةصای لتلات ىدصوم و فصودظث اجحيايی اجحيايی

پصورش  ی را در رّدو اظحًسادُایُا د کَ افصاد جّاٌاییآورپصورش فصؾحی را فصاُو ىی

و پصورش پیّظحَ ةَ  آىّزشُيچٍیً . کَ الزىَ جدصك ؾًّدی در جاىًَ اظث دٍُس

و پصورش ُيگاٌی ةا  آىّزش .یسآظازی ٌیض ةَ خعاب ىیی ةصای ةصاةصايٍّان وظیهَ
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یافحً ةَ  ،ٌِاآُا ةَ افصاد جّان و ةا اظحًساد ةَ ىٍوّر جّاٌا ظارحً ىّرحً ىِارتآ

 کٍسىی ُای دصوت و كسرت کيککاُغ ٌاةصاةصی جایگاه ارزػيٍسی در جاىًَ ةصای

ُای و پصورش رایگان ظتب دگصگٌّی پایگاُی ةصای لتلَ آىّزش(.464:1383)گیسٌض،

گصدد و ادص ىِيی در ةصكصاری ةصاةصی اجحيايی ةص پاییً جاىًَ و ةَ ویژه كؼص فلیص ىی

کَ  یصُاییــــــیکی از ىِيحصیً ىع صایًــــةةٍا. (292:1379گشارد)کيانی،یجاىًَ ى

رارج ػٌّس و یحی کَ در آن كصار دارٌس جّاٌٍس از وفًلتلات فصو دظث ىی آىّزاناٌغد

ٌِا ةا اظث.آ ٌوام جًهیو و جصةیث رظيی ،ُای اجحيايی ةاالجصی دظث یاةٍسةَ جایگاه

ُای ٌلغ جّاٌٍس ةَکعب ىسارك جدؿیهی و ورود ةَ داٌؼگاه ىی و ایىسرظَ ُایآىّزش

کَ ىّجب جدصك اجحيايی  دظث یاةٍس گٌّاگّن ىؼاغم اكحؿادی و ىزحهف اجحيايی

ُای ىسارس و اكساىات َةصٌاىجص ةَ وفًیث ةاالجص ػّد. ٌِا از وفًیث پاییًؾًّدی آ

ىّدص  آىّزانداٌغجّاٌس در ةِتّد وفًیث جدؿیهی و فصٍُگی ی و جصةیحی ىیآىّزػ

 ُای ىسارسةصٌاىَ ،ی ةصرّردار ةاػٍسىٍاظت جصةیحی وفًیثاگص ىسرظَ و ىًهو از  ةاػس.

و  ةّدهدر ىسرظَ ىّدص  فصودظث آىّزانداٌغجّاٌس در ةِتّد ييهکصد جدؿیهی ىی

 را ةِتّد ةزؼس. آىّزانداٌغاكحؿادی ایً  و ظصٌّػث اجحيايی

ُای دُس کَ ىسارهَ ىسرظَ و ىًهو ةصای ةِتّد ىِارتةصری جدلیلات ٌؼان ىی

ةزؿّص در ىسارس اةحسایی کيک  آٌانو اؾالح رفحارُای جصةیحی  آىّزانداٌغ ػٍارحی

جّاٌس ةسیً جصجیب ىًهو و ىسرظَ ىی دصی ةَ ةِتّد و پیؼصفث جدؿیهی ػاگصدان دارد.ىؤ

دصی در ةِتّد جدؿیهی و تصدُای ؾدیح جسریط و جصةیث ٌلغ ىؤةا اظحفاده از راُ

ةسیً جصجیب ٌوام جًهیو و جصةیث . (337:1393ةادی،آ)نمف رفحاری ػاگصدان داػحَ ةاػس

داػحَ  در ىسارس آىّزانداٌغای ةَ وفًیث جدؿیهی و جصةیحی ایً ةایعحی جّجَ ویژه

ای ةاػس کَ ُای درظی ةایعحی ةَ گٌَّىًهيان و ىدحّای کحاب ،ىسیصان ىسارس ةاػس.

ی آگاُکصده و اٌگیضه،  آگاهػان ایً لتلَ را ةَ وفًیث اجحيايی و اكحؿادی آىّزانداٌغ

ىِيحصیً ةصٌاىَ  ایجاد کٍس. آىّزانداٌغػان را در ایً و ىِارت الزم ةصای جغییص وفًیث

جایگاه لتلاجی و  وفًیث اجحيايی و ی الزم در رؿّصآگاُجّاٌس درظی کَ ىی

ىمانًات درظی  ۀةصٌاى دُس، آىّزش آىّزانداٌغرا ةَ  در جاىًَ ُای اجحيايیٌاةصاةصی

ی آگاٌُّيی رّد ىّجب جّاٌسدرظی ىمانًات اجحيايی ىی ۀةصٌاى اجحيايی اظث.

را اٌساز اٌحلادی فصودظث ػّد و ٌّيی ةیٍغ و چؼولتلات  آىّزانداٌغلتلاجی در  

ُيچٍیً ىفاُیو و ىّفّيات  ارائَ دُس.آن كصار دارٌس، ةَ آٌان ٌعتث ةَ وفًیحی کَ در 
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را ٌعتث َة  اجحيايی لتلاتدیگص  آىّزانداٌغجّاٌس درظی کحاب ىمانًات اجحيايی ىی

در  را ٌاةصاةصی در جاىًَ خعاس ظارحَ و ٌگصش اٌحلادی و اٌّاع يسانحیةی ،ىعانَ فلص

 در جِث ةصاةصی و يسانث اجحيايی ایً لتلات ةصای اؾالح و ةِتّد جاىًَ آىّزانداٌغ

ىمانًات اجحيايی دوره  درظی کحاب ىدحّا و ىّفّيات ةصرظیایً ىلانَ ةا   ایجاد کٍس.

دورة  دُس کَ کحاب درظی ىمانًات اجحيايیاةحسایی و ىحّظمَ ةَ ایً ظّال پاظذ ىی

لتلَ  آىّزانداٌغةَ ٌیازُا و ػصایك  اٌسازهجا چَ  اول ىحّظمَ اةحسایی و دورة دوم

لتلَ  آىّزانداٌغ ىلسارچَ کحاب ىمانًات اجحيايی  ؟کصده اظثفصودظث جّجَ 

ظازد و ةیٍغ و ىی آگاهن كصار دارٌس فصودظث را ةَ وفًیث ٌاةصاةصی کَ در آ ىدصوم و

ىلانَ  فصض اؾهی ؟کٍسػان ایجاد ىیو جغییص وفًیث ةصای ةِتّد آٌانگصایغ الزم را در 

ات اجحيايی دوره اةحسایی و ایً اظث کَ ىّفّيات و ىدحّای کحاب درظی ىمانً

 لتلَ فصودظث اجحيايی ٌیعث.  آىّزانداٌغپاظزگّی ٌیازُای  ىحّظمۀ اول،

 

 ادبیات تحقیق

ُای درظی و ةصٌاىَو پصورش ىًحلسٌس  آىّزشػٍاظی پصدازان جاىًَةصری از ٌوصیَ

-داٌغجایگاه اكحؿادی و اجحيايی و فصٍُگی  ای ىسرظٌَوام جًهیو و جصةیث ی آىّزػ

ب ٌَ جٍِا ىّج ایىسرظَ کٍس. جصةیثىدصوم و فصودظث جاىًَ را ةازجّنیس ىی آىّزان

 کٍسىیسیس ُا را جؼػّد ةهکَ ایً ٌاةصاةصیدظث ٌيیارجلا وفًیث اجحيايی لتلات فصو

.  (1976ةّنض و جٍحیط، ، 1977ةّردیّ ،1966کهيً،، 1972،جٍکط ،1972)ةصٌؼحایً،

 .پصدازیوىی ٌوصیاتدر اداىَ ةَ ىصور ةصری از ایً 

 آىّزانداٌغگّیی ظتک زةاٌی و ظزًانگُّای زةان یا  ،1ةصٌؼحایً در ٌوصیَ ةاظیم    

. (1972)ةصٌؼحایً، ػّدىی آٌاندر ىسرظَ ىّجب جساوم و اظحيصار لتلَ اجحيايی 

 ،ٌِاپشیصی اونیۀ آػٍارحی کّدکان در رالل جاىًَىًحلس اظث کَ كّايس زةان ةصٌؼحایً

او کّدکان لتلَ کارگص  لادةَ ايح ظك ىحفاوت اظث.و لتلَ ىحّةیً کّدکان لتلَ کارگص 

ٌِا ةص ایً ٌّع از آکیس اٌسك ىادران کٍٍس کَ ٌاػی از جأاظحفاده ىی 2از كّايس ىدسودی

اىا کّدکان لتلَ ىحّظك از كّايس دكیق  ،پشیصی ایً کّدکان اظثزةان ةَ ٍُگام جاىًَ

                                                
1-Basil Bernstein  

2-Restricted  
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 پّر،)ػارع کٍٍس کَ ٌلمَ ىلاةم كّايس ىدسود ػسه اظثزةاٌی اظحفاده ىی 1و ىفؿم

 ،ٌاػی از جفاوت در فصیب ُّػی ٌیعث در ظتک زةاٌی ایً جفاوت ىّجّد. (80:1393

ىاٌسگی ٌعتی ةَ ٌوص ةصٌؼحایً يلب ةهکَ ٌاػی از جفاوت در رواةك اجحيايی اظث.

ُایی اظث کَ جّظك ىاٌسگیةعیاری از کّدکان لتلَ کارگص جا خسود زیادی ٌحیجَ يلب

ُا ةا ورود کّدك ةَ ىسرظَ اُيیث جفاوت ػٍارحی ىٍحلم ػسه اظث.ایًیٍس زةانفصآ

د كتّل در ىسرظَ ُيان كّايس ىفؿم لتلَ ىحّظك رزیصا ٌّع زةان ىّ ،اةسیزیادی ىی

ػٍا آ از كتم ةا ایً ٌّع زةان ىّرد اظحفاده ،ىحّظك . ةسیً ظان کّدکان لتلاتاظث

 ةگّیس.ظزً ةگیصد کَ چگٌَّ  لَ کارگص اول ةایس یادػٌّس در خانی کَ کّدك لتىی

نشا  .را ةیاىّزد و انگّی زةاٌی کَ در ىسرظَ کارةصد دارد یًٍی اول ةایس كّايس ىفؿهی

کارگص و ٌّيی اىحیاز  اتىاٌسگی ةصای کّدکان لتللبٌّيی ٌلمَ فًف و ياىم ي ،زةان

ةعیاری از . (83:1393پّر،)ػارع یسآىحّظك ةَ خعاب ىی اتی کّدکان لتلىذتث ةصا

كصاری ارجتاط ةا ىًهيان ۀ زةاٌی از ةصلتلَ فصودظث ةَ دنیم ٌساػحً ظصىای آىّزانداٌغ

ىّجب  ،ٌِا ةا ىًهوآورزٌس و ایً يسم جًاىم ىسرظَ اىحٍاع ىی و ىعئّالن و کارگضاران

ی کالس درس و ىسرظَ آىّزػیٍسُای آسرظَ و درگیص ٌؼسن ةا فصفاؾهَ گصفحً از ى

ايی ةَ دنیم فلص زةاٌی از درك و فِو فصودظث اجحي لتلات آىّزانداٌغ ػّد.ىی

و را از ُيصاُی و یادگیصی  ةّدهکٍس ٌاجّان ةعیاری از ىمانب درظی کَ ىًهو ارائَ ىی

      ُيیً ٌاةصاةصی زةاٌی اظث کَ ةص ييهکصد جدؿیهی ىاجٍس. ىمانب درظی ةاز ىی

  ظازد.ىیرا ةا ػکعث جدؿیهی ىّاجَ آٌِا گشارد و ادص ىی آىّزانداٌغ

ةص ييهکصد جدؿیهی و اٌقتالی  ،آىّزانداٌغ3فصٍُگی ۀظصىای، 2ةّردیّ پیص ٌوصیَدر    

دیص راظحگاه أةّردیّ ىًحلس اظث کَ افصاد جدث ج. (1987)ةّردیّ، گشاردادص ىی آٌان

فصٍُگی ىحفاوجی  ۀفصٍُگی ىزحهف و ةا ةصرّرداری از ظصىای ُایاجحيايی رّد ةا داػحَ

اونیَ در  یُاظازی ایً جفاوتی ٌَ جٍِا ةَ ةصاةصآىّزػٌوام  ػٌّس.ی ىیآىّزػوارد ٌوام 

      . از ایً رو،کٍسٌِا را جؼسیس ىی، ةهکَ خحی آپصدازدۀ فصٍُگی ٌيیزىیٍَ ظصىای

فصٍُگی ةیؼحصی ةصرّردارٌس ةِحص كادرٌس كّايس ىّفلیث در  ی کَ از ظصىایۀآىّزاٌداٌغ

ُای ةسیً جصجیب جفاوت. ىسرظَ را فصا گیصٌس و در ٌحیجَ ىّفلیث جدؿیهی ةیؼحصی دارٌس

                                                
1-Elaborated  

2 - Pierre Bourdieu 

3 - Cultural capital 
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ٌیض  آٌاندر ييهکصد جدؿیهی و ىسارك جدؿیهی ، آىّزانداٌغفصٍُگی  ۀاونیَ در ظصىای

 گشاردص ىییده جأیٍسآدر  آٌانو در ٌِایث ةص ىّكًیث لتلاجی و ػغهی  یافحَججهی 

ی جا خسود آىّزػیٍسُای آىیضان ىؼارکث و درانث وانسیً در فص. (88:1393پّر،)ػارع

فصٍُگی کَ  ۀجدلیلات زیادی در ىّرد ظصىای. ٌِا داردآاجحيايی  ۀزیادی ةعحگی ةَ لتل

 دُس کَ ظصىایَ فصٍُگیٌؼان ىی ،وردآکّدك از زٌسگی راٌّادگی رّد ةَ ىسرظَ ىی

فصٍُگی کّدکان  ۀدر واكى ظصىای گشارد.ادص ىی آٌانييهکصد جدؿیهی ةص  آىّزانداٌغ

ونی در  ،کٍسفصاُو ىی یآىّزػلتلَ ىحّظك و ةاال زىیٍَ و اىکاٌات ىفیسی ةصای ججصةَ 

 ی ٌیعث.آىّزػییس ٌِادُای أىّرد ج ،پاییً اتفصٍُگی کّدکان لتل ۀىلاةم ظصىای

روزٌاىَ و ىجهَ در راٌَ  ،ی ةیؼحصی ىاٌٍس کحابآىّزػد ىّا ،ُای لتلَ ىحّظكراٌّاده

در اىحداٌات ىزحهف در  ،دارٌس ةیؼحصیىمانًَ کّدکاٌی کَ در راٌَ  و از ُيیً رو دارٌس

روٌس و ةَ کحاةزاٌَ ىیپصدازٌس، انسیً ایً  کّدکان  ةَ ىمانًَ ىیجصٌس. وىّفقٌیض ىسرظَ 

ٍس و َة ٍکُا ةازدیس ىیایٍِا ُيچٍیً از ىّزه ،کٍٍسُای ىسرظَ ىؼارکث ىیدر فًانیث

را در  و پصورش آىّزش ُا ةَ ٌدّی ارزشِجيام ایً فًانیث ،دٍُسىّظیلی گّش ىی

ىّز از راٌّاده رّد ةَ دظث آفصٍُگی کَ داٌغ ۀىیضان ظصىایکٍس. جلّیث ىی انکّدک

ۀ فصٍُگی ةَ ُيصاه ظصىای .ةَ پایگاه اكحؿادی و اجحيايی راٌّاده او ةعحگی دارد ،وردآىی

دُس جا ىعهك جاىًَ اىکان ىیىحّظك واكحؿادی و اجحيايی ةَ ايقای لتلَ  ظصىایۀ

 .(1977)ةّردیّ، ىّكًیث رّد را در جاىًَ ةازجّنیس کٍٍس

ةزؼی و ةصری دیگص از ىحفکصان جصةیحی ةص رُایی ،ةازجّنیسپصدازان ةصرالف ٌوصیَ    

ةَ ايحلاد ایً ىحفکصان جصةیحی و  ورزٌس.کیس ىیجأىسارس  درظی ةصٌاىۀ ظازیجدّل

 یٌاةصاةصوفًیث  و ةایعحی جّاٌسُای درظی ٌوام جًهیو و جصةیث ىی ةصٌام ،یياجحيا

 را جغییص داده و ةايخ ةِتّد اوفاع اجحيايی فصودظث آىّزانداٌغاجحيايی و لتلاجی 

جّرج  ةَ يلیسه . (1991،و ژیصو 2013،اپم، 1970فصیصه، ،1927کٌّحض) ػّد آٌان

ای و پصورش ةایس ةَ گٌَّ آىّزشگصا، و پصورش جدّل آىّزش، از ظصدىساران 1کٌّحض

ُای زٌسگی را ةا جيام واكًیث ،جعّراٌَ و ؾصیح ةا ىعائم اجحيايی ةصرّرد کٍس

درظی  ۀةصٌاىو  ... ارجتالی زٌسه و پّیا ةا جاىًَ ىدهی ةصكصار کٍس ،ٌارّػایٍسش ةتیٍس

 . (97:1394)ىیهص، ُا ةیاٌجاىسُا و ٌاةصاةصیيسانحیىسارس ةایس ةَ رفى ةی

                                                
1-Jorge Counts  
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-رُایی ٌلغ ةَ ،جًهیو و جصةیث پصدازان و فًاالن خّزةاز دیگص ٌوصی1َپائّنّ فصیصه       

ص اٌکار ٌاپشیصی ید. پائّنّ فصیصه جأ(1970)فصیصه، ةص ظحيسیسگان جّجَ دارد آىّزش ةزؼی

و پصورش در ؾدٍَ جغییصُای اجحيايی  آىّزشدر كّت گصفحً جصیاٌی کَ از خقّر 

ةَ  ،(1970)ظحيسیسگان آىّزش ةا يٍّان: او در کحاةغ. داػحَ اظث ،کٍسدفاع ىی

وی روػی را  .پصدازدظّاد در کؼّر ةصزیم ىیةی ٌانادُل آىّزشجؼصیح ایً رویکصد در 

ةصزیهی ارائَ کصد کَ ىٍجص ةَ ارجلای  آىّزانداٌغظّاد ةَ  ۀپای ُایىِارت آىّزشةصای 

ُای آىّزػی ػصایك در ٌوام .(97:1394ةؼّد )ىیهص، آٌانُای اجحيايی یآگاُظمح 

ةَ ايحلاد  .(239:1391ىدصوىان، لصد ػسگان و ظحيسیسگان ةایس در اونّیث ةاػس)پانيص

ىدصوم لصاخی و  آىّزانداٌغُای واكًی ةص اظاس ٌیازُا و ةاور ارسروس ىساگص د فصیصه

     ،ػّد آىّزانداٌغ ةیٍغ و داٌغِ ۀةیغ از ایٍکَ ةايخ جّظً رظَىس ،اجصا ٌؼّد

ىسارس کٌٍّی  ،فصیصه ۀدر ٌوصی .(30:1390گیصد )فافهی،ٌِا ىیزٌسگی را از آ ُایفصؾث

ُا و ىّفّيات یًٍی ةصٌاىَ کٍٍس.جصةیث ىی ،از رّد ةیگاٌَای ةَ گٌَّرا  آىّزانداٌغ

   ىدهی و ُای اجحيايی و اعث کَ ةَ ٌیازُا و جلافای ٌیی ىسارس ةَ گٌَّآىّزػ

ای ٌَث هانيایرا ٌعتث ةَ وفً آٌاندُس و  پاظذ  را آىّزانداٌغ ایً لتلَ از ایىٍملَ

کٍس کَ وفى ٌِا ىٍحلم ىیآی کاذب ةَ آگاُظازد ةهکَ ٌّيی  آگاه ،ن كصار دارٌسآکَ در 

ةَ ايحلاد . (1393پّر،ن وفًیث ظازگار کٍٍس)ػارعآىّجّد را ةپشیصٌس و رّدػان را ةا 

ایً انضاىات  .ی انضاىات اجحيايی ٌیض دارٌسآىّزػو اكساىات  َ ظیاظحگشاریٌُص گّ ،فصیصه

کٍٍس و یا در ظارحً ػصایك ةصای جغییص اجحيايی ةَ ىا یاری يسانحی را جذتیث ىییا ةی

ای ةاػس ُای ىسرظَ ةایعحی ةَ گٌَّآىّزشاز ٌوص فصیصه  .(238:1391رظاٌٍس) پانيصىی

ظحو دیسه ایً جّاٌایی و كسرت را ةسُس کَ ةحّاٌٍس ةص وفًیث رّد  آىّزانداٌغکَ ةَ 

ةص  ،ظّاد ةصزیم پیاده ظارثکَ فصیصه در ىیان روظحاییان ةی یدرظ ةصٌاىۀ یٍس.آفائق 

ىّزی ةعٍسه آاو جٍِا ةَ ظّاد  اظحّار ةّد. آىّزانداٌغىتٍای ٌیازُای ييهی و ييیق 

در زىیٍَ درك ػصایك  آٌانٌکصد و از ظّاد جازه جدؿیم ػسه ػاگصداٌغ ةصای کيک ةَ 

 ،ةَ لّر رالؾَ ظّاد .ٌِا ىصةّط اظث اظحفاده کصدآو يالیلی کَ ةَ کار  آٌانکارگصی 

فصیصه انگّیی را ةصای رػس  ُای ٌوصی و ييهیفًانیث .ظی ػساةضاری ةصای جصةیث ظیا

 .(134:1391ٌژاد،ىديسی و رّی) ىِص وردآاٌحلادی فصاُو  ٌوصیَ

                                                
1-Paulo Freire  
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پصدازاٌی اظث کَ ةَ ٌلغ رُایی ةزؼی ٌوام جًهیو و از دیگص ٌوصیَ 1ٍُصی ژیصو    

 اظث کَ ؾصفاً ن آجًهیو و جصةیث چیضی ةیغ از  ،ٌوصیَ ٍُصی ژیصودر  پصدازد.جصةیث ىی

جصةیث ىسرظَ ةایعحی ىّجب جّاٌيٍس .جایگاُی ةصای ةازجّنیس فصٍُگی لتلَ ىعهك ةاػس

      ،ژیصو .(1981)ژیصو، ػسن ةیغ از پیغ ىدصوىان ٌعتث ةَ وفًیث رّد گصدد

ىّرد ٌلس ةّنض جیٍحیط و ةّردیّ را  ُيچّنفصٍُگی اجحيايی و ةازجّنیس  پصدازانٌوصیَ

از ٌِا را ةَ ظتب ٌوصیات ىاػیً وارػان در رؿّص ةازجّنیس اجحيايی آو  كصار داده

ا ػکعحً ػان از اىکان ىسارهَ در ةازجّنیس فصٍُگی یجًهیو و جصةیث و غفهث لصیق ٌوام

یصو ىسارس ةایس پایگاه جّنیس و جغییص ةَ يلیسه ژ ... . ن ىّرد اٌحلاد كصار داده اظثآ چصرۀ

 یظازی و رُایی ةزؼپایگاُی ةصای جّاٌيٍس ن،نیس آم فصٍُگی ةاػٍس ٌَ ىدم ةازجّػک

 ةسیً جصجیب از ٌوص .(520:1391)پانيص، ای يادالٌَىدصوم در جاىًَ یُاافصاد و گصوه

كهيصو ييّىی  فصیسنِآ ُای جًهیو و جصةیث اٌحلادی در رسىثِژیصو ىسارس ةایس ةَ ىکان

َ ویژه ةص ػصایك ایجاد و از ػِصوٌساٌی کَ كادر ةَ اييال كسرت ةص زٌسگی رّدػان ة

ُا و جتسیم ػٌّس. جًهیو و جصةیث اٌحلادی ةایعحی داٌغ، يادت، جدؿیم داٌغ ةاػٍس

 آىّزانداٌغرا ةَ  "رّبفاً ػِصوٌسی ؾص"ةَ جای  "ػِصوٌسی اٌحلادی"ُای ىِارت

اظث جا هصفیث اٌحلادی را  آىّزانداٌغدُس. ایً اىص ةَ ىًٍای فصؾث دادن ةَ  آىّزش

ٌِا آصف ةا ّر ظیاظی و اجحيايی ىّجّد ةَ جای ظازگاری ؾِیص ؾ  یةصای ىتارزه و جغ

ىسرظَ ةایس ةَ ىکاٌی ةصای ىتارزه ةا  ،ةَ ٌوص ژیصو. (714:1381)ژیصو، گعحصش دٍُس

را ٌعتث ةَ  آىّزانداٌغٌگصش و ةیٍغ ٌوام جًهیو و جصةیث ةایس  ٌاةصاةصی جتسیم ػّد.

 ىّز در ىسرظَ ةایعحی یادآداٌغ جٍعی و لتلاجی خعاس ظازد. ،ُای ٌژادیجفاوت

ُای ُا ةَ جتًیـایً جفاوت پیاىس س وٌػُّا ایجاد ىیةگیصد کَ چگٌَّ ایً جفاوت

اظحذيار  ،ػّد و ٌّيی از رواةك ظهمَىی جاىًَ ىٍجص اكحؿادی اجحيايی و فصٍُگی در 

ةایعحی در  2ةٍاةصایً ارحالف و جفاوت ورد.آجّد ىیوةَ  افصاد جاىًَدر ةیً  و اٌلیاد را

جًهیو و جصةیث اٌحلادی  ،ةَ يلیسه ژیصو ُای ٌوام جًهیو و جصةیث كصار گیصد.ىصکض ةصٌاىَ

ُای كسرت و دصوت ظازد کَ در ىلاةم ظّء اظحفادهی را جصةیث ىیآىّزاٌداٌغدر ىسارس 

ای دىّکصاجیک ةا خساكهی از جفاوت و جاىًَ و ىلام ةایعحٍس و در جِث ةصپایی

                                                
1  - Henry Giroux 

2  - Difference 
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اظث کَ ةصای ةٍاةصایً جًهیو و جصةیث اٌحلادی، جًهیو و جصةیحی  خصکث کٍٍس.1ٌاةصاةصی

ای ةزّاٌٍس کٍس کَ جاریذ را ةَ گٌَُّا و ياداجی فصاُو ىیىِارت ،ُاداٌغ  آىّزانداٌغ

ّری از زٌسگی کَ دىّکصاجیک ػان را ةَ رالص ظارحً ؾٌِا را كادر ظازد کَ ُّیثآکَ 

 . (1381جص اظث اخیا کٍٍس)ژیصو،جص و يادالٌَ

 زىاٌی ،یآىّزػ ۀپصدازان اٌحلادی ىًحلس اظث کَ یک ةصٌاىاز دیگص ٌوصیَ 2ىایکم اپم

ای جاىًَ فًاالن فصٍُگی و ايق ،ىًهيان ،آىّزانداٌغکَ ةَ  ػّدىدعّب ىیاٌحلادی 

ایً ةصٌاىَ ىسل  ايحصاض کٍٍس. ،ىسه اظثآٌچَ ةص ظصػان آدُس جا يهیَ ىیسان ىی

ُای یک ُای ةَ ُو پیّظحَ و روزىصه ةصای رهق و دفاع از ٌيٌَّای از جالشىّزٌسهآ

ُای ةاػس و فقاُایی را ةصای ُّیث آىّزشارزػيٍس اظث کَ ػایعحَ ٌام  آىّزش

فًاالن  گصان ىٍحلس،آىّزػ.ٌِا دفاع ػّدآجص فصاُو کٍس کَ ةایس ػکم ةگیصٌس و از پیؼصفحَ

ُای دىّکصاجیکی ةَ ایً داٌٍس کَ چٍیً ةصٌاىَو دیگص افصاد ىی آىّزانداٌغ ،اجحيايی

     ُایُا ػیّهایً ةصٌاىَ. کٍٍسن زٌسگی ىیآٌِا ُص روز ةا آدنیم وجّد دارٌس کَ 

 ،دٍُسدص و ػزؿی را ارائَ ىیؤُای ىةَ روش آىّزشُای درظی و دُی ةصٌاىَظازىان

کَ  افصادی ُعحٍسو ىًهيان ةَ يٍّان  آىّزانداٌغُایی کَ ىعحهضم ٌوصات روش

درظی ةایعحی ىٍجص ةَ يسانث اجحيايی  . یک ةصٌاىۀ(22)اپم، ىعئّنیث ىؼحصك دارٌس

کَ ُای ظحو دیسه و ىدصوم ةایعحی ةساٌٍس هن ىعیص كسم ةصدارد.گصوآػّد و یا در 

ای کَ ةیؼحص زٌسگی ،سٍةصای ظارحً زٌسگی ةاػُو اةضاری  جّاٌٍس ُو ىکان وىسارس ىی

داٌٍس کَ ةَ واظمَ کٍٍسگاٌی ٌيیُا ىصدم را ىؿصفایً ةصٌاىَ .ٌِاظثآن أػ در رّرِ

داٌٍس کَ ةا اخعاس ُایی ىیٌِا را اٌعانآةهکَ ػٌّس؛ رصٌس ػٍارحَ ىیٌچَ ىیآ

 کٍٍسىییٍسه ُيکاری آىعئّنیث ىؼحصك ةَ ؾّرت دظحَ جيًی ةصای ظارحً خال و 

ةَ رواةك  یک فًانیث رٍذی ٌیعث ةهکَ کاىالً آىّزش ،ةَ ايحلاد اپم(. 23:1395اپم)

و در ایً ىیان ، (48:1395،)اپم  ػّدظهمَ و اٌلیاد ىصةّط ىی ،ۀ اظحذيارچٍسگاٌ

 ،ةصاةصی ٌوو رظّب یافحَ را جغیییص دٍُس و جاىًَ را ةَ ظيث يسانث ٍسجّاٌىسارس ىی

ةسیً جصجیب ىسارس ةایعحی فقایی را ةصای  اٌعاٌی ظّق دُس.ُای زادی و ارزشآ

ؾساُایی کَ ةَ دٌتال رهق جاىًَ  ،ػّد ىيکً ظازدػٍیسن ؾساُایی کَ ػٍیسه ٌيی

 . (80:1394)اپم، جسیس ُعحٍس

                                                
1 - inequality 
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ایً اظث کَ  ،درظی ةَ ةصٌاىۀ اٌحلادیپصدازان اؾهی جئّری غ فصضِ پیةَ لّر کهی    

ةَ فًانیث در جِث ةِتّد اوفاع جِان  آىّزانداٌغةایس جؼّیق  آىّزشو  ُسف جسریط

در  و ىصةیان، آىّزانداٌغی وانسیً آگاُپصدازان اغهب ةصای ةاال ةصدن ایً ٌوصیَ ةاػس.

ن یک ٌوو اجحيايی غیصىٍؿفاٌَ و آىیض و هصیفی کَ از لصیق آُای جّلئَىّرد روش

 ،از ایً دیسگاه .اُحيام دارٌس ،کٍسم ىیرّد را از لصیق ىسارس جديی ٌايادالٌۀ غانتاً

 ۀگشرد اظث و در يّض جّظًٌچَ در ىسرظَ ىیظهمَ زدایی از آ ،اٌحلادی ۀسف ٌوصیُ

ةَ ُيیً دنیم ىًهيان  .(120:1391ٌژاد،ىديسی و رّی) ىِص زایی ىسارس اظثجّان

جتًیـ و ههو  ،زادی، آکٍٍس ىفاُیو اٌحضايی چّن يسانثىحًهق ةَ ایً رویکصد جالش ىی

 آىّزانداٌغِا را ةصای آٌاكحؿادی و ظیاظی را يیٍی کٍٍس و  ،یيايو... در رواةك اجح

ی آگاُ آن ٌحیجۀپؼث  ىمِأایً ٌّع ييم و ج كاةم فِو و ظصػار از ىًٍای ػزؿی ظازٌس.

ظیاظی و اكحؿادی و ٌیض ىدؿّل ةاور ةَ  ،اظاظی در ىّرد ػصایك ىّجّد اجحيايی

يادالٌَ و  ،زادآىصدم ةَ زٌسگی  ةَ وفًیحی اظث کَ در آن ُيۀ غییص جاىًَاىکان ج

درظی  . در ایً دیسگاه، ةصٌاىۀ(227:1393،ژوزف )ةهّجیً اٌعاٌی دظحصظی داػحَ ةاػٍس

گیصی کٍس کَ افصاد و ييم اجحيايی را در جّاٌس و ةایس ةَ ظيحی جِثجًهیو و جصةیث ىی

 آىّزانداٌغدُس کَ ٍُگاىی رخ ىیض ٌیجغییص  .جِث ةِتّد وفًیث ىّجّد جغییص دُس

ػان اظحفاده کٍٍس) ةهّجیً رّیغ ةصای کٍحصل زٌسگی یادگیصییاد ةگیصٌس از 

ایك ةصای فًانیث در جِث ةِتّد ػص ةایس ىسرظَ ،اٌحلادی در ٌوصیۀ .(231ژوزف،

یصٌس کَ رّد را ةَ يٍّان یاد ةگ ىّزانآداٌغکٍس و ُایی را ایجاد فصؾث ،اجحيايی

دص ةص ؤُای ىؼصويیث ةزغ ىظیاظی ةٍگصٌس کَ خق دارٌس ةَ ٌوام -ىّجّداجی اجحيايی

ُسف ٌِایی کار  ػان دظحصظی داػحَ ةاػٍس.ُای کاری و اجحيايیىدیك و ىسارس

    ای ةاػس کَ رػس و جدّل را ةصای ُيَ افصاد جيًی افصاد ٌیض ةایس ظارحً جاىًَ

ُسف اظاظی  ػّد.جغییص اجحيايی ىٍجص ىی ةٍاةصایً جغییص فصدی ةَ ،پشیص ظازداىکان

كسرت ىؼارکث  و جص ػِصوٌسیُای وظیىجًهیو و جصةیث ةایس جًهیو ىًمّف ةَ زىیٍَ

ةزؼس ىٍغ و دیسگاُی ارالكی ىی ،داٌغ ،آىّزانداٌغجًهیو و جصةیث ةَ ، ظیاظی ةاػس

 . (232:1393)ةهّجیً ژوزف کَ ظازٌسه ػجايث ىسٌی اظث
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 مطالعات اجتماعی آموزشِ

ُای اجحيايی درظی اظث کَ ةَ دروٌی کصدن ارزش ای از ةصٌاىۀىمانًات اجحيايی خّزه

ػٍا کصدن افصاد ةا ىدیك الصاف و ٌیض جّظًَ ارجتالات کٍس و ُسف آن آکیس ىیأج

ػِصوٌساٌی رّب جصةیث ػٌّس  آىّزانداٌغای کَ ةَ گٌَّ ،اظث )ىدیمی(اٌعاٌی

از کَ ىمانًات اجحيايی داٌؼی اظث  ةَ يتارت دیگص . (1391ُيکاران،)فالخیان و 

فصٍُگی و لتیًی، جدّالت زٌسگی ةؼص در  ،ُای اجحيايیرواةك او ةا ىدیك اٌعان،

ىمانًات  آىّزشُسف  کٍس.ُای گٌّاگّن آن ةدخ ىیگشػحَ خال و آیٍسه و جٍتَ

ی ىدهی، رك و فِو جاىًَُا در رّدػٍاظی، داجحيايی در ىسرظَ آن اظث کَ ةَ ةچَ

فصآیٍس اجحيايی ػسن، درك ةِحص از ىعائم اجحيايی،  جِاٌی،ی و جاىًَ ظصزىیً ىهی

گیصی، جّاٌایی ىتٍایی ةصای جؿيیو یَدرك گشػحَ و خال ةَ ىذاة اكحؿادی و ظیاظی،

ُا و ایجاد یک ٌلغ ىؼارکحی فًال در جاىًَ و پایتٍسی ةَ خم ىعئهَ،کعب ىِارت

ُای ُای اجحيايی ةَ ٌعمُا و داٌغاٌحلال ایً ىِارت .(1395)زارع،ُا کيک کٍس ارزش

کٍس کَ گصایؼات ىذتث یا ىٍفی ٌعتث ةَ وفًیث ىّجّد در فصاگیصان ایجاد ىی ،جسیس

 جّاٌس ةَ خفن وفى ىّجّد ةا جغییص وفًیث ىّجّد ةیاٌجاىس.ىی

ىمانًات اجحيايی اظث کَ  شآىّزجٍِا از لصیق  در ٌوام جًهیو و جصةیث رظيی      

ُای رّد یٍسُای اجحيايی و اكحؿادی و ىعئّنیثُا، فصآافصاد ةا ىدیك جاىًَ، ارزش

ُای اجحيايی ُا و ىِارتاٌحلال ایً داٌغ. (1395،زارع) ػّدػٍا ىیآٌعتث ةَ دیگصان 

در  پشیصد.ىمانًات اجحيايی ؾّرت ىی آىّزشدر ٌوام جًهیو و جصةیث رظيی از لصیق 

 ،ُای جصةیث ػؼگاٌَو پصورش یکی از ظاخث آىّزشظٍس جدّل ةٍیادیً در ٌوام 

ظاخث جصةیث اجحيايی و ظیاظی ةزؼی از  ظاخث جصةیث اجحيايی و ظیاظی اظث.

ُایی اظث کَ ىحصةیان را و ٌاهص ةَ کعب ػایعحگی جصیان جصةیث رظيی و ييّىی اظث

ُای ظیاظی و اجحيايی و در فًانیث ةاػٍس آگاهظازد جا ػِصوٌساٌی فًال و كادر ىی

و پصورش  آىّزشػّرای يانی . (1390و پصورش، آىّزش)ػّرای يانی  ىؼارکث کٍٍس

ػيارد و پصورش جيِّری اظالىی را اُساف اجحيايی ةص ىی آىّزشٌیض یکی از اُساف 

  . (1391و پصورش، آىّزش)ىؿّةات ػّرای يانی 

ُای درظی ىسارس اظث کَ ىمانًات اجحيايی یکی از ةصٌاىَ آىّزش ةسیً جصجیب     

 اظث. اجحيايی ةا كّايس و كّاٌیً زٌسگی آىّزانداٌغپشیص ظارحً ٌلغ ىِيی در جاىًَ

ُا و كّايس زٌسگی اجحيايی را در ارزشکَ درظی ىمانًات اجحيايی ُياٌمّر  ةصٌاىۀ
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ةیٍغ و گصایغ اٌحلادی ةَ  ٌسجّاىیظازد ةَ ُيان ىیضان ٌیض دروٌی ىی آىّزانداٌغ

زؿّص ةصای ة1ظّاد اٌحلادی دروٌی ظازد. آىّزانداٌغٌوام اجحيايی ىّجّد را در 

دظث و ىدصوم جاىًَ از اُيیث ةیؼحصی ةصرّردار اظث. ةیٍغ ىّزان لتلات فصوآداٌغ

    کَ  داردفصودظث اجحيايی اُيیث زیادی  آىّزانداٌغاز ایً جِث ةصای اٌحلادی 

ایً  ن كصار دارٌس ایجاد کٍس.اٌحلادی ةَ وفًیحی کَ در آجّاٌس گصایغ و ٌگصش ىی

ٌِا آػان را در فًیثالزم ةصای جغییص و ةٌگیضه و ارادجّاٌس اگصایغ و ٌگصش اٌحلادی ىی

آىّزان لتلات داٌغ .ػّد آٌاندر  ی لتلاجیآگاُىّجب ٌّيی رّد دروٌی ظازد و

 در جاىًَ اجحيايی ٌاجّان و فاكس كسرت دفاع از رّدفصودظث اجحيايی ةَ نداظ رواٌی و 

 ٌِا را ةَ نداظ رواٌی كسرجيٍسآةٍاةصایً آىّزش ىمانًات اجحيايی ةایعحی ةحّاٌس  ،ُعحٍس

و جّاٌا و ةَ نداظ اجحيايی ةحّاٌٍس ةصای کعب خلّق ىؼصوع و كاٌٌّی و اٌعاٌی رّد 

    ٌان ةاػٍایی آآٌِا و آظازی لتلاجی آگاهجّاٌيٍس ظازد. اونیً گام در ایً ىعیص 

ةٍاةصایً  ياری اظث کَ در جاىًَ جصیان دارد.ًاظحذيار و اظح و ُايسانحیةی ُا،ٌاةصاةصی

ىمانًات  درسُا و جکانیف فًانیثلصاخی  ،اٌحزاب ىّفّيات و ظازىاٌسُی ىدحّا

لتلات  آىّزانداٌغگصایغ و اراده الزم در ، ةیٍغای ةاػس کَ ةَ گٌَّ جّاٌسىی اجحيايی

ػکاف  ُيچّن فلص،ىّفّياجی  ىّجب ػّد.فصودظث ةصای جغییص وفًیث ىّجّدػان را 

جتًیـ و ههو و  کّدکان کار،يسانحی،ةی ُای اجحيايی و اكحؿادی،ٌاةصاةصی لتلاجی،

ُای اجحيايی چّن ظیبآ ُای اجحيايی و اكحؿادی،و ىدصوىیثٌؼیٍی خاػیَ ظحو،

    جّاٌٍس ٌضاع ةصری از ىّفّياجی ُعحٍس کَ ىیگصی و کسیج ىّاد ىزسر، ةیکاری،

ٌگاُی ظازد و  آگاهػان فصودظث و ىدصوم را ٌعتث ةَ وفًیث لتلۀ آىّزانداٌغ

ٌِا را آٌِا داده و ی لتلاجی و اجحيايی ةَ آآگاُجّاٌس ٌّيی ةَ ایً ىّفّيات ىی اٌحلادی

ی از ایً ىّفّيات در درس آگاُاز ظّی دیگص  ه ظازد.دىاػان آٌعتث ةَ جغییص وفًیث

-آىّزان دیگص اكؼار و لتلات اجحيايی را ٌعتث ةَ ةیجّاٌس داٌغىمانًات اجحيايی ىی

گیصی اٌحلادی و خعاس ظارحَ و ٌّيی ةیٍغ و جِث  آگاهجتًیـ و ٌاةصاةصی  ،يسانحی

 ٌان دروٌی ظازد. آرا ٌعتث ةَ ایً ىّفّيات در 
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 روش شناسی

ةَ ةصرظی کحاب ىمانًات اجحيايی  ،ةص اظاس ىعانَ و ظّال پژوُؼی پژوُغ ًدر ای

آوری الاليات روش روش جيى اول ىحّظمَ پصدارحَ ػس. ةدوره دوم اةحسایی و دور

اول  ُای اةحسایی و دورةُای درظی ىمانًات اجحيايی در دورهاظٍادی و ىتحٍی ةص کحاب

ةَ يتارت دیگص  آىاری یکی اظث. آىاری و ٌيٌَّ ۀجاىً خافص، ىحّظمَ اظث.در پژوُغ

    ُای ظّم، چِارم، پٍجو و ػؼو اةحسایی و ُای ىمانًات اجحيايی پایَُيَ کحاب

ٌيٌَّ  ةَ يٍّان ىحّظمَُؼحو و ٌِو  ُای ُفحو،ُای ىمانًات اجحيايی پایَکحاب

کحاب  اؾهیىّفّيات و ىفاُیو  و جدهیم روش ةصرظیػسه اظث.  در ٌوص گصفحَآىاری 

ُّنعحی جدهیم ىدحّا را جکٍیکی 1روش جدهیم ىدحّا اظث. ،درظی ىمانًات اجحيايی

 کٍسُای ىّجّد در یک ىحً جًصیف ىیىٍس ةصای اظحٍتاط پیامميیٍی و ٌوا

جّان از روش جدهیم ػکار در یک ىحً ىیآةَ ىٍوّر ةصرظی ىدحّای  . (1380)ُّنعحی،

ىتحٍی ةص درك ىًٍای ىدحّاُای ىحّن در  جدهیم ىدحّای کیفی ىدحّا اظحفاده کصد.

ُای ةسیً جصجیب در جدهیم ىدحّا پژوُؼگص پیام. (77:1397)رٍیفص، دظث ىمانًَ اظث

ُای دُس و ةَ دٌتال یافحً پاظزی ةصای پصظغیک ىحً را ىّرد ججضیَ و جدهیم كصار ىی

کارةصد ُای درظی را ُای ٌلس و ةصرظی کحابپژوُغ رّد اظث. ُّنعحی یکی از روش

در روش جدهیم ىدحّا ةایعحی دو يٍؿص واخس . (1380)ُّنعحی، داٌسجدهیم ىدحّا ىی

،کحاب درظی ىمانًات در ایً ىلان2َواخس ىحً ىحً و واخس جدهیم ىؼزؽ ػٌّس.

ىفاُیو و ىّفّياجی 3واخس جدهیم اجحيايی دوره دوم اةحسایی و دوره اول ىحّظمَ اظث.

 پصدازٌس. ىّفّياجی چّن:و ىدصوم جاىًَ ىی دظثةص وفًیث لتلات فصو ُعحٍس کَ

ُای اجحيايی و ىدصوىیث جتًیـ، لتلاجی، و جقاد ػکاف ٌاةصاةصی، فلص،

خيایث و  ،ٌؼیٍیخاػیَ  ىؼاغم کاذب، ةیکاری، دظث فصوػی، کّدکان کار،اكحؿادی،

ةص ایً اظاس ةا جّجَ ةَ پصظغ . دالنث دارٌسجّجَ ةَ لتلات پاییً و فًیف جاىًَ 

ةَ ةصرظی کحاب درظی ىمانًات اجحيايی دوره دوم اةحسایی و دوره اول  ،ىلانَاؾهی 

 ىحّظمَ پصدارحَ ػس.

 

                                                
1 - Content analysis 
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3- Unit of analysis 
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 های تحقیقیافته

جدهیم ىدحّای کحاب درظی ىمانًات اجحيايی دوره دوم اةحسایی و دوره اول ىحّظمَ 

، ٌاةصاةصی جتًیـ، خاػیَ ٌؼیٍی، درةاره فلص، ُیچ ىّفّع درظی جلصیتاً دُس کٌَؼان ىی

خيایحی چّن کيیحَ اىساد اىام  ُای،کّدکان کار و ٌِادُا و ظازىانجقاد لتلاجی

ىمانب  .و یا ةعیار اٌسك اظث وجّد ٌسارد در ىمانب درظی ريیٍی و ظازىان ةِضیعحی

جًاون و کيک ةَ افصاد  ،درةاره اٌفاق در کحاب ىمانًات اجحيايی پایَ ُؼحو اٌسکی

در کحاب ىمانًات . ورده ػسه اظثآ ا افصاد خاددَ دیسهفًیف و ُيسنی و ُيیاری ة

رؼٌّث و ىؿصف ىّاد  ،چّن ٌضاعُيُای اجحيايی ظیبآةصری   اجحيايی پایَ ُؼحو

درس در  .ن ةپصدازدآ ایجاد ُای اجحيايیةسون آٌکَ ةَ زىیٍَورده ػسه اظث آىزسر 

ػّد ٌِو ةَ ٌاةصاةصی اكحؿادی و اجحيايی جِاٌی اػاره ىی پایَاجحيايی  ىمانًاتُؼحو 

 ػّد. پصدارحَُای اكحؿادی و اجحيايی ىّجّد در درون جاىًَ ةسون آٌکَ ةَ ٌاةصاةصی

ای ةَ ُیچگٌَّ اػاره ،ٌِو پایَ  ىمانًات اجحيايیدرس ةیعث و یکو  ُيچٍیً در 

ُای اكحؿادی و ةصاةصیوهتفَ خکّىث و دونث در ةصكصاری يسانث اجحيايی و رفى ٌا

وهیفَ  خلّق و ،ٌِو ىمانًات اجحيايی ةیعث و دومػّد و در درس اجحيايی ٌيی

ُای يسانحی و ٌاةصاةصیرفى ةی ای ةَ وهیفَ ػِصوٌسان درػِصوٌسی ٌیض ُیچگٌَّ اػاره

ُای دوم در ظایص دروس ىمانًات اجحيايی در دوره اظث. اجحيايی و اكحؿادی ٌؼسه

گاُی لتلاجی آياجی کَ رّدّای ةَ ىفاُیو و ىّفُیچگٌَّ اػاره ىحّظمَ اةحسایی و اول

  . ٌیاىسه اظث ،ىّزان لتلَ فصودظث ایجاد کٍسآغرا در داٌ

آىّزان ی لتلاجی را در داٌغآگاُىّفّيات و ىمانتی کَ ةحّاٌس ٌّيی ةسیً جصجیب 

ىّزان آداٌغدظث و ىدصوم ٌعتث ةَ وفًیث ىّجّدػان ایجاد کٍس یا ایٍکَ لتلۀ فصو

يسانحی لتلات ىدصوم و ٌاةصاةصی و فلص و ةی ظایص لتلات دیگص را ٌعتث ةَ جتًیـ،

خعاس ظازد در ىّفّيات کحاب ىمانًات اجحيايی غایب و  آگاه و کّدکان کار، فًیف

ةَ ٌیازُا و  یئجّجِی ةعیار جضىّفّيات و ىدحّای کحب ىمانًات اجحيايی اظث. 

در  ،ٌؼان داده اظثلتلات اجحيايی ىدصوم و فصودظث جاىًَ  آىّزانداٌغىعائم 

   ٌوام جًهیو و جصةیث رظيی و ييّىی را  ىّزانِآؾّرجی کَ ةزغ ايويی از داٌغ

      دُس و ةایعحی ىعائم ایً ىّازن لتلات فصودظث و پاییً جاىًَ جؼکیم ىیآداٌغ

ریضان درظی و صٌاىَد جّجَ ةرةاػس ىَّ ةَ ٌّيی ىعائم کم جاىًَ ٌیض ىیىّزان کآداٌغ

 ظیاظحگشاران جصةیحی كصار گیصد.
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ةصپایی كعك و کیس فصاواٌی ةص أدر دیً اظالم و ىشُب ػیًَ جّجَ و ج ٌکَآةا وجّد   

ُای اجحيايی و خيایث از لتلات ٌاةصاةصیسانث و ةزؿّص يسانث اجحيايی و کاُغ ي

 1357اؾهی و اظاظی اٌلالب اظالىی  ػًارُاییکی  ىدصوم جاىًَ ػسه اظث و ٌیض

ه اظث و در اُساف اجحيايی و اكحؿادی جًهیو و يسانث و خيایث از ىعحقًفان ةّد

جصةیث رظيی و ييّىی ٌیض جدلق ةزؼیسن ةَ كعك اظالىی، پصورش روخیَ ةصادری و 

اق و دظحگیصی از پصورش روخیَ اٌف جًاون اظالىی و ایذار  فساکاری در رواةك اجحيايی،

)ىؿّةات ػّرای يانی  ػسه اظث کؼی اكحؿادیروخیَ ىتارزه ةا ةِصه دصوىان و جلّیثى

ىمانًات اجحيايی دوره دوم اةحسایی  ب درظیتىدحّای کحاىا  ( 1391آىّزش و پصورش،

يسانث اجحيايی و زیادی ةَ  جّجَ ،ُای اونیَ اٌلالبةصرالف ظال و دوره اول ىحّظمَ

و ٌیازُای  لتلات فصودظثىّكًیث ُای اجحيايی اكحؿادی و جّجَ ةَ کاُغ ٌاةصاةصی

 ٌسارد. ایً لتلات ىعحقًف و ىدصوم جاىًَ آىّزانداٌغ

 

 گیری نتیجه

ی ةا آىّزاٌداٌغُّش ةَ ىسارس ظيپاد ٌیاز دارٌس و جیض آىّزانداٌغُياٌمّر کَ 

 لتلات آىّزانداٌغ ،ُای جعياٌی و رواٌی ةَ ىسارس اظحذٍایی ٌیازىٍسٌسىدسودیث

ٌِا را ٌعتث ةَ وفًیث آُایی ٌیاز دارٌس کَ ةَ آىّزشىسارس  درىدصوم و فصودظث ٌیض 

 ٌان فصاُو ظازد.آػان را در ظازد و جّاٌيٍسی الزم ةصای جغییص وفًیث آگاهرّیغ 

کَ  زةاٌی و اكحؿادی ،ُای فصٍُگیآىّزان لتلات فصودظث ةَ دنیم ىدسودیثداٌغ

ُای ةصٌاىَ .ػٌّسُایی ىّاجَ ىیالت و ىدسودیثو پصورش ةا ىؼک آىّزشدر دارٌس 

ی یُاآىّزشاظحذٍایی جّجَ دارد و  آىّزانداٌغىسارس ُياٌمّر کَ ةَ جّاٌيٍسظازی 

ةَ ُيان  ،دُسجیضُّش كصار ىی آىّزانداٌغای را در ارحیار ُای ىسرظَآىّزشفصاجص از 

ُای درظی در ةصٌاىَفصودظث و ىدصوم  آىّزانداٌغةَ ٌیازُای  کَ اٌسازه ٌیض الزم اظث

 .ظازدٌِا را فصاُو آُای الزم ةصای رػس و جّاٌيٍسظازی و زىیٍَ کٍسجّجَ 

ىّزان را ٌعتث ةَ وفًیث آجّاٌس ایً گصوه از داٌغُای درظی کَ ىییکی از ةصٌاىَ

 ،فصاُو ظازد ػانگصایغ و ىِارت الزم را ةصای جغییص وفًیث ،ظازد و ةیٍغ آگاهرّیغ 

جّاٌس در ىیةا جّجَ ةَ ىاُیث آن ایً ةصٌاىَ درظی  درس ىمانًات اجحيايی اظث.

کٍس و ُایی را لصاخی فًانیث ،را كصار دُس ىتاخذی ،کحابىدحّای اٌحزاب ىّفّيات و 
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ىیض آىّزان لتلات فصودظث ٌعتث ةَ وفًیث جتًیـآجکانیفی را ىًیً ظازد کَ داٌغ

 جِث ةِتّد ػصایك رّد ييم کٍٍس.  ػسه  و در آگاهرّیغ 

ُای اةحسایی و ىحّظمَ ٌؼان ب درظی ىمانًات اجحيايی در دورهجدهیم ىدحّای کح

ات فصودظث جّجَ الزم را لتل ةَ ىّكًیث ،سونفان ایً درؤریضان و ىةصٌاىَ دُس کَ ىی

گصفحَ ػسه آىّان ٌادیسه يالفی و رفحاری ایً گصوه از داٌغ ،ػٍارحیو ٌیازُای  ٌساػحَ 

 اظث.
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