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 فرصت ها و چالش های تربیت رسمی در فضای مجازی

 2ٔحٕذسهب ػشٔذی 1ٚٔشیٓ ٔشدا٘ی

 چکیده

اػت  خٟبٖ ثٝ دٞىذٜ ای وٛچه ٔجذَ ٌشدیذٜ فوبی ٔدبصی، ثب تٛخٝ ثٝ تٛػؼٝ ،ػشػت ،ٌؼتشدٌی ٚػٕك تحٛالت دس

ثٝ خشأت ٔی  یىذیٍشفشاٞٓ وشدٜ اػت .ثضسي ،ثب فشًٞٙ ٚثبٚسٞبی ٔختّف ثب  وٝ ٔٛخجب استجبى ٕٞٝ ٔشدْ خٟبٖ سا اص وٛچه ٚ

ایٗ فٗ آٚسی ٕٞٛاسٜ ثخؾ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ پذیذٜ ٞبی  .اػتفوبی ٔدبصی د٘یبی أشٚص ٔب دس تؼخیش وبُٔ ، تٛاٖ ٌفت

 ثٝ ػٙتی خبٔؼٝ اص اػالٔی خبٔؼٝ حبهش حبَ ٔختّف خٟبٖ سا ثٝ یىذیٍش ٚ خٟبٖ أشٚص سا ثٝ خٟبٖ فشدا پیٛ٘ذ ٔی دٞذ. دس

 ایٗ ثب ٔٛاخٟٝ ثشای اػالٔی، خبٔؼٝ ٟٔٓ اسٌبٖ یه ػٙٛاٖ ثٝ پشٚسؽ ٚ آٔٛصؽ .اػت حشوت حبَ دس اِىتشٚ٘یه خبٔؼٝ ػٛی

 حفظ سا خٛد ٔزٞجی ٚ لٛٔی فشًٞٙ ثتٛا٘ذثب تشثیت،   تب داسد، ٜ ػٟذ ثٝ سا ٟٕٔی ٚظبیف فشٍٞٙی ٚ ػیبػی اختٕبػی، فشایٙذ

ٞذف  ثب پظٚٞؾ حبهشٔمبِٝ حبهش ثب ٞذف ؿٙبػبیی چبِؾ ٞب ٚ فشكت ٞبی تشثیت سػٕی دس فوبی ٔدبصی ا٘دبْ ؿذ.   .ٕ٘بیذ

دس ایٗ ٔمبِٝ ػؼی ثشآٖ ؿذٜ اصدیذٌبٜ  ؿٙبػبیی چبِـٟب ٚفشكت ٞبی تشثیت سػٕی دسفوبی ٔدبصی ا٘دبْ ؿذٜ اػت.

دس ٟ٘بیت، یبفتٝ ٞبی حبكُ ٘ـبٖ داد  تجییٗ لشاس ٌیشد. ٔتخللیٗ ػّْٛ تشثیتی ٚكبحت ٘ظشاٖ دسایٗ أش ،ایٗ ٔٛهٛع ٔٛسد

وٝ ثب تجییٗ دلیك ٚ ؿٙبخت كحیح د٘یبی ٔدبصی ٚ ِٔٛفٝ ٞبی آٖ ٔی تٛاٖ فشكت ٞبی صیبدی ثشای تشثیت سػٕی ایدبد وشد 

ٔخشة ٚ ٚ ٕٞضٔبٖ ػذْ ؿٙبخت كحیح ایٗ پذیذٜ ٚ ٔٛاخٟٝ ٘بدسػت ثب آٖ ثبیذ ٔٙتظش چبِؾ ٞبیی ثٝ ٔشاتت ثیـتش، خذی، 

 ٚیشاٍ٘ش آٖ ثٛد. 

 فوبی ٔدبصی ، چبِـٟب ،فشكتٟب ، تشثیت سػٕی :کلید واژه ها

 مقدمه 

ؿشایٌی وٝ فشص٘ذاٖ ثب ٞذایت ٚاِذیٗ ثبیذ اِىٛی ٔٙبػت ثشای خٛد ثشٌضیٙٙذ ٚ ٔؼیش ص٘ذٌی خٛیؾ سا ا٘تخبة وٙٙذ، ثب 

ٚسٚد ثٝ ایٗ دٞىذٜ خٟب٘ی، ثٝ د٘یبیی ثی ا٘تٟب ٔتلُ ؿذٜ ٚ ثب آٖ خٛ ٔی ٌیش٘ذ ٚ ًجك ساٜ ٚ سػٓ آٖ سؿذ ٕ٘ٛدٜ ٚ ثّٛؽ 

ٌش فشص٘ذاٖ ثٝ استجبًبت ا٘ؼب٘ی ٚ ٚالؼی اًشافیبٖ ٚ ٔؼبیُ اختٕبػی پیشأٖٛ خؼٕی ٚ سٚحی پیذا ٔی وٙٙذ. دس چٙیٗ فوبیی ا

خٛیؾ وٓ تٛخٝ ٚ دس ثشخی اص اٚلبت ثی تٛخٝ ؿٛ٘ذ، ٞـذاسی خذی ثشای خب٘ٛادٜ ٔحؼٛة ٔی ؿٛد وٝ ثبیذ دس كذد سفغ ایٗ 
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٘ذاٖ خٛد سا اص دػت ثذٞٙذ. ٘ؼُ ٔـىُ ثشآیٙذ؛ صیشا ٕٔىٗ اػت كذٔبت خجشاٖ ٘بپزیشی سا ػجت ؿذٜ ٚ دیٍش تٛاٖ وٙتشَ فشص

وٙٛ٘ی دس ؿشایٌی لشاس داسد وٝ اتفبدٜ اص سایب٘ٝ ٚ ثٝ خلٛف ایٙتش٘ت دس ص٘ذٌی ؿبٖ اختٙبة ٘بپزیش اػت. دس ٔیبٖ فٙبٚسی ٞبی 

ؼی ٘ٛیٗ استجبًی ٚ اًالػبتی وٝ ػبختبس اًالػبتی خٛأغ أشٚص سا تغییش دادٜ ا٘ذ، ایٙتش٘ت وٝ فوبی ٔدبصی سا دس ص٘ذٌی ٚال

ا٘ؼبٖ ٚاسد وشدٜ، اص ٚیظٌی ٞبی خبكی ثشخٛسداس اػت ٚ تبثیشٌزاسی آٖ دس ثخؾ ٞبی ٔختّف ص٘ذٌی ا٘ؼبٖ، سٚص ثٝ سٚص دس 

 ( . 1394حبَ افضایؾ اػت ) هٕیشی وٕبَ ٚ ٕٞىبساٖ، 

 ٔختّف بیپذیذٜ ٞ ٚ ٌٛ٘بٌٖٛ ثخؾ ٞبی ٕٞٛاسٜ فٗ آٚسی اػت. ایٗ استجبًی فٗ آٚسیٟبی وبُٔ تؼخیش دس ٔب أشٚص د٘یبی

 ثؼیبس ایٙىٝ ثش ػالٜٚ سػب٘ٝ ٞب ػجبستی ثٝ یب فٗ آٚسی ٞب ایٗ .ٔی دٞذ پیٛ٘ذ فشدا خٟبٖ ثٝ سا أشٚص خٟبٖ ٚ یىذیٍش ثٝ سا خٟبٖ

 ثب ٚ التلبدی ا٘ذ ٚ ػیبػی فشٍٞٙی، دٌشٌٛ٘ی ٞبی ٘ـبٍ٘ش ٚ اختٕبػی تحٛالت ػٕجُ ٚ ٕ٘بد دٚس، ٌزؿتٝ ٞبی اص ثشخؼتٝ ا٘ذ

 ثٝ تٟٙب ٘ٝ سا صٔیٗ ٔختّف ٘مبى ٚ ٔی دٞٙذ پیٛ٘ذ ٞٓ ثٝ داس٘ذ وٝ ٚیظٌی ٞش ثب ػبِٓ تٕبٔی دس سا ا٘ؼبٖ اِؼبدٜ، فٛق ػشػت

اػتشاتظیه  ٚ اسصؿٕٙذتشیٗ وشد ادػب ٔی تٛاٖ دیٍش ٔی وٙٙذ. أشٚصٜ ٔتلُ دٚس وٟىـبٖ ٞبی ٚ آػٕبٖ ٘مبى ػبیش ثب وٝ یىذیٍش

 پیذا ٔب سٚصٔشٜ ص٘ذٌی دس ای ٌؼتشدٜ ثؼیبس ٘مؾ ٚ استجبًبت، اًالػبت فٗ آٚسی ٚ ٔدبصی د٘یبی .اػت اًالػبت وبال، تشیٗ

ٔبٞشا ٘ٝ  ؿیٜٛ ثٝ سػب٘ٝ ٚ استجبًی ٘ٛیٗ فٗ آٚسی ٞبی .ٌشفتٝ ایٓ لشاس آٖ ٔٙفی یب ٔثجت تؤثیشات ٔمبثُ دس ٘بخٛاٜ یب خٛاٜ ٚ وشدٜ

ثبؿذ )خّیّی،  داؿتٝ خبٔؼٝ اخالق اسصؿٟب ٚ اػتمبدات، سٚاثي، دس تٛخٟی لبثُ ٘مؾ تٛا٘ذ ٔی ًٛال٘ی ٔذت سیضی ثش٘بٔٝ دس ٚ ای

1392.) 

وبسثشد فٙبٚسی اًالػبت ٚ استجبًبت دس خٟبٖ ٔؼبكش ثب ػشػت فضایٙذٜ ای دس حبَ ٌؼتشؽ اػت ٚ ٕٞٝ اثؼبد ص٘ذٌی اص 

استجبًبت دس خّٕٝ تؼّیٓ ٚ تشیت سا دس ؿىُ ٞبی ٔتفبٚت آٖ دچبس دٌشٌٛ٘ی وشدٜ اػت. تٛػؼٝ، فٙبٚسی ٞبی اًالػبتی ٚ 

ثش٘بٔٝ ٞبی ٘ظبْ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ٌبْ ٞبی ٔٛثش ٚ ٔب٘ذٌبسی اػت وٝ ٔی تٛا٘ذ تحَٛ ویفی اٞذاف، ثش٘بٔٝ ٞب، سٚؽ ٞب، ؿیٜٛ 

ٞب ٚ دس ٘تیدٝ اثش ثخـی آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ سا د٘جبَ داؿتٝ ثبؿذ. پیؾ ثیٙی ٔی ؿٛد ثب تٛػؼٝ فٙبٚسی استجبًبت ٚ اًالػبت 

الیٙحُ، اص لجیُ أٛس وبسثشدی آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ، تٕشوض سٚی تٛا٘بیی ٚ ٘یبصٞبی فشاٌیشاٖ، ٟ٘بدیٙٝ  سٚیٝ ٞبی دیشیٙٝ ٚ ٔـىالت

وشدٖ دا٘ؾ آٔٛص ٔحٛسی ثٝ خبی والع ٔحٛسی ٚ تغییش ٘مؾ ٔؼّٓ ثٝ ػٙٛاٖ سإٞٙبی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٚ ٟ٘بیتب اكبِت ثخـیذٖ 

حّمٝ ٔفمٛد ؿذٜ تفىشات آٔٛصؿی سا تـىیُ ٔی دٞذ ٚ تٛخٝ ثٝ آٔٛصؽ ٔبداْ اِؼٕش ٔحمك خٛاٞذ ؿذ؛ أب آٖ چٝ دس ایٗ ٔیبٖ 

ثٝ آٖ حبئض إٞیت اػت  دلت دس ثٝ وبسثشد ٔثجت یب ٔٙفی فٙبٚسی ٞبی اًالػبت ٚ استجبًبت دس ٘ظبْ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ٔی 

 (.1395ثبؿذ )غالٔی ٚ دؿتی، 
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فٕٙذ ٔی ؿٛ٘ذ، ٕٞچٙیٗ ثبػث تغییش فٙبٚسی ٞبیی وٝ اص تذسیغ حٕبیت ٔی وٙٙذ ثبػث ایدبد یبدٌیشی ٔؼٙی داس ٚ ٞذ

سٚؽ ٞبی ػٙتی ٚ ٔؼّٓ ٔحٛس ثٝ تذسیغ ٚ یبدٌیشی فشاٌیش ٔحٛس ٔی ؿٛ٘ذ. ٘تبیح ٌٔبِؼبت ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ ٔؼّٕبٖ ٔبٞش دس 

وبسثشد فٙبٚسی اًالػبت ثٟتش ٔی تٛا٘ٙذ دا٘ؾ آٔٛصاٖ سا دس یبدٌیشی ٞذایت وٙٙذ. حُ ٔؼئّٝ ٚ ٟٔبست ٞبی ػٌح ثبالی تفىش، 

یش تحّیُ اًالػبت، ٔذیشت صٔبٖ ٚ تٛا٘بیی اِٚٛیت ثٙذی ٟٔبست ٞب دس فوبی اًالػبتی ٚ خبٔؼٝ خٟب٘ی ٔجتٙی ثش اًالػبت تفؼ

تٛػؼٝ ٔی یبثذ ٚ ایٗ ٔٙٛى ثٝ ایٗ اػت وٝ ٔؼّٕبٖ ٚ ا٘ؾ آٔٛصاٖ ثتٛا٘ٙذ ثٝ ٘حٛ ٔٛثش ٚ اكِٛی اص فٙبٚسی اػتفبدٜ وٙٙذ 

 (.1395)هٕیشی وٕبَ ٚ ٕٞىبساٖ، 

بٚسی ٞش دٚ ػبص٘ذٜ تٕذٖ ثـش اػت تٛػؼٝ ٞش وذاْ ثذٖٚ دیٍشی ٕٔىٗ ٘یؼت. ػّٓ ثٝ ٔؼٙی ؿٙبخت ٞبِٓ ػّٓ ٚ فٙ

ٞؼتی ٚ یبفتٗ لٛا٘یٗ حبوٓ ثش ًجیؼت اػت. دس كٛستی وٝ ٌٔٙٛس اص فٙبٚسی وبسثشد ػّْٛ ٚ یبفتٝ ٞبی ػّٕی دس ػُٕ ثب 

ٞبی ٔبدی اػت ٚ غبِجب ثب اختشاػبت ٚ وبسثشد ٚػبیُ ٚ ػتفبدٜ اص سٚیٝ ٞب ٚ ٌٔبِؼبت ٔٙظٓ ٚ خٟت داس ثشای سهبی خٛاػتٝ 

تدٟیضات دس استجبى اػت. فٙبٚسی دا٘ؼتٗ چٍٍٛ٘ی ا٘دبْ وبس ٚ فشایٙذ اخاللی اػت وٝ دس آٖ اثضاس ٔٙبثغ ٚ ٘ظبْ ٞب ثشای حُ 

 "ٟتش ػبص٘ذ. ٔؼبِٝ ثىبس ٌشفتٝ ٔی ؿٛ٘ذ تب وٙتشَ ا٘ؼبٖ سا دس ٔحیي ًجیؼی افضایؾ دٞٙذ ٚ ؿشایي ص٘ذٌی ا٘ؼبٖ سا ث

ثٝ ًٛس وّی آٔٛصؽ دٚ ٞذف  " 8، ف 1985ػٕپٛصیْٛ ثیٗ إِّّی دس ٔٛسد یبددٞی فٙبٚسی دس آٔٛصؽ ػٕٛٔی، یٛ٘ؼىٛ، 

. آٔبدٜ وشدٖ خٛا٘بٖ ثشای د٘یبی وبس ٚ ص٘ذٌی. اِٚیٗ 2. آٔبدٜ وشدٖ خٛا٘بٖ ثشای وؼت دا٘ؾ ٚ ٌٔبِؼبت ثیـتش . 1ػٕذٜ داسد: 

دٚٔیٗ ٞذف ٔشثٛى ثٝ آٔٛصؽ فٙبٚسی اػت. ایٗ دٚ ٞذف الصْ ٚ ّٔضْٚ یىذیٍش٘ذ ٚ خذاػبصی ٞذف ٔشثٛى ثٝ آٔٛصؽ ػّْٛ ٚ 

 (.   1388ػّْٛ اص فٙبٚسی دس ویفیت آٔٛصؽ اثشات ٘بٌّٔٛثی داسد )ٔدّٝ تىِٙٛٛطی آٔٛصؿی، 

ٚ  ٘یىٟضاد (.ثذیب ٔی ادأٝ ٔشي صٔبٖ تب ٚ ؿشٚع ٔبدس سحٓ دس ٌ٘فٝ ا٘ؼمبد آغبص اص آٖ سٚ٘ذ وٝ اػت فشآیٙذی«تشثیت »

(. تشثیت، ٔفْٟٛ پشٚسا٘ذٖ ٚ ػبختٗ سا ٔی سػب٘ذ. پشٚسؽ دادٖ اػتؼذادٞبی ا٘ؼب٘ی اػت وٝ اِجتٝ 8-7، ف 1385دیٍشاٖ، 

 (. 68، ف 1391ؿبُٔ پشٚسؽ خؼٓ ٘یض ٔی ؿٛد.  )ٌٟٔشی، 

 ٚ فشًٞٙ ثب ثضسي ٚ وٛچه اص سا خٟبٖ ٔشدْ ٚ وشدٜ ٔجذَ وٛچه دٞىذٞبی ثٝ سا خٟبٖ ٔدبصی فوبی ٔب، ػلش دس

 ٞبی ٚیظٌی ثٛدٖ داسا ػّت ثٝ ایٙتش٘ت خلٛف ثٝ ٚ استجبًبت ٚ اًالػبت فٙآٚسی .اػت ٕ٘ٛدٜ ٔشتجي یىذیٍش ثب ٔتفبٚت ثبٚسٞبی

 ػظیٓ ثبیٍب٘ی اص اػتفبدٜ لبثّیت اًالػبت، ٍٟ٘ذاسی ثبالی ظشفیت تفشیحی، ٚ ػشٌشٔی ٔدبصی، فوبی ثٝ دػتشػی :ٔب٘ٙذ خبكی

 اًالػبت ثٝ دػتشػی ػشػت ٚ ثٛدٖ چٙذسػبٟ٘بی تٕشوضصدایی، دٚػٛیٝ، تؼبُٔ تلٛیشی، ٚ كٛتی ٔتٙی، سػب٘ٝ ٞبی غٙی ٚ

 .ثبؿذ تشثیت ثشای ثبصٚیی ٞٓ ٚ سلیت ٔیتٛا٘ذ خٛد، خٛدی ثٝ اثضاس ایٗ .اػت وشدٜ خّت خٛد ثٝ سا ا٘ؼبٖ تٛخٝ وٙتشَ، ثذٖٚ

 خذی ًٛس ثٝ فوبٞب ایٗ .اػت صایؾ ٚ ٌؼتشؽ حبَ دس سٚص ثٝ سٚص اػت خبٔؼٝ ٔدبصی ٘تبیح اص یىی وٝ ٘یض ٔدبصی اختٕبػبت
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اسصؽ  ٚ اكَٛ ٞٙدبسٞب، ٔیتٛا٘ذ ٔدبصی اختٕبػبت .اػت ٔی وٙیٓ ص٘ذٌی آٖ دس وٝ فوبٞبیی ٚ ٚالؼی فوبٞبی تٟذیذوٙٙذٜ

ٚ  ٘مؾ ٞٛیت، ثٝ خٛدؽ راتی ٚیظٌی ٞبی ثذِیُ ٔدبصی فوبی .وٙذ صٚسآصٔبیی ٔب غٙی فشًٞٙ ثب ٚ ثٍیشد ػخشٜ ثٝ سا ٔب ٞبی

 ص٘ذٌی دٌٚب٘ٝ ٘مـٟبی ثب خٛاٞیٓ ٔی ٔب آیب وٝ اػت ایٗ اػت ٌٔشح وٝ پشػـی .اػت ثخـیذٜ تبصٞبی ٔؼب٘ی ٞٓ ٔب ؿخلیت

 سا صیبدی (. ٔثبِٟبی6، ف 1381ثشای فشًٞٙ خٛدٔبٖ )ؿیخ ٚ لذیش،  دیٍش ٘مؾ ٚ ایٙتش٘ت اختٕبع ثشای ٘مؾ یه وٙیٓ؟

 پؼش، دٚػت ٘مؾ دس ایٙتش٘ت ٔدبصی دس د٘یبی ٚ اػت خٛد ٕٞؼش ؿٛٞش ٘مؾ دس ٚالؼی خٟبٖ دس فشدی وٝ ثشد ٘بْ ٔیتٛاٖ

 دس ٔدبصی فوبی دس ِٚی داسد سا خب٘ٛادٜ دختش یب پؼش ٘مؾ خب٘ٛادٜ دس وٝ وٙیذ تلٛس سا ثچٟبی یب .اػت استجبًی دِجش یب ػبؿك

 ٔٛسد دس ػشدسٌٕی احؼبع ثٝ ٔی تٛا٘ذ فمي ٘ٝ ٘مـٟب ایٗ .ٔی ؿٛد ؿٙبختٝ غِٟٛب ثب وٙٙذٜ ٔجبسصٜ یب ٚ فشٔب٘ذٜ یب ػتبسٜ ٘مؾ

  .ٔی ػبصد دٌشٌٖٛ سا اػتمبدات ٚ اسصؿٟب ٘ظبْ ثّىٝ ؿٛد، ٔٙدش خٛیـتٗ

ثشای پشٚسؽ ٘ؼّی ػبص٘ذٜ، خالق ، خذاخٛ ثبیذ ٍ٘بٜ خٛد ثٝ سٚؽ ٞبیی وٝ ثٝ ٘بْ تشثیت دس خب٘ٝ ٚ ٔذسػٝ ثٝ وبس ٔی سٚد، 

تغییش داد. ٔیشا٘ذٖ آٖ چٝ وٝ ثٝ غّي ا٘دبْ دادٜ ٚ ص٘ذٜ وشدٖ آٖ چٝ وٝ ثٝ دسػتی ثبیذ ا٘دبْ داد )ػّیـیشی ٚ ٔٛػٛی صادٜ، 

1395 .) 

 دیٙی تشثیت ثشای استجبًبت ٚ اًالػبت فٗ آٚسی ٚ ٔدبصی د٘یبی فشكت ٞبی ٚ چبِؾ ٞب یؿٙبػبی ٞذف ثب حبهش پظٚٞؾ

 ؿذٜ ا٘دبْ اخاللی ٚ

 :ٔیجبؿذ ریُ ػؤاِٟبی ثٝ پبػخٍٛیی دسكذد ٔمبِٝ ایٗ ثٙبثشایٗ .اػت

 وذأٙذ؟ اخاللی ٚ دیٙی تشثیت ثشای اًالػبت فٙآٚسی ٚ ٔدبصی د٘یبی چبِـٟبی 1-

 وذأٙذ؟ اخاللی ٚ دیٙی تشثیت ثشای اًالػبت فٙآٚسی ٚ ٔدبصی د٘یبی فشكتٟبی 2-

 ٔمبِٝ٘ظشی   ٔجب٘ی

 ؿجٝ ػّٕی، ٞبی حٛصٜ دس سایح ٔفبٞیٓ اص خٟب٘یـذٖ ٌشچٝ .اػت اػتٛاس خٟب٘یـذٖ ٘ظشیٝ ثش پظٚٞؾ، ایٗ ٘ظشی ٔجب٘ی

 آثبس دس .٘ذاسد ٚخٛد آٖ اص دلیك تؼشیفی أب اػت، خذیذ ٞضاسٜ ثشای ٔب٘ذٜ ثبلی ٔیشاثٟبی خضٟٕٚٔتشیٗ ٚ ػیبػی ٚ ػّٕی

 ٌبٜ ٚ ٔتفبٚت تؼبسیف پشؿٕبس، ٚ ٌٛ٘بٌٖٛ

 تؼشیف چٙیٗ ایٗ سا ؿذٖ خٟب٘ی تٛاٖ ٔی ٔـتشن ٚخٜٛ اػبع ثش ٚخٛد، ایٗ ثب أب .ؿٛد ٔی ػشهٝ فشایٙذ ایٗ اص ٔتوبدی

 وشد
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 ٘ؼجتب كٛستی ثٝ ٚ ثیؾ ٚ وٓ د٘یب ٔشدْ آٖ ٚاػٌٝ ثٝ وٝ فوب ٚ صٔبٖ فضایٙذٜ فـشدٌی فشایٙذ اص اػت ػجبست ؿذٖ خٟب٘ی

 ادغبْ خٟب٘ی خبٔؼٝ دس آٌبٞب٘ٝ

 (.1381)ٌُ ٔحٕذی، وشد ثٙذی ًجمٝ فشٍٞٙی خبكٍشایی ٚ فشٍٞٙی ػبٍٔشایی دػتٝ دٚ ثٝ سا آٖ تٛاٖ ٔی وٝ ٔیـٛ٘ذ،

فوبی ٔدبصی یب ٕٞبٖ ایٙتش٘ت، ی تخلق ٔیبٖ سؿتٝ ای اػت وٝ خٟت ایدبد أىبٖ استجبى اص ساٜ دٚس، دػتشػی ثٝ 

(. ٚاطٜ فٙبٚسی اًالػبت اِٚیٗ ثبس اص 1383اًالػبت ٚ خٌّٛیشی اص ا٘جبؿت ٚ ا٘حلبس آٖ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔی ٌیشد )ؿشیفی، 

ثٝ ٔٙظش ثیبٖ ٘مؾ سایب٘ٝ دس پـتیجب٘ی اص تلٕیٓ ٌیشی ٜ ٚ پشداصؽ اًالػبت دس ػبصٔبٖ ٞب  1958ػٛی ِیٛیت ٚ ٚایضِض دس ػبَ 

(. اػتفبدٜ اص فٙبٚسی اًالػبت ٚ استجبًبت دس تؼّیٓ ٚ تشثیت ٔٙدش ثٝ وبٞؾ 22، ف 1383 ثٝ وبس  ٌشفتٝ ؿذ )كشافی صادٜ،

ٔحذٚدیت ٞبی یبدٌیشی، تمٛیت ثشاثشی فشكت ٞب، تشثیت ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔتٙبػت ثب ػلش دا٘ؾ ٚ اًبػبت، وبسایی ٚ ثٟشٜ ٚسی 

ی تٛا٘ذ خض پیبٔذٞبی ٔثجت فٙبٚسی ثبؿٙذ دس آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ، وؼت ٟٔبست ٞبی خذیذ تذسیغ دس ٔشثیبٖ، ایٗ تحٛالت ٔ

(. اص پیبٔذٞبی ٔٙفی فوبی ٔدبصی سا ٔی تٛاٖ ثٝ ٔٛاسد صیش اؿبسٜ وشد: افضایؾ خٌش ا٘ضٚای اختٕبػی ٚ 2112)ایتُ خبٖ، ای، 

تشثیبٖ دٔیذٖ دس تٙٛس فشدیت، صیش ػٛاَ سفتٗ التذاس ػٙتی ٔشثیبٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙجغ ٌّٔك دا٘ؾ ٚ اًالػبت، ػٌحی ثبس آٚسدٖ ٔ

 (.2112ٚ ػبدت دادٖ ثٝ وپی وشدٖ اًالػبت، ٘جٛد سٚاثي چٟشٜ ثٝ چٟشٜ ٔشثی ٚ ٔتشثی دس ٘ظبْ آٔٛصؿی )یٛ٘ؼىٛ، 

دس حبَ حبهش ، سٚؽ ٞبی ػٙتی آٔٛصؽ دیٍش لبدس ثٝ پبػخٍٛیی ثٝ ٘یبصٞبی سؿذ ٚ ٌؼتشؽ ٔذاْٚ ٟٔبست ٞبی أٛصؿی 

خزاة تشی سا ثشای آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ اسائٝ ٔی وٙٙذ، ٔب٘ٙذ: فشكت  ٘یؼٙذ. فٙبٚسی ٞبی خذیذ فشكت ٞبی ثیـتش، خذیذتش ٚ

 (. 1394وؼت تدشثٝ یبدٌیشی ٔتٙبػت ثب تٛا٘بیی ٚ ؿیٜٛ یبدٌیشی ٞش ٔتشثی )هٕیشی وٕبَ ٚ ٕٞىبساٖ، 

 ٝ تحمیكٙپیـی

 پظٚٞـٍش ٞش ٚ ا٘دبْ پزیشفتٝ اػت خذیذ ػلشٚ ٔدبصی د٘یبی ثب آٖ ساثٌٝ ٚ تشثیت صٔیٙٝ  دسپظٚٞؾ ٞبی ثؼیبسی  تبوٖٙٛ

 .اػت ٔب٘ذٜ ثبلی الیٙحُ ٚ ثیـٕبس ٔؼبئُ ساثٌٝ ایٗ ثبة دس ٞٙٛص أب اػت پشداختٝ ٟٔٓ ایٗ ثٝ دیذٌبٞی ٚ صاٚیٝ اص

 ٌبٜ .چبِؾ ایدبد ٞٓ ٚ ٔی وٙذ فشكت ایدبد ٞٓ تشثیت سػٕی ثشای ٔدبصی د٘یبی داد ٘ـبٖ پیـیٗ ٌٔبِؼبت ثشسػی 

  .ٚیشاٍ٘ش ٚ ٔخشة تٟذیذٞبی ٔی ثبؿٙذ، چبِؾ ٞب، ٌبٜ ا٘ؼبٖ لشاس ٔی دٞذًٚالیی دساختیبس  فشكت ٞبیی فشكت ٞب

  حذالُ ػشیغ، ٚ ػبدٜ ثؼیبس ٚسٚد استجبًبت، پشؿتبة ػلش ػٙٛاٖ ثٝ خذیذ ػلش ٔؼشفی ثب )1391 ( اوجشیبٖ ٚ اسای وـتی

 ثٝ دػتشػی ٔىب٘ی، ٚ صٔب٘ی ٔحذٚدیت ٚخٛد ػذْ ٚ ٔختّف اؿىبَ ثٝ د٘یب ػشاػش ثب استجبى ثشلشاسی دػتشػی، ثشای ٔحذٚدیت



 
 

 وهمیه همایش اوجمه فلسفه تعلیم و تربیت ایران

   تیترب یو فلسفه  یمجاز یفضا

 7931دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

 ثذیُ ثی ٞبی ٚیظٌی اص سا ... ٚ ٔزٞجی ٞٙشی، فشٍٞٙی، ػّٕی، التلبدی، ٞبی فؼبِیت دس ؿشوت ٚ ٔختّف اًالػبتی ٞبی پبیٍبٜ

 .ا٘ذ ؿٕشدٜ ثش آٖ

 أٙیتتٛا٘ذ  ٔی ٔدبصی فوبی وٝ یبفتٙذ دػت ٘تیدٝ ایٗ ثٝ خٛد پظٚٞؾ دس ) 1391 ( أٛی ٚ آصادی ٘ظاد، یبػٕی

 وبس ثٝ سػب٘ی اًالع ػشكٝ دس لذستٕٙذ اثضاسی ػٙٛاٖ ثٝ تٛا٘ذ ٔی وٝ ایٗ ٚخٛد ثب ایٙتش٘ت صیشا دٞذ، لشاس تٟذیذ ٔٛسد سا اختٕبػی

 وٝ فٛایذی تٕبْ ثب ٔذسٖ فٙبٚسی ایٗ ِٚی ؿٛد، ٔی ثشدٜ ٘بْ ٞٓ اًالػبت ا٘فدبس ػٙٛاٖ ثٝ آٖ اص ٌبٞی وٝ خب آٖ تب ؿٛد ٌشفتٝ

 ی حٛصٜ ثٝ ٔشثٛى خشایٓ اص ای ػٕذٜ ثخؾ أشٚصٜ، وٝ ًٛسی ثٝ .اػت داؿتٝ ثـش ٚ خبٔؼٝ ثشای ٘یض خٌشٞبیی ٚ تٟذیذٞب داسد،

 .ا٘ذ دادٜ لشاس ٞذف سا اختٕبػی أٙیت وٝ اػت ٔدبصی فوبی ٚ ایٙتش٘ت وبٔپیٛتش،

 فٙبٚسی صیشا اػت، دادٜ لشاس تؤویذ ٔٛسد خاللیت ظٟٛس ی ػشكٝ دس سا ٔدبصی فوبی ٔثجت ٘مؾ ) 1389 ( جشیوا

 خالق، ٚ فؼبَ ٘مـی اتخبر ثب تٛا٘ٙذ ٔی آٖ دس وٝ اػت دادٜ ػٛق ای ص٘ذٌی ػٛی ثٝ سا افشاد ای، ؿجىٝ ی  خبٔؼٝ ٚ دیدیتبِی

 خٛیـتٗ خٛدیبثی ثٝ ٚ وٙٙذ ؿشوت آفشیٙی ٞٓ فشایٙذ دس ثبؿٙذ، ػٟیٓ خذیذ چیضی ػبختٗ دس خٕؼی یب فشدی كٛست ثٝ

 ٚ ٌشٚٞی ٞبی فؼبِیت ثبصی، تدشثٝ، تفىش، ثٝ تب وٙذ ٔی دػٛت سا ایٙتش٘تی وبسثشاٖ ایٙتش٘ت، آصادی ثخـی ویفیت .وٙٙذ وٕه

 خٛد اػتؼذادٞبی ٚ ٞب تٛا٘بیی ثش تىیٝ ثب تٛا٘ٙذ ٔی ٍٕٞبٖ وٝ اػت وشدٜ خّك سا ٔحیٌی ٕٞٛاسٜ ایٙتش٘ت ثپشداص٘ذ.  استجبى

 ٔیبٖ اص .ثض٘ٙذ خاللیت ٚ اثذاع ثٝ دػت

 ٞبی ٔحیي ٌٛ٘بٌٖٛ تٙٛع ٚ پشداصی خیبَ أىبٖ ٔب٘ذٖ، ٘بؿٙبع ا٘تمبد، ٚ وٙتشَ ٘جٛد صٔبٖ، ٔىبٖ، ٔحذٚدیت سفتٗ

 .وٙذ ٔی فشاٞٓ خاللیت ثشٚص ثشای سا ٔٙبػجی فشكت ایٙتش٘تی

 سٚؽ ؿٙبػی

 اػت، ؿذٜ اػتفبدٜ  ػٕیك ٔلبحجٝ سٚؽ اص دادٟٞب ٌشدآٚسی ثشای .ٔیجبؿذ  ویفی پبسادایٓ دس پظٚٞؾ ایٗ

 ٔشتجي ٔؼّٕیٗ ٕٞچٙیٗ ٚ فٙآٚسی ٚ اختٕبػی تشثیتی، ػّْٛ ٔتخللیٗ ػشاؽ ثٝ

 ثشای .ؿذیٓ ٞذایت ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب خٛد تٛػي ٔٙبػجتش ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ػٕت ثٝ ثشفی ٌِّٛٝ سٚؽ اص اػتفبدٜ ثب ٚ سفتیٓ ٔٛهٛع ثب

 اص دادٟٞب ثٝ ػٙدی اػتجبس

 ٘مٌٝ ثٝ ؿٛ٘ذٌبٖ ٔلبحجٝ اص ٘فش 17 ثب ٔلبحجٝ ثب وٝ .اػت ؿذٜ اػتفبدٜ  ؿٛ٘ذٜ ٔلبحجٝ اػوبی ثب اًالػبت وٙتشَ سٚؽ

 ثشای ٚ سػیذیٓ  اؿجبع
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 .اػت ؿذٜ اػتفبدٜ تفؼیشی تٛكیفی سٚؽ اص دادٟٞب تحّیُ ٚ تدضیٝ

 یبفتٝ ٞب

 .اػت ٌـٛدٜ فشا سٚی تشثیت سػٕی سا خذیذی افمٟبی استجبًبت ٚ اًالػبت آٚسیٟبی فٗ ٚ ٔدبصی د٘یبی

 .اػت ٕ٘ٛدٜ ایدبد تشثیت سػٕی  ثشای سا چبِـٟبیی ٚ ٞشوذاْ فشكتٟب خٛد ٘ٛثٝ ثٝ افمٟب ایٗ وٝ

 :ٕ٘ٛد اؿبسٜ صیش ٔٛاسد ثٝ ٔیتٛاٖ وذأٙذ؟ سػٕی تشثیت ثشای ٔدبصی فوبیفشكت ٞبی  وٝ پظٚٞؾ اَٚ ػؤاَ ثٝ پبػخ دس

 فوبٞبی ٔدبصی ٚآٔٛصؽ وتبثخب٘ٝ ٔدبصی:-

 ٚ ؿٛ٘ذ ٔی ٍٟٟ٘ذاسی دیدیتٟبَ كٟٛست ثٝ ٞب وتبة آٖ دس وٝ ٞؼتٙذ ٞب وتبثخب٘ٝ اص خذیذی ٘ؼُ ٔدبصی ٞبی وتبثخب٘ٝ

 ٚ ٔؼّٓ آٖ دس وٝ داسد اؿبسٜ ٔحیٌی دس آٔٛصؿی ثٝ ٔدبصی آٔٛصؽ .ٌیشد ٔی كٛست ٚة سٚی ثش ٘یض دٞی أب٘ت خذٔبت

 ایٙتش٘ت، ٔذیب، ِٔٛتی ٔٙبثغ ٔذیشیتی، اثضاس ًشیك اص سا دسع ٔحتٛای ٔؼّٓ .ٞؼتٙذ خذا یىذیٍش اص ٔىبٖ ٚ صٔبٖ حیث اص ٔحلُ

 فٙبٚسی ٕٞیٗ ًشیك اص ٚ وٙٙذ ٔی دسیبفت سا ٔحتٛا ایٗ خٛیبٖ دا٘ؾ ٚ آٔٛصاٖ دا٘ؾ .دٞٙذ ٔی اسایٝ ایٟٙب ٔب٘ٙذ ٚ وٙفشاٖ ٚیذیٛ

 ایٙتش٘ت اص اػتفبدٜ ثب آ٘الیٗ آٔٛصؽ ثش وٝ اػت اكٌالحی خٛد خبف ٔؼٙبی دس ٔدبصی آٔٛصؽ .ا٘ذ تٕبع دس خٛد ٔؼّٓ ثب ٞب

اص ٚظبیف آٔٛصؽ ٚ ثبتٛخٝ ثٝ ایٙىٝ تٛػؼٝ وتبة ٚوتبة خٛا٘ی سایىی  (.166 ف ،3 ؿٕبسٜ ، 1392 داسد ) ٔشؿذیضاد، دالِت

 .فوبی ٔدبصی ٔی تٛا٘ذایٗ فشكت ساثشای دا٘ؾ آٔٛصاٖ فشاٞٓ آٚسد ٚپشٚسؽ ٔی ثبؿذ.ًجك یبفتٝ ٞبی پظٚٞؾ حبهش،

 

 فوبی ٔدبصی ٚٔمبثّٝ ثب تٟذیذٞبی فشٍٞٙی:-

ٌفت وٝ ٔب ٔی تٛا٘یٓ ثباػتفبدٜ اص اثضاسٞبی فوبی ٔدبصی دسٌؼتشؽ فوبیُ  ثبثشسػی یبفتٝ ٞبی ایٗ پظٚٞؾ ٔی تٛاٖ

اخاللی دسثیٗ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثٟشٜ ٚافشی ثجشیٓ .كبحت ٘ظشاٖ ؿشوت وٙٙذٜ دسایٗ ٔلبحجٝ اوثشا ثشایٗ ایذٜ اتفبق ٘ظش داؿتٙذ 

  فوبی ٔدبصی لبدساػت دسٔؼبیُ آٔٛصؿی ٚاختٕبػی اثشات ٔثجت ثؼضایی داؿتٝ ثبؿذ.وٝ 

 یىی اصٟٕٔتشیٗ وبسثشدٞبی فوبی ٔدبصی فوبی ٔدبصی ٚتِٛیذ ٔحتٛای دیٙی:-

فوبی ٔدبصی ٚتٛػؼٝ لشآ٘ی:ثبتٛخٝ ثٝ إٞیت لشآٖ دسآٔٛصؽ دیٙی ثبیذ آٔٛصؽ ٚپشٚسؽ ثؼٙٛاٖ ٔتِٛی آٔٛصؽ سػٕی -

آٔٛصاٖ ثىبس ٌیشد ٚیىی اص ثشای تؼّیٓ دا٘ؾ ٔٙذی اص أىب٘بت ٌؼتشدٜ فوبی ٔدبصی  وـٛس ٟ٘بیت اٞتٕبْ خٛد سا خٟت ثٟشٜ

 پیـٟٙبدات دثیشاٖ دیٙی ٔٛسد ٔلبحجٝ دسایٗ أش ،ایدبد پبیٍبٟٞبیی ثٝ كٛست آ٘الیٗ ثشای فؼبِیتٟبی لشآ٘ی ثٛد.
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 وٝ وشدٜ فشاٞٓ سا ثی ٘ظیشی ثؼتش خبف، ًٛس ثٝ ایٙتش٘ت ٚ ػبْ ًٛس ثٝ اًالػبت فٙآٚسی سؿذ تٛػؼٝ ٚسؿذ دیٗ پظٚٞی:-

 دس ایٙتش٘ت وبسثش 6 ٞش اص آٔبسٞب ًجك .اػت ؿذٜ ٌزؿتٝ اص ٌّٔٛثتش ٚ آػب٘تش ثؼیبس ٔؼٙٛیت ًّجی ٚ آٖ دیٗ پظٚٞی لبِت دس

 ٔیذٞذ ٘ـبٖ وٝ داسد ٚخٛد آٔبسٞبیی ٕٞچٙیٗ صٔیٙٝ ایٗ دس .اػت ٔزٞجی ٚ ٔؼٙٛی د٘جبَ اًالػبت ثٝ یه ٘فش حذالُ خٟبٖ

 أش ایٗ وٝ (.1386ٔی دٞذ)هیبیی پشٚس، تـىیُ سا ایٙتش٘تی وبٚؿٟبی دسكذو31ُتب25 ثیٗ ایٙتش٘ت دس دیٙپظٚٞی ٔیضاٖ

 .ٔیجبؿذ ٔؼٙٛیت ٚ دیٗ ثٝ خذیذ ٘ؼُ ٌشایؾ ٚ اػتمجبَ ٘ـبٍ٘ش

 ٔحیي ایٙتش٘ت صیشا ٔیـٛد، ا٘دبْ داسد لشاس دیٗ ثب وبُٔ توبد دس حتی وٝ اًالػبتی دیٍش وٙبس دس دیٙی اًالػبت تِٛیذ ایٗ

 ٔیىٙذٚ ٌشدؽ ٔدبصی فوبی دس وبُٔ اختیبس ثب وبسثش ثّىٝ ٘ذاسد ٔؼٙی دفبع ٚ حّٕٝ فوب ایٗ دس .ٚتمبهبػت ػشهٝ

 .ٔیپشداص٘ذ وبسثشاٖ ا٘تخبة خّت ثشای ثؼیبسػختی سلبثت ثٝ تِٛیذوٙٙذٌبٖ

یبفتٝ ٞبی پظٚٞؾ دسپبػخ ثٝ ایٗ وذأٙذ؟ چبِؾ ٞبی تشثیت سػٕی دس فوبی ٔدبصی دسپبػخ ثٝ ػؤاَ دْٚ پظٚٞؾ وٝ

 ش ٔی ثبؿذ:پشػؾ ثٝ ًٛس ٔختلش ثٝ ؿشح صی

ؿذ،فوبی ٔدبصی ٚٔحیي سػب٘ٝ ٞب ثٝ خٛدی خٛد ،تٟذیذ ٚآػیت صا ٘یؼتٙذ  ثیبٖ ٕٞبٌ٘ٛس وٝ دسپبػخ ثٝ پشػؾ اَٚ  

)وٝ ٔٛسد تؤویذ افشادكبحت ٘ظش .اصخّٕٝ ایٗ چبِـٟب ،ثّىٝ اػتفبدٜ ٘بدسػت اص آٖ ٔی تٛا٘ذ ثبػث چبِؾ دسٔؼیش تشثیت  ؿٛد 

ثٝ توؼیف ٚتخشیت اػتمبدات دیٙی،توؼیف ٟ٘بدٞبی ػٙتی دیٙی اصایٗ  ٔی تٛاٖ ٚپشٚسؽ ثٛد(ٚدثیشاٖ ٔشثًٛٝ ؿبغُ دسآٔٛصؽ 

،ٌؼتشؽ ٔحلٛاالت فشٍٞٙی فشٍٟٞٙبی ٔٙحي ثٝ ٚیظٜ فشًٞٙ غشة ثٝ خلٛف دسٔیبٖ  دیٙی  ،سٚاج ٌٚؼتشؽ تىثش ٌشایی

اص ًشف آٔٛصؽ ٚپشٚسؽ   تٕٟیذاتی ا٘دبْ .تٛػي فوبی ٔدبصی اؿبسٜ وشدٚ..لـش ٔخبًت آٔٛصؽ ٚپشٚسؽ )٘ٛخٛا٘بٖ ٚخٛا٘بٖ(

 تب اص آثبس ٔٙفی آٖ ثىبٞذ.تذاثیشی اصخّٕٝ:ساػتب ثؼیبس حبئض إٞیت ٔی ثبؿذ. وٝ ٔتِٛی أٛس تشثیت سػٕی ٔی ثبؿذ دسایٗ

 خٌشات ٚ ایٙتش٘ت خذیذ، ٞبی فٙبٚسی ثب آٔٛصاٖ دا٘ؾ آؿٙبیی ثب استجبى دس دسػی ٞبی وتبة دس ثخـی تذٚیٗ ٚ ًشاحی-

 .آٟ٘ب- ثبِمٜٛ

 – ثشای دا٘ؾ آٔٛصاٖ..آٖ ٔؼبیت ٚ ٔضایب ٚ ایٙتش٘ت ٔٛهٛع ثب ٞبیی ػشیبَ ٚ ٞب فیّٓ پخؾ ٚ ػبخت-

 ٚ آؿٙبیی خٟت ساٞىبسٞبیی ٚ ٔدبصی فوبی دس ٔٛخٛد خٌشات ا٘ٛاع آٟ٘ب دس وٝ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ ای سایب٘ٝ ٞبی ثبصی ًشاحی -

 .ٚسصؽ)تشثیت ثذٖ(اع ٚاػتفبدٜ اص آٟ٘ب دسػبػبت  ؿذٜ تؼجیٝ آٟ٘ب- ثب ٔمبثّٝ

 ٔحجٛثی ٞٙشٔٙذاٖ ٚ ٚسصؿىبساٖ صثبٖ اص ایٙتش٘ت ٔؼبیت ٚ ٔضایب دسثبسٜ دسٔذاسع  آٔٛصؿی وٛتبٜ ٞبی ثش٘بٔٝ تٟیٝ ٚپخؾ-

 .دٞٙذ ٔی لشاس خٛد اٍِٛی، سا آٟ٘ب ٘ٛخٛا٘بٖ .خٛا٘بٖ ػٕٛٔب وٝ
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 ٞبی فٙبٚسی ٔؼبیت ٚ ٔضایب ٔٛسد دس خٛا٘بٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ ثٝ دادٖ آٌبٞی خٟت ٔذاسع دس آٔٛصؿی ٞبی والع ثشٌضاسی-

 .آٟ٘ب اص كحیح ی اػتفبدٜ ی ٘حٜٛ- ٚ خذیذ

 دس ٚاِذیٗ ثٝ سػب٘ی اًالع ٚ ٕ٘ٛدٖ آؿٙب ٔٙظٛس ثٝ ٞب ؿٟشػتبٖ دس آٔٛصؽ ٚپشٚسؽ  ػٛی اص آٔٛصؿی خّؼبت ثشٌضاسی -

 .ٔدبصی اختٕبػی ٞبی ؿجىٝ ٚ ایٙتش٘ت ٚیظٜ ثٝ خذیذ ٞبی فٙبٚسی- ٔٛسد

 ٘تیدٝ ٌیشی:

تٛخٝ ثٝ یبفتٝ ٞبی ثذػت آٔذٜ ٔی تٛاٖ ٘تیدٝ ٌشفت وٝ فوبی ٔدبصی ٚ اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی ٔدبصی ٞٓ فشكت ثب 

یه دٚ ساٞی اػت وٝ یه ساٜ ٔٙتٟی ثٝ ػؼبدت )فشكت ٞب(ٚساٜ دیٍش ٔٙتٟی ثٝ ؿمبٚت)چبِـٟب ٞؼتٙذ ٚ ٞٓ تٟذیذ ٚ چبِؾ.

ِزا ثبیذ وشد وٝ ٞٓ فشكت ٔی ثبؿذ ٚٞٓ چبِؾ. دِٚجٝ تـجیٝٚتٟذیذٞب(ٔی ثبؿذ ٚیب ٔی تٛاٖ فوبی ٔدبصی ساثٝ یه ؿٕـیش 

 .ٍ٘شیؼتٝ ؿٛد ٚٞشدٚثؼذ آٖ سا ثبٞٓ ٔٛسد ثشسػی لشاسداد )فشكتٟب ٚچبِـٟب(ثٝ فوبی ٔدبصی اصٞشدٚدیذٌبٜ

،ِزا ٘ظبْ آٔٛصؽ ٚپشٚسؽ ٞؼتٙذ خٛا٘بٖ)دا٘ؾ آٔٛصاٖ ( ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ ٔدبصی فوبی اص وٙٙذٌبٖ اػتفبدٜ ثیـتش ٚاصآ٘دب وٝ 

ذٜ تٛػي فوبی ٔدبصی ثشای الؽ ٕ٘بیذ تب اص فشكتٟبی ثذػت آٔتشثیت سػٕی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٚظیفٝ داسد ت ٟ٘بدٔؼئَٛ ثؼٙٛاٖ 

سؿذ ٚیظٌیٟبی فشدی دسدا٘ؾ آٔٛصاٖ اػتفبدٜ ٕ٘ٛدٜ تبثتٛا٘ذهٕٗ حفظ ٔیشاثٟبی فشٍٞٙی ٚػبیش ٚیظٌی ٞبی ثٛٔی ،ٞٓ صٔبٖ 

دسدا٘ؾ آٔٛصاٖ ایدبد ثلیشتی ٕ٘بیذوٝ  ثبآٔٛصؽ ٚآٌبٞی دادٖ ، ٕٚٞچٙیٗػبصد. آٟ٘ب ساثٝ ؿٙبخت خٟبٖ ٚػبیش فشٍٟٞٙب لبدس 

ٔذت صٔب٘ی وٝ یه دا٘ؾ آٔٛص دسٔذسػٝ ، .صیشاذ٘دٚس ٍ٘ٝ داس )چبِـٟبٚتٟذیذٞب(ذ خٛد سااص آثبسٔٙفی فوبی ٔدبصیٙثتٛا٘

ٚ ا٘ذیـٝ اؽ  آ٘مذسپیـشفت وشدٜ ٚدسحیٌٝ ٍ٘بٜ ٚ٘ظبست اِٚیب ٔذسػٝ ٔی ثبؿذ ٔحذٚد اػت ِٚزا دا٘ؾ آٔٛص ثبیذ لذست فىش

 ثبؿذ وٝ ٕٞٛاسٜ ٚدسٞش حبَ ثتٛا٘ذ اص خٛد دسٔمبثُ چبِـٟب ٚتٟذیذٞبی فوبی ٔدبصی ٔشالجت ٕ٘بیذ.
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 دْٚ، چبح ػبثذ، ٘ـش :تٟشاٖ خذیذ، استجبى، ٞبی آٚسی فٗ اص اػتفبدٜ دس ٚاِذیٗ سإٞٙبی ٕٞشاٜ ّفٗت ،،یٔشتو ،،یٌٔٙم . -
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 ..٘ٛخٛا٘بٖ، ٚ وٛدوبٖ ٔت، ع ثش ٞب سػبٖ اثشات ٔٙب، ٘بدػب،،

 . 1378 دْٚ، چبح پـٛتٗ، ٘ـش :تٟشاٖ تشثیت،، ٞبی ٘ظشی وبسثشدی اكٛ ٕٞىبساٖ، ٚ ٔحٕٛد، ٘یىضاد، .

 . 1384 دْٚ، ٚ ثیؼت چبح ًٟٛسی، ٘ـش :تٟشاٖ پشٚسؽ، ٚ آٔٛصؽ فبػف ة ٍ٘بٜ، اِحؼیٗ، ػجذ ٔیش صادٜ، ٘میت

 


