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 سٌدتحَل

 *2ظازٌبٖ حیسض ضضب ػّی ٚ  1ضاضیٝ ٘هطتی

چکیدُ

ثط اؾبؼ ٔؿتٙسات ؾٙس تحَٛ ٘ظبْ  فیعیىیوالؼ زضؼ خبیٍعیٙی  ثطضؾی ٘مف فضبی ٔدبظی زض ٞسف ایٗ پػٚٞف      

زاقتٝ اؾت ٘ظبْ أطٚظ  خٟبٖ زضوٝ ػّٓ ٚ فٙبٚضی  اٍ٘یعی قٍفتثب پیكطفت  .اؾت ٞبی أطٚظی زضؼزض ٚپطٚضـ آٔٛظـثٙیبزیٗ 

. أطٚظٜ ثٝ زِیُ زؾت یبثس خب٘جٝ ٕٞٝپیكطفتی ثٝ ٚ  آٔٛظـ ٌطزز حٛظٜ زضزؾترٛـ تغییطی قٍطف  تٛا٘س ٔی ٚپطٚضـ آٔٛظـ

آٔٛظقی وٝ زض والؼ  تٛاٖ ٔی زا٘كدٛیبٖ وبضٔٙس ٚخٛز زاضز ثیٗ زض ٔىب٘ی وٝ ٞبی فبنّٝظٔبٖ ٚ ٔكىالتی اظ لجیُ وٕجٛز ٚلت ٚ 

وٝ زض  عٛض ٕٞبٖؾبذت تب ٍٕٞبٖ آٔٛظـ ضا زضیبفت وٙٙس،  ثطلطاضٔرتّف  ٞبی ٔىبٖٔدبظی زض  نٛضت ثٝآٖ ضا  قٛز ٔیزضؼ ثطٌعاض 

ٞبی  ضی ٚ ٔدبظی زض ثط٘بٔٝٞبی غیطحضٛ ثبیس ثتٛاٖ ظطفیت آٔٛظـوٝ  قسٜ تٛنیٝ پطٚضـ ٚ  آٔٛظـؾٙس تحَٛ ثٙیبزیٗ ٘ظبْ 

ٍٕٞبْ . ٚ اضتجبعبت ایدبز وطزاعالػبت قجىٝ ّٔی  عطیك اظ اؾالٔی ٔؼیبضٚ زا٘كدٛیبٖ ثط اؾبؼ ٘ظبْ  ضا ثطای زا٘ف آٔٛظاٖآٔٛظقی 

 ثب٘یبظٞبی خبٔؼٝ  ثٝ ثٟتطپبؾرٍٛیی  ثطای ٚ وطزٜ تغییطثب ػهط اضتجبعبت ٚ تىِٙٛٛغی ثؿیبضی اظ ؾبذتبضٞبی ؾٙتی زض خٛأغ 

زض ایٗ پػٚٞف ثب ٔغطح وطزٖ ٔؿبئُ ٚ اظیٗ لبػسٜ ٔؿتثٙی ٘یؿت.  ٚپطٚضـ آٔٛظـ ا٘س قسٜ خبیٍعیٗ ضٚظ ٞبی فّٙبٚضی

زض فضبی زا٘ف آٔٛظاٖ ٚ زا٘كدٛیبٖ  ثطذظٚ حضٛض  ٔدبظیأىب٘بت فضبی افطاز ٚ ٘یع  حضٛض فیعیىیوالؼ زضؼ ٚ  ٞبی ٔحسٚزیت

 تحّیّی اؾت. -ضٚـ ایٗ پػٚٞف ویفی قٛز، ثیبٖ ٔی 21زض لطٖ پیكطفت ایٗ ضٚـ زض آٔٛظـ  ٔدبظی

 ، والؼ، آٔٛظـٚپطٚضـ ٘ظبْ آٔٛظـ : فضبی ٔدبظی، ؾٙس تحَٛ ثٙیبزیٗکلیدٍاشگاى

 هقدهِ

ٞب ٚ ٔحسٚزٞبی ٘ٛیٙی ضا  ٞب، زِٟطٜ فضبی ٔدبظی لّٕطٚ ٚؾیغ، ثسیغ ٚ ثىط اؾت وٝ ثطای ؾبوٙبٖ ذٛز أىب٘بت آظازی، فطنت

ٔٛضزاؾتفبزٜ  1982ٞبی ػّٕی تریّی زض ؾبَ  ثٝ ٕٞطاٜ زاضز. فضبی ٔدبظی ثطای اِٚیٗ ثبض تٛؾظ ٚیّیبْ ٌیٕجؿٖٛ وب٘بزایی ضٔبٖ

                                                           

 
 nosrati.razieh@yahoo.com ٚپطٚضـ تبضید ٚ فّؿفٝ آٔٛظـ زا٘كدٛی وبضقٙبؾی اضقس1

 
 )٘ٛیؿٙسٜ ٔؿئَٛ(heidarzadegan@edpsy.usb.ac.ir ثّٛچؿتبٖ ٚ ؾیؿتبٖ زا٘كٍبٜ ػّٕی ٞیبت *ػض2ٛ

mailto:nosrati.razieh@yahoo.com
mailto:heidarzadegan@edpsy.usb.ac.ir


 
 

 وهمیه همایش اوجمه فلسفه تعلیم و تربیت ایران

   تیترب یو فلسفه  یمجاز یفضا

7931و بلوچستاندانشگاه سیستان   

 

 

ای وكٛضٞبی ٔرتّف  زض ثطذی اظ ؾغٛح ّٔی ٚ ٘بحیٝ 99زض اٚاؾظ زٞٝ (. 1395بضاٖ، لطاضٌطفتٝ اؾت )ٔٛؾٛی تِٖٛٛ ٚ ٕٞى

تطیٗ ٚؾیّٝ  ػٙٛاٖ یىی اظ ٟٔٓ ٞبی خبٔغ... زض آٔٛظـ ثٝ ٚخٛز آٚضز٘س وٝ عی آٖ ثٝ فٙبٚضی ثٝ اؾٙبزی حبٚی خعئیبت عطح

 یبزٌیطی ٚ یبززٞی ٍ٘بٜ قسٜ اؾت )ٕٞبٖ(.

ا٘س تطؾیٕی اظ آٔٛظـ پیكطفتٝ ٚ آٔٛظـ آیٙسٜ  اؾت. ثؿیبضی اظ وؿب٘ی وٝ ؾؼی وطزٜػهط حبضط، ػهط اضتجبعبت ٚ اعالػبت  

ای ٚ...ٔتٛؾُ قسٜ ٚ  ای، آٔٛظـ اظ ضاٜ زٚض، آٔٛظـ زض ذب٘ٝ ٚ ٔؼّٓ ضایب٘ٝ ٞبی چٙسضؾب٘ٝ ا٘دبْ زٞٙس ثٝ اؾتفبزٜ اظ ضایب٘ٝ ٚ ؾیؿتٓ

ایٓ وٝ اثتسای  ای لطاضٌطفتٝ ٞطی ٚ ؾغحی اؾت. ٔب زض ٘مغٝوٙٙس. ایٗ ٍ٘طـ ظب چیع ضا ٌطز ایٗ فٖٙٛ ٚاثعاضٞب ذالنٝ ٔی ٕٞٝ

ای اؾتفبزٜ قٛ٘س، ٚ  ٞب ثیف اظ آ٘ىٝ ثٝ قىُ یه زایطٜ إِؼبضف چٙسضؾب٘ٝ چطذكی ػظیٓ زض ٘ظبْ آٔٛظقی ٚ ػّٕی ذٛاٞس ثٛز. ضایب٘ٝ

ػٙٛاٖ یه  ائٝ وٙس، ٚ یب آ٘ىٝ تٟٙب ثٝٞبی ٔسضؾٝ ضا پكت ؾط ٞٓ ٚ ثسٖٚ ذؿتٝ قسٖ اظ تىطاض ثب فیّٓ ٚ ا٘یٕیكٗ ٚ...اض چیعی وٝ زضؼ

، ثٝ ٘مُ اظ 23: 1381ٔدیسی، ٌصاض٘س ) اثعاض ٔجتٙی ثط ضفتبضٌطایی ٚ ٔحطن ٚ پبؾد ػُٕ وٙٙس، لسضت زاض٘س ٚثط خبٔؼٝ ٔب اثط ٔی

 (.1: 1393ضؾتٍبضی ٚ ٘بعمی، 

ٞبی ظ٘سٌی ٔبلجُ ٔسضٖ  ٞب ٚ قیًٜٛ ٚخٝ ز٘جبِٝ فطٞٙ ٞیچ ا٘س ٚ ثٝ ؾبثمٝ ٟ٘بزٞبی ػهط خسیس، اظ خٟبت ظیبزی، خسیس ٚ ثی

ؾبثمٝ آٖ  ٞبی پیكیٗ ظ٘سٌی اختٕبػی، پٛیبیی ٚ تحطن ثی ٞبی ثبضظ ز٘یبی ٔتدسز، ٘ؿجت ثٝ تٕبْ زٚضٜ ثبقٙس. یىی اظ ایٗ تفبٚت ٕ٘ی

ی ٔب پیساوطزٜ ٚ  ٔؼٝٞبی ٘ٛ ضاٜ ٘فٛش ذٛز ضا ثٝ خب أطٚظٜ فٙبٚضی ؛ ثٝ ٘مُ اظ ػّی پٛض ٔال ثبقی(.1387اؾت )ٌیس٘ع، تطخٕٝ ٔٛفمیبٖ، 

ٞبی ایٗ زٚضٜ اظ ظ٘سٌی ذٛز ثیكتطیٗ اؾتمجبَ ٚ پصیطـ ضا اظ آٖ ثٝ ػُٕ  زض ایٗ ٔؼجط ٕٞٛاضٜ لكط ٘ٛخٛا٘بٖ ٚ خٛاٖ ثٝ زِیُ ٚیػٌی

زض  ٞبی اختٕبػی ٚاثؿتٝ ثٝ آٖ ا٘س ایٙتط٘ت ٚ قجىٝ ٞبی ز٘یبی خسیس وٝ زا٘ف آٔٛظاٖ ٔب ثب آٖ ٔٛاخٝ آٚضی آٚض٘س. یىی اظ ایٗ فٗ ٔی

وٝ ایٗ  ٞب تأثیطات فطاٚا٘ی ثط ػّٕىطز تحهیّی زا٘ف آٔٛظاٖ زاضز ٚ ثب تٛخٝ ثٝ آٖ ٌٛ٘ٝ قجىٝ فضبی ٔدبظی اؾت ٚ اظآ٘دبوٝ ایٗ

 ؛ ثٝ ٘مُ اظ فطاٞب٘ی ٚ ٕٞىبضاٖ(.1386ا٘س )ؾتبض ظازٜ،  ضٚ قسٜ ٞب زض وكٛض ٔب ثب الجبَ ذٛثی اظ ؾٛی ٘ٛخٛا٘بٖ ٚ خٛا٘بٖ ضٚثٝ قجىٝ

ٞبیی وٝ فضبی  ؼی ثط آٖ قسٜ اؾت وٝ زض آغبظ تؼطیف ٚ ٔؼطفی اظ فضبی ٔدبظی زاقتٝ ثبقیٓ ٚ ٔعایب ٚ فطنتزض ایٗ ٔمبِٝ ؾ

ٞبی فضبی ٔدبظی ضا  ٔدبظی ثطای آٔٛظـ ثب تٛخٝ ثٝ ؾٙس تحَٛ زض اذتیبض ٔب ٌصاقتٝ ٔغطح ذٛاٞیٓ وطز، ٕٞچٙیٗ چبِف

 بٖ ذٛاٞیٓ وطز.یبززٞی ٚ یبزٌیطی ضا ثط اؾبؼ ؾٙس تحَٛ ثٙیبزیٗ ثی ٔ  زضظٔیٙٝ

هباًیًظری2.
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، ا٘ؿبٖ زض ٔؼطو ذغطات ٔرتّف لطاضٌطفتٝ اؾت؛ اظ آٖ ظٔبٖ تبوٖٙٛ، ثب افىبض ٚ تحٛالتی ٘ظیط ٞٛـ ٔهٙٛػی 1959اظ زٞٝ 

ٔحیغی ٘بقی اظ ٚخٛز یه ٘ٛع ٚیطٚؼ خسیس ٚ ثسٖٚ زاضا ثٛزٖ ٞیچ ٘ٛع لسضت زفبػی زض ثطاثط آٖ،  ٔٛاخٝ ثٛزیٓ؛ ٔثُ ٚحكت ظیؿت

 (.2915ؾٛظ ٞٓ ثبقس )ٚیُ  ؾت ذبٕ٘بٖوٙس ٕٔىٗ ا عٛض وٝ آتف ٔب ضا ٌطْ ٔی ٕٞیكٝ ٔثُ یه قٕكیط زٚ ِجٝ اؾت؛ ٕٞبٖ فٙبٚضی

زض ٚاپؿیٗ ضثغ ؾسٜ ثیؿتٓ، ا٘مالثی زض ػطنٝ فٙبٚضی ثب ٔحٛضیت فٙبٚضی اعالػبت، قیٜٛ ا٘سیكٝ، تِٛیس، ٔهطف، تدبضت، ٔسیطیت، 

ٞب  ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ زض اثط ٔتٙی اِىتطٚ٘یىی اؾت. فضبی خطیبٖ ٞٓ پیٛ٘س فطًٞٙ ٚ پیبٔس آٖاضتجبعبت ٚظ٘سٌی ضا زٌطٌٖٛ ؾبذتٝ اؾت 

 (.1381ٞبی ػهط ٘ٛیٗ اؾت )ٌّپبیٍب٘ی، ظٔب٘ی اظ زیٍط ٚیػٌی ٚ ظٔبٖ ثی

افعاض ٔٙدط ثٝ تكىیُ ز٘یبی خسیسی ثٝ ٘بْ ز٘یبی  پیكطفت ؾطیغ فٙبٚضی اعالػبت ٚ ا٘تمبَ تدطثیبت ثكطی اظ حٛظٜ ؾرت

ٞبی فیعیىی ٔب٘ٙس ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ ذجطی ٘یؿت. ایٗ ز٘یبی  یب ٕٞبٖ فضبی ٔدبظی قسٜ اؾت. ز٘یبیی وٝ زض آٖ اظ ٔحسٚزیت ٔدبظی

ٞبی ٘ٛیٗ؛ ثٝ ٘مُ  خسیس تجسیُ ثٝ ثؿتط ٚ ظیطؾبذت پیكطفت خٛأغ ٚ وكٛضٞب زض ز٘یبی أطٚظ قسٜ اؾت )زفتط ٔغبِؼبت ٚ فٙبٚضی

ٞبی ٔتؼسز ٚ حتی  ای زض ا٘ساظٜ ٞبی ٔرتّف ضایب٘ٝ یه قجىٝ ٌؿتطزٜ خٟب٘ی اؾت وٝ قجىٝفضبی ٔدبظی  (.13اظ ػّی پٛض ٔالثبقی، 

وٙس.  افعاضٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ ثب لطاضزازٞبی اضتجبعی ثٝ یىسیٍط ٚنُ ٔی افعاضٞب ٚ ٘طْ ٞبی قرهی ضا ثب اؾتفبزٜ اظ ؾرت ضایب٘ٝ

انغالح فطًٞٙ  ی زض وٙبض انغالح فضبی ٔدبظی ثٝزٞٙس. ٌبٞ ٞبی اضتجبط ضاٜ زٚض اؾبؼ فضبی ٔدبظی ضا تكىیُ ٔی فٙبٚضی

قٛ٘س قبُٔ ٔؿبئّی ٕٞچٖٛ  پطزاظاٖ زض حٛظٜ فطًٞٙ زض فضبی ٔدبظی ٔغطح ٔی وٙیٓ. ٔؿبئّی وٝ ثطای ٘ظطیٝ ٔدبظی ثطذٛضز ٔی

 (.1385قٛ٘س )قبٜ لبؾٕی،  ٌیطی فطًٞٙ خسیس، ثبظٕ٘بیی ٚ زضن اظ ٚالؼیت ٔدبظی ٚ ٞٛیت ٔی قىُ

ٞبی  وٝ ایٗ تغییطات ثبػث زٌطٌٛ٘ی عٛضی زازٜ، خٛأغ ضا زچبض تغییطات اؾبؾی ٕ٘ٛزٜ اؾت. ثٝ اذیطاً ضختحٛالت ػظیٕی وٝ 

ٚپطٚضـ ٔسضؾٝ ضا تجسیُ ثٝ اٍِٛٞبی یبزٌیطی ٔحٛض وطزٜ ٚ زٚضاٖ  ٚپطٚضـ قسٜ اؾت. اٍِٛٞبی آٔٛظـ ػظیٕی زض آٔٛظـ

یبفتٝ ٚ زض ٔحیظ ذب٘ٝ، ٔحُ وبض ٚ  ٝ ثیطٖٚ اظ ٔسضؾٝ ٚ زا٘كٍبٜ ضاٜٞبی زیدیتبِی ضا آغبظ ٕ٘ٛزٜ اؾت، زٚضا٘ی وٝ یبزٌیطی ث آٔٛظـ

ٞبی اضتجبعی اؾت )ثبتطٚ، تطخٕٝ پبؾجبٖ  زض ٞط خبی زیٍطی لبثُ زضیبفت اؾت. زضٚالغ ٕٞٝ ایٗ تحٛالت ٘تیدٝ ضقس تىِٙٛٛغی

 (.1384ضضٛی، 
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ثبقس. زض ایٗ  اثعاض ٌطزآٚضی اعالػبت، وتبثرب٘ٝ ایی ٔی پػٚٞف حبضط، ٘ٛع ضٚـ تحمیك ویفی اؾت؛ ضٚـ آٖ ٘یع تٛنیفی ٚ

قسٜ اؾت ٚ ٔٛضزثطضؾی  پػٚٞكی ٚ ؾبیط ٔمبالت ٔؼتجط ٌطزآٚضی-پػٚٞف ازثیبت ٚ پیكیٙٝ تحمیك ثب ٔطاخؼٝ ثٝ وتت، ٔمبالت ػّٕی

 لطاضٌطفتٝ اؾت.

پیشیٌِپصٍّص4.

ثٝ ایٗ « ٞب ٞب ٚ چبِف ٚپطٚضـ فطنت اعالػبت زض آٔٛظـ ٘مف فٙبٚضی»قیٕب ٘هیطی ٚ فبعٕٝ نحطایی زض ٔمبِٝ ایی ثب ػٙٛاٖ 

ؾبظی ٘ؿُ آیٙسٜ اؾت،  تطیٗ ؾبظٔبٖ ثطای آٔبزٜ تطیٗ ٚ اؾبؾی ٚپطٚضـ ٞط وكٛض ٟٔٓ ا٘س وٝ آٔٛظـ ا٘س وٝ ٘تیدٝ ضؾیسٜ

ثطای تحمك اٞساف آٖ ای ٚ پسیس آٚضزٖ ؾبظٚوبضٞبیی ثطای تحمك  ٞبی ٔبزی ٚ ٔؼٙٛی ایٗ ؾبظٔبٖ زض أط ؾٛاز ضایب٘ٝ ٌصاضی ؾطٔبیٝ

( زض ٔمبِٝ ایی تحت ػٙٛاٖ 1393چطاؽ ٔالیی ٚ ٕٞىبضاٖ ) إٞیت زاضز. ایٗ پػٚٞف اظ ضٚـ وتبثرب٘ٝ ایی نٛضت ٌطفتٝ اؾت.

ػٙٛاٖ یه اثعاض ٘ٛیٗ  ٞبی اختٕبػی ثٝ ثٝ ثطضؾی قجىٝ« ٞب ٞب ٚ چبِف فطنت -ٞبی اختٕبػی ٔدبظی زض آٔٛظـ اؾتفبزٜ اظ قجىٝ»

 أط آٔٛظـ ٚ یبزٌیطی پطزاذتٝ اؾت. ثطای اؾتفبزٜ زض

ی  ٞب تسٚیٗ وطزٜ اؾت وٝ ٔغبِؼٝ ٞب ٚ چبِف ( پػٚٞكی ضا ثٝ ٘بْ آٔٛظـ اِىتطٚ٘یه )ٔدبظی(؛ فطنت1391ػمیُ ٔتمسْ )

ٞبیی وٝ  ٞبی آٔٛظـ ٔدبظی زض خبٔؼٝ ایطاٖ پطزاذتٝ اؾت؛ وٝ ثب تٛخٝ ثٝ پػٚٞف ٞب ٚ ضطٚضت ٞب، چبِف ویفی زض ثطضؾی فطنت

ا٘س ثٝ ایٗ ٘تیدٝ ضؾیس٘س وٝ زض نٛضت فطاٞٓ آٔسٖ قطایظ لب٘ٛ٘ی، تىِٙٛٛغیه، فطٍٞٙی ٚ زیٍط قطایظ ضطٚضی زض وٙبض  زازٜا٘دبْ 

 ای ٔسضٖ ٚ ٔٙبؾت ٚ ثؼضبً خبیٍعیٗ ٘ؿجت ثٝ آٔٛظـ ؾٙتی ثبقس. تٛا٘س قیٜٛ ٞٓ آٔٛظـ ٔدبظی ٔی

ثٝ ثطضؾی « ٞب ٚ تؼّیٓ ٚ تطثیت؛ تٟسیسٞب ٚ فطنتفضبی ٔدبظی »( زض پػٚٞكی ثب ػٙٛاٖ 1396یبٚض ػّی پٛض ٔال ثبقی )

ٞب ٚ أىب٘بتی وٝ  زٞس وٝ خصاثیت ٞبی فضبی ٔدبظی زض تؼّیٓ ٚ تطثیت پطزاذتٝ اؾت. تحمیمبت ٘كبٖ ٔی تٟسیسٞب ٚ فطنت

ٞبی  چبِفقىٙس ٚ  ٞبی اِٚیٝ ضا زض ٞٓ ٔی زٞس، ثؿیبضی اظ ٔمبٚٔت ٞبی ٘ٛیٗ زض اذتیبض عیف ٌؿتطزٜ وبضثطاٖ لطاض ٔی فٙبٚضی

ٌیطی ثٝ  زٞس وٝ زض ثحث ٚ ٘تیدٝ ٞبی فطٍٞٙی، ؾیبؾی ٚ اختٕبػی پیف ضٚی زِٚت ٚ ٟ٘بزٞبی زِٚتی لطاض ٔی ثعضٌی زض حٛظٜ

ای ٚ ٔؿئٛال٘ٝ اؾتفبزٜ  نٛضت حطفٝ وطزٜ اؾت وٝ اٌط زضؾت ٚ ثٝ ٞبی اضتجبط اِىتطٚ٘یىی اقبضٜ ٔؿئّٝ اؾتفبزٜ ٔؼّٕبٖ اظ ضؾب٘ٝ

 ٔب٘س. ٞیچ ٘ٛع ؾٛءتفبٕٞی ثبلی ٕ٘ی ٕ٘بیٙس، زیٍط خبیی ثطای
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ٞبی ٘ٛیٗ آٔٛظقی ٚ  ٔٙسی اظ تدٟیعات ٚ فٙبٚضی ثٟطٜ»( زض ٔمبِٝ ایی ثب ػٙٛاٖ 1396ؾیس ٟٔسی قٟبثی ٚ ضاضیٝ یعزا٘ی )

ٔٙسی اظ فٙبٚضی ٘ٛیٗ زض ٘ظبْ تؼّیٓ  ثٝ ثٟطٜ« ٚپطٚضـ( تطثیتی ٔجتٙی ثط ٘ظبْ ٔؼیبض اؾالٔی )ثب ٔحٛضیت ؾٙس تحَٛ ثٙیبزیٗ آٔٛظـ

ظبْ ٔؼیبض اؾالْ پطزاذتٝ اؾت. زض ازأٝ ایٗ پػٚٞف ضاٞىبضٞبیی زض ذهٛل اضتمبی ویفیت ٚ تطثیت ضؾٕی ػٕٛٔی ٔجتٙی ثط ٘

 ٌٛ٘ٝ ٔساضؼ ضا اضائٝ وطزٜ اؾت. تؼّیٓ ٚ تطثیت زض ایٗ

 

ّا.یافت5ِ

زٞس. ایٗ فضب ؾیبَ  تط ٔی فضبی ٔدبظی فضبیی اؾت وٝ ثٝ فطز لسضت ٕ٘بزیٗ ثیكتط ٚ أٙیت ضٚا٘ی ٌؿتطزٜ:فضایهجازی

ٞبی فیعیىی ٚ ػیٙی زض آٖ، ٞٓ  ٌیطز. فضبی ٔدبظی، ثٝ ػّت ػسْ حضٛض ٘كب٘ٝ آؾب٘ی زض زؾتطؼ ٍٕٞبٖ لطاض ٔی س اؾت ٚ ثٝح ٚ ثی

پیٛؾتٝ؛  ٞٓ ٔىبٖ ٚ ٔتؼبلجبً تب حسی ٌٕٙبْ ٚ ثٝ عطظ ٔحؿٛؾی وٙتطَ ٘بپصیط اؾت. فضبی ٔدبظی خٟبٖ ضا ثٝ ثی خؿٓ، ثی

اتىب ٚ ٔتٙبؾت  فضبی ٔدبظی ٕٞچٖٛ فضبی فیعیىی ثب اٍِٛی ٞٙدبضی لبثُتٙیسٜ ٚ چٙسٚخٟی وطزٜ اؾت. فؼبِیت زض  زضٞٓ

 ثبفطًٞٙ ثٛٔی ٔٛاخٝ ذٛاٞس قس.

ّایًَیيدرآهَزشاّویتفٌاٍری

ٌٚٛ، ؾطٌطٔی ٚ ثؿیبضی اظ أٛض ثكطی زض فضبی ٔدبظی ا٘دبْ  أطٚظ زض فضبیی لطاض زاضیٓ وٝ تؼبٔالت ٚ ذطیسٚفطٚـ، ٌفت

ػٙٛاٖ قٟطٚ٘س ثبیس اظ أىب٘بت فٙبٚضا٘ٝ ی آٖ اؾتفبزٜ وٙٙس  قٛ٘س ٚ ثٝ بذٛاٜ زا٘ف آٔٛظاٖ ٞٓ ٚاضز آٖ ٔی٘ قٛ٘س. فضبیی وٝ ذٛاٜ ٔی

 ٞبی ثكطی ٘فٛش وطزٜ اؾت. ٞبؾت وٝ تمطیجبً زض تٕبٔی ػطنٝ فٙبٚضی اعالػبت اظ خسیستطیٗ فٙبٚضی

 (.1395قٛز )فبعٕی ٚ اثٛاِحؿٙی،  ٔییبزٌیطی زض ٘ظبْ آٔٛظـ ٔب ٔتحَٛ -ایٗ ثب ٚضٚز فٙبٚضی، فطًٞٙ یبززٞی ثٙبثط

وٝ ایٗ تغییطات ثبػث  عٛضی زازٜ اؾت، خٛأغ ضا زچبض تغییطات اؾبؾی ٕ٘ٛزٜ اؾت، ثٝ تحٛالت ػظیٕی وٝ اذیطاً ضخ

ٚپطٚضـ ٔسضؾٝ ضا تجسیُ ثٝ اٍِٛٞبی ٔحٛض یبزٌیطی وطزٜ  ٚپطٚضـ قسٜ اؾت. اٍِٛٞبی آٔٛظـ ٞبی ػظیٕی زض آٔٛظـ زٌطٌٛ٘ی

یبفتٝ اؾت ٚ زض ٔحیظ  ٞبی زیدیتبِی ضا آغبظ ٕ٘ٛزٜ اؾت، زٚضا٘ی وٝ یبزٌیطی ثٝ ثیطٖٚ اظ ٔسضؾٝ ٚ زا٘كٍبٜ ضاٜ آٔٛظـ اؾت ٚ زٚضاٖ

ٞبی اضتجبعی اؾت.  ذب٘ٝ، ٔحُ وبض ٚ زض ٞط خبی زیٍطی لبثُ زضیبفت اؾت. زضٚالغ ٕٞٝ ایٗ تحٛالت ٘تیدٝ ضقس تىِٙٛٛغی
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ػٙٛاٖ قىُ انّی  ٞبی اختٕبػی ثٝ ثٛن، ایٕیُ ٚ ؾبیط قجىٝ ٜ اظ أىب٘بتی ٕٞچٖٛ فیؽثبٚخٛزایٙىٝ ثؿیبضی اظ زا٘ف آٔٛظاٖ، أطٚظ

ٞبی اضتجبعی ثبقٙس، اِعاْ اؾت وٝ  تطیٗ ضاٜ ٞب ٕٔىٗ اؾت ضاحت وٙٙس ٚ ٘یع ایٗ ضاٜ اضتجبعكبٖ ثب ذب٘ٛازٜ ٚ زٚؾتب٘كبٖ اؾتفبزٜ ٔی

قٛ٘س، الظْ اؾت وٝ ٔؼّٕبٖ ٚ زا٘ف آٔٛظاٖ  ٕبٖ ٚ زا٘ف آٔٛظاٖ ٔیای زضظٔب٘ی وٝ ایٗ اثعاضٞب ٚاضز اضتجبط ٔیبٖ ٔؼّ یه ٔطظ حطفٝ

 (.139ایٗ ٔطظ ضا ثكٙبؾٙس ٚ ثٝ آٖ احتطاْ ثٍصاض٘س )ػّی پٛض ٔالثبقی، 

فٌاٍریًَیيٍسٌدتحَلآهَزش

ٞٛقٕٙسا٘ٝ ٞبی  ٌیطی ٞبی اضتجبعی ٚ ثٟطٜ ٚپطٚضـ، ثط خبیٍبٜ ٚ ٘مف ضؾب٘ٝ ٚ فٙبٚضی فهُ زْٚ اظ ؾٙس تحَٛ ثٙیبزیٗ آٔٛظـ

ٞبی ٘ٛیٗ زض ٘ظبْ تؼّیٓ ٚ تطثیت ضؾٕی ٚ  ٔٙسی اظ فٙبٚضی ٞب تأویس قسٜ اؾت. زض فهُ قكٓ، ثٟطٜ ٞب ٚ پیبٔسٞبی ٘بٔغّٛة آٖ اظ آٖ

 (.1395قسٜ اؾت )فبعٕی ٚ اثٛاِحؿٙی،  ػٕٛٔی، ٔجتٙی ثط ٘ظبْ ٔؼیبض اؾالٔی، ثیبٖ

ٞبی ٘ٛیٗ  ثط اؾتفبزٜ ٞٛقٕٙسا٘ٝ اظ فٙبٚضی تطثیت ثب تىیٝزض ؾٙس تحَٛ زض ثبة ٔٛضٛع اضتمبی ویفیت فطایٗ تؼّیٓ ٚ 

ٞبی  ٞبی غیطحضٛضی ٚ ٔدبظی زض ثط٘بٔٝ ثطزاضی اظ ظطفیت آٔٛظـ زٞس اظخّٕٝ ضاٞىبضی ثب ٌؿتطـ ثٟطٜ ضاٞىبضٞبیی اضائٝ ٔی

ؼیبض اؾالٔی ٚ ثب ضػبیت انَٛ ٞبی ایطا٘ی زض ذبضج اظ وكٛض ثط اؾبؼ ٘ظبْ ٔ آٔٛظقی ٚ تطثیتی ٚیػٜ ٔؼّٕبٖ، زا٘ف آٔٛظاٖ ٚ ذب٘ٛازٜ

(.53زٞس )ؾٙس تحَٛ ثٙیبزیٗ:  ٞبی اعالػبت ٚ اضتجبعبت ضا اضائٝ ٔی تطثیتی اظ عطیك قجىٝ

اّویتآهَزشالکترًٍیکی

ٞب ثٝ ٔطاوع آٔٛظقی یب فمساٖ أىب٘بت ٔبِی ٚ وٕجٛز اؾبتیس ٔدطة  ضقس ؾطیغ خٕؼیت ٚاخت اِتؼّیٓ ٚ ػسْ زؾتطؼ ٕٞٝ آٖ

ٚؾیّٝ فٙبٚضی اعالػبت ٚ اضتجبعبت ثطای آٔٛظـ ؾٛق زاز وٝ ٞٓ  ضٞب ٔترههبٖ ضا ثٝ ؾٕت اثساع ضٚقی خسیس ثٝزض ٕٞٝ خبی وكٛ

 (.13ٞب ثبقس ٚ ٞٓ زض زؾتطؼ ٕٞٝ افطاز لطاض زاقت )پطتٛی،  ثبػث وبٞف ٞعیٙٝ

ٌیط ثٝ  ٚ ٘یبظ ٕٞٝ -ثٝ تؼجیط خسیس -ؾٛازی اعالػبت ٚ اضتجبعبت زض زٜ اذیط، خٟبٖ ضا ثب یه ثی تحٛالت ؾطیغ فٙبٚضی

ٞبی ؾٙتی آٔٛظـ زیٍط پبؾرٍٛی ایٗ حدٓ ػظیٓ تمبضب ثطای آٔٛظـ ٘یؿت.  ثبظآٔٛظی ٚ یبزٌیطی ٔٛاخٝ ؾبذتٝ اؾت. ضٚـ

قسٜ اؾت، ثب  ػٙٛاٖ یه ضاٞىبض ثطای ٌصض ثٝ خبٔؼٝ اعالػبتی ٔغطح خبی ؾٛازآٔٛظی ٔتؼبضف، ثٝ ٟ٘ضت ؾٛازآٔٛظی اِىتطٚ٘یىی ثٝ

 ؾٛازاٖ خبٔؼٝ، زض ٔیبٖ ثبؾٛازتطیٗ الكبض ثبقس )ٕٞبٖ(. خبی ثی آٖ ثٝ ایٗ تفبٚت وٝ اخطای
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إِّّی ؾبٍِطز وبِح تٛؾؼٝ زضثبضٜ فطآیٙسٞبی احتٕبِی آٔٛظـ اظ ضاٜ  خبٖ ٔبیٛ ٚ تٛ٘ی زازظ ٘ٛیؿٙسٌبٖ ٔمبالت وٙفطا٘ؽ ثیٗ

 ا٘س:ٝ ثط٘س ؾٝ زؾت تٛؾؼٝ اظ ایٗ آٔٛظـ ثٟطٜ ٔی زٚض ٔؼتمس٘س افطازی وٝ زض وكٛضٞبی زضحبَ

آٔٛظا٘ی وٝ تبظٜ  ٞب ٘بلم ثٛزٜ اؾت؛ ج( ثرف ؾْٛ ٞٓ زا٘ف ا٘س؛ ة( وؿب٘ی وٝ آٔٛظـ آٖ اِف)وؿب٘ی وٝ آٔٛظـ ٘سیسٜ

 (.1389ا٘س ٚ ثٝ ز٘جبَ آٔٛظـ ٔتٛؾظ ٞؿتٙس )افتربض ظازٜ،  ٔسضؾٝ ضا تطن وطزٜ





ّایًَیيبرداًصآهَزاىتأثیرفٌاٍری

ثبقس. زا٘ف آٔٛظاٖ ثٝ ظثبٖ  زاض ٚ ٔساْٚ ٔی یبثس ٚ یبزٌیطی زا٘ف آٔٛظاٖ خٟت ٔی ذاللیت ٚ ٘ٛآٚضی زا٘ف آٔٛظاٖ افعایف

ای ذٛز ضا ثطای حُ  ٞبی اعالػبتی اؾترطاج وٙٙس، یبفتٝ ٌیط٘س اعالػبت ذٛز ضا اظ عطیك قجىٝ وٙٙس ٚ یبز ٔی اٍّ٘یؿی تؿّظ پیسا ٔی

 (.1393ٛض، ضٚظ وٙٙس )ٔظفطی پ ٔؿبئُ ٚ ٔكىالت ظ٘سٌی ذٛز ٚ خبٔؼٝ ذٛز ضا ثٝ

 

ّایآهَزشهجازیفرصت

ٞب، خعٜٚ ثطزاضی اظ تسضیؽ اؾبتیس ٚ حُٕ وطزٖ  ٞب ٚ وتبة حضٛض زا٘كدٛ ٚ اؾتبز ثط ؾط والؼ، تكىیُ والؼ ٚ اضائٝ خعٜٚ

 ػٙٛاٖ وٓ ثب ٌؿتطـ آٔٛظـ اِىتطٚ٘یه زض حبَ اظ ثیٗ ضفتٗ اؾت. فٙبٚضی اعالػبت ٚ اضتجبعبت ثٝ ٞبی وبغصی وٓ ٞب ٚ خعٜٚ وتبة

ٚیػٜ  ٚپطٚضـ، ثٝ ضٚیىطزی ٘ٛیٗ، ٔىُٕ آٔٛظـ اؾت ٘ٝ خبیٍعیٗ آٖ، ٞسف اظ تٛؾؼٝ آٖ، ثٟجٛز ٚ وبضآٔستط ؾبذتٗ ٔٙبثغ آٔٛظـ

 ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی اؾت.

ٞب ایٙتط٘ت اؾت وٝ  زٞٙسٜ زٚض اظ ٞٓ ٞؿتٙس ٚ ثؿتط اضتجبعی آٖ زض آٔٛظـ اظ ضاٜ زٚض اظ عطیك ایٙتط٘ت، تؼّیٓ ٌیط٘سٜ ٚ تؼّیٓ

قٛز. زض ٔساضؼ ٔدبظی ٞٓ تؼسازی  تطیٗ قىُ ایٗ ٘ٛع آٔٛظـ، اظ پؿت اِىتطٚ٘یىی ثطای ثطلطاضی اضتجبط اؾتفبزٜ ٔی ؾبزٜزض 

 وٙٙس. ٔسضؼ ٚخٛز زاض٘س وٝ زضٚؼ ذٛز ضا ثطای یبزٌیط٘سٌبٖ اضائٝ ٔی
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ساوطزٜ اؾت ٚ ایٗ خبیٍبٜ زض ٞبی ثبِمٜٛ زض ظ٘سٌی افطاز خبٔؼٝ خبیٍبٜ ذبنی پی فٙبٚضی اعالػبت ٚ فضبی ٔدبظی ثب تٛا٘بیی

 ٞبی آٔٛظقی ٔؤؾؿبت آٔٛظـ ػبِی اؾت. ٘ظبْ آٔٛظقی ثطای تغییط فؼبِیت

ٚپطٚضـ ٔٛخت قسٜ وٝ  ا٘فدبض زا٘ف زض ػّْٛ ٚ فٙبٚضی ٚ تٛؾؼٝ آٖ زض وّیٝ قئٖٛ ظ٘سٌی ا٘ؿبٖ ٚ اظخّٕٝ ثٝ حٛظٜ آٔٛظـ

َ خسیس آٔٛظقی ٔب٘ٙس آٔٛظـ اظ ضاٜ زٚض، آٔٛظـ ثبظ، آٔٛظـ ٞبی خسیس ثطای تٛؾؼٝ اقىب ٞبی آٔٛظقی ٘یع اظ ایٗ فٙبٚضی ٘ظبْ

یبزٌیطی ٚ آٔٛظـ ؾٙتی ضا تحت تأثیط لطاض زازٜ -٘ظبْ آٔٛظـ، ٘ظبْ یبززٞی ٞب ثٝ ػالٜٚ ٚضٚز ضایب٘ٝ ٔدبظی ٚ غیطٜ اؾتفبزٜ وٙٙس. ثٝ

قسٖ، ٔكىالت ثؿیبضی ضا ٘یع  ٚ خٟب٘یؾبثمٝ زا٘ف  ٞبی خسیس ثٝ آٔٛظـ، ضقس ثی تطیٗ ٘ىتٝ ایٗ اؾت وٝ ٚضٚز فٙبٚضی اؾت. ٟٔٓ

ٞبی خسیسی ضا ثطای ایٗ ٟ٘بز ثٝ ٚخٛز آٚضزٜ اؾت )نجٛضی؛ ذؿطٚقبٞی؛ وبٚٚؾی؛ حمیمی،  زض آٔٛظـ ٔٛخت قسٜ ٚ چبِف

1392.) 

 ٞبی ٟٔٓ آٔٛظـ اظ عطیك فضبی ٔدبظی ٚ ضاٜ زٚض ضا ٔغطح وطز: عٛضوّی یه ؾطی ٚیػٌی تٛاٖ ثٝ ٕٞچٙیٗ ٔی

 یبز زٞٙسٜ )ٔؼّٓ ٚ قبٌطز( اظ یىسیٍط ٞٓ اظ٘ظط ٔىب٘ی ٚ ٞٓ اظ٘ظط ظٔب٘ی.خسایی یبزٌیط٘سٜ ٚ  -1

 وٙٙسٜ اضائٝ آٔٛظـ اظ عطیك یه ؾبظٔبٖ پكتیجب٘ی -2

 ٘ظط اظ ؾبػبت ضفغ اقىبَ خٕؼی( یبزٌیطی ٔتفبٚت ثب قىُ ؾٙتی زض والؼ )نطف -3

وٝ افعایف زا٘كدٛ زض ٘ظبْ  ضنٛضتیقٛز ز ی ؾطا٘ٝ وبؾتٝ ٔی زض ٘ظبْ آٔٛظقی اظ ضاٜ زٚض ثب افعایف زا٘كدٛ اظ ٞعیٙٝ -4

قٛز )فتیٟبٖ ٚ ٟٔسی پٛض؛ ثٝ ٘مُ اظ  ٞبی ؾطا٘ٝ ٔی قٛز ثّىٝ ثبػث افعایف ٞعیٙٝ آٔٛظـ ؾٙتی ٔٛخت وبٞف ٞعیٙٝ ؾطا٘ٝ ٕ٘ی

 (.1395ٔٛؾٛی تِٖٛٛ ٚ ٕٞىبضاٖ، 

 عللگسترشآهَزشازطریقفضایهجازی)راُدٍر(

  آٔٛظـپطاوٙسٌی خٕؼیت ٚ زقٛاضی زؾتطؾی ثٝ أط

 اظزیبز خٕؼیت 

 ٞبی ٘ظبْ آٔٛظـ ضؾٕی ٘بضؾبیی 

 ٝٙٞبی تطزز ٚ اؾىبٖ ٞبی اضتجبعبت ز ٔمبیؿٝ ثب ٞعیٙٝ وبٞف ٞعی 

 ٘یبظ ضٚظافعٖٚ ثٝ آٌبٞی، زا٘ف، آٔٛظـ ٚ یبزٌیطی 
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 ٖٚض نطفٝ ثٛزٖ زض ٔمبیؿٝ ٘ظبْ آٔٛظـ ؾٙتی وٝ ثٝ اظای تؼساز فطاٌیطاٖ ٘یبظ ثٝ والؼ، تدٟیعات، ٔؼّٓ ٚ وبز ثٝ ٔمط

ٌیطز )ٔٛؾٛی  پكتیجب٘ی زاضز زض ٘ظبْ آٔٛظـ ٔدبظی ثٝ ؾِٟٛت لبثُ تىثیطاؾت وٝ زض اذتیبض تؼساز ٘بٔحسٚزی اظ فطاٌیطاٖ لطاض ٔی

 (.1395تِٖٛٛ ٚ ٕٞىبضاٖ، 

تط  ٞبی ذٛز ضا نطفبً اظ عطیك ٌؿتطـ ٚؾیغ ػٙٛاٖ ثركی زضٚ٘ی وبِجس خبٔؼٝ ٔٛفمیت زض ثط٘بٔٝ ٚپطٚضـ ثٝ عٛضوّی آٔٛظـ ثٝ

 ا٘س اظ: زا٘س وٝ ػجبضت ٞبی خٟب٘ی ٔی ِٙٛٛغی ثؼس اظ خًٙتى

اؾتمالَ ٔىب٘ی ٚ ظٔب٘ی ٚ زض زؾتطؼ ثٛزٖ آٔٛظـ زض ٞط ٔىبٖ ٚ ظٔب٘ی ثب اؾتفبزٜ اظ ایٙتط٘ت؛ زض یه والؼ ٔدبظی  -1

ٖٛ ٚ ٕٞىبضاٖ، تٛا٘ٙس ٔغبِت زضؾی ٔٛخٛز ٔطاخؼٝ وٙٙس )ػؿٍط پٛض ثٝ ٘مُ اظ ٔٛؾٛی تِٛ زا٘كدٛیبٖ زض ٞط ظٔبٖ وٝ ذٛاؾتٙس ٔی

1395.) 

ؾبَ، ٘ٛخٛاٖ ٚ ذطزؾبَ( ثبِمٜٛ یه یبزٌیط٘سٜ اظ ضاٜ زٚض ٞؿتٙس  ؾبَ، ٔیبٖ زض حبَ حبضط ٞط وؽ ثب ٞط ؾٙی )ثعضي -2

 (.1382ٞبی زض ذب٘ٝ، ضٕٗ ذسٔت، حیٗ وبض ٚ حتی ذٛزضٚ(. )ؾطوبض آضاتی ٚ ٔمسْ،  )آٔٛظـ

ػٙٛاٖ آٔٛظـ ٚ تفطیح  ی ٌٛ٘بٌٖٛ اضؾبَ فٛضی ٚ اؾتفبزٜ اظ اعالػبت زض ایٙتط٘ت ثٝ زؾتطؾی آؾبٖ ثٝ اعالػبت زض حٛظٜ -3

)ؾتبضی ٚ پطٚیٗ ٔحٕسی؛ ثٝ ٘مُ اظ ٔٛؾٛی تِٖٛٛ  (pdf)ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ فىطی ٚ آٔٛظـ ثبلبثّیت  )تؼّیٓ ٚ تطثیت ؾطٌطٔی( ثب ثبظی

 (.1395ٚ ٕٞىبضاٖ، 

 

درفضایهجازیّایآهَزشچالص

ٞبیی زض اثؼبز ٔرتّف اؾت وٝ  ٞب ٚ ٔحسٚزیت ٞبیی ثٛز ٘یع زاضای چبِف عٛض وٝ زاضای فطنت آٔٛظـ زض فضبی ٔدبظی ٕٞبٖ

 قٛز. عٛض ٔرتهط ثٝ آٖ اقبضٜ ٔی زض ازأٝ ثٝ

فرٌّگی: ا٘س.  ٘یىی ٘ساقتٌٝصاضاٖ، وبضٌصاضاٖ ٚ وبضثطاٖ ٍ٘بٜ ٔٙبؾجی ثٝ یبزٌیطی اِىتطٚ اظ زیسٌبٜ فطٍٞٙی، ؾیبؾت بعد

ٚیػٜ ایٙتط٘ت ضا فضبی  ای ٚ ثٝ ٌصاضاٖ ّٔی، فضبی قجىٝ ثركی اظ ایٗ ٍ٘بٜ ٘بقی اظ آٖ اؾت وٝ ثطذی اظ ٔسیطاٖ ٚ ؾیبؾت

٘بقی اظ ٕٞیٗ زیسٌبٜ « ایٙتط٘ت ّٔی»ٞبیی ٔب٘ٙس  حُ ٚ ضاٜ« ایٙتط٘ت پبن ٚ ٘بپبن»زا٘ٙس! ثطذی انغالحبت چٖٛ  تٟسیسآٔیعی ٔی

 (.1394ٞبی اعالػبتی ضا زض پی زاقتٝ اؾت )اؾالٔیبٖ ٚ ٕٞىبضاٖ،  ٖ تحسیس زؾتطؾی ثٝ قجىٝتجغ آ اؾت وٝ ثٝ
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تطیٗ ٔؼجس تِٛیس ٔحتٛا ٚ ػسْ  ػٙٛاٖ انّی ٞبی آٔٛظقی ثٝ فطایٙس ٘كط اِىتطٚ٘یىی زض ٘ظبْ...ٌیطی ػسْ قىُ بعدهحتَایی:

 ٞبی ٔحتٛایی اِىتطٚ٘یىی. تؼییٗ ٔطخغ ّٔی تسٚیٗ ؾیبؾت

ضؾب٘ی، ؾبظٔبٖ  ٚپطٚضـ، قٛضای ػبِی اعالع زض حبَ حبضط ٚظاضت ػّْٛ، ٚظاضت آٔٛظـ گیری:هتعددتصوینٍجَدهراکس

ٞب ٚ  ٔكی ٞب ٚ ذظ زا٘ٙس ٚ ٞطوساْ ؾیبؾت ضیعی وكٛض ذٛز ضا ٔتِٛی زض أط آٔٛظـ اِىتطٚ٘یىی ٔی ٔسیطیت ٚ ثط٘بٔٝ

 (.139ی، ٌیط٘س )پطتٛ ٞبی ٔتفبٚتی ثطای ایٗ آٔٛظـ ثٝ وبض ٔی زؾتٛضاِؼُٕ

ٞبی زا٘ف آٔٛظاٖ ثب یىسیٍط ٚ ثطٚظ  حصف ٔاللبت چٟطٜ ثٝ چٟطٜ ٔؼّٓ ٚ قبٌطز یب اؾتبز ٚ زا٘كدٛ ٚ تٕبؼبعداجتواعی:

 (.1382قٛ٘س )٘ٛضا٘یبٖ،  آٔٛظی ٚ زا٘كدٛیی وٝ ٔٛخت تؼبضضبت ٚ تأثیط ٔؿتمیٓ زض ویفیت آٔٛظـ ٔی ٞبی زا٘ف ضؼف زض تكىُ

 ٞبی  فضبی ٔدبظی ثبػث وبٞف ؾغح ایٕٙی ضٚح ٚ شٞٗ زا٘ف آٔٛظاٖ زض ثطاثط أٛاج ضؾب٘ٝزض ایٗ ثؼس ٘یع بعدعاطفی:

 ٞب ٚ... . ٞب، ضایب٘ٝ ٞبی ٔرتّف، ؾبیت قٛز ٔب٘ٙس ثبظی ٔرتّف ٔی

زض ثؼس ػّٕی ٚ ٔغبِؼبتی فضبی ٔدبظی زض تؼّیٓ ٚ تطثیت حمیمتبً آٖ ذجطی وٝ ثیكتط زض فضبی ٔدبظی أطٚظٜ بعدعلوی:

قٛز  ی زا٘ف آٔٛظاٖ ثبػث ٔی ٚؾیّٝ ثبقس وٝ ایٗ فضب ٚ اؾتفبزٜ اظ آٖ تؼّیٓ ٚ تطثیت ثٝ ٚپطٚضـ ٔی ت ثحث آٔٛظـٔكٟٛز زا٘ؿ

ٞبی ذٛز ضا ثكٙبؾس، فضبی ٔدبظی ضٚحیٝ  یبثس، اؾتؼسازٞب ٚ تٛا٘بیی خٛیی تؼمُ ٚ تفىط ٚ ٔغبِؼٝ افعایف ٔی ضٚحیٝ حمیمت

 (.1394ط ػّٓ ٚ ازة ٚ فطًٞٙ ایطاٖ ٚ خٟبٖ ضا ثكٙبؾٙس )ّٔىی، تٛا٘ٙس ٔكبٞی ذٛزآٔٛظی زاضز ٚ زا٘ف آٔٛظاٖ ٔی

هعایبآهَزشالکترًٍیکی

 اضتجبعبت اختٕبػی وٕتط زا٘ف آٔٛظاٖ زض آٔٛظـ ٔدبظی .1

 ٞبی ثطاثط ثطای ٕٞٝ زاٚعّجبٖ زض زؾتطؼ ٘جٛزٖ تىِٙٛٛغی .2

 ثطاثط ٘جٛزٖ زا٘ف آٔٛظاٖ اظ٘ظط ؾٛاز اؾتفبزٜ اظ فضبی ٔدبظی .3

 آٔٛظـ اِىتطٚ٘یىی ثٝ ػّت خسیس ثٛزٖ ٘جٛز اؾتب٘ساضزٞبی .4

ٞب ٚ أىب٘بت تىِٙٛٛغی آٔٛظقی، ضؼف اػتمبز ٚ اػتٕبز ٔؼّٕبٖ ثٝ وبضایی  ٟٔبضت وٓ ٔؼّٕبٖ زض وبضثطز ا٘ٛاع ٔٛاز، ضٚـ .5

 ٞب )ٕٞبٖ(. ٞب ٚ ٘جٛز اِعاْ ثٝ وبضثطز آٖ ضؾب٘ٝ
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 گیریبحثًٍتیجِ

عٛض وٝ زض ٔمبِٝ اضائٝ قس؛ فضبی  زا٘ف آٔٛظاٖ پیساوطزٜ اؾت. ٕٞبٖفضبی ٔدبظی وٝ زض ػهط خسیس خبیٍبٜ ثبالیی زض ثیٗ 

وٙس وٝ ثطای زا٘ف آٔٛظاٖ یب  آٔٛظـ ضاٞىبضی ٔفیسی اظخّٕٝ آٔٛظـ اظ ضاٜ زٚض یب اظ عطیك ایٙتط٘ت ضا ٔغطح ٔی ٔ ٔدبظی زضظٔیٙٝ

قسٜ وٝ  وٙس. ثٝ عجغ آٖ ٘یع زض ؾٙس تحَٛ ٞٓ تٛنیٝ زا٘كدٛیب٘ی وٝ أىبٖ حضٛض فیعیىی زض والؼ آٔٛظقی ضا ٘ساض٘س ضا فطاٞٓ ٔی

ٞبی  ٞبی آٔٛظقی ضا ثطای زا٘ف آٔٛظاٖ ٚ زا٘كدٛیبٖ اظ عطیك قجىٝ ٔدبظی زض ثط٘بٔٝٞبی غیطحضٛضی ٚ  ثبیس ثتٛاٖ ظطفیت آٔٛظـ

 زٞس. ٞبی اضتجبط ضاٜ زٚض اؾبؼ فضبی ٔدبظی ضا تكىیُ ٔی ّٔی ایدبز وطز. فٙبٚضی

خبیی ٚ  ٚ٘مُ ٚ خبثٝ ٞبی حُٕ تٛاٖ ثٝ وبٞف ٞعیٙٝ ٞبیی وٝ فضبی ٔدبظی ثطای آٔٛظـ ٔدبظی ٔغطح وطزٜ اؾت ٔی فطنت

تٛا٘س اظ عطیك قجىٝ فٙبٚضی اعالػبت  آٔٛظ یب زا٘كدٛ وٝ فطنت حضٛض زض والؼ ضا ٘ساضز ٔی ؾبظی زض ظٔبٖ اقبضٜ وطز. زا٘ف یٙٝثٟ

ضٚظ، ٘یبظ ثٝ  فضبی ٔدبظی ٚ ایٙتط٘ت ثٝ والؼ زضؼ زؾتطؾی زاقتٝ ثبقس. ثب تٛخٝ ثٝ ٘یبظ ضٚظافعٖٚ ثٝ آٌبٞی، آٔٛظـ ٚ زا٘ف ثٝ

 قٛز. ظ ثط ٌؿتطـ آٖ افعٚزٜ ٔیضٚ آٔٛظـ اظ ضاٜ زٚض ضٚظثٝ

ٞبیی ٘یع ٞؿت وٝ زض اثؼبز ٔرتّف  ٞبی ثؿیبض ػبِی ثٛز زاضای ٔؼبیت ٚ چبِف عٛض وٝ فضبی ٔدبظی زاضای فطنت ٕٞبٖ

تٛاٖ ثٝ ٔٛضٛع زض زؾتطؼ ٘جٛزٖ  عٛضوّی ٔی قسٜ اؾت؛ أب ثٝ اظخّٕٝ فطٍٞٙی، اختٕبػی ٚ ٔحتٛایی زض ٔتٗ ٔمبِٝ تٛضیح زازٜ

ٞب اقبضٜ وطز وٝ ثٝ عجغ ذٛز  دبظی ثطای ٕٞٝ ٚ وٓ قسٖ اضتجبعبت چٟطٜ ثٝ چٟطٜ ثیٗ ٔؼّٓ ٚ قبٌطز یب ٕٞىالؾیثطاثط فضبی ٔ

 ػبُٔ یه ؾطی ٔكىالتی اؾت.

ٞبی ٘ٛیٗ  ثط اؾتفبزٜ ٞٛقٕٙسا٘ٝ اظ فٙبٚضی زض ؾٙس تحَٛ زض ثبة ٔٛضٛع اضتمبی ویفیت فطایٗ تؼّیٓ ٚ تطثیت ثب تىیٝ

ٞبی  ٞبی غیطحضٛضی ٚ ٔدبظی زض ثط٘بٔٝ ثطزاضی اظ ظطفیت آٔٛظـ ظخّٕٝ ضاٞىبضی ثب ٌؿتطـ ثٟطٜزٞس ا ضاٞىبضٞبیی اضائٝ ٔی

ٞبی ایطا٘ی زض ذبضج اظ وكٛض ثط اؾبؼ ٘ظبْ ٔؼیبض اؾالٔی ٚ ثب ضػبیت انَٛ  آٔٛظقی ٚ تطثیتی ٚیػٜ ٔؼّٕبٖ، زا٘ف آٔٛظاٖ ٚ ذب٘ٛازٜ

 زٞس. ٔی ٞبی اعالػبت ٚ اضتجبعبت ضا اضائٝ تطثیتی اظ عطیك قجىٝ

تٛخٟی ؾٙس تحَٛ ثٝ ایٗ ٔؿئّٝ اؾت  تٛا٘یٓ زض ثبة فضبی ٔدبظی زض ؾٙس تحَٛ ثحث وٙیٓ ٔؿئّٝ وٓ أب ٔؿئّٝ ایی وٝ ٔی 

 قسٜ اؾت. عٛض ذیّی ٔرتهط ثٝ آٖ اقبضٜ وٝ ثٝ

 عٛضوّی آٚضزٜ قسٜ اؾت. ٞبی آٔٛظـ زض فضبی ٔدبظی ثٝ ٞب ٚ چبِف ثٝ فطنت 1-1زض خسَٚ 



 
 

 وهمیه همایش اوجمه فلسفه تعلیم و تربیت ایران

   تیترب یو فلسفه  یمجاز یفضا

7931و بلوچستاندانشگاه سیستان   

 

 

 ٞبی آٔٛظـ فضبی ٔدبظی چبِف ٞب ٚ فطنت 1-1خسَٚ 

 ّایآهَزشفضایهجازیچالص ّایآهَزشفضایهجازیفرصت

آٔٛظ ٚ حصف  ٞبی چٟطٜ ثٝ چٟطٜ ٔؼّٓ ٚ زا٘ف حصف اضتجبط ٞب وبٞف ٞعیٙٝ

 اضتجبط اختٕبػی

 ٘ساقتٗ زا٘ف ثطاثط ثیٗ زا٘ف آٔٛظاٖ اظ فضبی ٔدبظی خبی آٔٛظـ ؾٙتی آٔٛظـ اِىتطٚ٘یىی ثٝ

 ٘جٛز اؾتب٘ساضزٞبی آٔٛظـ اِىتطٚ٘یىی ثٝ ػّت خسیس ثٛزٖ ظٔب٘ی ٚ ٔىب٘یاؾتمالَ 

 آٔٛظ زضثطاثطأٛاج ضؾب٘ٝ وبٞف ؾغح ایٕٙی ضٚح ٚ شٞٗ زا٘ف آٔٛظـ اظ ضاٜ زٚض

ٞب ٚ أىب٘بت  ٟٔبضت وٓ ٔؼّٕبٖ زض وبضثطز ا٘ٛاع ٔٛاز، ضٚـ ؾبظی ٚلت ٚ ظٔبٖ ثٟیٙٝ

 تىِٙٛٛغی آٔٛظقی

 ٞبی آٔٛظقی ٌیطی فطایٙس ٘كط اِىتطٚ٘یىی زض ٘ظبْ ػسْ قىُ ایٙتط٘تآقٙبیی ثب اِىتطٚ٘یه ٚ 

 

هٌابع

(. آٔٛظـ اِىتطٚ٘یىی زض ٘ظبْ آٔٛظـ ػبِی ٔعایب، 1394ثرف، ٔػٌبٖ؛ ضحٕب٘ی، ٔطضیٝ ) اؾالٔیبٖ، حؿٗ؛ خٟبٖ .1

 1394ذطزاز  39إِّّی ٔسیطیت التهبز حؿبثساضی ٚ ػّْٛ تطثیتی،  ٔحسٚزیت ٞب، چبِف ٞب ٚ ضاٞىبضٞب، وٙفطا٘ؽ ثیٗ

 :ٔكٟس ضضٛی، پبؾجبٖ ٔدیس ضضب زٚض(. تطخٕٝ ضاٜ اظ آٔٛظـ ثط تأویس ثب) زیدیتبَ ٚپطٚضـ ( آٔٛظـ1394ثبتطٚ آ٘تٛ٘یٛ ) .2

 تطا٘ٝ.

 ٞب ٚ تٟسیسٞب، (. آٔٛظـ اِىتطٚ٘یىی زض زا٘كٍبٜ فطنت1395پطتٛی، ٔٙهٛضٜ ) .3

ٞب، وٙفطا٘ؽ ؾطاؾطی  تؼّیٓ ٚ تطثیت؛ تٟسیسٞب ٚ فطنت(. فضبی ٔدبظی ٚ 1394پٛض ػّی وٛیری، ظٞطا؛ ثٟٕٙی، ظٞطا ) .4

 قٙبؾی ایطاٖ، تٟطاٖ زا٘ف ٚ فٙبٚضی ػّْٛ تطثتی ٔغبِؼبت اختٕبػی ٚ ضٚاٖ

ٞب  فطنت -ٞبی اختٕبػی ٔدبظی زض آٔٛظـ اؾتفبزٜ اظ قجىٝ(. 1393ضضب ) چطاؽ ٔالیی، ِیال؛ وسیٛض، پطٚیٗ؛ نطأی، غالْ .5

 .29-51ٛیٗ تطثیتی، زٚضٜ زٞٓ، قٕبضٜ ؾْٛ، نم ٞبی ٘ ٘بٔٝ ا٘سیكٝ ٞب، فهُ ٚ چبِف
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ٞبی اؾبؾی آٔٛظـ اثتسایی )زض ایطاٖ ٚ خٟبٖ( زض عی زٚ زٞٝ آیٙسٜ،  (. چبِف1393ضؾتٍبضی، ٘طخؽ، ٘بعمی، فبعٕٝ ) .6

 93قٙبؾی، آشض  ٘رؿتیٗ ٕٞبیف ّٔی ػّْٛ تطثیتی ٚ ضٚاٖ

ٞبی  جىٝ ٚ ٘ٛآٚضی زض آٔٛظـ اظ ضاٜ زٚض، ٘ٛآٚضی(. یبزٌیطی ٔجتٙی ثط ق1382ؾطوبضآضاتی، ٔحٕسضضب؛ ٔمسْ، ػّیطضب ) .7

 .3آٔٛظقی، زٚضٜ زْٚ، قٕبضٜ 

 ٚپطٚضـ ؾٙس تحَٛ ثٙیبزیٗ آٔٛظـ .8

قسٖ  ٘بٔٝ خٟب٘ی ٞبی اضتجبعبت، فهُ ٞبی تأثیط فضبی ٔدبظی ثط ٘ظطیٝ (. ٔطٚضی ثط ظٔی1385ٝٙقبٜ لبؾٕی، احؿبٖ ) .9

 .2ضؾب٘ٝ، زٚضٜ یه، قٕبضٜ 

ٞبی ٘ٛیٗ آٔٛظقی ٚ تطثیتی ٔجتٙی ثط  ٔٙسی اظ تدٟیعات ٚ فٙبٚضی (. ثٟط1396ٜیعزا٘ی، ضاضیٝ )قٟبثی، ؾیس ٔحٕسضضب؛  .19

٘بٔٝ تحمیمبت خسیس زض ػّْٛ ا٘ؿب٘ی، قٕبضٜ ٘ٛظزٞٓ، ل  ٚپطٚضـ(، فهُ ٘ظبْ ٔؼیبض اؾالٔی )ثب ٔحٛضیت ؾٙس تحَٛ ثٙیبزیٗ آٔٛظـ

85-77. 

ٚپطٚضـ،  قسٖ ٚ تحَٛ زض آٔٛظـ (. خٟب٘ی1392ٕسضضب )نجٛضی ذؿطٚقبٞی، حجیت؛ وبٚٚؾی، اؾٕبػیُ؛ حمیمی، ٔح .11

 چبح اَٚ، تٟطاٖ: ا٘تكبضات ٔكك قت.

ٞب، پٙدٕیٗ وٙفطا٘ؽ ّٔی تٛؾؼٝ  (. فضبی ٔدبظی ٚ تؼّیٓ ٚ تطثیت؛ تٟسیسٞب ٚ فطنت1395ػّی پٛض ٔالثبقی، یبٚض ) .12

 قٙبؾی، ٔغبِؼبت اختٕبػی ٚ فطٍٞٙی. پبیساض زض ػّْٛ تطثیتی ٚ ضٚاٖ

٘بٔٝ ضقس  ٞبی یبزٌیطی، فهُ ٞبی ٘ٛیٗ آٔٛظقی ٚ فطنت (. فٙبٚضی1395ٔحٕس؛ اثٛاِحؿٙی، فبعٕٝ )فبعٕی، ؾیس  .13

 .3تىِٙٛٛغی آٔٛظقی، زٚضٜ ؾی ٚ زْٚ، قٕبضٜ 

 ٚ ٔدبظی ٞبی قجىٝ اظ ٘بقی تأثیط ثطضؾی(. 1396فطاٞب٘ی، ٘ؿطیٗ؛ فطٚغی، ٔبضاَ؛ ٘دفی اثٟطٚزی، فّٛض؛ تطاثی، اثٛاِمبؾٓ ) .14

قٙبؾی  زثیطؾتب٘ی، ؾٛٔیٗ ٕٞبیف ّٔی ٔغبِؼبت ٚ تحمیمبت ٘ٛیٗ زض حٛظٜ ػّْٛ تطثیتی ٚ ضٚاٖ آٔٛظاٖ زا٘ف تحهیُ ایٙتط٘ت ثط

 ایطاٖ.

 .44، ل 43٘بٔٝ فطًٞٙ، ؾبَ زٚاظزٞٓ، قٕبضٜ  (. خبٔؼٝ نٙؼتی ٚ خبٔؼٝ اعالػبتی، فه1381ٌُّپبیٍب٘ی، اوجط ) .15

 ٞب، ٔدّٝ ػّْٛ ذجطی، قٕبضٜ چٟبض. چبِف ٞب ٚ (. آٔٛظـ اِىتطٚ٘یه )ٔدبظی(؛ فطنت1391ٔتمسْ، ػمیُ ) .16

 زْٚ. ٚیطاؾت ػبثس، ٘كط تٟطاٖ، ٍ٘ط، والٖ ضٚیىطز اؾالٔی تطثیت ٚ (. تؼّی1384ّٓٔىی، حؿٗ، ) .17
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(. ٔفْٟٛ قٙبؾی 1395ٔٛؾٛی تِٖٛٛ، ؾیس یٛؾف؛ ٔٛحس اخیطِٛ، افكیٗ؛ ػجبؾی، ٞبثیُ؛ فطظا٘ٝ، ؾبؾبٖ؛ ذیطی، ویٛاٖ ) .18

اؾالٔی ٚ تأویس _إِّّی ػّْٛ ا٘ؿب٘ی ثب ضٚیىطز ثٛٔی ٚپطٚضـ، زٚٔیٗ وٙفطا٘ؽ ثیٗ زض أط آٔٛظـ فضبی ٔدبظی ٚ اثؼبز تطثیتی آٖ

 .95اؾفٙس  18ٞبی ٘ٛیٗ، ٔبظ٘سضاٖ،  ثط پػٚٞف

 ؾٛی ثٟجٛز ػّٕىطز، ٔدّٝ وٙتطِٚط، قٕبضٜ ٘ٛظزٞٓ. (. آٔٛظـ اِىتطٚ٘یىی ٌبٔی ث1384ٝ٘ٛضا٘یبٖ، ٔحٕسػّی ) .19

 ٞكتٓ، ؾبَ أطٚظ، پعقىبٖ پیه أیٗ، نبِحی ػّیطضب ٘جبقیٓ، تطخٕٝ ٔهٙٛػی ٞٛـ (. ٍ٘طا2915ٖ) وٛضظ ضی ٚیُ، - .29

 .32-33قٕبضٜ 

 

 

 

 

 

 

 


