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Women as Role Models
(Exemplary Women in the Holy Koran)

Shahin Iravani1

Abstract: There are some ambiguities about the status of women in Islam, and 

this paper studies exemplary women in the holy Koran by content analysis, referring 

to valid interpretations. Its basic questions include: Koran’s method in introducing 

models, gender roles in Koran, and Koran’s criteria and modeling principles about 

exemplary women. The findings demonstrate that the Koran has acted very pre-

cisely to introduce models based on certain criteria. Koran uses the term “osveh” 

for “model” and discusses two kinds of models: positive and negative ones; and ex-

plains their characteristics and behaviors in a creative manner. Most of the required 

virtues stated in the holy Koran are common or similar for both genders, and some 

other virtues are embodied in women examples. The most significant of them is 

Mary who is praised as a very great human being, a believer and also a sign of God 

for all believers including men. Koran mentions that gender is not an obstacle for 

having freewill and independence in making decisions; and presents two women 

as examples for freewill; even though they usually are under greater pressure than 

men. The holy Koran concentrates on two virtues for all: standing against oppres-

sion and leading a pious life; and introduces two women as role models with such 

virtues, not men. Furthermore, the Koran introduces and praises a female governor 

who takes a different approach from men in governing a country and successfully 

manages complex issues such as war and peace. Instead of confronting the army 

of King Solomon, she took a diplomatic approach. Regarding women’s gender roles, 

motherhood and women’s role as a wife is greatly emphasized. In this regard, the 

holy Koran underlines the pivotal role of moving towards the right path; a woman 

accompanying her husband in this path is a perfect spouse, and on the contrary, a 

woman should not obey or accompany her husband if he is going astray. Further-

more, regarding motherhood, the holy Koran mentions mothers’ suffering and their 

love and protection for their children under the most severe conditions.

Keywords: Islam, Koran, Exemplary women, Modeling, Education method.
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Introduction
Developed countries believe that they have gained human rights for women, 

and endeavor to help the women of developing countries to secure such rights. Is-

lam, however, has its own definition of women’s position and their rights, which, for 

various reasons has always been covered in a veil of ambiguity and which, because 

of the essential metamorphosis of all values in the modern world, is misunderstood. 

The eternal quest for truth, however, has always been the duty of those who con-

sider spiritual perfection as the most important aim in life. Thus, it seems necessary 

to clarify the viewpoints of Islam about women and their position in life.

One of the best ways of achieving this goal is to study the status of exemplary 

women in the Koran and Islam. This will provide us with a panoramic view of 

women’s position in Islam, of those virtues that help to make them exemplary, and 

of the vices which must be eliminated. It will also help us see whether there is any 

distinction between men and women in the Islamic image of human perfection.

There are many studies about exemplary women in Islam. Some of them are 

historical reports of great Muslim women. Bursali (1979) and Kahaleh (1984) have 

stated that Muslim women have had many opportunities for social and political 

activities, and some of them even became experts in Islamic theology and Jurispru-

dence. Some of the other studies are about exemplary women in the Koran, prais-

ing their dignity, particularly Mary for her special status in the Koran. For example, 

Javadi Amoli(1996) emphasized that Mary has the spiritual status of a prophet; and 

Harun Yahaya(2010) described her as an “ideal Muslim woman’s character.”This 

paper goes beyond the above researches and concentrates on Koran’s method in 

introducing models and gender roles in the Koran. Thus, the paper tries to answer 

these basic questions:

How Koran introduces models?

Is gender a criterion for being a model of humanity in the Koran?

What are the Koranic criteria for exemplary women?

The research method used in this article is content analysis and Koranic verses 

related to modeling and exemplary persons being analyzed. In this regard valid 

Koran interpretations to complete and explain the findings have been referred. In 

the first step, it is necessary to understand the educational method of modeling and 

then the holy Koran’s method of introducing exemplary human beings.
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Modeling as an Educational Method
Every human being has an inherent drive to follow and emulate a person whom 

he respects as especial and exemplary. This drive, which is rooted in the human 

soul, makes him/her desirous of achieving perfection. In fact, every human being 

has some aptitudes which are to be discovered and developed in his/her contacts 

which sometimes conflicts with his/her surroundings. But, for the formation and 

development of these aptitudes, it is necessary to have examples or people to 

whom the person can refer as living embodiments of his/her ideals. All human be-

ings consciously or unconsciously follow the examples that they have had in their 

surroundings. They look up to the intended image until they manage to find their 

own way of life. But the choice of the example itself is influenced by the person’s 

basic beliefs, viewpoints, values, and also by the depth of his/her understanding. 

Thus, one of the best educational methods is a careful introduction of exemplary 

characters that are likely to be respected and emulated. This method, being highly 

effective, is used by all social and cultural institutions, such as mass media, maga-

zines, newspapers, television, radio and films. In fact, it has been used as the main 

way of transmitting cultural beliefs from the western nations to the developing na-

tions. For instance, a great number of athletes, artists, and movie celebrities are 

standing out as examples in every country.

Modeling Method in the Koran
The holy Koran also makes use of this method, but with its own principles and cri-

teria. The term example has its own definition in the Koran. “Osveh” which means 

embodiment and example (Tabatabaee,1988, Vol. 16, p.451), is a person who is 

to be emulated in his/her virtues and attitudes. Since human beings are likely to 

make mistakes in their choice of example, the holy Koran emphasizes the necessity 

of following “Osveh Hassaneh” or the righteous example. God’s Messengers are not 

the only examples in the Koran; their true followers are also explicitly put forward 

as “Osveh” (SûratMuhammad,4); the Koranic method is indirect introduction. First, 

it reminds human beings of the messengers, and then by repeated praise not only 

shows its approval of their behavior but also encourages all to follow them (Sûrat 

al-Alanbiya and Sûrat Sad). Finally, it creates the desire of becoming living exam-

ples of human perfection in the heart: speaking from the viewpoint of the believers, 

Women as Role Models 
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it prays “Our Lord ... makes us a model to the god-fearing” (Sûrat al- Fûrqan, 74). 

In Tafsir Almizan (Almizan, An Exegesis of the Koran ), the grand Ayatollah 

Tabatabaee states that “A prayer of all the believers is to be the model for the virtu-

ous and the god-fearing” and that this is a plea asking God to provide us with the 

opportunity to outrun one another in achievement of good deeds and in bringing 

grace to ourselves and our people so that others who love virtue learn and follow 

our example”(Tabatabaee, Vol. 15, p. 353).

Examples, however, are not enough and may be misunderstood. Thus, the holy 

Koran clearly explains its criteria. For instance, where it speaks of the prophets, 

it enumerates their specific virtues, “And Ishmael, Idris, Dhulkifel-each was of the 

patient,”(Sûrat al-Alanbiya,85) and about Zacharia, John, and Zachariah’ s wife ” 

truly they vied with one anotherhastening to good works, and called upon us out of 

yearning and awe; and they were humble to us”(Sûrat al-Alanbiya, 90). The same 

process can be seen in the Sûratin which it speaks of Abraham and his followers as 

“Osveh”. Immediately, the reader is reminded that the reason for this epithet is that 

they resisted the infidels and did not worship their gods (Sûrat al-Mumtahanah, 

4-6).

But even this is not enough because human beings may take the wrong paths 

even if they are given clear criteria. They might make mistakes in discriminating the 

practical use of these virtues. Here, the only road to correct choice is the person’s 

power of discrimination. Thus, the holy Koran demands that human beings think 

about everything and highly praises the wise ones (for instance, Sûrat Âl-i Imran, 

190-195). It also explicitly asserts that human beings not follow the things about 

which they do not have any knowledge (Sûrat al-Isrâ, 36).Lack of precise exem-

plary criteria or lack of discrimination can lead to hero worship and idolatry.

Gender and Introduction of Examples in the Koran
The holy Koran employs two methods in presenting its desired virtues: simple enu-

merations of the virtues in general and, introducing exemplary characters.

A study of Koranic verses demonstrates that in both methods, men and women 

are equally important.

Men and women who have surrendered, Believing men and believing women, 

Obedient men and obedient women, Truthful men and truthful women, Enduring 
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men and enduring women, Humble men and humble women, Men and women who 

give in charity, Men who fast and women who fast, Men and women who guard 

their private parts, Men and women who remember God oft ... .. for them God has 

prepared forgiveness and a mighty wage. (Sûrat al-Azhâb, 35).

The same approach can be seen in the introduction of exemplary human be-

ings, “Surely, there is virtue for you in following Abraham and his followers” (Sûrat 

al-Mu’minun,4); “you have had a God’s example in God’s messenger for whosoever 

hopes for God and the Last Day, and remembers God oft” (Sûrat al-Azhâb, 21); or

God has struck a similitude for the believers the wife of Pharaoh, when she 

said, ‘My Lord, make me a house in Paradise. in thy presence. and deliver me from 

Pharaoh and his work, and do Thou deliver me from the people of the evildoers ‘. 

And Mary, Imran’s daughter, who guarded her virginity, so We breathed into her of 

Our Spirit, and she confirmed the Words of her Lord and His Books, and become of 

the obedient (Sûrat al-Tahrim, 11-12).

It is clear that gender is of no importance in any of these. Man and woman can 

both develop the desired virtues in themselves and become exemplary; further-

more, there is no restriction between the genders to reach that point. Exemplary 

women are introduced as models not only for women but also for all the faithful. 

The same is true for exemplary men; they are also examples for all who hope for 

God’s grace on the Day of Judgment.

Hence, the choice and introduction of exemplary characters in the Koran is done 

without any attention to gender; this verse makes it very clear: “And whosoever 

does a righteous deed, be it male or female, believe, we shall assuredly give him/

her to live a goodly life ...” (Sûrat al-Nahl, 97).

Exemplary Women in the Koran
All of the Koranic exemplary women, except one, belong to the nations of the past, 

whose history is common in Judaism, Christianity, and Islam. These women can 

themselves be subdivided in to two opposite groups: the virtuous, who are highly 

praised; and the evil ones, who are denounced. The virtuous include Mary, Mary’s 

mother, John’s mother, Moses’ mother, Pharaoh’s wife, Abraham’s wife, Job’s wife, 

and the Queen of Sheba. Examples of the evil are: Noah’s wife, the Egyptian gov-

ernor’s wife, Abu Lahab’s wife (whose husband was an evil and sinful leading figure 

Women as Role Models 
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of Mecca during the first years of Islam).

It should first be noted that the reports presented in the Koran are completely 

different from those presented by humans. Whatever is presented in the Koran 

is the specific representation of a universal and timeless principle (Javadi Amoli, 

1996, pp. 280-281), and not just a factual representation of a particular event that 

holds its truth only for that particular case. Thus, each one of the virtues mentioned 

for exemplary women in the Koran is an illumination of the potentials and existen-

tial feature of all women.

Mary
The most prominent female figure in the Koran is Mary. She is the only woman 

whose name and pedigree is mentioned in the Koran. The other characters are 

mentioned by reference to their relations. Mary is mentioned in the Koran with 

reverence and is exalted beyond imagination:

1- Mary is the “Ayat” and the sign of God’s presence in the world. “Ayat” is a 

sign, the existence of which can lead the mind to an understanding of God and his 

grandeur (Sûrat al-Alanbiya, 91/ Sûrat al-Mu’minun,50).

2- Mary is one of the elects. In theSûrat Âl-e Imran, God speaks of Imran’s 

family as one of the elect families, “God chose Adam and Noah and The House of 

Abraham and The House of Imran above all beings...”(Sûrat Âl-e Imran, 33).

3- Mary is the perfect example God uses to reject the idea of gender as a crite-

rion of human worthiness. During her pregnancy, Mary’s mother vowed her baby 

in dedication of The Lord. But when the baby was born and she realized it was a 

girl, she did not know what to do. The holy Koran says, “The boy she thought of 

could never be equal to the girl” (Sûrat Âl-e Imran, 36). The verse emphasizes on 

the worthiness and the priority of this particular girl over any boy; rejecting gender 

as a criterion of worthiness.

4- According to Imam Sadegh’s saying of the holy Messenger, Mary has the 

spiritual status of a prophet. It is stated in religious texts that a prophet can see 

the heavenly angel in person and hear him present the words of God (Tabatabaee, 

1988, Vol. 14, P. 60).And according to the Koran, Mary saw the heavenly angel as a 

man speaking to her and telling her of God’s will that “she will have a child”(Sûrat 

Âl-i Imran and Sûrat Maryam). This is the highest spiritual status a human being 
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can achieve. Nevertheless, Mary was not responsible for delivering the message of 

God to her people; the reason for this will be discussed later.

5- Mary is one of the truthful (Sûrat al- Mâ’idah, 75 and Sûrat al-Tahrim, 11). 

The truthful are those who alongside with the prophets, the righteous, and the 

martyrs make the leading group of the pious (Sûrat al-Nisâ’, 64).

6- Mary is the embodiment of humanity and a symbol of faith, “God has struck 

a similitude for the believers… Mary, Imran’s daughter, who guarded her virginity, 

so we breathed into her of our spirit, and she confirmed the words of her Lord and 

His Books, and become one of the obedients” (Sûrat al-Tahrim,11,12).

7- God granted Mary with all His blessings in the various stages of life: when she 

lived in the temple (Sûrat Âl-e Imran, 37); when she was pregnant and during the 

delivery, He grew fresh date and made a stream for her to brighten her eyes(Sûrat 

Maryam, 26);then when she was taking care of Jesus, he gave her a peaceful place 

and refreshing water(Sûrat al-Mu’minun, 50).

It is very obvious that Mary has a high status in the Koran. The Koranic view 

of Mary and her potentials reflect “the potentials and the existential possibilities of 

women”, which, as in the case of Mary, are to be achieved with perseverance and 

devotion. True, Mary was a member of an elect family. But a simple comparison be-

tween Mary and Noah’s son demonstrates that being a member of a pious family is 

not sufficient for spiritual growth and salvation. Theholy Koran’s descriptions about 

Mary and the terms it uses to describe her character prove that God appreciates 

the efforts of women to achieve perfection.

A Study of Required Criteria and Virtues
Verses 10 -12 ofSûrat al-Tahrim contain some important remarks about this matter:

God has struck a similitude for the unbelievers the wife of Noah, and the wife 

of Lot; for they were under two of our righteous (worshipers), but they betrayed 

them, so they availed them nothing whatsoever against God; so it was said, enter, 

you two, the fire with those who enter. God has struck a similitude for the believers 

the wife of Pharaoh, when she said, My Lord, make me a house in Paradise, in Thy 

presence, and deliver me from Pharaoh and his work, and do Thou deliver me from 

the people of the evildoers. And Mary, Imran’s daughter, who guarded her virginity, 

so We breathed into her of Our spirit, and she confirmed the words of her Lord and 

Women as Role Models 



52

International Journal of Women’s Research 
Vol. 2, No. 2, Fall 2013

His Books, and became one of the obedient.

The following can be concluded from these verses:

1- Since men and women are introduced side by side as symbols of virtue and 

faith or impiety and sin, being a man is not a pre-requisite of being exemplary2 .

2-A comparison between the two examples of impiety and those of virtue dem-

onstrates that each example is contrary in a specific attitude to a counterpart on 

the opposite group. Noah’s impious wife who lived with God’s prophet and provided 

the ground for the education of Noah’s impious son is juxtaposed with Pharaoh’s 

pious wife who lived with a man who claimed of being a god (Sûrat al-Nâziât,20) 

and provided the ground for the growth and education of a prophet, Moses. Both 

characters are mentioned first in their respective group. Then Lot’s wife is juxta-

posed with Mary. Both are second in their respective groups. Mary is the embodi-

ment of chastity and piety while Lot’s wife provides the ground for the vilest kind 

of corruption and sin (Sûrat Hûd, 81).

 After pregnancy, Mary managed to follow her virtuous path in spite of all the 

slandering remarks which surrounded her; on the other hand, Lot’s wife chose to 

be with the corrupt, though she belonged to a pious family. Furthermore, Mary was 

chaste though she was single, but Lot’s wife was corrupt though she was married.

3- The holy Koran demands two essential virtues in these verses: standing 

against oppression and leading a pious life. These two are the opposites of two 

essential vices; standing against the truth and moral corruption. Since standing 

against oppression demands involvement in socio-political activities, it is essential 

that all virtuous men and women be directly involved in these matters.

4- Another important point inferred from these verses is the emphasis on hu-

man’s free will and independence in making decisions. The holy Koran provides 

various examples of some women who managed to resist the temptations and 

pressures of their surroundings and make wise choices. Considering the fact that 

women have always been under greater pressures than men, it has been a com-

2- What must be mentioned here is the influence ofpresuppositions in interpreting the verses; whereas 

Koran notifies “God has struck a similitude for the believers”(Sûrat al-Tahrim, 10 -12), you read in Harun 

Yahya (2010) after these verses: “we explore Mary’s character, whom Allah raised above all other wom-

en, and thereby define the “ideal Muslim woman’s character”. (PP.12& 237).Why is the word “believers” 

defined as” women” and not all of believers (both men and women)?
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mon misconception that women are passive and submissive to the conventions and 

pressures. But the Koran demonstrates that women can choose freely and their 

fates are not determined by their milieu.

Women as Governing Model in the Koran
Another position assigned to women by the Koran is the governmental position. The 

Queen of Sheeba is the monarch of a country called Sheeba, and a contemporary of 

the great prophet Solomon. The Prophet called her and her people to the worship 

of God and she ultimately converted to the true religion of the time. The holy Koran 

speaks of her power and the vastness of her domain(Sûrat al-Naml, 23); she had 

all that is needed for a great governor, that is, resolution, providence, strong will, 

dignity, treasure, and a powerful army(Tabatabaee,1988,Vol. 14, P. 60).According 

to the Koran, her method of ruling was different from men. The terms she uses 

to refer to Solomon’s letter are reverential, “A letter honorable has been cast unto 

me”( Sûrat al-Naml, 2). Then after perusing the letter, she consults her courtiers 

(all men). But in spite of the courtiers’ desire to wage a war against Solomon, she 

rejects war, which causes destruction and misery. Thus, she chooses a strategy of 

gradual encounter and makes peace with Solomon, especially because she realizes 

his army is much stronger than hers. “But she also manages to keep her Queenly 

dignity in facing Solomon’ (Ibid,Vol. 15, P. 550). Then, when she discovers the truth 

about Solomon’s call, she readily acknowledges his rightful position and does not 

conceal her belief behind the mask of arrogance and selfishness. Nevertheless, she 

never acts as an impotent and cowardly monarch.

She never says I surrendered to Solomon or believed in him, but speaks with 

self-esteem “I surrender with Solomon to God, ...”. God reminds us of the sublime 

and profound nature of her attitude(Sûrat al-Naml, 23-44& Javadi Amoli,1996, P. 

286).

The image of a woman’s rule in the Koran differs greatly from those of men. She 

is the only monarch who surrenders to the words of God; and does not wage war 

against His prophet. She is the only ruler mentioned in the Koran who prefers peace 

to war and has the courage to sacrifice her royal arrogance to truth.

Women as Role Models 
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Women and Moral Integrity in the Koran
Chastity is a virtue of great importance in the Koran. Some of the characters intro-

duced in this regard are Mary, Joseph (Yusuf), the Egyptian governor’s wife and 

her friends.

Mary and Joseph are the embodiments of chastity because they were both put 

in intimidating tests and were able to come out victorious and pure. But there is an 

essential difference between them. Joseph managed to preserve his chastity. When 

the women desired him, he did not even think of committing the sin (Sûrat Yûsuf, 

24). But this self-control and preservation did not go beyond Joseph; however, in 

Mary’s case, it was different. When the angel told her “I am but a messenger come 

from thy Lord, to give thee a boy most pure”(Sûrat Maryam, 19), Mary responded 

“I take refuge in the All-merciful from thee! If thou fearest God...”(Sûrat Maryam, 20).

According to the grand Ayatollah Javadi Amoli, this is an act of “calling to good 

deeds and forbidding evil deeds”. In other words, it means if you are pious, avoid 

the deed. The words are of instructive value. Mary not only takes refuge from the 

sin in the hands of God, but also warns the man against sinning by reminding him 

of God. Thus Mary’s spiritual influence goes beyond her own self and affects the 

other person (Javadi Amoli,1996, P. 127).

To clarify the argument, it is useful to refer to “Sûrat Yûsuf ”, in which the at-

titudes of Joseph, the Egyptian governor’s wife, and her friends are represented. 

Though married, this impious woman falls in love with the young servant, Joseph, 

whom her husband calls ‘my son’. She tries to trap and seduce him, but when her 

plot fails and her secret is revealed, she takes revenge by distorting the truth and 

pretending that he had tried to seduce her. Thus, Joseph is sent to prison by her 

machination. The fact that the holy Koran gives the example from among women 

but not men, reflects the importance of women’s attitude in such conditions. Fur-

thermore, the holy Koran uses the phrase “great cunning” while it describes the 

attitudes of the woman and her friends who tried to seduce Joseph and then later 

in revenge introduced him as the culprit (Sûrat Yûsuf, 27-28).

In fact, a close study of Joseph’s story in the Koran (Sûrat Yûsuf) reveals cun-

ning as one of the main themes. Joseph’s brothers deceive their father and try to 

liquidate Joseph (verses4-18). Joseph conceals the Kingly goblet in his brother’s 

saddlebag and accuses him of theft (verses 70-76). The holy Koran states that God 
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taught Joseph the use of this cunning (verse 76). When the Egyptian governor’s 

wife learns that her friends criticize her for falling in love with Joseph, she invites all 

and gives each of them a fruit and a knife and then displays the beauty of Joseph 

to this dazzled group to watch him cut their hands instead of the fruits (verse 31).

Among all these cunnings or hidden plots, however, only the cunning of 

the women is called “great cunning”. The reason is the destructive effects of 

such deceptions in misleading others. It also reflects the power of women in 

attracting men.

Considering the fact that Mary is one step ahead of Joseph in moral integrity 

and that women are given the power to attract men, and thus are capable of “great 

cunning”, we can conclude that their role in preserving the moral integrity of the 

society is more important than that of men.

This, however, does not mean that men have no responsibility in this regard. 

Joseph is introduced in the Koran as the model of male chastity. Although single, 

attractive, and chased by numerous women, he controls his desires and chooses 

imprisonment over moral corruption. It is narrated by God’s holy Messenger Proph-

et Mohammad that Joseph is the criterion of chastity for men, and Mary is the 

criterion for women on the Day of Judgment (Horre Amoli, Mohammad Hossein, 

1983، Vol. 14, PP 2-3). 

Prophecy and Gender in the Koran
In the section of this article in which the possibility of receiving revelations was 

discussed, it was emphasized that according to the Koran, Mary was a prophet and 

received revelations. But Mary is not the only woman having communication with 

the supernatural. Moses’ mother is introduced in the Koran as receiving revelations 

(Sûrat Ţâ Ha,38) and Abraham’s wife as speaking with the angels(Sûrat Hûd, 73). 

Thus, the sublime status of being a prophet and receiving revelations does not 

belong just to men; however, a question is likely to be raised here: Why were all the 

prophets, who had the duty of delivering God’s message to humankind, chosen from 

men, and no woman was given the responsibility of announcing the revelations?

The answer lies in the historical status of women in human societies. Even now, 

it is very difficult for patriarchal societies to accept the leadership or management 

of women. Hence, how can it be expected that in the past millenniums, a woman 
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be acknowledged as the religious and intellectual leader of people?

Koran’s Explanation of Women’s Roles in Life
The features and characteristics studied up to here are related to the essential 

identity of human beings as men and women. Now it is time to pay attention to the 

roles of women in life. The holy Koran assigns numerous roles to women by dis-

cussing some exemplary characters whose attitudes toward their lives and fulfilling 

their duties are either praised or highly reproached. Among such roles, the most 

important ones are the roles assigned to women as mothers and as wives.

As wives, such women as Imran’s wife, Zachariah’s wife, Abraham’s wife (Sareh), 

and his other wife(Hajar), and Job’s wife are referred to in the Koran. Two basic 

groups of virtues are praised in these women: first, they are praised as pious wor-

shipers, performers of good deeds, and also for some similar personal virtues; and 

then they are praised for being perfect companions of their husbands in the way 

of God. It should be noted that mere accompaniment and obedience are not con-

sidered praise worthy. These are valuable only when they are done for the sake of 

God and for His cause only. Pharaoh’s wife is praised for disobeying her oppressive 

husband; Noah’s Wife and Lot’s wife are reproached for being disobedient toward 

their pious husbands; and Abo Lahab’s wife is reproached for being obedient and 

helping her evil husband(Sûrat Âl-e Imran, 34-36; Sûrat al-Alanbiya, 89-90; Sûrat 

Hûd, 69-73, Sûrat Ibrâhïm, 37; Sûrat Şâd, 41- 44, Sûrat al-Masad, 4-5).

As mothers, the holy Koran gives the examples of such women as Mary (Jesus’ 

mother), Mary’s mother, Moses’ mother, and also Pharaoh’s wife (Asiya) who saved, 

protected, and educated Moses. Mary’s motherhood is from the beginning affected 

by suffering and pressure, but she manages to face them bravely and bring up and 

educate Jesus perfectly (Sûrat Maryam, 22-33). Mary’s mother vowed the baby in 

her womb in dedication to God, and after she had been born, asked God to protect 

her and her children (Sûrat Âl-e Imran, 34-36).

Moses’ mother, with mixed emotions of fear for her son’s life and also trust in 

God,put her son in the Nile, and God returned her son to her bosom to make her 

eyes bright with happiness(Sûrat Ţâ Ha, 36-40). Pharaoh’s wife dissuaded her hus-

band from killing Moses, performed all the motherly duties for Moses, and finally 

became his follower and sacrificed her life for her faith (Sûrat al-Qaşaş, 7-9; and-
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Sûrat al-Tahrim, 11-12).

There is no direct reference to a woman as a bad mother in the holy Koran. Even 

when women such as Noah’s and Lot’s wives are criticized, it is because of their lack 

of faith and immoral behavior, not the influence they had on their children. Various 

examples in the holy Koran indicate that children’s virtues or vices are not neces-

sarily attributed to their parents (Sûrat Hûd, 81).

Conclusion
Studying the Koran revealed some points about the status of women in Islamthat 

could reform wrong presuppositions and current misunderstandings in this issue. 

The Koran’s method to present models is noticeable and innovative; Koran intro-

duces certain criteria and reasons to recognize models, not just introducing certain 

persons. Yet, the holy Koran does not consider gender as a criterion to introduce 

the models and on the contrary, clearly notifies two women as the model for all 

believers. In other words, the required virtues and rejected vices in the Koran are 

same for both women and men; however, the Koran emphasizes that in preserving 

the moral integrity of the society, the women’s role is more important than that of 

men because of their power in attracting men. And finally, in the Koran, women do 

not have a subordinated status compared to men.

“0 mankind! Lo: We have created you male and female, and have made you na-

tions and tribes that ye may know one another. Lo! The noblest of you, in the sight of 

Allah, is the best in conduct. Lo! Allah is knower, Aware”  (Sûrat al-, Hujurât, 13).

Women as Role Models 
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  اي بر تبیین ماهیت نظام آموزش و پرورش ایران مقدمه

  سازي تا امروز از آغاز دوره مدرن
  

 1شهین ایروانی

   11/12/92تاریخ پذیرش:   22/4/92 تاریخ دریافت:

 

 چکیده
 

 تـا امـروز   يازآغـاز دوره مـدرن سـ    از رانینظام آموزش و پرورش ا تیماه هدف اصلی این پژوهش، تبیین

بهره گرفتـه شـد. نتـایج بـه دسـت       تحلیلی –روش پژوهش تاریخیبه این هدف از  یابی دست. براي باشد یم

اصلی و بنیادین در نظام آموزشی امروز ایران تقلیدگري، اقتدار گرایی  يها مؤلفه آمده حاکی از آن است که

نده در شکل گیري نظام آموزشی است. تعیین کن يها انیجرحاصل یکی از  کیهر و دین مداري است که 

عصر قاجار، اقتدارگرایی حاصل انتقال آمـوزش و پـرورش بـه     انهیگرا اصالحاز جریان   ییا دگریتقلمبناي  

عرصه حکومت به ویژه پهلوي اول و دین مداري، مطالبه نظام برخاسته از انقالب اسالمی و دولت جمهوري 

وبه خود سه مؤلفه  گرایش به تمرکز و کنترل، کمیت گرایی و صورت به ن ها مؤلفهاسالمی است. تعامل این 

، روح  حـاکم بـر نظـام    ها آنثانویه در نظام ایجاد کرده است که برآیند تمامی  يها مؤلفهگرایی را به عنوان 

  .سازد یمدگرگون  آن را مورد نظرپیشنهادي  يها برنامهو  ها هدف آموزشی ایران است و تمامی

  ، اقتدارگرایی، دین مداريییا دگریتقلماهیت نظام آموزشی ایران،  دي:هاي کلیواژه

  

 مقدمه

بررسی سرگذشت نظام آموزشی امروز ایران مؤید آن است که سه دوره مهم تاریخی از کاشت 

بذر آموزش و پرورش مدرن تا امروز طی شده است و آنچه امروز به عنوان نظام آموزشی ایران متولی 

وسطه در کشور است، در ارتباطی ایجابی با این فرآیند تاریخی است. دوره اول، دوره آموزش عمومی و مت

             اصالح گري و ایجاد نهاد مدرسه مدرن در دوره قاجار است و ضمن این که انقالب مشروطه

                                                
    siravani@ut.ac.ir، ت علمی دانشگاه تهرانئ. عضو هی 1 

تا  يآغاز دوره مدرن ساز از رانینظام آموزش و پرورش ا تیماه نییبر تب يمقدمه ا ).1393(شهین ، ایروانی

  .83 -110)، 1( 4 ،نامه مبانی تعلیم و تربیت پژوهش .امروز



 1393و تابستان بهار ، 1، شماره 4سال                    دانشگاه فردوسی مشهد                 نامه مبانی تعلیم و تربیت،  پژوهش   84

رد. ) تداوم دا1306( آغازین حکومت پهلوي يها سال) نقطه عطفی در این دوره است، اما تا ه.ش. 1285(

این دوره را نه دوره بنیان گذاري نظام آموزشی امروز بلکه دوره زمینه سازي نظام آموزشی مدرن  در ایران 

عملی  ، اقدام آغازین براي همگانی کردن آموزش و حاکمیت1306. دوره دوم از سال لحاظ نمود توان یم

ه ویژه در دوره پهلوي که ب (Seddigh, 1968; Mohammadi & Ghaini, 2002)دولت بر آموزش است

و به  ابدی یمآنگاه در دوره پهلوي دوم نیز ادامه  ،شود یممنجر  اول به ایجاد یک نظام آموزشی متمرکز

والد نظام آموزشی امروز دانست. دوره سوم که با  توان یم. این نظام را  شود یموقوع انقالب اسالمی ختم 

    ، تاکنون ادامه دارد.دشو یمآغاز  1357پیروزي انقالب اسالمی در سال 

  

  آن امروزگذشته نظام آموزشی بر سرنوشت  ریتأث

مختلفی  يها طرحپیروزي انقالب اسالمی، مطالبه تحول در بنیاد نظام آموزشی ایران را مطرح کرد. 

   اول پس از پیروزي انقالب از سوي کارشناسان براي رفع اشـکاالت نظـام آموزشـی ارائـه شـد      يها ماهاز 

(Iran Great Council of cultural Revolution, 1988)   و رهبران انقالب، اصالح بنیادین نظام آموزشـی

 Theorical Foundations of Formal Education System of Islamic Republic of) را تاکیـد کردنـد  

Iran,2011) ، ظام انجام شده ن طیو شرا ها برنامهبسیاري براي اصالح و بهبود  يها کوششدر عرصه عمل نیز

دغدغه اسالمی کردن نظام آموزشی و اصـالح زیرسـاختی آن مـورد تقاضـاي رهبـران و       همچناناما  ،است

نهادهاي تصمیم گیرنده نظام جمهوري اسالمی است و تالشی هشـت سـاله بـراي تهیـه سـند تحـول بنیـادین        

  آموزش و پرورش و تصویب آن  شاهد این مدعاست.

ــرح ــا طــــ ــالحی  يهــــ ــداصــــ ــرح ماننــــ ــی   طــــ ــام آموزشــــ ــادین نظــــ ــرات بنیــــ                                                             تغییــــ

Great Council of Cultural Revolution, 1988) (وزارت آموزش  و اصالح نظام متوسطه بر اساس آن)

ربیـت  طـرح پـژوهش در فلسـفه تعلـیم و ت     )،1372امور اجرایـی نظـام جدیـد آمـوزش متوسـطه،      و پرورش،

چشـم انـداز   و باالخره طرح بسیار گسترده سند ملی به تبـع  سـند    Bagheri,1988)( جمهوري اسالمی ایران

 بـا وجـود  مؤیـد آن اسـت کـه     13/08/1382مصـوب   هجري شمسـی  1404جمهوري اسالمی ایران در افق 

واقعیت آن است کـه   کافی یا  قرین به توفیق نبوده است. ها تالشبراي تغییر، این  ها تالشخواست و برخی 

متفاوت از ایجاد یک نظام آموزشی جدید است. در مفهوم  يا مقولهدر یک نظام آموزشی،  »تغییر و تحول«

تغییر و تحول این نکته نهفته است که یک نظام واقعی وجود دارد و به دالیلی باید تغییر کند. این تغییـر چـه   

یـک نظـام    »ایجـاد «و از حالی به حال دیگر درآید. امـا   شود بسا باید از نوع بنیادین باشد؛ یعنی نظام متحول

. شاید عالقه افالطـون در  دیآ یمبلکه نظامی از عدم به وجود  و آموزشی جدید، مسبوق به یک سابقه نیست
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از  يا نمونهرا بتوان   (Copleston,1946)اش فاضلهو سپس تمایل افلوطین براي ایجاد مدینه  »جمهور«کتاب 

 حتی افالطون در ارائه مدینـه فاضـله، اصـالح شـرایط جامعـه آن روز یونـان را کـامالً        ،ند. امااین دست خوا

که نظـام آموزشـی در آن نقـش     دهد یمو در واقع بدیلی ارائه  )Plato, Republic (دهد یممورد توجه قرار 

، تحـول  افتـد  یم اتفاق به طور معمولکه آنچه  دهد یمکلیدي دارد. واقعیت آن است که مرور گذشته نشان 

  آموزشی پیشین در جوامع است و نه تکوین یک نظام جدید آموزشی.  يها نظامدر 

اولین قدم در ایجاد تحول در یک پدیده مانند نظام آموزشی، شناخت آن است. در عرصه  بنابراین،

در نظام  . در فرآیند تحولباشد یمفلسفه تعلیم و تربیت این شناخت، شناخت عمیق و ماهوي این پدیده 

                 باید شناخت ماهیت این نظام باشد ها قدمآموزش و پرورش ایران نیز، قدم اول و یا یکی از اولین 

(Seddigh, 1968; Chateau, 1976; Mojtahedi, 2000)  این موضوع درباره اصالح نظام آموزشی ایران .

نیادین نظام آغاز کرد و دریافت که ماهیت نظام نیز موضوعیت دارد و در روند اصالحات  باید با شناخت ب

  آموزشی ایران و عناصر بنیادین آن چیست!

  

  رویکرد مقاله در بررسی موضوع

این بررسی یک مطالعه نظري در بنیادهاي نظام آموزشی جمهوري اسالمی ایران است که با روش 

دست آمده است. ه نظام آموزشی ب مروزاتحلیلی و با  تکیه بر منابع تاریخی و نیز شواهد مربوط به شرایط 

است مقاله نه به فرآیند مدرنیزاسیون در ایران به طور عام بلکه به موضوع در اینجا این نکته قابل ذکر 

در بحث و بررسی  حد امکانآن است تا  لذا سعی بر ،پردازد یمآموزش و پرورش و تکوین نظام مدرن آن 

گسترده نسازد. از سوي دیگر، مدرنیزاسیون در آموزش و  ارچوب خارج نشود و موضوع راهچاین از 

لفی نیز در این باره مخت يها يداورپرورش موضوع مورد توجه مورخان و محققان این عرصه است و 

و وابستگی تلقی  روشنفکريحاصل تالش  يا پروژهبرخی این فرآیند را  ،این که وجود دارد. خالصه

 يها یکاستو  ها يدشواراجتناب ناپذیر و ناشی از  فراینديی آن را و برخ  (Alamolhoda, 2006)کنند یم

 & Mahboobi Ardakani, 1999; Ghasemi Pooya,1998; Mohammadi) دانند یمجامعه آن روز  مبتال به

Ghaini, 2002).   بنیادینی است که  يها مؤلفهاین پژوهش با تعقیب سرگذشت نظام آموزشی در پی یافتن

با این اعتقاد که   .نه در پی داوري بلکه در پی شناخت است ،. لذاسازد یموزشی امروز را چیستی نظام آم

باال  یاد شدهدر این راستا، مقاله سه دوره  روشنگر باشد. تواند یمبسیاري را  يها نکتهیک شناخت محققانه 

. هر کند یمروز بررسی را در ماهیت نظام آموزشی ام ها آن يرگذاریتأثرا به ترتیب بررسی و سهم و نحوه 

. از سوي کند یمدوره داراي نقش معینی در نظام آموزشی ایران است که در قالب یک یا چند مؤلفه  بروز 
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به نوبه  ها آنحاصل  قاعده بر حسبو  ردیگ یمنیز قرار  ها مؤلفههر دوره در تعامل با سایر  يها مؤلفه ،دیگر

و حاصل آن در نظام آموزشی نیز  ها تعاملاین  ،لذا .اهد کردخود در نظام آموزشی نقشی مستقل را ایفا خو

. دهد یمروح حاکم بر نظام آموزشی ایران را شکل  ها مؤلفهباید مورد بررسی قرار گیرد. برآیند تمام این 

اصالحی پیشنهادي را  يها برنامهو  ها هدفاهمیت این موضوع آنجاست که حاکمیت این روح، تمامی 

. پایان مقاله جمع بندي و نتیجه کند یم دگرگون ها مؤلفهاین  زیررار داده و آن را در خود ق الشعاع تحت

گیري و ارائه چند پیشنهاد با رویکرد عملی براي تمامی همفکران و  دغدغه مندان آموزش و پرورش ایران 

  در مدرسه، دانشگاه و حوزه است.

  

گري آموزشی جریان اصالحگیري نهاد آموزش مدرن در ایران، ظهور شکل :دوره اول

  عصر قاجار

عباس میرزا با آموزش نظامی به  انهیگرا اصالح يها تالشاین دوره در عرصه آموزش و پرورش با 

قمري) و امیرکبیر با تاسیس  1226شمسی/ 1170(حدود سال نیروهاي ارتش و اعزام محصل به خارج

 تاسیس اولین مدرسه ابتدایی به سبک جدیدمیرزا حسن رشدیه با  و قمري) 1268شمسی/ 1230( دارالفنون

در عرصه  آنجا کهمیرزا حسن رشدیه از  يها تالش. اما اقدام و 1قمري) پیوند دارد 1316شمسی/1267(

 شدهآموزش عمومی اتفاق افتاده است و مبناي گسترش نهضت مدرسه سازي و در نهایت نظام آموزشی 

  است.  است، از اهمیت بیشتري براي این بحث برخوردار

بسیار مهم این است که این سه تالش گر، دغدغه مشترك کمک به مردم و نجات کشور از   نکته

 . ایشان2تقلید کردند شناختند یمکه  ییها نمونهرا داشتند و در جستجوي راه از  یماندگ عقبضعف و 

زورگوي  يها دولتار هدف قدرتمند کردن ایران را در مقابل فش ها اقدام(امیرکبیر، عباس میرزا) در این 

از جهلی که زمینه ساز ظلم پذیري بود  شان ییرها(رشدیه) آگاه کردن مردم براي  نیز انگلیس و روسیه  و

                                                
به عنوان یک عامل  تاثیرگذار و تعیین  ها آنتاسیس مدارس میسیونري نیز وجود نمادي مدرن در ایران است، اما در منابع از  .1

 کننده  در فرآیند مدرن شدن آموزش و پرورش  ایران صحبت نمی شود.
) .شه 1186- 1168صالحی که در امپراتور عثمانی در دوره سلطان سلیم سوم(مشابه ا دعباس میرزا با تقلید آگاهانه از فرآین .2

امیرکبیر در سن  ه هايمشاهد. (Ringer, 2002)عنوان نظام جدید آغاز کرد باجریان داشت، یک برنامه اصالحات نظامی را 

بیروت رفت و از معلمان فرانسوي  رشدیه به .Ghasemipooya,1998)( پترزبورگ و نیز دارالفنون عثمانی بزرگترین مشوق او بود

 ;Ghasemipooya, 1998(را به خاطر سپرد ها آنسبک آموزش الفبا را آموخت و هنگام بازگشت از عثمانی سازمان مدارس 

Roshdieh, 1983 ( 
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موضوعیت نداشت. عباس  ها آنو شیفتگی نسبت به غرب درباره  (Ringer, 2002, p.174)کردند یمدنبال 

نهاد آموزشی جدیدي بنیان نهادند. این دو نهاد در اما امیر کبیر و رشدیه  ،میرزا نهاد آموزشی تاسیس نکرد

، نهادهاي سنتی ها مکتب. مدارس علوم دینی و ندکشور ما در تناظر با نهادهایی با سابقه طوالنی بود

بلکه نهادهاي جدیدي به تقلید از  ،اما اقدامی براي ایجاد تحول در این نهادها نشد ،آموزشی ایران بودند

ایجاد نهادهاي جدید بر اساس تقلید، جایگزین  ،شکل گرفت. بنابراین ها آنات جوامع دیگر و به مواز

  .1تحول نهاد آموزشی بومی شد

ت و سپس در مسیر رشدیه در جریان آموزش در بیروت از فرانسویان روش آموزش الفبا را آموخ

سه رشدیه دو تفاوت مدر ،را دید و به خاطر سپرد. لذا ها آندر عثمانی سازمان مدارس  بازگشت به ایران

مهم با مکتب داشت: یکی تغییر در روش آموزش الفبا و دیگري سازمان مدرسه که شامل چند کالس(به 

دلیل کثرت دانش آموزان)، استفاده از میز و نیمکت و تخته سیاه براي نوشتن و زنگ براي اعالم آغاز و 

نگیرد، در ابتدا سازمان مدرسه شبیه مکتب بود و براي اینکه در معرض اتهام قرار  ها کالسپایان ساعات 

 يها برنامهاما در محتواي آموزش، مدرسه رشدیه با  ،داد یمموزش آبود و فقط با روشی متفاوت الفبا را 

 . 2درسی مکتب چندان تمایزي نداشت

مدارس دیگري که  روش آموزش بود که رشدیه آن را تقلید کرد. ،وجه تمایز نیتر مهم از این رو،

بک رشدیه تاسیس شدند، همین قالب را داشتند. اما بعد از اتمام دوره ابتدایی، در مرحله تکمیلی به س

علوم و زبان خارجی به  يها رشتهآموزش که بعدها دوره متوسطه نامیده شد، آموزش دروسی مانند انواع 

وه بر دوره ابتدایی، دوره بود که عال يا مدرسه(علمیه و ابتدائیه) اولین  . مدرسه علمیهندشد افزودهمحتوا 

  .Dolatabadi, 1983)(متوسطه نیز در آن دایر شد

غیر دینی و  ها آنبه این ترتیب، در دوره متوسطه برنامه درسی داراي مواد جدیدي شد که محتواي 

مورد مدرسه مورد توجه قرار گیرد.  وارداتی بود. با این حال، الزم است که دو ویژگی مهم در کامالً

به ایران پیش از تاسیس مدرسه رشدیه اتفاق افتاده بود. این جریان  يفکر روشننکه، ورود جریان نخست آ

(استفاده خالقانه از الگوي غربی با  (غربی سازي) و نه حتی تقلید آگاهانه بیشتر گرایش به ترجمه غرب

                                                
به اندازه  در منابع مربوط به گذشته ي دور، گرایش ایرانیان به تقلید مطرح می شود. هرودوت می گوید: هیچ ملتی نیست که .1

 .(Aven,1984, p.106)کند سان عادت هاي خارجی را اختیارایرانیان زود و آ
ل شرعی، کتب اخالقی از ئدر مدرسه، قرآن، ترجمه اذکار اذان و اقامه و نماز، فقه و بیان متفرعات، مسا مواد عمده آموزش .2

  .Roshdieh, 1983, p.31)( گلستان و ابواب الجنان و صرف و نحو مختصر بود
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ل داشت. نهاد مدرسه در حالی که نهاد مدرسه از این جریان استقال .1بومی) از آن داشت توجه به شرایط

شمسی با تاسیس اولین مدرسه رشدیه شکل گرفت، اگرچه از سوي گروهی از روحانیون و  1267که از 

 ,Mahboobi Ardakani)(مذهبیون مشکوك و مردود بود و چندین بار مورد تعرض و تخریب قرار گرفت

در جریان انقالب مشروطه،  استقالل داشت. يفکر روشنتا وقوع انقالب مشروطه از جریان  ،اما .1999

و شب  ها روزنامه ک پایگاه علیه حکومت استفاده کرد واز نهاد مدرسه به عنوان ی يفکر روشنجریان 

ورود به عرصه  .Ghasemi Pooya, 1998, pp.234-235)( شدند یمتهیه و منتشر  ها مدرسهدر  ها نامه

مدرسه را به عنوان نهادي مدرن به  و بلکهبی نیست انقالب با توجه به حمایت عموم اقشار از انقالب امر غری

، نگرد یم. جریانی که چون به غرب به عنوان الگوي جامع و مطلوب کند یمنزدیک  يفکر روشننمادهاي 

زمینه ساز تقلید همه جانبه در عرصه آموزش شود و تقلید همه جانبه البته رویکرد اصالح گران  تواند یم

 يفکر روشنالوه بر آن، تاسیس مدرسه توسط افراد متمایل یا متعلق به جریان اولیه عرصه آموزش نبود. ع

زنان  يها انجمنبود. براي مثال تاسیس مدرسه توسط نسوان و دایر کردن  يا نهیزمخود عامل دیگر چنین 

جهان  از شرایط زنان در متأثرنسبت به جایگاه زن در جامعه و لزوم تغییر شرایط آنان  ها اعتراضدر پیگیري 

این قرابت و نزدیکی و پیوند  .Mohammadi & Ghaini, 2002, pp.92-93)( غرب از جمله این موارد بود

تقلید را حتی در اموري که اولویت نداشت موجب شد.  تر گستردهزمینه نفوذ  يفکر روشنیافتن با جریان 

 يها زبانش محتواي دروسی مانند ، افزای2ها آنموزان و متحد اللباس کردن آاموري نظیر تغییر لباس دانش 

که نوعی انتقال فرهنگ جوامع و نیز  Motamedi, 2005)( وردهاي فن آورياخارجی و علوم و دست

. تقلیدي که با پروژه مدرنیزاسیون کشور توسط 3را به دنبال داشت ها شرفتیپشیفتگی ناشی از مشاهده 

                                                
ل مربوط به بازآفرینی نهاده و سنت ها ئمدرن سازي در ایران قرن نوزدهم فرآیند ترجمه بود. اصالح طلبان براي حل مسا« .١

  . Ringer, 2002, p.18)(خارجی را به موقعیت و شرایط ایران ترجمه کنند يها دگاهیدکوشیدند نهادها و 
 مراجعه شود. Ghasemi pooya, 1998)(ویا مندرج در بخش پایانی کتاب قاسمی پ به تصاویر .2
این تصور ایجاد شود که چرا آموزش زبان هاي خارجی و علوم  در اینجا مورد تردید قرار می گیرد! دلیل این تردید آن  شاید .3

ت و  است که با توجه به شرایط کشور در آن روز، این مباحث در سطح مدرسه ابتدایی یا متوسطه در اولویت قرار نمی گرف

 يها رشتهپاسخ به نیازهاي آموزشی نبود. پیشتر در جریان اعزام دانشجو به خارج نیز این تجربه مشاهده می شود. بسیاري از 

علمی که محصالن حتی در آن خوش درخشیدند، در هنگام بازگشت به ایران کارایی نداشت. یک مثال آن یک محصل ایرانی 

اما در  ،اند و حتی ستاره اي را کشف می کند که به نام خود او ستاره محمود خوانده شددر فرانسه بود که ستاره شناسی می خو

). آموزش Mahboobi Ardakani, 1999( بازگشت به ایران به دلیل رشته تحصیالتی هرگز نتوانست منشا خدمتی در این باره باشد

وردها باعث ایجاد تحسین و او  دستگ جوامع غربی ر چه بیشتر با فرهنزمینه ساز آشنایی ه به طور معمولزبان هاي خارجی 

شگفتی در دانش آموزان می شود و احساس کم بینی نسبت به جامعه خودي را تقویت می کند. حمایت آشکار کشورها از 
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به اوج  آموزش و پرورش به کشور يها شتهر يها کردهو نیز بازگشت تحصیل  Tamer, 2010)( رضاخان

  .1رسید

شمسی، مدرسه  1286نکته دوم آنکه از تاسیس مدرسه رشدیه تا تصویب قانون اساسی مشروطه در 

. کرد یمیین محتوا مستقل عمل همانند مکتب یک پدیده مردم نهاد بود و در برنامه ریزي و اجرا و تع

، قانونی براي شد یمبرخوردار  ها آنبغض برخی دیگر از و  دولتمردان چه مدرسه از حمایت برخیاگر

از اقتدار خود در جایگاه قانونی وام  دولتمردانمداخله یا وظیفه دولت در این موضوع وجود نداشت و 

 امور مدارس و آموزش و گسترش آن کرد اداره. اما قانون اساسی مشروطه دولت را مکلف به گرفتند یم

)(Dorrani,1997, p.126.  وزارت معارف فعال شد و تالش کرد تا نظامی در این این قانون دنبالبه ،

مانع  جدي بر سر راه  ها تالشکه این  دهد یمشواهد نشان  ،خصوصی ایجاد کند. اما -مدارس مردمی

در . به این ترتیب، مدرسه تا زمان حکومت پهلوي Seddigh Aalam, 1988)( اقدامات مستقل مدارس نبود

مستقل بود که با هدف ارتقاي آگاهی و دانش مردم شکل گرفت و گسترش یافت. منابع از نهادي  عمل

و شوق بسیار ایشان در گسترش مدارس سخن  یماندگ عقبایمان مردم به مدرسه براي برون رفت از 

  . Ghasemi Pooya,1998; Mahboobi Ardakani, 1999)(  ندیگو یم

  به شرح زیر عبارتند از:مدارس در دوره مقدماتی  يها مؤلفهیا  ها یژگیو نیتر مهمباال،  با توجه به توضیح

شکل گرفتند. بنابراین نتیجه  ها آنبلکه به موازات و مستقل از  ،محصول تغییر نهادهاي سنتی نبودند) 1

 تجربه و اقتضائات بومی نبودند.

اصالح گران اولیه، الگوي  ،بومی نبودند، الجرم ماهیتی تقلیدي داشتند. اما يها تجربهون نتیجه ) چ2

بود که نارسایی و آسیب  ییها عرصهتقلید در  .گاهانه و با هدف بومی سازي دنبال کردندآتقلیدي را 

فنی در  –متخصصان نظامی نبوددر ارتش دوره عباس میرزا،  فنیآن مشخص و ضروري بود: ضعف 

. با ورود جریان ها مکتبدر دوره امیرکبیر و مشکل روش آموزش الفبا در فرآیند آموزش عمومی 

 غیر ضروري را در بر گرفت. ییها طهیحدامنه این تقلید فراتر رفت و  يفکر روشن

نظامی غیرمتمرکز را تشکیل  ،لذا .مدارس استقالل سازمان و برنامه داشتند و نهادي مردمی بودند) 3

 .دادند یم

                                                                                                                        
                                       جمله کشور فرانسه از مدارس میسیونري براي تدریس زبان فرانسه و اصرار  براي ترویج آموزش زبان

 )(Ringer, 2002, pp.147-152(   .خود می تواند شاهدي بر این مدعا باشد 
  Seddigh, 1968(ارائه می دادند، اشاره شده است  که این کارشناسان هاییمنابع به این موضوع و طرح ها و پیشنهاد دربسیاري .١

(Mohammadi & Ghaini , 2002; . 
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  دوره شکل گیري و تثبیت نظام  متمرکز آموزشی :دوره دوم

انتخاب کرده است؛ زیرا با آن که سلسله پهلوي در  1306نده این متن آغاز این دوره را سال نویس

(آموزش و پرورش) که  جایگزین سلسله قاجار شد، اما اولین دستور بسیار مهم حیطه معارف 1304سال 

  شد. ، در این سال صادرشد، گسترده و متمرکز انهیاقتدارگرامبناي بنیان گذاري یک نظام آموزشی 

  

  نسبت پهلوي اول با آموزش و پرورش

: قدرت مطلقه دولت و کرد یمدنبال  حکومتش به طور جديپهلوي اول، سه هدف را در دوره 

، جایگزینی ملی گرایی به جاي  (Foran, 1993, pp.330-350; Bahman Beigi, 2009, pp.9-14)پادشاه

خیلی زود مدرسه به عنوان ابزار تحقق این  .)Tamer, 2010( دین گرایی و باالخره مدرن سازي ایران

مورد استفاده قرار گرفت. مدرسه با یک شکل کردن برون دادهایش ابزاري مؤثر براي کنترل  ها هدف

 ها ارزشبسیاري از  تواند یمزیرا در قالب برنامه درسی  ؛Alagheband,1984, pp.105-106)(اجتماعی بود

نیروي انسانی یا  توانست یمبه عالوه مدرسه  .Gutek,2003, p.481)(را در دانش آموزان درونی کند

. Foran, 1993, p.333)(کند نیتأمکارمند مورد نیاز نهادهاي نوبنیاد دولت روبه گسترش رضاخان را 

آغاز شد که  1306الزم بود که آموزش، همگانی و رایگان شود و تحقق این هدف با قانون سال  ،بنابراین

دایر کند و مدارس را گسترش  ییها شعبه ها استانمعارف موظف شد تا در مراکز آن شوراي  يبر مبنا

آموزش رایگان نیز در دوره وزارت علی اصغر حکمت و  .Mohammadi & Ghaini , 2002, p.75)(دهد

. گسترش کمی Mokhtari,1947, pp.283-284)( سپس اجرایی شد دکتر علی اکبر سیاسی تصویب و

در دوره پهلوي دوم نیز تداوم  1بات بدون پیش بینی حداقل امکانات الزم براي آنمدارس در شهرها و قص

2داشت
 ) (Behrangi, 1967; Mohammadi & Ghaini, 2002  

  

  آموزشی يها استیسرویکرد پهلوي اول در تحقق 

کلیه  .، همراه با خشونت بودانهیاقتدارگرامستبدانه و  ها هدفرویکرد رضاخان در نیل به این 

شاه به دنبال آن بود، که رضا يا تهیمدرن: «شد یمانجام آموزشی رضاخان با این رویکرد  –فرهنگی يها اماقد

و هم نسبت به هرگونه پیامد  کرد یمبود که هم از پیام عقالنیت عام مدرن غفلت  فقط فناورانه يا تهیمدرن

رضا خان  يها فرمان .Darbeiki, 2003, p.22)(».بدگمان بود دموکراتیک عقل ابزاري مدرن غرب، عمیقاً

                                                
 .Darbeiki, 2003, p.193)(از جمله در یکی از بخش هاي اصفهان غسالخانه به دبستان تبدیل شداصرار به حدي بود که  .١

 تدریس می کرد، این نگاه کمی را به خوبی می نمایاند. ها آندرباره مدارسی که در  Behrangi, 1967)(توصیف بهرنگی .٢
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با  کردند یمو کسانی که مقاومت  1باید بی هیچ چون و چرا و به صورت حکم مطلق پذیرفته و اجرا شود

استبدادي  يها حکومتحکومت استبدادي مدرن برخالف  در .2شدند یمخشونت سرکوب و مجازات 

  .Darbeiki, 2003, pp.420-422)( سنتی نه وساطت در کار بود و نه تحصن

شدت اقتدار نظامی و خشونت عمل رضاخان را باید در حذف گسترده مخالفان و حتی اطرافیانش 

علی اکبر داور فقط به دلیل یک نگاه  بی چون و چراي او گزار خدمتوزیر دادگستري و  آنجا کهدید تا 

). Seddigh Aalam, 1961( خشن به تصور این که رضاخان از او عصبانی است، از ترس خودکشی کرد

   موضوعیت داشت:، 3بعدها به فرهنگ تغییر نام داد که زینمصادیق این احکام مطلق العنان در حوزه معارف 

 ؛درس يها کالسکشف حجاب اجباري دختران دانش آموز و زنان معلم براي حضور در  .1

 ؛)Hosseini Rooholamini,2005, p.92(حذف تعلیمات دینی از آموزش ابتدایی .2

  ؛)Hosseini Rooholamini,2005, p.141( 1312بار از سال  نخستینمدارس مختلط براي  کردن ریدا .3

معلمان توسط آموزشی و پرورشی مانند سازمان پیشاهنگی، تربیت بدنی  يها برنامهاستقرار و برپایی  .4

 دکر یمامریکایی و ایرانی. مستر جردن رئیس کالج امریکایی(دبیرستان البرز) در این حیطه فعالیت 

)Mokhtari, 1947, p.271(؛ 

 دینی موسیقی) در -تاسیس فرهنگستان(ادبیات) و تاسیس هنرستان موسیقی(و مبارزه با تحریم مذهبی .5

 ؛)Mokhtari, 1947, p.282(ه. ش 1314 سال

                                                
با [فرنگی] یا  دن البسه و دستور جلب اشخاص بدون کالهانون متحد الشکل کرق صدوراز جمله این فرامین عبارتند از: الف)  .١

و  مقدماتی دانشسراي جشن در 1314/ ماه دي/17 در حجاب کشف اعالم فرمانب)  ،)Ostad Malek, 1988(کاله پهلوي،...

ا حذف ایجاد محدودیت و سرکوب روحانیون. ب ج) ،زنان شهري و روستایی در استفاده از حجاب اسالمی ممنوعیت مطلق تمام

روحانیون از تولیت بقاع متبرك، ممنوعیت استفاده از لباس روحانیت از امور قضایی(با تاسیس دادگستري)، ممنوعیت در 

و ممنوعیت اجراي  Mokhtari, 1947, pp.335-340)(استفاده از اوقاف و سربازي اجباري براي همه از جمله براي روحانیون

صورت حکم مطلق و الزم االجرا صادر شد و کسانی که مقاومت می کردند با خشونت به  ها مراسم مذهبی. تمامی این اقدام

 سرکوب و مجازات می شدند.
از گرایش ایرانیان به نظام پدرساالري در خانه و در حکومت و نیز در  )Mc Gay, 2001( ساندار مک گی در کتاب ایرانی ها .٢

) به وجود 1378(» مقاومت شکننده«ی می شمرد. فوران نیز در کتاب نهاد دین صحبت می کند و پیشینه آن را بسیار طوالن

شاید ایرانی ها زمینه پذیرش و  ،اسطوره شهریاري مطلوب و باور به قداست قدرت شاهی در میان ایرانیان اشاره می کند. بنابراین

 حث ایجاد نمی کند.قبول چنین اقتداري را داشته اند. اما حتی صحت این موضوع نیز تغییري درموضوع مورد ب
     شمسی فرهنگستان عالی کلمه فرهنگ را به جاي معارف گذاشت و وزارت معارف به وزارت فرهنگ 1317در سال  .٣

)Safi, 2006.( 
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که در قالب اصالح و یکسان سازي برنامه  1318تأسیس سازمان پرورش افکار در سال  سرانجامو  .6

... افکار میهن دوستی و شاه پرستی را در  ها رستانیدبو  ها دبستانر کتب درسی بود تا د مأموردرسی 

و تنظیم برنامه درسی متمرکز  )Darbeiki, 2003, p.176(به وجه مؤثري بپروراند ها آنمندرجات 

 حاصل آن بود. 1(برنامه درسی) این سازمان توسط کمیسیون کتب کالسیک

 

 در عصر پهلوي اولمؤلفه هاي نظام آموزشی شکل گرفته 

  برشمرد: چنین توان یم را نظام آموزشی شکل گرفته در عصر پهلوي اول يها مؤلفه ،ین ترتیبدب

برخورد چکشی و نظامی گرایانه در صدور احکام و مقررات که بسیار برجسته است و گرنه پیش از  .1

ما مدارس به راحتی ا .آن در دوره مشروطه نیز وزارت معارف برنامه درسی یکسانی تهیه کرده بود

 .Seddigh Aalam, 1968, pp.359-370)(دادند ینماستقالل خود را از دست 

تمرکز برنامه و تکلیف کلیه مدارس براي پذیرش و اجراي آن، حتی درباره مدارس  .2

 )Seddigh Aalam, 1961, p.327(خارجی

رشی مدرسه را پرو -کیفیت آموزشی اصوالًی مدرسه براي همگانی کردن آموزش که گسترش کم .3

 .دهد یمخود قرار  الشعاع تحتو در نهایت  ریتأثتحت 

مستقیم در به طور به واسطه حضور کارشناسان غربی که  2گسترش تقلید از نظام آموزشی غرب .4

دستگاه فرهنگ حضور داشتند و نیز مدیریت و برنامه ریزي تحصیل کردگان تعلیم و تربیت که از 

 -انش و تجربیاتشان الگوي کامل غربی را در جزء و کل امور آموزشید پایه و بر گشتند یم غرب باز

 ).Seddigh Aalam, 1961; Mohammadi & Ghaini, 2002(کردند یمفرهنگی تاکید 

غیر دولتی و غیر متمرکز بود، به  در عملاز آن  شیپدر دوره پهلوي اول، نظام آموزشی مدرن که 

. تمرکز کامل آن ناشی از شود یملیدي و صورت گرا تبدیل متمرکز دولتی، تق یک نظام آموزشی کامالً

اقتدار و استبدادي بود که مبناي عمل براي سازماندهی و اجراي تصمیمات قرار گرفت. تقلیدي بودن آن 

                                                
روشن ساختن افکار و آشنا کردن عموم به مقتضیات زندگی نوین و برانگیختن افراد به « سازمان پرورش افکار با هدف .١

براي کنترل نهادهاي فرهنگی و رسانه ها تاسیس شد و شامل یک هیأت مرکزي و  Darbeiki, 2003, p.308)( »وظایف اجتماعی

شش کمیسیون  بود. وزیر فرهنگ رئیس هیأت مرکزي آن بود و هر کمیسیون به یک حوزه شامل موسیقی، نشریات، سخنرانی، 

 ).Darbeiki, 2003, p.282(مطبوعات می پرداخت و رادیو، کتب درسی، نمایشات

 
[دبیرستان] فرانسوي براي Lyceeدرسی یکپارچه جدید از روي الگويمه یک برنا1307استفانی کرونین می نویسید که درسال  .٢

 ).Cronin,2004, p.190(دبیرستان هاي ایران تهیه شد
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زیرا از یک سو حکومت در پی مدرن سازي بود و این درجه  ؛شد تر قیعمو  تر گستردهنسبت به دوره اول 

 ،لذا .ه دنبال داشت و از سوي دیگر، مقدمات و مبانی مدرنیته غرب در ایران فراهم نبودباالیی از تقلید را ب

  از: نداین تقلید به تقلید امور ظاهري تقلیل یافت. عواملی که باعث تشدید این تقلید شد عبارت بود

فرصت  دانش آموز و ایجاد يبر آزادآموزش مدرن در اروپا مبتنی بر اصالت انسان و حقوق او، تکیه  .1

وقوع  به و هدف شاه پرستی اصوالً انسان ریتحقبراي یادگیري اوست که با نظام استبداد مطلقه و 

 نمایانده شود و نه مغز آن.  تواند یمفقط پوسته ظاهري آموزش مدرن  ،. لذاونددیپ ینم

 خواست رضاخان القاي شاه پرستی و پرورش روحیه اطاعت پذیري کامل بود و این امر اصوالً .2

 آن نداشت. يها هدفرتباطی با آموزش مدرن و فلسفه و ا

 ها مدرسهاما تعداد معلمان واجد شرایط و امکانات الزم اولیه و تکمیلی براي  ،تعداد مدارس زیاد شد .3

  ).Sadat Bidgoli, 2004,p.38( افتی ینمفراهم نشد. آموزشی عمیق و پربار در چنین شرایطی تحقق 

 يها هدفسرعت تغییر ایجاد کند و به  هظار از مدرسه آن بود که ب، انتها یکاستبا وجود این 

ل شود. در حالی که تربیت به معناي دقیق کلمه با شتاب ورزي و سرعت و بروز فوري نتایج ئبزرگ نا

سنخیت ندارد. در چنین شرایطی نظام آموزشی ایران با دوگانگی ظاهر و باطن شکل گرفت؛ شعارها و فرم 

 يها حرفو باالخره  شد یمنیروي انسانی و نیز دانش آموزان و مراسمی که برگزار و ظاهر  ها لباس

اما در باطن استبداد در  ،داد یمکارشناسان و متخصصان الجرم نمایش و بشارت پیشرفت و مدرن شدن 

مختلف از رأس هرم حکومت به سوي قاعده جاري بود و با شرایطی بسیار دشوار و در همان  يها هیال

ه ئلدر جریان بود وگرنه آموزش تفکر محور یا رویکرد حل مس -بیش کم و-سنتی و مناسباتی يها قالب

 هرگز موضوعیت نیافت.

تقلید کور، اقتدار مبتنی بر استبداد و مطالبه گسترده در کوتاه مدت که به ارائه ظاهري بسیار  

دوگانگی در  به شکلایران ماهیتی ، باعث شد تا نظام آموزشی نوپاي شود یممتفاوت از باطن واقعی منجر 

(صورت گرا)، فرهنگ تمرکز کامل برخاسته از استبداد در سطوح مختلف سازمان مدرسه و  ظاهر و باطن

  .بیابد در کالس درس(تمرکز گرا) و کمیت گرا

  

  نظام آموزشی در عصر پهلوي دوم و تغییرات آن

وجود تغییر نسبی شرایط تداوم یافت.  نظام آموزشی شکل گرفته در دوره رضاخان پس از او نیز با

 يها تیممنوعپس از رضاخان به دلیل کاهش قدرت دولت و حضور نیروهاي خارجی در ایران بسیاري از 

مطلق او در خصوص پوشش زنان و فشار بر روحانیون حذف شد؛ فضاي فکري نیز تا حدودي باز شد و 
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جعفري ا تاسیس جامعه تعلیمات اسالمی و مدرسه ب 1322حتی روحانیون(مرحوم عباسعلی اسالمی) از سال 

و دلسوزان در  مندان عالقهبعدها امکان فعالیت بسیاري از  و با استقالل به حوزه مدرسه بازگشتند دوباره

 .عرصه تعلیم و تربیت فراهم شد

الگوي آموزش براي یافتن مدل بومی شده  مند عالقهتاسیس مدارس خصوصی از سوي مربیان 

و تاسیس مدرسه علوي توسط عالمه کرباسچیان و  يهاد ریمو نه سطحی مانند خانم توران  اصیل مدرن

بکر براي  بان و باالخره تالشی کامالًنوآورانه مرحوم جبار باغچه يها تیفعالاستاد رضا روزبه، گسترش 

با تران زنان و دخامکان تحقق یافت. 1330آموزش عشایر ایران توسط مرحوم محمد بهمن بیگی در دهه 

، نظام آموزشی رسمی دولتی با همان ماهیت این حق حضور در مدرسه و دانشگاه یافتند. با وجود حجاب

. با این تفاوت که دوره پهلوي اول دوره تکوین 1، متمرکز و صورت گرا ادامه یافتانهیاقتدارگراتقلیدي، 

ی با کاهش شدت اقتدار که عامل حت و و بنیان گذاري این نظام بود و دوره پهلوي دوم دوره تثبیت آن

 ،به حیات خود ادامه داد. آثاري که در قالب داستان ها یژگیوبا همان  همچناناصلی تکوین آن بود، نظام 

 .دهند یم، به خوبی شرایط نظام را شرح انندینما یموضعیت درونی نظام آموزشی دوره پهلوي را 

، داستان کتاب مدیر مدرسه Parvizi, 1978)( )1357( داستان شلوارهاي وصله دار رسول پرویزي

) 1346( نقدهاي بهرنگی ها آناز  تر مهمو  (Al Ahmad, 2005) )1384( جالل آل احمد

)Behrangi,1967( بر عالوه منابع روشنگري در این باره هستند.  ،به آموزش و پرورش در دهه سی و چهل

شواهد  توان یم (Toosi, 1961) 1328در سال در توصیف مشاوران آمریکایی دعوت شده به ایران ، نیا

نظام آموزشی تغییر ماهوي نداشت و فقط  ،دقیقی در این باره یافت. به این ترتیب، در دوره پهلوي دوم

  .شد یم تر گستردهسازمانی  -ابعاد اداري

  

  پس از پیروزي انقالب اسالمی، دوره تالش براي اسالمی کردن نظام آموزشی  :دوره سوم

ام آموزشی با ماهیتی غیر دینی، تقلیدي، اقتدارگرایانه، متمرکز، کمیت گرا و صورت گرا با این نظ

پیروزي انقالب اسالمی وارد سومین دوره حیات خود شد. اما این بار برخالف دوره گذشته تصمیم بر آن 

 صورت گرفته يها تالش نیتر مهمبود که به اقتضاي مطالبه انقالب، نظام آموزشی دینی و اسالمی شود. 

                                                
ندیشه و اقدام مخالف تحمل ا ،تحت تعقیب قرار می گرفتند. لذا همچنانفرهنگیانی که فعالیتی علیه حکومت داشتند،  .١

عمال کنترل و فشار، اقدام علنی نمی شد. اموضوعیت نداشت. اما درباره فعالیت هایی که از آن احساس خطر نمی شد، با وجود 

 به شدتفعالیت مدارس اسالمی از آن جمله است. ولی دبیرستان اسالمی کمال به مدیریت دکتر یداهللا سحابی به دلیل رویکرد 

 ).Roshan Nahad, 2005(بسته شد 1350ال سیاسی اش در س
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  :باشد یمشامل موارد زیر 

و ادبیات انقالب  ها ارزشدر پیوند با  ییها متنتغییرات جزئی در محتواي برخی دروس و وارد کردن  .1

 ؛شمسی 1358 -59از سال تحصیلی  -اسالمی و حذف نمادهاي حکومت سلطنتی

سطوحی از  يساز پاكو جایگزینی نیروهاي مذهبی هوادار نظام جمهوري اسالمی و به حاشیه راندن  .2

ستادي و نیز در سطح  يها حوزهنیروهاي وابسته به رژیم پهلوي یا مخالف نظام جمهوري اسالمی در 

  ؛مدارس

و ارتقاي آن به سطح  1358 -59تاسیس نهاد امور تربیتی و سپس بسیج دانش آموزي از سال تحصیلی  .3

 ؛ی و امور فرهنگیمعاونت وزارتخانه (معاونت پرورشی) و امروزه معاونت پرورش

این . 1359از سال  اجباري کردن پوشش اسالمی براي دانش آموزان و معلمان در مدارس دخترانه .4

و تا استفاده اجباري از  شود یماجبار در طیفی قابل تعریف است که از الزام به رعایت پوشش آغاز 

باره همواره نقش  نیدر اچادر و تعیین رنگ کفش و جوراب را در برمی گیرد. مدیران مدارس 

 ؛اند کردهمهمی را ایفا 

 ؛مدارس که روندي روبه گسترش تاکنون داشته است  برنامهفوق  يها تیفعالجهت دهی دینی به  .5

دولتی کردن مدارس ملی یا خصوصی در راستاي تحقق عدالت آموزشی به عنوان یک آرمان انقالب  .6

 ؛1359از سال  اسالمی

 ؛1366 از سال تفاعی که بعدها به مدارس غیر دولتی تغییر نام دادتصویب اجازه تاسیس مدارس غیر ان .7

 ؛شوراي عالی انقالب فرهنگی 1367 از سالتصویب طرح تغییر بنیادین نظام آموزشی  .8

واحدي بر اساس طرح تغییر بنیادین  -واحدي و سپس سالی –یترم  نظامتغییر در نظام متوسطه و ایجاد  .9

 ؛1371 در سالنظام 

از طرح تغییر بنیادین که در  احتمالی يریرپذیتأثبا  پیش دبستانی در مدارس ابتداییتوسعه آموزش  .١٠

 Iran Main council of( آن دو سال آموزش پیش از دبستان با عنوان اساس پیش بینی شده است

cultural revolution,1988, p.87.( 

ارش سازمان پژوهش و به سف 1380در سال تدوین فلسفه آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران .11

 ؛برنامه ریزي آموزشی

 ؛1383 در سال پرورش با رویکرد تعلیم و تربیت اسالمی آغاز نگارش سند ملی آموزش و .12

 ؛1391 رح سند تحول بنیادین نظام آموزشی در سالتصویب ط .13

که نگارش آن به موازات سند تحول بنیادین آغـاز شـده    1391در سال تصویب سند برنامه درسی ملی  .14
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 ؛دبو

در راستاي  31-3-3-3و تغییر آن به  3 -3 -6به  4 -3 -5نظیر تغییر نظام مقاطع از  ییها اقدامآغاز  .15

 .1391 در سال اجراي سند تحول بنیادین

         در دو دوره زمانی  توان یمانجام شده را  يها کوششمشاهده شد، مجموعه  همان طورکه

 مبتال بهعملی و اجرایی با هدف اصالح نظام و رفع مشکالت  يها اقداماول، دوره   دوره :جمع بندي کرد

و حتی طرح تغییر بنیادین نظام آموزشی که در سال  ردیگ یمآن  است که دو دهه اول انقالب را در بر 

با تکیه بر شرایط و مشکالت نظام آموزشی طراحی  ،توسط شوراي عالی انقالب فرهنگی ارائه شده 1367

اصالحی پس از آن است. دوره دوم که دوره غلبه  يها اقداملیل مبناي نسبی برخی شده است و به همین د

بنیادین با تکیه بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی است، از اواخر دهه هفتاد  يها طرحمطالعات نظري و ارائه 

به  که وجود یک فلسفه مدون براي نظام آموزشی جمهوري اسالمی ایران اساس و بر این شود یمآغاز 

در این راستا متمرکز  ها تالشپرورشی ضروري است، عمده  –آموزشی يها تیفعالعنوان مبناي کلیه 

  است. تدوین چند فلسفه آموزش و پرورش اسالمی از اواخر دهه هفتاد تا امروز مؤید این موضوع است.

  

 امکان تبدیل نظام آموزشی عصر پهلوي به نظام آموزشی اسالمی

شده در باال، به یک نظام دینی یاد يها مشخصهبدیل یک نظام آموزشی با واقعیت آن است که ت

اسالمی آسان نبوده و نیست و مخاطرات زیادي را به دنبال دارد. ایجاد یک نظام آموزش و پرورش اسالمی 

در قرن بیستم و بیست و یکم در کشوري با موقعیت ایران که از بدو تأسیس جمهوري اسالمی تحت تهاجم 

 سؤالاولین  .اقتصادي و سیاسی با روندي افزایشی است، مستلزم تعمق بسیاري است -هاي فرهنگیو فشار

یک نظام  ،مهم در این باره این است که آیا در دامن یک نظام آموزشی تقلیدي و آغشته به اقتدارگرایی

که ویژه که مدارس اسالمی خصوصی دوره پهلوي  داشتتوجه باید دینی اسالمی قابلیت تحقق دارد؟ 

مصداق و الگوي یک نظام آموزش عمومی و  تواند ینمبه تربیت اسالمی بود،  مند عالقه يها خانواده

  همگانی باشد! 
  

 تبیین رویکرد دین مداري انتخاب شده براي اسالمی کردن نظام آموزشی

 هنوز تحول بنیادین در نظام آموزشی آغاز نشده است، در عوض در طول بیش از سه دهه، تالش

                                                
  01/12/1391به خبرگزاري فارس،  وزیر وقت آموزش و پرورش توضیح حمیدرضا حاج بابایی. ١
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نظام آموزشی  يها مشخصهشده تا نظام آموزشی به میراث مانده از عصر پهلوي، قالبی دینی بیابد. با بررسی 

ماهوي پیشین  يها مؤلفهانجام شده در این راستا به تشدید و تثبیت  يها تالشکه  ادعا کرد توان یمامروز 

پیشین به همزیستی  يها مؤلفها منجر شده است و دین مداري نیز، مؤلفه جدید نظام آموزشی است که ب

نشان  تواند یمانتخاب شده در دین مداري نظام آموزشی  يها مؤلفهمسالمت آمیز رسیده است. توضیح 

  دهنده این پیوستگی باشد:

و اجباري حتی در حیطه  االجرا  الزماقدام براي کنترل ظاهر دانش آموزان و معلمان و تعیین ضوابط  .1

 ؛امور مباح

که موارد مهم آن شامل  االجرا  الزمپرورشی به عنوان موارد  يها برنامهاز  طوالنیتعریف فهرست  .2

دهه اول  يها برنامهمکان با حضور یک روحانی، برگزاري در حد اقرائت قرآن، برپایی نماز جماعت 

عزاداري و حتی  يها دستهو راه اندازي  محرم، خواندن زیارت عاشورا، برگزاري مراسم  مداحی

اطراف مدرسه، خواندن دعاي توسل، اجراي  يها ابانیخاز مدرسه براي عزاداري در  ها تهدسخروج 

مذهبی، برگزاري جشن تولد ائمه معصومین  يها یسخنرانزیارتی اماکن متبرکه، برگزاري  يها برنامه

و نیز عزاداري در ایام شهادت ایشان، برپایی مسابقات در زمینه حفظ و قرائت قرآن، حفظ حدیث و 

 . 1است برپایی جشن تکلیف و احکام

و تحویل  ها برنامهمطالبه جدي ادارات آموزش و پرورش از مدیران و مربیان پرورشی براي اجراي  .3

مصور اجراي مراسم در مدارس به عنوان شاخصی از کیفیت عملکرد مدرسه و  يها گزارش

 . 2آن اندرکاران دست

رورشی مذهبی توسط مسووالن آموزش و پرورش دال پ يها برنامهعددي از اجراي  يها گزارشارائه  .4

درس دینی نیز در قالب  يها کتابالبته . باشد یم 3بر شواهد اسالمی کردن مدارس و نظام آموزشی

                                                
مراجعه به سایت تقویم هاي اجرایی ادارات امور تربیتی استان ها منبع روشنگر انتخاب این رویکرد می باشد. براي نمونه  .١

: ، قابل بازیابی درکل آموزش و پرورش خراسان شمالی، معاونت پرورشی و فرهنگیمراجعه کنید به سایت اداره 

http://mpt.nkhschool.ir 
به استناد توضیحات دانشجویانی که کارشناسان پرورشی ادارات آموزش و پرورش و مدیران مدارس بودند. مراجعه کنید به  .٢

راهنمایی شهداي  با تشکر از همکاران محترم مدارس شهید بهاري گلی،«پیام هاي معاونت پرورشی خراسان شمالی براي مربیان: 

» مناسبتهاي مختلف مدرسه به سامانه ارسال بیشترین عکس از به خاطرشهریور رختیان و شهید محمد زاده  17قلعه جق، بسیج

 http://omt.nkhschool.ir/shora/report_payam_karshenas_ostan.php?code: قابل بازیابی در
) 09/12/1391) و اداره کل استان تهران (21/12/1391هاي معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش( مصاحبه .3

 در سایت وزارت آموزش و پرورش، صفحه معاونت پرورشی و فرهنگی. 
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  یک درس در کنار سایر مواد درسی به امر آموزش مبانی و دانش تعلیمات دینی اختصاص دارد. 

از  ها مدرسهي انتخاب شده براي اسالمی کردن ادعا کرد که دین مدار توان یم تر روشنبه طور 

رویکردي مناسکی پیروي کرده است که  بر آداب و شعائر دینی تمرکز دارد و براي اجرایی کردن آن نیز  

  روش تکلیف اجباري را برگزیده است. 

  

  ماهوي نظام آموزشی يها مؤلفهتعامل مؤلفه دین مداري با سایر 

به ضرورت تغییر بنیادین نظام آموزشی، اما در نوع دین مداري  به این ترتیب، با وجود اعتقاد

ردپاي کمیت گرایی و صورت گرایی آشکار است و شدت آن به یک دلیل  ،انتخابی نظام آموزشی

 - با تربیت علمی زیرا تربیت دینی که از نوع نتیجه و محصول مدار است، اصوالً ؛بیشتر نیز باشد تواند یم

مشروط به این که به درستی انجام  -تا نتایج آن طلبد یمفرآیندي بسیار طوالنی را آموزشی متفاوت است و 

 تواند یمهمین امر  .نظیر نمره قبولی درباره آن موضوعیتی ندارد ییها شاخصد، و شونمودار  -شده باشد

. به 1که چنین کرده است دهد یمگرایی را در آن تشدید کند و شواهد نشان  تیو کمزمینه صورت گرایی 

                                                
که معاونت پرورشی و فرهنگی خراسان شمالی براي مدارس اعالم کرده است، به  1391-92سال تحصیلی  ویم اجراییدر تق .1

از  سال تحصیلی فعالیت و اقدام پرورشی از سوي مدرسه پیش بینی شده است به طوري که در 5طور متوسط براي هر هفته 

باید انجام شود. عالوه بر آن، فعالیت هاي مربوط به  مورد فعالیت 30و براي تابستان  فعالیت پرورشی 137مهرماه تا خردادماه 

فعالیت است. تمام این  مورد 29 مناسبات ماه هاي قمري نیز به طور مجزا فهرست شده است که مستقل از موارد قبل بوده و شامل

رفی شده است. عالوه بر آن، فهرست فعالیت الزامی است و مربی و معاون پرورشی مدرسه موظف به انجام آن مع 200نزدیک به 

دیگري نیز در ادامه با عنوان سایر مناسبت هاي ملی شمسی آمده است که اختیاري و در اولویت دوم اعالم شده است. این موارد 

مربوط به دفاع مقدس، انقالب  ه هايمناسبت است که مقول 85خود شامل مناسبت هاي ماه هاي شمسی است و در مجموع 

اجباري  يعلمی و ادبی و ... است. به این ترتیب فعالیت ها يها رشتهبزرگداشت افراد و روزهاي خاص مربوط به اسالمی، 

مورد می باشد(سایت اداره کل آموزش و پرورش خراسان  281مورد و مجموع فعالیت ها  196 مربیان پرورشی در مدارس دقیقاً

). تقویم اجرایی هر سال تحصیلی از سوي معاونت 28/01/1392ارس، شمالی، صفحه معاونت پرورشی، فایل تقویم اجرایی مد

فعالیت هاي پرورشی مدارس را که تاکنون  طبق معمولپرورشی هر استان به مربیان و معاونان پرورشی  مدارس ابالغ می شود و 

ر حد رفع تکلیف و در نتیجه در راستاي تربیت اسالمی دانش آموزان بوده است، به کمیت گرایی، فعالیت د هامهمترین اقدام

صورت گرایی عمیقی کاهش می دهد. نگاهی به گزارش یک مدرسه نمونه درباره فهرست فعالیت هاي پرورشی آن نشان می 

 23یعنی به طور متوسط هر ماه  ؛فعالیت پرورشی انجام داده است 116دهد که مدرسه از سی ام شهریور ماه تا آخر بهمن ماه 

). البته نوع 1391ی انجام داده است(سایت مدرسه نمونه مطهره، نوشته شده در یکشنبه بیست و سوم مهر مورد فعالیت پرورش

 فعالیت هاي انجام شده نیز قابل تامل است.
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، چنین رویکردي از دین مداري با اقتدارگرایی نیز به همزیستی مسالمت آمیز رسیده است  بیترت نیبه هم

  و شش عامل زمینه تشدید این شرایط را نیز فراهم آورده است: 

 اقتداري که در بطن نظام آموزشی حضور داشته و جزئی از فرهنگ آن بوده است. .1

در مقاطعی عامل تشدید  تواند یمبی در دوره پس از انقالب خود اقتضائات انقالب و اقدامات انقال .2

  اقتدار به عنوان اقتدار برخاسته از قدرت انقالبی باشد.

ي را لذا تاکید بیشتر .اقتدارگرایی پیشین در کنار دین مداري با جوهره قداستی آن قرار گرفته است .3

 دینی مقدس را ایجاد کند!  يها آموزهت با شبهه مخالف تواند یممقاومت در برابر آن و  کند یمتداعی 

باره افراد تحت ریاست خود قرار در ینید تیمومیقر معرض خطر احساس برنامه ریزان و مجریان آن د .4

دارند و چه بسا نگرانی از قصور در انجام این وظیفه مقدس، ایشان را بر تاکید عملی بیشتر بر موضوع 

 برانگیزد.

ایشان که باعث شده تا نظام  يها واکنشمذهبی به این موضوع و  يها وهگرحساسیت اقشار بسیاري از  .5

 و ها شهرستانمانند  ییها طیمحقرار گیرد، به ویژه در  يا گستردهآموزشی زیر ذره بین نظارتی دقیق و 

 اصرار بیشتري بورزند.   ها برنامهادارات آموزشی براي دور بودن از اعتراض و اتهام بر اجراي 

 تواند یم ها هدفو زمان کوتاه ایشان براي به فرجام رساندن  ها تیریمدتغییر مداوم موضوع سنت  .6

د و این یعنی شدت بخشیدن به مطالبات و فشار شو ها هدفو عجله ایشان در نیل به  یزدگ شتابباعث 

 بر مجریان تصمیمات و مدیران و مربیان در مدارس.

 االجرا  الزم يها بخشنامه؛ تعدد کند یمز تشدید بدیهی است که این شرایط گرایش به تمرکز را نی

  .اندینما یمچنین گرایشی را  ش از حوزه آموزش)ی(ب در حوزه معاونت پرورشی

مانند تعیین فیلترهاي کنترل براي  ها تیفعال نیتر یجزئحضور نهادهاي نظارتی گاه در  همچنین، 

محدودیت در ارائه اطالعات و  ،ایشان يها پرسشنامهدانشجویی در مدارس و کنترل  يها پژوهشاجراي 

باالي  يها ردهممنوعیت مصاحبه بدون مجوز مسوولین  ،آمار مرسوم و رایج حوزه آموزش و پرورش

وزارتخانه و کنترل مداوم نیروي انسانی و شاغل در مدارس از نظر رعایت ظواهر و شعائر دینی، همه شواهد 

  .1ارانه مذکور استگرایش به کنترل و تمرکز با رویکرد دین مد

 
                                                

مستندکردن برخی از این سیاست ها به منابع وزارت آموزش و پرورش به آسانی میسر نیست. اما مواردي مانند ضوابط صدور  .1 

مطرح مـی شـود،    ها آنجراي پژوهش ها در مدارس، نظام گزینش و نوع معیارهایی که در سوال از افراد یا معرفین مجوز براي ا

 چنین جهت گیري را می نمایاند. 
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  تقلیدگرایی در نظام آموزشی امروز

اما  ،1پرورشی موضوعیت ندارد يها تیفعالاز غرب در فرآیند دینی کردن از طریق  ییادگریتقل

آموزشی  -علمی يها تیفعالدر نظام آموزشی حضور دارد. این مؤلفه را باید در حوزه آموزش و  همچنان

انشگاه محتواي بومی در حوزه دانش برنامه ریزي آموزشی و درسی تولید زیرا نه حوزه و نه د ؛جستجو کرد

آموزشی دنیاي غرب مورد استفاده نظام  –هنوز دانش تولید شده در بستر جامعه علمی ،لذا. اند نکرده

که در بهترین حالت دانش غربی را نه کورکورانه بلکه با هدف بومی سازي آن  ردیگ یمقرار آموزشی 

. حتی آنچه در خارج از دهند یمپرورشی مورد بررسی و استفاده قرار  -آموزشی يها ياردشوبراي رفع 

نیز از همین نوع  شود یمپرورشی انجام  -تجربی آموزشی يها تیفعالارچوب نظام رسمی در قالب هچ

آموزشی جدید در  يها روش، استفاده از )P4C(است. فعالیت در حیطه آموزش فلسفه براي کودکان

روش ماریا مونته سوري و رویکرد رجیو امیلیا که روند رو به گسترشی از سوي افراد  مانندآموزش فرآیند 

، نیز از این قاعده ردیگ یماز این نوع را در بر  ییها تیفعالو تالش گر دارد و غالب  مند عالقه يها گروهو 

  مستثنی نیست. 

  

  نتیجه

. سطح است با ماهیتی در دو سطح يا دهیپدباال، نظام آموزشی فعلی  مباحثبا توجه به مجموعه 

و بنیان  باشد یم، اقتدارگرایی و دین مداري ییادگریتقلمبتنی بر که است بنیادي انتخابی  يها مؤلفه نخست،

قاجار، پهلوي و جمهوري اسالمی شکل گرفته است. سطح دوم،  گانه سه يها دورههر یک در یکی از 

است و سه مؤلفه صورت گرایی، کمیت  ها آنبنیادین و نیز تعامل  يها مؤلفهعارضی که پیامد  يها مؤلفه

  . اند شدهمستقل تبدیل  ییها مؤلفهکه به نوبه خود به  ردیگ یمگرایی و تمرکز گرایی را در بر 

ور به طآن در این مقال کار بسیار دشواري است و  يها مؤلفهتبیین ماهیت نظام آموزشی امروز و 

قطع از نفی و نقد برکنار نخواهد بود. اما تمام این توضیح و تحلیل براي آن است که روشن شود که نظام 

اصالحی خواهد بود و این یعنی  يها برنامهو  ها طرحآموزشی با چنین ماهیتی است که محمل کلیه 

مختلف از مدرسه تا در سطوح  –کارشناسان و دلسوزان نظام آموزشی در درون و خارج از آن يها تالش

و باید براي  ردیگ یمشوراي عالی آموزش و پرورش و از دانشگاه تا حوزه در معرض تهدیدي جدي قرار 

                                                
بلکه نوعی بازگشت به نمادهاي تربیت دینی سنتی جاي آن را گرفته است و برجسته ترین نمود آن همانا اسـتفاده از رویکـرد    .1

 در تربیت دینی است که جاي بحث و بررسی مستقلی دارد.مناسکی  –فقهی
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در سلسله مراتب درونی نظام آموزشی و به  تواند ینماندیشید. این چاره اندیشی به همان دالیل  يا چارهآن 

 ها مؤلفهاست تا در این  ییها اقدامرد،  بلکه مستلزم عنوان اقدامی از باال به پایین و قالبی کالن شکل بگی

باره، حرکت به سوي  نیدر اشود. چاره کار  ها آنخدشه و ترك اندازد و زمینه تغییر و دگرگونی در 

را ایجاد کرد و اهمیت زمان را  ییها فرصتخرد و غیر تقلیدي است با پذیرفتن این که باید  ییها کوشش

  تا: شود یمنتظار به رسمیت شناخت. لذا پیشنهاد در نیل به نتایج مورد ا

کارشناسان عرصه آموزش در حوزه و دانشگاه یکی از وجوه همت خود را صرف شناخت عمیق نظام  .1

براي نظام آموزشی بسازند تا خود را در آن تماشا کند و متوجه بیماري  يا نهیآآموزشی سازند و 

   شود.خود  العالج صعب

ه تعلیم و تربیت اسالمی با رویکردهاي مختلف در بیست سال گذشته توسط تاکنون حداقل شش فلسف .2

. بسیار مهم است که این منابع فلسفی که ویژگی 1اساتید حوزه و دانشگاه ارائه شده است همکاران و

کردن این  يا مدرسهکلی است، تجسم عینی یابند؛ یعنی اینک مرحله  يها گزارهاحکام و  ها آن

کردن فلسفه تربیتی این است که ماکت فلسفه تربیتی  يا مدرسهاست. منظور از  فرارسیده ها فلسفه

پیشنهادي را بسازند و آن را در قالب یک مدرسه یا هر نوع نهاد آموزشی دیگر مصداقی کنند. این 

تا قالبی عملیاتی و الگوي یک مدرسه منبعث بر فلسفه تربیت اسالمی در اختیار  شود یمکار باعث 

عرصه تعلیم و تربیت و نیز کارشناسان و مدیران و معلمان وزارت آموزش و پرورش قرار  انمند عالقه

 گیرد و به ویژه بتوانند فاصله خود را با الگوهاي پیشنهادي در جزئیات به طور ملموس دریابند. 

ا تحول بنیادین است، وقت آن رسیده است ت ها دانشگاهاینک که رویکرد و باور متخصصان و اساتید  .3

حوزه و دانشگاه نیز با روي آوري به عرصه عمل و تالش براي ایجاد نهادهاي آموزشی مورد نظر 

تعلیم و تربیت اسالمی ارائه شده، به تحولی  يها فلسفهخودشان براي تحقق عملی دانش و به ویژه 

 بنیادین در دانشگاه و حوزه اقدام کنند.  

، اند شدهآموزشی به رسمیت شناخته   يها تیفعالي دولتی برازدیک به سه دهه است که مدارس غیرن .4

وقت آن است که نهادهایی با رویکردهاي خاص آموزشی نیز توسط نظام آموزشی به رسمیت 

                                                
علم ، (Bagheri, 2001) )1380، باقري((Iran Main council of cultural revolution,1988)ی. طرح شوراي عالی انقالب فرهنگ١

ح و مصبا، (Sadeghzadeh & others, 2012) )1391( ، صادق زاده و همکاران(Alamolhoda, 2009)) 1388الهدي(

بر اسالمی  تیو تربتعلیم  هدر فلسف ییها کاوش( .)(Behesht, 2011)1390(بهشتی، (Mesbah & others, 2012)) 1390همکاران(

  )صدرالمتألهینمعرفت شناختی  يها دگاهیدشماري از  يمبنا
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شناخته شوند و خطاي ریشه دار برنامه درسی یکسان و واحد که برخاسته از اقتدار و تمرکزگرایی 

آموزشی معین تاسیس  –تربیتی يها هینظرآزمون است، تزلزل یابد تا مدارس تجربی با هدف تجربه و 

و  آورد یمبومی تعلیم و تربیت را فراهم  يها هینظرشوند یا رسمیت یابند. این اقدام فرصت تولید 

 . سازد یممؤلفه تقلید گرایی را خدشه دار 

زشی (و نهادهاي آمو به همین ترتیب، باید براي امکان ارزیابی و ارزشیابی محصوالت نظام آموزشی .5

که  يتر یجزئ يها هدف(و نیز  نظام آموزشی يها هدفنوگراي پیشنهاد شده در باال) با توجه به 

)، در مراحل مختلف تحصیلی دانش آموزان تمهیداتی فراهم کرد. کنند یمنهادهاي نوگرا اعالم 

شکل توضیح آن که تا امروز ارزیابی کارکرد نظام آموزشی حتی امتحانات نهایی دوره متوسطه به 

است که  -پس از اتمام دوره متوسطه -و فقط در مرحله آزمون کنکور شود یمداخلی(خانگی) انجام 

زیابی قرار کارکرد نظام آموزشی به طور جدي از سوي یک مرجع خارج از نظام آموزشی مورد ار

زي المپیادهاي دانش آموزي چون به گروه کوچکی از جمعیت دانش آمومانند  ییها آزمون. ردیگ یم

، ردیگ یمرا نیز براي این گروه دانش آموزان در بر  يا گستردهتکمیلی بسیار  يها آموزشتعلق دارد و 

 يها یژگیو. بدیهی است که شود ینمکارکرد نظام آموزشی محسوب  يها تیواقعلذا یک ارزیابی از 

عرض تهدید و به معنایی خانگی) را در مرایی، نتایج ارزشیابی هاي داخلی(کمیت گرایی و صورت گ

مواد درسی مختلف  يها آزمون يها سؤالتردید قرار دهد. آمار میزان پاسخ گویی داوطلبان به 

. 1است ها آنکنکور  يها کارنامهدانش آموزان و  يها کارنامهمختلف مؤید فاصله  يها سالکنکور در 

نش امروزه چنین مراکز سنجشی از سوي برخی مؤسسات خصوصی با هدف سنجش آمادگی دا

 توان یمسراسري است.  يها دانشگاهتابع آزمون  ها آنو رویکرد  اند گرفتهآموزان براي کنکور شکل 

را نیز در روش ارزشیابی متنوع  ها آنچنین مراکزي را با مبنایی اصولی گسترش داد. البته رویکرد 

تشریحی را به آن  عملی و يها آزمون مانند يا نهیگزر از آزمون تستی و چند فرات ییها روشساخت و 

 تواند یمو  آورد یمکارکرد دانش آموزان و مدارس را فراهم  تر قیدقافزود.این کار امکان سنجش 

تدریس و یادگیري و رویکردهاي آموزشی را  يها روشنقاط ضعف و قوت نظام آموزشی، محتوا، 

                                                
درصد دانش آموزان رشته  80، 1391. اخیرا آمار اعالم شده از سوي سازمان سنجش نشان داد که در آزمون کنکور تابستان  1

درصد سوال هاي درس عربی عمومی پاسخ داده اند. در حالی که این درس، ماده درسی تخصصی  20علوم انسانی کمتر از 

دوره متوسطه ایشان است (سایت کنکوري ها به نقل از گزارش سازمان سنجش و آموزش کشور). اطالعات تکمیلی درباره 

 ضعف را نشان می دهد.  سایر دروس و رشته ها نیز همین
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د و رقابت نگیربي آن شکل مستقل از نظام آموزشی و بدون بار مالی برا توانند یمبنمایاند. این مراکز 

 هاییهمؤسسرا موجب شود. بسیار مطلوب خواهد بود که چنین  مؤسساتافزایش کیفی این  تواند یم

 انتفاعی.  فقط يها هدفبا  یمؤسساتایجاد کنند نه افراد یا  ها دانشگاهرا دانشگاهیان یا حتی 

خویش را براي هدف تحقق تعلیم و  ایران همواره مربیان بزرگی را به خود دیده است که تمام زندگی .6

تعلیم و تربیت اعم از جامعه معلمان،  ، امروز نیز در جامعهقطعبه طور . اند کردهتربیت مطلوب صرف 

این  يها دگاهیدو  ها تالشدانشگاهیان و روحانیون چنین افرادي وجود دارند. شناسایی و تشریح ابعاد 

 يها اقدامبومی را افزایش دهد و نیز مواد اولیه را براي  يها تیفعالزمینه گرایش به  تواند یمبزرگان 

و  ها تجربهرفت و  ها آنعملی و نیز مطالعات نظري بومی در دانشگاه فراهم آورد. باید به سراغ 

 را از دست بدهیم. ها فرصترا شنید و حفظ کرد، پیش از این که  ها آن هاينظر

از باال به  يها ابالغو  ها میتصم( رأس هرم به سوي قاعدهکه از  ییها اقدامتغییر و تحول بنیادین با  .7

خواهد  يا بخشنامهگرایانه و اقتدار يها قالب ام شود، به ناچارپایین) و با رویکردي کالن نگرانه انج

داشت که سابقه آن در نظام آموزشی ایران خدشه دار و آسیب زا بوده است. آغاز کردن از مدرسه و 

باره است. باید معلمان و به ویژه  نیدر ایران مدارس، واقعیتی اجتناب ناپذیر به اتکاي معلمان و مد

 يها اقداممعلمان و مدیران موفق و تالش گر را دریافت و به طور رسمی یا غیررسمی ایشان را درگیر 

آموزشی و صدور مجوز  يها گروهعملی کرد. ایجاد فرصت براي تشکیل نظام معلمی، فعال کردن 

الزم  يها تیظرف تواند یممختلف و نیز مدیران مدارس،  يها رشتهمعلمان در  يها انجمن براي تشکیل

 براي حضور معلمان و مدیران در فرآیند تحول باشد.

آنچه در باال در قالب جمع بندي و پیشنهاد مطرح شده است، نه طرحی براي اصالح بنیادین نظام 

ح بنیادین در نظام آموزشی است که با ایجاد تزلزل در مقدماتی براي اصال يها اقدامآموزشی بلکه تذکر 

تحولی باشد.  يها اقدامزمینه ساز  تواند یمنظام آموزشی و فراهم آوردن مواد اولیه  يزا بیآس يها مؤلفه

الگوي مناسب نظام آموزشی اسالمی را ترسیم کند.  عملی، يها تالش يها وهیمدیري نخواهد کشید که 

تجربیات مربیانی به دست  يبر مبنابه جز  آموزشی در جهان غرب يها نظامتغییر  نباید فراموش کرد که

سیر آراي تربیتی،  يها کتابو در  میشناس یمرا با عنوان مربیان بزرگ  ها آننیامده است که امروزه ما 

 .میکن یمتعلیم و تربیت با نگاه تحسین و عظمت مطالعه  يها فلسفهمربیان بزرگ و یا 

ن که نظام آموزشی یک نظام زنده و انتخاب گري جدي است. نظام آموزشی لوح حرف آخر ای

نانوشته جان الك نیست که آنچه به آن دیکته کنند، در متن آن حک شود. اگر این موضوع درك و 
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بازگشت ناپذیري نیز  يها خسارت، بلکه جامعه ایران دچار ردیگ ینمرعایت نشود، نه تنها اصالحی صورت 

به ویژه که به دلیل تهاجم فرهنگی و بلکه همه جانبه تحمیلی از سوي استکبار جهانی خطرات خواهد شد. 

نظام آموزشی بیش از هر  اندرکاران دستو  نیمسئول؛ مخاطراتی که کند یمبیشتري فرزندان ما را تهدید 

ت و و با آن دس شناسند یم پرورشآن را در هر دو حوزه آموزش و  يها يدشوارکس دیگري عمق و 

  . کنند یمپنجه نرم 
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 منابع

 .تهران: انتشارات سمت .مسایل آموزش و پرورش ایران). 1383آقازاده، احمد(

  .  تهران: جامه دران .مدیر مدرسه ).1384آل احمد، جالل(

 .تهران: موسسه مطبوعاتی عطایی، چاپ اول .حجاب و کشف حجاب در ایران). 1367( استاد ملک، فاطمه

با مقدمه مبسوط و حواشی و متعلقات کامـل، جمـع آوري و ترجمـه مهنـدس رضـا       تیامل جمهورافالطون، متن ک

   .). نشر کانون معرفت تهران الله زار، چاپ اولی تا(ب »فرهاد«مشایخی 

  ترجمه وحید مازندرانی. تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم. ). تاریخ هرودوت.1363( ا.ج.اوانس 

 .خود نوشت هاي جبار باغچه بـان و صـفیه میربابـایی    -ها یکیروشنگر تار .)1389میر بابایی، صفیه( ؛باربان، ج باغچه

 .تهران: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

تهـران: شـرکت انتشـارات علمـی و      .درآمدي بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوري اسالمی ایران ).1389باقري، خسرو(

 .فرهنگی

 .تهران: انتشارات شبگیر، چاپ دهم .کندو کاو در مسایل تربیتی ایران). 1346بهرنگی، صمد(

  .چاپ اول . شیراز: انتشارات نوید شیراز،بخاراي من ایل من .)1388بهمن بیگی، محمد(

 .سازمان انتشارات جاویدان تهران: .شلوارهاي وصله دار ).1357پرویزي، رسول(

 .درسی دوره ابتدایی و راهنمایی تحصیلی در ایران يها برنامهسیر تحول ). 1384، جمیله السادات(ینیاالم حسینی روح

 .تهران: دبیرخانه شوراي عالی آموزش و پرورش

 .تهران: انتشارات سمت .ایران تاریخ آموزش و پرورش اسالم و). 1376درانی، کمال(

 .تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی .سازمان پرورش افکار). 1382دربیکی، بابک(

 .، تهران: انتشارات عطار و انتشارات فردوسی، جلد اول، چاپ چهارمحیات یحیی ).1362دولت آبادي، یحیی(

 .تهران: نشر تاریخ ایران .سوانح عمر ).1362(نیالد رشدیه، شمس

 .تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی .مدارس اسالمی  در دوره پهلوي دوم). 1384روشن نهاد، ناهید(

ترجمـه مهـدي حقیقـت خـواه،      .آموزش دین و گفتمان اصالح فرهنگـی در دوران قاجـار  ). 1381ا ام(رینگر، مونیک

 .تهران: ققنوس

فصـلنامه   .تاریخ آموزش و پـرورش رسـمی شهرسـتان کاشـان    ). 1383(، محمود؛ دهقان نیري، لقمانسادات بیدگلی

  .23، شماره آموزه

دبیرخانـه شـوراي عـالی آمـوزش و      .انقـالب فرهنگـی   ). شـوراي عـالی  1390(سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

 .پرورش و وزارت آموزش و پرورش

تـاریخ   مصلحت نظام، (مصوب مجمع تشخیص هجري شمسی 1404چشم انداز جمهوري اسالمی ایران در افق سند 

کلی نظام و سـند   يها استیجمهوري اسالمی ایران، س قانون اساسیمرجع تصویب:  1382/08/13تصویب: 
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 .مجلس شوراي اسالمی يها در سایت پژوهش یابی دست، قابل چشم انداز

 .ترجمه غالمحسین شکوهی، انتشارات دانشگاه تهران .مربیان بزرگ). 1355شاتو، ژان(

. سـتاد اجرایـی تغییـر    رورش ایـران طرح کلیات تغییر بنیادین نظام آموزش و پ .)1367شوراي عالی انقالب فرهنگی(

   .بنیادي نظام آموزش و پرورش

مبانی نظري تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوري ). 1390( و همکاران ، علیرضاصادق زاده

تهران: شوراي عالی انقالب فرهنگی، دبیرخانـه شـوراي عـالی آمـوزش و پـرورش و وزارت       .اسالمی ایران

 .رورشآموزش و پ

 .تهران: انتشارات سمت .سازمان و قوانین آموزش و پرورش ایران). 1385صافی، احمد(

خاطراتی از سرگذشت دکتر عیسی صدیق اعلم که از لحاظ تربیت سودمند ). یادگار عمر، 1340صدیق اعلم، عیسی(

 .ع کتابتهران: شرکت سهامی طب ،چاپخانه سازمان سمعی و بصري هنرهاي زیباي کشور .تواند بود

 .تهران: انتشارات دانشگاه تهران .تاریخ فرهنگ ایران). 1347صدیق اعلم، عیسی(

 .چاپ تهران مصور، تهران .سازمان فرهنگ و رهبري آن ).1342طوسی، محمد علی(

ترجمه بخشی از گزارش کارشناسـان مـدعو از    .). خالصه  گزارش مشاوران ماوراي بحار1340طوسی، محمد علی(

 .شوراي فرهنگ)  هی(نشریه شماره یک فرهنگنشرآمریکا، 

  .تهران: کتابخانه فروردین .مفاهیم و مباحث کلی –جامعه شناسی آموزش و پرورش  .)1363عالقه بند، علی(

، شماره فصلنامه  کتاب نقد . معاصر ایران »و تربیت  علیمت«تأثیرگذار در   فکري  هاي ). جریان1385علم الهدي، جمیله(

22. 

تهران: وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه  .نظریه اسالمی تعلیم و تربیت .)1381علم الهدي، جمیله(

 .ریزي و دانشگاه امام صادق(ع)

انقـالب  ي روزیـ پـس از پ  يها تا سالمقاومت شکننده تاریخ تحوالت اجتماعی ایران از صفویه  ).1378فوران، جان(

 .ترجمه احمد تدین، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا .اسالمی

 تهران: مرکز نشر دانشگاهی .مدارس جدید در دوره قاجاریه، بانیان و پیشروان). 1377قاسمی پویا، اقبال(

 .قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران

مرکـز انتشـارات علمـی و     ،اول لـد جمه سـیدجالل الـدین مجتبـوي،    ترج .تاریخ فلسفه). 1362کاپلستون، فردریک(

  .فرهنگی، تهران

معرفــت شــناختی  يهــا دگاهیــدشــماري از  ياســالمی بــر مبنــا تیــتعلــیم و ترب هدر فلســف .)1390( بهشــتی، ســعید

 .7، شماره دینی دانشگاه معارف اسالمی قمنوین  هاندیش هفصلنام .صدرالمتألهین

آیت اهللا حاج شیخ عباسعلی اسـالمی و نقـش ایشـان در انقـالب      -جامعه تعلیمات اسالمی. )1380کرمی پور، حمید(

 .مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول تهران: .اسالمی
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 .ترجمه مرتضی ثابت، تهران: نشر فرجامی .رضاشاه و شکل گیري ایران نوین ).1383کرونین، استفانی(

 .امور اجرایی نظام جدید آموزش متوسطه. موزش و پرورش). وزارت آ1372کلیات اصالح نظام متوسطه(

ترجمه دکتر محمد جعفر پاك سرشـت، تهـران: انتشـارات     .مکاتب فلسفی و آراء تربیتی). 1382گوتک، جرالد ال(

  .سمت، چاپ دوم

وم تهران: پژوهشگاه عل .اسالمی و غربی در قرون وسطی يها دانشگاهمدارس و  .)1379مجتهدي، کریم و همکاران(

 .انسانی و مطالعات فرهنگی

  .انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم تهران: .تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران). 1378محبوبی اردکانی، حسین(

تهران: موسسه پژوهشی ادبیـات کودکـان، جلـد     .تاریخ ادبیات کودکان ایران ).1390قائینی، زهره( ؛محمدي، هادي

 .چهارم، چاپ ششم

   .تهران: انتشارات دانشگاه تهران .تاریخ بیداري ایرانیان). 1326یب اهللا(مختاري، حب

نظـر آیـت اهللا محمـد تقـی مصـباح       گروه نویسندگان زیر .فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی .)1390( مصباح و همکاران

 .یزدي، تهران: وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزي

 .ترجمه  شیوا رویگریان، تهران: ققنوس .، ایران، اسالم و روح یک ملتها ینرایا ).1380مک کی، ساندار(

قابل دسترسی در سایت جزیره  .مدرسه علمیه: نخستین دبیرستان ایران ها: نخستین مدرسه). 1384معتمدي، اسفندیار(

  . دانش
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 دانشگاه شيرازپژوهشي مطالعات ادبيات كودكي علمي مجله

و تابستان، اولي، شمارهدوم سال  1390بهار

 ادبيات داستاني كودك ايرانجايگاه مفاهيم فلسفي در

 ∗∗خديجه مختاري∗دكتر شهين ايرواني

 دانشگاه تهران

 چكيده

درو ارزششناسـي شناسـي، معرفـت هـستي پژوهش حاضر با هدف يافتن مفاهيم شناسـي،

 كودكـاني داستان برگزيـده41ي مورد بررسي نمونه. هاي كودكان انجام شده است داستان

و نوجوان انتشار يافته است تحليل اين آثـار. است كه از سوي كانون پرورش فكري كودك

ي بـه حـوزه%49هـاي برگزيـده، در داستان نشان داد كه از ميان مفاهيم فلسفي مطرح شده 

وي ارزش به حوزه%39شناسي،تيهس شناسـي اختـصاصي معرفـت به حـوزه%12شناسي

كهي پرداختن به مفاهيم نشان مي هاي كلي پژوهش در ارتباط با نحوه يافته. داشته است  دهد

هـاي برگزيـده از سـوي ها، پرداختن به مفاهيم طرح شـده در داسـتان در هيچ يك از حوزه 

دري اي نبوده است كه برانگيزنده به گونه نويسندگان ادبيات داستاني  و تأمـل  قدرت تفّكـر

.مخاطبان خود باشد

.يم فلسفيل محتوا، مفاهيتحل، كودكانيات داستاني ادب:هاي كليدي واژه

 مقدمه.1

و تربيتي فلسفهي پيوند دو حيطه نقطه،موضوع مورد بررسي در اين پژوهش ي تعليم

و در جست و نحوهجووو ادبيات كودكان دري ارائهي ميزان ي مفاهيم بنيـادي فلـسفي

نظـران اي از صـاحب هاي اخيـر عـده در دهه. هاي داستاني كودكان در ايران است كتاب

و تربيت به اين نتيجه رسيده  ي قـضاوت صـحيح در انـد كـه بـراي پـرورش قـوه تعليم

و علوم تربيتي، ستاديار روانا∗ مس نويسنده( siravani@ut.ac.irشناسي )لئوي
و پرورش ∗∗ و فلسفه آموزش  khmokhtari@yahoo.com كارشناس ارشد تاريخ

11/4/89: تاريخ پذيرش مقاله21/11/88: تاريخ دريافت مقاله
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و ايجاد مهارت و ترب فراگيران يـت مبتنـي بـر تفكّـر هاي استداللي پيچيده بايد به تعلـيم

و از برنامه  . انـدي فلسفه براي كودكان در قالب ادبيات داسـتاني سـخن گفتـه روي آورد

و تربيت در دههيليپمن بنيانگذار اين برنامه معتقد است كه نظام تعل هـاي اخيـر دچـارم

و  و خود مقصر اين شكست بوده اسـت؛ چـون اهـداف ايـن نـوع تعلـيم  شكست شده

و بـه روش تربيت محدود بـود و هـاي پژوهـشي بـيه  چنـين هـم اعتنـايي كـرده اسـت

از موضوع و فرصت پژوهش هاي درسي به صورت مجزا در اختيار شاگردان قرار گرفته

اميد ليپمن اين اسـت كـه).12: 1380به نقل از جهاني،1ليپمن،(ها سلب شده است آن

او. الت فلـسفي تقويـت كننـد آموزان بتوانند مهارت تفكّر انتقادي را از طريق سؤا دانش

مي ادعا مي چنين هم شـان آموزان فهـم بهتـري از تجربيـات كند تا دانش كند فلسفه كمك

و رسيدن به اين اهداف در گرو نوشتن داستان  ي هـا هايي اسـت كـه تجربـه داشته باشند

و اخالقي زندگي روزانه را با هـم مـرتبط سـازد : 22005وسـللم،(معناشناختي، منطقي

هاي مرتبط با جنبش تفكّر انتقادي نشانگر آن است كـه هـيچي جريان همهبررسي.)21

دري ها تا اواسط دهه كدام از اين جريان  و نقش فلـسفه  هشتاد نتوانسته است به اهميت

اي بـاا نوشتن مقالـهب) 1984(آموزش تفكّر انتقادي پي ببرد تا اينكه متيو ليپمن در سال

به باور ليپمن. توانست اين نقش را تبيين كند3»؟تواند باشدي چه مي تفكّر انتقاد«عنوان 

مي تنها رشته  و توانـد در آنـان اي كه توانايي پرورش تفكّر انتقادي براي كودكان را دارد

و داوري را رشد دهد، فلـسفه  و ايـن كـار از طريـق قدرت استدالل ي كـاربردي اسـت

جهـاني،(ر خواهـد بـود ميـس،ن فلسفي هستند ها كه داراي مضامي اي از داستان مجموعه

1380 :11.(

و اهم.2 ت پژوهشيضرورت

ويبسياري از متخصصان حوزه  ادبيـات كـودك فعاليـتيتربيت كـه در زمينـه تعليم

آننا رشد،كنند مي و مطلوب ما را نسبت به رشد در در كـشورهاي اروپـايي  آمريكـايي

 امـروزه الزم.)1374:32حجـازي،( داننـد عملكرد ضعيف فلسفه تربيت كشورمان مـي

1 Mattew Lipman 
2 Vasleleghem 
3 Critical thinking what can it be 



جايگاه مفاهيم فلسفي در ادبيات داستاني كودك ايران  3

 تـأثيرات غيرعمـدي را كـه از محـيطيهـاي عمـده است علوم تربيتي بار ديگـر ريـشه

و فرهنگي صادر مي بايـد نويـسندگان چنـين هـم.د مورد توجه قرار دهـ،شود اجتماعي

و داسـتان هـاناادبيات داستاني را تشويق كرد تـا فلـسفه را بـا داسـت  ايهـ پيونـد دهنـد

و براي كودكان بنويسند انگيز بحث و؛ فراهم شودوگو گفت تا فضاي بحث  ايجاد بحـث

بدون شك قادر بـه چنـين كـاريهاآن.ر يعني ايجاد فضايي مناسب براي تفكّ وگو گفت

و در صورت لزوم مي  هاي درسي به اين مهم توانند با همكاري نويسندگان كتاب هستند

آن.)5: 1383 با ناجي،ووگ گفت در1،شارپ(ل آيندينا  قدم اول براي انجـام ايـن كـار

و جايگاه مفاهيم فلسفي در ادبيات داستاني كشورمان بررسـيا ست كه وضعيت موجود

و معاني فلسفي در متن داست شود از. شودشناختههانا تا مفاهيم نتايج اين مقاله استفاده

 نگرانـيازيبخش مهمبه واندتميي كودك، سندگان عرصهي نو از سوي ليفأتروند در 

و نوجوانـان خاطر خانوادهيو دغدغه و مربيان تربيتي از نظر تربيت صحيح كودكـان ها

وو جمعييبا توجه به نقش داستان به عنوان يك رسانه  منبع تغذيـه روحـي كودكـان

اييها به عالوه، انجام پژوهش. نوجوانان پاسخ دهد  ويـعمين دست، امكان نگاهي از ق

و مـي كودكان فـراهم مـييات داستاني را نسبت به موضوع ادبييربنايز توانـد بـه سـازد

معيتدو . رساندياريات كودكيي ادبت آثار در عرصهيفيكيابي ارزي براييارهاين

 پژوهشو روشنهيشيپ.3

ي پژوهشپيشينه.3-1

و همكـاران سرامي، دولتاز سويدر پژوهشي كه  داسـتان 200،)1373( آبادي، عباسي

و و نوجو 109عاميانه ي صـورت گرفتـه اسـت، شـيوهانان داستان معاصر براي كودكان

و ارزيابي شده است انديشه و مردمان معاصر بررسي نتايج پـژوهش نـشان.ي گذشتگان

و نوجوانان از داستان داده است با وجود اين  كننـد، هاي عاميانـه اسـتفاده مـي كه كودكان

و نوجوان قرار دادهآن توانينم بـه هـا محتواي اين داسـتان.ا را در شمار ادبيات كودك

و پيـام زنـدگييوهشي،ها ترتيب شامل بيان واقعيت   اخالقـي، عـاطفي، هـاي اجتمـاعي

و نوجـوان بـه ترتيـب شـامل ترين پيام قصهز مهمين. استفلسفي هاي معاصـر كـودك

 
1 Sharp 
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و هشداردهنده، بيان واقعيتيهااميپ و نحوه اجتماعي  زنـدگي، اخالقـي، عـاطفي،ي ها

و خطاب به بزرگ . استترها فلسفي

نتايج پـژوهش نـشان. كتاب داستان پرداخته است82به تحليل) 1379(نژاد حسيني

و ين فراواني تكرار را به خود اختصاص داده استتر بيش دهد كه موضوع تظاهرات مي

شع موضوع دستگيري، اعالميه و هـاي دوم، ارنويسي به ترتيب در رتبه ها، شهادت، شعار

و پنجم قرار گرفته . اند سوم، چهارم

و واقعـي هاي تاريخ اثر معاصر از قصه34 محتواييدر پژوهش) 1995(1يانگ ليو ي

انـد دوم تا نهم به تـصوير كـشيدهيهاهيآموزان پا دانشيبراهاي چيني را كه شخصيت

نش.ل محتوا كرده استيتحل از دهـد تـصوير كلـي كـه آمريكـايي ان مي نتايج تحليل هـا

مي خواندن اين قصه  در از قسمتتر بيشكنند ها كسب و جنـوبي كـشور هـاي شـمالي

و فقر استياوايل قرن بيستم است كه در بردارنده . ويراني، آشوب، دزدان، گدايان

و نوجوانان بـين سـال به تحليل محتواي كتاب) 1984(2فوشس  هـاي هاي كودكان

در نتايج بررسي او مؤيد آن است كه كتاب. پرداخته است)1980-1960( هـاي كودكـان

و ياد دادن چگونگي برخـورد بـا مـشكالت گـرايش پيـدا  سطح بااليي به اخالقي بودن

. كرده است

 سؤال پژوهش.3-2

 چقدر است؟ رانياسهم مفاهيم فلسفي در ادبيات داستاني كودكان

 پژوهشروش.3-3

در. تحليل محتوا است اين پژوهش استفاده در روش مورد ي بـاره روش تحليـل محتـوا

ب انواع گوناگون پيام و مكتوب ميكههاي مضبوط و كمـي ار و بـا روشـي دقيـق بـه رود

و ارزش  و اسـتنتاج مـي تفسير  پـردازد گذاري اطالعات موجود در پيام بر مبناي استنباط

.)35: 1375باردن،(

1 Mei-Ying Liu 
2 Fuchs 
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و نمون.3-4 ه آماري پژوهشجامعه

و نوجوانـان ردهيژهيويفيلأتيها پژوهش داستاني آماريجامعه ي سـنيهـا كودكان

مي»ج«و»ب« در»ج«و»ب«هاي سني هايي از گروه كتاب چنينهم. شود را شامل  كـه

و هاي سني ديگر هستند، نيز مورد گروه اشتراك با هـاي آن دسته از كتابنظر بوده است

و ارگان منتشر شده از  هاي ديگر در كـشور سوي كانون كه توسط شوراي كتاب كودك

در.ده اسـت شـ اند، به عنـوان نمونـه انتخـاب هاي برگزيده معرفي شده به عنوان كتاب 

و يـك مجموع در ايـن شـمارش تعـداد. انتخـاب شـده اسـت داسـتان برگزيـده چهل

. حد شمارش قرار گرفته استواهاانو تعداد داستبرابر با تعداد جلدها نبودههاانداست

و شمارش فراواني.3-5 ها قاعده

و بر قاعده . انجام گرفته اسـت) يا غيبت( حضوريسنجش فراواني بر اساس واحد ثبت

و يك شاخص در نظر گرفته مي و مـي حضور به عنوان يك معرف دار توانـد معنـي شود

 هر جا شواهد مربوط بنابراين. دار باشد تواند معني باشد ولي غيبت بعضي عناصر هم مي 

. يـك امتيـاز يـا يـك فراوانـي وارد شـده اسـت يك مقوله مشاهده شده، در آن مقوله به

و مشاهده واحد ثبت هيچ گاه به معني مشاهده صرف يك عبارت يا يـك مفهـوم نبـوده

در. دار يك مفهوم، واحد ثبت در نظر گرفته شده است معني يا جزء معني  براي مثال اگر

 از طبيعت ظاهر شده است به صـرف وجـود،ي خورشيد به عنوان نمادي متن كلمه يك 

و؛يابد طبيعت را نميي مجوز ورود به مقوله  زيـرا هـر داسـتاني امكـان دارد از عناصـر

و نمادهاي طبيعي به عنوان پس رو. اي توصيفي استفاده كند زمينه عوامل طبيعي  از همين

ي شده است كه به عنـوان جـزء محـوري داسـتان عنصر نوعي خورشيد زماني رمزگذار

در ايـن پـژوهش جملـه. اسـت يا از نظر تأثيرگذاري ارزش شمارش داشته بودهمطرح

ميليلواحد تح . دهد را تشكيل

 بندي مقوله.3-6

ها بر اساس محورهاي مورد توجه فلـسفه در اين مقاله با توجه به موضوع تحقيق، مقوله

و ارزشفتشناسي، معر شامل هستي  و،شناسي تعيين شدند شناسي  اما بـه علـت كثـرت

و نظم بهتر طبقـه بنـدي ديگـري منظـور گستردگي در داخل مقوله به منظور سازماندهي
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مي ها معني گرديد كه ارتباط واحدهاي ثبت را در مقوله ي مثال زير مقوله براي.دكن دارتر

و طبيعت بررسي)مبدأ(شناسي، خدا هستي تباط انساناريو يا در زير مقولهشد، انسان

 يعنـي شـناخت؛شـود واحدهايي وجود داشت كه به اهداف شناختي مربوط مـي با خدا 

ب ر ديگـ كه ظاهراً بـا»كيفردهندگي«،»خالقيت«،»رحمانيت«،»مهرباني«ا صفات خداوند

و خشنودي خدا«،»عبادت«واحدها مثل از»تـرس«،»لتوكّ«،»جلب رضايت  كـه غالبـاً

مي طرف مخلوق به خالق نسبت داده مي  بـراي رو،همـين؛ از رسيد شود، متفاوت به نظر

و دستيابي سريع و آسان برطرف كردن اين ابهام و تر به واحدهاي ثبـت در تحليـل تر هـا

به گيري نتيجه »هـاي عملـي ارتبـاط فـرد بـا خـالق بـا گـرايش«و»شناخت خداوند«ها

. بندي گرديد طبقه

ي واحدها در مقولهجاده.3-6-1

هـاي مختلفـي وجـود ها در روش تحليل محتوا نظريه جادهي واحدها در مقولهيبارهدر

كه عده. دارد مي اي معتقدند تواند در يـك مقولـه در پـژوهش وارد يك واحد ثبت فقط

دفـع(گيرد يا ستون قرار نمي هر عنصري در بيش از يك خانه«به عبارتي معتقدند. شود

ميو عده) متقابل را اي معتقدند در بعضي موارد و طبـق به پرسش كشيد توان اين قانون

و در اين پژوهش با توجه به ويژگي).138: 1375باردن،(» آن عمل نكرد هـاي مفـاهيم

. هر مفهوم در يك مقوله جادهي شود،سعي شده استهاآنارتباط 

و دامنه تعريف عملياتي مقوله.3-6-2 هاآني ها

ا و معرفت شناسي، ارزش ين مقاله سه مبحث هستي در هاي تحقيـق قولهم شناسي شناسي

هـايي ها خود داراي محورهاي ديگر يا زير مقوله دهند كه هر كدام از مقوله را تشكيل مي 

اند، هر كـدام از ايـن هستند كه واحدهاي ثبت را به عنوان مفاهيم كل در خود جاي داده 

و متجانس تشكيل شده استهماز مفاهيم واحدهاي ثبت نيز . معني

 شناسي هستي.3-6-2-1

و بررسي آن و دانشمندان درباره مطالعه بيان)أوجود مبد( واقعيت جهاني چه فيلسوفان

و. تربيتي داردي از جهات مختلف جنبه،اند كرده بررسي واقعيت جهان، ماهيـت انـسان

ت  و نقش او در جهان تدريجًا به ما در كه در آن مفاهيم مختلف نظاميي هيهوجود مبداء

مي با هم ارتباط پيدا مي ).118-1380:117شريعتمداري،(رساند كنند ياري
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)طبيعت(شناسي جهان. الف

:بندي شده است مفاهيم موجود در ارتباط با طبيعت در سه موضوع طبقه

و شگفتي.1 ؛هاي طبيعت بيان اسرار

؛نو زميهاĤن چگونگي خلقت آسم.2

آسـمان،: افـالك ): هاي خـدا در طبيعـت جلوه( نمادي از خداوند به عنوان طبيعت.3

و روز، عناصر طبيعي  باد، خاك، ابر، بـاران، آتـش،: زمين، خورشيد، ماه، ستارگان، شب

و .جانوران دريا، گياهان

)أمبد(خداوند.ب

و صـفات هاي شناخت خداوند، شناخت او از روي يكي از راه: شناخت خداوند اسـماء

و دانايي، رحمانيت، كيفردهندگيي است؛ صفاتي مانند اله اجـر، ثـواب،( خالقيت، علم

.)بهشت، جهنم

 شناسي انسان.ج

) هاي عملي گرايش( انسان با خداوندي رابطه.1

ميي كه رابطه از ميان مفاهيمي و،دهند فرد با خداوند را نشان  مفاهيم زير برگزيـده

و تسبيح، دعا، شكر زباني(عبادت: اند جو شدهو جست ، توكـل، تـرس)نماز، روزه، ذكر

و خشنودي خدا و جلب رضايت .از خدا

 انسان با طبيعتي رابطه.2

و مطالعه در طبيعت( شناخت خداوند در طبيعت- ؛)تفكر

و تبذير بهره- و جلوگيري از اسراف ؛گيري صحيح از طبيعت

؛ دوستي انسان با طبيعت-

.)هاي طبيعت توصيف زيبايي(رورش حس زيبادوستي انسانپ-

 هاي حياتي انسان جنبه.3

و- ؛) مالقات پروردگار، بهشت، جهنمتولد، مرگ،(سرانجام خلقت انسان سرآغاز

.)ورزي گيري، انديشه اختيار، آزادي، تصميم(هاي بنيادين انسان توانمندي-

و عواطف انساني.4  هيجانات

، اطمينان قلبي، اميد، دوست داشتن، ميـل بـه)غبطه(آرزو، حسرت:ت مثبت هيجانا-

؛آزادي، لذت آزادي
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و تكبر، حسادت، كينه، خشم، نفرت كينه: هيجانات منفي- ؛ورزي، غرور

.ترس، نااميدي، گريه، نگراني: هيجانات موردي-

 شناسي معرفت.3-6-2-2

م يكي از مسائل اساسي فلسفه شناسي معرفت ي ماهيـت در فلسفه درباره. عرفت استي

ايـن. شـود معرفـت بحـث مـي معرفت، انـواع معرفت، چگونگي تشكيل معرفت، منابع

و تربيـت سـروكار دارد مباحث به  تربيـت از يـادگيريو تعلـيم. طور مستقيم بـا تعلـيم

و يادگيري همـان كـسب معرفـت اسـت جداشدني -1380:134شـريعتمداري،(نيست

135.(

 بع معرفت منا.الف

مي معرفتي كه كسب مي جا ميان فيلسوفان در اين. شود شود از منابع گوناگون وارد ذهن

و. كننـد اي حواس را تنها منبع معرفت تلقي مـي پاره. نظر است اختالف بعـضي عقـل را

حس، عقل، شـهود، وحـي بـه: آورند مي منبع معرفت به شمار اي ديگر شهود را نيز پاره

و در داستانعنوان منابع معرف .اند جو شدهو هاي برگزيده جستت انتخاب

 هاي كسب معرفت روش.ب

هـاي فكـري هاي سؤال كردن، تحقيق، پيروي از دانايان، استدالل، استفاده از قالب روش

و در داستان .اند جو شدهو هاي برگزيده جست ديگران انتخاب

 شناسي ارزش.3-6-2-3

عات انـساني بـا ها يا آنچه در يك اجتماع يا اجتماشكار فالسفه در عصر ما بررسي ارز

 گسترش ميراث فرهنگي، در بهبـود روابـطيچه در زمينهآن. شود است ارزش تلقي مي 

و آزادي و در حفظ آرمان انساني، در تحكيم حقوق ي هاي بشري بـه وسـيله هاي فردي

و فيلسوفان مشخص مي و اسـاس ارزش دانشمندان . دهـد كيل مـي هـا را تـش گردد، پايه

و تربيـت تلقـي و اسـاس تعلـيم و تحكيم شخصيت اخالقي هـدف تقويت روح هنري

هـاي تربيتـي ارتبـاط اخالق به طور مستقيم با فعاليتي شناسي در زمينه ارزش. شود مي

و هم در زمينـهي ها مانند ديگر امور هم جنبه ارزش. دارد  اجتمـاع ظـاهري فردي دارند

).155-153: 1380شريعتمداري،(ندشو مي
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 هاي فردي ارزش) الف

(ها ارزش- حقگو راست: به گويي، انتظار، ظلم يي، شجاعت، عهد، غرور ستيزي، وفاي

؛)، صبر)كرامت(

و توهين، دروغ(ها ضدارزش- ، گويي، تهمت، خبرچيني، عهدشكني ظاهربيني، فحش

و آز، عجول بودن، عدم تعقلخودخواهي، .)كم صبري، حرص

 هاي اجتماعي ارزش)ب

گـري،ز سرزمين، تالشااحترام، قدرداني، كمك به ديگران، دوستي، دفاع(ها ارزش-

؛)مهربانياتحاد، ايثار، رعايت حقوق ديگران، مالكيت، 

.)دزدي، ظلم، جنگ، قهر، فقر، تبعيض، عدم آزادي(ها ضد ارزش-

 قضاوت ارزشي)ج

.عيارمي بدون ارائه- معياري با ارائه-

ها روش تحليل داده.3-6-3

و تعيـين(هاي محتوا از آمـار توصـيفي در تحليل داده  درصـد جـدول توزيـع فراوانـي،

.استفاده شده است)ها يافته

و تحليل يافته.4  هاي پژوهش ارائه

 شناسيي هستيحوزه.4-1

و انسان به عنوان مقوله ي انتخاب شناس هستيي حوزه زير هاي طبيعت، شناخت خداوند

. اند جو شدهو هاي برگزيده جست هايي در داستانو هر كدام با زير مقوله

 طبيعت.4-1-1

و شگفتي و بهـره بيان اسرار افـالك،(گيـري از نمادهـا هاي طبيعت، چگـونگي خلقـت

و عناصر طبيعي   طبيعـتيمقولـه زيـر انـد كـه هـايي بـوده زير مقوله) گياهان، جانوران

دا شدهانتخاب . اند جو شدهو هاي برگزيده جست ستانو در
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و نسبت مفاهيم مقوله:1جدول  هاي ذيل طبيعت جدول توزيع فراواني

و وجبب الف دج  گروه سني

 درصد فراواني درصد فراواني درصدفراواني درصدفراواني طبيعت

78/0325/31113/023/2 بيان اسرار

00000000 چگونگي خلقت

105/1131361214105/11 مادن

و شگفتي هاي تر از گروه بيش%25/3با»ب«هاي طبيعت در گروه سني بيان اسرار

د« در گروه سني%3/2و با ديگر و دو. هاي ديگر مطرح شده است تر از گروهكم»ج در

ب«گروه سني ديگـر يعنـي  و  مـورد توجـه%13/0»ج«و در گـروه سـني%8/0»الـف

مييهاي پژوهش در حوزه يافته. اند بوده گيري از نماد به عنـوان بهره،دهد طبيعت نشان

با شخصيت از%73هاي تاثيرگذار در ادبيات داستاني آن بيـان اسـرار طبيعـت بـاو بعد

. اند ين فراواني را به خود اختصاص دادهتر بيش،27%

 هاي سني مختلف هاي داستاني در گروهتگيري از نمادها به عنوان شخصي نمودار بهره:1 نمودار
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مي يافته %4/7گيـري با بهره»ب« گروه سني هاي داستانكه دهد هاي پژوهش نشان

و%39از افالك، ين اسـتفاده تـر بيش، بهره جستن از عناصر طبيعيدر%8/7 از حيوانات

ي سـني مـوردها هاي حيواني در تمام گروه استفاده از شخصيت. ها برده است را از نماد 

ي هـاي برگزيـده اي كـه در كتـاب به گونه؛توجه نويسندگان ادبيات داستاني بوده است

د«گروه سني و ب«و»ج و ؛ كه هيچ يك از نمادهاي ديگر اسـتفاده نـشده اسـت»الف
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 مـورد%3/18و%2 بـا به ترتيـب هاي يادشده در گروه هاي حيواني استفاده از شخصيت

. توجه بوده است

 هـاي برگزيـده، در داسـتان هـاي اصـلي گيري از نمادها به عنوان شخـصيترهبا به

و شـگفتي توان تصو مي هـاي طبيعـت كـه بعـد از نمادهـا، فراوانـير كرد كه بيان اسرار

چگونگي خلقت بـه. به آن اختصاص دارد، در ارتباط با نمادها مطرح بوده استتر بيش

و در هيچ يك از گروه م هيچ عنوان . طرح نبوده استهاي سني

 شناخت خداوند.4-2

و بـودن شناخت خداوند، اوصافي از خداوند مانند خـالقيدر مقوله ، رحمانيـت، علـم

و در داستان . اند جو شدهو هاي برگزيده جست دانايي، كيفردهندگي، انتخاب

مي يافته و آگاه بودن از علـم هاي پژوهش نشان دهد توصيف خداوند به رحمانيت

در در داستاني خداوندو داناي . اندي را به خود اختصاص دادهتر بيشصد هاي برگزيده

 هاي سني مختلف نمودار شناخت خداوند با اوصافش در گروه:2نمودار
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مي يافته علـم«و%6/16بـا»ب«دهد رحمانيت خداوند تنها در گروه سني ها نشان

د« در گروه سـني%3/8 چنينهمو»ب« در گروه سني%6/16با»و دانايي  و  مطـرح»ج

در خداوند به نسبت اما خالق بودن. اند شده هـاي سـني مـورد گـروه تمـام هاي متفاوت

 در توصـيف%3/8»ج«دهندگي خداوند تنها در گروه سـنيو كيفر استفاده شده بررسي 

. كار رفته استهب
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 انسان.4-3

م هـاي برگزيـده از جنبـه توجه به انسان در داستان . نظر بـوده اسـت وردختلفـي مـ هـاي

و توجـه و عواطف انساني، ارتباط انسان با خداوند، ارتباط انسان با طبيعـت احساسات

 انسان، براي توصيفي هايي ذيل مقوله هاي بنيادين انسان، به عنوان زير مقوله به توانايي 

و در داستان . اند جو شدهو هاي برگزيده جست انسان انتخاب

ب- ) هاي عملي گرايش(ا خداوند ارتباط انسان

و خـشنودي خداونـديدر مقوله  ارتباط انسان با خداوند، عبادت، توكل، جلب رضايت

درو مخلوق با خالق، براي جستيهايي از رابطهو ترس از خداوند، به عنوان جنبه جـو

.نظر بوده استهاي برگزيده مورد داستان

و نسبت چگونگي:2جدول  هاي سني مختلف رابطه انسان با خداوند در گروهجدول توزيع فراواني

ب و دجب الف و ج  هاي سني گروه

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني مفاهيم انسان

43/8325/675/14185/37 عبادت

000024/153/10 توكل

00120012 ترس از خدا

رابطـــه

ــسان  انـ

 با 

00000000 خداوند رضايت جلب خداوند

مي يافته و تـسبيح(دهد كه عبادت هاي پژوهش نشان از) نمـاز، روزه، ذكـر بـيش

و به نسبت مقوله هاي برگزيده هاي سني در داستان هاي متفاوت در تمام گروه هاي ديگر

د«در گروه سني. مطرح بوده است  و و گروه سني%5/37با»ج تـر ايينپـ،%5/14»ج«،

ترس از خداوند تنها با فراوانـي دو، در دو گـروه. مدنظر بوده است ديگردو گروه سني 

توكـل بـهي ريـز مقولـه. شـود مـشاهده مـي%2 هر كـدام»ج«و گروه سني»ب«سني 

د«و%4/1»ج«خداوند، در دو گروه سني  و به جلـب. پرداخته شده است%3/10با»ج

و خشنودي خداوند، در  . هاي سني پرداخته نشده است هيچ يك از گروهرضايت

 انسان با طبيعتي رابطه-

گيـري صـحيح از طبيعـت، بردن به چگونگي ارتباط انسان با طبيعت، بهره براي پي

و نقش طبيعت در پـرورش حـس  شناخت خداوند در طبيعت، دوستي انسان با طبيعت
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 ارتباط انسان با طبيعت انتخـابيههايي ذيل مقول زيبادوستي انسان، به عنوان زير مقوله

. جو شده استو هاي برگزيده جستو در داستان

و نسبت چگونگي رابطه انسان با طبيعت در گروه:3جدول  هاي سني مختلف جدول توزيع فراواني
ب و دجب الف و ج  هاي سني گروه

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني مفاهيم انسان

گيري صـحيح بهره

 از طبيعت
36/1315/40015/4

شناخت خداوند از

 طبيعت
15/4000015/4

دوســتي انــسان بــا

 طبيعت
15/4292900

رابطــه

ــسان  ان

ــا  بــــ

 طبيعت

ــس ــرورش حـ پـ

 زيبا دوستي
15/435/1300627

مي يافته ني در به تصوير كشيدن دهد كه نويسندگان ادبيات داستا هاي پژوهش نشان

و دوسـتي بـا طبيعـت، ارتباط انسان با طبيعت، انسان را به بهره  گيري صحيح از طبيعت

ب«گيري صـحيح از طبيعـت در گـروه سـني بهره. كنند تشويق مي  و در%6/13» الـف ،

د«و»ب«گروه سني و كد»ج »ج« سـنيهو در گـرو مورد توجه بوده است%5/4ام هر

آن اشاره تر بيشتر، هاي سني پايين با طبيعت در گروه به دوستي انسان. نشده است اي به

ب«در گروه سـني به اين موضوع،. هاي سني باالتر پرداخته شده است از گروه و »الـف

. اشاره شده است%9 هركدام»ج« گروه سني چنينهمو»ب« در گروه سنيو%5/4 با

زيهاي پژوهش در مقوله يافته مييبا پرورش حس دهد كـه توصـيف دوستي نشان

ب«هاي سني طبيعت در گروه  و د«و»ب«،»الف و ،%5/4 بـه ترتيـب هـر كـدام بـا»ج

. مورد توجه بوده است%27و5/13%

 هاي حياتي انسان جنبه-

و توجه به توانمندي زير مقوله و سرانجام خلقت انسان هاي بنيادين انـسان، هاي سرآغاز

و در داستاني جنبه ذيل مقوله شدو هاي برگزيده جست هاي حياتي انسان انتخاب . جو
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و نسبت توجه به جنبه:4جدول  هاي سني مختلف هاي حياتي انسان در گروه جدول توزيع فراواني
ب و دجب الف و ج  هاي سني گروه

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني مفاهيم انسان

00150000 تولد

15/0735315210 مرگ
ــا ــات ب مالق

 پروردگار
0021000210

و ــرانجام ســ

ــرآغاز  ســـــ

 خلقت انسان

0015/00000 بهشت

0015/00000 جهنم

0000375/6125/2 اختيار

0045/875/1445/8 آزادي

232/4232/4116/2346/6 گيري تصميم

يها جنبه

حيـــاتي

 انسان

هاي توانمندي

 بنيادين انسان

35/623/4446/8107/21 ورزي انديشه

و سرانجام خلقت انسان-  سرآغاز

مي يافته هـاي سـني پرداختـهي مرگ، در تمام گروه دهد كه به مقوله هاي پژوهش نشان

و در گروه سـنيهتر از گرو بيش،%35با»ب«در گروه سني. شده است  هاي سني ديگر

ب« و كم%5/0با» الف مالقـات. پرداخته شده اسـت به اين مقوله هاي ديگر تر از گروه،

د«و»ب«با پروردگار تنها در دو گروه سني  و . اسـت پرداختـه شـده)%10هر كدام(»ج

و جهنم هر كدام با فراواني .ندا مطرح شده»ب«، در گروه سني%5/0و نسبت1بهشت

مي يافته وي در مقولـه»ب«دهد كه گـروه سـني هاي كلي پژوهش نشان  سـرانجام

. ها را در خود جاي داده است زير مقولهتر بيشسرآغاز خلقت زندگي انسان،

 هاي بنيادين انسان توانمندي-

مي يافته آ دهد كه پرداختن به قـدرت تـصميم هاي پژوهش نشان و گيـري، اختيـار، زادي

ت  . هاي برگزيده بوده است انسان مورد توجه نويسندگان داستان ورزي وان انديشه توجه به

»دوج«و»ج«هـاي سـني بـاالتر ماننـد هاي بنيادين انسان در گـروه توانمندي چنين هم

و در گروه سني تر از گروه بيش ب«هاي سني ديگر و تـر محـل توجـه بـوده كـم» الـف

. است

و عواطف انساني-  هيجانات

مي فتهيا و عواطف انساني مثبـت بـا دهد هاي پژوهش نشان و هيجانـات%43 هيجانات

با%44موردي با ب%13 بيش از هيجانات منفي از. كـار رفتـه اسـته، در توصيف انسان
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و انـدوه در و در ميان هيجانات مـوردي، نـاراحتي ميان هيجانات مثبت، دوست داشتن

مي تمام گروه  كار بردن عواطف انساني منفي، در گروه سنيهبدر. آيد هاي سني به چشم

و« .ديده نشد هيچ موردي»بالف

آنهاي كلي پژوهش يافته.5 و بررسي و نقد

مييهاي كلي پژوهش در مقوله يافته و عواطف انساني بـا انسان نشان دهد به هيجانات

با، جنبه9/55% و رابطه انـسان%5/15، ارتباط انسان با خداوند%4/21هاي حياتي انسان

. پرداخته شده است%2/7با طبيعت

 شناسي هستييهاي پژوهش در حوزه تحليل كلي يافته.5-1

ميي هستي هاي پژوهش در حوزه يافته از بـيش%74دهد، كه انسان بـا شناسي نشان تـر

با مقوله و خداوند عـت طبي. انـد هاي ديگر مورد توجه بـوده تر از مقولهكم%4هاي ديگر

هـاي برگزيـده بـوده بعد از انسان، مورد توجه نويسندگان ادبيات داستاني در كتاب% 22

ب ها در گروه به اين مقولهنپرداختميزان. است .ررسي شده متفاوت بوده است هاي سني

ب«از مفاهيم مطرح شده در گروه سـني5/12% و ،»ب« در گـروه سـني%4/17،»الـف

د«در گروه سني%6/39و»ج«در گروه سني6/30% و شناسـيي هـستي بـه مقولـه»ج

. اند پرداخته

 شناسي معرفتيحوزه.5-1-1

و روش ــه منــابع معرفــت ــوان مقول ــه عن ــرهــايي هــاي كــسب معرفــت، ب ي حــوزهزي

و در داستان معرفت .اند جو شدهو هاي برگزيده جست شناسي انتخاب

 منابع كسب معرفت.الف

ع عقل و وحي به نظر ورددر فلـسفه مـ نوان منابعي كه در كـسب معرفـت،، حس، شهود

و جـستي منـابع هايي ذيل مقوله عنوان زير مقولهبهبوده است،  جـوو معرفـت انتخـاب

. است شده
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 هاي سني مختلف توجه به منابع كسب معرفت در گروهاي نسبت نمودار مقايسه:3نمودار
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دهـد هاي برگزيده نشان مـي كسب معرفت در كتابيهاي پژوهش در مقوله يافته

در گرايي به عنوان منبعي براي كسب معرفت به نسبت كه دعوت به حس  هـاي مختلـف

اما تكيـه. هاي برگزيده مطرح بوده است هاي سني، از سوي نويسندگان كتاب تمام گروه 

و شهود تنها در دو گروه سني  د«و»ج«به عقل و در. مورد توجه بوده اسـت»ج عقـل

و«و در گروه سني%5/6»ج«گروه سني  و وحي در هـيچ%5/4»دج  مطرح شده است

. هاي سني مطرح نشده است يك از گروه

 هاي كسب معرفت روش.ب

مي هاي كسب معرفت، يافته در پرداختن به روش دهد سؤال به عنوان هاي پژوهش نشان

مت هاي سني به نـسبت روشي در جهت كسب معرفت در تمام گروه  م هـاي طـرح فـاوت

ب« در گروه سني سؤال.بوده است  و ، گروه سني%4/12»ب«، گروه سني%8/17»الف

د«و در گروه سني%16»ج« و .طرح شده استم%4/12»ج
 هاي سني مختلف هاي كسب معرفت در گروه اي نسبت توجه به روش نمودار مقايسه:4نمودار
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فك پيروي از ديگران چه به صورت تقليد از قالب و چه به صـورت ري ديگران هاي

و دانايي آن و توجـه نويـسندگان ادبيـات داسـتاني بـه اعتماد به عقل ها، مـورد توصـيه

ب«و»ب«ن خود در گروه سنيامخاطب و و«و»ج«اما در گروه سني. است»الف »دج

 تمـام»ج«هاي پژوهش نـشان داد كـه گـروه سـني يافته. شود به هيچ عنوان توصيه نمي

.هاي مختلف در خود جاي داده است كسب معرفت را به نسبتهاي روش

 شناسي ارزشي حوزه.ج

و ضدارزش ارزش و ضدار هاي فردي، ارزش ها و قضاوت ارزشـيزشها هاي اجتماعي

و در داسـتاني ارزش هايي، زيـر حـوزه عنوان مقوله به هـاي برگزيـده شناسـي انتخـاب

. جو شده استو جست

و ضدارزش ارزش)1  هاي فردي ها

و نسبت مفاهيم ارزشي نحوه:5جدول و ضدارزش توزيع فراواني  هاي فردي ها
د و ج ج ب ب و  الف

 فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد

 هاي سني گروه

 شناسي ارزش

2 1 16/4 2 16/4 2 0 0  گويي راست
0 0 3/10 5 15/4 2 2 1  مهرباني
2 1 2/6 3 0 0 0 0  شجاعت
2/6 3 0 0 0 0 0 0  گويي حق
2/6 1 3/8 4 0 0 0 0  انتظار
2/6 3 0 0 0 0 0 0  ستيزي ظلم
2/6 3 0 0 2 1 0 0  عهد وفاي به

0 0 1/4 2 0 0 0 0  غرور
3/10 5 1/4 2 1/4 2 3/10 5  صبر

ش
رز
ا

ها

0 0 9/3 2 0 0 7/9 5  ظاهربيني
6/13 7 8/5 3 9/3 2 0 0  وتوهين فحش
8/5 3 0 0 0 0 0 0  گويي دروغ
9/1 1 9/3 2 9/3 2 0 0  تهمت
9/1 1 9/1 1 0 0 0 0  خبرچيني
5/5 3 0 0 0 0 8/1 1  شكنيعهد
8/5 3 0 0 0 0 0 0  خودخواهي
9/1 1 9/1 1 0 0 0 0  صبري كم
7/9 5 8/5 3 0 0 0 0 و آز  حرص
9/3 2 0 0 0 0 9/3 2  عجول

9/1 1 8/7 4 0 0 9/1 1
و تعقل عدم

 انديشه

ش
رز
دا
ض

ها

ش
رز
ا

ي
رد
يف
ها
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فـ ارزشيهاي پژوهش در حوزه يافته هـا دهـد در كـل ارزش ردي نـشان مـي هـاي

ب«در گـروه سـني. انـد ها مطرح بـوده ارزشضدازتر بيش و ،%5/12هـا ارزش»الـف

، در گروه%8/7هاو ضدارزش%5/12ها ارزش»ب« گروه سنيدر،%7/13ها ضدارزش

و ضد ارزش ارزش»ج«سني و«و در گـروه سـني%9/50و%5/37 با ها به ترتيب ها ج

. مطرح بوده است%9/52هاو ضدارزش%4/35ها ارزش»د
و ضدارزش اي ارزش نمودار مقايسه:5نمودار  هاي سني مختلف هاي فردي در گروه ها،
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و ضدارزش ارزش)2  ماعيهاي اجت ها
و نسبت ارزش:6جدول و ضدارزش جدول نحوه توزيع فراواني  هاي سني مورد بررسي هاي اجتماعي در گروه ها

د و ج ج ب ب و  الف

 فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد

 هاي سني گروه
 شناسي ارزش

1/2 3 4/1 2 7/0 1 7/0 1  احترام
1/2 3 7/0 2 0 0 7/0 2  قدرداني
8/5 8 1/13 18 1/2 3 5 7  كمك به ديگران
6/19 27 6/11 16 4/1 2 2/10  دوستي 14

0 0 7 1 0 0 0 0  دفاع از سرزمين
1/2 3 1/2 3 1/2 3 0 0  تالشگري

7 1 7 1 0 0 0 0  اتحاد
4/1 2 8/2 4 0 0 0 0  ايثار
6/3 1 5/14 4 0 0 0 0  رعايت حقوق ديگران

0 0 1 3 1/1 1 ½ 3  مالكيت

ش
رز
ا

ها

0 0 2/1 1 0 0 0 0  دزدي
6/3 3 2/7 6 2/1 1 0 0  ظلم
6/3 3 4/2 2 0 0 0 0  جنگ
5/10 1 5/10 1 5/10 1 0 0  قهر

5 5 2 2 0 0 0 0  فقر
4/2 2 0 0 0 0 0 0  تبعيض

0 0 9/4 4 9/4 4 0 0  عدم آزادي

ش
رز
دا
ض

ها

ش
رز
ا

ي
اع
تم
اج
ي
ها
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و ضد ارزش ارزشيهاي پژوهش در حوزه يافته دهـد هاي اجتماعي نـشان مـي ها

هاي محـسوسي مـشاهده هاي سني مختلف در پرداختن به اين دو مقوله تفاوت در گروه 

ب«تنها در گروه سني. شود مي و  بـه هـا امـا ارزش،انـد ها مطرح نـشده ضدارزش»الف

سـ در گروه. مطرح بوده است%4/20 ميزان د«و»ج«،»ب«ني هاي و هـا ضـد ارزش»ج

و%4/7هـا ارزش ضـد»ب«هـاي سـني در گـروه.ها مطرح بوده اسـت از ارزشتر بيش

و گروه سـني%4/39هاو ارزش%7/19ها ضد ارزش»ج«، در گروه سني%2/8هازشار

د« و و ارزش ضدارزش»ج .اند مطرح شده%2/17و%8/5ها به ترتيب ها
و ضدارزشاي ارزشر مقايسهنمودا:6نمودار  هاي سني مختلف هاي اجتماعي در گروه ها
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 هاي ارزشي قضاوت)3

و يـا بـدون ارائـهي هايي كه با ارائه يافتن قضاوت مطـرح هـانا معيـار در داسـتي معيار

.هاي ارزشي مورد نظر بوده است قضاوتي در حوزه،اند بوده

ني جدول نحوه:7جدول و  هاي ارزشي سبت قضاوت توزيع فراواني

د و ج ج ب ب و  الف

نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني

 گروه سني

 قضاوت ارزشي

1/7 1 0 0 0 0 8/42 6  با معيار

5/28 4 1/7 1 2/14 2 0 0  بدون معيار

ن ارزشيهاي پژوهش در حوزه يافته  هـا بـا دهـد، پـرداختن بـه ارزش شان مـي ها

هاي كلـي پـژوهش شكل زير يافته. نبوده استهمراه هاي ارزشي براي مخاطب قضاوت

مي ارزشيدر حوزه  و يافته. دهد ها را نشان هاي كلي پژوهش حاصل از تحليـل چهـل
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دهـد كـه پـرداختن بـه نشان مـيي مورد بررسي يك اثر برگزيده داستاني در سه حوزه

دا از حوزهتر بيش%49هستي با   كودكان مـورد توجـهي هاي برگزيده ستانهاي ديگر در

با ارزش. بوده است نويسان داستان و معرفت%39شناسي هـاي در رتبـه%12شناسي بـا،

. بعدي قرار دارند

و بررسي يافته.5-2  هاي پژوهش نقد

و بررسي مقوله.5-2-1  شناسي هستيي هاي ذيل حوزه نقد

 طبيعت.الف

افالك، گياهـان،(گيري از نمادها بيعت نشان داد كه بهرهطي هاي پژوهش در مقوله يافته

و عناصر طبيعي  هـاي ديگـر از مقولـهتر بيشهاي داستاني، به عنوان شخصيت) جانوران

. در ارتباط با طبيعت مورد توجه نويسندگان داستان بوده است

ب«هاي سني استفاده از نمادها در گروه و سـ از گـروهتر بيش»ب«و»الف ني هـاي

د«و»ج« و از از نمادها در سنين پـايينتر بيشگيري بهره. است»ج و بهـره نگـرفتن تـر

از بـا افـزايش سـن، نـشان از پـايها آن و آگـاهي نويـسندگان ادبيـات داسـتاني بنـدي

. هاي سني مخاطبان خود بوده است ويژگي

مي البته پرداختن به موضوع شعور در طبيعت به شكل در ارتبـاط تواند هاي مختلف

و تأثير  حيوانـات در بـسياري از ايـن. ثر باشـدؤگذاري آن بر مخاطـب مـ فرد با طبيعت

ميهاانداست و به راحتي باهاآنتوان كاركردي شبيه انسان دارند هـاي گونـاگون تيپ را

. انساني تطبيق داد

بـه موضـوعات مختلـف استفاده از حيوانات، امكان پـرداختن مهم ديگر در مطلب

و طبقه بد و حتي وضعيت مالي استيون نشان دادن جنسيت بـه ويـژه ايـن. اجتماعي

ج  و هر مسأله كه براي مخاطب نيز و كشش بسيار دارد، مياي ذابيت توان بـا اسـتفاده را

. از قهرمانان حيواني مطرح كرد

ب و نهبهره جستن از حيوانات ، مـورد مادها، از زمان پيدايش ادبيات تاكنون طور كلي

و ناقالن داست  نمونه درخت آسوريگ بـه عنـوان براي. بوده استهاانتوجه نويسندگان

 بـز بـا درختـي را بـه تـصويري ترين متن ادبي نوشته شده بـراي كودكـان منـاظره كهن

. كشد مي
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هـاي حيـواني وجـود اما در كنار محاسني كه در استفاده از نمادها به ويژه شخصيت

ه جستن از اين نمادهـا تـا چـه انـدازه ادبيات داستاني با بهر نويسندگاندارد بايد پرسيد 

 هاي انسان را در دنياي جديد به تصوير بكشند؟ توانند توانايي مي

و شخصيت نگاهي به قصه مي ها هاي ايراني دهد كه اغلب داستان هاي داستاني نشان

و نوجوانان داستان  داآن.تاس»ييماجرا« هاي براي كودكان هـا اتفـاقنسـتا چه در ايـن

و»حوادث«و»ماجرا«افتد مي آن داستان است »داسـتان شخـصيت«ها هايي كه بتوانيم به

و خود انسان در . مهم باشد، بسيار اندك استهاآنبگوييم

و شخصيت نگاهي گذرا به قصه« و نوجـوان در ايـران نـشان ها هاي داستاني كودك

مت مي و هـايي بـا ويژگـي، در آفرينش شخصيت هاي معاصرمان سفانه داستانأدهد كه هـا

ت  و شخصيترا با اطمينان در فهرستهاآنثيرگذاري كه بتوانأمختصات هـاي مانـدگار

و دوستؤم داشتني كه ذهن خواننده را سـاليان سـال بـه تـسخير در آورد، قـرار داد، ثر

).1: 1385عموزاده خليلي،(» اند موفقيت چنداني نداشته

كو«وان به داستانت براي نمونه مي ، اشـاره كـرد كـه بـاي سـرور پوريـا نوشته» دمم

شـير، شـغال، پلنـگ، خرگـوش، سـنجاب، ميمـون،(گيري از ده شخصيت حيواني بهره

و كانگورو  دم) گوزن، زرافه، فيل تنهـا خواسـته اسـت شـوخي ميمـون را در برداشـتن

. حيوانات نشان دهد

هـا هاي بچهيهايي هستند كه تواناي شخصيتهاانهاي خلق شده در داست شخصيت

در آن هـاانن داسـتاكننـد كـه مخاطبـو دنيايي متفاوت خلق مـي گيرند را دست كم مي 

. كنند زندگي مي

هاي برگزيده كه در آن نويسنده توانايي مخاطب را دست براي نمونه از ميان داستان

من بال«هاي توان به داستان كم گرفته است، مي  وقتي«و»ب« گروه سني براي»هاي آبي

مي« يا داستان»بهار آمد   نوشته شـده بـراي گـروه»شوي هي كفش دوزك با من دوست

ب«سني و ي، موضـوع داسـتان دربـاره»هاي آبـي مـن بال«در داستان. اشاره كرد»الف

داسـتان از زبـان. ها بعد از جنگ در انتظار پدر خانواده هـستند اي است كه سال خانواده

ه  مي) شخصيت اصلي(ساله فت يا هشت دختري  شـايد هـدف نويـسنده.شـود روايت

آني نشان دادن نحوه  بـهچه كنار آمدن شخصيت اصلي داستان با شهادت پدر باشد، اما

و خياالت كودكانه تصوير مي اي بـه گونـه؛ شخصيت اصلي داستان استي كشد آرزوها
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با كودك رسد در پايان داستان، كه به نظر مي  پـدر متوجـهي وجـود ديـدن جنـازه حتي

. شود نمياومرگ

و مطالعه مييهاان داستي تحليل دهد كه نويسندگان ادبيات داسـتاني برگزيده نشان

 انسان در دنيـاييها با بهره بردن از نمادها، توفيق چنداني در به تصوير كشيدن توانايي 

ب. اند جديد نداشته ه عنـوان يـك انـسان ناديـده يكي از نيازهاي اساسي كه در كودك ما

و درك گرفته مي الـف« سني هاي اين امر به ويژه در گروه. او استشود، توجه به شعور

ب ميتر بيش»ب«و»و . آيد به چشم

مي فيليپ پولمن در مصاحبه مي«:گويد اش كه من وقتي داستان نويسم مطمئن هستم

و باهوش است  را. مخاطب من، يك مخاطب فهميده من بـراي. پندارم احمق نمي من او

و ماجراجو مي  خواهـد همـه چيـز را بفهمـد، همـان كـه مـي. نويسم آن موجود باهوش

و تجربه كند )50: 1381، به نقل از نعيميپولمن،(»بشناسد

 شناخت خداوند.ب

و محبت اسـت هاي برگزيده مبدأ داستان خداوند در و سعادت ر ادبيـات مـاد. خير

نمو جستخداوند و آمـاده بودن شود بلكه خالقيجو و همواره حاضـر  او نمايان است

 پـذيرفتني كنـوني چنين تصويري از خداوند براي انسان. در كنار انسان قرارگرفته است

انسان اگر خداوند را در برابر خود ببيند آن خدا جزء توليـد ذهـن«.و مورد قبول نيست

مح ها، عشق زيبايييهمه. او نخواهد بود  و همه خواهي ها، آزاديبتها، هاي عاطفهي ها

و هر قلمرو ديگري كه انسان در  پـردازد، جوي معنـا مـيو به جستهاآنسرشار انساني

كه. جوي خدا هم هستو قلمرو جست  بر سازندگان فرهنگ كودكان عصر حاضر است

»جو كردنـي اسـت نـه دسـت يـافتنيو از كودكي به او بگويند خدا در تمام عمر جست 

).10: 1378مجتهد شبستري،(

و خـود را متعلـق كودكدر چنين حالتي  بـه ديگر احساس تحميـل نخواهـد كـرد

و. داند كه خود، آن را كشف كرده است خدايي مي كودكي كه خدا را در يك اثر هنـري

و مـشاركتي آزاد داشـته اسـت، ادبي كشف كند، از آن  جا كه خود نيز در يافتن او تالش

ن هرگز  ي دوم اين است كه سخن گفتن از خداونـد يـك زمينـهينكته. بردمياز يادش

همهم و همدلي و ميزباني . طلبد دردي
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شـود، عرضـه مـي) هاي برگزيـده كتاب(تصويري كه از خداوند در ادبيات كودكان

اگـر از كـودكي. يك شخص بزرگـسال از خـدا در ذهـن دارد همان تصويري است كه 

 شايد خداوند را يك نور، يك انسان پير يا هر چيزي ديگـر سؤال شود خداوند كيست؟ 

البته. اگر او پاسخ دهد كه خداوند خالق جهان است،بداند، اما باوركردنش مشكل است

.ممكن است هر بزرگسالي نيز خداوند را به شكلي عيني براي خود مجسم كند

و، اسـت مانند پنداري بشر اوليه نيز ها كه با جاندار ذهنيت جاندارپنداري بچه  پيونـد

و اين ما بزرگتر بيشتجانس هـي با زبان دين دارد ستيم كـه ايـن زبـان را از يـاد ترها

و آن هايانآسم«. ايم برده و زمين و تنزيـه چه در آن هفتگانه هاست، پروردگار را تسبيح

ا مي و از نقص بري بداند ين عالم نيست مگر آنكه او را ستا كنند، چيزي در اما. يش كند

).44/ اسراء(»فهميد تسبيح موجودات را نميهاناشما انس

و يك داستان برگزيده، چنين تصويري از خداوند، تنها در يك داستان از ميان چهل

هفت يـا( شخصيت اصلي داستان دختري»وقتي من بچه بودم«در داستان. شودديده مي 

شخـصيت اصـلي. كنـد مي است كه اشتباهات دوران كودكي خود را بازگو) هشت ساله 

آن اش خداوند را مانند باد، هوا، ابـر مـي داستان در زمان كودكي  هـا بـاال بـاال«دانـد كـه

و همـه  و هـزار هـزار تـا گـوش دارد و هزار هزار تا چشم دارد را حـرفي نشسته هـا

در. اسـت تـر بـيشو يا مانند نوري كه از صد هزار ميليون نـور».شنود مي وقتـي معلـم

م  ا«وقع معني، كالس دهـد كـه خداونـد توضيح مـيهاآن براي» الرحمن الرحيمهللابسم

چهچ و مي قدر آدمهقدر مهربان است كنـد كـه ها را دوست دارد، او از خداوند خواهش

. برايش درخت بزرگ زولبيا درست كند

 خداونـد سـخن گفتـهيدربـاره هاي مختلف انسان در طول تاريخ همواره به شكل

تج خـدا حـرف زدهيي با بيان فلسفي دربـارها عده. است و ربـه انـد، برخـي ديگـر هـا

ميهاي يك انسان خدا يافته دهند، كسان ديگري به توضيح حـاالت ناشـي گرا را توضيح

و خدا پرداخته از عشق ميا  و خدان انسان اند كه چگونه در تمـام انديشان توضيح داده اند

).8: 1378،يرمجتهد شبست(اند اوقات به خدا انديشيده

و بياني؛متنوع سخن گفتن از خداوند بايد همواره باز بماند هاي راه  زيرا هيچ سخن

نهيدرباره ترين موضـوع بـراي خداوند به عنوان نهايي. ايي نيست خداوند جهان سخن
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ترين تعبير از خـدا بـراي انـسان عـصر حاضـر، مفهوم ناپذير آدمي هاي پايانجوو جست

د .ر ادبيات كودكان مورد توجه قرار گيرداست كه بايد

 انسان.ج

و بيني اسالمي در جهان ، انـسان موجـودي صـاحب انديـشه اسـت كـه قـدرت تحليـل

آن جمع و عالوه بر ن بندي دارد از وآفريني است كـه ايـن ويژگـي برخوردار از هـا او را

و مـي كند، موجودي كه بار خالفـت الهـي را بـه دوش جانداران متمايز مي ديگر كـشد

و كرامتـي چه به انسان ارزشآني گذشته از اين، همه. همانند خالق خود آفريننده است 

و انتخابگر بودن اوست . خاص بخشيده، آزادي

و بوي خداگونگي به انسان مـيو آفرينش چشمگيرعنصر بخـشد، بـا گري كه رنگ

و اختيار انسان استي همه و ارزش، تابعي از آزادي ).5: 1385ري، آقايا( عظمت

مي ترديد آزادي، برجسته بي آن. كنـد ترين ويژگي است كه اسالم براي انسان معرفي

و اما كفوراً«: فرمايد چنان كه قرآن كريم مي  مـا راه)3/انسان(»انا هديناه السبيل اما شاكرًا

و خواه راه كفرايم، خواه راه را به تو نشان داده راهدايت را برگزيني . ورزان

و بر شمردن دو عنـصر انديـشه با و آزادي بـه عنـوان چنين تعريفي از انسان ورزي

مييترين شاخصه اصلي .پردازيم وي به بررسي نتايج اين پژوهش

هاي پژوهش نشان داد كه انسان در ادبيات برگزيده براي كودكان، تنها در يـك يافته

و ورزي، اختيـار، تـصميمههايي مانند انديش بلكه از توانايي. ماند بعد محدود نمي  گيـري

و از طبيعـت   بـه اطـراف عواطف انساني برخوردار است، با خالق خود در ارتباط است

مي شكل .گيرد هاي گوناگون بهره

و عواطف انساني ها، آرزو، حـسرت، نااميـدي، گري تالش(اما پرداختن به هيجانات

از) حسادت ان از تواندميهاآنكه برخي سان به شمار آيـد، محـور اصـلي موانع دانايي

ميهاانداست . رود در توصيف انسان شمار

و هاي بنيادين انـسان ماننـد قـدرت انديـشه توجه به توانايي و تفكـر، اختيـار ورزي

انـد، امـا ايـن پـرداختن بـه گيري اگرچه در ادبيات كودكان مطـرح شـده قدرت تصميم 

خو گونه و اختيار منجـر بـه انتخـاب اي نيست كه در كشمكش داستان، همراه با دآگاهي

مي. احسن شود  به براي نمونه  چگونگي ارتباط انـسانيهاي پژوهش در مقوله يافته توان

و خداوند اشاره كرد . با طبيعت
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مي انساني كه در داستان و جست هاي برگزيده تصوير جـوگرو شود، انساني كنجكاو

و محيط  و كنكا اطرافنيست كه خود انسان در ارتبـاط اين.ش قرار دهد را مورد سؤال

ني  و علل وقايع و حتي به چگونگي خلقت خود با طبيعت به دنبال كشف رويدادها ست

چنـين. افتـد در آن اتفـاق مـيهاانطبيعت، تنها بستري است كه داست. توجه است نيز بي 

مييتصويري از انسان، در مقوله . آيد ارتباط انسان با خداوند نيز به چشم

هاي پژوهش نشان داد كه در ارتبـاط انـسان بـا خداونـد، نويـسندگان ادبيـات فتهيا

در،انددهكرهاي ديگر توجه داستاني به رفتارهاي ديني بيش از جنبه   اما اين توجه حتـي

د«و»ج«گروه سني و هاي داستاني، صيتشخ. اي مطرح نشده است اي ريشه گونهبه»ج

هها در برخي از داستان  مي افرادي مي ستند كه نماز مي خوانند، روزه ريزند، گيرند، اشك

و چرا بايد نماز بخوانند، توجهي نمي اما به اين نكته كه چرا نماز مي  ي بـرا. شود خوانند

طال«هايي از داستان نمونه به قسمت مي»ساعت اهللا«صـبح زود بـا صـداي«: شود اشاره

شد»اكبر مي. از خواب بيدار اي كـشيد، بلنـده صـادق خميـاز. واندخ پدرش داشت نماز

مي پدر همان. شد وسالم كرد  مادر سر رسيد،. خواند، جواب سالمش را داد طور كه نماز

مي وضو گرفته بود، آب از سر ).8: 1361رهگذر،(»چكيدو صورتش

دهـد، تنهـا را موضوع قرار مـي»روزه گرفتن« داستان افطار كه به طور مشخص، در

و مـادر اسـت،شود روزه گرفتن شخصيت اصلي ذكر مي دليلي كه براي  . تقليـد از پـدر

و جوهره«  دينـي، بـه قـول احمـد نراقـي،يتجربـه. ديني اسـتي دين، تجربهيهسته

و تجربه اي است كه در آن خداوند خويشتن را بـه نحـوي از انحـاء بـر انـسان آشـكار

و شنايتجربه. متجلي كرده است  و عـشقت عرفاخ ديني همان ايمان ني است كه با دل

و تجربه.و عاطفه پيوند دارد  و علمـيي ايمان و ديني بر شـناخت ذهنـي اولويـت دارد

).28: 1378حجواني،(» اولويت دارند اين هر دو بر رفتار علمي

و ادبيات ميتر بيشبا چنين نگاهي است كه ارزش هنر  زيرا بهترين راه؛شود آشكار

آنهاي براي انتقال تجربه و هـا اين تجربـه چه در اين راه مهم است نشاندن معنوي است

. در قلب مخاطب است

ازياگر قرار باشد تجديد نظري درباره  نقش انسان در ادبيات صورت بگيـرد، قبـل

و كلي بايديهر چيز به عنوان يك مسأله  وجـودي انـساني فلـسفه كوشـيد تـا اساسي
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روشن شود به كدام انسان، با كدام خصوصيات ديگر بهتر است سخنبه. تر شود روشن

.بايد توجه شودو براي چه زمان 

و بررسي يافته.5-2-2  شناسي معرفتيها در حوزه نقد

بـ روشيهاي پژوهش نشان داد كه نويسندگان ادبيات داستاني، در ارائه يافته راي هـايي

و معرفي منابع دست  ن خـوداسني مخاطبـ هاي يابي به معرفت، به ويژگي كسب معرفت

و فرض پاي ايـن اسـت كـه كودكـان در سـنين پـايين از توانـايي دركهاآنبند هستند

. تري نسبت به كودكان سنين باالتر برخوردار هستند كم

و بررسي يافته.5-2-3  شناسي ارزشيها در حوزه نقد

بـه برگزيده هاي ها نشان داد، نويسندگان در داستان ارزشيهاي پژوهش در حوزه يافته

و ضـد ارزش يكسان به ارزش تقريباًشكلي  در. انـد كـرده هـاي اجتمـاعي توجـه ها امـا

و ضد ارزش ارزشيمقوله رداختـهپ هـا از ضد ارزشتر بيشها هاي فردي، به ارزش ها

.شده است

در نشان داد كه ارزشها هاي مطرح شده در داستان نگاهي به ارزش هايي كه ادبيات

 امروز جوامـع بـشرييهايي نيست كه دغدغه به كودكان است، ارزشهاآنپي آموزش 

 در ايـن اسـت كـه نـسل تفاوت نسل امروز با نسل پيـشين. كودكان ما باشد چنينهمو

پـرداختن بـه. كنـد كـه در گذشـته مطـرح نبـوده اسـت هايي را مطرح مـي ارزش امروز

اي از ايـن به عنـوان نمونـه حقوق بشرو هايي مانند دموكراسي، مشاركت جمعي ارزش

و نوجوانـان كـشورمان كودكـاي ادبيات داستاني برگزيدهيها، در عرصه دست ارزش  ن

هم ارزشيو ادبيات در پرداختن به حوزه جايي ندارد ـ ها . رو گذشـته اسـتهچنان دنبال

و ماهي قرم،براي نمونه در؛ز وجود نـدارد امروزه ديگر حوض كاشي آبي  امـا زنـدگي

را مطـرح هـاانها، لزوم آموزش حقوق شهروندي براي كودكان مخاطـب داسـت مانتآپار

. كند مي

هاي ادبيات است كه نويسندگان پرداختن به مفاهيم ضد ارزشي نيز از جمله رسالت

يا«. ادبيات داستاني بايد به آن توجه كنند  و نوجوان موضوع خوب بـد در ادبيات كودك

مي. نداريم تـريني زنـدگي يـا مـادي تـرين مـسائل روزمـره پا افتاده تواند پيش نويسنده

و خارجي يا ژرف  و كالن، سياست داخلي ترين مقوالت ماوراء الطبيعه موضوعات خرد

).50: 1381، نعيمي(» خالقيت ادبي خود كندي مايه را دست
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و پـدر، همـه افـرادي برگزيده، خانواده، مادربزرگ، پدر هاي در داستان بزرگ، مـادر

ميهاآنند كه كودك در كنار هست ديـده هـا پـدر بـد در قـصهو مـادر بـد؛يابـد آرامش

و نـابودي. شود نمي اين در حالي است كه كودكان ما در معرض همه نوع تجاوز، تهديد

و ناديده گرفتن عامدانه ساالن از سوي بزرگ  گونه كـه ها، همان اين واقعيتيقرار دارند

ك  بعد از اين نيز نبوده است، ثمربخشها ودكان ما از آسيب تاكنون در مصون نگه داشتن

. سودي نخواهد داشت

ها هـم هاي برگزيده در پرداختن به ضدارزش هاي پژوهش نشان داد كه داستان يافته

هـا، كـودك آزاري، گسست نـسل. حركت نويي متناسب با مقتضيات زمان نداشته است 

هاي مختلف با آن درگيـر ان هم به شكلهايي است كه كودك تنهايي، از جمله ضد ارزش 

. هستند

و عروسـكم« مورد بررسي، داسـتانيهاي برگزيده از ميان داستان »مـن، خارپـشت

و تاثير نسته است به گونه تنها داستاني است كه توا و آسيب اي تلخ هاي ناشـي گذار، فقر

تري هفـتدخ(فقر شخصيت اصلي داستان. از آن را در زندگي كودك به تصوير بكشد 

مي در نهايت منجر به مرگ او بر روي نيمكت) يا هشت ساله . شود هاي پارك

 ممكـن اسـت بـراي،داننـد هايي كـه بزرگـساالن آن را ارزش مـي بسياري از ارزش

مي طرح قضاوت.ن كودك ما ارزش به حساب نيايدامخاطب تواند هاي ارزشي در ادبيات

م  كه خاطب قرار مي اين فرصت را براي انديشيدن در اختيار كـدام بايـد بـه سـوي دهد

و چرا؟ رفت ارزش 

و با به نقد كشيدن ارزش نويسنده با طرح قضاوت هايي كه خود مطـرح هاي ارزشي

مي مي در. تواند فرصتي را براي كشف در اختيار خوانندگان خـود قـرار دهـد كند، ايـن

هـاي هاي برگزيده قضاوت داستان%5تنها در هاي پژوهش نشان داد، يافته حالي است كه 

.مطرح شده استارزشي 

 گيري نتيجه.6

و ارزش شناسي، معرفت هستييهاي پژوهش در سه حوزه يافته شناسـي نـشان شناسـي

آن مي مي دهد كه بر خالف  مفاهيم مرتبط بـا هـر سـه حـوزه، در ادبيـات،شد چه تصور

يم دو نكتـه قابـل توجـه پرداخت به اين مفـاهياما در نحوه؛ كودكان مطرح شده است
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توانـد مانـد يـا مـي آيا ادبيات داستاني در طرح مفاهيم فلسفي، در اين مفاهيم مـي. است

و جهان باشد؟ي هاي اساسي كودكان درباره گوي پرسش پاسخ  خود

و آمـوزش نتايج پژوهش نشان داده است كه نويسندگان ادبيات داسـتاني در طـرح

و در برخي از حوزه. هستندبند بسيار پاين خودابهاي سني مخاط مفاهيم، به ويژگي  هـا

و خلـق دنيـايي بندي موجب دست كم گـرفتن توانـايي ها اين پاي مقوله هـاي مخاطـب

مي متفاوت از آن چيزي مي  خواهـد كودك امـروز مـي. كند شود كه كودك در آن زندگي

و اين دانستن به كامل  و ريشه بداند آناي ترين او،ترين شكل وقتـي نگـرش.ستا حق

و متضاد با ارزش  هاي امروزي باشد، به جدايي مخاطـب نويسنده به كودكان غير واقعي

بر هاي پژوهش نشان داد كه نويسندگان داستان يافته. زند از داستان دامن مي  گزيـده، هاي

مييامايهچون خمير مخاطب خود را هم   از پـيشيبر اسـاس مـدلو گيرند خام در نظر

س چه در اين روند مورد كـم تـوجهيآن. او دارند به عي در شكل بخشيدن طراحي شده

و توانايي،گيرد قرار مي  و پر رنگ نقش عوامل دروني تر شدن عوامـل هاي دروني كودك

.و خانواده است) نويسنده(بيروني مانند بزرگساالن 

مي ديگر كه از يافته گفتني تـوان بـه آن دسـت يافـت، ايـن اسـت كـه هاي پژوهش

 آموزشـي آن محـدود مانـدهيكاركرد ادبيات داستاني كودكان در كشور ما تنها به جنبـه 

و جنبه نويسندگان ادبيات داستاني با بهره. است  زيباشناسي ادبيات، بـهيگيري از تخيل

و چون چيـزي بـراي كـشف تعليميياند كه تنها جنبه هايي پرداخته خلق داستان دارند

و تفكّ  از. نيست، ممكـن اسـت بـراي كودكـان خوشـايند نباشـدهاآنر در كردن يكـي

و تالش دنياي امروز.ر انتقادي است كاركردهاي مدرن ادبيات، پرورش تفكّ   ايـن سعي

و صاحب انديشه پرورش يابد از؛است كه انسان مستقل  نه انـسان محكـوم بـه پيـروي

ح كودك در ادبيات.قواعد از پيش تعيين شده ـ اضر، بررسي شده در پژوهش نـدرته ب

و دغدغه به سؤال از پاسخراتوان اثري مي . يافتهاي كودكان ها

 جدول مشخصات آثار برگزيده داستاني:1-4شكل:مهيضم

 گروه سني نام نويسنده برگزيدهيها نام داستان

و دره سبز.1 ب سرور پوريا اسب سفيد

ب سرور پوريا راز آبگير.2

ج سرور پوريا پلنگ سياه.3
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ج شكوفه تقي زيباترين آواز.4

د فريدون دوستدار حياط پشتي مدرسه عدل آفاق.5 و ج

ج بهرنگ ماهي سياه كوچولو.6 و ب

كو.7 ب سرور پوريا دمم

ب ناصر يوسفي شهر بي خاطره.8

و ساعت.9 ب فرشته طائرپور ماجراي احمد و  الف

ني. 10 و بالف نيره توكلي ني كوچولو ماجراي احمد و

د فروزنده خداجو خانه چوب كبريتي. 11 و ج

ب شكوفه تقي وقتي بهار آمد. 12 و  الف

من. 13 ج منصوره فاطمي مارمولك كوچك اتاق

ج نادر ابراهيميها كالغ. 14

شد. 15 ب شكوفه تقي سنجابي كه بزرگ

و باد بادك. 16 ج بان ثمين باغچهها نوروزها

جي شريفعباس يمين كتاب توكا. 17

و زيرك. 18 ج آزاد-م زاغي

شد. 19 ج يوتا آذرگين بزي كه گم

ج محمد مير كياني پاپر. 20

ج نيما يوشيج توكايي در قفس. 21

ب كلك نورالدين زرين وقتي من بچه بودم. 22

ب سرور پوريا قايم باشك. 23

كو. 24 ب مينو امير قاسمي فيل كوچولو دماغت و  الف

ج قاسمعلي فراست افطار. 25

د رضا رهگذر جايزه. 26 و ج

طال. 27 د رضا رهگذر ساعت و ج

د رضا رهگذر دوستي. 28 و ج

و عروسكم. 29 و خارپشت ج رهگان.ر من

ج فروزنده خداجو جوراب پشمي. 30

و كبوترها بچه. 31 ب سيروس طاهباز ها

ب مريم جمشيدي آخرين سيب. 32

م. 33 ميهي كفشدوزك با ب مژگان كلهر شوين دوست و  الف

من بال. 34 ب راضيه دهقان سلماسي هاي آبي



و تابستان1ي، شماره2سال/ي مطالعات ادبيات كودك مجله 30 1390، بهار

ج نژاد افسانه شعبانها باغ فرشته. 35 و ب

ج محمدرضا شمسگر افسانه روباه حيله. 36

ما. 37 بييسياوش كسرا بعد از زمستان در آبادي

ب مازيار تهراني آزاده. 38

ج يانعباس جهانگير شازده كدو. 39

ب بان جبار باغچه بابا برفي. 40

ب آزاد-م كي از همه پر زورتره. 41
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 پنجن پایه تجربی علوم کتاب هحتوای تحلیل
 دیویی  هسأله حل الگوی هبنای بر ابتدایی
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 چکیده
  دبیٝ سؼشثی ػّْٛ وشبة ٔلشٛای اسصیبثی دسغذد كبضش دژٚٞص

 ٔالن. اسز دیٛیی  ٔسأِٝ كُ دیذٌبٜ ٔجٙبی ثش اثشذایی دٙؼٓ

 ٚ دیٛیی دیذٌبٜ اص ٔسأِٝ كُ ٔشاكُ ٔلشٛا، سلّیُ

 ثٝ وشبة ػٕٛٔی سٚیىشد سلّیُ. اسز آٖ ضشٚسی ٞبی ٟٔبسر

 سٚیىشد  ٔغبِؼٝ ٚ سٚٔی ٚیّیبْ سىٙیه اص اسشفبدٜ ثب ٔسأِٝ كُ

 ٔغبثك ٔسأِٝ كُ ضشٚسی ٞبی ٟٔبسر ٚ ٔشاكُ ثٝ وشبة

 ٚ ٔسأِٝ كُ ٔشاكُ ِیسز ؿه دٚ  ٚسیّٝ ثٝ دیٛیی، دیذٌبٜ

 ا٘ؼبْ دسغذ 5/87 دبیبیی ثب ٔسأِٝ كُ ضشٚسی ٞبی ٟٔبسر

 ٘سجز  وشبة دس وٝ اسز آٖ اص كبوی دژٚٞص ٞبی یبفشٝ. ضذ

 اسز؛ ضذٜ سٛػٟی وٓ آٖ ٞبی ٟٔبسر ٚ ٔشاكُ ٔسأِٝ، كُ ثٝ

 وشبة دسس 11 اص دسس 3 سٟٙب ٔلشٛا، دٞی سبصٔبٖ دس

 ٔسأِٝ كُ ٔشاكُ ثب آٖ ٞبی فؼبِیز ٚ ٔلشٛا،  اسائٝ ؿبسؿٛة

. ٘یسز ٔسأِٝ كُ  ضیٜٛ ثٝ سذسیس سبص صٔیٙٝ ِزا. داسد ا٘غجبق

  ٔؤِفٝ 10 دس وٝ ٘یض ٔسأِٝ كُ ضشٚسی ٞبی ٟٔبسر

 اثضاس، وبسثشد ٌیشی، ا٘ذاصٜ ثٙذی، عجمٝ ٔطبٞذٜ، ٞبی ٟٔبسر

 ٞب یبفشٝ سفسیش ثیٙی، دیص ٚ سبصی فشضیٝ اعالػبر، آٚسی ػٕغ

 ٚ اسصیبثی اسسجبط، ثشلشاسی ٞب، ٔشغیش سطخیع ٌیشی، ٘شیؼٝ ٚ

 ثٝ ٚ اسز سٛػٟی ٔٛسدوٓ ضذٜ، ثٙذی عجمٝ سلمیك عشاكی

 اص عیفی آٟ٘ب سفبٚر ٚ ا٘ذ ٘طذٜ ٌشفشٝ وبس ثٝ ٘یض یىٙٛاخز عٛس

 ٟٔبسر ثٝ سٛػٝ ثیطششیٗ. ضٛد ٔی ضبُٔ سا فشاٚا٘ی 37 سب 0

 ثٝ ٘سجز سٛػٝ وٕششیٗ ٚ ٌیشی ٘شیؼٝ ٚ اسشٙجبط سفسیش،

 ٞب ٟٔبسر سبیش. اسز اسصیبثی ٚ ٔشغیشٞب سطخیع ٞبی ٟٔبسر

 دشاوٙذٜ كیغٝ دٚ ایٗ ٔیبٖ ٘بٔشؼبدَ ٚ ٘بٔشٛاصٖ فشاٚا٘ی ثب ٘یض

 ٞسشٙذ

 ػّْٛ دسسی وشبة ٔلشٛا، سلّیُ ٔسأِٝ، كُ: کلیدی واشگاى

دیٛیی ػبٖ سؼشثی،
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 مقدمه
 ثٝ ٌبْ فشایٙذ یه ٚ ا٘سبٖ ٞبی ٚیژٌی ثبسصسشیٗ اص سفىش،

 ٘ظش دس ثب وٝ اسز داس ٘ظبْ ٚ ٔٙغمی ؿبسؿٛة داسای ٚ ٌبْ

 ٚ اسٕیز) ٌیشد ٔی غٛسر ٔؼیٗ غبیشی ٚ ٞذف داضشٗ

 ٚ ضٛاٞذ اسبس ثش ضخع آٖ، عشیك اص ٚ( 1371 ِٞٛفیص،

 ٚ سلّیُ ثب ٚ وٙذ ٔی داٚسی ٔٛلؼیز دیشأٖٛ ٔذاسن،

 ثٝ اسز، ضذٜ سٚ سٚثٝ آٖ ثب وٝ ٔٛلؼیشی ػٙبغش اسصضیبثی

 سیف،) ٕ٘بیذ ٔی كُ سا ای ٔسأِٝ یب سسذ ٔی سبصٜ ضٙبخشی

 ضٛد، ٔی ٔٛاػٝ ٔطىّی یب ٔسأِٝ ثب فشد وٝ ٍٞٙبٔی(. 1386

 ثٝ سب ثیٙذیطذ آٖ كُ ٞبی ساٜ ثٝ وشدٜ، ثشسسی سا آٖ ثبیذ

 وٝ ٌفز سٛاٖ ٔی سؼجیشی ؿٙیٗ ثب. یبثذ دسز خٛیص ٞذف

 كُ ثشای رٞٗ داس ػٟز ٞبی فؼبِیز اص اسز ػجبسر سفىش

 یب ٞب فؼبِیز ثٝ ا٘ذیطٝ ٚ سفىش دیٍش، ػجبسر ثٝ. ٔسأِٝ

 سٛػٝ ای ٔسأِٝ كُ ثٝ وٝ ضٛد ٔی ٌفشٝ رٞٙی سفشبسٞبی

 (.1382 ضؼجب٘ی،) ثبضذ داضشٝ

 ٚ سفىش ثش خٛد، وبسثشد سشیٗ سایغ دس سشثیز ٚ سؼّیٓ ٘ظبْ

 ٚ فىشی سغق اسسمبی(. 1385 اِیبس،) داسد دالِز ػمال٘یز

 اص ٔسأِٝ كُ ٟٔبسر دشٚسش ٚ ا٘ذیطیذٖ ٞبی ضیٜٛ ثٟجٛد

 ی ثش٘بٔٝ اٞذاف اص یىی ٚ دشٚسش ٚ آٔٛصش ٚظبیف سشیٗ ٟٔٓ

) اسز آیٙذٜ دس اثشذایی ٔذاسس دس ػّْٛ دسسی

.) 

 سمٛیز سا آٔٛص دا٘ص سفىش ٚ اسشذالَ ی لٜٛ ثبیذ ٔذسسٝ

 ٚ یبثذ دسز غلیق لضبٚر سٛا٘بیی ثٝ وٝ ٘لٛی ثٝ وٙذ،

 ٚ ٔٙغمی اسشذالَ اص سا سفسغٝ كمبیك، اص سا ػمبیذ ثشٛا٘ذ

 ؿٍٛ٘ٝ وٝ ثیبٔٛصد ٟ٘بیز دس ٚ دٞذ سطخیع ٘بسشٜ اص سا سشٜ

 ػمیذٜ ثشٚ٘ش(. 1387 ٟٔشٔلٕذی،) ثیبٔٛصد ٚ وٙذ فىش

 وٝ ٘یسز ایٗ ٔٛضٛع یه آٔٛصش اص ٞذف وٝ داضز

 سِٛیذ ٔٛضٛع آٖ دیضأٖٛ ای ص٘ذٜ وٛؿه ٞبی خب٘ٝ وشبة

 سفىش ثٝ سا ضبٌشداٖ وٝ اسز ٔٙظٛس ایٗ ثٝ ثّىٝ وٙیٓ،

 ٚ ٞب ٘ظشیٝ سىشاس اص فشاسش أش، ایٗ سلمك ثشای. ٚاداسیٓ

 دا٘ص ؿٍٛ٘ٝ وٝ ثفٟٕٙذ سب داس٘ذ ٘یبص آٔٛصاٖ دا٘ص ٞب، فشَٔٛ

. ثٍیش٘ذ وبس ثٝ ٔخشّف ٞبی ؿبِص ٚ ٞب ٔٛلؼیز دس سا

 ثشای ٞبیی فشغز  آٚس٘ذٜ فشاٞٓ دسسی ی ثش٘بٔٝ ٞبی فؼبِیز

 اص اسشفبدٜ  دسثبسٜ ٘مبدا٘ٝ عٛس ثٝ سب اسز آٔٛصاٖ دا٘ص

 دس ضبٖ دا٘ص وشدٖ سش ػٕیك ٚ ٔسبئُ كُ دس ػّْٛ ٚ سیبضی

 آٔٛصش دس ٔسأِٝ كُ سٚیىشد. وٙٙذ فىش ثٙیبدٞب دیشأٖٛ

 دِیُ، ٕٞیٗ ثٝ. ساسشبسز ایٗ دس اغّی اثضاسٞبی اص یىی

 ثشسسی. اسز ٌشفشٝ لشاس ٔشؼذدی ٞبی دژٚٞص ٔٛضٛع

 دس ٔسأِٝ كُ سٚیىشد اص اسشفبدٜ دس ٔؼّٕبٖ ٞبی ٟٔبسر

) ػّْٛ ٚ( ) سیبضی دسٚس

 ٞبی ٟٔبسر اص اسشفبدٜ دس آٔٛصاٖ دا٘ص  اسشفبدٜ  ٘لٜٛ ،(

 ثٝ دادٖ اِٚٛیز ٚیژٜ ثٝ ،() ٔسأِٝ كُ

 دبسخ غشف ثٝ دادٖ اِٚٛیز ػبی ثٝ ٔسأِٝ كُ فشآیٙذ عی

 ٚ ، ((ٔلٛسی ٔلػَٛ) ٔسأِٝ ثشای یبفشٗ

 كُ ٔشاكُ ثٝ سٛػٝ كیض اص دسسی ٞبی وشبة اسصیبثی ٘یض

 . ٞسشٙذ كٛصٜ ایٗ دس ٞب دژٚٞص ػّٕٝ اص آٟ٘ب دس ٔسأِٝ

 ػبیٍبٜ ٚ إٞیز اص دسسی وشبة ٔب، آٔٛصضی ٘ظبْ دس

 یبسٔلٕذیبٖ وٝ اسز كبِی دس ایٗ ٚ اسز ثشخٛسداس ای ٚیژٜ

 یه ثب ٔشٕشوض آٔٛصضی ٘ظبْ ٚػٛد وٝ اسز ٔؼشمذ( 1379)

 ثٛدٖ ٘بٔٙبست وطٛس، سٕبْ ثشای دسسی وشبة یه ٚ ثش٘بٔٝ

 یب وٕجٛد ٚ ٞب والس ثٛدٖ ػٕؼیز دش ٔب٘ٙذ آٔٛصضی ضشایظ

 ثب اسصضیبثی  ضیٜٛ ٚ آصٔبیطٍبٞی ٚ وبسٌبٞی ٚسبیُ فمذاٖ

 دسسی وشبة ٔغبِت ٚ ٔلشٛا ثٝ ٔلذٚد أشلب٘ی سؤاالر

 ٚ آٔٛصش ثشای سا ٔشؼذدی ٔسبئُ( 1379 یبسٔلٕذیبٖ،)

 یٍب٘ٝ دسسی وشبة وٝ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ وٙذ ٔی ٔغشف ٔب دشٚسش

 ِلبػ یبدٌیشی ٚ آٔٛصش ثشای آٔٛص دا٘ص ٚ ٔؼّٓ ٌبٜ سىیٝ

 ٞبی فشغز اص ثسیبسی سذاسن ٚ( ) ضٛد

 ٚ آٔٛصش ػضئی ٚ وّی ٞبی ٞذف سلمك ػٟز یبدٌیشی

 . ٌشدد دزیش أىبٖ وشبة عشیك اص سٟٙب دشٚسش

 دسسی ٔشٖٛ سٛػٝ ٘یبص وشبة، إٞیز ٚ ٘مص ثٝ سٛػٝ ثب

 دش آٔٛصاٖ دا٘ص  ٔسأِٝ كُ ٟٔبسر دشٚسش ٚ سفىش ٔٛضٛع ثٝ

 كُ سٚیىشد ثب ثبیذ دسسی وشبة ٚ ٕ٘بیذ ٔی ػّٜٛ سش سً٘

 ٞذایز عشیك اص دسسی وشبة ٚالغ دس. ٌشدد سذٚیٗ ٔسأِٝ

 آٚسدٖ فشاٞٓ ٚ ٔسأِٝ كُ  ضیٜٛ ثٝ سذسیس سٕز ثٝ ٔؼّٓ

 سٛا٘ذ ٔی ٔسأِٝ، كُ ٞبی ٟٔبسر سٕشیٗ ثشای ٞبیی فشغز

 سبصد فشاٞٓ سا آٔٛص دا٘ص  ٔسأِٝ كُ سٛا٘بیی دشٚسش ثسشش

  دیطیٙٝ ثشسسی ٞشؿٙذ(. 1386 آلبصادٜ، ٚ ٚاػبسٌبٜ فشلی)

 دس اسز ٕٔىٗ دسسی ٞبی وشبة وٝ اسز آٖ ٔؤیذ دژٚٞطی

  ثش٘بٔٝ اغَٛ ٚ اٞذاف اص ٚ ٘جبضٙذ ٔٛفك أش ایٗ سلمك

) ثٍیش٘ذ فبغّٝ ٘بدا٘سشٝ كشی ّٔی دسسی

.) 
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 ثٝ ثٙب سؼشثی ػّْٛ وشبة اثشذایی،  دٚسٜ دسسی  ثش٘بٔٝ دس

 ٚ «ػّٕی سٛاد» دشٚسش اغّی ٞذف ثب آٖ ٔؤِفبٖ اظٟبس

 سسشٍبس،) اسز ضذٜ سذٚیٗ ،«سلمیك ٞبی ٟٔبسر آٔٛصش»

 دس فٙبٚسی ٚ ػّٓ دسن سٛا٘بیی وٝ ػّٕی سٛاد(. 1387

 وٝ ثخطذ ٔی سا أىبٖ ایٗ فشد ثٝ اسز، سٚصٔشٜ ص٘ذٌی

 ٚ ٌیشد وبس ثٝ خٛد ص٘ذٌی دس سا فٙبٚسی ٚ ػّٓ ٔلػَٛ

 ٕ٘بیذ، كُ ػّٕی سٚش ثٝ سا خٛد ص٘ذٌی ٔسبئُ آٖ ثش ػالٜٚ

 دلز ثٝ اسز، ٔٛاػٝ آٖ ثب وٝ سا ای ٔسأِٝ ثشٛا٘ذ یؼٙی

 وٙذ، آٚسی ػٕغ سا الصْ اعالػبر وٙذ، اسصیبثی ٚ ثشسسی

 عٛس ثٝ ٚ وٙذ سلّیُ ٚ سؼضیٝ سا آٔذٜ دسز ثٝ اعالػبر

 آٔٛصش. وٙذ كُ سا آٖ ٔسؤٚال٘ٝ ٚ غلیق ٔٙغمی،

 سٚش ٞبی فؼبِیز یب ٔشاكُ ضجیٝ ٘یض دژٚٞص ٞبی ٟٔبسر

 سطىیُ سا آٖ  ٌب٘ٝ سٝ ٞبی ػٙجٝ اص یىی ٚ اسز ػّٕی

( ) دٞذ ٔی

 ٚ ضٛد ٔی ٔٛاػٝ ای ٔسأِٝ ثب آٔٛص دا٘ص ٘یض فشایٙذ ایٗ دس وٝ

 ػٕغ اعالػبر عشیك اص آٖ اػشجبس سٙؼص ٚ فشضیٝ  اسائٝ ثب

 ٘شبیغ أب. وٙذ ٔی سد یب سأییذ سا خٛد فشضیٝ ضذٜ آٚسی

) ػّْٛ ٚ سیبضی إِّّی ثیٗ ٞبی دژٚٞص

 وٝ( 

) دیطشفز اسصضیبثی إِّّی ثیٗ ا٘ؼٕٗ سٛسظ

 دس( 

 اسز، ٌشفشٝ غٛسر 2003 ٚ 1999 ،1995 ٞبی سبَ

 ٘ظشیٝ، سِٛیذ دس ایشا٘ی آٔٛصاٖ دا٘ص ضؼف  دٞٙذٜ ٘طبٖ

 ٚ ىشسف  لٜٛ دشٚسش ػذْ ٚ ٔسأِٝ كُ ٚ سلّیُ ٚ سؼضیٝ

 ؿٙذ ٞش(. 1388 وشیٕی،) آٟ٘بسز ٔٙغمی ٚ ػّٕی اسشذالَ

 ٔٛسد سا ٔشؼذدی ػٛأُ ثبیذ ضؼیف ٘شبیغ ایٗ یبثی سیطٝ دس

 ٞبی وشبة ٔلشٛای ٚ سبخشبس ٘مص أب داد، لشاس ثشسسی

 ثشسسی ٚ ٘مذ دس ٞٛثیض ؿٙب٘ـٝ. ٌشفز ٘بدیذٜ ٘جبیذ سا دسسی

 دٞذ ٔی ٘طبٖ سیٕض، آصٖٔٛ دس وطٛسٞب ثشخی ضؼف دالیُ

 ثی دسسی ٞبی وشبة ثٝ ٔشثٛط صیبدی كذٚد سب آٖ ػّز وٝ

 سذٚیٗ وٝ عٛسی ثٝ(. 1383 اكمش،) آٟ٘بسز ویفیز

 ٚ ایشاٖ ٔب٘ٙذ وطٛسٞبیی دس ٘یض سؼشثی ػّْٛ وشبة وٙٙذٌبٖ

 وبسٌیشی ثٝ ِضْٚ اص آصٖٔٛ ثشٌضاسی صٔبٖ سب اسىبسّٙذ

 .ثٛد٘ذ غبفُ وشبة ٔلشٛای دس ٔسأِٝ كُ ٞبی ٔؤِفٝ

 ػبٖ ٘بْ ٌش سذاػی دشٚسش ٚ آٔٛصش دس ٔسأِٝ كُ

 آٖ دشٚسش ِضْٚ ٚ ٔسأِٝ كُ ثٝ دیٛیی  ػاللٝ. اسز دیٛیی

 ٞبی ٍ٘شا٘ی ثٝ فّسفٝ سبخشٗ ٔشثٛط ثشای اٚ سٕبیُ دس سیطٝ

 ی ػبٔؼٝ یه دس اٚ اػشٕبػی ص٘ذٌی ثٟجٛد ٚ ا٘سبٖ

 وٝ ثٛد ثبٚس ایٗ ثش اٚ(. ) داضز دٔٛوشاسیه

 ثشای ٔؼیبس ثٟششیٗ اػشٕبػی ٞٛش ٚ اضششاوی  ٔسأِٝ كُ

 ثش. اسز ا٘سب٘ی ص٘ذٌی ٞذایز ٚ اػشٕبػی ٞبی اسصش سؼییٗ

 آٖ دشٚسش ٚ آٔٛصش اٞذاف سشیٗ ٟٔٓ اص یىی اسبس ایٗ

 خٛثی ٌطبیبٖ ٔطىُ سب وٙذ وٕه سا فشاٌیشاٖ وٝ اسز

 ٞبی كُ ساٜ ثشٛا٘ٙذ ص٘ذٌی ٔسبیُ ثب ٔٛاػٟٝ ٍٞٙبْ ٚ ضٛ٘ذ

 .دٞٙذ اسائٝ ٔٙبسجی ٚ ٔفیذ

 ػبٔؼٝ دس ص٘ذٌی وٝ ثٙیبدیٗ سػٛس ایٗ ی دبیٝ ثش دیٛیی

 لبٖ٘ٛ یه سغییش آٖ دس وٝ سٚد ٔی دیص ثٝ ٔشلَٛ ػٟب٘ی ٚ

 دس سا ص٘ذٌی ػشیبٖ ،(1369 اِف دیٛیی،) اسز طبثز

 ٘طذٜ ثیٙی دیص ٞبی ٔٛلؼیز ٚ ٚلبیغ اص ای ٔؼٕٛػٝ  ثشداس٘ذٜ

 اضغشاة، ضجیٝ ؿیضی ٘بٔؼیٗ ٔٛلؼیز. دا٘ذ ٔی ٘بٔؼیٗ ٚ

 ٞبی ٌشایص اص ّٕٔٛ ٚ ٔجٟٓ یب دضٛاس ٚضغ یه سشدیذ،

 ثبػض ضذٜ، كبدص سؼشثٝ ٔٛلؼیز دس وٝ اسز، ٔشضبد

 ٔؼشؼ دس فشد وٝ ٍٞٙبٔی. ٌشدد ٔی ضخع رٞٗ سشدسٌٕی

  دژٚٞص ٚ سفىش ثٝ ٌیشد، ٔی لشاس ٘بٔؼیٗ ٔٛلؼیز

 خٛد ثٝ خٛد ٘بٔؼیٗ، ٔٛلؼیز ٚالغ دس. دشداصد ٔی()

 سلمیك دیٛیی، ٘ظش اص. اٍ٘یضد ٔی ثش سا سؼسس ٚ سلمیك

 كُ سٕز ثٝ ٚ ضٛد ٔی آغبص ای ٔسأِٝ ثب وٝ اسز وٛضطی

 سا سلمیك فشایٙذ دیٛیی اسبس ایٗ ثش. یبثذ ٔی ػشیبٖ ٔسأِٝ

 دیٛیی،) دا٘ذ ٔی ٔششادف ()  ٔسأِٝ كُ ثب

 اسسجبط سفىش ػشیبٖ ثٝ سا آٟ٘ب ٔؼشفز، ثلض دس ٚ( 1369 ة

 . دٞذ ٔی

 سشیٗ ثضسي اخیش لشٖٚ عی وٝ وشد ٔالكظٝ دیٛیی

 ػبُٔ اٚ. اسز ضذٜ كبغُ ػّٓ  صٔیٙٝ دس ثطش ٞبی دیطشفز

 اص ؿٝ  آٖ اسبسبً،. دا٘ذ ٔی ػّٓ سٚش دس سا ٞب ٔٛفمیز ایٗ

 كُ فشایٙذ داضز، إٞیز اٚ ثشای ضٙبسی ٔؼشفز ِلبػ

 ضٛد ٔی ٘بٔیذٜ دا٘ص یب ػّٓ وٝ آٖ ٔلػَٛ ٘ٝ اسز ٔسأِٝ

 سا سؼشثی ػّْٛ دس سلمیك سٚش ِزا(. 1376 ثبلشی،)

 ٔشاكُ ثٙبثشایٗ،. ضٕبسد ثشٔی ٔؼشفز وست ساٜ ٔؼشجشسشیٗ

 عی وٝ وٙذ ٔی ٔؼشفی ػّٕی سٚش ثش ٔٙغجك سا ٔسأِٝ كُ

 آٖ سؼشیف ٚ ٔسأِٝ  اسائٝ -1: دیٛ٘ذد ٔی ٚلٛع ثٝ ٔشكّٝ دٙغ

 فشضیٝ آصٔبیص -4 فشضیٝ سذٚیٗ -3 اعالػبر ٌشدآٚسی -2

 (. ) ٌیشی ٘شیؼٝ ٚ كُ ساٜ ثٟششیٗ ا٘شخبة -5
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ٝ  آٖ ثشای ُ  ثشٛا٘هذ  ضهخع  وه ُ  ٔشاكه ٝ  كه ٝ  سا ٔسهأِ  ثه

 وٝ ٞب ٟٔبسر اص ای ٔؼٕٛػٝ ثٝ ثبیذ ثٍزاسد، سش دطز دسسشی

ٖ  دس اٚ ٌش یبسی ُ  ػشیهب ٝ  كه ٗ . یبثهذ  دسهز  اسهز،  ٔسهأِ  ایه

 ٔؼشفی ٔسأِٝ كُ ضشٚسی ٞبی ٟٔبسر ػٙٛاٖ ثب وٝ ٞب ٟٔبسر

 سٚ٘هذ،  ٔهی  ضٕبس ثٝ ػّٕی سٚش ٚ ٔسأِٝ كُ فشآیٙذ اسبس ٚ

 ثٙههههذی عجمههههٝ ،()  ٔطههههبٞذٜ: اص ػجبسسٙههههذ

 اثههضاس وههبسثشد ،() ٌیههشی ا٘ههذاصٜ ،()

) اعالػهبر  آٚسی ػٕهغ  ،()

) ثیٙهی  دهیص  ٚ سهبصی  فشضیٝ ،(

 ٚ ٞههههههههب یبفشههههههههٝ سفسههههههههیش ،(

 ،( )ٌیشی ٘شیؼٝ

 ثشلههشاسی ،( )ٞههب ٔشغیههش سطههخیع

 عشاكی ٚ( ) اسصیبثی ،() اسسجبط

 وههٝ اسههز روههش ضههبیبٖ(. )  سلمیههك

 فبلههذ ٚ ٔشههذاخُ  ٔؼٕٛػههٝ یههه ٔسههأِٝ كههُ ٞههبی ٟٔههبسر

 ػهضٚ  ٔطهبٞذٜ  ٟٔهبسر  ٔظبَ، ثشای) اسز ٔطخع ٔشصثٙذی

ٝ  ِٚهی (. سٚد ٔی ضٕبس ثٝ دیٍشی ٟٔبسر ٞش  دیٛسشٝ ُ  ثه  دِیه

 ٘بدزیشی ػذایی لجِٛی ٚػٛد ثب ٔسأِٝ، كُ فشآیٙذ دیـیذٌی

 دس سههِٟٛز ٔٙظههٛس ثههٝ ٔسههأِٝ كههُ ٔخشّههف ٞههبی ػٙجههٝ

 ٞهبی  ٟٔبسر ػٙٛاٖ ثٝ آٟ٘ب اص لشاسدادی غٛسر ثٝ ثٙذی، ٔمِٛٝ

 . ضٛد ٔی یبد ػذاٌب٘ٝ

 كُ فشآیٙذ ثؼذ دٚ ٔسأِٝ كُ ٞبی ٟٔبسر ٚ ٔشاكُ

 عِٛی ٔلٛس ثش ٔسأِٝ كُ ٔشاكُ. ضٛ٘ذ ٔی ٔلسٛة ٔسأِٝ

 ٔشكّٝ ٞش ٚ ا٘ذ ضذٜ ٚالغ ٞٓ ثٝ ٘سجز صٔب٘ی سمذْ ثب ٚ

 ثؼذ ٔسأِٝ كُ ٞبی ٟٔبسر. اسز دیٍش ی ٔشكّٝ ی ٔمذٔٝ

 سشسیت ایٗ ثٝ دٞٙذ، ٔی سطىیُ سا ٔسأِٝ كُ سبخشبس ػشضی

 ٔخشّف ٟٔبسر ؿٙذ یب یه ٔسأِٝ كُ اص ٔشكّٝ ٞش دس وٝ

 .داس٘ذ دخبِز

 سشثیز ٚ سؼّیٓ ثٝ دیٛیی وٝ ٞبیی وٕه سٕبْ ٔیبٖ دس

 ٔسأِٝ، كُ سٚش اسبس ثش دسسی  ثش٘بٔٝ سٙظیٓ ٕ٘ٛد،

 ثشای ٔٙبسجی ٔٛضٛع سا ٔسأِٝ ایؼبد اٚ. اسز ٕٞٝ اص ٟٕٔشش

 كُ دیشأٖٛ دس اٚ  ٘ظشیٝ ٚ دا٘سز ٔی یبدٌیشی ٚ آٔٛصش

 ٚ دسسی ی ثش٘بٔٝ اغالف ثشای ٔجٙب سشیٗ ٔمجَٛ أشٚصٜ ٔسأِٝ،

) ٕٞىبساٖ ٚ ٞیجشر. سٚد ٔی ضٕبس ثٝ ػّْٛ آٔٛصش

 اظٟبس دسسی  ثش٘بٔٝ دس ٔسأِٝ كُ ػبیٍبٜ ٔٛسد دس( 

 سٕیض ثب ٔسأِٝ كُ ثش دسسی  ثش٘بٔٝ وشدٖ ثٙب وٝ داس٘ذ ٔی

 اٍ٘یخشٝ آٖ وبسٌیشی ثٝ ٚ ػّٓ سلػیُ ٔیبٖ ضذٖ لبئُ

 ثش دا٘ص وبسٌیشی ثٝ دس ٟٔبسر ؿٖٛ ٚ اسز ضذٜ

 ٔغّٛة دسسی  ثش٘بٔٝ یه داسد، ثشسشی آٖ غشف آٚسی ػٕغ

 ثش دسسی  ثش٘بٔٝ ثٙیبٖ. ضٛد ثٙب ٔسأِٝ كُ ٔلٛس ثش ثبیذ

 ٔجٙبیی سٛا٘ذ ٔی ٔسأِٝ كُ ٔٛسد دس دیٛیی ػبٖ دیذٌبٜ

)  ٚسشجبسی. ثبضذ دسسی ی ثش٘بٔٝ اغالف ثشای

 دسسی ی ثش٘بٔٝ اغالف ٚ سغییش دسٔٛسد دیٛیی دیذٌبٜ(

 لشاس ٔمبیسٝ ٚ ثشسسی ٔٛسد كٛصٜ ایٗ ػذیذ ٞبی ٘ظشیٝ ثب سا

 ٚ دبیٝ سا دسسی  ثش٘بٔٝ دیشأٖٛ دیٛیی  ٘ظشیٝ ٚ دٞذ ٔی

 .وٙذ ٔی ٔؼشفی ٘ٛیٗ ٞبی دیذٌبٜ اسبس

 فشایٙذ وبسثشد ضشٚسر ٚ دسسی  ثش٘بٔٝ اغالف  صٔیٙٝ دس

 ٘یض ػّْٛ دسسی  ثش٘بٔٝ سذٚیٗ ٚ عشاكی دس ٔسأِٝ كُ

 ،1375 دٛس ػجبس) اسز ٌشفشٝ غٛسر ٔشؼذدی سلمیمبر

 ٚسشجبسی ،1996 ٞیجشر ،1386 اسفیؼب٘ی ،1380 اكٕذی

 ثٝ ٌشفشٝ، غٛسر ٞبی دژٚٞص اص یه ٞیؾ أب(. 2002

 ٌیشی وبس ثٝ ٔیضاٖ ثشسسی ٚ دٙؼٓ ػّْٛ ٔلشٛای سلّیُ

 آٖ، دس دیٛیی دیذٌبٜ ٔغبثك ٔسأِٝ كُ ٞبی ٟٔبسر

 اسز آٖ ثش سؼی دژٚٞص ایٗ دس ثٙبثشایٗ،. اسز ٘ذشداخشٝ

 ٔسأِٝ كُ اٍِٛی اسبس ثش دٙؼٓ  دبیٝ سؼشثی ػّْٛ وشبة سب

 .ٌیشد لشاس ٔلشٛا سلّیُ ٔٛسد دیٛیی

  پژوهش روش
 ػّْٛ دسسی وشبة ٔلشٛای سٚیىشد  ٔغبِؼٝ ٔٙظٛس ثٝ

 اص كبضش دژٚٞص ، ٔسأِٝ كُ ثٝ ٘سجز دٙؼٓ  دبیٝ سؼشثی

. وٙذ ٔی اسشفبدٜ ()  ٔلشٛا سلّیُ سٚش

 ػذَٚ ٚ سٚٔی ٚیّیبْ فشَٔٛ ضبُٔ ٘یض ٌیشی ا٘ذاصٜ اثضاس

 اسبس ثش وٝ اسز ٔسأِٝ كُ ٞبی ٟٔبسر ٚ ٔشاكُ فٟشسز

  ثبسٜ دس دیٛیی سشثیشی آسای اص آٔذٜ دسز ثٝ اعالػبر

 . اسز ضذٜ ا٘شخبة ػّٕی، سٚش ٚ ٔسأِٝ كُ

 ٔشخػػبٖ ٘ظش اص ٚاسسی فٟشسز سٚایی سؼییٗ ثشای

 فٟشسز) ضذ اسشفبدٜ دا٘طٍبٜ اسشبداٖ ٚ دشٚسش ٚ آٔٛصش

 اص ٘فش ؿٟبس سأییذ ٔٛسد ٔسأِٝ كُ ضشٚسی ٞبی ٟٔبسر

 ثٝ ٕٞـٙیٗ(. ٌشفز لشاس سٟشاٖ دا٘طٍبٜ ػّٕی ٞیأر اػضبی

 اسشفبدٜ ٔٛسد اسىبر ٚیّیبْ فشَٔٛ دبیبیی، سؼییٗ ٔٙظٛس

 ٔشٗ  ٔؼٕٛػٝ وُ اص دسغذ دٜ ٔٙظٛس ثذیٗ. ٌشفز لشاس

 ثٝ ٔسأِٝ كُ ضشٚسی ٞبی ٟٔبسر سؼبسیف ٕٞشاٜ ثٝ وشبة
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 وذٌزاسی ػٟز دشٚسش ٚ آٔٛصش وبسضٙبسبٖ اص سٗ ؿٟبس

 عشیك اص وذٌزاس ؿٟبس ٔیبٖ سٛافك دسغذ. ضذ دادٜ ٔؼذد

 سبسٚخب٘ی،) ٌشدیذ ٔلبسجٝ اسىبر دبیبیی ضشیت فشَٔٛ

1372.) 

 پژوهش هاي يافته
  دبیٝ سؼشثی ػّْٛ وشبة ٔشٗ ثشسسی اص كبغُ ٘شبیغ

 صیش ضشف ثٝ دژٚٞص ٞبی دشسص ثٝ ٌٛیی دبسخ ثشای دٙؼٓ

 . اسز

 ٔسأِٝ غٛسر ثٝ دٙؼٓ   دبیٝ سؼشثی ػّْٛ وشبة آیب -1

 اسز؟ ضذٜ عشاكی ٔلٛس

 20 دٙؼٓ،  دبیٝ سؼشثی ػّْٛ وشبة  غفلٝ 99 ٔؼٕٛع اص

 سٚش ٔجٙبی ثش وشبة ا٘شٟبی اص غفلٝ 20 ٚ اثشذا اص غفلٝ

 سٚش ثٝ ٔلشٛا سلّیُ سىٙیه دس ضذٜ سٛغیٝ ٌیشی ٕ٘ٛ٘ٝ

  ٕ٘ٛ٘ٝ دس. ضذ ا٘شخبة( 1388 ٔشادی، كسٗ) سٚٔی ٚیّیبْ

 ٚ دسوی ػٕالر ٘ٛع دٚ دس وشبة ػٕالر سٕبْ ضذٜ، ا٘شخبة

( اطش ثی ػٕالر ٔظالً) سْٛ ٘ٛع ػٕالر اص فبسؽ ِفظی

 ٚاكذ 391 ضبُٔ ضذٜ ا٘شخبة  ٔؼٕٛػٝ. ضذ٘ذ ثٙذی عجمٝ

 ٔشثٛط( دسغذ 6/58) ٔشٗ ٚاكذ 229 وٝ اسز وشبة ٔشٗ

 ٔشثٛط( دسغذ 4/41) ٔشٗ اص ٚاكذ 162 ٚ ِفظی ػٕالر ثٝ

 ٔسأِٝ ضشیت اسبس، ایٗ ثش. اسز ٔشٗ دسوی ػٕالر ثٝ

 7/0 ثب ثشاثش سٚٔی ٚیّیبْ  ٘ظشیٝ ٔجٙبی ثش وشبة ٔشٗ ٔلٛسی

 .اسز

  

875/0×100;5/87 دسغذ

 

 ;  ضشیت ٔسأِٝ ٔلٛسی

 ;  ٔسأِٝ ٔلٛسیضشیت 

 

 دیٛیی  ه سیش ٔغبِت ٞش دسس دس اص عشف ٔسأِٝ ٚ ا٘غجبق آٖ ثب ٔشاكُ كُ ٔسأِٝ 1ػذَٚ 

مراحل حل 

 مسأله

 صفحه

برخورد با 

 مسأله

آوری  جمع

 اطالعات

 فرضیه

 سازی 

آزمایش 

 فرضیه

 گیری نتیجه

 

71          

42         

42        

43           

43        

33        

32        

33          

37          

32        

23          
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 دٙؼٓ  دبیٝ سؼشثی ػّْٛ وشبة ٔشٗ سبخشبس آیب -2

  اسز؟ ضذٜ عشاكی دیٛیی  ٔسأِٝ كُ ٔشاكُ ثش ٔٙغجك

 ٚ وشبة دس ٔٛػٛد ٞبی ٔسأِٝ ثشسسی اص كبغُ ٘شبیغ

 1  ضٕبسٜ ػذَٚ دس ٔسأِٝ عشف اص دس ٔغبِت  ادأٝ ٔسیش

 .اسز ضذٜ ٔٙؼىس

 ٔٛلؼیز دس ضذٜ، ا٘شخبة داس ٔسأِٝ ٞبی ٔٛلؼیز ٔیبٖ اص

 سا ٔسأِٝ كُ ٔشاكُ سٕبْ سٛاٖ ٔی ،29  غفلٝ ثٝ ٔشثٛط

 سٛضیق ثب وشبة ٔشٗ ٔٛلؼیز ایٗ دس. ٕ٘ٛد ٔطبٞذٜ

 سغییش یه ػٙٛاٖ ثٝ آٖ عشف ٚ آٞٗ صً٘ ٔٛسد دس ٔخشػشی

 سیٓ یه  ٚسیّٝ ثٝ وٝ خٛاٞذ ٔی آٔٛص دا٘ص اص ضجٕیبیی

 ضشایغی ؿٝ دس ثفٟٕذ سب وٙذ عشاكی آصٔبیطی ضٛیی ظشف

 صً٘ اغالً ضشایغی ؿٝ دس ٚ ص٘ذ ٔی صً٘ صٚدسش آٞٙی سیٓ

 خٛاٞذ ٔی وٛدن اص وٝ ایٗ دِیُ ثٝ ٔٛلؼیز ایٗ. ص٘ذ ٕ٘ی

 آصٔبیطی اسز ضذٜ ٔٛاػٝ آٖ ثب وٝ ای ٔسأِٝ ثٝ دبسخ ثشای

 ٕ٘بیذ، ٌضاسش والس ثٝ سا ٘شیؼٝ آٖ اص دس ٚ وٙذ عشاكی

 . دٞذ ٔی دٛضص سا ٔسأِٝ كُ ٔشاكُ سٕبْ ظبٞشاً

 36 ،17 غفلبر دس ضذٜ ٔغشف داس ٔسأِٝ ٞبی ٔٛلؼیز

 ضٕبس ثٝ دسسی وشبة دس ضبخػی ٞبی ٔٛلؼیز ٘یض 61 ٚ

 ثب سا فشاٌیش دسس ٔشٗ ٔٛلؼیز، سٝ ٞش دس. سٚ٘ذ ٔی

 یه كىٓ سؤاَ، ثٝ اٚ دبسخ وٝ وٙذ ٔی سٚ سٚثٝ ای ٔسأِٝ

 آصٔبیص ثٝ سا وٛدن دسسی ٔغّت  ادأٝ. داسد سا فشضیٝ

 یب دسسشی سب وٙذ ٔی ٞذایز داسد، رٞٗ دس وٝ ای فشضیٝ

 ٔٛلؼیز ایٗ دس. ثشسب٘ذ اطجبر ثٝ آصٔبیص دس سا آٖ ٘بدسسشی

 ٚ ضٛد ٔی دادٜ ٘طبٖ آٔٛص دا٘ص ثٝ ٞب فشضیٝ آصٔٛدٖ  ٘لٜٛ

 اٚ اص خاللیز ثشٚص ٚ آصٔبیص عشاكی فشغز سشسیت ثذیٗ

 أب ٘ذاس٘ذ سا 29  غفلٝ ٔٛلؼیز ػبٔؼیز ِزا. ضٛد ٔی سّت

 ثش دس سا ٔسأِٝ كُ ٔشاكُ ٕٞٝ وٝ آٟ٘ب ٌسششدٌی ِلبػ ثٝ

 . ضٛ٘ذ ٔی ٔلسٛة ٔٙذی اسصش ٞبی ٔٛلؼیز ٌیش٘ذ، ٔی

 ثٝ اثشذایی دٙؼٓ   دبیٝ سؼشثی ػّْٛ وشبة ٔلشٛای -3

 ٕ٘ٛدٜ سٛػٝ ٔسأِٝ كُ ضشٚسی ٞبی ٟٔبسر ثٝ ٔیضاٖ ؿٝ

 اسز؟

 كُ ضشٚسی ٞبی ٟٔبسر فٟشسز  سٟیٝ ثشای ٔلمك

 ٔٛسد ٞبی ٔمِٛٝ ای وشبثخب٘ٝ اسٙبد ٚ وشت ثٝ اسشٙبد ثب ٔسأِٝ

 ٕ٘ٛدٜ اسشخشاع دیٛیی ٔسأِٝ كُ ٔشاكُ ثغٗ اص سا ٘ظش

 ٔطبٞذٜ، ٟٔبسر دٜ ثش ٔطشُٕ فٟشسز ایٗ. اسز

 اسسجبط، ثشلشاسی اثضاس، وبسثشد ٚ ٌیشی ا٘ذاصٜ ثٙذی، عجمٝ

 ٚ سفسیش سبصی، فشضیٝ ٚ ثیٙی دیص اعالػبر، آٚسی ػٕغ

 ٚ اسصیبثی ٔشغیشٞب، سطخیع ٌیشی، ٘شیؼٝ ٚ اسشٙجبط

 آٟ٘ب اص یه ٞش ٘مص وٝ اسز( آصٔبیص عشاكی یب) آصٔبیص

 .اسز ضذٜ سؼشیف ٚ سطشیق ٔسأِٝ كُ فشایٙذ دس

 اثشذا دژٚٞص، سْٛ سؤاَ سلّیُ ٚ سؼضیٝ ٔٙظٛس ثٝ

 كُ ضشٚسی ٞبی ٟٔبسر اص یه ٞش ثٝ سٛػٝ دسغذ ٚ فشاٚا٘ی

 .اسز ضذٜ ٔلبسجٝ 2 ضٕبسٜ ػذَٚ دس ٔسأِٝ

 ػٙٛاٖ ثٝ ای دبیٝ ٚ اسبسی ٟٔبسر 10 ٔؼٕٛع، دس

 ٔٛسد وشبة ٔشٗ وُ دس ٔسأِٝ كُ ثشای ضشٚسی ٞبی ٟٔبسر

 3  ضٕبسٜ ػذَٚ ثٝ ٔشثٛط اعالػبر. ٌشفز لشاس ضٕبسش

 ٘طبٖ سا ٌب٘ٝ دٜ ٞبی ٔؤِفٝ اص یه ٞش ثٝ وشبة سٛػٝ ٔیضاٖ

 دسز ثٝ ٔمبدیش ٚ اسلبْ ٔیبٖ اص وٝ سشسیت ایٗ ثٝ. دٞذ ٔی

 ٚ اسشٙجبط سفسیش، ٟٔبسر ثٝ سٛػٝ سشیٗ ثیص آٔذٜ،

 ضذٜ ػغف( دسغذ 4/32) ٔٛسد 37 فشاٚا٘ی ثب ٌیشی ٘شیؼٝ

 19 سىشاس فشاٚا٘ی ثب وٙیذ آصٔبیص ٟٔبسر آٖ اص دس ٚ اسز

 ٔٛسد 17 اعالػبر آٚسی ػٕغ ٚ ٔؼٕٛع اص( دسغذ 7/16)

 .داس٘ذ لشاس سٛػٝ ٔشوض ثؼذی ٞبی سسجٝ دس( دسغذ 9/14)

  

 ٞبی كُ ٔسأِٝ دس وشبة دسسی ػّْٛ دٙؼٓ ه سٛصیغ فشاٚا٘ی ٚ دسغذ ٞش یه اص ٟٔبسر 2ػذَٚ 

 بنذی طبقه مشاهذه مهارت

ی گیر انذازه

و کاربرد 

 ابسار

برقراری 

 ارتباط

آوری  جمع

 اطالعات

بینی  پیش

و 

 سازی فرضیه

تفسیر و 

استنباط و 

 گیری نتیجه

تشخیص 

 متغیرها
 ارزیابی

آزمایش 

)طراحی 

 آزمایش(

 99 1 9 37 9 97 99 3 7 91 فراوانی

 7/96 1 9/1 4/32 9/7 9/94 7/9 6/2 9/6 8/8 درصذ
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 غفش اسصیبثی، ٟٔبسر ثٝ ٔشثٛط سٛػٝ ٔیضاٖ وٕششیٗ

 9/0) 1 سؼذاد ثٝ ٔشغیشٞب سطخیع ،(دسغذ غفش) ٔٛسد

 ٔٛسد 3 فشاٚا٘ی ثب اثضاس وبسثشد ٚ ٌیشی ا٘ذاصٜ ٟٔبسر ٚ( دسغذ

. اسز( دسغذ 6/2)

 سلّیُ وشبة دس ٔسأِٝ كُ ٞبی ٟٔبسر فشاٚا٘ی ٔیبٍ٘یٗ

 ٞب ٟٔبسر سبیش ٕ٘شٜ، ایٗ ثٝ سٛػٝ ثب. اسز 4/11 ثشاثش ضذٜ

 ٚ ثیٙی دیص ٚ اسسجبط ثشلشاسی ثٙذی، عجمٝ ٔطبٞذٜ، یؼٙی

 ٚالغ ٔیبٍ٘یٗ ثٝ ٘ضدیه ٚ ٔشٛسظ  كیغٝ دس سبصی فشضیٝ

. ا٘ذ ضذٜ

 ثٝ ٔشثٛط  ضذٜ ضٙبسبیی فشاٚا٘ی 114 اص ٔؼٕٛع، دس

 ٘بٕٞبٍٞٙی ٚ ٘بٔشٛاصٖ سٛصیغ ٔسأِٝ، كُ ضشٚسی ٞبی ٟٔبسر

 4/32 سب غفش اص) ضٛد ٔی ٔطبٞذٜ ٌب٘ٝ دٜ ٞبی ٟٔبسر ٔیبٖ

 ٞیؾ آٔذٜ دسز ثٝ اسلبْ ثخطی ٔؼٙب ثشای ؿٖٛ ٚ( دسغذ

 ثٝ اسىبی ثب سب ٘ذاسد ٚػٛد ای ضذٜ سؼشیف ضبخع یب ٔمیبس

 سٛػٝ ِضْٚ ٚ إٞیز ٘ظش اص سا ٞب ٟٔبسر اص یه ٞش آٖ

 ثیٗ اص وٝ  ایٗ ٚ ا٘شظبس ٔٛسد فشاٚا٘ی سؼییٗ ٕ٘ٛد، ثٙذی سسجٝ

 ٞب ٟٔبسر اص ٞشیه ثشای سؼذاد ؿٝ ٔٛػٛد ٞبی فشاٚا٘ی

 اسز ثذیٟی أب. ثٛد خٛاٞذ ٔطىُ اسز، ٔٙبست ٚ ضبیسشٝ

 وٝ ضٛد ٔی ضىٛفب صٔب٘ی وٛدوبٖ، دس ٔسأِٝ كُ سٛا٘بیی وٝ

 سب ه ٔسبٚی عٛس ثٝ اِضأبً ٘ٝ ه آٖ ضشٚسی ٞبی ٟٔبسر  ٕٞٝ

 ػذَٚ أب. ٌیش٘ذ لشاس سٛػٝ ٔٛسد اسز ٕٔىٗ وٝ ػبیی

 دس دسسی وشبة وٝ اسز ٔغّت ایٗ  دٞٙذٜ ٘طبٖ 2 ٜ  ضٕبس

 ٔظبَ، ثشای. اسز ٕ٘ٛدٜ وٛسبٞی ٞب ٟٔبسر اص ثشخی دشٚسش

 ٚ ٔسأِٝ كُ ضشٚسی ٞبی ٟٔبسر اص یىی وٝ اسصیبثی ٟٔبسر

 دس وٝ اسز ٔسأِٝ كُ فشایٙذ الیٙفه ػضٚ دیٛیی  ػمیذٜ ثٝ

.اسز ضذٜ ٚالغ سٛػٟی ثی ٔٛسد وبٔالً دسسی وشبة

 گیري نتیجه و بحث
 دٙؼٓ  دبیٝ سؼشثی ػّْٛ وشبة سٚیىشد دژٚٞص ایٗ ٘شبیغ

 ثشای ٔجٙبیی سٛا٘ذ ٔی ٚ ٕ٘بیذ ٔی اسصیبثی سا ٔسأِٝ كُ ثٝ

 دس ٔسأِٝ كُ ٔٛضٛع ثٝ دسسی سیضاٖ ثش٘بٔٝ ثیطشش سٛػٝ

.ثبضذ دسسی ٞبی وشبة

 ٞبی دشسص ساسشبی دس دژٚٞص ایٗ سجییٙی ٞبی ٘ىشٝ

:اسز ضشف ایٗ ثٝ دژٚٞص

  صاٚیٝ اص دٙؼٓ  دبیٝ سؼشثی ػّْٛ وشبة ثشسسی( اِف

 سٚٔی، ٚیّیبْ ضبخع اسبس ثش ثٛدٖ ٔلٛس ٔسأِٝ ٔیضاٖ

 ٔغّٛثیز اص وشبة ثٛدٖ ٔلٛس ٔسأِٝ ضشیت دٞذ ٔی ٘طبٖ

 وسش، ؿٝ ٞش وٝ اسز ٔؼشمذ سٚٔی. ٘یسز ثشخٛسداس وبفی

 دسٌیشی اكشٕبَ دٞذ، ٘طبٖ سا ثیطششی ػذدی ٔمذاس

. دٞذ ٔی افضایص سا اٚ دژٚٞطی فؼبِیز ٚ ٔشٗ ثب آٔٛص دا٘ص

  ٔلذٚدٜ سا ٔلشٛا ثٛدٖ فؼبَ ثشای ٔٙبست ػذدی ٔمذاس ٚی

 ایٗ ؿٙب٘ـٝ. ٌیشد ٔی ٘ظش دس 5/1 سب 4/0 ٔیبٖ ػذدی

 وٝ ٌشدد ٔی ٔالكظٝ ضٛد، سشسیٓ ٔلٛس یه ثش ٌسششٜ

( 7/0) دٙؼٓ  دبیٝ ػّْٛ وشبة سلّیُ اص كبغُ ػذدی ٔمذاس

 ؿٙذ ٞش. اسز ضذٜ ٚالغ ٔلٛس اثشذای ثٝ ٔشٕبیُ  كیغٝ دس

 ٔٛسد  ٔلذٚدٜ دس وشبة اص آٔذٜ دسز ثٝ دژٚٞطی ضشیت

 دسز ثٝ  ٕ٘شٜ ٔیُ سجت ثٝ أب اسز، ضذٜ ٚالغ سٚٔی ٘ظش

 وٝ ضٛد ٔی ٌشفشٝ ٘شیؼٝ ٔلٛس، اثشذای سٕز ثٝ آٔذٜ

. اسز ضذٜ عشاكی ٔلٛس ٔسأِٝ ٘سجشبً وشبة ٔلشٛای

 وشبة ٔؤِفبٖ ٚ سیضاٖ ثش٘بٔٝ وٝ سسذ ٔی ٘ظش ثٝ ثٙبثشایٗ،

 ٞبی فشآٚسدٜ» ٕٞـٙبٖ آٖ، سذٚیٗ ٚ عشاكی دس دسسی

 سٚاَ سذاْٚ ثٝ دیٛسشٝ دادٜ، سشػیق «آٖ فشآیٙذ» ثٝ سا «ػّْٛ

. ص٘ٙذ ٔی دأٗ یبدٌیشی دس آٔٛصاٖ دا٘ص ا٘فؼبِی

 ٔجٙبی ثش ٔلشٛا سبصٔب٘ذٞی ٔٙظش اص وشبة ثشسسی( ة

 كذٚد سب ٔٛضٛع ایٗ وٝ داد ٘طبٖ دیٛیی ٔسأِٝ كُ ٔشاكُ

 ارػبٖ ثبیذ. اسز ٔب٘ذٜ دٟٙبٖ وشبة ٔؤِفبٖ دیذ اص صیبدی

 سٟٙب ٘ٝ ه اثشذایی  دٚسٜ دس ٞٓ آٖ ه دسسی وشبة وٝ داضز

 سبیش وٙبس دس وٝ اسز اثضاسی ثّىٝ ٘ذاسد، آٔٛصی خٛد    ػٙجٝ

 یه سلمك دس سا ٔؼّٓ سٛا٘ذ ٔی آٔٛصضی وٕه ٚسبیُ

 دس آٔٛصاٖ دا٘ص ضؼف ِزا. ٕ٘بیذ یبسی ٔغّٛة سذسیس

 وشبة ٔشٛػٝ ٔسشمیٕبً ٔٙغمی سفىش ٚ ٔسأِٝ كُ ٟٔبسر

 اغّی خغٛط ٚ سٚش سؼییٗ وٝ اسز آضىبس أب. ٘یسز

 دسسی ٔلشٛای سبصٔب٘ذٞی  ضیٜٛ ثٝ صیبدی ٔیضاٖ ثٝ سذسیس

 ٔلشٛای دس ٔسأِٝ كُ ٔشاكُ سػبیز ثٙبثشایٗ. اسز ٚاثسشٝ

 دس ٚ ٔسأِٝ كُ  ضیٜٛ ثٝ سذسیس اكشٕبَ سٛا٘ذ ٔی وشبة

.وٙذ ثیطشش سا ػّٕی سٚش ثٝ یبدٌیشی ٘شیؼٝ

 كُ ضشٚسی ٞبی ٟٔبسر  ػٙجٝ اص وشبة ثشسسی( ع

 دسسی وشبة وٝ دٞذ ٔی ٘طبٖ آٟ٘ب ثٝ سٛػٝ ٔیضاٖ ٚ ٔسأِٝ

 اص سا ثیبٖ ایٗ. داسد ٞب ٟٔبسر ایٗ ثٝ ضؼیفی ٘سجشبً سٚیىشد

:ٕ٘ٛد ٔسشذَ سٛاٖ ٔی عشیك دٚ

 ثب ٔشسجظ ٞبی فؼبِیز سؼذاد ٚ وشبة كؼٓ ٘ظش اص ه 1

 99 وشبة دسسی غفلبر ٔؼٕٛع ٔسأِٝ؛ كُ ٞبی ٟٔبسر

 114 آٖ دس دیذٜ سذاسن ٞبی ٟٔبسر ٔؼٕٛع ٚ غفلٝ
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 15/1 ٞٓ سٚی ثٝ سٚ ػذد دٚ ایٗ دادٖ لشاس. اسز فؼبِیز

  ایٗ اكشسبة ثب كبَ. ص٘ذ ٔی سلٓ غفلٝ ٞش ثشای سا فؼبِیز

 سذسیس غفلٝ یه ٔؼٕٛالً سذسیس  ػّسٝ ٞش دس وٝ

 یه دس فؼبِیز یه ثٝ سٟٙب دشداخشٗ ٚ اخشػبظ ضٛد، ٔی

. اسز ضؼیفی ٘سجشبً آٔبس دسس، ای دلیمٝ 50  ػّسٝ

 داد ٘طبٖ ٔلٛسی، ٔسأِٝ دیشأٖٛ دژٚٞص  ٘شیؼٝ ه 2

. داسد دژٚٞص ٚ ٔسأِٝ ثٝ ضؼیفی سٚیىشد وشبة وٝ

 وٝ ٞسشٙذ ٞبیی فؼبِیز ٕٞبٖ ػٕٛٔبً ٘یض وشبة ٞبی ٔسأِٝ

 اسشٙبد ثب ِزا. ٌیش٘ذ ٔی ػبی ٔسأِٝ كُ ٞبی ٟٔبسر لبِت دس

 ثٝ وشبة وشد، اسشٙجبط ٌٛ٘ٝ ایٗ سٛاٖ ٔی دِیُ دٚ ایٗ ثٝ

. اسز ٕ٘ٙٛدٜ سٛػٟی ؿٙذاٖ ٔسأِٝ كُ ٞبی ٟٔبسر

 اص یه ٞش ثٝ وشبة سٛػٝ ٔیضاٖ  ٔمبیسٝ ایٗ، ثش ػالٜٚ

 ثٝ سٛػٝ، ثیطششیٗ وٝ دٞذ ٔی ٘طبٖ ٔسأِٝ كُ ٞبی ٟٔبسر

 ثٝ سٛػٝ وٕششیٗ ٚ ٌیشی ٘شیؼٝ ٚ اسشٙجبط ٚ سفسیش ٟٔبسر

. اسز ثٛدٜ ٔؼغٛف اسصیبثی ٚ ٔشغیشٞب سطخیع ٞبی ٟٔبسر

 ٔلذٚدٜ دٚ ایٗ ٔیبٖ ٘بٔشٛاصٖ فشاٚا٘ی ثب ٘یض ٞب ٟٔبسر سبیش

 ٚ اسشٙجبط ٚ سفسیش ٟٔبسر ضٕشدٖ ٟٔٓ. ٘ٛسب٘ٙذ دس

 ایٗ وٝ ایٗ سجت ثٝ وشبة ٔؤِفبٖ ٘ظش دس ٌیشی ٘شیؼٝ

 سفىش ٚ اسشذالَ سٛا٘بیی سمٛیز ثٝ ٔٙؼش ٘ٛػی ثٝ ٟٔبسر

 دٛضی ؿطٓ ِٚی. ٕ٘بیذ ٔی ػّٜٛ ٔٙغمی ضٛد، ٔی آٔٛص دا٘ص

 دس آٟ٘ب إٞیز وٝ اسصیبثی ٚ ٔشغیشٞب سطخیع ٞبی ٟٔبسر اص

 ٘مبط اص اسز، ضذٜ ػیبٖ دیطشش ػّٕی  سٚكیٝ ٚ ٔسأِٝ كُ

 ٚ ٘بٔشٙبست سٛصیغ ٕٞـٙیٗ. سٚد ٔی ضٕبس ثٝ وشبة ضؼف

 ٔٛسدی سٛا٘ذ ٔی وشبة،  ٌسششٜ دس خبظ ٟٔبسر ٞش ٘بٍٕٖٞٛ

.ثیفضایذ ٔسأِٝ كُ  صٔیٙٝ دس آٖ ضؼف ٘مبط ثش

 وٝ ٌفز سٛاٖ ٔی دبیب٘ی ٚ وّی ٌیشی ٘شیؼٝ یه ثب

 كیض اص ؿٝ ٔسأِٝ كُ ٔٛضٛع ثٝ وشبة ػٕٛٔی سٚیىشد

 كُ ٞبی ٟٔبسر ٚ ٔشاكُ كیض اص ؿٝ ٚ ٔلٛسی ٔسأِٝ

 كُ ٔشاكُ ٚ ٞب ٟٔبسر. اسز ضؼیف ٚ ٘بٔٙبست ٔسأِٝ

. داس٘ذ ٔشمبثُ وٙٙذٌی سمٛیز  ساثغٝ یه ٞٓ ثٝ ٘سجز ٔسأِٝ

 ثٝ ٔسأِٝ كُ ٔشاكُ اسبس ثش یبدٌیشی وٝ ٔؼٙی ایٗ ثٝ

 دس ٚ ضٛد ٔی ٔٙؼش ٔسأِٝ كُ ٞبی ٟٔبسر دشٚسش ٚ سمٛیز

 ثٝ یبدٌیشی ٞب، ٟٔبسر دس ٚسصی دسز ٚ سٕشیٗ ٘یض، ٔمبثُ

 وشبة ٔؤِفبٖ وٛسبٞی أب. ٕ٘بیذ ٔی آسبٖ سا ٔسأِٝ كُ سٚش

 سأطیش ٔسأِٝ، كُ  ضیٜٛ ثٝ سذسیس ثشای سبصی ثسشش دس

 سٕبْ اٌش كشی. داد خٛاٞذ وبٞص ٘یض سا ٞب ٟٔبسر سٕشیٗ

  كٛغّٝ ٚ دلز ثب وشبة دس ضذٜ دیذٜ سذاسن ٞبی فؼبِیز

 دس ٔسأِٝ كُ ی ٌب٘ٝ دٜ ٞبی ٟٔبسر اص یه ٞش ٚ اػشا سٕبْ

 وٝ ٌفز سٛاٖ ٔی ٞٓ ثبص یبثٙذ، دشٚسش خٛثی ثٝ وٛدوبٖ

 سب اسز ٔلٛس فؼبِیز ثیطشش دٙؼٓ ػّْٛ دسسی وشبة سٚیىشد

.ٔلٛس دژٚٞص

كاربردي پیشنهادات
 ضشٚسی ٞبی ٟٔبسر اص ِیسشی  ؿه دژٚٞص ایٗ دس -1

 دا٘طٍبٜ اسشبداٖ سٛسظ آٖ سٚایی وٝ ضذ سٟیٝ ٔسأِٝ كُ

 ضٛد ٔی دیطٟٙبد دژٚٞص ٞبی یبفشٝ ثٝ سٛػٝ ثب. ٌشدیذ سأٔیٗ

 ؿٖٛ ٞبیی ٟٔبسر دسسی، وشبة ٔؤِفبٖ ٚ سیضاٖ ثش٘بٔٝ وٝ

 ٔب٘ذٜ دٟٙبٖ آٟ٘ب ٍ٘بٜ اص وٝ سا ثٙذی عجمٝ ٚ اسصیبثی ٟٔبسر

 اضبفٝ ػّْٛ آٔٛصش ضشٚسی ٞبی ٟٔبسر اٞذاف ثٝ اسز،

.ٕ٘بیٙذ

 ػّْٛ دسسی وشبة سأِیف ٚ سیضی ثش٘بٔٝ دفشش -2

 آٖ ٔلشٛای وٝ ٕ٘بیذ الذاْ وبس وشبة یه  سٟیٝ ثٝ سؼشثی،

: ثبضذ ضىُ ثذیٗ ٔسأِٝ كُ سٛا٘بیی دشٚسش ساسشبی دس

 وٝ ضٛد ٔغشف ٞبیی ٔسأِٝ دسس ٞش ثب اسسجبط دس -1-2

 ثذیٟی. ثبضذ آصٔبیص عشاكی ثٝ ٔٙٛط ٞب ٔسأِٝ آٖ كُ

 عشاكی  ٘لٜٛ ٚ كُ ساٜ  دسثبسٜ ٌیشی سػٕیٓ وٝ اسز

.ضٛد ٚاٌزاس آٔٛص دا٘ص ثٝ ثبیذ آصٔبیص

 دس ٞب ٔسأِٝ وٛدوبٖ، ػالیك سلشیه ٔٙظٛس ثٝ -2-2

.ضٛد ٔغشف ػزاة ٚ وٛسبٜ ٞبی داسشبٖ لبِت

 ثٝ آٖ  اسائٝ ٚ وبس  ٌضاسش  سٟیٝ ثشای الصْ فضبی -3-2

 ثشای ٚ آغبص دس ٔٙظٛس ثذیٗ. ضٛد فشاٞٓ وشبة ایٗ دس والس

 ٌضاسش، اص ٔشكّٝ ٞش ػٙٛاٖ ٘ٛیسی، ٌضاسش  ٘لٜٛ آٔٛصش

 ٚ ضیٜٛ ػٙٛاٖ ٞش ریُ دس اٚ سب ضٛد ٔطخع آٔٛص دا٘ص ثشای

.ثٙٛیسذ سا خٛد وبس سٚ٘ذ

 وبس  ٘لٜٛ اص ای ٌٛ٘ٝ داسشبٖ ٚ آٔٛص٘ذٜ ٔشٖٛ -4-2

 سب آٟ٘ب فؼبِیز سٚ٘ذ ٚ ٔسبئُ ثب ثشخٛسد دس دا٘طٕٙذاٖ

 وٕه ٞبی وشبة اوٖٙٛ ٞٓ) دٞذ اسائٝ دبسخ ثٝ سسیذٖ

 وٝ یبفشٝ ا٘شطبس ػّْٛ آٔٛصش ی صٔیٙٝ دس ٔشؼذدی آٔٛصضی

 ایٗ أب. ا٘ذ ضذٜ ٔؼشفی ػّْٛ وبس وشبة ػٙٛاٖ ثب ثؼضبً كشی

 ٚ سیضی ثش٘بٔٝ ضٛسای ٘ظش اص ٔسشمُ ٔؼٕٛالً وٝ ٞب وشبة

 ٚ دسس ٞش سٛضیق ثٝ سٟٙب ضٛ٘ذ ٔی سٟیٝ دسسی، وشت سأِیف

 اسشب٘ذاسد ِزا دشداصد ٔی آٖ ثب ساثغٝ دس ٞبیی دشسص عشف

 ٞبی ٟٔبسر دشٚسش ثشای سا الصْ ٞبی ٔؤِفٝ ٚ وبس وشبة یه
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 دیطٟٙبد ایٗ دس ؿٝ  آٖ ٔغبثك آٔٛصاٖ، دا٘ص ی ٔسأِٝ كُ

(.٘ذاسد ضذ، ٔغشف

منابع
 ػّْٛ وشبة ٔلشٛای سلّیُ ،(1383) لذسی اكمش،

 رٞٙی سٛاٖ ثب آٖ سٙبست ٚ اثشذایی دٙؼٓ  دبیٝ سؼشثی

 سبَ ،سشثیز ٚ سؼّیٓ  فػّٙبٔٝ سٟشاٖ، ضٟش آٔٛصاٖ دا٘ص

.7 ه 38 غع ،80  ضٕبسٜ ثیسشٓ،

 ،(1371) اؽ. ٌٛسدٖ ِٞٛفیص، ػی؛. فّیخ اسٕیز،

.سٕز ا٘شطبسار سٟشاٖ، ضشیؼشٕذاسی،  سشػٕٝ ،ٔٙغمی سفىش

  سشػٕٝ ،سشثیز ٚ سؼّیٓ فّسفٝ ،(1385) اَ ػبٖ، اِیبس،

 ،(سٜ) خٕیٙی أبْ دژٚٞطی  ٔؤسسٝ ا٘شطبسار لٓ، ضشاثی،

.دْٚ ؿبح

 زسشثی ٚ سؼّیٓ  فّسفٝ ثشسسی ،(1376) خسشٚ ثبلشی،
 لّٓ، ٔلشاة ٘طش ،ٔؼبغش سشثیز ٚ سؼّیٓ فّسفٝ دیٛیی، ػبٖ

.108 ه 127 غع

 وشبة ٔلشٛای سلّیُ ،(1388) ٘شٌس ٔشادی، كسٗ
.آییژ ٘طش سٟشاٖ، ،دسسی

 ،دشٚسش ٚ آٔٛصش ٚ دٔٛوشاسی ،(1339) ػبٖ دیٛیی،

.فشا٘ىّیٗ ا٘شطبسار سجشیض، دٛس، آسیبٖ أیشكسیٗ  سشػٕٝ

 ،دشٚسش ٚ آٔٛصش ٚ سؼشثٝ ،(1369 اِف) ػبٖ دیٛیی،

. وشبة ٘طش ٚ  سشػٕٝ ٔشوض كسٙی، ٔیش اوجش سیذ  سشػٕٝ

   سشػٕٝ سلمیك، سئٛسی ٔٙغك ،(1369 ة) ػبٖ دیٛیی،

.سٟشاٖ دا٘طٍبٜ ا٘شطبسار ضشیؼشٕذاسی، ػّی

 ػّْٛ ٔؼّٓ وشبة ،(1387) ٕٞىبساٖ ٚ عبٞشٜ سسشٍبس،
 سٛصیغ ٚ ؿبح وُ اداسٜ ا٘شطبسار ،دثسشبٖ دٙؼٓ سؼشثی

.دْٚ ؿبح دسسی، ٞبی وشبة

 ػّْٛ دس سلمیك ٞبی سٚش ،(1372) ثبلش سبسٚخب٘ی،
 سلمیمبر ٚ ٔغبِؼبر  ٔؤسسٝ ا٘شطبسار سٟشاٖ، ،اػشٕبػی

.فشٍٞٙی

 ٘طش ،دشٚسسضی ضٙبسی سٚاٖ ،(1386) اوجش ػّی سیف،

.ٞفذٞٓ ؿبح آٌبٜ،

 ٚ آٔٛصضی ٞبی ٟٔبسر ،(1382) كسٗ ضؼجب٘ی،
 سٕز، ا٘شطبسار سٟشاٖ، ،(سذسیس فٖٙٛ ٚ ٞب سٚش) دشٚسضی

.ٞفذٞٓ ؿبح

 ،(1386) ٔلشْ آلبصادٜ، ٚ وٛسش ٚاػبسٌبٜ، فشلی

.آییژ ٘طش ،دسسی ٞبی وشبة سأِیف سإٞٙبی

 ٚ ػبیٍبٜ ثٝ ٍ٘بٞی ،(1388) ػجذاِؼظیٓ وشیٕی،
 سیٕض إِّّی ثیٗ  ٔغبِؼٝ دس ایشاٖ آٔٛصاٖ دا٘ص ػّٕىشد
 ،دیطشفشٝ

 ثب ا٘شمبدی سفىش دشٚسش ،(1387) ٔلٕٛد ٟٔشٔلٕذی،
 فشایٙذ ثبصا٘ذیطی ٔلٛس، ٔسأِٝ آٔٛصش  ضیٜٛ اص اسشفبدٜ
.188 ه 176 غع ،یبدٌیشی ه یبددٞی

 سیضی ثش٘بٔٝ اغَٛ ،(1379) ٔلٕذكسیٗ یبسٔلٕذیبٖ،
 .دْٚ ؿبح وشبة، یبدٚاسٜ ا٘شطبسار سٟشاٖ، ،دسسی
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