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صذیقه کریمی ،دإـز٘ي دمتشي ثشٕبّ ٚسيضي دسػي دإـيب ٙاكفٜبٓ
احمذرضا نصر ،اػتبد ىشٗ ٙفَُ٘ تشثيتي دإـيب ٙاكفٜبٓ
زنذه یاد مصطفی ضریف ،دإـيبس ىشٗ ٙفَُ٘ تشثيتي دإـيب ٙاكفٜبٓ
چکیذه

ّحققبٓ ثشاي پبػخ ث ٚائ ػؤاً م ٚربّق ٚيبدىيشي چٕ٘ ٚؿ ربّقٚاي اػت ،ديذىبٛٙب ٗ ّذًٛبي ىٕ٘بىٕ٘ي اسائٚ
مشدٙإذ .ثب ت٘ر ٚث ٚايٖنٛ ٚش مـ٘س ثبيذ ّذً ّتٖبػت ثب ؿشايظ خ٘د سا عشاحي مٖذّ ،قبٍ ٚحبضش دس كذد اػت تب
ّذٍي ّفّٜ٘ي ثشاي ربّق ٚيبدىيشي ّتٖبػت ثب ؿشايظ مـ٘سّبٓ اسائ ٚدٛذ .دس ائ پظٗٛؾ ،ثب اػتفبد ٙاص سٗؽ
ت٘كيفي -تحَيَي ٗ اثضاس ّلبحجٕ ٚيْ ٚػبختبس يبفت ،ٚديذىبٛٙبي ٕ 24فش اص ّذيشآ ٗ افضبي ٛيبت فَْي دإـيبٛٙب ٗ
ّؤػؼبت پظٗٛـي ٗاثؼت ٚث ٚآّ٘صؽ فبٍي دس ؿٜشٛبي تٜشآ ،اكفٜبٓ ٗ ؿيشاص تزضيٗ ٚتحَيٌ ؿذ ٙاػت .يبفتٛٚبي
پظٗٛؾ ى٘يبي آٓ اػت م ٚربّق ٚيبدىيشي ايشإي فشكتٛبي يبدىيشي دس ػشاػش دٗسآ صٕذىي سا فشاّ ِٛيمٖذ تب
ٛش فشد ،ثشاي دػتيبثي ثٕ ٚتبيذ ّ٘سد فالق ٚخ٘د ٗ سؿذ ت٘إْٖذيٛبيؾ ث ٚيبدىيشي ثپشداصد؛ ث ٚفالٗ ،ٙدس ربّقٚ
احشىزاس ث٘د ،ٙدس ت٘ػق ٚآٓ ّـبسمت مٖذ .ائ ربّق ،ٚفشكتٛبي ثشاثش يبدىيشي سا ت٘ػقّ ٚيدٛذ تب فذاٍت ارتْبفي
ثشقشاس ؿذ ،ٙؿٜشٕٗذي فقبً تـ٘يق ىشدد ٗ ربّق ٚث ٚإؼزبُ ارتْبفي دس ٛذف ٕٜبيي؛ يقٖي تقجذ ٗ ثٖذىي خذإٗذ،
دػت يبثذ .ائ ربّق ٚثب سٗؽ ٛبي ّختَف إييض ٙيبدىيشي ،ت٘إبيي خ٘د سٛجشي دس يبدىيشي ٗ يبدىشفتٔ چيٕ٘ٚ
يبدىشفتٔ سا دس افشاد پشٗسؽ ّيدٛذّ .يبٓ ثخؾٛبي ّختَف آّ٘صؽ سػْي آٓ استجبط دسٕٗي ٗر٘د داسد ٗ
آّ٘صؽٛبي غيشسػْي ٗ يبدىيشي اتفبقي يب ٍحؾٚاي ٕيض ت٘ػق ٚدادّ ٙيؿ٘د .چٖئ ربّقٚاي فشكتٛبي يبدىيشي سا
فشاّ ِٛيمٖذ تب افشاد ٗ ربّق ٚاص ثبصدٛٙبي اقتلبدي يبدىيشي ثٜشّٖٙذ ؿٕ٘ذ ٗ ت٘ػق ٚاقتلبدي ّحقق ؿ٘د.

واشههای کلیذی :ربّق ٚيبدىيشي ،يبدىيشي ّبداُ اٍقْش ،ايشآ.
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ربّقٚؿٖبػي مبسثشدي ،ػبً ثيؼت ٗ چٜبسُ ،ؿْبس ٙپيبپي ( ،)50ؿْبس ٙدُٗ ،تبثؼتبٓ 1392

دإؾ ث ٚع٘س تفنيل ٕبپزيشي ثب يبدىيشي ّابداُاٍقْاش دس

مقذمه
إؼبٓ ّ٘ر٘دي آسّبٕيشاػت ٗ ث ٚى٘ا ٙتابسيخٛ ،اي ىابٙ

 ِٛتٖيذٙإذ ٗ يبدىيشي ّبداُاٍقْش قَات ربّقا ٚيابدىيشي

إؼبٓ اص إذيـ ٚصيؼتٔ دس ؿشايظ ثٜتش فبسك ٕج٘د ٙاػات.

اػت .ايـبٓ ت٘كيّ ٚي مٖٖذ ،ثاب ٗسٗد ثا ٚقاشٓ ثيؼات ٗ

اٗ ثشاي يبفتٔ آيٖذٙاي ثٜتش ،آسّبٓ ؿٜشي سا تل٘س مشدٗ ٙ

ينِّ ،ذً ت٘ػقّ ٚجتٖي ثش دإؾ ٗ چـِإذاصي اص ربّقاٚ

ػپغ صٕذىي خ٘د سا ث ٚىٕ٘ٚاي إتخبة ْٕ٘د ٙم ٚثا ٚآٓ

دإؾ فشا سا ٙإؼبٓٛب قشاس ىشفتا ٚاػات .ىابُ اًٗ ثاشاي

آسّبٓ ّتل٘س ثشػذ (ّؼق٘دي .)1: 1390،ايذٙپاشداصي ثاشاي

سػيذٓ ث ٚربّق ٚدإؾ ،تالؽ ثاشاي سػايذٓ ثا ٚربّقاٚ

ربّقّ ٚغَ٘ة ٗ تالؽ ثشاي ثؼتشػبصي تحقق آٓ ْ٘ٛاسٙ

يبدىيشي اػت (يٕ٘ؼان٘ .)17-16 : 1388 ،ثاب پازيشؽ ايأ

سٗاد داؿت ،ٚاّب دس اٗاخش قشٓ ثيؼتِ ،تغيياشات اقتلابدي،

ضشٗستّ ،حققبٓ ٗ كبحجٖؾشآ مـ٘سٛبي ّختَف ثاشاي

ارتْبفي ٗ فٖبٗسي ثؼيبسي ثش احش رٜبٕي ؿذٓ پذيذاس ؿذ

پبػخ ث ٚائ ػؤاً مّ ٚف ُٜ٘ربّقا ٚيابدىيشي چيؼات ٗ

(ّ٘سىاابٓ ٗ ْٛناابسآ .)2: 2007 ،ثااب ٕيااب ٙثاا ٚاياأ ؿااشايظ،

ربّقاا ٚياابدىيشي داساي چااٗ ٚيظىاايٛاابيي اػاات ٗ

ّتفنااشآ تاازمش دادٙإااذ ماا ٚاىااش ر٘اّااـ ثخ٘اٖٛااذ اص

ساٛنبسٛبي تحقق ائ ربّق ٚچيؼت ،ث ٚتجيئ ّفٜاُ٘ آٓ

فشكتٛبي ٕبؿي اص تح٘الت ثٕ ٚفـ خ٘د ػ٘د ر٘يٖاذ ٗ

پشداختاا ٗ ٚثااشاي آٓ ّااذًٛاابي ّفٜااّ٘ي ٗ ٕؾااشي اسائااٚ

اص فٜذ ٙچبٍؾٛبي احتْبٍي ثشآيٖذ ،ثبيذ ث ٚاػتقجبً آيٖاذٙ

ْٕ٘دٙإذ .ثذيٜي اػت اسائّ ٚذً ٗاحذي ما ٚثاشاي ْٛاٚ

سٕٗذ ،ربّق ٚآيٖذّ ٙغَ٘ة خ٘د سا پيؾ ثيٖي مشد ٗ ٙثشاي

مـ٘سٛب اٍي٘ي ّٖبػجي ثبؿذ ،اّنبٓپزيش ٕيؼتٛ .ش مـ٘س

سػيذٓ ث ٚآٓ ثؼتشػبصي مٖٖاذ (رابسٗيغ2008 ،؛ ثإ ٚقاٌ اص

ثبيذ ّذً ّتٖبػت ثب ؿشايظ خ٘د سا عشاحي مٖذ (يٕ٘ؼان٘،

فشيش .)102:ٙامخش ائ ّتفنشآ تـانيٌ ربّقا ٚيابدىيشي سا

 .)19: 1388ثب ت٘ر ٚث ٚايأ ضاشٗست ،اثتاذا دياذىبٛٙابي

پيـٖٜبد ْٕ٘دٙإذ ،صيشا اىش ثاّ ٚاشدُ فشكاتٛابيي ثاشاي

كبحجٖؾشآ ػبيش مـ٘سٛب دسثبس ٙپبػخ پشػؾٛابي فا٘

پشداختٔ ث ٚيبدىيشي دس ػشاػش دٗسآ صٕذىي داد ٙؿ٘د ٗ

ثشسػااي ٗ دس اداّاإ ،ٚؾااش إذيـااْٖذآ ايشإااي تحَيااٌ

إٜٓاب يبدىيشٕااذّ ٙاابداُاٍقْااش ثبؿااٖذّ ،اايت٘إٖااذ اص فٜااذٙ

ّيىشدد .ػپغّ ،اذٍي ّفٜاّ٘ي ثاشاي ربّقا ٚيابدىيشي

چبٍؾٛبي رمش ؿاذ ٙثشآيٖاذ (ادٗاسدص1: 2002 ،1؛ رابسٗيغ،

ايشإي ّتٖبػت ثب ؿشايظ مـ٘سّبٓ اسائ ٚخ٘اٛذ ؿذ.

.)103 : 2008
ْٛضّبٓ ثب ائ اؽٜبس ٕؾشٛب ،اكغالح «ربّق ٚدإؾ» دس

مفهوم جامعه یادگیری []1

ػبً  1969ت٘ػظ دسامشّ ٗ 2فٜاُ٘ ربّقا ٚاعالفابت دس

اىش چ ٚايذ ٙربّق ٚيبدىيشي ،اغَات ّفٜاُ٘ ػابدٙاي ثاٚ

اٗاخااش دٛاا 1990ٚت٘ػااظ مبػااتَض ّغااشح ؿااذ ٗ ٙسٗاد

ٕؾش ّيسػذ ،اّب ثب مْي تأّاٌ ٗ ّاشٗس ّتا٘ٓ تخللاي

يبفتٚإذ .دس ارالعٛب ،پظٗٛؾٛب ٗ ثحجٛبي ّشثا٘ط ثاٚ

ّشث٘ط ث ٚائ ّ٘ض٘ؿ ّيت٘آ دسيبفت ايأ اياذّ ٙفٜاُ٘

ائ ايذٛٙب ،تقٜذاتي ّغشح ؿذ ٙما ٚاياذ ٙربّقا ٚدإاؾ،

پيچيذٙاي داسد م ٚثشاي دسك كحيح آٓ الصُ اػت اثتاذا،

ربّق ٚاعالفبت ٗ ربّق ٚيبدىيشي سا ثا ٚيناذييش پيٕ٘اذ

ٗاطٛ ٙبي ربّق ٗ ٚيبدىيشي ّقٖب ؿ٘د .ربّق ٚعجق تقشيف

ّيدٖٛاذ (يٕ٘ؼان٘ .)19-18 : 1388 ،يٕ٘ؼان٘ ،كابحجٖؾشآ ٗ

ٍغتٖبّ ٚدٛخذا فجبست اػت اص« :ىشٗٛي اص ّشدُ م ٚثاشاي

ّحققبٓ تأميذ مشدٙإذ ايذٛٙبي ربّق ٚاعالفبت ٗ ربّقاٚ

سػيذٓ ثٛ ٚذف ّخل٘ف تحت ق٘افذ ّقائ ىاشد ٛاِ
رْـ ؿذٙإذ» (ف .)6490ثش اػبع ائ تقشيف ،ربّقاٚ

Edwards
Drucker

1
2

ّيت٘إذ اص يل ىشٗ ٙدٗ ٕفش ٙتب ّزْ٘ف ْٚٛ ٚافاشاد ثـاش
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ّفّ ٗ ُٜ٘ذً ربّق ٚيبدىيشي دس مـ٘س ايشآ

سا م ٚثش سٗي مش ٙصّئ صٕاذىي ّايمٖٖاذ ،دس ثاش ىياشد.

سٗؽٛبيي سا مٛ ٚش ربّقا ٚثاشاي ت٘ػاق ٚفشكاتٛابي

ثٖبثشائ ،ربّق ٚيبدىيشي ّيت٘إذ داّّٖ ٚحذٗدي اص افاشاد

يبدىيشي ث ٚمبس ّيىيشد ،تحت تأحيش قاشاس ّايدٛاذ ٗ ثاٚ

دسٗٓ يل ىشٗ ٙم٘چل دس ّؤػؼ ٚآّ٘صؿاي تاب ربّقاٚ

ػ٘ي ٛذفي ٗيظٛ ٙذايت ّي مٖذ .اصائ سٗ ،دس اداّ ٚايأ

يبدىيشي رٜبٕي سا ؿبٌّ ؿ٘د .ائ تقشيفّ٘ ،رت عاشح

ٕتبيذ ٗ اٛذاف ثشسػي ّيؿ٘د:

ايذ ٙػبصّبٓ يبدىيشي ،1ؿٜشيبدىيشي ،2ؿاجن ٚيابدىيشي،3

الف) یادگیری مادامالعمر و توسعه انسانی (فردی) :ثؼيبسي

ربّقّ ٚحَي يبدىيشي ٗ 4ربّق ٚيبدىيشي رٜابٕي 5ؿاذٙ

اص ّتفنشآ ،يبدىيشي سا مبسمشد اػبػاي ٗ فغاشي إؼابٓ

اػاات (راابسٗيغ .)5 : 2008 ،دس امخااش ّجبحااجّ ،حققاابٓ ٗ

ّيدإٖاذ ما ٚدس ػشاػاش دٗسآ صٕاذىي اداّاّ ٚاييبثاذ.

ػيبػتىزاسآ ّٖؾا٘س اص ربّقا ٚيابدىيشي سا ربّقا ٚدس

ثٖبثشائ ،يبدىيشي ّابداُاٍقْاش ،ثاّ ٚقٖابي فاشا ِٛماشدٓ

ّفَّ ُٜ٘ي آٓ ّيدإٖذ مّ ٚتـانٌ اص افاشادي اػات ماٚ

ؿشايظ يبدىيشي اػت تب ٛش چ ٚثيـتش ت٘إبيي ٛبي ثابٍق٘ٙ

دسٗٓ ّشصٛبي رغشافيبيي يل مـ٘س صٕذىي ّيمٖٖذ ٗ ثٚ

إؼبٓ سؿذ يبفت ،ٚؿبيؼتييٛابي رذياذي سا ثاشاي دسك
رٜبٓ پيشاّ٘ٓ مؼت مٖذ (احْذ25 : 2002 12 ،؛ پيتشص: 2009 ،

يبدىيشي خ٘د دس ػشاػش دٗسآ صٕذىي اداّّ ٚيدٖٛذ.
6

دس عي قشٓ ىزؿت ،ٚيبدىيشي دس قَْاشٗ سفتابسىشايي ،

 .)224يبدىيشي ثبيذ ث ٚإؼبٓٛب مْل مٖاذ تاب دس ؿاأٓ ٗ

ؿٖبخت ىشايي ،7تاذافي ىشاياي ٗ8ػابختبسىشاييّ 9غبٍقاٚ

ّقبُ إؼبٓ ث٘دٓ صٕذىي ٗ مابس مٖٖاذ ٗ ميفيات صٕاذىي

ؿذ ٙاػتْٛ .ا ايأ ٕؾشياٛ ٚاب ،يابدىيشي سا پذياذٙاي

خ٘د سا ثٜج٘د ثخـاٖذ (ايا٘آٓ2002 ،؛ ثإ ٚقاٌ اص يناغ ٍاي

13

ّيثيٖٖذ مّ٘ ٚرت ت٘ػق ٚفشدي ّايؿا٘د (تابّٗي2005 ،10

 .)311:ث ٚدٕجابً ايأ ٕتابيذ فاشدي ،ت٘إابيي افاشاد ثاشاي

8:؛ پيتااشص .)225 : 2009 ،11اّااب دس ثحااج پيشاّاا٘ٓ ربّقااٚ

ؿٜشٕٗذي فقبً ٗ ايزابد خابٕ٘اد ٗ ٙربّقا ٚػابٍِ استقاب

يبدىيشيّ ،بٛيت ّابداُاٍقْاش ثا٘دٓ يابدىيشي دس قَْاشٗ

ّييبثذ (اػتشئ.)294 : 2000 ،

صٕذىي ارتْبفي ّذ ٕؾش اػاتٕ .ؾشياٚپاشداصآ ّقتقذٕاذ

ب) یادگیری مادامالعمر و توسعه اجتماعی :يبدىيشي اّشي

ثشاي دسك ّف ُٜ٘يبدىيشي ّبداُ اٍقْش ّ٘سد ٕؾاش دس اياذٙ

آىبٛبٕ ٚاػت م ٚاص عشيق تقبٌّ ثب دييشآ  ٕٚ -دس إضٗا ٗ

ربّق ٚيبدىيشي ثبيذ ث ٚائ ػؤاً پبػخ داد م ٚچشا افاشاد

تٖٜبيي – ث ٚدػت ّي آيذ (ٗيَنيٖضٛ .)346 : 200014،اش فاشد

ثبيذ يبد ثييشٕذ؟ ٗ چشا ربّق ٚثبيذ فشكتٛابي يابدىيشي

ٕ ٚتٖٜب اص عشيق ث٘دٓ ثاب ديياشآ ٗ فضا٘يت ثا ٚفٖا٘آ

سا تذاسك ثجيٖذ؟ پبػخ ث ٚائ ػؤاًٛاب ّؼاتَضُ ت٘را ٚثاٚ

ؿٜشٕٗذ دس ربّقّ ٚيت٘إذ ٘ٛيت ٗ فٌْ خ٘د سا ت٘ػقٚ

ٕتبيذ يب پيبّذٛبي يبدىيشي اػات (تابّٗي ،)5 :2005 ،صياشا

دٛذ ،ثَنٗ ٚاثؼتيي دسٕٗي ت٘أُ ثب ْٛنبسي إٜٓبّ ،يت٘إذ

تأميذ ثش ٛش مذاُ اص ٕتابيذ ،خاظّـايٛاب ،فقبٍياتٛاب ٗ

٘ٛيت رْقي ربّق ٚسا ؿنٌ دٛذ (اػتشئ2002 ،؛ ثإ ٚقاٌ

1
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3
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community learning
5
global learning society
6
behaviorism
7
cognitivism
8
connectionism
9
constructivism
10
Tuomi
11
Peters
2

اص ساّضدٓ .)292 : 15ربّق ٚيابدىيشي ثبياذ فشكاتٛابيي سا
فشا ِٛمٖذ تب اص عشيق إٜٓب ،افاشاد ػاشّبي ٚارتْابفي الصُ
ثشاي صٕذىي سا ث ٚدػت آٗسٕذ .إٜٓب يبد ثييشٕذ چيٕ٘ ٚثاب
ينذييش استجبط ثشقشاس مٖٖذ ٗ فَيسغِ اختالف ٕؾشٛبؿبٓ
12

Ahmed
Yexlee
14
wilkins
15
Ramsden
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دسثبس ٙاسصؽٛبي ارتْبفي ،ث ٚينذييش احتاشاُ ثيزاسٕاذ،

ثش يبدىيشي ث ٚفٖ٘آ فشآيٖذي فقبً م ٚت٘ػاظ يبدىيشٕاذٙ

فقبيذ خ٘د سا صيش ػؤاً ثجشٕذ ،مْتش ّ٘ضـ دفبفي ىيشٕاذ

ٛذايت ّي ؿ٘د ٗ خ٘د إييضؿي ،خ٘د ّختبسي ٗ افتْابد

ٗ سيؼلپزيشي ثيـتشي داؿت ٚثبؿٖذ (ٗيَنيٖض346 : ،2000 ،؛

ثٕ ٚفغ اص ارضاي ثبسص آٓ اػت ،تأميذ ؿ٘د .ائ تقشياف

اػتشئ2000 ،؛ ثٕ ٚقٌ اص دآ.)292 : 1،

ٕيبصّٖذ ت٘ر ٚث ٚدٗ ٗاققيات اػات :اًٗ إٓنا ٚيابدىيشي

ج) یااادگیری مااادامالعماار و توسااعه ادتصااادی :اغَاات

ّبداُاٍقْش ؿبٌّ يبدىيشي سػْي ،6غيش سػْي ٗ 7اتفابقي

8

8

كبحجٖؾشآ ،دٍٗتٛاب ٗ ػيبػاتيزاسآ دس ثحاج دسثابسٙ

اتفبقي اػت (مٖابپشٗمشٗپَي 45 : 2000 ،9؛ رابسٗيغ: 2008 ،

يبدىيشي ّبداُاٍقْاش ،ثا ٚآحابس اقتلابدي يابدىيشي ت٘راٚ

 ٗ )98دُٗ إٓن ،ٚيبدىيشي دس ػشاػش دٗسآ صٕذىي ثش ػٚ

داسٕذ .إٜٓب ائ اكٌ سا پزيشفتٚإذ م ٚيبدىيشي ثاشاي فاشد

پبياا ٚعااً٘ صٕااذىي ،فااشم صٕااذىي ٗ إييااضؽ ثااشاي

ٖٛيبّي اسصؽ ثباليي داسد م ٚث ٚمؼات ؿاغٌ ياب حفاؼ

يبدىيشي قشاس داسد .تأميذ ثاش عاً٘ صٕاذىي ثاّ ٚقٖاي آٓ

ٗضقيت اػتخذاّي مْل مٖذ .ث ٚفالٗ ،ٙيابدىيشي ثاشاي

اػت م ٚيبدىيشي اص دٗس ٙپيؾ دثؼتبٕي ٗ قجاٌ اص آٓ تاب

ربّق ٚاسصؿْٖذ اػت ،صيشا ّْٜتشئ فبٌّ ثاشاي تٍ٘ياذ ٗ

آّاا٘صؽ پااغ اص آّاا٘صؽ ارجاابسي ،ثااٗ ٚيااظ ٙآّاا٘صؽ

افضايؾ ػشّبي ٚإؼبٕي اػت ٗ اّنبٓ ت٘ػاق ٚاقتلابدي ٗ

ثضسىؼبالٓ ٗ آّ٘صؽ فبٍي اداّ ٚداسدّٖ .ؾا٘س اص ايأ ماٚ

سقبثت دس ثبصاسٛبي رٜبٕي سا ّٜيب ّي ػبصد (ثبٕال رٜابٕي،

يبدىيشي دس فشم صٕذىي سٗي ّايدٛاذ ،آٓ اػات ماٚ

 .)56 : 1387فشم اػبػي آٓ اػت م ٚثب تغيياش ػاشيـ دس

يبدىيشي ٕ ٚتٖٜاب دس ّذسػا ،ٚمابٍذ ٗ دإـايب ،ٙثَنا ٚدس

دإؾ ٗ فٖبٗسي ،اسصؽ ّٜبستٛبي ؿغَي دس عً٘ صّابٓ

ثؼيبسي اص ّنبٓٛبي ىٕ٘بى٘ٓ سٗي داد ،ٙتْبُ ؿنٌٛاب ٗ

ث ٚػشفت مبػتّ ٚي ؿ٘د ٗ ّْٜتشئ ساٛنبس ثشاي ت٘ػاقٚ

إاا٘اؿ آّاا٘صؽ ثخـااي اص ياال ّؼاايش ياابدىيشي ٗاحااذ

ٗ ثا ٚسٗص ٕياا ٚداؿاتٔ إٜٓااب فاشا ِٛمااشدٓ فشكاتٛاابي

ّحؼ٘ة ّي ؿ٘د .افضٗٓ ثش ائ ،اػبع ّفٜاُ٘ يابدىيشي

يبدىيشي ثشاي ٕيشٗي إؼبٕي ؿبغٌ ٗ ثينبس اػت (سػات ٗ

ّبداُاٍقْش ثب تحشيل إييضؽ فشد ثشاي دسىياش ؿاذٓ دس

خؼشٗإي.)296 -295 :1385 ،

يبدىيشي ،دس  ِٛآّيخت ٚاػت (اػان٘اتض ٗ اػاَ٘ي: 2000 ،10

دس ّزْ٘ؿّ ،يبٓ ّتخللبٓ ٗ ٕؾشيٚپشداصآ دسثابسٙ

 .)11-10عجق ٕؾش ثقضي اص كابحتٕؾاشآ ،ايأ ّفٜاُ٘

ٛااذف ّؼااتتش دس ايااذ ٙياابدىيشي ّاابداُاٍقْااش دس ربّقااٚ

ٗػيـ اص يبدىيشي ٗ يابدىيشي ّابداُاٍقْاش ّحا٘س اكاَي

2

ربّق ٚيبدىيشي اػت (ثيشّبْٛ ٗ )2: 2006 ،11بٓ ع٘س م ٚدس

( ،)2000ث٘ؿيش ،)2000( 3تابيزْٖٔ ٗ ث٘ػاتشُ،)2002( 4

ىضاسؽ پاظٗٛؾ ٗاتشػات٘ٓ )5 : 2005( 12آّاذّ٘ ،ٙرات

ربسٗيغ ( ٗ )2008ىشيفئّ )2009( 5قتقذٕذ دس ؿشايظ

ؽٜ٘س ربّق ٚيبدىيشي ّيؿ٘د ماٗ ٚيظىاي ثابسص آٓ ايأ

ؿشايظ مٖٕ٘ي ر٘اّاـ ثـاشي ،تأمياذ ثاش ثقاذ اقتلابدي

اػت م: ٚ

يبدىيشي اختالف ٕؾش ٗرا٘د داسدّ .بدػا٘ٓ ٗ ّبدػا٘ٓ

يبدىيشي ّبداُاٍقْش ،ايذٙاي ّحذٗد ٗ تٖو ٕؾشإا ٚاػات.

ائ ربّق ٚاص تاذاسك آّا٘صؽ ٗ حشفاٚآّا٘صي ثاشاي

چٖئ ربّق ٚيبدىيشي ْٕيت٘إذ ٗر٘د ٗاققاي پياذا مٖاذ،
ّيش إٓن ٚتحٍ٘ي اص آّ٘صؽ ث ٚيبدىيشي ثٗ ٚرا٘د آياذ ٗ
1

Dunn
Matheson and Matheson
3
Boshier
4
Taijenman and Bostrom
5
Griffin
2

6

Longworth
nonformal education
8
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9
Knapper and Croply
10
Schuetze and Slowey
11
Bierema
12
watterston
7
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ّفّ ٗ ُٜ٘ذً ربّق ٚيبدىيشي دس مـ٘س ايشآ

افشادي م ٚث ٚآٓ ٕيبص داسٕذ ،فشاتش ّيسٗد ٗ ث ٚرابي آٓ ،يال

ائ ػبصّبٓ ديذىب ٙخ٘د سا دسثبس ٙربّقا ٚيابدىيشي

ّحيظ إؼبٕي پشؿا٘س ٗ تا٘اُ ثاب ّـابسمت ٗ آىاب ٙاص ٍحابػ

دس ىضاسؽ «يبدىيشي ثشاي صيؼتٔ :دٕيبي آّ٘صؽ اّشٗص ٗ

فشٖٛيي ٗ پشسٕٗاق اص ٍحابػ اقتلابدي سا اص عشياق تاذاسك،

فاشدا» ثاا ٚتفلاايٌ ت٘ضاايح داد ٙاػاات .فاا٘س ٗ ْٛناابسآ

ت٘صيـ ٗ اؿبف ٚفقبً فشكتٛبي يبدىيشي ثّٖ ٚؾا٘س پاشٗسؽ

( )1972ث ٚثشسػي ثحشآٛبي آّ٘صؽ سػاْي پشداختاٗ ٚ

اػتقذاد تْبُ ؿٜشٕٗذإؾ ايزابد ّايمٖاذ .چٖائ ربّقاٚاي،

ايذٛٙبي ربّق ٚيبدىيشي ،يبدىيشي ّبداُاٍقْاش ٗ آّا٘صؽ

داساي يل ػيؼتِ يبدىيشي ّبداُاٍقْش خ٘اٛذ ثا٘د ما ٚدس آٓ

ّبداُاٍقْش سا ثٜتشئ سا ٙحٌ ّقشفي ْٕ٘دٙإذ .إٜٓاب ثاشاي

ّذاسع ٗ دإـيبٛٙب ،ػبصّبٓٛبي يبدىيشٕذٙاي ٛؼتٖذ ما ٚثاٚ

ت٘كيف ربّقّ٘ ٚسد ٕؾش خ٘د ثيؼات اكاٌ ٗ ت٘كاي ٚسا

تٍ٘يذ ،اؿبف ،ٚإتقبً دإؾ ٗ تغييش سفتبس ّايپشداصٕاذ ٗ ثاشاي

ّغشح ْٕ٘د ٙإذ ما ٚث٘ؿايش ( )8: 2000ايأ اكاً٘ سا ثاٚ

اسائ ٚچـِ إذاصٛبي رذيذ فقبٍيت ّيمٖٖذ.

چٜبس دػت ٚتقؼيِ ّي مٖذ .إٜٓب فجبستٖاذاص :دس ٛاِ تٖياذٓ

دس ائ ربّق ٚافشاد ثشاي يبدىيشي دس ّ٘ققياتٛابي

فْاا٘دي ،2دس ٛااِ تٖيااذٓ افقااي ،3دّاا٘مشاتيض ٙمااشدٓٗ 4

ىٕ٘بى٘ٓ تـ٘يق ّيؿٕ٘ذ تب ت٘ػق ٚفشد ،إؼزبُ ارتْبفي

ػشإزبُ ،دػتيبثي ث ٚربّق ٚيبدىيشي.

ٗ ؿٜشٕٗذي فقبً تحقق يبثذ .ثاش احاش ّـابسمت فقابً ٗ

دس  ِٛتٖيذٓ فْ٘دي :دس  ِٛتٖيذٓ فْ٘دي ثإ ٚؾابّي اص

ّ٘حش افشاد دس فشك ٚتٍ٘يذ ت٘أُ ثب ٕ٘آٗسي ،سؿذ اقتلبدي

آّ٘صؽ اؿبس ٙداسد م ٚصٕذىي ؿٜشٕٗذآ اص ىٜ٘اس ٙتبى٘س

ٕيض افضايؾ خ٘اٛاذ يبفات (پيتاشص2009 ،؛ ثإ ٚقاٌ اص ٛبػأ،

سا دس ثش ّي ىيشد.

 .)225:امٖ٘ٓ مـا٘سٛبي ت٘ػاق ٚيبفتا ٚما ٚداساي ّ٘ضاـ

دس  ِٛتٖيذٓ افقي :دس  ِٛتٖيذٓ افقاي فجابست اص ت٘ػاقٚ

اقتلبدي ٛؼتٖذٕ ،يض ائ ّفٜاُ٘ سا پزيشفتاٚإاذ (ّبدػا٘ٓ،

آّ٘صؽ اػت تب دس عيف ىؼتشدٙاي اص ّنبٓٛبي سػاْي

ّبدػ٘ٓ.)213 : 2000 ،

ٗ غيش سػْي اسائ ٚؿ٘د.
دّ٘مشاتيض ٙمشدٓ :ثشاي ثشقشاسي دّ٘مشاػي ،ػبختبس ٕؾابُ

دیذگاهها و مذلهای مطرح ضذه درتاره جامعه یادگیری

1

آّ٘صؿي ثبيذ ثبص ؿ٘د تب عيف ىؼتشدٙاي اص حق إتخابة

اص اٗاخش قشٓ ثيؼتِ ،دٗسٙاي ما ٚاياذ ٙربّقا ٚيابدىيشي

سا فشا ِٛمٖذ ٗ ٛاش فاشد ثت٘إاذ دس ٛاش دٗس ٙاص صٕاذىي

اْٛيت يبفت ٗ ٚسٗاد پيذا مشد ،ديذىبٛٙبي صيابدي دسثابسٙ

اٍي٘ي آّ٘صؿي ّٖبػت خ٘د سا إتخابة مٖاذّ .ؼاؤٍٗيت

آٓ اسائ ٚؿذ ٙاػت .ثؼيبسي اص كبحجٖؾشآّ ،بٕٖذ ٛابچيٖض

ائ تغييش ثشفٜاذ ٙدٍٗات ،مبسفشّبيابٓ ٗ ػابيش ٕٜبدٛاب ٗ

( ،)1968سإؼااا٘ٓ ( ،)1998 ٗ 1994يٕ٘ؼااان٘ (،1972

ّتٍّ٘يبٓ آّ٘صؽ اػت .إٜٓب فالٗ ٙثاش ىؼاتشؽ دػتشػاي

 ،)2005 ٗ 1996ربسٗيغ ( ٗ )2008چابّجشص ( )2010ثاب

ثبيذ ّ٘إـ آٓ سا ثشعشف مٖٖذ تب فشكتٛبي ثشاثش ٗ اّنبٓ

ّغبٍقبت تغجيقي ،پيْبيـي ٗ ّشٗس ّت٘ٓ تخللي ربّقٚ

ّـبسمت ثٗ ٚر٘د آيذ.

يبدىيشي سا ت٘كيف مشدٙإذ .ث ٚافتقبد ثؼيبسي اص حبّيابٓ

جامعه یادگیری :إزبُ ت٘كيٛٚبي رمش ؿاذ ،ٙثا ٚربّقاٚ

ايذ ٙربّق ٚيبدىيشي ،يني اص ٗاضحتشئ ت٘كيفٛبّ ،ذً

يبدىيشي ّٖزش ّايؿا٘د ما ٚربّقاٚاي تحلايٌ ماشدٗ ٙ

ربّق ٚيبدىيشي يٕ٘ؼن٘ اػت م ٚدس ايٖزاب ثا ٚآٓ اؿابسٙ

داساي ٗيظىيٛبي صيش اػت:

ّيؿ٘د.
1

ثخـي اص ائ ديذىبٛٙب ث ٚتفليٌ دس پبيبٓ ٕبّٕ٘ ٚيؼٖذ ٙاًٗ ائ ّقبٍٚ

رمش ؿذ ٙاػت.

2

vertical integration
horizontal integration
4
democratization
3
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 -اثضاس يبدىيشي ٗ آّ٘صؽ ،ثّٖ ٚؾ٘س پاشٗسؽ خا٘د

ّنبٓٛبي دس حبً تغيياش 1دياذىبٛٙاب سا ثشاػابع ثٖيابٓ

ثشاي ٛش ؿٜشٕٗذ ،تحت ٛش ؿشايغي م ٚاٗ ثخ٘اٛذ ،قبثاٌ

فَؼفيؿبٓ ث ٚػّ ٚذً :ربّق ٚيبدىيشي ث ٚفٖا٘آ ربّقاٚ

دػتشع اػتٛ .ش ؿٜشٕٗذ ٕ ٚتٖٜب دس ثشاثش آّا٘صؽ خا٘د

تحليٌ مشد ،2ٙربّق ٚيبدىيشي ث ٚفٖ٘آ ثبصاس يابدىيشي،3

ّؼؤًٗ اػت ،ثَن ٚثشاي اٗ يل ارجابس ٗ اٍاضاُ ّحؼا٘ة

ٗ ربّق ٚيبدىيشي ث ٚفٖ٘آ ّنبٕي ثشاي پازيشؽ سٗيناشد

ّيؿ٘د.

يبدىيشي ث ٚصٕذىي (ؿجنٛٚبي يبدىيشي .)4تقؼايِ ْٕا٘دٙ

 افضبي ربّق ٚثشاي ٍزت ثشدٓ اص آّ٘صؽ دس عً٘ٗ فشم صٕذىي تـ٘يق ٗ حْبيت ّيؿٕ٘ذ.

اػتٍ٘ٛ .فشد ٗ ربسٗيغ (ٕ )2000ياض دس ّقبٍا« ٚربّقاٚ
يبدىيشي» ّقٖبٛبي ّختَف ربّق ٚيابدىيشي سا ثا ٚچٜابس

ٕ -ؾبُ آّ٘صؿي سػْي ٗ ّقشسات آٓ اص اسصؽ ثباليي

دػت ٚيب ّذً ؿابٌّ ربّقا ٚيابدىيشي ثا ٚفٖا٘آ ربّقاٚ

ثشخ٘سداس اػت ٗ دس آٓ فشكتٛبي يبدىيشي سػاْي ثاٚ

آيٖذٙىشا ،5ربّق ٚيابدىيشي ثا ٚفٖا٘آ ربّقا ٚفقالٕاي،6

ع٘س ٗػيـ تذاسك ّيؿٕ٘ذ.
 ّشصٛاابي ّتااذاًٗ آّاا٘صؽ ىؼااتشؽ ّااييبثااذ ٗآّ٘صؽ غياش سػاْي ٗ اتفابقي ت٘ػاق ٚدادّ ٙايؿا٘د تاب
فشكتٛبي ثشاثش ثشاي تْبُ ؿٜشٕٗذآ فشا ِٛىشدد (ث٘ؿيش،

2000؛ ثٕ ٚقٌ اص ف٘س ٗ ْٛنبسآ .)20-10 :

7

ربّق ٚيبدىيشي ث ٚفٖ٘آ ربّقّ ٚلشف مٖٖاذ ٗ ٙربّقاٚ
يبدىيشي ث ٚفٖ٘آ ربّقا ٚيابدىيشي ثشٕبّاٚسياضي ؿاذ،ٙ

8

تقؼيِ ْٕ٘دٙإذ.
ثب ّقبيؼ ٚائ دػتٚثٖذيٛب ،ثب مْي اغْبم ّايتا٘آ
ىفت ،ربّق ٚآيٖذٙىشا ثب ربّقا ٚتحلايٌ ماشد ،ٙربّقاٚ

سٗينااشد يٕ٘ؼاان٘ ثاا ٚربّقاا ٚياابدىيشي ،دس ىااضاسؽ

فقالٕي ثب ربّق ٚؿجنٛٚابي يابدىيشي ٗ ربّقاّ ٚلاشف

«يبدىيشي :ىٖذ دسٗٓ» دٕجبً ؿذ ٙاػت .دس ايأ ىاضاسؽ

مٖٖذ ٙثب ربّق ٚثابصاس يابدىيشي ّقابدً ٛؼاتٖذ .دس اداّاٚ

ثش ت٘ػق ٚفاشدي ٗ ارتْابفي اص عشياق فشآيٖاذ يابدىيشي

ٗيظىيٛبي ائ ر٘اّـ ثب فٖ٘آٛبي -1 :ربّقا ٚتحلايٌ

تأميذ ٗ ثش ت٘ػق ٚاقتلبدي تشريح دادّ ٙيؿ٘د .يٕ٘ؼان٘

مشدٙ؛  -2ربّق ٚثبصاس يبدىيشي ٗ  -3ربّقا ٚؿاجنٛٚابي

( )1376ثشاي ت٘ضيح رضئيبت ائ ربّقا ،ٚچٜابس ػات٘ٓ

يبدىيشي ثشسػي ّيؿٕ٘ذ.

يبدىيشي سا ّقشفي ّيمٖذ م ٚفجبستٖذاص :يبدىيشي چيٕ٘اٚ
دإؼتٔ ،يبدىيشي چيٕ٘ ٚإزبُ دادٓ ،يبدىيشي صٕاذىي ثاب

جامعه یاادگیری تاه عناوان جامعاه تيصایر کارده

دييااشآ ٗ ياابدىيشي چيٕ٘اا ٚثاا٘دٓ (يٕ٘ؼاان٘.)89 : 1376 ،

(آینذهگرا)

يٕ٘ؼن٘ ( )95 : 1388دس ىضاسؽ رٜبٕي« ث ٚػا٘ي ربّقاٚ

ائ ّذً م ٚتب حذٗدي ثّ ٚجبحاج ّذسٕيؼاِ مالػايل

دإؾ» م ٚدس ػبً ّٖ 2005تـش ماشدْٛ ،ٙائ دياذىب ٙاص

ٕضديل اػت ،ديذىبٛي آسّبٕي اص آّا٘صؽ ٍيجاشاً اػات

ربّق ٚيبدىيشي سا تنشاس ْٕ٘د ،ٙآٓ سا ّؼيشي ّيدإذ ماٚ

ماإ ٚؼااجت ثاا ٚؿااٜشٕٗذي فقاابً ،دّ٘مشاػااي ٍيجااشاً ٗ

مـ٘سٛب سا ث ٚػ٘ي ربّق ٚدإؾ ٗ ت٘ػق ٚدإاؾ ّحا٘س

فشكتٛبي ثشاثش ّتقٜاذ اػات (ٛاٍ٘فشد ،رابسٗيغ:2000 ،

ٛذايت ّيمٖذ.
ثب ّشٗس ديذىبٛٙبي ّختَف دسثبس ٙربّقا ٚيابدىيشي،
ثقضي اص إذيـْٖذآ إٜٓب سا دػتٚثٖاذي ماشدّ ٗ ٙاذٍٜبي
ربّقاا ٚياابدىيشي ٕبّيااذٙإااذ .ادٗاسدص ( )1997دس متاابة
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ّفّ ٗ ُٜ٘ذً ربّق ٚيبدىيشي دس مـ٘س ايشآ

 .)658دس ائ ربّق ٚث ٚربي يبدىيشي ،آّ٘صؽ ّبداُاٍقْش

مبسفشّبيبٓ ،اتحبديٛٚبي ثبصسىبٕي ٗ غيشٕ ٙيض ثبيذ ث ٚايأ

ّف ُٜ٘مَي حابمِ ثاش ػيبػاتٛابي آّ٘صؿاي اػات ٗ

ثحج ٗاسد ؿٕ٘ذ .دس ائ ربّق ،ٚثابصاس يابدىيشي ٗرا٘د

ت٘رٜي ٗيظ ٙث ٚآّ٘صؽ ثضسىؼبالٓ داسد (ادٗاسدص1997 ،؛ ثٚ

داسد مٛ ٚذف اػبػي آٓ ،پبػاخ ثا ٚتقبضابٛبي افاشاد ٗ

ٕقاٌ اص ػاابت٘ٓ .)174 : 1فااشم صيشثٖاابيي آّاا٘صؽ دس اياأ

مبسفشّبياابٓ دس ّاا٘سد سٗص آّااذ مااشدٓ ّٜاابستٛااب ٗ

ربّق ٚآٓ اػت م ٚافشاد ثشاي يابدىيشي ٗؽيفا ٚاخالقاي

ؿبيؼتييٛبػت (اػاْيت .)4 : 2002 ،2ث ٚفقيذٛ ٙاٍ٘فشد ٗ

داسٕذ .إٜٓاب حاق داسٕاذ ثا ٚفٖا٘آ ؿاٜشٕٗذ دس ربّقاٚ

راابسٗيغ ( )2000ربّقاا ٚياابدىيشي ثاا ٚفٖاا٘آ ثاابصاس

يبدىيشي ّـبسمت داؿت ٚثبؿٖذ ٗ ائ حق ثشاي إٜٓب ايأ

يبدىيشي ،ربّقٚاي ّلشف مٖٖذ ٙاػت (ف  ،)647صياشا

ٗؽيف ٚسا ايزابد ّايمٖاذ ما ٚثا ٚفٖا٘آ يال ؿاٜشٕٗذ

دس ثبصاس يبدىيشي اص تجَيغابت ثاشاي پاشٗسؽ آسصٗٛاب ٗ

ٗؽيفٚؿٖبع ْ٘ٛاس ٙثا ٚدٕجابً يابدىيشي ثبؿاٖذ (ادٗاسدص،

تْبيٌ ثّ ٚلشف اػتفبدّ ٙيؿ٘د (ٍ٘ٛفشد ،ربسٗيغ: 2000 ،

 )175 :1997دس ائ ربّقٕ ،ٚؾبُ آّ٘صؿي ثٗ ٚػيَ ٚدٍٗت

647؛ ادٗاسدص ٗ )186 : 1997 ،افشاد ّيت٘إٖذ اص عشيق خشيذ

تذاسك ٗ حْبيت ّيؿ٘د ٗ مبسمشد آٓ ث ٚث٘در ٚفّْ٘ي

ثؼتٛٚبي چٖذ سػبٕٚاي ،سايبٕٛٚبٗ ،اسد ؿاذٓ ثا ٚؿاجن،ٚ

ٗاثؼت ٚاػت .عجق ٕؾش ٛاٍ٘فشد ٗ رابسٗيغ ()645 :2000

تْبؿبي ثشٕبّٛٚابي ّخلا٘ف يابدىيشي دس تَ٘يضيا٘ٓ،

ربّق ٚتحليٌ ماشد ٙيال ربّقا ٚآيٖاذٙىشاػات ،صياشا

خشيذ ّزالت يب متبةٛابي خ٘دآّا٘ص ٗ ياب ؿاشمت دس

افشادي م ٚث ٚت٘كيف ائ ربّق ٚپشداختٚإاذ ،ربّقاٚاي

دٗسٛٙابي يابدىيشي خ٘دآّا٘ص ،يابد ثييشٕاذّ .ؤػؼابت

ايذ ٙآً يب آسّبٕي م ٚدس آيٖذّ ٙيت٘إذ تحقق يبثذ ،تشػيِ

آّ٘صؽ سػْي تٖٜب يني اص تذاسك مٖٖذىبٓ اعالفبت دس

مشدٙإذ.

ثبصاس يبدىيشي ٛؼتٖذ.

جامعه یادگیری ته عنوان جامعه تازار یادگیری (جامعه

جامعه یادگیری ته عنوان جامعه ضثکههاای یاادگیری

مصرف کننذه)

(جامعه عقالنی)

ائ تل٘س اص ربّق ٚيبدىيشي ثخـي اص ّجبحج ّذسٕيتاٚ

سؿذ ػشيـ فٖبٗسي اعالفبت ٗ استجبعبت ،رٜبٕي ؿاذٓ

اػت ٗ دس ثحجٛبي پؼبّذسٓ تب حذٗدي ّذ ٕؾاش قاشاس

ٗ آحبس ٗ پيبّذٛبي ارتْابفي ،فشٖٛياي ٗ ػيبػاي إٜٓاب،

ىشفت ٚاػات .دس چٖائ ربّقاٚاي ،ػا ٚفاشم اػبػاي

ّ٘رت عشح ايذ ٙربّق ٚؿجنٛٚبي يبدىيشي ؿذ ٙاػات.

پزيشفت ٚؿذ ٙاػات :اًٗ ايٖنا ٚدس ثحاجٛابي پيشاّا٘ٓ

ائ ّف ُٜ٘اص ربّق ٚيبدىيشي دس ثحجٛبي پؼبّذسٕيؼتي

يبدىيشي ّبداُاٍقْش ،ثش ثبصد ٙاقتلبدي يابدىيشي ثايؾ اص

(اػْيتّ ٗ )5 :2002 ،ذسٕيت ٚفقالٕاي ّغاشح ؿاذ ٙاػات

ػبيش ثبصدٛٙب تأميذ ؿا٘د؛ دُٗ ايٖنا ٚتأمياذ ثيـاتشي ثاش

(ٍ٘ٛفشد ،ربسٗيغ2000 ،؛ ثٕ ٚقٌ اص ىيذٕض .)645 : 3ائ ربّقاٚ

يبدىيشٕذ ٙقشاس ىيشد تب يبدىيشي ّابداُاٍقْاش اٗ دس ثابصاس

يبدىيشي ،ربّقٚاي اػت ما ٚعياف ٗػايقي اص ّٖابثـ سا

فشكااتٛااب فااشا ِٛؿااذ ٗ ٙياابدىيشي دس ػشاػااش دٗسآ

فشاّ ِٛيمٖذ تاب يبدىيشٕاذىبٓ قابدس ثا ٚإتخابة ػاجل

صٕذىي اٗ سا تضْئ مٖذ .ػُ٘ ايٖنا ٚپاشداختٔ ثا ٚايأ

صٕذىيـاابٓ ؿاإ٘ذ ٗ آٓ سا تْااشئ مٖٖااذ .اص اياأ سٗ،

ّ٘ض٘ؿ ثّ ٚتخللبٓ تقَيِ ٗ تشثيتّ ،شثيابٓ ٗ ّتٍّ٘يابٓ

ّزْ٘فٚاي اص ؿجنٛٚبي يبدىيشي ياب ؿاجنٛٚابي قاّ٘ي

آّ٘صؽ ثضسىؼبالٓ ّحذٗد ْٕيؿ٘د ،ثَن ٚػيبػتيزاسآ،
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رذيذ ّحَيّٖ ،غقٚايَّ ،ي ٗ رٜبٕي سا ايزبد ّيمٖذ مٚ

(پيتشص134 : 2009 ،؛ ٛيالٕاذ .)119 : 2003 ،إٜٓاب دسثابسّ ٙاذً

داساي ْٛپ٘ؿاابٕي ٛؼااتٖذ .اياأ ؿااجنٛٚاابي ياابدىيشي،

ّغَ٘ة ربّق ٚيبدىيشي تزمش ّيدٖٛاذ ما ٚثبياذ اص ّاذً

آّ٘صؽ سا ثّ ٚح٘س اكَي فقبٍيت ربّق ٚتجذيٌ ّيمٖٖاذ

اقتلبدي فشاتش سفت .ث ٚفجبست دييش:

ٗ دس آٓ ايذٛٙبي ثبصاس ٗ ؿٜشٕٗذ ّلشف مٖٖاذ ٙپياشٗي

امٖاا٘ٓ ّااب ثاا ٚياال چـااِإااذاص ٗ دػاات٘ساٍقٌْ

ّيؿ٘د (ّ٘سفي .)51 : 2010 ،دس ائ ربّق ،ٚيبدىيشي اّشي

ىؼتشد ٙتش ،حتي ٗػيقتش اص دإؾ ٕيبص داسيِ تاب ٛـايبسي

فشدي اػت ٗ ّْٜتشئ فبٌّ ّحشك آٓ ،فالق ٗ ٚإيياضٙ

ّب دسثبس ٙرٜبٓ ّتفبٗت ؿ٘د .ثب ػشفت تغييشّ ،ب ث ٚاداّٚ

يبدىيشٕذ ٙاػت ٗ دٍٗت ٗ ّ٘ػؼبت آّ٘صؿي ٕقؾ مْي

دادٓ ث ٚيابدىيشي ٗ دياذىبٛي اص ربّقا ٚيابدىيشي ٕيابص

داسٕذ (فيَذ.)10 : 2004 ،

داسيِ ما ٚدسك إؼابٕيتاشي اص يابدىيشي داؿات ٚثبؿاذ؛
ربّق ٚيبدىيشي ّتفابٗت ثاب إٓچا ٚتابمٖ٘ٓ تلا٘س ؿاذٙ

کذام مفهوم و مذل از جامعه یادگیری؟

اػت ،ربّق ٚيبدىيشي ثب اٍٗ٘ياتٛابي رذياذ ٗ فالياق

ّشٗس ديذىبٛٙب ٗ ّذًٛابي ربّقا ٚيابدىيشي ،ثشخاي اص

رذيذ؛ ربيي مّ٘ ٚض٘ؿ إؼبٓ ّْٜتشئ ّٖجاـ آٓ ثبؿاذ،

كبحجٖؾشآ ّبٕٖذ ٛبىض ٗ تبيات )1998( 1سا ثاشآٓ داؿاتٚ

ٕ ٚاثضاس آٓ (ربسٗيغ.)202: 2008 ،

تااب افااالُ مٖٖااذ ايااذ ٙربّقاا ٚياابدىيشي ،افؼاابٕٚاي ثااشاي

عجق ٕؾش ائ تئ٘سيپاشداصآٛ ،اش يال اص ّاذًٛابي

ّذسٕيت ٚاػت .دس امخش ثيبٕٛٚبي خاظ ّـاي ثاشاي تحقاق

ربّق ٚيبدىيشي داساي ّضايب ٗ ّقبيجي اػت .ثاب ّغبٍقاٗ ٚ

ربّق ٚيبدىيشي ،ادسامبت اثضاسي ٗ ؿغَي اص آّ٘صؽ ربي

ؿٖبػبيي إٜٓب ثقضي اص افشاد ت٘كي ٚمشدٙإذ ث ٚربي تأميذ

ىشفت ٚاػت ٗ فشآيٖذٛبي آّ٘صؽ ٍيجشاً ٗ سٛابيي ثخاؾ

ثش يل ّذً ،تشميجي اص إٜٓب ث ٚكا٘ست ّاذً رذياذي اص

مْتش دٕجبً ّي ؿ٘د (ف .)188دس ّقبثٌ ،فذ ٙدييشي ثاب

ربّق ٚيبدىيشي پيـٖٜبد ؿ٘د .ثاب ت٘را ٚثا ٚايأ ت٘كاي،ٚ

ثشسػي رٜبٕي ؿذٓ ٗ پيبّذٛبي آٓ ٕتيز ٚىشفتٚإذٕ ،ؾابُ

ثشاي ّخبً ،ادٗاسدص (ّ )1997ذً ربّق ٚيبدىيشي سا اسائاٚ

رٜبٕي ؿذٙاي م ٚامٖا٘ٓ دس آٓ قاشاس داسياِ ،ثا ٚربّقاٚ

مااشد ٙماا ٚدسآٓ ؿ اجنٛٚاابي ياابدىيشي ٗراا٘د داسد .اياأ

يبدىيشي ٗ يبدىيشي ّبداُاٍقْش ٕيبص داسد ٗ إنبس ائ ٕيابص

ؿجنٛ ٚبي ّجتٖي ثش فقبيذ پؼبّذسٕيؼتي ،دس مٖبس ثبصاسٛبي

غيااش ٗاقااـ ثيٖبٕاا ٚخ٘اٛااذ ثاا٘د (راابسٗيغ.)197 : 2008 ،

يبدىيشي مّ ٚجتٖي ثش فقبياذ ّذسٕيؼاتي اػات ٗ تاذاسك

ّتفنشإي ّبٕٖذ اػتشئ ٗ فيَذ ( )1998ت٘كيّ ٚيمٖٖذ اىش

آّ٘صؽ سػْي تش مّ ٚجتٖي ثاش ٍيجاشاً دّ٘مشاػاي اػات،

چاا ٚاياأ ايااذ ٙتاابمٖ٘ٓ ،دس فْااٌ ت٘ػااظ اتحبديااٛٚاابي

ايزبد ٗ دس اختيبس افضبي ربّق ٚقشاس ّايىياشد (ادٗاسدص ٗ

مبسىشي ،دٍٗتٛبي َّي ٗ ّؤػؼبت ّبٍي رٜابٕي ّا٘سد

ْٛنبسآ )9: 2002 ،تب افشادي م ٚثيـتش فالقّٖٚاذ يابدىيشي

ػ٘ء اػتفبد ٙقشاس ىشفت ٚاػت ،اّب ٕجبيذ دس مٖابس ىزاؿاتٔ

ٛؼتٖذ ،ثت٘إٖذ دس يل ّحيظ يبدىيشي ثبص ،خ٘د ثّ ٚغبٍقٚ

ائ ايذ ٙؿتبثضد ٙفٌْ مشد (ف  .)102ثٖبثشائ ،دس ّا٘سد

ّـغً٘ ؿٕ٘ذ .اػاْيت ( ،)6: 2002ماٍ٘ ٗ ٔٛيؼاتش (2003

ضشٗست تالؽ ثشاي سػيذٓ ثا ٚربّقا ٚيابدىيشي ؿاني

 ٗ )65:ثؼيبسي اص ٕؾشيٚپشداصآّ ،ذً ربّق ٚيابدىيشي ثاٚ

ٕيؼت (اػْيت .)6 : 2002 ،امٖ٘ٓ ثؼيبسي اص تئ٘سيپاشداصآ

فٖ٘آ ؿجنٛٚبي يبدىيشي ادٗاسدص سا پزيشفتٚإذ.

ٕيب ٙاقتلبدي ث ٚيبدىيشي ّبداُاٍقْش ٗ افشاط دس پازيشؽ

دس فٌْ ٕيض ثب ت٘ر ٚث ٚائ ٗاققيات ما ٚامٖا٘ٓ دس

ربّق ٚيبدىيشي ث ٚفٖ٘آ ثابصاس يابدىيشي سا سد ماشدٙإاذ

رٜبٓ ٛي ربّقٚاي ٗرا٘د ٕاذاسد ما ٚمابّال دس ؿاشايظ

1

ّذسٓ يب پؼبّذسٓ ث ٚػش ثشد ،اغَت دٍٗتٛاب اص سٗيناشد
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ّفّ ٗ ُٜ٘ذً ربّق ٚيبدىيشي دس مـ٘س ايشآ

تشميت ّذًٛبي ربّق ٚيبدىيشي اػتقجبً مشدٙإذ (ٛاٍ٘فشد،

ّااذًٛاابي ّ٘راا٘د اػاات ٗ اص ٍحاابػ سٗؽ ،اص ٕاا٘ؿ

ربسٗيغ2000 ،؛ ثإ ٚقاٌ اص آػاتئ  .)648:اٍجتا ،ٚإذيـاْٖذآ

ت٘كيفي -پيْبيـي اػت .ربّق ٚآّابسي ؿابٌّ دٗ ىاشٗٙ

پيشٗي م٘سم٘سإ ٚاص ائ مبس سا ّ٘سد إتقبد قاشاس دادٙإاذ.

اػت :ىشٗ ٙاًّٗ ،ذيشآّ ،قبٕٗبٓ ٗ افضبي ٛيأت فَْاي

ايـاابٓ ّقتقذٕااذ ثااشاي إٓناا ٚربّقاا ٚإؼاابٕي ثاا ٚربّقااٚ

ّـغً٘ ث ٚمبس دس دإـيبٛٙبي دٍٗتي ؿاٜشٛبي اكافٜبٓ،

يبدىيشي ٗاققي تجذيٌ ؿ٘د ،ت٘ر ٚث ٚچٖذ ٕنتا ٚضاشٗسي

تٜشآ ٗ ؿيشاص دس ػبً تحليَي ٛ 1389-90ؼتٖٖذّ .الك

اػت .اًٗ إٓن ٚيل ّذً ٗاحذ ايذٙآً ربّق ٚيبدىيشي مٚ

إتخبة إٓبٓ داؿتٔ ػبثق ٚتاذسيغّ ،اذيشيت ٗ پاظٗٛؾ

ثشاي تْبُ مـ٘سٛب ّٖبػت ثبؿذٗ ،ر٘د ٕذاسد .ثبيذ ّذً ٗ

دسثبسّ٘ ٙض٘ؿ تحقيق ٗ ّ٘ض٘فبت ٗاثؼت ٚث ٚآٓ اػت.

ساٛجشدي تٜي ٚؿ٘د مّ ٚتٖبػت ثب ّيشاث فشٖٛياي ٗ َّاي

ىشٗ ٙدُٗ ،كبحجٖؾشآ آّا٘صؽ فابٍي ٛؼاتٖذ ما ٚدس

ٗيظٛ ٙش َّت ثبؿذ ٗ خظ ّـيٛاب ثاش اػابع ؿاشايظ ٗ

ّؤػؼبت ٗاثؼت ٚثٗ ٚصاست فَُ٘ ،تحقيقبت ٗ فٖبٗسي ،اص

ٕيبصٛب تٜي ٚؿٕ٘ذ (تبيزْٖٔ .)26: 2002 ،دُٗ إٓنْٛ ،ٚبٓع٘س

رَّْ ٚؤػؼا ٚپاظٗٛؾ ٗ ثشٕبّاٚسياضي آّا٘صؽ فابٍي،

م ٚادٗاسدص ٗ ْٛنبسآ ( )2002يبدآٗسي ّي مٖٖذّ ،غبٍقاٚ

ّؤػؼّ ٚغبٍقبت فشٖٛياي ٗ ارتْابفيّ ،شماض تحقيقابت

ٕؾشي ثشاي تٜي ٚخظ ّـاي ٗ ّاذً مابفي ٕيؼات؛ ثاشاي

ػيبػتٛبي فَْاي مـا٘س ،مْيؼاي٘ٓ َّاي يٕ٘ؼان٘ دس

تذٗئ ّذً ّٖبػت ٗ خظّـي احشثخؾ ؿٖبػبيي ّؼابيٌ

ايشآ ،مْيؼي٘ٓ َّي آيؼؼن٘ دس ايشآ ٗ إزْٔ آّا٘صؽ

ٗ چبٍؾٛبي ّ٘ر٘د الصُ اػت (ف .)2ػُ٘ إٓن ،ٚتأميذ

فبٍي ّـغً٘ ث ٚمبس ث٘د ،ٙدس صّيٖاّ٘ ٚضا٘ؿ پاظٗٛؾ ٗ

ثش فشدىشايي دس ربّق ٚيبدىيشيٕ ،جبياذ ّ٘رات افاشاط ٗ

ّ٘ض٘ؿٛبي ٗاثؼت ٚث ٚآٓ ،اص رَْ ٚربّق ٚدإابيي ّحا٘س،

تفشيظ ؿ٘د .ائ ّؼؤٍٗيتي اػت م ٚثبيذ ّيبٓ تْبُ ارضاي

يبدىيشي ّبداُاٍقْش ٗ ػبصّبٓ يبدىيشٕاذ ،ٙكابحت احاش ٗ

ربّق ،ٚافِ اص دٍٗت ،مبسفشّبيبٓ ،اتحبدياٛ ٚابي تزابسي،

تأٍيف ٛؼتٖذ ٗ دس ائ صّيٖ ٚحذاقٌ يل پظٗٛؾ إزابُ

ػبصّبٓٛبي داٗعَت ٗ افشاد تقؼيِ ؿا٘د (مبفيَاذ: 1998 ،1

داد ٙإذ يب يل ّقبٍ ٚفَْي چابح ؿاذ ٙداسٕاذ .امخاش ايأ

ْٛ .)53-52چٖئ ،تحقق ربّقا ٚيابدىيشي ٕيبصّٖاذ سٗاد

كبحجٖؾشآ افشادي ٛؼتٖذ مّ ٚغبٍقابت اٍٗيا ٚالصُ ثاشاي

فشٖٛو يبدىيشي ّبداُاٍقْش اػت ْٚٛ .افشاد ٗاققاب ػاٜيِ

ثشٕبّ ٚسيضي ٗ تلْيِ ىيشيٛبي مالٓ آّ٘صؽ فبٍيّ ،بٕٖذ

دس ائ فشٖٛو ،ثبيذ آٓ سا تقشيف مٖٖاذ ٗ اص آٓ حْبيات

ػيبػتٛاب ٗ ساٛجشدٛابي ّشثا٘ط ثا ٚآّا٘صؽ فابٍي دس

ْٕبيٖذ ٗ ٕجبيذ تحقق آٓ فقظ ث ٚفٜذ ٙدٍٗت ىزاؿت ٚؿا٘د

ثشٕبّٛٚبي چٜبسُ ٗ پٖزِ ت٘ػاق ٚاقتلابدي ،ارتْابفي ٗ

(اػااْيت ٗ اػااپ٘سٍيٖو52 : 1999 ،؛ مبفيَااذ46: 1998 ،؛ ٛيالٕااذ،2

فشٖٛيي سا إزبُ دادٙإذ .افاشاد ايأ ربّقا ٚمإ 98 ٚفاش

.)120 : 2003

ث٘دٕذ ،ثش اػبع ساٛجشد ْٕٕ٘ٚىيشي ٛذفْٖذ ،اص ػ ٚعشياق
ثشسػي ّت٘ٓ فبسػي ٗ رؼتز٘ي پظٗٛؾٛبّ ،شارقا ٚثاٚ

روش تيقیق

ػ٘اثق فَْاي افضابي ٛياأت فَْاي ّ٘را٘د دس ػابيت

پظٗٛؾ ميفي حبضاش ثشاػابع ّقيابس ٛاذف ،پظٗٛـاي

دإـيبٛٙب ٗ ٕؾشخ٘اٛي اص ّتٍّ٘يبٓ آّ٘صؽ فابٍي ( سٗؽ

ت٘ػقٚاي اػت ،صيشا ٛاذف آٓ افاضٗدٓ ّاذٍي ّجتٖاي ثاش

صٕزيشٙاي ،)3ؿٖبػبيي ؿذٕذ.

ّجبٕي فَؼفي دئ اػاالُ ٗ فشٖٛاو ايشإاي ثاّ ٚزْ٘فاٚ
Coffield
Hyland

1
2

سٗؽ صٕزيشٙاي دس تحقيق ميفي ،سٗؿي اػت م ٚدس آٓ ّحقق ثاب افاشاد
ّغَـ ّـ٘ست ّي مٖذ تب إٜٓب ّ٘اسد ّٖبػت تحقيق سا ّقشفي ْٕبيٖذّْ .نٔ

ربّقٚؿٖبػي مبسثشدي ،ػبً ثيؼت ٗ چٜبسُ ،ؿْبس ٙپيبپي ( ،)50ؿْبس ٙدُٗ ،تبثؼتبٓ 1392
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ثب ت٘ر ٚث ٚساٛجشد ْٕٕ٘ ٚىيشي ٛذفْٖذ ٗ ثاّٖ ٚؾا٘س

ّلبحج ٚؿٕ٘ذىبٓ دس مٖبس ينذييش قشاس ىشفتٖذ .ػپغ ،ثاب

حلً٘ ّقيابس اؿاجبؿ ٕؾاشي ٗ تناشاس پازيشي (ىابً ٗ

ّااشٗس إٜٓااب رْااالت ٗ فجاابسات ّقٖاابداس ّـااخق ؿااذٗ ٙ

ْٛنبسآ )504 : 1383 ،ثشاي  ْٚٛافاشاد ؿٖبػابيي ؿاذ ٙثاٚ

رَْٛٚابي داساي ّقٖابي ّـابث ٚدس تْابُ ّلابحجٛٚاب مٖابس

فٖ٘آ ربّق ٚآّابسي ،دف٘تٖبّاٚاي ّجٖاي ثاش ّ٘افقات ثاب

ينذييش قاشاس ىشفتٖاذ ٗ ّغابثق ثاب ّفٜاُ٘ ّؼاتتش دس إٜٓاب،

ؿشمت دس ّلبحج ٚاسػبً ىشديذ .ػاش إزابُ ٕ 24فاش (9

ثشايـبٓ ،مذ يب ٕابّي دس ٕؾاش ىشفتا ٚؿاذ .پاغ اص آٓ ثاب

ٕفش اص كبحجٖؾشآ ٗ ٕ 15فش اص ّاذيشآ ٗ افضابي ٛياأت

ّشٗسي ّزذد ،مذٛبي ّـبث ٚدس مٖبس ينذييش قشاس ىشفتٖذ

فَْي) ّ٘افقت خ٘د سا افالُ ْٕ٘دٕاذ .دياذىبٛٙابي ايأ

ٗ ّقٍ٘ٛ ٚبي ثضسىتش تـنيٌ ؿذ .مبس ادغبُ ٗ دػات ٚثٖاذي

ْٕٕ٘ ،ٚثب اثضاس ّلابحجٕ ٚيْا ٚػابختبس يبفتا ٚرْاـآٗسي

ّقٍ٘ٛ ٚب تب سػيذٓ ث ٚيل ٕؾبُ ّقٍ٘ٚثٖذي ّٖبػات اداّاٚ

ىشديذ.

يبفت .ائ ٕؾبُ ثب ٕؾبست ْٛنبسآ پظٗٛؾ ثبصٕيشي ؿاذ

1

2

ثشاي إزابُ ّلابحجٛ ٚاب ،ساْٖٛابي ّلابحج ٚتٜياٚ

ٗ ثشاػبع آٓ تْبُ ّلبحجٛٚب تزضي ٗ ٚتحَياٌ ىشدياذ ٗ

ىشديذ ٗ افتجبس ّحت٘ايي 3آٓ ت٘ػظ ْٛنابسآ پاظٗٛؾ ٗ

دس ىضاسؽ پظٗٛؾٕ ،تبيذ ثٗ ٚػيَٕ ٚقٌ قاً٘ ّؼاتقيِ ٗ

ٛفت ٕفش اص دإـاز٘يبٓ دٗس ٙدمتاشي ٗ افضابي ٛياأت

غيش ّؼتقيِ ثشسػي ؿذ.

فَْي ىشٗ ٙفَُ٘ تشثيتي تأييذ ؿذ .فالٗ ٙثاش ايأ ،ثاشاي
افضايؾ قبثَيت اعْيٖبٓ ٗ تقْيِ پزيشي ٕتبيذ ّلبحج ،ٚاص

یافتههای پصوهص

سٗؽ ػ ٚػ٘ ػبصي اػتفبد ٙؿذ ٙاػت .ثشاي ائ ّٖؾا٘س،

دس ػبًٛبي اخياش ،كابحجٖؾشآ ايشإاي ٛاش چا ٚثيـاتش

اص يبفتٛ ٚبي ّغبٍق ٚاػٖبد ٗ ّاذاسك ثاشاي تأيياذ كاحت

ّت٘ر ٚضشٗست ٗ اْٛيت ثؼتش ػبصي ثشاي تحقق ربّقاٚ

يبفتٛ ٚبي ّلبحج ٗ ٚپشػـٖبّ ٚثٜش ٙىشفت ٚؿذ .فاالٗ ٙثاش

ياابدىيشي ؿااذٙإااذ .كاابحجٖؾشآ ؿااشمت مٖٖااذ ٙدس

ائٕ ،تبيذ عجق ٚثٖذي ٛاب ٗ تحَياٌ ّلابحجٛٚاب ثا ٚتأيياذ

ّلبحجٛٚبي ائ پظٗٛؾ ٕياض ْٛياي ثاش اْٛيات چٖائ

ْٛنبسآ پظٗٛؾ سػيذ .ثشاي مبٗؽ ثٗ ٚػايَّ ٚلابحجٚ

تالؿي اكشاس داؿت ،ٚثشاي آٓ داليَي ّبٕٖذ ٕيبص فغاشي ثاٚ

ؿٕ٘ذىبّٓ ،تٔ پيبد ٙؿذّ ٙلبحجٛ ٚب ،ث ٚإٓابٓ ثبصىشدإاذٙ

يبدىيشي ،اٍضاُٛبي فٖبٗسإ ٚصٕذىي دس فلش حبضش ،تغيياش

ؿذ ٗ ٙخ٘اػت ٚؿذ تب ٛاش ىٕ٘ا ٚاكاالح ،تغيياش ياب ٕؾاش

ٗ تحً٘ دس ثابصاس مابسٗ ،را٘د پـات٘إٛٚابي فشٖٛياي ٗ

رذيذي داسٕذ ،افالُ مٖٖذ .ػپغّ ،تٔ پيبد ٙؿذ ٙتْبُ 24

صيؼتٔ دس فلش دإؾ سا ّغشح ْٕ٘دٙإاذ .عجاق ٕؾاش 15

ّلبحج ٚثب سٗؽ ّقٍ٘ ٚثٖذي ّ٘ض٘في تزضيا ٗ ٚتحَياٌ

ٕفش اص ّلابحج ٚؿإ٘ذىبٓ ( 63دسكاذ) ّْٜتاشئ دٍياٌ

ؿذٕذّ .غبثق ائ سٗؽّ ،تٔ ٛب ث ٚدقات ّغبٍقا ٚؿاذٗ ٙ

ضشٗست ربّق ٚيبدىيشي ،آٓ اػت مّ ٚب دس قشٕي صٕذىي

ديذىبٛ ٙبي ّشث٘ط ث ٚضشٗست ربّق ٚيبدىيشيّ ،فٜاُ٘ ٗ

ّيمٖيِ م ٚث ٚآٓ قشٓ دإؾ ٗ قشٓ يبدىيشي ّايى٘يٖاذ ٗ

ٗيظىيٛبي ربّق ٚيبدىيشي ،ساٛنبسٛبي تحقق ائ ربّقٚ

ثؼيبسي اص مـ٘سٛب پزيشفتٚإذ م ٚثشاي سػيذٓ ث ٚت٘ػاقٚ

ٗ ّ٘إـ تحقق آٓ ،ثب رمش مذ اختلبف يبفت ٚثٛ ٚش يل اص

ثبيذ ث ٚربّق ٚدإؾ تجذيٌ ؿٕ٘ذ .مـ٘س ّاب ٕياض دس ػاٖذ
چـِإذاص ثيؼت ػابٍ ٗ ٚثشٕبّاٛٚابي ت٘ػاق ٚاقتلابدي،

اػت تْبُ يب ثشخي اص ّ٘اسد ّقشفي ؿذ ،ٙدس ْٕٕ٘ ٚىٖزبٕذ ٙؿٕ٘ذ ( ىابً ٗ
ْٛنبسآ.)393 :1383 ،
1

theoretical saturation
replication
3
content validity

2

ارتْبفي ٗ فشٖٛيي چٜبسُ ٗ پٖزِ ّؼيش خ٘د سا سػايذٓ
ث ٚت٘ػق ٚدإؾ ّح٘س يب دإبيي ّح٘س إتخبة مشد ٙاػت.
ّلبحج ٚؿٕ٘ذىبٓ ّقتقذٕاذ اىاش ايأ تقشياف اص ربّقاٚ
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ّفّ ٗ ُٜ٘ذً ربّق ٚيبدىيشي دس مـ٘س ايشآ

دإؾ پزيشفت ٚؿ٘د ،ربّقٚاي م ٚدس آٓ فشآيٖذٛبي تٍ٘ياذ،

يبدىيشي ايزبد ؿ٘د .ثبياذ ّـاخق مٖايِ آياب يابدىيشي

إتقبً ،تشٗيذ ،اؿبف ،ٚرخيشٙػبصي ،مذثٖذي ٗ ثٜشٙثشداسي

ثشاي يبدىيشي ،حقيقت ّغَ٘ة ّبػت يب يبدىيشي ثشاي

اص دإااؾ ثاا ٚحااذامخش سػاايذ ٙثبؿااذ ،ثااشاي إٓناا ٚچٖاائ

سػيذٓ ث ٚيل ٛذف ٗ فْاٌ ديياش ّاذ ٕؾاش اػات ،آٓ

ربّقٚاي ايزبد ؿ٘د ،ثبيذ افشاد ث ٚدإؾ دػتشػاي داؿاتٚ

ٗقت تقشيف ّب اص ربّق ٚيبدىيشي ّتفبٗت خ٘اٛاذ ثا٘د

ثبؿٖذ ٗ ثت٘إٖذ اص آٓ ثٜش ٙثشداسي مٖٖذ (فشد ؿْبس ،5ٙخاشداد

(فشد ؿْبسّٜ ،22ٙش .)89

 ٗ )89فشاتااش اص آٓ دس تٍ٘يااذ دإااؾ ػااٜيِ ؿاإ٘ذ (فااشد

يبدىيشي ٗ ٛذف اص آٓ سا اص دٗ ثقذ ّيت٘آ ثشسػاي

ؿااْبس ،21ٙؿااٜشي٘س .)89ثٖاابثشائ ،ثبيااذ ْٛاا٘اس ٙدس حاابً

ْٕ٘د :اص ثقذ فشدي ،يبدىيشي ّخٌ ٕفغ مـيذٓ ،رضيي ياب

يبدىيشي ثبؿٖذ .ثاشاي تجيائ ربّقا ٚيابدىيشي ،پاظٗٛؾ

ثخـي اص صٕذىي إؼبٓ اػت (فشد ؿْبس ،24 ٙآرس  .)89صّابٓ

حبضش دس كذد پبػخي٘يي ث ٚػ ٚػؤاً اػت:

ّشه إؼبٓٛب ٗقتي فشا ّي سػذ مْٕ ٚيت٘إٖذ يبد ثييشٕاذ

ّ -1ف ُٜ٘ربّق ٚيبدىيشي چيؼت؟

(فشد ؿْبس ،21 ٙؿٜشٗيش  .)89اص ائ دياذىب ،ٙيابدىيشي ثبياذ

 -2ربّق ٚيبدىيشي داساي چٗ ٚيظىيٜبيي اػت؟

تغييشات ٕؼجتب پبيذاس دس سفتبس إؼبٓٛب ثٗ ٚرا٘د آٗسد ماٚ

 - 1ساٛنبسٛاابي تحقااق ربّقاا ٚياابدىيشي دس ايااشآ

ثش احش تزشث ٚحبكٌ ؿذ ٙثبؿذ .ثٖبثشائ ْٚٛ ،إؼابٓٛاب اص

چيؼت؟ دس اداّ ٚيبفتٛٚب ثب ت٘ر ٚثا ٚػا ٚػاؤاً ّغاشح

ْٛبٓ ٍحؾ ٚم ٚثيذاس ّيؿٕ٘ذ ،يبد ّيىيشٕذ ٗ تغييشاتي ثش

ؿذ ،ٙاسائّ ٚيىشدد:

احش تقبٌّ ثب ربّقّ ٗ ٚحيظ دس سفتبسؿبٓ ايزبد ّايؿا٘د.
اّشٗص ٙإؼبٓٛبٕ ،ؼجت ث ٚافشادي م ٚپٖزب ٙياب كاذ ػابً

سؤال اول :مفهوم جامعه یادگیری ایرانی

پيؾ صٕذىي ّيمشدٙإذ ،ث ٚدالياٌ ّختَاف تحات تاأحيش

دس يل ّفٜاُ٘ مَاي ّايتا٘آ ىفات ربّقا ٚيابدىيشي،

تزبسة ؿذيذتشي قشاس داسٕذ .ائ ؿشايظ ثبفاج ؿاذ ٙتاب

ربّقٚاي اػت م ٚدس آٓ ٛش مغ ثٛ ٚش ٕ٘ؿ آّ٘صؿي ماٚ

إؼبٓٛب ثيـتش دس ّقشم ارجبس ثشاي يبدىيشي قشاس داؿاتٚ

ٕيبصّٖذ اػت ،دس ٛش صّبٓ ٗ ّنابٕي ّاي ت٘إاذ دػتشػاي

ثبؿٖذ (فشد ؿْبس ،21ٙؿٜشي٘س  .)89عجق ٕؾش ّلبحج ٚؿإ٘ذٙ

داؿت ٚثبؿاذ (فاشد ؿاْبس ،3ٙخاشداد  ،)89اّاب ثاشاي تقشياف

ؿْبسّ 8 ٙيت٘آ ىفت «ربّق ٚيبدىيشي ربّقاٚاي اػات

دقيقتشّ ،لبحج ٚؿٕ٘ذىبٓ ّقتقذٕذ اًٗ ثبيذ تغييش رٜتاي

م ٚدس آٓ  ْٚٛافشاد إييض ٙيبدىيشي داسٕذ ٗ كشف ٕؾش اص

اص آّ٘صؽ ث ٚػا٘ي يابدىيشي سا دٕجابً مٖايِ .دس ربّقاٚ

إٓچ ٚثبيذ ثخ٘إٖذ يب خ٘إذٙإذ ،يب رضٗ ٗؽبيفـابٓ اػات

يبدىيشي ،آّ٘صؽ ّذٕؾش ٕيؼت ،ثَن ٚإٓچاّ ٚا٘سد ت٘راٚ

م ٚثخ٘إٖذ ،ثبص  ِٛثشاي إذٗختٔ دإؾ يب ػبصىبس ماشدٓ

قشاس داسد «يبدىيشي» اػت ٗ آّ٘صؽ يل اثاضاس ياب ػان٘

دإؾ قجَي خ٘دؿبٓ ثب إٓچ ٚدس آيٖاذّ ٙا٘سد ٕؾاش اػات،

ثشاي يبدىيشي اػاتّ .لابحج ٚؿإ٘ذ ٙؿاْبسّ 11ٙقتقاذ

فقبٍيت ّيمٖٖذ (فشد ؿْبس ،23 ٙخشداد  )89تب ثٛ ٚاذفٛابي

اػت ثبيذ سٗي ائ ّؼأٍ ٚتأميذ رذي داؿت ٚثبؿايِ (تياش

فشدي خ٘د ثشػٖذ ٗ اّ٘سؿبٓ ثيزسد ٗ ث ٚحيبتـابٓ اداّاٚ

 .)89پغ اص آٓ ثبيذ ّفّ٘ ُٜ٘سد ٕؾش اص يبدىيشي ٗ ٛذف

دٖٛذ (فشد ؿْبس ،21ٙؿٜشي٘س .)89

اص آٓ سا ّـخق ْٕ٘د:

دس ّقبثٌ ،عجق ٕؾاش ٕ 18ؾاش اص ّلابحج ٚؿإ٘ذىبٓ

ثبيذ ثت٘إيِ اٛذافْبٓ سا اص فضبي يبدىيشي ّـخق

(75دسكذ) ربّق ٚيبدىيشي ث ٚيبدىيشي دس قَْشٗ صٕاذىي

مٖيِ تب ثقذ ثت٘إيِ تقيئ مٖيِ م ٚچيّٕ٘ ٚيتا٘إيِ ايأ

ارتْاابفي ٗ اٛااذاف ارتْاابفي آٓ ت٘راا ٚداسدّ .لاابحجٚ

يبدىيشي سا ّحقق مٖيِ .چيٕ٘اّ ٚايت٘إاذ ّشاتات ايأ

ؿٕ٘ذ ٙؿْبس 2 ٙت٘ضايح ّايدٛاذ ،دس ربّقا ٚيابدىيشي،

ربّقٚؿٖبػي مبسثشدي ،ػبً ثيؼت ٗ چٜبسُ ،ؿْبس ٙپيبپي ( ،)50ؿْبس ٙدُٗ ،تبثؼتبٓ 1392
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يبدىيشي دس ػ ٚحَقّ ٚذٕؾش اػت :دس حَق ٚاًٗ افشاد يبد

ّيػبصد تب ٛش مغ دس ٛش ّ٘ققيتي م ٚقاشاس داسد ،ثت٘إاذ

ّيىيشٕاذ تاب ربّقاٚپازيش ؿإ٘ذ؛ دس حَقا ٚدُٗٛ ،اذف

ث ٚدإؾ ّ٘سد ٕيبصؽ دػتشػي پياذا مٖاذ ٗ اص آٓ ثاشاي

يبدىيشي ائ اػت م ٚافشاد ثيبّ٘صٕذ تاب دس ّا٘سد ّؼابيٌ

ؽشفيت ػبصي دس خ٘دؽ ٗ ربّق ٚاػاتفبدْٕ ٙبياذ (فاشد

پيشإّ٘ـبٓ حؼبػيت داؿت ٚثبؿٖذ ٗ اكً٘ ٗ ثاذيٜيبت ٗ

ؿْبس ،5ٙخشداد.)89

اٛذافي سا م ٚاص پيؾ فشم ؿذ ٙاػت ،صيش ػؤاً ثجشٕذ ٗ

دس ّزْ٘ؿْٛ ،بٓ ع٘س مّ ٚلبحج ٚؿٕ٘ذٛٙبي ؿْبسٙ

اىش الصُ ث٘د ،إٜٓب سا تغييش دٖٛذ؛ دس حَق ٚػُ٘ٛ ،اذف اص

 ،22 ٗ13تأميذ ّيمٖٖذ« :ربّق ٚيبدىيشي ،ربّقٚاي اػات

يبدىيشي آٓ اػت م ٚافشاد يابد ثييشٕاذ دس عاً٘ صٕاذىي

م ٚدس آٓ ٛش فشد خ٘د إييخت ،ٚثشاي ٛذفي ثبالتش ٗ يال

چيٕ٘ ٚيبد ثييشٕذ ٗ ثت٘إٖذ إٓچ ٚثاشاي صٕاذىي فاشدي ٗ

ّقل٘د ّتقبٍيتش ،ث ٚدٕجبً يبدىيشي ّيسٗد .اٗ ثشاي إٓناٚ

ارتْبفي ؿبٓ الصُ اػت ،ثيبّ٘صٕذ ٗ ث ٚت٘ػاق ٚخ٘دؿابٓ

ثت٘إذ ٗاققب سؿذ مٖذ ،تشقي مٖاذ ٗ خا٘د ٗ ربّقاٚاؽ سا

ٗ ربّقٚاي م ٚدس آٓ صٕذىي ّيمٖٖذ ،مْل ْٕبيٖاذ (فاشد

تقبٍي دٛذ ٗ ث ٚمْبً ثشػبٕذ ،ثشاي إٓنٗ ٚاققب دس ربّقاٚ

ؿااْبس ،2ٙخااشداد ّ .)89لاابحج ٚؿاإ٘ذ ٙؿااْبس 1 ٙت٘ضاايح

احشىزاس ثبؿذ ٗ ربّق ٚثت٘إذ تشقي مٖذ ٗ ت٘ػق ٚيبثاذ ،ثاٚ

ّيدٛذ ،دس ربّق ٚيبدىيشي افشاد ثشاي دػتيبثي ثإ ٚتابيذ

يبدىيشي ّـغً٘ ّيؿ٘د» (فشد ؿْبس ،13ٙتيش .)89

ّاا٘سد فالقاا ٚخاا٘د ياابد ّاايىيشٕااذ ٗ ثاا ٚىؼااتشؽ
ت٘إْٖذيٛبي خ٘د ّيپشداصٕذ .افشاد ْ٘ٛاس ٙيبد ّيىيشٕاذ

سؤال دوم :ویصگیهای جامعه یادگیری ایرانی

م ٚچيٕ٘ا ٚيابد ثييشٕاذ ،اّاب دس ّحيغاي رْقاي ،ؿاي٘ٙ

ث ٚفقياذّ ٙلابحج ٚؿإ٘ذىبٓ ،ثاب چٖائ سٗيناشدي ثاٚ

إذيـيذٓ پشٗسؽ دادّ ٙيؿا٘د ،ثياٖؾ ّـاتشك تـا٘يق

ياابدىيشي ،ربّقاا ٚياابدىيشي فقااظ ّزْ٘فااٚاي اص افااشاد

ّيؿ٘د ٗ افشاد ّيت٘إٖذ تْبيالت رْقي سا آصادإا ٚثيابٓ

يبدىيشٕذٕ ٙيؼت ،ثَنّ ٚزْ٘فٚاي داساي چٖذئ ٗيظىاي

مٖٖذ (فشد ؿْبس ،1ٙخاشداد  .)89افاشاد تـا٘يق ّايؿإ٘ذ تاب

اػت م ٚثش اػبع تأميذ ّلبحج ٚؿٕ٘ذىبٓ ثبياذ ّتٖبػات

ٕتبيذ ،فقبيذٕ ،ؾشٛب ٗ دإؾ خ٘د سا ثاب ديياشآ دس ّيابٓ

ثب ّجبٕي فَؼفي ٗ ؿشايظ ٛش مـ٘س تجيئ ؿٕ٘ذ:

ثيزاسٕذ ٗ يبدىيشي ىشٗٛي داؿت ٚثبؿٖذ (فشد ؿاْبسّٜ ،2ٙاش

دسثبس ٙربّق ٚيبدىيشي ،مـ٘سٛبي دييش ّتٖبػت ثاب

 .)89عجق ٕيبّ ٙلبحج ٚؿٕ٘ذ ٙؿاْبسّْٜ ،5 ٙتاشئ مَياذ

ؿشايظ ٗ فَؼف ٚپزيشفت ٚؿاذ ٙدس ربّقاٚؿابٓ ،ثشخا٘سد

پيـشفت ٗ ت٘ػق ٚربّق ،ٚيبدىيشي اػت ،صياشا يابدىيشي

مشدٙإذٗ .اضح اػت فَؼفٛٚب ٗ ايذئٍ٘٘طيٛبي ّختَاف

ٗػيَٚاي ثشاي ؽشفيتػبصي دس إؼابٓٛبػاتٗ .ي اداّاٚ

دس ائثبس ،ٙحشفٛبي ىٕ٘بىٕ٘ي داسٕذ .ثٕ ٚؾش ّيآيذ ّاب

ّيدٛذ:

ٕيض دس تٖؾيِ ّذً ربّقا ٚيابدىيشي ثبياذ ثا ٚتٖبػات ثاب

ثٕ ٚؾش ّأ ،ؽشفياتٛاب ٗ اػاتقذادٛبي إؼابٕي ثاب

ؿشايظ مـ٘سّبٓ ٗ ّجٖبي فَؼفي آٓ ،خ٘ة ت٘ر ٚمٖايِ،

ؽشفيت يبدىيشي دس ربّق ٚساثغّ ٚؼتقيِ داسد .ثٖابثشائ،

صيشا إٜٓب ّبٕٖذ چتشي ٛؼتٖذ ما ٚثشتْابُ تلاْيِٛاب احاش

ربّق ٚيبدىيشي ،ربّقٚاي اػت مّ ٚايخ٘اٛاذ اص ّٖابثـ

خ٘اٖٛذ ىزاؿت .ائ احش ِٛ ،دس ك٘ست ّاذً ٗ ٛاِ دس

خ٘د تب حذامخش ّْنٔ اػتفبد ٙمٖذ ٗ إٜٓب سا ثا ٚثابالتشئ

ّحت٘اي آٓ خ٘اٛذ ث٘د (فشد ؿْبس ،7ٙخشداد.)89

حذ اص ؽشفيت ٗ اػتقذادؿبٓ ثشػابٕذ ٗ چا٘ٓ يابدىيشي

اص ٕؾش ّلابحج ٚؿإ٘ذىبٓ ،ربّقا ٚيابدىيشي ايشإاي

ّْٜتشئ فبٌّ ائ ؽشفيت ػبصي اػت ،صيش ػبختٛبي

داساي ٗيظىيٛبيي اػت مّ ٚيت٘آ إٜٓب سا دس چٜبس ثقاذ

دإؾ سا دس خ٘دؽ ايزبد ّيمٖاذ ٗ ؿاشايغي سا فاشاِٛ

ارتْبفي ،فَْي ،فشدي ،فشٖٛيي ٗ اقتلبدي دػاتٚثٖاذي
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ّفّ ٗ ُٜ٘ذً ربّق ٚيبدىيشي دس مـ٘س ايشآ

ْٕ٘د .دس اداّ ،ٚت٘ضيحبتي دسثبسٛ ٙشيل اص اثقابد ّازم٘س

إٜٓب دس ٛش سد ٙػٖي ٗيظىيٛبي خابف خا٘د سا داسٕاذ.

اسائّ ٚيىشدد:

فالٗ ٙثش ائ ،إٜٓب اص ٍحبػ ؿشايظ ؿخليتي ،ارتْابفي،

الف) ویصگیها در تعذ اجتماعی

اقتلاابدي ٗ فشٖٛيااي ّتفبٗتٖااذ .دس مـاا٘س ّااب ،تٖاا٘ؿ

ٛفذٕ ٙفش اص ّلبحج ٚؿٕ٘ذىبٓ ( 71دسكذ) ثٗ ٚيظىيٛبي

ٗيظىيٛب ٗ ؿشايظ حتي دس ّٖغقٚاي خبف ،كفتي ثابسص

ارتْاابفي ربّقاا ٚياابدىيشي ايشإااي اؿاابس ٙمشدٕااذ .اياأ

ٗ آؿنبس اػت .دس ٕتيز ،ٚربّق ٚيبدىيشي ثب ت٘ر ٚث ٚائ

ٗيظىيٛب ؿبٌّ ىؼاتشؽ فاذاٍت ارتْابفي ،حْبيات ٗ

تٖ٘ؿ ثبيذ آّ٘صؽٛبي ّتٖ٘في سا فشا ِٛمٖاذ تاب فاذاٍت

تشٗيذ فقالٕيت رْقي ٗ ٕقبدي ،تـ٘يق ؿٜشٕٗذ فقابً ٗ

ارتْبفي ثشقشاس ؿ٘د.

حفااؼ ٗ تق٘ياات إؼاازبُ ارتْاابفي اػاات ماا ٚدس اداّااٚ

 - 2حمایاات و تاارویال عقالنیاات جمعاای و نقااادی:

ت٘ضيحبتي دس خل٘ف ٛش مذاُ اسائّ ٚيىشدد:

ربّقٚاي ما ٚيابدىيشي راضٗ خل٘كايبت آٓ ثبؿاذ ،اص

 - 1گسترش عذالت اجتماعی :آّ٘صٛٙبي دئ اػاالُ ٗ

تفنش رْقي حْبيت ّيمٖذ ،صيشا ّيدإذ م ٚدإبيي ٕاضد

فقٌ ٗ تزشث ٚػبيش مـ٘سٛب حناِ ّايمٖاذ ما ٚفاذاٍت

يل ٕفش قبثٌ تزْـ ٗ إجبؿات ٕيؼاتّ .ايدإاذ دإابيي

آّ٘صؿي ّقذّ ٚفاذاٍت ارتْابفي اػات .عجاق تقشياف

پشامٖذ ٙاػت ٗ  ْٚٛچيض سا ْٛيبٓ ّيدإٖاذ (فاشد ؿاْبسٙ

ّلبحج ٚؿٕ٘ذ ٙؿْبس ،19 ٙفذاٍت فجبست اػت اص إٓناٚ

 ،15تيااش .)89چٖاائ ربّقااٚاي اص ٕياابّ ٙلاابحج ٚؿاإ٘ذٙ

 ْٚٛافشاد دس ثٜشٙثشداسي اص اّنبٕابت ارتْابفي فشكات

ؿااْبسّ ،5ٙقتقااذ اػاات تجاابدً اعالفاابت ٗ ديااذىبٛٙااب

ثشاثش داؿت ٚثبؿٖذ ٗ ثشاي اػتفبد ٙاص إٜٓاب ثاب ٛاِ سقبثات

ّيت٘إذ ساٛيـبي ّؼبيٌ ت٘ػق ٚدس آيٖذ ٙثبؿاذٖٛ .يابُ

مٖٖذ .ؿشط سقبثت دس ثٜاشٙثاشداسي اص ايأ فشكاتٛاب،

ثشٗص ٛش ّؼأٍٚاي ْٚٛ ،افشادي ما ٚدس صّيٖا ٚآٓ دإاؾ،

ثشخاا٘سداسي اص ػااغح ثاابالتشي اص آّاا٘صؽ اػاات .اىااش

تزشث ٗ ٚتخلق داسٕذ ،مٖبس  ِٛىشدآّاذ ،ٙتجابدً ٕؾاش

رَ٘ي فشدي سا ثٛ ٚاش ثٜبٕاٚاي ثييشٕاذ ،ايأ ثاشخالف

ّيمٖٖذ ٗ ثب اػتفبد ٙاص اعالفبت ّ٘ر٘د دس ػيؼاتِٛابي

فااذاٍت اػاات (ّااشدادّ .)89لاابحج ٚؿاإ٘ذ ٙؿااْبس،5 ٙ

اعالفبتي ،ساٙحٌٛبي ّٖبػت سا پياذا ّايمٖٖاذ (خاشداد

ت٘ضيح ّيدٛذ« :دس دٕيبي اّشٗص آّ٘صؽ ٗ يبدىيشي يل

 .)89ث ٚتقجيش ػٕ ٚفش اص ّلابحج ٚؿإ٘ذىبٓ (13دسكاذ)

ّضيت اػت ٗ ّْٜتشئ ّضيت دس سقبثت اػت .ثٖابثشائ،

ربّق ٚيبدىيشي ،ربّقٚاي ٕقذ مٖٖذٕ ٗ ٙقاذ پازيش اػات.

اص ٕؾش ّٔ ربّق ٚيبدىيشي ،ربّقٚاي اػت م ٚثشاي إٓنٚ

دسٗٓ آٓ اص فشد ٕقاذ مٖٖاذ ،ٙحْبيات ؿاذ ٗ ٙثاشاي آٓ،

فذاٍت ثشقشاس مٖذ ،يقٖي ث ٚت٘إْٖذػبصي ّشدُ ٗ ؽشفيت

تضْئٛبي الصُ قبٕٕ٘ي پيؾثيٖي ّيؿا٘د .دس ايأ ٕا٘ؿ

ػاابصي دس إٜٓااب ثپااشداصد ٗ ثااّ ٚااشدُ فشكاات دٛااذ تااب

ربّق ،ٚدإابيي اؿابف ٚدادّ ٙايؿا٘د ما ٚعجاق تقشياف

اػتقذادٛبي خ٘دؿبٓ سا ثاشٗص دٖٛاذ ٗ ٛاش چا ٚثيـاتش

ّلبحج ٚؿٕ٘ذ ٙؿْبس ،14ٙفَِ پبٍ٘د ٙيب دإؾ ث ٚچابٍؾ

ثت٘إٖذ دس ربّق ٚاص فشكتٛابي ارتْابفي ثٜاش ٙثجشٕاذ،

مـيذ ٙؿذ ٙاػت تب تجذيٌ ثا ٚدإاؾ ّٖغقاي ؿا٘دٗ .ي

اػبػب آّ٘صؽ سا اص حبٍت آّبد ٙماشدٓ ثاشاي ثابصاس مابس

اداّّ ٚيدٛذ ،امٖ٘ٓ دإؾ ث ٚك٘ست داياشٙاٍْقابسف دس

خبسد مشد ٙاػت ٗ آّ٘صؽ رضٗ ٗيظىيٛبي اػبػاي آٓ

فبيٌٛبي اٍنتشٕٗيني  ْٚٛرب ّ٘ر٘د اػات ٗ ٛاش ماغ

ؿاذ ٙاػاات» (فااشد ؿااْبس ،5ٙخااشداد ّ .)89لاابحج ٚؿاإ٘ذٙ

ّيت٘إذ إٜٓب سا پيذا مٖذٍٗ ،ي چيضي مِٛ ٚامٖا٘ٓ خيَاي

ؿْبسّ( 19ٙشداد  )89اؽٜبس داؿات ،ايأ ربّقا ٚؿابٌّ

ّ ِٜاػت ،ثشخا٘سد تا٘أُ ثاب دإابيي ياب فقالٕاي اػات.

تْبُ قـشٛب ٗ ىشٗٛٙبي ػٖي ّختَف اػت ٗ ٛش مذاُ اص

ثٖبثشائ ،ربّق ٚيبدىيشي اص يبد ىشفتٔ چيٕ٘ ٚيبد ىشفتٔ،
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ربّقٚؿٖبػي مبسثشدي ،ػبً ثيؼت ٗ چٜبسُ ،ؿْبس ٙپيبپي ( ،)50ؿْبس ٙدُٗ ،تبثؼتبٓ 1392

چيٕ٘يي دػتشػاي ثا ٚاعالفابت ،صّابٓ ّٖبػات ثاشاي

 - 4حفظ و تقویت انسجام اجتماعیّ :لبحج ٚؿٕ٘ذٙ

دػتشػي ث ٚإٜٓب ،چيٕ٘يي پشداصؽ اعالفبت ٗ ثا ٚمابس

ؿْبس ،7ٙتأميذ ّيمٖذ «ربّق ٚيبدىيشي» ،ربّقٚاي اػات

ىشفتٔ إٜٓب حْبيت ّيمٖذ .دس ربّق ٚدإبيي ّحا٘س ايأ

م ٚاص ّشحَ ٚفقالٕيت رْقي  ِٛفشاتش ّايسٗد .دس ايأ

ّٜبستٛاب الصّٖاذ ٗ ربّقا ٚيابدىيشي إٜٓاب سا پاشٗسؽ

ربّق ،ٚيبدىيشي تٖٜب ثّٖ ٚؾ٘س ت٘إبيي ىفتيا٘ ٗ سػايذٓ

ّيدٛذ (فشد ؿْبس ،14ٙتيش .)89

ثاا ٚساٙحااٌٛاابي رْقااي ت٘ػااق ٚدادْٕ ٙاايؿاا٘د ،ثَنااٚ

 - 3تطویق ضهرونذی فعال :اص ٕؾاش ٕ 5فاش اص ّلابحجٚ

يبدىيشي رْقي تـ٘يق ّيؿ٘د ،صيشا ث ٚإؼازبُ ربّقاٚ

ؿٕ٘ذىبٓ (20دسكذ) ربّق ٚيبدىيشي ،ؿاٜشٕٗذي سا ماٚ

مْل ّيمٖاذ ٗ ينپابسچيي ثاٗ ٚرا٘د ّايآٗسد .افاشاد

ٕؼااجت ثاا ٚربّقااٚاؽ احؼاابع تقٜااذ ّاايمٖااذ ،دس آٓ

احؼبع ّيمٖٖذ ثٛ ٚذفي ّـتشك سػيذٙإاذ ٗ ْٛاذييش

ّـبسمت فقبً داسد ٗ دس پيـشفت آٓ ّـبسمت ّايمٖاذ،

سا دسك ّيمٖٖذ .فْٜيذٓ ينذييش ،يني اص اسمبٓ ربّقاٚ

پشٗسؽ ّيدٛذ (فشد ؿْبس ،10ٙخشداد .)89ايأ ربّقا ،ٚدس

يبدىيشي اػت (فشد ؿاْبس ،7ٙخاشداد ّ .)89لابحج ٚؿإ٘ذٙ

فشايٖذ يبدىيشي سػْي ٗ غيش سػْي ػٛ ٚاذف فْاذ ٙسا

ؿْبسّ ،23 ٙقتقذ اػت ربّق ٚيبدىيشي ربّقاٚاي اػات

دٕجبً ّيمٖذ :اًٗ ،تغييش دس ثبٗسٛابٕ ،ياشؽٛاب ٗ سفتابس

م ٚدس فٌْ ،ث ٚإؼزبُ دس ٛذف ٕٜبيي دػت يبفت ٚاػت.

افشاد تب مؼبٕي تشثيت ؿٕ٘ذ م ٚداساي سٗحي ٚياب ٕياشؽ

آٓ ،دس حقيقت ربّقٚاي إؼبٕي دس تْبُ اثقبدي اػت مٚ

فَْي ثبؿٖذ؛ دُٗ ،تالؽ ثشاي إٓن ٚافشادي خالّ ٕ٘ ،آٗس

ّب ثشاي ربّق ٚإؼبٕي تقشيف ّيمٖايِ .دس ايأ ربّقا،ٚ

ٗ چبسچ٘ة ؿنٔ پاشٗسؽ داد ٙؿإ٘ذ ماٛ ٚاذفٛابي

يابدىيشي فشآيٖااذي ثااشاي دػاتيبثي ثاا ٚاستقاابء اخالقااي،

ػيبػي -ارتْبفي ربّق ٚسا ٕقذ مٖٖذ ،ثذيٜيبت سا فاشم

افتقبدي ٗ سفتبسي ربّقا ٚاػات .دس ايأ ربّقا ،ٚيال

ٕنٖٖذ ٗ إٜٓب سا صيش ػؤاً ثجشٕذ؛ ػُ٘ ،دسكاذد پاشٗسؽ

ػشي اصاعالفبت ماّ ٚاب سا دس سػايذٓ ثا ٚيال اخاال

افشادي اػات ما ٚيابدىيشي ّابداُاٍقْاش داؿات ٚثبؿاٖذ،

ؿبيؼت ٚساْٖٛبيي ّيمٖذّ ،غبٍجي مّ ٚب سا ث ٚيال فقياذٙ

خ٘دؿبٓ ثت٘إٖذ خ٘د ثؼٖذ ٙدس يبدىيشي ثبؿٖذ ٗ ساٛٙبي

ؿبيؼت ٚسّ ْٖٓ٘ٛيمٖذ ٗ سفتبسٛبيي مّ ٚب سا دس مابسمشد

يبدىيشي سا اّتحبٓ مٖٖاذ .ثٖابثشائ ،تشميجاي اص ايأ ػاٚ

فشدي ٗ ارتْبفي ّ٘فق ّيمٖذ ،آّ٘صؽ دادّ ٙايؿإ٘ذ.

ٛذف سا دس عشحٛب ٗ سٗؽٛابيؾ دٕجابً ّايمٖاذ (فاشد

ثٖبثشائ ،يبدىيشي رشيبٕي اػت م ٚثا ٚمْابالت إؼابٕي

ؿْبس ،2ٙخشداد  .)89چٖئ ربّقٚاي ثشاي تـ٘يق افاشاد ثاٚ

ّٖزش ّيؿ٘د م ٚاٗ سا ث ٚاستقابي سٗحاي ٗ ّقٖا٘ي ماٚ

يبدىيشي ٗ ّـبسمت فقبً دس ت٘ػاق ٚربّقا ،ٚاص إيياضٙ

حقيقت رشيبٓ تقجذ ٗ ثٖذىي خذإٗذ دس ربّق ٚاػاالّي

تقبٍي ٗ پيـشفت اػتفبدّ ٙيمٖذ .افضبي ربّق ٚث ٚافتجبس

اػت ،سّ ْٖٓ٘ٛيؿ٘دٗ .يظىي ثبسص ايأ ربّقا ٚفضابي

إؼبٓ ث٘دٕـبٓ خ٘اٛبٓ تقبٍي ٗ تشقي ٗ پيـشفت ٕ ٚتٖٜاب

يبدىيشي رْقي يب فشٖٛو يبدىيشي اػت م ٚدس آٓ يال

خ٘دؿبٓ ،ثَن ٚربّقٚؿبٓ ٛؼتٖذ (فاشد ؿاْبس ،15ٙتياش .)89

ّزْ٘ف ٚؿبخقٛبي اخالقي ٗ افتقابدي تقشياف ؿاذٙ

اٍجتٕ ،ٚيبص ث ٚپيـشفت ث ٚقَْشٗ َّي ّحذٗد ْٕيؿ٘د (تيش

اػت ٗ ّغبثق ثب إٜٓب ثبيذ سفتبسٛبي ارتْبفي استقب يبثذ ٗ

 .)89ثٖبثشائ ،ربّق ٚيبدىيشي ث ٚإؼبٓ آىب ٙياب ؿاٜشٕٗذ

 ْٚٛإٜٓب دس ّؼيشي ٗاحذ؛ يقٖي ثٖذىي خذإٗذ ٛاذايت

رٜبٕي ّيإذيـذ مّ ٚيت٘إذ ػبيش ر٘اّاـ سا دسك مٖاذ

ؿ٘د (فشد ؿْبسّٜ ،23ٙش .)89

ٗ اص إٜٓب يبد ثييشد ٗ تٖ٘ؿ ٗ تنخش سا افاضايؾ دٛاذ (فاشد

ؿْبس ،1ٙخشداد.)89

ب) ویصگیها در تعذ فردی
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ّفّ ٗ ُٜ٘ذً ربّق ٚيبدىيشي دس مـ٘س ايشآ

ٛفت ٕفش اص ّلبحج ٚؿٕ٘ذىبٓ (29دسكاذ) ٗيظىايٛابي

(خشداد )89ربّق ٚيبدىيشي ٕ ٚتٖٜب تْشمض اكَي خ٘د سا ثش

ربّق ٚيبدىيشي سا دس ثقذ فشدي ؿبٌّ صّيٖ ٚػبصي ثاشاي

م٘دمبٓ ٗ ٕ٘ر٘إبٓ ٗر٘إبٓ ّيىزاسد ،ثَن ٚثب اػتفبد ٙاص

افضايؾ احؼبع سضبيت اص خ٘د يب ت٘ػق ٚفاشدي ،ايزابد

فٖبٗسي اعالفبت ٗ استجبعبت عشحٛبي يبدىيشي پاغ اص

إييااض ٙياابدىيشي ٗ پااشٗسؽ ت٘إاابيي خاا٘د سٛجااشي دس

آّ٘صؽ فّْ٘ي ٗ تنْيَي سا ثشاي ىاشٗٛ ٙابي ّختَاف

يبدىيشي دإؼت ٗ ٚت٘ضيحبتي ث ٚؿاشح صياش دسثابس ٙإٜٓاب

عشاحي ّيمٖذ تب اػاتقذادٛبي ثابٍق٘ ٙثخاؾ صيابدي اص

اسائ ٚدادٙإذ:

ربّق ٚث ٚفقَيت ثشػذ.

 -افسایص احساض رضایت از خود :حبّيبٓ يابدىيشي

 - 2ایجاد انگیسه یادگیری :اىش چ ٚإؼبٓ داساي ت٘إبيي

ّبداُاٍقْش تأميذ داسٕذ إؼبٓ ّ٘را٘دي اػات ما ٚداساي

ٗ ؽشفيت يبدىيشي دس دسٗٓ اػت ،اّب ىابٛي ثا ٚدالياٌ

اػتقذادٛبي ثبٍق٘ ٙثؼيبسي اػت ٗ يبدىيشي ،ؽشفيات ياب

ّختَف فشدي ،ارتْبفي ،فشٖٛيي ،ارتْبفي ٗ اقتلابدي

ت٘إبيي دسٕٗي اػت م ٚث ٚاٗ اربصّ ٙيدٛذ ،اػتقذادٛبي

اص ائ ت٘إبيي خ٘د غبفٌ اػت ،ث ٚآٓ ت٘رٜي ٕذاسد يب اص

ثبٍق٘ٙاؽ سا ث ٚفقَيت ثشػبٕذ .ثٖبثشائّ ،لابحج ٚؿإ٘ذٙ

ثشٗص آٓ خ٘دداسي ّيمٖذ .دس ٕتيز ،ٚثشاي إٓنا ٚإٜٓاب اص

ؿْبس 5 ٙتأميذ مشد إؼبٓٛب چبس ٙاي ٕذاسٕاذ راض ايٖناٚ

ائ ؽشفيت ثشاي سؿذ ٗ استقبي خ٘د ٗ ربّقا ٚاػاتفبدٙ

ْ٘ٛاس ٙدس حابً يابدىيشي ثبؿاٖذ (خاشداد  .)89ربّقاٚ

مٖٖذ ،ث ٚايزبد إييض ٗ ٙثشإييخت ٚؿذٓ ٕيبص داسٕذ .دسائ

يبدىيشي اص ائ ٗاققيت آىب ٙاػت م ْٚٛ ٚافضبي آٓ دس

صّيّٖ ٚلبحج ٚؿٕ٘ذٙاي اؽٜبس داؿت:

ضْيش ٗ ٕٜبد خ٘د ايأ سا حاق خا٘د ّايدإٖاذ ما ٚثاٚ

ّْنٔ اػات خيَايٛاب ثي٘يٖاذ ربّقا ٚدس حشمات

آّ٘صؽ دػتشػي داؿت ٚثبؿٖذ ٗ ؿق٘س ّشدُ ،خ٘دآىب ٙيب

تنبَّي خ٘دؽ ٕيبصٛبي يابدىيشي سا ّايآفشيٖاذ ٗ ايأ

ٕبخ٘دآىب ٙث ٚإٜٓب اربصْٕ ٙيدٛذ م ٚت٘قاف يبدىيشيـابٓ

ٕيبصٛبي تبص ٙت٘ػظ افشاد دسك ّايؿا٘د .دس ٕتيزا ،ٚثاٚ

سا ثپزيشٕذ (فشد ؿْبس ،5ٙخاشداد .)89اص ايأ سّٗ ،ؼاتقٌ اص

آّ٘صؿي سٗي ّيآٗسٕذ م ٚفشكاتؾ فاشا ِٛاػات .اّاب

ايٖن ٚحزِ ثبصاس مبس ٗ ؽشفيت اقتلابدي مـا٘س چقاذس

ْٛيـ ٚائ عا٘س ٕيؼات ،دس يال عاشف ،اّنبٕابتي ماٚ

اػت ،ػيبػات ت٘ػاق ٚمْاي فشكاتٛابي يابدىيشي ٗ

دٍٗتٕ ،ؾبُ آّ٘صؿي ٗ ربّق ٚدس اختيابس افاشادؽ قاشاس

آّ٘صؽ سا دٕجبً ّيمٖذ تب افشاد احؼابع مٖٖاذ ثا ٚحاق

ّيدٛذٗ ،ر٘د داسد ٗ اص عاشف ديياشٛ ،اِ خا٘د افاشاد

خ٘د سػيذٙإذ .ربّق ٚائ اّنبٓ سا فشاّ ِٛيمٖذ تب افشاد

ربّقٛ ٚؼتٖذ م ٚآيب ّيخ٘اٖٛذ اص اّنبٕبت اػتفبد ٙمٖٖاذ

ثت٘إٖذ ثٕ ٚتبيذ ّ٘سد فالقا ٚخا٘د ثشػاٖذ (فاشد ؿاْبس،1ٙ

يب ٕٚ؟ إييض ٙالصُ سا داسٕذ يب ٕٚ؟ (فشد ؿْبس ،3ٙخشداد .)89

خشدادْٛ )89چٖئ ،ؿي٘ٛٙبي ٕ٘ئ إذيـيذٓ ٗ يابدىيشي

ثشاي تحقق ربّق ٚيبدىيشيّ ،تٍّ٘يابٓ ػيبػاتيزاسي دس

سا تـ٘يق ّيمٖذ تب افشادي تشثيت ؿٕ٘ذ مّ ٚيت٘إٖاذ اص

ٕؾاابُ آّ٘صؿااي ،فااالٗ ٙثااش ايٖناا ٚپاايؾثيٖااي ّاايمٖٖااذ

ّزْ٘ف ٚإٓچا ٚدس اعشافـابٓ ٛؼات ،افاِ اص دإاؾ ياب

فشكااتٛاابي ثشاثااش ايزاابد مٖٖااذ ،اص آٓ عااشف ٛااِ ثبيااذ

اّنبٕبت ،دس رٜت ثٜج٘د صٕذىي ٗ سفب ٗ ٙػقبدت خا٘د

إييضٛٙبي الصُ سا ثشاي افشادي م ٚائ فشكتٛب ثشايـابٓ

ٗ ربّقٚؿابٓ اػاتفبد ٙمٖٖاذ (فاشد ؿاْبس ،17ٙتياش  ،89فاشد

فشا ِٛؿذ ،ٙپذياذ آٗسٕاذ تاب اص إٜٓاب اػاتفبد ٙمٖٖاذ (فاشد

ؿااْبس ،8ٙتيااش  ٗ )89دس ّ٘ارٜاا ٚثااب ؿااشايظ رذيااذ ٗ

ؿْبس ،3ٙخشداد .)89

چبٍؾٛبيي م ٚثشايـبٓ ثٗ ٚر٘د ّيآيذ ّ٘فق ثبؿٖذ (فشد

 -پرورش توانایی خود رهثری در یادگیری :ث ٚفقياذٙ

ؿْبس ،21ٙؿٜشي٘س .)89ث ٚفقيذّ ٙلبحج ٚؿإ٘ذ ٙؿاْبس6 ٙ

ػٕ ٚفش اص ّلبحج ٚؿٕ٘ذىبٓ (13دسكذ) ؿاشط ّ٘فقيات
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ربّقٚؿٖبػي مبسثشدي ،ػبً ثيؼت ٗ چٜبسُ ،ؿْبس ٙپيبپي ( ،)50ؿْبس ٙدُٗ ،تبثؼتبٓ 1392

ربّقاا ٚياابدىيشي ،پااشٗسؽ ت٘إاابيي خاا٘د سٛجااشي دس

يبدىيشي غيش سػْي دس پبػخ ثٕ ٚيبصٛبي اقـابس ّختَاف،

يبدىيشي اػت .فَت آٓ ائ اػت م ٚثب ٗسٗد فٖبٗسي ثٚ

ت٘ر ٚثٕ ٚقؾ يبدىيشي اتفبقي ،اتخابر ساٛجشدٛابيي ثاشاي

خل٘ف فٖبٗسي اعالفابت ٗ استجبعابت ،ثا ٚتاذسيذ دس

حفااؼ ميفياات سٗؽ ٗ ّحتاا٘اي ياابدىيشي ٗ اػااتفبد ٙاص

ايشآ ّ ِٛخٌ مـ٘سٛبي غشثي ،افشاد دس ربّقٚاي صٕذىي

ت٘إاابيي ثاابٍق٘ ٙفٖاابٗسي اعالفاابت ٗ استجبعاابت اػاات.

ّيمٖٖذ م ٚاص إٜٓب إتؾابس داسد ثت٘إٖاذ ّٖقغاف ثبؿاٖذ ٗ

ّلبحج ٚؿٕ٘ذىبٓ دسثبس ٙإٜٓب ت٘ضيحبتي ثيبٓ داؿتٚإذ مٚ

ّتٖبػت ثب تغييش ؿشايظ صٕذىي ،خا٘د سا ػابصىبس مٖٖاذ.

دس اداّّ ٚشٗس ّيؿ٘د:

إٜٓب ثبيذ ثت٘إٖذ خ٘دآّ٘ص ٗ خ٘د سٛجش ثبؿاٖذٍ .ازا ثبياذ

- 1ارتثاط درونی میان تخصهای مختلف آموزش رسامی:

ّٜبستٛبي ّشث٘ط ث ٚآٓ آّ٘صؽ داد ٙؿ٘د (فشد ؿْبس،14ٙ

ثاا ٚىفتاا ٚػاإ ٚؾااش اص ّلاابحج ٚؿاإ٘ذىبٓ ( 13دسكااذ)

تيش ّ .)89لبحج ٚؿٕ٘ذ ٙؿاْبس 17ٙتأمياذ ّايمٖاذ ثاشاي

يبدىيشي فشآيٖذي اػت م ٚاص ىٜ٘اس ٙتب ى٘س اداّا ٚداسد.

إٓن ٚربّق ٚيبدىيشي ثٗ ٚر٘د آيذ ،ثبيذ يل آدُ ّؼاتقٌ

ثٖبثشائّ ،يبٓ آّ٘صؽ ٗ پشٗسؽ ٗ حتاي آّا٘صؽ پايؾ

ٗ اص ٕؾش فَْي رٖييذ ٗ ٙچبٍؾپازيش ٗ ثـابؽ تشثيات

دثؼتبٕي ثب آّ٘صؽ فبٍي ٗ آّ٘صؽٛبي سػْي ثقذ اص آٓ

مٖيِ مٗ ٚاققب ّؼؤٍٗيت إتخبة ٗ تلاْيِ رذياذؽ سا

ثبيذ استجبط ٗر٘د داؿت ٚثبؿاذ .دس ايأ صّيٖاّ ٚلابحجٚ

ثپزيشد ٗ ثت٘إذ اص آٓ دفبؿ مٖذ .فشدي م ٚچٖئ سٗحيٚاي

ؿٕ٘ذ ٙؿْبس 16ٙتزمش ّيدٛاذ ،تابمٖ٘ٓ ،آّا٘صؽ فابٍي

داسد دس ثضسىؼبٍي خ٘دؽ يبدىيشٕذ ٙاػات .اٗ يبدىشفتاٚ

مبسي ٕذاؿت ٚم ٚدس آّ٘صؽ ٗ پاشٗسؽ چاّ ٚايىازسد؛

ٛش رب ثب ّـنَي سٗث ٚسٗ ؿذ ،خ٘دؽ سا ٙحٌ پيذا مٖاذ

آّ٘صؽ ٗ پشٗسؽ  ِٛثب آّ٘صؽ فابٍي استجابعي ٕذاؿاتٚ

ٗ آٓ سا سفـ ْٕبيذ يب اىش اثضاسؽ سا ٕذاؿتّ ،ايدإاذ اص

اػتٛ .ش مذاُ اص إٜٓب ّغبثق ثب دػت٘ساٍقٌْ اثاالك ؿاذ،ٙ

چ ٚمؼي مْل ثييشد .ايـبٓ اداّّ ٚيدٛذ« :ايأ ربّقاٚ

فٌْ مشدٙإذ .چٖئ ٗضقيتي ْٕيت٘إذ ربّقا ٚيابدىيشي

يبدىيشي ربّقٚاي ٕيؼت م ٚدس آٓ ٛش مغ ثا ٚديياشآ

سا ثٗ ٚرا٘د آٗسد .ثبياذ دقات داؿات ،دس ايأ ربّقا،ٚ

ٗاثؼت ٚثبؿذ تاب ثا ٚاٗ چياضي يابد دٛاذ ،ثَناٛ ٚاشمغ

آّ٘صؽ فبٍي يب آّ٘صؽ ٗ پشٗسؽ تٖٜب يناي اص اراضاي

خ٘دؽ ثشاي خ٘د ثشٕبّٚسيضي ّيمٖاذ ٗ صّابٓ خا٘د سا

اكَي ٕؾبُ يبدىيشي اػت م ِٛ ٚثاش ثخاؾٛابي ديياش

ّذيشيت ّيمٖاذ .دس ٗاقاـ ،اٗ خا٘د سٛجاش اػات» (فاشد

دسىيش دس يبدىيشي ّؤحش اػت ٗ  ِٛاص إٜٓب تأحيش ّيپزيشد

ؿااْبس ،17ٙتيااش  .)89ثٖاابثشائ ،ربّقاا ٚياابدىيشي داساي دٗ

(فشد ؿْبس ،16ٙتياش  .)89دس ٗاقـ ،إٜٓب يل ثخؾ اص پي٘ػتبس

ٗيظىااي ثاابسص اػاات :اًٗ ايٖناا ،ٚافااشاد آٓ چياإ٘يي

ٕؾبُ آّ٘صؿي سا تـنيٌ ّيدٖٛذ مّ ٚؼيش ٗاحذي سا ثاٚ

يبدىشفتٔ سا آّ٘ختٚإذ؛ دُٗ ايٖن ،ٚچ٘ٓ اص ت٘إبيي خا٘د

ػْت ٛذف ربّق ٚيبدىيشي عي ّيمٖٖذ .دس ٕتيزْٚٛ ،ٚ

سٛجااشي ثشخ٘سداسٕااذ ،ثاا ٚإٜٓااب آصادي إتخاابة يااب حااق

ٕٜبدٛبي ّؼؤًٗ تذاسك ائ آّ٘صؽٛب ثبياذ ثاب يناذييش

إتخبة دادّ ٙيؿ٘د (فشد ؿْبس ،1ٙخشداد .)89

استجبط دسٕٗي داؿت ٚثبؿاٖذ» (فاشد ؿاْبسّٜ ،22 ٙاش89؛ فاشد

ؿْبس ،12ٙتيش .)89
ج) ویصگیها در تعذ علمی

- 2توسعه آموزش غیررسامی متناساة تاا نیازهاای هماه

ث ٚفقيذٕ 20ٙفشاص ّلبحج ٚؿٕ٘ذىبٓ ( 83دسكاذ) ربّقاٚ

ادطار :عجاق ٕؾاش پاٖذ ٕفاش اص ّلابحج ٚؿإ٘ذىبٓ (20

يبدىيشي دس ثقذ فَْي داساي پٖذ ٗيظىي ،ؿابٌّٗ :را٘د

دسكذ) ربّقا ٚيابدىيشيْٛ ،ا ٚاقـابس افاِ اص تحلايٌ

استجبط دسٕٗي ّيبٓ ثخؾٛبي آّ٘صؽ سػاْي ،ت٘را ٚثاٚ

مشدٛٙبي دإـيبٛي تاب فبّاّ ٚاشدُ ّحاشُٗ اص ػا٘اد سا
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ّفّ ٗ ُٜ٘ذً ربّق ٚيبدىيشي دس مـ٘س ايشآ

ؿبٌّ ّيؿ٘د ماٛ ٚاش ماذاُ اص إٜٓاب ٕيبصٛابي يابدىيشي

ثيـتش آٓ تحت تأحيش سٗاثظ ثئ فشدي ،سٗاثظ خبٕ٘ادىي،

خبف خ٘د سا داسٕذ (فشد ؿْبس ،13ٙتيش  .)89ثْٛ ٚئ دٍيٌ،

سٗاثظ ٕٜبدي ٗ ػابيش سٗاثغاي قاشاس داسد ما ٚإؼابٓ دس

دس ربّق ٚيابدىيشي ثايؾ اص آّا٘صؽ سػاْي ،آّا٘صؽ

ّقشم إٜٓبػت .ثب ائ ّقٖب ،إؼبٓ ث ٚفٖ٘آ يل ّ٘ر٘د،

غيشسػْي ت٘ػق ٚدادّ ٙيؿ٘دّ .لابحج ٚؿإ٘ذ ٙؿاْبسٙ

اص ٛش إٓچ ٚثب آٓ استجبط داسد ،يبد ّيىيشد.

 20ت٘ضيح ّيدٛذ ،دس ائ ٕا٘ؿ ربّقا ،ٚثاشاي ت٘ػاقٚ

ث ٚائ ٕا٘ؿ يابدىيشي ،يابدىيشي اتفابقي ّايى٘يٖاذ.

آّ٘صؽ سػْي ،دإـيبٛٙبيي ّخٌ پيابُ ٕا٘س ياب دإـايبٙ

ربّق ٚيبدىيشي ثإ ٚقاؾ آٓ دس ماٌ ّزْ٘فا ٚيابدىيشي

آصاد سا ٙإذاصي ّيىشدد .فالٗ ٙثش ايأ ،ثاشاي ىؼاتشؽ

سػْي ،غيش سػْي ٗ اتفبقي ت٘ر ٚداسد ٗ آٓ سا ث ٚحؼبة

آّ٘صؽٛبي غيش سػْي ،تحقياق ّايؿا٘د تاب خ ٛاب سا

ّيآٗسد (فشد ؿْبسّ ،20ٙشداد .)89

ؿٖبػبيي مٖٖذ ٗ ٕيبصٛب سا ثـٖبػٖذ .ثقذ تقيائ ّايمٖٖاذ

- 4توجه تاه کیفیات روش و ميتاوای یاادگیری :ربّقاٚ

چ ٚثشٕبّٛٚبيي ثبيذ ثشاي صٕابٓ خبٕاٚداس ثيزاسٕاذ ،ثاشاي

يبدىيشي ٕ ٚتٖٜب فشكتٛبي يبدىيشي سا ىؼتشؽ ّيدٛذ

مبسىشٛبي مبسخبٕٛٚب چ ٚػبيتي سا عشاحي مٖٖذ ٗ ثاشاي

تب ثٕ ٚيبصٛبي يبدىيشي افضبي خ٘د پبػخ دٛذ ،ثَنا ٚثاٚ

ػبيش اقـبس چ ٚثبيذ ثنٖٖذ (ّاشداد  .)89ثا ٚايأ تشتيات،

فقيذ ٙچٜبس ٕفش اص ّلابحج ٚؿإ٘ذىبٓ ( 17دسكاذ) ثاٚ

دٗسٛٙبيي پيؾ ثيٖي ٗ عشاحي ّيؿإ٘ذ تاب ْٛاّ ٚاشدُ

ميفياات إٜٓااب ٕيااض ت٘راا ٚداسد .اص ٕؾااش ّلاابحج ٚؿاإ٘ذٙ

ثشاي سفـ ٕيبصؿبٓ اص إٜٓب اػتفبد ٙمٖٖاذْٛ .ابٓ عا٘س ماٚ

ؿْبسّْ ،17ٙنٔ اػات دس يال راب سيبضاي دسع دادٙ

ّلاابحج ٚؿاإ٘ذ ٙؿااْبس 18ٙت٘ضاايح ّاايدٛااذ ،ربّقااٚ

ؿ٘د ،دس ربي دييش تبسيخ يب ٖٛش ،ايٖٜب ّٕ ِٜيؼت .إٓچٚ

يبدىيشي ث ٚائ ٕيبصٛب ت٘ر ٚداسد ٗ ثشاي ّخبً ،دٗسٛٙبيي

ّ ِٜاػت ،سٗؽ آّ٘صؿي اػت م ٚائ ربّقا ٚثا ٚمابس

م٘تبّ ٙذت ثب ّذسك يب ثذٗٓ ّذسك دايش ّيمٖذٛ .ش فشد

ّيىيشد تب افشادي پشػـيش ،خال  ،تٖ٘ؿ عَتّٖ ،تقاذ ٗ

ثب ىزسإذٓ إٜٓب  ِٛتحليٌ مشد ِٛ ٗ ٙثٛ ٚذفؾ سػيذٙ

پشتحشك پشٗسؽ دٛذ .ؿي٘ٙاي سا ث ٚمابس ّايىياشد ماٚ

اػت ،ثذٗٓ ايٖن ٚالصُ ثبؿذ كاذ ٗ ػاي ٗ چٖاذ ٗاحاذ

ؿٜشٕٗذإي داساي سٗحيْٛ ٚنبسي رْقي ٗ غيش ٙتشثيت

دسػي سا ثيزسإذ (تيش  .)89اٍجت ٚثبيذ ْٛضّبٓ ،اٍضاُ ٛبيي

ؿٕ٘ذ (تيش  .)89ائ ّلبحج ٚؿٕ٘ذ ٙافاضٗد« :دس ّزْا٘ؿ،

ثشاي اقـبس ّختَف ثٗ ٚر٘د آيذ تب إيياضّ ٙـابسمت دس

ربّق ٚيبدىيشي ربّق ٚاػت مّٖ ٚبثـ يبدىيشي آٓ ّتٖا٘ؿ

دٗسٛ ٙب سا پيذا مٖٖذ (فشد ؿْبس ،1ٙخشداد .)89

اػت .سٗؽٛبي يبدىيشي ٗ اثضاسٛابي آٓ سؿاذ يبثٖاذ،ٙ

- 3توجه ته یادگیری اتفادی :ربّق ٚحبّي يبدىيشي ،ت٘رٚ

ّتٖ٘ؿ ٗ پ٘يبػت ،ػغح ت٘إبيي تفنش افضبي آٓ ٛاِ تاب

داسد يبدىيشي ّحذٗد ث ٚيل فضب ،يل صّبٓ ٗ يل ّنبٓ

حذ ّْنٔ استقب پيذا مشد ٙاػت .دس ٛش ػ ٚح٘ص ٙؿشايظ

ّـخق ٕيؼت؛ ٛش ربيي ّايت٘إاذ يابدىيشي كا٘ست

الصُ ثشاي يبدىيشي دس ػشاػاش دٗسآ صٕاذىي ّٜيبػات»

ىيشدّ .لابحج ٚؿإ٘ذ ٙؿاْبس( ،21 ٙؿاٜشي٘س )89دس ايأ

(فشد ؿْبس ،17ٙتيش .)89

صّيٖ ٚيبدآٗسي ّيمٖذ:

فااالٗ ٙثااش اياأٛ ،ااذف اياأ ربّقاا ٚاص ت٘ػااقٚ

يبدىيشي دس ٕؾبُ آّ٘صؽ سػاْي ثخاؾ ما٘چني اص

فشكتٛبي يبدىيشي ّٖحلش ث ٚايٖن ٚإؼبٓٛب ثت٘إٖاذ ثاٚ

مٌ يبدىيشي اػت .االٓ دإؾآّ٘صٛاب ٗ دإـاز٘ٛبي ّاب

دإؾ سٗص دػتشػي داؿت ٚثبؿٖذٕ ،يؼت ،ثَنٕ ٚؾابُٛابي

ثيـتش اص إٓچ ٚاص مالع دسع يابد ّايىيشٕاذ ،اص ّحايظ

يبدىيشي ّؼتقش ٗ فقبً ّيؿٕ٘ذ تاب ثاشاي تٍ٘ياذ دإاؾ،

ّيآّ٘صٕذ .يبدىيشي دس إؼبٓ ىؼاتشدىي فزيجاي داسد ٗ

ؽشفيت ػبصي مٖٖذ (فشد ؿْبس ،5ٙخاشداد .)89ثشاػابع ايأ
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ربّقٚؿٖبػي مبسثشدي ،ػبً ثيؼت ٗ چٜبسُ ،ؿْبس ٙپيبپي ( ،)50ؿْبس ٙدُٗ ،تبثؼتبٓ 1392

ٛذف ،ربّق ٚثشاي تقيئ ّحت٘اي يابدىيشي اص تزشثيابت

اػتفبد ٙمشد» (فشد ؿْبس ،21ٙؿٜشي٘س .)89

رٜبٕي  ِٛاػتفبدّ ٙيمٖذ ،اّب مبّال خالقبٕ ٚفْاٌ ماشد،ٙ
إٜٓب سا ثب ؿشايظ دسٕٗي مـ٘س تغجيق ّيدٛذ (فشد ؿاْبس،7ٙ

د) ویصگی ها در تعذ فرهنگی

خشداد  .)89ائ ربّقا ٚثاشاي فاشا ِٛماشدٓ صّيٖا ٚتٍ٘ياذ

ربّق ٚيبدىيشي ايشإي ٕ ٚتٖٜب ثش اٍضاّبت ٗ پيبّذٛبي سؿذ

دإؾ ،تجبدً آصاد اعالفبت سا تشٗيذ ّيمٖذ تاب ٛاش ماغ

ػشيـ فَِ ٗ فٖبٗسي ٗ رٜبٕي ؿذٓ تأميذ داسد ،ثَن ٚثيؾ

ّٜبستٛب ٗ دإـي سا م ٚيبد ىشفتا ٚاػات ثا ٚساحتاي ثاٚ

اص آٓ ثش تقبٍيِ دئ ّجئ اػاالُ ّجتٖاي اػات ٗ ّحتا٘ا ٗ

دييشآ ّٖتقٌ ْٕبيذ .افضبي ربّق ٚتـ٘يق ّايؿإ٘ذ تاب

سٗؽٛبي خ٘د سا اص آّ٘صٛٙبي ائ دئ ّايىياشد ،صياشا

تزشثٛٚبيـبٓ سا حجت مٖٖذ تب ثٕ ٚؼٌٛبي ثقذ ّٖتقٌ ؿا٘د

ْٛبٓ ع٘س م ٚػٕ ٚفش اص ّلبحج ٚؿإ٘ذىبٓ ( 13دسكاذ)

(فشد ؿْبس ،17ٙتيش ْٛ .)89چٖئ ،ثشاي إٓن ٚافشاد يبدىيشٕاذٙ

تأميذ مشدٕذ ،اص ٍحابػ فقياذتي ٗ پـات٘إ ٚفناشي ثاشاي

ؿٕ٘ذّٖ ،ابثـ اعالفابتي ّخاٌ متبثخبٕاٛٚابي ديزيتابً ياب

ربّق ٚيابدىيشي ثؼايبس قا٘ي ٛؼاتيِ ٗ ثاشاي يابدىيشي

ّنت٘ة ٗ ػبيتٛبي ّختَاف سا دس دػاتشعؿابٓ قاشاس

ّبداُاٍقْش ،ىؼاتشدٙتاشئ ٗ فْياقتاشئ آّا٘صٛٙاب سا دس

ّيدٛذ ٗ إزْٔٛبيي م ٚثت٘إٖذ ايأ مبسٛاب سا ّاذيشيت

اختيبس داسيِ (فشد ؿْبس ،13ٙتيش 89؛ فاشد ؿاْبس ،3ٙخاشداد .)89

مٖٖذ ،تـنيٌ ّيدٛذ (فشد ؿْبس ،14ٙتيش .)89

ثشاي تـ٘يق ّشدُ ث ٚيبدىيشي ،اّبُ كبد (ؿ) ّيفشّبيٖذ
و ارتثاطا :

م ٚاىش ّشدُ ّيدإؼتٖذ دس يبدىيشي فَِ چ ٚفبياذٛٙابيي

ػٕ ٚفش اص ّلبحج ٚؿٕ٘ذىبٓ (13دسكذ) تأميذ داؿاتٖذ دس

ٗر٘د داسد ،ث ٚدٕجبً آٓ ّيسفتٖاذ؛ حتاي اىاشدس ايأ ساٙ

ربّق ٚيبدىيشي ،اثضاس اكَي ثشاي ىؼاتشؽ دػتشػاي ثاٚ

مـت ٚؿٕ٘ذ (فشد ؿْبس ،13ٙتيش  .)89ثشاي تـ٘يق يبد ىاشفتٔ

دإؾ ،ايزبد صّيٖٛٚبي يبدىيشي ٗ ت٘ػق ٚصيش ػبختٛبي

دس ّٖبثـ اػالُ ىفت ٚؿذ ٙالحكمة ضالة المؤمن ،مؼاي ماٚ

يبدىيشي ،فٖبٗسي اعالفبت ٗ استجبعبت اػتْٛ .بٓ عا٘س

ايْبٓ داسد ،دإؾ ىْـذ ٙاٗػت ٗ ث ٚدٕجبً آٓ ّايىاشدد

مّ ٚلبحج ٚؿٕ٘ذ ٙؿْبسّ 5 ٙايى٘ياذ ،ايأ فٖابٗسيٛاب

(فشد ؿْبس ،13ٙتياش  .)89ثشاي تـ٘يق ث ٚيبد دادّٓ ،ب دػات٘س

ّْٜتشئ اثضاسي ٛؼتٖذ مّ ٚيت٘إٖذ ؿقبس «آّ٘صؽ ثاشاي

داسيِ م ٚصمبت فَِ ٕـش آٓ اػات .فاشدي اىاش ّؼاَْبٓ

 ْٚٛدس ٛش صّبٓ ،دس ٛاش ّنابٓ» سا ّحقاق ػابصٕذ .إٜٓاب

ٗاققي ثبؿذ ،ثبيذ صمبت دإؾ خ٘د سا ثذٛذ .ائ ثاشاي اٗ

ّيت٘إٖذ ؿجنٛٚابي يابدىيشي ٗػايـ ٗ پيچياذٙاي سا دس

ٗارت ؿشفي اػت (فشد ؿْبس ،3ٙخشداد .)89دسثابس ٙفَْاي

ػغح مـ٘س ٗ رٜبٓ ىؼتشؽ دٖٛذ تاب دس ايأ ؿاجنٛٚاب

م ٚثبيذ يبد داد ٗ ٙيبدىشفت ٚؿ٘د ،آّذ ٙاػات «افا٘ر ثال

دإؾ سيخت ٚؿ٘د ٗ مبسثشآ ثت٘إٖذ ث ٚساحتتاشئ ؿانٌ

ّٔ فَِ اليٖفـ»؛ يقٖي ث ٚت٘ پٖبّ ٙيثشُ اص فَْي مٕ ٚفقاي

ّْنٔ ث ٚائ دإؾ دػتشػي داؿات ٚثبؿاٖذ (فاشد ؿاْبس،5ٙ

ٕذاسد .اص ديذىب ٙاػالُ ،فَِ ٕابفـ فَْاي اػات ما « ٚثاٚ

خشداد ّ .)89لبحج ٚؿٕ٘ذ ٙؿْبس ،21ٙپيـٖٜبد ّيمٖاذ« :ثاب

إؼبٓ ٘ٛيت ّيدٛاذ ٗ صٕاذىي اٗ سا دس دٕياب ٗ آخاشت

ت٘ر ٚث ٚايٖنٛ ٚش چ ٚفبكَ ٚصّبٕي ثيـتش ّيؿ٘د ،اص يال

دسػت ّيمٖذ» (فشد ؿاْبس ،13ٙتياش  .)89دس حاذيج ديياش

عشف ،ت٘إبيي يبدىيشي ٗ پشداصؽ اعالفبت دس ٕؼٌٛابي

داسيِ مّ ٚيى٘يذ :عَت اٍقَِ فشيضا ٚفَاي ماٌ ّؼاَِ؛

رذيذ افضايؾ ّييبثذ ٗ اص عشف دييش ،فٖبٗسي اعالفابت

يقٖي فَِ آّ٘صي ثشٛش صٓ ٗ ّشد ّؼَْبٓ ٗارات اػات.

ٗ استجبعبت ؽشفيتٛبي رذيذي ايزبد مشد ٙاػت ،اّنابٓ

ٖٛيبّي م ٚمؼت فَِ ٗارت ؿذٕ ،ا٘في تنَياف اػات.

ساٙإذاصي ٗ ت٘ػق ٚؿاجنٛٚابي يابدىيشي سٗ ثا ٚافاضايؾ

دس ّقبثٌ اص ٕؾش ربّق ،ٚائ تنَيف تجذيٌ ث ٚحق ّيؿ٘د

اػت .ثشاي تحقق ربّق ٚيبدىيشي ّيت٘آ اص ائ ؽشفيات

ٗ ؿشايظ ربّق ٚثبيذ ث ٚك٘ستي ثبؿذ م ْٚٛ ٚثت٘إٖاذ ثاٚ
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ّفّ ٗ ُٜ٘ذً ربّق ٚيبدىيشي دس مـ٘س ايشآ

ائ تنَيفـبٓ فٌْ مٖٖذٗ .ر٘د ايأ احبدياج ،ثا ٚىفتاٚ

ارتْااابفي اػااات .دس ٕتيزااا ،ٚربّقااا ٚيااابدىيشي ،دس

ّلبحج ٚؿٕ٘ذىبٓ ،ثّ ٚقٖي آٓ اػت م ٚدس ٗاقـ دس اػالُ

صيشػبختٛب ػشّبيٚىزاسي ّيمٖذ (خاشداد ،)89صياشا اىاش

دػت٘سٛبي الصُ مّ ٚقذّا ٚاػبػاي ؿانٌىياشي ربّقاٚ

ربّق ٚربيي ثبؿذ م ٚدس آٓ ٛشمؼي ،دس ٛش ػاغحي ،دس

يبدىيشي اػت ،كبدس ؿذ ٙاػت (فشد ؿْبس ،3ٙخشداد 89؛ فشد

ٛش صّبٕي ث ٚدإؾ ٗ اعالفبت ّ٘سد ٕيبص خا٘د دػتشػاي

ؿاْبسّٜ ،22ٙااش  .)89ايشإياابٓ ثااشاي رؼااتز٘ي سٗؽٛااب ٗ

داؿت ٚثبؿذ ،افشاد ٗ ربّقٛ ٚش دٗ اص ثبصدٛٙبي آٓ ثٜشّٖٙذ

دػت٘ساٍقٌْٛبي الصُ ،ثبيذ إٜٓب سا رؼتز٘ ٗ سٗؽٛابيي

ّيؿٕ٘ذ (فشد ؿْبس ،3ٙخاشداد .)89اٍجت ،ٚربّق ٚيابدىيشي ثاٚ

سا اػااتخشاد مٖٖااذ ٗ ػااپغ إٜٓااب سا ثااب ٗػاابيٌ مْاال

ثبصدٛٙبي اقتلبدي ػشّبيٚىزاسي دس ت٘ػق ٚفشكاتٛابي

آّ٘صؿي ،ايٖتشٕت ،استجبعابت ديزيتابٍي ٗ غياشّ ٙتٖبػات

يبدىيشي ٕيض ت٘ر ٚداسدْٛ .بٓ ع٘س ماّ ٚلابحج ٚؿإ٘ذٙ

ػبخت ،ٚإٜٓب سا ّذً ػبصي مٖٖذ (فشد ؿْبسّٜ ،22ٙش.)89

ؿْبس ،14ٙاؽٜبس داؿتٗ ،اققيت ايأ اػات ما ٚاّاشٗص،ٙ
ّـبغٌ ث ٚػشفت تغيياش ّايمٖٖاذ ،دس ٕتيزا ٚثؼايبسي اص

ه) ویصگیها در تعذ ادتصادی

آّاا٘صؽٛاابي ؿااغَي ماا ٚدس ّؤػؼاابت آّ٘صؿااي ثااٚ

عجق ٕؾش چٜابس ٕفاش اص ّلابحج ٚؿإ٘ذىبٓ ( 17دسكاذ)

دإؾآّ٘صآ ٗ دإـاز٘يبٓ دادّ ٙايؿا٘د تاب صّابٕي ماٚ

ّْٜتشئ ٗيظىي ربّق ٚيبدىيشي دس ثقاذ اقتلابدي ،ايأ

ّيخ٘اٖٛذ ٗاسد ثبصاس مبس ؿٕ٘ذّٖ ،ؼا٘ ؿاذ ٙاػات .دس

اػت م ٚدس ائ ربّقا ٚآىابٛي ٗ دإاؾ ػاشّبي ٚاػات.

ائ ك٘ست ،افشاد دسصٕذىي ؿغَيؿبٓ ث ٚثبصآّ٘صي ٗ ثاٚ

ربّقٚاي اػت م ٚدس آٓ اص ّيبٓ ّٖبثـ قذست ،ؿابٌّ صٗس

سٗص مشدٓ دإؾ ٗ ّٜبستـابٓ ٕيابص داسٕاذ (فاشد ؿاْبس،14ٙ

فيضيني ،دإؾ ٗ حشٗت ،اكَيتشئ ّٖجاـ قاذست ،دإاؾ

تيش.)89

اػت ،صيشا آىبٛي ث ٚفشد دس مؼت دس آّذ مْل ّايمٖاذ
ٗ ّ٘رت سؿذ اقتلبدي ربّقّ ٚايؿا٘د .فاالٗ ٙثاشائ،

سؤال سوم :راهکارهای تيقق جامعه یادگیری در ایران

آىبٛي ّ٘رت ّٖضٍت ارتْبفي ٗ إؼزبُ ٗ افضايؾ ػغح

ّلبحج ٚؿٕ٘ذىبٓ ثب رماش ٗيظىايٛابي ّازم٘سْٛ ،ياي

ت٘ػق ٚارتْبفي ّيىشدد .دس ٕتيزا ،ٚثا ٚفقياذّ ٙلابحجٚ

ارفبٓ داؿتٖذ ثب ت٘را ٚثا ٚؿاشايظ فشٖٛياي ،ارتْابفي ٗ

ؿٕ٘ذ ٙؿْبس ،17 ٙدس ائ ربّق ٚدسكذ ثباليي اص تٍ٘يذات

آّ٘صؿااي مـاا٘س ٗ ّقبيؼاا ٚآٓ ثااب ٗيظىاايٛاابي ربّقااٚ

اص رٖغ دإؾ اػت ،ث ٚدٍيٌ ايٖنّ ٚايت٘إاذ افاشاد سا اص

يبدىيشي ِٛ ،امٖ٘ٓ دس ايشآ ،ثؼاتشٛب ٗ فشآيٖاذٛبي الصُ

ػغح پبيئ آىبٛي ث ٚػغ٘ح ثبال إتقبً دٛاذ .ثا ٚفجابست

ثشاي آٓ ث ٚع٘س مبٌّ فشإ ِٛيؼت ٗ ربّق ٚثاب ثشخاي اص

دييش ،ائ ربّقّ ٚيت٘إذ افشادي پشٗسؽ دٛذ م ٚقبدسٕاذ

ّ٘إـ سٗث ٚسٗػت .اص رَّْ٘ ٚإـ ّ٘ر٘د ،ػٖتي ثا٘دٓ ٗ

اص ػغح داد ٙث ٚاعالفابت ٗ اص اعالفابت ثا ٚفَاِ فجا٘س

فذُ فَِ ثبٗسي دس ّيبٓ  ْٚٛاقـابسٕ ،ياب ٙػيبػاتيزاسآ

مٖٖذ .ػپغ اص فَِ ثا ٚخشدّٖاذي ٗ حنْات ثشػاٖذ .دس

مالٓ ثاّ ٚؼاأٍ ٚدإاؾ ،سٕاو ثابختٔ إيياض ٙيابدىيشي،

ٕتيزّ ،ٚيت٘إٖذ اص ّزْ٘ف ٚدإؾ تٍ٘ياذ ؿاذٙاي ما ٚدس

ثيت٘رٜي ث ٚآّ٘صٛٙبي دئ اػالُ ٗ ّـنالت ّ٘ر٘د دس

اختيبسؿبٓ قشاس داسد ،دس رٜت ثٜج٘د ّقيـات ٗ افاضايؾ

ٕؾبُ آّ٘صؿي اػتّ .لابحج ٚؿإ٘ذىبٓ ثاشاي سفاـ ايأ

سفب ٗ ٙػقبدت مَي خ٘دؿبٓ ٗ ربّق ٚاػتفبدْٕ ٙبيٖذ (فشد

ّ٘إااـ ٗ ّ٘فقياات دسرٜاات ثؼتشػاابصي ثااشاي ربّقااٚ

ؿْبس ،17ٙتياش ّ .)89لابحج ٚؿإ٘ذ ٙؿاْبس 3ٙت٘ضايح داد

يبدىيشي إزبُ ّ٘اسد صيش سا الصُ دإؼتٖذ:

ثشاػاابع تئاا٘سي اقتلاابد آّاا٘صؽ ٗ پااشٗسؽ ،ثاابصدٙ

 -ایجاد و توسعه فرهنگ یاادگیریّ :لابحج ٚؿإ٘ذٙ

ػشّبيٚىزاسي دس آّا٘صؽ ٗ پاشٗسؽ ٛاِ فاشدي ٗ ٛاِ

ؿْبس 20ٙاؽٜبس داؿت ،اىاش ثخا٘اٛيِ ربّقا ٚيابدىيشي
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ربّقٚؿٖبػي مبسثشدي ،ػبً ثيؼت ٗ چٜبسُ ،ؿْبس ٙپيبپي ( ،)50ؿْبس ٙدُٗ ،تبثؼتبٓ 1392

تحقااق پيااذا مٖااذ ،ينااي اص ّْٜتااشئ ف٘اّااٌ الصُ،

پشسٗؽ دٛذ» (فشد ؿْبس ،14ٙتيش .)89

فشٖٛوػبصي اػت تب اٗال افشاد ثپزيشٕذ م ٚيبدىيشي فقظ

 -اػتفبد ٙاص ّذًٛبي اسائ ٚؿاذ ٙدس ػابيش مـا٘سٛب:

دس دإـيبّ ،ٙذسػ ٚيب ّحٌ ّـخلي م ٚث ٚإٜٓب آّا٘صؽ

ّلبحج ٚؿٕ٘ذ ٙؿْبسّ 3ٙقتقذ اػات دس مٖابس ايٖناّ ٚاب

ّيدٛذ ،اتفب ْٕيافتذ .ثبيذ ائ ٕيشؽ تق٘يت ؿ٘د ماٚ

ّذٍي سا ثش اػبع اسصؽٛاب ،فشٖٛاو ٗ دإاؾ خ٘دّابٓ

دس ػشاػش دٗسآ صٕذىي يبد ّيىياشيِْٛ ،ا ٚراب ّحاٌ

عشاحي ّيمٖيِ ،ثبيذ اص دإـي م ٚرٜابٓ دس ايأ صّيٖاٚ

يبدىيشي اػت ٗ ٛش ٍحؾ ٚثبيذ يابد ثيياشيِ ،اّاب ّؼاأٍٚ

تٍ٘يذ مشد ،ٙاػتفبد ٙمٖيِ .مـ٘سٛبيي ّخٌ آّشينب ،ماشٗ ٙ

ّْٜتش اص ائ ،دسك ٗ احؼبع ٕيابص ثا ٚيابدىيشي اػات.

طاپٔ دسثبس ٙايٖن ٚت٘ػق ٚچيٕ٘ا ٚتحقاق پياذا ّايمٖاذ،

ربّقّ ٚب ثبيذ ث ٚربي ائ تفنش م ٚمزاب ثاّ ٚاب ّاذسك

ّذًٛبي ّختَفي اسائ ٚمشدٙإذ ٗ ّب ثبياذ دس ّغبٍقاّٚابٓ

ّيدٛذ ،مزب ثّ ٚب اّتيبص ّيدٛاذ ،ثإ ٚيابص ثا ٚيابدىيشي

دسثبس ٙائ ّ٘ض٘ؿ ثّ ٚذًٛبي دييش ٕ ِٛيب ٙمٖايِ (فاشد

ثيٖذيـذ .ثْٛ ٚئ دٍيٌ ٕيبص ث ٚفشٖٛوػبصي ٗر٘د داسد.

ؿْبس ،3ٙخشداد  .)89اٍجتّ ،ٚلبحج ٚؿإ٘ذ ٙؿاْبسّٜ( 22ٙاش

فالٗ ٙثشائ ،الصُ اػت ثشٕبّاٚسياضي ثَٖاذ ّاذت إزابُ

ّ ٗ )89لبحج ٚؿٕ٘ذ ٙؿْبس( 21ٙؿٜشي٘س ،)89تزمش دادٙإذ

ىيشد تب آٓ سا ثّ ٚقابعـ م٘تابٛتش تجاذيٌ ٗ إٜٓاب سا اراشا

دس ائ ساػتب ،الصُ اػات اًٗ تلا٘يش دسػاتي اص ٗضاـ

ْٕبييِ .ايـبٓ تأميذ داسد ثشاي تحقق ائ ربّق ٚث ٚفٖ٘آ

ّ٘ر٘د مـ٘س داؿت ٚثبؿيِ ٗ ثـٖبػايِ مزاب ٛؼاتيِ ،آٓ

يل صيش ػبخت الصُ اػت آّ٘صؽ فبٍي سا ت٘ػق ٚدٛايِ

ٗقت ساحتتش ّيت٘إيِ سا ْٛبٓ سا ثشاي آيٖذّ ٙـاخق

ٗ اكالح مٖيِ (ّشداد ،)89اص عشيق سػابٕٛٚاب ،ايٖتشٕات ٗ

مٖيِّ .ب ْٕيت٘إيِ اص تزبسة دييشآ ،فيٖب اػتفبد ٙمٖايِ،

غيش ٙفشٖٛوػبصي مٖيِ ،ق٘إئ ٗ ّقشسات سا  ِٛاكالح

صيشا ؿشايظ ّب ثب إٜٓب ّتفبٗت اػت.

ْٕبييِ ْٚٛ .ايٖٜب ثبيذ ْٛضّبٓ ثب ينذييش ارشا ؿ٘د (فاشد

دس ّزْ٘ؿّ ،لبحج ٚؿٕ٘ذىبٓ افتقبد داؿاتٖذ تحقاق

ؿْبسّ ،20ٙشداد .)89

ربّق ٚيبدىيشي دس ايشآ اّنبٓپزيش اػت ،اّب ائ مابس ثاٚ

 - 2توسعه کمّی و کیفی آموزش عالی :فاالٗ ٙثشّا٘اسد

تالؽ ّ ْٚٛؼؤٗالٓ ٕٜبدٛب ٗ افشاد ربّقٕ ٚيابص داسد (فاشد

ّاازم٘سّ ،لاابحجٚؿاإ٘ذىبٓ ثااش ت٘ػااق ٚمْ اي ٗ ميفااي

ؿْبسّ ،20ٙشداد 89؛ فشد ؿْبس ،23ٙخشداد .)89

آّ٘صؽ فبٍي تأميذ داؿتٖذّ .لابحج ٚؿإ٘ذ ٙؿاْبس،17ٙ
تزمش ّيدٛذ ربّق ٚيبدىيشي ،اص ٕؾش فشكتٛبي مؼات

نتیجهگیری و پیطنهادها

ّقشفت ٗ يبدىيشي ،ث ٚإذاص ٙمبفي ّتٖ٘ؿ اػت .ثٖابثشائ،

ّشٗسي ثش آحبس ّشث٘ط ث ٚآسّبٓ ؿٜش ٕـبٓ ّيدٛاذ عاشح

آّ٘صؽ ثبيذ اص إحلبس آّا٘صؽ دٍٗتاي خابسد ؿا٘د ٗ

ربّقٚاي م ٚدس آٓ فشكتٛبي يبدىيشي ثشاي ْٛا ٚافاشاد

فشكااتٛاابي آّاا٘صؽ غيااش دٍٗتااي دس آّاا٘صؽ فاابٍي

ثذٗٓ ّحذٗديت صّبٕي ٗ ّنبٕي فشا ِٛاػت ٗ  ْٚٛافاشاد

ىؼتشؽ پيذا مٖذ (فشد ؿْبس ،17ٙتيش ّ .)89لابحج ٚؿإ٘ذٙ

ّيت٘إٖذ ٗ ّايخ٘اٖٛاذ ثا ٚيابدىيشي اداّا ٚدٖٛاذ ،اياذٙ

ؿْبس ،16ٙتزمش ّيدٛذ «ثاشاي يابدىيشي يال ػاشي اص

رذيذي ٕيؼت ،اّب اص د 1970 ٗ 1960 ٚٛثب ؽٜ٘س آحابس ٗ

ت٘إبييٛبي ّٜبستي ٗ ٕيشؽٛاب ّخاٌ يابدىيشي چيٕ٘اٚ

پيبّذٛبي رٜبٕي ؿذٓ ثاش حيابت ارتْابفي ،فشٖٛياي ٗ

آّ٘ختٔ ،خ٘د سٛجشي ٗ غياش ٙثبياذ دس فاشد سؿاذ مٖاذ.

اقتلبدي ٗ ػيبػي إؼبٓٛب ّ٘رت ؿذ تاب اياذ« ٙربّقاٚ

ٗقتي م ٚائ قبثَيتٛاب دس افاشاد پاشٗسؽ داد ٙؿاذّ ،اب

يبدىيشي» ث ٚفٖ٘آ اٍٗئ ىابُ ثاشاي سػايذٓ ثا ٚت٘ػاقٚ

ّيت٘إيِ ث ٚربّق ٚيابدىيشي ثشػايِ .ثٖابثشائ ،آّا٘صؽ

ّجتٖي ثش دإاؾ ت٘را ٚثؼايبسي اص دٍٗاتٛاب ٗ كابحجبٓ

فبٍي ثبيذ ائ ّٜبستٛاب ٗ ٕياشؽٛاب سا دس دإـاز٘يبٓ

إذيـ ٚسا ث ٚخ٘د رَت مٖذ .دس ح٘صٕ ٙؾاش ،كابحجٖؾشآ

ّفّ ٗ ُٜ٘ذً ربّق ٚيبدىيشي دس مـ٘س ايشآ
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ديذىبٛٙب ٗ ّذًٛبي ٕؾشيّ .فٜاّ٘ي سا ثاشاي ايأ ٕا٘ؿ

چبٍؾٛبي سٗ دس سٗي خا٘د ثبياذ ثا ٚربّقاٚاي تجاذيٌ

ربّق ٚاسائ ٚمشدٙإذ .دس ح٘ص ٙفٌْ دٍٗتٛب ثشاي تحقاق

ؿٕ٘ذ م ٚيبدىيشي دس ػشاػش دٗسآ صٕذىي ّحا٘س اكاَي

آٓ ثيبٕيٛٚبي خظ ّـي تٜي ٚمشدٕ٘ ٗ ٙآٗسيٛابيي إزابُ

فقبٍيتٛبي آٓ اػت .إٓابٓ ثبياذ سٛت٘ؿا ٚخا٘د سا ثاشاي

دادٙإذّ .شٗس ائ دٗ ح٘صٕ ٙـبٓ ّيدٛذ اٍضاُٛبي اقتلبد

پيْ٘دٓ ائ ّؼيش اص ّجابٕي فَؼافي ديأ اػاالُ ثييشٕاذ.

دإؾ ّح٘س ثبفج ؿذٛ ٙذف اػبػي دٍٗتٛب اص حْبيت

ّْٜتشئ پيبُ ائ دئ ثشاي إؼبٓ (اقشأ) خ٘إذٓ اػات ٗ

اص ربّق ٚيبدىيشي ٗ يبدىيشي ّبداُاٍقْش ،ت٘ػق ٚاقتلبدي

اص إؼبٓٛب خ٘اػت ٚاص ىٜ٘اس ٙتب ى٘س يابد ثييشٕاذ .اص ٕؾاش

ٗ ف٘ايذ ؿغَي ٗ ّبٍي آٓ ثشاي فشد ٗ ربّق ٚثبؿذ .اص ايأ

اػالُ إؼبٓ ٗ ربّق ٚداساي حقا٘ ٗ ٗؽابيف ّتقبثَٖاذ.

سٗ ،اثتذا دس كذد ايزبد ربّق ٚتحليٌ مشد ٙثش آّذٕذ ،اّب

ثٖبثشائ ،ثش ٛش فشد ّؼَْبٓ ثش اػبع حذيج «عَت اٍقَِ

ثقذ ثا ٚػاْت ربّقا ٚثابصاس يابدىيشي ٗ ربّقا ٚؿاجنٚ

فشيض ٚفَي مٌ ّؼَِ ٗ ّؼَْ »ٚيبدىيشي دس ٛاش صّابٓ ٗ

يبدىيشي تغييش رٜت دادٕذ .تـاذيذ ٕابثشاثشيٛاب ،ثحاشآ

ّنبٓ ٗ دس ٛش ػٔ يل ٗؽيف ٚث ٚؿْبس ّيآيذ ٗ اص ػا٘ي

٘ٛيت ٗ ػبيش آحبس ّٖفاي ايأ ىاشايؾ ّ٘رات ؿاذ ٙتاب

ربّق ٚثبيذ يل حق تَقي ؿذ ،ٙثب فاشا ِٛماشدٓ فشكات،

كبحجٖؾشآ افالُ داسٕذ اىش چٛ ٚش ربّقٚاي ث ٚؿبيؼتيي

اّنبٓ إزبُ ائ ٗؽيف ٚسا فشإْ ِٛبيذٛ .اذف ٕٜابيي ٛاش

ثشاي اػتخذاُ ٗ ت٘ػق ٚاقتلبدي ٕيابص داسدٍٗ ،اي ثبياذ اص

دٗ إٜٓب سػيذٓ ثا ٚمْابً؛ يقٖاي ثٖاذىي خذإٗاذ اػات.

ٛش ىٕ٘ ٚافشاط ٗ تفشيظ خ٘دداسي مشد .امخش إٜٓب خ٘اػتبس

ثٖبثشائ ،ربّق ٚيبدىيشي ايشإي ربّقٚاي اػت م ٚاص ّيبٓ

تقذيٌ اٛذاف ػ ٚىبٕ ٚيبدىيشي (ت٘ػاق ٚفاشدي ،ت٘ػاقٚ

اٛااذاف ػااٚىبٕاا ٚياابدىيشي (ت٘ػااق ٚاقتلاابدي ،ت٘ػااقٚ

اقتلبدي ٗ ت٘ػاق ٚارتْابفي) دس عشاحاي ّاذً ربّقاٚ

ارتْبفي ٗ ت٘ػق ٚفشدي) ثإ ٚتابيذ يابدىيشي دس قَْاشٗ

يبدىيشي ؿذٙإذ .اّشٗص ٙائ پيـٖٜبد پزيشفت ٚؿذ ٙمٛ ٚاش

صٕذىي فشدي ٗ ارتْبفي ٕيبٛي تَفيقي داسد .اص ايأ سٗ،

َّتي ّذً ربّق ٚيابدىيشي ّتٖبػات ثاب ؿاشايظ خا٘د سا

ّحَي اػت م ٚدس آٓ افشاد دس ػشاػش دٗسآ صٕذىي ثشاي

عشاحي ٗ ثشاي تحقق آٓ تالؽ مٖاذ .ثاذيٜي اػات ايأ

دػتيبثي ثٕ ٚتبيذ ّ٘سد فالقا ٚخا٘د يابد ّايىيشٕاذ ٗ ثاٚ

ّذً رذيذ ّيت٘إذ ثّ ٚزْ٘فّ ٚذًٛبي ّ٘را٘د اضابفٚ

ىؼتشؽ ت٘إْٖذيٛبي خ٘د ّيپشداصٕاذ ،اّاب دس ّحيغاي

ؿذ ٗ ٙديذىب ٙرذيذي اص ربّق ٚيبدىيشي ّغشح مٖذ .

رْقي ،ؿي٘ ٙإذيـيذٓ پشٗسؽ دادّ ٙيؿ٘د .دس آٓ ،افشاد

ثب ٗسٗد ثٛ ٚضاس ٙػُّ٘ ،يتا٘آ ىفات فا٘اَّي ماٚ

ّيت٘إٖذ تْبيالت فشدي سا آصادإ ٚثيابٓ مٖٖاذ ٗ آٓ سا ثاب

رٜبٓ سا ث ٚػ٘ي ربّقا ٚيابدىيشي ٗاداؿات ،ٚثا ٚتاذسيذ

دييشآ دس ّيبٓ ىزاسٕذ تب ث ٚثيٖؾ ّـتشمي دػات يبثٖاذ.

ربّق ٚايشإي سا ٕيض تحت تأحيش قشاس داد ٙاػت .اص ائ سٗ،

ثذيٜي اػت تأميذ ثش ٕتبيذ فشدي ٗ ارتْابفي ثاّ ٚقٖابي

مـ٘س ّب ٕيض ّبٕٖذ ثؼيبسي اص مـ٘سٛب ّؼيش ت٘ػاق ٚخا٘د

ٕبديذ ٙىشفتٔ ٕتبيذ اقتلبدي يابدىيشي ٕيؼاتّْٜ .تاشئ

سا ت٘ػقّ ٚجتٖي ثاش دإاؾ إتخابة ماشد ٙاػات .دس ايأ

ٗيظىي ائ ربّق ،ٚدإؾ ثٖيبٓ ث٘دٓ اقتلبد آٓ اػت؛ ثاٚ

مـ٘س ،افضبي ربّقإ ٚا ٚتٖٜاب ثا ٚدٍياٌ ٕيابص فغاشي ٗ

ائ دٍيٌ م ٚافشادي پشٗسؽ ّيدٛذ م ٚقبدسٕاذ اص ّشحَاٚ

اٍضاُٛبي ٕبؿي اص سؿذ دإؾ ٗ فٖابٗسي ،ثَنا ٚثا ٚدٍياٌ

تجذيٌ داد ٙث ٚاعالفبت ٗ اص اعالفبت ث ٚدإؾ فج٘س مشدٙ

صيؼتٔ دس فلش دإؾ ثبيذ ثشاي إٓنا ٚثت٘إٖاذ دس فشآيٖاذ

ٗ ثااّ ٚشحَاا ٚخشدّٖااذي ٗ حنْاات ثشػااٖذ .دس ٕتيزاا،ٚ

تٍ٘يذ ،إتقبً ،ت٘صيـ ٗ ث ٚمبسىيشي دإؾ ّـابسمت فقابً

ّاايت٘إٖااذ اص ّزْ٘فاا ٚدإااؾ تٍ٘يااذ ؿااذٙاي ماا ٚدس

داؿت ٚثبؿٖذْ٘ٛ ،اس ٙدإؾ ٗ ّٜبستٛبي خ٘د سا ثا ٚسٗص

اختيبسؿبٓ قشاس داسد ،دس رٜت ثٜج٘د ّقيـات ٗ افاضايؾ

ٕي ٚداسٕذ .ثا ٚفجابست ديياش ،ثاشاي ّ٘ارٜاّٖ ٚغقاي ثاب

سفب ٗ ٙػقبدت مَي خ٘دؿبٓ ٗ ربّق ٚاػاتفبد ٙمٖٖاذ .ثاٚ

ربّقٚؿٖبػي مبسثشدي ،ػبً ثيؼت ٗ چٜبسُ ،ؿْبس ٙپيبپي ( ،)50ؿْبس ٙدُٗ ،تبثؼتبٓ 1392
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فالٗ ،ٙربّق ٚيبدىيشي ث ٚائ ٗاققيت ت٘ر ٚداسد مٕ ٚيابص

ّيؿ٘د تب ٛش فشد خ٘د إييخت ،ٚثشاي ٛاذفي ّتقابٍي ثاٚ

ث ٚؿغٌ ٕيبصي عجيقي اػت .اّشٗص ٙدإؾ ٗ ّٜابستٛابي

دٕجبً يبدىيشي ثشٗد .اٗ ثشاي دػتيبثي ث ٚثإ ٚتابيذ ّا٘سد

ؿااغَي ثاا ٚػااشفت تغييااش ّاايمٖٖااذ ٗ افااشاد دس صٕااذىي

فالق ٚخ٘د ث ٚيبدىيشي ّيپشداصد تب خا٘د ٗ ربّقاٚاؽ سا

ؿغَيؿبٓ ث ٚثبصآّ٘صي ٗ ث ٚسٗص ماشدٓ دإاؾ ٗ ّٜابست

ث ٚمْبً ثشػبٕذ .ث ٚفجبست دييش ،ثت٘إذ ٗاققاب دس ربّقاٚ

خ٘د ٕيبص داسٕذ.

احشىزاس ث٘د ،ٙدس ت٘ػق ٚآٓ ّـبسمت مٖذ .افشادي ثاب ايأ

دس ّزْ٘ؿ ،ربّق ٚيبدىيشي ايشإي ربّقٚاي اػت ماٚ

ت٘إاابيي ٗ احؼاابع تقٜااذ دس فقبٍيااتٛاابي اقتلاابدي

ث ٚاٛذاف ػا ٚىبٕا ٚيابدىيشي دس ػشاػاش دٗسآ صٕاذىي

ّـبسمت فقبً داسٕذ تب فالٗ ٙثش استقبي صٕذىي فشدي ،دس

ٕيبٛي ّتقبدً داسد .ائ ربّقا ،ٚرابيي اػات ما ٚدس آٓ

ت٘ػق ٚاقتلبدي ربّق ٚػٜيِ ؿٕ٘ذ .ثش اػبع ائ ّف،ُٜ٘

ٛااذف ،ياابدىيشي ثااشاي ياابدىيشي ٕيؼاات ،ثَناا ٚدس آٓ،

ربّق ٚيبدىيشي ايشإي ربّقٚاي ثب ٗيظىايٛابيي ّٖاذسد

فشكتٛابي يابدىيشي دس ػشاػاش دٗسآ صٕاذىي فاشاِٛ

دس رذًٗ  1اػت.

ویصگیها

جذول  -ویصگیها و ضاخصهای جامعه یادگیری ایرانی
ضاخصها

ٗيظىيٛبي ارتْبفي

 ائ ربّق ٚث ٚحق آّ٘صؽ ت٘ر ٚداسد ٗ فشكتٛبي ثشاثش يبدىيشي سا ت٘ػقّ ٚيدٛذ تب ٛش مغ ّتٖبػت ثب
ت٘إبييٛبي خ٘د اص آٓ ثٜشّٖٙذ ؿ٘د ٗ فذاٍت ارتْبفي ثشقشاس ىشدد.
 ربّق ٚيبدىيشي ايشإي اص فقالٕيت رْقي حْبيت ّيمٖذ ٗ ٕقذ مٖٖذٕ ٗ ٙقذپزيش اػت.
 دس آٓ ؿٜشٕٗذي فقبً دس ػغح َّي ٗ رٜبٕي تـ٘يق ّيؿ٘د .ائ ربّق ٚحتي اص ّشحَ ٚفقالٕيت رْقي فشاتش سفتٚ
ٗ ث ٚإؼزبُ دس ٛذف ٕٜبيي؛ يقٖي تقجذ ٗ ثٖذىي خذإٗذ دػت يبفت ٚاػت.

ٗيظىيٛبي فشدي

 فشكتٛبي يبدىيشي سا فشاّ ِٛيمٖذ تب افشاد احؼبع مٖٖذ ث ٚحق يبدىيشي ٗ آّ٘صؽ سػيذٙإذ.
 ثب سٗؽٛبي ّختَف إييض ٙيبدىيشي إٜٓب تق٘يت ّيؿ٘د.
 ثشاي إٓن ٚثت٘إٖذ ّؼؤٍٗيت إتخبةٛبي خ٘د سا ثش فٜذ ٙثييشٕذ ،ت٘إبيي خ٘د سٛجشي دس يبدىيشي ٗ يبدىشفتٔ
چيٕ٘ ٚيبدىشفتٔ دس إٜٓب پشٗسؽ دادّ ٙيؿ٘د.

ٗيظىيٛبي آّ٘صؿي

ّ يبٓ ثخؾٛبي ّختَف آّ٘صؽ سػْي اص پيؾ اص دثؼتبٓ تب پغ اص تحليالت تنْيَي استجبط دسٕٗي ٗر٘د داسد.
 ائ ربّق ٚآّ٘صؽٛبي غيش سػْي سا ّتٖبػت ثب ٕيبصٛبي  ْٚٛاقـبس اؿبفّ ٚيدٛذ.
 ساٛنبسٛبي ّٖبػجي ثشاي ث ٚحؼبة آٗسدٓ يبدىيشي اتفبقي ٗ ت٘ػق ٚآٓ ث ٚمبس ّيىيشد.
 فالٗ ٙثش ت٘ػق ٚمْي ث ٚت٘ػق ٚميفي فشكتٛبي يبدىيشي ٕيض ت٘ر ٚداؿت ،ٚدس كذد اػت تب ميفيت سٗؽٛب ٗ فٖ٘ٓ
يبدىيشي سا ٕيض استقب دٛذ.
 ربّق ٚيبد ىيشي دس ايشآ اص ت٘إبييٛبي ثبٍق٘ ٙفٖبٗسي اعالفبت ٗ استجبعبت ثشاي ت٘ػق ٚؿجنٛٚبي يبدىيشي َّي ٗ
رٜبٕي اػتفبدّ ٙيمٖذ.
 ثب اػتفبد ٙاص اكً٘ ٗ تقبٍيِ اػالُ ٗ ثب رؼتز٘ي دس إٜٓب ،سٗؽٛب ٗ دػت٘ساٍقٌْٛبي خ٘د سا اػتخشاد ّيمٖذ ٗ
ّتٖبػت ثب ؿشايظ مٖٕ٘ي ربّق ،ٚفَِ ٗ فٖبٗسي ،دس حذ افَي ث ٚمبس ّيىيشد.
 فشكتٛبي يبدىيشي سا دس  ْٚٛرب ٗ ٛش صّبٓ فشاّ ِٛيمٖذ تب افشاد ثت٘إٖذ ثب ث ٚسٗص ٕي ٚداؿتٔ دإؾ ٗ ّٜبستٛبي
خ٘د صٕذىي فشدي ؿبٓ سا تأّئ مٖٖذ.
ٕ يشٗي إؼبٕي ّبٛش ثشاي ت٘ػق ٚاقتلبدي فشا ِٛىشدد.

ٗيظىيٛبي فشٖٛيي
ٗيظىيٛبي اقتلبدي

ّقبيؼ ٚائ ّذً ثب ّذًٛبي اسائ ٚؿذ ٙدس رٜبٓ ٕـبٓ

ّيدٛذ ربّق ٚيبدىيشي ايشإي ٕيض ربّقٚاي إؼبٕيشاػات
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ّفّ ٗ ُٜ٘ذً ربّق ٚيبدىيشي دس مـ٘س ايشآ

مّ ٚجبٕي فَؼفي خ٘د سا اص دئ اػالُ ّيىياشد ٗ اص ايأ

ثش اػبع چـِ إذاصي اص ربّق ٚيبدىيشي ايشإي ثپاشداصد

رٜت ثب ّذًٛبي غشثي ّتفبٗت اػت .ؿبيبٓ رماش اػات

تب ّجٖبيي ثشاي تلْيِىيشيٛبي ّشث٘ط ث ٚت٘ػق ٚمْي ٗ

م ٚثب ت٘ر ٚث ٚؿشايظ فشٖٛيي ،ارتْبفي ٗ آّ٘صؿي فقَي

ميفي فشكتٛبي يبدىيشي دس ربّق ٚقشاس ىياشد ٗ تْابُ

مـ٘س ،صّيٖ ٚتحقق ائ ربّق ٚيبدىيشي دس حاذ ّغَا٘ة

فقبٍيتٛب دسٗٓ ائ چبسچ٘ة ػبصّبٕذٛي ٗ ثشٕبّٚسيضي

فشإ ِٛيؼت ٗ ثب ّ٘إقي ّبٕٖذ فذُ فَِ ثابٗسي دس ّيابٓ

ؿٕ٘ذ.

 ْٚٛاقـبس ،سٕو ثبختٔ إييض ٙيابدىيشي ،ثايتا٘رٜي ثاٚ

 - 3الصُ اػت ائ مْيت ٚثاب إزابُ فشاخا٘آ فْاّ٘ي

آّ٘صٛ ٙبي ديأ اػاالُ ٗ ّـانالت ّ٘را٘د دس ٕؾابُ

ديذىبٛٙب سا رْـآٗسي ْٕبيذْٛ .چٖائّٖ ،ابثـ اػاالّي

آّ٘صؿي سٗث ٚسٗػت .ثٖبثش ائ ،تحقق آٓ ٕيبصّٖذ تالؿاي

افِ اص قشآٓ مشيِٜٕ ،ذ اٍجالغ ٗ ٚتبسيخ كاذس اػاالُ سا

رذي ٗ إزبُ مبسٛبيي اص رَّْ٘ ٚاسد صيش اػت:

ّغبٍقاا ٗ ٚايااذٛٙااب ٗ ساٛنبسٛاابي ّٖبػاات ثااشاي اؿاابفٚ

ّْٜ - 1تشئ مبسي م ٚثاشاي تحقاق ربّقا ٚيابدىيشي

فشٖٛااو ياابدىيشي ٗ ت٘ػااق ٚفشكااتٛاابي ياابدىيشي سا

الصُ اػت ،سٗاد فشٖٛو يبدىيشي اػت تب افشاد ثٍ ٚاضُٗ

اػتخشاد مٖذ .مبس دييش ائ مْيت ،ٚإزابُ پاظٗٛؾٛابي

تذاُٗ يبدىيشي دس ػشاػش دٗسآ صٕذىي خ٘د پي ثجشٕاذ.

ٗػيـ تغجيقي ٗ ثشسػي ٕقبدإّ ٚزْ٘ف ٚتزشثيبت ّ٘ر٘د

دٍٗت ،ػيبػتيزاسآ ،مبسفشّبيابٓ ،سػابٕٛٚابّ ،ؼاؤٗالٓ

دسثبس ٙايذٛٙبي يبدىيشي ّبداُاٍقْش ٗ ربّق ٚيبدىيشي دس

آّ٘صؽ ٗ پشٗسؽ ٗ آّ٘صؽ فبٍي ٗ ْٛا ٚافاشاد ّتاٍّ٘ي

ػغح رٜبٓ اػت تب ثب رْاـثٖاذي ّزْ٘فا ٚاعالفابت،

آّ٘صؽ ثبياذ دس ثؼايزي ْٛيابٕي ثاشاي سٗاد فشٖٛاو

تذٗئ ّذً م ٚدس ائ پظٗٛؾ آغبص ؿذ ٙاػات ،تنْياٌ

يبدىيشي ؿشمت مٖٖذ تب افشاد دس يبثٖذ دس دٕيبي دس حابً

ْٕبيذ .ثب ت٘ر ٚث ٚائ م ٚتحقق ربّق ٚيبدىيشي فشآيٖذي

تغييشي م ٚامٖ٘ٓ ث ٚػش ّيثشٕذ ،ثبياذ ْٛا٘اس ٙدس حابً

صّاابٓ ثااش ٗ عاا٘الٕي اػاات ٗ تحقااق آٓ ثبيااذ دس ياال

يبدىيشي ثبؿتذ تب ثت٘إٖذ ث ٚصٕاذىي إؼابٕي خا٘د اداّاٚ

چـِإذاص ثَٖذ ّذت دٕجبً ؿ٘دٗ .ؽيف ٚػُ٘ ائ مْيتا،ٚ

دٖٛذ .ثبيذ ت٘ر ٚداؿت ائ فشٖٛو قبثٌ تحْياٌ ماشدٓ

تٜي ٚچـِ إذاص ثَٖذ ّذت اػات تاب دس قبٍات ٕيبصٛاب ٗ

ٕيؼت ،ثَن ٚثبيذ اص دسٗٓ إؼبٓٛب ػشچـاْ ٚىياشد .ثاٚ

اٍٗ٘يتٛب ثّ ٚيبٓ ّذت ٗ م٘تبّ ٙذت تقؼيِ ٗ ثشاي إٜٓب

ْٛئ دٍيٌ ،اتخبر ػيبػتٛبي تـ٘يقي ّبٕٖاذ ثشىاضاسي

ثشٕبّ ٚارشايي تذٗئ ٗ ػپغ ارشا ؿ٘د.

سٗص يب ٛفت ٚيابدىيشي ٗ تـا٘يق افاشاد ّ٘فاق دس حا٘صٙ

 - 4الصُ اػت ٕؾبّي ٗػيـ ٗ فشاىياش اص فشكاتٛابي

يبدىيشي سػْي يب غيش سػْي ٗ اتفبقي ٗ عاشح ّجابحخي

يبدىيشي سػْي ٗ غيش سػْي ٗ اتفابقي ياب ٍحؾاٚاي ثاٚ

ّخٌ «ؿٜش يب ّحَ ٚيبدىيشي» ّيت٘إذ ّؤحش ثبؿذ.

ٗر٘د آيذ .دس ائ ٕؾبُ ،آّ٘صؽ سػْي ،ثٗ ٚيظ ٙآّ٘صؽ

 - 2تحقااق ربّقاا ٚياابدىيشي ّؼااتَضُ داؿااتٔ ٕياابٛي

فبٍي ثبيذ ٕقؾ ّْٜي داؿتٗ ٗ ٚصاستخبٕٛٚبي ّشثا٘ط ثاٚ

ػيؼتْي اػات .ايأ دياذىبّ ٙجائ آٓ اػات ما ٚتْابُ

آٓ دس تقبَّي ّؤحش ثشاي ت٘ػاق ٚفشكاتٛابي يابدىيشي

ثخؾٛابي ّتاٍّ٘ي اّاش آّا٘صؽ دس ربّقا ،ٚثبياذ ثاشاي

فبٍي تالؽ مٖٖذ .فالٗ ٙثش ايأ ،ت٘ػاق ٚيابدىيشي غياش

صّيٖٚػبصي ؿنٌىيشي آٓ ،ثب ْٛ ِٛنبسي ْٕبيٖذ .ثاشاي

سػْي اص عشيق متبثخبٕٛٚبّ٘ ،صٛٙب ،آّ٘صؿيبٛٙب ٗ ػابيش

ائ ٛذف ،الصُ اػت مْيتٚاي ّتـنٌ اص ّزْ٘فاٚاي اص

ّؤػؼبتي ماّ ٚايت٘إٖاذ دس ايأ صّيٖا ٚفقبٍيات مٖٖاذ،

ّتخللبّٓ ،حققبٓ ،افضبي ٛيأت فَْاي ٗ ْٕبيٖاذىبٓ

پيىيشي ؿذ ٗ ٙثب ساٛنبسٛبيي ّبٕٖذ افغبي ى٘اٛيٖبّ ٚياب

تْبّي ثخؾٛب تـنيٌ ؿذ ٗ ٙث ٚتذٗئ ثيبٕي ٚخظ ّـاي

ّذسك ،اسصؽ ٗ افتجبس إٜٓب تضْئ ىاشدد .الصُ اػات اص
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ربّقٚؿٖبػي مبسثشدي ،ػبً ثيؼت ٗ چٜبسُ ،ؿْبس ٙپيبپي ( ،)50ؿْبس ٙدُٗ ،تبثؼتبٓ 1392

عشيق سػبٕٛٚب ٗ ػبيش ٗػبيٌ اعالؿ سػبٕي ،ت٘ر ٚافاشاد

فقبٍيتٛبػت؛ ّ ِٛيت٘إذ يابد دٖٛاذٛ ٗ ٙاِ يبدىيشٕاذٙ

ث ٚيبدىيشيٛبيي م ٚدس صٕذىي سٗصّش ٙإزابُ ّايؿا٘د،

ثبؿذ ،اص ربّق ٚدس حبً يبدىيشي ٕيض ائ ّفٜاُ٘ اػاتٖجبط

رَت ٗ تْبيٌ ٗ ت٘ر ٚثيـتش ث ٚآٓ تـ٘يق ؿ٘د.

ّي ؿ٘د م ٚيبدىيشي دس ربّقاّ ،ٚحاذٗد ثا ٚصّابٓ حابً

 - 5تزشثٛٚبي رٜبٕي ٕـبٓ ّيدٛذ ثشاي ايزبد ربّقٚ

اػت ٗ ث ٚاستجابط آٓ ثاب صّابٓ ىزؿات ٗ ٚآيٖاذ ٙتا٘رٜي

يبدىيشي ،تٖٜب ت٘ػق ٚمْي فشكتٛابي يابدىيشي مابفي

ٕذاسد ،ثٖبثش ائ ،ثٕ ٚؾش ّي سػذ اكغالح ربّق ٚيبدىيشي،

ٕيؼاات ثَنااّْٜ ٚتااش اص آٓ حفااؼ ٗ استقاابي ميفااي اياأ

ّفّٜ٘ي ربّـتش اػت .دس ايأ ّفٜاُ٘ ،يابدىيشي كافت

فشكتٛبػت تب إييض ٙيبدىيشي سا دس ؿاشمت مٖٖاذىبٓ

ربّق ٚاي اػت م ٚافشاد آٓ ْ٘ٛاس ٙدس حبً يبد دادٓ ٗ يبد

تق٘يت مٖذ ٗ يبدىيشٕذىبٓ ّبداُاٍقْشي پشٗسؽ يبثٖذ مٚ

ىشفتٔ دس يل پي٘ػتبس صّبٕي اص ىزؿت ٚتب آيٖاذٛ ٙؼاتٖذ.

ثخ٘اٖٛذ ٗ ثت٘إٖذ اص فشكتٛبي ّ٘را٘د اػاتفبد ٙمٖٖاذ.

ٍزا دس ائ تحقيق ،اص اكغالح «ربّق ٚيابدىيشي» اػاتفبدٙ

ثيؿل ٕؾبُ آّ٘صؽ فبٍي ٗ دإـيب ٙدس ايأ خلا٘ف

ؿذ ٙاػت.

ٕقؾ ثؼضايي داسد .ثْٛ ٚئ دٍيٌ الصُ اػت دإـاز٘يبٓ
ٗ افضاابي ٛي اأت فَْااي دس تْاابُ سؿااتٛٚااب ،ثااٗ ٚيااظٙ
سؿتٛٚبي ربّق ٚؿٖبػي ٗ فَُ٘ تشثيتي ّزْ٘فٗ ٚػيقي
اص پااظٗٛؾٛاابي ثٖياابدي ٗ ماابسثشدي سا دسثاابسّ ٙفاابٛيِ
يبدىيشي ّبداُاٍقْش ٗ ربّق ٚيبدىيشي ٗ دالٍتٛبي إٜٓاب
ثشاي آّ٘صؽ ث ٚع٘س فبُ ٗ آّ٘صؽ دإـيبٛي ثا ٚعا٘س
خبف إزبُ دٖٛذ.
 - 6ثب ت٘ر ٚث ٚائ م ٚت٘ػق ٚفٖبٗسيٛبي اعالفابت ٗ
استجبعبت فشكت ّٖبػجي فشا ِٛمشد ٙاػت تب اص آٓ ثشاي
ايزبد ٗ ت٘ػق ٚؿجنٛٚبي يبدىيشي ّحَيَّ ،ي ٗ رٜابٕي
اػااتفبد ٙؿاا٘د ،الصُ اػاات ٗصاستخبٕااٛٚاابي آّاا٘صؽ ٗ

مناتع

ثبٕل رٜبٕي .)1387( .يابدىيشي ّابداُ اٍقْاش دس اقتلابد
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ت٘ػق ٚدإبيي ّح٘س ،ث٘ؿاٜش :إتـابسات دإـايبٙ
خَيذ فبسع.

پشٗسؽ ،آّ٘صؽ فبٍي ٗ ػبيش ّؤػؼبت ّتٍّ٘ي آّا٘صؽ

ػيَ٘س ،ري ىبٍٔ؛ اٍنؼابٕذسٗ ،يَيابُ اُ ؛ ٍا٘ئيغ ،آستا٘س

ثب ْٛنبسي ٗصاست استجبعبت ٗ فٖبٗسي اعالفبت ايشآ ٗ

ري .)1377( .ثشٕبّٚسيضي دسػي ثشاي تاذسيغ ٗ
ياابدىيشي ثٜتااش ،تشرْاا :ٚغالّشضااب خاا٘ي ٕااظاد،

مـ٘س سا ثشسػي ٗ خظ ّـيٛبي الصُ سا تٜيْٕ ٚبيٖذ.

ّـٜذ :آػتبٓ قذع سض٘ي.

ػبيش ّؤػؼبت ّشث٘ع ٚساٛٙبي ت٘ػق ٚؿجن ٚيبدىيشي دس

ىابًّ ،شدياات؛ ثا٘سهٗ ،اٍتااش ٗ ىابً ،راا٘يغ.)1383( .
[ ]1دس ّتاا٘ٓ تخللااي فبسػااي ،كاابحجٖؾشآ ايشإااي

سٗؽٛبي تحقيق مْي ٗ ميفي دس فَُ٘ تشثيتي ٗ
سٗآؿٖبػااي ،تشرْاا :ٚدمتااش احْذسضااب ٕلااش ٗ

اكغالح  learning societyسا ربّق ٚيبدىيشٕذ ٗ ٙربّقاٚ

ْٛناابسآ ،تٜااشآ :ػااْت ٗ إتـاابسات دإـاايبٙ

پینوضت

دس حبً يبدىيشي تشرْ ٚمشدٙإذ .اّب اص إٓزب م ٚربّقاٚاي
مااا ٚدس آٓ ْٛااا٘اس ٙيااابدىيشي ّحااا٘س اكاااَي ْٛا ا

ؿٜيذ ثٜـتي.
ّؼق٘دي ،حؼّٔ .)1390( .ذيٖ ٚفبضَّ ،ٚؤػؼ ٚتحقيقبت ٗ
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