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چکیدُ
ةا ةضخ كیؼكس کؼك٣ا آ٨٠زش ٠سازی ة٨٤ّ ٥اف یک آٝحؼ٣اجیٌ٠ ٨ؼح ٠یق٨د ك ٗارغ از کػارایی آف در صػ٨زق آ٠ػ٨زشت جتْػات
گـحؼدق ای را ةا ظ٨دش ة ٥ارٕ٠اف آكردق اؿث٦ .غؼ پژك٦ف صاوؼ ةؼرؿی آؿیب٦ای ٣اقػی از ٗىػای ٠سػازی در اٝگػ٨ی
جؼةیحی دا٣فآ٨٠زاف در ٗؼای٤غ آ٨٠زش ٠سازی ٠یةاقغ .گـحؼش ارجتاًات ك ج٨٤ع آف در د٣یای ٠ػغرف در ک٤ػار ٠ؽایػای آفت
ْ٠ایب زیادی را ٣یؽ ةؼای ةكؼ ة ٥ارٕ٠اف آكردق اؿثُ٣ .ػاـ اؿػحاتار کػ ٥در مػغد جـػعیؼ ك اؿػحضا ٥ٝارزش٦ػای ٗؼ٤٦گػی
کك٨ر٦ای ٠عا ٖٝظ٨د اؿثت در جالش اؿث جا از ٗىای ٨٠ز٨د ٧٣ایث ة٧ؼقةؼداری را ة ٜ١ّ ٥آكرد .مؼؼ ٦ؽی٦٥٤ای ؿ٤گی٢
در ؿاظث ٗیٞحؼقا٢ت ؿاظث ةازی٦ای ٠ح٨٤ع ةا ٦غؼ جؼكیر ارزش٦ای ٔؼةی ك جضٛیؼ ٗؼ٤٦گ ؿایؼ کك٨ر٦ات زػاب ٨١٣دف
ٗىای ٠سازی ةا ركش٦ای ٠عح٣ ٖٞكاف از ٚاةٞیث زیاد آف ةؼای جٕییؼ ارزش٦ا دارد .ز٨زؼ ٣ای در کحاب ٚغرت ٣ؼـ ظ٨د ةؼ
ركش٦ای جٕییؼ ارزش٦ا ك ةاكر٦ای کك٨ر٦ا ة٨ُ٤٠ ٥ر ؿ ٥ٌٞةؼ آ٣اف جأکیغ ٠یک٤غ .ایٛ٠ ٢ا ٥ٝةػا ركش ج٨مػی٘ی جضٞیٞػی ةػا
ة٧ؼق گیؼی از ٤٠اةِ کحاةعا ٥٣ای ك ای٤حؼ٣حی ة ٥رقح ٥جضؼیؼ درآ٠غق اؿث .یاٗح٦٥ای ای ٢پژك٦ف ٣كاف ٠ید٦ػغ کػ ٥آ٠ػ٨زش
٠سازی در ک٤ار ٚاةٞیث ٦ای ٠ذتث آف ة ٥دٝی ٜدؿحؼؿی ةیكحؼ دا٣فآ٨٠زاف ك دا٣كس٨یا٣ی کٚ ٥تال ة٦ ٥ؼ دٝیٞی ة ٥ایٗ ٢ىػا
دؿحؼؿی ٣غاقح٤غت ةاّخ آق٤ا قغف آ٣اف ةٗ ٥ىای قتا٦٥ای ازح١اّی ك دؿحیاةی ة ٥گ٨قی٦ای ٠س٧ؽ ة ٥ؿیـػح ٟا٣غركیػغ
قغق اؿث ک٠ ٥یج٨ا٣غ آ٣اف را ةا زػاةیث٦ای ٗىای ٠سازیت ةازی ٦ای رایا ٥٣ای آق٤ا کؼدق ك ة ٥دالی٠ ٜعح٘ٞی چ٨ف ج٧ازٟ
ٗؼ٤٦گیت ٣غاقح ٢ؿ٨اد رؿا٥٣ایت آزادی ٣ـتی ٨٠ز٨د در ایٗ ٢ىات ٣اقػ٤اظح ٥ةػ٨دف ٨٦یػث اٗػؼادت ّػغـ ٠ػغیؼیث ك ُ٣ػارت
درؿث ج٨ؿي ظا٨٣ادق ٦ا ك٨٠ ...زتات جٕییؼ در اٝگ ٨پػیؼی آ٣اف ةؼظالؼ ا٦غاؼ جؼةیحی ك اظالٚی ُ٣اـ آ٨٠زقػی ك پؼكرقػی
کك٨ر ق٨د.
کلیدٍاشُّا :دا٣فآ٨٠زافت جؼةیثت ٗىای ٠سازیت آ٨٠زشت ز٤گ ٣ؼـ.

 -1جاریط كم٨ؿ1399/10/18 :
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 -2اؿحادیار دا٣كاغق ْ٠ارؼ دا٣كگاق ام٘٧اف .ایؼاف.
 -3دا٣كس٨ی دکحؼی زا ٥ْ٠ق٤اؿی ؿیاؿی دا٣كگاق ام٘٧اف ك اؿحاد ْ٠ارؼ دا٣كگاق ٗؼ٤٦گیاف ام٘٧اف .ایؼاف٨٣( .یـ٤غق ٠ـئ٨ؿ)
parvizjamshidi1366@gmail.com
 -4کارق٤اؿی ارقغ ّ٨ٞـ ؿیاؿی دا٣كگاق ّالً ٥٠تاًتایی ج٧ؼاف .ایؼاف.
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 .1هقدهِ:
٦ؼ ٗ٤اكری ةا ٗؼاٟ٦آكردف یاـؼی ٗؼمث ٦ػات چاٝف٦ػایی ٣یػؽ پػیف ركی ةكػؼ ٚػؼار ظ٨ا٦ػغ داد کػ ٥ةػا ج٨ؿػْ٥
ْٗاٝیث٦ای ٗؼ٤٦گی ك پیكگیؼی از ك٨ٚع ٣ا٤٦ساری ٦ای ٗؼ٤٦گی ك ازح١اّی ٠یج٨اف آؿیب٦ای آف را ةػ ٥صػغاٜٚ
رؿا٣غ .ای٤حؼ٣ث ك ٗىای ٠سازی ٠ا٤٣غ ج٨ٞیؽی٨ف ٚادر٣غ ز٠اف الزـ ةؼای ٌ٠ا٥ْٝت ةازیت ْٗاٝیث٦ای ازح١اّی ك ة٨دف
در د٣یای كاْٚی اٗؼاد ٠عح ٖٞة٨یژق دا٣فآ٨٠زاف را کا٦ف د٤٦غ .جا ٚت ٜاز قی٨ع کؼك٣ات اکذؼ كاٝغی ٢ؿػعث گیػؼی
زیادی ٣ـتث ة ٥اؿح٘ادق از ج١٦٢٘ٞؼاق ج٨ؿي ٗؼز٣غا٣كاف داقح٤غت ا٠ا ةا قػی٨ع ایػ ٢ةی١ػاری ك ؿ١ثكؿػ ٨گػؼٗح٢
آ٨٠زش٦ای درؿی ة ٥ؿ٨ی ٗىای ٠سازیت ای ٢ركز٦ا جٛؼیتا  ٥١٦دا٣فآ٨٠زاف ٠ست٨ر قغقا٣غ ک٨٠ ٥ةای ٜةػ ٥دؿػث
ق٣٨غ ك  ٥١٦ای٧٤ا در صاٝی اؿث ک ٥كركد ةی ركی ٥ك گػاراف اكٚات ٗؼأث دا٣فآ٨٠زاف در ٗىای ٠سازی ك ای٤حؼ٣ث
درزا٠ ٥ْ٠ا ة ٥درؿحی جتیی ٢كٗؼ٤٦گ ؿازی ٣كغق اؿث .از یک ؿ ٨چ٨ف أٞب ظا٨٣ادق ٦ا ٦ػ ٟةػ ٥دٝیػ ٜؿػاظحار
ؿ٤حی چ٤غاف ةا ای٢گٗ ٥٣٨ىا ٦ا آق٤ایی ٣غار٣غ ك از ؿ٨ی دیگؼ یک چاٝف زغی در ا٠ؼ جؼةیث ك اٝگ٦٨ػای جؼةیحػی
در ُ٣اـ آ٨٠زش ك پؼكش ٠ضـ٨ب ٠یق٨د .اگؼ ةؼ٣ا ٥٠ریػؽی ك ؿػؼ٠ای٥گػاری٦ای ٤٦گ٘ػث ٔػؼب را در ٛ٠اةٞػ ٥ةػا
ز٤گ ٣ؼـ ك اؿح٘ادق از قتا٦٥ای ٠سازی ٠غُ٣ؼ ٚؼار د٦یٟت ة٧حؼ ٠یج٨اف چاٝف٦ای جؼةیحی در ّنػؼ پـػاکؼك٣ا را
درؾ ٨١٣د.
در ؿاؿ٦ای گػقح ٥در کك٨ر ٠ا دا٣كس٨یاف پؾ از ٚتٝ٨ی در ک٤ا٨ر ك كركد ة ٥دا٣كگاق ة ٥قتا٦٥ای ازح١ػاّی
دؿحؼؿی پیغا ٠یکؼد٣غ ا٠ا ا٠ؼكزق ةا گـحؼش دؿحؼؿی ة ٥گ٨قی٦ای ؿیـح٦ٟای ا٣غركیغ دا٣ف ا٨٠زاف در ؿ٤ی٢
٠عح ٖٞة٥راصحی ة ٥قتا٦٥ای ای٤حؼ٣حی دؿثیاٗح٥ا٣غ١٦ .چ٤ی ٢ة ٥دٝی ٜةضخ ةی١اری کؼك٣ا ك ٝؽكـ آ٨٠زش ٠سازی
ای ٢دؿحؼؿی ة٣ ٥ض ٨ةیؿاة٥ٛای اٗؽایفیاٗح ٥اؿث.
ة٦ ٥ؼصاؿ دؿحیاةی ة ٥آر٠اف٦ا ك ا٦غاؼ جؼةیحی از دؿ٣گؼا٣ی٦ػای امػٞی ٦ػؼ ُ٣ػاـ آ٨٠زقػی اؿػث .در ُ٣ػاـ
آ٨٠زش ك پؼكرش ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف ة ٥ؿتب كیژگی اؿال٠ی آفت دؿحیاةی ة ٥ا٦غاؼ جؼةیث دی٤ػی ك ٗؼ٤٦گػی
اؿال٠یت از زایگاق كیژقای ةؼظ٨ردار اؿث .در ١٦ی ٢ارجتاطت گؼك٦ی ركیاؼد٦ای ٠تح٤ی ةؼ ّادت را ةػؼای دؿػحیاةی
ة ٥ا٦غاؼ جؼةیحی ٤٠اؿبجؼ ٠یدا٤٣غ .ةؼظی ای ٢ركیاؼد را ٣پػیؼٗح ٥ك ةػ ٥ركیاػؼد ّٛال٣ػی اقػارق ٠یک٤٤ػغ .ةػغی٢
جؼجیب ک ٥ای ٢گؼكق ؿْی ٠یک٤٤غ ةا ارائۀ دالی ٜك اؿحغالؿ ٦ای ٌٛ٤٠یت اٗؼاد را در ٠ـیؼجؼةیث دی٤ی یاری ک٤٤غ.
آ٧٣ا ركیاؼد ٦ای ٠تح٤ی ةؼ جك٨ی ٙك ج٤تی ٥را ک ٥ة ٥قا٠ ٜاا٣یای ا٣ساـ ٠یق٣٨غ ك ٣حیس ٥ای زؽ ّادت ٣غار٣ػغت را
١٣ی پػیؼ٣غ .در كا ِٚدر ركیاؼد ّٛال٣ی ةؼ جض٨ؿ ق٤اظحی ك َؼٗیث آ٨٠ز٣غق جاکیغ ٠یق٨د ك ةؼ٣ا٠ػ ٥ریػؽی ٦ػا ةػؼ
اؿاس رقغ ق٤اظحی جُ٤ی٠ ٟیق٨د(ؿسادیت  .)27 :1384ةػ٦٥ؼصاؿ جػاریط آ٠ػ٨زشكپؼكرش ٣كػاف ٠ید٦ػغ کػ٥
آ٨٠زش دی٤ی ٨١٦ارق زؽئی از ةؼ٣ا ٥٠آ٠ػ٨زشكپؼكرش رؿػ١ی ةػ٨دق اؿػث ك در ک٤ػار آ٠ػ٨زش ظ٨ا٣ػغفت ٨٣قػح ٢ك
صـاب کؼدفت ظ٨ا٣غف ٚؼآف ك آ٨٠زق ٦ای دی٤ی ك اظالٚی ج٨می ٥قػغق اؿػث .ةػا ركاج آ٠ػ٨زشكپؼكرش ةػ ٥ؿػتک
اركپایی ٣یؽ ای ٢رك٣غ ٠ح٣ ٖٚ٨كغ؛ صحی در دكرة صا٠٨ث پ٨ٞ٧ی ٣یؽ آ٨٠زش دی٤ی در ةؼ٣ا٠ ٥٠غارس كزػ٨د داقػح٥
اؿث .پؾ از اٛ٣الب اؿال٠ی ؿؼ٠ای٥گػاری ةؽرگی در ا٠ؼ جؼةیث دی٤ی م٨رت گؼٗح ٥اؿثت ا٠ا ک١اکاف ای٨٠ ٢وػ٨ع
از دق٨اری ٦ای اؿاؿی کك٨ر ٠اؿث(ز٣غكا٣یاف ٣ایی٤یت  .)110 :1392ةا كركد آ٨٠زش ةٗ ٥ىای ٠سازی ك ْ٠ىػالت
٠ؼة٨ط ة ٥ای ٢ص٨زق ةاّخ ٠یق٨د ک ٥چ٤ی٠ ٢ـائٞی ركاف ٨٣ز٨ا٣ػاف ك ز٨ا٣ػاف را ةػ٦ ٥ػ ٟریعحػ ٥ك ةاّػخ اٗػؽایف
ارجتاًات ٠سازی ةغكف ج٨ز ٥ة٠ ٥ـائ ٜا٤٠یحی ٠یق٨د ک ٥ز٠ی ٥٤ؿ٨ءاؿح٘ادق از ٨٣ز٨اف ك ز٨اف ك ا٣ضؼاٗػات دیگػؼ
اك را ٗؼا٠ ٟ٦ی آكردت ةغاف دٝی ٜک ٥در ٗىای آ٣الی٦ ٢ؼ ٗؼدی ٔؼیت ٥ة٨دق ك ٨٦یث اٗؼاد پ٧٤اف اؿػث ك ایػ ٢ا٠اػاف
كز٨د دارد ک ٥اٗؼاد ةا ٨٦یث٦ای ؿاظحگی ٠كاالت ٠حْغدی ةؼای اٗؼاد ٣اآقػ٤ا ةػ ٥ایػ ٢صػ٨زق ایسػاد ک٤٤ػغ .در
ٚـ١ث چارچ٨ب ُ٣ؼی ٨٧٘٠ـ ج٧ازٗ ٟؼ٤٦گیت ٚغرت ٣ؼـ ك ٘٠ا٦ی٠ ٟؼجتي ةا آف ةً ٥ػ٨ر ٘٠نػ ٜظ٨ا٦ػغ آ٠ػغ .در
١٦ی ٢ارجتاط پژك٦ف صاوؼ در جالش اؿث جا ج٨ز٠ ٥ـئ٨الف را در ٗىای ایساد قػغق آ٠ػ٨زش ٠سػازی ةػٛ٣ ٥ػف
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ج٧ازٗ ٟؼ٤٦گی ًؼح ریؽی قغق در ای ٢ص٨زق زٞب ١٣ایغ ك ة ٥ای٣ ٢اح ٥ر٨١٤٦ف ؿاز٣غ کػ ٥دؿحؼؿػی ةیكػحؼی از
اٗؼاد ة ٥دٝیٝ ٜؽكـ دؿحؼؿی ة ٥گ٨قی٦ای ٨٦ق٤١غ ك ٠س٧ؽ ة ٥ؿیـح٦ٟای ا٣غركیغ ٠یج٨ا٣ػغ آ٣ػاف را ةػا ٗىػا٦ای
٣اق٤اظح ٥ةیكحؼی ٣ـتث ةٚ ٥ت ٜاز كیؼكس کؼك٣ا آق٤ا ؿازد .ة ٥جتِ ایٗ ٢ؼای٤غ ةاكر ٦ا ك ارزش٦ای اٗؼاد ٣یػؽ ٠ػ٨رد
٦سٚ ٥١ؼار ظ٨ا٦غ گؼٗث ك چ ٥ةـا ای ٢ا٠ؼ ٤٠ح٧ی ة ٥جؼدیغ ك یا جٕییؼ ای ٢ارزش٦ا ةا ارزش٦ای ٕ٠ایؼ آف ق٨د.
اؿحغالؿ امٞی کاؿحٞؽ در ؿ٥گاّ ٥٣نؼ اًالّات :اٚحنادت زا ٥ْ٠ك ٗؼ٤٦ػگ آف اؿػث کػ١٦ ٥ػ ٥ز٧ػاف زغیػغ
ة٥م٨رت یک قتا ٥درآ٠غق اؿث .در دركف قتا٥ت ة٥اؿحذ٤ای یک گؼكق از ٣عتگػاف ز٧ػاف كًػ٢ت دیگػؼاف ک٤حػؼؿ
ظ٨د را ةؼ ز٣غگی ظ٨یف ك ٠ضیي اًؼاؼ ازدؿثدادقا٣غ یا ةا ؿػؼّث در صػاؿ ازدؿػثدادف آف ٦ـػح٤غ .آد٠ػی از
ز٠اف َ٨٧ر ةؼ ّؼم ٥ؿیارقای ک ٥زادگا٦ف ة ٥ق١ار ٠یآیغت دك دكرق  ٟ٧٠جاریعی را پكث ؿؼ گػػاردق ك ای٤ػک در
آؿحا ٥٣ؿ٠٨ی ٢دكرق ٚؼار گؼٗح ٥اؿث .ا٠ا اک٨٤ف كارد ؿ٠٨ی ٢دكرق ک٨٧َ ٥ر زا ٥ْ٠قتا٥ای اؿثت قغقای.ٟ
در ز٧ا٣ی ای٢گ ٥٣٨دؿحع٨ش جٕییؼات ٧٠ار ٣اقغ٣ی ك صیؼتا٣گیؽت زـث ك ز٨ی ٨٦یث زْ١ی یا ٗؼدی ٤٠تِ
امٞی ٤ْ٠ای ازح١اّی اؿث .ای ٢گؼایف جازقای ٣یـثت چ٨ف ٨٦یثت كاْٚی یا ةؼظاؿح٥ت از ؿپیغقدـ زا ٥ْ٠ةكػؼی
٨١٦ارق ؿؼچك٤ْ٠ ٥١ا ة٨دق اؿث .در دكراف جاریعیای ک ٥ؿػاظحار زدایػی گـػحؼدق ؿػاز٠اف٦ات كیژگػی امػٞی آف
اؿثت ٨٦یث ة ٥امٞیجؼی ٢ك گاق ج٧٤ا ؿؼچك٤ْ٠ ٥١ا جتغی٠ ٜیق٨د٠ .ؼدـ ٦ؼ ركز ةیف از گػقحْ٠ ٥ا٣ی ظ٨د را ٣ػ٥
ةؼ اؿاس اّ١اؿ ةٞا ٥ةؼ اؿاس ٨٦یث ظ٨د یا آ٣چ ٥ک ٥گ١اف ٠یک٤٤ػغ ٨٦یحكػاف اؿػث ؿػا٠اف ٠ید٤٦ػغ .ؿػاظحار
ز٨ا٠ ِ٠ا ة٣ ٥ض ٨ركز اٗؽك٣ی پیؼا٨٠ف جٛاة ٜدكٌٚتی ٠یاف قتا ٥ك ظ٨یف قا٠ ٜیگیؼد .در قؼایٌی ک ٥کػارکؼد ك
٤ْ٠ا دچار دكگا٣گی ؿاظحاری ٦ـح٤غت اٝگ٦٨ای ارجتاط ازح١اّی ةیفازپیف دچػار جػ٤ف ٠یقػ٣٨غ .كٚحػی دیگػؼ
٦یچگ ٥٣٨ارجتاًیت صحی ة٥م٨رت ارجتاط ظن١ا ٥٣كز٨د ٣غاقح ٥ةاقغت گؼكق٦ای ازح١اّی ك اٗؼاد از یاغیگؼ ةیگا٣ػ٥
٠یق٣٨غ ك یاغیگؼ را ة ٥چكٔ ٟؼیت ٥ك ٧٣ایحاً ة٤٠ ٥ؽ ٥ٝیػک ج٧غیػغ ٠ی٣گؼ٣ػغ .در ایػ ٢رك٣ػغت جسؽیػ ٥ك پؼاک٤ػغگی
ازح١اّی گـحؼش ٠ییاةغ( .کاؿحٞؽت )45 :1389ة٤اةؼای ٢درصاٝیک ٥ای٤حؼ٣ث راصحیت ز٣غگی ك جضنی ٜك ؿػؼگؼ٠ی
٨٣ز٨ا٣اف را ة١٦ ٥ؼاق داردت ا٠ا ٗىای ٣اا ٢٠ك ٠ضح٨ای اًالّاجی ٣ا٤٠اؿػب آف جػأدیؼات ٘٤٠ػی ك مػغ٥٠ای ةػ ٥رقػغ
ؿا٨٣ ٟٝز٨ا٣اف كارد ٠یک٤غ .ة٨ً٥ریک ٥ا٠ؼكزق ةضخ در ٨٠رد اؿحؼاجژی٦ای آ٨٠زش ای٤١ی قتا ٥ةؼای ٨٣ز٨ا٣ػاف از
چ٧ار ؿٌش ٠غرؿ٥ت كاٝغی٢ت دكٝث ك قؼکث٦ا (ؿاز٠اف٦ای ازح١اّی) ٨٠ردج٨زٚ ٥ؼار گؼٗح ٥اؿث .از ایُ٤٠ ٢ؼ کػ٥
آ٧٣ا ٠یج٨ا٤٣غ ؿیـح" ٟای٤١ی" ظ٨د را جكای ٜدادق ك در ةؼاةػؼ ج٧غیػغ٦ا ك جٛاة٦ٜػای پیچیػغق ٗىػای قػتا٦٥ای
٠عح ٖٞك ةازی٦ا ٛ٠اك٠ث ٠یک٤٤غ). (Wang,2019: 3
در ارجتاط ةا پیكی ٥٤پژك٦ف ّٞی پ٨رت اص١غ ك قاٝتاؼت ّػرا ( )1387در پژك٦كی ةػا ٨٠وػ٨ع اظػالؽ آ٠ػ٨زش
٠سازی ة ٥ةضخ اظالؽ در ٗىای ٠سازی پؼداظح٥ا٣غ ک ٥یاٗح٦٥ای آ٣اف از ای ٢ا٠ؼ صاایث دارد ک ٥دؿحؼؿی ؿػؼیِ
ك آؿاف ١٦گاف ة ٥د٣یای اًالّات ك زؼیاف آزاد ارجتاًات اٝاحؼك٣یای ك ةؼكز ز٠ی٦٥٤ای گ٣٨اگ٨ف ةؼای رقغ اٗؽایف
٠ـائٔ ٜیؼاظالٚی ة٥كیژق گـحؼش ؿ٨ءاؿح٘ادق ك ا٦غاؼ ؿ٨دز٨یا٥٣ت ّغـ پایت٤غی ة ٥ارزش٦ای اظالٚػی ك ا٣ـػا٣ی
ةاّخ ایساد چاٝف٦ایی ةؼای آ٨٠زشكپؼكرش در ص٨زق قاٗ٨ایی ّ ٟٞك دا٣ف ك رقغ ك جْػاٝی ا٣ـػا٣ی ٠ػ٨ردُ٣ؼ در
ُ٣اـ ز٨٧١ری اؿال٠ی ٗؼا٠ ٟ٦یک٤غ .ةؼظی از ٗـاد٦ای ٔیؼاظالٚی رایر در صػ٨زق آ٠ػ٨زش ٠سػازی ٠یجػ٨اف ةػ٥
ؿؼٚث ادةی ك ٛ٣ه ص٨ٛؽ ٠اٝایث ٗؼدیت جؼكیر ك جتٞیػٓ وػغارزش٦ات اؿػحؼاؽ ؿػِ١ت اٗػؽایف ٗؼیتاػاریت ّػغـ
پایت٤غی ة ٥ا٠ا٣ثداری در جعؼیب رٚتا از ًؼی ٙج١٧ث ك قایْ٥ؿازی ك گـحؼش دركغ ك جٞٛب اقارق کؼد .ر٠ىػا٣یت
٠ض١غز٨اد ( )1387در پژك٦كی ةا ّ٨٤اف ةازی٦ای رؿا٥٣ایت رؿا ٥٣جتٞیٕات ؿیاؿی ایاالت ٠حضغق آ٠ؼیاا ة ٥ةضخ
جتٞیٕات ؿیاؿی ك جأدیؼگػاری ةؼ اٗاارّ٠٨١ی از ًؼی ٙرؿا٠ ٥٣یپؼدازد .یاٗح٦٥ای پژك٦ف ٠ػک٨ر ٣كافد٤٦غق ایػ٢
اؿث ک ٥پیكؼٗث٦ای جا٨ٝ٨٤ژی ةازی٦ای ةاّخ جأدیؼگػاری ةیكحؼ آ٧٣ا قػغق اؿػث .چگی٤ػیت ؿػ٧یال ك ١٦اػاراف
( )1390در ٨٠وّ٨ی ةا ّ٨٤اف راةٌ ٥کارةؼد رؿا٦٥٣ای زغیغ ةا ا٣حُارات ٠عاًتاف از ج٨ٞیؽی٨ف ٞ٠ی ة ٥ةضػخ ٣ضػ٨ق
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اؿح٘ادق ٠عاًتاف از رؿا٦٥٣ای زغیغ در ٛ٠اة ٜج٨ٞیؽی٨ف پؼداظح ٥ك یاٗح٦٥ای آ٣اف ٣كاف ٠ید٦ػغ کػ ٥رؿػا٦٥٣ػای
زغیغ زایگؽی ٢ا٤ٚاع در ا٣گیؽق٦ای درك٣ی ٠عاًب قغقت اٝگ٦٨ای پژك٦ف ٠تح٤ػی ةػؼ ٠عاًتػاف ك جضٞیػ٠ ٜضحػ٨ا
جٕییؼ کؼدقت یادگیؼی جسؼةی ك جْاٞ٠ی زایگؽی ٢یادگیؼی ُ٣ؼی گػقح ٥قغق ك ٟ٧٠جؼ از  ٥١٦ای٤اػٗ ٥ػؼد ة٠٥ذاةػ٥
٠ض٨ر ك ٤٠كأ ٨٦یث اظالٚی زا ٥ْ٠جىْیٖ قغق اؿث .ة٥ای٢جؼجیب ٣یاز٦ای رؿا٦٥٣ای زغیغی در ٠عاًتاف ایساد
٠یق٨د ک ٥پیفازایٌ٠ ٢ؼح ٣ت٨دق اؿث١٦ .چ٤ی٨٠ ٢ؿ٨یت ک١اؿاٝغی ٢ك ز١اٝیت ٗؼقػاد ( )1393در ٛ٠اٝػ٥ای ةػا
٨٠و٨ع جسؼة ٥ك جضٞی ٜراةٌ٠ ٥یاف اؿح٘ادق از ٨٠ةای ٜك زا٥ْ٠پػیؼی ٠غرؿ ٥ةا جأکیغ ةػؼ دا٣فآ٠ػ٨زاف دةیؼؿػحا٣ی
ق٧ؼؿحاف ک٦٨غقث ٝؼؿحاف ة ٥ارجتاط ٨٠ةای ٜةا زا٥ْ٠پػیؼی دا٣فآ٨٠زاف ٠غارس پؼداظح٥ا٣غ ک ٥یاٗحػ٦٥ای آ٣ػاف
٣كافد٤٦غق ایٌٞ٠ ٢ب اؿث ک٤ٗ ٥اكری٦ای زغیغ اًالّاجی ك ارجتاًی ركش کار ٠ا را ٥٣ج٧٤ا در ا٠ػ٨ر اٚحنػادی ك
ازح١اّی دگؼگ٨ف کؼدقا٣غت ةٞا ٥صحی ٣ض٨ة ج٘اؼ ٠ا را در ٛ٠ایـ ٥ةا گػقح ٥جٕییؼ دادقا٣غ .جسارتت ةا٣اغاریت اكٚات
ٗؼأث ك ؿؼگؼ٠یت ظغ٠ات ظي جٝ٨یغت آ٨٠زش ك ة٧غاقث در ّنؼ صاوؼ در ٛ٠ایـ ٥ةا  10ؿاؿ ٚت ٜکا٠الً ٠ح٘ػاكت
قغق ك ای ٢جض٨الت دیگؼ از چك٠ ٟؼد٠اف پ٨قػیغق ٣یـػث .ةػ ٥اذّػاف ٠ضٛٛػافت جؼکیتػی از رایا٣ػ٦٥ات ٠ا٨٦ارق٦ػات
ای٤حؼ٣ثت ج١٦ ٢٘ٞؼاق ك ؿایؼ كؿای ٜاٝاحؼك٣یای ٟ٦اک٨٤ف ٨٠زب ّ ٜ١ك ّاؾا٠ ٜ١ْٝػثدؼجؼ ك کػاراجؼ ا٠ػ٨رت َ٧ػ٨ر
٠كأ ٜزغیغت م٤ایِ ٨٣ی ٢ك ظالٚیث٦ای پیدرپػی کكػ٨ر٦ای ج٨ؿػْ٥یاٗح ٥ك ةػاالجؼ از ١٦ػ٥ت جٕییؼاجػی در ركش
ز٣غگی ٠ؼدـ ة ٥كز٨د آكردقا٣غ .از ؿ٨ی دیگؼ رقغ ك ج٨ؿْۀ ایػ٤ٗ ٢اكری٦ػات ةضػخ ك زػغؿ٦ای ٠حْػغدی ةػؼ ؿػؼ
پیا٠غ٦ا ك ّ٨ارض ٗؼدی ك ازح١اّیت ک٨جاق٠غت ك ة٤ٞغ٠غتت ؿٌضی ك زكدگػػر ك ةػ٨ً٥رکٞی آدػار ٠ذتػث ك ٘٤٠ػی
آف٦ا را ة ٥راق ا٣غاظح ٥اؿث .ةّ٥تارتدیگؼت جْا ٜ٠ك ارجتاًات ا٣ـاف٦ا ٠حأدؼ از رقغ ٗ٤اكری٦ای ٠غرف ٚػؼار گؼٗحػ٥
ك از ًؼؼ دیگؼ َؼٗیث آف را دارد ک ٥ؿاظحار٦ا ك ٧٣اد٦ای زا ٥ْ٠را ٣یؽ ةػا چػاٝف ركةػؼك ک٤ػغ .ةػ١٦ ٥ػیّٞ ٢ػث
آ٨٠زشكپؼكرش دیگؼ ١٣یج٨ا٣غ ١٦چ٨ف گػقح ٥ك ةغكف درُ٣ؼگؼٗح ٢آدار ك جتْات ای٤ٗ ٢اكری٦ا ةْٗ ٥اٝیث ؿػ٤حی
ظ٨یف ٠تح٤ی ةؼ زا٥ْ٠پػیؼی ٣ـ٦ٜای آی٤غق ك جؼةیث ٨٠ردُ٣ؼ ادا ٥٠د٦غ .آ٣چ ٥پژك٦ف ْٗٞػی ةػا ٣٨١٣ػ٠ ٥كػاة٥
٠ح١ای ؽ ٠ی ک٤غ ٣گا٦ی زا ٥ْ٠ق٤اؿا ٥٣ك ركاف ق٤اؿا ٥٣ة٨٠ ٥و٨ع ٗىای ٠سازیت زغیغ ة٨دف ةضخ آ٨٠زش ٠سازی
در گـحؼدگی ک٣٨٤ی ك ٣گاق آی٤غق گؼایا ٥٣آف اؿث ک ٥ةُ٣ ٥ؼ ٠ی رؿغ آف را از ٦ ٥٣٨١٣ای ٠كاة٠ ٥ح١ایؽ ٠ی ک٤غ.
 .1-1چارچَب ًظری :جَزف ًای ٍ قدرت ًرم:
از ٠ـائ ٜةـیار  ٟ٧٠در ًی ؿاؿ٦ای اظیؼ ز٤گ ٣ؼـ ك ا٦غاؼ آف اؿػث .ةػا ٣گػا٦ی ةػ ٥جػاریط ٦سػ٨ـ اؿػحْ١ار ك
اؿح٘ادق از ركش٦ای ٠ح٘اكت ةؼای ٔارت ٤٠اةِ داظٞی ك ١٦چ٤ی ٢جػالش ةػؼای جٕییػؼ ارزش٦ػای کكػ٨ر٦ای زیػؼ
ؿ ٥ٌٞةاؿیاؿث٦ای گ٣٨اگ٨ف ة٧حؼ ٠یج٨اف ٗؼای٤غ ز٤گ ٣ؼـ را درؾ ٨١٣دٚ .ت ٜاز ٦ؼ چیؽ ةایػغ ج٨زػ ٥داقػث کػ٥
ا٠ؼكزقت ُ٣اـ ةی٢ا ٜٞ١ٝة٠ ٥سّ٨١ػ ٥ةػازیگؼاف ةی٢اٞٞ١ٝػی (دكٝث٦ػات ؿػاز٠اف٦ای ةی٢اٞٞ١ٝػی) ك رك٣ػغ٦ای ز٧ػا٣ی
(اجضاد٦ات اٛ٣الب٦ا ك ز٤تف٦ا) گ٘ح٠ ٥یق٨د ک٦ ٥ؼیک در ارجتاط  ُٟ٤٠ةا یاغیگؼ اٝگ٨ی رٗحاری ظامی را ایسػاد
٠یک٤٤غ ک٠ ٥ت٤ای جضٞی ٜکارکؼد ك پ٨یف ةی٢ا ٜٞ١ٝاؿث .ایػ٠ ٢حٕیؼ٦ػای كاةـػح ٥ةػ٦ ٥ػ ٟجكػایٜد٤٦غة ُ٣ػاـ
ةی٢ا ٜٞ١ٝک٦ ٥ؼگ ٥٣٨جٕییؼ در ٦ؼیک ة ٥جٕییؼ در ُ٣اـ ٤٠سؼ ٠یق٨د .در ٔاٝب ک٤ف ك كاک٤ف ةیُ٣ ٢اـ ك ٠ضػیي
اؿث ک٧٣ ٥ادق ة ٥دادق جتغی٠ ٜیق٨د ك راةٌ ٥ةی ٢ک٤ف ك كاک٤ف اؿث ک ٥ؿیاؿث ةی٢ا ٜٞ١ٝدر چػارچ٨ب ركاةػي
٠ـا١ٝثآ٠یؽت رٚاةثآ٠یؽ یا جْارضآ٠یؽ جْؼیٖ ٠یق٨د( .یؽدا٣یت  )210 :1390ةایغ ج٨ز ٥داقث ک ٥یای از ٠ـػائٜ
 ٟ٧٠اٛ٣الب٦ا ٨٠و٨ع جْا ٜ٠یا جٛاة ٜةا ٠ضیي ةی٢اٞٞ١ٝی اؿث .ایغئ٨ٝ٨ژی اکذؼ دكٝث٦ای اٛ٣الةی صػاكی ٠ىػا٠ی٢
ز٧اف گؼایا٣ۀ ٚغرج٤١غی اؿث ك ة٥كیژق ة ٥اّحٛاد اکذؼ اٛ٣الةی٨ف ام٨ؿ اٛ٣الب ةؼای ز٨ا ِ٠دیگؼ کارةؼد دارد .یْ٤ػی
اگؼ آر٠اف ٦ای اٛ٣الب امٝ٨ی ز٧ا٣ی ُ٣یؼ اصیای ّغاٝثت ج١غف ك دی ٢ةاق٤غ ة٨ً ٥ر ًتیْی اصح١ػاؿ جاػؼار آف٦ػا
در کك٨ر٦ای دیگؼ ٦ـث .ای ٢صاٝث مغكر ًتیْػی اٛ٣ػالب اؿػث( .ظٞیٞػیت )49 :1390ةػغی ٢جؼجیػب اٛ٣الةیػ٨ف
١٦گی در پی گـحؼش ا٣سی ٜاٛ٣الب٦ایكاف ة٨دق ا٣غ٠ .ؼدـ ظ٨قتعحی ک ٥ا٣سی ٜاٛ٣الةی ةؼاف ٦ا آقاار قغق اؿثت
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٠یظ٨ا٤٦غ ای ٢ظ٨قتعحی را ة ٥ظارج ٣یؽ ةگـحؼا٤٣غ (ةؼی٤ح٨فت  .)226 :1366آ٣چ ٥ةؼی٤ح٨ف ّنؼ كصكث ٠ی٣ا٤٠ػغ
ةـیار قتی ٥ةضخ ٨٘٣ذ در اٛ٣الب٦ا اؿػث(ةؼی٤ح٨فت  .)234 :1366اٛ٣ػالب اؿػال٠ی ةػ٨٤ّ٥اف پغیػغقای ؿیاؿػی -
ٗؼ٤٦گی پ٨یا ك ركیغادی ّ١غق در جضٞیُ٣ ٜاـ ةی٢ا ٜٞ١ٝةا ظي ك ٠كی اٛ٣الةی ؿاظحار ك کارکؼد ُ٣اـ ةی٢اٞ١ٝػ ٜرا
ة ٥چاٝف ًٞتیغق ك ةا ارائ ٥امّ ٜػغاٝث٠ض٨ری ك ظػغاز٨یی در پػی زػایگؽی٢کؼدف صٛیٛػث اظػالؽ ك دیا٣ػث در
ؿاظحار ك کارکؼد ُ٣اـ ةی٢ا ٜٞ١ٝة٨دق ك ةا ایغئ٨ٝ٨ژی اؿال٠ی ظ٨د ٠ت٤یةػؼ امػ٨ؿ ّاةػغ ك ْ٠تػ٨د ك د٣یػا ك آظػؼت
ؿاظحار صام ٜاز جٛاةُ٣ ٜاـ ک٣٨١یـ - ٟؿػؼ٠ای٥داری را ةػؼ جٛاةػ٠ ٜاجؼیاٝیـػ ٟك ٨٤ْ٠یػثگؼایی جٕییػؼ دادق ك ةػا
ركیاؼدی ارزقی  -اٛ٣الةی ك ةا ٘٣ی كوِ ٨٠ز٨د ظ٨اؿحار ایساد ُ٣ا٠ی کارکؼدی ظارج از ؿیـح٤٠ ٟتْخ از ٚغرت.
ؿاظحارت کارکؼد ك گ٘ح١اف صاک ٟرا  ٥٣ز٨اةگ٨ی ؿؼقث ةكؼ ةٞاّ ٥ا٠ػ ٜةػ ٥ة٤ػغ کكػیغف ا٣ـػا٣یث ٠یدا٣ػغ ك ةػا
پكحیتا٣ی از صؼکث٦ای ر٦اییةعف ك جؼكیر اؿحتغادؿحیؽی ك اؿحاتارؿحیؽیت ٠ـحىػْ٘اف را ٨٣یػغ ظٞی٘ػۀ ا٧ٝػی
٠ید٦غ(یؽدا٣یت .)205 :1390
الزـ ة ٥ذکؼ اؿث ک ٥یک کك٨ر ١٠ا ٢اؿث ا٦غاؼ ٨٠ردُ٣ؼ ظ٨د را در ؿیاؿػث ز٧ػا٣ی ةػ ٥دٝیػ ٜجضـػی٢
ؿایؼ کك٨ر٦ا ة ٥دؿث آكرد ك ای ٢ة ٥دٝی ٜارزش٦ای آف کك٨ر اؿث ک ٥ؿایؼ کك٨ر٦ا ٠كحاؽ پیؼكی از آف ٦ـح٤غ
)(Nye,2004:4دركا ِٚكٚحی ٗؼ٤٦گ یک کك٨ر قػا ٜ٠ارزش٦ػای ز٧ػا٣ی ك ؿیاؿػث٦ای آف ةاقػغ ارزش٦ػا ك
ّالی ٙدیگؼی را ک ٥دیگؼاف ةا آ٧٣ا كز ٥اقحؼاؾ دار٣غت جؼكیر ٠ید٦غ ك در پػی آف اصح١ػاؿ ة٥دؿػثآكردف ٣حػایر
٨٠ردُ٣ؼ ظ٨د را ة ٥دٝی ٜركاةي زػػاب ك كَی٘ػ٥ای کػ ٥در ٚتػاؿ آف ارزش٦ػا ایسػاد ٠یک٤ػغت اٗػؽایف ٠ید٦ػغ
) . (Nye,2004:11ز٨زؼ ٣ای ّتارت ٚغرت ٣ؼـ را در ؿاؿ  1990كوِ کؼد .كی جالش کػؼد جكػؼیش ک٤ػغ کػ٥
چؼا ٚغرت ایاالت ٠حضغق ركة٥زكاؿ ٚؼار ١٣یگیؼد ٣ .ای ّالكق ةؼ ٚغرت ُ٣ا٠ی ك اٚحنادی ةؼ ج٨ا٣ایی یػک کكػ٨ر در
جضنی ٜظ٨اؿح٦٥ای ظ٨د از ًؼی ٙزاذة ٥جأکیغ کؼد ك ای ٢زاذة ٥را« ٚغرت ٣ؼـ» ٣ا٠یغ .در ٣حیسٚ ٥ػغرت در ّنػؼ
ز٧ا٣ی اًالّاتت ةیف از ٦ؼ ز٠اف دیگؼیت یک ةعف ٣ؼـ زاذة ٥را در ةؼ٠یگیؼد ك از یک ةعػف ؿػعث ج٧غیػغ ك
جٌ١یِ ٣یؽ ةؼظ٨ردار اؿث .ج٧٤ا یای از آ٧٣ا را قا١٣ ٜ٠یق٨د ةٞا٦ ٥ؼ دك را درةؼ ٠یگیؼد.
٨ُ٤٠ر ٣ای از «ٚغرت ٨٦ق٤١غ» ١٦ی ٢اؿث .از ُ٣ؼ كی درگػقح ٥کك٨ر٦ای آجال٣حیػک ٚػغرت ٨٦قػ٤١غ را از
ًؼی ٙز٤گ ؿؼد ك ةا ة٥کارگؼٗح٦ ٢ؼ دك ٚغرت ؿعث ك ٣ؼـ اّ١ػاؿ ٠یکؼد٣ػغٚ .ػغرت ؿػعث ج٧ػاز ٟقػ٨ركی را
٤٠ح٘ی ؿاظثت ا٠ا ایٚ ٢غرت ٣ؼـ ة٨د ک ٥ام٨ؿ ک٣٨١یـ ٟرا در پؾ پؼدق آ٤٦ی ٣گاق داقثٗ .ؼكریعح ٢دی٨ار ةػؼٝی٢
ةؼادؼ آجف ج٨پعا٣ ٥٣ت٨دت ةٞا ٥ةؼادؼ وؼة ٥چاف٦ا ك ةٞغكزر٦ا ة٨د .ای ٢صادد٠ ٥ذاؿ ةـیار صائؽ ا١٦یحػی اؿػث٣ .ػای
ْ٠حٛغ اؿث در ركیاركیی ةا جؼكریـٗ ٟؼاٞ٠ی ةایغ ج٨ا٣ایی اؿح٘ادق از ٣یؼكی ز٤گی یْ٤ی ٚغرت ٨٦ق٤١غ را آ٨٠ظػث.
٣ای ٣حیس٠ ٥یگیؼد ٚغرت ؿعث در ةؼظی ٨٠ارد کارةؼد دارد .ا٠ا كٚحی ؿع ٢از «ٞٚب٦ا ك اذ٦اف» ظی ٜکذیػؼی از
٠ؼدـ اؿثت ٚغرت ٣ؼـ ة ٥کار گؼٗح٠ ٥یق٨د .ةّ٥تارتدیگؼ ٚغرت ٣ؼـ ة٤ْ٠ ٥ای ج٨ا٣ػایی قػاٜد٦ی ةػ ٥جؼزیضػات
دیگؼاف از ًؼی ٙا٤ٚاع ك زػب دیگؼاف ة٥گ٥٣٨ای آقاار ا٠ا ٣ا٠ضـ٨س اؿث ک ٥ةؼای کـب ٣حایر ٨ٌٞ٠ب از ًؼیػٙ
زػاةیث ة٥زای ازتار یا جٌ١یِ ةاار گؼٗح٠ ٥یق٨د ك ةا ة٥کارگیؼی اةؽار٦ا ك قػی٨ق٦ای ٔیؼ٠ـػحٛی ٟةػؼ ٤٠ػاِٗ یػا
رٗحار٦ای دیگؼ کك٨ر٦ا ادؼ ٠یگػارد(٣ایت.)46-43:1387
در ١٦ی ٢ارجتاط ٣ای ٠یگ٨یغ :در ؿاؿ  2007ت ةا كظیٟجؼ قغف اكواع در ّؼاؽت  ٢٠ة٨٤ّ٥اف را٦ی ةؼای ارجٛػا
٨٧٘٠ـ ٚغرت ٣ؼـ در زا ٥ْ٠ؿیاؿحگػاریت ة٨٤ّ٥اف رئػیؾ ک١یـػی٨ف« ٚػغرت ٨٦قػ٤١غ» ةػؼای ٠ؼکػؽ ٌ٠اْٝػات
اؿحؼاجژیک ك ةی٢ا ٞٞ١ٝی در كاق٤گح١٦ ٢ااری کؼدـ .ةا ٠كارکث ؿ٤اج٨ر٦ای ؿاة ٙك ٚىات دادگاق ّاٝیت ا٠یػغكاریٟ
ک ٥از ٚغرت ٣ؼـ ك ٨٦ق٤١غ ةؼای ا٦غاؼ ؿیاؿی جأدیؼگػاری در ؿیاؿث ظارزی آ٠ؼیاا اؿح٘ادق ک٤ی٠ .ٟحْاٚتػاًت در
ؿاؿ  2007راةؼت گیحؾ كزیؼ دٗاع ّ٤ٞاً ظ٨اؿحار ؿؼ٠ای٥گػاری ةیكحؼ ایاالت ٠حضغق در ٚغرت ٣ؼـ قغ .چ٤غ ؿاؿ
ةْغت زی١ؽ ٠اجیؾ كزیػؼ دٗػاع دیگػؼ ةػ ٥ک٤گػؼق گ٘ػث کػ ٥اگػؼ آ٧٣ػا در ٚػغرت ٣ػؼـ كزارت ا٠ػ٨ر ظارزػ ٥ك AID
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ؿؼ٠ای٥گػاری ٣ا٤٤غت ٠ست٨ر ة ٥ظؼیغ گٝ٨ٞػ٦٥ای ةیكػحؼ ةػؼای اك ٦ـػح٤غ .امػٌالح "ٚػغرت ٨٦قػ٤١غ" جؼکیتػی
ٛٗ٨٠یثآ٠یؽ از ٤٠اةِ ٚغرت ؿعث ك ٣ؼـ در اؿحؼاجژی ٠ثدؼ ّ١غاً جس٨یؽی ة٨د جا ٗٛي جضٞیٞی). (Nye,2021:11
ة٤اةؼای ٢اؿاس ٚغرت ٣ؼـ در ارزش٦ات ٗؼ٤٦گت ٣ض٨ة رٗحار ةا ٦ؼ کك٨ر در ؿٌش ٞ٠یت ٥ٌٛ٤٠ای یا ةی٢اٞٞ١ٝی ك
ایساد صؾ ٠كؼكّیث ةؼای ا٦غاؼ ةی ٢اٞٞ١ٝی یک کك٨ر ٧٣ادق قغق اؿث .در ٚغرت ٣ؼـت ْٗاالف ٗؼ٤٦گی ٠یج٨ا٤٣غ
ةؼ دیگؼ دكٝث٦ا ة٥م٨رت ٗؼا٠ؼزی ادؼ ةگػار٣غ .در ً٨ؿ ؿ ٥د٦ػ ٥گػقػحُ٣ ٥ػارت ركز٠ػؼق ٠ا٤٣ػغ ٗىػا٦ای ّ١ٞػی
جعیٞی اٗؽایفیاٗح ٥اؿث) . (Parenti,2003:20ای ٢جأدیؼ ٣ؼـ ةؼ ظالؼ ٚغرت ؿعثت ٗٛي ٠تح٤ی ةػؼ اٚػغا٧٠ای
دكٝحی ك صا٠٨حی ٣یـثت ةٞا ٥قا ٜ٠ؿاز٠اف٦ای ٠ؼدـ ٧٣اد ك گؼكق٦ا ك ز٤تف٦ای اؿحٛالؿًٞبت آزادیةعف ك...
٣یؽ ٠یق٨د٣ .ای ک٨٘٣ ٥ذ «ٔیؼازتاری» را ة٥م٨رت ٚغرت ٣ؼـ ٨٧٘٠ـؿازی کؼد ك ّؼمػ ٥ةی٢اٞ١ٝػ ٜةْػغ از ز٤ػگ
ؿؼد را ّؼم٣ ٥ك ٨ك ١٣ای آف دا٣ـثت اّحٛاد دارد ای٨٣ ٢ع از ٚغرت دارای ٠ا٦یحی ازح١اّی قغق ة٨دق ك ٝػػا ةػغكف
ج٨ز ٥ة٠ ٥ث٦٥٘ٝای ٠ضیٌی ام٨الً ١٣یج٨اف آف را درؾ ك ٤ْ٠ا کؼد .جنؼیش ز٨زؼ ٣ای ةؼ ای٤اٚ ٥ػغرت ٣ػؼـ قػتا٥
ةٟ٦٥ج٤یغق در ركاةي ك ٤٠اؿتات ازح١ػاّی قػاٜگؼٗح ٥ك ٤ْ٠ػا ٠یقػ٨دت دالٝػث ةػؼ ١٦ػی ٢كیژگػی دارد(قػ٧ؼاـ
٣یات .)78 :1391ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف پؾ از اٛ٣الب اؿػال٠ی گ٘ح١ػاف كیػژقای را در ؿػٌش ز٧ػاف ك ةػ٥كیژق در
ظاكر٠یا ٥٣ایساد کؼد ک٠ ٥تح٤ی ةؼ ؿ٠ ٥ض٨ر اؿالـگؼاییت اؿحٛالؿ ك كصغتگؼایی اؿث (٨٠ؿ٨یت .)1:1391از ُ٣ػؼ
ةـیاری از ٠ح٘اؼافت اٛ٣الب ایؼافت اٛ٣الةی ٗؼ٤٦گی اؿث.
 .2بحث ٍ بررسی
 .2-1ابسارّای قدرت ًرم:
ةایغ ج٨ز ٥داقث کٚ ٥غرت ج٨ا٣ایی جأدیؼگػاری ةؼ دیگؼاف ةؼای ة٥دؿثآكردف ٣حیس٦٥ایی اؿث ک ٥قػعل جػؼزیش
٠ید٦غ ك ای٠ ٢یج٨ا ٣غ ةا ازتارت پؼداظث یا زػب ك ا٤ٚاع صام ٜقػ٨دٚ .ػغرت ٣ػؼـ ج٨ا٣ػایی ة٥دؿػثآكردف ٣حػایر
جؼزیضی ةا زػب ة٥زای ازتار یا پؼداظث اؿث .ایُ٣ ٢ؼ صاایحیت ریك٦٥ای ای٨٧٘٠ ٢ـ را ة٨٤ّ٥اف اةؽاری جضٞیٞی
ك ج٨ؿْ ٥جغریسی آف را ة٨٤ّ٥اف ٠٨٧٘٠ی اةػؽاری کػ ٥در گ٘ح١اف٦ػای ؿیاؿػی در اركپػات چػی ٢ك ایػاالت ٠حضػغق
اؿح٘ادق ٠یق٨دت ةازگ٠ ٨یک٤غ٠(Nye,2017:2).یؼاثٗؼ٤٦گی ا٠ؼی ٠ضـ٨س ك ٣ا٠ضـ٨س اؿػث کػ ٥ةػ٨٤ّ٥اف
یک ٠ثٚ ٟ٧٠ ٥٘ٝغرت ٣ؼـ ةؼای  ٥١٦کك٨ر٦ای ةؽرگت ک٨چػک ك ٠ح٨ؿػي ك ١٦چ٤ػی«٢ةػازیگؼاف ز٧ػا٣ی» اؿػث.
ةاای٢صاؿت ج٧٤ا در ٨٠رد ای ٢ةازیگؼاف ٚغرج٤١غ ٠یج٨ا٤٣غ َؼٗیث آ٧٣ا را در ظارج از ؿاز٠اف٦ا ٠ا٤٣غ ی٣٨ـا ٨ج٨ؿػْ٥
دادق ك ارزش٦ای ظامی را جؼكیر د٤٦غ .در قؼایٌی کٚ ٥غرت ٣ؼـ یک کك٨ر زیاد ٣تاقغت ٣ادیػغقگؼٗح ٢ایػ٧٠ ٢ػٟ
٠یج٨ا٣غ جأدیؼ ً٨ال٣ی٠غت ٘٤٠ی ةؼ زایگاق آف ةگػارد) . (Schreiber,2017:44ةّ٥تارتدیگؼ کكػ٨ر٦ای دارای
رجت ٥پایی ٢ك ٠ح٨ؿي .در ٨٠رد آ٧٣ات ک١ت٨د ٚغرت ٣ؼـ ٗؼ٤٦گی ١٠ا ٢اؿث ة ٥ک١ت٨د ٚغرت ؿعث جتػغی ٜقػ٨د ك
ة٥زای« ٚغرت ٨٦ق٤١غ» کك٨ر٦ای ک٨چای ک ٥پحا٣ـیٚ ٜغرت ٣ؼـ را ٣ادیغق ٠یگیؼ٣غت ٚغرت٦ای ک٨چػک ةػاٚی
ة١ا٤٣غ .)Schreiber,2016:78( .ة٤اةؼای٢ت اگؼچ ٥راةٌ ٥ةی٠ ٢یؼاثٗؼ٤٦گی ك ٚغرت ٣ؼـ ة٨ً٥رکٞی جػا صػغكدی
در صغ یک ز٠یٚ ٥٤ىاكت ذ٤٦ی ةاٚی٠ا٣غق اؿثت ا٠ا آگا٦ی از ای ٢راةٌػ ٥ةػ٥ج٧٤ایی ١٠اػ ٢اؿػث کػاٗی ةاقػغ جػا
٠یؼاثٗؼ٤٦گی ةح٨ا٣غ کك٨ری را در ؿیاؿث ز٧ا٣ی ٚغرج٤١غ ؿازد (McClory,2016:310).اةؽار٦ػای ٠عح٘ٞػی
در ةضخ ٚغرت ٣ؼـ ج٨ؿي ُ٣اـ ؿ ٥ٌٞةاار گؼٗح٠ ٥یق٣٨غ ک ٥ة٠ ٥یج٨اف ةٟ٧٠ ٥جؼی ٢آ٧٣ا اقارق ٨١٣د:
 .2-1-1رساًِ:
از ٟ٧٠جؼی ٢اةؽار٦ایی ک ٥در راؿحای ٚغرت ٣ؼـ ٨٠رداؿح٘ادق ٚؼار ٠یگیؼدت رؿا ٥٣اؿث .ا٠ػؼكزق ظیٞی٦ػا ْ٠حٛغ٣ػغ
رؿا٦٥٣ا ارزش٦ای ازح١اّی را دیاح٠ ٥یک٤٤غ ك ٗؼد کٟک ٟة ٥ایػ ٢ارزش ازح١ػاّی یػا ؿیاؿػی کػ ٥ریكػۀ آف را
٠یةی٤غ ركةؼك ٠یق٨د؛ ریك٥ای ک ٥در جتٞیٕات  ُٟ٤٠رؿػا٦٥٣ای ١٦گػا٣ی ٘٧٣حػ ٥اؿػث (اؿػا٤غریت .)32 :1390
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درای٢ارجتاطت ٦اؿ در کحاب ر٠ؽگكایی ك ر٠ؽگػاری ةؼ ای ٢اّحٛاد اؿث ک٠ ٥یاف ْٚ٨٠یػث ازح١ػاّی ٗػؼد ك قػی٨ة
٠كا٦غق ك یا ةؼداقث از ةؼ٣ا٦٥٠ای ج٨ٞیؽی٨ف ارجتاط كز٨د دارد .اك ةؼ٣ا٦٥٠ای دی٤ػی ج٨ٞیؽیػ٨ف را ٠حػ٨ف گكػ٨دقای
٠یدا٣غ ک٠ ٥حىٗ ٢١ؼای٤غ گ٘حگ ٨ك جْا٠ ٜ٠یاف ةؼ٣ا ٥٠ك ةی٤٤ػغق اؿػث .یْ٤ػی ةی٤٤ػغة ج٨ٞیؽیػ٨ف ١٠اػ ٢اؿػث ةػا
دركف٠ایػ ٥ك ٠ضحػػ٨ای ایػػغئ٨ٝ٨ژیک ةؼ٣ا٠ػػ٦٥ای ج٨ٞیؽیػػ٨ف ٠عػا٦ ٖٝػػ ٟةاقػػغ (٦ػػ٨كرت  .)39 :1382ةػػّ٥تارتدیگؼت
ةؼرؿی٦ای ٠عاًبق٤اؿی اظیؼ ٣كاف ٠ید٦غ ک ٥اگؼچ ٥ج٧ی٥ک٤٤غگاف رؿا٦٥٣ا ٠ایٜا٣غ از ١٣اد٦ػا ك ٨ٚاّػغ کػا٠الً
ق٤اظح ٥قغق ة٣٥ض٨یک ٥ةؼای ّا٠ ٥٠عاًتاف ة٥ؿٝ٨٧ث ٚاة ٟ٧ٜٗةاقغ اؿح٘ادق ٠یک٤٤ػغ؛ ا٠ػا ج٘اؿػیؼ ٠عاًتػاف از
پیاـ کا٠الً ٠ح٘اكت ك ٠ح٨٤ع اؿث؛ زیؼا ٦ؼ ٠عاًب جؼکیػب پیچیػغقای از ٨٦یث٦ػای ٗؼ٤٦گػی ٠عحٞػٖ اؿػث کػ٥
٠یج٨ا٣غ ٨٠زغ م٨رت٦ای گ٣٨اگ٣٨ی از ّالئ ٟج٘ـیؼی ق٨د (١٦افت .)70 :1382دی٘٨ٞر در ارجتاط ةا ٛ٣ف رؿػا٦٥٣ا
ُ٣ؼیۀ كاةـحگی ٠عاًب  -رؿا - ٥٣زا ٥ْ٠را ٌ٠ؼح ؿاظث .كی ْ٠حٛغ اؿث ک ٥اكٝی ٢پیا٠غ جػأدیؼ رؿػا٦٥٣ات ایسػاد
اة٧اـ در ٠عاًتاف ك ؿپؾ رِٗ آف اة٧اـ ٠یةاقغ .اة٧اـت ظ٨دت ٣اقی از ةؼظ٨رد اًالّات ٠ح٤اٚه ةا یاػغیگؼ اؿػث.
٤٦گاـ رخدادف اج٘اٚات ٔیؼ٤٠حُؼق یا كوْیث٦ای ظاصت ٠ؼدـ پیاـ٦ای ٠ح٤اٚىی از رؿا٦٥٣ا دریاٗث ٠یک٤٤غت ا٠ػا
١٣یدا٤٣غ چگ ٥٣٨آ٧٣ا را ج٘ـیؼ ک٤٤غ .ةؼادؼ ایٗ ٢كارت رؿا٦٥٣ا در ٠ؼصٞۀ ةْغ ةا اًالّات کا٠ػٜجؼ ایػ ٢اة٧ػاـ را رٗػِ
٠یک٤٤غ ك ة٥ای٢جؼجیبت ج٘ـیؼ٦ا را ٠ضغكد ٠یک٤٤غ ك ةا اة٧اـزدایی ٨٠زب جسغیػغ ؿػاظحار ازح١ػاّی ٠ػیقػ٣٨غ.
١٦چ٤ی٠ ٢ک کا٠تؽ ك قاك درةارة جأدیؼ رؿػا٥٣ت ُ٣ؼیػ ٥ةؼزـح٥ؿػازی را ٌ٠ػؼح کؼدقا٣ػغ .ةؼزـح٥ؿػازی یاػی از
قی٨ق٦ایی اؿث ک ٥از ًؼی ٙآفت رؿا٦٥٣ای ارجتاطزْ١ی ٠یج٨ا٤٣غ ةؼ ّا٠ ٥٠ػؼدـ ادػؼ ةگػار٣ػغ .ةؼزـح٥ؿػازی ةػ٥
٤ْ٠ای آف اؿث ک ٥رؿا٦٥٣ای ظتؼیت ظتؼ٦ػا ك ٨٠وػّ٨اجی را کػّ ٥ا٠ػۀ ٠ػؼدـ درةػارة آ٧٣ػا ٠یا٣غیكػ٤غت جْیػی٢
٠یک٤٤غ .ژكزؼ کاپال ٣یؽ رؿا٦٥٣ای زْ١ی را از ّ٨اٞ٠ی ٠یدا٣غ ک٨٠ ٥زب جاذیؼ ایػغق٦ا یػا اقػاّۀ آ٧٣ػا از ًؼیػٙ
ٗؼای٤غ جٞٛیغ ٠یق٣٨غ (قؼی٘ی ٗؼت  .)100 :1393ة٤اةؼای ٢در كوْیث ْٗٞػی ةضػخ ز٤ػگ ٨٦یث٦ػا ك ارزش٦ػا در
ز٧ػاف ک٤ػ٣٨ی زػغیجؼ از گػقػح ٥قػػغق اؿػث .دكٝث٦ػػا ةػا ک١ػک ٧٣اد٦ػػای ٔیؼدكٝحػی ك ةػػا مػؼؼ ٦ؽی٤ػػ٦٥ا ك
ؿؼ٠ای٥گػاری٦ای ؿ٤گیٚ ٢نغ دار٣غ ٨٦یث ٗؼ٤٦گی دیگؼ کك٨ر٦ا را جـعیؼ ك در ز٧ػث ارزش٦ػای ظػ٨د جٕییػؼ
د٤٦غ .ج١ای٣ ٜـ٦ٜای زغیغ ةٗ ٥ىا٦ای ٠سازیت ةازی٦ای کا٠پی٨جؼی ك مؼؼ كٚث زیاد در ای ٢ص٨زق از یک ؿ ٨ك
دؿحؼؿی ركزاٗؽكف آ٣اف صحی در دكراٗحادقجؼی٤٠ ٢اً ٙکك٨ر از دیگؼ ؿ ٨در ز٧ػاف پـػاکؼك٣ا ظتػؼ از چاٝف٦ػای
زغیغ در ّؼم٦٥ای جؼةیحی ٠ید٦غ.
ای ٢یک كاْٚیث اؿث ک ٥اًالّات را ١٣یج٨اف مؼٗاً ة٨٤ّ٥اف یک ٨٠و٨ع در ُ٣ػؼ گؼٗػثت ةٞاػ ٥ةػ٨٤ّ٥اف یػک
كاصغ ٤ْ٠ایی ٠ح٤ی ك ٣ا٠ضغكد اؿث ک ٥از ًؼی ٙیک ؿٌش ؿاز٠ا٣ی زغیغت ةػ ٥دا٣ػف جتػغی٠ ٜیقػ٨دّ .ػالكق ةػؼ
اًالّات ك دا٣فت ؿٌش ةاالجؼی از ق٤اظث الزـ اؿث ک ٥قا ٜ٠كیژگی٦ای ا٣ـا٣ی ٠ا٤٣غ ظالٚیثت ظؼد ك ١٦چ٤ی٢
كیژگی اظالٚی ا٣ـاف ٠یةاقغ(Gálik:2017: 31).
ةؼاكف ك اجیاـ ٢آ٨٠زش را ة٨٤ّ٥اف ٗؼاٟ٦آكردف ٗؼمث٦ایی ةػؼای دا٣فآ٠ػ٨زاف در ز٧ػث یػادگیؼیت جْؼیػٖ
کؼدقا٣غ .ؿیغؿ ك قاكٝـ٨ف گ٘ح٥ا٣غ :آ٨٠زش ة٨٤ّ٥اف ظ٠ ٙٞضیي٦ای یػادگیؼی کػ ٥در آف ْٗاٝیث٦ػای ٨٠رد٣یػاز
یادگیؼ٣غگاف ةؼای ؿاظح ٢دا٣ف کـب ج٨ا٣ایی ج٘اؼ ة ٥صغاکذؼ ٠یرؿغت جْؼیػٖ ٠یقػ٨د١٦ .چ٤ػیٗ ٢ػؼض قػغق
آ٨٠زش یک ٗؼای٤غ درك٣ی یادگیؼ٣غق اؿث ك آ٨٠زش ٣ـتث ةػ ٥یػادگیؼی ز٤تػ ٥ةیؼك٣ػی دارد (ؿػیٖت.)35 :1387
گؼچ ٥درگػقح ٥آ٨٠زش از راق دكرت آ٨٠زش ٠ااجت٥ای ك آ٨٠زش ٔیؼصى٨ری ة ٥ای ٢م٨رت ٣تػ٨د ا٠ػا جػغریؾ از راق
دكر ة ٥قا٦ٜای ٠عح ٖٞك در ٗىایی٦ای ٠ح٘اكت در صػاؿ گـػحؼش اؿػث .در آ٠ػ٨زش ٔیؼصىػ٨ری ٣یػؽ ةؼظػی
ْ٠حٛغ٣غ ٠یج٨اف از ُ٣ؼی ٥ارجتاًات ا٤ٚاّی ١٦ؼاق ةا ُ٣ؼی ٥ا٣گیؽق ةؼای ایساد یک ةؼ٣ا ٥٠آگا٦ی ةؼای جأدیؼگػاری ةؼ
جٕییؼ رٗحار اؿح٘ادق کؼد .ةؼای ٠ذاؿ یک اؿحؼاجژی جضٛی ٙکی٘ی ة ٥کػار گؼٗحػ ٥قػ٨د ك از گؼكق٦ػای دكؿػحی ك از
ركش ٠ناصت ٥گؼك٦ی اؿح٘ادق ق٨د) . (Trim,2019: 225ة٦ ٥ؼصػاؿ ٚػغرت اؿػح٘ادق از ٗىػای ٠سػازی ةػؼای
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ؿاز٠اف٦ا از ُ٤٠ؼ ٤٠اةِ ك یادگیؼی ةؼزـح ٥قغق اؿث .درصاٝیکٗ ٥ىای ٠سازی ا٠اا٣اجی دٝچـب ةػؼای ایسػاد ك
ة ٥اقحؼاؾگػاری ٤٠اةِت ا٣ساـ ٠كأ ٜك ص٠ ٜـائٗ ٜؼاجؼ از ٠ؼز٦ای ٗیؽیای ٗػؼا٠ ٟ٦یک٤ػغت اٝتحػ ٥قػؼایي ّػغـ
اً١ی٤اف ةازار ك جالً٤ٗ ٟاكری را ایساد ٠یک٤غ (Salimath,2020: 2).ای ٢رك٣غ ركة٥رقغ اؿح٘ادق از ٗ٤اكری٦ای
٨٣ی ٢در ا٠ؼ آ٨٠زش ركزة٥ركز ج٨ؿْ ٥ک١ی ك کی٘ی پیغا کؼدق اؿث ك در ٨٠ارد ٠عح ٖٞدا٣كگا٦یت پؽقایت ُ٣ػا٠یت
ٗؼ٤٦گیت ازح١اّیت ؿیاؿیت اٚحنادی ك  ...کارةؼد یاٗح ٥اؿػث .ةػا ةضػخ كیػؼكس کؼك٣ػا اؿػح٘ادق از رؿػا٦٥٣ا كارد
٠غارس گؼدیغ ك گؼكق کذیؼی از اٗؼادی ک ٥دؿحؼؿی ٚتٞی ة ٥ایٗ ٢ىػا ٣غاقػح٤غ را ٠ستػ٨ر ةػ ٥كركد ةػ ٥آف ١٣ػ٨د.
ةغكف قک ٗىای ٠سازی دارای زػاةیث٦ای ٠ح٨٤ع ك ظامی ةؼای ٠عاًتاف زیؼ ةیـث ؿاؿ ٠یةاقػغ کػ١٠ ٥اػ٢
اؿث در ز٠اف پـاکؼك٣ا دؿ ک٤غف از ای٠ ٢ضیي ةؼای ظیٞی ة ٥دٝی ٜدٝتـحگی ة ٥آف دق٨ار ةاقغ.
 .2-2فضای هجازی ٍ ایٌترًت:
از دیگؼ اةؽار٦ایی ک ٥در ةضخ ج٧ازٗ ٟؼ٤٦گی ٧٠ػ٦ ٟـػثت ٗىػای ٠سػازی ك ای٤حؼ٣ػث ٠یةاقػغ .دركاٚػِ جتػادؿ
اًالّات ك دا٣ف از ًؼی ٙای٤حؼ٣ث ة٨٤ّ٥اف پیكؼٗح ٥جؼی ٢كؿی ٥ٞارجتاطزْ١ی ٗىػای زغیػغی را ةػ٣ ٥ػاـ ٗىػای
٠سازی ة ٥كز٨د آكردق اؿث .پؼكژق ارجتاًی اًالّات ای٤حؼ٣حی ٗؼای٤غ جااٞ٠ی ظ٨د ج٨ا٣ـح ٥اؿث اجنػاؿ رایا٣ػ٦٥ای
قعنی را در ٦ؼ  ٥ٌٛ٣از ز٧اف ةا صغا ٜٚا٠اا٣ات ٗؼا ٟ٦آكرد ك اٝگ٦٨ای ارجتاًی زغیغ ایساد ک٤غ؛ ة٤اةؼای ٢ارجتاط
اداری جضث كب رؿا٦٥٣ای ازح١اّی ایساد کؼد٣غ ةا دارا ة٨دف كیژگی ٦ای جْاٞ٠ی ة ٥اقحؼاؾگػاری ٗىػای ٣ػ٨ی٤ی
را در ّؼم ٥ک٤كگؼی ایساد ٨١٣د٣غ .ا٠ؼی ک ٥ا٠ؼكزق در ٗىای آ٨٠زقی در ٠غارس ك دا٣كػگاق ٦ػا ةػ ٥دٝیػ ٜةضػخ
كیؼكس کؼك٣ا اٗؽایف ٚاة٠ ٜالصُ ٥ای پیغا کؼدق اؿث ک ٥پؼداظح ٢ةػ ٥اةْػاد گـػحؼدق آف ٣ػاگؽیؼ ٠ػی ١٣ایػغ .در
چ٤یٗ ٢ىایی ؿ٨ژق٦ا ر٦ایی یاٗح ٥از ١ٞٚؼك٦ای ٤٠ضنؼ ة٠ ٥ااف ةٗ ٥ؼا ١ٞٚؼك٦ای ٠سازی زایی ک ٥در آف ٠یج٨ا٣ػغ
ةغكف صى٨ر ٗیؽیای ةا یاغیگؼ ارجتاط ةؼٚؼار ک٤٤غت دؿحؼؿی پیغا کؼدق ك ١٦ی ٢ا٠اا٣ات گـحؼدق را در اظحیار آ٧٣ا
ٚؼار ٠ید٦غ ك ة١٦ ٥ی ٢دٝی ٜکاؿحٞؽ ٗ٤اكری ٨٣ی ٢ارجتاًی ٗ٤اكری ٠یدا٣غکٛ٣ ٥اط دكر را در قتا٦٥ای ز٧ا٣ی ة٥
 ٟ٦پی٣٨غ ٠ید٤٦غ .ارجتاًات رایا٥٣ای ٠س ٥ّ٨١ای از ز٨ا٠ ِ٠سػازی را ةػ ٥كزػ٨د ٠یآكر٣ػغ ك در ٣حیسػ ٥آف ١٦ػ٥
ؿاظحار٦ا ك ٗؼای٤غ٦ای ٠ادی ك ٨٤ْ٠ی ةكؼی دچار دگؼگ٣٨ی ٠یق٣٨غ (کاؿحٞؽت .)48 :1384کاؿحٞؽ رقغ ك ج٨ؿػْ٥
ٗ٤اكری٦ا را ٨٠زتات ةضخ ك زغؿ٦ای ٠حْغدی را در ّؼمػ ٥ز٣ػغگی ٗػؼدی ك ازح١ػاّی ک٨جاق٠ػغت ك ة٤ٞغ٠ػغت
ؿٌضی ك زكدگػر یا ّٛ١ی ك دیؼپای ة ٥راق ا٣غاظح ٥ة٨ً٥ریک ٥ةّٛ ٥یغق كی ٗ٤اكری٦ػای ٣ػ٨ی ٢ةػا ٗػؼا ٟ٦کػؼدف
ا٠ااف پیغایف زا ٥ْ٠قتا٦٥ای اٗؼاد ك ز٨ا ِ٠را در ٚاٝب ٦ای زغیغ ٨٦یثؿػازی کؼد٣ػغ (کاؿػحٞؽت.)201:1380
دركا ِٚکاؿحٞؽ ْ٠حٛغ اؿث ک ٥در ةـیاری از ز٨ا ِ٠پیكؼٗح ٥ك در صاؿ ج٨ؿْ٨٠ ٥ةای ٜة٠٥ذاة ٥یای از ّ٨ا٠ػ٧٠ ٜػٟ
زا٥ْ٠پػیؼی ةؼای ز٨ا٣اف ك ٨٣ز٨ا٣اف درآ٠غق آ٧٣ػا از ٨٠ةایػ ٜةػُ٤٠ ٥ػ٨ر ص٘ػٍ ك ج٨ٛیػث ّالٚػ٦ ٥ػای ارجتػاًی ك
قتا٦٥ای ازح١اّی ظ٨د رؿیغف ة ٥اؿحٛالؿ ٨٦یحی ظاص ظ٨د اؿح٘ادق ٠یک٤٤غ٨٦ .یث٦ایی ک ٥از دؿ قتا٦٥ای
ازح١اّی ةیؼكف ٠ی آی٤غ ة٨ً ٥ر صح١٣ ٟیج٨ا٤٣غ ةا اٝگ٨ی جؼةیحی ُ٣اـ آ٨٠زشكپؼكرش کك٨ر اٌ٣تاؽ کا ٜ٠داقػح٥
ةاق٤غ ك ارزش٦ای ٞ٠ی ٠ػ٦تی را یغؾ ةاك٤غ .ةؼای ٠ذاؿ یای از صیٌ٦٥ای ٗىای ٠سازی ای٤ـحاگؼاـ ٦ـث کػ٥
ای ٢ركز٦ا ٨٠ردج٨ز ٥اٚكار گ٣٨ػاگ٨ف ك از ًتٛػات ٠عحٞػٖ ٦ـػث .ای٤ـػحاگؼاـ یػک ٤٠تػِ امػٞی ةػؼای ةازاریػاةی
جأدیؼگػار اؿث .ایػ ٢ةػ٨٤ّ٥اف ةـػحؼی قػ٤اظح ٥قػغق اؿػث کػ ٥از ًؼیػ ٙآف کػارةؼاف ٠یج٨ا٤٣ػغ جْػغاد زیػادی
د٣تاؿک٤٤غق را ةؼ اؿاس ج٨ا٣ایی ظ٨د در ًؼحریؽی ك ةؼٚؼاری ارجتاط ةا یک ؿتک ز٣ػغگی زػػاب ك قػیک ایسػاد
ک٤٤غ .ای ٢اٗؼاد ة ٥دٝی ٜجأدیؼ آ٧٣ا ةؼ ؿػٞی ٥ٛك رٗحار٦ػای ٠نػؼؼک٤٤غقت ةػ٨٤ّ٥اف «جأدیؼگػػار» قػ٤اظح ٥قػغقا٣غ.
( )Abidin,2016:86ةاج٨ز٥ةٛٗ٨٠ ٥یث كةالگ٨٣یـاف ٠غ قعنی ای٨ٞ٘٤ئ٤ـؼ٦ا از ای٤ـحاگؼاـ اؿػح٘ادق ٠یک٤٤ػغ
جا آزادا ٥٣ك ةالٗام ٥ٞةا پیؼكاف ظ٨د ارجتاط ةؼٚؼار ک٤٤غ ك گؽی٦٥٤ای ٠ػغ ك ؿػتک ز٣ػغگی را ةػ ٥اقػحؼاؾ ةگػار٣ػغ.
گؼچ ٥از ُ٣ؼ ٗیؽیای در یک ٠ااف زٕؼاٗیایی كا ِٚقغق اؿثت ا٠ا ٠ا٦یث دیسیحاٝی ٠عاًتاف جأدیؼگػػار ك اك٨ٝیػث
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ٚؼاردادف جناكیؼ ةؼ ارجتاًات ٨٣قحاریت ة ٥آ٧٣ا ازازق ٠ید٦غ ةی٠ااف ةُ٣ ٥ؼ ةؼؿ٤غ .ةاای٢كز٨دت جأدیؼگػػارا٣ی ٣یػؽ
كز٨د دار٣غ ک ٥زایگاق ك ٨٦یث ٞ٠ػی ظػ٨د را ةػ٨٤ّ٥اف ةعكػی از ٨٦یػث ك ؿػتک آ٣الیػ ٢ظػ٨د جتٞیػٓ ٠یک٤٤ػغ
) . (Marcella-Hood,2020:42دؿحؼؿی راصث ةٗ ٥ىای ای٤ـحاگؼاـ ةا پیر٦ایی کػ ٥در آف ؿػ٨ی ٠ؼز٦ػا در
صاؿ ارائ٨٦ ٥یث زغیغ ك ٠ح١ایؽ ةا ٨٦یث ارزقػی زاْ٠ػْٗ ٥اٝیػث ٠یک٤٤ػغ ٨٠زػب ظ٨ا٦ػغ قػغ کػ ٥اٝگ٨پػػیؼی
دا٣فآ٨٠زاف ك ؿؼ٠ك ٙگیؼی آ٣اف دچار چاٝف زغی گؼدد.

٨١٣دار ق١ارق ٨١٣ 1دار ٛ٠ایـ ٥جْغاد ٠كحؼکاف ای٤حؼ٣ث در ایؼاف از ؿاؿ  92جا 99

ةا ٣گا٦ی ة٨١٣ ٥دار ٗ٨ؽ ٣كاف ٠ید٦غ ک ٥دؿحؼؿػی ٠كػحؼکاف ایؼا٣ػی ةػ ٥ای٤حؼ٣ػث ةػ٣ ٥ضػٗ ٨ؽای٤ػغقای در صػاؿ
گـحؼش ة٨دق اؿث .ة٨ً٥ریک ٥در ص٨زق ای٤حؼ٣ث ؿیار از اقحؼاؾ م٘ؼ در ؿاؿ  92ةػ٠ 76 ٥یٞیػ٨ف ك ٦ 531ػؽار ك
 176اقحؼاؾ در ؿاؿ  99رؿیغق اؿث .ك ١٦چ٤ی ٢جْغاد اقحؼاؾ٦ای ای٤حؼ٣ث داةػث از ٦ 58ػؽار ك  310اقػحؼاؾ
در ؿاؿ  92ة٠ 9 ٥یٞی٨ف ك ٦ 479ؽار ك  337اقحؼاؾ در ؿاؿ  1399رؿیغق اؿث٨١٣).دار ٛ٠ایـ ٥جْغاد ٠كػحؼکاف
ای٤حؼ٣ث در ایؼاف١٦ (https://.shabakeh-mag.comچ٤ی٢ت ةا ٣گا٦ی ة ٥آ٠ار اؿح٘ادق کارةؼاف ای ٢ص٨زق ة٧حؼ
٠یج٨اف ة ٥ق٤اظث در ای ٢ةارق رؿیغ .ا٠ؼكزق جضٛیٛات ٣كاف دادق اؿث ک ٥ةػیف از44درمػغ ز٨ا٣ػاف ك ٨٣ز٨ا٣ػاف
اكٚات ٗؼأث ظ٨د را ةا كركد ةٗ ٥ىای ٠سازی كاؿح٘ادق از ای٤حؼ٣ثت  35درمغ ةا ةازی٦ای رایا٥٣ای ك گ٨شدادف ةػ٥
٨٠ؿیٛی ك ک١حؼ از  17درمغقاف ةا اؿح٘ادق از ج٨ٞیؽی٨ف ك ةؼ٣ا٦٥٠ای آف اكٚات ٗؼأحكػاف را ؿػپؼی ٠یک٤٤ػغ .در
قتا٦٥ای ازح١اّی ایؼاف ًت ٙآ٠ار صغكد ٠ 33یٞی٨ف کارةؼ كزػ٨د دارد ك رقػغ کػارةؼاف ایػؼاف ةػ٣ ٥ـػتث ٠ػغت
٠كاة ٥در ؿاؿ  2019چیؽی در صغكد  2٫5درمغ اؿث .ای ٢اّغاد ك ارٚاـ ٣كاف ٠ید٦غ ک ٥ؿؼّث رقػغ ك ج٨ؿػْ٥
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کارةؼاف ٗىای ٠سازی در ایؼاف رك ة ٥اٗؽایف اؿث؛( .اٗؽایف دكةؼاةؼی دؿحؼؿی ة ٥قػتا٦٥ای ازح١ػاّی ةؼگؼٗحػ٥
از ) https://.mehrnews.comةایغ ج٨ز ٥داقث ایٗ ٢ؼای٤غ ٗٛي ظاص کك٨ر٠ا ٣یـث .ة٨ً٥ریکػ 42 ٥درمػغ
از زْ١یث ز٧اف از رؿا٦٥٣ای ازح١اّی اؿح٘ادق ٠یک٤٤غ؛ یْ٤ی ٠ 3/2یٞیارد کارةؼ در ؿؼاؿؼ ز٧ػاف١٦ .چ٤ػی ٢در
جضٞی ٜای ٢آ٠ارت ٠ح٨ز٠ ٥یق٨ی ٟکػ 90/4 ٥درمػغ از آف اٗػؼاد ٣ـػ٦ ٜػؽارق ةیـػح٠( ٟحٝ٨ػغی 1900 ٢جػا )1999
٦ـح٤غ .از ای ٢جْغادت  77/5درمغ از ٣ـ X ٜیْ٤ی ٠حٝ٨غی ٢ؿػاؿ٦ای  1960ك ٦ 1970ـػح٤غ ك  48/2درمػغ از
٣ـ ٜةْغ از ز٤گ ز٧ا٣ی دكـ (٠حٝ٨غی 1946 ٢جا ٦ )1964ـح٤غ .ای ٢اٗؼاد از کارةؼاف ْٗػاؿ رؿػا٦٥٣ای ازح١ػاّی
٦ـح٤غ .اگؼ  54درمغ از کارةؼا٣ی ک ٥از رؿا٦٥٣ای ازح١اّی ةؼای جضٛی ٙدرةارة ٠ضن٨الت اؿح٘ادق ٠یک٤٤ػغ ٦ػٟ
ة ٥ای ٢آ٠ار اواٗ ٥ک٤یٟ؛ ٦ؼ ٗؼد ة٨ً ٥ر ٠ح٨ؿي  2ؿػاّث ك  22دٚیٛػ ٥را در قػتا٦٥ای ازح١ػاّی ك ٣ؼـاٗؽار٦ػای
پیاـرؿا٣ی ٠یگػرا٤٣غ .الزـ ة ٥ذکؼ اؿث ک ٥در ؿػاؿ گػقػح٥ت ٠ 366یٞیػ٨ف کػارةؼ زغیػغ قػؼكع ةػ ٥اؿػح٘ادق از
رؿا٦٥٣ای ازح١اّی کؼد٣غ .ةیف از یک٠یٞی٨ف کارةؼ زغیغ در ٦ؼ ركز ة ٥رؿػا٦٥٣ای ازح١ػاّی ٠یپی٣٨غ٣ػغ( .آ٠ػار
قػػتا٦٥ای ازح١ػػاّی ةؼگؼٗحػػ ٥از )https//.iranmodir.comة٤ػػاةؼایّٞ ٢ػػ ٟزغیػػغ ةؼظاؿػػح ٥از ایػػٗ ٢ؼ٤٦ػػگ
ة٥گ٥٣٨ای ظ٨د را ٠كػٕ٨ؿ صـػیات کؼدق ک ٥دیگؼ صى٨ر ٨٤ْ٠یات را در ادارة ز٣غگیت ا٠ؼی وؼكری ١٣یدا٣ػغ جػػا
ةع٨ا٦ػغ كٚث ك ا٣غیكۀ ظ٨د را مػؼؼ صى٨ر ٦ؼ چ ٥ةیكحؼ آف ١٣ایػغ ك ایػ ٢دٚیٛػاً كارك٣ػ١٣ ٥ػ٨دف ُ٣ػاـ ًتیْػی
زػا ٥ْ٠اؿث .اگؼچ ٥از ؿ٨ی دیگؼ جالش٦ایی در ز٧ث ْٗاؿجؼ قغف ٠ػ٦ب در ای٤حؼ٣ث آٔاز قغق کٛٗ ٥٣ ٥ػي ةػ٥
ای ٢دٝی ٜک ٥ای ٢یک جسؼة ٥زػاب یا اؿح٘ادق ٠غ ركز از ای٤حؼ٣ث اؿث ةٞا ٥ة ٥ای ٢دٝی ٜکػ ٥دیػ١٦ ٢چ٤ػاف ةػؼای
ةـیاری از اٗؼاد زؽ ١٧٠ی از ز٣غگی اؿػث (Sahu ,2020: 156) .ا٠ػا چ٤ػی ٢جالش٦ػایی ٣یػاز ةػ ٥ةؼ٣ا٠ػ٥ریؽی
٤٠ـسٟجؼ ك ٣یاز ة ٥ارائْٗ ٥اٝیث٦ای زػابجؼی از ةضخ ٨٤ْ٠یث ك جأدیؼات آف در ز٣غگی ٗؼد را ایساب ٠یک٤غ.
 .3-2بازیّای رایاًِای:
ارجتاط ّ١ی ٙةازی ٦ای رایا ٥٣ای ةا ٗؼ٤٦گ ة ٥صغی زیاد اؿث ک ٥ةؼظی ةؼ ای ٢ةاكر٣غ ک ٥ای ٢ةازی ٦ا ّ٨٣ی ةػازی
گ ٥٣٨کؼدف ٗؼ٤٦گ را در پی دارد .یْ٤ی ة٨ؿی ٥ٞای ٢ةازی ٦ا یاتار دیگؼ ٗؼ٤٦گ ظ ٙٞظ٨ا٦غ قغ .ةّ ٥تارت دیگػؼ
در ز٧اف ةازی ٦ا  ٥٣ج٧٤ا ٠ح٤اؿب ةا ارزش ٦ا ك ٤٦سار٦ای ٗؼ٤٦گی ّ٠ ٜ١ػی قػ٨د؛ ةٞاػ ٥قػا٦غ ٣ػّ٨ی ةازجٝ٨یػغ
ٗؼ٤٦گی ٦ـحی ٟک٣ ٥حیس ٥جؼکیب ٦ػا ك ؿػ٤حؽ٦ایی اؿػث کػٚ ٥اةػ ٜپػیف ةی٤ػی ٣ت٨د٣ػغ(ظا٣یایت. )1395:102
ة٦٥ؼصاؿ ةایغ پػیؼٗث کٗ ٥ىای ٠سازی ةػٝ ٥ضػاظ ٨٠ردج٨زػٚ ٥ؼارگػؼٗح ٢در ٠یػاف کػارةؼاف ك ةػا گـػحؼق كؿػیِ
زٕؼاٗیایی در دركف ٠ؼز٦ای ٞ٠یت ٗؼا٨١٣ ٟ٦دف قؼایي جغریؾ ظن٨می ك قعنیت ٗارغ ة٨دف از ٦ؼ ٣ػ٨ع ک٤حػؼؿ
از ؿ٨ی ٠ؼازِ ٚغرت ة٥كؿی٥ٞای ّسیب در د٣یای ارجتاًات جتغی ٜقغقا٣غ؛ ةػ٨ً٥ریکػ ٥ز٠ی٤ػ٦٥ای جأدیؼگػػاری
ظارج از ک٤حؼؿ دكٝث ك ٧٣اد٦ای دكٝث را در زا ٥ْ٠ایساد کؼد٣غ .ا٠ؼكز اٛ٣الب ارجتاًات ك ٠ضن٨ؿ کا ٜ٠قػ٤اظح٥
قغق آف یْ٤ی ای٤حؼ٣ث ك ة ٥د٣تاؿ آف ٗىای ٠سازی در صاؿ ایساد جٕییؼات اؿاؿی ك كؿیْی در ٠ا٦یػث اقػااؿ ك
ؿاظحار٦ای زاْ٠ػ ٥اؿػث (آزر٠ػیت .)3 :1397ةػا ٣گػا٦ی ةػ ٥ا٦ػغاؼ کػالف اٛ٣ػالب اؿػال٠ی ك ١٦چ٤ػی ٢ا٦ػغاؼ
آ٨٠زشكپؼكرش در ای ٢ص٨زق ة٧حؼ ٠یج٨اف ةُ٣ ٥ؼی ٥ةؼظ٨رد ج١غف٦ای ٦ا٣حی٤گح٨ف پی ةؼد.
٣حایر جضٛیٛات ٠عح ٖٞدر ای ٢ص٨زق ٣كاف ٠ید٦غ ک ٥دا٣فآ٨٠زاف ةازی٦ای ٠ػازؼاز٨یی ك اؿػحؼاجژیک را ةػ٥
ا٨٣اع دیگؼ قتی٥ؿازی ٠یک٤٤غ ك ة٨٤ّ٥اف ة٧حؼی٦٢ا جػؼزیش ٠ید٤٦ػغ .دا٣فآ٠ػ٨زاف ّ٤امػؼ ةػازی ٠ا٤٣ػغ ٌ٤٠ػٙت
صاُٗ٥ت جسـ ٟك ص٠ ٜـئ ٥ٞرا ةػ٨٤ّ٥اف ٟ٧٠جػؼی٤ّ ٢امػؼ ةػازی ارزیػاةی ٠ػی ١٣ای٤ػغ).(Amory,1999:311
ة٦٥ؼصاؿ در ً٨ؿ  40ؿاؿ گػقح٥ت ةازی٦ای رایا٥٣ای ة ٥یک ْٗاٝیث اكٚات ٗؼأث ةـیار ٠ضت٨ب جتغی ٜقغقا٣غ ك
اظیؼاً ٣یؽ ّال ٥ٚة ٥ةازی٦ای زغی ةؼای ک١ک ة ٥یادگیؼیت کـب ٧٠ارت ك جٕییؼ ٣گؼش ك رٗحار كزػ٨د دارد .اٝتحػ٥
در ک٤ار جأدیؼات ٘٤٠ی آ٧٣ا ک ٥در اةحغاً ّال٠٨١ّ ٥ٚی ة ٥ةازی٦ای رایا٥٣ای ٌْ٠ػ٨ؼ ةػ٣ ٥گؼا٣ػی در ٠ػ٨رد ٠ضحػ٨ای
کٞیك٥ای ظك٣٨ثآ٠یؽ ك ز٤ـیحی ك كیژگی٦ای ةا٨ٛٝق اّحیادآكر آ٧٣ا ة٨دت اظیؼاً ٠ؽایای ةازی٦ػا ٣یػؽ قػ٤اظح ٥قػغق
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اؿػػث .ةػػ٨٤ّ٥اف٠ذاؿ ةازی٦ػػای زغیػػغ ٠یج٨ا٤٣ػػغ در یػػادگیؼیت کـػػب ٧٠ػػارت ك جٕییػػؼ رٗحػػار ک١ػػک ک٤٤ػػغ
١٦ (Boyle,2011:72).چ٤ی٣ ٢حایر ٣كاف ٠ید٦غ ک ٥ةؼظی از ةازی٦ای رایا٥٣ای ١٠ا ٢اؿػث ج٨ؿػْ ٥ج٨ا٣ػایی
ٗىایی را ک ٥ج٨ؿي آز٨٠ف چؼظف ذ٤٦ی ا٣غازقگیؼی ٠یق٨دت اٗؽایف د٤٦غ٠ .ث٦٥٘ٝای ٠اا٣ی ٠كػعل قػغق دك
ةػػازی قػػا ٜ٠درؾ ةنػػؼی ك جتْػػیهت ج١ػػایؽ ٨٠رب٦ػػای ٠عػػاٖٝت جسـػػ ٟجضػػ٨الت ة٥مػػ٨رت ؿػػؼیت اؿػػح٘ادق از
ؿیـح٦ٟای ٠ؼزِ ك ج٨ؿْ ٥ك ة٥ركزرؿا٣ی ٛ٣ك٦٥ای ق٤اظحی اؿث(Mayer,2019:538).ک ٥ا٠ؼكزق در ٠ؽایػای
ةازی٦ای رایا٨٠ ٥٣رد جأکیغ ٦ـث .آ٣چ ٥در ایٛ٠ ٢ا٨٠ ٥ٝردُ٣ؼ ٦ـث ؿاظث ةازی٦ایی اؿث ک ٥در آف٦ا ١٣اد٦ػای
ؿایؼ ٗؼ٤٦گ٦ا (ة٥كیژق ٗؼ٤٦گ ٠ـ١ٞا٣اف) ٨٠رد ٦س٨ـ ة٨دق ک ٥ة٥كؿیٗ ٥ٞؼ٤٦گ ٔػؼب ج٧غیػغت جضٛیػؼ ك جىػْیٖ
٠یق٨د .ةؼای  ٥٣٨١٣ةازی٦ایی ٠ا٤٣غ ز٤گ٦ای مٞیتیت ز٤گ ظٞیرٗارست ٣ی٤سػا گایػغف کػ٦ ٥ؼیػک از ای٧٤ػا ةػ٥
٣ض٨ی ٛٗ٨٠یػث ك پیػؼكزی آ٠ؼیاػا را ٦غؼگػػاری کػؼدق اؿػث ك از ؿػ٨ی دیگػؼ ٠ضػیي ٗؼ٤٦گػی ظاكر٠یا٣ػ ٥را
پ٨قف٦ای ةغكی ك ظك٣٨ثگؼا ة ٥جن٨یؼ ٠یکكغ (ر٠ىا٣یت .)74 :1387ةغكف قک ٠تا٣ی ٠ح٘اكت ٦ـحیق٤اظحی
ك ْ٠ؼٗثق٤اظحی ٗؼ٤٦گ ٔؼب ك اؿالـ ةاّخ ایساد ز٤گ ارزقی قغق اؿث ک ٥ای ٢كوْیث را در ُ٣ػاـ آ٨٠زقػی
٦ؼ دك ج١غف ّٞیاٝعن٨ص ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف ٠یج٨اف ٠كػا٦غق ١٣ػ٨د .ركیاػؼد جٝ٨یػغ ةازی٦ػای رایا٣ػ٥ای ةػا
ٗىای زػاب ةؼای اٚكار ٨٣ز٨اف ك ز ٨اف ؿایؼ کك٨ر٦ای ٔیؼ ٔؼةی در راؿحای جٕییؼ ٣ؼـ ٗؼ٤٦گی ذکؼ قغق اؿػث.
گـحؼش ٗىای ةا٣غ ای٤حؼ٣ث در کك٨ر ١٦ؼاق ةا دؿحیاةی ٚكؼ كؿیْی از ٨٣ز٨ا٣اف در ٗىای کؼك٣ا ة ٥گ٨قػی ٠س٧ػؽ
ةاّخ جؼكیر ةازی٦ای ٕ٠ایؼ ٗؼ٤٦گ ة٠٨ی ك دی٤ی کك٨ر ظ٨ا٦غ قغ.
 .2-3تضاد اّداف آهَزشٍپرٍرش ایراى با هباًی تودى غرب:
١٦افً٨ر ک ٥ذکؼ قغ ٗ٤اكری اًالّات ك ارجتاًات ( )ICTدر آ٨٠زشكپؼكرش ةً ٥ػ٨ر گـػحؼدقای در ةـػیاری از
٠غارس ك ٠ثؿـات یادگیؼی در ؿؼاؿؼ ز٧اف ٨٠رداؿح٘ادق ٚؼار گؼٗح ٥اؿث .ةاای٢صاؿت اؿح٘ادق از  ICTدر ز٧ػاف
اؿالـ ةؼای ة٧ت٨د رك٣غ آ٨٠زش ك یادگیؼی ٨٤٦ز ٠ضغكد اؿث .ا٠ػؼكزق ز٨ا٣ػاف ٠ـػ١ٞاف در ةػی٠ ٢غر٣یحػ ٥ك ؿػ٤ث
گؼٗحار قغقا٣غ٤ٗ .اكری اًالّات ك ارجتاًات ٠یج٨ا٣غ یک ٠ـ١ٞاف را ة ٥ؿ١ث یػک قػی٨ق ز٣ػغگی ٠ػغرف ٠ػت ٟ٧ك
درّی٢صاؿ ک٤سااك در یاپارچگی ٨٦یث ظ٨د ؿ٨ؽ د٦غ .از ةؼظی ز٧اتت ز٨ا٣اف ٠ـ١ٞاف ةا ٦غؼ ٗامػ٥ٞگؼٗح ٢از
اٗؼاد ٠ـ ٢ك ركش٦ای ؿ٤حی در صاؿ اؿح٘ا دق از ٗ٤اكری ٦ـح٤غ .از ًؼؼ دیگؼت ّغقای ٦ـح٤غ ک٠ ٥غؿ٦ای ٔؼةی
را ة ٥چاٝف ٠یکك٤غ  .چگ ٥٣٨ةایػغ آ٠ػ٨زش ٗ٤ػاكری اًالّػات ك ارجتاًػات در د٣یػای جاٝ٨٤ػ٨ژیای کػ ٥ةػً ٥ػ٨ر
ٗؽای٤غقای دیسیحاٝی اؿثت ج٨ؿْ ٥یاةغ؟).(Faizuddin,2017:89
ةا ٣گاق ة ٥ؿ٤غ چكٟا٣غاز ةیـثؿا ٥ٝزا ٥ْ٠ایؼا٣ی چ٤ی ٢كیژگی٦ایی ظ٨ا٦غ داقث :ج٨ؿْ٥یاٗحػ٥ت ٠ح٤اؿػب ةػا
ٛ٠حىیات ٗؼ٤٦گیت زٕؼاٗیایی ك جاریعی ظ٨دت ك ٠حای ةؼ ام٨ؿ اظالٚی ك ارزقػ٧ای اؿػال٠یت ٞ٠ػی ك اٛ٣الةػیت ةػا
جأکیغ ةؼ ٠ؼدـؿاالری دی٤یت ّغاٝث ازح١اّیت آزادی٧ای ٠كؼكعت ص٘ػٍ کؼا٠ػث ك صٛػ٨ؽ ا٣ـػا٧٣ات ك ة٧ػؼق ٤٠ػغ از
ا٤٠یث ازح١اّی ك ٚىایی .ةؼظ٨ردار از دا٣ف پیكؼٗح٥ت ج٨ا٣ا در جٝ٨یغ ّ ٟٞك ٗ٤ػاكریت ٠حاػی ةػؼ ؿػ ٟ٧ةؼجػؼ ٤٠ػاةِ
ا٣ـا٣ی ك ؿؼ٠ای ٥ازح١اّی در جٝ٨یغ ٞ٠ی .ةا ٣گا٦ی ة٠ ٥ح ٢ؿ٤غ ٗ٨ؽ ج٨ز ٥ة ٥ارزش٦ای اؿػال٠ی اٛ٣الةػی ٠ػؼدـ از
ٟ٧٠جؼی ٢ا٦غاٗی اؿث ک٠ ٥غُ٣ؼ ة٨دق اؿث .الزـ ة ٥ذکؼ اؿث در ةضخ آ٨٠زش ُ٣ؼی٦ ٥ػای ٠عحٞػٖ رٗحػارگؼاییت
ق٤اظث گؼاییت ؿاز٣غق گؼایی ك...ج٨ؿي ٠ح٘اؼاف ٠عح ٖٞای ٢ص٨زق ارائ ٥قغق اؿث .یای از ایػُ٣ ٢ؼیػ٦ ٥ػا ُ٣ؼیػ٥
ق٤اظحی ازح١اّی ة٤غكرا اؿث .ایُ٣ ٢ؼی ٥را اةحغا ة٤غكرا ُ٣ؼی ٥یادگیؼی ازح١اّی ٣ا٠یغ .ا٠ا ةْػغ٦ا ّ٤ػ٨اف ُ٣ؼیػ٥
ظ٨د را ة ٥ق٤اظحی ازح١اّی جٕییؼ دادُ٣ .ؼی ٥ة٤غكرا در اةحغا زؽء ٣ؽدیاحؼیُ٣ ٢ؼیػ٦ ٥ػای قػ٤اظحی ةػ ٥ظػا٨٣ادق
ركا٣ك٤اؿی رٗحاری ٠ضـ٨ب ٠یقغ ك از آ٧٣ا ؿؼ ةؼآكردق ة٨د .ا٠ا ةا گػقث ز٠اف ة ٥جغریر م٨رت قػ٤اظحی جػؼ ةػ٥
ظ٨د گؼٗث ة٤غكرا ْ٠حٛغ اؿث ّ٨ا ٜ٠قعنی از ز ٥ٞ١ةاكر٦ا ا٣حُارات ٣گؼش ٦ا دا٣ف را٦تؼد٦ا ك ٠ا٤٣غ ای٦ ٢ػا ك
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١٦چ٤ی ٢ركیغاد٦ای ٠ضیٌی ٗیؽیای ك ازح١اّی ك رٗحار٦ای ّٞ١ی ك کال٠ی ٗؼد ةا یاغیگؼ جأدیؼ ٠حٛاةػ ٜدار٣ػغ ك
٦یچ یک از ای ٢ؿ ٥را ١٣یج٨اف زغا از ازؽای دیگؼ ة٨٤ّ٥اف جْیی ٢ک٤٤غق رٗحػار ا٣ـػاف ةػ ٥صـػاب آكرد .كی ایػ٢
كوْیث را جْیی ٢گؼی ٠حٛاة٠ ٜی ٣ا٤٠غ .یْ٤ی ركیغاد٦ای ٠ضیٌی ةؼ رٗحار جػادیؼ ٠ػی گػار٣ػغ ك رٗحػار ٠ضػیي را
جضث جادیؼ ٚؼار ٠ید٤٦غ ك ١٦چ٤ی٨ّ ٢ا ٜ٠قعنػی ةػؼ رٗحػار از ؿػؼ ٠یگػار٣ػغ ك ةػؼّاؾ(ؿػیٖت.)166 :1387
كیگ٨جـای ٣یؽ یای از ٟ٧٠جؼیُ٣ ٢ؼی ٥گؼدازاف ص٨زق یػادگیؼی ٦ـػث .كی ةػؼ ز٤تػ٦ ٥ػای ٗؼ٤٦گػیت جػاریعی ك
ازح١اّی را در رقغ ق٤اظحی ةـیار ةا ا١٦یث ٠یدا٣غ ك ة ٥ةاكر اك ک٤ف ٠حٛاة٠ ٜیاف یادگیؼ٣غق ك ٠ضیي ازح١ػاّی
اش جْیی ٢ک٤٤غق امٞی رقغ ق٤اظحی اكؿث (ؿیٖت .)94 :1387
ةؼظالؼ پیاژق ک٤٠ ٥حٛغ آ٨٠زش ٦ای ١ْٞ٠اف ةٗ ٥ؼاگیؼاف ة٨دت كیگ٨جـای آف را ة٧حؼی ٢آ٨٠زقی ٠یدا٣ػغ کػ٥
٠یج٨اف ا٣ساـ داد .ةُ٣ ٥ؼ كیگ٨جـای آ٨٠زش ةایغ ز٨ٞجؼ از رقغ ةاقغ ك آف را ةا ظ٨د ة ٥پیف ةتؼد ك ة ٥ک٨دکاف در
جـٞي ةؼ ٨٠وّ٨اجی ک١ک ک٤غ ک ٥ظ٨د آ٧٣ا ٚادر ة ٥یادگیؼی ؿؼیِ آ٧٣ا ٣یـح٤غ .كیگ٨جـػای ةػؼای آ٠ػ٨زش ٦ػای
ا٣حؽاّی ٠غارس ارزش زیادی ٚائ ٜة٨د ك صحی آ٧٣ا را ٘٠ا٦ی١ّٞ ٟی ٠ی ٣ا٠یغ .از ُ٣ؼ كی آ٠ػ٨زش ٦ػای رؿػ١ی دك
ٗایغق دار٣غ :اكؿ ای٤ا ٥ای ٢آ٨٠زش ٦ا ةاّخ آگا٦ی یاٗح ٢ک٨دؾ از ج٘اؼش ٠یق٨د ك دكـ ای٤ا ٥ةػا آگػا٦ی یػاٗح٢
ک٨دکاف از ٘٠ا٦ی ٟظ٨دت ٠یج٨ا٤٣غ از آ٧٣ا ة٨ً ٥ر ارادی ة٧ؼقةؼداری ک٤٤ػغ (کػؼی٢ت  .)308 :1396ةاج٨ز٥ةػُ٣ ٥ؼیػ٥
ركاف ق٤اؿاف ص٨زق یادگیؼی ١٣یج٨اف ةٛ٣ ٥ف ّ٨ا ٜ٠ةیؼك٣ی ك قؼایي زیـث ز٧اف ٗؼاگیؼ٣غق ٦ا ةػی ج٨زػ ٥ةػ٨د؛
چؼا ک٦ ٥ؼیک از آ٧٣ا ٠یج٨ا٤٣غ در قا ٜدادف ذ ٢٦اٗؼاد ٠ثدؼ ةاق٤غ .ة٦ ٥ؼ صػاؿ در دكرق «ای٤حؼ٣ػث آ٠ػ٨زش» ت
یادگیؼی ٗىای ٠سازی ١٠ا ٢اؿػث ةػا یػادگیؼی آ٣الیػ ٢ك آٗالیػ ٢ادٔػاـ قػ٨دت کػ ٥ةاّػخ جٕییػؼ ركش کـػب
دا٣فآ٨٠زاف ك ارجٛا جض٨ؿ در درؾ ك ٣ػ٨آكری ٧٣ػادی ٠یقػ٨د) (Qiang, 2018: .32اگؼچػ ٥در آ٠ػ٨زش ٦ػای
صى٨ری ة ٥دٝی ٜا٠ااف ةازظ٨رد ؿؼیِ یای از ّ٨ا ٟ٧٠ ٜ٠در یادگیؼی ٠ضـ٨ب ٠یق٨د ک ٥گا٦ی از ًؼیػّ ٙالئػٟ
چ٧ؼق یا ةغف ة ٥دؿث ٠ی آیغ ك ٠یج٨ا٣غ ٨٠زب امالح رك٣غ یادگیؼی ق٨د١٦ .چ٤ی ٢ا٠ااف ةیاف ك ةؼرؿی ؿػئ٨اؿ
٦ا ك ؿ٨ء ةؼداقث ٦ا در ٝضُ ٥جغریؾ ا٠ؼكز ٥٣ج٧٤ا در یادگیؼی جادیؼ گػار اؿث ةٞا٨٠ ٥ردج٨ز ٥ك ظ٨اؿػث دا٣ػف
پژك٦اف ٣یؽ ٠یةاقغ (ظـؼكیت .)103 :2017ا٠ا درّؼمٗ ٥ىای ٠سازی ٣یؽ ٠یج٨اف دگؼگ٣٨ی ٦ػای ٠ذتحػی ایسػاد
٨١٣د .ةؼای ٠ذاؿ در ص٨زق دی٤ی ك ارزقی ای٣ ٢یاز كز٨د دارد ک ٥اٝگ٦٨ای ٤٠اؿب دی٤ی ةؼای  ٥١٦ارائ ٥گؼدد؛ زیػؼا
٦ؼ ركز در ا٣غیك ٥ا٣ـا٣ی اٗٛی  ٨٣دیغق ٠یقػ٨د ك اگػؼ دیػ ٢ةؼظػ٨ردی داةػث ك ٔیػؼ پ٨یػا داقػح ٥ةاقػغ ك ٣ح٨ا٣ػغ
پاؿعگ٨ی جٕییؼات دكراف ٠عح ٖٞةاقغ ز٧ا٣ی ٣ع٨ا٦غ قغ ك ةػ ٥ؿػ١ث ا٣ضٌػاط ظ٨ا٦ػغ رٗػث (ظـػؼكیت:2017
 .)105یا در ةیا٣ی دیگؼ ة ٥کارگیؼی جن٨یؼ در آ٨٠زش ك یادگیؼی ةؼ ای ٢ا٠ؼ جأکیغ دارد کػ ٥درس ٦ػا را از صاٝػث
ا٣حؽاّی ك ق٨٤ایی ٘٠ؼط ظارج ٨١٣دق ك ص٨اس ةیكحؼی از اٗؼاد را در ٗؼای٤غ آ٨٠زش درگیؼ ٠یک٤ػغ .اٝتحػ٤ٗ ٥ػاكری
ٚغرت آ٨٠زش ك یادگیؼی ٣غارد ك ؿیـحُ٣ ٟاـ ٤٠غ ةؼای ا٣حٛاؿ دا٣ػف ك یػادگیؼی ٠یةاقػغ .در ٗىػای آ٨٠زقػی
٠سازی ةؼ ظالؼ ركش٦ای آ٨٠زش ؿ٤حی ک ٥اؿػحاد ٠ضػ٨ر ةػ٨دقت در ایػٗ ٢ىػا اٗػؼاد ةػ ٥ا٣ػغازق ج٨ا٣ػایی ظػ٨د از
٨٠وّ٨ات ة٧ؼق ٤٠غ ٠یق٣٨غ .ة ٥دٝی ٜای٤ا ٥در ای٨٣ ٢ع آ٨٠زش ٠یجػ٨اف از جؼکیػب ١٣ػ٨دف قػی٨ق ٦ػای ٠عحٞػٖ
یادگیؼی از ٚتی٠ ٜح٢ت م٨ت ك جن٨یؼ ة ٥صغاکذؼ ةازدق در یادگیؼی دؿث پیغا کؼد (زْ٘ؼیافت .)47 :2019
از ًؼؼ دیگؼ جضٛیٛات ٣كاف ٠ید٦غ ةی٠ ٢حٕیؼ كاةـح ٥ا٣حُارات ٠عاًتػاف از ج٨ٞیؽیػ٨ف ةػا ٠حٕیػؼ ٠ـػحٜٛ
كیژگی دی٤ی ٗؼ٤٦گی ك ٠حٕیؼ كاؿٌ ٥ای ٣ض٨ق اؿح٘ادق از ای٤حؼ٣ث ك ةضخ کارکؼد آگا٦یةعكی ارجتاط ٘٤٠ی كز٨د
دارد .در كا ِٚةیكحؼی ٢راةٌ٘٤٠ ٥ی ٠ؼة٨ط ة٠ ٥حٕیؼ ٠ـح ٜٛكیژگی دی٤ی ٗؼ٤٦گی اؿث .یْ٤ػی ةػا اٗػؽایف ٠یػؽاف
ٌ٠ا ٥ْٝؿٌش جضنیالت دا٣كگا٦ی ك پایت٤غی ة ٥دؿح٨رات دی٤ی ا٣حُارات اٗؼاد از ج٨ٞیؽی٨ف کا٦ف پیغا ٠یک٤ػغ ك
آف را ةؼای رِٗ ٣یاز٦ای رؿا ٥٣ظ٨د ا٣حعاب ١٣یک٤٤غ١٦ .چ٤ی ٢اٗػؼادی کػ ٥از کارکؼد٦ػا آگا٦یةعكػی ای٤حؼ٣ػث
اؿح٘ادق ٠یک٤٤غ ٣ـتث ة ٥گ٦٥٣٨ای دیگؼ اؿح٘ادق از ای٤حؼ٣ث ا٣حُارات ک١حؼی از ج٨ٞیؽی٨ف دارد .در كا ِٚکػارةؼا٣ی
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ک ٥از ای٤حؼ٣ث ةؼای کـب آگا٦ی ك اًالّات ّ١ٞی ٠ػ٦تی كرزقی پؽقػای اؿػح٘ادق ٠یک٤٤ػغ ةػ ٥دٝیػ ٜا٠اا٣ػات
جْاٞ٠ی رؿا٦٥٣ای زغیغ ا٠ااف زـحس ٨ك گؽی٤ف اًالّات ٠یج٨ا٤٣غ درظ٨اؿث ك ٌ٠اٝتات ظ٨د را ةٗ ٥ؼز٣غاف پیاـ
ارؿاؿ ك پاؿط ُ٣ؼ را دریاٗث ک٤٤غ .درصاٝیک ٥چ٤ی ٢ا٣حعاب٦ای در رؿػا٦٥٣ای زْ١ػی ٣یـػث (چگی٤ػیت:1390
١٦ .)108چ٤ی ٢زؼای ٟای٤حؼ٣حی ةا ؿؼّحی ةی ؿاة ٥ٛدر صاؿ اٗؽایف اؿث .ؿاز٠اف٦ا ةیف از ٦ؼ ز٠اف دیگػؼی ةػا
٠تػارزق ةػا ّ٤نػؼ ا٣ـػػا٣ی از ًؼیػ ٙآ٠ػ٨زش ك ؿػػایؼ ٠ػغاظالت ٠ا٤٣ػغ ٗیكػی٤گ قتی٥ؿػػازی ٦ؽی٤ػ٠ ٥یک٤٤ػغ.
) (Blythe,2020:79ةاج٨ز٥ة ٥آ٣چ ٥آ٠غ ةُ٣ ٥ؼ ٠ی رؿغ جىػاد ؿػ٤ث ك ٠غر٣یحػ ٥در ًتٛػات ةیكػحؼی از اٗػؼاد
زا ٥ْ٠ةا دؿحیاةی ةٗ ٥ىای ٠سازی رؿ٨خ ظ٨ا٦غ کؼد .ای ٢كوْیث ة ٥دٝی ٜقؼایي ٚؼٌ٣ی ٥٤ةػ٨دف ك ّػغـ ا٠اػاف
مؼؼ اكٚات ةا دكؿحاف ةن٨رت ٗیؽیای ة ٥دٝی ٜكیؼكس کؼك٣ا پیچیغق جؼ قغق اؿث.
ً .3تیجِ گیری:
ةضخ آ٨٠زش در ٗىای  ٠سازی ة ٥دٝی ٜكوْیث كیؼكس کؼك٣ا ٨٠زب دؿحؼؿی ةیكحؼ دا٣فآ٨٠زاف ة٨٠ ٥ةای٦ ٜای
٠س٧ؽ ة ٥ؿیـح ٟا٣غركیغ قغق اؿث .در ک٤ار ٚاةٞیث ٦ای ٠ذتحی ک ٥ای ٢جٕییؼ دارد ة ٥دالی٠ ٜعح٘ٞػی چػ٨ف ّػغـ
ٗؼ٤٦گ ؿازی در ای ٢ص٨زقت ٣غاقح ٢ؿ٨اد رؿا٥٣ای ج٨ؿي ظػا٨٣ادق ٦ػا ك دا٣فآ٠ػ٨زافت ّػغـ ٠ػغیؼیث ك ٣غاقػح٢
ُ٣ارت صؼٗ ٥ای در ای ٢ص٨زق ك ٟ٧٠جؼ از  ٥١٦ای٨٠ ٢ارد ةضخ ج٧ازٗ ٟؼ٤٦گی ك ز٤گ ٣ؼـ ج٨ؿي ج١غف ؿ ٥ٌٞگػؼ
ٔؼب ٨٠زتات کا٦ف رؿاٝث آ٨٠زشكپؼكرش در جؼةیث ٣ـ ٢٠٨٠ ٜك ْ٠حٛغ ة ٥ارزش٦ػای ٗؼ٤٦گػی ةػ٠٨ی کكػ٨ر
ظ٨ا٦غ قغ .ز٧اف در ٦ؽارق ؿ٨ـ ة ٥گ٘ح ٥کاؿحٞؽ ة ٥ؿ٨ی د٦اغق ز٧ا٣ی اًالّات ك ارجتاًات در صؼکث اؿػث کػ٥
صحی ٨٦یث یاةی اٗؼاد از ٠ـیؼ رؿا٦٥٣ا جا صغ زیادی جْؼیٖ ظ٨ا٦ػغ قػغ .اؿػحاتار ك ایػادی آف در ًػ٨ؿ ؿػاٝیاف
٠ح١ادی یای از ا٦غاؼ ظ٨د را جٕییؼ ارزش٦ای کك٨ر٦ای ٠ـحْ١ؼق ٠غُ٣ؼ داقح ٥ا٣غ ك در ای٠ ٢یاف کك٨ر ٠ػا کػ٥
در ً٨ؿ جاریط قا ٜگیؼی اؿحْ١ار ٨١٦ارق ةا جأؿی از ارزش٦ای دی٤ی ة ٥کؼات ج٨ا٣ـح ٥دؿیـ٦ ٥ػای اؿػحْ١ار را
ظ٤ذی ک٤غ؛ ای٤ک ةا اٛ٣الب ارزش – ٗؼ٤٦گی ظ٨د ّ٠ ٟٞتارزق ةا ٠تا٣ی ٗاؼی ٔؼب را ةؼداقح ٥ك ة ٥جتػِ آف ةیكػحؼ
در ْ٠ؼض ٦س٨ـ ای ٢دؿیـ٦ ٥ا ظ٨ا٦غ ة٨د؛ ة٤ػاةؼای ٢از آ٣سػایی کػ ٥اؿػاس ج١ػغف ٔػؼب ةػؼ ارزش٦ػای ٝیتػؼاؿ
د٨٠کؼاؿی ٠ا٤٣غ اةاصیثت ّٛال٣یث ظ٨د ة٤یادت اك٠ا٣یـٟت جـا ٜ٦ك ٠غارای ٠ػ٦تی اؿػح٨ار ةػ٨دق ك ةػ ٥دٝیػ ٜجىػاد
ارزقی ک ٥ای ٢ج١غف ةا ج١غف اؿال٠ی داردت ای ٢ظٌؼ كز٨د دارد ک٣ ٥ـ٦ٜای زغیغ ةا آقػ٤ا قػغف ةػا قػتا٦٥ای
ازح١اّی ٠ح٘اكت ةا زػاةیث٦ای ٠ح٨٤ع در ای ٢ص٨زق آق٤ا قغق ك ة ٥د٣تاؿ آف اٝگ٨ی جؼةیحی ٨٠ردُ٣ؼ ٨٠رد ٦سػ٨ـ
ٚؼار گیؼد .جٝ٨یغ ةازی ٦ای رایا ٥٣ای ةا ٣یث جعؼیب ٗؼ٤٦گ اؿال٠یت ص١ایث از پیر ٦ػای ٤٠ػاٗی ّ٘ػث در قػتا٥
٦ای ٠سازی ة ٥كیژق ای٤ـحاگؼاـت ٣غاقح ٢ةؼ٣ا ٥٠ریؽی ٤٠اؿب ك کارایی در جٝ٨یغ کاال٦ای ٗؼ٤٦گی در قػتا٦ ٥ػای
ازح١اّی ج٨ؿي ٠حٝ٨یاف داظٞی ازیک ؿ ٨ك ؿ ٢صـاس دا٣ف آ٨٠زاف در ةضخ ؿؼ٠كػ ٙگیػؼی ك ٨٦یػث یػاةی از
ؿ٨ی دیگؼ قؼایي ْٗٞی را پیچیغق جؼ کؼدق اؿث .اگؼ ة ٥ای٨٠ ٢ارد مؼؼ ٦ؽی٦٥٤ای گؽاؼ ج٨ؿي ٔؼةی ٦ػا در ایػ٢
ٗىا ك کاردةؼدی کؼدف ایغق ٦ای ٠ح٘اؼا٣ی ٠ا٤٣غ ز٨زؼ ٣ػای کػ ٥ةػ ٥آف اقػارق قػغت اوػاٗ ٥قػ٨د ة٧حػؼ ٠یجػ٨اف
٣گؼا٣ی ٦ای ای ٢ص٨زق را ٣كاف داد.
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