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 1اله مرزوقیرحمت

 

پست هدرىو جایگاه گفتواى هفهوم  ،هعنا  

2پؼت مذسويؼم" َبي اخيش ديذگبٌ خذيذي تحت ػىًاندس دٍَ
 سَوبي لسؼو،ٍس ػيبػوتس َىوش    مؽشح ؿذٌ اػت كٍ دس حوًصٌ  "

ٍ ديسان ايوه   دس. سا مؽشح ومًدٌ اػت یمجبحث ي مًاظؼ سَب ايه وظبيشي  تؼسيم ي تشثيت لشَىگ ٍ وظ اسائو ػوب  ي   سثوضس   َوبي شيو

س اص ت،وشدس  مذسويؼم دس مقبثل دػبيي حقيقت كسی سدس ػًض ي ثبؿذومیمذوظش  مذسويؼم وًگشايی يب ًل ي قؽؼيت ديسانمخُبوـ

پؼوت  يوب  س مب ثؼذ تدوذدد ي  ت،کش پؼت مذسویسييکشد يب كٍ ثٍ وب   آيذ می ػذ  تمشكض ػخه ثٍ ميبن ي ػذ  تدبوغس ػذ  خضميت

وب   تًان میي ديگشان سا  4س لشدسيك خيمؼًن3اص ػشدمذاسان ايه وُعت الشادي َمچًن طان لشاوؼًا ليًتبسد اػت. مؼشيفمذسن 

 ثشد.

امب آوچٍ مؼوسم   سيخًد داسد اثُب پؼت مذسن  مؼىبيتب حذيدي دسثبسٌ ( 2006)تشي مبوىذ اػال وظشان صبحتاص وظش ثشخی اص 

 ايوه ثبيساووذ   ثوش پؼت مذسن ؼشلذاسان  .اػتوًگشايی گمی اوؼبن دس ػصش ثيبوگش وًػی احؼبع ػشدسمزكًس ٍ اوذيـٍ ايىک ساػت

 :لشاتش سيد ثٍ اؿکبل صيش وًگشايیػصش  َبي ثؼت ثهي َب  كٍ اوؼبن ثبيؼتی اص محذيديت

 ؛آمذثشداسي اص آن ثشوٍ ايىکٍ تىُب دس خُت كىتشل ي ثُشٌ سَمشاٌ ثب ؼجيؼت صوذگبویػپشي ومًدن  .1

 ؛خبي سقبثت ي لشدگشايیثٍ ٍ ثش َمکبسي ي ساثؽ تأكيذ .2

 ؛َب تعبدَب ي اختالف ضيآم مؼبلمتحل ي لصل  .3

 ؛ثشاثشي مشد ي صنثش  تأكيذ .4

 ؛وٍ تىُب لشَىگ مؼسػ يَب  َمٍ لشَىگقبئل ؿذن ثشاي احتشا   .5

ٍ   ثبيذ ويض ي كي،ی صيجبيی ؿىبختی سؿًُد اخالقیس مزَجیمجتىی ثش  َبي سيؽػسمی ي كمدیس  َبي سيؽػاليٌ ثش  .6  موًسد تًخو

 قشاس گيشد.

 ؿًد. تأكيذي وجبيذ ثش كىتشل مکبويکی خُبن اوذ   خُبن ثب يکذيگش مشتجػ يتمبمی اخضا .7

خبيگضيه گشدد. صميه خبووٍ   َب اوؼبنصميه ي َمٍ  كشٌالشاد تمبمی ثبيؼتی ثب وگشاوی آدمی دسثبسٌ ػؼبدت  بوٍيگشا یمسوگشؽ  .8

 (.15-16)ف  داسوذمتقبثل يکذيگش ياثؼتگی  ثباد ويض ي الش سآدمی ي َمچًن يك اسگبويؼم اػت وٍ مبوىذ يك مبؿيه

ي لزا ػوبختبسَبي   ؿًد می تأكيذثش مـبسكتس گ،تگً ي ػبختبسَبي متکثش قذست  پؼت مذسندس ديسٌ  س(1991) 5ص وظش التشا

ييظگوی ثوبسص ي   اص خمسوٍ   ديسان ووًگشايی َموٍ خبوجوٍ   وقذ  س. ثٍ ؼًس كسیگيشد ومیوگشي مًسد تًخٍ قشاس ػسؼسٍ مشاتجی ي ديگبوٍ

خوًد وؼوجت ثوٍ     دس وقذ ويضكثيشالًخًد ي كثيش االثؼبد اػتس پؼت مذسويؼم  سيب وًگشايید اػت ي چًن تدذد پؼت مذسناػبػی 

 كثيش االوتقبد اػت. آنس

                                                 
 rmarzoghi@rose.shirazu.ac.ir                                                                                                          داوـگبٌ ؿيشاص اوـيبسد. 1

2. Post- Moderinsm 

3. J.F. Lyotard 

4. F. Jameson 

5. Lather 
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 پست هدرىگفتواى  یزیگ شکلو شزایط ها  هنسهی

بَی مىؼودم ي  گكٍ داساي ديذ دس وظش گشلت اييك مکتت لکشي ػىًان  ثٍسا وجبيذ  پؼت مذسنسػذ كٍ  می ثٍ ؼًس كسی ثٍ وظش

ؼم يك وًع چوشخؾ گ،تموبویس اختموبػیس لشَىگوی ي ػيبػوی وؼوجت ثوٍ        مذسوي پؼتثسکٍ  كبمل ي خبمغ دسثبسٌ مؼبئل اػتس

)دايوشٌ المؼوبسف مؽبلؼوبت ثشوبموٍ      ؿوًد َبي ت،کش ي صوذگبوی مشػً  تسقوی موی  ؿيًٌ ػىًان  ثٍكٍ دس ديسٌ مذسن  ؼبئسی اػتم

ثٍ ػىًان يظؼيت متحقو  توبسيخی ثوب تشكيجوی اص      ي يب ديسٌ وًگشايی 1مذسويؼم سپؼت مذسناص مىظش (. 666ف س 2010دسػیس 

ي ثب وبػيًوبليؼمس خبمؼٍ ؼجقبتیس لشَىگ  ٌ اػتي اقتصبديس خسًف خًد سا اص دػت داد س ػيبػیاختمبػی لشَىگیسلشآيىذَبي 

َوم آميختوٍ ؿوذٌ    ػوخت دس   ي دػتبيسدَبي َب مؤل،ٍي ػبيش  اختمبػی بغاوعجگش ي مذاخسٍ ػسؽٍس ػقالويت تکىًلًطيكس ديلت

ثٍ ػىًان يك پشيطٌ ي اوذيـٍ كٍ ثٍ خًدمختبسيس اػتقالل ي آصادي ي آگبَی ي كبسگضاسي اوؼبن وظش داؿتس اػت. يؼىی وًگشايی 

 (.16س ف 1995س 2)اػسيتشي ًيبت لکشي ي مذوی خًد دػت يبثذوتًاوؼت ثٍ مىّ

اػوت   ثش ايه ثوبيس س 6ي پؼت مذسن 5س مذسن4مذسن َبي تبسيخی ثٍ ػٍ ديسٌ پيؾ اصديسٌ ثىذي ظمه تقؼيم( 1993) 3دال 

شال ي مجبحوث  جو مسوتس ػقالويوت ػسمویس دمًكشاػوی لي     -ديلت داسي ػشمبيٍغيشديىیس  گشايی اوؼبنكٍ ػصش مذسن ديسٌ پيشيصي 

يىوذٌ  الشايىوذ ثُىدبسػوبصيس يکؼوبن ػوبصي ي ػوسؽٍ لض     سا  ( مذسويؼم1972) 7ًكًميـل ل َمچًنمت،کشاوی  .ثًد لکشي سيؿه

اػت. لًكوً ثوش    سا ايدبد كشدٌاي اص ػسؽٍ مؼشلت دس خبمؼٍ مذسنس اؿکبل تبصٌ ػسم ي پيًوذ قذست ي س. اص وظش ييكىذ میتًصيف 

ٍ خًد مًخت وظب  ػسؽٍ خذيذي اػوت  ثسکٍ  سسَبيی ي آصادي وؼجتی وذاسد ثب مذسويؼمايه ثبيس اػت كٍ  َوبي  ىيوك تىُوب تک  كو

ي ثوٍ  اووذ    ثسکٍ خًد اخضا ػسؽٍ سَب ي ػسً  مذسن خىثیس ػب  ي سَبيی ثخؾ ويؼتىذوظشيٍ سوحًثٍ َميه  .اوذمت،بيتدس آن ػسؽٍ 

. ثوٍ َمويه   ؿوًوذ  موی  ػشاػوشي  ػمًمی ي َىدبسػبصي سي مًخت يکؼبن ػبصي پشداصوذ میػشكًثی چىذگبوگیس تىًع ي لشديت 

 مغبيشت داسد.آنس  وظبيشس دمًكشاػی ي آصاديس ثشاثشي ثبمذسويؼم دليلس 

اي سَوبيی  سا اػبػوب  پوشيطٌ   مذسويؼوم . يي ذكى میوکبت قبثل تأمسی سا مؽشح  س( ػاليٌ ثش دلبع اص مذسويؼم1981) 8َبثشمبع

ذ ي ثؼذا  ؿبَذ او،ؼوبل لوشايان گشديو   يي وًگشايی  داوذ كٍ غبيت آن ػبمبوذَی ػقالوی ثٍ صوذگی اختمبػی اػت. اص وظشثخؾ می

ثوش صووذگی ػموًمی اػوتيال ي      َبس لشَىگس استجبؼبت ي سػبوٍي پشيسؽ اص ؼشي  كىتشل آمًصؽ آن َب ي وُبدَبي خصًصیديلت

َبي حوًصٌ ػموًمی كوىؾ ػقالووی ي     آصادي ي كىؾ ػقالوی كٍ اص ييظگی سيخًدمختبسػيؽشٌ قبثل تًخُی يبلتىذ ي دس وتيدٍ 

ي ثىوبثشايه پوشيطٌ    وذوبديذٌ گشلتوٍ ؿوذ   سدس سَبيی ثخـی ي ايدبد صوذگی ػقالویگشايی وًَبي ثبلقًٌ استجبؼی َؼتىذس دس تًاوبيی

 وبتمب  ثبقی مبوذ. مذسويؼم

 تعلین و تزبیت درباره پست هدرى نظزاى صاحب دگاهید

ي تشثيوت   تؼسيم َبي ثحشانتشثيت ويض ثٍ مؼىبي ثشسػی  دس ساػت ػصش وًگشايی َبي ثحشانٍ مؼىبي تجييه تمذسوي پؼتآودب كٍ  اص

ثحوشان صدٌ اػوت ي    يؼوم كوٍ تؼسويم ي تشثيوت مذسو    ثش ايه ثبيسووذ  پؼت مذسنمت،کشان اػت.  وًگشايیدس ػصش ي ثشوبمٍ دسػی 

مؼبصوش ي موذسن    تؼسويم ي تشثيوت  س لشاوًگشايیثبيؼتی اص تؼسيم ي تشثيت ي ػىبصش آنس تؼشيف خذيذي اسائٍ ومًد. اص وظش مت،کشان 

                                                 
1. Modernism 

2. Slattery 

3. Doll 

4. Pre- Modern 

5. Modern 

6. Post-Modern 

7. Michel Foucault 

8. Urgen Habermas 
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ػمو  يبلتوٍ اػوت كوٍ تؼسويم ي       دس آن قذس آنمؼسػ ي ياحذي گشايؾ يبلتٍ ي م،ًُ  لشَىگ  لشَىگ حبكميت يػً ثٍتذسيدب  

َوب يوب   ووٍ لشَىوگ اقسيوت    سويوض لشَىوگ مؼوسػ اػوت     وظوش  مًسدؿًد ي الجتٍ لشَىگ ت ثٍ مؼىبي اوتقبل لشَىگ تسقی میتشثي

 .َب لشَىگ خشدٌ

يکوی اص اوتقبدَوبي    ي تجذيل آن ثٍ تدبستس 1ي تشثيتي ثبصاسي ؿذن تؼسيم  یآمًصؿ َبيتؼسػ لشَىگ تکىًلًطي ثش وظب  

وًگشايی ي آمًصؿی ػصش  َبي وظب  س(1995اػستشي ) اص وظش .(1975س 2)پيتشص ثٍ تؼسيم ي تشثيت مؼبصش اػت مذسنپؼت سييکشد 

ووبمؽسًةس تعوبد   َبي دسػیس اسصؿيبثی سكًد ثشوبمٍ ي اداسي ي ػبصمبویس دس ثشداسوذٌ خـًوتس ق،ل ي ثىذَبي ثشيكشاتيك ي مذسن

-موی ي وباميوذي   كبسكىوبن ؿذن آمًصؽ ي  غيشاخالقیػيبػیس ثحشان اقتصبديس پيذايؾ اوحؽبغس خؼتگی احؼبػی ي ػبؼ،یس 

 .ثبؿىذ

تشثيت مًخت الوضايؾ احؼوبع وباميوذي ي ووبتًاوی ؿوذٌ       ي ثش تؼسيمتکىًلًطيکی خبمؼٍ مذسن  تأثيشات سلشاوًگشايبناص وظش 

ػقالويوت  "ي ثش وًػی تشثيت متکی ثوش   ؿًد میس تشثيت ػبؼ،ی ي احؼبػی وبديذٌ گشلتٍ يؼممذسوع اص وًاػت. چشا كٍ دس تشثيت 

3تکىيکی
س آيضووشس گوشيهس   5س ايليوًس 4مبوىذ لشيشٌس ؿوًن  وظشان صبحتثشخی اص  (.285-86س ف 1995)اػسيتشيس  ؿًد می تأكيذ "

-موی  تأكيذس گيشد میؿًُدي ي َىشي سا وبديذٌ  َبي سيؽكٍ الوگشس ثبيش ي ليپيح ثش خؽش تذاي  مذل ػقالويت دس تؼسيم ي تشثيت 

 يسصوذ.

اص آن دس خُوت سلوغ    تًان میاػت كٍ پؼت مذسوی َبي تشثيت يکی اص صميىٍ 6ی( پتبوؼيل سَبيی ثخـ1992اص وظش طيشي ) 

ي  َبي مُم تشثيتخىجٍ يکی اص 8س تشثيت ػيبػی7اص وظش يي ي الشادي مبوىذ مك السن تشثيت مذسويؼم اػت،بدٌ كشد. َبي ثحشان

آن اػت كوٍ مذسػوٍ ثوٍ ػىوًان      وًگشايیاػت. چشا كٍ يکی اص يخًٌ كبسكشد ػيبػی مذاسع دس ػصش  ؼتیمذسوي پؼت ي تشثيت

 مؼسػ اػت. يَب اسصؽخبمؼٍ اص حيث  ي ػيبػی پبيگبَی ثشاي ح،ظ وظب  لشَىگی

 َوبي  لشَىگكٍ دس آن صذاي  داوذ میسا تشثيتی  پؼت مذسن( تؼسيم ي تشثيت مؽسًة اص ديذگبٌ 1991) 9آسين ييتغ ي طيشي

دس َوب   ػخه ثگًيذس صذاي پبي خشدٌ لشَىگ تش آَؼتٍاگش لشَىگ مؼسػ دس متًن دسػی اص وظش آوبن . ؿًد میديگش ويض ؿىيذٌ 

ت،وبيتی  اص صاييوٍ م  سا آمًصؽ تب ػبصد یم داسمشثيبن سا ثٍ چبلؾ ثشاي كـف خُبن ثيىی يا پؼت مذسن لزاآن ؿىيذٌ خًاَذ ؿذ. 

كوٍ داساي   ؼوتی مذسوي پؼت. لزا اسائٍ تؼشي،ی ػيىی اص تشثيت ثىگشوذػذ  تؼيدهس تکيٍ ثش صيجبيی ؿىبػیس ؿًُد ي مبوىذ آن  مبوىذ

 .سػذ یمسلتبسي ي وتبيح اص قجل تؼييه ؿذٌ ثبؿذس امش ظذ ي وقيعی ثٍ وظش  يَب َذفخُبویس  يَب آسمبن

 و بزناهه درسی پست هدرى

مشتجػ ثوب  كًؿؾ لشاياوی ومًدوذ تب مجبحث  1990س چشي ًَلمض ي ديگشان دس ايايل دٍَ 11س تبة مه10ىبلتالشادي َمچًن دايگ

س 12َمچوًن لًكوًس ثوبستض    يیػوبختبسگشا ثبسٌ ديذگبٌ مت،کشان مبثؼوذ  دس ايهكٍ سا دس حًصٌ ثشوبمٍ دسػی ياسد ػبصوذ پؼت مذسن 

                                                 
1. Marketisation 

2. Peters 

3. Technical Rationality 

4. Schon 

5. Oliver 

6. Emancipatory Potential 

7. Mclaren 

8. Political Pedayogy 

9. Aronwitz & Giroux 

10. While Daignault 

11. Peter Tabman 

12. Barthes 
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ثوب   موذسوی  پؼت َبي ثشداؿتمت،کشان ثشوبمٍ دسػی ثش ايه ثبيسوذ كٍ ثشخی اص ي ديگشان ويض مًسد تًخٍ قشاس گشلتٍ اػت.  1دسيذا

-مًال  وموی  يشيگ اوذاصٌدسػی تدًيضيس اص قجل تؼييه ؿذٌ ي قبثل  َبي ثشوبمٍسييکشدَبي خؽی ي محذيد دس ؼشاحی ي اخشاي 

ي آوچٍ كوٍ دس داخول ي    سا ثشاي ؿىبخت ي دسک ثشوبمٍ دسػی ثٍ ػىًان چگًوگی يیَب تالؽ مذسوی پؼتثبؿذ دس ػًض سييکشد 

كوٍ مىدوش ثوش اخوشاي مت،وبيت ثشوبموٍ دسػوی دس         يیَوب  لشضؿًدس تأثيش ػًامل پيذا ي پىُبن ي پيؾ  می خبسج مذسػٍ آمًختٍ

خذيوذي سا ياسد تحسيول ثشوبموٍ     َوبي  ثشداؿوت ؼم مذسوي پؼتؿًد سا داسد.  می ي ثؼتشَبي مختسف لشَىگی ي اختمبػیَب  صميىٍ

اص سياثػ سا پوزيشا ثبؿوذ )دايوشٌ المؼوبسف ثشوبموٍ       یىيث ؾيپ شقبثليغَبي َبس تعبدَب ي ؿجکٍس تىبقطبَ یذگيچيپدسػی ومًد كٍ 

 (.688س ف 2010دسػیس 

( آغبص گشديوذ. يي  1989) 2دال سٍييػ ثٍػمذتب  ؼتی مذسوي پؼتتالؽ دس خُت ؿىبخت ثشوبمٍ دسػی ثٍ ػىًان يك مًظًع 

3تحًلیثشوبمٍ دسػی "مذلی تحت ػىًان  ثبسٌ  هيا دس
سا مؽشح ومًد كٍ دس ياقغ وًػی خشيج اص ت،کش مجتىی ثوش ػقالويوت لوه     "

ثسکٍ  سثشوبمٍ دسػی امشي اص قجل تؼييه ؿذٌ ويؼت سؿًد. اص ايه مىظشمی تأكيذ "4یوظم یث"ثش م،ًُ   كٍ دس آن اػتگشا تسقی 

5يك لشآيىذ تحًل ؿخصی"ثسکٍ 
تسقوی   ظشليتی ؼتیمذسوي پؼتػی ثش سيؽ تحقي  كي،ی دس ثشوبمٍ دس تأكيذ. ؿًد میتسقی  "

( ثش ايه ثبيس اػت كوٍ ثشوبموٍ دسػوی تحوًلی     1993دال ) .َبي ديگشي گشددي دسيبلتتًاوذ مًخت پيذايؾ لُم ؿًد كٍ میمی

َ آمًصان سا ثشاي دَذس تًاوبيی داوؾدس مقبيؼٍ ثب ثشوبمٍ دسػی خؽیس مقًلٍ تغييش سا مًسد تًخٍ قشاس می مذسوی پؼت س یػوبصمبوذ

آمًصان دس كبوًن محًسي تًخُبت قشاس دَذ. اص ايه مىظشس ثبيذ مقًلٍ تًاوبيی داوؾػبختبس ي ػبخت ثشوبمٍ دسػی مذوظش قشاس می

 گيشد.

َبي لشَىگیس توبسيخیس ػيبػویس   آگبَی كٍ مًخت الضايؾ ( ثشوبمٍ دسػی پؼت مذسن ثش مجبحثی1995تشي )اص وظش اػال

ثوش ؼشاحوی   دسػوی   يضيو س ثشوبمٍدس حبليکٍ دس ديسٌ مذسويؼم دس  سومبيذ می تأكيذؿًدس می 8یجبؿىبػيصس 7س الُيبت6یؿىبخت ثً 

-موی  تأكيذاسصؿی ي يب اؼالػبت خضئی  يشيگ خُتاخشا ي اسصؿيبثی سييذادَبي آمًصؿی خذاي اص ثبلت اختمبػی ي ثذين  سثشوبمٍ

ي  اػوت  َوب  موذسن  پؼوت مًسد تًخٍ گـًدٌ رَىی َبي َىشيس ي كي،یس ؿًُديس خىجٍَبػالقٍ ثٍ ؼجيؼتس ؿؼشس ثشسػی .گشديذ

دس  .ؿًد میمدضا اص ياقؼيت كسی پشداختٍ و يَب خىجٍي تحسيل  تصىؼیثٍ ت،کيك  ي وًگشايیس ثشخالف ثشوبمٍ دسػی ديسان مذسن

كوٍ دس آن مشصَوبي صوًسي ي     ؿوًد  موی  تأكيوذ  یؿىبخت ثً  مؼبئلگشايبوٍ ي ثش سييکشد كل ؼتیمذسوي  پؼتمذل ثشوبمٍ دسػی 

ي استجبغ ثيه يبدگيشي داوؾس تدشثٍس خًامغ خُبویس دويبي ؼجيؼوی   ؿًد میي محيػ خبمؼٍ ثشداؿتٍ دسع  ػبختگی ثيه كالع

ٍ  قسمشيَوب ي  . طيشي مؼتقذ اػت كٍ مشصَوبي گيشد میي صوذگبوی دس تذسيغ مًسد حمبيت قشاس   پؼوت  َوبي ػسموی دس ت،کوش   سؿوت

گشايوی ي ظوذ   لشَىوگ  تکثوش اوتقبديس ت،کش لميىيؼوتیس   يَبٍ يوظشثش اوؼدب   سثبيؼتی دس َم ثيبميضد ي ػاليٌ ثش آن ؼتیمذسوي 

9ؿوذن  لشآيىوذ "اي ثبؿذ كٍ الوشاد سا دس  محتًاي ثشوبمٍ دسػی ثبيذ ثٍ گًوٍ سلشاوًگشامت،کشان  ديذگبٌاص  .ؿًد تأكيذ يیوظادگشا
" 

10تشثيت تحوًلی "ثش وًػی  ؼتیمذسوي پؼتآن سا داسد. لزا دس تشثيت  يیتًاوب یآدمس لشآيىذي كٍ دسگيش ومبيذ
 ؿوًد  موی  تأكيوذ  "

                                                 
1. Derrida 

2. William, E. Doll,Jr 

3. Transformative Curriculum 

4. Chaos 

5. A Passage Of Personal Transformation Model 

6. Ecological 

7. Theology 

8. Aesthetics 

9. Becoming Process 

10. Transformative Pedagogy 
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اميذياسوذ كٍ ثٍ اكتـبلبتی ي آوبن  آمًصان دس يك ػ،ش اكتـبلی اػتوًػی َمشاَی مؼسم ي داوؾ سكٍ آمًصؽ ي تشثيت يا گًوٍ ثٍ

 .(222-24س ف 1995)اػسيتشيس  دػت يبثىذ

ت،کوش  "تحت ػىوًان موذل مجتىوی ثوش      سا ؼتیمذسوي  پؼتثشوبمٍ دسػی  ی اص( مذل1993) 2ي اػتبيه ثش  1كيه چسً 

3مبثؼذ سػمی
آيىذٌ آمًصؽ ي توذسيغ سا تغييوش دَوذ. چُوبس      سمذسػٍ ػمسکشدذ تًاو میثٍ وظش آوبن ايه مذل  .ػبصوذ یممؽشح  "

تکيوٍ  يوبلته  آمًصانس پبيبن مؼسمبن ي داوؾ 4اوذيـی ثش خًد تأكيذؿبمل حمبيت ي  مزكًساػبػی مًسد وظش آوبن دس مذل  مؼئسٍ

گيشَبي سػمی اػتبوذاسد مصًة ي تصميم يَب آصمًنثٍ ػىًان مؼيبسي ثشاي ػشظٍ تدبسةس كىبس گزاؿته  ػبالن ثضس تدبسة  ثش

 .ثبؿذ یمثش ح،ظ ي يبدآيسي  تأكيذثٍ خبي  ي ادساک ثش ؿىبخت تأكيذدسثبسٌ ثشوبمٍ دسػی ي 

َوبيی دس  گيوشي خُوت  ثبيوذ پؼوت موذسن   کوشد  مجتىی ثش سيي َبي دسػی خذيذ( مؼتقذ اػت كٍ دس ثشوبم1992ٍ) 5اػتبوسی

لـوبسَبي ػيبػوی ي    سس ظسوم يیصوذا  توك س سييکشد يیوظادگشاخىؼيت گشايیس  دس قبلت خصًف مجبسصٌ ثب اؿکبل مؼيىی اص ػسؽٍ

تمبيالت آدمی مىدوش وگوشدد ي ثوٍ     يمحذيدػبصدسػی َمچًن گزؿتٍ ثٍ تؼشيف ي  يَب ثشوبمٍػبوؼًس مًسد تًخٍ قشاس گيشد تب 

6مب"ثش  تأكيذثبيذ  سگشدد یمكٍ مىدش ثٍ ػسؽٍ  "مه"ثش  تأكيذي  يسي تكخبي 
ثبؿذ ي تالؽ كىيم تب تسقی اص ديگشان ثٍ ػىًان  "

7ديگشان"ي  "َب آن"ػىًان 
 تجذيل ؿًد. "مب"ثٍ تسقی اص ديگشان ثٍ ػىًان  س"

آمًصؿوگبٌ سا مؽوشح   ي  دسع ويوبص ثوٍ تغييوش دس مؼموبسي ي مُىذػوی كوالع       ؼوتی مذسوي پؼتدسػی  يَب ثشوبمٍآمًصؽ ي 

 َبي سيؽدس . گيشدمی دسيوی آن قشاس يَب تدشثٍمحيػ ي  شيتأث. چشا كٍ آمًصؽ يك لؼبليت اوؼبوی اػت ي ػميقب  تحت ػبصد یم

-ذ سياثػ متقبثلس َمذلی سا دس ثيه مؼسمبن ي داوؾتًاو میدايشٌ ي ػميىبس دس كالع دسع  صًست ثٍػجك وـؼته آمًصؿی ويض 

ؼشاحی ؿذٌ اػت كٍ امکبن ت،کشس  يا گًوٍ ثٍوـؼته دس كالع دسػی الگًي خؽی مذسن ثشاي  كٍ یدسحبل .آمًصان الضايؾ دَذ

 "دايوشٌ مقوذع  "تذسيغ ي آموًصؽ ثوٍ ػوجك    ( 1992) 8اص وظش سگىيش .دَذ یمسا كبَؾ  َب اوؼبنگ،تگً ي تؼبمل مـتشک ثيه 

ٍ لشاَم آيسد.  یخًث ثٍي كالع سا ذ مًخجبت استجبغ ليضيکیس ػبؼ،یس مؼىًي ي ػقالوی ثيه اػعبتًاو می  يَوب  ػوبختمبن  ػواليٌ  ثو

ثبؿذ كٍ احؼبع آسامؾ  يا گًوٍ ثٍ ثبيذ ثسکٍ مُىذػی آن سيسي ثيـتش ػبختٍ ؿًدثُشٌ ثب سييکشد مبوذگبسي ي مذاسع وجبيذ تىُب

 ي ساحتی ثيـتش ي َمچىيه سؿذ احؼبػبت صيجبيی ؿىبػبوٍ الشاد سا دس پی داؿتٍ ثبؿذ.

 پست هدرى یجوالسی اربز نقد و

ت يك ديسٌ خبف تبسيخی سا وـوبن  ػالئمی َؼتىذ كٍ پبيبن حيب ؼتیمذسوي پؼتؼشح مجبحث كٍ  سػذ میثٍ ؼًس كسی ثٍ وظش  

ايه ػالئم چگًوگی دسکس اػتىجبغ ي ؿىبخت مب سا اص خُبنس اوؼبنس لشَىگس تشثيتس ثشوبمٍ دسػی ي ػبيش امًس متحًل  .دَىذمی

  پؼتت،کش اگش چٍ  سػاليٌ ثٍ. كىذ میاوذ ويض مؽشح قبثل تصًس وجًدٌَبيی سا كٍ تبكىًن ي ؿيًٌ َب حل ساٌ ي دس ػيه حبل ػبصوذ می

 ػصوش ووًگشايی  ػشآغبص يك سييکشد خذيذ ثٍ َؼتی ي حيبت دس َمٍ يخًٌ آن اػتس امب َىوًص اموش متحققوی مبوىوذ      ؼتیمذسوي

ي دامىٍ و،ًر ي ػشايت ي َمچىيه دػوت كوم تحقو     د قشاس داساوذيـٍ ايه َىًص دس ػشچـمٍ خُبن سػذ كٍ  می ثٍ وظشويؼت. 

                                                 
1. Joe, L. Kincheloe 

2. Shirley, R. Steinbery 

3. Post -Formal Thinking 

4. Self- Reflection 

5. Stanley 

6. We 

7. They 

8. Regnier 
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 . امشي كٍ مؼتسض  گزؿت صمبن ي دس ػيه حوبل قوًا  يوبلتگی   ويؼتاحؼبع  قبثل صوذگی ثـش آن دس ػشصٍ يَب خسًٌثشخی اص 

 ػت.ا وًگشايیػصش  يَبثؼتَب ي ثه ثحشاندس مقبثل  یحس ساٌثٍ ػىًان  ؼتیمذسوي  پؼتثيـتش سييکشد  وظشي

س َىًص اوؼدب  تئًسيك ي ؼتیمذسوي پؼتاكتـبلی ي تجييىی ديذگبٌ  َبي قبثسيتثبيذ ارػبن ومًد كٍ ػسيشغم  ثٍ َش حبل

دس  خبمغ ي كبسثشدي يَب هييتجكٍ  بسويؼت. ثٍ ايه مؼى بلتٍي ػبمبنوظشگبَی دس ايه سييکشد چىذان مـًُد ي يب دػت كم 

 وظشان صبحتاص ػًي  كمتش سمًسد وظش يَب آسمبنثش اػبع اصًل ي  ي ثشوبمٍ دسػی ،ی اص خمسٍ تؼسيم ي تشثيتمختس يَب حًصٌ

 ثٍ ؿکسی دقيقب  كبسثشدي اسائٍ ؿذٌ اػت. پؼت مذسن
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