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 :چكیذٌ

ًیایي حضَر   هسلواًاى ٌّذ تِ . ایجاد كرد آًاى هردهاى ٌّذ از جولِ در ًظام آهَزضيزهاًِ در زًذگي ٍ  تحَالت تسیاريّا در ٌّذ تریتا

ًیایي را در تضاد تا  لیت جاهؼِ، ًظام آهَزضي جذیذ تریتا  آىتَجِ چٌذاًي تِ ٍ دیذًذ تاٍرّاي دیٌي ٍ فرٌّگي خَد هيػٌَاى تسرگتریي اق

ًیس آهَختي ػلَم جذیذ ضرط ضرٍرت تَجِ تِ آهَزش ًَیي زهاًي تیطتر ضذ كِ  .ًذاضتٌذ آهَختي زتاى اًگلیسي تِ ػٌَاى زتاى رسوي ٍ 

تؼذادي از ًَگرایاى هسلواى كَضیذًذ تا آهَزش جذیذ را هتٌاسة تا تاٍرّاي  ،در ایي ضرایظ .الزم تراي تِ دست آٍردى هٌاصة دٍلتي تَد

ًتیجِ. كٌٌذ دیٌي ٍ فرٌّگي هسلواًاى ٌّذ تَهي هراكس آهَزضي خاظ ٍ اًجام ضذ سلواى اقذاهات گًَاگًَي از جاًة ًَگرایاى م ،در 

ًیس تَجِ هيّا ػالٍُ تر ػلَم جذیذ تِ ػلَهسلواًاى تِ ضیَُ ًَیي پذیذ آهذًذ كِ درآى ّرچٌذ، در اتتذا آهَزش هرداى هَرد  .ضذم اسالهي 

ًیس از  ًیا  كرد؛ اها پس از هذتي تؼذادي از ًَگرایاى هسلواى پرداختي تِ آهَزش زًاى تَهي خَدداري هيتَجِ تَد ٍ حتي حکَهت ٌّذ تریتا

تیطتري كِ تر سر راُ اهَزش زًاى هسلواى  ٍ هطکالت هَاًغ تِ رغن. تر اّویت آهَزش زًاى، تِ ػٌَاى تخص هْوي از جاهؼِ تاكیذ كردًذ

ًیس فراّن ضَد ،در ًْایت؛ اها ٍجَد داضت ّوسهاى تا حکَهت ٌّذ . اقذاهات ًَگرایي هسلواى هَجة ضذ زهیٌِ تراي آهَزش زًاى هسلواى 

ًیا، هسلواًاى ٌّذ از  تریي حکَهت هسلواًاى ضوال ٌّذًَاب تَپال تِ ػٌَاى هْن تؼذادي از اها فاقذ حکَهت هركسي قذرتوٌذ تَدًذ؛ تریتا

  .تَدًذ در قلورٍ خَد ٍ سراسر ٌّذحاهیاى آهَزش ًَیي تِ ٍیژُ آهَزش زًاى هسلواى 
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