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 قيانوسی ا نقد و بررسی الگوهاي توسعه غربی و اجتناب از آن

 به عمق یک بند انگشت

 

  سليمه ایزدي                  

 

 : چكيده

 

هايي قابل توجره رسريده اسرت، الگرويي      الگويي كه كشور آمريكا در چند قرن اخير از آن پيروي كرده است و به پيشرفت

ليل اينكره عملكردهرا و باورهرا،    به د. مبتني بر قتل و غارت هزاران انسان بيگناه بوده، كه هميشه از آن پيروي كرده است

آنها كشورهاي زيادي را تحت استعمار . ها پايه گذاري شد سازند فرهنگشان، از آغاز با خون انسان فرهنگ يك تمدن را مي

ي رسيدن به قدرت سياسي، قدرت اقتصرادي برود و آن نيرز برا گسرترش مسرتعمرات ميسرور         خود گرفتند، چرا كه الزمه

ورهاي مستعمره و استعمارگر آشكارا مشخص بودند اما در زمان حال شايد به نام شرناخته نشروند؛   در گذشته نام كش9.بود

ي بنده تحت استعمار دنياي غرب و وابستگان آنها هستند و همره چيرز آنهرا از آداب و رسروم و      اما اكگر كشورها به عقيده

كاذبي كه در آنها ايجاد شده است، دسرت بره ايرن     مذهب گرفته تا زبان آنها در حال نابودي است و اين بخاطر خودباوري

هراي آمروزش و    ما براي مقابله با آنها بايد از زمان كودكي و از نظرام . سنين كودكي، سنين حساسي است. زنند ها مي اقدام

ار ي آموزش كار شده است، بر روي پررورش افكرار كر    متاسفانه آنقدري كه در ايران بر روي مسئله. پرورشمان شروع كنيم

براي مگال خودباوري و اعتماد بنفس را بايد از كودكي با رعايت تمام اصول روانشناسي در آنهرا ايجراد كررد و    . نشده است

هرر چنرد نقرش    . ها ايجاد كررد  توان با دردسترس قرار دادن امكانات به كودكان از همان ابتداي راه و در دبستان اين را مي

 .كار نيستاساتيد و معلمان در اين راه قابل ان
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