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 99اسدیجْـت  88چْبس ؿٌجِ : تبسیخ

 داًـگبُ تشثیت هؼلن –ػبلي ػوَهی ػویٌبس : هکبى

 

ؿٌبیی ثب سٍیکشدّبی ًظشی ثشًبهِ فلؼفِ ثشای کَدکبى تَػظ هشثیبى داٍعلت آْبی ًخؼت اص آًدبیی کِ گبه

پشٍسؽ ٍ اسصیبثی آهَختِ ّب تَػطظ کبسؿٌبػطبى   ؛ اخشایی ًوَدى آهَصُ ّبضشٍست ؛ گـتٍِ ػالقِ هٌذ عی 

ْبیی ثب ّذف پشٍسؽ ٍ آهطَصؽ هشثیطبى   ّص ایي سٍ دکتش قبئذی ػلؼلِ کبسگبا، اهش ثِ ؿذت احؼبع هی ؿذ

ایطي کبسگطبُ ّوطشاُ ثطب     . ػِ ػبػتِ تحقق یبفطت  خلؼِ ی آى عی ًـؼتی ثشگضاس ًوَدًذ کِ اٍلیيداٍعلت 

دٍکبسگبُ آهَصؽ سٍؿْبی خؼتدَی هٌبثغ اعالػبتی سؿتِ ی فلؼفِ تؼلین ٍ تشثیت دکتش ضطشابهی ٍ دکتطش   

ِ ی ّوبیؾ فلؼف ْبی کبسثشدی دٍهیيدکتش حؼٌی دس ػشی کبسگبّ یهحوذی ٍ کبسگبُ آهَصؽ هقبلِ ًَیؼ

 . گضاس ؿذًذتؼلین ٍ تشثیت ثش

 :ضرکت کىىدگان

( ٍ هطذسع فلؼطفِ ثطشای    P4Cپظٍّـگشدس صهیٌِ )، )ّیئت ػلوی داًـگبُ تشثیت هؼلن دکتر یحیی قائددی 

 . (کَدکبى

)کبسؿٌبع اسؿذ تبسیخ ٍ فلؼطفِ   ضیرمحمدی عاطفٍ، )کبسؿٌبع اسؿذ فلؼفِ تؼلین ٍ تشثیت( ریحاوٍ ماکًیی

 سدییدٌ مددگدان  ، )کبسؿطٌبع اسؿطذ فلؼطفِ ی آهطَصؽ ٍ پطشٍسؽ(      معصًمٍ رمضاوی، ی تؼلین ٍ تشثیت(

)کبسؿطٌبع اسؿطذ    یان بلددایی ًرضدًان فدف  ، آهَصؽ ٍ پشٍسؽ کَدکبى پیؾ دثؼتبى()کبسؿٌبع اسؿذ 



)کبسؿطٌبع   سدید متتیدی آع علدی   )کبسؿٌبع اسؿذ تحقیقبت آهَصؿی(  سىًر خضدری ، تحقیقبت آهَصؿی(

، )کبسؿٌبع اسؿذ تبسیخ ٍ فلؼطفِ تؼلطین ٍ تشثیطت(    احمد خدایی وصر، تشثیت( اسؿذ تبسیخ ٍ فلؼفِ تؼلین ٍ

، کبسؿطٌبع اسؿطذ فلؼطفِ تؼلطین ٍ تشثیطت(     )يودد کیری احمد، )کبسؿٌبع اسؿذ فلؼفِ اشة( سحر سلطاوی

بُدار ملدپ ردًر    ، )کبسؿٌبع اسؿذ فلؼفِ تؼلین ٍ تشثیطت(  يحیدٌ مرادیان، )دکتشای پضؿکی( رمضاوی مُر

راضدیٍ خداد    ، مدریم بدرَمه  ، سدمیرا حدائری  ، )کبسؿٌبع اسؿذ تبسیخ ٍ فلؼفِ ی تؼلین ٍ تشثیطت(  ضُرکی

، )کبسؿٌبع اسؿطذ سٍاى ؿٌبػطی تشثیتطی(    مًُش حمسٌ ای، )کبسؿٌبع اسؿذ فلؼفِ تؼلین ٍ تشثیت( حسیىی

رضدا  غالم، )کبسؿٌبع اسؿطذ فیضیطب ثٌیطبدی(   فاطمٍ تًاضدعی ، )کبسؿٌبع اسؿذ ؿیوی الی( سمیرا بًرقاوی

، )کبسؿٌبع اسؿطذ فلؼطفِ تؼلطین ٍ تشثیطت(     علی حسه زادٌ، )کبسؿٌبع اسؿذ فلؼفِ تؼلین ٍ تشثیت( یمیىی

)کبسؿٌبع اسؿذ آهَصؽ ٍ پطشٍسؽ   رریسا سلیماوی، )کبسؿٌبع اسؿذ هذیشیت آهَصؿی( عیدالغفار محمدی

، خداوم ییلدی  ی فلؼفِ تؼلین ٍ تشثیت(ٍ ا)دکتش اکیریاحمد، )کبسؿٌبع اسؿذ استجبعبت(راز ، پیؾ دثؼتبًی(

 . )کبسؿٌبع اسؿذ فلؼفِ تؼلین ٍ تشثیت( فراوپ مُرگان

 ٭٭٭

آهَصؽ فلؼفِ ثِ کَدکبى )ثشسػی هجبًی ًظطشی( تطبلی     –دس اثتذای خلؼِ ثؼتِ ّبیی حبٍی دٍ خلذ کتبة 

، ی ٍ دیَیذ ٍایطت دیَیذ کٌذ، ثِ هثبثِ فیلؼَف( خَآًب ّیٌض کَدک)ی قبئذی ٍ فیلؼَفبى کَچب دکتش یحی

ٍ صسد )ًـطبى   (ػفیذ )ًـطبى هَافقطت  ، ّوشاُ ثب ػِ کبست قشهض )ًـبى هخبلفت( –تشخوِ دکتش یحیی قبئذی

ٍ قلِ ای کَتبُ اص هبخشاّبی هال ًلشالذیي کِ اقتجبػی آصاد تَػظ ػطؼیذ ًطبخی ٍ سٍهیٌطب ػطبدات      (اخغبس

 . بى کبسآهَص اسائِ ؿذثِ ػٌَاى داػتبى کَتبُ کبسگبّجِ هشثی، ثَدکشهبًی پَسثقبیی 



 

چٍ کساوی می تًاوىدد بدٍ   "( ثذاى هی پشداصد ایي اػت کِ 1اٍلیي داذاِ ای کِ کبسگبُ ؿوبسُ ): دکتر قائدی

ثشای خلَگیشی اص تخشیت ایي ثشًبهِ ٍ اص عشفی  "عىًان مربی يارد بروامٍ آمًزش فلسفٍ برای کًدکان ضدًود  

ْبی یي خلؼِ ی ػلؼلِ کبسگبّاٍل پغ. اػبػی سا هذ ًظش داؿتِ ثبؿینحوبیت ؿبیؼتِ اص عشح ثبیذ ایي ًکتِ ی 

ّش هشثی ثبیذ دٍ ٍیظگی ؿبخق داؿتِ . هَصؽ هشثیبى کبسآهذ آابص هیکٌینآثب  سا آهَصؽ فلؼفِ ثِ کَدکبى

( 8داؿتي ػَاالت صیبد ٍ حغ تؼدطت( ، ثشدثبسی، ثیبى هٌبػت، ( ٍیظگیْبی ؿخلیتی )اًگیضُ ی ثبال1: ثبؿذ

ّشچٌذ ّذف ػطبختي ٍ پطشٍسؽ   ؛ )هْبست فلؼفی ٍ هٌغقی دس کٌبس هْبست ّبی هؼلویاکتؼبثی  ٍیظگیْبی

افالعَى ٍ کبًت ٍ هالكذسا ٍ خَاخِ ًلیش ًیؼت اهب اؿٌبیی ثب آسا ٍ ػَاالت ٍ سٍؽ ّبی فکشی فالػطفِ ٍ  

هشثطی فْطن   اٍلیي گبم ثطشای  . تبسیخ فلؼفِ تب حذٍد صیبدی ثِ ثْشٍسی ٍ افضایؾ کبسایی هشثی کوب هیکٌذ

الت هتبفیضیکی یب ػلوی یب هؼشفت ؿٌبػبًِ یب ادسػت ػَاالت کَدک ٍ هقَلِ ثٌذی پشػـْبػت کِ خضء ػَ

سؿطذ ٍ ؿطیَُ ّطبی    ، هؼلن ثبیذ آهَصُ ّبی خذیذ سٍاى ؿٌبػی تشثیتی، عجقِ ثٌذی هی ؿًَذ... ٍخَدؿٌبػبًِ یب

 (.کبسثشدی تشثیت سا ثذاًذ ٍ ثـٌبػذ



هشثیبى ػضیض تقبضب هیکٌن تب دس عی ایي کالع خَد سا یب کَدک ثجیٌیذ ٍ ثیبثیطذ  ٍ پیؾ اص ّشچیض اص ؿوب 

 . تب فْن ؿشایظ ٍ اّذاف ثْتش كَست ثگیشد

 

ذ دقیقِ ای ثِ هشثیبى فشكت هی دّذ تب داػتبى کَتبّی سا کِ دس اختیبس داسًذ هغبلؼِ ًوبیٌذ ٍ ٌدکتش قبئذی چ

 : ت داػتبى اقذام ًوَدئقشا پشػؾ اػبػی خَیؾ سا پیذا کٌٌذ ٍ ثؼذ خَد ثِ

سٍصی هالًلشالذیي ٍ خوؼی اص دٍػتبى خَاًی اؽ دٍس ّن خوطغ ؿطذُ ثَدًطذ ٍ     –استدالع برای زير یًاوی»

تب ایٌکِ كحجت اًْب ثِ دٍساى خَاًی کـیذ ٍ دٍػتبى هال ًلشالذیي ثب . دسثبسُ ی خبعشاتـبى كحجت هیکشدًذ

کشدًذ ٍ ایٌکِ دیگش پیش ٍ ضؼی  ؿذُ اًذ ٍ تَاًبیی اًدطبم   آُ ٍ افؼَع ؿشٍع ثِ تؼشی  دٍساى خَاًی اؿبى

اهب هي ثش ػکطغ ؿطوب ّطیغ ترییطشی     ": هالًلشالذیي ثب لحي اشٍس آهیضی گفت. ثؼیبسی اص کبسّب سا ًذاسًذ

ؿَخی ثبهضُ ای ": دٍػتبى هال خٌذیذًذٍ گفتٌذ ".ًکشدُ ام چَى حبال ّن صٍسم ثِ اًذاصُ دٍساى خَاًی ام اػت

 . "ثَد

ٍقتطی  . ًِ خذی هی گَین ػبلْبػت کِ ػٌگ ثضسگی دس خبًِ ی هب کٌبس چبُ افتطبدُ اػطت  ": خَاة داد هال

ى سا آچٌذ سٍص پیؾ ّن ثِ ػشااؾ سفتن ٍ ػؼی کطشدم  . خَاى ثَدم ًوی تَاًؼتن آى سا اص خبیؾ تکبى ثذّن

کطشدُ امآآیطب صٍس هطي    حبال ؿوب ثگَییذ آیب هي ترییش . اص خبیؾ تکبى ثذّن اهب ّشچِ صٍس صدم تکبى ًخَسد

 «"ًؼجت ثِ خَاًی ام ترییش کشدُ اػتآ



 بثلَدکتش قبئذی اص خبًن هبکَیی تقبضب کشدًذ تب ػَاالت دٍػتبى سا ّوشاُ ثب ػٌَاًـبى ٍ اػبهی هَافقبى ثش تط 

 . ثٌَیؼٌذ

 

 هؼیبس یب ؿبخق خَاًی چیؼتآ )حوضُ ای(: ػویشا ثَسقبًی (1

 ػلیوبًی(، ثبصٍػتآ)احوذًٍذایب پیشی ًذاؿتي صٍس ٍ : فبعوِ تَاضؼی (8

 كفَیبى(، هلب پَس، چشا یبدآٍسی ّویـِ ّوشاُ ثب آُ ٍ ػَص اػتآ)ؿیشهحوذی: ػجذالرفبس هحوذی (3

 ایب هی تَاى اص ّش قیبػی ثِ ًتیدِ هغلَة سػیذآ: احوذخذایی ًلش (4

 خجلی(، ایب هال تَاًبیی خَد سا ػٌدیذُ یب ًبتَاًی خَد ساآ)سهضبًی: ػٌَس خضشی (5

 آیب ثشای فْن پیشی ثبیذ ترییش کشدآ)حؼي صادُ(: ػحش ػلغبًی (6

 چشا دس صهبى پیشی افشاد کوتش دسثبسُ ی تؼقلـبى كحجت هیکٌٌذآ: ساص (7

ّشکغ ثبیذ هختلش ٍهَخض دس یب خولِ عطشح ػطَا    : اٍلیي قبػذُ ای کِ اهشٍص ثجت هیکٌین :دکتر قائدی

ثشای ؿشٍع ثحث ثبیذ یکی اص . غبس ثذّیذدس كَست ػذم سػبیت ّش قبػذُ ثب ًـبى دادى کبست قشهض اخ. کٌذ

ػَاالت سا اًتخبة کٌیوبثتذا ّشکغ ثِ ؿکل هختلش ػَا  خَد سا ؿشح دّذ ٍ هَافقبى ًظشاتـطبى سا ػٌطَاى   

کٌٌذ ٍ هخبلفبى ّن ثِ ًقذ ٍ ٍاکبٍی ػَا  ثپشداصًذ ثؼذ سای گیشی هیکٌطین ثطِ ؿطکل دهَکشاتیطب ػطَا       

 . آابصیي ثحث سا اًتخبة خَاّین کشد



 : ثِ کـ  چٌذ قبػذُ ٍ ثجت آًْب سػیذًذ ؿشکت کٌٌذگبىدکتش ّوشاُ ثب ، هشثیبىحیي تَضیحبت  دس

 . دس استجبط ثب هَضَع ػخي ثگَیین (1

 . کَتبُ ٍ هَخض كحجت کٌین (8

 . هب هیتَاًین ًظشهبى سا ػَم کشدُ یب حشفوبى سا پغ ثگیشین (3

 . خَة ٍ دقیق گَؽ کٌین (4

ًطِ ایٌکطِ هطشدم ایٌگًَطِ     ). کشدُ ٍ حشف خَدهبى سا ثضًیندس كحجتْبیوبى اػتفبدُ « هي»اص ضویش  (5

 (.هیگَیٌذ یب آًگًَِ فکش هیکٌٌذ

 سػبیت ًَثت (6

 . ّشکغ هؼئَلیت حشف خَد سا ثپزیشد (7

 . دس كَست ػذم ٍضَح دسخَاػت تَضیح ثیـتش کٌین. ثشای ّش ادػبیی دلیل ثخَاّین (8

 . دقیق ٍ سٍؿي كحجت کٌین ٍ ًِ کلی (9

 . هْب كحجت کشدُ ثِ تَافق ثشػیندس اثتذای ثحث ثش ػش هفَْ (19

 . هشثی حق اسائِ هفَْم یب هؼٌی یب اظْبس فضل ًذاسد (11

 . ّیغ اخجبسی ثشای حشف صدى یب هـبسکت دس ثحث ًذاسین ٍ کبهال داٍعلجبًِ اػت (18

 . ثِ ًظش ػبیشیي احتشام ثگزاسین (13

 . سییغ هبثبًِ یب هَریبًِ ػول ًکٌین (14

 : اهکبًبتی ًیبصهٌذین کِ ػؼی ؿذ دس ایي کبسگبُ فشاّن ثـَد ًظیشدس آابص کالع هب ثِ : دکتر قائدی

 ال ( هشتت کشدى کالع ثِ ؿکل یب اختوبع پظٍّـی

 ة(داؿتي داػتبى هٌبػت ثشای خَاًذى

اػطتذال   ، گطَؽ دادى : ج(فْن ایي ًکتِ کِ قشاس اػت چِ هْبست ّبیی دس کالع پیگیشی ؿًَذ )هطثال 

 (...کشدى ٍ

 د(خَاًذى داػتبى

 ؾ اص کَدکبى دسثبسُ ی داػتبىُ(پشػ

 ٍ( ثجت پبػخ ّب ٍ ػَاالت ثش سٍی تبثلَ



 ص(اًتخبة ػَا  هٌبػت ثشای ؿشٍع ثحث

ثْتشیي حبلطت ایطي   ، هب داػتبى کَتبّی سا اًتخبة کشدین تب دس ایي خلؼِ ی ػِ ػبػتِ ثتَاًین ثِ آى ثپشداصین

کَدکبى خبیگبُ ٍ ؛ ی دس آى هَخَد ثبؿذاػت کِ یب داػتبى ثلٌذ اًتخبة ؿَد کِ ًکبت هجْن ٍ چٌذ الیِ ا

ٍ ایٌکِ چشا هجٌبی کبس ثش اػبع سٍایطت داػطتبى    کبساکتش خَد سا دس داػتبى یبفتِ ثب آى استجبط ثشقشاس کٌٌذ

داؿتي داػتبًْبیی کِ هجْن ثبؿٌذ ثؼیبس هْن اػطت  ، اػت خَد فلؼفِ ی ػویقی داسد کِ ؿوب ثذاى آؿٌب ّؼتیذ

ؿیَُ ّطبی  ، یبى ثٌذی حکوت آهَص ٍ ًلیحت هحَسًذ کِ هبسا دچبس هـکل هیکٌٌذداػتبًْبی ایشاًی داسای پب

هختلفی ثشای آابص ثحث ٍخَد داسد هی تَاى اص یب ػَا  ػبدُ ؿشٍع کشد اهب هبًذگبسی ٍ اًؼدبم داػتبى دس 

؛ ّش یب اص هب قلِ ٍ ثشداؿت ؿخلی خَد سا اص صًذگی داسین؛ رّي کَدکبى ٍ حتی ثضسگؼبالى ثیـتش اػت

چشا کَدکبى دس هذسػِ ثب ػلَم ٍ تبسیخ ٍ خرشافیب ثِ ساحتی استجبط ثشقشاس ًویکٌٌذ چَى ثب قلِ ّبی ؿخلطی  

 . ٌذآًْب هَاصی ٍ ّوشاُ ًیؼت

 . قبی ساص ثِ ػٌَاى ػَا  اكلی اًتخبة ؿذآثؼذ اص ثحث ٍ سٍؿي ػبصی اٍلیِ ًکبت ٍ اكَ  پشػؾ 

 «كحجت هیکٌٌذآ چشا دس صهبى پیشی افشاد کوتش دسثبسُ ی تؼقلـبى»

 . هَافقبى ٍ هخبلفبى ًظش ثذٌّذ؛ دٍػتبى هی تَاًٌذ ایذُ ی آقبی ساص سا ثِ چبلؾ ثکـٌذ: دکتر قائدی

 . هي ثب ایـبى هَافقن: حمسٌ ای

 هی تَاًیذ ثِ هب ثگَییذ ایـبى چِ چیضی گفتٌذآ: دکتر قائدی

 داؿتِ!کوی ػخت اػت دقیقب ثگَین ایـبى چِ گفتِ ٍ چِ هٌظَسی : حمسٌ ای

ؿوب اخغبس خَة گَؽ ًذادى هیگیشیذ! ّوِ یوب ٍقتی دػت ثلٌذ هیکٌطین یؼٌطی هطی خطَاّین     : دکتر قائددی 

اص هحول هَافق یب هخبل  اػتفبدُ کٌین ٍ ایي هـکل اػبػطی دس   کٌین!قلذ داسینحشف ثضًین ًِ ایٌکِ گَؽ 

 . کٌبس ثگزاسینتبؿیَُ ثحث اكَلی اػت کِ ثبیذ توشیي کٌین 

آًْب خَد سا اص لحبػ قَای رٌّی ٍاسػتِ ٍ کبهل هی داًٌطذ  ؛ ْبی رٌّی هحکوی داسًذقبلجشاد هؼي اف: حمسٌ ای

 . ٍ تشخیح هی دٌّذ دسثبسُ ی قَای خؼوبًی ٍ تحلیل سفتي تَاًـبى ٍ ثیوبسیْب ٍ ضؼفْبیـبى كحجت کٌٌذ



ایٌکطِ  . سُ ًوطی کٌٌطذ  اؿطب  ًظش اػتچَى دقیقب ثِ هؼبلِ ای کِ هذ . هي ثب خبًن حوضُ ای هخبلفن: حسه زادٌ

 . پیشاى چِ ًَع ترییشی سا دس صًذگی خَد هی ثیٌٌذ

دس عَ  ثحطث  : یب ًکتِ هْن سا کِ هی تَاًذ یب قبػذُ ؿَد سا ثیبى کٌین اػت دس ایٌدب ثْتش: دکتر قائددی 

 . ثِ چْبسچَة داػتبى سٍایت ؿذُ هقیذ ثبؿینكشفب هی تَاًین اص قلِ فشاتش ثشٍین ٍ اخجبسی ًیؼت 

آى اؿبسُ کطشدُ  آیب ٍاقؼب چٌیي اػتآ آیب ٍاقؼب هؼي تشّب دچبس هؼبلِ ای هی ؿًَذ کِ آقبی ساص ثِ : محمدی

 اًذآ

آقبی ساص ثبیذ دالیل اكلی خَدسا ثشای عشح ایطي پشػطؾ ثگَیٌطذ ٍ ٌّطَص کؼطی چٌطیي       . ثلِ: دکترقائدی

 . دسخَاػتی ًذاؿتِ اػت

 اًؼتآًوی ؿَد ػذم خؼبست سا دلیلی ثشای ایي پشػؾ د: یمیىی

ثب ایي ایذُ کِ کوتش پشداختي ثِ اًتضاػیبت دس ػٌیي ثبالتش ثِ دلیل ػذم خؼبست دس هؼطي تشّبػطت   : سلطاوی

 . ؿبیذ ثش اثش تدشثِ ًؼجت ثِ خَاًتشّب هحبفظِ کبستش ؿًَذ اهبایي دلیلی ثش ػذم خؼبست ًیؼت. هخبلفن

ػشکَة هی ؿًَذ کِ هٌتْطی ثطِ ػطذم    داًؾ آهَصاى ٍ کَدکبى ثِ دلیل قَاًیي ٍ ًظن هذسػِ هذام : خضری

 . خؼبست هی ؿَد اهب دس هؼي تشّب ًجبیذ چٌیي ػبهلی ٍخَد داؿتِ ثبؿذ

 ٌَّص کؼی دسثبسُ ػَا  اكلی ٍ ایٌکِ اػبػب چٌیي چیضی ّؼت یب ًِ حشف ًضدُ اػت!: دکتر قائدی



 

 قبی ساص اػبػب كحیح اػتآآآیب تؼوین دّی دس پشػؾ : ضیر محمدی

 چغَس هی ؿَد کِ ثِ آػبًی ثِ كذٍس یب قبًَى کلی ثشػینآ اكال: دکتر قائدی

 . ایي ػَا  دسثشداسًذُ ی یب قبػذُ ی کلی ًیؼت: راز

 . ثشداؿت هي اص ػَا  آقبی ساص ثب ًَػی کلیت ّوشاُ اػت. هخبلفن: ییلی

ؿبهل  خولِ ی ایـبى هَخجِ خضییِ اػت یؼٌی ٍقتی دسهَسد پیشاى كحجت هیـَد ّوِ ی آًْب سا: دکتر قائدی

ایطي یطب اكطل    ). اػت هغشح ثِ کوتش كحجت کشدى آًْب ؿذُ ًَػی خضیی ثَدى قضیِ اؿبسُ ؿذُ ٍ ٍقتی

 (.هٌغقی اػت کِ ثذٍى آؿٌبیی ثِ چْبسچَة اكلی هٌغق كَسی اص الثِ الی ثحث ّب اػتخشاج ؿذ

 چشا کلیِ هؼٌْب دس پیشی اص تؼقلـبى کوتش اػتفبدُ هیکٌٌذآ: ػَا  سا اكالح هیکٌین

چغَس هی تَاًین ادػب کٌین پیشاى ؛ تؼقل اهشی اػت ٍاثؼتِ ثِ تفکش. ٌَّص هؼتقذم ػَا  ٍاضح ًیؼت: یمحمدد 

 ثِ تفکش اًتضاػی ًوی سػٌذآ

هب دسثبسُ ی چیضی کِ ٍاضح ًیؼت ثحث هیکٌینآ! ٍاقؼب تفکش چیؼتآ تفکش اًتضاػی چگًَطِ  : دکتر قائددی 

پظٍّؾ هطی  ؛ هثال یب فشد ّـتبد ػبلِ کِ هی ًَیؼذاػتآ چِ کؼی پیش اػتآ اص چِ صهبًی پیش هی ؿَدآ 



تَاًی چیؼتآ چگًَِ ثبیذ ثِ هفبّین ثشػطینآ چگًَطِ ثطِ    ٍسصؽ هیکٌذ پیش اػتآ ًب، کٌذ ثِ ساحتی هی دٍد

 تفبّن ثش ػش هفبّین ثبیذ سػیذآ

ین هي هؼتقذم دس خشیبى ثحث ًتَاًؼتین دس خبیگبُ یب کَدک قشاس ثگیشین چَى ّیغ یب ًخَاػت: حمسٌ ای

 . حذاقل یب ٍاطُ یب هفَْم سا ؿفبف کٌین ٍ ثحث کٌین

ثش چِ هجٌبیی ثِ ایي ًتیدِ هی سػین کِ ثضسگتشّب حیي ثحث ثب هفبّین سٍؿي ػشٍکبس داسًذ . هخبلفن: تًاضعی

 اهب کَدکبى ًِآ

 اكال هشثی چگًَِ هیتَاًذ ایي هفبّین سا ثشای کَدک سٍؿي تش کٌذآ: رمضاوی مُر

کَدک دقیقب دس اثٌبی ػیش ثحثْب ثطِ  . س گزاؿتین کِ داذاِ ؿرلی هبى سا ٍاسد ثحث ًکٌینهب قشا: دکتر قائدی

کـ  ّش هفَْم ًضد خَدؽ هی سػذ ٍ هشثی ًجبیذ آهَصؽ هؼتقین ٍ ػٌتی سا هذ ًظش داؿتِ ٍ ثِ ؿشح یطب  

بُ هؼلن خطَد  کَدکبى ثِ دّبى هؼلن ًگبُ هیکٌٌذ ٍ ػؼی هیکٌٌذ ثب تکشاس دیگ، ثِ یب هفبّین دس ثحث ثپشداصد

هؼلن ثبیذ ثِ صیشکی آًچِ سا کِ دس رّي داسد پٌْبى کٌذ ٍ ثِ خبی اػوب  ًظطش خطَد ثطِ    ؛ اص اٍ تبییذ ثگیشًذ

 . اػتخشاج ایذُ ّب ٍ پشػـْبی کَدکبى ثپشداصد

ٍقتی قشاس ثبؿذ اص پیؾ ثب هفبّین هـخق ًٍـطبًذاس ػطشٍکبس داؿطتِ ثبؿطین چگًَطِ حطغ حیطشت ٍ        : راز

 یدبد هی ؿَدآپشػـگشی دس کَدک ا

هشثی ثبیذ تب خبیی کِ اهکبى داسد اص دادى پبػخ ثِ کَدکبى اختٌبة کٌذ ٍظیفِ ی اٍ خلَگیشی : دکتر قائدی

 . اص ثِ ثیشاِّ سفتي ثحث اػت

ّش هفَْهی ػبختِ ی هبػتَ هؼٌبی هغلق ٍ ّویـطگی ًطذاسد هطب ثبیطذ ثطِ      . هي ثب ایذُ ی ؿوب هَافقن: برَمه

 . دؽ سا ثؼبصدکَدک اخبصُ ثذّین هفَْم خَ

اگش دس خشیبى ثحث یب ضذ اسصؽ ثطِ خطبی اسصؽ ثٌـطیٌذ ٍ اكطَ  اخالقطی ٍ      . هي هخبلفن: خدایی وصر

 قشاسدادّبی اختوبػی صیش ػَا  ثشًٍذ ٍظیفِ ی هشثی چِ هی ؿَدآ



دس حیي ثحث ٍ چبلؾ ثب ػطبیشیي  ؛ کَدک ًظشؽ سا اػالم هیکٌذ چِ هخبل  ثب اكَ  ٍ چِ هَافق: احمديود

 . کَدک ثِ ًتیدِ ی خَدؽ هی سػذ؛ هؼبیلی ؿفبف تش هی ؿًَذ ایي چٌیي

 . پبػخ ؿوب کوی هجْن اػت: حسه زادٌ

یب اػبػب اسصؽ فغشی ٍخَد داسدآ هب آًْب سا هی فْوینآ ثِ ػَا  سػیذى دس ایي هَاسد ثؼیبس ثب آ: دکتر قائدی

 . اسصؿتش اص سػیذى ثِ یب پبػخ یقیٌی اػت

فکش کشدى ٍحالخطی آًچطِ هطی    ، فکش سػیذى ثِ یب پبػخ سٍؿي ًجبؿین ّویـِ ثِ: یب ًکتِ ی هْن دیگش

 . ّش کغ پبػخ ؿخلی خَد سا خَاّذ یبفت، داًین ٍ هیـٌبػین هْن اػت

ّطب خَاّطذ   کالع هب ًوی داًؼتین ثحث ثِ کدب ّویي ًکتِ اػت کِ دس آابص P4Cهْوتشیي ٍیظگیکالػْبی 

ذاؿتین حتی خبیی ثشای پیؾ ثیٌی ػیش پشػـْب ٍ پبػخْب ّیغ اًتظبسی اص ػَاالتی کِ هغشح هی ؿًَذ ً، کـیذ

گبّْب ٍ چـن اًذاصّبی ثحث ذهب تب حبال دسثبسُ ی هبّیت ػَا  كحجت کشدین ٍ ترییش هذاٍم دی. ٍخَد ًذاسد

 . سا هالحظِ کشدین ٍ ثِ ؿشح هفبّین سػیذین

فکطش هیکطشدم ثطب ثحطث      تلَس هي اص یب کبسگبُ فلؼفِ ثشای کَدکبى چٌیي چیضی ثَد ٍ ًجَد!: ملپ رًر

 . پشػـگشی کَدکبى سا تْییح هی کٌٌذًظشی ؿشٍع هی ؿَد هثال ثب هؼشفی کتجی کِ 

اص اهَس ًظشی ثِ کبس هب خٌجِ ی ػخٌشاًی هی داد چیضی کِ ّذف کبسگبُ اهشٍص ًجَد پغ  ثحث: دکتر قائدی

تحلیل ٍ هْوتطش اص ّوطِ گطَؽ    ، اػتذال ، هب هیخَاّین ػوال ثحث کشدى. ؿوب ثبیذ یب اخغبس دسیبفت کٌیذ

 . دادى سا توشیي کٌین



 

ثِ ًظش هی سػذ کِ ًظن هَخَد دس کالع تب حذی خلَی پیـشفت ػیبلیت رّي کَدک سا هی گیشد : محمدی

 . ٍ کوجَد ٍقت ّن هـکل اكلی ّوِ ی کبسگبّْب ٍ کالػْبػت کِ ثبیذ ثِ آى اؿبسُ کٌین

کبسگبّْب سا اص ًَ ثیبهَصین ّشچٌذ ثخؾ هْوطی   يهْبستْبی ایهب ثبیذ ًحَُ ی کالع داسیَ فٌَى ٍ : سلیماوی

 . اص آى ثِ خَد ؿخق ٍ ثضبػت ؿخلیتی هشثی ثبص هی گشدد

تب ًتَاًین قَاػذ سا اػتخشاج ٍ دس کالع اخشا کٌین ًجبیذ دػت ثِ ّیغ اقذام دیگشی ثضًین ٍقتطی  : دکتر قائدی

یؼت چَى خَد ثِ خَد دسًٍی هی ؿًَذ ٍ هب ثِ خشیطبى  ایي هْبستْب پیبدُ ؿًَذ دیگش ًیبصی ثِ تکشاس هذاٍم ً

ًکتِ ای کِ آقبی هحوذی ثِ آى اؿبسُ کشد ثؼیبس هْن اػت اهب عشح قَاًیي خطضء  ؛ اكلی ثحث خَاّین سػیذ

 . هْوی اص عشح ٍ ؿیَُ ی اخشای ثشًبهِ اػت

 ًکٌینآچشا قجل اص ؿشٍع ثحث قَاػذ سا ثِ ؿکل آییي ًبهِ یکجبسُ دس کالع هغشح : احمديود

چَى اسائِ آییي ًبهِ ای ًَػی تحویل قبًَى اػت ٍ دس آى اخجبس ٍخطَد داسد ٍ عجیؼطت اًؼطبى    : دکتر قائدی

تب هطبداهی کطِ   . ٍقتی قبًَى فْویذُ ٍ پزیشفتِ ًـَد سد ؿذى اص آى حتوی اػت. هبیل ثِ تخغی اص اخجبس اػت

ی کطَدک فؼبالًطِ دس خشیطبى کـط      ُ فشا ًشػیذُ ًجبیذ اص آى حشف صد اص عشفی ٍقتضشٍست ػبختي قبػذ



قَاػذ ٍ اكَ  ؿشکت هی کٌذ ایي فکش کِ ػبختي قَاػذ اص آى داًـوٌذاى ٍ هتفکطشاى ٍ ثضسگطبى اػطت سا    

 . کٌبس هیگزاسد اٍ لزت کـ  ٍ ػبختي قَاًیي صًذگی اؽ سا هی چـذ

ب ٍ هْبستْطبی هٌغقطی ٍ   ثبیذ اػتؼذادّ، ثِ ّش حب  هشثی ثبیذ ثب ػَا  فلؼفی ٍ ایش فلؼفی آؿٌب ثبؿذ: مُرگان

 .  اػتذاللی سا ثـٌبػذ

ایي هؼبلِ اگش قشاس ثبؿذ هذام هَسد پیگیشی قشاس گیشد ثبػث دلؼشد ؿذى هشثیْب ٍ هؼلوطیي ثطب   : دکتر قائددی 

 ثلِ هب یطب هتخلطق فلؼطفِ ًوطی    ، ّذ ؿذاًگیضُ ای کِ ثِ ؿکل آکبدهیب فلؼفِ ٍ هٌغق ًخَاًذُ اًذ خَا

ت ٍ فْن پشػـْبی هٌغقی ٍ تویض هفبّین هشتجظ اص ایش هطشتجظ سا هطی   الاخَاّین ثلکِ یب کبسؿٌبع دس ػَ

هْبستْب ٍ اكَلی سا کطِ هطی   ، خَاّین ٍ پشٍسؽ ایي هشثیْب هوکي ًیؼت هگش ایٌکِ اص خَدهبى ؿشٍع کٌین

ّذایت هؼتقیوی دس کبس ًیؼت اهب خبدُ ی پشػـگشی ًیبصهٌذ ػالهت ٍ ًـبًِ ٍ کطذّب  ؛ آهَصین ثِ کبس ثجشین

ّبیی اػت کِ هشثی ثب سٍؿي کشدى ثخـی اص هؼیش ٍ دس دػت گشفتي چشاؽ ثِ کَدک اخبصُ کـط   ٍ سهض

 . ّذف اكلی فْن اًضوبهی ٍ کبسثشدی ٍ ػویق کَدکبى اػت، ایي ػالین سا هی دّذ

 آیب داػتبًْبی فلؼفی کِ ثشای کالع اًتخبة هیکٌین ثبیذ ثبس اسصؿی داؿتِ ثبؿٌذ یب خیشآ: ضیرمحمدی

اص حقطَ   ، هٌظَس اص ثبس اسصؿی چیؼتآ اػبػب هب دس کالع دسثبسُ ی اسصؿطْب ثحطث هیکٌطین   : دکتر قائددی 

اهب ثذٍى القب هؼتقین اص عشف هؼلن کِ چِ چیضی پؼٌذیذُ اػطت ٍ  ، اًؼبًْب ٍ حیَاًبت ٍ هؼبئل اخالقی دیگش

 . کَدک ثبیذ ًتبیح خَد سا ثگیشد ٍ هشثی ؿبّذ ایي ػیش خَاّذ ثَد، چِ چیضی ًکَّیذُ

 ایي پشػـْبی فلؼفی کِ ٍظیفِ ی هشثی ّذایت ثذاى ػوت اػت دقیقب ثِ چِ هؼٌبػتآ: دایی وصرخ

 ًیؼت ٍ اص عشفطی ... اػت کِ داسای پبػخ ػشساػت ٍ آهبدُ دس کتبثْبٍ یپشػؾ فلؼفی پشػـ: دکتر قائددی 

ِ یب پبػخ خبف پظٍّؾ ػلوی ٍ آصهبیـگبّیوی تَاًٌذ ث، سا داسا ثبؿذ ؼذدپتبًؼیل دسیبفت پبػخْبی هت ثبیذ

قذتبى چٌذ ػبًتیوتش اػتآ ایي پشػؾ یب پبػخ داسد ٍ ثب اثضاسی ثطِ ًطبم ٍاحطذ    : هثال اص ؿوب هیپشػن، ثشػٌذ

کؼی ًوی گَیذ هي فکش ًویکٌن قذ ؿوب فالى قذس ثبؿذ ٍ دیگشی ایي ًظطش سا سد  ، هتشیب پبػخ دادُ هی ؿَد

 . کٌذ



ثشخطی ػطشیغ الزٌّتشًطذ    ، ّن چٌیي اتفبقی هی افتطذ  دس کالع، ّوِ یذٍػتبى دس ثحث ؿشکت ًویکٌٌذ: راز

صٍدتش ثِ ًتیدِ سػیذُ ٍ حشف هیضًٌذ ٍ ثشخی ثِ كحجتْب گَؽ هیذٌّذ ٍ هطذام دس حطب  هحطب صدى آسای    

 آیب ایي اهش دس ًتیدِ ٍ ّذف اكلی عشح تبثیش ًوی گزاسدآ، دیگشاًٌذ

تطَاًین دس کطالع ػطکَت ثشخطی اص     ّیغ اخجبسی ثشای ؿشکت دس ثحث ًذاسین ّشچٌذ هی ؛ ًِ: دکترقائدی

کَدکبى سا دػتوبیِ یب پشػؾ قشاس دادُ ٍ اص ػبیشیي ثخَاّین دلیل ػکَت دٍػتبًـبى سا اسصیبثی کٌٌطذ ٍ  

 . ّویي هحشک هی تَاًذ ثبػث ؿکؼتِ ؿذى ػکَت ثشخی ّن ثـَد

اؿتِ ثبؿذآکَدکی آیب آهَصؽ فلؼفِ ثِ کَدکبى هی تَاًذ تبثیش هؼتقیوی ثش تشثیت اختوبػی آًْب د: ماکًیی

کِ دس خشیبى ایي عشح قشاس هی گیشد ٍ ػخي گفتي ثب دیگشی سا توشیي هیکٌذ دس آیٌذُ هی تَاًذ دس خبهؼطِ  

 ای کِ ثِ ایي ؿکل ثحث ًویکٌٌذ دٍام ثیبٍسدآ

 . هی تَاى دس ایي ثبسُ ثحث هفللی داؿت اهب پبػخ هؼتقیوی ًویذّن: دکترقائدی

آیٌذُ ایي کبسگبّْبی آهَصؿی هشثیبى ّن دس هذاسع ٍ ثطب حضطَس کَدکطبى    پیـٌْبد هیکٌن دس : حسه زادٌ

 . ثشگضاس ؿَد

ایي ًـؼت اٍلیي ؿوبسُ ػشی کبسگبّْبی فلؼفِ ثشای کَدکبى اػت کطِ حطذاقل ؿطبهل پطٌح     : دکترقائدی

 تب، َصاى ثشگضاس خَاّذ ؿذهدٍ ًـؼت پبیبًی دس هذسػِ ٍ ثب حضَس داًؾ آ، ًـؼت ثب ّویي اػضب خَاّذ ثَد

هشثیبى تَاى ٍ آهَصؿْبی خَد سا ثِ ؿکل ػیٌی هحب صدُ ٍ اسصیبثی کٌٌذ ٍ اص عشفی خَد هطب ّطن ؿطوبیی    

 . کبهل اص ثضبػت ٍ تَاى هشثیبى خَد سا ثِ دػت آٍسین

گَیی ایي عشح داسای ػطبختبس  ، ؿوب فشهَدیذ کِ ػَا  فلؼفی داسای پبػخ ٍاحذ ٍ هـخلی ًیؼت: حمسٌ ای

آیب پبػخ ّبی ؿخلی ّش کَدک اص اّطذاف اكطلی عطشح    . اًذیـی ثِ کَدکبى اػتپٌْبًی ثشای اسائِ آصاد 

 خبسج ًخَاّذ ؿذآ

هثال ؛ ثِ ٍاسػی دیذگبُ ّبی خذیذ هـرَ  هی ؿَد، کَدک هذام ػَاالت خَد سا ترییش هی دّذ: دکتر قائددی 

َاّذ تطب خطٌغ   آتـفـبى چگًَِ فؼب  هی ؿَدآ هشثی ثِ خبی پبػخ هؼتقین اص اٍ هی خ: کَدک اص هب هیپشػذ

ثگَیذ آیب اص هبّیت آتـفـبى هی پشػذ یب اصایٌکِ اػبػب چگًَِ فؼب  هی ؿَدآ چطِ  ؛ ػَا  خَد سا ؿشح دّذ



چیضی ػبهل ایدبد ایي پشػؾ ؿذُ ٍ خَدؽ دسثبسُ آى چِ هی داًذآ کَدک داًؼطتِ ّطب ٍ ػطَا  خطَد سا     

، ٍ پشػیذى ؿفبف تش هتوبیل هی ؿَد اسصیبثی هذاٍم هیکٌذ اٍ ثِ خبی دلجؼتگی ثِ پبػخ سٍؿي ثِ دسک دقیق

هشثی ثِ کَدک یطبدآٍس  ، ٍقتی کَدک اص هبّیت خْبى هیپشػذ ػَالی کِ افالعَى ّن پشػیذُ ٍ ثبقی فالػفِ

ػَا  ؿخلی اٍػت ٍ ثبیذ ثشای کـ  ٍ سٍؿي ػبصی اؽ تطالؽ کٌطذ ثبیطذ ثطشای     ، هی ؿَد کِ ایي ػَا 

 . خَدؽ اهب ّوشاُ ثب ثقیِ فکش کٌذ

بی ایي عشح سٍؿي ؿذُ اػت اهب ًجبیذ فقظ ثِ اخشای آى تَػظ هشثیبى کبسثلذ دس هذسػِ ثؼطٌذُ  هضای: سلطاوی

ثشای گؼتشؽ هفبّوِ ی کَدک ًیبص ثِ گؼتشؽ دایشُ ٍاطگبى اٍ داسین ٍ ایي اهش هحقق ًیؼطت هگطش   ، ؿَد

ایي عشح ثِ دسٍى  ثبیذ ایذُ ی کـیذى. ثب هکبلوِ ٍ دیبلَگ دس هٌض  ثب اٍلیبی ؿبال ٍ ایي سٍصّب هذام خؼتِ

 . خبًِ ّب ٍ اؿٌبیی اٍلیبی کَدکبى سا خذی ثگیشین

َ ػَالی کِ ثِ رٌّن سػیذُ ایي اػت کِ ثبثشسػی قَاػذی کِ یبدداؿت کشدُ ام ثطِ ًطَػی ػطذم قغؼیتط    : راز

 ًؼجیت گشایی اػت آیب داػتبًْب ٍ اّذاف عشح ّن دس ایي صهیٌِ تٌظین ؿذُ اًذآ

دس اًتْبی کالع ثش ػْذُ کَدک گزاسدُ هی ؿَد ایي اػطت کطِ اٍ داػطتبى     اتفبقب تکلیفی کِ: دکتر قائدی

)هثال ّویي داػتبى سا ثؼذ اص ػیش ثحث ّب دس کالع دٍثبسُ ثٌَیؼذ(اٍ فشا هیگیشد ّیغ ، خَد سا ثبصًَیؼی کٌذ

قلِ ای ٍحی هٌض  ًیؼت ٍ ّذف ّن ًقذ یب تحلیل خَد داػتبى ًیؼت ثلکِ ثِ هجبحثی کِ فکشؽ سا هـطرَ   

دس ایي ثشًبهِ آًقذس کِ سٍؽ فکش ٍ ًقذ هفبّین هْن اػطت  . شدُ ٍ اٍ سا ٍاداس ثِ تفکش کشدُ اؿبسُ هی کٌذک

اهتیبص ایي ثشًبهِ ایي اػت کِ اگش ّویي قلِ ی هالًلشالذیي سا دس دُ کالع هختل  اخشا ، هحتَا هْن ًیؼت

ذ ؿذ دس حبلی کِ ؿوب کتبة ػلَم سا ّیغ کذام اص ػَاالت ٍ ثحث ّب ًظیش ّن ًخَاّ، کٌین ثب اػضبی هختل 

ثِ ّش کالػی دس ّش هذسػِ ای ثجشیذ ثبیذ دس چْبسچَة اص پیؾ تؼییي ؿذُ ٍ ثب ػلؼلِ هشاتت خطبف پیطبدُ   

آًچِ هْن اػت سٍؽ هبػت ٍ هحتَا دس کٌطبس آى  ، کٌیذ هب ثِ ایي ٍخِ توبیضّب ثِ ایي تفبٍت ّب اؿبسُ داسین

 . خبیگبُ خَد سا هی یبثذ

ػشگشم کٌٌذُ ّطن  ، ًیؼت داػتبًی کِ اًتخبة هی ؿَد دسکٌبس ٍیظگیْبی اثْبم ٍچبلؾ ثشاًگیضی ثذ: اکیدری 

 . ثبؿذٍ خٌجِ ّبی ادثی آى ّن داسای قَت ثبؿذ

 : ثب ًظش ؿوب هَافقن اهب ًبچبسین ثِ دلیل کوجَد ٍقت ثِ خوغ ثٌذی ثحث ّب ثپشداصین: دکتر قائدی



هْبست ّب ٍ ٍیظگی ّبی ؿخلطیتی ٍ اکتؼطبثی هشثطی ػطخي      دسثبسُ ی اهکبًبت آابصیي ثشای ؿشٍع کبس ٍ

قَاػذ سا لیؼت کشدین ٍاص ثشخطی هْطبست   ، گفتین ٍ ثِ ٍضغ قَاًیي ثِ ؿکل اکتـبفی دس حیي ثحث سػیذین

پزیشؽ ، اػتذال  کشدى، تَضیح دادى، هْبستْبیی هثل خَة گَؽ دادى: ّبی هیبى خلؼِ ای كحجت کشدین

 ... رییش ٍ تلحیح ًظش خَد ٍتَاًبیی ت، هؼئَلیت ًظشات خَد

؛ دس هشحلِ ثؼذ ثِ توشیي تَضیح دادى ٍ کَتطبُ ػطخي گفطتي ٍ اػطتفبدُ اص کطبست ّطبی سًگطی سػطیذین        

خَداكالحی دس ایي ثخؾ تقَیت ؿذٍ ادلِ آٍسدى ٍ اػتذال  ٍسصی تحت فـبس خوغ هحکوتش ٍ پشسًگ تطش  

خذیذی سا پیگیشی کٌذ ٍ اص کَدکبى ثخَاّذ ثْتشایي اػت کِ حیي کالع دس ایي هشحلِ هشثی ػَاالت . ؿذ

دس هیبى گزاؿتي ایذُ ّطب ثطب   ؛ ایي کبس ثبػث گؼتشؽ ثحث هی ؿَد. ثخؾ ّبی خذیذی اص داػتبى سا ثخَاًٌذ

، دػتِ ثٌذی ٍ ػطٌدؾ ایطذُ ّطب   ، ػَا  کشدى اص ّوذیگش ثشای سٍؿٌتش ؿذى هَضَع، اسائِ پیـٌْبد، ػبیشیي

ثِ داللتْبی ضوٌی حشفْب ٍپیؾ فطشم ّطبی ّطش کطغ اص ًتطبیح       تَخِ، گؼتشؽ ایذُ ّبی ػبیش کَدکبى

 . گؼتشؽ ثحث خَاّذ ثَد

 :  P4Cاوًاع مُارت َای قابل آمًزش در 

 هْبست هفَْم ػبصی (1

 تؼشی  هفبّین (8

 عجقِ ثٌذی هفبّین (3

 گؼتشؽ پیًَذّب ٍ چبسچَة ّبی هفَْهی (4

 :  مُارت کايضگری

 ال (یبدگیشی هـبّذُ ای

 ة(یبدگیشی تَكیفی

 پشػـگشیج(یبدگیشی 

 :مُارت َای استدالع

 هٌغق ٍ ثشّبى (1



 اػتذال  قیبػی ٍ اػتقشایی (8

 :  مُارت اوتقاع

 ال (دسک هغلت

 ة(اًتقب  هٌظَس خَد ثِ دیگشاى

 :  گرایص َای اساسی

 ًًِقبدا 

 عشص فکش ؿخلی 

 دلیل یبثی 

 قضبٍت ضبثغِ هٌذ 

 پشػـگشی ٍ صیش ػَا  ثشدى ػقبیذ 

 :  گرایص خالق

 خؼتدَی ػقبیذ (1

 فشضیِ ّب (8

 دیذگب ّْب ٍ کبسّبی ًَ (3

 :  گرایص َمکاراوٍ )تفکر مراقیتی(

 ال (ػضت ًفغ

 ة( ّوذلی ٍ احتشام ثِ دیگشاى

 

 ... بٍ امید دیدار مربیان عسیس در وطست بعد

 



 


