
 699 -625، ص 6991،بهار 9رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 چکيده
ُغؼ پژكُف صاضؼ جضهیم ىضحّام کحاب جؿهیيات ازحياؾی اةحغایی) ؿّـ ، چِارـ ، 

پٍسو ك قكو ( از ٌؼؼ ىیؽاف جّزَ ةَ اىٍیث ازحياؾی اؿث.پژكُف از ٌّع کیفی ك ةَ ركش 

ىی جضهیم ىضحّا اؿث.زاىؿَ آىارم ىٍاةؽ ىؼةّط ىاٌٍغ ىلاالت ك کحاب ُا م ؾهيی ىؿحتؼ 

ةاقغ ك ٌيٌَّ آىارم کحاب ُام جؿهیيات ازحياؾی اةحغایی ) ؿّـ، چِارـ،پٍسو ك قكو( 

ىی ةاقغ. ك ةؼام جسؽیَ ك جضهیم دادق ُا از ركش جضهیم جفـیؼم اؿحفادق قغق 

ایساد ركصیَ »اؿث.پژكُف صاضؼ قف ىّنفَ اىٍیث ازحياؾی را در ةؼ ىی گیؼد. ىّنفَ 

درمغ  ةیكحؼیً درمغ از ىّنفَ ُام اىٍیث  5/27ةا فؼاكاٌی« ىكارکث ك کار زيؿی

ةا فؼاكاٌی « ىـئّنیث پػیؼم در ةؼاةؼ زاىؿَ»ازحياؾی را در ةؼ ىی گیؼد ك ىّنفَ 

درمغ کيحؼیً فؼاكاٌی را در ىیاف ؿایؼ ىّنفَ ُام اىٍیث ازحياؾی داراؿث. ىّنفَ 8/10

» ك « صفغ فؼٍُگ » ،  «اصحؼاـ ك اؾحياد ىحلاةم » ، « اىؼ ةَ ىؿؼكؼ ك ٌِی از ىٍکؼ» ُام 

درمغ ، چِار ىّنفَ دیگؼ اىٍیث  5/14ك  8/19،  2/15، 2/12ةَ جؼجیب « كاٌّف گؼایی

 .ازحياؾی ىضـّب ىی قٌّغ.

جضهیم ىضحّا، اىٍیث، اىٍیث ازحياؾی، دكرق اةحغایی ،جؿهیيات  :واضگبى کليدي
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 2 ، جواد جهبى1زضب حسينی آذز

 ؼافدیؾ قِیغ رزایی ، کؼىاٌكاق ، ایداٌكسّم کارقٍاؿی آىّزش اةحغایی، داٌكگاق فؼٍُگیاف ، پؼ 1
 ایؼاف پؼدیؾ قِیغ رزایی،کؼىاٌكاق، م درؿی ، داٌكگاق فؼٍُگیاف،دکحؼام ةؼٌاىَ ریؽ 2

 
 ٌاـ ك ایيیم ٌّیـٍغق ىـئّؿ:

 زضب حسينی آذز

rezahosazar@gmail.com 

 تحليل هحتواي کتبة تعليوبت اجتوبعی دوزه ابتدایی

 س هيصاى توجه به اهنيت اجتوبعیاش هنظ 
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 هقدهه

 ك دٍُغ ىی جكکیم را ٌؼاـ یك ةاُو کَ ُا كقتکَ ؿؼپٍاق اٌـاف، ظتیؿث، : ؿث ا گؼفحَ قکم پایَ ؾٍنؼ پٍر از ةكؼم گاق ؿکٌّث

 جؼ ىحؿانی ؿّم ٌیازُام ةَ صؼکث ك آٌِا ارضام ك ةكؼ اؿاؿی ٌیازُام قٍاظث ىـحهؽـ اىؼ ایً اٌـاف اؿث؛ ؿاظحً ایيً ك قاد آٌِا، ُغؼ

 ك ازحياؾی رقغ یاةٍغ؛ ىی پاؿط ك گؼفحَ قکم ٌیازُا ؿایؼ آف ةةؼپای اؿث کَ اىٍیث فیؽیّنّژیك، ٌیازُام از پؾ ٌیازُا ایً از یکی .اكؿث

 ( (2004()انعّنی) 1385 ، كماةؼ )ركاكی داقث ظّاُغ ىؿٍا اىً، ام زاىؿَ كزّد درمّرت جٍِا اكحنادم

  ٍیحی،ركزگارم رافػارغ از دغغغَ ك ىؿضالت اى  ام را ؿؼاغ ٌغاریو کػَ دیػؼزىاٌی ةا ةكؼ زادق قغق اؿث ك در جاریط،ىا زاىؿَ  اىٍیث

ىفِّىی «از آؿّدگی ك آراىف کاىم ك دكرم از ُؼگٌَّ ظعؼ ك دغغغَ  ةؼظّردارم» جؿؼیف کهی آف  ةػاقٍغ.اىٍیث ةا جّزَ ةَ  کػؼدق  ؿػپؼم

(ةؿضی اىٍیث ازحياؾی را صفغ 1383.)ظاٌی، کٍغ ىػی   جػغاؾی  ؾيیق ك گـحؼدق دارد ك ىؿاٌی ك ىفاُیو ىحؿغدم را در اذُػاف

  صاکياف  دیگؼ از ایً كاژق اكحغار  (جنّر ةؼظی2004کٍٍغ.)الت، ىؼدـ ك جأىیً آراىف ركصی ك ركاٌی آٌِا جهلی ىی  ك آةػؼكم  ىاؿ،ٌػاىّسزاف،

ىؼدـ ك   ُا ك ىكارکث را در گـحؼش آزادم  اىٍیث  ام (ك ؾغق2003ُام كغرت آٌػاف ةػؼ اىػّر زاىؿَ اؿث.)زاٌـّف، ك صفغ پایَ  ك دكنحيؼداف

دریافث ىفِّـ اىٍیث ازحياؾی ىاٌٍغ ُؼىّضّؾی ةا   جّاف ىی  ُا ٌگؼش  (ةا ای2004ًکٍٍغ.)ُاؼ، كز ك ػِّر ٌِادُام ىغٌی زـحسّ ىیةػؼ

  قّد.در ٌحیسَ ةایغ اؾػحؼاؼ کػؼد کَ گؼچَ كاژق اىٍیث ازحياؾی اقکاؿ گٌّاگّف ىعؼح ىی  ك ةَ  یافحَ  ازحياؾی جغییؼ  جػّزَ ةػَ كػؼاردادُام

  ُام .ةَ ٌضّم کَ ىؿاٌی ایً كاژق ك جئّرم اؿػث  ك ةـحؼ زىاف داةث ةاكی ىاٌغق اؿث،اىا ىؿٍا ك ىفِّـ آف را اؿاس دگػؼگّف قػغق  ؿظّ  در

 (1377اىٍیث ازحياؾی ٌاـ ةؼد.)ذاکؼم،  جّاف ةَ ؾٍّاف اٌلالب در ىفِّـ از آف ىػی  کػَ  گػؼدیغق  صاکو ةؼ آف ةَ كغرم ىحفاكت

قٍاظث پیغاکؼدق اٌغ؛ اکذؼ ؾانياف ك ىضللاف  دـ ك افؼاد ؾادم ةَ اُيیث اىٍیث در زٌغگی قعنی ك ؾيّىی ظّدؾالكق ةؼ ایٍکَ ىؼ

اٌغ. اُيیث آف ةَ اٌغازُام اؿث کَ پژكُكگؼاف آف را، از زيهَ: ٌیازُام  ُام ىعحهف ؾهيی ٌیؽ ةَ اُيیث كارزش آف اقاراجی داقحَ صّزق

( ك  2005( یا ةَ جؿتیؼ انغریچ) 130،1388، ٌّركزم ك فّالدم ؿپِؼ 130، 1383)جؼاةی ك گّدرزم، اٌغ  ام فؼد ىضـّب کؼدق ضؼكرم ك پایَ

اىٍیث  را پؾ از  (، در ؿهـهَ ىؼاجب ٌیازُا ، ٌیاز 1970( ةَ ؾٍّاف یکی از ٌیازُام اؿاؿی اٌـاف اؿث. ُيچٍیً ىازنّ)  1378كرؿهی ) 

 کٍغ. ةٍغم ىی ارضام ٌیازُام اكنیَ ظتلَ

 

 اهنيت تعسیف 
ةٍاةؼایً ىؿٍام نغّم اىٍیث، رُایی از  کَ در نغث ةَ ىؿٍام ٌغاقحً دنِؼق ك دغغغَ ىی ةاقغ .  Securus اىٍیث از ریكَ الجیً

ىاؿ،  اصـاس آراىف ك اظيیٍاف ظاظؼ اؿث. اصـاس آراىف ك اظيیٍاف ازؾغـ جؿؼض ةَ زاف،( 1381،114جكّیف، اضعؼاب، جؼس )ٌنؼم، 

 فؼدم ك ازحياؾی اؿث. ف اؿث. ایً ارزش اٌضنارم، یکی از ضؼكر ت ُام زٌغگیکار ك ؿایؼ صلّؽ اٌـا

اؾحياد، آراىف ركصی ك ركاٌی اؿث. جفکؼم کَ ةؼاؿاس آف ظعؼ، جؼس، » فؼٍُگ نغث الركس اىٍیث را چٍیً جؿؼیف ىی کٍغ:

 یغ ك فؼمث اؿث ك ةؼكؼارم اىٍیث ىٍّطُيچٍیً، اىٍیث دارام دك ؾٍنؼ اؿاؿی جِغ «كصكث ك ظـؼاف ةی ىؿٍا ىی قّد. فلغاف ىعاظؼات

یك ؿّ ىٍّط ةَ ىلاةهَ ةا ظعؼات اؿث ك از  ةَ رُایی ٌـتی از جِغیغ ك ةِؼق گیؼم ةِیٍَ از فؼمث ُاؿث. ةَ ایً جؼجیب جضلق اىٍیث از

 ةِتّد قؼایط ك ؿاىاٌَ زٌغگی. ؿّم دیگؼ پیاىغ ةؼظّردارم از اىکاٌات ك

 

 آى تقسيوبت و اجتوبعی اهنيت

 ُام ةؼرؿی ك ىعانؿات در ك اؿث اؿاؿی كغرت ىلّنَ ةا آىیعحَ قغت ةَ ك ةّدق صکّىحی ك ؿیاؿی اةؿاد دارام ازحياؾی اىٍیث

اىٍیث  جّاف ىی فؼاگیؼم ك قيّنیث صیخ از را ازحياؾی اىٍیث . گیؼد ىی كؼار ك ةؼرؿی ىعانؿَ ىّرد ىهی اىٍیث ذیم در اؿحؼاجژیك

 اىٍیث« كیّر»اىٍیحی  اىّر پؼدازاف ٌؼؼیَ درىیاف .دُغ پّقف ىیحّاٌغ را گؼكُی ك زيؿی اىٍیث ُام صّزق کَ ٌيّد كهيغاد ٌیؽ ؾيّىی

 اصحيانی جؿؼیف ك ؾیٍی جِغیغات ك جغییؼ قؼایط در ظّد ةٍیادیً ُام كیژگی ك از ظنّمیات ىؼاكتث ةؼام زاىؿَ جّاٌيٍغم را ازحياؾی

ظهتغ)ٌّیغ  ىی را اش ُّیحی اىٍیث زاىؿَ، کَ کٍغ ٌكاف ىی ظاظؼ ك داقحَ یغجأک اىٍیث ك زاىؿَ ُّیث ىیاف ٌؽدیك ارجتاط ةؼ ك ٌيّدق

( ةؼ ایً اؿاس اىٍیث ازحياؾی ، آراىف ك آؿّدگی ظاظؼم اؿث کَ ُؼ زاىؿَ ىّػف اؿث ةؼام اؾضام ظّد ایساد ٌيایغ ك 62: 1382ٌیا،

 (1382غانتا ةَ اىٍیث قغهی، اكحنادم ، ؿیاؿی ك كضایی جلـیو ىی قّد.)رزتی پّر،

در ایً ىلانَ ةَ جضهیم جؿغادم از ىّنفَ ُام اىٍیث ازحياؾی ىاٌٍغ : )اىؼ ةَ ىؿؼكؼ ك ٌِی از ىٍکؼ ، ایساد ركصیَ ىكارکث ك کار 

 زيؿی ، اصحؼاـ ك اؾحياد ىحلاةم ، صفغ فؼٍُگ ، كاٌٌّگؼایی ك ىـئّنیث پػیؼم در زاىؿَ ( در کحاب جؿهیيات ازحياؾی اةحغایی ىی پؼدازیو.

 به هعسوف و نهی اش هنکساهس  -1

اىؼ ةَ ظّةی ُا ك ٌِی از ةغم ُا دك امم پػیؼفحَ قغق ُيَ اكّاـ ك ىهم در ظّؿ جاریط زٌغگی اٌـاف ةّدق اؿث، زیؼا ایً دك امم در  

ازحياؾی ك ایساد ةؼدارٌغق ىٍافؽ اٌـاف ُا ك ىٍعتق ةا ؾلم ك فعؼت اٌغ. از آٌسا کَ افؼاد یك زاىؿَ ؿانو ىاٌٍغ اؾضام ةغف، در راق زٌغگی 
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صیات مضیش اٌـاٌی ؿِیو ك قؼیك ىی ةاقٍغ ك ُیچ یك از آٌِا ٌيی جّاٌٍغ در ةؼاةؼ كّت ُا ك کاؿحی ُام زاىؿَ ةی جفاكت ةاقٍغ، ىـانَ 

اٌی، ٌؼارت ُيگ) .ٌؼارت ُيگاٌی، اىؼ ةَ ىؿؼكؼ ك ٌِی از ىٍکؼ، ةؼام زهّگیؼم از فـاد ك ؿّؽ دادف زاىؿَ ةَ ؿّم امالح ضؼكرت ىی یاةغ

ك ٌِْ از ىٍکؼ ك کٍحؼؿ ك  از دیغگاق اىاـ )رق( ةؼال امالح اىّر زاىؿَ ك اؿحلؼار ٌؼو ك اىٍیث، اىؼ ةَ ىؿؼكؼ ( .64، ىِؼ 11ىکحب اؿالـ، ش 

 ((1389فؼكغ ، ةِار  ، یىضيغ ؾه ،یلیجنغ )آیغك الزـ اؿث.ىی ٌؼارت کارگؽاراف ٌؼاـ از كػایف ىِو ازحياؾْ ةَ صـاب 

 

 هطبزکت و کبز جوعی ایجبد زوحيه-2
اٌغ ٌیازُام ظّد را در جؿاىم ةا زاىؿَ ةؼ آكردق ؿازد. ةا ایً جؿؼیف، ٌلف ىكارکث افؼاد  جّ ٌـاف ىّزّدم ازحياؾی اؿث کَ ىیا

قّد. اىا اىٍیث ك ضؼكرت آف جٍِا ةَ ةؼكؼار قغف آف ىضغكد ٌیـث، ةهکَ ىكارکث دراىٍیث،  زاىؿَ در ةؼكؼارم اىٍیث ةـیار پؼرٌگ ىی

 د.قّ اىم ؿَ ةؿغ؛ ایساد، صفغ ك گـحؼش اىٍیث ىیق

 (1389ی،ىضيغ ؾه ،یلیجنغ)یکی از ىؤنفَ ُام اىٍیث ؿیاؿی ك ازحياؾی ایساد ركصیَ م ىكارکث ك کارزيؿی اؿث 

از ٌؼؼ ؿؼکار آراٌی زىیٍَ م دیگؼ ایً ٌّع ىكارکث، ةَ ارجتاط ىؼدـ ك صاکيیث ىؼةّط ىی قّد؛ یؿٍی ىا چگٌَّ ؿیاؿث ُام 

 (1379)آرٌی ، ياؾی را در زاىؿَ ىعؼح کٍیو، جا ةحّاٌیو صيایث افؼاد زاىؿَ را ُو داقحَ ةاقیوازح

اگؼچَ یکی از ىحغاكؿ جؼیً قیّق ُام جاىیً اىٍیث ازحياؾی در زّاىؽ زِاف ؿّـ، اؿحفادق از ؾّاىم كِؼآىیؽ اؿث؛ اىا ةَ جسؼةَ 

ع، پایغارم ك دكاـ آف کو ك ٌاچیؽ اؿث. دتات ك پایغارم اىٍیث جٍِا از رُگػر داةث قغق اؿث ةَ رغو ؿؼیؽ انّمّؿ ةّدف اىٍیث از ایً ٌّ

 (85،زّاد،جتار ىٍؼيیٌِادیٍَ کؼدف آف در یك زاىؿَ ك اصـاس ىكارکث ك ىـّكنیث ؾيّىی در كتاؿ اىٍیث ازحياؾی صامم ىی قّد.  )

 

 احتسام و اعتوبد هتقببل-3

 یؼاؿاس آف ظعؼ، جؼس، كصكث كظـؼاف ةی ىؿٍا ىی قّد. فلغاف ىعاظؼات.) ؾهاؾحياد، آراىف ركصی ك ركاٌی اؿث. جفکؼم کَ ة

 (89 ی،رضا،ىضـٍ

ىضيغ  ،یلییکی از ؾّاىهی کَ در ىضیط زاىؿَ ضؼیب اىٍیث را افؽایف ىی دُغ، اصحؼاـ ك اؾحياد ىحلاةم ةیً افؼاد اؿث)جنغ

 (89فؼكغ ،  ،یلی؛جنغیؾه

ىؼئّس، گـحؼدق ك دكؿحاٌَ كجّأـ ةا اؾحياد ك اظيیٍاف فؼاكاف اؿث)ؾالكَ جضث ایً ىغیؼیث کٍف ك كاکٍف ىحلاةم رئیؾ ك 

 (1365ةٍغ

 

 حفظ فسهنگ-4
اؿاؿان فؼٍُگ ُؼ زاىؿَ، ُّیث ك ىّزّدیث آف زاىؿَ را جكکیم ىْ دُغ ك ةا اٌضؼاؼ فؼٍُگ ُؼ چٍغ زاىؿَ در ةؿغُال اكحنادل،  

 (1389،فؼكغ ،یلی؛جنغیىضيغ ؾه ،یلی)رق( ، جنغیٍیىاـ ظيؿیاؿْ، مٍؿحْ ك ٌؼاىْ كغرجيٍغ ك كّل ةاقغ)  ةَ ٌلم از ا

را ةؼ  یٌلف اؿاؿ یاؿیك ؿ یازحياؾ ثیك در اىٍ كّدیآف  زاىؿَ ى مفؼٍُگ ك جيغف ُؼ زاىؿَ  ةاؾخ صفغ ارزش ُا ك آرىاٌِا

 (1389،  رضا، یىضـٍ ؾهیؾِغق ظّاُغ داقث.)  

 

 قبنونگسایی-5
ىلؼرات از ضؼكریات صیاجی ُؼ زاىؿَ اؿث. كاٌّف راق ك رؿو ك ٌؼو ك ٌؼاـ ىنّب اؿث  كزّد ٌؼو ازحياؾی ك اصحؼاـ ةَ كّاٌیً ك 

کَ زٌغگی ازحياؾی اٌـاف ُا را اىٍیث ةعكیغق ك ؿالىث زاىؿَ را جاىیً ىی کٍغ.ىِو جؼیً ُغؼ كاٌّف گػارم ةَ جاىیً ٌؼو ك اىٍیث ك 

 (1391ؾهی، ىضـً، رضاكاٌّف قکٍی اؿث. ) جؿییً صغ ك ىؼز ك ؾغـ گؼایف اٌـاف ُا ةَ ةی ٌؼيی، ٍُسارقکٍی ك

در ةضخ اىٍیث ؿیاؿْ دیغگا ُِال اىاـ راصم )رق( را ىْ جّاف در دك ةؿغ ؿیاؿث داظهْ ك ؿیاؿث ظارزْ ىّرد جّزَ كؼار داد: در 

ْ ةاقٍغ: زایگاق زىیٍَ م ؿیاؿث داظهْ ؾّاىم زیؼ، ةَ ؾٍّاف اؿاؿْ جؼیً ؾٍامؼ در ةؼكؼارل اىٍیث ٌؼاـ زيِّرل اؿالىْ كاةم ةضخ ى

ٌلم از اىاـ ةَ كالیث فلیَ ك رُتؼل، میاٌث از اؿالىیث ٌؼاـ، پایگاق ىؼدىْ ٌؼاـ، رؾایث امم اؿحلالؿ، انحؽاـ ةَ كاٌّف )كاٌّف گؼایْ(.) 

 (1389،فؼكغ ،یلی؛جنغیىضيغ ؾه ،یلی)رق( ، جنغیٍیظي

ٌیؽىحکْ ةَ رأل « : اؿالـ كصکّىث زيِّرل اؿالىْ ُو  از دیغگاق اىاـ)رق( صکّىحْ ىكؼكؾیث دارد کَ ىتحٍْ ةؼ كّاٌیً كاصکاـ

 ،یٍیاىاـ ظي«) كنکً كاٌٌّف كاٌّف اؿالىْ اؿث ِاییك زيِّرل اؿث ىذم ؿایؼ زيِّر » ىؼدـ ةاقغ. ایكاف در ایً ةارق ىْ فؼىایٍغ

1374) 

 کٍغ. یدؾّت ى مكاٌّف ك كاٌٌّيٍغ ثیرا ةَ رؾا ًیاىاـ ُيَ ىؼدـ ك ىـئّن ًیُيچٍ 
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 ت پریسي دز بسابس جبهعههسئولي-6

ىٍؼّر از اىٍیث ازحياؾی، آراىف ك آؿّدگی ظاظؼم اؿث کَ زاىؿَ ةؼام اؾضام ظّد ایساد ىی کٍغ. اگؼ افؼاد اؾحلاد ةَ داقحً 

اف ىـئّنیث در ةؼاةؼ زاىؿَ را در ظّد اصـاس کٍٍغ، ایً اىٍیث ةِحؼ ك ىؤدؼجؼ پیف ظّاُغ رفث ك ُؼگٌَّ اىٍیحی ةغكف ىكارکث ىؼدـ، اىک

 ((1389جنغیلی، ىضيغ ؾهی ك جنغیلی ،فؼكغ ،جضلق ةـیار ضؿیفی ظّاُغ داقث. )

 ،یك ازحياؾ مکَ اظالؽ فؼد یارزش اؿث ك ارزق كیةهکَ  ـثیٌ یك اٌحؽاؾ مغیجسؼ یفلط ىفِّى مؼیپػ ثیك ىـّكن ثیىـّكن

 ( 1385ی، ؿکیٍَ ، ٍی)صـ.ةاقغ یىذتث پكحّاٌَ آف ى مُا از ارزش گؼید ماریك ةـ یمغاكث ك درؿح ،مكزغاف کار

یکی از ىـائم اؿاؿی در صّزق ؾهّـ ازحياؾی ك ةَ ظّر ظاص در زاىؿَ قٍاؿی ةضخ ىـّنیث پػیؼم زّاٌاف ك ىیؽاف پایتٍغم آٌِا 

ةَ امّؿ ك كّاٌیً اؿاؿی صاکو در زاىؿَ ىی ةاقغ. ةغكف قك ٌؼو ك اىٍیث ازحياؾی ةَ ىؿٍی ُياٍُگی ازؽام ٌؼاـ ازحياؾی زِث 

ظنّمیات ىِو زاىؿَ ایغق آؿ ىی ةاقغ ك ایً اىؼ ٍُگاىی صامم ىی گؼدد کَ اؾضام آف زاىؿَ ةَ ؾٍّاف  زةَ اُغاؼ ٌؼاـ یکی ا دؿحیاةی

ؾٍامؼ جكکیم دٍُغق ازؽام ٌؼاـ ازحياؾی كػایف ظّد را قٍاظحَ ك ةَ آف ؾيم ٌيایٍغ ك ُيچٍیً ظّد را در ةؼاةؼ ُيٍّؾاف ظّد ىـّكؿ 

 .(89،  ی، ایياف ىضيغ جل - ىؼاد ىؼادم ،گمةغاٌٍغ.) 

 

 جدول کلی هولفه هب :

 درمغ فؼاكاٌی فؼاكاٌی اؿحٍاد ةَ ىلاالت ىّنفَ ُا ردیف

1 
اىؼ ةَ ىؿؼكؼ ك 

 ٌِی از ىٍکؼ

 1404 اٌغاز چكو افق در ازحياؾی ك ؿیاؿی اىٍیث ُام ىؤنفَ ةؼرؿی )-1

 ((1389، ةِار  فؼكغ جنغیلی، ؾهی؛ ىضيغ جنغیلی، ایؼاف زيِّریاؿالىی

ؾهی  –رضا رؿّنی  -) ةؼرؿی ؾّاىم ىّدؼ ةؼ اىٍیث ازحياؾی زّاٌاف -2

 (89مانضی ، پاییؽ

 درمغ 12 2

2 

ایساد ركصیَ 

ىكارکث ك کار 

 زيؿی

 1404 اٌغاز چكو افق در ازحياؾی ك ؿیاؿی اىٍیث ُام ىؤنفَ ةؼرؿی -1

 ((1389، ةِارفؼكغ جنغیلی، ؾهی؛ ىضيغ جنغیلی،- ایؼاف زيِّریاؿالىی

 (1379اف ىلانَ ،، ؿؼکار آراٌی، )ُي -2

ك آؿیب  جضهیم زاىؿَ قٍاظحی اىٍیث ازحياؾی ك ٌلف آف درکاُف زؼـ)-3

 (89رضا ؾهی ىضـٍی، پاییؽ—ُام ازحياؾی

 (85ةِار—زّاد ىٍؼيی جتار—ٌلف ىكارکث در جلّیث اىٍیث ازحياؾی)-4

 درمغ 22 4

3 
اصحؼاـ ك اؾحياد 

 ىحلاةم

ك  زؼـ ازحياؾی ك ٌلف آف در کاُفجضهیم زاىؿَ قٍاظحی اىٍیث  )-1

 (89،رضا ؾهی ىضـٍی، پاییؽ آؿیب ُام ازحياؾی

 1404اٌغاز چكو افق در ازحياؾی ك ؿیاؿی اىٍیث ُام ىؤنفَ ةؼرؿی ) )-2

 ((89، ةِار فؼكغ ؾهی؛جنغیلی، ىضيغ جنغیلی، ایؼاف اؿالىی زيِّرم

 1404زاٌغا چكو افق در ازحياؾی ك ؿیاؿی اىٍیث ُام ىؤنفَ ةؼرؿی )-3

 (65،،، ؾالكَ ةٍغجنغیلی ایؼاف اؿالىی زيِّرم

 درمغ 16 3

 صفغ فؼٍُگ 4

 ((89، فؼكغ ؾهی؛جنغیلی، ىضيغ جنغیلی،ةَ ٌلم از اىاـ ظيیٍی)رق( ، )(-1

ك آؿیب  زؼـ جضهیم زاىؿَ قٍاظحی اىٍیث ازحياؾی ك ٌلف آف در کاُف)-2

 (89رضا ؾهی ىضـٍی ،، ةِار  – ُام ازحياؾی

 درمغ 12 2

 كاٌّف گؼایی 5

 ((89،فؼكغ ؾهی؛جنغیلی، ىضيغ جنغیلی،ةَ ٌلم از اىاـ ظيیٍی)رق( ، )( (1

 ثیاىٍ ؾّاىم ىؤدؼ ةؼ ًییك جت یةؼرؿ،1388)ةَ ٌلم از اىاـ ظيیٍی،  -2

 (زّاٌاف یازحياؾ

 1404اٌغاز  ةؼرؿی ىؤنفَ ُام اىٍیث ؿیاؿی ك ازحياؾی در افق چكو)-3

 (اىٍیث دركٌی(اؿالىی ایؼاف )ةا جأکیغ ةؼ  زيِّرم

كاٌّف گؼایی ك  جضهیم زاىؿَ قٍاظحی كاٌّف گؼیؽم ك راُکارُایی ةؼام) -4

 (91جاةـحاف —ىضـً رضا ؾهی—ٌؼو ؾيّىی

 درمغ 22 4

 درمغ 16 3 1404اٌغاز  ةؼرؿی ىؤنفَ ُام اىٍیث ؿیاؿی ك ازحياؾی در افق چكو)-1ىـئّنیث پػیؼم  6
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 (ٍیث دركٌی(اؿالىی ایؼاف )ةا جأکیغ ةؼ اى زيِّرم در ةؼاةؼ زاىؿَ

 (1385)اىٍیث ازحياؾی زٌاف ،ؿکیٍَ صـیٍی،-2

اىٍیث  ةؼرؿی ارجتاط ةیً ىـّكنیث ازحياؾی زّاٌاف ك اصـاس )-3

 (89گم ىؼاد ىؼادم ،، ایياف ىضيغ جلی ، زىـحاف  – ازحياؾی

 

 پطوهص چبزچوة نظسي
در ؿهـهَ ىؼاجب ىازنّ ٌیاز ةَ اىٍیث یکی از  اىٍیث اؿث جا زایی کَدرىیاف ٌیازُام ىحؿغد اٌـاٌی، یکی ازىِو جؼیً ٌیازُا، ٌیاز ةَ 

اٌـاٌی ٌؼیؼ مهش، ؾغانث ك  (. ىفِّـ اىٍیث ىاٌٍغ ؿایؼ ىفاُیو اؿاؿی ك رایر در ؾهّـ 60:1377ىی قّد)ىیهؼ،  ىِيحؼیً ٌیازُا ىضـّب

( اىٍیث یؿٍی درىؿؼض ظعؼ ٌتّدف یا از ظعؼ  133:1379ٌؼؼ ىیؼؾؼب)  آزادم درىؿؼض جفـیؼُا ك جؿتیؼُام گٌّاگٌّی كؼار دارد. از

مغیق  اؾحياد ك اظيیٍاف ىّزَ ك ىـحيؼ. قغف . ُيچٍیً ؾتارت اؿث از رُایی از جؼدیغ، آزادم از اضعؼاب ك ةیيٍاکی ك داقحً ىضافؼث

ٍام اظيیٍاف ك آراىف ظاظؼ ك کَ ىنّر اىٍیث اؿث، ةَ ىؿ ( اىٍیث را ةَ ىؿٍام اىیً قغف، دراىاف ةّدف ك آىً را 16:1382ؿؼكؿحاٌی) 

گٌَّ ام کَ زىیٍَ ؿاز ةـیارم  زيؽ ةّدف ىی داٌغ. اىٍیث در زىؼة ىِو جؼیً ٌیازُام ةكؼ ةَ قيار ىی آیغ، ةَ ایيٍی، آراىف كهب ك ظاظؼ

 اىم ٌعّاُغ داقث كقغق اؿث. ةغكف دتات ك اىٍیث، ُیچ زاىؿَ ام اىکاف رقغ ك جک از ٌیازُام دیگؼ اٌـاف، ىاٌٍغ رقغ قعنیث ك...قٍاظحَ

(  136:1385ازحياؾی فؼاكاٌی ةَ كزّد ىی آیٍغ. نك زایی)  دؿحاكردُام ىذتث، زام ظّد را ةَ پیاىغُام ىٍفی ىی دٍُغ ك ٌاٍُسارم ُام

ركصی ك فیؽیکی ك ُو آراىف  قاىم اظيیٍاف ك آراىف"اةؿاد ؾیٍی، ذٍُی ك ركاٌی اؿث. ةَ ؾتارت دیگؼ، اىٍیث ُو  ىی افؽایغ؛ اىٍیث دارام

 Securityاز كاژق  Secureگؼفحَ قغق اؿث . در زةاف فارؿی ىؿادؿ ُایی ُيچّف؛  .آٌچَ الزـ ةَ ذکؼاؿث، آف اؿث کَ؛كاژة"ركاٌی اؿث

اصـاس ركاٌی گفحَ ىی قّد کَ درآف ةَ ظاظؼ ىتؼا  اىً،ىضفّظ، ىعيئً، جأىیً کؼدف ك...ةؼام آف آكردق قغق اؿث. ةَ ظّرکهی، ةَ ٌّؾی

(. ىاٌغؿ ٌیؽ ىؿحلغ اؿث کَ اىٍیث از ریكة  1386كاظيیٍاف ظاظؼ صامم ىی قّد) ٍُغیاٌی،  س، كضؿیث آراىفةّدف از جؼ

 اؿث .  "ٌغاقحً دنِؼق ك دغغغَ  "اؿث کَ درنغث ةَ ىؿٍام  Securesالجیً

ك اظيیٍاف،  ٌگؼاٌی یا كزّد آراىف ةٍاةؼایً ىؿٍام نغّم اىٍیث، رُایی از ظعؼ، جِغیغ، آؿیب، اضعؼاب، ُؼاس، جؼس،

(. ةؼظی اىٍیث را ةَ ىؿٍام جّاٌایی درصفغ ارزش ُا ك دؼكت ُادرةؼاةؼ جِغیغ ىی  44:1379)ىاٌغؿ،  آؿایف،اؾحياد، جأىیً ك ضاىً اؿث

 (1358داٌٍغ)زاؿيی، 

 ؿاف فؼد ر ا فؼد درىلاةم ظعؼاجی داردکَ ازحياع، آف را ةؼام افؼاد ركو ىی زٌغ ك ةغیً در كاكؽ صکایث از صفغازحياؾی  اىٍیث 

 ؾغـ دؿحؼؿی ةَ ةِغاقث، آىّزش كپؼكرش ك... صيایث درىلاةم ظعؼاجی کَ ىـتب آف، زٌغگی زيؿی اؿث؛ ُياٌٍغ ةیکارم، فلؼ، گؼؿٍگی،

 (.  255:1375ىی کٍغ)کؼةاؿیاف، 

ىٍیث ازحياؾی جؼزيَ (.ُؼچٍغ ایً كاژق ٌیؽ ا 57:1370کار ةؼدق اؿث)ةیؼك، ة Community Security ةؼام اكنیً ةار كاژق جٌّیؾ 

 كنی جٌّیؾ چكو اٌغاز ظامی ر ا ةا ةَ کارگیؼم ایً كاژق درٌؼؼ داقث . قغق اؿث،

ظّد آف را از ةاالجؼیً ارزش ُا ىی داٌٍغ ك ةؼاؿاس ؿهـهَ  اىٍیث ازحياؾی ىفِّىی اؿث کَ جياـ اٌـاف ُا درؿهـهَ ىؼاجب ارزقی

ؾتارت اٌغاز: ٌیازُام زـياٌی، ٌیازُام  یَ ىضـّب ىی قّد. ؿهـهَ ىؼاجب ٌیازُام ىازنّ( اىٍیث ازٌیازُام اكن 1970ىازنّ)  ىؼاجب ٌیازُام

ك  اصحؼاـ، ٌیازُام ظّدقکّفایی. ایً ٌیازُا ةَ جؼجیب از كّم جؼیً جا ضؿیف جؼیً آٌِاؿث اىٍیث، ٌیازُام جؿهق پػیؼم ك ؾكق ، ٌیازُام

ةؼآكردق قٌّغ.ىازنّ اؾحلاد داقث کَ ٌیاز ةَ ایيٍی ك  اییً جؼ ةایغ صغاكم جا اٌغازق امكتم از ایٍکَ ٌیازُام ةاالجؼ اُيیث پیغاکٍغ، ٌیازُام پ

 ركاف رٌسّر از ُيَ ىِو جؼ اؿث. ارضام ٌیاز اىٍیث، ىـحهؽـ پایغارم ك رُایی ازجؼس ك اىٍیث درٌّةاكگاف ك ةؽرگـاالف

ىٍؼو ك كاةم پیف ةیٍی اؿث. داقحً آزادم  دٌیایی ؾادم،اضعؼاب اؿث. ٌكاٌة آقکار دیگؼ، ٌیازُام ایيٍی کّدکاف، جؼزیش آٌِا ةؼ 

آف جِغیغ  ٌؼو درکّدکاف جّنیغ ٌا اىٍی ك اضعؼاب ىی کٍغ، زیؼا ایً صانث، اىٍیث ك ٌیازآٌِا را ةَ ك ةی ةٍغكةارم زیاد یؿٍی ٌتّد ؿاظحار ك

صیعَ ُام ؾيیق ىاٌٍغ جسؽیَ ك جضهیم ك ارزقیاةی قٍاظحی ك در (. ةٍاةؼایً ىفِّـ اىٍیث ازحياؾی را ةایغ درؿعش 1970ىی کٍغ)ىازنّ، 

درپغیغایی ذٍُیث ؾيّىی ك فؼدم  صغاكم درؿعش ؿازىاٌغُی آىّظث. اگؼچَ ٌيی جّاف از ٌلف آىّزش ُام غیؼرؿيی صیعَ ُام ؾاظفی

آىّزش رؿيی ٌؼؼفؼاگیؼةّدف ك  ىكارکث در اؾياؿ آف غافم ةّد، اىا ةایغ اذؾاف کؼد کَ ٌؼاـ آصادزاىؿَ از ایً ىفِّـ ك ارزقگػارم ةَ آف ك

ارزش گػارم زاىؽ ٌـتث ةَ اىٍیث ازحياؾی را درآصاد فؼاُو  جضث قيّؿ داقحً جياـ آصاد زاىؿَ ىی جّاٌغ زىیٍة آقٍایی قٍاظث ك

 (1382آكرد)دكركدم، 

درةارة  اظالؾات ؿادق اُغاؼ پایَ اكؿ: آىّزش اظالؾات ىلغىاجی ةِغاقحی ك ایيٍی، آىّزش اُغاؼ دكرق اةحغایی ىؼجتط ةا اىٍیث

 ركصیَ ُيکارم ةا دیگؼاف، ایساد ؾادات ةِغاقحی ك ایيٍی. ىضیط ظتیؿی ك ازحياؾی پیؼاىّف ظّد،ایساد ؾادت ةَ ٌؼو ك جؼجیب ك پؼكرش
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، اُغاؼ پایَ دكـ جاپٍسو اةحغایی ىؼجتط ةا اىٍیث: آىّزش اظالؾات ةِغاقحی ك ایيٍی،رؾایث كاٌّف را ةؼام صفغ ُيَ الزـ ةغاٌغ 

 ((1379ؾالكَ ىٍغکؼدف ةَ ٌؼو ك ىـئّنیث كرؾایث صلّؽ دیگؼاف)آىّزش كپؼكرش، 

، اصحؼاـ ك  یىكارکث ك کار زيؿ َیركص سادیاز ىٍکؼ ، ا یىؤنفَ ُام ىّرد ةؼرؿی درایً پژكُف ٌیؽ قاىم:  اىؼ ةَ ىؿؼكؼ ك ٌِ

 قغ.ىی ةا در زاىؿَ مؼیپػ ثیك ىـئّن ییاؾحياد ىحلاةم ، صفغ فؼٍُگ ، كاٌٌّگؼا

 

 عوليبتی پطوهصپيطينه 
کهی اىٍیث، اىٍیث ؾيّىی ك ىفاُیو ىؼجتط ةا  جضلیلات مّرت گؼفحَ در زىیٍة اىٍیث ازحياؾی، اٌغؾ ةّدق ك ةیكحؼ ةَ ةیاف ىفِّـ

عحهف پؼداظحَ ى ىؤدؼ ةؼ اىٍیث ازحياؾی ازدیغگا ُِام گٌّاگّف یا جأدیؼ اىٍیث ازحياؾی ةؼزٍتَ ُام آف جّزَ داقحَ اٌغ یا ةَ ةؼرؿی ؾّاىم

كؼار گؼفحَ اؿث. در ایً راةعَ ةَ ةؼظی از جضلیلات کَ جاصغم ىؼجتط ةا ةؼرؿی قغق ك ایً ىّضّع کيحؼ در ةؼٌاىَ یا کحاب ُام درؿی ىّرد

 پژكُف ىی ةاقغ، اقارق ىی قّد. ىّضّع

کَ كزّد كگـحؼش اىٍیث ازحياؾی، ةاؾخ  ( ظی ىعانؿَ ام در زىیٍَ اىٍیث ازحياؾی ،ؾٍّاف کؼدٌغ 2006فاكرییث ك ُيکاراف) 

 ىی قّد. کاُف فلؼ درزاىؿَ ك ةِتّد زٌغگی ىؼدـ

مّرت گؼفث ٌیؽ گفحَ فّؽ راجأییغ  "ركؿحایی درچیً ىعانؿَ ةؼ ٌؼا ـ اىٍیث ازحياؾی"ةاؾٍّاف  2007پژكُف دیگؼم کَ درؿاؿ 

پػیؼفحَ اؿث. ؾهی  ( مّرت 1388ؿط ؿضاةی كُيکاراف ) ةؼاىٍیث ازحياؾی ؾٍّاف دیگؼم اؿث کَ جّ کؼد. ةؼرؿی جأدیؼؾٍامؼازحياؾی

(  1386اؿاؿی اٌـاف، ٌیاز ةَ اصـاس اىٍیث اؿث .گؼكؿی ك ُيکاراف )  ( در پژكُكی ؾٍّاف ىی دارد کَ یکی از ٌیازُام 2004انعّنی) 

جضهیم ىضحّام کحاب ُام درؿی دكرق  پؼداظحَ اٌغ کَ ظی ةؼرؿی آٌِا، ایً راةعَ "راةعة اؾحياد ازحياؾی ك اصـاس اىٍیث ةؼرؿی "ةَ 

 اصـاس اىٍیث ازحياؾی، "(ٌیؽ پژكُكی ةاؾٍّاف  1388جأییغقغ.كغرجی ك ُيکاراف)  اةحغایی ةؼىتٍام ىؤنفَ ُام اىٍیث ازحياؾی

قتکَ ةِتّد ؾيهکؼد ٌِادُام دكنحی كگـحؼش  اٌساـ دادق اٌغ کَ ٌحایر آف ٌكاف دادکَ "قتکَ ُام ازحياؾی ك ٌِادُام ٌؼو ككاٌّف

( ؾٍّاف داقحَ  2001کار)  اصـاس اىٍیث ازحياؾی قِؼكٌغاف کيك کٍغ . ُيچٍیً ؿازىاف ةیً انيههی ُام ازحياؾی ىی جّاٌغ ةَ جلّیث

ُيچٍیً ةِتّد كضؿیث ىؼاكتث ُام ةِغاقحی، ظغىات ازحياؾی ك... ىّزب  کَ: اىٍیث ازحياؾی ةؼام زاىؿَ ةـیار ؾاىهی صیاجی اؿث .

ةیف از پیف الزـ ك ضؼكرم ةَ ٌؼؼ ىی رؿغ.  رؿعش زاىؿَ ىی قّد ك ایً ٌکحَ کَ ةا زِاٌی قغف، اىٍیث ازحياؾیةِؼق كرم د افؽایف

 زىیٍَ اىٍیث ازحياؾی، ةیاٌگؼ ٌلف ك اُيیحی اؿث کَ در ةِؼق كرم ك درٌِایث ارجلام زيؽ ةٍغم جضلیلات مّر ت گؼفحَ در

اقاؾَ ىفِّـ اىٍیث ازحياؾی، آىّزش ُام الزـ  کحاب ُام درؿی در جؼكیر كکیفیث زٌغگی آٌاف دارد. ةا ایً ُيَ، زایگاق ك ٌلف 

 ؾيغق جؼیً دكرق در ٌؼاـ آىّزقی، ىّرد غفهث كؼار گؼفحَ اؿث. درایً راؿحا در دكرق اةحغایی ةَ ؾٍّاف

 

 زوش ضنبسی پطوهص
رىّرد ایً پغیغق ُا ٌیؽ ىحٍّع ك جضلیق د پغیغق ُام ازحياؾی ك اٌـاٌی ىّضّع ُایی پیچیغق اٌغ، ةَ ُيیً دنیم ركش ُام

(.یکی از ركش  1378ىی قّد)ظاکی،  قغت جضث جأدیؼ اؾحتار ركقی اؿث کَ ةؼام جضلیق ةؼگؽیغق ىحؿغدٌغ ك اؾحتاردؿحاكردُام جضلیق ةَ

 اؿث، ركش جضهیم ىضحّا  اؿث. ُایی کَ دردَُ اظیؼ ةَ قغت ركةَ گـحؼش

ىٍؼو ىضحّام آقکار ارجتاظات ةَ کار ىی ركد ك ُغؼ  یغاٌغ کَ ةؼام جّمیف ؾیٍی كةؼنـّف  جضهیم ىضحّا را یکی از فٍّف جضلیق ى

ركش ُام جضلیق اؿث ك  (، جضهیم ىضحّا یکی از ىِو جؼیً ك پؼکارةؼدجؼیً 1383(. از ٌؼؼ ؿاركظاٌی)  1375آف جفـیؼکؼدف اؿث)ةاردف،

اىٍیث  پژكُف صاضؼ از ركش جضهیم ىضحّا ةؼام ةؼرؿی ىؤنفَ ُامؿؼكکاردارد. نػا در  ةَ درؿحی ىی جّاف گفث ُؼىضللی ةَ مّرجی ةا آف

 جضهیم ٌیؽ مفضات )ىحً، پؼؿف ُا ك جيؼیً ُا، جناكیؼ( اؿث.  . كاصغکؼدق اـدكرق اةحغایی اؿحفادق  اب جؿهیيات ازحياؾیازحياؾی در کح

 

 جبهعه و نوونه آهبزي
رم جضلیق کهیَ کحاب ُام جؿهیيات ازحياؾی اةحغایی) پایَ ؿّـ ك زاىؿَ آىارم ىلاالت ك کحاب ُام ىؿحتؼ ىی ةاقغ ك ٌيٌَّ آىا

 چِارـ ك پٍسو ك قكو( ىی ةاقغ کَ جياىا ىّرد جضهیم كؼار گؼفث.

 

 يو تحليل آهبز هیتجص يزوش هب
ك  یكاٌفؼا ،درمغیىاٌٍغفؼاكاٌ یآىار جّمیف مقغق از جکٍیك ُا مك جضهیم دادق ُا ك اظالؾات زيؽ آكر َیجسؽ مپژكُف ةؼا ًیا در

 ةِحؼ دادق ُا،اؿحفادق قغق اؿث فیزِث ٌيا زغكؿ 
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یافحَ ُام پژكُف: کحاب ُام جؿهیيات ازحياؾی دكرق اةحغایی از ٌؼؼ ةؼظّردارم از ىّنفَ ُام اىٍیث ازحياؾی ىّرد جضهیم كؼار 

 گؼفث ك ٌحایر زیؼ ةغؿث آىغ:

ی از نضاظ ىیؽاف ةؼظّردارم از ىّنفَ ُام اىٍیث ازحياؾی جؿهیيات ازحياؾی ؿّـ اةحغایی: کحاب جؿهیيات ازحياؾی ؿّـ اةحغای-1

 ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفث کَ ٌحایر زیؼ صامم قغ.

 

 درمغ فؼاكاٌی فؼاكاٌی ىّنفَ ُا م اىٍیث ازحياؾی ردیف

 % 80/5 4 اىؼ ةَ ىؿؼكؼ ك ٌِی از ىٍکؼ 1

 % 25/38 26 یىكارکث ك کار زيؿ َیركص سادیا 2

 % 75/17 12 اصحؼاـ ك اؾحياد ىحلاةم 3

 % 80/8 6 صفغ فؼٍُگ 4

 % 70/14 10 ییكاٌّف گؼا 5

 % 70/14 10 در ةؼاةؼ زاىؿَ مؼیپػ ثیىـئّن 6

 %100 68 ىسيّع فؼاكاٌی ُا

 

ىّرد ، ایساد ركصیَ 4مفضَ کحاب جؿهیيات ؿّـ اةحغایی ، اىؼ ةَ ىؿؼكؼ ك ٌِی از ىٍکؼ106زغكؿ فّؽ ٌكاف ىی دُغ کَ از ىسيّع 

ىّرد ك ىـئّنیث پػیؼم در زاىؿَ  10ىّرد، كاٌٌّگؼایی  6ىّرد، صفغ فؼ ٍُگ  12ىّرد ، اصحؼاـ ك اؾحياد ىحلاةم26ر زيؿی ىكارکث ك کا

ىّرد اقارق قغق اؿث. ةٍاةؼایً در جؿهیيات ازحياؾی ؿّـ ، ىّنفَ ایساد ركصیَ ىكارکث ك کار زيؿی ةیكحؼیً فؼاكاٌی را داراؿث ك از  10

در ایً کحاب ةغؿث آكردق. در ىلاةم ىّنفَ م اىؼ ةَ ىؿؼكؼ ك ٌِی از ىٍکؼ کيحؼیً فؼاكاٌی را در ىیاف دیگؼ ىّنفَ  ایً صیخ زایگاق ظّةی را

 ُا دارد ك ةا جّزَ ةَ اُيیث ایً ىّنفَ در ایساد اىٍیث ازحياؾی ، ىی ةایـث ةیكحؼ ةغاف جّزَ قّد.

 

 
 یینووداز فساوانی هولفه هبي کتبة تعليوبت اجتوبعی سوم ابتدا
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جؿهیيات ازحياؾی چِارـ اةحغایی: کحاب جؿهیيات ازحياؾی چِارـ اةحغایی از نضاظ ىیؽاف ةؼظّردارم از ىّنفَ ُام اىٍیث ازحياؾی 

 ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفث کَ ٌحایر زیؼ صامم قغ.

 

 درمغ فؼاكاٌی فؼاكاٌی ىّنفَ ُا م اىٍیث ازحياؾی ردیف

 %7/10 6 اىؼ ةَ ىؿؼكؼ ك ٌِی از ىٍکؼ 1

 % 5/28 16 یىكارکث ك کار زيؿ َیركص سادیا 2

 % 2/7 4 اصحؼاـ ك اؾحياد ىحلاةم 3

 % 2/32 18 صفغ فؼٍُگ 4

 %7/10 6 ییكاٌّف گؼا 5

 %7/10 6 در ةؼاةؼ زاىؿَ مؼیپػ ثیىـئّن 6

 %100 56 ىسيّع فؼاكاٌی ُا

 

ىّرد ، ایساد 6ؿّـ اةحغایی ، اىؼ ةَ ىؿؼكؼ ك ٌِی از ىٍکؼمفضَ کحاب جؿهیيات 121ةا جّزَ ةَ یافحَ ُام زغكؿ ةاال،  از ىسيّع 

ىّرد ك ىـئّنیث پػیؼم در  6ىّرد، كاٌٌّگؼایی 18ىّرد، صفغ فؼٍُگ  4ىّرد ، اصحؼاـ ك اؾحياد ىحلاةم16ركصیَ ىكارکث ك کار زيؿی 

یكحؼیً فؼاكاٌی ةؼظّردار اؿث ك ایً از ىّرد اقارق قغق اؿث. در کحاب جؿهیيات ازحياؾی ؿاؿ چِارـ ، ىّنفَ صفغ فؼٍُگ از ة 6زاىؿَ 

اُيیث ایً ىّنفَ در کحاب چِارـ ظتؼ ىی دُغ. در ىلاةم ىّنفَ اصحؼاـ ك اؾحياد ىحلاةم از فؼاكاٌی ىٍاؿتی ةؼظّردار ٌیـث ك ىی ةایـث 

 ظؼاصاف کحب درؿی  در ظؼاصی کحاب درؿی ةَ ایً ىّنفَ ةیكحؼ جّزَ ٌيایٍغ. 

 

 
 کتبة تعليوبت اجتوبعی چهبزم ابتدایی نووداز فساوانی هولفه هبي

 

جؿهیيات ازحياؾی پٍسو اةحغایی: کحاب جؿهیيات ازحياؾی پٍسو اةحغایی از نضاظ ىیؽاف ةؼظّردارم از ىّنفَ ُام اىٍیث ازحياؾی 

 ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفث کَ ٌحایر زیؼ صامم قغ.

 

 درمغ فؼاكاٌی فؼاكاٌی ىّنفَ ُا م اىٍیث ازحياؾی ردیف

 %5/20 16 ىؿؼكؼ ك ٌِی از ىٍکؼ اىؼ ةَ 1

 %5/20 16 یىكارکث ك کار زيؿ َیركص سادیا 2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

اهز به  
هعزوف و 
 نهی اس هنکز

ایجبد روحیه  
هشبرکت و  
 کبر جوعی

احتزام و 
 اعتوبد هتقببل

هسئىلیت   قبنىى گزایی حفظ فزهنگ
پذیزی در 
 بزابز جبهعه

 تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی

 تعلیوبت اجتوبعی چهبرم ابتدایی



 699 -625، ص 6991،بهار 9رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 %18 14 اصحؼاـ ك اؾحياد ىحلاةم 3

 %18 14 صفغ فؼٍُگ 4

 %6/12 10 ییكاٌّف گؼا 5

 % 4/10 8 در ةؼاةؼ زاىؿَ مؼیپػ ثیىـئّن 6

 %100 78 ىسيّع فؼاكاٌی ُا

 

ىّرد ، ایساد 16مفضَ کحاب جؿهیيات پٍسو اةحغایی ، اىؼ ةَ ىؿؼكؼ ك ٌِی از ىٍکؼ146يّع ةا جّزَ ةَ یافحَ ُام زغكؿ ةاال،  از ىس

ىّرد ك ىـئّنیث پػیؼم در 10ىّرد، كاٌٌّگؼایی 14ىّرد، صفغ فؼٍُگ  14ىّرد ، اصحؼاـ ك اؾحياد ىحلاةم16ركصیَ ىكارکث ك کار زيؿی 

 16م اىؼ ةَ ىؿؼكؼ ك ... ك ایساد ركصیَ ىكارکث ك کار گؼكُی ةا فؼاكاٌی ىّرد اقارق قغق اؿث.در کحاب ازحياؾی پٍسو، ىّنفَ ُا8زاىؿَ 

اةؼ ةیكحؼیً فؼاكاٌی را در ىیاف ؿایؼ ىّنفَ ُا دارٌغ ك از ایً صیخ کحاب ةَ ظّةی ةَ آٌِا اقارق کؼدق اؿث كنی ىّنفَ ىـئّنیث پػیؼم در ةؼ

 ؼداظحَ قغق ك نػا ةایغ ةیكحؼ ةَ آف جّزَ ٌيّد.ىّرد فؼاكاٌی ٌـتث ةَ ؿایؼ ىّنفَ ُا ، کيحؼ ةغاف پ 8زاىؿَ ةا 

 

 
 نووداز فساوانی هولفه هبي کتبة تعليوبت اجتوبعی پنجن ابتدایی

 

جؿهیيات ازحياؾی قكو اةحغایی: کحاب جؿهیيات ازحياؾی قكو اةحغایی از نضاظ ىیؽاف ةؼظّردارم از ىّنفَ ُام اىٍیث ازحياؾی 

 امم قغ.ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفث کَ ٌحایر زیؼ ص

 

 درمغ فؼاكاٌی فؼاكاٌی ىّنفَ ُا م اىٍیث ازحياؾی ردیف

 %10 6 اىؼ ةَ ىؿؼكؼ ك ٌِی از ىٍکؼ 1

 % 5/23 14 ی ىكارکث ك کار زيؿ َیركص سادیا 2

 % 4/16 10 اصحؼاـ ك اؾحياد ىحلاةم 3

 % 5/23 14 صفغ فؼٍُگ 4

 % 20 12 ییكاٌّف گؼا 5

 % 6/6 4 در ةؼاةؼ زاىؿَ مؼیپػ ثیىـئّن 6

 %100 60 ىسيّع فؼاكاٌی ُا
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ىّرد ، ایساد 6مفضَ کحاب جؿهیيات قكو اةحغایی ، اىؼ ةَ ىؿؼكؼ ك ٌِی از ىٍکؼ154ةا جّزَ ةَ یافحَ ُام زغكؿ ةاال،  از ىسيّع 

ّنیث پػیؼم در ىّرد ك ىـئ12ىّرد، كاٌٌّگؼایی 14ىّرد، صفغ فؼٍُگ  10ىّرد ، اصحؼاـ ك اؾحياد ىحلاةم14ركصیَ ىكارکث ك کار زيؿی 

ةیكحؼیً فؼاكاٌی  14ىّرد اقارق قغق اؿث. در کحاب ازحياؾی قكو ، ایساد ركصیَ ىكارکث ك کار گؼكُی ك صفغ فؼٍُگ ةا فؼاكاٌی4زاىؿَ 

ٍکَ ىّنفَ کيحؼیً فؼاكاٌی را داراؿث. ةا جّزَ ةَ ای 4را در ىیاف ؿایؼ ىّنفَ ُا دارٌغ. ك ىّنفَ ىـئّنیث پػیؼم در ةؼاةؼ زاىؿَ ةا فؼاكاٌی 

ىـئّنیث پػیؼم در  ةؼاةؼ زاىؿَ در کحاب ؿاؿ پٍسو ُو از فؼاكاٌی کيحؼم ٌـتث ةَ ؿایؼ ىّنفَ ُا ةؼظّردار ةّد ، نػا ةایغ ةیكحؼ ةَ آف 

 جّزَ ٌيّد جا از ُيیً ؿٍیً کّدکی صؾ ىـئّنیث پػیؼم را دا داٌف آىّزاف پغیغ آكریو.

 

 
 جتوبعی ضطن ابتدایینووداز فساوانی هولفه هبي کتبة تعليوبت ا

 

 زغكؿ کهی ىّنفَ ُام اىٍیث ازحياؾی ىّزّد در کحب جؿهیيات ازحياؾی اةحغایی 

 

فؼاكاٌی ةیكحؼیً فؼاكاٌی را در ىیاف ؿایؼ ىّنفَ ُام دارد ك  72رکث ك کار زيؿی ةا ةا جّزَ ةَ زغكؿ فّؽ ، ىّنفَ ایساد ركصیَ ىكا

ایً جؿغاد فؼاكاٌی ٌكاف ىی دُغ کَ از ىیاف ؿایؼ ىّنفَ ُا ، ةیكحؼیً جاکیغ ك جّزَ ظؼاصاف ك ٌّیـٍغگاف کحاب درؿی ىعانؿات ازحياؾی 

در کم کحاب جؿهیيات  28ق اٌغ. ُيچٍیً ىّنفَ ىـئّنیث پػیؼم ةا فؼاكاٌی ةَ ىّنفَ کار زيؿی ك ىكارکث ىی ةاقغ كةغاف زیاد جّزَ ٌيّد

ازحياؾی اةحغایی کيحؼیً ىیؽاف فؼاكاٌی را ةَ ظّد اظحناص دادق اؿث ك ةا جّزَ ةَ اُيیث ایً ىّنفَ ، ٌّیـٍغگاف کحاب ُام 

ىـئّنیث پػیؼم) کَ یکی از ىّنفَ ُام اىٍیث اةحغایی)ازحياؾی( ةایغ ةیكحؼ ةَ ایً ىّنفَ جّزَ کٍٍغ جا ُياٌعّر کَ گفحَ قغ صؾ 

 ازحياؾی ىی ةاقغ( از ُيیً ؿٍیً در داٌف آىّز ٌِادیٍَ قّد.
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 درمغ فؼاكاٌی فؼاكاٌی پایَ قكو پایَ پٍسو پایَ چِارـ پایَ ؿّـ ىّنفَ ُام اىٍیث ازحياؾی

 % 2/12 32 6 16 6 4 (اىؼ ةَ ىؿؼكؼ ك ٌِی از ىٍکؼ1

 % 5/27 72 14 16 16 26 یؿىكارکث ك کار زي َیركص سادیا (2

 % 2/15 40 10 14 4 12 اصحؼاـ ك اؾحياد ىحلاةم(3

 % 8/19 52 14 14 18 6 صفغ فؼٍُگ(4

 % 5/14 38 12 10 6 10 ییكاٌّف گؼا( 5

 % 8/10 28 4 8 6 10 در ةؼاةؼ زاىؿَ مؼیپػ ثیىـئّن (6

 % 100 262 ىسيّع
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 نووداز  هيصاى فساوانی هولفه هب دز کتبة هبي اجتوبعی ابتدایی
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 بحث و نتيجه گيسي
در کهیة کكّرُا ةایغ ىّرد جّزَ كؼارگیؼد.  اٌـاٌی ك جّؿؿَ ٌیؼكمام جؼیً ىٍتؽ رقغ  یَآىّزش ك پؼكرش ةَ ؾٍّاف ىِو جؼیً ك پا

اُيیث ایً  ك ةَ ؾٍّاف یکی از ؾٍامؼ ىعؼح در آىّزش ك پؼكرش اؿث کَ ُو ىی جّاٌٍغ ٌلف درؿی در ایً راةعَ ةؼٌاىَ ُا ك کحاب ُام

جؿهیيات  لیق صاضؼ ٌكاف ىی دُغ، کحاب درؿیٌحایر جض اؿاس، ىفاُیو را ةؼام داٌف آىّزاف ركقً كُو آف را کيؼٌگ ؿازٌغ . ةؼایً

 ىذتث اؿاؿی اىٍیث ازحياؾی را ةؼام داٌف آىّزاف ركقً ؿازد ك در ایً ىـیؼٌلكی اُيیث جّاٌـحَ اؿث ٌلف ك ازحياؾی اةحغایی ٌـتحا 

ةاقغ.  ىی ت كتهی داٌف آىّزافاؿث کَ اؿاس دكرق ُام ةاالجؼ آىّزقی ك جسؼةیا جضنیم ایفاکٍغ.. ازؿّم دیگؼ، دكرق اةحغایی، دكرق ام از

ةّد ك یادگیؼم ىاداـ انؿيؼ را ةَ ُيؼاق ظّاُغ داقث، پؾ  ظّاُغ ایً جسؼةیات، در مّرجی کَ ىؼجتط ةا ُو ةاقغ، ةؼاٌگیؽٌغق، ؿّدىٍغ ك ىؤدؼ

راؿحا کحاب ُام درؿی .درایً قّد صحی ةَ مّرت ةـیار اٌغؾ از ایً دكرق آغاز قغق ك دردكرق ُام ةاالجؼجکيیم ىفاُیو ةِحؼاؿث آىّزش

 ك کٍسکاكم آٌِا ةّدق ك ةَ آٌِا اىکاف کـب ك قٍاظث الزـ از ظّد، دٌیام پیؼاىّف صؾ ةایغ پاؿعگّم ٌیازُام ؾاظفی، ازحياؾی ك ارضام

 قٍاظث ارزش ُا را دادق ك در آٌِا اىیغ ك آراىف ایساد کٍغ. 

 262مفضَ ، در ىسيّع  527رـ ، پٍسو ك قكو(، از ىسيّع در ظالؿ جضهیم ىضحّام کحب جؿهیيات ازحياؾی اةحغایی)ؿّـ، چِا

ىفِّـ کهی کَ ؾتارجٍغ از : اىؼ ةَ ىؿؼكؼ ك ٌِی از ىٍکؼ ،  6ىّرد فؼاكاٌی در راةعَ ةا ىفاُیو اىٍیث ازحياؾی ىكاُغق قغ. ایً فؼاكاٌی ُا در 

ٌگؼایی ك ىـئّنیث پػیؼم در زاىؿَ در ىضحّام کحاب ایساد ركصیَ ىكارکث ك کار زيؿی ، اصحؼاـ ك اؾحياد ىحلاةم ، صفغ فؼٍُگ ، كاٌّ

فؼاكاٌی ىؼةّط ةَ اىؼ ةَ ىؿؼكؼ ك ٌِی از  32فؼاكاٌی ةغؿث آىغق،  262درؿی جّزیؽ قغق اٌغ.ٌحایر ةغؿث آىغق ٌكاف ىی دُغ کَ از ىسيّع 

فؼاكاٌی ىؼةّط ةَ صفغ 52اؾحياد ىحلاةم ،  فؼاكاٌی ىؼةّط ةَ اصحؼاـ ك40فؼاكاٌی ىؼةّط ةَ ایساد ركصیَ ىكارکث ك کار زيؿی ، 72ىٍکؼ ، 

فؼاكاٌی ىؼةّط ةَ ىـئّنیث پػیؼم ىی ةاقغ. ٌحایر جضلیق ٌكاف ىی دُغ کَ در کحاب  28فؼاكاٌی ىؼةّط ةَ كاٌٌّگؼایی ك  38فؼٍُگ ، 

ةیكحؼ ك ةِحؼ ةغاف جّزَ  جؿهیيات ازحياؾی ةَ اىٍیث ازحياؾی جّزَ ٌـتحا ظّةی قغق اؿث كنی ةا جّزَ ةَ اُيیث ایً ىّضّع ، ىی جّاف

 ٌيّد.
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 هساجعهنببع و 

جنّیؼ فضام اىً : ةؼرؿی ىّنفَ ُام کانتغم ك ازحياؾی ىّدؼ ةؼ اصـاس اىٍیث » ،  1385 کاكق ،  كماةؼ، فائؽق ركاكی، [1]

 داٌكگاق ، كقِؼؿازم مىؿيار داٌكکغق :ارقغ،جِؼاف کارقٍاؿی ٌاىَ امفِاف( پایاف قِؼةِارؿحاف، ىّردم )ىعانؿة« 

 .قِیغةِكحی

انيههی اةؼاةؼ ىػؿامؼ  ةیً  ىعانؿات ك جضلیلات  فؼٍُگی  :ىؤؿـَ ُام اىٍیث،جِؼاف ، ٌؼؼی1383َؾػتغانَ ظػاٌی،ؾهی، [2]

 جػِؼاف.

 .ُاةؼىاس ٌػلغ در صػّزق ؾػيّىی،جؼزيَ صـیً ةكیؼیَ، جِؼاف: ٌی  ُا ،یّرگ1375ًُّالب،راةؼت، [3]

 .ِّـ اىٍیث در ؾنؼ زغیغ،جػِؼاف:ٌػكؼیَ اىػٍیث،ؿاؿ دكـ، قيارق چِارـ،ىف1377ذاکؼم،ؾتغ انضـیً، [4]

(، ارزقِا ك اىٍیث ازحياؾی ، فنهٍاىَ داٌكازحياؾی، ؿاؿ قكو، قيارق دكـ،  1383جؼاةی، یّؿف ك آیث گّدرزم )  [5]

 31-46مل 

 26ژیك، قيارق (. ىؿٍا ك ارکاف زاىؿَ قٍاؿی اىٍیث. جِؼاف: ٌكؼیَ جضلیلات اؿحؼاج 1381ٌنؼم، غغیؼ .)  [6]

 .اكؿ قيارق راُتؼدم، ىعانؿات فنهٍاىَ ازحياؾی، اىٍیث ةؼ درآىغم .1382ىٍیژق، ٌّیغٌیا، [7]

( درآىغم ةؼ اصـاس اىٍیث ؾیٍی، فنهٍاىَ داٌف اٌحؼاىی )ٌكؼیَ داٌكگاق ؾهّـ  1382رزتی پّر، ىضيّد .)  [8]

 26اٌحؼاىی(، قيارق 

 اٌغاز چكو افق در ازحياؾی ك ؿیاؿی اىٍیث ُام ىؤنفَ ،ةؼرؿی 1389جنغیلی ، ىضيغ ؾهی ك جنغیلی ،فؼكغ ،  [9]

 5پژكُكی جضلیلات ؿیاؿی ك ةیً انيههی، قيارق  –ایؼاف، فنهٍاىَ ؾهيی  اؿالىی زيِّرم1404

 ، ىلغىَ ام ةؼ ىغیؼیث آىّزقی، قِؼضا، داٌكگاق آزاد اؿالىی1374جنغیلی، ىضيغؾهی، [10]

ركزٌاىَ م ُيكِؼم، « حهف ىكارکث در آىّزش ك پؼكرشٌگاُی ةَ زٍتَ ُام ىع»،1379ىضيغرضا، آراٌی، ؿؼکار [11]

 ، جِؼاف، ىؼکؽ اٌحكارات ركزٌاىَ م ُيكِؼم 2139قيارق م 

 ، ىلغىات ىغیؼیث آىّزقی جِؼاف، اٌحكارات داٌكگاق پیاـ ٌّر1374ؾالكَ ةٍغ، ؾهی. [12]

 ، ٌلف ىكارکث در جلّیث اىٍیث ازحياؾی1385ىٍؼيی جتار ، زّاد ، [13]

 ،جضهیم زاىؿَ قٍاظحی اىٍیث ازحياؾی ك ٌلف آف در کاُف زؼـ ك آؿیب ُام ازحياؾی1389ؾهی ىضـٍی ، رضا ،  [14]

 ،جضهیم زاىؿَ قٍاظحی كاٌّف گؼیؽم ك راُکارُایی ةؼام كاٌّف گؼایی ك ٌؼو ؾيّىی1391رضاؾهی ، ىضـً ،  [15]

 ٍی ،كالیث فلیَ )صکّىث اؿالىْ(. جِؼاف: ىؤؿـَ م جٍؼیو ك ٌكؼ آداراىاـ ظيی1373ظيیٍْ، ركح اهلل.  [16]

 اؿالىْ. ارقاد ك فؼٍُگ كزارت چاپ .ظيیٍی اىاـ انِْ -ؿیاؿْ ٌاىَ كمیث .، 1386اهلل ركح ظيیٍی، [17]

 ،ىغیؼیث رفحار ؿازىاٌی، جِؼاف، اٌحكارات داٌكکغق ىغیؼیث داٌكگاق. جِؼاف.1372رضائیاف، ؾهی ، [18]

 ، ىـئّنیث پػیؼم در اؿالـ ، فنهٍاىَ داٌف ازحياؾی 1385صـیٍی ، ؿکیٍَ ، [19]

،ةؼرؿی ارجتاط ةیً ىـئّنیث ازحياؾی زّاٌاف ك اصـاس اىٍیث 1389گم ىؼاد ك ىضيغ جلی ، ایياف ،  ىؼادم ، [20]

 ازحياؾی 

 ؿازىاف ىغیؼیث مٍؿحی. اٌحكارات : جِؼاف كتادم، آذر : ، ارجتاط ؿازىاٌی ، جؼزية1377کاجؼیً ، ىیهؼ، [21]

 ؿّـ، ؿاؿ ؿیاؿی، ؾهّـ ؿسادم، ىسهة یّـؾتغانل :،) ٌیو ٌگاُی ةَ ىفِّـ اىٍیث( ، جؼزية1379ىیؼؾؼب ، ىِؼداد، [22]

 131-151ٌِو،مل قيارق

كاىٍیث،ىلاالت ارایَ قغق درُيایف جّؿؿَ كاىٍیث ؾيّىی، زهغ  ٌكیٍی ، صاقی1375َاهلل، رصيث ؿؼكؿحاٌی، مغیق [23]

 دكـ، جِؼاف: ىؿاكٌث اىٍیحی كاٌحؼاىی كزارت کكّر

ىاـ ظيیٍی )رق(، ىسهة ؾهّـ ؿیاؿی، ؿاؿ ٌِو، قيارق ، ىٍاؿتات آزادم ك اىٍیث از دیغگاق ا1385نك زایی، قؼیف،  [24]

 121-152، مل  34

 قيارق ٌِو، ؿاؿ اٌحؼاىی، داٌف ،فنهٍاىَ« ةؼرؿی جضّالت ىفّىی اىٍیث در ىضیط اىٍیحی » ،1386ٍُغیاٌی،ؾتغا....،  [25]

 9-30مل ؿّـ،

جِؼاف: اٌحكارات پژكُكکغة  ، چِؼة ىحغیؼ اىٍیث ىهی، جؼزيَ : پژكُكکغة ىعانؿات راُتؼدم،1379ىاٌغؿ، راةؼت،  [26]

 ىعانؿات راُتؼدم.

 ؿیاؿی، جِؼاف : اٌحكارات گّجٍتؼگ. ؾهّـ فؼٍُگ ، 1358ىضيّد،  زاؿيی، [27]
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 فلؼك ىـئهة ةؼرؿی ، ٌلف جأىیً ازحياؾی درفلؼزدایی، ىسيّؾَ ىلاالت گؼدُيایی1375کؼةاؿیاف، ىِغم،   [28]

 .اكؿ زهغ فلؼزدایی،

 ، جؼزيَ ةاكؼؿاركظاٌی، جِؼاف:کیِاف.(. فؼٍُگ ؾهّـ ازحياؾی 1370ةیؼك،انً)  [29]

. ةؼرؿی كضؿیث ىّزّد اىٍیث ازحياؾی درکحاب ُام پایَ اةحغایی كارائِی راُکارُایی 1382دكركردم، اةّانفضم،  [30]

ةؼام ٌیم ةَ كضؿیث ىعهّب ، ىسيّؾَ ىلاالت ُيایف اىٍیث ازحياؾی، جِؼاف:ىؿاكٌث ازحياؾی ٌیؼكم اٌحؼاىی 

 زيِّرم اؿالىی ایؼاف.

،ةؼرؿی جادیؼ ؾٍامؼ در اىٍیث ازحياؾی در قِؼؿٍٍغج 1388ةی، زهیم؛ فیضی، ؾیً كميغم ةگَ زاف، زيیم ،ؿضا  [31]

 155-182،پژكُف ٌاىَ ؾهّـ ازحياؾی ، ؿاؿ ؿّـ، قيارق

،ةؼرؿی راةعَ اؾحياد ازحياؾی ك اصـاس اىٍیث ، فنهٍاىَ داٌف اٌحؼاىی، ؿاؿ ٌِو، 1386گؼكؿی كُيکاراف، ؿؿیغق،  [32]

 26-39قيارق دكـ،ص 

، اصـاس اىٍیث ازحياؾی، قتکَ ُام 1388كغرجی، صـیً؛ ؿؼدارٌیا،ظهیم اهلل، ىهحفث، صـیً كةؼقغ،ؾتغانيِغم ، [33]

ازحياؾی كٌِادُام ٌؼو ككاٌّف ىعانؿَ ىّردم قِؼىكِغ ، فنهٍاىَ اٌحؼاـ ازحياؾی، ؿاؿ اكؿ، قيارق چِارـ، 

 6-26مل

،چاپ اكؿ، جِؼاف: اٌحكارات درایث ك ىؼکؽ  ٌّیـی ٌاىَ یافپا ةَ ركیکؼدم ةا جضلیق ركش .1378، رضا غالـ ظاکی، [34]

 جضلیلات ؾهيی کكّر.

(، ركش ُام جضلیق درؾهّـ ازحياع م )زهغاكؿ (، جِؼاف :پژكُكگاق ؾهّـ اٌـاٌی كىعانؿات  1383ؿاركظاٌی، ةاكؼ)  [35]
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