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 چکيده
ؿٕـ، چٔارـ، پّسٌ ) ٓغؼ پژكٓف صاضؼ جضًیى ٍضحٕام کحاب ٍعايؿات ازحَاؾی اةحغایی

ازِؼؼ ٍیؽاف جٕزْ ةْ جؼةیث لؼّٓگی اؿث. پژكٓف از ِٕع کیمی ك ةْ ركش جضًیى  (ك قكٌ

ك ٓام ؾًَی ٍؿحتؼ اؿث  زاٍؿْ آٍارم ٍّاةؽ ٍؼةٕط ٍاِّغ ٍواالت ك کحاب ٍضحٕا اؿث.

ك  پّسٌ ك قكٌ( اؿث؛ ؿٕـ، چٔارـ،)ٓام ٍعايؿات ازحَاؾی اةحغایی  َِِْٕ آٍارم کحاب

قغق اؿث. پژكٓف صاضؼ   ٓا از ركش جضًیى جمـیؼم اؿحمادق ةؼام جسؽیْ ك جضًیى دادق

 1/33ةا لؼاكاف « كرؿٕـ اصحؼاـ ةْ آداب»گیؼد. ٍؤيمْ  ٍی قف ٍؤيمْ جؼةیث لؼّٓگی را درةؼ

اصحؼاـ »ٓام  گیؼد ك ٍؤيمْ ٓام جؼةیث ازحَاؾی را در ةؼ ٍی از ٍؤيمْةیكحؼیُ درمغ  درمغ

درمغ کَحؼیُ لؼاكاِی را در ٍیاف ؿایؼ  4/10ةا لؼاكاِی  «اصحؼاـ ةْ هٕاِیُ»ك  «ةْ ّٓؼٓا

ةْ  «ٓا اصحؼاـ ةْ ارزش»ك  «اظالهیات»ٓام  . ٍؤيمّْغـحٓ ٓام اٍّیث ازحَاؾی دارا ٍؤيمْ

 قِٕغ. يمْ دیگؼ جؼةیث لؼّٓگی ٍضـٕب ٍیدرمغ، دك ٍؤ 20ك  1/26جؼجیب 

 جضًیى ٍضحٕا، جؼةیث، لؼّٓگ، دكرق اةحغایی، جؿًیَات ازحَاؾی :واشگاى کليدي
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 .ؼافکؼٍاِكاق، ایکؼٍاِكاق، 
 

 ِاـ ك ایَیى ِٕیـّغق ٍـئٕؿ:
 هحود حسينی هاضن آتادي

M.hoseini1373@gmail.com 

نظر  تحليل هحتواي کتاب تؼليوات اجتواػی دوره اتتدایی از

 هيساى توجه ته ترتيت فرهنگی
 

mailto:M.hoseini1373@gmail.com
mailto:M.hoseini1373@gmail.com


 011  -001 ، ص0231 ، تابستان01رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

  
 

 هقدهه

ٓام  ٓا ك گؼایف دٓغ. ٕٓیث ٓؼ زاٍؿْ درةؼگیؼِغق َْٓ ِوف ٓؼ زاٍؿْ، ٕٓیث ك ٍٕزٕدیث آف زاٍؿْ را جكکیى ٍی اؿاؿان لؼّٓگ

ةّاةؼایُ جقییؼ ك جضٕؿ ك ؿؿادت ك قواكت زٕاٍؽ ةْ لؼّٓگ كاةـحْ  ؼآیّغ ازحَاؾی قغف، دركِی قغق اؿث؛الؼاد آف زاٍؿْ اؿث کْ ةؼادؼ ل

يٕکَاف ك ) قِٕغ کّّغ ك یا صحی از ِٕ ؿاظحْ ٍیٍاِّغ؛ جقییؼ ٍیگیؼِغ؛ ةاهی ٍیاؿث ك زٕاٍؽ ةؼادؼ جقییؼ ك جضٕؿ لؼّٓگی قکى ٍی

داِغ کْ لؼد ةیُ قتکْ ٍؿّایی ذُٓ ظٕد ك قتکْ  ؽكجـٕ ٕٓیث زٕاٍؽ را صامى جؿاًٍی ٍیةْ ِوى از ظّکغار ك ؿًضكٕرم(. ای ،1375ةؼگؼ،

ةْ ِوى از  2002 ام دارد )ةٕردیٕ صمغ، جقییؼ ك جضٕؿ ٕٓیث زاٍؿْ ِوف ةؼزـحْ کّغ. ٍضیط لؼّٓگی در جکٕیُ، ركاةط ازحَاؾی ةؼهؼار ٍی

داِّغ ك  جؼیُ ؾاٍى جقییؼ ك جضٕؿ زٕاٍؽ ٍی ن اؿث کْ افًب، لؼّٓگ را ٌٍٔةّاةؼایُ پیِٕغ ٍیاف زاٍؿْ ك لؼّٓگ چّاف ؾَی (؛1383جٕؿًی، 

ةّاةؼایُ اقحؼاکات لؼّٓگی، ؾّامؼ ك ازؽام ٍكحؼؾ ةیُ زٕاٍؽ ٓـحّغ ك ٕٓیث  (؛1375قِٕغ )چًتی، ةؼام لؼّٓگ، قأف ٍـحوًی هائى ٍی

 (. 1389آقّا ك ركصاِی،) ؿازِغ یٓام زاٍؿْ اؿث کْ آف را از ؿایؼ زٕاٍؽ ٍحَایؽ ٍ لؼّٓگی ِیؽ ةعكی از كیژگی

اؿػالٍٖ اؿػحٕار اؿث، اِـاف ٍعًٕب دارال ظنٕمیات ك  ةیّی زٔافدر ِؼاـ إٍٓزقٖ زَٕٔرل اؿالٍٖ ایؼاف کْ ةػؼ ٍتّال 

 ةیث آىك  اؿث کْ ٍتاِٖ ِؼؼل آف در هؼآف کؼیٌ ك َِٕد ؾًَٖ آف، جّٔا در كزٕد ٍوغس پیاٍتؼ اکؼـ مًٖ اهلل ؾًیْ ك آيْ  ٓایی كیژگی

ةْ جؼةیث لؼّٓگٖ اقارق َِٕد. جؼةیث  جٕاف ٍیاةؽارٓال پؼكرش اِػـاف ٍعًٕب،  جؼیُ ٌٍٔ  (. از1384جتًٕر یالحْ اؿث )رَّٓا،  ايـالـ ؾًیٌٔ

ك ٓغؼ آف، الؽایف آگآٖ ك کـب ايحؽاـ  کٕقغ ٍی  كرؿٕـ ك ؾؼؼ ةْ یك ؾغق یا ًٍث لؼّٓگٖ ِؼاـ كارق ظامٖ اؿث کْ ةؼال اِحواؿ آداب

  (. لًـمْ كزٕدل جؼةیث لؼّٓگٖ ةْ ایُ اؿث1390د ِـتث ةْ لػؼّٓگ پػیؼل اؿػث جا پیكؼلث لؼّٓگ جغاكـ یاةغ )لؼٍٔیّٖ لؼآاِٖ، الؼا

، در اِػـاف جػأدیؼ ٍّمٖ مضیش فیؼلؼّٓگٖ ك جؼةیحٖ  ٓام ِؼاـلعؼل را لؼآٌ ؿازد ك ِگػارد ؾٕاٍى ٍضیعٖ ك  ٓام جٕاَِّغمزٍیّْ رقغ   کْ

 كظتن امٕيٖ ٍّعوٖ   ةایغ  جٕاَِّغل  (. ايتحْ ای1390ُك َٓکاراف،   )قاًٍٖ  قِٕغ ٍیظـؼاف  ٍٕزب كا ةْ ةیؼآْ ةکكاِّغ گػاردق ك اك ر

زٔث ٍؿیارٓال   در  جؼةیحٖ  ٓام قیٕقك  ٓا ركش كؿیًْ ةْ قغق پػیؼلحْالؼاد ارائْ گؼدِغ جا ٍؿیارٓا ك هٕاؾغ ك ٍمآیٌ  ماؿحؿغادٓا ةا ٍّعتن

لؼّٓگٖ، ةؼگؼلحْ از ٍتاِٖ ٓـحّغ. ٍتاِٖ   جؼةیث  ، امٕؿ (. ةّاةؼایُ، در ٍػحٕف دی1390ّٖ،  ك َٓکاراف  ٖ پیف ةؼكِغ )رصیٌ زادقٍکحب اؿالٍ

  ةْ  پایتّغل دّٓغ ٍیك ِكاف  کّّغ ٍیرا ؾیّٖ ك كاهؿٖ  ٓا آفامػٕؿ ةػؼگؼلحْ از   کْ  لعؼل ك كاهؿیات كزٕدل اِـاف ٓـحّغ ٓام كیژگیَٓاف 

ك َٓکاراف،  ِسمی) اؿث  اؿالٍٖ  ةؼكز ك ػٕٔر لؼّٓگ ِاب ؿاز زٍیّْ آغاؼ ارزقَّغ جؼةیحٖ ك کّّغق جأٍیُظػٕاؿحْ ظػتیؿٖ آدٍٖ، ،  امٕؿ

اؿالٍٖ ةایغ هٕاؾغ ك امٕيٖ ٍحّاؿب  ٓام إٍٓزقدؿػحیاةٖ ةْ جؼةیث لؼّٓگٖ ٍحّاػؼ ةا   ةػؼال  ةّاةؼایُ، ٍؼةیاف ك ةؼِاٍْ ریؽاف جػؼةیحٖ .(1393

  اِحعاب کّّغ جا ةػْ آػغاؼ كاالل جػؼةیث  را  ٍّاؿب آف امٕؿ ٓام ركشكصیاِٖ را پایْ ك اؿاس جؼةیث هؼار دّٓغ ك   قّاؿی اِـافتاِٖ ةا ٍػ

 قِٕغ.  ِائى  لؼّٓگٖ

 

 چهارچوب نظري

 تؼریف ترتيت
« قػغف  ةايـ  ّٓگاـ  كردف کٕدؾ جاآٍػٕظحُ، آٍػٕظحُ ك پؼ یپؼكردف، آداب ك اظالؽ را ةْ کػـ» مةْ ٍؿّا یدر زةاف لارؿ «ثیجؼة»

لارس،  در ارجتاط اؿث )اةُ« رََةبَ» كْیةٕدق ك ةا ر ىیٍنغر ةاب جمؿ «ةیايحؼة» كاژقی زةاف ؾؼة  (. در 550: 1328ةػْ کػار رلحْ اؿث )دٓعغا، 

(، صمغ ك  257، 8 ج: 1410 ،مغیؼآٓػَچٕف صػضاِث ك در داٍاف ظٕد پؼكردف )ل یگػِٕاگِٕ  یٍؿاِ  ةْ«  رَةَبَ » كْی(. ر483، 2 ج: 1390

  سادی(، ا 382، 2 ج: 1390ك ٍالزٍث ةا آف )اةُ لارس،  مؾٔغق گؼلحُ کار ؼ(، امػالح ك ةػ401، 1 ج: 1414ٍّؼٕر،  )اةُ یٍؼاؾات ك ؿؼپؼؿح

  رلػحْ اؿػث.  کار  ( ة377ْ: 1416 ،یةْ آف )رافب اممٔاِ غفیجکاٍى ةعك جغریر ةْك   مؽیچ

 یّیگؽیك زا ْیةْ كاؿعْ جعً  کَتٕدٓا  ك رلؽ  کَاؿ ؿٕم ةْ ءیؿٕؽ دادف ق« رةب» یامً مةاكر اؿث کْ ٍؿّا ُیةؼ ا مٍػنعمٕ

در اظالؽ ك ممات، در اؾَاؿ ك رلحار  ایقٕد  یؾػٕارضف، در اؾػحوادات ك ٍػؿارؼ ٍحسً  ای  ةاقغ  ءیق اتیدر زٔث ذاج ّغیلؼا ُیاؿث؛ ظٕاق ا

 رك  ػُیاؿث. از ا طیقؼا مةْ اهحضا  آف  ىیك جکَ گاقیزا ؽیجؼل ث،یٍؿحوغ اؿث جؼة ى،یام مٍؿّا ُیا ْیةػؼ پا مك. ػریرا مٓا داِف  در  ای  ةاقغ

 ث،یچٕف ٍايک ما یك ...؛ اٍػا ٍؿاِ ؼیةْ اِِؿاـ، اِجػَاـ، جػغة یك گآ قٕد یٍ ؼیامالح جؿت  ةْ  یگآ ، ما كْیر مٍؿّا ُیدر ٍػؿازٌ يقػث از ا

 ُ یا  از يٕازـ ك آدار یك ... ٓػَگ ازٓایك رقغ ك َِٕ، ةؼظؼؼ کػؼدف ِػ ادتیز ،یك ؿؼپؼؿح هیٍَٕیث ،یك ةؽرگ  ادتیؿ ، یَٓؼآ اصتث،ٍن

اِـاف،  ثیکْ در ةضخ جؼة  زا آف  از (.1360 ،ماِغ )ٍػنعمٕ قػغق افیظاص، ة طیقؼا مٓـحّغ کْ ةْ جّاؿب ٍٕضٕع ك اهحضا ىیام  مٍؿّا

 ،م)ةاهؼ کّغ یداليث ٍ _ یآدٍ مرقػغ اؿحؿغادٓا ّْیلؼآٌ کػؼدف زٍػ  یؿّی _  یاِـاِ  مدف اؿحؿغادٓاةؼ پؼكرش دا ثیٍمٕٔـ كاژق جؼة

رلؽ »کؼد:   كیجؿؼ ُ یرا چّ ثیجؼة جٕاف یاؿث، ٍ« کػَاؿ ٍعًن»ٍونغ ك ٍػونٕد  ،یاؿالٍ ثیدر جؼة  کْ ایُ  ةا جٕزْ ةْ ُی( ك َٓچ1390ّ

 گؼیةْ ؾتارت د ؛(1377 ،یجٔؼاِ  )ديكاد«  اِـاف در زٔث کَاؿ ٍعًن قکٕلا قٕد مکْ اؿػحؿغادٓا آِػ مةػؼا اتیٍوحض سادیٍٕاِؽ ٍٕزٕد ك ا

 (.1377 ، یاِیآقح ، یضی)لا  ةايوٕق اِـاف در زٔث ٍعًٕب اؿث ماؿحؿغادٓا  ییقکٕلا  مك ؾػٕاٍى ةؼا ٓا ّْیلؼآٌ کؼدف زٍػ ث،یجؼة
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 فرهنگتؼریف 
ؾَالن ِػاٍَکُ   آف  زاٍؽ از یمیةْ جؿؼ یاةیگـحؼدق دارد کْ دؿح مچّاف اةؿاد ،یكؿؿث ٍؿاِ ك ٌیٍمآ  جّٕع  ازِؼؼلػؼّٓگ  امػعالح

ةػا  3 کػالکُك  2 کؼكةؼ(. 1387 ،مِٕركز قغق اؿػث )قػاق  ارائْ  از لؼّٓگ كیجؿؼ 250از  فیة  جاکّٕف  غی، قا اةؿاد آف  ةْ  ك ةػا جٕزْ غقیگػؼد

، ؿُّ ك  ، آداب ، اؾحوادات ، ٓػّؼٓا، الػکار ٓا ، داِف از ؾًٕـ غقیچیپ ما کْ لؼّٓگ ٍسَٕؾْ  دارِغ یٍ  فایاز لؼّٓگ، ة كیجؿؼ 164از  فیٍؼكر ة

ٍكٕٔر  كیجؿار گؼی(. از د1386 ،ی)هػٔؼٍاِ اِغ ؼلحْیٓا را پػ زاٍؿْ آف مصاکٌ ةػؼ زػاٍؿْ اؿػث کْ اؾضا  ك ٍػوؼرات یازػحَاؾ ُیهٕاِ

 ُ،یهػٕاِ ات،یكرؿٕـ، اظاله ٓا، ّٓسارٓا، آداب از ارزش جّیغق درٌٓ ما از ٍػسَٕؾْ  اؿث  اك لؼّٓگ ؾتارت  ازِؼؼ.  اؿث ًٕریجا  كیلؼّٓگ، جؿؼ

(. داِكَّغاف جؿاریك ٍػعحًمٖ را از   1389 ، م)آقٕر ؼدیگ یؼاٍؾضٕ زاٍؿْ، از زاٍؿْ ظػٕد لػ  ؾّٕاف ةْ  چْ اِػـاف ك ٓؼآف ؽیّٓؼٓا، مّا

ِگؼل ك ٍعايؿْ ٓػَْ آراء، ایُ جػؿؼیك از لؼّٓگ هاةى  زاِتْ َْٓةا   ، كيٖ اِغ پؼداظحْكیْ دیغ ظٕد ةْ ٍٕضٕع لػؼّٓگ ارائْ کؼدق ك ٓؼیك از زا

 ٍحكکى از ؿْ ؾّنؼ ذیى اؿػث: ام ٍسَٕؾْ  : لؼّٓگ اؿث  ارائْ

،  ٍعحًك اهحنادل، ؿیاؿٖ امٓ صٕزقك الکار( ٍٕزٕد در  ٓا داِـحّییا  ٓا كاهؿیث،  ٓا ةیّف، ٓا دیغگاق. ٍػسَٕؾْ ؾوایغ )ةاكرٓا ك 1

 ٍٕزٕد در یك زاٍؿْ.  اِـاِٖ  ِؼاٍٖ، لػؼدل، ازػحَاؾٖ ك ٍاكرال

 لٕؽ. ٓام صٕزق. اظػالهیات )ؾػادات ك ٍػًکات ِمـاِٖ( ٍٕزٕد در 2

اؿث ك   كرؿٕـ )اصکاـ، هػٕاِیُ ك ٍػوؼرات ك َِادٓا؛ ٍذى پؼچٌ، ژؿث ك رِگ؛ ٍذى رِگ ؿیاق در ایؼاف کْ ِكاِْ ؾؽادارل . آداب3

 (.1383ٍعحًك ٍػػکٕر )صػازٖ دق آةػادل،  ٓام صٕزققکى ك كؿیًْ؛ ٍػذى گػًیٌ ك لؼش ك صنیؼ ك زةاف، يتاس ك...( ٍٕزٕد در 

اؿث ك ِْ از ظؼین كرادث )ايگٕٓال ژِحیکٖ(، ةًکْ در هايب یادگیؼل   اکحـاةٖ  ِکحْ ٌٍٔ در ٍٕرد لػؼّٓگ ایُ اؿث کْ لؼّٓگ اٍؼل

امػٕؿ جؿًیٌ ك جؼةیث اؿػث ك  لػؼّٓگ،ْ رکُ امػالح ك اقػاؾ جؼیُ ٌٍٔ(. ةّاةؼایُ، 45)َٓاف، ص  قٕد ٍیػؼاگؼلحْ ك جؿًیٌ ك جػؼةیث ل

 .(1393ك َٓکاراف،  ِسمی) ةاقغگـحؼش دٓیٌ کْ ایُ امٕؿ ةؼ جؿًیٌ ك جؼةیث صاکٌ  ظٕةی ةْجٕاِـث لؼّٓگ اؿالٍٖ را   ظٕآیٌ  ٓػّگاٍٖ

 

 ترتيت فـرهنگى
 ٓام جٕاِاییٓػَْ اؿػحؿغادٓا ك ةْ كزػٕد اِػـاِٖ ك   زكایال  ل زاٍؽ ك کاٍى اؿث. در ایُ لؼایّغ، ةایغ ةْ جػَاـجػؼةیث، لػؼایّغ

جؿًیٌ ك جؼةیث ةا ِگاق  پؼدازاف ِؼؼیْگؼدد. اِغیكَّغاف ك  ریؽم ةؼِاٍْ ٓا آفظتیؿٖ ك لعؼل اك جٕزْ قٕد ك ةؼال رقغ، پؼكرش ك ٓغایث 

. اؿثآف، جؼةیث لؼّٓگٖ  ٓام زّتْ جؼیُ ٌٍٔکْ یکٖ از  اِغ کؼدق ةّغم ظتوْ  ك ٍحؿغدل  ٍحّٕع ٓام ؿاصثرا در   ، آف جؼةیث  ةْ زاِتْ َْٓ

)ةالفث ك ٓاقَٖ،  گؼدد ٍی  لٌٔ لؼّٓگ ك ٍیؼاث لؼّٓگٖ، ارزش ؿّسٖ ك جٕؿؿْ آف  جـٔیى  ةْ  جؼةیث لؼّٓگٖ لؼایّغل اؿث کْ ٍّسؼ

رقغ ك  ؿاز زٍیّْ. جؼةیث  ةاقّغ ٍی  ٍوٕيْ ك صٕزق ػؼیك ك پیچیغق ٓـحّغ کْ ٍؤدؼ ةؼ یکغیگؼ ، جؼةیث ك لؼّٓگ دكدیگؼ ؾتارت ةْ(. 1392

آف، ٍؤدؼ ةؼ چگِٕگٖ ایُ  ٓام ٍؤيمْالؼاد زاٍؿْ ةٕدق ك لؼّٓگ ةا َْٓ ؾػّامؼ ك ارکاف ك   ٓام جٕاَِّغمقکٕلایٖ اؿحؿغادٓا ك ػٕٔر ك ةؼكز 

جؼةیث لؼّٓگٖ ةا جؼةیث ازػحَاؾٖ ك   صغكد  در جتییُ (.1387َٓکاراف، )پٕرؾؽت ك اؿثگػار دیگؼ ؾٕاٍى ادؼ  کّار  در  ةؼكز ك ػٕٔر اؿحؿغادٓا

  اِغ ٍعًٕبك   ٍؿوٕؿ ِمـْ لیازحَاؾٖ کْ  ٓام ارزش ةاجا  کّغ ٍیکَك   لؼد  ةْ  گمث: در ركِػغ جػؼةیث ازحَاؾٖ، کْ جٕاف ٍیدیّػٖ چّیُ 

 .(1389راةػعْ کّػغ )ًٍّاؿًَاِٖ ك َٓکاراف،   ، هعؽ اؿث  کْ ةؼظالؼ جػؼةیث ائػٖ ك اؿالٍٖ ك كػایمٖ ٓا ارزشآقّا قغق ك ةا آف دؿحْ از 

  لؼد  ایساد جضٕالت ؿازِغق در ٍّؼٕر ةْاؿث  ٓایی لؿايیثجؼةیث دیّٖ کْ ٍسَٕؾْ   اِؾَاؿ  ك پؾ از قٕد ٍیلؼّٓگ رقغ کؼدق ك کاٍى 

 اش صویویايًّْ هؼار دادق ك ةْ کَاؿ  را در ٍـیؼ هؼب ايٖ  اك  کْ ام گِْٕ ةْگؼاف ك ٓـحٖ، دادف ةْ ركاةط چٔارگاِْ كل ةا ظغا، ظٕد، دی  ك قکى

کِّٕٖ  ٓام ِوفاهغاـ ةْ ظؼاصٖ  ٓا ارزش  ایُ  ائٖ کَك َِایغ ك ةا جأؿٖ از ٓام ارزشةؼ جؿییُ ك كاکاكل  جٕاِغ ٍی(، 1386،  گًٖ  )ةاغ  ةؼؿاِغ

ك   ؼةیث لؼّٓگٖ ػ اؿالٍٖ، جؼةیحٖ ٍتحّٖ ةؼ قؼیؿث اؿالـ ك ٍّعتن ةؼ کحاب ك ؿّث، یؿّٖ كصٖ ائٖ، ج دیگؼ ؾتارت ةْك آجٖ الػؼاد کّػغ. 

 ٓام إٍٓزقاز رٓػَّٕدٓال ٍؼةٖ ظٕیف کْ ٍتحّٖ ةؼ   ظػٕد  اؿث. در ایُ ِٕع جؼةیث، ٍحؼةٖ ةا ٍیى ك اظػحیار ايـالـ ؾًیٌٔ ةیث آى  مٓا لؼٍاف

در ایُ ٍوايْ ةْ جضًیى  (.1388دارایٖ ك اؿػَاؾیًٖ،   کْ ٍٕرد رضال ائٖ ةػاقغ ) پیَایغ ٍی  ؼل رادیّٖ ك اؿالٍٖ اؿث، جتؿیث کؼدق ك ٍـی

ٓا ك ةاكرٓا، رؾایث اظالهیات، اصحؼاـ ةْ هإِف ك  كرؿٕـ، اصحؼاـ ةْ ارزش ٓام جؼةیث لؼّٓگی ٍاِّغ: )اصحؼاـ ةْ آداب جؿغادم از ٍؤيمْ

 پؼدازیٌ. ؿًیَات ازحَاؾی اةحغایی ٍیدر کحاب ج (ٍّغم، اصحؼاـ ةْ ّٓؼٓا هإِف

 

 ارزش -1
ٍٕزب جٕزْ آدٍی ةْ  ك ارزش در يقث، اؿٌ ٍنغر ارزیغف ةْ ٍؿّام ةٔا داقحُ ك در امعالح، کیمیث یك قئ اؿث کْ آف را ٍعًٕب

  یا ٓا گؼكقدر كزٕد الؼاد یا آف را  جٕاف ٍیکْ   کّغ ٍیٍمٕٔـ ارزش ةْ صايحٖ ؾوالِٖ ػ كزغاِٖ اقارق  (.1811 ؛ ص1328دٓعغا، ) قٕد آف ٍی

. ك جمکؼات رلحارٓا ٓا، آرٍاف،  ٓا  گؼایفك  ٓا ٍیىآغاؼ، ةاكرٓا، از: اؾحوادات،   اِغ ؾتارت  ِػَٕدٓا  . ایُةازقّاظث، از ظؼین چّغ َِٕد  زٕاٍؽ
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آف   در  ، کْ اِـاِٖ را  ٓام لؿايیثل از ٍكع ام ٍسَٕؾْ  ، پیٕؿحْ آزاداِْ ك آگآاِْ دارد كاٍیایُ صايث ؾوالِٖ ػ كزغاِٖ، ماصب ظٕد را 

ٍـحقؼؽ  ٓا آفکْ در  ام گِْٕ ةٍَْکُ جؼزیش دٓغ؛  ٓام لؿايیثرا ةؼ دیگؼ  ٓا آف، اِػحعاب کّػغ ك  ؿازگارِغ  پّغار، کؼدار ك گمحار ةا یکغیگؼ

  ٓام لؿايیث، ٍـائًٖ را جضَى کّغ کْ در راق ٓا آفظٕآٖ قعنٖ، در راق   ٍّمؿث  گِْٕ ٓیچ  ةیةتیّغ ك  ٓا آف  در  ك ظٕش ةعحٖ ظٕد را  قٕد

، ٍؿّال امعالصٖ ارزش  ؾوًٖ  جضًیى اؿاس ةؼ (.1394ظاِی،  ؛ ةْ ِوى از اٍیؼم ك صـی1379ُ)ؾتغايضًیٌ،   کّغ َِیرا جضَى  ٓا آفدیگؼ 

)ٍػنتاح،  قٕد ٍیٍعًٕةف اِحؽاع   ٓغؼ ةال ٍمٍٕٖٔ اؾحتارل، از ٍؿوٕالت داِیْ لًـمٖ ةٕدق، از راةعْ ٍعًٕةیث ٍیاف لؿى اظحیار  ؾّٕاف ةْ

ایُ اؿاس، ٍمٕٔـ ارزش قاٍى َْٓ ٍنادیوٖ کْ  . ةؼركِغ ٍیةْ قَار   ٍػٕزٕد در جػؿؼیك ارزش  اؿاؿٖ  ، ؾّامؼ (. ٍعًٕةیث ك اظحیار  1377

 (.1394ظاِی،  یُاٍیؼم ك صـ) قغ  ظػٕآغ  قِٕغ ٍی  کـب  آدٍٖ ةٕدق، ةا لؿى اظحیارل اك  ك ٍونٕد  ٍعًٕب ِٕؾی ةْ

 

 ورسوم آداب -2
 (.1383آةادم، ركد )صازی ام ةـیار اؿاؿی در ةؼرؿی لؼّٓگ ةْ قَار ٍی كرؿٕـ یکی از ؾّامؼ امًی لؼّٓگ ك ٍوٕيْ آداب

ادؼ جکؼار کّّغ. ةْ ؾتارجٖ، رؿٕـ ازحَاؾٖ، رلحارل اؿث کْ ةؼ  ؾادل ظٕد اؾَاؿ ٍٖ  ، آداةٖ ٓـحّغ کْ الؼاد زاٍؿْ در رلحارٓالكرؿٕـ آداب

كرؿٕـ از ؿٕل زاٍؿْ دارال ارزش ك آَیث یکـاِٖ ِیـحّغ. آف دؿحْ  آیغ. کًیْ آداب لؼآٌ ٍٖ  ٓال ٍحواةى ازحَاؾٖ لؼاكاف ك جذتیث کّف

ِاٍیغق  «ؿُّ»الکّغ  ٓا صیات زاٍؿْ را ةْ ظعؼ ٍٖ داِغ ك جعًك از آف ةؼال رلاق ك ِیکتعحٖ ظٕد ضؼكرل ٍٖ  زاٍؿْ کْ یكرؿٍٕ از آداب

 :ةّغل َِٕد جٕاف چّیُ جؿؼیك ك ظتوْ كرؿٕـ را ٍٖ قّاؿٖ، آداب از دیغگاق زاٍؿْ (.1373)ؾًیؽادق،  قٕد ٍٖ

 .پػیؼِغ در یك ٍضیط ازحَاؾٖ ٍٖ ازتار ةْٓال اؿاؿٖ ك ٌٍٔ رلحار کْ الؼاد  ٍغؿ (ايك

  ٓایف ارزشِّغ ك زاٍؿْ ِیؽ در جؼةیث رؿا ؾادت قغق ك الؼاد ٍحؿًن ةْ یك ظتوْ ةْ اِساـ ٍٖ مٕرت ةْرلحارٓایٖ کْ  ٍسَٕعب( 

  (.1373 )َٓاف، اؿث هائىٓا ٍؿّایٖ ِٔاف  ةؼال آف

یك هٕـ ٍعحًك  ٓام صٕزقٍٕزٕد در دؿحی ك ...  ت، مّایؽا، ٍؼاؿََِادٓا ،اصکاـجٕاف قاٍى  مٕرت ظالمْ ٍی را ةْ كرؿٕـ آداب

 (.1394)ِسمی، كلایی ك ٓؼِغم، داِـث

 

 اخالقيات –3
)اؿحؼاجژیك(  رآتؼدم  رهاةحی ك ةؼجؼم ةؼجؼم ایساداظالؽ را در  آَیثغاف اؿػحؼاجیـث ك اِغیكَّغاف اظالؽ، اٍؼكزق داِكَّ

 ِوفکّّغق ٍػٕلویث ك کػآف ٍٕاِؽ ةازدارِغة کاٍیاةی ؿازٍاِی،  ؾٕاٍى جـٔیى کػْ اظالؽ در الؽایف  ك ٍؿحوغِغ  داِّغ ٍیٓا،  ؿازٍاف

درؾ اؿػث  هاةىةا ةنیؼت،   کْ  قٕد ٍی  دركِی اظالؽ ؿسایام كةْ هٕام ِمـاِی ، اظالؽ يمغ .(1388رآتؼدم دارد. )لؼاٍؼز هؼاًٍکی،

ةؼظی ٍضوواف (. 1269ف، ركد )َٓا ةْ کار ٍی یك ٍؿیار ؾايی از ةؼظٕرد ةا اظؼالیافةػْ ٍؿّام  اظػالؽةؼ ایُ اؿػاس، . (1372:1296)دٓعغا،

ٍغارم، ؾَى ةْ ٍؿارؼ ك ایساد  ٍونٕد از اظالهیات ك اظالؽ دركاهؽ (.1383، آةادم دق )صازی  داِّغ ٍی  آٍیؽ لضیًث رلحار، مؼلانِیؽ اظالؽ را 

ٓام: کؼاٍث اِـاِی، َٓکارم،  در ایُ جضًیى ٍؤيمْ اظالهیات قاٍى زیؼ ٍؤيمْ ةا ٓغؼ هؼب ائی اؿث. (،1389جضٕؿ اظالهی در اِـاف )ًِؼ، 

 لغاکارم ك ... اؿث. دكؿحی، ایذار ك اِـاف

 

 هنر -4
 «ّٓؼ» اٍؼ ، زؼیاف ةٔار در صیات آدٍی اؿث دركاهؽػػؼیك ك يعیك ك صـاس ك ارزِغق کْ   یکی از ٍـائىلؼدكؿی در ةاب ّٓؼ: 

زیادم   گؼكق َِِْٕ ةؼاماِغ.  ٍػّكأ ّٓؼ ذکؼ َِٕدق ؾّٕاف ةْ  را  ةیّی ظٕیف ؾًى ٍحماكجی زٔاف  ةـیارم ةّا ةْ  ٍحمکؼاف (.1369لؼخ ٍٔؼ،) اؿػث

   را ِٕؾی  ّٓؼ  لؼكیغداِّغ.  ةازم ك ؿؼگؼٍی اِـاف ٍی  فؼیؽق  ك ٍّیّگؽ ٍّكأ ّٓؼ را گٕپٕ، کػؼكچْ، کػاِث، قیًؼاؿپّـؼ،   ٍحمکؼاف َٓچٕف از

ّٓؼٓام گػِٕاگٕف  مٕرت ةْظٕد را در هايب لؼآیّغ جنؿیغ   قغق ؿؼکٕب  ٓام ِعـحیُ، اٍیاؿ ك ٍؿحوغ اؿػث کػْ اِـاف  قَارد ٍی  جنؿیغ

  جٕضیضی ٍّاؿتی ةػؼام ِؼؼیْرا   زّـی  جؽییُ ك ٍیى ِؼؼیْظػٕیف   قّاؿاِْ ك پیؼكاف اك ةْ جتؽ ِؼؼیات زیػـث  داركیُ.  اِغ کؼدق ػا ٍیارض

  ظالهیث اِـاف زًٕقجٕاف گمث کْ ّٓؼ  ةػـیارم جؿاریك ك ِؼؼیات ٍی  ازَاؿ ك ةا اؿحّاد ةػْ ظٕر ةْ (.1382)جوی زادق، داِـحّغ ّٓؼ ٍی  ٍػّكأ

 اؿث. …ك ی، کارگؼداِمؿاز ، آّٓگگی، ِٕیـّغدر ایُ جضًیى ٓغؼ از ّٓؼ ِواقی (.1382)َٓاف،   اؿث
 

 احترام ته قانوى –5
)ٍیؼزاپٕرم،  ِػؼٌ ةػعكیغف ةػْ رلحارٓام اِـاِی ةا ٓغؼ کّحؼؿ ازػحَاؾی اؿػث  ةؼام  هإِف، ؿیـحَی از ٓػّسارٓام یػکـاف

هإِف دركاهؽ  (.1391َٓاف، )ؾايی  ةػؼام رؿیغف ةْ آغاؼ زیؼدؿحافةا جکیْ ةؼ هػإِف ةػْ َٓؼاق ِمٕذ ةؼ   ٍغارم یؿّی آٍػؼیث هإِف(. 1391
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 )رق(اٍاـ ظَیّی  (.1388قغق اؿث )ظًیًی،  ك در ةعُ ٓؼ ِؼاـ صوٕهی ِٔادیّْ اؿث ةّاقغقّٓساراؿث کْ ةْ قکى ازػحَاؾی   یك ِٕع

ةؼام ازؼا ك ةؼهؼار قغف ِؼٌ ازػحَاؾی ؾػادالِْ،   : هإِف لؼٍایغ ؼاف در ٍٕرد ضؼكرت هإِف ٍیلػویغ زَٕٔرم اؿالٍی ای گػار ةّیافرٓتؼ ك 

در ایُ جضًیى ٍؼاد از ٍؤيمْ اصحؼاـ ةْ هإِف: آقّایی ةا هٕاِیُ ٍؼةٕط ةْ  (.1385اهلل ظَیّی، ركح) الزـ ك ضؼكرم اؿثپؼكرش اِـاف  ٍّؼٕر ةْ

 اِّغگی، ايحؽاـ ةْ رؾایث هٕاِیُ رآَّایی ك راِّغگی ك... اؿث.زاٍؿْ، آقّایی ةا هٕاِیُ رآَّایی ك ر

 

 پيطينه تحقيق
ك ٍمآیٌ ٍؼجتط ةا آف  لؼّٓگ، جؼةیثکًی  ، اِغؾ ةٕدق ك ةیكحؼ ةْ ةیاف ٍمٕٔـجؼةیث لؼّٓگی ْجضویوات مٕرت گؼلحْ در زٍیّ

 ٓام کحابك ایُ ٍٕضٕع کَحؼ در ةؼِاٍْ یا  قغق پؼداظحِْاگٕف گٕ ٓام دیغگاق از جؼةیث لؼّٓگیٍؤدؼ ةؼ  یا ةْ ةؼرؿی ؾٕاٍى اِغ داقحْجٕزْ 

هّتؼپٕر ك  .قٕد ٍی، اقارق اؿثپژكٓف  صغم ٍؼجتط ةا ٍٕضٕع اؿث. در ایُ راةعْ ةْ ةؼظی از جضویوات کْ جا ٍٕردةؼرؿی هؼارگؼلحْدرؿی 

 ٓا ركشکْ   رؿیغِغ  ، ةْ ایُ ِحیسْ«آیات ك ركایات  دیغگاق  ك ايگٕٓال جؼةیث لؼّٓگٖ از  ٓا ركش»( در پژكٓػكٖ ةػا ؾّٕاف  1392)  ِسٌ ائػغل

 . اؿالٍٖ ایؼاف اؿث  ِؼاـ  دقَّاف  داِف إٍٓزاف از جٔازَات ِؼـ  ٍاِغف  ٍّاؿب ةؼال ٍنٕف کارٓام راقلػؼّٓگٖ، یکٖ از  جػؼةیث ك ايگٕٓال

  صاکٖ از آف اؿث کْ« ك ركیکؼدٓا ٓا ركشجؼةیث لؼّٓگٖ در اؿالـ؛ »( ةا ؾّٕاف  1392)  پژكٓف لػضى ائػٖ هَكٖ  ِحایر

آف جوًیغ از   اؿاؿٖ إٍٓزش ٓام ركشك   كر  ك کّػف  ، جًمیوٖ، قػّاظحٖ ، ّٓؼل ٍػٌٔ جؼةیث لؼّٓگٖ قاٍى ركیکؼد لؼّٓگٖ  ركیکؼدٓػال

( در 1393غار ك ؿًضكٕرم )ّکظ ةاقّغ. ٍی  ايگٕل ؾًَٖ، ٍٕؾؼْ، جػكٕین ك جػّتیْ، ظعاةْ، ٍّاػؼق، ؿؤاؿ ك پاؿط، جػکؼ ك ركش ؾوالِٖ

اؿاس ؿؿادت ك قواكت  (جؼةیث لؼّٓگی را از دیغگاق اٍاـ ظَیّی )رق« (ؾٕاٍى جؼةیث لؼّٓگی از دیغگاق اٍاـ ظَیّی )رق» پژكٓكی ةا ؾّٕاف

 ژكٓكی جضث ؾّٕاف( در پ1395) ك َٓکاراف ِسمی داِغ. پػیؼ ٍی داِغ ك رؿحگارم ٓؼ زاٍؿْ را از راق امالح ك اصیام لؼّٓگی اٍکاف ًٍث ٍی

ٍحعنناف،  غگاقید از« ٍحعنناف غیاز د یداِكگآ یدرؿ ٓام ةؼِاٍْػٕٔر در  ؿاز زٍیّْ یلؼّٓگ ثیجؼة مرآکارٓا یمیک مكاکاك»

 مٕرت ةْ جٕاف ٍیرا  یداِكگآ یدرؿ ٓام ةؼِاٍْػٕٔر در  ؿاز زٍیّْ یلؼّٓگ ثیگـحؼش ك ِمٕذ جؼة مكّٔادیپ مك رآکارٓا یٍالصؼات ؾًَ

 اِغ. َِٕد، ةیاف کؼدق ُیؿحعؼاج ك جغكا( یاةیك ارزق مؼیادگی _ یاددٓی ٓام ركش)آغاؼ، ٍضحٕا،  یؾّنؼ امً چٔار

 

 ضناسی پصوهص روش
ِیؽ ٍحّٕع ك ٍحؿغدِغ ك  ٓا پغیغقایُ  ٍٕرد درجضوین ٓام  ركش، ةْ َٓیُ ديیى اِغ پیچیغق ٓایی ٍٕضٕعازحَاؾی ك اِـاِی  ٓام پغیغق

 درٓایی کْ  از ركش یکی(. 1378)ظاکی،  قٕد ٍی جضث جأدیؼ اؾحتار ركقی اؿث کْ ةؼام جضوین ةؼگؽیغق قغت ةْجضوین  دؿحاكردٓام اؾحتار

 جؼیُ ك پؼکارةؼدجؼیُ (، جضًیى ٍضحٕا یکی از 1383ٌٍٔ) ؿاركظاِیِؼؼ  از اؿث، ركش جضًیى ٍضحٕا اؿث. قغت ركةْ گـحؼش اظیؼ ةْ دْٓ

دارد. در پژكٓف صاضؼ از ركش جضًیى ٍضحٕا ةؼام  ؿؼكکار مٕرجی ةا آف جٕاف گمث ٓؼ ٍضووی ةْ درؿحی ٍی ٓام جضوین اؿث ك ةْ ركش

 .اؿث زًَْجضًیى ِیؽ  كاصغاؿث ك  قغق  دكرق اةحغایی اؿحمادق اب جؿًیَات ازحَاؾیدر کح جؼةیث لؼّٓگی ٓام ةؼرؿی ٍؤيمْ

 
 هاي هؼتثر ػلوی گی در هقاالت و کتابهاي ترتيت فرهن و هستندسازي هؤلفه تندي : جدول جوغ1ضواره  جدول

ف
دی

ر
 

 درصد فراوانی فراوانی استناد ته هقاالت ها هؤلفه

1 
ٓا ك  اصحؼاـ ةْ ارزش

 ةاكرٓا

 (1393َٓکاراف،  ٓام اؿالٍی، ِسمی ك ةازیاةی امٕؿ جؼةیث لؼّٓگی از إٍٓزق) - 1

ٓام  ٓام ػٕٔر در ةؼِاٍْ ؿاز ػٕٔر در ةؼِاٍْ)كاکاكم کیمی رآکارٓام جؼةیث لؼّٓگی زٍیّْ – 2

 (1395درؿی داِكگآی از دیغ ٍحعنناف، صـُ ِسمی ك َٓکاراف، 

 (1392)ؾٕاٍى جؼةیث لؼّٓگی از دیغگاق اٍاـ ظَیّی )رق(، ظّکغار ك ؿًضكٕرم،  – 3

 (1328ِاٍْ دٓعغا، چاپعاِْ ٍسًؾ،  يقث) – 4

، ٍؿؼلث؛ قَارق آ یك ركش جؼةیحی در جؿًیٌ ك جؼةیث ارزش ٍذاةْ ةْايؽاـ ِمؾ ) – 5

215،1394) 

5 %8/23 

 اظالهیات 2

 (1380لؼ، ایؼاف، ؿؿیغ ٍؿیغ کار در اظالؽ ك لؼّٓگ) – 1

 (1390ٍؿؼلی اِحوادم لؼّٓگ هؼآف اظالؽ صَیغق، اصغ لؼاٍؼز هؼا ًٍکی، ) – 2

)زایگاق کؼاٍث اِـاِی در هإِف اؿاؿی زَٕٔرم اؿالٍی، اةؼآیٌ رصَاِی ك ؿیاٍك  – 3

 (1395ٍؤذِی، 

5 %8/23 
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 (1393ؿازكکارٓام لوْ اؿالٍی در اصیا ك جذتیث کؼاٍث اِـاِی، هاؿٌ قتاف ِیا، ) – 4

 (1328ِاٍْ دٓعغا، چاپعاِْ ٍسًؾ،  يقث) – 5

3 
اصحؼاـ ةْ 

 كرؿٕـ آداب

 (1387، اؿغاهلل لؼآاِی، (كرؿٕـ ك ؿُّ در ادب لارؿی آداب ةازجاب)قؿؼ ك زِغگی ) – 1

كرؿٕـ، صَیغ ِـاج،  ٓام زةاف ك آداب اهٕاـ ایؼاِی ةا جأکیغ ةؼ ٍؤيمْ قغف ك ٕٓیث زٔاِی) – 2

1388) 

 (1373 ،ٍؼیٌ ؾًیؽادق ،جٔؼاف .كرؿٕـ در لؼّٓگ زٕاٍؽ زایگاق آداب) – 3

ٓام  ٓام ػٕٔر در ةؼِاٍْ ؿاز ػٕٔر در ةؼِاٍْ )كاکاكم کیمی رآکارٓام جؼةیث لؼّٓگی زٍیّْ – 4

 (1395صـُ ِسمی ك َٓکاراف، درؿی داِكگآی از دیغ ٍحعنناف، 

4 %19 

4 
اصحؼاـ ةْ هإِف ك 

 ٍّغم هإِف

گؼایی ك ِؼٌ ؾٍَٕی، رضا ؾًی  گؼیؽم ك رآکارٓایی ةؼام هإِف قّاظحی هإِف )جضًیى زاٍؿْ – 1

 (1391ٍضـّی، 

 (1391، زاةؼ ٍیؼزا پٕرم، «ٓا ك جٔغیغٓا لؼمث»هإِف ٍغارم ك لؼّٓگ پاؿغارم ) – 2

اِغیكَّغاف ك صوٕهغاِاف ةؽرگ زٔاف در راةعْ ةا هإِف ك هإِف ٍغارم،  ٓام دیغگاق) – 3

 (1388ٍضَغرضا متضی، 

 (1385اهلل ظَیّی، ٍٕؿـْ جّؼیٌ ك ِكؼ آدار اٍاـ ظَیّی، ركح مضیمْ ِٕر،) – 4

4 %19 

 اصحؼاـ ةْ ّٓؼٓا 5

 (1382لؼّٓگ چْ ِـتحی دارد، رضا داكرم اردکاِی، )ّٓؼ ةا – 1

 (1369، ؾًی لؼخ ٍٔؼ، (ةؼرؿی ِوف ك جأدیؼ ّٓؼ ةؼ جؼةیث) ةؼ ةاؿ ّٓؼ) – 2

، 50 قَارق ،ِاٍْ لؼّٓگ، دکحؼ ٍضَغجوی زادق، ك ٓادم ّٓؼ ٍٕزغ: لؼّٓگ ٍوٕـ)ّٓؼ:  – 3

1382) 

3 %4/14 

 %100 21 ٍسَٕع

 

 جاهؼه و نوونه آهاري
 ،چٔارـ ،پایْ ؿٕـ) ٓام ٍعايؿات ازحَاؾی اةحغایی ٓام ٍؿحتؼ اؿث ك َِِْٕ آٍارم جضوین، کًیْ کحاب زاٍؿْ آٍارم ٍواالت ك کحاب

 ٓا مٕرت گؼلحْ اؿث. پّسٌ ك قكٌ( اؿث کْ جضًیى ةؼ ركم آف

 

 يوتحليل آهار هاي تجسیه روش
زغكؿ ك  یلؼاكاِ درمغ ،یلؼاكاِ ٍاِّغ یٓام آٍار جٕمیم قغق از لُ آكرم ٓا ك اظالؾات زَؽ كجضًیى دادق جسؽیْ مپژكٓف ةؼا ُیا در

 .قغق اؿث اؿحمادق ٓا، ةٔحؼ دادق فیزٔث َِا

 

 هاي پصوهص یافته
ٓام جؼةیث لؼّٓگی ٍٕرد جضًیى هؼار گؼلحْ ك ِحایر زیؼ  ِؼؼ ةؼظٕردارم از ٍؤيمْ ٓام ٍعايؿات ازحَاؾی دكرق اةحغایی از کحاب

 آٍغق اؿث. دؿث ةْ

ٓام جؼةیث لؼّٓگی  اف ةؼظٕردارم از ٍؤيمْکحاب ٍعايؿات ازحَاؾی ؿٕـ اةحغایی از يضاظ ٍیؽ: جؿًیَات ازحَاؾی ؿٕـ اةحغایی-1

 .ٍٕرد ةؼرؿی هؼار گؼلث کْ ِحایر زیؼ صامى قغ

 
 هاي ترتيت فرهنگی در کتاب هطالؼات اجتواػی سال سوم اتتدایی : جدول فراوانی هؤلفه2جدول ضواره 

ف
دی

ر
 

 درصد فراوانی فراوانی ها هؤلفه

 7% 11 ٓا ك ةاكرٓا اصحؼاـ ةْ ارزش 1

 3/37% 53 اظالهیات 2

 1/27% 46 كرؿٕـ اصحؼاـ ةْ آداب 3
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 5/22% 32 ٍّغم اصحؼاـ ةْ هإِف ك هإِف 4

 1/6% 8 اصحؼاـ ةْ ّٓؼٓا 5

 100% 142 ٓا ٍسَٕع ٍؤيمْ

 

 53ٍٕرد، اظالهیات  11ٓا ك ةاكرٓا  ممضْ کحاب ٍعايؿات ؿٕـ اةحغایی، اصحؼاـ ةْ ارزش 106دٓغ کْ از ٍسَٕع  زغكؿ لٕؽ ِكاف ٍی

ةّاةؼایُ در  ٍٕرد اقارق قغق اؿث؛ 8ٍٕرد ك اصحؼاـ ةْ ّٓؼٓا  32ٍّغم  ٍٕرد، اصحؼاـ ةْ هإِف ك هإِف 46كرؿٕـ  ٍٕرد، اصحؼاـ ةْ آداب

دؿث آكردق. در ٍواةى  ٍعايؿات ازحَاؾی ؿٕـ، ٍؤيمْ اظالهیات ةیكحؼیُ لؼاكاِی را داراؿث ك از ایُ صیخ زایگاق ظٕةی را در ایُ کحاب ةْ

ٓا دارد ك ةا جٕزْ ةْ آَیث ایُ ٍؤيمْ در ایساد لؼّٓگ ك جٕؿؿْ آف،  م اصحؼاـ ةْ ّٓؼٓا کَحؼیُ لؼاكاِی را در ٍیاف دیگؼ ٍؤيمْ ٍؤيمْ

 ةایـث ةیكحؼ ةغاف جٕزْ قٕد. ٍی

 

 هاي ترتيت فرهنگی در کتاب هطالؼات اجتواػی سوم اتتدایی : نوودار فراوانی هؤلفه1نوودار 

 
 

ٓام اٍّیث  کحاب ٍعايؿات ازحَاؾی چٔارـ اةحغایی از يضاظ ٍیؽاف ةؼظٕردارم از ٍؤيمْ: حَاؾی چٔارـ اةحغاییجؿًیَات از -2

 ازحَاؾی ٍٕرد ةؼرؿی هؼار گؼلث کْ ِحایر زیؼ صامى قغ.

 
 هاي ترتيت فرهنگی در کتاب هطالؼات اجتواػی سال چهارم اتتدایی : جدول فراوانی هؤلفه3جدول ضواره 

ف
دی

ر
 

 درصد فراوانی فراوانی ها هؤلفه

 5/23%  33 ةاكرٓاك  ٓا ارزشاصحؼاـ ةْ  1

 5/18% 26 اظالهیات 2

 7/38% 54 كرؿٕـ آداباصحؼاـ ةْ  3

 8/7% 11 ٍّغم هإِفاصحؼاـ ةْ هإِف ك  4

 5/11% 16 ّٓؼٓااصحؼاـ ةْ  5
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32 
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 100% 140 ٓا ٍؤيمٍْسَٕع 

 

ٍٕرد، اظالهیات  33ٓا ك ةاكرٓا  ممضْ کحاب ٍعايؿات ؿٕـ اةحغایی اصحؼاـ ةْ ارزش 121از ٍسَٕع  ،ٓام زغكؿ ةاال ةا جٕزْ ةْ یالحْ

ٍٕرد اقارق قغق اؿث. در کحاب  16ٍٕرد ك اصحؼاـ ةْ ّٓؼٓا  11ٍّغم  ٍٕرد، اصحؼاـ ةْ هإِف ك هإِف 54كرؿٕـ  ٍٕرد، اصحؼاـ ةْ آداب 26

كرؿٕـ از ةیكحؼیُ لؼاكاِی ةؼظٕردار اؿث ك ایُ از آَیث ایُ ٍؤيمْ در کحاب چٔارـ  ْ آدابٍعايؿات ازحَاؾی ؿاؿ چٔارـ، ٍؤيمْ اصحؼاـ ة

در ظؼاصی کحاب درؿی ةْ  ةایـث ظؼاصاف کحب درؿی دٓغ. در ٍواةى ٍؤيمْ اصحؼاـ ةْ هإِف از لؼاكاِی ٍّاؿتی ةؼظٕردار ِیـث ك ٍی ظتؼ ٍی

 ایُ ٍؤيمْ ةیكحؼ جٕزْ َِایّغ.

 

 هاي ترتيت فرهنگی در کتاب هطالؼات اجتواػی چهارم اتتدایی : نوودار فراوانی هؤلفه2ر نوودا

 
 

ٓام اٍّیث ازحَاؾی  کحاب ٍعايؿات ازحَاؾی پّسٌ اةحغایی از يضاظ ٍیؽاف ةؼظٕردارم از ٍؤيمْ: جؿًیَات ازحَاؾی پّسٌ اةحغایی -3

 ٍٕرد ةؼرؿی هؼار گؼلث کْ ِحایر زیؼ صامى قغ.

 

 هاي ترتيت فرهنگی در کتاب هطالؼات اجتواػی سال پنجن اتتدایی : جدول فراوانی هؤلفه4ل ضواره جدو

ف
دی

ر
 

 درصد فراوانی فراوانی ها هؤلفه

 7/22% 47 ةاكرٓاك  ٓا ارزشاصحؼاـ ةْ  1

 28% 58 اظالهیات 2

 1/27% 56 كرؿٕـ آداباصحؼاـ ةْ  3

 13% 27 ٍّغم هإِفاصحؼاـ ةْ هإِف ك  4

 2/9% 19 ّٓؼٓااصحؼاـ ةْ  5

 100% 207 ٓا ٍؤيمٍْسَٕع 
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ٍٕرد، اظالهیات  47ٓا ك ةاكرٓا  ممضْ کحاب ٍعايؿات پّسٌ اةحغایی اصحؼاـ ةْ ارزش 146از ٍسَٕع  ٓام زغكؿ ةاال، ةا جٕزْ ةْ یالحْ

در کحاب  ٍٕرد اقارق قغق اؿث. 19ٍٕرد ك اصحؼاـ ةْ ّٓؼٓا  27ٍّغم  ٍٕرد، اصحؼاـ ةْ هإِف ك هإِف 56كرؿٕـ  ٍٕرد، اصحؼاـ ةْ آداب 58

ظٕةی ةْ آف اقارق  ك از ایُ صیخ کحاب ةْ ٓا دارد ةیكحؼیُ لؼاكاِی را در ٍیاف ٍؤيمْ 58م اظالهیات ةا لؼاكاِی  ٍعايؿات ازحَاؾی پّسٌ، ٍؤيمْ

 قغق ك يػا ةایغ ةیكحؼ ةْ آف جٕزْ َِٕد. ٓا، کَحؼ ةغاف پؼداظحْ ٍؤيمٍْٕرد لؼاكاِی ِـتث ةْ ؿایؼ  19کؼدق اؿث كيی ٍؤيمْ اصحؼاـ ةْ ّٓؼٓا ةا 

 

 هاي ترتيت فرهنگی در کتاب هطالؼات اجتواػی پنجن اتتدایی : نوودار فراوانی هؤلفه3نوودار 

 
 

ٓام اٍّیث ازحَاؾی  اف ةؼظٕردارم از ٍؤيمْجؿًیَات ازحَاؾی قكٌ اةحغایی: کحاب ٍعايؿات ازحَاؾی قكٌ اةحغایی از يضاظ ٍیؽ -4

 ٍٕرد ةؼرؿی هؼار گؼلث کْ ِحایر زیؼ صامى قغ.

 

 هاي ترتيت فرهنگی در کتاب هطالؼات اجتواػی سال ضطن اتتدایی : جدول فراوانی هؤلفه5جدول ضواره 
ف

دی
ر

 

 درصد فراوانی فراوانی ها هؤلفه

 22% 67 ةاكرٓاك  ٓا ارزشاصحؼاـ ةْ  1

 23% 70 اظالهیات 2

 6/37% 114 كرؿٕـ آداباصحؼاـ ةْ  3

 2/4% 13 ٍّغم هإِفاصحؼاـ ةْ هإِف ك  4

 2/13% 40 ّٓؼٓااصحؼاـ ةْ  5

 100% 304 ٓا ٍؤيمٍْسَٕع 

 
ٍٕرد، اظالهیات  67ٓا ك ةاكرٓا  ممضْ کحاب ٍعايؿات قكٌ اةحغایی، اصحؼاـ ةْ ارزش 154از ٍسَٕع  ٓام زغكؿ ةاال، ةا جٕزْ ةْ یالحْ

ٍٕرد اقارق قغق اؿث. در کحاب  40ٍٕرد ك اصحؼاـ ةْ ّٓؼٓا  13ٍّغم  ٍٕرد، اصحؼاـ ةْ هإِف ك هإِف 114كرؿٕـ  ٍٕرد، اصحؼاـ ةْ آداب 70

ةا لؼاكاِی  ـ ةْ هإِفٓا دارد ك ٍؤيمْ اصحؼا ، ةیكحؼیُ لؼاكاِی را در ٍیاف ٍؤيم114ْكرؿٕـ ةا لؼاكاِی  ٍعايؿات ازحَاؾی قكٌ، اصحؼاـ ةْ آداب

، کَحؼیُ لؼاكاِی را داراؿث. ةا جٕزْ ةْ ایّکْ ٍؤيمْ اصحؼاـ ةْ هإِف در کحاب ؿاؿ پّسٌ َٓاِّغ کحاب ٍعايؿات ؿاؿ چٔارـ از لؼاكاِی 13
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م در داِف إٍٓزاف ٍّغ ٓا ةؼظٕردار اؿث، يػا ةایغ ةیكحؼ ةْ آف جٕزْ َِٕد جا از َٓیُ ؿّیُ کٕدکی صؾ هإِف کَحؼم ِـتث ةْ ؿایؼ ٍؤيمْ

 ِٔادیّْ قٕد.

 

 هاي ترتيت فرهنگی در کتاب هطالؼات اجتواػی ضطن اتتدایی : نوودار فراوانی هؤلفه4نوودار 

 
 

 هاي ترتيت فرهنگی هوجود در کتة تؼليوات اجتواػی اتتدایی جدول کلی هؤلفه: 6جدول ضواره 

ف
دی

ر
 

 درصد فراوانی فراوانی ها هؤلفه

 20% 158 ةاكرٓاك  ٓا ارزشاصحؼاـ ةْ  1

 1/26% 207 اظالهیات 2

 1/33% 262 كرؿٕـ آداباصحؼاـ ةْ  3

 4/10% 83 ٍّغم هإِفاصحؼاـ ةْ هإِف ك  4

 4/10% 83 ّٓؼٓااصحؼاـ ةْ  5

 100% 793 ٓا ٍؤيمٍْسَٕع            

 

ٓا دارد ك ایُ جؿغاد  ٍٕرد، ةیكحؼیُ لؼاكاِی را در ٍیاف ٍؤيمْ 262اِی كرؿٕـ ةا لؼاك ةا جٕزْ ةْ زغكؿ لٕؽ، ٍؤيمْ اصحؼاـ ةْ آداب

ٓا، ةیكحؼیُ جأکیغ ك جٕزْ ظؼاصاف ك ِٕیـّغگاف کحاب درؿی ٍعايؿات ازحَاؾی ةْ ٍؤيمْ اصحؼاـ ةْ  دٓغ کْ از ٍیاف ٍؤيمْ ٍی لؼاكاِی ِكاف

، در کى 83ٓام اصحؼاـ ةْ ّٓؼٓا ك اصحؼاـ ةْ هإِف ةا لؼاكاِی  مْاِغ. َٓچّیُ ٍؤي ٍؿعٕؼ قغق اؿث ك ةغاف زیاد جٕزْ َِٕدق كرؿٕـ آداب

ٓا در ازحَاع ك زِغگی  اِغ ك ةا جٕزْ ةْ آَیث ایُ ٍؤيمْ کحاب ٍعايؿات ازحَاؾی اةحغایی کَحؼیُ ٍیؽاف لؼاكاِی را ةْ ظٕد اظحناص دادق

ٓام  کْ از ٍؤيمْ)ٍّغم ك ّٓؼدكؿحی  جٕزْ کّّغ جا صؾ هإِف ٓا ازحَاؾی( ةایغ ةیكحؼ ةْ ایُ ٍؤيمْ) ٓام اةحغاییركزٍؼق، ِٕیـّغگاف کحاب

 جؼةیث لؼّٓگی اؿث( از َٓیُ ؿّیُ در داِف إٍٓزاف ِٔادیّْ قٕد.
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 هاي ترتيت فرهنگی در کتة هطالؼات اجتواػی اتتدایی : نوودار هيساى فراوانی هؤلفه5نوودار 

 
 

 هاي ترتيت فرهنگی در کتة هطالؼات اتتدایی ته تفکيک پایه و هؤلفه فهتندي کلی هؤل : جدول جوغ7جدول ضواره 

 ها هؤلفههجووع 

 در هر پایه
 هنرهااحترام ته 

احترام ته قانوى و 

 هندي قانوى

احترام ته 

 ورسوم آداب
 ها هؤلفه ها ارزشاحترام ته  اخالقيات

 

 پایه
درمغ 

 لؼاكاِی
 لؼاكاِی

درمغ 

 لؼاكاِی
 لؼاكاِی

درمغ 

 لؼاكاِی
 لؼاكاِی

درمغ 

 لؼاكاِی
 لؼاكاِی

درمغ 

 لؼاكاِی
 لؼاكاِی

درمغ 

 لؼاكاِی
 لؼاكاِی

 سوم اتتدایی 11 %4/1 53 %7/6  38 %8/4  32 %4  8 %1  142 %9/17 

 چهارم اتتدایی 33 %2/4 26 %3/3  54 %8/6  11 %4/1  16 %2  140 %7/17 

 پنجن اتتدایی 47 %6  58 %3/7  56 %1/7  27 %4/3  19 %4/2  207 %2/26 

 ضطن اتتدایی 67 %4/8 70 %8/8  114 %4/14  13 %6/1  40 %5  304 %2/38 

%100 793 %4/10 83 %4/10 83 %1/33 262 %1/26 207 %20 158 

هجووع هر 

 هؤلفه

 ها کتابدر 
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 گيري تحث و نتيجه
. در ایُ گیؼد هؼاردر کًیْ کكٕرٓا ةایغ ٍٕردجٕزْ  اِـاِی جؼیُ ٍّتؽ رقغ ك جٕؿؿْ ِیؼكم ام پایْ جؼیُ ك ؾّٕاف ٌٍٔ كپؼكرش ةْ إٍٓزش

آَیث ایُ ٍمآیٌ را ةؼام  ك جٕاِّغ ِوف كپؼكرش اؿث کْ ٌٓ ٍی ؾّٕاف یکی از ؾّامؼ ٍعؼح در إٍٓزش ةْ درؿیٓام  کحابك  ٓا ةؼِاٍْراةعْ 

ٍعايؿات ازحَاؾی اةحغایی  ، کحاب درؿیدٓغ ٍیِحایر جضوین صاضؼ ِكاف  اؿاس، ایُ . ةؼٌٓ آف را کَؼِگ ؿازِغ داِف إٍٓزاف ركقُ ك

از ؿٕم  .کّغ ایما ٍذتث را ةؼام داِف إٍٓزاف ركقُ ؿازد ك در ایُ ٍـیؼ ِوكی جؼةیث لؼّٓگیاؿاؿی  آَیث جٕاِـحْ اؿث ِوف ك ِـتحان

. ایُ جسؼةیات، اؿث م ةاالجؼ إٍٓزقی ك جسؼةیات هتًی داِف إٍٓزافٓا اؿث کْ اؿاس دكرق جضنیى ام از دیگؼ، دكرق اةحغایی، دكرق

را ةْ َٓؼاق ظٕآغ داقث، پؾ ةٔحؼاؿث  ايؿَؼ ٍاداـةٕد ك یادگیؼم  ظٕآغ کْ ٍؼجتط ةا ٌٓ ةاقغ، ةؼاِگیؽِغق، ؿٕدٍّغ ك ٍؤدؼ درمٕرجی

ٓام درؿی ةایغ  در ایُ راؿحا کحاب .قٕد الجؼ جکَیىٓام ةا ةـیار اِغؾ از ایُ دكرق آفاز قغق ك در دكرق مٕرت ةْصحی  ٍمآیٌ إٍٓزش

 ك ٓا اٍکاف کـب ك قّاظث الزـ از ظٕد، دِیام پیؼإٍف ٓا ةٕدق ك ةْ آف کّسکاكم آف صؾ پاؿعگٕم ِیازٓام ؾاظمی، ازحَاؾی ك ارضام

 ٓا اٍیغ ك آراٍف ایساد کّغ. ٓا را دادق ك در آف قّاظث ارزش

 793ممضْ، درٍسَٕع  527ؿٕـ، چٔارـ، پّسٌ ك قكٌ(، از ٍسَٕع ) ايؿات ازحَاؾی اةحغاییدر ظالؿ جضًیى ٍضحٕام کحب ٍع

 ك ٓا ارزش ةْ اِغ از: اصحؼاـ ٍمٕٔـ کًی کْ ؾتارت 5ٓا در  ٍٕرد لؼاكاِی در راةعْ ةا ٍمآیٌ جؼةیث لؼّٓگی ٍكآغق قغق اؿث. ایُ لؼاكاِی

اِغ. ِحایر  ّٓؼٓا، در ٍضحٕام کحاب درؿی جٕزیؽ قغق ةْ اصحؼاـ ك ٍّغم هإِف ك هإِف ةْ اصحؼاـ كرؿٕـ، آداب ةْ ةاكرٓا، اظالهیات، اصحؼاـ

لؼاكاِی ٍؼةٕط ةْ  207ٓا،  لؼاكاِی ٍؼةٕط ةْ اصحؼاـ ةْ ارزش 158آٍغق،  دؿث لؼاكاِی ةْ 793دٓغ کْ از ٍسَٕع  آٍغق ِكاف ٍی دؿث ةْ

 لؼاكاِی ٍؼةٕط ةْ اصحؼاـ ةْ ّٓؼٓا اؿث. 83ك  لؼاكاِی ٍؼةٕط ةْ اصحؼاـ ةْ هإِف 83كرؿٕـ،  لؼاكاِی ٍؼةٕط ةْ اصحؼاـ ةْ آداب 262اظالهیات، 

 ِحایر زیؼ صامى قغق اؿث: 7ٓام مٕرت گؼلحْ ةؼ ركم کحب ٍعايؿات ازحَاؾی دكرق اةحغایی ك زغكؿ قَارق  ظتن جضًیى

عايؿات ازحَاؾی ةْ جؼةیث لؼّٓگی ةـیار ؾايی جٕزْ دٓغ کْ در کحاب ٍ ٓام جؼةیث لؼّٓگی ِكاف ٍی ٍٕرد از ٍؤيمْ 793ٍكآغق  .1

 ٓا ٌٓ جٕزْ کؼد. جٕاف ةیكحؼ ك ةٔحؼ ةْ ایُ ٍؤيمْ قغق اؿث ك لوط ةا جٕزْ ةْ آَیث ّٓؼ ك هإِف در زِغگی ازحَاؾی، ٍی

ؼاكاِی ك درمغ لؼاكاِی آف ةْ قغق اؿث کْ ل ٓا، در پایْ ؿٕـ اةحغایی ك ةْ ٍؤيمْ اصحؼاـ ةْ ّٓؼٓا کَحؼیُ ٍیؽاف جٕزْ ةْ ٍؤيمْ. 2 

ٓا ةْ ِواقی ك کاردؿحی در ایُ ؿّیُ دارِغ،  ٓا اؿث کْ ةؼام پایْ ؿٕـ ةْ ديیى جَایى ك گؼایكی کْ آف % از ٍسَٕع کى ٍؤيم1ْ ك 8جؼجیب 

ایُ ٍٕضٕع اٍؼ  ِاکالی اؿث. الزـ ةْ ذکؼ اؿث کْ ّٓؼ در چّیُ ٍوعؿی ِوكی اؿاؿی در پغیغار قغف ظالهیث در کٕدکاف دارد فمًث از

 قٕد. ةار ٍضـٕب ٍی زیاف

كرؿٕـ قغق اؿث کْ لؼاكاِی ك درمغ لؼاكاِی آف  ٓا، در پایْ قكٌ اةحغایی ك ةْ ٍؤيمْ اصحؼاـ ةْ آداب ةیكحؼیُ ٍیؽاف جٕزْ ةْ ٍؤيمْ .3

ْ اصحؼاـ ةْ ّٓؼٓا در چٔار پایْ )ؿٕـ ك جّٔایی ةْ اِغازق کى ٍؤيم ٓا اؿث؛ کْ ایُ ٍؤيمْ، ةْ از ٍسَٕع کى ٍؤيمْ 4/14ك% 114ةْ جؼجیب 

 جٕزْ ةؼِاٍْ ریؽاف درؿی را ةْ ظٕد ٍؿعٕؼ کؼدق اؿث کْ ِكاف از آَیث ةاالم جٕزْ ةْ ایُ ٍؤيمْ اؿث. (چٔارـ ك پّسٌ ك قكٌ اةحغایی

م جؼةیث لؼّٓگی ةْ جؼجیب ٓا ٓا مٕرت گؼلحْ اؿث، كزٕد ٍؤيمْ ةؼ ظتن کحب ٍعايؿات ازحَاؾی دكرق اةحغایی کْ جضًیى ركم آف .4

 مٕرت جغریسی ك الؽایكی اؿث. ٓا ةْ دٓغ جٕزْ ةْ جؼةیث لؼّٓگی در کحاب ٓام اةحغایی ركِغم مؿٕدم دارد کْ ِكاف ٍی پایْ

 %)الؽكدق قغف ك ایساد ٍوعؽ قكٌ اةحغایی جٕزْ قایاِی ةْ جٕضیش ك جمٔیٌ، ٍمٕٔـ جؼةیث لؼّٓگی در ٍوعؽ اةحغایی، کؼدق اؿث  .5

 .(ٓام جؼةیث لؼّٓگی، ٍؼةٕط ةْ کحاب ٍعايؿات قكٌ اةحغایی اؿث از کى درمغ لؼاكاِی ٍؤيمْ 2/38

ٓام ٍعايؿات ازحَاؾی دكرق اةحغایی در ٍوٕيْ جؼةیث لؼّٓگی در دك زٍیّْ اصحؼاـ ةْ هإِف ك اصحؼاـ ةْ  ةا جٕزْ ةْ ضؿك کحاب .6

ٓام ؿؼكد،  ةٔتٕد ةعكیغ؛ رآکارٓایی َٓچٕف کالس ٍٕؿیوی در ٍغارس، جكکیى گؼكق جٕاف ایُ ِواط ضؿك را ّٓؼٓا، ةا رآکارٓایی ٍی

ٓام اِضتاظی ةؼام ِؼارت در إٍر داِف إٍٓزاف، ةؼگؽارم  ٓام اهٕاـ ك ًٍى، جكکیى گؼكق ٓام ّٓؼم، ةازدیغ از َِایكگاقةازدیغ از َِایكگاق

 ٓام ةؼِاٍْ درؿی ةاقّغ.ریؽاف ك رلؽ کَتٕدجٕاِّغ ٍکَى کار ةؼِاٍْ یٓا ك جئاجؼٓایی در زٍیّْ رؾایث هإِف ك ... ٍ ِاٍْ َِایف
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 هراجغهناتغ و 

ٍٕؿـْ  .هٌ .ٍآّاٍْ ٍؿؼلث .یاؿالٍ ٓام إٍٓزقاز  یلؼّٓگ ثیامٕؿ جؼة یاةیةاز .(1393) ك َٓکاراف ـُص ِسمی، [1]

 .209قَارق  ،24ؿاؿ  .إٍٓزقی ك پژكٓكی اٍاـ ظَیّی

 .غرؿٍْ .جٔؼاف .ِگآی دكةارق ةْ جؼةیث اؿالٍی ،(1393) ظـؼكةاهؼم،  [2]

 .داِكگاق جٔؼاف .جٔؼاف .ِاٍْ يقث . (1373) الٍْؾ دٓعغا، [3]

 .ؿَث .جٔؼاف. ٓا ك لّٕف جغریؾ  ركش .ك پؼكرقػی ٓام آٍػٕزقی ٍٔارت(،  1389)  ـُ، ص قؿتاِی [4]

ِاٍْ پژكٓف در  لنى .یّیاٍػاـ ظػَ غگاقیاز د یلؼّٓگ ثیؾٕاٍى جؼة .(1392) صَغ، ا مؿًضكٕر ك ؿنٍْٕظّکغار، ٍ [5]

 .20قَارق  .کٌیك  ـثیؿاؿ ة .ركقُ ٍٕؿـْ آیّغق .هٌ .یاؿالٍ ثیك جؼة ٌیٍـائى جؿً

 یدرؿ ٓام ةؼِاٍْػٕٔر در  ؿاز زٍیّْ یلؼّٓگ ثیجؼة مرآکارٓا یمیک مكاکاك .(1395) ك َٓکاراف صـُ ِسمی، [6]

 .17قَارق  .ؿاؿ پّسٌ .جؼكیسی پژكٓف ٍٔغكم-ؾًَی ِاٍْ لنى .ٍحعنناف غیاز د یداِكگآ

ٍػسَٕؾْ  .ك ايگٕٓال جؼةیث لػؼّٓگٖ از دیغگػاق آیات ك ركایات ٓا ركش .(1392) اظَْل ،ِسٌ ائغل ك زٓؼاهّتؼپٕر،  [7]

 .داِػكگاق آزاد اؿالٍٖ كاصغ آةادق .ٍواالت َٓایف ًٍٖ ٍغیؼیث ؿتك زِغگٖ ك جؼةیث لػؼّٓگٖ

کإِف  .ٍغارم هإِف ك هإِف ةا راةعْ در زٔاف ةؽرگ صوٕهغاِاف ك اِغیكَّغاف ٓام دیغگاق .(1388) ٍضَغرضامتضی،  [8]

 .16قَارق  .كکالم دادگـحؼم

 .ٓا ارزش جؼةیث ك جؿًیٌ در جؼةیحی ركش یك ٍذاةْ ةْ ِمؾ ايؽاـ .(1394) ظیؼاهلل ،پتغِی اٍیؼم ك ظاِی، ٓادم صـیُ [9]

 .215 قَارق، ٍؿؼلث

 .37قَارق  .صنٕف .«جٔغیغٓا ك ٓا لؼمث» پاؿغارم لؼّٓگ ك ٍغارم هإِف (.1394) كيٕکال، زاةؼ پٕرمٍیؼزا [10]

 .ظَیّی اٍاـ آدار ِكؼ ك جّؼیٌ ٍٕؿـْ .ِٕر مضیمْ (1385) اهلل ركحظَیّی،  [11]

 .51قَارق .  جؼةیث .«جؼةیث ةؼ ّٓؼ جأدیؼ ك ِوف ةؼرؿی» ّٓؼ ةاؿ ةؼ .(1369ٍٔؼ، ؾًی ) لؼخ [12]

 .50 قَارق .لؼّٓگ ِاٍْ .ّٓؼ ٓادم ك ٍٕزغ :لؼّٓگ ٍوٕـ :ّٓؼ .(1382زادق، ٍضَغ ) جوی [13]

 .50قَارق  .ِاٍْ لؼّٓگ. دارد ِـتحی چْ ةالؼّٓگ ّٓؼ .(1382)اردکاِی، رضا  داكرم [14]

 جٔؼاف. .زٕاٍؽ لؼّٓگ در كرؿٕـ آداب زایگاق(، 1373زادق، ٍؼیٌ ) ؾًی [15]

ایؼاف پیف ك پؾ از دكرق  دیّی ٍحٕفِگؼش ةْ کار در » ایؼاف در کار اظالؽ ك لؼّٓگ .(1380)لؼ، ؿؿیغ ٍؿیغ [16]

 .42قَارق  .کار ك زاٍؿْ «اؿالٍی

 .166قَارق  .کحاب ٍاق دیُ .قصَیغ اظالؽ هؼآف لؼّٓگ اِحوادم ٍؿؼلی(، 1390) لؼاٍؼز هؼاًٍکی، [17]

 .رآتؼد جٕؿؿْ .اؿالٍی زَٕٔرم اؿاؿی هإِف در اِـاِی کؼاٍث زایگاق .(1395)ؿیاٍك  ،ٍؤذِی ك اةؼآیٌ ،رصَاِی [18]

 .48قَارق 

 .11، قَارق .ٍؿؼلث ؿیاس .اِـاِی کؼاٍث جذتیث ك اصیا در اؿالٍی لوْ ؿازكکارٓام(، 1393) ِیا، هاؿٌ قتاف [19]

 .رقغ إٍٓزش زةاف ك ادب لارؿی .(لارؿی ادب در ؿُّ ك كرؿٕـ آداب ةازجاب) زِغگی ك قؿؼ ،(1387)لؼآاِی، اؿغاهلل  [20]

 .86قَارق 

پژكٓف ؿیاؿث  .كرؿٕـ آداب ك زةاف ٓام ٍؤيمْ ةؼ جأکیغ ةا ایؼاِی اهٕاـ ٕٓیث ك قغف زٔاِی (،1388)ِـاج، صَیغ  [21]

 .5قَارق  .ِؼؼم

 .ؾٍَٕی ِؼٌ ك گؼایی هإِف ةؼام یرآکارٓای ك گؼیؽم هإِف قّاظحی زاٍؿْ جضًیى .(1391)ٍضـُ، رضا ؾًی  [22]

 .17قَارق  .ِؼٌ ك اٍّیث اِحؼاٍی ِاٍْ پژكٓف

 


