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 چکيده
ُغف از ىعانؿَ ی صاضؼ جضهیم ىضحّای کحاب ُای درؿی ىعانؿات ازحياؾی دوره ی 

اةحغایی ةؼاؿاس ىّنفَ ُای ُّش ُیساٌی اؿث. ةَ ُيیً ىٍؼّر کحاب ُای ىعانؿات 

ازحياؾی پایَ ُای ؿّم،چِارم،پٍسو وقكو ، ةا جّزَ ةَ ىّنفَ ُای ُّش ُیساٌی و ةا 

از روش جضهیم ىضحّا ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفحٍغ.ٌحایر ایً پژوُف ٌكان ىی دُغ اؿحفاده 

کَ در کم دوره اةحغایی از ةیً ىّنفَ ُای ُّش ُیساٌی ةَ ىّنفَ ی ظّداٌگیعحگی ةا 

درمغ  ةیكحؼ جّزَ قغه اؿث و ةؿغ ازآن ةَ ىّنفَ ُای دیگؼ ةَ جؼجیب  60.49و 99فؼاواٌی

،   99.40درمغ، ظّدآگاُی ةا99.69مغ،ظّدکٍحؼنی ةادر 60.42ةَ اداره کؼدن رواةط ةا

درمغ جّزَ قغه اؿث.ةٍاةؼایً پیكٍِاد ىی قّد  90.20قٍاظث اصـاؿات در دیگؼان ةا 

در کحاب ُای ىعانؿات ازحياؾی دوره اةحغایی در فنم ُایی کَ ىؼةّط ةَ ىتاصخ جاریط و 

ةحّاٌغ اصـاؿاجی  زغؼافیا ُـحٍغ جّزَ ةیكحؼی ةَ ىّنفَ ُای ُّش ُیساٌی قّد جا

ُيچّن وظً دوؿحی و ىیم ةَ ةؼكؼاری ارجتاط ةا اكّام و ٌژاد ُای دیگؼ را در  داٌف 

 آىّزان ةَ وزّد آورٌغ.

جضهیم ىضحّا، کحاب ُای ىعانؿات ازحياؾی، ُّش، ُّش  :واژگبى کليدي
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 هقدهه

ز دارد جا ةا اؿحفاده از آٌِا ةحّاٌغ در ىّكؿیث ُای ىعحهف اؿاؿاً اٌـان ةؼای داقحً زٌغگی ىّفق ةَ ىِارت ُا و جّاٌایی ُایی ٌیا

اقاره کؼد کَ جادیؼ چكو گیؼی ةؼ زٌغگی ُؼ قعل دارد  9پاؿط ىٍاؿب را ارائَ دُغ.از زيهَ ىِيحؼیً ایً جّاٌایی ُا ىی جّان ةَ ُّش

ارت آىّزش فؼاٌـَ از او ظّاؿث جا وؿیهَ ای ىیالدی یؿٍی زىاٌی کَ وز 9940در ؿال 6.ىعانؿَ ؾهيی ىفِّم ُّش ةا کارُای آنفؼد ةیٍَ 

درؿث کٍغ کَ ةَ کيک آن داٌف آىّزان ٌیازىٍغ کيکِای ویژه در ىغارس قٍاؿایی قٌّغ، آغاز قغ .ةغیً ىٍؼّر ةیٍَ ةَ کيک دؿحیار ظّد 

الكَ ىٍغ ةَ ىعانؿَ در ىّرد ٌعـحیً آزىّن ؾیٍی ُّش را درؿث کؼد .جادیؼ کارُای پیكاٍُگ ةیٍَ رواٌكٍاؿان ةؿغی را ؾ 0جئّدور ؿیيّن

ُّش کؼده ةّد کَ جا ىغجِا ایً ؿّال در ةیً ماصب ٌؼؼان ىعؼح ةّد کَ ُّش یک ىفِّم یگاٌَ اؿث یا چٍغگاٌَ. از زيهَ کـاٌی کَ 

گاٌَ ىعؼح اقاره کؼد . اىا ىفِّىی کَ در کٍار ُّش ُای چٍغ 9و گاردٌؼ 2،اؿحؼٌتؼگ 0ىؿحلغ ةَ ُّش چٍغگاٌَ ةّدٌغ ىی جّان ةَ گیهفّرد

( ُّش ُیساٌی را ةا ُّش ىیان فؼدی گاردٌؼ 6449) 94و ىحکانف 9،زٍکیٍؾ 8( ةّد. کؼوکكاٌکEQیا ای کیّ) 7قغ ىفِّم ُّش ُیساٌی

( ةّدٌغ کَ ىفِّم ُّش ُیساٌی را ةؼای اونیً 9994) 99(.  ةٍیاٌگػاران ٌؼؼیَ ُّش ُیساٌی ؿانّوی و ىایؼ  9090ىؿادل داٌـحَ اٌغ)ؿیف ،

( ةا اٌحكار کحاب ُّش ُیساٌی ةَ آن قِؼت 9992) 96َ جعیم ، قٍاظث و قعنیث ىؿؼفی کؼدٌغ و پٍر ؿال ةؿغ داٌیم گهيًةار در ىسه

(. امعالح ُّش ُیساٌی در ؿال 9090،صـٍی و ُيکاران  9096،ؾتغی و ةاةایی 9094،ظغایاری فؼد و ُيکارن  9090ةعكیغ )ؿیف

( کَ در واژه ٌاىَ رواٌكٍاؿی آکـفّرد آن را چٍیً جؿؼیف   9094ایاری فؼد و ُيکاران،در فؼٍُگ نغث آکـفّرد ٌیؽ آورده قغ )ظغ 6446

 اظالؾات کارةؼد و ٌِا آ ةَ زدن ىٍاؿب ةؼچـب و ىعحهف ُیساٌِای ةیً جيایؽ دیگؼان، و ظّد ُیساٌِای کٍحؼل و ىؼاكتث جّاٌایی»ىی کٍغ:

 (.99؛9090مفازّ و ُيکاران،«)رفحار و فکؼ ُغایث ةؼای ُیساٌی

ؿانِا ایً جفکؼ صاکو ةّد کَ وزَ جيایؽ افؼاد ىّفق از ؿایؼیً ةِؼه ُّقی آٌِاؿث اىا جضّالت اظیؼ در ؾهّم رفحاری و ؿازىاٌی جّزَ 

 کَ دادٌغ ٌكان ُا پژوُف( 9090ُيگان را ةَ ؿّی ؾاىم امهی جؼی جضث ؾٍّان ُّش ُیساٌی ؿّق داده اؿث .) مفا زّ وُيکاران ،

جا آٌسا کَ ؿِو ُّقتِؼ در ةِحؼیً   اؿث ازحياؾی ىّفلیث ةؼای جؼی كّی ی ُّقتِؼ ؿٍحی پیف ةیٍی کٍٍغه ةَ ٌـتث ُیساٌی ُّش

 درمغ دیگؼ ةَ   84درمغ و  64قؼایط در ىّفلیث زٌغگی 

( ىّفلیث فؼد در آىّزش چَ در ىغرؿَ و در ؿال ُای 70؛9090ؾِغه ی ُّش ُیساٌی و ازحياؾی اؿث )یغانهِی و ُيکاران ،

ر داٌكگاه جٍِا ةا ُّقتِؼ وی ارجتاط ٌغارد ةهکَ ةا ىِارت ُای ُیساٌی و ازحياؾی ُّش ُیساٌی ىاٌٍغ داقحً اٌگیؽه الزم ،جّاٌایی ةؿغی د

ىٍحؼؼ ىاٌغن ،اظاؾث از دؿحّرات و کٍحؼل جکاٌَ ، ىِارت کيک ظّاؿحً از دیگؼان و ةیان ٌیاز ُای ُیساٌی و آىّزقی ىؼجتط ىی ةاقغ ) 

(کَ پژوُف مّرت گؼفحَ ٌكان ىی دُغ ةیً ٌيؼه کهی ُّش ُیساٌی و ةؼظی ىّنفَ ُای آن ةا پیكؼفث جضنیهی 9088ىافیٍی  وقٍِاز،

 ( .9089راةعَ ىؿٍی داری وزّد دارد)ديؼی و ظِياؿتی،

یان ةؼای افؼادی کَ ةعّاٍُغ اٌـان ُای ؿالىحی ةاقٍغ ضؼوری اؿث کَ ةِغاقث رواٌی ظّةی داقحَ ةاقٍغ . ةِغاقث روان یؿٍی ة

رواٌكٍاؿی رفاه کَ ةّؿیهَ رقغ قعنی ىؼؿّم ىكعل قغه و ُيچٍیً ةَ ىؿٍی صـی از ُغف زٌغگی ،ظّدپػیؼی،ارجتاظات ىذتث ةا 

دیگؼان اؿث )آىیث آةؼُام ،ةی جا( داقحً ةِغاقث رواٌی ىا را ةَ ىؼصهَ ای ىیؼؿاٌغ کَ ةحّاٌیو در ىّكؿیث ُای ىعحهف پاؿط ىحٍاؿب ةا 

ُیو وُيچٍیً ىا را كادر ىی ؿازد کَ ُیسان ُای ظّد را کٍحؼل کؼده و از آٌِا ةَ ٌضّ اصـٍث اؿحفاده کٍیو چؼا کَ آن قؼایط را ارائَ د

صفغ جؿادل در زٌغگی در رؿیغن قعل ةَ کيال واكؿی ٌلف ةـؽایی دارد. فؼدی کَ از نضاظ ُیساٌی ةَ ىؼصهَ پعحگی رؿیغه ةاقغ در 

و کٍحؼل آن جّازن ایساد کٍغ کَ جّاٌایی جٍؼیو ُیسان ُا یکی از اُغاف ؾيغه رقغ ازحياؾی اؿث  صانث ایغه آل ىی جّاٌغ ةیً ةیان ُیسان

 کّدکاٌی کَ كادرٌغ ُیسان ظّد را در رفحار ُای ُیسان واةـحَ اداره کٍٍغ در ىغرؿَ ةِحؼ  ىی جّاٌٍغ از روش ُای رفحاری ىٍاؿب و کارآىغ

 ( . 660؛6449ؿّد زّیٍغ )رایؾ ، 
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در ةیـث وپٍر ؿال گػقحَ ةَ ؾٍّان یکی از ىّنفَ ُای كعؿی ؿازگاری ُیساٌی ،ؿالىث قعنی ، ىّفلیث در ُّش ُیساٌی 

(.ىا در ُّش ُیساٌی از واژه ُا  9096زٌغگی و رواةط ىیان فؼدی در زىیٍَ ُای ىعحهف زٌغگی روزاٌَ قٍاظحَ قغه اؿث ) ةاةایی و ؾتغی ،

، ُّش ىیان فؼدی و ىّاردی از ایً كتیم و انتحَ دیغگاه 90ُّش قعنی ، ُّش ازحياؾی و امعالصات ىحؿغدی اؿحفاده ىی کٍیو ىاٌٍغ 

ُای ىعحهف و ىحؿغد و کياةیف ىكاةِی از ُّش ُیساٌی ارائَ ىی قّد. ُّش ُیساٌی ةَ نضاظ ىفِّىی جؿاریف ىعحهفی را در ةؼ ىیگیؼد . 

یی ةؼكؼاری ارجتاط ىّدؼ ةا دیگؼان اؿث کَ ُيغردی ةا آٌان کٍحؼل ةَ ؾلیغه ی داٌیم گهيً ،ُّش ُیساٌی ٌّؾی ىِارت ازحياؾی و جّاٌا

( ُّش ُیساٌی را قاىم جّاٌایی فؼد در ةازٌگؼی اصـاؿات و 9994جکاٌف ُا و صم جؿارضات را در ةؼ ىی گیؼد اىا ىایؼ و ؿانّوی )

ةَ مّرت ؿانو در صم ىـئهَ و ٌؼو ةعكی رفحار ُیساٌِای ظّد و دیگؼان جيییؽ كائم قغن ىیان ُیسان ُا و اؿحفاده از اظالؾات ُیساٌی 

 از ای ىسيّؾَ ؾٍّان ةَ را ُیساٌی ُّش کَ اؿث دیگؼی پؼداز ٌؼؼیَ( 9997) 90آن-(.ةار 99؛9090اؿث )ةَ ٌلم از مفازّ و ُيکاران ،

 ىضیعی فكارُای و ىلحضیات ةا آىیؽ ىّفلیث ةؼظّرد در را فؼد جّاٌایی ُای کَ داٌغ ىی غیؼقٍاظحی ُای ىِارت و ُا كاةهیث ُا، ػؼفیث

ىّؿـَ قف داٌیَ   جؿؼیفی کَ ىی جّان از ُّش ُیساٌی داقث جؿؼیف ةِحؼیً(. اىا 02:9094) یارىضيغیان و قؼفی راد،دٍُغ ىی افؽایف
 ةا رجتاطا در ٌحیسَ ةِحؼیً ةَ دؿحیاةی ةؼای ؾيم و اصـاس جفکؼ، ُّقیاراٌَ اٌحعاب ُیساٌی ُّش»اؿث کَ ةَ كؼار زیؼ جؿؼیف ىی کٍغ: 92

 (.9096ةَ ٌلم از صـٍی و ُيکاران  6442فؼیغىً و زٍـً ،«) اؿث دیگؼان و ظّد

   صیعَ ىِو را در ةؼ ىیگیؼد : 2ُياٌگٌَّ کَ ىالصؼَ قغ ُّش ُیساٌی 

 

 
 

« ظّد را ةكٍاس ، زیؼا زٌغگی آزىّن ٌكغه ارزش زیـحً ٌغارد.» (: ؿلؼاط ىی گّیغ99درك اصـاؿات فؼدی ) ظّدآگاُی .9

ٌكان اٌـان پعحَ و روقً ، و ٌیؽ قاُؼاُی ةَ  -و قایغ جٍِا –ریط و در جيام فؼٍُگِا ،ظّدقٍاؿی ةَ ؾٍّان ىِو جؼیً در ظّل جا

( ظّدآگاُی ةٍای ُّش ُیساٌی اؿث و ىـحهؽم ىسيّؾَ ای از ریؽىِارت ُا اؿث   9076ؿّی ٌِایث کاىیاةی ةّده اؿث)داٌیهؽ ،

ؿات ، درك چگٌّگی جادیؼ ایً اصـاؿات ةؼ ىا ،جّاٌایی ىا در ةَ کارگیؼی  ایً داٌف کَ ایً ىِارت ُا ؾتارت اٌغ از قٍاظث اصـا

ىی ظّاٌغ  "اؿیؼ ُیساٌِا"ةؼای اداره ىّدؼ اصـاؿات . زىاٌی کَ ىا ظّد آگاُی ٌغاقحَ ةاقیو ةَ ؿادگی در دام آٌچَ گهيً آن را 

و و اؿیؼ ؾکؾ انؿيم ُای قغیغ ىی قّیو. ىكِّد اؿث گؼفحار ىی قّیو. آن زىاٌی اؿث کَ ىا از ُیساٌِای ظّد آگاُی ٌغاری

کَ ُؼچَ ظّدآگاُی ىا کيحؼ ةاقغ ةیكحؼ اؿیؼ ُیساٌِای ظّد ىی قّیو کَ ایً ىّنفَ قاىم آگاُی ُیساٌی ،ارزیاةی مضیش از 

 (.9088ظّد و اؾحياد ةَ ٌفؾ ىی قّد )ىافیٍی و قٍِاز،
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ـحیو درك ؾيیق و مضیضی از اصـاؿات و ؾّاظف واكؿی ظّد در (: پؾ از آٌکَ جّا97ٌاداره کؼدن اصـاؿات )ظّد جٍؼیيی .6

نضؼَ داقحَ ةاقیو ةایغ ةحّاٌیو ایً اصـاؿات را ىغیؼیث کؼده و ةا اٌحعاب و گؽیٍف واکٍف ُای ؾاظفی آگاُاٌَ واکٍف ُای 

ی کٍغ ةغون آٌکَ ُیساٌِای جکاٌكی ظّد را در ىلاةم افؼاد و وكایؽ کٍحؼل کٍیو .در واكؽ ىسِؽ ةّدن ةَ ایً ىِارت ةَ ىا کيک ى

ىٍفی ظّد را ؿؼکّب کٍیو ةَ قکم جّزیَ پػیؼ و ىٍعلی جضيم کؼده و ةا اةؼاز ىحٍاؿب ةا آن ُیساٌِا ةَ قیّه ی ةِحؼی 

 ظّد ٌّزادان در ىادران کَ ُای اؿث ُیسان ٌعـحیً از یکی(ةَ ظّر ىذال ظكو  9992ٌاىالیيات را پكث ؿؼ ةگػاریو ) گهيً،

 ٌیـث الزم کَ ایً اؿث ظكو ةَ ىؼةّط ىذتث ٌکحَ .ٌیـث زود ُیچّكث ظكو ىغیؼیث قؼوع ٍا ةؼایً ةؼایة.ىیغٍُغ جكعیل

 ىیغُیو  ظكو ةَ کَ را پاؿعی جّاٌیو ىی ؿازگاری ٌغارد، ؿؼ ىا ةا ىیعّاُیو کَ ظّر آن دٌیا وكحی  قّد ظكو كؼةاٌی اٌـان

 ای متضاٌَ ةپّقیو، ىیعّاُیو کَ پیؼاٍُی رٌگ اٌحعاب ُای گؽیٍَ ةا ةَ ظكو پاؿعگّیی ىحؿغد ُای گؽیٍَ جؿغاد .کٍیو اٌحعاب

 از کَ ىلغارظكيی ىّرد در ُو اٌحعاةی .اؿث ةؼاةؼ ةؼویو ورزش ةؼای ىیعّاُیو کَ ػِؼ از ةؿغ در ؿاؾحی ةعّریو،یا ىیعّاُیو کَ

 ظكيگیً كغر چَ فؼدا کَ کٍیو اٌحعابىیحّاٌیو  دیگؼ، ؾتارت ةَ داریو، ةتؼیو فؼدا ةَ  ىیعّاُیو و ىاٌغه ةاكی ىا در دیؼوز

ةٍاةؼایً اٌـان ةؼای اداره کؼدن ؾّاظف و اصـاؿات ظّد  گؽیٍَ ُای ىحؿغدی را در پیف رو ظّد ىی  .( 6447ةاقیو)زٍحؼی ،

ً پاؿط ةیٍغ کَ ةحّاٌغ در ىلاةم آن اصـاس از ظّد ةؼوز دُغ کَ ایً جّاٌایی اٌحعاب ةاؾخ کارآىغی فکؼ و اٌغیكَ در اٌحعاب ةِحؼی

ایً ىّنفَ ُو قاىم ظّدکٍحؼنی ،كاةهیث اؾحياد ،  ىی قّد کَ ُّش ُیساٌی فؼد را در ىّازَِ ةا جکاٌَ ُا افؽایف ىی دُغکَ 

 ( 9088وزغان ، اٌعتاق پػیؼی و ٌّآوری اؿث )ىافیٍی و قٍِاز،

ی ظامی رفحار ىی کٍیو وةَ اٌگیؽه دادن ةَ ظّد ) ظّداٌگیعحگی (: ُيَ ی ىا ةا ایً جسؼةَ آقٍا ُـحیو کَ ةَ روقِا .0

ىٍؼّر دؿحیاةی ةَ اُغافی ةَ ظؼیلَ ای ظاص ؾيم ىیکٍیو کَ ىؿيّال ایً ىضؼکِا و اىیال را ةَ اٌگیؽه ٌـتث ىی دُیو کَ ىا 

(  ىّرفی   999؛9084اٌگیؽه را ةَ ؾٍّان ٌّؾی ٌیؼوی دروٌی ىی قٍاؿیو کَ اکذؼ اؾيال ىِو ىا را جضؼیک ىی کٍغ.)  ىكفلی ،  

را ٌكاٌَ ای از ایً واكؿیث ىی داٌغ کَ ةعكی از رفحار ارگاٌیؽم ةـحگی ةَ ظتیؿث و ؿاظحار دروٌی دارد 98( اٌگیؽش9907)

( ىفِّم اٌگیؽش را گؼایف ىّزّد زٌغه ةَ ارائَ فؿانیث ىٍؼو ىی داٌغ کَ از پاییً جؼیً ؿعش ظّاب جا 9999ُيچٍیً ُب )

یؼ ىی یاةغ ةَ ظّری کَ ٌحیسَ رفحارو ٌّع جضؼیک ةَ ظّر ىحٍاوب ةؼ ارگاٌیؽم جادیؼ ةاالجؼیً ؿعش ةیغاری و فؿانیث ىّزّد زٌغه جغی

(.گؼچَ ىفِّم اٌگیؽه در ىتاصخ رواٌكٍاؿی ىحغییؼ اؿث ونی ةؼاؿاس ٌؼؼ کحم ىی جّان ةؼای ُؼ 9087ىی گػارد)ظغاپٍاُی ،

)صانث و وضیث   64.  ىؽاج6ای ةیؼوٌی (    )ىضیط و ىضؼکِ 99. ىّكؿیث9رفحار اٌگیؽقی چِؼ ؾاىم جؿییً کٍٍغه را ٌام ةؼد :

 (. 9087)  اةؽار دؿحیاةی ةَ ُغف( ) ظغاپٍاُی ،  66.  اةؽار  0) ُغف رفحار ، ىٍؼّر و گؼایف   (       69. ُغف0دروٌی ارگاٌیؽم (   

ث ةا ُغفيٍغ ةّدن ایً ىّنفَ قاىم گام ةؼداقحً ةَ ؿّی ُغف ،جؿِغ ، پیكگام ةّدن و ىذتث گؼایی ظّداٌگیؽقی در راةعَ اؿ 

 (.  9088،جيؼکؽ داقحً و ُغایث کؼدن اصـاؿات ةَ ؿّی ٌحایر دنعّاه و ىعهّب ) ىافیٍی و قٍِاز ،

پایَ و اؿاس ىِارت ُای ازحياؾی اؿث .افؼادی کَ ُيغنی دارٌغ ةا ؾالئو و ٌكاٌَ  60قٍاظث اصـاؿات در دیگؼان : ُيغنی .0

 (     9088ا و ظّاؿحَ ُای دیگؼان ةاقغ ىأٌّس و آقٍا ُـحٍغ)ىافیٍی و قٍِاز،ُای ػؼیف ازحياؾی و جؿاىالجی کَ ةیاٌگؼ ٌیازُ

اداره کؼدن رواةط : ارجتاط اٌـاٌِا ؿٍگ ةٍای زاىؿَ ی اٌـاٌی اؿث و ةغون آن فؼٍُگ ةَ ؾٍّان ظنینَ زاىؿَ ی اٌـاٌی  .2

زٌغه ازحياؾی ٌیـث ةهکَ ٌگِغاری در ارجتاط پغیغ ٌيی آیغ و ُغف جٍِا ةازةّدن اٌـاٌِا ةَ ؿّی دیگؼان و ةٍای رواةط ؿانو و ؿا

( کَ الزىَ ایً ةلا در ارجتاط، داقحً ىغیؼیث  97:9094اٌـاٌی ةلا و اىٍیث ارجتاظی ةیً اٌـاٌِا ىّرد جّزَ ىا اؿث )ؿاروظاٌی،

دیگؼان )ىافیٍی و  اصـاؿات در دیگؼان اؿث یؿٍی جّاٌایی ةؼای اداره کؼدن داىٍَ از رواةط ازحياؾی و ةا ٌؼىی جؿاىم داقحً ةا

(.ارجتاط چیؽی ورای اؾحياد و اظيیٍان اؿث صانحی اؿث کَ از درك ىحلاةم ،ُياٍُگی و جّافق افؼاد ٌاقی ىی قّد  9088قٍِاز ،

(کَ 67:9099و در ٌحیسَ ان ظؼفیً ُيتـحگی دنـّزاٌَ یا راةعَ گؼم و ميیيی را ٌـتث ةَ یکغیگؼ اصـاس ىی ٌيایٍغ )ةارکؼ،

كاٌّن زػاةیث ارجتاظی ، كّاٌیٍی را ةؼای داقحً ارجتاظی ميیيی پیكٍِاد ىی  99در کحاةی جضث ؾٍّان  60ً اكای ىیكم نغرى

 دُغ. 
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 ثيبى هسئله
ةا جّزَ ةَ اُيیث و ضؼورت ُّش ُیساٌی در زٌغگی و ٌلف جؿییً کٍٍغه ای کَ ایً فاکحّر در زٌغگی اقعاص دارد نػا ةی جّزِی 

ا را ةا چانف ةؽرگی روةَ رو ىی کٍغ  چٍاٌکَ ُيَ ی ىا ىی داٌیو اٌـان ةغون قٍاظث از ظّد و ایساد ارجتاط ىّدؼ ةَ  آىّزش ایً ىّنفَ  ى

ٌيی جّاٌغ آٌچٍان کَ قایـحَ اؿث زٌغگی ظّیكحً را اداىَ دُغ و ظّد را ةی ٌیاز از ارجتاط ةا دیگؼان ةغاٌغ. ُّش ُیساٌی ىّنفَ ای اؿث 

ای کَ دٌتال ىی کٍغ ةَ آن ٌیازىٍغ اؿث چٍاٌکَ افؼادی کَ جّاٌایی کٍحؼل اصـاؿات ظّد را ٌغارٌغ و  کَ ُؼ قعنی در ُؼ قغم و صؼفَ

ٌيی جّاٌٍغ ةا دیگؼان آن راةعَ ی ُيغنی را کَ ةاؾخ ایساد ميیيیث در ةیً افؼاد یک زاىؿَ ىی قّد ةَ وزّد آورٌغ ،ةَ ٌضّی از دیگؼان 

غ ىّنفَ ی ُّش ُیساٌی در ةیً ُيَ ی افؼاد یک زاىؿَ ةَ ویژه داٌف آىّزاٌی کَ در آن کٍاره گیؼی ىی کٍٍغ. ةٍاةؼایً آىّزش و رق

زاىؿَ آىّزش داده ىی قٌّغ  الزم و ضؼوری ةَ ٌؼؼ ىی رؿغ و ةایغ دیغ کَ زّاىؽ ةؼای رؿیغن ةَ آن زاىؿَ ی ىعهّب جا چَ صغ ةَ 

ةَ ةؼرؿی کحاب ُای ىعانؿات ازحياؾی دوره دةـحان ىی پؼدازیو جا  ارجلای ایً ىّنفَ و زیؼ ىّنفَ ُای آن جّزَ ىی کٍٍغ. ىا در ایٍسا

ةتیٍیو در کكّر ىا جا چَ اٌغازه ةَ رقغ ُّش ُیساٌی در ایً کحاب ُا جّزَ قغه اؿث ؟ و آیا ایً اٌغازه جّزَ ةؼای جؼةیث اقعامی کَ در 

یک اٌغازه ةَ ُيَ ی ىّنفَ ُای ُّش ُیساٌی جّزَ قغه  آیٍغه زىاىغار ایً زاىؿَ ظّاٍُغ قغ کافی اؿث؟ آیا در کحاب ُای ىعانؿات ةَ

 اؿث یا ٌَ ؟ در غیؼ ایٍنّرت ةَ کغام ىّنفَ ةیكحؼ جّزَ قغه اؿث ؟ 

 

 پيطينه ي عوليبتی 
از زىاٌی کَ داٌكيٍغان ةا ىفِّم ُّش ُیساٌی آقٍا قغه اٌغ جّاٌـحَ ا ٌغ از آن ةَ ؾٍّان ؾاىم ةـیار ىِيی در جكعیل ىّفلیث 

اؿحفاده کٍٍغ چٍاٌکَ ظّاٌغیو در اةحغا ىّفلیث افؼاد را ةَ ُّقتِؼ او ارجتاط ىی دادٌغ در صانی کَ ةؿغ از قٍاظث ُّش ُیساٌی جّؿط افؼاد 

ىایؼ و ؿانّوی و ةـط آن جّؿط گهيً، داٌكيٍغان ىّفق قغٌغ کَ ةا ؾاىهی ىِيحؼ از ُّش در راةعَ ةا ىّفلیث افؼاد پی ةتؼٌغ.از ىیان 

( جضث ؾٍّان 9096دی کَ در صیعَ ی ُّش ُیساٌی مّرت گؼفحَ اؿث ىی جّان ةَ پژوُكی کَ صـٍی،فیاض و ىهکی)پژوُف ُای زیا

اُن  اٌسام داده اٌغ اقاره  -ةار دیغگاه ةؼ جاکیغ ةا اةحغایی دوره ةعّاٌیو درؿی کحب در ُیساٌی ُّش فؼدی درون ىؤنفَ ُای ىضحّای جضهیم

 ؾاىم ةَ جّزَ کيحؼیً و ظّدقکّفایی ؾاىم غ کَ در  کحب ةؼرؿی قغه ةیكحؼیً ىیؽان جّزَ ةَکؼد کَ ٌحایر ایً پژوُف ٌكان ىی دُ

 .اؿث قغه جّزَ کيحؼ ُا ىّنفَ از ةؼظی ةٍاةؼایً ةَ اؿث ةّده زؼأجيٍغی

فارؿی،  ادةیات( دةیؼؿحان اول ؿال درؿی ُای کحاب در را آن - ةار ُیساٌی ُّش نفَ ُای ( ى9089ّاکتؼزاده) و ىِؼان ظكچیان،

 ظّدآگاُی، نفَ ُای ىّ ةَ کَ داد پژوُف ٌكان ایً از صامم ٌحایر .ٌيّدٌغ ةؼرؿی )زٌغگی ىِارجِای و زٌغگی و دیً ازحياؾی، ىعانؿات

 زٌغگی ىِارجِای و زٌغگی و دیً ازحياؾی، ىعانؿات فارؿی، ادةیات در کحاب ُای جؼجیب  ةَ كاظؿیث، و پػیؼی ىـئّنیث ىـئهَ، صم

 گػرا و رٌگ کو کیفی ةـیار و کيی ٌؼؼ از ُیساٌی ُّش نفَ ُای ىّ ةَ ٌؼؼ ىّرد درؿی کحاب ُای در کم در ونی غه اؿثق جّزَ ةیكحؼ

 ٌیـث . ؿّ ُو ُیساٌی ُای ُّش نفَ ىّ ی ُيَ جضلق ةا ٌیؽ کحاب ُا ایً آىّزقی اُغاف .اؿث قغه جّزَ

ةا ؾٍّان  89-88ی درؿی پایَ ؿّم راٍُيایی ؿال جضنیهی ( ةؼ روی کحاب ُا9096در پژوُكی دیگؼ کَ اکتؼی ةّرٌگ و ىِؼام)

جضهیم ىضحّای کحاب ُای درؿی پایَ ؿّم راٍُيایی از نضاظ جّزَ ةَ اةؿاد ُّش ُیساٌی اٌسام داده اٌغ دریافحٍغ کَ کَ در کحاب ُای 

 اٌی غفهث قغه اؿث. ىػکّر جّزَ کيی ةَ ىّنفَ ُای ُّش ُیساٌی قغه و در ةؼظی از آٌان از جّزَ ةَ پؼورش ُّش ُیس

( ٌیؽ در پژوُكی ةَ جضهیم ىضحّای کحاب ُای درؿی دوره راٍُيایی جضنیهی ةؼ اؿاس ىّنفَ ُای ُّش 9096ُاقيی و چيٍی )

ُیساٌی انگّی جّاٌایی ىضّر ىایؼ و ؿانّوی  پؼداظحٍغ کَ ةا جضهیم ىحً جيام دروس اؾو از کهيات ،زيالت و جناویؼ ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغٌغ 

ؽان جّزَ کحاب ُای ةَ ُؼ یک از ىّنفَ ُای ُّش ُیساٌی ىحفاوت ىی ةاقغ ةَ گٌَّ ای کَ ادراك و قٍاؿایی ُیساٌِا ةیكحؼ از کَ ىی

ىّنفَ ُای درك ،کارةؼد و ىغیؼیث ُیسان ىّرد جّزَ كؼار گؼفحَ اؿث.ُيچٍیً کحاب ُای فارؿی ةیكحؼ از کحاب ُای درؿی جاریط و 

 ش ُیساٌی ةّده اؿث .جؿهیيات دیٍی درةؼگیؼٌغه ی ُّ
 

 روش 
اؿث.ُيچٍیً ةا جّزَ ةَ ایٍکَ در ایً پژوُف ىّنفَ ُای ُّش ُیساٌی در « کارةؼدی» ایً پژوُف از ٌؼؼ ُغف زؽو پژوُف ُای

کحاب ُای ىعانؿات ازحياؾی دوره اةحغایی ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفحَ اؿث از ٌؼؼ ازؼا از روش ىؼازؿَ ةَ اؿٍاد و جکٍیک جضهیم ىضحّا 

 ؿحفاده قغه اؿث. ةؼای جضهیم ىضحّا جؿاریفی وزّد دارد: ا

 (984:9080جضهیم ىضحّا یک روش ؾهيی ةؼای ارزقیاةی و جكؼیش ؾیٍی و ىٍؼو پیاىِای آىّزقی اؿث ) قؿتاٌی ، "

کم کحاةِای دوره اةحغایی و ٌيٌَّ ی آىاری کحاب ُای ىّردٌؼؼ ىّرد جسؽیَ و جضهیم كؼار گؼفحَ قغ. زاىؿَ آىاری ایً پژوُف 

کحاةِای درؿی ىعانؿات ازحياؾی پایَ ُای ؿّم ، چِارم ، پٍسو و قكو اةحغایی ىی ةاقغ کَ در آٌِا ةَ جضهیم ىحً ُا  ةؼاؿاس ىّنفَ ُای 
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ت در دیگؼان و اداره کؼدن ُّش ُیساٌی  کَ ؾتارجٍغ از درك اصـاؿات فؼدی ، اداره کؼدن اصـاؿات ، ظّداٌگیعحگی ، قٍاظث اصـاؿا

ضهیم رواةط ةا دیگؼان پؼداظحَ ایو . ىا در ایً روش فؼاواٌی ُؼ ىّنفَ را در ُؼ پایَ در یک زغول زغاگاٌَ ای آورده ایو و ؿپؾ ةَ جسؽیَ و ج

و جا ىكعل کٍیو در آن پؼدظحَ ایو و در آظؼ در زغونی ىسيّع فؼاواٌی ُا و درمغ ُای ُؼ ىّنفَ را در ردیف ىعنّص ةَ ظّد آورده ای

 کم دوره اةحغایی جا چَ صغ ةَ ایً ىّنفَ ُا جّزَ قغه اؿث.

 

 یبفته هبي پژوهص
 جا چَ اٌغازه ةَ ىّنفَ ُای ُّش ُیساٌی در ىحً کحاب ىعانؿات ازحياؾی پایَ ؿّم اةحغیی جّزَ قغه اؿث؟ .9

 

 بیه سوم اثتدایی.ثررسی هولفه هبي هوش هيجبنی در کتبة هطبلعبت اجتوبعی پ1جدول 

 درمغ فؼاواٌی ىّنفَ ُا

 %97.00 90 درك اصـاؿات فؼدی

 %90.99 99 اداره کؼدن اصـاؿات

 %07.00 68 اٌگیؽه دادن ةَ ظّد

 %90.00 94 قٍاظث اصـاؿات در دیگؼان

 %97.00 90 اداره کؼدن رواةط

 %944 72 ىسيّع

 

ىّنفَ ُای ُّش ُیساٌی در کحاب ىعانؿات ازحياؾی  پایَ ؿّم اةحغایی  ةَ  ٌكان ىی دُغ کَ ىیؽان جّزَ ةَ 9ٌحایر زغول قياره 

درمغ ، 07.00درمغ ، اٌگیؽه دادن ةَ ظّد ةا 90.99درمغ، اداره کؼدن اصـاؿات ةا  97.00جؼجیب ؾتارجٍغ از درك اصـاؿات فؼدی ةا 

اؿث .ةٍاةؼایً در ىحً کحاب ىعانؿات ازحياؾی پایَ ؿّم درمغ   97.00درمغ و اداره کؼدن رواةط ةا 90.00قٍاظث اصـاؿات در دیگؼان ةا 

از ةیً ىّنفَ ُای ُّش ُیساٌی ةَ ىّنفَ ی  ظّداٌگیعحگی ةیكحؼ از ؿایؼ ىّنفَ ُا جّزَ قغه اؿث .ُيچٍیً ةا جّزَ ةَ فنم ُایی کَ در 

در زٌغگی ظّدش ىی جّان دنیم جّزَ ةیكحؼ ةَ  ایً کحاب وزّد دارد و جّزَ آٌِا ةَ زٌغگی آیٍغه داٌف آىّز و چگٌّگی ةؼظّرد او ةا ىـائم

 ایً ىّنفَ را درك کؼد.

 

 جا چَ اٌغازه ةَ ىّنفَ ُای ُّش ُیساٌی در کحاب ىعانؿات ازحياؾی پایَ چِارم جّزَ قغه اؿث؟ .6

 

 .ثررسی هولفه هبي هوش هيجبنی کتبة هطبلعبت اجتوبعی پبیه چهبرم اثتدایی2جدول 

 درمغ فؼاواٌی ىّنفَ ُا

 %64.02 98 درك اصـاؿات فؼدی

 %96.2 99 اداره کؼدن اصـاؿات

 %68.04 62 اٌگیؽه دادن ةَ ظّد

 %99.09 97 قٍاظث اصـاؿات در دیگؼان

 %99.09 97 اداره کؼدن رواةط

 %944 88 ىسيّع

 

ىّنفَ ُای ُّش ُیساٌی کَ ؾتارجٍغ از  اصـاؿات فؼدی  ىی جّان دریافث کَ ةؼٌاىَ ریؽان درؿی از ةیً 6ةا جّزَ ةَ زغول قياره 

درمغ 90.00درمغ ، قٍاظث اصـاؿات در دیگؼان ةا 07.00درمغ ، اٌگیؽه دادن ةَ ظّد ةا 90.99درمغ، اداره کؼدن اصـاؿات ةا  97.00ةا 

ةیكحؼ جّزَ کؼده اٌغ  .  62حگی ةا فؼاواٌی درمغ در کحاب ىعانؿات ازحياؾی پایَ چِارم ةَ ىّنفَ ظّد اٌگیع 97.00و اداره کؼدن رواةط ةا 

قایغ ةحّان ؾهث ایً جّزَ را ةا زـحسّ در ىحً و فنم ُای کحاب پیغا کؼد . در کحاب ىعانؿات ازحياؾی پایَ چِارم ةا ایٍکَ فنهِای 
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ُّش ُیساٌی ٌكغه اؿث و  زیادی ةَ اصـاؿات و ُّش ُیساٌی اظحناص پیغا ٌکؼده ةَ زؽ دو فنم اول نػا در ایً کحاب جّزَ چٍغاٌی ةَ

 ةیكحؼ ةَ ىـائم زغؼافیایی جّزَ قغه اؿث.

 
 جا چَ اٌغازه ةَ ىّنفَ ُای ُّش ُیساٌی در کحاب ىعانؿات ازحياؾی پایَ پٍسو جّزَ قغه اؿث؟ .0

 

 .ثررسی هولفه هبي هوش هيجبنی کتبة هطبلعبت اجتوبعی پبیه پنجن اثتدایی3جدول 

 درمغ فؼاواٌی ىّنفَ ُا

 %60.96 00 درك اصـاؿات فؼدی

 %69.48 09 اداره کؼدن اصـاؿات

 %96.60 98 اٌگیؽه دادن ةَ ظّد

 %98.09 67 قٍاظث اصـاؿات در دیگؼان

 %62.97 07 اداره کؼدن رواةط

 %944 907 ىسيّع

 

اؾی پایَ پٍسو ةَ جؼجیب ؾتارجٍغ ىكاُغ ىی کٍیو کَ ىیؽان جّزَ ةَ ىّنفَ ُای ُّش ُیساٌی در کحاب ىعانؿات ازحي 0در زغول 

درمغ ، قٍاظث اصـاؿات در 96.60درمغ ، اٌگیؽه دادن ةَ ظّد ةا 69.48درمغ، اداره کؼدن اصـاؿات ةا  60.96از اصـاؿات فؼدی ةا 

ؿات پایَ پٍسو ىی جّان ٌحیسَ گؼفث کَ در کحاب ىعان 0درمغ  اؿث. ةا جسَ ةَ زغول 62.97درمغ و اداره کؼدن رواةط ةا 98.09دیگؼان ةا 

ةَ جؼجیب ةَ ىّنفَ ُای اداره کؼدن رواةط ، درك اصـاؿات فؼدی ، اداره کؼدن اصـاؿات ، قٍاظث اصـاؿات در دیگؼان و اٌگیؽه دادن ةَ 

ظّد جّزَ قغه اؿث کَ چٍیً اؿحٍتاط ىی قّد کَ ایً پایَ ةیكحؼ از ُيَ ةَ رواةط ةیً فؼدی و ؿپؾ ةَ قٍاظث قعل جّؿط ظّدش و 

کؼدن رواةط جّزَ کؼده اؿث کَ ةا ىؼازؿَ ةَ فنم ُای کحاب ىی جّان ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغ. انتحَ در ایً کحاب قایغ ةحّان گفث جٍِا اداره 

فنهی کَ ةیكحؼیً جّزَ را ةَ ُّش ُیساٌی و ىّنفَ ُای آن داقحَ اؿث فنم اول ةّده اؿث کَ ؾٍّان آن )) زٌغگی ةا دیگؼان (( اؿث کَ 

 ً ةا دیگؼان ارجتاط ةؼكؼار ىی کٍو ، اصـاؿات ىا، ُيغنی ةا دیگؼان و ىً ؾضّ گؼوه ُـحو را درةؼگؼفحَ اؿث .درس ُایی ُيچّن ى

 

 جا چَ اٌغازه ةَ ىّنفَ ُای ُّش ُیساٌی در کحاب ىعانؿات ازحياؾی پایَ قكو جّزَ قغه اؿث؟ .0

 

 پبیه ضطن اثتدایی.ثررسی هولفه هبي هوش هيجبنی کتبة هطبلعبت اجتوبعی 4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةَ ىّنفَ ُای ُّش ُیساٌی در کحاب ىعانؿات ازحياؾی پایَ قكو ةَ جؼجیب ىكاُغ ىی کٍیو کَ ىیؽان جّزَ  0ةا جّزَ ةَ زغول

درمغ ، قٍاظث اصـاؿات 69.79درمغ ، اٌگیؽه دادن ةَ ظّد ةا 68.27درمغ، اداره کؼدن اصـاؿات ةا  7.90ؾتارجٍغ از اصـاؿات فؼدی ةا 

فنّل ایً کحاب ىحّزَ ىی قّیو کَ جٍِا در دو فنم اول  درمغ  اؿث.ةا ىعانؿَ ی69.79درمغ و اداره کؼدن رواةط ةا 0.79در دیگؼان ةا 

ایً کحاب ةَ ىـائم ُیساٌی جّزَ قغه اؿث کَ فنم اول ان جضث ؾٍّان دوؿحان ىا آىغه اؿث کَ ؾهث ةاال ةّدن ىیؽان جّزَ ةَ ىّنفَ ی 

ٌّگی اٌحعاب دوؿث ، اداب دوؿحی ، اداره کؼدن رواةط را ىی جّان در ایً فنم ىحّزَ قغ چؼا کَ در ایً فنم ةَ ؾٍاویٍی ُيچّن چگ

چگٌّگی رفحار ةا دوؿحان وىّاردی از ایً كتیم اقاره قغه اؿث و اىا در فنم دوم ةا ؾٍّان جنيیو گیؼی آورده قغه اقث ىا را ةا اداره 

 درمغ فؼاواٌی ىّنفَ ُا

 %99.40 79 درك اصـاؿات فؼدی

 %99.69 77 اداره کؼدن اصـاؿات

 %60.49 99 اٌگیؽه دادن ةَ ظّد

 %90.20 28 قٍاظث اصـاؿات در دیگؼان

 %60.42 96 اداره کؼدن رواةط

 %944 099 ىسيّع
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چٍیً گؼفحً کؼدن اصـاؿات در ٍُگام جنيیو گیؼی اقٍا ىی کٍغ . ُيچٍیً در ایً دو فنم ىا را ةؼای داقحً ارجتاظی ظّب و ُي

 جنيیو ُای مضیش واردار ىی کٍغ کَ در آیٍغه ٌـتث ةَ کارُایی کَ اٌسام ىی دُیو جفکؼ و جؿلم را دظیم ؿازیو.

 

 جا چَ اٌغازه ةَ ىّنفَ ُای ُّش ُیساٌی در کحاب ىعانؿات ازحياؾی  دوره اةحغایی جّزَ قغه اؿث؟ .2

 حياؾی دوره اةحغایی کغاىٍغ؟ىحغاونحؼیً ىّنفَ ُای ُّش ُیساٌی در کحاب ىعانؿات از .9

 

 .  هجووع هولفه هب در کتت هطبلعبت اجتوبعی دوره اثتدایی5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 
ُياٌعّر کَ ىكاُغه ىی کٍیو ىسيؽ ىّنفَ ُای ُّش ُیساٌی در کحاب ىعانؿات ازحياؾی دوره دةـحان آورده  2در زغول قياره

درمغ ، اٌگیؽه 99.69کؼدن اصـاؿات ةا درمغ، اداره  99.40قغه اؿث کَ ىیؽان جّزَ ةَ آٌِا ةَ جؼجیب ؾتارجٍغ ازدرك اصـاؿات فؼدی ةا 

درمغ  اؿث. ةا جّزَ ةَ آىار و 60.42درمغ و اداره کؼدن رواةط ةا 90.20درمغ ، قٍاظث اصـاؿات در دیگؼان ةا 60.49دادن ةَ ظّد ةا 

داٌگیعحگی داٌف اركاىیکَ گفحَ قغ ىی جّان چٍیً ٌحیسَ گؼفث کَ در کم دوره اةحغایی از یً ىّنفَ ُای ُّش ُیساٌی ةیكحؼ ةَ ظّ

آىّزان ٌـتث ةَ ؿایؼ ىّنفَ ُا جّزَ قغه اؿث ُيچٍیً ةؿغ از آن ةَ جؼجیب ةَ ىّنفَ ُای اداره کؼدن رواةط ، اداره کؼدن اصـاؿات ،درك 

 اصـاؿات در دیگؼان جّزَ قغه اؿث. اصـاؿات فؼدی و در ٌِایث ةَ ىّنفَ قٍاظث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درمغ فؼاواٌی ىّنفَ ُا

 %99.40 79 درك اصـاؿات فؼدی

 %99.69 77 اداره کؼدن اصـاؿات

 %60.49 99 اٌگیؽه دادن ةَ ظّد

 %90.20 28 قٍاظث اصـاؿات در دیگؼان

 %60.42 96 اداره کؼدن رواةط

 %944 099 ىسيّع



 629 -698، ص 6991،بهار 9رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 ثحث و نتيجه گيري
 آیغ ىی قيار ةَ جؼةیث و جؿهیو ٌؼام ؾانی اُغاف از یکی ُيّاره آٌان، ةَ الزم جِای ىِار ّزشآى و کّدکان مضیش کؼدن ازحياؾی

 ةا ٌّزّاٌان و کّدکان مضیش و ؿانو ارجتاط ایساد و ؿازگاری ىّزب و ىیآیغ دؿث ةَ قغن ازحياؾی ؿایَ در ازحياؾی اؾحالی و رقغ زیؼا

( یکی از زٍتَ ُای 9088)دُلاٌی ، .کٍٍغ قکّفا را ظّد ةانلّه ُای جّاٌایی ٌـثجّا ظّاٍُغ آٌان رُگػر ایً از و قّد؛ ىی اظؼافیان

 ةا ىی ؿازد كادر را فؼد کَ اؿث قغه فؼاگؼفحَ رفحارُای اٌعتاكی ازحياؾی ُای ىِارتؿازگاری ازحياؾی ،ىِارت ُای ازحياؾی اؿث . 

 ازحياؾی ُای ىِارت .ازحٍاب  ورزد دارٌغ، ىٍفی پیاىغ کَ رفحارُایی از و دُغ ىذتث ةؼوز واکٍكِای ةاقغ، داقحَ ىحلاةم رواةط دیگؼ افؼاد

 ظّیف اصـاؿات جكعیل در غیؼکالىی، ارجتاط ُيغردی، دادن، گّش گؼوه، ةا ارجتاط گیؼی گؼوه، ظنّمیات جكعیل در ىِارت قاىم

 دؿث ىؿیً وضؿیث در ىٍاؿب رفحار ی ائَار و اٌحعاب ةَ جّاٌغ ىی اؿث، ازحياؾی ىِارت دارای کَ قعنی . اؿث ظّیف کٍحؼل ىِارت و

یکی از ىِيحؼیً راه ُایی کَ ُؼ ٌؼام آىّزش و پؼورقی ىی   (07:9094ةَ ٌلم از یارىضيغیان و قؼفی راد ، 6440)انیّت و گؼقام . ةؽٌغ

یی ؿث کَ ةؼای ةاال ةؼدن ُّش جّاٌغ ةا اؿحفاده از آن ةَ ایً ُغف یؿٍی ازحياؾی کؼدن افؼاد ةؼؿغ اؿحفاده درؿث از ىّنفَ ُا و راُکارُا

 . دارٌغ ٌیاز کيک ةَ کٍٍغ کـب ؿّادُیساٌی کَ ایً ةؼای کّدکان کَ ىیکٍغ پیكٍِاد ةا كغرت   ؿیهّؿحؼ ُیساٌی پیكٍِاد ىی قّد .

 ُیساٌات اة چگٌَّ جا ٌیاىّظحیو ىغارس در ُیچگاه کَ اؿث ایً ىا صؼفَ ی ىكکم ةؽرگحؼیً . دارٌغ ضؿف ىّرد ایً در ىغرس از ةـیاری

( ةٍاةؼایً الزم اؿث کَ آىّزش و پؼورش ىا جّزَ زغی ةَ ُّش ُیساٌی در دوره ُای آىّزقی ظّد 9088)ىافیٍی و قٍِاز ، کٍیو رفحار

داقحَ ةاقغ چٍاٌکَ دیغیو در کحاب ُای ىعانؿات ازحياؾی دوره اةحغایی جّزَ آٌچٍاٌی کَ در صغ ُّش ُیساٌی ةاقغ وزّد ٌغارد و مؼفا 

یا دو فنم از ُؼ کحاب آن را ىغٌؼؼ كؼار داده اؿث . ىكاُغه کؼدیو کَ در کحاب ىعانؿات ازحياؾی پایَ ؿّم اةحغایی ةَ ىّنفَ درك در یکی 

درمغ ، قٍاظث اصـاؿات در دیگؼان 07.00درمغ ، اٌگیؽه دادن ةَ ظّد ةا 90.99درمغ، اداره کؼدن اصـاؿات ةا  97.00اصـاؿات فؼدی ةا 

درمغجّزَ قغه اؿث کَ ظّداٌگیعحگی ةیكحؼیً درمغ را ةَ ظّد اظحناص داده اؿث و  97.00اره کؼدن رواةط ةا درمغ و اد90.00ةا 

درکحاب پایَ چِارم ىی ةیٍیو کَ ةَ ىّنفَ ی ظّداٌگیعحگی ةیكحؼ از ؿایؼ ىّنفَ ُا جّزَ قغه اؿث و ةؿغ از آن ةَ جؼجیب ةَ ىّنفَ ُای 

 دیگؼان، اداره کؼدن رواةط و درٌِایث ةَ ىّنفَ ی اداره کؼدن اصـاؿات پؼداظحَ اؿث .درك اصـاؿات فؼدی ، قٍاظث اصـاؿات در 

در پایَ پٍسو ةا جّزَ ةَ فنم ُای اول کحاب ىیؽان جّزَ ةَ ىّنفَ ُای اداره کؼدن رواةط و درك اصـاؿات فؼدی ةیكحؼ ىی قّد و 

پایَ قكو ىی ةیٍیو کَ جّزَ چٍغاٌی ةَ ىّنفَ ُای ظّدآگاُی و ةؿغ از اٌِا ةَ اداره کؼدن اصـاؿات جّزَ ةیكحؼی قغه اؿث اىا در 

قٍاظث اصـاؿات در دیگؼان ٌكغه اؿث در پایان ىكاُغه ىی کٍیو کَ در کم کحاب ُای ىعانؿات ازحياؾی  دوره اةحغایی ةؼٌاىَ ریؽان و 

جّزَ کؼده اٌغ چٍاٌکَ در  96رواةط ةا فؼاواٌی وؿپؾ ةَ ىّنفَ ی اداره کؼدن 99ىّنفان کحب درؿی ةَ ىّنفَ ی ظّداٌگیعحگی ةا فؼاواٌی 

(پیكٍِاد ىی قّد کَ ةؼٌاىَ ریؽان درؿی ةَ پؼورش اةؿاد ُّش ُیساٌی داقحَ ةاقٍغ چؼا کَ در 9096پژوُف اکتؼی ةّرٌگ و ىِؼام )

(( ٌحایر 9096ىهکی) پژوُف مّرت گؼفحَ جّؿط اٌِا ٌیؽ جّزَ کيی ةَ ىّنفَ ُای ُّش ُیساٌی قغه ةّد.  در پژوُف صـٍی و فیاض و

.  کَ در پژوُف صاضؼ ٌیؽ  اؿث ةّده زؼأجيٍغی ؾاىم ةَ جّزَ کيحؼیً و ظّدقکّفایی ؾاىم ةٌَكان ىی دُغ کَ ةیكحؼیً ىیؽان جّزَ  

ىكاُغه ىی کٍیو کَ در کم کحاب ُای ىعانؿات ازحياؾی دوره اةحغایی ةیكحؼیً فؼاواٌی ىؼةّط ةَ ظّد اٌگیعحگی اؿث ىی جّان چٍیً 

داقث کؼد کَ ةؼٌاىَ ریؽان درؿی ىا جّزَ ةیكحؼی ةَ کاراىغی داٌف آىّزان داقحَ اٌغ و كنغ دظیم کؼدن داٌف اىّزان را در ىتاصخ ةؼ

داقحَ اٌغ و اىا ىكاُغه ىی کٍیو کَ کيحؼیً فؼاواٌی در دوره اةحغایی  ىؼةّط ةَ قٍاظث اصـاؿات در دیگؼان اؿث کَ در ایً ىّرد 

ای ارجلای صؾ ُيغنی و ُيغردی در صغ ىيکً درمغ اؿحفاده از ىحً ُایی کَ ةاؾخ جّزَ ةیكحؼ ىحؼةی ةَ پیكٍِاد ىی قّد کَ ةؼ

 اظؼافیاٌف ىی قّد ، را افؽایف دٍُغ .

 از ُیساٌی ُّش نفَ ُای ىّ ةَ ٌؼؼ ىّرد درؿی کحاب ُای در کم در( ةیان ىی کٍٍغ  کَ در 9089ظكچیان ،ىِؼان و اکتؼزاده )

 اُغافکَ از ایً ٌؼؼ ةا پژوُف صاضؼ ُيـّ ُـث و ُيچٍیً اقاره ىی کٍٍغ کَ  اؿث قغه جّزَ گػرا و رٌگ کو ـیارکیفی ة و کيی ٌؼؼ

 ٌیـث . ؿّ ُو ُیساٌی ُای ُّش نفَ ىّ ی ُيَ جضلق ةا ٌیؽ کحاب ُا ایً آىّزقی

ٌی در جضهیم مّرت گؼفحَ ىؼةّط ةَ (اٌسام داده اٌغ ٌحایر ٌكان ىیغُغ کَ ةیكحؼیً فؼوا9096اىا در جضلیلی کَ ُاقيی و چيٍی)

ادراك و قٍاؿایی ُیساٌِا  درکحب دوره راٍُيایی ىی ةاقغ کَ ةا پژوُف صاضؼ ُيـّ ٌیـث. اىا ٌکحَ ی کَ در ُؼ دو پژوُف ةَ ان اقاره 

ةحغایی کو آورده قغه قغه اؿث ایً اؿث کَ پیام ُای ُیساٌی در کحاب جاریط در دوره راٍُيایی و در كـيث جاریعی کحاب ىعانؿات دوره ا

پیكٍِاد ىی قّد در فنم ُایی از کحب ىعانؿات کَ ىؼةّط ةَ ىتاصخ زغؼافیا وجاریط اؿث ةا افؽایف ىّنفَ ُای ُّش ُیساٌی  اؿث کَ

كّر زىیٍَ ی ارجلای صؾ ٌّع دوؿحی، ظتیؿث دوؿحی ،وظً دوؿحی و...  را فؼاُو کٍغ و در ةؼظّرد ةا ىػاُب ، كّم ُا ، ٌژاد ُا و ىؼدم ک

 .دُغ ُای دیگؼ ةا  اداره کؼدن اصـاؿات ةحّاٌغ ارجتاظی ىٍعلی و در قان یک اٌـان جضنیهکؼده از ظّد ةؼوز
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 هراجعهنبثع و 

(. جضهیم ىضحّای کحاب ُای درؿی پایَ ؿّم راٍُيایی از نضاظ جّزَ ةَ اةؿاد 9096ىِؼام،ةِؼوز.) اکتؼی ةّرٌگ،ىضيغ. [9]

  29-06(، 6) 99ُّش ُیساٌی. ىسهَ پژوُف ُای قٍاظحی. 

 (. جِؼان:اٌحكارت ىغیؼ.9082آةؼُام ،آىیث)ةی جا(. رقغقعنیث.جؼزيَ و جانیف: قِؼام ٌؿيث زاده) [6]

ی ةانیٍی ةا کّدکان و ٌّزّاٌان.جؼزيَ: دکحؼ ىضيغ ظغایاری فؼد و دکحؼ ؿیغ کاىؼان (. ىناصتَ ُاةی جاةارکؼ،فیهیپ ) [0]

 ()چاپ ؿّم(. جِؼان: اٌحكارات داٌكگاه جِؼان.9099ؾهّی)

(. ةؼرؿی راةعَ ُّش ُیساٌی و پیكؼفث جضنیهی داٌكسّیان.فنهٍاىَ امّل 9089ديؼی،ؾهی اکتؼ. ظِياؿتی،فِیيَ.) [0]

 968-969(، 09و02ةِغاقث رواٌی .)

 (. جِؼان: ٌكؼ آوٌغ داٌف. 9094(.ىغیؼیث ظكو.جؼزيَ: ؾؽیؽاهلل ؿيیؿی و ؿؿیغ گؼاىی ةؼوزؼدی)6447زٍحؼی،دویم ) [2]

 کحب در ُیساٌی فؼدی ُّش درون ىؤنفَ ُای(.جضهیم ىضحّای 9090صـٍی،صـیً.فیاض،ایؼاٌغظث.ىهکی،صـً.) [9]

 99-02( ،9پژوُكی داٌكگاه قاُغ.)-فنهٍاىَ ؾهيی. اُن -ةار دیغگاه ةؼ جاکیغ ةا اةحغایی دوره ةعّاٌیو درؿی

 (.اٌگیؽش و ُیسان. جِؼان: اٌحكارات ؿيث .9087ظغاپٍاُی،ىضيغکؼیو ) [7]

(.ادؼةعكی ىّنفَ ُی ُّش 9094ظغایاری فؼد،ىضيغ.چكيَ ٌّقی،ىیحؼا. رصیيی ٌژاد،ؾتاس . فؼاُاٌی،صسث انَ.) [8]

 098-020(، 0،)94ٍاؿی ُیساٌی ةؼ ؿازگاری ازحياؾی و ميیيیث ازحياؾی.ىسهَ رواٌك

 کحاب ُای در آن -ةار  ٌؼؼیَ ُیساٌی ُّش نفَ ُایّى ةؼرؿی .(9089ٌـؼیً.) اکتؼزاده، .گهٍار ىِؼان، .انَژظكچیان، [9]

 داٌكگاه رواٌكٍاؿی و جؼةیحی ؾهّم داٌكکغه جؼةیحی، ٌّیً اٌغیكَ ُای .ىحّؿعَ دوره ی اول ؿال درؿی

 94-00(،0)9.انؽُؼا

 (. جِؼان:ٌكؼ فاظحَ.9076(.ظّدقٍاؿی ةَ روش یاٌگ.جؼزيَ: اؿياؾیم فنیش)ةی جاداٌیهؽ،ىایکم ) [94]

(. جضهیم ىضحّای کحاب ُای جؿهیيات ازحياؾی دوره اةحغایی ةؼاؿاس ىِارت ُای ازحياؾی ةا 9088دُلاٌی،ىؼضیَ.) [99]

 908-969(،09جّزَ ةَ دیغگاه آىّزگاران. فنهٍاىَ ٌّآوری ُای آىّزقی،)

 ( )چاپ ُكحو(.جِؼان: اٌحكارات ارزيٍغ. 9096اٌـان.جؼزيَ: ىِكیغ فؼوغان) (. رقغ6449رایؾ،ف.فیهیپ ) [96]

 (.زاىؿَ قٍاؿی ارجتاظات )چاپ ةیـث پٍسو(.جِؼان:اٌحكارات اظالؾات. 9094ؿاروظاٌی،ةاكؼ ) [90]

 (.رواٌكٍاؿی پؼورقی ٌّیً)چاپ پٍسو(. جِؼان:ٌكؼ دوران. 9090ؿیف،ؾهی اکتؼ ) [90]

 . جِؼان: اٌحكارات ؿيث. 9ی و پؼورقی.ج(.ىِارجِای آىّزق9080قؿتاٌی ،صـً ) [92]

 :اؿحؼاجژیک داٌف جـِیو ةؼ ُیساٌی ُّش ُای ىّنفَ جأدیؼ (.9090مفازّ،آٌاُیحا.رضاییان،ؾهی. قکُّیار،ؿساد.) [99]

 69-98(،962.ىاٍُاىَ ؾهيی جؼویسی اکحكاف و جّنیغ ٌفث و گاز،)ایؼان ٌفث ىهی قؼکث اکحكاف ىغیؼیث ىّردکاوی

 ةؼ راٍُيایی دوره ی جسؼةی ؾهّم و ازحياؾی ىعانؿات درؿی کحاةِای ىضحّای جضهیم (.9096ه.)ؾتغی،ؾهی.ةاةایی،ةِار [97]

 09-9( ،6.ىسهَ پژوُف ُای ةؼٌاىَ درؿی،)ُیساٌی ُّش ىؤنفَ ُای اؿاس

 ()چاپ قكو(.جِؼان: اٌحكارات رقغ.9080(. ُّش ُیساٌی.جؼزيَ: ٌـؼیً پارؿا)9992گهيً ،داٌیم ) [98]

 (. جِؼان:ٌكؼ فؼٍُگ و داٌف.9096زػاةیث ارجتاظی.جؼزيَ: ةِؽاد رصيحی) كاٌّن99(. 6496نغر،ىیكم) [99]

(. جِؼان: 9088)رؿحگارپّر صـً جؼزية: ُیساٌی کّدکان. ُّش پؼورش (.9088.)ةِيً قٍِاز و ُهً ىافیٍی، [64]

 اٌحكارات گاج.

 . جِؼان: اٌحكارات ؿيث.9(.اٌگهیـی ةؼای داٌكسّیان رقحَ ؾهّم ازحياؾی9084ىكفلی،فؼُاد) [69]

جضهیم ىضحّای کحاب ُای درؿی دوره راٍُيایی جضنیهی ةؼ اؿاس ىّنفَ ُای (. 9096ُاقيی، ؿِیال.چيٍی،ویغا.) [66]

  960-99(،02ُّش ُیساٌی انگّی جّاٌایی ىضّر ىایؼ و ؿانّوی.فنهٍاىَ ٌّآوری ُای آىّزقی.)

 در ازحياؾی ؿازگاری و ُیساٌی ُّش ةیً ی راةعَ جضهیم (.9094یارىضيغیان،اصيغ.قؼفی راد،صیغر.) [60]

 24-02( ،0.ىسهَ زاىؿَ قٍاس کارةؼدی ،)ٌّزّاٌان

(.پیف ةیٍی ىّفلیث جضنیهی ةؼاؿاس ُّش ُیساٌی و ىّنفَ ُای 9090یغانهِی،آزیحا.ىیؼزاده،ؾؼیو. فحی،الدن.) [60]

 84-70(،998)69زيؿیث قٍاظحی.ىسهَ ؾهّم پؽقکی رازی.


