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 چکيدٌ
پژوٓؼ ذاضط ةا ٓصف ةطرغی ٍیظان جٕحْ ةْ ٍٕيمْ ٓای جطةیث ؽٔطوِصی یؿّی 

داِؼ،ِگطش و ٍٔارت ؽٔطوِصی در کحاةٔای درغی ٍعايؿات اححَاؾی دوره اةحصایی ـٕرت 

گطلحْ اغث. در ایُ جروین از روش جرًیى ٍرحٕا اغحماده ؽصه اغث.حاٍؿْ آٍاری جروین 

یْ کحاةٔای درغی ٍعايؿات اححَاؾی دوره اةحصایی ٍی ةاؽص.کى حاٍؿْ آٍاری ةْ ؽاٍى کً

ؾّٕان َِِْٕ گیطی درِؼطگطلحْ ؽصه اغث. و از روش جخظیْ و جرًیى کص گضاری و جرًیى 

جمػیطی اغحماده ؽصه اغث. ِحایج ایُ پژوٓؼ ِؾان ٍی دٓص کْ در کحاب ٍعايؿات 

جطةیث ؽٔطوِصی ةْ ٍٕيمْ ی ٍٔارت ؽٔطوِصی ةا  اححَاؾی دوره اةحصایی از ةیُ ٍٕيمْ ٓای

 246لطاواِی ةیؾحطیُ جٕحْ ؽصه اغث و ةؿص از آن ةْ ٍٕيمْ ٓای ِگطش ؽٔطوِصی  263

لطاواِی اسحفاص داده ؽصه اغث.ةّاةطایُ ةا جٕحْ ةْ یالحْ  241لطاواِی ، داِؼ ؽٔطوِصی 

ه اةحصایی در راغحای ٓای پژوٓؼ ذاضط ةازِگطی در ةطِاٍْ درغی ٍعايؿات اححَاؾی دور

جٕحْ ةیؾحط ةْ ٍٕيمْ ٓا و ؽاسؿ ٓای کَحط ٍٕرد جٕحْ ، ضطوری ةْ ؽَار ٍی رود. 

ةطِاٍْ  ٍٕيمْ ٓای ؽٔطوِصی، جطةیث ؽٔطوِصی، جرًیى ٍرحٕا، :ياشگبن کليدي

 ٍعايؿات اححَاؾی درغی،
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 مقدمٍ

إٍٓزش ؾايی،پاغز ةْ سٕاغث ٓا و در ِؼط گطلحُ فطض اغاغاً ٓصف از جؾکیى ِؼام إٍٓزؽی در غطاغط دِیا،از إٍٓزش اةحصایی جا 

(.ضطورجٔای اححَاؾی،غیاغی،لطّٓگی و اهحفادی ؾفط ذاضطٍٕضٕع جطةیث ؽٔطوِصی را ةْ یکی از 2495ِٔایی حاٍؿْ اغث)کاردان،

از ٍرٕری جطیُ و  ٍَٔحطیُ زٍیّْ ٓای جفَیٌ و ؾَى در ِؼام إٍٓزش و پطورش جتصیى کطده اغث. جطةیث ؽٔطوِصان آگاه و ٍػٕول یکی

 (.24:3;3ةّیادی جطیُ رغايحٔای ِؼأٍای إٍٓزؽی در کؾٕرٓای ٍشحًك اغث)حَايی جازه کّص،ظايب زاده ِٕةطیان،اةٕايواغَی،

ؽٔطوِصی از ٍمآیٌ ةا آَیث در ذٕزه ٍعايؿات اححَاؾی اغث کْ ِاػط ةط رواةط ٍیان الطاد ةا یکصیگط اغث، رواةعی کْ از غٕی 

ٍیؾٕد. ٍمٕٔم ٍرٕری ؽٔطوِصی ذوٕق و وػایمی اغث کْ ٓطیک از الطاد ةْ ؾّٕان ؾضٕی از اححَاع ةط ؾٔصه  دويث ِیظ ذَایث

(.لطّٓگ ؽٔطوِصی را ٍیحٕان هاةًیث اکحػاةی و جٕاِایی فیط فطیظی اِػان جؿطیك کطد کْ ؽکى دّٓصه ةْ غتک زِصگی و 2495دارِص)کٕی،

(. آَیث جطةیث ؽٔطوِصی جا آِخاغث کْ ٓاپط ٍی گٕیص ٓصف اـًی ِؼام إٍٓزؽی، 2498یط، ٓادی جؿاٍالت او ةادیگطان ةاؽص)ٓطِاِصز و ٍا

( و دفصفْ اغاغی در جطةیث ؽٔطوِصی ةایص جؿايی ةشؾی ةاؽص جا ةْ واغعْ ی چّییُ جؿًیٌ 2487;53جؿًیٌ جطةیث ِوؼ ؽٔطوِصی)ٍٔطداد، 

(. در ذال ذاضط 3114;6اححَاؾی ٍؾارکث َِایّص)ؽاگطاِػکی و پیَیطز،و جطةیحی ؽٔطوِصان آگآاِْ، لؿال و پطغؾگط ةحٕاِّص در ٍػایى 

ةػیاری از ِؼام ٓای إٍٓزؽی ةْ دِتال ارائْ داِؼ، ِگطش و ٍٔارت ٓای ٍٕرد ِیاز ةطای آٍاده غازی لطاگیطان در ةطسٕرد ةا ٍػائى و چايؼ 

آصاف ٍٕغػات إٍٓزؽی آن اغث کْ الطاد ةْ ؾّٕان ؽٔطوِصان  (.ةّاةطایُ یکی از ٍَٔحطی5ُ::2ٓای زِصگی آیّصه آِٔا ٓػحّص)ايیٕر و ٓیحط،

 (.:::2سٕب و ٍػٕول ةْ گِْٕ ای جطةیث کّّص کْ ةحٕاِّص داِؼ، ِگطش و ٍٔارت ٍٕرد ِیاز ةطای زِصگی در حاٍؿْ کػب کّّص)حّکیّظ،

ِصگی ؽٔطی و ؽٔطوِصی آٍاده کّّص َْٓ حٕاٍؽ ٍؿاـط دارای ایُ ِگطاِی ؾَین ٓػحّص کْ چگِْٕ ِٕحٕاِان و حٕاِان سٕد را ةطای ز

(.ضطورت ٓای ٍضکٕر غتب 2496(، ةْ ِوى از وزیطی و حٔاِی، 8::2و راه و رغٌ ٍؾارکث در ٍػایى اححَاؾی را ةْ آِٔا ةیإٍزِص)جٕةیاس،

ٓای ؽٔطوِصی  ؽصه اغث جا در ةػیاری از ِواط حٔان ةْ ٍّؼٕر الظایؼ داِؼ و جٕاِایی ٍؾارکث ؽٔطوِصان، ةطِاٍْ ٓای إٍٓزش ٍٔارت

 ظطاذی و احطا ؽٕد جا الطاد ةحٕاِّص هاةًیث ٓای الزم ةطای زِصگی در یک حاٍؿْ ٍصِی را ٍاِّص جػآى، جػاٍد و ذى جضاد از ظطین گمحگٕ و

واحارگاه  ٍاِّص آن ةیإٍزِص. ایُ ٍمٕٔم جّٔا از ظطین جٕحْ ةْ ٍوٕيْ جطةیث ؽٔطوِصی و ةطِاٍْ درغی و ِؼام إٍٓزؽی اٍکان پضیط اغث)لحری

 (.2498و َٓکاران،

 

 بيبن مسئلٍ
ةاجٕحْ ةْ آَیث وضطورت جطةیث ؽٔطوِصی در زِصگی و ِوؼ جؿییُ کّّصه ای کْ ایُ لاکحٕر در زِصگی اؽشاص دارد يضا ةی 

مْ َِی جٕاِص ةا ةصون إٍٓزش ایُ ٍٕي ٔاروةْ رو ٍی کّص چّاِکْ َْٓ ٍا ٍی داِیٌ اِػاِ یجٕحٔی ةْ إٍٓزش ایُ ٍٕيمْ ٍا را ةا چايؼ ةظرگ

دیگطان ارجتاط ةطهطار کّص. ةّاةطایُ إٍٓزش ورؽص ٍٕيمْ جطةیث ؽٔطوِصی در ةیُ َْٓ الطاد یک حاٍؿْ ةْ ویژه داِؼ إٍٓزاِی کْ در آن 

ُ حاٍؿْ إٍٓزش داده ٍی ؽِٕص الزم وضطوری ةْ ِؼط ٍی رغص و ةایص دیص حاٍؿْ ةطای رغیصن ةْ آن حاٍؿْ ٍعًٕب جا چْ ذص ةْ ارجوای ای

 ٍٕيمْ و زیطٍٕيمْ ٓای آن جٕحْ ٍی کّص.

ٍّؼٕر از جطةیث ؽٔطوِصی آؽّاغاسحُ لطاگیطان ةا ذوٕق و وػایمی اغث کْ ؾضٕ ٓط ؽٔطی ةْ آِٔا ِیازٍّص «جطةیث ؽٔطوِصی»

ی اغث کْ اغث. چّیُ کاری از َٓان اوان جرفیى آفاز ٍیؾٕد و جا دوران إٍٓزش ؾايی جصاوم ٍی یاةص.در ظی ایُ دوران ِػتحا ظٕالِ

لطاگیطان ةْ لطاسٕر جٕاِایی ؽّاسحی و ادراکی سٕد ةا غعد و الیْ ٓا ی گِٕاگٕن ذوٕق و وػایك ؽٔطوِصی آؽّا ٍیؾِٕص و داِؼ،ِگطش و 

ٍٔارت ؽٔطوِصی ضطوری ٍطجتط ةا آن را ٍی إٍٓزِص و ةْ ؾَى درٍی آورِص.ةا ایُ َْٓ جٕحْ ةْ ایُ ِکحْ الزم اغث کْ إٍٓزش ؽٔطوِصی در 

 (.2497;21گیطد)سعیب زٍاِی، چارچٕةی از ِؼام ارزش ٓا،ةیّؼ ٓا و ايگٕ ٓای ؽّاسحْ ؽصه در ٍؾارکث حَؿی حاٍؿْ اِخام ٍی درون

ؽٔطوِصی راه ٓای زِصگی کطدن ؽٔطوِصان ةا یکصیگط اغث.ؽٔطوِصی جٕاِایی الطاد ةطای هضاوت در ٍٕرد زِصگی سٕدؽان جفصین 

(،ٍارؽال ٍؿحوص 2492ةْ وغیًْ ی ِژاد،ٍضٓب،ظتوْ،حّػیث و ٕٓیحؾان جؿییُ َِیؾٕد)ديمطوز، ٍیکّص.ةّاةطیُ زِصگی ؽٔطوِصان از پیؼ

اغث؛ؽٔطوِصی ٍٕهؿیحی اغث کْ ةْ اؾضای حاٍؿْ آصا ٍیگطدد.َْٓ ی الطاد ـاذب چّیُ ٍٕهؿیحی ٓػحّص،ضَُ ایّکْ ازذوٕهی ةطسٕر دار 

ط ؾٔصه گیطِص.ةْ ؾتارت دیگط ٓط ٍٕهؿیث آصا ؽصه،ذوٕق و ٍػئٕيیث ٓایی را ٍی ةاؽّص،ةایص وػایمی را ِیظ کْ از آن ٍٕهؿیث ةط ٍی سیظد،ة

 (.3112ِیظ ؽاٍى ٍیؾٕد)اغحطیختٕس،

جطةیث ؽٔطوِصی ةْ ٍؿّی ةطسٕرداری ؾادالِْ و ٍّفماِْ جَاٍی اؾضای حاٍؿْ از ٍظایا ،ٍّالؽ و اٍحیازات اححَاؾی 

(.جؿاریك ٍحؿصدی از جطةیث 2494ادی ،ٍضٓتی و هٍٕی)جٕغًی و ذػیّی ِخاجی،،اهحفادی،غیاغی،ذوٕهی و لطّٓگی لارغ از جؿًن ظتواجی،ِژ

جٕان گمث;ِؼام إٍٓزش و پطورش ةایص ةْ جطةیث ؽٔطوِصاِی َٓث گَارد کْ ضَُ اذػاس  ؽٔطوِصی وحٕد دارد کْ در حَؽ ةّصی آِٔا ٍی

ـرّْ ٓای غیاغی و اححَاؾی ٍؾارکث لؿال داؽحْ َٓتػحگی و َٓصيی ِػتث ةْ ٍیُٔ سٕد و آؽّایی ةا هٕاِیُ و رؾایث آن ،در َْٓ ی 

 (.2498ةاؽّص)ةطسٕرداری،
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 پيطيىٍ پصيَص
در زٍیّْ جطةیث ؽٔطوِصی جرویواجی ةػیاری در ایطان  و دیگطکؾٕرٓا اِخام ؽصه اغث.ازحًَْ جرویوات اِخام ؽصه در ارجتاط ةا 

 جطةیث ؽٔطوِصی ٍیحٕان ةْ جرویوات زیط اؽاره کطد.

(درةطغی ٍیظان جٕحْ ةْ ویژگی ٓای ؽٔطوِص حٔاِی درةطِاٍْ درغی ٍعايؿات اححَاؾی دوره اةحصایی ةْ :249ن)ٍیطزایی و َٓکارا

 ایُ ِحیخْ دغث یالث کْ ایُ ویژگی ٓا درةطِاٍْ درغی دوره اةحصایی ٍٕرد کٌ جٕحٔی هطار گطلحْ اغث.

ی در دوره رآَّایی حٔث ارائْ یک چارچٕب (درپژوٓؾی جرث ؾّٕان جؿیُ ٍٕيمْ ٓای إٍٓزش ؽٔطوِص2498ِیکّاٍی وٍصإًِ)

اححَاؾی،هإَِِّصی و هإِن –ِؼطی ٍّاغب ةْ ایُ ِحیخْ دغث یالحّص کْ ةیُ ٍیظان آَیث ٓط یک از ٍٕيمْ ٓای رلحار ٓای غیاغی 

 د ِصارد.گطایی،رلحار ًٍی وذیعْ زیػث ٍریعی وجٕغؿْ پایصار ةا ٍیظان جٕحْ ةْ آِٔادرکحاةٔای درغی راةعْ ٍؿّاداری وحٕ

(درپژوٓؾی ةا ؾّٕان جرًیى ةطِاٍْ درغی احطاؽصه درٍوعؽ اةحصایی در ةؿصجطةیث ؽٔطوِصی ةْ ایُ ِحیخْ دغث یالث 2498چٕپوًٕ)

 کْ ةطِاٍْ درغی دوره اةحصایی ازِؼط جطةیث ؽٔطوِصی داِؼ إٍٓزان در وضؿیث ٍعًٕةی هطار ِصارد.

وال داِؾٔا ،ارزؽٔا و ِگطؽٔای الزم ةطای ٍؾارکث و ثتات غیاغی حاٍؿْ از ٍّؼٕر از إٍٓزش ؽٔطوِصی ؾتارت اغث از لطایّص اِح

ِػًی ةْ ِػى دیگط.ایُ اِحوال ؽاٍى ٍٕارد گِٕاگِٕی ِؼیط ;آگآی ازجاریز و غاسحار ِٔادٓای غیاغی ،اذػاس ولاداری ةْ ًٍث،ةاورةْ 

 (.3118اغحٔای ؾٍَٕی و ِؼارت آِٔا ٍیؾٕد )ٍایًظ،ارزؽٔای ةّیادی،ؾالهْ ةْ ٍؾارکث غیاغی و کػب ٍٔارجٔای الزم ةطای لٌٔ غی

(درپژوٓؼ سٕد کْ درراغحای يراظ کطدن اززش ٓای ؽٔطوِصی درةطِاٍْ درغی دوره اةحصایی اِخام 2496آؽحیاِی و َٓکاران)

اٍْ درغی لطّٓگی،ّٓخار ٓاوجوٕیث ٍضٓتی،ٕٓیث ًٍی وٍؾارکث درةطِ-دادِص،حای دادن ارزش ٓای ؽٔطوِصی درٍٕيمْ ٓای لطدی،ًٍی

 دةػحان؛ةاجٕحْ ةْ غُ و پایْ را الزم وضطوری داِػحْ اِص.

(درجرویوی ةْ ویژگی ٓای ؽٔطوِص سٕب ةطای حاٍؿْ ایطان وٍیظان اِعتاق ةطِاٍْ درغی ٍصارس ةاایُ ویژگی 2493دیتاواحاری)

ِی وِگطش ٍصِی ةطای حاٍؿْ ایطان،ٌٍٔ پطداسحْ اغث.ایُ جروین ةْ ؽّاغایی ویژگی ٓای ؽٔطوِص سٕب درغْ هًَطو داِؼ ٍصِی،جٕاِؼ ٍص

واغاغی ةٕده اغث.ويی ةا ایُ وحٕد در ٍطاذى ظطاذی،احطا و ارزؽیاةی ةطِاٍْ ٓا، جٕحْ کَی ةْ پطورش ارزش ٓای ؽٔطوِصی ٍی ؽٕد و 

 اـالذات اغاغی در ایُ زٍیّْ الزم اغث.

ؾی واهحفادی پطداسث وةْ ایُ ِحیخْ رغیص کْ کؾٕروػایك ؽٔطوِصی دراةؿاد غیاغی،اححَا39(درپژوٓؾی در3114جِٕی پٕرجا)

 درةیُ کؾٕرٓا جماوت چّصاِی وحٕد ِصاردوٍیظان آگآی ؾٍَٕی ازوػایك ؽٔطوِصی پاییُ اغث.

غايْ در راةعْ ةا اةؿاد  25کؾٕر اِخام ؽص،داِؼ و ِگطش داِؼ إٍٓزان  39(ةط روی 3112در پژوٓؾی کْ جٕغط پٕرجا و َٓکاران)

ادی جطةیث ؽٔطوِصی ٍٕرد ةطرغی هطار گطلث،ِحایج جروین ةیان گط ایُ ةٕد کْ ةیُ آگآی و داِؼ ؽٔطوِصی الطاد غیاغی،اححَاؾی و اهحف

غايْ کؾٕرٓای ٍٕرد ٍعايؿْ جماوت چّصاِی وحٕد ِصاؽحْ اٍا در ٍٕرد ِگطش،داٍّْ جقییطات ةیُ کؾٕرٓا ةیؾحط اغث.ةطایّص ٍعايؿْ پٕرجا  25

اِصازه کْ إٍٓزش ریاضیات و ؾًٕم از آَیث ًٍی ةطسٕردار اغث، کؾٕرٓا ةایػحی در حٔث اؾحالی و َٓکاراِؼ ایُ اغث کْ ةْ َٓان 

 (.29ص2497إٍٓزش ؽٔطوِصی ِیظ جالش َِایّص)ةْ ِوى از ایظدی و اها ٍرَصی،

اححَایی (ةیان ٍیکّص کْ ؽٔطوِصی ٍمٍٕٔی پیچیصه و چّص ةؿصی اغث.ایُ ٍمٕٔم ٍؾحَى ةط اةؿاد هإِِی،لطّٓگی ،9::2ایچًٕ)

ةْ ِوى از 3115چیّی،_وغیاغی اغث وذوٕق و ايظاٍات،اذػاس ٕٓیث و جؿٔصات اححَاؾی ٍؿیّی ةطای ؽٔطوِصان جصارك ٍیتیّص )غی

 (.24:3حَايی جازه کّص و َٓکاران،

ی پطدازد کْ ؽٔطوِصی ِٕؾی هطارداد اححَاؾی اغث کْ ٓصف اـًی آن ارجوا رلاه و اٍّیث در غعد حاٍؿْ اغث و ضطورجا ةْ ایُ اٍط ٍ

 (8::2الطاد حاٍؿْ چگِْٕ ةایص رلحار کّّصجا ةْ ایُ ٓصف ةطغّص)ٍطیمیًص،

 

 سًال پصيَص
پژوٓؼ ذاضط هفص دارد جا ایُ ٍػئًْ را کْ ٍرحٕای کحاةٔای درغی ٍعايؿات اححَاؾی دوره اةحصایی ةْ چْ ٍیظان در راغحای آصاف 

ٔطوِصی ٍی پطدازِص،ةطرغی َِایص.جا از ایُ ظطین زٍیّْ ٍّاغتی ةطای جخصیص ِؼط در جؿییُ ؽصه هطار داؽحْ و ةْ ارائْ ٍٕيمْ ٓای جطةیث ؽ

 کحب درغی ٍطةٕظْ لطآٌ آیص.

 در ایُ راغحا،ایُ جروین درـصد پاغز گٕیی ةْ پطغؾٔای زیط اغث;

 چْ ذص اغث؟ٍیظان جٕحْ ةْ ٍٕيمْ ٓای جطةیث ؽٔطوِصی در ٍرحٕای کحاةٔای درغی ٍعايؿات اححَاؾی دوره اةحصایی جا -

 ٍیظان جٕحْ ةْ ٍٕيمْ ٓای جطةیث ؽٔطوِصی درٍرحٕای کحاب درغی ٍعايؿات اححَاؾی پایْ غٕم دوره اةحصایی جا چْ ذص اغث؟ -

 ٍیظان جٕحْ ةْ ٍٕيمْ ٓای جطةیث ؽٔطوِصی در ٍرحٕای کحاب درغی ٍعايؿات اححَاؾی پایْ چٔارم دوره اةحصایی جا چْ ذص اغث؟ -
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 ْ ٓای جطةیث ؽٔطوِصی در ٍرحٕای کحاب درغی ٍعايؿات اححَاؾی پایْ پّخٌ دوره اةحصایی جا چْ ذص اغث؟ٍیظان جٕحْ ةْ ٍٕيم -

 ٍیظان جٕحْ ةْ ٍٕيمْ ٓای جطةیث ؽٔطوِصی در ٍرحٕای کحاب درغی ٍعايؿات اححَاؾی پایْ ؽؾٌ دوره اةحصایی جا چْ ذص اغث؟  -

 

 ريش پصيَص
وضؿیث کحاةٔای درغی ٍعايؿات اححَاؾی دوره اةحصایی اغث،یک جروین جٕـیمی ةْ  از آِخایی کْ ٓصف ایُ پژوٓؼ جٕـیك و ةیان

ؽَار ٍی آیص و ؽاٍى جٕـیك دهیوی از ٍوٕيْ ٓایی اغث کْ در ارجتاط ةا ٍمٕٔم جطةیث ؽٔطوِصی در کحاةٔای درغی ٍٕرد ةطرغی،ؽّاغایی 

اغث کْ جٕغط دلحط ةطِاٍْ ریظی و جايیك 6:اةحصایی در غال ؽصه اِص . حاٍؿْ آٍاری ایُ پژوٓؼ کحاةٔای درغی ٍعايؿات ححَاؾی دوره

کحاةٔای درغی،جايیك و چاپ ؽصه اغث.ةاجٕحْ ةْ ٍآیث ٍٕضٕع پژوٓؼ و ةْ ديیى ٍرصودیث حاٍؿْ آٍاری ،از َِِْٕ گیطی ـطف ِؼطو ةْ 

ط گطلحْ ؽصه اغث.در ایُ جروین از روش ٍّؼٕر دغحیاةی ةْ دادٓٔای دهین و هاةى اؾحَاد،کى حاٍؿْ آٍاری ةْ ؾّٕان َِِْٕ گیطی در ِؼ

کّص;هطار دادن هاؾصه و ٍرحٕای ارجتاظات در  جرًیى ٍرحٕا اغحماده ؽصه اغث.داِیى رایك جرًیى ٍرحٕا را ةْ ظٕر سالـْ چّیُ ةیان ٍی

 (.2492;5ظتوات)ٍوٕيْ ٓای(ساص ةطاغاس هٕاؾص،و جرًیى رواةط ةیُ آن ٍوٕيْ ٓا ةا اغحماده از آزٍِٕٔای آٍاری)رایك،

( جرًیى ٍرحٕا را غیػحَی رغَی ةطای اِخام کاری ٍیصاِص کْ َْٓ ٍا ةْ ظٕر فیط رغَی آن را اِخام ٍیصٓیٌ،یؿّی 2:92اغحَپى)

 اغحشطاج ِحیخْ ِاؽی از ٍؾآصه ٍرحٕا.

 

 یبفتٍ َبي پصيَص 
ةیان ٍیؾٕد. اةحصا ةْ ةیان ٍٕيمْ ٓای  در ایُ ةشؼ یالحْ ٓای ذاـى از جرًیى ٍرحٕا کحاةٔای درغی ٍعايؿات اححَاؾی دوره اةحصایی

جطةیث ؽٔطوِصی ٍی پطدازیٌ غپع ةْ ةطرغی کحاةٔای درغی ٍعايؿات اححَاؾی در دوره اةحصایی از يراظ ٍیظان پطاسحُ ةْ ایُ ٍٕيمْ ٓا ٍی 

 پطدازیٌ.

 ٍٕيمْ ٓای جطةیث ؽٔطوِصی کصام اِص؟-2

ٍطجتط را جرث ؾّٕان داِؼ ؽٔطوِصی،ِگطش ؽٔطوِصی و ٍٔارت  گٕایگًی درجتییُ ٍمٕٔم جطةیث ؽٔطوِصی ،غْ ٍٕيمْ ةْ ٌٓ

(.وی ٓط کصام 2499ؽٔطوِصی ٍصِؼط هطار داده اغث و آِٔا را از حًَْ ؾّاـط اـًی جؿطیك ؽٔطوِصی ٍی داِص)لحری واحارگاه و واذصچٕکصه،

 از ٍٕيمْ ٓای غْ گاِْ لٕق را ؾتارت ٍی داِص از ;

یص و اظالؾات اغاغی کْ یادگیطِصگان ةْ ٍّؼٕر ایّکْ ؽٔطوِص ٍػٕول و ٍٕثط یک دٍٕکطاغی ايك(داِؼ ؽٔطوِصی ؾتارت اغث از ؾوا

 ةاؽص ةایص ةصاِّص و ةْ کار گیطِص.

ب(ِگطش ؽٔطوِصی ؾتارت اغث از ویژگیٔای ؽشفیحی،سًن و سٕی ٓا،جؿٔصات ٍٕردِیاز ةطای ذمغ و گػحطش ذکٍٕث 

 تارت اِص از;اذحطام ةْ ارزش الطاد،ـصاهث،جرَى و ؽکیتایی،َٓصردی و وظُ پطغحی.دٍٕکطاجیک ؽٔطوِصی.َِِْٕ ٓایی از ِگطش ؽٔطوِصی ؾ

ج(ٍٔارت ؽٔطوِصی ؾتارت اغث از ٍٔارجٔای ؾوالِی ٍٕرد ِیاز ةْ ٍّؼٕر لَٔیصن،جٕضید دادن،ٍوایػْ کطدن،ارزیاةی کطدن اـٕل و 

ی اغث کْ ؽٔطوِصان را هادر ٍی غازدجاسط ٍؾی ٓای ؾًَکطدٓای دويث و ؽٔطوِص.ٍٔارجٔای ؽٔطوِصی َٓچّیُ ؽاٍى ٍٔارجٔای ٍؾارکح

 دويث را جرث ِؼارت و جاثیط هطاردّٓص.

 گٕایگًی جطةیث ؽٔطوِصی را جٕغؿْ داِؼ،ِگطش و ٍٔارت ؽٔطوِصی در لطاگیطان ٍیصاِص)َٓان ٍّتؽ(.

ٓای زیطةطای جطةیث ؽٔطوِصی در  پع از ةطرغی و جرًیى ِؼطات گٕایگًی در ٍٕرد ٍٕيمْ ٓای جطةیث ؽٔطوِصی،ٍٕيمْ ٓا و زیط ٍٕيمْ

 ِؼط گطلحْ ؽصه اِص.

 مًلفٍ َب ي زیر مًلفٍ َبي تربيت ضُريودي-1جديل 

ی
ؼ ؽٔطوِص

ی داِ
ٍٕيمْ 

 

 ٍّاةؽ زیطٍٕيمْ

 هٕاِیُ و ٍوطرات)هإِن اغاغی،هٕاِیُ اححَاؾی و ....(
(،)ايؿاضی و 2493(،)دیتاواحاری،2493)ؾًیشاِی،

 (2498طپٕر،(،)ظا3121ٓ(،)ژارِى،3119ؽیٕدو،

 ؾٕاٍى ٍشى و آغیب رغان ٍریط زیػث
(،)يچػحط و 2493(،)ؾًیشاِی،:::2)ساٍػی و َٓکاران،

 (3113َٓکاران،

 آَیث رغاِْ ٓا در حاٍؿْ
(،)جارِط و ةیکط :::2(،)ساٍػی و َٓکاران،3121)ژارِى،

 (2498(،)ظآطپٕر و ؽطلی،3112،

(،)ايؿاضی و 3113(،)يچػحط و َٓکاران،3111ةیکط،)جارِط و  داِؼ ٍطةٕط ةْ ِؼام اِحشاةاجی کؾٕر
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 (3117(،)آةٕویحظ و ٓارجیؼ،3119ؽیٕدو،

 (2496(،)يعك آةادی،2493(،)دیتاواحاری،2493)ؾًیشاِی، ِوؼ و آَیث سإِاده

ی
ش ؽٔطوِص

ی ِگط
 ٍٕيمْ 

 ذع وظُ پطغحی
(،)ساٍػی و 3112(،)پطایٕر،2493(،)دیتاواحاری،:::2)ٍک دوِايص،

 (3121(،)ژارِى،:::2َٓکاران،

 (2495(،)لطٍٔیّی لطآاِی،2493(،)دیتاواحاری،3111)جارِط وةیکط، روذیْ ؾصايث سٕآی

 جؿاون وَٓکاری
(،)يعك 3119(،)یِٕػکٕ،2495)لطٍٔیّی لطآاِی،

 (2499(،)غیك ِطاهی و َٓکاران،2496آةادی،

 ؾالهْ ةْ ـًد و پیؾطلث حٔاِی
(،)جارِط 3121(،)ژارِى،3119(،)ةّکع،2499)غیك ِطاهی و َٓکاران،

 (3111و ةیکط،

 (2493(،)دیتاواحاری،2493(،)ؾًیشاِی،3111)جارِط و ةیکط، هصرؽّاغی از ٍیطاث لطّٓگی کؾٕر سٕد وغایط کؾٕر

ی
ت ؽٔطوِص

ی ٍٔار
 ٍٕيمْ 

 ذى ٍػئًْ
(،)ِٕری و 2497)سػطوی،(،2497)ِٕیُ چٔى،

 (2498(،)ؾاةصیّی،2488ٍرَصساِی،

 (2493(،)ؾًیشاِی،2499)غیك ِطاهی و َٓکاران، اغحماده درغث از اٍکاِات ؽٔطی

 ٍػئٕيیث پضیطی
(،)آةٕویحظ و 2493(،)دیتاواحاری،2499)غیك ِطاهی و َٓکاران ،

 (3112(،)پطایٕر،3111(،)جارِط و ةیکط،3117ٓارجیؼ،

 ط ةْ ةطهطاری ارجتاطٍٔارت ٍطةٕ
(،)ِٕری و ٍرَص 2497(،)سػطوی،2497)ِٕیُ چٔى،

 (1387(،)ؾاةصیّی،2488ساِی،

 رؾایث ةٔصاؽث لطدی
(،)غیك ِطاهی و َٓکاران 2496(،)يعك آةادی،2493)ؾًیشاِی،

،2499) 

 

و ٍٔارت ؽٔطوِصی ٍی  ِؾان ٍی دٓص کْ جطةیث ؽٔطوِصی دارای غْ ٍٕيمْ اـًی داِؼ ؽٔطوِصی، ِگطش ؽٔطوِصی2حصول ؽَاره

ةاؽص.کْ ةْ جطجیب ٍٕيمْ داِؼ ؽٔطوِصی ؽاٍى پّج زیطٍٕيمْ هٕاِیُ و ٍوطرات،ؾٕاٍى ٍشى و آغیب رغان ٍریط زیػث،آَیث رغاِْ ٓا در 

 حاٍؿْ،داِؼ ٍطةٕط ةْ ِؼام اِحشاةاجی کؾٕر، ِوؼ و آَیث سإِاده ٍی ةاؽص. ٍٕيمْ ِگطش ؽٔطوِصی ِیظؽاٍى پّج زیطٍٕيمْ ذع وظُ

پطغحی، روذیْ ؾصايث سٕآی،جؿاون وَٓکاری، ؾالهْ ةْ ـًد و پیؾطلث حٔاِی، هصرؽّاغی از ٍیطاث لطّٓگی کؾٕر سٕد وغایط کؾٕرٓا ٍی 

ةاؽص. وَٓچّیُ ٍٕيمْ ٍٔارت ؽٔطوِصی ؽاٍى پّج زیطٍٕيمْ ذى ٍػئًْ،اغحماده درغث از اٍکاِات ؽٔطی،ٍػئٕيیث پضیطی،ٍٔارت ٍطةٕط ةْ 

 ایث ةٔصاؽث لطدی و ؾٍَٕی ٍی ةاؽص.ةطهطاری ارجتاط،رؾ

 بررسی مًلفٍ َبي تربيت ضُريودي در کتبة َبي درسی مطبلعبت اجتمبعی ديرٌ ابتدایی-2جديل

ی
ؼ ؽٔطوِص

ی داِ
 ٍٕيمْ 

 حَؽ ؽؾٌ اةحصایی پّخٌ اةحصایی چٔارم اةحصایی غٕم اةحصایی زیطٍٕيمْ

 74% 75 :2% 23 44% 32 31% 24 39% 29 هٕاِیُ و ٍوطرات

ٕاٍى ٍشى و آغیب رغان ؾ

 ٍریط زیػث
5 %61 - %1 2 %24 4 %49 9 %9 

 5% 5 1% - 36% 2 61% 2 36% 2 آَیث رغاِْ ٓا در حاٍؿْ

داِؼ ٍطةٕط ةْ ِؼام اِحشاةاجی 

 کؾٕر
_ 0% _ 0 % 5 100% - %1 5 5% 

 31% 31 1% - 21% 3 26% 4 86% 26 ِوؼ و آَیث سإِاده

 

ی دٓص کْ ٍیظان جٕحْ ةْ ٍٕيمْ ٓای داِؼ ؽٔطوِصی در کحاب ٓای درغی ٍعايؿات اححَاؾی دوره ِؾان 3ٍِحایج حصول ؽَاره 

درـص، 5ٓا در حاٍؿْ  درـص، آَیث رغاِْ 9درـص،ؾٕاٍى ٍشى و آغیب رغان ٍریط زیػث 74اةحصایی ةْ جطجیب ؾتارجّص از هٕاِیُ ٍوطرات

 درـص.31إِاده درـص، ِوؼ و آَیث س6داِؼ ٍطةٕط ةْ ِؼام اِحشاةاجی کؾٕر

 



 002 -010، ص 0231، تابستان 01رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
 بررسی مًلفٍ َبي وگرش ضُريودي در کتبة َبي درسی مطبلعبت اجتمبعی ديرٌ ابتدایی -3جديل 

ی
ش ؽٔطوِص

ی ِگط
 ٍٕيمْ 

 حَؽ ؽؾٌ اةحصایی پّخٌ اةحصایی چٔارم اةحصایی غٕم اةحصایی زیطٍٕيمْ

 27% 32 :2% 5 1% - 82% 26 21% 3 ذع وظُ پطغحی

 :% 23 44% 5 44% 5 44% 5 1% - روذیْ ؾصايث سٕآی

 72% 94 29% 26 35% 31 33% 29 47% 41 جؿاون و َٓکاری

 2% 3 1% - 211% 3 1% - 1% - ؾاللْ ةْ ـًد وپیؾطلث حٔاِی

هصرؽّاغی از ٍیطاث لطّٓگی 

 کؾٕر سٕد و غایط کؾٕرٓا
- %1 23 %82 - %1 6 %3: 28 %24 

 

ٍٕيمْ ٓای ِگطش ؽٔطوِصی در کحاةٔای درغی ٍعايؿات اححَاؾی دوره اةحصایی  ِؾان ٍی دٓص ٍیظان جٕحْ ةْ 4ِحایج حصول ؽَاره

 زةْ جطجیب ؾتارجّص ا

درـص، 2درـص، ؾالهْ ةْ ـًد و پیؾطلث حٔاِی 72درـص، جؿاون َٓکاری:درـص، روذیْ ؾصايث سٕآی27ذع وظُ پطغحی

 درـص.24هصرؽّاغی از ٍیطاث لطّٓگی کؾٕر سٕد و غایط کؾٕرٓا

 ابتدایی ديرٌ اجتمبعی مطبلعبت درسی َبي کتبة در ضُريودي مُبرت َبي مًلفٍ بررسی -4جديل

ی
ت ؽٔطوِص

ی ٍٔار
 ٍٕيمْ 

 حَؽ ؽؾٌ اةحصایی پّخٌ اةحصایی چٔارم اةحصایی غٕم اةحصایی زیطٍٕيمْ

 24% 31 41% 7 61% 21 31% 5 1% - ذى ٍػئًْ

اغحماده درغث از اٍکاِات 

 ؽٔطی
4 %49 3 %36 - %1 4 %48 9 %6 

 48% 67 8% 5 34% 24 31% 22 61% 39 ٍػئٕيیث پضیطی

ٍٔارت ٍطةٕط ةْ ةطهطاری 

 ارجتاط
2: %45 8 %24 27 %3: 25 %36 67 %48 

 9% 23 36% 4 28% 3 44% 5 36% 4 رؾایث ةٔصاؽث لطدی و ؾٍَٕی

 

ای درغی ٍعايؿات اححَاؾی دوره دٓص کْ ٍیظان جٕحْ ةْ ٍٕيمْ ٓای ٍٔارت ؽٔطوِصی در کحاب ٓ ِؾان ٍی5ِحایج حصول ؽَاره 

 ;اةحصایی ةْ جطجیب ؾتارجّص از

 48درـص،ٍٔارت ٍطةٕط ةْ ةطهطاری ارجتاط48درـص، ٍػئٕيیث پضیطی6درـص، اغحماده درغث از اٍکاِات ؽٔطی24ذى ٍػئًْ 

    درـص. 9یدرـص، رؾایث ةٔصاؽث لطدی و ؾٍَٕ

 
 تبة َبي درسی مطبلعبت اجتمبعی ديرٌ ابتداییبررسی مًلفٍ َبي تربيت ضُريودي در کل محتًاي ک-5جديل 

 ٍٕيمْ         

 پایْ    
 حَؽ ِگطش ؽٔطوِصی ٍٔارت ؽٔطوِصی داِؼ ؽٔطوِصی

 %43 234 35% 43 46% 64 49% 49 غٕم  ٍعايؿات

 %35 6: 47% :5 29% 39 29% 29 چٔارمٍعايؿات 

 %36 8: :2% 37 38% 52 41% 41 ٍعايؿات پّخٌ

 %:3 84 32% 39 31% 41 26% 26 ٍعايؿات ؽؾٌ

 %211 499 211% 246 211% 263 211% 212 حَؽ

 

در کى ٍرحٕای کحاب ٓای درغی ٍعايؿات اححَاؾی  263دٓص کْ ٍٕيمْ ٍٔارت ؽٔطوِصی ةالطاواِی  ِؾان ٍی 6ِحایج حصول ؽَاره 

 جٕحْ هطار گطلحْ ؽصه اغث.ِگطش ؽٔطوِصی ةْ ِػتث ةیؾحطی ٍٕرد  دوره اةحصایی ِػتث ةْ ٍٕيمْ ٓای داِؼ ؽٔطوِصی و
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ٓای پژوٓؼ در پایْ ٓای جرفیًی ٍشحًك ٍحماوت اغث.ةْ گِْٕ ای کْ کحاب درغی پایْ غٕم  از غٕی دیگط ِرٕه جٕزیؽ ٍٕيمْ 

درـص کَحطیُ جٕحْ را :2درـص،ةیؾحطیُ جٕحْ را ةْ ٍوٕيْ ٓای جطةیث ؽٔطوِصی داؽحْ اغث. و کحاب ٓای درغی پایْ ؽؾٌ ةا43اةحصایی ةا

ٍوٕيْ جطةیث ؽٔطوِصی داؽحْ اغث. َٓچّیُ ایُ حصول ِؾان ٍی دٓص کْ ةیؾحطیُ جٕحْ ةْ ٍٕيمْ داِؼ ؽٔطوِصی در کحاب درغی  ةْ

درـص،ٍی ةاؽص. در ٍٕيمْ 26درـص، و کَحطیُ ٍیظان جٕحْ در کحاب درغی ٍعايؿات اححَاؾی پایْ ؽؾٌ ةا49ٍعايؿات پایْ غٕم اةحصایی ةا

درـص و کَحطیُ ٍیظان جٕحْ در کحاب درغی ٍعايؿات اححَاؾی 46ان جٕحْ در ٍعايؿات اححَاؾی پایْ غٕم ةأٍارت ؽٔطوِصی ةیؾحطیُ ٍیظ

درـص 47درـص ٍی ةاؽص. و درٍٕيمْ ِگطش ؽٔطوِصی ةیؾحطیُ ٍیظان جٕحْ در کحاب ٍعايؿات اححَاؾی پایْ چٔارم ةا29پایْ چٔارم ةا

 درـص ٍی ةاؽص.:2پایْ پّخٌ اةحصایی ةا  وکَحطیُ ٍیظان جٕحْ در کحاب درغی ٍعايؿات اححَاؾی
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 بحث ي وتيجٍ گيري
لطاواِی در ٍرحٕای کحاب ٓای درغی ٍعايؿات اححَاؾی دوره اةحصایی در راةعْ ةا 499دٓص کْ یالحْ ٓای پژوٓؼ ذاضطِؾاان ٍی

واهؿیث اغث کْ کحاب ٓای درغی ٍعايؿات اححَاؾی ةْ ٍیظان کَی ةْ ٍٕيمْ ٍمآیٌ و ٍٕيمْ ٓای جطةیث ؽٔطوِصی ٍی ةاؽص.کْ ةیاِگط ایُ 

ٓای جطةیث ؽٔطوِصی پطداسحْ اغث. ایُ لطاواِی ٓا در غْ ٍٕيمْ کًی داِؼ ؽٔطوِصی،ِگطش ؽٔطوِصی و ٍٔارت ؽٔطوِصی جٕزیؽ ؽصه 

از جٕزیؽ ِطٍال ةطسٕردار ِیػحّص ةْ گِْٕ ای کْ اغث. ِحایج ِؾاِگط آن اغث کْ ٍٕيمْ ٓای جطةیث ؽٔطوِصی در ٍرحٕای کحاب ٓای درغی 

ٍٕيمْ ٍٔارت ؽٔطوِصی ِػتث ةْ دو ٍٕيمْ دیگطدرکحاةٔای ٍعايؿات اححَاؾی دوره اةحصایی ةیؾحط ٍٕرد جٕحْ ظطاذان و ٍٕيمان ةٕده 

جطةیث ؽٔطوِصی داِؼ إٍٓزان در َٓػٕ اغث کْ ٍؿحوصاغث ةطِاٍْ ٓای درغی دوره اةحصایی از ِؼط ،(2498)اغث.ایُ ِحایج ةا ٍعايؿْ چٕپوًٕ

وضؿیث ٍعًٕةی هطار ِصارِص. از غٕی دیگط یالحْ ٓای پژوٓؼ جٕزیؽ ِاٍحٕازن زیط ٍٕيمْ ٓا و ؽاسؿ ٓای ٍطةٕط ةْ ٓط یک از ٍوٕيْ ٓای 

ةایص اؽاره کطد  ؽٔطوِصی را ِؾان ٍی دٓص ةْ گِْٕ ای کْ ذحی ةطسی از ٍوٕيْ ٓای ؽٔطوِصی ٍٕرد جٕحْ کحاةٔای درغی ِتٕده اغث. ايتحْ

کْ ایُ ِحایج ٍشحؿ ِؼام إٍٓزؽی ٍا ِیػث ةًکْ ٍعايؿات گِٕاگِٕی کْ در کؾٕرٓای ٍشحًك ـٕرت گطلحْ و در آِٔا ِؼام ٓای إٍٓزؽی و 

ةطِاٍْ ٓای درغی رغَی ٍٕرد جرًیى هطار گطلحْ اغث.ِؾان دّٓصه ِحایج َٓػٕ ةا یالحْ ٓای جروین ذاضط اغث. ةْ ظٕر ٍثال ِحایج 

غازد کْ ویژگیٔای ؽٔطوِصی سٕب درغْ ذیعْ داِؼ، ِگطش و جٕاِؼ ٍصِی ةطای حاٍؿْ ایطان ٌٍٔ  َِایان ٍی2493ات دیتا واحاری،ٍعايؿ

ٓای ؽٔطوِصی ٍی ؽٕد  و اغاغی ةٕده اغث ويی ةا ایُ وحٕد در ٍطاذى ظطاذی، احطا و ارزؽیاةی ةطِاٍْ ٓا، جٕحْ کَی ةْ پطورش ارزش

 ّْ الزم اغث.واـالذات اغاغی در ایُ زٍی

ٓای إٍٓزؽی سٕد داؽحْ ةاؽص چّاِکْ دیصیٌ در  ةّاةطایُ الزم اغث إٍٓزش و پطورش ٍا جٕحْ حصی ةْ جطةیث ؽٔطوِصی در دوره

حاب ٓای ٍعايؿات اححَاؾی دوره اةحصایی جٕحْ آِچّاِی کْ در ذص جطةیث ؽٔطوِصی ةاؽص وحٕد ِصارد. ٍؾآصه کطدیٌ کْ در کحاب ک

درـص، جٕحْ ؽصه اغث کْ 35درـص و ِگطش ؽٔطوِصی46درـص، ٍٔارت ؽٔطوِصی49اححَاؾی پایْ غٕم ةْ ٍٕيمْ داِؼ ؽٔطوِصیٍعايؿات 

درـص، ٍٔارت 29داِؼ ؽٔطوِصی ةیؾحطیُ درـص راةْ سٕد اسحفاص داده اغث. در کحاب چٔارم اةحصایی ةْ ٍٕيمْ ِگطش ؽٔطوِصی

ه اغث کْ ِگطش ؽٔطوِصی ةیؾحطیُ درـص را ةْ سٕد اسحفاص داده اغث. در پایْ درـص جٕحْ ؽص47درـص و ِگطش ؽٔطوِصی29ؽٔطوِصی 

درـص جٕحْ ؽصه اغث کْ داِؼ ؽٔطوِصی :2درـص،ِگطش ؽٔطوِصی38درـص،ٍٔارت ؽٔطوِصی41پّخٌ اةحصایی ةْ ٍٕيمْ داِؼ ؽٔطوِصی

درـص و ِگطش 31رـص،ٍٔارت ؽٔطوِصید26ةیؾحطیُ ٍیظان را ةْ سٕد اسحفاص داده اغث. در پایْ ؽؾٌ ةْ ٍٕيمْ داِؼ ؽٔطوِصی

َٓاِگِْٕ کْ ِحایج غث. درـص ةیؾحطیُ ٍیظان را ةْ سٕد اسحفاص داده ا32درـص جٕحْ ؽصه اغث کْ ِگطش ؽٔطوِصی ةا32ؽٔطوِصی

ایُ رو جروین ِؾان ٍی دٓص ةْ ٍوٕيْ ٓای داِؼ، ِگطش و جٕاِؼ ؽٔطوِصی در کحاةٔای ٍٕرد ٍعايؿْ در ذص پاییّی پطداسحْ ؽصه اغث. از 

ؽٕد جا ةا ةازِگطی در ٍرحٕای ایُ کحاةٔا ةطذیعْ ٓایی کْ کَحط ٍٕرد  ةْ گطوه ٍعايؿات اححَاؾی و دلحطجايیك و ةطِاٍْ ریظی پیؾّٔاد ٍی

 ةیؾحط جاکیص ؽٕد. جٕحْ هطار گطلحْ اِص،

جٕحْ زیادی ٍؿعٕف کحاب ٓای درغی ٍعايؿات اححَاؾی پایْ غٕم،چٔارم،پّخٌ وؽؾٌ اةحصایی ةْ ةطسی ؽاسفٔای ؽٔطوِصی 

ٓای دیگط ٍاِّص ؾٕاٍى ٍشى و آغیب رغان ٍریط زیػث،آَیث رغاِْ ٓا در حاٍؿْ، داِؼ ٍطةٕط ةْ ِؼام  داؽحْ واز پطداسحُ ةْ ؽاسؿ

اِحشاةاجی کؾٕر،اغحماده درغث از اٍکاِات ؽٔطی، ؾالهْ ةْ ـًد و پیؾطلث حٔاِی دریـ ؽصه اغث. يضا ةْ ظطاذان و ٍٕيمان کحاب ٓای 

ی جٕـیْ ٍی ؽٕد کْ ةا جٕحْ ةْ الظایؼ ارجتاظات ةیُ ايًًَی و جأثیطکؾٕرٓا ةط یکصیگط و يظوم جخٔیظ لطاگیطان ةْ ؽاسؿ ٓای ذکطؽصه درغ

 ٍرحٕای ةطِاٍْ درغی ٍعايؿات اححَاؾی را درایُ راغحا ةازِگطی َِایّص.
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 مراجعمىببع ي 

(.جرًیى ٍرحٕای کحاب ٓای درغی دوره اةحصایی ةْ يراظ جٕحْ ةْ ٍمآیٌ جطةیث ؽٔطوِصی.پایان ِاٍْ :249،ٍرَص.)اٍیطی  [2]

 کارؽّاغی ارؽص رؽحْ ةطِاٍْ ریظی إٍٓزؽی،داِؾگاه اـمٔان،داِؾکصه ؾًٕم جطةیحی و رواِؾّاغی

یى حایگاه ٍٕيمْ ٓای ؽٔطوِصی در (.جر24:3ًحَايی جازه کّص،ٍرَص.ظايب زاده ِٕةطیان،ٍرػُ.اةٕايواغَی،ٍرَٕد.) [3]

 2-:2(،21)3ٍرحٕای ةطِاٍْ درغی ؾًٕم اححَاؾی دوره ٍحٕغعْ.پژوٓؼ در ةطِاٍْ درغی،

(.ٍٔارت ٓای ؽٔطوِصی ٍٕرد ِیاز داِؼ 24:1ذػیّی ٍٔط،ؾًی.غیك ِطاهی،ٍطیٌ.ِادری،ؾظت اهلل.ؽطیؿحَصاری،ؾًی.) [4]

رٓتطی و ٍصیطیث إٍٓزؽی،داِؾگاه آزاد اغالٍی واذص  إٍٓزان در ةطِاٍْ درغی دوره رآَّایی جرفیًی.لفًّاٍْ

 .56-76(،5گطٍػار.)

(.ةطرغی ِوؼ ايگٕی ؽٔطوِصیاری در ارجوا لطّٓگ ؽٔطوِصی)ٍعايؿْ 24:6غیك زاده ،ؾًی.ذویوحیان،ٍّفٕر.) [5]

 38-:5(،4)3ٍٕردی;داِؾخٕیان داِؾگاه ٓای دويحی اغحان جٔطان(.دو لفًّاٍْ ٍؾارکث و جٕغؿْ اححَاؾی.

(. اةؿاد جطةیث ؽٔطوِصی در کحاب ٓای دوره پیؼ 24:4،غیص ٍرػُ.ٍشحاری،ٍّفٕره. يیاهحصار،ٍرَصحٕاد.)ؾظیظی [6]

 42-65(،4):6دةػحاِی از دیصگاه ٍطةیان ایُ دوره.لفًّاٍْ ٍعايؿات ًٍی.

در  (.چايؼ ٓای ةطِاٍْ درغی ٍعايؿات اححَاؾی دوره اةحصایی24:6لظوِی ؽطه حیّی،رضا.پیطی،ٍٕغی.اغصیان،غیطوس.) [7]

 66-91(،8اححَاؾی ةط اغاس ٍصل جایًط.دو لفًّاٍْ ِؼطیْ و ؾَى در ةطِاٍْ درغی.)-جطةیث ؽٔطوِصی

(.ٍعايؿْ وضؿیث و ٍٕاِؽ جٕحْ ةْ ٍٕيمْ ٓای جطةیث ؽٔطوِص 24:5هاغٌ پٕر سٕؽطودی،ؾطلاِْ.ـمار ذیصری،ذخث.) [8]

 384-3:5(،3)26اغالٍی.اغالٍی در داِؾگاه)ٍعايؿْ ٍٕردی داِؾگاه ٍازِصران(.لطّٓگ در داِؾگاه 

 294-321(،28(.جطةیث ؽٔطوِص آیّصه.لفًّاٍْ ِٕآوری ٓای إٍٓزؽی.)2496هائصی،یریی.) [9]

 36-35(،4)27(.جؿًیٌ و جطةیث ؽٔطوِصی.رؽص إٍٓزش ؾًٕم اححَاؾی .24:4کطیَی،لطٓاد.ادیب ٍّؼ،الؾیُ.) [:]

 -ْ ٓای اغاغی جطةیث ؽٔطوِصی اغالٍی(.ٍٕيم24:3کیؾاِی لطآاِی،ؾظت اهلل.لطٍٔیّی لطآاِی،ٍرػُ.رَّٓا،اکتط.) [21]

 62-85(،5)67ایطاِی.لفًّاٍْ ٍعايؿات ًٍی.

(.اةؿاد جرًیى ذوٕق ؽٔطوِصی؛رآکارٓایی ةطای جطةیث و إٍٓزش ذوٕق ؽٔطوِصی.لفى ِاٍْ :249ٍرػّی،رضا ؾًی.) [22]

 228-255(،21ٍعايؿات غیاغی.)

(.ٍؾٔص; 24:6ٍرحٕا.جطحَْ;ذاٍص ةشؾی و وحیْٔ حالئیان ةشؾّصه)ِئِٕصورف،کیَتطيی ای.)ةی جا (.رآَّای جرًیى  [23]

 اِحؾارات داِؾگآی ٍؾٔص.

(.ةطرغی ٍیظان اغحماده از ٍمآیٌ جطةیث ؽٔطوِصی در ٍرحٕای کحاب ٓای جؿًیَات اححَاؾی :249ٓاؽَی،غیص اذَص.) [24]

 252-271(،2اغالٍی واذص گطٍػار.) دوره رآَّایی از دیصگاه دةیطان.لفًّاٍْ رٓتطی و ٍصیطیث إٍٓزؽی، داِؾگاه آزاد

 


