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چكيده

یکی از کارکرزّای هْن ًْاز آهَزش ٍ پرٍرش جوَْری اسالهی ایراى با تَجِ بِ اّساف کلیی
آى ،تَجِ ،حفظ ٍ اًتقال هیراث فرٌّگی بِعٌَاى یکی از اساسیتریي ارکاى تحکین َّیت ،ایجیاز
ذالقیت ٍ ذَزباٍری هلی بِ ٍسیلِی هحتَای کتابّای زرسی بِ زاًصآهَزاى است .با تَجیِ
بِ ایي هَضَع ،ایي هقالِ زرصسز پاسرگَیی بِ اییي سیلال اسیت کیِ زر هحتیَای کتیابّیای
زرسی هطالعات اجتواعی زٍرُ اٍل هتَسطِ تا چِ اًسازُ بِ هللفِّای هیراث فرٌّگی پرزاذتیِ
ضسُ است؟
ّسف از اًجام ایي پژٍّص کاربرزی تعییي هیساى تَجِ بِ هللفیِّیای هییراث فرٌّگیی زر
کتابّای هطالعات اجتواعی زٍرُ اٍل هتَسطِ است ٍ از ًَع تحلیل هحتَاست .جاهعِ آهیاری
پژٍّص را کلیِ کتابّای زرسیی زٍرُ اٍل هتَسیطِ زر سیال  5961-69تطیکیل زازُ ٍ حجین
ًوًَِ بِصَرت ّسفوٌس از ًَع هَارز هطلَب ،کتابّای هطالعات اجتواعی اًتریاب ضیسُ اسیت.
یافتِّای پژٍّص ًطاى زاز کِ بیطتریي تعساز فراٍاًی هربَط بِ هللفِّای کتاب ٍ ًسد ذطی،
ظرفّا ،هساجس ،کاخّا ،کتیبِّا ٍ ًقص برجستِّا ،ضرصیتّا ٍ زیي است .زر هقابیل کوتیریي
تعساز فراٍاًی هربَط بِ هللفِّای زیَرآالت ،لَحّیا ،کارٍاًسیرا ،آباًبیار ،بیا ّیای تیاریری،
هْارت ٍ ٌّر فرشبافیٌّ ،رّای ًوایطی ،قصِ ٍ افساًِ است.

كليد واژهها:

کتابّای هطالعات اجتواعی ،زٍرُ اٍل هتَسطِ ،هیراث فرٌّگی ،ایراى.

 .1هَالِ هؿترطد اظ پایاىًاهِ ّاضقٌاؾیاضقس با فٌَاى «تقییي هیعاى تَرِ هحتوَای ّتوا ّوای زضؾوی هغالقوا
ارتوافی زٍضُ اٍل هتَؾغًِ ،ؿبت بِ هؤليِّای هیطاث ىطٌّگی ٍ عبیقی ٍ بطضؾی زیسگاُ زبیطاى ایي زضؼّوا زض
قْطؾتاى ظضیيزقت» زاًكگاُ انيْاى زض ؾال  1396اؾت.
* ّاضقٌاؾیاضقس بطًاهِضیعی آهَظقی زاًكگاُ انيْاىًَ ،یؿٌسُی هؿؤٍل
** اؾتازیاض گطٍُ فلَم تطبیتی زاًكگاُ انيْاى
*** اؾتاز گطٍُ فلَم تطبیتی زاًكگاُ انيْاى
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هقدهه و طرح هسأله

زض هازُ یِ ٍاًَى اؾاؾوٌاهِ ؾواظهاى هیوطاث ىطٌّگوی ّكوَض ،ههوَ ّ 1367زوطی
قوؿی ،هیطاث ىطٌّگی قاهل آحاض باٍیهاًوسُ اظ گصقوتگاى اؾوت ّوِ ًكواًگط طّوت
اًؿاى زض عَل تاضید اؾت ٍ با قٌاؾایی آى ،قٌاذت َّیت ٍ ذظ طّت ىطٌّگوی اٍ
هیّؿط هیقَز ٍ اظ ایي عطیٌ ظهیٌِّای فبط بطای اًؿاى ىطاّن هویآیوس .بٌوابطایي ّوط
قیئ هازی (هلوَؼ) یا هَضَؿ ٍ پسیوسُ میطهوازی (ًواهلوَؼ) ّوِ بیواًگط بركوی اظ
یا ارتوافی ٍ ىطٌّگی بكط زض عَل تاضید اؾت هیتَاًس احط ًاهیسُ قسُ ٍ بركی اظ
هیطاث ىطٌّگی ّط ّكَض تلَی قَز (نوسی.)131 :1382 ،
هیطاث ىطٌّگی اظ اؾاؾیتطیي اضّاى تحْین َّیت ،ایزواز ذقٍیوت ٍ ذَزبواٍضی
هلی اؾت (نوسی .)11 :1382 ،هیطاث ّط ّكوَضی اظ ًؾوط رنطاىیوایی بیواًگط ؾوابَِی
تاضیری یا ٍ ىقالیت ارساز اًؿاىّای ؾاّي زض ٍلوطٍ آى ّكَض اؾت ٍ بِ فبواضتی،
فوٌ ٍ ضیكِی ىطٌّگی ٍ تاضیری یِ هلت ضا بیاى هیٌّس .بٌابطایي هیطاث ىطٌّگوی اظ
ؾَیی پسیسآٍضًسُی َّیت ٍ اظ ؾَی زیگط تأهیي ٌٌّسُی ًََ ؾیاؾوی ٍ ؾوطظهیٌی
هطزم اؾت ( اىؼًیا .)119 :1382 ،ایطاى بِ زلیل هٍَقیوت ٍ قوطایظ رنطاىیوایی ٍ ًَوف
اضتباعی بیي ىضاّای رنطاىیایی تَاًؿتِ اؾت نا ب هیطاث ىطٌّگی گؿوتطزُای قوَز
(اىروی ِّ )30 :1395 ،يؼ ٍ طاؾت اظ ایي هزوَفِ بیًؾیط با تَرِ بِ آلَزگیّوای
ظیؿت هحیغی ٍ زیگط ذغطا  ،بِعَض ذال بطفْسُ ؾاظهاى هیوطاث ىطٌّگوی ّكوَض
اؾت ِّ با تَرِ بِ ّخط ٍ پطاٌّسگی هیطاث ىطٌّگی ياؽت اظ آى ىَظ بوا تْیوِ بوط
اهْاًا زٍلتی زض ایي ؾاظهاى میطهوْي ؾاذتِ اؾت .فسم اهْاى ياؽوت ٍ طاؾوت
اظ ایي هزوَفِی بیًؾیط با اتْا بِ هٌابـ ٍ اهْاًا زٍلتی ،اتراش ضٍـّایی ضا هیعلبوس
ِّ بتَاًس بِ ًَفی هَربا هكاضّت هطزم زض اهط ياؽت اظ هیطاث ىطٌّگوی ّكوَض ضا
ىطاّن ٌّس (نوسی .)65 :1382 ،یْی اظ ضٍـّایی ِّ هیتَاًٌس هَرب هكواضّت هوطزم
زض اهط ًگْساضی ٍ ياؽت اظ هیطاث ىطٌّگی قَز ،هقطىی ٍ آهوَظـ هیوطاث ىطٌّگوی
زض ًؾامّای تقلین ٍ تطبیت بِ ىطاگیطاى اؾت.
ًؾام ّای تقلین ٍ تطبیت زض ّكَضّاّ ،اضّطزّای هرتليی اظ رولِ فلوی ،اٍتهوازی،
ىطٌّگی ٍ ارتوافی زاضًس اظ ایيضٍ ّوَاضُ هَضَفی هْن ٍ ابعاضی هؤحط بوطای ضقوس ٍ
تَؾقِی ّووِراًبوِ هلوتّوا زض ًؾوط گطىتوِ هویقوَز (هطظٍٍوی .)93 :1384 ،یْوی اظ
ّاضّطزّای هْن ایي ًْاز با تَرِ بِ اّساه ّلوی ًؾوام آهوَظـ ٍ پوطٍضـ روْوَضی
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اؾقهی ایطاى تَرِ ،يؼ ٍ اًتَوال هیوطاث ىطٌّگوی اؾوت ّوِ یازگیطًوسگاى ضا بوطای
پاؾساضی ٍ ياؽت اظ ایي آحاض آهازُ هیٌّس.
تَرووِ ،يووؼ ٍ اًتَووال هیوطاث ىطٌّگوی زض ًؾووامّووای تقلووین ٍ تطبیووت اظ عطیووٌ
آهَظـّای میطضؾوی ٍ زیگطی ًؾوام آهوَظـ ٍ پوطٍضـ ضؾووی نوَض هویگیوطز
(ؾطهسً .)6 :1372 ،ؾام آهَظـ ٍ پطٍضـ ضؾویٍ ،ؾیلِای هْن بطای تبسیل یِ راهقوِ
ًاهتزاًؽ ٍ ًاّواٌّگ بِ راهقِای یْپاضچِ ،اظ عطیٌ تََیت ٍ تَؾقِی یِ ىطٌّگ ٍ
َّیت هكتطُ اؾت ِّ اظ زٍ عطیٌ فول هیٌّس؛ اظ عطىی بِ باال بطزى ٍ قَْىا ّوطزى
اؾتقسازّا ٍ تَاًاییّای ًْيتِ ىطز ّوِ ّطزُ ٍ اظ عطه زیگط با ّوِ بِ ًؾوام ارتووافی،
بِ اًتَال اضظـ ّا ٍ ٌّزاضّوای هغلوَ راهقوِ هویپوطزاظز(قوطیقتوساضی.)72 :1372 ،
بٌابطایي تَرِ ،يؼ ٍ اًتَال هیطاث ىطٌّگی اظ عطیٌ ًؾام آهَظـ ٍ پوطٍضـ ضؾووی،
ًیاظ بِ ابعاضّای هؤحطی زاضز ِّ یْی اظ آًْا بطًاهِ ٍ هحتَای ّتا ّوای زضؾوی اؾوت.
هحتَای ّتا ّای زضؾی هْنتطیي هْاى بطای ایزاز اهْواى تحَوٌ ّوسهّوای بطًاهوِ
زضؾی اؾت؛ ظیطا ّسهّای بطًاهِ زضؾی بِ ٍؾیلِ هحتَا تحٌَ هییابٌس(هلْی.)66 :1388 ،
با ایي ٍرَز بطای تحْین یْپاضچگی هلی ٍ تََیت َّیت هلی ٍ ضٍ یِ ذَزباٍضی
زض ضٍیاضٍیی با ىطٌّگّای بیگاًِ ٍ زؾت یاىتي بِ تَؾوقِ پایوساض ٍ اّتووام بوِ پٌوس ٍ
فبط آهَظی اظ آحاض پیكیٌیاى بِفٌَاى یِ هٌبـ هقطىت ،با تْیِ بط هعیتّا ٍ اضظـّای
هیطاث ىطٌّگی اؾت ِّ هیتَاى اظ تأحیط هحتَای ّتا ّای زضؾوی بواصذم هحتوَای
ّتا ّای زضؾی هغالقا ارتوافی ِّ بیكتطیي ٍطابت ٍ ًعزیْی ضا با هیوطاث ىطٌّگوی
زاضز اؾتيازُ ّطز.
ّتا ّای زضؾی هغالقا ارتوافی با تَروِ بوِ هاّیوت هَضوَؿ ٍ بْوطُگیوطی اظ
ضقتِّای فلوی ًؾیط تاضید ،رنطاىیا ٍ راهقِقٌاؾی اضتباط هؿتَیوی با هََلِی هیوطاث
ىطٌّگی ٍ اضظـّای آًاى زاضز ٍ یْی اظ ّسهّای ایوي زضؼ تطبیوت ىطاگیوطاى بوطای
ظًسگی ٍ ضىتاض هؿؤٍالًِ زض ٍبال هیطاث ىطٌّگی اؾت.
ال با تَرِ بِ ًؾام هتوطّع آهَظقی زض ایطاى ِّ تواهی اذتیاضا هطبَط بِ تسٍیي
بطًاهِّا ٍ اّساه آهَظقی زض زؾت ًْاز آهَظـ ٍ پطٍضـ ّكَض ٍوطاض زاضز ٍ اّویوت
ٍ اضظقی ِّ هحتَای ّتا ّای زضؾی بِفٌَاى تٌْا ٍ هْنتطیي هٌبوـ زض ًؾوام آهوَظـ
ضؾوی زاضز؛ بطای اضظیا بی ٍضـ هَرَز ،تحَیٌ اضط زضنسز اؾت تا اظ عطیٌ تحلیول
هحتَای ّتوا ّوای زضؾوی هغالقوا ارتووافی زٍضُ اٍل هتَؾوغِ ،هیوعاى تَروِ بوِ
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هؤليِ ّای هیطاث ىطٌّگی زض ایي زٍضُ ضا ِّ ظهاى قْلگیوطی ٍ ّؿوب َّیوت اؾوت
هَضز بطضؾی ٍطاض زّس.
سؤاالت پژوهص
سؤال اصلی

 -1هحتَای ّتا ّای هغالقا
هیطاث ىطٌّگی پطزاذتِ اؾت؟

ارتوافی زٍضُ اٍل هتَؾغِ تا چِ اًساظُ بِ هؤليوِّوای

سؤاالت فرػی

ّ -1تا ّای هغالقا ارتوافی زٍضُ اٍل هتَؾغِ تا چِ اًساظُ بوِ هؤليوِّوای هیوطاث
ىطٌّگی هلوَؼ پطزاذتِ اؾت؟
ّ -2تا ّای هغالقا ارتوافی زٍضُ اٍل هتَؾغِ تا چِ اًساظُ بوِ هؤليوِّوای هیوطاث
ىطٌّگی ًاهلوَؼ پطزاذتِ اؾت؟
هباحج نظری

هؿألِی هیطاث ىطٌّگی یْی اظ ّلیسیتطیي هَضَفا زض ّط راهقِ بِ ؿا هیآیس.
ٍ یْی اظ ابعاضّایی ِّ ّط راهقِ بطای اًتَال ٍ گؿتطـ آى بِ اىوطاز راهقوِ زض زؾوت
زاضز تا بتَاًس بِ پطٍضـ ىطاگیطاى ذَز بپطزاظزً .ؾامّای تقلین ٍ تطبیوت اؾوت ّوِ بوِ
ٍؾیلِی ًْاز آهَظـ ٍ پطٍضـ بِ ایي اهوط هویپوطزاظز .پوطزاذتي بوِ هؿوألِی هیوطاث
ىطٌّگی زض ّط راهقِ ٍ بِعَض ذال زض هحتَای ّتا ّای زضؾیِ آهَظـ ٍ پوطٍضـ
تا سٍز ظیازی بِ آضای تطبیتی نا بًؾطاى ،هْتبّای ىْطی ٍ ایسئَلَغیای ّوِ آى
راهقِ بطاؾاؼ آى بٌا قسُ اؾت بؿتگی زاضز ِّ .زض ظیط بِ تقسازی اظ آًْا اقاضُ هیٌّین.
هلْی ( )1388زض ّتا «بطًاهِ ضیعی زضؾی ،ضاٌّوای فول» هویگَیوس ّوط یوِ اظ
ًؾام ّای تقلین ٍ تطبیت اًتؾاضا ّقى ٍ ًْایی ذَز ضا زض ّسهّای ّلوی ذوَز اضائوِ
هیزٌّس .ایي ّسهّای ّلی هاًٌس ًَضاىْيّایی ّؿتٌس ِّ اىٌ تقلین ٍ تطبیوت ضا بوطای
بطًاهِضیعاى ٍ هزطیاى ضٍقي هیؾاظًس ٍ تْلیو ًْایی ضا زض یازگیطی تا وسٍز ظیوازی
هقیّي هیٌٌّسّ .سه ّای زٍضُ تحهیلی بوا تَروِ بوِ اّوساه ّلوی تقیویي هویقوَز ٍ
گطٍُّای بطًاهِ ضیعی زضؾی زض هَاز زضؾی گًَاگَى با ًگاُ بِ اّساه ؾغَح باالتط بوِ
تسٍیي اّساه هَاز زضؾی اٍسام هیٌٌّس .بٌوابطایي اّوساه ّلوی ًؾوام تقلوین ٍ تطبیوت
30

تحلیل هحتَای کتابّای زرسی هطالعات اجتواعی ...

روَْضی اؾقهی ایطاى بِ قطح ظیط اؾتّ :وال اًؿاى زض ًؾام تقلین ٍ تطبیوت اؾوقهی
ضؾیسى بِ ٍط الْی اؾت .ایي ّسه مایی بِ اّساه افتَازی ،اذقٍی ،فلوی آهَظقی،
ىطٌّگی ٌّطی ،ارتوافی ،ظیؿتی ،ؾیاؾی ٍ اٍتهازی تَؿین هیقَز ِّ یْی اظ بٌسّای
اّساه ىطٌّگی ٌّطی ،پطٍضـ ضٍ یِی يؼ هیطاث ىطٌّگی ٌّطی ٍ تاضیری اؾت.
با تَرِ بِ هلیگطایی ،آهَظـ ٍ پطٍضـ بِنَض هتكوْل یوا آهَظقوگاّی ،ذوَز
بِ عَض ؾٌتی هیطاث ىطٌّگی ضا اظ افضوای بوالل راهقوِ ذانوی بوِ َّزّواى آى هٌتَول
ؾاذتِ اؾت .اظ اٍاذط ٍطى ّزسّن بِ ایي عطه آهَظـ ٍ پطٍضـ ًیطٍیی بوَزُ اؾوت
ِّ اظ عطیٌ آهَظـ ظباى ،ازبیا ٍ تاضید زض بطًاهِ زضؾی هساضؼ َّیت هلی ضا ایزواز
ّطزُ اؾت (گَتِ.)246-247 :1390 ،
زض ایسئَلَغی هحاىؾِّاضی هسضؾِ هٌبـ اضظـّای ىطٌّگوی اؾوتًَ ،وف هسضؾوِ
هتحس ؾاذتي ىطز با هیوطاث ىطٌّگوی ٍ پوطٍضـ وؽ تقلوٌ بوِ رووافتی اؾوت ّوِ
ؾٌتّای آى زض ًْاز هسضؾِ هتزلی اؾت .آهَظـ ٍ پطٍضـ با اؾتيازُ اظ بطًاهِ زضؾوی
بِ ٍؾیلِ زضؼّای تاضید ٍ ٌّط زاًفآهَظاى ضا با هیطاث ىطٌّگی آقٌا هیٌٌّس ٍ هطبیاى
ٍ بطًاهِضیعاى هحاىؾِّاض ،املب ّؿتِای اظ هَضَفا تزَیع قسُ ضا ِّ بطای تضوویي
اًتَال یْؿاى هیطاث ىطٌّگی بِ ّوِ زاًفآهَظاى عطا ی هیقًَس قٌاؾایی هیٌٌّوس ٍ
هقلن هحاىؾِّاض بایس ىطزی باقس ِّ هیطاث ىطٌّگی ضا گطاهی بوساضز ٍ آى ضا بوِ ذوَبی
بكٌاؾس ٍ اضظـّای ؾٌتی ىطٌّگی ضا زض ضىتاض ٍ هٌف ذَیف هتزلی ؾاظز ٍ .هؤؽوو
بِ پاؾساضی اظ هیطاث ىطٌّگی بِفٌَاى گٌزیٌِای اظ زؾتاٍضزّای بكطی ٍ هقطىی آى بوِ
ًؿل رَاى اؾت (گَتِ.)302 :1390 ،
بطاؾاؼ تيْط ایسئالیؿتی هسضؾِ بِفٌَاى ًْازی ارتوافی بایوس زاًوفآهوَظاى ضا بوا
چْیسُی ؾطهایِ ىطٌّگی آقٌا ؾاظز بِ عَضی ِّ ىطاگیوطاى بتَاًٌوس هیوطاث ىطٌّگوی ضا
بكٌاؾٌس ،زض آى ؾْین قًَس ٍ بِ ؾْن ذَز آى ضا گؿوتطـ زٌّوس ٍ .هسضؾوِ اظ عطیوٌ
اًتَال فاهساًِی هیطاث ىطٌّگی بِ قْل بطًاهِای هٌؾن ،هتَالی ٍ هتطاّن بچِّا ضا بوطای
آیٌسُ آهازُ ٌّس ٍ .پیكطىت ضا بِنَض تْاهل تاضیری ىطٌّگ بكطی اظ ؾطچكوِّوای
ابتسایی تا ؾغَح پیكطىتِ توسى زض ًؾط بگیطًس(گَتِ.)37 :1390 ،
بِظفن زیَئی ،آهَظـ ٍ پطٍضـ ّن زاضای بقس هحاىؾوِّواضی ٍ بقوس باظؾواظی یوا
تزسیس یا اؾت .اظ آًزا ِّ آهَظـ ٍ پطٍضـ اظ ضاُ اًتَال هیطاث ىطٌّگوی اظ ًؿول
بعضگؿال بِ َّزّاى یا افضای ًابوالل گوطٍُ توساٍم ىطٌّگوی ضا هیّؿوط هویؾواظز ،بقوس
هحاىؾِّاضی زاضز .اگطچِ زیَئی بِ ضٍقٌی زضیاىت ِّ رٌبِّای هحاىؾِّاضاًِ آهوَظـ
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ٍ پطٍضـ تساٍم ىطٌّگی ضا تأهیي هیٌّس ،اها تطبیت ضا اهطی ٍؾیـتط ٍ پَیواتط اظ يوؼ
ٍضـ هَرَز زض ًؾط هیگطىت.
قطیقتوساضی ( )1372آهَظـ ٍ پطٍضـ ضؾوی ضا ٍارس اّویت زٍگاًِای هویزاًوس
ِّ اظ یِ عطه بِ بواال بوطزى ؾوغو تَاًواییّوا ٍ ٍابلیوتّوای ىوطز ٍ قوَْىا قوسى
اؾتقسازّای اٍ ّوِ هوی ٌّوس ٍ اظ عوطه زیگوط زض ذوسهت ًؾوام ارتووافی ٍ اًتَوال
اضظـّا ٍ ٌّزاضّای آى اؾتّ .ط راهقِ زاضای اضظـّای ؾٌتی ٍ هیوطاث ىطٌّگوی ٍ
ارتوافی اؾت ِّ زض احط ميلت هوْي اؾت اظ هیاى بطٍز ،لصا اًتَال آى بِ افضای رسیس
راهقِ ٍ پاؾساضی ٍ بعضگساقت آًْا اظ اّویت ظیازی بطذَضزاض اؾت .زض اًتَوال هبواًی
ىطٌّگی ،هطبیاى بایس آى ضا تيؿیط ،تقبیط ٍ ٍابل ىْن بطای زاًوفآهوَظاى ٌٌّوس ٍ آًواى ضا
ضاٌّوایی ٌٌّس تا ضىتاض ،ا ؿاؼ ،فَایس ،اىْاض ٍ ایسُآلّایی ضا ّوِ هوَضز تأییوس راهقوِ
ّؿتٌس اذص ٌٌّس ٍ ًؿبت بِ آًْا ٍسضزاى باقٌس .زض احط تحَال ؾطیـ ظًسگی ٍ تأحیط آى
زض ّوِی رٌبِی ىطٌّگ ،زاًفآهَظاى ٍ ًؿل رَاى هوْي اؾت اظ هیوطاث ىطٌّگوی ٍ
ارتوافی ىانلِ بگیطًس ِّ ایي اهط هٌزط بوِ تضواز ىْوطی ٍ فَیوستی بویي روَاىّوا ٍ
ؾالوٌساى قسُ ٍ ٍ س راهقِ ضا هتعلعل هیؾاظز.
پيشينه پژوهص

زض پػٍّف ّای نَض گطىتِ زاذلی زضباضُ هیطاث ىطٌّگی زض بطًاهوِ زضؾوی بوِ روع
یِ هَضز ِّ هؿتَیواً هياّین هیطاث ىطٌّگی ضا هَضز بحج ٍ بطضؾی ٍطاض زازُ ،هوَضزی
زیگط یاىت ًكس ٍ اّخط پػٍّفّای نَض گطىتِ زض بطًاهوِ زضؾوی ،بوِ ایوي نوَض
اؾت ِّ هیطاث ىطٌّگی ضا بِفٌَاى یْی اظ هؤليِّای َّیت هلی ٍ ىطٌّگی زض ّتا ّا
ؾٌزیسُاًس .بِفٌوَاى ًوًَوِ هویتوَاى بوِ پوػٍّفّوای نوازًظازُ ٍ هٌوازی (،)1387
اؾوافیلی ٍ ّوْواضاى (ًَ ،)1390قوازی ٍ ّوْواضاى ( ،)1390هقطٍىوی ٍ پٌواّیتَاًوا
(ً ،)1392زاضًْاًٍسی ٍ ٍطباًقلیظازُ ( ،)1393رسیسی هحوسآبازی ( ،)1394ایكواًی ٍ
اری ؿیي ( )1396اقاضُ ّطز.
تحَیٌ ذسابركیاى ( )1391هياّین هیطاث ىطٌّگی ضا بِنَض هؿتَین هَضز تزعیِ
ٍ تحلیل ٍطاض زازُ ٍ ًتایذ با تَرِ بِ یاىتِّای بِ زؾوت آهوسُ واّی اظ آى اؾوت ّوِ
اضظـّای هطتبظ با هیطاث ىطٌّگی زض ّتا ّای زضؾی ،ىاٍوس بطًاهوِضیوعی ٍ ٍهوس اظ
پیف تقییي قسُ بطای يؼ ٍ ا یای هیطاث ىطٌّگی اؾوت ٍ هیوعاى تَروِ بوِ هیوطاث
ىطٌّگی زض ّتا ّای زضؾی زٍضُ ابتسایی ،زض هَام یْی اظ هْنتطیي ابعاض اًتَال َّیوت
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گطىتوِ زض ایوي بواضُ بوِ

هلی رای تأهل ىوطاٍاى زاضز .پوػٍّفّوای ذواضری نوَض
ضٍـّای هرتلو بِ قطح شیل اؾت:
هایٌا ( )2003زض پػٍّكی با فٌَاى «تطّیب اضظـ ّوای ىطٌّگوی زض بطًاهوِ زضؾوی
هساضؼ ٌّیا» بِ ایي ًتیزِ هیضؾس ِّ بطًاهِ زضؾی زض ًؾام آهَظقی ّكَض ٌّیوا اضتبواط
ّوی با هحیظ ذَز ٍ اضظـّای ىطٌّگی هوطزم ٌّیوا زاضز .بطذوی هكوْق اظ زٍضُی
اؾتقواضی ٌّیا ًكأ هی گیطز ِّ قْل ضؾوی تحهیل مطبی بِ ذَز گطىتِ ٍ ًؿبت بوِ
اضظـّای ىطٌّگی هطزم ذَز بیتَرِ اؾت.
اٍّاهپَ ٍ زلگازٍ ( )2014زض پػٍّكی بِ بطضؾی ایي هَضَؿ هیپطزاظًس ِّ چگًَوِ
بِعَض هؤحط هیطاث ىطٌّگی هحلی ،بِ زاًفآهَظاى ابتسایی ٍ زبیطؾتاى ًاؾِ بَ ،بواالیي ٍ
باتاًگاؼ زض ؾاذتاض بطًاهِ زضؾی ىقلی آهَظـ زازُ هیقَز .زض ایي پوػٍّف بوِ ایوي
ًتیزِ هی ضؾٌس ِّ بایس زض ابتسا هكْل اؾاؾی ؾاذتاض ؾیؿتن آهَظقوی ىیلیپویي ول ٍ
ىهل قَزّ .نچٌیي زض ازاهِ زضیاىتٌس ِّ بطًاهِ زضؾی ؾیؿتن آهَظـ ىیلیپیي بِ ًحَی
ؾاذتاضیاىتِ اؾت ِّ بیكتط هكًَ ّؿب هْاض ّاؾت تا زضُ ٍ ىْن هیطاث ىطٌّگی.
ّؿوَ ٍ الی ( )2015زض پػٍّكووی بووِ بطضؾووی اهْوواى تطّیووب زاًووف ترههووی ٍ
ٍابلیت ّای ىٌی بطای ياؽت اظ هْاىّای هیوطاث ىطٌّگوی زض بطًاهوِ زضؾوی ضؾووی
پطزاذتِاًس ِّ ًتایذ تحَیٌ ًكاى هی زّس ِّ ًؾام آهَظقی تایَاى ًویتَاًس اؾتقسازّایی
با آگاّی اظ هیطاث ىطٌّگی تطبیت ٌّس .بِ ّویي ذاعط پیكٌْاز هیٌٌّوس ّوِ بواظعطا ی
بطًاهِ ّای آهَظقی هسضؾِ تٌْا گام اٍلیِ بطای تطٍیذ ياؽت اظ هیطاث ىطٌّگی اؾوت.
زض آیٌسُ بایس بؿتِّای ّاهل زٍضُّای طىِای ظیازی ٍرَز زاقتِ باقس تا اىطاز ًِ تٌْوا
زض ياؽت اظ آحاض تاضیری ٍ هحلی قطّت ٌٌّس بلِْ یِ هيَْم رسیس بوطای ياؽوت
اظ هیطاث ىطٌّگی بیاىطیٌٌس.
اٍّال ( )2016زض پػٍّكی با فٌَاى «ًیاظ بِ آهوَظـ هیوطاث ىطٌّگوی تواضیری زض
هغالقا ارتوافی» ِّ راهقِ آهاضی ایي پػٍّف ضا توام زضٍؼ گطٍُ فلوَم ارتووافی
تطّیِ تكْیل هیزاز بِ ایي ًتیزِ ضؾیس ِّ ایي زضٍؼ بوطای آهوَظـ هیوطاث ىطٌّگوی
ّاىی ًیؿت ٍ بایس زضٍؼ هؿتَلی بطای آهَظـ هیطاث ىطٌّگوی ٍروَز زاقوتِ باقوس.
ّنچٌیي بایس زض بطًاهِّای زضؾی تنییطاتی ایزاز قَز ٍ برفّای هیوطاث ىطٌّگوی زض
بطًاهِ زضؾی ضاٌّوایی گؿتطـ یابس تا زاًفآهوَظاى ّون هیوطاث تطّیوِ ٍ ّون هیوطاث
رْاًی ضا بكٌاؾٌس .زض ًْایت ؾغو زاًف هقلواى ّون بوِ ٍؾویلِ هترههواى فلووی اظ
عطیٌ عطحّای پػٍّكی هطبَط بِ هیطاث ىطٌّگی باال بطٍز.
33

سال بیست ٍ یکن ،ضوارُی 5966 ،5

روش پژوهص

پػٍّف اضط اظ لحاػ ّسه ّاضبطزی ٍ اظ ًَؿ ،تحلیل هحتَا اؾت.
راهقِی آهاضی پػٍّف قاهل ّلیِی ّتا ّای زضؾوی زٍضُ اٍل هتَؾوغِ زض ؾوال
 1395-96بَزُ اؾت ِّ ،با تَرِ بِ هاّیت پػٍّف ،زن ًوًَِ بِنَض ّسىوٌوس اظ
ًَؿ هَاضز هغلَ ّ ،تا ّای هغالقا ارتوافی ِّ تٌاؾب بیكتطی با اّوساه پوػٍّف
زاضًس اًترا قسُ اًس .ابعاض گطزآٍضی اعقفا زض ایوي پوػٍّف ،چوِلیؿوت تحلیول
هحتَای ّتا ّای زضؾی اؾت.
چِلیؿت تحلیل هحتَا اظ زٍ ٍؿوت تكْیل قسُ اؾت ِّ ٍؿوت اٍل آى هطبوَط بوِ
هؤليِّای هیطاث ىطٌّگی ٍ ٍؿوت زٍم آى هطبَط بِ هیعاى تَرِ (ىطاٍاًی) ّتوا ّوای
هَضز هغالقِ اؾت .زض برف هؤليِّای چِلیؿت قایس بِ هوَاضزی بطذوَضز ٌّیوس ّوِ
یِ احط ّوعهاى هیتَاًس زض زٍ گطٍُ اظ عبَِبٌسی رای زاقتِ باقس ِّ زض ایي پوػٍّف
ؾقیقسُ بطای رلَگیطی اظ تْطاض زازُّا آًْا ضا ىَظ زض یِ گطٍُ اظ عبَِبٌسی رایزّین.
جسٍل ؽوارُی  :1طثمِتٌسی هیزاث فزٌّگي تا ووه وٌَاًغیَى هیزاث جْاًي یًَغىَ
ٍ ازتیات تحمیك
هلووس
هنقول

ناهلووس

غيرهنقول

 -اتشارآالت جٌگي ٍ ؽىار

 -آباًثار

 -اؽعار

 -تاتلَ ًماؽي

 -آتؾىسُ

 -جؾيّا ٍ اعیاز

 -سیَرآالت

 -تاسار

 -زاًؼ عٌتي طة

 -عىِ

 -تاغّای تاریري

 -زاًؼ عٌتي ًجَم

 -ظزف

 -تپِ ٍ هحَطِ تاعتاًي

 -زیي

 -وتاب ٍ ًغد ذطي

 -للعِ ٍ زص

 -لصِ ٍ افغاًِ

 -لَح

 -لٌات

 -هزاعنّای آئیٌي

 -هجغوِ ٍ تٌسیظ

 -واخ

 -هفاذز ٍ ؽرصیتّا

 -هْز

 -وارٍاًغزا

ً -حَُ پَؽؼ ٍ پَؽان

...ٍ -

 -وتیثِ ٍ ًمؼ تزجغتِ

ٌّ -ز عفالگزی

 -هغجس ٍ اهاهشازُ

ٌّ -ز فزػتافي

 -همثزُ ٍ آراهگاُ

ٌّ -ز فلشواری

...ٍ -

 ٌّزّای ًوایؾي ٍرسػ ٍ تاسیّای تاعتاًي...ٍ -
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روایی و پایایی ابزارهای هورد استفاده :بطای تقییي هؤليِّای هیطاث ىطٌّگی ابتسا با
ّوِ ٌَّاًؿیَى هیطاث رْاًی یًَؿَْ هياّین هیطاث ىطٌّگی اؾترطاد قس .ؾوپؽ بوا
تَرِ بِ ازبیا تحَیٌ ،هغالقا ّتابراًِای پػٍّكگطاى ٍ رؿتٍروَ زض بویي آحواضی
ِّ زض ؾغو هٌغَِ ،هلی ٍ رْاًی بِ حبت ضؾیسُاًس 35 ،هؤليِ بوطای آى تقیویي قوس .بوِ
هٌؾَض تقییي پایایی هؤليِّا 35 ،هؤليِ اًترا قسُ تَؾظ پٌذ ًيوط اظ اؾواتیس زاًكوگاُ
انيْاى هَضز هغالقِ ٍطاض گطىت ِّ بطاؾاؼ ًؾطا آىّا ٍ با اؾتيازُ اظ ضطیب تَاىوٌ،
پایایی ّلی هؤليِّا هَضز هحاؾبِ ٍطاض گطىت.
ّنچٌیي ضٍایی هؤليِّا اظ عطیٌ ًؾطا اؾاتیس زاًكگاُ انيْاى تقییي قوس ٍ بوطای
تزعیِ ٍ تحلیل یاىتِ ّای انل اظ تحلیول هحتوَا اظ آهواض تَنویيی قواهل ىطاٍاًوی ٍ
زضنس اؾتيازُ قسُ ِّ ٍا س تحلیل زض ایي پػٍّف ،تهَیطّ ،لوِ ٍ هضوَى بوَزُ ّوِ
ٍا س قواضـ بطای هضوَى زض ؾغو پاضاگطاه بَزُ اؾت.
یافتههای پژوهص

سؤال اول پژوهص :زر وتابّای هطالعات اجتواعي زٍرُ اٍل هتَعطِ تا چِ اًدساسُ
تِ هؤلفِّای هیزاث فزٌّگي هلوَط پززاذتِ ؽسُ اعت؟

زٍضُ اٍل هتَؾغِ زاضای ؾِ ّتا هغالقا ارتوافی پایِ ّيتنّ ،كوتن ٍ ًْون اؾوت ٍ
هیطاث ىطٌّگی هلوَؼ ًیع بِ زٍ بروف هیوطاث ىطٌّگوی هٌَوَل ٍ میطهٌَوَل تَؿوین
هیقَز .قایاى شّط اؾت ِّ ابتسا هؤليِّای هیطاث ىطٌّگی هٌََل ٍ ؾوپؽ هؤليوِّوای
هیطاث ىطٌّگی میطهٌََل زض ّط یِ اظ ؾِ ّتا هغالقا ارتوافی بِنَض رساگاًوِ
بطضؾی ٍ ًتایذ ّلی آى زض رسٍلی هزعا ،بِ قطح ظیط اضائِ قسُ اؾت:
الف) هيزاى توجه به هؤلفههای هيراث فرهنگی هنقول

جسٍل ؽوارُی  :2تَسیع فزاٍاًي ٍ زرصس هؤلفِّای هیزاث فزٌّگي هٌمَل زر وتابّای هطالعات
اجتواعي زٍرُ اٍل هتَعطِ
ردیف

كتابهای هطالؼات اجتواػی دوره اول هتوسطه
هؤلفهها

پایه هفتن

پایه هشتن

پایه نهن

فراوانی

فراوانی

فراوانی

هجووع
فراوانی درصد

1

وتابّا ٍ ًغد د ذطي

16

207

31

254

50/3

2

ظزف

67

16

4

87

17/2
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3

اتشارآالت جٌگي ٍ ؽىار

37

3

14

54

10/7

4

عىِ

28

4

1

33

6/ 5

5

هجغوِ ٍ تٌسیظ

8

11

6

25

4/ 9

6

تاتلَ ًماؽي

6

9

1

16

3/ 2

7

هْز

16

0

0

16

3/ 2

8

سیَرآالت ٍ اؽیا تشئیٌي

10

3

0

13

2/ 6

9

لَح

7

0

0

7

1/ 4

195

253

57

505

100

هجوَع

تزعیِ ٍ تحلیل هطبَط بِ ایي ٍؿوت (رسٍل ً )2كاى هیزّس ّوِ زض هزووَؿ ؾوِ
ّتا هغالقا ارتوافی پایِ ّيتنّ ،كتن ٍ ًْن 505 ،هَضز بِ هیوطاث ىطٌّگوی هٌَوَل
اقاضُ قسُ اؾت ِّ ّتا ّا ٍ ًؿد ذغی با  254هَضز ( ٍ )%50/3ؽطه بوا  87هوَضز
( )%17/2بیكتطیي تقساز ىطاٍاًی ضا زاضًس ٍ زض ًَغِ هَابل ظیَضآال با  13هَضز ()%2/6
ٍ لَح با  7هَضز ىطاٍاًی (ّ )%1/4وتطیي هیعاى تَرِ زض هزوَؿ ایي ؾِ ّتا ضا زاضًس.
ّكَض ایطاى با زاضا بَزى ّعاضاى ًؿورِ ٍ ّتوا ذغوی ّوِ انول فووط ٍ توقـ
زاًكوٌساى ،فلواًَ ،ابل ٍ ٌّطهٌساى ایي هطظ ٍ بَم اؾت بِ هخابِ زضیوای فؾیووی اظ آحواض
بیًؾیط فلن ،توسى ٍ ىطٌّگ بكطیت بِقواض هیآیس ٍ ّط چوِ زاًوفآهوَظاى اظ آحواض ٍ
پیكیٌِ فلوی ،ازبی ٍ ىطٌّگی ذَز آگاّی بیكتطی زاقتِ باقٌسَّ ،یت فلووی ىطٌّگوی
ذَز ضا فویٌ تط ذَاٌّس قٌاذت .ؽطه هَضز بقسی اؾت ِّ زض بیي هؤليِّوا بیكوتطیي
تقساز ىطاٍاًی ضا زاضز .ؽطه قاهل ّاؾَِّ ،ظُ ،رامّای عقیوی ٍ ًَوطُای ،ضیتوَى ٍ...
اؾت ِّ اظ عطا یّای رالب ٍ هتٌَفی بطذَضزاضًس .ؽطهّا اظ رولِ ٍؾایلی ّؿوتٌس
ِّ بِ ذاعط ّاضبطزّایی ِّ بِفٌَاى ٍؾایل ضطٍضی زض ظًسگی ضٍظهطُ اىوطاز زاقوتِاًوس
زض ّاٍـّای باؾتاىقٌاؾی ظیاز یاىت هیقًَس.
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ظزف ،وتاب هطالعات اجتواعي پایِ ّفتن ،صفحِ 143

زض هَابل بِ تقسازی اظ هؤليِّا اظ رولِ ظیَضآال ٍ لَحّا بِ ًؿبت زیگط هؤليِّوا
ّوتط تَرِ قسُ اؾت .ا وسی ( )1387زضباضُی ظیَضآال ٍ اقیا تعییٌی هیگَیوس ّوِ
ؾاذت ظیَضآال ٍ اقیا تعئیٌی اظ ّعاضاى ؾال پیف زض ایطاى هتساٍل بوَزُ ٍ بوِفٌوَاى
ٌّطی گطاًبْا ٍ اضظقوٌس بطای اٍكاض هرتلو راهقِ تلَی هیقسُ اؾت .ایوي ؾواذتِّوا
زض زٍضاى هرتلو اظ تٌْیِ ىًَالقازًََُ ،ـ بیاز هاًوسًی ٍ ىوطمّوای یوط اًگیوعی
بطذَضزاض بَزُاًس ِّ ذقٍیت ٍ تَاًوٌسی یط بطاًگیع ؾواظًسگاى ایوي اقویا ضا ًكواى
هیزّس ِّ،با تَرِ بِ ٍسهت ٍ ىٌَى بِ ّاض ضىتِ زض ؾاذت آًْا زض ّتا ّای هغالقوا
ارتوافی زٍضُ اٍل هتَؾغِ ّوتط بِ آى پطزاذتِ قسُ اؾت .هَضز بقسی لَحّوا ّؿوتٌس.
لَح ّا آحاض اضظقوٌسی اًس ِّ اظ گلٍ ،یط ٍ زیگوط هوَاز ؾواذتِ قوسُاًوس ٍ زض ؾوغحی
َّچِتطّ ،اضّطزی قبیِ بِ ّتیبِّا ٍ ًَف بطرؿتِّا زاضًس ٍ اعقفا ظیازی اظ ظهواى
گصقتِ ضا زض اذتیاض ها هیگصاضًس.
ب) هيزاى توجه به هؤلفههای هيراث فرهنگی غيرهنقول

جسٍل ؽوارُی  :3تَسیع فزاٍاًي ٍ زرصس هؤلفِّای هیزاث فزٌّگي غیزهٌمَل زر وتابّای
هطالعات اجتواعي زٍرُ اٍل هتَعطِ
ردیف

كتابهای هطالؼات اجتواػی دوره اول هتوسطه
هؤلفهها

پایه هفتن

پایه هشتن

پایه نهن

هجووع

فراوانی

فراوانی

فراوانی

فراوانی

درصد

1

هغجس ٍ اهاهشازُ

48

66

12

126

29/6

2

واخ

44

18

7

69

16/2
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3

وتیثِ ٍ ًمؼ تزجغتِ

49

0

0

49

11/5

4

تپِّای تاعتاًي

39

3

0

42

9/ 8

5

آتؾىسُ

24

10

7

41

9/ 6

6

للعِ ٍ زص

3

21

3

27

6/ 3

7

تاسار

15

2

4

21

4/ 9

8

همثزُ ٍ آراهگاُ

3

14

1

18

4/ 2

9

لٌات

13

1

0

14

3/ 3

 10وارٍاًغزا

3

5

5

13

3

 11آباًثار

4

2

0

6

1/ 4

 12تاغّای تاریري

0

0

0

0

0

245

142

39

426

100

هجوَع

تزعیِ ٍ تحلیل هطبَط بِ ایي ٍؿوت (رسٍل ً )3كاى هیزّوس ّوِ زض ّتوا ّوای
هغالقا ارتوافی زٍضُ اٍل هتَؾغِ بِ هؤليِّوای هیوطاث ىطٌّگوی میطهٌَوَل زض ؾوِ
ّتا هغالقا ارتوافی پایِ ّيتنّ ،كتن ٍ ًْن زض هزوَؿ  426هَضز اقاضُ قسُ اؾت
ِّ هؿزس با  126هَضز (ّ ،)%29/6اخ با  69هَضز (ّ ٍ )%16/2تیبِ ٍ ًَف بطرؿوتِ بوا
 49هَضز ( )% 11/5بیكتطیي تقساز ىطاٍاًی ضا زاضًس ٍ زض ًَغوِ هَابول ّاضٍاًؿوطا بوا 13
هَضز ( ،)%3آ اًباض با  6هَضز ( ٍ )%1/4باكّای تاضیری بوسٍى ىطاٍاًوی (ّ )%0وتوطیي
هیعاى تَرِ زض هزوَؿ ایي ؾِ ّتا ضا زاضًس.
ّكَض ایطاى ىطٌّگی اؾقهی زاضز ٍ هؿارس بِفٌَاى ًواز ىطٌّوگ راهقوِ اؾوقهی،
بیتطزیس انلیتطیي پایگواُ زیوي ،اذوقً ،هقٌَیوت ٍ بطتوطیي هْواى تََیوت ایوواى ٍ
فالیتطیي هطّع ّؿب آگاّی ٍ بهیط ٍ هْنتطیي هحل بطای قْلگیوطی ٍ گؿوتطـ
ىقالیتّای فلوی ،ىطٌّگی ،ؾیاؾی ٍ ارتوافی زض تواضید ایوطاى ٍ اؾوقم بوَزُ اؾوت
(انقًی هقیطی ٍ )14 :1387 ،بِفٌَاى هْنتطیي ًْواز ؾیاؾوی ،ارتووافی ٍ ىطٌّگوی
ًَكی بیبسیل زض ازاضُ رَاهـ اؾقهی ٍ تحَال آًاى ایيا هویٌّوس ٍ ،بوِ ّوویي زلیول
اؾت ِّ زض بیي هؤليوِّوای هیوطاث ىطٌّگوی میطهٌَوَل بیكوتطیي تَروِ ضا بوِ ذوَز
اذتهال زازُ اؾت.
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هغجس ٍ اهاهشازُ ،وتاب هطالعات اجتواعي پایِ ّفتن ،صفحِ 92

هغجس ٍ اهاهشازُ ،وتاب هطالعات اجتواعي پایِ ّؾتن ،صفحِ102

هَضز زٍم هطبَط بِ ّاخّاؾت .زض گصقتِ هزوَفِ بٌاّایی هٌيطز با ًَفی هقوواضی
بطتط اظ زیگط بٌاّا ا ساث هیقس ِّ ّاخ یوا ٍهوط ًاهیوسُ هویقوس (ّیواًی.)12 :1393 ،
ّاخّا هطّع َْهت ٍ هحل ازاضُی هولْت بِ ؿا هیآهسُ اؾت .زض ایي ّتوا ّوا
زض بیي ّاخّا تَرِ بیكتط هقغَه بِ ترت روكیس اؾت .هَضز ؾَم ّتیبوِّوا ٍ ًَوف
بطرؿتِّا اؾتّ .تیبِّا ٍ ًَف بطرؿتِّای هرتلو ٍ هتٌَفی ِّ بط نرطُّا ٍ َُّّا
ٌّسُ قسُ اظ زٍ بقس ٍابل اّویت اؾت ،یْی بقس ٌّطی ِّ ًكاى اظ قاّْاض زواضی آى
زٍضُ اؾت ٍ زیگطی بقس ؾیاؾی آى ِّ اّی اظ تحَال تواضیری زٍضُّوای هرتلوو
اؾت .با زضُ ٍ اّویت رایگاُ ّتیبِّا ٍ ًَف بطرؿتِّای زٍضُّای هرتلوو تواضیری
هیتَاى تحَال اًسیكِ ٍ هؿائل ىْطی ،ىقالیوت ؾواظهاىّوای زیٌوی ٍ وؽ ظیبوایی
قٌاؾاًِ راهقِ ضا زض ازٍاض هرتلو تاضیری قٌاذت (فلنالْسایی.)104 :1394 ،
وتیثِ ٍ ًمؼ تزجغتِ ،وتاب هطالعات اجتواعي پایِ ّفتن ،صفحِ 118
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وتیثِ ٍ ًمؼ تزجغتِ ،وتاب هطالعات اجتواعي پایِ ّفتن ،صفحِ 126

اها زض ًَغِ هَابل بِ تقسازی اظ هؤليِّا اظ رولِ ّاضٍاًؿطاّا ،آ اًباضّا ٍ بواكّوای
تاضیری زض ایي ّتا ّا تَرِ ّاىی ًكسُ اؾوت .تَؾوقِی ضاُّوای تزواضتی ٍ ظیواضتی
بافج قسُ ِّ زض بیي رازُ ّای ّاضٍاًی زض ؾطاؾط ّكَض ّاضٍاًؿطاّایی بطای تٍَوو ٍ
اؾتطا ت ّاضٍاًیاى بٌا قَز .هٍَقیت رنطاىیایی ،ؾیاؾی ،اٍتهازی ٍ هصّبی زض ایطاى اظ
فلل اظزیاز ٍ گؿتطـ ّاضٍاًؿطاّا بَزُ اؾت ِّ هقواضاى با تَرِ بوِ هٍَقیوت اٍلیووی
ؾطظهیي ایطاىّ ،اضٍاًؿطاّایی با ٍیػگیّای گًَاگَى ا ساث ّطزُاًس(ّیاًی.)13 :1393 ،
وارٍاًغزا،وتاب هطالعات اجتواعي پایِ ّؾتن ،صفحِ 88

هَضز بقسی آ اًباضّا ّؿتٌس .هٍَقیت اٍلیوی هٌاعٌ هرتلو ایطاى توأحیطا ظیوازی
زض ابسافا هقواضی ایي ؾطظهیي زاقتِ اؾت .اظ ضٍظگاضاى ّْي بِ زلیل ذكوْی آ ٍ
َّای برف فوسُای اظ ّكَض ٍ فسم ضیعـ باضاى ّواىی زض ٌّواض عوطحّوای فووسُی
تأهیي آ هاًٌس ایزاز ٌٍا ٍ ؾاذتي ؾس ،بِ شذیطُؾاظی آ ّای ظهؿوتاًی ٍ ههوطه
آى زض ىهلّای ّنآ ٍ ذكِؾال ًیع تَرِ قسُ اؾت ٍ آ اًباض ضا بِ ّویي هٌؾوَض
بٌا ّطزُاًس (ّیاًی .)16 :1393 ،هَضز آذط باك ّای تاضیری اؾت .زض ؾطظهیي پٌْاٍض ایطاى
باكّایی ٍرَز زاضز ِّ اظ ًَغًِؾط ٌّط ٍ هقواضی ًوًَِّوای بوا اضظقوی تلَوی قوسُ ٍ
بافج تطٍیذ ٌّط باكؾاظی ایطاًی زض زیگط ؾطظهیيّا قسُ اؾت ،اهوا بوِ ایوي هوَضز زض
ّتا ّای زضؾی هغالقا ارتوافی با ٍرَز ایيّوِ بواكّوای ایطاًوی بوِ حبوت رْواًی
یًَؿَْ ضؾیسُاًس پطزاذتِ ًكسُ اؾت.
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سوال دوم پژوهص :زر وتاب ّای هطالعات اجتواعي زٍرُ اٍل هتَعطِ تا چِ اًساسُ
تِ هؤلفِّای هیزاث فزٌّگي ًاهلوَط پززاذتِ ؽسُ اعت؟
زض ایي برف ،هؤليِّای هیطاث ىطٌّگی ًاهلوَؼ زض ّط یوِ اظ ؾوِ ّتوا هغالقوا
ارتوافی پایِ ّيتنّ ،كتن ٍ ًْن بِ عَض رساگاًِ هوَضز بطضؾوی ٍوطاض گطىتوِ ٍ ؾوپؽ
ًتایذ آًْا بِنَض ّلی زض رسٍل ( )4اضائِ قسُ اؾت:
جسٍل ؽوارُی  :4تَسیع فزاٍاًي ٍ زرصس هؤلفِّای هیزاث فزٌّگي ًاهلوَط زر وتابّای
هطالعات اجتواعي زٍرُ اٍل هتَعطِ
ردیف

كتابهای هطالؼات اجتواػی دوره اول هتوسطه

هؤلفهها

پایه هفتن

پایه هشتن

پایه نهن

فراوانی

فراوانی

فراوانی

هجووع
فراوانی درصد

1

هفاذز ٍ ؽرصیتّا

62

369

99

530

56/1

2

زیي ٍ هذّة

56

98

53

207

21/9

3

جؾيّا ٍ اعیاز

21

2

17

40

4/ 2

4

ًحَُ پَؽؼ ٍ پَؽان

28

2

9

39

4/ 1

5

هزاعنّای آئیٌي

11

2

14

27

2/ 9

6

ٌّز عفالگزی

13

4

1

18

1/ 9

7

اؽعار

4

7

5

16

1/ 7

8

ٌّز فلشواری

13

3

0

16

1/ 7

9

زاًؼ عٌتي ًجَم

3

7

5

15

1/ 6

ٍ 10رسػ ٍ تاسیّای تاعتاًي

12

0

1

13

1/ 4

 11زاًؼ عٌتي طة

5

2

2

9

0/ 9

ٌّ 12ز فزػتافي

3

0

5

8

0/ 8

ٌّ 13زّای ًوایؾي

0

0

4

4

0/ 4

 14لصِ ٍ افغاًِ

2

0

0

2

0/ 2

233

496

215

944

100

هجوَع

تزعیِ ٍ تحلیل هطبَط بِ ایي ٍؿوت (رسٍل  )4هیعاى تَرِی ّتا ّای هغالقوا
ارتوافی زٍضُ اٍل هتَؾغِ بِ هؤليِّای هیطاث ىطٌّگی ًاهلوَؼ ضا ًكاى هیزّوس ّوِ
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زض هزوَؿ ؾِ ّتا هغالقا ارتوافی پایِ ّيتنّ ،كتن ٍ ًْن 944 ،هَضز بِ آى اقواضُ
قسُ اؾت ِّ هياذط ٍ قرهیتّا با  530هَضز ( ،)%56/1زیي بوا  207هوَضز ()%21/9
بیكتطیي تقساز ىطاٍاًی ضا زاضًس ٍ زض ًَغِ هَابلٌّ ،ط ٍ هْاض ّای ىطـباىی با  8هَضز
(ٌّ ،)%0/8طّای ًوایكی با  4هَضز (ٍ ٍ )%0/4هِ ٍ اىؿاًِ با  2هَضز (ّ )%0/2وتوطیي
هیعاى تَرِ زض هزوَؿ ایي ؾِ ّتا ضا زاضًس.
هياذط ٍ قرهیتّا بِ هٌعلِی بركی قاذم اظ َظُ ىطٌّگ ّؿتٌس ٍ هویتوَاى
آًْا ضا ًوًَِّای ّاهلی اظ تقالی ىطٌّگ زاًؿت ِّ هیتَاًٌس بِفٌَاى الگوَ بوطای اىوطاز
راهقِ هَضز تَرِ ٍطاض بگیطًس؛ ظیطا آًْا ٍارس قوطایغیاًوس ّوِ ّوؿوَ بوا اضظـّوای
ىطٌّگی ٍ ارتوافی بَزُ ٍ هَرب قوسُ هایوِی ىروط ٍ هباّوا باقوٌس ّوِ تَروِ ٍ
قٌاذت آًْا بِفٌَاى بركی اظ َّیت ىطٌّگی ٍ ارتوافی هیتَاًس توأحیط هقٌوازاضی بوط
َّیت راهقِ زاقتِ باقس (ظّطیاییّطهاًی.)163 :1394 ،
ؽرصیتّا ٍ هفاذز ،وتاب هطالعات اجتواعي پایِ ّؾتن ،صفحِ 98

ؽرصیتّا ٍ هفاذز ،وتاب هطالعات اجتواعي پایِ ّؾتن ،صفحِ 99

42

تحلیل هحتَای کتابّای زرسی هطالعات اجتواعی ...

هَضز بقسی ِّ تَرِ بیكوتطی ًؿوبت بوِ زیگوط هؤليوِ ّوا زاضز ،زیوي اؾوت .زیوي
هزوَفِ ای اظ فَایس ٍ اذقً ٍ ا ْام ٍ هَطضا ىَْی ٍ ٍََی اؾت ِّ بطای ضاٌّووایی
اًؿاى رْت تحهیل ؾقاز ٍاٍقی زض اذتیاض اٍ ٍطاض گطىتوِ اؾوت (پیكوگط)91 :1387 ،
زضایي ّتا ّا با تَرِ بِ ىطٌّگ راهقِ ،تَرِ هقغَه بِ زیي هبیي اؾقماؾت.
زض هَابل بِ هْاض ٍ ٌّط ىطقباىیٌّ ،طّای ًوایكی ٍ ٍهِ ٍ اىؿواًِ تَروِ ّواىی
ًكسُ اؾت .ىطقباىی اظ رولِ ٌّطّای انیل ٍ اضظقوٌسی اؾت ِّ با ىطٌّگ ایوي هوطظ
ٍ بَم پیًَسی ًاگؿؿتٌی زاقتِ ٍ زض گصض ٍطىّا یْی اظ زؾتاٍضزّای هْن هطزهواى ایوي
ؾطظهیي هحؿَ قسُ ٍ زض ال اضط ًیع رعئی اظ ظًوسگی ٍ ىطٌّوگ راهقوِ ایوطاى
اؾقهی بِ قواض هیآیس ِّ يؼ ،طاؾت ،بؿظ ٍ گؿتطـ آى یِ ٍؽیيوِ هلوی بوطای
تواهی اىطاز راهقِ اؾت (گلبرف ٍ ّوْاضاى .)5 :1395 ،هَضز بقوسی ٌّطّوای ًوایكوی
اؾتً .وایف ایطاًی ضا بایس با ایيگًَِ ٌّطّا قٌاذت (تقعیِ ،پوطزُذوَاًیًَ ،والی ٍ،)...
ِّ رایگاُ ایي گًَِّای ٌّطی با تَرِ بِ حبت تقعیِ ٍ ًَالی زض ىْطؾت هیطاث رْواًی
یًَؿَْ زض ّتا ّای هغالقا ارتووافی زٍضُ اٍل هتَؾوغِ هوَضز ميلوت ٍاٍوـ قوسُ
اؾت .هَضز آذط ٍهِّا ٍ اىؿاًِّا ّؿتٌس .اضؾي ( )1391زض با ٍهِّوا ٍ اىؿواًِّوا
هیگَیسٍ :هِّا ٍ اىؿاًِّا بِفٌوَاى رعئوی اظ ىطٌّوگ فاهیاًوِ ٍ ازبیوا قوياّی ،اظ
ّْيتطیي ًوًَِّای انیل تيْط ٍ تریل بكط ٍ باظتابی اظ ظًسگی هطزم زض گصقتِ اؾوت
ِّ بیاًگط ٍضقیت ؾیاؾی ،ارتوافی ٍ اٍتهازی راهقِ ٍ ّوچَى آییٌوِای تووامًووا اظ
افتَازا  ،باٍضّا ٍ آزا ٍ ضؾَم هطزهاى آى ظهاى اؾت .پؽ یْی اظ هٌابـ هْن ٍ انیل
بطای پی بطزى بِ گصقتِ تاضیری ّط راهقٍِ ،هِّا ٍ اىؿاًِّاؾت ّوِ تَروِ ،يوؼ ٍ
اًتَال آًْا ها ضا بِ گصقتِ ذَیف پیًَس هیزّس.
نتيجهگيری

ًؾامّای تقلین ٍ تطبیوت اظ عطیوٌ آهوَظـ ٍ پوطٍضـ ضؾووی بوِ ٍؾویلِی هحتوَای
ّتا ّای زضؾی ًَكی ّلیسی ٍ هْن زض آهَظـ ٍ آقٌا ّطزى زاًفآهَظاى بوا هََلوِی
هیطاث ىطٌّگی ّكَض زاضًس ،بِذهَل زض زٍضُی هتَؾغِ ِّ اّویت ایي هَضوَؿ زٍ
چٌساى هی قَز؛ چَى زض ایي زٍضُ ىطز زض ال باظؾاظی ٍ ّؿب َّیت ذَیف اؾت ٍ
هیطاث ىطٌّگی بِفٌَاى یْی اظ هؤليِّای َّیت هلی ٍ ىطٌّگی ،اؾاؼ بطًاهِ تقلوین ٍ
تطبیت زٍضُ هتَؾغِ ضا تكْیل هیزٌّس.
تَرِ ،يؼ ٍ اًتَال هیطاث ىطٌّگی زض ًؾامّای تقلین ٍ تطبیت فوقٍُ بوط تحْوین
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یْپاضچگی هلی ٍ تََیت َّیت هلی ٍ ضٍ یِ ذَزباٍضی زض ضٍیاضٍیی با ىطٌّگّوای
بیگاًِ ٍ زؾت یاىتي بِ تَؾقِی پایساض ٍ اّتوام بِ پٌس ٍ فبط آهَظی اظ آحواض پیكویٌیاى
بِفٌَاى یِ هٌبـ هقطىتّ ِّ ،وگی زض ضاؾوتای قوَْىایی ٍ ؾوطبلٌسی ّكوَض ًَكوی
اؾاؾی زاضًس هعیتی زٍراًبِ بطای ؾیؿتن آهَظـ ٍ پطٍضـ ٍ هیوطاث ىطٌّگوی ّكوَض
ًیع زاضز؛ اظ یِ عطه با تَرِ بِ اّساه ّلوی آهوَظـ ٍ پوطٍضـ روْوَضی اؾوقهی
ایطاى تَرِ ،يؼ ٍ اًتَال هیطاث ىطٌّگی ضؾالت ًؾام تقلین ٍ تطبیت اؾقهی اؾت ّوِ
پطزاذتي بِ ایي هؿألِ ،فول بِ ضؾوالت ٍ بافوج اىوعایف ّواضایی ٍ احطبركوی ؾیؿوتن
آهَظـ ٍ پطٍضـ هیقَز ٍ هعیت بقسی ِّ هؿوتَیواً هتَروِ هیوطاث ىطٌّگوی اؾوت؛
هؿألِی ياؽت ٍ ًگْساضی اظ ایي آحاض اؾت ِّ آهَظـ ٍ پطٍضـ هیتَاًس با تَرِ بِ
اضظـّای هَرَز زض ایي آحاض زض بیي ىطاگیطاى ىطٌّگؾاظی ٌّس ٍ ضاُّوای ياؽوت اظ
ایي آحاض ضا ِّ اضظـّای بیكواضی زاضًس ضا زض آًْا ًْازیٌِ ٌّس .بٌوابطایي ایوي پوػٍّف
هؤليِّای هیطاث ىطٌّگی ضا زض زٍضُ اٍل هتَؾغِ هَضز تزعیِ ٍ تحلیل ّطز توا اظ ایوي
عطیٌ بِ هَضَؿ هیطاث ىطٌّگی زض ًؾام آهَظقی هتوطّع ایطاى زض زٍضُ اٍل هتَؾغِ بِ
ذاعط اّویتی ِّ زض قْلگیطی ٍ ّؿب َّیت زض زاًفآهَظاى ایي ؾٌیي زاضز ،تَرِ ٌٌّس.
لصا با تَرِ بِ یاىتِّای پػٍّف هیتَاى چٌیي اؾوتٌباط ّوطز ّوِ تَروِ بوِ بطذوی
هؤليِّا ٍ ّنتَرْی یا بیتَرْی بِ بطذی هؤليِّای زیگط ،بِ زلیل وَظُ گؿوتطزُای
اؾت ِّ هیطاث ىطٌّگی زض بطهیگیطز ٍ ایيِّ ّتا ّای هغالقا ارتووافی تليیَوی اظ
چٌس ضقتِ هرتلو اؾت ٍ ىَظ بركی اظ آى بِ بحج هیطاث ىطٌّگی هطبَط هویقوَز؛
بِ ّویي ذاعط هترههاى ٍ بطًاهِضیعاى زض برف هیطاث ىطٌّگی هٌََل تقسازی هؤليوِ
اظ رولِ ّتا ّا ٍ ًؿد ذغی ،ؽطه ،زض برف هیوطاث ىطٌّگوی میطهٌَوَل هؿوارس ٍ
اهاهعازُّاّ ،اخّ ،تیبِ ٍ ًَف بطرؿتِ ٍ زض برف هیطاث ىطٌّگی ًاهلوَؼ قرهیتّا
ٍ هياذط ٍ زیي ضا بِفٌَاى قاذم اًترا ّطزُ ٍ زضباضُ آًْا تَضیحاتی ضا شّوط ّوطزُ
ٍ تقسازی اظ هؤليِّا اظ رولِ ظیَضآال  ،لوَحّوا ،زض بروف هیوطاث ىطٌّگوی هٌَوَل،
آ اًباضّ ،اضٍاًؿطا ٍ باكّای تاضیری زض برف هیطاث ىطٌّگی میطهٌََل ،هْاض ٍ ٌّط
ىطـباىیٌّ ،طّای ًوایكی ٍ ٍهِ ٍ اىؿاًِ زض برف هیطاث ىطٌّگوی ًواهلوَؼ هوَضز
ّنتَرْی یا بیتَرْی ٍطاض گطىتِاًس.
پيشنهادها

با تَرِ بِ اّساه ّلی آهَظـ ٍ پطٍضـ روَْضی اؾقهی ایطاى تَرِ ،يؼ ٍ اًتَوال
44

تحلیل هحتَای کتابّای زرسی هطالعات اجتواعی ...

هیطاث ىطٌّگی ضؾالت ًؾام تقلین ٍ تطبیت اؾقهی اؾت ِّ پوطزاذتي بوِ ایوي هؿوألِ،
فول بِ ضؾالت ٍ بافج اىعایف ّاضایی ٍ احطبركی ؾیؿتن آهَظـ ٍ پطٍضـ هیقوَز.
ؾیاؾتگصاضاى ٍ بطًاهِضیعاى هیتَاًٌس ایي فول بوِ ضؾوالت ضا بوِنوَض ّواضبطزی زض
ٍالبّای ظیط بطای بیاى ضٍقيتط ٍ زضُ بْتط ٍ بیكتط زاًفآهَظاى بِ ّاض گیطًس:
 -1تسٍیي ّتابی هؿتَل زض با هیطاث ىطٌّگی؛
 -2بطای رصابیت ٍ زضُ بْتط هحتَای ّتا ّوای زضؾوی ،ىقالیوت باظزیوس اظ آحواض
ىطٌّگی پیكٌْاز هیقَز؛
 -3آقٌا ّطزى زاًف آهَظاى با ّاضّطزّای هَرَز زض آحاض اظ ًؾط اؾقهی ،اٍتهوازی،
ارتوافی ٍ ىطٌّگی؛
 -4ىطاّن آٍضزى ظهیٌِ بطای تَرِ ،تحلیل ،بؿظ ٍ گؿتطـ ٍ اًتَاز اظ هیطاث ىطٌّگی.

هنابغ
-

-

-

-

ا وسی ،ا ؿاى ()1387؛ تزرعي سیَرآالت زٍرُ عاعاًي هَجَز زر هَسُ ایزاى تاعتاى ،مقهقلی واتن ٍ
فبسالٌانط گیٍَها (اؾتازاى ضاٌّوا ٍ هكاٍض) ،تْطاىٍ :ظاض فلَم تحَیَا ٍ ىٌاٍضی زاًكگاُ ٌّط(هٌتكط ًكسُ).
اضؾي ،هیوَىالؿازا ()1391؛ تزرعي جاهعِؽٌاعي لصِّای عاهیاًِ تزاعاط لصدِّدای هؾدسی للدیي
ذاًن اس الَل عاتي ،هطین ققباىظازُ ٍ هحوسفلی هحوَزی (اؾوتازاى ضاٌّووا ٍ هكواٍض) ،ظاّوساى :زاًكوگاُ
ؾیؿتاى ٍ بلَچؿتاى (هٌتكط ًكسُ).
اؾوافیلی ،ضضا؛ هقوواض ،حطیوا؛ ضئوَىیهوٌف ،نوسیَِ ()1390؛ «بطضؾوی رایگواُ َّیوت ىطٌّگوی ایوطاى زض
ّتا ّای َّزّاى زض ؾالّای  ،»85 ٍ 80 ،75فصلٌاهِ ًاهِ پضٍّؼ فزٌّگي ،ؼ  ،12ـ  ،13نم .9-40
انقًیهقیطی ،ابطاّین ()1387؛ واروززّای عیاعي د اجتواعي هغاجس زر ایزاى عصدز عدلجَلي ،فلوی
بیگسلی ٍ فلیاننط ههسً (اؾتازاى ضاٌّوا ٍ هكاٍض) ،تْطاى :زاًكگاُ قْیس بْكتی (هٌتكط ًكسُ).
اىروی ،بْطٍظ ()1395؛ «ضاّبطز تَؾقِ اٍتهازی هبتٌی بط هیطاث ىطٌّگوی» ،فصلٌاهِ عیاعتّای راّثززی ٍ
والى ،ؼ  ،4ـ  ،14نم .27-48
ایكاًی ،عاّطُ؛ اری ؿیي ،هٌیػُ ()1396؛ «ًَف ّتا ىاضؾی برَاًین زٍضُ ابتوسایی زض َّیوت هلوی( :بوا
تأّیس بط ىطٌّگ ٍ هیطاث ىطٌّگی)» ،فصلٌاهِ هطالعات هلي ،ؼ  ،18ـ  ،2نم .115-132
پیكگط ،ظضی ()1387؛ «هيَْمقٌاؾی زیي» ،فصلٌاهِ ذط اٍل ،ؼ  ،2ـ  ،6نم .87-102
رسیسیهحوسآبازی ،اّبط ()1394؛ «تحلیل هحتَای ّتا ّای زضؾوی ىاضؾوی ٍ فلوَم ارتووافی پایوِ قكون
ابتسایی اظ یج تَرِ بِ َّیت هلوی بوط هحوَض اؾوتاًساضزّای ههوَ » ،فصدلٌاهِ پدضٍّؼ زر یدازلیزی
آهَسؽگاّي ،ؼ  ،3ـ  ،11نم .41-48
اىؼًیا ،هحوسضضا ()1382؛ «ٍابلیتّای هیطاث ىطٌّگی تطّوٌؿتاى زض قْلزّی بِ َّیت هلی» ،فصدلٌاهِ
هسرط ،زٍضُ  ،7ـ  ،2نم .109-124
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ذسابركیاى ،هطین ()1391؛ تزرعي هحتَای وتة زرعي عِ عال آذز زٍرُ اتتسایي عال تحصیلي 89-90
تزاعاط هؤلفِّای هیزاث فزٌّگي ،ویسضضا ضضاظازُ ٍ هْكیس ایعزی (اؾتازاى ضاٌّووا ٍ هكواٍض) ،تْوطاى:
زاًكگاُ آظاز اؾقهی ٍا س تْطاى هطّعی (هٌتكط ًكسُ).
ظّطیاییّطهاًی ،ایواى ()1394؛ «تبییي اّویت قٌاذت هياذط بطای افوتقی َّیوت ىطٌّگوی هقانوط ایوطاى»،
فصلٌاهِ هطالعات فزٌّگ ٍ ارتثاطات ،ؼ  ،16ـ  ،31نم .153-176
ؾطهس ،مقهقلی ()1372؛ «تقلین ٍ تطبیت :اًتَال هیطاث ىطٌّگی بِ ًؿل رَاى» ،هاٌّاهِ تزتیدت ،ؼ ،9ـ،1
نم .6-10
قطیقتوساضی ،فلی ()1372؛ جاهعِ ٍ تعلین ٍ تزتیت هثاًي تزتیت جسیس ،تْطاى :اًتكاضا اهیطّبیط.
نازًظازُ ،ضٍیِ؛ هٌازی ،هطتضی ()1387؛ «رایگاُ ًوازّای َّیت هلی زض ّتا ّای زضؾی ازبیا ىاضؾوی ٍ
تاضید زٍضُ هتَؾغِ :ضقتِ فلَم اًؿاًی» ،فصلٌاهِ ًَآٍریّای آهَسؽي ،ؼ  ،7ـ  ،27نم .125-136
نوسی ،یًَؽ ()1382؛ هیزاث فزٌّگي زر حمَق زاذلي ٍ تیيالولل ،تْطاى ،ازاضُ ّل آهَظـ ،اًتكاضا ٍ
تَلیسا ىطٌّگی ّكَض ؾاظهاى هیطاث ىطٌّگی.
فلنالْسایی ،پطٍیي ()1394؛ «بطضؾی تحَال ؾیاؾی زاذلی َْهت ؾاؾاًیاى با تْیِ بط ًَف بطرؿتِّوا ٍ
ّتیبِّا» ،فصلٌاهِ تاریدًاهِ ذَارسهي ،ؼ  ،2ـ  ،7نم .104-120
ّیاًی ،هحوسیَؾو ()1393؛ تارید ٌّز هعواری ایزاى زر زٍرُ اعالهي ،تْطاى :اًتكاضا ؾوت.
گلبرف ،بكطی؛ نوسیبْطاهی ،یَؾو؛ تؿلیویً ،هطالِ ()1395؛ زاًؼ فٌدي پایدِ شرؽدتِ صدٌایعزعدتي
فزػ) ،تْطاى :قطّت چاپ ٍ ًكط ّتا ّای زضؾی ایطاى.
گَتِ ،رطالس ال ()1390؛ هىاتة فلغفي ٍ آرا تزتیتي ،تطروِ هحوسرقيط پاُؾطقت ،تْطاى ،اًتكاضا ؾوت.
هطظٍٍی ،ض وتاهلل ()1384؛ «تطبیت هسًی اظ زیسگاُ اؾقم :ضٍیْطزی بِ پطٍضـ ؾیاؾی» ،فصدلٌاهِ تزتیدت
اعالهي ،ـ  ،1نم .93-108
هقطٍىی ،یحیی؛ پٌاّیتَاًا ،نازً ()1392؛ «ّتا ّای ازبیا ىاضؾی زٍضُ هتَؾوغِ ٍ باظًووایی هؤليوِّوای
َّیت هلی (زیسگاُ زبیطاى)» ،فصلٌاهِ هطالعات هلي ،ؼ  ،14ـ  ،3نم .107-122
هلْی ،ؿي ()1388؛ تزًاهِریشی زرعي شراٌّوای عول) ،هكْس :اًتكاضا پیام اًسیكِ.
ًزاضًْاًٍسی ،هطین؛ ٍطباًقلیظازُ ،هػزُ ()1393؛ «تحلیلی بط َّیت هلوی زض ّتوب زضؾوی (هغالقوِ هوَضزی
هغالقا ارتوافی)» ،فصلٌاهِ پضٍّؼّای تزتیتي ،ـ  ،29نم .79-101
ًَقازی ،هحوَزضضا؛ قوكویطی ،بابوِ؛ ا ووسی ،بیوب ()1390؛ «ًَوف ٍ ّواضّطز ّتوا ّوای تقلیووا
ارتوافی پٌزن زبؿتاى ٍ ؾَم ضاٌّوایی زض قْلگیطی َّیت هلوی» ،هجلِ پضٍّؼّای تزًاهِ زرعدي ،زٍضُ
 ،1ـ  ،1نم .139-168
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