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علیزضا پَرؽىزی
فزیسٍى ؽزیفیاى
***
احوسرضا ًصزاصفْاًي
**

تارید پذیزػ1398/10/25 :

چكيده

یکی از کارکرزّای هْن ًْاز آهَزش ٍ پرٍرش جوَْری اسالهی ایراى باا وَجاِ باِ
اّساف کلی آى ،وَجِ ،حفظ ٍ اًتقال هیراث فرٌّگای باِعٌاَاى یکای از اساسایواریي
ارکاى وحکین َّیت ،ایجاز ذالقیت ٍ ذَزباٍری هلی بِ ٍسیلِی هحتاَای کتاا ّاای
زرسی بِ زاًصآهَزاى است .با وَجِ بِ ایي هَضَع ،ایي هقالِ زرصاسز پاسارگَیی
بِ ایي سؤال است کاِ زر هحتاَای کتاا ّاای زرسای هلالتااج اجتوااعی زٍرُ اٍل
هتَسلِ وا چِ اًسازُ بِ هؤلفِّای هیراث فرٌّگی پرزاذتِ ضسُ است؟
ّسف از اًجام ایي پژٍّص کاربرزی وتیایي هیاساى وَجاِ باِ هؤلفاِّاای هیاراث
فرٌّگی زر کتا ّای هلالتااج اجتوااعی زٍرُ اٍل هتَسالِ اسات ٍ از ًاَع وحلیا
هحتَاست .جاهتِ آهاری پژٍّص را کلیاِ کتاا ّاای زرسای زٍرُ اٍل هتَسالِ زر
سال  5961-69وطکی زازُ ٍ حجن ًوًَِ بِصَرج ّسفوٌاس از ًاَع هاَارز هللاَ ،
کتا ّای هلالتاج اجتواعی اًتراا ضاسُ اسات .یافتاِّاای پاژٍّص ًطااى زاز کاِ
بیطتریي وتساز فراٍاًی هربَط بِ هؤلفِّای کتا ٍ ًساد ذلای ،رارفّاا ،هسااجس،
کاخّا ،کتیبِّا ٍ ًقص برجستِّا ،ضرصیتّا ٍ زیي است .زر هقابا کوتاریي وتاساز
فراٍاًی هربَط بِ هؤلفِّای زیَرآالج ،لَحّا ،کارٍاًسرا ،آ اًبار ،باغّای وااریری،
هْارج ٍ ٌّر فرشبافیٌّ ،رّای ًوایطی ،قصِ ٍ افساًِ است.
كليد واژهها :کتا ّای هلالتاج اجتواعی ،زٍرُ اٍل هتَسلِ ،هیراث فرٌّگی ،ایراى.
 .1هَالِ هؿترطد اظ پایاىًاهِ ّاضقٌاؾیاضقس با فٌَاى «تقییي هیعاى تَرِ هحتَای ّتاا ّاای زضؾای هغالقاا
ارتوافی زٍضُ اٍل هتَؾغًِ ،ؿبت بِ هؤليِّای هیطاث ىطٌّگی ٍ عبیقی ٍ بطضؾی زیسگاُ زبیطاى ایي زضؼّا 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 اؾاؾٌاهِ ؾااظهاى هیاطاث ىطٌّگای ّكاَض ،ههاَ ّ 1367زاطی
قوؿی ،هیطاث ىطٌّگی قاهل آحاض باٍیهاًسُ اظ گصقاتگاى اؾات ّاِ ًكااًگط طّات
اًؿاى زض عَل تاضید اؾت ٍ با قٌاؾایی آى ،قٌاذت َّیت ٍ ذظ طّت ىطٌّگای اٍ
هیّؿط هیقَز ٍ اظ ایي عطیٌ ظهیٌِّای فبط بطای اًؿاى ىطاّن هایآیاس .بٌاابطایي ّاط
قیئ هازی (هلوَؼ) یا هَضَؿ ٍ پسیسُ میطهاازی (ًااهلوَؼ) ّاِ بیااًگط بركای 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 ،ایزااز ذقٍیات ٍ ذَزبااٍضی
هلی اؾت (نوسی .)11 :1382 ،هیطاث ّط ّكَضی اظ ًؾاط رنطاىیاایی بیااًگط ؾاابَِی
تاضیری یا ٍ ىقالیت ارساز اًؿاىّای ؾاّي زض ٍلوطٍ آى ّكَض اؾت ٍ بِ فباضتی،
فوٌ ٍ ضیكِی ىطٌّگی ٍ تاضیری یِ هلت ضا بیاى هیٌّس .بٌابطایي هیطاث ىطٌّگای اظ
ؾَیی پسیسآٍضًسُی َّیت ٍ اظ ؾَی زیگط تأهیي ٌٌّسُی ًََ ؾیاؾای ٍ ؾاطظهیٌی
هطزم اؾت ( اىؼًیا .)119 :1382 ،ایطاى بِ زلیل هٍَقیت ٍ قاطایظ رنطاىیاایی ٍ ًَاف
اضتباعی بیي ىضاّای رنطاىیایی تَاًؿتِ اؾت نا ب هیطاث ىطٌّگی گؿتطزُای قاَز
(اىروی ِّ )30 :1395 ،يؼ ٍ طاؾت اظ ایي هزوَفِ بیًؾیط با تَرِ بِ آلَزگیّاای
ظیؿت هحیغی ٍ زیگط ذغطا  ،بِعَض ذال بطفْسُ ؾاظهاى هیاطاث ىطٌّگای ّكاَض
اؾت ِّ با تَرِ بِ ّخط ٍ پطاٌّسگی هیطاث ىطٌّگی ياؽت اظ آى ىَظ باا تْیاِ باط
اهْاًا زٍلتی زض ایي ؾاظهاى هوْي اؾت .فاسم اهْااى ياؽات ٍ طاؾات اظ ایاي
هزوَفِی بی ًؾیط با اتْا بِ هٌابـ ٍ اهْاًا زٍلتی ،اتراش ضٍـّایی ضا هایعلباس ّاِ
بتَاًس بِ ًَفی هَربا هكاضّت هطزم زض اهاط ياؽات اظ هیاطاث ىطٌّگای ّكاَض ضا
ىطاّن ٌّس (نوسی .)65 :1382 ،یْی اظ ضٍـّایی ِّ هیتَاًٌس هَرب هكاضّت هاطزم
زض اهط ًگْساضی ٍ ياؽت اظ هیطاث ىطٌّگی قَز ،هقطىی ٍ آهَظـ هیاطاث ىطٌّگای
زض ًؾامّای تقلین ٍ تطبیت بِ ىطاگیطاى اؾت.
ًؾام ّای تقلین ٍ تطبیت زض ّكَضّاّ ،اضّطزّای هرتليی اظ رولِ فلوی ،اٍتهازی،
ىطٌّگی ٍ ارتوافی زاضًس اظ ایيضٍ ّوَاضُ هَضَفی هْن ٍ ابعاضی هؤحط باطای ضقاس ٍ
تَؾقِی ّوِراًباِ هلاتّاا زض ًؾاط گطىتاِ هایقاَز (هطظٍٍای .)93 :1384 ،یْای اظ
ّاضّطزّای هْن ایي ًْاز با تَرِ بِ اّساه ّلای ًؾاام آهاَظـ ٍ پاطٍضـ روْاَضی
28

وحلی هحتَای کتا ّای زرسی هلالتاج اجتواعی ...

اؾقهی ایطاى تَرِ ،يؼ ٍ اًتَاال هیاطاث ىطٌّگای اؾات ّاِ یازگیطًاسگاى ضا باطای
پاؾساضی ٍ ياؽت اظ ایي آحاض آهازُ هیٌّس.
تَرااِ ،يااؼ ٍ اًتَااال هیاطاث ىطٌّگای زض ًؾااامّااای تقلااین ٍ تطبیاات اظ عطیااٌ
آهَظـّای میطضؾوی ٍ زیگطی ًؾام آهاَظـ ٍ پاطٍضـ ضؾاوی ناَض هایگیاطز
(ؾاطهسً .)6 :1372 ،ؾام آهَظـ ٍ پطٍضـ ضؾویٍ ،ؾیلِای هْن بطای تبسیل یِ راهقِ
ً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 ّاطزى
اؾتقسازّا ٍ تَاًاییّای ًْيتِ ىطز ّوِ ّطزُ ٍ اظ عطه زیگط با ّوِ بِ ًؾام ارتواافی،
بِ اًتَال اضظـّا ٍ ٌّزاضّاای هغلاَ راهقاِ هایپاطزاظز(قاطیقتوساضی.)72 :1372 ،
بٌابطایي تَرِ ،يؼ ٍ اًتَال هیطاث ىطٌّگی اظ عطیٌ ًؾام آهَظـ ٍ پاطٍضـ ضؾاوی،
ًیاظ بِ ابعاضّای هؤحطی زاضز ِّ یْی اظ آًْا بطًاهِ ٍ هحتَای ّتا ّاای زضؾای اؾات.
هحتَای ّتا ّای زضؾی هْنتطیي هْاى بطای ایزاز اهْااى تحَاٌ ّاسهّاای بطًاهاِ
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 ىطٌّگ ّای بیگاًِ ٍ زؾت یاىتي بِ تَؾقِ پایاساض ٍ اّتواام باِ پٌاس ٍ
فبط آهَظی اظ آحاض پیكیٌیاى بِفٌَاى یِ هٌبـ هقطىت ،با تْیِ بط هعیتّا ٍ اضظـّای
هیطاث ىطٌّگی اؾت ِّ هیتَاى اظ تأحیط هحتَای ّتا ّای زضؾای بااصذم هحتاَای
ّتا ّای زضؾی هغالقا ارتوافی ِّ بیكتطیي ٍطابت ٍ ًعزیْی ضا با هیطاث ىطٌّگای
زاضز اؾتيازُ ّطز.
ّتا ّای زضؾی هغالقا ارتوافی با تَرِ باِ هاّیات هَضاَؿ ٍ بْاطُگیاطی اظ
ضقتِّای فلوی ًؾیط تاضید ،رنطاىیا ٍ راهقِقٌاؾی اضتباط هؿتَیوی با هََلِی هیاطاث
ىطٌّگی ٍ اضظـّای آًاى زاضز ٍ یْی اظ ّسهّای ایي زضؼ تطبیات ىطاگیاطاى باطای
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 ٍطاض زاضز ٍ اّویات
ٍ اضظقی ِّ هحتَای ّتا ّای زضؾی بِفٌَاى تٌْا ٍ هْنتطیي هٌباـ زض ًؾاام آهاَظـ
ضؾوی زاضز؛ بطای اضظیابی ٍضـ هَرَز ،تحَیٌ اضط زضنسز اؾت تا اظ عطیٌ تحلیال
هحتَای ّتا ّاای زضؾای هغالقاا ارتواافی زٍضُ اٍل هتَؾاغِ ،هیاعاى تَراِ باِ
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هؤليِّای هیطاث ىطٌّگی زض ایي زٍضُ ضا ِّ ظهاى قْلگیاطی ٍ ّؿاب َّیات اؾات
هَضز بطضؾی ٍطاض زّس.
سؤاالت پژوهص
سؤال اصلی

 -1هحتَای ّتا ّای هغالقا
هیطاث ىطٌّگی پطزاذتِ اؾت؟

ارتوافی زٍضُ اٍل هتَؾغِ تا چِ اًساظُ بِ هؤلياِّاای

سؤاالت فرػی

ّ -1تا ّای هغالقا ارتوافی زٍضُ اٍل هتَؾغِ تا چِ اًساظُ بِ هؤلياِّاای هیاطاث
ىطٌّگی هلوَؼ پطزاذتِ اؾت؟
ّ -2تا ّای هغالقا ارتوافی زٍضُ اٍل هتَؾغِ تا چِ اًساظُ بِ هؤلياِّاای هیاطاث
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 اىاطاز راهقاِ زض زؾات
زاضز تا بتَاًس بِ پطٍضـ ىطاگیطاى ذَز بپطزاظزً .ؾامّای تقلین ٍ تطبیات اؾات ّاِ باِ
ٍؾیلِی ًْاز آهَظـ ٍ پطٍضـ بِ ایي اهاط هایپاطزاظز .پاطزاذتي باِ هؿاألِی هیاطاث
ىطٌّگی زض ّط راهقِ ٍ بِعَض ذال زض هحتَای ّتا ّای زضؾیِ آهَظـ ٍ پاطٍضـ
تا سٍز ظیازی بِ آضای تطبیتی نا بًؾطاى ،هْتبّای ىْطی ٍ ایسئَلَغیای ّاِ آى
راهقِ بطاؾاؼ آى بٌا قسُ اؾت بؿتگی زاضز ِّ .زض ظیط بِ تقسازی اظ آًْا اقاضُ هیٌّین.
هلْی ( )1388زض ّتا «بطًاهِضیعی زضؾی ،ضاٌّوای فول» هایگَیاس ّاط یاِ اظ
ًؾامّای تقلین ٍ تطبیت اًتؾاضا ّقى ٍ ًْایی ذَز ضا زض ّسهّای ّلای ذاَز اضائاِ
هیزٌّس .ایي ّسهّای ّلی هاًٌس ًَضاىْيّایی ّؿتٌس ِّ اىٌ تقلین ٍ تطبیات ضا باطای
بطًاهِضیعاى ٍ هزطیاى ضٍقي هی ؾاظًس ٍ تْلیو ًْایی ضا زض یازگیطی تا سٍز ظیاازی
هقیّي هیٌٌّسّ .سه ّای زٍضُ تحهیلی با تَراِ باِ اّاساه ّلای تقیایي هایقاَز ٍ
گطٍُّای بطًاهِضیعی زضؾی زض هَاز زضؾی گًَاگَى با ًگاُ بِ اّساه ؾغَح باالتط باِ
تسٍیي اّساه هَاز زضؾی اٍسام هیٌٌّس .بٌاابطایي اّاساه ّلای ًؾاام تقلاین ٍ تطبیات
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روَْضی اؾقهی ایطاى بِ قطح ظیط اؾتّ :وال اًؿاى زض ًؾام تقلین ٍ تطبیت اؾاقهی
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 هتكْل یاا آهَظقاگاّی ،ذاَز
بِعَض ؾٌتی هیطاث ىطٌّگی ضا اظ افضای باالل راهقاِ ذانای باِ َّزّااى آى هٌتَال
ؾاذتِ اؾت .اظ اٍاذط ٍطى ّزسّن بِ ایي عطه آهَظـ ٍ پطٍضـ ًیطٍیی بَزُ اؾات
ِّ اظ عطیٌ آهَظـ ظباى ،ازبیا ٍ تاضید زض بطًاهِ زضؾی هساضؼ َّیت هلی ضا ایزاز
ّطزُ اؾت (گَتِ.)246-247 :1390 ،
زض ایسئَلَغی هحاىؾِّاضی هسضؾِ هٌبـ اضظـّای ىطٌّگای اؾاتًَ ،اف هسضؾاِ
هتحس ؾاذتي ىطز با هیاطاث ىطٌّگای ٍ پاطٍضـ اؽ تقلاٌ باِ رواافتی اؾات ّاِ
ؾٌتّای آى زض ًْاز هسضؾِ هتزلی اؾت .آهَظـ ٍ پطٍضـ با اؾتيازُ اظ بطًاهِ زضؾی
بِ ٍؾیلِ زضؼّای تاضید ٍ ٌّط زاًفآهَظاى ضا با هیطاث ىطٌّگی آقٌا هیٌٌّس ٍ هطبیاى
ٍ بطًاهِضیعاى هحاىؾِّاض ،املب ّؿتِای اظ هَضَفا تزَیع قسُ ضا ِّ بطای تضاویي
اًتَال یْؿاى هیطاث ىطٌّگی بِ ّوِ زاًفآهَظاى عطا ی هیقًَس قٌاؾایی هیٌٌّاس ٍ
هقلن هحاىؾِّاض بایس ىطزی باقس ِّ هیطاث ىطٌّگی ضا گطاهی بساضز ٍ آى ضا باِ ذاَبی
بكٌاؾس ٍ اضظـّای ؾٌتی ىطٌّگی ضا زض ضىتاض ٍ هٌف ذَیف هتزلی ؾاظز ٍ .هؤؽاو
بِ پاؾساضی اظ هیطاث ىطٌّگی بِفٌَاى گٌزیٌِای اظ زؾتاٍضزّای بكطی ٍ هقطىی آى باِ
ًؿل رَاى اؾت (گَتِ.)302 :1390 ،
بطاؾاؼ تيْط ایسئالیؿتی هسضؾِ بِفٌَاى ًْازی ارتوافی بایاس زاًافآهاَظاى ضا باا
چْیسُی ؾطهایِ ىطٌّگی آقٌا ؾاظز بِ عَضی ِّ ىطاگیطاى بتَاًٌاس هیاطاث ىطٌّگای ضا
بكٌاؾٌس ،زض آى ؾْین قًَس ٍ بِ ؾْن ذَز آى ضا گؿاتطـ زٌّاس ٍ .هسضؾاِ اظ عطیاٌ
اًتَال فاهساًِی هیطاث ىطٌّگی بِ قْل بطًاهِای هٌؾن ،هتَالی ٍ هتطاّن بچِّا ضا بطای
آیٌسُ آهازُ ٌّس ٍ .پیكطىت ضا بِنَض تْاهل تاضیری ىطٌّگ بكطی اظ ؾطچكوِّای
ابتسایی تا ؾغَح پیكطىتِ توسى زض ًؾط بگیطًس(گَتِ.)37 :1390 ،
بِظفن زیَئی ،آهَظـ ٍ پطٍضـ ّن زاضای بقس هحاىؾِّااضی ٍ بقاس باظؾااظی یاا
تزسیس یا اؾت .اظ آًزا ِّ آهَظـ ٍ پطٍضـ اظ ضاُ اًتَال هیطاث ىطٌّگی اظ ًؿال
بعضگؿال بِ َّزّاى یا افضای ًاباالل گاطٍُ تاساٍم ىطٌّگای ضا هیّؿاط هایؾااظز ،بقاس
هحاىؾِّاضی زاضز .اگطچِ زیَئی بِ ضٍقٌی زضیاىت ِّ رٌبِّای هحاىؾِّاضاًِ آهَظـ
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ٍ پطٍضـ تساٍم ىطٌّگی ضا تأهیي هیٌّس ،اها تطبیت ضا اهطی ٍؾیـتط ٍ پَیاتط اظ ياؼ
ٍضـ هَرَز زض ًؾط هیگطىت.
قطیقتوساضی ( )1372آهَظـ ٍ پطٍضـ ضؾوی ضا ٍارس اّویت زٍگاًِای هایزاًاس
ِّ اظ یِ عطه بِ باال باطزى ؾاغت تَاًااییّاا ٍ ٍابلیاتّاای ىاطز ٍ قاَْىا قاسى
اؾتقسازّای اٍ ّوِ هی ٌّاس ٍ اظ عاطه زیگاط زض ذاسهت ًؾاام ارتواافی ٍ اًتَاال
اضظـّا ٍ ٌّزاضّای آى اؾتّ .ط راهقِ زاضای اضظـّای ؾٌتی ٍ هیاطاث ىطٌّگای ٍ
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 اًتَاال هبااًی
ىطٌّگی ،هطبیاى بایس آى ضا تيؿیط ،تقبیط ٍ ٍابل ىْن بطای زاًفآهاَظاى ٌٌّاس ٍ آًااى ضا
ضاٌّوایی ٌٌّس تا ضىتاض ،ا ؿاؼ ،فَایس ،اىْاض ٍ ایسُآلّایی ضا ِّ هاَضز تأییاس راهقاِ
ّ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 هیطاث ىطٌّگای ٍ
ارتوافی ىانلِ بگیطًس ِّ ایي اهط هٌزط بِ تضااز ىْاطی ٍ فَیاستی بایي راَاىّاا ٍ
ؾالوٌساى قسُ ٍ ٍ س راهقِ ضا هتعلعل هیؾاظز.
پيشينه پژوهص

زض پػٍّفّای نَض گطىتِ زاذلی زضباضُ هیطاث ىطٌّگی زض بطًاهاِ زضؾای باِ راع
یِ هَضز ِّ هؿتَیواً هياّین هیطاث ىطٌّگی ضا هَضز بحج ٍ بطضؾی ٍطاض زازُ ،هَضزی
زیگط یاىت ًكس ٍ اّخط پػٍّفّای نَض گطىتِ زض بطًاهِ زضؾای ،باِ ایاي ناَض
اؾت ِّ هیطاث ىطٌّگی ضا بِفٌَاى یْی اظ هؤليِّای َّیت هلی ٍ ىطٌّگی زض ّتا ّا
ؾٌزیسُاًس .بِفٌَاى ًوًَاِ هایتاَاى باِ پاػٍّفّاای ناازًظازُ ٍ هٌاازی (،)1387
اؾوافیلی ٍ ّوْاضاى (ًَ ،)1390قاازی ٍ ّوْااضاى ( ،)1390هقطٍىای ٍ پٌااّیتَاًاا
(ً ،)1392زاضًْاًٍسی ٍ ٍطباًقلیظازُ ( ،)1393رسیسی هحوسآبازی ( ،)1394ایكاًی ٍ
اری ؿیي ( )1396اقاضُ ّطز.
تحَیٌ ذسابركیاى ( )1391هياّین هیطاث ىطٌّگی ضا بِنَض هؿتَین هَضز تزعیِ
ٍ تحلیل ٍطاض زازُ ٍ ًتایذ با تَرِ بِ یاىتِّای بِ زؾات آهاسُ ااّی اظ آى اؾات ّاِ
اضظـّای هطتبظ با هیطاث ىطٌّگی زض ّتا ّای زضؾی ،ىاٍس بطًاهاِضیاعی ٍ ٍهاس اظ
پیف تقییي قسُ بطای يؼ ٍ ا یای هیطاث ىطٌّگی اؾات ٍ هیاعاى تَراِ باِ هیاطاث
ىطٌّگی زض ّتا ّای زضؾی زٍضُ ابتسایی ،زض هَام یْی اظ هْنتطیي ابعاض اًتَال َّیات
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گطىتاِ زض ایاي بااضُ باِ

هلی رای تأهل ىطاٍاى زاضز .پاػٍّفّاای ذااضری ناَض
ضٍـّای هرتلو بِ قطح شیل اؾت:
هایٌا ( )2003زض پػٍّكی با فٌَاى «تطّیب اضظـّاای ىطٌّگای زض بطًاهاِ زضؾای
هساضؼ ٌّیا» بِ ایي ًتیزِ هیضؾس ِّ بطًاهِ زضؾی زض ًؾام آهَظقی ّكَض ٌّیا اضتبااط
ّوی با هحیظ ذَز ٍ اضظـّای ىطٌّگی هاطزم ٌّیاا زاضز .بطذای هكاْق اظ زٍضُی
اؾتقواضی ٌّیا ًكأ هیگیطز ِّ قْل ضؾوی تحهیل مطبی بِ ذَز گطىتِ ٍ ًؿبت باِ
اضظـّای ىطٌّگی هطزم ذَز بیتَرِ اؾت.
اٍّاهپَ ٍ زلگازٍ ( )2014زض پػٍّكی بِ بطضؾی ایي هَضَؿ هیپطزاظًس ِّ چگًَِ
بِعَض هؤحط هیطاث ىطٌّگی هحلی ،بِ زاًفآهَظاى ابتسایی ٍ زبیطؾتاى ًاؾِ بَ ،باالیي ٍ
باتاًگاؼ زض ؾاذتاض بطًاهِ زضؾی ىقلی آهَظـ زازُ هیقَز .زض ایي پاػٍّف باِ ایاي
ًتیزِ هیضؾٌس ِّ بایس زض ابتسا هكْل اؾاؾی ؾاذتاض ؾیؿتن آهَظقای ىیلیپایي ال ٍ
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.
ّؿَ ٍ الی ( ) 2015زض پػٍّكای باِ بطضؾای اهْااى تطّیاب زاًاف ترههای ٍ
ٍابلیتّای ىٌی بطای ياؽت اظ هْاىّای هیاطاث ىطٌّگای زض بطًاهاِ زضؾای ضؾاوی
پطزاذتِاًس ِّ ًتایذ تحَیٌ ًكاى هیزّس ِّ ًؾام آهَظقی تایَاى ًویتَاًس اؾتقسازّایی
با آگاّی اظ هیطاث ىطٌّگی تطبیت ٌّس .بِ ّویي ذاعط پیكٌْاز هیٌٌّاس ّاِ بااظعطا ی
بطًاهِّای آهَظقی هسضؾِ تٌْا گام اٍلیِ بطای تطٍیذ ياؽت اظ هیطاث ىطٌّگی اؾات.
زض آیٌسُ بایس بؿتِّای ّاهل زٍضُّای طىِای ظیازی ٍرَز زاقتِ باقس تا اىطاز ًِ تٌْا
زض ياؽت اظ آحاض تاضیری ٍ هحلی قطّت ٌٌّس بلِْ یِ هيَْم رسیس باطای ياؽات
اظ هیطاث ىطٌّگی بیاىطیٌٌس.
اٍّال ( )2016زض پػٍّكی با فٌَاى «ًیاظ بِ آهاَظـ هیاطاث ىطٌّگای تااضیری زض
هغالقا ارتوافی» ِّ راهقِ آهاضی ایي پػٍّف ضا توام زضٍؼ گطٍُ فلاَم ارتواافی
تطّیِ تكْیل هیزاز بِ ایي ًتیزِ ضؾیس ِّ ایي زضٍؼ باطای آهاَظـ هیاطاث ىطٌّگای
ّاىی ًیؿت ٍ بایس زضٍؼ هؿتَلی بطای آهَظـ هیطاث ىطٌّگای ٍراَز زاقاتِ باقاس.
ّنچٌیي بایس زض بطًاهِّای زضؾی تنییطاتی ایزاز قَز ٍ برفّای هیطاث ىطٌّگای زض
بطًاهِ زضؾی ضاٌّوایی گؿتطـ یابس تا زاًفآهاَظاى ّان هیاطاث تطّیاِ ٍ ّان هیاطاث
رْاًی ضا بكٌاؾٌس .زض ًْایت ؾغت زاًف هقلواى ّن باِ ٍؾایلِ هترههااى فلوای اظ
عطیٌ عطحّای پػٍّكی هطبَط بِ هیطاث ىطٌّگی باال بطٍز.
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روش پژوهص

پػٍّف اضط اظ لحاػ ّسه ّاضبطزی ٍ اظ ًَؿ ،تحلیل هحتَا اؾت.
راهقِی آهاضی پػٍّف قاهل ّلیِی ّتا ّای زضؾی زٍضُ اٍل هتَؾاغِ زض ؾاال
 1395-96بَزُ اؾت ِّ ،با تَرِ بِ هاّیت پػٍّف ،زن ًوًَِ بِنَض ّسىوٌاس اظ
ًَؿ هَاضز هغلَ ّ ،تا ّای هغالقا ارتوافی ِّ تٌاؾب بیكتطی با اّساه پاػٍّف
زاضًس اًترا قسُاًس .ابعاض گطزآٍضی اعقفا زض ایاي پاػٍّف ،چاِلیؿات تحلیال
هحتَای ّتا ّای زضؾی اؾت.
چِلیؿت تحلیل هحتَا اظ زٍ ٍؿوت تكْیل قسُ اؾت ِّ ٍؿوت اٍل آى هطباَط باِ
هؤليِّای هیطاث ىطٌّگی ٍ ٍؿوت زٍم آى هطبَط بِ هیعاى تَرِ (ىطاٍاًی) ّتا ّاای
هَضز هغالقِ اؾت .زض برف هؤليِّای چِلیؿت قایس بِ هَاضزی بطذاَضز ٌّیاس ّاِ
یِ احط ّوعهاى هیتَاًس زض زٍ گطٍُ اظ عبَِبٌسی رای زاقتِ باقس ِّ زض ایي پاػٍّف
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 .ؾپؽ باا
تَرِ بِ ازبیا تحَیٌ ،هغالقا ّتابراًِای پػٍّكگطاى ٍ رؿتٍرَ زض بایي آحااضی
ِّ زض ؾغت هٌغَِ ،هلی ٍ رْاًی بِ حبت ضؾیسُاًس 35 ،هؤليِ بطای آى تقیایي قاس .باِ
هٌؾَض تقییي پایایی هؤليِّا 35 ،هؤليِ اًترا قسُ تَؾظ پٌذ ًياط اظ اؾااتیس زاًكاگاُ
انيْاى هَضز هغالقِ ٍطاض گطىت ِّ بطاؾاؼ ًؾطا آىّا ٍ با اؾتيازُ اظ ضطیب تَاىٌ،
پایایی ّلی هؤليِّا هَضز هحاؾبِ ٍطاض گطىت.
ّنچٌیي ضٍایی هؤليِّا اظ عطیٌ ًؾطا اؾاتیس زاًكگاُ انيْاى تقییي قاس ٍ باطای
تزعیِ ٍ تحلیل یاىتِّای انل اظ تحلیال هحتاَا اظ آهااض تَنایيی قااهل ىطاٍاًای ٍ
زضنس اؾتيازُ قسُ ِّ ٍا س تحلیل زض ایي پػٍّف ،تهَیطّ ،لوِ ٍ هضوَى باَزُ ّاِ
ٍا س قواضـ بطای هضوَى زض ؾغت پاضاگطاه بَزُ اؾت.
یافتههای پژوهص

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

زٍضُ اٍل هتَؾغِ زاضای ؾِ ّتا هغالقا ارتوافی پایِ ّيتنّ ،كتن ٍ ًْان اؾات ٍ
هیطاث ىطٌّگی هلوَؼ ًیع بِ زٍ براف هیاطاث ىطٌّگای هٌَاَل ٍ میطهٌَاَل تَؿاین
هیقَز .قایاى شّط اؾت ِّ ابتسا هؤليِّای هیطاث ىطٌّگی هٌََل ٍ ؾپؽ هؤلياِّاای
هیطاث ىطٌّگی میطهٌََل زض ّط یِ اظ ؾِ ّتا هغالقا ارتوافی بِنَض رساگاًِ
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 ـ 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 ّاِ زض هزواَؿ ؾاِ
ّتا هغالقا ارتوافی پایِ ّيتنّ ،كتن ٍ ًْن 505 ،هَضز بِ هیطاث ىطٌّگای هٌَاَل
اقاضُ قسُ اؾت ِّ ّتا ّا ٍ ًؿد ذغی با  254هَضز ( ٍ )%50/3ؽطه باا  87هاَضز
( )%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 ًؿرِ ٍ ّتاا ذغای ّاِ انال فواط ٍ تاقـ
زاًكوٌساى ،فلواًَ ،ابل ٍ ٌّطهٌساى ایي هطظ ٍ بَم اؾت بِ هخابِ زضیای فؾیوای اظ آحااض
بیًؾیط فلن ،توسى ٍ ىطٌّگ بكطیت بِقواض هیآیس ٍ ّط چاِ زاًافآهاَظاى اظ آحااض ٍ
پیكیٌِ فلوی ،ازبی ٍ ىطٌّگی ذَز آگاّی بیكتطی زاقتِ باقٌسَّ ،یت فلوی ىطٌّگای
ذَز ضا فویٌتط ذَاٌّس قٌاذت .ؽطه هَضز بقسی اؾت ِّ زض بیي هؤليِّاا بیكاتطیي
تقساز ىطاٍاًی ضا زاضز .ؽطه قاهل ّاؾَِّ ،ظُ ،رامّای عقیای ٍ ًَاطُای ،ضیتاَى ٍ...
اؾت ِّ اظ عطا یّای رالب ٍ هتٌَفی بطذَضزاضًس .ؽطهّا اظ رولِ ٍؾایلی ّؿاتٌس
ِّ بِ ذاعط ّاضبطزّایی ِّ بِفٌَاى ٍؾایل ضطٍضی زض ظًسگی ضٍظهطُ اىطاز زاقاتِاًاس
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 هؤليِّاا
ّوتط تَرِ قسُ اؾت .ا وسی ( )1387زضباضُی ظیَضآال ٍ اقیا تعییٌی هیگَیاس ّاِ
ؾاذت ظیَضآال ٍ اقیا تعئیٌی اظ ّعاضاى ؾال پیف زض ایطاى هتساٍل باَزُ ٍ باِفٌاَاى
ٌّطی گطاًبْا ٍ اضظقوٌس بطای اٍكاض هرتلو راهقِ تلَی هیقسُ اؾت .ایي ؾااذتِّاا
زض زٍضاى هرتلو اظ تٌْیِ ىًَالقازًََُ ،ـ بیاز هاًاسًی ٍ ىاطمّاای یاط اًگیاعی
بطذَضزاض بَزُاًس ِّ ذقٍیت ٍ تَاًوٌسی یط بطاًگیع ؾاظًسگاى ایاي اقایا ضا ًكااى
هیزّس ِّ،با تَرِ بِ ٍسهت ٍ ىٌَى بِ ّاض ضىتِ زض ؾاذت آًْا زض ّتا ّای هغالقاا
ارتوافی زٍضُ اٍل هتَؾغِ ّوتط بِ آى پطزاذتِ قسُ اؾت .هَضز بقسی لَحّاا ّؿاتٌس.
لَحّا آحاض اضظقوٌسی اًس ِّ اظ گلٍ ،یط ٍ زیگاط هاَاز ؾااذتِ قاسُاًاس ٍ زض ؾاغحی
َّچِتطّ ،اضّطزی قبیِ بِ ّتیبِّا ٍ ًَف بطرؿتِّا زاضًس ٍ اعقفا ظیازی اظ ظهاى
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 هیزّاس ّاِ زض ّتاا ّاای
هغالقا ارتوافی زٍضُ اٍل هتَؾغِ بِ هؤليِّای هیاطاث ىطٌّگای میطهٌَاَل زض ؾاِ
ّتا هغالقا ارتوافی پایِ ّيتنّ ،كتن ٍ ًْن زض هزوَؿ  426هَضز اقاضُ قسُ اؾت
ِّ هؿزس با  126هَضز (ّ ،)%29/6اخ با  69هَضز (ّ ٍ )%16/2تیبِ ٍ ًَف بطرؿاتِ باا
 49هَضز ( )%11/5بیكتطیي تقساز ىطاٍاًی ضا زاضًس ٍ زض ًَغاِ هَابال ّاضٍاًؿاطا باا 13
هَضز ( ،)%3آ اًباض با  6هَضز ( ٍ )%1/4باكّای تاضیری باسٍى ىطاٍاًای (ّ )%0وتاطیي
هیعاى تَرِ زض هزوَؿ ایي ؾِ ّتا ضا زاضًس.
ّكَض ایطاى ىطٌّگی اؾقهی زاضز ٍ هؿارس بِفٌَاى ًواز ىطٌّاگ راهقاِ اؾاقهی،
بیتطزیس انلیتطیي پایگاُ زیاي ،اذاقً ،هقٌَیات ٍ بطتاطیي هْااى تََیات ایوااى ٍ
فالیتطیي هطّع ّؿب آگاّی ٍ بهیط ٍ هْنتطیي هحل بطای قْلگیاطی ٍ گؿاتطـ
ىقالیتّای فلوی ،ىطٌّگی ،ؾیاؾی ٍ ارتوافی زض تااضید ایاطاى ٍ اؾاقم باَزُ اؾات
(انقًی هقیطی ٍ )14 :1387 ،بِفٌَاى هْنتطیي ًْااز ؾیاؾای ،ارتواافی ٍ ىطٌّگای
ًَكی بیبسیل زض ازاضُ رَاهـ اؾقهی ٍ تحَال آًاى ایيا هایٌّاس ٍ ،باِ ّوایي زلیال
اؾت ِّ زض بیي هؤلياِّاای هیاطاث ىطٌّگای میطهٌَاَل بیكاتطیي تَراِ ضا باِ ذاَز
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 هقوااضی
بطتط اظ زیگط بٌاّا ا ساث هیقس ِّ ّاخ یاا ٍهاط ًاهیاسُ هایقاس (ّیااًی.)12 :1393 ،
ّاخّا هطّع َْهت ٍ هحل ازاضُی هولْت بِ ؿا هیآهسُ اؾت .زض ایي ّتا ّاا
زض بیي ّاخّا تَرِ بیكتط هقغَه بِ ترت روكیس اؾت .هَضز ؾَم ّتیباِّاا ٍ ًَاف
بطرؿتِّا اؾتّ .تیبِّا ٍ ًَف بطرؿتِّای هرتلو ٍ هتٌَفی ِّ بط نرطُّا ٍ َُّّا
ٌّسُ قسُ اظ زٍ بقس ٍابل اّویت اؾت ،یْی بقس ٌّطی ِّ ًكاى اظ قاّْاض زاضی آى
زٍضُ اؾت ٍ زیگطی بقس ؾیاؾی آى ِّ اّی اظ تحَال تااضیری زٍضُّاای هرتلاو
اؾت .با زضُ ٍ اّویت رایگاُ ّتیبِّا ٍ ًَف بطرؿتِّای زٍضُّای هرتلو تااضیری
هی تَاى تحَال اًسیكِ ٍ هؿائل ىْطی ،ىقالیت ؾااظهاىّاای زیٌای ٍ اؽ ظیباایی
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 ٍ بااكّاای
تاضیری زض ایي ّتا ّا تَرِ ّاىی ًكسُ اؾت .تَؾاقِی ضاُّاای تزااضتی ٍ ظیااضتی
بافج قسُ ِّ زض بیي رازُّای ّاضٍاًی زض ؾطاؾط ّكَض ّاضٍاًؿطاّایی بطای تٍَاو ٍ
اؾتطا ت ّاضٍاًیاى بٌا قَز .هٍَقیت رنطاىیایی ،ؾیاؾی ،اٍتهازی ٍ هصّبی زض ایطاى اظ
فلل اظزیاز ٍ گؿتطـ ّاضٍاًؿطاّا بَزُ اؾت ِّ هقواضاى با تَرِ باِ هٍَقیات اٍلیوای
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 تاأحیطا ظیاازی
زض ابسافا هقواضی ایي ؾطظهیي زاقتِ اؾت .اظ ضٍظگاضاى ّْي بِ زلیل ذكاْی آ ٍ
َّای برف فوسُای اظ ّكَض ٍ فسم ضیعـ باضاى ّااىی زض ٌّااض عاطحّاای فواسُی
تأهیي آ هاًٌس ایزاز ٌٍا ٍ ؾاذتي ؾس ،بِ شذیطُؾاظی آ ّای ظهؿاتاًی ٍ ههاطه
آى زض ىهلّای ّنآ ٍ ذكِؾال ًیع تَرِ قسُ اؾت ٍ آ اًباض ضا بِ ّویي هٌؾاَض
بٌا ّطزُاًس (ّیاًی .)16 :1393 ،هَضز آذط باكّای تاضیری اؾت .زض ؾطظهیي پٌْاٍض ایطاى
باكّایی ٍرَز زاضز ِّ اظ ًَغًِؾط ٌّط ٍ هقواضی ًوًَِّاای باا اضظقای تلَای قاسُ ٍ
بافج تطٍیذ ٌّط باكؾاظی ایطاًی زض زیگط ؾطظهیيّا قسُ اؾت ،اها باِ ایاي هاَضز زض
ّتا ّای زضؾی هغالقا ارتوافی با ٍرَز ایيِّ بااكّاای ایطاًای باِ حبات رْااًی
یًَؿَْ ضؾیسُاًس پطزاذتِ ًكسُ اؾت.
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سوال دوم پژوهص :زر وتابّای 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 یاِ اظ ؾاِ ّتاا هغالقاا
ارتوافی پایِ ّيتنّ ،كتن ٍ ًْن بِ عَض رساگاًِ هاَضز بطضؾای ٍاطاض گطىتاِ ٍ ؾاپؽ
ً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 هغالقاا
ارتوافی زٍضُ اٍل هتَؾغِ بِ هؤليِّای هیطاث ىطٌّگی ًاهلوَؼ ضا ًكاى هیزّس ّاِ
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زض هزوَؿ ؾِ ّتا هغالقا ارتوافی پایِ ّيتنّ ،كتن ٍ ًْن 944 ،هَضز بِ آى اقاضُ
قسُ اؾت ِّ هياذط ٍ قرهیتّا با  530هَضز ( ،)%56/1زیي باا  207هاَضز ()%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 (ّ )%0/2وتاطیي
هیعاى تَرِ زض هزوَؿ ایي ؾِ ّتا ضا زاضًس.
هياذط ٍ قرهیتّا بِ هٌعلِی بركی قاذم اظ َظُ ىطٌّگ ّؿتٌس ٍ هایتاَاى
آًْا ضا ًوًَِّای ّاهلی اظ تقالی ىطٌّگ زاًؿت ِّ هیتَاًٌس بِفٌَاى الگَ باطای اىاطاز
راهقِ هَضز تَرِ ٍطاض بگیطًس؛ ظیطا آًْا ٍارس قاطایغیاًاس ّاِ ّوؿاَ باا اضظـّاای
ىطٌّگی ٍ ارتوافی بَزُ ٍ هَرب قاسُ هایاِی ىراط ٍ هباّاا باقاٌس ّاِ تَراِ ٍ
قٌاذت آًْا بِفٌَاى بركی اظ َّیت ىطٌّگی ٍ ارتوافی هیتَاًس تاأحیط هقٌاازاضی باط
َّ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
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هَضز بقسی ِّ تَرِ بیكاتطی ًؿابت باِ زیگاط هؤلياِّاا زاضز ،زیاي اؾات .زیاي
هزوَفِ ای اظ فَایس ٍ اذقً ٍ ا ْام ٍ هَطضا ىَْی ٍ ٍََی اؾت ِّ بطای ضاٌّواایی
اًؿاى رْت تحهیل ؾقاز ٍاٍقی زض اذتیاض اٍ ٍطاض گطىتِ اؾات (پیكاگط)91 :1387 ،
زضایي ّتا ّا با تَرِ بِ ىطٌّگ راهقِ ،تَرِ هقغَه بِ زیي هبیي اؾقماؾت.
زض هَضز بقسی ،هْاض ٍ ٌّط ىطقباىیٌّ ،طّاای ًوایكای ٍ ٍهاِ ٍ اىؿااًِ تَراِ
ّاىی ًكسُ اؾت .ىطقباىی اظ رولِ ٌّطّای انیل ٍ اضظقوٌسی اؾت ِّ با ىطٌّگ ایي
هطظ ٍ بَم پیًَسی ًاگؿؿتٌی زاقتِ ٍ زض گصض ٍطىّا یْی اظ زؾتاٍضزّای هْن هطزهااى
ایي ؾطظهیي هحؿَ قسُ ٍ زض ال اضط ًیع رعئی اظ ظًسگی ٍ ىطٌّگ راهقِ ایطاى
اؾقهی بِ قواض هیآیس ِّ يؼ ،طاؾت ،بؿظ ٍ گؿتطـ آى یِ ٍؽیياِ هلای باطای
تواهی اىطاز راهقِ اؾت (گلبرف ٍ ّوْاضاى .)5 :1395 ،هَضز بقاسی ٌّطّاای ًوایكای
اؾتً .وایف ایطاًی ضا بایس با ایيگًَِ ٌّطّا قٌاذت (تقعیِ ،پطزُذاَاًیًَ ،االی ٍ،)...
ِّ رایگاُ ایي گًَِّای ٌّطی با تَرِ بِ حبت تقعیِ ٍ ًَالی زض ىْطؾت هیطاث رْاًی
یًَؿَْ زض ّتا ّای هغالقا ارتوافی زٍضُ اٍل هتَؾاغِ هاَضز ميلات ٍاٍاـ قاسُ
اؾت .هَضز آذط ٍهِّا ٍ اىؿاًِّا ّؿتٌس .اضؾي ( )1391زض با ٍهِّاا ٍ اىؿااًِّاا
هیگَیسٍ :هِّا ٍ اىؿاًِّا بِفٌاَاى رعئای اظ ىطٌّاگ فاهیاًاِ ٍ ازبیاا قاياّی ،اظ
ّْيتطیي ًوًَِّای انیل تيْط ٍ تریل بكط ٍ باظتابی اظ ظًسگی هطزم زض گصقتِ اؾات
ِّ بیاًگط ٍضقیت ؾیاؾی ،ارتوافی ٍ اٍتهازی راهقِ ٍ ّوچَى آییٌاِای تواامًواا 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 ِّ تَراِ ،ياؼ ٍ
اًتَال آًْا ها ضا بِ گصقتِ ذَیف پیًَس هیزّس.
نتيجهگيری

ًؾامّای تقلین ٍ تطبیات اظ عطیاٌ آهاَظـ ٍ پاطٍضـ ضؾاوی باِ ٍؾایلِی هحتاَای
ّتا ّای زضؾی ًَكی ّلیسی ٍ هْن زض آهَظـ ٍ آقٌا ّطزى زاًفآهَظاى باا هََلاِی
هیطاث ىطٌّگی ّكَض زاضًس ،بِذهَل زض زٍضُی هتَؾغِ ِّ اّویت ایي هَضاَؿ زٍ
چٌساى هیقَز؛ چَى زض ایي زٍضُ ىطز زض ال باظؾاظی ٍ ّؿب َّیت ذَیف اؾت ٍ
هیطاث ىطٌّگی بِفٌَاى یْی اظ هؤليِّای َّیت هلی ٍ ىطٌّگی ،اؾاؼ بطًاهِ تقلاین ٍ
تطبیت زٍضُ هتَؾغِ ضا تكْیل هیزٌّس.
تَرِ ،يؼ ٍ اًتَال هیطاث ىطٌّگی زض ًؾامّای تقلین ٍ تطبیت فاقٍُ باط تحْاین
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یْپاضچگی هلی ٍ تََیت َّیت هلی ٍ ضٍ یِ ذَزباٍضی زض ضٍیاضٍیی با ىطٌّگّاای
بیگاًِ ٍ زؾت یاىتي بِ تَؾقِی پایساض ٍ اّتوام بِ پٌس ٍ فبط آهَظی اظ آحاض پیكایٌیاى
بِفٌَاى یِ هٌبـ هقطىتّ ِّ ،وگی زض ضاؾتای قاَْىایی ٍ ؾاطبلٌسی ّكاَض ًَكای
اؾاؾی زاضًس هعیتی زٍراًبِ بطای ؾیؿتن آهَظـ ٍ پطٍضـ ٍ هیاطاث ىطٌّگای ّكاَض
ًیع زاضز؛ اظ یِ عطه با تَرِ بِ اّساه ّلی آهاَظـ ٍ پاطٍضـ روْاَضی اؾاقهی
ایطاى تَرِ ،يؼ ٍ اًتَال هیطاث ىطٌّگی ضؾالت ًؾام تقلین ٍ تطبیت اؾقهی اؾت ِّ
پطزاذتي بِ ایي هؿألِ ،فول بِ ضؾالت ٍ بافاج اىاعایف ّااضایی ٍ احطبركای ؾیؿاتن
آهَظـ ٍ پطٍضـ هیقَز ٍ هعیت بقسی ِّ هؿتَیواً هتَراِ هیاطاث ىطٌّگای اؾات؛
هؿألِی ياؽت ٍ ًگْساضی اظ ایي آحاض اؾت ِّ آهَظـ ٍ پطٍضـ هیتَاًس با تَرِ بِ
اضظـّای هَرَز زض ایي آحاض زض بیي ىطاگیطاى ىطٌّگؾاظی ٌّس ٍ ضاُّای ياؽات اظ
ایي آحاض ضا ِّ اضظـّای بیكواضی زاضًس ضا زض آًْا ًْازیٌِ ٌّس .بٌاابطایي ایاي پاػٍّف
هؤليِّای هیطاث ىطٌّگی ضا زض زٍضُ اٍل هتَؾغِ هَضز تزعیِ ٍ تحلیل ّطز تاا اظ ایاي
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 اؾتٌباط ّاطز ّاِ تَراِ باِ بطذای
هؤليِّا ٍ ّنتَرْی یا بیتَرْی بِ بطذی هؤليِّای زیگط ،بِ زلیل اَظُ گؿاتطزُای
اؾت ِّ هیطاث ىطٌّگی زض بطهیگیطز ٍ ایيِّ ّتا ّای هغالقا ارتوافی تليیَای اظ
چٌس ضقتِ هرتلو اؾت ٍ ىَظ بركی اظ آى بِ بحج هیطاث ىطٌّگی هطبَط هایقاَز؛
بِ ّویي ذاعط هترههاى ٍ بطًاهِضیعاى زض برف هیطاث ىطٌّگی هٌََل تقسازی هؤليِ
اظ رولِ ّتا ّا ٍ ًؿد ذغی ،ؽطه ،زض برف هیطاث ىطٌّگای میطهٌَاَل هؿاارس ٍ
اهاهعازُّاّ ،اخّ ،تیبِ ٍ ًَف بطرؿتِ ٍ زض برف هیطاث ىطٌّگی ًاهلوَؼ قرهیتّا
ٍ هياذط ٍ زیي ضا بِفٌَاى قاذم اًترا ّطزُ ٍ زضباضُ آًْا تَضیحاتی ضا شّط ّاطزُ
ٍ تقسازی اظ هؤليِّا اظ رولِ ظیَضآال  ،لَحّاا ،زض براف هیاطاث ىطٌّگای هٌَاَل،
آ اًباضّ ،اضٍاًؿطا ٍ باكّای تاضیری زض برف هیطاث ىطٌّگی میطهٌََل ،هْاض ٍ ٌّط
ىطـباىیٌّ ،طّای ًوایكی ٍ ٍهِ ٍ اىؿاًِ زض برف هیطاث ىطٌّگی ًااهلوَؼ هاَضز
ّنتَرْی یا بیتَرْی ٍطاض گطىتِاًس.
پيشنهادها

با تَرِ بِ اّساه ّلی آهَظـ ٍ پطٍضـ روَْضی اؾقهی ایطاى تَرِ ،يؼ ٍ اًتَال
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هیطاث ىطٌّگی ضؾالت ًؾام تقلین ٍ تطبیت اؾقهی اؾت ِّ پاطزاذتي باِ ایاي هؿاألِ،
فول بِ ضؾالت ٍ بافج اىعایف ّاضایی ٍ احطبركی ؾیؿتن آهَظـ ٍ پطٍضـ هیقاَز.
ؾیاؾتگصاضاى ٍ بطًاهِضیعاى هیتَاًٌس ایي فول باِ ضؾاالت ضا باِناَض ّااضبطزی 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 ّاای زضؾای ،ىقالیات باظزیاس اظ آحااض
ىطٌّگی پیكٌْاز هیقَز؛
 -3آقٌا ّطزى زاًفآهَظاى با ّاضّطزّای هَرَز زض آحاض اظ ًؾط اؾقهی ،اٍتهاازی،
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 اتن ٍ
فبسالٌانط گیٍَها

(اؾتازاى ضاٌّوا ٍ هكاٍض) ،تْطاىٍ :ظاض

فلَم تحَیَا

ٍ ىٌاٍضی زاًكگاُ ٌّط(هٌتكط ًكسُ).

 اضؾي ،هیوَىالؿاازا ()1391؛ تزرعي جاهعِؽٌاعي لصِّای عاهیاًِ تزاعاط لصِّـای هؾـسی للـیيذاًن اس الَل عاتي ،هطین ققباىظازُ ٍ هحوسفلی هحوَزی (اؾاتازاى ضاٌّواا ٍ هكااٍض) ،ظاّاساى :زاًكاگاُ
-

-

ؾیؿتاى ٍ بلَچؿتاى (هٌتكط ًكسُ).
اؾوافیلی ،ضضا؛ هقواض ،حطیاا؛ ضئاَىیهاٌف ،ناسیَِ ()1390؛ «بطضؾای رایگااُ َّیات ىطٌّگای ایاطاى زض
ّتا ّای َّزّاى زض ؾالّای  ،»85 ٍ 80 ،75فصلٌاهِ ًاهِ پضٍّؼ فزٌّگي ،ؼ  ،12ـ  ،13نم .9-40
انقًیهقیطی ،اباطاّین ()1387؛ واروززّای عیاعي ـ اجتواعي هغاجس زر ایزاى عصز عـلجَلي ،فلای
بیگسلی ٍ فلیاننط ههسً (اؾتازاى ضاٌّوا ٍ هكاٍض) ،تْطاى :زاًكگاُ قْیس بْكتی (هٌتكط ًكسُ).
اىروی ،بْطٍظ ()1395؛ «ضاّبطز تَؾقِ اٍتهازی هبتٌی بط هیطاث ىطٌّگی» ،فصلٌاهِ عیاعتّای راّثززی ٍ
والى ،ؼ  ،4ـ  ،14نم .27-48
ایكاًی ،عاّطُ؛ اری ؿیي ،هٌیػُ ()1396؛ «ًَف ّتا ىاضؾی برَاًین زٍضُ ابتسایی زض َّیات هلای( :باا
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 زضؾی ىاضؾای ٍ فلاَم ارتواافی پایاِ قكان
ابتسایی اظ یج تَرِ بِ َّیت هلی باط هحاَض اؾاتاًساضزّای ههاَ » ،فصـلٌاهِ پـضٍّؼ زر یـازلیزی
آهَسؽگاّي ،ؼ  ،3ـ  ،11نم .41-48
اىؼًیا ،هحوسضضا ()1382؛ «ٍابلیتّای هیطاث ىطٌّگی تطّوٌؿتاى زض قْلزّی بِ َّیت هلای» ،فصلٌاهِ
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 ضاٌّوا ٍ هكااٍض) ،تْاطاى:
زاًكگاُ آظاز اؾقهی ٍا س تْطاى هطّعی (هٌتكط ًكسُ).
ظّطیاییّطهاًی ،ایواى ()1394؛ «تبییي اّویت قٌاذت هياذط بطای افتقی َّیات ىطٌّگای هقاناط ایاطاى»،
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