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 چكيذه

درسی ادتیاا  اارسای   ّای  ای کتاب ّدف کلی از ایي هقالِ تحلیل هحتَای هقایسِ
ّای دری صٌف اتتدایی کطَر ااغاًستاى تارای   دٍرُ اتتدایی کطَر ایراى ٍ کتاب

در ایي پاوٍّص  ّا است.  ّای َّیت هلی در هحتَای ایي کتاب تعییي جایگاُ هؤلفِ
       ِ ای  از رٍش پوٍّص تحلیل هحتاَای تلفیقای مکوای ٍ کیفای  تاا رٍیقارد هقایسا

ّای اٍل تاا ضطان    کتاب اارسی پایِ 6پوٍّص استفادُ ضدُ است. جاهعِ آهاری 
ّاای   کتاب دری صٌف 6ٍ  8933-8931دٍرُ اتتدایی در ایراى در سال تحصیلی 

اسات.   8933-8931اٍل تا ضطن دٍرُ اتتدایی در ااغاًساتاى در ساال تحصایلی    
ٍ ترای تحلیل هحتاَای کیفای ّان از     SPSSااسار  ترای تحلیل هحتَای کوی از ًرم

ّاای   ّاای َّیات هلای در کتااب     کتة درسی ٍ تعیایي ضاا    تررسی هضاهیي 
دّاد کاِ ًتسات     ّای پاوٍّص ًطااى های    جاهعِ آهاری استفادُ ضدُ است. یااتِ

ّاای درسای اارسای دٍرُ اتتادایی      تتص هلی در کتااب  ّای َّیت تَجِ تِ هؤلفِ
درصد تَدُ ٍ  05ّای درسی دری صٌف اتتدایی ااغاًستاى کوتر از  ایراى ٍ کتاب

ّای اارسی دٍرُ اتتادایی در   تتص در کتاب ّای َّیت درصد اراٍاًی هؤلفِدٍم، 
 ّای دری دٍرُ اتتدایی در ااغاًستاى است. ایراى تیطتر از کتاب

 
 .َّیت هلی، کتاب اارسی، کتاب دری، ایراى، ااغاًستاى، دٍرُ اتتدایی :ها واژه كليذ

                                                           

 ی هؿؤٍل طاى، ًَیؿٌسُای زاًكگاُ تْ زاًكیاض گطٍُ هغالعات هٌغمِ *
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 هقذمم
ّایی اؾتت   اؾت ٍ هزوَعِ ٍیػگی اًؿاىچیؿتی ٍ ویؿتی ّط ؾؤال َّیت پاؾری تِ 
تَاًتس تتسٍى    ّتی  اًؿتاًی ًوتی   تٌتاتطایي  . وٌس هتوایع هی قرهی زیگطوِ قرم ضا اظ 

تطیي ٍ رسیتستطیي   هْنَّیت یىی اظ هفَْم َّیت تِ حیات ارتواعی ذَز ازاهِ زّس. 
ّ ٍ اًتَا  هرتلتد زاضز.    تَزُهسضى  تهسضى ٍ پؿ ّای زٍضُهثاحج  َیتت ّتط   تٌتاتطایي 
تطیي قىل ذَز قتاهل   ّاؾت. َّیت زض ولی َّیتٍ الؿام اظ اًَا   ای هزوَعِ اًؿاًی

 َّیت فطزی ٍ روعی اؾت.
گیطی ٍ تغییطپصیطی َّیتت،   تطضؾی ازتیات ًظطی ٍ تزطتی هثیي آى اؾت وِ قىل»

زض فطایٌس تعاهل ذتَز تتا راهعتِ ٍ هتتدحط زٍ زؾتتِ اظ عَاهتل ذتطز ٍ وتبى، اظ لثیتل          
ّتای ؾتاذتاضی ٍ ًظتام ارتوتاعی اًزتام       قرهیتی ٍ ٍیػگی ّای فطزی ٍ ًظام ٍیػگی

قَز. ًىتِ زیگط ایي اؾت وِ زض تعطید َّیت هلتی ًظتطات هرتلفتی ٍرتَز زاضز.      هی
وٌٌتس ٍ تطذتی    تعضی اظ پػٍّكگطاى تط عَاهل عیٌی هاًٌس رغطافیا، تثاض ٍ ًػاز تدویس هی

وٌٌس.  زاضًس تدویس هیزیگط تط عَاهل شٌّی وِ زض احؿاؼ، اًسیكِ ٍ زضن هكتطن ضیكِ 
ّای انلی َّیت هلی، آى چیعی وتِ زض هتَضز    ًظط اظ اذتبف ًظط زض هَضز هؤلفِ نطف

آى اروا  ٍرَز زاضز ایي اؾت وِ ؾاظٍواض انلی تىتَیي َّیتت هلتی تطعْتسُ ًظتام      
ّتای آهَظقتی زض    قتَز وتِ ًظتام    آهَظـ ٍ پطٍضـ ٍ هسضؾِ اؾت. تٌاتطایي گفتِ هتی 

وكَضّا ًمف تؿتیاض هْوتی تطعْتسُ زاضًتس چتَى آهتَظـ ٍ       زّی تِ َّیت هلی  قىل
ـ   پطٍضـ انلی ّتا ٍ انتَل حتاون تتط      تطیي ًْازی اؾت وِ ٍظیفِ زضًٍتی وتطزى اضظ

 (148: 1391پَض ٍ زیگطاى،  )قاض  .راهعِ تطعْسُ آى اؾت
اظ وكتَض   ی ّتای آیٌتسُ   ایزاز ٍ تمَیت َّیتت هلتی زض ًؿتل    زضٍپطٍضـ  آهَظـ

تتطیي اتتعاض ًظتام     ّتای زضؾتی هْتن    وتاب تیي. زض ایي وٌس ُ هیاؾتفازاتعاضّای هتعسزی 
ظازُ،  ًزاضًْاًٍتسی ٍ لطتتاًعلی  ) .قتَز  هحؿَب هیٍپطٍضـ زض اًتمال َّیت هلی  آهَظـ
ٍ آهَظاى زض ؾي وَزوی آهازگی تیكتطی تطای یتازگیطی   اظ آًزایی وِ زاًف» (83: 1393

 ی تطذتَضزاض اؾتت، زٍضُ   ظیتازی ّای ایتي ؾتٌیي اظ پایتساضی     زاضًس ٍ آهَذتِآهَذتي 
قٌاذت چگتًَگی  تٌاتطایي وٌس؛  اتتسایی ًمف تؿیاض هْوی زض اًتمال َّیت هلی تاظی هی

 ّتای  ابتطذتَضزاض اؾتت. وتت    ای فعایٌتسُ آهَظـ َّیت هلی زض ایتي زٍضُ اظ اّویتت   
تتطیي آًْتا    هْن وِ اتتسایی تا آهَظـ َّیت هلی اضتثاط هتماتل زاضًس ی هتعسزی زض زٍضُ

حاضط  ی تٌاتطایي همالِ؛ (83: 1393ظازُ،  ًزاضًْاًٍسی ٍ لطتاًعلی) ّای فاضؾی ّؿتٌس وتاب



 ّای درسی تتص هلی در کتاب ّای َّیت هؤلفِای  هقایسِتحلیل هحتَای 

 49 

ّتای فاضؾتی    ّای َّیت هلتی زض وتتاب   رایگاُ هؤلفِ ی تِ همایؿِ تِ زًثال آى اؾت وِ
 تطضؾی وٌس.زٍضُ اتتسایی زٍ وكَض ایطاى ٍ افغاًؿتاى تپطزاظز ٍ ًماط لَت ٍ ضعد آى ضا 

 
 های پژوهص سؤال

ًَیؿٌسگاى ایي همالِ زضنسز ّؿتٌس تِ ایي پطؾف انلی پاؾد زٌّس وِ هَضَ  َّیت 
ّای زضی زٍضُ اتتسایی  ّای فاضؾی زٍضُ اتتسایی ایطاى ٍ وتاب هلی تِ چِ هیعاى زض وتاب

ترتف زض   ّای َّیت زضنس فطاٍاًی هؤلفِ لطاض گطفتِ اؾت؟ ٍ تَرِ هَضززض افغاًؿتاى 
ّای زضی زٍضُ اتتتسایی زض افغاًؿتتاى    اتتسایی زض ایطاى ٍ وتاب ی ّای فاضؾی زٍضُ وتاب

 تِ چِ هیعاى اؾت؟
 اظ: اًس عثاضتّای فطعی ایي پػٍّف  چٌیي ؾؤال ّن
ّتای زضؾتی فاضؾتی زٍضُ اتتتسایی ایتطاى تیكتتطیي فطاٍاًتی         زض هحتَای وتتاب  -1

 ترف هطتَط تِ وسام هؤلفِ ٍ تِ چِ هیعاى اؾت؟ ّای َّیت هؤلفِ
ّای زضؾی زضی نتٌد اتتتسایی افغاًؿتتاى تیكتتطیي فطاٍاًتی       هحتَای وتابزض  -2

 ترف هطتَط تِ وسام هؤلفِ ٍ تِ چِ هیعاى اؾت؟ ّای َّیت هؤلفِ
ّای زضؾی فاضؾتی زٍضُ   ترف هكتطن زض وتاب ّای َّیت تیكتطیي ؾْن هؤلفِ -3

 وسام وكَضاؾت؟  ّای ّای زضی نٌد اتتسایی هطتَط تِ وتاب اتتسایی ایطاى ٍ وتاب
 

 های پژوهص فزضيه
ّای زضؾتی   ترف هلی زض وتاب ّای َّیت ضؾس تَرِ تِ هؤلفِ تِ ًظط هی فزضيه نخست:

 50ّای زضؾی زضی نٌد اتتسایی افغاًؿتاى ووتتط اظ   فاضؾی زٍضُ اتتسایی ایطاى ٍ وتاب
اتتتسایی  ّای فاضؾتی زٍضُ   ترف زض وتاب ّای َّیت زضنس فطاٍاًی هؤلفِزضنس تَزُ ٍ 

 ّای زضی زٍضُ اتتسایی زض افغاًؿتاى اؾت. زض ایطاى تیكتط اظ وتاب
ّتای زضؾتی فاضؾتی زٍضُ اتتتسایی زض ایتطاى       ضؾتس زض وتتاب   تِ ًظط هی فزضيه دوم:
 تاقس. ت هصّثی ٍ اًمبتی ّای زیٌی ی اضظـ ترف هطتَط تِ هؤلفِ ّای َّیت تیكتطیي هؤلفِ

ّتای زضؾتی زضی زٍضُ اتتتسایی زض افغاًؿتتاى      ضؾس زض وتاب تِ ًظط هی فزضيه سوم:
ـ  ّای َّیت تیكتطیي فطاٍاًی هؤلفِ ّتای ارتوتاعی هلتی اظ     ترف هطتَط تِ هؤلفتِ اضظ

 لثیل احتطام تِ تعضگتطّا، ٍالسیي، آزاب ؾبم زازى، احتطام تِ هعلن ٍ... تاقس.
ی ّتا   ترف هكتتطن زض وتتاب   ّای َّیت ضؾس زضنس هؤلفِ تِ ًظط هی فزضيه چهارم:
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ّتای   ترتف هكتتطن وتتاب    ّای َّیتت  زضؾی فاضؾی زٍضُ اتتسایی ایطاى تیف اظ هؤلفِ
 زضؾی فاضؾی زٍضُ اتتسایی افغاًؿتاى اؾت.

 
 پيطينه پژوهص
ـ   زض ایطاى پػٍّف ٍپتطٍضـ اًزتام قتسُ     ّای ظیازی زض اضتثاط تا َّیت هلتی ٍ آهتَظ

 قَز. اؾت وِ زض ازاهِ تِ تطذی اظ آًْا اقاضُ هی
تطضؾی هیتعاى تَرتِ   »( زض پػٍّف ذَز تا عٌَاى 1386ٍ قىیثاییاى )عوطاى  نالحی

رلتس وتتاب ضا هتَضز     27، «ّای زضؾی زٍضُ اتتتسایی  ّای َّیت هلی، زض وتاب تِ هؤلفِ
هتعازل تتِ ّوتِ    نَضت تِزّس وِ  ّای پػٍّف ًكاى هی اًس. یافتِ تحلیل هحتَا لطاض زازُ

نتفحِ تٌْتا    3199تَرِ ًكسُ اؾت. اظ ّا  ّای َّیت هلی زض ایي وتاب عٌانط ٍ هؤلفِ
عَضوِ ؾال ًكتط ایتي پتػٍّف     نفحِ تِ َّیت هلی پطزاذتِ قسُ اؾت. ّواى 146زض 

ّای َّیت هلتی زض   زّس پػٍّف هصوَض اگطچِ تِ تطضؾی هیعاى تَرِ تِ هؤلفِ ًكاى هی
تَزُ  1386ّای زضؾی زٍضُ اتتسایی پطزاذتِ اؾت؛ اها ایي پػٍّف هطتَط تِ ؾال  وتاب

 ای ًیع ّؿت. فالس ضٍیىطز همایؿِ ٍ
ّتای زضؾتی    َّیت هلتی زض وتتاب  »ذَز تا عٌَاى  ( زض همال1387ِذسایاض ٍ فتحی )

ّتای   رلتس وتتاب   16 لیت ٍتحلِ یت تزعتتِ  « زٍضُ هتَؾغِ هغالعِ هَضزٍپطٍضـ؛   آهَظـ
ِ  زضؾی تاضید، ظتاى ٍ ازتیات فاضؾی ٍ راهعِ ّتای ضیاضتی ٍ فیعیته،     قٌاؾی زض ضقتت
ّای َّیتت   تطضؾی رایگاُ هؤلفِ هٌظَض تِعلَم تزطتی ٍ علَم اًؿاًی زض همغع هتَؾغِ 

 هثیي آى اؾتت وتِ هتؤلفیي    آهسُ  زؾت تِاًس. ًتایذ  ّای آى پطزاذتِ هلی ایطاى ٍ قاذم
ِ  هٌعىؽ وطزى تعضی اظٍپطٍضـ زض  ضیعاى آهَظـ ّای زضؾی ٍ تطًاهِ وتاب ّتای   هؤلفت

توسى ایطاًی عولىتطز آًْتا    ظهیٌِاًس؛ اها زض  زاقتِ ذَتیانط ٍ اًمبب عولىطز تاضید هع
اؾت. ًتایذ ایي پػٍّف ًیع هتفتاٍت اظ پتػٍّف    ترف ًثَزُ چٌساى هغلَب ٍ ضضایت

  ِ ّتای زضؾتی زٍضُ    ای تتَزُ ٍ زض ضتوي وتتاب    حاضط اؾت ظیطا فالس ضٍیىتطز همایؿت
 هتَؾغِ هَضَ  پػٍّف تَزُ اؾت.

رایگاُ ًوازّای َّیتت هلتی زض   »( زض پػٍّكی تا عٌَاى 1387هٌازی )ظازُ ٍ  نازق
ًوازّای َّیت هلی « ّای زضؾی ازتیات ٍ تاضید زٍضُ هتَؾغِ ضقتِ علَم اًؿاًی وتاب

ّای هلی، ًرثگاى ٍ هكتاّیط هلتی    اًس وِ قاهل پطچن، ؾطٍز هلی، ركي وطزُضا تطضؾی 
ّتای   ِ آهَظـ َّیت هلی زض وتابزّس و ًكاى هی ایي زٍ پػٍّكگطپػٍّف  ًتایذتَز. 

َّیتت  تكتىیل زٌّتسُ    تَزُ ٍ تِ ًوازّتای ازتیات ٍ تاضید زٍضُ هتَؾغِ ًالم زضؾی 
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وتِ   ظازُ ٍ هٌازی ّن ضوي ایتي  نَضت ًگطفتِ اؾت. پػٍّف نازق هتَاظًیهلی تَرِ 
ّای زضؾی ازتیات ٍ تاضید زٍضُ هتَؾغِ ضقتِ علَم اًؿاًی تتَزُ فالتس    هتوطوع تط وتاب

 ّای زضؾی زیگط وكَضّا اظرولِ افغاًؿتاى اؾت. ای تا وتاب ز همایؿِضٍیىط
تطضؾی ّوثؿتگی هلتی زض وتتة زضؾتی زٍضُ    »( زض تحمیمی تا عٌَاى 1387لاؾوی )

% اظ عٌتاٍیي  52تتِ ایتي ًتیزتِ ضؾتیسُ اؾتت وتِ       « اتتسایی؛ تا تدویس تط وتتاب فاضؾتی  
تِ ّوثؿتگی هلتی   نیطهؿتمیغهؿتمین ٍ  عَض تِزضؾی فاضؾی زض زٍضُ اتتسایی  ّای باوت

لتطاض   هتسًظط ّتای آى ضا   اًس. ایي پػٍّف ًیع هَضَ  ّوثؿتگی هلی ٍ قاذم پطزاذتِ
ّای فاضؾی زٍضُ اتتسایی اؾتت؛ اهتا اعبعتات     آى وتاب ی زازُ ٍ اگطچِ هَضَ  هغالعِ

 ؾال لثل اؾت. 12ی لسیوی ٍ هطتَط تِ تا حسٍزآى 
رایگتاُ َّیتت هلتی زض وتتة     »َاى ( زض پػٍّف ذَز تتا عٌت  1387عثسی ٍ لغفی )

تِ زًثال پاؾد تِ ایتي  « وتة تاضید زٍضُ زتیطؾتاى هغالعِ هَضزٍپطٍضـ،  زضؾی آهَظـ
هحتتَای زظم ضا تتطای    تتِ چتِ هیتعاى    ّتای تتاضید زتیطؾتتاى    اًس وِ وتتاب  پطؾف تَزُ

 پتػٍّف تطاؾتاؼ ضٍـ  ًَیؿتٌسگاى  ؟ ّؿتتٌس قٌاؾاًسى ٍ تمَیت َّیت هلی ایطاًیتاى  
تِ تمَیت َّیتت هلتی زض وتتة تتاضید زٍضُ      توایلاًس وِ  ایي ًتیزِ ضؾیسُ تَنیفی تِ

 ؾتاى ضعید ٍ ذٌخی اؾت.زتیط
تثلتَض َّیتت هلتی زض وتتة     »( زض پػٍّكی تتا عٌتَاى   1388هٌهَضی ٍ فطیسًٍی )

تِ تطضؾی هَضَ  َّیت هلتی  « ّای فاضؾی زٍضُ اتتسایی زضؾی؛ تطضؾی هحتَایی وتاب
 آهتسُ   زؾتت  تِای وِ اظ ایي پػٍّف  اًس. ًتیزِ اتتسایی پطزاذتِّای زضؾی زٍضُ  زض وتاب

 قتسُ  یتطضؾت ّتای زضؾتی    ّای َّیت هلی زض وتتاب  ایي اؾت وِ هیعاى تَرِ تِ همَلِ
تَرْی  زّس. ون ّا تَزُ اؾت ٍ ترف ًاچیعی ضا تكىیل هی % ول هحتَای وتاب7 تمطیثاً

ض وَزوتاى ّتن اظ زیگتط ًتتایذ     ّا زض تمَیت ضٍحیِ هلتی ز  ّا ٍ اؾغَضُ تِ ًمف زاؾتاى
ّای فاضؾتی زٍضُ   پػٍّف هصوَض اؾت. زض ایي پػٍّف ًیع اگطچِ ًَیؿٌسگاى تِ وتاب

ِ    تثلَض َّیتت هلتی، زض وتتاب    هٌظَض تِاتتسایی  اًتس، اهتا ضٍیىتطز     ّتای زضؾتی پطزاذتت
 قَز. ّای زضؾی زیگط وكَضّا زض آى زیسُ ًوی ای تا وتاب همایؿِ

ّتتای تعلیوتتات  ًمتتف ٍ وتتاضوطز وتتتاب»ض پتتػٍّف ( ز1390ًَقتتازی ٍ زیگتتطاى )
تتِ ایتي ًتیزتِ    « گیتطی َّیتت هلتی    ارتواعی پٌزن زتؿتاى ٍ ؾَم ضاٌّوایی زض قتىل 

ِ هتعازلی، تَرِ ًكسُ اؾت؛  عَض تِّای َّیت هلی،  اًس وِ تِ هؤلفِ ضؾیسُ َ  تت ِ  ی ًحت  وت
 زضنس اؾت. 83ازتطیي فطاٍاًی تا ی ضوي اؾبهیت زاضای ت هٌعلِ تِحَظُ زیٌی ٍ ؾیاؾی 
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ِ  »( زض پػٍّكی تا عٌتَاى  1392پَض ٍ ّوىاضاى ) قاض  ّتای هلتی زض    تاظًوتایی هؤلفت
ِ اًس وِ زض  تِ ایي ًتیزِ زؾت یافتِ «وتة فاضؾی زٍضُ اتتسایی فاضؾتی  » ّتای  باوتت  ّوت

زٍضُ اتتسایی، ووتطیي ضطیة اّویت ضا رغطافیا ٍ تیكتطیي ضطیة اّویتت ضا  « ترَاًین
ِ  هیطاث فطٌّگی وؿة وطزُ اؾت. ّن ّتای َّیتت هلتی زض وتتاب فاضؾتی       چٌیي هؤلفت
ِ  % زاضای تیكتطیي تَرتِ ٍ اّویتت  216ترَاًین پایِ پٌزن تا ضطیة اّویت  ٍ  ضا زاقتت

اؾتت. زض ایتي   وؿتة وتطزُ   تحهتیلی زٍضُ اتتتسایی    ِیت اپ پٌذزض تیي توام ضا ضتثِ اٍل 
ّتای فاضؾتی    ّای َّیتت هلتی زضوتتاب    پػٍّكگطاى تِ تاظًوایی هؤلفِپػٍّف ًیع اگطچِ 
 اًس. زٍضُ اتتسایی پطزاذتِ

تحلیلی تط َّیتت هلتی   »( زض پػٍّكی تا عٌَاى 1393ظازُ ) ًزاضًْاًٍسی ٍ لطتاًعلی
اًتس وتِ زض    تتِ ایتي ًتیزتِ ضؾتیسُ    « وتاعی زض وتة زضؾی؛ هغالعِ هَضزی هغالعات ارت

( زضنتس تتِ   24/52هتَضز )  302ّای َّیت هلتی،   هَضز، تَرِ تِ هؤلفِ 578هزوَ  اظ 
وتاب تعلیوات ارتواعی لثل اظ زٍضُ تحَل اذتهتال زاضز ٍ زض وتتاب رسیتسالتدلید    

( زضنس اؾت؛ لصا هیعاى تَرِ تِ َّیت هلتی، زض  75/47هَضز ) 276هغالعات ارتواعی 
چٌتیي تَرتِ ًتاهتَاظى تتِ      تحَل تٌیازیي، اًسوی واّف یافتتِ اؾتت. ّتن    ی ب زٍضُوتا

قتَز. ایتي اهتط زض وتتاب هغالعتات       ّای َّیت هلی زض ّط زٍ وتاب هكاّسُ هتی  هؤلفِ
هكاّیط ٍلایع ٍ ضذسازّای هلی ٍ ظیطا زٍ تعس قَز  تیكتط زیسُ هیارتواعی زٍضُ تحَل 

 اًس. ّا حصف قسُ ٍ قرهیت
ّای  تحلیل هحتَای وتاب»( زض پػٍّف ذَز تا عٌَاى 1399ّوىاضاى )پَضقىطی ٍ 

تِ ایتي  « ّای هیطاث فطٌّگی زضؾی هغالعات ارتواعی زٍضُ اٍل هتَؾغِ: تطاؾاؼ هؤلفِ
تتَرْی تتِ تطذتی     تتَرْی یتا تتی    ّا ٍ وتن  اًس وِ تَرِ تِ تطذی اظ هؤلفِ ًتیزِ ضؾیسُ

ای اؾت وِ هیطاث فطٌّگتی ضا   ؿتطزُگ ی ّای زیگط هیطاث فطٌّگی، تِ زلیل حَظُ هؤلفِ
ِ     وِ وتاب گیطز ٍ ایي زض تطهی هرتلتد   ی ّای هغالعات ارتوتاعی تلفیمتی اظ چٌتس ضقتت

 .قَز اؾت ٍ فمظ تركی اظ آى تِ هیطاث فطٌّگی هطتَط هی
ِ  عَضوِ تطضؾی پیكیٌِ پػٍّف ًكاى هی ّواى ّتای   زّس اگطچِ تحلیل هحتَای هؤلفت

لتطاض گطفتتِ    هتسًظط  قتسُ  شوتط ّای  تواهی پػٍّف ّای زضؾی زض َّیت هلی زض وتاب
ِ  قسُ  اًزامّای  اظ پػٍّف وسام  یّاؾت؛ اها زض  ِ  نتَضت  تت ِ   همایؿت ّتای   ای تتِ هؤلفت

ترف هلی زض وتة زضؾی ایطاى ٍ زیگتط وكتَضّا پطزاذتتِ ًكتسُ اؾتت ٍ ایتي        َّیت
ِ      ًخستیيپػٍّف  ّتای َّیتت هلتی زض     پػٍّف زض ایطاى اؾتت وتِ تتِ رایگتاُ هؤلفت



 ّای درسی تتص هلی در کتاب ّای َّیت هؤلفِای  هقایسِتحلیل هحتَای 

 53 

اؾتت   شوط  اىیقاای پطزاذتِ اؾت.  همایؿِ نَضت تِّای زضؾی ایطاى ٍ افغاًؿتاى  بوتا
وِ زض ضاتغِ تا هَضَ  پػٍّف حاضط ًیع ّی  پػٍّكی زض وكَض افغاًؿتاى ًیتع اًزتام   
 ًكسُ اؾت ٍ ایي ًرؿتیي پػٍّف زض ایي ظهیٌِ ّن زض ایطاى ٍ ّن زض افغاًؿتاى اؾت.

 
 چارچوب مفهومی پژوهص

ـ  تطاًگیع اؾت وِ تٌا تِ چتاضچَب  ای هزازلِ َّیت ٍاغُ قتٌاذتی هتفتاٍت زض    ّتای ضٍ
ًظطاى اظ هٌظتطی هتفتاٍت تتِ آى     ّای علَم ارتواعی ٍ اًؿاًی، ّط یه اظ ناحة حَظُ

اًس ٍ یىی اظ اتعاز َّیت ضا زض ٍرَُ فطزی، گطٍّی، عثماتی، هلی، فطاهلی ٍ...  ًگطیؿتِ
ّتا ٍ   تتَاى گفتت َّیتت عثتاضت اؾتت اظ فْتن       هیاروال   تِ»اًس.  تَرِ لطاض زازُ هَضز

اًتظاضات زض هَضز ذَز وِ ذال ًمف اؾت. َّیت تِ اضتثاط ذَز تتا زیگتطی هطتتَط    
تَؾظ عَاهل ٍ « ذَز»ٍ هثتٌی تط تفاٍت تا زیگطاى اؾت. َّیت قیَُ قٌاؾایی  قَز یه

قاض  پتَض  ) .«ساًاؾت تا فطز ذَزـ ضا تكٌاؾس یا تِ زیگطی ّن تكٌاؾ« زیگط»هتغیطّای 
 (152: 1391ٍ زیگطاى 

حمیمت قیء یا قرم وِ هكتول تط ذهتلت رتَّطی   »ضا « َّیت»فطٌّگ عویس 
تِ ًمتل   3/2513: 1375)عویس،  .وٌس تعطید هی« اٍ تاقس، قرهیت، شات، ّؿتی ٍ ٍرَز

ی تركی اظ َّیت ّط فطز شاتی اٍؾت ٍ تا اٍ تتِ  عَضول تِ (1388اظ هٌهَضی ٍ فطیسًٍی، 
 اتواىیذهَنت )رٌؿیت، لس، ضًگ هَ یا چكن، ًػاز ٍ هاًٌس آى(. ایٌىِ ها اظ آیس  زًیا هی

چِ تطزاقتی زاقتِ تاقین ٍ ذَز ضا چگًَتِ اضظیتاتی وٌتین تتا حتسٍز ظیتازی هتتدحط اظ        
 تتِ عوتل  ای وِ ها هیاى ذتَز ٍ آًتاى    چگًَگی تطذَضز هحیظ پیطاهَى ها تا ها ٍ همایؿِ

ّایی اؾتت وتِ    َّیت، هتكىل اظ ًمف ی زٌّسُ ّای زیگط تكىیل آٍضین اؾت. ترف هی
ٍ تِ ها هحَل قسُ اؾت وِ تِ ًظط  قسُ  ؾاذتِزض راهعِ ٍ هحیظ پیطاهَى قىل گطفتِ، 

عوتطاى ٍ قتىیثاییاى،    نتالحی ) .طزیت گ ضؾس هفَْم َّیت هلی اظ ایي همَلِ ًكتتت هتی   هی
رتسا اظ تؿتتط   تَاى تِ قىلی هتاَّی، یعٌتی    ّا ضا ًوی َّیت»تِ تعثیط زیگط  (67: 1386

ِ  ارتواعی آًْا تعطید وطز. آًْا شاتاً اهَضی ضاتغِ ای اظ هعتاًی   ای ّؿتٌس ٍ تایس هزوَعت
تِ  ،ارتواعی ای هخاتِ اتػُ تِ ،اًساظ زیگطاى تا زض ًظط گطفتي چكن اىتلمی قًَس وِ وٌكگط

، َّیت اهطی ارتواعی اؾت ٍ تتِ  تٌاتطایي؛ (332: 1383 ،)هكتیطظازُ  «زّس ذَز ًؿثت هی
زض هتي راهعِ اقاضُ زاضز وِ زض پطتتَ تعاهتل افتطاز تتا     « زیگطاى»ٍ « ذَز»هیاى  ی ضاتغِ

رتطد ّطتتطت   »ارتواعی  ی زض ًظطیِ (5: 2004ٍلط، ) .طزیگ یىسیگط، ایي هفَْم قىل هی
اًگاضی تا حس ظیازی تحت تدحیط آضای اٍؾت، افطاز ٍ راهعِ  قٌاؾی وِ ؾاظُ راهعِ ،«هیس
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زض تضاز تا ّن ًیؿتٌس، راهعِ ّواى هٌاؾتثات ارتوتاعی هیتاى    ّوچَى زٍ چیع هتفاٍت 
 .تَاًٌتس ٍرتَز زاقتتِ تاقتٌس     افطاز اؾت ٍ افطاز ًیع ذتاضد اظ هٌاؾتثات ارتوتاعی ًوتی    

 (74: 1381 ،)رٌىیٌع
ّتا تتِ وتاض ضٍز ٍ     ّا ٍ یا زٍلت ّا، هلت تَاًس تطای اًؿاى َّیت روعی هی»تٌاتطایي 

اقتطاوات زضًٍی ٍ یا تِ ذاعط هطظتٌسی هیاى ذتَز  ایي َّیت روعی یا تِ ذاعط تطذی 
عثك ًظتط   (22: 2001ًَّس، ) .«قَز گیطز ٍ یا تِ ّط زٍ زلیل ایزاز هی ٍ زیگطی قىل هی

قتَز، یتا تطاؾتاؼ تعطیتد      گیطی َّیت روعی تِ زٍ نَضت اًزام هی لپؿیَؼ، قىل
گطٍُ ٍ ّای ذال  َّیت روعی ذَز زض هماتل زیگطی ٍ یا تطاؾاؼ ٌّزاضّا ٍ اضظـ

زض ؛ (981: 1397ؾتاظهٌس ٍ نتَضاًاضی،   ) زٌّسُ ضفتاض اعضتای آى ًیتع اؾتت    ًْاز وِ قىل
ولی اظ  عَض تِتَاى گفت هفَْم َّیت زاضای ؾغَح ٍ هطاتة هرتلفی اؾت ٍ  هی ًتیزِ

 حتَظُ َّیتت فتطزی زض   هعوتَزً  اؾتت.   دیت تعطتَاى آى ضا  هیزٍ تعس فطزی ٍ روعی 
قَز وتِ زض ایتي هیتاى     قٌاذتی هغطح هی راهعِ حَظُقٌاذتی ٍ َّیت روعی زض  ضٍاى

 .قَز َح عالی آى هحؿَب هیىی اظ ؾغَّیت هلی ی
قَز وِ یته راهعتِ ضا اظ رَاهتع     ّایی گفتِ هی َّیت هلی تِ هكرهات ٍ ٍیػگی

ِ   وٌس ٍ زض راهعِ ًَعی اًؿزام ایزاز هی زیگط هتوایع هی ای اظ  وٌس. َّیت هلتی هزوَعت
ضا تكتىیل  ّا ٍ پیًَسّای رغطافیایی، تاضیری، فطٌّگتی ٍ حواؾتی    ّا، ٍاتؿتگی ٍیػگی

ّای هتوایعوٌٌسُ تطای َّیت هلتی ضا   ٍیػگیهلیت، هیلط زض وتاب ذَز تا عٌَاى زّس.  هی
تركتی اظ   ٍعتي، َّیتت   تاٍض هكتطن، پصیطفتي ّوسیگط زض یه راهعِ زض وؿتَت ّتن  

رغطافیتایی ذتال ٍ    عطیك تساٍم تاضیری، زاقتي َّیت فعتال، پیًَتس تتِ یته هىتاى     
ِ »اقتطان افطاز زض تعضی اظ هَاضز،  تیزضًْا ّتایی وتِ اغلتة زض     ای اظ ٍیػگتی  هزوَعت

تیتاى  « قٌاؾتٌس  ی فطٌّگ عوَهی هكتطن هی هٌعلِ ی هٌف هلی ٍ اهطٍظ تِ هٌعلِ گصقتِ تِ
َّیتت  »اؾتت وتِ    تاٍضاؾویت ّن تط ایي  (30-31: 1388)هٌهَضی ٍ فطیسًٍی،  .زاضز هی

ّتایی   ٍ ؾتٌت  ، ًْازّتا ّا ّا، اؾغَضُ ّا، ذاعطُ اضظـّویكگی هلی تاظتَلیس ٍ تاظتفؿیط 
ٍ تكریم َّیت افطاز تتا آى الگتَ،   اؾت ّا  هیطاث هتوایع هلتتكىیل زٌّسُ اؾت وِ 

احوتسی ّتن عَاهتل     (152: 1391، قاض  پَض ٍ زیگطاى) .«اؾتهوىي هیطاث ٍ یا عٌانط 
تا َّیت هكتطن ضا ؾطظهیي، ًیای هكتتطن، تتاضید    ّا هخاتِ هلت تِ ّا انلی هعطفی گطٍُ

ٍ ؾطًَقتتت هكتتتطن، ظتتتاى هكتتتطن، فطٌّتتگ هكتتتطن، زیتتي هكتتتطن، اضازُ روعتتی 
 (130: 1387، ظازُ ٍ هٌتازی  نتازق ) .زاٍعلثاًِ ٍ هیطاث ؾیاؾی هكتطن هعطفی وطزُ اؾت

ّتا ٍ آحتاض هتازی، ظیؿتتی،      ای اظ ًكاًِ َّیت هلی هزوَعِ»چٌیي زض تعطیفی زیگط،  ّن
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قتَز؛ لتصا َّیتت هلتی      فطٌّگی ٍ ضٍاًی اؾت وِ ؾثة تفاٍت رَاهع اظ یىسیگط هتی 
ّتای عتام فطاهلتی     ّای ذال هحلی ٍ َّیت تطیي ؾٌتع ٍ حلمِ ضاتظ هیاى َّیت انلی
 (18: 1387)وَقا،  .«اؾت

اظ آى ترف هْوتی اظ   تعس. قَز هیقطٍ  زضٍى ذاًَازُ  اظ تاظتَلیس َّیت هلی اتتسا
تط ایي ( 1998ٍپطٍضـ ضؾوی لطاض زاضز. زٍتی  ) آهَظـ ًظاماًتمال َّیت هلی تطعْسُ 

قتاى هعتمتس    ضا تِ َّیت هلی آهَظاى زاًفٍپطٍضـ ًتَاًس  ًظام آهَظـ اگطوِ ًظط اؾت 
ؾطوَب َّیت ذَیف ٍ ضٍی آٍضزى واهتل تتِ    تْسیستا  هوىي اؾت، وٌسهٌس  ٍ عبلِ

قَز ٍ  وَزوی آغاظ هی ی یاتی اًؿاى اظ زٍضُ قَین. فطایٌس َّیت ضٍتِ ضٍ ّا زیگط َّیت
ای اظ زٍضاى تحهتیل زض   ضؾس. ایي ؾٌیي ترف عوسُ زض زٍضاى ًَرَاًی تِ اٍد ذَز هی

ّایی زاًؿت وتِ زض   هیلط هساضؼ ضا تایس یىی اظ هىاىعثك ًظط . قَز قاهل هیهسضؾِ ضا 
تتِ قتْطًٍسی    قسى  لیتثس آهازٍُ وَزواى  قَز هیهتَلس  آى َّیت هلی هكتطن زٍتاضُ

تعطیتد ٍ تطزاقتت وَزوتاى ٍ    چگتًَگی  آگاّی اظ  تٌاتطایي قًَس. زهَوطاتیه آهازُ هی
ّای ارتوتاعی ٍ فطٌّگتی ضتطٍضی     ضیعی تطًاهِ تِ هٌظَض زًَرَاًاى اظ َّیت هلی ذَ

 قسُ اؾت وِ آهَظـ َّیت هلی ّوَاضُ یىتی  تاعجّا  اؾت. تَرِ تِ ّویي ضطٍضت
 (81: 1393ظازُ،  )ًزاضًْاًٍسی ٍ لطتاًعلی .قَز تلمیٍپطٍضـ  اظ اّساف آهَظـ

آهَظـ ضؾوی اظ عَاهل تؿتیاض هتؤحط تتط َّیتت افتطاز راهعتِ اؾتت ٍ آهتَظـ         »
تَاًٌتس اظ عطیتك    ّسفوٌس، هٌاتع زضؾی ٍ هعلواى اظ اتعاضّای لسضتوٌسی ّؿتتٌس وتِ هتی   

 زض تىَیي ٍ تمَیتت َّیتت   فمظ  ًِّای زضؾی  ؾاظی ظتاى هكتطن ٍ هحتَای وتاب زضًٍی
تعلعل َّیتت هلتی ٍ    اظواًٌس ؾپطی هحىن ّزاقتِ تاقٌس؛ تلىِ  ًمف فطزی ٍ ارتواعی
 (89: 1393تَاًا،  )هعطٍفی ٍ پٌاّی .«هلی راهعِ رلَگیطی وٌٌس ّای هحلی اؾتحالِ اضظـ

ّا تطای حفت  تواهیتت اضضتی ٍ تمتای      زضٍالع یىی اظ اتعاضّای هْوی وِ حىَهت
ـ ٍپطٍضـ اؾت.  ًْاز آهَظـ تطًس هی تْطُؾیاؾی ذَز اظ آى  ـ  تٌاتطایي آهتَظ  ٍپتطٍض

ای اظ ظیطتٌای قرهیت ٍ چاضچَب فىطی افطاز راهعِ ضا زض اتعاز هرتلتد   ترف عوسُ
ٍ وٌس. تسیي تطتیتة ًظتام آهَظقتی تتا ؾتاظٍواضّای هرتلتد        ٍ ّسایت هی زازُقىل 

زض تمَیتت ٍ   هْوتی تَاًتس ًمتف    زضؾی هٌاؾة هتی  ّای باتا اؾتفازُ اظ وت ذهَل تِ
ِ  تِّای زضؾی،  وتابتٌاتطایي  ٌس.تطٍیذ َّیت هلی ّط وكَض ایزاز و ی تاظًوتایی   ٍاؾتغ

ّتا ٍ ضفتاضّتای    زّی تِ ًگطـ هؿتوط ٍ لسضتوٌس افطاز ٍ ضٍیسازّا، ًمف هْوی زض قىل
ّتای   هعلتن، وتتاب   هتعتسز اظ لثیتل  ی، عَاهتل  وٌس. زض ًظام آهَظقت  آهَظاى ایفا هی زاًف

ٍ ًظتایط آى   تطًاهِ فَقّای  زضؾی، قیَُ تسضیؽ، قیَُ اضظیاتی، فضای آهَظقی، فعالیت
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؛ ٍلی زض ًظام آهَظقی هتوطوتع زض  تدحیط زاضًس اىآهَظ گیطی َّیت زاًف ّوگی زض قىل
تتِ   تركتی  ای زض َّیتت  ّتای زضؾتی ًمتف ٍیتػُ     تیي تواهی عَاهل گفتِ قسُ، وتتاب 

 (150: 1391پَض ٍ زیگطاى،  )قاض  .وٌٌس آهَظاى ایفا هی زاًف
گیطی ٍ تعویك َّیتت هلتی اظ عطیتك     قىل»پَض ٍ ّوىاضاى  تٌاتطایي عثك ًظط قاض 

: تطًاهِ زضؾتی آقتىاض ٍ تطًاهتِ    قَز هی اًزامزٍ ؾاظٍواض انلی  اظ عطیكتطًاهِ زضؾی، 
 ّای زضؾی اؾت. وتاب زضؾی آقىاض زض ایي ظهیٌِ، هحتَای  زضؾی پٌْاى. هؤلفِ انلی تطًاهِ

 زّتی  ٍپطٍضـ زض قىل ی یىی اظ اضواى ًظام آهَظـ هٌعلِ ّای زضؾی تِ ، وتابگطیز  اىیت تِ
 (150: 1391پَض ٍ زیگطاى،  )قاض  .«تِ َّیت هلی ٍ تعویك آى ًمف اؾاؾی تطعْسُ زاضًس

 
 های هویت ملی ضاخص

ّتای هتفتاٍتی ضا تتطای     هرتلد اظ هٌظطّای هرتلد قاذمًَیؿٌسگاى ٍ پػٍّكگطاى 
ّای آى  اًس. اگطچِ زض ظهیٌِ تعطید َّیت هلی ٍ قاذم هعطفی َّیت هلی تِ واض تطزُ

ًظطاى ٍ پػٍّكگطاى اذتبف زیسگاُ ٍرتَز زاضز؛ اهتا زض ایتي پتػٍّف اظ      هیاى ناحة
 سُ اؾت:ترف هلی تْطُ گطفتِ ق ّای َّیت ّای ظیط تطای تحلیل هؤلفِ قاذم

ّتتای اًمبتتتی، اؾتتبهی،  ّتتایی اظ لثیتتل اضظـ ّتتای زیٌتتی ٍ هتتصّثی )اضظـ اضظـ
 زاضی، قْازت( ًواظذَاًسى، ضٍظُ

 ّای علوی، ازتی، ؾیاؾی، فطٌّگی( هفاذط هلی )چْطُ
 ّای هلی ٍ تاضیری ّا ٍ اؾغَضُ ّا، افؿاًِ زاؾتاى

 ّا( ّا ٍ زضیاّا ٍ زضیاچِ رغطافیا )ذان، آب، هطظ، وَُ
 ّا ٍ هطاؾن هلی، ضٍظّای هلی( ٍضؾَم هلی )ركي آزاب

 زؾتی، هَؾیمی، ًوایف( ّا، ًماقی، نٌایع ّا، پل ّای ؾٌگی، واخ )وتیثِهیطاث فطٌّگی
ّا ٍ ًوازّای هلتی )پتطچن، ؾتطٍز، ظتتاى، احتتطام تتِ تعضگتطّتا ٍ ٍالتسیي،           اضظـ

 قزاعت ٍ ایخاض(
 

 روش پژوهص
ِ   ضٍـ هَضز اؾتفازُ زض ایي پػٍّف ضٍـ ای اؾتت.   تحلیل هحتَا تا ضٍیىتطزی همایؿت

قتَز. تٌتاتطایي زض ایتي     ای اظ ّط زٍ ضٍـ ووی ٍ ویفی اؾتفازُ هتی  زض هغالعات همایؿِ
   ِ ای  پػٍّف اظ ضٍـ پػٍّف تحلیل هحتَای تلفیمی )ووی ٍ ویفی( تتا ضٍیىتطز همایؿت

ِ       اؾتفازُ ذَاّس قس تا تِ ض ّتای َّیتت هلتی، ز    نتَضت زلیتك هیتعاى تَرتِ تتِ هؤلفت
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ّای زضؾی زضی نتٌد اتتتسایی    ّای زضؾی فاضؾی زٍضُ اتتسایی زض ایطاى ٍ وتاب وتاب
وتاب فاضؾتی   6ای هكرم قَز. راهعِ آهاضی پػٍّف  نَضت همایؿِ زض افغاًؿتاى، تِ

وتتاب   6ٍ  1399-1398ّای اٍل تا قكن زٍضُ اتتسایی زض ایطاى زض ؾتال تحهتیلی    پایِ
-1398تتسایی زض افغاًؿتتاى زض ؾتال تحهتیلی     ی ات ّای اٍل تا قكتن زٍضُ  زضی نٌد

ٍ تطای تحلیل هحتتَای ویفتی    SPSSافعاض  اؾت. تطای تحلیل هحتَای ووی اظ ًطم 1399
ّتای راهعتِ    ّای َّیت هلی زض وتتاب  اظ تطضؾی هضاهیي وتة زضؾی ٍ تعییي قاذم

 آهاضی اؾتفازُ قسُ اؾت.
 

 های پژوهص یافته
زضؾی زضتاضُ رایگتاُ ٍ اّویتت َّیتت هلتی زض     زض ایي پػٍّف تطای تطضؾی هحتَای 

ّای زضی نٌد اتتتسایی زض افغاًؿتتاى،    ّای فاضؾی زٍضُ اتتسایی زض ایطاى ٍ وتاب وتاب
ّای هلتی ٍ تتاضیری؛ رغطافیتا؛     ّا ٍ اؾغَضُ ّا، افؿاًِ ی هفاذط هلی؛ زاؾتاى ّفت هؤلفِ

هتتصّثی ضا ّتتای زیٌتتی،  ّتتای هلتتی؛ اضظـ ٍضؾتتَم هلتتی؛ هیتتطاث فطٌّگتتی؛ اضظـ آزاب
ّای َّیت هلتی زض ّتط وكتَض زض ّتط پایتِ ٍ تتِ تفىیته         تطیي قاذم ی هْن هٌعلِ تِ

ّای زیٌی ٍ هصّثی  ی هسًظط، هَضز ؾٌزف لطاض زازین. الثتِ زضتاضُ قاذم اضظـ هؤلفِ
ـ      تایس گفت وِ تِ ایي قاذم زض وتاب ّتای   ّتای زضؾتی فاضؾتی اتتتسایی ایتطاى اضظ

ّای زضی نٌد اتتسایی افغاًؿتتاى ّوتاى    هَضز وتاب اًمبتی ّن اضافِ قسُ اؾت ٍ زض
ّتای قتواضُ یته ٍ زٍ     ّای زیٌی، هصّثی هثٌای تحلیل لطاض گطفتِ اؾت. رتسٍل  اضظـ

فطاٍاًتی  ّای تَنیفی هیتعاى فطاٍاًتی ّتط هؤلفتِ زض ّتط پایتِ ٍ هزوتَ          ذبنِ یافتِ
 زّس. ضا ًكاى هی ّای َّیت هلی زض وتة فاضؾی زٍضُ اتتسایی تِ تفىیه ّط پایِ هؤلفِ
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 ّا در ّز پایِ بِ تفکیک هؤلفِ
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 فزاٍاًي - 9 5 9 9 4 8
 اٍل
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 فزاٍاًي 9 9 4 4 - 9 4
 دٍم

 درصذ 55/5 19/9 41 66/66 - 75/98 54/91

 فزاٍاًي 4 9 4 - 9 4 4
 سَم

 درصذ 99/99 47/47 41 - 66/96 5/94 54/91

 فزاٍاًي 2 9 9 - 9 4 4
 چْارم

 درصذ 44/44 19/9 91 - 66/96 5/94 54/91

 فزاٍاًي 7 2 - - 9 2 9
 پٌجن

 درصذ 88/98 96/96 - - 66/96 45 78/95

 فزاٍاًي 2 9 - - 4 9 4
 ضطن

 درصذ 44/44 19/9 - - 99/99 75/98 54/91

 فزاٍاًي 98 99 91 9 6 96 99
 هجوَع

 درصذ 911 911 911 911 911 911 911
 

 ّای َّیت هلي در کتب فارسي دٍرُ ابتذایي هجوَع فزاٍاًي هؤلفِ: 4ی  جذٍل ضوارُ
 بِ تفکیک ّز پایِ

 درصذ
 مجموع فزاوانی

 های هویت ملی مؤلفه
 پایه

 اٍل 98 68/49

 دٍم 99 45/99

 سَم 94 25/92

 چْارم 99 45/99

 پٌجن 99 89/44

 ضطن 94 25/92

 هجوَع 89 911

 
هؤلفتِ   7وتاب فاضؾتی پایتِ اٍل اظ هزوتَ     ّای رسٍل قواضُ زٍ، زض  تطاؾاؼ زازُ

زضنس تِ َّیت هلی پطزاذتتِ قتسُ اؾتت. اگطچتِ      68/21هَضز ٍ تِ هیعاى  18تٌْا زض 
پتصیطـ اؾتت؛ اهتا     تطای پایِ اٍل ایي هیعاى تَرِ تِ همَلِ َّیت هلی تا حسٍزی لاتتل 

ِ  اًتظاض هی زض  ترتف هلتی   ّتای َّیتت   ضٍز وِ ّطچِ رلَتط تطٍین هیعاى تَرِ تِ هؤلفت



 ّای درسی تتص هلی در کتاب ّای َّیت هؤلفِای  هقایسِتحلیل هحتَای 

 59 

ِ    ّای فاضؾی افعایف یاتس تا تتَاًین تِ زضًٍی وتاب ترتف   ّتای َّیتت   قتسى ایتي هؤلفت
عَضوتِ   وٌتس. ّوتاى   ّا هتفاٍت اؾت ٍ ایي اًتظاض ضا تطآٍضزُ ًوی اهیسٍاض تاقین؛ اها یافتِ

ّای زٍم، ؾَم، چْتاضم ٍ قكتن تتِ     زّس ایي فطاٍاًی زض ؾال رسٍل قواضُ زٍ ًكاى هی
زضنس اؾت ٍ تٌْتا   45/14 ٍ 25/13، 45/14، 25/13تِ هیعاى  ٍ 11،12، 12، 11تطتیة 

عَضوتِ   ضؾس. ّواى زضنس هی 89/22ٍ  19زض فاضؾی زٍضُ پٌزن اؾت وِ فطاٍاًی آى تِ 
ّتای زضؾتی فاضؾتی     ّای َّیت هلی زض وتتاب  زّس هیعاى تَرِ تِ هؤلفِ ًتایذ ًكاى هی

ـ   زٍضُ اتتسایی وِ اظ هْن ِ   تطیي همتاعع آهتَظ پتصیطی   پتصیطی ٍ فطٌّتگ   پتصیطی، راهعت
 وَزواى اؾت ضعید اؾت.

ی یه هثیي هیعاى اّویت َّیت هلی تطاؾتاؼ ّتط    ّای رسٍل قواضُ چٌیي زازُ ّن
تتاض   19ّتای زیٌتی، هتصّثی ٍ اًمبتتی تتا       طایي هؤلفِ اضظـٌاتهؤلفِ زض ّط پایِ اؾت. ت

اؾت. پؽ اظ آى هؤلفِ هفاذط هلی تتا   ضا زاضا پایِ، تیكتطیي فطاٍاًی  تىطاض زض هزوَ  پٌذ
ّتا،   تاض تىتطاض زض ضتثتِ ؾتَم، زاؾتتاى     16ّای هلی تا  تاض تىطاض زض ضتثِ زٍم، اضظـ 18

تاض  10تاض تىطاض زض ضتثِ چْاضم، رغطافیا تا  11ّای تاضیری ٍ هلی تا  ّا ٍ افؿاًِ اؾغَضُ
ٍضؾَم هلی تتا   ن ٍ آزابتاض تىطاض زض ضتثِ قك 6تىطاض زض ضتثِ پٌزن، هیطاث فطٌّگی تا 

 تاض تىطاض زض ضتثِ ّفتن لطاض زاضًس. 3
 

 ّای َّیت هلي در کتب دری صٌف ابتذایي افغاًستاى : فزاٍاًي هؤلف9ِی  جذٍل ضوارُ
 ّا در ّز پایِ بِ تفکیک هؤلفِ
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 فزاٍاًي - - 9 - - 9 6

 اٍل
 درصذ - - 51 - - 62/97 5/97

 فزاٍاًي 4 - 9 4 9 9 2
 دٍم

 درصذ 98/95 - 51 99/99 911 62/97 45

 فزاٍاًي 9 - - 4 - 2 9
 سَم

 درصذ 69/7 - - 99/99 - 54/49 45/6
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 فزاٍاًي 2 - - 9 - 4 9
 چْارم

 درصذ 76/91 - - 66/96 - 76/99 45/6

 فزاٍاًي 2 - - - - 2 4
 پٌجن

 درصذ 76/91 - - - - 54/49 5/94

 فزاٍاًي 4 - - 9 - 9 4
 ضطن

 درصذ 98/95 - - 66/96 - 88/5 5/94

 فزاٍاًي 99 - 4 6 9 97 96
 هجوَع

 درصذ 911 - 911 911 911 911 911
 

 ّای َّیت هلي در کتب دری صٌف ابتذایي افغاًستاى هجوَع فزاٍاًي هؤلفِ :2ی ُ  جذٍل ضوار
 بِ تفکیک ّز پایِ

 درصذ
 مجموع فزاوانی

 های هویت ملی مؤلفه
 صنف

 اٍل 91 98/98

 دٍم 99 69/49

 سَم 8 52/92

 چْارم 8 52/92

 پٌجن 91 98/98

 ضطن 6 91/91

 هجوَع 55 911
 

ی ؾتِ ٍ چْتاض، زض وتتاب زضی نتٌد اٍل اظ      ّای قتواضُ  ّای رسٍل تطاؾاؼ زازُ
زضنس تِ َّیت هلی پطزاذتِ قسُ اؾتت.   18/18هَضز ٍ تا  10هؤلفِ تٌْا زض  7هزوَ  

اهتا اًتظتاض    تطای نٌد اٍل ایي هیعاى تَرِ تِ همَلِ َّیت هلی تؿتیاض ضتعید اؾتت؛   
ّتای   ترف هلی زض وتاب ّای َّیت ضٍز وِ ّطچِ رلَتط تطٍین هیعاى تَرِ تِ هؤلفِ هی

ترف اهیسٍاض تاقین؛ اهتا   ّای َّیت قسى ایي هؤلفِ زضی افعایف یاتس تا تتَاًین تِ زضًٍی
زّس ایي فطاٍاًی فمظ  ی چْاض ًكاى هی عَضوِ رسٍل قواضُ ّا هتفاٍت اؾت. ّواى یافتِ

ّتای   زضنس( ضؾیسُ اؾت؛ اها زض ؾتال  63/23هَضز ) 13زض ؾال زٍم افعایف یافتِ ٍ تِ 
واّف یافتِ اؾت ٍ فطاٍاًی آى زض ؾتال قكتن وتاّف ظیتازی ضا      ؾَم، چْاضم ٍ قكن
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عَضوتِ ًتتایذ ًكتاى     یاتس. ّواى زضنس تملیل هی 90/10زّس ٍ تِ قف هَضز تا  ًكاى هی
ّای زضؾی زضی نٌد اتتتسایی،   ّای َّیت هلی، زض وتاب زّس هیعاى تَرِ تِ هؤلفِ هی

 تؿیاض ضعید اؾت.
َّیت هلی تطاؾتاؼ  همَلِ یي هیعاى اّویت ی ؾِ هث ّای رسٍل قواضُ چٌیي زازُ ّن

زض هزوتَ   ّای هلتی   ی اضظـ هؤلفِزّس  ّا ًكاى هی یافتِزض ّط نٌد اؾت.   ّط هؤلفِ
ِ قسُ اؾت ٍ تاض تىطاض  17پٌذ نٌد،  ی  زاضای تیكتطیي فطاٍاًی اؾت. پؽ اظ آى هؤلفت

تتاض تىتطاض زض    13تاض تىطاض زض ضتثِ زٍم، هفاذط هلی تا  16ّای زیٌی ٍ هصّثی تا  اضظـ
تتاض تىتطاض زض    2تاض تىطاض زض ضتثِ چْاضم، رغطافیا تا  6ضؾَم هلی تا  ٍ  ضتثِ ؾَم، آزاب

یته اظ    تاض تىطاض زض ضتثتِ قكتن لتطاض زاضًتس. زض ّتی       1ضتثِ پٌزن، هیطاث فطٌّگی تا 
ّای تاضیری ٍ هلی  ّا ٍ افؿاًِ ّا، اؾغَضُ ّای زضی نٌد اتتسایی تِ هؤلفِ زاؾتاى وتاب

 زاذتِ ًكسُ اؾت.پط
 

بخص هلي هطتزک بیي کتب فارسي ابتذایي  ّای َّیت : هقایسِ فزاٍاًي هؤلف5ِی  جذٍل ضوارُ
 ایزاى ٍ کتب دری ابتذایي افغاًستاى در ّز پایِ

 درصذ
 های مؤلفه

 بخص مطتزک هویت
 درصذ صنف

 های مؤلفه

 بخص مطتزک هویت
 پایه

 اٍل 8 96 اٍل 7 5/97

 دٍم 7 92 دٍم 8 41

 سَم 6 94 سَم 5 5/94

 چْارم 6 94 چْارم 5 5/94

 پٌجن 99 44 پٌجن 9 5/44

 ضطن 94 42 ضطن 6 95

 هجوَع 51 911 هجوَع 21 911
 

ِ     زض رسٍل قواضُ ترتف هلتی هكتتطن تتیي      ّتای َّیتت   ی پتٌذ تتِ همایؿتِ هؤلفت
 ّتایی اظ  ّای زضی افغاًؿتاى پطزاذتِ قسُ اؾت. قاذم ّای فاضؾی ایطاى ٍ وتاب وتاب

ـ  لثیل آزاب ّتای   ٍضؾَم هلی هكتطن، هفاذط ازتی ٍ علوی هكتطن تیي زٍ وكتَض، اضظ
ّای هكتطن هصّثی زض ایي رسٍل همایؿِ قتسُ اؾتت وتِ تیكتتطیي      هلی هكاتِ، اضظـ

زضنس هطتَط تِ پایتِ قكتن اؾتت.     24ٍ  12ّای فاضؾی تا عسز  فطاٍاًی آى تطای وتاب
ّای زضی هطتتَط تتِ    ترف هكتطن زض وتاب ّای َّیت چٌیي تیكتطیي فطاٍاًی هؤلفِ ّن
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ّتای   زضنس اؾت. ووتطیي فطاٍاًتی ّتن تتطای وتتاب     5/22ٍ  9نٌد پٌزن تا فطاٍاًی 
ّای  ّای ؾَم ٍ چْاضم اؾت. زض وتاب ّای زضی هطتَط تِ پایِ فاضؾی ٍ ّن تطای وتاب

 ّتای زضی زض  ( ٍ زض وتتاب زضنتس  12) 6ّای ؾَم ٍ چْاضم تا فطاٍاًتی   فاضؾی زض پایِ
پایتتِ، زض  6 هزوتتَ  زضزضنتتس( اؾتتت.  5/12) 5نتتٌَف ؾتتَم ٍ چْتتاضم تتتا فطاٍاًتتی 

 40ّتای زضی تتِ    ترف هلی هكتطن ٍ زض وتاب َّیت ی هؤلفِ 50ّای فاضؾی تِ  وتاب
ترف هلی هكتطن تیي زٍ وكَض ایطاى ٍ افغاًؿتاى پطزاذتِ قسُ اؾت وِ  َّیت ی هؤلفِ

 یاى زٍ وكَض زاضز.ًكاى اظ اقتطاوات فطٌّگی، اضظقی، تاضیری ه
 

 گيزی نتيجه
تركتتی تتتِ  ای زض َّیتتت ّتتای زضؾتتی ًمتتف ٍیتتػُ زض ًظتتام آهَظقتتی هتوطوتتع، وتتتاب

ِ    وٌٌس. زض هیاى وتاب آهَظاى ایفا هی زاًف ِ   ّای زضؾی ّن وتتاب فاضؾتی تت ای  هخاتتِ آییٌت
ضٍز. ًتتایذ   هتی  قتواض  تِفطٌّگی اتعاضی تؿیاض هٌاؾة تطای تمَیت َّیت هلی وَزواى 

ترف هلی هتتَاظى ٍ   ّای گًَاگَى َّیت زّس وِ هیعاى تدویس تط هؤلفِ ًكاى هیپػٍّف 
ی هتَضز تطضؾتی    هؤلفِ 7زض وتاب فاضؾی پایِ اٍل اظ هزوَ  وِ  ًحَی هتعازل ًیؿت. تِ

( تِ َّیت هلی پطزاذتِ قسُ اؾتت ٍ ایتي تَظیتع ّتن     زضنس 68/21هَضز ) 18تٌْا زض 
هتَضز زاضای   8ت هصّثی ٍ اًمبتتی تتا    زیٌی ّای هتَاظى ًثَزُ اؾت؛ تِ ًحَی وِ اضظـ

تیكتطیي فطاٍاًی اؾت ٍ هفاذط هلی ّتن زض هحتتَای زضؾتی وتتاب فاضؾتی زٍضُ اٍل      
چٌیي زض وتاب فاضؾتی زٍضُ زٍم ّتن اظ    اتتسایی انبً هَضز تَرِ لطاض ًگطفتِ اؾت. ّن

زاذتتِ  زضنس( تِ َّیت هلتی پط  25/13هَضز ) 11هؤلفِ هَضز تطضؾی تٌْا زض  7هزوَ  
هَضز زاضای تیكتطیي فطاٍاًی اؾتت ٍ   3ّای هلی تا  قسُ اؾت. زض ایي هیاى هؤلفِ اضظـ

هؤلفِ هیطاث فطٌّگی ّن هسًظط لطاض ًگطفتِ اؾت. تطضؾی وتاب فاضؾی ؾال ؾتَم ّتن   
زضنس( تِ هؤلفِ َّیتت هلتی پطزاذتتِ قتسُ      45/14هَضز ) 12زّس وِ تٌْا زض  ًكاى هی

ِ   ّا، اؾغَضُ َضز( هطتَط تِ زاؾتاىه 3اؾت. تیكتطیي فطاٍاًی ) ّتای هلتی ٍ    ّتا ٍ افؿتاً
 ٍضؾَم هلی ّن انبً تَرِ ًكسُ اؾت. تاضیری اؾت ٍ تِ آزاب

زضنتس( تتِ َّیتت هلتی      25/13هتَضز )  11زض وتاب فاضؾی ؾتال چْتاضم ّتن زض    
ٍ هطتَط تتِ هفتاذط    4پطزاذتِ قسُ اؾت. تیكتطیي فطاٍاًی پطزاذتي تِ َّیت هلی عسز 

ٍضؾَم هلی ّن انبً پطزاذتِ ًكسُ اؾت. تحلیتل هحتتَای وتتاب     ٍ تِ آزابهلی اؾت 
زضنتس( تیكتتطیي    89/22هتَضز )  19فاضؾی ؾال پٌزن ّتن حتاوی اظ آى اؾتت وتِ اظ     

ٍضؾَم هلی ٍ رغطافیتا ّتن انتبً     هَضز( اؾت ٍ آزاب 7فطاٍاًی هطتَط تِ هفاذط هلی )
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تاب فاضؾی ؾال قكتن ّتن ًكتاى    ضیعاى زضؾی ًثَزُ اؾت. تطضؾی و واًَى تَرِ تطًاهِ
هتَضز زاضای تیكتتطیي    4زضنس( هزسزاً هفاذط هلتی تتا    45/14هَضز ) 12زّس وِ اظ  هی

ٍضؾَم هلی ٍ رغطافیا ّن انبً پطزاذتِ ًكسُ اؾتت.   ّای آزاب  فطاٍاًی اؾت ٍ تِ هؤلفِ
 ّای َّیتت  زّس وِ هزوَ  فطاٍاًی هؤلفِ ًكاى هی 2ی  ّای رسٍل قواضُ چٌیي زازُ ّن

ِ  83 زض هزوتَ   ّای فاضؾتی زٍضُ اتتتسایی   هلی زض وتاب رتسٍل  ٍ عثتك  اؾتت   ًوًَت
ِ  4ی  قواضُ ّتای َّیتت هلتی زض وتتة زضی نتٌد اتتتسایی        وِ هزوَ  فطاٍاًی هؤلفت

هتَضز تتَزُ ٍ    55ّای َّیت هلتی   زّس هزوَ  فطاٍاًی ایي هؤلفِ افغاًؿتاى ضا ًكاى هی
 قَز. ّای شوط قسُ تدییس هی هؿتٌسات ٍ یافتِتسیي تطتیة فطضیِ ًرؿت همالِ تطاؾاؼ 

ـ    ّای پػٍّف ًكاى هتی  چٌیي یافتِ ّن ّتای زیٌتی، هتصّثی ٍ     زّتس وتِ هؤلفتِ اضظ
تاض تىطاض زض هزوَ  پٌذ پایِ، زاضای تیكتتطیي فطاٍاًتی اؾتت. پتؽ اظ آى      19اًمبتی تا 

تىتطاض زض ضتثتِ    تاض 16ّای هلی تا  تاض تىطاض زض ضتثِ زٍم، اضظـ 18هؤلفِ هفاذط هلی تا 
تاض تىطاض زض ضتثِ چْتاضم،   11ّای تاضیری ٍ هلی تا  ّا ٍ افؿاًِ ّا، اؾغَضُ ؾَم، زاؾتاى
تاض تىتطاض زض ضتثتِ قكتن ٍ     6تاض تىطاض زض ضتثِ پٌزن، هیطاث فطٌّگی تا  10رغطافیا تا 

ِ تٌتاتطایي فطضتیِ زٍم همالت    تاض تىطاض زض ضتثِ ّفتن لتطاض زاضًتس؛   3ٍضؾَم هلی تا  آزاب
 قَز. ّای شوط قسُ تدییس هی تطاؾاؼ یافتِ

زض وتِ  زّس  ّا ًكاى هی ّای زضی نٌد اتتسایی افغاًؿتاى ّن یافتِ زضذهَل وتاب
 18/18) هتَضز  10هؤلفتِ هتَضز تطضؾتی تٌْتا زض      7وتاب زضی نتٌد اٍل اظ هزوتَ    

ـ   ّتای زیٌتی ت هتصّثی ٍ      زضنس( تِ َّیت هلی پطزاذتِ قسُ اؾت. زض ایتي هیتاى اضظ
ِ  6اًمبتی تا  ّتا،   زاؾتتاى ّتای هفتاذط هلتی،     هَضز زاضای تیكتطیي فطاٍاًی اؾت ٍ هؤلفت
ٍضؾتَم هلتی ٍ هیتطاث فطٌّگتی ّتن زض       ، آزابّای هلی ٍ تتاضیری  ّا ٍ افؿاًِ اؾغَضُ

چٌتیي زض   هحتَای زضؾی وتاب زضی نٌد اٍل انبً هَضز تَرِ لطاض ًگطفتِ اؾت. ّتن 
 63/23هتَضز )  13ؤلفِ هتَضز تطضؾتی تٌْتا زض    ه 7وتاب زضی نٌد زٍم ّن اظ هزوَ  

ّای زیٌی ت هتصّثی     زضنس( تِ َّیت هلی پطزاذتِ قسُ اؾت. زض ایي هیاى هؤلفِ اضظـ
ّتای هلتی    ّا ٍ افؿاًِ ّا، اؾغَضُ زاؾتاىهَضز زاضای تیكتطیي فطاٍاًی اؾت ٍ هؤلفِ  4تا 

زّس  ن ًكاى هیّن هسًظط لطاض ًگطفتِ اؾت. تطضؾی وتاب زضی نٌد ؾَم ّ ٍ تاضیری
زضنس( تِ هؤلفِ َّیت هلی پطزاذتِ قتسُ اؾتت. تیكتتطیي     54/14هَضز ) 8وِ تٌْا زض 
ّا ٍ  ّا، اؾغَضُ زاؾتاىّای  ّای هلی اؾت ٍ تِ هؤلفِ هَضز( هطتَط تِ اضظـ 4فطاٍاًی )

 ّن انبً تَرِ ًكسُ اؾت. ّای هلی ٍ تاضیری، رغطافیا ٍ هیطاث فطٌّگی افؿاًِ
زضنتس(، تیكتتطیي فطاٍاًتی     54/14هَضز ) 8زض وتاب زضی نٌد چْاضم ّن اظ تیي 
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ٍ هطتَط تتِ هفتاذط هلتی اؾتت ٍ زض ایتي هتَضز وتاهبً         4پطزاذتي تِ َّیت هلی عسز 
ّتا،   زاؾتتاى ّای  عبٍُ تِ هؤلفِ هكاتِ وتاب فاضؾی ؾال چْاضم اتتسایی زض ایطاى اؾت. تِ

ّن انبً تَرِ ًكتسُ   ری، رغطافیا ٍ هیطاث فطٌّگیّای هلی ٍ تاضی ّا ٍ افؿاًِ اؾغَضُ
 10اؾت. تحلیل هحتَای وتاب زضی نٌد پٌزن ّتن حتاوی اظ آى اؾتت وتِ اظ هیتاى      

ـ   18/18هَضز ) ّتای هلتی )ّتط     زضنس( تیكتطیي فطاٍاًی هطتَط تِ هفتاذط هلتی ٍ اضظ
ِ   ّا، اؾغَضُ زاؾتاىّای  هَضز( اؾت ٍ هؤلفِ 4هؤلفِ  تتاضیری،  ّتای هلتی ٍ    ّتا ٍ افؿتاً

ِ  ٍ آزاب رغطافیا، هیطاث فطٌّگی ضیتعاى زضؾتی    ٍضؾَم هلی ّن انبً واًَى تَرِ تطًاهت
زّس وتِ اظ هزوتَ     ایي وكَض ًثَزُ اؾت. تطضؾی وتاب زضی نٌد قكن ّن ًكاى هی

 2ّای زیٌی ت هصّثی ّط وسام تا   ّای هفاذط هلی ٍ اضظـ زضنس( هؤلفِ 90/10هَضز ) 6
ِ   ّا، اؾتغَضُ  زاؾتاىّای  ًی اؾت ٍ تِ هؤلفِهَضز زاضای تیكتطیي فطاٍا ّتای   ّتا ٍ افؿتاً

 ّن انبً پطزاذتِ ًكسُ اؾت. هلی ٍ تاضیری، رغطافیا، هیطاث فطٌّگی
تاض تىطاض زض هزوَ  پٌذ نتٌد،   17ّای هلی تا  ّای هؤلفِ اضظـ تط ایي اؾاؼ یافتِ

ـ  تتاض   16هتصّثی تتا   ّتای زیٌتی ٍ    زاضای تیكتطیي فطاٍاًی اؾت. پؽ اظ آى هؤلفتِ اضظ
تتاض   6ٍضؾَم هلی تتا   تاض تىطاض زض ضتثِ ؾَم، آزاب 13تىطاض زض ضتثِ زٍم، هفاذط هلی تا 
تتاض   1تاض تىطاض زض ضتثِ پتٌزن، هیتطاث فطٌّگتی تتا      2تىطاض زض ضتثِ چْاضم، رغطافیا تا 

ّای زضی نٌد اتتتسایی تتِ هؤلفتِ     یه اظ وتاب تىطاض زض ضتثِ قكن لطاض زاضًس. زض ّی 
ّای تاضیری ٍ هلی پطزاذتِ ًكسُ اؾت ٍ تٌاتطایي فطضتیِ   ّا ٍ افؿاًِ ّا، اؾغَضُ اؾتاىز

 قَز. ؾَم همالِ ّن تدییس هی
ّای فاضؾتی ایتطاى ٍ    ترف هلی هكتطن تیي وتاب ّای َّیت چٌیي همایؿِ هؤلفِ ّن
ٍضؾَم هلی هكتتطن، هفتاذط    ّایی اظ لثیل آزاب ّای زضی افغاًؿتاى تطای قاذم وتاب
ّای هكتتطن هتصّثی    ّای هلی هكاتِ، اضظـ ٍ علوی هكتطن تیي زٍ وكَض، اضظـ ازتی

هؤلفتِ   50ّتای فاضؾتی تتِ     پایتِ، زض وتتاب   6زّتس وتِ زض هزوتَ      ٍ زیٌی ًكتاى هتی  
ترتف هلتی هكتتطن     هؤلفِ َّیت 40ّای زضی تِ  ترف هلی هكتطن ٍ زض وتاب َّیت

 قَز. یِ چْاضم همالِ ّن تدییس هیتیي زٍ وكَض ایطاى ٍ افغاًؿتاى پطزاذتِ قسُ اؾت ٍ فطض
ّتای زضؾتی فاضؾتی زٍضُ اتتتسایی زض ایتطاى ٍ زضی       چٌیي تحلیل هحتَای وتاب ّن

ٍضؾتَم هلتی    ّتایی اظ لثیتل آزاب   قتاذم زّس وِ  نٌد اتتسایی زض افغاًؿتاى ًكاى هی
ّتای    ّای هلی هكاتِ، اضظـ هكتطن، هفاذط ازتی ٍ علوی هكتطن تیي زٍ وكَض، اضظـ

هكتطن هصّثی ٍ زیٌی ًكاى اظ اقتطاوات فطٌّگی، اضظقی، تاضیری هیاى زٍ وكَض زاضز 
ٍ تا تَرِ تِ اّویت آهَظـ همَلتِ َّیتت هلتی اظ زٍضاى وتَزوی زض ًظتام آهَظقتی       
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ِ     ی ضؾس اضائِ ضؾوی زٍ وكَض تِ ًظط هی ضیتعی ٍ تتدلید    پیكتٌْازّای ظیتط تتطای تطًاهت
 ضیعاى لطاض تگیطز: هسًظط تطًاهِتَاًس  ّای زضؾی زٍ وكَض هی وتاب
 ضیعی ٍ تدلید وتة زضؾی ترف هلی زض تطًاهِ ّای َّیت تَظیع هتَاظى هؤلفِ -

ّتای   ترف هلتی زض وتتاب   ّای َّیت گام ٍ تسضیزی تَرِ تِ هؤلفِ تِ افعایف گام -
ِ    آهَظاى زض پایِ ّای تازتط، تِ ًحَی وِ زاًف زضؾی پایِ نتَضت   ّتای تعتسی تت

 ترف هلی آقٌا قًَس. ّای َّیت تط تا هؤلفِ تط ٍ رسی زلیك

ترف هلی تا تهاٍیط هطتَط تِ آى  ّای َّیت ّواٌّگی هیاى هتي ٍ هحتَای هؤلفِ -
 ّا هؤلفِ

 آهَظاى ترف هلی تِ زاًف ّای َّیت آهَظـ عولی هؤلفِ -

ّتای   ترف هكتطن تیي زٍ هلت زض تسٍیي وتتاب  ّای َّیت تَرِ تیكتط تِ هؤلفِ -
 تمَیت تعاهل فطٌّگی هطزم ایطاى ٍ افغاًؿتاى هٌظَض تِزضؾی، 

 
 
 
 
 
 
 منابع

 ( ؛1383احوسی، حویس) )تْتطاى: هؤؾؿتِ تحمیمتات علتَم      ،ایزاى: َّیت، هلیت، قَهیت )هجوَعِ هقاالت
 اًؿاًی.

 ---------- (1388 ؛)تْطاى: پػٍّكىسُ هغالعات فطٌّگی ٍ ارتواعی.بٌیادّای َّیت هلي ایزاًي ، 

 ( ؛ 1383اؾویت، آًتًَی)تطروِ هٌهتَض اًهتاضی، تْتطاى: هؤؾؿتِ     ًاسیًَالیسن: ًظزیِ ایذئَلَژی ٍ تاریخ ،
 هغالعات هلی.

 ( ؛ 1399پَضقىطی، علیطضا؛ قطیفیاى، فطیسٍى؛ ًهطانفْاًی، احوسضضا)« ّتای زضؾتی    تحلیل هحتَای وتتاب
، 81، زٍضُ فصلٌاهِ هطالعات هلیي ، «ّای هیطاث فطٌّگی هغالعات ارتواعی زٍضُ اٍل هتَؾغِ: تطاؾاؼ هؤلفِ

 .27-46، تْاض، نم 1، ـ 21ؼ 

 تْطاى: ًكط قیطاظُ. ،تطروِ تَضد یاضاحوسی ،َّیت اجتواعي؛ (1381) چاضزیرٌىیٌع، ض 
 ( ؛ 1387ذسایاض، اتطاّین؛ فتحی، اعظن)«هَضزٍپطٍضـ،  ّای زضؾی آهَظـ َّیت هلی زض وتاب  ِ : زٍضُ هغالعت

 .27-52، نم 3، ـ 9، زٍضُ فصلٌاهِ هطالعات هلي، «هتَؾغِ

 ُ؛(1397) ، حؿیينَضاًاضی ؛ؾاظهٌس، تْاض «   ِ فصیلٌاهِ  ، «گطایتی اٍضاؾتیایی   َّیت ٍ هٌتافع ضٍؾتیِ زض هٌغمت
 .979-1000، نم 4، ـ 48، زٍضُ سیاست
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 ( ؛ 1387ؾیساهاهی، واٍٍؼ)فطٌّگتی ٍ ارتوتاعی   ، تْتطاى: پػٍّكتىسُ هغالعتات    پژٍّص در علَم سیاسي
 ٍظاضت علَم، تحمیمات ٍ فٌاٍضی.

  ّای َّیتت هلتی زض وتتة     تاظًوایی هؤلفِ»(؛ 1391پَض، هحوَز؛ ؾلیواًی، هحوسضضا؛ قىطاللْی، آهٌِ ) قاض
 .170-174، نم 4، ـ 9، ؼ فصلٌاهِ خاًَادُ ٍ پژٍّص، «فاضؾی زٍضُ اتتسایی

 ّای زضؾی ازتیات فاضؾتی ٍ   وازّای َّیت هلی زض وتابرایگاُ ً»(؛ 1387ظازُ، ضلیِ؛ هٌازی، هطتضی ) نازق
 .125-136، نم 27، ـ 12، ؼ فصلٌاهِ ًَآٍری آهَسضي، «تاضید زٍضُ هتَؾغِ: ضقتِ علَم اًؿاًی

 ّتای   ّای َّیت هلی زض وتاب تطضؾی هیعاى تَرِ تِ هؤلفِ»(؛ 1386عوطاى، اتطاّین؛ قىیثاییاى، عٌاظ ) نالحی
 .63-85، نم 1، ـ 8، ؼ 29، زٍضُ فصلٌاهِ هطالعات هلي، «زضؾی زٍضُ آهَظـ اتتسایی

 ( ؛ 1387عثسی، عغااهلل؛ لغفی، هطین)«ٍپطٍضـ؛ هَضز هغالعِ وتتة   رایگاُ َّیت هلی زض وتة زضؾی آهَظـ
 .53-72، نم 3، ـ 9، زٍضُ فصلٌاهِ هطالعات هلي، «تاضید زٍضُ زتیطؾتاى

 ( ؛1375عویس، حؿي) تْطاى: هؤؾؿِ اًتكاضات اهیطوثیط.فزٌّگ فارسي عویذ ، 

 ( ؛ 1387لاؾوی، حاون)«  فصیلٌاهِ  ، «ّوثؿتگی هلی زض وتة زضؾی زٍضُ اتتسایی: هَضز هغالعِ وتتة فاضؾتی
 .133-160، نم 2، ـ 9، ؼ 34، زٍضُ هطالعات هلي

   ( ؛ 1387وَحطی، هؿتعَز)« ِ ِ اّتوتام عثتاؼ   ، تت رّیافیت ٍ رٍش در علیَم سیاسیي   زض « ای ضٍـ همایؿت
 هٌَچْطی، تْطاى: ؾوت.

 ( ؛ 1387وَقا، هحوسهْسی)تْطاى: ٍظاضت علَم، تحمیمتات ٍ فٌتاٍضی، زفتتط    ّای سیاست: َّیت داًستٌي ،
 ضیعی ارتواعی ٍ هغالعات فطٌّگی. تطًاهِ

 ( 1383هكیطظازُ، حویطا)تْطاى: ؾوت ،الولل ّای رٍابط بیي تحَل در ًظزیِ ؛. 

 ّتای   ّای َّیت هلی ت هصّثی زض هحتتَای وتتاب    رایگاُ هؤلفِ»(؛ 1393تَاًا، نازق ) هعطٍفی، یحیی؛ پٌاّی
 .83-104، نم 120، ـ فصلٌاهِ تعلین ٍ تزبیت، «ازتیات فاضؾی زٍضُ هتَؾغِ

 ( ؛ 1388هٌهَضی، علی؛ فطیسًٍی، آظیتا)«    تثلَض َّیت هلی زض وتة زضؾی؛ تطضؾی هحتتَایی وتتاب فاضؾتی
 .27-46، نم 2، ـ 10، ؼ 38، زٍضُ طالعات هليفصلٌاهِ ه، «زٍضُ اتتسایی

 هغالعتِ هتَضزی،   ) یزضؾت تحلیلی تط َّیت هلتی زض وتتة   »(؛ 1393ظازُ، هػزُ ) ًْاًٍسی، هطین؛ لطتاًعلی ًزاض
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