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 9/91/9997: پذيزشتاريخ         99/6/9997تاريخ دريافت: 
 

 چكيده
ّاای   ّای َّیت هلی در کتاا   پژٍّص حاضر با ّدف بررسی ٍضعیت هؤلفِ

ایي پژٍّص تَصیفی ٍ  ضدُ است.  درسی پایِ دٍازدّن هتَسطِ ًظری اًجام
ِ جاهعِ آهااری پاژٍّصش ضااهل     از ًَع تحلیل هحتَا است. ّاای   ی کتاا   ّوا

ضص عٌَاى کتا   ضدُ است. چاپ 7931پایِ دٍازدّن است کِ در سالدرسی 
 9ٍ تااری    9ش ًگارش 9تحلیل فرٌّگیش دیي ٍ زًدگیش َّیت اجتواعیش فارسی 

لیساات  گیااریش چاا  ابااسار اًاادازُ صااَره ّدفوٌااد در ًوًَااِ راارار گرفاات. بااِ
 تحلیل هحتَای هحقق ساختِ بَدُ اسات ٍ ًتاایپ پاژٍّص باا    ٍارسی(  )سیاِّ

ّاای پاژٍّص    یافتِ .ضدُ استّای آهار تَصیفی بررسی  استفادُ از ضاخص
ّای  بِ برخی از ابعاد ٍ هؤلفِ ّای درسی پایِ دٍازدّنش ًطاى داد کِ در کتا 

ّاای   ّای َّیت هلی در کتا  َّیت هلی تَجِ کافی ًطدُ است. فراٍاًی هؤلفِ
ّاای   التر از کتاا  طَر هعٌاداری با درسی پایِ دٍازدّن رضتِ علَم اًساًی بِ

 ّای تجربی ٍ ریاضی بَدُ است. درسی رضتِ
 
 .ّای درسیش پایِ دٍازدّنش تحلیل هحتَا کتا  َّیت هلیش :ها واژه كليد

                                                           

 ی هؼؤٍل ، ًَیؼٌذُتْشاىًَس  پیام فلَم تشتیتی داًـگاُ اػتادیاس *
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 هه و طرح مسألقدمم
ؿذت هوَسد تَروِ    تِ ی گزؿتِ هَضَؿ َّیت دس اتقاد فشدی ٍ روقی آى دس چٌذ دِّ

: 2009داٍیذ ٍ تاستوال،  ) قشاسگشفتِ اػتّای فلَم اًؼاًی ٍ ارتوافی  ًؾشاى حَصُ كاحة
توشیي، فشاگیشتوشیي ٍ    ّوا، هْون   . َّیت هلی تِ دلیل تأحیش صیادؽ دس تواهی حوَصُ (354

: 1383حیذسی، ) ّای ارتوافی اػت تشیي ػغح َّیت دس تواهی ًؾام حال هـشٍؿ دسفیي
ٍ     تشیي تخؾ َّیت هلی یکی اص راهـ. (344  ّای َّیت روقی اػوت هوِ ًیواص توِ آى 

ّوای اًکاسًاپوزیش دس ّوش     احؼاع تقلق، ٍفاداسی ٍ گشایؾ توِ ػووت آى اص ضوشٍست   
ِ    ای اػت. راهقِ ای اّویوت پیوذا هوشدُ اػوت هوِ تش وی        اًوذاصُ  اهشٍصُ ایوي ههْوَم تو

لوضٍم   .(271: 2003پوَل،  ) داًٌوذ  ّوا هوی   اًذیـوٌذاى، َّیت هلی سا صیشتٌای ػایش َّیت
ای اػت. گؼتشؽ ٍػایل  پشدا تي تِ َّیت هلی، ّوَاسُ یکی اص هؼائل هْن ّش راهقِ

ت صیوادی سا  ؤاالػّا تا یکذیگش،  ّای ارتوافی ٍ دس ًتیزِ سٍیایی هلت استثاعی ٍ ؿثکِ
ِ   فووٍُ،  تِ. (1: 1380ػشٍؽ، )حذٍد آى ایزاد هشدُ اػت َّیت ٍ  دس حَصُ  تَروِ تو

 اًقوب اص حاكل تغییشات ؿتاتاى فشآیٌذ ٍ رْاًی راهقِ ؿشایظ هلی دس َّیت ی هقَلِ

 دسٍاقـ، ؿَد. هی احؼاع اصپیؾ تیؾ ػَم رْاى رَاهـ دس ٍیظُ تِ استثاعی ٍ اعوفاتی

 سٍیواسٍیی  هختلو،،  ّوای  تکٌَلوَطی  سؿذ ٍ تَػقِ رْاًی، استثاعات هًٌَیٍضقیت 

ِ  هلّی َّیت ی هؼألِ هِ ؿذُ اػت تافج غیشُ ٍ فشٌّگی هذاٍم  دس اكولی  هَضوَؿ  تو

اگش تکلی، هقَلِ َّیوت   .(2: 1388غهَسی،  ٍ ػهیشی) ؿَد تثذیل ّای ارتوافی تشسػی
هلی دس هیاى افشاد یک هلت هـخق تاؿذ ٍ دس لَف حذ ٍ حوذٍد آى اروواؿ ًؾوش    

تَاًٌوذ دس هؼویش    تک افشاد راهقِ تیـتش ؿذُ ٍ هوی  هلی حاكل ؿَد، افتواد تِ ًهغ تک
ٍپوشٍسؽ   . اص عوش  دیگوش ًؾوام آهوَصؽ    (41: 1383سروایی،  ) تشی حشهت هٌٌوذ  سٍؿي
هٌوذ ٍ   ػاصی ػالن هووک هوی   تشیي ًْادی اػت هِ تِ تحقق َّیت تشیي ٍ صیشتٌایی هْن

 دّوذ  دّوی ّوَیتی دس آى سم هوی    ٍپشٍسؽ، اٍلیي ًْادی اػت هِ ؿکل دسٍاقـ آهَصؽ
 ای داسد هٌٌوذُ  ي. دسٍاقـ، ًؾام آهَصؿی دس تثییي َّیت هلی ًقؾ تقیی(110: 2003پَل، )
ّایی هوِ اص عشیوق    ّای دسػی ٍ پیام . تذیْی اػت هحتَای هتاب(36: 1383القلن،  ػشیـ)

دّی تِ َّیت هلوی   ؿَد دس اًتقال هیشاث فشٌّگی ٍ ؿکل آهَصاى هٌتقل هی آًْا تِ داًؾ
ّوای دسػوی توشای     آًْا تؼیاس احشگزاس اػوت. تٌواتشایي تشسػوی َّیوت هلوی دس هتواب      

ّای دسػی تؼویاس اسصؿووٌذ اػوت، تٌواتشایي ّوذ  اكولی        هؤلهاى هتاب سیضاى ٍ تشًاهِ
ّای دسػی پایِ دٍاصدّن دٍسُ هتَػغِ ًؾشی اص ًؾش تَرِ  پظٍّؾ حاضش تشسػی هتاب

 ّای َّیت هلی اػت. تِ هؤلهِ
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 سؤاالت پژوهص
ّای دسػی پایِ دٍاصدّن سؿوتِ فلوَم اًؼواًی دس لوَف      ٍضقیت هحتَای هتاب -1

 اػت؟ ّای َّیت هلی چگًَِ هؤلهِپشدا تي تِ 
ِ    ٍضقیت هحتَای هتاب -2 ّوای فلوَم تزشتوی ٍ     ّای دسػی پایوِ دٍاصدّون سؿوت

 اػت؟ ّای َّیت هلی چگًَِ سیاضی دس لَف پشدا تي تِ هؤلهِ
ِ    ّای َّیت هلی دس هحتَای هتاب آیا تیي فشاٍاًی هؤلهِ -3 ّوای   ّوای دسػوی سؿوت

 داسی ٍرَد داسد؟ ٌیفلَم اًؼاًی ٍ تزشتی و سیاضی تهاٍت هق
 

 چارچوب مفهومی
 ًَذیاًؼاى تِ ؿٌا تِ ؿذى دس پ یقیعث اصیً اصاػت ٍ  یؼتیٍ ه یؼتیچ یتِ هقٌا تیَّ
دس اًؼواى داسد   یضیو غش ای یای رات سیـِ ،یتِ ٍاتؼتگ اصیآیذ. ً هی ذیپذ ییرا ای یضیتا چ

 .(9: 1389 )هزتْوذصادُ،  ؿوَد  اٍ هوی  یفوشد  یهَرة  َدآگاّ اصیً يیٍ تشآٍسدُ ؿذى ا
 یگشٍّو  تیتش َّ یهغشح اػت. دس فلَم ارتواف یٍ ارتواف یدس دٍ ػغح فشد تیَّ

اػوت هوِ ّوش گوشٍُ ٍ      يیو ا ی دٌّوذُ  ًـاى یارتواف تیَّ ؿَد. هی ذیتأه یٍ ارتواف
ّوا ٍ رَاهوـ    گوشٍُ  شیهِ آى گشٍُ ٍ راهقوِ سا اص ػوا   داسد ی اك تیَّ کیای  راهقِ
احؼاػوات ٍ   هـتشک دس ًحَُ تهکش، َُیهِ ؿ سا یروق تیَّ يیافشاد ا .هٌذ یه ضیهتوا
هٌٌوذ ٍ تافوج    هی یدسًٍ یشیپز راهقِ یػاصٍهاسّا قیاص عش گشٍُ اػت، کی وتیتوا
 دسٍاقوـ،  ؿَد. ختِیًؼثت تِ گشٍُ دس فشد تشاًگ ،یاحؼاع تقْذ ٍ تکل یؿَد ًَف هی

 یخیتاس ،یفلؼه ،یسٍاً ،یفشٌّگ ،یارتواف اتیاص  لَك ای هزوَفِ ،یارتواف تیَّ
. (5: 1385 ض،یو )رٌکهٌوذ   آى داللت هوی  یافضا یّواًٌذ ای یگاًگیاػت هِ تش  یؼتیٍ ص

صًوذ ٍ آى سا هتـوکل اص ػوِ     یهو  ًَوذ یپ یگشٍّ تیسا تا فضَ یارتواف تیتارهل َّ
فثاست اػت اص  یارتواف تیهٌؾش َّ يیاص ا داًذ. یه یٍ اسصؿ یؿٌا ت ،یفٌلش احؼاػ

ٍ  یگوشٍُ ٍ تقوذ احؼاػو    کیو ت دس یاص فضَ یؿٌا ت ٍ آگاّ تشداؿت فشد اص  َد،
 یارتوواف  تیَّ تَاى دسٍاقـ هی .(223: 1386 ،یهحوذ )گل یتفضَ هشتثظ تا آى یاسصؿ

هٌذ هِ فشد  هـخق هی ٌذیفشا يیداًؼت. ا گشاىیفشد دس ساتغِ تا د ی َدؿٌاػ یسا ًَف
ّ یٍ چوِ را  ؼوت یه یٍ ارتوواف  یؿٌاػو  اص لحاػ سٍاى  .(52: 1384 ک،یو )تارداسد  یگوا

ؿٌاػی  ؿٌاػی ٍ سٍاى دس راهقِ هِ ّای ارتوافی تَدُ َّیت هلی، اص رولِ اًَاؿ َّیت
ارتوافی تقاسی، هختلهی تشای آى آٍسدُ ؿذُ اػت. َّیت هلی تقشیهی اػت هِ فشد تا 

هحؼوٌی،  )دّوذ   سرَؿ تِ تاتقیت هلی ٍ گزؿتِ تاسیخی ٍ فشٌّگی  َد اص  َد اسائِ هی
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راهقوِ ػواهي دس    یفثاست اػت اص احؼاع تقلق ٍ تقْذ افضا یهل َّیت .(45: 1375
 ي،یّا، ًوادّا، صتاى، د اسصؽ اص رولِ ،یفشٌّگ یًؼثت تِ ًوادّا ییایقلوشٍ رغشاف کی

 یاًؼوزام ٍ ّوثؼوتگ   ضیرَاهـ ٍ ً گشیآى اص د ضیهِ دسًتیزِ هَرة توا،خیٍ تاس اتیادت
پاػوخگَیی آگاّاًوِ یوک هلوت توِ       . َّیوت هلوی فشایٌوذ   ؿوَد  هی یارتواؿ تضسگ هل

ی گزؿتِ، حال ٍ آیٌذُ،  اػتگاُ اكولی ٍ دائووی، هٌضلوت ػیاػوی،      ّایی دستاسُ پشػؾ
. (40: 2003هاسس، ) ّای تشگشفتِ اص تاسیخ ٍ گزؿتِ  َد اػت اقتلادی، فشٌّگی ٍ اسصؽ

ّوا ٍ  ُ ّا، اػغَس ّا، ًْادّا،  اعشُ اسصؽ تاص تهؼیش دائوی دسٍاقـ، َّیت هلی تاصتَلیذ ٍ
َّیت افشاد تا آى دّذ ٍ تـخیق  ّا ساتـکیل هی ّایی اػت هِ هیشاث هتوایض هلت ػٌت

 .(43: 1383اػویت، ) پزیش اػت الگَ، هیشاث ٍ یا فٌاكش فشٌّگی اهکاى
 

 یمل تیهو یها اتؼاد و ضاخصه
سا  یهل تیّای هشتَط تِ اتقاد هختل، َّ تَاى هؤلهِ یتَرِ تِ هثاحج هغشح ؿذُ، ه تا

 هَسد تحج قشاس داد.
ِ  ًؼوثت  ؽًٍ دا آگواّی  توَاى  هوی سا  تاسیخی ی: َّیتهل تیَّ یِخیتقذ تاس -1  تو

دس  ایوي تقشیو،  . ػوت ًدا اىتوذ  لثؼوتگی ٍ د  واعش  تقلوق  عحؼوا ٍ ا پیـیٌِ تواسیخی 
 حَادث تشیي هْناص  هقٌای آگاّی تِ ،داًؾ تاسیخی -1ػت: ا سیص یّا ی ؿا ق تشگیشًذُ

 فَاعو، ٍ  تحؼاػاا ٍرَد هقٌای تِ ،تاسیخی  اعش تقلق -2 ّای تاسیخی ؿخلیتٍ 
 .(302: 1378)هقواس، تاسیخی یّا ؿخلیتٍ  قایـٍ ادث،حَ تِ ًؼثت هٌهیٍ  هخثت
 هحوویظ ُییووذصای ًخؼووت  ٍّلووِ دس ی: َّیووت هلوویهلوو تیووَّ یٌیتقووذ ػووشصه -2
َ  ییفیاارغش هحیظ. ػتا هلت ّش ییفیاارغش َ  ،فیٌوی  ،فیضیکوی  ستثلو َ ٍ  عهلوو  دهـوْ

 یّوا صهش توا  هِ دسیػشصهیي ها تِ  اعش تقلقٍ  لثؼتگید یذ.آ هی بحؼا تِ َّیت هلی
ّوای صیوش    ی ؿوا ق  . ایوي تقوذ دستشگیشًوذُ   (68: 1378ی، گٌز) ؿَد هی هـخق هقیي

دفواؿ اص هویْي دس تشاتوش تزواٍص      -2هشص ٍ تَم ایوشاى )هحوذٍدُ رغشافیوایی(     -1اػت: 
تشریح هٌافـ هلی تش هٌافـ قَهی  -4ایشاى پشچن ٍ ػشٍد روَْسی اػوهی  -3تیگاًگاى 

 (.8: 1389)ؿَسای فالی اًقوب فشٌّگی، 
 هِ گیشد هی ؿکل كَستیدس  ػیاػی تُقذدس  ی: َّیت هلیهل تیَّ یاػیقذ ػتُ -3

َ  ّون  ًیسٍا ػلحوا اص  ،ّؼتٌذ ػیاػی مًؾا یک فضَ ًًَیقا ػلحااص  هِ ادیفشا سا  د و
ِ  قلثوی  فوقٍِ  فـق تٌاتشایي. تذاًٌذ ػیاػی مًؾاآى  یفضاا  ًیهثوا ٍ  ػیاػوی  مؽوا ً تو

 دتَ ّذا َ هلی پیًَذٍ  ّوثؼتگی تقَیتای دس ُ فوذ فاهلآى،  ٍؿهـشٍ  ؿیاسص
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سا  رتوافیا مًؾا ّش فشٌّگی دتقاا هلیِ یفشٌّگ هیشاث ی:هل تیَّ یتقذ فشٌّگ -4
 )ٍسراًٍوذ،  دّذ قشاس هی شیسا تحت تأح ها ُگاآًا َد ای ُگاآ َد ًحَی تِ هِ گیشد تشهیدس

ػت هِ  یهل تیتشیي اتقاد َّ راهقِ اص هْن کیهـتشک دس  یفشٌّگ هیشاث. (66: 1387
 .(78: 1379 اًقاُ،  ی)فؼکش ؿَد هی یهل تیَّ تیٍ تقَ زادیػثة ا
ِ  ّش هْن فشٌّگی فٌاكشاص  ىتاص هِ راًآ اص ی:فاسػ اتیتقذ صتاى ٍ ادت -5 ِ  راهقو  تو
 َّیت هؼلواًؿَد،  ػتحالِا ای تغییشدچاس  فیًَ تِ فٌلش یيا هِ كَستیدس  ،یذآ هی بحؼا

هْون   یّوا  ؿَد. ؿوا ق  هی ػتحالِا ای شییدچاس تغ ًیض فشٌّگی ٍ َّیت هلی آى راهقِ
 .(204: 1379)حاریاًی، یفاسػ ظ ٍ صتاى  -2 یفاسػ اتیآحاس ادت -1تقذ فثاستٌذ اص:  يیا

فشد  یسٍاتظ ارتواف تیهیدس استثاط تا ه ،یهل تیَّ یارتواف تقذ ی:تقذ ارتواف -6
تقوذ   يیهْن ا ی. ؿا لِ ّا(1377: 1389 ک،یو ٍ تار یلی)فق اػت یتا ًؾام هوى ارتواف

 شاىیو فوقِ توِ هوشدم ا   -2 شاىیدس ا یصًذگ ظیًگشؽ هخثت ًؼثت تِ ؿشا -1 فثاستٌذ اص:
 ایو هشدم دً شیًؼثت تِ ػا شاىیا دمهش حیتشر -4 شاىیهخثت فشد اص كهات هشدم ا یتلق -3
ؿوَسای فوالی اًقووب    ) ایوشاى هشدم  يیت یٍ ّوذل یاحؼاع ٍرَد اًؼزام، ّوثؼتگ -5

 .(8: 1389فشٌّگی، 
تِ آى  یٍ ٍفاداس یثٌذیهـتشک، پا یهزّث نیٍ تقال يیاص د تش َسداسی تقذ دیٌی: -7

َ   ؿکل ٌذیدس فشا ش،یفشاگ یهزّث یّا يییتِ هٌاػک ٍ آ لیٍ افتقاد ٍ توا  تیو دّوی توِ ّ
توِ روَّش    یثٌوذ یپا -1 تقذ سا فثاستٌوذ اص:  يیهْن ا یّا هؤحش اػت. ؿا ق اسیتؼ یهل
ٍ  یروقو  یدلثؼوتگ  -2 ّوا  اسصؽ يیو توَدى ا  شیو ٍ فشاگ یٌید يیادیتٌ یّا ٍ اسصؽ يید

هـواسهت ٍ توایول فولوی توِ ؽوَاّش ٍ       -3ی ٌید یتِ ؿقائش، هٌاػک ٍ ًْادّا یفوَه
 .(204: 1379حاریاًی، ) ّای هزّثی آییي

 
 ّای َّيت هلي : ابؼاد ٍ هؤلف9ِی  ضوارُ جذٍل

 ها مؤلفه اتؼاد

ؼذ سباى ٍ بُ -9

 ادبیات فارسي

A- خط ٍ سباى فارسي 

B- آثار ادبیات فارسي 

 ؼذ تاريخبُ -2

C- ّای تاريخي( داًص تاريخي )آگاّي اس حَادث ٍ ضخػیت 

D-    يها هٌفهي ًسهتت بَعهايغ ٍ     تؼلق خاطز تاريخي )احساط ٍ ػاطفهِ هبتهت

 ّای تاريخي( حَادث ٍ ضخػیت
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 ؼذ سزسهیيبُ -9

E-  هحذٍدُ جغزافیايي() يزاىاهزس ٍ بَم 
F- دفاع اس هیْي در بزابز تجاٍس بیگاًگاى 
G- پزچن ٍ سزٍد جوَْری اسالهي ايزاى 

H- تزجیح هٌافغ هلي بز هٌافغ عَهي 

ؼذ فزٌّگ ٍ بُ -4
 هیزاث فزٌّگي

I- هیزاث فزٌّگي 
J- ُّای هلي ًوادّا ٍ اسطَر 

K- فزٌّگ ٍ رٍش سًذگي ايزاًي 
L- تلقي اس ًقص ٍ رسالت جْاًي ايزاًي 

 بؼذ اجتواػي -5

M- ػالعِ بِ هزدم ايزاى 
N- فزد اس غفات هزدم ايزاى تلقي هبتت 
O- هزدم دًیا تزجیح هزدم ايزاى ًستت بِ سايز 
P-  ايزاىاحساط ٍجَد اًسجام، ّوتستگي ٍ ّوذلي بیي هزدم 
Q- ًستت بِ ضزايط سًذگي در ايزاى ًگزش هبتت 

 بؼذ سیاسي-6
R- تلقي اس تأثیزگذاری ايزاى در هٌطقِ ٍ جْاى 
S- تلقي اس هستقل بَدى کطَر 
T- احساط رضايت ٍ غزٍر اس ايزاًي بَدى 

 بؼذ ديٌي -7
U- ّا ّای بٌیاديي ديٌي ٍ فزاگیز بَدى ايي ارسش پايتٌذی بِ جَّز ديي ٍ ارسش 
V- دلتستگي جوؼي ٍ ػوَهي بِ ضؼائز، هٌاسک ٍ ًْادّای ديٌي 
W- ّای هذّتي هطارکت ٍ توايل ػولي بِ ظَاّز ٍ آيیي 

 
 پيطينه پژوهص

 ّای دسػی ٍ ػایش اػٌاد هشتَط تِ ًْاد آهوَصؽ  ضشٍست تَرِ تِ َّیت هلی دس هتاب
ِ  ّای هتقذدی دس ایي فشكِ اًزام ؿوَد اص  ػثة ؿذُ اػت هِ پظٍّؾ پشٍسؽ ٍ   رولو

 ّای هؤلهِ ٌِیتَافق ٍ فذم تَافق دس صه»تا فٌَاى  ی( دس پظٍّـ1391) ّوکاساىٍ  ایلقواى ً
ِ   ،«شاىیٍپشٍسؽ ا آى دس ًؾام آهَصؽ حاتیٍ تلَ یهل تیَّ ّوای   ًـاى دادًذ هوِ هؤلهو
 .شدیگ یّا سا دستش ًو تَدُ ٍ ّوِ هؤلهِ یکپاسچگیفاقذ  یّای دسػ دس هتاب یهل تیَّ

دس  یهلو  تیو َّ یًوادّوا  یتشسػو » فٌوَاى تا  یپظٍّـ دس( 1389) ایواًیٍ  امیف
هِ دس  افتٌذیدػت  زِیًت يیتِ ا« دٍسُ هتَػغِ یٍ فلَم ارتواف خیتاس یدسػ ّای هتاب
 ًـذُ اػت. یهل تیَّ یتِ ًوادّا یتَرِ قاتل قثَل ،یّای هَسد تشسػ هتاب

دس ًؾوام   یهلو  تیو َّ گواُ یرا» توا فٌوَاى   ی( دس پظٍّـ1389)  اهؼاىٍ  ایً لقواى
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 یًؾوام آهَصؿو   یؿوذُ توشا   حیًـاى دادًذ هِ دس اّذا  تلوش  ،«شاىیٍپشٍسؽ ا آهَصؽ
 .ؼتیتش َسداس ً یهغلَت گاُیاص را یهل تیَّ شاى،یا

 یتش وَسداس  ضاىیو ه یتشسػو » توا فٌوَاى   ی( دس پظٍّـو 1386) ًَؿادیٍ  یشیؿوـ
 ،«یهلو  تیَّ یّا لهِاص هؤ ییدٍسُ ساٌّوا یارتواف واتیتقل ٍ خیتاس ،یفاسػ یّا هتاب
َ  یؿذُ تش و  یتشسػ یّا هِ دس هتاب ذًذیسػ زِیًت يیتِ ا هوَسد   یهلو  تیو اص اتقواد ّ

 غهلت ٍاقـ ؿذُ اػت.
تَروِ توِ    ضاىیو ه یتشسػو » فٌَاىتا  ی( دس پظٍّـ1386) اىییثایفوشاى ٍ ؿک یكالح

ِ یًت يیتِ ا «ییدٍسُ آهَصؽ اتتذا یّای دسػ دس هتاب یهل تیّای َّ هؤلهِ  ذًذیسػو  زو
 ًـذُ اػت. یّای هل تِ فٌاكش ٍ هؤلهِ یؿذُ تَرِ هتقادل یّای تشسػ هِ دس هتاب
ًـواى   «یهلو  تیٍ َّ یّای دسػ هتاب» فٌَاىتا  ی( دس پظٍّـ1389) پَس رقهشصادُ

 ًـذُ اػت. یتَرِ هاف یهل تیاص اتقاد َّ یتِ تش  یّای دسػ داد هِ دس هتاب
ّوای   دس هتواب  یهلو  تیو َّ» فٌوَاى تا  ی( دس پظٍّـ1393) صادُ یٍ قشتاًقل یّاؿو

 تقوذ ّوا   هتواب  يیو هوِ دس ا  افتٌوذ یدػت  زِیًت يیتِ ا «ییدٍسُ اتتذا یهغالقات ارتواف
 يیهوتش دسكذ 7تا  یٍ تقذ ًواد هل یفشاٍاً يیـتشیت یدسكذ داسا 50تا  یهل یّا اسصؽ
 سا داسًذ. یفشاٍاً

ٍ ساتغوِ   یّوای دسػو   هتواب  شیتلاٍ» فٌَاىتا  ی( دس پظٍّـ1392) فضیضیٍ  ِیصاٍ
 يیو هِ ا ذًذیسػ زِیًت يیتِ ا« ّای اٍل ٍ دٍم دتؼتاى دسهتاب یٌیٍ د یهل تیآًْا تا َّ

 .اًذ هشدًُقؾ  یهایهن سًگ ا اسیتؼ یتیَّ نیاًتقال ههاّ ی ٌِیّا دس صه هتاب
 يیادیدس ػٌذ تحَل تٌ یهل تیَّ» فٌَاىتا  ی( دس پظٍّـ1394) ّوکاساىٍ  یسّثش
ٍپوشٍسؽ،   آهوَصؽ  يیادیو دس ػٌذ تحَل تٌ یهل تیًـاى دادًذ هِ َّ« ٍپشٍسؽ آهَصؽ

ػوٌذ   يیهتزذداًِ اػت ٍ دس ا تیٍ َّ یشاًیا تیَّ ،یاػوه تیاص ػِ تقذ َّ یثیتشه
 .ػتؿذُ ا یـتشیت ذیتأه یاػوه تیتش َّ

دس  یهلو  تیو َّ ییتاصًووا »توا فٌوَاى    ی( دس پظٍّـو 1395) هْش یٍ هحوذ یاصغٌذ
دسكوذ   35دسكوذ هغالوة ٍ    51ًـواى دادًوذ هوِ دس    « هقغـ دتؼتاى یّای فاسػ هتاب
 اًذ. هشتثظ تَدُ یهل تیّای َّ ّا تا هؤلهِ فکغ
 نیتخوَاً  یًقؾ هتواب فاسػو  »تا فٌَاى  یپظٍّـ ( دس1396) حؼیي یٍ حار یـاًیا

توِ   یتَروِ هتوَى هتواب فاسػو     ضاىیو ًـواى دادًوذ هوِ ه    ،«یهل تیدس َّ ییدٍسُ اتتذا
هشتَط  یفشاٍاً يیـتشیتا ّن تهاٍت داسد ٍ ت یلیتحل ِیدس ػِ پا یهل تیَّ یّا هؤلهِ
 اٍل اػت. ِیتِ پا
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ّوای   ًقوؾ ٍ هواسهشد هتواب   »توا فٌوَاى    یپظٍّـو  دس( 1390) ّوکاساىٍ  یًَؿاد
 يیو توِ ا  ،«یهلو  تیو َّ یشیگ دس ؿکل ییپٌزن دتؼتاى ٍ ػَم ساٌّوا یارتواف واتیتقل
فٌوَاى سهوي    تِ یاػیٍ ػ یٌید یّا ؿذُ تِ هقَلِ یّای تشسػ هِ دس هتاب ذًذیسػ زِیًت

هوِ   یدسحوال  ؛پشدا توِ ؿوذُ اػوت    یػثدس حذ ًؼثتاً هٌا یهل تیهشتَط تِ َّ تیاػوه
ٍ تزذد تِ ؿذت هوَسد غهلوت    تیشاًیهشتَط تِ اسهاى ا یهل تیاص اتقاد َّ گشید یتش 

 ٍاقـ ؿذُ اػت.
َ    اًزوام  یّا ٍّؾپظ شیفَق ٍ ػا یّا پظٍّؾ یتشسػ  ،یهلو  تیو ؿوذُ دس حوَصُ ّ
 یّوای دسػو   دسهتواب  یهلو  تیّای َّ هؤلهِ تیٍضق ٌِیدّذ هِ تاهٌَى دس صه ًـاى هی

 یتَاًوذ دس سفوـ  اّوا    یپظٍّؾ حاضش ه ٍاًزام ًـذُ اػت  یدٍاصدّن، پظٍّـ ِیپا
 .ؿذحَصُ هؤحش تا يیدس ا یٍ فشٌّگ یپظٍّـ
 

 روش پژوهص
هاّیت هَضَؿ اص سٍؽ تحلیل هحتَا اػتهادُ ؿذُ اػوت دس  دس ایي پظٍّؾ تا تَرِ تِ 

ّوایی   هغالقِ یک پیام هکتَب یا ؿهاّی، تِ دادُ هَؿذ اص عشیق ایي سٍؽ پظٍّـگش هی
تَسگ ٍ گوال،  ) دػت یاتذ تا تِ هوک آًْا، تِ تشسػی ػؤاالت یا فشضیات تحقیق تپشداصد

 ؾی)هقَلِ ّا( پ عثقات یقٌیاػت؛  یا تِ سٍؽ رقثِ قیتحق يیدس ا یهقَلِ تٌذ. (1384
ؿوذُ   يیوی تق ؾیتوِ آى سٍؽ اص پو   لیو دل يیؿًَذ ٍ توِ ّوو   یه يییتق قیتحق یاص ارشا

ّوای دسػوی پایوِ     پظٍّؾ، ؿواهل هتواب   آهاسی ی راهقِ .(65: 1387 اى،ی)ًَس گَیٌذ یه
)هشتَط توِ   12204هذ  3ّای دسػی دیي ٍ صًذگی  هتاب دٍاصدّن هتَػغِ ًؾشی اػت.

)هشتَط تِ سؿتِ فلَم اًؼاًی(  12205هذ  3تزشتی ٍ سیاضی(، دیي ٍ صًذگی ّای  سؿتِ
هشتوَط یوِ سؿوتِ    ) هشتَط تِ سؿتِ فلَم اًؼاًی(، َّیوت ارتووافی  ) ٍ تحلیل فشٌّگی

)هشتوَط توِ    3)هشتوَط توِ سؿوتِ فلوَم اًؼواًی(، فاسػوی        3سیاضی ٍ تزشتی(، تاسیخ 
ِ    3ّای فلَم اًؼاًی ٍ تزشتی ٍ سیاضی( ٍ ًگاسؽ  سؿتِ ّوای فلوَم    )هشتوَط توِ سؿوت

ّا تا تَرِ تِ  ایي هتاب فٌَاى ًوًَِ تحقیق اًتخاب ؿذًذ. تِ( اًؼاًی ٍ تزشتی ٍ سیاضی
گیوشی توِ سٍؽ ّذفوٌوذ كوَست      اًذ ٍ لزا ًوًَِ هاّیت هَضَؿ پظٍّؾ اًتخاب ؿذُ

 تقییي تشای .اػت ؿذُ گشفتِ ًؾش دس« دسع» تحلیل، ٍاحذ پظٍّؾ ایي گشفتِ اػت. دس
 ًؾووش ٍ هحتووَایی كووَسی، سٍایووی سٍؽ اص هحتووَا، تحلیوول ٍاسػووی فْشػووت سٍایووی

تکٌیوک اروشای    اص گیوشی  اًوذاصُ  اتوضاس  پایایی تأهیي تشای. اػت ؿذُ اػتهادُ هتخللاى
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عَس ّوضهاى ٍ هزضا دس ا تیواس   تِ هحتَا تحلیل فشم هِ كَست تذیي. هزذد اػتهادُ ؿذ
ّای  عَس هزضا چٌذ فلل اص هتاب تِگش هحتَای هتخلق دیگشی قشاس گشفت هِ  تحلیل

ؿوذُ   ّوای اًزوام    ّوای حاكول اص تحلیول    ضشیة ّوثؼتگی دادُ تحلیل هٌٌذ. دسػی سا
 ضوشیة  ٍ ّوضهاى تَػظ پظٍّـگش اكلی ٍ هتخلق هزهَس هَسد هحاػثِ قشاس گشفت

 .آهذ تِ دػت دسكذ 82 ّوثؼتگی تذػت آهذُ
 

 های پژوهص یافته
 ؿَد. ػاع ػؤاالت تحقیق اسائِ هیّای پظٍّؾ تشا دس ایي تخؾ یافتِ

ّای درسي پايِ دٍاسدّهن رضهتِ ػلهَم اًسهاًي      ٍضؼیت هحتَای کتاب سؤال اول:
 است؟ ّای َّيت هلي چگًَِ درخػَظ پزداختي بِ هؤلفِ

هشتثوِ توِ    338(، دس پایِ دٍاصدّن سؿتِ فلَم اًؼاًی، دس هزوَؿ 2) تا رذٍل هغاتق
ّای َّیت هلوی توِ    ایي پایِ تحلیلی، هؤلهِ ّای َّیت هلی تَرِ ؿذُ اػت. دس هؤلهِ

 97توا  « 3فاسػی »دسكذ(،  5/30فشاٍاًی ) 103تا « تحلیل فشٌّگی»ّای  تشتیة دس هتاب
 53 توا  3دسكذ(، دیي ٍ صًذگی  2/19) فشاٍاًی 65تا « 3تاسیخ »دسكذ(،  7/28فشاٍاًی )
ي فشاٍاًوی سا  دسكوذ( تیـوتشی   6) فشاٍاًوی  20توا  « 3ًگواسؽ  »ٍ  دسكذ( 7/15فشاٍاًی )

    ِ فشٌّوگ ٍ هیوشاث   »اتقواد   داسًذ. دس هزوَؿ دس پایِ دٍاصدّن سؿوتِ فلوَم اًؼواًی، تو
 20) فشاٍاًوی  68توا  « صتواى ٍ ادتیوات فاسػوی   »دسكوذ( ٍ   20) فشاٍاًوی  71تا « فشٌّگی
 6/13) فشاٍاًوی  46توا  « ػوشصهیي  تقوذ »دسكوذ(   15) فشاٍاًی 51تا « تقذ دیٌی» دسكذ(،

دسكوذ(،   2/9) فشاٍاًوی  31توا  « ػیاػوی »ذُ اػت ٍ توِ اتقواد   دسكذ(، تَرِ تیـتشی ؿ
دسكوذ( تَروِ    2/11) فشاٍاًی 38تا « تاسیخی»دسكذ( ٍ  8/9) فشاٍاًی 33تا « ارتوافی»

توا  « آحاس ادتیات فاسػوی »ّای  ّای هَسد تحج ًیض، هؤلهِ هوتشی ؿذُ اػت. دس تیي هؤلهِ
 وظ ٍ صتواى   »ٍ  دسكوذ(  10) ًیفشاٍا 34تا « هیشاث فشٌّگی»دسكذ(،  11) فشاٍاًی 37

ِ  دسكذ( تیـتشیي فشاٍاًی سا داؿتِ 2/9) فشاٍاًی 31تا « فاسػی توشریح  »ّوای   اًذ ٍ هؤلهو
 فشاٍاًوی  5ّشهذام توا  « فشد اص كهات هشدم ایشاى تلقی هخثت»، «هٌافـ هلی تش هٌافـ قَهی

ًؼوثت توِ   تشریح هشدم ایوشاى  »ٍ « تلقی اص ًقؾ ٍ سػالت رْاًی ایشاًی»دسكذ(،  5/1)
 اًذ. دسكذ( هوتشیي فشاٍاًی سا داؿتِ 8/1) فشاٍاًی 6ّش هذام تا « هشدم دًیا ػایش
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 يدرس یّا در کتاب يهل تيّای َّ ٍ درغذ هؤلفِ فزاٍاًي :2ی  ضوارُ جذٍل
 يدٍاسدّن رضتِ ػلَم اًساً ِيپا

 كتة درسی
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 بؼذ سباى -9
A 5 1 2 98 6 99 2/9 

68 21 
B 5 6 9 98 5 97 99 

 بؼذ تاريخ -2
C 2 2 92 4 1 21 9/5 

98 2/99 
D 2 1 92 4 1 98 9/5 

 بؼذ سزسهیي -9

E 5 1 5 4 1 94 9/4 

46 6/99 
F 6 1 7 5 9 99 6/5 

G 6 1 1 2 1 8 4/2 

H 4 1 9 1 1 5 5/9 

 بؼذ فزٌّگ -4

I 9 1 2 98 5 94 91 

79 29 
J 7 1 91 5 1 22 5/6 

K 5 9 9 2 1 9 7/2 

L 2 2 9 9 1 6 8/9 

 بؼذ اجتواػي -5

M 4 9 9 9 1 7 2 

99 8/9 
N 9 9 1 9 1 5 5/9 

O 4 9 1 9 1 6 8/9 

P 5 9 9 9 1 8 4/2 

Q 5 9 1 9 1 7 2 

 بؼذ سیاسي-6
R 5 9 9 9 1 8 4/2 

99 2/9 S 6 9 9 9 1 99 8/9 

T 5 9 9 9 1 91 9 

 بؼذ ديٌي -7
U 2 92 1 9 9 98 9/5 

59 95 V 9 99 1 2 9 97 5 

W 9 99 1 9 9 96 7/4 

 
 911 998 911 998 21 97 65 59 919 هجوَع

  911 6 7/28 2/99 7/95 5/91 درغذ
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ّای درسي پايِ دٍاسدّن رضتِ ػلهَم تجزبهي ٍ    ٍضؼیت هحتَای کتاب سؤؤال دو:: 
 ّای َّيت هلي چگًَِ است؟ رياضي درخػَظ پزداختي بِ هؤلفِ

ّای فلوَم تزشتوی ٍ    (، دس پایِ دٍاصدّن دس دسٍع هـتشک سؿت4ِ) هغاتق تا رذٍل
 44) فشاٍاًوی  97توا  « 3فاسػوی » ّوای  تِ تشتیة دس هتاب ّای َّیت هلی، سیاضی، هؤلهِ

 51توا  « 3دیوي ٍ صًوذگی   » دسكوذ(،  6/23فشاٍاًوی )  52توا  « َّیت ارتوافی» دسكذ(،
دسكوذ( تیـوتشیي فشاٍاًوی سا     9) فشاٍاًوی  20توا « 3ًگواسؽ  »ٍ  دسكذ( 2/23) فشاٍاًی
ّای دسػی پایِ دٍاصدّن سؿتِ فلَم تزشتی ٍ سیاضی، توِ   اًذ. دس هزوَؿ دس هتاب داؿتِ
 21) فشاٍاًوی  46تا « تقذ دیٌی»دسكذ(،  14) فشاٍاًی 31تا « تیات فاسػیصتاى ٍ اد»اتقاد 

دسكذ( تَرِ تیـتشی ؿوذُ   19) فشاٍاًی 42تا « تقذ فشٌّگ ٍ هیشاث فشٌّگی»دسكذ(، 
دسكذ(،  7/7) فشاٍاًی 17تا « تقذ تاسیخی»دسكذ(،  6) فشاٍاًی 13تا « ػیاػی» ٍ تِ اتقاد

دسكوذ(   11) فشاٍاًی 24تا « تقذ ارتوافی» كذ( ٍدس 5/9) فشاٍاًی 21تا « تقذ ػشصهیي»
ِ    تَرِ هوتشی ؿذُ اػت. دس تیي هؤلهِ آحواس ادتیوات   »ّوای   ّای هَسد تحوج ًیوض، هؤلهو

ٍ دسكذ(  8/11) یفشاٍاً 26تا «  ظ ٍ صتاى فاسػی» (،دسكذ 18) یفشاٍاً 31تا « فاسػی
ِ  ٍ  دسكذ(، تَرِ تیـوتشی ؿوذُ   4/11) یفشاٍاً 25تا « هیشاث فشٌّگی»  ،ّوای  توِ هؤلهو
 ،«تلقوی اص ًقوؾ ٍ سػوالت رْواًی ایشاًوی     » ،«آؿٌایی تا فشٌّگ ٍ سٍؽ صًذگی ایشاًی»
احؼاع سضوایت ٍ غوشٍس اص ایشاًوی    » ،«ًؼثت تِ ؿشایظ صًذگی دس ایشاى ًگشؽ هخثت»

دسكوذ( تَروِ هوتوشی     8/1) فشاٍاًوی  4ّش هذام تا « ّای هلی ًوادّا ٍ اػغَسُ»، «تَدى
 ای ًـذُ اػت. ّیچ اؿاسُ« یحلح هٌافـ هلی تش هٌافـ هتشری»ؿذُ ٍ تِ هؤلهِ 

 
ّای درسي پايِ دٍاسدّن رضتِ  ّای َّيت هلي در کتاب : فزاٍاًي ٍ درغذ هؤلف4ِی  ضوارُ جذٍل
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 بؼذ سباى -9
A 2 1 98 6 26 8/99 

57 26 
B 4 4 98 5 99 94 

 بؼذ تاريخ -2
C 9 4 4 1 9 4 

97 7/7 

D 9 9 4 1 8 6/9 
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 بؼذ سزسهیي -9

E 2 1 4 1 6 7/2 

29 5/9 
F 9 9 5 9 91 5/4 

G 9 1 2 1 5 9/2 

H 1 1 1 1 1 1 

 بؼذ فزٌّگ -4

I 2 1 98 5 25 4/99 

42 99 
J 9 9 5 1 9 4 

K 9 9 2 1 4 8/9 

L 2 9 9 1 4 8/9 

 بؼذ اجتواػي -5

M 9 9 9 1 5 9/2 

24 99 
N 9 9 9 1 5 9/2 

O 9 9 9 1 5 9/2 

P 9 9 9 1 5 9/2 

Q 2 9 9 1 4 8/9 

 بؼذ سیاسي -6
R 2 9 9 1 4 8/9 

99 6 S 9 9 9 1 5 9/2 

T 2 9 9 1 4 8/9 

 بؼذ ديٌي -7
U 5 91 9 9 99 6/8 

46 29 V 2 9 2 9 94 4/6 

W 2 9 9 9 99 9/5 

 
  221 8/99 221 21 97 59 52 هجوَع

  911 9 44 2/29 6/29 درغذ

 
ّهای درسهي    ّای َّيت هلي در هحتهَای کتهاب   آيا بیي فزاٍاًي هؤلفِ سؤال سؤو:: 

 داری ٍجَد دارد؟ ه رياضي تفاٍت هؼٌيّای ػلَم اًساًي ٍ تجزبي  رضتِ
ِ     ًـاى هوی  6ًتایذ هٌذسد دس رذٍل  ّوای َّیوت هلوی دس     دّوذ هوِ فشاٍاًوی هؤلهو

دسكوذ( ٍ دس   6/60) هوَسد  338ّای دسػی پایوِ دٍاصدّون سؿوتِ فلوَم اًؼواًی       هتاب
دسكوذ(   4/39) هوَسد  220ّای تزشتوی ٍ سیاضوی    ّای دسػی پایِ دٍاصدّن سؿتِ هتاب

  .دّووذ هووی ایووي تهوواٍت سا ًـوواى  تووَدى داس آصهووَى  ووی دٍ، هقٌووی اػووت. ًتووایذ 
(chi-square= 12/27 , p=./…)  
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ّای َّيت هلي در  : ًتايج آسهَى خي دٍ بِ هٌظَر هقايسِ فزاٍاًي هؤلف6ِی  جذٍل ضوارُ
 ّای ػلَم اًساًي ٍ تجزبي رياضي رضتِ

 رضته
فراوانی 

 مطاهده ضده
 درصد

 فراوانی مورد

 انتظار

مقدار 

 دوخی 
df p 

 279 6/61 998 ػلَم اًساًي

 279 4/99 221 رياضي هتجزبي  111/1 9 27/92

 558 911 558 هجوَع
 

ّای دسػی پایِ  ّای َّیت هلی دس هتاب داس فشاٍاًی هؤلهِ یافتِ فَق اص تهاٍت هقٌی
 تزشتی ٍ سیاضی حکایت داسد. ّای دٍاصدّن سؿتِ فلَم اًؼاًی تا سؿتِ

 
 گيری تحث و نتيجه

ِ  ٍ هتهکشاى ػَی اص گًَاگَى ّای رٌثِ اص َّیت هؼألِ اهشٍصُ  تؼویاسی  پوشداصاى  ًؾشیو

 دس ٍیظُ تِ فشٌّگی ٍ ارتوافی هختل، ّای صهیٌِ ٍ دالیل .قشاس گشفتِ اػت تَرِ هَسد

اػوت   دادُ افضایؾ سا فَق هَضَؿ تِ فلوی سػیذگی رَاًاى، اّویت ًَرَاًاى ٍ ػغح
 ی آیٌوذُ  دس قـوش  ایوي  هوحؾو   قاتل ٍ تأحیش هـَس رَاى روقیت تافت تِ تَرِ تا هِ

 عَس تِ ٍ آًاى ارتوافی ؿخلیت گیشی ؿکل چگًَگی پیشاهَى هغالقِ ضشٍست راهقِ،

 اػت. تش َسداس تؼضایی اّویت اص هلی آًْا هـخق َّیت
فشٌّگ ٍ َّیت هلی توِ   فاهل اػاػی حهؼ یکپاسچگی ٍپشٍسؽ ّش راهقِ، آهَصؽ
ٍپوشٍسؽ، دس تثیویي ٍ تحقوق َّیوت هلوی ًقوؾ        دسٍاقـ ًؾوام آهوَصؽ  آیذ.  ؿواس هی

ّوایی هوِ اص عشیوق     ّای دسػی ٍ پیام تذیْی اػت هِ هحتَای هتاب ای داسد. هٌٌذُ تقییي
ِ     ؿَد دس ؿکل آهَصاى هٌتقل هی آًْا تِ داًؾ پوزیش هوشدى    دّی توِ َّیوت هلوی ٍ راهقو

ي هَضوَؿ، دس پوظٍّؾ حاضوش    آهَصاى رایگاُ  اكی داسد. تا تَرِ تِ اّویت ای داًؾ
ّای دسػی پایِ دٍاصدّن هتَػغِ ًؾشی تشسػی  ّای َّیت هلی دس هتاب ٍضقیت هؤلهِ

ّای دسػی پایِ دٍاصدّن سؿوتِ   دس هتاب -1ّای پظٍّؾ ًـاى داد هِ:  ؿذُ اػت. یافتِ
ّای َّیت هلی تَرِ ؿذُ اػت. دس ایي پایِ تحلیلی  هشتثِ تِ هؤلهِ 338فلَم اًؼاًی، 

تَروِ  « ػشصهیي»ٍ « دیٌی»، «صتاى ٍ ادتیات فاسػی»، «فشٌّگ ٍ هیشاث فشٌّگی»اد اتق تِ
تَرِ هوتشی ؿوذُ اػوت. دس   « تاسیخی»ٍ « ارتوافی»، «ػیاػی»ٍ تِ اتقاد  تیـتشی ؿذُ

 ظ »ٍ « هیشاث فشٌّگی»، «آحاس ادتیات فاسػی»ّای  ّای هَسد تحج ًیض، هؤلهِ تیي هؤلهِ
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، «یحلو تشریح هٌافـ هلی تش هٌوافـ ه »ّای  ُ ٍ تِ هؤلهِتَرِ تیـتشی ؿذ« ٍ صتاى فاسػی
ٍ « تلقوی اص ًقوؾ ٍ سػوالت رْواًی ایشاًوی     »« فشد اص كوهات هوشدم ایوشاى    تلقی هخثت»
 تَرِ هوتشی ؿذُ اػت.« هشدم دًیا تشریح هشدم ایشاى ًؼثت تِ ػایش»

هشتثوِ توِ    220ّای دسػی پایِ دٍاصدّن سؿتِ فلَم تزشتی ٍ سیاضوی،   دس هتاب -2
صتواى ٍ  »ّای َّیت هلی اؿاسُ ؿذُ اػت. دس ایي پایِ تحلیلی، توِ اتقواد    اتقاد ٍ هؤلهِ
تَرِ تیـتشی ؿوذُ ٍ توِ   « تقذ فشٌّگ ٍ هیشاث فشٌّگی»ٍ « تقذ دیٌی»، «ادتیات فاسػی

تَروِ هوتوشی ؿوذُ    « تقوذ ارتووافی  » ٍ« تقذ ػوشصهیي »، «تقذ تاسیخی»، «ػیاػی» اتقاد
 وظ ٍ صتواى   »، «آحاس ادتیات فاسػوی »ّای  ّای هَسد تحج ًیض، هؤلهِ اػت. دس تیي هؤلهِ

آؿوٌایی توا فشٌّوگ ٍ    » ،ّای تَرِ تیـتشی ؿذُ ٍ تِ هؤلهِ« هیشاث فشٌّگی»ٍ « فاسػی
ًؼوثت توِ    هخثت ًگشؽ» ،«تلقی اص ًقؾ ٍ سػالت رْاًی ایشاًی» ،«سٍؽ صًذگی ایشاًی

ًوادّووا ٍ »، «احؼوواع سضووایت ٍ غووشٍس اص ایشاًووی تووَدى» ،«ؿووشایظ صًووذگی دس ایووشاى
ّیچ « یحلتشریح هٌافـ هلی تش هٌافـ ه»تَرِ هوتشی ؿذُ ٍ تِ هؤلهِ « ّای هلی اػغَسُ
 ای ًـذُ اػت. اؿاسُ

اد دٍاصدّن هتَػغِ ًؾشی تَرِ هتقادلی توِ اتقو   دّذ هِ دس پایِ ًـاى هی ّا ایي یافتِ
ٍ ّوکواساى   ایو ً لقوواى  یي یافتِ تا ًتایذ تحقیقوات ا هلی ًـذُ اػت. ّای َّیت ٍ هؤلهِ

فوووشاى ٍ  ی(، كووالح1386) یٍ ًَؿوواد یشی(، ؿوـوو1389) یووواًیٍ ا امیوو(، ف1391)
. دس ( ّوؼوَ اػوت  1389پوَس )  ( ٍ رقهشصاد1392ُ) یضیٍ فض ِی(، صا1386ٍ) یثاییاىؿک

ٍ ّوثؼوتگی ارتووافی اص ًیاصّوای ضوشٍسی     تقَیت َّیت هلوی   ؿشایظ هًٌَی هـَس،
ّوای دسػوی تَروِ هتقوادلی توِ ّووِ اتقواد ٍ         راهقِ اػت ٍ ضشٍست داسد دس هتواب 

 ّای َّیت هلی هثزٍل ؿَد. هؤلهِ
ِ    ّای ایي پظٍّؾ ًـاى هی اص ػَی دیگش یافتِ -3 ّوای   دّذ فشاٍاًوی اتقواد ٍ هؤلهو

كَست هقٌواداسی اص   ًؼاًی تِّای دسػی پایِ دٍاصدّن سؿتِ فلَم ا َّیت هلی دس هتاب
هِ تخؾ افؾون   تا تَرِ تِ ایيتیـتش اػت.  ّای تزشتی ٍ سیاضی ّای دسػی سؿتِ هتاب

ّوای   التحلیوى سؿتِ اص هیاى فاسك ًخثگاى هـَسی ٍ اهخشیت قشیة تِ اتهاق فشاس هغضّا
ّای تزشتی ٍ سیاضوی   ّای دسػی سؿتِ ؿَد دس هتاب تزشتی ٍ سیاضی اػت، تَكیِ هی

 ّای َّیت هلی هثزٍل ؿَد. اتقاد ٍ هؤلهِ تشی تِ رذی تَرِ
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 مناتغ
 ّای فاسػی هقغـ دتؼوتاى  هلی دس هتاب تاصًوایی َّیت»(؛ 1395) هْش، غوهشضا اصغٌذی، فلیشضا؛ هحوذی» ،

 .39-52كق  ،1ؽ  ،17، ع فػلٌاهِ هطالؼات هلي

 ،تاريخ، ايذئَلَصی ًاسیًَالیسن، ًظزيِ،(؛ 1383) آًتًَی اػویت ،    ِ  تشروِ هٌلوَس اًلواسی، تْوشاى: هؤػؼو
 هغالقات هلی.

 ًقؾ هتواب فاسػوی تخوَاًین دٍسُ اتتوذایی دس َّیوت هلوی      »(؛ 1396) هٌیظُ حؼیي، ایـاًی، عاّشُ؛ حاری» ،
 .115-131كق  ،2، ؽ 18ع  ،فػلٌاهِ هطالؼات هلي

 ُ2ؽ  ،11، ع يفػهلٌاهِ هطالؼهات هله   « ّای دسػی ٍ َّیت هلی هتاب»(؛ 1389) پَس، فشٍصًذُ رقهشصاد، 
 .31-54كق 

 تشروِ تَسد یاساحوذی، تْشاى: اًتـاسات پظٍّؾ داًؾ.َّيت اجتواػي(؛ 1391) رٌکیض، سیچاسد ، 
 ؽ 2، ع فػلٌاهِ هطالؼهات هلهي  ، «ؿٌا تی َّیت هلی دس ایشاى تحلیل راهقِ»(؛ 1379) حاریاًی، اتشاّین ،

 .192-228، كق 5
 ،توِ اّتووام   در کتاب هتاًي ًظزی َّيت ٍ بحهزاى َّيهت  َّيت ٍ اهٌیت هلي، (؛ 1383) هحوذ حیذسی ،

 اهثش فلیخاًی، تْشاى: پظٍّـکذُ فلَم اًؼاًی ٍ ارتوافی رْاد داًـگاّی. فلی
 ،تْشاى: ًـش ًی.هطکل َّيت ايزاًیاى اهزٍس(؛ 1383) فشٌّگ سرایی ، 
 فػلٌاهِ هطالؼهات ، «ٍپشٍسؽ آهَصؽ يیادیدس ػٌذ تحَل تٌ یهل تیَّ»؛ (1394) ّوکاساىٍ  یهْذ ،یسّثش 

 .45-66 كق ،1 ؽ ،16 ع ،يهل

 ٍدس یٌو یٍ د یهلو  تیو ٍ ساتغِ آًْا تا َّ یّای دسػ هتاب شیتلاٍ» ؛(1392) هْذیِ ػیذُ ،یضیفض ذ؛یػق ِ،یصا 
 .121-140 ، كق4 ؽ ،14 ع ،يفػلٌاهِ هطالؼات هل، «ّای اٍل ٍ دٍم دتؼتاى هتاب

 هؤػؼِ فشٌّگی كشاط.، تْزاىديٌذاریراسداًي، رٍضٌفکزی ٍ  (؛1377) ػشٍؽ، فثذالکشین : 
 توِ هَؿوؾ داٍد   هجوَػِ َّيت هلي در ايزاى(؛ هتذٍلَطی فْن َّیت هلی، دس 1383) هحوَد القلن، ػشیـ ،

 هیشهحوذی، تْشاى: توذى ایشاًی.

 ِتشسػی َّیت دیٌی ٍ هلی رَاًاى ؿْش تْشاى تا تأهیذ توش توأحیش   »؛  (1388) ػهیشی،  ذیزِ؛ غهَسی، هقلَه
 .1-27كق  ،2، ؽ فػلٌاهِ پضٍّص جَاًاى، فزٌّگ ٍ جاهؼِ، «دُ اًَا

 ،ّوای فاسػوی، تواسیخ ٍ     تشسػوی هیوضاى تش وَسداسی هتواب    »(؛ 1386) هحوَدسضا ًَؿادی، تاتک؛ ؿوـیشی
 ،6ؽ  ،2، ع فػلٌاهِ هطالؼات بزًاهِ درسهي ، «ّای َّیت هلوی  تقلیوات ارتوافی دٍسُ ساٌّوایی اص هؤلهِ

 .51-78كق 
  دتیش اًِ ؿَسای فالی  ، تْشاى:ّا ّای راّتزدی، ابؼاد ٍ هؤلفِ ضاخع(؛ 1389) اًقوب فشٌّگیؿَسای فالی

 اًقوب فشٌّگی
 ّوای   ّای َّیت هلی دس هتاب تشسػی هیضاى تَرِ تِ هؤلهِ»(؛ 1386) فوشاى، اتشاّین؛ ؿکیثاییاى، عٌاص كالحی

 .63-85 كق ،1ؽ  ،8، ع فػلٌاهِ هطالؼات هلي، «دسػی دٍسُ آهَصؽ اتتذایی

 2، ؽ1، ع فػلٌاهِ هطالؼات هلهي ، «ّا ٍ ٍفاق هلی دس ایشاى ػٌت افیاد،»(؛ 1379)  اًقاُ، اكغش فؼکشی  ٍ
 .78-92، كق 3

 ؼتِ وتو ٍا  توش د صاىهَآ ًؾدا هلی َّیت ضقیتٍ هقایؼِ» ؛(1389) ػویِ ،ػوافیلیا تاریک؛ حیذٍػیذ ،فقیلی
 .71-93كق  ،102ؽ  ،19ع  ،فػلٌاهِ تؼلین ٍ تزبیت، «ٍ غیشٍاتؼتِ تِ ایٌتشًت
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 ّوای دسػوی تواسیخ ٍ فلوَم      تشسػی ًوادّای َّیت هلی دس هتاب»(؛ 1389) ایواًی، فشیثا فیام، ایشاًذ ت؛
 .29-63كق  ،17ؽ  ،6، ع ضٌاسي تزبیتي فػلٌاهِ رٍاى، «ارتوافی دٍسُ هتَػغِ

 یتْشاى: ًـش ً ،یثیتشروِ َّؿٌگ ًا ،يضٌاس رٍش يهحتَا، هتاً لیتحل ؛(1394) هلَع پٌذٍس ،یهش. 

 تشرووِ   ،يضٌاس ٍ رٍاى يتیدر ػلَم تزب يفیٍ ک يکو قیتحق یّا رٍش ؛(1384) ٍالتشتَسگ،  ت؛یگال، هشد
 ًلش ٍ ّوکاساى تْشاى: اًتـاسات ػوت.

 یتْشاى: ًـش ً ،تيٍ َّ فزٌّگضذى،  جْاًي ؛(1386) احوذ ،یهحوذ گل. 

 1، ؽ 1، ع فػلٌاهِ هطالؼهات هلهي   ،«َّیت هلیرغشافیای ایشاى، گاَّاسُ » (؛1378) گٌزی، هحوذحؼي ،
 .68-78كق 

 ّای َّیت هلوی ٍ تلَیحوات آى دس    تَافق ٍ فذم تَافق دس صهیٌِ هؤلهِ»(؛ 1391) هْذی ٍ ّوکاساى ًیا، لقواى
 .29-56، كق21، ؽ 9ع  ،2، دٍسُ ريشی درسي فػلٌاهِ پضٍّص در بزًاهِ، «ٍپشٍسؽ ایشاى ًؾام آهَصؽ

 ٍپوشٍسؽ ایوشاى   رایگاُ َّیت هلی دس ًؾوام آهوَصؽ  »(؛ 1389)  اهؼاى، احوذهْذی؛  ًیا، لقواى»،  ِ  فػهلٌاه
 .147-171كق  ،2ؽ  ،3، دٍسُ تحقیقات فزٌّگي

 9-31، كق 221، ؽ سالٌاهِ سیاسي ٍ اعتػادی، «دهَهشاػی ٍ َّیت ایشاًی»(؛ 1389) صادُ، پیشٍص هزتْذ. 

  ،ّا ٍ کاربزدّای تزبیتي ّا، ًظزيِ بشرگسالي: ديذگاُادراک خَد، اس کَدکي تا  ؛(1375) یکچْشًُهحؼٌی ،
 اًتـاسات تقخت. هؤػؼِ تْشاى:

 تْشاى: هشهض تحقیقات كذا ٍ ػیوا.سٌجص هقیاط گزايص بِ َّيت تاريخي (؛1378) اهلل هقواس، سحوت ، 
 ؾیگَ اًتـاسات: تْشاى ،یدٍرُ ابتذا يبزًاهِ درس تحلیل ؛(1389) هحوذ اى،یًَس ًَ. 

  ،ّای تقلیووات ارتووافی پوٌزن دتؼوتاى ٍ ػوَم       ًقؾ ٍ هاسهشد هتاب» (؛1390) هحوَد ٍ ّوکاساىًَؿادی
 .139-167كق  ،1 ، ؽ1، دٍسُ ّای بزًاهِ درسي هجلِ پضٍّص، «گیشی َّیت هلی ساٌّوایی دس ؿکل

 ذاییّای هغالقات ارتووافی دٍسُ اتتو   َّیت هلی دس هتاب»(؛ 1393) هظدُ صادُ، ّاؿوی، ػیذضیاء؛ قشتاًقلی» ،
 .49-71كق  ،4ؽ  ،15، ع فػلٌاهِ هطالؼات هلي

 تْشاى: ؿشهت ػْاهی اًتـاس.پیطزفت ٍ تَسؼِ بز بٌیاد َّيت فزٌّگي(؛ 1378) ٍسراًٍذ، پشٍیض ، 
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