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 چکیدُ

جػؼیً  آىػّزاف اؿػث ك ىػؼجتي کؼدف داٌػف ازحياّی ،ٌُاـ آىّزقیُای  جؼیً ٌلفیکی از امهی

 -ىػغٌی  ـ ٌِادُای زاىْػۀازحياّی اؿث ك ىفِّ کحب ىٌانْاتقغف،  کحب ةا ىتضخ ازحياّی

 ازحيػاّی ىٌانْػات باةیكحؼ از ُيَ ةا کحػ -قغفراُی ةؼای جلّیث فؼایٍغ ازحياّی ةَ ٍّّاٌی

اٌػّاع  آفدر کػَ  ظنّمی یی ّيّىی اؿث ىیاف دكنث ك صّزةىغٌی كهيؼكزاىْۀ  ىؼجتي اؿث.

( N.G.Osٌِاد ) ُای ىؼدـ ُای مٍفی ك ؿازىاف یٍْی اصؽاب، جكکمداكًهتاٌَ ٌِادُای  گاٌَ ؿَ

کحػب درؿػی  در ىػغٌی ۀىفِػّىی زاىْػ زایگاقکَ  در پی آٌـثیً پژكُف ا د.گیؼ قکم ىی

ىـئهَ امهی ىا ایػً اؿػث  دیگؼ،. ةَ ّتارت در دك دَُ گػقحَ ٌكاف دُغرا ىٌانْات ازحياّی 

 ىغٌی ك ىنادیق آف در کحب درؿی ىٌانْات ازحياّی چگٌَّ ركایث قغق اؿث؟  کَ زاىْۀ

 -ةػا ركیکػؼد جّمػیفی اؿػث کػَ پژكُف از ٌػّع پػژكُف کیفػی  از نضاظ ىاُیثِ پژكُفایً 

ك از ًؼفػی در  ىّزػّد قؼایيجّمیف ك قٍاظث  پی در ًؼفی از زیؼا .اٌساـ قغق اؿث جضهیهی

زاىْػَ آىػاری  اؿث. ىغٌی در کحب ىٌانْات ازحياّی پی جضهیم ىفاُیو، کكف ٍّامؼ زاىْۀ

اةحػغایی ك ىحّؿػٌَ ًِ اىلػجْهیيات ك ىٌانْات ازحيػاّی زهغ کحاب 13قياری  جياـ پژكُف،

 اؿث.1398ُفحاد جا ؿاؿ  از ٌیيۀ دكـ دُۀ اكؿ

                                                             
 جِؼافقٍاؿی داٌكگاق فؼٍُگیاف ك داٌكسّی دکحؼی زاىَْ قٍاؿی داٌكگاق  ىغرس زاىَْ - 1

 jamshid.mirzaei@ut.ac.ir 09122948518ٌّیـٍغق ىـئّؿ؛ پـث انکحؼكٌیک:

 ازحياّی ىٌانْات صّزة پژكُكگؼ ك پؼكرش ك آىّزش دةیؼ - 2
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ىٌانْػات  ك راٍُيػایی ؿػاةق( ك اةحػغایی) جْهیيات ازحياّیُای پژكُف در چِار كـيث  یافحَ

ةَ ىلػغار در ىضحّای کحب ىّرد ةؼرؿی  ٌكاف داد کَ کٌٍّی( ىحّؿٌَ اكؿازحياّی )اةحغایی ك 

پؼداظحَ قغق ك ةیكحؼیً جّزَ )چِػار ك...  ُای داكًهتاٌَِ رؿيی فْانیث ك ىغٌی ۀةَ زاىْ کيی

جػؼیً  . اىا پؼرٌػ اؿث« يؼصُالؿ ا زيْیث»ُای داكًهتاٌَ ىؼةّط ةَ  کحاب( ةَ ىْؼفی فْانیث

ُػای  آىغق اؿػث یٍْػی ىْؼفػی ؿػازىاف ىغٌی در ىٌانْات ازحياّی کالس ُكحو كزَ زاىْۀ

 ُا(. ٌِاد )ؿيً ىؼدـ

 

قغف، زاىَْ ىغٌی، ٌِادُػای  ىٌانْات ازحياّی، جْهیيات ازحياّی، ازحياّی ٍاشگبى کلیدی: 

 ىغٌی. 
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 ثیبى هعئلِ ٍ هقدهِ

زش ك ٌُػاـ ك کارکؼدُػای ٌِػاد آىػّ ُػا جػؼیً ٌلػفداٌیو یکی از امهی ُياٌٌّر کَ ىی

آىػّزاف پػیؼ کؼدف داٌفی ازحياّی ك زاىَُْا پؼكرش ىِارتآىّزش ك پؼكرش، رقغ ك 

جػؼیً جّاف گفث کػَ ىػؼجتياؿث. ىیآٌاف قغف  در فؼاگؼد ازحياّیك فؼاگیؼاف ك جـؼیِ 

ازحيػاّی اؿػث.  ازحياّی یا ىٌانْاتقغف، کحب ّهّـ کحب درؿی ةا ىتضخ ازحياّی 

ةؼ كزّد یػک ّالكق یافحَ،  ی یک کكّر جّؿَُْا داٌیو کَ یکی از ٌكاٌَاز ًؼؼ دیگؼ ىی

 ىفِّـ زاىْػۀ»اؿث.  یافحَ كّاـ 1«ىغٌی زاىْۀ»كزّد یک ، گؼا جّؿَْدىّکؼاجیکِ دكنث 

ةا کحػب  رؿغ کَ ةیكحؼ از ُيَىغٌی اگؼ ةعّاُغ در کحب درؿی ىٌؼح قّد، ةَ ٌُؼ ىی

جػّاف آٌػؼا ىفِػّـ ؿث کػَ ىػیُا ّهّـ ازحياّی جساٌؾ ك ؿٍعیث دارد ك در ایً کحاب

: 1394ىیؼزایػی ك ظؽایػی،«)ؿازی، جْؼیف ك جكػؼیش کػؼد ك ىنػادیق آف را ةػؼ قػيؼد.

ىػغٌی در کحػب  ۀ، ُغؼ امهی ظّد یٍْی ةؼرؿػی زایگػاق زاىْػةا ایً ىلغىَ .(21ك22

 کٍیو. دٌتاؿ ىیرا اكؿ  ۀی ك ىحّؿٌدرؿی ىٌانْات ازحياّی ىلاًِ اةحغای

ی ُػا ىفاُیو دیگؼی ىاٌٍغ جكکّم 2زاىَْ ىغٌی ُای ىغٌی ك ؿازىاف ٌِادُایةضخ از 

یػغق آكرد. اٌتاؿ ىی، اصؽاب ك... را ةَ دٌِاد ُای ىؼدـ اٌَ، ؿازىافی داكًهتُا ىغٌی، جكکّم

کَ كارد ادةیات ازحياّی، فؼٍُگی ك ؿیاؿی ىا گؼدیغق  3دَُ اؿث چٍغیً ىغٌی زاىْۀ

                                                             
1 -Civil Society 
2 - Civil Society Organizations(C.S.O) 

رقغ. ةؼظی ةػَ  ىیدرةارق كركد ىفِّـ زاىْۀ ىغٌی ةَ کكّر ىا جنضیش یک اقحتاق، وؼكری ةَ ٌُؼ  - 3

دٍُغ. اىا كاكْیث ایً  ٌـتث ىی 76اقحتاق ؿؼآغاز كركد زاىْۀ ىغٌی ةَ ایؼاف را ةَ اٌحعاةات دكـ ظؼداد 

ای ك ُيگػاٌی آف  گؼدد گؼچَ ّيّىیث رؿػاٌَجؼ ةؼ ىی اؿث کَ جتار ىفِّىی زاىَْ ىغٌی ةَ ةـی پیف

دُغ کَ: انػف( ةػؼای اكنػیً ةػار ىفِػّـ  ىا ٌكاف ىی ىٌانْاتُا ك  در ٌیيَ دكـ دَُ ُفحاد ةّد. پژكُف

ای ؿّیـػی ةػَ ٌػاـ  جّؿي ٌّیـػٍغق« آنیـث افالًّف ىؼد ایغق»ای ةا ٍّّاف  زاىَْ ىغٌی در ىحً ىلانَ

ىٌؼح  86-97مل  داٌفىسهَ  5در قيارق  1328گٍؽاگ دكریٍّنغ، )از فؼاٌـّی ةَ فارؿی( در ىؼداد 

ی ةػا زاىْػۀ ًتیْػی ىلایـػَ قػغق اؿػث؛ ب(  ىفِػّـ زاىْػۀ ىػغٌ 88قغ؛ در ایً ىلانَ در منفضَ 
ای اؿػث ةػا ٍّػّاف  ٌعـحیً ىلانۀ جانیفی کَ در ىحً آف ىفِّـ زاىْۀ ىغٌی ةَ کار رفحػَ اؿػث ىلانػَ

، ىِػؼىسهػَ  12در قػيارق 1344، ٌّقحَ ؿیغ ىضيغکاَو اىػاـ کػَ در اؿػفٍغ ؿػاؿ «ىکحب ىْحؽنَ»

ف کؼدق اؿث کَ ىکحب ىْحؽنَ ةػَ دٌتػاؿ ىٍحكؼ قغق اؿث. در ایً ىلانَ ٌّیـٍغق ٍّّا 755-762مل

ای کَ ةا ایػً ٍّػّاف ىٍحكػؼ  یک صکّىث ىغٌی، كاٌّف ىغٌی ك زاىْۀ ىغٌی ةّدق اؿث؛ پ( اكنیً ىلانَ

ٌّقػحَ پػم داكیغؿػّف، جؼزيػۀ « اكحناد زاىْۀ ىغٌی»ای اؿث جضث ٍّّاف  )جؼزيَ( قغق اؿث، ىلانَ

، مػل 1369، ىِػؼ ك آةػاف 38، در قيارق ادیاًالّات ؿیاؿی اكحنکياؿ اًِاری، کَ در دكىاٍُاىَ 
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ؼؼ ظارج قغق اؿث. ایً ىفِػّـ پػؾ مِ ؿازی قغق ك از صانث جؼزيۀك ةَ جغریر ىفِّـ

كگُّا، ك داٌكگاُی کكّر، كارد مضٍَ گفث ّهيیای،  رؿاٌَی ُا از ىٌؼح قغف در صّزق

ٍّّاف  ك ةَ 1اٌگیعحَ اؿثی فؼاكاٌی را ٌیؽ ةؼُا ىسادالت ك ىتاصخ ازحياّی قغق ك ةضخ

ۀ از ًػؼؼ دیگػؼ ىنػادیق ك ازػؽای زاىْػدر زاىَْ ىا جتغیم قغق اؿث.  2یک گفحياف

كاٌّف اؿاؿی ایػؼاف، جنػؼیش قػغق  26ىغٌی( در امم  ۀىغٌی )ةغكف ذکؼ امٌالح زاىْ 

ُای زیؼ ىسيّّػَ  ی ك ىكحلات ك ىحفؼّات آف )ؿازىافىغٌ ۀؿؼایث ىفِّـ زاىْ. 3اؿث

را  ُػایی َ کحب درؿی ىّزب قغق اؿث جا ىا پؼؿػف( ةیا ٌِادُای ىغٌی ك داكًهب آف

 یی ةؼای آف ةاقیو. ُا در ذًُ ظّد ىٌؼح ك ةَ دٌتاؿ زّاب

                                                                                                                                              
ؿیؼ جکػّیً »ىٍحكؼ قغق اؿث؛ ت( اكنیً ىلانَ جأنیفی ةا ٍّّاف زاىَْ ىغٌی ٌیؽ جضث ٍّّاف   73-70

،  گفحگػّ فنػهٍاىَ 1در قػيارق 1372ٌّقػحَ راىػیً زِػاٌتگهّ، در جیػؼ « فهـفی ىفِّـ زاىَْ ىغٌی

در قيارق یػک، زاىْػۀ ىػغٌی ةػّدق  گفحگّ ىٍحكؼ قغق اؿث )پؼكٌغق اظحنامی فنهٍاىَ 86-97مل

دكنث ك زاىْػۀ »اؿث(؛ ث( ُيچٍیً اكنیً کحاب ىٍحكؼ قغق )جؼزيَ( در ایؼاف ةا ایً ىّوّع ةا ٍّّاف 

ىٍحكؼ قغق اؿث. ج( اىا ٌعـحیً 1359، ٌّقحَ آٌحٌّی گؼاىكی ك جؼزيَ ّتاس ىیالٌی در ؿاؿ «ىغٌی

ر ایؼاف ىٍحكؼ قغ؟ گؼچَ صـیً ةكیؼیَ در فنػم کحاب جأنیفی ةا ایً ىّوّع کی ك جّؿي چَ کـی د

( ك ىـػّْد چهتػی در کحػاب 1373(، ٌكػؼ ٌػی )328-332)مػل  زاىَْ قٍاؿی ؿیاؿػیآظؼ کحاب 

ك پؼاکٍغق در ةؼظػی مػفضات دیگػؼ ةػَ  281-291( ىكعناً مل1375، ٌكؼ ٌی )قٍاؿی ٌُوزاىَْ

جأنیف ىسیغ ىضيغی کَ در « زاىْۀ ىغٌی ةَ ىٍؽنَ ركش»ىفِّـ زاىْۀ ىغٌی پؼداظحَ ةّدٌغ، اىا کحاب 

 جّؿي ٌكؼ كٌؼق ىٍحكؼ قغق اؿث، ٌعـحیً کحاب ىـحلم جأنیفی در ایً زىیٍَ اؿث.  1376ؿاؿ 

جٍِا در ّؼمۀ ىٌتّّات ؿیاؿی ك ىسالت جعننی داٌكگاُی ك کحب درؿی ةهکَ ایً ىسادالت ٌَ  - 1

ةػَ کػارگؼداٌی  1379« )آكای رئیؾ زيِّر»صحی در صّزة فیهو ك ؿیٍيا ٌیؽ ةّدق اؿث. ىذالً در فیهو 

انٍتی  جّاف ةَ ىغیٍَ ةا كٌار پّپؼ ٌيی»گّیغ: اةّانلاؿو ًانتی(، در نضُات آغازیً ك قؼكع فیهو، فؼدی ىی

کَ اقارق ةَ ىٍازّات فکؼی ةؼ ؿؼ افکار کارؿ پّپؼ )ٌّیـٍغق کحاب زاىَْ ةاز ك دقيٍاف آف( ك « یغ...رؿ

 ُا ةّد. انٍتی ك... در آف ؿاؿ ىفاُیو زاىَْ ىغٌی، ىغیٍَ
2 -Discourse 

ُای زاىَْ ىغٌی در کكّر ىا،  اىؼكزق قاظل جؼیً ىْیار صلّكی ك كاٌٌّی ةؼای قکم گیؼی جكکّم - 3

ُای زاىَْ ىغٌی را در زیؼىسيَّّ  جّاف ىؤؿـات ك ؿازىاف كاٌّف اؿاؿی اؿث ك ىی 26ةَ امم اؿحٍاد 

اصػؽاب، »کٍػغ  كاٌّف اؿاؿی زيِّری اؿالىی ایؼاف ایً ًػّر ةیػاف ىػی 26ةٍغی کؼد. امم آف مّرت

 ُای دیٍی قٍاظحَ قػغق آزادٌػغ، ُای اؿالىی یا اكهیث ُای ؿیاؿی ك مٍفی ك اٌسيً ُا، اٌسيً زيْیث

ىكؼكط ةَ ایٍکَ امّؿ اؿحلالؿ، آزادی، كصغت ىهی، ىّازیً اؿالىی ك اؿاس زيِّری اؿالىی را ٌله 

 «ُا ىستّر ؿاظث. ُا ىٍِ کؼد یا ةَ قؼکث در یکی از آف ٌکٍٍغ. ُیچ کؾ را ٌيی جّاف از قؼکث در آف
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در کحػب ىفِّىی ك ٌُػؼی زاىْػَ ىػغٌی  زایگاقکَ ظّاُغ  ىییً ٌّقحار پژكُكی ا

در دك دُػَ  )ىلػاًِ اةحػغایی ك ىحّؿػٌَ اكؿ( ایػؼاف ىغارسىٌانْات ازحياّی درؿی 

پؼكرش  ُاـ رؿيی آىّزش كٌركیکؼد را ٌكاف دُغ. در كاكِ ىّوّع ایً پژكُف گػقحَ 

ىػغٌی ك ىكػحلات ك  زاىْػۀىغارس ایؼاف ٌـػتث ةػَ ىٌانْات ازحياّی کحب درؿی ك 

 ۀىفِػّـ ك اٌغیكػَ زاىْػکػَ ظّاُغ  اؿث. ةَ ّتارت دیگؼ ایً پژكُف ىی ىحفؼّات آف

ىػّرد ةؼرؿػی كػؼار را ىٌانْػات ازحيػاّی  ب درؿیكاژگاف کح در كرای کهيات كىغٌی 

ىغٌی ك ىنػادیق آف  ۀىـئهَ امهی ىا در ایٍسا ایً اؿث کَ زاىْ ،دُغ. ةَ ّتارت ىّزؽ
دكـ  ۀ)از ٌیيػ در کحب درؿی ىٌانْات ازحياّی ىغارس اةحػغایی ك ىحّؿػٌَ اكؿ ایػؼاف

چگٌَّ ركایث قغق اؿث؟ یا ىػا ةػا چػَ ٌػّع زاىْػَ ىػغٌی  دَُ ُفحاد قيـی جاکٍّف(
 ىّازَ ُـحیو؟

جؼیً ٌلف ك کارکؼد کحػب درؿػیِ ازحيػاّی  ّر کَ پیف از ایً ةیاف قغ، ىِوُياٌٌ

)ّهّـ ازحياّی، جْهیيػات ازحيػاّی ك ىٌانْػات ازحيػاّی( در ىػغارس، جػالش ةػؼای 

قػغف در زاىْػۀ  ازحيػاّی»اىػؼكزق  ىّزاف اؿػث.آ قغف داٌف پػیؼی یا ازحياّی زاىَْ

قػّد کػَ ُػؼ کػغاـ یػک ةْػغ  یزغیغ، پیچیغق ك از ظػالؿ ٌِادُػای ىعحهػف اٌسػاـ ى

غ، از جّاٌٍػغ زػایگؽیً ُػو قػٌّ دٍُغ ك نؽكىاً ٌيی قغف را آىّزش ك جيؼیً ىی ازحياّی

اٌغ، کَ ُػؼ ٌِػاد ىػغٌی ىْػؼؼ گػؼكق  کٍٍغق ٌِادُای ىغٌی ُای ازحياّی زيهَ ایً ٌِاد

اٌغ اىػا  از ىؼدىی اؿث کَ در فؼایٍغ جلـیو کار ازحياّی از دیگؼاف ىحفاكت قغقظامی 

يػػػغیگؼ ةػػػَ دیگػػػؼاف ٌیازىٍػػػغ ُػػػو ُـػػػحٍغ ك از ایػػػً رك ٌیازىٍػػػغ جْاىػػػم ةػػػا ُ

 (.  16ك15: 1386ّتغی،«)ُـحٍغ؛

 13 جػا کٍػّف ىػغٌی( )ّيّىیث یافحً اٌغیكۀ زاىْۀ دكـ دَُ ُفحاد قيـی ۀاز ٌیي

جػغریؾ قػغق ك  2ك ىٌانْػات ازحيػاّی1زهغ/ ٍّّاف کحاب ةا ٍّاكیً جْهیيات ازحياّی

زایگاق ىفِّـ زاىْػَ  ةَ فىای جعنیل یافحَ ةَجاکٍّف پژكُكی رازِ  گؼچَ ؛قّد ىی

ی جكػکیم دٍُػغق آف ك... در کحػب درؿػی ُػا ی ىؼجتي ةا آف، اٌسيػًُا ىغٌی، ؿازىاف

                                                             
ٌیؽ در پایۀ اكؿ، دكـ  زهغ 3ای ؿاةق،  پایَ زهغ در پایۀ ؿّـ ك چِارـ ك پٍسو در ٌُاـ اةحغایی پٍر3) - 1

 ك ؿّـ ىلٌِ راٍُيایی ؿاةق(.

زهغ ٌیؽ در  3ای کٌٍّی،  پایَ ُای ؿّـ، چِارـ، پٍسو ك قكو در ٌُاـ اةحغایی قف زهغ در پای4َ) - 2

 .پایۀ ُفحو، ُكحو ك ٌِو در ىلٌِ ىحّؿٌَ اكؿ کٌٍّی(
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قػغق اؿػث اىػا کيحػؼ اؿػحفادق « زاىْػَ ىػغٌی»نفػٍ  مّرت ٌگؼفحَ اؿػث. گؼچػَ از

 ی ىفِّىی ك ىنادیق آف كارد کحب درؿی قغق اؿث.ُا دالنث

اةحػغایی ك  ىلٌػِ ىٌانْػات ازحيػاّی ُػؼ دك کحػب  ،ٌکحَ دیگؼ ایٍکَ ایً پػژكُف

ةػیف زهغ کحاب در ًی 13ی گیؼد ك ىـیؼ ظامی را در ىضحّا ىی را در ةؼىحّؿٌَ اكؿ 

اف ك دةیؼاف ُؼ ىلٌِ فلػي ةػا رؿغ از آٌسا کَ آىّزگار ىی ؼد. ةَ ٌُؼگی ىی پی از دك دَُ

ؿػؼكکار دارٌػغ، ىيکػً اؿػث از  یا کحب درؿػی کٍػٌّی ىلٌِ ظّد ىّرد جغریؾ کحب

ك یا ىلٌِ دیگؼ  کحب ىٌانْات ازحياّی ( درٌِادُای ىغٌیىضحّایی )در ایٍسا كوْیث 

 غ. نػا ایػً پػژكُف ك ٌّقػحاراًالّی ٌغاقحَ ةاقٍ ؿانیاف كتمکحب جْهیيات ازحياّی 

ىلٌػِ را ةػَ  دكایً  ىٌانْات ازحياّی درجْهیيات ازحياّی ك کحب ظي ؿیؼ  جّاٌغ ىی

ك آٌاف را از جضػّالت  )ؿیؼ جضّؿ ك جٌّر کحب درؿی ىٌانْات ازحياّی( ُو پیٌّغ دُغ

 ىٌهِ کٍغ.  ىضحّایی ایً ةازق زىاٌی

کػو ی ُػا جّاف یکی از راق ىی ىغٌی را ی زاىْۀُا ٌکحَ صائؽ اُيیث دیگؼ ایٍکَ جكکّم

ٌُػؼاف کكػّرىاف  یکػی از مػاصب پػیؼی ىضـّب کؼد. ُؽیٍَ ك پؼىٍفْث در اىؼ زاىَْ

وؼكری اؿث ةَ ٍّّاف یک ظي ىكی کالف ىهػی »...گّیغ:  درةارق ایً وؼكرت چٍیً ىی

ُػػای  ك اٌسيً 1ُای غیؼدكنحػػی در ؿػػازىاف صىػّر ك ىكػػارکث داكًهتاٌػػَ قػِؼكٌغاف از

ای، ّهيػی، ادةػی ك ٍُػؼی  ای، ظیؼیػَ ُای مٍفی، ىضهػی، صؼفػَ هتاٌَ ىذم اٌسيًداكً

ُای ىؽةّر ك افؽایف ّىػّیث ك ىكػارکث  جضؼیه ك صيایث ةَ ّيم آیغ. افؽایف اٌسيً

ىػغٌی ٌػَ جٍِػا ۀ ىغٌی ٌیـػث. زاىْػۀ ُا چیؽی زؽ ةـي ك گـحؼش زاىْ ىغٌی در آف

َ ؿػازكکاری اؿػث ةػؼای كمػم ىضهی ةؼای ىكارکث ىغٌی قػِؼكٌغاف در زاىْػَ، ةهکػ

ای ك كصػػغت  ُػػا ةػػَ پیکػػؼق امػػهی زاىْػػَ ك جلّیػػث ُّیػػث زاىْػػَ جػػغریسی آف

 .  (184:1394)چهتی،«ىهی

 

 چبرچَة ًظری

 هدًی ۀجبهع

ىغٌی یٍْی فىای صائػم ةػیً صکّىػث  جّاف گفث کَ زاىْۀ ؼیف ىلغىاجی ىیدر یک جْ

ُای ارادی،  ُا، ىؤؿـػات ك ؿػازىاف ظنّمی )ظاٌّادق( کَ قاىم اٌسيً ة)دكنث( ك صّز

                                                             
 درةارق ایً امٌالح در مفضات ةْغ ؿعً ظّاُیو گفث. - 1
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ىغٌی قکهی از ركاةػي  ۀزاىْ یا ،(29:1396)ىیؼزایی، ظّدزّش، ىـحلم ك داكًهتاٌَ اؿث

ُای داكًهتاٌَ جكػکیم  ُای ىضّری زيْی )صائم( آف را اٌسيً ازحياّی اؿث کَ گؼكق

.  (114: 1394)چهتػی، اؿػث 1اٌسيٍػی ُا ٌیؽ از زػٍؾ ركاةػي دٍُغ ك ركاةي ىیاف آف ىی

ةعػف امػهی زاىْػَ )ؿیاؿػث، اكحنػاد،  راچِىغٌی ةَ ٍّّاف ىٌٍلَ صائم ةیً  زاىَْ

 (:1قکم قيارق )گیؼد.  ؼٍُ  ك ازحياع( كؼار ىیف

 

 ةعف امهی زاىَْ. راچِىغٌی ةَ ٍّّاف ىٌٍلَ صائم ةیً  ؛ زاى1َْ قکم قيارق

 (289:1395 )چهتی، ىٍتِ:
 
 
 
 
 

 پردازاى ًظریِ

                                                             
1-Associtional Relationship 
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 ،1پؼدازاف ىحْغدی ٌُیؼ زػاف اؿػحّارت ىیػم در ًّؿ جاریط، فالؿفَ ك ىحفکؼیً ك ٌُؼیَ

 ،6ُاةؼىػاس ، یّرگً 5، کػارؿ ىػارکؾ4، اىیم دكرکػیو3جّکّیم آنکـی، 2ُؼةؼت اؿپٍـؼ

 َةَ جْؼیف ك جّمیف ك  جتیػیً امػّؿ ك ىتػاٌی زاىْػ 8ك آٌحٌّی گیغٌؽ 7آٌحٌّیّ گؼاىكی

اٌغ. در اداىػَ ةػؼای پؼُیػؽ از اًانػَ کػالـ فلػي آرای  ىغٌی ك راةٌَ آف ةا دكنث پؼداظحَ

 قّد: جّکّیم ك گیغٌؽ ةؼرؿی ىی

 دیدگبُ آلکعی تَکَیل

جّکّیم فیهـّؼ ك ّانو ازحياّی ةؽرگ ةْغ از اٌلالب فؼاٌـَ اؿث. كی قیفحَ ك دنتاظحَ 

ُػای ىحکذػؼ ك  اٌسيً»کؼد.  فاع ىیُا د ُای ىغٌی ك داكًهب ةّد ك ةَ قغت از آف اٌسيً

 «دٍُػػػغ زاىْػػػَ را جكػػػکیم ىی "چكػػػو ىـػػػحلم"ىحِْػػػغ از ٌُػػػؼ جّکّیػػػم 

ةػَ كوػّح  "جضهیم دىّکؼاؿی آىؼیکػایی"اك در کحاب )ؿفؼٌاىَ(  .(109:1393)چاٌغكؾ،

ىیػاف دكنػث  9ةا ىفؼكض گؼفحً جلاةم» كیٌُؼات ظّد را در ایً ىّرد ةیاف کؼدق اؿث. 

ىػغٌی كػّی اؿػث  ۀکَ در آف دكنث وْیف ك زاىْ ةّد کَ ٌُاىیىغٌی ىْحلغ  ۀك زاىْ

آىیؽ اّحؼاض از پاییً ىّازَ ظّاُغ ةػّد. از ًػؼؼ  )ایاالت ىحضغق( ةا ككّع ىغاكـ اىا مهش

                                                             
1 -J.S.Mil 

2 -H.spenser 
3 -A.Tocqueville 

4 -E.Durkheim 

5 -K.Marx 

6 -Y.Habermas 
7 -A.geramshi 

8 -A.Giddens 

رؿغ: در دك ٌیو دَُ گػقحَ در کكّر ىا  ذکؼ یک ٌکحَ درةارق زاىَْ ىا در ایٍسا وؼكری ةَ ٌُؼ ىی - 9

ٌؽاع ك جلاةم امهی را ةیً دكنػث ك زاىْػَ ىػغٌی  ىا ةـیاری از صاىیاف ك صاىالف گفحياف زاىَْ ىغٌی،

ُػای  ٌكیٍی ىـحيؼ دكنػث از صػّزة ىـػئّنیث ؿازی دكنث، دكنث صغاكهی ك ّلب )کّچک داٌـحٍغ ىی
رؿػغ ٌػؽاع امػهی ةایػغ ةػؼ ؿػؼ فلػؼ ك  ازحياّی ك كَایف ذاجی ك كاٌٌّی ظّد در ایً صّزق(. ةَ ٌُؼ ىی

گٌَّ ٌعـث کػَ ىعػاًتف فلػي ًتلػَ ىحّؿػي زغیػغ ةػّد، ًتلػۀ   ةّد. در زاىْۀ ىغٌی ٌاةؼاةؼی ىی

اٌغ( ىٌانتػات  ُای زیؼیً زاىَْ ةَ دؿث فؼاىّقی ؿپؼدق قغٌغ ك ایً اككار ٌحّاٌـحٍغ)قَ فؼكدؿث ك الی

گیؼی کٍٍغ. چّف جلاةم فکؼی ىّرد اقارق ةَ زای ةػَ چػانف  ظّد را در ایً كاىّس از زاىَْ ىغٌی پی

یِ كّی( ّغانحی، جلاةم ةیً دكنث )دكنثِ وْیف( ك  زاىَْ ىغٌی )زاىَْ ىغٌ کكیغف فلؼ ك ٌاةؼاةؼی ك ةی

 داد. را ًتیْی ك ةؼزـحَ زهّق ىی
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ای  ُای دكرق اؿث )فؼاٌـَ( قػّرش ىغٌی وْیف ۀدیگؼ در زایی کَ دكنث كّی ك زاىْ

   .(281:1392دیاٌی،)دالپّرجا ك «آىیؽ رخ ظّاُغ داد ك ظكٌّث

قػٌّغ ك در  ىغٌی ىضـػّب ىی َةاف زاىْ ُای داكًهب در صکو دیغق از ٌُؼ اك اٌسيً

در ایً زاىَْ ٌِادُایی كزّد دارٌغ کػَ از غهحیػغف آف ةػَ »کٍغ:  ُا، ةیاف ىی اُيیث آف

کٍٍغ. ایً ٌِادُا ّتارجٍغ از ىسػاىْی کػَ افػؼاد  ؿيث ٌُاـ فاؿغ اؿحتغاد زهّگیؼی ىی

اٌغ ك صغ كاؿي ىیاف فؼدِ جٍِا ك دكنثِ كادر ك جّاٌػا  ةَ اةحکار ظّیف جكکیم دادق آزاداٌَ ك

ُا دارٌػغ.  ُػا اُيیػث ةیكػحؼی از ركزٌاىػَ آىؼیکػا اٌسيً در .(262:1393)آركف، «ُـحٍغ

کٍٍػغ ك  اٌغ: ُو ةَ ٍّّاف اةؽار ىِيی در دىّکؼاؿػی ّيػم ىی ُا دارای دك كیژگی اٌسيً

آیٍغ. ًتػق ٌُػؼ جّکّیػم، صحػی اگػؼ  اد اکذؼیث ةَ قيار ىیُو جىيیٍی در ةؼاةؼ اؿحتغ

قػيار ظٌػؼات فػؼاكاف  ُا ةَ ٍّّاف اةؽار ىؼدىی ةانلّق ظٌؼٌاؾ ةَ قػيارآیٍغ، ةػا اٌسيً

کٍٍػػغ  کٍػػغ کػػَ یکػػغیگؼ را ظٍذػػی ىی یُػػا در آىؼیکػػا، ظػػّد قػػؼایٌی فػػؼاُو ى آف

 .(198-199:1392)زِاٌتگهّ،

َ كاٌّف اؿاؿػی ك ٌیيػی دیگػؼ ىؼةػّط ةػَ اك ىلحىیات ؿیاؿی را کَ ٌیيی ىؼةّط ة

 ةػؼد. یکػی از آف دك، دیػغگاق ازحياع اؿث ك در صؼاؿث از آزادی ؿِیو ُـحٍغ ٌػاـ ىی
ُای  ُا ك دیگؼی اؿحفادق ّيهی از ایً آزادی، یٍْی کذؼت ؿػازىاف آزادی جكکیم اٌسيً

ی ای در قِؼی کّچک در یک كالیث یا در ؿػٌش جيػاى اظحیاری اؿث. ُيیً کَ ىـئهَ

ُای ظػّد  دكنث فغراؿ ىٌؼح قّد، ُيیكَ جْغادی از قِؼكٌغاف ُـحٍغ کَ در ؿػازىاف

ُا ةؼرؿی ك در مّرت اىکاف صم ىـػئهَ ًػؼح قػغق اؿػث زيػِ  ظّاؿحَ کَ ُغؼ آف

ؿؼ ؿاظحً ةیيارؿحاٌی در قِؼی کّچک ةاقػغ یػا پایػاف دادف  قٌّغ؛ ظّاق ؿعً ةؼ ىی

ارق یک ؿػازىاف داكًهػب كزػّد دارد ةَ زٍ  ك مؼؼ ٌُؼ از درزَ اُيیث ىـئهَ، ُيّ

  .  (262:1393)آركف، کَ ككث ك پّؿ ظّد را در زـحسّی راق صهی ةؼای ىـئهَ مؼؼ کٍغ

 دیدگبُ آًتًَی گیدًس

 کٍغ: اٌگهیـی زاىَْ را ةَ ؿَ ةعف جلـیو ىیىْامؼ  قٍاس زاىَْ گیغٌؽ 

ك ٌیؼكُای ُا، ادارات  ( دكنث ةا ٌُاـ رؿيی آف کَ از ىسانؾ ٌيایٍغگی، دادگاق1

 قّد؛ ٌُاىی جكکیم ىی

 ُای اكحنادی ظنّمی؛ ( ةعف فْانیث2

 ُا ىتحٍی اؿث. ُا ك گؼكق ( زاىَْ ىغٌی کَ ةؼ اؿاس اٌسي3ً
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ُای اظالكػی، ىسػاىِ ادةػی ك  در ةعف ؿّـ، اصؽاب، افکار ّيّىی، کهیـاُا، زٍتف

ُػا  ؿػیهَ اٌسيًای ك جفؼیضی از ٌیؼكی ةـیار ةؼظّردارٌغ. ةَ ك ُای صؼفَ ّهيی ك اٌسيً

ُای ىحيؼکؽ را ةَ ظنّص در زّاىِ دىّکؼاجیػک  ُای ازحياّی دكنث ركی جّاف زیادق ىی

 (112:1393جْغیم کؼد.)چاٌغكؾ،

 یبفتِ تَظعِ کؽَردر ّرم ظبختبری یک  یبفتِ قَام جبیگبُ جبهعِ هدًیِ

 -2 ظنّمػی )ظػاٌّادق(، صػّزة -1ُػای ؿػَ گاٌػَ  لّالت ك صّزقةا در ٌُؼ گؼفحً ى

، اگؼ ؿاظحار ك ةغٌَ یک ٌُػاـ 1ؿیاؿی )دكنث( صّزة  -3 ّيّىی )زاىَْ ىغٌی( ك صّزة

 ۀ(، در كاّػغق ُػؼـ ّاىػ2ٌُاـ ؿیاؿی ازحياّی را ةَ قکم یک ُؼـ جنّر کٍیو )قکم 

ُا( كؼار دارد ك در رأس آف ٌیػؽ صکّىػث ك دكنػث كػؼار  ىؼدـ )صّزق ظنّمی ك ظاٌّادق

  گیؼد. ىغٌی یا ّؼمَ ّيّىی قکم ىی دارد. در فىای ىیاٌی ُؼـ ٌیؽ زاىَْ

 

 
 یافحَ  زایگاق زاىَْ ىغٌی در ُؼـ ؿاظحاری یک زاىَْ جّؿَْ ؛2قکم قيارق 

 (50:1396 ىٍتِ: )ىیؼزایی،

                                                             
ةاقػغ ك  انتحَ ةایغ گفث کَ ایً جفکیک ك جيایؽ در ّانو كاكِ، ةَ مّرت جاـ ك ىٌهق اىکاف پػیؼ ٌيی - 1

 قّد.  جؼ ىٍاؿتات دكنث ك قِؼكٌغاف  ىٌؼح ىی ایً جيایؽ ك جفکیک در زِث ىٌانَْ ةِحؼ ك دكیق
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ای زاىَْ ىغٌی کَ راةي ك ىیاٌسی ةیً ىؼدـ ك صکّىث ُـحٍغ، ةاّخ جهفیق ُ جكکّم

قػػٌّغ؛ یٍْػػی  ُا ك ىٌانتػػات قػػِؼكٌغاف ك اٌحلػػاؿ آف ةػػَ دكنػػث ىی ك جسيیػػِ ظّاؿػػحَ

قٌّغ؛ ّالكق ةؼ ایً  ُا ك ىٌانتات قِؼكٌغاف کاٌانیؽق قغق ك ةَ ؿیـحو ىٍحلم ىی ظّاؿحَ

دكنث ك قِؼكٌغاف ىػاٌِ از فكػار ك دظانػث ُای زاىَْ ىغٌی ةا صائم قغف ةیً  ؿازىاف

گٌّػَ  قٌّغ. اگؼ در ىیاٌَ ُػؼـ )زاىْػَ ىػغٌی( ایً قِؼكٌغاف ىی ّؼمَ زٌغگیدكنث در 

ةػَ  ك...( ُا، ىٌتّّػات ىـػحلم ُا، اجضادیػَ اُا، ؿٍغیک ُا، کاٌّف اصؽاب، اٌسيً)ُا  جكکّم

ایػً ةػغكف قػک غ، ٍغ ك فْػاؿ ٌتاقػٌػقکم ٌگیؼ ٍّّاف زةاف ٌلاد ك پؼؿكگؼ قِؼكٌغاف

 .جّاٌغ ؿؼکّةگؼ ةاقغ صحی ىی ك پػیؼ اؿث ؿاظث ؿیاؿی ازحياّی ةیيار ك آؿیب

  ّبی جبهعِ هدًی()ظبزهبى ّبی داٍطلجبًِ راثطِ جبهعِ هدًی ٍ اًجوي

 ةًّر کَ گفحَ قغ زاىَْ ىػغٌی كهيػؼكی ّيػّىی اؿػث ىیػاف دكنػث ك صػّز ُياف

زّ  ُػای داكًهتاٌػَ ك ىكػارکث ظنّمی. در ایً كهيؼك اٌّاع ىؤؿـات، ٌِادُػا ك اٌسيً

جػّاف ایػً گٌّػَ  زاىْػَ ىػغٌی را ىیىحکذؼ فىای ىیاٌی یػا ی ُا جكکّمگیؼٌغ.  قکم ىی

 کؼد:1ةٍغی جلـیو

 ؛اصؽاب ؿیاؿی ىاٌٍغ. قٌّغ ُا ةا ُغؼ کـب كغرت جكکیم ىی آف ةؼظی از( 1

. ىاٌٍػغ اؿػث افػؼاد ك ىٍػافِ ىكػحؼؾ اّىػا، دیگػؼ ُغؼ امػهی جكػکیم ةؼظػی( 2

 ؛2ی مٍفی ك ؿٍغیکاُاُا اجضادیَ

ُػای  ؿػازىاف ىاٌٍػغ. اؿػث ُای ىكػحؼؾ افػؼاد دغغغػَ، ُغؼ امهی ةؼظی دیگؼ( 3

 .  (13:1394)ىیؼزایی، 3ٌِاد ُای ىؼدـ ؿازىاف( یا N.G.Osغیؼدكنحی )

 پؼدازیو: ىی گاٌَ ایً ازؽای ؿَ ىْؼفیدر اداىَ ةَ 

                                                             
( ىٍافاجی ٌغارد. ىا ٌِادُای ىغٌیِ 1چِارگاٌَ چهتی )قکم قيارق ایً جلـیو ةٍغی ةا جلـیو ةٍغی  - 1

ایو. كنی  فؼٍُگی ك ازحياّی را ةَ ظاًؼ اقحؼاکات فؼاكاف، یکـاف فؼض کؼدق ك در یک ىلّنَ زای دادق

 چهتی ٌِادُای ىغٌیِ فؼٍُگی ك ازحياّی را جفکیک کؼدق اؿث.

2 - Syndicates 

 ةؼگػؼدافکػَ  اؿػث( Non-Governmental Organizations) ؼكاژق ّتارتؿ N.G.Oىفِّـ - 3

 ُای غیؼدكنحػی ةَ ؿازىافدر اةحغا  آٌسا کَ درکكّرىا، كنی از ُای غیؼصکّىحی اؿث ؿازىاف، فارؿی آف

دق کار ةؼَ ٌاـ ة ایً ٍّّاف ك اة در ایٍسا ٌیؽ، یافحَ اؿث، اقحِار ٌِاد )ؿيً( ُای ىؼدـ ك ؿپؾ ةَ ؿازىاف

زيِ اؿث کَ در داظم ىحً در صانػث اظحنػاری ٌیػؽ ةػَ  ۀکّچک ٌكاٌ« s» صؼؼ اٌگهیـی .قّد ىی

 از ٌُؼ ٌگارش فارؿی ٌادرؿث اؿث. N.G.Oةَ« ُا»کؼات جکؼار قغق اؿث؛ زیؼا چـتاٌغف ٌكاٌَ زيِ 
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ُغؼ کٍكگؼاف ك فْاالف ىغٌی دؿحیاةی ةَ كغرت اؿث ك ةؼای رؿػیغف ةػَ آف گاُی 

ىيکػً اؿػث  ُػا پؼدازٌغ. ایػً گٌّػَ جكػکّم ىی ةَ جكکیم یک ؿازىاف ؿیاؿی ُا ُغؼ

، كنػی ىْيػّؿ ٍّاكیٍی ٌُیؼ صؽب، ؿازىاف، زيْیث، زتَِ، زاىْػَ ك... داقػحَ ةاقػٍغ

 ،ىػغٌی ك ٌػَ ؿیاؿػی ب در صػّزةایٍکَ اصؽاّهث صؽب اؿث.  ُا جؼیً آفجؼیً ك ىؼؿّـ

در ّؼمَ ؿیاؿث ك كػغرت كػؼار ٌػغارد. جياىاً  ،ةٍغی قغق ایً اؿث کَ یک صؽبمّرت

ٌیػؽ ، ك ىػغٌی یی در كغرت دارٌغ ك پایی در زاىْػۀاٌغ ك پا ىغٌی از زاىْۀ كیةع اصؽاب

ُػغؼ ك فهـػفَ كزػّدی اصػؽاب، کـػب كػغرت  قاف در ًتلات ازحياّی اؿػث. پایگاق

ةػَ ٍّػّاف ىٍحلػغ  در ایاىی کَ در ؿاظث كغرت صىػّر ٌػغاردیک صؽب ؿیاؿی اؿث. 

یی را ُػا کٍػغ ةؼٌاىػَ ىی قّد ؿْی ىی کٍغ ك در ایاىی کَ ةَ ؿاظث كغرت كارد ىی ّيم

جّاف گفػث  ىی ی صؽةی در ایؼافُا کَ كّغق دادق ةّد ىضلق ؿازد. در ىّرد قؼكع فْانیث

صػؽب ازحيػاّیّف »یٍْی زػایی کػَ گؼدد  ىی کَ آغاز ایً جضؽب ةَ دكراف ىكؼكًَ ةؼ

ْؼیػف رایيٌّػغ گحػم از پا ةَ مضٍَ گػاقحٍغ. ج« صؽب دىّکؼات ّاىیّف» ك «اّحغانیّف

صؽب ؿیاؿی ىؼکب از گؼكُی از قِؼكٌغاف کػو ك ةػیف ؿػازىاف »صؽب ایٍگٌَّ اؿث: 

کٍٍغ ك ةا اؿحفادق از صػق رأی ظػّد  یافحَ اؿث کَ ةَ ٍّّاف یک كاصغ ؿیاؿی ّيم ىی

)ةػَ  «ُای ّيّىی ظّد را ّيهی ؿازٌغ ةؼ صکّىث جـهي پیغا کٍٍغ ك ؿیاؿث ظّاُغ ىی

 (.  343:1396ٌلم از ّانو،

ةهکَ ىٍافِ ىكحؼؾ گؼكُی یػا  ،گاُی ُغؼ فْاالف ك کٍكگؼاف ىغٌی ٌَ کـب كغرت

مٍفی اؿث. ایً افؼاد پؾ از جأؿیؾ جكکّم ىغٌُؼ ظػّد کػَ ٍّػاكیٍی ٌُیػؼ اجضادیػَ، 

کٍٍغ ىٌانتات مٍفی ظّد را پیف ةتؼٌغ. ىاٌٍغ  ىی . دارد ؿْیؿٍغیکا، کاٌّف مٍفی ك...

در ىػػّرد قػػؼكع » . اٌسيػػً مػػٍفی ركزٌاىػػَ ٌگػػاراف، اجضادیػػَ مػػٍفی جؼاقػػکاراف ك...

جّاف گفث جلؼیتاً ُفحػاد ؿػاؿ پػؾ از كركد دؿػحگاق  ىی ی ؿٍغیکایی در ایؼافُا فْانیث

کّچک در جِػؼاف در  ایَ پعاٌچاپ ك اٌحكار ركزٌاىَ در ایؼاف، کارگؼاف مٍف چاپ در چا

 «قيـػػی، ُـػػحَ اكنػػیً اجضادیػػَ مػػٍفی را در ایػػؼاف ایسػػاد ٌيّدٌػػغ 1284ؿػػاؿ 

از ؿػٍغیکا یػا اجضادیػَ آىػغق اؿػث:  فراًک تبًٌجبٍمدر جْؼیف  .(104:1396)ىیؼزایی،

یی ُـحٍغ کَ ةؼ ىتٍای قیّق ٌگؼش كجسؼةَ ىكحؼؾ افؼادی کَ در ُا اٌسيً ُا اجضادیَ»

ایػً جْؼیػف ّػاـ ك (. 540: 1396)گیغٌؽ، «کٍٍغ ةٍا گؼدیغق اٌغ ىی کارىكاغم ىكاةِی 

 قّد.  ىی قاىم جيای کارکٍاف در ىكاغم ىعحهف
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ی ىكحؼؾ اّىا ك افؼاد اؿػث. در كاكػِ ُا گاق ُغؼ فْاالف ك کٍكگؼاف ىغٌی، دغغغَ

غق ك یػک جكػکّم ی ُيفکؼ گؼدُو زيِ قا قّد کَ ّغق ىیی ىكحؼؾ ىّزب ُا دغغغَ

جّاٌػغ  ىػی . ایً گٌَّ افؼاد پػؾ از ایسػاد جكػکّم ىػغٌُؼ ظػّد کػَایساد کٍٍغىغٌی را 

 ٍّاكیٍی ٌُیؼ اٌسيً، ىؤؿـػَ، کػاٌّف، ظاٌػَ، ؿػازىاف، زيْیػث ك... داقػحَ ةاقػغ ةػَ

ةپؼدازٌغ. ىاٌٍػغ اٌسيػً دكؿػحغاراف ىضػیي زیـػث، ىؤؿـػات انيٍفَْ  ُای ّاـ فْانیث

 ،1ی غیؼاٌحفػاّیُػا ةَ ؿازىاف ُا ٌَ جكکّمظیؼیَ، اٌسيً صيایث از ىْهّنیً ك... . ایً گّ

 ،ك... ٌیؽ ىكػِّرٌغ 4ی ىؼدىیُا ، ؿازىاف3ی ظّدزّشُا ، ؿازىاف2ی داكًهتاٌَُا ؿازىاف

جّاف  ىی ( اؿث.N.G.Osی ىؼدـ ٌِاد )ُا ؿازىافاىا پؼکارةؼدجؼیً ایً ٍّاكیً، امٌالح 

ؿث ا ؿازىاٌی :کؼدایً گٌَّ جْؼیف  راٌِاد  ىؼدـ ( یا ؿازىاف N.G.Oغیؼدكنحی )  ؿازىاف

 دىّکؼاجیک کػَ در زِػث ظیػؼِ داكًهتاٌَ كرؿيی،  ،غیؼدكنحی غیؼاٌحفاّی، غیؼؿیاؿی،

 .  (14:1394)ىیؼزایی،  کٍغ ازحياّی فْانیث ىی

ُػای  ُيیكَ ك در كؼكف ك اّنار ىعحهف، اٌـاف ایؼاٌی ةَ مػّرت گؼكُػی ةػَ فْانیث

ُا ةػَ مػّرت غیؼرؿػيی ةػّدق اؿػث.  ایً ىكارکثانيٍفَْ پؼداظحَ اؿث. اىا غانب  ّاـ

 دار ٌتػّدق اؿػث قغق، ىحكکّم، دارای قعنیث صلػّكی ك قٍاؿػٍاىَ یٍْی ةَ قکم دتث

ك ىؤؿـػات غیؼاٌحفػاّی داكًهتاٌػَ در ٌِاد  ی ىؼدـُا ردپای ؿازىاف .(9:1396)ىیؼزایی،

ٌاىػَ دتػث  ٌُاـ»ای ةا ٍّػّاف  رؿغ یٍْی جنّیب ىنّةَ ؿاؿ ىیایؼاف ةَ ةیف از ُكحاد 

ٌاىػَ آىػغق  ایػً جنػّیب 1در ىػادق . 1315در ؿاؿ « جكکیالت ك ىؤؿـات غیؼجسارجی

كػاٌّف جسػارت،   584جسارجی ىػکّر در ىػادق  اؿث: ىلنّد از جكکیالت ك ىؤؿـات غیؼ

غیػؼق جكػکیم  ىساىْی اؿث کَ ةؼای ىلامغ ّهيی یا ادةی یا اىّر ظیؼیَ ك یا جفؼیضی ك

، زهػب ىٍػافِ ىػادی ك جلـػیو ىٍػافِ ةػیً اّىػای  لنػّد از آفکَ ى قّد ةغكف آف ىی

 .زيْیث ةاقغ

ُػای مػٍفی،  ىػغٌی )اصػؽاب ؿیاؿػی، جكػکم گاٌَ زاىْػۀ پؾ از ىْؼفی ازؽای ؿَ

 ٌِادُای ىغٌی ك داكًهتاٌَ، زاىْػۀ صاؿ پؼؿف ایً اؿث کَ آیاٌِاد(  ُای ىؼدـ ؿازىاف

کٍػغ؟ ىػا ةػَ راةٌػَ  ا ظهػق ىیىػغٌی ایػً گٌّػَ ٌِادُػا ر ۀؿازٌغ یا زاىْػ ىغٌی را ىی

                                                             
1- Non Profit Organizations 

2- Voluntary Organizations 

3- Grass Roots  Organizations 
4- Peoples Organizations 
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ىغٌی ك ایغق آف، ةـػحؼ الزـ را ةػؼای ایسػاد یک ىْحلغیو؛ یٍْی از یک ؿّ زاىْۀ دیانکح

ةعكػغ ك از  ُا ىكؼكّیث ىی کٍغ ك ةَ آف ُا ك ىؤؿـات ىغٌی ك داكًهب فؼاُو ىی اٌسيً

ُػا، ةػَ جلّیػث ك اؿػحضکاـ زاىْػَ ىػغٌی  گٌّػَ اٌسيً ؿّی دیگؼ رقغ ك گـحؼش ایً

 .  (35:1396)قِؼیّر ك ىیؼزایی،ساىغ اٌ ىی

وْف ك اظحالؿ در ركاةػي اٌسيٍػی ىّزػب جىػْیف »ىـّْد چهتی ىْحلغ اؿث کَ: 

ُای اٌسيٍػی )ٌُیػؼ اٌسيػً امػٍاؼ، اجضادیػَ  «ىا»ُای داكًهتاٌَ ك ةَ امٌالح  اٌسيً

ُػای ادةػی ك دیٍػی ك اصػؽاب ؿیاؿػی(  ُػای ظیؼیػَ، اٌسيً ُا ك اٌسيً کارگؼی، ةٍگاق

ُای داكًهتاٌَ )از نضػاظ کيػی ك کیفػی( ركاةػي  ّغـ صىّر یا وْف در اٌسيًقّد.  ىی

کٍغ. وْف در ایً دك، صکایث از وػْف در زاىْػَ ىػغٌی  اٌسيٍی را ىضّ یا جىْیف ىی

 .(115:1394)چهتی، «دارد

زاىْػَ ىػغٌی در »ُای اًالّاجی ةَ پژكُكی ةا ٍّّاف یا ىّوػّع  ةا زـحسّ در ةاٌک

ظّریو ك ٌّیـٍغگاف ىلانَ ٌحّاٌـػحٍغ ؿػّاةق  كاةَ آف ةؼٌيییا ىّوّّی ى« کحب درؿی

گؼفحػَ  ُای اٌسػاـ جؼیً پژكُف جسؼةی ةؼای ایً پژكُف پیغا کٍٍغ. ٌِایث ایٍکَ ٌؽدیک

قِؼكٌغی در کحب درؿی، ةؼرؿػی ُای  ةؼرؿی زایگاق ىؤنفَ ةَ ةضخ ىا ّتارت ةّدٌغ از:

ُای رفحار ىػغٌی در  ُای ّهّـ ازحياّی ىحّؿٌَ، ةؼرؿی ىؤنفَ ؿیاؿی در کحاب جّؿْۀ

کحب فارؿی دةـحاف ك... کَ ىحغیؼُا ك ىفػاُیو ةػَ کػار گؼفحػَ قػغق در آٌِػا ؿػٍعیث 

ـث کيکی ىفِّىی ك جسؼةی ةَ کػار ىػا ٌجّا چٍغاٌی ةا ىّوّع پژكُف ىا ٌغاقث ك ٌيی

 ةکٍغ.

 

 پصٍّػ ؼٌبظی رٍغ

 -ةا ركیکػؼد جّمػیفی کَ اؿث ظ ىاُیثِ پژكُف از ٌّع پژكُف کیفیپژكُف از نضاایً 

جّمیف ) جضهیهی اٌساـ قغق اؿث. زیؼا از ًؼفی در پی جّمیف ك قٍاظث قؼایي ىّزّد

در کحب  -ٌِاد ُای ىؼدـُای مٍفی، ؿازىاف اصؽاب، جكکم-گاٌَ زاىَْ ىغٌی  ؿَ ازؽای

، ىفاُیو، کكف ٍّامؼ ك ىفاُیو امهیك از ًؼؼ دیگؼ در پی جضهیم  (ىٌانْات ازحياّی

در ركش ». اؿػث در کحػب درؿػی ىٌانْػات ازحيػاّی ىنادیق زاىَْ ىغٌیقٍاؿایی 

جضهیهی، ُغؼ فِو ك ةِتّد ةعكیغف ىسيَّّ ىفاُیو یا ؿاظحار ىفِّىی اؿػث کػَ ةػؼ 

ةٍػغی داریػو، ىـػائم را ؿػاظث کٍیو، ىلامغ را ةیاف ىػی ف جسؼةَ را جفـیؼ ىیآصـب 

آكریػو. جضهیػم ىفِػّـ ٌػاَؼ ةػَ فػؼاُو آكردف  ُا را ةػَ ازػؼا در ىػی کٍیو ك پژكُف ىی



   تخصصی پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی -فصلنامه علمی    22 

ةؼٌاىػَ درؿػی ُای  جفـیؼُای ّیٍی اؿث کَ ةؼای ىفاُیو کارةؼدی در ىٌانْات ك ًؼح

صاوؼ از ٌُؼ ُػغؼ، در دؿػحَ  جضلیقُيچٍیً  .(1396)قّرت، «اؿحفادق قغق اؿث... 

 ك اؿػحفادق ىّرد جضلیق ُای یافحَ ركد ىی اٌحُار یٍْی .جضلیلات کارةؼدی كؼار ىی گیؼد

 داٌكػگاق داٌكػسّىْهياف ك ازحيػاّی ىٌانْػات افدةیؼ آىّزگاراف،) ُغؼ زاىَْ کارةؼد

 گیؼد. كؼار (ك... فؼٍُگیاف

گاٌَ پژكُف ةایغ گفث کَ از ٌُؼ كهيؼك زىػاٌی، ایػً پػژكُف كهيؼكُای ؿَ در ىّرد

قيـػی ةػَ ةْػغ )از  70گیؼد کَ ًی ٌیيَ دكـ دَُ  ىی یی را در ةؼُا کحابجضهیم فلي 

ىٍحكػؼ ك در ىػغارس جػؼ( چػاپ ك ىتاصخ زاىَْ ىػغٌی در ؿػٌّح ّيػّىی زىاف ًؼح

گیػؼد کػَ  ىی در ةؼ یی راُا ٌغ؛ از ٌُؼ كهيؼك ىکاٌی، ایً پژكُف فلي کحابا جغریؾ قغق

از ٌُػؼ  ٌػغ.ا ٍحكؼ ك در ىغارس کكّر جػغریؾ قػغقدر گـحؼق زغؼافیایی ایؼاف چاپ ك ى

ی درؿػی ُػا كهيؼك ىّوّّی، ایً پژكُف فلػي در زـػث كزػّی آف دؿػحَ از کحػاب

 زاىْػَ ىػغٌیةّدق کَ  ةق ك ىٌانْات ازحياّی کٌٍّی(ا)جْهیيات ازحياّی ؿ ازحياّی

  اٌغ. را در ظّد ةَ ٌيایف گػاقحَ ُای داكًهتاٌَ رؿيی( )فْانیث

 جػا ُفحػادٌیيۀ دكـ دُۀ  در ةازق زىاٌیجّاف گفث کَ  ىی رةارق زاىَْ آىاری پژكُفد

ٍّػّاف/  13، اةحغایی ك ىحّؿٌَ اكؿ )راٍُيایی ؿػاةق( دك ىلٌِ جضنیهیدر 1398 ؿاؿ

کحاب ازحياّی در ىغارس ك ىلاًِ ىعحهف جضنیهی جػغریؾ قػغق اؿػث کػَ ةػَ زهغ 

چِارـ پایَ ؿّـ اةحغایی، ةعف جْهیيات ىغٌی پایَ جؼجیب ّتارجٍغ از: جْهیيات ازحياّی 

ىٌانْات ازحياّی پایَ ؿّـ اةحػغایی، ، ، ةعف جْهیيات ىغٌی پایَ پٍسو اةحغاییاةحغایی

ىٌانْات ازحياّی پایَ پٍسو اةحغایی، ىٌانْػات  ،چِارـ اةحغاییپایَ ىٌانْات ازحياّی 

جْهیيػات ازحيػاّی دكـ  ،، جْهیيات ازحياّی اكؿ راٍُياییاةحغایی پایَ قكوازحياّی 

ىحّؿػٌَ اكؿ پایػَ ؿػّـ راٍُيػایی، ىٌانْػات ازحيػاّی  جْهیيات ازحياّیراٍُيایی، 

ؿٌَ اكؿ پایَ ُفحو، ىٌانْات ازحياّی ىحّؿٌَ اكؿ پایَ ُكحو، ىٌانْات ازحياّی ىحّ

گیػؼی ك ةػَ قػکم  ٍّّاف کحب ةا جّزَ ةػَ ُػغؼ پػژكُف، ةػغكف ٌيٌّػَ 13ایً  و(.ٌِ

ؿػانیاف  در ٌّیـٍغگاف ىلانَایً کحب را ةیكحؼ اٌغ.  قياری ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفحَ جياـ

 . اٌغ دقکؼجغریؾ  ظغىث ىْهياف ُای ويً در ىغارس ك ٌیؽ در کالس اظیؼ
غق، ایً ىٌانػب در داظػم قةَ ًّر کاىم ٌلم کحب ىّرد ةؼرؿی  ىٌانبآٌسا کَ  در

اؿػحفادق  ای قةَ قکم جهّیضی ك اقارف زا کَ آدر نی كآىغق اؿث  ایحانیکك ةَ قکم »« 
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َ مػفضَ یػا ةا رّایث امم اىاٌث داری فلي ةػ ةؼای زهّگیؼی از اًانَ کالـ، ،اؿث قغق

 دادق قغق اؿثارزاع  درس ك فنم ىؼةًَّ

 

   (اجتوبعی هطبلعبتجبیگبُ جبهعِ هدًی در کتت ) پصٍّػّبی  یبفتِ
 ركیکػؼد کحػب، کػاكی زایگػاق زاىْػَ ىػغٌیكاپؾ از ةیاف جّویضات فّؽ ةَ ةؼرؿػی ك 

اصػؽاب ) ىػغٌی زاىَْگاٌَ  ؿَىنادیق ةیاف زاىَْ ىغٌی ك ٌـتث ةَ  ازحياّی ىٌانْات

 پؼدازیو. ىی در کحب درؿی ٌِاد(ُای ىؼدـ ُای مٍفی، ؿازىاف کمؿیاؿی، جك

( دركس ىعحهػف جْهیيػات ازحيػاّی )ك ٌػَ 90ةؼای صغكد ؿَ دَُ )جػا اكایػم دُػَ 

ةا ؿَ ةعػف در پایَ ؿّـ اةحغایی ك جْهیيات ازحياّی : گٌَّ ةّدىٌانْات ازحياّی( ایً

(، جْهیيات ازحيػاّی اةحغایی چِارـ ك پٍسو ُای پایَدر ىسؽای زغؼافیا، جاریط ك ىغٌی )

ىػا قػاُغ  1391اىػا در ؿػاؿ  ؛دكرق راٍُيػایی جضنػیهی ؿػاةق( )پایَ اكؿ، دكـ ك ؿّـ

جغییؼات ةٍیادی در کحب درؿی ةا ىضحّای ىٌانْات ازحياّی ةّدیو. در ایً ؿػاؿ پایػَ 

ةؼای پایَ زغیغی ةا ٍّّاف ىٌانْات ازحياّی قكو ةَ ىلٌِ اةحغایی افؽكدق قغ ك کحب 

ب ىٌانْات اکح 92 در ؿاؿجأنیف قغ.  (607)کغ  ك قكو (13کغ چاپ آزىایكی، ) ؿّـ

( ةَ ٍّّاف اكنػیً کحػاب ىٌانْػات ازحيػاّی در 108)کغ  ازحياّی پایَ ُفحو ىحّؿٌَ

 کحب ىٌانْات ازحياّی پایػَ چِػارـ اةحػغایی 93در ؿاؿ  ىلٌِ ىحّؿٌَ جغریؾ قغ.

کحاب ىٌانْات ازحياّی  94ك ؿؼاٌساـ در ؿاؿ ( 122)کغ ك ُكحو ىحّؿٌَ  (407)کغ 

جػأنیف قػغ ك ایػً  (138)کػغ  ك پایػَ ٌِػو ىحّؿػٌَ اكؿ (507)کغ  یپایَ پٍسو اةحغای

انحأنیف ّالكق ةؼ جفاكت آقػکار ةػا کحػب  چؼظَ کاىم گؼدیغ. ويً ایٍکَ ایً کحب زغیغ

پیكیً )از صیخ ىىيّف ك ىضحّا ك...(، از پػٍر راُتػؼد ىّوػّّی )جػو( ىِػو ةؼظػّردار 

. 4. فؼٍُػ  ك ُّیػث، 3ىا ك ىکػاف، . ف2. زىاف، جغاكـ ك جغییؼ، 1ُـحٍغ کَ ّتارجٍغ از: 

ُای اكحنادی. ويً ایٍکَ در کحب ىلٌِ اةحغایی ةػا  . ىٍاةِ ك فْانیث5ٌُاـ ازحياّی ك 

ركیکؼد جهفیلیِ ةیكحؼ ك در کحب ىلٌِ ىحّؿٌَ ةا ركیکؼد جهفیلی کيحؼ، ایً ىىػاىیً ك 

 اٌغ. ُا پّقف دادق قغق جو

ىلٌػِ جْهیيػات ازحيػاّی كـػيث انػف:  چِػاردر ُای پژكُف  در ایً ةعف یافحَ

ىلٌػِ اةحػغایی در ٌُػاـ ىٌانْػات ازحيػاّی ، ب: ؿػاةق ای پایػَ در ٌُاـ پػٍر اةحغایی

ىٌانْات ازحياّی  ؿاةق ك د: ىلٌِ راٍُياییجْهیيات ازحياّی ، ج: کٌٍّی ای پایَ قف

  قّد. ىی ةٍغیمّرت کٌٍّی ىلٌِ ىحّؿٌَ اكؿ
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 ظبثق ای در ًظبم پٌج پبیِ اثتداییهقطع تعلیوبت اجتوبعی الف: 

 ؛ 1( تعلیوبت اجتوبعی ظَم اثتدایی1

)ةػا  قغ، ایً کحاب ىی کَ در ایً ةازق زىاٌی جغریؾ در ىیاف کحب جْهیيات ازحياّی

ُا ةّد ك کيحؼ دؿحعّش جغییؼ ك  جؼیً آفیکی از كغیيیُاقيی(   ىضّریث ظاٌّادق آكای

 ی ىغٌی ك داكًهب ٌیاىغق ةّد.ُا جكکّم ةازٌگؼی قغق ةّد. در ایً کحاب ٌاىی از

  2تعلیوبت هدًی چْبرم اثتدایی؛ةعف ( 2

. در پایػاف ةػّداظحناص یافحَ « ىغرؿَ»در ایً ةعف )کحاب( درس دكـ ةَ ىؤؿـَ 

(، در کٍار ّکـی از یک دةیؼؿحاف کَ جّؿي فؼد ظیّؼی ؿاظحَ قغق 116درس )مفضَ 

کػَ گّقػَ ؿػيث  ةػّددرج قغق « ةؼای ىٌانَْ»، ىٌهتی قتیَ ةؼیغق ركزٌاىَ زِث ةّد

. درج قػغق ةػّد «1378زاىَْ ظیّؼیً ىغرؿَ ؿاز کكّر، جأؿیؾ»چپ آف آرـ ك ٌكاف 

ی زاىَْ ىغٌی ىضـػّب کػؼد ُا جّاف زؽ ؿازىاف ىی زاىَْ ظیّؼیً ىغرؿَ ؿاز کكّر را

گیؼد ك  ىی زای N.G.Osٌِاد یا  ی ىؼدـُا ؿازىافةٍغی ىا یٍْی  ّـ جلـیوك در گٌَّ ؿ

 اؿث. N.G.Osّيهکؼد ایً زاىَْ ىٌٍتق ةا جْاریف 

 
 
 
 ؛ 3تعلیوبت هدًی پٌجن اثتداییةعف ( 3 

                                                             

ایً کحاب در ؿاؿ .)3223، )آظؼ( 1361چاپ اكؿ  ، ىؤنف / ىؤنفیً: غالىْهی صغاد ّادؿ،13کغ  - 1

 (جّؿي ٌاُیغ فالصیاف، ىضيغقؼیف ىحّنی ك زيكیغ ٌّركزی ىّرد ةازٌگؼی كؼار گؼفحَ ةّد. 1381

ریؽی  جاریط دفحؼ ةؼٌاىَفؼ، ةعف جاریط: گؼكق  ، ىؤنف / ىؤنفیً: )ةعف زغؼافیا صـً ظهیهی18کغ  - 2

ایً .)1392، چاپ )آظؼ( 1362چاپ اكؿ   ك جأنیف کحب درؿی ك ةعف ىغٌی غالىْهی صغاد ّادؿ،

جّؿي ٌاُیغ فالصیاف، ىضيغقؼیف ىحّنی ك زيكیغ ٌّركزی ىّرد ةازٌگؼی كؼار  1381کحاب در ؿاؿ 

 (گؼفحَ ةّد.

ریؽی ك  ةعف جاریط: گؼكق جاریط دفحؼ ةؼٌاىَفؼ،  ، ىؤنف / ىؤنفیً: )ةعف زغؼافیا صـً ظهیهی24کغ - 3

ایً کحاب ) .1393چاپ )آظؼ(  1363چاپ اكؿ  جأنیف کحب درؿی ك ةعف ىغٌی غالىْهی صغاد ّادؿ(،

جّؿي ٌاُیغ فالصیاف، ىضيغقؼیف ىحّنی ك زيكیغ ٌّركزی ىّرد ةازٌگؼی كؼار  1381ُو در ؿاؿ 

 (گؼفحَ ةّد.
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 157. در مػفضَ اظحناص یافحَ ةّد« قّرا»حو ةَ ىفِّـ در ایً ةعف )کحاب( درس ُف

 104ك  100رؿػغ امػّؿ  ىػی کَ ةَ ٌُػؼ ةّد ةَ ذکؼ چٍغ ىّرد از قّراُا پؼداظحَ قغق

جػّاف  ٌيػیقػّد،  ىػی ؿحٍتاًی کَ از ایً امػّؿىغٌُؼ ةّدق اؿث. ةا ا ىغ1كاٌّف اؿاؿی

ای زاىَْ ىػغٌی )اصػؽاب ( ك ُ اكؿ ؿازىاف گٌّۀ كقّراُای کارگؼی، کارىٍغی ك... را زؽ

ٌکحَ كاةػم جّزػَ ایٍساؿػث ی مٍفی ك ؿٍغیکاُا( ىضـّب کؼد؛ اُ دكـ )جكکم یا گٌّۀ

.قػّراُای اؿػالىی کػار 1: قػّد ىػی اؿػحٍتاطكاٌّف کار کٌٍّی، ؿَ گٌَّ جكػکّم  ازکَ 

کَ ةَ ىـائم مػٍفی ك صلػّكی  كاٌّف کار( 15كاٌّف اؿاؿی ك ىادق 104امم دالنث ةؼ )

( کػَ 130ىػادق دالنث ةػؼ ُای اؿالىی ) . اٌسي2ًقّد؛ کارگؼاف ك کارىٍغاف ىؼةّط ٌيی

( کَ ٌػاَؼ ةػَ 131ىادق دالنث ةؼ ای مٍفی )ُ . اٌسي3ًىػُتی اؿث ك -جكکّهی ؿیاؿی

ی ُػا اٌسيػً» ٌلػف ك کػارکؼدجػّاف  ىػی در ایٍسػا ىساىِ مٍفی ك ؿػٍغیکایی اؿػث.

جهلػی  ُػای زاىْػَ ىػغٌی( اكؿ ؿازىاف را ُيـّ ةا ٌلف اصؽاب ؿیاؿی )گٌّۀ« اؿالىی

یکػی ی مػٍفی ك ؿػٍغیکایی ُػا ا جكکّمة جّاف را ٌيی« ی اؿالىی کارقّراُا» نیكکؼد 

 . داٌـث

. در ایػً ىتضػخ ةػَ ةػّداظحناص یافحػَ « جْاكف»درس ُكحو ایً کحاب ةَ ىفِّـ 

. در درس ٌِػو ٌیػؽ ةػَ ىفِػّـ ةػّداقارق قػغق « زيْیث ُالؿ اصيؼ»ىؤؿـاجی ٌُیؼ 

ٌػاـ ةػؼدق « ةـػیر»ك در ایً ىّرد از ؿػازىاف  ةّداظحناص یافحَ « فغاکاری»ك « ایذار»

ی داكًهتاٌَ در کكّر ىػا كزػّد دارد کػَ ةؼظػی ُا . ٌکحَ ىِيی در ةاب فْانیثةّدقغق 

ك جْؼیػف  جهلػیN.G.O  ٌِاد یػا گٌَّ ؿّـ یٍْی ؿازىاف ىؼدـ ىنادیق آف را ٌيی جّاف

ةایػغ  ىّرد اقارق )زيْیث ُالؿ اصيؼ، ةـیر ك...( ىؤؿـات ُا کؼد. در ىّرد ایً ؿازىاف

كػّی اؿػث ك افػؼاد ّيػغجاً ككػث، ٌیػؼك ك  ُػا در آف گؼایػیگفث گؼچَ كزػَ داكًهتاٌػَ

داقث در اظحیػار ایػً داكًهتاٌَ ك ةغكف چكوغیؼاٌحفاّی ك ی ظّد را ةَ مّرت ُا کيک

را ٌغارٌػغ. ىػذالً  N.G.Oی یػک ُػا دٍُغ كنی دیگؼ ىؤنفَ ىی كؼار ُا ىؤؿـات ك ؿازىاف

                                                             
ُا ك ایساد ُياٍُگی در پیكؼفث اىّر در  ری در جِیَ ةؼٌاىَةَ ىٍُّر جأىیً كـي اؿالىی ك ُيکا 1-

كاصغُای جّنیغی ك مٍْحی، کكاكرزی ك ظغىات قّرایی ىؼکب از ٌيایٍغگاف کارگؼاف ك کار کٍاف ةَ 

گؼدد. چگٌّگی  جكکیم ىی« قّرای اؿالىی کار»اٌحعاب ىسيِ ّيّىی ك ٌيایٍغق ىغیؼیث ةَ ٌاـ 

 .كاٌّف اؿاؿی(104)امم  کٍغُا را كاٌّف ىْیً ىی اظحیارات آف جكکیم ایً قّراُا ك صغكد كَایف ك
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اؿػث كنػی  ی زيْیث ُالؿ اصيؼ داكًهتاٌَ، ظیؼظّاُاٌَ ك ةكؼدكؿحاٌَُا اگؼچَ فْانیث

ٌِایػث اىػؼ ایٍکػَ  2از ةّدزَ ىنّب دكنحی ةؼظّردار اؿػث ك اؿث 1ؿاظحار آف اٌحناةی

ی ُػا ؿػازىاف»یػا  3«ی غیؼدكنحی صکػّىحیُا ؿازىاف»ةحّاف آف را ةا اٌغکی جـاىش زؽ 

 جهلی کؼد.  4«قتَ غیؼدكنحی

 

 کًٌَی ای پبیِ در ًظبم ؼػهطبلعبت اجتوبعی هقطع اثتدایی ة: 

 5؛اجتوبعی ظَم اثتدایی( هطبلعبت 4

و رؿػیغ ك در كاكػِ اكنػیً ىتاصػخ ازحيػاّی را ةػَ ٌِػ ایً کحاب کَ اىـاؿ ةَ چاپ

ی داكًهتاٌَ ٌیاىغق ُا ی زاىَْ ىغٌی ك اٌسيًُا دُغ، ٌاىی از جكکّم ىی کّدکاف آىّزش

 اؿث.

 

 

  6( هطبلعبت اجتوبعی چْبرم اثتدایی؛5

ی داكًهتاٌػَ ٌیاىػغق ُػا ك اٌسيػً ی زاىَْ ىػغٌیُا در ایً کحاب ٌیؽ ٌاىی از جكکّم

 اؿث.

 ؛ 1پٌجن اثتدایی( هطبلعبت اجتوبعی 6

                                                             
اؿاؿػػٍاىَ زيْیػػث ُػػالؿ اصيػػؼ، قػػّرایْانی زيْیػػث ةػػَ ٍّػػّاف  10ىػػذال ًتػػق ىفػػاد ىػػادق  - 1

 ىی قّد کَ  ٌفؼ )قؼح ك ٌفؼات آف ىكعل قغق اؿث( جكکم17جؼیً رکً زيْیث از  ّانی

ایٍکػَ دك ٌػاىؽد ٌِػایی ةػؼای ریاؿػث زيْیػث چِار ٌفؼ آف ٌيایٍغق رئػیؾ زيِػّر ُـػحٍغ. وػيً 

قػٌّغ، ةػَ رئػیؾ زيِػّر ىْؼفػی قػغق ك رئػیؾ زيِػّر ىعیػؼ  کَ جّؿػي ایػً قػّرا اٌحعػاب ىػی

« ؿػازىاٌی غیؼدكنحػی ةػا ىػغیؼیث دكنحػی»اؿث یکػی از آف دك را اٌحعػاب کٍػغ. قػایغ ةحػّاف جْتیػؼ 

 را ةؼای آف ةَ کار ةؼد.

ىیهیّف ریاؿ ةّدزَ ىنّب قغق 20335850ُالؿ اصيؼ  ، ةؼای زيْیث99در كاٌّف ةّدزَ ؿاؿ - 2

 اؿث.
3- Government Organized Non Governmental Organizations (GO.NGO) 

4- Quasi Non Governmental Organizations (Q.NGO)  

، چاپ ٌِو ك کٌٍّی 1391چاپ )اكؿ( ، ىؤنف / ىؤنفیً: ٌاُیغ فالصیاف، ٌازیاىهک ىضيّدی،13؛ کغ  - 5

1399 

، چاپ ُفحو ك 1393چاپ )اكؿ( ، ىؤنف / ىؤنفیً: ٌاُیغ فالصیاف، ٌازیا ىهک ىضيّدی،406کغ  - 6

 .1399کٌٍّی 
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ُػای  ُای زاىَْ ىػغٌی ك اٌسيػً در ایً کحاب ٌیؽ ىاٌٍغ دك کحاب پیكیً ٌاىی از جكکّم

ةَ  15در  مفضَ « ُيغنی ةا دیگؼاف»ةا ٍّّاف  3گؼچَ در درس  داكًهتاٌَ ٌیاىغق اؿث.

 ةَ دك ٌِاد داكًهتاٌػَ در ّؼمػۀ« ّفؿازىاف اٌحلاؿ ظ»ك « زيْیث ُالؿ اصيؼ»ىْؼفی 

ُػا ك ٌیػؽ آرـ ك ٌكػاف ایػً دك  ُيغنی ازحياّی پؼداظحػَ اؿػث ك جنػاكیؼی از فْانیػث

جّاف ایػً  گفحیو، ٌيی 3ارق ؿازىاف درج قغق اؿث، اىا ُياٌٌّر کَ در جضهیم کحاب قي

ةحػّاف ایػً   ُای زاىَْ ىغٌی صـاب کؼد ك ٌِایحاً ایٍکَ ىؤؿـات را ىنغاؽ جاـ ؿازىاف

ُػػای قػػتَ  ؿػػازىاف»( یػػا G.NGOs«)ُػػای غیؼدكنحػػی صکػػّىحی ؿػػازىاف»دك را 

ىػً ّىػّ »ةا ٍّػّاف  4انتحَ در ایً کحاب در درس  جهلی کؼد.( Q.NGOs)«غیؼدكنحی

جّاٌٍغ ّىػّ آف  آىّزاف ىی ُای ازحياّی کَ داٌف جّاف اقاراجی ةَ گؼكق ىی« گؼكق ُـحو

  ةكٌّغ، داقث.
 

 ؛2( هطبلعبت اجتوبعی پبیِ ؼؽن اثتدایی7

  6-3-3در ایً کحاب زغیغانحأنیف کَ در اكنیً ؿاؿ ازؼای پایَ قكو در ٌُاـ آىّزقػی 

ی زاىْػَ ُػا ی ىغٌی ك داكًهب ك ؿازىافُا ةَ جكکّم ای قجغریؾ قغ، اقار (92-1391)

ةا ىّوّع دكؿحی، ایً َؼفیػث را  2ك1انتحَ در دركس  ىغٌی یا ىنادیق آف ٌكغق اؿث.

ُای ىعحهف( در جضکػیو دكؿػحی اقػاراجی  ّی )اٌسيًُای ازحيا دارد کَ ةَ ٌلف گؼكق

 ةكّد.

 

 راٌّوبیی ظبثقهقطع تعلیوبت اجتوبعی در ج:

 ؛ 3( تعلیوبت اجتوبعی اٍل راٌّوبیی8

ی ىضهّػی چیـػث؟( ةػَ چٍػغ ُػا در ایً کحاب در درس دكازدُو )ُغؼ از جكکیم گؼكق

. ایػً گٌّػَ ةػّداقارق قغق  -ةغكف ذکؼ ٌاـ گؼكق  -ی ىضهی ُا ی گؼكقُا ىّرد از فْانیث

ایػً گٌّػَ انتحػَ ی زاىْػَ ىػغٌی ىضـػّب کػؼد. ُػا جّاف زؽ جكػکّم را ٌيی ُا فْانیث

                                                                                                                                              
. چػاپ قكػو ك 1394چػاپ )اكؿ( ، ىؤنف / ىؤنفیً: ٌاُیغ فالصیاف، ٌازیا ىهک ىضيّدی،507کغ  - 1

 .1399کٌٍّی 

. چاپ ٌِو ك کٌٍّی 1391ٌاُیغ فالصیاف ك ىـّْد زّادیاف، چاپ )اكؿ( ، ىؤنف / ىؤنفیً: 607کغ  - 2

1399. 

 .1390صـً ىهکی، ّهی اٌحُاری ك ىضيغ ىِغی ٌامؼی، چاپ )آظؼ( ، ىؤنف / ىؤنفیً:108کغ  - 3
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-رؿيی مّرت ةٍغی کؼد کػَ در قػکمؼی غیُا ىكارکث ةجّاف در صّز ىی را ُا فْانیث

هػَ ةػَ ٍّػّاف یػک ٌلف دارٌغ. در اداىَ از ةـػیر ىض 1گیؼی ك جلّیث ؿؼىایَ ازحياّی

  پیٌّغٌغ. ىی گؼكق ىضهی یاد قغق اؿث کَ افؼاد داكًهتاٌَ ةَ آف

اٌسيػً »ةػَ ىفِػّـ قػّیو؟(  ىػی ی ىغرؿَ ّىػُّا در درس ؿیؽدُو )چؼا در گؼكق

ةؼظػی از ةػؼادراف ك ظػّاُؼاف »آىغق اؿث کػَ  64اقارق قغق اؿث. در مفضَ « اؿالىی
 -اٌسيً اؿالىی ُو یک گػؼكق ؿیاؿػیقيا در دةیؼؿحاف ّىّ اٌسيً اؿالىی ُـحٍغ. 

ی زاىْػَ ىػغٌی زػای داد؟ ُػا جكکّمجّاف ایً اٌسيً را در ىیاف  ىی آیا.« ىػُتی اؿث

اىا از آٌسا  کٍٍغ ىی ةایغ گفث گؼچَ اّىای ایً اٌسيً ةَ قکم داكًهتاٌَ در آف فْانیث

ب زَ ىنػّکٍغ ك از اىکاٌات ك ةّد ىی یًکَ اؿاؿٍاىَ ك ؿاظحار ایً اٌسيً را دكنث جْی

كنػّ  - ةـػیار ؿػعث ةحػّافؽ ىکاف فْانیث آف دكنحػی اؿػث، دكنحی ةؼظّردار اؿث ك ٌی

 ی زاىَْ ىغٌی جهلی کؼد.ُا را زؽ جكکّمآف  -ایً اٌسيً جّؿي فْانیث داكًهتاٌَ اٌساـ

پؼداظحػَ قػغق اؿػث.  ی داكًهتاٌػَُا در ُيیً مفضَ در اداىَ ةضخ ةَ جْؼیف گؼكق

ی ىغرؿػَ( از ُػا ی داكًهتاٌػَ )ىاٌٍػغ گػؼكقُا ك جيیؽ گؼكقانتحَ ایً ةضخ ةؼای جفکیک 

ی ُػا ةػَ گػؼكق ای قی غیؼداكًهتاٌَ )ٌُیػؼ ظػاٌّادق( ىٌػؼح قػغق اؿػث ك اقػارُا گؼكق

 داكًهتاٌَ ىغٌی ٌكغق اؿث.

 ؛ 2( تعلیوبت اجتوبعی دٍم راٌّوبیی9

ك ىؤؿـػَ  ةػّد اظحنػاص یافحػَ« ُيػغنی»ةػَ ىفِػّـ  12ك11ی ُا در ایً کحاب درس

ةَ ٍّّاف راُی جكػکیالجی، « ؿازىاف زّاٌاف زيْیث ُالؿ اصيؼ»زيْیث ُالؿ اصيؼ ك 

 . ةّدركقيٍغ ك ؿازىاف یافحَ ةؼای ُيغنی ىٌؼح قغق 

 ؛ 3( تعلیوبت اجتوبعی ظَم راٌّوبیی11

ی زاىْػَ ىػغٌی یػا ُػا ی ىغٌی ك داكًهػب ك ؿػازىافُا ةَ جكکّم ای قدر ایً کحاب اقار

جّاٌـث در دركس ىؼةّط كػّق ىسؼیػَ  انتحَ در ایً کحاب ىیةّد. ىنادیق آف ٌكغق 

)اٌحعاةات ریاؿث زيِّری( ك كػّق ىلٍٍػَ )اٌحعػاب ٌيایٍػغگاف ىسهػؾ قػّرای 

 اؿالىی( ةَ ٌلف اصؽاب ؿیاؿی در ایً گٌَّ اٌحعاةات اقاراجی داقحَ ةاقغ.

                                                             
1-Social Capital  

 .1391امؼی، چاپ )آظؼ( صـً ىهکی، ّهی اٌحُاری ك ىضيغ ىِغی ٌ ، ىؤنف / ىؤنفیً:122کغ  - 2

 .1392صـً ىهکی، ّهی اٌحُاری ك ىضيغ ىِغی ٌامؼی، چاپ )آظؼ(  ، ىؤنف / ىؤنفیً:3/205کغ  - 3
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 کًٌَی اٍل هقطع هتَظطۀهطبلعبت اجتوبعی در د: 

 ؛1 ( هطبلعبت اجتوبعی اٍل هتَظطِ )پبیِ ّفتن(11

ی ُػا ی ىػغٌی ك داكًهػب ك ؿػازىافُػا ةَ جكکّم ای قانحأنیف ٌیؽ اقاردر ایً کحاب زغیغ

( کَ ةَ ىفاُیو 22-25)مل   5  در درس انتحَ زاىَْ ىغٌی یا ىنادیق آف ٌكغق اؿث.

ؿػازىاف »ىؤؿـَ زيْیث ُالؿ اصيؼ ك  ،اظحناص یافحَ اؿث« ُيیاری»ك «  ُيغنی»

ةػؼای ُيػغنی ىٌػؼح  رؿاف در صػّادث یک ىؤؿـَ یاریةَ ٍّّاف « زّاٌاف ُالؿ اصيؼ

« انيههی مهیب ؿؼخ زِػاٌی کارگؼكق ةیً»ةَ ىْؼفی  25 ُيچٍیً در مفضَ. اؿثقغق 

انتحَ ایً کيیحَ یا کارگؼكق ٌیؽ از ٌُػؼ مػالصیث ك كوػْیث صلػّكی ةػا  پؼداظحَ اؿث.

 ُػػایُػػای ؿػػازىاف ىهػػم ك ؿػػازىاف دكنحػػی ُيچػػّف آژاٌػػؾ ُػػای ةػػیً آژاٌػػؾ

ةؼای پیكػتؼد اُػغاؼ ظػّد ارجتػاط جٍگػاجٍگی ةػا  ( ىحفاكت اؿث كN.G.Osغیؼدكنحی)

  ُای ىهی در کكّرُای ىعحهف دارد. زيْیث

صلػػّؽ »، ذیػػم ىتضػػخ «ىنػػؼؼ»ةػػا ٍّػػّاف  8انتحػػَ در ایػػً کحػػاب در درس 

ةَ ٍّػّاف « کٍٍغگاف اٌسيً صيایث از صلّؽ ىنؼؼ»جّاف ةَ ىْؼفی  ، ىی«کٍٍغق ىنؼؼ

ىضیٌػی ایػً  ُای ةا ىضحّای زیـػث یک ٌِاد ىغٌی ذیؼةي پؼداظث. ُيچٍیً در درس

 ُػای فْػاؿ در صػّزة ْؼفػی ةؼظػی اٌسيػًجّاف ةَ ى ( ىی14،12،11ك16کحاب )دركس 

 ىضیي زیـث ك ىٍاةِ ًتیْی ك صیات كصف پؼداظث.
 

 

 ؛ 2 ّؽتنپبیِ  ( هطبلعبت اجتوبعی 12

ُػای ىػؼدـ ٌِػاد ك ةَ ىتضخ ؿػازىاف ،در ایً کحاب زغیغانحأنیف در درس دكـ )جْاكف(

ىؤؿـات ظیؼیَ پؼداظحَ قغق اؿػث ك جنػّیؼی از یػک ىؤؿـػَ ظیؼیػَ در قِؼؿػحاف 

)ىضػک( درج قػغق « ىؤؿـَ ظیؼیػَ صيایػث از کّدکػاف ؿػؼًاٌی»زغحای ك ٌیؽ ٌياد 

پؼداظحَ قغق ك در مفضَ ةْغ ٌیؽ « رؿَ ؿازىسيِ ظیؼیً ىغ»اؿث. در اداىَ ةَ ىْؼفی 

                                                             
، چاپ 1392ٌاُیغ فالصیاف، ٌازیا ىهک ىضيغی ك دیگؼاف، چاپ )اكؿ(  ، ىؤنف / ىؤنفیً:108کغ  - 1

 .1399ُكحو )کٌٍّی( 

انغیً ةِؼاـ ىضيغیاف، چاپ ٌاُیغ فالصیاف، ّتاس پؼجّیی ىلغـ ك ىضی ، ىؤنف / ىؤنفیً:122کغ  - 2

 .1399، چاپ ُفحو )کٌٍّی( 1393)اكؿ( 
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ز پؼداظحَ قغق اؿػث. در مػفضَ ظیؼیً ىغرؿَ ؿا ةقاظل در صّز ةةَ ىْؼفی دك چِؼ

( N.G.Osی ىػؼدـ ٌِػاد )ُػا ٌاىَ اٌحِای درس ٌیؽ در جْؼیف ؿازىاف در كـيث كاژق 12

یی از افؼاد ّالكَ ىٍغ ةَ رفِ یک ىكػکم در زاىْػَ کػَ ةػَ مػّرت ُا گؼكقآىغق اؿث: 
داكًهتاٌَ، غیؼدكنحی ك غیؼجساری )ةغكف ُغؼ ؿػّد ةػؼدف( در اىػّری ىاٌٍػغ ّيػؼاف ك 

کٍٍػغ.  ىی ی ازحياّی، صفٍ ىضیي زیـث ك ٌُایؼ اف فْانیثُا آةاداٌی، ىلاةهَ ةا آؿیب
جْؼیػف در  12 مػفضَ در ؛ كاؿػث« ُػای ىػؼدـ ٌِػادؿػازىاف»ٌاـ اظحناری « ؿيً»

ىؤؿـاجی کَ در آٌِا گؼكُی از افؼاد ٌیکّکػار ةػؼای جػأىیً ىؤؿـات ظیؼیَ آىغق اؿث: 
کٍٍػغ. ایػً  ىػی ی ٌیازىٍػغ ك آؿػیب دیػغگاف ازحيػاّی، فْانیػثُػا ٌیازُای ظػاٌّادق

کحاب 13جّاف گفث کَ از ىیاف  ىی یی چّف اٌسيً، زيْیث، ٌِاد ك غیؼق دارٌغ.ُا ٍّّاف

َ یکػی جؼیً کحاب در ىّوّع ىّرد ةؼرؿػی اؿػث کػَ ةػ ، ایً کحاب پؼرٌ ىّرد جضهیم

( پؼداظحػَ N.G.Osُای ىؼدـ ٌِػاد ) ىغٌی یٍْی ؿازىاف ازىنادیق جاـ ٌِادُای زاىَْ

 اؿث.

ةػَ ٌلػف  13در مػفضَ « ؿاظحار ك جكکیالت دكنث» 3انتحَ در ایً کحاب در درس 

جػّاف  زيِّری پؼداظحَ اؿث کَ ىی ریاؿثُا ك ىسالت در اٌحعاةات  مغا ك ؿیيا،ركزٌاىَ

ىػغٌی( ٌیػؽ   ُا ك اصؽاب ؿیاؿی )گٌَّ اكؿ ٌِادُای زاىْػَ ُا ةَ ٌلف جكکم در کٍار آف

 «ُػا ُای ازحيػاّی ك پیكػگیؼی از آف آؿیب»ةا ٍّّاف  5اقارق کؼد. ُيچٍیً در درس 

« ایػؼافاٌسيػً ىػغدکاری ازحيػاّی »ُای فْاؿ در ایً زىیٍػَ ىػذالً  جّاف ةَ اٌسيً ىی

 اقاراجی داقث.
 

 

 ؛ 1نپبیِ ًْهطبلعبت اجتوبعی ( 13

ای ةػَ  در ایً کحاب ةَ ٍّّاف آظؼیً کحاب ىٌانْات ازحيػاّی در ىػغارس، ُػیچ اقػارق

فلػي . ُای زاىَْ ىغٌی یا ىنادیق آف ٌكغق اؿث ُای ىغٌی ك داكًهب ك ؿازىاف جكکّم

کَ آىغق « ُّیث ازحياّی»ذیم ىتضخ « ُّیث»ةا ٍّّاف  18اقاراجی کيؼٌ  در درس 

                                                             

، چاپ قكو 1394ٌاُیغ فالصیاف، ّتاس پؼجّیی ىلغـ ، چاپ )اكؿ(  ، ىؤنف / ىؤنفیً:138کغ  - 1

 .1399)کٌٍّی( 
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ُػا ك  ُػا، ُيـػایَ کالؿػی ُای ىحفاكجی ىاٌٍغ ظاٌّادق، دكؿحاف، ُو ىا ّىّ گؼكق»اؿث: 
گیؼیو. ككحی ظػّد را ّىػّ یػک  ُایی را ةؼ ِّغق ىی ُيکاراف ُـحیو ك در ُؼگؼكق ٌلف

در ایٍسػا ةػَ ٌلػف .« کٍػیو کٍیو ةَ ُّیث ازحيػاّی ظػّد اقػارق ىػی گؼكق ىْؼفی ىی

پؼداظحَ قغق اؿث. ك در ذیم ُيیً مفضَ  افؼاد ازحياّی در ُّیث ازحياّیُای  گؼكق

ٌیؽ درج قػغق « زّاٌاف ُالؿ اصيؼ»ك « ةـیر»دك جنّیؼ کّچک كنی ةغكف زیؼٌّیؾ از 

ُػا ةػَ  ةَ جْهق داقػحً یػا ٌغاقػحً ایػً جكػکم11ك 3،9اؿث کَ در ىّارد کحب قيارق 

 ُای زاىَْ ىغٌی پؼداظحیو.  ؿازىاف
 ُای پژكُف ظالمَ یافحَ :3زغكؿ قيارق 

ف
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 ُای پژكُكگؼ ىٍتِ: یافحَ

 

 گیریًتیجِ
ی، جضنػیم در ىػغارس ك کحػاب درؿػ یّزش ك پػؼكرش ك فؼایٍػغ دكازدق ؿػانٌَِاد آىػ

نػػا قػغف ُـػحٍغ.  پػػیؼی ك ازحيػاّی زاىْػَ ُػایی ةـػیار ظػاص در ّؼمػۀ ىّكْیث

ُػای  ُػا ك آكردگػاق ّؼمػَ جػؼیًوؼكریـث کَ در کحب درؿی ىغارس کَ یکی از ىِػو

، کػارکؼد ُا آىّزاف ك ٌـم فؼداؿث، جّزَ ظامی ةَ ایً گٌَّ جكکم قغف داٌفازحياّی

حياّی قّد. ی زٌغگی ازُا فؼدی ك ازحياّی ك در پؼكرش ىِارتك ٌلف آٌِا در زٌغگی 

پػػیؼ ك ىا ةَ قِؼكٌغاٌی آگػاق، داكًهػب، ىـػئّنیث ۀقغف، زاىْزیؼا کَ در ّنؼ زِاٌی

زّ ٌیاز دارد ك ٌيی جّاف ةا اةؽارُای دیؼكز ةَ ؿؼاغ ىـػائم ك ىكػکالت اىػؼكز ك  ثىكارک
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ىلٌػِ  ؼ در ىضحّای کحب ىػّرد ةؼرؿػی ُػؼ دكی پژكُف صاوُا فؼدا رفث. ًتق یافحَ

ةاقػغ، ةػَ  ىػی ىّرد13کٍّف( ىسيّّاً ـ دَُ ُفحاد جااةحغایی ك ىحّؿٌَ اكؿ )از ٌیيَ دك

پؼداظحػَ ك... ُػای داكًهتاٌػَِ رؿػيی  فْانیثىنادیق آف ك  زاىَْ ىغٌی،ةَ  کيیىلغار 

زيْیػث ُػالؿ »ُای داكًهتاٌَ ىؼةّط ةػَ ىْؼفػی  قغق اؿث. ةیكحؼیً جّزَ ةَ فْانیث

پٍسو ؿػاةق )کػغ  )ةعف ىغٌی( پایۀ اؿث کَ در چِار کحاب جْهیيات ازحياّی« اصيؼ

كـ راٍُيایی ؿػاةق د جْهیيات ازحياّی، (507پٍسو ) کغ  ىٌانْات ازحياّی پایۀ ،(24

( ُيػػؼاق ةػػا درج 108 ُفػػحو ىحّؿػػٌَ اكؿ )کػػغ پایػػۀ ىٌانْػػات ازحيػػاّی(، 122)کػػغ 

ىػغٌی در  جؼیً كزَ زاىْۀ جؼیً ك پؼرٌ  زـحَجناكیؼی ةَ آف پؼداظحَ قغق اؿث. اىا ةؼ

ةػَ  2( آىغق اؿث. در ایً کحػاب در درس 122کحاب ىٌانْات ازحياّی پایَ ُكحو )کغ

ُػای زاىْػَ ىػغٌی  دكـ ؿػازىاف ُا( ةَ ٍّّاف گٌّۀ )ؿيًٌِاد  دـُای ىؼ ىْؼفی ؿازىاف

آؿ  اكؿ در صانػث ایػغق یً کحاب ؿّـ اةحغایی ك ٌِػو ىحّؿػٌۀاگؼ ة پؼداظحَ قغق اؿث.

ةایـػث کحػاب ىٌانْػات ؿػاؿ ٌِػو  یک ؿیؼ مّْدی ك افؽایكی در ٌُػؼ ةگیػؼیو، ىػی

ً ٌلنػاف در ایٍسػا قغف داقحَ ةاقػغ ك ایػ ىحّؿٌَ ةیكحؼیً جّزَ ةَ ىتاصخ ازحياّی

اٌحِػا  در ُو در كانب جنّیؼ ك ةَ قکم غیؼ ىـحلیو(.آف 18درس  ةسؽقّد ) ىكاُغق ىی

چٍغ پیكٍِاد ةؼای ةِتػّد كوػْیث زایگػاق ٌِادُػای زاىْػَ ىػغٌی در کحػب درؿػی 

 :قّد ىٌانْات ازحياّی ةیاف ىی

ةِحػؼ اؿػث . در کحاب ؿّـ اةحغایی ةَ ٍّّاف اكنیً آقٍایی ةػا ىتاصػخ ازحيػاّی، 1

 ك قؼح کارکؼد ك ادؼات آف ةَ ٍّّاف یکی از ٌِادُػای ىػغٌی« ىؤؿـات ظیؼیَ»ىّوّع 

 ذکؼ قّد.ىّزاف ایً پایَ ُو كاةم فِو اؿث، آ کَ ةؼای داٌف

چِارـ ك قكو ُو ىٌانتی از ىكارکث ازحياّی، ٌِادُای داكًهب ك  . در کحب پایۀ2

 قّد.ُا ةیاف آىّزاف ایً پایَ ظیؼیَ ك... ةؼای داٌف

ىضحػّای آف ىػذالً در دركس  ٌِػو ةػا جّزػَ ةػَ در کحػاب پایػۀقّد  پیكٍِاد ىی. 3

(، درس 22(، دركس صلػػّؽ ك جکػػانیف قػػِؼكٌغی )درس 6ك 5ىضیٌػػی )درس  زیـػػث

(، درس 18(،  ىتاصخ ُّیث ازحيػاّی )درس 15ك 14ىؼجتي ةا اٌلالب اؿالىی )دركس 

 ُا پؼداظث.  ىغٌی در ایً ّؼمَ ( ك... ةَ ٌلف ٌِادُای زاى21ٌَِْاد صکّىث )درس 

 هٌبثع
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، جؼزيػَ ةػاكؼ پؼُػاـ،   قٍاؿی ىؼاصم اؿاؿی ؿیؼ اٌغیكَ در زاىَْ (.1393آركف، ریيّف) .1

 ُكحو، جِؼاف، قؼکث اٌحكارات ّهيی ك فؼٍُگی. 

 ،   ةیـث ك پٍسو، جِؼاف، ٌكؼ ٌی.قٍاؿی ؿیاؿی زاىَْ(. 1395) ةكیؼیَ، صـیً .2

 ، جؼزيَ ىٍنّر گّدرزی، جِؼاف، ٌكؼ ٌی.صاکيیث ك آزادی (.1392) زِاٌتگهّ، راىیً .3

، جؼزيَ فؼیغكف فاًيی ككصیغ ةؽرگی، جِػؼاف، زاىَْ ىغٌی ك دكنث (.1393) چاٌغكؾ، ٌیؼا .4

 ٌكؼىؼکؽ.

 ،   ُكحو، جِؼاف،  ٌكؼ ٌی.جضهیم ازحياّی در فىای کٍف. (1394) چهتی، ىـّْد .5

 ِؼاف، ٌكؼ ٌی.،   ُفحو، جقٍاؿی ٌُو زاىَْ(. 1395) چهتی، ىـّْد .6

، جؼزيػػَ ُػػای ازحيػػاّی ای ةػػؼ زٍتف ىلغىػػَ(.1392) دالپّرجػػا، دكٌػػاجال ك دیػػاٌی، ىػػاریّ .7

 ىضيغجلی دنفؼكز، چاپ دكـ، جِؼاف، ٌكؼکّیؼ.

جػّاف یػک  ٌِاد چیـث؟ چگٌَّ ىی ىؼدـ ؿازىاف(. 1396قِؼیّر، ؿیاكش ىیؼزایی، زيكیغ ) .8
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