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 دورۀ اجتماعی مطالعات درسی هایتابکید برکالگوهای معنای امرخیر، با تأ   

 1اول متوسطۀ

 3؛ مهری بهار2مهدی نقوی عالیی

 25/11/1400تاریخ پذیرش:                     03/08/1400تاریخ دریافت:         

 یدهکچ   

ی درسی مطالعات اجتماعی دورۀ هاکتابمعنی امر خیر در مقالۀ حاضر با هدف شناخت و توصیف 

می و کرد تلفیقی کشناسی این مقاله بر اساس تحلیل محتوا با رویمتوسطه اول انجام گرفته است. روش

ت عمومی و کخیر به مثابه مشار -1آمده مشخص گردید؛ دستی بههاافته. با توجه به یباشدیمیفی ک

خیر به  -4خیر به مثابه عملی فراانسانی و وجدان جمعی  -3امری فراجنسیتی خیر به مثابه  -2اجتماعی 

ها در پژوهش . همچنین نتایج یافتهباشدیمخیر به مثابه امری دینی و خداپسندانه  -5مثابه امری دولتی 

 دورۀ اجتماعی مطالعات کتب های امر خیر درمورد موضوع مربوط به مؤلفه 249نشان داد، از مجموع 

 صورت به( درصد 2) با برابر مورد 5 متن، صورت به( درصد 3/70) با برابر مورد 175 وسطۀ اول،مت

 موضوع مورد 249 میان از و. است شده ارایه تصویر و متن با( درصد 7/27) با برابر مورد 69 و تصویر

 84 تحصیلی، پایۀ حسب بر اول دورۀ اجتماعی مطالعات کتب در خیر امر گانهشش هایمؤلفه به مربوط

 69 و هشتم پایۀ به مربوط( درصد 6/38) با برابر مورد 96 هفتم، پایۀ به مربوط( درصد 7/33) با برابر مورد

 .است بوده نهم پایۀ به مربوط( درصد 7/27) با برابر مورد

ی درسی مطالعات اجتماعی متوسطۀ اول؛ هاکتابخیر؛ همبستگی اجتماعی؛ : امرهای کلیدیواژه

.اجتماعی نوجوانانت کمشار

                                                 
 .آالء )مطالعات نوین وقف و امور خیر( دانشگاه اصفهان انجام شده است ۀاین مقاله با حمایت پژوهشکد 1
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 مقدمه و بیان مسأله

 از هکطوریبه است برخوردار طوالنی و دیرینه قدمتی از ما شورک درک نی ارک و خیرامر 

 زمینۀ ایران به اسالم دین ورود با .است شده زیادی توجه اریکوکنی و خیرامر بحث به االیامقدیم

 عمل بر عالوه هکطوریبه شد فراهم خیر امر در مسلمانان تکمشار و فعالیت جهت در مناسبی

 شده عجین ما مردمان جان با و است گرفته خود به اجتماعی و فرهنگی ردیکارک بودن، دینی

 فراوان تأکید دیدهآسیب و پذیرآسیب افراد به خیررسانی و دستگیری بر همواره الهی ادیان. است

 گناهان بردن بین از و اخالقی شدر روحی، سالمت رستگاری، سبب را خیر کار و اندداشته

 را انسان روح هک است اخالقی و انسانی یهاارزش جمله از اریکوکنی و خیر ارک .اندبرشمرده

 اعتنابی ،گذردیم پیرامونش در هک فجایعی بعضی از آدمی ،دهدینم اجازه و دهدیم مالک و رشد

-هم به یابیدست و اجتماعی اگراییو از دوری و هایدشمن و هانهیک برداشتن سبب و ندک گذر

و از سوی دیگر موجب همبستگی و  (200 :1393 مجد، سروری) شودیم اجتماعی گرایی

  .گرددیمت اجتماعی میان افراد جامعه کمشار

 و مسلم فرهنگی امری و سیاسی نظام گیریشکل در عمومی و اجتماعی مردم مشارکت

 کشور یک تعالی و رشد توسعه، امکان مردمی، و عمومی مشارکت بدون و ناپذیراستاجتناب

 هر تثبیت در سزاییبه نقش عمومی همبستگی و وحدت نیز اجتماعی بعد از. نیست پذیرامکان

 به توانندیم که است اجتماعی همبستگی سایۀ در تنها بشری جوامع چراکه دارد، اجتماعی نظام

 دیگران یهاواکنش کنند، درک را یکدیگر نزبا بپردازند، خویش زندگی روزمرۀ تعامالت و روابط

 همبستگی دارای که ملتی. باشند داشته برنامه خود زندگی آیندۀ برای و نمایند بینیپیش را

 به ،بردیم بهره دلیهم و رنگییک دلی،یک وحدت، از و است عمومی مشارکت و اجتماعی

 .یافت خواهد دست نظام یمتعال اهداف تحقق خود به شهروندان عمومی مشارکت با راحتی

 زندگی دوران ترینباارزش و نیترمهم نوجوانی دورۀ انسان، زندگی مختلف دوران میان از

مشارکت فعال کودکان  شیاند که افزاعنوان کرده 1(2007،نستماوچیاوبرادو).شودیم محسوب فرد

 یتهایته باشد و ورود به فعالداش یاجتماع مشارکتی برا یبلندمدت یامدهایپ تواندیو نوجوانان م

 ینیب شیرا پ یدر بزرگسال یمدن مشارکت به یتواند عالقه مند ی، میدر دوره نوجوان یمشارکت

در طول  یندیفرآ یتیوضع قالب کودکان و نوجوانان، که در انیعالقه به مشارکت در م جادیا کند.

و  یاسیو س یاجتماع زیالمت آمتعامالت مس جیدر بلندمدت به ترو تواندیم شودیم جادیزمان ا

 .2(2007 ،توبل واودانل)بکند  یانیکمک شا یشهروند یمتناسب با رفتارها اتیتوسعه خصوص

                                                 
1 Obradovic & Masten  
2 O'Donnell & Tobbell  
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 از عناصری با هک است فرد اجتماعی و فرهنگی هویت گیریلکش لۀکشا نوجوانی دورۀ درواقع

 در اجتماعی مبستگیه و همگنی گیریلکش باعث تواندیک منی ارک و خیر امور به توجه قبیل

 تأثیر تواندیم درسی یهاکتاب محتوای و آموزش امر به توجه میان این در. شود جامعه سطح

 با استعدادها یافتن تحقق. باشد داشته آموزاندانش و نوجوانان یادگیری و یاددهی فرآیند در زیادی

 از هک ردیپذیم ورتص... و جامعه مدرسه، خانواده، چون متعددی یهاسازمان وک نهادها مک

بر همین اساس (. 35 :1379صافی،) است پرورش و آموزش نظام، نهادها نیتردهیچیپ و نیترمهم

 مورد دارند، آموزشی مشی خط و محتوا تعیین در که زیادی اهمیت خاطر به درسی هایتابک

 خود گاهجای و نقش لحاظ به درسی هایکتاب. باشدیم پرورش و آموزش اندرکاران دست توجه

 ایویژه اهمیت از کشورها آموزشی نظام در فرهنگی و علمی حیثیت و اعتبار حفظ برای

ای دارند، زیرا ی مطالعات اجتماعی اهمیت ویژههاکتابی درسی، هاکتاببرخوردارند. از میان 

ی ، فرآیند اجتماعهاارزشه افراد با محیط جامعه، کتنها از طریق آموزش مطالعات اجتماعی است 

 از یکی اجتماعی مطالعات . حوزۀشوندیمی خود نسبت به دیگران آشنا هاتیولؤمسو اقتصادی و 

 شده زیادی توجه اجتماعی تکمشار و اجتماعی تربیت به آن در هک است یادگیری حوزۀ یازده

 حوزۀ پرورش، و آموزش بنیادین تحول سند و ملی درسی برنامۀ نظام زیر در همچنین. است

 از برخی. شودیم محسوب یادگیری یهاحوزه نیترمهم از یکی عنوان به جتماعیا مطالعات

 یهابیآس از پیشگیری مطلوب، شهروند تربیت اجتماعی، تربیت حوزه این محورهای نیترمهم

 (.15 :1391 فالحیان و همکاران،) است اجتماعی صحیح تعامالت و اجتماعی تکمشار اجتماعی،

گیری در مواجه ماعی به نیازهای فرد و جامعه و افزایش مهارت تصمیملی مطالعات اجتکبه طور 

 اجتماعی با مسائل اجتماعی و برخورد مسؤوالنۀ اجتماعی و محیطی افراد توجه اساسی دارد. رشد

 تریقو اجتماعی روابط دارای و سازگارتر فرد قدر هر هک است افراد شخصیتی جنبۀ نیترمهم

 .باشدتر موفق شغلی شخصیتی و نظر از تماعاج بستر در تواندیم باشد

 باید ،دیآیم حساب به فرهنگی و انسانی ارزشک ی عنوان بهک نی ارک و خیر امر هک آنجا از

 بینی،جهان زبان، آداب ،هاارزش باورها، از ایمجموعه فرهنگ. ردک جدی توجه نیز فرهنگ به

 :1396 شمس،) شودیم منتقل دیگر نسل به نسلی از هک است مردم زندگی نحوۀ وها نگرش

 نظام همان رد،ک محیا را فرهنگ گیریلکش زمینۀ توانمی هک جایی نیترمهم بنابراین(. 182

 منزلۀ به اخالقی و ارزشی ردکروی امروزه. است درسی یهاکتاب محتوای و مدرسه و آموزش

. رودیم شمار به درسی ریزیبرنامه قلمروی و پرورش و آموزش در ردهاکروی نیترمهم از یکی

 و اخالقی و ارزشی فضایل توسعۀ و رشد در موثر ابزاری درسی برنامۀ رد،کروی این در

 موضوعات و مسائل با مناسب برخورد برای را آنان و است آموزاندانش در اجتماعی یهامهارت
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 و فردی یهاتیلقاب و هاییتوانا و رشد و وفاییکش ،هاارزش این به توجه. سازدیم آماده جدید

 است مهمی وظایف جمله از آموزان،دانش رفتاری و شخصیتی عاطفی، رشد بهک مک و اجتماعی

 آن به تعلیم و آموزش نارک در شورک هر درسی یهاکتاب محتوای و مدارس رودیم انتظار هک

 ایجاد نونی،ک عصر در پرورش و آموزش اصلی رسالت هک آنجا از. باشد داشته ویژه توجه

 بر(. 84:1382 ی،کمل)است ها انسان رفتار نهایت در وها شناخت ،هانگرش در مطلوب غییراتت

 احسان، دوستی،نوع تعاون، همچون باارزشی یهانگرش و باورها به است الزم اساس این

 درسی تابک ،هاارزش این آموزش برای. شود پیش از بیش توجه...  و دلیهم اری،کوکنی

-به نقش آموزاندانش یادگیری فرآیند دهیجهت و تعیین در هک است موزشیآ رسانۀ نیترمهم

 به یابیدست برای اجرایی راهبردهای نیترمهم برگیرندۀ در درسی برنامۀ محتوای. دارد سزایی

 نهایت محتوا، تدوین و تهیه در است الزم دلیل همین به و هستند تربیت و تعلیم نظام یهاهدف

 اجتماعی، تعهد مدنی، روحیۀ ساختن بیدار به تواندیم درسی برنامۀ وایمحت. شود اعمال دقت

 جانی،آقا) شوند دلسوز تربیت و آگاه شهروندانی انکودک تا ندک کمک انزوا و دیگران به توجه

 یهاکتاب در خیر ره امکلذا این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال اساسی است  (.65 :1385

 است؟ آمده معنایی چه به اول متوسطۀ رۀدو اجتماعی مطالعات درسی

 پژوهشنۀ پیشی

بررسی مفهوم امور خیر در کتاب های درسی » عنوان پژوهشی با خدابنده و همکاران

 وقف، دگریاری، اری،کهم هایمؤلفه اساس ، بر«95-96مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی سال 

 نشان پژوهش هاییافته اند،م دادهانجا اجتماعی تکمشار و دوستی نوع احسان، تعاون، همدلی،

-نوع و اجتماعی تکمشار دلی،هم اری،کهم مانند خیر امور هایمؤلفه از برخی دهد که بهمی

 هیچ به شده تبیین هایمؤلفه از دیگر برخی به و است شده توجه گذار و ناقص صورت به دوستی

 خیر امور هایمؤلفه به ایستهش طور به پژوهش این نتایج طبق بنابراین. است نشده توجه وجه

 .است نشده پرداخته

 ابتدایی فارسی هایتابک محتوای تحلیل» عنوان با تحقیقی در( 1395)بازگیر و همکاران      

 مفاهیم بین از هکدادند  نشان ،«اریکوکنی و خیر حوزۀ در آموزشی اهداف اساس بر اول دورۀ

 طریق از دوستی مفهوم و قرار گرفته توجه مورد اریکهم و تعاون مفهوم شده، انتخاب

 در هک گذشت احسان، مفاهیم و بوده توجه مورد صمیمیت صندلی و بازی نمایش، هایفعالیت

 .است گرفته قرار غفلت مورد بوده، توجه مورد دینی هایآموزه همچنین و ما اخالقی هایارزش

ای توصیفی متن نوشتاری و تحلیل محتو»با عنوان ( 1399)و همکاران انیپژوهش موحددر     

ل یدر خصوص تحل، «تصاویر کتاب فارسی ابتدایی پایه اول و دوم در زمینه خیر و نیکوکاری
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ر و یخ ۀنیاول و دوم در زم یۀ، پاییابتدا یفارس یهار کتابیو تصاو یمتن نوشتار یمحتوا

گذشت و  ثار ویا و شتر شده استیو تعاون توجه ب ی، همکاریم دوستیبه مفاه یکوکارین

 سپرده شده است. ین اسالم، به فراموشیاد در دیرغم توجه زیو احسان، عل یکوکارین

 با باورها و هانگرش دوستی،نوع بین روابط مسیر تحلیل الگوی»عنوان  تحت پژوهشی نتایج     

و همکارانش در سال در  یکه توسط باباصفر« دختر دانشجویان بین مطلوب در اجتماعی رفتار

، نگرش یدوستنوع بین کهدهد یانجام گرفته شده است نشان م (1397)دختر  یاندانشجو ینب

 ی عادالنۀباورها ی،عموم ۀعادالن یباورها یریه،نگرش کمک نسبت به امور خ یگران،کمک به د

مثبت و معنادار وجود دارد. به  ۀمطلوب رابط یاجتماع یناعادالنه با رفتارها یو باورها یجهان

بر  یدوستنوع یماز اثر مستق یزن یمعادالت ساختار یسازبر مدل یمبتن یرمس یج تحلیلعالوه نتا

بر  یدوستنوع یممستق یرمطلوب و اثر غ یاجتماع یو رفتارها ۀ جهانیعادالن یها، باورهانگرش

 کرد. یتمطلوب حما یاجتماع رفتارهای و یجهان ۀناعادالن ی،عموم ۀعادالن یباورها

 ۀبر توسع یدرآمد شیو وقف، پ هیریمشارکت در امور خ» با عنوان  (1394)راناکو همنیازی    

سال انجام شد به این نتیجه  30از شهروندان کاشانی باالتر از نفر 263که با مطالعه بر روی « داریپا

تعلق و تعهد  ،یاعتماد اجتماع ،یانسجام اجتماع ،یعدالت خواه ،یدارنید یرهایتغرسیدند بین م

که هر چه  بیترت نیبد وجود دارد. معنادار ۀرابط هیریمشارکت در امور خ ریبا متغ یعاجتما

و  ریو امر خ یکوکاریتر باشد، مشارکت مردم در ن یمردم قو نیمستقل فوق الذکر در ب یرهایمتغ

 یابد.افزایش میالخصوص وقف  یعل

 مبانی نظری پژوهش

یم بیش از دیگران به طور مستقیم بر ک، دورباشدیمیمی کرد این مقاله بر اساس فهم دورکروی    

 دارای یمکدور نگاه از اجتماعی ت اجتماعی پرداخته است. همبستگیکمباحث مربوط به مشار

 یا نفر چند بین متقابل مسؤولیت احساس و پارچگیکی به معنای و است شناختیجامعه ماهیت،

 جامعه،ک ی یا گروهک ی سطح در نآ براساس هک است ایپدیده ، همبستگیباشدیم گروه چند

 تکیم مشارکاز نظر دور. هستند دیگرکی نیازمند متقابل طور به و وابسته دیگرکی به اعضا

 امرخیر یهاشاخص از اعضا میان متقابل روابط وک مشتر یهاارزش جمعی، وجدان اجتماعی،

نجر به همبستگی م شودیم دوستینوع و دلیهم نیز و اجتماعی همسبتگی باعث هک باشدیم

 و در گسترش اجتماعی همبستگی نقش به دورکیم، .گرددیمدوستی و انسجام نوع، اجتماعی

 باشد، نیرومند اجتماعی همبستگی جا هر است معتقد نموده و اشاره اجتماعی ارتباطات تقویت

 و آنان هایتماس تشدید باعث و بود خواهد هم به افراد کردن نزدیک در نیرومندی عامل

 جامعه افراد چه هر دیگر، عبارت به. شد خواهد یکدیگر با شانارتباط هایفرصت بیشترکردن
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 حفظ بیشتر گروه با جمعیدسته حالت در یا یکدیگر با را خود گوناگون روابط باشند، ترهمبسته

 توان گفت افراد از طریق روابط عاطفی. بر اساس این نظریه می(196: 1369 آبراهامز،) کنندمی

 هستند.  تربزرگرسانی به جمع اجتماعی ارهای خیر در پی خدمتکمثبت مانند انجام 

مفاهیم امر  به یابیدست برای دارد و توجه خیرامر های معنایادبیات و مؤلفه به مقاله این      

 یمکدور اجتماعی همبستگی نظریۀ همچنین و بنیادین تحول سند ملی، درسی برنامۀ سند خیر،

 .گرفتند قرار ررسیب مورد

و  عقل سنت، قرآن،) اسالم مبین دین یهاارزش و اصول از گرفته نشأت ملی، درسی برنامۀ   

 است شده اشاره سند این مختلف یهابخش در هکخیر  رام بهک نزدی مصادیق از. باشدی( مفطرت

 حل در تالش و مهرورزی دوستی،نوع دلی،هم ایثارگری، مهربانی، احسان، چون مفاهیمی شامل

 ملی سطح در مهم برنامۀ بنیادین نیز، یک تحول سند .باشدمی...  و فقر بیماری، چون مشکالتی

 با مرتبط مصادیق و است. از مفاهیم گشته استوار نظری و ارزشی بر مبانی آن هایپایه که است

 فداکاری، ،تعاون، مهرورزی اجتماعی، تکمشار ایثار، اری،کوکنی خیرخواهی، به توانمی خیر

 خیرین و واقفین تکمشار محرومین، و زدگانزلزله به کمک محروم، مناطق ودکانک آموزش

 همبستگی نظریۀ .است شده بیان صریح صورت به هک ردک اشاره خیریه امور و ساز مدرسه

 نظر از .اشاره دارد عمومی مشارکت و اجتماعی همبستگی مفهوم یم نیز به دوکدور اجتماعی

 روابط و عمل اجتماعی، بستگیهم و یکپارچگی دهندۀتشکیل عمده عناصر از کیی یم،کدور

 وفاداری و وفاق وحدت، معنای به اجتماعی همبستگی. است یکدیگر با گروه اعضای متقابل

 هایواژه با و است آمیزمحبت و دوستانه روابط و دلیهم احساسات، عالیق، از ناشی که است

 به توجه با .هستند معنیهم اجتماعی نظم و اجتماعی وفاق حدت،و یکپارچگی، همچون دیگری

 اری،کوکنی یی همچونهامقولهخیر،  رمعنی ام هایخصوص مؤلفه در آمدهعملبه هایبررسی

 .گردید استخراج وقف و تعاون دوستی،نوع دلی،هم اجتماعی، تکمشار

 اریکوکنی

(. 1032: 1377دهخدا،) سان استردن، دستگیری و احکار خیرکاری به معنای کوکنی   

 به کاری انجام نیز ردن وکار خیر و شایسته کرم، خوبی و کاری در لغت به معنی لطف، کوکنی

 هرگونه داشت و یاچشم بدون دیگری به سودی یا خیر رساندن و خدایی انگیزۀ با و نیکو شکل

 است. شده تعریف پاداش،

 اجتماعی مشارکت 

 بر را آنان که است گروهی یهاتیموقع در اشخاص عاطفی و یذهن مشارکت درگیری       

 .شوند شریک کار مسؤولیت در و دهند یاری گروهی یهاهدف به یابیدست برای تا زدیانگیم
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ه افراد جامعه به صورت کرفتار. درواقع فرآیندی  نه نوعی کنش هدفمند است مشارکت درواقع،

در  هاآنه به سهیم شدن در کاشتن اهداف معین و مشخص آگاهانه، داوطلبانه و جمعی، با درنظر د

 مشارکت .(42: 1380غفاری و همکاران،) کنندیمت ک، در آن شرشودیممنافع اجتماعی منجر 

 و خود سرنوشت تعیین در دخالت منظور به گروهی و فردی یهاکنش انواع بردارندۀ در اجتماعی

  .است عمومی امور دربارۀ یگیرتصمیم فرآیندهای بر تأثیرگذاری و جامعه

 دلیهم

 هر قلبی احساسات درک یعنی دلیهم. گویندمی دلیهم را مشابه قلبی هایاحساس داشتن        

احساسات دیگری به  کدلی به صورت توانایی فرد برای درهم. کندمی کمک دیگر فرد به که فرد

ی از کدلی به عنوان یهم ه خود را به جای دیگری بگذارد تعریف شده است.کای گونه

 ی دیگری است.هاینگرانو احساس عالیق و  کی اخالقی است و به معنی توان درهالتیفض

 دوستینوع

دوستی در لغت به معنای افراد است. نوع حق در دلسوزی و دوستی به معنای محبتنوع        

زندگی  ۀدوستی شالودنوع ،تکنآگوستاز نظر . شودیمدوستی، محبت، ایثار گفته مهرورزی، بشر

  (151: 2007در جامعه است )اسکات و سگلو،

 تعاون 

 جمعی طوربه که کاری در یاری و همکاری. کردنیاری را یکدیگر یعنی تعاون لغوی نظر از       

تعاون در لغت به  .گویندمی تعاون را مندنظام و داوطلبانه کارگروهی، دیگرعبارتبه شود؛می انجام

 یاری معنی به و عون ریشۀ از «تعاون»اری است. کگیری، همیاری و همردن، دستکنای یاری مع

 است. آمده «امداد و کمک» ،«دوستان» ،«یاران» معنی به اعوان و «رساندن یاری» کردن

  وقف

. است وقف حسنه سنت اند،شمردهک نی اسالم دین نظر از هک دیگری مندارزش اعمال از        

 شخصی اموال از دیگران ردنک برخوردار برای هک است داوطلبانه و خیریه امور انواع از وقف

 در وقف، است. آمده وجود به است، درآمد توزیع و ثروت تعدیل نوعی حقیقت، در هک توانمندان

 و مال کردن حبس معنای به اسالمی عقود از فقهی اصطالح در و حبس و توقف معنای به لغت

 .است عوض دریافت بدون مردم، عموم و خدا راه در استفاده برای آن ثمرۀ یا منفعت کردن جاری
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 روش پژوهش

تحلیل . باشدیمیفی کمی و کرد تلفیقی کمقالۀ حاضر بر اساس روش تحلیل محتوا و با روی        

احتمالی  و نقاط قوت و ضعف ندکمک ک لهأمس شدن به روشن تواندیم ی درسیهاکتابی محتوا

 درسی را برای اصالح و تغییر احتمالی محتوا، متناسب با اهداف تعیین شده و اصول یاهکتاب

ریزان و مؤلفان در اختیار مدیران و برنامه را پیشنهاد کرده و همچنین شیوۀ درست طراحی علمی

تب مطالعات اجتماعی دورۀ کدر این روش ابتدا مطالعۀ تمام محتوای  .درسی قرار دهدی هاکتاب

ه شامل سه پایۀ هفتم، هشتم و نهم بوده صورت گرفته، سپس به استخراج مفاهیم کاول  متوسطۀ

و تصاویر بوده،  متن جزء به جزء تحلیل ه براساس اشارۀ مستقیم در محتوا وکمرتبط با امر خیر، 

بندی و و دسته هاآننسبت به استخراج و ثبت  مفاهیم انتخاب و پرداخته شده و پس از گزینش

 یهاهیک پایکهای مورد نظر به تفو نیز توزیع جدول فراوانی و مقایسه مؤلفه فاهیممک یکتف

 هفتم، هشتم و نهم( اقدام شده است.) تحصیلی

ی درسی مطالعات اجتماعی دورۀ متوسطۀ هاکتابمحتوای )متون، تصاویر(  آماری: جامعۀ

توصیف معنی  هدف با کههستند،  1401-1400ی هفتم، هشتم و نهم( سال تحصیلی هاهیپااول، )

دلی، تعاون، نوع دوستی و وقف( در ت اجتماعی، همکاری، مشارکوکه شامل مفاهیم )نیکخیر امر

 ، انجام شده است. باشدیمی درسی هاکتاب

 ی پژوهشهاافتهی

های درسی مطالعات اجتماعی دورۀ متوسطۀ دوم تابکپس از بررسی و تحلیل محتوای      

موضوع مربوط به امر خیر در کتب مطالعات اجتماعی دورۀ متوسطۀ  249مشخص شد از مجموع 

مورد  59دوستی، تعاون و وقف بوده، دلی، نوعت اجتماعی، همکاری، مشارکوکه شامل نیکاول 

درصد( مرتبط با مشارکت  3/29مورد برابر با ) 73درصد( مرتبط با نیکوکاری،  7/23برابر با )

درصد( مرتبط با  5/16مورد برابر با ) 41دلی، درصد( مرتبط با هم 8)مورد برابر با  20اجتماعی، 

درصد(  2/7مورد برابر با ) 18درصد( مرتبط با تعاون و  3/15مورد برابر با ) 38دوستی، نوع

تب درسی مطالعات کت اجتماعی بیشترین ارائه را در تالیف ک. و مشارباشدیممربوط به وقف 

موضوع مرتبط با  249اشته است. همچنین مالحظه شد از مجموع اجتماعی دورۀ اول متوسطه د

موضوع  249مشخص شد، از مجموع  هادادهه پس از تجزیه و تحلیل کخیر استخراج گردید  امر

درصد(  3/70مورد برابر با )  175مربوط به امر خیر مندرج در کتب مطالعات اجتماعی دورۀ اول، 

درصد( با  7/27مورد برابر با ) 69درصد( به صورت تصویر و  2مورد برابر با ) 5به صورت متن، 

موضوع مربوط به امر خیر مندرج در کتب  249متن و تصویر ارائه شده است. و از مجموع 

مورد برابر با  175درصد( به صورت سؤال،  8/4مورد برابر با ) 21مطالعات اجتماعی دورۀ اول، 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.s

ab
z.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 24

http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-1462-en.html


157 .............................اجتماعی مطالعات درسی هایتابکید برکالگوهای معنای امرخیر، با تأ     

درصد( به صورت جمالت امری و 3/21بر با )مورد برا 53درصد( به صورت پیام و  3/70)

موضوع مربوط به امر خیر مندرج در کتب مطالعات  249ای آمده است. همچنین از مجموع توصیه

 8/4مورد برابر با ) 12درصد( به صورت آیۀ قرآن، 4/2مورد برابر با ) 6اجتماعی دورۀ اول، 

درصد( توسط گروه مؤلفان  6/89مورد برابر با ) 223درصد( به صورت احادیث و روایات و 

مورد  249درصد( به صورت قانون آمده است. و از میان  2/3مورد برابر با ) 8های درسی و تابک

های شش گانه امر خیر در کتب مطالعات اجتماعی دورۀ اول بر حسب موضوع مربوط به مؤلفه

درصد(  6/38مورد برابر با ) 96درصد( مربوط به پایۀ هفتم،  7/33مورد برابر با ) 84پایۀ تحصیلی، 

 درصد( مربوط به پایۀ نهم بوده است. 7/27مورد برابر با ) 69مربوط به پایۀ هشتم و 

 دورۀ اجتماعی مطالعات کتب در مندرج خیرامر  با مرتبط مطالب ارائۀ میزان -کجدول شمارۀ ی

 اول متوسطۀ دورۀ تحصیلی هایپایهک یکتف به خیرامر  گانۀ شش هایمؤلفه حسب بر متوسطه، اول

 

 تهرف ارک به موضوع مورد 84 مجموع از تحصیلی هفتم پایۀ در شد، مشخص فوق جدول در

 اری،کوکنی خصوص در( درصد 4/27) با برابر مورد 23 خیر، امر گانۀشش هایمؤلفه خصوص در

( درصد 2/20) با برابر مورد 17 اجتماعی، تکمشار خصوص در( درصد 2/26) با برابر مورد 22

 با برابر مورد 11 دوستی،نوع خصوص در( درصد 1/13) با برابر مورد 11 دلی،هم خصوص در

 تحصیلی هشتم پایۀ در. است شده وقف به ایاشاره گونههیچ و تعاون خصوص در( صددر 1/13)

 با برابر مورد 12 خیر، امر گانۀشش هایمؤلفه درخصوص رفته ارک به موضوع مورد 96 مجموع از

 تکمشار خصوص در( درصد 25) با برابر مورد 24 اری،کوکنی خصوص در( درصد 5/12)

   

 ریامر خ یهالفهؤم

Total 
 یکوکارین

مشارکت 

 یاجتماع
 یدلهم

-نوع

 یدوست
 وقف تعاون

 یلیتحص ۀیپا

7 
 84 0 11 11 17 22 23 فراوانی

 %100 %0/0 %13/1 %13/1 %20/2 %26/2 %27/4 درصد

8 
 96 18 25 16 1 24 12 فراوانی

 %100 %18/8 %26/0 %16/7 %1/0 %25/0 %5./12 درصد

9 
 69 0 2 14 2 27 24 فراوانی

 %100 %0/0 %2/9 %20/3 %2/9 %39/1 %34/8 درصد

Total 
 249 18 38 41 20 73 59 فراوانی

 %100 %7/2 %15/3 %16/5 %8/0 %29/3 %23/7 درصد
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 در( درصد 7/16) با برابر مورد 16 دلی،هم خصوص در( درصد 1) با برابر مورد 1 اجتماعی،

 8/18) با برابر مورد 18 و تعاون خصوص در( درصد 26) با برابر مورد 25 دوستی،نوع خصوص

 رفته ارک به موضوع مورد 69 مجموع از تحصیلی نهم پایۀ در و است شده اشاره وقف به( درصد

 اری،کوکنی درخصوص( درصد 8/34) با برابر مورد 24 ،خیر امر گانۀشش هایمؤلفه خصوص در

 در( درصد 9/2) با برابر مورد 2 اجتماعی، تکمشار خصوص در( درصد 1/39) با برابر مورد 274

 9/2) با برابر مورد 2 دوستی،نوع خصوص در( درصد 3/20) با برابر مورد 14 دلی،هم خصوص

 شد مشخص بنابراین. است بوده همراه وقف به ایاشاره گونههیچ با و تعاون خصوص در( درصد

 را اربردک بیشترین اجتماعی تکمشار نهم پایۀ در و تعاون هشتم پایۀ در و اریکوکنی هفتم پایۀ در

 .است داشته

ی تحصیلی بر حسب هاهیپا کیکخیر به تفمیزان ارائۀ مطالب مربوط به امر -جدول شمارۀ دو

 گانههای ششمؤلفه

      
 یلیتحص ۀیپا

 جمع
7 8 9 

 ریامر خ یهالفهؤم

 یکوکارین
 59 24 12 23 فراوانی

 %100 %40/7 %20/3 %39/0 درصد

 یمشارکت اجتماع
 73 27 24 22 فراوانی

 %100 %37/0 %32/9 %30/1 درصد

 یدلهم
 20 2 1 17 فراوانی

 %100 %10/0 %5/0 %85/0 درصد

 یدوستنوع
 41 14 16 11 فراوانی

 %100 %34/1 %39/0 %26/8 درصد

 تعاون
 38 2 25 11 فراوانی

 %100 %5/3 %65/8 %28/9 درصد

 وقف
 18 0 18 0 فراوانی

 %100 %0/0 %100 %0/0 درصد

 جمع
 249 69 96 84 فراوانی

 %100 %27/7 %38/6 %33/7 درصد
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-ی تحصیلی بر حسب مؤلفههاهیپا کیکتف خیر به میزان ارائۀ مطالب مربوط به امر -نمودار شمارۀ یک

 گانههای شش

-ت اجتماعی، همکاری، مشارکوکخیر شامل نیگانۀ امرهای ششدر نمودار باال میزان مؤلفه 

های هفتم، هشتم و نهم دورۀ متوسطۀ اول، به پایه کیکدوستی، تعاون و وقف را به تفدلی، نوع

 دهد.صورت نمودار نشان می

درصد( بیشتر نسبت  7/40) مورد برابر 24اری در پایۀ نهم با کوکه مفهوم نیدر این نمودار ب

دلی درصد(، هم 37) مورد برابر 27ت اجتماعی در پایه نهم با کهای دیگر توجه شده، مشاربه پایه

 39) مورد برابر با 16دوستی در پایۀ هشتم با درصد، نوع 85مورد برابر با  17در پایۀ هفتم با 

درصد( و مفهوم وقف فقط در پایۀ هشتم  8/65مورد برابر با ) 25اون در پایۀ هشتم با درصد(، تع

ی هفتم و نهم مورد هاهیپامفهوم وقف در  دهدیمه این امر نشان کمورد، ارائه شده است.  18با 

 توجه قرار گرفته نشده است.

لعات اجتماعی دورۀ نحوۀ ارائۀ مطلب مرتبط با امر خیر مندرج در کتب مطا -جدول شمارۀ سه

 گانۀ امر خیرهای ششاول متوسطه، به حسب مؤلفه

   

 مطلب ۀارائ ۀنحو
 جمع

 ریمتن وتصو ریتصو متن

 ریامر خ یهامؤلفه
 یکوکارین

 59 16 1 42 فراوانی

 %100 %27.1 %1.7 %71.2 درصد

 73 18 3 52 فراوانی یمشارکت اجتماع
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 مطلب ۀارائ ۀنحو
 جمع

 ریمتن وتصو ریتصو متن

 %100 %24.7 %4.1 %71.2 درصد

 یدلهم
 20 7 0 13 فراوانی

 %100 %35.0 %0.0 %65.0 درصد

 یدوستنوع
 41 11 0 30 فراوانی

 %100 %26.8 %0.0 %73.2 درصد

 تعاون
 38 13 1 24 فراوانی

 %100 %34.2 %2.6 %63.2 درصد

 وقف
 18 4 0 14 فراوانی

 %100 %22.2 %0.0 %77.8 درصد

 جمع
 249 69 5 175 فراوانی

 %100 %27.7 %2.0 %70.3 درصد

 

موضوع مربوط به امرخیر  249ی جدول فوق مالحظه شد، از مجموع هادادهبا توجه به 

 5درصد( به صورت متن،  3/70مورد برابر با ) 175مندرج در کتب مطالعات اجتماعی دورۀ اول، 

با متن و تصویر ارایه درصد(  7/27مورد برابر با ) 69درصد( به صورت تصویر و  2مورد برابر با )

درصد( به  2/71مورد برابر با ) 42اری، کوکمورد مربوط به مؤلفۀ نی 59شده است. و نیز از 

درصد( همرا با متن و  1/27مورد برابر با ) 16درصد( تصویر و  7/1مورد برابر با ) 1صورت متن، 

درصد( با متن، 2/71ا )مورد برابر ب 52مورد،  73ت اجتماعی از مجموع کتصویر بوده است. مشار

درصد( متن و و تصویر همراه  7/24مورد برابر با ) 18درصد( با تصویر و  1/4مورد برابر با ) 3

 7درصد( همراه با متن،  2/73)مورد برابر با  13مورد،  20دلی نیز از مجموع بوده است. مؤلفۀ هم

مورد  41دوستی هم از مؤلفۀ نوعدرصد همرا با متن و تصویر ارائه شده است.  35مورد برابر با )

 11س و کمورد به همراه ع کبه صورت متن، ی( درصد 2/73مورد برابر با ) 30استفاده شده، 

 15درصد( به صورت متن و تصویر بوده است. در مورد تعاون هم از مجموع  8/26مورد برابر با )

درصد(  6/2)مورد برابر با  1درصد( به صورت متن،  8/77مورد برابر با ) 24ار رفته، کمورد به 

درصد( به صورت متن و تصویر همراه بوده است. درخصوص  2/34)مورد برابر با  13تصویر و 

مورد برابر با  4درصد( همراه با متن، بدون تصویر و  8/77با ) مورد برابر 14مؤلفۀ وقف نیز، 

یشترین نحوۀ ارائه درصد( به همراه متن و تصویر بوده است. بنابراین مشخص شد، ب 2/22)
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درصد( به صورت متن  3/70مورد برابر با ) 175گانۀ امر خیر، های ششمطالب مربوط به مؤلفه

 بوده است.

ید امر خیر مندرج در کتب کاستفاده از نوع محتوا به لحاظ قواعد دستوری با تأ -جدول شمارۀ چهار

 گانۀ امر خیرهای ششمطالعات اجتماعی دورۀ اول متوسطه، به تفکیک مؤلفه

   

 یاز لحاظ قواعد دستور محتوانوع 

Total 
 یاهیو توص یامر امیپ الؤس

 ریامر خ یهامؤلفه

 یکوکارین
 59 16 39 4 فراوانی

 %100 %27.1 %66.1 %6.8 درصد

 یمشارکت اجتماع
 73 15 54 4 فراوانی

 %100 %20.5 %74.0 %5.5 درصد

 یدلهم
 20 2 16 2 فراوانی

 %100 %10.0 %80.0 %10.0 درصد

 یدوستنوع
 41 6 34 1 فراوانی

 %100 %14.6 %82.9 %2.4 درصد

 تعاون
 38 11 20 7 فراوانی

 %100 %28.9 %52.6 %18.4 درصد

 وقف
 18 3 12 3 فراوانی

 %100 %16.7 %66.7 %16.7 درصد

 جمع
 249 53 175 21 فراوانی

 %100 %21.3 %70.3 %8.4 درصد

 

موضوع مربوط به امر خیر  249آمده مالحظه شد، از مجموع عملی بههایبررسپس از 

درصد( به صورت سؤال،  4/8مورد برابر با ) 21مندرج در کتب مطالعات اجتماعی دورۀ اول، 

درصد( به صورت  3/21مورد برابر با ) 53درصد( به صورت پیام و  3/70مورد برابر با ) 175

مورد  4اری، کوکمورد مربوط به مؤلفۀ نی 59 ای آمده است. همچنین ازجمالت امری و توصیه

مورد برابر با  16درصد( پیام و  1/66مورد برابر با ) 39درصد( به صورت سؤال،  8/6برابر با )

ت کمورد مربوط به مشار 73ای بوده است و از مجموع درصد( به صورت امری و توصیه 1/27)

 15درصد( پیام و  74مورد برابر با ) 54، درصد( به صورت سؤال 5/5مورد برابر با ) 4اجتماعی، 

مورد مربوط  20ای آمده است. همچنین از درصد( به صورت امری و توصیه 5/20مورد برابر با )
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درصد( پیام  80مورد برابر با ) 16درصد( به صورت سؤال،  10مورد برابر با ) 2دلی، به مؤلفۀ هم

دوستی نیز از ای بوده است و نوعوصیهدرصد( به صورت امری و ت 10مورد برابر با ) 2و 

 6درصد( پیام و  9/82مورد برابر با ) 34درصد( به صورت سؤال،  4/2برابر با ) 1مورد  41مجموع

 38ای اشاره شده است. تعاون از مجموع درصد( به صورت امری و توصیه 6/14مورد برابر با )

 11درصد( پیام و  6/52مورد برابر با ) 20درصد( به صورت سؤال،  4/18مورد برابر با ) 7مورد، 

مورد مربوط  18ای بوده است. همچنین از درصد( به صورت امری و توصیه 9/28مورد برابر با )

درصد(  7/66مورد برابر با ) 12درصد( به صورت سؤال،  7/16مورد برابر با ) 3به مؤلفۀ وقف، 

ای ارائه شده است. بنابراین توصیهدرصد( به صورت امری و  7/16مورد برابر با ) 3پیام و 

درصد( به صورت پیام بوده  3/70مورد برابر با ) 175مشخص شد، بیشترین نحوۀ ارائۀ محتوا با 

 است.

خیر مندرج در کتب مطالعات اجتماعی دورۀ  ید امرکنوع ارائۀ مطلب با تأ -جدول شمارۀ پنج

 گانۀ امر خیرهای ششاول متوسطه، به تفکیک مؤلفه

   

 مطلب ۀنوع ارائ

Total 
 حیمه صرین حیصر

 ریامر خ یهامؤلفه

 یکوکارین
 59 45 14 فراوانی

 %100 %76.3 %23.7 درصد

مشارکت 

 یاجتماع

 73 51 22 فراوانی

 %100 %69.9 %30.1 درصد

 یدلهم
 20 4 16 فراوانی

 %100 %20.0 %80.0 درصد

 یدوستنوع
 41 10 31 فراوانی

 %100 %24.4 %75.6 درصد

 تعاون
 38 13 25 فراوانی

 %100 %34.2 %65.8 درصد

 وقف
 18 5 13 فراوانی

 %100 %27.8 %72.2 درصد

 جمع
 249 128 121 فراوانی

 %100 %51.4 %48.6 درصد
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موضوع مربوط به امرخیر مندرج در  249با توجه به جدول باال مشخص شد، از مجموع 

 128درصد( به صورت صریح و  6/48مورد برابر با ) 121اعی دورۀ اول، کتب مطالعات اجتم

مورد مربوط به  59درصد( به صورت نیمه صریح بیان شده است. همچنین از  4/51مورد برابر با )

 3/76مورد برابر با ) 45درصد( به صورت صریح،  7/23مورد برابر با ) 14اری، کوکمؤلفۀ نی

 22ت اجتماعی، کمورد مربوط به مشار 73همچنین از مجموع درصد( به صورت نیمه صریح و 

درصد( به صورت نیمه  9/69مورد برابر با ) 51درصد( به صورت صریح،  1/30مورد برابر با )

درصد( به صورت صریح،  80مورد برابر با ) 16دلی، مورد مربوط به مؤلفۀ هم 20صریح و نیز از 

 6/75مورد برابر با ) 31، 41دوستی نیز از مجموعو نوعدرصد( نیمه صریح  20مورد برابر با ) 4

 38درصد( نیمه صریح و تعاون از مجموع  4/24مورد برابر با ) 10درصد( به صورت صریح، 

درصد( به  2/34مورد برابر با ) 13درصد( به صورت صریح،  8/65مورد برابر با ) 25مورد، 

درصد(  2/72مورد برابر با ) 13ؤلفۀ وقف، مورد مربوط به م 18صورت نیمه صریح و همچنین از 

درصد( به صورت نیمه صریح ارائه شده است. بنابراین  8/27مورد برابر با ) 5به صورت صریح، 

درصد( به صورت نیمه صریح  4/51مورد برابر با ) 128مشخص شد، بیشترین نوع ارائۀ مطلب با 

 آمده است.

 :هادادهتجزیه و تحلیل 

های درسی دورۀ اول تابکگرفته در های صورتوجه به بررسی و تحلیلمی: با تکبه لحاظ 

دلی، ت اجتماعی، همکاری، مشارکوکه شامل نیکرد امر خیر کارکمفهوم و  رسدیممتوسطه به نظر 

شود. اری میان افراد جامعه میک، باعث نوعی همبستگی و همباشدیمدوستی، تعاون و وقف نوع

گانۀ امر های ششمورد مربوط به مؤلفه 249ه مشخص شد، از مجموع آمددستبر اساس نتایج به

 با مرتبط( درصد 7/23) با برابر مورد 59 متوسطۀ اول، دورۀ اجتماعی مطالعات کتب خیر در

 8) با برابر مورد 20 اجتماعی، مشارکت با مرتبط( درصد 3/29) با برابر مورد 73 نیکوکاری،

 با برابر مورد 38 دوستی،نوع با مرتبط( درصد 5/16) با برابر مورد 41 دلی،هم با مرتبط( درصد

بر این . بوده است وقف به مربوط( درصد 2/7) با برابر مورد 18 و تعاون با مرتبط( درصد 3/15)

 اجتماعی مطالعات درسی تبک تألیف در را ارائه بیشترین اجتماعی تکاساس مشخص شد مشار

مورد موضوع مرتبط با  249ین مالحظه شد از مجموع همچن .است داشته متوسطه اول دورۀ

 3/70مورد برابر با ) 175ه کبه دیگران بوده  کمکمورد به توجه و  160های امر خیر، مؤلفه

 7/27مورد برابر با ) 69درصد( به صورت تصویر و  2مورد برابر با ) 5درصد( به صورت متن، 

آموزان در دورۀ نوجوانی ه دانشکتوجه به این درصد( به صورت متن و تصویر ارائه شده است. با

ید کبا اهمیت و تأ رسدیم، به نظر برندیمهای درسی السکبیشترین بهره را در محیط آموزشی و 
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رد، تا در آینده شاهد اثرات کت میان افراد را تقویت و نهادینه کتوان همبستگی و مشاربیشتر می

 مؤثرتری در جامعه باشیم. 

 ردم.کهای انجام گرفته، به پنج یافتۀ جدید دست پیدا یفی: با توجه به تحلیلکبه لحاظ    

 خیر به مثابه امری اجتماعی و عمومی .1

 خیر به مثابه امری فراجنسیتی .2

 خیر به مثابه عملی فراانسانی و وجدان جمعی .3

 خیر به مثابه امری دولتی .4

 خیر به مثابه امری مردمی و خداپسندانه .5

 عمومی و اجتماعی ت کخیر به مثابه مشار

 ردیگیم شکلها انسان اجتماعی شخصیت آن طریق از که است فرآیندی اجتماعی مشارکت 

 کوین اعمالاز  ار خیرکمشارکت در  سازد.می آماده گروهی مشترک کارهای انجام برای را افراد و

با اتحاد و اتفاق  توانندیم ،هم جمع شوند کوچک با یروهایاگر ن زیرا ،دیآیمبه شمار  دهیو پسند

انسان  رایز ،کند ستیز تواندینم یبه راحت یانفراد یدر زندگ هاانسان. غلبه کنندبر مشکالت 

عهده ر کارها را ب ۀهم تیولؤمس تواندیهم نم یاجتماع دگیاست و در زن یموجود اجتماع

 هم با یاجتماع یزندگانجام امور  یبرا، لذا ناچاراند استطاعت و طاقت آن را ندارد رایز ؛ردیبگ

 و مدرسه محیط در گروهی هایفعالیت و مشارکت با اجتماع و مشارکت داشته باشند. نوجوانان

 خود زندگی روزمره تعامالت و روابط برقراری و همبستگی سبب که این بر عالوه زندگی،

 برای تجربه کسب و دیگران هایواکنش طریق از بیشتر آگاهی و بهتر درک باعث ،شوندیم

 و انسجام باعث کنندمی دنبال را معینی و مشخص هدف که آنجایی از و باشندیم آینده زندگی

 .گرددیم هاآن میان دلیهم

 در حضور با آموزاندانش دارد. آموزاندانش اجتماعی تکمشار از ، نشانهامتنتصاویر و 

 مذهبی، و ملی هایبتمناس در محله و مدرسه فضاآرایی مانند مذهبی و عبادی مراسم برگزاری

 برگزاری و ضعیف آموزاندانش بهک مک برای علمی هایگروه و آموزیدانش شوراهای یلکتش

 درک مک و اریکهم نیز و نیازمندان بهک مک جهت در هاعاطفه جشن مانند مختلف مراسم

 و عمومی تکمشار نوعی باعث شهر، و محل یزگیکپا درس، السک نظافت مانند مدرسه

 و همفکری اریکهم در نوجوانان تکمشار از همچنین تصویری .1شوندیم اجتماعی یهمبستگ

 در. دهدیم نمایش را زیست محیط به توجه نیز و محل و شهر یزگیکپا ها،زباله آوریجمع در

                                                 
 متوسطه ۀهفتم دور ۀپای کتاب مطالعات اجتماعی 10 صفحه برگرفته از 1
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-جمع با تا رسیدند نتیجه این به دیگرکی با اریکهم و ریکهمف از پس آموزاندانش تصاویر این

 اختیار در و نندک تهیه زباله هاییسهک بازیافت، قابل هایزباله فروش و آنک یکتف و هازباله آوری

 حل را هازباله بد بوی و زندگیشان محیط آلودگی لکمش ارشانک این با تا دهند، قرار هاخانواده

 دارد، اشاره محلهک ی افراد دلیهم و اریکهم خصوص ه درکدیگری  ایتوصیه متن. 1نندک

 و دلیهم. باشند داشته دلیهم و همکاری هم با نیز محله یک افراد است یستهشا"عبارت؛ 

 همبستگی و صمیمیت ایجاد بر عالوه ،کنندیم زندگی محله یک در که افرادی بین همکاری

 ایجاد و افراد دلیهم و اریکهم به نمونه این در .2"برود پیش بهتر کارها که شودیم موجب

 .دارد رهاشا هاآن میان همبستگی

 خیر به مثابه امری فراجنسیتی 

کار نیک  و خیر امر به توجه است. جامعه آن فرهنگی بلوغ از نشان ایجامعه هر در خیر امر رواج

نوعان و نیازمندان قدم بر به هم کمکفارغ از جنسیت و سن و سال، افراد با جان و دل در 

اند های کار خیر و نیکوکاری فعال بودهر عرصههای دور تا کنون د. زنان ایرانی از گذشتهدارندیم

های اجتماعی و تربیت نسلی آگاه و و نقش خود را در کاهش فقر و نابرابری، جلوگیری از آسیب

-ها، توانستههای اجتماعی جامعه و حضور در خیریه. زنان با مشارکت در فعالیتکنندیمفعال ایفا 

 امعه بگذارند.سزایی در ایجاد همبستگی جاند تأثیر به

 رفع ایت از حضور زنان به عنوان نیروهای مؤثر و تأثیرگذار درکتصاویر و متون بیشتر ح

 طریق از خیر امر حمایت و ترویج زنان در به طور مثال حضور .دارد افراد جامعه التکمش

 و گرفتاری التکمش حل نیازمندان و مالی نیازهای رفع هدف با الحسنهقرض هایصندوق یلکتش

 از نیز زنان"، و اشاره متنی با عنوان 3نیازمندان افراد برای تولیدی ارگاهک در لباس تهیۀ نوعان،هم

 خانواده اقتصاد رسانیاری از آن، خارج یا خانه در خود یهافعالیت با تاکنون، گذشته روزگاران

 محمدبه ساخت مسجد در زمان حضرت  کمکو نیز حمایت زنان از مستمندان و  "اندبوده

 راه در را خود دارایی تمام و بود مکه ثروتمند زنان از خدیجه حضرت"ص(، با این مضمون )

ه نشان از توجه به امر خیر در گذشته ک "کرد خرج بردگان آزادی و فقیران به کمک اسالم، نشر

 .4بوده است

 خیر به مثابه رفتاری فرا انسانی و وجدان جمعی

                                                 
 متوسطه ۀهشتم دور ۀپای کتاب مطالعات اجتماعی 3 صفحه برگرفته از 1
 متوسطه ۀهشتم دور ۀکتاب مطالعات اجتماعی پای  6 برگرفته از صفحه 2

 متوسطه ۀهشتم دور ۀپای کتاب مطالعات اجتماعی 7 صفحه زبرگرفته ا 3
 متوسطه ۀهشتم دور ۀپای کتاب مطالعات اجتماعی 52صفحه  برگرفته از 4
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 نیاز های فرا انسانیروانی و نیز حمایت و عاطفی سالمت به یجسمان سالمت بر عالوهها انسان

به دیگران است و نه به  کمکه در جهت یاری رساندن و کرفتار فرا انسانی، رفتاری است  دارند.

ردن کمنظور رسیدن به هدف خاص. در واقع افراد با انگیزه ایثار و از خودگذشتی در پی برطرف 

 خود، وجود به نسبت انسان طبیعی احساس جمعی، ند. وجدانالت و دستگیری دیگران هستکمش

 به آن طریق از هرکس که است فرد درونی احساس معنی به وجدان است. اعمالش و استعدادها

 احساسات و باورها مجموعه از ناشی را وجدان . دورکیمپردازدیم اعمالش و رفتار داوری

 وجود عدم جامعه و افراد بین همسانی و چگییکپار و بر دانستیم جامعه اعضای بین در مشترک

 اجتماعی جنبۀ بر و عمومی همبستگی و مشترک یهاارزش مشترک و فرهنگ طبقاتی، تفاوت

 وابستگی اجتماعی رفتار و اخالق طریق از معتقد بود و داشت تأکید جمعی زندگی و انسان بودن

های آن نسل ۀخاصی ندارد، همو چون اختصاصی به زمان  ردیگیم شکلها انسان در گروه به

 .گرددیمو باعث انسجام اجتماعی  زندیجامعه را به هم پیوند م

عمل فرانسانی و وجدان  کی درسی، خیر را به عنوان یهاکتابشده در تصاویر ارائه و متون

 تیکحر با دیگری فرد و است بیماری بستر در هکفردی  به عنوان نمونه، دهدیماجتماعی نشان 

 این ،باشدیم آمیزمحبت رفتار و همدری دنبال به و ،کندیم مراجعه او بهک مک برای دوستانهنانسا

 خود وطنانهم به مردم هایکمک از همچنین تصویری. 1است انسانیفرا رفتارک ی از نشان عمل

 و فراانسانی عملک ی از نشان رفتار این هک شودیمداده  نشان التکمش و هابحران وقوع در

 نمونۀ دیگری، در .2ردیگیم صورت نیازمندان یاری وک مک جهت در هک است جمعی جدانو

 ایران، علیه عراق در بعث رژیم تحمیلی جنگ مانند مختلف حوادث در ما کشور مردم از تصویری

-هم و دلیهم روحیۀ از نشان که، دهدیم ارائه را گلستان استان سیل و آذربایجان زلزله بم، زلزله

 .3باشدیم فراانسانی و بر پایۀ وجدان اجتماعی عمل و یاری

 خیر به مثابه امری دولتی

 ،شودیروابط م یدگیچیشدن کارها که موجب پ یبا تخصص شرفتهیجوامع پدر  میز نظر دورکا

 ستند،یگوناگون مورد انتظار جامعه ن و دهیچیپ یهانقش یفایبه ا قادر ن،یخانواده، د مثلی نهادها

و موضوع  یجمع ۀفیوظ ز،یهر چ از شیب بپردازدکه یتیترب و میاست به تعل لت موظفدو نجایدر ا

 انیم یتیکند و ترب یزندگ در آن دیکه سرانجام با ،است یاجتماع طیبا مح افرادسازگارکردن  آن

                                                 
 متوسطه ۀهشتم دور ۀپای کتاب مطالعات اجتماعی 2 صفحه برگرفته از 1
 متوسطه ۀهفتم دور ۀپای کتاب مطالعات اجتماعی 23 صفحه برگرفته از 2
 متوسطه ۀهفتم دور ۀپای کتاب مطالعات اجتماعی 22 صفحه برگرفته از 3
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 یشهروندان اشتراکات افکار واحساسات کاف انیم دهد که جیترو هاحکومت قیشهروندانش از طر

 نییدر تع کاری الزم را برا یهامهارت نیبدون آن محال است برقرار و همچن هجامع که وجود

 نیازمند افراد از حمایتی نقش نیترمهم(. 51-68: 1368م،یفراهم سازد. )دورک درجامعه را هانقش

 وها گروه، خیر افراد عملکرد و هافعالیت از حمایت باها دولت است. دولت عهدۀ به بضاعتبی و

 افزایش و اجتماعی پذیریمسؤولیت و گسترش خیر امور در گذاریسرمایه خیریه، مؤسسات

 و عدالت سالم، زندگی شیوۀ توسعۀ و ایجاد در جهت جوامع و مردم و توانمندسازی ظرفیت

 ،دارندیمبر  کشور توسعۀ و جامعه اهداف پیشبرد در را مؤثری گام، جامعه افراد میان برابری

 .دانندیم اجتماعی عدالت برقراری را خود ترین کارکردمهم عمومی رفاهبر تأکید باها دولت

های درسی به ضرورت و حمایت دولت از امر خیر نیز اشاراتی شده تابکراستا در در همین 

 امر خیر، به دعوت ایران اسالمی جمهوری در: دیگویم اساسی قانون 8 اصل"، است مانند عبارت

 یکدیگر، به نسبت مردم عهده بر متقابل و همگانی است یهاظایفو منکر از نهی و معروف به

به حمایت از  موظّف و یا در عبارت دیگر دولت را "دولت به نسبت مردم و مردم به نسبت دولت

 فراهم متوسطه دورۀ پایان تا ملت همۀ برای را رایگان پرورش و آموزش وسایل" ،داندیممردم 

. در 1"دهد گسترش رایگان طور به کشور خودکفایی سرحد تا را عالی تحصیالت وسایل و سازد

: دولت با اریکهم"ید دارد، کاری متقابل مردم با دولت تأکه به همکای دیگری متن توصیه

 هدف به و دهدیم ثمر زمانیها حکومت اجتماعی و اقتصادی عمرانی، اقدامات وها برنامه

 و مشارکت دولت با و باشند حساس و وزدلس کشور پیشرفت به نسبت شهروندان که رسدیم

تی میان دولت و مردم اشاره کیم و نقش مشارک. این متن به خوبی به نظریۀ دور2"کنند همکاری

ه همبستگی میان اعضای آن جامعه کمگر این رسدینمای به اهداف خود دارد زیرا هیچ جامعه

 همبستگی موجب را متقابل روابط افزایش و هم سوی به افراد تمایل یمکوجود داشته باشد. دور

 .دانستیم پارچگیکی و وحدت و اجتماعی

 خیر به مثابه امری دینی و خداپسندانه

 رفع و گشاییگره. دارد فراوانی ثواب و ارزش اسالم دین و قرآن در خدا خلق به خدمت

 و نیکوکاری و احسان و است شده عمومی فرهنگ یک و ارزش به تبدیل نیازمندان از نیاز

 و کریم قرآن آیات در و شده بیان حسنات برترین از هاآن نیازهای رفع و مردم کار به رسیدگی

 دورکیم، نظر است. از گرفته قرار تأکید مورد نوعانهم و دیگران به توجه معصومین ائمۀ روایات

                                                 
 متوسطه ۀنهم دور ۀپای کتاب مطالعات اجتماعی 150 صفحه برگرفته از 1
 متوسطه ۀنهم دور ۀپای کتاب مطالعات اجتماعی 149 صفحه برگرفته از 2
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 ایشافز اجتماعی گرایانهمسؤولیت و بخشانسجام هنجارهای وها ارزش خلق برای را زمینه دین

 افزایش دوستانهنوع روح جامعه، یک در هنجارهای انسان گرایانه افزایش با زمانهم. دهدیم

 با مناسب یهازمینه تقویت و هنجاریبی و فردگرایی کاهش موجب روند، این. ابدییم

یم همبستگی دینی را کدور (.65:1394 میرزاپوری و همکاران،) شد خواهد اجتماعی یهافعالیت

 اعضای همه سوی ه ازکو معتقد است هر عملی  داندیمشده کنترل  و نظممی اجتماعی الگودر 

پارچگی و کآورد و باعث یمی دست به را دینی مشخصۀ شود،می گذاشته اشتراک به جامعه

دوستی ت و نوعکار خیر نیز اعضای جامعه با مشارک. در بحث شودیمدهی اعضای جامعه سازمان

 . شوندیمبخشی ند باعث تقویت باورهای دینی و ایجاد انسجامنسبت به افراد نیازم

ی درسی مطالعات اجتماعی دورۀ متوسطۀ اول به امر خیر به عنوان امری هاکتابدر 

 و خیریه مؤسسات ت در ساختکخداپسندانه و دینی اشاره شده است و بسیاری از مردم با مشار

 از نشان ه این امرکاری دارند کت و همکمشار کو نیز بیمارستان و ... در این اقدام نی مدرسه

 از ییهاهمچنین به نمونه .1باشدیم دوستینوع حس و دینی هایارزش به توجه و گراییمسؤولیت

زیستی، ایثار، تالش، ساده و کار، سالمندان، انفاق به خیر و خداپسندانه از قبیل، احترام یهاارزش

 و سالمندان به دیگران، احترام به کمک، دادن ست، صدقهزی محیط مظلوم، حفظ به کمک، صداقت

 و دوستانهنوع رفتارهای است معتقد یمک. دور2دهدیمی درسی نشان هاکتابوطن را در  از دفاع

 اکثریت داوطلبانۀ و فعاالنه مشارکت و گسترش اجتماعی همبستگی تقویت به منجر خداپسندانه

 .گرددیم اجتماعی گوناگون امور در مردم

 گیری نتیجه

 و آن اجتماعی یهاگروه سازی یکپارچه یهاراه شناسایی هر جامعه، اهداف نیترمهم از یکی

 هم و وحدت. ها استو بحران مشکالت بر غلبه هدف، با آنها همبستگی و انسجام میزان افزایش

 ،آوردیمد در جامعه به وجو را همدلی حس نهادها و نیز افراد یهااحساس وها ارزش در بستگی

 آحاد بین در گسترده همکاری و ملی مشارکت و متقابل مسؤولیت و شناسیه موجب وظیفهک

 همبستگی دورکیم اصلی . با توجه به نظریۀ این پژوهش، دغدغۀشودیم اجتماعی نهادهای و مردم

 یهاواقعیت که بود این دنبال به دورکیم است مسأله همین بر او بحث بیشتر و است اجتماعی

 شکل منظم اجتماعی ساختارهای اساس بر وها انسان اجتماعی هویت از استفاده با را اجتماعی

جامعۀ است و  فرد بر مقدم جامعه و هستند جمع و جامعه تابعها انسان بود معتقد یمکدور دهد.

                                                 
 متوسطه ۀهشتم دور ۀپای کتاب مطالعات اجتماعی 8 ۀصفح برگرفته از 1
 متوسطه ۀنهم دور ۀپای کتاب مطالعات اجتماعی118 ۀفحص برگرفته از 2
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عامل نظارت جامعه  نیتراست که مهم یو مشترک یجمع یوجدان و آگاه یدارا ،متعادل و باثبات

 . رودیاجتماع بشمار م یبستگر فرد و حفظ همب

گفت  توانیمها، تابکآمده از تحلیل محتوای دستبا توجه به مفاهیم امر خیر و مقوالت به

تاب خیر به کنوع خاص اشاره شده است. در بخشی از  کها به یدام از درسکمعنای خیر در هر 

اری در انجام وظایف کیق مشورت و همه از طرکت اجتماعی و عمومی آمده است کعنوان مشار

دلی و همیاری در جهت دستگیری افراد جامعه به صورت انفرادی و گروهی در جهت رفع و هم

شور و توجه به محیط زیست، مانند برگزاری کت در آبادانی و توسعۀ کها و نیز مشارزنیا

به  کمکی و های علمآموزی و گروهیل شوراهای دانشکهای عبادی و مذهبی، تشمراسم

به نیازمندان و همچنین  کمکهای مختلف در جهت آموزان ضعیف و برگزاری مراسمدانش

ت کیزگی محل و شهر، باعث نوعی مشارکالس درس، پاکاری در مدرسه مانند نظافت کهم

 و نوجوانان که است هایو کنش هافعالیت شوند. مشارکت،عمومی و همبستگی اجتماعی می

 ابتکار نفس، به اعتماد افزایش با تا رندیگیم یاد اجرا و آموزش طریق از درسهم محیط در کودکان

 .شود جامعه و خود رشد سبب بتواند پذیریمسؤولیت و

-طوریدر بخش دیگری از حوزۀ تحقیق، خیر به عنوان عملی فراتر از نوع جنسیت آمده، به

. تا جایی شوندیمر خیر پیش قدم در هر سن و سالی و بدون توجه به جنسیت، در ام هاانسانه ک

، با شوندیمالت از قبیل سیل یا زلزله کشورمان دچار گرفتاری و مشکه، وقتی گروهی از مردم ک

 از خیر امر در زنان . مشارکتشتابندیمها های خداپستدانه خود به یاری و همیاری آنکمک

هستیم. در  نیک و خیر کار عرصۀ در زنان بیشتر حضور شاهد امروزه ولی داشته رواج گذشته

های مورد مطالعه، خیر به مثابه امری فراانسانی و وجدان جمعی آمده تابکقسمت دیگری از 

 در خودگذشتی از و ایثار انگیزۀ با و دیگران بهک مک و رساندن یاری جهت در هک است. رفتاری

اعم از زنان و مردان  رانی. مردم ااشاره شده است دیگران دستگیری و التکمش ردنک برطرف پی

هستند و  گریهمد اوریو  اری یاند که در مواقع ضرورحال بارها ثابت کردهه همواره از گذشته تا ب

که در چند  ییهالیدر زلزله و س به عنوان مثال اند،ثابت کرده خیله را در طول تارأمس نیبارها ا

دوباره بسازند ها را ویرانی تا ادنددست به دست هم د رانیمردم ا ۀرخ داد هم رانیدر ا ریسال اخ

یل ک، همچنین در بخش دیگری از کتاب، مردم با تشخود را با آنان ابراز کنند یدلو اتحاد و هم

های های حمایت از بیماران خاص و درمانگاههای قرض الحسنه، مؤسسات خیریه، انجمنصندوق

های الت و گرفتاریکگیری و حل مشردن نیازهای افراد و نیز دستکخیریه و ... در پی برطرف 

، زیرا در قرآن و شودیمها باعث خشنودی و رضایت خداوند متعال ه این عمل آنکمردم هستند، 

ردهای دینی و کارکو  کیم مناسکع( به دفعات اشاره شده است. دور) روایات ائمۀ معصومین
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ت کپذیری و مشارمسؤولیتاری، وقف، انفاق، تعاون و... را موجب افزایش کوکمذهبی مانند نی

و معتقد است رابطۀ میان مؤمن و خدا باعث تقویت  داندیمپارجگی اعضای جامعه کاجتماعی و ی

 . شودیمرابطۀ میان فرد و جامعه 

و در دین مبین اسالم گره شودیمعمل ارزشی و دینی محسوب  کعمل خیر به عنوان ی

. در گذشته این عمل شودیمزد خداوند محسوب گشایی و توجه به نیازمندان از برترین اعمال ن

اما امروزه عالوه بر امر دینی و  شدیمن عمومی ترویج کتوسط روحانیون و علما در مساجد و اما

ه توسط قشرهای مختلف مردم کطوریامر اجتماعی نیز تبدیل شده است. به کارزشی بودن به ی

اران و کسواد و نیز ورزشرده و بیکیلاعم از زن و مرد، پیر و جوان، مرفع و متوسط، تحص

. شودیم. اجتماعی شدن این عمل باعث همبستگی و انسجام اجتماعی ردیگیمبازیگران صورت 

های های گروهی بر اساس ارزشآمیز و تعاملدر جهت روابط دوستانه و محبتهمبستگی 

گیری حوزۀ امرلکباعث شنوعان مانند سالمندان و نیازمندان و توجه به هم کمکو نیز  کمشتر

است از  یو مشارکت عموم یاجتماع یهمبستگ یکه دارا ایهمچنین جامعه گردد.خیر می

 دشهروندان خو یبا مشارکت عموم یبه راحتو  بردیبهره م یدلو هم ی، یک رنگیدلوحدت، یک

 .د یافتنبه تحقق اهداف نظام خویش دست خواه

 و مالی هایکمک به فقط درسی، هایتابک در خیر هوممف هک گرفت نتیجه توانمی انتها در

 تکمشار نوعی باعث آن بودن دینی و اجتماعی ردکارک دلیل به هکبل شودنمی منجر دوستی نوع

 سن از فارغ مردان و زنان از اعم افراد همه تکمشار به آن نتیجۀ هک شودمی همبستگی و عمومی

. شودمی منجر شورک آبادانی و زیست محیط به تپیشرف و توجه نیز و دلیکی و وحدت سال، و

 هاینگرش و باورها به درسی هایتابک حوزۀ ریزانبرنامه و مؤلفان بیشتر توجه با بنابراین،

 نتایج توانمی وقف تعاون دوستی،نوع دلی،هم اجتماعی، تکمشار اری،کوکنی همچون مندیارزش

 .  بود شاهد جامعه در تریمثبت

 

 

 

 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.s

ab
z.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            22 / 24

http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-1462-en.html


171 .............................اجتماعی مطالعات درسی هایتابکید برکالگوهای معنای امرخیر، با تأ     

 منابع

 کریم قرآن .1

تهران: انتشارات  ،انیحسن پو ،یشناسو رشد جامعه ی(، مبان1369اچ،)ی آبراهامز، ج  .2

 چاپخش.

 تبیان. انتشارات: خلدون، تهرانابن شناسیجامعه (،1376)تقی  ارمکی، آزاد  .3

روان و منبع کنترل  بر سالمت یزندگی هامهارتآموزشریتأث، (1385)میمر ،یآقاجان .4

  ران: انتشارات جهاد دانشگاهینوجوانان، ته

الگوی تحلیل مسیر »(، 1397بابا صفری، رضیه؛ سجادیان، ایلناز و محمدعلی نادری ) .5

، «روابط بین نوع دوستی، نگرش ها و باورها با رفتار اجتماعی مطلوب در بین دانشجویان دختر

 .11-22: 48، شماره 6مجله روانشناسی اجتماعی، دوره 

تحلیل محتوای کتاب های فارسی ابتدایی پایه »(، 1395هرا بازگیر )بازگیر، تهمینه و ز .6

، همایش ملی خیر ماندگار، «اول تا سوم بر اساس اهداف آموزشی در حوزه خیر و نیکوکاری

 اصفهان: دوره اول.آالء،  یراهبر هیریخ ادیبن

 .انتشارات نشر نگاه معاصر ، تهران:عقل در سیاست ،(1383) بشیریه، حسین .7

بررسی مفهوم امور خیر در کتاب های درسی »(، 1395ده، صدیقه و مریم نادری )خدابن .8

آالء،  یراهبر هیریخ ادیبنماندگار، ، همایش ملی خیر«95-96مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی سال 

 اصفهان: دوره اول.

 :تهرانچاپ سوم، باقر پرهام،  ۀترجم تقسیم کار اجتماعی، ۀباررد (،1387) دورکیم، امیل .9

 .نشر مرکز

محمد اردالن، تهران: انتشارات جامعه شناسی، علیو (، تربیت1368دورکیم، امیل)  .10

 دانشگاه تهران.

 ترجمۀ ها،ها و مدلهمبستگی، نظریه ۀمسأل ،(1386) فراروو توماس  دورین، پاتریک  .11

 .انتشارات تمدن ایرانی تهران: دکتر علی مرشدی زاده،

 .انتشارات دانشگاه تهران :تهران ،ت نامه دهخدالغ (،1377)اکبر یعل دهخدا،  .12

، باقر پرهام ۀ، ترجم«شناسیمراحل اساسی اندیشه در جامعه»(، 1366)آرون ،ریمون  .13

 تهران: انتشارات آموزش انقالب اسالمی.

، فصلنامه مطالعات «ابعاد فرهنگ احسان در قرآن و سنت»(، 1393)یسروری مجد، عل  .14

 .215-197: 25 ۀمارش ،15 دورهارتباطات،-فرهنگ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.s

ab
z.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            23 / 24

http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-1462-en.html


 1400،زمستان 3ی فرهنگی، دوره دهم، شماره-ی اجتماعیی مطالعات توسعهنامهفصل .......172

 انتشارات :تهران ی،آموزش تیریمدمبانی و اصول کتاب  ،(1396شمس، غالمرضا )   .15

 .سمت

انتشارات تهران:  ،وپرورشدر آموزش تیریسازمان و مد ،(1379صافی، احمد)   .16

 .ارسباران

و  یانسجام اجتماع نیرابطه ب یبررس»(، 1380) ایازکی؛غالمرضا و مصطفی غفار   .17

و  ی، مجلۀ اقتصاد کشاورز«کاشان ییروستا یدر نواح انیروستائ افتهیسازمان  یتماعمشارکت اج

  206-175: 36دوره نهم، شماره توسعه، 

روش آموزش  ،(1391)؛ آرام، محمد باقر؛ نادری، مریم و آمنه احمدیدیناه ان،یفالح   .18

 .رانیا یدرس یهاشرکت چاپ و نشر کتاب تهران: ،یمطالعات اجتماع

شناسی(، ترجمۀ هوشنگ مبانی روش) (، تحلیل محتوا1390لوس )کدروف، ریپنک   .19

 نی. نایبی، تهران: انتشارات نشر

 .انیو مرب اءیاول انتشارات: تهران ،یبه برنامه درس یقیتلف کردیرو ،(1382)حسن ،یملک   .20

تحلیل محتوای توصیفی متن نوشتاری و »(، 1399پور )اهلل موسیموحدیان، مینا و نعمت  .21

، همایش ملی خیر «صاویر کتاب فارسی ابتدایی پایه اول و دوم در زمینه خیر و نیکوکاریت

 اصفهان: دوره سوم.آالء،  یراهبر هیریخ ادیبنماندگار، 

تحلیل جامعه شناختی تاثیر بی هنجاری »(، 1394میرزاپوری، جابر و مهرداد نوابخش)  .22

، مطالعات توسعه اجتماعی ایران، دوره «بلبر بی تفاوتی اجتماعی مورد مطالعه شهروندان شهر با

 .65هفتم، شماره سوم: 

و  هیریمشارکت در امور خ( »1394) رادیاحسانفاطمه  ومحمد  ،یگنجنیازی، محسن؛    .23

ی، دوره سوم، فرهنگ –یاجتماع ۀمطالعات توسع ۀفصلنام« داریپا ۀبر توسع یدرآمد شیوقف، پ

 .45-25 چهارم: شماره

ریزی درسی، تهران: انتشارات یادوراه (، اصول برنامه1386حسین )یارمحمدیان، محمد   .24

 تاب.ک

25. Obradovic, j. & Masten, A.S .(2007). «Developmental 

antecedents of young adult civic engagement». Applied Developmental 

Science, 2:11-19. 

 

26. O'Donnell, V. L. & Tobbell, J. (2007). «Transition of adult 

students to higher education: legitimate peripheral participation in a 

community of practice?».Adult Education Quarterly, 312:32-57 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.s

ab
z.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            24 / 24

http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-1462-en.html
http://www.tcpdf.org

