
 

 داٌكگاق فؼٍُگیاف

 فنهٍاىۀ ؾهيی جعننی

 پژكُف در آىّزش ىعانؿات ازحياؾی

1399 ةِار، ؿّـدكرة اكؿ، قيارق   

تبیین جایگاه اهداف توسعۀ پایدار در مبانی اساسی تربیت 

 روش انتروپی شانون سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با
 

  1 ؾهیؼضا اصيغی                                                                            6/1/1399 ارؿاؿ:       

                                           5/4/1399پػیؼش:        

 

 چکیدٌ

ُای ٌـم را ةغكف ظغقَ ةَ جّاٌاییای اؿث کَ ٌیازُای فؿهی ةكؼ جّؿؿۀ پایغار، جّؿؿَ

ُای اظیؼ جالش زیادی ةؼای ٌؽدیک کؼدف آیٍغق در رفؽ ٌیازُای آٌاف، جأىیً کٍغ. در دَُ

مّرت گؼفحَ اؿث. ُغؼ از پژكُف صاضؼ، پی  "جّؿؿَ پایغار"ك  "آىّزش"دك ىفِّـ 

ةٍیادیً ةؼدف ةَ زایگاق اُغاؼ جّؿؿۀ پایغار، در ىتاٌی اؿاؿی جؼةیث ىاٌٍغ ؿٍغ جضّؿ 

ةاقغ. ةاقغ. ركش پژكُف صاضؼ، جّمیفی ك از ٌّع جضهیم ىضحّا ىیآىّزش ك پؼكرش ىی

-45مفضَ )از 71زاىؿَ آىاری، ةعف ىتاٌی اؿاؿی جؼةیث ؿٍغ جضّؿ ةٍیادیً قاىم 

ةاقغ کَ ةَ دنیم ىضغكدیث زاىؿَ، کم زاىؿَ ةَ ؾٍّاف ٌيٌَّ اٌحعاب قغق ( ىی116

ُای اُغاؼ جّؿؿَ پایغار ىضلق ؿاظحَ ةؼ اؿاس ىّنفَ اؿث. اةؽار پژكُف نیـث كارؿی

ةؼای کغگػاری ك جؼؿیو  Maxqda.11افؽار ةاقغ ُيچٍیً از ٌؼـ(، ىی1376کًُّ)

ىغؿ ىفِّىی پژكُف اؿحفادق قغق اؿث. ركایی کغُا ةَ قیّق مّری)ٌؼؼ ىحعنناف( ك 

دك ركش ، جؿییً قغق اؿث. جضهیم دادق ُا ةَ 0.81پایایی آف ةا ضؼیب ُّنـحی 

جّمیفی)قيارش فؼاكاٌی( ك جضهیهی)ركش آٌحؼكپی قاٌّف( اٌساـ قغق اؿث. ٌحایر جضلیق 

ُای اُغاؼ جّؿؿَ پایغار، دُغ کَ در ىتاٌی اؿاؿی جؼةیث ؿٍغ جضّؿ، ةَ ىّنفٌَكاف ىی

ةَ ظّر یکـاف پؼداظحَ ٌكغق اؿث. درصانی کَ ضؼیب اُيیث ىؤنفَ اُغاؼ اكحنادی 

                                                             
 .انتؼز فؼٍُگیاف داٌكگاق زغؼافیا، آىّزش کارقٍاؿی داٌكسّی -1
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 0.128ك  0.126ازحياؾی ك اکّنّژیک دارای ضؼیب اُيیث ةاقغ، اُغاؼ ىی 0.745

 قّد.ُـحٍغ کَ ایً اىؼ یک چانف زغی ةؼای ؿٍغ جضّؿ ةٍیادیً ىضـّب ىی

 

 جّؿؿَ پایغار، آىّزش ك جّؿؿَ پایغار، ؿٍغ جضّؿ ةٍیادیً.ياژگان کلیدی:
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 مقدمٍ ي بیان مسألٍ

، در گؽارش 1987در ؿاؿ  2را اكنیً ةار ةَ ظّر رؿيی ةؼاٌث نٍغ 1پایغار كاژة جّؿؿۀ

    ادارق كةَ ىؿٍی ) ىعؼح کؼد. ایً كاژق در ىفِّـ گـحؼدق آف، «آیٍغق ىكحؼؾ ىا»

ظتیؿی، ىانی ك ٌیؼكی اٌـاٌی ةؼای دؿحیاةی ةَ  از ىٍاةؽ پایَ، آةؼداری مضیش ك کارةِؼق

ت فٍی ك ؿاظحار ك جكکیالت ىٍاؿب انگّی ىنؼؼ ىعهّب اؿث کَ ةا ةکارگیؼی اىکاٌا

 قّدةؼای رفؽ ٌیاز ٌـم اىؼكز ك آیٍغق ةَ ظّر ىـحيؼ ك رضایث ةعف( اىکاٌپػیؼ ىی

پایغار از اُيیث ةیكحؼی ٌـتث ةَ گػقحَ ةؼظّردار  ۀجّؿؿ اىؼكزق،(. 20:1394)زیاری،

 ؾؼمَ در ىّرد آف ارایَ قغق اؿثایً اؿث ك ٌؼؼات فؼاكاٌی جّؿط ماصتٍؼؼاف 

(Izadi,Ramesh&Azini,2014جّؿؿ ،)پایغار را صانحی از جؿادؿ ك جّازف، ةیً  ۀ

ای اؿث کَ ٌیازُای جّؿؿَ پایغار، جّؿؿَ داٌـحَ اؿث. در كاكؽ، جّؿؿۀاةؿاد ىعحهف 

 ُای ٌـم آیٍغق ةؼای جأىیً ٌیازُای ظّد،ؼ را ةغكف ایساد ظغقَ ةَ جّاٌاییفؿهی ةك

ٌگؼد ك ؼ ك رفاق کاىم ك ُيَ زاٌتَ اك ىیةَ ةلای ٌـم ةك جأىیً کٍغ.گؼچَ جّؿؿَ پایغار

افؽاری ىٍاةؽ اٌـاٌی، ىٍاةؽ ظتیؿی ك ٌؼاـ ؿعث ،ُا، فؼآیٍغُای پّیاةا جياـ زٌسیؼق

زاىؿَ در جؿاىم اؿث ك درمغد ایساد جؿاىم ةیً صاؿ ك آیٍغق اٌـاف ك ظتیؿث ك ؾغانث 

ةا ایً صاؿ ةیكحؼ ىضللاف ك  (.1385،ُيکاراف ك )ؾیّضی ُاؿثك رفاق ةیً ك دركف ٌـم

ؿغ زیـث ىضیعی، پایغار را ةَ ؿَ ةُ انيههی ىؼجتط ةا ىّضّع، جّؿؿۀةیًُای ؿازىاف

 .    (Joas& Evans,2005) اٌغاكحنادی ك ازحياؾی جلـیو کؼدق

رؾایث گؼدد؛ ازحياؾی  آفکَ اگؼ ىتاٌی پایغار از ایً زِث اؿث  اُيیث جّؿؿۀ      

 (.Zahedi,Najafi,2006) جؼ ایساد ظّاُغ قغی قکّفاجؼ ك ىضیعی جيیؽؼ، اكحنادةِح

پیكؼفث اؿث ةِتّد ك  ۀصانی کَ الزى پایغار ةَ ؾٍّاف یک فؼآیٍغ، در ۀدر صلیلث جّؿؿ

ُای ازحياؾی ك فؼٍُگی زّاىؽ پیكؼفحَ را فؼاُو ك اؿاس ةِتّد كضؿیث ك رفؽ کاؿحی

ىحٍاؿب ك ُياٍُگ اكحنادی، ازحياؾی ك آكرد، ةایغ ىّجّر ىضؼکۀ پیكؼفث ىحؿادؿ، ىی

(. 2:1396)زارع ك ُيکاراف، فؼٍُگی جياـ زّاىؽ ةَ كیژق کكّرُا در صاؿ جّؿؿَ ةاقغ

ُای دركف ك ةیً ٌـم ،پایغار، دركٌی کؼدف ىفِّـ جّؿؿَ ُای جّؿؿۀیکی از قاظل

ا ُایی ةای ك جؼةیث اٌـافگػاری در آىّزش جّؿؿَاز ایً رك ؿؼىایَ ؛زاىؿَ اؿث

ٌگؼ، پژكُكگؼ ك... كادر ظّاُغ ةّد پػیؼ، ؿیـحيیگؼا، جغییؼىِارت گؼا،ُای ؾهوقاظنَ

                                                             
1. sustainability development 

2.Brant Land 
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(. از ظؼفی 3:1388 )ىّؿایی ك اصيغزادق، جّؿؿَ را در جياىی اةؿاد زاىؿَ،گـحؼش دُغ

ُا ك گػاریُای راُتؼدی در ؿیاؿثدر دٌیای اىؼكزی، ركیکؼد آىّزقی از ضؼكرت

ىِو، در صّزق آىّزش ك پؼكرش ك آىّزش ؾانی از زایگاق ُاؿث کَ ایً ریؽیةؼٌاىَ

در ایً راؿحا، ةؼای ٌؽدیک کؼدف دك  (.2:1396ُيکاراف، )زارع ك كاالیی ةؼظّردار اؿث

اكغاىات كاةم جّزِی مّرت گؼفحَ  ُای اظیؼ،، در دَُ"ىضیط زیـث"ك"آىّزش"كاژق

پایغار را ةَ  ۀّؿؿجّاف ىفاُیو ٌّػِّری چّف جاؿث ك ایً ٌؼؼیَ ىعؼح اؿث کَ ىی

)ؾؼيحی ك  ُای آىّزقی ىعؼح کؼدمّرت ىـحلیو ك غیؼىـحلیو در ىکاف

ُای جغییؼاجی در ةعف آىّزش ،1980ك  1970ُای (. ةَ ایً ىٍؼّر از ؿاؿ1387ةاكؼی،

آىّزش ةؼای جّؿؿَ "ؾٍّاف رؿيی در زِث آىّزش ىفاُیو پایغاری ةّزّد آىغ ك ٌِایحاً

ةؼای ایً دَُ پػیؼفحَ  2002ؿازىاف ىهم در دؿاىتؼ ، جّؿط ىسيؽ ؾيّىی "پایغار

آگاُی در ایً دَُ در كاكؽ ةَ ٌلف آىّزش ةَ ؾٍّاف راُی ادؼ ةعف ةؼای افؽایف  قغ...

 (.2:1391)کؼیيی ك ؾٍایحی، پایغار، اُيیث دادق قغ از جّؿؿۀك درؾ 

ىؼز آف،  یؼی ةغكفپایغار ك فؼاگ ر ىا ٌیؽ ةا ؾٍایث ةَ اُيیث جّؿؿۀؼاـ آىّزقی کكٌّ

ؿٍغ جضّؿ ةٍیادیً، آىّزش ك  ؿازی اُغاؼ جّؿؿَ پایغار اكغاـ کٍغ.ةایـث ةَ پیادق

پؼكرش کَ از اؿٍاد ةاالدؿحی آىّزش ك پؼكرش ك جؿییً کٍٍغق ظط ىكی ٌِاد ىػکّر 

در ُفث فنم ك ةا جنّیب قّرای ؾانی اٌلالب فؼٍُگی در جاریط  ةاقغ،ىی

ث. در ةعف ىتاٌی اؿاؿی جؼةیث ؿٍغ جضّؿ ةَ زِث ازؼا، اةالغ قغق اؿ 05/07/1390

در پژكُف صاضؼ، ىضلق  ؾيغة ىتاٌی جؼةیحی ٌؼاـ آىّزقی کكّر پؼداظحَ قغق اؿث.

ىتاٌی جؼةیث ؿٍغ جضّؿ ی ك کیفی ةَ جضهیم ىضحّی ا ةا ركیکؼدی کيّؿؿی کؼدق اؿث ج

 جّؿؿۀرچّب اُغاؼ ؾيغق ك امهی ةا ؾٍایث ةَ اُيیث ك زایگاق ةاالدؿحی آف ك در چا

پایغار ةپؼدازد ك ةَ ایً ؿّاؿ کَ: اُغاؼ جّؿؿَ پایغار در ىتاٌی اؿاؿی جؼةیث ؿٍغ 

 پاؿط گّیغ. ؟جضّؿ چَ زایگاُی دارٌغ

 

 پیطیىٍ پژيَص
، ةَ ةیاف "پایغار ۀای ك جّؿؿآىّزش جّؿؿَ "(، در ىلان1388َ) ىّؿایی ك اصيغزادق

اٌغ ك ةَ ایً ٌحیسَ پایغار پؼداظحَ ای ك ارجتاط آف ةا جّؿؿۀُای آىّزش  جّؿؿَكیژگی

ُای ُایی ةا قاظنَای ك جّنیغ اٌـافگػاری در آىّزش جّؿؿَاٌغ کَ: ؿؼىایَرؿیغق

جّاٌغ فؼآیٍغ جّؿؿَ را در جياىی اةؿاد زاىؿَ گؼا، ؿیـحيی، جغییؼ پػیؼ ك... ىیؾهو
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 ك کؼیيی. جؼیً ؾاىم جّؿؿَ آىّزش دُغگـحؼش دُغ ك افؼاد کكّر را ةَ ؾٍّاف امهی

 ٌحیسَ چٍیً ،"پایغار ىغرؿَ پایغار، جّؿؿَ ةؼای آىّزش" ىلانَ در ،(1391)ؾٍایحی

 ةؼای اىا ،اٌغ کؼدق درؾ را پایغار جّؿؿَ ةؼای آىّزش ضؼكرت ىغیؼاف کَ اٌغگؼفحَ

 جضّؿ ؿٍغ زاٌب از جّاٌغىی چارچّب ایً. ٌغارد كزّد ىكعنی چارچّب آف ازؼای

جّؿؿَ "(، در ىلان1394َگّدرزكٌغ چگیٍی). قّد ارایَ ىهی درؿی ةؼٌاىَ یا ةٍیادیً

آىّزش را از  ۀػػػػػػػازحياؾی ك از زيهَ جّؿؿ ، جّؿؿۀ"ُاُا ك ؿیاؿثقاظل پایغار؛

 زایگاق"ىلانَ در ،(1394)ىؽدآةادی ك زرٌغی. ُای جّؿؿَ پایغار داٌـحَ اؿثقاظنَ

 آىّزش، ىفِّـ ةٍغیمّرت کَ اٌغرؿیغق ٌحیسَ ایً ةَ قِؼی، پایغار جّؿؿَ در آىّزش

 اىا ،اؿث قغق اٌساـ ىعهّب ٌضّ ةَ یٌّـکّ ىذم ُاییؿازىاف جّؿط پایغار، جّؿؿَ ةؼای

 جّؿؿَ درصاؿ کكّرُای در ىؿضالجی کياکاف پایغار، جّؿؿۀ ةؼای آىّزش دَُ پایاف در

ةؼٌاىۀ  كضؿیث ةؼرؿی "ىلانَ در ،(1394) ُيکاراف ك کؼیيی. دارد كزّد زىیٍَ ایً در

 درؿی ةؼٌاىَ ك ةٍیادیً جضّؿ ؿٍغ در ایؼاف اةحغایی دكرق زیـث ىضیط آىّزش درؿی

 ؿٍغ دك در زیـث ىضیط آىّزش درؿی ةؼٌاىَ ةَ کَ رؿیغٌغ ٌحیسَ ایً ةَ ،"ایؼاف ىهی

 ك زارع. اؿث قغق دادق کيی اُيیث ،(ىهی درؿی ةؼٌاىَ ك ةٍیادیً جضّؿ ؿٍغ) ىؿحتؼ

 ارایَ ةَ ،"پایغار جّؿؿَ آىّزش درؿی ةؼٌاىَ ىضحّی ظؼح"ىلانَ در ،(1396) ُيکاراف

 ىضیط ىضحّی، -فؼٍُگی ك ازحياؾی: ؿغةُ چِار ةا درؿی ةؼٌاىَ ىضحّی چارچّب

 ك کؼیيی .اٌغپؼداظحَ ىضحّا -ٌِادی ك ىضحّی-اكحنادی ىضحّی، -زیـحی

 جضنیهی دكرق ةؼای زیـث ىضیط آىّزش درؿی ةؼٌاىَ "ىلانَ در ،(1396)ُيکاراف

   پژكُف ةَ زیـث ىضیط آىّزش درؿی ةؼٌاىَ ظؼاصی ُغؼ ةا ،"ایؼاف اةحغایی

 اُغاؼ، ىتاٌی، :ةعف پٍر در را، زیـث ىضیط آىّزش درؿی ۀةؼٌاى ك اٌغپؼداظحَ

 ،(1397) ُيکاراف ك رضایی. اٌغکؼدق ىكعل ارزقیاةی ركش ك جغریؾ ركش ىضحّی،

 درؿی ةؼٌاىَ در پایغار جّؿؿَ ةؼای آىّزش ُایىّنفَ ةَ جّزَ ىیؽاف ةؼرؿی "ىلانَ در

    ةَ درؿی، ةؼٌاىَ ایً در کَ اٌغرؿیغق ٌحیسَ ایً ةَ "اةحغایی دكرق ازحياؾی ؾهّـ

 از ةـیاری ك قغق پؼداظحَ ٌاىحؿادؿ مّرت ةَ پایغار جّؿؿَ ةؼای آىّزش ُایىّنفَ

 صیاط ك زيؿی فضاُای "ىلانَ در ،(1398) ُيکاراف ك اٌغ. داٌكسّفؼاكاٌی فاكغ ُا،ىّنفَ

 ةؼ ىتحٍی ىغرؿَ صیاط :ىؿحلغٌغ ،"پایغار ۀجّؿؿ ىفاُیو آىّزش ؿغیةُ ؿَ ىغرؿَ،کحاب

 جّؿؿَ ىفاُیو دٍُغق آىّزش گـحؼدق مّرت ةَ جّاٌغىی پایغار، جّؿؿَ ظؼاصی امم

                                              .                                                                                                                            ةاقغ پایغار
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Taghiyeh Qltash, fallahi (2011 در ىلانۀ ،)" آىّزش ىضیط زیـث ك زایگاق آف

ٌاىَ درؿی صؼفَ ك ؼ، چٍیً ٌحیسَ گؼفحَ اؿث کَ در ة"دكرق راٍُيایی در ةؼٌاىَ درؿی

ؿغ قٍاظحی ك زیـث ىضیعی جّزَ قغق ك صیعَ ٌگؼقی فً دكرق راٍُيایی، فلط ةَ ةّ

یا ىیؽاف پؼداظحً ؿٍغ جاکٍّف پژكُكی در ىّرد زایگاق . ىّرد غفهث كاكؽ قغق اؿث

ك ٌیؽ  ةا ركش جضهیم ىكاةَ  کاىالًجضّؿ ةٍیادیً ةَ اُغاؼ جّؿؿَ پایغار یا ؾٍاكیٍی 

جّاٌغ ایً ظأل را جّاف گفث پژكُف صاضؼ ىیمّرت ٌگؼفحَ اؿث. ةٍاةؼایً ىیىضحّی 

 . پّقف دُغ

 

 ريش پژيَص

(، ىؿحلغ اؿث: 1380ةاقغ. آذر)ىی اضؼ، جّمیفی ك از ٌّع جضهیم ىضحّاركش پژكُف ص

   ٍُغؿی فؼاكاٌی چٍیً  جؼیً گؼایف در جضهیم ىضحّی، افؽایف جلؼیتاًىكعل

زاىؿَ آىاری ةعف ىتاٌی اؿاؿی جؼةیث ؿٍغ جضّؿ ةٍیادیً قاىم  ُایی اؿث.پژكُف

گیؼی آىاری، از ٌيٌَّجّزَ ةَ ىضغكدیث زاىؿَ  ةاقغ کَ ةا( ىی116-45)از  مفضَ 71

  ر ٌؼؼ گؼفحَ قغق اؿث.ازحٍاب قغق ك کم زاىؿَ ةَ ىذاةۀ ٌيٌَّ د

)چک نیـث( ىضلق ؿاظحَ  نیـث كارؿی حّی،اةؽار پژكُف در ایً جضهیم ىض

پایغار،  ۀُای ىؼةّط ةَ اُغاؼ جّؿؿىّنفَ ُای اُغاؼ جّؿؿَ پایغار اؿث.ىؼةّط ةَ ىّنفَ

)قاىم  ةاقغ کَ در ؿَ دؿحَ: اُغاؼ اکّنّژیکی(، ىی1376)1ىعاةق ٌؼؼ گّیم کًُّ

، اُغاؼ جضيم(ػؼفیث  ای، جٍّع زیـحی، یکپارچگی اکّؿیـحو،ُای: ىضیط ؿیارقىّنفَ

ُای: ك اُغاؼ ازحياؾی )قاىم ىّنفَ ُا: رقغ، ؾغانث ك کارایی(اكحنادی) قاىم ىّنفَ

كاصغ ىكارکث، جّاٌيٍغؿازی( ىكعل قغق اٌغ.  ُّیث فؼٍُگی، جضؼؾ ازحياؾی،

     جضهیم ىضحّی قاىم: کهيَ، ؾتارت زيهَ، پاراگؼاؼ ك ٌیؽ ىضيّف ك ىفِّـ ؾتارت

اٌغ. ایً کغگػاری ةا کيک ٌؼـ گػاری قغقکغای ىػکّر، ُةاقغ کَ ةؼ اؿاس ىّنفَىی

کغگػاری  ُا ك ٌضّةةَ ىٍؼّر جؿییً ركایی، ىّنفَ اٌساـ قغق اؿث. Maxqda11 افؽار

    ریؽی درؿی ك ىغیؼ کارقٍاس ارقغ ةؼٌاىَ) ىحعنناف رقحَ ؾهّـ جؼةیحیجأییغ ىّرد 

 ىسيّؾاًكؼار گؼفث ك  ریؽی درؿی ك ىغیؼ ٍُؼؿحاف(کارقٍاس ارقغ ةؼٌاىَ -ىغرؿَ

)ركایی مّری قاىم ىّاردی چّف:  ركایی پژكُف ةَ قیّق مّری ىّرد جأییغ كؼار گؼفث

. ُيچٍیً ةاقغُا ك... ىیىٍعلی ةّدف، ىحٍاؿب ةّدف، زػاب ةّدف جّانی ىٍعلی گّیَ
                                                             

1.kuhan 
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ُا، ةعف ىتاٌی اٌـاف قٍاظحی جؼةیث ؿٍغ جضّؿ ةَ ىٍؼّر جؿییً پایایی کغگػاری

گػاری قغ ك پایایی آف ةا ضؼیب پایایی ُّنـحی، کغ ىحعنناف، ىسغداًجّؿط یکی از 

ُا از دك ركش جّمیفی ك جضهیهی اؿحفادق قغق ةؼای جضهیم دادق .ىضاؿتَ قغ 0.81

اؿث. در ةعف جّمیفی، ىّنفَ ُای اُغاؼ جّؿؿَ پایغار، ىّرد قيارش كؼار گؼفحَ ك ةَ 

جضهیهی از ركش آٌحؼكپی قاٌّف  اٌغ. در ةعفمّرت زغكؿ فؼاكاٌی ٌيایف دادق قغق

اؿحفادق قغق اؿث. آٌحؼكپی قاظنی اؿث ةؼای ؿٍسف ؾغـ اظيیٍاف کَ ةا یک جّزیؽ 

ُا، قاىم ؿَ ىؼصهَ: ةٍِسار کؼدف دادققّد ك ركش آٌحؼكپی قاٌّف اصحياؿ ةیاف ىی

 ةاقغ.ُا ىیاُيیث ُؼیک از ىلّنَ ىضاؿتَ ةار اظالؾاجی ك ىضاؿتَ ضؼیب

 

 ادبیات تحقیق 

پایغار ؾتارت اؿث از: پاؿعگّیی ةَ ٌیازُای ٌـم صاضؼ،  جؼیً جؿؼیف ةؼای جّؿؿۀؿادق

ةغكف ةَ ىعاظؼق اٌغاظحً جّاٌایی ٌـم آیٍغق ةؼای رفؽ ٌیازُای ظّد. ُيچٍیً از ٌؼؼ 

گیاُی ك  یُاای اؿث کَ قاىم زيؿیث ك گٌَّاٌغاز جّؿؿَپایغار، چكو ۀیٌّـکّ، جّؿؿ

ُایی چّف ىتارزق ةا فلؼ، ةؼاةؼی زٍـیحی، ةؽ ظتیؿی ك ٌگؼاٌیىٍا زاٌّری، اکّؿیـحو ك

 (.   Unesco,2014) قّدؽ ةكؼ، آىّزش ةؼای ؿالىث ك... ىیصلّ
 فاُیو ىكحؼؾ جؿاریف جّؿؿۀ پایغار: ى1قکم                                                   

               

 
 ، ىٍِغؿیً ىكاكر ؿاپ،1388جّؿؿَ پایغار کكاكرزیُای ىأظػ: ظؼح جغكیً قاظل          

 كزارت زِاد کكاكرزی
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، جأىیً ٌیازُای اكنیَ جّؿؿۀجّؿؿَ پایغار ؿؿی ىی کٍغ ةَ پٍر ٌیاز: جهفیق صفاػث ك 

زیـحی اٌـاف، دؿحیاةی ةَ ؾغانث ازحياؾی، جٍّع فؼٍُگی ك صفغ یگاٌگی اکّنّژیکی 

 (.Georgi Mahlabani,2009پاؿط گّیغ)

(Zahedi mazandaran,2009 :ىؿحلػغ اؿػث ،)پایػغار، ةػَ ؾٍػّاف یػک  جّؿػؿۀ

: اكحنػادی، یُػااؿػث: اٌـػاٌی) قػاىم زٍتػَ ركیکؼد ؿیـحيی، قاىم دك زیؼ ؿیـػحو

 : ىضیط ظتیؿػی، جکٍّنػّژی،یُاازحياؾی ك فؼٍُگی( ك اکّنّژیکی)قاىم زٍتَ ؿیاؿی،

اظیؼ، اُيیث آىػّزش ةػؼای رؿػیغف ةػَ  یُادر دَُاظالؾات(. ةؼداری ك ُای ةِؼقركش

 جّؿؿۀآىّزش ةؼای "ای کَ ؾٍّاف از پیف ٌيایاف قغق اؿث. ةَ گٌَّ پایغار، ةیف جّؿؿۀ

جّؿط ىسيؽ ؾيّىی ؿػازىاف ىهػم پػیؼفحػَ قػغ. آىػّزش ك  2002 ، در دؿاىتؼ"پایغار

-ىؼدـ در ؿؼاؿػؼ زِػاف ىػیری ةؼای دؿحیاةی ةَ پایغاری اؿث؛ پؼكرش، یک اةؽار ضؼك

اكحنادی پایغار ٌیـث ك آگاُی ؾيػّىی، آىػّزش ك  جّؿؿۀداٌٍغ کَ در صاؿ صاضؼ، ركٌغ 

 رؿػغدر راؿحای صؼکث زاىؿَ ةَ ؿيث پایغاری، ضؼكری ةَ ٌؼؼ ىیپؼكرش ك کارآىّزی 

پایػغار ةـػیار كؿػیؽ ك  جّؿػؿۀقيّؿ آىّزش ةؼای  (. دایؼة10:1393)پؼكیً ك ُيکاراف،

كػاٌّف، ؿیاؿػث،  ؾٍامؼ آىّزش از زيهػَ: ۀأدیؼ ةؼ ُيای کَ قاىم جفؼاگیؼ اؿث ةَ گٌَّ

)رضػػایی ك  قػػّددرؿػػی، آىػػّزش، یػػادگیؼی ك ؿػػایؼ ؾٍامػػؼ ىػػی اىػػّر ىػػانی، ةؼٌاىػػۀ

جلـػیو  ُای زیػؼجّؿؿۀ پایغار، ةَ ةعفآىّزش  راُتؼدی یُا(. ةؼٌاى3:1397َُيکاراف،

 قغق اؿث: 

ُا، جؿیػیً ظط ىكیُا ك ی، ىكعل ك ىكؼكح، ىكعل کؼدف ؿیاؿثجؿییً اُغاؼ کيّ

ُػا، جؿیػیً ةٍغی آٌِاؿػث، جؿیػیً ركشُا کَ در كاكؽ قؼح ؾيهیات ازؼایی ك زىافركیَ

افحعػاری ك انػغیً رکػً) ىٍاةؽ ىّرد ٌیػاز اٌـػاٌی، فیؽیکػی، ىػانی ك كػّاٌیً ك ىلػؼرات

 (.   7:1388 ُيکاراف،

 ؿث:                                                   ( ةَ ؿَ دؿحَ جلـیو قغق ا1376پایغار از ىٍؼؼ گّیم کًُّ) جّؿؿۀاُغاؼ 

    اُغاؼ اکّنّژیکی: یکپارچگی اکّؿیـحو، ػؼفیػث جضيػم، جٍػّع زیـػحی، ىـػایم -

 ،ایؿیارق

  ،ییآاُغاؼ اكحنادی: رقغ، ؾغانث، کار-

 اُغاؼ ازحياؾی: جّاٌيٍغؿازی، ىكارکث، جضؼؾ ازحياؾی ك ُّیث فؼٍُگی.-

ةَ ؿٍغ جضّؿ ةٍیادیً آىّزش ك پؼكرش، ةَ ىذاةۀ یک ؿٍغ ةاال دؿػحی در ایً ىیاف، ةایغ 

یکػی از ىـػایم ىِػو ٌؼػاـ  دُغ جّزَ قّد.کَ کم ٌؼاـ آىّزقی را جضث جأدیؼ كؼار ىی
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-ٌّیً جؼةیث در کكّر ىا، ایً اؿث کَ ٌِادُای ىعحهف ایػً ٌؼػاـ ظػی ىؼاصػم ةٍیػاف

ىتٍای ٌؼؼی ىكعل  ادیً، ةؼگػاری ك گـحؼش ك جضّؿ، جا زىاف جغكیً ؿٍغ جضّؿ ةٍی

پػؼكرش ةػَ ؾٍػّاف  ةا درؾ ایً ٌیاز، قّرای ؾانی آىػّزش ك ك ىغكٌی اؿحّار ٌتّدق اٌغ...

در صّزة آىػّزش ؾيػّىی ك ىحّؿػعَ، جنػيیو ةػَ جػغكیً ك گػاری ىؼزؽ ؾانی ؿیاؿث

ُيچٍیً ایػً  (.21ك 20: 1390)ؿٍغ جضّؿ ةٍیادیً، جنّیب ؿٍغ جضّؿ ةٍیادیً گؼفث

کّقػف قػغق اؿػث ةػَ  كقٍاؿاٌَ، ٌػاػؼ ةػَ زىػاف ك راُتػؼدی دارد ؿیبؿٍغ ٌگاُی آ

ٌگؼاٌػَ قٍاؿی جؿهیو ك جؼةیث ىّزّد ك جسارب پیكیً جّزَ قّد ك ةا ٌگاُی آیٍغقآؿیب

)ؿػٍغ جضػّؿ  افکٍػغق قػّد ُػای ىّزػّد، ظؼصػی ٌػّ درك راُتؼدی ك ٌاػؼ ةػَ چػانف

جؼی دارد چؼا اُيیث افؽكف (. در ایً ؿٍغ ةعف ىتاٌی اؿاؿی جؼةیث،19:1390ةٍیادیً،

در کَ ىتاٌی جؼةیث از ُـحی زِاف ك اٌـاف ك ٌیؽ از زایگػاق ك ىّكؿیػث قایـػحَ آدىػی 

کٍػغ کػَ صیػات اٌـػاف ك ىیُا ك قؼایعی ةضخ ُا، ضؼكرتُـحی ك ٌیؽ از كّاٌیً، ؿٍث

دُغ ك یػا جنػّیؼی از كاكؿیػات جؼةیحػی ك ٌضػّق ٌضّق جضّؿ در آف را جضث جأدیؼ كؼار ىی

ةَ ظّر کهی،  (.45:1390)ؿٍغ جضّؿ ةٍیادیً، کٍغغییؼ ك جضّؿ ایً كاكؿیات را ارایَ ىیج

 اُغاؼ جغكیً ؿٍغ جضّؿ ةٍیادیً آىّزش ك پؼكرش ؾتارجٍغ از:جؼیً ىِو

 ،جغكیً فهـفَ جؼةیث در زيِّری اؿالىی ایؼاف -

 ،جغكیً فهـفَ رؿيی ك ؾيّىی در زيِّری اؿالىی ایؼاف -

 ،ٌؼاـ جؼةیث رؿيی ك ؾيّىی زيِّری اؿالىی ایؼاف ۀجغكیً رٍُاى -

ُای ىتاٌی ٌؼؼی ىغرف ةؼای دیگؼ ؾٍامؼ ؿٍغ ىهی آىّزش ك اؿحعؼاج دالنث -

 (.1390)ؿٍغجضّؿ ةٍیادیً،  پؼكرش

چٍاف کَ در ىتاٌی اؿاؿی جؼةیث ذکؼ قغق اؿث، یکی از اُغاؼ جؼةیحی ىٍغرج در 

ُای صیات ظیتَ، جّازف ك ی از كیژگیؿٍغ، رؿیغف ةَ ىؼاجتی از صیات ظیتَ اؿث ك یک

اؾحغاؿ در اةؿاد ىعحهف اؿث. در صلیلث ؿٍغ جضّؿ، ةا ایساد جضّؿ در ٌؼاـ آىّزش ك 

ای ىحؿادؿ ك ىحّازف در ُيَ اةؿاد آف اؿث کَ ایً ُغؼ، ةا پؼكرش، ةَ دٌتاؿ زاىؿَ

پایغار، ُيـّیی دارد. ُيچٍیً در اُغاؼ ؿاصث جؼةیث زیـحی ك ةغٌی  جّؿؿۀاُغاؼ 

جضّؿ ةٍیادیً ةَ کّقف ىغاكـ فؼدی ك زيؿی ةؼای صفاػث از ىضیط زیـث ك  ؿٍغ

جّاٌغ اةؽاری اصحؼاـ ةَ ظتیؿث ةؼاؿاس ٌؼاـ ىؿیار اؿالىی اؿث کَ ایً ُغؼ ٌیؽ ىی

                                                                پایغار جهلی قّد.        جّؿؿۀةؼای رؿیغف زاىؿَ ةَ 
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پژكُف ىغؿ ىفِّىی: 2قکم                                                         

 
 َای تحقیقیافتٍ

 ىِيحؼیً ىتاٌی اؿاؿی جؼةیث، در ؿٍغ جضّؿ ةٍیادیً ةَ پٍر ةعف جلـیو قغق اؿث:

ؿٍغ  اٌی ُـحی قٍاظحی جؼةیث، در ىسيّؾۀىلنّد از ىت ىتاٌی ُـحی قٍاظحی: .1

 جتییٍی درةارق ظغاكٌغ ك دیگؼ ؾٍامؼ ُـحی -ُای جّمیفیجضّؿ، ةعكی از گؽارق

)صلیلث كزّد ك ةؼظی اصکاـ کهی ىؼةّط ةَ كاكؿیات زِاف( اؿث کَ در ىتاصخ زِاف 

ىعؼح قغق یا ك ىتؼًُ  ىغنمداٌف فهـفَ اؿالىی، ةَ ظّر  ةةیٍی اؿالىی یا در صّز

 (.  49:1390جضّؿ ةٍیادیً،  )ؿٍغ ىفؼكض كؼار گؼفحَ اؿث

ىؼاد از ىتاٌی اٌـاف قٍاظحی، در ذیم ىتاٌی اؿاؿی جؼةیث، آف ٍاظحی: ىتاٌی اٌـاف ق .2

جتییٍی ىغنم درةارة كاكؿیث كزّد اٌـاف اؿث کَ از جؿانیو -ُای جّمیفیدؿحَ از گؽارق

یا از لاـ جّمیف ظنّمیات ؾيّـ افؼاد ةكؼ اؿالىی یا ىؿارؼ امیم اؿالىی، در ى

)ؿٍغجضّؿ  اٌغىتاصخ ىؼةّط ةَ جؿؼیف اٌـاف در فهـفَ اؿالىی اؿحعؼاج قغق

 (.57:1390ةٍیادیً،
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حی در ایً ىسيّؾَ، ةعكی از ىٍؼّر از ىتاٌی ىؿؼفث قٍاظىؿؼفث قٍاظحی: ىتاٌی  .3

ف اؿث کَ ةٍاةؼ ؿٍث جتییٍی درةارة قٍاظث آدىی ك صغكد كدغّر آ -ُای جّمیفیگؽارق

زَ ةَ اُيیث ةـیار ؾؼمۀ ىؿؼفث قٍاظحی در ّىحؿارؼ، در ىتاصخ فهـفی ىؿامؼ ك ةا ج

 جتییً فهـفَ جؼةیث، ىتاٌی ىؼةّط ةَ آف، از ؾؼمۀ ؾاـ اٌـاف قٍاظحی ىحيایؽ گكحَ

 (.77:1390، )ؿٍغجضّؿ ةٍیادیًاؿث 

-ىتاصذی درةارة ىاُیث ارزشىلنّد از ىتاٌی ارزش قٍاظحی، ىتاٌی ارزش قٍاظحی:  .4

 (.  87:1390)ؿٍغ جضّؿ ةٍیادیً، ُا ك ٌضّق درؾ ك اؾحتار ةعكی ةَ آٌِاؿث

)چیـحی ك  دیً ةَ ىتاصذی درةارة ىتاٌی مؼفاًایً دؿحَ از  یً قٍاظحی:ىتاٌی د. 5

فِو دیً، كهيؼك  ٌـتحی کَ اٌـاف ةا آف دارد، ٌضّة چؼایی دیً، زایگاق آف در زٌغگی ك

 (.106:1390 )ؿٍغجضّؿ ةٍیادیً، پؼدازداط آف ةا ؿایؼ ىؿارؼ ك...( ىیدیً، ارجت

ةَ جضهیم ىضحّای ةعف ىتاٌی اؿاؿی جؼةیث ؿٍغ جضّؿ ةؼ اؿاس  جالش قغ ةٍاةؼایً

 :  زیوپؼداة پایغار جّؿؿۀُای اُغاؼ ىّنفَ

پایغار، در ىتاٌی اؿاؿی جؼةیث ؿٍغ جضّؿ  جّؿؿۀىؼةّط ةَ اُغاؼ : فؼاكاٌی کغُای 1زغكؿ 

 ةٍیادیً
دیه 

 ضىاختی

 ارزش

 ضىاختی

معرفت 

 ضىاختی

اوسان 

 ضىاختی

َستی 

 ضىاختی

 مباوی تربیت

 َامًلفٍ      

  رقغ                4     11      1        9       2         

 ؾغانث   4     7       1        8       1          اقتصادی 

 یی کارآ   1     3       0        3       1         

ُّیث  2     14      2        5        2         

 فؼٍُگی
 

 اجتماعی
 ىكارکث 3     10      0        6        4         

جضؼؾ  2     9       0        3       2         

 ازحياؾی

 جّاٌيٍغ 1     4       0        2       1         
 ؿازی

  جٍّع زیـحی 6     3       1        4       1         

ىضیط  1     0       0        1       0          اکًلًژیکی

 ایؿیارق

یکپاچگی  6     4       1        5       2         
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 اکّؿیـحو 

ػؼفیث  2     0       0       2       0         

 جضيم

 کغُا زيؽ               32    65       6       48      16         

کغ اظػ قغق ، ىتاٌی اٌـاف قٍاظحی  167ُياٌگٌَّ کَ در زغكؿ ٌيایاف اؿث، از ىیاف 

کغ، کيحؼیً فؼاكاٌی را ةؼاؿاس  6کغ ةیكحؼیً فؼاكاٌی ك ىتاٌی ىؿؼفث قٍاظحی  65ةا 

پایغار، ةَ ظّد اظحناص دادٌغ. ُيچٍیً ىتاٌی ارزش قٍاظحی  جّؿؿۀُای اُغاؼ ىّنفَ

 کغ را ةَ ظّد اظحناص دادٌغ. 16ك ىتاٌی دیً قٍاظحی  32، ىتاٌی ىؿؼفث قٍاظحی 48

)اكحنادی، ازحياؾی ك اکّنّژیکی( از  ةَ ىٍؼّر آگاُی از ىیؽاف اُيیث ُؼ یک از اُغاؼ

حؼكپی قاٌّف اؿحفادق قغق اؿث. ركش آٌحؼكپی جضّؿ ةٍیادیً، از ركش آٌ ىٍؼؼ ؿٍغ

ُا جؼؿیو ٍؼّر، اةحغا ىاجؼیؾ فؼاكاٌی دادققاٌّف قاىم ؿَ ىؼصهَ اؿاؿی اؿث. ةَ ایً ى

 قغق اؿث:
 ُا ةؼ صـب ىتاٌی اؿاؿی جؼةیث: ىاجؼیؾ فؼاكاٌی ىلّن2َكؿزغ

 ُا ىّنفَ اكحنادی          ازحياؾی         اکّنّژیکی            

 ىتاٌی                      

 اؿاؿی                

 جؼةیث     

 ُـحی قٍاظحی          9             8             15             

 اٌـاف قٍاظحی           21            37            7              

 ىؿؼفث قٍاظحی          2             2             2              

 ارزش قٍاظحی           20            16            12             

 دیً قٍاظحی            4             9             3              

ىؼصهَ اكؿ: ةٍِسار کؼدف دادق ُا: ةٍِسار کؼدف دادق ُا در آٌحؼكپی قاٌّف ةا فؼىّؿ زیؼ 

 مّرت ىی گیؼد:

                  
Pij=

 درایَ

ىسيّع ؿحّف 
                                                                                                      

                  
 
 



  016… تربیت اساسی مبانی در پایذار توسعۀ اهذاف جایگاه تبیین                                                               

 : ىلغار ةٍِسارقغق ىاجؼیؾ فؼاكاٌی3زغكؿ

 ُا ىّنفَ اكحنادی           ازحياؾی               اکّنّژیکی           

     ىتاٌی                  

 اؿاؿی جؼةیث        

 ُـحی قٍاظحی        0.16              0.11               0.38              

 اٌـاف قٍاظحی        0.37              0.51               0.17              

 ىؿؼفث قٍاظحی        0.03              0.02               0.05              

 ارزش قٍاظحی        0.30              0.22               0.30              

 دیً قٍاظحی           0.07              0.12               0.07              

 ، ةغیً ىٍؼّر از فؼىّؿ زیؼ اؿحفادق قغق اؿث:ُاىؼصهَ دكـ: ىضاؿتَ ةار اظالؾاجی ىّنفَ

                                                                           

 
 ُاىلغار ةار اظالؾاجی ىّنفَ :4زغكؿ 

 ُاىّنفَ   اكحنادی       ازحياؾی       اکّنّژیکی      

 ةار اظالؾاجی                  

         0.128       0.077        0.454                (Ej) 

ةیكحؼیً ك ىّنفَ  0.454، ىّنفَ اكحنادی ةا ةار اظالؾاجی 4ظتق اظالؾات زغكؿ 

ةاقٍغ ُيچٍیً ةار ، کيحؼیً ةار اظالؾاجی را دارا ىی0.077ازحياؾی ةا ةار اظالؾاجی 

 ةاقغ.ىی  0.078اظالؾاجی ىّنفَ اکّنّژیکی 

ایً ىٍؼّر از فؼىّؿ زیؼ اؿحفادق قغق ُا: ةَ هَ ؿّـ: ىضاؿتَ ضؼیب اُيیث ىّنفَىؼص

 اؿث:
 Wj=dj/Ʃdj 

 ُاىّنفَ: ىلغار ضؼیب اُيیث 5كؿزغ

 ُا ىّنفَ اكحنادی        ازحياؾی          اکّنّژیکی      

يیث                ضؼیب ُا

       0.128        0.126        0.745                   (Wj) 

ةیكحؼیً ك  0.745، ىّنفۀ اكحنادی ةا ضؼیب اُيیث 5ظتق ٌحیسَ صامم از زغكؿ 

کيحؼیً ضؼیب اُيیث را از ٌؼؼ ؿٍغ ىتاٌی اؿاؿی  0.126ىّنفۀ ازحياؾی ةا ضؼیب 
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-ىی 0.128دارٌغ. ُيچٍیً ىّنفَ اکّنّژیکی دارای ضؼیب اُيیث ؿٍغ جضّؿ ةٍیادیً 

 ةاقغ.
 پایغار در ؿٍغ جضّؿ ةٍیادیً جّؿؿۀ: ىلایـَ ضؼیب اُيیث اُغاؼ 1ٌيّدار

 
 گیریبحث ي وتیجٍ

جضّؿ  پایغار در ؿٍغ جّؿؿۀدر پژكُف صاضؼ، ةَ ىٍؼّر پی ةؼدف ةَ زایگاق اُغاؼ 

-ك زیؼ ىّنفَ پایغار جّؿؿۀُای اُغاؼ یک از ىّنفَةٍیادیً، اةحغا ةَ قيارش فؼاكاٌی ُؼ 

ُای آٌِا در ةعف ىتاٌی اؿاؿی جؼةیث ؿٍغ جضّؿ)قاىم پٍر ةعف: ُـحی قٍاظحی، 

ةَ ایً اظحی ك دیً قٍاظحی( پؼداظحَ قغ. اٌـاف قٍاظحی، ىؿؼفث قٍاظحی، ارزش قٍ

، اظػ قغ کَ در ایً ىیاف ىتاٌی .Maxqda11افؽارکغ ةا اؿحفادق از ٌؼـ  167ىٍؼّر 

کغ، کيحؼیً  6کغ ةیكحؼیً فؼاكاٌی ك ىتاٌی ىؿؼفث قٍاظحی ةا  65اٌـاف قٍاظحی ةا 

کغ، ىتاٌی ُـحی 48فؼاكاٌی را ةَ ظّد اظحناص دادٌغ. ُيچٍیً ىتاٌی ارزش قٍاظحی 

ؿپؾ ةؼای پی کغ را ةَ ظّد اظحناص دادٌغ.  16کغ ك ىتاٌی دیً قٍاظحی  32قٍاظحی

ازحياؾی ك اکّنّژیکی( از  )اُغاؼ اكحنادی، ُاةَ ىیؽاف اُيیث ُؼ یک از ىّنفَ ةؼدف

، زغكؿ ةَ ایً ىٍؼّر پی قاٌّف اؿحفادق قغ.ٌحؼكاز رك ش آجضّؿ ةٍیادیً،  ىٍؼؼ ؿٍغ

 جّؿؿۀ)اُغاؼ  ُا در پٍر ؿعؼ)ىتاٌی اؿاؿی جؼةیث( ك ؿَ ؿحّفىاجؼیؾ فؼاكاٌی دادق

ُا ةٍِسار قغٌغ ك در ىؼصهَ دكـ، ةار ؿ، ایً دادقپایغار(، جؼؿیو قغ. در ىؼصهَ اك

اُغاؼ اكحنادی ةا ىلغار  ۀُا ىضاؿتَ قغ؛ در ایً ىیاف ىّنفاظالؾاجی ُؼکغاـ از ىّنفَ

کيحؼیً ىلغار ةار اظالؾاجی را  0.077اُغاؼ ازحياؾی ةا ىلغار ۀةیكحؼیً ك ىّنف 0.454

ةَ ظّد اظحناص دادٌغ. ُيچٍیً ىّنفَ اُغاؼ اکّنّژیکی دارای ىلغار ةار اظالؾاجی 

ُا پؼداظحَ قغ کَ در ىؼصهَ ؿّـ ةَ جؿییً ىیؽاف ضؼیب اُيیث ىّنفَ ةاقغ.ىی 0.078

دارای ةیكحؼیً ك ىّنفَ اُغاؼ  0.745در ایً ةیً ىّنفَ اُغاؼ اكحنادی ةا ىلغار 

13% 

74% 

13% 
 اهداف اکولوژیک

 اهداف اقتصادی

 اهداف اجتماعی



  018… تربیت اساسی مبانی در پایذار توسعۀ اهذاف جایگاه تبیین                                                               

ةاقٍغ. ُيچٍیً ضؼیب دارای کيحؼیً ضؼیب اُيیث ىی 0.126ازحياؾی ةا ىلغار 

 ةغؿث آىغ. 0.128اُيیث ىّنفَ اُغاؼ اکّنّژیکی 

جّاف گفث در ةعف ىتاٌی اؿاؿی جؼةیث ؿٍغ جضّؿ ةٍیادیً ةَ اُغاؼ در ٌِایث ىی

زحياؾی ك اکّنّژیکی( )ا ك ةؼظی اُغاؼپایغار ةَ ظّر یکـاف پؼداظحَ ٌكغق اؿث  جّؿؿۀ

قّد. ٍغ جضّؿ ةٍیادیً ىضـّب ىیاٌغ کَ ایً اىؼ یک چانف زغی ةؼای ؿىغفّؿ ىاٌغق

الزـ ةَ ذکؼ اؿث کَ ىلنّد از جّزَ کؼدف ةَ کيتّدُا ك ٌلایل ایً اؿث کَ ةا ةیٍف ك 

 ؿیىؼادی ك پّرقاف) آگاُی الزـ در پی چارق ةاقیو ك ةؼای امالح آٌِا ةکّقیو

( کَ ىؿحلغ اؿث ؿٍغ 1394) (.   ٌحیسَ ایً پژكُف، ٌحیسَ پژكُف افؼكز1:1392،

ةا ؾّاىم جِغیغ، فؼمث، كّت ك ضؿف ركةؼك ظّاُغ قغ را ىّرد  جضّؿ ةٍیادیً كعؿاً

(، 1394) ُيچٍیً ٌحیسَ ایً پژكُف ةا پژكُف زرٌغی ك ىؽدآةادی دُغ.جأییغ كؼار ىی

پایغار، ُيچٍاف  جّؿؿۀَ در پایاف دَُ آىّزش ةؼای اٌغ ککَ درآف ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغق

ٌیؽ ٌحیسَ  .، كؼاةث دارددر ایً زىیٍَ كزّد دارد جّؿؿۀىؿضالجی در کكّرُای در صاؿ 

ةؼٌاىَ  ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغٌغ،(، کَ 1394) پژكُف صاضؼ، ةا پژكُف کؼیيی ك ُيکاراف

ةؼٌاىَ درؿی ىهی  جضّؿ ةٍیادیً ك درؿی آىّزش ىضیط زیـث در دك ؿٍغ ىؿحتؼ ؿٍغ

(، در 1397) اُيیث کيی دادق قغق اؿث، ُيـّیی دارد. ُيچٍیً رضایی ك ُيکاراف

 در ةؼٌاىَ درؿی پایغار جّؿؿۀُای آىّزش ةؼای ةؼرؿی ىیؽاف جّزَ ةَ ىّنفَ "ىلانَ

   درؿی ةَ  ۀاٌغ کَ در ایً ةؼٌاىةَ ایً ٌحیسَ رؿیغق "ؾهّـ ازحياؾی دكرق اةحغایی

ةا ٌحیسَ  ،پایغار ةَ مّرت ٌاىحؿادؿ پؼداظحَ قغق اؿث جّؿؿۀؼای ُای آىّزش ةىّنفَ

 پژكُف صاضؼ، كؼاةث دارد.

 

 مىابع
ُا در جضهیم ركش آٌحؼكپی قاٌّف ةؼای پؼدازش دادق جّؿؿۀةـط ك  (.1380). ؾادؿ آذر،

،  38ك 37)س(،ؿاؿ ُكحو، قيارق  فنهٍاىَ ؾهيی پژكُكی ؾهّـ اٌـاٌی، داٌكگاق انؽُؼا. اىضحّ

 .ةِار ك جاةـحاف

 ؾدكىیً کٍفؼاٌ .ُای ىّزّد درؿٍغ جضّؿ ةٍیادیًةؼرؿی چانف (.1394) .افؼكز، داریّش

 .   1394ُای ٌّیً در ىغیؼیث ك ىٍِغؿی مٍایؽ، اؿفٍغ انيههی پژكُفةیً

ارایَ ىغؿ ىفِّىی راةعَ ةیً کیفیث ةؼكٌغاد آىّزش (. 1393) اصـاف ك ُيکاراف پؼكیً،
ی ك ىغیؼیث آىّزقی، ؿاؿ دُتؼاُای رپژكُف پایغار ةؼ اؿاس ركیکؼد ؿیـحيی. جّؿؿۀؾانی ك 

  .215-139، زىـحاف، ص2اكؿ، قيارق
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، 11ىسهَ ىٍؼؼ، دكرق  .فضاُای زيؿی ك صیاط ىغرؿَ (.1398) ُيکاراف ظـؼك ك داٌكسّ،

 ، زىـحاف. 47-38، ص 49قيارق 

 جّؿؿۀُای آىّزش ةؼای ىّنفَةؼرؿی ىیؽاف جّزَ ةَ  (.1397) رضایی، ىؼیو ك ُيکاراف
، 2دكرق فنهٍاىَ پژكُف در ةؼٌاىَ درؿی،  .پایغار در ةؼٌاىَ درؿی ؾهّـ ازحياؾی دكرق اةحغایی

 ، جاةـحاف. 30قيارق

 .کكاكرزی جّؿؿۀٌلف جّاٌيٍغؿازی در  (.1388). ؾتغانؼضا كُيکاراف انغیً افحعاری،رکً
 ، زىـحاف. 69قيارق ،42دكرق  اٌـاٌی، یُای زغؼافیاكُفپژ

چاپ پاٌؽدُو،  .كیؼاؿث دكـ ریؽی قِؼُای زغیغ؛ةؼٌاىَ (.1394) . .،کؼاىث ا..زیاری 

 اٌحكارات ؿيث. 

پایغار در ٌؼاـ  جّؿؿۀی ةؼٌاىَ درؿی آىّزش اظؼح ىضحّ (.1396ؿيیَ ك ُيکاراف. ) زارع،
 .  36-25، ص2، قيارق 6پایغار، دكرق  جّؿؿۀآىّزش ىضیط زیـث  ك  .آىّزش ؾانی ایؼاف

دةیؼظاٌَ قّرای ؾانی اٌلالب فؼٍُگی،  (.1390) .ؿٍغ جضّؿ ةٍیادیً آىّزش ك پؼكرش

 زيؿی از ىّنفیً. 

ىٍِغؿیً ىكاكر ؿتؽ (. 1388) پایغار کكاكرزی جّؿؿۀُای ظؼح جغكیً قاظل

 كزارت زِاد کكاكرزی.   اٌغیف)ؿاپ(،

پایغار ةا ظؼاصی ك  جّؿؿۀآىّزش ىفاُیو  (.1387صيیغرضا ك ىضيغ ةاكؼی) ؾؼيحی،
 .292-283،ص 2، قيارق 4فٍاكری ك آىّزش، دكرق  فنهٍاىۀ .ىؿياری ك ىٍؼؼ داٌكگاق

 . 6راُتؼد یاس، قيارق اٌـاف ىّضّع جّؿؿَ. (.1385ك ُيکاراف،) رصیوىضيغ ؾیّضی،

ط زیـث دكرق ؼرؿی كضؿیث ةؼٌاىَ درؿی آىّزش ىضیة(. 1394) ةٍِاـ ك ُيکاراف کؼیيی،
اةحغایی در ایؼاف در ؿٍغ جضّؿ ةٍیادیً ك ةؼٌاىَ درؿی ىهی ك ارایَ راُکارُای ىٍاؿب زِث 

ُای یـث ك اکّؿیـحوُای ٌّیً در ىضیط زدكىیً ُيایف یافحَ .ازؼای آىّزش ىضیط زیـث

 کكاكرزی.

 جِؼاف، قؼکث چاپ ك ةازرگاٌی.  .پایغار جّؿؿۀقٍاؿی قاظل(. 1376گّیم) کًُّ،

ىضیط زیـث ةؼای دكرق  ظؼاصی ةؼٌاىَ درؿی آىّزش (.1396) ةٍِاـ ك ُيکاراف کؼیيی،
، 4اؿ پٍسو، قيارق ؿ پایغار، جّؿؿۀفنهٍاىَ آىّزش ىضیط زیـث ك  .اةحغایی جضنیهی ایؼاف

   جاةـحاف.

 .پایغار، ىغرؿَ پایغار جّؿؿۀآىّزش ةؼای  (.1391انـادات ؾٍایحی)داریّش ك اقؼؼ کؼیيی،
  ، پاییؽ. 1ؿاؿ اكؿ، قيارق  پایغار، جّؿؿۀفنهٍاىَ آىّزش ىضیط زیـث ك 

فنهٍاىَ ؾهيی  .ُاُا كؿیاؿثقاظل پایغار؛ جّؿؿۀ(. 1394) ىِؼداد گّدرزكٌغ چگیٍی،

 . 238-215، جاةـحاف،ص 2، قيارق4پژكُكی ؿیاؿث زِاٌی، دكرق 
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فنهٍاىَ راُتؼد  .پایغار جّؿؿۀای ك آىّزش جّؿؿَ(. 1388) ىّؿایی، ىیذو ك ىؼیو اصيغزادق

 . 18یاس، قيارق 

فنهٍاىَ  جّؿؿۀ پایغار.(. 1394. )صـیً ك ؿیغىضيغظتاظتایی ىؽدآةادی ىضيغپّر زرٌغی،

 ةِار.  اكحناد ك ىغیؼیث قِؼی، قيارق دُو،

ُای جضّؿ ةٍیادیً آىّزش ك پؼكرش ك چانف ؿٍغ (.1392ادی، رضا ك ُادی پّرقافؿی)ىؼ
داٌكگاق  ُای جضنیهی آىّزش ك پؼكرش، ةیؼزٍغ،ُيایف ىهی جغییؼ در ةؼٌاىَ درؿی دكرق آف.

 ةیؼزٍغ، اؿفٍغىاق.
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