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 چکيذٌ
پژوُض صاضر جضهیم کحب جفکر و شتک زٌدگی پایَ ی طظو ،از ٌظر ىیزان جّزَ ةَ 

فٍاوراٌَ ىّرد ةرشی كرار گرفحَ اشث.روش ىّرد اشحفاده در ایً جضهیم ،روش ىِارت ُای 

ٌيٌَّ گیری ُدفيٍد یا ةر اشاس ىػیار کَ ةا ىرازػَ ةَ اشٍاد و ىدراك ىِارت ُای 

ه جسزیَ و جضلیق، جضهیم زفٍاوراٌَ ةرای زيع آوری اظالغات اشحفاده طده اشث. صّ

طاىم پٍر ىّنفَ  ىِارت ُا ی فٍاوراٌَدشث آىده کَ جفصیری اشث.از پژوُض صاضر ة

،جصهط ةر وضّع،ظراصی و شازىاٌدُی دوره ،جػاىم غهيی و اٌصاٌی ،آطٍایی ةا اغهی 

کاىپیّجر ،ةَ فػم درآوردن اشحػداد ُای ةانلّه اشث.ةٍاةرایً در کحاب جفکر و شتک زٌدگی 

صی و درغد و ىّنفَ ظرا2..8فراواٌی و53پایَ ی طظو ىّنفَ جصهط ةر ىّضّع ةا 

فراواٌی و 53درغد و ىّنفَ جاغيم غهيی و اٌصاٌی ةا 3.21.فراواٌی و 55شازىاٌدُی دوره ةا 

درغد و ىّنفَ ةَ فػم 5.23.ةار فراواٌی و 85درغد و ىّنفَ آطٍایی ةا کاىپیّجر ةا 12..8

ةٍاةر ایً ٌحیسَ .درغد ةَ کار رفحَ اشث85.33ةار فراواٌی و 53درآوردن اشحػداد ةانلّه ةا 

ةار فراواٌی 53ریو کَ در کحاب ٌاىتردُاز ىّنفَ ةَ فػم در آوردن اشحػداد ةانلّه ةا ىیگ

ةار فراواٌی و 85آطٍایی ةا کاىپیّجر ةا درغد ةیظحریً اشحفاده طده و ىّنفَ 85.33و

 . درغد کيحریً ةار اشحفاده طده را دارد5.23.
، و شتک زٌدگیکحاب جفکر ، فٍاوری اظالغات و ارجتاظات)فاوا( :ياشگبن کليذي
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 مقذمٍ

فٍاوری اظالغات یکی از پدیده ُای زدید کَ ُيَ زای دٌیا را ةا ارجتاظات جار غٍکتّجی و جّ در جّ در ُو ةافحَ ةَ ُو وغم کرده و 

رو آىّزش و پرورش ةاید ُر چَ ةَ شرغث جيام زّاٌب زٌدگی اىروزی از زيهَ آىّزش و پرورش را جضث جادیر خّد كرار داده اشث .از ایً 

ُای خّد اشحفاده ٌياید و از آٌسا کَ آىّزش و پرورش از ظریق ةرٌاىَ درشی رشانث خّد را  ةیظحر و ةِحر از ایً پدیده زِث ٌیم ةَ آرىان

 اٌسام ىی دُد .ةرٌاىَ ُای درشی زِث جضلق ایً ایً ُدف ةاید کارایی و ادر ةخظی الزم را داطحَ ةاطد .

 اشث 4 طده جػاریف گٌّاگٌّی دارد کَ از ةیً آٌِا جػاریف زیر ةرگزیده یا فٍاوری اظالغات و ارجتاظات )فاوا( ی فٍاوراٌَىِارت ُا

ذخیره و ةازجاب اظالغات را در كانب -شازىاٌدُی -جّاٌایی گرد آوریفاوا ةَ ىذاةَ ی یکی از زدید جریً فٍاوری ُای شاخحَ ةظر 

دارد و ایً اىر ةا اشحفاده از اةزار ُای رایاٌَ ای و ةَ کارگیری شیصحو ُای ىخاةراجی ىضلق ىی  غّت و ىحً ُای ٌّطحاری و غددی

(ىی گّید یادگیرٌدگان ةاید درك زاىػی از ىضیط اظراف خّد کَ در ادر جغییرات 331..در ُيیً زىیٍَ جارکم)(522.زارغی زوارکی طّد)

فٍاوری اظالغات ةا آن جهفیق طده و ىّرد اشحفاده ی ُيگان داطحَ ةاطد ىضیعی کَ فٍاوری ُای ٌّیً اظالغاجی دایيا در صال جضّل اشث 

 كرار ىی گیرد.

زیر شاخث جضّالت پیچیده ی دٌیای اىروز را فٍاوری اظالغات و ارجتاظات)فاوا(جظکیم ىی دُد .غرف ٌظر از اُيیث اىٍیحی فاوا 

فٍاوری اشحراجژیک و زیر ةٍایی ىتدل کرده .فاوا ةرای کظّر ُای در صال  ٌلض ةٍیادیً آن در پیظرفث و جّشػَ ی کظّر ُا آن را ةَ یک

4زیرا ویژگی ُای خاص آن آی شی جی راةَ جکٍّنّژی ای ةرای زِض و ُيپایی ةا دٌیای جّشػَ یافحَ و ىّجّر جّشػَ اُيیث ىضاغف دارد

 (521.اضیَ اىاىی ىیتدیر-ىحضرکَ پیظرفث ُای فٍی در کهیَ ی ةخض ُا جتدیم ىی ٌياید )کیّىرث اطحریان

اٌحلال و دریافث اظالغات یاری -پردازش-ذخیره شازی-فً آوری اظالغات و ارجتاظات غتارجٍد از فً آوری ُایی کَ ةظر را در ظتط

ىاُّاره ُا و دیگر -طتکَ ُای فیتر ٌّری-طتکَ ُای ارجتاظی خعّط جهفً-ىی دُد.ایً اغعالح طاىم فً آوری ُای ٌّیً ىاٌٍد رایاٌَ

ارجتاظی اشث .ایً رویکرد روش ُای اٌسام کار ُا را دگرگّن کرده و اىّر اكحػادی و ازحياغی و صحی طیّه ُای جفکر اٌصان را جغییر  وشایم

 (..52.داده اشث)ىٍحظر

ر جّنید غهو و فٍاوری طرط ةلای زّاىع اشث و وضػیث رطد و جّنید غهو در کظّر ُای ىخحهف  جػییً کٍٍده ی شر ٌّطث ُر کظّ

صصً غهی -. جّشػَ ی فٍاوری غاىم اشاشی ةرای دشحیاةی ةَ جّشػَ ی پایدار جّشػَ اكحػادی و ىتارزه ةا فلر اشث) دکحر صصً ىهکیاشث 

 (. 522.گرىایی

فٍاوری اظالغات .زیر ةٍای اشاشی و ةٍیادی اشث کَ ةَ ُيَ ی طرکث ُا ىّشصات و واصد ُای اكحػادی اىکان ىی دُد جا در 

داٌض ةظری و اٌحلال آن شِیو طٌّد4فٍاوری اظالغات شتب کاُض ُزیٍَ ُا ىی طّد و در ٌحیسَ ةَ افزایض ةِره وری و کیفیث اشحفاده از 

 (523.ىضػّل ىی اٌساىد.)ىضيدی

ضش و جا کارکرد ىّدرجری داطحَ ةاطٍد و اظالغات را ةَ ظّر وااشحفاده از فاوا ةَ غٍّان اةزار.ىػهو و داٌض آىّزان را كادر ىی شازد 

ىظخع ارئَ دٍُد4ةَ غٍّان ىذال اشحفاده از واژه پرداز زِث ایساد یک داشحان یا زصحسّ در وب ةرای یافحً اظالغات خاص و اشحفاده از 

جرزيَ فضهی خاٌی و فحضی ، 8225فاوا ةَ غٍّان ىٍتػی ةرای یادگیری آىّزش و یادگیری را در ةرٌاىَ درشی جلّیث و صيایث کٍد.)الوس

 ( 523.ٌژاد

 

 لٍئبيبن مس
از ٌظر ىیزان جّزَ ةَ ىِارت ُای فٍاوراٌَ ةر اشاس ىّنفَ ُای ،جصهط ةر ىّضّع پایَ ی طظو اةحدایی  کحب جفکر و شتک زٌدگی  

را جضهیم کرده و ىیزان ،ظراصی و شازىاٌده ی دوره ،جػاىم غهيی و اٌصاٌی،آطٍایی ةا کاىپیّجر و ةَ فػم درآوردن اشحػداد ُای ةانلّه 

 .ُا را در کحاب ٌاىترده ىظخع کٍیواشحفاده ی ُر کدام از ایً ىّنَ 

جػاىم غهيی و 5ظراصی و شازىاٌدُی دوره 8جصهط ةر ىّضّع  .ُای اغهی ىِارت ُای فٍاراٌَ در ایً ىلانَ پٍر ىّرد اشث. ىّنفَ 

 .(.52.، ىٍحظر.53.یّندىِ،صصیٍی ،)ةازرگانلّه ةَ فػم درآودن اشحػداد ُای ةان3آطٍایی ةا کاىپیّجر 3اٌصاٌی 

 

 پيشيىٍ ي تحقيق
(اظِار ىی دارٌد کَ جّشػَ شریع فاوا در زّاٌب شریع 523.دکحر ىضيّد ىِر ىضيدی) دکحر ىضيد غعاران، دکحر ىضصً آیحی،

زٌدگی و از زيهَ در آىّزش و پرورش جادیر گصحرده ای ةر زای گذاطحَ اشث.ىعانػَ ی ىتاٌی ةرٌاىَ ُای درشی غػر فاوا از جادیر و جادری 

 َ وزّد آىده را ةَ دكث ىّرد ةرشی كرار داد.ةیً آىّزش و پرورش ٌظان دارد ةر ایً اشاس ،ةاید ةا ٌگاُی جضّنی ،دگرگٌّی ُای ةدو شّیَ 
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درغد اظيیٍان 4ةیً آطٍایی کّدکان ةا رایاٌَ ُای طخػی در 33(در پژوُض خّد ةَ ایً ٌحیسَ رشیده اشث کَ ةا 523.خصرواٌی )

 دوره پیض از دةصحان ةا پیظرفث جضػیهی داٌض آىّزان شال اول اةحدایی ارجتاط ىػٍا داری وزّد دارد.

(فٍاوری ُا ،ةر کیفیث و کيیث آىّزش جادیر گذار ةّده و جّاٌصحَ اٌد ةصیاری از ٌاکارآىدی ُای 8223فحَ ُای یّشف )ةر اشاس یا

 ٌظام آىّزطی را ةا ةِتّد فرایٍد جدریس و یادگیری رفع کٍٍد.

ی کرده و آٌِا را کاراجر و 4ىػهيیً اغحلاد دارٌد فاوا ةَ کاُض شاغث کاری آٌِا کيک طایاٌ(ةیان ىی کٍد کَ 8223شم وود پیٍکیٍگ)

 خالق جر شاخحَ اشث.

(ىػحلد اشث در ایران ةَ ىّازات جضّالت شریع فاوا ،شرىایَ گذاری و اشحفاده از طتکَ زِاٌی ایٍحرٌث ضرورجی 525.ىِر ىضيدی )

 جام یافحَ اشث و طاُد جهفیق رایاٌَ و ایٍحرٌث در ٌظام آىّزطی کظّرىان ُصحیو

ً ةاورٌد کَ فٍاوری ُا ةیض از ُر چیزی ،ٌظام آىّزطی و پژوُظی داٌظگاه ُا را جضث جادیر كرار داده و (ةر ای8228کانیس و ىاٌد)

 راُترد ُا و روش ُای آن را دگرگّن شاخحَ اشث 

،کصب (ىیگّید کَ در شال ُای اخیر ةَ دوراٌی وارد طده ایو کَ طکم و غيهکرد شّاد ةَ دنیم ظِّر فٍاوری ُا ی ٌّیً 331.نئّ )

 . الغات ةَ شرت و ةَ ظّر ىداوم در صال جغییر اشثاظ

 
 ٍزیر مًلفٍ َبي مُبرت َبي فىبيراو- 1جذيل 

حظارٌشال ا  ىّنفَ ُا ٌام ٌّیصٍده 

ىِدیّن صصیٍی، ةازرگان ، .53.  جصهط ةر ىّضّع 

صصیٍی ىِدیّن، ةازرگان، ،8223آرىصحراٌگ .53.  ظراصی و شازىاٌدُی دوره 

ىِدیّن صصیٍی، ةازرگان، .53.  جػاىم غهيی و اٌصاٌی 

 آطٍایی ةا کاىپیّجر دکحر غالىػهی ىٍحظر .52.

.52. 
دکحر  ىسيّع آدار طِید ىعِری، ، ٌِایة انضکية 4یغالىَ ظتاظتای

 غالىػهی ىٍحظر
 ةَ فػم درآوردن اشحػداد ةانلّه

 

 1تحليل جذيل شمبرٌ
  جػاىم غهيی و اٌصاٌی 5ظراصی و شازىاٌدُی دوره8جصهط ةر ىّضّع.اغانیةراشاس زدول ةاال ىِارت ُای فٍاوراٌَ طاىم پٍر ىّنفَ 

 .ىی ةاطد ةَ فػم درآوردن اشحػداد ةانلّه3آطٍایی ةا کاىپیّجر3

 

 تعریف مًلفٍ َب
4جصهط یػٍی ایساد زىیٍَ و ىّكػیحی کَ ایساد طرایط ةرای یادگیری ُيَ ی داٌض آىّزان ةاطد. و جّزَ ةَ جفاوت 4جصهط ةر ىّضّع.

ُای فردی داٌض آىّزان و افزایض داٌض ىِارجی طاگردان و یکصان ٌيّدن ةازده یادگیری ُای درشی، ةرای آىّزش یک ىّضّع ىظخع 

 (  532.اشث.)ىِدی ةٍی چػب

ُی دوره 4فرایٍد شازىاٌی را ةَ ىذاةَ ی ظراصی جّشػَ و ٌگِداری یک شیصحو از فػانیث ُای ُياٍُگ طده 4ظراصی و شازىاٌد8

جػریف کرد کَ در آن افراد و گروه ُا ُيکاراٌَ و جضث ُدایث رُتری ةرای رشیدن ةَ اُداف درك طده و پذیرفحَ طده از شّی زيع کار 

 (8223 آرىصحراٌگ)ىی کٍٍد .

یک رطحَ ی ىرجتط ةا ظراصی ارزیاةی و پیاده شازی شییصحو ُای ىضاشتاجی صاٌی 4غهو جػاىم اٌصان و رایاٌَ 4جػاىم غهيی و ا5ٌ

 .َ ی پدیده ُای ىِو پیراىّن اوشث ىحلاةم ةرای اشحفاده ی اٌصان در ىعانػ

ةرٌاىَ ریزی ةر اشاس ٌیازی کَ  4آطٍایی ةا کاىپیّجر 4کاىپیّجر دشحگاُی انکحروٌیکی و انکحرىکاٌیکی اشث کَ دارای صافظَ و كاةم3

جّاٌایی -كاةم اظيیٍان ةّدن -دكث  -داریو اشث و ُيچٍیً اىکان اٌسام غيهیات ریاضی و ىضاشتاجی را ةا دكث و شرغث ةاال را دارد.شرغث

  اشثذخیره شازی .از ىزایای کاىپیّجر

د )فػم( و )وزّد فػم(ٌام دارد.اىا اىکان كتم از جضلق آن 4ةَ فػم درآوردن اشحػداد ُای ةانلّه4وزّد ُر چیزی اگر دارای آداری ةاط3

اىا وكحی ةَ اٌصان جتدیم طد،اٌصان ةانفػم )كّه(و )وزّد ةانلّه(ٌام دارد.ىذال آن ٌعفَ اشث،ٌعفَ جا وكحی کَ ٌعفَ اشث اٌصان ةانلّه اشث،
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.در ُيیً زىیٍَ 4ُر گذطحَ كّه آیٍده ای اشث و ُر (523.غالىَ ظتاظتایی)ىی طّد،آٌگاه دارای آدار اٌصاٌی کَ ىعهّب اٌصاٌی ىی طّد.

آیٍده ای فػهیث گذطحَ ای اشث و ةاز آن آیٍده ةَ ٌّةَ ی خّد كّه ی آیٍده ی دیگری اشث یػٍی ُيان ٌصتث را ةا آیٍده خّد دارد کَ 

 (532. ،)ىعِریاطثگذطحَ ی وی ةا او داطث و آن گذطحَ ٌیز ةا گذطحَ خّد ُيان ٌصتث را دارد کَ آیٍده خّدش ةا او د

 

 در ایه پصيَش 
یک ىّرد خاص در جضلیق ىظاُده ای و  ،اشث کَصّزه پژوُض کیفی و روش آن از ٌّع جضهیم ىضحّا اشث4جضهیم ىضحّا فٍی 

ظی جضلیق جاریخی اشٍادی ىضصّب ىی طّد و از ٌظر ىاُیث ،پژوُظی کيی اشث کَ از ظریق آن ىضحّای کیفی ىٍاةع ىّرد ةرشی 

آىاری ةَ داده ُای کيی جتدیم ىی طّد.ایً روش شاةلَ ای ظّالٌی دارد کَ آدار آن را ىی جّان در جضهیم کحب دیٍی ىاٌٍد  دشحکاری ُای

ٌّاگّن غهيی گصحرش شی و جضهیم ىعتّغات دٌتال طده اشث و ةَ صّزه ُای گرم و كرآن دید،اىا ةػّرت غهيی در كرن اخیر و ةا ةریاٌس

 پیدا کرده اشث.

وره اةحدایی و ٌيٌَّ جفکر و شتک زٌدگی و روش ٌيٌَّ گیری ُدفيٍد یا ةراشاس ىػیار و اةزار اشٍاد و ىدارك و جسزیَ زاىػَ 4کحب د

  و جضهیم ،جضهیم جفصیری ةّده اشث.

 

 یبفتٍ َب   
 4ىضحّای کحب جفکر و شتک زٌدگی پایَ ی طظو از ٌظر ىیزان جّزَ ةَ ىِارت ُای فٍاوراٌَ شّال

ُای فٍاوراٌَ ٌظان داده طده  ىِارت ُای فٍاوراٌَ در کحب جفکر و شتک زٌدگی ةر اشاس زیر ىّنف ُای ىِارتجادیر در زدول زیر 

 .اشث

 

 بر اسبض پىج مًلفٍ اصلی تحليل محتًاي کتب تفکر ي سبک زوذگی-2جذيل شمبرٌ 

 ردیف ىّنفَ ُا  فراواٌی  درغد 

 . جصهط ةر ىّضّع  53 22..8

دورهظراصی و شازىاٌدُی  55 3.21.  8 

 5 جػاىم غهيی و اٌصاٌی  53 12..8

 3 آطٍایی ةا کاىپیّجر  85 5.23.

 3 ةَ فػم در آوردن اشحػداد ةانلّه 53 85.33

  زيع فراواٌی و درغد  33. 22.

 

 2تحليل جذيل 
ىی دُد کَ پٍر ىّنفَ یافحَ ُای ىرةّط ةَ زدول4یافحَ ُای ىرةّط ةَ زدول در خػّص زیر ىّنفَ ُای ىِارت ُای فٍاوراٌَ ٌظان 

ةَ فػم در آوردن اشحػداد ةانلّه.زیر ىّنفَ ُای اغهی -آطٍایی ةا کاىپیّجر-جػاىم غهيی و اٌصاٌی-ظراصی و شازىاٌدُی دوره-جصهط ةرىّضّع

صی و درغد و ىّنفَ ظرا 22..8فراواٌی و  53جصهط ةر ىّضّع ةا ىِارت ُای فٍاوراٌَ ُصحٍد. ٌحایر زدول ٌظان ىی دُد کَ ىّنفَ ی

 85درغد و ىّنفَ آطٍایی ةا کاىپیّجر ةا  12..8فراواٌی و  53ىّنفَ جػاىم غهيی و اٌصاٌی ةادرغد و  3.21.فراواٌی و 55شازىاٌدُی دوره 

 ةاآطٍایی ةا کاىپیّجر ىّنفَ . وةَ کار رفحَ اشث درغد  85.33فراواٌی و  53و ىّنفَ ةَ فػم درآوردن اشحػداد ةانلّه  5.23.فراواٌی و  

اشحفاده  ةیظحریً درغد 85.33فراواٌی و 53ةا  وىّنفَ ی ةَ فػم در آوردن اشحػداد ةانلّهاشحفاده طده  کيحریً درغد5.23.و   فراواٌی85

 .و ةیظحریً درغد را ةَ خّد اخحػاص دادٌد ًةَ جرجیب کيحریو . طده اشث
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 ريوتيجٍ گي
ىراصم اونیَ آىّزش ةَ غّرت ىّضّع ُيسّار آغاز ىی طّد و از ىلاظع طکم گیری طخػیث فرا گیران یػٍی در  آىّزش فٍاوری

 ةرٌاىَ ُای صم ىصئهَ ،جفکر خالق و رفحار ُای فٍآور در فرا گیر جلّیث ىی طّد . ایً روال در جيام ىلاظع جضػیهی در كانب کحاب )جفکر و

 شتک زٌدگی یا آطٍایی ةا فٍاوری ( در زّار آىّزش غيّىی اداىَ ىی یاةد.

داف ، روش ُا و ىضحّای آىّزش فٍاوری کظّر ُای جّشػَ یافحَ ایً ٌکحَ اشحٍتاط طده اشث کَ ایً کظّر ُا ةَ ىلّنَ در ةرشی اُ

آىّزش فٍاوری در ىلاظع آغازیً و ىحئصعَ جضػیهی ةَ غّرت ىسزا اُيیث زیادی كائم ىی طٌّد و ُيیً ٌکحَ ٌیز ةاغخ طده اشث کَ از 

 ظّر ُا از رجتَ ةاالی ةرخّردار ةاطٍد.ٌظر طاخع دشحیاةی ةَ فٍاوری ،ایً ک

ةا جّزَ ةَ ایً ٌکحَ کَ آىّزش فٍاوری در آىّزش غيّىی زيِّری اشالىی ایران ةَ غّرت در ُو آىیخحَ ةا ىّضّغاجی ُيچّن 

ةر ایً پیظٍِاد ىی غهّم،ریاضی، ٍُر و در ىلاظع ةاال جر ةا ُدف صرفَ آىّزی در كانب صرفَ و فً و یا ٌظام کار و داٌض ارئَ ىی طّد، ةٍا 

طّد ىحّنیان جػهیو و جرةیث زيِّری اشالىی ایران ةَ ایً ٌکحَ جّزَ ةیظحری کٍٍد کَ دوران آىّزش دوران ُزیٍَ کردن فرغث ُای 

 فراگیران ةرای دشحیاةی ةَ طخػیث ىحػادل ، ٌّ آور ،خالق و کار آفریً و ةا رفحار فٍآوا اشث . 

ةار ةا 85ٌظان ىی دُد کَ ىّنفان ایً کحاب از زیر ىّنفَ ُای آطٍایی ةا کاىپیّجر  پژوُض در ایً  ٌحایر ةدشث آىدهو از 

ةار 85درغد و آطٍای ةا کاىپیّجر 12..8ةار ةا53و ازجػاىم غهيی و اٌصاٌی درغد3.21.ةار وةا55درغد و از ظراصی و شازىاٌدُی دوره5.23.

 .درغد اشحفاده کرده اٌد85.33ةار ةا53درغد وةَ فػم درآوردن اشحػداد ةانلّه5.23.ةا
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 مراجعمىببع ي 

(. ةرشی جعتیلی جهفیق فاوا در ةرٌاىَ درشی چٍد کظّر زِان و ارائَ 523.اىام زيػَ،ظیتَ و اغظو ، ىالیی ٌژاد،) [.]

 انگّیی ةرای ایران 

 یةر فٍاور یىتحٍ یدرش یةرٌاىَ ُا ًیجدو ی(. انگ523ّ.)،ی، غعاران،ىضيد و ىضيّد،ىِر ىضيد ،ىضصًیحیآ [8]

 ىػهو ثیاظالغات و ارجتاظات )فاوا(در جرة یُا

(فحاوری ُای اظالغات و ارجتاظات در غرغَ ی آىّزش 523.رشحا،پی،)ویراشحار، جرزيَ ىضيد طِاب طيس(،) [5]

 ىػهيان ،جِران،کيیصیّن ىهی یٌّصکّ در ایران

،)ٌلض  یکير َیش ی،طاکر ی، زوار ، اةّانفضم ، كاشو زاده ،فرُاد ، ٌاوه کض و طاد ی، جل ّنیروح اهلل ، ىِد [3]

 یغهي ئثیُ یاغضا یو پژوُظ یاظالغث و ارجتاظات در غيهکرد آىّزط یفٍاور یىِارت ُا

(. جهفیق فحاوری اظالغات و ارجتاظات در ةرٌاىَ درشی ىعاةق ةا ةرٌاىَ درشی 533.زُرا،ىِرةان و صصً ، ىظاُری،) [3]

 ىهی 

 ٌّیً . اغفان ٌظر ٌاطر(. آىّزش فراگیر فً آوری 521.غهیرضا،اةراُیيی،) [3]

 ( . ىتاٌی و ىٍعق آىّزش فٍاوری532.غهی اکتر، خصروی ، کاىتیز ، پّطٍَ و اةّ انفضم، ةخحیاری کیاٌی،) [1]

 (. آىّزش ىِارت ُای فٍاوری اظالغات و جادیر آن ةر یادگیری ىّدر و فرا گیر.52.غالىػهی ، ىٍحظر،) [2]

 (. شیاشث ُای اٌحلال فاوا4ةرشی ٌلض داٌض ضيٍی 521.کیّىرث،اطحریان ، راضیَ ، اىاىی ىیتدی،) [3]

زایگاه کارةرد فٍاوری اظالغات و ارجتاظات در ةرٌاىَ ی درشی دوره اةحدایی از . (522.)غهی،،صصً وگرىاییىهکی، [2.]

 ٌظر غاصب ٌظران و ىػهيان طِر جِران 

 اشحفاده از کاىپیّجر ذر ٌظام آىّزش و پرورش ایران،رشانَ داٌظگاه جّرٌحّةرشی زایگاه . (531.)رزتی ،ىِدی، [..]

   


