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 چکیده

تحوالت علوم و آینده مدارس می باشد.  تحوالتهدف از مقاله حاضر، برنامه ریزی درسی و نقش آن بر 

را  یرافراهم کرده که زندگ یطیوتنوع افکار شرا یزندگ یسنت یدرالگوها عیسر راتیی، تغ یوتکونولوژ

و تغییرات فزاینده در ابعاد  است قیدق یزیبرنامه ر ازمندیموانع ن نیا از کرده است. عبور دهیچیارپیبس

گوناگون جامعه و گسترش علوم و دانش بشری؛ نیاز به بازنگری و تغییر در برنامه های درسی را ضروری 

تحلیلی می باشد.  -است و ورش به کار برده شده توصیفینظری  -پژوهش حاضر از نوع بنیادی می نماید. 

به منظور گردآوری اطالعات از روش کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شده و منابع تحقیق شامل آثار 

مکتوب و غیرمکتوب می باشد. نتایج نشان داد؛ مدرسه و آموزش همواره با آینده نگری سر و کار داشته اند 

رس  در آینده به طور وسیعی براساس بازبینی مداوم و انجام اصالحاتی در محتوا و برنامه و برنامه درسی مدا

درسی تدوین خواهد شد. از این رو یادگیری های الزم برای مواجهه با تغیرات آینده، فراتر از یادگیری دانش 

 محور در مدارس سنتی خواهد بود.   

 

 ی، مدرسهبرنامه ریزی درسی، آینده نگرواژگان كلیدی: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 مقدمه 

کنند؛ مانند نگاه کردن به  یداپ یندهآ ییگو یشپ یبرا ییهمواره انسان ها در تالش بوده اند که روشها یتبشر یختار یدر ط

 یزیتوانند چ یوقت نم یچاست که انسانها ه ینا یقت(. نصف حق1385فر و همکاران،  ی)ملک یرهو غ یستالیکر یستاره ها و گو

رو به جلو  یا یچیدهپ یاربس یستمس یکهر چند جهان توسط  ینکهعبارتست از ا یقتکل حق ابدانند. ام یابفهمند  یندهدرباره آ

 یمکسب کن یندهدرباره آ یمتوان یکه م یدانش ینتر یادامه داشته باشد اما جزئ یتنها یتواند تا ب یکند و زمان م یحرکت م

دانش  یمتوان ی(. ما م1380و همکاران،  یلورور، سیلارزشمند است)س یارخودمان بس یو سازمان یشخص یها یندهبهبود آ یبرا

 یقتوجود دارد. در حق یندهگذشته و آ ینب یکپارچگینوع ارتباط و  یکچرا که  یمداشته باش یندهنسبت به آ یجزئ یحت یدیمف

 ین. در چنیمنبود لو شناخت اتفاقات محتم یندهتفکر درباره آ وجود نداشت اصال ما قادر به یندهگذشته و آ ینب یارتباط یچاگر ه

چگونه  یندهسوال که آ ین. با پاسخ به ایمآنها عکس العمل نشان ده یوستنبه حوادث در زمان به وقوع پ یمتوانست یفقط م یحالت

 یحصح یهرا بر پا یتو ترب یمتعل یاتوان برنامه ه ی. آنگاه میافت یماقتباس در آموزش و پرورش خواه یبرا یامدهاییخواهد شد، پ

و سامان  ینگر یندهشود، آ یها به سرعت انجام م ینهدر همه زم ییراتتغ ییاستوار کرد. از آنجا ینده،درباره آ دسیاتح ینتر

 یتوان ادعا نمود که اگر نظام آموزش یراستا م یناست. در ا یرانکار ناپذ یضرورت یندهآ ینیب یشپ یبرا یعلم یها یتفعال یده

خود را ارتقا دهد قادر نخواهد بود تا برون  یاعضا ینگر یندهآ یینباشد و نتواند توانا پژوهی یندهو آ یبر بازنگر یمبتن یهر کشور

ارائه دستاورد  خود را بدون یاز فرصت ها یاریبس یپژوه یندهاز اصل آ یریارائه دهد؛ چرا که با عدم بهره گ یدیداد چندان مف

 (.1395 ی،پشتگل و سامر یدهد ) باقر یدست م یازقابل عرضه ا

خاص  یموضوع درس یک یبرا یبه کار برده شده است از جمله بعنوان برنامه ا یگوناگون یبه منظورها یاصطالح برنامه درس

. یلیدوره تحص یکدر طول  یمختلف درس یبه عنوان برنامه موضوعها یلی،یادوره تحص یکمشخص،در طول  یلیتحص یهپا یکدر

 یشود تجاوز نم یستدر یدکه در مدارس با یومطالب یآموزش یاز هدفها یفهرست از یاز موارد برنامه درس یاریوجود دربس ینبا ا

 یرنده،انواعیادگ یادگیری یتهایفعال یۀکلّ یلیاست، تا آنجا که برنامه تفص یافتهگسترش  یمفهوم برنامه درس یراخ یکرد؛ درسالها

 یزیربرنامه را شامل شده است. برنامه یط اجرایوشرا یادگیری -یاددهی یدر مورد راهبردها یشنهادهاییپ ی،آموزش یلوسا

 در مدارس. یادگیری یانتخاب دانش،مهارت و نگرش ارزشمند برا یعنی یدرس

 یموضوع مدار و انتقال معلومات و روشها یریدر پنجاه سال گذشته، با جهت گ یران،در ا یدرس یبرنامه ها یدو تول یآموزش نظام

(. گرچه به باور متخصصان، مکتب خانه ها به 1386 یلی،حفظ شده اند )سلسب یشفعاالنه در آموزش، کم و ب یرو غ یهسو یک

متمرکز  یاتخصوص یدارا یرانا یآموزش بوده اند، بعد از دوران مکتب خانه، نظام متمرکز یرنظام غ یدارا یعنوان نظام آموزش

مساله  یبه جا یدر آموزش ها و پاسخ مدار یکنکور و حافظه مدار یاست. به خصوص در دوره متوسطه، آماده شدن برا یدهگرد

 یخورد. در طراح ینظام به چشم م ینکامال در ا ا،انتقال معلومات و باوره یهسو یک یها یشدر کنار گرا یشیو ژرف اند یمدار

از انسان  یواقع یرو غ یفوق العاده آسمان یقابل دسترس، تلق یرو مقاصد غ ییآرمانگرا یران،در ا یدرس یو برنامه ها ینظام آموزش

منظور تالش  هب ینگر یندهبه آموزش آ ینگرش جد یازمندرو آموزش وپرورش ن ین(. از ا1381 ی،خورد )منطق یبه چشم م

گر، ضرورت توجه به مسائل  یندهآ یانسان یروین یتانتظار جامعه در خصوص ترب ینوه برامطلوب است عال یندهساختن آ ینهدرزم

نظام  یازبرنامه ها یجزئ یندهآ یمتعل یبرنامه ها یافتهتوسعه  یکند. امروزه درکشورها یرادرآموزش وپرورش دو چندان م یندهآ

مباحث  یقتوانند ازطر یم یراناست که فراگ یکتفکراستراتژ یک ینگر یندهآ ین(. بنابرا2003 ینز،) هاتاس یدهگرد یآموزش

 (.1997 یش،بزنند) کورن یوندپ یندهگرفته و حال رابه آ یادنگر آن را یندهآ یدرس یبرنامه 

 
 روش تحقیق

 یسدر یزیبرنامه ر ینهاست. در پژوهش حاضر از مطالعات گسترده در زم تحلیلی – یفیپژوهش، روش مورد استفاده توص یندر ا

شده توسط  یشد. اطالعات جمع آور یگردآور یدر مدارس و مسائل همسو با آن اطالعات ینگر یندهو آ ییراتو لزوم توجه به تغ

 .یدگرد یلتحل یدرس یبه نظر م یتشده و  آنچه با اهم یپژوهشگر جمع بند



 

  

 

  یافته ها
کرده است که پدیده های اثرگذاردر این عرصه نگاهی به سیر تحوالت دوره اخیر در آموزش وپرورش،این واقعیت را آشکار 

روزافزون است و برای مهار این پدیده ها و پیش بینی تحوالت و عواقب آن ها، نیاز به برنامه ریزیو آینده نگری اســت. چرا که 

شود که روندها ( توجه به آینده موجب می 1385و به تعبیر مهدیان ) "آینده، دیگر تکرار گذشته نیست"( 1369به قول امیری )

 و

گرایش های حال را بهتر بشناسیم و ارزیابی کنیم، زیراآیندة جامعه ما به این بستگی دارد که چگونه از هم اکنون، آمادگــی الزم 

را برای رویارویی با تغییرات و تحوالت و پیشامدها ایجاد کنیم. مادام که سیاست ها و برنامه هــای آموزش وپرورش بر اســاس 

ات آینده نگرانه تدوین نشود، نظام آموزشی به تبع وقایع و حوادث و بنابر تقدیر رشــد می کند و به جای آنکه چاره ساز مطالع

 (. 1385 یان،آورد ) مهد یبه وجود م یارمشکالت باشد، خود، مسائل و خسارت های بس

هایی که با آن ها مواجه خواهند شــد، کنار بیایند آینده گرایی در تعلیم و تربیت کمک به جوانان امروز است تا با بحران  هدف

برای حفظ مدارس در ۳و از فرصت هایی که در یک دنیای متغیر به وجود خواهد آمد به نحو بهینه بهره برداری نمایند. بوردین ،

رایطی که در شرف وقوع اســتفاده از آینده گرایی ) طرح ریزی هوشمندانه و خیالی پدیده ها و ش بهجریان زندگی، مربیــان را 

 (.1380و همکاران،  یلورکند )س یم یقاست( تشو

 یها، کمبود اعتبارات و  فضاها یسهمچون به روز نبودن روش تدر ییاصالح ساختار خود با چالش ها یبرا یرانو پرورش ا آموزش

در  یکارآمد و متخصص و ناتوان یآموزش یریتو ضعف در فرآهم کردن مد یو بعد آموزش یبعد پرورش ینب یکش یوارو د یآموزش

 یزیتواند در برنامه ر یم یشناس یندهو آ ینگر یندهآ ینباشد. بنابرا یو... مواجه م جدید یاطالعات و روش ها یفناور یریبکارگ

 ید،اعمل نم یشگیرانهپ یندهآ یتیترب یها یو نگران یداتمقابله با تهد یبرا یبرنامه درس یژهمختلف آموزش و پرورش به و یها

 یلدست به کار شوند و در رفع مسا یازهاجوانب و ن یتمام فتنو عاقالنه و در نظر گر یعلم یمشروط بر آنکه مسئوالن با هوشمند

در  یزیو تالش عمده برنامه ر یتنه چندان دور بر مشکالت فائق شوند. امروزه مامور یندهو مشکالت، گام موثر بردارند تا در آ

 یدر خصوص چالش ها فکرت ی،مقطع ییها یافتو ارائه ره یکنون یبه چالش ها یعالوه بر توجه جد یافته،توسعه  یکشورها

با  یندهآ یرهم اکنون با ارتقاء نقش خود را به دنبال تسخ یزیدر آن عرصه هاست. برنامه ر یابیمواجهه و قدرت  یو نحوه  یندهآ

 (. 1387 ی،س یدر آن است )بن یو سهم خواه ینقش جد یفایا یها یشهاند

 : یدرس برنامه

منظــر برنامه درســی، چالش هایــی همچون ضعیف شدن سهم برنامه درسی رسمی در یادگیری و کم توجهی روزافزون به  از

(، عدم موفقیت یتیآن، برآورده نشدن نیازها و عالیق دانش آموزان، تربیت یک بعدی یا چند بعدی )به جای دیدن تمام جوانب ترب

وزان در اجتماع و بازارکار آینده و ناتوانی در حل مسائل، بحران هویت، چندفرهنگی و کم رنگ شدن فرهنگ ملی، دانش آمــ

پایین بودن سطح مشارکت در تدوین برنامه های درسی و انعطاف ناپذیری نظام برنامه ریزی درســی ایران، نظام برنامه ریزی 

(، بــه روز نبــودن 1390 ی،) فاضل نروزافزون برنامه درسی پنهادرســی موضوع محوری/ دیسیپلین محور، گســترش 

(، ضعف در اجرای صحیح برنامه های 1389 یی،راهبردهای یاددهی ـ یادگیری، تأخر فرهنگی در منابع آموزشی و درسی ) آقا

(، محوریت یادگیری حافظه 1387اجرا شده ) دانشور،  یدرسی، خصوصاً فاصله زیاد بین برنامه درســی قصد شــده و برنامه درس

محوری و موقتی و با نیت قبولی در امتحانات و نهایتا  ی ســواد بار آمدن دانش آموزان و مســائلی از این قبیل در پیش روی 

آموزش وپرورش دوره متوسطه خواهد بود. از آنجا که تأثیر برنامه درســی به گونه ای است که بیشترین نقش را در نظام 

کالس درسی داشــته و به نوعی به دیگر عناصر نظام آموزشی نیز جهت دهی می  بهو به نوعی در خط مشی دهی  آموزشــی

( نیز مســئله برنامه های 1385) ینماید، توجه به این مسائل در برنامه های آینده نظام آموزشی ضرورتی انکارناپذیر است. باقر

مشکلی که در برنامه های درسی مدرسه و دانشگاه داریم این  "ند. وی می گوید: درســی را از بُعد رقابتی در دنیا مطرح می ک

است که از یک طرف حجم درس ها زیاد است و از طرف دیگر این درس  ها افق فکری زمانه را به دانش آموز یا دانشجو نشان 

ــور ما با دانش آموزان و دانشجویان اکثر نمی دهد در شــرایط کنونی، فاصله بین افق فکــری دانش آموزان و دانشــجویان کش

  "کشورهایی که نظام های آموزشی مترقی دارند زیاد است.



 

  

 

امروزه یکی از ابعاد جهانی شــدن، توانایــی رقابت با دیگر کشــورها به حساب می آید؛ لذا اگر برنامه های درسی ما که به نوعی 

محتوایی غنی و روز آمد برخوردار نباشد، منتهی به عدم توان رقابت نظام مدعی پیشبرد مولفه های نظام آموزشی هستند. از 

(. به بیانی دیگر، چون پدیدة جهانی شدن به طور روزافزون 1385 ی،کشورها خواهد شد ) باقر دیگرآموزشی ما با نظام آموزشی 

ه اصطالح جهانی بیاندیشد و ملی عمل نظام های برنامه ریزی درســی را به ســوی خود می کشاند و بایستی آموزش وپرورش ب

 نماید.  

 مدرسه: 

( باید تالش کنیم تا نشان 1390مدرســه به عنوان پایگاه تربیتی نقش اساســی در تربیت آینده سازان جوامع دارد. فاضلی )

به عنوان یک عامل دهیم که در چنین جامعه ای آموزش و مدرسه به کجا و کدام ســو روان اســت. و رســانه ای شدن فرهنگ 

نظام مدرسه ای مدرن  "برای آینده مدرســه در ایران دارد. استدالل وی این است که  ییاثرگذار در نظام آموزشی، چه پیامدها

در ایران، در نتیجۀ تحوالت گوناگون در دهه های اخیر، کارایی های ســنتی اش را از دست داده و ناگزیر باید متحول شــود در 

جایگاه مدرســۀ آینده، مؤلفه هایی همچون مدیریت  صوص(. با این اوصــاف درخ1390 ی،)فاضل "ورت نابود می شودغیر این ص

(، ضعف در آموزش های پایه عمومی، تفاوت دبیرستان و دبستان در تأثیرپذیری 1387مقدم،  ینژاد و کوثر یعیمدرسه محور )سم

دار کردن  ین(، د1385 ی،الئق و گرایش دانش آموزان و نیاز جامعه )مهاجر(، هدایت تحصیلی، ع1390 ی،و نقش خانواده )فاضل

(، فضا، تجهیزات، امکانات و فناوری در مدرســه، ضعف در مهارت های ارتباطی فارغ التحصیالن 1385 ی،دانش آموزان )باقر

ف مغزها و فارغ التحصیالن کم سواد ) فاصلۀ طبقاتی آموزش به ســبک جدید، پدیده فرار مغزها و اتال یدایش(، پ1373)تافلر، 

 ( از جمله مســئله های اصلی مرتبط و مؤثر بر مدارس آینده و چالش های پیش روی آن هاست.1390 یی،آقا

 
 

 گیریبحث و نتیجه
 یازهاین یپاسخگو یچیدگی،پ ینکند که بتواند متناسب و منعطف با ا یرا طلب م یامروز، آموزش و پرورش یچیدهجهان پ

مداوم، تالش شود  یو بازنگر یبا بررس یدبا یم یابد، یمعنا و مفهوم م یبرنامه درس یقکه آموزش از طر ییجامعه باشد، از آنجا

 یپاسخ دهد. برا یندهپرشتاب آ یها یو دگرگون یکنون یازهایبتواند به تمام ن خود یکامل و علم یبا غنا یکه برنامه درس

در  یژهبه و یزیو ضزورت برنامه ر یردانجام بگ یکاف یزیاز اقدام به انجام کار، تالش با برنامه رقبل  یدهدف، با ینبه ا یابیدست

(1392 ی،نجف آباد یاست )کاظم یرانکار ناپذ قعیتوا یکاهداف  ینتر یبه جزئ یدنرس یبرا یادگیری-یاددهی یها یتفعال .  

 یتوان درباره  ینشان داده اند که م " یدورنگر در برنامه درس یها یریجهت گ "تحت عنوان  ی( در مقاله 1393) سلطانی

آموزش و پرورش از چارچوب  یندهدارد که در آ یکرد و اذعان م ینگر یندهآن، آ یدرس یمدرسه و برنامه ها یهمه جنبه ها

و آموزش در طول عمر   یزندگ یطآموزش در مح ی،رسم یمهو ن یرسم یرغ یبه آموزش ها یو مدرسه ا یرسم یآموزش ها

 یدر فضاها ییراتو تغ یردگ یهر جامعه انجام م یاسیو س ی،اقتصاد ی،فرهنگ یربنایدر ز یادیبن ییراتو تغ یابد یاشاعه م

  .اتفاق خواهد افتاد یادگیری یها یکدر سطوح آموزش و پرورش و تکن ییراتتغ ی،آموزش

 یضرور یدرس یرا در برنامه  یپژوه یندهآ یبر مبنا یدرس ینامه هادر بر ییرتغ " ی( در مقاله 1392و همکارانش ) صادق

  .دانند یآموزش و پرورش م یرا در برنامه درس یندهاز آ یکل یربر اساس تصو یاصول ییراتکنند و تغ یم یتلق

خواهد شد.  یندر محتوا تدو یمداوم و انجام اصالحات ینیبراساس بازب یعیبه طور وس یندهمدارس  در آ یبرنامه درس بنابراین

مشاغل و مردم در سراسر جهان به هم، انقالب  یحمل و نقل، وابستگ یلوسا یشدن، توسعه  ینیماش یتی،جمع ییراتتغ

مدارس خواهند داشت.   یدر برنامه درس یا یژهو یگاهموجود است همه و همه جا اکنونمتفاوت با آنچه  یو روابط انسان یولوزیکی،ب

    .هستند یدانش محور در مدارس سنت یادگیریفراتر از  ینده،آ ییراتمواجهه با تغ یالزم برا یها یادگیری ی،به طور کل

  :گردد یم یشنهادمدارس پ یدرس یزیبه برنامه ر یرصاحب نظران؛ اهداف ز یها یافتهتوجه به  با

و آموزش و پرورش،  یعلم و تکنولوژ یانم یاطبا آموزش و پرورش با توجه به ارت یدانش و تکنولوژ یوندو پ یاول، همگام هدف

علم روز و آنچه در مدارس و موسسات  ینب یحفظ فاصله معقول و منطق ینده،زمان حال و آ یدراز چالشها یکیرسد که  یبه نظر م



 

  

 

توان ارتباط  یاطالعات که م یه کمک فناورب یتو ترب یمتعل یلو تسه یمشود، خواهد بود. هدف دوم، تعم یم ینتدو یآموزش

آموزش  یندهتواند مشکالت حال و آ یم یداطالعات به کمک روش ها و امکانات جد یطرف تکنولوژ یکدو جانبه را متصور شد. از 

 ید تکنولوژو کاربر یازمورد ن یو انتقال مهارت ها زشتواند در آمو یم یتو ترب یمتعل یگرو از طرف د یدو پرورش را برطرف نما

 یجاداطالعات در امر آموزش هدف سوم،ا یو استفاده از فناور یمهارت تفکر خالق و انتقاد یجادداشته باشد مانند ا یینقش به سزا

شدن با اثرات  یو عصر جهان یدآزما یشدن م یجهان یندفرا یهشگرف از ناح یقرن تحول یتو ترب یمتعل یقاز طر یجهان ینشب

شدن توجه دارند،  یجهان یندکه خردمندانه به فرا ییدوران آن کشورها ینمجامع خواهد گذاشت. در ا یارتباط یبر الگو یقعم

قرن  ینکنند. بنابرا ینخودشان تام یبرا یالملل ینجامعه ب یستی،هم ز یقاز فرصت ها از طر یخواهند توانست با صلح و بهره ور

 یو تعامل با فرهنگ ها یامواج جهان یتظرف ی،و مل یمحل یارزش ها را داشته باشد که ضمن حفظ یرتیبص و ینشب یدبا

اثربخش و کارآمد  یبرنامه درس یقدر ذهن دانش آموز از طر یو نگرش جهان ینشب یجادراستا، ا ینگوناگون را داشته باشد. در ا

 تواند در دستور کار آموزش و پرورش باشد. یم

 

  منابع
 در آموزش و پرورش. مشهد: به نشر.  یشناس ینده(. آ1390) یعل یی،آقا

 شرکت به نشر. ی،(. آینده شناسی در آموزش وپرورش. مشهد: آستان قدس رضو1389علی ) آقایی،

سوادآموزان  یلیتحص یو ماندگار یپژوه یندهآ ییآن بر توانا یو مولفه ها ی(. نقش خود نظم ده1395) یممر ی،پشتگل، زهرا، سامر باقری

 .     4سال دهم، شماره ی،آموزش یریتو مد ی. فصلنامه رهبریهطه ارومبزرگسال مقطع متوس

. یدر فلسفه برنامه درس یننو یی: قلمرویو دانش ضمن یحدانش صر یآموخته ها از منظر معرفت شناس یابی(. ارزش 1385خسرو ) باقری،

 .2شماره  یک،دوره  ی،فصلنامه مطالعات برنامه درس

 یرتهران: نشر ام ی،درس یزیدر برنامه ر یپژوه یندهاصالحات و آ ی،نوآور ییر،(. تغ1387ناز ) یپر ی،س بنی

 (. به ســوی تمدن جدیــد، ترجمه محمدرضا جعفری، تهران: سیمرغ.1373) ینالو تافلر،

 در هزاره سوم. انتشارات آگاه، تهران ییمدارس ابتدا یبرا یدرس یزی(. برنامه ر1387) یعل یر،پور ظه تقی

(. لوازم و زمینه های اجرا و اشاعه برنامه درسی، پاشنه آشیل یا چشم اسکندر. چکیده مقاالت همایش برنامه درسی 1387یترا )دانشور، م

 مرداد.  31و  30ملی؛ چشم اندازها، 

 یزیبر برنامه ر دیبرنامه درس، با تاک ینو تدو یبه سمت عدم تمرکز در طراح یرانا یدرس یزی(. گذار نظام برنامه ر1386نادر ) سلسبیلی،

 4سال اول، شماره ی،بر مدرسه. فصلنامه مطالعات برنامه درس یمبتن یدرس

(، یپژوه ینده)گروه آ یصنعت و فناور یشیکدهمطلوب فردا، اند یایبه دن یدنو شکل بخش یندهو همکاران، علم و هنر کشف آ یلفر، عق ملکی

 .1385انتشارات کرانه علم،  یاول، نشر موسسه فرهنگ یراستو

 .29-26،ص7، شماره 29دوره  ی،اموزش یمجله رشد تکنولوژ ی،دور نگر در برنامه درس یها یری(. جهت گ1392فاطمه ) سلطانی،

 نژاد، تهران: انتشارات سمت.. یبهتر. ترجمه خو یادگیریو  یستدر یبرا یدرس یزی(. برنامه ر1380گالن و همکاران ) سیلور،جی

 یلیتحص یدوره ها یبرنامه درس ییرتغ یمل یش. همایپژوه یندهآ یبر مبنا یدرس یدر برنامه ها ییر(. تغ392رسول و همکاران ) صادق،

 آموزش و پرورش.

 ( مردم نگاری آموزش؛ چند مطالعه مردم نگاری در زمینه آموزش وپرورش امروز ایران. تهران: نشر علم.1390فاضلی، نعمت اهلل )

نشر موسسه  ی،صنعت و فناور یشکدهمطلوب فردا. اند یایبه دن یدنو شکل بخش ینده(. علم و هنر کشف آ1385و همکاران ) یلفر، عق ملکی

 انتشاات کرانه علم. ی،فرهنگ

 تهران: نشر ساوالن. یت،و ترب یمو اصول تعل ی(. مبان1385محمد جعفر ) مهدیان،
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