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ثط ػالئن  اثطثركی تلفیك ضٍـ آهَظـ چٌس حؿی ٍ یىپبضچگی حؿی

 آهَظاى زٍضُ اثتسایی اذتالل ذَاًسى زاًف

 ٣اـ ٨٣یـ٤غگاف5

.ٝیٞی زادظ٨تك  -رؤیا ک٨چک ا٣حُار، ,٤٧٠از اؿحکی
 

 

 چىیسُ
٦غؼ پژك٦ف صاوؼ، جْیی٢ ادؼةعكی جٞ٘یٙ ركش آ٨٠زش چ٤ػغ صـػی ك ج١ؼی٤ػات یکپػارچگی 

آ٨٠زاف دكرق اةحغایی ة٨د( پژك٦ف از ٨٣ع ٣ی٥١ آز٠ایكی، ةػا  ت ظ٨ا٣غف دا٣فصـی ةؼ ّال ٟ اظحالر

 مػ٨رت ة٥پػژك٦ف، ک٤٤غگاف  قػؼکثکػ٥ در آف  ةا گؼكق گػ٨اق ةػ٨د آز٨٠ف پؾ )آز٨٠ف پیفًؼح 

 آز٠ػ٨ف گیؼم ا٣ػغازقك گػ٨اق ٚػؼار گؼٗح٤ػغ( اةػؽار  آز٠ایف٥٣٨١٣ در دؿحؼس ا٣حعا  ك در دك گؼكق 

جضث ٠غاظ٥ٞ ةؼ٣ا٥٠ ج١ؼی٤ات یکپارچگی صـػی ك ركش آ٠ػ٨زش آز٠ایف  ظ٨ا٣غف $١٣ا# ة٨د( گؼكق

ةػا  آز٠ػ٨ف٣کؼد٣غ( ٣حػایر  دریاٗث ام ٠غاظ٥ٞم گؼكق گ٨اق ٦ا آز٨٠د٣یچ٤غ صـی ٚؼار گؼٗح٤غ؛ كٝی 

ؽار  اؿح٘ادق از ٣ؼـ ٣كػاف داد، ٠یػا٣گی٢  ك ؛ك ةا ركش جضٞیػٜ ک٨اریػا٣ؾ ا٣سػاـ قػغ spss آ٠ارمٗا

ظ٨ا٣ػغف گػؼكق گػ٨اق  آز٨٠ف پؾةیكحؼ از ٠یا٣گی٢ ١٣ؼات  آز٠ایفكق ظ٨ا٣غف گؼ آز٨٠ف پؾ١٣ؼات 

کارگیؼم  کػ٥ ةػ٥ صاکی از آف ة٨د كو٨ح ة٥آ٠غق در ای٢ پژك٦ف  دؿث ٦ام ة٥ یاٗح٥در٠س٨١ع اؿث( 

ةؼ٣ا٥٠ جٞ٘یٛی آ٨٠زش چ٤غ صـی ك ج١ؼی٤ات یکپارچگی صـی ةؼ ة٧ت٨د ّال ػٟ اظػحالؿ ظ٨ا٣ػغف 

 داقح٥ اؿث( جثدیؼآ٨٠زاف گؼكق آز٠ایف  ا٣ف$درؾ ٠ح٢ ك کا٦ف ظٌا٦ام ظ٨ا٣غف# د

 ذَاًسى اذتالل حؿی، یىپبضچگی توطیٌبت حؿی، چٌس ضٍـ: ولیسی ّبی ٍاغُ

 

 

                                                           
 اؿحادیار گؼكق ركا٣ك٤اؿی دا٣كکغق ٨ّٞـ ازح١اّی ك ركا٣ك٤اؿی دا٣كگاق آزاد كاصغ ج٧ؼاف ٠ؼکؽ(  ,
 اؿحادیار گؼكق ركا٣ك٤اؿی دا٣كکغق ٨ّٞـ ازح١اّی ك ركا٣ك٤اؿی دا٣كگاق آزاد كاصغ ج٧ؼاف ٠ؼکؽ(  -
 ٨م کارق٤اؿی ارقغ ركا٣ك٤اؿی جؼةیحی دا٣كگاق آزاد كاصغ ج٧ؼاف ٠ؼکؽ $٨٣یـ٤غق ٠ـئ٨ؿ#ا٣كسد ( .
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 همسهِ

اظحالؿ یادگیؼم اؿػث کػ٥   ازز٥ٞ١ ٠كکالجی ک٥ ٣ُاـ آ٨٠زقی ٠ا ةا آف ٨٠از٥ اؿث، ٠ـئ٥ٞ

جؼی٢  کٜقػ٨د( زةػاف ٗارؿػی یکػی از ٠كػ ٠ا٣غگی جضنػیٞی ٠ی ٨٠زب ّغـ ٨٠ٗٛیث ك ّٛب

آ٨٠زاف دارام  ةؼام دا٣ف ٦ا آف٨٠ز٨د اؿث ك اؿحذ٤ا٦ام ٠عحٞ٘ی دارد ک٥ یادگیؼم  ٦ام زةاف

اظحالؿ یادگیؼم دق٨ار اؿث( ظ٨ا٣غف در د٣یام ا٠ؼكزم یک ٣یاز صیاجی اؿث ك ٗؼدم ک٥ در 

گیػؼد( قػ١ار  ای٢ ٧٠ارت اؿاؿی ٠كػکٜ داقػح٥ ةاقػغ، در كوػِ ةـػیار ٣ػا٨ٌٞ٠ةی ٚػؼار ٠ی

قػغق اؿػث  درمػغ گؽارش -,جػا  /ی ک٥ دچار ٠كکالت یادگیؼم ٦ـح٤غ ةػی٢ آ٨٠زا٣ دا٣ف

ج٨ا٣ػػغ ٣حػػایر زیا٣تػػارم داقػػح٥ ةاقػػغ، ٠ضٛٛػػاف  #( ٠كػػکالت یػػادگیؼم ٠ی-4.,$جتؼیػػؽم، 

٦ام یادگیؼم ةا ٠یؽاف ةػارجؼ جػؼؾ جضنػیٜ در دةیؼؿػحاف، ةیکػارم ك  ا٣غ ک٥ ٣اج٨ا٣ی دریاٗح٥

یی٢، ٠كکالت رٗحػارم، ٦یسػا٣ی، ازح١ػاّی ١٦ػؼاق پا ظ٨دپ٤غارقكاةـحگی ةیكحؼ ة٥ دیگؼاف، 

 #(.4.,ّٞیؽادق، ٦ـح٤غ $

 قػ٤اظحی ركافًتٙ جْاریٖ ٣اج٨ا٣ی یادگیؼم، ای٢ ک٨دکاف در یک یا ةیف از یػک ٗؼای٤ػغ 

ق٤اظحی، ج٨ز٥ ك کارکؼد٦ام صا٥ُٗ# ک٥ ةؼام یادگیؼم در ٠غرؿ٥  پای٥ $ادراؾ، صؼکث، زةاف

اف در ٠ٛایـػ٥ ةػا ک٨دکػاف ة٤٧سػار ةػؼام دریاٗػث ك دار٣غ( ای٢ ک٨دک وؼكرم ٦ـح٤غ، ٠كکٜ

ز٠اف اًالّات رؿػیغق از صػ٨اس ٠عحٞػٖ از ج٨ا٣ػایی ک١حػؼم ةؼظ٨ردار٣ػغ( در  گؼدآكرم ٦ٟ

ةـیارم از ای٢ ک٨دکاف دق٨ارم یادگیؼم یا ة٥ ّٞث ٣اج٨ا٣ی در جض٨یٜ اًالّات از یک ٠ـػیؼ 

٤٠نػ٨ر اؿػث $٠ـػیؼ ادراکػی ة٥ ٠ـیؼ ادراکی دیگؼ اؿث ك یا ٣ػاج٨ا٣ی در یگا٣ػ٥ ؿػازم دك 

آ٨٠زاف دارام اظحالؿ یػادگیؼم ةػاكز٨د ةؼظػ٨ردارم از ٦ػ٨ش ًتیْػی ك  #( دا٣ف,4.,٣ژاد،

١٦چ٤ی٢ ةاكز٨د دارا ة٨دف ص٨اس ةی٤ایی ك ق٨٤ایی ؿاٟٝ، ج٨ا٣ایی رزـ ةؼام زؼیاف ا٣ػغاظح٢ 

٨زقػی ك كیژق ظ٨ا٣غف را ٣غارد ای٢ ک٨دکػاف ٚػادر ةػ٥ ٗؼاگیػؼم ٠ٌاٝػب آ٠ اًالّات زةا٣ی ة٥

٦ام ٠حغاكؿ آ٨٠زقی ٣یـػح٤غ ك ١٦ػی٢ ا٠ػؼ ةاّػخ  ةا اؿح٘ادق از ركش ٠٘ا٦یٟ كیژق یادگیؼم

، 432,قػ٨د $كارس  ٦ػام كیػژق یػادگیؼم ٠ی ةعكػی ٣اج٨ا٣ی ارزاع ة٥ ٠ؼاکؽ آ٨٠زقی ك ج٨اف

#( ک٨دکاف دارام اظحالؿ ظ٨ا٣غف در ق٤اؿایی صؼكؼ ك ک١ٞات، 23.,٠حؼزٟ ٤٠كی ٨ًؿی، 
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دار٣غ( ١٦چ٤ػی٢ ایػ٢ ک٨دکػاف در  ظ٨ا٣ی ك ؿؼّث ظ٨ا٣غف ٠كػکٜ ، ركافدرؾ ك ٧ٟٗ ک١ٞات

كیژق صاُٗػ٥  ةػ٥ ر٠ؽگكایی، ٣ا٠یغف ؿؼیِ، مضتث کؼدف، ٦سی کؼدف، دٚػث ك ٣یػؽ صاُٗػ٥

پؽقػکاف ك اكٝیػام جْٞػیٟ ك جؼةیػث  #( ا٠ؼكزق ركاف+,+-ق٨یحؽ،$ ٣غار٣غرا ق٤یغارم ٧٠ارت کاٗی 

ة٤اةؼای٢ اؿػح٘ادق از  ؛كکالت یادگیؼم، آ٨٠زش ک١کی اؿث٣ُؼ دار٣غ ک٥ ة٧حؼی٢ راق در٠اف ٠ اج٘اؽ

٦ام درؿػی ٠ػغارس  در ةؼ٣ا٠ػ٥ ٦ایی ٠ا٤٣غ آ٨٠زش چ٤غ صـی ك ج١ؼی٤ات یکپارچگی صـی ركش

$ةػػ٥ ٣ٛػػٜ از  ,ام کػػ٥ ٦ار٦ػػاف ك کػػا٢١ٗ ٣ُؼیػػ٥ ج٨ا٣ػػغ زایگػػاق ظامػػی پیػػغا ک٤ػػغ( ة٤ػػا ةػػؼ ٠ی

٢ جنػضیش ٠كػکالت کػ٨دؾ ةػا ٦ام چ٤غ صـی ٠حىػ١ ا٣غ، ركش # ارا ٥ دادق32.,ز٨ادیاف،

٦ام صـی ک٨دؾ در ٗؼآی٤غ آ٨٠زش اؿث؛ ك در ای٢ ٠ػ٨رد ٗػؼض  اؿح٘ادق از جؼکیب ؿیـحٟ

ک٥ در جسار  یادگیؼم ةیف از یػک صػؾ را درگیػؼ ک٤ػغ،  ةؼ آف اؿث ک٥ ک٨دؾ درم٨رجی

م٨رت ٠ام ٠عحٖٞ صـی $٣ُیؼ  ة٥ ٦ا آفآ٨٠زد( درك٣ی کؼدف ٠٘ا٦یٟ از ًؼیٙ ارا ٥  ةیكحؼ ٠ی

جؼز١ػػ٥  /++-ٝػػ٨ردم،اؿػػث $پػػػیؼ  ة٧حػػؼ ا٠کاف #ایی، قػػ٨٤ایی، ر٠ـػػ٥ ك ز٤تكػػیةی٤ػػ

#( درركش چ٤غ صـی ٗؼ٣اٝغ ج٨ازف ك جْادؿ صؾ ةی٤ػایی، قػ٨٤ایی، ر٠ـػ٥ ,3.,گؼد، ةیاةاف

اش را ةؼام ا٣ساـ ٗؼای٤غ یادگیؼم ٣یاز دارد  ٦ام صـی زیؼا ک٨دؾ ج١اـ راق؛ قغق اؿث ًؼاصی

 #(22.,رك٣ٛی،$ یاةغ قغق ك اٗؽایف ٠ی ادگیؼم ج٨ٛیثی ٦ا آفك از ًؼیٙ ١٦کارم ٥١٦ 

# اؿث ك ج٨ؿي ؿػایؼ +-4,)433,$ .٦ام آیؼس # صامٜ جالشSI$ -یکپارچگی صـی 

٠ضٛٛاف در ؿؼاؿؼ د٣یا گـحؼش پیغا ٨١٣دق اؿث( ای٢ ٣ُؼیػ٥ کػارکؼد کٞػی ٠ٕػؽ را ةا٦ػغؼ 

ؼی٥ در امٜ ةؼ اؿػاس ة٧ت٨د ج٨ا٣ایی ١ّٞکؼد ٗؼد ٨٠ردةؼرؿی ٚؼار دادق اؿث( پیكؼٗث ای٢ ٣ُ

#( یکپػارچگی صـػی ةػ٥ .44,کٞی٤ػی ك ٠یٞػؼ،اؿث $کار ةؼ ركم ٣اج٨ا٣ایی یادگیؼم ک٨دکاف 

٦ا، پ٨ؿث، ّىػالت، ٠٘امػٜ،  ٦ا، گ٨ش گؼدد ک٥ اًالّات آف از راق چكٟ پؼدازقی اًالؽ ٠ی

٦ام صـػی  قػ٨د( ایػ٢ پػؼدازش در ؿیـػحٟ د٦اف، ةی٤ی ك صؾ جْادؿ ةػ٥ ٠ٕػؽ ٤٠حٛػٜ ٠ی

 #(+4.,جؼز٥١ ةأغاؿاریا٣ؾ ك ةاٚؼم، 2++-٨٦رككیحؽ ك ركؿث،ق٨د $ ـ ٠ی٠عحٖٞ ا٣سا

                                                           
, Hallahan &Kafman 

-Sensory integration 

. Ayres 
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کٞی اؿث ک5٥ جٞ٘یٙ آ٨٠زش چ٤غ صـػی ك  ٠ـئ٥ٞ امٞی ای٢ پژك٦ف ةؼرؿی ای٢ ٗؼوی٥

 آ٨٠زاف دكرق اةحغایی ٠ؤدؼ اؿث( ج١ؼی٤ات یکپارچگی صـی ةؼ ّال ٟ اظحالؿ ظ٨ا٣غف دا٣ف

صـی ك آ٨٠زش چ٤غ صـػی ٦ػغؼ ایػ٢  ة٤اةؼای٢ در جٞ٘یٙ دك ركش ج١ؼی٤ات یکپارچگی

٨ًر یکپارچ٥ چ٤غی٢ صؾ درگیؼ ْٗاٝیث یادگیؼم ق٨د ك در٣حیس٥ دتػث ٠ػؤدؼ در  ة٨د ک٥ ة٥

ة٥ ک٨دکاف ةػا ٠كػکالت یػادگیؼم ظػاص ک١ػک قػ٨د جػا ةػ٥  ؛ كصا٥ُٗ ک٨دؾ اج٘اؽ ةی٘حغ

ظاص ٦ام ظ٨د ةؼؿ٤غ( ١٦چ٤ی٢ ةا ةکار گیؼم ٨٤ٗف  کارگیؼم ج٨ا٤١٣غم صغاکذؼ کارایی در ة٥

آ٠ػ٨زاف در ٠ْػؼض ظٌػؼ ک١ػک ١٣ػ٨دق ك از كارد قػغف  ك ةا ج١ؼی٤ات ؿادق ةح٨ا٤٣غ ة٥ دا٣ف

 ٦ام ا٣ـا٣ی ز٨ٞگیؼم کؼد( ٠اٝی، ركا٣ی ك ؿؼ٠ای٥ ٦ام در ز٠ی٥٤ظـارت زیاد 

# پژك٦كی ةؼام ک٨دکػاف دچػار اظػحالؿ یػادگیؼم قػغیغ /44,ج٨رگـ٢ ك ١٦کارا٣ف $

ام را در ة٧ت٨د ک٨دکاف ٠ٛایـ٥ ١٣ػ٨د(  ٦ام ٠غاظ٥ٞ كشا٨٣اع ر جثدیؼجؼجیب داد٣غ، ای٢ ٠ٌا٥ْٝ 

٤٠غ ة٨د٣غ( ةؼام گػؼكق دكـ زػایگؽی٤ی ك  ٦ام ٠ؼؿ٨ـ در کالس ّادم ة٧ؼق یک گؼكق از ةؼ٣ا٥٠

قغ ك در گؼكق ؿ٨ـ، آ٠ػ٨زش ٠ـػحٛیٟ  زاةسایی كازی ةؼ ركم ٠ح٢ ظ٨ا٣غ٣ی آ٨٠زش دادق ٠ی

ركش آ٠ػ٨زش  قػغ( اٗػؼادم کػ٥ ةػاکارگیؼم یک ركیکؼد چ٤غ صـی ازؼا  آگا٦ی كازی ةا ة٥

ا٣ػغ از  دیغق ٠ـحٛیٟ كازی ةا ركیکؼد چ٤غ صـػی ك ٣ٛػف ةؼزـػح٥ صػؼكؼ ك مػغا٦ا آ٨٠زش

قػغق در ر٠ؽگػػارم ك  ةا جثکیغ ةؼ ک١ٞات در ٠ػح٢ ا٣ساـ گؼك٦ی ک٥ آ٨٠زش زایگؽی٤ی كازی

 یكػحؼمة٧تػ٨د ة ٦ا آف٦ا ١ّٞکؼد ة٧حؼم داقح٤غ ك صحی ج٨ا٣ایی ج٘کؼ ا٣حؽاّی  ر٠ؽگكایی كاژق

 یاٗح٥ ة٨د(

ركیکػؼد چ٤ػغ صـػی در ة٧تػ٨د ٠كػکالت ظ٨ا٣ػغف  جػثدیؼ# در پژك٦كػی /++-$ ,٨٦ٗؼ

 +,جػا  3آ٠ػ٨زاف  آ٨٠زاف ةا ٣یاز٦ام كیژق را ةؼرؿی ٨١٣دق اؿث( در ایػ٢ جضٛیػٙ، دا٣ف دا٣ف

٨ًر ا٣٘ػؼادم ةػا اؿػح٘ادق از  ام ةػ٥ ٦٘حػ٥ 1ؿا٥ٝ قؼکث کؼدق ة٨د٣غ ک٥ در یک دكرق ز٠ػا٣ی 

آ٨٠زش دیغ٣غ ٣حایر ٣كػاف داد، اؿػح٘ادق از ایػ٢ ركش  -صـی اكرج٨ف گٞی٤گ٧اـ ركیکؼد چ٤غ

                                                           
,Hoefer 

-Orton Gillingham 
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ةػؼ  آ٨٠زاف ٨٠رد٠ٌا٥ْٝ قغق اؿث( ؿیـحٟ آ٨٠زقػی گٞی٤گ٧ػاـ ةاّخ ة٧ت٨د در ظ٨ا٣غف دا٣ف

٦ػام  ج٨ا٣ایی جكعیل ق٤یغارم ك ٣یؽ ةؼ ص٨اس صؼکحػی ةـػاكایی جثکیػغ دارد گؼچػ٥ ركش

ک٤ػغ، ا٠ػا از ادراؾ  ق٨٤د ةػ٥ اك ک١ػک ٠ی ا آ٣چ٥ ٠یةی٤غ، ة آكایی در جؼکیب آ٣چ٥ ک٨دؾ ٠ی

آ٨٠زقی چ٤ػغ  جثدیؼ# در پژك٦كی ةا ٨٤ّاف 1++-$ ,ق٨د( كیٞیا٠ؽ دیغارم صغاٜٚ اؿح٘ادق ٠ی

٦ام ٨٣قح٢ ک٨دکاف ٣ارؿاظ٨اف ٠ٌِٛ اةحغایی ازؼام ةؼ٣ا٠ػ٥ جؼ٠ی١ػی چ٤ػغ  صـی ةؼ ٧٠ارت

 ،-دا٣ـػح٥ اؿػث( ٦ػا٠٘ؼیؽ ٠ػؤدؼ ٦ػا آف٦ام ظ٨ا٣ػغف ك ٨٣قػح٢  صـی را در پیكؼٗث ٧٠ارت

ام ادػؼةعف در در٠ػاف  ام ٠غاظٞػ٥ ( ًػی ٠ٌاْٝػ٥#+44,، $0ك كرجػؾ /دكگاؿ، ٠ک .رایث

ایػ٢ $صؼکحی ك ٨٠ارد ةغكف در٠اف ٠ٛایـػ٥ ٨١٣د٣ػغ(  –یکپارچگی صـی را ةا در٠اف ادراکی 

٦ام یػادگیؼم ك ٠كػکالت یکپػارچگی ا٣سػاـ  ٠ا٥٦ ةا ٣اج٨ا٣ی 44جا  -٠2ٌا٥ْٝ ركم ک٨دکاف 

دارم در ١ّٞکؼد صؼکحی ٣ـتث ة٥ ٠ػ٨اردم  ٦ام پژك٦ف صاکی از ج٘اكت ٤ْ٠ی # ک٥ یاٗح٥قغ

١٦چ٨ف ق٤اظث ك زةاف در گؼك٦ی ک٥ در٠ػاف یکپػارچگی صـػی را دریاٗػث ٨١٣د٣ػغ، ةػ٨د( 

ؿػا٥ٝ ةػا اظػحالؿ ٣ارؿػایی  2),,# ةؼ ركم ک٨دکاف +4.,ام ٣یؽ ج٨ؿي صتیب زادق $ ٠ٌا٥ْٝ

ةؼ٣ا٥٠ یکپارچگی صـی ةؼ اٗؽایف ج٨ز٥ ایػ٢  جثدیؼ٦غؼ آف ی ا٣ساـ قغ ک٥ ْٗاٝ ةیفج٨ز٥ * 

٦ا ای٢ جضٛیٙ صاکی از آف اؿث ک٥ ةؼ٣ا٠ػ٥ یکپػارچگی صـػی ٤٠سػؼ ةػ٥  ک٨دکاف ة٨د( یاٗح٥

٦ػام  ج١ؼی٢ جػثدیؼ"# در پػژك٦ف 32.,$اٗؽایف ج٨ز٥ ای٢ ک٨دکاف ة٨د( اؿػغاهلل ؿػ٤٤غزی 

ؿػا٥ٝ قػ٧ؼ  +, – 2دةـػحا٣ی آ٠ػ٨زاف  یکپارچگی صـی ةؼ کا٦ف ّال ٟ ٣ارؿا ظػ٨ا٣ی دا٣ف

ؿػتب کػا٦ف ّال ػٟ ٣ارؿػا ظػ٨ا٣ی  ٦ام یکپػارچگی صـػی دارد، ج١ؼی٢ ا٧َار ٠ی "ج٧ؼاف 

كز٨م  ٦ػام زـػث ٦ام یکپارچگی صـی ؿتب جٕییؼ ّا٠ٜ ج١ؼی٢ ؛ كآ٨٠زاف قغق اؿث دا٣ف

صـی، ١ّٞکػؼد ّػاً٘ی، اؿػحٛا٠ث، جض١ػٜ پػایی٢ ك صؼکػات َؼیػٖ، درکػی قػغق اؿػث( 

                                                           
,Williams 

-Hamphries 

.wright 

/Mcdougall 

0Vertes 
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جػ٨ز٧ی، پؼیكػا٣ی  ٦ػام صـاؿػیث صػؾ د٦ػا٣ی، ةی ةؼ ّا٠ٜ صـی ٦ام یکپارچگی ج١ؼی٢

 ٤ْ٠ادار ٣غاقح٥ اؿث( جثدیؼجضؼکی  ص٨اس، دتث وْیٖ صـاؿیث صـی ك ةی

ةؼ٣ا٥٠ یکپارچگی صـی ج٨ؿػي کػار در٠ػا٣گؼاف ٠كػ٨٧رم چػ٨ف اؿػحی٢، یا٣ػگ ك  جثدیؼ

٠غاظٞػ٥ کػ٥ از ایػ٢  جػثدیؼ٣كاف داد٣غ،  ٦ا آفقغت ٨٠رد جثکیغ ٚؼارگؼٗح٥ اؿث(  اؿحا٨٘٣رد ة٥

ًؼیٙ کارةؼد جضؼیکات ك یکپارچگی صـی اًالّات ص٨اس ةی٤ایی، ق٨٤ایی ك ١ّٛی صامػٜ 

٦ام ٠ٕؽم ك ة٧ت٨د ارجتاًات ؿاظحارم ١ّٞکؼد  ام ةؼ پاؿط گؼدد، ادؼات ٠حْغد ك چ٤غگا٥٣ ٠ی

 #(+4.,گؼدد $رزتی ٗؼد،  ٠ٕؽ ك در٣حیس٥ ارجٛات ؿٌش رٗحار ٗؼد ٠ی

 ضٍـ پػٍّف

جْیی٢ ادؼةعكی جٞ٘یٙ آ٨٠زش چ٤غ  ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠ا٦یث پژك٦ف صاوؼ ک٥ ًؼح کٞی پژك٦ف5

آ٨٠زاف دكرق اةحغایی اؿث،  صـی ك ج١ؼی٤ات یکپارچگی صـی ةؼ ّال ٟ اظحالؿ ظ٨ا٣غف دا٣ف

آز٠ػ٨ف ةػا گػؼكق گػ٨اق اؿػث(  پؾ )آز٠ػ٨ف ةػا ًػؼح پیف ٣ی٥١ آز٠ایكػی ٨٣ع ركش جضٛیٙ

ك گػ٨اق  آز٠ػایفا٣حعا  ك در دك گؼكق  م٨رت ٥٣٨١٣ در دؿحؼس پژك٦ف، ة٥ ک٤٤غگاف قؼکث

٠غاظٞػ٥  ؿػپؾ آز٨٠ف ة٥ ١ّٜ آ٠ػغ ٚؼار گؼٗح٤غ( از ٦ؼ دك گؼكق ةؼ اؿاس ٠حٕیؼ كاةـح٥ پیف

ام مػ٨رت  آز٠ایكی ةؼ ركم گؼكق آز٠ایكی ا٣ساـ قغ، كٝی ةػؼام گػؼكق گػ٨اق ٦ػیا ٠غاظٞػ٥

؛ گؼٗح٥ قغ ز٨٠فآ ، از ٦ؼ دك گؼكق پؾآز٠ایفزٞـ٥ ٠غاظ٥ٞ ةؼ ركم گؼكق  +-٣گؼٗث پؾ از 

٦ام آز٠ایكی ك گػ٨اق در  آز٨٠ف گؼكق آز٨٠ف ك پؾ پژك٦كگؼ ة٥ ةؼرؿی ج٘اكت ١٣ؼات پیف ک٥

 ٦ؼ یک از ک٨دکاف دارام اظحالؿ ظ٨ا٣غف پؼداظث(

ؿػا٥ٝ قػأٜ ةػ٥  2),,آ٠ػ٨زاف دظحػؼ  زا٥ْ٠ آ٠ارم پژك٦ف صاوؼ قا٠ٜ ج١ػا٠ی دا٣ف

ق٧ؼ ج٧ؼاف در ؿاؿ جضنػیٞی  /,٥ٛ در ٠غارس ٤٠ٌ #٦ام اكؿ جا پ٤سٟ دةـحاف جضنیٜ $پای٥

 اؿث( .4)/4

مػ٨رت  ة٧ؼ ٠ح٨ؿػي ة٥ آ٠ػ٨ز ةػا ٦ػ٨ش دا٣ف ٣٘ؼ +.٥٣٨١٣ ای٢ جضٛیٙ قا٠ٜ جْغاد  صسٟ

٠ػ٨ردپژك٦ف ٚػؼار  ك گػ٨اق آز٠ػایف٣٘ؼم  0, در دك گؼكق گیؼم در دؿحؼس ا٣حعا  ك ٥٣٨١٣

ا٣ػات ٨٣ةػث اكؿ ك گؼٗح٤غ( اةحغا ٔؼةاٝگؼم اكٝی٥ م٨رت گؼٗث( ةغی٢ جؼجیػب کػ٥ ةْػغ از ا٠حض
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پؼؿف از ١ْٞ٠اف، ٠ؼاز٥ْ ة٥ ارزیاةی کی٘ی ١ْٞ٠اف در ا٠حضا٣ات ٨٣ةػث اكؿ، ةؼرؿػی پؼك٣ػغق 

آ٠ػ٨زاف دارام ٠كػکالت ظ٨ا٣ػغف ٠كػعل قػغ٣غ(  جضنیٞی ك ةؼرؿی ؿاة٥ٛ جضنیٞی دا٣ف

 ؛ كةؼام ق٤اؿایی اظحالؿ ظ٨ا٣غف ک١ک گؼٗح٥ قػغ ١٣ا آز٨٠فقغگاف ةا  ؿپؾ از ةی٢ ٠ْؼٗی

آ٨٠زاف كارد ًؼح آز٠ایكی ك آ٨٠زقػی  ٦ام زیؼ ك اصؼاز قؼایي پژك٦ف دا٣ف الؾةؼ اؿاس ٠

 قغ٣غ(

 از5 ا٣غ ّتارتآ٨٠زاف ة٥ پژك٦ف  ٦ام كركد دا٣ف ٠الؾ )اٖٝ

 اظحالؿ ظ٨ا٣غف مةؼا ٦DSM-0ام جكعیل  دارا ة٨دف ٠الؾ ),

 ؿاؿ ٚؼار دار٣غ( 2),,آ٨٠زاف دكرق اةحغایی ک٥ در ؿ٤ی٢ ةی٢  دا٣ف )-

 ٨دف وؼیب ٨٦قی ًتیْیدارا ة ).

آ٠ػ٨ز  داقح٢ ؿال٠ث ق٨٤ایی ك ةی٤ایی ةؼ اؿاس ًػؼح ؿػ٤سف کػ٥ در پؼك٣ػغق دا٣ف )/

 ٨٠ز٨د ة٨د(

 از5 ا٣غ ّتارت٠الؾ ظؼكج پژك٦ف  ) 

 صؼکحی(–داقح٢ ٠كکالت صـی  ),

 گیطی پػٍّف اثعاضّبی اًساظُ

ظ٨ا٣غف $١٣ا# اؿح٘ادق  آز٨٠فگیؼم ٠حٕیؼ٦ام ٨٠رد٠ٌا٥ْٝ در ای٢ پژك٦ف از اةؽار5  ةؼام ا٣غازق

 قغ(

 ظ٨ا٣غف آز٨٠ف

ج٨ؿي ٠ؼادم ك کؼ٠ی ةؼ ركم ک٨دکاف ٣ارؿاظ٨اف در  ,3.,ؿاؿ ظ٨ا٣غف $١٣ا# ک٥ در  آز٨٠ف

٠حكکٜ از  آز٨٠فگؼدیغ( ای٢  ؿ٥ ق٧ؼ ج٧ؼاف، ؿ٤٤غج ك جتؼیؽ ٤٦ساریاةی قغق اؿث، اؿح٘ادق

 ٚؼار زیؼ اؿث5 ة٥ آز٨٠فظؼدق  +,

 #ک١ٞات ةا ةـا٠غ زیاد، ٠ح٨ؿي، کٟظ٨ا٣غف ک١ٞات $ آز٨٠فظؼدق ),

 ز٣سیؼ ک١ٞات آز٨٠فظؼدق  )-

 ٚاٗی٥ آز٨٠فظؼدق ).
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 ٣ا٠یغف جناكیؼ آز٨٠فظؼدق  )/

 درؾ ٠ح٢ آز٨٠فظؼدق  )0

 درؾ ک١ٞات آز٨٠فظؼدق  )1

 صػؼ آكا٦ا آز٨٠فظؼدق  )2

 ک١ٞات قت٥ظ٨ا٣غف ٣ا ک١ٞات ك  آز٨٠فظؼدق  )3

 ٣كا٥٣ صؼؼ آز٨٠فظؼدق  )4

 ٦ا ٥ٝ٨ٛ٠ آز٨٠فظؼدق  )+,

زغاگا٥٣ ٠ضاؿت٥ ك ٠س٨١ع آف ١٣ؼق ظ٨ا٣غف ٠ضـػ٨   آز٨٠ف٦ام ٦ؼ ظؼدق  در ا٣ح٧ا ١٣ؼق

آ٠ػ٨ز  ٣كا٥٣ اظحالؿ ظ٨ا٣غف در دا٣ف +٦,4ام زیؼ  اؿث( ١٣ؼق +3.گؼدد ک٥ ا٠حیاز کا٠ٜ  ٠ی

 اؿث(

 ٍتحلیل اؼالػبت ضٍـ تدعیِ

ؼاكا٣ػی، جكػکیٜ ز٧ث ةؼرؿی ٗؼوی٥ پژك٦ف از ركش آ٠ار ج٨می٘ی ةػؼام ج٤ُػیٟ زػغاكؿ ٗ

 آز٠ػ٨ف١٦چ٤ی٢ از آ٠ار اؿح٤تاًی ز٧ث  ؛ ك٨١٣دار، ٠یا٣گی٢ ك ا٣ضؼاؼ اؿحا٣غارد اؿح٘ادق قغ

٨ُ٤٠ر جْیػی٢ ادؼةعكػی آ٠ػ٨زش ك ج١ؼی٤ػات ةػؼ ٠حٕیؼ٦ػام  ٗؼوی٥ ك جضٞیٜ ک٨كاریا٣ؾ ةػ٥

 كاةـح٥ اؿح٘ادق قغ(

 spssم اٗػؽار جضٞیػٜ آ٠ػار ةؼام ؿ٨٧ٝث کار ك ٣یػؽ کػا٦ف ظٌا٦ػام ٠ضاؿػتاجی از ٣ؼـ

 اؿح٘ادق قغ(

 ّبی پػٍّف یبفتِ

٠یػػا٣گی٢ ك ا٣ضػػؼاؼ اؿػػحا٣غارد ١٣ػػؼات ّال ػػٟ اظػػحالؿ ظ٨ا٣ػػغف $ظ٨ا٣ػػغف ك درؾ ٠ػػح٢# 

گؼك٦ی ک٥ جضث ةؼ٣ا٠ػ٥ جٞ٘یػٙ آ٠ػ٨زش چ٤ػغ صـػی ك $ یفآز٠اآ٨٠زاف اةحغایی گؼكق  دا٣ف

 گؼك٦ػی کػ٥ ٦ػیا ةؼ٣ا٠ػ٥$ؿازم صـی ٚؼارگؼٗحػ٥ ة٨د٣ػغ# ك گػؼكق گػ٨اق  ج١ؼی٤ات یکپارچ٥

قػغق  ارا ٥ ,١٣ػ٨دار  آز٠ػ٨ف در پؾ ك آز٨٠ف در ٠ؼاصٜ پیف آ٨٠زقی را دریاٗث ٣کؼدق ة٨د٣غ#

 اؿث(
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 آظهَى آظهَى ٍ پؽ ٍ زضن هتي زض زٍ گطٍُ زض هطاحل پیف : هیبًگیي ًوطات ذَاًسى1ًوَزاض 
 

٠یا٣گی٢ ١٣ؼات  آز٠ایفكق ٣كا٣گؼ آف اؿث ک٥ در گؼ ,٨ًرکٞی ٣حایر صامٜ از ٨١٣دار  ة٥

 آز٨٠ف اٗؽایف داقح٥ اؿث( آز٨٠ف ٣ـتث ة٥ ٠ؼص٥ٞ پیف ك درؾ ٠ح٢ در ٠ؼص٥ٞ پؾ ظ٨ا٣غف

٤٠ؽٝػ٥ کػا٦ف ٠كػکالت ك اظػحالؿ  ذکؼ اؿث ک٥ ١٣ؼق ةارجؼ در ظ٨ا٣غف ك درؾ ٠ػح٢ ة٥ ٚاةٜ

 ظ٨ا٣غف ك ة٧ت٨د ١ّٞکؼد ظ٨ا٣غف اؿث(

ک٥ در گؼكق آز٠ایف ٠یا٣گی٢ ١٣ؼات  ٣كا٣گؼ آف اؿث -١٦چ٤ی٢ ٣حایر صامٜ از ٨١٣دار 

اظحالؿ ٨٣قح٢ قا٠ٜ ظٌام ٨٣قح٢، صـاؿیث ق٤یغارم، ٠كکالت آ٨٠زقی، ٠كکالت  درمغم

تث ة٥ ٠ؼص٥ٞ پیف دٚث ك صا٥ُٗ دیغارم در ٠ؼص٥ٞ پؾ آز٨٠ف کا٦ف داقح٥ اؿث  آز٨٠ف ـ٣

ؽایف ٠كکالت ك اظحال ة٥ ذکؼ اؿث ک٥ ١٣ؼق ةارجؼ در ّال ٟ ٨٣قح٢ ٚاٜة  ؿ ٨٣قح٢ اؿث(٤٠ؽ٥ٝ ٗا
 

 آظهَى آظهَى ٍ پؽ پیف : هیبًگیي ًوطات زضصسی اذتالل ًَقتي زض زٍ گطٍُ زض هطاحل2ًوَزاض 
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 ّب یبفتِ

ؿازم صـی ٨٠زػب ة٧تػ٨د  5 ةؼ٣ا٥٠ جٞ٘یٛی آ٨٠زش چ٤غ صـی ك ج١ؼی٤ات یکپارچ٥,)ٗؼوی٥

 ق٨د( آ٨٠زاف ٠ی ١ّٞکؼد ظ٨ا٣غف در دا٣ف

ؿازم صـی  آ٨٠زش چ٤غ صـی ك ج١ؼی٤ات یکپارچ٥جٞ٘یٛی ةؼ٣ا٥٠  جثدیؼ٨ُ٤٠ر ةؼرؿی  ة٥

آز٨٠ف ظ٨ا٣ػغف در دك گػؼكق  داقح٢ ادؼ ١٣ؼات پیف داةث ٣گ٥ ةؼامةؼ ة٧ت٨د ١ّٞکؼد ظ٨ا٣غف، 

اؿػح٘ادق  آ٠ارم جضٞیٜ ک٨كاریا٣ؾ آز٨٠فآز٨٠ف ظ٨ا٣غف  ك گ٨اق ك ٠ٛایـ٥ ١٣ؼات پؾ آز٠ایف

 قغق اؿث( ارا ٥ ,قغ( ٣حایر در زغكؿ 
 

 زض زٍ گطٍُ آظهبیف ٍ گَاُ لیل وٍَاضیبًؽ ثطای ًوطات ذَاًسى: ًتبیح تح1خسٍل 

٤٠اةِ 

 جٕییؼ

٠س٨١ع 

 ٠سػكرات

درز٥ 

 آزادم

٠یا٣گی٢ 

 ٠سػكرات

F ا٣غازق ادؼ ٤ْ٠ادارم 

Eta- 

 114(+ ,++(+ -4/(/0 204(4142, , 204(4142, آز٨٠ف پیف

 1/1(+ ,++(+ -0-(4/ +-0(.+23, , +-0(.+23, گؼكق

    ,3/.,1. 2- /42(4204 ظٌا

     4- 12.(,,0.2 کٜ

 

آز٨٠ف ١ّٞکؼد ظ٨ا٣ػغف  قغق ةؼام ١٣ؼات پؾ ٠ضاؿت٥ ٠Fٛغار  ,ةا ج٨ز٥ ة٥ ٣حایر زغكؿ 

آز٠ػ٨ف ١ّٞکػؼد ظ٨ا٣ػغف  ١٣ػؼات پیف داقػح٢ ادػؼ دك گؼكق آز٠ایف ك گ٨اق ةْغ از داةػث ٣گ٥

Eta 6+*1/1$قػغق  ( ا٣ػغازق ادػؼ ٠ضاؿت٥#P<-0-*/4= $,،-2 #F ,+*,+٤ْ٠ادار اؿػث $
- #

ؿػازم صـػی  ةـیار زیاد ةؼ٣ا٥٠ جٞ٘یٛی آ٨٠زش چ٤غ صـی ك ج١ؼی٤ات یکپارچ٥ جثدیؼ٣كا٣گؼ 

 +*,+# ٠سػػكر اجػا 443,ک٢٦٨ $آ٨٠زاف اؿث( ةؼ اؿاس ٣ُؼ  دا٣ف ةؼ ة٧ت٨د ١ّٞکؼد ظ٨ا٣غف

 ٣كا٣گؼ ادؼ زیاد اؿث( +*3., ٣كا٣گؼادؼ ٠ح٨ؿي ك +* 1+٣كا٣گؼ ادؼ ک٨چک، 

ؿازم صـی ٨٠زػب ة٧تػ٨د  ٨٠زش چ٤غ صـی ك ج١ؼی٤ات یکپارچ5٥ ةؼ٣ا٥٠ جٞ٘یٛی آ-)ٗؼوی٥

 ق٨د( آ٨٠زاف ٠ی درؾ ٠ح٢ در دا٣ف
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 : ًتبیح تحلیل وٍَاضیبًؽ ثطای ًوطات زضن هتي زض زٍ گطٍُ آظهبیف ٍ گَا2ُخسٍل 

٠س٨١ع  ٤٠اةِ جٕییؼ

 ٠سػكرات

درز٥ 

 آزادم

٠یا٣گی٢ 

 ٠سػكرات

F ا٣غازق ادؼ ٤ْ٠ادارم 

Eta- 

 .3.(+ ,++(+ /22(1, --,(1. , --,(1. آز٨٠ف پیف

 .+4(+ ,++(+ 110(,0- ,41(,/0 , ,41(,/0 گؼكق

    /0,(- 2- 0/,(03 ظٌا

     4- 12/(.-1 کٜ

 

آز٠ػ٨ف درؾ ٠ػح٢ دك  قغق ةؼام ١٣ػؼات پؾ ٠ضاؿت٥ ٠Fٛغار  -ةا ج٨ز٥ ة٥ ٣حایر زغكؿ 

٠ػح٢ ٤ْ٠ػادار اؿػث آز٨٠ف درؾ  ١٣ؼات پیف داقح٢ ادؼ گؼكق آز٠ایف ك گ٨اق ةْغ از داةث ٣گ٥

$+,*+, P<110*-0,= $,،-2 #F)# 6+*.+4$قػغق  ا٣غازق ادؼ ٠ضاؿت٥ Eta
 جػثدیؼ# ٣كػا٣گؼ -

ؿازم صـی ةؼ ة٧تػ٨د درؾ  ةـیار زیاد ةؼ٣ا٥٠ جٞ٘یٛی آ٨٠زش چ٤غ صـی ك ج١ؼی٤ات یکپارچ٥

 آ٨٠زاف اؿث( ٠ح٢ دا٣ف

ی ك ج١ؼی٤ػات جٞ٘یٛػی آ٠ػ٨زش چ٤ػغ صـػ جثدیؼقغق ةؼام  ٠ٛایـ٥ ا٣غازق ادؼ٦ام ٠ضاؿت٥

Eta 6+*1/1$ؿازم صـی ةؼ ظ٨ا٣غف  یکپارچ٥
Eta 6+*.+4$# ك درؾ ٠ػح٢ -

# ٣كػا٣گؼ آف -

ؿػازم صـػی ٨٠زػب  اؿث ٦ؼچ٤غ ةؼ٣ا٥٠ جٞ٘یٛی آ٨٠زش چ٤غ صـػی ك ج١ؼی٤ػات یکپارچ٥

 ةیكحؼم دارد( جثدیؼظ٨ا٣غف  ق٨د كٝی ةؼ درؾ ٠ح٢ ٣ـتث ة٥ ة٧ت٨د ّال ٟ اظحالؿ ظ٨ا٣غف ٠ی

 گیطی ًتیدِ

ؿازم یک ٠ـػیؼ صـػی ةػا ٠ـػیؼ صـػی دیگػؼ از ٠كػکالت ١ّػغق  ی در ا٠ؼ یکپارچ٣٥اج٨ا٣

ا٣غ از5 ارا ٥ اًالّات صـی ة٥ ک٨دؾ کػ٥ ٤٠سػؼ  یادگیؼم اؿث( ا٦غاؼ کٞی در٠ا٣گؼاف ّتارت

گؼدد( رقغ ٠ٕؽ در جْا٠ٜ ةا اًالّاجی اؿث کػ٥  د٦ی ؿیـحٟ ّنتی ٠ؼکؽم اك ٠ی ة٥ ؿاز٠اف

ؿ٤غ( ؿیـحٟ ّنتی ٠ؼکػؽم، ایػ٢ اًالّػات را جنػ٘ی٥، ر از ًؼیٙ ص٨اس ٠عحٖٞ ة٥ ٠ٕؽ ٠ی
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آكرد( ای٢ اًالّات در ٠ٕػؽ ًػی ٗؼآی٤ػغم  م٨رت ٤ْ٠ادار در٠ی جؼکیب ك ١٦ا٤٦گ کؼدق ك ة٥

ق٣٨غ( ای٢ جٞ٘یٙ ك ١٦ا٤٦گی، ةؼام یادآكرم ك رٗحار٦ػام ٦یسػا٣ی وػؼكرم اؿػث(  جٞ٘یٙ ٠ی

قػ٨٤ایی ةػؼ اؿػاس یکپػارچگی ا١ّاؿ ا٣حؽاّی ك پیچیغق ٠ا٤٣غ ظ٨ا٣ػغف ك ٗؼای٤ػغ ةی٤ػایی ك 

گیػؼد( ایػ٢  ٠ا٤٣غ ر٠ـ٥، صؾ ١ّٛی ك جْادؿ اؿث ک٥ در ٠ٕؽ مػ٨رت ٠ی ٦ام ٠عحٖٞ صؾ

م  ٦ام جضنیٞی ك آ٨٠زقی ازز١ٞػ٥ م ١ّٞکؼد ؿ٨ٌح ةارجؼ ٠ٕؽ اؿث ک٥ ٧٠ارت ٠ـئ٥ٞ رز٥٠

 آف اؿث(

 گیػؼد؛ ك # ةؼام ای٢ ٠ـئ٥ٞ جثکیػغ دارد کػ٥ یػادگیؼم در ٠ٕػؽ مػ٨رت ٠ی/42,$ یؼسآ

 ١ُ٣ػی ك آقػ٘حگی در ٠ٕػؽ اؿػث( ج١ؼی٤ػات ٦ؼگ٥٣٨ اظحالؿ یادگیؼم دركاِٚ ةازجا  یک ةی

٦ا، پ٨ؿث، ّىالت ك ٠٘امٜ، د٦اف، ةی٤ػی  یکپارچگی صـی اًالّاجی ک٥ از راق چكٟ، گ٨ش

٦ام  ایػ٢ پػؼدازش در ؿیـػحٟ ؛ كک٤ػغ قػ٨د را پػؼدازش ٠ی ك صؾ جْادؿ ة٥ ٠ٕؽ ٤٠حٜٛ ٠ی

ّتارجی پؼدازش اًالّات ة٥ ٣ض٨م اؿث ک٥ ٠ٕؽ اًالّػات را ق٨د( ة٥  صـی ٠عحٖٞ ا٣ساـ ٠ی

جٕییؼ آف را  ا٣حعا  کؼدق، ج٨ٛیث ك ٠ٛایـ٥ ١٣ػ٨دق ك در ٚاٝػب یػک اٝگػ٨م ٤٠ٌْػٖ ك ٚاةػٜ

 ؿازد( د٦ی ك یکپارچ٥ ٠ی ؿاز٠اف

ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ یکپارچگی صـی ة٥ ٤ْ٠ی دریاٗث ك پػؼدازش اًالّػات از ٦٘ػث صػؾ 

آ٠ػ٨زاف دارام اظػحالؿ  ٨ًر کاٗی در دا٣ف ات صـی ةا دٚث ك ة٥اؿث ك از ًؼٗی أٞب اًالّ

گػػارد،  ٠ی جػثدیؼ٨٣ة٥ ظ٨د ةؼاٗؽایف کارایی ١ّٞکؼد ٠ٕؽ  ك ای٢ ة٥ ق٨د یادگیؼم پؼدازش ١٣ی

ة٤اةؼای٢ ةا ١٦ا٤٦گ کؼدف چكٟ، دؿػث، ک٤حػؼؿ صؼکحػی، ادراؾ ةنػؼم، ٗىػایی، ٠ـػا ٜ 

٦ػام  ج٨اف گؼك٦ی از ٣اج٨ا٣ی گیؼم، ٠ی ٧ثصؼکحی ك ج٨ا٣ایی ز)جْادٝی، ١ٝـی، ج٨ا٣ایی ةنؼم

 ٨٣قح٢، ظ٨ا٣غف، ٦سی کؼدف را ةؼًؼؼ کؼد(

ق٨د ک٥ ک٨دؾ ک٥١ٞ را ةتی٤ػغ،  ٣یؽ ٨٠زب ٠ی اؿح٘ادق از ركش آ٨٠زش چ٤غ صـی ٗؼ٣اٝغ

ةا ٨٣قح٢ آف از صٍ٘ ا٠ال ك ٦سی ک١ٞػ٥ را یػاد ةگیػؼد( ةػغی٢ جؼجیػب  ؛ كةك٨٤د ك ١ٝؾ ک٤غ

ةنؼم ك ١ٝـی  ٥٣٨ یک ک٥١ٞ را ٦سی ک٤غ( از ًؼیٙ ؿ١ْی،ک٥ یاد گؼٗث چگ ک٨دؾ ٤٦گا٠ی

٨٣یـػغ( ركیکػؼد  ک٥١ٞ را جضٞیٜ، جسؽی٥ ك جؼکیب ٨١٣دق ك در٧٣ایث ا٠الم آف را از ص٘ػٍ ٠ی
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زام یک صؾ از ًؼیٙ چ٤غ صؾ دریاٗػث  چ٤غ صـی ةؼ ای٢ ٗؼض اؿث ک٥ اگؼ اًالّات ة٥

 ق٨د( آ٨٠زاف جـ٧یٜ ٠ی ق٣٨غ، یادگیؼم ةؼام ةؼظی از دا٣ف

# ةا اقارق ة٥ ٣ٛف ٧٠ٟ ركیکؼد چ٤غ صـی در جؼؿیٟ ٠كکالت ك 443,چاٝ٘ا٣ث $کؼؾ ك 

گ٨ی٤غ، در ای٢ ركیکؼد ٗؼض اؿاؿی ای٢ اؿث ک٥ کػ٨دؾ  ر٠ؽگؼدا٣ی در ظ٨ا٣غف ك ٨٣قح٢ ٠ی

از ًؼیػٙ ١٦کػارم ١٦ػ٥  ؛ ك٦ام صـی ظ٨د ةؼام ا٣ساـ ٗؼای٤غ یادگیؼم ٣یاز دارد ة٥ ج١اـ راق

 یاةغ( غق ك اٗؽایف ٠یق یادگیؼم ج٨ٛیث ٦ا آف

٠ح٘ػاكجی یػاد  ٨ًرکٞی ةػ٥ ٦ػا آفاٗؼاد ةا اظحالؿ یػادگیؼم، ج٨ا٣ػایی یػادگیؼم دار٣ػغ ا٠ػا 

٦ایكػاف را  ام دار٣غ ک٥ ا٠کػاف اؿػح٘ادق از ج٨ا٣ایی قغق گیؼ٣غ( ای٢ اٗؼاد ٣یاز ة٥ راق آ٨٠ظح٥ ٠ی

٤ػغ صـػی ك را زتؼاف ک٤ػغ( جٞ٘یػٙ دك ركش آ٠ػ٨زش چ ٦ا آف٨١٦ار ؿازد ك وْٖ ك اظحالؿ 

ام داقػح٥ ةاقػغ(  ق٨د، ٠ٕؽ ١ّٞکؼد ٤٠اؿب ك یکپارچ٥ ج١ؼی٤ات یکپارچگی صـی ٨٠زب ٠ی

٠غاكـ ك ٣ؽدیک ة٥ ٤٦سػار  ٦ام پیكؼٗثجٞ٘یٙ ای٢ دك ركش ٨٠زب ة٧ت٨د ٣اج٨ا٣ی یادگیؼم ك 

آكرد( جؼکیب ایػ٢ دك ركش ٨٠زػب ٨٠ٗٛیػث در  ٠ی ٦ام جضنیٞی را ٗؼا٦ٟ در ةؼظی از ز٠ی٥٤

 ق٨د( ّال ٟ ٠كکالت یادگیؼم ٠یجضنیٜ ك کا٦ف 

د٦غ( اؿػح٘ادق از ركش آ٠ػ٨زش چ٤ػغ  كو٨ح ٣كاف ٠ی ٦ام صامٜ از ای٢ پژك٦ف ة٥ یاٗح٥

٦ػام یکپػارچگی صـػی وػ٢١ جـػ٧یٜ در یػادگیؼم، ٨٠زػب  صـی ١٦ؼاق ةا ا٣ساـ ج١ؼی٢

 ز٠ی٤ػ٥آ٠ػ٨زاف دارام ٠كػکالت یػادگیؼم در اٗؽایف ١٣ؼق ظ٨ا٣غف ك ة٧ت٨د درؾ ٠ػح٢ دا٣ف

آ٠یؽ اؿث( ای٢ ٣حایر ةػا  آ٨٠زاف ٨٠ٗٛیث در ارجٛات یادگیؼم دا٣ف ؛ كق٨د ٨٣قح٢ ٠ی ظ٨ا٣غف ك

ةؼا١٦ػػؽ  #-++-$ یٞیػػا٠ؽك# +4.,زادق $# صتیػػب ,4.,٣ػػژاد $٤٠نػػ٨ر  ٦ام پػػژك٦ف یاٗحػػ٥

 ١٦ع٨ا٣ی دارد( #+44,$ یؽ٦ا٠٘ؼ# /++-٨٦ٗؼ $# /44,ج٨رگـ٢ $# 431,$

 ػٌَاى پیكٌْبز اضائِ زاز: ضا ثِ تَاى هَاضز ظیط ّبی تحمیك هی ثب تَخِ ثِ یبفتِ

 ٦ام ؿ٤ی ٨٣ز٨ا٣اف ا٣ساـ ق٨د( ای٢ پژك٦ف در گؼكق ٥٣٨١٣ق٨د،  پیك٧٤اد ٠ی )

 آ٨٠زاف پـؼ ٣یؽ ا٣ساـ ق٨د( پژك٦ف در ٨٠رد دا٣ف ٥٣٨١٣ ای٢ ق٨د، پیك٧٤اد ٠ی )

 ق٨د، ٥٣٨١٣ ای٢ پژك٦ف در ؿایؼ ٠ٛاًِ جضنیٞی ا٣ساـ ق٨د( پیك٧٤اد ٠ی )
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زٝضاظ ٠کا٣ی در ؿایؼ ٣ٛاط کكػ٨ر در ٠ػغارس ک٨دکػاف اؿػحذ٤ایی ٣یػؽ گـحؼش پژك٦ف ا )

 ا٣ساـ ق٨د(

ق٨د، جٞ٘یٙ ركش آ٨٠زش چ٤غ صـی ك ج١ؼی٤ات یکپارچگی صـػی ةػؼ ؿػایؼ  پیك٧٤اد ٠ی )

 ٠كکالت جضنیٞی ٣یؽ ةؼرؿی ق٨د(

 

 هٌبثغ

ج١ؼی٤ات یکپارچگی صـی ةػؼ کػا٦ف ّال ػٟ ٣ارؿػا  جثدیؼ#( 32.,$ یغق٦ااؿغاهلل ؿ٤٤غزی، 

٣ا٥٠ کارق٤اؿی ارقغ دا٣كػگاق  ( پایافق٧ؼ ج٧ؼاف ؿا٥ٝ 2)+,آ٨٠زاف دةـحا٣ی  ظ٨ا٣ی دا٣ف

 آزاد كاصغ ج٧ؼاف ٠ؼکؽ

#( در٠ػاف ٠كػکالت دیکحػ٥ ,4.,جتؼیؽم، ٠نٌ٘ی؛ جتؼیػؽم، ٣ػؼگؾ ك جتؼیػؽم، ّٞیؼوػا $

 ٗؼاركاف #( ج٧ؼاف5 ا٣حكارت2-چاپ ٨٣یـی( $

ػؽایف ج٨زػ٥ ک٨دکػاف ةػا اظػحالؿ ةؼ٣ا٥٠ یػادگیؼ جثدیؼ#( +4.,صتیب زادق، ق٧ؼق $ م صـػی ةؼٗا

٣ا٥٠ کارق٤اؿی ارقغ ک٨دکاف اؿػحذ٤ایی دا٣كػگاق آزاد كاصػغ  ی( پایافْٗاٝ ةیف٣ارؿایی ج٨ز٥ * 

 ج٧ؼاف ٠ؼکؽ

#( ,4.,پػ٨ر $ظا٣سا٣ی، زی٤ب؛ ٧٠غكیاف، ٨٦ق٤گ؛ اص١غم، پؼیچ٧ؼ؛ ٦اق١ی، ج٨رج ك ٗحش ا٥ٝ 

آ٠ػ٨زاف پایػ٥ دكـ اةحػغایی قػ٧ؼ  ٣فادؼةعكی ركش چ٤غ صـی ٗؼ٣اٝغ ةؼ ٣ارؿػاظ٨ا٣ی دا

 ص ,4.,جاةـػحاف  ٠1ٌا٥ْٝ ٨٠ردم#( ٗن٤ٞا٥٠ اٗؼاد اؿحذ٤ایی( ؿاؿ دكـ( قػ١ارق $ یؽجتؼ

,01(,.0 

$چػػاپ  آ٠ػػار کػػارةؼدم در ركا٣ك٤اؿػػی ك ّٞػػ٨ـ جؼةیحػػی اصح١ػػارت ك #(+3.,دركر، ّٞػػی $

 قا٣ؽد٦ٟ#( ج٧ؼاف5 ا٣حكارات رقغ

٦ػام ادراؾ ةی٤ػایی  ٣ا٥٠ یادگیؼم صـػی ةػؼ ٧٠ارتادؼةعكی ةؼ#( +4.,ٗا٥١ً $زتی ٗؼد، ر

٣ا٥٠ کارق٤اؿی ارقغ ک٨دکػاف اؿػحذ٤ایی دا٣كػگاق آزاد  پایاف ک٨دکاف ةا اظحالؿ یادگیؼم(

 كاصغ ج٧ؼاف ٠ؼکؽ
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( ج٧ػؼاف5 ركش جضٛیٙ در ٨ّٞـ رٗحارم#( .3.,ا٥٧ٝ $ؿؼ٠غ، ز٦ؼق؛ ةازرگاف، ّتاس ك صسازم، 

 ا٣حكارات آگ٥

 )ركیکؼد یکپارچگی صـػی ك آ٠ػ٨زش ادراکػی  جثدیؼةؼرؿی #( ,3.,$ م٧٠غّٞیؽادق زارّی، 

آ٠ػ٨زاف  ریؽم صؼکحی ك پیكؼٗث جضنػیٞی در دا٣ف ٦ام صؼکحی، ًؼح صؼکحی ةؼ ٧٠ارت

٣ا٥٠ کارق٤اؿی ارقػغ کاردر٠ػا٣ی زـػ١ا٣ی( دا٣كػگاق  ( پایاف٦ام اكؿ جا ؿ٨ـ اةحغایی پای٥

 ةعكی ّٟٞ ة٧ؽیـحی ك ج٨اف

( جؼز١ػ5٥ ٠كکالت یػادگیؼم جضػ٨ٝی ك جضنػیٞی#( 22.,ؽ $کؼؾ، ؿا٨٠ ٜ ك چاٝ٘ا٣ث، زی١

كپؼكرش  ؿی١ی٢ رك٣ٛی؛ زی٤ب ظا٣سا٣ی ك ٧٠ی٢ كد٨ٚی( ج٧ؼاف5 ا٣حكارات ؿاز٠اف آ٠ػ٨زش

 اؿحذ٤ایی

آ٠ػ٨زش چ٤ػغ صـػی  جثدیؼ#( ,4.,ك ٨ٝ٨٠م، صـی٢ $ ٠ض١غةاٚؼ٤٠ن٨ر ٣ژاد، ز٦ؼا؛ کستاؼ، 

٦ام ٣ػ٨ در  یاٗحػ٥ ف پایػ٥ دكـ اةحػغایی(آ٨٠زا ٗؼ٣اٝغ ةؼ ٣ارؿا ٨٣یـی ك ا٠ال٨٣یـی در دا٣ف

 ,,,)44ص  ,4., ییؽپا /-ركا٣ك٤اؿی( ؿاؿ ٦٘حٟ ق١ارق 

( جؼز١ػ5٥ كپؼكرش ک٨دکاف اؿحذ٤ایی آ٨٠زش#( 32.,$ زیکؼؾ، ؿا٨٠ ٜ ام ك کارگؼ، زی١ؽ 

 ٚغؿؼو٨م# ا٣حكارات آؿحاف$٠سحتی ز٨ادیاف( ج٧ؼاف5 ا٣حكارات ة٥ ٣كؼ 

آ٨٠زاف دارام ٠كػکالت یػادگیؼم  آ٨٠زش دا٣ف#( ,3.,آر( $٦ا٠یٜ، دك٣اٝغ دم ك ةارجٜ، ٣حی 

ج٧ػؼاف5 ا٣حكػارات ؿػاز٠اف  ٣ا ی٤یػاف( ( جؼز5٥١ اؿ١اّیٜ ةیاةػا٣گؼد ك ٠ض١غروػاك رٗحارم

 كپؼكرش اؿحذ٤ایی آ٨٠زش

ْٗاؿ ةا ركیکػؼد یکپػارچگی  ةیف ک١ک ة٥ ک٨دکاف #(+4.,ك ركؿث، ؿـیٜ $ ٨٦رككیحؽ، ٝی٢

 ٣ؾ ك اٗـا٥٣ ةاٚؼم کؼی١ی( ج٧ؼاف5 ا٣حكارات كا٣یا( جؼز5٥١ آ٣یحا ةأغاؿاریاصـی

( ٦ػا كیژگی ك ٠٘ػا٦یٟ یػادگیؼم ٦ػام #( ٣اج٨ا٣ایی23.,كارس، زؼاٝغ ك ٠کالٗٞی٢، زی١ػؽ( آ $

 جؼز5٥١ ٠ض١غجٛی ٤٠كی ٨ًؿی( ٠ك٧غ5 ا٣حكارات آؿحا٣ٛغؿؼو٨م
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