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آهَظاى زاضای  زاًف اهالی ٍآهَظقی ثط حبفظِ قٌیساضی  ّبی ثبظی تأثیط

 قْطؾتبى لبیي یبزگیطیًبتَاًی 

 ٣اـ ٨٣یـ٤غگاف5

 3کتؼم ٚؼةا٣پ٨رك  -ّٞی رص١ا٣ی، ,ی٣ُا٠ یؼ٠ٗا٥١ً 

 چىیسُ
ةا آ٨٠زاف  ٦ام آ٨٠زقی ةؼ صا٥ُٗ ق٤یغارم ك ا٠الم دا٣ف جثدیؼ ةازم پژك٦ف صاوؼ ةا ٦غؼ جْیی٢ 

حاف ا٣ساـ # دركیژق یادگیؼم $اظحالؿ در ٨٣قح٢ ٠كکالت قغق اؿث( ای٢ جضٛیٙ ٣ی٥١  ٠ٌِٛ دـة

٠كکٜ یادگیؼم ةا  # ةاپـؼ 0,دظحؼ ك  0,$آ٨٠ز  دا٣ف +.آز٠ایكی ةغكف گؼكق ک٤حؼؿ اؿث ک٥ جْغاد 

ی ةعك ج٨افة٥ ٠ؼکؽ آ٨٠زقی ك  ک٤٤غق ٠ؼاز٥ْآ٨٠زاف  م در دؿحؼس از ةی٢ دا٣فؼیگ ٥٣٨١٣ركش 

٦ام ز١ْیث ق٤اظحی،  كیژگی ك ازٝضاظ٨٤ّاف ٥٣٨١٣ ا٣حعا   ژق یادگیؼم پای٥ ؿ٨ـ ة٠٥كکالت كی

م ّغدم كکـٞؼ ك آز٨٠ف ؿ٤سف  ٦ا اةحغا ةا اؿح٘ادق از ظؼدق آز٨٠ف صا٥ُٗ گؼكق ١٦گ٢ قغ٣غ(

 ٦,0ام آز٠ایف  ارزیاةی قغ٣غ( ؿپؾ، گؼكق٠ضٛٙ ؿاظح٥# ا٠ال $ ٥٣٨١٣ آز٨٠فق٤یغارم ك یک 

ی، جضث آ٨٠زش  ٦٘ح٥ . ؿاّح٥، ًی ,م  زٞـ٥  پایاف، در ٚؼار گؼٗح٤غ( ٦ام آ٨٠زقی ةازم٠ح٨ٝا

 آ٨٠زاف، م آ٨٠زقی ةؼ صا٥ُٗ ق٤یغارم ك ا٠الم دا٣ف٦ا مةاز ؼیجثدآز٨٠ف ة٥ ١ّٜ آ٠غ ك  پؾ ٠سغدان

٥ زكزی ٨٠رد  دادق ارزیاةی ٚؼار گؼٗث( ٨٠رد ٦ام پژك٦ف ةا ركش جضٞیٜ ک٨اریا٣ؾ ك جی ٠ٛاـی

ؽایف کارکؼد صا٥ُٗ ق٤یغارم  ٦ا ٣كاف داد ک٥ ةازم ؼٗث( یاٗح٥كجضٞیٜ ٚؼار گ جسؽی٥ ٦ام آ٨٠زقی در ٗا

 ك پـؼآ٨٠زاف دظحؼ  آ٨٠زاف جثدیؼ دارد ای٢ جثدیؼ در دا٣ف آز٨٠ف ا٠الم ای٢ دا٣ف در ١٣ؼاتك پیكؼٗث 

٘اكت   ج٨ا٣غ کارکؼد صا٥ُٗ ٦ام آ٨٠زقی ٠ی ةازم ک٣٥حایر ةؼ ای٢ درٝث دارد  ٢یا م ٣غاقث(٤ْ٠ادارج

 اظحالؿ یادگیؼم در ٨٣قح٢ را در ٠ٌِٛ اةحغایی ة٧ت٨د ةعكغ(آ٨٠زاف ةا  ق٤یغارم ك ا٠الم دا٣ف

 ،  طییبزگی، اذتالالت یساضیقٌ، حبفظِ یآهَظق ّبی ثبظی ولیسی: یّب ٍاغُ

                                                           
 كپؼكرش ٚای٢ آ٨٠زش ( کارق٤اس ارقغ ركا٣ك٤اؿی ك آ٨٠زش ک٨دکاف اؿحذ٤ایی( ,

 ( دا٣كس٨م کارق٤اؿی رقح٥ ٨ّٞـ جؼةیحی، دا٣كگاق ٗؼ٤٦گیاف ق٧یغ ةا٤٦ؼ ةیؼز٤غ -

 كپؼكرش ٚای٢ ک٨دکاف اؿحذ٤ایی، آ٨٠زش( کارق٤اس ارقغ ركا٣ك٤اؿی ك آ٨٠زش  .

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

326 | 
 
 

 همسهِ

آف، ٨٠ز٨دم ٣اج٨اف در ًی ز٠اف ك  در٣حیس٥جؼی٢ ٗؼای٤غم اؿث ک٥ یادگیؼم ة٤یادم ک٥ ازآ٣سایی

٦ام ق٤اظحی ك ٚغرت ا٣غیك٥  رؿغ ک٥ ج٨ا٣ایی ٠ی ام یاٗح٥ جض٨ؿا رقغ زـ١ی، ة٥ ٗؼد در جْا٠ٜ ة

ک٥ ة٥ گـحؼدگی  ( ج٨٤ع ةـیار زیاد ك گـحؼق ز٠ا٣ی یادگیؼم ا٣ـافق٤اؿغ ١٣یرا  صغك٠ؼزمكم 

دار٣غ،  ةا٦ٟدر یادگیؼم  ٦ا ا٣ـافزیادم ک٥  ٦ام ج٘اكترٟٔ ٨ًؿ ١ّؼ اكؿث، ةاّخ قغق ک٥ ّٞی

ؼاد   ٣ُؼاف ماصبةؼظی از  ک٥ ؛ّادم یادگیؼم ك آ٨٠زش ٣یؽ دچار ٠كکٜ ق٣٨غ ررك٣غدةؼظی ٗا

 #(+3.,جتؼیؽم، $ ٣ا٠یغ٣غیا ٣اج٨ا٣ی در یادگیؼم  ,آف را اظحالرت یادگیؼم

آ٨٠زا٣ی درٝث دارد ک٥  ٦ام یادگیؼم ةؼ ٣اج٨ا٣ی آف گؼكق از ظؼدؿارف ك دا٣فامٌالح ٣اج٨ا٣ی

٦ام ةی٤ایی، ق٨٤ایی ك یْی یا صحی ةارجؼ از ًتیْی ك ا٣غاـةؼظ٨ردار ة٨دف از ٨٦ش ًت ةاكز٨د

ّاً٘ی، ٗؼ٤٦گی ك اٚحنادم در یک یا چ٤غ ٗؼای٤غ  از٣ُؼصؼکحی ؿاٟٝ ك ٣یؽ ٠ضیٌی ة٤٧سار 

 گ٘حارم یا ٨٣قحارم اظحالؿ دار٣غ( ک٥ ٠ؼة٨ط ة٥ درؾ زةاف یا کارةؼد آف، پای٥ ق٤اظحی ركاف

ؼاد دچار ٣اج٨ا٣ی اظحالؿ ٣اج٨ا٣ی در گ٨ش دادف، ٗکؼ کؼدف،  م٨رت ة٥م ١٠ک٢ اؿث ٦ام یادگیؼٗا

 ٦ام ٣ارؿایی٦ا ةا ظ٨ا٣غف، ٨٣قح٢، ٦سی کؼدف یا ٠ضاؿتات ریاوی ١٣ایاف ق٨د( ای٢ اظحالؿ

١ّٞکؼد ٠ٕؽ، ٣ارؿایی در ظ٨ا٣غف ك  زؽ ی٣ٛایل ادراکی، آؿیب ٠ٕؽم، ٣ٛل  ٣ُیؼدیگؼم 

در درز٥ اكؿ ة٥  ٦ا آفكکالت یادگیؼم ک٨دکا٣ی ک٥ ٠ ک٥ درصاٝیاظحالؿ گ٘حارم ١٦ؼاق اؿث( 

 ج٨اف ک٦ٟام ٗؼ٤٦گی یا ّٞث ٣ٛل ةی٤ایی، ق٨٤ایی، صؼکحی ك یا ٠كکالت ٦یسا٣ی، ٠ضغكدیث

 #(/3.,؛ جؼز٥١ دا٣ف، 442,، -ق٣٨غ $ٝؼ٣ؼ ذ٤٦ی اؿث، زؽك ای٢ گؼكق ٠ضـ٨  ١٣ی

یارم از ةـ ٨٠ردج٨ز٦٥ام یادگیؼم ٠ٌؼح اؿث ك ٣اج٨ا٣ایی درز٠ی٦٥٤ام ک٥ یکی از ةضخ

( امٌالح اظحالؿ اؿث# ، اظحالؿ ٨٣قح٢ $ا٠الٚؼارگؼٗح٥ق٤اؿاف ٚؼف صاوؼ ٠حعنناف ك ركاف

ؿیٖ ٣ؼاٚی $ ق٨د ٠ی کارةؼدق ة٥ ٨٣یـ٤غ ٠ی٨٦ش ًتیْی، ةـیار ةغ  ةاكز٨دةؼام ک٨دکا٣ی ک٥  ا٠ال

 ةؼكز در#( ٨١٦ارق وْٖ در صا٥ُٗ ك پؼدازش ق٤یغارم یکی از ّٜٞ امٞی /3.,ك ٣ادرم، 

                                                           
,. Learning disorders 
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ك اقحتاق  ٦ا كاژقة٥ ّٞث زا ا٣غاظح٢  آ٨٠زاف آ٨٠زاف اؿث( دا٣ف الرت دیکح٥ ٨٣یـی در دا٣فاظح

٠یؽاف  ک٥ وْٖ از ق٣٨غ ة٥ ٦ٟ ٣ؽدیک اؿث دچار اقحتاق ٠ی ٦ا آف٨٣قح٢ در صؼكٗی ک٥ ٠عؼج 

از یادگیؼم  ام ز٤ت٥( صا٥ُٗ در ٦ؼ ا٣غ ٠كکٜةٞک٥ در ة٥ صا٥ُٗ ؿپؼدف دچار  ق٤یغارم ٣یـث

٦ام ٗؼاگیؼم را ک٤غ ی دارد( ةغی٧ی اؿث ک٥ ٣ارؿایی در کارکؼد آف ةـیارم از صی٣٥ٌٛف صیاج

از راق ج١ؼی٢  ج٨اف ٠یجا داةث ک٤غ ک٥ صا٥ُٗ را  گؼٗح٥ ا٣ساـا٣غکی  ٦ام پژك٦ف، صاؿ ةاای٢ک٤غ( ٠ی

از راق ة٧ت٨د ٨٤ٗف  ج٨اف َا٦ؼان ٠یدار٣غ ک٥ # ا٧َار ٠ی414,$ ,ج٨ؿ٥ْ داد( چٞ٘ا٣ث ك ق٥٘ ٝی٢

ك  ؿازم ذظیؼقریؽم ك ج٤ُیٟ ٨٠اد آ٨٠زقی ك جکؼار ك ج١ؼی٢، در ، ةؼ٣ا٥٠قغق ٦غایثكا٦غق ٠

ج٨ا٣غ ة٥  چ٤ی٢ ٠ـا ٜ صا٥ُٗ ٠ییادآكرم ا٨٣اع ظامی از اًالّات جـ٧یالجی ة٥ كز٨د آكرد( ٦ٟ

یک ٠ـیؼ ادراکی ظاص ٣ُیؼ صا٥ُٗ ق٤یغارم یا صا٥ُٗ دیغارم ارجتاط داقح٥ ةاقغ( $ؿیٖ 

 #(24.,رم، ٣اد ٣ؼاٚی ك

ك ةازظ٨ا٣ی چیؽ٦ایی ک٥ قعل آف را ق٤یغق ك در  ؿازم ذظیؼقصا٥ُٗ ق٤یغارم ة٥ ج٨ا٣ایی 

 #(24.,ق٨د $ٗؼار ك رظكاف،  صا٥ُٗ ظ٨د ذظیؼق کؼدق اؿث گ٘ح٥ ٠ی

٦ام ٦ام آ٨٠زقی اؿث( كیژگیک٥ در ج٨ٛیث صا٥ُٗ ٣ٛف دارد ةازم یکی از ای٢ را٦تؼد٦ا

زا٣ت٥ ٨ٚام ذ٤٦ی، زـ١ی، قعنیحی ك ازح١اّی  در رقغ ٥١٦ظاص ةازم ك ٨ٗایغ گ٣٨اگ٨ف آف 

ک٨دؾ ةاّخ قغق جا ج٨ز٥ جْغاد زیادم از ٠حنغیاف جْٞیٟ ك جؼةیث ة٥ چگ٣٨گی ٣ٛف ةازم در ا٠ؼ 

٠ذاة٥ یکی از ة٧حؼی٢ ك  آ٨٠زش ک٨دکاف، ٨ٌْ٠ؼ ق٨د( ةؼظی از ٠ؼةیاف اؿح٘ادق از ةازم را ة٥

-ؼؼ ؿازم ٠كکالت یادگیؼم ك ج٨ٛیث صا٥ُٗ ک٨جاق٠ؤدؼجؼی٢ را٦تؼد٦ام آ٨٠زقی در ز٧ث ةؼً

#( ةؼام .3.,ا٣غ $٧٠س٨ر، آ٨٠زاف ةا ٠كکالت یادگیؼم ٨٠رد جثکیغ ٚؼار دادق ق٤یغارم دا٣ف ٠غت ك

ام ک٨دکاف دچار ٣اج٨ا٣ی یادگیؼم ركیکؼدم كز٨د دارد ک٥ ةؼ ک١ت٨د٦ا ك  درؾ ٠كکالت صا٥ُٗ

٠ذاة٥  ام، ةیكحؼ ة٥ در ای٢ ركیکؼد اظحالؿ صا٥ُٗ ک٤غ( ٣ٛایل را٦تؼدم ٗؼای٤غ یادگیؼم جثکیغ ٠ی

کؼؾ ك چاٝ٘ا٣ث $ م٨رت ٨٣ّی اظحالؿ در ج٨ا٣ایی ق٨د جا ة٥ ٣ٛل در را٦تؼد٦ا در ٣ُؼ گؼٗح٥ ٠ی

٦ایی اؿث ک٥ رٗحار  جؼی٢ ٠کا٣یـٟ #( یادگیؼم ك صا٥ُٗ از ٧٠ٟ+4.,؛ ة٥ ٣ٜٛ از ٚؼةا٣پ٨ر، 22.,
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م ز٧اف  كؿی٥ٞ آف، درةارق یادگیؼم ٗؼآی٤غم اؿث ک٥ ة٥د٤٦غ(  ا٣ـاف را از ًؼیٙ ٠ضیي جٕییؼ ٠ی

كؿی٥ٞ آف، دا٣ف کغگػارم، ذظیؼق ك  ک٥ صا٥ُٗ ٗؼآی٤غم اؿث ک٥ ة٥ ک٤یٟ؛ درصاٝی دا٣ف کـب ٠ی

 #(33.,؛ ة٥ ٣ٜٛ از ٤ٔایی،+++-ق٨د $ک٤غؿ،  ؿپؾ یادآكرم ٠ی

ؿازد جا ک٨دکاف  ا٣غ ک٥ ةازم ز٨ آؿ٨دق ك آرا٠ی را ٗؼا٦ٟ ٠یةؼك٣ؼ ك اؿ١یث ةؼ ای٢ ّٛیغق

 #(33.,ةـیارم از ٠كکالت را ةیا٨٠ز٣غ $زارّی ك ١٦کاراف،  صٜ راقآف ةح٨ا٤٣غ  كؿی٥ٞ ة٥

٣ُؼی٥  جثدیؼگػارجؼی٢، ة٤یادگػار#، /3.,؛ ة٥ ٣ٜٛ از پیحؼ٠ی٨ز، جؼز٥١ گ٤سی، +43,$ ,پیاژق

حٛغ اؿث ک٥ ٠ْ صاؿ ةاای٢دا٣غ، رقغ ذ٤٦ی ک٨دکاف، گؼچ٥ ةازم را ٠حؼادؼ یادگیؼم ١٣ی درز٠ی٥٤

# ةؼ /2.,$ة٥ ٣ٜٛ از قْارم ٣ژاد،  -ج٨ا٣غ یادگیؼم را جـ٧یٜ ک٤غ( ٗؼكةٜ ةغكف جؼدیغ ةازم ٠ی

٦ام ز٣غگی اؿث؛ زیؼا ٦ـح٥ صیاجی، ةؼام ٥١٦ دكرق ٤٠ؽ٥ٝ ة٦٥ام ک٨دکاف ای٢ ةاكر اؿث ک٥ ةازم

-ة٤٧سارمج٨اف ةـیارم از ٣ا ق٨د ك از ؿ٨م دیگؼ ٠ی٨٠زب ةؼكز اؿحْغاد ك قعنیث ک٨دؾ ٠ی

كؿی٥ٞ ٤٠اؿتی اؿث جا ة٥  در٠ا٣گؼاف٦ام ک٨دؾ را از ًؼیٙ ظ٨د اك در٠اف کؼد( ةازم ةؼام 

د٣یام ک٨دکاف راق یاة٤غ ك آف را ة٧حؼ ةك٤اؿ٤غ ك ة٥ ٠كکالت آ٣اف پی ةتؼ٣غ( ةازم آ٨٠زش اؿث، 

ز ام اؿث ک٥ اک٤غ( ةازم ة٧حؼی٢ كؿی٥ٞ ٦ام گ٣٨اگ٨ف کـب ٠ی٦ا ٧٠ارتک٨دؾ از ًؼیٙ ةازم

 #(,3.,ج٨اف ةـیارم از ٠٘ا٦یٟ را آ٨٠زش داد $٠ٛغـ ك جؼک١اف،  ًؼیٙ آف، ٠ی

٦ام آ٨٠زقی ک٥ ٨٠زب ج٨ٛیث ص٨اس ك ة٤اةؼای٢ اؿح٘ادق از را٦تؼد٦ایی ٤٠اؿب ٠ا٤٣غ ةازم

ام را جا ج٨ا٣غ ٠كکالت صا٥ُٗ ق٨د، ٠ی رقغ ٨ٚام ذ٤٦ی ك ازح١اّی ک٨دؾ در ٗؼای٤غ یادگیؼم ٠ی

-٦ایی ٦ـح٤غ ک٥ ةؼام کـب ٧٠ارت٦ام آ٨٠زقی ْٗاٝیثزد( ٨ُ٤٠ر از ةازمصغ ٠ٛت٨ٝی ٠ؼجِ٘ ؿا

 #(.3.,ق٣٨غ ك ز٤ت٥ ج٘ؼیضی ك ؿؼگؼ٠ی ٣یؽ دار٣غ $٧٠س٨ر، ریؽم ٠ی ٦ام ادراکی ك صؼکحی ًؼح

ؼادم ة٨د ک٥ یادگیؼم ٧٠ارت .٣٨٠ح٥ ؿ٨رم ٦ام ٦ام آ٨٠زقی ك جضنیٞی را ةا ةازمازز٥ٞ١ ٗا

ٛیغق داقث ٤٦گا٠یآ٨٠زقی ١٦ؼاق ؿاظح٥ ة٨د( ك ک٥ ک٨دؾ جسار  اكٝی٥ ٤٠اؿتی را ةا اؿح٘ادق از  مّ 

-كؿایٜ صـی کـب ک٤غ، ة٥ ٣ض٨ ة٧حؼم آ٠ادق گػر از ٠ؼص٥ٞ صـی ة٥ ٠ؼص٥ٞ درك٣ی کؼدف ا٣غیك٥
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ات ١٣ی ک٤غ( ٦اؿث( كم در ٠ؼاصٜ اةحغام آ٨٠زش ظ٨د، جالش زیادم ةؼام آق٤ا کؼدف ک٨دؾ ةا ٕٝ

٦ام ة٨د ک٥  ٦ا ازز٥ٞ١ ةازم ك جكعیل صؼكؼ ك ج٨ٝیغ مغام آف ١ٝؾ کؼدف صؼكؼ، ق٤یغف مغا٦ا

ٜ از زارّی، +2.,داد $٠٘یغم، در کالس ٚتٜ از ٠ْؼٗی ک١ٞات ا٣ساـ ٠ی  #(33.,؛ ة٥ ٣ٛ

اؿث ک٥ ک٨دکاف در زؼیاف ؿیاؿ آف ة٥  ٔیؼ٠ـحٛیٟ ك، ٠ضؼؾ ةعف ٝػتةازم ٗؼای٤غم 

 جؼی٢ ؿؼیِك  جؼی٢ اؿحؼاصثف صؼکث ی ک٥ ٠ض٨ر آ٦ای ةازم( رؿ٤غ ٠ی " ظ٨د "اکحكاؼ ٨٧٘٠ـ 

 ؿ٨ یکاز  صؼکث (ؿازد ٠ی٠ٕؽم ک٨دکاف ٗؼا٦ٟ  ٦ام ٚاةٞیث جضؼؾ ك٠ـیؼ را ةؼام کكٖ درك٣ی 

رقغ دكراف ک٨دکی اؿث( در  ق٤اظحی ّنباةؽار  جؼی٢ ة٤یادمةازم ك از ؿ٨م دیگؼ  جؼی٢ امٞی

ٛی ك قْؼ ك جؼا٥٣ اؿث، ٚاّغق دار ک٥ كز٥ ؿادق ١٣ایف، ٨٠ؿی ٦ام ةازم ظن٨ص ة٥دركف صؼکث 

 ٦ام َؼٗیث ٦ا ةازمچ٨ف ریحٟ، ١٦ا٤٦گی، آ٤٦گ ك ٨٠ؿیٛی كز٨د دارد( ای٢ ٨٣ع  ٦ایی كیژگی

 گیؼ٣غ ٠یة٥ کار  دار ٦غؼ ام گ٥٣٨ ة٥صـی ك صؼکحی ک٨دکاف را 

ة٤اةؼای٢ ةا ج٨ز٥ ة٥ ا١٦یث ك ٨ٗایغ ةـیار ٨ٌٞ٠  ةازم ك در ٣ُؼ گؼٗح٢ قؼایي یادگیؼم 

ؽایف ٠یؽاف ا٣گیؽق ك ٘ادق از ةازمآ٨٠زاف، اؿح دا٣ف ٦ام آ٨٠زقی در آ٨٠زش ٠٘ا٦یٟ درؿی ةا ٗا

ق٨د(  آ٨٠زاف ٠یآ٨٠زاف ٨٠زب ارجٛات ٠یؽاف یادگیؼم ك ج٨ٛیث صا٥ُٗ دا٣ف اقحیاؽ دا٣ف

جؼی٢ ركش ةؼام آ٨٠زش ا٠ال ك جؼ٠یٟ ٠كکالت ا٠الیی اؿث( دارؿی  آ٨٠زقی ٤٠اؿب ٦ام ةازم

ةازم آ٨٠زقی ؿاظح١اف زةاف را ةؼام ج٨ٛیث  #ازة٨ت ك ١٦کاراف، ة٥ ٣ٜٛ 3++-$ ,گی٢ ٦ا كا٣گ

٠عحٞ٘ی ا٣ساـ گیؼد( ای٢  ٦ام قکٜة٥  ج٨ا٣غ ٠یک١ٞات ة٥ دتث رؿا٣غق اؿث( ای٢ ةازم  ا٠الم

ای٤حؼ٣حی ا٣ساـ دا  ٦ام ةازم٨٤ّاف  ا٠ال یا در رایا٥٣ ك یا ة٥ ٦ام کارتاز  ام دؿح٥ةا  ج٨اف ٠یةازم را 

، كیژق  ٟ ّال جْغادم كصؼؼ اٝ٘تا از اٝ٘تام ا٣گٞیـی  1-چ٤غ ٠س٥ّ٨١ از د( ةازم قا٠ٜ یک یا 

دادف  ةـي ،٦ا ک٥١ٞ( ٦غؼ از ای٢ ةازم، کا٠ٜ کؼدف ا٠الم ک١ٞات، امالح اٝ٘تاؿثٔیؼ از صؼكؼ 

پای٥ ٠ا٤٣غ ا٣گٞیـی یا اٝ٘تام رك٠ی اؿث( ای٢ ةازم  زةاف یکک١ٞات یا ؿاظح٢ ک١ٞات ٠ؼکب در 

از  ج٨ا٤٣غ ٠یای٢ ةازم ٠ْحٛغ اؿث ٠ؼدـ  ٠عحؼع ٤٣غ چی٤ی ٦ٟ کارةؼد دارد(دیگؼ ٠ا ٦ام زةافدر 

گؼك٦ی، ؿؼگؼ٠ی، ةضخ ك  ٦ام ٧٠ارتای٢ ةازم ةؼام ؿاظث ک١ٞات، امالح ج٘کؼ ٤٠ٌٛی، ج٨ؿ٥ْ 

                                                           
,. Wang 
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 جثدیؼاؿح٘ادق ک٤٤غ( ةؼ اؿاس آ٣چ٥ گ٘ح٥ قغ ك  ا٠ال٨٣یـی درز٠ی٤٠٥٤اَؼق ك ک١ک ة٥ ک٨دکاف 

ق٤یغارم ك  ةؼ صا٥ُٗآ٨٠زقی  ٦ام ةازم جثدیؼ٨ُ٤٠ر ةؼرؿی  وؼ ة٥ةازم در آ٨٠زش، پژك٦ف صا

 ٠كکالت كیژق یادگیؼم ا٣حعا  قغ( ةا پـؼآ٨٠زاف دظحؼ ك  ا٠الم دا٣ف

 ضٍـ

ةغكف  آز٨٠ف پؾ ك آز٨٠ف پیفگیؼم، ٠ٌا٥ْٝ پژك٦ف صاوؼ از ٨٣ع  ٥٣٨١٣ ركش كزا٥ْ٠، ٥٣٨١٣ 

چ٤غ ةازم ةؼ صا٥ُٗ ق٤یغارم ك ادؼ آف ةؼ  جثدیؼ٨ُ٤٠ر  # اؿث ک٥ ة٥ گؼكق ک٤حؼؿ $قت٥ آز٠ایكی

 م زا٥ْ٠م ًؼاصی قغق اؿث  یادگیؼ ٦ام ٣اج٨ا٣یآ٨٠زاف پای٥ ؿ٨ـ اةحغایی ةا  ا٠الم دا٣ف

آ٨٠زاف پای٥ ؿ٨ـ دارام اظحالؿ یادگیؼم در درس ا٠ال ٦ـح٤غ ک٥ در  کٞی٥ دا٣ف ٨٠ردپژك٦ف

( گؼكق ٥٣٨١٣ ا٣غ ٨١٣دقؼاز٥ْ ة٥ ٠ؼکؽ اظحالرت یادگیؼم ق٧ؼؿحاف ٚای٢ ٠ .4)/4ؿاؿ جضنیٞی 

در دؿحؼس قا٠ٜ کٞی٥  گیؼم ٥٣٨١٣ركش  ة٥# پـؼ 0, كدظحؼ  ٣,0٘ؼم $ 0,قا٠ٜ دك گؼكق 

 (ةاق٤غ ٠یة٥ ٠ؼکؽ اظحالرت یادگیؼم  ک٤٤غگاف ٠ؼاز٥ْ

 ی اؼالػبتگطزآٍضاثعاض 

 دارام دك ٗؼـ ٨٠ازم اؿث ک٥ از دركس ٗارؿی پای٥ ؿ٨ـ ج٨ؿي آز٨٠فا٠ال ای٢  آز٨٠فاٖٝ# 

 ٠ضٛٙ از ٠یاف چ٤غ ٥٣٨١٣ ا٠الم پای٥ ؿ٨ـ ک٥ از ٠غارس ؿٌش ق٧ؼؿحاف ٚای٢ در دؿحؼس ة٨د،

از  آز٨٠ف ز١الت اؿث ؿْی قغق کٞی٥ ام٨ؿ اؿحا٣غار ج٧ی٥ ا٠الم اةحغایی رّایث ق٨د( قغق ج٧ی٥

ك وؼیب  جثییغ٦ام ا٠ال ج٨ؿي کارق٤اؿاف  ركایی ٠ضح٨ایی آز٨٠ف (کحا  اؿث ٦ام درس٠ح٢ 

 # ة٥ دؿث آ٠غ(p>+*,+++$+*,4ا٠ال# در ازؼام آز٠ایكی  آز٨٠ف$ ١٦حاٗؼـ  ١٦تـحگی دك

 # آز٨٠ف صا٥ُٗ ارٚاـ كکـٞؼ5 صا٥ُٗ ارٚاـ آز٨٠ف كکـٞؼ از دك ٚـ١ث اّغاد ٠ـحٛیٟ ك 

در  # اؿث(- ک٨قف ك ,ک٨قف $ قغق اؿث ک٥ ٦ؼ ةعف دارام دك ک٨قف ٠ْک٨س جكکیٜ

غاد  ٨قف ةؼام آز٨٠د٣ی ظ٨ا٣غق ٠یٚـ١ث اّغاد ٠ـحٛیٟ ای٢ آز٨٠ف اّغاد ٦ؼ دك ک ق٨د كاك ةایغ ّا

ة٥ جکؼار اقحتاق  ، ١٣ؼق یک ك قغق جکؼار ک٤غ ة٥ ٦ؼ ةار جکؼار مضیش اّغاد را ة٥ ١٦اف جؼجیب ظ٨ا٣غق

ق٨د اّغاد  ٠ْک٨س آز٨٠د٣ی ظ٨اؿح٥ ٠ی ( در ٚـ١ث اّغاد گیؼد اّغاد ١٣ؼق م٘ؼ جْٞٙ ٠ی

ةا یک ٠ذاؿ ة٥ ای٢ اّغاد ظ٨  گ٨ش $ جکؼار ک٤غم٨رت ٠ْک٨س  قغق در ٦ؼ ک٨قف را ة٥ ظ٨ا٣غق
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# ك پؾ از (((ك 0)-ج٨ ةایغ ةگ٨یی  -)0گ٨یٟ  ةغق ةْغ از جکؼار ٢٠ ج٨ ای٢ اّغاد را ةؼّکؾ ةگ٨ ٢٠ ٠ی

غاـ ق٨د  ک٥ دا٣ف ای٢ ا١ًی٤اف از آ٨٠ز ٨ُ٤٠ر آز٣٨٠گؼ را ١٧ٗیغق اؿث ة٥ ازؼام آز٨٠ف ٠ْک٨س ٚا

ة٥ جکؼار اقحتاق اّغاد ١٣ؼق م٘ؼ جْٞٙ  یش اّغاد ١٣ؼق یک كدر ای٢ ٚـ١ث ٦ٟ ة٥ ٦ؼ ةار جکؼار مض

گیؼد( ١٣ؼق آز٨٠د٣ی در ای٢ آز٨٠ف ّتارت از ز١ِ ١٣ؼاجی اؿث ک٥ آز٨٠د٣ی آز٨٠ف ٠ـحٛیٟ ك  ٠ی

٤٠ؽ٥ٝ وْیٖ  ٣گؼٗح٢ ١٣ؼق در ای٢ آیحٟ یا پایی٢ ة٨دف ١٣ؼق، ة٥ آكرد( آز٨٠ف ٠ْک٨س ة٥ دؿث ٠ی

 قغق اؿث( ، گؽارش+*33جا  پایایی آز٨٠ف از ًؼیٙ ةاز٠ایی ٠غت اؿث( وؼیب ة٨دف صا٥ُٗ ک٨جاق

ی ق٤یغارم5 ای٢ آز٨٠ف قا٠ٜ # ج كؿ٥  كاژق اؿث ک٥ ج١اـ ةیـث 4.آز٨٠ف ؿ٤سف صا٥ُٗ ك ج٨ٝا

٘تام ٗارؿی در مغام ٠ؼة٨ط ة٥ ؿی ٖ  3ک٥١ٞ در  4.کاررٗح٥ اؿث( ای٢  آف ة٥ كدك صؼؼ ٝا ردیٖ؛ ردی

غ از جکؼار ٠ؼةی  ک٥١ٞ اؿث ک٥ دا٣ف 3قا٠ٜ  3ٖ ك((( ك ردی .ک٥١ٞ، ردیٖ دكـ  -اكؿ  آ٨٠ز ةایغ ْة

غ از ق٤یغف در ذ٢٦  ام ک٥ دا٣ف ٦ا را ة٥ جؼجیب ةیاف ک٤غ( ةیكحؼی٢ جْغاد ک٥١ٞ آف آ٨٠ز ةح٨ا٣غ ْة

پارد ك ةیاف ک٤غ َؼٗیث صا٥ُٗ ق٤یغارم دا٣ف ركایی م٨رم ك ٠ضح٨ایی ای٢ آز٨٠ف را  آ٨٠ز اؿث( ـة

ی ك ٣ادرم،$ کؼد٣غگؼك٦ی از ٠حعننی٢ ةؼرؿی  #( وؼیب پایایی آز٨٠ف ؿ٤سف -2.,ؿیٖ ٣ؼٚا

ی صا٥ُٗ ق٨٤ایی در ٥ ج٨ٝا ی ك ٣ادرم $ ٠ٌاْٝ  +,ام  # از ًؼٙی ةاز٠ایی آز٨٠ف ةؼ ٥٣٨١٣-2.,م ٣ؼٚا

ؼم از دا٣ف  قغق اؿث( *( گؽارش3 +ك وؼیب ١٦تـحگی پیؼؿ٨ف  قغق آ٨٠زاف ا٣سـا ٣٘

 قیَُ اخطا

ؿ٤سف صا٥ُٗ ك  آز٨٠فارٚاـ كکـٞؼ ك  م صا٥ُٗ آز٨٠فا٠ال ك  فآز٨٠ پیف٥٣٨١٣، ٨٠رد  ٦ام گؼكق

٦٘ح٥  .در ًی  ام دٚی٥ٛ 0/زٞـ٥  0, درج٨اٝی ق٤یغارم ٚؼار گؼٗح٤غ( ؿپؾ ٠غاظ٥ٞ آز٠ایكی 

ة٥ ١٦اف ًؼیٙ در  ١٣ؼات ك ٚؼارگؼٗح٥ آز٨٠ف پؾ٨٠رد  ٦ا گؼكق در٧٣ایث٠ح٨اٝی ازؼا قغ( 

 در زغكؿ دتث قغ( آز٨٠ف پیف

 ّب یبفتِ

كاةـح٥ ةؼام جضٞیٜ آ٠ارم  t آز٨٠فاؿث  آز٨٠ف پؾ ك آز٨٠ف پیفاز ٨٣ع  آز٨٠ف ک٥ ای٢ج٨ز٥ ة٥ ةا 

 ك دظحؼ٦ا٠ـحٜٛ، ةؼام ٠ٛایـ٥  tآ٨٠زاف ك  دا٣ف ٠غت ک٨جاقا٠الم ك صا٥ُٗ  ٠ٛایـ٥ كاًالّات 

 اؿح٘ادق قغ( پـؼ٦ا
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 هطحلِ زٍ زض ّب گطٍُاؾتبًساضز ًوطات حبفظِ قٌیساضی  اًحطاف ٍهیبًگیي  1خسٍل 

 هیبًگیي اًحطاف اؾتبًساضز تؼساز خٌؽ گطٍُ

 

 آظهَى پیف

 2*++1 ,*14 0, پـؼ

 2*.4 -*01 0, دظحؼ

 2*22 -*/, +. ٠س٨١ع

 4*32 -*-/ 0, پـؼ آظهَى پؽ

 ,,*., .*/, 0, دظحؼ

 +,*+0 -*/3 +. ٠س٨١ع

 

 آز٨٠ف پؾ ك آز٨٠ف پیف٠یا٣گی٢ ١٣ؼات صا٥ُٗ ق٤یغارم در  ,٠ٌاةٙ ةا ٣حایر زغكؿ 

٠یا٣گی٢  ك# 2*2$ آز٨٠ف پیفدر  ٠غت ک٨جاق٠ح٘اكت اؿث ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ ٠یا٣گی٢ ١٣ؼات صا٥ُٗ 

ؽایف ٠یا٣گی٢ ١٣ؼات در  اؿث# +,*+0$ آز٨٠ف پؾ١٣ؼات صا٥ُٗ ق٤یغارم در   آز٨٠ف پؾٗا

ةؼاةؼ اؿث كٝی ٠یا٣گی٢  جٛؼیتان  پـؼاف كق٨د( گؼچ٥ ٠یا٣گی٢ ١٣ؼات در دظحؼاف  ٠كا٦غق ٠ی

 ة٨دق اؿث( آز٨٠ف پیفةیكحؼ از  آز٨٠ف پؾ٨ع ١٣ؼات در ٠س١

 زٍ هطحلِ زض ّب گطٍٍُ اًحطاف اؾتبًساضز ًوطات اهال  هیبًگیي 2خسٍل 

اؿث( ٣حایر ٣كاف  پـؼ كآ٨٠زاف دظحؼ  ٠ؼة٨ط ة٥ ٠یا٣گی٢ ١٣ؼات ا٠الم دا٣ف -زغكؿ 

١٣ؼات  ٠یا٣گی٢ ك ة٨د# 0*.2$ پـؼاف ك# .,*2,$در دظحؼاف  آز٨٠ف پیفد٦غ ٠یا٣گی٢ ١٣ؼات  ٠ی

 هیبًگیي اًحطاف اؾتبًساضز تؼساز خٌؽ گطٍُ

 آظهَى پیف

 

 0*.2  2*30 0, پـؼ

 .,*2,  .*4+  0, دظحؼ 

 4*0/ 1*43 +. ٠س٨١ع

 +,*.4  2* 2/ 0, پـؼ آظهَى پؽ

 1,*+1 -*/, 0, دظحؼ 

 .,*22 1*1, +. ٠س٨١ع
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 كگؼچ٥ ٠یا٣گی٢ ١٣ؼات در دظحؼاف اؿث(  #+,*.4$ پـؼاف ك# 1,*+1$در دظحؼاف  آز٨٠ف پؾ

 آز٨٠ف پیفاز  ةیكحؼ .,*22 آز٨٠ف پؾةؼاةؼ اؿث كٝی ٠یا٣گی٢ ٠س٨١ع ١٣ؼات در  جٛؼیتان  پـؼاف

 .ة٨دق اؿث 4*0/

 هست وَتبُحبفظِ  آظهَى پؽٍ  آظهَى پیفًوطات  t آظهَىًتبیح  -3خسٍل 

 ,ج٨ز٥ ة٥ زغكؿ  ةا ك# +*,++$ ٤ْ٠ادارم ؿٌش ك)),,*t40( ٠ٛغار ةا .زغكؿ  آز٨٠ف٣حایر 

دارم ةی٢  د٦غ ک٥ ج٘اكت ٤ْ٠ی ٣كاف ٠ی آز٨٠ف پؾدر  +,*+0 ك آز٨٠ف پیف در 2*٠22یا٣گی٢ 

 ؛ق٨د دیغق ٠ی آز٨٠ف پیفدر ٠ٛایـ٥ ةا  آز٨٠ف پؾدر  آ٨٠زاف دا٣ف ٠غت ک٨جاق١٣ؼات صا٥ُٗ 

 ةؼ صا٥ُٗآ٨٠زقی  ٦ام ةازمد٦غ ک٥  ق٨د ك ای٢ ٣حیس٥ ٣كاف ٠ی ة٤اةؼای٢ ٗؼض م٘ؼ، رد ٠ی

 رد(٠ذتث دا جثدیؼ ٠غت ک٨جاق
 اهال آظهَى پؽٍ  آظهَى پیفًوطات  t آظهَىًتبیح -4خسٍل 

N=.+ 

 

 ٠یا٣گی٢

 ٦ا ج٘اكت

 ا٣ضؼاؼ

اؿحا٣غارد 

 ٦ا ج٘اكت

 ظٌام

ارد اؿحا٣غ

٠یا٣گی٢ 

 ٦ا ج٘اكت

ا١ًی٤اف  ٗام٥ٞ

 آز٨٠ف درمغ 40

t 
d.f 

 ؿٌش

 ٤ْ٠ی

 پایی٢ ةار دارم

 صا٥ُٗ ١٣ؼق

 ١٣ؼق & پیف

 صا٥ُٗ پؾ

2.*-( ..*, -//*+ -.*.( -.*.( ,4*,,( -4 ++,*+ 

$.+6n# 
 ٠یا٣گی٢

 ٦ا ج٘اكت

ا٣ضؼاؼ 

 اؿحا٣غارد

 ٦ا ج٘اكت

 ظٌام

اؿحا٣غار 

٠یا٣گی٢ 

 ٦ا ج٘اكت

 ا١ًی٤اف ٗام٥ٞ

 آز٨٠ف درمغ 40

t 
d.f 

ؿٌش 

دار ٤ْ٠ی

 پایی٢ ةار م

ا٠الم پیف 

 ك پؾ
.-*/( 4.*. 2,2*+ 30*-( 23*0( +,2*1( 

-4 
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 زغكؿة٥  ج٨ز٥ ك ةا# +*,++$ ٤ْ٠ادارم ؿٌش ك# )t $+,2*1 ٠ٛغار ةا / زغكؿ آز٨٠ف٣حایر 

دارم ةی٢  د٦غ ک٥ ج٘اكت ٤ْ٠ی ٣كاف ٠ی آز٨٠ف پؾ در .,*22 ك آز٨٠ف پیف در 4*0/ ٠یا٣گی٢ -

ٗؼض ة٤اةؼای٢  ؛ق٨د دیغق ٠ی آز٨٠ف پیفدر ٠ٛایـ٥ ةا  آز٨٠ف پؾآ٨٠زاف در  ١٣ؼات ا٠الم دا٣ف

آ٨٠زاف  آ٨٠زقی ةؼ ة٧ت٨د ا٠ال دا٣ف ٦ام ةازمد٦غ ک٥  ق٨د ك ای٢ ٣حیس٥ ٣كاف ٠ی م٘ؼ رد ٠ی

 ٠ذتث دارد( جثدیؼ

 آهَظاى پؿط ٍ زذتط هست زٍ گطٍُ زاًف : ًتبیح تحلیل وَاضیبًؽ ًوطات حبفظِ وَتب5ُ خسٍل

 

 ٤٠تِ جٕییؼ

٠س٨١ع 

 ٠سػكرات

درز٥ 

 آزادم

٠یا٣گی٢ 

 ٠سػكرات

 ؿٌش ٤ْ٠ی ٣fـتث 

  دارم 

 +*,++ ).,,*/30 22,*043 , 22,*43. ٠حٕیؼ ١٦ؼاق

 +*10 .*.,2 0*0 , 0*230 ز٤ـیث

   ,*003 4- -/*14+ ظٌا

    4- 0--*-0- ٠س٨١ع
 

د٦غ ک٥ ج٘اكت ةی٢  ٣كاف ٠ی +*٤ْ٠10ادارم  ؿٌش ك# .*.,f $2 ٣ـتثةا  0زغكؿ  آز٨٠ف٣حایر 

ة٤اةؼای٢ ٗؼض م٘ؼ پػیؼٗح٥  ؛٣یـث دار ٤ْ٠یپـؼ  آ٨٠زاف دظحؼ ك دا٣ف ٠غت ک٨جاق١٣ؼات صا٥ُٗ 

 جٛؼیتانگؼكق دظحؼ ك پـؼ  ك ةؼدآ٨٠زقی  ٦ام ةازمد٦غ ک٥  آ٠غق ٣كاف ٠ی دؿث ق٨د ك ٣حیس٥ ة٥ ٠ی

 جثدیؼ داقح٥ اؿث( ٠یؽاف یکة٥ 

 آهَظاى پؿط ٍ زذتط ًتبیح تحلیل وَاضیبًؽ ًوطات اهالی زٍ گطٍُ زاًف -6خسٍل 

درز٥  ات٠س٨١ع ٠سػكر جٕییؼ ٤٠تِ

 آزاد

٠یا٣گی٢ 

 ٠سػكرات

 دارم ؿٌش ٤ْ٠ی ٣fـتث 

 

 +*,+++ +/*1,. 0,0*121 , 0,0*121 ٠حٕیؼ ١٦ؼاق

 +*3.1 (*(// +*002 , +*002 ز٤ـیث

    4- ,31*,.2 ٠س٨١ع
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د٦غ ک٥ ج٘اكت  ٠ی ٣كاف +*٤ْ٠3.1ادارم  ؿٌش ك ؛(*// fةا ٣ـتث  1زغكؿ  آز٨٠ف٣حایر 

ة٤اةؼای٢ ٗؼض م٘ؼ پػیؼٗح٥  ؛٣یـث دار ٤ْ٠ی٨زاف پای٥ دظحؼ ك پـؼ آ٠ دا٣ف ةی٢ ١٣ؼات ا٠ال

 جٛؼیتانآ٨٠زقی ةؼ دك گؼكق دظحؼ ك پـؼ  ٦ام ةازمد٦غ ک٥  آ٠غق ٣كاف ٠ی دؿث ق٨د ك ٣حیس٥ ة٥ ٠ی

 داقح٥ اؿث( جثدیؼ ٠یؽاف یکة٥ 

 گیطی یدًِتثحث ٍ 
ای٢  ا٠الم كم ٦ام پژك٦ف صاوؼ، ٣كاف داد ١٣ؼات صا٥ُٗ ق٤یغار ک٥ یاٗح٥ ٨ًر ١٦اف

ؽایف ٤ْ٠ادارم داقح٥ اؿث( ةا اؿح٘ادق از  آز٨٠ف پیف٣ـتث ة٥  آز٨٠ف پؾآ٨٠زاف در  دا٣ف ٗا

ة٧حؼ ٠ٌاٝب  یادآكردفگیؼ٣غ ک٥ ةؼام ة٥  آ٨٠زاف یاد ٠ی ٠ؼة٨ط ة٥ ج٨ٛیث صا٥ُٗ، دا٣ف ٦ام ةازم

 در٧٣ایثك  ة٤غم ح٥دؿرا  قغق آ٨٠ظح٠٥ٌاٝب  یا ةایغ از ج١ؼی٢ ك جکؼار ك ٠ؼكر ذ٤٦ی ة٧ؼق گیؼ٣غ ك

ةی٢ اًالّات، پؼ  پی٣٨غ ٦ام ٠ح٘اكت $جٌٛیِ، ٠ٌاٝب ة٥ ركش د٦ی ؿاز٠افک٤٤غ(  د٦ی ؿاز٠اف

#( ٣حایر 31.,٠ض٨١د پ٨ر $ اؿث پػیؼ ا٠کاف١ّٞکؼد#  ةازةی٤یاًالّات ك  ر٠ؽگؼدا٣ی آ٨٠زم،

آ٨٠زقی  ٦ام ةازم جثدیؼ٨٤ّاف  ةا# 33.,صامٜ از ای٢ پژك٦ف ةا پژك٦ف اظ٨اؿث ك ١٦کاراف $

ذ٤٦ی آ٨٠زش پػیؼ ک٥ ٣كاف داد ةی٢ ٠یا٣گی٢  ج٨اف کٟآ٨٠زاف پـؼ  ةؼ ٠یؽاف یادگیؼم دا٣ف

ای٢ ٠غاظ٥ٞ ةاّخ  چ٤ی٢ ٦ٟدارم كز٨د دارد ك  ك ک٤حؼؿ ج٘اكت ٤ْ٠ی آز٠ایف١٣ؼات دك گؼكق 

ؽایف ٠یا٣گی٢ ١٣ؼات گؼكق  ٣ـتث ة٥ گؼكق ک٤حؼؿ قغ، ١٦ع٨ا٣ی دارد( ١٦چ٤ی٢ ٣حایر  آز٠ایفٗا

، ةازم آ٨٠زقی ؿاظح١اف 1++- ,٣ُیؼ كا٣گ ٦ا پژك٦ف٦ف صاوؼ ةا ٣حایر ةؼظی دیگؼ از پژك

زةاف را ةؼام ج٨ٛیث ا٠الم ک١ٞات ة٥ دتث رؿا٣غق اؿث، ١٦ـ٨، ای٢ ٣حیس٥ جا صغم ١٦ـ٨ ةا 

، ة٥ ٣ٜٛ از 1++-$ .ك ٠یالف -# اؿث( کار٣٨٠ا30.,$ ٣ؼاٚی كؿیٖ #،31.,پژك٦ف ٣٨٦سا٣ی $

ةؼ ة٧ت٨د ك پیكؼٗث ١٣ؼات « دك٠ی٨٤»ةازم  جثدیؼ# در پژك٦كی ظ٨د ة٥ 2++-آیؽ٣تؼگ ك اق٤ایغر، 

# در پژك٦ف ةا ٨٤ّاف ةازم ٦ام 3++-ك ١٦کاراف $ /آ٨٠زاف دؿث یاٗح٤غ( ة٨ت ا٠ال دا٣ف
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ؽایف  آ٨٠زقی ةؼ صا٥ُٗ دا٣ف آ٨٠زاف ة٥ ای٢ ٣حیس٥ رؿیغ٣غ ک٥ ةازم ٦ام كیغ ٨یی ةاّخ ٗا

 اکـ٣ٜحایر ١٦ـ٨ ةا پژك٦ف م٨رت گؼٗح٥ ج٨ؿي  ای٢ ق٨د( صا٥ُٗ، ج١ؼکؽ ك ٠غیؼیث ازؼایی ٠ی

 كجؼیـی# 420,$ گٞغ#، رای٢ 2++-٣ٜٛ ازآیؽ٣تؼگ كاق٤ایغر، ة٥ 0++-$ ا٣غرز# ك( ,++-$

٦ا وْٖ  ةیكحؼ از دظحؼ ٨٣قح٢ ك٦ا در ظ٨ا٣غف  ای٢ ٠ـئ٥ٞ اؿث ک٥ پـؼ د٤٦غق ٣كاف# 432,$

ةازم ٦ام  درز٠ی٥٤پژك٦كی را  #3++-ةارا، ، ة٥ ٣ٜٛ از را,++-$ ,د٤٦غ، ٣یـث( چاپ٢١ ٣كاف ٠ی

كز٨د ٣غارد ا٣ساـ داد( ای٢ ٣حایر ١٦ـ٨ ةا پژك٦ف م٨رت  ٦ا آفک٥ صؾ رٚاةث در  ام صا٥ُٗ

ای٢ ٠ـئ٥ٞ اؿث ک٥ ةازم ٦ام كیغ ٨یی  د٤٦غق ٣كاف# 3++-ك ١٦کاراف $ -گؼٗح٥ ج٨ؿي ة٨ت

ؽایف صا٥ُٗ، ج١ؼکؽ ك ٠غیؼیث ازؼایی ٠ی ، ة٥ ٣ٜٛ از آکی، 440,$ .ق٨د( ٗؼگ٨ؿ٢ ةاّخ ٗا

آ٨٠زاف را ةؼرؿی کؼد( ٣حایر ٣كاف داد ک٥  پؼج٨ریؾ ك اردیؾ، ة٨رف جادیؼات قٌؼ٣ر ةؼ دا٣ف

ؽایف ك جن١یٟ ٦ام  گیؼم ٠ـحٜٛ ك ؿؼیِ در ٨٠ْٚیث قٌؼ٣ر، ٨٦ش ك ج٨ا٣ایی صٜ ٠ـئ٥ٞ را ٗا

اراف د٦غ( ای٢ ٣حایر ١٦ـ٨ ةا پژك٦ف م٨رت گؼٗح٥ ج٨ؿي ة٨ت ك ١٦ک دق٨ار را آ٨٠زش ٠ی

ؽایف ٨٣ةث ةازم، صا٥ُٗ قعل  در ادؼ ةی١ارم  دیغق آؿیبكچاپ٢١ اؿث( ٣حایر ٣كاف داد ک٥ ةا ٗا

ؽایف ٠ی ٣حیس٥ ای٢ پژك٦ف ةا پژك٦ف، ا٠یؼم ا٨٦یی  یاةغ( آٝؽای١ؼ یا آؿیب ٠ٕؽ ك یا ّٜٞ دیگؼ ٗا

١اـ ج در # ١٦ع٨ا٣ی دارد(22.,#، ٗؼ٦تغ $30.,ك ١٦کاراف $ ٦غاك٣غظا٣ی #،33.,ك ١٦کاراف $

ةی٢ گؼكق  ا٠ا ٣غاردد٦غ ک٥ ةی٢ ز٤ـیث ج٘اكت ٤ْ٠ادارم كز٨د  ٣حایر ٣كاف ٠ی ٦ا پژك٦فای٢ 

٣یؽ در  ٦ایی ٠ضغكدیثصاوؼ  پژك٦ف ق٨د( ج٘اكت ٤ْ٠ادارم ٠كا٦غق ٠ی ک٤حؼؿ ك آز٠ایف

یادگیؼم  اظحالرت ٠ؼکؽة٥  ک٤٤غگاف ٠ؼاز٥ْاز  ٨٠ردپژك٦فةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ ٥٣٨١٣  ةؼداقث

 ١ٞٚؼك كدر ٥٣٨١٣  آز٠ایفزٕؼاٗیایی ٠ضغكد ة٨د٣غ اگؼ  ١ٞٚؼك كزا٥ْ٠ آ٠ارم  ز٣ُؼاة٨د٣غ ک٥ 

در ج١ْیٟ ٣حایر ةایغ  ة٤اةؼای٢ ؛م٨رت پػیؼد ٣حایر از اّحتار ةارجؼم ةؼظ٨ردار ظ٨ا٦غ ة٨د جؼم كؿیِ

 ١ّٜ کؼد( ةااصحیاط
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 هٌبثغ

 ا٣حكارات ارؿتاراف(٦ام یادگیؼم( ج٧ؼاف5 #( اظحالؿ31.,اصغم، صـ٢ ك کاکاك٣غ، ّٞیؼوا $

یادگیؼم  –آف ةؼ ٗؼای٤غ یادد٦ی  جثدیؼ٦ام آ٨٠زقی ك #( ةازم33.,آظ٨اؿث، آؿی٥ $

ق١ارق ذ٤٦ی آ٨٠زش پػیؼ( ٣كؼی٥ جْٞیٟ ك جؼةیث ک٨دکاف اؿحذ٤ایی،  ج٨اف کٟآ٨٠زاف  دا٣ف

 (+/ ) 3/، ص ,4

ك دیکح٥  ت٠غ ک٨جاق٦ام آ٨٠زقی ةؼ صا٥ُٗ ةازم جثدیؼ#( 33.,ا٠یؼم آ٨٦یی، ٗؼزا٥٣ $

 ٣ا٥٠ کارق٤اؿی ارقغ، دا٣كگاق پیاـ ٨٣ر ٠ؼکؽ ج٧ؼاف( آ٨٠زاف پای٥ دكـ اةحغایی( پایاف دا٣ف

 ق٤اؿی ةازم( جؼز٥١ کا٠ؼاف گ٤سی( ج٧ؼاف5 ا٣حكارات رقغ(#( ركاف/3.,پیحؼ ٦ی٨ز، ٗؼگاس $

 ققغ ادراؾٗكار ركا٣ی  ؼیجثد #(34.,زارع، صـی٢؛ ٚاؿ١یاف، ٧ٗی٥١؛ ک١اٝی زارچ، ٠ض٨١د $

پژك٦كی پژك٦ف در ؿال٠ث  )ةؼ ٗؼآی٤غ ةازیاةی اًالّات از صا٥ُٗ آقکار( ٗن٤ٞا٥٠ ١ّٞی

 (0, – 0-( -( ؿاؿ ؿ٨ـ، ق١ارق ق٤اظحی ركاف

دا٣كگاق  ٣كؼ قغق ٨٦قی كکـٞؼةؼام ک٨دکاف( غ٣ُؼیجسغ اسی٠ٛ #(22.,$ ١ایؿق٧یٟ، 

 قیؼاز(

صؼکحی َؼیٖ در ک٨دکاف  م٦ا ٧٠ارتةازم ٦ام آ٨٠زقی ةؼ  جثدیؼ# ةؼرؿی 22.,ٗؼ٦تغ، ـ $

٣ا٥٠ کارق٤اؿی ارقغ، دا٣كگاق ٨ّٞـ  آ٥٤٠( پایاف ؼظ٨ارگاقیقؿا٥ٝ ٠ؼکؽ ص١ایحی  / )1

 پؽقکی ایؼاف

 #( اظحالرت یادگیؼم جض٨ٝی ك جضنیٞی( جؼز22٥١.,کؼؾ، ؿا٨٠ ٜ، چاٝ٘ا٣ث، زی١ؽ $

 كپؼكرش اؿحذ٤ایی( ( ج٧ؼاف5 ا٣حكارات ؿاز٠اف آ٨٠زشك٦ٟ کارافرك٣ٛی 

 ٦ا ك را٦تؼد٦ام ج٨ٛیث صا٥ُٗ( ج٧ؼاف5 ا٣حكارات ٠غرؿ٥(#( ركش31.,٨ر، آزیحا $٠ض٨١د پ

 ( ج٧ؼاف5 ا٣حكارات پیاـ ٨٣ر(یدةـحا٣ فیپكپؼكرش ک٨دکاف  #( آ٨٠زش+2.,٠٘یغم، ٗؼظ٤غق $

 #( ةازم ٦ام آ٨٠زقی( ج٧ؼاف5 ا٣حكارات ٠غرؿ٥(,3.,٠ٛغـ، ٠نٌ٘ی؛ جؼک١اف، ٨٤٠چ٧ؼ $

 ق٤اؿی ةازم( قیؼاز5 ا٣حكارات را٦گكا(كاف#( ر.3.,٧٠س٨ر، ؿیا٠ک روا $

ةؼ ٨٠ؿیٛیایی  ٦ام ْٗاٝیث جثدیؼ#( 32.,٦غاك٣غ ظا٣ی، ٗا٥١ً؛ ٠یؼز٠ا٣ی، ؿیغ٠ض٨١د $
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ذ٤٦ی( پژك٦ف در صی٥ٌ ک٨دکاف اؿحذ٤ایی،  ج٨اف کٟآ٨٠زاف  ک٨جاق ٠غت دا٣ف صا٥ُٗ

 (2+. – 1,.، .، ق١ارق 3ؿاؿ 

Aki, EA. Sackett, K. Pretorius, R. Erdleys, B. (-++3). ―Educational 

games for health professionals‖, J Psychiatry, -. (,). ./. 

Boot, wf. Kramer, AF. Simons. DJ. Fabiani, M. (-++3). ― The effect of 

video game playing on attention, memory and executive control‖, 

Acta psychology, ,-4 (.). .32-43. 

Graham. Steven. Harrhs. Karen. & Larsen. Lynn. (-++,). Preventing & 

intervention of writing difficulties for students with learning 

disabilities. Learning disabilities research & practice. ,1 (-), 2/-3/. 

Kashibuchi, M., & Sakamoto, A. (-++,). The educational effectiveness of 

a simulation game in sex education, simulation and gaming, .- (.), 

..,-./.. 

Kriz, W.C. (-++.). Creating effective learning environments and learning 

organization through gaming simulation desing, simulation and 

gaming, ./ (/), /40-0,,. 

Ebara, os. (-++3).social communication and memory, journal of 

educational psychology, ,++(,),20-,4,. 

Vlachos.F.&karapet sas A (-++.)visual memory deficit in children with 

dysgraphin, journal of perceptual motor skills, 42)-3,-3+. 
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