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آهَظاى  تأثیط ٍؾیلِ آهَظقی ؾیٌب ثط ثْجَز اذتالالت ذَاًسى زاًف

 ًبضؾبذَاى پبیِ اٍل

 ٤5غگاف٣اـ ٨٣یـ

  ,امٕؼ کا٠یا  یّٞ

 

 چىیسُ

 ظ٨ا٣غف اظحالرت ة٧ت٨د ةؼ ؿی٤ا آ٨٠زقی كؿی٥ٞ جثدیؼ ٠یؽاف ةؼرؿی صاوؼ، پژك٦ف ٦غؼ

 م٨رت ة٥ ٣ی٥١ آز٠ایكی ٨٣ع از پژك٦ف (اؿث آ٠ٜ ق٧ؼؿحاف اكؿ پای٥ ٣ارؿا ظ٨اف آ٨٠زاف دا٣ف

آ٨٠ز ٣ارؿا ظ٨اف پای٥  دا٣ف /اؿث( زا٥ْ٠ آ٠ارم قا٠ٜ  آز٨٠ف ةا گؼكق ک٤حؼؿ پؾ ك آز٨٠ف پیف

ک٤٤غق ة٥ ٠ؼکؽ اظحالؿ یادگیؼم ق٧ؼؿحاف آ٠ٜ ة٨د ک٥ ةا اؿح٘ادق از آز٨٠ف جكعینی  اكؿ ٠ؼاز٥ْ

# 33.,رةیْی، مادٚی ك ّاةغم،$# ك آز٨٠ف ٨٦ش كکـٞؼ ک٨دکاف 20.,ظ٨ا٣غف $ةغیْیاف،

در ٠غت  م٨رت جنادٗی ة٥ دك گؼكق آز٠ایف ك ک٤حؼؿ جٛـیٟ قغ٣غ( گؼكق آز٠ایف ق٤اؿایی ك ة٥

ام  ٨ًر ا٣٘ؼادم ةا اؿح٘ادق از كؿی٥ٞ آ٨٠زقی ؿی٤ا5 كؿی٥ٞ ام ة٥ دٚی٥ٛ +.م  زٞـ٥ +٠3اق،  /

# ك گؼكق ک٤حؼؿ ة٥ قی٨ق ٠ؼؿ٨ـ -3.,ؿیٖ ٣ؼاٚی ك ٣ادرم،$ک١کی ةؼام آ٨٠زش ظ٨ا٣غف 

آز٨٠ف ٨٠رد ٠ٛایـ٥ ٚؼار گؼٗث(  آز٨٠ف ك پؾ آ٨٠زش دیغ٣غ( ١٣ؼات ظ٨ا٣غف دك گؼكق در پیف

در ة٧ت٨د ٠كکالت ظ٨ا٣غارم  "#//*/$٣كاف داد ک٥ اؿح٘ادق از كؿی٥ٞ آ٨٠زقی ؿی٤ا ٣حایر 

 ٗؼاگیؼاف پای٥ اكؿ ٠ؤدؼ اؿث(

 اذتالل یبزگیطی، اذتالل ذَاًسى ّبی ولیسی: ٍؾیلِ آهَظقی ؾیٌب، ٍاغُ

                                                           
 asgharkamyab@gmail.com ذ٤٦ی ٠ا٣غق ّٛب ک٨دکاف کارق٤اس(  ,
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 همسهِ

م ک٨دکا٣ی آٔازقغق اؿث ک٥ صارت ك کؼدار آ٣اف ةؼام  ٦ام اظیؼ ٠ٌاْٝاجی درةارق در ؿاؿ

ـیارم از ١ْٞ٠اف، پغراف ك ٠ادراف صیؼاف ک٤٤غق اؿث زیؼا أٞب آ٣اف از٣ُؼ ٨٦قی ًتیْی ة٨دق ة

گیؼم از  ام ٣یـح٤غ كٝی ةغكف ة٧ؼق گ٥٣٨ ّارو٥ ك ١٦چ٤ی٢ ازٝضاظ زـ١ی ك ٠ٕؽم دارام ٦یا

 .#/3.,٣ادرم ك ؿیٖ ٣ؼاٚی، $ ةاق٤غ ٦ام كیژق ٚادر ة٥ ادا٥٠ جضنیٜ ١٣ی آ٨٠زش

٦ام  جؼی٢ صی٥ٌ ٥ٞ١ اظحالرت قایِ ك رك ة٥ گـحؼش ك از كؿیِاظحالؿ یادگیؼم ازز

حی، ٗؼكٔی، ٠ؼاجی ك ق٘یْی، $٦ام كیژق اؿث  آ٨٠زش  در ؿاؿ , ( کؼكؾ قا٣ک#34.,مغٚا

کؼدق اؿث ک٥ ةیف از چ٧ٜ امٌالح ا٣گٞیـی ةؼام اًالؽ ک٨دکاف دارام اظحالؿ  اقارق -42,

ةا  DSMؿ یادگیؼم در کحا  ٠ؼزِ #( امٌالح اظحال-3.,کؼی١ی، $یادگیؼم كز٨د دارد 

 قغق اؿث( ٠ٌؼح «٣اج٨ا٣ی یادگیؼم»ی٤ْی  (Disabilities of learning) ّتارت

ا٣غ كٝی  جاک٨٤ف ٠حعننی٢ ا٠ؼ ةیف از قنث جْؼیٖ ةؼام اظحالؿ یادگیؼم ةیاف کؼدق

 ج٨اف پ٤ر جْؼی٘ی ٌْٚی ةؼام اظحالؿ یادگیؼم ٠كعل ٣كغق اؿث، ا٠ا در ٠یاف ای٢ جْاریٖ ٠ی

٠ح٨ؿي $م ٨٦قی  ای٢ ک٨دکاف دارام ة٧ؼق-,كیژگی ک٨دکاف دارام اظحالؿ یادگیؼم را ةؼق١ؼد5 

از ا٠کا٣ات ٠ضیٌی ك آ٨٠زقی  ).از٣ُؼ ص٨اس ٠عحٖٞ ؿاٟٝ ٦ـح٤غ(  )-٦ـح٤غ(  #یا ةارجؼ

پیكؼٗث  )٦0ام قغیغ رٗحارم ٣یـح٤غ(  ای٢ ک٨دکاف دارام ٣اة٤٧سارم )/٤٠اؿب ةؼظ٨ردار٣غ( 

٨ًر ٗؼاكا٣ی ک١حؼ از ة٧ؼق ٨٦قی ك ا٠کا٣ات آ٨٠زقی در دؿحؼؿكاف  ک٨دکاف ة٥آ٨٠زقی ای٢ 

 ةاقغ( ٠ی

 )-٣اج٨ا٣ی در ظ٨ا٣غف  ),ق٨د5  جضنیٞی ة٥ ؿ٥ دؿح٥ جٛـیٟ ٠ی ٦ام یادگیؼم از٣ُؼ ٣اج٨ا٣ی

 #(/3.,٣ادرم ك ؿیٖ ٣ؼاٚی، $ ٣اج٨ا٣ی در صـا  ك ریاوی ).٣اج٨ا٣ی در ٨٣قح٢ 

 اذتالل ذَاًسى

٦ام كیژق یادگیؼم ةا آف  جؼی٢ ٠كکالجی اؿث ک٥ ک٨دکاف ةا ٣ارؿایی غف از اؿاؿی٠كکالت ظ٨ا٣

ج٨ا٤٣غ ةع٨ا٤٣غ قا٣ؾ ک١حؼم ز٧ث ٨٠ٗٛیث در ٠غرؿ٥ دارد  ٨٠از٥ ٦ـح٤غ زیؼا ک٨دکا٣ی ک٥ ١٣ی

ام اؿث ک٥ ا٣ـاف  ٦ام ةـیار ٨٦ق٤١غا٥٣ #( ظ٨ا٣غف یکی از ْٗاٝیث/3.,٣ادرم ك ؿیٖ ٣ؼاٚی، $

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 |367 
 

رٟٔ دریاٗث آ٨٠زش کاٗی، داقح٢ ة٧ؼق  گیؼد؛ ا٠ا ةؼظی از ک٨دکاف ة٥ ٠ی در ٨ًؿ ز٣غگی یاد

٨٦قی ة٤٧سار، ٣غاقح٢ ٠كکالت ّاً٘ی، ٦یسا٣ی، ةی٤ایی ك ق٨٤ایی ٚادر ة٥ یادگیؼم ظ٨ا٣غف 

ٚؼق گ٨ز ك ؿیٖ ٣ؼاٚی، $٦ام رایر ٠غارس ّادم ٣یـح٤غ  ک١ٞات از ًؼیٙ آ٨٠زش صؼكؼ ك

رٟٔ ٨٦ش  مٌالصی اؿث ک٥ ةؼام ک٨دکا٣ی ک٥ ة٥یا ٣ارؿاظ٨ا٣ی ا , #( دیؾ ٝکـی32.,

٦ا  دا٤٣غ ك آف ٦ام ةـیارم را ٠ی ركد( ای٢ ک٨دکاف كاژق ًتیْی ٚادر ة٥ ظ٨ا٣غف ٣یـح٤غ ة٥ کار ٠ی

٦ام چاپی ٣یـح٤غ( ةؼظی از ای٢  ةؼ٣غ ا٠ا ٚادر ة٥ درؾ ك ق٤اؿایی ٣كا٥٣ را در ٠کا٥١ٝ ةکار ٠ی

 - ٤١٧ٗغ ای٢ صاٝث را ٦یپؼٝکـی غ ا٠ا ٨٧٘٠ـ آف را ١٣ی٦ا را ةع٨ا٤٣ ج٨ا٤٣غ كاژق ک٨دکاف صحی ٠ی

ز٠اف  #( در ظ٨ا٣غف ک٥ یک ٗؼای٤غ پیچیغق اؿث ٦ٟ/3.,٣ادرم ك ؿیٖ ٣ؼاٚی،$٣ا٤٠غ  ٠ی

٦ا،  ق٨د5 ٠ا٤٣غ درؾ ك ج١یؽ صؼكؼ ك مغا، ةؼٚؼارم ارجتاط ةی٢ كاج ٦ام ٠عحٞ٘ی درگیؼ ٠ی ٧٠ارت

گؼك٦ی از ک١ٞات ٨٣قحارم در ٚاٝب ز٥ٞ١،  ٦ا، درؾ ٤ْ٠ی گػارم صؼكؼ ك ةاز١٣ایی آف ٣اـ

٨٤ّاف ازؽام ای٢ ٗؼای٤غ ٠ٌؼح ٦ـح٤غ  صا٥ُٗ، صؼکث ك ٨ّا٠ٜ دیغارم ك ق٤یغارم ٥١٦ ة٥

 .#31.,پاکادا٣یا ك اص١غ پ٤اق، $

 ػلل اذتالل ذَاًسى

٨٤ّاف ّٞث ّغـ ج٨ا٣ایی در  ٦ام ٠ٕؽم اکذؼان ة٥ رقغ ؿیـحٟ ّنتی ٠ؼکؽم یا آؿیب جثظیؼ در

دار٣غ  ٧ّغق ق٨د( مغ٥٠ ة٥ ٠ؼاکؽم از ٠ٕؽ ک٥ ک٤حؼؿ جکٟٞ، ق٨٤ایی ك ةی٤ایی را ة٥ ؼ ٠یظ٨ا٣غف ذک

 #(/3.,٣ادرم ك ؿیٖ ٣ؼاٚی، $كز٨د آكرد  ج٨ا٣غ ٣ارؿاظ٨ا٣ی را ة٥ ٠ی

جؼی٢ ّٜٞ ٣ارؿا ظ٨ا٣ی ٣ٛل در ادراؾ ق٤یغارم، وْٖ در پؼدازش ق٤یغارم ك  ١ّغق

گؼاؼ ك ٣اج٨ا٣ی در درؾ كاصغ٦ام گ٘حارم اؿث ک٥ دیغارم، ٣اج٨ا٣ی در درؾ ک١ٞات، ز٥ٞ١ ك پارا

كؿی٥ٞ ٣ٛل دیغارم  #( در ةیكحؼ ٨٠ارد ٣ارؿاظ٨ا٣ی ة32٥.,صیغرم $ا٣غ  قغق كؿی٥ٞ صؼكؼ ارا ٥ ة٥

 #(33.,ؿیا٦کٞؼكدم، ّٞیؽادق ك ک٨قف، $قغق اؿث  ٠كعل

٣ٛف  ٦ام اظیؼ ةؼ اگؼچ٥ در ج٨میٖ ٣ارؿاظ٨ا٣ی ةؼ ٠كکالت دیغارم جثکیغ قغق، ا٠ا پژك٦ف

ک٤غ( پالزا ك ک٢٦٨ در ؿاؿ  ٦ا در ةؼكز ٠كکالت ظ٨ا٣غف جثکیغ ٠ی ق٤اؿی ك پؼدازش كاج ٠ؤدؼ كاج

ا٣غ ك ٣حایر صاکی از ای٢  ٣ٛف ؿاظحار كازی زةاف را در جتیی٢ ظٌا٦ام ظ٨ا٣غف ةؼرؿی کؼدق /++-
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ؼاد دارام اظحالؿ ظ٨ا٣غف آگا٦ی ک١حؼم از ؿاظحار كازی زةاف ك كاژق دار٣غ ، ة٥ ای٢ دٝیٜ ة٨د ک٥ ٗا

ج٨ا٤٣غ ةی٢ ٌْٚات  ٦ا ١٣ی ٦ا ة٥ ٦سا٦ا ك كاج پػیؼم كاژق ٗٛغاف یا ک١ت٨د درؾ از جؼکیب ك جٛـیٟ

ک٤غ ك ٣ادرؿحی ك ک٤غم  ق٤اؿی را ةا ٠كکٜ ركةؼك ٠ی ٦ا ج٘کیک ٚا ػٜ ق٣٨غ ك ١٦ی٢ ا٠ؼ، كاج كاج

ی، $ظ٨ا٣غف را ة٥ د٣تاؿ دارد  ا٧َار داقث  4++-#( کالرؾ در ؿاؿ 32.,ٚؼق گ٨ز ك ؿیٖ ٣ؼٚا

ک٨دکاف ٣ارؿاظ٨اف جؼکیتی از ٠كکالت ٠ؼة٨ط ة٥ یادگیؼم از ٚتیٜ ارجتاط ةی٢ مغا٦ا ك درؾ ر٨٠ز 

٦ا ة٥  رك در جكعیل صؼكؼ، جسؽی٥ ک١ٞات ة٥ مغا٦ا، جؼکیب كاج ا٣حؽاّی صؼكؼ رادار٣غ، ازای٢

٦ام  اٗح٥( ی#,4.,کؼ٠ی، ّتاؿی ك زکی یی، $ک١ٞات، ٦سی کؼدف ك ٨٣قح٢ ٠كکالجی دار٣غ 

ق٤اؿی در  صاکی از ای٢ اؿث ک٥ اٝگ٨م پؼدازش كاج #/3.,$٦ام ٠یکا ػیٞی ك ٗؼا٦ا٣ی  پژك٦ف

٦ام  ج٨اف ةؼظی از ٣ارؿایی آ٨٠زاف ٣ارؿاظ٨اف اٝگ٨م جتیی٤ی ٤٠اؿتی اؿث ك ةؼ اؿاس آف ٠ی دا٣ف

ةاقغ ك  ظ٨ا٣غف را جتیی٢ کؼد ای٢ اٝگ٨ جؼکیتی از آگا٦ی كازی، صا٥ُٗ ْٗاؿ ك ؿؼّث ٣ا٠یغف ٠ی

ؽایف ظٌا٦ام ظ٨ا٣غف یا کا٦ف  ١ّٞکؼد وْیٖ دا٣ف آ٨٠زاف ٣ارؿا ظ٨اف در ای٢ اٝگ٨ را ّٞث ٗا

آ٨٠زاف ٣ارؿاظ٨اف ازز٥ٞ١  م دا٣ف ق٤اؿی، صا٥ُٗ مضث ظ٨ا٣غف دا٣ـث( ّالكق ةؼ ٠كکالت كاج

ؿ ج٨ا٣غ ةؼظی از ظٌا٦ام ظ٨ا٣غف را در ای٢ ٗؼاگیؼاف جتیی٢ ک٤غ( ةؼام ٠ذا ٨٠اردم اؿث ک٥ ٠ی

# صاکی از ای٢ اؿث ک٥ صا٥ُٗ در /3.,٦ام پژك٦كی ی٣٨گ ك کؼی١ؼ $٣ٜٛ از ٠یکا یٞی، ٣حایر یاٗح٥

٦ام ظ٨ا٣غف $ؿؼّث ك مضث ظ٨ا٣غف# ٣ٛف ٠ؤدؼم دارد( در ٨٠رد ٠كکالت  جتیی٢ ا٨٣اع ٣ارؿایی

ج٨اف گ٘ث5 ای٢ ٗؼاگیؼاف ١٠ک٢ اؿث در ة٥ ظاًؼ  صا٥ُٗ ک٨دکاف دارام اظحالؿ ظ٨ا٣غف ٠ی

 #(+3.,ظن٨ص ة٥ ظاًؼ ؿپؼدف ٠ٌاٝب کال٠ی ٠كکٜ داقح٥ ةاق٤غ $کؼی١ی، ة٥ ؿپؼدف،

ک٥ ّغـ ق٤اظث صؼكؼ ك وْٖ در صا٥ُٗ  ج٨اف دریاٗث ةار ٠ی از ج١ا٠ی ٣حایر جضٛیٛات

ؼاد ٣ارؿاظ٨اف اؿث؛ از ٧٠ٟ ةؼام یادؿپارم ك ةؼام ق٤اظث صؼكؼ ك ٠ا٣غگارم  جؼی٢ ٠كکالت ٗا

٦ام جؼ٠ی١ی ك زتؼا٣ی ٠ح٘اكجی ج٨ؿي ٠حعننی٢ ةؼام  ٦ا در صا٥ُٗ ركش ٦ؼ چ٥ ةیكحؼ آف

آ٨٠زاف ٣ارؿاظ٨اف اةغاع ك پیك٧٤ادقغق اؿث ک٥ ٣حایر جضٛیٛات ٠ح٘اكت صاکی از  آ٨٠زش دا٣ف

٣اٝغ در ة٧ت٨د ك کا٦ف ٠كکالت ظ٨ا٣غارم ای٢  ادؼةعكی ركش جؼکیتی ك چ٤غ صـی دکحؼ ٗؼ

 ک٨دکاف ٦ـث(
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٠ْؼكؼ اؿث در آف ج٨ازف ك جْادٝی ةؼام  «یجْٛیب صـ»درركش گؼیؾ ٗؼ٣اٝغ ک٥ ة٥ ركش 

ةاقغ( در ٠ؼص٥ٞ اكؿ ةؼ٣ا٥٠ جؼ٠ی١ی، ركش  اؿح٘ادق از صؾ ةی٤ایی، ق٨٤ایی ك ر٠ـ٥ ةؼٚؼار ٠ی

ظ٨ا٦یٟ جا یک  د٦یٟ ك در ٠ؼص٥ٞ ةْغم از ک٨دؾ ٠ی ٨٠رداؿح٘ادق را ةؼام ک٨دؾ ج٨ویش ٠ی

ظ٨ا٦یٟ آف را ةا ا٣گكث  ٗؼاگیؼ ٠ی٨٣یـیٟ ك از  ک٥١ٞ را ک٥ دكؿث دارد ةیاف ک٤غ ک٥١ٞ را ٠ی

 ظ٨ا٦یٟ ک٥١ٞ را ةغكف ٣گاق کؼدف ة٨٤یـغ ك جْٛیب ك جٍٞ٘ ک٤غ ةا جکؼار ای٢ ١ّٜ از ک٨دؾ ٠ی

آ٨٠زد( در ای٢ ركش،  ؿپؾ ةا آف ک٥١ٞ داؿحاف ةـازد ةا ای٢ کار ٨٧٘٠ـ ک٥١ٞ را در ز٥ٞ١ ٠ی

كعیل ک١ٞات اؿث ةا ای٢ ركش ٨١ْ٠ؿ آ٨٠زش ظ٨ا٣غف یا ج جْٛیب ةا ا٣گكحاف ةْغ زغیغم ةؼ

ة٥  «ق٨٤د ٠ی»ك  «ک٤غ جٍٞ٘ ٠ی»، «ةی٤غ ٠ی»، «ک٤غ اصـاس ٠ی»ز٠اف ک٥١ٞ را  ركش ک٨دؾ ٦ٟ

 (#/3.,٣ادرم ك ؿیٖ ٣ؼاٚی، $٣ا٤٠غ  ٠ی «ركش چ٤غ صـی»١٦ی٢ ٤٠اؿتث آف را 

# در ةؼرؿی ٠یؽاف ادؼةعكی آ٨٠زش ركش چ٤غ صـی در ة٧ت٨د اظحالؿ ,3.,کاکایی $

یاٗح٥ ک٥ ای٢ ركش  ٨زاف پای٥ دكـ ك ؿ٨ـ اةحغایی اؿحاف ایالـ ة٥ ای٢ ٣حیس٥ دؿثآ٠ ظ٨ا٣غف دا٣ف

در ة٧ت٨د اظحالؿ ظ٨ا٣غف ٠ؤدؼ اؿث ك در ٠یؽاف ة٧ت٨د اظحالؿ ظ٨ا٣غف دظحؼ ك پـؼ ج٘اكت 

# ٣یؽ ادؼةعكی ای٢ ركش ةؼ ٠یؽاف کا٦ف ٣ارؿاظ٨ا٣ی 30.,$٤ْ٠ادارم كز٨د ٣غارد( صاوؼم 

 #(32.,ؿیٖ ٣ؼاٚی ك ٚؼق گ٨ز،$ؼ جتؼیؽ جثکیغ کؼدق اؿث آ٨٠زاف پای٥ ؿ٨ـ ق٧ دا٣ف

٦ام اظیؼ ٠ت٤ی ةؼ ٠ؤدؼ ة٨دف ركش چ٤غ صـی ةؼ ة٧ت٨د اظحالؿ  ةا ج٨ز٥ ة٥ ٣حایر پژك٦ف

جغكی٢  ًؼاصی ك «, ؿی٤ا»ام ة٥ ٣اـ  ظ٨ا٣غف دك ٣٘ؼ از ٠حعنناف ص٨زق اظحالؿ یادگیؼم كؿی٥ٞ

٦سی کؼدف ك در٧٣ایث آ٨٠زش ٨٣قح٢ ة٥  جؼی٢ ٦غؼ آف، آ٨٠زش ظ٨ا٣غف، ا٣غ ک٥ ١ّغق کؼدق

 مة٤غٟ یرا ًتٙ جٛـای٢ كؿی٥ٞ  ٦ام كیژق یادگیؼم دار٣غ، اؿث( ٗؼاگیؼا٣ی اؿث ک٥ ٣ارؿایی

 از ٠غؿ یک «ؿی٤ا»# ٚؼارداد( ٣٨١٣َک یا ٠غؿ$ در گؼكقج٨اف  ٠ی #.3.,اصغیاف،$ یآ٨٠زق كؿایٜ

آف آ٨٠زش صؼكؼ اٝ٘تا ةؼام  ك ةا ک٤غ ٠ی ك ١ٝؾ ٤غیة ی٠ را آفآ٨٠ز  دا٣ف ک٥اؿث  اٝ٘تا صؼكؼ

م صؼكؼ اٝ٘تام ٗارؿی  ٣كا٥٣ +/ك ک٥١ٞ  42ای٢ كؿی٥ٞ قا٠ٜ  (ق٨د ی٠ک٨دؾ ّی٤ی ك ٨١ٞ٠س 

 ق٨د اؿح٘ادق صؼكؼ ةا ؿایؽ ةؽرگ ک١ٞات در ای٢ ٠غؿ از اٝ٘تا اگؼ در (#,$زغكؿ ق١ارق  اؿث

 صؼكؼ اؿث ی١حؼؿا٣ح یک وعا٠ث ك ؿا٣حی١حؼ یک ّؼض ك ؿا٣حی١حؼ +, جٛؼیتی ٨ًؿ دارام
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 صؼكؼ ةا ةؼاةؼ وعا٠حی ك ّؼض ك ؿا٣حی١حؼ ؿ٥ جٛؼیتی ٨ًؿ دارام ةاقغ دارام ؿایؽ ک٨چک اگؼ

از  ؿا٣حی١حؼ +.×  0- اةْاد ة٥ ٠ـحٌیٜ ٠ؼةِ قکٜ ة٥ م٘ضاجی در ک١ٞات ای٢( ةاقغ ٠ی ةؽرگ

 ازمزاؿ کؼد ظارج ك داظٜ را ٦ا آف راصحی ة٥ ةح٨اف ک٥ ام گ٥٣٨ ز٤ؾ چ٨  یا ٠كاة٥ آف ة٥

٦ا چگ٣٨گی گ٘حار ك  م ٨٠ز٨د در كؿی٥ٞ آ٨٠زقی ؿی٤ا، ٠غت ک٥١ٞ 42ةؼام ا٣حعا   (ق٨د ٠ی

ؿاؿ ٨٠ردةؼرؿی ٚؼار گؼٗث( ای٢ كؿی٥ٞ درةؼگیؼ٣غق ج١اـ صؼكؼ ك  4جا  /٨٣قحار ک٨دکاف ؿ٤ی٢ 

 #(/3., ٣ادرم ك ؿیٖ ٣ؼاٚی،$مغا٦ام گ٘حارم ك ٨٣قحارم ٨٠رداؿح٘ادق در زةاف ٗارؿی اؿث 
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کارةؼدم، ا٣غکی  –٦ام ١ّٞی  ٟ پای٥ ٣ُؼم ٨ٚم ك ٠ضکٟ ةؼام ای٢ كؿی٥ٞ، پژك٦فرٔ ة٥

گؼٗح٥ اؿث؛  ، در ظن٨ص ادؼةعكی آف ا٣ساـ#ا٣غ ک٤٤غگاف ای٢ كؿی٥ٞ ا٣ساـ دادق زؽ آ٣چ٥ اةغاع ة٥$

ای٢ كؿی٥ٞ آ٨٠زقی در ة٧ت٨د  ة٤اةؼای٢ ٦غؼ امٞی ای٢ پژك٦ف جْیی٢ ٠یؽاف ادؼةعكی اؿح٘ادق از

 آ٨٠زاف ق٧ؼؿحاف آ٠ٜ اؿث( اظ٨ا٣ی دا٣ف٠كکالت ٣ارؿ

 ضٍـ

 اؿث( ٠حٕیؼ ک٤حؼؿ گؼكق ةا آز٨٠ف پؾ آز٨٠ف، پیف م٨رت ة٥ آز٠ایكی ٣ی٥١ ٨٣ع از ركش پژك٦كی

آز٨٠ف ظ٨ا٣غف  ٠ـحٜٛ ای٢ پژك٦ف اؿح٘ادق از كؿی٥ٞ آ٨٠زقی ؿی٤ا ك ٠حٕیؼ كاةـح٥ پیكؼٗث در

ک٤٤غگاف ة٥ ٠ؼکؽ اظحالؿ  از ٠ؼاز٣٥ْ٘ؼ  /ةؼ اؿاس اٝگ٨م اک٨اؿ اؿث( زا٥ْ٠ آ٠ارم، قا٠ٜ 

# دارام وؼیب ٨٦قی -++-$ اؿاس آز٨٠ف ٨٦ش كکـٞؼ ةاقغ ک٥ ةؼ یادگیؼم ق٧ؼؿحاف آ٠ٜ ٠ی

دریاٗث  3/ة٨دق ك در آز٨٠ف ظ٨ا٣غف ةؼ اؿاس اٝگ٨م ارزیاةی اک٨اؿ ١٣ؼق ک١حؼ از  0,,جا  +4

 .ا٣غ کؼدق

 آظهَى َّـ ٍوؿلط

قغق اؿث( ای٢ آز٨٠ف  ؿاؿ ج٧ی٥ 1,جا  1 ةؼام ک٨دکاف #-++-$كکـٞؼ  ٨٦قی آز٨٠ف

گیؼم، ٨٦ش کٞی ك چ٧ار ١٣ؼق قاظل قا٠ٜ درؾ ٠ٌٞب کال٠ی، اؿحغرؿ ادراکی،  ا٣غازق

# 33.,ک٤غ( ای٢ آز٨٠ف را ّاةغم، مادٚی ك رةیْی $ صا٥ُٗ ْٗاؿ ك ؿؼّث پؼدازش را ٗؼا٦ٟ ٠ی

٦ا  اّحتار ظؼدق آز٨٠ف دق اؿث(آ٨٠زاف ایؼا٣ی ا٣ٌتاؽ دادق ك ٤٦ساریاةی کؼ ام از دا٣ف ركم ٥٣٨١٣

 قغق اؿث( گؽارش +*40جا  +*10م  آز٠ایی در ٠ضغكدق درةاز

 آظهَى ذَاًسى

ؿ٤سغ  ٦ایی را ٠ی ٦ام ٠عن٨ص ظ٨ا٣غف اؿث ك ٧٠ارت ای٢ آز٨٠ف قا٠ٜ اًالّاجی درةارق ٧٠ارت

اؿاس  # ةؼ20.,٨ًر ٠ـحٛیٟ ةا آ٨٠زش کالس درس ارجتاط دارد( ای٢ آز٨٠ف را ةغیْیاف $ ک٥ ة٥

ظؼدق آز٨٠ف دارد  3یاةی کؼدق اؿث( ای٢ آز٨٠ف  # ج٧ی٥ ك اّحتار442,$ , اٝگ٨م ارزیاةی اک٨اؿ

١٣ؼق ک٥ ٠س٨١ع  +-٦ؼکغاـ  3ك  ٦2ام  ١٣ؼق ك ظؼدق آز٨٠ف +, ٦ؼکغاـ اكؿ ظؼدق آز٨٠ف 1ک٥ 

آ٨٠ز ک٥  ق٨د( ٦ؼ دا٣ف ١٣ؼق اؿث ک٥ ة٥ ازام ٦ؼ ظٌا یک ١٣ؼق از آز٨٠د٣ی کٟ ٠ی ++,آف 
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ق٨د( زی٤ی ك٣غ  آ٨٠ز ٣ارؿاظ٨اف جكعیل دادق ٠ی ٨٤ّاف دا٣ف یا ک١حؼ ةاقغ ة٥ 3/م اك  ق١٣ؼ

ام از  ةؼآكرد کؼدق اؿث( ٥٣٨١٣ +*-4آ٨٠زاف اةحغایی  پایایی آز٨٠ف را در دا٣ف 32#.,$

ةعف  ). ظ٨ا٣غف آكا )- ظ٨ا٣غف صؼكؼ ), ٦ا ة٥ ای٢ قؼح اؿث5 ٦ام ای٢ ظؼدق ٠ٛیاس پؼؿف

 ظ٨ا٣غف ک١ٞات )1 رٗحار# دك زؽ کؼدف ک١ٞات $ظ٨ش )0 کكی ک١ٞات مغا )/ کؼدف ک١ٞات

 ظ٨ا٣غف ٠ح٢ ةا مغام ة٤ٞغ ) ٠3ح٢ را ةع٨ا٣غ ك زام ظاٝی را پؼ ک٤غ  )2

 ضٍـ اخطا

٨ًر جنادٗی  آ٨٠زاف ة٥ اؿاس اٝگ٨م ارزیاةی اک٨اؿ، دا٣ف پؾ از جكعیل ک٨دکاف ٣ارؿا ظ٨اف ةؼ

ك گؼكق آز٠ایف ةؼ ًتٙ ٨٣ّی ركش آ٨٠زقی ک٥ ةؼ گؼكق آز٠ایف ك ک٤حؼؿ جٛـیٟ قغ٣غ  ة٥ دك

ة٥  ًتٙ ركش آ٨٠زش ؿ٤حی ك ٠ؼؿ٨ـ گؼكق ک٤حؼؿ ةؼ م كؿی٥ٞ آ٨٠زقی ؿی٤ا اؿح٨ار ة٨د ك پای٥

ام آ٨٠زش دیغ٣غ( پؾ از ازؼام زٞـات از ٦ؼ ٗؼاگیؼ  دٚی٥ٛ +. م زٞـ٥ +٠3اق در  /٠غت 

 م٨رت ا٣٘ؼادم گؼٗح٥ قغ( آز٨٠ف ظ٨ا٣غف ة٥

 ّبی هساذلِ ٍـذالصِ خلؿبت ض

١٦ی٢  آ٨٠زاف ٣ارؿاظ٨اف گ٘ح٥ قغ ک٥ قاگؼداف دیگؼم ٣یؽ ةؼام آ٨٠زش ظ٨ا٣غف، ة٥ دا٣ف

ك ٨٣قح٢ پیكؼٗث صامٜ  ا٣غ ا٠ا ج٨ا٣ـح٤غ ةا ای٢ ركش در ظ٨ا٣غف، ٦سی کؼدف ٠كکٜ را داقح٥

 قؼكع قغ( #آ $جؼی٢ ک٥١ٞ  ظ٨ا٣غف ةا ؿادق -1ک٤٤غ( در ؿ٨ٌر زیؼ ٗؼای٤غ آ٨٠زش آ٠غق اؿث5 

٦ام5 آ  آقا٠یغ٣ی ك آ   دا٣ـث اةحغا ٤ْ٠ا ك ٨٧٘٠ـ آ  رجت٥ قکٜ اگؼ ٗؼاگیؼ ٨٧٘٠ـ آ  را ١٣ی

ة٥ ک٨دؾ ٣كاف دادق  #اكٝی٢ ک٥١ٞ در ٠س٥ّ٨١ ؿی٤ا$ک٥١ٞ آ   -2ص١اـ ة٥ اك ١٧ٗا٣غق قغ( 

ج٨ا٣ـث ١٦ؼاق ظ٨ا٣غف آف، قکٜ ک٥١ٞ را ةتی٤غ ك پؾ از ق٤یغف، آف را جکؼار ك  قغ ك كم ٠ی ٠ی

کؼد ك  را ة٥ جؼجیب از زام ظ٨د ظارج ٠ی « »ك  «آ»آ٨٠ز صؼؼ  دا٣ف -3ک٤غ( ةعف 

قغ، اك صؼكؼ را ةا ا٣گكحاف ظ٨د ١ٝؾ ك پؾ از ق٤یغف  ک٥ مغام ٦ؼ صؼؼ کكیغق ٠ی درصاٝی

آ٨٠ز ا٣گكث اقارق ظ٨د را در زام ظاٝی ٦ؼ  دا٣ف -4 کؼد( مغا٦ام ٦ؼ صؼؼ آف را جکؼار ٠ی

ز٠اف ةا ٠ؼةی مغام صؼؼ را جکؼار  کكیغ ك ٦ٟ ق٨د، ٠ی یصؼؼ در ١٦اف ز٧حی ک٥ ٨٣قح٥ ٠
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کكیغ ٦ؼ صؼؼ را  ز٠اف ةا مغام ٠ؼةی مغام صؼكؼ را ٠ی ک٥ ٦ٟ آ٨٠ز درصاٝی دا٣ف -5کؼد(  ٠ی

٦ام  در ای٢ ٠ؼص٥ٞ از ٨٤ّاف -6کؼد(  ک٥١ٞ را ةعف ٠ی داد ك ة٥ جؼجیب ؿؼ زام ظ٨د ٚؼار ٠ی

ةا صؼكؼ چاپی ةؽرگ ک١ک گؼٗح٥ قغ( ةغی٢  ٦ام ؿادق داؿحا٣ی درقث ركز٣ا٥٠ ك یا کحا 

قغق را ةا٠غاد ظي ةکكغ یا  ٦ام جْیی٢ آ٨٠ز ظ٨اؿح٥ قغ دكر صؼكؼ یا ک٥١ٞ جؼجیب ک٥ از دا٣ف

قغ جا ٗؼاگیؼ کا٠الن ٨٧٘٠ـ  ٦ا را ةا ٚیچی ةتؼد( ای٢ جؼجیب ٦ؼچ٤غ ةار ک٥ رزـ ة٨د جکؼار ٠ی آف

درؿحی  کكیغف مغام صؼكؼ را ة٥ ؼدف كد٦غ ك ٣یؽ کٜ ک٥١ٞ، ةعف ک آ٣چ٥ را ک٥ ا٣ساـ ٠ی

ةع٨ا٣غ ك ةغكف ٣گاق کؼدف ة٥  #آ $ج٨ا٣ـث ک٥١ٞ  آ٨٠ز ةایغ ٠ی در ای٢ ٠ؼص٥ٞ دا٣ف -2ةیا٨٠زد( 

قغ( در  ؿپؾ ةٛی٥ ک١ٞات ١٦ا٤٣غ ٠ؼاصٜ ةار آ٨٠زش دادق ٠ی آف، ةا ا٣گكث ظ٨د رؿٟ ک٤غ،

جؼ ٠ا٤٣غ راق رٗح٢ در داظٜ  ی ؿادقم٨رت ّغـ ج٨ا٣ایی كم در ظ٨ا٣غف آ ، ٠ؼاصٜ ةار ةا ج١ؼی٤اج

پؾ از آ٨٠ظح٢ ؿ٥  -8 قغ( قغق ة٨د جکؼار ٠ی ک٥ در صیاط ٠غرؿ٥ ةا گا جؼؿیٟ #آ $ک٥١ٞ 

ؿازم را ةا كؿی٥ٞ آ٨٠زقی ؿی٤ا قؼكع  ج٨ا٣ـث ز٥ٞ١ آ٨٠ز ٠ی دا٣ف «داد»، «ةاةا»، «آ »ک٥١ٞ 

داد ك اكٝی٢ ز٥ٞ١  یکغیگؼ ٚؼار ٠یدر ک٤ار  «ةاةا آ  داد»٦ا را ة٥ جؼجیب  ک٤غ( ةغی٢ ٤ْ٠ی ک٥ ک٥١ٞ

٦ام زغیغم  ج٨ا٣ـث ةا صؼكٗی ک٥ یاد گؼٗح٥ ة٨د، ک٥١ٞ آ٨٠ز ٠ی ؿاظث( ١٦چ٤ی٢ دا٣ف را ٠ی

 م ک١ٞات ؿی٤ا ةـازد( ظارج از م٘ض٥ «آةاد»٠ا٤٣غ 

 تحلیل ٍ آهبض

٨ًر ک٥ ةیاف قغ، ٦غؼ ای٢ پژك٦ف اؿح٘ادق از كؿی٥ٞ آ٨٠زقی ؿی٤ا در ة٧ت٨د ٠كکالت  ١٦اف

ؿاف پـار  غارم ک٨دکاف ة٨د ك پژك٦ف ةؼ ركم دك گؼكق آز٠ایف ك ک٤حؼؿ ة٥ ازؼا درآ٠غ ةغی٢ظ٨ا٣

اؿاس كؿی٥ٞ آ٨٠زقی ؿی٤ا از ج١اـ ٗؼاگیؼاف آز٨٠ف ظ٨ا٣غف ةؼ٠ت٤ام  ا٣ساـ ٠ؼاصٜ آ٨٠زش ةؼ

آز٨٠ف  آز٨٠ف ك پؾ ٦ا در دك ٨٣ةث پیف م ٦ؼ یک از گؼكق ١ّٜ آ٠غ ك ١٣ؼق اٝگ٨م ارزیاةی اک٨اؿ ة٥

گؼٗث جا ةح٨اف در ٨٠رد جثدیؼ كؿی٥ٞ آ٨٠زقی ؿی٤ا ةؼ  كجضٞیٜ ٚؼار ٨٠رد جسؽی٥ #-كؿ ق١ارق زغ$

 ة٧ت٨د ٠كکالت ظ٨ا٣غارم ٗؼاگیؼاف داكرم ٨١٣د(
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آ٠غق از  دؿث قغق اؿث، ٠یا٣گی٢ ١٣ؼات ة٥ ٠كعل #-$گ٥٣٨ ک٥ در زغكؿ ق١ارق  ١٦اف

ک٥ ای٢ ج٘اكت در  اؿث( درصاٝی آز٨٠ف ةارجؼ ٦ام آز٠ایف از ١٣ؼات پیف آز٨٠ف در گؼكق پؾ

٦ام ک٤حؼؿ ك آز٠ایف  ٦ام زغكؿ ج٘اكت ةی٢ گؼكق ج٨ز٥ ٣یـث( ًتٙ دادق ٦ام ک٤حؼؿ ٚاةٜ گؼكق

قغق ةی٢  دار اؿث( ای٢ ٣حیس٥ ةغی٢ ٤ْ٠اؿث ک٥ ج٘اكت ٠كا٦غق آز٨٠ف ٤ْ٠ی در ١٣ؼات پؾ

اؿح٘ادق از كؿی٥ٞ در ارجتاط ةا  #/3* -$ك آز٠ایف  #+/* 1$آز٨٠ف گؼكق ک٤حؼؿ  ٠یا٣گی٢ پؾ

دار اؿث( ٝػا، اؿح٘ادق از كؿی٥ٞ آ٨٠زقی ؿی٤ا در ة٧ت٨د ظ٨ا٣غارم ٗؼاگیؼاف  آ٨٠زقی ؿی٤ا ٤ْ٠ی

پای٥ اكؿ ٠ؤدؼ ة٨دق اؿث؛ ة٤اةؼای٢ ة٥ ٦غؼ پژك٦ف ک٥ اؿح٘ادق از كؿی٥ٞ آ٨٠زقی در ة٧ت٨د 

 ٟ(آ٨٠زاف ة٨دق، رؿیغی اظحالؿ یادگیؼم ٗؼاگیؼاف ك کا٦ف ٠كکالت ظ٨ا٣غارم دا٣ف

ک٥ ة٥ پیكؼٗث ٧٠ارت  #-3.,$٦ام ؿیٖ ٣ؼاٚی ك ٣ادرم  آ٠غق ةا ةؼرؿی دؿث ٣حایر ة٥

 #-3.,$٦ام ذ٤٦ی ٠ا٤٣غ صا٥ُٗ قغق ة٨د ك ٤٦ؼ٤٠غ، کؼ٠ی ك ییالٚی  ظ٨ا٣غف ك ةؼظی ج٨ا٣ایی

در  #32.,$١٦ع٨ا٣ی داقث( ؿیٖ ٣ؼاٚی ك ٚؼق گ٨ز  #30.,$صاوؼم  #,3.,$٣حایر کاکایی 

کا٦ف ظٌا٦ام ظ٨ا٣غف ک٨دکاف ٣ارؿاظ٨اف  دؼةعكی كؿی٥ٞ آ٨٠زقی ؿی٤ا در٨٤ّاف ا ام ة٥ ٠ٛا٥ٝ

درمغ از ظٌا٦ام ظ٨ا٣غف را کا٦ف  3/ة٥ ای٢ ٣حیس٥ دؿث یاٗح٤غ ک٥ اؿح٘ادق از ای٢ كؿی٥ٞ 

آ٨٠زاف  ٦ام ظ٨ا٣غف دا٣ف كؿی٥ٞ آ٨٠زقی ؿی٤ا در ة٧ت٨د ٧٠ارت ج٨ا٤٣غ ة٥ د٦غ ك ١ْٞ٠اف ٠ی ٠ی

 ٣ارؿاظ٨اف اّح١اد ک٤٤غ(
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 گیطی یدًِت

آ٨٠زاف ٣ارؿاظ٨اف ٦غؼ ای٢ پژك٦ف ة٨د( ای٢ اةؽار ةؼ  ةؼرؿی ٠یؽاف جثدیؼ اةؽار ؿی٤ا ةؼ دا٣ف

ج٨ا٣غ ٗؼای٤غ یادگیؼم را آؿاف ؿازد ك ؿتب کا٦ف  قغق ك ٠ی اؿاس ركش چ٤غ صـی ًؼاصی

ظٌا٦ا ك صٜ ٠كکالت ظ٨ا٣غارم ق٨د( ٣حایر صاکی از ای٢ اؿث ک٥ اؿح٘ادق از ای٢ كؿی٥ٞ ؿتب 

٠ْحٛغ  #.44,$درمغ پیكؼٗث در ظ٨ا٣غف ٗؼاگیؼاف پای٥ اكؿ اةحغایی را ة٥ د٣تاؿ دارد( ٝؼ٣ؼ  //*/

زام یک صؾ از ًؼیٙ چ٤غ صؾ  ای٢ ٗؼض اؿث ک٥ اگؼ اًالّات ة٥ اؿث ركش چ٤غ صـی ةؼ

#( 32.,ٚؼق گ٨ز ك ؿیٖ ٣ؼاٚی، $ق٨د  دریاٗث ق٣٨غ یادگیؼم ةؼام ةؼظی از ٗؼاگیؼاف آؿاف ٠ی

٦ام  مٜ از ای٢ پژك٦ف آقکارا ٣كاف داد ک٥ اؿح٘ادق از ای٢ اةؽار ة٧ت٨د ٧٠ارت٦ام صا یاٗح٥

م  آ٨٠زا٣ی ک٥ و٢١ ةؼظ٨ردارم از جسؼة٥ ج٨اف دا٣ف ظ٨ا٣غف را در پی دارد ك ةا کارةؼد آف ٠ی

٦ام زغم ٨٠از٥ ٦ـح٤غ، آ٨٠زش  م ظ٨ا٣غف، ٦سی کؼدف ك ٨٣قح٢، ةا ٣ارؿایی یادگیؼم درز٠ی٥٤

٦ام ٠کؼر دچار ٨٣ّی ٣اا٠یغم ك وْٖ در  ٣ارؿا ظ٨اف ة٥ دٝیٜ قکـثآ٨٠زاف  داد( دا٣ف

آ٠یؽ اصـاس  ق٣٨غ، کار ةا ای٢ كؿی٥ٞ ٣كاف داد ک٥ ٗؼد ةا کـب جسار  ٨٠ٗٛیث ٣٘ؾ ٠ی اّح١ادة٥

ؽایف ٠ی ظ٨د ارزق٤١غم ك اّح١ادة٥ ك در٧٣ایث ةا ک١ک یکی از ص٨اس  د٦غ؛ ٣٘ؾ ظ٨یكح٢ را ٗا

 کكغ( ؼكف ٠یظ٨د، ک٥١ٞ را از صا٥ُٗ ظ٨د ةی

 پیكٌْبزّب

ق٣٨غ  ا٠ؼكزق ق١ارم از ک٨دکاف ک٥ از ؿ٨م ٠غارس اةحغایی ة٥ ٠ؼاکؽ در٠ا٣ی ارزاع دادق ٠ی

ق٨د ٠كکالت یادگیؼم  رك ة٥ ٠ؼةیاف، ١ْٞ٠اف ك در٠ا٣گؼاف پیك٧٤اد ٠ی ٣ارؿاظ٨اف ٦ـح٤غ، ازای٢

اؿاس ٣حایر  دادق ك ةؼ ٦ام ٠غاظالجی ٨٠ردج٨ز٥ ٚؼار كیژق ج٨ز٥ ة٥ ٣ارؿاظ٨ا٣ی را در ةؼ٣ا٥٠ ة٥

٦ا پیك٧٤اد  کارگیؼ٣غ( ١٦چ٤ی٢ ة٥ ٠ـئ٨ٝی٢ آ٨٠زش در اؿحاف ٦ام ادؼةعكی را ة٥ جضٛیٛات، ركش

آ٨٠زقی  م اؿح٘ادق از اةؽار ز٧ث ةضخ ك ةؼرؿی درز٠ی٥٤ ٦ام کارگا٦ی ٤٠اؿتی را ق٨د کالس ٠ی

ف ٠ا٤٣غ، ج٨ز٥، ادراؾ ك کارگیؼم ای٢ كؿی٥ٞ در ٗؼای٤غ٦ام ذ٤٦ی دظیٜ در ظ٨ا٣غ ؿی٤ا ك جثدیؼ ة٥

 ةی٤ی ک٤٤غ( صا٥ُٗ پیف
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 هٌبثغ

 -3.,'ج٧ؼاف ةكؼم، آ٨٠زقی، جک٨ٝ٨٤ژم ٠ٛغ٠ات ك ام٨ؿ ٠ض١غ، اصغیاف،

 در دكزةا٥٣ ٦ام دةـحاف در ٨٣قح٢ ك ظ٨ا٣غف اظحالؿ قی٨ع ةؼرؿی (#20.,$ ؿؼكر( ةغیْیاف،

 اؿال٠ی آزاد ا٣كگاقد ٠٨١ّی، ق٤اؿی ركاف ارقغ کارق٤اؿی ٣ا٥٠ پایاف ق٧ؼ( ٗؼیغكف ٥ٌٛ٤٠

 ظ٨ارؿگاف

٦ام اظیؼ( پژك٦كگاق ٠ٌاْٝات  ( ٠ؼكرم ةؼ پژك٦ف#31.,$پاکادا٣یا، پؼاکاش ك اص١غ پ٤اق، ٠ض١غ( 

 كپؼكرش پژك٦كکغق ک٨دکاف اؿحذ٤ایی( ج٧ؼاف آ٨٠زش

 ٣ارؿاظ٨ا٣ی اظحالؿ جؼ٠یٟ در ٗؼ٣اٝغ صـی چ٤غ قی٨ق کارایی ( ةؼرؿی#30.,$ رٚی٥( صاوؼم،

 ارقغ( کارق٤اؿی ٣ا٥٠ افیپا (/3 – 30 جضنیٞی ؿاؿ در جتؼیؽ ق٧ؼ ٥ ؿ٨ـپای آ٨٠زاف دا٣ف

 جتؼیؽ جؼةیحی، دا٣كگاق یق٤اؿ ركاف رقح٥

 ٨٣قح٥ یادگیؼم( ام٧٘اف5 اظحالؿ ٠تحالة٥ ( ک٨دکاف#32.,$ظغاةعف(  صیغرم،

 ةؼ ١ّٞکؼدم چ٤غ صـی ٗؼ٣اٝغ ك اكرج٨ف ٦ا ركش( ٠ٛایـ٥ ادؼةعف #32.,$زی٤ی ك٣غ، ٠ؼیٟ( 

کارق٤اؿی  ٣ا٥٠ افیپاآ٨٠زاف ٣ارؿاظ٨اف پـؼ پای٥ ؿ٨ـ اةحغایی ق٧ؼ ام٧٘اف(  ف دا٣فظ٨ا٣غ

 ارقغ دا٣كگاق ام٧٘اف، دا٣كکغق ک٨دکاف اؿحذ٤ایی

#( ادؼةعكی كؿی٥ٞ آ٨٠زقی ؿی٤ا در کا٦ف 32.,ؿیٖ ٣ؼاٚی، ٠ؼیٟ ك ة٧ارم ٚؼق گ٨ز، ّٞی( $ 

 #1,$ /ؼا٣ی، ظٌا٦ام ظ٨ا٣غف ک٨دکاف ٣ارؿاظ٨اف( ٗن٤ٞا٥٠ ركا٣ك٤اؿاف ای

م ٦ا ٧٠ارت جثدیؼ آ٨٠زش( #33.,$( ٠ض١غرواؿیا٦کٞؼكدم؛ ر٥ٝ، ّٞیؽادق، ص١یغ ك ک٨قف، 

م ٨ّٞـ ٦ا جازقآ٨٠زاف ٣ارؿا ظ٨اف( ٗن٤ٞا٥٠  ادراؾ ةی٤ایی ةؼ ة٧ت٨د ١ّٞکؼد ظ٨ا٣غف در دا٣ف

 #-$ ,,ق٤اظحی، 

حی، ٝیال؛ ٗؼكٔی، رٚی٥ ك ق٘یْی ٠ؼادی،  ٠یؽاف قی٨ع ( ةؼرؿی #34.,$( ٠ض١غروامغٚا

م ام٧٘اف( ٗن٤ٞا٥٠ ٦ا دةـحافآ٨٠زاف ًتیْی پای٥ اكؿ جا پ٤سٟ  ٣ارؿاظ٨ا٣ی در دا٣ف

 #,$ 4,ی، ق٤اؿ ییق٨٤ا

 اسی٠ٛم گػار ١٣ؼق( را١٤٦ام ازؼا ك #33.,$ّاةغم، ٠ض١غروا؛ مادٚی، اص١غ ك رةیْی، ٠ض١غ(  
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 ٨٦قی كکـٞؼ ک٨دکاف چ٧ار( ام٧٘اف5 ٨٣قح٥

حعار(  رؿی ٠یؽاف ادؼةعكی آ٨٠زش ركش چ٤غ صـی در ة٧ت٨د اظحالؿ ( ةؼ#,3.,$کاکایی، ٗا

کارق٤اؿی ارقغ،  ٣ا٥٠ افیپاآ٨٠زاف پای٥ دكـ ك ؿ٨ـ اةحغایی اؿحاف ایالـ(  ظ٨ا٣غف دا٣ف

 #س$ی دا٣كگاق اٝؽ٦ؼا ق٤اؿ ركافدا٣كکغق ٨ّٞـ جؼةیحی ك 

ق٤اؿی  ( جثدیؼ آ٨٠زش آگا٦ی كاج#,4.,$کؼ٠ی، ز٧ا٣گیؼ؛ ّتاؿی، زی٤ب ك زکی یی، ّٞی( 

 #.$ -٦ام یادگیؼم،  پؼؿؼّث، دٚث ك درؾ ٠ٌٞب ک٨دکاف ٣ارؿاظ٨اف( ٗن٤ٞا٥٠ ٣اج٨ا٣ی

 ( اظحالؿ یادگیؼم( ج٧ؼاف5 ؿاكارف#+3.,$کؼی١ی، ی٨ؿٖ( 

ق٤اؿی ظ٨ا٣غف در  ( ةؼرؿی ٠غؿ كاج#/3.,$٠یکاییٞی، ٗؼزا٥٣ ك ٗؼا٦ا٣ی، ٠ض١غ ٣ٛی( 

 /ا٥٠ پژك٦ف در صی٥ٌ اؿحذ٤ایی، آ٨٠زاف پـؼ ّادم ك ٣ارؿاظ٨اف دةـحاف( ٗن٤ٞ دا٣ف

 ( اظحالرت یادگیؼم( ج٧ؼاف5 ا٠یؼکتیؼ#/3.,$ؿیٖ ٣ؼاٚی، ٠ؼیٟ(  كاهلل  ّؽت٣ادرم،  

 ٦ام كیژق یادگیؼم( ج٧ؼاف5 ٠کیاؿ ( ٣ارؿایی#-3.,ؿیٖ ٣ؼاٚی، ٠ؼیٟ( $ كاهلل  ّؽت٣ادرم،  

یؼق٤اؿی ٣اج٨ا٣ی گ ( ةؼرؿی ٥١٦#-3.,$٤٦ؼ٤٠غ، ٤٧٠از(  ییالٚی، ٤٠یس٥؛ کؼ٠ی، ز٧ا٣گیؼ ك

 آ٨٠زاف دكرق اةحغایی ق٧ؼ ا٨٦از ك ادؼ در٠اف چ٤غ صـی در کا٦ف یادگیؼم ا٠ال در دا٣ف

 (#/ك  . ، $ق١ارق.آف( ٠س٥ٞ ٨ّٞـ جؼةیحی ك ركا٣ك٤اؿی دا٣كگاق ق٧یغ چ١ؼاف ا٨٦از، 
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