
 
 صاَلگبِ فغُْگیبٌ
 تغٔیجی –صٔفوهُبيّ عهًی 

 عاْجغصْبی َٕیٍ تغثیت يعهًبٌ
 9999، پبییؼ ٔ ػيـتبٌ صْى، كًبعِ كلىؿبل 

 
 

ٌای سخىراوی َ ومایص فیلم آمُزضی َ بً رَش مقایسۀ اثربخطی آمُزش
 ضىاسیمیسان یادگیری زیستتلفیقی در 

 
 9غاليیاعظى 

 2 عدیى كعجبَی اؿکهکی
 9يذًضعضب لغثبَی

 

 چکیذي
كُبؿی ثّ ؿهّ عٔف ؿهشُغاَی ْضف اػ پژْٔق دبضغ يمبیـۀ اثغثشلی آيٕػف ػیـت
كُبؿی اؿهت  ابيعهۀ آيهبعی، ٔ ًَبیق فیهى آيٕػكی ٔ تهفیمی ثغ يیؼاٌ یبصگیغی ػیـت

تجغثی كٓغؿهتبٌ انجهغػ صع ؿهبل تذوهیهی عكتۀ عهٕو آيٕػاٌ پـغ پبیۀ یبػصْىًْۀ صاَق
َفهغ صع  :٠كهضِ ثهّ تعهضاص َفغ ثٕص  ًََٕۀ آيبعی اَتشبة 226ثّ تعضاص  9997 - 9998

آػيهٌٕ ٔ آػيبیلهی پپهیقؿّ گغِٔ تذهت آيهٕػف لهغاع گغفتُهض  پهژْٔق ثهّ عٔف َیًهّ
عیهیٍ ٔ آػيٌٕ( اَجبو كضِ اؿت کهّ يیهؼاٌ یهبصگیغی ثهب آػيهٌٕ پیلهغفت تذوهیهی ت پؾ

ْب اػ آيبع تٕههیفی پيیهبَگیٍ، اَذهغاف اؿهتبَضاعص، صعههض فغأاَهی( ٔ ثغای تذهیم صاصِ
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یق فیهى آيٕػكی ًَغات ثبالتغی کـت کغصَض ٔ تفهبٔت يمبیـّ ثب عٔف ؿشُغاَی ٔ ًَب
آيههٕػاٌ گهغِٔ تهفیمههی ثهب صٔ عٔف صیگههغ ٔاهٕص صاعص  پههؾ يعُهبصاعی ثهیٍ ًَههغات صاَهق

 كُبؿی كضِ اؿت يضاسهۀ آػيبیلی تهفیمی يٕات افؼایق یبصگیغی ػیـت
ٔ آيههٕػف  كُبؿههی، یههبصگیغی، ؿههشُغاَی، فههیهى آيٕػكههیآيههٕػف ػیـههت: ٌددا کلیددذ َا ي
 تهفیمی  
 

 مقذمً
 ثهضٌٔ ٔ اَهضکهغصِ پیهضا آيهٕػف فغایُض صع ایٔیژِ ثـیبع َٕیٍ، ابیگبِ ْبیعٔف ايغٔػِ
 ٔ ْهبپیبيهض تضعیؾ، يشتهف ْبی  عٔفعؿضًَی سٕص ثّ کًبل آيٕػف ْبآٌ اػ اؿتفبصِ
 آيهٕػفْهبیی يذهیظ صع يضعؿهبٌ اػ ثـهیبعی ایُكّ صنیميتفبٔتی صاعَض  ثّ ْبیعًهکغص
 كغصَهض،يهی اؿهتفبصِ ثهغ ؿهشُغاَی يجتُهی اؿبؿهبً ٔ يذٕعيعهى ْبیف عٔ اػ كّ اَضصیضِ
ٔیهضوٕیی  َٕاع لبنت آيٕػكی صع ْبیفیهى . كُُضيی كیِٕ تضعیؾ ًْیٍ ثّ َیؼ سٕص ْب آٌ
 .كُُضكُبؿی يیآيٕػكی ػیـت ْبیصعک يذتٕا ثّ صی کً  كبیبَیؿی صی ٔٔیصی ٔ

 عٔف یهبصگیغی ثهّ .كٕصيی آيٕػكی تـٓیم صعؿی ثب کً  فیهى كتبة یبصگیغی يفبْیى
 ایهٍ عٔف ٔؿهیهۀ  اؿهت  ػیهغا َبپهظیغااتُهبة ػيهبٌ اػ ایصع ثغْهّ ًّْ ثغای ؿشُغاَی
 ثغسهی كهغایظ، صع دتهی ٔ تجغثهی عههٕو اَتمهبل ٔ پبیهّ اعالعهبت ثهغای اعاوهۀ يُبؿهجی
کبعكُبؿهبٌ ٔ يههضیغاٌ صع   ايهب ايههغٔػِ تمغیجهبً ًْههۀ اؿههت تههضعیؾ عٔف تهغیٍيُبؿهت
يذٕعی صع َظبو آيٕػكهی ابی کتبةيذٕعی ثّْبی يشتهف، ثغ ؿغ ابیگؼیُی ثغَبيّ عصِ

كهٕص کهّ ای تهفیمهی ااهغا يهی اؿبؽ آيٕػف اػ عغیك ثغَبيَّظغ صاعَض  ثغایٍکلٕع اتفبق
ای ٔادهض صع سهضيت اْهضاف آيٕػكهی  هٕعت يجًٕعّْبی يشتهف ایٍ ثغَبيّ ثّثشق
ثهّ تًهبو ايکبَهبت يذٕع، يإنف کتبة صعؿی ثبتٕاّثٕص  صع َظبو آيٕػكی ثغَبيّسٕاْض 

ثیُهض َهّ کهم ْهبی ثغَبيهّ يهیکُض ٔ کتبة عا یکی اػ ثشقثغَبيّ،کتبة صعؿی تأنیف يی
ْبی سبنی ػیبصی ٔإص سٕاْهض صاكهت کهّ ثهب دضهٕع آٌ  ثّ ًْیٍ صنیم صع کتبة، فضب

کبع عًههی  ْبی صیضاعی ٔ كُیضاعی،عؿبَّيعهى، عکؾ ٔ توٕیغ، يٕاص کً  آيٕػكی، 
ای  یههب دتههی ثههبػی ٔ گههغصف عهًههی ٔ    تکًیههم ٔ صعَٓبیههت دبهههم کههبع صع لبنههت ثـههتّ

ثهٕصٌ اؿهتفبصِ اػ توهبٔیغ يتذهغک صع اثهغثشق آيٕػكی ثّ يضاعؽ عغضهّ سٕاْهض كهض 
َظهغاٌ ٔ فغایُض تضعیؾ ٔ یبصگیغی ْیچ ٔلت اَکبع َلهضِ اؿهت ٔ ايهغٔػِ ًْهۀ ههبدت
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گههظعص، کههبعایی آٌ َظههغ صاعَههض ٔ ْغمههّ ػيههبٌ يههیصعثههبعۀ يإثغثههٕصٌ آٌ اتفههبق يذممههبٌ
كٕص ٔ دتهی صع آيهٕػف ثغسهی اػ يٕضهٕعبت ثهغ اؿهتفبصِ اػ فهیهى آيٕػكهی تغ يی ًَبیبٌ

 كٕص تأکیض يی
ْهبی آيٕػاٌ اؿت ٔ َّ تهضعیؾ، فهیهىکّ ٔظیفۀ يعهى ایجبص اَگیؼِ صع صاَقاػآَجبیی

ْهبی تغیٍ يؼیهت ثغَبيهّ( يٓى9999کُُض  ثّ گفتۀ کغیًی پآيٕػكی ثّ ایٍ ايغ کً  يی
ْههب عٔی ای، ایجههبص اَگیههؼۀ یههبصگیغی صع یبصگیغَههضگبٌ اؿههت  صع ایههٍ ثغَبيههّمُضعؿههبَّ

 ثهغ يثجتهی آيٕػكهی تهأثیغ ْهبیكهٕص  فهیهىیهبصگیغی ثیلهتغ ٔ یهبصگیغی ثٓتهغ تأکیهض يهی
 دفظ ثبعث فیهى ( 9986 پكیت ٔ ًْکبعاٌ، صاعَض آيٕػاٌصاَق تذویهی ْبی يٓبعت
 كُهضيهی ٔ يـتمم صع یبصگیغی سٕصكفب عا آَبٌ ٔ كٕصيی آيٕػاٌصاَق يلبعكت ٔ عاللّ

 عٔف ٔ یهبصگیغی ثهب فهیهى عغیك ثیٍ یبصگیغی اػ مُضاَی غبنجبً تفبٔت ( 9988پيبٌْٕ، 
ْبعیهت،   ثهٕعک 9989ٔثهبتی،  ٔ ْبيم؛ 9989كٕنیٍ،  ٔ پاَضعٔؽ َضاعص ٔإص ؿُتی
 ثهّ سهٕثیثهّ عا فهیهى اثتهضا يعههى كهّ یبثهضيهی افهؼایق ػيهبَی فهیهى تأثیغ كههیٔ )9989

 ًَهبیق ثهبع مُهضیٍ عا آٌ اػ ثشلهی یهب تًبو هٕعت نؼٔو صع ٔ كُض يعغفی یبصگیغَضگبٌ
 ٔ ثٓضاكهت عكهتۀ صاَلهجٕی 26،7:9عٔی  كهّ پژْٔلهی (  صع999١، صْض پصیهٕیؾ

 گغفهت، اَجهبو ؿهبل يهضت صٔثهّ اكهجیغیُ  فیههض ایهیئهٕؽ صاَلهگبِ صع عًهٕيیعٔاثهظ
 اػ اَهض،ِصیهض تهفیمهی آيهٕػف ههٕعتثهّ كّ صاَلجٕیبَی يٕفمیت َغر كّ يلشن كض

 اَض، ثیلتغ اؿت  ثبتٕاهِّصیض آَالیٍ آيٕػف كبيالً یب مٓغِثّمٓغِ هٕعتثّ كّ ْبیی آٌ
عا تهب دهضٔص ػیهبصی  تٕاَـتّ اؿت يعبیهت یهبصگیغی انکتغَٔیه  ایُكّ یبصگیغی تهفیمی ثّ

انکتغَٔیکهی  آيهٕػف ثهّ َظهبو یهبصگیغی َـهجت َهٕ  ایهٍ تذویمتغک َغر صْض، پٕكق
 ( ١::2پتٕیگ،  اؿت كًتغ
ْهبی آيٕػكهی ٔ عٔف تهفیمهی تهب مهّ يمهضاع فهیهى اػ اؿهتفبصِ فٕایهض، ایهٍ ٔاهٕص ثهب
ای يذممهبٌ ثهب طکهغ صالیههی ثهّ يإثغ ثبكض؟ صع يغبنعهّ آيٕػاٌصاَق صع آيٕػف تٕاَض يی

 ػیهبصی ثهّ ْبی آيٕػكی ٔ عٔف تهفیمهی، مهغا يعهًهبٌ تًبیهمفٕایض فیهى ثّایُکّ ثبتٕاّ
عهٕايهی يبَُهض َجهٕص ايکبَهبت آيٕػكهی،  ٔ اَهض صُْض، پغصاستهًَّی ْب َلبٌآٌ اػ اؿتفبصِ

 اَض ثغصاعی عا ثغكًغصِفیهى فغایُض يذضٔصثٕصٌ ػيبٌ ٔ آكُبَجٕصٌ ثب
تجغثهی اؿهت ٔ عكهتۀ عههٕوْهبی اهههی ٔ اؿبؿهی كُبؿی یکی اػ صعؽصعؽ ػیـت

ْهبی کهبعایی ْهغ َظهبو ًْچُیٍ ٔاضخ اؿت کّ يیؼاٌ پیلغفت تذویهی یکهی اػ يعیهبع
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تغیٍ ْبی پیلغفت ٔ افت تذویهی، یکی اػ اؿبؿیآيٕػكی اؿت  ثُبثغایٍ ثغعؿی عهت
ْهبی پهغٔعف اؿهت  یکهی اػ ایهٍ عٕايهم، عٔفٔيٕضٕعبت پهژْٔق صع َظهبو آيهٕػف

ّ ایُکّ یکی اػ عٕايم يٕفمیت ْغ َظهبو آيٕػكهی، عٔف تهضعیؾ ثآيٕػكی اؿت  ثبتٕاّ
كُبؿههی تأکیههض ػیههبصی ثههغ اؿههتفبصِ اػ يعهههى اؿههت، اسیههغاً ثههغای تههضعیؾ صعؽ ػیـههت

ثهّ اًْیهت  ( ٔ ًْچُهیٍ ثبتٕا94ّتهب  5: 9999ْبی َٕیٍ كضِ اؿت پعبكهٕعی،  عٔف
َهٕآٔعی صع ْبی آيٕػكی صع یهبصگیغی، عٔف تهضعیؾ يجتُهی ثهغ فهیهى آيٕػكهی یه  فیهى

کُُهضِ صع ايهغ تهضعیؾ ٔ ای کً تٕاَض ٔؿیهّكٕص  مغاکّ يیػيیُۀ آيٕػف يذـٕة يی
كُبؿههی تٕاههّ ثههّ یههبصگیغی ثههغای يعهًههبٌ ٔ فغاگیههغاٌ ثبكههض  ايههغٔػِ صع آيههٕػف ػیـههت

ای ٔ ْهبی مُضعؿهبَّکً  ٔیضوٕ کهیپ ٔ اؿهتفبصِ اػ يذهیظآيٕػاٌ ثّصعگیغکغصٌ صاَق
 ( 45تب  97: 9997ت پعٔػثّ، کبعثغص فُّبٔعی يغغح اؿ
ْهبی کهبيویٕتغی صع ؿهبػیْبی ثهبنمِٕ ٔ اَکبعَبپهظیغ كهجیّثّ تٕاَبییصعَٓبیت ثبتٕاّ

کههبعگیغی ایههٍ اثههؼاع صع تههضعیؾ يفههبْیى آیههض کههّ ثههَّظههغ يههیْههبی آيٕػكههی ثههّ فههیهى
ْهبی آيٕػكهی، ثغاَگیؼتغیٍ يفهبْیى صع تًهبو دهٕػِعُٕاٌ یکی اػ مبنقكُبؿی ثّ ػیـت

ْهبی اضیهض ٔ کبعآيهضی ثبكهیى تهب اػ آٌ صَجبل كیِٕثـیبع يفیض ٔ ؿٕصيُض اؿت ٔ ثبیض ثّ
ْهبی َهٕیٍ آيٕػكهی، ثیلهتغیٍ تهأثیغ اب ٔ اههٕنی فُّهبٔعی کهبعگیغی ثهّعغیك ثتٕاٌ ثب ثهّ
 ْبی كُبستی ٔ عبعفی یبصگیغَضِ ثگظاعیى يثجت عا ثغ دٕػِ

ْهبی فهیهى اػ اؿهتفبصِ ْهبیعٔف اػ اؿهتفبصِ صعثهبعۀ پهژْٔق دبضهغ اَجهبو ػيهبٌ تهب
 َگغفتهّ کلٕع هٕعت صع ای ابيعيغبنعّ كُبؿی،آيٕػكی ٔ تهفیمی صع آيٕػف ػیـت

ْهبی آيٕػكهی ٔ اػفهیهى اؿهتفبصِ ثغعؿهی تهأثیغ ْهضف ثهب دبضهغ اؿت  ثُهبثغایٍ يغبنعهۀ
آيهٕػاٌ پـهغ كُبؿهی صاَهقآيٕػف ػیـهت عایو ؿشُغاَی صع عٔف ثب يمبیـّ تهفیمی صع

 عغادی كضِ اؿت  تجغثی كٓغؿتبٌ انجغػ اػ اؿتبٌ لؼٔیٍیبػصْى عكتۀ عهٕوپبیۀ 
 

 رَش پژٌَص
پههژْٔق دبضههغ ثههب ْههضف اعػیههبثی يیههؼاٌ اثغثشلههی آيههٕػف ثههّ ؿههّ عٔف ؿههشُغاَی ٔ 

كُبؿی اَجبو كهضِ اؿهت  ًَبیق فیهى آيٕػكی ٔ تهفیمی ثغ يیؼاٌ یبصگیغی صعؽ ػیـت
آػيبیلههی هههٕعت َیًههَّظههغ عٔف ثههّایههٍ پههژْٔق اػ َظههغ ْههضف کههبعثغصی اؿههت ٔ اػ 

آيهٕػاٌ پـهغ آػيٌٕ( اَجبو كض  ابيعۀ آيبعی ایٍ پژْٔق ًْۀ صاَهقآػيٌٕ ٔ پؾ پپیق
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عُهٕاٌ ًََٕهّ اَتشهبة َفهغ ثهّ :6َفغ ثهٕص کهّ  226پبیۀ یبػصْى كٓغؿتبٌ انجغػ ثّ تعضاص 
 ْهبی صٔنتهی يُغمهّتوهبصفی ٔ اػ صثیغؿهتبٌایهٕعت سٕكّگیغی ثّكضَض  عٔف ًََّٕ

عُٕاٌ گهغِٔ كهبْض ثُضی ٔ ی  گغِٔ ثّگغِٔ يـبٔی تمـیى 9اَجبو كض  ًََٕۀ آيبعی صع 
اَتشبة كض کّ صع آٌ گغِٔ، تضعیؾ ثّ عٔف ؿشُغاَی اَجبو گغفهت  تهضعیؾ گهغِٔ صٔو 
فمظ ثب اؿتفبصِ اػ ًَبیق فیهى آيٕػكی اَجبو كض ٔ گغِٔ ؿٕو اػ عٔف تهضعیؾ تهفیمهی 

يُض كهضَض  فهیهى آيٕػكهی صع ایهٍ فیهى آيٕػكی( ثٓغِ پعٔف تضعیؾ ؿُتی ٔ اؿتفبصِ اػ
پژْٔق، فیهًی اػ تضعیؾ سٕص يعهى اؿت کّ لجالً ثب ععبیت كهغایظ اؿهتبَضاعص پػيهبٌ، 

 گیهغی صع ایهٍ پهژْٔق آػيهٌٕ پیلهغفتيکبٌ، هضا ٔ   ( ضجظ كضِ اؿت  اثؼاع اَهضاػِ
عک يفٓهٕيی ٔ ٔتذهیم ٔ صؿإال صع ؿّ دیغۀ تجؼیّ ١٤ؿبستّ، كبيم  تذویهی يذمك

هٕعی ٔ يذتٕایی پغؿلُبيّ پهؾ اػ ثغعؿهی ٔ اعًهبل َظهغات ؿغخ صاَلی ثٕص  عٔایی 
كُبؿی تأییض كض  ؿهُجق عبيهم پبیهبیی پهژْٔق ثهب اؿبتیض ٔ يتشووبٌ دٕػۀ ػیـت
صُْضۀ پبیهبیی ثّ صؿت آيض کّ َلبٌ :/KR ،82:2اؿتفبصِ اػ عٔف کٕصع،عیچبعصؿٌٕ 
آػيهٌٕ ٔ ایٍ پژْٔق ْغ ؿّ گغِٔ صع يعهغى پهیق يُبؿت ثغای اثؼاع پژْٔق اؿت  صع

« SPSS»اؽ اؽپهیافهؼاع اؽكهضِ، ثهب َهغوآػيٌٕ لغاع گغفتُض  ؿوؾ ًَهغات کـهتپؾ
 ٔتذهیم كض آيضِ تجؼیّصؿتثغعؿی ٔ َتبیو آيبعی ثّ

كُبؿهی پبیهۀ یهبػصْى پيجذهث تمـهیى یبستهّ( صع ایٍ پهژْٔق لـهًتی اػ کتهبة ػیـهت
اهـهّ آيهٕػف صیضَهض ٔ اػ  ١ًََٕهّ ثهب عٔف تهضعیؾ طکغكهضِ عهی اَتشبة كض ٔ ْغ گغِٔ 

 آػيٌٕ اَجبو كض آػيٌٕ ٔ پؾ اػ پبیبٌ آيٕػف، پؾْب لجم اػ كغٔ  آيٕػف پیقًْۀ گغِٔ
صع يمبیـهّ ثهب ْبی ًَبیق فیهى آيٕػكهی ٔ تهفیمهی آيٕػف ثّ عٔف فرضیۀ پژٌَص:

 كٕص كُبؿی يیثبعث اعتمبی يیؼاٌ یبصگیغی صعؽ ػیـتعٔف تضعیؾ ؿشُغاَی 
 ٌذف اصلی

صع يمبیـهّ ثهب ْبی ًَبیق فیهى آيٕػكهی ٔ تهفیمهی ثغعؿی اثغپظیغی آيٕػف ثّ عٔف
 كُبؿی  ثغ يیؼاٌ یبصگیغی صعؽ ػیـتعٔف تضعیؾ ؿشُغاَی 

 اٌذاف فرعی
كُبؿهی ثهب عٔف ًَهبیق فهیهى آيٕػكهی ٔ عٔف   ثغعؿی اثغپظیغی آيهٕػف ػیـهت9

 ٔتذهیم صع يمبیـّ ثب عٔف تضعیؾ ؿشُغاَی تهفیمی صع افؼایق تٕاًَُضی تجؼیّ
كُبؿهی ثهب عٔف ًَهبیق فهیهى آيٕػكهی ٔ عٔف ثغعؿی اثغپظیغی آيهٕػف ػیـهت  2

 تهفیمی صع افؼایق صعک يفٕٓيی صع يمبیـّ ثب عٔف تضعیؾ ؿشُغاَی 
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كُبؿهی ثهب عٔف ًَهبیق فهیهى آيٕػكهی ٔ عٔف ثغعؿی اثغپظیغی آيهٕػف ػیـهت  9
 صع يمبیـّ ثب عٔف تضعیؾ ؿشُغاَی  تهفیمی صع افؼایق ؿغخ صاَق

 
 وتایج پژٌَص

ْهبی ًَهبیق فهیهى آيٕػكهی ٔ اثغپظیغی آيهٕػف ثهّ عٔفبررسی ٌذف اصلی پژٌَص: 
 صع يمبیـّ ثب عٔف تضعیؾ ؿشُغاَی كُبؿی تهفیمی ثغ يیؼاٌ یبصگیغی صعؽ ػیـت

 آزمُن در ٌر سً گرَيآزمُن َ پس. میاوگیه ومرات پیص١جذَل
 تعضاص يیبَگیٍ كیٕۀ تضعیؾ 
 
 آػيٌٕپیق

 :2 97/9 آيٕػف ثب عٔف ؿشُغاَی

 :2 9/:9 آيٕػف ثب فیهى آيٕػكی
 :2 2١/9 آيٕػف ثب عٔف تهفیمی

 :6 29/9 کم
 
 آػيٌٕپؾ

 :2 79/9١ آيٕػف ثب عٔف ؿشُغاَی
 :2 8١/99 آيٕػف ثب فیهى آيٕػكی
 :2 76/9٤ آيٕػف ثب عٔف تهفیمی

 :6 99/9١ کم
 

 
 آزمُن در ٌر سً گرَيآزمُن َ پس: میاوگیه ومرات پیص١ومُدار
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آػيههٌٕ اػ ًَههغات ، صع ْههغ ؿههّ عٔف ًَههغات پههؾ9ٔ ًَههٕصاع  9ثههّ اههضٔل ثبتٕاههّ
 آػيٌٕ ثیلتغ اؿت کّ َلبٌ اػ يإثغثٕصٌ ْغ ؿّ عٔف آيٕػف ثٕصِ اؿت  ٔ ثبتٕاهّ پیق

تهفیمهی ٔ کًتهغیٍ  آػيهٌٕ ثیلهتغیٍ تهأثیغ عا عٔفآػيهٌٕ ٔ پهؾثّ استالف ًَغات پهیق
تأثیغ عا عٔف فیهى آيٕػكهی صاكهتّ اؿهت ٔ ثهغای ثغعؿهی ایهٍ کهّ اسهتالف ثهیٍ ًَهغات 

 آيضِ اؿت  2يعُبصاع ثٕصِ اؿت، اػ آػيٌٕ تی ػٔای اؿتفبصِ كض کّ َتبیو آٌ صع اضٔل 
 : وتایج آزمُن تی زَجی٢جذَل

اَذغاف  يیبَگیٍ 
اؿتبَضاعص 
 يیبَگیٍ

t df  ؿغخ
 يعُبصاعی

 :/::: 99 -88/99 :/986 ٤2/99 آػيٌٕپیق ؿشُغاَی
 آػيٌٕپؾ

فیهى 
 آيٕػكی

 :/::: 99 -86/99 97/9: ٤9/8 آػيٌٕ پیق
 آػيٌٕ پؾ

 :/::: 99 -:٤6/2 :/869 ٤9/92 آػيٌٕ پیق تهفیمی
 آػيٌٕ پؾ

 
صع ْههغ ؿههّ عٔف تههضعیؾ پؿههشُغاَی ٔ فههیهى آيٕػكههی ٔ  2ثههّ َتههبیو اههضٔل ثبتٕاههّ

آػيههٌٕ پههؾ آػيههٌٕ ٔپههیق ، ثههیٍ ًَههغات:/٤::تهفیمههی( ثههب ؿههغخ يعُههبصاعی کًتههغ اػ 
عٕعی کّ ایٍ استالف ثیلتغ صع عٔف تهضعیؾ تهفیمهی استالف يعُبصاعی ٔإص صاعص  ثّ

تذوهیهی ثهب ْب ثٕصِ ٔ پیلغفتثٕصِ اؿت  آيٕػف ثّ عٔف تهفیمی يإثغتغ اػ صیگغ عٔف
 ی اػ صٔ عٔف صیگغ ثبػصْی کًتغی صاكتّ اؿت آيٕػف ثّ عٔف فیهى آيٕػكی ثّ تُٓبی

 بررسی اٌذاف فرعی پژٌَص
گهغِٔ  9آػيهٌٕ صع ْهغ پهیق ثغای ثغعؿهی اْهضاف فغعهی پهژْٔق اثتهضا ثبیهض ًَهغات

ْهبی صعک يفٓهٕيی ٔ گیغی كٕص تهب يلهشن كهٕص اسهتالف يعُهبصاعی صع دیغهّ اَضاػِ
ی ایهٍ کهبع اػ تذهیهم ٔتذهیم ٔ ؿغخ صاَلی ثیٍ ْهیو گغْٔهی ٔاهٕص َهضاعص  ثهغاتجؼیّ

 آيضِ اؿت  9عاّْ اؿتفبصِ كض کّ َتبیو آٌ صع اضٔل ٔاعیبَؾ ی 
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 آزمُنراًٌ برای پیص: تحلیل َاریاوس یک٣جذَل 

يجًٕ   
 يغثعبت

صعاۀ 
 آػاصی

يیبَگیٍ 
 يغثعبت

F ؿغخ يعُی
 صاعی

 نمرۀ کل

ثیٍ گغِٔ
 :/٤9: 2 :/9:2 ْب

صعٌٔ :/869 :/:9٤
 :/9١9 ٤7 ١٤6/99 گغْٔی

  ٤9 ٤٤8/99 کم

و تجسیه
 تحلیل

گغِٔثیٍ
 ْب

:٤2/: 2 :26/: 

صعٌٔ :/879 :/999
 :/988 ٤7 :7:9/9 گغْٔی

  ٤9 :769/9 کم

درک 
 مفهىمی

ثیٍ گغِٔ
 ْب

2:2/: 2 9:9/: 

صعٌٔ :/69٤ :/١٤8
 گغْٔی

٤69/92 ٤7 229/: 

  ٤9 779/92 کم

سطح 
 دانص

ثیٍ گغِٔ
 :/٤9: 2 :/9:2 ْب

صعٌٔ :/869 :/:9٤
 گغْٔی

١٤6/99 ٤7 9١9/: 

  ٩٥ ٤٤8/99 کم
 

ٔتذهیم، صعک يفٕٓيی ٔ ؿهغخ ، َتبیو آػيٌٕ عا ثغای ًَغۀ کم، ًَغۀ تجغی9ّاضٔل 
ثّ َتهبیو صع ؿهتٌٕ آسهغ، تًهبيی ؿهغٕح صْض  ثبتٕاّهٕعت اضاگبَّ َلبٌ يیصاَلی ثّ

صیگهغ ثهیٍ ًَهغات عجبعتيعُی اؿت  ثّْـتُض ٔ استالف ثی :/٤::يعُبصاعی ثیلتغ اػ 
ْهب پ ؿهشُغاَی ٔ فهیهى آيٕػكهی ٔ تهفیمهی( اسهتالف يعُهبصاعی دیغّ ثیٍ گغِٔ 9صع ْغ 

 آيٕػاٌ اؿت ثٕصٌ ؿغخ صاَقٔإص َضاعص کّ ثّ يعُی ًْـبٌ
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ضناسی با روش نمایص فیلم  آمىسضیی و روش فمقل یی . اثزپذیزی آمىسش سیست١
 آمىسان در م ایسه با روش فذریس سخنزانیفحملل دانصودر افشایص فىانمنذی فجشیه

ٔتذهیهم ثهّ مهّ اَهضاػِ ثهٕصِ ثغای ثغعؿی ایُکّ صع ْغ ؿهّ گهغِٔ تٕاًَُهضی صع تجؼیهّ
عٔف تضعیؾ ٔإص صاعص یب سیهغ؟  9اؿت ٔ آیب استالف يعُبصاعی صع ایٍ لـًت صع ْغ 

 آيضِ اؿت  ١اػ آػيٌٕ تی ػٔای اؿتفبصِ كض کّ َتبیو آٌ صع اضٔل 
 وُع رَش تذریس ٣َتحلیل در ٌر : آزمُن زَجی برای ومرات حیطۀ تجسی٤ًجذَل 

ًَغات يغثٕط ثّ تجؼیّ
اَذغاف اؿتبَضاعص  يیبَگیٍ ٔتذهیم صع صٔ آػيٌٕ

 t df يیبَگیٍ
ؿغخ 
 يعُبصاعی

 ؿشُغاَی
 آػيٌٕپیق

7:/9 999/: 89/99- 99 :::/: 
 آػيٌٕپؾ

فیهى 
 آيٕػكی

 آػيٌٕپیق
9١/2 99١١ :/١/8- 99 :::/: 

 آػيٌٕپؾ

 تهفیمی
 آػيٌٕپیق

9١/١ 999/: 97/9١- 99 :::/: 
 آػيٌٕپؾ

 

 
آزمُن برای حیطۀ پس آزمُن باپیص : مقایسً میاوگیه اختالف ومرات٢ومُدار

 َتحلیل تجسیً
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ٔ ، صع ْغ ؿّ َٕ  عٔف تضعیؾ پؿشُغاَی ٔ فهیهى آيٕػكهی ١ثّ َتبیو اضٔل ثبتٕاّ
آػيهٌٕ صع پهؾ آػيهٌٕ ٔپهیق ، ثهیٍ ًَهغات:/٤::تهفیمی( ثب ؿغخ يعُهبصاعی کًتهغ اػ 

َیههؼ  2عههٕعی کههّ صع ًَههٕصاع ٔتذهیههم اسههتالف يعُههبصاعی ٔاههٕص صاعص  ثههّدیغههۀ تجؼیههّ
 يلشن اؿت، ایٍ استالف ثیلتغ صع عٔف تضعیؾ تهفیمی ثٕصِ اؿت 

آمىسضیی و روش فمقل یی ضناسی با روش نمایص فیلم  . اثزپذیزی آمىسش سیست٢
 آمىسان در م ایسه با روش فذریس سخنزانیدر افشایص درک مقهىمی دانص

ثغای ثغعؿی ایٍ کّ صع ْغ ؿّ گغِٔ تٕاًَُضی صع دیغهۀ صعک يفٓهٕيی ثهّ مهّ اَهضاػِ 
َٕ  عٔف تضعیؾ ثٕصِ اؿهت  9ثٕصِ اؿت ٔ آیب استالف يعُبصاعی صع ایٍ لـًت صع ْغ 

 آيضِ اؿت  ٤اؿتفبصِ كض کّ َتبیو آٌ صع اضٔل یب سیغ؟ اػ آػيٌٕ تی ػٔای 
 رَش تذریس ٣. آزمُن زَجی برای ومرات حیطۀ درک مفٍُمی در ٌر ٥جذَل 

ًَغات يغثٕط ثّ صعک 
اَذغاف اؿتبَضاعص  يیبَگیٍ يفٕٓيی صع صٔ آػيٌٕ

ؿغخ  t df يیبَگیٍ
 يعُبصاعی

 :/::: 99 -87/9١ :/267 82/9 آػيٌٕپیق ؿشُغاَی
 آػيٌٕپؾ

فههههههههیهى 
 آيٕػكی

 :/::: 99 -97/8 :/999 79/2 آػيٌٕپیق
 آػيٌٕپؾ

 تهفیمی
 آػيٌٕپیق

 آػيٌٕپؾ :/::: 99 -28/97 :/296 ١/22
 

 
 آزمُن برای حیطۀ درک مفٍُمیپس آزمُن باپیص : مقایسۀ میاوگیه اختالف ومرات٣ومُدار
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پؿهشُغاَی ٔ فهیهى آيٕػكهی ٔ  ، صع ْهغ ؿهّ عٔف تهضعیؾ٤ثهّ َتهبیو اهضٔل ثبتٕاّ
آػيهٌٕ صع پهؾ آػيهٌٕ ٔپهیق ثهیٍ ًَهغات :/٤::تهفیمی( ثهب ؿهغخ يعُهبصاعی کًتهغ اػ 

َیههؼ  9عههٕعی کههّ صع ًَههٕصاع دیغههۀ صعک يفٓههٕيی اسههتالف يعُههبصاعی ٔاههٕص صاعص ثههّ
 يلشن اؿت، ایٍ استالف ثیلتغ صع عٔف تضعیؾ تهفیمی ثٕصِ اؿت 

با روش نمایص فیلم  آمىسضیی و روش فمقل یی ضناسی . اثزپذیزی آمىسش سیست٣
 آمىسان در م ایسه با روش فذریس سخنزانیدر افشایص سطح دانص دانص

ثغای ثغعؿی ایُکّ صع ْغ ؿّ گغِٔ تٕاًَُضی صع دیغۀ صاَلی ثّ مّ اَضاػِ ثهٕصِ اؿهت 
َٕ  عٔف تضعیؾ ثهٕصِ اؿهت یهب سیهغ؟ اػ  9ٔ آیب استالف يعُبصاعی صع ایٍ لـًت ثیٍ 

 آيضِ اؿت  6تی ػٔای اؿتفبصِ كض کّ َتبیو آٌ صع اضٔل آػيٌٕ 
 رَش تذریس ٣. آزمُن زَجی برای ومرات سطح داوص در ٌر ۶جذَل 
ًَغات يغثٕط ثّ ؿغخ 
 صاَق صع صٔ آػيٌٕ

ؿغخ  t df اَذغاف اؿتبَضاعص يیبَگیٍ يیبَگیٍ
 يعُبصاعی

 ؿشُغاَی
 :/::: 99 -86/99 :/:28 28/9 آػيٌٕپیق
 آػيٌٕپؾ

فیهى 
 آيٕػكی

 :/::: 99 -79/7 :/١٤9 ٤9/9 آػيٌٕپیق
 آػيٌٕپؾ

 :/::: 99 -92/99 :/297 9/:6 آػيٌٕپیق تهفیمی
 آػيٌٕپؾ
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پؿهشُغاَی ٔ فهیهى آيٕػكهی ٔ ، صع ْهغ ؿهّ عٔف تهضعیؾ 6ثهّ َتهبیو اهضٔل ثبتٕاّ
آػيهٌٕ صع پهؾ آػيهٌٕ ٔپهیق ثهیٍ ًَهغات :/٤::تهفیمی( ثهب ؿهغخ يعُهبصاعی کًتهغ اػ 

َیههؼ  ١عههٕعی کههّ صع ًَههٕصاع لـههًت ؿههغخ صاَههق اسههتالف يعُههبصاعی ٔاههٕص صاعص  ثههّ
 يلشن اؿت، ایٍ استالف کًی ثیلتغ صع عٔف تضعیؾ تهفیمی ثٕصِ اؿت 

ٔتذهیهم ٔ صعک يفٓهٕيی ٔ صاعی صع ؿّ دیغۀ تجؼیّثغای ثغعؿی ایُکّ استالف يعُب
ْههبی تههضعیؾ ٔاههٕص صاعص ٔ ایُکههّ کههضاو عٔف تههضعیؾ صع کههضاو ؿههغخ صاَلههی صع عٔف

آػيههٌٕ پههؾ عاْههّ ثههغای ًَههغاتدیغهّ اثغگههظاعی ثیلههتغی صاعص، اػ تذهیههم ٔاعیههبَؾ یه 
 آيضِ اؿت  7كٕص کّ َتبیو آٌ صع اضٔل اؿتفبصِ يی

 آزمُنراًٌ برای ومرات پس. تحلیل َاریاوس یک٧جذَل

يجًٕ   
 يغثعبت

صعاۀ 
 آػاصی

يیبَگیٍ 
 يغثعبت

F  ؿغخ
 يعُبصاعی

 ًَغۀ کم

 9١/89: 2 27/962: ْبثیٍ گغِٔ

767/6 ::2/: 
صعٌٔ 
 979/99 ٤7 9٤9/682 گغْٔی

  ٤9 986/8١١ کم

تجؼیّ
 ٔتذهیم

 8:١/99 2 6:8/67 ْبثیٍ گغِٔ

صعٌٔ  :/::: 2٤7/98
 گغْٔی

٤98/9:٤ ٤7 8٤2/9 

  ٤9 9١6/979 کم

صعک 
 يفٕٓيی

 9/99:: 2 99/22: ْبثیٍ گغِٔ

١١2/8 ::9/: 
صعٌٔ 
 9:١/9 ٤7 99١/7١ گغْٔی

  ٤9 9٤9/96 کم

ؿغخ 
 صاَلی

 ٤88/١ 2 97٤/9 ْبثیٍ گغِٔ

صعٌٔ  :/66: 8١8/2
 گغْٔی

8::/99 ٤7 699/9 

  ٤9 ::97٤/9 کم
 

ٔتذهیهم، صعک ٔاعیبَؾ َتبیو آػيٌٕ عا ثغای ًَغۀ کهم، ًَهغۀ تجؼیهّتذهیم  9اضٔل 
ثّ َتبیو صع ؿتٌٕ آسغ، صْض  ثبتٕاّهٕعت اضاگبَّ َلبٌ يیيفٕٓيی ٔ ؿغخ صاَلی ثّ
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ْهب ْـهتُض ٔ اسهتالف ثهیٍ ًَهغات ثهیٍ گهغِٔ :/٤::تًبيی ؿهغٕح يعُهبصاعی کًتهغ اػ 
ٔتذهیهم ٔ صعک دیغهۀ تجؼیهّ پؿشُغاَی ٔ فهیهى آيٕػكهی ٔ تهفیمهی( صع ًَهغۀ کهم ٔ صٔ

گغِٔ استالف يعُهبصاعی  9يفٕٓيی ٔإص صاعص  ايب ثیٍ ًَغات صع دیغۀ ؿغخ صاَق صع 
 ٔإص َضاعص 

 
 گیریبحث َ وتیجً

ْهبی ًَهبیق فهیهى كُبؿهی ثهّ عٔفْضف اػ پژْٔق دبضهغ اثغثشلهی آيهٕػف ػیـهت
اؿت کهّ عٔی صاَهق آيٕػكی ٔ تهفیمی صع يمبیـّ ثب عٔف ؿشُغاَی، ثغ يیؼاٌ یبصگیغی 

اَجهبو گغفتهّ  9998ٔ  9997آيٕػاٌ پـغ پبیۀ یبػصْى كٓغؿتبٌ انجغػ صع ؿبل تذوهیهی 
ْهض کهّ َلهبٌ يهی :/٤::اؿت  َتبیو دبهم اػ تذهیم اعالعهبت صع ؿهغخ يعُهبصاعی 

آيٕػف ثّ عٔف تهفیمی يإثغتغ اػ صٔ عٔف ؿهشُغاَی ٔ فهیهى آيٕػكهی اؿهت ٔ تهضعیؾ 
کًتغیٍ ثبػصِ عا َـهجت ثهّ عٔف تهفیمهی ٔ عٔف ؿهشُغاَی فمظ ثب ًَبیق فیهى آيٕػكی 

 2:9٤صاعص  َتبیو ایهٍ پهژْٔق ثهب َتهبیو پهژْٔق ْٕؿتبٔؿهکی ٔ ًْکهبعف صع ؿهبل 
تُٓبیی ثهّ یهبصگیغی کبيهم تٕاَض ثّْب َلبٌ صاصَض کّ فیهى آيٕػكی ًَیًْشٕاَی صاعص  آٌ

(  2:9٤ٔ اؿهتٕثبٌ، ْب يهإثغ اؿهت پْٕؿتبٔؿهکی ثیُجبيض  ايب تهفیك آٌ ثب ؿبیغ عٔف
ْههبی آيههٕػف ؿههُتی ٔ انکتغَٔیکههی ٔ ًْچُههیٍ صع تذمیمههی ثههغای ثغعؿههی تههأثیغ كههیِٕ

ْههبی تهفیمههی ثٓتههغ اػ یهه  َههٕ  عٔف ؿههُتی يلههشن كههضِ اؿههت کههّ عٔفانکتغَٔیکههی
 ( 927تب  929: 9996تضعیؾ صع ايغ یبصگیغی تأثیغگظاع ْـتُض پکیظٔع ٔ هبصلوٕع، 

ٔتذهیهم، صعک يفٓهٕيی ٔ ؿهغخ دیغهۀ تجؼیهًّْچُیٍ َتبیو ایهٍ پهژْٔق صع ؿهّ 
ٔتذهیههم ًَههغات صْههض کههّ صع عٔف تههضعیؾ تهفیمههی صع دیغههۀ تجؼیههّصاَههق َلههبٌ يههی

صُْههضۀ افههؼایق تٕاًَُههضی اسههتالف يعُههبصاعی َـههجت ثههّ صٔ عٔف صیگههغ صاعص کههّ َلههبٌ
ٔتذهیم يغبنت اؿهت  ًْچُهیٍ ایهٍ اسهتالف يعُهبصاع صع دیغهۀ آيٕػاٌ صع تجؼیّ صاَق

آيهٕػاٌ صع عٔف تهفیمهی يغبنهت كهٕص صاَهقی َیؼ ٔإص صاعص ٔ ثبعهث يهیصعک يفٕٓي
هٕعت يفٕٓيی صعک کُُض  صع دیغۀ ؿغخ صاَهق َیهؼ عٔف تهفیمهی كُبؿی عا ثّػیـت

َـجتبً يإثغتغ اػ صٔ عٔف صیگغ ثٕصِ اؿت  ايب استالف ثهیٍ ًَهغات يعُهبصاع َجهٕصِ ٔ ْهغ 
عهٕعکهی َتهبیو ثیغ گظاكهتّ اؿهت  ثهّآيٕػاٌ تأؿّ عٔف تمغیجبً ثّ ی  َـجت عٔی صاَق

ْهبی تٕاَهض ثهغ ثغسهی اُجهّایٍ تذمیك دبکی اػ آٌ اؿت کّ اؿتفبصِ اػ فیهى آيٕػكی يهی
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ْهبی تهضعیؾ هٕعت تهفیمی ثب ؿهبیغ عٔفیبصگیغی اثغ افؼایُضِ صاكتّ ثبكض ٔ مُبَچّ ثّ
بص فغههت یبثهض  كهبیض یکهی اػ صالیهم آٌ ایجهثّ کبع گغفتّ كٕص، کبعآيضی آٌ افؼایق يی

كهضِ صعثهبعۀ اؿتفبصۀ ثیلتغ ٔ تکغاع يلبْضۀ فیهى آيٕػكی ثبكض کّ ثب َتبیو تذمیك اَجبو
آيٕػاٌ ًْشهٕاَی صاعص تأثیغ ػيبٌ پشق فیهى آيٕػكی ثغ يیؼاٌ یبصگیغی ٔ یبصصاعی صاَق

ْهبی آيٕػكهی (  صع سوهٕم فهیهى9:9تهب  89: 999٤پهٕع، پیٕؿفی کُجضع ٔ يٕؿٕی
آيههٕػاٌ ٔ اثغگههظاعی آٌ صع افههؼایق جههبص عاللههّ ٔ اَگیههؼۀ صاَههقتههٕاٌ ثههّ ایًْچُههیٍ يههی

ْهبی صُْهض فهیهىآيهٕػاٌ َیهؼ اكهبعِ کهغص  تذمیمهبت َلهبٌ يهیپیلغفت تذوهیهی صاَهق
تهب  75: 999٤آيٕػاٌ ثهغای یهبصگیغی پعکُهی ٔ عضهبػاصِ ثٓهبصعاٌ، آيٕػكی اَگیؼۀ صاَق

( 45تهب  97: 9997عاٌ، ( ٔ يیؼاٌ عضبیتًُضی آَبٌ اػ آيٕػف پػاع  ثیضکی ٔ ًْکهب:9
 عٕع ملًگیغی افؼایق صاصِ اؿت عا ثّ

آيهضِ اػ پهژْٔق دبضهغ صعثهبعۀ ثغعؿهی اثغثشلهی ؿهّ عٔف آيٕػكهی صؿتَتبیو ثّ
كُبؿی ٔ يمبیـهّ ثهب تهفیمی ٔ ًَبیق فیهى آيٕػكی ٔ ؿشُغاَی ثغ يیؼاٌ یبصگیغی ػیـت

( 9989ًْکهبعاٌ پعهبنجی ٔ  ( ٔ اعصكهیغ9996ْبی يوغفی َجفهی ٔ ًْکهبعاٌ پیبفتّ
ْبی تهفیمی یعُی اؿتفبصِ اػ عٔف تضعیؾ يجتُی ثهغ فهیهى َیؼ دبکی اػ آٌ اؿت کّ عٔف

ْبی ؿُتی ٔ ؿشُغاَی، تأثیغ ثیلتغی ثغ یبصگیغی صاعَهض کهّ َلهبٌ آيٕػكی صع کُبع عٔف
 اَض، ًْـٕیی صاعص  صْض تذمیك دبضغ ثب تذمیمبتی کّ صیگغاٌ اَجبو صاصِيی

كُبؿهی صع ْهبی صعؿهی ػیـهتآيضِ ٔ ًْچُهیٍ تیییهغ کتهبةصؿتثّ َتبیو ثّثبتٕاّ
عیههؼی آيٕػكههی ثههب تٕنیههض ٔ ثغَبيههّ كههٕص ؿههبػيبٌ پههژْٔقْههبی اسیههغ پیلههُٓبص يههیؿههبل

ْهبی ضهًیًّ ٔ ًْچُهیٍ يذتٕاْبی انکتغَٔی  يُبؿت صع لبنت فهیهى آيٕػكهی ٔ فبیهم
ْهبی آيٕػكهی ىسضيت صثیغاٌ صع آت تٕاًَُضؿبػی ایلبٌ ثغای تٓیۀ فیهآيٕػف ضًٍ

ْههبی يههإثغی صع فغایُههض آيههٕػف ْههبی يٕاههٕص گههبواؿههتبَضاعص ٔ اؿههتفبصۀ ثٓیُههّ اػ فههیهى
كُبؿهی ٔ ْهبی صعؿهی ػیـهتثّ ؿبستبع اضیهض کتهبةكُبؿی ثغصاعص  ػیغا ثبتٕاّ ػیـت

ْبی يشتهف آيهٕػف يجهبػی، تٕاهّ ثهّ ایهٍ يٓهى اػ ْبی آيٕػكی ثّ كیِٕگغایق َظبو
ْهبی كهٕص اػ ظغفیهتٕػكهی اؿهت  ًْچُهیٍ پیلهُٓبص يهیعیهؼی آيْبی ثغَبيهّضغٔعت

ثهّ كضٌ ایٍ فغایُض اؿتفبصِ كٕص  ػیغا ثبتٕاّيٕإص صع صاَلگبِ فغُْگیبٌ َیؼ صع ااغایی
ابیگبِ ایٍ صاَلگبِ صع تغثیت يعهى عغاػ إًٓعی اؿاليی ایغاٌ، تٕاًَُضؿبػی يعهًهبٌ 

 صاَلگبِ اؿت ْبی َٕیٍ آيٕػف اػ كغح ٔظبیف ٔ اْضاف ایٍ ثب كیِٕ
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 مىابع
ْهبی آيٕػكهی ثهغ تأثیغ فیهى»(، 9995عکُی، ایغاَضست ٔ دًیضعضب عضبػاصِ ثٓبصعاٌ، پ

، ١، فپىیص در آمىزش علىم تربیتی و مطاوور ، «یبصگیغی اهغالدبت ایغافیبیی
   :9تب 7٤م

رضا  آمااىزش ، «كُبؿههی عا آيهٕػف صْهیى؟مگَٕهّ ػیـهت»(، 9997يٓغگهبٌ، عٔػثهّ، پ
  92  صٔعۀ 9، فضنوسیزیست

پهٕع ههُعتی ٔ عههی ػاع ، ثیضکی، يـهعٕص یٕؿهفی، دکیًهّ يالکهی يمهضو، عههی عاهت
تههأثیغ آيههٕػف يجتُههی ثههغ کهیههپ ثههغ يیههؼاٌ یههبصگیغی ٔ »(، 9997َظههغی عههبنى، پ

مجلا  دانطاهو  علاىم « كُبؿی صاَلجٕیبٌ ثٓضاكهتعضبیتًُضی صع صعؽ يیکغٔة
  ١٤تب  97، م2٤فپسضکی بیرجن ، 
انگٕی اضیض تضعیؾ ثّ صاَلجٕیبٌ پؼكکی، ثهغ »(، 9998ًْکبعاٌ، پ عبنجی، اعصكیغ ٔ

آماىزش ، «ْبی عایو آيٕػكی صع صاَلگبِ عهٕو پؼكکی اههفٓبٌاؿبؽ تهفیك عٔف
  92:9تب  9998، ٤، صٔعۀ :9ف نوم  تىسع  آمىزش(،در علىم پسضکی )ویژ 

(، 9999پعضهب يُلهئی ٔ ْٕكهُ  عهبنجی، عبكٕعی، اًبل، يذًضثبق، کججبف، غالو
ْبی يجتُی ثهغ ٔة، یهبصگیغی يلهبعکتی ٔ ؿهُتی ثهغ اَگیهؼۀ يمبیـۀ اثغثشلی عٔف»

، مجلا  دانطاهو ی یاودییرل ارکترونیکای، «كُبؿهیپیلغفت تذویهی صعؽ ػیـهت
  9١تب  ٤، ٤، صٔعۀ 2ف

رضا  تننىراى ل ، «فُّبٔعی صع آيهٕػف ٔ فُّهبٔعی آيٕػكهی»(، 9999کغیًی، فغْبص، پ6
  99، صٔعۀ ٤، فآمىزضی

ْههبی آيههٕػف يمبیـههۀ تههأثیغ كههیِٕ»(، 9996کیههظٔع، ايیغدـههیٍ ٔ يذـههٍ هههبصلوٕع، پ
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