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داوص آمًزان دختر دارای اختالل  ي ًَش َیجاوی اثربخطی آمًزش ضطروج بر ادراک حل مسالٍ

 ریاضی ضُرستان سايٌ
 1فبطوِ خوطیسی

 
 

 چکیذٌ

 آهَظاى زذتط زاضای اذتالل ضیبضی زاًصٍ َّش ّیدبًی ضططًح ثط ازضاک حل هسبلِ  آهَظش اثطثرطی ایي پژٍّص ثب ّسف

پس آظهَى ثب گطٍُ -غَضت گطفت. ضٍش ایي پژٍّص ًیوِ آظهبیطی اظ ًَع ططح پیص آظهَى 1396زض سبل  سبٍُ ضْطستبى

ّبی چْبضم تب ضطن  زذتط زاضای اذتالل یبزگیطی ضیبضی زض پبیِ آهَظاىکٌتطل ثَز. خبهؼِ آهبضی تحقیق ضبهل کلیِ زاًص

ًفط(  15ًفط( ٍ کٌتطل ) 15گیطی ّسفوٌس اًتربة، ٍ ثِ غَضت تػبزفی زض زٍ گطٍُ آظهبیص ) اثتسایی ثَزًس کِ ثِ غَضت ًوًَِ

ٍ گطٍُ کٌتطل زض لیست اًتظبض  ضططًح زضیبفت کطزًسآهَظش  ای یقِزق 60خلسِ  11گطٍُ آظهبیص ثِ هست  قطاض زازُ ضسًس.

ٍ پطسطٌبهِ َّش ّیدبًی  (1982 ،ّپٌط ٍ پتطسَى)ّب ثط اسبس پطسطٌبهِ ازضاک حل هسبلِ آٍضی زازُخوغ .هبًسًسثبقی 

 spss23افعاض  ٍتحلیل اطالػبت ثسست آهسُ اظ اخطای پطسطٌبهِ اظ ططیق ًطم استفبزُ ضس. تدعیِ (2008)هبٍضٍلی ٍ ّوکبضاى، 

ضططًح هَخت ثْجَز آهَظش تَغیفی ٍ استٌجبطی )آظهَى تحلیل کٍَاضیبًس( اًدبم پصیطفت. ًتبیح ًطبى زاز  زض زٍ ثرص

ّبی چْبضم تب ضطن زاضای اذتالل ضیبضی ضْطستبى سبٍُ  زذتط پبیِآهَظاى زاًص "کٌتطل ضرػی"ٍ  "اػتوبز ثِ حل هسبلِ"

ّوچٌیي  زاضی ثیي زٍ گطٍُ هطبّسُ ًطس. تفبٍت هؼٌی "اختٌبة -سجک گطایص"ضسُ است ٍ ایي زض حبلی است کِ اظ ًظط 

ًتبیح ًطبى زاز کِ آهَظش ضططًح هَخت ثْجَز َّش ّیدبًی ٍ هَلفِ ّبی آى زض زاًص آهَظاى زذتط پبیِ ّبی چْبضم تب 

َظاى آه لصا آهَظش ضططًح ثِ ػٌَاى یک گعیٌِ زض ثطًبهِ زضسی زاًص ضطن زاضای اذتالل ضیبضی ضْطستبى سبٍُ ضسُ است. 

 تَاًس ثِ ػٌَاى یک ضٍش هساذلِ هٌبست ثِ کبض ضٍز. هَضز تبئیس است ٍ هی

 آهَظش ضططًح، ازضاک حل هسبلِ، َّش ّیدبًی، اذتالل ضیبضی: ياشگان کلیذی
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 مقذمٍ 

ی هرتلییب ثییِ ضییوبض  ّییب حییَظُضیبضیییبت ٍ کییبضثطز آى ثرطییی اظ ظًییسگی ضٍظاًییِ ٍ زض خْییت حییل هطییکالت ظًییسگی زض    

ی هتفیبٍت اًسیبًی اسیت. ضیبضییبت، سیجت تطثییت افیطازی ذَاّیس ضیس          ّیب  تیی فؼبلکیِ زاضای کبضثطزّیبی ٍسییغ زض     سیآ یه

هٌطقییی اسییتسنل کٌٌییس، قییسضت تدعیییِ ٍ اًتییعاع زاضییتِ ثبضییٌس ٍ زضثییبضُ     طییَض ثییِثتَاًٌییس  هسییبئلکییِ زض ثطذییَضز ثییب  

ی خییبهغ ثسییبظًس. ٍخییِ هْیین ضیبضییی تَاًوٌسسییبظی اًسییبى ثییطای تَغیییب زقیییق       ّییب یتئییَضی پیطاهییًَی ّییب سُیییپس

طجیؼیی، اقتػیبزی ٍ اختویبػی اسیت )آیالم آظاز،      -ی هوکیي هیبزی  ّیب  تیٍضیؼ ی ٍ کٌتیطل  ٌی یث صیپی ی پیچییسُ،  ّب تیهَقؼ

 ّییب یًییبتَاًی یییبزگیطی اسییت. ایییي ّییب یًییبتَاًزنیییل ضکسییت تحػیییلی زض زاًییص آهییَظاى،   يیتییط ػوییسُیکییی اظ  (.1394

ی آى، زضییَاضی زض فطاگیییطی ٍ کییبضکطز ذَاًییسى،  ّییب هطرػییِ يیتییط هْیینّسییتٌس کییِ  ّییب اذییتاللگییطٍُ ًبهتدبًسییی اظ 

ٍ تییب ثعضگسییبلی ازاهییِ پیییسا  ضییَز یهییًَضییتي ٍ هحبسییجبت اسییت کییِ ضًٍییس تحییَلی زاضییتِ ٍ اظ پیییص اظ زثسییتبى ضییطٍع   

، DSM5(. یکییی اظ اًییَاع اذییتالنت یییبزگیطی، اذییتالل ضیبضیییبت اسییت کییِ زض   2018ٍ ّوکییبضاى،  1)ثطازثٌییت کٌییس یهیی

ی ضییسُ اسییت. اذییتالل ضیبضییی ثییِ زاهٌییِ ٍسیییؼی اظ   گییصاض ًییبم 2اذییتالل یییبزگیطی ذییبظ یییب اسپیسیییفبیط زیسییکلکَلیب  

ِ ًبضسیبیی تَاًیبیی ضیبضیی زض گسیتطُ ظًیسگی اضیبضُ زاضز. ثیطای قییطاض گیطفتي زض          ی اذیتالل ضیبضیی ثبییس ػولکییطز    ثٌیس  طجقی

ی ّیَش ٍ تحػییلی هیَضز اًتظیبض ثبضیس ٍ ّوچٌییي اییي اذیتالل ثبییس          ّیب  ییتَاًیب اسبسیی ظییط سیي،     طَض ثِفطز زض حسبة 

ِ ض پیططفت تحػیلی یب ظًسگی ضٍظهیطُ هطیکل ایدیبز کٌیس.     ی زطَضخس ثِ ، اذیتالل ًجبییس ثیِ ػلیت ًقیبیع ثیٌیبیی،       ػیالٍُ  ثی

(. 2016ٍ ّوکییبضاى،  3ضییٌَایی، خسییوی، ّیدییبًی ٍ ضییطایب ًبهٌبسییت هحیطییی، فطٌّاییی یییب آهَظضییابّی ثبضییس )کییالضک  

ی ّیب  هْیبضت ( 2ی ظثیبًی،  ّیب  هْیبضت ( 1ضٌبسیبیی ضیسُ اسیت:     ّیب  هْیبضت ی ضیبضی، ًقیبیع زض چْیبض گیطٍُ اظ    ّب اذتاللزض 

ی تیَخْی. اییي اذیتالل اآلیت ّویطاُ ثیب ذَاًیسى ٍ اذیتالل ثییبى ًَضیتبضی           ّیب  هْیبضت ( 4ی ضیبضی ٍ ّب هْبضت( 3ازضاکی، 

( ثییِ ایییي ًکتییِ اضییبضُ زاضًییس کییِ اظ ثیییي توییبم  2020) 5خییَیٌط ٍ ٍاگٌییط (.2019ٍ ّوکییبضاى،  4زاکییَضت) ضییَز یهییزیییسُ 

زکییبى ثییب آى هَاخییِ ّسییتٌس هطییکالت ضیبضییی اظ اّویییت ثیطییتطی ثطذَضزاضًییس. ٍی ثییِ ضیییَع هطییکالت یییبزگیطی کییِ کَ

ِ  زسیت کیِ حیساقل ًیویی اظ زاًیص آهیَظاى اثتیسایی ثیب آى         زاًیس  یهی ثبنی آى اضبضُ زاضز ٍ آى ضا یکیی اظ هسیبئلی     جیبى یگط ثی

ٍ قجیل اظ هسضسیِ ثسییبض    کیِ ثطضسیی هطیکالت ضیبضیی زض کَزکیبى زثسیتبًی        زّیس  یهی ّستٌس. ّوچٌییي هطبلؼیبت ًطیبى    

اّویییت اسییت چییطا کییِ کَزکییبًی کییِ زض سییٌیي زثسییتبى ٍ پیییص اظ هسضسییِ زچییبض هطییکالت یییبزگیطی زض ضیبضییی    حییبئع

ی تحػیییلی زض هسضسییِ ثییب هطییکالتی هَاخییِ ضییسُ ٍ زض هؼییطؼ    ّییب هْطٍهییَمثبضییٌس، ثییِ احتوییبل ثیطییتطی زض طییَل   

ایییي  هَقییغ ثییِ، ضٌبسییبیی ضٍ يیییاظا(. 2019ٍ ّوکییبضاى،  6اضسییالًی) طًییسیگ یهییی ضیبضییی زض ثعضگسییبلی قییطاض  سییَاز یثیی

ی ثییطای حییل ایییي هطییکل زض زٍضاى ثؼییسی ا طاًِیطییایپسییجت ضییَز تییب اقییساهبت  تَاًییس یهییهطییکالت زض کَزکییبى زثسییتبًی 

 هسضسِ هْیب ضَز. 

ی . حیل هسیبلِ هْیبضت   ثبضیس  یهی ی هْین زض فطایٌیس ییبزگیطی زضس ضیبضیی ازضاک هْیبضت حیل هسیبلِ        ّیب  هْبضتیکی اظ 

هیَضز اسیتفبزُ    سیاانت ی ثغیطًح ٍ پبسیراَیی ثیِ    ّیب  تیی هَقؼ، ضاّجیطزی کیطزى ٍ گطیَزى    لیی ٍتحلِ یی تدعاست کِ ثیطای  

(. ازضاک هْییبضت حییل هسییبلِ ضییبهل فطایٌییسّبی ضییٌبذتی اسییت. اهییب ضییٌبذت ثییِ 1395)قبسییوی قطییال ،  طزیییگ یهییقییطاض 

هطیکل ثیطای فْین آى، اضظییبثی اطالػیبت ٍییژُ       تٌْبیی زض حل هسبلِ کبفی ًیسیت. حیل کٌٌیسگبى هسیبئل ًیبظهٌیس تحلییل       

قجییل اظ اخییطا ٍ  هییَضزًظطی ثییطای ضٍیییسازّب ٍ ططاحییی یییک ثطًبهییِ، اضظضیییبثی ثطًبهییِ ػولییی زّیی سییبظهبىثییطای کفبیییت آى، 
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. ثلکییِ تٌظییین ٍ ضییًَس یًوییی زاًییص هطثییَ  زّیی سییبظهبى. ایییي ضفتبضّییب فقییب ثییِ تفکییط ٍ ثبضییس یهیی ّییب آىاضظیییبثی ًتییبیح 

ًعزیکییی ثییِ تفکییط زض هییَضز تفکییط ٍ فطاضییٌبذت هطثییَ  اسییت      طییَض ثییِی ٍ اضظیییبثی ًتییبیح  عیییض ًبهییِثطثییبظثیٌی، فْیین  

( تَاًییبیی زاًییص آهییَظاى کییالس پییٌدن ٍ ضطیین ضا زض ازضاک   1999) 2(. ّییبل2017ٍ ّوکییبضاى،  1سییبضهیٌتَ-)ایالسیییبس

         ِ ی ٍییژُ ٍ ًییع   ّیب  آهیَظش  حل هسبلِ پس اظ اًدبم سِ تکلییب ثطضسیی کیطز. اٍ زض هطبلؼیِ ذیَز هطیرع سیبذت کیِ اضائی

ضا زض هقبیسییِ ثییب گییطٍُ کٌتییطل زض ظهیٌییِ حییل هسییبئل  ّییب آىی آظهبیطییی، ّییب گییطٍُضاّجطزّییبی ضییٌبذتی حییل هسییبلِ ثییِ 

 (.2012ٍ ّوکبضاى،  3هسبئل تَاًبتط سبذتِ است )ثِ ًقل اظ پیتطظ تط غیسطٍ حل  تط سُیچیپ

(. تبثیط 2015، 4کَزکبى ٍ ّن ثطای هؼلوبى است )ضافبئیالاظ سَی زیاط هحیب هسضسِ، هحیطی ثسیبض ّیدبًی، ّن ثطای 

ضبیستای ّبی اختوبػی ٍ ّیدبًی ثط هَفقیت تحػیلی یکی اظ ظهیٌِ ّبی ًَیي پژٍّص است.  هٌطب ًظطی ایي زستِ اظ 

  (. َّش ّیدبًی خسیستطیي تحَل زض ظهیٌِ فْن اضتجب2014، 5پژٍّص ّب، هفَْم َّش ّیدبًی است )تَضکَلت ٍ تَلجبض

اظ سَی سبلٍَی ٍ هبیط ثِ ػٌَاى ضکلی اظ َّش اختوبػی  1990هیبى تفکط ٍ ّیدبى است. ایي اغطالح اٍلیي ثبض زض سبل 

هططح ضس کِ ضبهل تَاًبیی ازضاک ّیدبى زض ذَز ٍ زیاطاى، فْن ایي ّیدبى ّب ٍ ازاضُ ّیدبى است. َّش ّیدبًی اظ سَی 

ِ ثب ضبذع ّبی ثیي هَقؼیتی ضفتبض ًظیط ّوسلی، اثطاظ ٍخَز ٍ ذَش ثطذی اظ هحققبى ضبهل هتغیطّبی ضرػیتی است ک

(. اهطٍظُ َّش ّیدبًی ثِ ػٌَاى یک هَضَع خسیس زض حَظُ ضٍاى 1396ثیٌی اضتجب  زاضز )ًبظوی هقسم، کسیَض ٍ ػطة ظازُ، 

ي پیبم است کِ َّش ّیدبًی ضٌبسی هَضز تَخِ قطاض گطفتِ است. هطبلؼبتی کِ زض ایي ظهیٌِ ٍخَز زاضز ّوِ زض ثط زاضًسُ ای

پیص ثیٌی کٌٌسُ هطوئٌی ثطای هَفقیت فطز زض خٌجِ ّبی هرتلب ظًسگی است )سبنٍضا، یَسبى، چبٍضی، کطاکیب، آیَض ٍ 

(. َّش ّیدبًی ػبهل هَثط ٍ تؼییي کٌٌسُ زض ثطآیٌسّبی ظًسگی ٍاقؼی هبًٌس هَفقیت زض هسضسِ ٍ تحػیل، 2017، 6زلپَیَ

، 7ثب ثیي ضرػی ٍ ثِ طَض کلی زض کٌص ٍضی سالهت است )اًسضی، هبًسیٌی، هبظًٍی، ضٍسَ ٍ ثبلساضٍهَفقیت زض ضغل ٍ ضٍا

( َّش ّیدبًی ضا ثِ ػٌَاى تَاًبیی فطز زض ثبظًاطی احسبسبت ٍ ّیدبى ّبی ذَز ٍ زیاطاى، 1990) 8(. سبلٍَی ٍ هبیط2015

ض حل هسئلِ ٍ ًظن ثرطی ضفتبض تؼطیب هی کٌٌس. زض ّویي تویع قبیل ضسى هیبى ّیدبى ّب ٍ استفبزُ اظ اطالػبت ّیدبى ّب ز

( ًطبى زازًس، ثطذَضزاضی اظ َّش ّیدبًی ثبن پیبهسّبی تحػیلی ٍ اختوبػی 2013) 9ضاثطِ ًتبیح پژٍّص استَیسب ٍ ضٍکَ

س کِ ازاهِ ( هطبّسُ کطز2014ً) 10هثجتی ضا زض کَزکبى پیص ثیٌی هی کٌس. ّوچٌیي ثیلٌاس، زاًٍی، لَهبس، لیَز ٍ استَک

 تحػیل ثِ ضکلی هؼٌبزاض ثب هیعاى ثبنی ضبیستای ّیدبًی ٍ اختوبػی کَزکبى زض اضتجب  است.

ّب  ّبیی کِ ثطط اثساع کطزُ، ضططًح ثِ ػٌَاى یک ثبظی فکطی کِ تأثیطات ػویقی ثط فکط ٍ شّي زاضز، اظ سبل زض هیبى ثبظی

ضٌبذتی اظ خولِ حبفظِ  تَاى فطایٌسّبی ضٍاى گیطی اظ ضططًح، هی قجل هَضز تَخِ هحققبى ٍ پژٍّطاطاى ثَزُ است. ثب ثْطُ

ّبی ضٌبذتی، تَخِ، توطکع ٍ  ضا افعایص زاز. ضططًح، َّش ّیدبًی ٍ  فؼبل، استسنل سیبل، پطزاظش ضٍاثب فضبیی، هْبضت

زّس کِ ایي اهط ثِ  یّبی زضَاض ضا آهَظش ه گیطی هستقل ٍ سطیغ زض هَقؼیت تَاًبیی حل هسبلِ ضا افعایص زازُ ٍ تػوین

ّبی ذَاًسى، حبفظِ، ظثبى ٍ ضیبضیبت ضا تقَیت ٍ تفکط هٌتقس ضا تغصیِ  پطٍضش ذالقیت ٍ حل هسبلِ، کوک کطزُ ٍ هْبضت

تَاًس اظ  آٍضز ٍ هی گیطی سطیغ ٍ زقیق زض ظهبى کن، فطاّن هی (. ضططًح، توطیٌی ثطای تػوین2016، 11کٌس )السٍا ٍ الطبهیِ هی
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(. ضططًح ًحَُ تفکط هٌطقی ٍ کبضآهس ضا 2013، 1آهَظاى زض اهتحبًبت هسضسِ ضا ثْجَز ثرطس )تطیٌچطٍزاًص ایي ططیق ًتبیح

پصیط، توطکع ٍ ًتیدِ  ّبی هَخَز ضا ًطبى زازُ ٍ اّویت ثطًبهِ اًؼطبف زّس ٍ اًتربة ثْتطیي گعیٌِ اظ هیبى گعیٌِ آهَظش هی

-ّبی طجیؼی یب سبثقِ اختوبػی ًظط اظ قبثلیت ٌیي زذتطاى ٍ پسطاى ضا غطفگصاضز. ّوچ گیطی ضا ثِ ًوبیص هی اًتربة ٍ تػوین

(. ضططًح اظ خولِ ثْتطیي ٍ هاثطتطیي اثعاضّب زض آهبزُ کطزى 2018ٍ ّوکبضاى،  2گیطز )هبیلی ّب تحت پَضص هی اقتػبزی آى

ّبی زضَاضتطی زض  ثب هَقؼیت کَزکبى ثطای هَاخِْ ثب زًیبی کًٌَی است کِ ضٍظ ثِ ضٍظ زض زضیبی اطالػبت آط  ضسُ ٍ

ّبی ضٌبذتی اًدبم  (. تحقیقبت فطاٍاًی پیطاهَى اثطات ثبظی ضططًح زض ظهی2014ٌِ، 3گطزًس )ثبضت ضٍ هی گیطی ضٍثِ تػوین

ّبی کبًَى تَخِ ٍ ضٍاثب فضبیی اظ  تَاى اثطات ٍاضح ٍ زقیق آهَظش ضططًح ضا ثط ظهیٌِ گطفتِ است. ثب ایي ٍخَز ٌَّظ ّن ًوی

ّبی ضٌبذتی اظ قجیل ًیوطخ ذَضی، ًیوطخ حل هسبلِ ٍ پیططفت تحػیلی اظ سَی زیاط هطرع ًوَز؛ ظیطا  ٍ تَاًبیی سَ یک

تَاًٌس اثطات ضسیسی ضا ثط ًیوطخ َّضی ثط خبی گصاضًس  هست ضططًح ًوی ّبی کَتبُ زض ثطذی تحقیقبت هطرع ضسُ آهَظش

تطیي  ( تحت ػٌَاى ضططًح ثعضگ2016ٍ ّوکبضاى ) 5فًَتسیال-ای کِ ثالسکَ (. زض هطبلؼ2018ِ، 4)تسٌگ، چي، ٍٍ ٍ ٍی

ضیعی ثطای  تَاًس ایي هَاضز ضا ثِ زاًص آهَظاى ثیبهَظز: توطکع، ططح فؼبلیت حل هسبلِ زًیب اًدبم زازُ، زضیبفت کِ ضططًح هی

ضًَس  ضوبضی کِ ثب آى هَاخِ هی ثیٌی ًتبیح ضسیسى ثِ ّسف، استفبزُ ثْیٌِ اظ حبفظِ، تَاًبیی کٌتطل هتغیطّبی ثی آیٌسُ، پیص

ًظط  ّبی هرتلب، هْبضت زض کبض ثب ضایبًِ، استفبزُ اظ ظثبى ثسى زض اضتجبطبت، اضظش فْن تغییط ًقطِ ٍتحلیل هَقؼیت ٍ ًیع تدعیِ

ي ًتبیح ( ًیع زض پژٍّص ذَز ثِ ای1389ضًَس. کطیویبى پَض ) ّبیی کِ زض سکَت اًدبم هی کِ فؼبلیت ّب ٍ ایي حل ثطای یبفتي ضاُ

ضَز. ّوچٌیي ًتبیح پژٍّص قبسوی  زست یبفت کِ آهَظش ضططًح ثبػث افعایص هْبضت حل هسبلِ ضیبضی زض کَزکبى هی

آهَظاى زذتط (، ًطبى زاز کِ آهَظش ثبظی ضططًح ثبػث افعایص حل هسبلِ، حبفظِ ػسزی ضیبضی زض زاًص1395قطال  )

توطکع، تدسن، تفکط قجل اظ اًدبم  صیضططًح، ثبػث افعاذَز ًطبى زاز  ( زض پژٍّص2019)ٍ ّوکبضاى  6سعذضَز.  اثتسایی هی

ًقطِ ٍ زض ًظط گطفتي ّوعهبى  یعیالاَّب، ططح ض عیتطر بت،یتأهل ثط کل ب،یضطا قیزق لیتحل ٍ ِیاهکبًبت، تدع یبثیکبض، اضظ

 یتَاًس زض ططاح یزّس، پس ه یضا اضتقب ه یػولکطز آهَظض ٍزازُ  صیخْت، َّش ضا افعا يیگطزز. ثِ ا یضاُ حل ه يیچٌس

 ،یبضیثِ ذػَظ ض اطیهَضَػبت ز یزضس یثب ثطًبهِ ّب ،یزض ًظط گطفتِ ضَز ٍ ثِ طَض ضوٌ یهسضسِ ا یثطًبهة زضس یّب

 ضَز. قیتلف

ضیعی ضٌبذتی ٍ افعایص  ضٌبسی ضططًح اظ اضتجب  ضططًح ثب ثطًبهِ کِ ثیٌِ ثطای اٍلیي هطتجِ زض تبضید ضٍاى ثب تَخِ ثِ ایي

تَاًوٌس ثطای حل هسبلِ ٍ ضٍاثب فضبیی ٍ تَخِ ٍ توطکع غحجت ثِ هیبى آٍضز، ّوَاضُ اظ ضططًح ثِ ػٌَاى اثعاضی هاثط زض 

آیس )کبهکبضی، ضکطظازُ، ًَاثی ٍ اثطاّین  ضاستبی تَسؼِ قَُ قضبٍت ٍ فطایٌسّبی ػبلی پیچیسُ ضٌبذتی غحجت ثِ هیبى هی

ّبی کیفی، ثِ ػلت کست  گصاضی ثیطتط ثطای آهَظش ثطًبهِ ت اذیط، هایس سطهبیِ(. اظ سَی زیاط ًتبیح تحقیقب1390ظازُ، 

ّبی تحػیلی ثؼس اظ گصضاًیسى زٍضُ پیص اظ زثستبى ٍ زثستبى است؛ زض ضاستبی ضٌبسبیی  ّبی ثیطتط کَزکبى زض سبل هَفقیت

ُ زثستبى ثب ضٍیکطز پیطایطی اظ ًبتَاًی زض زٍضضٌبذتی ثِ ٍیژُ ازضاک حل هسبلِ ٍ َّش ّیدبًی  ّبی اثطات ضططًح ثط تَاًبیی

یبزگیطی، ثبیس ثِ هسل تبض ػٌکجَتی تَخِ ذبغی ضا هجصٍل ًوَز. زض هسل تبض ػٌکجَتی ثطًبهِ زضسی ّوَاضُ ّفت ػٌػط اّساف 

ّبی اضظضیبثی ٍ ظهبى آهَظضی حبئع اّویت  ّبی تسضیس، ضٍش آهَظضی، هحتَای آهَظضی، هَاز آهَظضی، فضبی آهَظضی، ضٍش

آهَظش ضططًح ثط ازضاک حل هسبلِ ٍ  ضٍ، زض تحقیق حبضط ثِ ثطضسی اثطات (. اظایي1397ست )فتحی ٍاخبضگبُ ٍ فربم ظازُ، ا
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جب، ثِ ّبی هطت زض زاًص آهَظاى زذتط اذتالل ضیبضی پطزاذتِ ضسُ است تب ثتَاى اظ ططیق ضططًح ٍ آهَظشَّش ّیدبًی 

 آهَظاى زذتط اذتالل ضیبضی ًبئل آهس.زض زاًصافعایص ازضاک حل هسبلِ ٍ َّش ّیدبًی 

 

 

 ريش ضىاسی

 پیص ططح ثب آظهبیطی ضٍش پژٍّص حبضط اظ لحبظ هبّیت خعٍ پژٍّص ّبی کبضثطزی ٍ اظ لحبظ ضٍش ضٌبسی خع ضٍش ضجِ

. خبهؼِ آهبضی پژٍّص حبضط ضا کلیِ زاًص آهَظاى زذتط ّب ثَز کٌتطل ٍ گوبضش تػبزفی آظهَزًی گطٍُ ثب آظهَى پس-آظهَى

کِ هطغَل ثِ تحػیل  ،1396-97زض سبل تحػیلی ّبی چْبضم تب ضطن اثتسایی ضْطستبى سبٍُ  زاضای اذتالل ضیبضی زض پبیِ

زاًص اهَظاى ثب هطاخؼِ ثِ ازاضُ اهَظش ٍ پطٍضش سبٍُ اظ سطگطٍُ، گطٍُ اهَظضی ضیبضی ذَاستِ ضس تب  ثَزًس، تطکیل زازًس.

ًفط هؼطفی ضسًس  47هطکل زاض ضیبضی زض هٌطقِ یک هؼطفی گطزًس لصا زض ایي هطحلِ ًوًَِ گیطی ثػَضت ّسفوٌس ثَز ٍ تؼساز

ًفط ثبقی هبًٌس کِ ثِ طَض  30ٍ اذتالنت ضیبضی   حسی/خسوبًی ٍ ضفتبضی زضًْبیت اظ ططیق آطثبل گطی ّبی َّضی ٍ

هؼطفی زاًص اهَظاى  ل قطاض گطفتٌس. هطاحل آطثبلاطی ٍ ًوًَِ گیطی ثِ ایي غَضت ثَز: تػبزفی زض زٍ گطٍُ اظهبیطی ٍ کٌتط

ًفط هؼطفی گطزیسًس. اخطای آظهَى ضفتبضی )ضاتط( کِ زض  47هطکل زاض ضیبضی هٌطقِ یک تَسب سطگطٍُ آهَظضی کِ زض ایٌدب 

ًفط  ثِ ػلت  2سفیس( کِ زض ایي هطحلِ   حصف ضسًس. اخطای آظهَى َّضی )ضیَى سیبُ ٍ  ADHDًفط ثِ ػلت  5ایي هطحلِ 

ًفط ثِ ػلت هطکالت ثیٌبیی ٍ  1حصف ضسًس. ثطضسی سَاثق حسی ٍ خسوبًی، کِ زض ایي هطحلِ  85زاضتي َّضجْط پبییٌتط اظ 

ًفط ثِ ػلت ًساضتي اذتالل یبزگیطی  ضیبضی حصف ضسًس.  5ضٌَایی حصف ضسًس. اخطای آظهَى )کی هت( کِ زض ایي هطحلِ  

عیٌی تػبزفی آظهَزًی ّب زض زٍ گطٍُ، اخطای پیص آظهَى ّب ثط ضٍی زٍ گطٍُ  کٌتطل ٍ آظهبیطی، اخطای ثستِ آهَظضی ثط خبیا

حدن ًوًَِ ثب استفبزُ اظ خسٍل   است شکط ثِ ضٍی گطٍُ آظهبیص، اخطای پس یعهَى ثط ضٍی زٍ گطٍُ  کٌتطل ٍ آظهبیص.  نظم

( ٍ زض هدوَع 1382ًفط ثطآٍضز ضس )سطهس، ثبظضگبى ٍ حدبظی،  15زض ّط گطٍُ  5/0 ، اًساظُ اثط05/0کَّي زض سطح هؼٌبزاضی 

خلسِ  11ثَز. گطٍُ آظهبیص  1397ًفط هَضز پژٍّص قطاض گطفتٌس. هحل اخطای پژٍّص، یکی اظ هساضس ضْط سبٍُ زض سبل  30

 آهَظش ضططًح قطاض گطفت ٍ گطٍُ کٌتطل آهَظضی ضا زضیبفت ًکطز.

 ابسارَای پصيَص:

سبلِ ٍ  11تب  5گیطی َّش کَزکبى  تَسب ضیَى، زض اًالستبى ثطای اًساظُ 1947: ایي آظهَى زض سبل زمًن ًَش ریًنآ

ظهبى اخطای ایي آظهَى  ّب ضًای است. هست تػَیط است کِ اکثط آى 36هبًسُ شٌّی سبذتِ ضسُ است ٍ زاضای  ثعضگسبنى ػقت

ّبی پیططًٍسُ ضًای ضیَى ثطای ثطآٍضز َّش  (. آظهَى هبتطیس1371؛ تطخوِ ثطاٌّی، 1908زقیقِ است )آًبستبظی،  30

هبتطیس است کِ زض  36ضَز ٍ ضبهل  ّبی پژٍّطی، آهَظضی ٍ ثبلیٌی زض کطَضّبی هرتلب استفبزُ هی آیطکالهی زض هحیب

تط اظ  بى پبییيضکل ٌّسسی زاضز ٍ ثطای اضظیبثی فطآیٌسّبی ضٌبذتی کَزک 12گیطز. ّط هدوَػِ  زاذل سِ هدوَػِ قطاض هی

ضٍز ٍ تَاًبیی کَزک ثطای ایدبز ضٍاثب ازضاکی، استسنل  ( زض آًبى ثِ کبض هیgگیطی ػبهل ػوَهی َّش )ػبهل  ٍ اًساظُ 11

ضَز. زض ّط هبتطیس ضص اًتربة ٍخَز زاضز  گیطی هی آظهَى اًساظُ قیبسی هستقل اظ ظثبى ٍ تحػیالت ضسوی ثب ایي

زٌّس.  ّبی حصف ضسُ ًطبى هی تَاًبیی کَزک ضا ثطای کبهل کطزى قسوت Aهدوَػِ ّبی  ّبی پبسد(. هبتطیس )گعیٌِ

کٌٌس ٍ ًوطُ کَزک زض  ّب ثبظًوبیی هی تَاًبیی کَزک ضا ثطای زضک اضتجبطبت ثیي هبتطیس ABّبی هدوَػِ  هبتطیس

هبزُ ًوطُ یک ٍ پبسد آلب ًوطُ  ثِ ضضس تَاًبیی اٍ زض تَاًبیی اًتعاػی ثستای زاضز. پبسد غحیح ثِ ّط Bّبی هدوَػِ  هبتطیس

است. پبیبیی ایي آظهَى ثِ ضٍش ّوسبًی زضًٍی ثب استفبزُ اظ  -36/0گیطز؛ ثٌبثطایي زاهٌِ ًوطُ ذبم ایي آظهَى ثیي  غفط هی

گعاضش  89/0ٍ  90/0، 87/0، 88/0، 81/0، 85/0هؼبزل  11، 9، 10، 8، 5، 6، 7ضٍش آلفبی کطًٍجبخ ثِ تطتیت ثطای سٌیي 

، 86/0، 82/0، 77/0، 71/0، 73/0ت. ّوچٌیي پبیبیی ایي آظهَى ثِ ضٍش تػٌیب ثطای سٌیي هصکَض ثِ تطتیت هؼبزل ضسُ اس
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ثٌسی هؼلن، آظهَى  . ثِ ػالٍُ ّوجستای ًوطُ ایي آظهَى ثب ًوطُ هَفقیت تحػیلی زاًص آهَظاى ٍ زضخِگعاضش ضسُ است 79/0

ر ى ٍ ػولکطز هتفبٍت کَزکبى سٌیي هرتلب زض ایي آظهَى ًطبًگّطیس ًطبًاط ضٍایی ّوعهبى آ-ًقبضی آزهک گَزیٌبف

 گعاضش کطز.  62/0( پبیبیی ایي آظهَى ضا ثِ ضٍش ثبظآظهبیی ضا هؼبزل 1387ضٍایی سبظُ آى است. ضخجی )

سبلِ ططاحی ضسُ است  13تب  7پطسطٌبهِ اذتالل ضفتبضی ضاتط کِ ثطای کَزکبى (: 4691) پرسطىامٍ اختالل رفتاری راتر

پطسطٌبهِ ضاتط زض  13ٍ  12پطسص آى هستقیوبً اظ پطسطٌبهِ ضاتط گطفتِ ضسُ است. ػجبضات  24پطسص است کِ  30زاضای 

هَضز هکیسى اًاطت ٍ خَیسى ًبذي ثِ یک پطسص تقلیل یبفت. ظیطا ثِ ػلت ضجبّت ظیبزی کِ ثیي ایي زٍ پطسص ٍخَز زاضز 

زض هَضز لکٌت ظثبى ٍ سبیط اضکبنت  25ٍ  24ّبی  ئل ضًَس. ّوچٌیي پطسصتػَض ضس کِ هؼلوبى ًتَاًٌس ثیي ایي زٍ تفبٍت قب

 30ّبی ضاتط اضبفِ ضس کِ زض هدوَع ضبهل  پطسص خسیس ثِ پطسص 6تکلوی ًیع ثِ یک پطسص تقلیل یبفت ٍ زض ًْبیت 

 1536ایي هطبلؼِ تؼساز سبلِ اًدبم زازًس. زض  11ٍ  10( هطبلؼِ ٍسیؼی زض هَضز کَزکبى 1964پطسص است. ضاتط ٍ ّوکبضاى )

کَزک ثب پطسطٌبهِ ضاتط هَضز اضظیبثی قطاض گطفتٌس ٍ پبیبیی ایي پطسطٌبهِ ًیع سٌدیسُ ضس. ضاتط پبیبیی ثبظآظهبیی ٍ پبیبیی 

ثب  1هبزُ ٍ گعاضش ًوَز. ّوچٌیي ّوجستای ثیي  2آظهَى ثب فبغلِ  آظهَى ٍ پس زضًٍی پطسطٌبهِ ضا زض یک هطبلؼِ پیص

( 1377ثَز. زض پژٍّص یَسفی ) 64/0ّبی پسضاى ٍ هبزضاى  طَض ّوجستای ثیي پبسد گعاضش ًوَز ٍ ّویي74/0هبُ  2فبغلِ 

هبُ اظ هؼلوبى ذَاستِ ضس  2ثطای سٌدص پبیبیی پطسطٌبهِ اظ ضٍش ثبظآظهبیی استفبزُ گطزیس. ثطای ایي هٌظَض ثؼس اظ گصضت 

 % ثَز.90طیت حبغل اظ ایي ثبظآظهبیی ثطاثط آظهَزًی تکویل ًوبیٌس ض 30کِ پطسطٌبهِ ضا هدسزاً ثطای 

هَضز  1988تَسب کٌسی تْیِ ٍ زض سبل  1986ٍ  1985:  آظهَى ضیبضیبت کی هت زض سبل آزمًن ریاضیات ایران کی مت

تدسیسًظط قطاض گطفتِ است. آظهَى ضیبضیبت ایطاى کی هت، آظهًَی هالک هطخغ ٍ زاضای قَاػسی ثطای تفسیط ٌّدبضی است. 

زّی ٍ سپس زض یبظزُ استبى کطَض زض ایطاى ٌّدبضیبثی ضسُ است.  ّبی کتبة ضیبضی زٍضُ اثتسایی سبظهبى ثق ثب پطسصایي هطب

است. ایي آظهَى اظ لحبظ گستطُ ٍ تَالی، ضبهل سِ ثرص هفبّین،  15ٍ زاضای اًحطاف هؼیبض  100هیبًایي کل ایي آظهَى 

ضَز. حیطِ  یعزُ ذطزُ آظهَى ٍ ّط ثرص ثِ سِ یب چْبض حیطِ تقسین هیّب زض هدوَع ثِ س ػولیبت ٍ کبضثطز است. ایي ثرص

ای  ساال زاضز؛ ثٌبثطایي حساکثط ًوطُ 66هفبّین اظ سِ ذطزُ آظهَى ضوبضش، اػساز گَیب ٍ ٌّسسِ تطکیل ضسُ است. ایي ثرص 

خوغ، تفطیق، ضطة، ّبی  است. حیطِ ػولیبت ضبهل ذطزُ آظهَى 66کٌٌسُ زض ثرص هفبّین زضیبفت کٌس  کِ ّط ضطکت

است. حیطِ کبضثطز ًیع ضبهل  90تقسین ٍ هحبسجِ شٌّی است. تؼساز گَیِ ّبی ایي ثرص ٍة ثبنتطیي ًوطُ زضیبفتی 

ساال ٍ ًوطُ زاضز.  102سٌدس. ایي ثرص  گیطی ظهبى، پَل، حل هسبلِ، ترویي ٍ تفسیط ضا هی ّبیی است کِ اًساظُ پطسص

زقیقِ است. ایي آظهَى زض ضٌبسبیی زاًص آهَظاى زاضای  50تب  30طبثق زستَض کبض هست ظهبى اخطای کل آظهَى کی هت ه

ّبی هرتلب ضیبضی، ًطبى زازى اثطات  اذتالل یبزگیطی زض زضس ضیبضی، تؼییي ًقب  قَت ٍ ضؼب زاًص آهَظاى زض حَظُ

ضی کبضثطز زاضز. ّوسبًی زضًٍی ایي ّبی آهَظ آهَظش ضیبضی ٍ اضائِ اطالػبت زقیق ٍ کبفی ثِ هؼلوبى ثطای اضظضیبثی ثطًبهِ

ّبی هرتلب ثطآٍضز ضسُ است. ضٍایی تفکیکی زض هقبیسِ سطح زضَاضی  زض پبیِ 84/0تب  8/0آظهَى ثب ضٍش آلفبی کطًٍجبخ ثیي 

ّبی سٌی هتَالی ٍ کالسی سیط غؼَزی زاضز. ّوجستای  ّب زض گطٍُ ّب ًطبى زازُ است کِ زضخبت زضَاضی ّوِ پطسص پطسص

هؼٌبزاض ایي آظهَى ثب ًوطُ پیططفت تحػیلی زض زضس ضیبضی ًطبًاط ضٍایی هالکی آى است. اظ لحبظ گستطُ ٍ تَالی هثجت ٍ 

ّب زض هدوَع ثِ سیعزُ ذطزُ آظهَى تقسین  تین آظهَى ضبهل سِ ثرص هفبّین اسبسی، ػولیبت ٍ کبضثطز است. ایي ثرص

 (. 1381است )هحوساسوبػیل ٍ َّهي،  15، اًحطاف هؼیبض آى 100ضًَس. هیبًایي کل ایي آظهَى  هی

( ثطای سٌدص زضک 1982) ایي پطسطٌبهِ تَسب ّپٌط ٍ پتطسَى(: 4691پرسطىامٍ حل مسالٍ َپىر ي پترسًن )

 35، تْیِ ضسُ است کِ ضًَس هیوبئلی کِ ثب آى هَاخِ ضٍ چاًَای ٍاکٌص افطاز ثِ  ضأىاظ ضفتبضّبی حل هسبلِ  زٌّسُ پبسد

حل  ّبی هْبضت. ًوطات ثبن زض ایي هقیبس ًطبًاط فقساى آضٌبیی ثب ثبضس هییبس ذَزاضظیبثی زض حل هسبلِ هبزُ زاضز ٍ یک هق

. اػتوبز ثِ حل هسبئل، 1 ظیط هقیبس هدعاست: 3. پطسطٌبهِ حل هسبلِ ثط هجٌبی چطذص تحلیل ػبهلی زاضای ثبضس هیهسبلِ 
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ثبنتطیي  زٌّسُ ًطبىکِ  پبییيسطح لیکطت ثب ًوطات  6هجٌبی  ایي پطسطٌبهِ ثط. کٌتطل ضرػی. 3اختٌبة ٍ -. سجک گطایص2

اًسکی  -4اًسکی هَافقن -3هتَسب هَافقن  طَض ثِ-2هَافقن  کبهالً-1حل هسبلِ است. ضبهل ) ّبی تَاًبییسطح آگبّی اظ 

ػجبضت ثِ غَضت  15 زّی پبسد. ثطای پیطایطی اظ سَگیطی زض ثبضس هیهربلفن(  کبهالً-6هتَسب هربلفن  طَض ثِ-5هربلفن 

. زاهٌِ ًوطات هوکي ثطای ّط آیس هیثِ زست  ّب پبسد. ًوطُ کل پطسطٌبهِ اظ خوغ ًوطات ّوِ ضَز هی گصاضی ًوطُهؼکَس 

تب  5ٌتطل ضرػی اظ ک ٍ 96 تب 16 اظ اختٌبة–، سجک گطایص 66تب  11یک اظ ظیطهقیبسْبی ثِ تطتیت اػتوبز ثِ حل هسبئل اظ 

؛ ثِ ًقل اظ 1982. ایي پطسطٌبهِ ضا ّپٌط ٍ پتطسَى )ثبضس هیًوطُ  192تب  32زض ثطگیطز. زاهٌِ ًوطُ کل اظ  تَاًس هیًوطُ ضا  30

ثبنیی ثب هقبزیط آلفب  ًسجتبًتٌظین ٍ آظهبیص کطز کِ ّوسبًی زضًٍی  ّب آظهَزًی( ثب چٌسیي ًوًَِ اظ 2002ّپٌط ٍ ّوکبضاى، 

اختٌبة ٍ کٌتطل ضرػی ثِ -اػتوبز ثِ حل هسبلِ، سجک گطایص ّبی یبسهقٍ زض ّط یک اظ ذطزُ  90/0ثطای هقیبس کلی 

ضا  ّبیی سبظُ( ًطبى زازًس کِ اثعاض 1982) گعاضش کطز. زض ثطضسی ضٍایی آى ّپٌط ٍ پتطسَى 72/0ٍ  84/0، 85/0تطتیت 

.ّوچٌیي پبیبیی ثبضس هیهطکع کٌتطل  ای هالحظِثسیبض قبثل  طَض ثِکِ هطثَ  ثِ هتغیطّبی ضرػیتی ٍ  کٌس هی گیطی اًساظُ

گعاضش زازًس کِ ثیبًاط ایي است کِ ایي  89/0تب  83/0زض زاهٌِ  ای زٍّفتًِوطُ کل پطسطٌبهِ اظ ططیق ثبظآظهبیی زض فبغلِ 

(. ایي پطسطٌبهِ تَسب ضفؼتی ٍ ثب 1982)ّپٌط ٍ پتطسَى،  پطسطٌبهِ اثعاضی پبیبی ثطای سٌدص تَاًبیی حل هسبلِ است

ًفط اظ اسبتیس زاًطکسُ  10( تطخوِ ضس. ضٍایی هحتَایی آى ثِ ططیق غَضی ثب ًظطسٌدی اظ 1375ض سبل )ضاٌّوبیی ذسطٍی ز

هَضز ثطضسی قطاض آهَظ  زاًص 15ثط ضٍی  آظهَى پیصػلَم تطثیتی ٍ ضٍاًطٌبسی زاًطابُ العّطاء تْطاى احطاظ ضس ٍ پس اظ یک 

غَضت گطفت  آهَظ زاًص 150ضسًس، سپس زض پژٍّطی کِ ثط ضٍی ثبظًَیسی  تطی ضٍاىزاضای اثْبم ثِ غَضت  ساانتگطفت ٍ 

( سطح اػتجبض پطسطٌبهِ ضا ثب آلفبی 1377) گعاضش ضس. زض تحقیق ذسطٍی، زضٍیعُ ٍ ضفؼتی 68/0کطًٍجبخ آى ثب ضطیت  فبیآل

 ثِ زست آهس. 76/0ًطبى زازُ است. پبیبیی آى تَسب هحقق زض پژٍّص حبضط  89/0تب  83/0کطًٍجبخ 

( ٍ ثب اقتجبس اظ پطسطٌبهِ َّش 2008ایي پطسطٌبهِ تَسب هبٍضٍلی، پتطایسظ، ضَ ٍ ٍایت ّس )امٍ ًَش َیجاوی: پرسطى

 12تب  8فطم کَزکبى، ثطای کَزکبى -( سبذتِ است. پطسطٌبهِ َّش ّیدبًی غفتی2001ّیدبًی غفتی پتطایسظ ٍ فبضًْبم )

طبى زازى ایي کِ چطَض احسبس هی کٌن آسبى است( ٍ زض هقیبس خولِ کَتبُ )ثِ ػٌَاى هثبل؛ ثطای هي ً 75است کِ ضبهل 

ذطزُ آظهَى ضبهل؛ اًطجب  پصیطی، آهبزگی  9سطحی لیکطت اظ کبهال هربلب تب کبهال هَافق ضتجِ ثٌسی ضسُ است ٍ اظ  5

ِ ضسُ است ٍ ػبطفی، اثطاظ ّیدبًی، تٌظین ّیدبًی، تکبًطی پبییي، اضتجب  ثب ّوسبنى، ػعت ًفس ٍ ذَز اًایرتای سبذت

تَاًبیی آظهَزًی ضا زض هَقؼیت ّبی هرتلب هی سٌدس. ایي پطسطٌبهِ ثِ غَضت ذَز گعاضش زّی ٍ هساز ٍ کبآصی است. 

فطم کَزکبى، سطَح ضضبیت ثرطی اظ ثجبت زضًٍی ٍ ثیطًٍی ضا ًطبى زازُ -ًسرِ اًالیسی پطسطٌبهبُ َّش ّیدبًی غفتی

( تْیِ ضسُ است. َّش ّیدبًی غفتی 2001ّیدبًی غفت پتطایسظ ٍ فبضًْبم ) است. ایي پطسطٌبهِ ثط اسبس پطسطٌبهِ َّش

زضخِ ای لیکطت اظ کبهال هربلب تب کبهال هَافق است ٍ ًوطُ گصاضی آى ثط  7آیتن ثِ غَضت  153پتطایسظ ٍ فبضًْبم ضبهل 

. 3. ذَزکٌتطلی، 2. ثِ ظیستی، 1فبکتَض سطاسطی ّیدبى ػوَهی است کِ ضبهل  4اسبس ًوًَِ ّبی افطاز اًالیسی ٍ ثط اسبس 

فطم کَزکبى ًطبى اظ سطح ضضبیت ثرطی اظ -. خبهؼِ پصیطی ّستٌس. ًسرِ اًالیسی َّش ّیدبًی غفتی4احسبسی ٍ 

( ٍ ًیع سطح 2008گعاضش ضسُ است )هبٍضٍلی ٍ ّوکبضاى،  r; 79/0هبِّ  3ٍ پبیبیی زض یک زٍضُ  79/0ّوسبًی زضًٍی 

گعاضش ضسُ است )هبٍضٍلی ٍ سبًچع،  r; 79/0ٍ پبیبیی زض یک فبغلِ ظهبًی سِ هبِّ  72/0ضضبیت ثرطی اظ ّوسبًی زضًٍی 

 گعاضش کطزًس. 89/0( ضطیت آلفبی کطًٍجبخ پطسطٌبهِ ضا 1396(. زض ایطاى ًیع ًبظوی هقسم ٍ ّوکبضاى )2011

 محتًای جلسات آمًزش ضطروج

ای اخطا ضس. هحتَای خلسبت  زقیقِ 45خلسِ  11( زض 1389 ؛ تطخوِ هٌدی آظاز،1999ایي ثطًبهِ ثط اسبس آهَظش ثبسوي )

 زض خسٍل ظیط اضائِ ضسُ است.

 . محتًای جلسات آمًزش ضطروج4جذيل 
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تعذاد 

 جلسات

 محتًای آمًزش

 ّب آىٍضؼیت  ّط ذبًِ ٍ زازى یک ثستِ حبٍی ثبظی ضططًح ثِ  ،ّب هْطُ آضٌبسبظی زاًص آهَظاى ثب ضططًح، خلسِ اٍل

 ثبظی یِ یآهَظش خْت ٍ تؼساز حطکت ّط هْطُ زض غفحِ ٍ آهَظش اٍل خلسِ زٍم

 غَضت فیلن ٍ تػَیطی آهَظش قَاًیي  ٍ اغَل ثبظی  ثِ خلسِ سَم

 آهَظش ضطٍع ثبظی زٍ ًفطُ ثب ًظبضت ٍ گطفتي ثبظذَضز خلسِ چْبضم

 هرتلب  ثِ غَضت تػَیطی ٍ ثبظی زٍ ًفطُ یّب تیآهَظش ثْتطیي حطکت ٍ هَقؼ خلسِ پٌدن

 ضقیت ی آهَظش کوتطیي ذطب ٍ اظ زست زازى هْطُ ٍ حصف هْطُ خلسِ ضطن

 ّب کیص زازى ٍ گستطش هْطُ یکبضّب هطٍض هطبلت زض قبلت ثبظی ٍ آهَظش فٌَى ٍ ضاُ خلسِ ّفتن

 آهَظش فٌَى ٍ تطفٌسّبی ضططًح ٍ ثبظی ثِ غَضت زٍ ثِ زٍ خلسِ ّطتن

 آهَظش فٌَى ٍ تطفٌسّبی ضططًح ٍ ثبظی ثِ غَضت زٍ ثِ زٍ ًْن خلسِ

 گطفتي ثبظذَضز، پطسص ٍ ثبظی خلسِ زّن

 اضظیبثی پبیبًی ٍ ثبظی خلسِ یبظزّن

زض زٍ ثرص تَغیفی ٍ استٌجبطی  spss-v22افعاض  ّب اظ ططیق ًطم آهسُ اظ اخطای پطسطٌبهِ زست ٍتحلیل اطالػبت ثِ تدعیِ

 )تحلیل کٍَاضیبًس( اًدبم پصیطفت.

 یافتٍ َا

 ثِ هٌظَض خساسبظی اذتالل ضیبضی اظ سبیط اذتالنت، آظهَى َّضی ضیَى ٍ سیبِّ ضفتبضی ضاتط )فطم هؼلن( اخطا گطزیس. 

 َای فردی ومًوٍ آماری تحقیق فراياوی يیصگی. فراياوی ي درصذ 1جذيل 

 کل افطاز زاضای هطکل افطاز ثسٍى هطکل آهَظاىٍیژگی زاًص 

 زضغس فطاٍاًی زضغس فطاٍاًی زضغس فطاٍاًی

زاًص آهَظاى ثب ثْطُ َّضی ثٌْدبض 

 ٍ ًبثٌْدبض
40 2/95 2 8/4 42 100 

زاًص آهَظاى ثب هطکالت خسوی ٍ 

 ثسٍى هطکل خسوی
39 5/97 1 5/2 40 100 

زاًص آهَظاى ثب هطکالت ضفتبضی ٍ 

 ضفتبضی ثسٍى هطکل
42 4/89 5 6/10 47 100 

زاًص آهَظاى ثب زاضا ٍ فبقس اذتالل 

 ضیبضی
5 82/12 34 2/87 39 100 

اظ کل ًوًَِ تفکیک گطزیسًس کِ ًتبیح هطثَ   85زض هطحلِ ثؼس، آظهَى ضیَى اخطا ضسُ ٍ آظهَزًی ّبی ثب ثْطُ َّضی کوتط اظ 

زضغس اظ زاًص آهَظاى گطٍُ ًوًَِ، زاضای ثْطُ َّضی  8/4 2ًطبى زازُ ضسُ است. ثط اسبس اطالػبت خسٍل  2ثِ آى زض خسٍل 

ًفط کبّص  40س اظ تفکیک آظهَزًی ّبی ثب ثْطُ َّضی ًبثٌْدبض، تؼساز آظهَزًی ّب ثِ تطریع  زازُ ضسًس کِ پ  85کوتط اظ 

حطکتی، ثیوبضی ّبی ػػجی ٍ... کِ زض اهط یبزگیطی  -یبفت. زض ازاهِ، آظهَزًی ّب اظ ًظط ثیٌبیی، ضٌَایی، هؼلَلیت ّبی حسی

زضغس  5/2حصف ضسًس. ًتبیح ًطبى هی زّس کِ تٌْب هَضز ضٌبسبیی ٍ اظ کل ًوًَِ  1هَثط است، هَضز ثطضسی قطاض گطفتٌس کِ 

ًفط کبّص یبفت. اثتسا خْت  40آظهَزًی ّب زاضای هطکالت خسوبًی ثَزًس کِ پس اظ حصف آًْب ًوًَِ هَضز هطبلؼِ ثِ 

 سٌدص اذتالنت ضفتبضی آظهَزًی ّب، آظهَى سیبِّ ضفتبض ضاتط)فطم آهَظگبض( ضٍی زاًص آهَظاى اخطا ضسُ ٍ آظهَزًی ّبی
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زاضای اذتالنت ضفتبضی )ثیص فؼبلی، پطذبضاطی، اضططاة ٍ...( اظ زیاط آظهَزًی ّب تفکیک ضسًس. ًوطُ ثطش ثطای تفکیک 

زضغس اظ آظهَزًی ّب  6/10حسٍز   2ٍ ثبنتط زض ًظط گطفتِ ضس. ثط پبیِ اطالػبت خسٍل  30آظهَزًی ّب زض آظهَى ضاتط، ًوطُ 

ٍ اظ کل آظهَزًی ّب حصف ضسًس. ٍ ثبنذطُ خْت ضٌبسبیی زقیق زاًص آهَظاى زاضای  زاضای اذتالل ضفتبضی تطریع زازُ ضسُ

اذتالل ضیبضی آظهَى کی هت ضٍی افطاز اًتربثی اخطا گطزیس، کِ ًتبیح آى زض خسٍل ظیط ًطبى زازُ ضسُ است:  اطالػبت 

زضغس( زاضای اذتالل ضیبضی  2/87ًفط)یؼٌی 34ًفط اظ زاًص آهَظاى ثبقیوبًسُ تٌْب  39تَغیفی خسٍل ثبن ًطبى هی زّس کِ اظ 

 ثَزًس.

 بیه آزمًدوی جُت بررسی تاثیر آمًزش ضطروج بر مًلفٍ َای ادارک حل مسالٍ اوسیًارک لیتحل. 3جذيل 

 هٌجغ

 تغییط
 هتغیط

 هدوَع

 هدصٍضات

 زضخِ

 آظازی

 هیبًایي

 هدصٍضات
F 

 سطح

 یزاض یهؼٌ
 اًساظُ اثط

 گطٍُ

 اػتوبز ثِ حل هسبلِ

 اختٌبة -صیسجک گطا

 یضرػ کٌتطل

3/325 

012/0 

9/109 

1 

1 

1 

3/325 

012/0 

9/109 

4/21 

00 

9/44 

001/0 

99/0 

001/0 

461/0 

00 

642/0 

        

 ذطب

 اػتوبز ثِ حل هسبلِ

 اختٌبة -صیسجک گطا

 یضرػ کٌتطل

7/380 

4/1630 

2/61 

25 

25 

25 

2/15 

2/65 

4/2 

   

        

 کل

 اػتوبز ثِ حل هسبلِ

 اختٌبة -صیسجک گطا

 یضرػ کٌتطل

48804 

107947 

10015 

30 

30 

30 

    

 F(، 016/0) یثٌفطًٍٍ ثب احتسبة آلفبی هیعاى ضسُ  آظهَى صیپکِ ثب کٌتطل اثط  زّس یهًطبى  ّب لیتحلچٌبًکِ ًتبیح 

 آظهَى پسثیي ًوطات  اطیز ػجبضت ثِاست.  زاض یهؼٌ "کٌتطل ضرػی"ٍ  "اػتوبز ثِ حل هسبلِ" هالفِتٌْب زض زٍ  آهسُ زست ثِ

 5-4ی کِ هقبیسِ اطالػبت طَض ثِی ٍخَز زاضز، زاض یهؼٌتفبٍت  ّب گطٍُ "کٌتطل ضرػی"ٍ  "اػتوبز ثِ حل هسبلِ"ی ّب هالفِ

 طَض ثِزاًص آهَظاى گطٍُ آظهبیص، پس اظ هساذلِ،  "کٌتطل ضرػی"ٍ  "اػتوبز ثِ حل هسبلِ"، هیبًایي کٌس یه سیتبئًیع 

اػتوبز ثِ حل "ضططًح هَچت ثْجَز آهَظش زضغس اطویٌبى ازػب کطز  99ثب  تَاى یهفتِ است، ثٌبثطایي ی کبّص یبزاض یهؼٌ

زذتط پبیِ ّبی چْبضم تب ضطن زاضای اذتالل ضیبضی ضْطستبى سبٍُ ضسُ است ٍ زاًص آهَظاى  "کٌتطل ضرػی"ٍ  "هسبلِ

ثیي زٍ گطٍُ هطبّسُ ًوی ضَز.  اًساظُ اثط ًیع ثیبًاط تفبٍت هؼٌی زاضی  "اختٌبة -سجک گطایص"ایي زض حبلی است کِ اظ ًظط 

 ّب گطٍُتَسب  "اػتوبز ثِ حل هسبلِ"زضغس اظ تغییطات  1/46ٍ  "کٌتطل ضرػی"زضغس اظ ٍاضیبًس  2/64آى است کِ حسٍز 

 . ضَز یهتجییي 

 در دي گريٌ  آزمًن تحلیل کًياریاوس چىذ متغیری ومرات ابعاد ًَش َیجاوی. 1 جذيل

ضبذع       

 آهبضی

 اثط

ضطیت  sig ذطبdf فطضیF dfِ اضظش آظهَى

 ایتب

تفبٍت زٍ 

گطٍُ ثب کٌتطل 

 69. 000. 23.000 8.000 11.710 803. اثطپیالی

 69. 000. 23.000 8.000 11.710 197. نهجسای ٍیلکس
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اثط پیص 

 آظهَى

 69. 000. 23.000 8.000 11.710 4.073 اثطّتلیٌگ

 69. 000. 23.000 8.000 11.710 4.073 ضٍیثعضگتطیي ضیطِ 

ًطبى هی زّس پس اظ حصف اثط پیص آظهَى ثب ضٍش تحلیل کٍَاضیبًس چٌسهتغیطی، یک اثط هؼٌی زاض ثطای  4ًتبیح خسٍل 

زاًص آهَظاى  ٍخَز زاضز.ایي اثط ًطبى هی زّسکِ حساقل ثیي یکی اظ هَلفِ ّبی َّش ّیدبًی«هتغیطهستقل»ػبهل ثبظی 

 زاًص آهَظاىثب  آهَظش زیسُ اًس، آهَظش ضططًحکِ ثب زذتط پبیِ ّبی چْبضم تب ضطن زاضای اذتالل ضیبضی ضْطستبى سبٍُ 

 (.p<0.05، 19/0)نهجسای ٍیلکس; گطٍُ کٌتطل تفبٍت هؼٌبزاض  ٍخَز زاضز

 آزمًن تحلیل کًياریاوس یک راٍَ در مته تحلیل کًياریاوس چىذمتغیری. 5 جذيل

ضبذع       

 آهبضی

 هتغیطّب

هٌجغ 

 تغییط

SS df
 

MS F  سطح

 هؼٌبزاضی

 ضطیت ایتب

 489. 000. 28.688 50.187 1 50.187 گطٍُ اًطجب  پصیطی

    1.749 30 52.482 ذطب

 452. 000. 24.742 28.065 1 28.065 گطٍُ آهبزگی ػبطفی

    1.134 30 34.029 ذطب

 175. 017. 6.380 14.219 1 14.219 گطٍُ اثطاظ ّیدبًی

    2.229 30 66.865 ذطب

 559. 000. 38.053 51.337 1 51.337 گطٍُ تٌظین ّیدبًی

    1.349 30 40.473 ذطب 

 154. 026. 5.456 21.543 1 21.543 گطٍُ يییپب یتکبًط

    3.948 30 118.452 ذطب 

اضتجب  ثب 

 ّوسبنى

 224. 005. 8.646 28.786 1 28.786 گطٍُ

    3.329 30 99.881 ذطب 

 224. 005. 8.669 126.271 1 126.271 گطٍُ ػعت ًفس

    14.565 30 436.955 ذطب 

 289. 002. 12.195 55.929 1 55.929 گطٍُ ذَزاًایرتای

    4.586 30 137.590 ذطب 

ٍخَز تفبٍت هؼٌبزاض زض هتغیطّبی هجٌی ثط پژٍّص فطضیِ  ًطبى هی زّس، ثب حصف تبثیط هتغیط پیص آظهَى، 5ًتبیح خسٍل 

زذتط پبیِ ّبی زاًص آهَظاى  ، ػعت ًفس ٍ ذَزاًایرتای اضتجب  ثب ّوسبنى، آهبزگی ػبطفی، تٌظین ّیدبًیی، طیاًطجب  پص

گطٍُ آظهبیص ًسجت ثِ گطٍُ کٌتطل، تبییس هی گطزز. ّوبًاًَِ کِ اظ چْبضم تب ضطن زاضای اذتالل ضیبضی ضْطستبى سبٍُ 

ثب  اضتجب  ،یدبًیّ نیتٌظ ،یػبطف یآهبزگ ،یطیهالحظِ هی گطزز سطح هؼٌبزاضی حبغل ضسُ ثطای اًطجب  پص 5ٍل ًتبیح خس

ثِ زست آهسُ اظ اغالح ثٌفطًٍی )تقسین سطح  006/0زض هقبیسِ ثب سطح هؼٌبزاضی   یرتایّوسبنى، ػعت ًفس ٍ ذَزاًا

 95یدِ ثب تَخِ ثِ هیبًایي ّبی حبغل ضسُ هی تَاى گفت ثب هتغیط ٍاثستِ( کَچکتط هی ثبضس. زض ًت  8ثط05/0هؼٌبزاضی 
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گطٍُ آظهبیص  یرتایثب ّوسبنى، ػعت ًفس ٍ ذَزاًا اضتجب  ،یدبًیّ نیتٌظ ،یػبطف یآهبزگ ،یطیزضغس اطویٌبى اًطجب  پص

 ًسجت ثِ گطٍُ کٌتطل افعایص زاضتِ است. 

 بحث ي وتیجٍ گیری

ثط ازضاک حل هسبلِ ٍ َّش ّیدبًی زاًص آهَظاى زذتط زاضای اذتالل پژٍّص حبضط ثب ّسف اثطثرطی آهَظش ضططًح 

زاًص  "کٌتطل ضرػی"ٍ  "اػتوبز ثِ حل هسبلِ"ًتبیح پژٍّص ًطبى زاز کِ هیبًایي اًدبم ضس.   ضیبضی ضْطستبى سبٍُ

ضططًح آهَظش فت ًتیدِ گط تَاى یهی کبّص یبفتِ است، ثٌبثطایي زاض یهؼٌ طَض ثِآهَظاى گطٍُ آظهبیص، پس اظ هساذلِ، 

زذتط پبیِ ّبی چْبضم تب ضطن زاضای اذتالل ضیبضی زاًص آهَظاى  "کٌتطل ضرػی"ٍ  "اػتوبز ثِ حل هسبلِ"هَخت ثْجَز 

تفبٍت هؼٌی زاضی ثیي زٍ گطٍُ هطبّسُ  "اختٌبة -سجک گطایص"ضْطستبى سبٍُ ضسُ است ٍ ایي زض حبلی است کِ اظ ًظط 

(، قبسوی 1396(، ثیاسلی ٍ ّوکبضاى )2016(، هَضی ٍ گطی )2018ی خَظف ٍ ّوکبضاى )ًوی ضَز. ًتبیح پژٍّص ثب یبفتِ ّب

زض تجییي ًتبیح ثسست آهسُ هی تَاى چٌیي ثیبى کطز؛ ضططًح هستی (، ّوسَ هی ثبضس. 1393(، ضضَاًی )1395قطال  )

ططًح تَاًبیی ّبی پٌْبًی ضا طَنًی است کِ زض سطاسط زًیب ثِ ػٌَاى سبظًسُ ًیطٍهٌس َّش ٍ شّي ضٌبذتِ ضسُ است. ض

ثیطٍى هی آٍضز کِ ثب اثعاضّبی آهَظضی سٌتی ثِ زست ًیبهسُ اًس. تفکط هٌطقی ضا افعایص زازُ، حس اػتوبز ثِ ًفس ٍ 

ذَزاضظضی ضا القب هی کٌس، هْبضت ّبی ضٌبذتی الاَیی ٍ اضتجبطی ضا پیططفت هی زّس. اضظش ّبی سرت کبض کطزى، توطکع، 

(. ازػب هی ضَز ضططًح یک فؼبلیت اظ پتبًسیل ثی حس ٍ حػط ثطای 1395آهَظش هی زّس )کطاهتی هقسم،  ٍاقؼیت ٍ تؼْس ضا

(. هطثیبى اظ 1396شّي است. ضططًح فؼبلیت ّبی شٌّی ضا کِ زض طَل ظًسگی استفبزُ هی ضًَس تَسؼِ هی زّس )کیبى ظازُ، 

فکطی هبًٌس تَخِ، حبفظِ، توطکع، ذالقیت ٍ استسنل  ثبظی ضططًح ثِ ػٌَاى یک ضاّجطز آهَظضی ثطای تحطیک فطایٌسّبی

ًفط اظ  70( تبثیط آهَظش ضططًح ضا ثط ضضس هْبضت حل هسبلِ 1389(. کطیویبى پَض )2014استفبزُ هی کٌٌس )گلیاب ٍ فلسٌط، 

ثب قطؼبت،  کَزکبى ضْط تْطاى ثطضسی ًوَز. ًبهجطزُ زض تحقیق ذَز اظ ذطزُ آظهَى ّبی آیطکالهی ٍکسلط )هبظّب، ططاحی

تکویل تػبٍیط، ذبًِ حیَاًبت، ططح ٌّسسی( ثطای سٌدص هْبضت حل هسبلِ ٍ آظهَى هْبضت ّبی پبیِ ضیبضی )هَلفِ ّبی 

طجقِ ثٌسی، ًاِ زاضی شٌّی، ضجبّت ّب ٍ تفبٍت ّب( ٍ ثطای سٌدص هْبضت ّبی پبیِ ضیبضی استفبزُ کطزُ است. ًتبیح ًطبى 

ضی ثط ضضس هْبضت ّبی حل هسبلِ ٍ حل هسئلِ ضیبضی تبثیط زاضتِ است ٍ ّوچٌیي ثیي زاز کِ آهَظش ضططًح ثِ طَض هؼٌبزا

پسطاى ٍ زذتطاى زض ایي زٍ هْبضت تفبٍت هؼٌبزاض ٍخَز زاضز. ثب تَخِ ثِ یبفتِ ّبی تحقیق هی تَاى ًتیدِ گطفت کِ آهَظش 

ًیع زض ایي ظهیٌِ اظْبض زاضتِ کِ ثبظی  ضططًح هی تَاًس ثط ضضس هْبضت حل هسبلِ ٍ حل هسئلِ ضیبضی هَثط ثبضس. ایلیي

ضططًح هی تَاًس هسبئل هرتلفی ضا ثطای فطز ططح ضیعی کٌس. زض ًظط زاضتي هْطُ ّبی حطیب، ذٌثی ًوَزى زاهْبی ٍی ٍ 

هقبثلِ ثب هَاًغ ایدبز ضسُ اظ خولِ هسبئلی ّستٌس کِ زض ثبظی ضططًح هططح هی ضَز ٍ ثِ ًظط هی ضسس کِ ثبظی ضططًح ثب 

(. ضططًح ًَػی ثبظی 1393هسبئل هرتلب فطز ضا ثطای ضٍیبضٍیی ثب هسبئل هرتلب ظًسگی آتی آهبزُ هی سبظز )ضضَاًی، ططح 

است کِ خعئی اظ فطٌّگ ثطط هحسَة هی ضَز ٍ تَاًبیی تفکط هٌطقی ضا ثبن هی ثطز، هْبضت ّبی ضٌبذتی ضا افعایص هی 

ت ٍ توطکع ضا ثْجَز هی ثرطس ّوچٌیي هی تَاًس هسئَلیت پصیطی ضا زّس، ضٍحیِ گطٍّی ضا اضتقب هی ثرطس ٍ اضظش کبض سر

( پیطاهَى تبثیط ضططًح زض تقَیت ٍ 2001(. تحقیق زیاطی کِ تَسب آضتیس )2018زض کَزکبى ثبن ثجطز )ٍاًگ ٍ ٍاًگ، 

هَظش کالسیک افعایص هْبضت حل هسبلِ زض کَزکبى غَضت گطفت، تبکیس هی کٌس، هؼلوبى ثب افعٍزى ضططًح ثِ ثطًبهِ آ

ضیبضیبت تَاًستٌس ثِ ططظ چطوایطی، هتَسب ضبذع قبثلیت حل هسبلِ ٍ حبفظِ فؼبل زاًص آهَظاى ضا ثبن ثجطًس. زاًص 

اهَظاًی کِ ضططًح ضا زض ثطًبهِ آهَظضی ضیبضیبت ذَز گصضاًسُ ثَزًس، اهتیبظی ثسیبض ثبنتط اظ آًبًی کِ ثطًبهِ استبًساضز آهَظش 

(. ثٌبثطایي اظ ططیق آهَظش ّبی کَتبُ هست ضططًح، ضٌبسبیی 1391زًس ًطبى زازًس )ثِ ًقل اظ هحوسثبقط، ضیبضی ضا گصضاًسُ ثَ

ضٍاثب ثیي پسیسُ ّب ٍ ثبظآفطیٌی هَقؼیت ّبی احتوبلی هی تَاًس هیعاى حبفظِ ٍ حل هسبلِ ضا تَسؼِ زّس. ثب استٌبز ثِ ثطذی 

ذتی هطرع گطزیسُ است کِ آهَظش ّبی کَتبُ هست ضططًح ثِ اظ تحقیقبت پیطاهَى اثطات ضططًح ثط ظهیٌِ ّبی ضٌب

(. ثٌبثطایي ثب تَخِ ثِ 1390پطٍضش حبفظِ ٍ حل هسبلِ اظ ًیوطخ ضٌبذتی هَثط است )کبهکبضی، ضکطظازُ، ًَاثی ٍ اثطاّین ظازُ، 
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ضططًح ثط تَاًبیی هْبضت  ایي کِ زٍضُ زثستبى اظ اّویت فعایٌسُ ای ثطذَضزاض است ٍ ثب استٌبز ثِ ضٌبسبیی تبثیطات آهَظش

ّبی حل هسبلِ، هی تَاى اطالػبت کبضثطزی ضا ثطای ّوابًی سبظی ثبظی ضططًح ثِ زست آٍضز ٍ اظ ایي ططیق زازُ ّبی تدطثی 

ضا ثطای تحکین ضٌبذتی ظطفیت ّبی ثبلقَُ اًسبى ثِ زست آٍضز. اظ ایي ضٍ، ضٌبسبیی اثطات آهَظش ّبی کَتبُ هست ضططًح زض 

ْبضت ّبی حل هسبلِ هی تَاًس اطالػبت ثٌیبزی ٍ ضطٍضی ضا ثطای تسٍیي ثطًبهِ زضسی ضیبضی زٍضُ زثستبى فطاّن ظهیٌِ ّبی ه

آٍضز تب زض غَضت ضٌبسبیی ٍ سْن ٍ ًقص اثطات آهَظش ّبی کَتبُ هست ضططًح، ثتَاى اظ آى ثِ ػٌَاى اقساهی کبضثطزی زض 

ًسى ٍ تحلیل هفبّین ضیبضی زض ظهیٌِ آهَظضی، استفبزُ ّبی هطلَة ضا ضاستبی آهبزُ سبظی هْبضت حل هسبلِ ثطای فطایٌس ذَا

 ثِ ػول آٍضز.

ّوچٌیي ًتبیح ًطبى زاز کِ آهَظش ضططًح ثبػث افعایص َّش ّیدبًی ٍ هَلفِ ّبی آى زض زاًص آهَظاى زذتط زاضای اذتالل 

(، تطیٌچطٍ ٍ سبن 1388ٍ ّوکبضاى )(، ظاضع 1391ایي یبفتِ ثب پژٍّص ّبی یساللْی )ضیبضی ضْطستبى سبٍُ ضسُ است. 

( ّوبٌّگ است. آًْب ًطبى زازُ اًس کبضثطز ثبظی ضططًح ثطای آهَظش ثِ کَزکبى ظهیٌِ 2014( ٍ ّوچٌیي سَاى ٍ ضی )2016)

تَخِ ثیطتط آًبى ضا فطاّن هی کٌس ٍ ثِ یبزگیطی ثْتط هی اًدبهس. زاًص آهَظاى هجتال ثِ اذتالل ضیبضی، زاضای ًقبیػی زض 

خِ ٍ حبفظِ زیساضی ّستٌس، لصا زض آهَظش ثِ ایي زاًص آهَظاى ثبیس اظ ضٍش ّبی هتؼسز اضائِ ثِ هٌظَض فطاّن آٍضزى ضاُ تَ

ّبی هرتلب کست زاًص استفبزُ کطز. زض آهَظش ثِ ایي زاًص آهَظاى استفبزُ اظ فؼبلیت ّبی خصاة، کبضثطز ػیٌی، کبضثطز 

َذی ٍ ثبظی ٍ اضائِ پط خٌت ٍ خَش ٍ اکتطبف هَضَع هَضز تبکیس است تب ظهیٌِ ضاّجطزّبی یبزیبض، اآطا  کطزى، کبضثطز ض

ثب ضططًح ثبظاى  سِیکِ ضططًح ثبظاى ذجطُ زض هقب بفتٌسی( زض2017) ٍ ّوکبضاى سیلَض .یطتط آًبى ضا فطاّن کٌسثیطتط تَخِ ث

ٍ  عاىیضسُ ٍ ه یًوَزُ ٍ ثستِ ثِ ًَع اطالػبتِ کسگصاض یاًتربة ّط حطکت ثطضس یضا ثطا یطتطیث یتبظُ کبض، اهکبى ّب

پیًَس ثیي ضططًح ٍ ضٍاى ضٌبسی، یک پیًَس زٍ سَیِ   کٌٌس. یکبض ضا ه يیا قتط،یٍ زق ؼتطیظهبى استفبزُ اظ آى ّب، سط عیتطر

ح، هطرػِ ثبضظی است؛ فؼبلیت زض ضططًح، ثسیبض هَضز تَخِ تحقیقبت ضٍاى ضٌبسی قطاض گطفتِ است. زاًطوٌساى زض ضططً

ثطای هطبلؼبت ثیطتط زض حیطِ ضٍاى ضٌبسی هطبّسُ هی کٌٌس. ثِ ایي زلیل کِ ضططًح ثِ خْت پیچیسگی ٍ ػوقی کِ زاضز، 

ثطذالف ثسیبضی اظ تظبّطات ضفتبض اًسبًی، قَاػس سبزُ ٍ هؼیبضّبی زقیقی ثطای سٌدیسى ًتبیح ثِ زست هی زّس. ضطٍضت 

ثبظ، اظ اّویت ًجطز اًسبى ّب ثط غفحِ ضططًح، ًطبت هی گیطز. زض اکثط هَاقغ، ٍضؼیت  تحلیل ضٍاى ضٌبسی فؼبلیت ضططًح

ّبیی کِ زض حیي ثبظی پیص هی آیٌس، ثسیبض پیچیسُ اًس. ایي اهط ثساى هؼٌبست کِ تحت ایي ضطایب، یبفتي ثْتطیي ازاهِ ثبظی، 

اًسظُ ظیبزی ثِ ٍیژگی ّبی فطزی ثبظیکي هبًٌس،  ثطَض هطلق هوکي ًیست ٍ ثِ ایي زلیل، اًتربة حطکت اظ سَی ثبظیکي تب

« آًبسیب»ٍ ضٍش ّبی ذالقبًِ ٍی ثستای زاضز. ضٍاًطٌبس ضَضٍی  َّش ّیدبًیتدطثِ، زاًص، ذلق ٍ ذَی، ضرػیت، 

ضططًح تٌْب یک هجبضظُ ثیي قسضت ّبی شٌّی ًیست، ثلکِ هجبضظُ ضرػیتی ًیع ّست )غبلحی »چٌیي ػٌَاى هی کٌس کِ 

ثِ پژٍّطی ػویق زض  1894ًرستیي ضٍاى ضٌبس حطفِ ای ثَز کِ ثِ ضططًح تَخِ کطز ٍ زض سبل « ثیٌِ» .(1396هقسم، 

حیطِ کبضکطزّبی ضٌبذتی هطتجب ثب ضططًح پطزاذت ٍ ثب قْطهبًبى ضططًح ًیع سبػت ّب ثِ هطبلؼِ ٍ گفت ٍ گَ ًطست. اظ 

ت زض ضططًح؛ هططح ًوَزى کبًَى تَخِ ٍ حبفظِ خولِ زستبٍضّبی ثیٌِ زض حیطِ کبضکطزّبی ضٌبذتی هطتجب ثب هَفقی

زیساضی ثَز. ٍی زض تَغیب کبًَى تَخِ ٍ حبفظِ زیساضی، چٌیي ػٌَاى هی کطز کِ فطزی کِ ضططًح ثبظی هی کٌس، ایي 

تَاًبیی ضا زاضز کِ ثسٍى ًابُ کطزى ثِ غفحِ ضططًح ٍ هْطُ ّبی حطیب، اظ حبفظِ ٍ تَخِ ذَیص استفبزُ ًوبیس. چٌیي 

بتی ثبػث گطزیسُ ثَز تب زض سَانت هقیبس َّضی ثیٌِ، اظ حبفظِ هطتجب ثب اضقبم، کلوبت ٍ خوالت ٍ سَانت گًَبگًَی اقساه

(. تحقیقبت ضٍاى ضٌبسی هتؼسزی زض ظهیٌِ ضططًح غَضت 1395ططاحی ضَز )هػطفَی کبضبًی، غبلحی هقسم ٍ غطافیبى، 

ثطضسی اثطات ضططًح ثط تَاًبیی ّبی ضٌبذتی ٍ کبًَى تَخِ کَزکبى ( زض هطبلؼبت ذَز پیطاهَى 1995گطفتِ است. فطگَسي )

هططح هی کٌس کِ هْبضت زض ضططًح، تٌْب هستلعم تسلب ثط یک هْبضت ذبظ ٍ یب آهیعُ ای اظ یک یب زٍ هْبضت ًیست ثلکِ 

زگیطی ضططًح، حتی زض تطکیت ٍسیؼی اظ هْبضت ّب زض کٌبض ّن ایي قبثلیت ضا فطاّن هی آٍضز. اظ ایي ضٍ، ٍی زضیبفت کِ یب

کَزکی سجت تقَیت کبًَى تَخِ ٍ هْبضت ّبی ضٌبذتی اظ خولِ استسنل کوی، هْبضت ّبی ظثبًی ٍ حبفظِ فؼبل است. 
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کٌس کِ قبزض ذَاٌّس ثَز آى ضا زض  ایدبز هی ضٍش ثبظی ضططًح  یک تَاًبیی ثسیبض ثبنی ضٌبذتی زض زاًص آهَظاىثٌبثطایي 

کٌس  آهَظاى کوک هی ذالقیت افعایص یبفتِ ٍ حبفظِ قَی، ثِ زاًص کبض گیطًس. توطکع ثْتط ٍ ثبّبی ظًسگی ثِ  توبهی ػطغِ

هٌس  هسثطاًِ اضائِ ًوبیٌس ٍ ًِ تٌْب زض ضیبضیبت، ثلکِ زض ظًسگی ضٍظاًِ اظ ثطکبت آى ثْطُ تب زض هَاخِْ ثب هسبئل، یک ضاُ حل

 .ضًَس

ظش ٍ پطٍضش کالس ّبی آهَظضی ای ضا تطتیت زّس کِ زض آى هؼلوبى ثٌبثط یبفتِ ّبی پژٍّص حبضط پیطٌْبز هی ضَز، آهَ

ٍ اّویت آى ّب زض  ازضاک حل هسبلِ ٍ َّش ّیدبًیزٍضاى زثستبى ٍ هطثیبى زٍضُ پیص اظ زثستبى ًسجت ثِ هقَلِ زضک 

یبزگیطی ضیبضیبت آضٌب ضسُ ٍ زض ٌّابم آهَظش ضیبضی ثِ زاًص آهَظاى زٍضُ زثستبى، ًسجت ثِ زاضتي ایي تَاًبیی ٍ هْبضت 

زض زاًص آهَظاى اطویٌبى کست کطزُ ٍ زض آیط ایي غَضت ًرست ثِ آهَظش ایي پیص ًیبظّب ثپطزاظًس. پیطٌْبز هی ضَز 

تَخِ ثیطتطی  حل هسبلِ ٍ َّش ّیدبًیگی ّب ثِ هقَلِ حطکت ٍ آضٌبیی ًًَْبنى ثب هفَْم هساضس پیص زثستبًی ٍ آهبز

 کطزُ ٍ زض سبػبت آهَظضی، فؼبلیت ّبیی هطتجب ثب ایي ازضاکبت ضا زض ثطًبهِ آهَظضی ذَز ثاٌدبًٌس.

 مىابع

 اًتطبضات زاًطابُ تْطاى.. تطخوِ هحوسًقی ثطاٌّی. تْطاى: هَسسِ چبح ٍ ضٍاى آظهبیی(. 1371آًبستبظی، آى. )

 . تطخوِ ثٌْبظ هٌدی آظاز. تْطاى: اًتطبضات ثَستبى.آهَظش گبم ثِ گبم ضططًح(. 1389ثبسوي، هبیکل. )

(. اثط آهَظش حل هسبلِ ضیبضی 1396ثیاسلی، ایوبى؛ هحوسی فط، هحوسػلی؛ ضضبیی، ػلی هحوس ٍ ػجسالحسیي ظازُ، ػجبس. )

پژٍّطی -فػلٌبهِ ػلویذَزکبضآهسی زاًص آهَظاى هجتال ثِ اذتالل یبزگیطی ضیبضی. ثب ضٍش ثبظی ثط تَخِ، حل هسئلِ ٍ 
 .45-56(، 2) 4، پژٍّص زض یبزگیطی آهَظضابّی ٍ هدبظی

(. ًقص حبلت ّبی ذلقی ثط ضیَُ اضظیبثی زاًص آهَظاى زذتط اظ تَاًبیی 1377ذسطٍی، ظّطُ؛ زضٍیعُ، ظّطا ٍ ضفؼتی، هطین. )

 .35-45(، 1) 4، هِ اًسیطِ ٍ ضفتبضفػلٌبهطکل گطبیی ذَز. 

هدلِ (. ٌّدبضیبثی آظهَى هبتطیس ّبی پیططًٍسُ ضیَى ضًای کَزکبى زض زاًص آهَظاى ضْط اَّاظ. 1387ضخجی، آالهطضب. ) 
 .1-10(، 1) 3، ضٍاًطٌبسی هؼبغط

پبیبى ًبهِ زکتطی  ِ ضیبضی.استفبزُ اظ ضططًح ثِ ػٌَاى اثعاضی ثطای اضتقبی تَاًبیی حل هسبل(. 1393ضضَاًی، هحوسػلی. )

 ترػػی، زاًطابُ ضْیس ثبٌّط کطهبى.

 (. تبثیط ثبظیْبی آهَظضی ثط حبفظِ کَتبُ هست ٍ اهالی زاًص آهَظاى1388ظاضع، حسیي؛ اهیطی آَّیی، فطظاًِ ٍ تبضاج، ضیطیي. )

 .367-743(، 4) 9، پژٍّص زض حیطِ کَزکبى استثٌبییپبیِ اثتسایی ثب ًبتَاًی ّبی ٍیژُ یبزگیطی. 

 . تْطاى: اًتطبضات آگِ.ضٍش ّبی تحقیق زض ػلَم ضفتبضی(. 1382سطهس، ظّطُ؛ ثبظضگبى، ػجبس ٍ حدبظی، الِْ. )

. تْطاى: ضططًح ثطای ًَآهَظاى: ثب هدوَػِ ای اظ تطکیت ّب، هسئلِ ّب ٍ ثطضسی ّبی زضذطبى(. 1396غبلحی هقسم، ػعیعاهلل. )

 ًطط فطظیي.

 11 هدلِ ًَآٍضی ّبی آهَظضی،(. اضظضیبثی ضیبضی زٍضُ ضاٌّوبیی تحػیلی ثط اسبس ًظط هؼلوبى. 1394آالم آظاز، سْیال. )

(53 ،)130-96. 

 تْطاى: ًطط آثیژ. ًیبظسٌدی آهَظضی: الاَّب ٍ فٌَى.(. 1397فتحی ٍاخبضگبُ، کَضٍش ٍ فربم ظازُ، پطٍاًِ. )

اثطثرطی آهَظش ضاّجطزّبی ضٌبذتی ٍ فطاضٌبذتی ٍ ضططًح ثط حل هسبلِ، حبفظِ هقبیسِ (. 1395قبسوی قطال ، هْسب. )
پبیبى . 95-1394ػسزی ٍ ذَزکبضآهسی ضیبضی زاًص آهَظاى زذتط ضطن اثتسایی ًبحیِ یک ضْط اضٍهیِ زض سبل تحػیلی 

 ًبهِ کبضضٌبسی اضضس، زاًطابُ اضٍهیِ.

(. ثطضسی ًیوطخ َّضی ضططًح ثبظاى ًرجِ 1390کبهکبضی، کبهجیع؛ ضکطظازُ، ضْطُ؛ ًَاثی، ضیطیي ٍ اثطاّین ظازُ، هحوسًقی. )

 اٍلیي ّوبیص هلی استؼسازیبثی ٍضظضی، تْطاى.زض ضاستبی استؼسازیبثی کویتِ پژٍّص فسضاسیَى ضططًح. 
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. پبیبى سبلِ ضْط تْطاى 7تب  5ط ضضس هْبضت حل هسبلِ زض کَزکبى ثطضسی تبثیط آهَظش ضططًح ث(. 1389کطیویبى پَض، آفبض. )

 ًبهِ کبضضٌبسی اضضس، زاًطابُ ػالهِ طجبطجبیی.

(، 4) 2، هدلِ کَزکبى استثٌبیی(. اًطجب  ٍ ٌّدبضیبثی ضیبضیبت ایطاى کی هت. 1381هحوساسوبػیل، الِْ ٍ َّهي، حیسضػلی. )

19-3. 

. پبیبى ًبهِ ضسوی ضططًح ثط هیعاى حبفظِ فؼبل زاًص آهَظاى پیص زثستبًی اثطات آهَظش(. 1391هحوسثبقط، ػلی. )

 کبضضٌبسی اضضس، زاًطابُ آظاز اسالهی ٍاحس تْطاى هطکع.

 . تْطاى: ًطط فطظیي.ضٍاًطٌبسی زض ضططًح(. 1395، ًبظًیي. )هػطفَی کبضبًی، ذطبیبض؛ غبلحی هقسم، ػعیعالِ ٍ غطافیبى

فطم -(. ٍیژگی ّبی ضٍاى سٌدی هقیبس َّش ّیدبًی غفت1396ًبظوی هقسم، هْسب؛ کسیَض، پطٍیي ٍ ػطة ظازُ، هْسی. )

 .65-81(، 27) 7، فػلٌبهِ اًساظُ گیطی تطثیتیکَزکبى: سبذتبض ػبهلی، پبیبیی، ضٍایی. 

فطم -دی هقیبس َّش ّیدبًی غفت(. ٍیژگی ّبی ضٍاى س1396ًٌبظوی هقسم، هْسب؛ کسیَض، پطٍیي ٍ ػطة ظازُ، هْسی. )

 .65-81(، 27) 7، هدلِ اًساظُ گیطی تطثیتیکَزکبى: سبذتبض ػبهلی، پبیبیی، ضٍایی. 

پبیبى ًبهِ  اثط آهَظش ضططًح ثط کبضکطزّبی اخطایی زاًص آهَظاى ًبضسب ذَاى پبیِ زٍم اثتسایی.(. 1391یساللْی، هطین. )

 تْطاى هطکع.کبضضٌبسی اضضس، زاًطابُ آظاز اسالهی ٍاحس 

(. ٌّدبضیبثی هقیبس ضاتط ثِ هٌظَض ثطضسی هطکالت ضفتبضی ٍ ػبطفی زاًص آهَظاى زذتط ٍ پسط هساضس 1377یَسفی، فطیسُ. )
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