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 چکيذٌ
اذتالالت يبزگيطي انغالحي ولي ثطاي گطٍّي ًبّوگي اظ اذتالالتي اؾت وِ اظ عطيك 

-گَيي، ذَاًسى، ًَقتي، اؾتسالل، يب هْبضتهكىالت ثبضظ زض وؿت ٍ اؾتفبزُ اظ گَـ زازى، ؾري

اًس وِ اظ ٌس وؿبًيوَزوبًي وِ زاضاي ًبضؾبيي ٍيػُ يبزگيطي ّؿت .قَزّبي ظثبًي خلَگيطي هي

ّب ٍ ؾغح ػولىطز ّبي ػملي ثبلمَُ ترويي ظزُ قسُ آىًظط آهَظقي اذتالف فبحكي ثيي تَاًبيي

 ّب ٍخَز زاضزآى  ّبي اؾبؾي زض فطايٌس يبزگيطيٍالؼي حبنل اظ ًبضؾبيي
ثب ٍخَز ايٌىِ ٌَّظ تؼطيفي لغؼي ثطاي ًبضؾبيي ٍيػُ يبزگيطي هكرم ًكسُ اؾت 

ّبي تطهيوي گًَبگًَي ثطاي غلجِ ّبي هرتلفي زض ؾطاؾط زًيب ثطًبهِّب، ٍ ؾبظهبىبُهساضؼ، زضهبًگ

زض ايي همبلِ وِ ثِ ضٍـ وتبثربًِ اي اًدبم قسُ وٌٌس.ّب عطاحي وطزُ ٍ اخطا هيثط ايي ًبضؾبيي

 اؾت ثِ تؼبضيف گًَبگَى ًبضؾبيي يبزگيطي زض ذبضج ٍ زاذل وكَضهبى پطزاذتِ اين. 
 

 اذتالالت يبزگيطي، پيبهس ّب  ي، يبزگيطي، ، ًبضؾبيي يبزگيط :يذيکل ياشگان

 

 مقذمٍ

آيس )ؾيسهي، ثيسضهي ٍ ي ؾطًَقت فطاگيطاى ثِ قوبض هياذتالالت يبزگيطي يىي اظ هؼضالت هّْن ٍ تؼييي وٌٌسُ

زضنس ثَز  81/8اذتالالت يبزگيطي (. عجك يه فطاتحليل زض هَضز قيَع اذتالالت يبزگيطي زض ايطاى ثِ عَض ولي ًطخ قيَع 2006 ،1اؾتفي

 (.1384 زّس اذتالالت يبزگيطي زض فطاگيطاى ايطاًي اظ قيَع ًؿجتبً ثباليي ثطذَضزاض اؾت )ثْطاز،وِ زض ٍالغ ًكبى هي

حؿبة ٍ ذَاًسى   ي فطاگيطاى اظ لحبػ آهَظقي ٍ ثبليٌي زض زضٍؼ هطثَط ثِ زيىتِ،اذتالالت يبزگيطي ثِ ضؼف لبثل هالحظِ 

اختوبػي ًبهؿبػس ثؼسي ّوطاُ  -هي گطزز وِ ثِ عجغ زيگط هؿبئل آهَظقي فطاگيطاى ضا تحت تأثيط لطاض زازُ ٍ ثب پيبهسّبي ضٍاًي اعالق

 (.2009 ،3؛ پٌيٌگَى1385 ؛ ضحيويبى ثَگط ٍ نبزلي، 2004، 2ذَاّس ثَز )ضئيس ٍ ٍالِ

يب چٌس فطايٌس ضٍاى قٌبذتي الظم ثطاي زضن ٍ فْن يب عجك تؼطيف اًدوي اذتالالت يبزگيطي، اذتالالت يبزگيطي آؾيت زض يه 

ّدي وطزى يب  گفتبض يب ًَقتبض اؾت وِ هوىي اؾت ذَز ضا زض قىل تَاًبيي ًبلم ثطاي گَـ زازى، تفىط، تىلن، ذَاًسى، اؾتفبزُ اظ ظثبى،

                                                           
1
 . Seidman, Biederman & Stephan 

2
 . Reid & Valle 

3 . Pennington 

عی
ما

جت
م ا

لو
ر ع

ی د
هش

ژو
ی پ

دها
کر

روی
ی 

علم
له 

مج
 

م(
دو

ل 
سا

(
 

ره 
ما

ش
5 / 

وم/
د د

جل
  

ر  
بها

19
35

 
ص 

 /
10

1
-

31
 

 3، دکتر احمذ علی جذیذیان2، دکتر فریبا مىظمی تبار1ضکًفٍ خًش وطان

 زاًكدَي وبضقٌبؾي اضقس ضٍاًكٌبؾي تطثيتي، زاًكگبُ آظاز اؾالهي، ٍاحس ّوساى 1

 ػضَ ّيئت ػلوي زاًكگبُ اظاز ّوساى 2
 ػضَ ّيئت ػلوي زاًكگبُ آظاز وٌگبٍض  3
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هؼلَليت ّبي زيساضي، قٌيساضي يب  اًدبم هحبؾجبت ضيبضي ًكبى زّس. ايي انغالح قبهل فطاگيطاًي وِ اظ هكىالت يبزگيطي ًبقي اظ

قَز )اؾچيف، ثبهيٌگط ٍ ثطز ًويحطوتي، ػمت هبًسگي شٌّي، آقفتگي ّيدبًي، ظيبى ّبي هحيغي، فطٌّگي يب التهبزي ضًح هي

ؿت ٍ (. زض ٍالغ اذتالالت يبزگيطي انغالحي ولي ثطاي گطٍّي ًبّوگي اظ اذتالالتي اؾت وِ اظ عطيك هكىالت ثبضظ زض و2009 ،4تَلسٍ

اؾتفبزُ اظ گَـ زازى، ؾري گَيي، ذَاًسى، ًَقتي، اؾتسالل يب هْبضت ّبي ضيبضي خلَُ گط هي قَز. اگطچِ زض ؾجت قٌبؾي ايي 

اذتالالت ثط ػَاهل ظيؿتي ٍ ثسوبضوطزي ّبي ؾيؿتن ػهجي هطوعي تبويس هي قَز، اهب هغبلؼِ ثط ضٍي زاًف آهَظاى اثتسايي زض وبليفطًيبي 

اختوبػي ٍ خوؼيت قٌبذتي اثط ثطخؿتِ اي ثط ثطٍظ، قيَُ ٍ تكسيس پيبهسّبي هٌفي ايي اذتالالت  -ى زاز وِ ػَاهل ضٍاًيايبالت هتحسُ ًكب

 (.2011، 5زاضًس)زيَيؽ ٍ ثطٍيتوي

هغبلؼبتي زض ايبلت هْبض قتطاي ٌّسٍؾتبى ٍتَضًتَي وبًبزا ًيع ًكبى زاز وِ ًبتَاًي ّبي يبزگيطي تحت تبثيط ػَاهل هحيغي ًظيط 

 (.2008 ،7؛ هجبت ٍ ثيؿبًع2005، 6گيطز )وبضاًستفبٍت ّبي فطٌّگي ٍ خوؼيت قٌبذتي، آهَظـ ًبهٌبؾت يب ًبوبفي ٍ ػَاهل ضٍاى ظاز لطاض هي

(. 2005 ثطاي وبّف ثطٍظ ٍ قيَع اذتالالت يبزگيطي قٌبؾبيي ػَاهل پيف ثيي آى زض زضخِ ي اٍل اّويت لطاض زاضز)وبضاًس،

ي ضاُ زضهبى اذتالالت يبزگيطي اؾت ٍ ثِ هترههبى ثبليٌي زض ثطٍظ ٍ قيَع اذتالالت يبزگيطي اٍليي گبم زض ًمكِ قٌبؾبيي ػَاهل هؤثط ثط

 (.2010، 8عطاحي هساذالت هتٌبؾت قسُ ووه ذَاّس ًوَز )ؾوطٍز، وليىوي، ٍالىَيبن، ٍيلىيٌؿَى ٍ هيي

 

 بيان مسالٍ -2
بزگيطي ًگْساضي، فْن ٍ تٌظين هغبلت والهي ٍ غيطوالهي اؾت. اذتالل اذتالالت يبزگيطي زض ثطگيطًسُ هكىالت زض ظهيٌِ ي

هبًسگي شٌّي ثَزُ ٍ قبهل اذتالل زض زضيبفت، ثيبى ٍ فْن ظثبى، ًَقتي، ذَاًسى، حؿبة وطزى ٍ ازضان ضٍاثظ يبزگيطي هتفبٍت اظ ػمت

 (.1382؛ ثِ ًمل اظ قْين، 2001، 9گطزز )وَهيٌگاختوبػي هي

بزگيطي انغالحي ولي ثطاي گطٍّي ًبّوگي اظ اذتالالتي اؾت وِ اظ عطيك هكىالت ثبضظ زض وؿت ٍ اؾتفبزُ زض ٍالغ اذتالالت ي

قَز )ًطيوبًي، ضخجي، افطٍظ ٍ نوسي ذَقرَ، ّبي ظثبًي خلَگيطي هيگَيي، ذَاًسى، ًَقتي، اؾتسالل، يب هْبضتاظ گَـ زازى، ؾري

ٌس، هوىي اؾت زض زضن ٍ فْن هغبلت، اؾتفبزُ اظ ظثبى گفتبضي يب ًَقتبضي هكىل افطازي وِ ثِ اذتالالت يبزگيطي هجتالّؿت(. 1390

زاقتِ ثبقٌس. ايي اذتالل هوىي اؾت ثِ نَضت ًبتَاًي زض قٌيسى ٍ زضن هفبّين، نحجت وطزى، ذَاًسى، ًَقتي ٍ ّدي وطزى يب 

 .هحبؾجبت ضيبضي زيسُ قَز

َز، ثبيس توبم اًَاع اذتالالت ضا زض ًظط گطفت. ثطذي افطاز هوىي اؾت ٍلتي اظ اذتالل يبزگيطي زض ثعضگؿبالى نحجت هي ق    

تٌْب يه ًَع اذتالل اظ ذَز ثطٍظ زٌّس، اهب ثطذي زيگط احتوبل زاضز هدوَػِ اي اظ هكىالت ضا زاقتِ ثبقٌس. قست ايي اذتالل زض افطاز، 

ىالت يبزگيطي ًبقي اظ هؼلَليت ثيٌبيي، قٌَايي يب حطوتي ٍ ػمت الجتِ ًجبيس ايي اذتالل ضا ثب هك .هتفبٍت ٍ اظ هالين تب هَاضز حبز اؾت

ط هبًسگي شٌّي ٍ هحطٍهيت ػبعفي، فطٌّگي ٍ التهبزي اقتجبُ گطفت، ظيطا افطاز هجتال، هبًٌس زيگط افطاز خبهؼِ، زاضاي َّـ هتَؾظ يب ثبالت

 (.1389)ثطلي ايطاًي، قمبلي ٍ نبزليبى،    يب زض حس يه ًبثغِ زاقتِ ثبقٌس ّؿتٌس ٍ هوىي اؾت ضطيت َّقي پبييي، ثبال

هَضَػي وِ ثبيس ثِ آى تَخِ وطز، ايي اؾت وِ هَفميت زض ظهيٌِ تحهيل يب ظًسگي ضثغي ثِ اذتالل يبزگيطي ًساضز. يؼٌي 

 .افطازي وِ ثِ ايي هكىل زچبضًس، ثب ووه ضٍـ ّبي زضهبًي هي تَاًٌس ثط هكىالت ذَز غلجِ وٌٌس

لي پبيساض اؾت ٍ زض زٍضُ ّبي هرتلف ظًسگي ٍخَز زاضز ٍ تٌْب قىل آى تغييط هي وٌس. هثالچيعي وِ اذتالل يبزگيطي هكى    

ثطاي يه زاًف آهَظ اثتسايي زضزؾطؾبظ اؾت، هوىي اؾت زض زٍضاى ًَخَاًي ثِ ًَع زيگطي ذَز ضا ثطٍظ زّس. ثٌبثطايي اظ آًدب وِ افطاز زض 

احل هتفبٍتي ضا اظ ؾط هي گصضاًٌس، احتوبل زاضز هكىالت هتفبٍتي ًؿجت ثِ هطاحل لجل زٍضاى وَزوي ٍ ًَخَاًي ٍ ٌّگبم ثعضگؿبلي هط

حتي ايي ٍضؼيت زض هؿيط گصضاًسى اٍايل ثعضگؿبلي تب زٍضاى ؾبلوٌسي هوىي اؾت قىل تبظُ اي ثِ ذَز ثگيطز. ٌّگبم . زاقتِ ثبقٌس

)ّبضٍى ضقيسي ٍ   وِ اٍ چٌيي هكىلي زاضز ٍ ثبيس ثطايف فىطي وطزهَاخِْ ثب ايي اذتالل هْن ًيؿت فطز زض چِ ؾٌي ثبقس، هْن ايي اؾت 

 (.1393هطازي هٌف، 
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 10یادگيري فرایىذ-3

 اًؿبى، فطٌّگ ٍ توسى يثمب ٍ فيسايپ وِ گفت تَاى يه ييمي ثِ. اؾت يطيبزگي زض اٍ ذبل اؾتؼساز اًؿبى، يّب يػگيٍ خولِ اظ

)قؼبضي ًػاز،  اؾت يطيبزگي اًؿبى، يظًسگ زض ياختوبػ يّب كطفتيپ ػَاهل ييتط نهّْ اظ يىي ٍ زاقتِ يثؿتگ اٍ يطيبزگي اؾتؼساز ٍخَز ثِ

1368.) 

 يعيغط يّب تيظطف خع ثِ پؽ، آى اظ. گصاضز يه بيزً ثِ پب ،يعيغط ٍ هيَلَغيعيف يّب تيلبثل ٍ ّب تيظطف يثطذ ثب آغبظ، زض وَزن

 ٍ يا هسضؾِ يّب آهَظـ ذبًَازُ، يّب آهَظـ. اٍؾت يطيبزگي حبنل ؾبظز، يه ضا اٍ تيقره آًچِ ّب، ثبظتبة ٍ ًوَ ٍ ضقس طيًظ يؼيعج ٍ

 (.1380)وطيوي،  اؾت يطيبزگي توبهبً وِ زٌّس يه ليتكى ضا اٍ يظًسگ اظ ييّب لؿوت ّوِ ،ياختوبػ يّب آهَظـ

 وِ يگطيز يطخبّ بي ٍ هسضؾِ زض ٍ قَز يه قبهل ضا يليطتحهيغ ٍ يليتحه يضفتبضّب ٍ اؾت گؿتطزُ يطيبزگي غِيح پؽ

 (.1384)ثيبثبًگطز،  زّس يه ضخ وٌٌس، يه تدطثِ ضا كبىيبيزً وَزوبى،

 

 مفًُم یادگيري  -4

يبزگيطي اظ ًمغِ ًظط ضفتبضگطايبى ػجبضت اؾت اظ )تغييط زض ضفتبض( ٍ آى اظ تغييطات ون ٍ ثيف زائوي زض ضفتبض ثبلمَُ اؾت وِ زض 

 (. 1382،آيس )ًَضٍظي ٍ زيگطاىاثط تدطثِ ثِ زؾت هي

ّبي قَز ٍ فطاگيط ثب اؾتفبزُ اظ هحطنقسُ عي يه تَالي هؼيي ثِ فطاگيط اضائِ هيعجك ايي ًظط، هَضَػبت اظ پيف تؼييي

 قَز. اظ ايي ًظط تأويس ثط ضٍي ضفتبض ٍ پبؾد لبثل هكبّسُ اؾت. ذبضخي، تكَيك ثِ فطاگيطي هحتَاي هَضز ًظط هي

ّبي قٌبذت ثِ آگبّي ٍ ؼٌبي هكرهي( اؾت يؼٌي ٍلتي وِ افطاز زض هَاخِْ ثب هَلؼيتگطايبى )ذلك هيبزگيطي اظ زيس ؾبذتي

حلي وِ هوىي اؾت ثطاي فطزي هَضز اؾتفبزُ لطاض يبثٌس يبزگيطي نَضت گطفتِ اؾت. اظ ايي خْت ضاُاي زؾت هيهؼطفت زض هَضز پسيسُ

 (. 1386َز ثِ قٌبذت ٍ آگبّي زؾتطؾي پيسا وٌس )ضضَي، گيطز ثطاي زيگطي وبضثطزي ًساقتِ ثبقس. زض ٍالغ يبزگيطًسُ ثبيس ذ

يبزگيطي اظ ًمغِ ًظط گبًيِ، ًَػي تغييط زض تَاًبيي اؾت. اٍ انغالح تَاًبيي ضا ثِ خبي انغالحبت )ضفتبض( ٍ )فطآيٌسّبي شٌّي( 

ّبي حطوتي، ضاّجطزّبي قٌبذتي، هْبضتّبي شٌّي، اعالػبت والهي، زّس: هْبضتآٍضز. اٍ ثبظزّبي يبزگيطي ضا زض پٌح عجمِ لطاض هيهي

 (. 1373ّب )گبًيِ، تطخوِ ًدفي ظًس،ًگطـ

 

 11يريادگی فیتعر -5
 يطٍّبيً ٍ زاضٍ ههطف بي يذؿتگ طيًظ يىيَلَغيعيف ػَاهل ثِ اؾتٌبز لبثل افتس، يه اتفبق تدطثِ دِيًت زض وِ ضفتبض زض طييتغ

 طييتغ هي يطيبزگي گطچِ،. افتس يه اتفبق والؼ ٍ هسضؾِ خولِ اظ يظًسگ يّب تيهَلؼ ّوِ زض يطيبزگي. ؿتيً سىيلغع طيًظ ،يىيهىبً

 زض ضا ضفتبضـ آى، ي لِيٍؾ ثِ ؿنياضگبً هي وِ اؾت يٌسيفطا ٍ اؾت اؾتٌبز لبثل هكبّسُ، لبثل يضفتبضّب زض طاتييتغ اظ يٍل اؾت يزاذل

 (.ٍ ّوىبضاى ًػاز يذَ؛ تطخوِ 1374)گيح ٍ ثطاليٌط،  زّس يه طييتغ تدطثِ، هي ي دِيًت

 ٍ هتٌَع يّب هْبضت هرتلف، يّب ػبزت اعالػبت، ٍ زاًف وؿت وطز؛ فيتؼط هرتلف يّب نَضت ثِ تَاى يه ضا يطيبزگي هفَْم  

 ضفتبضّب وؿت ػٌَاى ثِ يحت سُ،يپؿٌس اػوبل ٍ ضفتبضّب يطيفطاگ ػٌَاى ثِ ضا يطيبزگي تَاى يه ي،يّوچٌ. لِأهؿ وطزى حل گًَبگَى يّب ضاُ

 :اؾت طيظ لطاض ثِ يطيبزگي اظ فيتؼط ييتط هؼطٍف حبل ييا ثب. وطز فيتؼط ًبپؿٌس ٍ هضط وبلاػ ٍ

 يّب حبلت ثِ ضا آى تَاى يًو ٍ قَز يه گفتِ  اؾت، تدطثِ حبنل وِ يضفتبض زض ساضيپب ًؿجتبً طاتييتغ دبزيا ٌسيفطآ ثِ ،يطيبزگي  

 (.1387)ؾيف،  زاز ًؿجت س،يآ يه سيپس اضٍّبز ههطف بي يذؿتگ ،يوبضيث اثط ثط آًچِ هبًٌس ثسى، يهَلت

آيس. هعيت ايي تؼطيف آى اؾت وِ زض ٍالغ يبزگيطي تغييطي ًؿجي اؾت وِ زض اثط تدطثِ ٍ آهَظـ زض ضفتبض هَخَز ظًسُ پسيس هي

-، ضقس عجيؼي يب حبلتّبي فغطي ظيؿتيقَز ّطگًَِ تغييط زيگطي ضا وِ ثط اثط گطايفٍلتي يبزگيطي زض ًتيدِ تدطثِ ٍ آهَظـ تؼطيف هي

ّبي ضفتبضي هؼوَل تدطثِ ًيع ثبقٌس گصاضز، حتي اگط ايي گًَِ زگطگًَيآيس وٌبض هيّبي هَلتي ذؿتگي ٍ تأثيط زاضٍّب زض ضفتبض ثِ ٍخَز هي

 (.1374)پبضؾب، 

پبؾد زازى اؾت. اگط ايي  قٌبؾبى هؼتمسًس وِ يبزگيطي تغييطي ًؿجتبً زائوي زض تَاًبيي، گطايف يب اؾتؼسازگطٍّي زيگط اظ ضٍاى

هَضَع ضا زضؾت ثساًين يبزگيطي ثبيس پيف اظ تغييط ضفتبض حبنل قَز. الجتِ اگط هَخَز ظًسُ اؾتؼساز پبؾد زازى ضا ًساقتِ ثبقس تَاًبيي 

آقىبض تَخْي ًساضز. زض آهَذتي ضا ًساضز. زض ايي ظهيٌِ هؼلن هبيل اؾت وِ زض قبگطز تَاًبيي يب اؾتؼساز الظم ثِ ٍخَز آيس ٍ ثِ نطف ضفتبض 

وٌس، وٌس، ثب ٍخَز آى وِ الگَّب يب هطاحل ظًديطُ ٍاضي ضا عي هياي ضا حل هيٍالغ ايي زؾتِ اظ پػٍّكگطاى هؼتمسًس وِ ٍلتي قبگطز هؿألِ

                                                           
10 . Learning 
11 . definition of learning 
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وٌس، ثلىِ ضـ تغييط ًويآهَظز تٌْب ضفتبّب ٍلتي قبگطز چيعي هيّبي اٍ ثيكتط خٌجِ ًْبًي زاضز تب آقىبض ٍ ًوبيبى. زض ّوِ ايي حبلتپبؾد

 (.1374)پبضؾب، وٌس ّبي آيٌسُ ًيع تغييط هياؾتؼساز يب ًيطٍي شاتي اٍ وِ اهطي ًْبًي اؾت، ثطاي پبؾد زازى زض هَلت

گيطز وِ زض اًس، ثسيي هؼٌب وِ يبزگيطي ظهبًي نَضت هيؾَهيي تؼطيف يبزگيطي ضا ضٍاًكٌبؾبى فيعيَلَغي اػهبة هغطح وطزُ

زاًس. ثِ اػتمبز پيكطٍ ايي ًظطيِ ؾلؿلِ اػهبة هطوعي ضا زض يبزگيطي هّْن هي 12ّبيي پسيس آيس. ّتَغي اػهبة زگطگًَيؾبذتبض فيعيَل

ّب هَخت عطفساض ايي زيسگبُ يبزگيطي ػجبضت اظ ايدبز هساضّبي ػهجي ًؿجتبً ثبثت زض ؾلؿلِ اػهبة اؾت وِ فؼبليت آى 13ثَگلؿىي

 (.1374قَز )پبضؾب، هيّبي ضفتبضي ثطاًگيرتگي ٍ زگطگًَي

تَاى ثِ عَض ولي ثب ايي ؾِ ضٍـ: زگطگًَي زض ضفتبض هحؿَؼ، گطزز وِ يبزگيطي ضا هيثب تَخِ ثِ هطاتت ثبال هالحظِ هي

زگطگًَي زض اؾتؼساز ايدبز ضفتبض ٍ ؾَم زگطگًَي زض زؾتگبُ ػهجي تؼطيف ًوَز. اهب هَضز اٍل ٍ زٍم ثيف اظ ّوِ ثطاي پطٍضقىبضاى ٍ 

گطاى زض ضاُ اًدبم ٍظبيف ذَز اظ اّويت ثيكتطي ثطذَضزاضًس اگط ثِ ظًسگي خبًَضاى ٍ آزهيبى زض گصقتِ ّبي زٍض ًگبّي هدول ٍ گصضا زضهبً

 10يب  5اًس. قيَُ ظًسگي آًبى ثِ ّوبى ٍضؼي اؾت وِ ثيفىٌين هكبّسُ هي وٌين وِ خبًَضاى ّعاضؾبل ٍ پيف ثب ػهط هب ّيچ فطلي ًىطزُ

وطزًس ٍ ّوبًٌس ّبي لجل اظ تبضيد ثطاي قىبض ٍ زفبع ذَز اظ ؾٌگ ٍ چَة اؾتفبزُ هيَزُ اؾت. اهب آزهيبى وِ زض زٍضُّعاض ؾبل پيف ث

-ّبي فطاٍاًي زض ّوِ خٌجِّبي هرتلف تبضيري زگطگًَيثطزًس، ثِ هطٍض ٍ زض زٍضُخبًَضاى زيگط زض ثبالي زضذتبى يب زضٍى غبضّب ثِ ؾط هي

ّبي گصقتِ ثِ تهَض اًس وِ زض لطىّبي قگفت اًگيعي ًبيل قسُسُ اؾت تب ثِ خبيي وِ اهطٍظُ ثِ چٌبى پيكطفتّبي ظًسگي آًبى پسيس آه

ّب، اًسضٍى ّبي ضٍي ظهيي آگبُ اؾت، ثلىِ اظ غضفبي اليبًَؼوطز. اًؿبى اهطٍظي ًِ تٌْب اظ زٍضتطيي ٍ زقَاضتطيي ًمغِووتط وؿي ذغَض هي

ّبي گصقتِ ثيف اظ ّط ظهبى ّب ًيع آگبّي يبفتِ اؾت. اًؿبى لطى ثيؿتن زض همبيؿِ ثب لطىاٍج وْىكبى وطُ ظهيي ٍ تب حسٍزي اظ ػظوت ٍ

 (.1374ّب هسيَى آهَظـ ٍ يبزگيطي اؾت )پبضؾب، حبون ثط همسضات ٍ هحيظ ظيؿت ذَيكتي اؾت. وِ ايي پيكطفت

قٌبؾبى ثِ تبظگي ثِ ّبي اٍؾت. ضٍاىًساظ اًسيكِتطزيس ثبيس گفت وِ اّويت يبزگيطي زض ضقس آزهي ثؿي فطاتط اظ چكن اثي

پصيطي اًس وِ ػبهل انلي زض ايي قىلثطزُ ٍ هحمك ؾبذتِّبي ًرؿتيي ظًسگي اٍ پياّويت ٍ ػظوت قىل پصيطي ًَع آزهي، حتي زض ؾبل

تط هَخت ّبي ؾبزُضقتِ اظ يبزگيطيظًس هؼلَل يبزگيطي اؾت ثسيي هؼٌب وِ يه يبزگيطي اؾت. ثِ اػتمبز آًبى ّط ضفتبضي وِ اظ هب ؾط هي

ّب قًَس. ثِ ػالٍُ چَى هحيظ ظًسگي افطاز آزهي ّوَاضُ زض هؼطو تغييط اؾت اًؿبى ثطاي غلجِ ثط ايي زگطگًَيتط هيّبي پيچيسُيبزگيطي

 (.1374ًبچبض اظ يبزگيطي اؾت )پبضؾب، 
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ي آهَظاًي زضوالؼ قوب ثَزُ اًس وِ ثب ٍخَز ايٌىِ تسضيؽ قوب ثطاي ّوِاگط قغل قوب هؼلّوي ثبقس، ثسٍى قه گْگبُ زاًف

والؼ يىؿبى ثَزُ اؾت، زض يه يب چٌس زضؼ اظ زيگط قبگطزاى والؼ ػمت افتبزُ اًس. آيب ايي قبگطزاى ػمت هبًسُ شٌّي ّؿتٌس؟ غبلجبً 

وٌس. ايي الجتِ تهَضي ثَزُ اؾت وِ تيي تهَضي اؾت وِ ثِ شّي ثيكتط هؼلّوبى زضهَضز چٌيي قبگطزاًي ذغَض هيهبًسگي شٌّي ًرؿػمت

ّبيي ثيي ػمت هبًسگبى اًسضوبضاى تفبٍتًظطاى ٍ هؼلّوبى ٍ زؾتچٌسيي زِّ لجل ثط خَ ًظبم آهَظقي حبون ثَزُ اؾت اهب ثِ تسضيح نبحت

ّب ضا آهَظاى اًدبهيسُ اؾت وِ هكىل آىطزُ اًس ٍ ايي هكبّسات ثِ پيسايف گطٍُ زيگطي اظ زاًفشٌّي ٍ ػمت افتبزگبى زضؾي هكبّسُ و

 (.1382؛ تطخوِ وطيوي، 1992اًس )ؾيؿل، ّبي يبزگيطي ًبهگصاضي وطزًُبضؾبيي
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ذبؾتِ اؾت وِ ثِ عَض هساٍم زضوبضّبي زضؾي اظ ًيبظ ثِ تكريم ٍذسهت ثِ زاًف آهَظاًي ثط 15انغالح ًبضؾبيي ٍيػُ  يبزگيطي

ّبي ػلوي هتؼسزي ثِ ايي حيغِ گٌدٌس. قبذِقًَس، ٍ زضػيي حبل زض چْبضچَة ؾٌتي وَزوبى اؾتثٌبيي ًويذَز ثب قىؿت هَاخِ هي

ثِ ٍخَز آهسى اي ثَزى هجٌبيي، ووه وطزُ اًس )هثال پعقىي ، ظثبى قٌبؾي، ضٍاى قٌبؾي، آهَظـ ٍ پطٍضـ( ٍ حبنل ايي چٌسضقتِ

( اقبضُ وطزُ اؾت وِ ثيف اظ چْل انغالح زض ظثبى اًگليؿي ٍخَز زاضز 1972)16ّبي هتؼسزي ثَزُ اؾت. وطٍن قبًهانغالحبت ٍ تؼطيف

ايي ّوِ تالـ ثطاي اضائِ يه تؼطيف هكرم  17اي اظ آهَظـ ٍ پطٍضـ ٍيػُضٍز. زض ّيچ حَظُوِ ثطاي اعالق ثِ چٌيي وَزوبًي ثِ وبض هي
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(،يبظزُ تؼطيف ضا وِ ّط وسام زضيه زٍضُ اظ تبضيرچِ وَتبُ ًبضؾبيي ٍيػُ  يبزگيطي ضايح ثَزُ اًس، 1990) 18ُ ًكسُ اؾت. ّويلهكبّس

هكرم وطزُ اؾت چٌيي تلًَي زضايي حيغِ هوىي اؾت اثطات هثجتي زاقتِ ثبقس، ٍ اگط هطثيبى آهَظـ ٍ پطٍضـ ٍيػُ ّوچٌبى ثِ 

ّب ازاهِ زٌّس، ٍخَز چٌيي ّبي ًظبم زاض ثطاي ثِ ًتيدِ ضؾبًسى ايي تالـي ٍيػُ  يبزگيطي ٍ اًدبم تالـضٍيبضٍيي ثب هَضَع تؼطيف ًبضؾبي

تلًَي ضطضٍي اؾت. ثطضؾي هؿألِ تؼطيف ًبضؾبيي ٍيػُ  يبزگيطي اظ لحبػ لبًًَي ّن تَخِ زؾت اًسضوبضاى ضا ثِ ذَز خلت وطزُ ٍ ايي تَخِ 

 (.94-142هكَْز اؾت )لبًَى  1975اظ لبًَى  19زض ثرف آهَظـ ثطاي ّوِ وَزوبى هؼلَل

 اًس. ًظطاى ٍ لبًًَگصاضاى،ٍ ٍالسيي، تالقي ؾبظهبى يبفتِ زضخْت ايدبز يه انغالح هٌبؾت ثِ ذطج زازُافطاز حطفِ اي نبحت

اي  قبهل ًوبيٌسگي اظ قف ؾبظهبى حطفِ 20(NJCLDوويتِ هكتطن هلي ثطاي ًبضؾبيي ٍيػُ  يبزگيطي ) 1980هثالً زض ؾبل 

ٍ  22، هه ًبت21ّويل، لي NJCLD ّبيًكؿتي ثطاي اضائِ تؼطيف  هٌبؾجي ثطاي ًبضؾبيي ٍيػُ  يبزگيطي تكىيل زازًس. زض ثحث ضٍي تالـ

ّب ثطاي ّب ّيچگبُ لهس ًساضًس يه تؼطيف ًْبيي اضائِ زٌّس ثلىِ تالـ آىي هبّيت تؼطيف هي پطزاظًس: آى( ثِ ثحث زضثبض1981ُ) 23الضؾي

ّبي آًبى ثِ ًفغ تؼطيفي خسيستط ٍ پيكطفتِ تط وٌبض ظزُ ذَاّس قس، ّبي آتي تالـى يه تؼطيف ثْتط اؾت . ٍ ثسٍى تطزيس زض ؾبلاضائِ زاز

( ٍ وويتِ 1986) 24 ( اًدوي وَزوبى زاضاي ًبضؾبيي ٍيػُ  يبزگيطي1998اظايي ضٍ وويتِ هكتطن هلي ثطاي ًبضؾبيي ٍيػُ  يبزگيطي )

 اًس.( ّط يه تؼطيفي ضا ثطاي ثطضؾي اضائِ زاز1987ُ)25 يبزگيطي  وبضگعاضاى ًبضؾبيي ٍيػُ

ّبي هرتلفي زض ّب، ٍ ؾبظهبىثب ٍخَز ايٌىِ ٌَّظ تؼطيفي لغؼي ثطاي ًبضؾبيي ٍيػُ يبزگيطي هكرم ًكسُ اؾت هساضؼ، زضهبًگبُ

ثيف اظ  1986-1987وٌٌس. زض ؾبل تحهيلي طا هيّب عطاحي وطزُ ٍ اخّبي تطهيوي گًَبگًَي ثطاي غلجِ ثط ايي ًبضؾبييؾطاؾط زًيب ثطًبهِ

آهَظاًي وِ تحت پَقف ذسهبت آهَظـ ٍيػُ لطاض زاقتٌس زاضاي ًبضؾبيي ٍيػُ  يبزگيطي ثَزًس )آهبض ٍظاضت آهَظـ ٍ زضنس زاًف 43

وِ زض تؼطيف ٍ هكرم وطزى ايي  حطفِ اي اؾتّب، ػوستبً، حبنل وبض افطاز حطفِ اي ٍ غيطي ايي گًَِ ثطًبهِ(. تَؾؼ1988ِپطٍضـ آهطيىب، 

ّبي يبزگيطي چْبض زٍضُ ّبي ًبضؾبيياًس. زض ثحث ظيط هؿألِ تؼطيف ٍاغگبى فٌي ٍ ٍيػگيآهَظاى زض عَل چْل ؾبل گصقتِ فؼبل ثَزُزاًف

زض  94 -142ػوَهي ّبي يبزگيطي ٍ لبًَى ،  ًبضؾبيي27، اذتالل وبضوطز خعئي هغع26اًس اظ: آؾيت زيسُ هغعيضا عي وطزُ اؾت وِ ػجبضت

 (.1382؛ تطخوِ وطيوي، 1992آهطيىب )ؾيؿل، 
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ٍ ّن ّوعهبى ثب آى ظبّط قس. هطثيبى آهَظـ ٍ  MBDانغالح ًبضؾبيي ٍيػُ  يبزگيطي زض هميبؾي وَچه ّن پيف اظ انغالح 

ت هٌبؾجت ثيكتطي زاقتِ ثبقس )هثالً هؼلَالى آهَظقي،  هجتاليبى ثِ گكتٌس وِ ثب اهط تؼلين ٍ تطثيپطٍضـ ٍيػُ ثِ زًجبل انغالحي هي

 MBD( گعاضـ ذَز ضا وِ زض آى اظ انغالح 1966وِ ولوٌتؽ )( چْبض ؾبل پيف اظ آى1962) 28اذتالل ظثبى، هؼلَالى ازضاوي(. وطن

طيفي اظ ًبضؾبيي ٍيػُ  يبزگيطي اضائِ وطز وِ يه ( تؼ1965) 29اؾتفبزُ قسُ ثَز هٌتكط وٌس، انغالح ًبضؾبيي يبزگيطي ضا ٍضغ وطز. ثيت هي

ضا ًيع زض تؼطيف گٌدبًس وِ ػجبضت ثَز اظ اذتالف ثيي ظطفيت ترويي ظزُ قسُ ٍ  30وطز. اٍ ليس اذتالفثؼس تبظُ ٍ هّْن ثِ آى اضبفِ هي

 پيكطفت هكبّسُ قسُ.

ّبي ػملي ثبلمَُ قي اذتالف فبحكي ثيي تَاًبيياًس وِ اظ ًظط آهَظوَزوبًي وِ زاضاي ًبضؾبيي ٍيػُ يبزگيطي ّؿتٌس وؿبًي

ّب ٍخَز زاضز، وِ هوىي اؾت ّوطاُ ثب آى  ّبي اؾبؾي زض فطايٌس يبزگيطيّب ٍ ؾغح ػولىطز ٍالؼي حبنل اظ ًبضؾبييترويي ظزُ قسُ آى

ّبي ٌي تؼوين يبفتِ، هحطٍهيتاي زضوبضوطز زؾتگبُ ػهجي هطوعي ثبقس يب ًجبقس، ٍ ٍاثؿتِ ثِ ػمت هبًسگي شّاذتالل لبثل هكبّسُ

 ّبي ّيدبًي قسيس، يب اظ زؾت زازى حَاؼ ًيؿتٌس.تحهيلي يب فطٌّگي، پطيكبًي

 

                                                           
18.hammil 
19.Education foe all handicapped childern 
20.National joint committee on learning disabilities  
21.leigh 
22.Mc nutt 
23.larsen 
24.Association for children with, l.d 
25.Interagency committee on l.d 
26.Brain injured 
27.Minimal brain dysfunction(MBD) 
28.kirk 
29.bateman 
30.Discrepancy clause 



 31-101، ص 1935بهار جلد دوم، ،  5، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 NACHC 31 تعریف کميتٍ مطًرتی ملی درمًرد کًدکان معلًل -6-2

ٍيػُ يبزگيطي ضا ّبي آهَظقي ٍيػُ ثطاي وَزوبى زاضاي ًبضؾبيي ٍلتي ٍظاضت آهَظـ ٍ پطٍضـ آهطيىب هؿئَليت تأهيي هبلي ثطًبهِ

ثِ ػْسُ گطفت، هكرم قس وِ ثطاي هٌظَضّبي تأهيي هبلي تؼطيفي لبثل لجَل ثطاي هطثيبى آهَظقي هَضز ًيبظ اؾت. ثٌبثطايي، وويتِ 

قىل گطفت تب يه تؼطيف لبثل لجَل  اضائِ وٌس. ايي وويتِ تحت ؾطپطؾتي   1986زض  NACHC هكَضتي هلي زض هَضز وَزوبى هؼلَل

گٌدبًسُ قس ايي تؼطيف ثِ  1969آييي ًبهِ ي ًبضؾبيي ٍيػُ  يبزگيطي ذبل زض  91-230ػطضِ وطز وِ زض لبًَى ػوَهي  وطن، تؼطيفي

 قطح ظيط اؾت:

اًسض وبض قٌبذتي زؾتاي ضٍاىّبي زض يه يب ثيف اظ يىي اظ فطايٌسّبي پبيِوَزوبى زاضاي ًبضؾبيي ٍيػُ  يبزگيطي ذبل ًبضؾبيي

ّب هوىي اؾت ثِ نَضت اذتالل زض گَـ زازى،  فىط وطزى،  زٌّس. ايي ًبضؾبييثبى گفتبضي يب ًَقتبضي ًكبى هيزض زضن يب زض وبضثطز ظ

ّبي ازضاوي، آؾيت ّب ًممّبيي ّؿتٌس وِ ثِ آىّب قبهل ٍضؼيتنحجت وطزى، ذَاًسى، ًَقتي، ّدي وطزى،  يب حؿبة ثطٍظ وٌس. ايي

ّب قبهل قَز. اظ ؾَي زيگط، ايي ًبضؾبييّب گفتِ هيذَاًي، ظثبى پطيكي تحَلي ٍ ًظبيط آىهغعي، اذتالل زض وبضوطز خعئي هغع، ًبضؾب 

ّبي ّبي ّيدبًي يب هحطٍهيتّبي ثيٌبيي، قٌَايي، يب حطوتي ٍ ًبقي اظ ػمت هبًسگي شٌّي، پطيكبًيهكىالت يبزگيطي وِ ًبقي اظ ًمم

 (.1968قَز )ٍظاضت آهَظـ ٍ پطٍضـ آهطيىب، هحيغي ّؿتٌس، ًوي

گفتِ هي قَز ثِ گؿتطزگي هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتِ اؾت. اعالػبت USOE 32يب تؼطيف NACHC ايي تؼطيف وِ ثِ آى تؼطيف

ايبلت آهطيىب  50زضنس اظ 62زّس وِ اًدبم گطفت ًكبى هي 1975ٍ  1974ّبي زٍ ظهيٌِ يبثي وِ ثِ ٍؾيلِ ٍظاضت آهَظـ ٍ پطٍضـ زض ؾبل

؛ 1992؛ ثِ ًمل اظ ؾيؿيل، 1976، 36، هبضفي1976، 35، ٍٍلىيٌگ34، فَضگبى33ثطًس )هطؾطي اظ آى ضا ثِ وبض هيّبي زيگطايي تؼطيف يب قىل

وٌس وِ تؼييي اذتالل وبضوطز زؾتگبُ ػهجي هطوعي اذتيبضي ّبي پيكيي، ايي تؼطيف هكرم هي(. ثطذالف تؼطيف1382تطخوِ وطيوي،  

 (.1382؛ تطخوِ وطيوي،  1992يبزگيطي العاهي ًيؿت )ؾيؿيل،  ثَزُ ٍ ثطاي تكريم يه وَزن زاضاي ًبضؾبيي ٍيػُ

 

 1977در  37تعریف آیيه وامٍ فذرال -6-3
 ّبي گؿتطزُ ثطاي انالح تؼطيف )اظ خولِ اًتكبض فطهَلي ثطاي تؼييي اذتالف ثيي تَاًبيي ٍ هَفميت هَضز اًتظبض(،پؽ اظ تالـ

USOE  همطضات ٍضغ قسُ ثطاي تؼطيف ٍ هكرم وطزى زاًف آهَظاى زاضاي ًبضؾبيي ٍيػُ   ضا اًتكبض زاز وِ قبهل  1977آييي ًبهِ فسضال

 اؾت: NACHC ثَز. ايي همطضات ثط تؼطيفي نحِ گصاقتِ اؾت وِ تمطيجبً هؼبزل ثب تؼطيف 94-142يبزگيطي تحت لبًَى 

پبيِ وِ زض فْن يب وبضثطز ظثبى  ًبضؾبيي ٍيػُ يبزگيطي ذبل ثِ هؼٌي اذتاللي اؾت زض يه يب ثيف اظ يه فطايٌس ضٍاى قٌبذتي

گفتبضي يب ًَقتبضي زؾت اًسضوبض اؾت، وِ هوىي اؾت ذَز ضا ثِ نَضت تَاًبيي ًبلهي زض گَـ زازى، فىطوطزى، حطف ظزى، ذَاًسى،  

ّبي آؾيت ّبي ازضاوي،  آؾيت هغعي، ًَقتي، ّدي وطزى، يب اًدبم هحبؾجبت ضيبضي ًكبى زّس. ايي انغالح قبهل قطايغي اظ لجيل ًمم

ّبي ثيٌبيي، قَز. اهب وَزوبًي ضا وِ هكىالت يبزگيطي آًبى زض ًتيدِ ًمموبضوطز خعيي هغع، ًبضؾبذَاًي، ٍ ظثبى پطيكي تحَلي هي

ّبي هحيغي يب التهبزي ايدبز قسُ ثبقس قبهل ّبي ّيدبًي يب هحطٍهيتهبًسگي شٌّي يب پطيكبًيقٌَايي، يب حطوتي ثَزُ يب ثط اثط ػمت

 َز.قًوي

اظ آًدب وِ ايي تؼطيف، هجٌبيي اؾت ثطاي اخطاي ثطًبهِ ّبي هساذلِ اي ًبضؾبيي ّبي ٍيػُ يبزگيطي زض ظيط اخعاي آى ضا هَضز 

 زّين:ثطضؾي لطاض هي

 

 38جسء فرایىذي -6-3-1

ف اظ يه فطايٌس قبهل ػبهل فطايٌس ًيع ّؿت. ايي ًىتِ زض ػجبضت ثِ هؼٌي اذتاللي اؾت زض يه يب ثي 1977ًبهِ تؼطيف  آييي

زٌّس، ٍلي ايي ػَاهل ( هكَْز اؾت. ّطچٌس ػَاهل فطايٌسي ثرف ػوسُ اي اظ تؼطيف ضا تكىيل هيUSOE  ،1977ضٍاى قٌبذتي پبيِ )

زٌّس. اگط همهَز اظ خعء فطايٌس زض تؼطيف ثطضؾي قَز، قبيس اهىبى تؼييي هبّيت ولي آى فطاّن قَز. حَظُ هجْن ٍ ًبهفَْهي ضا ًكبى هي

                                                           
31.National advisory communitte on handicapped children(NACHC) 
32.United state office of education(USOE) 
33.Mercer 
34.Forgone 
35.Wolking 
36.Murphy 
37.Federal register 
38.component 
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حطوتي ٍ ضٍاًكٌبؾي ظثبى، ٍ  –ثطضؾي ايي ظهيٌِ، ايي ًتيدِ گيطي هؼمَل اؾت وِ خعء فطايٌس اؾبؾبً زض ؾِ ظهيٌِ )يؼٌي ازضاوي زض 

 فطايٌسّبي قٌبذتي تؼجيط ٍ تفؿيط قسُ اؾت.

حطوتي ثط ايي ًىتِ تأويس زاضز وِ ؾغَح ثبالي وبضوطزّبي شٌّي ثؿتگي ثِ ضقس وبفي ًظبم حطوتي ٍ ازضاوي  –زيسگبُ ازضاوي 

 زاضز. ازضان زيساضي ٍ ثؿبٍقي، ٍ ّويٌغَض ّوبٌّگي ثيي حَاؼ زضايي زيسگبُ ًمف اؾبؾي زاضًس.

بذتِ قسى ٍ وبضثطز گؿتطزُ آظهَى ايليٌَي ّبي پيف، زيسگبُ ضٍاى قٌبؾي ظثبى زضهَضز اذتالالت فطايٌسي زضًتيدِ ؾلزض ؾب

(. ايي زيسگبُ تأويس ذَز ضا ثط 1968،  وطن، 40ثطخؿتگي ثيكتطي يبفت )وطن، هه وبضتي 39(ITPAّبي ضٍاى ظثبى قٌبذتي)ثطاي تَاًبيي

حطوتي   –نَتي، ٍ زيساضي   –ّبي قٌيساضيّب اظ عطيك وبًبلّبي زضيبفت، يىپبضچِ وطزى، ٍ ثيبى وطزى وَزوبى ٍ ثب ػطضِ هحطنتَاًبيي

ّبي يبزگيطي  هجتٌي وبّف پيسا وطزُ اؾت، ثؿيبضي اظ چكن اًساظّبي هؼبنط زضهَضز ؾجه ITPAهتوطوع وطز. زضحبلي وِ وبضثطز آظهَى 

 گيطز.ّبي حؿي اظ هفبّين ثٌيبزي ًْفتِ زضايي آظهَى ًكأت هيثط اًسام

ثط هؿبيل حبفظِ ٍ تَخِ تأويس زاقت. ًمم زض تَخِ اًتربثي، ّويي عَض   ّبي پيكيي، زيسگبُ فطايٌس قٌبذتيثِ ػالٍُ زض ؾبل

قس وٌٌس، تلمي هيًمم زض حبفظِ وَتبُ هست، ثِ ػٌَاى هؿبيل هطثَط ثِ فطايٌسّبي ضٍاى قٌبذتي پبيِ وِ زض يبزگيطي تساذل هي

(. چٌسيي ضٍيىطز قٌبذتي )ًظيط 1975  ،46؛ ّبالى1971، 45، ولوٌتؽ، پيتطظ44،  اوطهي43؛  زيىوي1969، 42ٍ قفليي 41)چبلفٌت

ّبي يبزگيطي ايدبز وٌس ) آهَظاى زاضاي ًبضؾبيي ، وٌسي ضقس( ثِ هَاضز هصوَض افعٍزُ قسُ اؾت تب زضن ثْتطي اظ هؿبيل زاًف47فطاقٌبذت

 (.1989، 49ٍ لٌع 48زقلط

 

 جسء زباوی -6-3-2
ؾت، وِ هوىي اؾت ذَز ضا ثِ نَضت تَاًبيي ًبلهي زض زؾت اًسضوبض زض فْن يب وبضثطز ظثبى گفتبضي ا»خعء ظثبًي زض ػجبضت 

 ( آهسُ اؾت.USOE ،1977 « )گَـ زازى،  فىطوطزى،  حطف ظزى ٍ ... ًَقتي ٍ ّدي وطزى ًكبى زّس

 

 جسء تحصيلی-6-3-3
ضيبضي ًكبى وِ هوىي اؾت ذَز ضا ثِ نَضت تَاًبيي زض .....ذَاًسى ..... يب اًدبم هحبؾجبت »زضػجبضت  1977خعء تحهيلي تؼطيف 

 ( گٌدبًسُ قسُ اؾت.USOE ،1977« )زّس

 

 جسء عصب ضىاختی-6-3-4
ايي انغالح »، ايي خعء ضا زض ػجبضت 1977ايي خعء قبهل زضًظط گطفتي اذتالل وبضوطز زض زؾتگبُ ػهجي هطوعي اؾت. تؼطيف 

تَاى هكبّسُ وطز. اظ ايي ػجبضات هي« اؾت قبهل قطايغي اظ لجيل آؾيت هغعي، آؾيت ّبي خعئي هغع، ًبضؾبذَاًي، ظثبى پطيكي تحَلي

ّبي ػهت قٌبذتي ًيع ثبقس. ايي تؼطيف المبء وٌٌسُ تَاًس زاضاي ًبضؾبييقَز وِ وَزن زاضاي ًبضؾبيي ٍيػُ يبزگيطي هيچٌيي اؾتٌجبط هي

اضاي ًبضؾبيي ٍيػُ يبزگيطي ايي زيسگبُ اؾت وِ تؼييي اذتالل وبضوطز زؾتگبُ ػهجي هطوعي اذتيبضي ثَزُ ٍ ثطاي تكريم يه وَزن ز

 العاهي ًيؿت.

 

 جسء مستثىی کردن-6-3-5
اهب )ايي انغالح( وَزوبًي ضا وِ هكىالت »ثِ ايي نَضت آهسُ اؾت:  1977ايي اؾتثٌب لبئل قسى زض آذطيي خولِ تؼطيف 

ّبي ّبي ّيدبًي يب هحطٍهيتيب پطيكبًيّبي ثيٌبيي، قٌَايي، يب حطوتي ثَزُ، يب ثط اثط ػمت هبًسگي شٌّي، يبزگيطي آًبى زض ًتيدِ ًمم

 .(USOE ،1977« )قَزهحيغي، فطٌّگي،  يب التهبزي ايدبز قسُ ثبقس، قبهل ًوي

                                                           
39.Iiiiniios test of psychologuistic abilities 
40.Mc carthy 
41.Chalfant 
42.Schefflien 
43.Dykman 
44.Ackerman 
45.Peters 
46.Halahan 
47.Metacognition 
48.Deshler 
49.Lenz 
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 معيارَاي تطخيص -6-3-6
تط تؼطيف تمطيجبً هؼبزل ثب تؼطيف وويتِ هكَضتي هلي اؾت، زازى هؿئَليت زليك 94 –142اظ آًدب وِ تؼطيف لبًَى ػوَهي 

قس يبزگيطي زض چْبضچَة تؼطيف خسيسي تحمك ًيبفت. اهب همطضات ٍضغ قسُ هؼيبضّبي تكريم ضا ًيع قبهل هي ّبيوطزى ًبضؾبيي

 (.1382؛  تطخوِ وطيوي، 1992 )ؾيؿل،

 

 َاي بٍ کار رفتٍ از سًي ادارات آمًزش ي پريرش ایالت َاتعریف -7

ٍ  50ؾي يطظ –احبعِ وطزُ اؾت، هطؾط، ويٌگ  ّبي يبزگيطي ضازض پطتَ ضٍيسازّب ٍ هغبلت ثؿيبضي وِ تؼطيف ًبضؾبيي

ّب ضا زض ظهيٌِ تؼطيف ٍ هؼيبضّبيي وِ ثطاي تكريم ًبضؾبيي ّب ثِ يبثي خبهغ اظ توبم ازاضات آهَظـ ٍ پطٍضـ ايبلت( يه ظهي1990ٌِهطؾط)

 وبض هي ثطًس اًدبم زازًس.

 

 َاي یادگيريتعریف کميتٍ مطترك ملی از وارسایی-7-1
ّبي ٍيػُ يبزگيطي ٍ گيطي وويتِ هكتطن هلي زضثبضُ ًبضؾبييهٌدط ثِ قىل 1977ِ تؼطيف آيييي ًبهِ فسضال ًبضضبيتي ًؿجت ث

51قٌيسى آهطيىب –ظثبى  –اضائِ يه تؼطيف قس. ايي وويتِ هطوت اظ ًوبيٌسگبًي اؾت اظ اًدوي گفتبض 
(ASHA)   ٍ اًدوي وَوبى ٍ

53ّبي يبزگيطي آهطيىبحبل حبضط اًدوي ًبضؾبيي( زض ACLD)52ّبي يبزگيطيثعضگؿبالى زاضاي ًبضؾبيي
(LDAA)ّبي ، قَضاي ًبضؾبيي

ٍ اًدوي اضتَى ثطاي   ((IRA 56(، اًدوي ثيي الوللي ذَاًسىDCC) 55ّبي اضتجبعي(، ثرف وَزوبى زاضاي ًبضؾبييCLD) 54يبزگيطي

 ٍاضز وطزُ اؾت: 1977فسضال  چٌسيي اًتمبز ثط تؼطيف آييي ًبهِ 1981( همبلِ هطثَط ثِ زيسگبُ ODS) 57ًبضؾبذَاًي

ّب تَاًس زض توبم ؾٌيي ضٍي زّس وبضثطز انغالح وَزوبى زض تؼطيف ٍ وَزن زض هؼيبضاظ آًدب وِ ًبضؾبيي ٍيػُ يبزگيطي هي -1

 هٌبؾت ًيؿت.

 ظُ قسُ اؾت.اي زض ايي حَحبنل ٍ ثي فبيسُّبي ثيانغالح فطايٌسّبي ضٍاى قٌبذتي پبيِ ثبػث هدبزلِ ّب ٍ چِ ثؿب هكبخطُ -2

 آٍضز.« ثيبى ًَقتبضي»ضا ظيط  تَاى آىًيبظي ًيؿت وِ ّدي وطزى زض تؼطيف گٌدبًسُ قَز، ظيطا هي -3

 ّبيي قسُ اؾت.ّب ٍ ؾطزضگويثٌسي ػجبضت ًْبيي )يؼٌي، هؿتثٌي وطزى( هٌدط ثِ ؾَء تفبّنخولِ -4

طز خعئي هغع، ًبضؾبذَاًي، ظثبى پطيكي تحَلي ثِ ايي ّبي ازضاوي، آؾيت هغعي، اذتالل وبضوگٌدبًسى انغالحبت هؼلَليت -5

 ؾطزضگوي افعٍزُ اؾت.

 ثِ تَافك زض هَضز تؼطيف ظيط زؾت يبفتٌس: (ACLDثِ )اؾتثٌبي NJCLDًوبيٌسگبى 1981زض 

سي ّبي خقَز وِ ثِ نَضت زقَاضيّب اعالق هيًبضؾبيي ٍيػُ يبزگيطي يه انغالح ػبم اؾت وِ ثِ گطٍّي ًبّوگي اظ ًبضؾبيي

ّب ًؿجت وٌس. ايي ًبضؾبييّبي ضيبضي تظبّط هيزض اوتؿبة ٍ وبضثطز گَـ زازى،  حطف ظزى، ذَاًسى، ًَقتي،  اؾتسالل وطزى، يب تَاًبيي

ثِ فطز زضًٍي اؾت ٍ فطو ثط ايي اؾت وِ ًبقي اظ اذتالل وبضوطزّبي زؾتگبُ اػهبة هطوعي اؾت. اگطچِ يه ًبضؾبيي يبزگيطي  هوىي 

ّبي اختوبػي يب ّيدبًي(، يب ػَاهل هحيغي زيسگي حؿي، ػمت هبًسگي شٌّي، اذتاللّبي هؼلَل وٌٌسُ )هثل آؾيتٍضؼيتاؾت ثب زيگط 

ّب يب ػَاهل هحيغي ّبي فطٌّگي، آهَظـ ًبهٌبؾت يب ًبوبفي، ػَاهل ضٍاى ظاز( ّوطاُ ثبقس، ٍلي ًتيدِ هؿتمين آى ٍضؼيت)هثل: تفبٍت

 (.1981ٍ ّوىبضاى، 58ًيؿت )ّويل

انغالح فطايٌسّبي ضٍاى قٌبذتي پبيِ حصف قسُ، ٍ ٍخَز ًبضؾبيي ٍيػُ يبزگيطي زض ّوِ ؾٌيي ثِ   NJCLDزض ايي تؼطيف

اذتالل هَضز حوبيت لطاض گطفتِ اؾت.  -ّبي يبزگيطي تأويس قسُ، ٍ زيسگبُ الگَي پعقىيضؾويت قٌبذتِ قسُ، ثطهبّيت ًبّوگي ًبضؾبيي

تغييط زاز تب اعالػبت خبضي ضا زض آى ثگٌدبًس ٍ ثِ تؼطيفي اضائِ قسُ ٍ ثِ ٍؾيلِ وويتِ وبضگعاضاى  تؼطيف ذَز ضا اًسوي 1988NJCLDزض 

زاضز ّب هوىي اؾت زض توبم ػوط ضخ زّس اظْبض هيوٌس وِ ًبضؾبييّبي يبزگيطي ٍاوٌف ًكبى زّس. تؼطيف انالح قسُ هكرم هيًبضؾبيي

                                                           
50.King-sears 
51.American speech, language, hearing association(ASHA) 
52.Association for children and adult with learning disabilities(ACLD) 
53.Learning disabilities association of America(LDAA) 
54.Council for learning disabilities(CLD) 
55.DIVISION of children with communication disorders.(DCCD) 
56.International reading association(IRA) 
57.Orton dyslexi society 
58.hammil 
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بػي، ٍ تؼبهل اختوبػي هوىي اؾت ّوطاُ ثب ًبضؾبيي ٍيػُ يبزگيطي ٍخَز زاقتِ ثبقٌس وِ وِ هكىالتي زض ضفتبضّبي ذَزگطزاى، ازضان اختو

 (.1382؛  تطخوِ وطيوي، 1992ؾيؿل، ؛ ثِ ًمل اظNJCLD) ،1988 ثِ ذَزي ذَز تكىيل زٌّسُ ًبضؾبيي ٍيػُ يبزگيطي ًيؿتٌس 

 

 تعریف اوجمه کًدکان داراي وارسایی َا ي یادگيري-7-2
وبى زاضاي ًبضؾبيي ٍيػُ يبزگيطي )وِ زض حبل حبضط ًبم آى اًدوي ًبضؾبيي ٍيػُ يبزگيطي آهطيىبؾت( زض ضّجطاى اًدوي وَز

 ّبي ٍيػُ يبزگيطي ضا ثِ نَضت ظيط اضائِ زازًس:ضا ضزوطزًس ٍ تؼطيف ذَزقبى ضا  اظ ًبضؾبيي NJCLDتؼطيف 1986

-ؾي اؾت وِ ثِ نَضتي اًتربثي زض ضقس ٍ يىپبضچِقٌبًبضؾبيي ٍيػُ يبزگيطي ذبل يه حبلت هعهي زاضاي ضيكِ ّبي ػهت

وٌس. ًبضؾبيي ٍيػُ يبزگيطي ذبل ثِ نَضت يه ٍضؼيت هؼلَل وٌٌسُ ّبي والهي يب غيط والهي اذالل هيؾبظي، ٍ ثِ ظَْض ضؾبًسى تَاًبيي

،  تحهيالت، 59تَاًس ػعت ًفؽهكرم ٍخَز زاضز ٍ اظ ًظط تظبّط ٍ اظ لحبػ هيعاى قست هتغيط اؾت. زض ؾطتبؾط ظًسگي، ايي ٍضؼيت هي

 ّبي ظًسگي ضٍظاًِ ضا تحت تأثيط لطاض زّس.قغل ٍ حطفِ، اختوبػي قسى ٍ فؼبليت

زضچٌس ظهيٌِ تفبٍت زاضز. اٍالً ثطهبّيت هبزام الؼوط ثَزى يه  NJCLDٍ تؼطيف 1977ايي تؼطيف ثب تؼطيف آييي ًبهِ فسضال 

اي فطاتط اظ حيغِ تحهيلي تأويس ثط اختوبػي قسى ٍ ػعت ًفؽ، ًبضؾبيي يبزگيطي ضا ثِ ظهيٌِ وٌس. ٍ ثبًيب ثبًبضؾبيي ٍيػُ يبزگيطي تأويس هي

اقبضُ هي وٌٌس وِ ايي تؼطيف ثبظتبة اتفبق ًظط ٍالسيي وَزوبى زاضاي ًبضؾبيي ٍيػُ يبزگيطي ٍ  1989ٍ گيطّبضت  60وكبًسُ اؾت. گيطّبضت

 .ّبي يبزگيطي اؾتعَض ثعضگؿبالى زاضاي ًبضؾبييّويي

 

 تعریف  کميتٍ کارگساران وارسایی َاي یادگيري -7-3
 1987( زض ICLDّبي يبزگيطي وويتِ وبضگعاضاى فسضال زضثبضُ ًبضؾبيي ٍيػُ يبزگيطي )زض تالـ ثطاي انالح تؼطيف ًبضؾبيي

آهَظـ ٍ پطٍضـ ٍ ثْساقت ٍ ذسهبت ّبي تؼطيفي ضا ثِ وٌگطُ آهطيىب اضائِ زاز. ايي وويتِ هطوت اظ ًوبيٌسگبى زٍاظزُ هؤؾؿِ زض ٍظاضتربًِ

-زض تأويس آى ثطًمم زض هْبضت NJCLDٍ تفبٍت آى ثب تؼطيف  NJCLDًوبيبًگط تغييطي اؾت زض تؼطيف  ICLD 1978اًؿبًي ثَز. تؼطيف 

ّب اعالق هي قَز ّبي اختوبػي اؾت. ثِ ٍيػُ، تؼطيف قبهل ػجبضت ظيط اؾت: وِ ًبضؾبيي ٍيػُ يبزگيطي ... ثِ يه گطٍُ ًبّوگي اظ ًبضؾبيي

ّب ضيبضي، يب ّبي هْوي زض اوتؿبة ٍ وبثطز گَـ زازى، حطف ظزى، ذَاًسى، ًَقتي،  اؾتسالل وطزى، يب تَاًبييوِ ثِ نَضت زقَاضي

 (.ICLD ،1987وٌس )ّبي اختوبػي تظبّط هيهْبضت

ي ضطٍضت ايدبز تغييط زض لبًَى ػوَهي ّبي  اختوبػٍظاضت آهَظـ ٍ پطٍضـ ايي تؼطيف ضا ًپصيطفتِ اؾت، ظيطا گٌدبًسى هْبضت

آهَظاى قَز وِ تؼساز ثيكتطي اظ زاًفوٌس، ٍ هٌدط ثِ ايي هيوٌس، ثِ ؾطزضگوي زض هَضز ٍاخس قطايظ ثَزى اضبفِ هيضا ايدبة هي 142-94

 . (1382؛  تطخوِ وطيوي، 1992( )ؾيؿل، 1989، 62ٍ اليَت 61زاضاي ًبضؾبيي ٍيػُ يبزگيطي للوساز قًَس )گطيكبم

 

 وتيجٍ گيري  -8

ؾبظ اؾت وِ افطاز ضا ثطاي اين، يبزگيطي ثِ عَض ولي فؼبليت زگطگَىزض ايي پػٍّف اثتسا ثِ ثطضؾي هفَْم يبزگيطي پطزاذتِ

ى ّبي قطعي خبًَضاّبي هرتلف ٍ زض اوثط ؾغَح ظًسگي حيَاًي، اظ ثبظتبةؾبظز ٍ زض هَلؼيتهمبثلِ ثب ضٍيسازّب ٍ ؾبظـ ثب هحيظ آهبزُ هي

زّس. اذتالالت يبزگيطي ثِ ضؼف لبثل هالحظِ ي فطاگيطاى اظ لحبػ آهَظقي ٍ ثبليٌي قٌبذتي افطاز آزهي ضخ هيپؿت تب فطايٌسّبي پيچيسُ

گطزز وِ ثِ عجغ زيگط هؿبئل آهَظقي فطاگيطاى ضا تحت تبثيط لطاض زازُ ٍ ثب حؿبة ٍ ذَاًسى اعالق هي  زض زضٍؼ هطثَط ثِ زيىتِ،

 والؾي ّبي پبيِ توبم زض ٍ ؾغَح توبم زض يبزگيطي ّبي ًبتَاًي ثِ هجتال افطاز اختوبػي ًبهؿبػس ثؼسي ّوطاُ ذَاّس ثَز. -ًيپيبهسّبي ضٍا

 ثِ ػاللِ ٍ تبويس وِ اؾت ايي انَالً ذَاًٌس هي زضؼ زثؿتبًي ؾغَح زض وِ وَزوبًي اظ ػسُ آى اهتيبظ زاضًس ٍخَز زاًكگبُ تب آهبزگي اظ

 آهَظقي ثبالتط ؾغَح زض ًبتَاًي ايي ثِ هجتاليبى قوبض اظ آيٌسُ زض ثٌبثطايي اؾت ثيكتط زٍضُ ايي زض وَزوبى گًَِ ايي زضهبى ٍ قٌبؾبيي

 قس.  ذَاّس وبؾتِ

 

 

 

                                                           
59.Self-esteem 
60.Gearheart 
61.Gresham 
62.Elliot 
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