
 كاربرد شبيه سازي در آموزش

 حشمت اله نظري

  : چكيده 

از آنجا كه هدف فناوري آموزشي تسهيل يادگيري و بهبود عملكرد است در اين راستا شبيه سازي هاي آموزشي    
كاربرد شبيه سازي در زمينه هاي مختلف در . مي توانند به عنوان تكنيك و يا رسانه اي موجب تحقق اين هدف شوند

در . د آن در زمينه ي آموزش و يادگيري بوده است سال هاي اخير رو به افزايش بوده است و يكي از مهمترين كاربر
حقايق و اصول ، نگهداري : اين مقاله سعي شد تا ميزان تاثير شبيه سازي در يادگيري موضوعات مختلف مثل 

در طي تحقيق از يافته هاي .بررسي شده است  اطالعات و دانش ،مهات هاي تفكر انتقادي و تصميم گيري و نگرش ها 
  .استفاده شد] 1[ورديمطالعه ي م 2

فناوري آموزشي، شبيه سازي آموزشي، ابررسانه ها ، مطالعه ي موردي  : كليد واژه ها  

 مقدمه

استفاده از شبيه سازي هاي كامپيوتري براي بهبود تدريس كالسي، مربيان بسياري را در حوزه هاي مطالعه و     
افزارها پيچيده تر مي شود معلمان فرصت هاي بيشتري پيدا مي همچنان كه كاربرد نرم . پژوهش عالقمند كرده است

به اين دليل . كنند كه دانش آموزان را واقع گرايانه تر مي كند تا آنچه را كه در آموزش ياد گرفته اند به كار ببرند 
ابزارهايي در استفاده از انيميشن ، صدا ، و عناصر ويدئويي كه مي تواند به كاربر خاصي بازخورد دهد به عنوان 

شرايط زندگي واقعي را همانند   خدمت مربيان است كه بوسيله ي آنها مي توانند محيط هاي پيچيده اي ايجاد كنند كه
در نتيجه اين ،موجب درگيري بيشتر شاگرد با محيط و همچنين دادن بازخورد به خود مي شود كه .سازي مي كنند 

 . .مي تواند موجب اصالح رفتار فرد شود

  :ريف شبيه سازيتع

شبيه سازي نسخه اي از بعضي وسائل حقيقي يا موقعيت هاي كاري است كه تالش دارد تا بعضي : شبيه سازي    
جنبه هاي رفتاري يك سيستم فيزيكي يا انتزاعي را به وسيله ي رفتار سيستم ديگري نمايش دهد كه بيشتر در 

همچنين شبيه سازي نمايش مجدد يا خلق مجدد يك شئ يا ..سيستم هاي طبيعي و سيستم هاي انساني كاربرد دارد
اين تكنيك همانند آينه، واقعيات را همانند سازي مي كند ،افزون بر اين احتمال .موضوع واقعي يا يك موقعيت مي باشد 

  ..وارد آوردن صدمه يا آسيب به شركت كنندگان وجود ندارد

   



  :انواع شبيه سازي 
  شبيه سازي هاي فيزيكي .  1
  شبيه سازي در آموزش.  2
  شبيه سازي هاي پزشكي.  3
  شبيه سازي هاي پرواز.  4
  )بازي هاي شبيه سازي ( شبيه سازي هاي بازي گونه .  5
  شبيه سازي مهندسي.  6
  شبيه سازي كامپيوتري.  7
  شييه سازي در علم رايانه.  8
  شبيه سازي در تعليم و تربيت. 9

به شبيه سازي گفته مي شود كه در آن اشياء فيزيكي به جاي شئ واقعي جايگزين مي :  شبيه سازي هاي فيزيكي 
و اين اشياء فيزيكي اغلب به اين خاطر استفاده مي شوند كه كوچك تر و ارزانتر از شئ يا سيستم حقيقي . شود 

  . هستند 

شود و معموال - مي استفاده مي اين نوع شبيه سازي اغلب در آموزش پرسنل شهري و نظا:  شبيه سازي در آموزش 
هنگامي كاربرد دارد كه استفاده از تجهيزات و امكانات در دنياي واقعي از لحاظ هزينه كمرشكن و يا بسيار خطرناك 

هايي كار آموزان - در چنين موقعيت . است تا بتوان به دانش آموزان يا كار آموزان اجازه ي استفاده از آنها را داد 
  .وزش دروس مربوط در يك محيط واقعي ايمن مي گذرانند وقت خود را با آم

  :دسته تقسيم مي شوند  4شبيه سازي هاي آموزشي به 

  .جايي كه افراد واقعي از تجهيزات شبيه سازي شده در محيط واقعي استفاده مي كنند :  شبيه سازي هاي زنده. الف

ات شبيه سازي شده در محيط شبيه سازي شده يا جايي كه افراد واقعي از تجهيز] : 2[شبيه سازي هاي مجازي. ب
  .محيط غير واقعي استفاده مي كنند 

جايي كه افراد شبيه سازي شده از ابزار و تجهيزات شبيه سازي شده در يك محيط شبيه :  شبيه سازي ساختاري. ج
زيرا . نگي معروف هستند الزم به ذكر است كه اين شبيه سازي ها اغلب به بازي هاي ج. سازي شده استفاده مي كنند 

شباهت هايي با بازي هاي جنگي روميزي دارند كه در آن ها بازيكنان سربازان و تجهيزات را اطراف يك ميز هدايت 
  .مي كنند 



  .مي كنند ) صحنه سازي(جايي كه افراد واقعي يك كار واقعي را بازي:  شبيه سازي هاي ايفاي نقش. د

شبيه سازي هاي پزشكي براي آموزش روش هاي درماني و تشخيص و همچنين اصول :  شبيه سازي هاي پزشكي
  .پزشكي و تصميم گيري به پرسنل بهداشتي به كار مي رود

اين شبيه سازي ها بيشتر در آموزش خلباني و پرواز كه به دليل هزينه و خطر زياد شخص :  شبيه سازي هاي پرواز
به عنوان مثال اين شبيه سازي ها اغلب براي آموزش . استفاده مي شود  نمي تواند در محيط واقعي انجام دهد

خلبانان استفاده مي شوند تا هواپيما را در موقعيت هاي بسيار خطرناك مثل زمين نشستن بدون داشتن موتور يا 
فيت باال و ترين شبيه سازها داراي سيستم بصري با كي - نقص كامل الكتريكي يا هيدروليكي هدايت كنند، پيشترفته

  .كار شبيه ساز به طور معمول نسبت به هواپيماي واقعي ارزان تر است . سيستم حركت هيدروليك هستند 

اين بازي ها جنبه هاي گوناگون واقعي . بسياري از بازي هاي ويدئويي شبيه ساز هستند :  بازي هاي شبيه سازي   
  .شبيه سازهاي پرواز : وردي مثلرا شبيه سازي مي كنند از اقتصاد گرفته تا وسائل هوان

  .. شبيه سازي يك مشخصه ي مهم در سيستم هاي مهندسي است:  شبيه سازي مهندسي   

شبيه سازي رايانه ، جزء مفيدي براي بسياري از سيستم هاي طبيعي در فيزيك ، شيمي :   شبيه سازي كامپيوتري   
و همچنين ) جامعه شناسي كامپيوتري (و علوم اجتماعي وزيست شناسي و نيز براي سيستم هاي انساني در اقتصاد 

يك نمونه ي خوب از سودمندي . در مهندسي براي به دست آوردن بينش نسبت به عمل اين سيستم ها شده است 
امروزه نام انواع مختلفي از . سازي ترافيك شبكه جستجو كرد - استفاده از شبيه سازي را مي توان در حيطه ي شبيه

،تا تعريف شبيه . اطالق مي شود "محيط هاي ساختگي "ها به گوش مي رسد كه به همه ي آنها عنوان شبيه سازي 
  .سازي عمالً به تمام دستاوردهاي حاصل از رايانه تعميم داده شود 

 در برنامه نويسي كامپيوتري ، يك شبيه ساز اغلب براي اجراي برنامه اي مورد استفاده:  شبيه سازي در علم رايانه  
قرار مي گيرد كه انجام آن براي رايانه با دشواري همراه است براي مثال ، شبيه سازها معموال براي رفع عيب يك 

از آن جايي كه كار كامپيوتر شبيه سازي شده است،تمام اطالعات در مورد كار رايانه . ريزبرنامه استفاده مي شوند 
  .اي شبيه سازي را مي توان تغيير دادمستقيماً در دسترس برنامه دهنده است و سرعت و اجر

به . شبيه سازي ها در تعليم و تربيت گاهي مثل شبيه سازي هاي آموزشي هستند :  شبيه سازي در تعليم و تربيت   
  .طور كلي اين شبيه سازي ها روي وظائف خاص و ويژه متمركز مي شوند 

  :كاربرد شبيه سازي 

بيه واقعيت هاي زندگي واقعي باشد براي دانش آموزان طرح مي شود و در شبيه سازي يك مساله ي فرضي كه ش   
در مواردي كه . سپس از دانش آموز خواسته مي شود كه با به كار بردن بعضي قواعد براي مساله چاره جويي كند 



ايسه ي نسبي شبيه سازي به كار برده مي شود فراگير غالباً راه حل هاي گوناگوني را مورد نظر قرار مي دهد و با مق
براي مثال در درس مطالعات اجتماعي دانش آموزان يك كالس مي توانند . آنها راه حل خاصي را توصيه مي كند 

به اين ترتيب كه بر اساس داده هاي توصيه شده در زمينه ي جغرافيا ، جمعيت . نقشه اي براي يك شهر طراحي كنند 
كه نقشه ي يك شهر را چنان تهيه كنند كه مساحت الزم را براي  شناسي و اقتصاد از دانش آموزان انتظار مي رود

  .طراحي شود ... براي مناطق مسكوني ،صنعتي ، گردشگاه، مراكز بازرگاني ، معابر عمومي، و 

در شبيه سازي سعي بر اين است كه حتي االمكان شرايط واقعي به گونه اي شبيه سازي شود كه مفاهيم فراگرفته     
ل هاي مشخص شده براي مسائل، قابليت انتقال به جهان واقعي را داشته و به درك و اجراي وظائف شده و راه ح

دانش آموزان براي پيشرفت در انجام تكاليف شبيه سازي شده بايد مفاهيم . مرتبط با محتواي شبيه سازي كمك كند
  .ورش دهند نظر را در خود پر  و مهارت هاي ضروري براي ايفاي نقش در زمينه هاي مورد

استفاده ي موثر از الگوي شبيه سازي در كالس درس به اين امر بستگي دارد كه چگونه معلم ، شبيه : نكته ي مهم    
سازي از پيش تعيين شده را در درون برنامه ي درسي جاي مي دهد و نكات آموزنده را برجسته كرده و تقويت نمايد 

  .خود آموزي شبيه ساز ها از اهميتي حياتي برخوردارنددر شبيه سازي هم توانايي دانش آموزان و هم ويژگي هاي .

  :اهداف ومقاصد شبيه سازي 
  ايجاد تغيير نگرش. 1
  تغيير بعضي از رفتارهاي خاص. 2
  آمادگي فراگيران جهت فراگيري نقش هاي جديد براي آينده. 3
  كمك به فراگير در فهميدن نقش و وظيفه ي خود. 4
  ها به اجزاء و عناصر قابل اداره يا كنترل تبديل و تغيير مسائل يا موقعيت.5
  )را پيدا نكرده است نقش هايي كه فراگير فرصت مواجه با آنها (نمايش نقش هايي تاثير گذار بر فراگيران. 6
  افزايش انگيزه و عالقه در فراگيران.7
  ايجاد فرايند هاي تجزيه و تحليل در فراگيران. 8
  از نقش هاي زندگي ساير افرادحساس سازي و آگاه سازي فراگيران . 9

  :مزاياي استفاده از شبيه سازي  

شبيه سازي از پيچيدگي زياد بسياري از وظايف يادگيري كه در دنياي واقعي وجود دارد مي كاهد ، به نحوي كه . الف
  .ن نيست دانش آموزان مي توانند فرصت تسلط بر مهارت هايي را به دست بياورند كه در دنياي واقعي امكان كسب آ



شبيه سازي امكان يادگيري شاگردان از بازخورد به خود را به وجود مي آورد ، يعني كار آموز به وسيله ي شبيه .ب
سازي مي تواند رفتار هاي اصالح گرانه ي ضروري را نه تنها با شنيدن توضيحات شفاهي بلكه با تمام حواس خود 

  .ياد بگيرد

كه بسيار مفيد نيز هستند را نمي توان مستقيماً در كالس درس اجرا كرد يا  بعضي از فعاليت هاي آموزشي خاص. د 
به نمايش گذاشت ، چرا كه داراي معايبي از قبيل گراني ، خطرناكي ، زمان بر بودن ، غير اخالقي بودن يا غير ممكن 

كافي در محيطي عملي شبيه  مي توان اين فعاليت هاي آموزشي را به طرق ارزان ، ايمن ، اخالقي، و. بودن مي باشند 
  .سازي نمايد 

  :نقش معلم  

  :نقش معلم در جريان شبيه سازي 

  .است   نقش معلم در توضيح و شرح قواعد شبيه سازي تا حد اجراي اكثر فعاليت ها:  توضيح دادن. الف

معلم به عنوان يك داور . معلم بايد قبل از شروع بازي تكاليف شاگردان را در بازي مشخص سازد :  رجوع دادن. ب
  .پيرو قواعد است 

معلم بايد نكاتي كه شاگردان را در ايفاي بهتر نقش فرد در گروه توانمند مي سازد :  نظارت و راهنمايي انفرادي. ج
  .ت نه يك واعظ و ناظممعلم به عنوان يك مشاور حامي اس. ارائه دهند 

پس از پايان جلسه به مباحثه درباره ي ميزان ارتباط و نزديكي شبيه سازها با جهان واقعي ، مشكالت و :  بحث .د
بينش هاي دانش آموزان پيش از شبيه سازي و روابطي كه مي توان بين شبيه سازي و موضوع مورد نظر مشاهده 

  .معلم استكرد نياز است ،كه اين يكي از نقش هاي 

  :رايانه ها و شبيه سازها  
  :نرم افزار هاي موجود را مي توان به سه دسته تقسيم كرد      

  .هايي كه الهام گرفته از بازي هاي خيالي هستند  بازي هايي . الف
  .شبيه سازي هاي بازي گونه اي كه محتواي مربوط به برنامه درسي را به طور حاشيه اي شامل مي شوند . ب
  .شبيه سازي هايي كه براي تحقق مقاصد آموزشي تدوين شده اند. ج

  

 



  :سير مراحل استفاده از شبيه سازي ها 

به نظر مي رسد كه تاريخچه ي بازي ها و شبيه سازي هاي آموزشي ، به وسيله ي دو دوره ي مشخص از    
                                   .پژوهش و پيشرفت روشن شود

در اصل بر پايه ي شبيه سازي هاي روابط بين المللي بود، فعاليت هاي اين  شبيه سازي هايي كه : مرحله ي اول     
به (منتشر شد 1959گزارش هاي مربوط به اين فعاليت ها در سال . شبيه سازي ها اكثراً برداشت گرايانه و ذهني بود

       ]) .7[وگتزكاو 1959]6[و اسپاير] 5[هامر؛ گلد 1959] 4[و پادلفورد] 3[حيطه ي بلوم:عنوان مثال 

آغاز شد كه در اين سال ها تعدادي از انواع بازي هاي شبيه  1962در حدود سال  اين مرحله   :مرحله ي دوم      
اين بازي ها در شرايط معمولي كالس درس آزمايش مي شدند و تالش داشتند تا پژوهش هاي . سازي رشد كردند 

  .ني تر و كمي تري ايجاد كنند ارزيابانه ي عي

  : پيشينه ي تحقيق 

اظهار داشته اند ، كاربرد شبيه سازي هاي ) 1994](10[، ديويدسون] 9[، كمپبل] 8[بر اساس آنچه كه جوناسن    
آموزشي به طور گسترده افزايش يافته است ، زيرا آنها فرصت هايي براي دانش آموزان فراهم مي كنند كه مي توانند 

  .دانشي را كه در كالس درس به دست آورده اند، به كار ببندند 

بر اساس نظريه هاي يادگيري معاصر ، موثرترين يادگيري در بافت معنا دار و تكاليف واقعي قرار داده شده است     
  .، يعني موثرترين يادگيري در متن وظايف معنادار جهان واقعي قرار داده شده است 

خاطر نشان كرده اند كه چند رسانه اي هاي تعاملي يك مزيت مهم ايجاد كرده اند چون ) 1997] (11[هافمن و ريچي    
در . با شبيه سازي زندگي واقعي مي توان دانش آموز را از حصار زمان ، مكان و توانايي هاي فيزيكي خارج كرد

رار داده مي شوند كه با اطالعات سناريوهاي شبيه سازي شده ي دنياي واقعي ، دانش آموزان در موقعيت هايي ق
  .ناقص و يا حتي نادرست روبرو مي شوند كه بايد دست به تصميم گيري بزنند 

در طي سال هاي گذشته تعداد مطالعاتي انجام شده است كه تاثير مطالعه ي مبتني بر كامپيوتر در شرايط و     
  .موقعيت هاي شبيه سازي هاي آموزشي را بررسي كرده اند 

از مطالعات پژوهشي مربوط به شبيه سازي هاي آموزشي انجام داد تا تعيين ] 13[يك ابر تحليل) 1999] (12[لي    
مطالعات لي بر دو نوع مختلف آموزشي شبيه سازي . كند كه چه عواملي در اثر بخشي اين شبيه سازها تاثير دارند 

  :متمركزشد



است كه در آن ابتدا كاربران در معرض قسمتي از دانش به وسيله نوعي از شبيه سازي ) : تمريني] (14[نوع عملي.  1
ي آموزش سنتي قرار داده مي شوند و سپس از آن ها خواسته مي شود كه آن دانش را در طي وظايفي كه در شبيه 

  . سازي ارائه شده است به كار ببرند

فرصت هاي تمريني و آموزشي براي دانش اين نوع شبيه سازي قصد دارد منبعي براي هر دو ] : 15[نوع نمايشي.  2 
  .آموزان باشد

  :شبيه سازي به دو صورت به دانش آموزان ارائه مي شود 

  بدون راهنمايي.  1

  با راهنمايي.  2

نتايج حاصل از تجزيه و تحليل مطالعات مختلف لي منجر به چند نتيجه شد كه يكي از آن نتايج اين بود كه گونه ي     
به طور كلي پژوهش . موثرتر است به ويژه هنگامي كه در نوع نمايشي استفاده شود   با راهنماييشبيه سازي همراه 

  ".شبيه سازي ها هنگامي كه به كاربران سطحي از راهنمايي داده شود موثر ترند ":بيان مي كند كه 

دانش آموز چگونه به يك شبيه سازي كه براي آنچه كه در كالس درس آموزش داد ه شده  "كه  به اين موضوع    
اين موضوع . بيشتر به شبيه سازي توجه مي شود تا كاربر   به عالوه . توجه كمي شده است "است، پاسخ مي دهند

اهند داد اگر اطالعات هم از چگونه دانش آموزان در يك شبيه سازي پاسخ خو: سواالتي را بر جا مي گذارد مانند 
طريق كالس درس و هم از طريق شبيه سازي در دسترس باشد ؟ كدام منبع احتماالً بيشترين استفاده را خواهد داشت 
؟ آيا دانش آموزان فرضيه هايي در مورد چگونگي پاسخدهي در آموزش مبتني بر شبيه سازي كالس درس ارائه 

  )1994جوناسن و همكاران (از دست بدهند ؟   ي را در طي شبيه سازيخواهند كرد كه موجب شود منابع مهم

يك شبيه سازي آموزشي : يك عامل مهمي كه در هنگام تحقيق و بررسي بايد در نظر گرفته شود اين است كه     
 و چگونه به عنوان وسيله ي موثر براي كاربر خواهد بود و چگونه كاربر را در طي شبيه سازي هدايت مي كند 

  .چگونه اطالعات را در طول اين مسير در اختيارش قرار مي دهد 

ابر رسانه رسانه اي است كه داراي ](16[كامپيوتر از طراحي ابر رسانه  تقريباً تمام شبيه سازي هاي مبتني بر     
وسايلي براي دانش آموزان فراهم مي كند كه   استفاده مي كنند يعني ابر رسانه ،) بيشترين حد تعامل با فراگير است

به شبيه سازي ها اجازه مي دهند كه محيط  ابر رسانه اي   در طي تحقيق، سيستم هاي. به سوي تحقيق هدايت شوند
     .هاي واقعي بسازند 



تلفي چون ابر رسانه ها فرصت هايي براي دانش آموزان فراهم مي كند كه به وسيله ي آن انتخاب هاي مخ     
برايشان فراهم مي شود و آنها به طور قابل توجهي آن گونه از عالقه هاي خود را كه مقدم تر است در شبيه سازي 

  .انتخاب مي كنند 

ساختار دانش را بهبود مي دهند ] 17[محيط هاي ابر رسانه اي: معتقدند كه ) متخصصان(بسياري از دانشمندان       
به موقعيت هاي جديد نسبت به آموزش از طريق روش  عميم و انتقال آموخته ها را و گسترش مي دهند كه اين امر ت

  ) .1991]21[و كالسون] 20[، جاكوبسن] 19[، اسپيرو]18[جوناسن ، آبروسو . ( آسانتر مي سازد) خطي(هاي سنتي

سانه اي براي وظائف اظهار داشته اند كه پژوهش ها ن شان داده است كه آموزش ابر ر) 1996(ا ]22[چن و راد      
  .پيچيده مناسب تر از آموزش اين وظائف از طريق اكثر شيوه هاي سنتي است 

بعضي از دانشمندان معتقدند كه ابر رسانه ها ممكن است مانع يادگيري بشوند و آن به دليل پيچيدگي و ارتباط زيادي 
  .است كه به دانش آموزان وارد مي كنند 

اين سمت گرايش بيشتري پيدا كرده اند كه آموزش از طريق ابر رسانه اي ها موجب ايجاد بعضي از دانشمندان به      
  .بار اضافي در فرآيند شناختي دانش آموزان در طول آموزش مي شود 

بيان مي كنند كه ابر رسانه اي ها فشار بيشتري بر ذهن دانش آموز وارد مي ) 1993] (23[مك كرالي و پريس      
آزادي انتخاب مي تواند تجارب گيج كننده اي براي دانش آموز : معتقد است كه ) 1998] (24[پائولوسيهمچنين . كنند 

  .ايجاد كند، زيرا دامنه ي تصميم گيري را افزايش مي دهد

در تجزيه و تحليل تحقيقات موجود در مورد يادگيري ابر رسانه اي كه در مطالعات مختلفي انجام گرفت، چن و       
شواهد تجربي كمي نشان مي دهد كه محيط يادگيري ابر رسانه اي نتايج و : به اين نتيجه رسيدند كه) 2003( ]25[دوير

  .بازده هاي يادگيري را افزايش مي دهد 

در تحقيقي به اين نتيجه رسيدند كه در محيط هاي ابر رسانه اي ) 1990] (26[مك كرالي ، ريچاردسون و ديلون      
قادر به تنظيم اهداف رفتاري براي خودشان نبودند و همچنين قادر به ارزيابي عملكرد خود به بيشتر دانش آموزان 

  .طور مستقل در رابطه با مطالعه و تحقيق نبودند 

اعالم مي دارد كه در محيط ابررسانه اي دانش آموزان تمايل ندارند كه همه ي لينك هايي كه ) 1993] (27[هارني     
   را ببينند در نتيجه كاربران شبيه سازي ممكن است اطالعات مهم را از دست بدهند به عنوان مثالبه آن ها ارائه شده 

و يا از استفاده ي آن ناراحت باشند و يا تصور كنند كه )انگيزه نداشته باشند (در صورتي كه آنها برانگيخته نشوند 
  .دارند  تمام اطالعاتي كه براي اجراي كار خاصي مورد نياز است در اختيار



مطالعات و پژوهش ها نشان داده است كه به طور كلي آموزش ابر رسانه اي براي افرادي مفيدتر و موثرتر است      
اين دانش آموزان قادرند شرايط و روابط بهتري به . » سطح باالتري از دانش قبلي درباره ي موضوع دارند « : كه

در اطالعات خود در يك زمينه ي خاص مربوط باشد و همچنين وجود آورند كه ممكن است اين شرايط به جستجو 
مي تواند موجب شود كه صحت و درستي اطالعات و داده هايشان را هنگامي كه به آن ها دست يافتند ارزشيابي كنند 

  ) .1997]28[؛ هيل وهانافين 2003چن و دوير. (

بر اينكه چگونه يك دانش  "بك هاي يادگيري فرديس"بعضي از دانشمندان در پژوهش هايشان اظهار مي دارند كه     
آموز در يك محيط ابر رسانه اي كار خواهد كرد وتا چه حد در دستيابي به وظائف مشخص خود موفق خواهد بود 

  ) .1996ا]31[؛ ميالر 1998]30[؛ چو و لين 1999] 29[بالزو پيالي(تاثير خواهد گذاشت 
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