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تــأثير آمــوزش هــوش عملــي بــر پيــشرفت 
آمــوزان دختــر  پايــه ســوم تحــصيلي دانــش
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  استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه آزاد خوراسگان. 3
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  چكيده

است و امروزه گرفتهرد توجه قرارشده و موتازگي شناختهاي است كه بههوش عملي، مقوله
عنوان يكي از عوامل تأثيرگذار در پيشرفت فرد در مدرسه، شغل، زندگي، در كنار هوش به

منظور بررسي پژوهش حاضر به. شودتحصيلي يا تيزهوشي درسي، مورد بحث واقع مي
جامعه . استگرفتهآموزان صورتتأثير آموزش هوش عملي بر پيشرفت تحصيلي دانش

از بين . اندآموزان دختر پايه سوم راهنمايي ناحيه دو اصفهان بودهآماري، شامل كليه دانش
عنوان نمونه آماري به شيوه تصادفي ساده،  نفري به30جامعه آماري، يك گروه 

تجربي روش پژوهش شبه. شدندشدند و به دو گروه آزمايش و كنترل تقسيمدرنظرگرفته
آموزان، ريق مقايسه معدل ترم اول و دوم دانش پيشرفت تحصيلي از ط،بوده
در سطح . گرفتها در دو سطح توصيفي و استنباطي صورتتحليل داده. شدگيرياندازه

توصيفي از ميانگين و انحراف استاندارد و در سطح استنباطي از تحليل كوواريانس براي 
منظور حذف اثر ريانس بهاستفاده از كووا. شدها در ترم دوم استفادهتعيين تفاوت گروه

.  كامالً معنادار بودP 001/0در سطح f  = 65/85داد نتايج نشان. متغيرهاي مزاحم بود
 درصد اختالف 76 بود؛ يعني 76/0آمده، بسيار قوي و برابر دستضريب تأثير به

 معدل ترم اول و دوم .استها به دليل تأثير متغير مستقل، بودهوجودآمده بين گروهبه
كه ميانگين ترم دوم گروه نداد درحاليهاي گروه كنترل، تفاوت معنادار نشانآزمودني

بر وجود تفاوت بين داشت؛ بنابراين فرضيه تحقيق، مبني نمره افزايش19/1آزمايش 
ها، پس از اجراي دوره آموزش هوش عملي براي گروه آزمايش پيشرفت تحصيلي گروه

   .تأييدشد
                  

  .آموزانهوش عملي، پيشرفت تحصيلي، دانش :ها كليدواژه
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  مقدمه
آمـوزان  معلمان، انتظارهايي متنوع و وسيع از دانـش       
وضــوح دارنـد كــه ممكــن اســت بـسياري از آنهــا بــه  

آمـوزاني كـه از ايـن انتظارهـا، آگـاه           نشوند؛ دانش بيان
برنـد  مـي رسـه، رنـج   نيستند، از عملكرد ضـعيف در مد      

آمـوزان  از دانـش  . داننـد علـت چيـست     كه نمي درحالي
رود بدانند چگونه وقتشان را به انجـام تكـاليف    انتظارمي
كنند؛ ها آمادهدهند؛ چگونه خود را براي امتحاناختصاص

هـايي از ايـن     كنند و مهـارت   چگونه براي آزمون مطالعه   
اي از هـايي بـا حـوزه    چنـين مهـارت  ؛ داشتن]1[ دست

به گفته  . توانايي ذهني با عنوان هوش عملي مرتبط است       
 هوش عملي با هوش مرتبط با پيشرفت تحـصيلي          1نيسر

توان به ايـن تفـاوت    دارد و به طرقي گوناگون مي     تفاوت
كنيم كه  ميما در جامعه افرادي را مشاهده     . ]3،  2 [بردپي

ــوده ــق ب ــه موف ــغلي  در مدرس ــدگي ش ــا در زن ــد ام ان
بـاال در   اند يا برعكس، به افرادي با نمـره       هخوردشكست
هـاي  خـوريم كـه در تعامـل      هـاي هـوش برمـي     آزمون

اجتماعي، فاقد مهارت هستند؛ همچنين افـرادي كارآمـد         
هـاي هـوش،    بينيم كه در آزمون   هاي عملي مي  در آزمون 

عامـه مـردم، ميـان هـوش        . اندكردهنمرات پاييني كسب  
ملي يـا آشـنايي     تحصيلي يا تيزهوشي درسي و هوش ع      

انـد؛ ايـن تفـاوت در      با پيچ و خم زندگي، تفاوت قائـل       
هـاي ضـمني هـوش      شده درباره نظريه  هاي انجام تحقيق

 وجود تفاوت ميان    يكي از داليل  ]. 5؛    4[است  تأييدشده
هوش تحصيلي و هـوش عملـي، نـاهمخواني در انـواع            

هاي تحصيلي و عملي    مسائلي است كه افراد در موقعيت     
بيشتر مسائلي كه در زندگي روزمره بـا        . اند مواجه با آنها 

شـده  هاي كسب شويم، با دانش يا مهارت    آنها مواجه مي  
ماهيـت  . از طريق آموزش رسمي، ارتبـاط كمـي دارنـد         

 و  2واگنر]. 6؛  4[است  مسائل تحصيلي و عملي، متفاوت      
ــه ماهيتــشان در دو  اســترنبرگ ــا توجــه ب ، مــسائل را ب

مسائل تحصيلي،  . ]7[ دهندميتحصيلي و عملي جاي   طبقه
شـده  طور كامل، تعريف  شوند، به ميتوسط ديگران طرح  

                                                 
1 . Neisser 
2 . Wagner 

هـا نيـز از     هاي محدود دارند و اين پاسـخ      هستند، پاسخ 
شـوند؛ همچنـين    هاي محدود، مشخص مـي    طريق روش 

بـه  دروني، نـسبت  خارج از تجربه روزانه هستند و عالقه      
مقابل، مسائل  وجه وجودندارد؛ در  هيچآنها، كم است يا به    

اند يا به طراحي مجدد نيازدارنـد، بـا         نشدهعملي طراحي 
شوند و از   نميروشني تعريف اند، به تجارب روزانه مرتبط  

. شـوند هاي چندگانه متناسب، مشخص مـي حلطريق راه 
هاي عقلـي يـا ذهنـي كـه افـراد هنگـام يـافتن               مهارت

هـاي  مهـارت «دهنـد،   ميهاي عملي از خود نشان    حلراه
هـا  كه ايـن مهـارت    شوند؛ زماني مي، ناميده »قلي عملي ع

شـود؛  عنوان هوش عملي يـادمي    شوند، از آنها به   تركيب
است از هوشـي، بـراي      ديگر، هوش عملي عبارت   بيانبه

تر ميان فرد و تقاضاي محـيط فـردي؛         يافتن تناسبي بهينه  
اين تناسب بهينه از طريق سازش بـا محـيط، تغييـر يـا              

ــكل ــي ش ــيط ده ــاوت   مح ــي متف ــاب محيط ــا انتخ ي
  ].6 ؛ 4[گيرد ميصورت

هوش عملي، چيزي است كه بيشتر مردم، آن را عقل          
، در )بـا تعـاريف متفـاوت آن   (هـوش   . نامنـد  مي 3سليم

زندگي روزانه، مفيد است ولي هـوش عملـي بـراي آن            
اي از هـوش عملـي، در       افراد فاقد اندازه  . ضروري است 

توانند به بقاي   ي، نمي بافت فرهنگي، حتي در محيط طبيع     
يكي از ابعاد مهم هوش عملـي، دانـش         . دهندخود ادامه 

 5ايطـور عمـده، رويـه      است؛ دانش ضمني، بـه     4ضمني
آمـوزد و اغلـب،     است كه فرد در زنـدگي روزانـه مـي         

. آيـد شود و حتي به كـالم هـم درنمـي         نميدادهآموزش
دانش ضمني، شامل مسائلي است مشابه با دانستن اينكه         

شـود و چگونـه     شود، چـه موقـع گفتـه       چيزي گفته  چه
؛ يعنـي فـرد    ]1[باشـد   شود تا نهايت تأثير را داشـته      گفته

هـاي  در موقعيـت  ) هـوش (بتواند از نعمـت خـدادادي       
طور خالصه، هـوش عملـي، يعنـي        به. گيردمختلف بهره 

براســاس آنچــه . توانــايي اســتفاده از هــوش در عمــل
  امروزه پژوهش    6يكالزينسك و   برگشد به عقيده    مطرح

                                                 
3 . Common sense 
4 . Tacit Knowledge 
5 . Procedural Knowledge 
6 . Berg & klaczynski 
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 آموزان دختر  پايه سوم راهنماييتأثير آموزش هوش عملي بر پيشرفت تحصيلي دانش

هاي مهم در   ندرخصوص توانايي عملي، به يكي از جريا      
در آغاز، بررسي هـوش  . ]8[ استشدهشناسي تبديل روان

عملي از اين موضوع، ناشي شـد كـه بـا وجـود اينكـه               
طـور عمـده، خـارج از       كاركرد هوش بزرگـساالن، بـه     

هاي آموزشي است، آنهـا پـس از كـسب مـدرك            محيط
هاي متعارف هـوش كـه بـراي     آزمونيلهوستحصيلي، به 

ــيش ــاخته  پ ــصيلي س ــشرفت تح ــي پي ــدهبين ــد، ش ان
ترتيب، بررسـي هـوش عملـي و        اينشوند؛ به ميارزيابي

برخي محققـان، هـوش     . گرفتابعاد آن، مورد توجه قرار    
هاي قـراردادي   عنوان حالتي خاص از توانايي    عملي را به  

فتـه را در طبقـه      يااند كه امكان رفتار سازش    كردهتعريف
؛ ]9[كنـد   مـي هـاي روزانـه فـراهم     مجزايي از موقعيـت   

فـرد  كـه محققـان ديگـر بـر ماهيـت منحـصربه           درحالي
 بيـشتر مطالعـات   ]. 10؛  2[تأكيددارند  هاي عملي   توانايي
هاي عملي بر   شده درخصوص توانايي  شناسي انجام روان

حل، فاقـد   حل مسائلي تأكيددارند كه از نظر هدف و راه        
طور مكرر در زندگي روزانه، در منزل، در        تارند و به  ساخ

؛ 11[با آنها مواجه هـستيم  كار و در ارتباط با افراد ديگر     
طور تقريبي، دو دهه     به از زمان بررسي هوش عملي،    ].12
، جزو اولين افرادي است كه بـه        استرنبرگ؛  ]3[گذرد  مي

اين موضوع پرداخته و بيشترين مطالعات مربوط به ايـن          
  . استگرفتهه توسط وي و همكارانش صورتحوز

شد، حوزه هوش عملي با دانش تر اشارهكه پيشچنان
بـار مفهـوم دانـش     اولـين . ضمني، ارتباط نزديكـي دارد    

بعـدها  . شـد  معرفـي  ]13 ؛   12 [1پوالني وسيلهضمني، به 
، آن را بـراي توصـيف       اسـترنبرگ  و   واگنـر و   استرنبرگ

 حتـي    يـا  شود،نميدادهطور آشكارا آموزش  دانشي كه به  
شود، اما براي موفقيـت هـر فـرد و رشـد او در              نميبيان

؛ افرادي ديگر   ]14 و   7،  4 [كاربردندمحيط الزم است، به   
 و  3مگـان  و همكـاران و      بـرگ ،  كالزينسكي،  2ميكرنظير  

داده، به تأثير   برگ نيز تعريفي مشابه از هوش عملي ارائه       
 در حـل مـسائل      آن در كسب موفقيت و توانـايي افـراد        

                                                 
1 . Polanyi 
2 . Meker 
3 . Megan 

 4برگـر . ]18 و   7،  16،  15 [انـد زندگي واقعـي پرداختـه    
كارگيري تفكـر و مهـارت      معتقد است هوش، توانايي به    

ديگـر،  عبـارت حل مسئله در همه ابعاد زندگي است؛ به       
توانايي برتر حل مسائل، متأثر از سـاخت كلـي هـوش            

ــاگون ؛ ايــن مفهــوم در موقعيــت]19[ اســت هــاي گون
ــاربرددارد؛ بــ  ــه،ك ــمني،   راي نمون ــش ض ــطح دان س

كننـده خـوبي در عملكـرد مـديريت اسـت؛           بينـي پيش
دهند كـه دانـش ضـمني،    ميها، نشان تحقيق براين،عالوه
خـوبي و درحـد     توانـد موفقيـت در دانـشگاه را بـه         مي

  ].7[كند بينيها، پيشهاي دانشگاهآزمون
، يكي از مؤثرترين مطالعات را درراسـتاي        استرنبرگ

 و  اسـترنبرگ . اسـت دادهتأثير هوش عملي، انجام   بررسي  
همكارانش بـراي آمـوزش هـوش عملـي در مدرسـه،            

كردند؛ ايـن برنامـه     ، تدوين PIFS5درسي با عنوان    برنامه
 و نظريـه    گـاردنر هاي چندگانه   هاي هوش براساس نظريه 

شـد و شـامل آمـوزش       گـذاري  پايه استرنبرگوجهي  سه
ط، ازجملـه مـديريت     هايي براي سازگاري با محي    مهارت

. خود، مـديريت وظـايف و همكـاري بـا ديگـران بـود             
آموزشي با مديريت خود آغازشد؛ در اولين بخـش         دوره

هاي چندگانه  ، ديدگاهي از هوش   استرنبرگاز اين دوره،    
آمـوزان  معلـم و دانـش    . كـرد آموزان فـراهم  براي دانش 

بـرداري بهتـر از     هاي تفكر و چگونگي بهـره     شيوهدرباره
كردنـد؛ ايـن بخـش همچنـين شـامل          ا، با هم بحـث    آنه

هاي ابتـدايي سـازگاري بـا مدرسـه ماننـد كـسب             جنبه
انـد،  ديـده اطالعات جديد، ارائـه مطـالبي كـه آمـوزش        

دانند و تكميل آنها بود؛ بخـش   كارگيري مطالبي كه مي   به
هـايي  دوم دوره، با عنوان مديريت وظايف بـا موضـوع         

بردها براي حـل مـسائل،      ازقبيل سازماندهي، تدارك راه   
گرفتن براي حل مسائل و تفكر    هاي بد، كمك  ترك عادت 

ــاره ــه   درب ــش ب ــن بخ ــد؛ اي ــان، آغازش ــديريت زم  م
دادن هـا و امتحـان    هايي ديگر مانند درك پرسش    موضوع

، )همكاري با ديگران  (نيز پرداخت؛ در بخش سوم دوره       
كـردن خـود در بحـث كالسـي و          افراد چگـونگي اداره   

                                                 
4 . Burger 
5 . Practical Intelligence for Schod 
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ان بيان مطالـب، چگـونگي حـل مـشكالت          تشخيص زم 
ديدند؛  آموزش جاي ديگران را  دادن خود به  ارتباطي و قرار  

 LASSI1نامـــه آنهـــا در ايـــن پـــژوهش از پرســـش
هـوش  دهنده تـأثير آمـوزش      نتايج، نشان . كردنداستفاده

  .]1 [آموزان و موفقيت تحصيلي آنان بودعملي بر دانش
ــه   ــر ك ــشي ديگ ــانكيولوپژوه ــار و 2كي  انشهمك

دادن تمايز هوش عملـي و هـوش        اند، بر نشان  دادهانجام
ــان در ]20[ عمــومي و هــوش متبلــور، تمركــزدارد ؛ آن

] TKIM3] 21نامه دانش ضـمني     پژوهش خود از پرسش   
 TKIL4نامه دانش ضمني براي رهبران نظـامي        و پرسش 
بررسي نتايج، تأييدكننده تمايز هوش     . ]22[ كردنداستفاده

ها و مفاهيم هوش بود؛ نمـرات ايـن         نبهعملي از ساير ج   
و گـاه  ) 2/0كمتـر از   (ها، همبستگي ضـعيف     نامهپرسش

  .دادهاي هوشي عمومي و متبلور را نشانمنفي با اندازه
مطالعاتي ديگر نيز، رابطه هوش تحـصيلي و هـوش          

انـد؛ ايـن مطالعـات در       دادهعملي را مورد بررسي قـرار     
از تكاليف مختلف و بـا      هاي گوناگون با استفاده     موقعيت
ازجمله ايـن مطالعـات     . اندشدههاي متفاوت انجام  نمونه
 و  دورنـر ،  6 و همكـارانش   ليـو  ،   5اسـكرايبنر توان به   مي

نتـايج مطالعـات    . ]25 و   24،  23 [كـرد  اشـاره  7كروزيگ
پندارند گرفته، خالف باور عامه مردم است كه ميصورت

وفـق  اگر شخصي در امر تحـصيل و مدرسـه، چنـدان م           
نيست، بهره هوشي بااليي نـدارد و افـراد موفـق، داراي            

هـا،  بـر نتـايج تحقيـق     هوشي باالتري هستند؛ عالوه   بهره
 از هوش، با عنوان هـوش       بر وجود بخشي جداگانه   مبني

دهـد، گـاهي    مـي معلمان در كالس، نشان   عملي،  تجربه  
آموزان به دليل كمبود بهره هوشي، نيـست؛        مشكل دانش 
آمـوزان، الينحـل     مشكالت تحصيلي دانـش    در مواردي، 

شـود و حتـي     گر مي صورت مشكلي حاد، جلوه   مانده، به 
ــب  ــان عق ــوارد، گم ــي م ــا  در برخ ــي ي ــدگي ذهن مان

                                                 
1 . The Learning And Study Skills Inventory 
2 . ciancionlo 
3 . Tacit Knowledge, Inventory for 
4 . Tacit Knowledge, Inventory for Military Leaders 
5 . Scribner 
6 . Lave and et al 
7 . Dorner Y Kreuzig 

كه نتيجه تست هوش،    رود، درحالي ديرآموزبودن فرد مي  
بــودن فــرد بــر عــدم وجــود مــشكل خــاص و طبيعــي

 طبق منحني نرمال، در يـك جامعـه، بيـشتر         . داردداللت
افراد در حد طبيعي و نرمال هستند و فقط درصد كمـي            

بـه ديگـران    تر، نـسبت  تر يا نامطوب  در وضعيت مطلوب  
گيرند، با درنظرگرفتن اين اصل ساده ولي بـسيار         ميقرار

آمـوزان،  دريافت، در مشكل يادگيري دانش    توانمهم، مي 
افت تحصيلي آنان، عدم پيشرفت تحصيلي و مـشكالتي         

 حلقه مفقودشده وجوددارد كه پاسـخ       از اين دست، يك   
چرا فقط تعدادي محـدود،     «اين پرسش ديرينه است كه      

كننـد و بيـشتر     مي تحصيالت را بدون مشكل سپري     دوره
هـاي  آموزان، اين دوره را بـا مـشكالت و سـختي          دانش

 ؛»رود؟انتظارميكه عكس آن،    گذرانند درحالي فراوان مي 
 بررسـي هـوش     هاي پاسخ به ايـن پرسـش،      يكي از راه  
  .عملي است

ندارند از هوش خود    آموزان، توانايي بسياري از دانش  
طـور  هاي گوناگون و به تناسب بـه      در شرايط و موقعيت   

كنند و درواقع، نعمت خدادادي آنها، به نحو  بهينه استفاده 
 شود؛ اين، در حالي است    نميكارگرفتهمطلوب و مؤثر به   

گيـري  توانايي بهره ،  كه طبق نظر استرنبرگ و همكارانش     
؛ ]1[ پذير است مطلوب از هوش، از طريق آموزش امكان      

لذا پـژوهش حاضـر، تـأثير آمـوزش هـوش عملـي را              
 مورد بررسـي     و همكارانش  استرنبرگستاي مطالعه   دررا
  .]1[ دهدميقرار

رسـد در   نظرمـي ساخت، بـه  درنهايت بايدخاطرنشان 
ــاتي      ــي مطالع ــوش عمل ــه ه ــشور درزمين ــل ك داخ

هـاي  ها به جنبـه   است؛ بلكه اغلب پژوهش   رفتهنگصورت
توان به  اند؛ ازجمله اين مطالعات مي    ديگر هوش پرداخته  

 سنجاني سبزعلي،  فرهوديان،  حجازي،   و همكاران  مهريار
]. 30 و 29، 28، 27، 26 [كـــرد اشـــارهپاشاشـــريفيو 

 را در قالـب     گـاردنر ، نظريه هوش چندگانـه      پاشاشريفي
نامه سـازگاري    و پرسش  هرمز،  دوگالسهاي  نامهپرسش

اسـت؛ نتـايج ايـن پـژوهش        داده مورد مطالعـه قـرار     بل
 گـاردنر شده توسـط    دهند كه انواع هوش مطرح    مينشان

طور كامل، مستقل از يكديگر نيستند و ميان برخـي از           به
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 آموزان دختر  پايه سوم راهنماييتأثير آموزش هوش عملي بر پيشرفت تحصيلي دانش

 در  حجـازي . ]30 [شودميآنها همبستگي معنادار مشاهده   
 و هوشمند،   است كه تعريف هوش   دادهمطالعه خود نشان  

 سـالگي،   14 تـا    8براساس رفتارها و نمودهاي عيني از       
  . ]27 [متفاوت است
 براي آموزش هـوش عملـي در مدرسـه،          استرنبرگ

؛ ايـن برنامـه    PIFS1كرد با عنوان    اي درسي تدوين  برنامه
 و نظريـه    2گـاردنر هـاي چندگانـه     براساس نظريه هوش  

 برنامـه درسـي شـامل     . ]31[  بـود  اسـترنبرگ وجهي  سه
هايي براي سازگاري بـا محـيط ازجملـه         آموزش مهارت 

مديريت خـود، مـديريت وظـايف و كـار بـا ديگـران              
دوره آموزشي او بـا آمـوزش       . بود) همكاري با ديگران  (

تواننــد خودشــان را آمــوزان چگونــه مــياينكــه دانــش
كنند، آغازشد؛ در اولين بخش مـديريت خـود،         مديريت

دگانــه بــراي هــاي چن، ديــدگاهي از هــوشاســترنبرگ
آمـوزان دربـاره    معلـم و دانـش    . كردآموزان فراهم دانش
تواننـد بهتـرين    هـاي تفكـر و اينكـه چگونـه مـي          سبك
باشند، بـا   شان داشته هاي تفكر فردي  برداري از سبك  بهره

 از مـديريت خـود،      ؛ ايـن بخـش    ]4؛  1[كردند  هم بحث 
هاي ابتدايي سـازگاري بـا مدرسـه،        همچنين شامل جنبه  

دادن چيزهـايي كـه     فتن اطالعات جديد، نـشان    مانند گر 
داننـد و تكميـل     كاربردن چيزهايي كه مي   اند، به يادگرفته

انـد، بـود؛ بخـش دوم دوره، يعنـي          مطالبي كه يادگرفته  
دادن، هـايي ماننـد سـازمان     مديريت وظايف، با موضوع   

براي حـل مـسائل،     ) هااستراتژي(ديدن راهبردها   تدارك
 خواستن براي حـل مـسائل و        هاي بد، كمك  ترك عادت 

تفكر درباره مديريت زمان آغازشد؛ اين بخش، همچنـين         
هــا، پرســش) درك(هــايي ماننــد فهميــدن بــه موضــوع

دادن پرداخـت؛ در بخـش   ها و امتحـان  كردن جهت دنبال
هايي مانند  سوم دوره، يعني همكاري با ديگران، موضوع      

اينكه چگونـه افـراد، خـود را در يـك بحـث كالسـي               
كنند يا دانـستن اينكـه چـه زمـاني چـه چيـزي را           رهادا

بگويند، خـود را جـاي ديگـران بگذارنـد و مـشكالت             

                                                 
1 . Practical Intelligence for School 
2 . gardner 

  .شدكنند، ارائهارتباطي را حل
اي مــدل طــرح درس در يــك قالــب چهــار شــاخه

؛ ايـن مـدل     ]32[ شـد  طراحـي  3ديويدسـن  و   استرنبرگ
 كه معتقد اسـت يـادگيري،       4ويگوتسكيبراساس عقيده   

بيفتد، مـؤثرتر   در يك بافت اجتماعي اتفاق    كه ابتدا   زماني
. ]33[ شـد شـود، تـدوين   است و بعدها فقط دروني مـي      

آموزان با مفهوم مـورد     معلم، دوره را با آشناكردن دانش     
آمـوزان را   نظر آغازكرد و نخست، دانش پيـشين دانـش        

فرصتي براي اصالح اطالعات غلط ايشان      تا  كشيد  بيرون
گيرند را   مي آموزان بهتر ياد   باشد همچنين روشي كه دانش    

 اطالعات جديـد را از طريـق سـخنراني،          معلم. كند داپي
آمـوزان  داد؛ سپس دانش  مينامه و متن ارائه   بحث، پرسش 

هـا و دانـش     كردند مهارت ميهاي كوچك سعي  در گروه 
كارگيرنـد؛ ايـن بخـش از درس        شده را به  جديد آموخته 

بـود؛ پـس از آن،      ها  ها و كاربرگ  ها، فعاليت شامل بازي 
هاي جديد خود   كارگيري دانش و مهارت   آموزان به دانش

كردنـد؛ آنهـا همچنـين، كـار خودشـان و           ميرا ارزيابي 
شـوند، نقدكردنـد؛ سـرانجام      موادي را كه بايد تـدريس     

كرد و  آموزان را تركيب و متعادل    هاي دانش معلم، فعاليت 
ــب ــا را ترغي ــدگي  آنه ــا دانــش خــود را در زن كــرد ت

آموزان ها به دانش  كارگيرند؛ از اين گذشته، اين فعاليت     به
ــا دانــش و مهــارتكمــك ــه كــرد ت هــاي جديــد را ب
  .دهندهاي خارج از مدرسه انتقالموقعيت

عنـوان  جدول زيـر، شـامل مـواردي اسـت كـه بـه            
هاي اصلي برنامه درسي در اين طـرح پژوهـشي          قسمت

نتـايج آن    LASSI5شده، با استفاده از آزمون      كارگرفتهبه
 و همكـاران بـه ايـن نتيجـه          اسـترنبرگ . اندشدهبررسي

رسيدند كه دوره آموزشي، مؤثر بوده و تأثير معنادار بـر           
اسـت و درنهايـت،     آموزان ايجادكرده هوش عملي دانش  

ــش   ــت دان ــه موفقي ــأثير ب ــن ت ــه اي ــوزان در مدرس آم
  ].1[است منجرشده

                                                 
3 . Davidson 
4 . vygopsky 
5 . The Learning And Study Skills Inventory 
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  ريزيطرح
  امتحان گرفتن. 34
ها در ها و تفاوتتوجه به شباهت. 35
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  ارتباطات) الف
  هاي كالسيبحث. 36
  چه بگوييم؟. 37
  لحن كالم. 38
  جاي ديگران گذاشتنود را بهخ. 39
  حل مسائل در ارتباطات. 40
  
  سازگاري با مدرسه: ب
دادن گيري ميان سازگاري، شكلتصميم. 41

  كردنيا انتخاب
  هاي اجتماعيدرك شبكه. 42
 توجه به روابط حال و آينده. 43

        
  روش پژوهش

 پژوهش حاضر بر آن است با آموزش هوش عملـي          
دهد تا عيوب كار خود را      آنها فرصت آموزان، به   به دانش 

شـوند، بـشناسند و بـراي       كه مانع يادگيري مطلوب مـي     
هـاي ضـروري در امـر       اصالح آنها بكوشـند و مهـارت      

يادگيري، ماننـد كـاهش اضـطراب و حفـظ تمركـز را             
گوينـد و بـا     هاي نادرست خود را تـرك     بياموزند؛ عادت 

ــايگزين روش ــادگيري ج ــب ي ــاي مناس ــده ــر . كنن اگ

هاي تقويت هوش عملـي را فراگيرنـد،        آموزان، راه دانش
خود، بهترين كساني خواهندبود كه قادرند بـه يـادگيري          

ــه   ــك را ارائ ــشترين كم ــويش، بي ــوب خ ــد؛ مطل دهن
آموزان از وجود هوش عملـي و       براين، وقتي دانش  عالوه

هـاي پـرورش  و تقويـت آن،    لزوم آن در موفقيت و راه     
هـاي زنـدگي خـود      بـه مطلع شوند، آن را بـه سـاير جن        

  .بخشندداده، كيفيت زندگي خود را بهبودميتعميم
منظور دستيابي به اين هدف و براساس اين فرضيه         به
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 آموزان دختر  پايه سوم راهنماييتأثير آموزش هوش عملي بر پيشرفت تحصيلي دانش

آموزش آموزاني كه دوره  كه ميان پيشرفت تحصيلي دانش    
آموزاني كه اين دوره    اند و دانش  هوش عملي را گذرانده   

ر اند، تفاوت وجوددارد، مراحـل پـژوهش د       را نگذرانده 
 PISF و همكــاران و برنامــه اســترنبرگقالــب مطالعــه 

ــوع شــبه. ]20[ اجراشــد ــا روش تحقيــق از ن تجربــي ب
. اسـت آزمون، همراه با گروه كنترل بوده     آزمون، پس پيش

آمـوزان دختـر پايـه سـوم        جامعه آماري، تمامي دانـش    
راهنمايي مدارس دخترانـه ناحيـه دو اصـفهان در سـال         

ــصيلي  ــامل 1387-1388تح ــد 1629 و ش ــر بودن .  نف
منظـور جلـوگيري از     متغيرهايي كه در اين پـژوهش بـه       

معدل كالسي  : اند از شدند، عبارت شدن نتايج كنترل  مشتبه
نوبت اول، سن، جنسيت، وضعيت شغل پـدر و مـادر و            

آمـوزان در دو گـروه تحقيـق،        دانش. تحصيالت والدين 
طـور تقريبـي،     بودند و به   1374 و   1373هاي  متولد سال 

صيالت پدر و مادر همه آنها در حد دوره راهنمايي و           تح
دار بودند و شـغل پـدر       مادران همگي خانه  . تر بود پايين

ها، كارگر يا آزاد بود كه با درصدهاي مشابه در          آزمودني
الزم به اشاره است كه دوره آموزش       . گرفتندها قرار گروه

هوش عملي براي گروه آزمايش را محقق، اجراكـرد؛ از          
صـورت   نفـري بـه    30 جامعه آماري، يـك نمونـه        ميان

 نفري كنتـرل و     15شدند و در دو گروه      تصادفي انتخاب 
گرفتند؛ در گروه آزمـايش،     طور تصادفي قرار  آزمايش به 

شد و گـروه    دادهمتغير مستقل، يعني هوش عملي آموزش     
. نكردنـد كنترل، هيچ آموزشي در اين خصوص، دريافت      

ابـزار  . استشده ارائه 1خالصه طرح پژوهش در جدول      
اي حاوي هشتاد   نامهمورد استفاده در اين تحقيق، پرسش     

و ده مقياس است كه هريك از       ) با طيف ليكرت  (پرسش  
انـد و   هاي آن به راهبرد يا مهارتي خاص مربـوط        مقياس

ــردازش   ــز، پ ــوارد اضــطراب، نگــرش، تمرك شــامل م
اطالعات، انگيزش، خودآزمايي، انتخاب اهـداف اصـلي        

، كمك مطالعه درسي، مديريت زمان و راهبردهاي        درس
بـه سـاير    مقيـاس اضـطراب، نـسبت     . شـود امتحان مـي  

بودن نمره در كه پايينصورتيها، برعكس است، بهمقياس
آن، نمايانگر وضعيت بهتر و اضطراب كمتـر اسـت كـه            

هاي ديگـر هرچـه نمـره       نمايد؛ اما در مقياس   مطلوب مي 

در ايـن   . تر اسـت  فرد، باالتر باشد، وضعيت وي مناسب     
نامه، از معتبرتـرين    منظور سنجش روايي پرسش   تحقيق به 

» آزمـون روش پـيش  «روش موجود براي اين كـار كـه         
كند تـا  مي؛ استفاده از اين روش كمك   شدهاست، استفاده 

هـا و   با استفاده از نظر كارشناسان درخـصوص پرسـش        
آنها در آزمون فرضيات تحقيق، متوجه شويم كه        توانايي  

تواننـد در    تا چه اندازه روش كار و ابـزار سـنجش مـي           
 آيـا نتـايج   «و   راستاي بررسـي اهـداف تحقيـق باشـند        

هـا و   آزمون، قادر به ارزيابي فرضـيه     شده در پيش  حاصل
هـاي تحقيـق هـستند يـا خيـر؟ و           پاسخگويي به پرسش  

 و تكيه بر اين ابزارها، تا چـه         درنهايت، اتخاذ اين روش   
هايي كه با   ؛ لذا پرسش  »سنجند؟حد واقعيت مسئله را مي    

هاي نامهاي، اينترنت و پايان   استفاده از مطالعات كتابخانه   
بودند، ميان تعدادي از استادان توزيع      شدهموجود طراحي 

كـه بـه هـر پرسـش، امتيـازي          طوريشد به آوريو جمع 
شد؛ سـپس   آن با هدف تحقيق داده    بودن  عنوان مناسب به

هايي كه ميانگين امتياز آنها بيش از متوسـط بـود           پرسش
نامـه  هـاي مناسـب و روا در پرسـش        عنـوان پرسـش   به

  .شدنداستفاده
بـودن طيـف    با توجه به ليكرت  كرونباخآلفاي  روش  

الزم بـه   . شـد ها، براي سـنجش پايـايي اسـتفاده       پرسش
بـودن جهـت    يادآوري اسـت كـه بـا توجـه بـه منفـي            

هاي مرتبط با مقياس اضطراب در مقايسه با ساير         پرسش
ها، جهت آن در محاسـبه مقـدار ضـريب آلفـاي            پرسش
ها معكوس شد تا بـا       و نمرات مربوط به آزمون     كرونباخ

مقـدار ضـريب آلفـاي      . هـا، همـسو شـود     ساير پرسش 
 شد، پـس  86/0ها برابر با     مجموعه پرسش   براي كرونباخ

  . شود آزمون تأييدميهايپايايي پرسش
          

  طرح تحقيق. 2جدول 

آزمونپسمتغير مستقلآزمونپيش گروه
انتخاب و 
جايگزيني 
 تصادفي

 1T 1X 2T Rآزمايش

 1T كنترل
 2T R ــــ
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 سـاعت   20معـادل   (اي  جلـسه زشـي ده  محتواي آمو 
شـد و    تعريـف  1با تكيـه بـر مـوارد جـدول          ) آموزشي

در بخــش مــديريت خــود، . پژوهــشگر آن را اجراكــرد
شرحي مختصر درخصوص نظريات جديد هوش و ابعاد        

وجهـي   و نظريه سـه    گاردنرهوش چندگانه   (چندگانه آن   
 منظور تواناييِ هاي يادگيري به  سبك. شدارائه) استرنبرگ

بـراي  . شددادهيافتن سبك يادگيري مناسب خود آموزش     
آمـوزان از   ساختن دانـش  منظور آگاه سادگي اين امر و به    

ــادگيري، ســبك  ــد ي ــناختي و چگــونگي فراين ــاي ش ه
شدند؛ تحـت ايـن     دادههاي آن تعليم  فراشناختي و روش  

آموزان با نحوه   تعاليم با گذشت جلسات آموزشي، دانش     
ت زمـان، مـديريت يـادگيري و        بهبود عملكـرد مـديري    

گيـري  مديريت خود، يافتن شيوه يادگيري مطلوب، بهره       
تـر،  منظـور يـادگيري عميـق     زمان از چند حـس بـه      هم

هـا،  دهندهسازمانسازماندهي بهتر مطالب، استفاده ازپيش    
هايي از ايـن دسـت،      يادگيري از طريق تمرين و توانايي     

  .آشنا شدند
 وظـايف اجراشـد؛     بخش دوم با تمركز بر مـديريت      

هدف اين بخش تشخيص مسائل و مشكالتي است كه از          
با توجـه بـه شـناخت       . كنندمييادگيري كامل جلوگيري  

آموزان از راهبردهاي فراشناختي و روند يـادگيري        دانش
، آنان، قادر خواهندبود با تغييـر       )هاي بخش اول  آموزش(

ثري نحو مؤهاي بد به  ريزي و ترك عادت   راهبردها، برنامه 
در يادگيري بهتر خود، سهيم باشـند؛ در ايـن راسـتا بـه      

هـا  آموزان، نحوه درك مفاهيم اصلي، درك پرسش      دانش
هـا و   گرفتن از خود، همچنين توجه به شـباهت       و امتحان 
شــوند، هــاي مطــالبي كــه باعــث تــداخل مــيتفــاوت
  .شددادهآموزش

هاي همكـاري   آموزان با مهارت  در بخش سوم، دانش   

با توجه بـه اهميـت يـادگيري از         . ن، آشنا شدند  با ديگرا 
ــه طريــق كارهــاي گروهــي و بحــث هــاي كالســي، ب

آموزان اين فنون از طريق كارهاي گروهي و ايفاي         دانش
شـده و آنهـا سـازگاري بـا مدرسـه را            دادهنقش تعلـيم  
هـاي  ترتيـب بـه دركـي بهتـر از شـبكه          اينآموختند؛ به 

ات مؤفــق را يافتــه، برقــراري ارتباطــاجتمــاعي دســت
  .    ديدندآموزش

منظـور مقايـسه پيـشرفت      پس از اتمام جلسات، بـه     
آمـوزان از معـدل تـرم اول و دوم آنـان            تحصيلي دانش 

ها در بهبـود  به دليل تأثير مستقيم اين توانايي  . شداستفاده
روند يادگيري و نمود بارز آن در ارتقاي كيفي وضـعيت      

و ) ش از آموزش  پي(آموز، معدل ترم اول     تحصيلي دانش 
، مالك مقايسه و معيار سنجش      )پس از آموزش  (ترم دوم   

  .گرفتپيشرفت تحصيلي قرار
وتحليل اطالعات  شود، تجزيه ميدرنهايت، خاطرنشان 

در . گرفـت در دو سطح توصـيفي و اسـتنباطي صـورت         
هاي آماري، نظيـر ميـانگين و       سطح توصيفي از مشخصه   

نباطي از تحليـل    انحراف استاندارد و در سطح آمار اسـت       
هـا در   كـردن تفـاوت گـروه     كوواريانس، براي مشخص  

كـارگيري تحليـل كوواريـانس      به. شدآزمون استفاده پس
 براي تمام   ]1 [.منظور حذف اثر متغيرهاي مزاحم است     به

  . شد استفادهSPSSافزار محاسبات آماري از نرم

  هايافته
معدل نمرات ترم اول و دوم به تفكيك گروه كنتـرل           

نتـايج مربـوط بـه      . و آزمايش، داراي توزيع نرمال است     
ــون  ــوگروفآزم ــميرنوف-كلم ــطح  اس ــه در آن س  ك

 بيـشتر اسـت، درسـتي    05/0معناداري در تمام موارد از      
  .دهدمياين ادعا را نشان

  
  بررسي نرماليتي نمرات آزمون به تفكيك گروه و ترم. 3جدول 

 ح معناداريسط اسميرنوف- مقدار آماره آزمون كلموگروف  

 916/0 557/0 گروه كنترل
 نمرات ترم اول

 981/0 619/0 گروه آزمايش

 838/0 468/0 گروه كنترل
 نمرات ترم دوم

 982/0 465/0 گروه آزمايش
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 آموزان دختر  پايه سوم راهنماييتأثير آموزش هوش عملي بر پيشرفت تحصيلي دانش

آموزان آزمون همگني واريانس معدل ترم دوم دانش. 4جدول 
  هاي مورد مطالعهدر گروه

F 
درجه 
 1آزادي

درجه 
 2آزادي

سطح 
 يدارمعني

486/0 1 28 491/0 
        

آزمون تحليل كوواريانس معدل ترم دوم . 5جدول 
  هاي مورد مطالعهآموزان در گروهدانش

توان 
 آزمون

ضريب 
 اتأثير ات

 f معناداري
درجه 
 آزادي

1 76/0 000/0 65/85 1 
            

 و نتايج حاصل از آزمون      4هاي جدول   براساس يافته 

P 05/0شده در سطح     مشاهده fلوين،      معنادار نيست ،
  .ها تأييدشدو بنابراين، فرض همگني واريانس

، آشـكار اسـت،     5 هاي جـدول  كه از يافته  گونههمان
تفاوت ميان معدل ترم دوم دو گروه، معنـادار و ضـريب            

 14/0 است و با توجه به اينكه اين عدد از       76/0تأثير آن   
تـأثير بـسيار قـوي مداخلـه        دهنده  تر است، نشان  بزرگ

  ].11[است گرفته صورت
با توجه به نتايج باال مـشخص اسـت كـه آمـوزش             

توانـد در پيـشرفت     آمـوزان، مـي   هوش عملي به دانـش    
ــش ــا نق ــتهتحــصيلي آنه ــق داش باشــد و فرضــيه تحقي

  .شودتأييدمي
            

  هاميانگين و انحراف استاندارد معدل ترم اول و ترم دوم گروه. 6جدول 
 انحراف استاندارد ترم دوم انحراف استاندارد ترم اول معدل ترم دوم معدل ترم اول روهگ

 89/1 88/1 40/16 43/16 كنترل

 63/1 89/1 66/17 47/16 آزمايش
          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      

  هامقايسه معدل ترم اول و ترم دوم گروه. 1شكل 
              

مدل هاي ماندهآزمون بررسي نرماليتي باقي. 7جدول 
  وتحليل كواريانستجزيه

 سطح معناداري اسميرنوف-مقدار آماره آزمون كلموگروف

618/0 839/0 
      

براي سنجش صحت مدل بـاال كـه براسـاس روش           
بـودن  است، بررسي نرمـال   آمدهدستتحليل كواريانس به  

ــاقي ــدهب ــون  مان ــدين منظــور از آزم ــا الزم اســت؛ ب ه
تــايج آن شــد كــه ن اســتفاده اســميرنوف-كلمــوگروف

  ) 7جدول ( .استصورت فوق به

تربودن شود با توجه به بزرگ    ميكه مشاهده گونهناهم
بــودن ، فــرض نرمــال05/0ســطح معنــاداري از مقــدار 

  .شودشود و صحت مدل تأييدميها ردنميماندهباقي
  

توان هريك  تر، مي به همين ترتيب براي بررسي جزئي     
 گـروه آزمـايش و      هاي مؤثر بر معدل را ميـان      از مقياس 

كرد كه دوبـاره از تحليـل       كنترل پس از آموزش مقايسه    
شد و نمره مربوط به هر عامل، پيش از         كواريانس استفاده 

شـد؛  عنوان متغير كنترل درنظرگرفته   به) ترم اول (آموزش  
آمـده از ايـن بررسـي در جـدول زيـر            دسـت نتايج بـه  

  :اندشدهدادهنشان

  1كنترل 
 معدل ترم

 2كنترل
 معدل ترم

 1آزمايش
 معدل ترم

 2آزمايش
 معدل ترم
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   كنترل و گروه آزمايشمقايسه ميانگين گروه-8جدول 

 
  ميانگين

 گروه  كنترل

  ميانگين
 گروه آزمايش

 اتاضريب تأثير  سطح معناداري آماره آزمون

 681/0 000/0 520/57 42,344 57,989 اضطراب

 045/0 272/0 259/1 29,165 27,502 نگرش

 773/0 000/0 715/91 63,858 37,809 تمركز

 773/0 000/0 716/91 62,817 46,516 پردازش اطالعات

 539/0 000/0 616/31 53,936 37,064 انگيزش

 556/0 000/0 818/33 68,724 53,276 خودآزمايي

 693/0 000/0 965/60 64,987 44,280 انتخاب اهداف اصلي درس

 423/0 000/0 817/19 69,150 54,850 كمك مطالعه درسي

 764/0 000/0 347/87 63,236 41,697 مديريت زمان

 034/0 335/0 962/0 44,500 44,167 ردهاي امتحانراهب
            

استثناي شود به ميكه در جدول باال مشاهده    گونههمان
عوامل نگرش و راهبردهاي امتحان، وجود اختالف ميـان   
مقادير همه عوامل در گروه آزمايش و كنتـرل، معنـادار           

است، بدين معني كه آموزش در اين عوامـل، مـؤثر           بوده
شـود كـه    مـي چنين در عامل اضـطراب ديـده      است؛ هم 

اسـت ولـي در سـاير       آموزش به كـاهش آن منجرشـده      
الزم اسـت   . انجامدعوامل، آموزش به افزايش مقياس مي     

هاي ماندهكنيم كه فرض نرماليتي مربوط به باقي      يادآوري
  . هر ده مدل تأييدشد

  گيريبحث و نتيجه
    

ـ مـي نتايج آزمون تحليل كوواريانس نشان     د كـه   دهن
طور كامـل،     به  P 001/0 در سطح    f = 65/85مقدار  

آموزش (معنادار است و اين نمايانگر تأثير متغير مستقل         
است؛ ) پيشرفت تحصيلي (بر متغير وابسته    ) هوش عملي 

آمـده، بـسيار قـوي و       دستبراين، ضريب تأثير به   عالوه
وجودآمـده  ه درصد اختالف ب   76 است؛ يعني    76/0برابر  

بـا  . اسـت ها به دليل تأثير متغير مـستقل بـوده        ميان گروه 
كرد كـه آمـوزش     استنباطتوانتوجه به اين اطالعات مي    

آمـوزان  هوش عملي، باعث پيـشرفت تحـصيلي دانـش        

 43/16هاي گروه كنترل    معدل ترم اول آزمودني   . شودمي
 47/16هـاي گـروه آزمـايش       و معدل ترم اول آزمـودني     

 و هر دو گروه از اين لحاظ همگن بودند؛ امـا            استبوده
دهنده افزايش معدل ترم دوم گروه      آزمون نشان نتايج پس 

است و معـدل تـرم دوم        نمره بوده  19/1آزمايش در حد    
كـه معـدل تـرم دوم       است، درحالي  رسيده 66/17آنها به   

ــر   ــرل براب ــروه كنت ــري  40/16گ ــدان تغيي ــد و چن  ش
بـر وجـود     تحقيـق، مبنـي    است؛ بنابراين، فرضـيه   نداشته

ها، پـس از اجـراي      تفاوت ميان پيشرفت تحصيلي گروه    
ــايش    ــروه آزم ــراي گ ــي ب ــوش عمل ــوزش ه دوره آم

طور جزئي، پس از اجراي دوره      شود؛ همچنين به  تأييدمي
هاي تمركز، پردازش اطالعات، انگيزش،     آموزش، مقياس 

خودآزمايي، انتخاب اهداف اصلي درس، كمك مطالعـه        
داشـتند و   آموزان افزايش ريت زمان در دانش   درسي، مدي 

  .داشتمقياس اضطراب كاهش
ــه ــارتهــدف از ب ــارگيري مه ــاي ك ــا و راهبرده ه

. آموزان است يادگيري، كمك به پيشرفت تحصيلي دانش     
شـود باعـث    تر انجـام  صورت كامل كه يادگيري به  زماني

شود و  آموز در تحصيل و مدرسه مي     موفقيت بيشتر دانش  
شتر، خود عاملي براي بهبود يادگيري و كيفيت        موفقيت بي 
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 آموزان دختر  پايه سوم راهنماييتأثير آموزش هوش عملي بر پيشرفت تحصيلي دانش

شود؛ زيرا كـسب موفقيـت، باعـث        بهتر عملكرد فرد مي   
آموز، كـاهش   ايجاد نگرش مثبت و افزايش انگيزه دانش      

ــارت  ــؤثرتر از مه ــر و م ــتفاده بهت ــاي اضــطراب، اس ه
كـه  مـوقعي : شود؛ يعنـي  مي... شده پيشين و    كارگرفتهبه

يابد و  قبول توسعه ي قابل آموزان در سطح  يادگيري دانش 
صـورت  در نمرات و پيشرفت تحصيلي آنها نموديابد، به       

كنـد و موفقيـت     ميآموزان عمل تقويت مثبت براي دانش   
خواهدداشـت؛ درواقـع كمـك بـه        بيشتر ايشان را همراه   

هــا و راهبردهــاي يــادگيري، بهبــود و توســعه مهــارت
پـس از   . شـود ساز موفقيت فـرد در تحـصيل مـي        زمينه

هاي مـورد نظـر را      آموزان روش هاي الزم، دانش  موزشآ
كاربرده، از طريـق تكـرار و تمـرين، ايـن           طور دائم به  به

آيند و ملكـه    صورت عادت روزمره آنها درمي    ها به روش
طور كلي، نتايج اين تحقيق، با پژوهش       به.  شوندذهن مي 
بـا توجـه بـه      . داردهمسويي] 1[ و همكارانش    استرنبرگ

تــازگي اي اســت كــه بــه عملــي، مقولــهاينكــه هــوش
اسـت و امـروزه     گرفتـه شده و مورد توجـه قـرار      شناخته

عنوان يكي از عوامل تأثيرگذار در پيشرفت هر فرد در          به
در كنار هوش تحـصيلي يـا       ... مدرسه، شغل، زندگي و     

هـايي  شود، اميد است پـژوهش    ميهوشي درسي تلقي  تيز
گي پـرورش و  براي هرچه بيـشتر شـناختن آن و چگـون    

متأسفانه در  . پذيرندكارگيري بهتر آن در آينده صورت     به
كشور ايـران، تـاكنون در ايـن زمينـه، هـيچ پژوهـشي              

هاي خارج از كشور، بيشتر بـه       است و تحقيق  نشدهانجام
كردن تمايز آن از هوش     شناختن هوش عملي و مشخص    

پـژوهش حاضـر    . اند، پرداخته )هوش عمومي (تحصيلي  
اي براي انجام مطالعات مفيد و كـاربردي        قدمهتواند م مي
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