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Effectiveness of science education
teaching based on multiple intelligence
theory on creativity in 5 grade elementary
school girl students
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش درس علوم مبتنی
بر نظریه هوشچندگانه بر خالقیت دانشآموزان دختر دوره ابتدایی
پایه پنجم شهر قروه بود .این پژوهش به روش نیمهآزمایشی از نوع
پژژژوهشهژژام مداخلژژهام و بژژا اسژژت اده از ژژر پژژیشآزمژژون -
پسآزمون با گروه کنترل صورت گرفت .جامعة آمارم این تحقیژ
شامل کلیة دانشآموزان دختر دورة ابتدایی پایة پژنجم شژهر قژروه
بود که تعداد کل آنان  555ن ر بود .نمونة آمارم در ایژن پژژوهش
عبارت بود از  53ن ر از دانش آموزان دختر دورة ابتدایی پایه پژنجم
شهر قروه به ورمکه افژراد گژروه نمونژه بژه شژیوة نمونژهگیژرم
خوشهام چندمرحلهام انتخاب شژدند .بژرام سژنجش خالقیژت از
آزمژژون خالقیژژت تژژورنس «فژژرم ب ت ژژویرم» اسژژت اده شژژد.
تجزیهوتحلیل یافتهها با است اده از تحلیل کوواریژانس انجژام شژد.
یافتژژههژژا نشژژان داد کژژه آمژژوزش درس علژژوم مبتنژژی بژژر نظریژژه
هوش چندگانه بر نمره کل متغیر خالقیت دانشآموزان مژثثر بژوده
است .ابعاد خالقیت از جمله انعطافپذیرم ،اصالت ،بسط و سژیالی
هم مورد بررسی قرار گرفتند و مشخص شد نمرات دانشآموزان در
پسآزمون گروه آزمایش افژزایش داشژته اسژت .بیشژترین میژزان
افزایش نمرات در پسآزمون گروه آزمایش در بعد انعطافپژذیرم و
کمترین آن مربوط به بعد بسط بود .نتژای بیژانگر ایژن اسژت کژه
است اده از این راهبردها برام افزایش خالقیت دانشآموزان توسژط
معلمان دوره ابتدایی کاربردم و مثثر است.
واژههای کلی دی :آمژوزش علژوم ،تژدریس ،نظریژه هژوشهژام
چندگانه ،خالقیت.
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Abstract
The aim of this study was to evaluate the
effectiveness of science education teaching
based on multiple intelligence theory on
creativity in 5 grade elementary school girl
students' in ghorveh city. The study was done by
quasi experimental and interventional study
using pretest – posttest with control group. The
study population included all girl students in
fifth grade elementary school in Qorveh Thatwas
total number 550 people. The sample in this
study consisted of 53 students in fifth grade
elementary school girl so that all subjects were
selected by multistage cluster sampling. To
" measure creativity, the Torrance creativity test
the form image" was used. The analysis was
performed using analysis of ANCOVA. The
results showed that the science education
teaching based on multiple intelligence theory
has been effective. Results of this study will be
to use these strategies to be applied to enhance
the creativity of the students by elementary
school teachers.
Keywords: science education, teaching, multiple
intelligence theory, Creativity.
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مقدمه

«ظليط خا واده»« ،سطح سواد والدی »« ،ارتبرا هري

در طي سالهاي اخيرر روا شناسرا هرم ظنررور یرا

الاو ها»« ،ا ايزش» و «ظ غيرهاي شخ ري ي» از لهلرم

سؤاالتي از قبيل« :چرم سارا ي در اظرر تل ريل ظو ر

«درو هرایي  -هرو هرایي» ،ظفهوم خود و سازش روا ي

خواهند هود؟»« ،چرا هرخي از ا راد عليرغم هرخرورداري

(.)Shekh-aleslami, 1998

از ضریب هوشي () )Intelligence Quotient (IQهاال در

سلوظپر ( )Kluemper, 2008ظع قرد اسر سرم آظروزش

اظر تل يلي و ظراحل هعد از تل يل خود شكار هراي

هوش هاي چندها م سم شاظل -1هوش زها ي ،سالظي -2

احشي را تجرهم ظيسند؟»« ،ضریب هوشي تا چم ظيزا

هوش ظنطقي ،ریاضي -3هوش ضایي ،ه ري -4هروش

در ظو قيرر هررا از لهلررم ظو قيرر هرراي تل رريلي و
هم طورسلي پيشر

ا اا قش دارد؟» و ...پژوهش هایي

لنبشي ،هد ي -5هوش ظوسيقيایي -6هوش هي
-7هرروش درو

رردي

ررردي اس ر  ،در ظدرسررم هارريار حررالز

ا جام داده ا د سم تا حد زیرادي دیردهاه سرن ي از ظرورد

اههي

ضریب هوشي و تأثير آ در ز دهي ا اا را تغييرر داده

ضاظ ظو قي

اسر ( .)Noori-emamzadeai, 2003هروش هرمعنروا

آ ا را تل تأثير قرار دهرد .زظرا ي سرم سرودا دچرار

یكي از ولوه قاهل تولرم در سرازش یرا اي ا ارا هرا

اضطراب ظزظ یا خشم یا ع با ي هاشد ،آ ها را ا كرار

«ظليط» و از عواظل ظهم در تفاوت ا راد هشر ها یكردیار

تلهيلي تلقري ظريسنرد و هري توا رد ذهر خرود را از

هررم شررهار ظرريآیررد .هارر ره هرروش هرحاررب عواظررل

ظااللي سم ظولب ارا ري اسر  ،رهرا سرازد .هنراهرای ،

تشرركيلدهنررده آ ظوضرروعي اس ر سررم ظررورد تولررم

وق يسم ضاي حا رم هيش ر ها ای هو م ا كرار تل ريلي

صاحب ررا ایر حروزه هروده اسر  .هرخري هروش را

اشغال ظي شود ،اظكا سه ري هرراي یرادهيري لدیرد و

اس

همعنوا ظاهي ي واحد ظعر ي ظيسنند و هرخي دیارر آ

هرروز خالقير

را والد ظؤلفمها و ظقولمهاي هيشهاري ظيدا نرد .آ اراه

.)2003

سم ظفهوم هوش از ظطالعات آزظایشااهي و آزظرو هراي
ظعها شكل و ساغذ و قلهي هم سطح لاظعم و رواهط هري
رد هرا دیارر ا رراد ،اشرياي و یرا ظارالل ا قرال یا ر ،
ظفاهيهي چو هروش ال هراعي ،هروش هري

رردي و

و ظي توا د در درازظدت و هرم سوتراهظردت
تل يلي آ ا هوده و خالقي

و پيشر

هراقي ظريظا رد ( Noori-emamzadeai,

خالقيرر یكرري از عرراليتررری و پيديرردهتررری
عالي هاي ذه آدظي اس
هدا تولم سند .خالقي
سازظا شخ ي

سرم تعلريم و ترهير

هایرد

م قط هم هوش و تفكر هلكم هم

رد يز ظرهو ظيشود .ترهي آزادا رم

هوش هيجا ي اذها پژوهشهررا را هرم خرود ظشرغول

سررودا در وضررعي ي سررم والرردی داراي عالیرر قرروي

سررد ( .)Berger, 2001هروش و هرم روعي هروشهراي

هو اهو ي هاشند هاعث هروز صرف خالقير در سودسرا

چندها م هر اساس تعریف سن ي خود ظدتهرا هرمعنروا

ظيشرود .از ایر رو ظارللم ترهير سودسرا و پررورش

اصلي تری عاظل ظو قي

و پيشرر

تل ريلي در ررر

اس عدادهاي طري آ ا از ظاالل هايار ظههي اس

سم

هر م ظي شد .اظروزه ها تغيير در دیدهاههراي ررري در

هاید ظورد تولم ظرهيا و والردی قررار هيررد و ظعلهرا

خ وص عواظل تشكيلدهنردة هروش ،هري تروا آ را

هایا ي اظكا ات تجلي ا دیشم خالق را در ظدارس راهم

تل يلي ظلاوب

آورد د و دا شآظوزا هرمتردری ظفراهيم اساسري علروم

رررر هرخرري از پررژوهشهرررا عواظررل

ظخ لف را هياظوز د تا ها ظاالل ز دهي ،خالقا رم هرخرورد

تل يلي عبارتنرد از «هروش»،

سنند و لها اطراف خویش را در له ظطلروب تغييرر

پيشهينيسنندة ظو قي هراي پيشر
هررود .هررر طب ر

تعيي سننده در پيشر
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دهنرررد (Abdi, Noroozi, Maleki & ebrahimi-

ظ أسفا م هر اظمهاي درسي و آظوزش سنو ي ،در ههم

 .)ghawam, 2011رریرم هروشهرايچندها رم هرارد ر

سطوح یادهيري اخ اص هم توا ایيهاي ظنطقي و زها ي

( ،)Gardner, 1999, 2002, 2006شرایط لدیدي هرراي

پيدا سردها د سم ای شيوه رویرارویي هرا ترهير

دا رش-

درا هوش ا اا و پدید آظرد دیردهاه هراي قروي در

آظوزا  ،يازهاي ظ نرو آ را را در یرک د يراي ظ غيرر

( Komninnou,

هرآورد هي سند ،هم عبارت دیار ،اسثرر ظردارس اظرروزي

 )2010و سارسردهرراي ظههرري در تعلرريم و ترهيرر دارد

ضایي هراي تجرهمهاي دا رشآظروزا سرم ظريتوا رد در

( .)Armstrong, 2007سهپبرررل (،)Campbell, 1996

عهلكرد ههينم آ ا در قر هيا و یكم ظثهرثهر هاشرد،

آیز رر ( )Eisner, 2002و هرویر ( )Hoerr, 2000ظفهروم

تدارا هيهينند .همظنررور تلقر ایر اظرر ،عرالوه هرر

ظنفرد را هم چالش

ضرورت حهای آظوزشوپرورش ،ظعلها يز هاید تارلط

سشا ده و آ را همعنوا «توا ایي زیا يروا ري پرردازش

ساظل و عهي هم ظوضو ظورد آظوزش داش م و از ای سم

رهناري ظنجرر

راههاي زیادي هراي یادهيري دا رشآظروزا ولرود دارد،

هم حل ظارالل یرا خلر ظل روالتي شرود سرم در یرک

آهاه هاشند و در طراحي روشهاي ظخ لف و وی هرراي

رهنگ ارزشهند ها ند ،تعریرف ظريسنرد ( Gardner,

تطبي ها يازهاي ظ نو دا شآظوزا و خل تجرهمهایي

رایند آظروزش هرم ولرود آورده اسر

سن ي هوش همعنوا یک ولود ثاه
اطالعاتي» سم ظي توا د در یک ظوقعي

 .)2006هارد ر ها اسر فاده از ظوضروعات زیار شناسري

سم ظو قي

تكرراظلي ،ا اررا شناس ري ،روا شناس ري ،علرروم اع رراب،

ظيسنند ،سوشا هاشند ( .)Teele, 2009هارد ر ها اتكرا هرم

روا سنجي و هنرر و علروم ا ارا ي یا رمهرایي را ارالرم

هوش هايچندها م خود ظخالف ای عقيده اس سم قط

ظيسند و قياسهراي ظيرا

طوال يظدت آ هرا را در یرادهيري تضرهي

رهناري ا جرام ظريدهرد و

یک راه هراي آظوزش ،یرک راه هرراي عالقرمظنرد سررد

در های هش ظعيار را هرراي طبقرمهنردي هروش ارالرم

شرراهردا هررم یررادهيري و یررک راه هررراي پررس داد

ظيسند ای ظعيارها عبارتند از-1:قاهلي

تفكيک شد ها

یرادهيريهرراي آ هررا ولررود دارد .ظطرراه

رررر هررارد ر

صررردظات ظغرررزي  -2سررراهقم تكررراظلي  – 3عهلير رات

یادهيري واقعي هنااظي تلق پيدا ظيسند سم توا رایي-

ع بشناسي یا ظجهوعماي از عهلياتهاي ع بشناسي

هاي ظنل رهم رد تک تک دا ش آظوزا ظورد تولم قررار

قاهل شناسایي  -4قاهلي رظزهذاري هرا سيار م هرادي

هيرد و شرایط الزم هرراي ایجراد و پررورش هرر یرک از

 -5تاریخدم رشدي ظ هایز  -6ولود دا شهندا  ،واهغ و

ظقولمهاي هوشي راهم هاشرد ،شراید هرم ههري خراطر

از سروي روا شناسري

اس سم رریة هوشچندها م هر یرادهيري ظروقعي ي در

تجرهرري و  -8تأیيررد از سرروي یا ررمهرراي روا سررنجي

ظقاهرل سرارآظوزي تأسيرد ظريسنرد ( Tina& Gardner,

( .)Armstrong, 2007هارد ر خاطر شرا ظريسنرد سرم

 .)1990اظررروزه ،چهررارچوب روا شناسرري هررم ظررا الررازه

سودسا توا ایيهاي ظنل رهم رد و هو اهو ي دار د سم ها

ظيدهد سم هر ای عقيده هاشريم راینرد خالقير ذاتري

ای حس درو ي ظعلهرا سرم دا رشآظروزا ظريتوا نرد

يا هلكم ظري توا رد آظروزش داده شرود .ظرا از طریر

ظطالب را هم روش هراي ظخ لرف یراد هير رد ،هرم خروهي

آظوزش ظيتوا يم هم سودسا یاد دهريم سرم هرم راههراي

دارد (Abdi, Noroozi, Maleki & ebrahimi-

غيرظعهولي كر سنند و از طری تفكر واهررا هرم هررسري

ا راد اس ثنایي دیار  -7حهایر

ظطاهق

.)ghawam, 2011

ظشكالت پرداخ م و هم راهحلهاي ظناسب دسر یاهنرد.
ظاللم ای اس سرم الرازه تفكرر در ایر حيطرم را هرم
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ظرهيررا هرردهيم سررم لریررا خالقير  ،لریررا ي از قبررل

 )khazaei, 2012شرا داد سرم تولرم هرم هروشهراي

ساخ م شده يا  ،هلكم رو ردي زاینرده و قاهرل تغييرر

چندها م هارد ر در

ول ظخ لف س اب زیار شناسري

اسر  .هرالپر ( )Halperne, 1999خالقير را توا رایي

دوم دهيرس ا همطور ظااوي و یكنواخ صورت ار رم

شكل داد هم ترسيب تازه اي از ررات یا ایردههرا هرراي

و در سل س اب هر هوش ظنطقي ریاضري هيشر ر از سرایر

رسيد هم یک ياز یا تلق یک هدف ظي دا رد .از ررر

هوشها تأسيد شده اس  .ها تولرم هرم اینكرم تلقيقرات

پرسنيز ( )Perknise, 1997تفكر خالق ،تفكري اس سرم

خاصي در خ وص اثرهخشي آظوزش درس علوم ظب نري

هم لوي تشكيل شرده سرم ظنجرر هرم رای ترازه و رو

هر رریم هوشهاي چندها م هرر خالقير دا رشآظروزا

ظيشود ( .)Bimeshki, 2006دیفرایز و پلهي

( Defries

 ،)& Polmin, 2004هي را ظ ريسننررد سررم اس ر هرار در
پيشر

تل يلي هيش ر تل ترأثير تعيري سننردههراي

ژ يكي هوش اس

سرم خرود را در قالرب توا رایي هراي

صورت ار م و اطالعات علهي چنردا ي در ایر زظينرم
ظولود يا  ،ای پژوهش در پي پاسر هرویي هرم ایر
سؤال اس

سم «آیا آظوزش درس علوم ظب ني هر رریرم

هوشهايچندها م هر خالقي دا شآظروزا دخ رر دوره

شناخ ي هایا ظيسازد و تعيري سننردههراي ظليطري

اه دایي شهر قروه» تأثير دارد؟

سهم سه ري دار د .هر اساس پژوهش دیارري هرا للرا

روش پژوهش

ظ غير س  ،ههره هوشي در س  7سالاي همعنروا یرک

پررژوهش حاضررر يهررمآزظایشرري از ررو پررژوهشهرراي

تعيرري سننررده اصررلي در پيشررر تل رريلي ظلارروب

ظداخلماي اس  .ههدنري ایر پرژوهش از ررر هردف

ظيشود اظا هعد از  7سالاي ظ غيرهاي دیارري وارد ایر

سارهردي و از رر و طرح پيشآزظو و پسآزظرو هرا

ارتبا شده و سهم ظ غيررهراي قبلري سه رر ظريشرود.

هروه سن رل اس  .لاظعة آظاري ای تلقي شاظل سليرة

پژوهش هردیعي و رر الهري ( Badiee & Farajollahi,

دا شآظوزا دخ ر دوره اه دایي پایم پنجم شهر قروه هود

 )2016هيا ار ترأثير ظل رواي طراحري شرده هرر ظبنراي

سم در سرال تل ريلي  1391-92ظشرغول هرم تل ريل

هوش زها ي در حيطة تعاظلي ،هر یادهيري دا شآظروزا

هود د .تعداد سل آ ا  550فر هود .هو ة آظاري عبرارت

هنرس ا ي ،در آظوزش ترسيبي هود .ای تلقي عبردي

هود از  53فر از دا ش آظوزا دخ رر دورة اه ردایي پایرم

و ههكررارا (Abdi, Noroozi, Maleki &ebrahimi-

پنجم شهر قروه همطوريسم ا راد هروه هو رم هرم شريوة

 )ghawam, 2011هيا ار ای اس سم دا شآظوزا ي سرم

هو م هيري خوشم اي چندظرحلم اي ا خاب شد د .اه ردا

از طری راهبرد تدریس ظب ني هر هوشچندها م آظوزش

از هي ظدارس اه دایي دول ي آظوزشوپرورش شهر قرروه

تل ريلي هراالتري در سليرم سرطوح

یک ظدرسم همصورت ت اد ي ا خراب هردیرد ،آ اراه دو

هم دا ش آظوزا ي سرم هرم روش تردریس

سالس پایم پنجم اه ردایي هرمصرورت ت راد ي تعيري و

دیده ا رد ،پيشرر
شناخ ي ،اب

ظ داول آظوزش دیده ا رد ،داشر م ا رد .هرم چنري

رای

یكي از سالسهرا هرم هرروه سن ررل و دیارري هرم هرروه

تلقي آ ا شا داده سم اررش دا رش آظروزا هرروه

آزظایش تقايم شد .همهو ماي سم  28فر از دا شآظوزا

آزظایش ارب هرم یرادهيري درس علروم هعرد از عهرل

در یكي از سالسها هرمعنروا هرروه آزظرایش و  25فرر

عالي هراي خالقا رم

دیار در سالس دیار همعنوا هروه سن رل ظورد هررسري

آزظایش ههبود یا م اس

و ظيزا

در آ ررا هيش ر ر شررده اس ر  .ررای پررژوهش یوسررفي
ق اهاررررایي و خزایررري ( & Yousefi-Qasafsaraei

قرار هر ند.
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ابزارهاي پژوهش

شا ظيدهد سم هرات  TTCTههبا اي ظعناداري هرا

در ای ر پررژوهش هررراي هررردآوري دادههررا از اهررزار زی رر

پيشر هاي خالقا رم در ظطالعرات طرولي در  22 ،12و

اس فاده شد.

 40سالاي دارد (ترور س 1990،و  .)2006هردو شرک

آزمون تفکر خالق تورنس «فرم ب تصویري»):(TTCT

هراي سنجش خالقي

از آزظو خالقي

ترور س « ررم

یكي از ظع برتری اهزارهراي سرنجش خالقير

آزظرو

تفكرر خرالق ترور س اسر سرم در ایر پررژوهش از آ

ب ت ویري» اس فاده ظي شود .آزظرو ي سرم هرراي هيرا

اس فاده شرده اسر  .پرسشرناظمهراي ظرورد هررسري در

ا دیشم ها و ا كار تازه و لالب در قالرب ت راویر ترغيرب

پژوهش حاضرر هرم دليرل اسر ا دار هرود و ایر سرم در

هوده و شاظل سم هازي ت ویرسازي ،تكهيرل ت راویر و

چندی پژوهش و تلقي هم سار هر رم شردها رد داراي

دایرهها اس سم الراي آ  30دقيقم هم طول ظيا جاظد.

روایي قاهل قبولي ظيهاشند؛ اظا هراي اطهينا خاطر رر

رررا اسر وار اسر سررم توا ررایي

صاحب ررا هر م شد .از طر ي ظيزا روایري هرا روش

آ رینندهي و خالقي چهار عاظل لداها م یعني سريالي،

تلليل عاظلي ترکترک سرؤاالت پرسشرناظم و چررخش

ایر آزظررو هررر ایر

ا عطررافپررذیري ،اصررال و هاررط اسرر  .هررمچنرري

واریهاسس  0/862هم دس

هرههذاري خالقي از یک الي پن هوده سم یک همظنزلة

پرسشناظم ها اسر فاده از ررما رزار  spssظقردار ضرریب

سه ری ظيزا خالقي

و پرن شرا دهنرده هيشر ری

آظد .ههدني هرراي پایرایي

آلفاي سرو باخ  0/879ا دازههيري شد.

ظيزا خالقي

اس  .ظطالعات ظرهو هم هررسري اع برار

پس از تخ يص آزظود يها هم هروههراي آزظرایش و

آزظو خالقي

ترور س اع برار هراالي  0/90را هرزارش

سن رل ،پيشآزظو هي هروهها ا جام شرد .ایر هررسري

سردها د ( .)Torrance, 1990ضرایب اع بار هراي آزظرو

آزظایشي هش هف م طول سشيد .دورة زظرا ي آظروزش

ت ویري تور س در پن ظطالعمي ا جام شرده در داظنرم

سالسي سم للاة  45دقيقماي در هر هف م اس سرم در

هي  0/78تا  1هوده اس  .روایي ظل وا و سازة آزظو هرا

طي آ  ،آظوزش هر اسراس طررح درس هراي ظب نري هرر

همسارهيري روش تلليل عاظلي ظورد هررسي قرار هر رم

هش

و هوش ،ا جام هر  .هو رماي از عالير هراي

و ظطالعات ا جام شده روایي ظل وا و سرازهي ظطلروب را

هنجا ده شده در طرح درس ها ظ ناسرب هرا هرر یرک از

هراي آزظو هزارش سردها د .ظطالعات روایري پريشهري

هوشها عبارتند از:

جدول  .7خالصه مراحل و محتواي مداخله
نوع هوش

فعالیت مرتبط

هوش زبانی

گوش دادن ،خواندن ،نوشتن ،گفتوگو ،بحث و مناظره و انجام بازی با کلمات مورد استتفاده رترار گرفتت بترای
مثال معلم با تشکیل جدولی از انواع بیماریها به بیان اسامی و توضیح آنها میپرداخت ،دانشآموزان یک نمتایش
دربارة ویروس ها نوشتند و اجرا کردند ،یک جدول کلمات دربارة باکتریها تهیه کردند ،به داستان سربازان حتامی
دفاع از وطن که نقش گلبولها به آنها تشبیه شده گوش میدادند

هوووووووش از فعالیتهای طبقهبندی ،حل مسئله ،آزمایش کردن ،پیشبینی کردن ،سازماندهی ،پرسیدن سؤال و یافتن شباهتها
منطقوووووی

و تفاوتها استفاده شد برای مثال ،دانشآموزان یک طبقهبندی کلی از بیماریها ارائه میکردند که در طی فعالیتت

ریاضیاتی

برحسب حروف الفبا بهوسیلة دوستانشان نامگذاری میکشد و یا ویژگتیهتای متتلتو و مشتتری ویتروسهتا و
باکتریها ،رارچها را بهوسیلة نمودارها نشان میدادند و آنها را طبقهبندی میکردند
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هوووووووش تزیین ،استفاده از رنگها ،طراحی و تصویر خوانی برای مثال ،معلم با نشان دادن یک تصویر و طرح یک سؤال که
فضوووووایی

در این تصویر چه اتفاری افتاده است؟ از دانشآموزان میخواست که دربارة آن صحبت کنند همچنین دانشآموزان

دیداری

با نگاه کردن به تعدادی تصویر از میکروبها ،آنها را بهصورت یک هرم طبقهبندی میکردند هتمچنتین تصتویر
باکتریها و آن چیزی را که زیر میکروسکوپ میدیدند طراحی میکردند.

هوووووووش

از فعالیت کردن ،بریدن ،چسباندن و حرکت کردن ،مدلسازی و نقشگتذاری بترای گنجانتدن هتوش جستمانی و

جسووویانی -حرکتی استفاده شد برای مثال دانشآموزان به داخل حیاط میرفتند و زنجیرهای را تشکیل میدادند و از طریق آن
حرکتی

زنجیره نحوه فعالیت ویروسها با یکدیگر را نشان میدادند همچنین دانشآموزان مدل میساختند (متدل بتاکتری،
ویروس) ،برای بررسی ویروسها نقتشگتذاری متیکردنتد تصتاویر ویتروسهتا و بتاکتریهتا را روی دیوارهتا
میچسباندند و از تماس و حرکت دست برای نشان دادن انتقال ویروسها استفاده میکردند.

هوووووووش فعالیتهای آواز خواندن ،یادگیری از طریق شعر ،گوش دادن به موسیقی البته به دلیل در دسترس نبودن ابزارهتای
موسیقیایی

موسیقی ،فعالیت های مربوط به این هوش به موارد مذکور محدود شد برای مثال از دانشآموزانی که در این زمینه
توانا بودند خواسته شد که آوازی درباره «ما ویروس هستیم» بتوانند و شعری درباره «باکتریها» بنویسند

هوووش میووا

فعالیتهای کارگروهی ،یادگیری جمعی ،بحث ،تدریس برای همکالسها در درس اول ،دانشآمتوزان حاضتر در

فردی

کالس درس به سه گروه متفاوت تقسیم شدند از گروه اول خواسته شد تا درباره میکروبها تحقیق کننتد گتروه
دوم باید در مورد گلبولها تحقیق می کردند و از گروه سوم خواسته شد تا در مورد داروها تحقیق کنند آنها طرح
کارگروهی را به وجود می آوردند ،منابعشان را جمعآوری میکردند و برای ارائه در دو هفته بعد آماده روی دیوار،
«موضوع مطرح شده» میشدند در این فعالیت آنها با یکدیگر مطالعه میکنند ،یاد میگیرند که حرفهای یکدیگر
را بشنوند ،به یکدیگر کمک کنند

هوووش درو

برای گنجاندن هوش درون فردی ،از کار کردن بهصورت انفرادی ،بیان احساسات ،تبادل تجربیات و تتیل استفاده

فردی

شد برای مثال از دانش آموزان خواسته شد تا در ذهن خود یک محتیط آلتوده و یتک محتیط پتاکیزه را تجستم و
خودشان را در این محیط تصور کنند سپس دو محیط را در ذهن خود با هم مقایسه کنند

دخ ر دورة اه دایي پایرة پرنجم شرهر قرروه ترأثير دارد،

یافتههاي پژوهش
فرضیة پژوهشي اول :آموزش درس علووم بور اسواس

هرات خالقي

هوش هاي چندگانه بر خالقیت دانش آموزان دختر دوره

پس آزظو هروه هاي آزظایش و سن ررل هرا هرم ظقایارم

ابتدایي پایهة پنجم شهر قروه تأثیر دارد.

هم ظنرور هررسي ای

رضيم سم آظوزش درس علروم

هر اساس هوشهايچندها م هرر خالقير دا رشآظروزا

دا شآظوزا در ظراحرل پريش آزظرو و

شد د .لدول  2دادههاي توصيفي هرات خالقير
ظراحل پيش و پسآزظو شا ظيدهد.

را در
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جدول  .6دادههاي توصیفي نمرات پیشآزمون و پسآزمون خالقیت و ابعاد آن در گروه آزمایش و کنترل
متغیرها
کنترل
خالریت
آزمایش
کنترل
انعطافپذیری
آزمایش
کنترل
اصالت
آزمایش

کنترل
بسط
آزمایش
کنترل
سیالی
آزمایش

تعداد

میانگین

انحراف معیار

واریانس

پیشآزمون

52

901/84

6/76

24/488

پسآزمون

52

990/78

92/292

580/68

پیشآزمون

54

901/62

4/049

72/807

پسآزمون

54

991/85

90/074

909/872

پیشآزمون

52

80/48

8/186

58/868

پسآزمون

52

89/44

6/991

20/718

پیشآزمون

54

80/542

8/61

55/125

پسآزمون

54

82/52

7/479

86/048

پیشآزمون

52

56/87

8/696

98/458

پسآزمون

52

57/7

8/697

55/52

پیشآزمون

54

56/28

8/897

94/754

پسآزمون

54

89/64

8/181

58/816

پیشآزمون

52

98/7

5/281

2/7

پسآزمون

52

98/85

8/924

1/166

پیشآزمون

54

98/52

9/758

5/781

پسآزمون

54

96/98

5/478

4/509

پیشآزمون

52

56/74

8/59

96/656

پسآزمون

52

54/25

8/588

96/156

پیشآزمون

54

54/764

8/165

92/645

پسآزمون

54

85/698

8/781

59/791

لدول شهارة  2شا ظيدهرد سرم در پريشآزظرو
خالقي و اهعاد آ  ،تفاوت زیادي هي ظيا اي هاي هروه
آزظایشي و سن رل ولود دارد .در حالي سم در ظيرا اي
هرات پسآزظو آ ها در دو هرروه تفراوت چشرهايري
هم ولود آظده اس  .قبل از تلليل دادهها هرراي هررسري
رظال هود ظ غيرهاي پژوهش از آزظرو سولهروهروف–
اسهير ف اس فاده شد ای آزظو شا داد سرم ظ غيرر
خالقيرر و اهعرراد آ رظررال ظرريهاشررند و اسرر فاده از
آزظرو هراي پاراظ ریرک را هررمظنررور هررسري رضرريات

پژوهش توليم ظي هایند .در هررسري پريش ررا هراي
تلليل سوواریا س یکطر م ،ای آزظو لو شرا داد
سررم هررروههررا از للررا واری را س درو هروه ري تفرراوت
ظعناداري ها هم دار د .ها ظشراهده هرودار قطرماي يرز
ظشخص شد سرم راهطرم هري ظ غيرر ت راد ي و ظ غيرر
واها ر م از ررو خط ري اس ر  .ررای ظفروض رة ههانرري
شيبهاي رهرسريو هرراي ظ غيرر خالقير هرم ظنررور
اس فاده از آزظو تلليل سوواریا س در لدول شرهاره 3
آظده اس .
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جدول  .9نتایج گزارش آزمون فرض همگني شیبهاي رگرسیون
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجة آزادی

میانگین مجذورات

 Fشاخص

 Pسطح معناداری

گروه

89/688

9

89/688

0/586

0/759

پیشآزمون

985/982

9

985/982

0/645

0/849

گروه  پیشآزمون

62/611

9

62/611

0/884

0/207

خطا

4549/695

81

971/092

-

-

مجموع

698198

28

-

-

-

ها تولم هم ای

هها طوري سم از لدول شرهارة  3ظشرخص اسر ،
ظفروض رة ههانرري شرريبهرراي رهرسرريو هررراي ظ غيررر

وق ،هراي هررسي رضية ظرورد ررر از

تلليل سوواریا س یک طر م اس فاده شد سم ای آ در

خالقي  F1, 49  0.448, p  0.506ظلق شده اس .

لدول  3آورده شده اس .

جدول  .6نتایج تحلیل کوواریانس بر پیشآزمون و پسآزمون در خالقیت گروههاي آزمایش و کنترل
F
سطح
میانگین
درجة
مجموع
منبع تغییرات

خالریت

مجذورات

آزادی

مجذورات

معنیداری

مدل تصحیح شده

9966/588

5

244/755

8/255

0/086

عرض از مبدأ

5979/022

9

5979/022

95/151

0/009

پیشآزمون

926/907

9

926/907

0/18

0/886

گروه

9002/184

9

9002/184

7/094

0/094

خطا

4826/299

20

976/92

-

-

مجموع

698198

28

-

-

-

مجموع تصحیح شده

1288/622

25

-

-

-

R2

0/858

در لدول شهارة  4تأثير هرات پيشآزظو هر هرات
پس آزظو حذف شده و سپس هروهها ها تولم هم هرات
هرراقيظا ررده ظقایاررم شررد د .پررس از تعرردیل هرررات
پيش آزظو  ،اثر ظعنيدار عاظل هي آزظود يهراي هرروه
 F1,50  6.018, P  0.05ولرررود داشررر  .هررررات

 R2تنظیم شده

0/85

ظيا اي تعدیل شده خالقي هيرا ظريسنرد سرم هرروه
آزظایشي داراي خالقي هيش ري اب هم هروه سن ررل
دار د .R2هم دس آظده ها ظقدار  0/423ضریب ترأثير را
شا ظيدهد .ایر ظقردار از تغييررات ظ غيرر خالقير
اشي از تأثير ظداخلم اس .
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فرضیة پژوهشي دوم :آموزش درس علووم بور اسواس
هوشهاي چندگانه بر ابعاد خالقیوت (انعطوا پوییري،
اصالت ،بسو و سویالي) دانوش آمووزان دختور دورة
ابتدایي پایة پنجم شهر قروه تأثیر دارد.

هم ظنرور هررسي ای رضيم سم آظوزش درس علروم
هررر اسرراس هرروشهررايچندها ررم هررر اهعرراد خالقيرر
(ا عطاف پذیري ،اصال  ،هارط و سريالي) دا رش آظروزا
دخ ر دورة اه دایي پایرة پرنجم شرهر قرروه ترأثير دارد،
هرات اهعاد خالقي (ا عطراف پرذیري ،اصرال  ،هارط و
سيالي) دا شآظوزا در ظراحل پيشآزظو و پسآزظرو
هروههاي آزظایش و سن رل ها هم ظقایام شد د سم ای

آ در لرردول  2هررزارش شررده اس ر  .ررای ظفروض رة
ههانرري شرريبهرراي رهرسرريو هررراي اهعرراد خالقي ر
هم ظنرور اس فاده از آزظو تلليل سوواریا س در لردول
شهارة  5آظده اس .
هها طوري سم از لدول  4ظشخص اس  ،ظفروضرة
ههاني شيبهاي رهرسيو هراي اهعاد خالقير ظلقر
شده اس  .ها تولم هرم رای روق ،هرم ظنررور هررسري
رضية ظورد رر از تلليل سوواریا س اسر فاده شرد سرم
ای آ در لدول شهارة  6آورده شده اس .

جدول  .6نتایج گزارش آزمون فرض همگني شیبهاي رگرسیون
متغیرها

انعطافپذیری

اصالت

بسط

سیالی

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجة

میانگین

آزادی

مجذورات

 Fشاخص

 Pسطح
معناداری

گروه

80/212

9

80/212

9/026

0/801

پیشآزمون

گروه  پیشآزمون

244/898

9

244/898

92/892

0/009

58/95

9

58/95

0/705

0/885

خطا

9445/568

81

84/898

-

-

مجموع

908774

28

-

-

-

گروه

90/241

9

90/241

0/408

0/862

پیشآزمون

گروه  پیشآزمون

884/256

9

884/256

88/576

0/009

88/767

9

88/767

5/789

0/999

خطا

782/152

81

98/945

-

-

مجموع

86969

28

-

-

-

گروه

92/405

9

92/405

9/472

0/964

پیشآزمون

گروه  پیشآزمون

89/104

9

89/104

8/672

0/024

80/608

9

80/608

8/758

0/078

خطا

892/521

81

4/862

-

-

مجموع

98497

28

-

-

-

گروه

5/488

9

5/488

0/814

0/848

پیشآزمون

گروه  پیشآزمون

688/118

9

688/118

954/876

0/009

0/009

9

0/009

0/009

0/117

خطا

561/17

81

2/698

-

-

مجموع

9587/805

25

-

-

-
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جدول  .2نتایج تحلیل کوواریانس بر میانگین پیشآزمون و پسآزمون در ابعاد خالقیت گروههاي آزمایش و کنترل
F
سطح
میانگین
درجه
مجموع
منبع تغییرات
متغیر (ابعاد خالریت)

انعطافپذیری

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیشآزمون

245/817

9

245/817

92/542

0/009

گروه

942/706

9

942/706

8/469

0/085

خطا

9102/818

20

84/904

-

-

مجموع

908774

28

-

-

-

R2

اصالت

0/581

پیشآزمون

295/998

9

295/998

86/755

0/009

گروه

887/802

9

887/802

58/698

0/009

خطا

740/709

20

98/795

-

-

مجموع

86969

28

-

-

-

2

 Rتنظیم شده

0/27

0/288

پیشآزمون

98/102

9

98/102

9/769

0/505

گروه

999/588

9

999/588

95/865

0/009

خطا

882/178

20

4/191

-

-

مجموع

98497

28

-

-

-

R2

سیالی

 R2تنظیم شده

0/564

R2

بسط

معنیداری

 R2تنظیم شده

0/895

0/849

پیشآزمون

688/118

9

688/118

989/041

0/009

گروه

984/484

9

984/484

58/617

0/009

خطا

561/179

20

2/211

-

-

مجموع

29892

28

-

-

-

R2

ظطاه ظندرلات لدول شرهارة  6تفراوت ظعنريدار
هي هره هاي هرروه آزظرایش و سن ررل در پرس آزظرو
ولود دارد یعني آظوزش هر اساس هوشهاي چندها م هر
اهعاد خالقي دا ش آظوزا ترأثير هذاشر م اسر  .R2هرم
دس آظده ضریب تأثير را شا ظيدهد .ایر ظقردار از
تغييرات اهعاد خالقي اشي از تأثير ظداخلم اس .
بحث و نتیجهگیري

ها تولم هم ای سم رضيمهاي پژوهش هرم هررسري ترأثير
آظوزش درس علوم هرر اسراس هروشهرايچندها رم هرر
خالقي و اهعاد آ در دا شآظوزا دخ رر دورة اه ردایي
پایة پنجم شهر قروه پرداخ م اس  ،ای حاصلم هویراي

0/662

 R2تنظیم شده

0/677

ای واقعير اسر سرم آظروزش درس علروم هرر اسراس
هوشهايچندها م ظيتوا د سطح خالقي و اهعراد آ را
در دا شآظوزا ارتقاي هخشد .اساس ای اظر هر ای ظبنرا
اس ر سررم ا ررراد ،داراي ذه ر هرراي یكاررا يا ر ند و
ظجهوعم توا ایي هاي ذهني هر رد ها رد دیار ظ فراوت
اس  ،عالوه هر ای  ،يهرخ هوشي ا راد ثاه هيظا رد و
در طول زظا تغيير ظيسند و يز حيات هشر سوتاه اس
و هراي ههم ا راد راهيري ههم چيز و پيشر در ههرم
زظينم ها ولود دارد .در حقيق آظوزش درس علروم هرر
اساس هوشهايچندها رم سربب ظريشرود سرم تهراظي
دا شآظوزا ها سطوح هوشي ظخ لف را تل تأثير قررار
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داده و هراي هریک از آ ا هم تناسب هوشهندي خرویش
در یكي از زظينمهاي هوش چندها م روشي هراي آظوزش
هرچم هه ر و ظطلوبتر و از ههم ظهمتر قاهرل هرمترر از
درس علوم را ارالم دهد سم ههي اظر هاعث ایجاد پيو رد
ظا لكم هي دا شآظوز و درس علروم در دوره اه ردایي
ظي شود .ای ارتبا سببساز ارالم عالي هاي خالقا م و
ا كار وآورا م در هي دا رشآظروزا هروده سرم در هایر
ظيتوا د ا ايرزه شرغلي و هرم تبرف ظو قير تل ريلي و
پيشر تل يلي آ را را هرم ارظغرا داشر م هاشرد .در
ههي راس ا عبدي و ههكرارا ()Abdi & et all, 2011
سم هم هررسي ظقایام اثرهخشي راهبرد تدریس ظب ني هر
هوش چندها م و روش ظ رداول هرر پيشرر تل ريلي و
ارش هم یادهيري درس علوم دا ش آظوزا پایرم پرنجم
اه دایي پرداخ ند ،ها يجم حاصرلم ههارو اسر  .زیررا
ایشا هم ای يجم رسريد د سرم دا رشآظروزا ي سرم از
طری راهبرد تدریس ظب ني هر هوش چندها رم آظروزش
دیده ا رد ،پيشرر تل ريلي هراالتري در سليرم سرطوح
شناخ ي ،اب هم دا ش آظوزا ي سرم هرم روش تردریس
ظ داول آظوزش دیده ا رد ،داشر م ا رد .هرم چنري رای
تلقي شرا ظري داد سرم اررش دا رشآظروزا هرروه
آزظایش ارب هرم یرادهيري درس علروم هعرد از عهرل
آزظایش ههبود یا م اس و ظيزا عالي هراي خالقا رم
در آ ا هيش ر شده اس  .در پژوهشي ظشراهم هاشرهي و
ههكرارا ( )Hashemi & et all, 2006سرم هرم هررسري
راهطم هوش هش اا م هارد ر ها ا خاب رش م تل ريلي و
پيشر تل يلي دا شآظوزا پرداخ ند سرم یا رمهراي
پژوهش آ ا شا داد ظيرزا قاهرل ترولهي از ارتبرا
ظيا هرخي ظقولم هاي هوشي ،ا خاب رش م تل ريلي و
ظو قي ر تل رريلي دا ررشآظرروزا اس ر و در حقيق ر
هوش هاي چندها م ظري توا رد ا خراب رشر م تل ريلي
ظو و هم تبف پيشر تل يلي را هراي دا شآظوزا هم
ارظغا داش م هاشد.
ها تولرم هرم ظاهير درس علروم در دوره اه ردایي و
اینكم الزظم ظو قي در ای درس داش كري ظنعطرف

هرروده هررمطرروريسررم ه وا ررد روشهرراي ظخ لررف را ظررورد
سررنجش قرررار دهررد تررا هرداشرر درسرر ي از ررای و
آزظایشها داشر م هاشرد ،تنهرا در سرایم ا عطرافپرذیري
دا ررشآظرروزا و خالقي ر وي شرركل ظرريهيرررد .آزوهررل
( )Ausubel, 1964در پژوهشري سرم هرم هررسري ظيرزا
خالقي و تفكر دا رش آظروزا پرداخر  ،شرا داد سرم
خالقي اس عداد هيهه ا در یک زظينة هم خ وص اسر
و هوش و خالقي دو عاظل كري لداها م تلقي شرده و
هوش تفكر ههارا و خالقي تفكر واهرا اس  .از رر وي
شا داد سم هوش ظي توا د هعد ا عطافپذیري خالقير
را تل تأثير قرار دهرد .هروشهراي چندها رم در درس
علوم سم توسط رای آزظایشرااهي ظرورد هررسري قررار
ظيهيرد ،ای اظكا را هم دا ش آظوز ظيدهد سم ا كار رو
را ظورد هررسي قرار داده و يرز روشهراي لدیرد را سرم
تاسنو ظورد اس فاده قرار ار م اس  ،هم هوتم آزظرایش
هاذارد .لذا آظوزش هرر اسراس هروش هراي چندها رم در
درس علوم زظينمساز هرروز ا كرار خالقا رم و غيرظعهرول
اس  .ظطالعات در زظينة شخ ي ا راد خالق شا داده
سم ا كار و ایدههاي آ ا پيديده اس و هم د بال تنش و
راهحلهاي غيرظعهولا د سم ههري اظرر ظريتوا رد هعرد
اصال را در هي آ ا ا زایش دهرد .تولرم هرم لزیيرات
درس علوم در سطح اه دایي تا حدود هايار زیرادي قاهرل
هم و درا هوده و رد ارتبا ظناسبترري هرا آ ایجراد
ظيسند و لذا هر دا شآظوزي ها هر و هوشي ظريتوا رد
هرداش ي از لزیيرات درس علروم داشر م هاشرد .ترور س
( )Torrance, 1990در ظطالعماي پيراظرو ویژهريهراي
هروهي از سودسا  ،ولوا را و لوا را  ،هرم ایر يجرم
رسيد سم ا راد خالق داراي كري رو و ظ فراوت هروده و
اب هرم اظرورات ریرزهي هار ند و تولرم زیرادي هرم
لزیيات ظي هایند.
آظوزش درس علوم هر اساس هروشهرايچندها رم ،هعرد
سيالي را سم شاظل اسر عداد توليرد ایردههراي رراوا و
هو اهو اسر  ،ارتقراي ظريهخشرد .هار ردهي در درس
علوم ظيتوا د دا شآظروزا را هرم ایجراد و وهرور ا كرار
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خالقا م و ظ نو سوق دهد سم ایر تنهرا زظرا ي شركل
ظيهيرد سم هر دا شآظوز ها تولم هم و هوشي سم دارد
هم ارالم ایده اي هپردازد .لذا هوشهاي چندها م ظي توا ند
سهک شایا ي هم توليد ایدههاي لدید و راوا هاینرد و
در حقيق سربب ا رزایش هعرد سريالي در هري دا رش
شررو د .ساساررال و یررل ( )Koksal, & Yel, 2007و
اوزدظيرر و ها يوسرو و تكایرا ( & Ozdemir, Guneysu
 )Tekkaya, 2006در ظطالعررماي شررا داد ررد سررم
هوشهاي چندها م دا شآظوزا را هرم توليرد ایردههراي
ظ نو و هو راهو ترغيرب ظريسننرد .هنراهرای در سرل
ظرريترروا يجررم هر رر سررم هرروشهرراي چندها ررم
ا عطافپذیري ،اصال  ،هاط و سيالي را يز تلر ترأثير
قرار ظيدهد و دا ش آظوزا را هر اساس توليد ایردههراي
ظ فاوت ،و و غيرظعهول ،تولم هم لزیيات و يز ساخ
ا كار راوا و ووهور سهک ظي سنرد .زیررا هروش هراي
چندها م از تهاظي لهات هوشي هم آظروزش درس علروم
پرداخ م و سبب ظيشود سم هر دا شآظوزي ها هرر رو
هوشي ،ظورد تولم قررار هيررد و راهري را هرراي سشرف
اس عدادهاي آ هاز سرده و پيش روي وي قرار ظيدهرد.
آظوزش هوشهاي چندها م هر اساس درس علوم از آ جرا
سم ها عالی هيش ر دا رشآظروزا هرمراسر ا اسر  ،لرذا
دا ش آظوزا سازهاري هه ري ها ظطالب درسري خواهنرد
داش سم ههي سازهاري ،زظينمساز خالقي و روآوري
در هررري آ رررا خواهرررد هرررود .پرررژوهش پاشاشرررریفي
( )Pashasharifi, 2005سم هم هررسي ظطالعرم ظقردظاتي
رریم هروشچندها رم هرارد ر ،در زظينرة ظوضرو هراي
درسي و سازهاري دا ش آظوزا پرداخر  ،هرا يجرم هرم
دس آظده ههخوا اسر  .زیررا ایشرا شرا داد سرم
رریم هوش چندها م هارد ر ،سطح سرازهاري درسري را
هيشرر ر سرررده و هررم د بررال آ خالقيرر را در هرري
دا شآظوزا پرورش ظيدهرد .هرویر ( )Hoerr, 2000در
ظطالعررة خررود شررا داد سررم آظرروزش ظب نرري هررر
هوش چندها م ارش دا ش آظوزا را اب هم خالقير
ههبررود ظرريهخشررد و آ ررا را هررم ا رررادي هرراا ايزه و

سخ سوش تبدیل ظي سند .ههدنري در پرژوهش هراي
ساساررال و ی رل ( )Koksa & Yel, 2007و اوزدظي رر و
ها يوسرو و تكایرا ( Ozdemir, Guneysu & Tekkaya,
 )2006ظشخص شد سم تدریس هر اساس هوش چندها م
ظي توا رد ظولرب هراال هررد رضرای  ،ههبرود پيشرر
تل يلي ،ههبود یادهيري ،یادسپاري و خالقير درسري
شود سم تهاظي ای حاصرلم ههارو هرا يجرم رضريم
پژوهش ظيهاشند.
ای پژوهش هر روي دا شآظوزا دخ ر شهر قرروه ا جرام
هر م سم در تعهيم آ هم سایر دا شآظوزا و ظقراطف و
يز سایر ظناط ها تولم هرم قرش ظ غيرهراي زظينرماي
هایا ي ها اح يا عهل سرد .ها تولم هم رای حاصرل از
پررژوهش پيشررنهاد ظرريشررود سررم هررا تشرركيل دورههررا و
سررهينارهاي آظرروزش درس علرروم ظب نرري هررر رریررم
هررروشهررراي چندها رررم و آظررروزش آ هرررم ظعلهرررا ،
دا ررشآظرروزا را از ررای پرثهررر ایرر روش آظوزشرري
ههرهظند ساز د .هنوز هرخي از ظعلهرا هرا ههررههيرري از
روش وق و تأثير آ هر خالقير دا رش آظروزا ظوا ر
يا ند سم ای اظر ظيتوا د اشي از عدم آهراهي آ را از
رو د الراي روش یا عدم توا ایي آ ا در اسر فاده علهري
از روش یا عدم آهاهي آ ا از اثرهخشي ای و تردریس
اس  .هم ظاؤولي رام آظوزش وپرورش توصيم ظيشرود
سم رصر هرا و اظكا رات ظ عرددي را رراهم سراز د ترا
دا شآظروزا هرروز خالقير خرود را شراهد هاشرند و از
امداش دا شآظوزا در شرایطي سم قرط یرک یرا دو
هوش ،قاهلي هرروز داشر م هاشرد ،هپرهيز رد .تولرم هرم
توا ایيهاي اخ اصي ا راد و يز تولم هم ای ك رم سرم
ا دازههيري ای توا ایيها ،ها یک آزظو سراده و در یرک
زظا ظلدود قاهل سنجش يار  ،ظريتوا رد هار ري را
هررراي ههررم دا ررشآظرروزا ظهيررا سنررد تررا توا ررایيهررا و
اس عدادهاي خود را هشناسند و در راس اي ای توا ایي ها
هم پيشر و ظو قي خود سهک سنند.
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