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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

cademic achievement is based on the 
acquisition of the necessary knowledge 

and skills in the training course and is 

also considered as a decision criterion 

and an important predictor of further 

education (Levpušček & Zupanicic, 

2009). In this regard, the concept of 

academic engagement is considered as 

one of the constituents associated with 

academic achievement in understanding 

and explaining academic failure and has  
 

 
been considered as the basis for reformist efforts in 

the field of education and training. In a model 

promoted by Rio and Tseng (2011), academic 
engagement consists of four components: cognitive, 

behavioral, emotional, and agency. Accordingly, the 

active learner is one who pays attention to task 

elements based on “behavioral component” and 

works on it with effort and perseverance. Based on 

emotional component, the active learner is interested 

in and enthusiastic about learning, and overcomes 

his/her anxiety, fatigue, and negative emotions,  and 

he/she actively learns through  his/her  own  learning 
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A B S T R A C T 

 
Objective:  The current research has aimed at identifying the effect of education pattern based on 
successful intelligence on academic engagement and academic achievement in students. 
 

Methods:  This research is an experimental one based on semi-experimental pre-test and post-test design 
with an unequal control group, and the population of this research includes all secondary school girl 
students of Turkamanchai town in academic year 2016-2017. Among this population, two classes of ninth 
grade of an available high school were selected and randomly put into two groups of experimental group 
(n=20) and control group (n=17).  Education pattern based on successful intelligence was applied in the 
experimental group for 12 sessions of 90 minutes, and at the same time, the control group was trained 

through a traditional method. Both groups completed the questionnaires before and after the intervention. 
The data were analyzed using analysis of covariance (ANCOVA). 
 

Results:  The results showed that education based on successful intelligence had a significant effect 
on every four aspects of academic engagement (agency, behavioral, emotional, cognitive) and 
academic achievement of students (p < 0.05(. 
 

Conclusion: Accordingly, it can be concluded that education based on successful intelligence 
intervention is an effective method in improvement and enhancing every four aspects of academic 
engagement (agency, behavioral, emotional, cognitive) and academic achievement of students . 
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strategies in the cognitive component. Above all, through 

the agency component, the active learner monitors all 

his/her cognitive processes including the input, 

performance presentation, self-questioning, revision and 
modification. One of the new strategies for improving the 

teaching methods and advancing the broader range of 

students in schools is based on Sternberg's successful 

intelligence theory. Sternberg it as including a 

combination of functions required for achieving success 

in life. Sternberg believes that contrary to traditional 

intelligence theories which introduce it as a single 

structure, intelligence includes a combination of 

analytical, creative, and practical abilities that help 

individuals to adapt, select, and shape the. According to 

this theory, such successfully intelligent people represent 
a balance of these three kinds of ability environment 

(Sternberg & Grigorenko, 2007). Successfully intelligent 

learners analyze, criticize, evaluate, contrast, and compare 

the contents due to their analytical abilities. They apply 

their creative abilities including creating and discovering 

new ideas, imaging, recommending and predicting for 

selecting and presenting appropriate strategy, and due to 

their practical abilities, they use their formal and informal 

learning in life context at the time of facing a problem and 

solving it, and finally they succeed (Sternberg, Jarvis, & 

Grigorenko, 2009). The purpose of this study is to 

investigate the effectiveness of education based on 
successful intelligence on two variables of academic 

engagement and academic achievement of students. 

 

2. Materials and Methods 
 

This research is an experimental one based on quasi-

experimental pre-test and post-test design with an 
unequal control group, and the population of this 

research includes all secondary school girl students of 

Turkamanchai town in academic year 2016-2017. 

Among this population, two classes of ninth grade of 

an available high school were selected and randomly 

put into two groups of experimental group (n=20) and 

control group (n=17). Intelligence based-educational 

pattern was applied in the experimental group for 12 

sessions of 90 minutes, and at the same time, the 

control group was trained in a traditional method. The 

design of a successful intelligence unit, including the 

definition of content, goals (based on government 
policy, school, teacher and student needs), the 

structure of the courses and the time required for each. 

In this method of teaching, in addition to the traditional 

steps and methods in teaching, teachers need to teach 

and evaluate analytical, creative and practical abilities 

(Sternberg & Grigorenko, 2007). At first, a well-

designed learning package based on successful 

intelligence for the ninth grade heavenly message 

lessons was developed by researchers for the first six 
chapters of the textbook and evaluated and verified by 

three teachers and experienced content tutors. The data 

was collected by using the questionnaires of academic 

engagement of Reeve and Tseng (2011) and student 

score in heavenly messages textbook of ninth grade 

class in two stages of before and after the 

administration of the program, and the data was 

analyzed by covariance analysis. 

 

3. Results 

The data were analyzed in two levels through descriptive 
statistics (mean and standard deviation) and inferential 

statistics. According to Table 1, in pre-test stage, the 

means of the mentioned variables in the experimental 

group and control group were not so different. However, 

in post-test stage, there was a significant difference 

between the means of these variables in the two groups. 

In order to investigate the significance of the difference 

observed between the pre-test and post-test, the 

assumptions of covariance analysis were observed. 

Results of skewness and elongation in the interval of (-

0.2 to 0.2) showed that the scores of both groups had 

normal distribution, and homogeneity of variances was 
tested by Levene’s test, and the results showed that 

significance level of Levene’s test in both groups were 

greater than 0.05 (p > .05). In conclusion, it can be stated 

that the variances of the experimental and control groups 

were homogeneous, and also correlation of the variables 

with each other was less than 0.8. F test was used to 

study the homogeneity of regression slope in the variable 

of academic achievement (p > .05). Therefore, the 

assumptions of covariance analysis were confirmed and 

the significant F observation (6.10) obtained in the 

groups differences section in the dependent variable, we 
can say that after removing the effect of pre-test, the 

difference between the two groups at the level of (p < 

.05) was significant. Due to this assumption’s being 

unconfirmed (p < .05) in the variable of academic 

engagement, t-test was used for the two independent 

groups. The level of significance (0.761) in the pre-test 

was larger than .05 (p > .05) and the level of significance 

(.001) in the post-test (p < .05), therefore, it can be 

concluded that there is not any significant difference 

between the scores of pre-test in experimental and 

control groups. Also there was a significant difference 

between the scores of post-tests. 
 

 

Table 1. Mean and standard deviation of the research variables 
 

Statistical indicators  Pre-test Post-test 

Variable Group M SD M SD 

Academic achievement 
test 14.92 2.9 16.65 2.45 

Control 14.64 2.57 14.79 2.91 

academic engagement 
test 101.01 18.97 125.55 15.31 

Control 99.11 20.41 100.64 20.75 
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4. Discussion and Conclusion 
 

First, the findings showed that training based on 

successful intelligence on students ‘academic 

engagement and academic achievement caused a 

significant difference in students’ scores of academic 
engagement and academic achievement in the post-

test compared with the pre-test, and particularly in 

comparison with the other group taught by traditional 

method. This difference suggests that education based 

on successful intelligence can make the students more 

involved in their educational process. The findings of 

this research suggest the influence of education based 

on successful intelligence on every four aspects of 

academic engagement including agency, behavioral, 

emotional, and cognitive, and therefore, it can be 

concluded that by using dynamic teaching methods 
such as group discussion, brainstorming method, and 

discussion and criticism in external imaginary 

situation, in the emotional aspect, this educational 

experience has attracted students’ interests and has 

motivated them to become actively involved in their 

education process. In this way, the use of examples of 

students' personal experiences and the discussion of 

them around the students has led to further reflection 

on the topics of education and has led to a better and 

deeper learning in a variety of ways in high intellectual 

functions such as brain drain and hypothetical position 

analysis. Accordingly, the results suggest the 

possibility of applying education based on successful 

intelligence on enhancing academic engagement and 

improving of academic achievement of students. 
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 مقاله پژوهشی
 

 آموزاندانشی لیتحص شرفتیپ وی لیتحصی ریدرگ بر موفق هوش بری مبتن زشآموی اثربخش
 

     3یلواسان یمسعود غالمعلو     *2ینیمنصوره حاج حس،     1معصوم زاده رایسم 

 
 

 .کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 1

 ایران. تهران، تهران، دانشگاه تربیتی، علوم و روانشناسی دانشکده تربیتی، روانشناسی روهگ استادیار. 2

 .ایران تهران، تهران، دانشگاه تربیتی، علوم و روانشناسی دانشکده تربیتی، روانشناسی گروه دانشیار .3
 

 

مقدمه
ی هامالک نیمهمتر ازی کی وآموزش  در تیموفقی هاشاخصه زا

 1یلیتحص شرفتیپ ،یآموزشی هابرنامهی اثربخشی ابیارز

ی ها مهارت و دانشی ابیدست بری لیتحص شرفتیپ. است آموزاندانش

 مالک کی عنوان به نیهمچن و داشته اشاره یآموزش دوره در الزم

یم محسوبی بعد آموزش مهم کنندهی نیبشیپ وی ریگ میتصم

ی هافرصت اکتساب دری حتی لیتحص شرفتیپ هانیا از فراتر. گردد

 در تیموفق بهی ابیدست و آموزاندانش ندهیآی احرفه وی شغل

 ،2کیزارپانک و پوسکک ویل) است ثرؤم اریبس یاجتماعی هاتیموقع

 کارآمدی هاروش بهی دسترس جهت تالش اساس نیا بر  .(2009

ی آموزش نظام مهم اهداف جمله از آن ثمربخشی الگوها وی آموزش

 و میمفاه ارائه و گستردهی هاپژوهش سازنهیزمی رو نیا از و بوده

 مفهوم راستا نیا در. است دهیگردی آموزش گوناگونی الگوها

 شرفتیپ با مرتبط یهاسازه از یکی  عنوان به 3یلیتحص یریدرگ

 مطرح  یلیتحص ستشک و افت نییتب و درک جهتی لیتحص

 در انهیگرااصالح یهاتالش یبرا یاساس و هیپا عنوان به و دهیگرد

  .است قرارگرفته نظر مد تیوترب میتعل حوزه

 خودی ریادگی فرآیند در شاگرد تیفعال تیفیک بر یلیتحص یریدرگ

  یآموزشی هاتیفعال  در او  هدفمند تالش از ی حاک و  داشته تأکید
 

1. academic achievement 

2. Levpuscek & Zupanicic 

3.
 
academic engagement 
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 ها:کلیدواژه
 ،یلیتحص   ی ریدرگ ،موفق هوش

 .آموزدانش ،یلیتحص شرفتیپ

 

 چکیده

 

آموزان انجام دانش یلیتحص شرفتیو پ یلیتحص یریبر هوش موفق بر درگ یاثر آموزش مبتن ییهدف شناسا اپژوهش حاضر ب هدف:

 . رفتیپذ
 

 یآن شامل تمام یجامعه آمار .آزمون و پس آزمون با گروه کنترل نابرابر بود شیطرح پ هیو بر پا  یشیپژوهش از نوع آزما ها:روش

 کینهم از  هیها  دو کالس درس پاآن انیبود که از م 1396-1395 یلیدر سال تحص یآموزان دختر دوره متوسطه شهر ترکمنچادانش

بر  یمبتن یبرنامه آموزش. گرفتندقرار ( =17n) و گواه)  =20n)ی شیدر دو گروه آزما یو به صورت تصادف انتخابدر دسترس  رستانیدب

ها مطابق با طرح در دو . دادهدندیآموزش د یاجرا شد و گروه گواه به روش سنت شیگروه آزما یبرا یاقهیدق 90 ۀجلس 12هوش موفق در 

 یآسمان یهاامیدر درس پ یلیتحص شرفتیون پو تسنگ و آزم ویر یلیتحص یریپرسشنامه درگ قیبرنامه از طر یو پس از اجرا شیپ رحلهم

 .دیپردازش گرد انسیکوار لیشده  و با روش تحل ینهم گردآور هیپا
 

آزمون  در دو گروه نشان داد که آموزش مبتنی بر هوش موفق بر  آزمون و پسها  در بررسی تفاوت بین پیشنتایج تحلیل داده ها:یافته

 .(P<05/0ری تحصیلی )شناختی، عاطفی، رفتاری ، عاملیت( اثر معناداری داشته است )پیشرفت تحصیلی و هر چهار وجه درگی
 

 یریو درگ یلیتحص شرفتیبر هوش موفق منجر به بهبود و ارتقاء پ یگرفت که روش آموزش مبتن جهیتوان نتیاساس م نیبر ا گیری:نتیجه

 .آموزان شده استدانش یلیتحص
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 2و کانیلی سلتر .)2004 ،1، بلومنفیلد و پاریسکزیفردر( است خود

 به وی ذهن طور به شده، ریدرگ آموزاندانش کنندیم انیب (2015)

 در ،یلیتح ص اتیتجرب وی ارتباطی هاتیفعال ق،یعم تف کر کم ک

 به نهی لیتحصی ریدرگ صورت نیا در .شون دیم ریدرگ ی  ریادگی

ی شناخت چندگانه ابعاد شامل بلکه ،یکم شاخصه کی تنها عنوان

 (2003) 3و پنتریچ برنی کلنیناز نظ ر . استی زشیانگی حت وی رفتار

شناختی و تالش گذاری روانلی نوع ی سرمایهدرگی ری تحصی 

ها و فهمیدن و تسلط در دانش، مهارت مستقیم برای یادگیری،

های تحصی لی ب رای ارتق ای هنرهایی است که در واق ع ف عالی ت

 نوع سه( 2004) همکاران و کزیفردرگیرد. ها ص ورت میآن

ی ریگدر از عبارت که اندکردهیی شناسا رای لیتحصی ریدرگ

 و 4اپلتون. استی شناختی ریدرگ وی عاطفی ریدرگ ،یرفتار

 ،یرفتار بعد سه در رای لیتحص یریدرگ زین( 2006) همکاران

 افتهی ارتقاء یالگو در اما  .اندکردهی بندطبقه یشناختروان ،یشناخت

 لفه؛مؤ سه بر عالوهی لیتحصی ریگ در (2011) 5تسنگ و ویر توسط

 در و  دهیگرد زین 6تیعامل لفهؤم شامل ،یعاطف و یرفتار ،یشناخت

ی گذار درهدف رندهیادگی هدفمند و تگریهدا خود کنش به آن باره

 نهیبه و بازخورد  و مداومی ریگیپ خود،ی ریادگی تیفعالی برا آگاهانه

 اساس نیا بر. دارند اشاره خودی ریادگی روش و الگوی ساز

به عناصر تکلیف « یرفتار مؤلفه» هیپا بر استی کس فعال رندهیادگی

بر پایه  کند. توجه داشته و با تالش و پشتکار بر روی آن عمل می

  و دارد شوق و شور عالقه، موضوع ادگرفتنی برمؤلفه عاطفی 

 واسطه به و کندیم مهار را خودی منف عواطف وی خستگ اضطراب،

 آموختن به اقدام فعاالنه یشناخت مؤلفه در خودی ریادگی یراهبردها

ی فرآیندهای تمام بر« تیعامل مؤلفه» واسطه به همه از فراتر و کندیم

ی بازنگر خود، از پرسش تا عملکرد، ارائه داد، درون از خودی شناخت

ی ریادگی هنگام در متداخل طور به ابعاد  نیا. دارد نظارت اصالح و

 و ویر) سازدیم ودخی ریادگی ریدرگ را شاگرد و افتهی حضور فعال

 . (1394نریمانی، نوری و ابوالقاسمی،  ؛2011 تسنگ

حال آنکه در الگوی رایج معلم محور، مسئولیت فرآیند آموزش از 

گیری برای بازنگری بر عهده برنامه ریزی، ارائه، ارزشیابی و تصمیم

آموزان بیشتر به دریافت، ثبت و ضبط دانش ارائه معلم بوده و دانش

 مفروضات بر آنکه بر عالوه کردیرو نیاشوند. شده واداشته می

 بر هوش بهی سنت نگاه  با ده،یگرد واقعیی رفتارگرا بری مبتن آموزش

 نیا بر. دارد تأکید باال نمرات کسب وی ا حافظهی ریادگی قدرت

ی هاآزمون در باالتری لیتحص استعداد و هوش با آموزاندانش اساس

 مطابق. هستند باالتر نمره افتیدر به  قادر و بوده موفق  حافظه بری متک

 کردیرو نیا موجودی پژوهشی هاافتهی و آموزشکارانی نیع تجارب با

ی آموزشی هاروش واقع در. است مواجهی جد بیمعا و هاینارسائ با

 آموزاندانش ازی لیخی استعدادها که استی اگونه بهی سنجش و

 نشده، ریدرگ واقعا خود یآموزش تیفعال در هاآن شود،ینم شکوفا

 و کندینم جادیا آموزاندانشی برای کاف زشیانگ آموزش روش نیا

 کندینم عمل موفق تفکری عالی فرآیندها رشد در معلم آموزش

 .(0082 ،7گورنکویگر و کافمن استرنبرگ،)

 شرفتیپ وی آموزش روش بهبود نهیزم در که ینینوی راهبردها ازی کی

 است، شده مطرح مدارس در آموزاندانش ازی تر گسترده فیط

 خالف بر هینظر نیا. است استرنبرگ 8موفق هوش هینظر  ربی متک

 کنند،یمی معرف واحد،ی  سازه کی را آن که هوشی سنتی  ها هینظر

 داندیم 11یعمل و 10خالق ،9یلیتحلی هایی وانات ازی بیترک را هوش

 به دنیرسی برا طیمح رییتغ و انتخاب وی سازگاری برا افراد به که

 نقاط وبر کندی م کمکی فرهنگ -یاجتماع بافت به توجه با اهداف

 ضعف نقاط حیتصح دنبال به و دهدی م شیافزا و کرده تأکید قوت

 که است باور نیا بر موفق شهو هینظریی ربنایز مفهوم واقع در ،است

-یم بهتر را خود ضعف و قوت نقاط که هستند ترباهوشی افراد

 هاآن .کنندیم جبران را ها ضعف و پرورش را قوت نقاط و شناسند

-یم حاصل خودشانی توانمندی الگوها از کهی شناخت از استفاده با

 طور به قوت و ضعف نقاط نیا. ابندییم دست تیموفق به کنند

 موفق هوش دری عمل و خالق ،یلیتحل توانش نوع سه با ستردهگ

 .(2009 گورنکو،یگر و 12نیجارو استرنبرگ،) اندمرتبط

 رندگانیادگی که شوندیم استفادهی زمانی لیتحلی هاییتوانا    

ی هاییتوانا. ندینما سهیمقا و مقابله ،یابیارز نقد، ل،یتحل را مطالب

 شنهادیپ کردن، مجسم د،یجدی هادهیا کشف و خلق شامل خالق

-یم کمک افراد بهی عملی هایی توانا. است کردنی نیبشیپ و دادن

ی افراد. رندیگ کارهب را خودی رسم ریغ ای یرسمی هاآموخته تا کنند

 نشان رایی توانا نوع سه نیا ازی تعادل که هستند باهوش موفق طور به

 هوش بر فقط متأسفانه ،یآموزش هایبرنامه از ارییبس در. دهند

  به که یحال در کنند،یم تأکید آن نییپا سطوح بر هم آن ،یلیتحل
 

 

1. Fredricks, Blumefeid & Paris 

2. Salter & Conneely 

3. Linnenbrink & Pintrich 

4. Apelton 

5. Reeve & Tesang 

6. agency 

7. Sternberg, Kaufman & Grigorenko 

8. successful intelligence 

9. analytical 

10. creative 

11. practical 

12. Jarvis 
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 تیموفق برای که یعمل و خالق هوش یعنی گرهوش،ید جنبه دو

 یتوجه اصالً ای شده توجه کمتر است، والزم یاتیح ،یزندگ در

 .(2007 استرنبرگ،) شودینم

ی سپری آموزش سساتؤم و مدرسه در کهیی هاسال که آنجا از 

 افراد اکثر دهد،یم شکل را فردی زندگ ازی مهم بخش شودیم

 شانی زندگ در داریپای لیتحصی هاتیموفق و هاشکست ازی اریبس

ی زندگ ریمس هاتیموفق و هاشکست نیا واقع در. آورندیم خاطر به را

 تیموفق احتمال خواهندیم مدارس رو نیا از. دهندیم رییتغ را افراد

)عینی، نریمانی و  برسانند حداکثر به مدرسه در را آموزدانش هر

 جادیا هدف، نیا به دنیرسی برا هاآن روش نیبهتر. (1398بشرپور، 

ی الگوها با آموزاندانش کهی اگونه به. هاستمهارت ازی عیوس ۀدامن

 مهمیی توانا و باشند داشته را کردن تالش شانس ،ییتوانا ازی متفاوت

 و استرنبرگ) ابندی تسلط برآن و کشف را خود ۀبرجست و

 و استرنبرگ  نظر با مطابق حال نیا با .(2007 گورنکو،یگر

 اساس بری آموزشی الگو کی یطراحی برا  (2007) گورنکویگر

 تواندیمی معلم هر بلکه ندارد، وجود نمونه کی فقط موفق هوش

ی هابرنامه و باشد داشتهی بعد سه آموزشی برا را خود خاصی الگو

 کردیرو گرید عبارت به شود، ارائه محتوا کی آموزشی برای متفاوت

 و ستین دهنده انطباق کردیرو کی یبعد سه سنجش و آموزش

ی اوهیش به را مطالب آموزاندانش تا است متعددی هاوهیش به آموزش

. رندیبگ دای است شانیهاییتوانا با متناسب و دهندیم حیترج که

 محتوا، نییتع شامل موفق، برهوش یمبتن آموزش واحد کی یطراح

ی ازهاین و معلم مدرسه، دولت،ی مش خط براساس) اهداف

 کدام هری برا الزم زمان مدت و هادرس ساختار ،(آموزاندانش

 در یسنت یهاوهیش و هاگام بر عالوه آموزش، وهیش نیا در است.

 ،یلیتحل یهاییتوانا یابیارز و سیتدر به انیمرب است الزم س،یتدر

  د.بپردازن یعمل و خالق

 قرار مطالعه موردی درس موضوعات و ها نهیزم یبرخ در موفق هوش

ی بخش اثر ،(1999) وهمکاران استرنبرگ نمونهی برا  .است گرفته

 لکردعم بر ،یشناسروان درس در را موفق هوش بری مبتن آموزش

 (2001) گورنکویگر و استرنبرگ دادند، نشان را انیدانشجوی لیتحص

 بر خواندن، آموزش در را موفق هوش بری مبتن آموزشی بخش اثر

استملر،  دادند، نشان را آموزاندانش مطلب درک وی لیتحص عملکرد

ی روش عنوان به موفق هوش کاربرد (2009) مکارنه و استرنبرگ

 درس در شرفتهیپ هیپا دانشی هاآزمونی ارتقا و تیتقو جادیای برا

 هیپا دانشی ریگاندازه توسعهی برای چارچوب وی شناسروان و آمار

ی هاقوم نیبی کمتری هاتفاوت و کردندی بررس شرفتهیپ کیزیف

 وجودی سنتی هامونآز به نسبت ،یلیتحص شرفتیپ در مختلف

 یپژوهش در زین  (2015) گورنکویگر و 1باربوت ماندلمن، .داشت

 یمبتن اسیمق اساس بر آموزاندانش یلیتحص شرفتیپ دادند نشان

 (2012) 2وبیا و منیالجوقا .است ینیب شیپ قابل بهتر موفق هوش بر

 وی عمل ،یلیتحلی هایی توانا رشدی برای سازی غن برنامه کی از

 گروه در آموزاندانش و کردند استفادهی دبستان کودکان در خالقانه

 استرنبرگ. دادند نشان توانش سه هر دری بهتر عملکرد موفق هوش

 مداخالت دری قبلی ها تیموفقی قیدرتحق( 2014) همکاران و

 هیاول هیپا عنوان به بزرگتر اسیمق رد را موفق هوش هیپا بری آموزش

 دادند، قراری بررس مورد علوم و اتیاضیر زبان،ی هنرها آموزشی برا

 از بهتر موفق هوش گروه آموزاندانش مواردی کم تعداد در تنها البته

 هوش بسته آموزش اثر (1392) یسالم .کردند عمل گروهها ریسا

 پور، ملک ،ییآقابابا؛یخودکارآمد وی انتقاد تفکر بر را موفق

 و یعمل ،یلیتحل یهاییتوانا بهبود بر (1394) یعابد و کجباف

 ییآقابابا وی وسفی ،یعابد زاده، شعرباف زهوش؛یت دختران خالقانه

 قراری بررس مورد یلیصتحی ریدرگ وی لیتحص رشیانگ بر (2014)

 نیا اما .است داده نشان را موفق هوش هینظری اثربخش جینتا و  دادند

 در موفق هوشی آموزش بسته میمستق آموزش به عمدتا هاپژوهش

 پژوهش مانند ای و پرداختندی آموزشی محتوا از فارغی ساختار

 شده ارائه دانشگاه دری آموزشی محتوا در (1394) یطالب و آزادمرد

 نیمعیی محتوا در را الگو نیا مشخص طور به کهی پژوهش و است

 در بنابراین، .نشد افتی دینمای بررس را آنی اثربخش و کردهی طراح

ی الگوها بر تأکید با موفق، هوش بری مبتن آموزش پژوهش نیا

 جهت در و شده دهیبرگز مشخص،یی محتوا آموزش در مختلف

 و دیگرد انتخاب نهم هیپای آسمانی ها امیپ درس الگو نیا یاجرا

ی محتوا اساس بری عمل و خالق وی لیتحلی هاتوانش تیتقوی برا

 .گرفت صورتی طراح هیپا نیای درس کتاب
 

 روش پژوهش

 گروه با یشیآزما مهینطرح و بر پایه   آزمایشی  نوع از پژوهش نیا  

 .بود نابرابر کنترل

 شامل پژوهشی آمار جامعهی: ریگنمونه روش و نمونه جامعه،

 استان دری ترکمنچا شهرستان متوسطه دوره دختر آموزاندانش هیکل

 لیتحص به مشغول 1396-95ی لیتحص سال در کهی شرق جانیآذربا

  در  مدرسه کی ی ترکمچا شهرستان متوسطه مدارس نیب از .بودند
 

1. Mandelman & Barbot 

2. Aljughaiman & Ayoub
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 نهمۀ دور آموزاندانش نظر مورد مدرسه در و  شد دهیبرگز دسترس

 شدهی بند میتقسی سدر کالس دو دری تصادف صورت به شیپ از که

 و شیآزما گروه عنوان به هاکالس ازی کی و شده انتخاب بودند

 نفر 20 شیآزما گروه کالس.شد گرفته نظر در کنترل گروهی گرید

ها از ابزارهای زیر آوری دادهجهت جمع .بودند نفر 17 کنترل گروه و

 استفاده شد:

( 2011و ):این پرسشنامه به وسیله ریپرسشنامه درگیری تحصیلی 

و عاملیت را می  معرفی شد که چهار مؤلفه شناختی، هیجانی، رفتاری

بندی هفت گانه لیکرت گویه است و بردرجه 22سنجد و دارای 

( پایایی این ابزار را با ضریب 2011بندی شده است. ریو )صورت

براهیمی سماوی و ا. گزارش کرده است. /82آلفای کرونباخ برابر 

یید کردند و ضریب أدر مطالعه ای روایی عاملی پرسشنامه را ت (1394)

.، و برای مؤلفه /87پایایی با روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 

.، برای مؤلفه /93.، برای مؤلفه درگیری رفتاری /81درگیری عاملیت 

. به دست آمده /78. و مؤلفه درگیری عاطفی /87درگیری شناختی 

 ست.ا

 دری لیتحص شرفتیپ سنجشی برا ی:لیتحص شرفتیپ آزمون

 استفادهی لیتحص شرفتیپ آزمون از نهم، سالی آسمانی ها امیپ درس

ی( کالس کار)مستمر نمره وی کتب آزمون نمره نیانگیم شامل که شد،

 معلمی راهنما کتاب دری ابیارزشی  نحوه با مطابقی کتب آزمون. است

 مسالینی برا کتاب اول درس 6 از مربوطه معلم منظور، نیبد و است

 4 ب،یترت به سوال، 20 شامل که کردی طراحی آزمونی لیتحص اول

 سوال 6 و کوتاه پاسخ سوال 6 ،یپرکردن سوال 4 ،یا نهیگز چند سوال

 نمره. آمد دست به. /57 ها سوالی دشوار بیضر و بودی حیتشر

 رونیب فیکالت و کالس در آموزش طول دری ها تیفعال بهی کالس

 نیانگیم در و شده حساب 20 از نمره دو هر. شودی م داده کالس

 آزمون پس و آزمون شیپیی ایپا محاسبهی برا. دارند کی بیضر

 از ریغ آموزاندانش از نفر 35ی رو ها آزمون نیا ،یلیتحص شرفتیپ

 و. /698 آزمون شیپی برا کرونباخی آلفا بیضر د،یگرد اجرا نمونه

 .شد محاسبه. /721 ونآزم پسی برا

ابتدا بسته ی آموزشی طراحی شده مبتنی بر هوش موفق :  اجرا روش

برای درس پیام های آسمانی پایه ی نهم ، برای شش فصل اول کتاب 

گران تهیه شد و سه آموزگار  آشنا به محتوا درسی به وسیله ی پژوهش

د، انتخاب و و با تجربه، آن را  ارزیابی و تایید کردند. در مرحله ی بع

آماده سازی دو گروه آزمایش و کنترل صورت پذیرفت و بعد از 

اجرای پیش آزمون، جلسات آموزشی در همان ساعت برنامه درسی 

پیام های آسمانی پایه نهم در مدرسه و به وسیله ی آموزگار مربوطه 

برگزار شد. درحالیکه گروه گواه محتوای مشابه را به شیوه ی آموزش 

فت کردند. پس از اتمام  این مرحله ، پس آزمون برای هر مرسوم دریا

 .دو گروه اجرا شد
 

 در این پژوهشالگوی آموزش مبتنی بر هوش موفق  .1جدول 
 

 الگوی آموزش جلسات

 شش فصل اول کتاب پیام های آسمانی کالس پایه نهم محتوا:

 آموزانبهبود درگیری تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش اهداف:

 دقیقه ای اختصاص یافت 90جلسه  2هر فصل شامل دو درس است و به هر درس  زمان:مدت 

 آموزش بر اساس مباحث در  فصل های کتاب تقسیم بندی به واحد های مختلف:

  های آموزشی هر جلسه شامل:برنامه

 مرور درس جلسه قبلی -1 اول

 واالت اوارتباط با یک دوست فرضی خارج از کالس و پاسخ به س -2 دوم

 آموزانبحث گروهی و ارائه نتیجه به وسیله تک تک دانش -3 سوم

 آموزان و روش بارش مغزیاستفاده از دانش قبلی دانش -4 چهارم

 های پرورش هوش تحلیلی و خالق از قبیل؛ مقایسه، ارزیابی، تفسیر و ابداعاستفاده از تکنیک -5 پنجم

 محتوای آموزشی در زندگی روزمرهتعریف کارهای عملی و کاربست  -6 ششم

 ارزشیابی تکوینی و بازخورد معلم -7 هفتم
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 های آموزشی اجرا شدهعالیتای از فنمونه. 2جدول 
 

 محتوا جلسات

 تکالیف تحلیلی:

در گروه در باره ی علت کارهایی که افراد با آگاهی به مضرات و یا گناه بودن آنها ) مانند سیگار کشیدن، گناهان زبان( مرتکب  -1

 شوند، بحث و درباره دالئل آن تحلیل خود را بیان کنند.می

 شود تا تأثیر پیامبران بر جوامع را قیل و بعد از آن ارزیابی کنند. آموزان خواستهاز دانش -2

 آموزان خواسته شود تا چند نمونه از عقاید خودشان را نوشته و تحلیل کنند چگونه به این عقاید رسیدند.از دانش -3

 تکالیف خالق:

 پاسخ بدهند )سواالت به وسیله معلم طراحی شود(. آموزان خواسته شو د به سواالت یک دوست فرضی خارج از دین آنهااز دانش-1

 کردند؟گفتند و به چه چیزی دعوت میآموزان خواسته شود که خود را جای پیامبران بگذارند و بگویند به مردم چه چیزی میاز دانش -2

برای ترک یکی از گناهانی)مثل غیبت،  آموزان خواسته شود تا روشی را برای آگاهی و متقاعد کردن یکی از نزدیکان خود،از دانش -3

 .شود ابداع کنندتمسخر و ...( که مرتکب می

 تکالیف عملی:

آموزان خواسته شد که در طول هفته چند نمونه کارهای خود را با صفات خداوند تطبیق دهند و ببینند چقدر شبیه خالق خود از دانش -1

 لعیوب بودن خداوند.هستند، به عنوان نمونه غیبت نکردن با صفت ستارا

ها  بهتر شود، بنویسند)مانند تحصیل، رابطه دهند تا زندگی آنآموزان خواسته شود تا چند مورد از کارهایی را که انجام میاز دانش  -2

 ها با عقاید دینی خود را بیان کنند.با دوستان خوب و ...( و ارتباط آن

شود آگاه کرده و نزدیکان خودر را در مورد اشتباه بودن یک رفتار که او مرتکب میآموزان خواسته شود تا یکی از از دانش -3

 .العمل او را بنویسندعکس

 

:هاافتهی

 انحراف و نیانگیم پژوهشی فیتوصی ها شاخص فیتوصی برا

 محاسبه کنترل، و شیآزما گروه دو در پژوهشی ها ریمتغ استاندارد

  :گرددیم هارائ ریز جدول در جینتا که است شده

 

 هاآزمون گروهوپس آزمونپیش در انحراف معیارمتغیرهای پژوهش و میانگین. 3جدول 
 

 آزمونپس آزمونپیش های آماریشاخص

 M SD M SD گروه متغیر

 درگیری تحصیلی
 15/2 65/16 9/2 92/11 آزمایش

 91/2 97/11 57/2 61/11 کنترل

 پیشرفت تحصیلی
 31/15 55/125 97/18 01/101 آزمایش

 75/20 61/100 11/20 11/99 کنترل

 

ی شیآزمای هاگروه نیانگیم آزمون،شیپ مرحله در ،3 جدول با مطابق

 مرحله در اما نداشتند،ی چندان تفاوت شده ذکری رهایمتغ در گواه و

. شد داده نشانی آشکار تفاوت گروه دو نیانگیم نیب آزمون پس

 پس و آزمون شیپ انیم شده هدهمشا تفاوتی معناداری بررس جهت

ی چولگ جینتا. شدی بررس انسیکوار لیتحلی هافرض شیپ آزمون،

 گروه دو هر در نمرات که داد نشان( -2/0تا 2/0)  بازه دری دگیکش و

 آزمون از استفاده با هاانسیواری همگون و هستند نرمال عیتوزی دارا

 در نیلو زمونآی معنادار سطح داد نشان جینتا و شدی بررس نیلو

 گفت توانیم جهینت در(. <05/0p) است 05/0 از شیب ها گروه

 و است برخوردار تجانس از کنترل و شیآزمای هاگروه انسیوار

 Fآزمون از. بود )8/0 (از کمتر گریکدی با رهایمتغی همبستگ نیهمچن

 عدم لیدل به شد، استفاده ونیرگرس بیشی همگونی بررس جهت

از  ،یلیتحصی ریدرگ ریمتغ در(>05/0p) همفروض نیای برقرار

برای دو گروه مستقل استفاده گردید البته در متغیر پیشرفت  tآزمون 

 .(<05/0pتحصیلی این مفروضه برقرار بود )
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 متغیر درگیری تحصیلی آزمون گروه کنترل و آزمایشآزمون و پسمقایسه پیش tهای آزمون آماره. 4جدول 
 

 t df Sig Mean Difference SD Difference موقعیت متغیر

 درگیری تحصیلی
 13761/1 9823/1 761/0 35 306/0 آزمونپیش

 1119/5 9029/21 001/0 35 192/1 آزمونپس

  )05/0(از  با توجه به جدول باال سطح معناداری در پیش آزمون

توان نتیجه گرفت که بین می ،بنابراین .(<05/0p) بزرگتر است

نمرات پیش آزمون در گروه کنترل و آزمایش تفاوت معناداری 

 ( 05/0از)  پس آزمون سطح معناداری دروجود ندارد. همچنین 

توان نتیجه گرفت که بین میبنابراین، (، >05/0p) کوچکتر است

نمرات پس آزمون در گروه کنترل و آزمایش تفاوت معناداری وجود 

دارد. به عبارت دیگر آموزش مبتنی بر هوش موفق بر افزایش 

ثیرگذار بوده است و فرضیه أآموزان تدرگیری تحصیلی دانش

.شودیید میأپژوهش ت

 

 آزمونآزمون و پسهای متغیر درگیری تحصیلی در پیشگین خرده مقیاسمیان. 5جدول 
 

 شناختی هیجانی رفتاری عاملیت موقعیت گروه

 آزمایش
 1/37 25/18 75/22 23 آزمونپیش

 5/45 40/22 20/28 45/29 آزمونپس

 کنترل
 38 29/17 45/22 35/22 آزمونپیش

 35/38 58/17 23 70/22 آزمونپس
 

به جدول باال میانگین دو گروه آزمایش و کنترل در  پیش  با توجه

ها بسیار به هم نزدیک است و تفاوتی خرده مقیاس ۀآزمون، در هم

ندارند، ولی میانگین گروه آزمایش  نسبت به گروه کنترل در 

 .ها افزایش یافته استآزمون، در همه خرده مقیاسپس
 

 پیشرفت تحصیلی در متغیرنتایج تحلیل کوواریانس . 6جدول 
 

 MS Df F Sig Eta منبع تغییرات

 333/0 020/0 10/6 1 950/23 گروه

    34 926/3 خطا
 

ثیر متغیر مستقل، معنادار است، یعنی أت Fبا توجه به جدول باال مقدار 

 با توجه به سطح معناداری، ثیر پیش آزمون،أپس از خارج کردن ت

و گروه آزمایش و کنترل اختالف معناداری بین میانگین نمرات د

درصد این  33دهد که (. و اندازه اثر نشان می>05/0p) وجود دارد

تفاوت در نتیجه اعمال متغیر مستقل پژوهش بر روی گروه آزمایش 

شود و آموزش مبتنی بر هوش یید میأفرضیه پژوهش ت ،بنابراین است.

آموزان گروه آزمایش شرفت تحصیلی دانشموفق باعث افزایش پی

  .شده است

 

 گیریبحث و نتیجه

پژوهش حاضر با هدف شناسایی اثر آموزش مبتنی بر هوش موفق بر 

آموزان، انجام پذیرفت و درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش

تحلیل داده ها نشان داد روش آموزش مبتنی بر هوش موفق در هر دو 

آموزان اثربخش یلی و پیشرفت تحصیلی دانشمتغیر درگیری تحص

 بوده است.

 باعث موفق هوش بری مبتن آموزش که داد نشان اول محور در ها افتهی

 آزمون پس در آموزاندانشی لیتحصی ریدرگ نمرات معنادار تفاوت

 با سهیمقا در ژهیو به تفاوت نیا و است شده آزمون شیپ به نسبت

 است آن ازی حاک بودند آموزش تحتی سنت روش به که گرید گروه

 فرآیند در را آموزاندانش تواندیم موفق هوش بری مبت آموزش که

 شعرباف پژوهش جینتا با افتهی نیا. سازد ریدرگ شتریب خودی لیتحص

ی روش گفت دیبا آن نییتب در و بوده همخوان (2014)همکاران و زاده

ی فکری هاچالش تدارک واسطه به است وانستهت مذکوری آموزش

 خودی آموزش هدفمند تیفعال جهت در را شاگردان تالش هدفمند

ی ریادگی فرآیند در فعال مشارکتی سو به را هاآن و  نموده شتریب

 یریدرگ (2011) تسنگ و ویر نظر با مطابق چراکه. کند تیهدا خود

 زانیبرمی متکی  رفتار وی عاطفی شناخت سازه، عنوان به یلیتحص

  یدرس یهاتیفعال و فیتکال در او فعال مشارکت و شاگرد تیفعال

  شده واگذار فیتکال ،یآموزش تیفعال نوع از ثرأمت اریبس آن و است
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  .شودیم فراهم آموزش واسطه به که استی انتظارات و

 هوش بری مبتن آموزشافته ها در این پژوهش حاکی از اثرگذاری ی

هر چهار بعد درگیری تحصیلی شامل عاملیت، رفتاری،  بر موفق

توان نتیجه گرفت که این می ،راینبناب ؛هیجانی و شناختی بوده است

 بحثهای پویا چون ، به وسیله آموزش به شیوهیتجربه آموزش

 ،یخارجی فرض تیموقع در نقد و بحث ،یمغز بارش روش ،یگروه

ی برا را هاآن و نموده جلب را شاگردان عالقه و توجهی عاطف بعد در

 نیچنهم هاروش نیا. است ختهیبرانگ خود آموزش در فعالی ریدرگ

 به و نموده کیتحر رای شناختی عالی کارکردهای شناخت بعد در

 نیتمر به را آموزاندانشی لیتحل تفکر پرورشی هاکیتکن  واسطه

 تنوع کههمچنان. است واداشتهی فراشناخت وی شناختی راهبردها در

ی زندگ دری آموزشی محتوا کاربست بر تأکید  وی عملی هاتیفعال

ی ابیارز کمک به و ساخته کینزدی واقع بافت هب را آموزش  روزمره

 رای رفتاری ریدرگی زندگ در کاربرد امکان جهت از هاآموخته

ارزشیابی مداوم و بازخوردهای اطالعاتی حاصل . است نموده تیهدا

از آنها نیز امکان خودارزیابی بیشتر را برای شاگردان فراهم ساخته و 

یند یادگیری خود بهبود داده ها را در فرآاز این طریق کنشگری آن

 است.

 و است تیعامل بعد بری متک ژهیو بهی لیتحصی ریدرگ آن بر افزون 

ها در هنگام یادگیری کند که تکالیف و چالشفقط زمانی بروز می آن

مانند ، های فکری سطح باالبتواند موجب فعال ساختن مهارت

 ق شودهای حل مسأله ارزشیابی، تفکر نقاد و تفکر خالمهارت

. این (2005، 2؛ به نقل از اسکلکتی2003 1)دیپرنا، ولپ و الیوت

 نیا بری متک  زین استرنبرگ موفق هوش هینظردرحالی است که 

یهاهینظر خالف بر هینظر نیا.  تاس باال سطحی فکری کارکردها

 را وشه کنند،یمی معرف واحد، سازه کی را آن که هوشی سنت

 به که داندیمی عمل و خالق ،یلیتحلی فکری هاییتوانا ازی بیترک

 با اهداف به دنیرس در طیمح رییتغ و انتخاب ،یسازگاری برا افراد

 و استرنبرگ) کندیم کمکی فرهنگی اجتماع بافت به توجه

 بری مبتن آموزش برنامه که است اساس نیا بر .(2007 گورنکو،یگر

 آوردن فراهم قیطر از است توانسته زین پژوهش نیا در موفق هوش

 همانند گوناگونی ابیارزشی هاروش وی  آموزش مختلفی هاوهیش

 آموزاندانش ،یدهنمره وی بنددرجه وی نیعی کارها و مقاله پروژه،

 هاآن شدن ریدرگ باعث  و واداشته تیفعال به شتریب را آموزش تحت

یم خود نیا که گردد، خود بر نظارت وی ابیارزش ل،یتحص امر در

 .  شود باال سطحی فکری کارکردهای بهساز به منجر تواند

 و ایپوی مفهوم موفق هوش هینظریی ربنایز مفهوم  واقع در 

 اطالعات و بافت در هوشمندانه عمل در که را هوش از خودسامانگر

 باور نیا بر هینظر نیا. کندیم ارائه ابدییم رشد و ساخته آن از حاصل

 ژهیو به خود، نقد وی ابیارز واسطه به قادرند ترباهوش افراد که، است

 خود ضعف و قوت نقاط خود عملکرد از حاصلی بازخورد اطالعات

 نوع سه با گسترده طور به قوت و ضعف نقاط نیا. بشناسند بهتر را

 نیا جهینت در ،اندمرتبط موفق هوش دری عمل و خالق ،یلیتحل توانش

یم جبران را هاضعف و داده پرورش را خود قوت نقاط هاتیقابل

 ،یواقع عملکرد بافتار در کامال موفق هوش بیترت نیا به. کنند

 هاآن در تیموفق ازی ناشی بازخورد اطالعات و هاف،چالشیتکال

 از کهی شناخت از استفاده با وستهیپ افراد. کندیم رشد و کرده بروز

ی آت تیموفقی  برا کنندیم حاصل خودشانی توانمندی هاالگو

 .(2009 گورنکو،یگر و نیجارو استرنبرگ،) کنندیمی زیرطرح

ها در محور دوم حاکی از آن است که این روش باعث افزایش افتهی

 یبرتر بر عالوه افتهی نیاآموزان شده است. پیشرفت تحصیلی دانش

 تفاوت ازی حاک آزمون پس دری لیتحص شرفتیپ نمرات معنادار

 گروه به نسبت موفق هوش بری مبتن آموزش تحت گروه معنادار

 همکاران و استرنبرگی هاافتهی با همسو و استی سنت آموزش

 استملر و همکاران (،2001رنکو)استرنبرگ وگریگو ،(2009و1999)

 (1394آزادمرد و همکاران) (،1394) آقا بابایی و همکاران (،2006)

 وشه بری مبتن آموزش برنامهی اثربخش کننده دیأیت (1392ی)سالم و

 روش به توانیم را ریثأت نیا. استی لیتحص عملکرد بهبود بر موفق

 نیا در. داد نسبت محوله تیفعال نوع وی آموزش فیتکال آموزش،

 و بحث و آموزاندانشی شخص تجارب ازیی هامثال استفاده روش

 مباحث در شتریب تعمق به را آموزاندانش هاآن رامونیپی واکاو

ی فکری عالی کارکردها در متنوعی ها روش با و واداشتهی آموزش

 تر قیعم و بهتری ریادگی ،یفرض تیموقع لیتحل وی مغز بارش مانند

 نشانی لیتحص شرفتیپ نمرات در را خود اثر نیا و شده موجب را

توان به های افزایش پیشرفت تحصیلی می. از دیگر دلیلاست داده

شاره کرد، و اینکه گذاری بر نقاط قوت و جبران نقاط ضعف اسرمایه

کند به آموزان و معلمان ایجاد میاین روش انگیزه بیشتری در دانش

آموزان احتماال بیشتر دهند و دانشکه معلمان بهتر آموزش میطوری

. افزایش درگیری (2011)استرنبرگ و همکاران،  گیرندیاد می

در ارزشیابی کار کالسی هم در بهبود آموزان و تنوع تحصیلی دانش

 عملکرد تحصیلی نقش دارد.
 

1. Diperna, Volpe & Elliot 

2. Schlechty 
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 دریی باال ارزش از باالتر نمرات نیانگیم کسب نکهیا به توجه با

 آموزاندانش زهیانگ بر میمستق اثر تواندیم و بوده برخوردار مدارس

به روش هوش موفق در بهبود  آموزش ریثأت به توانیم باشد داشته

 تواندآموزان برای یادگیری نیز اشاره نمود که خود میانگیزه دانش

فی دیگر متغیر مورد مطالعه یعنی درگیری تحصیلی اثر بر بعد عاط

آموزان مواد آموزشی را  به روش های بگذارد. در این روش دانش

تر و بازیابی ادگیری را عمیقیکنند و در نتیجه متنوع رمزگذاری می

شود و مسیرهای بیشتری را بهتری را نسبت به آموزش سنتی باعث می

ثیر آن را در بهبود أگردد که تن موجب میبرای بازیابی در زمان امتحا

 .توان دیدنمرات پیشرفت تحصیلی می

آموزشی مبتنی بر هوش موفق بر  یپژوهش حاضر به طراحی الگو

روی یک محتوای مشخص پرداخته است و با توجه به نتیجه پژوهش 

های تواند فرصترسد این الگو میو اثر بخشی آن  به نظر می

یری واقعی شاگردان را  فراهم کند. آموزش و یادگیری فعال و درگ

تواند با آموزش معلمان و بهبود ساختارهای ارزشیابی پرورش می

آموزشی، از روش هوش موفق بهره ببرد. به دلیل انعطاف زیاد این 

توانند این روش را در روش در طراحی، همچنین خود معلمان نیز می

تقای درگیری تحصیلی و ساختار آموزشی خود استفاده کنند و در ار

. البته الزم به ها  باشندآموزان یاری رسان آنپیشرفت تحصیلی دانش

های این پژوهش محدود به پایه تحصیلی نهم در ذکر است که یافته

ها برای دیگر درس پیام های آسمانی است. از این روی  در تعمیم یافته

نمود. بر این اساس  ها باید جانب احتیاط را رعایتها و سایر درسپایه

شود این الگوی آموزشی توسط کارگزاران آموزشی و پیشنهاد می

های تحصیلی تجربه شده  و مورد  ها و پایهمعلمان در دیگر درس

 .ارزیابی  واقع گردد

 

 اخالقی مالحظات

 پیروی از اصول اخالق پژوهش

 اصول اخالقی تماماً در این پژوهش رعایت شده است.
 

 مالی حامی
 

های تأمین مالی در ین تحقیق هیچ گونه کمک مالی از سازمانا

 .های عمومی، تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکرده استبخش
 

 نویسندگان مشارکت
 

های پژوهش تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش

 .اندداشتهحاضر مشارکت 
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