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 چکيده

و شناخت کودکان دارند.  یريگميحل مسئله، تصم ،یتفکر یهادر پرورش مهارت ینقش اساس یفکر یهایباز

با توجه به نقش  یاضیدرس ر یليتحص شرفتيو پ یريگميشطرنج بر تصم یباز ريتأث یپژوهش حاضر با هدف بررس

نفر  100پژوهش شامل  ةانجام گرفت. نمون یاسهیمقا یعل ةويبه ش ییآموزان مقطع ابتدادر دانش تيجنس یکنندگلیتعد

فمند انتخاب شدند و هد یريگبودند، که به روش نمونه رازيشهر ش ییآموزان مقطع ابتداپسر( از دانش 50دختر و  50)

 نييتع یمحقق ساخته را پاسخ دادند. برا یاضیکرده و آزمون ر ليوولف را تکم یو شهود یتأمل یريگميتصم اسيمق

 ةويبه ش یعامل ليکرونباخ و تحل یآلفا یهااز روش بيبه ترت یو شهود یتأمل یريگميتصم اسيمق ییو روا ییایپا

 ییبازآزما یهااز روش بيمحقق ساخته به ترت یاضیآزمون ر ییو روا ییایپا نييتع یو برا مکسیبا چرخش ور یاکتشاف

 انسیوار ليها بود. داده ها با استفاده از تحلنامهپرسش لوبمط ییو روا ییایپا دیاستفاده شد. شواهد مؤ ییمحتوا ییو روا

نشان دادند که در  هاافتهیشدند.  ليتحل SPSSبا نرم افزار  طرفه، کیمکرر  یريگاندازه انسیوار ليو تحل یريچند متغ

مشاهده نشد. اما  پسردختر و  بازرشطرنجيباز و غآموزان شطرنجدانش نيب یداریتفاوت معن یريگميتصم یندهایفرا

 ندیدارند و فرا یباالتر داریمعن نيانگيم بازرشطرنجيآموزان غنسبت به دانش یاضیر ةباز در نمرآموزان شطرنجدانش

پژوهش حاضر الزم  یهاافتهیبا توجه به  ن،یاست. بنابرا یتأمل ندیباز فراآموزان شطرنجدانش نيغالب در ب یريگميتصم

کمک به  نيهمچن ،یريگميتصم یهامهارت جادیا یبه استفاده از شطرنج برا نیو والد یآموزش زانیراست برنامه

  توجه داشته باشند.آموزان و فرزندانشان دانش یاضیدرس ر یليتحصشرفتيپ

 .یاضیر ،تحصيلیپيشرفت ،ییابتدا آموزاندانش ،گيریتصميمشطرنج،  یباز :کليدي هايواژه
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 مقدمه
مختلف  هایحوزهدر رشد و پرورش کودکان در  یباز گاهیجابر  شناسانروانفالسفه، محققان و 

 تيو ترب ميتعل لسوفانيو ف انيمرب انيم . دراندتأکيد زیادی داشته یو روان یاجتماع ،یرفتار ،یشناخت

و  یجسم شدر وسيلةهم  یمعتقدند باز 3، ليبرمن و نيومن2، مونته سوری1فروبلهمچون  یافراد

 یهایارتباط باز نی(. در ا1386و اسد،  ی)فرامرز آموزش است یابزار برا نیو هم بهتر ،کودک یذهن

 یهااز فکر و تجربه دیکودک با ها،یگونه بازنیاز ا یاريدارند. در بس ییبسزا تيکودکان اهم یفکر

از حافظه، ادراک، منطق  دیکودک با ،یفکر یهایدر باز بپردازد. یو به رقابت فکر خود استفاده کند

را  ییگرادقت، تفکر و منطق هایباز نی. اردبگي کمک مسئلهحلو  یريگميمهارت سرعت تصم ایو 

؛ 2011، 4کانرز وبارنز) سازندیآماده م تيابتکار و خالق یاو را برا جهينت در ،دهندیدر کودک رشد م

شطرنج  ،سازندیم ريذهن را درگ قاًيدق که یفکر یهایاز باز یانواع مختلف انيم در (.1388شيرانی، 

 ،گيریتصميمدر  ژهیوهب یشناخت هایمهارتدر پرورش  یاژهیو تياهم یفکر یباز کیعنوان به

 مسئلهحل هایمهارتشطرنج تفکر سطح باالتر و  ی. باز(2012، 5)اچمن و قضاوت دارد مسئلهحل 

 یبيبر اساس ترک ییهابه قضاوت دارطور مداوم فرد را وابه همچنين، ،بخشدیرا توسعه م تخالقي و

 ها،شهیخردمندان، ورزش ذهن، نبرد اند ی. شطرنج را بازکندیو درک خالق م یاز استدالل منطق

 ،یفکر یقوا لةيوسبه ريواقع کنکاش و تدب . درانددهينام زيها نو جنگ روان هاتيشخص کاريپ

 یعنوان ابزاربه وپرورشآموزش درشطرنج  ی(. از باز1389 ،یائيشطرنج است )مول نفکیجزء ال

 هایمهارتو  مسئلهحل  ،گيریتصميمصبر،  ،یزیرتفکر، قضاوت، برنامه هایمهارتآموزش  یبرا

و باالخره  اطيجانبه، احتهمه یبررس ،ینگرندهیآ ،ینيبشيپ. (2010، 6باریت) شودیاستفاده م یاجتماع

در  قيبه توف یصفات نيچن تیو تقو ،شودیشطرنج آموخته م یباز قیاز طر زيشهامت و مبارزه ن

 فتة(. به گ1388نژاد،  عيپور و رف وسفیکمک خواهد کرد ) یدر زندگ طور نيشطرنج و هم یباز

 یهاتيفعال ريتحت تأث ،است یريگميها تصماز آن یکیکه  یزندگ هایمهارت (1391) پناهییعل

ها مهارت نیمالحظه ا یباعث ارتقا توانندیم قیطر نیاز ا یفکر یهایافراد قرار دارند و باز یذهن

 یباز نيب نیدر ا رسدیمتفاوت شوند که به نظر م یذهن یهاییو توانا یدر افراد مختلف با دامنه سن

و  یفکر هایبازی. در کنار کندیها کمک ممهارت نیا شیو افزا تیاز همه به تقو شتريشطرنج ب

معاصر،  یايدر دن ناپذیربينیپيشو  عیتحوالت سر ،یفکرت هایمهارتآنان در پرورش  تياهم

 از جمله حل مسائل و یمختلف هایو موجب چالش مختلف رفتار انسان را متأثر ساخته هایحوزه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1.Frobel 
2. Montessori 
3.Lieberman & New man 
4 Connors &Burns 
5 Ochman 
6- Barret  
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که  اکثر افراد در هر ساعت و در هر روز  ایاست، به گونه شدهمختلف  هایحوزه در گيریتصميم

 دیهر انتخاب با یاست که در ازا یعيمختلف هستند و طب لمسائ حل و هاانتخاباز  ریناگز

از  یکی یريگميمهارت تصم جادیا ،رو نیانجام دهند. از ا ایو معقوالنه حيصح هایگيریتصميم

. ابدیاز جمله شطرنج پرورش  یفکر هایبازی قیتواند از طریکه م یزندگ هایمهارت نیتریاهیپا

 دنيمتعدد، سنج هایحلراه جادیمسئله، ا کی ییشناسا ندیفرا گيریتصميم( 2005) 1آلنبه گفتة 

 یابارزی و آن اساس بر کردن عمل حل،راه کی کردن انتخاب ها،حلاز راه کیهر  یایو مزا بیمعا

از آن است که در ارتباط با  یحاک پردازانهیپژوهشگران و نظر دگاهید یعمل است. بررس جهينت

، 1944، 2ون نيومن و مورگنستن) ارائه شده است یمتعدد اتیو نظر ميمفاه آن، نييو تب گيریتصميم

 انتخاب  نظریةدر  .(2014، 5و بردلی 2012، 4، نيلز2012، وولف، 1979، 3تورسکیکاهنمن و 

 است یاجتماع یدر بسترها گيریتصميمو  یفرد هاییستگیبر شا ديتأک، 6اجتماعی -عاطفی

 ییهاانتخاب یبرا هایییناپذیربينیپيشو  حاتيبر توض 7گيری توصيفیتصميمدر  (.2012 لز،ي)ن

مورد انتظار بر اساس  (.2014 ،ی)بردل شودیم ديتأک ردگيمی انجام هاتوسط افراد و گروه که واقعاً

را در برابر احتمال وقوع آن  امديپ کیکاربرد مورد انتظار از  ،گيریتصميم، افراد در هنگام 8ذهنی

کاربرد  نظریةدر  یرييتغ زين 9بينینظریه پيش (.1944و مورگنستن،  ومني)ون ن کنندیم یابیارز امديپ

 حيتوض را یريگميتصم آشکار در یهاکه تالش دارد اثر چارچوب و تناقض ،است یمورد انتظار ذهن

در  10های پردازش اطالعاتنظریه سيستمبر  انيم نیدر ا (.1979 ،یدهد )کاهنمن و تورسک

هم به  هینظر نی؛ چرا که در اشده استتوجه به آن و شود می ديتأک یمتعدد هایپژوهش

 اساس بر. است شده توجه زمانهم گيریتصميممتعدد  هایتيو هم به موقع یفرد هاییتوانمند

و یا  11دو سيستم پردازش اطالعات شهودیاز  یکی از هاانسان پردازش اطالعات هایستميس نظریة

پردازش اطالعات  ستمي. سکنندیاستفاده م شانهایگيریتصميم در 12سيستم پردازش اطالعات تأملی

 یهاانتخابو  هامياز تصم یاريناخودآگاه و بدون کوشش در بس یشامل عمل شناخت ،یشهود

افراد را قادر  یپردازش اطالعات تأمل ستميو س شوندیکه به طور خودکار گرفته م ،است یمعمول

وسعه دهند و با دقت را ت شانهایدهیا رند،يبگ ادی یو تأمل اهانهکه اطالعات را به صورت آگ سازدیم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Allen 
2.Von Neumann & Morgenstern 
3.Kahneman & Tversky 
4.Neels 
5.Bradeley 
6.Socioemothional selectivity theory 
7.Descriptive decision theory 
8.Subjective expected utility (SEU) theory 
9.Prospect theory 
10.Theory of information processing systems 
11.Intuitive information processing system 
12.Deliberate information processing system 
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گيری دارای دو فرایند تصميم( معتقد است 2012) وولف  (.2013، 1)بروکسکنند  ليو تحل هیتجز

 ،ترپرتالش  و ترآهسته یمستلزم تفکر محاسبات یتأمل ندیفرا است. 3و شهودی/تجربی 2تأملی/تحليلی

دارد  یتأمل ندیفرا که یفرد گریعبارت داز مسئله است. به یتيموقع تداللاس ییشامل توانا نهمچني

بگذارند، اما  ريتأث شهایميبر تصم یشخص هایچارچوب ای هاداوریشيپ تعصبات، دهدیاجازه نم

و  یآگاه محدودةکننده در عمل ،یبا بار عاطف یبدون تالش، گاه ،یارادريغ ع،یسر ،یشهود ندیفرا

آنچه در ارتباط با  .(2005، 5و کالزینسکی 2003، 4)کاهنمناست  یبر حافظه شخص یمتک

مختلف  یهاتيها و فعالحوزه ریارتباط با سا ،است تيحائز اهم یفکر هایبازیو  یريگميتصم

 یفکر هایبازیاز آن است که   یحاک یمتعدد  هایپژوهشاست.  یليتحص ريو غ یليتحص یشناخت

(. 1386 ،ی)البرزشود می آموزاندانشدر  تحصيلیپيشرفتموجب  یرتفک هایمهارتبر  ريبا تأث

متقابل  یدر ارتباط تواندمی که آموزاندانشدر  ژهیبه و برانگيزمهم و تأمل یرفتار هایحوزه یعبارتهب

-پيشرفتشود، یمحسوب م زين یامروز یهاو از چالش، رديقرارگ گيریتصميمو  یفکر هایبازیبا 

از  اینشانه هم آموزاندانش یبرا یدر مسائل و موضوعات علم تحصيلیپيشرفت است. 6تحصيلی

با  هیمتقابل و دوسو یارتباط تحصيلیپيشرفتجامعه است.  شرفتيپ یبرا یهم عامل یفرد تيموفق

 یو پژوهش نظری متون در. دارد مسئلهحلو  گيریتصميمانسان از جمله تفکر،  یاز رفتارها یاريبس

 گفته شده است «یمطالب درس یريادگی امر در آموزاندانش تيموفق» عنوانبه تحصيلیپيشرفت از

شده است.  دیيانسان اجتناب تأ یشناخت یبا رفتارها تحصيلیپيشرفتارتباط  کني(، ل1389ف،ي)س

درس  است یاساس یهایريادگی یآن مبنا در تحصيلیپيشرفتکه  یاز جمله موضوعات درس

 یهااز اهداف نظام یکی ،یمختلف زندگ هایدوره در اتياضیر تياهمت. با توجه به ساتياضیر

تا به  کنندیتالش م یليتحص یهادر برنامه اتياضیکه با گنجاندن مباحث ر ،است نیا یآموزش

با  یهمگام برای را آنان و ،کنند کمک آموزاندانشو قدرت استدالل  یذهن یهاییپرورش توانا

آموزش مناسب  ،ليدل نيآماده کنند. به هم ندهیآ یدر زندگ یفناور یهاشرفتيپ و یتحوالت علم

 یبرا یاژهیو تياز اهم یاضری درس در آموزاندانش تحصيلیپيشرفت زيو ن اتياضیر

آموزش به کودکان  اوليةدر همان مراحل  دیکه با ،وپرورش برخوردار استآموزش اندرکاراندست

ها و انتخاب مسئلهکه با حل  ییاز آنجا اتياضیدرس ر ،رو نی(. از ا1390نره، ی)موسوشود توجه 

ثر بر ؤاست که پرداختن به آن و عوامل م برانگيزیتأمل یريمتغ است،مختلف مواجه  یهاميتصم و

شطرنج در  ژهیوهب یفکر هایبازیتوجه به  نيشيپ قاتيتحق در یااست. مطالعه تيآن حائز اهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Brooks 
2.Deliberative/analytic decision making 
3.Intuitive/experiential decision making 
4.Kahneman 
5.Klaczynski 
6.Academic achievement 
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 یکه باز ،باور هستند نیپژوهشگران بر ا ی. برخکرده است دیيتأ یاضیدرس ر هایمهارتپرورش 

جمله  از یدر دروس ییو راهنما ابتدایی آموزاندانش یليبر عملکرد تحص یمثبت راتيشطرنج تأث

 جهينت نیدر پژوهش خود به ا زي( ن1389) پورانيمیکر (.2014، 1؛ بارت2010باریت،)دارد  یاضیر

(، 2011) 2هایرومانو دارد. ريتأث یاضری مسئلهحلبر  یدارمعنیطورکه آموزش شطرنج به ديرس

شطرنج  ینقش باز( 1394( و رضوانی، فدایی و گویا )2013) 4( و ترینچرو2012(، مارتينز )2012)3برکلی

 هایمرور پژوهش زين گيریتصميم یندهایدر خصوص فرا کردند. دیيرا تأ یاضیمسئله رحل هایمهارتبر 

، (2005، 5)جليسون، کارلسون و گارلينگ از جمله تجارب گذشته یاز نقش عوامل یحاک نيشيپ

؛ به 2010، 7)کارلس و کاریتنسن، سن (2008، 6)وست، تاپالک و استانوویچ یشناخت هاییريسوگ

فعال  یريادگی (،2007، 8هف)دبرون، پارکر و فيش یاقتصاد -یاجتماع تي، موقع(2012نقل از نيلز، 

 ان،يآموزش )جوکار و سپاس(1994، 10)جانسون و پاول تي، جنس(2009، 9)دميرتاس و سوکاگلو

در  ( 2010، 11؛ کيم وچانگ1391پناهی، )علیهمچون شطرنج  یفکر هایی( و باز1394

 .است گيریتصميم

 ،یاضیر ژهیوبه یليتحص یهادر حوزه شرفتيو پ یريگميتصم تيبا توجه به اهم ،راستا نیا در

توجه است. درخور ،استمؤثر  یشناخت یدو توانمند نیا تیکه در تقو یپرداختن و توجه به عوامل
 هایپژوهش ران،یکه در ا شطرنج نشان داد حوزةدر ارتباط با  حاضر مقالة پژوهشگران   هاییبررس ،درمجموع

 گيریتصميم یندهایفرا و  یاضیدرس ر در تحصيلیپيشرفتشطرنج بر  ژهیبه و یفکر هایبازی ريتأث یاندک

 راتيو تأث یکودک هياول نيدر سن ژهیبه و یفکر هایبازی تيبا توجه اهم ،رو نیاز ا .انجام شده است

 یباز ريتأث یپژوهش به بررس نیآنان، ا یليو تحص یشناخت یها بر رفتارهایگونه بازنیبلند مدت ا

 تينقش جنس لیبا تعد ییآموزان ابتدادانش یاضیدرس ر تحصيلیپيشرفتو  یريگميتصم شطرنج بر

 :است ریز هایبه پرسش گوییو به دنبال پاسخ ،پرداخته است

 دختر آموزاندانش نيب تحصيلیپيشرفت( و یو شهود ی)تأمل یريگميتصم یندهایدر فرا ایآ -1

 وجود دارد؟ داریمعنی تفاوت بازشطرنج رغي و بازشطرنج پسر و

 داریمعنی تفاوت بازشطرنج آموزاندانش ني( بیو شهود ی)تأمل یريگميدر ابعاد تصم ایآ -2

 وجود دارد؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Bart 
2.Romano 
3.Berkley 
4.Trinchero 
5.Juliusson, Karlsson&Garling 
6.West, Toplak&Stanovich 
7.carles&carstensen 
8.De-bruin &Fishhoff 
9.Demirtas&Sucuoglu 
10.Johnson& Powell 
11.Kim &Chang 
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 پژوهش روش
 هایکالسی است که در آموزاندانشت آن انتخاب ای است و علّ مقایسه -یعلّ پژوهش حاضر

ی همتا قرارگرفتند که در هيچ آموزاندانشمقایسه با گروه  در شرکت کرده بودند و صرفاً شطرنج قبالً

 .اندآموزشی شطرنج شرکت نداشته دورةکالس و 

 کنندگان پژوهششرکت

 ییابتدا دورةپنجم و ششم  یهاهپای آموزاندانش همةپژوهش، متشکل از  نیا یآمار جامعة

کنندگان در پژوهش شامل است. شرکت رازيشهرستان ش در 1395-1396در سال  ليمشغول به تحص

گروه  اعضای انتخاب منظور به. بودند پسر نفر 50 و دختر هاآن از نفر 50 که ،بودند آموزدانش 100

پسرانه، بر اساس  مدرسة کیدخترانه و  مدرسةدو  راز،يدو شهرستان ش هيمدارس ناح نياز ب ه،نمون

سطح  یو همگ ،شطرنج مدرسه بودند متي عضو که بازشطرنج آموزاندانش از آمدهدستهاطالعات ب

آنان در حال حاضر  شتريگذرانده بودند و ب یخصوص هایکالسشطرنج را در  هایبازی یمقدمات

 شطرنج از چهار سطح هایکالسکه ذکر است شایان. شدداشتند انتخاب  در سطح متوسطه قرار

گروه  بازشطرنجرغي آموزاندانششده است. انتخاب  لي( تشکیو قهرمان شرفتهيمتوسطه، پ ،ی)مقدمات

در  .شدانجام  یکالس هیو پا تيبر اساس مدرسه، تعداد، جنس یروش همتاساز قیاز طر زين نمونه

 بازشطرنجرغي پسر و دختر 50و( پسر 25و دختر25) بازشطرنجدختر و پسر  50 ستارا نیا

 پسر( درگروه نمونه قرارگرفتند. 25دختر و25)

 پژوهش يابزارها

ای گویه 19مقياس در  پژوهش حاضر از  (:2012)وولف،  1گيري تأملی و شهوديمقياس تصميم

گيری دو فرایند ( دو مقياس را برای اندازه2012. وولف )ه استتتت( استتتتفاده شتتتد2012وولف )

صميم ستبهگيری ت شهودی و تأملی. کار برده ا ؛ به نقل از ریچتين، 2004، 3)بتچ 2مقياس اولویت 

به ؛ 1999، 6)پاستتينی و اپستتتين 5تجربی-( و فهرستتت منطقی2007، 4پروجينی، آدجالی و هورلينگ

گویه را انتخاب کرد.  19ها و از بين آن ،گویه دارند 38و  18( که به ترتيب 2012نقل از وولف، 

که دو فرایند استتت  («1»تا کامالً موافقم« 5»الیکرتی )از کامالً مخالفم شتتيوةای به گویه 19مقياس 

، 15، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 5، 3، 1ی )هاکند. گویهیمگيری تأملی و شتتهودی را ارزیابی يمتصتتم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Deliberative and intuitive decision making scale 
2. Preference for Intuition and Deliberation Scale 
3. Betsch 
4. Richetin , Perugini, Adjali& Hurling 
5. Rational-Experiential Inventory 
6. Pacini & Epstein 
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یند فرا( 19، 18، 14، 13، 6، 4، 2های )و گویه ،ستتنجندیمگيری تأملی را يمتصتتمیند فرا( 17، 16

صم شهودی را ارزیابی يمت  شيوة( پایایی ابزار را به 2012(. وولف )2012نمایند )وولف، یمگيری 

شهودی آلفا ست آورد  79/0ای فرایند تأملی و بر 76/0ی کرونباخ، برای فرایند  یی آن را و روابه د

این مقياس برای اولين بار  کهایناز طریق تحليل عاملی تأیيد نمود. در پژوهش حاضتتتر با توجه به 

 بعد توسط یک متخصص مرحلةابتدا از انگليسی به فارسی ترجمه شد، در  ،رفتکار میدر ایران به

فرهنگی  متناستتب باها ستتپس گویه ،ليستتی برگردانده شتتداز فارستتی به انگ )مترجم متون علمی(

شدند سی   شيوةدر این پژوهش به منظور بررسی روایی از روش تحليل عاملی به  ،. همچنينبازنوی

ت به علّ 17، و 16، 15، 14، 13های گویه ،. بر این اساسشداکتشافی با چرخش وریمکس استفاده 

 دست آمدهب 761/421و آزمون بارتلت هم  72/0با  برابر KMO. ميزان شدبار عاملی ضعيف حذف 

(001/0>P)، گيری داشت. برای بررسی پایایی نيز از روش آلفای کرونباخ که نشان از کفایت نمونه

 به دست آمد. 73/0و برای فرایند تأملی،  79/0که ضریب آن برای فرایند شهودی،  ،استفاده شد

ریاضی، از نمرات آزمون محقق ساخته  تحصيلیرفتپيشبرای ارزیابی  رياضی: تحصيلیپيشرفت

و آزمونی  ،پنجم پایةآموزان دانش ویژةریاضی استفاده شد. یک آزمون ریاضی  تحصيلیپيشرفت

ال ؤبا یک متخصص طراح س ،هاششم طراحی شد. برای طراحی پرسش پایةآموزان دانش ویژةدیگر 

عدد دارای  4ها دارای سطح ساده، عدد آن 4 ال بود کهؤس 15. هر آزمون دارای شدریاضی مشورت 

 شيوةعدد دارای سطح متوسط بودند. به منظور بررسی پایایی این دو آزمون از  7سطح سخت و 

انجام گرفت استفاده شد و ضریب بازآزمایی برای آزمون ریاضی  دو هفته فاصلةکه به بازآزمایی

ها نيز با ست آمد. روایی محتوایی آزموندهب 89/0و آزمون ریاضی کالس ششم  84/0کالس پنجم 

 .شدپنجم و ششم( تأیيد  پایةاستفاده از نظر متخصصان )تعدادی از معلمان با تجربه 

 

 ها روش تجزيه و تحليل داده

ی آمار توصيفی، هاشاخصتجزیه و تحليل آماری در این پژوهش، ابتدا با استفاده از  منظوربه

نمرات،  حداکثرو  حداقليرهای پژوهش شامل ميانگين، انحراف معيار، متغتوصيفی  اطالعات

 متغيرییی به پرسش اول پژوهش، از روش تحليل واریانس چندگوپاسخمشخص شد. سپس جهت 

گيری مکرر یک طرفه، استفاده یی به پرسش دوم، از روش تحليل واریانس اندازهگوپاسخبرای  و

 شد.
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 هايافته
براساس جنسيت و  ميانگين، انحراف استانداردها، اطالعات توصيفی مانند پرسشقبل از بررسی 

 ارائه شده است. 1که نتایج آن در جدول شد، بررسی  متغيرها گروه در

 
 تحصيلیپيشرفتو  گيريتصميمآمار توصيفی متغيرهاي فرايندهاي  :1جدول

 درس رياضی براساس گروه 

 انحراف استاندارد ميانگين تعداد جنسيت گروه متغير

تصميم گيری 

 تأملی

 شطرنج باز

 

 غير شطرنج باز

 پسر

 دختر

 پسر

 دختر

25 

23 

25 

25 

06/4 

05/4 

97/3 

11/4 

52/0 

42/0 

54/0 

35/0 

تصميم گيری 

 شهودی

 شطرنج باز

 

 غير شطرنج باز

 پسر

 دختر

 پسر

 دختر

25 

25 

25 

25 

47/3 

40/3 

26/3 

39/3 

87/0 

78/0 

72/0 

70/0 

 نمره ریاضی

 شطرنج باز

 

 غير شطرنج باز

 پسر

 دختر

 پسر

 دختر

25 

25 

25 

25 

53/10 

97/9 

81/7 

31/9 

21/2 

16/3 

99/2 

99/2 

 

 های پژوهش به ترتيب آورده شده است.های پژوهش حاضر براساس پرسشر ادامه یافتهد

 نيب یاضیدرس ر یليتحص شرفتيپ ( ویو شهود ی)تأمل یرگيميتصم یندهایدر فرا ایپرسش اول: آ

 وجود دارد؟ داریمعنی تفاوت بازشطرنج رغي و باز شطرنج پسر و دختر آموزاندانش

. شد( استفاده MANOVA) یريچند متغ انسیوار ليپرسش از روش تحل نیا یبررس یبرا

 نيبه هم .شد یو آزمون لون بررس لکزیو یآزمون باکس، المبدا لهيآزمون به وس نیا یهامفروضه

و  یريگميتصم یندهایفرا انسیکووار - انسیوار سیماتر یفرض همگن شيپ یبررس یمنظور برا

 (.2)جدول از آزمون باکس استفاده شد زين پژوهش یهادر گروه یاضیدر درس ر یليشرفت تحصيپ
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 کواريانس  -: نتايج آزمون باکس جهت بررسی پيش فرض همگنی ماتريس واريانس2جدول

 رياضیگيري و درس در فرايندهاي تصميم

 

 

 

که گویای آن است شرط همگنی  است، 05/0باالتر از  داریمعنیمقدار سطح  دهدمینشان  2جدول 

 (. P، 97/0=F=48/0) است شده رعایت خوبی به کواریانس–ماتریس واریانس 

، از آزمون المبدای ویلکز استفاده شد متغيرهای مالکبر و جنسيت اثر گروه  داریمعنیرای تعيين ب

 .گزارش شده است 3که نتایج حاصل در جدول 
 و درس رياضی گيريتصميم: نتايج آزمون المبداي ويلکزدر تحليل واريانس چند متغيره فرايندهاي 3جدول

 F ارزش المبداي ويلکز
درجه 

 آزادي خطا

درجه 

 آزادي اثر

سطح 

 داريمعنی
 مجذورايتا

 01/0 79/0 3 92 34/0 99/0 جنسيت

 10/0 02/0 3 92 34/3 90/0 گروه

تعامل جنسيت 

 درگروه
93/0 29/2 92 3 08/0 07/0 

 گيریتصميمفرایندهای حداقل در یکی از   هاگروه درکه  دهدمیتایج آزمون المبدای ویلکز نشان ن

 (.P،34/3=F=02/0)  وجود دارد داریتفاوت معنو درس ریاضی 

 هایگروهدر و درس ریاضی  گيریتصميمفرایندهای هایواریانسرای بررسی پيش فرض برابری ب

 (.4)جدولپژوهش نيز از آزمون لون استفاده شد

 : نتايج آزمون لون جهت بررسی پيش فرض برابري4جدول

 گيري و درس رياضیهاي فرايندهاي تصميمواريانس

 

 

 

BOX S M F Df1 Df2 داريمعنی  

71/18  97/0  18 3870 48/0  

 داريسطح معنی F Df1 Df2 متغيرها

 35/0 94 3 11/1 شهودیفرایند 

 58/0 94 3 65/0 فرایند تأملی

درس  تحصيلیپيشرفت

 ریاضی
53/1 3 94 21/0 
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با هم  هاگروهریاضی  و گيریتصميمفرایندهای  هایواریانسگویای آن است که  ،4نتایج جدول 

 .دهدمیندارند، که این یافته، پایایی نتایج بعدی را نشان  داریمعنیو با یکدیگر تفاوت  ،برابر بوده

های مربوط به های باکس، المبدای ویلکز و لون، تحليلبا توجه به نتایج به دست آمده از آزمون

 شود. می مشاهده 5 شمارةکه نتایج به دست آمده در جدول  شد،ها بررسی اثرات بين آزمودنی

 گيريمتغيره در فرايندهاي تأملی و شهودي متغير تصميم: تحليل واريانس چند 5جدول

 بازو غيرشطرنج بازشطرنجآموزان دختر و پسر درس رياضی دانش تحصيلیپيشرفتو  

 منابع واريانس
متغيرهاي 

 وابسته

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

 ميانگين

 مجذورات
Fمقدار 

سطح 

داريمعنی  

 ضريب اتا

 جنسيت

11/0 تأملی  1 11/0  
46/0  50/0  005/0  

13/0 شهودی  1 13/0  24/0  563/0  003/0  

 5/25 1 5/25 ریاضی
0/63 0/43 007/0  

 گروه

01/0 تأملی  1 01/0  04/0  83/0  000/0  

001/0 شهودی  1 001/0  
002/0  97/9  000/0  

30/69 ریاضی  1 30/69  34/8  005/0  08/0  

تعامل گروه و 

 جنسيت

14/0 تأملی  1 14/0  59/0  44/0  006/0  

28/0 شهودی  1 28/0  51/0  48/0  005/0  

31/26 ریاضی  1 31/26  16/3  07/0  03/0  

 خطا

45/22 تأملی  94 24/0     

13/53 شهودی  94 56/0     

358/781 ریاضی  94 31/8     

 کل

 

65/1631 تأملی  98     

41/1174 شهودی  98     

     98 9525/10 ریاضی

 

 :شد کهمشاهده  5های جدول بر اساس یافته

داری بر اساس جنسيت در فرایند تأملی تفاوت معنی  گيریتصميمدر متغير فرایندهای 

 داری مشاهده نشددر فرایند شهودی نيز تفاوت معنی( . P ،46/0( =94 ،1)F= 50/0) وجودندارد

(63/0=p، (94،1 )59/0=F.) تعامل جنسيت و ( بازو غير شطرنج بازشطرنج)بر اساس گروه  ،همچنين

 .نشدداری مشاهده گروه تفاوت معنی و

و  بازشطرنج) بر اساس گروه داریمعنیدر درس ریاضی نيز تفاوت  تحصيلیپيشرفتدر متغير 

آمار توصيفی، مبنای  بر(. در این راستا P ،34/8( =94 ،1)F=  005/0) ( وجودداردبازشطرنجغير 
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  (56/8) بازشطرنجغير آموزاندانشباالتری نسبت به ( 25/10) ميانگين بازشطرنج آموزاندانش

  .نشدداری مشاهده گروه تفاوت معنی تعامل جنسيت و بر اساس جنسيت و ،عالوه بر این. داشتند

 

تفاوت  بازشطرنجآموزان بين دانش( تأملی و شهودی)گيری آیا در فرایندهای تصميم: پرسش سوم

 داری وجود دارد؟معنی

گيری مکرر یک طرفه استفاده گویی به این پرسش از روش تحليل واریانس اندازهبرای پاسخ

 است.آورده شده 6در جدول  آن نتایج .شد

 
 بازشطرنجآموزان در دانش گيريتصميماندازه گيري مکرر براي فرايندهاي  :6جدول

 ميانگين تعداد متغير
انحراف 

 استاندارد
Fمقدار 

درجه 

 آزادي

سطح 

داريمعنی  

 فرایند تأملی 
96 

06/4  47/0  
35/10 (47و1)   001/0  

39/3 فرایند شهودی    79/0  

گيری غالب بين های مکرر یک طرفه، فرایند تصميمگيرینتایج آزمون تحليل واریانس اندازه

 نتایج به دست آمده حاکی از آن است که فرایند تأملی. دهدآموزان ابتدایی را نشان میدانش

فرایند غالب  39/3گيری با ميانگين نسبت به فرایند شهودی تصميم 06/4با ميانگين  گيری،تصميم

بين انواع  داریمعنی، تفاوت (47و1)به دست آمده در درجة آزادی  Fو با توجه به مقدار  ،است

 .وجود دارد 0001/0آموزان ابتدایی در سطح گيری در دانشفرایندهای تصميم

 گيريبحث و نتيجه
درس ریاضی  تحصيلیپيشرفتگيری و يمتصمهدف از پژوهش حاضر تأثير بازی شطرنج بر 

های یافته ،در این راستا گری متغير جنسيت بود.ابتدایی با توجه به نقش تعدیل دورةآموزان دانش

تعامل جنسيت و گروه گيری  بر اساس جنسيت، گروه، پژوهش نشان داد که در فرایندهای تصميم

 آموزاندانشگونه تفاوتی بين آمده که هيچدستهب یافتةتبيين  در. نشدمشاهده  داریمعنیتفاوت 

نشد، می توان به مشاهده  گيریتصميمدختر در فرایندهای  پسر و بازشطرنجو غير  بازشطرنج

عامل اساسی در پرورش  ویژه شطرنج راهکه گرچه بازهای فکری ب ،های مختلفی اشاره نمودنظریه

کننده و اجتماعی از عوامل تسهيل زمينةدارند که بستر و  ا اعتقادامّ ،دانندمی گيریتصميم کر وتف

و در بافت آموزشی ایران و جو رقابتی حاکم بر آن فضای  است،شرایط تفکر و تصميم  ندةبازدار

در  بر اساس آنچه در مقدمه گفته شد ،در این راستا. بيندمناسب برای کاربرد تفکر و تعقل آسيب می

گيری در بسترهای اجتماعی های فردی و تصميماجتماعی تأکيد بر شایستگی -انتخاب عاطفی یةنظر
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هایی هایی برای انتخاببينیو پيش ،توضيحاتگيری توصيفی بر تصميم نظریة(. در 2012است )نيلز، 

 نظریةبر اساس درنهایت  ،(2014شود )بردلی، تأکيد میگيرد ها انجام میتوسط افراد و گروه که واقعاً

گيری، کاربرد مورد انتظار از یک پيامد را در برابر کاربرد مورد انتظار ذهنی، افراد در هنگام تصميم

 در نظریه ،. همچنين(1944، ون نيومن و مورگنستن) کننداحتمال وقوع آن پيامد ارزیابی می

گيری های متعدد تصميمهای فردی و هم به موقعيتهم به توانمندی ،های پردازش اطالعاتسيستم

 گيریتصميمگونه تفاوتی در این فرایندهای هيچ کهاین ،زمان توجه شده است. بر این اساسطور همهب

  شدنی است. و تبيين پذیربينیپيش نشد،و عادی دختر و  پسر مشاهده  بازشطرنج آموزاندانش

آموزان باز نسبت به دانشرنجآموزان شطهای پژوهش نشان داد که دانشیافته ،همچنين

های برکلی که با نتایج پژوهش ،ریاضی کسب کردند نمرةدار باالتری در باز ميانگين معنیشطرنجغير

(، 2008(، شولز و همکاران )2010(، باریت )2011(، رومانو )1998(، اسميت)2012(، مارتينز)2012)

توان به دیدگاه در تبيين این یافته می ( همسو بود.1394(، رضوانی و همکاران )1389پور )کریميان

کند تجسم فضایی که یکی از عواملی است که شطرنج بر آن اشاره کرد، وی بيان می (2012)  برکلی

کند ریاضی ( نيز بيان می1998گذارد، بيشترین ارتباط را با پيشرفت ریاضی دارد. اسميت )تأثير می

و شطرنج، هر دو به کسانی نياز دارند که از تصورات بصری، تجسم فضایی، تفکر منطقی و 

تواند صبر، آموزش شطرنج، می ،مسئله استفاده کنند. او همچنين معتقد است کهحل هایمهارت

يت ها برای موفقاین ویژگی ؛ وآموزان را تقویت کندپشتکار و استقامت، تمرکز و خالقيت دانش

رسمی به شطرنج به صورت غير ،(. همچنين2012آموزان در ریاضی ضروری هستند )برکلی، دانش

برخی پژوهشگران  ،از طرف دیگر (.2008کند )شولز و همکاران، یادگيری مفاهيم ریاضی کمک می

ده آموخته ش هایمهارت( به انتقال 1992) 2( و ریفنر2012، به نقل از برکلی، 2005) 1از جمله هنگ

( بيان 2012، به نقل از برکلی، 2005که هنگ )چنان کنند.های دیگر اشاره میتوسط شطرنج به حوزه

شطرنج، از جمله ادراک، تجزیه و تحليل و ارزیابی،  الزم در بازی هایمهارتکند، برخی می

آموخته شده  لةمسئحلکند مهارت ( نيز بيان می1992های دیگر هستند. ریفنر )به حوزهپذیر انتقال

توان گفت با توجه به این یافته می ،است. بنابراین های دیگربه حوزه پذیرشطرنج انتقال وسيلةبه 

مسئله، خالقيت، تفکر انتقادی، حافظه فعال، حل هایمهارتشطرنج بر عوامل متعددی از جمله 

 الزمةگذارد. تعدادی از این عوامل تمرکز، صبر، تفکر منطقی، ادراک و تجسم فضایی تأثير می

توانند به می ،که توسط شطرنج آموخته شدند، و زمانییادگيری، بهبود و پيشرفت ریاضی هستند

 یابند. ریاضی انتقال  حوزة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Hong 
2.Rifner 
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باز، بعد آموزان شطرنجگيری غالب، در بين دانشنهایی پژوهش نيز نشان داد که بعد تصميم یافتة

بازها گيری را در شطرنجهای انجام گرفته، پژوهشی که ابعاد تصميمیتأملی است. براساس بررس

گيری مسئله، بخشی از فرایند تصميما با توجه به این که حلمقایسه و بررسی کند، یافت نشد. امّ

هایی که تأثير شطرنج گيری هستند، پژوهشهای تصميممسئله بسيار شبيه به گامهای حلو گام ،است

این پژوهش با نتایج  توان گفت نتيجة، میبر این اساس .شدنداند، بررسی ا سنجيدهمسئله ربر حل

(، که بيان 1391پناهی )( و علی1389پور )(، کریميان1380(، امين رنجبر )2001های سلون )پژوهش

توان بيان در تبيين این یافته می .استگذارد، همسو مسئله تأثير میکنند شطرنج بر مهارت حلمی

های سخت و چگونگی گرفتن تصميم ،مسئله را تقویت کندحل هایمهارتتواند شطرنج میکه  ردک

گيری دقيق، هایی را برای تصميمو انتزاعی به طور مستقل را آموزش دهد. درواقع شطرنج تمرین

 و انتخاب بهترین گزینه ،مؤثر ،و چگونگی فکر کردن منطقی ،دهدسریع و تحت فشار زمان ارائه می

گيری توان گفت مهارت تصميممی (.2000، 1)دایورن دهدها را آموزش میاز بين تعداد زیاد گزینه

و به  ،های دیگر زندگی انتقال یابدتواند به حوزهیابد میکه بر اثر بازی شطرنج در بازیکنان رشد می

گيری بر تصميمهای مختلف زندگی کمک کند. این مباحث به تأثير شطرنج گيری در موقعيتتصميم

گيری، براساس نکاتی که ا در ارتباط با تأثير شطرنج بر بعد تأملی تصميمکلی، اشاره دارند. امّبه طور

گيری، مستلزم تفکر تصميم شيوة، این کهاینگيری تأملی ذکر شد، از جمله در تعریف تصميم

نيازمند تجزیه و تحليل  و ،(2005و کالزینسکی،  2012تر )وولف، تر و پرتالشمحاسباتی آهسته

 .آید نيازمند تأمل، تفکر و منطق استطور که از نام آن بر میهمين ،( است2013دقيق )بروکس، 

بر اساس نکاتی که در مباحث گذشته در ارتباط با تأثير شطرنج بر عواملی مانند تفکر  ،همچنين

توان (، ذکر شد، می2012کلی، ( و توانایی تجزیه و تحليل )بر1992منطقی، تفکر تحليلی )ریفنر، 

شطرنج  ،در واقع مشترکی وجود دارد. هایمهارتگيری تأملی، نتيجه گرفت که بين شطرنج و تصميم

پور، شود )کریميانآن، مسائل جدیدی مطرح می صفحةیک بازی است که در هر آرایش جدید 

تجزیه و تحليل  ،تأمل ،تفکر رو و انتخاب هر حرکت، باید بادر نتيجه برای حل مسائل پيش ،(1389

شطرنج  ،گيری تأملی هستند، تصميمی درست گرفت. به این ترتيبهای تصميمکردن، که از ویژگی

 بگذارد. گيری تأملی تأثيرتواند بر ایجاد و تقویت مهارت تصميممی

نج ویژه شطرهای فکری بهبه نقش بازیشود، دست آمده پيشنهاد میهبر اساس نتایج پژوهش ب 

ریزی شده از آن در مدارس، به عنوان ابزاری برای آموزش برخی آگاهانه، هدفمند و برنامه  دةاستفا و

های سازی والدین نسبت به نقش بازیهمچنين  در جهت آگاه شود،آموزان اقدام ها به دانشمهارت

های آموزشی برگزار آنان کارگاه تحصيلیپيشرفتفکری در زندگی تحصيلی و رفتاری فرزندان و 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Dauvergne 
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کمتر به آن سيستم آموزشی ایران  از آنجایی که پژوهش انجام شده بر عاملی که متأسفانه در .شود

توانند نقش مهمی های فکری مانند شطرنج میو مشخص کرد که بازی ،است تأکيد نمود شدهتوجه 

تری های گستردهشود پژوهشپيشنهاد می ،رفتاری و تحصيلی داشته باشند هایمهارتها و در فعاليت

. گذارد انجام گيردها تأثير میگيری و عواملی که شطرنج بر آندر ارتباط با عوامل مؤثر بر تصميم

ها نيازمند گویی به آنای طراحی شوند که پاسخهای آزمون ریاضی به گونهپرسش عالوه بر این،

از با این حال،  بازی شطرنج هستند.در  الزمی هاهایی باشد که شبيه به استراتژیاستفاده از استراتژی

گيری های پژوهش در ارتباط با تصميمتوان به تحليل دادههای پژوهش حاضر میجمله محدودیت

آموزان های دانشاحتمال دارد در پاسخ ،بنابراین .خودگزارشی اشاره کرد نامهپرسشبر اساس 

آینده با تأکيد بر یک  هایپژوهشمی شود در  بر این اساس پيشنهاد  .سوگيری وجود داشته باشد

های پژوهشی در ارتباط با متغير ها کمبود یافتهاز دیگر محدودیت ،. همچنيننشودابزار تحليل انجام 

شود تحقيقات بيشتری با توجه پيشنهاد می رواز این است، بازشطرنجآموزان گيری در دانشتصميم

ها حاکی که در پژوهش حاضر یافتهویژه اینبه ؛ماعی انجام شودبه متغيرهای فردی، خانوادگی و اجت

 شودمیپيشنهاد  ،درنهایت بود. آموزاندانشدرس ریاضی  تحصيلیپيشرفتاز نقش بازی شطرنج در 

 دست آید.هنتایج معتبرتری ب آزمایشی و ترکيبی انجام گيرد تا هایپژوهش در این حوزه
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 منابع

 فارسیالف. 

مدل خالقيت کودکان با رویکرد به  گری باورهای انگيزشی درتبيين واسطه(. 1386)البرزی، محبوبه 
دکتری،  مةنا، پایانمقطع ابتدایی آموزاندانشمتغيرهای خانوادگی، مدرسه ای و باورهای اسنادی در 

 دانشگاه شيراز. شيراز.

دانشجویان دانشگاه الزهراء  در مسئلهحل هایمهارتتأثير بازی شطرنج بر (. 1380) امين رنجبر، مهناز

 .دانشگاه الزهراء، تهران، کارشناسی ارشدنامة پایان (،س)

 گيری کودکان تأثير آموزش و تقویت بر تصميم (.1394)جوکار، بهرام و سپاسيان، حميرا 

 .165-172 (،46)12ایرانی،  شناسانروانتحولی:  شناسیروان دبستانی،پيش

 توانایی  شطرنج ابزاری برای ارتقای(.1394) گویا، زهرا محمدرضا وفدایی،  ،یمحمدعلرضوانی، 

 .131-159، 14(1)های آموزشی، ینوآور فصلنامه. ریاضی مسئلهحل

 . نشردوران: تهران.پرورشی نوین شناسیروان(. 1398) سيف، علی اکبر

 . مداد سفيد.کودک و نوجوان شناسیروانوالدین و (. 1388) عبداهللشيرانی، 

 ،کارشناسی ارشدنامة پایان، زندگی هایمهارتتأثير آموزش شطرنج بر رشد (. 1391) علی پناهی، هتاو

 .دانشگاه اروميه، اروميه

تهران: دانشگاه های دبستانی. بدنی، ورزش و بازیيتترب(. 1386) محمدرضافرامرزی، محمد، و اسد، 

 پيام نور.

 7تا  5در کودکان  مسئلهبررسی تأثير آموزش شطرنج بر رشد مهارت حل (. 1389) غفارکریميان پور، 
 .دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران ،کارشناسی ارشدنامة پایان ،88-89ساله شهر تهران سال 

تکليف شب ریاضی، با پيشرفت ریاضی و نقش متغيرهای ميانجی  رابطه. (1390) موسوی نره، شيما
ی و تالش برای انجام تکليف شناختسبکفعال،  حافظهخودکارآمدی ریاضی، دانش قبلی ریاضی، 

 .دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ،کارشناسی ارشدنامة پایان ،هابين آن رابطةشب ریاضی بر 

 . تهران: انتشارات بوستان.شطرنج خودآموزروش یادگيری و (. 1389) موليائی، محمد مسعود

 تهران: تندیس. آموزش شطرنج: از مقدماتی تا پيشرفته.(. 1388) ف پور، قربان، و رفيع نژاد، محمدیوس
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Extended Abstract 

 

The Effect of Chess Game on Decision Making Process and 

Academic Achievement in Mathematics:   
The Moderating Role of Gender 

 
Mahbobe Alborzi1       Fariba Khoshbakht2      Zahra Rasekh 3 

 

Intellectual games play a key role in developing children's thinking, problem 

solving, decision making and cognition. Using a causal-comparative approach, 

the present study aimed to investigate the effect of chess on decision making 

process and academic achievement in mathematics taking into account  the 

moderating role of gender in this respect. The participants were 100 (50 females 

and 50 males) primary school students in Shiraz selected through purposive 

sampling. The students completed the deliberative and intuitive decision-making 

scale (Wolff), whose reliability and validity were determined using Cronbach's 

alpha and exploratory factor analysis with varimax rotation. The participants 

further answered a researcher-made math test, the reliability and validity of which 

were examined through test-retest and content validity. Multivariate analysis of 

variance, two-way analysis of variance and repeated measures analysis of 

variance were performed to analyze the obtained data. No significant difference 

was found in the results between the decision-making processes of chess players 

and non-chess players and gender was not found a determining factor in this 

respect. Notwithstanding,  The results showed that there was no significant 

difference between chess player and non-chess player students, both girls and 

boys, in the decision-making process, chess player students had higher 

meaningful average in math score than non-chess player students and dominant 

decision-making process among chess player students was deliberative process. 

Therefore, due to the findings of the present study, it is necessary for educational 

planners and parents to pay attention to the use of chess to create decision-making 

skills and also to help academic math achievement in students and their children. 

  

Keywords: chess game, decision-making, elementary school students, 

academic achievement, mathematics 
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