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چکیده
پیاژه معتقد است که رشد زبان ،تحت هدایت رشد شناختی و بازتابی از آن استت .بنتابرای
رشد زبان بستگی به رشد تفکر دارد .ویگوتسکی برخالف پیتاژه معتقتد استت رشتد ستری
زبان ،توانایی فرد را برای مشارکت در گفتگوی اجتماعی ،هنگام انجامدادن تکتايیفی کته از
يحاظ فرهنگی معنادار هستند ،افزایش میدهد .هوش کالمتی بتهعنوان یکتی از هوشهتای
چندگانه تأثیر به سزایی در نحوة ارتباط و تعامل افراد با یکدیگر دارد .هدف از ایت تحقیت
بررسی تأثیر رشد زبانی بر افتزایش و گستترش هتوش زبانشتناختی در حوزههتای هتوش
کالمی و عملی میباشد .به ای منظور  24نفر از دانشآموزان دبستان حکمتت مشتهد کته
دارای مالکهای ورود و خروج بودند انتخاب و بهصورت کامالً تصادفی در  2گروه  12نفتره
آزمایش و کنترل ،گزینش شدند که گروه آزمایش ،شناختی مبتنی بر رشتد زبتان در لايت
هوش کالمی و هوش عملی را دریافت کرد و گروه کنترل آموزش خاصی نداشتند .نتایج تی
تست مستقل نشان داد که عملکرد دانشآموزان در آزمونهای هر دو نتو هتوش در گتروه
تأیید نهایی1401/07/29 :
 .1تاریخ وصول1400/12/11 :
 .2هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (نویسنده مسئول) dr.sarsarabi@yahoo.com
 . 3دانش آموخته دانشگاه پیام نور ،دبیر ناحیه  2مشهد
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آزمایش تفاوت معناداری با عملکرد دانشآموزان در گروه کنتترل دارد .نتتایج ایت تحقیت
برای معلمی زبانهای مختلت و ستنجش هتوش زبتانی و عملتی دانشآمتوزان بتهمنظور

فراگیری بهتر آن زبان میتواند مفید باشد.
کلیدواژهها :رشد زبانی ،هوش زبانشناختی ،هوش کالمی ،هوش عملی
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 .1مقدمه
یکی از تفاوتهای فردی که هنتتوز هت بتتهعنوان یتک کتتار چايشتی در نظتر گرفتته
میشود هوش است .طب گفته (گاردنر )2011 ، 1و (آرمستتتران  ، )2009، 2هتتوش
یک تفاوت فردی است که در میزان یادگیری زبان دوم یا زبان ختتارجی توست یتک
زبانآموز تأثیر دارد .اما آیا رشد زبانی نیز بر افتتزایش هتتوش متترثر استتت در زمینتته
تحول زبان تفاوتهای بسیار میان افراد مشاهده میشود که بخشی از آن مربتتوط بتته
توانمندیهای هوشی افراد است (الوسکی .)1994 ، 3مطاب نظر (دايتتزل  ،1998بتته
نقل از گالس )2004 ، 4یکی از ویژگیهای افراد تیزهوش تحول شناختی است که با
پیش رسی در تحول زبان مرتب است ،بهطوریکه پیش رسی در تويید و فه زبتتان
کالمی ،پیوسته به منزيه نشانهای از هوش کالمی باال در سنی پیشدبستانی است و
همی امر پیشبینیکننده تیزهوشی در عملکرد بعدی زبان است (تننبام ،1992 ،به
نقل از کاينجلر 5و دیویس .)2003، 6بررسی ارتباط زبان با فرایندهای ذهنی و فکری
انسان موضوعی است که از پیوند زبانشناسی و روانشناسی به وجود میآیتد و آن را
«روانشناسی زبان» گویند .یکی از سراالت اساسی ای استتت کتته زبتتان در تشتتکیل
فرایندهای ذهنی چه نقشی ایفا میکند
پیاژه معتقد است که رشد زبان ،تحت هدایت رشد شناختی و بازتابی از آن است.
بنابرای رشد زبان بستگی به رشد تفکر دارد ،وی در تأیید گفته خود اشتتاره میکنتتد
که در کودکان لبل از آغاز زبان ،هوش حسی  -حرکتتی نمایتان میشتتود (ماست ،7

1 .Gardner
2. Armstrong
3. Lausky
4. glass
5. Kalengler
6. Davis
7 .Mason
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کیگان ،1هوست  2و کانجر2001 ،3؛ ترجمتته پاستتایی .)1389 ،پیتاژه باورداشتتت کتته
کودکان بتتا دستتتکاری و کاویتدن محیطشتتان فعاالنتته دانتتش را میستتازند و رشتتد
شناختی آنان بهصورت مرحلهای وال میشود (پیاژه  ،1971به نقل از برک.)2001 ،
اینکه زبان وابسته به اندیشه است ،با نام پیاژه همراه است؛ او معتقد بود کتته رشتتد و
تحول زبان ،ناشی از رشد و تحول شناخت است .بهعبارتدیگر ،زبتتان بتته نتتو افکتتار
کودک بستگی دارد .بدی ترتی  ،از نظر پیاژه ،ای اندیشه است که کتتاربرد زبتتان را
تعیی میکند (الند .)2003 ،از نظر پیاژه ،زبان منشأ منط نیستتت ،بلکتته بتتهعکس
منط است که ساختبندی زبان را موج میشود (دادستان .)268:1385 ،با ایت
ترتی  ،میان زبان و تفکر یک دایره تکوینی وجود دارد ويتی هتتر دو عنصتتر ،در آختتر
وابسته به خود هوش هستند که هوش مقدم بر زبان و مستقل از آن استتت (عمتتادی
استرآبادی .)1380،از نظر ویگوتسکی به خالف پیاژه رشد سری زبان ،توانایی فتترد را
برای مشارکت در گفتگوی اجتماعی ،هنگام انجامدادن تکايیفی که از يحاظ فرهنگتی
معنادار هستند ،افتتزایش میدهتتد (بتترک .)32: 2001 ،زبتتان از نظتتر ویگوتستتکی از
مه تری و بنیادیتری ابزارهای روانشناختی فرهن

است .زبان فرد را از تجربتته و

ادراک حسی مستقی کنونی میرهاند و برای او امکان تجس نادیده ،آینده و گذشته
را فراه میآورد .زبان و تفکر به نحوی پویا به یکدیگر وابستهاند (محسنی.)1384 ،
میلز و جکسون )1990( 4بهتری پیشبینیکننتتده تفاوتهتتای فتتردی در زمینتته
فه و ادراک خواندن را هوش کالمی کودک میداننتتد ،پرکتتل و همکتتاران)2006( 5
همبستگی خاللیت کالمی بتتا هتتوش را تأییتد میکننتتد ،رو و همکتتارانش)1982( 6
میان هوش و تعدادی از پاسخهایی که کودکان به مادرانشان در طول دوران کتتودکی
نشان دادند رابطه معناداری یافتند و پیر تو ( )1385توانایی کالمتتی را وجتته ممیتتزه
1. Keegan
2. Houston
3. Kanger
4. Mills and Jackson
5. Perckele et al
6. Row et al
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هوش میداند .هرچند تمام ابعاد هوش غیرکالمی با کلیه بخشهای رشد زبان رابطه
معنادار نشان نداده ،اما نگاهی دلیت تر بتته نتتتایج ،اهمیتتت کتتاربردی آنهتتا را روشت
میسازد.
پژوهشها نشان داده است که هوش ،شامل سه جزء است :توانایی کالمی ،توانایی
استدالل غیرکالمی و توانایی فضایی (مرویس ،رابینسون و پانی ،1999 ،1بتته نقتتل از
مان .)2005 ،ای یافته نشان میدهد که بخشی از هوش بتته توانتتایی زبتتان ،بستتتگی
دارد .ممک است فرض شود ازآنجاییکه دانشآموزان تیزهتتوش ،هتتوشبهر بتتاالتر از
متوس دارند ،پس توانایی زبان شفاهی آنها باالتر از متوس خواهد بتتود و یتتا اینکتته
بهواسطه مهارت خوبی که در زبان دارند ،هتتوش بهتتر بتتاالتری بتته دستتت میآورنتتد.
ارتباط مثبتی بی مهارت زبان و توانایی ذهنی وجود دارد و فه و بهکارگیری زبتتان
نقش زیادی در بسیاری از آزمونهای هوش بازی میکنتتد .بهطوریکتته تواناییهتتای
زبانشناختی و هوش عمومی با یکدیگر همپوشی دارنتتد (واتتتس ،1948 ،بتته نقتتل از
ساندل.)190: 1998،
در ای میان عامل دیگری ارتباط خود را با زبان عیان می کند و آن هوش استت.
هوش به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در یتادگیری یتک زبتتان ختتارجی  ،در طتی
سايها رشد کرده است .امروزه برخی از نظریه پردازان جدید همانند گتتاردنر ،زبتتان را
بخشی از هوش می دانند .به نظر گاردنر هوش زبانی عاملی است که ظرفیت به کتتار
گیری زبان برای برلراری ارتباط را در بر می گیرد (هرتز .)2003، 2بتته نظتتر وکستتلر
نیز هوش به مثابه ظرفیت کلی هر فرد برای رفتار هدفمند استتت تتتا آن فتترد بتوانتتد
منطقی فکر کنند و به گونه ای متترثر بتتا محتی ختتود کنتتار بیایتد .بتتر ایت استتاس
فعايیتهای ذهنی مانند تفکر ،استدالل و ادراک به عنوان شتتناخت تلقتی متی شتتوند
(رهبر یعقوبی .)22: 1385 ،وکسلر معتقد است که هوش عبارت است از مجموعه یتا
کل لابلیت یک فرد برای فعايیت هدفمند ،تفکر منطقی و برخورد کارآمد با محتتی »

1. Mervis, Robinson, and Pani
2 .Hertz
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(رحی يو .)9 : 1387 ،حال با توجه به مطاي بیان شتتده ،محققتی ستتواالت زیتر را
مطرح می کنند:
 .1آیا رشد زبانی (واژگان دریافتی ،تويیدی ،نوشتاری ،گفتاری ،شنیداری ،خوانداری)
برمقیاس کالمی هوش زبانشناختی تاثیر مثبت و معناداری دارد
 .2آیا رشد زبانی (واژگان دریافتی ،تويیدی ،نوشتاری ،گفتاری ،شنیداری ،خوانداری)
بر مقیاس عملی هوش زبانشناختی تاثیر مثبت و معناداری دارد
 .1-1تعاریف واژگان کلیدی تحقیق
زبان یک سیست کالمی برای برلراری رواب انسانی است .یعنی ابتتزاری استتت کتته
امکان همکاری و تعامل متقابل میان افتتراد را فتتراه میستتازد .زبتتان چهتتار چتتوبی
فراه میآورد که فرد را لادر میسازد رخدادهای زمان را بتته هت پیونتتد دهتتد و از
محی اطراف آگاه شود (کارول.)2008 ،1
زبان بیانی و زبان درکی دو عنصر کلیدی رشد زبان محسوب میشوند که نقش
مهمی در رشد کودکان مانند برلراری رابطه با همساالن دارد (استرم.)2005 ،
عبارت است از توانایی کاربرد مرثر زبان و ارتباطات کالمتی در زنتتدگی ،تعریت
ساده ای بعد از هوش ای است که دایره يغات فرد از چتته تعتتداد واژگتتانی تشتتکیل
شده و چقدر میتواند سلیس و واضح به بیان نظرات ،احساسات و افکارش بپتتردازد.
کالم ما یکی از مه تری کانالهای معرفی ما به دیگران است .اینکه چه میگتتویی
و چگونه میگویی  ،به دیگران نشان میدهد که ما به درد چه کاری میخوری و آیا
يیالت پیشرفت بیشتر را داری یا نه( .لنبری طل  .)1394 ،هتتوش زبتتانی بتتهعنوان
حساسیت نسبت به زبانهای گفتاری و نوشتاری ،توانایی یادگیری زبانهای جدیتد
و توانایی استفاده از زبان برای دستیابی به اهداف تعری میشتتود (گتتاردنر2011 ،؛

1. Carol
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وینسی و پوگاينتی .)2016 ،1ای هوش شامل توانایی دستکاری در نحو یا ساختار
یک زبان ،معناشناسی یا معنای یک زبان و استفاده از زبان بهصورت علمی یا عملی
است (درخشان و فریبی .)2015 ،به تعبیری خاص ،افراد با هوش زبانی باال تمایتل
دارند با کلمات فکر کنند و توانایی استفاده مرثر از زبان را ه بهصتتورت شتتفاهی و
ه بهصورت نوشتاری دارند (کریستیسون ،کندی و دبورا .)1999 ،2میتتتوان اظهتتار
داشت که فردی با هوش زبانی باال تمایل دارد در موضوعات مربتتوط بتته زبتتان ،چتته
گفتار و چه زبان نوشتاری ،برجستهتر باشد .اساسیتری تعری هوش زبانی توانایی
تفکر و استفاده از کلمات برای بیان افکار است .ولتی کسی از مکايمه برای گفتگو با
یکدیگر استفاده میکند ،از هتتوش زبتتانی استتتفاده میکنتتد (وینستتی و پوگاينستتی،
 .)2016به همی ترتی  ،با نوشت  ،فعايیتهای نوشت فق نوشت نامه با للت بتتر
روی یک کاغذ نیستند ،بلکه رسانهها توانایی بتتايقوه ستتازماندهی ایتدهها و افکتتار را
بهصورت ارگانیک دارند ،بنابرای در نوشت فعايیتها بتته هتتوش زبتتانی نیتاز استتت؛
بنابرای میتوان گفت که هوش زبتتانی در مهارتهتتای زبتتانی دانشآمتتوزان بستیار
تأثیرگذار است که یکی از آنها مهارت نوشت است (اتیکا و همکاران.)2020 ،3
هوش کالمی نیز بهعنوان یکی از هوشهای چندگانه تتتأثیر بتته ستتزایی در نحتتوة
ارتباط و تعامل افراد با یکدیگر دارد .بتتهطورکلی میتتتوان گفتتت هتتوش کالمتتی بتته
توانایی استفاده از زبان برای توصی حوادث ،ایجاد ارتباط ،ایجاد بحثهای منطقتتی
و استفاده از استعاره و اصطالحات برای بیان افکار خود اشاره میکنتتد .افتترادی کتته
هوش کالمی باالیی دارند در حتتل کتتردن جتتدول و فهت پیچیتدگیهای شتتعرهای
رمزی توانا هستند .ای افراد از خواندن و نوشتتت و بتتهکاربردن عبتتارت توصتتیفی و
بازی با کلمات و یادگیری زبان خارجی يذت میبرنتتد .حافظتتۀ ختتوبی بتترای حفت
1. Vince and Pogalanti
2 .Christison, Kennedy and Deborah
3. Attica et al

 178نش ریۀ پویش در آموزش علوم انساني دانشگاه فرهنگیان؛ شماره  / 28پاییز 1401

مطاي

دارند ،در سر کتتالس یادداشتتتبرداری میکننتتد ،تتتدریس میکننتتد ،بحتتث

میکنند و از طری صحبتکردن بتتا دیگتتران آنهتتا را متقاعتتد میکننتتد .ایت افتتراد
خوانندههای توانا و نویسندههای با استعدادی هستند.
هوش مربوط به پیشرفت تحصتتیلی بتا هتتوش روزمتتره کتته آن را هتتوش عملتتی
مینامند متفاوت است (نیسر .)1979 ،1976 ،از جمله مواردی که ایت تفتتاوت در
زندگی مشهود است موفقیت کسانی است که در دوران تحصتتیل موفت نبودهانتتد و
برعکس کسانی که در دوران تحصیل لوی بودهاند در کار توفیقی حاصل نکردهانتتد.
چنی تفاوتهایی در تحقیقات مربوط به نظریههای ضمنی هوش به اثبات رستتیده
است (استرنبرگ .)1985 ،هوش عملی و دانش ضمنی مفاهی جدیدی هستند کتته
نزدیک به دو دهه است که به آنها و اندازهگیریشان پرداخته شده است (کیانکیلو و
همکاران .)2006 ،آنها پژوهشی انجام دادند که بر نشاندادن تفاوت هوش عملتتی و
هوش عمومی یا سیال و هوش متبلور تمرکتتز دارد و از پرستتشنامه دانتتش ضتتمنی
( TKIMواگنر و استرنبرگ )1990 ،و پرستتشنامه دانتتش ضتتمنی بتترای رهبتتران
نظتتامی ( TKMLهديونتتد و همکتتاران )2003 ،استتتفاده کردنتتد بررستتی نتتتایج
مشخص کرد که هوش عملی از سایر جنبهها و مفاهی هوش متمایز است.
 .2-1مباني نظری
در ای بخش به بررسی مبانی نظری خواهی پرداخت .ابتدا مبانی نظری در خصوص
متغیر رشد زبانی سپس مراحل زبتتانآموزی کتتودک را بیتان مینمتتایی  .توجتته بتته
اهمیت زبان در زندگی روزمره انسان و بررسی رشد زبتتان بتتهویژه از نیمتته دوم لتترن
بیست باعث بهوجودآمدن فرضیههای گوناگون شده است .بهطورکلی ای که کتتودک
در مراحل رشد چگونه زبان را فرامیگیترد یکتتی از پرستتشهایی استتت کتته ذهت را
همواره مشغول کرده است و نظریههای گوناگونی در ای متتورد مطتترح شتتده استتت.
روانشناسان زبان معتقدند که فراگیری زبان میتواند پایتۀ ژنتیکتتی داشتتته باشتتد و
بچههای کوچتتک زبتتان را خیلتتی بتتا ستترعت و بهستتادگی در طتتول دورانتتی از رشتتد
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فرامیگیرند که هنوز تواناییهای شناختی آنتتان کامتتل نشتتده استتت ،آنهتتا احتمتتال
فراگیری زبان ازطری پاداش ،تنبیه و یادگیری مشاهدهای را رد میکنند و معتقدنتتد
یادگیری از طری ای فرایندها بیش از حد کند خواهد بود.
 .1-2-1نظریههای رشد زبان
نظریه شناختگرایي
طرفداران ای رویکتترد یتتادگیری زبتتان را ناشتتی از تواناییهتتای شتتناختی کتتودک،
خاللیت و عالله او به درک و فه معانیوبیان آنها همراه با اطالعاتی که از تعامل با
دیگران کس میکند ،میدانند.
نظریه شناختي ویگوتسکي
ویگوتسکی اويی فردی بود که باعث شد در میان نظریههای معاصر به تأثیر زبان در
کودک برای تقویت فرایندهای عايی ذه توجه شود .او در تحتتول زبتتان ستته دوره را
مشخص میکند ،گفتار اجتماعی ،گفتار خودمحورانه و گفتار درونی که گفتار درونتی
اندیشه و رفتار انسان را جهت میدهد و در کارکردهای عايی ذهت موجتتود استتت و
پس از هفتسايگی ظاهر میشود.
نظریه شناختي پیاژه
ای روانشناس سوییسی به اصل شناخت در یادگیری کودک توجه داشتتت ،او زبتتان
را بهعنوان منبعی برای دادههای الزم جهت بررسی چگونگی رشد شتتناخت در نظتتر
میگرفت و معتقد است که ذه کودک برای کس شناخت از جهان اطراف همواره
فعال است و اطالعاتی از راه زبان به کودک میرسد و رشتتد شتتناختی را تنهتتا بتترای
رشد زبان کافی نمیداند؛ بلکه فرایندهای دیگر را ضروری میداند.
نظریه یادگیری اجتماعي
طرفداران ای نظریه به نقش رابطه متقابل کودک و وايدی یا دیگتتران در اکتستتاب
زبان اعتقاد دارند ،تقلید در یادگیری اجتماعی نقش اساستتی دارد .بتته اعتقتتاد نتتدورا،
کودک ازطری مشاهده و تقلید زبان را یاد میگیرد .موفقیت کودک در مهارتهتتای
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زبانی تقویت بیرونی نیتتاز دارد و از طتترف دیگتتر موجت احستتاس رضتتایت (تقویتتت
درونی) در کودک میشود.
نظریه رفتارگرایي
اسکینر روانشناس امریکایی به اصل شرطیشدگی درباره زبانآموزی اعتقاد داشتتت.
او معتقد بود که بر پایه رفتارگرایی همه جنبههای زبان و رفتتتار انستتان رامتتی تتتوان
توضیح داد .او یادگیری را امری اکتسابی میدانست و ذه انسان را شبیه يوح سفید
میدانست که ولتی زبان وارد آن میشود یادگیری تحق مییابد .به عقیتتده استتکینر
انسان از راه آزمایشوخطا به یادگیری زبان میپردازد.
نظریه فطری گرایي
چامسکی یادگیری زبان در انسان را امری فطری میداند .او معتقد است هتتر انستتانی
که زبان را فرامیگیرد مجموعهای از لاعتتدهها بتتا اصتتول را بتترای تويیتتد ستتاختهای
گفتاری کس میکند .او ای نظام را توانش دستوری یا تتتوانش زبتتانی مینامتتد .بتته
عقیده چامسکی کودک در ذهت ختتود دستتتور زبتتانی را بتته همتتراه دارد و بتته طتتور
ناخودآگاه گفتههای اطرافیان خود را در نظرهای گفتاری جستجو میکند .او ارتبتاط
بی هوش و محی زبانی را با زبتتانآموزی کتتودک رد استتت و ایت دو را از یکتتدیگر
مستقل میداند.
 .3-1رشد زبان در دوران رشد کودک
رشد زبان در کودک ،پدیدهای ناگهانی نیست .چنی به نظر میرسد که محی زبتتان
کودک اثتترات ختتود را بتتر اصتتوات تويیتدی وی برجتتا میگتتذارد (شتتمايی.)1376 ،
پژوهشگران بر سر تعیی س دلی کودک به هنگتتام بیتان نخستتتی واژههتتا دچتتار
اختالفنظرند .آنچه لطعیت دارد ای است که کودکان توانایی شتتگرفی در فراگیتری
زبان دارند (رشتچی.)1389 ،
معموالً کودک اويی کلمات را در حولوحتتوش اويتتی ستتال تويتتدش میگویتد.
ايبته بسیاری از کودکان ماهها بعد سخ گفت را آغاز میکننتتد .بتته طتتور متوست ،
کودکی تا  28ماهگی  50کلمه بتته کتتار میبتترد و پتتس از آن در حتتدود  5ستتايگی
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هسته اصتتلی زبتتان در ذهت او شتتکل میگیترد (ماست  ،1983 ،ترجمتته یاستتایی،
.)1382
اینگرام )1996( 1مراحل رشد گفتاری کودک را به چهار دوره تقسی میکند:
•

دورة پیش زبانی ،از بدو تويد تا یکسايگی

•

پارهگفتارهای تککلمهای ،از یکسايگی تا یک و نی سايگی

•

ترکی کلمات اويیه ،از حدود یک و نی تا دوسايگی

•

جمالت ساده و پیچیده ،سهسايگی
 .4-1پیشینه تحقیق
در ای بخش به بررسی پیشتینۀ تحقی هتتای صتتورتگرفته در زمینتتۀ رشتتد زبتتان
کودک در داخل و خارج از کشور و ارتباط آن هوش زبانشناختی میپردازی .
چرخ آبی و همکاران ( )1398در پژوهشی با عنوان تأثیر آموزش مفاهی علتتوم
به شیوه لصهگویی بر مهارتهای اجتماعی و هوش کالمتتی نوآمتتوزان دوزبانتته دوره
پیشدبستتتانی بیتتان داشتتت کتته آمتتوزش مفتتاهی علتتوم بتته شتتیوه لصتتهگویی بتتر
مهارتهای اجتماعی با سطح معنتتاداری  0/0001و ختترده مقیاسهتتای آن (رفتتتار
اجتماعی ،رفتار غیراجتماعی ،پرخاشگری و رفتار تکانشی ،اطمینتتان زیتتاد بتته ختتود
داشت و ارتباط با همساالن) و هوش کالمی نوآمتتوزان دوزبانتته دوره پیشدبستتتانی
شهرستتتان کتتتارون تتتتأثیر دارد .نتتتتایج حاصتتل از ایتت پتتتژوهش در سیستتتت
آموزشوپرورش شهرستان کارون بخصوص مراکتتز پیشدبستتتانی ،موردتوجتته لتترار
گیرد و از نتایج آن در تصمی گیریها و برنامهریزیها استفاده شتتود تتتا بتتا کتتاهش
عوامل بازدارنده به تقویت مهارتهای اجتمتتاعی و هتتوش کالمتتی نوآمتتوزان کمتتک
شود.

1 .Ingram
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فیاضی و همکاران ( )1396در پژوهشتتی بتتا عنتتوان بررستتی تتتأثیر دوزبتتانگی و
جنسیت بر هوش زبانی و هوش ریاضی  -منطقی با مقایسه دانشآموزان دوزبانتته و
یک زبانه بیان داشت که دانشآموزان دوزبانه در بخشهتتای هتتوش زبتتانی و هتتوش
ریاضی  -منطقی ،در مقایسه با دانشآموزان یک زبانه برتری دارند .عالوه بر ای  ،بتتا
درنظرگرفت متغیر جتتنس ،تفتتاوت معنتتاداری بتتی نمتترات خودارزیتتابی در هتتوش
منطقی  -ریاضی به نف پسران وجود دارد .درحايیکه دختران در هتتوش زبتتانی بتته
طور معناداری از پسران برتری دارند .نتایج چنی مطايعتتاتی کتته حتتاکی از تفتتاوت
دانشآموزان در مريفههای هوشی است ،میتواند به تدوی گران کتابهای درسی و
معلمان آگاهی دهد تا بستر الزم را بتترای پایتتهریزی فعايیتهتتای متنتتو آموزشتتی
مبتنی بر سبکهای یادگیری و لابلیتهای هوشی فراگیران فراه کنند.
رضوی ،حقیقت و واعظتتی ( )1394در پژوهشتتی بتتا عنتتوان رشتتد زبتان کودکتتان
پیشدبستانی و رابطه آن باهوش کالمی ،غیرکالمی و هوش کلی بیتان داشتتت کتته
میان هوش کالمی ،هوش غیرکالمی و هوش بهر کلی با رشد زبان راب های مثبتتت
و معنادار وجود دارد .همچنی میان میانگی نمرات هتوش کالمتتی ،در دو جتتنس،
بهاستثنای مريفههای اطالعات ،مشابهتها و جمتتالت ،تفتتاوت معنتتادار وجتتود دارد؛
هوش کالمی پسران نسبت به دختتتران میتانگی بتتاالتری دارد و میتان دختتتران و
پسران در هوش غیرکالمی و همچنی رشد زبان ،تفاوت معنادار وجود ندارد.
رحیمی و همکاران ( )1390در پژوهشی با عنوان تتتأثیر هتتوش زبتتانی و هتتوش
عاطفی بر توانایی درک مطلت دانشتتجویان ایرانتتی زبتتان انگلیستتی بتتهعنوان زبتتان
خارجی بیان داشت که هوش زبانی بتتهخوبی عملکتترد زبتتانآموزان را در خوانتتدن و
درک مطل پیشبینی میکند و در وال بیش از  %40از واریانس مشاهده شتتده در
عملکرد زبانآموزان در خواندن و درک مطل توس هوش زبانی آنهتتا پیشبینتتی
میشود.
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کسائیان و کسائیان ( )1389در پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط دانش زبانی با
هوش و خاللیت در یادگیری زبان خارجی بیان داشتند که دانش زبتتانی بتتا هتتوش
ارتباط مثبت دارد؛ ويی بی خاللیت باهوش یا دانش زبانی ارتباطی نیست.
 .1-4-1پیشینه تحقیق در خارج از کشور
ستیوری و همکاران ( )2019در پژوهشی با عنوان تالش برای اجرای کتتتاب بتزرگ
همچون رسانه برای بهبود هوش زبانی عملی برای کودکی بیان داشتند که واژگتتان
یا زبانشناسی کالمی کودکان را میتوان از طری رسانههای مختل از جمله کتاب
بزرگ بهبود بخشید .کتاب بزرگ یک رسانه یادگیرنده است کتته درک آن در اوایتل
کودکی بسیار آسان است .کتاب بزرگ دارای ویژگیهای داستتتان کوتتتاه ،ايگوهتتای
جمله واضح ،تصاویر دارای معنی ،نو و اندازه لل است که بهوضتتوح خوانتتده شتتده
است ،و درک داستان از آن آسان است .ایت مطمئنتاً بتترای اوایتل کتتودکی بهبتتود
کالمی زبانی آنها را آسان میکند .ای تحقی کتابخانهای است .روشی که در ایت
مطايعه بهکاررفته است یک رویکرد فلسفی و آموزشی استتت کتته بتتهمنظور تحلیتل
عمی تر کاربرد رسانههای بزرگ کتاب بهعنوان تالشی برای بهبود زبتان کالمتی در
اوایل کودکی انجام میشود .نتیجه آنکتته فرمتتول گتتذاری رستانههای بتتزرگ کتتاب
میتوانند هوش کالمی زبانی را در اوایل کودکی بهبود دهند.
آمیناتون و همکاران )2018( 1در پژوهشی با عنوان استفاده از استراتژی يطفاً در
آموزش مهارت نوشت بر روی دانشآموزان با هوش زبانی متفاوت بیان داشتتت کتته
( )1استراتژی يطفاً برای آموزش نوشت از استراتژی نوشتتت هتتدایت شتتده متترثرتر
است )2( .دانشآموزانی که از هتتوش زبتتانی بتتاالیی برخوردارنتتد مهتتارت نوشتتتاری
بهتری نستتبت بتته دانشآمتتوزان بتتا مهتتارت زبتتانی کت دارنتتد و ( )3تعتتاملی بتی
استراتژیهای تدریس و هوش زبانی دانشآمتتوزان در آمتتوزش نوشتتت وجتتود دارد.

1 .Aminaton et al
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ای یک استراتژی است که معلمی مخفت یتادگیری هتتر مرحلتته از نوشتتت را بتته
دانشآموزان میآموزد .استراتژی يطفاً به دانشآموزان برای نوشتتت  ،شتترو جملتته
اول و لراردادن اطالعات دادهها در نوشت آنها کمک خواهد کرد.
تروینو و همکاران )2020( 1در پژوهشی با عنوان ارزیابی هوشهتتای چندگانتته
در دانشآموزان دبستان در مکزیک :یک مطايعه اکتشافی بیان داشتتتند کته هتتوش
چندگانه ( )MIبه ارزیابی فرایندهای مغزی افراد کمتتک میکنتتد .شناستتایی انتتوا
هوش چندگانه میتواند به معلمان کمک کند تتتا دانشآمتوزان ختتود را بهتتتر درک
کنند .چندی مطايعه  MIرا در کودکان مدرسه شناسایی کرده استتت .بتتاای وجود،
در مکزیتک ،ایت مطايعتتات کمیتاب بتتوده استتت؛ بنتتابرای  ،هتتدف از ایت مطايعتته
تجزیهوتحلیل تفاوت  MIبی جنس و پایه در مدرسه دانشآموزان مدارس ابتدایی
مکزیک بود .بهطورکلی ،یافتههای ما نشان داد که میانگی دانشآمتتوزان در هشتتت
گروه  MIدر هر دو جنس مشابه است .در حقیقت ،تنهتتا تفاوتهتتای لابلتوجتته در
جنسیت در هوش درونفردی (مردان گزارشدهنده تفاوتهای درونفردی باالتر از
زنان) مشاهده شد .هیچ تفاوت لابلتوجه دیگری در  MIیافتتت نشتتد ،و همچنتی
اثرات متقابل بی جنسیت و نمره در مدرسه وجود نداشت .بتته طتتور خالصتته ،ایت
نتایج به ما ای درک را میدهد کتته ممکت استتت انتتوا مختلت  MIدر کودکتتان
دبستانی بهخوبی پیادهسازی نمیشود.
یوگوتا و همکاران )2019( 2در پژوهشی با عنتتوان یتادگیری و ارزیتابی هتتوش
زبانی عمومی بیان داشت که ما هوش زبتتانی عمتتومی را بتتهعنوان توانتتایی استتتفاده
مجتتدد از دانتتش لتتبالً بهدستتتآمده در متتورد فرهنت
لراردادهای عملی برای تطبی سری با وظای

يغتتت ،نحتتو ،معناشناستی و

جدید تعری میکنی  .با استفاده از

ای تعری  ،ما پیشرفتهتری مدلهای درک زبان طبیعی را تجزیهوتحلیل متتیکنی
1. Trino et al
2. Yogota et al
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و یک تحقی تجربی گسترده برای ارزیابی آنها در برابر ای معیارها از طری یتک
سری آزمایشها انجتتام متتیدهی کتته استتتقالل دانتتش از دانتتش حاصتتل از فراینتتد
یادگیری را ارزیابی میکند .عالوه بر ایت عملکتترد ،متتا یتک معیتار ارزیتابی جدیتد
مبتنی بر رمزگذاری آنالی دادههای آزمون ارائه میدهی که تعیتتی میکنتتد یتک
عامل (مدل) چگونه سری یک کار جدید را یاد میگیرد .نتایج نشتتان میدهتتد کتته
گرچه ای رشته از نظر معماری مدل کتته بتته بستیاری از وظتتای تعمتی مییابتتد،
پیشرفت چشمگیری داشته است ،اما ای متتدلها هنتتوز بتته بستیاری از نمونتتههای
آموزش در دامنه (بهعنوانمثال ،برای تنظی دلی  ،ماژولهای خاص کتتار آمتتوزش)
نیاز دارند و مستعد فراموشی فاجعهبار است.
ویالنوا و سانتوز .)2019( 1در پژوهشی با عنوان مهارتهای زبانی و مهارتهای
ارتباطی کالمی دانشجویان کايج آموزش دانشگاه ایايتی بوالکان :ورودیهایی بتترای
بهبود تعامالت علمی بیان داشتند کتته در ایت مطايعتته رابطتته هتتوش زبانشناستی
کالمی با مهارتهای ارتباطی دانشجویان بررسی شد .ای مطايعه شامل دانشجویان
دانشکده آموزش از رشتهها و دورههای مختل

بود .یافتههای ای مطايعه بتتهعنوان

راهنمای معلمان و مدیران در مورد فعايیتهایی که ممکت استتت توست دانشتتگاه
برای کمک به بهبود تعامالت علمی دانشجویان دانشگاه که در ارتباطات بتتا مشتتکل
روبرو هستند انجام شود
 .2روش تحقیق و بحثوبررسي
روش پژوهش از نو نیمهآزمایشی و طرح تحقی از نو پیشآزمون و پسآزمتتون بتتا
گروه کنترل نابرابر است .در ای پژوهش دو گروه وجود داشتتت کتته بتترای گتتروه اول
(گروه آزمایشی) ،آموزش گروهی بهعنوان متغیر مستتتقل اجتترا شتتد و گتتروه کنتتترل
هیچگونه آموزشی دریافت نکرد .ابزارهای متفاوتی برای بهدستآوردن اطالعات مانند
مشاهده ،مصاحبه ،پرسشنامه و مدارک و اسناد وجود دارد .هتتر یتتک از ایت ابزارهتتا
1 .Vilanova and Santos
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معای و مزایایی دارند که هنگام انتختتاب و استتتفاده از آنهتتا بایتتد موردتوجتته لتترار
گیرند تا اعتبار تحقی دچار خدشه نشود .باتوجهبه نو اطالعات الزم در انجتتام ایت
تحقی ت از دو روش بررستتی کتابخانتتهای و بررستتی میتتدانی استتتفاده شتتد .در ای ت
تحقیقات اطالعات و مواد اويیه تحلیتتل بتته روش کتابخانتتهاى گتتردآورى م شتتود و
ادبیات تحقی موضو از مناب کتابخانهای ،مقاالت و شبکه جهانی اینترنت استتتفاده
شده است .در لسمت تحقی میدانی بهمنظور جمت آوری دادههتتا و اطالعتتات بتترای
تجزیهوتحلیل از سه نو پرسشنامه استفاده شتتده استتت کتته پرستتشنامه شتتامل دو
بخش است اي  :سراالت عمومی و سراالت تخصصتتی کتته مربتتوط بتته پرستتشنامهها
است .جامعه آمتتاری عبتتارت استتت از کلیتته عناصتتر و افتترادی کتته در یتتک مقیتتاس
جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند.
جامعه آماری ای پژوهش شتتامل کلیتته دانتتشآمتتوزان مقطت ابتتتدایی ناحیتته 3
آموزشوپرورش مشهد استتت .روش نمونتتهگیری از نتتو روش نمونتتهگیری هدفمنتتد
است .ابتدا از بی کلیه نواحی ،ناحیه  3انتخاب و از بی مدارس ناحیه ستته دبستتتان
حکمت انتخاب گردید .ستتپس بتتا استتتفاده از روش هدفمنتتد و بتتر استتاس نمتتره پتتر
سشنامههای هوش زبانی در پیشآزمون 24 ،نفر از دبستان حکمت مشهد کتته دارای
مالکهای ورود و خروج بودند ،انتخاب شدند .ای  24نفر به طور کتتامالً تصتتادفی در
 2گروه  12نفره آزمایش و کنترل گزینش شدند که گروه آزمایش شتتناختی مبتنتتی
بر رشد زبان را دریافت کرد و گروه کنترل در يیست انتظار لتترار گرفتنتتد .معیارهتتای
ورود و خروج به مطايعه عبارتانتتد از :دانتتشآمتتوزان مقطت ابتتتدایی ،عتتدم شتترکت
ه زمان در سایر برنامههای آموزشی و عدم دریافت مشاوره فردی ،تمایتتل و رضتتایت
آگاهانه برای مشارکت در پژوهش.
بهمنظور گردآوری اطالعات از فراگیران از آزمون هوش وکسلر استفاده شتد و دو
خرده آزمون هوش کالمی و عملی بهمنظور سنجش متغیرهای تحقی مورداستتتفاده
لرار گرفت.
ای گروه هیچگونه روش آموزشی دریافت نکرد .در گروه کنترل ،انجتتام پرستتشنامه،
نحوه انتخاب و شمارش اعضای گروه همانند گروه آزمایش در نظر گرفته شد.
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پس از اتمام آزمایش ،در پسآزمون پرسشنامههای مذکور از هر دو گروه مجتتدد
گرفته و در نهایت به تجزیهوتحلیل اطالعات پرداخته شد.
 .1-2تجزیهوتحلیل دادهها
در جدول زیر به بررسی اطالعات جمعیتشناختی آزمودنیها پرداخته شد.
جدول :1-2توزیع آزمودنيها در دو گروه آزمایش و گواه
گروه

فراوانی

فراوانی درصدی

فراوانی تجمعی

آزمایش

12

50

50

گواه

12

50

100

مجمو

24

100

همانطور که در جدول  -1-2مشاهده میشود تعتتداد آزمودنیهتتا در دو گتروه
آزمایش و گواه برابر است .در ای لسمت اطالعات حاصل از اجرای پرستتشنامههای
هوش وکسلر بر روی اعضای دو گروه مورد تجزیهوتحلیل توصتیفی لتترار میگیترد.
اطالعاتی که در ای لسمت ارائه میشود شامل میانگی و انحراف استتتاندارد نتتتایج
حاصل از اجرای پرستتشنامههای هتتوش وکستتلر دانشآمتتوزان عضتتو گتتروه گتتواه و
آزمایش در مرحله پیشآزمون و پسآزمون است .ای دادهها ابتدا بهصورت اجمتتايی
با استفاده از جدول توصیفی خالصتته میشتتود و ستتپس در مرحلتته تجزیتهوتحلیل
استنباطی بهتفصیل مورد بررسی لرار میگیرد.
جدول  .2-2شاخصهای توصیفی دادههتتای حاصتل از اجتترای پرستتشنامه هتتوش
عملی را در مرحله پیشآزمون و پسآزمون به تفکیک گروه نشان میدهد.
جدول2-2 .
آزمون نرمال بودن متغیر تحقی برای پیشآزمون هوش عملی
 =H0توزی دادهها نرمال است (دادهها از جامعه نرمال آمدهاند)
 =H1توزی دادهها نرمال نیست (دادهها از جامعه نرمال نیامدهاند)
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جدول  -2-2بررسي نرمال بودن متغیرهای تحقیق به
کمک آزمون K-S
متغیر

سطح معنیداری

مقدار خطا

نتیجهگیری

پیشآزمتتتتون هتتتتوش
عملی

0/11

0/05

 H0تأییتتتتتتتد
میشود

چون مقدار سطح معنیداری متغیر هوش عملی بزرگتتتر از مقتتدار  0/05استتت،
بنابرای فرض صفر پذیرفته میشود .پس نتیجه میگیتری متغیتر هتتوش عملتی در
سطح اطمینان  95درصد نرمال است.
همانطور که مشاهده میشود میانگی نمره هوش عملی اعضای گتتروه آزمتتایش،
در مرحله پسآزمون نسبت به پیشآزمون افزایش چشتتمگیری داشتتته استتت .ایت
تغییر در گروه کنترل مشاهده نمیشود.
جدول 3-2
آمار توصیفی برای پیش آزمون هوش عملی
جدول  -3-2آمار توصیفي برای پیشآزمون هوش عملي
گروهها
پیشآزمتتون هتتوشکنترل
عملی

آزمایش

تعداد

میانگی

انحراف از معیار

12

31

2.25

12

32.16

3.66

همانطور که در جدول  3-2مشاهده میشود ،در هر گروه تعتتداد  12دانشآمتتوز
وجود دارد که میانگی نمرات بهدستآمده در گروه کنتتترل  31و در گتتروه آزمتتایش
 32.16است .الزم به ذکر است حداکثر نمره در هوش عملی  48است .همانطور که
مشاهده میشود میتانگی نمتتره هتتوش کالمتی اعضتتای گتتروه آزمتتایش ،در مرحلتته
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پسآزمون نسبت به پیشآزمون افزایش چشمگیری داشته است .ای تغییر در گتتروه
گواه مشاهده نمیشود.
جدول 5-2
آزمون نمونه  tمستقل برای پیشآزمون هوش عملی
جدول  5-2آزمون تي تست مستقل برای هوش عملي
t
پیشآزمتتتون هتتتوش
عملی

0.939

درجه آزادی ضری معناداری اختالف میانگی
22

0.358

1.16

با درنظرگرفت تعداد  24نفر در  2گروه و درجه آزادی  ،22تفاوت معناداری بی
عملکرد دانشآموزان در گروههای کنترل و آزمایش وجود نتتدارد ( .)p>.05اختتتالف
میانگی ( )1.16نشاندهنده عملکرد باالتر گتتروه آزمتتایش استتت کتته ایت اختتتالف
معنادار نیست.
جدول 6-2
آمار توصیفی برای پسآزمون هوش عملی
گروهها
پسآزمتتون هتتوشکنترل
عملی
آزمایش

تعداد

میانگی

انحراف از معیار

12

31.91

2.39

12

37.91

5.64

همانطور که در جدول  6-2مشاهده میشود ،در هر گروه تعتتداد  12دانشآمتتوز
وجود دارد کتته میتانگی نمتترات بهدستتتآمده در گتتروه کنتتترل  31.91و در گتتروه
آزمایش  37.91است .انحراف از معیار برای گروه کنترل  2.39است که در مقایسه با
گروه آزمایش ( )5.64کمتر است و نشاندهنده همگ تر بودن دانشآمتتوزان در ایت
گروه است.
نتایج تحلیل خروجی فوق نشان میدهد که مقدارهای  Pدر آزمتتون فوقايتتذکر از
 0.05بزرگتر است  .فرضیه صفر در آزمون کلموگروف  -اسمیروف پیروی دادهها از
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توزی موردنظر (که در اینجا توزی نرمال است) است .فرضیه مقابل آن عبارت استتت
از عدم پیروی دادهها از توزی موردنظر (که در اینجا توزیت نرمتتال استتت) باتوجهبتته
مقدار  Pو عدم رد فرضتیه صتتفر ،توزیت دادههتتا منطبت بتتر توزیت نرمتتال للمتتداد
میگردد .ای آزمون معموالً برای مجموعهدادههایی با حج باال کاربرد دارد.
جدول 7-2
آزمون نمونه  tمستقل برای پسآزمون هوش عملی
جدول  7-2آزمون تی تست مستقل برای هوش عملی
t
پسآزمتتتون هتتتوش
3.38
عملی

درجه آزادی

ضتتتتتتتتتری
معناداری

اختالف میانگی

22

0.003

6

با درنظرگرفت تعداد  24نفر در  2گروه و درجه آزادی  ،22تفاوت معناداری بی
عملکرد دانشآموزان در گروههای کنترل و آزمایش وجتتود دارد ( .)p<.05اختتتالف
میانگی ( )6نشاندهنده عملکرد بتتاالتر گتتروه آزمتتایش میباشتتد کتته ایت اختتتالف
معنادار است.
 .1-1-2فرضیه اصلي:
رشد زبانی بر هوش زبانشناختی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
جدول 8-2
 آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقی برای پیشآزمون هوش کالمی =H0توزی دادهها نرمال است (دادهها از جامعه نرمال آمدهاند)
 =H1توزی دادهها نرمال نیست (دادهها از جامعه نرمال نیامدهاند)
جدول  -8-2بررسي نرمال بودن متغیرهای تحقیق به کمک آزمون K-S
متغیر

ستتتتتتتتتطح
معنیداری

مقدار خطا

نتیجهگیری
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پیشآزمون هوش کالمی

0/06

0/05

 H0تأیید میشود

چون مقدار سطح معنیداری متغیر هوش کالمی بزرگتتتر از مقتتدار  0/05استتت،
بنابرای فرض صفر پذیرفته میشود .پس نتیجه میگیری متغیتر هتوش کالمتی در
سطح اطمینان  95درصد نرمال است
 .2-1-2فرضیه فرعي :1
رشد زبانی (واژگان دریافتی ،تويیدی ،نوشتاری ،گفتتتاری ،شتتنیداری ،خوانتتداری) بتتر
مقیاس عملی هوش زبانشناختی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
جدول 9-4
آمار توصیفی برای پیشآزمون هوش کالمی
جدول  9-2آمار توصیفي برای پیشآزمون هوش کالمي
گروهها
پیشآزمتتون هتتوشکنترل
کالمی
آزمایش

تعداد

میانگی

انحراف از معیار

12

18.25

1.42

12

18.50

1.38

همانطور که در جدول  9-2مشاهده میشتتود ،در هتتر گتتروه تعتتداد  12دانشآمتتوز
وجود دارد کتته میتانگی نمتترات بهدستتتآمده در گتتروه کنتتترل  18.25و در گتتروه
آزمایش 18.50است .انحراف از معیار برای گروه آزمایش  1.38است کتته در مقایستته
با گروه کنترل ( )1.42کمتر است و نشاندهنده همگ تر بودن دانشآموزان در ایت
گروه است.
 .3-1-2فرضیه فرعي :2
رشد زبانی (واژگان دریافتی ،تويیدی ،نوشتاری ،گفتتتاری ،شتتنیداری ،خوانتتداری) بتتر
مقیاس کالمی هوش زبانشناختی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
جدول 10-2
بررسی برابری واریانسها
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جدول  10-2نتایج آزمون برابری واریانسها به کمک آزمون لوین
متغیر

 Fآماره

هوش کالمی

0.020

درجتتتتتتته درجتتتتتتته ستتتتتتتتتتطح
معناداری
آزادی 2
آزادی 1
1

22

0/89

جدول  10-2نتیجه آزمون يوی جهت سنجش برابری واریانسهاست کتته نشتتان
از یکسانی واریانسها دارد .شاخص آماری يوی بتته يحتتاظ آمتتاری معنتیدار نیستتت
( )P>0/05که یکسانی واریانسهای متغیرها را در همه سطوح متغیرهتتای مستتتقل
نشان میدهد .الزم به ذکر است زمانی یکسانی واریانسها تأیید میشود که معنیدار
بیشتر از  ./05باشد.
جدول 11-2
آزمون نمونه  tمستقل برای پیشآزمون هوش کالمي
جدول  11-2آزمون تي تست مستقل برای هوش کالمي
t
پیشآزمتتتتون هتتتتوش0.437
کالمی

درجه آزادی
22

ضتتتتتتتتتری
اختالف میانگی
معناداری
0.667

0.25

با درنظرگرفت تعداد  24نفر در  2گروه و درجه آزادی  ،22تفاوت معناداری بی
عملکرد دانشآموزان در گروههای کنترل و آزمایش وجود نتتدارد ( .)p>.05اختتتالف
میانگی ( )0.25نشاندهنده عملکرد باالتر گتتروه آزمتتایش استتت کتته ایت اختتتالف
معنادار نیست.
جدول 12-2
آمار توصیفی برای پسآزمون هوش کالمی
گروهها
پسآزمتتون هتتوشکنترل

تعداد

میانگی

انحراف از معیار

12

19.16

1.40
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کالمی

آزمایش

12

24.41

1.50

همانطور که در جدول  12-2مشاهده میشود ،در هر گروه تعداد  12دانشآموز
وجود دارد کتته میتانگی نمتترات بهدستتتآمده در گتتروه کنتتترل  19.16و در گتتروه
آزمایش 24.41است .انحراف از معیار برای گروه کنترل  1.40است که در مقایسه بتتا
گروه کنترل ( )1.50کمتر است و نشاندهنده همگ تر بتتودن دانشآمتتوزان در ایت
گروه در پسآزمون هوش کالمی است.
جدول 13-2
آزمون نمونه  tمستقل برای پسآزمون هوش کالمی
جدول  13-2آزمون تي تست مستقل برای هوش کالمي
t
پسآزمون هوش کالمی 8.83

درجه آزادی
22

ضتتتتتتتتتری
اختالف میانگی
معناداری
0.000

5.25

با درنظرگرفت تعداد  24نفر در  2گروه و درجه آزادی  ،22تفاوت معناداری بی
عملکرد دانشآموزان در گروههای کنترل و آزمایش وجتتود دارد ( .)p<.05اختتتالف
میانگی ( )5.25نشاندهنده عملکرد باالتر گتتروه آزمتتایش استتت کته ایت اختتتالف
معنادار است.
 .3نتیجهگیری
نتایج بهدستآمده از مقایسه پسآزمون هوش عملی در دو گروه با کنترل کردن اثتتر
پیشآزمون حاکی از ای است که پس از شرکت در جلسات آموزشی ،نمتترات هتتوش
عملی دانشآموزان که در گروه آزمایش شرکت داشتند ،نسبت به دانشآمتتوزانی کتته
در گروه گواه جتتایگزی شتتده بودنتتد ،افتتزایش معنتتاداری داشتتته استتت (. )p=0.1
بنابرای رشد زبانی بر افزایش هوش عملی دانشآموزان مرثر است.
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نتایج بهدستآمده از مقایسه پسآزمون هوش کالمی در دو گروه با کنترل کردن
اثر پیشآزمون حاکی از ای است که پتتس از شتترکت در جلستتات آموزشتی نمتترات
هتتوش کالم تی دانشآمتتوزان کتته در گتتروه آزمتتایش شتترکت داشتتتند ،نس تبت بتته
دانشآموزانی که در گروه کنترل جایگزی شده بودند ،افزایش معناداری داشته است
( )P=0.1بنابرای رشد زبانی بر افزایش هوش عملی دانشآموزان متترثر استتت .ایت
نتیجه با مطايعات پیشی (پیتروز و همکتتاران1388 ،؛ فرهادیتان2010 ،؛ يینتتدبرگ،
 ،2005به نقل از رحی يو )1387 ،هماهن است .از نظر منطقی نیز چنی یافتهای
لابلانتظار است؛ چراکه باتوجهبه ماهیت مريفههایی مانند اطالعات عمومی ،گنجینتته
يغات ،مشابهتها ،درک مطل  ،جمالت و محاسبه عددی که مجموعاً هتتوش کالمتی
را در آزمون وکسلر پیشدبستانی تشکیل میدهند ،میتوان انتظار داشت که هر چتته
فرد در رشد زبان و مريفهها آن مانند تحلیتل واجتی ،تويیتد کلمتته ،درک دستتتوری،
واژگان شتتفاهی و  ...پیشتترفتهتر باشتتد ،از هتتوش کالمتی بتتاالتری برختتوردار استتت.
شایانذکر است که مطايعات تجربی و نظریههای روانشناختی مانند دیدگاه پیتاژه و
ویگوتسکی در زمینه رابطه رشتتد زبتان و هتتوش هماهنت نیستتتند .از دیگتتر نتتتایج
جاي توجه ای مطايعه حصول رابطه مثبت و معنادار میان هوش غیرکالمی (عملتی)
با رشد زبان و مريفههای ای دو با هت بتتود (جتتدول  3و  .)4یافتتتههای پتتژوهش بتتا
یافتههای میلز و جکسون ( ،1990بتته نقتتل از کتتاينجلو و دیتویس ،)2005 ،پرکتتل و
همکاران ( ،)2006رو و همکاران ( ،1982به نقتتل از بتتوژور کتتوئز )2005 ،و پیتر تتتو
( )1385که هر یک بهنوعی به رابطه هوش با رشد زبتتان اشتتاره داشتتتهاند ،مطابقتتت
دارد.
 .1-3پیشنهادها
پیشنهاد میشود ای پژوهش در آینده در سطح گستتتردهتری در جامعتته و در ستتایر
مجام باتوجهبه سایر مداخلهگرهایی چون میتزان تحصیالت ،وضتتتعیت التصتتتادی،
ستابقه کتاری و فرهن بومی پرداختتتته شتتود و نتتتایج آن بتتا یافتتتههای پتتتژوهش
حاضتر متورد مقایسته لتترار گیترد .در پژوهشهتتای آینتتده رویکردهتتای مداخلتتهای
دیگری مورداستفاده لرار گیرد .ای پژوهش در آینده در سایر ستتازمانها نیتز انجتتام
گی ترد .برگتتزاری جلستتات آموزش تی نیازمنتتد برنامتتهریزی دلی ت و همتتاهنگی ب تی
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دانشآموزان و مدرسه بود همچنی باتوجهبه بحرانی بودن شرای آموزشتی (وجتتود
بیماری کرونا) نیاز به همکار در ای روند احساس میشد.
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