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 دهیچک

 بنتابرای .  استت  آن  از  بازتابی  و  یشناخت  رشد  هدایت  تحت  زبان،  رشد  که  است  معتقد  پیاژه

 ستری   معتقتد استت رشتد  دارد. ویگوتسکی برخالف پیتاژه  تفکر  رشد  به  یبستگ  زبان  رشد

 از  کته  تکتايیفی  دادنانجام  هنگام  اجتماعی،  گفتگوی  در  مشارکت  برای  را  فرد  توانایی  ن،زبا

 یهتاهوش زا یکتی عنوانبته کالمتی هوش .دهدیم افزایش  هستند،  معنادار  فرهنگی  يحاظ

دارد. هدف از ایت  تحقیت   یکدیگر با افراد تعامل  و  ارتباط  نحوة  در  سزایی  به  ریتأث  چندگانه

هتوش   یهتاحوزهدر    یشتناختزبان  هتوش  و گستترش  شیبر افتزا  نیازب  رشد  ریتأثبررسی  

دبستان حکمتت مشتهد کته   آموزاندانشنفر از    24. به ای  منظور  باشدیمکالمی و عملی  

نفتره   12گروه    2تصادفی در    کامالً  صورتبهای ورود و خروج بودند انتخاب و  هدارای مالک

بتنی بر رشتد زبتان در لايت  ختی مشناش،  گزینش شدند که گروه آزمای،  آزمایش و کنترل

هوش کالمی و هوش عملی را دریافت کرد و گروه کنترل آموزش خاصی نداشتند. نتایج تی 

هر دو نتو  هتوش در گتروه   یهاآزموندر    زانآمودانشتست مستقل نشان داد که عملکرد  
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  تحقیت  ایت یج  در گروه کنتترل دارد. نتتا  آموزاندانشآزمایش تفاوت معناداری با عملکرد  

 منظوربته  آمتوزاندانشمختلت  و ستنجش هتوش زبتانی و عملتی    یهازبانبرای معلمی   

 .مفید باشد  تواندیمفراگیری بهتر آن زبان 

 یعمل  هوش  ،یکالم  هوش  ،یشناختزبان  هوش  ،ینزبا  رشد  :هادواژهیکل 
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 مقدمه .1

ه ر گرفتتت در نظتت  یک کتتار چايشتت یتت   عنوانبتتهکه هنتتوز هتت     یفرد  یهاتفاوتاز    یکی

( ، هتتوش 2009، 2آرمستتتران  )( و 2011  ،  1گاردنر)  هوش است. طب  گفته  شودیم

ک یتت توستت   یختتارجا زبان یزبان دوم  یریادگیزان یاست که در م  یک تفاوت فردی

نتته یدر زم  استتت   متترثرش هتتوش  یز بر افتتزاین  یا رشد زبانیر دارد. اما آیتأث  آموززبان

از آن مربتتوط بتته  یکه بخش شودیمهده  اشراد مان اف یار میبس  یهاتحول زبان تفاوت

، بتته 1998دايتتزل  )(. مطاب  نظر  1994،    3ی)الوسک  افراد است  یهوش  یهایتوانمند

است که با   یتحول شناخت  زهوشیتافراد    یهایژگیاز و  یکی(  2004،    4نقل از گالس

 د و فه  زبتتانیدر توي  یش رسیپ  کهیطوربهدر تحول زبان مرتب  است،    یش رسیپ

است و   یدبستانشیپ   یباال در سن  یاز هوش کالم  یانشانهمنزيه  وسته به  ی، پیکالم

، به 1992  )تننبام،  زبان است  یدر عملکرد بعد  یزهوشیت  کنندهینیبشیپ  امر  یهم

 یو فکر  یذهن  یندهایفراارتباط زبان با    ی(. بررس2003،  6سیویو د  5نقل از کاينجلر

و آن را  دیتت آیمبه وجود  یشناسروانو  یناسشزبانوند یاست که از پ یانسان موضوع

ل ی  استتت کتته زبتتان در تشتتکیا  یاساس  سراالتاز    یکیند.  یزبان« گو  یشناسروان»

  کندیمفا  یا  یچه نقش  یذهن  یندهایفرا

از آن است.   یو بازتاب  یت رشد شناختیاژه معتقد است که رشد زبان، تحت هدایپ

 کنتتدیمد گفته خود اشتتاره ییدر تأ  ید، وراتفکر د  به رشد  ی  رشد زبان بستگیبنابرا

، 7)ماستت   شتتودیمان  یتت نما  یحرکتتت   -  یکه در کودکان لبل از آغاز زبان، هوش حس
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کتته  باورداشتتتاژه یتت (. پ1389،  یی؛ ترجمتته پاستتا2001،  3نجرو کا  2، هوست 1گانیک

و رشتتد   ستتازندیمطشتتان فعاالنتته دانتتش را  یدن محیتت و کاو  یکاردستتتکودکان بتتا  

(. 2001، به نقل از برک، 1971اژه  ی)پ  شودیموال     یامرحله  صورتبهآنان    یتشناخ

تقد بود کتته رشتتد و اژه همراه است؛ او معیشه است، با نام پینکه زبان وابسته به اندیا

، زبتتان بتته نتتو  افکتتار گریدعبارتبهاز رشد و تحول شناخت است.    یل زبان، ناشتحو

شه است که کتتاربرد زبتتان را ی  اندیه، اژایپنظر     ، ازی  ترتید. بددار  یکودک بستگ

 عکسبتتهستتت، بلکتته  یاژه، زبان منشأ منط  نی(. از نظر پ2003)الند،    کندیم   ییتع

  یتت (. با ا1385:268)دادستان،    شودیمزبان را موج     یندبتساخمنط  است که  

ر آختتر هتتر دو عنصتتر، د یوجود دارد ويتت   ینیره تکویک دایان زبان و تفکر  ی ، میترت

 یه خود هوش هستند که هوش مقدم بر زبان و مستقل از آن استتت )عمتتادبسته بوا

فتترد را  ییانان، تو  زبایاژه رشد سریبه خالف پ یگوتسکی. از نظر و(1380،یاسترآباد

 یکه از يحاظ فرهنگتت  یف یتکاي دادنانجام، هنگام یاجتماع  یمشارکت در گفتگو  یبرا

از   یگوتستتکی(. زبتتان از نظتتر و32:  2001بتترک،  )  دهتتدیمش  یعنادار هستند، افتتزام

فرهن  است. زبان فرد را از تجربتته و   یشناختروان  ی  ابزارهایتریادیو بن   یترمه 

نده و گذشته یده، آیاو امکان تجس  ناد  یو برا  رهاندیم  یکنون   یمستق   یادراک حس

 (.1384  ،ی)محسن اندوابستهگر  یکدیا به یپو ی. زبان و تفکر به نحوآوردیمرا فراه   

فتتردی در زمینتته   یهتتاتفاوت  کننتتدهینیبشیپبهتری     (1990)  4و جکسون  لزیم

 (2006)  5مکتتارانو ه  پرکتتل،  داننتتدیمفه  و ادراک خواندن را هوش کالمی کودک  

( 1982)  6، رو و همکتتارانشکننتتدیم  دییتت تأهمبستگی خاللیت کالمی بتتا هتتوش را  

انشان در طول دوران کتتودکی مادر  ان بهکودککه    ییهاپاسخمیان هوش و تعدادی از  

( توانایی کالمتتی را وجتته ممیتتزه 1385نشان دادند رابطه معناداری یافتند و پیر تو )
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رشد زبان رابطه   یهابخشبا کلیه    یرکالمیغهوش    مام ابعاد. هرچند تداندیمهوش  

را روشتت  بتته نتتتایج، اهمیتتت کتتاربردی آنهتتا  تر یتت دل گاهی اما ن ،معنادار نشان نداده

 .  سازدیم

نشان داده است که هوش، شامل سه جزء است: توانایی کالمی، توانایی   هاپژوهش

، بتته نقتتل از 1999،  1سون و پانیو توانایی فضایی )مرویس، رابین  یرکالمیغاستدالل  

 یبستتتگ، زبتتانوش بتته توانتتایی که بخشی از ه دهدیم(. ای  یافته نشان 2005مان،  

بتتاالتر از   بهرهتتوشتیزهتتوش،    آموزاندانش  کهییاازآنجض شود  دارد. ممک  است فر

متوس  دارند، پس توانایی زبان شفاهی آنها باالتر از متوس  خواهد بتتود و یتتا اینکتته 

. آورنتتدیمبهتتر بتتاالتری بتته دستتت    مهارت خوبی که در زبان دارند، هتتوش  اسطهوبه

زبتتان   یریارگکبهفه  و  و    تی بی  مهارت زبان و توانایی ذهنی وجود داردارتباط مثب

 یهتتاییتوانا  کتتهیطوربه.  کنتتدیمهوش بازی    یهاآزموننقش زیادی در بسیاری از  

از ، بتته نقتتل 1948ی دارنتتد )واتتتس،  و هوش عمومی با یکدیگر همپوش  یشناختزبان

 (. 190: 1998،ساندل

ت. کند و آن هوش استت   یان میارتباط خود را با زبان ع  یگریان عامل دی  میدر ا

 ی، در طتت   یک زبتتان ختتارجیتت   یریادگیتت رگذار در  یاز عوامل تأث  یکیوان  هوش به عن

ر، زبتتان را د همانند گتتاردنیه پردازان جدیاز نظر  یسايها رشد کرده است. امروزه برخ

ت به کتتار یاست که ظرف   یعامل  یدانند. به نظر گاردنر هوش زبان  یاز هوش م  یبخش

(. بتته نظتتر وکستتلر 2003،  2تز)هررد  یگ  یبر م  ارتباط را در  یبرلرار  یزبان برا  یریگ

رفتار هدفمند استتت تتتا آن فتترد بتوانتتد   یهر فرد برا  یت کلیز هوش به مثابه ظرف ین

  استتاس یتت د. بتتر ایتت ایب    ختتود کنتتاریمتترثر بتتا محتت   یافکر کنند و به گونه    یمنطق 

شتتوند   یمتت   یمانند تفکر، استدالل و ادراک به عنوان شتتناخت تلقتت   یذهن  یتهایفعاي

ا یتت (. وکسلر معتقد است که هوش عبارت است از مجموعه 22:  1385،  یعقوبیبر  )ره

 « و برخورد کارآمد با محتتی  یت هدفمند، تفکر منطق یفعاي  یک فرد برایت  یکل لابل

 
1  . Mervis, Robinson, and Pani 

2 . Hertz 
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ر را یتت   ستتواالت زیان شتتده، محققتت ی(. حال با توجه به مطاي  ب9:    1387  يو،  ی)رح

 کنند:  یمطرح م

( ی، خوانداریداری، شنی، گفتاری، نوشتاریدی، تويیافتی)واژگان در  یا رشد زبانی. آ1

 دارد   یر مثبت و معناداریتاث  یهوش زبانشناخت  یاس کالمیبرمق 

( ی، خوانداریداری، شنی، گفتاری، نوشتاریدی، تويیتاف ی)واژگان در  یا رشد زبانی. آ2

 دارد   یر مثبت و معناداریتاث  یشناختهوش زبان  یاس عملیمق  بر

 حقیقدی تکلی گانواژ  تعاریف  .1-1

استتت کتته   یابتتزار  یعنیاست.    یرواب  انسان  یبرلرار  یبرا  یکالم  ست یس  ک یزبان  

 یستتازد. زبتتان چهتتار چتتوبیو تعامل متقابل میان افتتراد را فتتراه  م  یامکان همکار

دهتتد و از  ونتتدیهای زمان را بتته هتت  پسازد رخدادآورد که فرد را لادر میفراه  می

 (. 2008  ،1ولشود )کاراطراف آگاه     یمح

شوند که نقش رشد زبان محسوب می  یدیدو عنصر کل  یو زبان درک  یانیزبان ب

 (. 2005رد )استرم،  رابطه با همساالن دا یدر رشد کودکان مانند برلرار  یمهم

  یتت تعر ،یدر زنتتدگ یکاربرد مرثر زبان و ارتباطات کالمتت  ییعبارت است از توانا

 لیتشتتک یت فرد از چتته تعتتداد واژگتتانغاي رهیاست که دا  یبعد از هوش ا   یساده ا

نظرات، احساسات و افکارش بپتتردازد.   انیو واضح به ب  سیتواند سلشده و چقدر می

  یگتتویچه می  نکهیاست. ا  گرانیما به د  یهای معرف کانالی   تر از مه  یکیکالم ما  

 ایو آ   یخورمی  یدهد که ما به درد چه کارن میشان  گرانیبه د ،  یگویو چگونه می

 عنوانبتته  ی(. هتتوش زبتتان1394طل ،    ینه. )لنبر  ای   یاررا د  شتریب  شرفتیپ  التیي

 دیتت های جدزبان  یریگدای  ییتوانا  ،یو نوشتار  یهای گفتارنسبت به زبان  تیحساس

 ؛2011ردنر،  شتتود )گتتامی   یبه اهداف تعر  یابیدست  یاستفاده از زبان برا  ییو توانا

 
1  . Carol 
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ساختار   ایدر نحو    یکاردست  ییامل تواناش شهو   ی(. ا2016  ،1یو پوگاينت  ینسیو

 یعمل  ای  میعل  صورتبهزبان و استفاده از زبان    ک ی  یمعنا  ای  یاسزبان، معناشن  ک ی

 لیتت باال تما  یخاص، افراد با هوش زبان  یری(. به تعب2015  ،یبیو فراست )درخشان  

و   یشتتفاه  تصتتوربهاز زبان را ه     مرثراستفاده    ییو توانا  دارند با کلمات فکر کنند

تتتوان اظهتتار می(. 1999 ،2و دبورا یکندسون، یستیدارند )کر ینوشتار  صورتبهه   

ربتتوط بتته زبتتان، چتته موضوعات مدارد در  لیباال تما  یبا هوش زبان  یداشت که فرد

 ییتوانا  یزبان  وشه   یتری  تعریتر باشد. اساسبرجسته  ،یگفتار و چه زبان نوشتار

گفتگو با   یاز مکايمه برا  یکس  یافکار است. ولت  انیب  یاتفکر و استفاده از کلمات بر

 ،وینستتی و پوگاينستتیکنتتد )استتتفاده می  یکند، از هتتوش زبتتانمیاستفاده    گریکدی

های نوشت  فق  نوشت  نامه با للتت  بتتر تیبا نوشت ، فعاي  ، یترت   یبه هم  (.2016

ها و افکتتار را دهیتت ا  یبتتايقوه ستتازمانده  ییها توانارسانهبلکه    ،دنستیکاغذ ن  ک ی  یرو

؛ استتت ازیتت ن یها بتته هتتوش زبتتانتیفعايدر نوشت    یدارند، بنابرا ک یارگان  صورتبه

 اریآمتتوزان بستت دانش  یهتتای زبتتانارتمه  در  یتوان گفت که هوش زبتتانمی   یبنابرا

  .(2020  ،3مکارانا و هیکات)  ها مهارت نوشت  استاز آن  یکیاست که    رگذاریتأث

 نحتتوةبتته ستتزایی در    ریتتتأثچندگانه    یهاهوشیکی از    وانعنبههوش کالمی نیز  

گفتتت هتتوش کالمتتی بتته  تتتوانیم یطورکلبتتهارتباط و تعامل افراد با یکدیگر دارد. 

منطقتتی  یهابحثد ارتباط، ایجاد وصی  حوادث، ایجای استفاده از زبان برای تتوانای

. افتترادی کتته کنتتدیمای بیان افکار خود اشاره  از استعاره و اصطالحات بر  تفادهاسو  

شتتعرهای  یهایدگیتت چیپهوش کالمی باالیی دارند در حتتل کتتردن جتتدول و فهتت  

عبتتارت توصتتیفی و   کاربردنبتتهو  رمزی توانا هستند. ای  افراد از خواندن و نوشتتت   

ختتوبی بتترای حفتت    حافظتتۀ.  نتتدبریمو یادگیری زبان خارجی يذت    بازی با کلمات
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، بحتتث کننتتدیم، تتتدریس  کننتتدیم  یبردارادداشتتتیدارند، در سر کتتالس    مطاي 

. ایتت  افتتراد کننتتدیمبتتا دیگتتران آنهتتا را متقاعتتد   کردنصحبتو از طری     کنندیم

 با استعدادی هستند.    یهاسندهیونتوانا و   یهاخواننده

 ش عملتتیروزمتتره کتته آن را هتتو هتتوش ابتت  هوش مربوط به پیشرفت تحصتتیلی

وت در (.  از جمله مواردی که ایتت  تفتتا1979،  1976متفاوت است )نیسر،    نامندیم

و   انتتدنبودهزندگی مشهود است موفقیت کسانی است که در دوران تحصتتیل موفتت   

. انتتدنکردهکار توفیقی حاصل  در    اندبودهحصیل لوی  برعکس کسانی که در دوران ت

منی هوش به اثبات رستتیده ض  یهاهینظردر تحقیقات مربوط به    ییاهتفاوتچنی   

 کتته  هستند  جدیدی  مفاهی   ضمنی  دانش  و  عملی  (. هوش1985برگ،  است )استرن

و و است )کیانکیل شده پرداخته  شانیریگاندازه  و  آنها  به  که  است  دهه  دو  به  نزدیک 

 و  عملتتی  هوش  تفاوت  دادننشان  بر  که  دادند  انجام  پژوهشی  (. آنها2006  همکاران،

ضتتمنی   دانتتش  هنامپرستتش  از  و  دارد  تمرکتتز  متبلور  هوش  و  سیال  یا  عمومی  هوش

TKIM    ،رهبتتران  بتترای  ضتتمنی  دانتتش  نامهپرستتش  و(  1990)واگنر و استرنبرگ 

 نتتتایج بررستتی نتتدکرد ( استتتفاده2003)هديونتتد و همکتتاران،   TKMLنظتتامی 

 است.  متمایز هوش  مفاهی  و  هاجنبه  سایر  از  عملی هوش  که  کرد  مشخص

 مباني نظری   .2-1

 در خصوص  ینظر  یابتدا مبان  .  پرداختیهخوا  ینظر  یمبان  یبه بررس  بخش   یدر ا

توجتته بتته .   یینمتتایمان  یتت را ب  کتتودک    یآموززبتتانمراحل  سپس    یر رشد زبانیمتغ

دوم لتترن   متتهیاز ن  ژهیوبتتهرشد زبتتان    یو بررسوزمره انسان  اهمیت زبان در زندگی ر

ای  که کتتودک  یطورکلبهگوناگون شده است.    یهاهیفرض  وجودآمدنبهاعث  بیست  ب

استتت کتته ذهتت  را  ییهاپرستتشیکتتی از   ردیتت گیفرام  زبان رامراحل رشد چگونه  در  

 ه استتت.ی در ای  متتورد مطتترح شتتدگوناگون  یهاهینظرو  همواره مشغول کرده است  

 و  اشتتدداشتتته ب  ژنتیکتتی  ۀیتت پاتواند  زبان معتقدند که فراگیری زبان می  شناسانروان

 دورانتتی از رشتتد طتتول رد  یستتادگبه  ستترعت و  های کوچتتک زبتتان را خیلتتی بتتابچه
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هتتا احتمتتال نآ، آنتتان کامتتل نشتتده استتتهای شناختی گیرند که هنوز تواناییفرامی

 و معتقدنتتد کنندیمرد  ای رادگیری مشاهدهای  زبان ازطری  پاداش، تنبیه وفراگیری  

 یش از حد کند خواهد بود.فرایندها ب یادگیری از طری  ای 

 رشد زبان  یهاهینظر  .1-2-1

   یي گرااختنشنظریه 

 ،شتتناختی کتتودک  یهتتاییتواناای  رویکتترد یتتادگیری زبتتان را ناشتتی از    دارانطرف

با اطالعاتی که از تعامل    ها همراه بانآ  انیوبیمعان  فه و  او به درک    و عاللهخاللیت  

 دانند.، میدنکیمکس     گرانید

   نظریه شناختي ویگوتسکي 

زبان در   ریتأثمعاصر به    یهاهینظر  انیدر مویگوتسکی اويی  فردی بود که باعث شد  

را او در تحتتول زبتتان ستته دوره  .کودک برای تقویت فرایندهای عايی ذه  توجه شود

ی گفتار درونتت درونی که    و گفتارگفتار خودمحورانه    ،جتماعی، گفتار اکندیم  مشخص

و استتت    موجتتودکارکردهای عايی ذهتت     و در  دهدیم  را جهت  و رفتار انسانه  اندیش

 شود.میظاهر    یسايگهفتاز    پس

 نظریه شناختي پیاژه

 او زبتتان ،سوییسی به اصل شناخت در یادگیری کودک توجه داشتتت  شناسروانای   

نظتتر   شتتناخت درچگونگی رشد  الزم جهت بررسی    یهادادهبرای    بعیمن  عنوانبهرا  

اطراف همواره   از جهانکودک برای کس  شناخت  است که ذه     و معتقد  گرفتیم

بتترای   را تنهتتاشتتناختی    و رشتتد  رسدیمزبان به کودک    از راه  یو اطالعاتل است  فعا

 .نددایمضروری    را گرید  یندهایبلکه فرا  داند؛ینمرشد زبان کافی  

 ي نظریه یادگیری اجتماع

در اکتستتاب   گتترانید  ایوايدی     قابل کودک وای  نظریه به نقش رابطه مت  دارانطرف

نتتدورا،  بتته اعتقتتاد. تماعی نقش اساستتی داردیادگیری اجتقلید در  ،زبان اعتقاد دارند

هتتای موفقیت کودک در مهارت  .ردیگیمیاد    زبان را  دیو تقلکودک ازطری  مشاهده  
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از طتترف دیگتتر موجتت  احستتاس رضتتایت )تقویتتت   و  نی نیتتاز داردتقویت بیروزبانی  

 .شودونی( در کودک میدر

 یي رفتارگرانظریه 

. اعتقاد داشتتت  یآموززباندرباره    یشدگیشرطه اصل  امریکایی ب  شناسرواناسکینر  

رامتتی تتتوان   انستتان  و رفتتتارزبان    یهاجنبهرفتارگرایی همه    هیبر پابود که    او معتقد

يوح سفید   هیرا شبانسان    و ذه   دانستیماکتسابی    یرا امر  یریادگی. او  ح دادتوضی

به عقیتتده استتکینر . دابییمیادگیری تحق   شودیم آنکه ولتی زبان وارد   دانستیم

 .پردازدیمبه یادگیری زبان    وخطاشیآزما از راهانسان  

 نظریه فطری گرایي 

 یهتتر انستتاناست  . او معتقدنددایمی فطر یرا امر در انسانچامسکی یادگیری زبان  

 یهاستتاخت تويیتتد یرا بتترابتتا اصتتول  هالاعتتدهاز   یامجموعه  ردیگیفرامکه زبان را  

بتته .  نامتتدیمنظام را توانش دستوری یا تتتوانش زبتتانی     یاو ا.  کندیمگفتاری کس   

طتتور  بتته ودارد  عقیده چامسکی کودک در ذهتت  ختتود دستتتور زبتتانی را بتته همتتراه

اط او ارتبتت .  کندیماطرافیان خود را در نظرهای گفتاری جستجو    یاههگفت  گاهناخودآ

از یکتتدیگر  را دو  یتت و اکتتودک رد استتت  یآموززبتتانزبانی را با    یو محبی  هوش  

 .داندیممستقل  

 زبان در دوران رشد کودک رشد.  3-1

زبتتان   یکه مح رسدیم  به نظر یست. چنین یناگهان یادهیپدرشد زبان در کودک، 

. (1376،  ی)شتتماي  گتتذاردیم   برجتتا  یو  یدیتت ختتود را بتتر اصتتوات تويدک اثتترات  کو

دچتتار  هتتاواژه  یان نخستتتیتت   کودک به هنگتتام بی  س  دل ییپژوهشگران بر سر تع

 یریتت در فراگ یشتتگرف   یی  است که کودکان توانایت دارد ای. آنچه لطعنظرنداختالف

 .(1389،  یزبان دارند )رشتچ

. دیتت گویماويتتی  ستتال تويتتدش  وحتتوشحولمات را در ويی  کلکودک ا  معموالً

. بتته طتتور متوستت ، کننتتدیمآغاز  را    گفت سخ بعد    هاماهدکان  ايبته بسیاری از کو

ستتايگی   5و پتتس از آن در حتتدود    بتتردیملمه بتته کتتار  ک  50ماهگی    28کی تا  کود
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، ترجمتته یاستتایی، 1983ماستت ،  )  ردیتت گیمهسته اصتتلی زبتتان در ذهتت  او شتتکل  

1382 .) 

 :کندیم   یکودک را به چهار دوره تقس  ی( مراحل رشد گفتار1996)  1نگرامیا

 یسايگک ی، از بدو تويد تا یش زبانیپ  دورة •

 ی  سايگیک و نیتا    یسايگک ی، از یاکلمهتک   یگفتارهاپاره •

 یدوسايگ  تا  یک و نیه، از حدود  ی  کلمات اويیترک •

 یسايگسهده،  یچیجمالت ساده و پ •

  

 یق  ه تحقپیشین.  4-1

رشتتد زبتتان   نتتۀیزمدر    گرفتهصتتورت  یهتتا یتحق   نۀیشتت یپدر ای  بخش به بررسی  

 . یپردازیم  یختشنازبانارتباط آن هوش کودک در داخل و خارج از کشور و 

آموزش مفاهی  علتتوم   ریتأث( در پژوهشی با عنوان  1398)  چرخ آبی و همکاران

دوره   دوزبانتتهالمتتی نوآمتتوزان  هوش ک  های اجتماعی وبر مهارت  ییگولصهبه شیوه  

بتتر  ییگولصتتهمفتتاهی  علتتوم بتته شتتیوه زش آمتتوبیتتان داشتتت کتته  یدبستتتانشیپ

آن )رفتتتار   یهتتااسیمق و ختترده    0001/0ی  های اجتماعی با سطح معنتتادارمهارت

اجتماعی، رفتار غیراجتماعی، پرخاشگری و رفتار تکانشی، اطمینتتان زیتتاد بتته ختتود 

 یدبستتتانشیپ( و هوش کالمی نوآمتتوزان دوزبانتته دوره ساالنداشت  و ارتباط با هم

کتتتارون تتتتأثیر دارد. نتتتتایج حاصتتل از ایتتت  پتتتژوهش در سیستتتت   شهرستتتان

، موردتوجتته لتترار یدبستتتانشیپص مراکتتز  کارون بخصو  ستانشهر  وپرورشآموزش

ها استفاده شتتود تتتا بتتا کتتاهش ریزیها و برنامهگیریگیرد و از نتایج آن در تصمی 

ن کمتتک های اجتمتتاعی و هتتوش کالمتتی نوآمتتوزاازدارنده به تقویت مهارتامل بعو

  .شود

 
1  . Ingram 
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بتتانگی و وزد  ریتتتأث( در پژوهشتتی بتتا عنتتوان بررستتی  1396)  فیاضی و همکاران

آموزان دوزبانتته و منطقی با مقایسه دانش  -  یبر هوش زبانی و هوش ریاض  جنسیت

ی هتتوش زبتتانی و هتتوش هتتاشآموزان دوزبانه در بخدانشیک زبانه بیان داشت که  

یک زبانه برتری دارند. عالوه بر ای ، بتتا آموزان  منطقی، در مقایسه با دانش  -  یریاض

متترات خودارزیتتابی در هتتوش معنتتاداری بتتی  ن  متغیر جتتنس، تفتتاوت  درنظرگرفت 

دختران در هتتوش زبتتانی بتته  کهیدرحايریاضی به نف  پسران وجود دارد.    -  یمنطق 

ت رتری دارند. نتایج چنی  مطايعتتاتی کتته حتتاکی از تفتتاوان بطور معناداری از پسر

های درسی و تواند به تدوی  گران کتابهوشی است، می  یهامريفهزان در  آمودانش

هتتای متنتتو  آموزشتتی ریزی فعايیتتا بستر الزم را بتترای پایتتهعلمان آگاهی دهد  م

   د.کنن  های هوشی فراگیران فراه های یادگیری و لابلیتمبتنی بر سبک 

کتتان ان کودرشتتد زبتت ( در پژوهشتتی بتتا عنتتوان 1394)  رضوی، حقیقت و واعظتتی

داشتتت کتته ان  بیتت   و رابطه آن باهوش کالمی، غیرکالمی و هوش کلی  یدبستانشیپ

های مثبتتت هوش کالمی، هوش غیرکالمی و هوش بهر کلی با رشد زبان راب میان  

کالمتتی، در دو جتتنس، وش  و معنادار وجود دارد. همچنی  میان میانگی  نمرات هتت 

و جمتتالت، تفتتاوت معنتتادار وجتتود دارد؛ ها  های اطالعات، مشابهتمريفه  یاستثنابه

دختتتران و   انیتت مو  رد  انگی  بتتاالتری داهوش کالمی پسران نسبت به دختتتران میتت 

  پسران در هوش غیرکالمی و همچنی  رشد زبان، تفاوت معنادار وجود ندارد.

هتتوش زبتتانی و هتتوش   ریتتتأثعنوان    پژوهشی بار  ( د1390)  رحیمی و همکاران

زبتتان   عنوانبتتهطلتت  دانشتتجویان ایرانتتی زبتتان انگلیستتی  عاطفی بر توانایی درک م

آموزان را در خوانتتدن و عملکتترد زبتتان یخوببتتههوش زبانی   خارجی بیان داشت که

مشاهده شتتده در  انسیاز وار  %40کند و در وال  بیش از  بینی میدرک مطل  پیش

ینتتی بهتتا پیشن و درک مطل  توس  هوش زبانی آنآموزان در خواندزبان  ردعملک

   شود.می
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ا تباط دانش زبانی ب( در پژوهشی با عنوان بررسی ار1389)  کسائیان و کسائیان

دانش زبتتانی بتتا هتتوش هوش و خاللیت در یادگیری زبان خارجی بیان داشتند که  

   طی نیست.دانش زبانی ارتبا خاللیت باهوش یا   یب  یدارد؛ ويارتباط مثبت  

 پیشینه تحقیق در خارج از کشور.  1-4-1

زرگ کتتتاب بتت  یاجرا یتالش برا( در پژوهشی با عنوان 2019)  یوری و همکارانتس

واژگتتان ی بیان داشتند که  کودک  یبرا  ی عملیبهبود هوش زبان  یرسانه برا  همچون

ز جمله کتاب ی مختل  ااهرسانه   یتوان از طرکودکان را می  یکالم  یشناسزبان  ای

 لیتت است کتته درک آن در اوا دهنریادگیرسانه  ک یکتاب بزرگ    .دیبزرگ بهبود بخش

هتتای ای داستتتان کوتتتاه، ايگوهیژگیو  یآسان است. کتاب بزرگ دارا  اریبس  یکودک

خوانتتده شتتده   وضتتوحبهو اندازه لل  است که    و ن  ،یمعن  یدارا  ریجمله واضح، تصاو

بهبتتود   یکتتودک  لیتت اوا  یمطمئنتتاً بتترا   یتت آن آسان است. ا  است، و درک داستان از

  یتت که در ا  یای است. روشکتابخانه   یتحق    یکند. اآسان میا را  هآن  یزبان  یکالم

 لیتت تحل  منظوربتتهاستتت کتته    یو آموزش  یفلسف   کردیرو  ک یاست    کاررفتهبهيعه  مطا

در   یان کالمتت بتت بهبود ز  یبرا  یتالش  عنوانبههای بزرگ کتاب  تر کاربرد رسانه یعم

اب های بتتزرگ کتتت انهرستت  یفرمتتول گتتذار نتیجه آنکتتهشود.  انجام می  یکودک  لیاوا

 دهند.    بودبه  یککود  لیرا در اوا  یزبان  یتوانند هوش کالممی

 در  يطفاً  یستفاده از استراتژ( در پژوهشی با عنوان ا2018)  1آمیناتون و همکاران

بیان داشتتت کتته   متفاوت  یوش زبانآموزان با هدانش  یآموزش مهارت نوشت  بر رو

 متترثرترشتتده  تینوشتتت  هتتدا یاز استراتژآموزش نوشت   یيطفاً برا ی( استراتژ1)

 یبرخوردارنتتد مهتتارت نوشتتتار  ییبتتاال  ینهتتوش زبتتاکه از    یآموزاندانش(  2است. )

  یبتت   ی( تعتتامل3)و    کتت  دارنتتد  یآمتتوزان بتتا مهتتارت زبتتاننستتبت بتته دانش  یبهتر

آمتتوزش نوشتتت  وجتتود دارد.  رآمتتوزان ددانش یو هوش زبان  سیتدر  هاییاستراتژ

 
1 . Aminaton et al 
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هتتر مرحلتته از نوشتتت  را بتته   یریادگیتت مخفتت     یاست که معلم  یاستراتژ  ک ی   یا

نوشتتت ، شتترو  جملتته   یآموزان برابه دانش  يطفاً  یآموزد. استراتژمیآموزان  دانش

 ها کمک خواهد کرد. ها در نوشت  آناطالعات داده  لراردادناول و 

 هتتای چندگانتتههوش  یابیارز( در پژوهشی با عنوان  2020)  1نو و همکارانیوتر

هتتوش ه  ی بیان داشتتتند کتت مطايعه اکتشاف   ک ی  :ک یدبستان در مکزآموزان  در دانش

انتتوا    ییکنتتد. شناستتاافراد کمتتک می  یمغز  هایندیفرا  یابی( به ارزMIچندگانه )

ان ختتود را بهتتتر درک زوآمتت تواند به معلمان کمک کند تتتا دانشهوش چندگانه می

، وجود یبتتااکرده استتت.    ییساکودکان مدرسه شنارا در    MIمطايعه     یکنند. چند

مطايعتته   یتت هتتدف از ا ، یبنتتابرا ؛بتتوده استتت ابیتت مطايعتتات کم  یتت ا ،ک یتت در مکز

 ییآموزان مدارس ابتدادر مدرسه دانش  هیجنس و پا   یب  MIتفاوت    لیوتحلهیتجز

آمتتوزان در هشتتت داد که میانگی  دانش  شانهای ما نهافتی  ،یطورکلبهبود.    ک یمکز

در  توجتتهلابلهتتای تنهتتا تفاوت ،قتیمشابه است. در حق دو جنس در هر    MIگروه  

باالتر از   یفرددرونهای  دهنده تفاوت)مردان گزارش  یفرددرونش  در هو  تیجنس

  ینشتتد، و همچنتت   افتتتی  MIدر    یگرید  توجهلابلتفاوت    چیزنان( مشاهده شد. ه

  یتت صتته، او نمره در مدرسه وجود نداشت. بتته طتتور خال  تیجنس   یب  متقابلاثرات  

کودکتتان ر د MIدهد کتته ممکتت  استتت انتتوا  مختلتت  درک را می   یبه ما ا  جینتا

   شود.سازی نمیادهیپ یخوببه  یدبستان

هتتوش   یابیتت و ارز  یریادگ( در پژوهشی با عنتتوان یتت 2019)  2یوگوتا و همکاران

استتتفاده  ییتوانتتا عنوانبتتهرا  یعمتتوم یهوش زبتتان  مااشت که  د  نای بیعموم  یزبان

و  یدر متتورد فرهنتت  يغتتت، نحتتو، معناشناستت  آمدهدستتتبه از دانتتش لتتبالً مجتتدد

با استفاده از   . یکنمی   یتعر  دیجد   یبا وظا   یسر   یتطب  یبرا  یعمل  هایدادلرار

  یکنمتتی  لیوتحلهیتجزرا    یعیزبان طبهای درک  تری  مدلشرفتهیما پ  ، یتعر   یا

 
1  . Trino et al 

2  . Yogota et al 
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 ک یتت    یاز طر  هااریمع   یابر ادر بر  هاآن  یابیارز  یگسترده برا  یتجرب   یتحق   ک یو  

 نتتدینتتش از دانتتش حاصتتل از فراقالل داکتته استتت   یدهانجتتام متتی  هاشیآزما  یسر

 دیتت جد یابیتت ارز اریتت مع ک یتت عملکتترد، متتا ایتت  کند. عالوه بر می  یابیرا ارز  یریادگی

 ک یتت کنتتد  می   یتتیکه تع   یدههای آزمون ارائه میداده   یآنال  یبر رمزگذار  یمبتن

دهتتد کتته نشتتان می  جینتا  .ردیگمی  ادیرا    دیکار جد  ک ی   یچگونه سر  عامل )مدل(

 ،ابتتدیمی   یتعمتت    یاز وظتتا  یاریمدل کتته بتته بستت   یرشته از نظر معمار   یگرچه ا

ای هاز نمونتته  یاریها هنتتوز بتته بستت متتدل   یداشته است، اما ا  یریچشمگ  شرفتیپ

آمتتوزش( های خاص کتتار  ماژول  ، یدل    یتنظ  ی، برامثالعنوانبهش در دامنه )آموز

 ت. اس  بارفاجعه  یدارند و مستعد فراموش  ازین

های و مهارت  یهای زبانهارت(. در پژوهشی با عنوان م2019)  1وزویالنوا و سانت

 یهایی بتترایبوالکان: ورود  یايتیکايج آموزش دانشگاه ا  انیدانشجو  یکالم  یارتباط

 یشناستت زبانمطايعتته رابطتته هتتوش    یتت ا  دری بیان داشتند کتته  علم  تبهبود تعامال

 انیمطايعه شامل دانشجو   یشد. ا  یرسبر  انیدانشجو  یهای ارتباطبا مهارت  یکالم

 عنوانبتتهمطايعه     یهای اافتهیهای مختل  بود.  ها و دورهدانشکده آموزش از رشته

هایی که ممکتت  استتت توستت  دانشتتگاه تیدر مورد فعاي  رانیان و مدممعل  یراهنما

دانشگاه که در ارتباطات بتتا مشتتکل   انیدانشجو  یبه بهبود تعامالت علم  کمک   یبرا

 دو هستند انجام شوروبر

    ي وبررسبحثو تحقیق  روش   .2

آزمتتون بتتا آزمون و پسو طرح تحقی  از نو  پیش یشیآزمامهینروش پژوهش از نو  

ل نترل نابرابر است. در ای  پژوهش دو گروه وجود داشتتت کتته بتترای گتتروه اوکگروه  

ل متغیر مستتتقل اجتترا شتتد و گتتروه کنتتتر  عنوانبه)گروه آزمایشی(، آموزش گروهی  

اطالعات مانند   آوردندستبهابزارهای متفاوتی برای    د.گونه آموزشی دریافت نکرهیچ

وجود دارد. هتتر یتتک از ایتت  ابزارهتتا   و مدارک و اسناد  نامهپرسشمشاهده، مصاحبه،  

 
1 . Vilanova and Santos 
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هتتا بایتتد موردتوجتته لتترار نتختتاب و استتتفاده از آنمعای  و مزایایی دارند که هنگام ا

طالعات الزم در انجتتام ایتت  نو  ا  بهباتوجهخدشه نشود.    گیرند تا اعتبار تحقی  دچار

در ایتت   ای و بررستتی میتتدانی استتتفاده شتتد.تحقیتت  از دو روش بررستتی کتابخانتته

شتتود و اى گتتردآورى م قیقات اطالعات و مواد اويیه  تحلیتتل بتته روش کتابخانتتهتح

ترنت استتتفاده ، مقاالت و شبکه جهانی اینیاکتابخانهادبیات تحقی  موضو  از مناب   

و اطالعتتات بتترای   هتتاداده  یآورجمتت   منظوربهمت تحقی  میدانی  شده است. در لس

شتتامل دو  نامهپرستتشده شتتده استتت کتته فااست نامهپرسشاز سه نو     لیوتحلهیتجز

 هانامهپرستتشسراالت تخصصتتی کتته مربتتوط بتته    سراالت عمومی و  :اي   استبخش  

مقیتتاس   ناصتتر و افتترادی کتته در یتتک از کلیتته ع  عبتتارت استتتجامعه آمتتاری    .است

 جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند.  

 3مقطتت  ابتتتدایی ناحیتته  آمتتوزان  جامعه آماری ای  پژوهش شتتامل کلیتته دانتتش

هدفمنتتد   یریگنمونتتهاز نتتو  روش    یریگنمونتتهروش  مشهد استتت.    وپرورشآموزش

ناحیه ستته دبستتتان از بی  مدارس    انتخاب و  3ابتدا از بی  کلیه نواحی، ناحیه    .است

پتتر نمتتره  بتتر استتاسحکمت انتخاب گردید. ستتپس بتتا استتتفاده از روش هدفمنتتد و 

نفر از دبستان حکمت مشهد کتته دارای   24آزمون،  یشنی در پهوش زبا  یهاسشنامه

تصتتادفی در  کتتامالًنفر به طور  24د و خروج بودند، انتخاب شدند. ای  های ورومالک

گزینش شدند که گروه آزمایش شتتناختی مبتنتتی ره آزمایش و کنترل  نف   12گروه    2

 معیارهتتای. گرفتنتتدبر رشد زبان را دریافت کرد و گروه کنترل در يیست انتظار لتترار 

 شتترکت  طتت  ابتتتدایی، عتتدمآمتتوزان مق از: دانتتش  انتتدعبارتمطايعه    به  و خروج  ورود

 فردی، تمایتتل و رضتتایت  همشاور  دریافت  های آموزشی و عدمبرنامه  سایر  در  زمانه 

 آگاهانه برای مشارکت در پژوهش. 

دو د و  گردآوری اطالعات از فراگیران از آزمون هوش وکسلر استفاده شتت   منظوربه

ورداستتتفاده سنجش متغیرهای تحقی  م  منظوربهخرده آزمون هوش کالمی و عملی  

   لرار گرفت.

، نامهپرستتشکنترل، انجتتام  روش آموزشی دریافت نکرد. در گروه    گونهچیهای  گروه  

 نحوه انتخاب و شمارش اعضای گروه همانند گروه آزمایش در نظر گرفته شد.
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مذکور از هر دو گروه مجتتدد   یهانامهپرسش  آزمونپسایش، در  پس از اتمام آزم

 اطالعات پرداخته شد.  لیوتحلهیتجزنهایت به   گرفته و در

 هاداده  لیوتحل هیتجز.  1-2

 پرداخته شد.  هایآزمودن  یشناختتیجمعاطالعات    یبررسبه ر یدر جدول ز

 ش و گواه یدر دو گروه آزما هاي آزمودنع یتوز:1-2جدول  

 یتجمع  یفراوان یدرصد  یفراوان یفراوان گروه

 50 50 12 شیآزما

 100 50 12 گواه

  100 24 مجمو 

روه در دو گتت   هتتایآزمودنتعتتداد    شودیممشاهده    -1-2که در جدول    طورهمان

 یهانامهپرستتش ی  لسمت اطالعات حاصل از اجرای. در ااستش و گواه برابر  یآزما

. ردیتت گیملتترار    یف یتوصتت   لیوتحلهیتجزدو گروه مورد    یاعضا  یهوش وکسلر بر رو

ج ی  و انحراف استتتاندارد نتتتایانگیشامل م  شودیم  لسمت ارائه  یکه در ا  یاطالعات

عضتتو گتتروه گتتواه و   آمتتوزاندانشستتلر  هتتوش وک  یهانامهپرستتش  یحاصل از اجرا

 یاجمتتاي صورتبهابتدا  هاداده  ی. ااست آزمونپسو   آزمونشیپش در مرحله  یآزما

 لیوتحلهیتت تجزو ستتپس در مرحلتته    شتتودیمخالصتته    یف یل توصبا استفاده از جدو

 .ردیگیملرار   یمورد بررس  لیتفصبه  یاستنباط

هتتوش   نامهپرستتش  یل از اجتتراحاصتت   یهتتاداده  یف یتوص  یهاشاخص  .2-2جدول  

 .دهدیمک گروه نشان  یبه تفک  آزمونپسو   آزمونشیپرا در مرحله    یعمل

 2-2  .جدول

 یهوش عمل  آزمونشیپ یبرا   یق ر تحیمتغآزمون نرمال بودن 

0Hاند(آمدهها از جامعه نرمال  ها نرمال است )دادهداده  ی= توز 

1Hاند(امدهیجامعه نرمال نها از  ست )دادهیها نرمال ن  دادهی= توز 
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ق به  ی تحق یرهایمتغنرمال بودن  ي بررس -2-2جدول  

 K-Sکمک آزمون 

 یریگجهینت مقدار خطا یداریسطح معن ریمتغ

هتتتتوش  آزمتتتتونشیپ

 یعمل
11/0 05/0 

0H  دییتتتتتتت تأ 

 شودیم

 

، استتت 05/0تتتر از مقتتدار بزرگ یهوش عمل ریمتغ یداریچون مقدار سطح معن

در  یهتتوش عملتت  ریتت   متغیریتت گیجه می. پس نتشودیمرفته یپذ   فرض صفریبنابرا

 .استدرصد نرمال   95نان  یسطح اطم

 

 ،شیگتتروه آزمتتا  یاعضا  یوش عمل  نمره هیانگیم  شودیمکه مشاهده    طورهمان

  یتت داشتتته استتت. ا  یریچشتتمگش  یافزا  آزمونشیپ  بهنسبت    آزمونپسدر مرحله  

 .شودینمر در گروه کنترل مشاهده  ییتغ

  3-2دول  ج

 یش آزمون هوش عملیپ یبرا  یف یآمار توص

 يمل هوش ع آزمونشیپ یبرا ي ف یآمار توص  -3-2جدول  

 اریعانحراف از م  یانگیم تعداد هاگروه 

هتتوش  آزمتتونشیپ

 یعمل

 

 2.25 31 12 ترلکن

 3.66 32.16 12 شیآزما

 

 آمتتوزدانش 12، در هر گروه تعتتداد  شودیممشاهده    3-2که در جدول    طورهمان

ش یو در گتتروه آزمتتا 31در گروه کنتتترل  آمدهدستبه  نمرات یانگیوجود دارد که م

که   طورهمان.  است  48  یعمل. الزم به ذکر است حداکثر نمره در هوش  است  32.16

در مرحلتته  ،شیگتتروه آزمتتا یاعضتتا  ینمتتره هتتوش کالمتت    یانگیتت م  شودیممشاهده  
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ر در گتتروه یی  تغیداشته است. ا  یریچشمگش  یافزا  آزمونشیپ  بهنسبت    آزمونپس

 .شودینمگواه مشاهده  

 5-2جدول  

 ی هوش عمل  آزمونشی پ  یقل برامست   tآزمون نمونه 

 ي مل هوش ع یت مستقل براتس  ي آزمون ت  5-2جدول  

 t یانگیاختالف م یمعنادار   یضر یدرجه آزاد  

هتتتوش  آزمتتتونشیپ

 یعمل
0.939 22 0.358 1.16 

 

  یب  ی، تفاوت معنادار22  یگروه و درجه آزاد  2نفر در    24تعداد    درنظرگرفت با  

(. اختتتالف p>.05نتتدارد ) وجودش یکنترل و آزما  یهاگروهدر    آموزاندانشعملکرد  

  اختتتالف یتت کتته ا  استتتش  یباالتر گتتروه آزمتتاعملکرد    دهندهنشان(  1.16  )یانگیم

 ست.یمعنادار ن

 6-2جدول  

 یهوش عمل آزمونپس یبرا  یف یآمار توص

 اریانحراف از مع  یانگیم تعداد هاگروه 

هتتوش  آزمتتونپس

 یعمل

 

 2.39 31.91 12 کنترل

 5.64 37.91 12 شیآزما

 

 آمتتوزدانش  12در هر گروه تعتتداد  ،  شودیماهده  مش  6-2که در جدول    طورهمان

و در گتتروه   31.91در گتتروه کنتتترل    آمدهدستتتبه  نمتترات  یانگیتت وجود دارد کتته م

سه با یکه در مقا  است  2.39گروه کنترل    یار براینحراف از مع. ااست  37.91ش  یآزما

  یتت ادر    آمتتوزاندانشبودن    ترهمگ   دهندهنشان( کمتر است و  5.64ش )یگروه آزما

 روه است.گ

از  ايتتذکرفوقدر آزمتتون  P یکه مقدارها دهدیمفوق نشان   یل خروجیج تحلینتا

از  هاداده  یرویروف پیاسم  -ف  ه صفر در آزمون کلموگرویاست . فرض  تربزرگ  0.05
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ه مقابل آن عبارت استتت ی. فرضاستاست(      نرمالینجا توزی)که در ا  موردنظر   یتوز

 بتتهباتوجه  نرمتتال استتت( یتت نجا توزی)که در ا دنظرمور  یوزتاز    هاداده  یرویاز عدم پ

  نرمتتال للمتتداد یتت منطبتت  بتتر توز  هتتاداده   یتت توز  ،ه صتتفریو عدم رد فرضتت   Pمقدار  

 د دارد.با حج  باال کاربر  ییهادادهمجموعه یبرا  معموالً  آزمون ی. اگرددیم

 

 7-2جدول  

 ی هوش عمل  آزمونپس یمستقل برا  tآزمون نمونه 

 یهوش عمل یتست مستقل برا  یآزمون ت 7-2  جدول

 t یدرجه آزاد 
  یضتتتتتتتتتر

 یمعنادار
  یانگیاختالف م

هتتتوش  آزمتتتونپس

 یعمل
3.38 22 0.003 6 

  

  یب  ی، تفاوت معنادار22  یگروه و درجه آزاد  2نفر در    24تعداد    ت درنظرگرف با  

. اختتتالف (p<.05ش وجتتود دارد )یکنترل و آزما  یهاگروهدر    آموزاندانشعملکرد  

  اختتتالف یتت کتته ا  باشتتدیمش  یعملکرد بتتاالتر گتتروه آزمتتا  دهندهنشان(  6  )یانگیم

 معنادار است.

 :ي ه اصل یفرض.  2-1-1

 دارد.  یمثبت و معنادار ریتأث  یشناختانزببر هوش   یرشد زبان

 8-2جدول  

 یهوش کالم  آزمونشیپ ی  برایتحق   یرهایمتغبودن   آزمون نرمال  -

0Hاند(ها از جامعه نرمال آمدهرمال است )دادهنها    دادهی= توز 

1Hاند(امدهیها از جامعه نرمال نست )دادهیها نرمال ن  دادهی= توز 

 

 K-Sق به کمک آزمون ی تحق یرهایمتغبودن  نرمال ي بررس -8-2جدول  

 ریمتغ
ستتتتتتتتتطح 

 یداریمعن
 یریگجهینت قدار خطام
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 دشویم  دییتأ   0H 05/0 06/0 یهوش کالم  آزمونشیپ

  

، استتت 05/0تتتر از مقتتدار بزرگ یهوش کالم ریمتغ یداریچون مقدار سطح معن

در  یوش کالمتت هتت  ریتت   متغیریگیجه می. پس نتشودیمرفته ی  فرض صفر پذیبنابرا

 استدرصد نرمال   95نان  یسطح اطم

 

 :1 ي فرع هیفرض.  2-1-2

بتتر ( یوانتتدار، خیردای، شتتنی، گفتتتاری، نوشتاریدی، تويیافتیواژگان در)  یرشد زبان

 دارد.  یمثبت و معنادار ریتأث  یشناختزبانهوش   یعمل  اسیمق 

 9-4جدول  

 یهوش کالم  آزمونشیپ یبرا  یف یآمار توص

 يهوش کالم  آزمونشیپ یبرا  ي ف یآمار توص  9-2جدول  

 اریاز معانحراف   یانگیم تعداد هاگروه 

هتتوش  آزمتتونشیپ

 یکالم

 

 1.42 18.25 12 کنترل

 1.38 18.50 12 شیآزما

 آمتتوزدانش  12، در هتتر گتتروه تعتتداد  شتتودیممشاهده    9-2که در جدول    طورهمان

و در گتتروه   18.25ل  در گتتروه کنتتتر  آمدهدستتتبه  نمتترات  یانگیتت وجود دارد کتته م

ستته یکتته در مقا است 1.38ش یگروه آزما یار برای. انحراف از معاست  18.50شیآزما

  یتت در ا  آموزاندانشبودن    ترهمگ   هندهدنشانست و  ( کمتر ا1.42با گروه کنترل )

 گروه است.

 :2  ي ه فرعیفرض.  2-1-3

بتتر ( یخوانتتدار  ،یداری، شتتنی، گفتتتاری، نوشتاریدی، تويیافتیواژگان در)  یرشد زبان

 دارد.  یعنادارمثبت و م ریتأث  یشناختزبانهوش   یکالم  اسیمق 

 10-2جدول  

 هاانسیوار یبرابر  یبررس
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 نیبه کمک آزمون لو هاانسیوار یبرابرزمون ج آینتا  10-2جدول  

 آماره F ریمتغ
درجتتتتتتته 

 1  یآزاد

درجتتتتتتته 

 2  یآزاد

ستتتتتتتتتتطح 

 یمعنادار

 89/0 22 1 0.020 یهوش کالم

  

کتته نشتتان   هاستانسیوار  ی  جهت سنجش برابریجه آزمون يوینت  10-2جدول  

ستتت ین  داریمعنتت   ی  بتته يحتتاظ آمتتاریيو  یدارد. شاخص آمار  هاانسیوار  یکسانیاز  

(P>0/05  که )مستتتقل   یرهتتایرا در همه سطوح متغ  رهایمتغ  یهاانسیوار  یکسانی

 داریمعنکه    شودیم  دییتأ  هاانسیوار  یکسانی  یبه ذکر است زمان. الزم  دهدیمنشان  

 ./. باشد05شتر از یب

 11-2جدول  

 

 يهوش کالم  آزمونشیپ  یمستقل برا  tون نمونه آزم

 ي هوش کالم یمستقل برا  تست  ي آزمون ت  11-2جدول  

 t یدرجه آزاد 

  یضتتتتتتتتتر

  یانگیاختالف م یمعنادار

هتتتتوش  آزمتتتتونشیپ

 یکالم

0.437 22 0.667 0.25 

  

  یب  ی، تفاوت معنادار22  یگروه و درجه آزاد  2ر  نفر د  24تعداد    درنظرگرفت با  

 (. اختتتالفp>.05ش وجود نتتدارد )یکنترل و آزما  یهاگروهدر    آموزاندانشعملکرد  

  اختتتالف یتت کتته ا  استتتش  یعملکرد باالتر گتتروه آزمتتا  دهندهنشان(  0.25  )یانگیم

 ست.یمعنادار ن

 12-2جدول  

 یهوش کالم آزمونپس یبرا  یف یآمار توص

 اریانحراف از مع  یانگیم تعداد هاگروه 

 1.40 19.16 12 کنترلهتتوش  آزمتتونپس
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 یکالم

 

 1.50 24.41 12 شیآزما

  

 آموزدانش  12، در هر گروه تعداد  شودیمه  مشاهد  12-2ول  که در جد  طورهمان

و در گتتروه   19.16در گتتروه کنتتترل    آمدهدستتتبه  نمتترات  یانگیتت وجود دارد کتته م

سه بتتا یدر مقاکه  است 1.40گروه کنترل    یار برایحراف از مع. اناست  24.41شیآزما

  یتت در ا  آمتتوزاندانش  بتتودن  ترهمگ   دهندهنشان( کمتر است و  1.50گروه کنترل )

 است.  یهوش کالم  آزمونپسروه در  گ

 

 13-2جدول  

 یهوش کالم  آزمونپس یمستقل برا  tآزمون نمونه 

 ي مهوش کال یتست مستقل برا  ي آزمون ت  13-2جدول  

 t یدرجه آزاد 

  یضتتتتتتتتتر

  یانگیاختالف م یمعنادار

 5.25 0.000 22 8.83 یهوش کالم  آزمونپس

  

  یب  ی، تفاوت معنادار22  یدرجه آزادگروه و    2نفر در    24عداد  ت  درنظرگرفت با  

اختتتالف (.  p<.05ش وجتتود دارد )یکنترل و آزما  یهاگروهدر    آموزاندانشعملکرد  

  اختتتالف یتت ه اکتت   استتتش  یعملکرد باالتر گتتروه آزمتتا  ندهدهنشان(  5.25  )یانگیم

 معنادار است.

 

 یریگجهینت .3

گروه با کنترل کردن اثتتر در دو    یهوش عمل  آزمونپسسه  یاز مقا  آمدهدستبهج  ینتا

نمتترات هتتوش  ،ی  است که پس از شرکت در جلسات آموزشیاز ا  یحاک  آزمونشیپ

کتته  یآمتتوزاندانشت داشتند، نسبت به ش شرکیکه در گروه آزما  آموزاندانش  یعمل

. (  p=0.1)  داشتتته استتت  یش معنتتاداریافتتزا  ،  شتتده بودنتتدیگزیر گروه گواه جتتاد

 است. مرثر آموزاندانش  یش هوش عملیبر افزا  ی  رشد زبانیبنابرا
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در دو گروه با کنترل کردن   یهوش کالم  آزمونپسسه  یاز مقا  آمدهدستبهج  ینتا

نمتترات   یزشتت   است که پتتس از شتترکت در جلستتات آمویااز    یحاک  آزمونشیپاثر  

بت بتته ش شتترکت داشتتتند، نستت یکتته در گتتروه آزمتتا آمتتوزاندانش یهتتوش کالمتت 

داشته است   یش معناداری  شده بودند، افزایگزیکنترل جا  که در گروه  یآموزاندانش

(P=0.1  )یتت استتت. ا  متترثر  آموزاندانش  یش هوش عملیبر افزا  ید زبان  رشیبنابرا  

؛ يینتتدبرگ، 2010ان،  یتت ؛ فرهاد1388ان،  روز و همکتتاریتت پ)   یشیه با مطايعات پجینت

 یاافتهی   یچنز  ین  یهماهن  است. از نظر منطق   (1387  يو،  ی، به نقل از رح2005

نتته ی، گنجیمانند اطالعات عموم  ییهامريفهت  یماه  بهباتوجهاست؛ چراکه    انتظارلابل

 یهتتوش کالمتت   مجموعاًکه    یحاسبه عدد، درک مطل ، جمالت و مهامشابهتيغات،  

هر چتته  انتظار داشت که  توانیم،  دهندیمل  یتشک  یدبستانشیپدر آزمون وکسلر    را

، ید کلمتته، درک دستتتوریتت ، تويیل واجتت یتت تحلآن مانند    هاهمريف فرد در رشد زبان و  

برختتوردار استتت.   یبتتاالتر  یباشتتد، از هتتوش کالمتت   ترشتترفتهیپو ...    یواژگان شتتفاه

اژه و یتت دگاه پیمانند د  یشناختروان  یهاهینظرو    یاست که مطايعات تجرب  رکذانیشا

ج یگتتر نتتتایاز د  ستتتند.یان و هتتوش هماهنتت  ننه رابطه رشتتد زبتت یدر زم  یگوتسکیو

( ی)عملتت   یرکالمیغان هوش  ی  مطايعه حصول رابطه مثبت و معنادار میا  توجهجاي 

پتتژوهش بتتا  یهاافتتتهی(. 4و  3  دو با هتت  بتتود )جتتدول یا  یهامريفهبا رشد زبان و  

(، پرکتتل و 2005س، یویتت ، بتته نقتتل از کتتاينجلو و د1990لز و جکسون )یم  یهاافتهی

ر تتتو یتت ( و پ2005، نقتتل از بتتوژور کتتوئز  ، به1982(، رو و همکاران )2006همکاران )

، مطابقتتت اندداشتتتهبه رابطه هوش با رشد زبتتان اشتتاره    ینوعبهک  ی( که هر  1385)

 دارد.  

 پیشنهادها.  1-3

ر یدر جامعتته و در ستتا  یترنده در سطح گستتتردهیدر آ  پژوهش  یا  شودیمشنهاد  یپ

، یت التصتتتادیالت، وضتتتعیحصتزان تیچون م  ییگرهامداخلهر  یسا  بهباتوجهمجام   

پتتتژوهش   یهاافتتتهیبتتا  ج آن  یپرداختتتته شتتود و نتتتا  یو فرهن  بوم  یستابقه کتار

 یامداخلتته  یکردهتتاینتتده رویآ  یهتتاپژوهش  در  .ردیتت سته لتترار گیحاضتر متورد مقا

ز انجتتام یتت ها نر ستتازمانینده در سای  پژوهش در آیرد. ایمورداستفاده لرار گ  یگرید

  یبتت  ی  و همتتاهنگیتت دل  یزیربرنامتتهازمنتتد ین یلستتات آموزشتت ج یرد. برگتتزاریتت گ
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)وجتتود   ی  آموزشتت یبودن شرا  یبحران  بهباتوجه   یو مدرسه بود همچن  آموزاندانش

 .شدیماحساس     روندیاز به همکار در ایکرونا( ن  یماریب
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